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เริ่มต้นศักราชใหม่กับกรุงเทพประกันภัยด้วยความมุ่งมั่น 
ที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตไปพร้อมกับความมั่นคงปลอดภัย 
ของลูกค้าที่มอบความไว้วางใจแก่เราเสมอมา เราจึงไม่หยุดยั้ง 
ที่จะสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับ Lifestyle และ 
การด�าเนินชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน ล่าสุด บริษัทฯ ได้เปิดตัว BKI 
Insurance Telematics เทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มความปลอดภัยให้
ผูข้บัขี ่ด้วยนโยบายทีไ่ม่เพยีงแค่แคร์ต่อความปลอดภยัของลกูค้า
เท่านั้น แต่ยังแคร์ครอบคลุมไปถึงครอบครัวและทรัพย์สินของ
ลกูค้าอกีด้วย ไม่เพยีงเท่านีบ้รษิทัฯ ยงัได้พฒันาระบบ Corporate 
Contact Center เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการบรกิารทางโทรศพัท์
ทีจ่ะเพิม่ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างสงูสดุ นอกจากการพฒันา 
ด้านเทคโนโลยีแล้ว บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายสาขาอย่าง 
ต่อเนื่องเพื่อมอบความอุ่นใจและดูแลลูกค้าในพ้ืนที่สาขาอย่าง 
ทั่วถึง โดยได้จัดพิธีเปิดสาขาอุบลราชธานีอย่างเป็นทางการ 
พร้อมอัญเชิญครุฑตราตั้งขึ้นประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล  
ติดตามได้ใน BKI Story 

Smart Living พาคุณไปรู ้จักกับแอปพลิเคชันบริการ 
เรียกรถแท็กซี่สุดฮิต ที่จะช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับ 
การเดินทางของคุณ ต่อด้วยการเดินทาง Back Pack มุ่งหน้าสู่ 
สามพันโบก ที่ได้รับการขนานนามให้เป็น แกรนด์แคนยอน 
เมืองไทย Hot Issue เอาใจขาชอปที่ชื่นชอบการชอปปิงออนไลน์
ต้องไม่พลาด ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ ที่จะมาบุกตลาด
ประเทศไทยเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส่วน BKI Online มาพร้อมกับโปรโมชั่นประกันภัยรถยนต์
ออนไลน์สุดคุ้ม และมาใส่ใจรอบรู้เรื่องสุขภาพกับงานวิจัยจาก 
ต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่คิดค้นเพ่ือผู้ป่วยโรคเบาหวานได้
ใน BKI Care พร้อมเจาะลึกรายละเอียดแบบ Insight กับ 
ประกันภัยรถยนต์ First Care 2+ Special ทวีคูณ ปิดท้ายด้วย
ข่าวสารความเคล่ือนไหวต่างๆ ทีเ่กดิขึน้รอบรัว้กรงุเทพประกนัภยั 
ใน We’re together

ส�าหรับการเริ่มต้นปี 2558 นี้ เราน�าเทคโนโลยีเข้ามา 
อ�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้ามากยิง่ขึน้ ด้วยหวงัเป็นอย่างยิง่
ว่าบรกิารของเราน้ัน จะสร้างความอุน่ใจให้กบัลกูค้า เพือ่ให้มัน่ใจ 
ได้ว่ากรุงเทพประกนัภยั พร้อมทีจ่ะอยูเ่คยีงข้างคณุทกุย่างก้าวค่ะ

สุธิดา มลิลา
Contributing Editor
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กรุงเทพประกันภัย 
เพิ่มความอุ่นใจ
พร้อมให้บริการ 
สาขาอุบลราชธานี  
และอุดรธานี

กรุงเทพประกันภัยเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ท�าการเปิด 
สาขาอุบลราชธานีอย่างเป็นทางการ โดยมีคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและ
ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) และคุณอดิศร  
สาสนิท ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  
คุณอรรถกร มรรคดวงแก้ว ผู้จัดการภาค 4 สายลูกค้าธุรกิจรายกลางต่างจังหวัด 
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสาขา
อุบลราชธานีอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม 
ในพิธีฯ พร้อมอัญเชิญครุฑตราต้ังข้ึนประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล และใน 
โอกาสนีย้งัได้มอบกระเป๋าไวนลิให้แก่เดก็นกัเรยีนในโรงเรยีนต่างๆ ใน จ.อบุลราชธานี 
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของนักเรียนในท้องถิ่น ณ กรุงเทพประกันภัย สาขา
อุบลราชธานี

ส�าหรับสาขาอุบลราชธานีพร้อมให้บริการด้านการประกันภัยครบวงจร ทั้ง 
การรับประกันภัย บริการด้านสินไหมทดแทน บริการส�ารวจอุบัติเหตุ รวมถึงการเป็น
ที่ปรึกษาด้านประกันภัยที่เรามีความเช่ียวชาญ ครอบคลุมพื้นที่จ.อุบลราชธานี 
จ.ศรีสะเกษ จ.ยโสธร และจ.อ�านาจเจริญ   

