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	 สวััสดีีปีีใหม่่	2565	กรุุงเทพปีรุะกันภััย	ขออวัยพรุให้ท่าน
สุขภัาพรุ่างกายและจิิตใจิแข็งแรุง	 มี่ควัาม่สุขตลอดีปีี	 และ 
เพ่�อให้มี่ควัาม่สุขอย่างยั�งย่น	ยังสาม่ารุถอ่านเคล็ดีลับในคอลัม่น์	
Cover	Story	 เพ่�อนำาม่าปีรัุบใช้้ในชี้วิัตปีรุะจิำาวัันอย่างต่อเน่�อง	
และเพ่�อเพิ�ม่	4	 สารุแห่งควัาม่สุขให้เต็ม่เปีี�ยม่อย่างถูกต้อง
ติดีตาม่คอลัม่น์	Health/Well-Being	ก็จิะพบควัาม่สุขได้ีง่ายๆ	
ในทุกวััน

	 ดูีแลควัาม่สุขทางใจิกันแล้วัก็หันม่าใส่ใจิอาหารุการุกินให้ 
ม่ากข้�น	 โดียในคอลัม่น์	 Food	อยากช้วันทุกคนรูุ้จัิกแนวัทาง 
การุบริุโภัคที�เรีุยกว่ัา	 DASH	Diet	 ซ้ึ่�งเน้นการุควับคุม่และ 
ลดีปีริุม่าณอาหารุบางช้นิดี	รุวัม่ถ้งหลีกเลี�ยงอาหารุบางปีรุะเภัท	
ไม่่เพียงส่งผลดีีต่อสุขภัาพของผู้ป่ีวัยโรุคควัาม่ดัีนโลหิตสูง 
แต่คนทั�วัไปีสาม่ารุถปีรัุบใช้้เพ่�อให้สุขภัาพห่างไกลโรุคภััยได้ี 
เช่้นกัน

	 นอกจิากนี�ยังมี่เน่�อหาที�น่าสนใจิในเล่ม่อีก	 อย่างคอลัม่น์	
Smart	Living	แนะนำาอุปีกรุณ์ไฮเทคที�ช่้วัยยกรุะดัีบการุอยู่อาศััย
ให้ทันสมั่ย	 และท่องเที�ยวัในสถานที�ที�ได้ีม่าตรุฐาน	 SHA 
ที�อยากให้ทุกคนไปีเย่อนให้ได้ี

	 ทั�งหม่ดีนี�เป็ีนเรุ่�องรุาวัที�กรุุงเทพปีรุะกันภััยตั�งใจิม่อบให้ 
ทุกท่าน	 เฉกเช่้นเดีียวักับการุบริุการุที�บริุษััทฯ	 มุ่่งมั่�นยกรุะดัีบ
ม่าตรุฐานผลิตภััณฑ์์และการุบริุการุดีีที�สุดี	 จินนำาม่าสู่ 
การุรัุบรุางวััลควัาม่เป็ีนเลิศัด้ีานต่างๆ	ในปีี	2564	ทั�งในรุะดัีบ
ปีรุะเทศัและนานาช้าติถ้ง	11	รุางวััล	โดียบริุษััทฯ	พรุ้อม่ดูีแล
ลูกค้าในทุกย่างก้าวัตลอดีไปี

สุุธุิดัา มลิลา
Contributing Editor



Hall of Fame 2021
11 รางวััลแห่่งควัามภาคภูมิใจ 
ตอกย้ำำ�าควัามเป็็นเลิศในธุุรกิจป็ระกันวัินาศภัย้ำ

ปีรุะธานคณะผู้บริุหารุและกรุรุม่การุ
ผู้อำานวัยการุใหญ่่	 ได้ี รัุบรุางวััล 
อันทรุงเกียรุติ	 Best	 Non-Li fe	
Insurance	CEO	ซ้ึ่�งเป็ีนรุางวััลที�ม่อบ
ให้แก่ผู้บริุหารุรุะดัีบสูงสุดีขององค์กรุ
ที�มี่วิัสัยทัศัน์ควัาม่เปีน็ผู้นำา	มี่ควัาม่รูุ้
ควัาม่สาม่ารุถที�โดีดีเดี่น	 และนำา
ปีรุะสบการุณ์อันเชี้�ยวัช้าญ่ด้ีาน
ปีรุะกันวิันาศัภััยบริุหารุองค์กรุอย่างมี่ 
ปีรุะสิทธิภัาพและปีรุะสบควัาม่สำาเร็ุจิ
เติบโตอย่างยั�งย่น		

ท่าม่กลางสถานการุณ์ท้าทายในภัาวัะ
วิักฤติการุแพรุ่รุะบาดีของโรุค	 COVID-19 
ที�ส่งผลให้เกิดีการุเปีลี�ยนแปีลงในด้ีานของ
สังคม่	 เศัรุษัฐกิจิ	 และวัิถีชี้วิัตควัาม่เปี็นอยู่
ของผู้คน	 กรุุงเทพปีรุะกันภััยตรุะหนักถ้ง
ควัาม่จิำาเป็ีนในการุปีรัุบตัวัให้เท่าทันต่อ
สถานการุณ์อยู่เสม่อ	 เรุาจ้ิงไม่่หยุดีนิ�งที�จิะ
พัฒนาองค์กรุในทุกๆ	ด้ีาน	โดียย่นหยัดีการุ
ให้บริุการุที�ดีีแก่ลูกค้าด้ีวัยควัาม่มุ่่งมั่�นพัฒนา
ผลิตภััณฑ์์และการุบริุการุอย่างต่อเน่�อง 
พรุ้อม่สนับสนุนด้ีวัยรุะบบเทคโนโลยีที� 
ทันสมั่ยและปีลอดีภััย	 เพ่�อส่งม่อบบรุิการุที�

เหน่อควัาม่พ้งพอใจิด้ีวัยควัาม่ใส่ใจิดีูแลลูกค้าในทุกย่างก้าวัม่าโดียตลอดี	
ดัีงนั�นในปีี	2564	 จ้ิงเป็ีนอีกหน้�งปีีแห่งควัาม่สำาเร็ุจิของกรุุงเทพปีรุะกันภััย	
สะทอ้นไดีจ้ิากการุรุบัรุางวััลเช้ดิีชู้เกยีรุตจิิากสถาบนัและองคก์รุชั้�นนำาต่างๆ	
ทั�งในรุะดัีบต่างปีรุะเทศัและในปีรุะเทศัม่ากม่าย

โดียหน้�งในรุางวััลแห่งควัาม่สำาเร็ุจิของกรุุงเทพปีรุะกันภััยซ้ึ่�งตอกยำ�า
ควัาม่เป็ีนเลิศัได้ีอย่างยอดีเยี�ยม่ค่อ	 การุได้ีรัุบรุางวััลใหญ่่รุะดัีบนานาช้าติ
กับรุางวััลควัาม่เปี็นเลิศัด้ีานคุณภัาพ	 Quality	Achievements	Awards	
2021	 โดียม่ีคุณชั้ย	 โสภัณพนิช้	 ปีรุะธานกรุรุม่การุ	 รุับรุางวััลดีังกล่าวั 
ในงาน	The	ESQR’s	Quality	Achievements	Awards	2021	ณ	ปีรุะเทศั
สหรัุฐอาหรัุบเอมิ่เรุตส์	จัิดีโดีย	European	Society	for	Quality	Research	
(ESQR)	 หรุ่อองค์กรุสำารุวัจิวิัจัิยด้ีานคุณภัาพแห่งยุโรุปี	 เพ่�อเชิ้ดีชู้องค์กรุ
ต้นแบบทั�วัโลกที�มี่การุดีำาเนินธุรุกิจิภัายใต้กรุอบการุปีรุะเมิ่นคุณภัาพ 
ตาม่ม่าตรุฐานสากล	 จิากการุที�บริุษััทฯ	 สรุ้างสรุรุค์นวััตกรุรุม่เทคโนโลยี 

อันทันสมั่ย	มี่ควัาม่เป็ีนเลิศัในการุบริุหารุจัิดีการุองค์กรุที�มี่คุณภัาพในทุกมิ่ติ	
ทั�งด้ีานกลยุทธ์	การุออกแบบผลิตภััณฑ์์	การุปีฏิิบัติงานทั�งในรุะดัีบองค์กรุ
และพนักงานที�ส่งเสรุิม่ให้เกิดีการุพัฒนาอย่างต่อเน่�อง	 สะท้อนให้เห็นถ้ง
ศัักยภัาพและขีดีควัาม่สาม่ารุถดี้านการุแข่งขันที�ทัดีเทียม่นานาช้าติ 
ในฐานะองค์กรุต้นแบบที�มี่การุดีำาเนินธุรุกิจิที�ดีี	

	 นอกจิากนี�กรุุงเทพปีรุะกันภััยยังได้ีรัุบ	2	รุางวััลใหญ่่จิากนิตยสารุ
ชั้�นนำารุะดีับโลก	 International	 Finance	Awards	 2020	 จิัดีโดีย	
International	Finance	Magazine	(IFM)	 กับรุางวััล	 Best	Non-Life	
Insurance	Company	-	Thailand	โดียได้ีรัุบต่อเน่�องเป็ีนปีีที�	3		ด้ีวัยควัาม่
โดีดีเด่ีนจิากการุเป็ีนผู้นำาในธุรุกิจิปีรุะกันวิันาศัภััยที�มี่ควัาม่มั่�นคงแข็งแกรุ่ง	
มี่รุะบบการุบรุิหารุจิัดีการุที�ดีีเยี�ยม่	 ม่ีการุนำานวััตกรุรุม่ม่าให้บรุิการุเพ่�อ 
ตอบโจิทย์ควัาม่ต้องการุของลูกค้าและคู่ค้าอย่างต่อเน่�อง	 ตลอดีจินได้ีรัุบ
การุยอม่รัุบจิากองค์กรุและสถาบันชั้�นนำาทั�งในปีรุะเทศัและต่างปีรุะเทศั

อีกหน้�งควัาม่ภัาคภูัมิ่ใจิของบริุษััทฯ	เม่่�อ	ดีรุ.อภิัสิทธิ�	อนันตนาถรัุตน	
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นอกจิากรุางวััลในรุะดัีบนานาช้าติแล้วั	บริุษััทฯ	ยังได้ีรัุบรุางวััลที�เกี�ยวัข้องกับ 
การุพัฒนาผลิตภััณฑ์์	 การุบริุการุปีรุะกันภััย	 รุวัม่ถ้งการุกำากับดูีแลกิจิการุ 
จิากองค์กรุและสถาบันภัายในปีรุะเทศัอีกม่ากม่าย	

