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 สวัสดีค่ะชาวปันยิ้มทุกท่าน ทักทายกันฉบับน้ีด้วยการเริ่มต้นบรรยากาศ
แห่งสีสันช่วงปลายปี หลายท่านอาจพร้อมแล้วกับการต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 
ชว่งเวลาทีห่ลายทา่นรอคอย เพราะนอกจากจะเปน็ชว่งเวลาแหง่การทอ่งเทีย่ว
พักผ่อนแล้วยังเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสุดพิเศษสําหรับคนในครอบครัวอีกด้วย

 ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความพิเศษนี้ แน่นอนว่าเราได้เตรียมเรื่องราว 
น่าติดตามมาฝากชาวปันยิ้มเช่นเคย เริ่มต้นเอาใจคนชอบเที่ยวด้วยการชวน
เก็บกระเป๋าเยือนกาญจนบุรี พักผ่อนหย่อนใจ ชาร์จแบตร่างกายให้เต็มพลัง 
ที่ บ้านอีต่อง เหมืองปิล๊อก แม้เส้นทางจะผ่านกว่า 400 โค้ง แต่รับรองได้ว่า
อากาศดี ๆ และวิถีชีวิตของชาวบ้านย่านนั้นช่างมีเสน่ห์และสมแก่การรอคอย
อย่างแน่นอน

 นอกจากช่วงปลายปีจะเป็นช่วงเวลาของเทศกาลปีใหม่แล้วยังเป็นช่วง
เวลาดี ๆ สําหรับคุณพ่อสุดที่รัก ยิ้มใสกายสุข จึงได้เตรียมวิธีดูแลสุขภาพ 
คุณพ่อ มาเป็นของขวัญให้ชาวปันยิ้มได้ดูแลคุณพ่อคนเก่ง เพื่อให้ท่านอยู่กับ
เราไปนาน ๆ หลังจากนั้น ยิ้มดีมีเฮง จะชวนไปเลือกซื้อกระเช้าปีใหม่กันต่อ  
โดยความพเิศษของกระเชา้นี ้นอกจากจะอดัแนน่ ด้วยความรักของผูใ้หแ้ลว้ยงั
จัดเต็มด้วยความหมายดี ๆ ของสีกระเช้าอีกด้วย เรียกได้ว่าสุขใจทั้งผู้ให้และ
ผู้รับเลยค่ะ นอกจากน้ียังมีโปรโมชั่นดี ๆ มากมายจากเมืองไทยประกันภัย 
ที่มีทั้งประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษี "เมืองไทย Health Smile" มาแนะนํา
กันอีกด้วย

 อย่าลืมติดตามสิทธิพิเศษดี ๆ ที่เมืองไทยประกันภัยตั้งใจมอบให้กับลูกค้า
ที่รักทุกท่านกับช่วงเวลาปลายปีแบบนี้ ใน Muang Thai Friends Club 
(เมืองไทย เฟรนด์ส คลับ) คลับที่มอบความสุขและสิทธิพิเศษมากมายจาก
เพื่อนถึงเพื่อนภายใต้คอนเซ็ปต์ "Your Friend Forever เพื่อนที่พร้อมดูแล
กันตลอดไป" หลายท่านเลือกเดินทางท่องเที่ยว อย่าลืมระมัดระวังเรื่อง 
ความปลอดภัย ไปไหนใกล้ -ไกล อย่าลืมนึกถึงเมืองไทยประกันภัย  
"เมืองไทย Happy Mile Travel" เพราะเราพรอ้มเคยีงข้างคุณตลอดเสน้ทาง 
เมืองไทยประกันภัย "ยิ้มได้เมื่อภัยมา" โทร. 1484
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10ในราคาประหยัด
ของฝากสุดฮิตจากญี่ปุ่นญี่ปุ่น

ช้อปเพลนิ ๆ ในญีปุ่น่แบบไร้กงัวล กอ็ย่าลมืประกนัภยัการเดนิทาง
จากเมืองไทย Happy Mile Travel ที่คุ้มครองเพื่อน ๆ  ทุกคนได้
มากกว่าเรื่องอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย เช่น การลืมกระเป๋า หรือ
เจอเครื่องบินมีปัญหาดีเลย์กลับไม่ทันเวลาก็สามารถเบิกค่าท่ีพัก
เพิ่มเติมได้ คุ้มครองครบให้เพื่อน ๆ ได้เที่ยวกันแบบสบายใจหาย
ห่วงกันได้เลยค่ะ สนใจแล้วใช่ม้าาาา^^ คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมและ
ซื้อออนไลน์ตลอด 24 ชม. มาพร้อมโปรโมชั่นดี ๆ ได้ที่เว็บไซต์ 
www.mticonnect.com หรอื สอบถามเพิม่เติมที ่1484 ได้เลย
นะคะ สดุท้ายนีข้อให้เพือ่น ๆ เดนิทางและเทีย่วญีปุ่น่ให้สนกุนะคะ 
แล้วเจอกันใหม่ค่ะ

