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เปิดรอย
ยิ้ม

	 สวสัดค่ีะชาวปันยิม้ทกุท่าน	กลบัมาพบกนัอกีครัง้กบัปันยิม้เตมิสขุ	
ฉบับท่ีมาพร้อมกับบรรยากาศแห่งความชุ่มฉ�่าของสายฝนที่แสน 
เย็นสบาย

	 เมือ่เรว็	ๆ 	น้ี	เชือ่ว่าหลายคนน่าจะมโีอกาสได้เหน็ภาพลกัษณ์ใหม่
ของเมอืงไทยประกนัภยั	ผ่านการเปิดตวัแคมเปญ	BELIEVE เชือ่แป้ง 
เชื่อเมืองไทยประกันภัย	กันไปบ้างแล้ว	 โดยการปรับโฉมครั้งใหญ่นี้	
ก็เพื่อปรับภาพลักษณ์เมืองไทยประกันภัยให้ทันสมัย	 อบอุ่น	 สดใส	
และใกล้ชิดกับทุกคนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ

	 แม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญ	แต่ปันยิ้มยังคงอัดแน่น
ด้วยข่าวสารและสิทธิประโยชน์ที่เตรียมมาฝากลูกค้าเมืองไทย
ประกันภัยเช่นเดิม	 เริ่มต้นที่คอลัมน์ยิ้มเท่ียวไทยที่จะน�าทุกท่าน
เที่ยวไกลถึงจังหวัดพะเยา	 เพื่อไปใช้ชีวิตสุดชิลท่ามกลางธรรมชาติ
เขียวชอุ่มและตระการตากับทะเลหมอกยามเช้า	 ซึ่งรับประกันได้ว่า
ทรปินีท้กุท่านจะได้ฟินไปกบับรรยากาศอนัแสนงดงามอย่างแน่นอน

นวลพรรณ	ล�่าซ�า
(กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 ส�าหรับคอลัมน์ยิ้มอ่อนยังมีเทคนิคดี	 ๆ	 ในการขับรถท่ามกลาง
สายฝน	 เพ่ือให้ตลอดฤดูฝนนี้ทุกท่านจะได้ขับขี่อย่างปลอดภัย	 
ส่วนยิม้ดมีเีฮงได้เตรียมหลากหลายไอเทม็ทีจ่ะช่วยเสรมิดวงการท�างาน 
ให้รุง่	 พุง่	 ปัง!	 และคอลัมน์ยิ้มใสกายสุขก็ไม่น้อยหน้า	 มาพร้อมวิธี 
ออกก�าลังกายในวันฝนพร�าที่ท�าได้ง่าย	 ๆ	 ภายในบ้าน	 นอกจากนี้	
ภายในเล่มยงัคงอัดแน่นด้วยข่าวสารและสทิธปิระโยชน์มากมาย	สามารถ
ตดิตามข่าวสารผ่านทาง Application "Muang Thai Friends" 
เพียงสมัครเป ็นสมาชิก	 Muang thai  Fr iends club  
(เมืองไทย เฟรนด์ส คลับ)

	 ช่วงเวลาปลายปี	 เป็นช่วงท่ีหลายท่านนิยมออกเดินทางไป 
ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง	ๆ	รวมถึงพบปะญาติผู้ใหญ่	ดังนั้น	อย่าลืม
ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย	 ด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาว
เมืองไทยประกันภัย	...	เมืองไทยประกันภัย ยิ้มได้ เมื่อภัยมา	พบกัน
ใหม่ในฉบับหน้านะคะ
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5ปันยิ้ม เติมสุข 5ปันยิ้ม เติมสุข

 เมืองท่องเที่ยวท่ีได้รับความนิยมสูง	 โดยในตัวเมือง
เป็นที่ตั้งสุสานของโชกุนอายุกว่า	 1,200	 ปี	 และยังม ี
รสีอร์ตน�า้พรุ้อนทีม่ชีือ่เสียงอกีมากมาย	ทวิเขาทางตะวนัตก
ของเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาตินิกโก ้	 
เป็นทีต่ัง้ของน�า้ตกและเส้นทางชมววิสวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่
ในญี่ปุ่น

 อีกหนึ่งสถานที่ท ่องเที่ยวยอดนิยมด้วยธรรมชาต ิ
อันสวยงาม	 ท้ังยังมีสถานท่ีน่าเช็คอินอีกหลากหลายแห่ง	 
ทั้งสวนน�้า	สวนสนุก	ร้านอาหาร	และคาเฟ่ต่าง	ๆ	ส�าหรับ 
ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ	 เกาะนามิยังมีมุมถ่ายภาพสวย	 ๆ	
ให้เก็บความประทับใจอีกเพียบ

 ตั้งอยู ่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑล 
เสฉวน	 โดยภายในหุบเขาหวงหลงเป็นที่ตั้งของ	
“ระเบยีงน�า้พรุ้อนหวงหลง”	ซึง่เป็นอกีหนึง่สถานที่
ท ่องเที่ยวท่ีมีทัศนียภาพอันงดงามอย่างยิ่งอีก 
แห่งหนึ่งของจีน

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติตั้งอยู ่ตอนเหนือ
ของเมืองไทเป	 ที่นี่นอกจากจะมีความโดดเด่นด้วย
บ่อน�้าพุร้อนทางธรรมชาติแล้ว	 โรงแรมที่พักหลาย
แห่งก็ยังมีบ่อน�้าร้อนให้นักท่องเที่ยวได้คลายหนาว
กัน	 พร้อมทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 อย่าง 
ห้องสมุด	พิพิธภัณฑ์	และอีกมากมาย

