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ถึงแม้ปีน้ีเราจะเริม่ต้นปีกนัแบบต้องลุน้กบัหลายเหตกุารณ์ 
ที่เกิดขึ้น แต่ท่ามกลางความสามัคคีและการดูแลตัวเองที่ดี 
รวมไปจนถึงคนใกล้ชิด น่าจะท�าให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตินี ้
ไปได้ด้วยด ีและเริม่ต้นคดิถงึการปรบัเปลีย่นรปูแบบการใช้ชวีติ 
ในระยะยาว ท่ีไม่ใช่เพียงแค่ตวัเอง แต่หมายถึงคนในครอบครวั 
สังคม ประเทศ และในโลกใบเดียวกนั BKI News ฉบับรกัใคร 
ไม่เท่ารกัษ์โลก ในเดือนมนีาคม 2563 น้ีจงึขอเสนอเรือ่งท่ีไม่ไกลตัว 
พวกเราเกินไป น่ันคือการหันมาดูแลโลกนี้ให้มากพอๆ กับ 
รกัตวัเอง ซึง่ทกุคนสามารถท�าได้เลยกับชวีติประจ�าวนัของเรา
ทัง้ไลฟ์สไตล์ การท่องเทีย่ว การออกก�าลงักาย การดแูลสิง่ของ
เครื่องใช้ในบ้าน ตามอ่านในฉบับได้เลยค่ะ 

 แต่ก่อนอืน่ขอเริม่ต้นด้วย BKI Story เรือ่งราวความภูมใิจ 
ของ BKI กับ 2 รางวัลล่าสุดในฐานะบริษัทประกันวินาศภัย 
ที่ยอดเยี่ยมในระดับภูมิภาค ตามมาด้วย Cover Story 
เทรนด์เพื่อโลก 2020 ที่เวลาน้ีแค่รักษ์โลกอย่างเดียวไม่พอ 
แต่ต้องลงมือให้ทันเวลา 

 เช่นเดยีวกบัเรือ่งน่ารูข้อง e-Policy กรมธรรม์ประกนัภยั 
อเิลก็ทรอนิกส์โดย BKI ทีน่อกจากเน้นบรกิารท่ีสะดวก รวดเรว็ 
และปลอดภัยแล้ว ยังช่วยลดการใช้กระดาษอีกด้วย 

 มาเรยีนรูว้ธิแียกขยะง่ายๆ ลดภาระโลกใน  Smart Living  
เลือกชุดออกก�าลังกายแบบรีไซเคิล แล้วอ่านเรื่องเท่ียวเมือง
ปลอดมลพิษอย่างอัมสเตอร์ดัม 

 และเมื่อโลกเปล่ียน สิ่งท่ีท�าได้คือความพร้อมรับกับ
สถานการณ์ทีท้่าทาย และก้าวผ่านการเปลีย่นแปลงไปด้วยกนั
ทีม BKI News ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกคนค่ะ

สุธิดา มลิลา
Contributing Editor
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ความพยายามและต้ังใจจรงิจะน�ามาสู่ความภาคภมิูใจ เหมอืนครัง้นีท้ี่ 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) หรือ BKI ภูมิใจกับ 2 รางวัล
เกยีรติยศทีไ่ด้รบั ได้แก่ รางวลั “Best Non-Life Insurance Company 2019” 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และ “รางวัล Best Customer Service Provider - 
Insurance 2019” จากงาน International Finance Awards 2019 ทีจ่ดัขึน้โดย 
นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินช้ันน�าระดับโลก International Finance 
Magazine หรือ IFM โดยมี ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและ
ประธานคณะผู้บริหารรับรางวัลดังกล่าว

ทั้ง 2 รางวัลมอบให้แก่ BKI ในฐานะที่เป็นบริษัทประกันวินาศภัย 
ที่ยอดเยี่ยมในระดับภูมิภาคเอเชีย ด้วยการด�าเนินกิจการที่มั่นคงและ
แข็งแกร่ง มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ BKI ตั้งมั่น

 มากไปกว่านั้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด BKI ยังให้
ความส�าคญักบัการให้บรกิารคณุภาพแก่ลูกค้า ไม่หยดุนิง่พฒันาผลติภณัฑ์ 
และนวัตกรรมการบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

BKI กับ 2 รางวัลแห่งความภูมิใจ
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รักษ์โลกให้ทันเวลา  เทรนด์เพื่อโลก 2020
เมื่อ Eco-shame มาแทนที่ Eco-friendly 
จากการจัดอันดับเทรนด์ประจ�าปี 2020 โดย trendwatching.com การตลาดสีเขียวยังคงยืนหน่ึง เป็น 1 ใน 5 ของเทรนด์ประจ�าป ี
ท่ีผู้บริโภคจะได้เห็นในรูปแบบของสินค้า บริการ ไปจนถึงแคมเปญท่ีจะยังคงอยู่กับเราไปยาวๆ เพราะเวลาน้ีการตลาดสีเขียวเป็นมากกว่า 
แค่เทรนด์ แต่ยังจ�าเป็นและเป็นเรื่องเร่งด่วนมากในการตอบโจทย์ผู้บริโภคท่ีอยากรักษ์โลกให้ทันเวลา จนกลายมาเป็น Eco-shame หรือ 
ความรู้สึกผิดถ้าเราปกป้องโลกเมื่อสาย เพราะแค่ Eco-friendly หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายๆ ยังเข้มข้นไม่พอ



