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กรุงเทพประกันภัย ผู้น�ำธุรกิจประกันวินำศภัยด�ำเนิน

ธุรกิจเคียงข้ำงสังคมไทยมำยำวนำน ครบวำระ 70 ปี  

ในปี 2560 ด้วยควำมยดึมัน่ในหลักจรยิธรรมทำงธรุกจิและ

ก�ำกับดแูลกจิกำรทีด่คีวบคูไ่ปกบัควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

โดยริเริ่มโครงกำรและสร้ำงสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม 

เพื่อเกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

ด้วยเหตนุี ้กรงุเทพประกนัภัยได้สนบัสนนุโครงกำรเพ่ือ

สังคมต่ำงๆ ทั้งในด้ำนกำรศึกษำ สังคม สุขอนำมัย มำ

อย่ำงต่อเนื่อง มุ ่งเน้นเพื่อให้ประชำชนมีควำมสุข มี

คณุภำพชวิีตท่ีด ีติดตำมโครงกำรเพ่ือสังคมทีน่่ำสนใจและ

ภำพบรรยำกำศตลอดปี 2559 - 2560 พร้อมเปิดตัวสื่อ

โฆษณำโทรทัศน์ชุดใหม่ ภำยใต้แนวคิด ให้ทุกวันคือกำร

ดูแล ติดตำมได้ใน BKI Story

นอกจำกนี้ BKI Care พำคุณไปรู ้ จักเชื้อโรคท่ี 

ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบที่มำจำกฝักบัวอำบน�้ำและ 

เครื่องปรับอำกำศ Navigator ขอน�ำเสนอ 7 แอปพลิเคชัน

ทีน่กัเดนิทำงต้องมตีดิตวั พร้อมพำไปเทีย่วแหล่งควำมรูใ้หม่ 

ของไทย หอสมุดเมืองกรุงเทพมหำนคร อ่ำนได้ใน 

Backpack

ใน BKI Online และ Insight ยังคงบอกต่อโปรโมชัน

ดีๆ ส�ำหรับผู้ท่ีต้องกำรท�ำประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย

กำรเดนิทำงต่ำงประเทศ และประกนัอคัคภียั ปิดท้ำยด้วย

ข่ำวครำวควำมเคลือ่นไหวมำกมำยรอบรัว้กรงุเทพประกนัภยั 

ได้ใน We’re Together

กรงุเทพประกนัภยั มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันำสนิค้ำและบรกิำร

อย่ำงต่อเนื่องและไม่หยุดยั้งท่ีจะช่วยเหลือและพัฒนำ

สังคมต่อไปค่ะ
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โครงการในวาระพิเศษ 70 ปี 
กรุงเทพประกันภัย

เนื่องในวำระพิเศษที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) ครบวำระ 70 ปี แห่งกำรด�ำเนินงำนในปี 2560 บริษัทฯ จึงได้จัดโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ 
ที่มุ่งเน้นให้ควำมส�ำคัญกับชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนในด้ำนสุขอนำมัยที่ดี เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้ที่ขำดโอกำสทำงสังคมได้มีสุขภำพท่ีแข็งแรง  
มีควำมเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งโครงกำรและกิจกรรมพิเศษนี้มีแผนกำรด�ำเนินงำนตั้งแต่ปี 2559 - 2560 นอกเหนือจำกกิจกรรมต่ำงๆ ที่ด�ำเนินอยู่เป็นประจ�ำทุกปี

1. โครงการนำา้ดืม่สะอาดเพือ่น้อง โดยการมอบเครือ่งกรองนำา้ดืม่ให้แก่โรงเรยีน

บริษัทฯ จัดโครงกำรน�้ำดื่มสะอำดเพื่อน้อง ด้วยกำรเข้ำไปติดต้ังระบบ 
เคร่ืองกรองน�้ำให้แก่โรงเรียนต่ำงๆ ทั่วทุกภูมิภำคของประเทศท่ีมีน�้ำดื่มท่ียัง 
ไม่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้นักเรียนได้มีสุขอนำมัยที่ดียิ่งข้ึน โดยมีเป้ำหมำย 
จะด�ำเนินกำรติดตั้งให้ครบ 70 โรงเรียน

2. โครงการห้องนำ้าสะอาดเพื่อน้อง โดยการจัดสร้างห้องนำ้าให้แก่โรงเรียน

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะยกระดับมำตรฐำนควำมสะอำดของห้องน�้ำ 
ของโรงเรียนในพื้นที่ห่ำงไกลให้ได้มำตรฐำน เพื่อสร้ำงค่ำนิยมและกระตุ้นให ้
นักเรียนและเยำวชนมีพฤติกรรมกำรใช้ห้องน�้ำอย่ำงถูกวิธี โดยเน้นพัฒนำ 
ด้ำนควำมสะอำด ควำมเพียงพอ และควำมปลอดภัยเพื่อสุขอนำมัยที่ดี  
ด้วยกำรจดัสร้ำงห้องน�ำ้ให้แก่โรงเรยีน โดยตัง้เป้ำหมำยจะด�ำเนนิกำรสร้ำงห้องน�ำ้ 
รวมจ�ำนวน 70 โรงเรียน