หน้าหนาวนีท่้านใดทีก่�าลงัวางแผนท่องเทีย่วต่างประเทศ	เมอืงไทยประกนัภยั
พร้อมเติมเต็มความอุ่นใจให้กับการเดินทางท่องเที่ยวทุก	 Lifestyle	 กับ  
"เมืองไทย Happy Trip"	ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศที่มีให้เลือกถึง	
3	รูปแบบ	ไม่ว่าจะเดินทางคนเดียว	เที่ยวกับครอบครัว	หรือไปกับแก๊งเพื่อน	
ส�าหรับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวทุกเพศ	 ทุกวัย	 คุ้มครองต้ังแต่อายุ	 1	 –	 80	 ป	ี 
ทุนประกันภัยสูง สุด	 5	 ล ้านบาท	 รับชมรายละเอียดเ พ่ิมเติมได ้ที	่ 
www.mticonnect.com	หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่	โทร.	1484

จดุเชค็อนิสดุฮอตในเอเชยี กับหนาวนี้
ฤดูหนาวใกล้เข้ามาถึงแล้ว ส�าหรับท่านใดที่ยังไม่มีแผนการเดินทางไปไหน เรามีสถานที่เที่ยวสุดฮิตใน

เอเชียที่พร้อมให้ทุกท่านได้สัมผัสไอหนาวท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่นมาฝากกัน

เมืองนกิโก้

ตตาบลเป่ยโถ

เกาะนามิ

อทุยานแห่งชาตหิวงหลง

ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศเกาหลีใต้

ประเทศจีน

ประเทศไต้หวัน

Tagแลกยิ้ม
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ปลายฝนต้นหนาว ... ฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวถวิลหา เพื่อรอเวลาเดินทางไปสัมผัสไอเย็น
ที่แทรกด้วยบรรยากาศแห่งความชุ่มฉ�่าของสายฝน นี่จึงท�าให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลา

ที่หลายคนรอคอยเพื่อออกเดินทางไปซึมซับบรรยากาศดังกล่าว 
ซึ่งหนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ความงดงาม
ของธรรมชาติเขียวขจี

ทะเลหมอกยามเช้า

	 อกีหนึง่ช่วงเวลาท่องเทีย่วยอดนยิมแบบนี	้แน่นอนว่า
ยิม้เทีย่วไทยต้องชวนชาวปันยิม้ออกเทีย่วกันอกีครัง้	โดยครัง้นี้
ขอพาทุกท่านเที่ยวไกล	 เดินทางสู่ตอนเหนือของประเทศ	 
โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ท่ีจังหวัดพะเยา	 ซึ่งการเดินทาง
ครัง้น้ีตัง้ใจว่าจะต้องเป็นทรปิแห่งความประทบัใจทีช่าวปันยิม้
จะได ้ชมวิวงดงามของธรรมชาติ เขียวขจีและชิลกับ 
ทะเลหมอกยามเช้า	ณ	ภูลังกา

ชมวิว
 ชิลไอ

หมอก



7ปันยิ้ม เติมสุข 7ปันยิ้ม เติมสุข

 ภูลังกา	 ชื่อที่หลายคนอาจไม่คุ ้นหูนัก	 เนื่องจาก 
เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่พิง่ได้รบัความนยิมเพยีงไม่นาน	ตัง้อยู่
ที่ต�าบลผาช้างน้อย	 อ�าเภอปง	 จังหวัดพะเยา	 โดยภูลังกา 
มีจุดเด่นที่วิวทิวทัศน์งดงาม	 เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด	
และที่พลาดไม่ได้คือทะเลหมอกอันตระการตาที่มักออกมา
ทักทายนักท่องเที่ยวยามเช้า	 หนึ่งในจุดชมทะเลหมอก 
สวยท่ีสุดในประเทศไทย	 ซึ่งความงามจากฝีมือธรรมชาตินี้ 
คือสิ่งท่ีเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยือนสถานที่แห่งน้ีเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง

	 การเดินทางสู่ภูลังกา	 สามารถเลือกเดินทางได้ทั้ง
รถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารประจ�าทาง	โดยทริปนี้เราเลือก
เดินทางโดยรถยนต์	 เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ	 และมุ่งหน้าสู ่
จังหวดัพะเยา	ส�าหรับใครทีเ่ลือกใช้รถยนต์เหมอืนกนั	แนะน�า
ให้สลับหน้าที่คนขับและอย่าลืมแวะผ่อนคลายระหว่างทาง	
เนื่องจากการเดินทางทริปนี้ต้องใช้เวลานับสิบชั่วโมง	 ระยะ
ทางบางช่วงมีความชันและโค้งพอให้ตื่นเต้น	 แต่ถึงอย่างนั้น
ธรรมชาติที่พบระหว่างทางกลับท�าให้บรรยากาศในรถ 
ผ่อนคลาย	 เพราะเมื่อเดินทางเข้าใกล้ภูลังกาแล้ว	 ธรรมชาติ
รายทางจะสวยงามขึ้นเรื่อย	 ๆ	 จนอดไม่ได้ที่จะหยิบกล้อง 
ขึ้นมาบันทึกความทรงจ�า

...ความงาม...

จากฝีมือธรรมชาติ

โรงเรียน
บ้านใหม่ปังค่า

ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงปังค่า

ศูนย์การเรียนรู้
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

ที่ว่าการ
วนอุทยานภูลังกา

วนอุทยาน
ภูลังกา

ภูลังการีสอร์ท

เมจิก เมาน์เทน
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	 หลงัจากเพลดิเพลนิกบัธรรมชาตริายทางกเ็ดนิทางมา
ถึงจุดหมายที่ปักหมุดไว้	 ด้วยความที่เลือกเดินทางตอนกลาง
วันท�าให้มาถึงภูลังกาจวนจะได้เวลาอาหารเย็นเสียแล้ว	จึงไม่
รีรอท่ีจะสั่งอาหารเอาไว้ก่อนและตรงไปเช็คอินท่ีพัก	 ที่ได้
ส�ารองเอาไว้	 โดยท่ีพักท่ีนี่มีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึง 
หลักพันซ่ึงมีให้เลือกทั้งบ้านพัก	 โฮมสเตย์	 และเต็นท์	 ทุกท่ี 
เน้นให้นักท่องเท่ียวชมวิวและอิงแอบธรรมชาติได้อย่างลงตัว	
ดังน้ัน	 ห้องพักของเราจึงมองออกไปเป็นทิวเขางดงามและ 
รายล้อมด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มน่าหลงใหล

