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	 ในช่่วงที่่�ผ่่านมารถยนต์์ไฟฟ้า	หรอื	Electric	Vehicle	(EV) 
ได้้รบัความสนใจจากผ่้บ้รโิภคมากขึ้้�นเรื�อยๆ	 ไม่เพ่ียงเพีราะ
รถยนต์์กลุ่่ม่น่�เป็็นมติ์รกบัสิ�งแวด้ลุ้่อมเท่ี่านั�น	แต่์ภาครฐัยงัออก
มาต์รการส่งเสริมการใช้่รถยนต์์ไฟฟ้ามากมาย	 ซึ่้�งส่งผ่ลุ่ให้
ราคารถยนต์์ไฟฟ้ามก่ารป็รับลุ่ด้ลุ่ง	 เมื�อรวมกับสถานการณ์์
ราคาน�ำมันเช่ื�อเพีลิุ่งป็รับตั์วสง้ข้ึ้�นอย่างต่์อเนื�อง	รถยนต์์ไฟฟ้า
จง้เป็็นที่างเลืุ่อกขึ้องการเด้นิที่างที่่�เหมาะสมที่่�สด่้

	 คอลัุ่มน์	Cover	Story	เลุ่่มน่�จ้งขึ้อพีามาร้จ้กัรถยนต์์ไฟฟ้า
ในที่่กด้้านอย่างครบถ้วน	 ต์ั�งแต่์ป็ระเภที่ขึ้องรถยนต์์ไฟฟ้า	
การเต์ร่ยมต์ัวก่อนใช้่งาน	 รวมถ้งข้ึ้อด้่	 แลุ่ะการด้้แลุ่รักษา 
เพืี�อให้เราเข้ึ้าใจแลุ่ะใช้่งานรถยนต์์ไฟฟ้าได้้อย่างถ้กต้์อง 
แต่์ความลุ่�ำสมัยยังไม่หมด้แค่น่�	ใน	Smart	Living	ยงัแนะนำ
การป็ลุ่ก้พืีช่ผ่กัในบ้านให้เป็็นเรื�องง่ายด้าย	ด้้วยระบบอตั์โนมติั์
ที่่�จะที่ำหน้าที่่�แที่นเราที่่กอย่าง	 เพี่ยงแค่เส่ยบป็ลุ่ั�กแลุ่ะเปิ็ด้
เครื�องเท่ี่านั�น

	 นอกจากเรื�องราวอันที่ันสมัยแลุ้่ว	 อาหารการกินแลุ่ะ 
จติ์ใจกส็ำคญัไม่แพ้ีกนั	 เริ�มต้์นที่่�คอลุ่มัน์	 Food	 ช่วนคณ่์มา 
รบัป็ระที่านผ่กัสลุ่ดั้ยอด้ฮิติ์	 เพีราะอด่้มไป็ด้้วยคณ่์ป็ระโยช่น์	
สารอาหาร	 แลุ่ะแร่ธาต่์ท่ี่�ด้ต่่์อสข่ึ้ภาพีร่างกาย	 ส่วน	 Health/
Well-Being	แนะนำการฝึึกหายใจง่ายๆ	ที่่�สร้างความสข่ึ้แลุ่ะ
คลุ่ายเครย่ด้ได้้ที่ก่วัน	

	 แต่์ใครอยากวางแผ่นเด้นิที่างพีกัผ่่อนยาวๆ	 ช่่วงป็ลุ่ายปี็	
คอลัุ่มน์	Travel	เอาใจนกัเด้นิที่างที่่�อยากต์ั�งแคมป์็ช่่วงป็ลุ่ายปี็		
ด้้วย	 5	 จด่้กางเต์น็ท์ี่ที่่�ด่้ท่ี่�สด่้	 เพีราะโอบลุ้่อมด้้วยธรรมช่าต์ิ	
ที่ะเลุ่หมอก	 แลุ่ะอากาศหนาว	 ซึ่้�งต้์องจองแลุ่ะเต์ร่ยมต์ัว 
ลุ่่วงหน้าเนิ�นๆ	รบัรองว่าไป็แลุ้่วไม่ม่ผ่ดิ้หวงัแน่นอน

	 นอกจากน่�แลุ้่วยังมเ่รื�องราวข่ึ้าวสารมากมายขึ้องกร่งเที่พี
ป็ระกันภยัให้ต์ดิ้ต์ามกนัใน	We	are	Together

สธุุิดา มั่ลิลา
Contributing Editor



BKI ยึึดม่ั่�นความั่โปร่่งใสในการ่ดำเนินธุรุ่กจิ 
ร่บ่มั่อบปร่ะกาศนียึบ่ตร่ร่บ่ร่องการ่เป็นสมั่าชิกิ
แนวร่่วมั่ต่อต้านคอร์่ร่ป่ชิน่ของภาคเอกชินไทยึ 
ต่อเน่�องเป็นปีที� 3

ด้ร.อภิสิที่ธิ�	อนันต์นาถรัต์น	ป็ระธานคณ์ะผ่้้บริหารแลุ่ะกรรมการผ่้้อำนวยการใหญ่	บริษัที่	กร่งเที่พี
ป็ระกันภัย	จำกัด้	(มหาช่น)	หรือ	BKI	รับมอบป็ระกาศน่ยบัต์รรับรองการเป็็นสมาช่ิกแนวร่วมต์่อต์้าน
คอร์รัป็ช่ันขึ้องภาคเอกช่นไที่ย	(Thai	Private	Sector	Collective	Action	Against	Corruption:	CAC)	
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัที่ไที่ย	(IOD)	ป็ระจำป็ี	2564	โด้ยบริษัที่ฯ	ได้้รับต์่อเนื�องเป็็น 
ป็ีที่่�	3	ต์ั�งแต์่ปี็	2562	แลุ่ะป็ี	2563

บรษัิที่ฯ	ได้รั้บมอบป็ระกาศนย่บัต์รดั้งกลุ่่าวเนื�องจากมก่ระบวนการที่ำงานเพีื�อป้็องกันการที่จ่ริต์แลุ่ะ
คอร์รัป็ชั่นในที่่กขึ้ั�นต์อน	 ม่การจัด้อบรมให้แก่ผ่้้บริหารแลุ่ะพีนักงานที่่กระดั้บให้ม่ความร้้ความเข้ึ้าใจ 
เก่�ยวกับนโยบายต์่อต้์านการคอร์รัป็ช่ันแลุ่ะจริยธรรมธ่รกิจ	แลุ่ะยังเป็็นการต์อกย�ำถ้งความม่่งมั�นในการ 
ด้ำเนินธ่รกิจด้้วยความโป็ร่งใส	 ม่ธรรมาภิบาลุ่ต์ามหลุ่ักการกำกับด้้แลุ่กิจการท่ี่�ด่้	 นอกจากน่�บริษัที่ฯ 
ม่การป็ระช่าสัมพีันธ์แลุ่ะเชิ่ญช่วนค้่ค้าแลุ่ะผ้้่ที่่�ม่ส่วนเก่�ยวข้ึ้องที่างธ่รกิจเขึ้้าร่วมเป็็นภาค่เครือขึ้่าย 
แนวร่วมต์่อต์้านคอร์รัป็ช่ันขึ้องภาคเอกช่นไที่ย	(CAC)	เพีื�อร่วมกันแก้ไขึ้ป็ัญหาที่่จริต์คอร์รัป็ช่ัน
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EV การ่เดินทางเพื่่�ออนาคต
รีถยนิต์ ไฟฟ้ากลายมั่าเป็นิกรีะแสมั่าแรีงที�สุดในิปีนีิ� เพื่รีาะนิอกจากกรีะแสตื�นิต่วในิปัญหาสิ�งแวดล้อมั่แล้ว เรีาย่งเผัชิญรีาคานิำ�าม่ั่นิ 
เชื�อเพื่ลิงปรี่บต่วสูงข้�นิอย่างรีวดเรี็ว ปรีะจวบเหมั่าะก่บที�ภาครี่ฐออกมั่าตรีการีด้านิภาษีีและเงินิสนิ่บสนุินิเพ่ื่�อให้รีาคารีถยนิต์ไฟฟ้าถูกลง 
ปัจจ่ยท่�งหมั่ดนีิ�จ้งกรีะตุ้นิให้หลายคนิห่นิมั่าสนิใจรีถยนิต์ไฟฟ้ามั่ากข้�นิ แต่ก่อนิจะต่ดสินิใจมีั่รีถยนิต์ไฟฟ้าส่กค่นิ เรีามั่าทำาความั่รีู้จ่กและ 
เตรีียมั่ความั่พื่รี้อมั่ก่อนิใช้งานิก่นิ

รีถยนิต์ไฟฟ้าคืออะไรี 

	 เมื�อพี้ด้ถ้งรถยนต์์ไฟฟ้า	 หลุ่ายคนค่้นห้แลุ่ะเร่ยกกันติ์ด้ป็ากว่า	 EV 
ซึ่้�งย่อมาจากชื่�อเต์ม็ๆ	ว่า	Electric	Vehicle	หมายถ้งยานพีาหนะที่่�ขึ้บัเคลุ่ื�อน
ด้้วยมอเต์อร์ไฟฟ้า	 โด้ยระบบขึ้องรถยนต์์ไฟฟ้าจะเก็บพีลุ่ังงานเอาไว้ใน
แบต์เต์อร่�แลุ่ะแป็ลุ่งออกมาเป็็นพีลัุ่งงานในการขัึ้บเคลืุ่�อนยานพีาหนะดั้งกลุ่่าว	
ที่ั�งน่�ยงัรวมถง้รถยนต์์ไฟฟ้าที่่�มก่ารที่ำงานเป็็นแบบผ่สมระหว่างเครื�องยนต์์
สนัด้าป็ภายในแลุ่ะมอเต์อร์ไฟฟ้า	 แลุ่ะรถยนต์์ที่่�ใช้่เที่คโนโลุ่ยก๊่าช่ไฮิโด้รเจน 
ในการผ่ลุ่ติ์พีลุ่งังานไฟฟ้าจากเซึ่ลุ่ล์ุ่เช่ื�อเพีลุ่งิ	 เพีื�อแป็ลุ่งมาเป็็นกำลุ่งัในการ 
ขึ้บัเคลุ่ื�อน	กล้็ุ่วนถอืว่าเป็็นยานยนต์์ไฟฟ้าด้้วยเช่่นกนั

ปรีะเภทของรีถยนิต์ไฟฟ้า

ในปั็จจบ่นัรถยนต์์ไฟฟ้าสามารถแบ่งต์ามเที่คโนโลุ่ยอ่อกเป็็น	4	ป็ระเภที่หลุ่กั 
ได้้แก่

 • รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% หรอื Battery Electric Vehicle (BEV) 
แต่์หลุ่ายคนมักเรย่กสั�นๆ	 ว่า	EV	(Electric	Vehicle)	 เป็็นยานพีาหนะท่ี่�ใช้่
เพ่ียงพีลุ่งังานไฟฟ้าอย่างเด้ย่ว	100%	ในการขัึ้บเคลุ่ื�อนแลุ่ะสามารถช่าร์จไฟ
เมื�อแบต์เต์อร่�หมด้ได้้	โด้ยรถยนต์์ไฟฟ้าช่นดิ้น่�จะมอ่งค์ป็ระกอบหลุ่กัๆ	สำหรบั
การขึ้บัเคลุ่ื�อนคอืแบต์เต์อร่�	 อป่็กรณ์์แป็ลุ่งกระแสไฟฟ้า	 แลุ่ะมอเต์อร์ไฟฟ้า 
ดั้งนั�นรถยนต์์ช่นดิ้น่�จะไม่มเ่ครื�องยนต์์ที่่�ใช้่น�ำมนัเช่ื�อเพีลุ่งิอย่างสิ�นเช่งิ
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 • รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle: HEV)
เป็็นหน้�งในเที่คโนโลุ่ย่รถยนต์์ไฟฟ้าท่ี่�เข้ึ้ามาม่บที่บาที่ในป็ระเที่ศไที่ยอย่าง
ยาวนาน	รถยนต์์ช่นดิ้น่�จะมเ่ครื�องยนต์์สนัด้าป็ภายในเป็็นหลุ่กั	แต่์มม่อเต์อร์
แลุ่ะแบต์เต์อร่�คอยช่่วยเสรมิการที่ำงานขึ้องเครื�องยนต์์	 เช่่นเด้ย่วกบัรถยนต์์
แบบ	Plug-in	Hybrid	แต่์แต์กต่์างต์รงที่่�รถยนต์์ช่นดิ้น่�ไม่สามารถช่าร์จไฟฟ้า
ได้้โด้ยต์รง	 ซ้ึ่�งโด้ยป็กติ์รถยนต์์ป็ระเภที่น่�จะมก่ารช่าร์จไฟฟ้าเข้ึ้าส่้แบต์เต์อร่�
จากการที่ำงานขึ้องเครื�องยนต์์	เมื�อมพ่ีลุ่งังานมากพีอ	ระบบจะเลุ่อืกที่ำงาน
ด้้วยมอเต์อร์ไฟฟ้าโด้ยอัต์โนมติั์	เพีื�อให้การขึ้บัข่ึ้�มป่็ระสิที่ธภิาพีส้งสด่้	

 • รถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั�ก-อินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle: PHEV)	เป็็นยานยนต์์ไฟฟ้าท่ี่�พีฒันาต่์อมาจากยานยนต์์ไฟฟ้าไฮิบรดิ้	
โด้ยยังคงใช้่เครื�องยนต์์สันด้าป็ภายในควบค้่กับระบบไฟฟ้า	 แต่์สามารถ 
เส่ยบป็ลุ่ั�กช่าร์จไฟได้้จากภายนอก	 หรือ	 Plug-in	 ที่ําให้ยานยนต์์ช่นิด้น่� 
สามารถใช้่พีลุ่งังานจาก	2	แหลุ่่งพีร้อมกนั	จง้สามารถวิ�งในระยะที่างไกลุ่แลุ่ะ 
ที่ำความเร็วได้้มากข้ึ้�นด้้วย	

 • รถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เช้ือเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle: FCEV) 
เป็็นรถยนต์์ไฟฟ้าท่ี่�ขึ้บัเคลุ่ื�อนแลุ่ะใช้่พีลุ่งังานไฟฟ้าที่่�ผ่ลุ่ติ์จากเซึ่ลุ่ล์ุ่เชื่�อเพีลิุ่ง	
(Fuel	Cell)	 โด้ยเป็็นเชื่�อเพีลุ่งิไฮิโด้รเจนจากการเต์มิเชื่�อเพีลิุ่งภายนอก	ไม่ม่
การป็ลุ่่อยมลุ่พิีษแลุ่ะก๊าซึ่คาร์บอนได้ออกไซึ่ด์้จากรถยนต์์โด้ยต์รง	จะมเ่พีย่ง
การป็ลุ่ด้ป็ลุ่่อยน�ำเท่ี่านั�น	จง้เป็็นเที่คโนโลุ่ย่ที่่�บรษัิที่รถยนต์์เชื่�อว่าเป็็นคาํต์อบ
ที่่�แท้ี่จริงขึ้องพีลัุ่งงานสะอาด้ในอนาคต์

เตรีียมั่ต่วก่อนิใช้รีถยนิต์ไฟฟ้า

	 เมื�อเราต์ัด้สินใจจะม่รถยนต์์ไฟฟ้าสักคัน	 ควรเต์ร่ยมความพีร้อม 
ต์ั�งแต่์การตั์ด้สนิใจไป็จนถง้การวางแผ่นขัึ้บข่ึ้�อย่างครบถ้วน	 เพีื�อให้การขัึ้บขึ้่�
เป็็นไป็ได้้อย่างสะด้วกสบาย

 • ทำความเข้าใจรถยนต์ไฟฟ้าก่อนตัดสนิใจซือ้	 เพีราะรถยนต์์ไฟฟ้า 
ในต์ลุ่าด้ต์อนน่�ม่หลุ่ากหลุ่ายป็ระเภที่แลุ่ะหลุ่ายร่่นมากๆ	ต์ั�งแต่์ราคาไม่ก่�แสน
จนถง้ราคาหลุ่ายลุ้่านบาที่	ซึ่้�งแต่์ลุ่ะคนัม่สมรรถนะ	วิ�งระยะที่างจริง	การช่าร์จ
พีลุ่งังานไฟฟ้า	แลุ่ะรายลุ่ะเอ่ยด้อื�นๆ	ที่่�แต์กต่์างกัน	เราจง้ควรศก้ษาเพีื�อหา
รถยนต์์ไฟฟ้าที่่�ต์อบสนองความต้์องการตั์วเองได้้ด่้ท่ี่�สด่้

 • เตรียมระบบไฟฟ้าในบ้าน	 ถือเป็็นหัวใจสำคัญขึ้องรถยนต์์ไฟฟ้า 
หากไม่เต์ร่ยมพีร้อมจะเกดิ้ปั็ญหากระแสไฟฟ้าไม่เพีย่งพีอสำหรบัการช่าร์จแลุ่ะ
ใช้่ไฟในบ้าน	 ง่ายท่ี่�สด่้แนะนำให้ติ์ด้ต่์อการไฟฟ้านครหลุ่วงหรือส่วนภ้มิภาค
เพีื�อขึ้อติ์ด้ตั์�งมิเต์อร์ใหม่ขึ้นาด้	30	(100)	แอมป์็	พีร้อมเดิ้นสายไฟแยกอก่วงจร	
แลุ่ะขึ้อไฟเพิี�มสำหรบัรองรบัการช่าร์จรถยนต์์ไฟฟ้าโด้ยเฉพีาะ

 • เตรยีมจุดชาร์จไฟฟ้า การช่าร์จรถยนต์์ไฟฟ้าหน้�งคนัใช้่พีลุ่งังานไฟฟ้า
มากกว่าอ่ป็กรณ์์ไฟฟ้าขึ้นาด้ใหญ่	 ด้ังนั�นจ่ด้ช่าร์จไฟฟ้าควรต่์อต์รงมาจาก 
ต้้์ควบค่มไฟหลุ่ักขึ้องบ้าน	 แลุ่ะไม่ม่การต่์อพ่ีวงใช้่กับเครื�องใช้่ไฟฟ้าอื�นๆ	
สำหรับใครท่ี่�จะต์ดิ้ต์ั�งเครื�องช่าร์จ	 EV	Charger	 ควรติ์ด้ต์ั�งห่างจากรถยนต์์
ไฟฟ้าไม่เกิน	5	เมต์ร	เพีราะสายเครื�องช่าร์จมักมค่วามยาว	5-7	เมต์รเท่ี่านั�น	
แลุ่ะเลืุ่อกจ่ด้ที่่�อย้่ใต้์หลัุ่งคา	 เพีื�อป้็องกันลุ่ะอองฝึนแลุ่ะรักษาการใช้่งาน 
ได้้ยาวนานมากขึ้้�น

 • ปรับพฤติกรรมเสียบปลั�กชาร์จทกุวนั	 แม้ว่ารถยนต์์ไฟฟ้าหลุ่ายร่่น 
จะมร่ะยะที่างวิ�งเกนิกว่า	200	กิโลุ่เมต์รหรือเที่ย่บเท่ี่ากับการขึ้บัในเมอืง	2	วัน
ได้้สบายๆ	แต่์หลุ่ายครั�งเรามักป็ระสบเหต์ฉ่ก่เฉินหรอืเป็ลุ่่�ยนแผ่นการเดิ้นที่าง
กะทัี่นหนัได้้	ที่างที่่�ด้ค่วรช่าร์จไฟให้เต์ม็	100%	ในที่ก่วนั

 • โหลดแอปพลเิคชนัจดุชาร์จไว้ในสมาร์ตโฟน	 เพีราะแอป็พีลุ่เิคช่นั
เหลุ่่าน่�จะให้ข้ึ้อม้ลุ่สถาน่หรือจ่ด้ช่าร์จท่ี่�กระจายอย้่ที่ั�วเมืองแลุ่ะต่์างจังหวัด้ 
ส่งผ่ลุ่ให้เราสามารถวางแผ่นการเดิ้นที่างแลุ่ะช่่วยป็ระหยัด้เวลุ่าในการเดิ้นที่าง
อก่ด้้วย

ข้อดีของรีถยนิต์ไฟฟ้า

 • ลดมลพิษในอากาศ เพีราะรถยนต์์ไฟฟ้าขัึ้บเคลุ่ื�อนด้้วยมอเต์อร์
ไฟฟ้า	 100%	 ไม่ม่การเผ่าไหม้ขึ้องเครื�องยนต์์	 จ้งไม่ที่ำให้เกิด้ควัน 
ไม่เกิด้ไอเส่ย	 แลุ่ะมลุ่ภาวะที่างอากาศ	 อันเป็็นปั็จจัยสำคัญในการ 
ลุ่ด้ปั็ญหาภาวะโลุ่กร้อนต์ามไป็ด้้วย

 • ลดค่าใช้จ่ายจากการเติมน้ำมนั	 เป็็นข้ึ้อด้ท่ี่่�หลุ่ายคนคำนง้ถง้
เป็็นพิีเศษ	เนื�องจากน�ำมันเช่ื�อเพีลิุ่งที่่�ใช้่อย้ใ่นปั็จจบั่นมร่าคาค่อนข้ึ้างสง้
แลุ่ะผ่ันผ่วน	 แม้ว่าค่าไฟฟ้าม่แนวโน้มส้งขึ้้�น	 แต่์เมื�อเท่ี่ยบค่าน�ำมัน 
เช่ื�อเพีลุ่งิแลุ้่ว	รถยนต์์ไฟฟ้ายังช่่วยเราป็ระหยัด้เงินได้้มากกว่า

 • ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง เพีราะรถช่นิด้น่�ม่ช่ิ�นส่วนกลุ่ไก 
ในการขัึ้บเคลุ่ื�อนน้อยกว่ารถยนต์์ใช้่เครื�องยนต์์สันด้าป็ภายใน	 ที่ำให้ 
ค่าซ่ึ่อมบำร่งนั�นม่ราคาที่่�ถ้กกว่า	 อย่างไรก็ด้่รถยนต์์ไฟฟ้ายังคงม่ค่า 
ซ่ึ่อมบำรง่ชิ่�นส่วนหลัุ่กๆ	โด้ยเฉพีาะแบต์เต์อร่�ที่่�มร่าคาค่อนข้ึ้างสง้พีอๆ	
กบัช่ิ�นส่วนสำคญัขึ้องรถยนต์์ที่่�ใช้่น�ำมนัเช่ื�อเพีลุ่งิเลุ่ยที่เ่ด่้ยว