3. โครงการสนับสนุนการสร้างตึกโรคหัวใจเพื่อแผ่นดิน โรงพยาบาลสกลนคร 
จ.สกลนคร

บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนกำรสร้ำงตึกโรคหัวใจเพื่อแผ่นดินให้แก ่
โรงพยำบำลสกลนคร จ.สกลนคร จ�ำนวน 35,000,000 บำท เพื่อให้สำมำรถ
รองรับผู้ป่วยในพื้นที่จ.สกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่ำงทั่วถึง



5. สนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

บริษัทฯ มอบเงินสนับสนุน จ�ำนวน 1 ล้ำนบำท ให้แก่มูลนิธิยุวสถิรคุณ  
เพื่อใช้ในกำรด�ำเนินกิจกรรมของศูนย์โรงเรียนคุณธรรมตำมแนวพระรำชด�ำริ 
โดยมุง่เน้นกำรพฒันำศกัยภำพของครเูรือ่งนวตักรรมกำรเรยีนรู ้และบรูณำกำร
ควำมรู้คู่ควำมดี เพื่อพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน
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7. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ในวำระพิเศษ 70 ปี กรุงเทพประกันภัย บริษัทฯ ยังคงด�ำเนินโครงกำร 
ออกหน่วยแพทย์เคลือ่นทีใ่นพืน้ทีท่ีข่ำดโอกำสในกำรเข้ำถงึด้ำนกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข โดยบริษัทฯ น�ำคณะผู้บริหำร ร่วมกับคณะแพทย์และพยำบำล 
โรงพยำบำลบ�ำรุงรำษฎร์ ให้บริกำรทำงกำรแพทย์และมอบสิ่งของเครื่องใช้ 
ที่จ�ำเป็นให้แก่ผู้มำรับบริกำร

4. โครงการมอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ 

ด้วยบรษิทัฯ ตระหนกัดว่ีำ ในปัจจบุนัโรงพยำบำลหลำยๆ แห่งทัว่ประเทศ
ยังคงขำดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่ส�ำคัญ โดยเฉพำะ 
เคร่ืองช่วยหำยใจที่มีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรที่จะช่วยพยุงร่ำงกำย 
ให้ก้ำวข้ำมช่วงเวลำวิกฤตไปได้ และเพื่อต่อยอดทำงกำรรักษำให้สำมำรถ 
กลับมำใช้ชีวิตได้ตำมปกติ บริษัทฯ จึงได้จัดโครงกำรมอบเครื่องช่วยหำยใจ 
ให้แก่โรงพยำบำลประจ�ำจังหวัดต่ำงๆ ทั่วประเทศ ได้มอบเครื่องช่วยหำยใจ
ไปแล้ว รวมจ�ำนวน 20 เครื่อง และเตรียมมอบให้แก่โรงพยำบำลต่ำงๆ  
อย่ำงต่อเนื่องในปี 2560

6. สนบัสนนุมลูนธิศินูย์สรินิธรเพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินจ�ำนวน 1 ล้ำนบำท ให้แก่สถำบันสิรินธร 
เพือ่กำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพทำงกำรแพทย์แห่งชำต ิในโครงกำรหน่วยบรกิำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพคนพิกำรแบบเบ็ดเสร็จ และได้น�ำพนักงำนจิตอำสำ ร่วมกับ 
โรงพยำบำลเทพรัตนเวชชำนุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ มอบอุปกรณ์
เครื่องช่วยควำมพิกำร อำทิ รถเข็นส�ำหรับคนพิกำร อุปกรณ์ช่วยเดิน รถโยก
ส�ำหรับคนพิกำร อุปกรณ์เสริมข้อเท้ำ และเครื่องประคองหลัง แก่ผู้พิกำรที่มำ
รับบริกำรจ�ำนวน 350 คน เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ณ ศำลำประชำคมที่ว่ำกำรอ�ำเภอแม่แจ่ม 
จ.เชียงใหม่



9. โครงการร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย  

คณะผู้บริหำร พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำของบริษัทฯ ได้ร่วมกันบริจำคโลหิต
ให้แก่ศูนย์บริกำรโลหิต สภำกำชำดไทย พร้อมทั้งยังเชิญชวนประชำชน 
ทั่วทุกภำคของประเทศซึ่งด�ำเนินกำรโดยสำขำของบริษัทฯ ที่มีอยู่ 34 สำขำ  
ร่วมบริจำคโลหติ เพือ่ให้มโีลหติเพยีงพอในกำรรักษำผูป่้วยในโรงพยำบำลต่ำงๆ 
ทั่วประเทศ และส่วนหนึ่งให้เก็บส�ำรองไว้ใช้ในยำมฉุกเฉิน โดยมีเป้ำหมำย 
ในกำรรับบริจำคโลหิต 7,000,000 ซีซี
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กิจกรรมทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นจำกควำมร่วมแรงร่วมใจของพนักงำนจิตอำสำกรุงเทพประกันภัย ที่มีวัตถุประสงค์และควำมมุ่งหมำยเดียวกัน คือ เพื่อให้
สงัคมโดยรวมอยูร่่วมกนัอย่ำงมคีวำมสขุ มีคณุภำพชวีติที่ดอีย่ำงยัง่ยนื ภำยใต้กำรส่งเสรมิและกำรสนบัสนุนของบรษิทัฯ เพือ่ให้พนกังำนค�ำนงึถงึ “ใจเขำ 
ใจเรำ” และเป็นคนที่มีคุณภำพเคียงคู่คุณธรรม และเรำยังเชื่อมั่นว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้ถือหุ้น  
คู่แข่ง พนักงำน และคนในสังคมนั้น เป็นพื้นฐำนส�ำคัญที่จะน�ำพำให้องค์กรและธุรกิจเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