กินเนื้อน้อยลง เปิดใจรับเนื้อเทรนด์ใหม่ ลดก๊าซเรือนกระจก

Less Meat หรือการกินเนื้อให้น้อยลงจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 
ที่ท�าให้โลกร้อนได้จริง จากรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล 
ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (IPCC) โดยเฉพาะชาตติะวนัตก
ที่บริโภคเนื้อในปริมาณมาก เพราะการท�าปศุสัตว์จะท�าให้สูญเสียพื้นที ่
ป่าไม้ ทั้งพื้นที่เลี้ยง พื้นที่ผลิตอาหาร ยังไม่นับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
ตามมา ระยะหลังเราจึงได้เห็นเทรนด์กินเนื้อสัตว์น้อยลง กินพืชโปรตีน
ให้มาก เพราะถ้าให้เลิกเลยคงยากเกินไป
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 ขณะเดียวกันก็มีอีกเทรนด์ทางเลือกที่ต้องจับตา นั่นคือการเลือกกิน 
Plant-based Meat หรือเนื้อสัตว์เทียมจากการสังเคราะห์โปรตีนถั่ว 
หรือพืชหลากหลาย อย่างในบ้านเราแบรนด์ซิซซ์เล่อร์ก็ได้น�าเนื้อ 
ทางเลอืกนีม้าใช้ส�าหรบักลุม่ลูกค้า Less Meat ไปจนถงึนักมงัสวริตัติวัจรงิ 
และถ้าคุณพร้อมเปิดใจและพร้อมจ่ายคุณยังสามารถเลือกบริโภคเนื้อที ่
มาจากห้องแล็บ (Cultured Meat หรือ In Vitro Meat) ที่มาจาก 
การเลี้ยงสเต็มเซลล์สัตว์ต้นแบบ จนกลายเป็นเนื้อห้องแล็บที่เราสามารถ
บริโภคได้จริง แต่ต้องรออีกนิด เพราะยังไม่มีขายในเมืองไทย

ข้อมูล: greenpeace.org, bbc.com/thai, techsauce.co และ 
thestandard.co

ใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) แทนรถใช้นำ้ามันอย่างเดียว

นอกจากเดินทางโดยรถจักรยานหรือใช้บริการขนส่งมวลชน 
การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) คือ 
ทางออกเพื่ออนาคตที่สามารถจับต้องได้ โดยมีรถยนต์หลายค่าย 
ทั้งยุโรป เอเชีย อเมริกา ที่พัฒนาระบบเครื่องยนต์กันแบบพร้อมใจ 
เพื่อลดคาร์บอนมอนอกไซด์จากการเผาไหม้ในระบบเครื่องยนต์เดิม 
ที่ขับเคลื่อนด้วยน�้ามันเพียงอย่างเดียว

Tesla เป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าฝั่งอเมริกาและเป็นดาวรุ่งที่ยัง 
พุ่งแรงของอีลอน มัสก์ที่ต้องพูดถึงในเวลานี้ ในฐานะบริษัทแห่ง
อนาคตท่ีมียอดส่งรถท่ัวโลกเติบโตขึ้น พร้อมจุดเด่นเรื่องเทคโนโลยี 
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด สอดคล้องกับเทรนด์โลกสีเขียวที ่
ผู้บริโภคก�าลังต้องการ โดยล่าสุด Tesla ได้ส่งมอบ Model Y ให้กับ
ผูซ้ือ้ลอ็ตแรกเมือ่วนัศกุร์ท่ี 13 มนีาคม 2563 สร้างความตืน่เต้นให้กบั
สาวก EV ทั่วโลกรวมถึงในบ้านเรา

ในเวลาเดียวกันในปี 2563 หลายค่ายรถยนต์บ้านเราก็น�ารถ EV 
มาจ�าหน่ายเอาใจผูบ้รโิภคทีส่นใจแนวคดิรกัษ์โลกและเทคโนโลยสุีดล�า้ 
ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้า FOMM One รถยนต์ไฟฟ้า MG ZS EV รถยนต์
ไฟฟ้า Nissan Leaf รถยนต์ไฟฟ้า Audi e-tron ไปจนถงึรถยนต์ไฟฟ้า 
Jaguar I-PACE ทีส่ายรกัษ์โลกและเงนิถึงตัวจรงิอยากมใีนครอบครอง

ข้อมูล: investerest.co, chobrod.com, autospinn.com, 
moneybuffalo.in.th และ facebook.com/pg/teslathai



“สุดท้ายแล้วส่ิงทีเ่ราต้องการจะสอน
เด็กคือเรื่องของการอนุรักษ์ เราจะบอก
กับเด็กๆ ว่าพวกคุณมีพลังที่จะเปลี่ยน
มันได้” 

