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ในเวลาเดีียวกัันโลกนี้้�ก็ไ็ ม่่ได้้มีีแค่่โรคโควิิด-19 ที่่�เราต้้อง
ป้้องกััน เราจึึงอยากให้้ทุุกท่่านได้้อ่่าน Health/Well-being
กัับแนวคิิดที่่�ว่่า แค่่ป้้องกััน 5 โรคก็็เท่่ากัับได้้อััปเกรดคะแนน
สุุขภาพเพิ่่�มเติิม เพราะเมื่่�อสุุขภาพดีีก็็สนุุกกัับชีีวิิตได้้อย่่าง
เต็็มที่่�
ตามมาด้้วยคอลััมน์์ Food ที่่�ชวนมาเข้้าครััวทำำ�อาหาร
ธีีมนานาชาติิง่า่ ยๆ ที่่�บ้้านช่่วงปีีใหม่่ ได้้ทั้้ง� อร่่อย ทั้้�งแก้้อาการ
คิิดถึึงทริิปท่อ่ งเที่่ย� วต่่างประเทศไปในตััว ส่่วน Smart Living
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	ที่่�มีกี ารส่่งเสริิมกรมธรรม์์ประกัันภััยเพื่่อ� ประชาชนดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2562
• มอบสิินไหมประกัันภััยความเสี่่ย� งภััยทรััพย์์สินิ (IAR) กว่่า 99 ล้้านบาท
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BKI News เป็นวารสารราย 3 เดือนของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) จัดทำ�ขึ้นเพื่ออภินันทนาการแก่ผู้มีอุปการคุณ
คู่ค้า ลูกค้า ตัวแทน นายหน้า ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บทความและรูปภาพทั้งหมดในวารสาร BKI News สงวนสิทธิ์
ตามกฎหมาย การนำ�ข้อความหรือรูปภาพไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ เท่านั้น
หากท่านมีขอ้ คิดเห็นใดๆ เกีย่ วกับวารสาร BKI News กรุณาติดต่อสำ�นักบริหารแบรนด์องค์กร บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 e-mail: corp.comm1@bangkokinsurance.com
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กรุุงเทพประกัันภััยเปิิดสาขาสุุพรรณบุุรีี

กรุุ ง เทพประกัั น ภัั ย เดิิ น หน้้าขยายสาขาเพื่่� อ ให้้ ค รอบคลุุ ม ทุุ กพื้้� น ที่่�
ทั่่�วทุุกภููมิิภาคของประเทศ โดยล่่าสุุดเปิิดสาขาสุุพรรณบุุรีีอย่่างเป็็นทางการ 
พร้้อมอััญเชิิญครุุฑตราตั้้�งขึ้้�นประดิิษฐานเพื่่�อความเป็็นสิิริิมงคล ในโอกาสนี้้�
คุุณชััย โสภณพนิิช ประธานกรรมการ ดร.อภิิสิทธิ์์
ิ � อนัันตนาถรััตน กรรมการ
และประธานคณะผู้้บ� ริิหาร พร้้อมด้้วยคุุณพรรณีี ไม้้หอม ผู้้�จััดการภาคกลาง 2
ธนาคารกรุุงเทพ และคุุณเอกพัันธุ์์� อินิ ทร์์ใจเอื้้อ� นายกเทศมนตรีีเมืืองสุุพรรณบุุรีี
ร่่วมให้้เกีียรติิเป็็นประธานในพิิธีีฯ พร้้อมคณะผู้้�บริิหารและแขกผู้้�มีีเกีียรติิ
ร่่วมในพิิธีเี ปิิดสาขา ณ กรุุงเทพประกัันภััย สาขาสุุพรรณบุุรี จัี งั หวััดสุุพรรณบุุรีี
เมื่่�อวัันที่่� 16 พฤศจิิกายน 2563
ในโอกาสนี้้�บริิษััทฯ มอบเครื่่�องช่่วยหายใจให้้แก่่โรงพยาบาลเจ้้าพระยา
ยมราช จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี เพื่่�อใช้้ในการรัักษาผู้้�ป่่วยวิิกฤติิที่่�จำำ�เป็็นต้้องใช้้
เครื่่�องช่่วยหายใจ ซึ่่�งเป็็นการช่่วยเหลืือคนในสัังคมที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�สาขาของ
บริิษัทั ฯ
ทั้้ง� นี้้ส� าขาสุุพรรณบุุรีเี ป็็นสาขาที่่� 35 ที่่�ได้้ทำำ�พิธีิ เี ปิิดสาขาอย่่างเป็็นทางการ
เพื่่�อขยายการให้้บริิการด้้านประกัันภััยและสิินไหมทดแทนแก่่ลููกค้้าในพื้้�นที่่�
จัังหวััดสุุพรรณบุุรีีและจัังหวััดใกล้้เคีียงให้้ได้้รัับความสะดวกรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้น�
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บริิษัท กรุ
ั ุงเทพประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ BKI ได้้รัับรางวััล Product of
the Year Awards 2020 ประเภทสิินค้้าและบริิการกลุ่่�มประกัันยอดเยี่่�ยมแห่่งปีี
สาขาผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยรถยนต์์ประเภท 1 จากงานมอบรางวััลสิินค้้าและบริิการ
แห่่งปีี 2563 จััดโดยนิิตยสาร  Business+ ร่่วมกัับวิิทยาลััยการจััดการ  มหาวิิทยาลััย
มหิิดล โดยมีีคุุณชวน หลีีกภััย ประธานรััฐสภา ให้้เกีียรติิเป็็นผู้้�มอบรางวััลให้้แก่่
ดร.อภิิสิิทธิ์์� อนัันตนาถรััตน กรรมการและประธานคณะผู้้�บริิหาร  จากการที่่�บริิษััทฯ
ได้้พััฒนาผลิิตภััณฑ์์และการบริิการด้้านประกัันภััยรถยนต์์ประเภท 1 ให้้มีีคุุณภาพ
ด้้วยการบริิหารจััดการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และนำำ�เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยมาให้้บริิการ
เคลมรถยนต์์ที่่�สามารถตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างสะดวกรวดเร็็ว
ทำำ�ให้้ได้้รัับความเชื่่�อถืือและไว้้วางใจของลููกค้้ามาโดยตลอด ณ  ห้้องแกรนด์์บอลรููม
โรงแรมเรดิิสันั บลูู พลาซ่่า บางกอก ถนนสุุขุมุ วิิท กรุงุ เทพฯ เมื่่อ� วัันที่่� 15 ธัันวาคม 2563
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เพิ่่�มความอุ่่�นใจด้้วย LINE Official Account
@bangkokinsurance ช่่องทางใหม่่ในการ
ให้้บริิการด้้านประกัันภััยจากกรุุงเทพประกัันภััย
เพราะความสะดวกและรวดเร็็วคืือกุุญแจสำำ�คััญของการสร้้างความอุ่่�นใจให้้กัับลููกค้้ากรุุงเทพประกัันภััย เราจึึงมองหาเครื่่�องมืือ
ให้้บริิการใหม่่ๆ เพื่่�อสร้้างความอุ่่�นใจและตอบโจทย์์ลููกค้้าทุุกคนในยุุคดิิจิิทััล หนึ่่�งในนั้้�นคืือ LINE Official Account ที่่�สามารถสื่่�อสาร
ข้้อมููลไปยัังผู้้�ใช้้บริิการโดยตรงได้้อย่่างรวดเร็็ว