 • ความเงียบของเครื่องยนต์ เพีราะรถยนต์์ช่นิด้น่�ส่งพีลุ่ังงาน
ไฟฟ้าจากแบต์เต์อร่�ส้ม่อเต์อร์เพีื�อที่ำการขึ้บัเคลุ่ื�อนโด้ยต์รง	 ไม่มก่าร 
เผ่าไหม้แบบเครื�องยนต์์สนัด้าป็ภายใน	 จ้งที่ำให้เส่ยงขึ้องการที่ำงาน 
ขึ้องรถยนต์์ไฟฟ้านั�นเง่ยบกว่ารถยนต์์ที่่�ใช้่น�ำมันเช่ื�อเพีลุ่ิงหลุ่ายเท่ี่า 
จง้ไม่สร้างเสย่งรบกวนผ้้่ใช้่ถนนอ่กต่์อไป็	
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ดูแลรีถยนิต์ไฟฟ้าให้พื่ร้ีอมั่เสมั่อ

แม้ไม่มเ่ครื�องยนต์์สนัด้าป็ภายในแบบรถยนต์์ที่ั�วไป็	แต่์ยังมอ่ก่หลุ่ายส่วน
ที่่�ต้์องหมั�นสงัเกต์แลุ่ะต์รวจสอบ	เพีื�อให้รถยนต์์ไฟฟ้าสามารถใช้่งานได้้อย่าง
สมบร้ณ์์แบบแลุ่ะไม่เป็็นสาเหต์ข่ึ้องอบั่ติ์เหต่์หรืออนัต์รายใด้ๆ	ท่ี่�จะเกดิ้ขึ้้�นได้้

 • เครือ่งยนต์ แม้ว่าไม่มเ่ครื�องยนต์์สนัด้าป็ภายในแบบรถยนต์์ใช้่น�ำมัน
เป็็นเช่ื�อเพีลิุ่ง	แต่์กม็ม่อเต์อร์ไฟฟ้าเข้ึ้ามาแที่นที่่�	ภายในมอเต์อร์ป็ระกอบด้้วย
ช่ิ�นส่วนท่ี่�ไม่ซึ่บัซ้ึ่อนแลุ่ะไม่มข่ึ้องเหลุ่วหรือกรองขึ้องเหลุ่วแบบเครื�องยนต์์ที่ั�วไป็	
ดั้งนั�นการด้้แลุ่ในส่วนน่�จะเหลุ่อืเพ่ียงสังเกต์ด้้วยสายต์าหรอืฟังเสย่งผ่ดิ้ป็กต์ิ	
แลุ่ะส่งเข้ึ้าศ้นย์ต์รวจเช็่กแลุ่ะบำรง่รกัษาต์ามวาระเท่ี่านั�น

 • ระบบพลงังาน ในขึ้ณ์ะที่่�รถยนต์์ที่ั�วไป็จะต้์องบำร่งรกัษาถงัน�ำมนั
แลุ่ะระบบจ่ายน�ำมันซ้ึ่�งมช่่ิ�นส่วนอะไหลุ่่มากมาย	 แต่์รถยนต์์ไฟฟ้าจะมเ่พ่ียง
ระบบจ่ายพีลุ่งังานแลุ่ะแบต์เต์อร่�	หน้�งในวธิบ่ำรง่รกัษาคอื	ช่าร์จไฟเต์ม็	100%	
ที่ก่ครั�งเมื�อช่าร์จ	ซ้ึ่�งใช้่เวลุ่าค่อนข้ึ้างมาก	หากที่ำไม่ได้้แนะนำให้ที่ำอย่างน้อย
สปั็ด้าห์ลุ่ะ	1	ครั�ง	เพีื�อกระต์่น้เซึ่ลุ่ล์ุ่ภายในแบต์เต์อร่�ให้ที่ำงาน	ท่ี่�เหลุ่อืส่งเข้ึ้า
ศน้ย์ต์รวจเช็่กแลุ่ะบำรง่รกัษาต์ามป็กต์ิ

 • ระบบควบคุมและระบบปรับอากาศ เร�มิต้์นที่่�การต์รวจสอบเบรก 
ว่ายังที่ำงานได้้ด้่อย้่หรือไม่	 ผ้่าเบรกส้กหรอมากน้อยแค่ไหน	 แลุ่ะเป็ลุ่่�ยน 
น�ำมนัเบรกเมื�อครบกำหนด้	 ส่วนระบบเลุ่่�ยวแลุ่ะช่่วงลุ่่างจะอาศัยการสังเกต์
จากการขึ้ับรถในแต่์ลุ่ะวัน	 เช่่น	 เลุ่่�ยวแลุ้่วเกิด้เส่ยงดั้ง	 หรือที่ำวงเลุ่่�ยวได้้ 
ไม่เหมอืนเด้มิ	 เป็็นต้์น	 สด่้ท้ี่ายระบบป็รบัอากาศ	 ต์รวจเช่ก็ระด้บัความเยน็	
น�ำยาแอร์ในระบบพีร่องลุ่งไป็หรือไม่	ความแรงพีดั้ลุ่มเป็็นอย่างไร	พีบปั็ญหา
ขึ้องที่ั�ง	 3	 ระบบอย่างหน้�งอย่างใด้	 แนะนำให้นำรถยนต์์เข้ึ้าศ้นย์บริการ 
เพีื�อซ่ึ่อมบำร่งต่์อไป็

 • ยางรถยนต์	เป็็นส่วนที่่�รถยนต์์ที่ั�วไป็แลุ่ะรถยนต์์ไฟฟ้าต้์องเป็ลุ่่�ยนใหม่
เช่่นเด้ย่วกัน	โด้ยจะเป็ลุ่่�ยนที่ก่ๆ	3	ปี็	หรอืต์ามระยะไม่เกนิ	50,000	กโิลุ่เมต์ร	
ที่ั�งน่�ขึ้้�นอย่้กบัสภาพีการใช้่งานจริงด้้วย	หากพีบว่าสภาพียางมปั่็ญหาสามารถ
เป็ลุ่่�ยนยางเส้นใหม่ได้้ที่นัที่่

 • อกีสิง่ทีข่าดไม่ได้คือ ประกันภยัรถยนต์ไฟฟ้า	ควรพีจิารณ์าจากปั็จจยั 
สำคัญต่์างๆ	เช่่น	บรษัิที่ให้บรกิารมค่วามน่าเช่ื�อถอืแค่ไหน	เบ่�ยป็ระกันภยัราคา
เท่ี่าไหร่	การค่้มครองครอบคลุ่่มต์ามต์้องการหรือไม่	รวมไป็ถง้การซ่ึ่อมบำร่ง
เป็็นอย่างไร	 เพีราะรถยนต์์ไฟฟ้าต้์องการการด้้แลุ่แลุ่ะบริการจากศ้นย์ซึ่่อม 
ที่่�ม่ความเช่่�ยวช่าญโด้ยเฉพีาะ	 หากเรานำป็ัจจัยเหลุ่่าน่�ป็ระกอบการต์ัด้สินใจ
ย่อมที่ำให้ได้้ป็ระกันภัยรถยนต์์ไฟฟ้าที่่�ถก้ต์้องเหมาะสมแน่นอน
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กรีงุเทพื่ปรีะก่นิภย่ให้คณุอุน่ิใจในิการีขบ่ขี�รีถยนิต์ไฟฟ้า หรืีอ Electric Vehicle (EV) ด้วยปรีะก่นิภย่รีถยนิต์ปรีะเภท 1 ที�มั่อบความั่คุม้ั่ครีอง 
ให้แบบครีบวงจรีและครีอบคลุมั่รีถถงึ 19 รีุน่ิ จาก 13 แบรีนิด์ช่�นินิำา คณุจะรีูสึ้กปลอดภย่และอุน่ิใจทกุการีขบ่ขี�อย่างแน่ินิอนิ

ปร่ะก่นภ่ยึร่ถยึนต์ ไฟฟ้า ปร่ะเภท 1 
แคร่์คุณทุกการ่ขบ่ขี�อยึ่างคร่บวงจร่

หมายเหตุุ
1.	รับป็ระกันภัยรถยนต์์ไฟฟ้าต์ามย่�ห้อแลุ่ะร่น่ต์ามต์ารางด้้านบน
2.	รับป็ระกันภัยรถยนต์์อาย่	1-5	ปี็
3.	กรณ่์าต์รวจสอบที่น่ป็ระกันภยัแลุ่ะเบ่�ยป็ระกนัภยัรถยนต์์กบัเจ้าหน้าที่่�ขึ้องบรษิทัี่ฯ
4.	ควรที่ำความเข้ึ้าใจรายลุ่ะเอย่ด้ความค่ม้ครองแลุ่ะเงื�อนไขึ้การรบัป็ระกันภยัก่อนตั์ด้สนิใจที่ำป็ระกนัภัย

ตุารางความคุ�มครอง หน่วย:	บาที่

ความคุ�มครอง ทุุนประกัันภััย

ความเสียหายต่อตัวรถ 

รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้/น้ำท่วม    

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

	 •	ความเส่ยหายต่์อช่่วิต์	รา่งกาย	หรืออนามัย																																																									

	 •	ความเส่ยหายต่์อที่รัพีย์สิน	

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 

	 สำหรับผ่้้ขึ้ับขึ้่�	

	 สำหรับผ่้้โด้ยสาร	(6	คน)	

ค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร  

ป็ระกันตัวผู้ขับขี่

ต์ามที่่นป็ระกันภัย

ต์ามที่่นป็ระกันภัย

1,000,000/คน

10,000,000/ครั�ง

	5,000,000/ครั�ง

100,000/คน

100,000/คน

100,000/คน

550,000/คน

MG

NISSAN

LEXUS

MINI

TESLA

EP

ZS	EV

KICKS

LEAF

UX	300	E

COOPER	SE

MODEL	3

MODEL	S

MODEL	X

ROADSTER	SPOT

ย่�ห�อ รุ�น

ORA

VOLVO

JAGUAR

PORCHE

AUDI

BMW

HYUNDAI

KIA

GOOD	CAT

XC40

I-PACE

TAYCAN

E-TRON

i3

IONIQ

KONA	EV

SOUL	EV

ย่�ห�อ รุ�น
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ผ่ักสลั่ด สุขภาพื่ดีอร่่อยึได้ทุกว่น
ผั่กสล่ดเป็นิทางเลือกของคนิรี่กสุขภาพื่ที�ดีที�สุด เพื่รีาะนิอกจากสีส่นิและรีสชาติอรี่อยแล้วย่งมั่ีวิตามั่ินิ แร่ีธุาตุ และสารีอาหารีที�ช่วยให้สุขภาพื่
ของเรีาแข็งแรีงอีกด้วย เช่นิเดียวก่บผั่กสล่ดท่�ง 7 ชนิิดที�หากได้รี่บปรีะทานิทุกว่นิรีบ่รีองว่าสุขล้นิท่�งกายและจิตใจแนิ่นิอนิ

กรีีนิโอ๊กและเรีดโอ๊ก (Green & Red Oak Lettuce)