Tagแลกยิ้ม

เครื่องเขียนสุดแนวของญี่ปุ่น
เครือ่งเขยีนของญีปุ่น่ขึน้ชือ่เรือ่งคณุภาพ 
ด้วยรูปทรงน่ารักพร้อมฟังก์ชันสุดเก๋ 
ไม่ว่าจะเป็น HARAC ‘Line’ คัตเตอร์
ที่ออกแบบมาให้ตัดทั้งส่วนโค้งส่วนเว้า 

หรือจะเป็น PENTONE  Post – it 
ม้วน ทรงปากกา และ Harinacs Staple 

ที่เย็บกระดาษแบบไม่ต้องใช้ลวดที่ดีต่อใจมาก ๆ

แผ่นมาส์กหน้าลายการ์ตูน Kabuki Mask
แผ่นมาส์กหน้าลวดลายหน้ากากคาบูกิ ซึ่งเป็น
ศิลปะการแสดงดั้งเดิมของญี่ปุ่น มีให้สะสม
หลายลาย แถมคุณภาพเยี่ยมอีกด้วย

เหล้าสาเก 
อีกหนึ่งสินค้าขึ้นชื่อ ซึ่งเฉพาะในเมือง
โตเกยีวนัน้มโีรงงานผลติสาเกมากถงึ 50 แห่ง 
ทําให้มีเหล้าสาเกหลายชนิดให้เลือกซื้อ 
สาเกญี่ปุ่นนอกจากรสชาติดีแล้ว ขวดสาเก

ยังมีรูปทรงน่าสะสมอีกด้วย

ขนมเซ็มเบ้
ขนมหน้าตาธรรมดาแต่รสชาติอร่อยสดุ ๆ 
ยิ่งถ้าทานพร้อมชาเขียวยิ่งช่วยเติมเต็ม
รสชาติให้ดียิ่งขึ้น เคี้ยวอร่อยจนหมดห่อ
แบบไม่รู้ตัวเลยล่ะ

ผงโรยข้าวรสชาติต่าง ๆ
อีกหนึ่งของฝากยอดนิยม เพราะสะดวก
และมีประโยชน์ เพียงฉีกซองแล้วโรย
ลงบนข้าวสวยร้อน ๆ ก็พร้อมอร่อยได้เลย
แม้จะมขีายในไทยแล้ว แต่ราคาจะค่อนข้างสงู 

แนะนําให้ซื้อที่ญี่ปุ่นเพราะนอกจากจะ
ประหยัดแล้วยังมีรสชาติ ให้เลือกมากมาย

ผงอาบน�้าออนเซ็น
ของฝากที่ทําให้เพื่อน ๆ ได้สัมผัสกลิ่นอายญี่ปุ่น
เหมือนไปเที่ยวด้วยกัน ผงอาบนํ้าออนเซ็นที่ช่วย
ดูแลผิว ให้ความรู้สึกสบาย ผ่อนคลายแบบสุด ๆ 

กระดาษซับมัน Yojiya
กระดาษซับมันคุณภาพดี แบรนด์เก่าแก่จาก
เกียวโต ที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 100 ปี 
จุดเด่นที่ทุกคนต่างติดใจ คือ การผลิตจาก

ธรรมชาติ ที่สําคัญคือซับเอาแต่ความมัน 
แต่ไม่ซับเอาเครื่องสําอางให้หลุดออกมา ถือเป็น

ของฝากที่เหมาะกับคนไทยจริง ๆ ค่ะ

 ส�าหรับใครที่ไปเที่ยวญี่ปุ่น แน่นอนว่าคงอดไม่ได้ที่จะซื้อของฝากมาแจกเพื่อน ๆ ในออฟฟิศ ปันย้ิมจึงขอแนะน�า  
10 ของฝากสุดฮิตที่น่ารักน่าสะสม น�้าหนักเบา แถมราคาเบา ๆ ไม่เกิน 300 เยน จะมีอะไรบ้างนั้นลองตามไปดูกันได้เลยค่ะ

ป้ายสลักชื่อและเครื่องราง
ประเทศนี้ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องราง มีให้
เลือกเสริมดวงทั้งเรื่องความรัก การ
เรียน สุขภาพ และอื่น ๆ แถมดีไซน์
น่ารักเหมาะกับการเป็นของฝากที่สุด

ครีมน�้ามันม้า
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของฮอกไกโด มี
คุณสมบัติรักษาแผลไฟไหม้ นํ้าร้อนลวก 
ผู้ที่เป็นโรคผิวหนังหรือภูมิแพ้ก็สามารถ
ใช้ได้ รับรองหน้าใสกิ๊กคาวาอี้แบบสาว