สำำ�หรัับลููกค้้ากรุุงเทพประกัันภััยสามารถใช้้บริิการ LINE Official
Account ของบริิษััทฯ ได้้ด้้วยการเพิ่่�มกรุุงเทพประกัันภััยเป็็นเพื่่�อน
โดยพิิ ม พ์์ @bangkokinsurance หรืื อ
https://line.me/R/ti/p/@bangkokinsurance
(คลิิกได้้สำำ�หรัับฉบัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์) หรืือ
สแกน QR Code และกรอกข้้อมููลลงทะเบีียน
ให้ค้ รบถ้้วนเพื่่อ� เข้า้ สู่่�ระบบ เพีียงเท่่านี้้ก็� ส็ ามารถ
ใช้้งานเมนููต่่างๆ ได้้อย่่างครบถ้้วน
• ข้้อมููลกรมธรรม์์ แสดงข้้ อ มููลกรมธรรม์์ ที่่� อ ยู่่�ระหว่่ า ง
ให้้ความคุ้้ม� ครอง ประเภทประกัันภััย เลขที่่�กรมธรรม์์ ชื่่อ� ผู้เ�้ อาประกัันภััย
และระยะเวลาคุ้้�มครอง
• เคลมรถยนต์์ บริิการแจ้้งเคลมอุุบััติิเหตุุรถยนต์์ (เคลมสด)
โดยสามารถกดส่่งพิิกััด (Share Location) แจ้้งตำำ�แหน่่งจุุดเกิิดเหตุุ
เพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือได้้อย่่างทัันท่่วงทีี นอกจากนี้้�ยัังมีี
บริิการแจ้้งเคลมซ่่อมรถ (เคลมแห้้ง) เพีียงระบุุวันั เวลาที่่เ� กิิดเหตุุ สถานที่่�
เกิิดเหตุุ แนบรููปความเสีียหายและใบขัับขี่่� เมื่่อ� ได้้รัับเอกสารใบเคลมแล้้ว
สามารถนำำ�รถซ่่อมที่่�อู่่�ได้้ทัันทีี
• บริิการช่่วยเหลืือฉุุกเฉิิน ลููกค้้าประกัันภััยรถยนต์์สามารถ
ติิดต่่อขอรัับบริิการจากศููนย์์ช่่วยเหลืือฉุุกเฉิินได้้ในกรณีีรถเสีียหรืือ
ขััดข้้อง โดยกดปุ่่�มเมนููเพื่่�อโทรออกได้้ทัันทีี
• ศููนย์์ซ่่อมมาตรฐาน บริิการค้้นหาศููนย์์ซ่่อมมาตรฐาน
(อู่่�ในสััญญา) รวมถึึงศููนย์์ซ่่อมตััวแทนจำำ�หน่่ายในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง
• Live Chat บริิการสอบถามข้้อมููลต่่างๆ หรืือปรึึกษาด้้าน
เคลมรถยนต์์กัับเจ้้าหน้้าที่่�
• สาขาและจุุดบริิการ บริิการค้้นหาสาขาและจุุดบริิการของ
กรุุงเทพประกัันภััยทั่่�วประเทศ
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ส่่งท้้ายปีี 2020 เข้้าสู่่�ปีี 2021
เตรีียมความพร้้อมรัับมืือในทุุกสถานการณ์์
ปีี 2020 ที่่�ผ่่านมานัับได้้ว่่าเป็็นปีีที่่�ส่่งผลกระทบและมีีอิิทธิิพลต่่อผู้้�คนทั่่�วโลกอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ เป็็นปีีที่่�ทำำ�ให้้เรารู้้�จัักโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
สายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019 หรืือโควิิด-19 ที่่�แพร่่กระจายง่่าย เป็็นอัันตรายต่่อระบบหายใจและร่่างกาย นำำ�ไปสู่่�การเสีียชีีวิิตได้้ โดยขึ้้�นอยู่่�กัับประเภท
ของเชื้้�อที่่�ได้้รัับ การรัักษาที่่�ถููกต้้อง ทัันท่่วงทีี และความแข็็งแรงเฉพาะบุุคคล วิิกฤติินี้้�ถููกนำำ�ไปเปรีียบเทีียบกัับไข้้หวััดใหญ่่สเปน (Spanish Flu)
ที่่�ระบาดในค่่ายทหารสหรััฐอเมริิกา ก่่อนแพร่่กระจายไปในยุุโรปในช่่วงสงครามโลกครั้้�งที่่� 1 (xinhuathai.com) กลายเป็็นหน้้าประวััติิศาสตร์์
ให้้เราได้้ถอดอีีกหนึ่่�งบทเรีียนเพื่่�อการรัับมืือกัับสถานการณ์์โควิิด-19 ควบคู่่�กัับการรัับมืือทางด้้านสาธารณสุุขตลอดช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา

เว้้นระยะห่่างต่่อเนื่่�อง มีีวิินััย ปลอดภััยไว้้ก่่อน

เศรษฐกิิจกัับโควิิดที่่�ยัังต้้องไปด้้วยกััน

ในเวลาเดีียวกัันเราก็็สามารถเรีียนรู้้�จากปีี 2020 เพื่่�อตั้้�งรัับและป้้องกััน
การระบาดของโควิิด-19 ระลอกสองที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ด้้วยการยกการ์์ดสููง
ทบทวนวิินััยเรื่่�องการดููแลสุุขอนามััยในชีีวิิตประจำำ�วัันที่่�เริ่่�มง่่ายๆ อย่่างการ
ล้้างมืือ สวมหน้้ากากอนามััย การเว้้นระยะห่่างในชีีวิตปร
ิ ะจำำ�วันั ไปจนถึึงการ
เช็็กอินิ แอปพลิิเคชัันไทยชนะเพื่่อ� บัันทึึกการเดิินทาง ที่่�หากเราอยู่่�ในกลุ่่�มเสี่่ย� ง
ก็็จะได้้รัับการแจ้้งอย่่างทัันท่่วงทีี

เศรษฐกิิจกัับโควิิด-19 ในปีี 2021 นี้้�อย่่างไรก็็ควงคู่่�ไปด้้วยกััน หลายธุุรกิจิ
ที่่�ได้้รัับผลกระทบก็็หัันมาใช้้ความรู้�้ความสามารถรวมถึึงเทคโนโลยีีในการ
ปรัับตััว เช่่น ธุุรกิิจการบิินที่่�เน้้นเที่่�ยวบิินปลอดภััยและหัันมาโฟกััสที่่�การ
เดิินทางในประเทศมากขึ้้�น ธุุรกิจิ การท่่องเที่่ย� วที่่งั� ดั กลยุุทธ์ห์ ลากหลายมาปรัับ
ใช้้เพื่่�อดึึงดููดนัักท่่องเที่่ย� วให้้มาเที่่ย� วในท้้องถิ่่�น ศููนย์์การค้้า ห้้างสรรพสิินค้้า
ร้้านค้้าที่่ช� วนเรามาชอปแบบเว้้นระยะห่่างควบคู่่�กับั การขยายช่่องทางออนไลน์์
เพื่่อ� เพิ่่ม� โอกาสทางธุุรกิจิ เช่่นเดีียวกัับธุุรกิจิ ประกัันภััยที่่ต้้� องตอบโจทย์์ รับั มืือ
ตามสถานการณ์์ รวมถึึงกรุุงเทพประกัันภััยเองที่่ส� ร้้างสรรค์์กรมธรรม์์เพื่่อ� สร้้าง
ความอุ่่�นใจในช่่วงระบาดหนัักของโควิิด-19 และยัังคงต่่อยอดมาเป็็นกรมธรรม์์
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ประกัันภััยโควิิด คััฟเวอร์์ ที่่�คุ้้�มครองเมื่่�อตรวจพบการติิดเชื้้�อโควิิด-19 พร้้อม
ช่่วยแบ่่งเบาภาระค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาล ระยะเวลาคุ้้�มครอง 1 ปีี
การเงิินที่่�ต้้องวางแผนต่่อเนื่่�อง

การวางแผนใช้้เงิินอย่่างรััดกุุม หรืืออีีกนััยหนึ่่�งหมายถึึงการใช้้จ่่ายอย่่าง
คุ้้�มค่่าที่่�สุุด คืือสิ่่�งที่่�ผู้้�คนทำำ�ต่่อเนื่่�องและควรทำำ�เพื่่�อให้้สอดรัับกัับแนวโน้้ม
ที่่�ไม่่แน่่นอนด้้านเศรษฐกิิจในระยะยาว ลดการใช้้ฟุ่่�มเฟืือย หัันมาโฟกััสกัับ
รายจ่่ายที่่เ� ป็็นพื้้น� ฐาน รวมถึึงเงิินสำำ�รองที่่ต้้� องมีี สิ่่ง� นี้้จึ� งึ ควรเกิิดขึ้้น� ไปพร้้อมกัับ
การทำำ�บััญชีีรายรัับ รายจ่่าย โดยกำำ�หนดงบประมาณการใช้้เงิินระยะสั้้�น
ให้้ชััดเจนขึ้้�นเป็็นงบประมาณรายสััปดาห์์แทนการกำำ�หนดงบประมาณเป็็นแค่่
รายเดืือน เพื่่อ� ไม่่ให้้กระทบการใช้้จ่่าย มีีเงิินออมเพิ่่ม� และมีีเงิินรองรัับค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�คาดไม่่ถึึง เพื่่�อรัักษาสภาพคล่่องของตััวเองให้้ได้้มากที่่�สุุด
ให้้ความสำำ�คััญกัับจิิตสำำ�นึึกสาธารณะ

เรีียนรู้้�สู้้�โควิิดตามแนวคิิดไต้้หวััน

ท่่ามกลางมาตรการด้้านสาธารณสุุขที่่�กระตุ้้�นให้้ทุุกคนได้้ปฏิิบััติิตััวให้้
ปลอดจากโรคระบาด อีีกหนึ่่ง� สิ่่ง� สำำ�คัญั คืือการปลููกจิิตสำำ�นึกึ สาธารณะร่่วมกััน
ด้้วยการปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ของผู้้�เชี่่�ยวชาญอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะหาก
บัังเอิิญอยู่่�ในกลุ่่�มเสี่่ย� งก็็ไม่่ควรปกปิิดข้้อมููล และให้้ความร่่วมมืือในการกัักตัวั
ก่่อนจนมั่่�นใจและได้้รัับการยืืนยัันว่่าปลอดภััยจากเชื้้�อ เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่
ระบาดและรัับผิิดชอบร่่วมกัันในสัังคม