	 เป็็นผ่กัสลุ่ดั้ที่่�เราค่น้เคยกนัด่้	 แม้กรน่โอ๊กแลุ่ะเรด้โอ๊กจะจดั้อย้ใ่นต์ระกลุ้่ผ่กักาด้ใบหลุ่วมเหมอืนกนั	 แต่์ที่ั�งค้่ 
กม็จ่ด่้แต์กต่์างท่ี่�ส่สนัแลุ่ะคณ่์ค่าที่างโภช่นาการ	โด้ยกรน่โอ๊กมลัุ่่กษณ์ะสเ่ข่ึ้ยวสด้เป็็นพี่ม่	ใบหยกั	สเ่ขึ้ย่วต์ลุ่อด้ที่ั�งใบ
แลุ่ะก้าน	รสช่าต์หิวานกรอบอร่อย	เข้ึ้ากบัน�ำสลุ่ดั้แลุ่ะอาหารจานต่์างๆ	ได้้ด้	่เป็็นแหลุ่่งวติ์ามนิเอ	วติ์ามนิเค	โฟเลุ่ต์	
แลุ่ะโมลิุ่บด้น่มั	 ทัี่�งยงัมแ่คลุ่อร่ต์�ำแลุ่ะกากใยอาหารส้ง	 ส่วนเรด้โอ๊กขึ้อบใบจะมส่แ่ด้งเข้ึ้ม	 ส่วนกลุ่างใบจะมส่เ่ขึ้ย่ว	
เป็็นผั่กสลัุ่ด้ที่่�กินง่ายไม่แพ้ีกนั	อด่้มไป็ด้้วยวิต์ามินเอซ้ึ่�งมส่่วนสำคัญต่์อการบำรง่สายต์า	ที่ั�งยังมวิ่ต์ามินเค	แมกนเ่ซึ่ย่ม	
แลุ่ะโพีแที่สเซ่ึ่ยม	ช่่วยบำรง่หลุ่อด้เลืุ่อด้แลุ่ะหวัใจ	หากรบัป็ระที่านเป็็นป็ระจำจะช่่วยลุ่ด้ระด้บัคอเลุ่สเต์อรอลุ่ได้้

เรีดคอรี่ล (Red Coral Lettuce)

	 หลุ่ายคนค่้นเคยเรด้คอรัลุ่เป็็นอย่างด้่	 ม่ลัุ่กษณ์ะเด่้นต์รงเป็็นพ่่ีม	 ใบม่ส่แด้งอมม่วง	 ป็ลุ่ายใบหยักฟ้ 
รสช่าต์ิหวานแลุ่ะกรอบกว่าเรด้โอ๊ก	 นิยมรับป็ระที่านสด้	 นอกจากส่สวยน่ากินยังเป็็นแหลุ่่งขึ้องวิต์ามินแร่ธาต์่ 
อก่มากมาย	โด้ยเฉพีาะสารแลุ่กท้ี่คาเรย่มซ้ึ่�งมค่ณ่์สมบัต์ช่ิ่วยให้สมองผ่่อนคลุ่าย	จติ์ใจสงบลุ่ง	แลุ่ะช่่วยให้ร้ส้ก้ง่วง	
หากรับป็ระที่านเป็็นป็ระจำจะช่่วยลุ่ด้อาการนอนไม่หลัุ่บ

บ่ตเตอรี์เฮด (Butterthead Lettuce)

ผ่กัสลุ่ดั้ยอด้นยิมขึ้องคนรกัสข่ึ้ภาพี	 ลัุ่กษณ์ะกลุ่มเป็็นช่่อ	มใ่บสเ่ขึ้ย่วซ้ึ่อนกนัหนาคลุ้่ายด้อกไม้	รสช่าต์หิวานกรอบ	
ฉ�ำน�ำ	 กินง่าย	 นอกจากเป็็นผั่กสลัุ่ด้ที่่�อด่้มไป็ด้้วยวิต์ามินเอ	 ซึ่	่ เค	 แคลุ่เซึ่ย่ม	 แลุ่ะธาต์เ่หล็ุ่ก	 ยังเป็็นแหลุ่่งขึ้อง 
สารต้์านอนม่ลุ้่อิสระขึ้องแคโรที่น่อยด์้หลุ่ายช่นิด้	ซึ่้�งมค่ณ่์สมบัติ์ป็กป้็องด้วงต์าจากต้์อกระจกแลุ่ะจอป็ระสาที่ต์าเสื�อม	
ซึ่้�งเป็็นภาวะท่ี่�อาจส่งผ่ลุ่เสย่ต่์อสายต์าได้้

มั่ิซููนิา (Mizuna)

	 เพ่ียงช่ื�อก็พีอจะเด้าได้้ว่าเป็็นผ่ักพีื�นเมืองญ่�ป็่�นแน่ๆ	 ลัุ่กษณ์ะเด่้นม่ใบส่เขึ้่ยวเข้ึ้ม	 เร่ยวยาว	 ขึ้อบใบหยัก 
ก้านยาวขึ้าวอวบ	กรอบ	แลุ่ะมน่�ำอย่้ข้ึ้างใน	สามารถกนิด้บิหรอืป็รง่สก่กไ็ด้้	มซิึ่น้าอด่้มไป็ด้้วยสารอาหารที่่�ช่่วยเสรมิ
ความแข็ึ้งแรงขึ้องร่างกาย	 อย่างวิต์ามินซึ่่แลุ่ะเค	 ลุ้่ที่่น	 กรด้โฟลิุ่ก	 ที่ั�งยังม่สารต้์านอน่ม้ลุ่อิสระหลุ่ายช่นิด้ 
ที่่�ป้็องกันความเสย่หายต่์อเซึ่ลุ่ล์ุ่แลุ่ะลุ่ด้ความเส่�ยงต่์อโรคเรื�อรงั

เคล (Kale)  

	 เคลุ่หรือคะน้าใบหยักเป็็นผั่กต์ระก้ลุ่เด้ย่วกับกะหลุ่�ำ	 มลัุ่่กษณ์ะใบหยักสเ่ขึ้ย่วเข้ึ้ม	 แลุ่ะม่ลุ่ำต้์นแข็ึ้งเป็็นเส้นๆ 
เป็็นแหลุ่่งวิต์ามนิสำคญั	3	ช่นิด้	ได้้แก่	วิต์ามนิเอ	ที่่�มส่่วนช่่วยบำรง่สายต์าแลุ่ะป้็องกนัการเกดิ้โรคที่างสายต์าอื�นๆ	
ต์ามด้้วยวิต์ามนิซ่ึ่	ช่่วยรกัษาระบบภ้มคิ่ม้กนัให้แขึ้ง็แรง	แลุ่ะวติ์ามนิเค	ช่่วยสร้างโป็รต์น่ที่่�จำเป็็นสำหรบัการแขึ้ง็ต์วั
ขึ้องเลืุ่อด้แลุ่ะป้็องกนัโรคกระด้้กพีรน่	

ผั่กโขมั่เบบี� (Baby Spinach)

เป็็นอก่หน้�งผั่กสลุ่ดั้ที่่�หลุ่ายคนช่ื�นช่อบ	ไม่เพีย่งใบกลุ่มส่เขึ้ย่วเข้ึ้ม	ก้านเลุ่ก็แลุ่ะเรย่วยาวช่วนกนิเท่ี่านั�น	แต่์เป็็นแหลุ่่ง
ขึ้องธาต์เ่หล็ุ่กที่่�ด้เ่ย่�ยม	ซึ่้�งมส่่วนสำคญัในการสร้างเฮิโมโกลุ่บินที่่�ที่ำหน้าที่่�นำออกซึ่เิจนไป็ส้ส่่วนต่์างๆ	ขึ้องร่างกาย	
ที่ั�งยงัมว่ติ์ามนิอก่หลุ่ายช่นดิ้ที่่�ส่งผ่ลุ่ด้ต่่์อผ่วิพีรรณ์	ระบบภ้มคิ่ม้กนั	รวมถง้ระบบย่อยอาหาร	ด้้วยป็ระโยช่น์มากลุ้่น
จง้อย้ใ่นเมนส้ลัุ่ด้อย่างแพีร่หลุ่าย
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เนร่มั่ิตสวนในร่ม่ั่ด้วยึเทคโนโลัยึีสุดลั้ำ
ทุกว่นินีิ�การีปลูกผ่ักสวนิครี่วหรีือไม้ั่ปรีะด่บในิร่ีมั่เป็นิกรีะแสนิิยมั่อย่างต่อเนืิ�อง แต่บางคนิอาจมีั่ข้อจำาก่ดในิเรีื�องขนิาดพื่่�นิที�และไม่ั่มีั่เวลาดูแล
อย่างเพื่ียงพื่อ เหล่าน่ิกปรีะดิษีฐ์จ้งคิดค้นิกรีะถางอ่จฉรีิยะมั่าช่วยให้การีปลูกพื่่ชผั่กเป็นิเรีื�องง่าย เพื่รีาะมั่ีรีะบบรีดนิำ�าและให้แสงอ่ตโนิม่ั่ต ิ
เพื่ียงแค่เติมั่นิำ�าใส่ปุ�ยตามั่กำาหนิดเท่านิ่�นิ เรีาก็ได้ผั่กปลอดสารีพื่ิษีหรืีอไมั่้ปรีะด่บสวยๆ อย่างที�ต้องการีแล้ว

กรีะถางฟอกอากาศูอ่จฉรีิยะ

	 นอกจากพีชื่ผ่กักนิได้้แลุ้่ว	การป็ลุ่ก้ไม้ป็ระด้บัในร่มกไ็ด้้รบัความนยิม 
เช่่นกนั	 นักป็ระดิ้ษฐ์จ้งสร้างสรรค์กระถางป็ลุ่้กต้์นไม้พีร้อมเที่คโนโลุ่ย ่
ฟอกอากาศที่่�เรย่กว่า	Natede	Smart	โด้ยเครื�องจะด้้ด้อากาศผ่่านช่ั�นด้นิ 
แลุ่ะให้รากขึ้องไม้ป็ระดั้บท่ี่�มค่ณ่์สมบตั์ดิ้ด้้ซัึ่บฝึ่�น	มลุ่พิีษ	แลุ่ะสารต่์างๆ	
เก็บกกัไว้	จากนั�นอากาศจะผ่่านแผ่่นกรองพีเิศษแลุ่ะป็ลุ่่อยอากาศบรส่ิที่ธิ�
ออกมา	บอกเลุ่ยว่าน่�เป็็นนวตั์กรรมที่่�คนช่อบป็ลุ่ก้ต้์นไม้อยากได้้แน่นอน
ข้้อมูลูและภาพจาก: https://vitesy.com

จบทุกการีปลูกในิแอปเดียว

	 Personal	Rise	Garden	 เป็็นกระถางอจัฉรยิะอก่ต์วัเลุ่อืกท่ี่�ได้้รบั
ความสนใจไม่น้อย	 เพีราะนอกจากขึ้นาด้กะที่ดั้รัด้แลุ่ะด่้ไซึ่น์เร่ยบง่าย
สวยงามแลุ้่ว	 ความพีิเศษขึ้องเครื�องน่�ยังอย้่ต์รงที่่�ควบค่มการที่ำงาน	
ติ์ด้ต์ามการเต์บิโต์ขึ้องพืีช่ผั่ก	แลุ่ะรับคำแนะนำในการป็ลุ่ก้ผ่่านแอป็พีลิุ่เคช่นั 
ในสมาร์ต์โฟนได้้ต์ลุ่อด้เวลุ่า	 ที่่�สำคญัยงัมร่่น่ขึ้นาด้กลุ่างแลุ่ะขึ้นาด้ใหญ่ 
ซึ่้�งมแ่ป็ลุ่งป็ลุ่ก้	2	แลุ่ะ	3	ช่ั�นให้เลุ่อืกต์ามความต้์องการอก่ด้้วย
ข้้อมูลูและภาพจาก: https://risegardens.com

