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กรุงเทพประกันภัยตอกย�้ำควำมเป็นผู้น�ำในธุรกิจประกัน
วินำศภัยของประเทศไทยอีกครั้งกับกำรได้รับรำงวัล “Best 
Insurance Solutions Advisory Team” จำก Capital Finance 
International นิตยสำรชื่อดังจำกทวีปยุโรป นับเป็นอีกหนึ่ง 
ควำมส�ำเร็จและควำมภำคภูมิใจของกรุงเทพประกันภัยที่ได้รับ
รำงวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภำพกำรให้บริกำร
และกำรบริหำรจดักำรธรุกจิของกรงุเทพประกนัภยัทีม่ปีระสทิธภิำพ 
ได้มำตรฐำนสำกลจนเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ และเป็น
แรงผลักดันให้กรุงเทพประกันภัยไม่หยุดน่ิงที่จะพัฒนำคุณภำพ
กำรให้บริกำรของเรำให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป

โดยล่ำสุด กรุงเทพประกันภัยได้มีพิธีเปิดสำขำระยอง 
อย ่ำงเป ็นทำงกำร เพื่อขยำยกำรให ้บริกำรและอ�ำนวย 
ควำมสะดวกให้แก่ลกูค้ำในพืน้ทีภ่ำคตะวนัออกให้ครอบคลมุมำก
ย่ิงขึน้ นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ยงัได้เข้ำร่วมโครงกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ 
เพื่อแสดงถึงเจตนำรมณ์ของกรุงเทพประกันภัยที่ยึดมั่นในกำร
ด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงโปร่งใส ถกูต้อง และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม ติดตำมได้ใน BKI Story 

BKI Care ชวนคุณใส่ใจกับกำรเลือกเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภำพ 
ทีด่ี แลว้ไปรูจ้ักแนวคิดกำรใชช้ีวิตแบบ Slow Life อีกหนึง่เทรนดฮ์ิต 
ในยุคนี้ หำค�ำตอบได้ใน Smart Living แล้วเปิดประสบกำรณ์
ท่องเที่ยวใหม่ๆ กับ Backpack พำคุณไปสัมผัสเมืองหิมะ
ใจกลำงกรุงเทพฯ ที่ Snow Town Bangkok 

นวัตกรรมดีๆ ที่น่ำสนใจ Hot Issue น�ำมำอัปเดตกัน 
เช่นเคยกบัเทคโนโลยีทีช่่วยจดักำรเปลีย่นขยะกระดำษในออฟฟิศ
ให้กลำยเป็นดินสอแท่งใหม่น�ำกลับมำใช้ได้จริง ต่อด้วย BKI 
Online พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษส�ำหรับลูกค้ำที่ซ้ือประกันภัย 
ออนไลน์ผ่ำนเวบ็ไซต์ และค้นหำไอเดยีตกแต่งบ้ำนแบบเก๋ๆ ด้วย
กำร DIY เฟอร์นิเจอร์ไม้พำเลตใน Navigator 

Insight พบกับข้อเสนอประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบพิเศษ 
ส�ำหรับรถอำยุ 7 - 12 ปีที่ให้ควำมคุ้มครองที่คุ้มค่ำยิ่งขึ้น ปิดท้ำย 
ด้วยข่ำวสำรและกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นรอบรั้วกรุงเทพประกันภัย 
ใน We’re Together 

ช่วงไตรมำสสุดท้ำยของปี 2558 นอกจำกกรุงเทพประกันภัย 
ยงัคงเดินหน้ำพฒันำประสทิธภิำพกำรให้บรกิำรต่ำงๆ ในประเทศ
อย่ำงต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ ยังได้เริ่มรุกขยำยกำรให้บริกำร ด้ำน
ประกันภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำง สปป.ลำว อีกด้วย ซึ่ง
นับเป็นอีกหนึ่งก้ำวย่ำงส�ำคัญของกำรเติบโตทำงธุรกิจในระดับ 
ภูมิภำคอำเซียน อยำกให้ทุกท่ำนคอยติดตำมควำมเคลื่อนไหว 
ที่น่ำสนใจครั้งนี้ได้ใน BKI News ฉบับต่อๆ ไป นะคะ

สุธิดา มลิลา
Contributing Editor
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บริษทั กรงุเทพประกนัภยั จ�ำกดั (มหำชน) ภำยใต้กำรบรหิำรงำนโดยคณุชยั โสภณพนชิ ประธำนกรรมกำรและประธำนคณะผูบ้รหิำร ได้รบัรำงวัล  
Best Insurance Solutions Advisory Team Thailand 2015 ซึ่งจัดขึ้นโดย Capital Finance International นิตยสำรด้ำนธุรกิจ เศรษฐกิจ และกำรเงิน 
ชื่อดังของทวีปยุโรป 

กรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินำศภัยแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรำงวัลอันทรงเกียรติน้ี ในฐำนะที่เป็นบริษัทประกัน
วินำศภัยชั้นน�ำท่ีมีกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ อยำ่งรวดเร็วและต่อเน่ือง อำทิ มีกระบวนกำรท�ำงำนที่มีประสิทธิภำพได้มำตรฐำนสำกล มีกำรลงทุนเรื่อง
ระบบกำรวิเครำะห์และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ท�ำให้บริษัทฯ ปรับตัวได้รวดเร็วและทันต่อทุกสถำนกำรณ์ ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือลูกค้ำเป็น
ศูนย์กลำง และให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริกำรลูกค้ำอย่ำงตรงใจ เพื่อให้ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด

Best Insurance solutions  
advisory team thailand 2015  
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกรุงเทพประกันภัย
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กรุงเทพประกันภัย
เปิดสาขาระยอง 

กรุงเทพประกันภัย เดินหน้ำขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่อง ล่ำสุดได้ท�ำกำรเปิดสำขำ
ระยองอย่ำงเป็นทำงกำร โดยมีคุณชัย โสภณพนิช ประธำนกรรมกำรและประธำน 
คณะผู้บริหำร คุณพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย 
จ�ำกดั (มหำชน) พร้อมด้วยคณุชติชำย โพธสินุทร ผูจ้ดักำรภำคธรุกิจรำยปลกี คณุธรียุทธ 
กิจวรพัฒน์ ผู้จัดกำรภำคธุรกิจรำยกลำง และคุณประยุทธ์ ยืนวงส์ ผู้จัดกำรภำคกลำง 
ธนำคำรกรงุเทพ จ�ำกดั (มหำชน) ร่วมให้เกยีรตเิป็นประธำนในพธิเีปิดฯ พร้อมอญัเชญิ
ครุฑตรำตั้งขึ้นประดิษฐำนเพื่อควำมเป็นสิริมงคล ณ กรุงเทพประกันภัย สำขำระยอง 
อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันศุกรท์ี่ 10 กรกฎำคม 2558

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรมอบจักรยำนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้ำนชะวึกเพื่อ 
ใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำและกำรเดินทำงของนักเรียนในท้องถิ่น 

ส�ำหรับสำขำระยอง พร้อมให้บริกำรด้ำนประกันภัยครบวงจร ทั้งกำรรับประกันภัย 
บรกิำรด้ำนสินไหมทดแทน บรกิำรส�ำรวจอบุตัเิหต ุรวมถงึกำรเป็นทีป่รกึษำด้ำนประกนัภัย 
ที่เรำมีควำมเชี่ยวชำญ
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
ในธุรกิจประกันวินาศภัย