จากหลากหลายวิิธีกี ารรัับมืือโควิิด-19 ไต้้หวัันสามารถรัับมืือวิิกฤติิ
ดัังกล่่าวได้้ดีีที่่�สุุดในอัันดัับต้้นๆ จนนานาประเทศจัับตามองและ
ยอมรัับ เมื่่�อถอดรหััสความสำำ�เร็็จของไต้้หวัันเราจะพบแนวทางที่่�
ตื่่�นตััวและเตรีียมพร้้อม โดยเฉพาะรััฐบาลที่่�เตรีียมการผลิิตหน้้ากาก
อนามััยภายในประเทศตั้้�งแต่่ช่่วงแรกของการระบาดด้้วยการทุ่่�ม
งบประมาณจััดซื้้อ� เครื่่อ� งจัักรเพื่่อ� ผลิิตหน้้ากากอนามััยวัันละ 20 ล้้านชิ้้น�
ส่่งต่่อให้้กัับประชาชนอย่่างทั่่�วถึึง ซึ่่�งต่่อมายัังได้้แบ่่งปัันประสบการณ์์
ให้้แก่่นานาประเทศที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือและมีีแนวคิิดในการ
จััดการไปในแนวทางเดีียวกััน (เรีียบเรีียงจาก Radio Taiwan
International มิิ.ย. 2563, th.rti.org.tw)
สำำ�หรัับการรัับมืือการระบาดของโควิิด-19 ในรอบสอง ไต้้หวัันได้้
วางแผนเตรีียมพร้้อมอย่่างต่่อเนื่่�องล่่วงหน้้า ทั้้�งอุุปกรณ์์ช่่วยป้้องกััน
อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ ไปจนถึึงงานด้้านสาธารณููปโภคเพื่่�อรัับมืือกัับ
สถานการณ์์ โดยอััปเดตข่่าวสารการรัับมืืออย่่างสม่ำำ�� เสมอผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์ ล่่าสุุดตั้้�งแต่่ 1 ธัันวาคมเป็็นต้้นมา รััฐบาลไต้้หวัันได้้ดำำ�เนิิน
การตามมาตรการป้้องกัันโรคโควิิด-19 ในช่่วงฤดููใบไม้้ร่่วงและฤดูู
หนาว รวมถึึงการแสดงใบรัับรองการตรวจเชื้้�อที่่�มีผี ลเป็็นลบก่่อนออก
เดิินทางไม่่เกิิน 3 วัันทำำ�การจึึงจะได้้รัับอนุุญาตให้้ขึ้้น� เครื่่อ� ง เปลี่่�ยน
เครื่่อ� ง หรืือเดิินทางเข้้าสู่่�ไต้้หวััน (th.taiwantoday.tw)

ไม่่มองข้้ามการจััดการความเครีียด

ตั้้�งแต่่แรกเริ่่�มสถานการณ์์โควิิด-19 ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่าผู้้�คนเกิิดความ
ตระหนก ตื่่�นกลััว ทำำ�ให้้เกิิดความเครีียดในวงกว้้าง และแม้้ว่่าในช่่วงกลางปีี
เป็็นต้้นมาการควบคุุมสถานการณ์์การระบาดในประเทศจะดีีขึ้้น� แต่่ก็ยั็ ังคงมีี
ความเครีียดต่่อเนื่่อ� ง ทั้้�งความไม่่มั่่น� ใจในความปลอดภััยหากโควิิดระลอกสอง
กลัับมา และสภาพเศรษฐกิิจที่่ต้้� องรอฟื้้น� ตััว การจััดการความเครีียดควบคู่่�กันั
จึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญทั้้�งในระดัับประเทศและในระดัับบุุคคล ซึ่่�งตลอดระยะเวลา
ที่่�ผ่่านมากรมสุุขภาพจิิตได้้ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องนี้้�ด้้วยการให้้คำำ�แนะนำำ�ที่่�
เราสามารถทำำ�ได้้และร่่วมด้้วยช่่วยกััน คืือ รัับฟัังข่่าวสารด้้วยความตระหนััก
แต่่ไม่่ตระหนก และการ์์ดไม่่ตก ทั้้�งยัังมีี “แผนการฟื้้�นฟููจิิตใจในสถานการณ์์
การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019” ต่่อเนื่่�อง และยัังสามารถ
ใช้้บริิการสายด่่วนสุุขภาพจิิต 1323 ได้้ฟรีีตลอด 24 ชั่่�วโมง
มุุมบวกท่่ามกลางวิิกฤติิ 2020

ในอีีกแง่่มุุมเราได้้เห็็นมุุมบวกท่่ามกลางวิิกฤติิโควิิด-19 ในปีี 2020
หลากหลายตััวอย่่าง เช่่น การช่่วยกัันจััดหาเครื่่�องมืือรัักษาโรคและเครื่่�องมืือ
อำำ�นวยความสะดวกให้้กัับบุุคลากรทางการแพทย์์ การแบ่่งปัันหน้้ากากอนามััย
หรืืออุุปกรณ์์ดููแลสุุขอนามััยให้้กัับผู้้�ที่่�ขาดแคลน การให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�
ได้้รัับผลกระทบในด้้านต่่างๆ เช่่น ปััญหาว่่างงาน ในเวลาเดีียวกัันเรายัังได้้
เห็็นการนำำ�ความคิิดสร้้างสรรค์์มาปรัับใช้้เพื่่�อให้้ธุุรกิิจอยู่่�รอด ไปจนถึึงการ
ช่่วยเหลืือเกื้้�อกููล เพื่่�อให้้ทุุกคนก้้าวสู่่�ปีี 2021 ไปด้้วยกััน
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แค่่ป้้องกัันก็็ ได้้อััปเกรดคะแนนสุุขภาพ
ร่่างกายที่่�แข็็งแรงเป็็นสิ่่�งที่่�ทุุกคนต้้องการ หากไม่่อยากป่่วย การดููแล
สุุขภาพเชิิงป้้องกัันคืือแนวทางที่่�จะช่่วยลดความเสี่่�ยงของการเกิิด
โรคต่่ า งๆ ได้้ รวมถึึงโรคและความเจ็็ บ ป่่ ว ยที่่�เราได้้ ยิิน เป็็ น ประจำำ�
แต่่ละเลยไปอย่่างความดัันโลหิิตสููง เบาหวาน มะเร็็ง ไข้้หวััดใหญ่่ และ
โรคจากยุุงที่่�แค่่ป้้องกัันก็็เท่่ากัับอััปเกรดคะแนนสุุขภาพไปในตััว

เปลี่่�ยนรููปแบบการใช้้ชีวิี ิต ป้้องกัันความดัันโลหิิตสููง
ความดัันโลหิิตสููงเป็็นภััยเงีียบที่่�หลายคนไม่่ทัันระวัังตััว เพราะไม่่มีี
อาการแสดงออกให้้ทราบ กว่่าจะรู้ตั้� วั ก็็มักั จะเกิิดอาการแทรกซ้้อนที่่รุ� นุ แรง
การปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการใช้้ชีีวิิตช่ว่ ยป้้องกัันได้้ เช่่น เปลี่่�ยนการกิิน โดย
ลดเค็็ม จำำ�กััดโซเดีียม เน้้นกิินผััก ผลไม้้ และธััญพืืช หัันมาออกกำำ�ลัังกาย
สม่ำำ�� เสมอเพื่่อ� ปรัับระดัับความดัันโลหิิตไม่่ให้้สููงมากไป  ควบคุุมน้ำำ�หนั
� กตั
ั วั
ให้้อยู่่�ในระดัับปกติิจะช่่วยควบคุุมความดัันโลหิิตให้้ดีีขึ้้�นได้้ จำำ�กััดการดื่่�ม
แอลกอฮอล์์ให้้อยู่่�ในปริิมาณที่่�เหมาะสม พยายามจััดการกัับความเครีียด
หากิิจกรรมช่่วยผ่่อนคลายระหว่่างวััน
ปรัับพฤติิกรรมการกิิน ลดความเสี่่�ยงโรคเบาหวาน
โรคเบาหวานเกิิดจากเซลล์์ร่่างกายมีีความผิิดปกติิในกระบวนการ
เปลี่่�ยนน้ำำ��ตาลในเลืือดให้้เป็็นพลัังงาน เมื่่�อน้ำำ��ตาลไม่่ถููกใช้้จึึงทำำ�ให้้ระดัับ
น้ำำ��ตาลในเลืือดสููงกว่่าปกติิ ความน่่ากลััวคืือคนเป็็นโรคเบาหวานอาจเกิิด
ภาวะแทรกซ้้อนในอวััยวะต่่างๆ การกิินดีี คุมุ ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดจึึงเป็็น
วิิธีีที่่จ� ะช่่วยป้้องกััน ทำำ�ได้้โดยเลืือกกิินอาหารมีีประโยชน์์ กากใยสููง เน้้น
ผััก ผลไม้้ ธััญพืืช ข้้าวกล้้อง ควบคุุมและลดการกิินอาหารประเภท
คาร์์โบไฮเดรต ไขมัันสููง ขนม เครื่่�องดื่่�มหวานๆ เลืือกกิินเนื้้�อสััตว์์เนื้้อ� ขาว
เช่่น ปลา ไก่่ แทนเนื้้�อแดงหรืือผลิิตภััณฑ์์แปรรููป  แบ่่งมื้้�ออาหารเป็็น
มื้้�อย่่อยๆ เพื่่�อรัักษาสมดุุลระดัับน้ำำ��ตาลและฮอร์์โมนอิินซููลิิน หลีีกเลี่่�ยง
เครื่่�องดื่่ม� แอลกอฮอล์์และการสููบบุุหรี่่�

