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ที่เกิดขึ้น แต่ท่ามกลางความสามัคคีและการดูแลตัวเองที่ดี
รวมไปจนถึงคนใกล้ชิด น่าจะท�ำให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตินี้
ไปได้ดว้ ยดี และเริม่ ต้นคิดถึงการปรับเปลีย่ นรูปแบบการใช้ชวี ติ
ในระยะยาว ทีไ่ ม่ใช่เพียงแค่ตวั เอง แต่หมายถึงคนในครอบครัว
สังคม ประเทศ และในโลกใบเดียวกัน BKI News ฉบับรักใคร
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ทัง้ ไลฟ์สไตล์ การท่องเทีย่ ว การออกก�ำลังกาย การดูแลสิง่ ของ
เครื่องใช้ในบ้าน ตามอ่านในฉบับได้เลยค่ะ
แต่กอ่ นอืน่ ขอเริม่ ต้นด้วย BKI Story เรือ่ งราวความภูมใิ จ
ของ BKI กับ 2 รางวัลล่าสุดในฐานะบริษัทประกันวินาศภัย
ที่ยอดเยี่ยมในระดับภูมิภาค ตามมาด้วย Cover Story
เทรนด์เพื่อโลก 2020 ที่เวลานี้แค่รักษ์โลกอย่างเดียวไม่พอ
แต่ต้องลงมือให้ทันเวลา
เช่นเดียวกับเรือ่ งน่ารูข้ อง e-Policy กรมธรรม์ประกันภัย
อิเล็กทรอนิกส์โดย BKI ทีน่ อกจากเน้นบริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยแล้ว ยังช่วยลดการใช้กระดาษอีกด้วย
มาเรียนรูว้ ธิ แี ยกขยะง่ายๆ ลดภาระโลกใน Smart Living
เลือกชุดออกก�ำลังกายแบบรีไซเคิล แล้วอ่านเรื่องเที่ยวเมือง
ปลอดมลพิษอย่างอัมสเตอร์ดัม
และเมื่อโลกเปลี่ยน สิ่งที่ท�ำได้คือความพร้อมรับกับ
สถานการณ์ทที่ า้ ทาย และก้าวผ่านการเปลีย่ นแปลงไปด้วยกัน
ทีม BKI News ขอเป็นก�ำลังใจให้ทุกคนค่ะ
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• BKI ยืนยันความแข็งแกร่งเป็นประกันวินาศภัยที่เข้มแข็งของไทย
• BKI ปี 62 ก�ำไรสวนกระแสเพิ่มขึ้นถึง 1.8%
• BKI มอบสินไหม PA 1st Smart
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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
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BKI กับ 2 รางวัลแห่งความภูมิใจ

ความพยายามและตัง้ ใจจริงจะน�ำมาสูค่ วามภาคภูมใิ จ เหมือนครัง้ นีท้ ี่
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BKI ภูมิใจกับ 2 รางวัล
เกียรติยศทีไ่ ด้รบั ได้แก่ รางวัล “Best Non-Life Insurance Company 2019”
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และ “รางวัล Best Customer Service Provider Insurance 2019” จากงาน International Finance Awards 2019 ทีจ่ ดั ขึน้ โดย
นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นน�ำระดับโลก International Finance
Magazine หรือ IFM โดยมี ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและ
ประธานคณะผู้บริหารรับรางวัลดังกล่าว
ทั้ง 2 รางวัลมอบให้แก่ BKI ในฐานะที่เป็นบริษัทประกันวินาศภัย
ที่ยอดเยี่ยมในระดับภูมิภาคเอเชีย ด้วยการด�ำเนินกิจการที่มั่นคงและ
แข็ ง แกร่ ง มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น สมั ย
เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ BKI ตั้งมั่น
มากไปกว่านั้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด BKI ยังให้
ความส�ำคัญกับการให้บริการคุณภาพแก่ลกู ค้า ไม่หยุดนิง่ พัฒนาผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมการบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

02 /BKI NEWS

COVER STORY

รักษ์ โลกให้ทันเวลา เทรนด์เพื่อโลก 2020
เมื่อ Eco-shame มาแทนที่ Eco-friendly
จากการจัดอันดับเทรนด์ประจ�ำปี 2020 โดย trendwatching.com การตลาดสีเขียวยังคงยืนหนึ่ง เป็น 1 ใน 5 ของเทรนด์ประจ�ำปี
ที่ผู้บริโภคจะได้เห็นในรูปแบบของสินค้า บริการ ไปจนถึงแคมเปญที่จะยังคงอยู่กับเราไปยาวๆ เพราะเวลานี้การตลาดสีเขียวเป็นมากกว่า
แค่เทรนด์ แต่ยังจ�ำเป็นและเป็นเรื่องเร่งด่วนมากในการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่อยากรักษ์โลกให้ทันเวลา จนกลายมาเป็น Eco-shame หรือ
ความรู้สึกผิดถ้าเราปกป้องโลกเมื่อสาย เพราะแค่ Eco-friendly หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายๆ ยังเข้มข้นไม่พอ
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กินเนื้อน้อยลง เปิดใจรับเนื้อเทรนด์ใหม่ ลดก๊าซเรือนกระจก
Less Meat หรือการกินเนื้อให้น้อยลงจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
ที่ท�ำให้โลกร้อนได้จริง จากรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล
ว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (IPCC) โดยเฉพาะชาติตะวันตก
ที่บริโภคเนื้อในปริมาณมาก เพราะการท�ำปศุสัตว์จะท�ำให้สูญเสียพื้นที่
ป่าไม้ ทั้งพื้นที่เลี้ยง พื้นที่ผลิตอาหาร ยังไม่นับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
ตามมา ระยะหลังเราจึงได้เห็นเทรนด์กินเนื้อสัตว์น้อยลง กินพืชโปรตีน
ให้มาก เพราะถ้าให้เลิกเลยคงยากเกินไป

ใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) แทนรถใช้น�้ำมันอย่างเดียว
นอกจากเดินทางโดยรถจักรยานหรือใช้บริการขนส่งมวลชน
การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) คือ
ทางออกเพื่ออนาคตที่สามารถจับต้องได้ โดยมีรถยนต์หลายค่าย
ทั้งยุโรป เอเชีย อเมริกา ที่พัฒนาระบบเครื่องยนต์กันแบบพร้อมใจ
เพื่อลดคาร์บอนมอนอกไซด์จากการเผาไหม้ในระบบเครื่องยนต์เดิม
ที่ขับเคลื่อนด้วยน�้ำมันเพียงอย่างเดียว
Tesla เป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าฝั่งอเมริกาและเป็นดาวรุ่งที่ยัง
พุ่งแรงของอีลอน มัสก์ที่ต้องพูดถึงในเวลานี้ ในฐานะบริษัทแห่ง
อนาคตที่มียอดส่งรถทั่วโลกเติบโตขึ้น พร้อมจุดเด่นเรื่องเทคโนโลยี
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด สอดคล้องกับเทรนด์โลกสีเขียวที่
ผู้บริโภคก�ำลังต้องการ โดยล่าสุด Tesla ได้ส่งมอบ Model Y ให้กับ
ผูซ้ อื้ ล็อตแรกเมือ่ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 สร้างความตืน่ เต้นให้กบั
สาวก EV ทั่วโลกรวมถึงในบ้านเรา
ในเวลาเดียวกันในปี 2563 หลายค่ายรถยนต์บ้านเราก็นำ� รถ EV
มาจ�ำหน่ายเอาใจผูบ้ ริโภคทีส่ นใจแนวคิดรักษ์โลกและเทคโนโลยีสดุ ล�ำ้
ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้า FOMM One รถยนต์ไฟฟ้า MG ZS EV รถยนต์
ไฟฟ้า Nissan Leaf รถยนต์ไฟฟ้า Audi e-tron ไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้า
Jaguar I-PACE ทีส่ ายรักษ์โลกและเงินถึงตัวจริงอยากมีในครอบครอง
ข้อมูล: investerest.co, chobrod.com, autospinn.com,
moneybuffalo.in.th และ facebook.com/pg/teslathai
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ขณะเดียวกันก็มีอีกเทรนด์ทางเลือกที่ต้องจับตา นั่นคือการเลือกกิน
Plant-based Meat หรือเนื้อสัตว์เทียมจากการสังเคราะห์โปรตีนถั่ว
หรื อ พื ช หลากหลาย อย่ า งในบ้ า นเราแบรนด์ ซิ ซ ซ์ เ ล่ อ ร์ ก็ ไ ด้ น� ำเนื้อ
ทางเลือกนีม้ าใช้สำ� หรับกลุม่ ลูกค้า Less Meat ไปจนถึงนักมังสวิรตั ติ วั จริง
และถ้าคุณพร้อมเปิดใจและพร้อมจ่ายคุณยังสามารถเลือกบริโภคเนื้อที่
มาจากห้องแล็บ (Cultured Meat หรือ In Vitro Meat) ที่มาจาก
การเลี้ยงสเต็มเซลล์สัตว์ต้นแบบ จนกลายเป็นเนื้อห้องแล็บที่เราสามารถ
บริโภคได้จริง แต่ต้องรออีกนิด เพราะยังไม่มีขายในเมืองไทย
ข้อมูล: greenpeace.org, bbc.com/thai, techsauce.co และ
thestandard.co
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สวมแฟชั่นไอเท็ม เน้นการผลิตอย่างยั่งยืน
เราอยากให้คณุ รูว้ า่ สินค้าประเภทแฟชัน่ มีสว่ นท�ำโลกร้อนได้มากถึง 10%
โดยสามารถประเมินได้คร่าวๆ ว่าถ้าเราสวมเสือ้ ผ้าชิน้ เดียว (แบบไม่ชอปเพิม่ )
เป็นเวลา 9 เดือนต่อคน จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถึง 30%
ข้อมูลเหล่านี้ทำ� ให้ผู้บริโภคสายอนุรักษ์อยากหยุดพัก ขอดัดแปลง ใช้ซ�้ำ
เลิกชอปฟุ่มเฟือยโดยไม่จ�ำเป็น หรือถ้าเลือกซื้อก็ขอซื้อสินค้าที่ผ่าน
กระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน หรือมีนโยบายท�ำดีเพื่อโลกเรา
หนึง่ ในแบรนด์พร้อมรักษ์โลกต้องมี Zara บริษทั แฟชัน่ ชัน้ น�ำระดับโลก
ที่พร้อม Go Green โดยภายในปี 2025 Zara ตั้งเป้าว่าจะใช้วัสดุที่ยั่งยืน
ต่อสิ่งแวดล้อม 100%
หรืออย่าง Uniqlo และ GU ที่มีสาขาใน 12 ประเทศรวม 3,500 แห่ง
ทัว่ โลกก็พร้อมใจกันลดปริมาณพลาสติกทีใ่ ช้ครัง้ เดียวทิง้ และเลือกเปลีย่ น
เป็นกระดาษรีไซเคิลที่ผ่านการรับรองของสภาพิทักษ์ป่าแทน
เช่นเดียวกับเหล่าแบรนด์สนีกเกอร์ทขี่ อร่วมรักษ์โลก เพราะแต่ละปีจะ
มีสนีกเกอร์ผลิตขึ้นมากถึงกว่า 23 พันล้านคู่ต่อปี และใช้เวลาโดยเฉลี่ย
คู่ละ 30-40 ปีในการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์
ข้อมูล: businessinsider.com, today.line.me, thematter.co,
bigthink.com