8. โครงการอุปสมบทหมู่ 

บรษัิทฯ ได้จดัโครงกำรอปุสมบทหมูเ่พือ่ถวำยเป็นพระรำชกศุลแด่พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดลุยเดช โดยผูบ้ริหำรและพนักงำนได้เข้ำอปุสมบท 
รวมจ�ำนวน 33 คน ณ วัดพระรำม 9 กำญจนำภิเษก

10. โครงการกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 70 ปี กรุงเทพประกันภัย 

บริษัทฯ ได้จัดท�ำแพกเกจกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง โดยจะสะสมเงิน
ส่วนหนึ่งจำกรำยได้กำรขำยประกันภัยโรคมะเร็งดังกล่ำว เพื่อสมทบทุนให้แก่
สถำบันมะเร็งแห่งชำติ เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรด�ำเนินงำนของสถำบันมะเร็ง
แห่งชำติต่อไป
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กรุงเทพประกันภัย ได้จัดท�ำสื่อโฆษณำโทรทัศน์ชุด 70 ปี 
กรุงเทพประกันภัยขึ้น ภำยใต้แนวคิด ให้ทุกวัน คือกำรดูแล  
โดยใช้มือ เป็นสัญลักษณ์ในกำรสื่อสำรถึงกำรดูแลเอำใจใส่และ 
ให้ควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อตอกย�้ำควำมแคร์ที่กรุงเทพ
ประกันภัยยึดมั่นมำตลอดระยะเวลำ 70 ปีของกำรด�ำเนินธุรกิจ 

เริม่ต้นภำพของหญงิสำวใช้มอืลูผ่่ำนกอหญ้ำทีพ่ริว้ไหว โดยใช้ 
มือเสมือนกำรดูแลเอำใจใส่และช่วยเหลือกันและกันของทุกคน 
ในสังคม ภำพท่ีคุณพ่อจับมือลูกสำวเพื่อพำข้ำมถนน คุณยำย 
ผูกข้อมือบำยศรีให้หลำนสำว คุณแม่ป้อนข้ำวให้ลูกรัก คุณพ่อ 
ผกูเชอืกรองเท้ำให้ลกูชำย คณุตำและคณุยำยโอบไหล่หวัเรำะเรงิร่ำ
กันอยูใ่นสวน และคูค่ณุพ่อ-ลูกสำวก�ำลังช่วยกนัสวมหมวกกนันอ็ค 
บ่งบอกถึงกำรดูแลกันและกันของคนที่เรำรักในครอบครัว

กำรดูแลคนที่อยู่รอบๆ ตัว กำรให้ก�ำลังใจเพ่ือนๆ กำรเก็บ
เอกสำรทีต่กพืน้ให้เพือ่นร่วมงำน กำรช่วยเขน็รถผูพ้กิำรขึน้ทำงชนั 

ให้ทุกวัน คือการดูแล 70 ปี 
กรุงเทพประกันภัย

กำรเอำมือช่วยกั้นประตูลิฟท์เพื่อเปิดลิฟท์ให้อีกคนได้เข้ำมำ หรือแค่สละเวลำ
ก้มเก็บขยะบนทำงเท้ำ และกำรบริจำคเงินให้มูลนิธิหรือกำรกุศลใดก็ตำม  
ล้วนเป็นสิ่งที่เรำท�ำได้ทุกวัน 