	 แม้พระอาทิตย์ยังไม่หมดแสง	 แต่ไอเย็นเริ่มคืบคลาน	
นักท่องเที่ยวหลายคนเลือกใส่เสื้อกันหนาวเพื่อต้อนรับ
อากาศเย็นสบายช่วงค�่า	ส�าหรับเมนูมื้อเย็นอันเป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว	ได้แก่	หมูกระทะ	เมนูง่าย	ๆ	แต่เข้ากันอย่างยิ่ง
กับบรรยากาศยามเย็นที่เริ่มปกคลุมด้วยไอหนาว	ยิ่งเมื่อมีทิว
เขาเขียวชอุ่มรายล้อมรอบตัวยิ่งท�าให้มื้อนี้เต็มไปด้วยความ
พิเศษ

	 เมื่อถึงเวลาท้องฟ้ามืดสนิท	 แต่ผืนฟ้าด้านบนยังคง
วิจิตรงดงามด้วยดวงดาวทอแสงระยิบระยับ	 นักท่องเที่ยว
หลายคนจึงนิยมรวมกลุ่มนอนดูดาว	 เพื่อซึมซับบรรยากาศ 
สุดโรแมนติก	 เมื่อมีไอเย็นมาเติมเต็มค�่าคืนพิเศษ	 ยิ่งท�าให้
หลายคนเพลิดเพลินจนไม่อยากหลับใหล	 แต่ถึงอย่างนั้น 
กไ็ม่สามารถท�าได้	เพราะพรุ่งนีเ้ช้าต้องต่ืนมาท�าภารกิจส�าคัญ	 
นั่นคือ	"การชมทะเลหมอก"	นั่นเอง

	 เพราะการเดินทางนับสิบชั่วโมงจากกรุงเทพฯ	 ท�าให้
เข้าสู่ห้วงนิทรากันอย่างรวดเร็ว	 แต่ก็ยังมีแรงตื่นขึ้นมาชม
ทะเลหมอก	 ซ่ึงเป็นไฮไลต์ของทริปนี้	 บรรยากาศตอนเช้า 
ที่ค ่อนข้างเย็นท�าให ้หลายคนรอชมทะเลหมอกพร้อม 
เสื้อคลุมตัวหนาและผ้าห่มลวดลายน่ารัก	บางคนไม่ลืมพกชา
กาแฟอุ่น	ๆ	มาด้วย	เรยีกได้ว่าเตรยีมความพร้อมมาเป็นอย่างดี	
โดยบางคนเลือกชมวิวผ่านระเบียงห้องพัก	 บ้างก็เดินมาที ่
จุดชมวิวทะเลหมอกผาช้างน้อย	 รวมถึงบริเวณร้านกาแฟ	
Magic Mountain	คาเฟ่ยอดนยิมของนกัท่องเทีย่ว	เพราะท่ีนี่
ให้วิวทะเลหมอกที่เห็นอย่างเด่นชัด	 ควบคู่กับการจิบกาแฟ
และอาหารเช้ารสชาติอร่อย

Magic Mountain

คาเฟ่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

ที่พัก...ที่แอบอิงกับธรรมชาติ
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หมายเลขโทรศัพท์ส�าคัญ อ�าเภอปง จังหวัดพะเยา
ที่ท�าการไปรษณีย์	อ�าเภอปง 0-5449-7189

ส�านักงานขนส่งจังหวัดพะเยา	สาขาอ�าเภอปง 0-5407-9844

โรงพยาบาลปง 0-5449-7225

ส�านักงานเทศบาลต�าบลงิม	อ�าเภอปง 0-5449-8319

ที่ว่าการอ�าเภอปง 0-5449-7239

สถานีต�ารวจภูธร	อ�าเภอปง 0-5449-7222	

ศูนย์คุ้มครองรถโดยสารสาธารณะ 1584

	 ขณะที่ทุกคนรอชมทะเลหมอกกันอย่างตื่นเต้น	 และ
เพียงไม่นานเวลาที่รอคอยก็เดินทางมาถึง	 เมื่อแสงสีทอง 
โรยตัวท�าให้มองเห็นบรรยากาศรอบตัวชัดยิ่งขึ้น	เช่นเดียวกับ
ทวิทศัน์ตรงหน้าทีส่ะท้อนภาพไอหมอกขาวละมนุตา	ปกคลมุ
แน่นหนาทั่วบริเวณ	หลายคนรีบหยิบกล้องข้ึนมาบันทึกภาพ 
ความประทับใจ	 เพราะภาพตรงหน้าคือไอหมอกที่แทรก 
กายตามต้นไม้	ทวิเขา	ให้ภาพท่ีสวยงามแบบ	180	องศา	ความงาม
จากธรรมชาตนิี	้เปรยีบดัง่ภาพวาดอันวิจติรบรรจง	แม้หยดน�า้
จากน�้าค้างและความเย็นจะปะทะผิวกายเป็นระยะ	 แต่ก็ไม่
สามารถท�าให้นักท่องเท่ียวละความสนใจจากสิง่ตรงหน้าได้เลย
เพราะนี่คือ	 ของขวัญจากธรรมชาติที่สวยงามเกินบรรยาย	
บอกได้แค่เพียงว่า	 การชมทะเลหมอกครั้งนี้ช ่างคุ ้มกับ 
การเดินทางและสมกับการรอคอยจริง	ๆ

	 หลังจากซึมซับความสวยงามของทะเลหมอกแล้ว	
หลายคนทยอยกลับท่ีพักเพื่อพักเอาแรงอีกสักนิด	 ในขณะที่
บางคนยังคงนั่งอินไปกับบรรยากาศสุดวิเศษไปพร้อม	 ๆ	 
กับเมนูอาหารเช้ายอดนิยม	นั่นคือ	โจ๊ก	ชา	และกาแฟ	ตักตวง
ความสุขจากสิ่งเล็ก	ๆ 	รอบข้าง	ถือเป็นการชาร์จแบตร่างกาย	
เพื่อเตรียมพร้อมก่อนกลับไปท�างานอีกครั้ง	 แม้จะเป็นช่วง
ระยะเวลาสั้น	 ๆ	 แต่เชื่อว่าความทรงจ�าที่สวยงามจะคงอยู่ 
ไปแสนนานอย่างแน่นอน