ญี่ปุ่นแน่นอน 

ชาเขียว
ชาญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพ โดยเฉพาะชา
เขียวยอดฮิตทีห่ลายคนนยิมเลอืกซือ้เป็น
ของฝาก โดยเฉพาะชาวออฟฟิศที่หาก
ง่วงหรือต้องการความสดชื่นก็สามารถ

ชงดื่มได้ทันที 

5ปันยิ้ม เติมสุข
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ยิ้มเท่ียว
ไทย

6 เมืองไทยประกันภัย

 ยิ้มเที่ยวไทยฉบับนี้ ก็เช ่นกัน เราขอชวนชาวปันยิ้มยิ้มรับ
บรรยากาศดี ๆ ของลมหนาวกันที่จังหวัดกาญจนบุรี สูดอากาศบริสุทธิ์
พร้อมชมวิถีชีวิตดั้งเดิมริมชายแดนไทย-พม่าที่ บ้านอีต่อง เหมืองปิล๊อก 
ที่ใครไปเป็นต้องติดใจและหาโอกาสกลับมาชมเสน่ห์ของหมู่บ้านแห่งน้ี
ครั้งแล้วครั้งเล่า

เผลอเพียงไม่นานก็เดินทางเข้าสู่ช่วงปลายปีอย่างรวดเร็ว
และเป็นช่วงเวลาที่ลมเย็นได้กลับมาทักทายบ้านเราอีกครั้ง 

แน่นอนว่าช่วงเวลาดี ๆ แบบนี้นับว่าเหมาะที่สุด
ส�าหรับการมองหาทริปพักผ่อนหย่อนใจ

เสน่ห์ของหมู่บ้าน
ยามแสงอัสดง



7ปันยิ้ม เติมสุข 7ปันยิ้ม เติมสุข

 กว่า 400 โค้งบนเส้นทางที่ไม่ได้ขับสบายนักและ 
ต้องใช้ความระมัดระวังในการขบัขีพ่อสมควรทําให้คณะเดนิทาง
ตั้งตารอชมความคุ ้มค่าและประสบการณ์ใหม่ของอดีต 
เหมืองแร่แห่งนี้ ท่ามกลางหุบเขาใกล้ชายแดนตะวันตกเป็น
อดีตที่ตั้งของ เหมืองปิล๊อก อดีตเหมืองแร่ที่เคยเจริญรุ่งเรือง
ก่อนประสบวิกฤตเกี่ยวกับราคาแร่ทําให้เหมืองต่าง ๆ ทยอย
ปิดตัวลง หลงเหลือไว ้ เพียงซากเครื่องมือให ้จดจําดัง 
เช่นปัจจุบัน

 เมื่อก้าวเข้าถึงหมู่บ้าน เราได้ทํากิจกรรมเล็ก ๆ  แต่น่า
ตื่นเต้นสําหรับผู้มาเยือน นั่นคือการเขียนข้อความลงบนแผ่น
ไม้ขนาดเล็ก ทําให้หวนนึกถึงบรรยากาศการคล้องกุญแจ 
ที่ประเทศเกาหลี แต่เสน่ห์การเขียนแผ่นไม้ของท่ีนี่คือ 
ความน่ารักสุดคลาสสิกที่นักท่องเที่ยวต่างเขียนข้อความ 
ต่าง ๆ นานาเอาไว้ สังเกตจํานวนแผ่นไม้แล้วทําให้รู ้ว่า 
ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาที่นี่มากมายเพียงใด

 จุดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้ที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ เพราะ
เราสัมผัสได้ตั้งแต่มาเยือน นั่นคืออากาศอันเย็นสบาย  
ชาวบ้านบอกว่าอากาศที่นี่เย็นตลอดทั้งปี แม้วันใดที่มีแดดจ้า
กส็ามารถนัง่จบิกาแฟอุน่ ๆ  ได้อย่างชลิ ๆ  นบัเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ที่สามารถตวงอากาศบริสุทธิ์ ได ้อย ่างเต็มปอดและให ้
บรรยากาศการพักผ่อนที่แท้จริง

 ชมวิวเพลิน ๆ จนเดินมาถึงที่พักท่ีสํารองล่วงหน้า  
ต้องบอกว่าราคาทีพ่กัช่างสบายกระเป๋า เรยีกได้ว่าราคาหลกัร้อย
แต่ได้วิวหลักล้าน ใกล้ชิดธรรมชาติ ให้บรรยากาศพักผ่อน
หย่อนใจ โดยห้องพักส่วนใหญ่ของที่นี่จะไม่มีเครื่องปรับ
อากาศ เนื่องจากอากาศเย็นสบายตลอดปีนั่นเอง

