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กรุงเทพประกันภัยน้อมร�ำลึกใน 
พระมหำกรุณำธิคุณ

บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จ�ำกดั (มหำชน) ได้จดัพธิน้ีอมร�ำลกึในพระมหำกรณุำธคิณุและแสดงควำมอำลยัถวำยแด่พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิล
อดุลยเดช ซึ่งคุณชัย โสภณพนิช ประธำนกรรมกำร เป็นประธำนในพิธี พร้อมคณะผู้บริหำร พนักงำน สื่อมวลชน และพนักงำนของบริษัทที่อยู่ในอำคำร  
และพนักงำนสำขำทั่วประเทศ ได้ร่วมในพิธีดังกล่ำว พร้อมทั้งเปิดให้ประชำชนร่วมลงนำมแสดงควำมอำลัย ณ อำคำรกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงำนใหญ่  
เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2559 

และในวันที่ 1 ธันวำคม 2559 คณะผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ทั้งที่ส�ำนักงำนใหญ่และสำขำทั่วประเทศ ได้จัดพิธีท�ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ 89 รูป  
ในกำรบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลปัญญำสมวำร (พิธีบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลครบ 50 วัน) เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
นอกจำกกำรร่วมแสดงควำมอำลัยและน้อมส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ กรุงเทพประกันภัยขอน้อมน�ำแนวทำงที่พระองค์พระรำชทำนให้ประชำชนมำใช ้
ในกำรท�ำงำนและกำรด�ำเนินชีวิตต่อไป
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บริษัทกรุงเทพประกันภัย (ลำว) จัดพิธีเปิด
อย่ำงเป็นทำงกำร

บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลำว) จ�ำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหำคม 2558 จำกกำรร่วมทุน
ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท Asia Insurance Company Limited 
(Hong Kong) และ บริษัท PT Asuransi Central Asia (Indonesia) ทั้งนี้ เพื่อขยำยกำรให้
บรกิำรด้ำนประกนัภยัให้ครอบคลมุกลุม่ลกูค้ำและคูค้่ำได้อย่ำงทัว่ถงึ รองรบักำรขยำยตวัอย่ำง
ต่อเนื่องของภำคธุรกิจและประกันภัยของ สปป.ลำว และรองรับโอกำสทำงธุรกิจจำกกำรเปิด
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลำว) จ�ำกัด จัดพิธีเปิดอย่ำงเป็นทำงกำร โดยได้รับเกียรติจำก
ท่ำนนำงทิบพะกอน จันทะวงสำ รองรัฐมนตรีกระทรวงกำรเงิน สปป.ลำว และคุณชัย โสภณพนิช 
ประธำนกรรมกำร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) ร่วมเป็นประธำนในพิธีเปิด  
โดยมีคุณนริศโรจน์ เฟื ่องระบิล อัครรำชทูต สถำนเอกอัครรำชทูต ณ เวียงจันทน์  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดง
ควำมยนิด ีณ ส�ำนกังำนบรษิทั กรงุเทพประกนัภยั (ลำว) 
จ�ำกดั บ้ำนโพนสะหวนัเหนอื เมอืงสสีตัะนำก นครหลวง
เวียงจันทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  
เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2559
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กรุงเทพประกันภัยตระหนักดีว ่ำกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นหน้ำที่ส�ำคัญประกำรหนึ่งที่พึงกระท�ำ
ควบคูไ่ปกับกำรด�ำเนินธรุกจิ บรษิทัฯ จงึได้ด�ำเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคม
และสิง่แวดล้อมมำอย่ำงต่อเน่ืองยำวนำน โดยล่ำสดุ คณุชยั โสภณพนชิ 
ประธำนกรรมกำร พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ 
และคณะแพทย์และพยำบำลจำกโรงพยำบำลบ�ำรุงรำษฎร์ กว่ำ  
100 คน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริกำรรักษำโรคแก่ผู้เจ็บป่วย 
ท่ีด้อยโอกำส ซึ่งมีประชำชนมำรอใช้บริกำรหน่วยแพทย์ฯ อย่ำง 
เนืองแน่นกว่ำ 4,000 คน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็น เช่น 
เสื้อผ้ำ ผ้ำห่ม ข้ำวสำร อำหำรแห้ง ยำสำมัญประจ�ำบ้ำนให้แก่ผู้มำ
รับบริกำร รวมถึงเด็กๆ ในพื้นที่ยังได้รับยำถ่ำยพยำธิเพื่อสุขอนำมัย
ที่ดี โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ ณ โรงพยำบำลพระอำจำรย์แบน ธนำกโร 
อ�ำเภอภูพำน จงัหวดัสกลนคร และวดัสวนป่ำรมิธำร อ�ำเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดำหำร เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤศจิกำยน 2559

และในโอกำสที่บริษัทฯ จะครบรอบ 70 ปีแห่งกำรด�ำเนินงำน 
ในปี 2560 บริษัทฯ ยังได้ร่วมมอบเครื่องช่วยหำยใจเพื่อใช้รักษำและ 
ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย พร้อมทั้งยังร่วมสมทบทุนจ�ำนวน 35 ล้ำนบำท
ในกำรสร้ำงตึกโรคหัวใจเพื่อแผ่นดินให้แก่โรงพยำบำลสกลนคร  
เพื่อรองรับกำรรักษำทำงด้ำนโรคหัวใจ และอ�ำนวยประโยชน์ในด้ำน
กำรรกัษำอืน่ๆ เพือ่มุง่หวังให้คนในชมุชนมสีขุภำพและคณุภำพชวีติ
ที่ดียิ่งขึ้น

นอกจำกกำรจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในด้ำนสำธำรณสุขที่
บรษิทัฯ ด�ำเนนิมำอย่ำงต่อเนือ่งแล้ว กรงุเทพประกนัภยั ยงัมกีจิกรรม 
อืน่ๆ ทีมุ่ง่หวงัให้ประชำชน สงัคม และส่ิงแวดล้อมได้มคีณุภำพชวิีต
ทีดี่อย่ำงย่ังยนื ดัง่สโลแกนทีว่่ำ ‘กรงุเทพประกนัภยั แคร์คณุทกุย่ำงก้ำว’

กรุงเทพประกันภัยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 28 มุ่งหวังให้ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
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กรงุเทพประกนัภยัยังคงเดนิหน้ำสร้ำงสรรค์กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
อย่ำงต่อเนือ่ง โดยล่ำสดุ บรษิทัฯ ได้ร่วมกบัโรงพยำบำลบ�ำรงุรำษฎร์ และกรงุเทพประกันชีวติ 
ร่วมกันจัดกิจกรรม B3 ครั้งที่ 9 ตอน ร่วมใจสำนต่อเศรษฐกิจพอเพียง น�ำโดยคุณชัย โสภณพนิช 
ประธำนกรรมกำร บมจ.กรุงเทพประกันภัย นพ. น�ำ ตันธุวนิตย์ ผู้อ�ำนวยกำรด้ำนบริหำร
และผูอ้�ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย์ รพ.บ�ำรงุรำษฎร์ คณุคมคำย ธสูรำนนท์ รกัษำกำร กรรมกำร
ผู้จดักำรใหญ่ บมจ.กรงุเทพประกนัชวีติ พร้อมคณะผูบ้รหิำรและพนกังำนจติอำสำของ 3 องค์กร 
กว่ำ 200 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ วำดภำพระบำยสีผนังอำคำร ร่วมท�ำกระปุกออมสินให้แก่
เด็กนักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์กำรศึกษำและเงินสนับสนุน 390,000 บำท และข้ำวสำร
จ�ำนวน 350 กิโลกรัม ให้แก่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำอิสำน จ.ฉะเชิงเทรำ  
โดยม ีพ.ต.ท. สวสัดิ ์ค�ำภริำนนท์ ผูบั้งคบักองร้อยต�ำรวจตระเวนชำยแดนที ่12 ให้กำรต้อนรบั
และเป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนดังกล่ำว 

ส�ำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ผู้บริหำรและพนักงำนจิตอำสำจำกทั้ง 3 องค์กร ได้ร่วมกันปลูก
ต้นไม้ เช่น ขนุน มะละกอ มะพร้ำว ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ขนำดใหญ่ที่ให้คุณประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
และพืชผักสวนครัว เช่น กะเพรำ กวำงตุ้ง เพื่อให้เด็กๆ ได้น�ำไปรับประทำนเป็นอำหำรกลำงวัน 
และร่วมแรงร่วมใจช่วยกันแต่งแต้มวำดภำพระบำยสีผนังอำคำรห้องประชุม และบริเวณ 

3 องค์กรใหญ่ร่วมใจ 
สำนต่อเศรษฐกิจพอเพียง

จดุล้ำงมอื แปรงฟัน พร้อมทัง้ท�ำกระปกุออมสนิจำก
วัสดุธรรมชำติ โดยน�ำไม้ไผ่ที่ได้จำกกำรปลูกใน
ชุมชนมำตกแต่งดัดแปลงเป็นกระปุกออมสินสีสัน
สดใส เพ่ือส่งเสริมให้น้องๆ นักเรียนรู้จักเก็บออม 
พร ้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนำกำรให้กับน ้องๆ 
นักเรยีน ณ โรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำ
อิสำน จ.ฉะเชิงเทรำ เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2559  
ที่ผ่ำนมำ
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แต่กำรบรโิภคกลเูตนอำจส่งผลกระทบต่อระบบภมูต้ิำนทำนร่ำงกำยของบำงคนทีม่ี
ภำวะแพ้ต่อโปรตนีชนดินี ้โดยอำกำรแพ้กลูเตนเป็นได้ทกุระบบของร่ำงกำย จำกข้อมลู
ที่พบบ่อยคือ อำกำรทำงระบบทำงเดินอำหำร (เมื่อแพ้จะมีอำกำรอำเจียนควบคู่กับ
อำกำรเหนื่อย เมื่อยล้ำ มีอำกำรชำตำมแขนขำ รวมถึงปวดท้อง ท้องเสีย หรือลำมไป
ถึงขั้น Celiac Disease ซึ่งเกิดจำกกำรอักเสบที่ล�ำไส้เล็ก ท�ำให้ไม่สำมำรถดูดซึมไขมัน 
วิตำมิน เกลือแร่ เพรำะกลูเตนจะไปท�ำลำยปุ่มวิลลัสที่มีผลต่อกำรดูดซึมสำรอำหำร 
ในล�ำไส้เล็ก) อำกำรทำงผิวหนัง (เมื่อแพ้จะมีอำกำรผื่นคัน ลมพิษ สิว หรือเรียกว่ำ 
Food Intolerance อำกำรที่เกิดจำกภูมิแพ้อำหำรแฝง) รวมถึงอำกำรทำงระบบหำยใจ 

(เมื่อแพ้จะมีอำกำรจำม น�้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้ำอก) 
นอกจำกนี้ ยังมีภำวะที่เรียกว่ำไวต่อกลูเตน ท�ำให้เกิด 
โรคเบำหวำนชนิดที่ 1 ที่เกิดจำกกำรที่ตับอ่อนไม่สำมำรถ
สร้ำงฮอร์โมนอินซูลินให้เพียงพอ โรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) 
โรคต่อมไทรอยด์อักเสบเรื้อรังฮำชิโมโต โรคสะเก็ดเงิน 
เป็นต้น ในบำงรำยอำกำรแพ้อำจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต  
โดยกำรแพ้กลูเตนสำมำรถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัย ต้ังแต่
ทำรกจนถงึผูใ้หญ่ โดยสำมำรถสงัเกตสญัญำณเตอืนภยัจำก
ร่ำงกำย ดังนี้ 

• มปัีญหำระบบทำงเดินอำหำร เช่น ท้องอดื ท้องเสยี 
ท้องผูก โดยเฉพำะเด็กๆ หำกทำนอำหำรที่มีกลูเตนจะมี
อำกำรท้องผูกทันที

• เป็นโรคขนคุด ซึ่งจะพบอำกำรเหล่ำนี้ได้ตำม 
ท้องแขน เป็นผลมำจำกกำรขำดกรดไขมันและวิตำมินเอ 
และส่งผลให้กำรดูดซึมไขมันแย่ลง เนื่องจำกกลูเตนท�ำให้
ล�ำไส้เสียหำย

• ได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็นโรคที่เกิดจำกกำรแพ้
ภูมิแพ้ตัวเอง หรือมีอำกำรทำงระบบประสำท เช่น  
เวยีนศรีษะ เสียกำรทรงตัว หลังจำกทำนอำหำรทีม่กีลเูตน
เข้ำไปจะอ่อนเพลีย มึนงง รู้สึกเหนื่อย

• ฮอร์โมนไม่สมดลุ เช่น ก่อนมปีระจ�ำเดอืนมอีำกำร
ปวดศรีษะ อำรมณ์หงดุหงดิ เจบ็คดัตึงเต้ำนม หรอื ประจ�ำ
เดอืนมำไม่ปกต ิน�ำ้หนกัขึน้ มปัีญหำกบัอำรมณ์ของตวัเอง 
เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้ำ อำรมณ์แปรปรวน 