นอกจำกนี้ กรุงเทพประกันภัย ยังได้น�ำเสนอโครงกำรต่ำงๆ ของ 70 ปี 
กรุงเทพประกันภัย เช่น โครงกำรบริจำคเครื่องช่วยหำยใจ กำรออก 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงกำรน�้ำดื่มสะอำดและห้องน�้ำสะอำดเพื่อน้อง  
และโครงกำรบริจำคโลหิต ซึ่งเป็นเพียงส่วนหน่ึงของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ 
กรุงเทพประกันภัยมอบให้แก่สังคม 
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ลจีโิอเนลลำ เป็นเชือ้แบคทเีรยีทีเ่ป็นสำเหตหุลกัของกำรเกดิโรคปอดอกัเสบ 
โดยเชื้อจะเข้ำสู่ร่ำงกำยคนทำงระบบทำงเดินหำยใจ เกิดจำกกำรสูดหำยใจ 
เอำเช้ือที่ปนเปื ้อนอยู ่ในละอองฝอยของน�้ำจำกแหล่งท่ีมีเชื้อลีจิโอเนลลำ  
กำรส�ำลักน�้ำที่มีเชื้อเข้ำไปในปอด และกำรติดเชื้อในกระแสเลือดผ่ำนทำง
บำดแผล จนก่อให้เกิดโรคได้ 2 ลักษณะ หำกติดเชื้อโดยมีภำวะปอดอักเสบ
ร่วมด้วย อำกำรกจ็ะรนุแรงและเกดิอตัรำกำรป่วยตำยสงู เรยีกว่ำ โรคลเีจยีนแนร์ 
โดยผู ้ป่วยจะมีอำกำรคล้ำยไข้หวัดใหญ่ เริ่มด้วยเบื่ออำหำร อ่อนเพลีย  
ปวดกล้ำมเนื้อ ปวดศีรษะ ภำยในหนึ่งวัน จะมีไข้สูงหนำวสั่น อุณหภูมิสูงถึง 
39 - 40 องศำเซลเซียส และมีอำกำรไอไม่มีเสมหะ ปวดท้อง อุจจำระร่วง 
ร่วมด้วย ภำพเอกซเรย์ปอดมักพบกำรอักเสบเป็นจุดขำว ถ้ำเป็นมำกอำจพบที่
ปอดทั้งสองข้ำง 

อำกำรแบบไม่รุนแรง จะเรียกว่ำ โรคไข้ปอนเตียก อำกำรจะคล้ำยๆ ไข้
หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ มักจะหำยได้เองภำยใน 2 - 5 วัน แม้ไม่ได้รับกำรรักษำ  
โดยโรคนี้จะแสดงอำกำรรุนแรงในกลุ่มผู ้สูงอำยุ ตั้งแต่อำยุ 45 ปีขึ้นไป  
โดยเฉพำะผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง เช่น เบำหวำน โรคไต โรคปอดเรื้อรัง หรือ 
ในกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต�่ำจะติดเชื้อนี้ได้ง่ำยแล้วโรคก็จะลุกลำมจนอำจเป็น
อันตรำยถึงชีวิต 

รู้จักเชื้อลีจิโอเนลลา 
เชื้อก่อโรคปอดอักเสบ
ใครจะรู้บ้างว่าฝักบัวที่เราใช้อาบน�้าอยู่ทุกวัน จะเป็นจุดเสี่ยงก่อให้เกิด 
โรคอันตราย โดยเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า ลีจิโอเนลลา (Legionella spp)  
ซึ่งจะสะสมตัวและแพร่กระจายเชื้ออยู ่ตามฝักบัวอาบน�้า ก็อกน�้า  
เครื่องปรับอากาศ ตามอาคารใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ศูนย์การค้า  
โรงพยาบาล รวมไปถึงสระว่ายน�้า ถังเก็บน�้า อ่างน�้าวน น�้าแร่ ที่ไม่มี 
การดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกต้อง

วิธีป้องกันเพ่ือลดกำรแพร่กระจำยของเช้ือโรคดังกล่ำว จึง
ควร หำเวลำท�ำควำมสะอำดจดุเสีย่งต่ำงๆ อำท ิเชด็ล้ำงท�ำควำม
สะอำด ฝักบวัไม่ให้มตีะไคร่เกำะ ถอดหน้ำกำกเครือ่งปรบัอำกำศ 
และระบำยควำมร้อน 1 - 2 ครั้งต่อเดือน หมั่นท�ำควำมสะอำด 
อ่ำงน�้ำวน กรณีเก็บน�้ำส�ำรองไว้ในบ่อพักควรตรวจสอบปริมำณ
คลอรีนตกค้ำง 
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สถานที่หาความรู้อย่างห้องสมุด ไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่ในสถานศึกษาเพียงแห่งเดียว ล่าสุดกรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งหอสมุดใหม่ที่ตอบโจทย ์
คนกรุงเทพฯ ด้วยบรรยากาศการตกแต่งที่ดี มีหนังสือหลากหลายประเภทให้เลือกอ่าน และยังสามารถยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้อีกด้วย  
สถานที่ดังกล่าวคือ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library)

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหำนคร เป็นแหล่งกำรเรียนรู้
แห่งใหม่ที่รวบรวมองค์ควำมรู้อันทรงคุณค่ำ ครบครัน
ด้วยเทคโนโลยกีำรเรยีนรูท้ีท่นัสมยั อ�ำนวยควำมสะดวก 
ให้กบัผูใ้ช้บรกิำรทกุเพศทกุวยั รวมถงึผูพ้กิำร ซ่ึงหอสมดุ
เมืองแห่งนี้หวังจะเป็นสถำนที่แห่งกำรสร้ำงวัฒนธรรม
กำรอ่ำนอย่ำงยั่งยืนในระยะยำวให้กรุงเทพมหำนครเป็น
มหำนครแห่งกำรเรียนรู ้อย่ำงแท้จริง ตำมแผนงำน 
ส่งเสริมกำรอ่ำนที่กรุงเทพมหำนครได้เสนอต่อยูเนสโก 
เดินหน้ำสำนต่อพันธกิจหลังได้รับกำรคัดเลือกจำก
องค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชำชำติ ยูเนสโกให้เป็นเมืองหนังสือโลก (World 
Book Capital) ประจ�ำปี 2556 

