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BKI รัับรางวััล Excellence of the Year
Innovation & Leadership Insurance

ไม่่เพีียงแค่่ความภููมิใิ จที่่ไ� ด้้ให้้บริิการลููกค้้าด้้วยความมุ่่�งมั่่น� บริิษัทั กรุุงเทพประกัันภััย
จำำ�กัดั (มหาชน) หรืือ BKI ยัังมีีอีกี หนึ่่ง� ความภููมิใิ จที่่เ� ราอยากสื่่อ� สารถึึงทุุกคน เพื่่อ� ส่่งต่่อ
แรงบัันดาลใจที่่ม� ากกว่่าความสำำ�เร็็จ โดยล่่าสุุดบริิษัทั ฯ ได้้รับั รางวััล Excellence of
the Year Innovation & Leadership Insurance จากงาน LE FONTI AWARDS 2020
ที่่�จััดโดย LE FONTI นิิตยสารและสื่่�อออนไลน์์ที่่�มีีชื่่�อเสีียงทั้้�งด้้านธุุรกิิจ เศรษฐกิิจ และ
การเงิินระดัับโลก โดยมีี ดร.อภิิสิทธิ์์
ิ � อนัันตนาถรััตน กรรมการและประธานคณะผู้้�บริิหาร
เป็็นผู้้�รัับมอบรางวััล
สำำ�หรัับรางวััลดัังกล่่าวได้้รัับการพิิจารณาจากการที่่�บริิษััทฯ มีีความเป็็นเลิิศ
ด้้านนวััตกรรมการบริิการ และเป็็นบริิษัทั ประกัันวิินาศภััยชั้้น� นำำ�ที่่มี� รี ะบบการบริิหารจััดการ
และการดำำ�เนิินงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยการนำำ�เทคโนโลยีีและนวััตกรรมทัันสมััย
มาใช้้พััฒนาผลิิตภััณฑ์์และการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�องให้้สอดคล้้องกัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกรวดเร็็วและตอบโจทย์์ความต้้องการของ
ลููกค้้ายุุคดิิจิทัิ ลั ในปััจจุุบันั รางวััลที่่ไ� ด้้รับั จึึงเปรีียบเป็็นอีีกหนึ่่ง� แรงผลัักดัันในการต่่อยอด
ความคิิดสร้้างสรรค์์และระบบการบริิหารจััดการที่่�มีีคุุณภาพของกรุุงเทพประกัันภััย
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โฆษณาชุุดใหม่่จาก BKI
เพราะความเสี่่�ยงอยู่่�รอบตััวเรา
เพราะกรุุงเทพประกัันภััยแคร์์คุุณทุุกย่่างก้้าว เราจึึงเสนอมุุมมองถึึงความเสี่่�ยงจากภััยต่่างๆ ที่่�อาจจะเกิิดจากสิ่่�งใกล้้ตััวผ่่านโฆษณา
ชุุดใหม่่โดยใช้้ชื่่�อว่่า เพราะความเสี่่�ยงอยู่่�รอบตััวเรา พร้้อมนำำ�เสนอผ่่านสื่่�อออนไลน์์จำำ�นวน 8 ชิ้้�นขนาดสั้้�น ให้้ทุุกคนสามารถคลิิกดูู
ได้้พร้้อมกัันแล้้วตั้้�งแต่่วัันนี้้�

สื่่อ� ภาพยนตร์์โฆษณาดัังกล่่าวผลิิตโดยบริิษัทั หัับโห้้หิ้้น� บางกอก จำำ�กัดั ด้้วยแนวคิิดเพื่่อ� ให้้ผู้้�บริิโภค
เกิิดความตระหนัักและรัับรู้้�ถึึงภััยต่่างๆ ที่่�อาจเกิิดจากสิ่่�งเล็็กน้้อยในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน
แต่่อาจสร้้างอัันตรายและทำำ�ให้้เกิิดความสููญเสีียอย่่างมากตามมาได้้ รวมถึึงเน้้นให้้ความสำำ�คััญของ
การดำำ�เนิินชีีวิิตอย่่างระมััดระวััง และความไม่่ประมาทในทุุกย่่างก้้าวของชีีวิติ
โดยชุุดโฆษณาจำำ�นวน 8 ชุุดนี้้�แบ่่งออกตามประเภทประกัันภััย ได้้แก่่ ประกัันภััยอุุบััติิเหตุุ
ประกัันภััยสุุขภาพ ประกัันภััยรถยนต์์ และประกัันอััคคีีภััย เริ่่�มออกอากาศทางโฆษณาวิิดีีโอออนไลน์์
ผ่่าน Facebook, Twitter, YouTube, Instagram และ Line TV ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 กัันยายน 2563 ที่่�ผ่่านมา
สามารถติิดตามชมโฆษณาชุุดใหม่่ล่่าสุุดของกรุุงเทพประกัันภััยย้้อนหลัังได้้ที่่� Facebook
กรุุงเทพประกัันภััย - Bangkok Insurance และเว็็บไซต์์ www.bangkokinsurance.com
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ยิ่่�งคััฟเวอร์์ ยิ่่�งอุ่่�นใจ
ด้้วยประกัันภััยโควิิด คััฟเวอร์์
เพราะเรายัังอยู่่�ท่่ามกลางสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 หรืือ COVID-19 ที่่�การ์์ดนอกจากจะไม่่ตก
ยัังต้้องยกสููง ไม่่ประมาทแม้้แต่่เสี้้�ยววิินาทีี บริิษััท กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ BKI จึึงไม่่หยุุดนิ่่�งที่่�จะพััฒนา ต่่อยอด
ขยายความคุ้้�มครองด้้านการประกัันภััยเพื่่�อดููแลลููกค้้าและประชาชนให้้ ได้้รัับความคุ้้�มครองอย่่างครอบคลุุมในทุุกสถานการณ์์
ด้้วยประกัันภััยโควิิด คััฟเวอร์์ กรมธรรม์์ประกัันภััยที่่�คิิดมาเพื่่�อทุุกคน

ประกัันภััยโควิิด คััฟเวอร์์ ให้้ความคุ้้�มครอง
ทัันทีีเมื่่�อตรวจพบโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) พร้้อมแบ่่งเบาภาระค่่าใช้้จ่่ายจาก
การรัักษาพยาบาล ตลอดจนหากติิดเชื้้�อไวรััส
ดัังกล่่าวแล้้วทำำ�ให้้เกิิดการเจ็็บป่่วยระยะสุุดท้้าย
และ/หรืือภาวะโคม่่า และ/หรืือภาวะสมองตาย
และระบบประสาทล้้มเหลว รัับผลประโยชน์์สูงู สุุด
ถึึง 500,000 บาท
นอกจากนี้้�ยัังให้้ความคุ้้�มครองเพิ่่�มเติิมจาก
การเสีียชีีวิติ สููญเสีียอวััยวะ สายตา หรืือทุุพพลภาพ
ถาวรสิ้้� น เชิิ ง อัั น เนื่่� อ งมาจากอุุ บัั ติิ เ หตุุ อีี ก ด้้ ว ย
เบี้้� ย ประกัั น ภัั ย เพีี ย ง 699 บาทต่่ อ ปีี โดยมีี
รายละเอีียดความคุ้้�มครองดัังนี้้�

• การตรวจพบโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้้ความคุ้้�มครอง 50,000 บาท
• ค่่ารัักษาพยาบาลโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
	จ่่ายตามจริิงไม่่เกิิน 50,000 บาท
• การเจ็็บป่่วยระยะสุุดท้้าย และ/หรืือภาวะโคม่่า และ/หรืือภาวะสมองตาย
และระบบประสาทล้้มเหลวที่่�มีีสาเหตุุมาจากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ให้้ความคุ้้�มครองสููงถึึง 500,000 บาท
• การเสีียชีีวิิต สููญเสีียอวััยวะ สายตา หรืือทุุพพลภาพถาวรสิ้้�นเชิิง
เนื่่�องมาจากอุุบััติิเหตุุ ให้้ความคุ้้�มครอง 50,000 บาท
• ให้้ความคุ้้�มครองบุุคคลสััญชาติิไทยที่่�อาศััยอยู่่�ในประเทศไทย
โดยรัับประกัันภััยตั้้�งแต่่อายุุ 1-100 ปีี
• ไม่่ต้อ้ งตรวจสุุขภาพก่่อนทำำ�ประกัันภััย (เพีียงแถลงข้้อมููลสุุขภาพในใบคำำ�ขอเอาประกัันภััย)
ดููรายละเอีียดเพิ่่ม� เติิมได้้ที่่� www.bangkokinsurance.com หรืือโทร. 0 2285 8888
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นัับหนึ่่�งเรื่่�องสุุขภาพสู่่�ยุุค Next Normal
การระบาดของ COVID-19 ทำำ�ให้้เราทั้้�งตื่่�นกลััวและตื่่�นตััวกัับการดููแลสุุขภาพ ลุุกขึ้้�นมาปรัับตััวครั้้�งใหญ่่อย่่างเร่่งด่่วน นำำ�มาสู่่�วิิถีีชีีวิิต
ปกติิใหม่่ในยุุค New Normal ที่่�ทำำ�ให้้เราคุ้้�นเคยกัับหน้้ากากอนามััยและเจลแอลกอฮอล์์ ทั้้�งยัังชวนให้้เรากลัับมานัับหนึ่่ง� เรื่่�องสุุขภาพใหม่่กัันอีีกครั้้ง�
เพื่่�อที่่�เราจะได้้แข็็งแรง ปลอดภััย ไปต่่อกัันได้้ในยุุค Next Normal หรืือสัังคมอนาคตหลัังพ้้นภาวะวิิกฤติิ COVID-19 อย่่างลงตััว

1. เริ่่�มนัับหนึ่่�งจากความไม่่ประมาท

2. ปรัับตััวตามสถานการณ์์

ต้้องยอมรัับว่่าการระบาดของ COVID-19 ในปีี 2563 นี้้ไ� ม่่ใช่่เพีียงมาจาก
แค่่ความอัันตรายของเชื้้อ� ไวรััส แต่่ยังั รวมถึึงความประมาทของผู้้�คนส่่วนใหญ่่
ที่่�เชื่่�อมั่่�นว่่าเทคโนโลยีีทางการแพทย์์ยุุคนี้้�สามารถรัักษาได้้สารพััดโรค จากนี้้�
เราจึึงไม่่ควรประเมิินสถานการณ์์ต่ำำ��เกิินไป และฝึึกวิิเคราะห์์จากบทเรีียน
โรคระบาดร้้ายแรงที่่�เคยเกิิดขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งโรคไข้้หวััดใหญ่่สเปน
ในปีี 2461-2463 เพราะนอกจาก COVID-19 เรายัังอาจพบโรคอุุบััติใิ หม่่ หรืือ
โรคร้้ายแรงในอดีีตที่่�อาจกลัับมาจากหลายปััจจััย รวมถึึงอุุณหภููมิิโลก
ที่่�เปลี่่�ยนแปลง

การปฏิิบััติิตััวตามคำำ�แนะนำำ�จากกระทรวงสาธารณสุุขที่่�ทุุกคนทำำ�ได้้และ
ลงมืือทำำ�จริิงอย่่างการสวมหน้้ากากอนามััยและล้้างมืือบ่่อยๆ คืือตััวอย่่าง
การปรัับตััวที่่�ปลอดภััยและเหมาะสม สอดคล้้องตามสถานการณ์์ที่่�ผ่่านมานี้้�
ในเวลาเดีียวกัันท่่ามกลางสถานการณ์์ COVID-19 ที่่�ยัังไม่่จบ แม้้จะอยู่่�ใน
บรรยากาศที่่�ผ่่อนคลายขึ้้�น แต่่การ์์ดก็็ยัังต้้องห้้ามตก และไม่่หยุุดติิดตาม
ข่่าวสาร ทั้้�งการระบาดอย่่างต่่อเนื่่�องและการพััฒนาวััคซีีนที่่�เวลานี้้�กำำ�ลัังมีี
ผู้้�พัฒั นามากกว่่า 150 รายทั่่ว� โลก รวมถึึงในประเทศไทย (ข้้อมููลจากบทความ
“โควิิด-19: วััคซีีนจะพร้้อมใช้้งานได้้เมื่่�อไหร่่” โดย BBC สิิงหาคม 2563)

COVER STORY

BKI NEWS /05

3. สัังเกตความผิิดปกติิของร่่างกาย

COVID-19 ทำำ�ให้้เรากลัับมาสัังเกตอาการและความผิิดปกติิในร่่างกาย
มากขึ้้�น เหมืือนแนวคิิดข้้อมููลสุุขภาพโรงพยาบาลบำำ�รุุงราษฎร์์ที่่�ว่า่ สัังเกตไว้้
ปลอดภััย ห่่างไกลโรค หากพบความผิิดปกติิจะนำำ�ไปสู่่�การตรวจร่่างกาย
ที่่�ละเอีียดก่่อนรอให้้ถึึงการตรวจร่่างกายประจำำ�ปีี โดยเฉพาะ 5 กลุ่่�มโรคที่่�
ส่่งผลต่่อการเสีียชีีวิิตของคนไทยเวลานี้้� ได้้แก่่ โรคมะเร็็ง โรคหััวใจ โรคปอด
โรคหลอดเลืือดในสมอง และโรคเบาหวาน ในเวลาเดีียวกัันหากสงสััยว่่าเป็็น
COVID-19 ก็็สามารถตรวจหาได้้แล้้ววัันนี้้� เช่่น โรงพยาบาลบำำ�รุุงราษฎร์์
โรงพยาบาลเอกชนแห่่งแรกที่่�ได้้รัับการรัับรองในการตรวจเชื้้�อที่่�แม่่นยำำ�สููง
ในปััจจุุบััน รวมไปถึึงตามโรงพยาบาลต่่างๆ ที่่�เปิิดให้้บริิการ
4. ตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี

การตรวจร่่างกายประจำำ�ปีีเป็็นอีีกขั้้�นของการสำำ�รวจร่่างกาย โดยเรา
ควรปรัับมุุมมองใหม่่ว่า่ ไม่่ใช่่การตรวจเพื่่อ� ให้้พบโรค แต่่ตรวจเพื่่อ� หาแนวทาง
ในการดููแลสุุขภาพหลัังจากนั้้น� ทั้้ง� เพื่่อ� เพิ่่ม� โอกาสในการรัักษา และลดค่่าใช้้จ่า่ ย
ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ในระยะยาวได้้ โดยในปััจจุุบันั เราสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลการตรวจ
สุุขภาพประจำำ�ปีขี องโรงพยาบาลแต่่ละแห่่งได้้สะดวกขึ้้น� สามารถซื้้�อแพ็็กเกจ
ตรวจสุุขภาพออนไลน์์ ไปจนถึึงการรัับบริิการตรวจสุุขภาพเคลื่่�อนที่่�
5. กลัับมาฟิิต กิินดีี นอนดีี ด้้วยสููตร 30-5-7

แทนที่่�จะกัังวลกัับโรคระบาดและความเจ็็บป่่วยที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ตาม
ช่่วงวััยและพฤติิกรรม สิ่่�งที่่�เราควรทำำ�อย่่างยิ่่�งคืือการเตรีียมพร้้อมร่่างกาย
ให้้มีีภููมิิต้า้ นทานโรคและความแข็็งแรง ด้้วยการกลัับมาฟิิต และการวางแผน
กิินดีี นอนดีี ทำำ�ช่่วงเวลาดููแลสุุขภาพให้้เป็็นช่่วงเวลาทองด้้วยสููตร 30-5-7
ซึ่่�งหมายถึึง ออกกำำ�ลัังกายวัันละ 30 นาทีี กิินอาหารครบ 5 หมู่่� และนอน
ราว 7 ชั่่�วโมง ที่่�นอกจากสุุขภาพดีีแล้้วยัังช่่วยชะลอวััยได้้ด้้วย
6. ทำำ�ประกัันภััยสุุขภาพโรคเฉพาะทาง

นอกเหนืือจากประกัันภััยสุุขภาพทั่่�วไป จากนี้้ป� ระกัันภััยสุุขภาพเฉพาะทาง
จะได้้รัั บ การตอบรัั บ ที่่� ดีี ม ากยิ่่� ง ขึ้้� น และถูู ก มองเป็็ น การลงทุุ น ที่่�คุ้้�มค่่ า
ดัังที่่�เห็็นได้้จากประกัันภััย COVID-19 ซึ่่�งเป็็นที่่�ต้้องการในช่่วงเวลาระบาด
ประกัันภััยโรคที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับยุุงที่่ช่� ว่ ยสร้้างความอุ่่�นใจในช่่วงเวลาหน้้าฝน หรืือ
ประกัันภััยโรคมะเร็็งที่่�จะช่่วยแบ่่งเบาค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษา เพื่่�อตอบโจทย์์
เรื่่�องสุุขภาพให้้ครอบคลุุมมากยิ่่�งขึ้้�น
7. รู้้�จัักและรู้้�ทัันโรคมะเร็็ง

ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่าผู้้�คนส่่วนใหญ่่กังั วลเรื่่�องโรคมะเร็็ง ภััยเงีียบอัันดัับ 1 และ
เป็็นสาเหตุุการเสีียชีีวิิตที่่�สำำ�คััญของคนไทย สามารถเกิิดขึ้้�นได้้กัับคนทุุกเพศ
ทุุกวััย แม้้ส่่วนใหญ่่จะเกิิดขึ้้�นในผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีความผิิดปกติิของเซลล์์ในร่่างกาย
หรืือมีีพฤติิกรรมในการใช้้ชีวิี ตที่่
ิ เ� สี่่ย� ง เช่่น ทำำ�งานใกล้้แหล่่งมลพิิษ กิินอาหาร
ที่่มี� สี ารปนเปื้้อ� น สููบบุุหรี่่� ได้้รับั เชื้้อ� บางชนิิด ไปจนถึึงสาเหตุุทางด้้านพัันธุุกรรม

โดยมะเร็็งสามารถเกิิดขึ้้น� ได้้ตามอวััยวะส่่วนต่่างๆ ของร่่างกาย ได้้แก่่
มะเร็็งเต้้านม มะเร็็งปากมดลููก มะเร็็งต่่อมลููกหมาก มะเร็็งตัับ มะเร็็งปอด
มะเร็็งลำำ�ไส้้ใหญ่่ เป็็นต้้น หากรู้้�จักั มะเร็็งแต่่ละชนิิดตั้้ง� แต่่เนิ่่น� ๆ จะช่่วย
ลดความเสี่่�ยงได้้ หรืือหากตรวจพบไวก็็ช่่วยเพิ่่�มโอกาสในการรัักษาได้้
ทัันท่่วงทีี
8. เปลี่่�ยนมุุมมองความคิิด เพื่่�อสุุขภาพจิิตที่่�ดีี

ความเครีียดและความกัังวลไม่่ว่า่ จากการทำำ�งาน การรัับข้้อมููลข่า่ วสาร
ไปจนถึึงการใช้้ชีวิี ติ การเดิินทาง ทั้้ง� ที่่รู้้�� และไม่่รู้้�ตัวั ล้้วนแล้้วแต่่เป็็นหนึ่่ง� สาเหตุุ
ของความเจ็็บป่่วย โดยอาจแสดงออกในรููปแบบที่่แ� ตกต่่างกััน เช่่น อาการ
ปวดศีีรษะ คลื่่น� ไส้้ อาเจีียน ปวดเกร็็งร่่างกาย ไปจนถึึงโรคความดัันโลหิิตสูงู
หรืือหลั่่ง� ฮอร์์โมนความเครีียด ที่่อ� าจกลายมาเป็็นอีีกสาเหตุุของโรคมะเร็็ง
ที่่สำ� �คั
ำ ญั เราจึึงต้้องบาลานซ์์สุขุ ภาพใจไปพร้้อมกัับร่่างกายด้้วยหลากหลาย
กิิจกรรมที่่�ช่ว่ ยสร้้างสมดุุลได้้ ไม่่ว่า่ จะนั่่ง� สมาธิิ หรืือออกไปใช้้ชีวิี ติ แบ่่งเวลา
ให้้ชั่่ว� โมงผ่่อนคลาย หรืือแค่่หัวั เราะวัันละหน่่อย ยิ้้มวั
� นั ละนิิดให้้กับั คนรอบตััว
นอกจากการกลัับมานัับหนึ่่�งเรื่่�องสุุขภาพเพื่่�อก้้าวสู่่�ยุุค Next
Normal ตามคำำ�แนะนำำ� 8 ข้้อนี้้แ� ล้้ว ในภาพรวมของโลกเรายัังจะได้้เห็็น
Proactive Healthcare Platform หรืือการดููแลและการป้้องกััน
ความเจ็็บป่่วยที่่จ� ะมีีความสำำ�คัญั มากยิ่่ง� ขึ้้น� ตามการวิิเคราะห์์ของ
ฟิิวเจอร์์เทลส์์ แล็็บ (FutureTales Lab by MQDC) หรืือ
ศูู น ย์์ วิิ จัั ย อนาคตศึึ ก ษา ภายใต้้ บ ริิ ษัั ท แมกโนเลีี ย ควอลิิ ตี้้�
ดีีเวล็็อปเม้้นต์์ คอร์์ปอเรชั่่น� จำำ�กัดั ตั้้ง� แต่่โครงสร้้างพื้้น� ฐานของเมืือง
ที่่�จะได้้รัับการพััฒนาอย่่างมีีทิิศทางเน้้นด้้านสุุขภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
ไปจนถึึงบริิการและแพลตฟอร์์มสุุขภาพและสุุขภาพจิิตที่่�จะช่่วย
ยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ และสุุขภาพที่่�ดีใี ห้้กับั ทุุกคน
(ข้้อมููลจาก www.techsauce.co เมษายน 2563)
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อาหารพรีีไบโอติิก
ปรัับสมดุุลเก่่ง ช่่วยต้้านมะเร็็งได้้
เชื่่�อว่่าน่่าจะคุ้้�นหููกัับคำำ�ว่่าโพรไบโอติิก (Probiotic) กัันอยู่่�แล้้วว่่าเป็็นจุุลิินทรีีย์์มีีชีีวิิตชนิิดดีีในลำำ�ไส้้ใหญ่่ ซึ่่�งช่่วยให้้มีีสุุขภาพดีี แต่่รู้้�หรืือไม่่ว่่า
จุุลิินทรีีย์์เหล่่านี้้�จำำ�เป็็นต้้องมีีอาหารอย่่างพรีีไบโอติิก (Prebiotic) ช่่วยหล่่อเลี้้�ยง เพื่่�อกระตุ้้�นให้้ทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

พรีีไบโอติิกคืืออะไร
พรีีไบโอติิก (Prebiotic) คืืออาหารที่่�ไม่่ถููกย่่อยในลำำ�ไส้้เล็็กและ
กระเพาะอาหาร จึึงเข้้าสู่่�ลำ�ำ ไส้้ใหญ่่ได้้แบบไม่่เปลี่่�ยนแปลง และจะถููกย่่อย
โดยจุุลิินทรีีย์์โพรไบโอติิก กล่่าวง่่ายๆ คืือ พรีีไบโอติิกเป็็นอาหารของ
โพรไบโอติิกที่่�จะช่่วยกระตุ้้�นการเจริิญเติิบโตและการทำำ�งานของจุุลิินทรีีย์์
โพรไบโอติิกให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
พรีีไบโอติิกลดความเสี่่�ยงของมะเร็็งได้้อย่่างไร
หากถามว่่ า พรีี ไ บโอติิ ก ช่่ ว ยลดความเสี่่� ย งโรคมะเร็็ ง ได้้ อ ย่่ า งไร
การรัับประทานอาหารที่่มี� พรี
ี ไี บโอติิกจะช่่วยรัักษาสมดุุลในลำำ�ไส้้ให้้มีจำี �ำ นวน
จุุลิินทรีีย์์ชนิิดดีีมากกว่่าจุุลิินทรีีย์์ที่่�ไม่่ดีี ส่่งเสริิมให้้ระบบทางเดิินอาหาร
ทำำ�งานได้้เป็็นปกติิ ช่่วยในเรื่่�องของการขัับถ่่าย ป้้องกัันการเกิิดโรคมะเร็็ง
ลำำ�ไส้้ใหญ่่ ลดความเสี่่�ยงของการติิดเชื้้�อในลำำ�ไส้้ ทั้้�งยัังทำำ�ให้้ร่่างกาย
มีีภูมิู คุ้้�มกั
ิ นั ที่่ดี� ไี ปพร้้อมกััน นอกจากนี้้ยั� งั ช่่วยเรื่่อ� งการดููดซึมึ แร่่ธาตุุบางชนิิด
โดยเฉพาะแคลเซีียมและแมกนีีเซีียมที่่�เสริิมสร้า้ งความแข็็งแรงของกระดููก
ช่่วยลดความเสี่่�ยงในการเป็็นโรคเรื้้�อรััง เช่่น เบาหวาน โรคหััวใจและ
หลอดเลืือด รวมถึึงโรคอ้้วนด้้วย