• มีกำรอักเสบ บวม และปวดบริเวณข้อต่อ เช่น  
ข้อนิ้ว หัวเข่ำ หรือสะโพก

หำกพบว่ำมลีกัษณะอำกำรดงักล่ำวข้ำงต้น ควรปรกึษำ
แพทย์ และหลีกเลี่ยงอำหำรที่มีกลูเตนเป็นส่วนประกอบ 
หรือเลือกรับประทำนอำหำรที่มีฉลำกติดว่ำ Gluten-free 
ในวัยเด็กเล็ก ควรทำนอำหำรที่ปรุงเองจำกบ้ำนเท่ำนั้น 
เพรำะอำกำรแพ้ของเด็กมักรุนแรงกว่ำผู้ใหญ่ และเด็กเล็ก
ไม่สำมำรถเลือกอำหำรได้ด้วยตนเอง ผู้ปกครองควรแจ้ง
ให้คุณครูทรำบถึงอำกำรแพ้เหล่ำนั้นด้วย 

รู้จักโรคแพ้กลูเตน และ
สัญญำณที่บ่งชี้ว่ำเรำแพ้

กลูเตน (Gluten) เป็นชื่อของโปรตีนชนิดหน่ึง พบมากในกลุ่มธัญพืชประเภท 
ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และข้าวไรย์ ซึ่งอยู่ในผลิตภัณฑ์พวกเบเกอรี่ต่างๆ เช่น 
ขนมปัง โดนัท ขนมเค้ก ข้าวโอ๊ต พาย ซีเรียล เส้นพาสต้า รวมถึงในอาหารเจ  
และมังสวิรัติ โดยกลูเตนจากข้าวสาลีนิยมน�ามาใช้เป็นแหล่งโปรตีนแทนเนื้อสัตว์ 
รองจากโปรตีนจากถั่วเหลือง อีกทั้งคุณสมบัติเด่นของกลูเตนคือ ท�าให้อาหาร 
มีความยืดหยุ่น จึงนิยมน�ามาท�าขนมปังเพื่อให้มีความเหนียวนุ่มและอร่อย
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ในช่วงเดอืนธนัวำคมจนถงึมกรำคม ดอยอ่ำงขำง จะ 
เนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่เดินทำงมำสัมผัสอำกำศหนำว 
โดยเฉพำะภำยในสถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง ซึ่งเป็น
สถำนวีจิยัแห่งแรกของโครงกำรหลวง ตัง้อยูบ่นเทอืกเขำ 
ตะนำวศรี ต�ำบลแม่งอน อ�ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้รับกำรพระรำชทำนนำมและจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 
ตำมแนวพระรำชด�ำริเพื่อวิจัยพืชเมืองหนำว แรกเริ่ม
ทรงทรำบว ่ำสถำนีทดลองไม ้ผลเมืองหนำวของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้ทดลองวิธีติดตำต่อกิ่ง 
กับท้อฝร่ัง จึงทรงสละพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์ 
จ�ำนวน 1,500 บำท เพื่อซื้อที่ดินและไร่จำกชำวเขำ 
ในบริเวณดอยอ่ำงขำงส่วนหนึง่ และส่งเสรมิให้ชำวเขำ
ปลูกพืชเหล่ำนี้แทนฝิ่น เปลี่ยนพื้นที่จำกไร่ฝิ่นมำเป็น
แปลงเกษตร เมืองหนำว ด้วยแนวคิดที่ว่ำให้เขำช่วย 
ตวัเอง สร้ำงรำยได้ดีกว่ำเก่ำก่อนและหยดุกำรท�ำลำยป่ำ 

ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปัจจุบัน ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่  
ดอยที่มีลักษณะเหมือนอ่าง หรือแอ่งกระทะ อยู่ที่ระดับความสูง 1,400 เมตร จากระดับน�้าทะเล ได้เปลี่ยนสภาพจากภูเขาที่ถูกตัดไม้ท�าลายป่า 
มาเป็นพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติงดงาม เป็นที่ท�ากินและเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาเผ่าจีนฮ่อ ไทยใหญ่  
มูเซอร์ด�า และปะหล่อง อาศัยอยู่โดยรอบกว่า 600 ครัวเรือนใน 6 หมู่บ้าน 

เที่ยวตำมรอยพระบำทพ่อหลวง 
ท่องไปในสถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง

ปัจจุบันรวมแล้วมีพันธุ์ไม้ผลกว่ำ 12 ชนิด ผักเมืองหนำวกว่ำ 60 ชนิด และไม้ดอกเมือง
หนำวมำกกว่ำ 20 ชนิด

กิจกรรมภำยในสถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง ท่ำนสำมำรถเพลิดเพลินไปกับกำรชม 
ต้นนำงพญำเสือโคร่ง และแปลงสำธิต ผักผลไม้ต่ำงๆ สวนท้อ สวนบ๊วย ถ่ำยรูปกับ 
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ดอกไม้เมืองหนำวสวยๆ ณ สวนแปดสิบ สวนจัดกลำงแจ้ง ตรงข้ำม
บรเิวณสโมสร สวนนีต้ัง้ชือ่ตำมอำยขุององค์ประธำนมลูนธิโิครงกำรหลวง
หม่อมเจ้ำภีศเดช รัชนี ในวำระที่ทรงมีอำยุครบ 80 ชันษำ จัดตกแต่ง
สวนในสไตล์อังกฤษ ด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนำวนำนำชนิด 
เช่น กะหล�่ำประดับ เดซี ลินำเลีย ชบำอำบูติลอน ฯลฯ สวนคำาดอย 
สวนทีร่วบรวมพนัธุไ์ม้ดอกกหุลำบพนัปี สำยพนัธุน์�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 

เช่น นิวซีแลนด์ ฮอลแลนด์ และอังกฤษ ซึ่งจะไม่มีปลูกที่อื่นนอกจำก 
ที่สวนแห่งนี้ที่เดียว โรงเรือนดอกไม้ โรงเรือนที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับเมืองหนำวชนิดต่ำงๆ มำกมำย อำทิ บีโกเนีย รองเท้ำนำรี พืช
กินแมลง มีมุมน�้ำตกในสวนสวย ซึ่งดอกไม้ในสวนเหล่ำนี้จะหมุนเวียน
ผลัดเปลี่ยนกันออกดอกตลอดทั้งปี นอกจำกนี้ ภำยในบริเวณโรงเรือน
จะมีจุดจ�ำหน่ำยผลผลิตของทำงสถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำงและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูป พร้อมมีมุมนั่งพักจิบกำแฟอีกด้วย

