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ไม่่มีอี ะไรจะดีีไปกว่่าการมีีสุขุ ภาพที่่ดี� ี นี่่คื� อื บทเรีียนที่่เ� รา
ได้้เรีียนรู้้จ� ากการระบาดของโรคอุุบัติั ใิ หม่่ COVID-19 นัับตั้้ง� แต่่
ต้้นปีี 2563 ช่่วงเวลาที่่�คนทั่่�วโลกพุ่่�งเป้้ามาที่่�ความปลอดภััย
ของชีีวิติ ยอมจ่่ายให้้กับั เรื่่อ� งสุุขภาพ ทำำ�ทุกุ วิิถีที างเพื่่อ� การรัับมืือ
ให้้ผ่า่ นพ้้นสถานการณ์์ได้้ด้ว้ ยดีี		
แต่่ท่่ามกลางสถานการณ์์ที่่�ไม่่ปกติิ เราต่่างก็็ห่่วงใย
กัันและกัันมากขึ้น�้ ในหลายรููปแบบ เหมืือนเรื่่อ� งราวใน BKI Story
ที่่�ได้้แก่่ มาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้าผู้้�ได้้รัับผลกระทบจาก
COVID-19 ประกัันภััยรถยนต์์สุุดคุ้้�ม ที่่�คิิดเพื่่�อร่่วมด้้วย
ช่่วยสู้�้ COVID-19
	ตามมาด้้วย Cover Story ในธีีม สุุขภาพนำำ�ชีีวิิต
บอกเล่่าสิ่่�งที่่�เรากำำ�ลัังจะได้้เห็็นและปรัับตััวให้้เข้้ากัับแนวคิิด
ปกติิใหม่่บนโลกใบเดิิม ได้้แก่่ ไลฟ์์สไตล์์ท่่องเที่่�ยว กิินดื่่�ม
ที่อ�่ ยู่่�อาศััย ไปจนถึึงเรื่่อ� งการลงทุุน
	ยัังรวมถึึงการบอกต่่อเรื่่�องสิ่่�งละอัันพันั ละน้้อยที่�นำ่ ำ�ไปสู่่�
สุุขภาพที่ดี�่ ขึ้ี น�้ เช่่น วััคซีีนน่า่ รู้�สำ้ �ำ หรัับคนวััยทำำ�งานใน Health/
Well-being จัับคู่่�ผลไม้้คู่่�สร้า้ งคู่่�สมต้้านโรคใน Food ต้้นไม้้สุดุ ฮิิต
ของคนชอบอยู่่�บ้า้ นใน Smart Living เทรนด์์โอบป่่าใน Travel
ที่ดี�่ ต่ี อ่ สุุขภาพกายและใจ
แม้้ในเวลานี้้�สถานการณ์์จะคลี่่�คลายลงแล้้ว แต่่เรื่่�อง
สุุขภาพยัังคงเป็็นเรื่่อ� งใหญ่่ เราหวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่า BKI News
สุุขภาพนำำ�ชีีวิิต ฉบัับนี้้�จะช่่วยทำำ�ให้้คุุณปลอดภััยและอุ่่�นใจ
กลัับมาใช้้ชีวิี ตกั
ิ นั แบบยิ้้ม� ได้้
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• ไตรมาสแรกฉลุุย BKI ทำำ�เบี้้�ยโต 25.3% มั่่�นใจบรรลุุเป้้า 22,800 ล้้านบาท
• ตอกย้ำำ�ค
� วามแข็็งแกร่่ง BKI คว้้าระดัับ A- (Excellent) จาก A.M. Best Company
• BKI สร้้างฝัันเติิมแรงบัันดาลใจ
มอบทุุนการศึึกษา 2 โครงการประกวดผลงานสร้้างสรรค์์โฆษณา
• BKI เดิินหน้้าช่่วยทีีมแพทย์์ฝ่่าวิิกฤติิโควิิด-19
มอบเครื่่�องช่่วยหายใจแก่่โรงพยาบาล
• BKI มอบสิินไหม PA กว่่า 1.2 ล้้านบาท
• จาก BKI ถึึงผู้้�อ่่านเพื่่อ� พร้้อมเข้้าสู่่�การบัังคัับใช้้ พ.ร.บ.คุ้้ม� ครองข้้อมููลส่ว่ นบุุคคล

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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BKI ออกมาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้า
บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19