กำรคอร์รัปชั่นนับเป็นปัญหำเรื้อรังในระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย 
มำช้ำนำนแล้ว จำกข้อมูลดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption 
Perceptions Index) จัดอันดับโดยองค์กรเพื่อควำมโปร่งใสนำนำชำติ 
(Transparency International) เมื่อปี 2557 ประเทศไทยได้คะแนน 
ควำมโปร่งใสเพียง 38 จำกคะแนนเต็ม 100 อยู่ในล�ำดับที่ 85 จำก 175 
ประเทศท่ัวโลกท่ีท�ำกำรส�ำรวจ และที่น่ำเป็นห่วงอย่ำงยิ่งคือทัศนคติของ
คนไทยในกำรยอมรบักำรทจุรติคอร์รปัชัน่ โดยผลส�ำรวจเอแบคโพลปี 2556 
พบว่ำมีถึง 65.8% ที่ยอมรับได้ถ้ำรัฐบำลทุจริตคอร์รัปชั่นแต่ขอให้ตนเอง
ได้ประโยชน์ด้วย องค์กรภำคเอกชนจึงได้ร่วมมือกันก่อตั้งองค์กรต่อต้ำน
กำรคอร์รัปชั่น และโครงกำร “แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต” ซึ่งได้ขยำยขอบเขตไปยังภำคเอกชนมำกมำย ส�ำหรับ
ธุรกจิประกนัภยัได้มพีธิลีงนำมบนัทกึข้อตกลงเข้ำร่วมโครงกำร “แนวร่วม
ปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” ระหว่ำงสมำคม
ประกันวินำศภัยและสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย โดยมี
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ร่วมเป็นสกัขพียำนเมือ่วนัที ่26 กรกฎำคม 2556 ซึง่มบีรษิทัประกนั
วินำศภัยร่วมลงนำมถึง 51 บริษัท และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด 
(มหาชน) ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง 
เป็นธรรม ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สร้างความมั่นใจต่อผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เนื่องด้วยตระหนักและให้ควำมส�ำคัญกับกำรต่อต้ำน
กำรให้สินบนและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม เพรำะ
นอกจำกจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ แล้วยังส่งเสริมกำรพัฒนำสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ 

จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยใน 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต และถือปฏิบัติตำมกฎหมำยของประเทศไทย 
ในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น กรุงเทพประกันภัยได้ก�ำหนดให้กรรมกำร  
ผูบ้ริหำร พนกังำนของบรษิทัฯ ยดึมัน่และถอืปฏบิตัโิดยเคร่งครดั ด้วยกำร
ไม่เรียกร้อง ด�ำเนินกำร หรือยอมรับกำรคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพ่ือ
ประโยชน์ท้ังทำงตรงและทำงอ้อมต่อบรษิทัฯ ตนเอง ครอบครวั เพือ่น และ 
คนรู้จกั ครอบคลมุในทกุธรุกจิในทกุประเทศและทกุหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง
กับบริษัทฯ โดยจะต้องปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

1. กำรให้และรับสินบน โดยห้ำมให้หรือรับสินบนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือ 
ไม่เป็นตวัเงินเพ่ือตอบแทนกำรให้ผลประโยชน์ทำงธรุกจิ และห้ำมมอบหมำย 
ผู้อื่นรับหรือให้สินบนแทนตนเอง

2. ของขวัญ บริกำรต้อนรับ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ โดยไม่พึงรับหรือให้
ที่เกินควำมจ�ำเป็น 

3. กำรช่วยเหลอืทำงกำรเมอืง (Political Contributions) บรษัิทฯ ไม่มี
นโยบำยช่วยเหลอืสนบัสนนุพรรคกำรเมอืงหรอืนกักำรเมอืง ไม่ว่ำทำงตรง 
หรือทำงอ้อม

4. เงนิบรจิำคเพ่ือกำรกศุล หรอืเงนิสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส 
ถูกต้องตำมกฎหมำย และไม่ขัดต่อศีลธรรม หรือไม่มีเจตนำแอบแฝงเพื่อ 
ควำมได้เปรียบทำงกำรค้ำ รวมถึงต้องไม่ใช้เงินบริจำคหรือเงินสนับสนุน
เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสินบน

นอกจำกนี้ ยังให้ควำมส�ำคัญของกำรแจ้งเบำะแส หำกมีผู้พบเห็น 
กำรกระท�ำทีเ่ข้ำข่ำยคอร์รัปชัน่ทีเ่กีย่วข้องกบับริษทัฯ สำมำรถรำยงำนข้อมลู 
มำยงับรษิทัฯ ผ่ำนผู้รบัข้อร้องเรยีน ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ เลขำนกุำร 
บริษัทฯ ส�ำนักตรวจสอบ หรือศูนย์ควบคุมคุณภำพ ได้ตำมช่องทำงต่อไปนี้

1. ร้องเรยีนโดยตรงด้วยวำจำหรอืท�ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไปทีบ่รษิทัฯ

2. ส่งเป็นจดหมำยถึงผู้รับข้อร้องเรียนตำมที่อยู่บริษัทฯ

3. ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ   

4. ทำงอีเมล anti-corruption@bangkokinsurance.com

กำรร้องเรียนดังกล่ำวจะถือเป็นควำมลับที่สุด ผู้ร้องเรียนสำมำรถ 
ร้องเรียนได้มำกกว่ำ 1 ช่องทำงและไม่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หำก
เปิดเผยจะท�ำให้ บริษัทฯ สำมำรถแจ้งผลด�ำเนินกำรหรือรำยละเอียดให้
ทรำบโดยตรงได้และสำมำรถร้องขอให้บรษิทัฯ ก�ำหนดมำตรกำรคุม้ครอง
ที่เหมำะสมให้ได้หำกเห็นว่ำจะไม่ได้รับควำมปลอดภัย 

ดังน้ัน กรุงเทพประกันภัยจึงขอแจ้งว่ำเรำยินดีและขอขอบพระคุณ
ส�ำหรับข้อร้องเรียนจำกทุกบุคคลที่มีเจตนำดีเพื่อต่อต้ำนกำรกระท�ำที่ส่อ
ถึงคอร์รัปชั่น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับบ้ำนเมืองของเรำให้ดี
และน่ำอยู่มำกขึ้น
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เน่ืองจำกร่ำงกำยของคนเรำนั้นมีน�้ำเป็น 
ส่วนประกอบอยู่ภำยในกว่ำ 70% ดังนั้นร่ำงกำย 
ของเรำจงึต้องกำรน�ำ้เข้ำไปหล่อเล้ียงร่ำงกำยให้
ท�ำงำนได้อย่ำงเป็นระบบ น�ำ้ยังมีส่วนช่วยชะลอวยั 
ท�ำให้ผิวชุ่มชื่น และท�ำให้ระบบขับถ่ำยเป็นปกติ 

เรำควรดื่มน�้ำให้ได้วันละ 6 - 8 แก้ว (นับรวม
น�้ำที่อยู่ในอำหำรท่ีเรำรับประทำนเข้ำไปด้วย)  
น�้ำเปล่ำเป็นน�้ำท่ีดีท่ีสุดต่อกำรบริโภคและมี
ประโยชน์กับร่ำงกำย แต่ปัจจุบันมีเครื่องดื่ม
หลำกหลำยชนิดเกิดขึ้นมำกมำยในท้องตลำด 
ให้เรำได้เลือกบริโภคตำมควำมชอบ ซึ่งแม้ว่ำ
เครือ่งดืม่เหล่ำนัน้จะมกีำรบอกสรรพคณุทีเ่รำจะ
ได้รบัเพิม่เตมิจำกกำรด่ืมน�ำ้เปล่ำธรรมดำ แต่หำก 
เรำพิจำรณำส่วนประกอบให้ละเอียดจะพบว่ำ 
ส่วนผสมบำงอย่ำงในเครือ่งดืม่เหล่ำนัน้สำมำรถ
เป็นโทษต่อร่ำงกำยได้ หำกเรำดืม่อย่ำงไม่ถกูต้อง