ปลกูพ่ื่ชผัก่อย่างมั่ดีีไซูน์ิและปรีะหยด่พื่ล่งงานิ 

	 Rotofarm	ไม่เพ่ียงด้ไ่ซึ่น์ที่รงกลุ่มจะเด่้นสะด้ด่้ต์าจนคว้ารางวลัุ่ระดั้บโลุ่ก 
เท่ี่านั�น	 แต่์ร้ป็ที่รงยังส่งผ่ลุ่ด้่ต่์อการกระจายขึ้องแสงสว่างจากหลุ่อด้	 LED 
อย่างที่ั�วถง้	โด้ยไม่ต้์องติ์ด้ต์ั�งหลุ่อด้	LED	จำนวนมาก	ซึ่้�งนำมาส้ก่ารป็ระหยดั้
พีลุ่งังานไป็โด้ยป็ริยาย	รวมถง้มห่ลุ่ม่ป็ลุ่ก้มากกว่าเครื�องป็ลุ่ก้ผั่กในร่มอจัฉริยะ
แนวระนาบถง้	3	เท่ี่า	จง้ไม่แป็ลุ่กใจที่่�เครื�องน่�จะได้้รับความสนใจอย่างลุ้่นหลุ่าม	
ข้้อมููลจาก: www.dezeen.com/2019/08/15/rotofarm-bace-rotary-
hydroponics-garden-sustainable-source-vegetables และ https://
designwanted.com/rotofarm-bace 
ภาพจาก: https://rotofarm.com

จิ�วแต่แจ๋ว

	 กระถางอัจฉริยะร่น่	 Sprout	 เหมาะกบัที่่�อย้อ่าศยัที่่�ม่พีื�นที่่�จำกดั้	
เพีราะด้้วยขึ้นาด้เพีย่ง	3.5”	x	12”	x	10.5”	สามารถวางที่่�มม่เคาน์เต์อร์ครวั
หรือโต๊์ะข้ึ้างโซึ่ฟาได้้สบายๆ	มาพีร้อมด้ไ่ซึ่น์ทัี่นสมยัแต่์เรย่บง่าย	อัด้แน่น
ไป็ด้้วยเที่คโนโลุ่ยลุ่่�ำสมยั	ใช้่งานง่ายมากๆ	เพ่ียงกด้ป็่�มเด้ย่วระบบที่ั�งหมด้
จะที่ำงานอัต์โนมัต์ิ	 พีร้อมแจ้งเต์ือนเมื�อต้์องการให้เติ์มน�ำหรือแร่ธาต์่ 
ลุ่งไป็เพีิ�มเต์มิ	ที่่�เหลุ่อืกแ็ค่รอพืีช่ผ่กัเติ์บโต์พีร้อมรับป็ระที่านเท่ี่านั�น		
ข้้อมูลูและภาพจาก: www.aerogarden.com
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ไปนอนดูดาวในลัมั่หนาวก่บ
5 จุดกางเต็นท์ที�ต้องไปให้ได้ส่กคร่่้ง
สายแคมั่ป์ต้องไม่ั่พื่ลาดจุดกางเต็นิท์จาก 5 แหล่งท่องเที�ยวที�ดทีี�สดุ เพ่ื่�อส่มั่ผัส่อากาศูเย็นิสบาย ทะเลหมั่อก พื่รีะอาทิตย์ข้�นิยามั่เช้า 
โอบล้อมั่ด้วยธุรีรีมั่ชาตอิน่ิอดุมั่สมั่บูรีณ์ แต่จุดกางเตน็ิท์เหล่านีิ�เปิดรีบ่น่ิกท่องเที�ยวจำานิวนิจำากด่และถกูจบ่จองจนิหมั่ดในิพื่ริีบตา 
ปีนีิ�ใครีอยากไปควรีวางแผันิและจองล่วงหน้ิาเนิิ�นิๆ ต่�งแต่เดอืนิก่นิยายนิเป็นิต้นิไป รีบ่รีองได้พื่ก่ผ่ัอนิและหอบความั่สขุจนิอิ�มั่ใจแน่ินิอนิ

อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก 
จังหวัดเชียงใหม่

	 ที่่�น่�เป็็นสวรรค์ขึ้องคนรกัธรรมช่าติ์แลุ่ะการกางเต์น็ท์ี่	
เพีราะต์ั�งอย้ใ่นอท่ี่ยานแห่งช่าต์อินักว้างใหญ่	ป็กคลุ่่มด้้วย 
ป็�าเขึ้าลุ่ำเนาไพีรในเนื�อที่่�ถง้	327,500	ไร่	แลุ่ะเป็็นด้อยท่ี่�ม่
ความสง้เป็็นอันดั้บที่่�	2	ขึ้องป็ระเที่ศไที่ยรองจากด้อยอินที่นนท์ี่ 
ม่ลุ่านกางเต็์นท์ี่กิ�วลุ่มรอต้์อนรับสายแคมป์็อย้่ท่ี่�ความส้ง
ป็ระมาณ์	1,924	เมต์ร	จง้ถก้จดั้ให้เป็็นลุ่านกางเต์น็ท์ี่ท่ี่�ส้ง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
จังหวัดพิษณุโลก

	 อท่ี่ยานแห่งช่าต์ทิี่่ง่แสลุ่งหลุ่วงมลุ่่านกางเต์น็ท์ี่ให้สายแคมป์็ได้้
สมัผ่สัป็ระสบการณ์์พิีเศษถง้	2	จด่้ที่่�แต์กต่์างกัน	จด่้แรก	ท่่ี่งแสลุ่งหลุ่วง 
หรือท่ี่�ร้้จักกันด่้ในชื่�อว่าท่่ี่งหญ้าสะวันนาแห่งเมืองไที่ย	 เป็็นท่่ี่งหญ้า
โลุ่่งกว้างใหญ่	 ม่ลุ่กัษณ์ะที่างธรรมช่าต์ทิี่่�สวยงามเฉพีาะต์วั	 ที่ก่วัน
เราจะได้้สัมผ่สัอากาศบรสิท่ี่ธิ�	 ลุ่มพีดั้เยน็สบาย	 แลุ่ะเหน็ที่่ง่สเ่ขึ้ย่ว
ไกลุ่สด่้ลุ่ก้ห้ลุ่ก้ต์า	จ่ด้ที่่�สอง	ที่่ง่นางพีญา	เป็็นที่่ง่หญ้าแบบสะวนันา
ในป็�าสน	 เราจง้ได้้สมัผ่สับรรยากาศขึ้องแสงแด้ด้แลุ่ะหมอกจางๆ	
พีาด้ผ่่านทิี่วสน	นบัเป็็นความพีเิศษหาจากที่่�อื�นไม่ได้้

 อทุยานแห่่งชาติิทุ่งแสลงห่ลวง โทร. 08 8756 4940, 0 5526 8019 
http://park.dnp.go.th/visitor/index.php ห่รอื www.facebook.
com/Thungsalaengluang

ที่่�สด่้ในไที่ยแลุ่ะมอ่ากาศหนาวเย็นต์ลุ่อด้เวลุ่า	ที่่�สำคญัลุ่านกางเต็์นท์ี่อย้ไ่ม่ห่างจากยอด้ด้อย
ผ้่าห่มป็ก	เพ่ียงเด้นิขึ้้�นเขึ้าไม่ก่�อด้้ใจกไ็ด้้ช่มที่ะเลุ่หมอกแลุ่ะพีระอาที่ติ์ย์ขึ้้�นอนังด้งามแลุ้่ว

 อุทยานแห่่งชาติดิอยผ้้าห่่มูปก โทร. 0 5208 0801 และ 08 4483 4689
http://park.dnp.go.th/visitor/index.php ห่รอื www.facebook.com/Doiphahompok/ 
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ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน
 หลุ่่กหน่จากจด่้กางเต์น็ท์ี่ยอด้ฮิติ์ท่ี่�เต์ม็ไป็ด้้วยนกัท่ี่องเที่่�ยว
จำนวนมากส้ด่้อยเสมอด้าว	อท่ี่ยานแห่งช่าต์ศิร่น่าน	เพีื�อพีบกบั
ความสงบเงย่บแลุ่ะยงัเป็็นจ่ด้ช่มววิที่่�งด้งามมากที่่�สด่้แห่งหน้�ง
ขึ้องจังหวัด้น่าน	 ม่พืี�นที่่�เป็็นลุ่านกว้างต์ามสันเขึ้าสำหรับ 
กางเต็์นท์ี่พัีกผ่่อนเพีื�อช่มที่ะเลุ่หมอก	พีระอาที่ติ์ย์ขึ้้�น	แลุ่ะนอน
ด้้ที่ะเลุ่ด้าวพีร่างพีราวบนท้ี่องฟ้า	เพีราะภมิ้ที่ศัน์รอบบรเิวณ์ไม่ม่
ต้์นไม้ส้งบด้บงัววิ	สภาพีขึ้องเนนิเป็็นชั่�น	ที่ำให้ร้ส้ก้ว่าท้ี่องฟ้ากบั
พีื�นดิ้นอย้ใ่กลุ้่ช่ดิ้กนัอย่างที่่�เราไม่เคยสมัผั่สมาก่อน			

 อุทยานแห่่งชาติศิรน่ีาน โทร. 09 3242 2914 
http://park.dnp.go.th/visitor/index.php ห่รอื www.facebook. 
com/Srinannationalpark

ปางอุ�ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป็ลุ่่�ยนบรรยากาศมากางเต์็นท์ี่ริมอ่างเก็บน�ำห้วยมะเขึ้ือส้ม 

บนยอด้เขึ้าสง้ที่่�ต์ั�งอย้ใ่นโครงการพีระราช่ด้ำรปิ็างต์อง	2	เพีื�อสัมผ่สั
มนต์ร์เสน่ห์จากความเย็นฉ�ำจากอากาศแลุ่ะสายน�ำ	รวมถ้งที่วิสน
สองใบแลุ่ะสนสามใบเรย่งรายต์ลุ่อด้แนวอ่างเกบ็น�ำอนักว้างใหญ่
กลุ่างอ้อมกอด้ขึ้องขึ้่นเขึ้าเขึ้่ยวช่อ่่มในยามเช้่าพีร้อมหมอกขึ้าว 
ลุ่อยลุ่ะลุ่่องเหนอืผื่นน�ำ	ซึ่้�งเป็็นความต์ื�นต์าต์ื�นใจแลุ่ะความส่ขึ้จาก
การพัีกผ่่อนอย่างที่่�ใครหลุ่ายคนถวลิุ่หา

 โครงการพระราชดำริปางติอง 2 (ปางอุ�ง) โทร. 0 5361 1244 
https://nps.dnp.go.th/index.php