อาหารที่่�มีีพรีีไบโอติิกสููง
อาหารที่่�มีีพรีีไบโอติิกสููงมัักเป็็นอาหารประเภทผัักและผลไม้้ เช่่น
หอมหััวใหญ่่ กระเทีียม ต้้นหอม หน่่อไม้้ฝรั่่�ง กะหล่ำำ��ปลีี แอปเปิิล กล้้วย
ฝรั่่�ง มะเขืือเทศ อะโวคาโด โยเกิิร์์ต ถั่่�วต่่างๆ สามารถหารัับประทานได้้
ในชีีวิิตประจำำ�วันั
รัับประทานอย่่างไรให้้เหมาะสม
การรัับประทานอาหารที่่�จะช่่วยให้้ได้้ประโยชน์์จากพรีีไบโอติิกมาก
ที่่สุ� ดคื
ุ อื ควรรัับประทานแบบดิิบ เนื่่อ� งจากการปรุุงโดยผ่่านความร้้อนจะทำำ�ให้้
ปริิมาณพรีีไบโอติิกในอาหารลดลง และแม้้ว่า่ ปกติิแล้้วอาหารที่่มี� พรี
ี ไี บโอติิก
จะสามารถรัับประทานได้้อย่่างปลอดภััย แต่่ในบางรายหากรัับประทาน
ในปริิมาณมากอาจมีีอาการท้้องอืืดหรืือท้้องเสีียได้้ ควรรอให้้ระบบย่่อยอาหาร
กลัับสู่่�สมดุุลแล้้วจึงึ ค่่อยๆ เริ่่�มรับั ประทานทีีละน้้อย
แหล่่งที่่�มา • www.bumrungrad.com • www.interpharma.co.th
• http://40plus.posttoday.com • www.pobpad.com
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ประกัันภััยโรคมะเร็็งช่่วยคลายความกัังวลใจให้้คุุณ
ไม่่มีีทางรู้้�เลยว่่าพรุ่่�งนี้้�เราต้้องรัับมืือกัับอะไร กรุุงเทพประกัันภััยจึึงคิิดแผนเตรีียมความพร้้อมที่่�สามารถช่่วยทั้้�งแบ่่งเบาภาระค่่าใช้้จ่่าย
การรัักษาโรคร้้ายและคลายความกัังวลใจให้้คุุณ

ประกันภัยโรคมะเร็ง
Cancer Insurance

เพราะโรคมะเร็็งไม่่ใช่่เรื่่�องเล่่นๆ และการตรวจพบโรคที่่�ไม่่คาดคิิดก็็อาจเกิิดขึ้้�นได้้ กรุุงเทพประกัันภััยจึึงคิิดกรมธรรม์์ประกัันภััยโรคมะเร็็ง คุ้้�มครอง
โรคมะเร็็งหลากหลายประเภทด้้วยความเข้้าใจ ด้้วยแผนประกัันภััยที่่มี� ใี ห้้เลืือก 3 แผน ได้้แก่่ Classic Care, Superior Care และ Premier Care

ใชชีว�ตอยางเต็มที่ พรอมวางแผนรับมือโรครายดวยประกันภัยโรคมะเร็ง

• ตรวจพบว่่าเป็็นโรคมะเร็็งครั้้ง� แรกรัับไปเลย 100% ของทุุนประกัันภัยั เพีียงนำำ�หลัักฐานทางการแพทย์์ยืนื ยัันการตรวจพบว่่าเป็็นโรคมะเร็็งครั้้ง� แรก
ที่ดว่า่ ูแระยะใด
ลคุณหลััทัง้งเอาประกัั
การรันกภััษาโรคร
งวลใจใหคุณ
ไม่่
ยไม่่น้อ้ ยกว่่าา90ย วััและคลายความกั
น
ตรวจพบวาเปนโรคมะเร็งครั้งแรก รับคาสินไหมทดแทนทันที เพ�ยงนำหลักฐานทางการแพทยยืนยันการตรวจพบวาเปนโรคมะเร็งครั้งแรก
•ไมมั่่�วานระยะใด
ใจ ด้้วยเบี้้
ประกัันภัันยภัที่่ย�คไม
งที่่น� อรัับยกว
ประกัั
นภััวัยนตั้้�งแต่่อายุุ 1-60 ปีี และคุ้้�มครองต่่อเนื่่�องถึึงอายุุ 65 ปีี
หลัง�ยเอาประกั
า 90
ยเบี้ยประกั
นภัยคงที
่ และสามารถต
ออายุกรมธรรม
ไดตอเนืข่ออเอาประกัั
งถึงอายุ 65
•มั่นไม่่ใจต้ดอ้ วงตรวจสุุ
ขภาพ
เพีียงกรอกข้้
อมููลลงในใบแจ้้
งความประสงค์์
นภััปย เมื่่อ� บริิษัทั ฯ อนุุมัติั ิ ผู้้�เอาประกัันภััยจะได้้รับั ความคุ้้�มครองทัันทีี
ไมตองตรวจสุขภาพ เพ�ยงกรอกขอมูลลงในใบแจงความประสงคขอเอาประกันภัย เมื่อบร�ษัทฯ อนุมัติ ผูเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองทันที

ตารางความคุ้้�ยบเที
มครองและทุุ
นประกัั
นภััย
ตารางเปร�
ยบความคุ
มครองและทุ
นประกันภัย

หน่่วย:
บาท
หนวย:
บาท
ทุนประกันภัย
Superior Care

Classic Care

ความคุมครอง

แผน 4

แผน 1

แผน 2

Premier Care

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 3

แผน 1

แผน 2

1. โรคมะเร็งทีต่ รวจพบครัง้ แรกทุกชนิด ทุกระยะ
(ยกเวนโรคมะเร็งผิวหนัง)

200,000

500,000

700,000 1,000,000 200,000

2. โรคมะเร็งผิวหนัง

40,000

100,000

140,000

200,000

40,000

100,000

200,000

200,000

300,000

3. ผลประโยชนเพิม่ เติม กรณีโรคมะเร็งทีต่ รวจพบครัง้ แรก
เปนโรคมะเร็งพิเศษเฉพาะเพศ
- เพศชาย: มะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งลำไสใหญ มะเร็งตับ
มะเร็งปอด
- เพศหญิง: มะเร็งเตานม มะเร็งรังไข มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งชองคลอด

-

-

-

-

20,000

50,000

100,000

200,000

300,000

4. การวินจิ ฉัยซ้ำ (กระทำภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ไดรับ
การวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งครั้งแรก)

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

20,000

20,000

5. การรักษาโรคมะเร็งดวยเคมีบำบัด และ/หรือรังสีรกั ษา

-

-

-

-

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

6. คาใชจา ยในการผาตัดเนือ่ งจากโรคมะเร็ง

-

-

-

-

40,000

100,000

200,000

200,000

300,000

7. ชดเชยรายไดรายวันจากการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
เนือ่ งจากโรคมะเร็ง (ชดเชยสูงสุด 30 วันตอปกรมธรรม
ประกันภัย) ชดเชยวันละ

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,500

8. เงินชวยเหลือรายเดือนเนือ่ งจากการเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง
(ตอเนือ่ งสูงสุด 3 เดือน) ชดเชยเดือนละ

-

-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

9. เงินชดเชยคาพาหนะเดินทาง (ชดเชยสูงสุด 5 ครัง้ ตอปกรมธรรม
ประกันภัย) ชดเชยครัง้ ละ

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

500,000 1,000,000 1,000,000 1,500,000

สามารถดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม เงื่่�อนไขการรัับประกัันภััย หรืือซื้้�อประกัันภััยได้้ที่่� www.bangkokinsurance.com หรืือสอบถามที่่�โทร. 0 2285 8585
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SMART LIVING

เทรนด์์ Smart Home
กัับอุุปกรณ์์สุุดล้ำำ��ที่่�คนสมาร์์ตต้้องมีี
ไม่่อาจปฏิิเสธได้้ว่่าเทคโนโลยีี IoT (Internet of Things) เข้้ามาสร้้างปรากฏการณ์์ให้้กัับโลกใบนี้้�อย่่างมากมาย ด้้วยการเปลี่่�ยนทุุกอย่่าง
ให้้ Smart รวมถึึงข้้าวของเครื่่�องใช้้ ในบ้้านที่่�สามารถสั่่�งงานผ่่านแอปพลิิชัันและคำำ�สั่่�งเสีียงได้้แทบจะทุุกสิ่่�ง ทำำ�ให้้บ้้านธรรมดากลายเป็็น
บ้้านอััจฉริิยะที่่�ช่่วยให้้การใช้้ชีีวิิตทั้้�งสะดวก สบาย และง่่ายดายขึ้้�น ใครอยากจะมีีบ้้านสุุด Smart เหมืือนในหนััง บอกเลยว่่าไม่่ต้้องรอถึึงยุุคหน้้า
ยุุคนี้้�ก็็หาความสมาร์์ตมาเติิมเต็็มได้้แล้้ว
ห้้องนั่่�งเล่่นอััจฉริิยะ ครบทุุกความสมาร์์ต