นำ้าเปล่า/นำ้าแร่ แม้ว่ำน�้ำแร่มีส่วนผสมของ 
แร่ธำตุต่ำงๆ มำกกว่ำน�้ำเปล่ำ แต่หำกดื่มน�้ำแร่
ปริมำณมำกไปจะท�ำให้ร่ำงกำยเสียสมดุลได้  
ดังนั้นกำรดื่มน�้ำเปล่ำสะอำดๆ ก็พอเพียงแล้ว

เครื่องดื่มสดจากธรรมชาติ เครื่องดื่มซึ่งท�ำ
ขึ้นสดๆ ใช้วัตถุดิบจำกธรรมชำติและไม่ผสม 
สำรปรุงแต่ง ถือเป็นเครื่องดื่มที่ยังคงคุณค่ำทำง
สำรอำหำรไว้ยกตัวอย่ำง น�้ำผลไม้คั้นสด เรำจะ

การมสีขุภาพท่ีดน้ัีน นอกจากเราจะต้องดแูลเอาใจใส่เรือ่งการรบัประทานอาหารแล้ว 
เรายังต้องให้ความส�าคัญกับเครื่องดื่มที่เราบริโภคอยู่เป็นประจ�าด้วยเช่นกัน

ต้องกำรดื่มน�้ำอัดลม ควรดื่มแบบสูตรปกติและ
ควบคุมปริมำณกำรดื่มเพียงแต่น้อย

เครื่องด่ืมผสมแอลกอฮอล์ หำกดื่มใน
ปริมำณที่เหมำะสมก็มีประโยชน์ต่อร่ำงกำยได้ 
เช่น ไวน์แดงและเบยีร์ มสีำรต้ำนอนมุลูอสิระสงู 
ช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและโรคมะเร็ง 
ส�ำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเหล้ำ ม ี
งำนวิจัยพบว่ำหำกจิบในปริมำณน้อยๆ และ 
ไม่ได้ด่ืมต่อเน่ือง แอลกอฮอล์จะช่วยเพิ่มระดับ
คอเลสเตอรอลทีดี่ในเลือด และช่วยลดควำมเสีย่ง 
ของโรคหวัใจได้ถงึ 30 % บำงคนจงึมกัจบิเครือ่งด่ืม 
แอลกอฮอล์ควบคู่กับมื้ออำหำร

กำรดื่มเพื่อสุขภำพที่ดีนั้น เรำควรพิจำรณำ 
ส่วนประกอบที่อยู ่ในเครื่องดื่มแต่ละชนิดให้
ละเอยีดและควบคมุปรมิำณกำรดืม่ให้เหมำะสม 
เพ่ือให้เรำมีสุขภำพทีแ่ข็งแรง มีอำยยุนืยำวต่อไป
ได้อีกนำน

ได้รบัวติำมนิทีค่รบถ้วนและได้รบัน�ำ้ตำลฟรกุโตส 
(น�้ำตำลในผลไม้) ซึ่งดีกว่ำน�้ำตำลปกติ อย่ำงไร
ก็ตำม ผลไม้บำงชนิด เช่น กล้วยหอม มะม่วงสุก 
ลิ้นจี่ ทุเรียน มีปริมำณน�้ำตำลฟรุกโตสสูง หำก
บริโภคมำกเกินไปอำจส่งผลเสียท�ำให้เกิดไขมัน
ที่ตับและมีไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงได้  
ดังนั้นจึงควรบริโภคแต่น้อย

เครื่องดื่มผสม เครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบ 
อืน่ๆ ทีไ่ม่ได้มำจำกธรรมชำต ิ100% ซึง่หลำยคน 
บริโภคอยู่เป็นประจ�ำ เช่น 

กาแฟ เครื่องดื่มยอดนิยมของคนวัยท�ำงำน 
กำแฟชงส่วนใหญ่มีส่วนผสมของครีมเทียมและ
น�้ำตำลสูง ซึ่งเป็นตัวกำรท�ำลำยสุขภำพ ดังนั้น
ควรลดปริมำณครีมเทียมและน�้ำตำลลงเพื่อ
สุขภำพที่ดี หรือถ้ำสำมำรถด่ืมกำแฟด�ำได้ จะ
ช่วยเรื่องกำรเผำผลำญไขมัน

นำ้าอัดลม/นำ้าอัดลมไดเอต เรำทรำบกันดีว่ำ 
น�้ำอัดลมมีปริมำณน�้ำตำลสูงและส่งผลเสียต่อ
สขุภำพ จงึเกดิน�ำ้อดัลมไดเอตข้ึนมำทดแทน แต่
แท้จริงแล้วน�้ำอัดลมไดเอตมีส่วนผสมของ
น�ำ้ตำลเทยีมทีเ่รยีกว่ำ Aspartame เป็นสำรแทน
ควำมหวำน ซึ่งนอกจำกจะไม่มีประโยชน์ต่อ
สุขภำพแล้ว ยังส่งผลท�ำให้เกิดโรคอ้วน โรค
กระดูกพรุน และโรคอื่นๆ ตำมมำ ดังนั้นหำก

ดื่มอะไร (สุขภาพ) ดี?
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slow life เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
การได้มีชีวิตท่ีดีทั้งกายและใจ ย่อมเป็นความปรารถนาอันสูงสุดอย่างหนึ่งของมนุษย์เรา แต่ด้วยสภาวการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนไปนั้น  
ผลักดันให้มนุษย์ใช้ชีวิตไหลไปตามกระแสโลก รวดเร็ว รีบเร่ง เพื่อความอยู่รอด จนละเลยที่จะใส่ใจตัวเอง

ค�ำว่ำ Slow Life (สโลว์ ไลฟ์) เกิดกำรพูดถึงกันอย่ำง 
แพร่หลำยมำกท้ังในไทยและต่ำงประเทศ ชวีติแบบ Slow Life  
คือรูปแบบกำรใช้ชีวิตอย่ำงช้ำๆ ค่อยเป็นค่อยไป หลังจำก
ผ่ำนกำรใช้งำนชีวิตอย่ำงหนักมำทุกรูปแบบและเร่งรีบกับ 
ทกุเรือ่ง เมือ่ถึงจดุๆ หนึง่ท่ีเรำปลกีตวัเองออกจำกสงัคมเมอืง 
หลีกหนีจำกควำมวุ่นวำย จำกโลกของเทคโนโลยี จำกเวลำ 
เป็นเงินเป็นทอง ที่เคยเห็นว่ำมีค่ำมำกที่สุดในชีวิต แล้วกลับ
ไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ำยตำมวิถีธรรมชำติ ไม่มีเวลำเร่งรัด  
ไม่ต้องถูกควบคุมด้วยภำระหน้ำที่ หยุดพักจำกกำรเรื่องรำว
บนโลกโซเชียล เพื่อกำรใช้ชีวิตอย่ำงมีควำมสุข สงบ และมี
เวลำที่จะใคร่ครวญทบทวนตัวเองมำกขึ้น

แบบไหนเรียกว่า Slow Life  

บล็อกเกอร์และนักเขียนชื่อดังชำวอเมริกันชื่อ Leo 
Babauta หนึ่งในผู้บุกเบิกกำรใช้ชีวิตแบบ Slow Life ได้พูดถึง 
ข้อปฏิบัติที่จะท�ำให้ชีวิตไม่เร่งรีบและมีควำมสุขได้ไว้ดังนี้

- เลือกท�ำในสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดก่อน ท�ำให้น้อยลง ไม่ท�ำ
หลำยๆ อย่ำงพร้อมกันทั้งหมด