IG: @gretathunberg

IG: @leonardodicaprio

IG: @alexrendell

“ฉันไม่อยากให้คุณโลกสวย แต่
อยากให้ตื่นตระหนก รู้สึกถึงความกลัว
เหมือนฉันทุกวันนี้ อยากให้คณุ ลงมือท�ำ
เหมือนวันนีเ้ ราก�ำลังอยูใ่ นวิกฤติ เหมือน
ไฟก�ำลังไหม้บ้านคุณ เพราะนี่คือสิ่งที่
เกิดขึ้นจริง”
เกรียตา ทุนแบร์
สาวน้อยนักต่อสู้สภาวะโลกร้อน
(อ้างอิง: theguardian.com, 2019)

“วิกฤติโลกร้อนเกิดขึน้ จริง ตอนนีเ้ ลย
ตรงหน้าเรา เราต้องสนับสนุนให้ผนู้ ำ� โลก
พูดแทนมนุษยชาติ ไม่ใช่บริษทั ยักษ์ใหญ่
ที่ก่อมลภาวะโลก”
ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ
นักแสดงนักรณรงค์สู้วิกฤติโลกร้อน
(อ้างอิง: theguardian.com, 2016)

“สุดท้ายแล้วสิง่ ทีเ่ ราต้องการจะสอน
เด็กคือเรื่องของการอนุรักษ์ เราจะบอก
กับเด็กๆ ว่าพวกคุณมีพลังที่จะเปลี่ยน
มันได้”
อเล็กซ์ เรนเดลล์
นักแสดงหนุ่มผู้ก่อตั้ง EEC Thailand
ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา
(อ้างอิง: The Momentum, 2018)
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e-Policy กรมธรรม์ประกันภัยอิเล็กทรอนิกส์
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งกรมธรรม์ และอ�ำนวยความสะดวกในการจัดเก็บกรมธรรม์ไว้เป็น
ข้อมูลส่วนตัวที่ปลอดภัยและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน กรุงเทพประกันภัยได้ให้บริการ
กรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Policy ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง และ/หรือ
การแจ้งเคลมสินไหมทดแทนได้ทันที รวมทั้งช่วยลดการใช้กระดาษเพื่อโลกสีเขียวได้ โดยในระยะแรก
จะเริ่มให้บริการด้านประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ทั้งประกันภัยใหม่และการต่ออายุกรมธรรม์ 		
e-Policy ได้เริ่มให้บริการแก่ลูกค้าที่ท�ำประกันภัยผ่านช่องทางธุรกิจลูกค้ารายย่อยตั้งแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา โดยส่งอีเมลถึงลูกค้าที่แจ้งความประสงค์ และทาง SMS เพื่อแจ้งเตือน
พร้อมส่งลิงก์ไฟล์กรมธรรม์ นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถดูส�ำเนากรมธรรม์ได้ทางเว็บไซต์บริษัทฯ
bangkokinsurance.com หรือแอปพลิเคชัน BKI iCare ได้ทุกที่ทุกเวลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2285 8888 ในวันและเวลาท�ำการ
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กินอร่อย สุขภาพดี 4 ร้านวิถีคนเมือง
ถ้าพูดถึงร้านเมนูอาหารสุขภาพ หรือร้านที่มีแนวคิดลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ลดการปรุงและขั้นตอนการท�ำอาหาร หรือใช้ของท้องถิ่น
มาสร้างสรรค์แทนการน�ำเข้าวัตถุดิบแดนไกล สิ่งนี้ไม่ใช่เทรนด์หรือกระแสแค่รักษ์โลกอย่างเดียวอีกต่อไป แต่คนที่รู้จักรักตัวเองต้องชอบ กับ
4 ร้านแนะน�ำ เพราะอร่อยและยังคงได้ความสุขในบรรยากาศเก๋ๆ เป็นขั้นกว่าของ “You are what you eat” คือ คุณกินอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น