	 ส�าหรับใครที่ยังไม ่ จุใจกับการท่องเที่ยวหรือยัง
ต้องการผจญภัยต่อ	 แนะน�าให้เที่ยวต่อไปยังหลากหลาย 
สถานท่ีเทีย่วธรรมชาต	ิไม่ว่าจะเป็น	นตา้ตกภูลงักาทีแ่สนงดงาม
โดยเฉพาะในฤดูฝน	 ภูเทวดา	 ยอดดอยท่ีอยู ่บนความสูง 
กว่า	 1,700	 เมตร	 จากระดับน�้าทะเลปานกลาง	 ดอยภูนม  
ยอดดอยหัวโล้นท่ีมีจุดชมวิวทะเลหมอกและชมพระอาทิตย์ 
ที่ปลายขอบฟ้า	 และดอยภูลังกา	 จุดชมวิวทะเลหมอกและ
พระอาทิตย์ขึ้นที่สามารถมองเห็นสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได้อีกด้วย

 เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ เช่ือว่าชาวปันยิ้มน่าจะอยาก
ออกเดินทางไปเที่ยวชมภูลังกาด้วยตาของตัวเองกันแล้ว 
อย่าลืมรีบหาวันว่าง จองที่พัก เตรียมตัวให้พร้อมก่อน 
ออกเดินทาง และชาวปันยิ้มจะรู้ว่าสถานที่เที่ยวในเมือง
ไทยสวยงามน่าค้นหาไม่แพ้สถานที่ท่องเท่ียวใดในโลกเลย 
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ 

9ปันยิ้ม เติมสุข
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"Believe" เชื่อแป้ง เชื่อเมืองไทยประกันภัย
เดินกลยุทธ์ซีอีโอมาร์เก็ตติ้ง

 สะท้อนวิสัยทัศน์แบรนด์ผ่าน
 “นวลพรรณ ล�่าซ�า”

เมืองไทยประกันภัย รีเฟรชแบรนด์ครั้งใหญ่ พร้อมเปิดตัวแคมเปญ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) หรือ MTI ปรับโฉม
แบรนด์ครั้งใหญ่ พร้อมเปิดตัวแคมเปญประจ�าปี 2562  
"Believe" (เชื่อแป้ง เชื่อเมืองไทยประกันภัย) เดินกลยุทธ์ซีอีโอ
มาร์เก็ตติ้ง (CEO Marketing) สะท้อนวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของเมืองไทยประกันภัย ผ่านตัวตนของซีอี โอ “แป ้ง- 
นวลพรรณ ล�า่ซ�า” เลง็ขยายกลุ่มลูกค้ารายย่อยเพิม่ฐานลกูค้า
ยัง เจเนอเรชั่น (Young Generat ion) และคนรุ ่น ใหม ่  
ผ ่ านผลิตภัณฑ ์ปร ะ กันภัยที่ หลากหลายครอบคลุม 
ทุกไลฟ์สไตล์

 นวลพรรณ ลต่าซตา กรรมการผู้จัดการ และประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จตากัด 
(มหาชน) หรือ MTI เปิดเผยว่า	บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้รับความเชื่อม่ันจากลูกค้า	 คู่ค้า	 และ
สาธารณชนมาอย่างต่อเนือ่ง	ด้วยเอกลักษณ์ในความเป็นบริษทั
ประกันวินาศภัยของคนไทยที่มีความมัน่คง	เน้นการบรหิารงานด้วย
ความโปร่งใส	ยดึหลกัธรรมาภบิาล	ให้ความใส่ใจสงัคม	จากการด�าเนนิงาน
ที่มีประสิทธิภาพประกอบกับการให้บริการท่ีซ่ือสัตย์สุจริตแก่ลูกค้า 
จนได้รับความไว้วางใจ	 ท�าให้ช่ือเสียงของบริษัทฯ	 เป็นท่ีรู้จักและ
ยอมรับของสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง	โดยปี	2562	บริษัทฯ	จึง
ต่อยอดความส�าเร็จด้วยการรีเฟรชภาพลักษณ์ของแบรนด	์
“เมืองไทยประกันภัย”	 ครั้งยิ่งใหญ่	 ให้มีความทันสมัย	 สดใส	
อบอุน่	และเข้าถงึง่าย	เพือ่เข้าถงึกลุม่เป้าหมายทีห่ลากหลายมาก
ยิ่งข้ึน	 และเน้นขยายฐานลูกค้าคนรุ่นใหม่ท่ีมองว่าการประกันภัย
เป็นเรื่องไกลตัว	 และน่าเบื่อ	 พร้อมตอกย�้าภาพลักษณ์ของแบรนด ์
“เมืองไทยประกันภัย”	 ให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น	 ด้วยกลยุทธ์ซีอีโอ
มาร์เก็ตติ้ง	รวมถึงเป็นการปรับตัวของแบรนด์ในยุค	Digital	Disruption	
ที่มีการเปลี่ยนแปลงในการเอาโลกเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกิจมากยิ่งขึ้น	
โดยผ่านการเปิดตัวแคมเปญ	“เชื่อแป้ง”