- มีสติอยู่กับปัจจุบัน 

- ถอยห่ำงเทคโนโลยี ปิดโทรศัพท์มือถือหรือหยุดเข้ำ
อินเทอร์เน็ตในช่วงวันหยุดพักแล้วสื่อสำรกับคนรอบข้ำงบ้ำง

- ชื่นชมธรรมชำติ ตื่นเช้ำสูดอำกำศบริสุทธิ์ ออกไปรับ
แสงแดด ท�ำกิจกรรม ออกก�ำลังกำยกลำงแจ้ง

- รับประทำนอำหำรให้ช้ำลง 

- ขับรถให้ช้ำลง

- มคีวำมสขุกบัสิง่รอบข้ำงทีเ่จอ คดิบวก สขุกบัสิง่ธรรมดำ

- สูดหำยใจเข้ำลึกๆ ก�ำหนดลมหำยใจให้เป็นสมำธิ 

Slow Life แล้วดีอย่างไร 

ข้อดีหลัก 3 ประกำร ที่เมื่อเรำใช้ชีวิตให้ช้ำลง คือ 

1. สุขภำพกำยดี เมื่อเรำไม่หักโหมร่ำงกำย ไม่ท�ำร้ำย
ร่ำงกำยตัวเอง ร่ำงกำยของเรำก็จะไม่เส่ือม ไม่เป็นโรค  
มีสุขภำพกำยดี 

2. สขุภำพใจด ีเมือ่เรำไม่ต้องรบี ไม่ต้องเจอภำวะทีท่�ำให้เกดิควำมเครยีด คดิบวก 
จิตใจของเรำก็จะดีมีควำมสุข

3. รู้จักตัวเองดี เมื่อเรำมีเวลำ มีสติอยู่กับตัวเอง จะท�ำให้รู้จักตัวตนและค้นพบ 
เป้ำหมำยที่แท้จริงในชีวิตของตัวเรำเอง

ทั้งหมดนี้ เชื่อว่ำทุกคนคงทรำบดีว่ำควรท�ำอย่ำงไร แต่ก็มีอีกหลำยคนเข้ำใจว่ำ 
กำรใช้ชีวิตแบบที่เรียกว่ำ Slow Life ได้คือ ต้องเป็นคนที่เหลือกินเหลือใช้แล้วเท่ำนั้น  
หำกแต่ควำมจริงแล้ว ทุกอย่ำงเกิดขึ้นที่ใจ แม้ว่ำเรำจะต้องดิ้นรนใช้ชีวิตเพื่อ 
ควำมอยู่รอด แต่ถ้ำเรำมีสติ มีสมำธิ ควบคุมควำมคิด อำรมณ์ ดูแลจิตใจของเรำให้ดี 
ไม่ให้หมุนไปตำมกระแสสังคมที่วุ่นวำย เรำก็สำมำรถท�ำชีวิตแบบ Slow Life ได้ ดังนั้น
เมื่อใดก็ตำมที่พอมีเวลำ แม้เพียงน้อยนิดหรือทุกขณะที่เรำนึกขึ้นได้ ลองฝึกใช้ชีวิต 
Slow Life ดูบ้ำง ท�ำให้บ่อยครั้งเท่ำที่จะท�ำได้ เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีทั้งสุขภำพกำย
สุขภำพใจที่สำมำรถสร้ำงขึ้นได้ง่ำยๆ ด้วยตัวคุณเอง
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Snow Town Bangkok ถกูเนรมติให้เป็นเมอืงหมิะจ�ำลองแห่งแรกในเมอืงไทย บนพืน้ที ่
กว่ำ 3,000 ตำรำงเมตร บริเวณชั้น 5 ศูนย์กำรค้ำ Gateway เอกมัย โดยสร้ำงหิมะเทียม
ปกคลุมพื้นที่หนำ 30 - 40 เซนติเมตร ในบรรยำกำศแบบ Snow Park โดดเด่นด้วย 
โทนสขีำว ตกแต่งด้วยสถำปัตยกรรมสไตล์ยโุรปผสมผสำนกบักลิน่อำยของวฒันธรรมญีปุ่น่ 
ซึ่งจ�ำลองคล้ำยเมืองโอตำรุ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

 เมื่อเดินทำงไปถึงเรำจะได้พบกับพี่หมีสีขำวตัวใหญ่ ผูกเนกไทสีน�้ำเงิน มีชื่อว่ำ 
Mr.Kamai (คำมัย) เป็นมำสคอตขวัญใจเด็กๆ ของ Snow Town จะมำคอยยืนต้อนรับ 
ทักทำยนักท่องเที่ยว อยู่บริเวณด้ำนหน้ำทำงเข้ำ

ก่อนเข้ำสูป่ระตดู้ำนใน เรำจะต้องเสยีค่ำบตัรผ่ำนประตสู�ำหรบัผูใ้หญ่ รำคำ 100 บำท  
ส่วนเด็ก รำคำ 80 บำท สำมำรถอยู่ใน Snow Town ได้ทั้งวันไม่จ�ำกัดเวลำ (ยกเว้นลำนหิมะ) 
ส�ำหรับคนที่ต้องกำรเข้ำไปเล่นในโซนลำนหิมะจะต้องซื้อบัตรค่ำเข้ำเพิ่มอีก 100 บำท 
จ�ำกัดเวลำเข้ำ 30 นำที และสำมำรถต่อเวลำได้ทุก 15 นำที โดยจ่ำยเงินเพิ่มอีก 20 บำท

หากใครอยากลองสัมผัสหิมะท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็น ตอนนี้ไม่ต้อง 
เสียเวลาเดินทางไปไกลถึงเมืองนอกแล้ว เพราะล่าสุดมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ 
ให้คนไทยได้เล่นหิมะเย็นจับใจเหมือนอยู่ต่างแดนกันแล้วที่ Snow Town Bangkok

snow town Bangkok 
สัมผัสเมืองหิมะกลางกรุง

ภำยใน Snow Town แบ่งออกเป็นโซน โซนแรกเรียกว่ำ 
Snow Playground มีกิจกรรมและเครื่องเช่ำให้เล่นสนุก 
บนลำนหิมะสีขำว พร้อมบริกำรให้เช่ำรองเท้ำบูตฟรี
ส�ำหรับใส่เข้ำไปเล่นในลำนหิมะได้ เพียงแต่ผู ้เช่ำ 
ต้องสวมถุงเท้ำเพื่อควำมสะอำด จึงขอแนะน�ำให้เตรียม 
ถงุเท้ำส่วนตวัไปให้พร้อม เพรำะหำกไม่ได้น�ำถงุเท้ำไปด้วย  
จะต้องซื้อถุงเท้ำเพิ่มอีก 50 บำท

บริเวณลำนหิมะจะแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน เนินส�ำหรับ
เล่นเบำะเลื่อนและเนินส�ำหรับเล่นสกี ซึ่งท่ีนี่มีคอร์ส 
เปิดสอนสกสี�ำหรับผูส้นใจและเดก็ๆ โดยไม่ต้องกงัวลเรือ่ง
ควำมปลอดภัย เพรำะมีผู้ฝึกสอนจำกประเทศญี่ปุ่นและ
เจ้ำหน้ำที่มำคอยดูแลอย่ำงใกล้ชิด ส�ำหรับหิมะของที่นี่
เป็นหมิะเทียมท�ำมำจำกน�ำ้บริสทุธิ ์ไม่มสีำรเคม ีผลิตจำก
เครื่องน�ำเข้ำจำกประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงใช้เทคโนโลยีของ
เยอรมนี โดยสำมำรถผลิตหิมะออกได้ใกล้เคียงกับ 
หิมะจริงมำกๆ ผู้เล่นจึงมั่นใจได้ในควำมปลอดภัย และ
ควำมหนำวเย็นเหมือนอยู่เมืองนอกเลยทีเดียว
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Snow Town Bangkok เปิดให้บริกำรทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลำ 11.00 - 22.00 น.  
ส่วนวันเสำร์ - อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลำ 10.00 น. - 22.00 น.  
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.snowtown.co.th หรือโทร. 09 5547 6870