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา ยังได้จัดพิธีเปิดสาขากรุงเทพประกันภัย 
สาขาอุดรธานีอย่างเป็นทางการอีก 1 แห่ง ปัจจุบันมีสาขารวมทั้งสิ้น 31 แห่ง  
โดยในปี 2558 กรุงเทพประกันภัยยังมีการเตรียมเปิดสาขาแห่งใหม่ในภูมิภาคต่างๆ 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการให้บริการที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึงนี้ 
จะสร้างความอุ่นใจแก่ลูกค้าทุกท่านอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
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ประกันภัยรถยนต์ BKI Telematics 
เทคโนโลยีใหม่เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่
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ทุกวันนี้สถิติของการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เพิ่มข้ึนทุกขณะ ซึ่งสาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากความประมาท การขาดความรู ้เรื่องการใช้รถใช้ถนน  
และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด กรุงเทพประกันภัย เห็นถึง
ความส�าคัญของการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 
ที่สอดรับกับทุกไลฟ์สไตล์ จึงได้น�าเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Telematics มา
พัฒนามาตรฐานการขับขี่ปลอดภัยให้แก่ลูกค้า

 กรุงเทพประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยรายแรกในประเทศไทยที่
ได้น�าเทคโนโลยี Telematics มาใช้ร่วมกับประกันภัยรถยนต์ 

Telematics เป็นระบบที่น�ามาใช้ในการติดตามและวัดผลพฤติกรรม 
การขับขี่รถยนต์ของลูกค้า โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม “Dongle” ที่ตัวรถ 
ส�าหรับเชื่อมต่อระบบ GPS และเซนเซอร์ในการตรวจวัดอัตราความเร็ว  

BKI Telematics Model The Technology of the Modern Motor Insurance

Insurance Telematics Kits
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กรงุเทพประกันภยัขอขอบพระคณุท่านทีไ่ว้วางใจท�าประกนัภยัรถยนต์กบัเราด้วยดเีสมอมา บรษิทัฯ จงึขอมอบสทิธพิเิศษส�าหรบัลกูค้าทีท่�าประกนัภยั
รถยนต์กับเราต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เช่น ท�าประกันภัยรถยนต์ตั้งแต่ปี 56 หรือก่อนหน้านั้น จนถึงปัจจุบัน ลุ้นรับบัตรเติมน�้ามันมูลค่า 500 บาท จ�านวน 
10 รางวัล (สุ่มผู้ได้รับรางวัลโดยการจับฉลาก) เพียงส่ง ชื่อ - นามสกุล ของผู้เอาประกันภัย เลขที่กรมธรรม์หรือทะเบียนรถ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ในการ 
จัดส่งของรางวัล มาที่อีเมล : corp.comm1@bangkokinsurance.com หรือ กล่องข้อความ facebook กรุงเทพประกันภัย www.facebook.com/
bangkokinsurance ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 58 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน BKI News ฉบับเดือนมิถุนายน 58

อัตราการเร่งเครื่อง การเปล่ียนเลนกะทันหัน  
การกระแทก ฯลฯ แล้วส่งสัญญาณมาที่เซิร์ฟเวอร์ 
หลังจากนั้นจะประมวลผลออกมาเป็นคะแนน 
การขับขี่รถยนต์ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถดู
คะแนนการขับขี่ของตนเองผ่านแอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือถือระบบ IOS และ Android หรือ 
ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ 
ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถช่วยให้บริษัทฯ 
ประเมินระดับความเสี่ยงภัยที่ส่งผลต่อการก�าหนด
อัตราเบ้ียประกันภัยได้อย่างเหมาะสมกับลูกค้า
แต่ละราย 

นอกจากนี ้Telematics ยงัมฟัีงก์ชนัการท�างาน
ท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบโจทย์แคร์คุณ 
ทุกย่างก้าวของกรุงเทพประกันภัย ดังนี้

แคร์ความปลอดภัยของลูกค้า

เนื่องจากระบบ Telematics ช่วยให้บริษัทฯ 
เช่ือมต่อสัญญาณกบัรถยนต์ของลกูค้าตลอดเวลาทีม่ี 
การขับขี่ ดังนั้นจึงสามารถให้บริการความช่วยเหลือ 
ได้อย่างทันท่วงทีเพิ่มเติมจากประกันภัยปกติ เช่น 
บริการ eCall คือ การแจ้งเตือนในกรณีที่ระบบ 

ตรวจพบว่ารถยนต์เกิดแรงกระแทกมากกว่าปกติ 
ซึ่ งสงสัยได ้ว ่าอาจเกิดอุบัติ เหตุกับรถยนต ์ที่ 
เอาประกันภัย ระบบจะส่งสัญญาณมายังบริษัทฯ  
พร้อมกับข้อมูลลูกค้า ได้แก่ หมายเลขกรมธรรม์ 
สถานทีเ่กดิเหต ุและหมายเลขโทรศพัท์มอืถอื ท�าให้
พนักงานรับแจ้งอุบัติเหตุสามารถติดต่อลูกค้า 
พร้อมสอบถามเพือ่ให้บรกิารช่วยเหลอืในทนัท ีโดย 
ไม่ต้องรอให้ลูกค้าเป็นฝ่ายโทรศัพท์เข้ามาแจ้งเหตุ   

แคร์ความห่วงใยใส่ใจต่อครอบครัว

ด้วยฟังก์ชัน Location & Trip log ซึ่งสามารถ
ระบุต�าแหน่งและเส้นทางการขับขี่ของรถยนต์  
รวมท้ังระยะทางและระยะเวลาในการขบัขีใ่นแต่ละ
วนัหรอืแต่ละทรปิได้ ดงันัน้ส�าหรบัพ่อแม่ผูป้กครอง
ก็จะสามารถทราบความเคลื่อนไหวของบุคคลใน
ครอบครัวผ่าน Smart Phone ได้ด้วยว่าบุตรหลาน
อยู่ที่ใด และมีพฤติกรรมการขับขี่อย่างไร 