นอกจำกนั้นแล้ว หำกใครชอบเดินป่ำระยะสั้น ชมควำมงำม
ธรรมชำติของผืนป่ำปลูกทดแทน มีบริกำรให้ขี่ล่อชมธรรมชำติ หรือ
บรเิวณปำกทำงเข้ำสถำนเีกษตรหลวงอ่ำงขำง มสีวนบอนไซและสวนหนิ
ธรรมชาติ สวนที่รวบรวมบอนไซนำนำชนิดเอำไว้ และแวะเยี่ยมชมวิถี
หมู่บ้ำนหลวง สัมผัสชีวิตชำวจีนฮ่อ รวมไปถึงกำรเยือนชำยแดน 
ไทย-พม่ำที่ฐำนปฏิบัติกำรนอแล หมู่บ้ำนนอแลของชำวปะหล่อง อดีต
ชนเผ่ำด้ังเดิมของพม่ำ ซึง่ผูส้นใจสำมำรถสอบถำมได้ที ่ททท. ส�ำนกังำน
เชียงใหม่ โทร. 053 248 604-5 และสำมำรถจองบ้ำนพักสถำนีเกษตร
หลวงอ่ำงขำงเพือ่พกัค้ำงคนืผ่ำนเวบ็ไซต์ www.angkhangstation.com 
หรือ โทร. 0 5396 9489 
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ตำมเทรนด์คน GEN M รู้จักคนเจนใหม่
กับกำรใช้ชีวิต
โครงสร้างสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมาทุกยุคทุกสมัย  
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจใน 
ช่วงนั้นท่ีเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และคน 
ในแต่ละยุคก็จะมีพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์
ที่แตกต่างกันไป

อย่ำงที่รูก้ัน ทัว่โลกแบ่งคนออกเป็นกลุ่ม Gen ต่ำงๆ นั่นคอื 
กลุ่ม Lost Generation ประชำกรยุคแรกที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2426 - 2443 หรือในช่วงทศวรรษที่ 80 ปัจจุบันคนกลุ่มนี้เสีย
ชีวิตหมดแล้ว กลุ่ม Greatest Generation เกิดในช่วงปี พ.ศ. 
2444 – 2467 ยุคก่อนสงครำมโลกครั้งที่ 2 คนยุคนี้ต้องต่อสู้
ดิ้นรนกับควำมยำกล�ำบำกเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ กลุ่ม Silent 
Generation หรือ Gen S เกิดในช่วง พ.ศ. 2468 - 2488 
ประชำกรรุน่นีจ้ะมไีม่มำกเท่ำรุน่อืน่ เพรำะเป็นช่วงสงครำมโลก
ครั้งที่ 2 พอดี พฤติกรรมผู้ที่เกิดยุคนี้ จะประหยัดมำก ไม่ใช้
ของฟุ่มเฟือย ของไม่พังไม่ซื้อใหม่ กลุ่ม Baby Boomer หรือ 
Gen B เกิดระหว่ำงปี พ.ศ. 2489 – 2507 ยคุส้ินสุดสงครำมโลก
ครั้งที่ 2 ผู้คนจะรู้จักกำรประหยัดพอๆ กับรุ่น Gen S มีควำม
อดทนอดกลั้นสูงและมีคนประสบควำมส�ำเร็จอยู ่ในรุ ่นนี ้
ค่อนข้ำงมำก กลุ่ม Generation X เกิดอยู่ในช่วง พ.ศ. 2508 
- 2522 เป็นกลุ่มคนในช่วงโลกก�ำลังพัฒนำเริ่มต้น กลุ่ม 
Generation Y เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2540 คนกลุ่มนี้
เติบโตขึ้นมำท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงและค่ำนิยมที ่

แตกต่ำงระหว่ำงรุน่ปูย่่ำตำยำยกบัรุน่พ่อแม่ กลุม่ Generation Z คนทีเ่กดิหลงั พ.ศ. 
2540 ขึ้นไป เติบโตมำพร้อมกับสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกมำกมำย 

ด้ำนกำรตลำด มีกำรแบ่งกลุ่มคนแยกย่อยออกไปอีก นั่นคือ ผู้บริโภคยุค Gen 
M (เจน-เอ็ม) หรือ Millennial Generations โดยนิยำมของยุค Gen M จะเป็น 
ผู้ที่เกิดระหว่ำงปี 2532 - 2538 มีอำยุระหว่ำง 21 - 27 ปี มีทั้งก�ำลังศึกษำระดับ
ปริญญำตรีหรือโท และกลุ่มคนเริ่มท�ำงำน (First Jobber) ผู้คนกลุ่มนี้จะมีควำมมั่นใจ 
เกนิ 100% กล้ำแสดงออก ชอบสิง่ของทีไ่ม่เหมอืนใคร แต่งตวัมเีอกลกัษณ์ ไม่สนใจ
ต่อค�ำวิพำกษ์วิจำรณ์ เชื่อเพื่อน สนใจชีวิตที่เป็นอิสระ เริ่มวำงแผนอนำคตให้กับ
ตนเอง มุง่ศกึษำต่อในระดบัทีส่งูขึน้ สนใจเรือ่งบนัเทงิมำกกว่ำเนือ้หำสำระ ทีส่�ำคญั
ยงัเป็นกลุ่มทีมี่กำรใช้เทคโนโลยทีกุรปูแบบ ไม่ว่ำจะเป็นเวบ็ไซต์ อ่ำนบลอ็ก เล่นเกม 
ชอบไวรัล ชุมชนออนไลน์ Social Networking ที่เช่ือมต่อผ่ำนคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มือถือ โดยกลุ่ม Gen M มองพื้นที่ออนไลน์เป็นโลกเสมือนจริงที่เข้ำไปแล้ว
สำมำรถเลือกได้ว่ำบุคลิกตัวตนที่ตัวเองอยำกจะเป็นจะเป็นแบบไหน หรือคนที่ 
อยำกจะปฏิสัมพันธ์ด้วยคือคนแบบไหน 

ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติของไทยพบว่ำ คนกลุ่มน้ีมีจ�ำนวนมำกถึง 14% ของ
จ�ำนวนประชำกรไทยหรือประมำณ 8.96 ล้ำนคน นอกจำกนี้ ปัญญำสมำพันธ์เพื่อ
กำรวิจัยควำมเห็นสำธำรณะแห่งประเทศไทย ยังได้ส�ำรวจค่ำใช้จ่ำยของคนกลุ่มนี้ 
พบว่ำมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย 5,000 - 10,000 บำท ต่อคนต่อเดือน หรือคิดเป็นมูลค่ำ 
กำรใช้จ่ำยคิดเป็น 44,800 ล้ำนบำทต่อเดือน และคิดเป็น 537,000 ล้ำนบำทต่อปี 
ในทำงกำรตลำดถือว่ำเป็นกลุ่มมีก�ำลังซื้อสูงและมีกำรจับจ่ำยใช้สอยที่น่ำสนใจ  
ว่ำกันว่ำกลุ่ม Gen M เป็นผู้บริโภคแห่งควำมหวังที่บรรดำกองทัพสินค้ำต่ำงมอง
เห็นโอกำส พร้อมวำงเป้ำหมำยจะเข้ำไปครองส่วนแบ่งลูกค้ำกลุ่มนี้ให้ได้มำกที่สุด 
ปัจจุบันจะเห็นชัดว่ำหลำยธุรกิจปรับเปล่ียนงบโฆษณำมำสร้ำงกำรรับรู้ของแบรนด์
ผ่ำนโลกออนไลน์และช่องทำง Social Media โดยมีมูลค่ำเม็ดเงินเติบโตอย่ำง 
ต่อเนื่อง ด้วยมูลค่ำรวมกว่ำ 8,084 ล้ำนบำทในปี 58 เติบโตจำกปีก่อน 32% และ  
ในปี 59 ด้วยมูลค่ำที่เพิ่มถึง 9,927 ล้ำนบำท 
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ในยุคดิจิทัลที่ผู้คนนิยมใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน 
ในการติดต่อสื่อสารและพกพาติดตัวไปทุกที่ ตลอด  
24 ชั่วโมง จนเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 
กรุงเทพประกันภัยจึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน BKI 
iCare ส�าหรับการให้บริการด้านประกันภัยบนโทรศัพท์ 
มือถือ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์และความต้องการของ 
คนยุคดิจิทัล โดยนอกจากจะมีการให้บริการด้าน 
การท�าประกันภัยและบริการด้านอื่นๆ แล้ว แอปพลิเคชัน 
BKI iCare ยังมีบริการสินไหมทดแทนยานยนต์ออนไลน์ 
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า i-Claim ส�าหรับให้ลูกค้าสามารถ
แจ้งเคลมรถยนต์ได้ด้วยตนเอง