โซนต่อมำเป็นโซนร้ำนค้ำกว่ำ 10 ร้ำนสไตล์ญี่ปุ่นให้
เรำได้เพลิดเพลิน มีทั้งร้ำนสตูดิโอถ่ำยภำพ ซึ่งมีบริกำร
เช่ำชุดกิโมโนและเสื้อผ้ำแบบญี่ปุ่น ส�ำหรับใส่ถ่ำยรูปใน
สตูดิโอโดยเฉพำะ มีร้ำนขนมและร้ำนอำหำรให้เลือก
หลำกหลำย ท้ังร้ำนอำหำรญีปุ่น่ต้นต�ำรบัแท้ๆ เช่น ร้ำน 
Meet Sapporo ซึ่งโดดเด่นเรื่องเนื้อวัวเป็นพิเศษ โดย
เฉพำะเน้ือเจงกิสข่ำนชื่อดังจำกฮอกไกโดที่อร่อยนุ่มล้ิน
จนคนรักเนื้อวัวไม่ควรพลำด ร้ำน Ajino Tokeidai ซึ่ง
เป็นร้ำนรำเมนเก่ำแก่จำกฮอกไกโด ได้รับควำมนิยม 
และมีชื่อเสียงในญี่ปุ ่นมำยำวนำน หรือถ้ำอยำกหำ
ของกินเล่น ขอแนะน�ำร้ำน Hana Hana มขีนมและของ
ทอดต่ำงๆ ให้เลือกมำกมำย หรือชมคำเฟน่่ำรักๆ แบบ
ญีปุ่น่ รบัรองว่ำถูกใจคนรักกำร์ตนูมงังะ อนิเมะ คอสเพลย์ 
อย่ำงแน่นอน

พิเศษสุดส�ำหรับหลังช่วงเวลำ 18.00 น. เป็นต้นไป จะมีกำรเปิดโซนร้ำนอำหำรเรียก
ว่ำ Snow Restaurant ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งลิ้มรสอำหำรใต้แสงเทียนในบรรยำกำศหิมะ
โปรยปรำยกลำงลำนหิมะและเสียงเพลงบรรเลงเบำๆ แสนโรแมนติก

อีกโซนหนึ่งที่น่ำสนใจ คือโซน Edutainment ที่เปิดโอกำสให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ 
ปลดปล่อยควำมคิดและจินตนำกำรกับกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ที่ Team Lab Island 
Sketch Town พร้อมสนุกสนำนไปกับระบบ Interactive ซึ่งสำมำรถท�ำให้รูปที่เรำวำด
ระบำยสีลงบนกระดำษให้กลำยเป็นโมเดลภำพ 3 มิติเคล่ือนไหวได้เสมือนจริงปรำกฏ 
อยู่บนก�ำแพงให้เรำได้ตื่นตำตื่นใจอย่ำงเพลิดเพลิน
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แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ที่สำมำรถน�ำกระดำษใช้แล้วทั้งสองหน้ำ 
กลับไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีกด้วยเครื่อง P&P Office Waste Processor 
หรือ เคร่ืองผลติดนิสอจำกกระดำษทีใ่ช้แล้ว ซึง่ถกูคดิค้นโดยนกัออกแบบ
ชำวจีน ได้แก่ Chengzhu Ruan, Yuanyuan Liu, Xinwei Yuan และ 
Chao Chen ภำยใต้แนวคิดจัดกำรเปลี่ยนกระดำษซึ่งเป็นขยะภำยใน
ออฟฟิศให้กลำยเป็นดินสอ เพื่อน�ำไปใช้งำนได้ต่อไป และด้วยไอเดีย 
สดุสร้ำงสรรค์นีเ้อง ท�ำให้ท้ัง 4 คน ได้รบัรำงวลัชนะเลศิด้ำนกำรออกแบบ
มำแล้ว

เคร่ืองผลิตดินสอจำกกระดำษที่ใช้แล้วได้รับกำรออกแบบให้ใช้งำน 
ง่ำย สะดวก และไม่ยุ่งยำก โดยเปลี่ยนกระดำษใช้แล้วให้เป็นดินสอได้
แบบเบ็ดเสร็จภำยในตัวเครื่องเดียว 

ขั้นตอนการทำางานของเครื่อง มี 3 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

1. สอดแผ่นกระดำษใช้แล้ว (กระดำษ reuse) ขนำดประมำณ A4  
หรือตำมขนำดของเครื่อง โดยกระดำษจะต้องไม่หนำจนเกินไป ลงไปที่
ช่องด้ำนบนของตัวเครื่อง (คล้ำยกับกำรใส่กระดำษที่เครื่อง Printer หรือ 
เครื่อง Fax) กดปุ่มท�ำงำน

2. เครื่องจะท�ำกำรดูดกระดำษที่เรำใส่ไปม้วนอัดกระดำษให้ทบกัน 
จนแน่นรอบแกนกรำไฟต์ (แกนดินสอ) โดยในระหว่ำงกระบวนกำรม้วน
กระดำษ เครื่องจะผสมกำวลงไป ทั้งนี้เพื่อให้กระดำษติดแน่นทนทำน 

3. เครื่องจะม้วนกระดำษไปเรื่อยๆ จนได้ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตำม
ที่ต้องกำรแล้ว เครื่องจะปล่อยดินสอออกมำทำงช่องเล็กๆ ด้ำนข้ำงของ
ตัวเครื่อง 

เครื่องผลิตดินสอจากกระดาษใช้แล้ว

ขยะที่เกิดจากการท�างานในออฟฟิศที่มีปริมาณมากที่สุดประเภทหนึ่ง คือ กระดาษใช้แล้ว แม้ว่าปัจจุบัน ออฟฟิศส่วนใหญ่จะมีนโยบาย 
ส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรกระดาษอย่างรูค้ณุค่า โดยการน�ากระดาษทีใ่ช้แล้วเพยีงหน้าเดยีวน�ากลบัมาใช้งานซ�า้ (reuse) ในหน้าทีส่อง แต่เมือ่
น�ากลบัมาใช้จนครบทัง้สองหน้าแล้ว กระดาษเหล่านัน้จะหมดประโยชน์การใช้งานและถกูน�าไปทิง้หรอืเข้าสูก่ระบวนการท�าลายเอกสารต่อไป

ควำมพเิศษอกีอย่ำงหนึง่ของเครือ่งนี ้คอืช่องทีป่ล่อยดนิสอออกมำนัน้  
ยังสำมำรถท�ำหน้ำที่เสมือนกบเหลำดินสอ โดยเครื่องจะเหลำแท่งดินสอ 
ทีท่�ำเสรจ็แล้วให้แหลมคมออกมำ เพยีงเท่ำนีเ้รำกจ็ะได้ดนิสอแท่งใหม่ พร้อม
ใช้งำนได้ทันที

ทั้งหมดนี้เป็นกลไกกำรท�ำงำนของเครื่องผลิตดินสอจำกกระดำษที่ 
ใช้แล้วแบบง่ำยๆ ที่ให้คุณประโยชน์เกินตัว 

ประโยชน์ของเครื่อง P&P Office Waste Processor ได้แก่

1. ช่วยลดกำรตัดต้นไม้เพ่ือน�ำมำท�ำดินสอ หรอืผลิตกระดำษ เป็นกำร
ช่วยลดโลกร้อนอกีทำงหนึง่ รวมถงึช่วยประหยดักำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำติ
อันมีค่ำของโลก