สำาหรัุบด้ีานการุพัฒนาผลิตภััณฑ์์และบริุการุปีรุะกันภััยนั�น	บริุษััทฯ	ได้ีรัุบ
รุางวััล	 Best	Customer	Focus	Award	 สุดียอดีองค์กรุธุรุกิจิไทยที�มุ่่งเน้น 
ควัาม่สำาเร็ุจิและควัาม่พ้งพอใจิสูงสุดีของลูกค้าเป็ีนสำาคัญ่	จิากงาน	Thailand	
Top	Company	Awards	2021	จัิดีโดียนิตยสารุ	Business+	รุ่วัม่กับม่หาวิัทยาลัย
หอการุค้าไทย	 เพ่�อยกย่ององค์กรุที�มี่ผลการุดีำาเนินงานยอดีเยี�ยม่และมี่ควัาม่
เป็ีนเลิศัในแต่ละด้ีาน	โดียได้ีรัุบเกียรุติจิากศัาสตรุาจิารุย์เกียรุติคุณ	นายแพทย์
เกษัม่	 วััฒนชั้ย	 องคม่นตรีุ	 ม่อบรุางวััลให้แก่	 ดีรุ.อภิัสิทธิ�	 อนันตนาถรัุตน	
ปีรุะธานคณะผู้บริุหารุและกรุรุม่การุผู้อำานวัยการุใหญ่่	 ณ	 โรุงแรุม่อินเตอร์ุ 
คอนติเนนตัล	 กรุุงเทพฯ	 จิากการุที�บริุษััทฯ	 ดีำาเนินธุรุกิจิโดียให้ควัาม่สำาคัญ่ 
กับลูกค้าเป็ีนศูันย์กลาง	 ด้ีวัยควัาม่มุ่่งมั่�นพัฒนาผลิตภััณฑ์์และการุบริุการุ
ปีรุะกันภััย	รุวัม่ถ้งช่้องทางการุจัิดีจิำาหน่ายให้เข้าถ้งและตอบโจิทย์ทุกควัาม่ต้องการุ 
ของลูกค้า	เพ่�อให้ได้ีรัุบการุบริุการุที�มี่ปีรุะสิทธิภัาพและปีรุะสบการุณ์ที�ดีี	ส่งผลให้
เกิดีควัาม่เช่้�อถ่อและไว้ัวัางใจิจิากลูกค้าม่าตลอดีรุะยะเวัลากว่ัา	74	ปีี	

ไม่่เพียงเท่านั�นบริุษััทฯ	 ยังได้ีรัุบ	2	 รุางวััลสุดียอดี
นวััตกรุรุม่สินค้าและบริุการุแห่งปีี	Business+	Product	of	
the	Year	Awards	2021	 ปีรุะเภัทปีรุะกันภััยรุถยนต์
ปีรุะเภัท	1	ซ้ึ่�งบริุษััทฯ	ได้ีรัุบรุางวััลติดีต่อกัน	2	ปีีซ้ึ่อน	และ
ปีรุะเภัทปีรุะกันสุขภัาพ	ปีรุะกันภััย	3	โรุคกวันใจิ	จิากงาน

ม่อบรุางวััลสินค้าและบริุการุแห่งปีี	2021	 จัิดีโดีย
นิตยสารุ	Business+	รุ่วัม่กับวิัทยาลัยการุจัิดีการุ	
ม่หาวิัทยาลัยม่หิดีล	 โดียได้ีรัุบเกียรุติจิาก 
คุณนุรัุกษ์ั	ม่าปีรุะณีต	องคม่นตรีุ	ม่อบรุางวััลให้แก่ 
คุณลสา	โสภัณพนชิ้	ผู้อำานวัยการุ	ธรุุกิจินายหนา้	
ณ	โรุงแรุม่สวิัสโฮเต็ล	กรุุงเทพฯ	จิากการุที�บริุษััทฯ	
ให้ควัาม่สำาคัญ่กับการุพัฒนาผลิตภััณฑ์์และการุ
บริุการุให้ตรุงกับควัาม่ต้องการุของลูกค้าม่าอย่าง
ต่อเน่�อง	โดียในด้ีานการุปีรุะกันภััยรุถยนต์ปีรุะเภัท	
1	บริุษััทฯ	ได้ีนำาเทคโนโลยีและนวััตกรุรุม่ที�ทันสมั่ย
ม่าให้บริุการุเคลม่แก่ลูกค้าให้ได้ีรัุบบริุการุอย่าง
สะดีวักรุวัดีเร็ุวั	 รุวัม่ถ้งด้ีานการุปีรุะกันสุขภัาพ	
ปีรุะกันภััย	3	โรุคกวันใจิ	ที�บริุษััทฯ	ได้ีคัดีสรุรุควัาม่
คุ้ม่ครุองที�ครุอบคลุม่โรุคในช่้วังฤดูีกาลซ้ึ่�งตรุงกับควัาม่ต้องการุของตลาดีและ
ผู้บริุโภัค	ได้ีแก่	โรุคไข้หวััดีใหญ่่	โรุครุ้ายจิากยุง	(โรุคไข้เล่อดีออก	โรุคติดีเช่้�อ
ไวัรัุสซิึ่กา	 โรุคไข้สม่องอักเสบ	 เจิ	 อี	 โรุคชิ้คุนกุนยา	 โรุคไข้ม่าลาเรีุย)	 และ 
โรุคม่่อเท้าปีาก	ส่งผลให้บริุษััทฯ	ได้ีรัุบควัาม่ไว้ัวัางใจิจิากลูกค้าม่าโดียตลอดี	

ขณะเดีียวักันบริุษััทฯ	 ยังได้ีสนับสนุนการุช่้วัยเหล่อสังคม่ด้ีวัยการุพัฒนา
กรุม่ธรุรุม์่ปีรุะกันภััยรุายย่อย	หรุ่อไม่โครุอินชั้วัรัุนส์อย่างต่อเน่�อง	 โดียคัดีสรุรุ
ผลิตภััณฑ์์ปีรุะกันภััยที�มี่เง่�อนไขควัาม่คุ้ม่ครุองไม่่ซัึ่บซ้ึ่อน	เบี�ยปีรุะกันภััยไม่่แพง	
เพ่�อให้ปีรุะช้าช้นสาม่ารุถซ่ึ่�อปีรุะกันภััยที�เหม่าะสม่กับควัาม่เสี�ยงและรุายได้ีของ
ตนเอง	รุวัม่ถ้งการุจัิบม่่อกับพันธมิ่ตรุคู่ค้าขยายช่้องทางการุจิำาหน่ายและส่งม่อบ
กรุม่ธรุรุม์่ให้แก่ลูกค้าและปีรุะช้าช้นทั�วัปีรุะเทศั	 เพ่�อส่งเสริุม่ให้ปีรุะช้าช้น
สาม่ารุถเข้าถ้งการุทำาปีรุะกันภััยได้ีอย่างสะดีวักและทั�วัถ้งม่ากยิ�งข้�น	 มี่หลัก
ปีรุะกันที�จิะช่้วัยแบ่งเบาควัาม่เสี�ยงในชี้วิัตและทรัุพย์สิน	บริุษััทฯ	จ้ิงได้ีรัุบรุางวััล

บริุษััทปีรุะกันวิันาศัภััยที�มี่การุส่งเสริุม่กรุม่ธรุรุม์่
ปีรุะกันภััยเพ่�อปีรุะช้าช้นดีีเด่ีน	ปีรุะจิำาปีี	2563	ซ้ึ่�ง
บริุษััทฯ	ได้ีรัุบรุางวััลติดีต่อกันเป็ีนปีีที�	2	โดียมี่คุณ
อาคม่	 เติม่พิทยาไพสิฐ	 รัุฐม่นตรีุว่ัาการุกรุะทรุวัง
การุคลัง	ม่อบรุางวััลให้แก่คุณปีวีัณา	จูิช้วัน	ผู้ช่้วัย
กรุรุม่การุผู้อำานวัยการุใหญ่่	 จิากงานม่อบรุางวััล
ปีรุะกันภััยดีีเด่ีนครุบวังจิรุ	ปีรุะจิำาปีี	2564	จัิดีโดีย
สำานักงานคณะกรุรุม่การุกำากับและส่งเสริุม่การุ
ปีรุะกอบธุรุกิจิปีรุะกันภััย	(คปีภั.)
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ดูีแลกิจิการุ	 ได้ีแก่	 รุางวััลจิรุรุยาบรุรุณดีีเด่ีน	 หอการุค้าไทย	 ปีรุะจิำาปีี	2564	
จิากพิธีม่อบรุางวััลจิรุรุยาบรุรุณดีีเด่ีน	 ปีีที�	19	 ปีรุะจิำาปีี	2564	 “คว้ัาโอกาส 
ฝ่่าวิักฤต	 ด้ีวัยจิรุรุยาบรุรุณ”	 จัิดีโดียคณะกรุรุม่การุต่อต้านคอร์ุรัุปีชั้นและ 
ส่งเสริุม่จิรุรุยาบรุรุณ	 หอการุค้าไทย	 โดียได้ีรัุบเกียรุติจิากศัาสตรุาจิารุย์
เกียรุติคุณ	 นายแพทย์เกษัม่	 วััฒนชั้ย	 องคม่นตรีุ	 ม่อบรุางวััลให้แก่ 
ดีรุ.อภิัสิทธิ�	อนันตนาถรัุตน	ปีรุะธานคณะผู้บริุหารุและกรุรุม่การุผู้อำานวัยการุใหญ่่	
ณ	ม่หาวิัทยาลัยหอการุค้าไทย	กรุุงเทพฯ	โดียรุางวััลดัีงกล่าวัเป็ีนการุปีรุะกาศั
เกียรุติคุณแก่บริุษััทที�ตรุะหนักถ้งการุนำาหลักจิรุรุยาบรุรุณไปีใช้้ในการุบริุหารุ
จัิดีการุธุรุกิจิ	เป็ีนที�ยอม่รัุบ	เช่้�อถ่อ	และศัรัุทธาแก่สังคม่	ซ้ึ่�งกรุุงเทพปีรุะกันภััย
ได้ีย้ดีมั่�นในหลักจิรุรุยาบรุรุณ	จิริุยธรุรุม่	และบรุรุษััทภิับาลในการุดีำาเนินธุรุกิจิ
ด้ีวัยควัาม่โปีรุ่งใสที�สาม่ารุถตรุวัจิสอบได้ี	 รุวัม่ถ้งมี่ควัาม่ซ่ึ่�อสัตย์และให้ควัาม่
เป็ีนธรุรุม่	ปีฏิิบัติต่อลูกค้า	คู่ค้า	ตลอดีจินพนักงานของบริุษััทฯ	อย่างเท่าเทียม่กัน	
นำาไปีสู่การุพัฒนาองค์กรุอย่างยั�งย่น	

รุวัม่ถ้งบริุษััทฯ	ยังได้ีรัุบการุปีรุะเมิ่นเป็ีนบริุษััทจิดีทะเบียนที�มี่การุกำากับดูีแล
กิจิการุ	(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	2021:	
CGR)	 ในรุะดัีบ	"ดีีเลิศั"	(Excellent)	 	 หรุ่อ	5	 ดีาวัม่าอย่างต่อเน่�อง	 ซ้ึ่�งเป็ีน 
รุะดัีบสูงสุดีในโครุงการุสำารุวัจิการุกำากับดูีแลกิจิการุของบริุษััทจิดีทะเบียนไทย 
ปีรุะจิำาปีี	2564	โดียสม่าคม่ส่งเสริุม่สถาบันกรุรุม่การุบริุษััทไทย	(IOD)	ซ้ึ่�งได้ีรัุบ
การุสนับสนุนจิากตลาดีหลักทรัุพย์แห่งปีรุะเทศัไทย	(ตลท.)	 และสำานักงาน 
คณะกรุรุม่การุกำากับหลักทรัุพย์และตลาดีหลักทรัุพย์	(ก.ล.ต.)		สะท้อนให้เห็น
ถ้งเจิตนารุม่ณ์ของบริุษััทฯ	ที�ให้ควัาม่สำาคัญ่ในการุพัฒนาการุกำากับดูีแลกิจิการุ
ที�ดีีอย่างต่อเน่�อง	 โดียคำาน้งถ้งผู้มี่ส่วันได้ีเสียทุกกลุ่ม่และการุเปิีดีเผยข้อมู่ล 
อย่างโปีรุ่งใสตรุวัจิสอบได้ี	 ควับคู่ไปีกับการุดีำาเนินธุรุกิจิบนพ่�นฐานของหลัก 
ธรุรุม่าภิับาลเพ่�อให้องค์กรุเติบโตอย่างยั�งย่น	