การเขียนแผ่นไม้
สุดคลาสสิก

ที่พักใกล้ชิดธรรมชาติ
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 คติกองทัพต้องเดินด้วยท้องยังคงใช้ได้เสมอ ไม่รอช้า
รีบหาอาหารขึ้นชื่อรองท้อง จนได้ต้มกระเจี๊ยบและแกงฮังเล
พม่ามาอย่างละถ้วย โดยสองเมนูนี้คือสองเมนูขึ้นชื่อที่ไม่ควร
พลาด ด้านอาหารทะเลก็ไม่น้อยหน้า เพราะสดอร่อยเต็มคํา 
ด้วยความที่บ้านอีต่องอยู่ไม่ไกลจากทะเลอันดามันนัก ทําให้
ทริปนี้เราได้ชิมกุ้งสด ปูเนื้อแน่น รวมถึงปลาทะเลแสนอร่อย
กันอย่างเต็มอ่ิม และท่ีขาดไม่ได้คืออาหารพื้นเมืองพม่าที่แม้
บางเมนูอาจจะรสชาติแปลกลิ้นแต่ขอบอกว่าต้องยกนิ้วให้

 เมื่อเติมท้องจนอิ่ม ก็ได้เวลาชมความสวยคลาสสิก
ของอดีตเหมืองดัง ระหว่างทางกดรัวชัตเตอร์แบบไม่ยั้ง 
เพราะเต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะความเก่าแก่
ของเครื่องมือเครื่องใช ้ในการทําเหมืองสมัยก ่อน โรง
ภาพยนตร์เก่าที่ถูกดัดแปลงเป็นร้านขายของ เสียงทักทาย
และวิถีชีวิตชาวไทย-พม่า ที่มีให้เห็นเป็นระยะ รวมถึงร้าน
กาแฟที่ถูกตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่คลาสสิก บอกได้แค่ว่า
ตอนนี้เราหลงเสน่ห์ของที่นี่ไปเรียบร้อยแล้ว

เมนขูึ้นชื่อ
ที่ ไม่ควรพลาดชิม

แกงฮังเล

 สําหรับนักท่องเที่ยวสายรักธรรมชาติคงจะถูกใจไม่
แพ้กนัเพราะจากหมู่บ้านสามารถมองเหน็จดุชมวิวเนนิช้างศกึ 
ที่อยู่ห่างไปไม่ไกลนัก จุดชมวิวเหมืองปิล๊อกที่ให้นักท่องเที่ยว
ได้ชมเสน่ห์ของอดีตเหมอืงได้อย่างเต็มที ่รวมถงึยงัไม่ไกลจาก
นํ้าตกจ๊อกกระด่ิน น้ําตกอันข้ึนชื่อของอุทยานแห่งชาติ
ทองผาภูมิที่นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นนํ้าใสหรือทอดกาย 
ให้ไอนํ้าเย็นกระทบร่างกายได้อย่างสบายอารมณ์

 เมื่อถึงยามพระอาทิตย์อัสดง บรรยากาศยามค่ําช่าง
เยน็สบายสมคําร่ําลือ ร่างกายหลับใหลในบรรยากาศอนัเงยีบ
สงบเพราะต้องรีบต่ืนมาใส่บาตรตอนเช้าพร้อมกบัชาวบ้านใน
หมู่บ้าน เสริมความเป็นสิริมงคลกันเสียหน่อย
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หมายเลขโทรศัพท์ส�าคัญ อ.ทองผาภูมิ
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 034-515-208

สถานีตํารวจภูธรเมืองกาญจนบุรี 034-621-040

สถานีตํารวจภูธรทองผาภูมิ 034-599-113

สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี 034-511-182

ที่ว่าการอําเภอเมืองกาญจนบุรี 034-622-952

โรงพยาบาลทองผาภูมิ 034-59-9601-5 

ที่ทําการไปรษณีย์ ทองผาภูมิ 034-599-117

9ปันยิ้ม เติมสุข

 ระยะเวลาสองวันหนึ่งคืนช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว 
ก่อนเดินทางกลับก็ได้เวลาหาร้านขายของที่ระลึก เลือกซ้ือ
โปสการ์ดและเขียนข้อความถึงคนสําคัญ แนะนําว่าอย่าลืม
เขียนส่งให้ตัวเองด้วย เพื่อจะได้ย้อนกลับมาอ่านเมื่อยาม
คิดถึง รวมถึงของที่ระลึกพื้นเมืองไทย-พม่า และของที่ระลึก
อื่น ๆ ที่มีให้เลือกซื้อเป็นของฝากอย่างจุใจ

 หลังจากที่ได้มาเยือนแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้แล้ว 
ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่แสนคุ้มค่า เพราะนอกจากจะได้
พกักายหย่อนใจท่ามกลางบรรยากาศดี ๆ  แล้ว ยงัได้ซมึซบั
เสน่ห์เฉพาะตัวที่หาไม่ได้จากท่ีไหน แล้วชาวปันยิ้มล่ะคะ 
พร้อมแล้วหรือยังที่จะเดินทางสู่จุดหมายปลายทางดี ๆ 
แบบนี้ ... บ้านอีต่อง เหมืองปิล๊อก 