i-Claim เคลมรถง่ำยๆ แค่ออนไลน ์
ผ่ำนมือถือ

ทั้งนี้ บริกำร i-Claim เป็นบริกำรส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ประเภท 1 ที่สำมำรถแจ้งเคลมได้เฉพำะในกรณีที่รถของ
ลูกค้ำที่เอำประกันภัยเป็นฝ่ำยถูกและมีหลักฐำนควำมรับผิดจำก
คูก่รณ ีและ/หรอื ในกรณทีีร่ถทีเ่อำประกนัภยัเป็นฝ่ำยผดิและไม่มี
คู่กรณทีีจ่ะต้องรบัผดิชอบ โดยจ�ำกดัควำมเสียหำยของชิน้ส่วนรถ 
ไม่เกิน 6 ชิ้นงำน และสำมำรถแจ้งรำยละเอียดกำรเกิดเหตุได้ 
ไม่เกิน 4 เหตุกำรณ์

บริการเคลมรถยนต์ออนไลน์

กำรแจ้งเคลมรถยนต์ผ่ำนระบบ i-Claim บนแอปพลเิคชนั 
BKI iCare นัน้ มเีพยีง 6 ขัน้ตอนง่ำยๆ โดยระบขุ้อมลูทีจ่�ำเป็น 
ได้แก่ 

1. เลขกรมธรรม์รถยนต์และทะเบียนรถยนต์

2. ข้อมูลของผู้แจ้ง 

3. ข้อมูลของผู้ขับขี่พร้อมแนบรูปถ่ำยใบขับขี่

4. รำยละเอียดกำรเกิดเหตุ เช่น วัน เวลำ และสถำนที่
เกิดเหตุ ลักษณะเหตุกำรณ์ ระบุชิ้นส่วนรถที่เสียหำยพร้อม
แนบรูปถ่ำยของชิ้นส่วนนั้นๆ

5. เลือกศูนย์ซ่อม ซึ่งมีให้เลือกทั้งศูนย์ซ่อมมำตรฐำน
กรงุเทพประกนัภยั (อูใ่นสญัญำ) และศนูย์ซ่อมตวัแทนจ�ำหน่ำย 

6. ตรวจสอบรำยละเอียดแล้วส่งข้อมูลแจ้งเคลมได้ทันที

นอกจำกนี ้ยงัมฟัีงก์ชัน่กำรให้บรกิำรด้ำนสนิไหนทดแทนยำนยนต์ท่ีเกีย่วข้อง 
อำทิ

บริการส่งตำาแหน่งจุดเกิดเหตุ

บริกำรส่งต�ำแหน่งจุดเกิดเหตุ โดยเมื่อลูกค้ำเกิดอุบัติเหตุ สำมำรถเลือก 
กดปุ่มส่งต�ำแหน่งเพ่ือแจ้งจุดเกิดเหตุของลูกค้ำในขณะน้ันกลับไปยังบริษัทฯ 
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ติดต่อกลับในทันที หรือเลือกกดปุ่มโทรออกไปยังหมำยเลข
โทรศัพท์ 1620 เพื่อติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ได้โดยตรง

แนะนำาศูนย์ซ่อม

บริกำรแนะน�ำศูนย์ซ่อมมำตรฐำนกรุงเทพประกันภัย (อู่ในสัญญำ) และ 
ศูนย์ซ่อมตัวแทนจ�ำหน่ำย ลูกค้ำสำมำรถค้นหำ และเลือกศูนย์ซ่อมที่สะดวก 
เข้ำรับกำรบริกำรได้ ท่ัวประเทศ โดยม่ันใจได้ในมำตรฐำนกำรซ่อมที่ 
กรงุเทพประกนัภยักำรนัตคีณุภำพ พร้อมแผนทีแ่สดงต�ำแหน่งทีต่ัง้ของศูนย์ซ่อม 
รำยละเอียดที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่ออย่ำงครบถ้วน

ปัจจุบัน กรุงเทพประกันภัยได้เปิดให้บริกำรเคลมรถยนต์ออนไลน์ในระบบ 
i-Claim ทั้งผ่ำนแอปพลิเคชัน BKI iCare รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
bangkokinsurance.com เพื่อให้ลูกค้ำได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว และ 
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิทัลได้อย่ำงตรงใจ พร้อมเคียงข้ำงดูแล 
สร้ำงควำมอุ่นใจ ในทุกย่ำงก้ำว
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ประตู หน้าต่าง บานเกร็ด ตรวจสอบว่ำติดตั้งเรียบร้อย ทดสอบ
เปิดปิดดูกำรล็อกว่ำใช้งำนได้ดี ไม่ฝืด และลูกบิด มือจับ กลอน กุญแจ
ต้องไม่เป็นสนิม มีอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมครบ

พื้นบ้าน โดยเฉพำะระหว่ำงจุดเชื่อมต่อระหว่ำงวัสดุต้องเรียบ 
เนียนสนิท เช่น พื้นปูนกับขอบไม้ปำร์เกต์ 