ในเวัลาเดีียวักันบริุษััทฯ	 ยังให้ควัาม่สำาคัญ่กับการุดูีแลด้ีานสวััสดิีการุและ
คุณภัาพชี้วิัตของบุคลากรุในองค์กรุม่าอย่างต่อเน่�องด้ีวัยเช่้นกัน	 โดียมี่การุ
บริุหารุจัิดีการุด้ีานแรุงงานสัม่พันธ์และสวััสดิีการุที�มี่ม่าตรุฐานและเหม่าะสม่	
รุวัม่ถ้งการุสรุ้างบรุรุยากาศัการุทำางานเพ่�อส่งเสริุม่ให้พนักงานมี่คุณภัาพชี้วิัตที�ดีี 
มี่ควัาม่มั่�นคงและปีลอดีภััย	นำาไปีสู่การุทำางานที�มี่ปีรุะสิทธิภัาพ	สาม่ารุถให้การุ
บริุการุที�ตอบสนองควัาม่ต้องการุของลูกค้าให้ได้ีรัุบควัาม่พ้งพอใจิ	 ด้ีวัยเหตุนี�
บริุษััทฯ	จ้ิงได้ีรัุบรุางวััลรุางวััลสถานปีรุะกอบกิจิการุดีีเด่ีน	ด้ีานแรุงงานสัม่พันธ์
และสวััสดิีการุแรุงงาน	ปีรุะจิำาปีี	2564	รุะดัีบปีรุะเทศั	ปีรุะเภัทสถานปีรุะกอบ
กิจิการุขนาดีใหญ่่	ต่อเน่�องเป็ีนปีีที�	3	จัิดีโดียกรุม่สวััสดิีการุและคุ้ม่ครุองแรุงงาน	
กรุะทรุวังแรุงงาน

ตลอดีรุะยะเวัลากว่ัา	 74	 ปีี	
บริุษััทฯ	ให้ควัาม่สำาคัญ่กับการุดีำาเนิน
ธุรุกิจิตาม่หลักจิริุยธรุรุม่และแนวัทาง
การุกำากับดูีแลกิจิการุที�ดีี	 โดียมี่การุ
พัฒนารุะบบการุกำากับดูีแลกิจิการุ 
ของบริุษััทฯ	 ม่าอย่างต่อเน่�องควับคู่ 
กับควัาม่รัุบผิดีช้อบต่อสังคม่		เพ่�อให้
ธุรุกิจิเติบโตอย่างยั�งย่นและสรุ้าง
คุณค่าแก่สังคม่		ในปีี	2564	บริุษััทฯ	
จ้ิงได้ีรัุบรุางวััลที�เกี�ยวัข้องด้ีานกำากับ

ที�สำาคัญ่บริุษััทฯ	 มี่การุจัิดีตั�งกองทุนสำารุองเลี�ยงชี้พให้พนักงานเก็บออม่ 
ไว้ัใช้้ในวััยเกษีัยณ	 ซ้ึ่�งมี่การุบริุหารุจัิดีการุกองทุนอย่างมี่ปีรุะสิทธิภัาพ	 เพ่�อ 
ผลปีรุะโยช้น์ของสม่าชิ้กเป็ีนสำาคัญ่	 มี่ผลการุดีำาเนินงานของกองทุนที�โดีดีเด่ีน
อย่างต่อเน่�อง	ทำาให้บริุษััทฯ	ได้ีรัุบรุางวััลกองทุนหน้าใหม่่ดีีเด่ีน	ปีรุะเภัทกองทุน
เดีี�ยวั	Single	Fund	กองทุนสำารุองเลี�ยงชี้พ	กลุ่ม่หน่วัยงานเอกช้น	ขนาดีกองทุน
ม่ากกว่ัา	1,000	 ล้านบาท	 ในโครุงการุปีรุะกวัดีกองทุนสำารุองเลี�ยงชี้พดีีเด่ีน 
ครัุ�งที�	9	ปีรุะจิำาปีี	2563	จัิดีโดียสม่าคม่กองทุนสำารุองเลี�ยงชี้พ	จิากการุที�บริุษััทฯ	
มี่การุกำาหนดีบทบาท	หน้าที�	และควัาม่รัุบผิดีช้อบของนายจ้ิางและคณะกรุรุม่การุ
กองทุน	 เพ่�อควับคุม่และตรุวัจิสอบการุดีำาเนินการุจัิดีการุกองทุนของ 
บลจิ.บางกอกแคปีปิีตอล	(BCAP)	ให้เป็ีนไปีตาม่หลักธรุรุม่าภิับาล	มี่ม่าตรุฐาน
และคำาน้งถ้งการุรัุกษัาผลปีรุะโยช้น์ให้แก่สม่าชิ้กอย่างเหม่าะสม่	

ทั�งหม่ดีนี�เป็ีนรุางวััลแห่งควัาม่ภัาคภูัมิ่ใจิของกรุุงเทพปีรุะกันภััยที�สะท้อนถ้ง
ควัาม่มุ่่งมั่�นตั�งใจิในการุพัฒนาผลิตภััณฑ์์ที�ดีี	การุบริุการุที�มี่คุณภัาพ	เทคโนโลยี
ที�ทันสมั่ย	เพ่�อการุดูีแลลูกค้าในทุกย่างก้าวั	และเป็ีนองค์กรุแห่งควัาม่เป็ีนเลิศั
ในธุรุกิจิปีรุะกันภััยอย่างยั�งย่นต่อไปี
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สร้างสุขอย่้ำางยั้ำ�งยื้ำน
ควัามสุุขสุำาคัญกัับ้เราแค่ไห่น? น่ีคงเป็นห่น่่งในคำาถามท่ีห่ลายคนขบ้คิดัและห่าคำาตอบ้เร่ือยมา จนกัระท่ังช่ิวังท่ีผ่่านมาเราเผ่ชิิญกัับ้กัารเปล่ียนแปลง
ครั�งให่ญ่ท่ีสุร้างผ่ลกัระทบ้ต่อกัารใช้ิชีิวิัตทุกัด้ัาน จึงทำาให้่เข้าใจแล้วัว่ัาควัามสุุขเป็นสุ่วันสุำาคัญในกัารช่ิวัยให้่เรามีพลังใจฝ่่าฟัันเร่ืองราวัต่างๆ ได้ั 
น่ีจึงเป็นเห่ตุผ่ลท่ีอยากัชิวันทุกัคนมาสุร้างควัามสุุขอย่างย่ังยืน เพ่่อพร้อมรับ้มือกัับ้สิุ�งต่างๆ ท่ีจะเกิัดัขึ�นในอนาคตอย่างเข้มแข็งต่อไป

ควัามสุุขสุร้างสุมดัุลในจิตใจ
	 ก่อนอ่�นต้องทำาควัาม่เข้าใจิก่อนว่ัาควัาม่สุขเกี�ยวัข้องกับควัาม่รูุ้ส้กและ

อารุม่ณ์ของคนเรุาโดียตรุง	 เม่่�อใดีก็ตาม่ที�เรุามี่ควัาม่สุข	 เรุาจิะรูุ้ส้กเบิกบาน 
อารุม่ณ์ดีี	 มี่กำาลังใจิ	 ม่องโลกในแง่บวักม่ากข้�น	 และข้อดีีอีกอย่างที� 
หลายคนมั่กม่องข้าม่ไปีค่อ	 ควัาม่สุขยังสรุ้างควัาม่สาม่ารุถในการุรัุบม่่อกับ 
สิ�งผิดีปีกติได้ีดีีข้�นโดียเฉพาะอารุม่ณ์เชิ้งลบ	ไม่่ว่ัาจิะเป็ีนควัาม่กลัวั	ควัาม่โกรุธ	
หรุ่อควัาม่ผิดีหวััง	 ซ้ึ่�งเป็ีนผลจิากการุเผชิ้ญ่ควัาม่ทุกข์หรุ่อเรุ่�องรุาวัรุ้ายๆ 
ที�เรุาไม่่อาจิหลีกเลี�ยงได้ีนั�นเอง

	 พูดีอย่างนี�ไม่่ได้ีหม่ายถ้งว่ัาเรุาควัรุใช้้ชี้วิัตโดียปีฏิิเสธอารุม่ณ์ด้ีานลบหรุ่อ
แสรุ้งทำาเป็ีนว่ัามี่ควัาม่สุขตลอดีเวัลา	เพียงแต่ควัาม่สุขเปีรีุยบเสม่่อนเครุ่�องม่่อ
ที�ฉุดีรัุ�งให้เรุาไม่่ถลำาตัวัจินวันเวีัยนอยู่แต่กับควัาม่ทุกข์ตลอดีเวัลา	 ทำาให้เรุา 
สรุ้างสม่ดุีลภัายใจิจิิตใจิและก่อเกิดีเป็ีนพลังใจิอันเข้ม่แข็ง	 และในบางครัุ�ง 
อาจิสรุ้างควัาม่คิดีใหม่่ๆ	นำาม่าสู่การุแก้ไขปัีญ่หาต่างๆ	หรุ่ออย่างน้อยก็เข้าใจิ 
กับสิ�งที�เกิดีข้�นได้ีอย่างถ่องแท้เพ่�อดีำาเนินชี้วิัตต่อไปีได้ี
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6 ทักัษะสุร้างควัามสุุข
	 การุสรุ้างควัาม่สุขไม่่ได้ียากอย่างที�หลายคนคิดี	 เพียงแค่เข้าใจิทักษัะ 
สรุ้างควัาม่สุข	6	ข้อ	หรุ่อที�เรีุยกกันว่ัา	S.T.A.G.E.R.	และนำาไปีปีรัุบใช้้ในชี้วิัต
ปีรุะจิำาวััน	รัุบรุองว่ัาเรุาจิะสรุ้างควัาม่สุขได้ีทุกวัันแน่นอน

 1. ด่ืมดำา่ (SAVOR) จิงด่ี�ม่ดีำ�าและละเลียดีกับสิ�งต่างๆ	 รุอบตัวัให้ม่ากข้�น 
ว่ัากันว่ัาวิัธีนี�จิะช่้วัยให้เรุาม่องโลกในแง่ดีีได้ีง่ายและรุวัดีเร็ุวัที�สุดี	 ทั�งยัง 
ลดีควัาม่เครีุยดีและอารุม่ณ์ด้ีานลบลง	 แถม่ฝึ่กสติและการุสังเกตสิ�งดีีๆ	 รุอบตัวั 
ไปีพรุ้อม่กัน	 ดัีงนั�นไม่่ว่ัาจิะเป็ีนการุเตรีุยม่อาหารุ	 หยุดีช้ม่พรุะอาทิตย์ตก 
หรุ่อบอกข่าวัดีีให้เพ่�อนสักคนฟััง	 ก็สรุ้างควัาม่รูุ้ส้กผ่อนคลาย	 เพลิดีเพลิน 
และก่อให้เกิดีปีรุะสบการุณ์ดีีๆ	ให้กับตัวัเองในแต่ละวัันได้ีแล้วั

 2. ขอบคุณ (THANK)	 การุช่้�นช้ม่ในสิ�งที�คนอ่�นทำาให้เรุานับเป็ีน 
ยาม่หัศัจิรุรุย์สำาหรัุบจิิตใจิม่ากที�สุดี	 เพรุาะเม่่�อเรุากล่าวัขอบคุณพรุ้อม่ส่ง 
รุอยยิ�ม่ให้และได้ีรัุบการุตอบสนองเช่้นเดีียวักันกลับม่า	 จิะช่้วัยให้จิิตใจิ 
ผ่อนคลายและตรุะหนักเสม่อว่ัายังมี่ผู้คนอยู่เคียงข้างเรุาจิริุงๆ	 ทั�งยังเป็ีนการุ 
สรุ้างปีฏิิสัม่พันธ์ที�ดีีกับคนรุอบข้าง	 และเม่่�อเรุาแสดีงควัาม่ขอบคุณ	 เรุาจิะได้ีรัุบ 
ควัาม่เม่ตตาตอบแทนกลับม่าเสม่อ