ตวัอำคำรเป็นตกึเก่ำตัง้อยูบ่นถนนรำชด�ำเนนิ บรเิวณ
สี่แยกคอกวัว ตกแต่งให้มีกล่ินอำยตะวันตกผสมกับ 

Bangkok City Library
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 
แหล่งความรู้แห่งใหม่

กำรตกแต่งแบบศิลปะไทย เน้นควำมโปร่งโล่งสบำย 
ซึ่งอำคำรนี้ได้รับกำรอนุมัติจำกส�ำนักงำนทรัพย์สิน
ส่วนพระมหำกษัตริย์ให้เช่ำเพื่อจัดตั้งหอสมุดเมือง 
ในระยะเวลำ 30 ปี ประชำชนและนักท่องเที่ยว
สำมำรถเข้ำใช้บรกิำรได้ฟร ีเพยีงแสดงบตัรประชำชน
หรือพำสปอร์ต 

ภำยในอำคำรมีพ้ืนทีใ่ช้สอยประมำณ 4,900 ตำรำง
เมตร ประกอบด้วยพื้นที่ 4 ชั้น รวมชั้นลอย โดยชั้น 
ที่ 1 เป็นพื้นที่ส�ำหรับจัดนิทรรศกำรหมุนเวียน มีมุม
ส�ำหรับคนชอบอ่ำนนิตยสำร ซึ่งรวบรวมนิตยสำรของ
ไทยและต่ำงประเทศไว้เป็นจ�ำนวนมำก มพีืน้ทีใ่นกำร
เข้ำถึงข้อมูลผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง โซนสื่อ
ส�ำหรบัผูพ้กิำรทำงสำยตำ คอมพวิเตอร์ส�ำหรบัสบืค้น
ข้อมูลหนังสือ บริกำรยืม-คืนด้วยเครื่องอัตโนมัติ  
ห้องฉำยภำพยนตร์ และพื้นที่คำเฟ่ 
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ชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นชั้นลอยจัดเป็นโซนห้องสมุดส�ำหรับเด็กและเยำวชน มีหนังสือ และ
วรรณกรรมส�ำหรับเด็กที่มีชื่อเสียงมำกมำย รวมถึงห้องส�ำหรับเด็กเล่น ส่วนในชั้นที่ 3 เป็น
โซนของหนงัสอืต่ำงประเทศและหนงัสือท่ัวไป เช่น นวนยิำย หนงัสอืเรยีนภำษำต่ำงประเทศ 
หนังสือวรรณกรรมโลก และชั้นสุดท้ำย ชั้นที่ 4 พื้นที่หอเกียรติยศ น�ำเสนอเรื่องรำว 
โครงกำรพระรำชด�ำริของในหลวงรัชกำลที่ 9 ในรูปแบบนิทรรศกำรและวีดิทัศน์ พร้อมชม
หอเกียรติยศของนักเขียนไทยและผู้ว่ำกำรกรุงเทพมหำนครทุกยุคทุกสมัย อีกทั้งยังมี
ประวัติศำสตร์ให้ศึกษำในหอจดหมำยเหตุ รวมถึงหำอ่ำนวรรณกรรมเพื่อนบ้ำนในอำเซียน
ได้จำกชั้นนี้ด้วย

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหำนครเปิดให้บริกำรทุกวันอังคำร - เสำร์ เวลำ 08.00 - 21.00 น. 
และวันอำทิตย์ เวลำ 09.00 - 20.00 น. หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นอกจำก 
จะมำสบืค้นเพือ่หำหนงัสอืนัง่อ่ำนทีห่อสมดุแล้ว กย็งัสำมำรถยมืหนงัสอืกลบัไปอ่ำนได้ โดย
จะต้องสมัครสมำชิกรำยปีในรำคำ 10 บำท และในกำรสมัครครั้งแรกต้องช�ำระค่ำประกัน

หนังสืออีก 40 บำท สำมำรถยืมหนังสือได้สูงสุด  
2 เล่ม ซึ่งเป็นหนังสือจำกชั้นที่ 1 และ 2 เท่ำนั้น  
ยืมได้เป็นเวลำ 7 วัน หำกเลยก�ำหนดวันคืนหนังสือ 
จะเสียค่ำปรับวันละ 1 บำท ติดตำมรำยละเอียดและ
สอบถำมเพ่ิมเติมทำงเฟซบุก๊ www.facebook.com/
bangkokcitylibrary
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โปรโมชันประกันภัยออนไลน์สุดคุ้ม
กรุงเทพประกันภัย จัดโปรโมชันพิเศษส�ำหรับลูกค้ำที่ท�ำกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ bangkokinsurance.com ตั้งแต่วันที่  