ปิิด ล้้าง เลี่่�ยง หยุุด ตััดโอกาสติิดไข้้หวััดใหญ่่
ไข้้หวััดใหญ่่เป็็นโรคที่่�ระบาดทุุกปีี เพราะสามารถแพร่่เชื้้�อและติิดต่่อ
ได้้ง่่ายผ่่านการไอจามรดกัันและใช้้สิ่่�งของร่่วมกััน แม้้จะสามารถรัักษาให้้
หายได้้ หากไม่่อยากนอนซมอยู่่�กับั บ้้านควรป้้องกัันตััวเองด้้วยการฉีีดวััคซีีน
ปีีละ 1 ครั้้�ง รวมถึึงใช้้หลััก  “ปิิด ล้้าง เลี่่�ยง หยุุด” ลดโอกาสเสี่่�ยง       
ปิิดปาก ปิิดจมููกเมื่่�อไอ จาม ล้้างมืือบ่่อยๆ ด้้วยสบู่่�หรืือเจลแอลกอฮอล์์
ทำำ�ความสะอาดมืือ หลีีกเลี่่�ยงการคลุุกคลีีใกล้้ชิิดกัับผู้้�ป่่วย เมื่่�อป่่วยควร
หยุุดเรีียน หยุุดงาน หยุุดกิิจกรรมในสถานที่่�แออััดทัันทีี

ใส่่ใจสุุขภาพให้้ดีี ห่่างไกลโรคมะเร็็ง
ในขณะที่่�แนวโน้้มการเกิิดโรคมะเร็็งยัังคงเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดย
มะเร็็งที่่พ� บในร่่างกายมนุุษย์์มีีมากกว่่า 100 ชนิิด ส่่วนใหญ่่เกิิดจากปััจจััย
ภายนอก ทั้้�งสารก่่อมะเร็็งที่่�ปนเปื้้อ� นในอาหาร รัังสีีอััลตราไวโอเลต เชื้้�อ
ไวรััส การสููบบุุหรี่่� ฯลฯ แม้้ยากที่่�จะหลีีกเลี่่�ยงแต่่สามารถป้้องกัันไว้้ก่่อน
ได้้ด้้วยการดููแลรัักษาสุุขภาพให้้ดีีที่่สุ� ดุ  กิินอาหารมีีประโยชน์์ รวมถึึงอาหาร
ที่่มี� สี ารต้้านอนุุมููลอิิสระ เลี่่ย� งการเผชิิญสารเคมีี น้ำำ��มันั เบนซิิน ยาฆ่่าแมลง
น้ำำ�� ยาทำำ�ความสะอาด นอนหลัับสนิิทเพื่่�อให้้ร่่างกายผลิิตสารเมลาโทนิิน
ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิต่่อสู้้�มะเร็็ง รู้้�เรื่่อ� งโรคในครอบครััวและพัันธุุกรรม รู้้�ไว้้ก่่อน
เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงปััจจััยเสี่่�ยง เลิิกบุุหรี่่� และลดปริิมาณการดื่่�มเครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์

ดููแลตััวเองไม่่ให้้ยุุงกััด ไม่่เสี่่�ยงโรคร้้ายจากยุุง
ยุุงเป็็นแมลงตััวเล็็กแต่่พิิษร้้าย เพราะเป็็นพาหะแพร่่เชื้้�อได้้หลายโรค
ทั้้ง� โรคไข้้เลืือดออก ไข้้ซิิกาจากยุุงลาย ไข้้มาลาเรีียจากยุุงก้้นปล่่อง โรค
ไข้้สมองอัักเสบเจอีี ไข้้เหลืือง โรคเท้้าช้้าง โรคชิิคุุนกุุนยา และอีีกสารพััด
ซึ่่�งหลายโรคอัันตรายร้้ายแรงถึึงชีีวิิต การป้้องกัันตััวเองจากการถููกยุุงกััด
จึึงเป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญั สวมใส่่เสื้้อ� ผ้้าให้้มิิดชิิด ทายากัันยุุงเมื่่อ� ต้้องออกไปในพื้้น� ที่่�
เสี่่�ยงหรืือยุุงชุุม เก็็บกวาดบ้้านให้้สะอาด ไม่่มีมุี ุมอัับทึึบให้้เป็็นแหล่่งซ่่อน
ตััวของยุุง ทำำ�ความสะอาดบริิเวณมีีน้ำำ��ขัังรอบบ้้าน ปิิดฝาภาชนะป้้องกััน
ยุุงวางไข่่ หากภายในบ้้านมีีสระน้ำำ�� ควรใช้้อุุปกรณ์์ช่่วยให้้น้ำ��ำ ไหลเวีียนอยู่่�
เสมอ ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคจากยุุง เช่่น โรคไข้้เลืือดออก ไข้้สมองอัักเสบ
เจอีี โรคมาลาเรีีย
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เริ่่�มต้้นปีีให้้ดีีต่่อใจ
บริิจาคของในบ้้านรัับปีีใหม่่
หลายคนอาจจะเคลีียร์์บ้า้ นเพื่่อ� เอาฤกษ์์เอาชััยต้้อนรัับปีีใหม่่ที่่�กำำ�ลังั มาถึึง ซึ่่ง� ของบางชิ้้น� ที่่�เก่่า ทรุุดโทรม หรืือไม่่สามารถใช้้งานได้้แล้้วก็็สามารถ
ทิ้้�งได้้เลยโดยไม่่ต้้องคิิดมาก แต่่ของบางอย่่างที่่�เป็็นของใหม่่ ยัังไม่่ได้้ ใช้้งาน หรืือผ่่านการใช้้งานแล้้วแต่่สภาพยัังดีีอยู่่� เก็็บไว้้ก็็ ไม่่ได้้ ใช้้อีีก
จะทำำ�อย่่างไรดีี เรามีีวิิธีีดีีๆ ในการส่่งต่่อของเหล่่านี้้�ไปยัังผู้้�ที่่�ต้้องการ ให้้ของเหล่่านี้้�เป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�อื่่�น กัับลิิสต์์สถานที่่�รัับบริิจาคสิ่่�งของ
ของชิ้้�นไหนควรส่่งไปที่่�ไหน มาเช็็กกัันเลย
1. หมวดเสื้้อ� ผ้้า รองเท้้า กระเป๋๋า

ในบรรดาข้้าวของเครื่่�องใช้้ หมวดนี้้�น่่าจะ
เป็็นหมวดที่่แ� ต่่ละบ้้านมีีอยู่่�เยอะที่่สุ� ดุ โดยเฉพาะ
เหล่่ า นัั ก ชอปสายแฟชั่่�น ที่่�ต้้ องเปลี่่� ย นไอเทม
เพื่่�อตามเทรนด์์อยู่่�เสมอ ของบางชิ้้�นที่่�ไม่่น่่าจะ
เวีียนกลัับมาใช้้ได้้ใหม่่ หรือื ใส่่ไม่่ได้้แล้้ว แนะนำำ�
ให้้บริิจาคไปที่่�มููลนิิธิิกระจกเงา เพื่่�อส่่งต่่อไปยััง
ผู้้�ขาดแคลนหรืือผู้้�ประสบภััยให้้พวกเขาได้้นำำ�ไป
ใช้้ประโยชน์์ได้้ต่่อ นอกจากนี้้�มููลนิิธิฯิ  ยัังนำำ�สิ่่ง� ของ
ไประดมทุุนแล้้วนำำ�รายได้้เข้า้ สู่่�  “กองทุุนแบ่่งปััน”
เพื่่อ� สนัับสนุุนการทำำ�กิจิ กรรมของมููลนิิธิฯิ  ต่่อไป

2. หมวดเครื่่�องสำำ�อาง

ลองเช็็กเครื่่�องสำำ�อางหน้้ากระจกว่่ารองพื้้�น
แป้้ง บลััชออน อายแชโดว์์ หรือื ลิิปสติิกชิ้้น� ไหนที่่�
หมดอายุุแล้้วบ้้าง หากชิ้้�นไหนเกิินกำำ�หนดอายุุ
การใช้้งานก็็จัดั การแพ็็กลงกล่่อง แล้้วส่่งต่่ออุุปกรณ์์
เสริิมความงามเหล่่านี้้ไ� ปให้แ้ ก่่หน่ว่ ยงานที่่รั� บั บริิการ
แต่่งหน้้าศพ ซึ่ง�่ มีีหลายเพจที่่เ� ปิิดรัับบริิจาคเครื่่อ� ง
สำำ�อางหมดอายุุ หรือื หากชิ้้�นไหนที่่ยั� งั ไม่่หมดอายุุ
แต่่คิิดว่่าไม่่ได้้ใช้้แล้้วก็็สามารถส่่งต่่อไปยัังมููลนิิธิิ
บ้้านนกขมิ้้�น เพื่่�อให้้เด็็กๆ ได้้นำำ�ไปใช้้แต่่งหน้้า
แสดงนาฏศิิลป์์ หรือื ใช้้สำำ�หรับั ทำำ�งานศิิลปะ

3. หมวดเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า

บ้้านไหนที่่� มีี เ ครื่่� อ งใช้้ไฟฟ้้ า ที่่� ไ ม่่ ใ ช้้แล้้ว
แต่่สภาพยัังดีีอยู่่� หรืือสิินค้้าในหมวดอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ที่่�ตกรุ่่�นไปแล้้วแต่่ยัังใช้้งานได้้  แนะนำำ�ให้้ส่่งต่่อ
สิ่่�ง ของเหล่่ า นี้้�ไ ปที่่� ส มาคมคนพิิ ก ารทางการ
เคลื่่อ� นไหวสากล เพื่่อ� นำำ�ไปต่่อยอดให้้เกิิดประโยชน์์
ต่่อไป  โดยทางสมาคมฯ จะนำำ�ไปรีีไซเคิิล รีียููส
ดััดแปลง สร้้างมููลค่่าเพิ่่ม� แล้้วนำำ�ไปจำำ�หน่า่ ยเพื่่อ� หา
รายได้้ช่่วยเหลืือคนพิิการ  ครอบครััวคนพิิการ 
โรงเรีียนร่่วมที่่�มีีนัักเรีียนพิิการ  และช่่วยเหลืือ
ผู้้�ด้้อยโอกาสในสัังคม
4. หมวดหนัังสืือ

หนอนหนัั ง สืื อ ที่่� อ ยากส่่ ง ต่่ อ ความรู้้� หรืื อ
เรื่่อ� งราวดีีๆ ให้้กัับผู้้อื่่� น� ไม่่ว่า่ จะเป็็นหนัังสืือเรีียน
หนัังสืือนิิยาย หนัังสืือการ์์ตููน หนัังสืืออ่่านเล่่น
หรืือหนัังสืือธรรมะที่่�ยัังอยู่่�ในสภาพดีี สามารถ
ส่่งต่่อไปที่่�ร้้านปัันกััน โดยมููลนิิธิิยุุวพััฒน์์ ซึ่่�งทาง
ร้้านจะนำำ�หนังั สืือเหล่่านี้้ม� าจำำ�หน่า่ ยต่่อให้้กัับผู้้ที่่� �
สนใจ โดยรายได้้ทั้้�งหมดจากการจำำ�หน่่ายสิินค้้า
จะนำำ�ไปมอบเป็็นทุุนการศึึกษาแก่่เด็็กๆ ที่่�ขาด
โอกาสในมููลนิิธิิยุุวพััฒน์์
5. หมวดเฟอร์์นิเิ จอร์์

ใครที่่�อยากโละเฟอร์์นิิเจอร์์เก่่า หรืือกำำ�ลััง
ปรัับสไตล์์การแต่่งบ้้านใหม่่แต่่เฟอร์์นิเิ จอร์์ที่่มี� อี ยู่่�
ไม่่เข้้ากัับสไตล์์ใหม่่ที่่�จะเปลี่่�ยน การตััดสิินใจหา
ทางโยกย้้ายไปที่่�อื่่�นเป็็นทางออกที่่�ดีีที่่�สุุด โดย
สามารถส่่ ง ต่่ อ มายัั ง มููลนิิ ธิิ ส วนแก้้ว ซึ่่� ง ทาง
วััดสวนแก้้วจะนำำ�เฟอร์์นิเิ จอร์์เหล่่านี้้ไ� ปใช้้งานต่่อ
ในกิิจกรรมต่่างๆ ภายในวััด และส่่งต่่อไปยััง
ชุุมชนผู้้�ยากไร้้ในละแวกใกล้้เคีียงเพื่่�อให้้ชุุมชน
ได้้นำำ�ไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อไป
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ปาร์์ตี้้�ที่่�บ้้านกัับเมนููนานาชาติิ
ทำำ�กิินเองง่่ายๆ ช่่วงปีีใหม่่
กระแสโควิิด-19 ยัังไม่่ซา ช่่วงเทศกาลปีีใหม่่นี้้ม� าจััดปาร์์ตี้้ที่่�บ้
� า้ นกัันดีีกว่่า และถ้้ากลััวว่่าจะไม่่ฟินิ ลองเพิ่่ม� ความพิิเศษด้้วยการโชว์์ฝีมืี อื สร้้างสรรค์์
เมนููนานาชาติิง่่ายๆ สััก 3-4 เมนูู รัับรองว่่าจะรู้้�สึึกอิินกัับปาร์์ตี้้�เหมืือนได้้ออกไปสัังสรรค์์นอกบ้้านกัันเลย

สัังสรรค์์สไตล์์เม็็กซิิกันั อร่่อยง่่ายกัับทาโก้้
ส่่วนผสม แป้้งตอร์์ติยิ ากรอบ เนื้้อ� สััตว์บ์ ดหรืือของทะเล 450 กรััม ผงปรุุงรสทาโก้้ 1 ซอง
อะโวคาโด แคร์์รอต มะเขืือเทศ ผัักกาดแก้้ว ต้้นหอมซอย เชดดาร์์ชีสี มะกอกดำำ� ซาวร์์ครีีม
วิิธีทำี �ำ 1. รวนเนื้้อ� สััตว์ใ์ นกระทะจนสุุกดี กร
ี องน้ำำ�มั
� นั ส่่วนเกิินออก 2. ใส่่ผงปรุุงรสทาโก้้ 35 กรััม
และน้ำำ� 
� ¾ ถ้้วยลงไป ตั้้�งไฟ คนจนงวดลง 3. วางผัักกาดแก้้วลงบนแผ่่นแป้้งตอร์์ติยิ า แล้้ว
ตัักเนื้้อ� วางลงไป เติิมส่่วนประกอบอื่่น� ๆ ตามชอบ
อิินซีีรีส์ี เ์ กาหลีี ฉลองข้้ามปีีกับั บููเดชิิเก
ส่่วนผสม มาม่่าเกาหลีี โคชููจััง ไข่่ไก่่ ต้้นหอมญี่่ปุ่่�� นซอยและผัักอื่่น� ๆ เต้้าหู้อ่�้ อ่ น ไส้้กรอก  แฮม
เบคอน ลููกชิ้้�น ปููอััด ปลาเส้้น ชีีสแผ่่นหรืือมอซซาเรลลาชีีส น้ำำ�ซุ
� ปหรื
ุ อื น้ำำ�� สต๊๊อก น้ำำ�มั
� นั งา
วิิธีทำี �ำ 1. จััดเรีียงส่่วนผสมลงในหม้้อให้้สวยงาม 2. เทโคชููจัังลงบนมาม่่าเกาหลีีและใส่่ผงปรุุงรส
ในซองลงไปด้้วย 3. เติิมน้ำำ�ซุ
� ุปและเริ่่�มต้้ม 4. รอจนน้ำำ�� เดืือด ค่่อยๆ คนให้้โคชููจัังละลาย
�ำ นั งาเพิ่่ม� ความหอม ใส่่ชีสี  ตามด้้วยตอกไข่่ลงไป 6. คนให้เ้ ข้า้ กััน พร้้อมรัับประทาน
5. ใส่่น้ำ�มั

พิิซซ่า่ หน้้าแน่่น อร่่อยกัับรสชาติิแบบอิิตาเลีียน
ส่่วนผสม แป้้งพิิซซ่่าสำำ�เร็็จรููป น้ำำ�มั
� ันมะกอก ซอสพิิซซ่่าสำำ�เร็็จรููป  มอซซาเรลลาชีีสผสม
เชดดาร์์ชีสี เครื่่อ� งสำำ�หรับั ทำำ�หน้้าพิิซซ่า่ ตามชอบ
วิิธีทำี �ำ 1. เปิิดเตาอบเตรีียมไว้้ หากไม่่มีสี ามารถใช้้เตาไมโครเวฟแทนได้้ 2. ทาน้ำำ�มั
� นั มะกอกให้้
ทั่่ว� ถาด นำำ�แป้้งพิิซซ่า่ วางลงบนถาด ทาซอสพิิซซ่า่ โดยเว้้นบริิเวณขอบแป้้งเล็็กน้้อย 3. โรยชีีส
ใส่่ส่ว่ นผสมหน้้าพิิซซ่า่ และโรยชีีสเพิ่่ม� อีีกครั้้ง� 4. อบจนชีีสละลายและแป้้งเริ่่ม� กรอบเป็็นอัันใช้้ได้้
ต้้อนรัับปีีใหม่่ด้ว้ ยข้้าวปั้้น� ญี่่�ปุ่่น�
ส่่วนผสม ข้า้ วญี่่ปุ่่�� น (หากไม่่มีใี ห้้ใช้้ข้า้ วหอมมะลิิ 3 ส่่วน ข้้าวเหนีียว 1 ส่่วน) น้ำำ�ต
� าลทราย ½ ถ้้วย
น้ำำ�ส้้
� มสายชูู ½ ถ้้วย เกลืือป่่น 1 ช้้อนชา แซลมอน กุ้้�ง ปููอััดตามชอบ วาซาบิิ ซีอิ๊๊ี ว� ญี่่�ปุ่่�น
วิิธีทำี �ำ 1. หุุงข้า้ วโดยระวัังอย่่าให้ข้้ า้ วแฉะ 2. นำำ�น้ำ�ต
�ำ าลทราย น้ำำ�ส้้
� มสายชูู  และเกลืือป่่นตั้้ง� ไฟ
ละลายทำำ�เป็็นน้ำำ�ปรุ
� งุ รส 3. นำำ�ข้้าวสุุกผสมน้ำำ�ปรุ
� งุ รส ชิิมให้้ได้้รสที่่ช� อบ 4. ปั้้�นข้า้ วเป็็นก้้อนรีีๆ
5. หั่่�นหน้้าซููชิิต่า่ งๆ วางลงไปด้้านบนข้้าว 6. กิินกัับวาซาบิิและซีีอิ๊๊ว� ญี่่�ปุ่่�น
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Slow Life Slow Drive
เที่่�ยวน่่านแบบเนิิบๆ
สายท่่องเที่่�ยวที่่�อยากเปลี่่�ยนแนวการเดิินทาง เราขอแนะนำำ�การท่่องเที่่�ยวแบบ Road Trip กัับเส้้นทางสายเหนืืออย่่างจัังหวััดน่่าน ที่่�มีีถนน
บนหุุบเขาที่่�สวยงามที่่�สุุดในประเทศไทย และเป็็นหนึ่่�งในเส้้นทางที่่�ได้้รัับความนิิยมเพราะมีีทิิวทััศน์์ที่่�ให้้อารมณ์์แบบต่่างประเทศ และหนึ่่�งใน
เส้้นทางที่่�เราอยากแนะนำำ�คืือเส้้นทางไปยัังอุุทยานแห่่งชาติิขุุนสถาน กัับวิิวสองข้้างทางที่่�มีีทั้้�งเทืือกเขา แม่่น้ำำ�� และซากุุระเมืืองไทย