 3. ปรารถนา (ASPIRE) จิากการุศ้ักษัาพบว่ัาคนที�สรุ้างควัาม่หม่ายใน
ชี้วิัต	 รูุ้ควัาม่ต้องการุของตัวัเอง	 จิะมี่ควัาม่สุขและพ้งพอใจิกับชี้วิัต	 อนาคต	
และศัักยภัาพของตัวัเรุาเองม่ากข้�นเช่้นกัน	ในทางกลับกันเม่่�อเรุามี่ควัาม่สุขและ

รูุ้ส้กเบิกบานก็ย่อม่ทำาให้เรุามุ่่งมั่�นจินปีรุะสบควัาม่สำาเร็ุจิในที�สุดี	 ดัีงนั�นควัาม่
ปีรุารุถนาเปีรีุยบเสม่่อนสิ�งย้ดีเหนี�ยวัที�ไม่่ให้เรุาไขว้ัเขวั	อ้างว้ัาง	มี่จุิดีหม่ายที�จิะ
ดีำาเนินชี้วิัตต่อไปีอย่างชั้ดีเจิน	

 4. การให้ (GIVE) เม่่�อเรุาให้อะไรุกับใครุสักคน	 ไม่่เพียงเรุาจิะทำาให้ 
พวักเขามี่ควัาม่สุขม่ากข้�น	 แต่ในทางกลับกันเรุาก็ได้ีรัุบปีรุะโยช้น์กลับม่าเช่้นกัน 
เพรุาะการุเป็ีนคนรูุ้จัิกแบ่งปัีนให้ผู้อ่�นส่งผลให้ควัาม่รูุ้ส้กเครีุยดี	โดีดีเดีี�ยวั	และ
โกรุธลดีน้อยลง	 เรุาจ้ิงมี่ควัาม่สุขม่ากข้�น	 ทั�งยังทำาให้เรุามี่ปีฏิิสัม่พันธ์กับ 
คนรุอบตัวั	และเปิีดีโอกาสให้รัุบปีรุะสบการุณ์ใหม่่ๆ	ที�ดีีม่ากข้�นด้ีวัยเช่้นกัน

 5. เอาใจใส่ (EMPATHIZE) ควัาม่เห็นอกเห็นใจิเป็ีนคำาที�ทรุงพลัง	เพรุาะ
เม่่�อเรุาเห็นอกเห็นใจิผู้อ่�น	 เรุาจิะไม่่หงุดีหงิดี	 ไม่่โกรุธ	 หรุ่อไม่่ผิดีหวัังใดีๆ 
ที�สำาคัญ่เรุายังได้ีพัฒนาควัาม่อดีทนของตัวัเองจิากสิ�งที�ไม่่ช้อบ	ไม่่ถูกอกถูกใจิ
ตัวัเองอีกด้ีวัย	ทั�งยังกรุะชั้บสายสัม่พันธ์กับคนอ่�น	และเม่่�อเรุาฟัังควัาม่คิดีเห็น
ของผู้อ่�นจิริุงๆ	พวักเขามั่กจิะฟัังควัาม่คิดีเห็นของเรุาด้ีวัยเช่้นกัน

 6. ฟ้ื้�นฟูื้ (REVIVE)	 เป็ีนอีกสิ�งที�สำาคัญ่ไม่่แพ้กัน	 เพรุาะเม่่�อเรุาได้ี 
กินอาหารุดีีย่อม่เติม่พลังงานให้รุ่างกายได้ีเต็ม่ที�	 ทุกครัุ�งที�ออกกำาลังกาย 
ย่อม่สรุ้างควัาม่แข็งแรุงเสม่อ	 รุวัม่ถ้งคุณภัาพของการุนอนหลับที�ดีีก็ส่งผลต่อ 
สุขภัาพของเรุาอย่างม่าก	 เม่่�อสภัาพรุ่างกายของเรุาแข็งแกรุ่งย่อม่ส่งผลดีี 
ต่อสภัาพจิิตใจิข้างในโดียปีริุยายนั�นเอง

วัิธีุง่ายๆ สุร้างสุุขอย่างยั่งยืน

	 นอกเหน่อจิากนำาทักษัะเหล่านั�นไปีปีรัุบใช้้ในชี้วิัตปีรุะจิำาวัันแล้วั 
เรุายังมี่วิัธีสรุ้างควัาม่สุขให้ตัวัเองง่ายๆ	ม่าแนะนำาเพิ�ม่เติม่อีกด้ีวัย
 1. รู้จักให้อภัยตัวเอง	 คนเรุาส่วันใหญ่่ย้ดีติดีอยู่กับควัาม่ผิดีพลาดี 
ในอดีีต	 ทำาให้ก้าวัไม่่พ้นควัาม่ทุกข์เสียที	 ดัีงนั�นเรุาควัรุยอม่รัุบว่ัาไม่่มี่ใครุ
สม่บูรุณ์แบบ	ทุกคนทำาผิดีพลาดีได้ี	และยกโทษัให้ตัวัเอง	
 2. หลีกหนีคนมีพฤติกรรมเป็นพิษ	 ไม่่ว่ัาจิะในชี้วิัตหรุ่อในที�ทำางาน
ก็ตาม่	แม้่ฟัังดูีเป็ีนเรุ่�องยาก	แต่เรุาก็เล่อกจิะบอกพวักเขาตรุงๆ	ว่ัาไม่่โอเค 
หรุ่อมี่ปีฏิิสัม่พันธ์กับคนเหล่านี�น้อยที�สุดี	 เพ่�อไม่่ให้บั�นทอนจิิตใจิและ 
ควัาม่สุขของเรุา
 3. หายใจลึกๆ	 เป็ีนวิัธีง่ายๆ	 ในการุหนีจิากควัาม่เครีุยดี	 อารุม่ณ์เสีย	

หงุดีหงิดี	 ด้ีวัยการุหายใจิเข้าล้กๆ	 ในรุะหว่ัางวััน	 เพรุาะสาม่ารุถสงบสติ
อารุม่ณ์และไม่่ปีล่อยตัวัเองเครีุยดีจินไม่่เหล่อควัาม่สุขอีกเลย
 4. รักษาสมดุลให้เป็น	 ชี้วิัตเรุาไม่่ได้ีเกิดีม่าเพ่�อสิ�งใดีสิ�งหน้�งเพียง 
อย่างเดีียวั	เรุาควัรุจัิดีสรุรุและรัุกษัาสม่ดุีลรุะหว่ัางการุใช้้ชี้วิัต	งาน	การุเงิน	
ควัาม่รัุก	สุขภัาพ	เพ่�อน	และสังคม่	หากเรุาทำาได้ีดีี	การุมี่ควัาม่สุขก็ไม่่ใช่้
เรุ่�องยากอีกต่อไปี
 5. ให้รางวัลกับตัวเอง ไม่่ต้องเป็ีนของชิ้�นใหญ่่โต	 เพียงแค่เป็ีนสิ�งที�
ช้อบและสาม่ารุถให้ได้ีบ่อย	 เช่้น	 อาหารุจิานเล็กๆ	 ช้อปีปิีงของที�อยากได้ี	
กินช็้อกโกแลตหรุ่อขนม่ชิ้�นโปีรุดี	 อ่านหนังส่ออย่างที�ตั�งใจิไว้ั	 เป็ีนต้น	 เรุาก็
จิะได้ีพบควัาม่สุขและเห็นคุณค่าตัวัเองเพิ�ม่ข้�น
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เริ�มตน้ปใีห่มท่ั�งทกีัถ็ง่เวัลาบ้สูุตส์ุารแห่่งควัามสุุขในสุมองให่เ้ตม็เปี�ยม พรอ้มรบั้อปุสุรรคและลยุงานอยา่งเตม็ท่ี สุำาห่รบั้สุารแห่่งควัามสุุขในสุมอง
ที่ทำาให่้เรารู้สุ่กัดัีตลอดัทั�งวัันประกัอบ้ไปดั้วัย 4 ชินิดั ไดั้แกั่ โดัพามีน ออกัซิิโทซิิน เซิโรโทนิน และเอนดัอร์ฟัิน ห่รือที่เรียกัวั่า D.O.S.E. ซิ่่งท�ังห่มดั
จะทำาให่้เกัิดัควัามรู้สุ่กั อารมณ์ และควัามสุุข เมื่อเลือกัทำากัิจกัรรมที่สุ่งเสุริมให่้สุารเห่ล่านี�ทำางานไดั้อย่างเต็มที่รับ้รองว่ัาเราจะพบ้ควัามสุุขและ
ควัามอิ�มเอมจากัข้างในอย่างแน่นอน

บููสต์ 4 สารแห่่งควัามสุขให้่เต็มเป่็�ย้ำม

เอนดัอร์ฟิัน (Endorphin)
	 เป็ีนสารุส่�อปีรุะสาทที�มี่อิทธิพล
ต่อสม่อง	 รุะบบปีรุะสาทส่วันปีลาย 
ของรุ่างกาย	และรุะบบทางเดิีนอาหารุ 
โดียสารุนี� ถูกยกให้เป็ีนยารุะงับ 
ควัาม่ปีวัดีตาม่ธรุรุม่ช้าติ	 เน่�องจิาก 
มี่คุณสม่บัติบรุรุเทาควัาม่เจ็ิบปีวัดี	
และช่้วัยบรุรุเทาควัาม่เครีุยดี	 สรุ้าง
ควัาม่รูุ้ส้กเพลิดีเพลินและมี่ควัาม่สุข 
สารุเอนดีอร์ุฟิันจิะปีลดีปีล่อยออกม่า 
รุะหว่ัางทำากิจิกรุรุม่ต่างๆ	 เช่้น	การุ
กินอาหารุ	กินดีาร์ุกช็้อกโกแลต	การุ
ออกกำาลังกายทุกช้นิดี	 รัุบช้ม่หนัง
หรุ่อละครุแนวัคอเม่ดีี	เป็ีนต้น

เซิโรโทนิน (Serotonin)
	 เป็ีนสารุส่�อปีรุะสาทปีรุะเภัท
ยับยั�งที�ได้ีช่้�อว่ัาเป็ีนโม่เลกุลแห่ง 
ควัาม่สุข	(Happiness	Molecule)	
ทำางานเกี�ยวัข้องกับอารุม่ณ์	 ควัาม่
รูุ้ส้ก	 การุรัุบรูุ้	 และเกี�ยวัข้องกับการุ
เรีุยนรูุ้และควัาม่จิำาด้ีวัย	 ทั�งยังช่้วัย 
ลดีควัาม่วิัตกกังวัล	 สารุเซึ่โรุโทนิน 
จิะถูกกรุะตุ้นโดียธรุรุม่ช้าติจิาก
กิจิกรุรุม่ที�เรุาทำาได้ีในแต่ละวััน	 เช่้น	
ออกไปีเดิีนเล่นกลางแจ้ิง	 นอนหลับ
ฝั่นดีี	ใช้้เวัลาไปีกับธรุรุม่ช้าติรุอบตัวั	
หรุ่อทำากิจิกรุรุม่ง่ายๆ	ที�ดูีแลตนเอง