ไม่่เพีียงเป็็นศููนย์์รวมของทุุกคนในบ้้าน ห้้อง
นั่่ง� เล่่นยัังเป็็นศููนย์์รวมของอุุปกรณ์์ต่า่ งๆ อีีกด้้วย
ถึึงทุุกชิ้้น� จะเป็็น Smart Home Device แต่่การจะ
ควบคุุมทีลี ะชิ้้น� อาจจะวุ่่�นวาย ถ้้ามีี Amazon Echo
ลำำ�โพงที่่�พ่่วงหน้้าที่่�ผู้้�ช่่วยส่่วนตััวมาคอยรัับคำำ�สั่่�ง
เพื่่�อไปสั่่�งงานอุุปกรณ์์ตััวอื่่�นๆ ภายในบ้้านอีีกทีี
นอกจากจะสร้้างเสีียงเพลงเพราะๆ ยัังสั่่ง� ให้้เปิิดทีวีี ี
ปิิดไฟ เปิิดแอร์์ได้้ทัันทีี แถมยัังสามารถพููดคุุย
โต้้ตอบคำำ�ถามของเราได้้ไม่่ต่่างจาก Siri บน
iPhone เรีียกได้้ว่า่ เป็็นผู้้�ช่ว่ ยส่่วนตััวที่่ใ� ครๆ ก็็อยากมีี
ระบบความปลอดภััยอััจฉริิยะ
อุ่่�นใจได้้แม้้ ไม่่อยู่่�บ้้าน

ห้้องครััวอััจฉริิยะ ตอบโจทย์์ทุกุ คนในบ้้าน

ห้้องนอนอััจฉริิยะ หลัับสบายทุุกคืืน

เริ่่มต้
� น้ ที่่ป� ากท้้องของคนในครอบครััว นอกจาก
เต็็มไปด้้วยความอบอุ่่�นของมื้้อ� อาหารแห่่งความรััก
ยัังมีีความวุ่่�นวายซ่่อนอยู่่�ด้ว้ ย แต่่หากเป็็นห้้องครััว
อััจฉริิยะ เรื่่อ� งอาหารการกิินจะกลายเป็็นเรื่่อ� งง่่าย
ขึ้้�นมาทัันทีี อย่่างล่่าสุุด SAMSUNG มีีตู้้�เย็็น
ที่่�มาพร้้อมเทคโนโลยีี AI สามารถส่่งข้้อมููล
ของสิ่่ง� ที่่ถู� กู แช่่เข้้าไปเพิ่่ม� หรืือถููกหยิิบออกไปหมด
แล้้วได้้ ทั้้ง� ยัังช่่วยแนะนำำ�เมนููตามความต้้องการทาง
โภชนาการของแต่่ละคน และคิิด Meal Plan
ของทั้้ง� สััปดาห์์โดยอิิงจากวััตถุดิุ บิ ในตู้้�เย็็นได้้ด้ว้ ย
หากวััตถุุดิิบไหนขาดก็็จััดการลิิสต์์ออกมาผ่่าน
แอปพลิิเคชัันให้้เตรีียมซื้้�อหามาเติิมได้้โดยไม่่ต้อ้ ง
คอยเปิิดเช็็กให้้เสีียเวลา ช่่างดีีงามเหมาะกัับแม่่บ้า้ น
เป็็นที่่สุ� ดุ

หากจะเรีียกห้้องนอนว่่าเป็็นห้้องแห่่งความสุุข
ก็็คงไม่่ผิิด เพราะเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�เราจะได้้พัักผ่่อน
หลัังจากเหนื่่�อยล้้ามาตลอดทั้้�งวััน และในยุุคนี้้�
ห้้องนอนจะยิ่่ง� เพิ่่ม� ความสุุขให้้กับั เราได้้อีกี หลาย
เท่่ า ตัั วด้ ้ ว ยเตีี ย งนอนอัั จ ฉริิ ย ะอย่่ า ง Sleep
Number ที่่ส� ามารถปรัับสภาพให้้รองรัับน้ำำ�� หนัักตััว
ของแต่่ละคนได้้ และยัังคำำ�นวณด้้วยว่่าคุุณหลัับสนิิท
ดีีหรืือไม่่ มีีการพลิิกตััวกี่่ค� รั้้ง� ระบบการหายใจและ
จัังหวะการเต้้นของหััวใจขณะนอนหลัับเป็็นอย่่างไร
พร้้อมปรัับรููปแบบเตีียงตามข้้อมููลที่่วิ� เิ คราะห์์ออกมา
เพื่่อ� ให้้นอนหลัับได้้ดีที่่ี สุ� ดุ และยัังมีีรุ่่�นที่่ส� ามารถ
ปรัับอุุณหภููมิแิ ต่่ละตำำ�แหน่่งให้้มีคี วามแตกต่่างกััน
ได้้ตามแต่่ผู้้�นอน คราวนี้้�ไม่่ว่า่ จะขี้้ร้� อ้ นหรืือขี้้ห� นาว
ก็็หลัับได้้สบายไม่่ต่า่ งกััน

ความปลอดภััยสะท้้อนถึึงคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
ซึ่่ง� ในยุุค IoT นี้้มี� ตัี วั ช่่วยสมาร์์ตๆ หลายชิ้้น� ที่่จ� ะ
ช่่วยสร้้างความปลอดภััยให้้ทุกุ คนในบ้้านได้้ เช่่น
Nest Hello กริ่่ง� ประตููบ้า้ นที่่ม� าพร้้อมกล้้องวิิดีโี อ
ในตััว มีีระบบตรวจจัับความเคลื่่อ� นไหวและเสีียง
พร้้อมฟัังก์์ชันั จดจำำ�เสีียงคนในครอบครััวหรืือเพื่่อ� น
รองรัับการเชื่่อ� มต่่อ WiFi เพื่่อ� สั่่ง� การผ่่านสมาร์์ตโฟน
และหากทิ้้ง� บ้้านไปไหนนาน หลอดไฟอััจฉริิยะอย่่าง
BeON ช่่วยป้้องกัันผู้้�ประสงค์์ร้า้ ยบุุกรุุกเข้้าบ้้านได้้
ด้้วยการจดจำำ�รูปู แบบการเปิิด-ปิิดไฟของเจ้้าบ้้าน
จึึงทำำ�ให้้เหมืือนมีีคนอยู่่�แม้้ไม่่มีใี ครอยู่่�บ้า้ น ที่่น่� า่ ทึ่่ง�
คืือสามารถจดจำำ�เสีียงสััญญาณเครื่่อ� งตรวจควัันได้้
แถมยัังมีีแบตเตอรี่่ใ� นตััว ช่่วยให้้ส่อ่ งสว่่างได้้นานถึึง
5 ชั่่ว� โมงหากไฟดัับ
แต่่ละห้้องของบ้้านก็็มีคี วามสมาร์์ตที่่ต� อบโจทย์์
ต่่างกััน แต่่เป้้าหมายหลัักคืือการสร้้างความ
สะดวกสบายที่่เ� หนืือกว่่าให้้แก่่ผู้้�อยู่่�อาศััย ซึ่่ง� แต่่ละ
ความสมาร์์ตบอกเลยว่่าบ้้านยุุคใหม่่ไม่่มีไี ม่่ได้้แล้้ว
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เสิิร์์ฟความอร่่อยแบบไทยแท้้
สไตล์์ Chef’s Table
เมื่่�อเหล่่าเชฟอาหารไทยรสมืือเยี่่�ยมที่่�ผ่่านประสบการณ์์ ในร้้านดัังระดัับมิิชลิินสตาร์์พากัันเปิิดครััวปรุุงเมนููเด็็ดให้้ ได้้ลิ้้�มลองแบบ Private
คนชอบรัับประทานและรัักอาหารไทยจะพลาดได้้อย่่างไร และนี่่�คืือ 3 ร้้านอาหารไทยแท้้ๆ ที่่�จะสร้้างความประทัับใจให้้บรรดานัักชิิมตั้้�งแต่่บรรยากาศ
ความเป็็นกัันเองของเชฟ ไปจนถึึงรสชาติิของอาหารแต่่ละจาน