อเล็กซ์ เรนเดลล์ 
นักแสดงหนุ่มผู้ก่อตั้ง EEC Thailand  

ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 
(อ้างอิง: The Momentum, 2018)
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สวมแฟชั่นไอเท็ม เน้นการผลิตอย่างยั่งยืน

เราอยากให้คณุรูว่้าสนิค้าประเภทแฟชัน่มส่ีวนท�าโลกร้อนได้มากถงึ 10% 
โดยสามารถประเมนิได้คร่าวๆ ว่าถ้าเราสวมเสือ้ผ้าชิน้เดยีว (แบบไม่ชอปเพิม่) 
เป็นเวลา 9 เดือนต่อคน จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถึง 30% 
ข้อมูลเหล่านี้ท�าให้ผู้บริโภคสายอนุรักษ์อยากหยุดพัก ขอดัดแปลง ใช้ซ�้า 
เลิกชอปฟุ่มเฟือยโดยไม่จ�าเป็น หรือถ้าเลือกซื้อก็ขอซื้อสินค้าที่ผ่าน
กระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน หรือมีนโยบายท�าดีเพื่อโลกเรา

หนึง่ในแบรนด์พร้อมรกัษ์โลกต้องม ีZara บริษทัแฟชัน่ชัน้น�าระดบัโลก
ที่พร้อม Go Green โดยภายในปี 2025 Zara ตั้งเป้าว่าจะใช้วัสดุที่ยั่งยืน
ต่อสิ่งแวดล้อม 100% 

หรืออย่าง Uniqlo และ GU ที่มีสาขาใน 12 ประเทศรวม 3,500 แห่ง
ทัว่โลกก็พร้อมใจกนัลดปรมิาณพลาสตกิทีใ่ช้คร้ังเดยีวทิง้ และเลอืกเปล่ียน
เป็นกระดาษรีไซเคิลที่ผ่านการรับรองของสภาพิทักษ์ป่าแทน 

เช่นเดยีวกบัเหล่าแบรนด์สนกีเกอร์ทีข่อร่วมรกัษ์โลก เพราะแต่ละปีจะ
มีสนีกเกอร์ผลิตขึ้นมากถึงกว่า 23 พันล้านคู่ต่อปี และใช้เวลาโดยเฉล่ีย 
คู่ละ 30-40 ปีในการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์

ข้อมูล: businessinsider.com, today.line.me, thematter.co, 
bigthink.com

“ฉันไม่อยากให้คุณโลกสวย แต่
อยากให้ตื่นตระหนก รู้สึกถึงความกลัว
เหมอืนฉนัทุกวนันี ้อยากให้คณุลงมอืท�า
เหมอืนวนันีเ้ราก�าลงัอยูใ่นวกิฤต ิเหมอืน
ไฟก�าลังไหม้บ้านคุณ เพราะนี่คือส่ิงที่
เกิดขึ้นจริง” 

เกรียตา ทุนแบร์
สาวน้อยนักต่อสู้สภาวะโลกร้อน

(อ้างอิง: theguardian.com, 2019)

“วกิฤตโิลกร้อนเกดิขึน้จรงิ ตอนนีเ้ลย 
ตรงหน้าเรา เราต้องสนบัสนุนให้ผูน้�าโลก
พดูแทนมนุษยชาติ ไม่ใช่บรษิทัยกัษ์ใหญ่ 
ที่ก่อมลภาวะโลก” 

ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ 
นักแสดงนักรณรงค์สู้วิกฤติโลกร้อน 
(อ้างอิง: theguardian.com, 2016)

IG: @leonardodicaprio IG: @alexrendellIG: @gretathunberg
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e-Policy กรมธรรม์ประกันภัยอิเล็กทรอนิกส์  
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งกรมธรรม์ และอ�านวยความสะดวกในการจัดเก็บกรมธรรม์ไว้เป็น
ข้อมูลส่วนตัวที่ปลอดภัยและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน กรุงเทพประกันภัยได้ให้บริการ
กรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Policy ท่ีสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง และ/หรือ 
การแจ้งเคลมสินไหมทดแทนได้ทันที รวมทั้งช่วยลดการใช้กระดาษเพื่อโลกสีเขียวได้ โดยในระยะแรก
จะเริ่มให้บริการด้านประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ทั้งประกันภัยใหม่และการต่ออายุกรมธรรม์   