วัดเหมืองแร่ปิล๊อก

ป้อมตำารวจ
บ้านอีต่อง

น้ำาตก
จ๊อกกระดิ่น

ครัวสุดแดน
ตลาดบ้านอีต่อง

อีต่องโฮมสเตย์

บ้านพัก
เหมืองในหมอก

Pilok 
Hill House

ไปถนนเส้นทาง 3272

Pilog Camp 
Coffee

บ้านทานตะวัน
โฮมสเตย์
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“MTI ปันใจให้รอยยิ้ม”
ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 

กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 
46

“ท�านุบ�ารุง” 

ณ โรงพยาบาล
สงฆ์ กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 
45

10 เมืองไทยประกันภัย

ย้ิมเพ่ือเ
ธอ CSR MAKE A SMILE

    บรษัิท เมอืงไทยประกันภยั จํากดั (มหาชน) ยงัคงเดนิหน้าสานต่อโครงการดีๆ  อย่างต่อเนือ่ง 
เพือ่สร้างสรรค์รอยยิม้ และความสขุให้สงัคมไทย ทัว่ทกุพืน้ที ่ผ่านหลากหลายโครงการ อาท ิโครงการ “อาสากล้าใหม่เมอืงไทย” 
ที่ปลูกฝังความเป็นจิตอาสาให้พนักงานเข้าใหม่ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โครงการ “ฉันรักเมืองไทย”  
และโครงการ “ฉนัรกัเมอืงไทย On Tour” เพือ่ให้พนกังานจติอาสาชาวเมอืงไทยประกนัภัยทัง้สาํนกังานใหญ่และสาขาย่อย 
ร่วมรักเมอืงไทย และแบ่งปันรอยยิม้ ต่อยอดความสขุให้กับพีน้่องชาวไทยทัว่ประเทศ ไปด้วยกัน 

“ให้ก�าลังใจกันและกัน จากผู้ป่วยสู่คนปกติ”
ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 
44

“ชิคคัพเค้กก
ับพี่อาสา”

 ณ มูลนิธิสร้างส
รรค์เด็ก (บ้าน

อุปถัมภ์เด็ก) 

กรุงเทพฯ

รุ่นที ่
43

“แบ่งฝันปันยิ้มสู่น้อง ๆ บ้านนนทภูมิ” 
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

บ้านนนทภูมิ จ.นนทบุรี

รุ่นที่ 
42

“เมืองไทย ส
านฝันด้านกีฬ

า” 

ณ โรงเรียนวัด
จันทาราม จ.

ปทุมธานี

รุ่นที ่
41

อาสากล้าใหม่เมืองไทย

“เมืองไทยปันรัก บ้านอุดรธานี”

ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี

สาขาย่อยอุดรธานี
“เมืองไทยปันยิ้ม บ้านฮักแพง”

ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง

สาขาย่อยอุบลราชธานี

“เมืองไทยประ
กันภัย ช่วยผู้ป

ระสบภัยน�้าท่ว
ม”

ณ โรงเรียนบ้าน
นาดอกไม้ผด

ุงวิทยา

สาขาย่อยสกลนคร
“MTI ปันน�้าใจ 

เพื่อน้องผู้พิก
าร”

ณ ศูนย์การเรีย
นเฉพาะความ

พิการ

สาขาย่อยระยอง

ฉันรักเมืองไทย On Tour ปีที่ 2

“ขัดอ่างล้างกระดอง อาสาปกป้องเต่าทะเล”
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล 
กองทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

สายงานทรัพยากรบุคคล

 “เมืองไทย ปันยิ้ม”

ณ โรงเรียนวัดยาง จ.อ่างทอง

สวัสดีรอยยิ้ม (MTI Hi...ยิ้ม)

“จิตอาสา พัฒนาอย่างยั่งยืน”

ณ โรงเรียนวัดราษฎ
ร์ธรรมาราม จ.สมุท

รสาคร

อาสาปันรัก

“เมืองไทยประกัน
ภัย ยิ้มได้เมื่อพี่มา”

ณ โรงเรียนวัดกุดต
ะเคียน จ.นครนา

ยก

D-Good

“ปั่น รักษ์ โลก” 
ณ เส้นทางศึกษาธร

รมชาติ

ป่าชายเลนบางขุนเ
ทียน

เสือเมืองไทย

ฉันรักเมืองไทย ปีที่ 4
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กระดานสง่ย้ิม