ออกัซิิโทซิิน (Oxytocin)
	 มั่กถูกเรีุยกว่ัาฮอร์ุโม่นแห่งรัุก	
(Love	Hormone)	 เพรุาะสำาคัญ่ต่อ
การุคลอดีลูกและให้นม่บุตรุ	 จ้ิงมี่ 
ในผู้หญิ่งม่ากกว่ัาผู้ช้าย	นอกจิากนี�ยัง
ทำาให้เกิดีสายใยผูกพันรุะหว่ัางแม่่กับลูก 
รุวัม่ถ้งควัาม่ผูกพันกับคนรุอบตัวั 
ทั�งยังช่้วัยให้อารุม่ณ์ดีี	 หัวัเรุาะได้ีง่าย 
เรุาสาม่ารุถกรุะตุ้นสารุออกซิึ่โทซิึ่น
ด้ีวัยการุกอดี	 จัิบม่่อ	 สัม่ผัสคนที�รัุก	
เล่นกับสัตว์ัเลี�ยง	แบ่งปัีนอาหารุ	 ให้
ของขวััญ่	 ให้ควัาม่สนใจิอย่างเต็ม่ที�
ขณะฟัังคู่สนทนา	 เพียงแค่นี�เรุาจิะ
รูุ้ส้กถ้งควัาม่สุขจิากภัายในแล้วั	

โดัพามีน (Dopamine) 
 เป็ีนสารุส่�อปีรุะสาทที� ช่้วัย 
ในการุควับคุม่สม่องส่วัน	 Reward	
และ	Pleasure	Center	มี่บทบาทต่อ
พฤติกรุรุม่การุเรีุยนรูุ้	 การุนอนหลับ	
การุจิดีจิำา	ทักษัะต่างๆ	รุะบบภูัมิ่คุ้ม่กัน	
รุวัม่ถ้งช่้วัยควับคุม่การุตอบสนอง 
ต่อการุเคล่�อนไหวัและอารุม่ณ์	 สารุ
โดีพามี่นจิะปีลดีปีล่อยออกม่าเม่่�อ 
เรุาทำาหรุ่อได้ีรัุบสิ�งที�น่าพอใจิ	 เช่้น 
รัุบปีรุะทานอาหารุม่่�อใหญ่่	 ฟัังเพลงที� 
สรุ้างแรุงบันดีาลใจิ	การุนวัดีผ่อนคลาย 
การุทำางานเสร็ุจิเรีุยบรุ้อย	 การุเล่น
เกม่ช้นะ	เป็ีนต้น
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Health IPD+OPD
ประกันภัยสุขภาพ

หมายเหตุ
1. ควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเง่ือนไขกอนตัดสินใจ
   ทำประกันภัยทุกคร้ัง
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
3. เบ้ียประกันภัยดังกลาวรวมอากรแสตมปและภาษีมูลคาเพ่ิมแลว

เง�่อนไขการรับประกันภัย   
1. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต 16-60 ป และสามารถตออายุกรมธรรม 
   ไดตอเนื่องถึงอายุ 65 ป
2. เบี้ยประกันภัยปรับเพิ่มขึ้นตามชวงอายุ
3. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนใหปดขึ้น
4. บริษัทฯ จะไมจายผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยนี้ สำหรับโรคเรื้อรัง
   การบาดเจ็บการเจ็บปวย (รวมถึงภาวะแทรกซอน) ที่ยังมิไดรักษาใหหาย
   กอนวันที่กรมธรรมประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเปนครั้งแรก
5. ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting Period):   
   5.1 บริษัทฯ จะไมจายผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยน้ีสำหรับการเจ็บปวยใดๆ
       ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ
       เปนครั้งแรก และ
   5.2 บริษัทฯ จะไมจายผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บปวย
       ดังตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรมประกันภัย
       มีผลบังคับเปนครั้งแรก
       - เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด   - ริดสีดวงทวาร
       - ไสเลื่อนทุกชนิด                   - ตอเนื้อ ตอลม หรือตอกระจก
       - การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด       - นิ่วทุกชนิด
       - เสนเลือดขอดที่ขา                 - เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
6. บริษัทฯ จะใหความคุมครองการรักษานอกประเทศไทยเฉพาะการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย
   ที่เกิดขึ้นอยางกะทันหัน และไมสามารถคาดการณไดระหวางอยูในตางประเทศ
   จนเปนเหตุใหตองไดรับการรักษาพยาบาลในฐานะผูปวยใน 

หนวย: บาทตารางความคุมครอง

ผลประโยชน

แผน 2 แผน 3แผน 1

คารักษาพยาบาลแบบผูปวยใน (IPD) ตอปกรมธรรมประกันภัย
คารักษาพยาบาลแบบผูปวยใน (IPD) ตอโรคหรืออุบัติเหตุแตละครั้ง
1. คาหอง คาอาหาร และคาบริการพยาบาล
 1.1 คาหองผูปวยปกติ ตอวัน (สูงสุด 60 วัน ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
 1.2 คาหองผูปวยหนัก ตอวัน (สูงสุด 15 วัน ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
2. คาใชจายในการรักษาพยาบาล
   2.1 คาใชจายท่ัวไปในการรักษาพยาบาล
   2.2 การรักษาโดยการผาตัด
       2.2.1 คาแพทยผาตัดและหัตถการ
       2.2.2 คาปรึกษาทางการผาตัด
   2.3 คาดูแลโดยนายแพทยตอวัน (สูงสุด 60 วัน ตอการเขาพักรักษาตัวคร้ังใดคร้ังหน่ึง)
   2.4 การติดตามผลตอเน่ืองจากการเขารับการรักษาในฐานะผูปวยใน ภายใน 30 วัน
   2.5 คารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายในเวลา 24 ช่ัวโมงหลังเกิดอุบัติเหตุรวมคารักษาตอเน่ือง
       ท่ีเกิดข้ึนภายใน 15 วัน
   2.6 คาผาตัดกรณีไมตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
   2.7 การเคล่ือนยายผูปวยฉุกเฉิน

คารักษาพยาบาลแบบผูปวยนอก วันละ 1 ครั้ง (สูงสุด 30 ครั้งตอปกรมธรรมประกันภัย) ครั้งละไมเกิน
(ทั้งนี้ การรักษาดังกลาวใหความคุมครองรวมถึงการรักษาผานระบบ Telemedicine)
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ความคุมครอง

หนวย: บาทตารางเบี้ยประกันภัย*
แผน 2 แผน 3แผน 1
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การรักษาพยาบาลแบบผูปวยใน (IPD) วงเง�นตอปกรมธรรมประกันภัยแบบเหมาจาย สูงสุด 1,000,000 บาท 
การรักษาพยาบาลแบบผูปวยนอก (OPD) สูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง
ดวยบร�การปร�กษาแพทยทางไกล (Telemedicine) ผานแอปพลิเคชัน Clicknic

หมดกังวลจากการรักษาพยาบาล ทั้งอุบัติเหตุและการเจ็บปวย
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บู้านน่าอย้ำู่ด้้วัย้ำเทคโนโลยี้ำลำ�าๆ 
เมื่อเราอยู่บ้้านนานขึ�นกัวั่าชิ่วังที่ผ่่านๆ มา เห่ล่านักัประดัิษฐ์์และนักัคิดัค้นจึงออกัแบ้บ้อุปกัรณ์ไฮเทคออกัมามากัมาย ไม่ว่ัาจะเป็นไอเดัียให่ม่ๆ  
ที่ไม่เคยมีใครทำามากั่อน ห่รือปรับ้ปรุงของที่มีอยู่ให้่ทำางานดัีขึ�น กั็ล้วันทำาให่้กัารใช้ิชิีวิัตในบ้้านสุะดัวักัสุบ้าย ประห่ยัดัเวัลา และทุน่แรงของเราได้ั 
เชิ่นเดัียวักัับ้ของสุุดัลำ�าที่จะยกัระดัับ้กัารอยู่บ้้านให่้ทันสุมัยไปอีกัขั�นเลยทีเดัียวั

• กัดัๆ ห่มุนๆ คุมบ้้านไดั้ทั�งห่ลัง 

สม่าร์ุตโฮม่หรุ่อบ้านอัจิฉริุยะเป็ีน
ควัาม่ฝั่นของทุกคน	 แต่รุาคา 
ติดีตั�งอุปีกรุณ์สุดีลำ�าในบ้าน 
ทั�งหลังค่อนข้างสูง	 จ้ิงเป็ีน
อุปีสรุรุคให้หลายคนเปีลี�ยนใจิ	
เหล่าทีม่ออกแบบและนักคิดีค้น	

Flic	Twist	ได้ีปีรุะดิีษัฐ์ปุ่ีม่ควับคุม่ 
อัจิฉริุยะที�ลดีทอนสิ�งที�ไม่่จิำาเป็ีน 

ออกไปี	เช่้น	ไม่โครุโฟัน	กล้องถ่ายภัาพ	
การุเช่้�อม่ต่อรุะบบคลาวัด์ี	 เป็ีนต้น	 เหล่อไว้ัแต่สิ�งจิำาเป็ีนในชี้วิัตปีรุะจิำาวััน 
เท่านั�น	 ไม่่ว่ัาจิะเป็ีนควัาม่สาม่ารุถเปิีดี-ปิีดีหลอดีไฟั	 หรีุ�ควัาม่สว่ัางของแสง	
ปีรัุบอุณหภูัมิ่สี	 ควับคุม่ลำาโพงไรุ้สาย	 เปิีดี-ปิีดีม่่าน	 หรุ่อตั�งตารุางทำางาน
ของสิ�งต่างๆ	แถม่ยังใช้้แบตเตอรีุ�	3A	ที�หาได้ีทั�วัไปี	ส่งผลให้รุาคาเครุ่�องนี�
ไม่่สูงม่ากซ้ึ่�งทำาให้เข้าถ้งสม่าร์ุตโฮม่ได้ีง่ายๆ
https://twist.flic.io

• ควัามบ้ันเทิงฉบ้ับ้พกัพา

	หน้�งในกิจิกรุรุม่ปีรุะจิำาบ้านในช่้วัง 
ที� ผ่านม่าของหลายครุอบครัุวั 
ค่อรัุบช้ม่หนังในบ้านพรุ้อม่กัน 
หลายคนจ้ิงม่องหาโปีรุเจิกเตอร์ุ 
ดีีๆ	 สักตัวัเพ่�อให้ได้ีบรุรุยากาศั
เสม่่อนดูีหนังในโรุงภัาพยนตร์ุ 

ม่ากข้�น	 Boxe	Projector	 จ้ิงถ่อ
กำาเนิดีข้�นม่าพรุ้อม่กับดีีไซึ่น์สุดีเก๋

รุาวักับเฟัอร์ุนิเจิอร์ุชิ้�นเด็ีดีปีรุะจิำาบ้าน	
รุองรัุบการุเช่้�อม่ต่อไรุ้สายจิากอุปีกรุณ์ไฮเทคต่างๆ	ควัาม่ละเอียดีรุะดัีบ	4K	
และรุะบบกรุะจิายแสงใหม่่ล่าสุดีเพ่�อเพิ�ม่ปีรุะสบการุณ์รัุบช้ม่	 ที�สำาคัญ่ 
นำ�าหนักเบาเพียง	1.24	กิโลกรัุม่	จ้ิงพกพาไปีดูีหนังตรุงมุ่ม่ไหนของบ้านก็ได้ี	
เพ่�อสรุ้างบรุรุยากาศัการุดูีหนังในบ้านที�ดีียิ�งข้�นกว่ัาเดิีม่แน่นอน
https://www.kickstarter.com/projects/heyup/boxe-portable-1080p-mini-
smart-projector-on-the-go

• ขจัดัเศษอาห่ารจนเกัลี�ยง

รูุ้หรุ่อไม่่ว่ัาปีีๆ	หน้�งเรุาสรุ้างขยะอาหารุ 
นับล้านๆ	 ตัน	 และปีะปีนอยู่กับ 
ขยะอ่�นๆ	 ทำาให้ยากต่อการุ 
กำาจัิดีทิ�ง	 แม้่มี่นักปีรุะดิีษัฐ์ 
คิดีค้นเครุ่�องย่อยขยะอาหารุ 
ออกม่าเป็ีนปุี�ยหมั่ก	 แต่ยัง 