e-Policy ได้เริ่มให้บริการแก่ลูกค้าที่ท�าประกันภัยผ่านช่องทางธุรกิจลูกค้ารายย่อยตั้งแต่วันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา โดยส่งอีเมลถึงลูกค้าที่แจ้งความประสงค์ และทาง SMS เพื่อแจ้งเตือน
พร้อมส่งลิงก์ไฟล์กรมธรรม์ นอกจากน้ี ลูกค้ายังสามารถดูส�าเนากรมธรรม์ได้ทางเว็บไซต์บริษัทฯ 
bangkokinsurance.com หรือแอปพลิเคชัน BKI iCare ได้ทุกที่ทุกเวลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. 0 2285 8888 ในวันและเวลาท�าการ
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กินอร่อย สุขภาพดี 4 ร้านวิถีคนเมือง
ถ้าพูดถึงร้านเมนูอาหารสุขภาพ หรือร้านท่ีมีแนวคิดลดการใช้วัสดุส้ินเปลือง ลดการปรุงและข้ันตอนการท�าอาหาร หรือใช้ของท้องถิ่น 
มาสร้างสรรค์แทนการน�าเข้าวัตถุดิบแดนไกล ส่ิงน้ีไม่ใช่เทรนด์หรือกระแสแค่รักษ์โลกอย่างเดียวอีกต่อไป แต่คนท่ีรู้จักรักตัวเองต้องชอบ กับ 
4 ร้านแนะน�า เพราะอร่อยและยังคงได้ความสุขในบรรยากาศเก๋ๆ เป็นขั้นกว่าของ “You are what you eat” คือ คุณกินอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น  

สรรพรส 

ด้วยความทีเ่จ้าของร้านเป็นคนรบัประทานอาหารคลีน จงึเกดิความคดิทีจ่ะเปิดร้านอาหารวแีกน 
เพือ่ให้คนรกัสุขภาพได้รับประทานอาหารดีๆ  รสชาตอิร่อยในราคาสบายกระเป๋า จดุเด่นของร้านนีอ้ยู่
ท่ีการเลือกใช้วตัถดุบิชัน้เยีย่ม ออกเดินทางตระเวนชมิอาหารทัว่ทศิเพือ่คดิค้นเมนทูีด่ท่ีีสดุ นอกจากนี ้
ทางร้านยังเลือกใช้ภาชนะรักษ์โลกอย่างกาบหมากและใบตองห่ออาหารอีกด้วย

พิกัด: ซ.อารีย์ 1 ถ.พหลโยธิน เปิดบริการ: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-18.00 น. 
โทร.: 09 4414 1946, FB: Sapparos สรรพรส

Brekkie Organic Cafe & Juice Bar

คาเฟ่เฮลตี้ใจกลางเมืองย่านทองหล่อ โดยเน้นเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นธัญพืช ผัก 
ผลไม้จากฟาร์มออร์แกนกิทีเ่ชือ่ถอืได้ ถงึแม้ว่าเมนขูองทีน่ีจ่ะไม่ได้คลนี 100% แต่ก็ไม่มกีารใส่ผงชรูส 
ถอืเป็นการพบกันครึง่ทางระหว่างอาหารคลนีกบัอาหารธรรมดา ตบท้ายด้วยน�า้ผลไม้สกดัเยน็ 100% 
ไม่เจือสารปรุงแต่ง ที่ทางร้านลงทุนซื้อเครื่องสกัดเย็นเป็นของตัวเองเลยทีเดียว

พิกัด: ซ.พร้อมศรี 1 ถ.สุขุมวิท 39 เปิดบริการ: ทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น.
โทร.: 08 3656 6141, FB: Brekkie, www.brekkiebangkok.com

Veganerie Concept

ที่นี่มีจุดเริ่มต้นมาจากคุณแม่ของคุณจ๋า-ณปภัสสร (เจ้าของร้าน) มีอาการป่วย เธอจึงเริ่ม 
หันมาสนใจอาหารเพื่อสุขภาพ และอยากแบ่งปันให้คนอื่นมีสุขภาพดีตามไปด้วย เมนูของที่นี่เฮลตี้
สุดๆ ใช้เครื่องปรุงจากพืช ส่วนของทอดก็จะไม่ใช้น�้ามันเลย และเลือกใช้วัตถุดิบทดเเทนเนื้อสัตว์ 
แต่ให้รสชาติใกล้เคียงที่สุด เพราะเชื่อว่าหัวใจส�าคัญที่สุดก็คือรสชาติที่อร่อยนั่นเอง

พกิดั: ซ.เมธนีเิวศน์ ถ.สุขุมวิท 24 เปิดบรกิาร: วนัจนัทร์-พุธ และวันศกุร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-22.00 น. 
โทร.: 08 9628 8803, 08 7443 3728, FB: Vegan Bakery Bangkok, www.veganerie.co.th

Patom Organic Caf  Bangkok Flagship Store

 ท่ีนี่เสิร์ฟเมนูเพ่ือสุขภาพท่ีปรุงจากวัตถุดิบออร์แกนิกจากกลุ่มเกษตรกรมูลนิธิสังคมสุขใจ 
ของสวนสามพรานท่ีได้มาตรฐานสากลจึงเช่ือถือได้ในคุณภาพ คอนเซปต์ของร้านคือการเสิร์ฟ 
อาหารกล่องท่ีมสีดัส่วนของผกัอยูท่ี่ 200 กรมั ซ่ึงเป็นปรมิาณทีร่่างกายต้องการต่อวนั เมือ่อ่ิมท้องแล้ว 
ก่อนกลับบ้านยังมีผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติให้ซื้อติดไม้ติดมือไปอีกด้วย

พิกัด: ซ.ทองหล่อ 23 ถ.สุขุมวิท 55 เปิดบริการ: วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.30-18.00 น. 
(หยุดทุกวันจันทร์) โทร.: 0 2084 8649, FB: Patom, www.patom.com



สำารวจการแยกขยะในปี 2020 เหมือนหรือ 
ต่างจากเดิมอย่างไร?