1 มิถุนำยน - 31 กรกฎำคม 2560 รับของสมนำคุณ ดังนี้

ทั้งนี้ สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bangkokinsurance.com หรือสอบถำมที่ โทร. 0 2285 8585
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7 แอปพลิเคชันที่นักเดินทางต้องมี
ปัจจุบันนี้ การเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศนั้นมีความสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิม และยิ่งเดินทางด้วยตนเองแล้วก็ยิ่งง่ายขึ้น ด้วยแอปพลิเคชัน
ต่างๆ ส�าหรับคนที่ชอบเดินทางที่ควรมีติดไว้บนสมาร์ตโฟน ซึ่งจะช่วยเหลือและอ�านวยความสะดวกได้ตลอดทริป

นอกเหนือจำกกำรเตรียมแอปพลิเคชันที่แนะน�ำไปข้ำงต้นแล้ว กำรท�ำประกันภัยอุบัติเหตุกำรเดินทำงต่ำงประเทศไว้จะช่วยเพิ่มควำมอุ่นใจตลอดทริ
ปกำรเดินทำง

1. Skyscanner ให้บรกิำรค้นหำตัว๋เครือ่งบนิจำกสำยกำรบนิต่ำงๆ โดยสำมำรถระบรุำคำตัว๋เครือ่งบนิ 
ที่ต้องกำรและช่วงเวลำของเที่ยวบินได้ นอกจำกนี้ ยังมีบริกำรค้นหำโรงแรมกับรถเช่ำจำกเว็บไซต ์
ชั้นน�ำได้ทั่วโลกอีกด้วย

2. MAPS.ME แอปพลเิคชนัทีช่่วยค้นหำสถำนทีแ่ละเส้นทำงกำรเดินทำงได้อย่ำงแม่นย�ำ ซึง่สำมำรถ
ใช้งำนได้แม้จะไม่มีอินเทอร์เน็ต เพียงแค่เลือกสถำนที่ที่เป็นจุดหมำยที่ต้องกำรจะไป โปรแกรมจะ
ค�ำนวณเส้นทำงให้โดยทันที

4. Uber แอปพลิเคชันที่ให้บริกำรค้นหำรถรับ - ส่งตำมพื้นที่ต่ำงๆ โดยที่คุณไม่จ�ำเป็นต้องรอเรียก
แท็กซี่ ที่ส�ำคัญยังมีควำมปลอดภัย เพรำะสำมำรถตรวจสอบข้อมูลผู้ขับขี่ได้

5. Parkwhiz แอปพลิเคชันส�ำหรับหำแหล่งจอดรถที่สะดวกและปลอดภัย ส�ำหรับคนที่ขับรถเอง 
เพื่อท่องเที่ยวในต่ำงประเทศซึ่งอำจจะไม่คุ้นชินกับแหล่งจอดรถในแต่ละเมือง

6. WiFi Map Pro อีกหนึ่งแอปที่ส�ำคัญ ช่วยค้นหำ Wi-Fi ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ไม่ว่ำจะเป็น Wi-Fi 
ตำมร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ หรือสถำนที่สำธำรณะ โดยมีกำรระบุรำยละเอียดด้วยว่ำ Wi-Fi จุดไหน 
เข้ำใช้ด้วยรหัสส่วนตัว หรือ Wi-Fi จุดไหนที่ให้บริกำรฟรี เพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเดินหำและเชื่อมต่อ
กับสัญญำณ Wi-Fi ที่ดีที่สุดได้ทุกที่ทุกเวลำ

7. My Currency Converter แอปพลิเคชันที่จะค�ำนวณอัตรำกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำในสกุลต่ำงๆ 
แปลงมำเป็นเงินบำทไทย เหมำะส�ำหรับนักช้อป เพื่อช่วยคิดรำคำสินค้ำที่ก�ำลังจะซื้อได้อย่ำงทันที

3. Google Translate เป็นแอปพลิเคชันแปลภำษำที่รองรับภำษำมำกมำยทั่วโลก ซึ่งบำงประเทศ
อำจไม่สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษสื่อสำรกันได้ หรือจะเลือกใช้ Thai English Dictionary & Offline Trans-
lator แอปแปลภำษำไทย - อังกฤษ ช่วยค้นหำค�ำศัพท์ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ 
Pleco Chinese Dictionary ส�ำหรับแปลค�ำศัพท์ภำษำจีนได้รวดเร็ว สะดวกใช้เมื่อต้องเดินทำงไปยัง
ประเทศที่ใช้ภำษำจีนเป็นภำษำหลัก
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ทั้งนี้ โครงกำร 7 Lifestyles ยังมีโปรโมชันที่น่ำสนใจให้ติดตำมกันอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งสำมำรถติดตำมข่ำวสำรได้จำกเว็บไซต์ bangkokinsurance.com 
และสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมของโครงกำร 7 Lifestyles ได้ที่ธุรกิจลูกค้ำรำยย่อย โทร. 0 2285 8888