ไม่่แพรุ่หลายเท่าที�ควัรุ	 เพรุาะ 
กรุะบวันการุทำางานที�ใช้้เวัลานาน	

ขนาดีใหญ่่เกินไปี	 ใช้้พลังงานไฟัฟ้ัา 
ค่อนข้างสูง	 เก็บกลิ�นได้ีไม่่ดีีเท่าที�ควัรุ	 เป็ีนต้น 

ผู้ก่อตั�ง	 THRiVE	 จ้ิงนำาปัีญ่หาเหล่านี�ม่าปีรัุบปีรุุงเครุ่�องย่อยเศัษัอาหารุและ 
หมั่กขยะให้ดีีข้�น	ไม่่ว่ัาจิะทำางานรุวัดีเร็ุวัภัายใน	2.5	ชั้�วัโม่ง	แต่ใช้้พลังงานตำ�า	
เดิีนเครุ่�องเงียบ	 มี่ฟัังก์ชั้นย่อยอาหารุหลายปีรุะเภัท	 ทำาควัาม่สะอาดีง่าย 
ครุาวันี�เรุาก็สาม่ารุถผลิตปุี�ยหมั่กพรุ้อม่กับลดีปีริุม่าณขยะอาหารุเหล่อทิ�ง 
ไปีพรุ้อม่กันแล้วั	เรีุยกได้ีว่ัาเป็ีนอุปีกรุณ์ที�ควัรุมี่ในบ้านเหล่อเกิน
https://www.kickstarter.com/projects/thrivesmartcomposter/thrive-turn-
food-waste-into-ready-to-use-compost-easily?ref=discovery&term= 
meshed

• หุ่่นยนต์ล้างตู้ปลาสุุดัอัจริยะ 

เรุาทรุาบกันดีีว่ัาหุ่นยนต์เข้าม่า 
มี่บทบาทในชี้วิัตของเรุาม่าก 
ข้�นเรุ่�อยๆ	 ไม่่เว้ันแม้่กรุะทั�ง
งานบ้านและงานอดิีเรุกต่างๆ	
ล่าสุดีบรุรุดีานักคิดีของ	MOAI	
จ้ิงบรุรุเจิิดีไอเดีียใหม่่	ปีรุะดิีษัฐ์

หุ่นยนต์ล้างตู้ปีลาข้�นม่าเพ่�อ
ตอบกรุะแสเลี�ยงปีลา	ไม้่นำ�า	และ

จัิดีตู้ปีลาสวัยๆ	 ภัายใต้คอนเซึ่ปีต์ที�
อยากให้ตู้ปีลาใสสะอาดีแบบไม่่ต้องเสียเวัลา

และลงม่่อทำาด้ีวัยตัวัเอง	จ้ิงม่าพรุ้อม่เทคโนโลยแีละฟัังกชั์้นทำาควัาม่สะอาดี
หลากหลายแบบตาม่ขนาดีและปีรุะเภัทของตู้ปีลา	 รุวัม่ถ้งมี่รุะบบเช่้�อม่ต่อ
ไรุ้สายกับแอปีพลิเคชั้นเพ่�อสั�งงานล่วังหน้า	 พรุ้อม่กับติดีตั�งกล้องให้เรุา 
เห็นปีลาและสัตวั์เลี�ยงรุะหวั่างที�หุ่นยนต์กำาลังทำาควัาม่สะอาดี	 ทั�งหม่ดีนี� 
จิะทำาให้ตู้ปีลาสะอาดีน่าม่องตลอดีเวัลาแน่นอน
https://www.moaidevices.com
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DASH Diet 
กินพิิชิิตโรคควัามด้ันโลห่ิตสูง
DASH Diet เป็นห่น่่งในแนวัทางกัารรับ้ประทานอาห่ารอีกัรูปแบ้บ้ห่น่่งท่ีแพทย์มักัแนะนำาให่้ผู่้ป่วัยโรคควัามดัันโลห่ิตสุูงปฏิิบ้ัติตาม 
นอกัจากัลงมือทำาได้ัง่ายๆ แล้วัยังไดั้ผ่ลลัพธุ์ที่ดัีทั�งบ้รรเทาอากัารป่วัย และสุ่งผ่ลดัีต่อสุุขภัาพอีกัดั้วัย

กัินแบ้บ้ DASH Diet

	 การุรัุบปีรุะทานอาหารุตาม่แนวัทางของ	
DASH	Diet	 ไม่่ยากอย่างที�คิดี	 เพียงทำาตาม่ 
หลักการุง่ายๆ		4	ปีรุะการุ		

 • คุม่ปีริุม่าณอาหารุที�รัุบปีรุะทานต่อวััน 
ผู้หญิ่งไม่่ควัรุเกิน	2,000	แคลอรีุ	ส่วันผู้ช้ายไม่่เกิน	
2,400	แคลอรีุ

 • ใน	1	 วััน	 รัุบปีรุะทานอาหารุในสัดีส่วัน
ของโปีรุแกรุม่	DASH	Diet	อย่างเหม่าะสม่

 • เลี�ยงการุบริุโภัคนำ�าตาล	 (ไม่่เกิน	4-6 
ช้้อนช้า)	และโซึ่เดีียม่	(ไม่่เกิน	1,500	มิ่ลลิกรัุม่)	
ม่ากเกินควัาม่จิำาเป็ีน

 • เลี�ยงการุด่ี�ม่ช้า	 กาแฟั	 นำ�าอัดีลม่	 และ
เครุ่�องด่ี�ม่แอลกอฮอล์

รู้จักั DASH Diet ให่้มากัขึ�น

	 คำาว่ัา	DASH	Diet	 ย่อม่าจิาก	Dietary	
Approaches	 to	 Stop	 Hypertension 
ซ้ึ่�งม่หาวัิทยาลัยม่หิดีล	 คณะแพทยศัาสตรุ์ 
ศิัริุรุาช้พยาบาล	ศูันย์การุแพทย์กาญ่จินาภิัเษัก	
อธิบายว่ัา	 เป็ีนแนวัทางการุบริุโภัคอาหารุเพ่�อ 
หยุดีควัาม่ดัีนโลหิตสูง	 หลักการุสำาคัญ่ค่อ 
ให้ลดีการุบรุิโภัคอาหารุที�มี่เกล่อ	 โซึ่เดีียม่ 
ไขมั่นอิ�ม่ตัวั	ไขมั่นรุวัม่	และคอเลสเตอรุอล	และ
เพิ�ม่การุรัุบปีรุะทานใยอาหารุ	โปีรุตีน	แคลเซีึ่ยม่	
และแรุ่ธาตุต่างๆ	 สรุุปีให้เข้าใจิง่ายๆ	 ค่อ 
การุเล่อกกินบางอย่าง	 รุวัม่ถ้งลดี	 ละ	 เลี�ยง	
อาหารุบางปีรุะเภัทที�ส่งผลเสียต่อผู้ป่ีวัยโรุค
ควัาม่ดัีนโลหิตสูงนั�นเอง

ข้อดัีของ DASH Diet มีไม่รู้จบ้

	 จิากการุศ้ักษัาวิัจัิยพบว่ัาการุบริุโภัคอาหารุ 
แบบ	 DASH	Diet	 สาม่ารุถลดีภัาวัะควัาม่ดัีน 
โลหิตสูงได้ีเม่่�อปีฏิิบัติอย่างต่อเน่�องเป็ีนเวัลา 
2	 สัปีดีาห์ข้�นไปี	 ทั�งยังช่้วัยป้ีองกันควัาม่เสี�ยง 
ของโรุคต่างๆ	เช่้น	โรุคกรุะดูีกพรุุน	โรุคเบาหวัาน	
โรุคหัวัใจิ	โรุคม่ะเร็ุง	และโรุคหลอดีเล่อดีสม่อง	
เป็ีนต้น	 ยิ�งทำาควับคู่กับการุออกกำาลังกาย 
สม่ำ�าเสม่อ	 และพักผ่อนเพียงพอ	 ย่อม่ทำาให้
สุขภัาพรุ่างกายแขง็แรุงม่ากข้�น	และนำ�าหนักตัวั
ลดีลง	 ที�สำาคัญ่คนทั�วัไปีสาม่ารุถนำาแนวัทาง 
การุกิน	DASH	Diet	ไปีปีรุะยุกต์ใช้้เพ่�อป้ีองกัน
โรุคภััยต่างๆ	ได้ีเช่้นกัน	

ธััญพืืชไม่่ขััดสีีหรืือขััดสีีน้้อย 
5-8 สี่วน้ 

(ปีรุะม่าณ	5-8	ทัพพี)

ผััก  
4-5 สี่วน้ 

(ปีรุะม่าณ	4-5	ทัพพี)

ถั่ั�วและเม่ล็ดพืืช  
1 สี่วน้ 

(1	ส่วัน	=	ถั�วัเปีล่อกแข็ง	5	ช้้อนโต๊ะ	
เม่ล็ดีธัญ่พ่ช้	2	ช้้อนโต๊ะ	

ถั�วัเม่ล็ดีแห้งต่างๆ	8	ช้้อนโต๊ะ)

เน้้�อสีัตว์ ไขัมั่น้ตำ��  
3-6 สี่วน้

(1	ส่วัน	=	เน่�อสัตว์ัไม่่ติดีมั่น	2	ช้้อนโต๊ะ	
ไข่ไก่ทั�งฟัอง	1	ฟัอง	ไข่ขาวั	2	ฟัอง)

น้ำ��ม่ัน้ดีต่อสีุขัภ�พื 2-3 สี่วน้
(1	ส่วัน	=	นำ�ามั่นพ่ช้	1	ช้้อนช้า	ม่ายองเนส	1	ช้้อนโต๊ะ	นำ�าสลัดี	2	ช้้อนโต๊ะ)

น้ม่ ผัลิตภัณฑ์์จ�กน้ม่ 
หรืืออ�ห�รืแคลเซีียม่สีูง 

 2-3 สี่วน้ 
(1	ส่วัน	=	1	กล่อง	หรุ่อ	1	ถ้วัย)

ผัลไม้่
4-5 สี่วน้

(1	ส่วัน	=	ผลไม้่	1	ผลเล็ก)
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7 ห่มุด้ห่มาย้ำมาตรฐาน SHA 
เที�ย้ำวัแล้วัอุ่นใจ ป็ลอด้ภัย้ำห่าย้ำห่่วัง 
จากักัารผ่่อนคลายมาตรกัารป้องกันัและควับ้คุมกัารแพร่ระบ้าดัของโรคติดัเชิื�อไวัรัสุ COVID-19 ของภัาครัฐ์ ไมเ่พยีงเราจะเดิันทางข้ามจงัห่วัดัั
และเท่ียวัไดั้ง่ายขึ�น แต่สุถานท่ีท่องเท่ียวัท่ัวัไทยยังต้องขึ�นทะเบ้ียนมาตรฐ์าน SHA เพ่่อสุร้างควัามรู้สุ่กัอุ่นใจและปลอดัภััยให่้กัับ้นักัเดัินทาง 
อีกัดั้วัย และนี่คือจุดัห่มายที่ไดั้มาตรฐ์านดัังกัล่าวัและน่าไปเยือนในชิ่วังเวัลานี� 