“การแยกขยะ” เป็นสิ่งที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่
เด็กๆ บางโรงเรียนก็สอนวิธีการแยกขยะให้กับ
นักเรียน แต่วันน้ีเราจะมาขอฟื้นความทรงจ�ากัน 
นิดหนึ่ง รวมท้ังอัปเดตวิธีแยกขยะที่ถูกต้องและ 
เข้ากบัสถานการณ์ปี 2020 ทีไ่ม่ได้มแีค่การแยกขยะ
ตามประเภทให้ตรงกับสีของถังขยะอีกต่อไป สิ่งที่
ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วเกี่ยวกับการแยกขยะก็คือ

 ถังสีเขียว ส�าหรับขยะอินทรีย์ (Organic 
Waste) เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ ใบไม้

 ถงัสเีหลอืง ส�าหรบัขยะรไีซเคลิ (Recycling) 
เช่น ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก แรปห่อ
อาหาร กระดาษ กระป๋องน�้าอัดลม ฝาน�้าอัดลม

 ถังสีแดง ส�าหรับขยะมีพิษ (Hazardous 
Materials) เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋อง 
ยาฆ่าแมลง (ส่วนขยะประเภทแบตเตอรี่และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ต้องทิ้งแยกต่างหาก)

 ถังสีนำ้าเงิน ส�าหรับขยะฝังกลบ (Trash for 
Landfill) เช่น กระดาษช�าระใช้แล้ว กล่องกระดาษ
ช�าระ ซึง่เป็นขยะทีจ่�าเป็นต้องลดปรมิาณให้ได้มาก
ทีส่ดุใน พ.ศ. นี ้เพราะถ้าหากไม่ลดปรมิาณการใช้ 
ในอนาคตจะไม่มีพ้ืนที่ส�าหรับฝังกลบ ท�าให้เกิด
ภูเขาขยะขนาดมหึมาเพิ่มขึ้นอีกหลายลูก 

นอกจากการแยกขยะประเภทต่างๆ ให้ตรงกบั
สขีองถังขยะแล้ว สิง่ทีส่�าคญัและควรท�าเป็นอนัดบั
แรกคือ “การลดปริมาณการเกิดขยะให้ได้มาก
ที่สุด” โดยท�าได้ดังนี้

1. ลดปริมาณการใช้ 

2. น�ามาใช้ซ�า้

วิธีแยกขยะง่ายๆ ตามสไตล์คนยุค 2020 
ไม่ปล่อยให้เป็นภาระโลก
เม่ือถึงเวลาจัดการขยะท่ีบ้าน หลายคนจะ
ตกใจกับท้ังถุงด�าและกล่องอย่างมหาศาล 
ถ้ามีวิธีจัดสรรให้ถูกให้ดีแบบปี 2020 ขยะ 
จะไม่กลายเป็นแค่ “ขยะ” อีกต่อไปแน่ๆ  

ในระยะยาว ถ้าเราเทน�า้มันที่ใช้ทอดลงในท่อก็จะ
ต้องเกิดอาการท่อตันแน่ๆ และการทิ้งเศษอาหาร
ไปพร้อมๆ กับขยะอื่นๆ เพื่อฝังกลบจะก่อให้เกิด
ก๊าซเรอืนกระจก ดงัน้ันน่ีคอืวธิกีารทีถ่กูต้องในการ
ก�าจัดขยะประเภทดังกล่าว

ทำาอย่างไรกับนำ้ามันเก่าที่ใช้ทอดอาหารดี

 • อย่าเพิ่งทิ้ง ให้ลองไปถามร้านไก่ทอด 
  หมูทอด กล้วยทอด หรือร ้านรับซื้อ 
  น�า้มันเก่าดูก่อน

 • บางวัดในต่างจังหวัดก็รับบริจาคน�้ามัน 
  ทอดเก่าเพื่อน�าไปใช้เป็นน�้ามันตะเกียง 

 • สามารถน�าไปท�าเป ็นสบู ่ ได ้ด ้วยนะ  
  ลองดูสูตรตามชอบได้ในกูเกิล

 • หากจ�าเป็นต้องทิง้จรงิๆ กใ็ห้ทิง้ในถงุขยะ 
  ท่ีมีกระดาษรองรับก้นถุง แล้วทิ้งรวมกับ 
  ขยะฝังกลบที่ไม่สามารถน�ามารีไซเคิลได้

จัดการกับเศษอาหารที่กินเหลือ

 • อย่าท้ิงลงไปรวมในถงุขยะ เพราะความชืน้ 
  จะยังคงอยู่ ท�าให้ย่อยสลายช้ากว่าเดิม  
  แต่ให้เตรียมตะแกรงหรอืตะกร้าทีม่ตีาถี่ๆ   
  มากรองเศษอาหาร จากนั้นน�าไปหมัก 
  เพื่อท�าปุ๋ยหรือน�้าชีวภาพ 