www.facebook.com/RARKAuthenticThaiCuisine

RARK Authentic Thai Cuisine เมนููไทยรสชาติิโฮมมีี
เปิิดบริิการวัันละ 3 รอบ รัับลููกค้้ารอบละ 10 คน และต้้องสั่่ง� อาหารล่่วงหน้้า เพราะเชฟจะ
จ่่ายตลาดมาพอดีีตามเมนููที่่สั่่� ง� คืือความพิิเศษที่่�ทำ�ำ ให้้รากเป็็นร้้านอาหารไทยที่่ใ� ครๆ ก็็อยาก
ไปลิ้้มล
� อง และด้้วยรสมืือการปรุุงของสองเชฟรุ่่�นใหม่่ เชฟเซฟ-ทรงพล บารมีีอนัันต์์ และเชฟเต้้ากวีี จำำ�ปานคร ที่่สั่่� ง� สมประสบการณ์์นานหลายปีีในร้้านดัังรวมถึึงร้้านอาหารระดัับมิิชลินิ สตาร์์
จึึงรัับประกัันได้้ถึงึ ความอร่่อยเลิิศ โดยมีีจุดุ เด่่นที่่ก� ารเลืือกเฟ้้นวััตถุดิุ บิ บ้้านๆ ตามฤดููกาลมานำำ�เสนอ
เป็็นอาหารไทยรสชาติิโฮมมีี เช่่น พล่่ากะปิิหมููหวาน แสร้้งว่่ากะเพรา น้ำำ�พริ
� กิ รากชูู อยากลิ้้ม� รส
ต้้องจองล่่วงหน้้า เมนููที่่ท� างร้้านให้้บริิการอาจมีีการเปลี่่ย� นแปลง โปรดสอบถามเมนููกับั ทางร้้าน
พิิกัดั : 999/35 ถนนยานนาวา แขวงช่่องนนทรีี เขตยานนาวา กรุุงเทพฯ www.facebook.com/
RARKAuthenticThaiCuisine, Line: @rarkthai

Khao เสิิร์ฟ์ รสชาติิระดัับตำำ�นานในบรรยากาศเป็็นกัันเอง
ร้้านอาหารไทยที่่เ� น้้นความพิิถีพิี ถัิ นั ในการปรุุงอาหารทุุกจานตั้้ง� แต่่ขั้้น� ตอนการเลืือกวััตถุดิุ บิ
จนทำำ�ให้้ได้้รสชาติิที่่มี� เี อกลัักษณ์์ ให้้บริิการมื้้อ� อาหารแบบ Chef's Table ให้้เชฟรัังสรรค์์เมนููสุดุ ครีีเอต
พร้้อมอิ่่�มตากัับการได้้นั่่ง� ชมเทคนิิคแบบชััดๆ และเป็็นกัันเอง โดยมีีเสิิร์ฟ์ ตั้้ง� แต่่ 6 คอร์์สจนถึึง
10 คอร์์ส สำำ�หรัับตั้้ง� แต่่ 4-12 คน หรืือจะมารัับประทาน A La Carte ก็็มีโี ต๊๊ะรองรัับมากถึึง
80 ที่่นั่่� ง� เปิิดให้้บริิการวัันละ 2 รอบ คืือ รอบเที่่ย� ง 11.30-14.00 น. และรอบเย็็น 18.00-22.00 น.
พิิกัดั : สาขาเอกมััย ซอยเจริิญมิิตร (เอกมััย 10) แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ
โทร. 0 2381 2575 และ 09 8829 8878, สาขาต้้นสน อาคารปิิยะเพลส ซอยต้้นสน แขวงลุุมพินีิ ี
เขตปทุุมวันั กรุุงเทพฯ โทร. 0 2252 1619 และ 09 3505 0055 Line: @khao, www.khaogroup.com
และ www.facebook.com/khaogroup

www.facebook.com/samrubsamrubthai

www.facebook.com/khaogroup

สำำ�รับั สำำ�หรัับไทย กัับเมนููไทยที่่�คนสมััยนี้้�ไม่่เคยกิิน
หนึ่่ง� ในร้้านอาหารจองยากอัันดัับต้้นๆ ของไทยที่่เ� ปิิดให้้ไปพิิสูจู น์์ความอร่่อยเพีียงเดืือนละ
10 กว่่าวััน แถมยัังจองล่่วงหน้้าได้้แค่่ 1 เดืือน และทุุกเดืือนหลัังจากเปิิดจองจะถููกจองเต็็มในเพีียง
ไม่่กี่่น� าทีี นอกจากไม่่รู้้�ล่ว่ งหน้้าว่่าจะได้้กินิ เมนููอะไรบ้้าง หลายรายการพอได้้ยินิ ชื่่อ� ก็็ยังั เดารสชาติิ
และหน้้าตาไม่่ออก เช่่น น้ำำ�พริ
� กิ นครบาล ยำำ�ใบมะม่่วงลิ้้น� จี่่ห� มููย่า่ งรมควััน ผัักบวบหรูู เพราะเป็็น
เมนููไทยสมััยก่่อนที่่เ� ชฟปริิญญ์์ ผลสุุข หรืือเชฟใหญ่่ หยิิบสููตรจากตำำ�รากัับข้้าวนัับร้้อยปีีมานำำ�เสนอ
แบบไม่่ดัดั แปลง ความรื่่�นรมย์์จึงึ ไม่่ได้้อยู่่�แค่่ที่่ร� สชาติิ แต่่ยังั มีีความเพลิิดเพลิินจากเรื่่อ� งเล่่าเกี่่ย� วกัับ
อาหารไทยที่่ห� าไม่่ได้้จากที่่ไ� หนเป็็นเครื่่อ� งชููรสด้้วย
พิิกัดั : ถนนมหาเศรษฐ์์ แขวงสี่่พ� ระยา เขตบางรััก กรุุงเทพฯ จองได้้ทาง: chope.co/Bangkokrestaurants หรืือกด Book Now ที่่� www.facebook.com/samrubsamrubthai
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พัักรถบ้้าน
ประสบการณ์์ ใหม่่ของการเที่่�ยวไทย
ถึึงจะยัังเที่่�ยวข้้ามประเทศไม่่ได้้แต่่ก็็อย่่าปล่่อยให้้ชีีวิิตต้้องเหงา ออกไปท่่องเมืืองไทยในอารมณ์์ ใหม่่กัันดีีกว่่า กัับที่่�พัักสไตล์์เก๋๋ที่่�กำำ�ลััง
ฮิิตมากช่่วงนี้้�อย่่างรีีสอร์์ตรถบ้้าน บอกเลยว่่านอนสบายไม่่แพ้้ห้้องพัักโรงแรม แถมถ่่ายรููปสวยชิิก ได้้อารมณ์์แคมเปอร์์ เป็็นประสบการณ์์ใหม่่
ที่่�คนรัักการท่่องเที่่�ยวไม่่ควรพลาด แต่่อย่่าลืืมเที่่�ยวแบบใส่่ใจสุุขอนามััยกัันด้้วย

Empreo อ.หางดง จ.เชีียงใหม่่
ความฟิินไหนคงไม่่เท่่าการได้้ไปแคมปิ้้�งท่่ามกลางป่่าหนาวและ
ธรรมชาติิอัันงดงาม Empreo เป็็นที่่�พัักที่่�ให้้ความรู้้�สึึกเหมืือนได้้
ขัับรถบ้้านออกไปพัักผ่่อนแถวชายป่่านอกเมืืองจริิงๆ ทั้้�งที่่�อยู่่�ไม่่ไกล
จากตััวเมืืองเชีียงใหม่่เท่่าไรนััก ด้้วยบรรยากาศที่่�แวดล้้อมไปด้้วยต้้นไม้้

www.facebook.com/EmpreoChiangmai

ป่่าเขา และสวนลำำ�ไย รวมถึึงการจััดสถานที่่�ให้้เหมืือนจุุดกางเต็็นท์์
สวยๆ จึึงทำำ�ให้้อิินกัับบรรยากาศแคมปิ้้�งได้้ไม่่ยาก ยิ่่�งมีีหมููกระทะ
และบาร์์บีีคิิวให้้ย่า่ งกริิลกันั กลางสนามหญ้้าเขีียวๆ ยิ่่�งได้้ฟีีล จะไปพััก
กัับคนรััก แก๊๊งเพื่่�อน หรืือครอบครััวก็็เหมาะเจาะ เพราะสะดวกสบาย
เหมาะกัับทุุกช่่วงวััย
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม: www.facebook.com/EmpreoChiangmai
ติิดต่่อสอบถาม: โทร. 08 6414 4804