อุุทยานแห่่งชาติิขุุนสถานอยู่่�ในเขตอำำ�เภอนาน้้อยและอำำ�เภอนาหมื่่�น
•	น้ำำ��ตกตาดหมอก น้ำำ�ตกข
� นาดใหญ่่จำำ�นวน 3 ชั้้น� ความสููงประมาณ
สามารถขัับชมทััศนีียภาพสองข้า้ งทางไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 1216 50 เมตร ตั้้�งอยู่่�บนดอยแม่่จอก 
แนะนำำ� ให้้ ไ ปช่่ ว งฤดููหนาว (เดืื อ นพฤศจิิ ก ายน-กุุ ม ภาพัั น ธ์์ ข องทุุ ก ปีี )
• น้ำำ��น่่านตอนบนเขื่่�อนสิิริิกิิติ์์� เพลิิดเพลิินไปกัับความงดงามของ
เพราะระหว่่างสองข้้างทางขึ้้�นดอยจะได้้เจอกัับซากุุระเมืืองไทยหรืือดอก ธรรมชาติิและทิิวทััศน์์สองฝั่่�งลำำ�น้ำ� 
ำ� พร้้อมทิิวเขาที่่�ทอดตััวเป็็นแนวยาว
นางพญาเสืือโคร่่งที่่�บานสะพรั่่�งสีีชมพููตลอดทั้้�งดอย ซึ่่�งในเดืือนมกราคม สามารถล่่องเรืือหรืือแพบนลำำ�น้ำำ��ที่่�ใสสะอาดได้้แบบชิิลๆ
จะสวยงามมากเป็็นพิิเศษ ส่่วนจุุดแวะเช็็กอิินก็็มีทั้้ี ง�
สำำ�หรัับการเดิินทางไปอุุทยานแห่่งชาติิขุุนสถาน
• ดอยกู่่�สถาน มีีความสููง 1,630 เมตรจากระดัับน้ำำ�ท
� ะเล เป็็นจุุดชมวิิว
• ใช้้ทางหลวงแผ่่นดิินหมายเลข 101 (ถนนยัันตรกิิจโกศล) ซึ่่�งเป็็น
ที่่�สวยงามอีีกจุุดหนึ่่�ง และมีีอากาศหนาวเย็็นตลอดทั้้�งปีี
เส้้นทางจากจัังหวััดแพร่่ไปยัังจัังหวััดน่่าน ขัับไปตามเส้้นทางประมาณ 66
• ดอยแม่่จอก มีีความสููง 1,424 เมตรจากระดัับน้ำำ��ทะเล มีีอากาศ กิิโลเมตรจนถึึงบ้้านห้้วยแก๊๊ต  แล้้วเลี้้�ยวขวาไปตามเส้้นทางหลวงหมายเลข
หนาวเย็็นตลอดทั้้�งปีี เป็็นทั้้�งสถานที่่�ตากอากาศและจุุดชมวิิว สวยงาม 1216 ขัับไปประมาณ 24 กิิโลเมตรก็็จะถึึงอุุทยานแห่่งชาติิขุุนสถาน
ด้้วยเทืือกเขาที่่�เรีียงรายสลัับซัับซ้้อน สามารถมองเห็็นความงดงามของ
• จากจัังหวััดน่่าน ขัับไปตามทางหลวงแผ่่นดิินหมายเลข 1026
พระอาทิิตย์์ในยามเช้้าพร้้อมทะเลหมอก
ซึ่่�งเป็็นเส้้นทางสายอำำ�เภอเวีียงสา-อำำ�เภอนาน้้อย เมื่่�อถึึงอำำ�เภอนาน้้อย
•	ถ้ำำ��ละโอ่่ง ถ้ำำ��ขนาดใหญ่่ที่่มี� คี วามยาวประมาณ 1.8 กิิโลเมตร ภายใน จึึงเลี้้ย� วขวา ขัับไปประมาณ 33 กิิโลเมตรก็็จะถึึงอุุทยานแห่่งชาติิขุุนสถาน
สวยงามด้้วยหิินงอกหิินย้้อยและธารน้ำำ�ที่่
� ไ� หลผ่่าน
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รู้้�เขารู้้�เรา ใช้้สััญญาณไฟให้้ถููก
เที่่�ยวแบบปลอดภััยไร้้กัังวล
สำำ�หรัับใครที่่�มีีแพลนท่่องเที่่�ยวแบบ Road Trip ขัับรถชมวิิวไปเรื่่�อยๆ นอกจากจุุดเช็็กอิินที่่�ต้้องทำำ�การบ้้านแล้้ว อีีกเรื่่�องที่่�สำำ�คััญและต้้อง
ท่่องจำำ�ให้้ ได้้คืือเรื่่�องการใช้้สััญญาณไฟ และนี่่�คืือ 6 ข้้อน่่ารู้้�เกี่่�ยวกัับการใช้้สััญญาณไฟของผู้้�ขัับขี่่�บนท้้องถนน เพื่่�อความปลอดภััยของเรา
และผู้้�ใช้้รถใช้้ถนนคัันอื่่�นๆ ด้้วย

สััญญาณไฟเลี้้�ยว
เมื่่อ� ต้้องการเปลี่่�ยนช่่องเดิินรถ เช่่น เลี้้ย� วซ้้าย
หรืือเลี้้�ยวขวา ต้้องให้้สััญญาณไฟเลี้้�ยวก่่อนจะ
เลี้้ย� วไม่่น้้อยกว่่า 30 เมตร และต้้องให้้รถคัันอื่่น�
เห็็นได้้ในระยะไม่่น้้อยกว่่า 60 เมตร
สััญญาณไฟสููง
การเปิิ ด ไฟสููงขณะสวนทางเพื่่� อ เป็็ น การ
บ่่งบอกว่่ามีีเหตุุฉุกุ เฉิินหรืือมีีด่า่ นตรวจอยู่่�ข้า้ งหน้้า
เพราะฉะนั้้�นจึึงต้้องเพิ่่�มความระมััดระวัังเป็็น
พิิเศษโดยเฉพาะในกรณีีที่่�มีีเหตุุฉุุกเฉิิน
สััญญาณไฟฉุุกเฉิินหรืือไฟขอทาง
กฎหมายจราจรกำำ�หนดการห้้ามใช้้สัญั ญาณไฟ
ฉุุกเฉิิน (สััญญาณไฟเลี้้�ยวซ้้ายและขวากะพริิบ
พร้้อมกััน) ในขณะที่่ร� ถกำำ�ลังั วิ่่ง� ให้้ใช้้เฉพาะกรณีี
รถเสีียที่่�จอดอยู่่�กัับที่่�เท่่านั้้�น และให้้ใช้้เพีียงแค่่
ช่่วงระยะเวลาสั้้น� ๆ ซึ่ง�่ ทุุกวันั นี้้ยั� งั มีีผู้ใ�้ ช้้สััญญาณไฟ
ฉุุกเฉิินแบบผิิดๆ อยู่่� 2 กรณีี คืือ