สรรพรส
ด้วยความทีเ่ จ้าของร้านเป็นคนรับประทานอาหารคลีน จึงเกิดความคิดทีจ่ ะเปิดร้านอาหารวีแกน
เพือ่ ให้คนรักสุขภาพได้รบั ประทานอาหารดีๆ รสชาติอร่อยในราคาสบายกระเป๋า จุดเด่นของร้านนีอ้ ยู่
ทีก่ ารเลือกใช้วตั ถุดบิ ชัน้ เยีย่ ม ออกเดินทางตระเวนชิมอาหารทัว่ ทิศเพือ่ คิดค้นเมนูทดี่ ที สี่ ดุ นอกจากนี้
ทางร้านยังเลือกใช้ภาชนะรักษ์โลกอย่างกาบหมากและใบตองห่ออาหารอีกด้วย
พิกัด: ซ.อารีย์ 1 ถ.พหลโยธิน เปิดบริการ: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-18.00 น.
โทร.: 09 4414 1946, FB: Sapparos สรรพรส
Brekkie Organic Cafe & Juice Bar
คาเฟ่เฮลตี้ใจกลางเมืองย่านทองหล่อ โดยเน้นเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นธัญพืช ผัก
ผลไม้จากฟาร์มออร์แกนิกทีเ่ ชือ่ ถือได้ ถึงแม้วา่ เมนูของทีน่ จี่ ะไม่ได้คลีน 100% แต่กไ็ ม่มกี ารใส่ผงชูรส
ถือเป็นการพบกันครึง่ ทางระหว่างอาหารคลีนกับอาหารธรรมดา ตบท้ายด้วยน�ำ้ ผลไม้สกัดเย็น 100%
ไม่เจือสารปรุงแต่ง ที่ทางร้านลงทุนซื้อเครื่องสกัดเย็นเป็นของตัวเองเลยทีเดียว
พิกัด: ซ.พร้อมศรี 1 ถ.สุขุมวิท 39 เปิดบริการ: ทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น.
โทร.: 08 3656 6141, FB: Brekkie, www.brekkiebangkok.com
Veganerie Concept
ที่นี่มีจุดเริ่มต้นมาจากคุณแม่ของคุณจ๋า-ณปภัสสร (เจ้าของร้าน) มีอาการป่วย เธอจึงเริ่ม
หันมาสนใจอาหารเพื่อสุขภาพ และอยากแบ่งปันให้คนอื่นมีสุขภาพดีตามไปด้วย เมนูของที่นี่เฮลตี้
สุดๆ ใช้เครื่องปรุงจากพืช ส่วนของทอดก็จะไม่ใช้น�้ำมันเลย และเลือกใช้วัตถุดิบทดเเทนเนื้อสัตว์
แต่ให้รสชาติใกล้เคียงที่สุด เพราะเชื่อว่าหัวใจส�ำคัญที่สุดก็คือรสชาติที่อร่อยนั่นเอง
พิกดั : ซ.เมธีนเิ วศน์ ถ.สุขมุ วิท 24 เปิดบริการ: วันจันทร์-พุธ และวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-22.00 น.
โทร.: 08 9628 8803, 08 7443 3728, FB: Vegan Bakery Bangkok, www.veganerie.co.th
Patom Organic Caf Bangkok Flagship Store
ที่นี่เสิร์ฟเมนูเพื่อสุขภาพที่ปรุงจากวัตถุดิบออร์แกนิกจากกลุ่มเกษตรกรมูลนิธิสังคมสุขใจ
ของสวนสามพรานที่ได้มาตรฐานสากลจึงเชื่อถือได้ในคุณภาพ คอนเซปต์ของร้านคือการเสิร์ฟ
อาหารกล่องทีม่ สี ดั ส่วนของผักอยูท่ ี่ 200 กรัม ซึง่ เป็นปริมาณทีร่ า่ งกายต้องการต่อวัน เมือ่ อิม่ ท้องแล้ว
ก่อนกลับบ้านยังมีผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติให้ซื้อติดไม้ติดมือไปอีกด้วย
พิกัด: ซ.ทองหล่อ 23 ถ.สุขุมวิท 55 เปิดบริการ: วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.30-18.00 น.
(หยุดทุกวันจันทร์) โทร.: 0 2084 8649, FB: Patom, www.patom.com
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วิธีแยกขยะง่ายๆ ตามสไตล์คนยุค 2020
ไม่ปล่อยให้เป็นภาระโลก
เมื่อถึงเวลาจัดการขยะที่บ้าน หลายคนจะ
ตกใจกับทั้งถุงด�ำและกล่องอย่างมหาศาล
ถ้ามีวิธีจัดสรรให้ถูกให้ดีแบบปี 2020 ขยะ
จะไม่กลายเป็นแค่ “ขยะ” อีกต่อไปแน่ๆ