	 ม่าตรุฐาน	SHA	คำานี�ย่อม่าจิาก	Amazing	Thailand	Safety	&	Health	Administration	เป็ีนช่้�อของโครุงการุ	โดียการุท่องเที�ยวัแห่งปีรุะเทศัไทย	
(ททท.)	 รุ่วัม่ม่่อกับกรุะทรุวังสาธารุณสุข	 หน่วัยงานจิากทั�งภัาครุัฐและภัาคเอกช้น	 ในการุยกรุะดีับม่าตรุการุควัาม่สะอาดีหรุ่อควัาม่ปีลอดีภััย 
ด้ีานสุขอนามั่ยต่างๆ	ซ้ึ่�งจิะช่้วัยสรุ้างควัาม่มั่�นใจิให้แก่นักเดิีนทางในการุท่องเที�ยวัม่ากยิ�งข้�น

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

หลายคนรูุ้จัิกในช่้�อวััดีโพธิ�	 ซ้ึ่�งเป็ีนวััดีที�คนไทยนิยม่ม่ากรุาบไหว้ัขอพรุในช่้วังปีีใหม่่ 
หรุ่อแวัะเวีัยนม่าในช่้วังต่างๆ	 ของปีี	 เพรุาะเช่้�อว่ัาขอพรุวััดีนี�แล้วัชี้วิัตจิะอยู่รุ่ม่เย็น 
เป็ีนสุขรุาวักบัอยู่ใต้รุ่ม่โพธิ�นั�นเอง	ปีรุะกอบกบัเปีน็วััดีเกา่แกที่�สรุา้งตั�งแตส่มั่ยอยธุยา	
จ้ิงมี่สถาปัีตยกรุรุม่อันงดีงาม่และลักษัณะเฉพาะตัวั	 ทั�งยังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที�ยวั
ม่ากม่าย	ชุ้ม่ช้น	และอาหารุการุกินต่างๆ	ม่าแล้วัจ้ิงตะลอนย่านนี�ต่อได้ีเลย	ใครุไม่่อยาก
ไปีไหนไกลๆ	สาม่ารุถแวัะม่าที�นี�กัน

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ใครุจัิดีทริุปีเที�ยวัเขาใหญ่่ก็อย่าล่ม่ใส่หมุ่ดีหม่ายนี�ลงไปีด้ีวัย	เพรุาะเป็ีนแหล่ง
โบรุาณคดีีที�ทรุงคุณค่าทางปีรุะวััติศัาสตร์ุซ้ึ่�งมี่อายุม่ากกว่ัา	1,000	 ปีี	 ทั�งยังเป็ีน
ปีรุาสาทหินที�ใหญ่่ที�สุดีในปีรุะเทศัไทย	 จ้ิงไม่่น่าแปีลกใจิที�ใครุไปีถ้งแล้วัจิะตะล้ง
กับโครุงสรุ้างอันยิ�งใหญ่่	 ตลอดีจินเทคนิคการุก่อสรุ้างของคนสมั่ยก่อน	 ตั�งอยู่ในที� 
กลางแจ้ิง	ปีลอดีภััย	อากาศัถ่ายเทสะดีวัก	สถานที�แห่งนี�อยู่ห่างจิากตัวัเม่่องโครุาช้
เพียง	60	กิโลเม่ตรุ	ซ้ึ่�งใช้้เวัลาขับรุถม่าไม่่นาน

ทะเลบัวแดง บ้านเดียม จังหวัดอุดรธานี

นอกจิากควัาม่สะอาดีและปีลอดีภััยตาม่ม่าตรุฐาน	 SHA	 แล้วั	 ไฮไลต์ยังอยู่ที� 
การุนั�งเรุ่อออกไปีช้ม่ดีอกบัวัแดีงบานสะพรัุ�งเต็ม่ท้องนำ�าหนองหานสุดีลูกหูลูกตา 
ซ้ึ่�งเป็ีนภัาพงดีงาม่ไม่่เหม่่อนที�ไหนๆ	 แถม่เป็ีนที�ม่าของคำาว่ัาทะเลบัวัแดีงอีกด้ีวัย 
เม่่�อรุวัม่เข้ากับอากาศับริุสุทธิ�ในยาม่เช้้าและบรุรุยากาศัธรุรุม่ช้าติ	จ้ิงนับเป็ีนสถานที�
ท่องเที�ยวัที�เพอร์ุเฟักต์สุดีๆ	สำาหรัุบเวัลาช้ม่ดีอกบัวัสวัยๆ	ค่อ	6	โม่งเช้้าถ้ง	11	โม่ง
ของทุกวััน
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วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่

ใครุเกิดีปีีขาล	หรุ่อวัางแพลน	Road	Trip	ข้�นเหน่อ	แนะนำาให้แวัะม่านมั่สการุ 
วััดีพรุะธาตุแห่งนี�	 เพรุาะเปี็นวััดีศัักดิี�สิทธิ�เก่าแก่คู่บ้านคู่เม่่องจัิงหวััดีแพรุ่	 จินม่ี 
คำากล่าวัว่ัา	 ใครุม่าแพรุ่แล้วัไม่่ม่าที�นี�	 เหม่่อนม่าไม่่ถ้งแพรุ่	 สำาหรัุบองค์พรุะธาตุ 
ช่้อแฮเป็ีนเจิดีีย์ศิัลปีะเชี้ยงแสนแบบแปีดีเหลี�ยม่ย่อมุ่ม่ไม้่สิบสองปิีดีทองสวัยงาม่	
ที�สำาคัญ่ที�สุดีเป็ีนวััดีพรุะธาตุปีรุะจิำาปีีเกิดีของผู้ที�เกิดีปีีขาล	ใครุเกิดีปีีนักษััตรุนี�หรุ่อ
ตั�งใจิจิะขอพรุรัุบปีีขาลในปีีหน้าควัรุแวัะม่าเย่อนสักครัุ�ง

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

จุิดีหม่ายยอดีฮิตของคนรุักธรุรุม่ช้าติและอากาศัหนาวัเย็นยะเย่อก	
เน่�องจิากลักษัณะของยอดีเขามี่ควัาม่สูงที�สุดีในปีรุะเทศัไทย	 จ้ิงทำาให้
อากาศัหนาวัเย็นตลอดีปีีและบนดีอยม่ีควัาม่ช่้�นสูงม่าก	 เม่่�อไปีถ้งยังมี่ 
เส้นทางธรุรุม่ช้าติให้เรุาเดิีนลัดีเลาะช้ม่พ่ช้พันธ์ุเม่่องหนาวักันอย่างจุิใจิ	
ท่าม่กลางอากาศัโล่งโปีรุ่งสบาย	 นอกจิากนี�ในเส้นทางข้�น-ลงดีอยยังมี่
สถานที�ท่องเที�ยวัและจิุดีแวัะพักให้นักท่องเที�ยวัจิับจิ่ายซ่ึ่�อผักผลไม่้และ
ของกินจิากช้าวัเขาที�ทำาการุเกษัตรุบนที�สูงอีกด้ีวัย	

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

อีกหน้�งสถานที�ท่องเที�ยวัที�หลายคนช้่�นช้อบ	เน่�องจิากเปีน็ที�ตั�งของพรุะรุาช้วััง	
ศัาสนสถานในสมั่ยอดีีต	 เรุาจ้ิงได้ีเรีุยนรูุ้ปีรุะวััติศัาสตร์ุและวััฒนธรุรุม่ผ่าน 
โบรุาณสถานได้ีอย่างเต็ม่ที�	ถ้ายังไม่่จุิใจิยังสาม่ารุถข้าม่ม่าพิพิธภััณฑ์สถานแห่งช้าติ	
รุาม่คำาแหงที�รุวับรุวัม่วััตถโุบรุาณตา่งๆ	ไว้ั	และอทุยานฯ	อยู่ห่างจิากตวััเม่่องเพยีง	
12	กิโลเม่ตรุ	เรุาสาม่ารุถขับเข้าไปีเที�ยวัและแวัะดูีวิัถีชี้วิัตของคนสุโขทัยได้ีอีกด้ีวัย	
มี่แต่ข้อดีีขนาดีนี�จิะพลาดีได้ีอย่างไรุกัน

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา

เป็ีนจุิดีหม่ายปีลายทางที�คนช้อบเที�ยวัทะเลอยากไปีม่ากที�สุดี	เพรุาะ
นำ�าทะเลใส	ใต้ทะเลอุดีม่ไปีด้ีวัยปีะการัุงและสัตว์ัทะเลนานาช้นิดีเหม่าะกับ 
การุดีำานำ�าม่ากที�สุดี	 รุวัม่ถ้งช้ายหาดีหรุ่อสันทรุายจิะไม่่มี่ดิีนเลนให้เห็น	
จ้ิงเปี็นช้ายหาดีที�ขาวัสะอาดี	 สวัยงาม่	 และทรุายม่ีขนาดีเล็ก	 ละเอียดี 
แถม่ช่้วังนี�นักท่องเที�ยวัไม่่เยอะม่ากเหม่่อนสมั่ยก่อน	 ที�นี�จิะม่อบควัาม่
เงียบสงบเหม่าะแก่การุพักผ่อนเป็ีนของแถม่อีกด้ีวัย	

สามารถเข้้าไปดููสถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�ไดู้รับมาตรฐาน SHA เพ่ิ่�มเต่มไดู้ท่ี่� https://web.thailandsha.com/shalists?keyword=&province=&type=3
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ร่่วมทำำ�บุุญทำอดกฐิินส�มัคคี วัดพร่ะบุ�ทำนำ��พุ 
จำำ�นวน 475,263 บุ�ทำ  

คุณช้วัาล	โสภัณพนิช้	(ขวัาสุดี)	ผู้ช่้วัยกรุรุม่การุผู้อำานวัยการุใหญ่่	บริุษััท	กรุุงเทพปีรุะกันภััย 
จิำากัดี	(ม่หาช้น)	หรุ่อ	BKI	พรุ้อม่ด้ีวัยคุณอภิัญ่ญ่า	จิิตรุะดัีบ	(ซ้ึ่ายสุดี)	ผู้จัิดีการุมู่ลนิธิกรุุงเทพ
ปีรุะกันภััย	 รุ่วัม่ม่อบเงินทำาบุญ่ทอดีกฐินสามั่คคี	 ปีรุะจิำาปีี	2564	 เพ่�อโรุงพยาบาลสนาม่ 
ธรุรุม่รัุกษ์ั	 วััดีพรุะบาทนำ�าพุ	 จิ.ลพบุรีุ	 ซ้ึ่�งจัิดีตั�งข้�นเพ่�อรัุกษัาผู้ป่ีวัยที�ติดีเช่้�อ	 COVID-19 
จิำานวันเงินรุวัม่ทั�งสิ�น	475,263	 บาท	 พรุ้อม่ม่อบนำ�าด่ี�ม่จิำานวัน	2,400	 ขวัดี	 โดียมี่ 
คุณเสกสันน์	 ทรัุพย์ส่บสกุล	 (กลาง)	 จิิตอาสาในควัาม่เม่ตตาจิากหลวังพ่ออลงกต 
วััดีพรุะบาทนำ�าพุ	เป็ีนผู้แทนรัุบม่อบ	ณ	อาคารุกรุุงเทพปีรุะกันภััย	ถนนสาทรุใต้เม่่�อเร็ุวัๆ	นี�

สนับุสนุนเงิินกว่� 1.5 ล้้�นบุ�ทำ 
จำัดซื้้�อเตีียงิผู้้้ป่่วยให้้แก่โร่งิพย�บุ�ล้สกล้นคร่ 