The Mist Khao Kho อ.เขาค้้อ จ.เพชรบููรณ์์
รีีสอร์์ตรถบ้้านที่่�มาพร้้อมวิิวหลัักล้้าน สวยขนาดที่่�สามารถพููดได้้ว่่า
วิิวของที่่�นี่่�แจ่่มที่่�สุุดในเขาค้้อแล้้ว เพราะเห็็นขุุนเขารายล้้อมได้้แบบ
พาโนรามา แถมตอนเช้้าอากาศก็็ดีีสุุดๆ มีีหมอกบางล้้อมรอบ ลมอ่่อน
พััดเอื่่�อยๆ ไม่่ต้อ้ งมีีแอร์์ แค่่เปิิดกระจกหน้้าต่่างรถก็็เย็็นสบายสููดหายใจได้้
ฉ่ำำ��ปอดแล้้ว ส่่วนใครที่่�กลััวว่า่ จะลำำ�บากก็็ไม่่ต้้องห่่วง เพราะรถบ้้านทุุกคััน
มาพร้้อมสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกครบครััน ทั้้�งแอร์์ ทีีวีี ตู้้�เย็็น กาต้้มน้ำ��ำ ไฟฟ้้า
www.facebook.com/themistkhaokho

โต๊๊ะกิินข้้าว ห้้องน้ำำ��พร้้อมห้้องอาบน้ำำ�� และเครื่่�องทำำ�น้ำำ��อุ่่�น อยู่่�สบาย
แบบหายกัังวล แถมตอนเย็็นจะออกมานั่่�งกิินข้้าวหน้้ารถกัับวิิวสุุดว้า้ ว หรืือ
สั่่�งหมููกระทะมาล้้อมวงปาร์์ตี้้�เบาๆ ก็็ฟิินสุุดๆ
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม: www.facebook.com/themistkhaokho
ติิดต่่อสอบถาม: โทร. 06 1542 7555
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Eureka Beach Caf อ.หััวหิิน จ.ประจวบคีีรีีขันั ธ์์
คาเฟ่่ดังั ที่่มี� รี ถบ้้านให้้พักั ค้้างคืืนพร้้อมมุุมมอง Sea View ใกล้้ชิดิ ติิดทะเล
ชนิิดที่่�นอนดููด าวฟัังเสีียงคลื่่�น ตื่่�นมาเห็็นพระอาทิิตย์์ขึ้้�นเหนืือผิิวน้ำำ��
พอออกจากตััวรถปุ๊๊�บก็็เจอชายหาดปั๊๊บ� คนรัักบรรยากาศสบายๆ หาดทราย
สายลม แสงแดด บอกเลยว่่าถ้้าได้้นอนค้้างคืืนในรถบ้้านของ Eureka Beach
Caf แล้้วจะชิิลขั้้�นสุุด เพราะสามารถชมวิิวทะเลได้้อย่่างเต็็มอิ่่�มจาก
บนที่่น� อนกัันเลย ใครอยากกิินบาร์์บีคิี วซี
ิ ฟู้้�ดก็
ี มี็ ใี ห้้ล้อ้ มวงปิ้้ง� ย่่างบนชายหาด

www.facebook.com/eurekanitrocoffee

เคล้้าบรรยากาศสดชื่่�นของลมทะเล อีีกทั้้�งสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกก็็มีีให้้
ครบระดัับมาตรฐานโรงแรม และที่่�หลายคนปลื้้�มคืือสามารถพาน้้องหมา
น้้องแมวไปพัักได้้แบบฟรีีๆ ไม่่มีีชาร์์จเพิ่่�ม
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม: www.mvcaravan.com/eureka
ติิดต่่อสอบถาม: โทร. 09 5454 9441

Nice Nite Campervans x River อ.เมืือง จ.พระนครศรีีอยุุธยา
ถ้้ า อยากได้้ อ ารมณ์์ ร ถบ้้ า นแต่่ ไ ม่่ อ ยากเดิิ น ทางไกล แนะนำำ �
Nice Nite Campervans x River ที่่�ตั้้�งอยู่่�ติิดริิมแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา
ในจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา เพราะขัับรถจากกรุุงเทพฯ ไปแค่่ชั่่ว� โมงกว่่า
ก็็จะเจอกัับบรรยากาศดีีๆ มีีรถบ้้านจอดเรีียงรายกลางหมู่่�แมกไม้้
ให้้อารมณ์์หนีีเมืืองไปแคมปิ้้�งเก๋๋ๆ แล้้ว ภายในรถแต่่ละคัันมีีครบทุุกสิ่่ง�

www.facebook.com/Nice-Nite-Campervans-x-River100151954788502

เหมืือนห้้องพัักโรงแรม ตั้้�งแต่่แอร์์เย็็นฉ่ำำ��ไปจนถึึงเครื่่�องทำำ�น้ำำ��อุ่่�น
ในห้้องน้ำำ�� แถมยัังมีีกิิจกรรมให้้เลืือกทำำ�เพีียบ ไม่่ว่่าจะเป็็นปิิกนิิก
กลางสวน อร่่อยเพลิินกัับบาร์์บีีคิิว หรืือจะปั่่�นจัักรยานไปชมอุุทยาน
ประวััติิศาสตร์์ก็ไ็ ม่่ไกลกััน และยัังมีี Snack Room ให้้รัับประทานขนม
ของว่่างแบบกรุุบกริิบได้้ฟรีีตลอด 24 ชั่่�วโมง
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม: www.facebook.com/Nice-Nite-Campervans-xRiver-100151954788502
ติิดต่่อสอบถาม: โทร. 08 7510 8116
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กรุุงเทพประกัันภััยมอบทุุนการศึึกษาต่่อเนื่่อ� งปีีที่�่ 27
คุุณชััย โสภณพนิิช ประธานกรรมการ บริิษััท กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
หรืือ BKI และประธานกรรมการ มููลนิิธิิกรุุงเทพประกัันภััย เป็็นประธานมอบทุุนการศึึกษา
ในระดัับอุุดมศึกึ ษา ประจำำ�ปีี 2563 รุ่่�นที่่� 27 จำำ�นวน 40 ทุุน ให้้แก่่นักั เรีียนที่่�ขาดแคลน
ทุุนทรััพย์์ โดยเป็็นทุุนให้้เปล่่าที่่�รวมค่่าเล่่าเรีียน ค่่าที่่�พััก ค่่าอาหาร และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ
ที่่�จำำ�เป็็น โดยบริิษััทฯ จะสนัับสนุุนต่่อเนื่่�องจนกว่่าจะสำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
ซึ่่�งที่่�ผ่่านมาตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2537 มีีนัักเรีียนได้้รัับทุุนไปแล้้วรวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 653 ทุุน
เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 125,660,326 บาท ณ วััดดอยธรรมเจดีีย์์ จัังหวััดสกลนคร เมื่่�อวัันที่่�
4 กรกฎาคม 2563

BKI และ IMH ร่่วมลงนาม MOU
การประกัันภััยอุุบัติั เิ หตุุกลุ่่�มโครงการ Vaccine Plus
บริิษััท กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ BKI โดยคุุณปวีีณา จููชวน (ที่่� 2 จากซ้้าย)
ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�อำ�ำ นวยการใหญ่่ และคุุณลสา โสภณพนิิช (ซ้้ายสุุด) ผู้้�อำ�ำ นวยการ ธุุรกิิจนายหน้้า และบริิษัทั
โรงพยาบาลอิินเตอร์์เมดิิคัลั แคร์์ แอนด์์ แล็็บ จำำ�กัดั (มหาชน) หรืือ IMH โดย ดร.สิิทธิวัิ ตน์
ั ์ กำำ�กัดว
ั งษ์์
(ที่่� 2 จากขวา) ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร และคุุณปรมาภรณ์์ ปวโรจน์์กิจิ (ขวาสุุด) รองประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร
ร่่วมลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือในโครงการ Vaccine Plus ซึ่่ง� จะมอบประกัันอุุบัติั เิ หตุุและสิิทธิปิ ระโยชน์์
ให้้แก่่ลูกู ค้้าในโครงการฯ ที่่อ� าคารกรุุงเทพประกัันภััย สำำ�นักั งานใหญ่่ ถนนสาทรใต้้ เมื่่อ� วัันที่่� 8 กรกฎาคม 2563