เรื่องยิ้มๆหยิบ
มาแ

ชร
์

10 เมืองไทยประกันภัย
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 โดยแคมเปญ "Believe" (เชื่อแป้ง เชื่อเมืองไทยประกันภัย)  
เน้นการสื่อสาร สร้างการจดจตา ตอกยต้าการรับรู้ถึงวิสัยทัศน์ และ 
พันธกิ จของ เมื อ ง ไทยประกั นภั ย  สะท ้ อนผ ่ านตั วตนของ  
แป้ง-นวลพรรณ ลต่าซตา	ผู้บริหารที่เป็นที่รู้จักในแวดวงต่าง	ๆ	และในปีนี้	
บริษัทฯ	 ต้องการขยายกลุ่มลูกค้ารายย่อยเพิ่มฐานลูกค้ายังเจเนอเรชั่น	
(Young	Generation)	ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยที่สอดคล้อง
กับไลฟ์สไตล์เพ่ือเป็นข้อมูลและสามารถตัดสินใจซื้อประกันด้วยตัวเอง	 
ซึ่งแคมเปญ	“เชื่อแป้ง”	 ประชาสัมพันธ์กระจายผ่านสื่อทุกแพลตฟอร์ม	
เน้นการส่ือสารผ่านทุกช่องทางแบบ	 Full	Media	 เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคน 
ทุกเพศทุกวัย	 อาทิ	 Social	 Platform	 Media,	 Digital	 Media,	 
Out	of	Home,	TV,	Print		Ad	เพื่อตอกย�้าความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ	
แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการบริหารเมืองไทยประกันภัยท่ีมีความม่ันคง	
ซื่อตรง	 ยึดมั่นในความถูกต้อง	 ภายใต้การน�าของ	คุณแป้ง-นวลพรรณ  
ลตา่ซตา	ทีม่คีวามชดัเจนและประสบความส�าเรจ็ทัง้ในด้านการบรหิารธรุกจิ	
ไลฟ์สไตล์	ด้านสังคม	รวมถึงด้านกีฬาฟุตบอลระดับชาติ	และนี่คืออีกหนึ่ง
บทบาทของคุณแป้ง	นวลพรรณ	ล�่าซ�า	ในฐานะ	กรรมการผู้จัดการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จตากัด (มหาชน) 
ซึ่งคนทั่วไปอาจจะยังไม่เคยสัมผัสมาก่อน	



12 เมืองไทยประกันภัย

ชาวปันยิ้มอย่าลืมน�าเทคนิคง่าย ๆ เหล่านี้ไปใช้กันนะคะ 
เพราะนอกจากจะช่วยให้ขับขี่อย่างปลอดภัยแล้ว 

ยังช่วยลดอุบัติเหตุได้ดีอีกด้วย 
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ให้สญัญาณไฟเลีย้วล่วงหน้า การให้สัญญาณไฟเล้ียวช่วงทีฝ่นตกหนกั	แนะน�าให้เปิด
สญัญาณไฟเลีย้วล่วงหน้านานขึน้กว่าเดมิ	 เหตผุลคอืทศันวสิยัของคนัข้างหลงัจะลดน้อยลง	 
อกีทัง้พืน้ถนนยงัลืน่กว่าปกต	ิดงันัน้	การเปิดไฟเลีย้วนานขึน้กว่าเดิม	จงึถอืเป็นการส่งสญัญาณ
ล่วงหน้าเพือ่ให้คนัข้างหลงัเตรยีมหยดุรถ

จ�ากัดความเร็ว สิ่งหน่ึงที่ควรระวังเป็นอย่างยิ่งในการขับรถหน้าฝน	 นั่นคือการจ�ากัด 
ความเรว็	 เนือ่งจากฝนตกและถนนลืน่	 โดยระยะเวลาท่ีควรให้ความระมดัระวงัเป็นพเิศษ	คอื 
ช่วงทีฝ่นตก	 10-15	 นาทแีรก	 เพราะจะเป็นช่วงทีถ่นนลืน่กว่าปกต	ิ ซึง่มสีาเหตมุาจากการที ่
น�า้ฝนผสมกบัฝุ่นทีอ่ยูบ่นท้องถนน	 จนท�าให้เกิดเป็นโคลนบาง	 ๆ	 ซึง่เจ้าโคลนนีแ่หละทีจ่ะเป็น
ตวัการท�าให้ถนนลืน่และท�าให้รถเสยีการทรงตวัได้ง่าย

เป ิดไฟหน้ารถ บางคนคิดว่าควรเปิดไฟหน้ารถเฉพาะ 
ช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น	แต่แท้จริงแล้วเมื่อฝนตก	การมองเห็น 
ของรถบนท้องถนนจะลดลง	ดงันัน้	การเปิดไฟหน้ารถยามฝนตก 
จะช่วยให้รถคันอื่นที่ขับสวนไปมาสามารถสังเกตรถของเรา 
ได้ชัดเจนขึ้น	ท�าให้เกิดความระมัดระวังและช่วยลดอุบัติเหตุ

งดเบรกกะทันหัน อกีหนึง่ข้อควรระวงัในการขบัรถยามฝนตก	นัน่คือ 
ไม่ควรเหยียบเบรกกะทันหัน	 เนื่องจากน�้าฝนจะท�าให้หน้ายางรถยนต ์
และพ้ืนถนนสัมผัสกันน้อยลง	 โอกาสรถเบรกไม่อยู่จึงมีสูง	 ส่งผลให้เกิด 
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง	 ดังนั้น	 อย่าลืมเว้นระยะกับคันข้างหน้าให้เหมาะสม	 
เพราะหากเกดิเหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดฝันขึน้จะท�าให้หยดุรถได้ทนั

เมืองไทยประกันภัย "ยิ้มได้ เมื่อภัยมา" โทร. 1484

ย้ิมอ่อ
น เทคนิคขับรถหน้าฝน ช่วยลดอุบัติเหตุ

ในช่วงที่สายฝนโปรยปรายเป็นระยะ แน่นอนว่าการใช้รถใช้ถนนจะต้อง
เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ และส�าหรับฤดูฝนนี้ เรามีเทคนิคดี ๆ ในการขับรถหน้าฝน

ที่จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุมาฝากกันค่ะ

เช็ครถให้พร้อม เริม่ต้นการขบัขีอ่ย่างปลอดภยั	ไม่ว่าจะฤดไูหนกต้็องตรวจเชค็ความพร้อม
ของรถ	 โดยเฉพาะหน้าฝนทีไ่ม่ควรละเลยเร่ืองระบบไฟส่องสว่าง	 สัญญาณไฟ	ทีต้่องใช้งานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ	นอกจากนี	้ควรตรวจเชค็ระบบเบรก	ความพร้อมของยาง	รวมถงึดอกยาง	
ซึง่สิง่เหล่านีม้ผีลอย่างยิง่ในการขบัขีท่ีป่ลอดภยัและช่วยลดอบุตัเิหตไุด้เป็นอย่างดี
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3วิธีออกก�าลังกายในวันฝนพร�า