ผนัง ควำมเรียบร้อยของกำรทำสี ปูนฉำบผนัง หำกมีต�ำหนิ หรือ
ปัญหำจดุใด ให้ใช้ชอล์กท�ำสญัลกัษณ์ไว้ อย่ำลมืสอดส่องรอยร้ำวบนผนงั 
สังเกตให้ดีก่อนว่ำเป็นรอยร้ำวที่สำมำรถแก้ไขได้หรือไม่ โดยรอยร้ำว
แบบปกตจิะม ี2 แบบ นัน่คือรอยร้ำวจำกกำรก่ออฐิทีไ่ม่ได้คณุภำพ และ
รอยร้ำวจำกกำรฉำบปนูไม่เกำะกบัอิฐ รอยร้ำวจ�ำพวกนีไ้ม่ก่อให้เกดิผล
เสียมำกนัก สำมำรถซ่อมเพิ่มเติมได้อย่ำงสะดวก ส่วนรอยร้ำวอีก
ประเภทซึ่งก่อให้เกิดควำมเสียหำยรวมถึงอันตรำยต่อผู้อยู่อำศัยคือ  
รอยร้ำวทีเ่กดิจำกโครงสร้ำง รำกฐำน เสำ คำน และพืน้บ้ำน ซึง่เกดิจำก 
กำรออกแบบที่ผิดพลำด เกิดกำรทรุดตัวที่ต่ำงกันของโครงสร้ำง หรือ
เกิดจำกปัญหำอื่นๆ หำกพบรอยร้ำวประเภทดังกล่ำว ควรให้วิศวกร
ตรวจรับบ้ำนมำตรวจดูอีกครั้ง

เพดาน โดยเฉพำะชั้นบนสุด อย่ำลืมตรวจสอบดูรอยรั่วจำกหลังคำ 

ระบบไฟฟ้า ท�ำกำรเปิดไฟทกุดวงในบ้ำนว่ำสำมำรถเปิดปิดได้ปกติ
ทุกดวงหรือไม่ และใช้ไขควงในกำรตรวจสอบปล๊ักไฟทุกจุดว่ำไฟฟ้ำ

เทคนิคตรวจรับบ้ำน เช็กอย่ำงไร  
ก่อนจ่ำยเงิน
หลายคนท่ีซื้อบ้านและบ้านก�าลังจะสร้างเสร็จ คงประสบปัญหา 
ในการตรวจรับบ้านก่อนท�าการโอน เพราะไม่มีประสบการณ์ใน 
การตรวจรับบ้าน แม้จะมีบริษัทรับจ้างตรวจบ้านให้ก็ตาม แต่ราคา
กส็งูเอาการ ดงันัน้ หากใครคิดจะตรวจรบับ้านด้วยตนเอง สามารถ 
ตรวจสอบได้จากข้อมูลเหล่านี้

สำมำรถใช้งำนได้ปกติ ต่อมำท�ำกำรตรวจสอบมำตรวัดไฟว่ำหมุนหรือไม่ 
หำกท�ำกำรปิดสวิตช์หมดแล้วแต่ยังหมุนอยู่ ระบบไฟฟ้ำภำยในบ้ำนอำจมี
ส่วนไฟรั่ว ซึ่งส่งผลต่อค่ำไฟฟ้ำที่จะบำนปลำยในอนำคต 

ระบบนำ้า พื้น และการระบายนำ้า ทดสอบกำรเปิดก๊อกน�้ำทุกจุดก่อนปิด 
จำกนั้นเช็กที่มำตรวัดน�้ำว่ำยังหมุนหรือหยุดนิ่ง หำกมำตรวัดน�้ำยังคงหมุน
อยู่หลังจำกที่ปิดก๊อกแล้วน่ันหมำยถึง ระบบท่อภำยในบ้ำนรั่ว ส่วนของ 
พืน้บ้ำน ให้ตรวจทัง้ในห้องน�ำ้ ระเบยีงบ้ำน ลำนซกัล้ำง หรอืพืน้ทีร่อบทีด่นิ 
ลองเทน�้ำรำดลงพ้ืนเพ่ือทดสอบ แล้วสังเกตว่ำน�้ำไหลปกติ ไม่ท่วมขัง  
อย่ำงน้อยควรมีแนวทำงน�้ำไหลไปในทิศทำงที่ไม่ไหลกลับเข้ำหำตัวบ้ำน  
ที่ส�ำคัญต้องมีรำงระบำยน�้ำได้ดี ได้เร็ว 

ความเรียบร้อยของห้องนำ้า ตรวจสอบรอยครำบ มีส่วนที่ไม่สำมำรถ
ท�ำควำมสะอำดได้หรือไม่ ตรวจดูกำรปูพื้นและบุผนังว่ำมีรอยบิ่นหรือ
แตกหัก พร้อมรอยยำแนวกระเบื้องต่ำงๆ

เม่ือใดที่พบจุดบกพร่อง ให้ท�ำกำรจดบันทึกไว้อย่ำงละเอียด แล้วท�ำ
รำยกำรที่ต้องแก้ไขให้กับเจ้ำของโครงกำรหมู ่บ้ำนรับทรำบ เพื่อท�ำ 
กำรแก้ไขใหม่และนัดตรวจรับงำนอีกครั้ง ทั้งนี้ กำรตรวจรับบ้ำนค่อนข้ำง 
ใช้เวลำ จงึอยำกแนะน�ำให้ตรวจแต่เช้ำ เพรำะหำกนดัตรวจรบัสำย เวลำตรวจ 
อำจล่วงเลยไปถึงเวลำกลำงคืน ท�ำให้เสร็จล่ำช้ำ อีกทั้ง เรื่องของแสง 
ยังมีผลต่อกำรตรวจ หำกมีแสงท่ีไม่สว่ำงเพียงพอ อำจท�ำให้เกิด 
กำรตรวจสอบผิดพลำด คลำดเคลื่อนได้
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เง�่อนไขความคุมครอง
- คุงั่นตนยถรบัรหำสลาบายพาษกัราคะลแลคคุบนวสุตหเิตับุองอรคมคุ ่ขีบัขผูงอรคม
  และผูโดยสาร 6 คน สำหรับรถกระบะคุมครองผูขับขี่ และผูโดยสาร 2 คน
-  ตนยถรบอกะรปนางงรโยดโถรวัตบักามงั้ตดิตี่ทงตแกตณรกปุองอรคมคุ งึถมวรมไ

มิตเม่ิพเงตแกตณรกปุอ  

2+ Special โดนใจ
ตนยถรยัภนักะรป

 

ยัภนักะรปบัร่ีทถร
- รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่ง และรถกระบะบรรทุกน้ำหนักไมเกิน 3 ตัน
- ไมใชรับจางหรือใหเชา และอายุรถไมเกิน 15 ป
- รถยนตที่รับประกันภัย เชน Ford Escape, Ranger, Honda Accord, City,
  Civic, CRV, Jazz, Isuzu D Max, Mu7, Mazda 3, Mitsubishi Lancer, Triton,
  Nissan Navara, Teana, Tiida, Toyota Altis, Avanza, Camry, Fortuner,
  Innova, Vigo, Wish, Yaris, Vios ฯลฯ