ส�ำรวจการแยกขยะในปี 2020 เหมือนหรือ
ต่างจากเดิมอย่างไร?
“การแยกขยะ” เป็นสิ่งที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่
เด็กๆ บางโรงเรียนก็สอนวิธีการแยกขยะให้กับ
นักเรียน แต่วันนี้เราจะมาขอฟื้นความทรงจ�ำกัน
นิดหนึ่ง รวมทั้งอัปเดตวิธีแยกขยะที่ถูกต้องและ
เข้ากับสถานการณ์ปี 2020 ทีไ่ ม่ได้มแี ค่การแยกขยะ
ตามประเภทให้ตรงกับสีของถังขยะอีกต่อไป สิ่งที่
ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วเกี่ยวกับการแยกขยะก็คือ
ถังสีเขียว ส�ำหรับขยะอินทรีย์ (Organic
Waste) เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ ใบไม้
ถังสีเหลือง ส�ำหรับขยะรีไซเคิล (Recycling)
เช่น ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก แรปห่อ
อาหาร กระดาษ กระป๋องน�้ำอัดลม ฝาน�้ำอัดลม
ถังสีแดง ส�ำหรับขยะมีพิษ (Hazardous
Materials) เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋อง
ยาฆ่ า แมลง (ส่ ว นขยะประเภทแบตเตอรี่ แ ละ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์
ต้องทิ้งแยกต่างหาก)
ถังสีน�้ำเงิน ส�ำหรับขยะฝังกลบ (Trash for
Landfill) เช่น กระดาษช�ำระใช้แล้ว กล่องกระดาษ
ช�ำระ ซึง่ เป็นขยะทีจ่ ำ� เป็นต้องลดปริมาณให้ได้มาก
ทีส่ ดุ ใน พ.ศ. นี้ เพราะถ้าหากไม่ลดปริมาณการใช้
ในอนาคตจะไม่มีพื้นที่ส�ำหรับฝังกลบ ท�ำให้เกิด
ภูเขาขยะขนาดมหึมาเพิ่มขึ้นอีกหลายลูก
นอกจากการแยกขยะประเภทต่างๆ ให้ตรงกับ
สีของถังขยะแล้ว สิง่ ทีส่ ำ� คัญและควรท�ำเป็นอันดับ
แรกคือ “การลดปริมาณการเกิดขยะให้ได้มาก
ที่สุด” โดยท�ำได้ดังนี้
1. ลดปริมาณการใช้
2. น�ำมาใช้ซำ�้

3. รู้จักน�ำไปรีไซเคิล ส่งต่อ หรือขายให้กับ
ผู้ที่รับรีไซเคิลขยะ
แยกให้ลึก ยุ่งตอนต้น แต่ได้ผลงามๆ ตอนท้าย
เพื่อให้การแยกขยะมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ตอ่ สิง่ แวดล้อมมากทีส่ ดุ เราสามารถแยก
ขยะจ�ำพวกพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ถุง
พลาสติก แก้วพลาสติก บรรจุภณั ฑ์พลาสติก กล่อง
นมยูเอชที ฝาขวดน�ำ้ หลอดดูดน�้ำ หนังยาง ฯลฯ
ออกจากกัน แล้วส่งไปรีไซเคิลได้ตามนี้
• ขวดพลาสติก
		 สามารถน�ำไปท�ำเป็นผ้าไตรจีวร
• ถุงพลาสติก
		 สามารถน�ำไปท�ำเป็นเชื้อเพลิง โดยล้าง
		 ท�ำความสะอาด แยกประเภท แล้วส่งไปที่
		 ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม เลขที่ 213 หมู่ 2
		 ซ.พั ฒ นา 1 ต.ท่ า มะขาม อ.เมื อ ง
		 จ.กาญจนบุรี สอบถามโทร. 08 1857 2500,
		 08 1378 2209
• หลอดดูดน�้ำ
		 สามารถน�ำไปประดิษฐ์เป็นหมอนส�ำหรับ
		 ผูป้ ว่ ย
น�้ำมันที่ใช้ทอด เศษอาหารที่กินเหลือ ต้องทิ้ง
อย่างไร?
ถ้าคุณท�ำครัว คุณจะรู้ว่าน�้ำมันนี่นอกจาก
น่าร�ำคาญแล้วยังเป็นอันตรายต่อน�ำ้ และทางเดินน�ำ้ ทิง้