มอบสิินไหมประกัันภััยความเสี่่ย� งภััยทรััพย์สิ์ นิ (IAR)
คุุณธีีรยุุทธ กิิจวรพััฒน์์ ผู้้�อำ�ำ นวยการ ธุุรกิิจสาขาและการร่่วมทุุน (ที่่� 2 จากซ้้าย) และคุุณสุุชาติิ จิิรายุุวัฒั น์์
(ซ้้ายสุุด) ที่่�ปรึึกษา เป็็นผู้้�แทนบริิษััทฯ มอบสิินไหมทดแทนประกัันภััยความเสี่่�ยงภััยทรััพย์์สิิน (IAR)
จำำ�นวน 1,081,146.60 บาท ให้้แก่่ บริิษัทั โรงสีีศรีีสกลเพีียวไรซ์์ จำำ�กัดั โดยมีีคุณุ เกรีียงศัักดิ์์� วรรััตนธรรม
(ที่่� 2 จากขวา) กรรมการผู้้�จัดั การ เป็็นผู้้�รับั มอบ จากกรณีีเกิิดเหตุุลมพายุุพัดทำ
ั �ำ ให้้อาคารได้้รับั ความเสีียหาย
และมีีคุุณกษิิพััฒน์์ เขีียวสด (ขวาสุุด) ผู้้�จััดการธุุรกิิจสััมพัันธ์์ สำำ�นัักธุุรกิิจสกลนคร ธนาคารกรุุงเทพ
ร่่วมมอบสิินไหมทดแทนและเป็็นสัักขีีพยาน ณ บริิษัทั โรงสีีศรีีสกลเพีียวไรซ์์ จำำ�กัดั อำำ�เภอเมืืองสกลนคร
จัังหวััดสกลนคร เมื่่อ� วัันที่่� 16 กัันยายน 2563

BKI ขยายเวลาผ่่อนชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััย ช่่วยเหลืือลููกค้้าถึึงสิ้้น� ปีี 63
บริิษััท กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ BKI ขยายระยะเวลาตามมาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้าในการผ่่อนผัันการชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััยถึึงวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563 จากเดิิมที่่�จะสิ้้�นสุุดในวัันที่่� 31 กรกฎาคม 2563 เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อนและแบ่่งเบาภาระของลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบจากเศรษฐกิิจ
และผลพวงจากสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้้อมขานรัับกัับนโยบายของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิม
การประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)
สำำ�หรัับมาตรการผ่่อนผัันการชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััย
• ลููกค้้าบุุคคลที่่�ทำำ�ประกัันภััยทุุกประเภททั้้�งกรมธรรม์์ใหม่่และต่่ออายุุ และมีีเบี้้�ยประกัันภััยตั้้�งแต่่ 5,000 บาทขึ้้�นไป
• กรมธรรม์์ประกัันภััยที่่�มีีผลคุ้้�มครองตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 สิิงหาคม - 31 ธัันวาคม 2563 และชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััยภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด
• สามารถผ่่อนชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััยผ่่านบััตรเครดิิตที่่�ร่่วมรายการ 0% ได้้นาน 4 เดืือน หรืือ 6 เดืือน ได้้แก่่ ธนาคารกรุุงเทพ ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา
ธนาคารกสิิกรไทย ธนาคารซิิตี้้�แบงก์์ และบััตรกรุุงไทย (KTC)
สามารถดููรายละเอีียดการผ่่อนชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััยเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�
www.bangkokinsurance.com/product/paychannel หรืือสอบถามโทร. 0 2285 8888
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ครึ่่ง� แรกปีี 63 BKI กำำ�ไรพุ่่ง� กว่่า 1,600 ล้้านบาท เพิ่่ม� ขึ้้น� 27.3%
เพราะความร่่วมมืือร่่วมใจคืือแรงผลัักดัันที่่�ทำำ�ให้้เราก้้าวไปด้้วยกััน จากผลการดำำ�เนิินงาน
ของกรุุงเทพประกัันภััย งวด 6 เดืือนแรกของปีี 2563 ที่่�มีเี บี้้�ยประกัันภััยรัับรวม 11,133.8 ล้้านบาท
เติิบโตร้้อยละ 14.7 มีีกำำ�ไรสุุทธิิ 1,601.1 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 27.3
ดร.อภิิสิทธิ์์
ิ � อนัันตนาถรััตน กรรมการและประธานคณะผู้้�บริิหาร บริิษัทั กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กัดั
(มหาชน) หรืือ BKI เผยถึึงผลการดำำ�เนิินงานไตรมาสที่่� 2 ของปีี 2563 (เม.ย.-มิิ.ย.) มีีเบี้้�ยประกัันภััยรัับ
รวม 4,997.7 ล้้านบาท เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีี 2562 เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.9 กำำ�ไรสุุทธิิ
จากการรัับประกัันภััยหลัังหัักค่่าใช้้จ่่ายในการ
ดำำ�เนิินงานแล้้ว 564.8 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
150.1 มีีรายได้้สุทธิ
ุ จิ ากการลงทุุน 520.7 ล้้านบาท
เพิ่่มขึ้้
� น� ร้้อยละ 4.4 กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่า่ ยภาษีีเงิินได้้
1,085.5 ล้้านบาท และเมื่่อ� หัักค่่าใช้้จ่า่ ยภาษีีเงิินได้้
แล้้ว บริิษัทั ฯ มีีกำ�ำ ไรสุุทธิิ 932.3 ล้้านบาท เพิ่่มขึ้้
� น�
ร้้อยละ 37.9 กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน 8.76 บาท
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โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ซึ่่�งได้้ประชุุมเมื่่�อ
วัันที่่� 14 สิิงหาคม 2563 มีีมติิให้้จ่า่ ยเงิินปัันผลระหว่่างกาล
สำำ�หรัับผลประกอบการไตรมาสที่่� 2 ปีี 2563 แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
ในอััตราหุ้้�นละ 3 บาท
สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานงวด 6 เดืือนของปีี 2563
(ม.ค.-มิิ.ย.) มีีเบี้้�ยประกัันภััยรัับรวม 11,133.8 ล้้านบาท
เทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีี 2562 เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 14.7
มีีกำำ�ไรสุุทธิิจากการรัับประกัันภััยหลัังหัักค่่าใช้้จ่่ายในการ
ดำำ�เนิินงานแล้้ว 893.3 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 74.9
มีีรายได้้สุุทธิจิ ากการลงทุุน 980.4 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
12.6 มีีกำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ 1,873.7 ล้้านบาท
เมื่่�อหัักค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้แล้้ว บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิ
1,601.1 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากช่่วงเดีียวกัันของปีี 2562
ร้้อยละ 27.3 และมีีกำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน 15.04 บาท

กรุุงเทพประกัันภััยห่่วงใย เร่่งช่่วยเหลืือผู้้�ประสบอุุทกภััย
คุุ ณ สุุ กิิ จ เกตุุ เ ตีี ย น ผู้้�จัั ด การสาขาอุุ ต รดิิ ตถ์ ์ ธุุ ร กิิ จ สาขาและการร่่ วม ทุุ น ได้้ เ ป็็ น ผู้้�แทนบริิ ษัั ท ฯ
ร่่วมกัับมููลนิิธิิกรุุงเทพประกัันภััย ลงพื้้�นที่่�ช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยโดยนำำ�ข้้าวกล่่องจำำ�นวนกว่่า 1,000 กล่่อง
มอบให้้แก่่ผู้้�ประสบอุุทกภััย เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อนจากเหตุุการณ์์น้ำ��ท่
ำ ่วมอย่่างฉัับพลัันในพื้้�นที่่�ตำำ�บลแม่่สา
ตำำ�บลปงสนุุก และตำำ�บลแม่่ขะนิิง อำำ�เภอเวีียงสา จัังหวััดน่า่ น เมื่่�อวัันที่่� 28 สิิงหาคม 2563 ที่่�ผ่่านมา

จาก BKI ถึงผู้อ่านเพื่อพร้อมเข้าสู่การบังคับใช้
พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรุุงเทพประกัันภััยขอขอบพระคุุณลููกค้้า/คู่่�ค้้าที่่�ให้้การตอบรัับวารสาร BKI News ฉบัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้การส่่งวารสารซึ่่�งประกอบด้้วย
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