บริุษััทฯ	พรุ้อม่ผู้บริุหารุ	พนักงาน	และบุคคลทั�วัไปี	รุ่วัม่สนับสนุนเงินรุวัม่	1,505,090	บาท	
เพ่�อจัิดีซ่ึ่�อเตียงผู้ป่ีวัย	จิำานวัน	66	เตียง	ม่อบให้แก่โรุงพยาบาลสกลนครุ	เพ่�อเรุ่งช่้วัยเหล่อ
ปีรุะช้าช้นในสถานการุณ์การุแพรุ่รุะบาดีของโรุคติดีเช่้�อไวัรัุสโคโรุนา	 (COVID-19) 
ณ	โรุงพยาบาลสกลนครุ	จิ.สกลนครุ	

BKI ตีอกยำ��คว�มแข็ง็ิแกร่่งิ คร่องิอันดับุคว�มน่�เช้ื่�อถื้อทำ�งิก�ร่เงิินทำี�ร่ะดับุ A- (Stable)
บริุษััทฯ	 ยังคงครุองอันดัีบควัาม่น่าเช่้�อถ่อทางการุเงินจิาก	 Standard	&	Poor’s	 หรุ่อ	 S&P	 สถาบันการุจัิดีอันดัีบทางการุเงินชั้�นนำาของโลกจัิดีอันดัีบควัาม่น่าเช่้�อถ่อ 

ให้บริุษััทฯ	อยู่ที�รุะดัีบ	A-	(Stable)	(ณ	วัันที�	9	พฤศัจิิกายน	2564)	ซ้ึ่�งสะท้อนให้เห็นถ้งควัาม่เป็ีนผู้นำาในธุรุกิจิปีรุะกันวิันาศัภััยที�ยังคงครุองควัาม่แข็งแกรุ่งด้ีานเงินทุน	
ด้ีวัยเงินกองทุนและสินทรัุพย์ที�มั่�นคง	มี่ควัาม่สาม่ารุถทางการุแข่งขันด้ีวัยผลปีรุะกอบการุที�ดีี	รุวัม่ทั�งมี่การุบริุหารุจัิดีการุที�ดีีในรุะดัีบที�น่าพ้งพอใจิ	ถ่อเป็ีนหน้�งในบริุษััท
ปีรุะกันวิันาศัภััยที�เข้ม่แข็งของปีรุะเทศัไทย

กรุ่งิเทำพป่ร่ะกันภััยแบุ่งิเบุ�ภั�ร่ะล้้กค้� ข็ย�ยร่ะยะเวล้�ผู้่อนชื่ำ�ร่ะเบุี�ยป่ร่ะกันภััยตีล้อดป่ี 2565
กรุุงเทพปีรุะกันภััยขยายรุะยะเวัลาตาม่ม่าตรุการุช่้วัยเหล่อลูกค้าในการุผ่อนผันการุช้ำารุะเบี�ยปีรุะกันภััยถ้งวัันที�	31	 ธันวัาคม่	2565	 เพ่�อบรุรุเทาควัาม่เด่ีอดีรุ้อน 

และแบ่งเบาภัารุะของลูกค้าที�ได้ีรัุบผลกรุะทบจิากสถานการุณ์การุแพรุ่รุะบาดีของโรุคติดีเช่้�อไวัรัุสโคโรุนา	(COVID-19)	ที�ยังคงมี่อยู่อย่างต่อเน่�อง	

มาตรกัารผ่่อนผ่ันกัารชิำาระเบ้ี�ยประกัันภััย

•	ลูกค้าบุคคลที�ทำาปีรุะกันภััยทุกปีรุะเภัททั�งกรุม่ธรุรุม์่ใหม่่และต่ออายุ	และมี่เบี�ยปีรุะกันภััยตั�งแต่	5,000	บาทข้�นไปี

•	กรุม่ธรุรุม์่ปีรุะกันภััยที�มี่ผลคุ้ม่ครุองตั�งแต่วัันที�	1	ม่กรุาคม่	ถ้ง	31	ธันวัาคม่	2565	และช้ำารุะเบี�ยปีรุะกันภััยภัายในรุะยะเวัลาที�กำาหนดี

•	ผ่อนช้ำารุะเบี�ยปีรุะกันภััยผ่านบัตรุเครุดิีตธนาคารุกรุุงเทพ	0%	ได้ีนาน	10	เด่ีอน

•	ผ่อนช้ำารุะเบี�ยปีรุะกันภััยผ่านบัตรุเครุดิีตที�รุ่วัม่รุายการุ	0%	ได้ีนาน	6	เด่ีอน	ได้ีแก่	ธนาคารุกรุุงศัรีุอยุธยา	ธนาคารุกสิกรุไทย	ธนาคารุไทยพาณิช้ย์	 
	 	 ธนาคารุซิึ่ตี�แบงก์	และบัตรุกรุุงไทย	(KTC)

ท้ังน้ี สามารถดูรายละเอียดการผ่อนชำาระเบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมได้ท่ี  
https://www.bangkokinsurance.com/product/paychannel หรือสอบถามโทร. 0 2285 8888 

สำาหรัุบเงินทำาบุญ่ทอดีกฐินสามั่คคีดัีงกล่าวัเป็ีนเงินรุ่วัม่ทำาบุญ่ของบริุษััทฯ	 จิำานวัน	200,000	 บาท	 มู่ลนิธิชั้ย-นุช้นารุถ	 โสภัณพนิช้	 จิำานวัน	100,000	 บาท 
รุวัม่ถ้งผู้บริุหารุและพนักงานของบริุษััทฯ	จิำานวัน	175,263	บาท	ด้ีวัยบริุษััทฯ	ให้ควัาม่สำาคัญ่กับการุส่งเสริุม่คุณภัาพชี้วิัตที�ดีีในทุกๆ	ด้ีานของคนในสังคม่ม่าโดียตลอดี	
โดียเฉพาะด้ีานศัาสนาและสาธารุณสุข	
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ยกเล่ิกหรือเปล่ิ�ยนแปลิง
อ่เมลิรับวารสาร BKI News

 BKI News 
ฉบับอ่เล็ิกที่รอน่กส์

มอบุสินไห้มอัคคีภััยกว่� 65 ล้้�นบุ�ทำ 
คุณจิักรุกรุิช้	 ชี้วันันทพรุช้ัย	(กลาง)	 ผู้ช้่วัยกรุรุม่การุผู้อำานวัยการุใหญ่่	 เป็ีนผู้แทนบรุิษััทฯ 

ม่อบสินไหม่ทดีแทนปีรุะกันอัคคีภััย	จิำานวันเงิน	65,620,701.09	บาท	ให้แก่คุณพิภััช้ อ้�งปีรุะภัากรุ	
(ที�	2	 จิากซ้ึ่าย)	 ปีรุะธานกรุรุม่การุ	 และคุณนพรุุจิ	 อ้�งปีรุะภัากรุ	(ซ้ึ่ายสุดี)	 กรุรุม่การุผู้จัิดีการุ 
บริุษััท	ปีรุะภัากรุออยล์	จิำากัดี	จิากกรุณีไฟัไหม้่อาคารุและสต๊อกสินค้าได้ีรัุบควัาม่เสียหาย	โดียมี่
คุณสุวิัทย์ ศิัริุเอี�ยม่แสง	(ที�	2	จิากขวัา)	 ตัวัแทนปีรุะกันวิันาศัภััย	และคุณไพริุนทร์ุ	 ชั้ยเบญ่จิพล	
รุองผู้อำานวัยการุ	ธุรุกิจิตัวัแทนของบริุษััทฯ	รุ่วัม่เป็ีนสักขีพยาน	ณ	สำานักงานนายสุวิัทย์	ศิัริุเอี�ยม่แสง 
ถ.เพช้รุเกษัม่	กรุุงเทพฯ	

มอบุสินไห้มป่ร่ะกันภััย PA 1st VIP กว่� 1.6 ล้้�นบุ�ทำ
คุณศิัริุพรุ	โพธิพงศัา	(ขวัาสุดี)	ผู้ช่้วัยผู้จัิดีการุสาขาหาดีใหญ่่	เป็ีนผู้แทนบริุษััทฯ	ม่อบสินไหม่

ทดีแทนปีรุะกันภััยอุบัติเหตุส่วันบุคคล	PA	1st	VIP	ซ้ึ่�งขายผ่านธนาคารุกรุุงเทพ	จิำากัดี	(ม่หาช้น)	
จิากกรุณีผู้เอาปีรุะกันภััยเสียช้ีวิัตและเงินช้ดีเช้ยรุายไดี้	12	 เด่ีอน	 จิำานวันรุวัม่	1,620,000 บาท 
ให้แก่คุณจิิโรุจิน์	วิัไลกุล	(ที�	2	จิากขวัา)	ผู้รัุบปีรุะโยช้น์ซ้ึ่�งเป็ีนภัรุรุยาของคุณจิเรุ	บุญ่พันธ์	ผู้เอาปีรุะกันภััย 
ที�เสียชี้วิัตจิากการุขับขี�รุถจิักรุยานยนต์	 ณ	 ธนาคารุกรุุงเทพ	 สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์	
จิ.สงขลา	

มอบุสินไห้มป่ร่ะกันภััย PA 1st VIP กว่� 3 ล้้�นบุ�ทำ
คุณพิบูล	พุฒิพันธ์พงศ์ั	(ซ้ึ่ายสุดี)	ผู้จัิดีการุสาขาหาดีใหญ่่	เป็ีนผู้แทนบริุษััทฯ	ม่อบสินไหม่ทดีแทน 

ปีรุะกันภััยอุบัติเหตุส่วันบุคคล	PA	1st	VIP	ซ้ึ่�งขายผ่านธนาคารุกรุุงเทพ	จิำากัดี	(ม่หาช้น)	เป็ีนจิำานวัน
เงินรุวัม่	3,120,000 บาท	ให้แก่คุณเบญ่จิม่าศั	หวัานคง	(ที�	2	จิากซ้ึ่าย)	 ผู้รัุบปีรุะโยช้น์ซ้ึ่�งเป็ีนบุตรุของ 
คุณสม่ศัักดิี�	หวัานคง	 ผู้เอาปีรุะกันภััยที�เสียชี้วิัตจิากอุบัติเหตุการุขับขี�รุถยนต์	ณ	กรุุงเทพปีรุะกันภััย	
สาขาหาดีใหญ่่	จิ.สงขลา	

กรุุงเทพปีรุะกันภััยขอขอบพรุะคุณลูกค้า/คู่ค้าที�ให้การุตอบรัุบวัารุสารุ	BKI	News	ฉบับอิเล็กทรุอนิกส์	ทั�งนี�	 เพ่�อให้การุส่งวัารุสารุซ้ึ่�งปีรุะกอบด้ีวัย 
ข้อมู่ลข่าวัสารุ	การุปีรุะช้าสัม่พันธ์	โปีรุโม่ชั้น	และสิทธิพิเศัษัผ่านทางอีเม่ลของลูกค้า/คู่ค้าสอดีคล้องกับ	พ.รุ.บ.คุ้ม่ครุองข้อมู่ลส่วันบุคคล	พ.ศั.	2562 
บริุษััทฯ	จ้ิงขอสอบถาม่ควัาม่ปีรุะสงค์การุรัุบวัารุสารุ	BKI	News	ฉบับอิเล็กทรุอนิกส์	ดัีงนี�	

จาก BKI ถึึงผูู้้อ่านเพิื�อพิร้อมเข้าสูก่ารบูังคับูใชิ้ พิ.ร.บู.คุ้มครองข้อมูลส่วันบูุคคล

พ.ร.บ้.คุม้ครองข้อมูลสุ่วันบุ้คคลกัับ้กัารยกัเลิกัห่รือจัดักัารวัารสุาร BKI News ฉบ้ับ้อิเล็กัทรอนิกัสุ์

1.	กรุณีลูกค้า/คู่ค้าต้องการุยกเลิกการุรัุบวัารุสารุ	BKI	News	ฉบับอิเล็กทรุอนิกส์
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