กรุงเทพประกันภัย ยังคงเดินหน้าเอาใจลูกค้าท่ีมี
ไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองอย่างต่อเน่ือง และเข้าใจ
ความต้องการทุกการด�าเนินชีวิตของลูกค้า โดย
การจัดโปรโมชันพิเศษในโครงการ “7 Lifestyles 
ค้นหาในแบบที่เป็นตัวคุณ” ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้จัด
โปรโมชันพิเศษกับประกันภัยที่คุ้มครองคุณผู้หญิง
สายแฟชันนิสต้า และกลุ่มนักเดินทางท่องเที่ยว  
ที่ลูกค้าสามารถเลือกประกันภัยที่สอดคล้องกับ 
รูปแบบการด�าเนินชีวิตได้

• ลูกค้ำที่ท�ำประกันอัคคีภัยใหม่ผ่ำน BKI Care Station จุดบริกำร
ประกนัภยัในห้ำงสรรพสินค้ำในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล รบัฟร ีSwensen’s 
Gift Voucher มูลค่ำสูงสุด 1,000 บำท

7 Lifestyles ค้นหาในแบบที่เป็นตัวคุณ 
#3 บ้านที่รวมความรักและความผูกพัน

ส�ำหรับโปรโมชันใหม่ ในเดือนมิถุนำยน-กรกฎำคม 
2560 นี้ โครงกำร 7 Lifestyles มีชื่อตอนใหม่ว่ำ #3 บ้ำน
ทีร่วมควำมรกัและควำมผกูพนั ซึง่เอำใจกลุม่คนทีร่กับ้ำน 
และรักกำรตกแต่งบ้ำน เพียงท�ำประกันอัคคีภัยใหม่  
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่ก�ำหนด ได้รับโปรโมชันพิเศษ ดังนี้

• ลกูค้ำทีท่�ำประกนัอคัคภียัใหม่ผ่ำน bangkokinsurance.
com หรอื Counter service จดุรบัประกนัภยั ชัน้ 1 อำคำรกรุงเทพ
ประกันภัย ส�ำนักงำนใหญ่ หรือผ่ำนธุรกิจลูกค้ำรำยย่อย  
เลือกรับบัตรแทนเงินสด IKEA หรือ Home Pro มูลค่ำสูงสุด  
1,000 บำท
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เดนิหน้ามอบอปุกรณ์เครือ่งช่วยหายใจอย่างต่อเนือ่ง
คณุอำนนท์ วงัวส ุ(ที ่3 จำกซ้ำย) ผูช่้วยกรรมกำรผูอ้�ำนวยกำรใหญ่ มอบอปุกรณ์เครือ่งช่วยหำยใจ 

จ�ำนวน 3 เครือ่ง ให้แก่โรงพยำบำลสรุำษฎร์ธำน ีเพือ่ใช้รกัษำและช่วยเหลอืชวีติผูป่้วยในโรงพยำบำล 
โดยมีนำยแพทย์พีระพงษ์ ภำวสุทธิไพศิฐ (ที่ 3 จำกขวำ) ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี 
เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2560

คุณจักรกริช ชีวนันทพรชัย (ที่ 3 
จำกซ้ำย) ผู้อ�ำนวยกำรธุรกิจสถำบัน 
กำรเงิน มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหำยใจ

ให้แก่โรงพยำบำลสุรินทร์ โดยมี ผอ.สมคิด สุริยเลิศ (ที่ 3 จำกขวำ) ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลสุรินทร์ 
เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยำบำลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2560 

กำรมอบเครื่องช่วยหำยใจเป็นหนึ่งในโครงกำรที่บริษัทฯ จัดขึ้นเนื่องในวำระพิเศษ ครบรอบ 70 ปี 
ของกำรด�ำเนินงำนในปี 2560 ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มอบเครื่องช่วยหำยใจไปแล้วรวม 20 เครื่อง 
และยังคงเดินหน้ำมอบเครื่องช่วยหำยใจให้แก่โรงพยำบำลทั่วทุกภูมิภำคอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี 2560

ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิสมทบทนุมลูนธิศินูย์สรินิธรฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้

คุณชัย โสภณพนิช ประธำนกรรมกำร กรุงเทพประกันภัย และประธำนกรรมกำรมูลนิธิ
กรุงเทพประกันภัย เข้ำเฝ้ำทูลละอองพระบำท ทูลเกล้ำฯ ถวำยเงิน ประจ�ำปี 2559 เพื่อ
สมทบทุนมูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์แห่งชำติ จ�ำนวน 
1,000,000 บำท ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ

เยีย่มชมกจิการกรงุเทพประกนัภยั
กรุงเทพประกันภัย ต้อนรับผู้บริหำรและพนักงำนจำก Asia Insurance 