	ที่่�ถููกต้้องคืือ ควรใช้้ความเร็็วต่ำำ��และเปิิดไฟ
• ใช้้ไฟฉุุกเฉิินเพื่่�อข้้ามสี่่�แยก หากเปิิดไฟ หน้้า ไม่่เปลี่่�ยนช่่องทางหากไม่่จำำ�เป็็น และไม่่ขับั
ฉุุกเฉิินบริิเวณสี่่�แยกจะทำำ�ให้้รถทางซ้้ายและทาง รถชิิดคัันหน้้าจนเกิินไป ที่่�สำำ�คััญไม่่เปิิดไฟสููง
ขวาเห็็นไฟกะพริิบเพีียงมุุมใดมุุมหนึ่่�งจนอาจ เพราะจะไปรบกวนสายตาของผู้้�ขัับขี่่�คัันอื่่�น
เกิิดความเข้้าใจผิิดคิิดว่่าคุุณกำำ�ลังั เลี้้ย� ว เลยไม่่ได้้
ชะลอความเร็็วจนอาจทำำ�ให้เ้ กิิดอุุบััติิเหตุุได้้
เตืือนให้้ระวัังข้้างหน้้ามีีอุบัุ ติั ิเหตุุ
ที่่�ถูกู ต้้องคืือ หากเจอสี่่แ� ยกที่่�ไม่่มีสัี ญั ญาณ
ให้้ เ ปิิ ด ไฟซ้้ายทีี ข วาทีี ส ลัั บ กัั น ไปเพื่่� อ ส่่ ง
ไฟจราจรควรชะลอความเร็็วก่่อนถึึงแยก มองทาง สััญญาณให้้รถที่่กำ� �ลั
ำ งั ตามมารู้ว่�้ า่ กำำ�ลังั ลดความเร็็ว
ซ้้ายและขวาให้้ดีี และไม่่จำำ�เป็็นต้้องเปิิดสััญญาณ กะทัันหัันและกำำ�ลังั จะเบรก เพราะฉะนั้้น� หากเห็็น
ไฟใดๆ
สััญญาณไฟดัังกล่่าวจึึงควรลดชะลอความเร็็วรถ
ขัับรถด้้วยความเร็็วต่ำำ�� และห้้ามแซงโดยเด็็ดขาด
• ใช้้ไฟฉุุกเฉิินเมื่่�อฝนตกหนััก หากใช้้ไฟ
ฉุุกเฉิินไฟเลี้้ย� วจะไม่่ทำ�ำ งาน ทำำ�ให้้รถที่่ต� ามมาไม่่รู้้� ให้้สััญญาณว่่าแซงขวาได้้
ว่่าเรากำำ�ลัังจะเลี้้�ยวหรืือเปลี่่�ยนเลนจนอาจทำำ�ให้้
หากรถคัันหน้้าเปิิดไฟเลี้้�ยวซ้้ายและชะลอ
เกิิดอุุบััติิเหตุุ อีกทั้้
ี ง� ยัังรบกวนสายตาของผู้้�ใช้้รถ ความเร็็วลง พร้้อมกัับวิ่่ง� ชิิดขอบซ้้ายของเลนโดยที่่�
คัันอื่่น� ด้้วย  
ข้้างหน้้าไม่่มีีทางแยก หมายถึึงการให้้สััญญาณ

ว่่าทางข้้างหน้้าโล่่ง และรถด้้านหลัังสามารถแซง
ออกขวาได้้ หรืืออีีกนัยั หนึ่่�งคืือทางสะดวก สามารถ
แซงขวาได้้อย่่างปลอดภััย ส่่วนมากมัักใช้้กัับถนน
แบบ 2 เลนสวนกััน เพราะต้้องใช้้ความระมััดระวััง
ในการแซงเป็็นพิิเศษ
ให้้สััญญาณว่่าห้้ามแซง
พ.ร.บ.จราจรฯ มีีกำำ�หนดข้้อห้้ามแซงรถ
คัันอื่่น� ในบริิเวณดัังต่่อไปนี้้�
• เมื่่อ� รถกำำ�ลัังขึ้้น� ทางชััน ขึ้้�นสะพาน หรืือ
อยู่่�ในทางโค้้ง
• ในระยะ 30 เมตรก่่อนถึึงทางข้้าม ทาง
ร่ว่ มแยก วงเวีียน หรืือทางเดิินรถที่่ตั� ดั ข้้ามทางรถไฟ
• เมื่่�อมีีหมอก  ฝน ฝุ่่�น หรืือควัันที่่�ทำ�ำ ให้้
ไม่่สามารถเห็็นทางข้้างหน้้าได้้ในระยะ 60 เมตร
• เมื่่�ออยู่่�ในที่่�คัับขััน หรืือเขตปลอดภััย
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กรุุงเทพประกัันภััยทำำ�บุุญครบรอบ 73 ปีี
กรุุงเทพประกัันภััยจััดพิิธีีทำำ�บุุญบริิษัทั ฯ เนื่่�องในโอกาสที่่�ดำำ�เนิินกิิจการครบรอบ 73 ปีี
นำำ�โดยคุุณชััย โสภณพนิิช ประธานกรรมการ และ ดร.อภิิสิิทธิ์์� อนัันตนาถรััตน กรรมการ
และประธานคณะผู้้บ� ริิหาร พร้้อมด้้วยคณะผู้้บ� ริิหารและพนัักงาน ร่่วมถวายภััตตาหารและ
จตุุปััจจััยไทยธรรมแด่่พระสงฆ์์จำำ�นวน 9 รููป  พร้้อมไหว้้ศาลพระพรหมและองค์์ครุุฑ
เพื่่อ� ความเป็็นสิิริมิ งคล ณ  อาคารกรุุงเทพประกัันภััย สำำ�นักั งานใหญ่่ ถ.สาทรใต้้  เมื่่อ� วัันที่่�
29 ตุุลาคม 2563

กรุุงเทพประกัันภััยให้้ความรู้้ด้� า้ นความปลอดภััยแก่่เยาวชน
กรุุงเทพประกัันภััย โดยคุุณสุชุ าติิ จิริ ายุุวัฒั น์์ ที่่ปรึ
� กึ ษาบริิษัทั ฯ นำำ�ทีมี จิิตอาสาบรรเทาภััยจััดกิิจกรรมให้้ความรู้เ�้ รื่่อ� งความปลอดภััยให้้แก่่นักั เรีียน พร้้อมมอบ
อุุปกรณ์์ดับั เพลิิง ชุุดเฝืือก ไม้้ดามแขน ขา และกระเป๋๋ายาให้แ้ ก่่โรงเรีียนวััดราษฎร์์บำ�รุ
ำ งุ (ไสวราษฎร์์อุปถั
ุ มั ภ์์) อ.กระทุ่่�มแบน จ.สมุุทรสาคร โดยมีีคุณสุ
ุ ดุ เขต โชคชััย
ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนเป็็นผู้้รั� บั มอบเพื่่อ� ใช้้เป็็นอุุปกรณ์์ในการปฐมพยาบาลและอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันภััยที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� แก่่เด็็กนักั เรีียนรวมถึึงเจ้้าหน้้าที่่ใ� นโรงเรีียนได้้
นอกจากนี้้�พนัักงานทีีมอาสาบรรเทาภััย (Emergency Response Team: ERT) ของบริิษัทั ฯ ได้้ฝึึกอบรมให้ค้ วามรู้ด้้�้ านการปฐมพยาบาลเบื้้อ� งต้้น สาธิิตการปั๊๊ม� หััวใจ
(CPR) และการใช้้เครื่่อ� งกระตุุกหัวั ใจ (AED) เพื่่อ� ช่่วยชีีวิติ ผู้้ป่� ว่ ยที่่ห� มดสติิ และสาธิิตการดัับเพลิิง โดยให้้นัักเรีียนได้้ฝึึกปฏิิบัติั จิ ริิงทั้้ง� การเข้า้ เฝืือก ห้า้ มเลืือด ทำำ�แผล
ปั๊๊ม� หััวใจ ฝึึกซ้้อมการอพยพหนีีไฟและการใช้้ถัังดัับเพลิิงอย่่างถููกวิิธีี เพื่่อ� ให้้นัักเรีียนมีีความรู้ขั้้�้ น� พื้้น� ฐาน สามารถนำำ�ความรู้ที่่�้ ไ� ด้้รัับไปช่่วยเหลืือผู้้ปร
� ะสบเหตุุในกรณีี
เกิิดเหตุุฉุกุ เฉิินในสถานการณ์์ต่า่ งๆ และมีีความพร้้อมสำำ�หรับั การระงัับเหตุุเบื้้อ� งต้้นได้้อย่่างทัันท่่วงทีี

สนัับสนุุนทุุนอาหารกลางวัันพร้้อมชุุดนัักเรีียน
เพื่่�อส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิต
กรุุงเทพประกัันภััยร่่วมกัับมููลนิิธิกรุ
ิ งุ เทพประกัันภััย มอบชุุดนัักเรีียน ชุุดปฏิิบัติั ธรร
ิ ม รองเท้้านัักเรีียน
ถุุงเท้้า กระเป๋๋า หนัังสืือ พร้้อมเงิินทุุนสนัับสนุุนอาหารกลางวัันให้้แก่่โรงเรีียนบ้้านโคกไพล จ.สระแก้้ว เพื่่อ� ส่่งเสริิม
คุุณภาพชีีวิตท
ิ างการศึึกษาแก่่นักั เรีียนในพื้้น� ที่่ห่� า่ งไกล โดยมีีคุณสุ
ุ ริุ ยิ น ทองสััมฤทธิ์์� ผู้้จั� ดั การ สาขาอรััญประเทศ
ธุุรกิจิ สาขาและการร่่วมทุุน กรุุงเทพประกัันภััย พร้้อมด้้วยคุุณเชาว์์ฤทธิ์์� นนท์์คำ�ำ วงค์์ ผู้้ช่� ว่ ยผู้้จั� ดั การ มููลนิิธิิ
กรุุงเทพประกัันภััย เป็็นผู้แ�้ ทนบริิษัทั ฯ มอบสิ่่ง� ของบริิจาคให้แ้ ก่่คุณุ ชาญณรงค์์ โยธาพัันธุ์์�  ผู้อำ�้ �ำ นวยการโรงเรีียน
บ้้านโคกไพล เป็็นผู้้รั� บั มอบ ณ โรงเรีียนบ้้านโคกไพล อ.ตาพระยา จ.สระแก้้ว เมื่่อ� วัันที่่� 18 กัันยายน 2563