ตารางเบี้ยประกันภัย หนวย:บาท

100,000

200,000

300,000

รถยนต รถกระบะ

7,300

8,200

9,000

7,300

8,200

9,000

ยัภนักะรปย้ีบเงอรคมุคมาวค

 ตนยถรยัภนักะรป
 **งอเดไยัภนักะรปนุทกอืลเ่ีท

ทาบ 003,7 งยพเนตม่รเยัภนักะรปย้ีบเยวด
กรแนวสดิ

ิ
ผบัรมาวคี

ี
มมไะลแ  (Deductible)

สุดคุม ดวยทุนประกันภัยสูงสุดถึง 300,000 บาท
คุมครองครอบคลุม ทั้งตัวรถ ผูขับข�่ ผูโดยสาร และบุคคลภายนอก
มั่นใจ ในคุณภาพการซอมของศูนยซอมมาตรฐานกรุงเทพประกันภัย

หนวย : บาท ตารางความคุมครอง

ความคุมครอง ผลประโยชน

นชรากกาจงอ่ืนเตนยถรอตยาหยีสเมาวค
กบงาทะนหาพนายบัก

/ยาหญูสกาจงอ่ืนเตนยถรอตยาหยีสเมาวค
  ไฟไหม

กอนยาภลคคุบอตดิผบัรมาวค
  - ยัมานออืรห ยากงาร ติวีชอตยาหยีสเมาวค

  - นิสยพัรทอตยาหยีสเมาวค

ราสยดโูผะลแ่ีขบัขูผบัรหำสลคคุบนวสุตหเิตับุอ

ราสยดโูผะลแ่ีขบัขูผบัรหำสลาบายพาษกัราค

่ีขบัขูผวัตนักะรป

ยัภนักะรปนุทมาต
000,003 งึถดุสงูส

ยัภนักะรปนุทมาต
000,003 งึถดุสงูส

500,000/คน
10,000,000/ ง้ัรค
1,000,000/ ง้ัรค

50,000/คน

50,000/คน

250,000/ ง้ัรค

2-0021-01-MVV 09-59

หมายเหตุ : 1.* นิดเี่ทถรงึถยามหงึ่ซ กบงาทะนหาพนายนปเีณรกคีูมี่ทุตหเิตับุอกาจ ห ซาก นัมำ้น นชเ งิลพเอื้ชเนางงัลพชใยดโ ตนยงอื่รคเงัลำกยวด งารถร ฟไถร งวพถรงึถมวระลแ าฟฟไงัลำกอืร
ยัภนักะรปำทนัว ณ ถราคารงอข %08 นิกเมไงอตดุสงูสยัภนักะรปนุท **.2 

่ทีานหาจเบักนาทงอขตนยถรยัภนักะรปยี้บเะลแ ฯนุทบอสจวรตาณุรก นาทงอขดุสงูสนชยโะรปอื่พเ .3 
งั้รคกุทยัภนักะรปำทจในิสดัตนอก ขไนอื่งเะลแงอรคมคุมาวคดยีอเะลยารนใจใาขเมาวคำทรวคอื้ซผู .4 

วลแีษาภะลแรกาอมวรวาลกงัดยัภนักะรปยี้บเ .5 

ตารางเปร�ยบเทียบความคุมครองประกันภัยรถยนตประเภทตางๆ

ยัภนักะรปรากทภเะรป
กอนยาภลคคุบอตดิผบัรมาวค

1

”าคมุค - งอรคมุค“ 1 น้ัช

2

3

4

ษศเิพยัภยัภนักะรปาอเถรวัต

สูญหาย คารักษา
พยาบาล

อุบัติเหตุ
สวนบุคคลไฟไหม ประกันตัว

ผูขับขี่การชน น้ำทวม วหไนิดนผแ
บ็หเกูล  ลมพายุ ยารรากอกยัภทรัพยสิน บุคคล

3+ Special 

First Care 2+
Special มุคดุส/ณูคีวท

2+ Special โดนใจ

3+ Special Flood
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มอบอปุกรณ์เครือ่งช่วยความพกิาร 
ในวำระที่บริษัทฯ จะครบรอบ 70 ปี กรุงเทพประกันภัย ได้สนับสนุนเงินจ�ำนวน 1 ล้ำนบำท 

ให้แก่สถำบันสริินธรเพ่ือกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์แห่งชำต ิในโครงกำรหน่วยบรกิำรฟ้ืนฟู 
สมรรถภำพคนพิกำรแบบเบ็ดเสร็จ นอกจำกนี้ คุณสุชำติ จิรำยุวัฒน์ ผู้อ�ำนวยกำรธุรกิจสำขำและ
กำรร่วมทนุ ได้น�ำพนกังำนจติอำสำมอบอปุกรณ์เครือ่งช่วยควำมพกิำร อำท ิรถเขน็ส�ำหรบัคนพกิำร 
อปุกรณ์ช่วยเดิน รถโยกส�ำหรบัคนพิกำร อุปกรณ์เสรมิข้อเท้ำ และเครือ่งประคองหลงั แก่ผูพ้กิำรท่ีมำ 
รบับรกิำรจ�ำนวน 350 คน เพือ่ถวำยเป็นพระรำชกศุลแด่พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิล
อดลุยเดช ณ ศำลำประชำคมทีว่่ำกำรอ�ำเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เมือ่วนัที ่9 พฤศจกิำยน 2559

ทอดผ้าป่ามหาบงัสกุลุ 
คุณชัย โสภณพนิช ประธำนกรรมกำร พร้อมด้วยผู้บริหำร 

พนักงำน และคู่ค้ำ ร่วมท�ำบุญทอดผ้ำป่ำมหำบังสุกุล ประจ�ำปี 
2559 โดยมียอดเงินท�ำบุญจ�ำนวน 1,432,991 บำท ณ วัดวังเพิ่ม 
พระภำวนำ (หลวงปูแ่บน ธนำกโร) บ้ำนโศกน้อย อ�ำเภอปำกช่อง 
จังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2559 

70 ปี กรงุเทพประกนัภยั ตอกย�า้ความเป็นองค์กรคณุธรรม 
เน่ืองในวำระพเิศษทีจ่ะก้ำวเข้ำสู่ปีที ่70 ในปี 2560 กรงุเทพประกนัภยั ได้จดักำรบรรยำย