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี 

จด่้กางเต์น็ท์ี่ยอด้ฮิติ์สำหรบัมอืใหม่หดั้แคมป์็ปิ็ง	ด้้วยความที่่� 
อย้ไ่ม่ไกลุ่จากกรง่เที่พีฯ	เท่ี่าไร	แถมยงัมลุ่่านกางเต์น็ท์ี่ให้เลืุ่อก
ถง้	3	 จ่ด้	 ได้้แก่	บรเิวณ์อ่างเกบ็น�ำริมเขึ้ื�อน	แคมป์็บ้านกร่าง	
แลุ่ะแคมป์็พีะเนนิท่่ี่ง	แต่์โซึ่นบรเิวณ์อ่างเกบ็น�ำคอืโซึ่นบรรยากาศ 
ด้ท่ี่่�สด่้	อย่างไรกด็้ท่ี่ั�งหมด้ลุ้่วนโอบลุ้่อมด้้วยป็�าต้์นน�ำขึ้องแม่น�ำ
เพีช่รบ่ร่แลุ่ะแม่น�ำป็ราณ์บ่ร่อันอ่ด้มสมบ้รณ์์	 ที่ั�งม่สถานที่่� 
ท่ี่องเที่่�ยวที่างธรรมช่าติ์หลุ่ายแห่งให้แวะเท่ี่�ยวกันด้้วย	 มาแลุ้่ว
รบัรองป็ระทัี่บใจยากจะลืุ่มเลุ่อืน

 อุทยานแห่่งชาติแิก่งกระจาน โทร. 0 3277 2311
http://park.dnp.go.th/visitor/index.php ห่รือ www.
facebook.com/Kaengkrachannationalparkofficial
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การีฝึึกหายใจ หรืีอ Breathing Exercises เป็นิหนึิ�งวิธีุคลายเครีียดที�ได้รี่บความั่นิิยมั่ เพื่รีาะนิอกจากเป็นิวิธุีที�ง่ายที�สุดแล้วย่งใช้เวลานิ้อย 
เพื่ียงฝึึกหายใจ 2-5 นิาทีต่อครี่�ง และทำา 2-3 ครี่�งต่อว่นิ ก็จะช่วยให้ความั่เครีียดนิ้อยลง ยิ�งทำาเป็นิปรีะจำาจะส่งผัลให้จิตใจรีู้สึกสงบและ 
ปลอดโปรี่งอีกด้วย ว่าแล้วมั่าเรีิ�มั่ต้นิฝึึกหายใจด้วย 4 วิธุีง่ายๆ ด่งต่อไปนิี�ก่นิ

4 เทคนิคฝึึกหายึใจเพื่่�อคลัายึเครี่ยึด

• การีฝึึกหายใจแบบ Box Breathing
	 เป็็นการฝึึกหายใจขึ้ั�นพีื�นฐานท่ี่�ง่ายท่ี่�ส่ด้	 แต่์ที่รงพีลุ่งั	 เพีราะมจ่ด่้ม่ง่หมายเพีื�อให้การหายใจกลุ่บัส้จ่งัหวะป็กต์	ิ ด้้วยการกำหนด้ช่่วงเวลุ่า 
ขึ้องการหายใจเข้ึ้า-ออกแลุ่ะกลัุ่�นลุ่มหายใจเท่ี่าๆ	กนั
 วิธีทำ	หายใจเข้ึ้าช้่าๆ	เป็็นเวลุ่า	4	วินาท่ี่	กลัุ่�นหายใจเป็็นเวลุ่า	4	วินาที่	่สด่้ท้ี่ายหายใจออกช้่าๆ	เป็็นเวลุ่า	4	วินาที่	่กลุ่ั�นหายใจเป็็นเวลุ่า 
4	วินาที่่

• การีฝึึกหายใจแบบ Finger Breathing
	 อก่หน้�งเที่คนคิการฝึึกหายใจที่่�ง่ายไม่แพ้ีวธิแ่รก	เพีราะใช้่นิ�วมือที่ั�ง	5	นิ�วขึ้องเรามากำหนด้จงัหวะการหายใจเข้ึ้าแลุ่ะออกแที่นการนบัเลุ่ขึ้ในใจ	
นอกจากผ้้่ใหญ่จะที่ำได้้แลุ้่ว	วิธน่่�มกัป็รบัใช้่กบัเด้ก็ๆ	เพีื�อฝึึกการหายใจแลุ่ะสมาธด้ิ้วย
 วิธีทำ	 นั�งในท่ี่าที่่�สบาย	 วางมอืซ้ึ่ายบนต์กัแลุ่ะหงายฝึ�ามอืขึ้้�น	 หายใจเข้ึ้าช้่าๆ	 พีร้อมใช้่นิ�วช่่�ขึ้องมือขึ้วาลุ่ากที่่�ด้้านนอกขึ้องนิ�วโป้็งซ้ึ่ายขึ้้�นไป็
เรื�อยๆ	เมื�อลุ่ากนิ�วถง้ป็ลุ่ายนิ�วโป้็ง	กลัุ่�นลุ่มหายใจเลุ่ก็น้อย	จากนั�นหายใจออกช้่าๆ	พีร้อมลุ่ากนิ�วลุ่งไป็ด้้านในขึ้องนิ�วโป้็ง	ที่ำแบบน่�จนครบที่ั�งห้านิ�ว
แลุ่ะที่ำซึ่�ำจนกว่าจะร้้สก้สงบ

• การีฝึึกหายใจแบบ Diaphragmatic Breathing
	 รป้็แบบการหายใจท่ี่�เน้นการขึ้ยายแลุ่ะหด้ต์วัขึ้องกลุ้่ามเนื�อกะบงัลุ่ม	เพีราะเป็็นกลุ้่ามเนื�อขึ้นาด้ใหญ่ใต้์ป็อด้ที่่�มส่่วนช่่วยให้อากาศเข้ึ้าแลุ่ะออก
จากป็อด้ได้้เต็์มที่่�	ด้งันั�นการฝึึกหายใจน่�จะช่่วยป็รบัป็รง่เสถ่ยรภาพีขึ้องกลุ้่ามเนื�อแกนกลุ่างแลุ่ะสร้างป็ระโยช่น์ให้เราอก่นับไม่ถ้วน
 วิธีทำ	 วางมอืข้ึ้างหน้�งไว้บนหน้าอกแลุ่ะมอือ่กข้ึ้างวางบนกะบงัลุ่ม	หายใจเข้ึ้าที่างจมก้ช้่าๆ	ต์รวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าท้ี่องขึ้องเราขึ้ยายออก 
กลุ่ั�นลุ่มหายใจเลุ่ก็น้อย	ต่์อมาหายใจออกที่างป็ากช้่าๆ

• การีฝึึกหายใจแบบ 4-7-8
	 รป้็แบบการหายใจท่ี่�พีฒันาโด้ย	ด้ร.แอนด้รว์้	เวลุ่ล์ุ่	(Dr.	Andrew	Weil)	แพีที่ย์ที่่�ม่ช่ื�อเสย่งช่าวอเมริกนั	ซึ่้�งต่์อยอด้มาจากศาสต์ร์โยคะโบราณ์ 
ที่่�เรย่กว่าป็ราณ์ายามะ	หรือการควบค่มลุ่มหายใจให้ช้่าลุ่ง	อย่างไรกด็้ว่ธิน่่�ยากกว่าวธิอ่ื�นๆ	จง้ควรฝึึกฝึนบ่อยๆ	แลุ่ะไม่กด้ด้นัตั์วเองมากเกนิไป็	
 วิธีทำ	นั�งบนเก้าอ่�หรอืนั�งในท่ี่าที่่�สบาย	เริ�มต้์นด้้วยหายใจออกที่างป็ากให้หมด้	ต่์อมาหายใจเข้ึ้าที่างจม้กเป็็นเวลุ่า	4	วินาท่ี่	กลัุ่�นลุ่มหายใจนั�นไว้ 
7	วินาที่	่สด่้ท้ี่ายหายใจออกที่างป็าก	8	วนิาท่ี่

10 /BKI NEWS HEALTH/WELL-BEING



คร่อบคลัุมั่ไลัฟ์สไตลั์ลัูกค้า 
ซื้่้อ-ต่ออายึุปร่ะก่นภ่ยึได้เอง 
ผ่ัาน LINE @bangkokinsurance
 บริีษ่ีท กรีงุเทพื่ปรีะก่นิภย่ จำากด่ (มั่หาชนิ) หรืีอ BKI ได้มีั่การีให้บริีการีด้านิปรีะก่นิภย่ผ่ัานิแอปพื่ลิเคชน่ิ LINE โดย LINE Official  Account 
ของบริีษ่ีทฯ มีั่ชื�อว่า @bangkokinsurance เป็นิอกีหนิึ�งช่องทางออนิไลน์ิจากบริีษ่ีทฯ ที�ให้บริีการีแก่ลกูค้าเพ่ื่�อให้ได้รีบ่ความั่สะดวก ซึู�งลกูค้าสามั่ารีถ
ตดิตามั่ข้อมูั่ลข่าวสารีและติดต่อก่บบริีษ่ีทฯ ได้อย่างใกล้ชิด อีกท่�งมั่ฟัีงก์ชน่ิบริีการีที�หลากหลาย ได้แก่

	 	 •	Live	Chat	 	 	 •	แจ้งเคลุ่มอ่บัต์ิเหต์่รถยนต์์
	 	 •	แจ้งเคลุ่มป็ระกันภัยโควิด้-19	 •	ซึ่ื�อป็ระกันภัย
	 	 •	ด้้ขึ้้อม้ลุ่กรมธรรม์	 	 •	บริการอื�นๆ

	 ในป็จัจบ่นั	บริษัที่ฯ	ได้้พีฒันาฟงักช์่นัการบรกิารเพีื�อต์อบสนองความต์อ้งการแลุ่ะไลุ่ฟส์ไต์ลุ่ข์ึ้องลุ่ก้คา้อยา่งไมห่ยด่้นิ�ง	เพีื�อใหลุ้่ก้คา้ได้้รบัป็ระสบการณ์์
ที่่�ด้่จากกร่งเที่พีป็ระกันภัย	 โด้ยเฉพีาะการซึ่ื�อป็ระกันภัยที่่�	ลุ่้กค้าสามารถที่ำได้้ด้้วยต์นเอง	 แลุ่ะได้้รับความค่้มครองอย่างง่ายด้าย	 นอกจากน่�บริษัที่ฯ 
ยังอำนวยความสะด้วกอก่ร้ป็แบบด้้วยการเพีิ�มฟังก์ช่ันการต์่ออาย่กรมธรรม์ป็ระกันภัยผ่่าน	LINE	@bangkokinsurance	โด้ยลุ่้กค้าสามารถที่ำได้้เองที่ก่ที่่�
ที่่กเวลุ่า	แลุ่ะได้้รับความค่้มครองอย่างต์่อเนื�องที่ันที่่

ซื้อประกันภัย

ดูรายละเอียด

ประกันภัยโรคมะเร็ง
ซูเปอรเซฟ
รับทันทีเต็มทุนประกันภัย เมื่อตรวจพบวาเปนโรคมะเร็ง
เบี้ยเร�่มตนเพ�ยง 500 บาทตอป

ซื้อประกันภัย

ดูรายละเอียด

ประกันภัยรถยนต
FIRST CARE 2+
SPECIAL สุดคุม
เลือกทุนเองไดตั้งแต 100,000 - 700,000 บาท

ตออายุกรมธรรม

ซูื�อปรีะก่นิภ่ย 

	 เมื�อแอด้ไลุ่น์เป็็นเพีื�อนกับกร่งเที่พีป็ระกันภัยแลุ่้ว	 สามารถ
เลุ่ือกเมนซ้ึ่ื�อป็ระกนัภยั	เพีื�อด้ร้ายลุ่ะเอย่ด้ป็ระกนัภยั	พีร้อมกด้ซืึ่�อ
ป็ระกันภยั	กรอกข้ึ้อม้ลุ่	แลุ่ะช่ำระค่าเบ่�ยป็ระกันภัย	จากนั�นลุ่ก้ค้า
ก็จะได้ร้ับความค่้มครองต์ามกรมธรรม์จากบริษัที่ฯ