 นางนวลพรรณ ล�่าซ�า กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เปิดตัว  
Muang Thai Friends Club (เมอืงไทย เฟรนด์ส คลบั) คลบัของเพือ่นท่ีจะมามอบความพเิศษจากเพือ่นถึงเพือ่นด้วยสทิธพิเิศษทีห่ลากหลาย 
ส่วนลดจากร้านค้าชั้นนํามากมายในทุกวัน อาทิ สตาร์บัคส์ / เซเว่น-อิเลฟเว่น / ทรู คอฟฟี่ ฯลฯ พร้อมส่วนลดจากร้านค้า สถานบริการ 
ชัน้นาํต่าง ๆ โดยนอกเหนอืจากนโยบายทีบ่รษัิทเมอืงไทยประกนัภยัเน้นและให้ความสําคัญด้านการบรกิารทีด่สํีาหรบัลกูค้าเป็นหลักแล้วนัน้ 
บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการบริหารความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ซ่ึงปฏิบัติต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิ จัดกิจกรรมปิดรอบละครเวที ภาพยนตร์  
จัดล่องเรือ ทําขนม ออกกําลังกาย และท่องเที่ยว ฯลฯ  จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ Muang Thai Friends Club (เมืองไทย เฟรนด์ส คลับ) 
โดยมีจุดประสงค์ในการจัดต้ังเพื่อสร้างให้เกิดเป็นชุมชนที่เป็นเสมือนเพื่อนสนิทที่รู ้ใจว่าคุณชอบอะไร ต้องการอะไร และเป็นเพ่ือน 
ที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ เติมเต็มทุกความสุขและรอยยิ้มเพื่อมอบเป็นของขวัญพิเศษสําหรับเพื่อนคนพิเศษ ซึ่งดูแลบริหารงานโดย 
ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่คัดสรรความพิเศษต่าง ๆ แบ่งเป็น 8 ประเภทหลัก ได้แก่ Food & Drink, Health, Auto, Beauty, 
Travel, Home, Entertainment และ Others ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น และได้รับนิตยสาร "ปันยิม้ เตมิสขุ" 
พร้อมความพเิศษอืน่ ๆ อกีมากมาย เพือ่ให้ลกูค้ามีความสขุและยิม้ได้ ดงัสโลแกน เมอืงไทยประกนัภัย "ยิม้ได้ เมือ่ภยัมา" 

 เมืองไทยประกันภัย เปิดตัว Muang Thai Friends Club (เมืองไทย เฟรนด์ส คลับ) คลับที่มอบความสุข และสิทธิพิเศษมากมาย
จากเพื่อนถึงเพื่อน ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Your Friend Forever เพื่อน...ที่พร้อมดูแลกันตลอดไป" ที่มาพร้อม "Member Card" และ 
การใช้งานผ่าน Application "Muang Thai Friends" พร้อมส่งมอบความพิเศษครั้งนี้กับคอนเสิร์ตแทนคําขอบคุณจากใจ...เมืองไทย
ประกันภัย ครั้งที่ 10 อัสนี-วสันต์ "แทนคํานั้น"

11ปันยิ้ม เติมสุข
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ยิม้ออ่น
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 วิธีดูแลสุขภาพ
ยิม้ใสกายสุข

เมื่อคุณพ่ออายุมากขึ้น อาหารบาง
ชนิดควรหลีกเลี่ยง ไม่ว่าจะเป็น ของ
ทอด อาหารติดมัน อาหารจําพวก
แป้ง เป็นต้น ซึง่ควรให้คณุพ่อเน้นรับ
ประทานอาหารจําพวกโปรตีน ผัก 

ขนาดวัยหนุ่มสาวยังต้องหลีกเลี่ยง 
เพราะฉะนั้นสําหรับวัยคุณพ่อแล้ว
ควรให ้ท ่ าน เ ลิกอย ่ า ง เด็ดขาด  
อย่างน้อยการลด ละ เลกิ สิง่เหล่านี้ 
จะช ่วยทําให ้ท ่ านแข็ งแรงและ 

นอกจากสุขภาพกายแล้ว สุขภาพใจ
กเ็ป็นสิง่ทีไ่ม่ควรมองข้าม การเตรยีม
สภาพแวดล้อมให้คุณพ่อไม่รู ้สึก
เครียดและมีลูกหลานรายล ้อม 
ย่อมทําให้ผู ้สูงอายุรู ้สึกมีความสุข  

ทําให้การออกกําลังกายกลายเป็น
เรื่องสนุก เพราะการออกกําลังกาย
เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัย ดังนั้น 
อย่าลืมควงแขนคุณพ่อไปออกกําลัง
กาย เพราะนอกจากการออกกําลัง

ใกล้หมอเข้าไว้เพื่อความอุ่นใจของ
คนในครอบครัว เพราะเมื่อเข้าสู่ช่วง
วัยหนึ่ง โอกาสที่จะเกิดโรคต่าง ๆ ก็
มีสูงข้ึน อาจซื้อเป็นแพ็กเกจตรวจ
สุขภาพให้ท่าน ปีละ 1 ครั้ง หากพบ

สุดท้าย นอกจากคุณลูก ๆ จะหมั่นดูแลสุขภาพกาย
และสุขภาพใจคุณพ่อแล้ว ส�าคัญที่สุดอย่าลืม
มอบเวลาและความรักแก่ท่านด้วยนะคะ ...