กรุุงเทพประกัันภััยรัับรางวััลสถานประกอบกิิจการดีีเด่่น
ด้้านแรงงานสััมพัันธ์์และสวััสดิิการแรงงาน ประจำำ�ปีี 2563

กรุุงเทพประกัันภััยได้้รัับรางวััลสถานประกอบกิิจการดีีเด่่น ด้้านแรงงานสััมพัันธ์์และสวััสดิิการแรงงาน
ประจำำ�ปีี 2563 ระดัับประเทศ จััดโดยกรมสวััสดิิการและคุ้้ม� ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จากการที่่�บริิษัทั ฯ
มีีการบริิหารจััดการด้้านแรงงานสััมพัันธ์์ที่่�มีมี าตรฐาน มีีการจััดสวััสดิิการแรงงานที่่�เหมาะสม รวมถึึงการสร้้าง
บรรยากาศการทำำ�งานที่่�ดีี เพื่่�อส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี มีีความมั่่�นคงและปลอดภััย นำำ�ไปสู่่�
ความร่่วมมืือในการทำำ�งานที่่�มีีประสิิทธิิภาพและสร้้างความเจริิญก้้าวหน้้าในการดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไป  เมื่่�อวัันที่่�
28 กัันยายน 2563
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กรุุงเทพประกัันภััยรัับรางวััลบริิษัทั ประกัันวิินาศภััย
ที่่�มีกี ารส่่งเสริิมกรมธรรม์์ประกัันภััยเพื่่อ� ประชาชนดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2562
กรุุงเทพประกัันภััย โดย ดร.อภิิสิทธิ์์
ิ � อนัันตนาถรััตน กรรมการและประธานคณะผู้้บ� ริิหาร รัับรางวััลบริิษัทปร
ั ะกััน
วิินาศภััยที่่�มีีการส่่งเสริิมกรมธรรม์์ประกัันภััยเพื่่�อประชาชนดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2562 โดยได้้รัับเกีียรติิจากนายอาคม
เติิมพิิทยาไพสิิฐ รััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงการคลััง ประธานในพิิธีมี อบรางวััลประกัันภััยดีีเด่่นครบวงจร จััดโดยสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการกำำ�กับั และส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิจิ ประกัันภััย (คปภ.) จากการที่่�บริิษัทั ฯ ได้้พััฒนากรมธรรม์์ประกัันภััย
รายย่่อยหรืือไมโครอิินชััวรัันส์์อย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยร่่วมกัับคู่่�ค้้าในการดำำ�เนิินการจััดกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่อ� ขยายช่่องทางการจำำ�หน่า่ ยและส่่งมอบกรมธรรม์์ให้แ้ ก่่ลููกค้้าและ
ประชาชนทั่่ว� ประเทศ เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้ประชาชนสามารถเข้า้ ถึึงการทำำ�ประกัันภััยได้้อย่่างครอบคลุุมและทั่่ว� ถึึงมากยิ่่�งขึ้้น� ซึ่ง่� เป็็นการบริิหารความเสี่่ย� งในการดำำ�เนิินชีีวิติ
ณ โรงแรมเซ็็นทารา แกรนด์์ แอท เซ็็นทรััลพลาซา ลาดพร้้าว กรุุงเทพฯ เมื่่อ� วัันที่่� 15 ตุุลาคม 2563

มอบสิินไหมประกัันภััยความเสี่่ย� งภััยทรััพย์์สินิ (IAR) กว่่า 99 ล้้านบาท
กรุุงเทพประกัันภััย โดยนายประพัันธ์์ ตั้้ง� ตรงไพโรจน์์ (ซ้้ายสุุด) ผู้้�ช่่วยผู้้�อำ�ำ นวยการ ธุุรกิิจสาขาและการร่่วมทุุน
เป็็นผู้้�แทนบริิษััทฯ มอบสิินไหมทดแทนประกัันภััยความเสี่่�ยงภััยทรััพย์์สิิน (IAR) จำำ�นวน 99,618,372.68 บาท ให้แ้ ก่่
บริิษัท 
ั ฮาร์์ดแวร์์ เฮาส์์ จำำ�กััด โดยมีีคุุณทิิพยา อนัันต์์ กรรมการ  เป็็นผู้้�แทนรัับมอบจากกรณีีเกิิดเหตุุเพลิิงไหม้้
ทำำ�ให้บ้ ริิษััทฯ ได้้รัับความเสีียหาย และมีีคุุณจงกล คชวิิเชีียร  ผู้้จั� ัดการธนาคารกรุุงเทพ สาขาบางพลีี ร่่วมมอบ
สิินไหมทดแทนและเป็็นสัักขีพี ยาน ณ บริิษัท 
ั ฮาร์์ดแวร์์ เฮาส์์ จำ�กั
ำ ดั สาขาบางนา กรุุงเทพฯ เมื่่อ� วัันที่่� 28 ตุุลาคม 2563

กรุุงเทพประกัันภััยห่่วงใยช่่วยเหลืือผู้้ป� ระสบอุุทกภััย
ใน จ.สระแก้้วและนครราชสีีมา
กรุุงเทพประกัันภััยร่่วมกัับมููลนิิธิิกรุุงเทพประกัันภััย โดยมีีคณะผู้้�บริิหารบริิษััทฯ
และพนัักงานจิิตอาสาลงพื้้�นที่่�ช่่วยเหลืือผู้้�ประสบอุุทกภััย นำำ�ถุุงยัังชีีพที่่�บรรจุุข้้าวสาร
อาหารแห้ง้  ของใช้้ในชีีวิตปร
ิ ะจำำ�วันั และน้ำำ�ดื่่
� ม� มอบให้แ้ ก่่พี่่น้้� องประชาชน เพื่่อ� บรรเทา
ความเดืือดร้้อนจากเหตุุการณ์์น้ำ�ท่
�ำ ว่ มอย่่างฉัับพลััน นำำ�โดยคุุณศรายุุทธ  อภััยพิิมพ์์ ผู้้จั� ดั การสาขาภาคตะวัันออก ธุุรกิจิ สาขาและการร่่วมทุุน มอบถุุงยัังชีีพจำำ�นวนกว่่า
700 ชุุดให้้แก่่ผู้ปร
�้ ะสบภััยในพื้้น� ที่่ ต
� .ท่่าข้้าม อ.อรััญประเทศ จ.สระแก้้ว และคุุณทวี ขวั
ี ญั ทอง ผู้้จั� ดั การสาขาภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ธุุรกิจิ สาขาและการร่่วมทุุน
มอบถุุงยัังชีีพจำำ�นวนกว่่า 800 ชุุดให้้แก่่ผู้ปร
้� ะสบภััยในพื้้�นที่่� ต.ตููม อ.ปัักธงชััย จ.นครราชสีีมา เมื่่อ� วัันที่่� 22 ตุุลาคม 2563

จาก BKI ถึึงผู้้�อ่่านเพื่่�อพร้้อมเข้้าสู่่�การบัังคัับใช้้ พ.ร.บ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
กรุุงเทพประกัันภััยขอขอบพระคุุณลููกค้้า/คู่่�ค้้าที่่�ให้้การตอบรัับวารสาร BKI News ฉบัับอิิเล็็กทรอนิิกส์ ทั้้
์ �งนี้้� เพื่่อ� ให้้การส่่งวารสารซึ่่�งประกอบด้้วย
ข้้อมููลข่่าวสาร การประชาสััมพัันธ์์ โปรโมชััน และสิิทธิิพิิเศษผ่่านทางอีีเมลของลููกค้้า/คู่่�ค้้าสอดคล้้องกัับ พ.ร.บ.คุ้้ม� ครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
บริิษััทฯ จึึงขอสอบถามความประสงค์์การรัับวารสาร BKI News ฉบัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ดัังนี้้�
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการยกเลิกหรือจัดการวารสาร BKI News ฉบับอิเล็กทรอนิกส์
1. กรณีลูกค้า/คู่ค้าต้องการยกเลิกการรับวารสาร BKI News ฉบับอิเล็กทรอนิกส์
2. กรณีลูกคา้ /คคู่ า้ ต้องการเปลีย่ นแปลงอีเมล หรือเพิม่ /ลดจ�ำนวนอีเมลในการรับวารสาร BKI News ฉบับอิเล็กทรอนิกส์
สามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าว พร้อมชื่อ-นามสกุล และอีเมลที่ต้องการยกเลิก  เปลี่ยน หรือเพิ่ม/ลด
ส่งมาได้ที่อีเมล corp.comm1@bangkokinsurance.com หรือสแกน QR Code

ยกเลิิกหรืือเปลี่่�ยนแปลง
อีีเมลรัับวารสาร BKI News

การติดตามวารสาร BKI News ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

ส�ำหรับลูกค้า/คู่ค้า ผู้ที่อ่านวารสาร BKI News อย่างต่อเนื่องในรูปแบบรูปเล่ม ยังสามารถติดตามอ่านได้
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ที่แนบมานี้
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