ต่ออายุกรีมั่ธุรีรีม์ั่ 

	 ลุ้่กค้ากร่งเที่พีป็ระกนัภยัสามารถต์อ่อาย่กรมธรรมป์็ระกนัภยั 
ที่างออนไลุ่น์ได้้ด้้วยต์นเอง	 โด้ยระบบจะแสด้งบริการด้ังกลุ่่าว 
เมื�อมก่รมธรรม์ที่่�ใกลุ้่หมด้อายค่วามค่ม้ครอง	 เพีื�อที่่�ลุ้่กค้าจะได้้รบั 
ความค่้มครองอย่างต์่อเนื�องที่ันที่่

	 ทัี่�งน่�	 สามารถแอด้ไลุ่น์เป็็นเพีื�อนกับกร่งเที่พีป็ระกันภัยได้้ที่่�	 พีิมพี์	 @bangkokinsurance	 ในช่่องค้นหาเพีื�อน 
คลุ่ิก	https://line.me/R/ti/p/@bangkokinsurance	หรือสแกน	QR	Code	สอบถามขึ้้อม้ลุ่เพีิ�มเติ์มโที่ร.	0	2285	8888
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มอบเครื่่�องใช้้ ไฟฟ้ามูลค่ากว่่า 2 แสนบาท 
บรื่รื่เทาทุกข์์ผูู้้ปรื่ะสบเหตุุเพลิงไหม้ชุ้มช้นบ่อนไก ่
	 กร่งเที่พีป็ระกันภัยขึ้อแสด้งความเส่ยใจแก่ผ้้่ที่่�ได้้รับผ่ลุ่กระที่บจากเหต์่เพีลิุ่งไหม้ช่่มช่น 
บ่อนไก่	 โด้ยคณ่์ยิ�งยศ	 แสงชั่ย	 ผ้้่อำนวยการ	 	ฝึ�ายสินไหมที่ด้แที่นยานยนต์์	 เป็็นผ้้่แที่นบริษทัี่ฯ 
แลุ่ะมลุ้่นธิกิรง่เที่พีป็ระกันภยั	 ร่วมมอบอป่็กรณ์์ไฟฟ้าโซึ่ลุ่าร์เซึ่ลุ่ล์ุ่	 175	 ช่ด่้	 พัีด้ลุ่ม	175	 เครื�อง 
รวมถง้น�ำดื้�มแลุ่ะเสื�อกนัฝึน	รวมมลุ้่ค่ากว่า	200,000	บาที่	ให้แก่ที่ก่ครวัเรอืนที่่�ป็ระสบเหต์เ่พีลุ่งิไหม้ 
ช่ม่ช่นบ่อนไก่	โด้ยมค่ณ่์ป็ระจวบ	น้อยอามาต์ย์	ผ่้ช่้่วยผ่้อ้ำนวยการเขึ้ต์ป็ที่ม่วนั	เป็็นผ่้แ้ที่นร่วมรับมอบ 
ณ์	ศน้ย์เยาวช่นบ่อนไก่	เขึ้ต์ป็ที่ม่วัน	ซึ่้�งเป็็นศน้ย์พีกัพิีงช่ั�วคราว	เมื�อวันที่่�	25	มถิน่ายน	2565

ผู้ลปรื่ะกอบการื่ไตุรื่มาส 1 ปี 65 มีเบี�ยปรื่ะกันภััยรื่ับรื่ว่ม 6,619.1 ล้านบาท เพิ�มข์้�น 7.5% 
	 กร่งเที่พีป็ระกนัภยัเผ่ยผ่ลุ่การด้ำเนนิงานไต์รมาสที่่�	1	ขึ้องปี็	2565	(ม.ค.-ม.่ค.)	ม่เบ่�ยป็ระกนัภยัรบัรวม	6,619.1	ลุ้่านบาที่	เมื�อเป็รย่บเที่ย่บกบัช่่วงเด้ย่วกนัขึ้อง
ปี็	2564	เพีิ�มขึ้้�นร้อยลุ่ะ	7.5	มผ่่ลุ่ขึ้าด้ที่น่สท่ี่ธิจากการรับป็ระกนัภยัหลุ่งัหกัค่าใช้่จ่ายในการด้ำเนนิงานแลุ้่ว	5,155.8	ลุ้่านบาที่	ลุ่ด้ลุ่งร้อยลุ่ะ	1,264.9	สาเหต์ห่ลัุ่กมา
จากค่าสินไหมที่ด้แที่นเพีิ�มขึ้้�นจากการแพีร่ระบาด้ขึ้องโรคติ์ด้เช่ื�อไวรสัโคโรนา	2019	 (COVID-19)	 สายพีนัธ่โ์อมคิรอนที่่�ที่ำให้มจ่ำนวนผ่้ต้์ดิ้เช่ื�อเพีิ�มขึ้้�นอย่างต่์อเนื�อง 
โด้ยมร่ายได้้สท่ี่ธิจากการลุ่งท่ี่น	969.2	ลุ้่านบาที่	เพีิ�มขึ้้�นร้อยลุ่ะ	99.2	แลุ่ะขึ้าด้ที่น่ก่อนค่าใช้่จ่ายภาษเ่งนิได้้	4,186.6	ลุ้่านบาที่	แลุ่ะเมื�อหกัค่าใช้่จ่ายภาษเ่งนิได้้แลุ้่ว	
บริษทัี่ฯ	มผ่่ลุ่ขึ้าด้ที่น่สท่ี่ธ	ิ3,580.5	ลุ้่านบาที่	ลุ่ด้ลุ่งร้อยลุ่ะ	538.7	ขึ้าด้ที่น่ต่์อห่น้ขึ้ั�นพีื�นฐาน	33.63	บาที่
	 โด้ยท่ี่�ป็ระช่ม่คณ์ะกรรมการบรษิทัี่ฯ	ซึ่้�งได้้ป็ระช่่มเมื�อวันที่่�	13	พีฤษภาคม	2565	มม่ต์ใิห้จ่ายเงนิปั็นผ่ลุ่ระหว่างกาลุ่สำหรับผ่ลุ่ป็ระกอบการไต์รมาสที่่�	1	ปี็	2565	
แก่ผ้้่ถือห้่นในอตั์ราห่น้ลุ่ะ	3.50	บาที่	ซึ่้�งเท่ี่ากบัไต์รมาสที่่�	1	ปี็	2564	เนื�องจากบรษิทัี่ฯ	มก่ำไรสะสมเพีย่งพีอต่์อการจ่ายเงนิปั็นผ่ลุ่	บริษทัี่ฯ	ขึ้อยนืยนัในความมั�นคง
แขึ้ง็แกร่งขึ้องฐานะการเงินที่่�มก่ารบริหารจัด้การความเส่�ยงเป็็นอย่างด้	่กรง่เที่พีป็ระกันภัยยังคงม่่งมั�นที่่�จะต์อบสนองความคาด้หวัง	แลุ่ะสร้างป็ระโยช่น์สง้สด่้ต่์อลุ่ก้ค้า	
ค้ค้่า	ผ้้่ถือห่น้	แลุ่ะผ่้ม้ส่่วนได้้เสย่ขึ้องบรษิทัี่ฯ	ที่ก่กลุ่่ม่	ต์ามหลัุ่กป็รัช่ญาในการด้ำเนนิธร่กจิที่่�ยดื้ถอืมาต์ลุ่อด้ระยะเวลุ่า	75	ปี็

คว้่ารื่างว่ัล Best Customer Focus Award ตุิดตุ่อกัน 2 ปีซ้้อน

จััดปรื่ะชุ้มสามัญผูู้้ถื่อหุ้นปรื่ะจัำปี ครื่ั�งที� 29 
ผู้่านส่�ออิเล็กทรื่อนิกส์ (E-AGM)
	 กร่งเที่พีป็ระกันภัยจัด้ป็ระช่่มสามัญผ้้่ถือห่้นป็ระจำปี็	 ครั�งที่่�	 29	 นำโด้ย 
คณ่์ช่ยั	โสภณ์พีนชิ่	(กลุ่าง)	ป็ระธานกรรมการ	พีร้อมด้้วยคณ์ะกรรมการ	(จากซ้ึ่าย 
ไป็ขึ้วา)	 คณ่์สว่รรณ์	 แที่นสถติ์ย์	 กรรมการอสิระแลุ่ะกรรมการกำหนด้ค่าต์อบแที่น 
แลุ่ะสรรหา	 นายกองเอกเป็ลุ่่งศักด้ิ�	 ป็ระกาศเภสัช่	 กรรมการอิสระแลุ่ะป็ระธาน 
คณ์ะกรรมการต์รวจสอบ	 ด้ร.อภิสิที่ธิ�	 อนันต์นาถรัต์น	 ป็ระธานคณ์ะผ้้่บริหาร 
แลุ่ะกรรมการผ้้่อำนวยการใหญ่	 แลุ่ะค่ณ์ศร่จิต์รา	 ป็ระโมจน่ย์	 เลุ่ขึ้าน่การบริษัที่ 
โด้ยในการป็ระช่่มครั�งน่�เป็็นการจัด้ป็ระช่่มผ่่านสื�ออิเล็ุ่กที่รอนิกส์	 (E-AGM)	 ที่ั�งน่� 
ที่่�ป็ระช่ม่ฯ	 พีจิารณ์าอน่มตั์เิหน็ช่อบที่ก่วาระการป็ระช่ม่ต์ามที่่�คณ์ะกรรมการนำเสนอ 
ณ์	อาคารกรง่เที่พีป็ระกนัภยั	สำนกังานใหญ่	ถนนสาที่รใต้์	เมื�อวนัที่่�	22	เมษายน	2565

	 กร่งเที่พีป็ระกนัภยัได้้รบัรางวลัุ่	Best	Customer	Focus	Award	สด่้ยอด้องค์กรธร่กจิไที่ยที่่�ม่่งเน้น
ความสำเร็จแลุ่ะความพีง้พีอใจสง้สด่้ขึ้องลุ่ก้ค้าเป็็นสำคัญ	ซึ่้�งได้้รับต์ดิ้ต่์อกนัเป็็นปี็ที่่�	2	จากงานมอบรางวัลุ่	
Thailand	Top	Company	Awards	2022		จดั้โด้ยนิต์ยสาร	Business+	ร่วมกบัมหาวทิี่ยาลุ่ยัหอการค้าไที่ย	
เพีื�อยกย่ององค์กรที่่�มผ่่ลุ่การด้ำเนนิงานยอด้เย่�ยมแลุ่ะมค่วามเป็็นเลุ่ศิในแต่์ลุ่ะด้้าน	 โด้ยได้้รบัเกย่รต์จิาก
ศาสต์ราจารย์เกย่รติ์คณ่์	นายแพีที่ย์เกษม	วัฒนช่ยั	องคมนต์ร	่เป็็นผ่้ม้อบรางวลัุ่ให้แก่ค่ณ์ป็วณ่์า	จช้่วน	
ผ่้้ช่่วยกรรมการผ้้่อำนวยการใหญ่	 ซึ่้�งกร่งเที่พีป็ระกันภัยให้ความสำคัญกับการพีัฒนาผ่ลุ่ิต์ภัณ์ฑ์์แลุ่ะ 
การบริการในที่่กๆ	 ด้้านที่่�ย้ด้ลุ่้กค้าเป็็นศ้นย์กลุ่าง	 ให้สามารถเข้ึ้าถ้งลุ่้กค้าได้้อย่างต์รงใจแลุ่ะได้้รับ 
ความพีง้พีอใจสง้สด่้	สอด้คลุ้่องกบัวสิยัที่ศัน์	ม่ง่เป็็นที่่�สด่้ในใจลุ่ก้ค้า	ที่่�บรษิทัี่ฯ	ยด้้มั�นมาโด้ยต์ลุ่อด้	ที่ำให้
ได้้รับรางวลัุ่ต่์อเนื�องเป็็นปี็ที่่�	2	ณ์	ห้องบอลุ่รม้	โรงแรมอนิเต์อร์คอนต์เินนต์ลัุ่	กรง่เที่พีฯ	เมื�อเรว็ๆ	น่�
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ยกเลิกห่รือเปลี�ยนแปลง
อีเมูลรับวารสาร BKI News