2. ช่วยเพิ่มมูลค่ำของกระดำษที่ไม่ใช้งำนแล้วของออฟฟิศ

3. ท�ำให้เกิดกำรใช้กระดำษหมุนเวียนภำยในออฟฟิศอย่ำงคุ้มค่ำ

4. ช่วยลดปรมิำณขยะและลดควำมส้ินเปลืองในกำรก�ำจดัขยะออฟฟิศ

นอกจำกนี้ นักออกแบบยังคำดว่ำ P&P Office Waste Processor  
(เครื่องผลิตดินสอจำกกระดำษที่ใช้แล้ว) นี้ จะเป็นที่นิยมและได้รับ 
กำรตอบรับที่ดีจำกบริษัท ส�ำนักงำนออฟฟิศ ที่มีนโยบำยให้ควำมส�ำคัญ
และเห็นคุณค่ำของกำรประหยัดทรัพยำกรธรรมชำติ พร้อมที่จะส่งเสริม
ให้เกิดกระบวนกำรท�ำงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนต่อไป
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ของสมนาคุณพิเศษสำาหรับลูกค้า
ที่ซื้อประกันภัยออนไลน์
กรุงเทพประกันภัยขอมอบของสมนาคุณพิเศษส�าหรับลูกค้าที่รักการชอปปิ้งประกันภัยออนไลน์ เพียงซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1,   
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 “คุ ้มครอง คุ ้มค่า หรือ First Care 2+ และประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์  
www.bangkokinsurance.com ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2558

สิทธิพิเศษนี้ส�ำหรับลูกค้ำใหม่ที่ท�ำประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศผ่ำนทำงเว็บไซต์  www.bangkokinsurance.com เท่ำนั้น 
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2285 8585

ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2558

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม - 31 สิงหำคม 2558

รับฟร�
ผาไมโครไฟเบอร

เมื่อทำประกันภัยการเดินทางตางประเทศ 
ตั้งแต 1,800 บาทข�้นไป

รับฟร� มานบังแดด 
หร�อตุกตาหมี

เมื่อทำประกันภัยรถยนตประเภท 1,
รถยนตประเภท 1 “คุมครอง คุมคา” หร�อ First Care 2+
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“ไม้พำเลต” (Pallet) หรือลังพำเลต คือ 
แผงไม้หรือชัน้ไม้ทีเ่รำมกัจะเหน็ตำมคลังสินค้ำ 
โรงงำนหรือท่ำเรือ มีไว้ส�ำหรับจัดเรียงสินค้ำ 
เพื่อให้สะดวกส�ำหรับกำรใช้รถยกเวลำขนย้ำย
สิ่ งของและช ่วยป ้องกันสินค ้ำถูกกระทบ
กระเทือนในระหว่ำงกำรขนส่ง ไม้พำเลตมีทั้งที่
ท�ำจำกไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สน 
ไม้เบิร์ก ไม้ฉ�ำฉำ เป็นต้น นอกจำกนี้ยังม ี
ไม้พำเลตที่ท�ำจำกพลำสติกด้วย ซึ่งไม้แต่ละ
ชนิดมีคุณภำพกำรใช้งำนที่แตกต่ำงกัน รำคำ
ของไม้จึงขึ้นกับชนิดของไม้นั้นๆ

dIy เฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลต
การเติมเต็มบ้านพักหรือท่ีอยู ่อาศัยให้
สมบูรณ์ นอกเหนือจากโครงสร้างบ้านท่ี 
แข็งแรงแล้ว เฟอร์นิเจอร์ที่อยู ่ด้านในก ็
เป็นส่วนประกอบที่เสริมให้บ้านดูดีขึ้นได้ 
ปัจจุบันเราสามารถประยุกต์การตกแต่ง
บ้านด้วยเฟอร์นเิจอร์ ให้มรีปูแบบสไตล์เป็น
ของตัวเองได้ ด้วยการท�าเฟอร์นิเจอร์ขึ้น 
มาเอง และหนึง่ในรปูแบบการท�าเฟอร์นิเจอร์
ทีท่�าเองได้ง่ายและมีต้นทนุไม่สงูมากนกั คอื 
การท�าเฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลต

ไม้พำเลตสำมำรถน�ำมำท�ำเฟอร์นิเจอร์ได้
หลำกหลำยรูปแบบ ตั้งแต่ของชิ้นเล็กไปจนถึง 
ของชิ้นใหญ่ ไม่ว่ำจะเป็นชั้นวำงกรอบรูปหรือ 
ชั้นวำงหนังสือขนำดเล็กที่ใช้ไม้พำเลตไม่กี่ช้ิน 
มำต่อกัน ชั้นวำงรองเท้ำ ที่สำมำรถน�ำรองเท้ำ 
ห้อยแขวนไว้อย่ำงเก๋ไก๋ หรอืท�ำรำวแขวนเส้ือผ้ำ 
ตลอดจนชัน้วำงของในครวั ซึง่สำมำรถดไีซน์ให้
ด้ำนล่ำงสุดเจำะให้เป็นช่องไว้ส�ำหรับเสียบก้ำน 

ของแก้วไวน์ได้ด้วย หรือจะท�ำเป็นเครื่องเรือน
ขนำดใหญ่ขึ้น เช่น โต๊ะกลำงที่ท�ำจำกชั้น 
ไม้พำเลตทัง้ชิน้ น�ำมำขดัและทำสทีีม่สีสีนัสดใส
แล้วน�ำมำติดลูกล้อ แล้วตกแต่งให้ดูหรูหรำขึ้น
ด้วยกำรวำงแผ่นกระจกไว้ด้ำนบน แค่นี้ก็จะได้
โต๊ะกลำงห้องรับแขกน่ำรักๆ อีกชิ้น หรือท�ำ 
เป็นเตียงนอนแบบเรียบง่ำยที่ใช้ฐำนท�ำจำก 
ไม้พำเลตโดยเน้นโชว์เนื้อไม้และสีไม้เพื่อให้ดู
เป็นธรรมชำตสิบำยตำ หรอืจะท�ำชงิช้ำไม้พำเลต 
สักตัวไว้นั่งเล่นในสวนคู่กับชุดเก้ำอี้ยำมบ่ำย  
ก็ดูผ่อนคลำยและเข้ำกับธรรมชำติไม่น้อย

ข้อดีของไม้พำเลต คือรำคำถูก แต่ข้อเสียที่ 
มักพบคอืเน้ือไม้ผกุร่อนได้ง่ำยและมกัโดนแมลง 
กัดกิน ดังนั้นเวลำเลือกซื้อไม้พำเลต ควรเลือก
แบบทีผ่่ำนกำรรมน�ำ้ยำเพือ่รกัษำเนือ้ไม้ หรือเรำ
สำมำรถ ดูแลรักษำได้โดยกำรใช้ฝอยขัดหม้อ
จุม่ลงในน�ำ้ส้มสำยชจูำกแอปเป้ิล (Apple Cider) 
แล้วน�ำมำทำให้ทั่วรอจนไม้แห้ง น�ำไปล้ำง 
แล้วตำกให้แห้งอกีครัง้ เน่ืองจำกหำกเรำไม่ล้ำง
ไม้พำเลตจะติดสีของน�้ำ Apple Cider ที่เรำน�ำ
มำทำ ท�ำให้ไม่เหน็สีของเนือ้ไม้ทีเ่รำต้องกำรโชว์ 
กรณีที่เรำไม่ต้องกำรประกอบไม้พำเลตเอง  
ก็สำมำรถน�ำแบบที่ เรำมีไปให้ร ้ำนท่ีรับท�ำ
เฟอร์นิเจอร์จำกไม้พำเลตท�ำให้ได้ เพียงเท่ำนี้
คณุกจ็ะได้เฟอร์นเิจอร์แบบใหม่สไตล์ตวัคณุเอง
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Used Car Special G 3-4
1 ทภเะรปตนยถรยัภนักะรป