แค่อยู่บ้านก็ฟิตได้

ในช่วงที่หยาดฝนโปรยปรายเป็นระยะแบบนี้ 
แน่นอนว่าบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน

อาจไม่เอื้อต่อการเดินทางไปออกก�าลังกาย
เสียเท่าไหร่ เป็นผลให้หลายคนต้องอุดอู้อยู่แต่ในบ้าน 
แต่ยิ้มใสกายสุขฉบับนี้จะมาช่วยขจัดอาการเบื่อหน่ายนี้
ให้หมดไป เพราะเรามาพร้อมวิธีออกก�าลังกายดี ๆ 

ที่จะท�าให้ชาวปันยิ้มฟิตได้แม้ในวันฝนพร�า

เห็นไหมคะว่าการออกก�าลังกายไม่จ�าเป็นต้องรอวันที่ดินฟ้าอากาศเป็นใจ เพราะไม่ว่าที่ไหนก็สามารถเนรมิตให้กลาย
เป็นที่ฟิตออกก�าลังกายได้ ไม่เว้นแม้แต่ที่บ้าน และส�าหรับใครที่หลงใหลการออกก�าลังกาย อย่าลืมดูแลเรื่องอาหาร

การกินควบคู่ไปด้วย เพื่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงไปพร้อม ๆ กันนั่นเองค่ะ 

โยคะ
เร่ิมต้นออกก�าลังกายในวันฝนพร�าด้วยการเล่นโยคะ	 โดยโยคะนับเป็นการออกก�าลังกายที่ได้รับความนิยมอย่าง 
ต่อเนื่อง	สามารถเล่นได้ทุกที่	เนื่องจากใช้พื้นที่ไม่มาก	อีกทั้งอุปกรณ์ส�าคัญอย่างเสื่อโยคะก็หาซื้อได้ง่ายและราคา
ไม่แพง	โดยการเล่นโยคะสามารถเล่นได้ตัง้แต่เดก็จนถึงผู้สูงอาย	ุเนือ่งจากเป็นการหลอมรวมร่างกายและลมหายใจ
เข้าด้วยกันจนก่อให้เกิดเป็นสมาธิและหากมีการฝึกฝนเรื่อย	 ๆ	 จะก่อให้เกิดสมดุลภายในร่างกาย	 โดยการเล่นโยคะ
สร้างประโยชน์ให้กบัผูเ้ล่นอย่างมหาศาล	ไม่ว่าจะเป็น	การฝึกสมาธ	ิช่วยให้อารมณ์ดี	ส่งเสริมความจ�า	ผิวพรรณเปล่งปลัง่	
ช่วยในการทรงตัว	และที่ส�าคัญคือการท�าให้ร่างกายกระชับสมส่วน

เดนิจับเวลา
ในวันทีฝ่นตกจนไม่สามารถเดนิทางไปฟิตเนสหรอืวิง่ทีส่วนสาธารณะได้	 การเดนิจบัเวลาในบ้านจงึเป็นอกีหนึง่
ตัวเลือกที่ดี	 เพราะเพียงแค่เดินในบ้านก็เป็นการกระตุ้นการท�างานของหัวใจ	ทั้งนี้	การเดินให้มีประสิทธิภาพ

ควรควบคูก่บัการจบัเวลา	โดยควรจบัเวลาว่าภายใน	6	นาท	ีสามารถเดนิได้เป็นระยะทางกีเ่มตร	โดยอาจใช้วธิกีาร
นับก้าว	ซึ่ง	1	ก้าว	จะเทียบได้กับระยะทาง	60	เซนติเมตร	โดยการจับเวลา	6	นาทีเป็นสูตรที่นิยมท�ากันทั่วโลก	
เมือ่เดนิแต่ละครัง้กใ็ห้จดบันทกึไว้เพือ่เชค็ความฟิตของร่างกายและเป็นการพฒันาสถติกิารเดนิให้ดขีึน้เรือ่ย	ๆ 	

กระโดดเชอืก
อีกหนึ่งวิธีการออกก�าลังกายท่ีสามารถท�าได้ท่ีบ้านแม้ในวันฝนพร�า	 นั่นคือ	 การกระโดดเชือก	 ซ่ึง 
การกระโดดเชือก	 1	 ชัว่โมงสามารถเผาผลาญพลงังานได้มากถงึ	 1,300	 แคลอรี	่ จะเหน็ได้ว่าสามารถ 
เพิ่มการเผาผลาญได้มากกว่าการว่ิงและการปั่นจักรยานเสียอีก	 นอกจากนี้	 การกระโดดเชือกยังให้
ประโยชน์อีกมากมาย	 ไม่ว่าจะเป็น	 การเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและข้อเท้า	 กระตุ ้น 
ระบบเผาผลาญในร่างกาย	 สขุภาพหัวใจและหลอดเลือดดีขึน้	 สร้างมวลกล้ามเนือ้	 และลดความตึงเครยีด	 
นอกจากนี	้ยงัเป็นการออกก�าลงักายทีส่ามารถท�าได้ทกุที	่อปุกรณ์หาซือ้ง่าย	และวธิกีารเล่นยงัไม่ยุง่ยากอกีด้วย	

ยิม้ใสกายสุข
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ยิม้เพ่ือเธ
อ

กล้าอาสากับอาสากล้าใหม่เมืองไทย

อาสากล้าใหม่เมืองไทย

ยิ้มได้กับผู้สูงอายุบ้านวาสนะเวศม์

รณรงค์ความปลอดภัยช่วงสงกรานต์ ด้วยความห่วงใยจากเมืองไทยประกันภัย

แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง

เมืองไทย Safety

	 รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมโครงการ 
ด	ีๆ	 ได้ท�าประโยชน์ต่อสังคมและผู้อ่ืน		
เพราะไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะได้ท�า
กิจกรรมแบบนี้มากนัก	 อย่างรณรงค์ 
ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต	์ 
ทีไ่ด้ท�ากบัเพ่ือน	ๆ	กเ็พ่ือความปลอดภยั
ของผูข้บัขีแ่ละเพือ่นร่วมทาง