3. รู้จักน�าไปรีไซเคิล ส่งต่อ หรือขายให้กับ 
  ผู้ที่รับรีไซเคิลขยะ

แยกให้ลึก ยุ่งตอนต้น แต่ได้ผลงามๆ ตอนท้าย

เพื่อให้การแยกขยะมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อสิง่แวดล้อมมากทีส่ดุ เราสามารถแยก 
ขยะจ�าพวกพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ถุง
พลาสตกิ แก้วพลาสตกิ บรรจภุณัฑ์พลาสตกิ กล่อง
นมยูเอชที ฝาขวดน�า้ หลอดดูดน�า้ หนังยาง ฯลฯ 
ออกจากกัน แล้วส่งไปรีไซเคิลได้ตามนี้

 • ขวดพลาสติก 
  สามารถน�าไปท�าเป็นผ้าไตรจีวร 

 • ถุงพลาสติก
  สามารถน�าไปท�าเป็นเชื้อเพลิง โดยล้าง 

  ท�าความสะอาด แยกประเภท แล้วส่งไปท่ี  
  ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม เลขที่ 213 หมู่ 2  
  ซ.พัฒนา 1 ต.ท ่ามะขาม อ.เมือง  
  จ.กาญจนบรุ ีสอบถามโทร. 08 1857 2500,  
  08 1378 2209

 • หลอดดูดนำ้า
  สามารถน�าไปประดิษฐ์เป็นหมอนส�าหรับ 

  ผูป่้วย 

นำ้ามันที่ใช้ทอด เศษอาหารที่กินเหลือ ต้องทิ้ง
อย่างไร?

 ถ้าคุณท�าครัว คุณจะรู้ว่าน�้ามันนี่นอกจาก 
น่าร�าคาญแล้วยงัเป็นอนัตรายต่อน�า้และทางเดนิน�า้ทิง้ 
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ใครไม่หันมองความเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม หรือมีเอี่ยวเรื่องการมีส่วนช่วยเหลือเยียวยาต้นตอความป่วยไข้ของธรรมชาติ ถือว่า 
หลุดประเด็นหลักวาระเร่งด่วนระดับสากลมากในนาทีน้ี  แม้แต่โลกของสินค้าด้านกีฬาและการออกก�าลังกายก็ยังมีส่วนค�านึงถึงสุขภาพโลก 
ในขณะท่ีไม่ท้ิงการค�านึงถึงสุขภาพตัวเราเอง เม่ือการดูแลตัวเองและดูแลโลกมาได้พร้อมๆ กัน ตัวอย่างเห็นใน 3 แบรนด์แอ็กทีฟแวร์ท่ีคิดค้น
ด้วยความคิด “สินค้าออกก�าลังกายจากวัสดุรีไซเคิล” ที่ไม่ใช่แค่การหยิบของเหลือใช้มาท�าประโยชน์ แต่เป็นการน�า “ขยะ” มาสร้างสรรค์เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ สะท้อนความใส่ใจทั้งตัวคุณและโลกใบนี้

รักทั้งเรา รักษ์ทั้งโลก 
กับชุดออกก�าลังรีไซเคิล

Flexi Lexi Fitness

แบรนด์แอ็กทีฟแวร์โดยคนไทยท่ีมีตลาด 
อยู่ทั่วโลก ทั้งจีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา 
และประเทศแถบยุโรป ซึ่งถือเป็นแบรนด์แรก
ของเอเชียที่มีชุดออกก�าลังกายรีไซเคิล กับ 
คอลเล็กชัน Under the Sea ที่น�าขยะขวด
พลาสตกิมาผลติเป็นเส้นใยพอลิเอสเทอร์ ก่อนจะ
ทอเป็นชดุออกก�าลงักาย โดยออกแบบลวดลาย
สดุน่ารกัลขิสทิธิเ์ฉพาะ Flexi Lexi Fitness เท่านัน้ 
เหล่าคนรักการออกก�าลังกายให้การตอบรับ 
เป็นอย่างดี เพราะได้ทั้งการสร้างสุขภาพที่ดี 
และได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน 

Adidas x Wanderlust

จริ งๆ แล ้ วหลั กการของ โยคะก็คื อ 
การก�าหนดลมหายใจ และการใช้ชีวติอย่างสมถะ 
กลมกลนืกบัธรรมชาต ิซึง่จะว่าไปกเ็ข้ากบัคอนเซปต์
รักษ์โลกเหมือนกันนะ อย่างแบรนด์ Adidas ที่
ป๊ิงไอเดยีน�าเศษพลาสติกซึง่ถอืเป็น 80% ของขยะ 
ในมหาสมทุรมาสร้างสรรค์เป็นคอลเลก็ชนัโยคะ 
Adidas x Wanderlust มีทั้งบราออกก�าลังกาย
แจ็กเก็ต เลกก้ิง กางเกงขาสั้น และกระเป๋า 
โดยการออกแบบแต่ละชิน้ได้แรงบนัดาลใจจาก
พลังของผืนมหาสมุทร ผสมผสานกับลวดลาย
กราฟิก