แคร์ทรัพย์สินในทุกย่างก้าว

ด้วยฟังก์ชัน Out of Areas Alert บริการแจ้ง 
SMS เตอืนในกรณรีถยนต์ออกนอกเขตพืน้ทีท่ีล่กูค้า
ได้ก�าหนดไว้ และในกรณีที่รถสูญหายก็ท�าให้ทราบ

ได้ว่ารถอยู่สถานที่ใด ซึ่งฟังก์ชันนี้สามารถช่วยแจ้ง
เตอืนลกูค้าในกรณทีีม่ไิด้เป็นผูข้บัขีห่รอืใช้รถ ลกูค้า
จะได้ทราบเหตุได้อย่างทันท่วงที

โดยรถยนต์ที่ท�าประกันภัยในโครงการ BKI 
Insurance Telematics เบี้ยประกันภัยจะอยู่ 
ในอัตราเดิม มิได้มีการปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัย 
แต่อย่างใด 

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มให้บริการ
ในโครงการดังกล่าวได้ประมาณเดือนพฤษภาคม  
2558 น้ีเป็นต้นไป ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการน�า
เทคโนโลยีมาเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ 
จะสร้างความอุน่ใจให้กบัลกูค้าทกุท่าน ดงัสโลแกน 
ที่ว่า “กรุงเทพประกันภัย แคร์คุณทุกย่างก้าว”

Application BKI Telematics
บริการแจ้งตำาแหน่งรถยนต์ของคุณตามเวลาที่แท้จริง

สามารถทราบต�าแหน่ง GPS ของรถยนต์คุณได้ตลอดเวลา 
ผ่านทางแอปพลิเคชั่น BKI Telematics บนโทรศัพท์มือถือ และ 
ฟังก์ชั่น Location นี้ยังช่วยให้คุณได้รับการดูแลอีกระดับจาก
กรุงเทพประกันภัย เช่น เมื่อหลงทาง หรือต้องการความช่วย
เหลือฉุกเฉิน สามารถส่งพิกัดที่อยู่เพื่อสอบถามเส้นทางหรือจัด
ส่งทีมช่างไปช่วยเหลือฉุกเฉินได้

บริการบันทึกการใช้งานรถยนต์

บนัทกึการใช้งานรถยนต์ เส้นทาง ระยะทาง เวลา ความเรว็ 
และสามารถเรียกดูย้อนหลังได้สูงสุด 1 ปี

บริการแจ้งเตือนรถออกนอกพื้นที่ที่คุณกำาหนด

สามารถก�าหนดขอบเขตการใช้รถยนต์ได้ว่าเป็นจังหวัด  
หรือภาค หรืออาณาเขตประเทศไทย เมื่อรถยนต์ออกนอกพื้นที่
จะแจ้งเตือนให้ทราบผ่านทาง SMS

บริการแสดงรายงานการขับขี่

แสดงผลการขับขี่ทุกทริป และแจ้งเตือนทุกๆ การขับขี่ที่มี
ความเสี่ยง เช่น การเบรครุนแรง (Harsh Braking) การเลี้ยว
รุนแรง (Harsh Cornering) และการเร่งเครื่องยนต์กระทันหัน 
(Acceleration) เป็นต้น ผ่านทางแอปพลิเคชั่น

บริการประมวลผลการขับขี่ออกมาเป็นคะแนน

ทุกการขับขี่จะถูกประมวลผลออกมาเป็นคะแนน โดย
สามารถตรวจสอบคะแนนการขับข่ีผ่าน 2 ช่องทาง คือ  
แอปพลเิคชนั BKI Telematics และเวบ็ไซต์ bangkokinsurance.
com/bkitelematics หากได้รบัคะแนนการขบัขีด่มีีโอกาสได้รับ
สิทธิประโยชน์พิเศษจากแคมเปญต่างๆ ของกรุงเทพประกันภัย

บริการแจ้งเตือนเมื่อมีการถอดหรือติดอุปกรณ์

บริการแจ้งเตือนผ่าน SMS เมื่ออุปกรณ์ Telematics  
ถูกถอดออกจากต�าแหน่งท่ีติดตั้ง รวมถึงเมื่ออุปกรณ์ถูก 
ติดตั้งกลับ
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ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางโทรศัพท์

เนื่องจากระบบโทรศัพท์เดิมของกรุงเทพประกันภัยนั้นมักประสบปัญหา
ภาวะคู่สายเต็มและเป็นสาเหตุให้ลูกค้าต้องรอสายเป็นเวลานานและไม่ได้รับ
ความสะดวกเท่าที่ควร ดังน้ันบริษัทฯ จึงได้จัดต้ัง Corporate Contact 
Center ขึน้เพือ่ปรบัปรงุการบรหิารจดัการสายโทรศพัท์ในส่วนงานรบัประกนัภัย 
ให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น โดยก�าหนดมาตรฐานของการ 
ให้บริการที่ต้องรวดเร็วท่ีสุด และสามารถโอนสายไปยังผู ้รับได้ตรงกับ 
ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ลกูค้า คูค้่า รวมถึงบุคคลท่ัวไป อกีทัง้เพ่ือรองรบัการเตบิโตของธรุกจิในอนาคต

กระบวนการทำางานของ Contact Center

Contact Center เป็นระบบบรหิารจดัการโทรศพัท์ ทีม่กีระบวนการท�างาน
เชื่อมโยงกันระหว่างระบบโทรศัพท์และระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้สามารถ 
เข้าถึงฐานข้อมูลของลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อลูกค้าโทรศัพท ์
เข้ามา เจ้าหน้าที่ Customer Service ซึ่งท�าหน้าที่คัดกรองสายของลูกค้า  

กรุงเทพประกันภัยพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการทางโทรศัพท ์
ที่ก้าวล�้าหน้าไปอีกขั้น ด้วยการน�าระบบ Contact Center มาใช้
ปรับปรุงคุณภาพการของ Call Center โทร. 0 2285 8888 ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกและการให้ข้อมูลที่รวดเร็ว
ให้กับลูกค้า

จะพิจารณาจากฐานข้อมูลที่มีประกอบกับสอบถามความต้องการของลูกค้า 
ในเร่ืองที่ต้องการติดต่อ เพื่อให้สามารถโอนสายไปยัง Underwriter หรือ 
ผูด้แูลลกูค้ารายนัน้ๆ ได้อย่างถกูต้องและแม่นย�า ขณะทีล่กูค้ากจ็ะได้รบับรกิาร
จากกรุงเทพประกันภัยในเรื่องที่ตรงกับความต้องการ ภายในเวลาที่รวดเร็ว

Corporate Contact Center เป็นอีกหนึ่งบริการของกรุงเทพประกันภัย 
ที่มุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วและพึงพอใจอย่างสูงสุด พร้อม 
เชื่อมต่อการสื่อสารให้กรุงเทพประกันภัยได้ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

CORPORATE
CONTACT CENTER

ที่จะเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
บริการทางโทรศัพท์
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บริการที่คุณเลือกได้ กับ  
3 แอปพลิเคชัน เรียกแท็กซี่สุดฮิต
การเดินทางในปัจจุบันนี้บางครั้งต้องอาศัยความรวดเร็วเพื่อการประหยัดเวลาเดินทาง และการใช้บริการแท็กซี่จึงเป็นอีกทางเลือกที่ช่วย 
ย่นระยะเวลาในการเดินทางได้มิใช่น้อย แต่ผู้โดยสารส่วนมากกลับต้องมาประสบปัญหา ขาดแคลนแท็กซ่ี วันนี้เราขอแนะน�าแอปพลิเคชัน 
ที่จะช่วยอ�านวยความสะดวกในการเรียกแท็กซี่มาให้เลือกกันถึง 3 แอปพลิเคชัน ดังนี้

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการใช้งาน

ช่องทางการจ่ายเงิน

ค่าโดยสาร

ค่าบริการเรียกแท็กซี่

เน้นฟังก์ชันการใช้งานแบบง่าย 
การตอบรับรวดเร็ว

ลงชื่อเข้าใช้งาน ค้นหาต�าแหน่ง 
ทีเ่ราอยู ่กดเรยีกแทก็ซี ่ระบตุ�าแหน่งย่อย 
เพิม่เตมิ แทก็ซีท่ีอ่ยูใ่กล้กบัเราทีส่ดุจะ
แสดงข้ึนมา เมือ่แทก็ซีต่อบรับจะแสดง
รายละเอียดของรถและคนขับ รวมถึง
เวลาทีร่ถจะมาถึง สามารถโทรนัดแนะ
สถานที่กับคนขับได้ เมื่อรถมาถึงแล้ว
จะมีข้อความให้ยืนยัน

เงินสด/บัตรเครดิต

เริ่มต้น 35 บาท โดยค่าโดยสาร
จะแจ้งที่มิเตอร์บนรถ

20 บาท

ระบวุนัเวลาและสถานทีใ่ในการใช้
บริการได้ มรีะบบค�านวณค่าโดยสารให้

สมัครสมาชิก แสดงต�าแหน่ง
ปัจจุบันและแท็กซี่ใกล ้เคียง ระบุ
ต�าแหน่งปลายทาง กดเรยีก แสดงการ
ค�านวณค่าโดยสาร เมื่อแท็กซี่ตอบรับ
จะแสดงรายละเอยีดของรถและคนขบั 
รวมถงึเวลาทีร่ถจะมาถงึ (ถ้ามตีอบรบั
มาหลายคัน เราสามารถกดดูข้อมูล 
คนขบัและเลอืกได้) สามารถโทรนดัแนะ 
สถานที่กับคนขับผ่านแอปพลิเคชันได้ 
เมือ่รถมาถงึแล้วจะมข้ีอความแจ้งให้ผู้
ใช้บริการรับทราบ

เงินสด/บัตรเครดิต

เริ่มต้น 35 บาท โดยค่าโดยสาร
จะแจ้งที่มิเตอร์บนรถ

25 บาท (+เพิ่มค่าทิปได้เพื่อเพิ่ม
แรงจูงใจในการตอบรับของคนขับ)

สะดวกสบายและให้ความรู้สึก
เหมือนเป็นรถส่วนตัว ด้วยการบริการ
ที่มากกว่า และสามารถใช้บริการโดย
ไม่จ�าเป็นต้องพกเงินสด

สมคัรสมาชกิ ผูกบญัชบีตัรเครดติ 
แสดงต�าแหน่งปัจจบุนัและรถให้บรกิาร 
ใกล้เคยีง ก�าหนดจุดให้มารบั กดเรยีก 
เมือ่คนขบัตอบรบัจะแสดงรายละเอยีด
ของรถและคนขับ รวมถึงเวลาที่รถจะ
มาถึง UberX เป็นรถทั่วไปป้ายด�า /
UberBlack รถลีมูซีนป้ายเขียว

บัตรเครดิต

เริม่ต้น UberX 25 บาท/UberBlack 
45 บาท โดยมค่ีาโดยสารขัน้ต�า่  UberX 
45 บาท/UberBlack 75 บาท