สุขสันต์วันพ่อค่ะ 
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คุณพ่อ

เดินทางเข้าสู่ช่วงปลายปีที่นอกจากจะมีเทศกาลดี ๆ อย่างวันปีใหม่ที่หลายท่านตั้งตารอแล้ว ในเดือนธันวาคมยังมี
อีกหนึ่งวันส�าคัญ นั่นคือ วันพ่อแห่งชาติ วันระลึกถึงบุญคุณบิดา และเป็นวันที่ลูก ๆ ต่างเตรียมของขวัญพร้อม
ช่วงเวลาแห่งความพเิศษเพือ่มอบให้แด่คณุพ่อทีร่กั และเนือ่งด้วยโอกาสอันดนีี ้ย้ิมใสกายสุข จงึอยากชวนคุณลกู ๆ 
มาดูแลสุขภาพคุณพ่อให้แข็งแรง เพื่อที่จะให้ท่านได้อยู่กับเราไปนาน ๆ

คุมอาหารในปริมาณพอเหมาะ งดบุหรี่และแอลกอฮอล์

ดูแลจิตใจให้สบาย คลายเครียด
ชวนคุณพ่อออกก�าลังกาย

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

กายจะช่วยเรื่องสุขภาพหลอดเลือดและหัวใจแล้ว ยังเป็น
กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกได้อีกด้วย

ธัญพืช และผลไม้ เพราะอาหารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
แถมยังช่วยคุมนํ้าหนัก เนื่องจากพออายุมากขึ้นระบบเผาผลาญ
ย่อมมีประสิทธิภาพน้อยลง ทําให้คุณพ่ออ้วนง่ายขึ้นอีกด้วย

อยูกั่บเราไปได้อกีนาน

ไม่โดดเด่ียว ดังนั้น หากสุขภาพใจดี แน่นอนว่าสุขภาพกาย 
จะต้องดีตามไปด้วย

ความผิดปกติของร่างกายจะได้รักษาอย่างทันท่วงที

13ปันยิ้ม เติมสุข
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หจก. อินเตอร์เทค ออโต้ เซอร์วิส
ที่อยู่ : 99/9 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทร. : 02-393-9768-9, 086-569-3883
เวลาท�าการ : 08:00-17:00 น.

หจก. อู่เพชร การาจ (2002)
ที่อยู่ : 152 หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ ตําบลโคกสูง 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 
โทร. : 044-953-219 Fax : 044-953-218
เวลาท�าการ : 08:00-17:00 น.

บริษัท วี-เพ้นท์ ออโต้เซอร์วิส จ�ากัด
ที่อยู่ : 55 ถนนวงแหวน ตําบลช้างเผือก  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
โทร. : 053-122-929, 088-258-1092
เวลาท�าการ : 08:00-17:00 น.

บริษัท ซี.พี. พัทยา การาจ จ�ากัด
ที่อยู่ : 197/1 หมู่ 3 ตําบลตะเคียนเตี้ย 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
โทร. : 038-195-325, 063-959-4546, 
 086-341-3342
เวลาท�าการ : 08:00-17:00 น.

บริษัท เทพกระษัตรี ภูเก็ต กรุ๊ป จ�ากัด
ที่อยู่ : 48/70 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตําบลรัษฏา 
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 
โทร. : 076-216-253, 080-690-6161
เวลาท�าการ : 08:30-17:30 น.

พบกับอู่ซ่อมรถจาก เมืองไทยประกันภัย 
ที่อัดแน่นด้วยคุณภาพและบริการมาตรฐาน ที่พร้อมเคียงข้างคุณตลอดเส้นทาง

เมืองไทยประกันภัย "ยิ้มได้ เมื่อภัยมา" โทร. 1484

รายละเอียดเพิ่มเติม www.muangthaiinsurace.com

ย้ิมแบ่ง
ปัน

14 เมืองไทยประกันภัย
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ยิม้ดมีเีฮง

ส�าหรับช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองที่ก�าลังจะเกิดขึ้น นอกจากการมอบกระเช้าปีใหม่เป็นตัวแทนความรักความห่วงใยแล้ว 
ของที่บรรจุในกระเช้าควรใช้ประโยชน์ได้จริง ที่ส�าคัญอย่าลืมสังเกตวันหมดอายุ 

รวมถึงสภาพสินค้าภายในก่อนด้วยนะคะ ... สวัสดีปีใหม่ค่ะ So
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สีกระเช้า
โดนใจ...ใช่เลย! 