ในระยะยาว ถ้าเราเทน�ำ้ มันที่ใช้ทอดลงในท่อก็จะ
ต้องเกิดอาการท่อตันแน่ๆ และการทิ้งเศษอาหาร
ไปพร้อมๆ กับขยะอื่นๆ เพื่อฝังกลบจะก่อให้เกิด
ก๊าซเรือนกระจก ดังนัน้ นีค่ อื วิธกี ารทีถ่ กู ต้องในการ
ก�ำจัดขยะประเภทดังกล่าว
ท�ำอย่างไรกับน�้ำมันเก่าที่ใช้ทอดอาหารดี
• อย่าเพิ่งทิ้ง ให้ลองไปถามร้านไก่ทอด
		 หมู ท อด กล้ ว ยทอด หรื อ ร้ า นรั บ ซื้ อ
		 น�ำ้ มันเก่าดูก่อน
• บางวัดในต่างจังหวัดก็รับบริจาคน�้ำมัน
		 ทอดเก่าเพื่อน�ำไปใช้เป็นน�้ำมันตะเกียง
• สามารถน� ำ ไปท� ำ เป็ น สบู ่ ไ ด้ ด ้ ว ยนะ
		 ลองดูสูตรตามชอบได้ในกูเกิล
• หากจ�ำเป็นต้องทิง้ จริงๆ ก็ให้ทงิ้ ในถุงขยะ
		 ที่มีกระดาษรองรับก้นถุง แล้วทิ้งรวมกับ
		 ขยะฝังกลบที่ไม่สามารถน�ำมารีไซเคิลได้
จัดการกับเศษอาหารที่กินเหลือ
• อย่าทิง้ ลงไปรวมในถุงขยะ เพราะความชืน้
		 จะยังคงอยู่ ท�ำให้ย่อยสลายช้ากว่าเดิม
		 แต่ให้เตรียมตะแกรงหรือตะกร้าทีม่ ตี าถีๆ่
		 มากรองเศษอาหาร จากนั้นน�ำไปหมัก
		 เพื่อท�ำปุ๋ยหรือน�้ำชีวภาพ
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รักทั้งเรา รักษ์ทั้งโลก
กับชุดออกก�ำลังรีไซเคิล
ใครไม่หันมองความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม หรือมีเอี่ยวเรื่องการมีส่วนช่วยเหลือเยียวยาต้นตอความป่วยไข้ของธรรมชาติ ถือว่า
หลุดประเด็นหลักวาระเร่งด่วนระดับสากลมากในนาทีนี้ แม้แต่โลกของสินค้าด้านกีฬาและการออกก�ำลังกายก็ยังมีส่วนค�ำนึงถึงสุขภาพโลก
ในขณะที่ไม่ทิ้งการค�ำนึงถึงสุขภาพตัวเราเอง เมื่อการดูแลตัวเองและดูแลโลกมาได้พร้อมๆ กัน ตัวอย่างเห็นใน 3 แบรนด์แอ็กทีฟแวร์ที่คิดค้น
ด้วยความคิด “สินค้าออกก�ำลังกายจากวัสดุรีไซเคิล” ที่ไม่ใช่แค่การหยิบของเหลือใช้มาท�ำประโยชน์ แต่เป็นการน�ำ “ขยะ” มาสร้างสรรค์เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ สะท้อนความใส่ใจทั้งตัวคุณและโลกใบนี้

Flexi Lexi Fitness
แบรนด์แอ็กทีฟแวร์โดยคนไทยที่มีตลาด
อยู่ทั่วโลก ทั้งจีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา
และประเทศแถบยุโรป ซึ่งถือเป็นแบรนด์แรก
ของเอเชียที่มีชุดออกก�ำลังกายรีไซเคิล กับ
คอลเล็กชัน Under the Sea ที่น�ำขยะขวด
พลาสติกมาผลิตเป็นเส้นใยพอลิเอสเทอร์ ก่อนจะ
ทอเป็นชุดออกก�ำลังกาย โดยออกแบบลวดลาย
สุดน่ารักลิขสิทธิเ์ ฉพาะ Flexi Lexi Fitness เท่านัน้
เหล่าคนรักการออกก�ำลังกายให้การตอบรับ
เป็นอย่างดี เพราะได้ทั้งการสร้างสุขภาพที่ดี
และได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

Adidas x Wanderlust
จริ ง ๆ แล้ ว หลั ก การของโยคะก็ คื อ
การก�ำหนดลมหายใจ และการใช้ชวี ติ อย่างสมถะ
กลมกลืนกับธรรมชาติ ซึง่ จะว่าไปก็เข้ากับคอนเซปต์
รักษ์โลกเหมือนกันนะ อย่างแบรนด์ Adidas ที่
ปิง๊ ไอเดียน�ำเศษพลาสติกซึง่ ถือเป็น 80% ของขยะ
ในมหาสมุทรมาสร้างสรรค์เป็นคอลเล็กชันโยคะ
Adidas x Wanderlust มีทั้งบราออกก�ำลังกาย
แจ็กเก็ต เลกกิ้ง กางเกงขาสั้น และกระเป๋า
โดยการออกแบบแต่ละชิน้ ได้แรงบันดาลใจจาก
พลังของผืนมหาสมุทร ผสมผสานกับลวดลาย
กราฟิก