ไม่มี

 UBER Taxi Easy Taxi GrabTaxi 



06 /BKI NEWS BaCKpaCK

ชื่อ ‘สามพันโบก’ มาจากการที่ประเทศลาวมี สี่พันดอน ไทยเราเลยตั้ง 
สามพันโบก ภาษาท้องถิ่น ‘โบก’ หมายถึง ‘บ่อ’ เนื่องจากที่แห่งนี้เต็มไปด้วย
โบกนับไม่ถ้วน จึงได้ตั้งชื่อเรียกว่า สามพันโบก และยังความสวยงามละม้าย
คล้ายกับ แกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) ทีร่ฐัแอรโิซนา ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
บ้างจึงเรียกที่แห่งนี้ว่า แกรนด์แคนยอนเมืองไทย

สามพนัโบก มคีวามพเิศษอยู่หนึง่อย่างคอื นกัท่องเท่ียวท่ีคดิจะมาเยีย่มชม
ความงามนี้ จะต้องมาในช่วงหน้าแล้ง คือ ช่วงที่น�้าลด (เดือน ม.ค. - เม.ย.) 
ถือว่าดีที่สุด เพราะจะท�าให้เห็นความงดงามของโบกหินได้อย่างชัดเจน ซึ่ง 
หลังจากนั้นในหน้าน�้าหลาก น�้าจากแม่น�้าโขงจะท่วมโบกมิด จนท�าให้มอง 
ไม่เห็น ดังน้ันในช่วงหน้าร้อนนี้เองจึงเหมาะอย่างย่ิงที่จะมาชื่นชมความงาม 
ของสามพันโบกกัน

เริ่มตั้งต้นการเดินทางกันที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดที่อยู่สุดเขตติด 
แม่น�า้โขง เป็นจงัหวัดท่ีมอีารยธรรม และธรรมชาตทิียั่งคงความสมบรูณ์งดงาม 
จากนั้นเดินทางด้วยรถยนต์ไปจนถึงอ�าเภอโพธิ์ไทร การไปยังสามพันโบกน้ัน 

แก่งหินทอดตวัสลบัทบัซ้อน โบกบ่อกว่าสามพนั อวดความมหศัจรรย์
แห่งธรรมชาติ ที่รังสรรค์มาจากกระแสน�้าวนที่กัดเซาะ เมื่อหน้าแล้ง
เวียนมา เกิดเป็น ‘สามพันโบก’ ความงามดุจดั่ง ‘แกรนด์แคนยอน 
ของเมืองไทย’

สามารถไปได้ 2 ทาง คือ ทางเรือ และทางรถ ขอแนะน�าว่าไปทางเรือจะได้
อรรถรสกว่า โดยนิยมไปขึ้นเรือกันที่หาดสลึง ระหว่างที่นั่งเรือไปนั้น ท่านจะ
ได้เห็นแก่งหินริมแม่น�้าโขงสวยๆ มากมาย รวมทั้งเรือน�าเที่ยวจะพาแวะ 
หาดต่างๆ และผ่านในจุดที่แคบที่สุด ที่เรียกว่า ‘ปากบ้อง’ เขตล�าน�้าโขงที ่
แบ่งแยกดินแดนฝั่งไทยและฝั่งลาว บริเวณนั้นจะได้เห็นวิถีชีวิตของคนริมน�้าโขง 
ที่ออกมาตกปลากัน 

นั่งเรือประมาณ 30 นาที ก็มาถึงยังสามพันโบก ความรู้สึกแรกที่มาเยือน 
ขอชมเป็นภาษาถิ่น ให้เข้ากับสถานที่สักหน่อยว่า “งามหลายเด้อ” เนื่องจาก

สามพันโบก แกรนด์แคนยอน เมืองไทย
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ข้อแนะน�าเล็กน้อยส�าหรับการเที่ยวชมสามพันโบก คือ ควรแต่งกายในชุด
ทะมดัทะแมง รองเท้าผ้าใบ เพือ่ให้สะดวกในการปีนป่าย เดนิไปตามโขดหินต่างๆ 
นอกจากน้ี ใครสนใจค้างแรม ขอแนะน�าบริเวณหาดสลึงจุดที่เราขึ้นเรือ  
จะมีที่พักหลายแห่งคอยอ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

มาถึงยังสามพันโบกช่วงเวลา บ่าย 4 โมงกว่า แสงของพระอาทิตย์ที่กระทบแก่งหิน 
และสะท้อนผืนน�้าสีเขียวมรกตนั้น เหมือนกับว่าเวลาได้หยุดลง ณ ตรงหน้า เผลอคิดว่า 
ตอนนี้ก�าลังยืนอยู่ที่เมืองไทยจริงๆ หรือ? ได้มาเห็นด้วยตา รู้สึกทึ่งมาก ทัศนียภาพ
โดยรอบเต็มไปด้วยโบกลักษณะต่างๆ กินพ้ืนท่ีกว้างใหญ่ ขนาบข้างด้วยล�าน�้าโขง 
ความงามของมัน ดึงดูดให้วิญญาณนักส�ารวจในตัวคืนชีพขึ้นมา 