โทร. 0 2285 8888
bangkokinsurance.com

 

1 ทภเะรป ตนยถรยัภนักะรป
จใงรตบบแงอรคมุคมาวคหใ่ีท

ะาพฉเยดโถรกัรนคบัรหำส
สุดคุม ดวยทุนประกันภัยสูงสุดถึง 500,000 บาท

มุลคบอรคงอรคมุค  ุตหเิตับุอกุท  นชถรง้ัท  รถหาย มวทำ้น มหไฟไ  
ลวงักรไงายอดไงาทนิดเงึจณุค 1 น้ัชยัภนักะรปบบแ

จในุอ ยารรากอกยัภกาจยาหยีสเมาวคงอรคมุคมาวคบัก 
งาทนสเกุทจในุอ  ่ีทนาถสกอนนิฉเกุฉอืลหเยวชรากิรบยวด 

ยทไว่ัท่ีทกุท งมโว่ัช 42 ดอลต
มั่นใจ ในคุณภาพการซอมของศูนยซอมมาตรฐานกรุงเทพประกันภัย

ยัภนักะรปบัร่ีทถร
- จบัรชใมไะลแ งั่นี่ท 7 นิกเมไลคคุบนวสงั่นตนยถรยัภนักะรปบัร างหรือใหเชา
- อายุรถ 7-12 ป
- รถยนตที่รับประกันภัย ไดแก Honda Civic, CR-V, Mitsubishi Lancer,
  Nissan Cefiro, Toyota Collora Altis

ตารางเบี้ยประกันภัย

16,500

17,000

17,500

100,000 - 290,000

  300,000 - 390,000

400,000 - 500,000

หนวย : บาท

ยัภนักะรปนุท ยัภนักะรปยี้บเ

ตารางความคุมครอง                       หนวย : บาท

ความคุมครอง ผลประโยชน

ถรวัตอตยาหยีสเมาวค

    มวทำ้น/มหไฟไ/ยาหญูสตนยถร

กอนยาภลคคุบอตดิผบัรมาวค
  -  ยัมานออืรห ยากงาร ติวีชอตยาหยีสเมาวค  
                                                
  -     นิสยพัรทอตยาหยีสเมาวค

 นค 6 ราสยดโผูะลแี่ขบัขผูบัรหำสลคคุบนวสุตหเิตับุอ

นค 6 ราสยดโผูะลแี่ขบัขผูบัรหำสลาบายพาษกัราค
 

 ี่ขบัขผูวัตนักะรป

 ยารรากอกยัภ

ตามทุนประกันภัย
สูงสุดถึง 500,000

ตามทุนประกันภัย
สูงสุดถึง 500,000

  1,000,000/คน
10,000,000/ครั้ง
  2,500,000/ครั้ง

100,000/คน

100,000/คน

250,000 /ครั้ง

ยัภนักะรปนุทมาต
000,005 งึถดุสงูส

เง�่อนไขความคุมครอง
- ตรวจสภาพรถกอนการรับประกันภัย
- คุมครองอุปกรณตกแตงเพิ่มเติมไดตามรายการที่ระบุไวในกรมธรรม
  แตไมเกิน 20,000 บาท ทั้งนี้อุปกรณตกแตงไมรวมถึงสติกเกอร
- กรมธรรมมีผลบังคับใชเมื่อผูขอเอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแลว

หมายเหตุ :  * .1 นิดเี่ทถรงึถยามหงึ่ซ กบงาทะนหาพนายนปเีณรกคีูมี่ทุตหเิตับุอกาจ ห ซาก นัมำ้น นชเ งิลพเอื้ชเนางงัลพชใยดโ ตนยงอื่รคเงัลำกยวด งารถร ฟไถร งวพถรงึถมวระลแ าฟฟไงัลำกอืร
่ทีานหาจเบักนาทงอขตนยถรยัภนักะรปยี้บเะลแ ฯนุทบอสจวรตาณุรก นาทงอขดุสงูสนชยโะรปอื่พเ .2 
งั้รคกุทยัภนักะรปำทจในิสดัตนอก ขไนอื่งเะลแงอรคมคุมาวคดยีอเะลยารนใจใาขเมาวคำทรวคอื้ซผู .3 

วลแีษาภะลแรกาอมวรวาลกงัดยัภนักะรปยี้บเ .4 

ตารางเปร�ยบเทียบความคุมครองประกันภัยรถยนตประเภทตางๆ

ยัภนักะรปรากทภเะรป
กอนยาภลคคุบอตดิผบัรมาวค

1

”าคมุค - งอรคมุค“ 1 น้ัช

2

3+ Sure Flood

3

4

ษศเิพยัภยัภนักะรปาอเถรวัต

สูญหาย คารักษา
พยาบาล

อุบัติเหตุ
สวนบุคคลไฟไหม ประกันตัว

ผูขับขี่การชน น้ำทวม วหไนิดนผแ
บ็หเกูล  ลมพายุ ยารรากอกยัภทรัพยสิน บุคคล

First Care 2+
Special มุคดุส/ณูคีวท
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มอบทนุการศกึษา ประจ�าปี 2558
คุณชัย โสภณพนิช ประธำนกรรมกำรและประธำน 

คณะผู้บริหำร กรุงเทพประกันภัย ในฐำนะประธำนมูลนิธิ 
กรงุเทพประกนัภยั มอบทนุกำรศึกษำในระดับอดุมศึกษำ ประจ�ำปี 
2558 รุ่นที่ 22 จ�ำนวน 29 ทุน แก่นักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 
โดยทนุกำรศึกษำดงักล่ำว รวมถงึค่ำเล่ำเรยีน ค่ำทีพ่กั ค่ำอำหำร 
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ�ำเป็น ซึ่งเป็นทุนให้เปล่ำ โดยบริษัทฯ จะ
สนบัสนนุทนุกำรศึกษำต่อเนือ่งจนกว่ำจะส�ำเรจ็กำรศกึษำระดบั
ปริญญำตรี ซึ่งที่ผ่ำนมำมีนักเรียนรับทุนกำรศึกษำไปแล้วทั้งสิ้น 
491 คน เป็นเงินทุนกำรศึกษำทั้งส้ินกว่ำ 76,000,000 บำท  
ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร

ออกหน่วยแพทย์เคลือ่นที ่ให้บรกิารแก่ประชาชน
กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับโรงพยำบำลบ�ำรุงรำษฎร์ ให้กำรสนับสนุนกิจกรรม “พี่เพื่อน้อง  

จำกผองเพื่อนชำวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 12” โดยกรุงเทพประกันภัย ได้ร่วม
สนบัสนนุอำหำรส�ำหรบังำนดงักล่ำว นอกจำกนี ้ยงัได้มอบอปุกรณ์กำรเรยีนให้แก่นกัเรยีนโรงเรยีน
บ้ำนตะโกล่ำง โรงเรียนตชด.บ้ำนถ�้ำหิน และโรงเรียนตชด.บ้ำนตะโกปิดทอง ส�ำหรับโรงพยำบำล
บ�ำรุงรำษฎร์ได้จัดหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ให้บริกำรแก่ประชำชน โดยมีคณะแพทย์และพยำบำล 
กว่ำ 20 คน มำใหบ้รกิำรด้ำนอำยรุกรรม ระบบทำงเดนิอำหำร และแพทยท์ำงเลือกโดยกำรฝังเข็ม
เพือ่รกัษำอำกำรต่ำงๆ เช่น โรคระบบประสำทและกล้ำมเนือ้ โรคระบบทำงเดนิหำยใจ ณ โรงเรยีน
บ้ำนตะโกล่ำง อ.สวนผึ้ง จ.รำชบุรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2558