Girlfriend Collective
แบรนด์ชดุ ออกก�ำลังกายส�ำหรับสาวๆ จาก
สหรัฐอเมริกาก็ขอร่วมรักษ์โลกด้วยคน ด้วยการตัง้
เป้าหมายว่าจะสร้างสรรค์ชุดออกก�ำลังกายที่
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ทีม่ าพร้อมดีไซน์นา่ สนใจ
เปิดตัวได้ปังสุดๆ ด้วยเลกกิ้งที่ผลิตจากขวด
พลาสติกรีไซเคิล ทีท่ างแบรนด์เคลมว่าเพียงแค่
ใส่เลกกิ้งตัวนี้ก็สามารถลดขยะขวดพลาสติก
ได้ถึง 25 ขวด และเมื่อถึงวันวางจ�ำหน่ายจริง
เพียงวันแรกก็สามารถท�ำยอดขายได้มากถึง
10,000 ตัว
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เที่ยวสองขาทั่วเมืองปลอดมลพิษ
อัมสเตอร์ดัม
ถ้าพูดถึงเมืองที่ติดอันดับ Green City เมืองสีเขียวปลอดมลพิษที่ติดอันดับโลกนั้น แน่นอนว่าต้องมีชื่อของ “อัมสเตอร์ดัม” เมืองหลวงของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ตดิ โผไปด้วย เพราะการเดินทางเส้นหลักในอัมสเตอร์ดมั นัน้ คือจักรยาน รองลงมาคือรถรางซึง่ ไม่กอ่ ให้เกิดมลพิษแต่อย่างใด
ไม่นบั รวมการรณรงค์ให้ใช้รถไฟฟ้า พร้อมจุดจอดเติมพลังงานไฟฟ้าสาธารณะทีม่ ใี ห้เห็นอยูท่ วั่ ไป และล่าสุดกับการผลักดันให้อาคารบ้านเรือน
หันมาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งคาดว่าในปี 2020 นี้จะมีมากถึง 92,000 อาคารเลยทีเดียว ส�ำหรับใครที่สนใจจะลองเที่ยวแบบกรีนๆ
กับเส้นทางจักรยานที่อัมสเตอร์ดัม เรามีพิกัดมาฝาก รับประกันว่าเที่ยวง่าย สนุก และปลอดภัยอย่างแน่นอน

ทัวร์เมืองเก่าริมคลอง
ตัวเมืองเก่าอัมสเตอร์ดัมนั้นเป็นมิตรแก่การเดินเที่ยวมาก ยิ่งมี
จักรยานก็จะยิ่งท�ำให้คล่องตัว ทั่วทั้งเมืองมีเลนจักรยานรวมทั้งจุดจอด
รถจักรยานโดยเฉพาะ ทั้งยังสามารถเช่าจักรยานได้จากเกสต์เฮาส์
โรงแรมต่างๆ แต่ถา้ ไม่รจู้ ะเริม่ ตรงไหนแนะน�ำย่าน Jordaan และถนน
Nine Streets ซึ่งตัดผ่านย่านชอปปิง สถานที่เที่ยวไฮไลต์ และคลองที่
สามารถต่อโปรแกรมเรือชมเมืองได้ด้วย นอกจากบ้าน Anne Frank
ตลาด Albert Cuypmarkt ห้ามพลาดพิพิธภัณฑ์ Rijksmuseum
พร้ อ มถ่ า ยรู ป คู ่ ป ้ า ย I Amsterdam เช็ ก อิ น ให้ รู ้ ว ่ า ได้ ม าเยื อ น
อัมสเตอร์ดัมแล้ว
Travel Tips: ข้อแนะน�ำคือ ควรปั่นบนเส้นทางจักรยานอย่างเคร่งครัด
และข้อควรระวังคือ จักรยานทุกคันหน้าตาคล้ายๆ กันไปหมด
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หมู่บ้านกังหันลม Zaandam
จากอัมสเตอร์ดัมสามารถขนจักรยานใส่รถไฟมุ่งขึ้น
ทางเหนือไปลงที่สถานี Zaandijk Zaanse Schans
แล้วปั่นต่อไปยังหมู่บ้านกังหันลม Zaandam ซึ่งเป็น
พื้ น ที่ ท� ำ การเกษตรดั้ ง เดิ ม ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยกั ง หั น ลม
เพือ่ สร้างระบบวิดน�ำ้ ท�ำการชลประทานเข้าฟาร์ม ปัจจุบนั
ที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม จะเดินทัวร์ก็ชิล
หรือจะปัน่ จักรยานก็สามารลัดเลาะตามฟาร์มต่างๆ ได้
สนุกมาก ระหว่างทางจะมีรา้ นน่ารักๆ รวมทัง้ พิพธิ ภัณฑ์
ให้เราได้เดินขึ้นไปด้านบนสุดของกังหันลมเพื่อชม
โครงสร้างภายใน
Travel Tips: หากจะน�ำจักรยานขึ้นรถไฟให้มองหา
โซนจักรยานให้ดีๆ เพราะรถไฟที่นี่มีที่จัดเก็บจักรยาน
แยกจากที่นั่งทั่วไป