สองขาสลับก้าวเดินไปตามแก่งหินที่ทอดตัวต�่าบ้างสูงบ้าง โบกที่เห็นมีลักษณะ
เป็นหลุมเป็นบ่อ ภายในมีน�้าขังอยู่ โขดหินต่างๆ มีลักษณะที่แตกต่างกันไป  
ไกด์น�าเท่ียวซึ่งเป็นคนในพื้นที่พาไปชม โบกยอดฮิต ที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูป
และได้ตั้งชื่อเรียกไว้ เช่น โบกรูปหัวใจ โบกรูป 
มิกกี้เม้าส์ และจุดที่มีความลึกของโขดหิน 
กว่า 20 เมตร รวมท้ังชีช้วนให้ชมบรเิวณทีเ่ป็น
จุดขาย ที่พี่เบิร์ด ธงชัย แมคอินไตย ได้เคย
มาถ่ายท�าโฆษณาการท่องเที่ยวไว้ 

ลัดเลาะตามโขดหินชื่นชมความงาม 
ของธรรมชาติ พร้อมกับถ่ายรูปเอาไว้เป็น 
ที่ระลึกจนพอใจ ก็สมควรแก่เวลา โบกมือลา  
‘สามพันโบก’ พร้อมกับแสงอาทิตย์อัสดง 
ริมแม่น�้าโขง
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ประเทศที่พัฒนาแล้วในหลายประเทศอย่าง
สหรฐัอเมรกิา เกาหล ีมคีวามนยิมใช้งานสัง่ซือ้สนิค้า 
ทั้งอุปโภคบริโภค หรือแม้แต่สินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ 
ผ่านช่องทางออนไลน์กันอย่างมาก ท�าให้ธุรกิจทาง
ด้าน E-commerce เตบิโตและท�ารายได้หมนุเวยีน
อย่างมหาศาล

ในประเทศไทยเราเองก็เช่นกัน จะเห็นได้ว่า 
ปัจจุบันผู้บริโภคของไทย นิยมหันมาสั่งซื้อสินค้า
ทางออนไลน์กนัเป็นจ�านวนมาก ทัง้จากทางเว็บไซต์
ขายส่งชื่อดังรายใหญ่ต่างๆ ทางเฟซบุ๊ก หรือแม้แต่
ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ต่างแข่งขันกันท�าตลาด
ออนไลน์กันอย่างถ้วนหน้า แนวทางการตลาดของ 
LINE เองก็เช่นกัน แนวโน้มการใช้งานแอปพลิเคชัน 
ไม่เพียงแต่เพื่อการสนทนา แต่ยังมีการใช้งาน 
ทางด้านการค้า และการท�าตลาดเพิม่มากขึน้ทกุวนั 
นอกจากนี ้ยังพบว่า จ�านวนของผูค้้ารวมถงึผูบ้ริโภค
ในไทย มีการใช้ LINE ในการขายสินค้าและสั่งซื้อ
สินค้าที่เติบโตอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ 

LINE เปิดตัว 
“ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์” ไทยที่แรก

การชอปปิงออนไลน์ก�าลังจะเข้ามาอ�านวย
ความสะดวกให้กับคนที่ ไม่มีเวลาออกไป
นอกบ้านให้สามารถเลือกซื้อสินค้าได ้ 
ด้วยตนเองง่ายๆ ผ่านสมาร์ตโฟน และรอรบั
ของอยู่ที่บ้าน

LINE ได้เล็งเห็นถึงจ�านวนผู้คนที่นิยมใช้งาน 
แอปพลเิคชนัในแถบภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
โดยเฉพาะประเทศไทยที่น�ามาเป็นอันดับ 1 จึงได้
ผดุแนวคดิทีจ่ะบกุตลาดประเทศไทย โดยการเปิดตัว 
ซเูปอร์มาร์เกต็ออนไลน์ ลยุตลาดเครือ่งอปุโภคและ
บริโภคในประเทศไทยเป็นที่แรก

โดย LINE ได้จับมือพาร์ตเนอร์ อย่างบริษัท  
aCommerce จ�ากัด ที่จะรับผิดชอบในส่วนของ
ซพัพลายส์ แวร์เฮาส์ และชปิปิง เพือ่ท�าตลาดสนิค้า
ทีม่วีางขายในซเูปอร์มาร์เกต็ทัว่ไป ซึง่ในช่วงเริม่ต้น
มีการจัดโปรโมช่ันลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 
ในชีวิตประจ�าวัน เช่น น�้าด่ืม เครื่องชงกาแฟ  
บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป และบริการจัดส่งถึงบ้านฟรี 

การใช้งาน : ล็อกอินเข้าสู ่ระบบด้วย LINE   
สามารถเลือกดูสินค้าตามหมวดหมู่ และเลือก 
สั่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน ยืนยันการซื้อ ช�าระเงิน
ผ่านบตัรเครดติ กรอกข้อมลูจดัส่ง และรอรบัสนิค้า 

 LINE จึงเป็นอีกหน่ึงช่องทางเลือกใหม่ที่ 
น่าสนใจ และเอื้อประโยชน์ต่อผู้บริโภค ทั้งในเรื่อง
ของราคา ดีลพิเศษต่างๆ รวมถึงช่วยคุณประหยัด
เวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าใช้จ่าย 
ในการขนส่งสินค้าอีกด้วย 

ส�าหรับผู้ใช้งาน LINE ที่สนใจ สามารถติดตาม
ความเคลื่อนไหวได้ ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE 
SHOP
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กรงุเทพประกันภยัมอบโปรโมชัน่ประกนัภยัรถยนต์ออนไลน์สดุคุม้ เอาใจ
ลูกค้าคนรกัรถให้ได้รบัความอุน่ใจไร้กังวลในทุกสถานการณ์ พร้อมเลอืก
ชอปปิงสินค้าด้วย Gift Voucher Tesco Lotus มูลค่าสูงสุด 600 บาท