 BKI News 
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

กรง่เที่พีป็ระกันภัยขึ้อขึ้อบพีระค่ณ์ลุ่้กค้า/ค้่ค้าที่่�ให้การต์อบรับวารสาร	BKI	News	ฉบับอิเลุ่็กที่รอนิกส์	ที่ั�งน่�	เพีื�อให้การส่งวารสารซึ่้�งป็ระกอบด้้วย 
ขึ้้อม้ลุ่ขึ้่าวสาร	การป็ระช่าสัมพีันธ์	โป็รโมช่ัน	แลุ่ะสิที่ธิพีิเศษผ่่านที่างอ่เมลุ่ขึ้องลุ่ก้ค้า/ค้่ค้าสอด้คลุ่้องกับ	พี.ร.บ.ค่้มครองขึ้้อม้ลุ่ส่วนบ่คคลุ่	พี.ศ.	2562 
บริษัที่ฯ	จ้งขึ้อสอบถามความป็ระสงค์การรับวารสาร	BKI	News	ฉบับอิเลุ่็กที่รอนิกส์	ดั้งน่�	

จาก BKI ถึงผัู้อ่านเพื่่�อพื่ร้่อมั่เข้าสูก่าร่บ่งค่บใชิ้ พื่.ร่.บ.คุ้มั่คร่องข้อมัู่ลัส่วนบุคคลั

พื่.รี.บ.คุ้มั่ครีองข้อมัู่ลส่วนิบุคคลก่บการียกเลิกหรีือจ่ดการีวารีสารี BKI News ฉบ่บอิเล็กทรีอนิิกส์

1.	กรณ์่ลุ่้กค้า/ค้่ค้าต์้องการยกเลุ่ิกการรับวารสาร	BKI	News	ฉบับอิเลุ่็กที่รอนิกส์

2.	กรณ์ลุ่่ก้ค้า/ค้ค้่าต้์องการเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งอเ่มลุ่	หรอืเพีิ�ม/ลุ่ด้จำนวนอเ่มลุ่ในการรับวารสาร	BKI	News	ฉบบัอิเล็ุ่กที่รอนิกส์ 
	 	 สามารถแจ้งความป็ระสงค์ด้ังกลุ่่าว	 พีร้อมช่ื�อ-นามสก่ลุ่	 แลุ่ะอ่เมลุ่ที่่�ต์้องการยกเลุ่ิก	 เป็ลุ่่�ยน	 หรือเพีิ�ม/ลุ่ด้ 
	 	 ส่งมาได้้ที่่�อ่เมลุ่	corp.comm1@bangkokinsurance.com	หรือสแกน	QR	Code	

การีติดตามั่วารีสารี BKI News ฉบบ่อิเล็กทรีอนิิกส์

สำหรับลุ่้กค้า/ค้่ค้า	 ผ่้้ท่ี่�อ่านวารสาร	 BKI	 News	 อย่างต์่อเนื�องในร้ป็แบบร้ป็เลุ่่ม	 ยังสามารถติ์ด้ต์ามอ่านได้ ้
ในร้ป็แบบอิเลุ่็กที่รอนิกส์ต์าม	QR	Code	ที่่�แนบมาน่�

	 คณ่์พีบ้ิลุ่	พีฒิ่พัีนธ์พีงศ์	(ขึ้วาส่ด้)	ผ้้่จดั้การสาขึ้าหาด้ใหญ่	เป็็นผ่้แ้ที่นบริษทัี่ฯ	มอบสนิไหมที่ด้แที่นป็ระกนัภยั
อบั่ต์เิหต์ส่่วนบค่คลุ่	PA	1st	VIP	ให้แก่	 เด้ก็ช่ายสร่ช่า	ส่วรรณ์ช่าต์ร	่(ที่่�	2	จากซ้ึ่าย)	ผ่้รั้บป็ระโยช่น์ซึ่้�งเป็็นบต่์ร	
จำนวนรวม	3,120,000	 บาที่	 (สามลุ้่านหน้�งแสนสองหมื�นบาที่ถ้วน)	 จากกรณ่์คณ่์เชิ่ด้ชั่ย	 สว่รรณ์ช่าต์ร่	 ผ้้่เอา 
ป็ระกันภยัเสย่ช่ว่ติ์จากอ่บัต์เิหต์	่โด้ยมค่ณ่์ด้วงเนต์ร	สงัข์ึ้สนาม	(ที่่�	2	จากขึ้วา)	มารด้าขึ้องผ่้ร้บัป็ระโยช่น์	แลุ่ะ
คณ่์ณ์ฐัธยาน์	จำเรญิสมรกัษ์	(ซ้ึ่ายสด่้)	ผ้้่จดั้การธนาคารกรง่เที่พี	สาขึ้าต์ลุ่าด้พีงษ์เจริญ	ร่วมมอบสนิไหมที่ด้แที่น
แลุ่ะเป็็นสักขึ้พ่ียาน	ณ์	กรง่เที่พีป็ระกนัภยั	สาขึ้าหาด้ใหญ่	เมื�อเรว็ๆ	น่�

เปิดบ้านตุ้อนรื่ับเลข์าธิิการื่ คปภั. และคณะผูู้้บรื่ิหารื่หลักสูตุรื่ ว่ปส. รืุ่่นที� 10 
เยี�ยมช้มบรื่ิการื่ที�ตุอกย�ำคว่ามสำคัญข์องลูกค้า พรื่้อมช้มพิพิธิภััณฑ์์กรืุ่งเทพปรื่ะกันภััย
	 กร่งเที่พีป็ระกนัภยั	 โด้ย	ด้ร.อภสิทิี่ธิ�	 อนนัต์นาถรตั์น	ป็ระธานคณ์ะผ่้บ้ริหาร
แลุ่ะกรรมการผ้้่อำนวยการใหญ่	 ให้การต้์อนรบั	 ด้ร.ส่ที่ธพิีลุ่	 ที่วช่่ยัการ	 เลุ่ขึ้าธกิาร 
คณ์ะกรรมการกำกบัแลุ่ะส่งเสริมการป็ระกอบธร่กจิป็ระกนัภัย	(คป็ภ.)	แลุ่ะคณ์ะผ่้บ้รหิาร 
ในโครงการหลัุ่กสต้์รวิที่ยาการป็ระกันภยัระดั้บสง้	 (วป็ส.)	 ร่่นที่่�	 10	 ที่่�ได้้ให้เกย่รติ์ 
เย่�ยมช่มด้ง้านขึ้องบรษัิที่ฯ	 พีร้อมแสด้งวสิยัที่ศัน์ด้้านที่ศิที่างแลุ่ะกลุ่ยท่ี่ธ์ที่างด้้าน	 IT	
เพืี�อเพิี�มข่ึ้ด้ความสามารถในการแข่ึ้งขัึ้นด้้านดิ้จทิี่ลัุ่มากยิ�งขึ้้�น	 จากการสร้างให้เป็็น	
Data	Driven	Organization	เพีื�อขึ้บัเคลุ่ื�อนการด้ำเนนิธร่กจิ	ซึ่้�งผ่้บ้รหิารแลุ่ะพีนกังาน

BKI มอบสินไหมทดแทน
	 คณ่์ชิ่ด้ชั่ย	 เชื่�อมชิ่ต์	 (ขึ้วาส่ด้)	 ผ้้่จดั้การสาขึ้าหัวหิน	 เป็็นผ้้่แที่นบริษทัี่ฯ	 มอบสินไหมที่ด้แที่นป็ระกันภัย
อ่บตั์เิหต์ส่่วนบค่คลุ่	 PA	1st	VIP	 ให้แก่	 คณ่์ด้วงฤทัี่ย	 เด่้นจาร่กลุ้่	 (กลุ่างแลุ่ะเป็็นตั์วแที่นรับมอบ)	 จำนวนรวม	
5,120,000	บาที่	(ห้าลุ้่านหน้�งแสนสองหมื�นบาที่ถ้วน)	จากกรณ์ค่ณ่์ยท่ี่ธนา	เด่้นจารก่ลุ้่	 ผ้้่เอาป็ระกนัภยัเสย่ช่ว่ติ์
จากอบั่ต์เิหต์	่โด้ยมค่ณ่์ศภ่มาศ	หมอยา	(ซ้ึ่ายสด่้)	ผ่้จ้ดั้การธนาคารกรง่เที่พี	สาขึ้าป็ระจวบคร่ข่ึ้นัธ์	ร่วมมอบสนิไหม
ที่ด้แที่นแลุ่ะเป็็นสักขึ้พ่ียาน	ณ์	ธนาคารกรง่เที่พี		สาขึ้าป็ระจวบคร่ข่ึ้นัธ์	เมื�อวนัที่่�	22	มถิน่ายน	2565

สามารถนำข้ึ้อมลุ้่ไป็ใช้่ในการวางกลุ่ย่ที่ธ์	 การที่ำการต์ลุ่าด้	 การบริหารจัด้การสนิไหมที่ด้แที่น	 เพีื�อให้สามารถบรกิารได้้อย่างรวด้เรว็แลุ่ะต์รงกบัความต้์องการ 
รวมที่ั�งให้ความสำคญักบั	Customer	Data	Platform	 โด้ยการที่ำ	Big	Data	 เกบ็รวบรวมข้ึ้อมลุ้่พีฤต์กิรรมความช่อบ	 เพีื�อนำไป็วเิคราะห์แลุ่ะนำเสนอบรกิารให้ต์รงกบั 
Lifestyle	 ขึ้องลุ่ก้ค้า	 ต์ลุ่อด้จนบรษิทัี่ฯ	 ยังได้้นำเครื�องมอืแลุ่ะเที่คโนโลุ่ยอ่นัที่นัสมยัมาใช้่ในการบรหิารจดั้การด้้านความเส่�ยงภัยให้แก่ลุ่ก้ค้า	 พีร้อมนำช่มพีพิิีธภณั์ฑ์์
กรง่เที่พีป็ระกันภยัที่่�ได้้รวบรวมโบราณ์วตั์ถอ่นัที่รงคณ่์ค่าที่่�มอ่าย่เก่าแก่ตั์�งแต่์ยค่ก่อนป็ระวติั์ศาสต์ร์	ณ์	อาคารกรง่เที่พีป็ระกนัภยั	ถนนสาที่รใต้์	เมื�อเรว็ๆ	น่�
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