(Cambodia) Plc. บริษัทร่วมทุนของกรุงเทพประกันภัย ซึ่งได้เข้ำเยี่ยมชม
กิจกำรของบริษัทฯ ในโอกำสที่ Asia Insurance (Cambodia) Plc. ครบรอบ 
20 ปีแห่งกำรด�ำเนินงำน โดยมีคุณชัย โสภณพนิช ประธำนกรรมกำร  
ร่วมถ่ำยภำพกับผู ้บริหำรและพนักงำน ณ อำคำรกรุงเทพประกันภัย 
ส�ำนักงำนใหญ่ ถนนสำทรใต้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2560

ใจอาสาร่วมกจิกรรมหน่วยแพทย์เคลือ่นทีช่่วยเหลอืผูพ้กิาร
กรุงเทพประกันภัย และมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สถำบันสิรินธร

เพือ่กำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพทำงกำรแพทย์แห่งชำติ เพือ่ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหำภูมิพลอดุลยเดช ในโครงกำรสนับสนุนมูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์ 
แห่งชำติ เนื่องในวำระพิเศษที่บริษัทฯ ครบรอบ 70 ปี โดยผู้บริหำร และพนักงำนจิตอำสำกว่ำ 20 คน เข้ำร่วม 
กจิกรรมตำมจดุต่ำงๆ ได้แก่ จดุลงทะเบยีนและคดักรองผูป่้วย ช่วยพยงุพำผูม้ำรบักำรตรวจไปยงัจดุต่ำงๆ 
จัดเตรียมอุปกรณ์กำรผลิตและซ่อมแซมแขน-ขำ และกำยอุปกรณ์เสริม ณ โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร 
จังหวัดปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2560
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ท�าบญุครบรอบ 70 ปี 
กรุงเทพประกันภัย จัดพิธีท�ำบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกำสด�ำเนินกิจกำรครบรอบ 70 ปี 

น�ำโดยคุณชัย โสภณพนิช ประธำนกรรมกำร พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรและพนักงำน 
ส�ำนักงำนใหญ่และสำขำทั่วประเทศ ร่วมกันตักบำตรแด่พระสงฆ์จ�ำนวน 71 รูป ถวำย
ภัตตำหำรและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จ�ำนวน 9 รูป พร้อมไหว้ศำลพระพรหม  
องค์ครุฑ และถวำยสักกำระพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ณ อำคำร
กรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงำนใหญ่ และสำขำทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2560

สนบัสนนุกจิกรรมเพือ่การศกึษา
นำยวรีะชยั ศรเีพชระกุล (ขวำสุด) ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล เป็นผูแ้ทนบรษิทัฯ มอบอปุกรณ์

ต่ำงๆ ในกำรสนับสนุนกิจกรรมกำรจัด ค่ำย IT CAMP ครั้งที่ 13 ของสโมสรนักศึกษำคณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง ณ อำคำรกรุงเทพประกันภัย 
ส�ำนักงำนใหญ่ ถนนสำทรใต้ เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2560 

และเมือ่วนัที ่30 พฤษภำคม 2560 นำงสำว
อรวรรณ อรวัฒนำนนท์ (ขวำสุด) ผู ้ช ่วย 
ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล เป็นผู้แทน
บริษัทฯ มอบน�้ำดื่มจ�ำนวน 1,800 ขวด ให้แก่
ตัวแทนนสิติจำกสโมสรนสิติคณะแพทยศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อน�ำไปใช้ในกิจกรรมต่ำงๆ ของสโมสรฯ ณ อำคำรกรุงเทพประกันภัย 
ถนนสำทรใต้ 

ท้ังนี้ กำรสนับสนุนดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร BKI Give ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อให้ 
กำรสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรศึกษำและกำรพัฒนำสังคมของสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

มอบสนิไหมทดแทน
คุณธนวรรณ ค�ำเจริญ (ขวำ) ผู้ช่วยผู้จัดกำรสำขำอุดรธำนี เป็นผู้แทนบริษัทฯ พร้อมด้วยคุณคุนัญญำ 

ดำบุตร (ซ้ำย) เจ้ำหน้ำที่อ�ำนวยกำรอำวุโสธนำคำรกรุงเทพ สำขำเทสโก้โลตัส หนองคำย ร่วมมอบสินไหม
ทดแทนกำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จ�ำนวน 400,000 บำท ให้แก่ MRS.SULINTHONS PHOMPA-
DITH บุตรของผู้เอำประกันภัยในฐำนะเป็นผู้รับประโยชน์ จำกกรณีที่ MR.SINGKHOM PHOMPADITH  
ผู้เอำประกันภัย จำกสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุพลัดตกจำกหลังคำ  
ณ ธนำคำรกรุงเทพ สำขำเทสโก้โลตัส จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2560

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่24 
กรุงเทพประกันภัย จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 24 โดยที่ประชุมฯ 

พิจำรณำอนุมัติเห็นชอบทุกวำระกำรประชุมตำมที่คณะกรรมกำรเสนอ พร้อมทั้ง
มีมติจ่ำยเงินปันผล และ/หรือ หุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำน
งวดที่ 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 2559 ในอัตรำหุ้นละ 14 บำท ณ อำคำรกรุงเทพ
ประกันภัย ส�ำนักงำนใหญ่ ถนนสำทรใต้ เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560