ปีใหม่นี้

เข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ที่มาพร้อมกลิ่นอายแห่งสีสันในช่วงปลายปี 

ยิ้มดีมีเฮง จึงขอแนะน�าไอเดีย
การเลือกสีกระเช้าที่นอกจากจะเป็นสีมงคลแล้ว

ยังมีความหมายดี ๆ ซ่อนอยู่อีกด้วย

สีเหลือง

สัญลักษณ์ของการมีชีวิตใหม่ที่ดียิ่ง
ขึ้น ทั้งยังเป็นตัวแทนของความ
สว่างไสว เจิดจ้า และเชื่อใจ จึงมี
ความเชื่อว่าหากใครมอบกระเช้า 
สีเหลืองให้นั้นหมายถึงการอวยพร
ให้ชีวิตผู้รับเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

สีเขียว 

ความเจริญงอกงามและโชคลาภ
คอืตวัแทนการมอบกระเช้าสีเขยีว 
ดงันัน้ หากต้องการอวยพรให้ผูร้บั
เจริญรุ ่งเรือง สดชื่น หรือเจริญ
เติบโตในหน้าที่การงาน สีเขียวน่า
จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
แถมยังดูสุภาพอีกด้วย

สีน�้าเงิน

อีกหนึ่งสีที่สะท้อนความสุขุม สงบ 
มีศักดิ์ศรี และสง่างาม สีนํ้าเงินอัน
น่าเกรงขาม แต่ดูสุภาพอยู ่ในที  
การมอบกระเช ้าสี น้ําเงินจึงสื่อ
ความหมายเป็นการอวยพรให้ผู้รับ
มั่นคง แข็งแรงยิ่งขึ้นไป

สีแดง

อกีหนึง่สทีีส่ะท้อนถงึความโชคด ีสดใส
ด้วยความสุข ความเจริญ นอกจากนี้
ยังแสดงถึงความกล้าหาญ มีพลัง และ
มั่งคั่งด้วยเงินทอง

สีชมพู

กระเช้าสวย ๆ  สีชมพูสดใส ตัวแทน
แห่งความรักคงทนไร้เงื่อนไข แถม
ยั งสื่ อความหมายด ้านสุขภาพ
พลานามัย โดยสีชมพูจะช่วยสร้าง
สมดุลระหว่างสุขภาพกายสุขภาพ
ใจ ทําให้สุขใจผู้รับเป็นที่สุด
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เรื่องยิ้มๆหยิบ
มาแ

ชร
์

16 เมืองไทยประกันภัย



17ปันยิ้ม เติมสุข

ระดับความพึงพอใจต่อนิตยสารปันยิ้ม เติมสุข
(1 หมายถึง ไม่พึงพอใจ และ 5 หมายถึง พึงพอใจมาก)

ท่านต้องการรับนิตยสารปันยิ้ม เติมสุข ผ่านช่องทางใด
E-mail นิตยสารปันยิ้มฯ (รูปเล่ม) ไม่สะดวกรับนิตยสาร

1 2 3 4 5

ส�าหรับลูกค้า 100 ท่านแรก 

ที่ตอบกลับใบสมัครสมาชิก
Muang Thai  Friends Club 

(เมืองไทย เฟรนด์ส คลับ) 
ทางไปรษณีย์ ธุรกิจตอบรับ 

ลุ้นรับขวดน�้าเมืองไทย
ไว้พกพาตอนเดินทางกันเลย

17ปันยิ้ม เติมสุข

สง่ยิม้ใหก้ัน
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ส่งย้ิมให้
กัน

18 เมืองไทยประกันภัย
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ยิม้อิม่ทอ้ง

ซื้อไอศกรีม 
Cold Stone Sundae 

ขนาดใหญ่

รับฟรี 1 Scoop

ซื้อไอศกรีม 
Cold Stone Sundae ขนาดใหญ่

ระยะเวลา 1 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62
เงื่อนไขการใช้คูปอง
  กรุณาแสดงคูปองก่อนสั่งอาหารทุกครั้ง
  คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 สิทธิ์
  เฉพาะรับประทานอาหารที่ร้านเท่านั้น
  ใช้ได้ที่ร้าน The Terrace ทุกสาขา ยกเว้นสาขา 
  Food Loft Chidlom และ Aqua Park Central Bangna
  ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย และส่วนลดอื่น ๆ ได้

เมื่อทานครบ 800 บาทส่วนลด
(ราคานี้ไม่รวม service charge)

ส่วนลด

เมื่อทานครบ 800 บาท
(ราคานี้ไม่รวม service charge)

19ปันยิ้ม เติมสุข

ระยะเวลา 1 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62                                               
เงื่อนไขการใช้คูปอง 
- กรุณาแสดงคูปองก่อนสั่งอาหารทุกครั้ง
- คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 สิทธิ์
- เฉพาะรับประทานอาหารที่ร้านเท่านั้น
- ใช้ได้ที่ร้าน Cold Stone Creamery ทุกสาขา ยกเว้น บูทชั่วคราว 
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย และส่วนลดอื่น ๆ ได้



ผานเว็บไซต www.mticonnect.com และชำระผานบัตรเครดิต KTC