เพียงท�าประกันภัยรถยนต์ผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkokinsurance.com 
ส�าหรับผู้ที่ท�าประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 รับ Gift Voucher Tesco Lotus มูลค่า 
600 บาท และส�าหรับผู้ที่ท�าประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 “คุ้มครอง คุ้มค่า” หรือ  
First Care 2+ รับ Gift Voucher Tesco Lotus มูลค่า 400 บาท โปรโมชั่นสุดคุ้ม
แบบนี้ เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2558 นี้เท่านั้น

 สิทธิพิ เศษน้ี เฉพาะลูกค ้าที่ท� าประกันภัยรถยนต ์ผ ่านทางเว็บไซต ์  
www.bangkokinsurance.com เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 2285 8585

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ

หมายเหตุ : *จากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก ซึ่งหมายถึงรถที่เดินด้วยก�าลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น�้ามัน ก๊าซ หรือก�าลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง

*

 ความรับผิด ตัวรถเอาประกันภัย ภัยพิเศษ

ประเภทการประกันภัย
 ต่อบุคคลภายนอก

 ทรัพย์สิน บุคคล สูญหาย ไฟไหม้ การชน น�้าท่วม อุบัติเหตุ ค่ารักษา ประกันตัว ภัย
       ส่วนบุคคล พยาบาล ผู้ขับขี่ ก่อการร้าย

 1

ชั้น 1 “คุ้มครอง - คุ้มค่า”

First Care 2+

กรุงเทพประกันภัยจัดเต็ม 
โปรโมชั่นประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ 
รับฟรี Gift Voucher Tesco Lotus  
มูลค่าสูงสุด 600 บาท
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นัน่คอื สตกิเกอร์วดัระดบัน�า้ตาล ทีม่หีน้าตาเหมอืนสตกิเกอร์ 
แททท ูอปุกรณ์นีใ้ช้งานง่ายมาก เพยีงแค่แปะไว้บนผวิหนงั ก็สามารถ 
ตรวจสอบระดับน�้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งสามารถ 
รู้ผลได้ทันที โดยไม่ต้องเจาะปลายนิ้วให้เจ็บตัว  

สติกเกอร์นี้ ประกอบขึ้นจากการน�าขั้วไฟฟ้าอิเล็กโทรด  
ท�างานร่วมกับเซนเซอร์ ติดไว้กับกระดาษสติกเกอร์แบบที่ช่าง 
ใช้ในการสัก ข้ัวไฟฟ้าที่อยู่บนสติกเกอร์จะสร้างแรงดันไฟฟ้า  
โดยดึงเอากลูโคส (น�้าตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน) ขึ้นมาใกล้
ผิวหนังชั้นบน เมื่อกลูโคสเจอกับตัวเซนเซอร์เคลือบเอนไซม์  
ก็จะท�าการอ่านค่าระดับน�้าตาลที่ได้ออกมา 

นักวิจัยได้ทดสอบอุปกรณ์นี้กับคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน 
เพศชายอายุระหว่าง 20 - 40 ปี โดยผลที่ออกมาพบว่าม ี
ความสอดคล้องกบัการวดัน�า้ตาลโดยวธิกีารเจาะปลายนิว้ อปุกรณ์นี ้
ได้รับการยืนยันว่าไม่ระคายเคืองต่อผิว และไม่มีความเจ็บ 
แต่อย่างใด 

นักวิจัยกล่าวว่า อุปกรณ์นี้สามารถตรวจได้หลายครั้งต่อวัน 
โดยเซนเซอร์จะท�างานได้วันต่อวัน เมื่อใช้เสร็จแล้วสามารถ 
ลอกท้ิงได้เลย และทีส่�าคญัถ้าสามารถเข้าสูก่ระบวนการผลติเพือ่
การพาณชิย์ได้ อปุกรณ์น้ีจะมรีาคาไม่แพง ซึง่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย
ให้กับผู้ป่วยได้มาก

สติกเกอร์วัดระดับน�้าตาล รู้ผลไว  
ไม่ต้องเจ็บตัว
ความรูสึ้กเจบ็เหมอืนมดกดัเลก็ๆ หรอืความรูส้กึเกรง็ จากการใช้เขม็ปากกาเจาะทีป่ลายนิว้ ทกุครัง้ทีค่ณุจะต้องวดัระดบัน�า้ตาล 
หรือคนที่กลัวเข็ม ก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อไป เพราะตอนนี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย, ซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
University of California, San Diego (UCSD) ได้คิดค้นนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ขึ้นมา

นอกจากนี ้ในอนาคต ทางนกัวิจยัจะพฒันาต่อยอดให้สามารถส่งข้อมูล
ผ่านการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถอ่านค่าระดับน�้าตาลได้ 
ด้วยตนเองผ่านหน้าจอสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ตแบบทันที และสามารถ
บันทึกข้อมูลเก็บไว้บน Cloud รวมทั้งส่งต่อไปยังแพทย์ได้อีกด้วย

อย่างไรกต็าม นกัวจิยัยงัหวงัอกีว่า การคดิค้นนี ้จะถกูน�าไปใช้ตรวจสอบ
หาค่าอื่นๆ ในเลือดเพิ่มเติมได้ เช่น ตรวจระดับแอลกอฮอล์ ตรวจหา 
สารเสพติด เป็นต้น
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รบัพระราชทานของทีร่ะลกึ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานของท่ีระลึกแก่  

คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ. กรุงเทพประกันภัย 
ในโอกาสที่บริษัทฯ ร่วมให้การสนับสนุนในการจัดนิทรรศการภาพถ่ายโบราณ “สยาม 
ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน พ.ศ. 2408 - 2409” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
ถนนเจ้าฟ้า เมื่อเร็วๆ นี้

BKI ก้าวต่อไปอย่างไม่หยดุยัง้ 
กรงุเทพประกนัภยั จดังานเปิดศกัราชใหม่ 2558 “BKI ก้าวต่อไปอย่างไม่หยดุยัง้”  

เพ่ือให้ทิศทางและเป้าหมายการท�างานในปี 2558 แก่ผู้บริหารและพนักงานกว่า  
1,000 คน ท่ีจะร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตแข็งแกร่งก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่ม ี
ที่สิ้นสุด พร้อมสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงานในโอกาสเปิดศักราชใหม่ 
นอกจากนี ้ยงัได้จดังานเลีย้งสงัสรรค์ประจ�าปี BKI Party 2015 ซึง่จดัเตม็ทัง้การแสดง 
แสง สี เสียง พร้อมรับชมมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องเสียงดี กัน The Star ณ  
ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558

มอบเครือ่งกรองน�า้เพือ่น้อง
คุณสุชาติ จิรายุวัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อ�านวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน  

กรุงเทพประกันภัย มอบเครื่องกรองน�้าให้กับคุณวัลลภ บาลนคร (ที่ 3 จากซ้าย)  
ผู้อ�านวยการ โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด จ.ราชบุรี โดยโครงการน�้าดื่มสะอาดเพ่ือน้องเป็น
โครงการทีบ่รษิทัฯ ร่วมกบัมลูนธิกิรงุเทพประกนัภยัเข้าไปตดิตัง้ระบบเครือ่งกรองน�า้ให้แก่
โรงเรียนต่างๆ ที่น�้าดื่มยังไม่ถูกสุขอนามัยส�าหรับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เมื่อเร็วๆ นี้
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BKI Agent Exclusive Dinner 2558
กรุงเทพประกันภัย จัดงาน “BKI Agent Exclusive Dinner 2558”  

เพื่อให้ทิศทางนโยบายและเป้าหมายการท�างานในปี 2558 และสร้างขวัญ
ก�าลังใจแก่ตัวแทนของบริษัทฯ ในโอกาสเปิดศักราชใหม่ พร้อมกันนี้ยังได้
จดังานเลีย้งขอบคณุ และมอบรางวลัตวัแทน/นายหน้าบคุคลฯ คณุภาพดีเด่น 
จ�านวน 8 รางวลัให้กบัตวัแทนและนายหน้าทีท่�าผลงานยอดเยีย่มในปี 2557  
ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้ชมมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจาก พลพล on stage 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

คุณศักดิ์สิทธิ์ เหมือนพรรณราย (ที่ 4 จากซ้าย) 
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ กรุงเทพประกันภัย 
มอบเงินสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติ เหต ุ
ส่วนบุคคล จ�านวน 620,000 บาท ให้แก่คณุอลัมรณู 
ดือราแม บุตรของผู ้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู ้รับ 
ผลประโยชน ์ จากกรณี ท่ีคุณรอซีด ๊ะ สุหลง  
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม ณ 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดย่งฮะฮวด จ.ยะลา เมื่อเร็วๆ นี้

คณุกรรณสตูร หอมจนัทร์ (ที ่2 จากขวา) ผูจ้ดัการ 
สาขานครราชสมีา กรงุเทพประกนัภยั มอบสนิไหม
ทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จ�านวน 
420,000 บาท ให้แก่คุณอนุชิด สิลา บุตรของ 
ผูเ้อาประกนัภยัในฐานะผูร้บัผลประโยชน์ จากกรณี
ที่คุณเอกชัย สิลา ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาปากช่อง 
จ.นครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้

คณุชวลติ ชุตขิจร (ซ้ายสดุ) ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา
สุราษฎร์ธานี กรุงเทพประกันภัย มอบสินไหม
ทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จ�านวน 
640,000 บาท ให้แก่คุณศิริพร พวงอินทร์ ภรรยา 
ผูเ้อาประกนัภยัในฐานะผูร้บัผลประโยชน์ จากกรณี
ที่คุณอ�านาจ พวงอินทร์ ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุรถยนต์ ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขา
ชุมพร จ.ชุมพร เมื่อเร็วๆ นี้

มอบสนิไหมทดแทนประกนัภยัอบุตัเิหตุ

เยีย่มชมสายการบนิ 
บางกอกแอร์เวย์ส

กรุงเทพประกันภัยร่วมกับส่วนประกันภัยและ 
สทิธปิระโยชน์ บมจ.การบนิกรงุเทพ (บางกอกแอร์เวย์ส)  
และ บ. Willis Limited นายหน้าประกันภัยต่อ เชิญ 
ผู้รับประกันภัยต่อประกันภัยเครื่องบิน และ Lloyd’s 
Underwriters เข ้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของ 
บางกอกแอร์เวย์ส โดยได้รับเกียรติจากคุณพุฒิพงศ์ 
ปราสาททองโอสถ กรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่  
บมจ.การบินกรุงเทพ มาเป็นผู้บรรยายประวัติความเป็นมา ผลการด�าเนินงานและทิศทางการเติบโตของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ บมจ.การบินกรุงเทพ 
ส�านักงานใหญ่ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการด�าเนินงานที่อาคารปฏิบัติการ สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินสมุย ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2558