Girlfriend Collective

แบรนด์ชดุออกก�าลงักายส�าหรบัสาวๆ จาก 
สหรฐัอเมรกิากข็อร่วมรกัษ์โลกด้วยคน ด้วยการตัง้ 
เป้าหมายว่าจะสร้างสรรค์ชุดออกก�าลังกายท่ี
เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ท่ีมาพร้อมดไีซน์น่าสนใจ 
เปิดตัวได้ปังสุดๆ ด้วยเลกกิ้งที่ผลิตจากขวด
พลาสติกรไีซเคลิ ทีท่างแบรนด์เคลมว่าเพยีงแค่
ใส่เลกกิ้งตัวนี้ก็สามารถลดขยะขวดพลาสติก 
ได้ถึง 25 ขวด และเมื่อถึงวันวางจ�าหน่ายจริง 
เพียงวันแรกก็สามารถท�ายอดขายได้มากถึง 
10,000 ตัว 
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เที่ยวสองขาทั่วเมืองปลอดมลพิษ 
อัมสเตอร์ดัม 
ถ้าพูดถึงเมืองท่ีติดอันดับ Green City เมืองสีเขียวปลอดมลพิษท่ีติดอันดับโลกน้ัน แน่นอนว่าต้องมีชื่อของ “อัมสเตอร์ดัม” เมืองหลวงของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ติดโผไปด้วย เพราะการเดินทางเส้นหลักในอมัสเตอร์ดมัน้ันคอืจกัรยาน รองลงมาคอืรถรางซึง่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษแต่อย่างใด 
ไม่นบัรวมการรณรงค์ให้ใช้รถไฟฟ้า พร้อมจดุจอดเตมิพลังงานไฟฟ้าสาธารณะท่ีมีให้เห็นอยูท่ั่วไป และล่าสุดกับการผลักดนัให้อาคารบ้านเรอืน
หันมาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งคาดว่าในปี 2020 น้ีจะมีมากถึง 92,000 อาคารเลยทีเดียว ส�าหรับใครท่ีสนใจจะลองเท่ียวแบบกรีนๆ 
กับเส้นทางจักรยานที่อัมสเตอร์ดัม เรามีพิกัดมาฝาก รับประกันว่าเที่ยวง่าย สนุก และปลอดภัยอย่างแน่นอน

ทัวร์เมืองเก่าริมคลอง

ตัวเมืองเก่าอัมสเตอร์ดัมนั้นเป็นมิตรแก่การเดินเที่ยวมาก ยิ่งมี
จักรยานก็จะยิ่งท�าให้คลอ่งตัว ทั่วทั้งเมืองมเีลนจักรยานรวมทั้งจดุจอด
รถจักรยานโดยเฉพาะ ท้ังยังสามารถเช่าจักรยานได้จากเกสต์เฮาส์ 
โรงแรมต่างๆ แต่ถ้าไม่รูจ้ะเริม่ตรงไหนแนะน�าย่าน Jordaan และถนน 
Nine Streets ซึ่งตัดผ่านย่านชอปปิง สถานที่เที่ยวไฮไลต์ และคลองที่
สามารถต่อโปรแกรมเรือชมเมืองได้ด้วย นอกจากบ้าน Anne Frank 
ตลาด Albert Cuypmarkt ห้ามพลาดพิพิธภัณฑ์ Rijksmuseum 
พร้อมถ่ายรูปคู ่ป ้าย I Amsterdam เช็กอินให้รู ้ว ่าได้มาเยือน 
อัมสเตอร์ดัมแล้ว  

Travel Tips: ข้อแนะน�าคือ ควรปั่นบนเส้นทางจักรยานอย่างเคร่งครัด 
และข้อควรระวังคือ จักรยานทุกคันหน้าตาคล้ายๆ กันไปหมด 
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หมู่บ้านกังหันลม Zaandam

จากอัมสเตอร์ดัมสามารถขนจักรยานใส่รถไฟมุ่งขึ้น 
ทางเหนือไปลงที่สถานี Zaandijk Zaanse Schans 
แล้วปั่นต่อไปยังหมู่บ้านกังหันลม Zaandam ซ่ึงเป็น
พื้นที่ท�าการเกษตรดั้งเดิมที่ เต็มไปด้วยกังหันลม 
เพือ่สร้างระบบวดิน�า้ท�าการชลประทานเข้าฟาร์ม ปัจจบุนั 
ที่น่ีเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม จะเดินทัวร์ก็ชิล 
หรอืจะป่ันจกัรยานกส็ามารลดัเลาะตามฟาร์มต่างๆ ได้
สนกุมาก ระหว่างทางจะมร้ีานน่ารกัๆ รวมท้ังพพิธิภณัฑ์
ให้เราได้เดินขึ้นไปด้านบนสุดของกังหันลมเพื่อชม
โครงสร้างภายใน

Travel Tips: หากจะน�าจักรยานข้ึนรถไฟให้มองหา 
โซนจักรยานให้ดีๆ เพราะรถไฟที่นี่มีที่จัดเก็บจักรยาน
แยกจากที่นั่งทั่วไป