...ขอขอบคณุเมอืงไทยประกนัภยั	ทีเ่ปิด
โอกาสให้พนักงานใหม่มีส่วนร่วมท�าดี
และขอให้มกีจิกรรมด	ีๆ	แบบนีต่้อไป

 ผมอาสากล้าใหม่เมืองไทย	 รุ่นที่	 50	 
ได้มีโอกาสท�ากิจกรรมกับเดก็	ๆ 	ทีโ่รงเรยีนเล็ก	ๆ 	
ในจังหวัดนครปฐม	 ถึงแม้ว่าเราจะใช้เวลา 
เพียงครึ่งวัน	 แต่ก็สามารถรับรู้ความรู้สึก
สนุกสนานของเด็ก	 ๆ	 ผ่านทางรอยยิ้มของ
พวกเค้า	 ซึ่งมันท�าให้ทีมงานทุกคนรู ้สึก 
อิ่มเอมใจ	 หายเหน่ือย	 หายร้อนไปเลย	 

นฤดล สกุลไพศาลทรัพย์ 
(ยอร์จ)

สกลรัตน์ เสาเวียง 
(ไตเติล้)

สดุท้ายนี้พวกเราเชื่อว่าใครก็ตามได้เห็นรอยยิ้มของเด็ก	 ๆ	 จะมีความสุข
เช่นเดียวกับพวกเราชาวอาสากล้าใหม่อย่างแน่นอน

รุ่นที่ 48

รุ่นที่ 49

รุ่นที่ 51

รุ่นที่ 50

อาสากล้าใหม่เมืองไทย 
เพาะความกล้าเป็นอาสา

        “อาสากล้าใหม่เมืองไทย”	 อีกหน่ึงกิจกรรมด	ี ๆ	 ของ	 
บริษัท	 เมืองไทยประกันภัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ที่ได้ด�าเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต ่
ปี	 2556	 เนือ่งจากต้องการ	 เพาะ	“หวัใจอาสา”	 ให้แก่พนกังานทีเ่ข้างานใหม่	 
กจิกรรมน้ีได้เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม 
และออกไปท�าความดใีห้กบัสงัคม	เพือ่สร้างความสขุและรอยยิม้	ทัง้ผูใ้ห้และผูร้บั	
เกดิเป็นแรงบนัดาลใจในการเป็นจิตอาสา	จนเป็นวฒันธรรมองค์กร	เพือ่การพฒันา
อย่างยัง่ยนื

	 ปี	 2562	 มกีจิกรรมของอาสากล้าใหม่เมอืงไทย	 เกดิข้ึนอย่างต่อเนือ่ง	 และ 
เราจะยังคงส่งต่อแรงบนัดาลใจด ีๆ เพือ่ให้สงัคมมีรอยยิม้ ดงัสโลแกน เมืองไทยประกนัภยั 
"ยิ้มได้ เมื่อภัยมา"
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	 ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์	(CRM)	จัดกิจกรรม	"Chef for a Day กับเมืองไทยประกันภัย" แต่งหน้าเค้กแฟนซี	ณ	UFM	ฟู้ดเซ็นเตอร์	
สาขาสุขุมวิทซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม	 จ�านวน	 50	 ท่าน	 โดยสมัครผ่าน	 Application	Muang	 Thai	 Friends	 
โดย	 SMS	 และ	 e-mail	 ของลูกค้า	 ในกิจกรรมได้มีการประชาสัมพันธ์	Muang	 Thai	 Friends	 Club	 โดยมีลูกค้าที่ยังไม่เป็นสมาชิก	 
ดาวน์โหลด	Application	อกีด้วย	

 บมจ.เมอืงไทยประกนัภัย	จดักจิกรรม	“ปันยิม้ อิม่บญุ 
กบัเมอืงไทยประกนัภยั”	ให้กบัลกูค้าเมอืงไทยประกันภยั	
โดยน�าลูกค ้าเริ่มท�าบุญและถวายสังฆทาน	 ณ	 
วดัราชาธวิาสราชวรวหิาร,	วดัเทวราชกญุชรวรวหิาร,	
วดัอรณุราชวรารามราชวรมหาวหิาร	 และปิดท้ายที่		 
“วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร”	 โดยมีลูกค้าเข้าร่วม
กิจกรรม	 100	 ท่าน	 สร้างความประทับใจให้กับ 
ลูกค้าทุกท่าน	 พร้อมกลับบ้านไปอย่างอิ่มบุญ 
และมคีวามสขุ	

กระดานสง่ย้ิม
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Chef for a Day กับเมืองไทยประกันภัย 

กับเมืองไทยประกันภัย 

เมอืงไทยประกันภยั
เชญิลกูค้าคนพเิศษร่วมกจิกรรม 
ปันยิ้ม อิ่มบุญ 2562 

Movie Free Day
(Avengers : End game)

 บมจ.เมืองไทยประกันภัย	 เชิญลูกค้าร่วมชม
ภาพยนตร ์ 	 Avenge r s : 	 End 	 game	 ณ	 
โรงภาพยนตร ์	 SF	 Cinema	 Terminal	 21	 
( อ โ ศ ก ) 	 บ ร ร ย า ก า ศ ใ น ง า น เ ต็ ม ไ ป ด ้ ว ย 
ความสนุกสนาน	 ซึ่งนอกจากลูกค ้าเมืองไทย 
ประกันภัยจะได้ชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แล้ว	 
ยั ง เพลิ ด เพลิ นและอิ่ มอร ่ อยกั บ 	 Combo	 
set	ป๊อปคอร์นและน�้าดื่มทุกที่นั่ง	