เส้นทางดอกไม้แห่ง Lisse
เมื่อฤดูร้อนมาเยือน เมือง Lisse
ซึ่งตั้งอยู่ห่างอัมสเตอร์ดัมไปราว 29
กิโลเมตรจะคลาคล�ำ่ ไปด้วยนักท่องเทีย่ ว
จากทั่วโลก โดยไฮไลต์ของเมืองนี้คือ
สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ซึ่ง
อัดแน่นไปด้วยทิวลิปกว่า 7 ล้านต้น
สามารถชมได้เพลินทั้งวัน อีกไฮไลต์ที่
ห้ามพลาดเลยจริงๆ คือการเช่าจักรยาน
ปั ่ น ชมแปลงทิ ว ลิ ป ของเกษตรกรที่
กระจายอยูท่ วั่ ทัง้ เมือง สามารถแวะจอด
ถ่ายรูปได้ทุกจุด แต่เนื่องจากแต่ละจุด
สวยมาก จึงขอแนะน�ำให้เตรียมเวลา
ไม่ต�่ำกว่าครึ่งค่อนวัน
Travel Tips: เดิ น ทางง่ า ยนิ ด เดี ย ว
ด้วยรถบัสจากอัมสเตอร์ดัม เที่ยวสวน
เสร็จก็เช่าจักรยานได้ที่สวนเลย

12 /BKI NEWS

WE ARE TOGETHER

BKI ยืนยันความแข็งแกร่งเป็นประกันวินาศภัยทีเ่ ข้มแข็งของไทย
ยืนหยัดเป็นหนึ่งในบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้มแข็งของประเทศไทย ส�ำหรับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BKI ที่ยังคงครองอันดับ
ความน่าเชื่อถือทางการเงินจาก Standard & Poor’s หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นน�ำของโลก ที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้บริษัทฯ อยู่ที่ระดับ
A- (Stable) (ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562) สะท้อนความเป็นผูน้ �ำในธุรกิจประกันวินาศภัยทีย่ งั คงครองความแข็งแกร่งด้านเงินทุน ด้วยเงินกองทุนและสินทรัพย์
ที่มั่นคง มีความสามารถทางการแข่งขันด้วยผลประกอบการที่ดี รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีในระดับที่น่าพึงพอใจ ถือเป็นหนึ่งในบริษัทประกันวินาศภัยที่
เข้มแข็งของประเทศไทยที่ลูกค้าไว้วางใจในบริการ

BKI ปี 62 ก�ำไรสวนกระแสเพิม่ ขึน้ ถึง 1.8%
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท
กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยถึงผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ ในปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ว่ามีเบี้ยประกันภัยรับรวม
21,008.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีเบี้ยประกันภัย 17,326.2 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 มีก�ำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว 1,161.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.9
รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,624.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.3 มีก�ำไร
ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,786.0 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว
บริษทั ฯ มีก�ำไรสุทธิ 2,451.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.8 และมีก�ำไร
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 23.02 บาท
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายส�ำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4
ปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5 บาท รวมทั้งปี 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 14 บาท
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BKI มอบสินไหม PA 1st Smart
คุณพิบูล พุฒิพันธ์พงศ์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทน
บริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st Smart จ�ำนวนเงิน 1,040,000 บาท
ให้แก่คณุ นุชนารถ หมัดอาดัม (ที่ 2 จากขวา) ผูร้ บั ประโยชน์ซงึ่ เป็นมารดาของคุณนุสรา จีรวงศ์สนุ ทร
ผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ โดยมีคุณสุพาศน์ วิริยะรังสฤษฎ์ (ขวาสุด) ผู้จัดการ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาปาดังเบซาร์ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ
สาขาปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา

BKI มอบสินไหมอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล VIP
คุณจิรัญญา ใจกล้า (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการสาขาสุรินทร์ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทน
บริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA VIP จ�ำนวนเงิน 3,120,000 บาท ให้แก่
ด.ญ.ณภัทร ทองหล่อ (ที่ 2 จากซ้าย) ผูร้ บั ประโยชน์ซงึ่ เป็นบุตรของคุณสุรรี ตั น์ ปานพิม ผูเ้ อาประกันภัย
ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ โดยมีคุณวรรณรัตน์ หมั่นเสมอ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ
สาขาปะค�ำ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาปะค�ำ จังหวัดบุรีรัมย์

จาก BKI ถึงผู้อ่านเพื่อพร้อมเข้าสู่การบังคับใช้
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรุงเทพประกันภัยขอขอบพระคุณลูกค้า/คู่ค้าที่ให้การตอบรับวารสาร BKI News ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งวารสาร
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน และสิทธิพิเศษผ่านทางอีเมลของลูกค้า/คู่ค้าสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครอง
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