ร่วมท�ากจิกรรมกบัส�านกังานตวัแทน  
กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับส�ำนักงำนตัวแทนจังหวัดระนอง น�ำพนักงำนกรุงเทพประกันภัยและ

พนักงำนของส�ำนักงำนตัวแทน ร่วมกิจกรรมปลูกป่ำตำมโครงกำร “ฟื้นฟูป่ำต้นน�้ำเฉลิมพระเกียรติ” 
จัดโดยกรมกิจกำรพลเรือนทหำรบก เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและพัฒนำป่ำต้นน�้ำให้อุดมสมบูรณ์  

ณ ป่ำต้นน�้ำบ้ำนเขำหยวก อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 
15 กรกฎำคม 2558  

กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับส�ำนักงำนตัวแทน
จังหวัดฉะเชิงเทรำ น�ำพนักงำนกรุงเทพประกันภัย
และพนักงำนของส�ำนักงำนตัวแทนร่วมเลี้ยงอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์กำรศึกษำ
และอำหำรแห้งให้แก่โรงเรียนบ้ำนร่มโพธิ์ทอง นอกจำกนี้ ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และท�ำกิจกรรม
นันทนำกำร ณ โรงเรียนบ้ำนร่มโพธิ์ทอง อ.ท่ำตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2558

ให้ความรูสู้น่กัศกึษา
ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล กรงุเทพประกนัภยั ได้รบัเกยีรตจิำกโครงกำร

ปริญญำตรภีำคพเิศษ สำขำวทิยำกำรประกนัภยั ภำควชิำคณติศำสตร์ 
และสถติ ิคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
โดยได้เชิญผู ้บริหำรจำกฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเป็นอำจำรย์พิเศษ 
ในรำยวิชำกฎหมำยประกันภัยและวิธีปฏิบัติ ซึ่งเป็นวิชำที่เปิดสอน 
ในระดับปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1/2558 ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหำคม -  
4 ธันวำคม 2558

ส�ำนักงำนตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทรำ

ส�ำนักงำนตัวแทนจังหวัดระนอง
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มอบสนิไหมทดแทน

 

กจิกรรมร่วมสนกุ
กรุงเทพประกันภัยขอขอบคุณลูกค้ำทุกท่ำนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทฯ โดยมอบควำมไว้วำงใจท�ำประกันภัยประเภทต่ำงๆ กับเรำ และเพื่อแทน

ค�ำขอบคณุ บรษัิทฯ จงึขอมอบสทิธพิเิศษส�ำหรบัลกูค้ำคนส�ำคญั เพยีงท่ำนและคนในครอบครวัทีม่นีำมสกลุเดยีวกนั (อย่ำงน้อย 1 ท่ำน) ส่งชือ่ - นำมสกลุ 
พร้อมระบุเลขกรมธรรม์ประกันภัยปีปัจจุบันของแต่ละท่ำนมำที่อีเมล corp.comm1@bangkokinsurance.com หรือทำงกล่องข้อควำมของ  
www.facebook.com/bangkokinsurance เพื่อลุ้นรับบัตรสตำร์บัคส์ มูลค่ำ 500 บำท จ�ำนวน 10 รำงวัล โดยสำมำรถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 
วันนี้ - 30 พฤศจิกำยน 2558

ส�ำหรับรำยชื่อผู้ได้รับรำงวัลบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่ำ 500 บำท จำกกำรร่วมกิจกรรมของวำรสำร BKI News ฉบับเดือนมิถุนำยน มีดังนี้

 คุณกัณนรีภัทธ์  อังกูรวัฒนำวงค์ คุณคมสันติ์  ชำญวิทยำ   คุณจักรกฤษณ์  สิทธิมงคล  คุณธีรพล เชียรวงศ์ คุณธีรวัฒน์ รัตน์ทอง

 คุณนำฏวิภำ อำชำเพ็ชร คุณพฤทธำนันต์ ศรีวงศ์เลียง คุณสมวิไล  วงศ์ดีเลิศ คุณสมศรี  วงศ์ดีเลิศ คุณสังคม พันธุ์มะเกลือ

ติดต่อขอรับรำงวัลโดยส่งส�ำเนำบัตรประชำชนพร้อมระบุที่อยู่ในกำรจัดส่งของรำงวัลมำที่อีเมล corp.comm1@bangkokinsurance.com หรือ
ทำงโทรสำร 0 2610 2132

คุณประยูร แน่งน้อย (ที่ 2 จำกซ้ำย) ผู้จัดกำรสำขำสระบุรี กรุงเทพประกันภัย มอบเงิน 
สนิไหมทดแทนประกนัภยัควำมเส่ียงภยัทรพัย์สิน จ�ำนวน 825,079.95 บำท ให้แก่ คณุเสำวลกัษณ์ 
ศริเิลศิหริญั (ที ่2 จำกขวำ) ผู้เอำประกันภยั จำกกรณีลมพำยุพดัประตูโกดังพงัน�ำ้ฝนไหลท่วมเข้ำไป
ในโกดัง ท�ำให้สต๊อกข้ำวสำรที่ได้ท�ำประกันภัยไว้ได้รับควำมเสียหำย ณ บริษัทโรงสีข้ำว  
ส.วงษ์พำนิช จ�ำกัด อ.บ้ำนหมี่ จ.ลพบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

คุณพงษ์เทพ อ่วงอำรีย์ (ที่ 2 จำกซ้ำย) ผู้จัดกำรสำขำมุกดำหำร กรุงเทพประกันภัย 
มอบเงินสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จ�ำนวน 1,040,000 บำท ให้แก่ 
คุณพำนม แก่นพุทธ (ที่ 3 จำกซ้ำย) ผู้รับประโยชน์ จำกกรณีที่ คุณสมนึก แก่นพุทธ ซึ่ง
เป็นสำมแีละผูเ้อำประกนัภยัเสียชวีติจำกอุบตัเิหตตุกจำกทีส่งู ณ ธนำคำรกรงุเทพ สำขำ
สว่ำงแดนดิน จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2558

คณุยงยทุธ นสิทุธวิรรณ (ขวำสดุ) ผูจ้ดักำรสำขำนครปฐม กรงุเทพประกนัภยั มอบเงนิสนิไหม
ทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จ�ำนวน 420,000 บำท ให้แก่ คุณอุเทน ทองบ้ำนฆ้อง 
(กลำง) ผู้รับประโยชน์ จำกกรณีที่คุณน�้ำค้ำง ทองบ้ำนฆ้อง ซึ่งเป็นมำรดำและเป็นผู้เอำประกัน
ภัยประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสียชีวิต ณ ธนำคำรกรุงเทพ สำขำดอนตูม จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 
4 สิงหำคม 2558

คุณกรรณสูตร หอมจันทร์ (ซ้ำยสุด) ผู้จัดกำรสำขำนครรำชสีมำ กรุงเทพประกันภัย 
มอบสินไหมทดแทนกำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จ�ำนวน 320,000 บำท ให้แก่ 
คุณสมจิตร นำมโคตร (กลำง) ผู้รับประโยชน์ จำกกรณีที่คุณสุชำติ บุตรแสน ซึ่งเป็น
สำมแีละเป็นผูเ้อำประกนัภยัประสบอบุตัเิหตรุถจกัรยำนยนต์เสียชีวิต ณ ธนำคำรกรงุเทพ  
สำขำชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2558