กระดานสง่ย้ิม
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รู้แบบนี้แล้ว ชาวปันยิ้มอย่าลืมรีบจับจอง 8 ไอเท็มเสริมดวงเฮงมาครอบครอง เพื่อให้การงานลื่นไหลไม่มีสะดุด
และดึงดูดพลังด้านบวกแก่เจ้าของโต๊ะทตางาน สตาคัญที่สุดคือการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

เพียงเท่านี้ก็สามารถประสบความสตาเร็จด้านการทตางานได้แล้ว 

ไอเท็ม เสริมงานรุ่ง พุ่ง ปัง!
ยิ้มดีมีเฮงฉบับนี้ ขอชวนชาวปันยิ้ม
ไปเติมไฟการท�างานด้วย 8 ไอเท็ม
ที่จะช่วยเสริมดวงการท�างานให้รุ่ง พุ่ง ปัง 
แบบสุด ๆ แต่จะมีอะไรบ้างนั้น 
ลองไปติดตามกันได้เลย

หนังสือ เพราะหนังสือคือตัวแทนของความรู้
และสติปัญญา	ดังนั้น	การมีหนังสือสักเล่ม
วางไว ้บนโต๊ะคือตัวช ่วยเสริมพลังคน
ท�างานให้สามารถท�างานอย่างปราดเปรือ่ง	
มีความคิดหลักแหลม	 โดยต�าแหน่งท่ีดี

ตามหลักฮวงจุ ้ ยคื อด ้ านขวา มือของ 
โต๊ะท�างาน	หรือที่เรียกว่า	“ตตาแหน่งเสือ”

แก้วบรรจุนต้าสะอาด เสริมพลังด้านบวก 
ในการท�างานด้วยน�า้สะอาด	โดยน�า้คอืตัวแทน
ของความสงบ	 ร่มเย็น	 การมีน�้าสะอาด 
ใส่แก้วบนโต๊ะท�างานจงึเปรียบเสมอืนการ
ท�างานที่ลื่นไหล	ไม่ติดขัด	ทั้งยังช่วยเสริม

เร่ืองโชคลาภ	 อย่าลืมหมั่นเปลี่ยนน�้าและ
ภาชนะให้สะอาดอยู่เสมอ

ก้อนหิน เลือกซื้อก้อนหินสวย	ๆ	และน�ามาไว้
บนโต๊ะท�างาน	เพื่อเป็นการเรียกทรัพย์และ
ดึงดูดพลังดี	ๆ	นอกจากนี้ยังช่วยผลักพลัง
ด้านลบออกไปอีกด้วย

กบคาบเหรียญ เสริมเรื่องงานและเงินให้รุ ่ง 
พุ่งแรงสุด	ๆ 	ด้วยการน�ากบคาบเหรียญตั้งที่
โต๊ะท�างาน	ตามฮวงจุย้เชือ่ว่ากบเป็นสตัว์มงคล
ที่น�ามาซึ่งความร�่ารวย	ดังนั้น	เราอาจเคย
เห็นกบคาบเหรียญตั้งอยู ่ตามร้านค้า 
เพื่อเสริมดวงด้านค้าขาย	 ช่วยเสริมพลัง

ด้านบวกทั้งเรื่องการงานและเรื่องการเงิน

ต้นไม้ หลายคนอาจทราบดีอยูแ่ล้วว่าสีเขยีวจาก
ต้นไม้จะช่วยลดความเหนื่อยล้าของดวงตา	
แต่รู้หรือไม่ว่าต้นไม้บางชนิดยังช่วยเพิ่ม
พลังบวกในการท�างาน	 ไม่ว ่าจะเป็น	 
ไผ่กวนอิม	 ช่วยหนุนเรื่องวาสนาในหน้าที่
การงาน	 ต้นเฟิร์นข้าหลวง	 ช่วยเสริมดวง

การท�างานกับลูกน้องไม่ให้ติดขัด	เป็นต้น

โคมไฟ การตั้งโคมไฟไว้ที่โต๊ะท�างานเปรียบ
เสมือนการจุดพลังการท�างานให้กับตัวเอง	
โดยโคมไฟยังช่วยเร่ืองชื่อเสียง	 เกียรติยศ
ของคนท�างานอกีด้วย

เต่าคริสตัล ไอเท็มเสริมพลังท่ีได้รับความนยิมเป็น
อนัดบัต้น	ๆ 	โดยตามฮวงจุย้เชือ่ว่าเต่าครสิตลั
จะช่วยเสริมความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน	 อีกทั้งกระตุ้นพลังงานด้านการ
สนบัสนนุจากคนรอบข้าง	 นอกจากนี	้ เต่า
ยังเป ็นสัตว ์มงคลที่สื่อความหมายถึง 

การเป็นผูม้อีายุยนืยาว

พัดลมสีทอง หลายคนอาจสงสัยว่าพัดลมนั้น 
มีความเกี่ยวข้องอะไรกับการเสริมดวง 
โต๊ะท�างาน	 โดยตามฮวงจุย้พบว่าพดัลมสทีอง
คอืสญัลกัษณ์แห่งการเลือ่นขัน้เลือ่นต�าแหน่ง	
ดังนั้น	 หลายคนหาซื้อพัดลมสีทองขนาด
กะทัดรัดมาตั้งไว้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ของโต๊ะท�างาน	เพือ่เสริมดวงด้านน้ีโดยเฉพาะ

ย้ิมดีมีเฮ
ง
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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 
ลุ้นรับตุ๊กตาน้องหมีแสนน่ารัก

17ปันยิ้ม เติมสุข

สง่ยิม้ใหก้ัน
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ส่งย้ิมให้
กัน
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19ปันยิ้ม เติมสุข

ไม่รวมเครื่องดื่ม ของหวาน และ กับโปรโมชั่นอื่น ๆ 
เฉพาะช�าระด้วยเงินสดเท่านั้น รับสิทธิ์ได้ทุกสาขา

วันนี้  31 ก.ย.63

ยิม้อิม่ทอ้ง

ซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 บาทเป็นต้นไป ซื้อสินค้าตั้งแต่ 1000 บาทเป็นต้นไป
รับส่วนลด รับส่วนลด

19ปันยิ้ม เติมสุข