เส้นทางดอกไม้แห่ง Lisse

 เมื่อฤดูร้อนมาเยือน เมือง Lisse 
ซึ่งตั้งอยู ่ห่างอัมสเตอร์ดัมไปราว 29 
กโิลเมตรจะคลาคล�า่ไปด้วยนักท่องเทีย่ว 
จากทั่วโลก โดยไฮไลต์ของเมืองน้ีคือ
สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ซึ่ง 
อัดแน่นไปด้วยทิวลิปกว่า 7 ล้านต้น 
สามารถชมได้เพลินทั้งวัน อีกไฮไลต์ที่
ห้ามพลาดเลยจรงิๆ คอืการเช่าจกัรยาน 
ปั ่นชมแปลงทิวลิปของเกษตรกรที่
กระจายอยู่ทัว่ทัง้เมอืง สามารถแวะจอด
ถ่ายรูปได้ทุกจุด แต่เนื่องจากแต่ละจุด
สวยมาก จึงขอแนะน�าให้เตรียมเวลา 
ไม่ต�่ากว่าครึ่งค่อนวัน

Travel Tips: เดินทางง่ายนิดเดียว 
ด้วยรถบัสจากอัมสเตอร์ดัม เที่ยวสวน
เสร็จก็เช่าจักรยานได้ที่สวนเลย
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BKI ยืนยันความแข็งแกร่งเป็นประกันวนิาศภยัท่ีเข้มแข็งของไทย
ยืนหยัดเป็นหนึ่งในบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้มแข็งของประเทศไทย สำาหรับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) หรือ BKI ที่ยังคงครองอันดับ 

ความน่าเชื่อถือทางการเงินจาก Standard & Poor’s หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำาของโลก ที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้บริษัทฯ อยู่ที่ระดับ 
A- (Stable) (ณ วนัที ่22 พฤศจกิายน 2562) สะท้อนความเป็นผูน้ำาในธรุกจิประกนัวนิาศภยัทีย่งัคงครองความแขง็แกร่งด้านเงนิทนุ ด้วยเงนิกองทนุและสนิทรพัย์
ท่ีมั่นคง มีความสามารถทางการแข่งขันด้วยผลประกอบการที่ดี รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีในระดับท่ีน่าพึงพอใจ ถือเป็นหน่ึงในบริษัทประกันวินาศภัยที ่
เข้มแข็งของประเทศไทยที่ลูกค้าไว้วางใจในบริการ

BKI ปี 62 ก�าไรสวนกระแสเพิม่ข้ึนถงึ 1.8% 
ดร.อภิสิทธ์ิ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท 

กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยถึงผลการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ ในปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ว่ามีเบี้ยประกันภัยรับรวม 
21,008.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีเบี้ยประกันภัย 17,326.2 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 มีกำาไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการ
ดำาเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว 1,161.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.9 
รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,624.6 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.3 มีกำาไร 
ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,786.0 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว 
บรษิทัฯ มกีำาไรสทุธ ิ2,451.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.8 และมีกำาไร
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 23.02 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำาหรับผลประกอบการไตรมาสท่ี 4 
ปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5 บาท รวมทั้งปี 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 14 บาท
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BKI มอบสนิไหม PA 1st Smart
คุณพิบูล พุฒิพันธ์พงศ์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทน

บริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st Smart จ�านวนเงิน 1,040,000 บาท 
ให้แก่คณุนชุนารถ หมดัอาดมั (ที ่2 จากขวา) ผูร้บัประโยชน์ซึง่เป็นมารดาของคณุนสุรา จรีวงศ์สนุทร 
ผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ โดยมีคุณสุพาศน์ วิริยะรังสฤษฎ์ (ขวาสุด) ผู้จัดการ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาปาดังเบซาร์ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ 
สาขาปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา

BKI มอบสนิไหมอบัุตเิหตสุ่วนบุคคล VIP 
คุณจิรัญญา ใจกล้า (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการสาขาสุรินทร์ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทน

บริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA VIP จ�านวนเงิน 3,120,000 บาท ให้แก่ 
ด.ญ.ณภัทร ทองหล่อ (ที ่2 จากซ้าย) ผู้รบัประโยชน์ซึง่เป็นบตุรของคุณสรุรีตัน์ ปานพมิ ผูเ้อาประกนัภยั 
ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ โดยมีคุณวรรณรัตน์ หมั่นเสมอ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ 
สาขาปะค�า ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาปะค�า จังหวัดบุรีรัมย์

กรุงเทพประกันภัยขอขอบพระคุณลูกค้า/คู่ค้าที่ให้การตอบรับวารสาร BKI News ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพ่ือให้การส่งวารสาร 
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน และสิทธิพิเศษผ่านทางอีเมลของลูกค้า/คู่ค้าสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษัทฯ จึงขอสอบถามความประสงค์การรับวารสาร BKI News 
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้

จาก BKI ถึงผู้อ่านเพื่อพร้อมเข้าสู่การบังคับใช้ 

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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