พิเศษ “70 ปี กรุงเทพประกันภัย ตอกย�้ำควำมเป็นองค์กรคุณธรรม” โดยได้รับเกียรติจำก
ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธำนกรรมกำร มูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ และรองศำสตรำจำรย์ปภัสวดี วีรกิตติ รองผู้อ�ำนวยกำรศูนย์โรงเรียนคุณธรรม 
มำบรรยำยพิเศษถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ในหัวข้อ “กำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม 
เพือ่สร้ำงคนดสีูส่งัคม” และ “กระบวนกำรพฒันำองค์กรคณุธรรม และปัจจยัสูค่วำมส�ำเรจ็” 
ทัง้นีเ้พือ่สบืสำนพระรำชปณธิำนพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช และเพือ่ให้ 
ผู้บริหำรและพนักงำนได้ทรำบ เข้ำใจ พร้อมน้อมน�ำมำปฏิบัติใช้เป็นแบบอย่ำงในกำรพัฒนำกำรท�ำงำนอย่ำงมีคุณภำพเคียงคู่กับคุณธรรม เพื่อตอกย�้ำ
ควำมเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมอย่ำงชัดเจนยิ่งขึ้น ณ อำคำรกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงำนใหญ่ ถนนสำทรใต้ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559

ปันน�า้ใจช่วยภยัน�า้ท่วม 
คุณสชุำต ิจริำยวุฒัน์ ผูอ้�ำนวยกำรธรุกจิสำขำและกำรร่วมทนุ พร้อม

ด้วยพนักงำนจิตอำสำกรุงเทพประกันภัย น�ำถุงยังชีพและน�้ำดื่ม จ�ำนวน 
500 ชุด มอบให้แก่พี่น้องประชำชนเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนจำก
เหตุกำรณ์น�้ำท ่วมในพื้นที่ต�ำบลรำงจรเข ้ อ�ำเภอเสนำ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ ซึ่งได้ประกำศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2559 และในวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2559 ได้ร่วมกับ 
ส�ำนักงำนตัวแทน คุณธัญญรัตน์ สุมนำรุจิรำงค์ และกองทัพบก สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยจิตอำสำ ร่วมลงพื้นที่น�ำน�้ำดื่ม 
จ�ำนวน 3,600 ขวด มอบให้แก่พี่น้องประชำชน เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกเหตุกำรณ์น�้ำท่วม ในพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
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มอบสนิไหมทดแทน

บรจิาคโลหติ 
คณะผู้บริหำร พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ ของกรุงเทพประกันภัย และประชำชนทั่วไป 

ได้ร่วมกนับรจิำคโลหิตให้แก่ศนูย์บรกิำรโลหติสภำกำชำดไทย ในวำระพิเศษทีบ่รษิทัฯ 
จะครบรอบ 70 ปี เพ่ือให้มีโลหิตเพียงพอในกำรรักษำผู้ป่วยในโรงพยำบำลต่ำงๆ  

ท่ัวประเทศ และส่วนหนึ่งให้เก็บส�ำรองไว้ใช ้
ในยำมฉกุเฉนิ โดยบรษัิทฯ ได้เชญิชวนประชำชน
ท่ัวทุกภำคของประเทศซ่ึงด�ำเนินกำรโดยสำขำ 
ของบริษัทฯ ที่มีอยู่ 34 สำขำ และส�ำนักงำนใหญ่ 
ให้ร่วมกันบริจำคโลหิต เริ่มรับบริจำคตั้งแต่วันที่ 31 มีนำคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560 

คุณกรรณสูตร หอมจันทร์ (ที่ 2 จำกซ้ำย) ผู้จัดกำรสำขำนครรำชสีมำ กรุงเทพประกันภัย เป็นผู้แทน
บริษัทฯ มอบเงินสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จ�ำนวน 1,200,000 บำท ให้แก่ คุณสุริยะ แสนสุด 
(ยืนกลำง) ผู้เอำประกันภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุถูกไฟฟ้ำช๊อตเป็นเหตุให้สูญเสียกำรท�ำงำนของมือทั้งสองข้ำง 
ณ ธนำคำรกรุงเทพ สำขำถนนสุรนำรำยณ์ จังหวัดนครรำชสีมำ เมื่อเร็ว ๆ นี้

คุณชฎำพร เรืองประเสริฐกุล (ขวำ) ผู้ช่วยผู้จัดกำรสำขำขอนแก่น กรุงเทพประกันภัย เป็นผู้แทนบริษัทฯ 
มอบสนิไหมทดแทนกำรประกนัภยัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล จ�ำนวนเงนิ 1,040,000 บำท ให้แก่ คณุพรนภิำ รัตนมำตร์ 
(กลำง) บุตรของคุณอ�ำภร รัตนมำตร์ ผู้เอำประกันภัยซึ่งเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงรถยนต์ ณ ธนำคำรกรุงเทพ 
สำขำชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็ว ๆ นี้

คุณประพันธ์ ตั้งตรงไพโรจน์ (ซ้ำยสุด) ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรภำคนครหลวง กรุงเทพประกันภัย เป็นผู้แทน 
บริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st Smart จ�ำนวน 1,040,000 บำท ให้แก่ 
คุณธัญย์สิตำ จิรโชติวรรักษ์ (ที่ 2 จำกซ้ำย) ผู้รับประโยชน์ จำกกรณีที่คุณธนะวรรธน์ จิรโชติวรรักษ์  
ผู้เอำประกันภัยซึ่งเป็นบิดำเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุลื่นล้ม เลือดออกในสมอง ณ ธนำคำรกรุงเทพ สำขำตลำดไท 
จังหวัดปทุมธำนี เมื่อเร็ว ๆ นี้

คุณวิวัฒน์ กำญจนวิจิตร (ที่ 2 จำกซ้ำย) ผู้จัดกำรสำขำนครสวรรค์ กรุงเทพประกันภัย มอบสินไหม
ทดแทนประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน จ�ำนวน 11,427,204.33 บำท ให้แก่ บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ 
สตำร์ช จ�ำกัด ผู้เอำประกันภัย จำกกรณีหลังคำโรงงำนถูกภัยลมพำยุพัด และน�้ำรั่วเข้ำไปในอำคำร ส่งผลให้ 
สินค้ำแป้งมันได้รับควำมเสียหำย โดยมีคุณมำลี จิระธนะวัฒน ์ (ที่ 3 จำกขวำ) กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท 
เป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริษัท ธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตำร์ช จ�ำกัด อ�ำเภอขำณุวรลักษบุรี จังหวัดก�ำแพงเพชร 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559

70 ปี กรงุเทพประกนัภยัมอบอปุกรณ์เครือ่งช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาล
ทัว่ทกุภมูภิาค

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนำถรัตน (ที่ 3 จำกซ้ำย)  กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหำยใจ 
จ�ำนวน 2 เครือ่ง ให้แก่โรงพยำบำลชยัภมู ิเพือ่ใช้รกัษำและช่วยเหลอืชีวติผู้ป่วยในโรงพยำบำล ในวำระพเิศษ
ที่บริษัทฯ จะครบรอบ 70 ปี โดยมีนำยแพทย์ชัยสิทธิ์  มัทวำนนท์ (ที่ 3 จำกขวำ) ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำล
ชัยภูมิ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยำบำลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันอังคำรที่ 14 ธันวำคม 2559