บริิษัทั กรุุงเทพประกัันภัยั จำำ�กัดั (มหาชน) ออกมาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้าทั้้ง� ลููกค้้าบุุคคล
และลููกค้้านิิติิบุุคคลที่่�เป็็นผู้้�ประกอบธุุรกิิจ เพื่่�อช่่วยแบ่่งเบาภาระให้้แก่่ลููกค้้า รวมถึึงบรรเทา
ความเดืือดร้้อนและผลกระทบต่่อธุุรกิิจท่่ามกลางวิิกฤติิสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
ติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) และในช่่วงที่่เ� ศรษฐกิิจชะลอตััว
ลููกค้้าบุุคคล
• สำำ�หรัับประกัันภัยั ทุุกประเภทที่มี�่ เี บี้้ย� ประกัันภัยั ตั้้ง� แต่่ 5,000 บาทขึ้้น� ไป ที่่มี� ผี ลคุ้้�มครอง
ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 15 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2563 และได้้ชำ�ำ ระเบี้้ย� ประกัันภัยั ภายในระยะเวลาที่�่
กำำ�หนด สามารถแบ่่งผ่่อนชำำ�ระเบี้้ย� ประกัันภัยั ผ่่านบััตรเครดิิตที่่ร่� วม
่ รายการ 0% ได้้นาน 4 เดืือน
หรืือ 6 เดืือน ดัังนี้้�
- ธนาคารกรุุงเทพ ผ่่อนชำำ�ระได้้นาน 6 เดืือน
- ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา ธนาคารกสิิกรไทย ธนาคารซิิตี้้แ� บงก์์ และบััตรกรุุงไทย (KTC)
ผ่่อนชำำ�ระได้้นาน 4 เดืือน
•	สามารถดููรายละเอีียดเพิ่่ม� เติิมเรื่่อ� งการผ่่อนชำำ�ระเบี้้ย� ประกัันภัยั ได้้ที่�่
https://bangkokinsurance.com/product/paychannel (คลิิกได้้สำ�ำ หรัับ
BKI News ฉบัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์) หรืือสแกน QR Code

ลููกค้้านิิติิบุุคคล ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) เช่่น ผู้้ป� ระกอบธุุรกิิจท่่องเที่ย�่ ว ผู้้ป� ระกอบ
ธุุรกิิจรถเช่่า และผู้้ป� ระกอบธุุรกิิจขนส่่ง
•	สำำ�หรัับประกัันภััยรถยนต์์ ประเภท 1 ซึ่่�ง
จดทะเบีียนในนามบริิษัทั ของผู้้ป� ระกอบธุุรกิิจ บริิษัทั ฯ
ขยายเวลาความคุ้้�มครองออกไปตามระยะเวลาที่่�มีี
ความจำำ�เป็็นต้อ้ งหยุุดการใช้้รถยนต์์ชั่่วค
� ราว ซึ่่ง� นัับจาก
วัันที่เ�่ ริ่่มต้
� นถึึ
้ งวัันที่สิ้้�่ น� สุุดการหยุุดใช้้รถยนต์์สููงสุุดไม่่เกิิน
90 วััน โดยยัังอยู่่�ภายในระยะเวลาคุ้้�มครองของกรมธรรม์์
• ในช่่วงระยะเวลาที่ห�่ ยุุดการใช้้รถยนต์์ชั่่วค
� ราว
บริิษัทั ฯ ยัังให้้ความคุ้้�มครองจากภััยธรรมชาติิ ภััยจาก
ไฟไหม้้ และภััยจากการโจรกรรม ยกเว้้นภัยั ที่เ�่ กิิดจาก
การใช้้รถยนต์์ โดยไม่่ต้อ้ งจ่่ายเบี้้ย� ประกัันภัยั เพิ่่ม�
ทั้้�งนี้้� ลููกค้้าสามารถติิดต่่อสอบถามรายละเอีียด
เพิ่่ม� เติิมได้้ที่�่ โทร. 0 2285 8888 และสำำ�หรัับลููกค้้านิิติบุิ คค
ุ ล
สามารถติิดต่อ่ ได้้ที่ห�่ น่่วยงานที่ดูู�่ แลกรมธรรม์์
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BKI ออกแผนประกัันภััยรถยนต์์ 3+ รายเดืือน
ที่่�ให้้ความคุ้้�มครองคุ้้�มค่่า ราคาโดนใจ

กรุุงเทพประกัันภััยออกแผนประกัันภััยรถยนต์์ที่่�เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่�
ใช้้รถน้้อยเพื่่�อตอบโจทย์์สถานการณ์์ปัจั จุุบัันด้้วยเบี้้�ยประกัันภััยเบาๆ กัับ
จำำ�นวนวัันคุ้้�มครองที่่�สามารถเลืือกได้้ ซึ่่�งเป็็นการแบ่่งเบาภาระค่่าใช้้จ่่าย
ของผู้้�บริิโภคอีีกทางหนึ่่�ง
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ส่่งผลให้้มีกี ารปรัับรููปแบบการใช้้ชีวิี ติ รวมถึึงความจำำ�เป็็นในการใช้้
รถยนต์์อาจน้้อยลง บริิษััท กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) จึึงได้้
ออกแผนประกัันภััยรถยนต์์ 3+ รายเดืือน ที่่�ให้้ความคุ้้�มครองที่่�ครอบคลุุม
และคุ้้�มค่่าในราคาเบาๆ ด้้วยบริิการคุุณภาพจากกรุุงเทพประกัันภััย
เพื่่�อตอบสนองไลฟ์์สไตล์์ของลููกค้้าที่่�ใช้้รถยนต์์น้อ้ ยลง

	จุุดเด่่นของแผนประกัันภััยรถยนต์์ 3+ รายเดืือน
- สุุดคุ้้�มกับั แผนความคุ้้�มครอง 90 วััน เบี้้ย� ประกัันภัยั สำำ�หรัับรถเก๋๋งเพีียง
1,990 บาท หรืือ 22 บาท/วััน และรถกระบะ 2 ประตููเพีียง 2,190 บาท
หรืือ 24 บาท/วััน
- คุ้้�มครองตััวรถสููงสุุดถึึง 100,000 บาท ครอบคลุุมถึึงภััยธรรมชาติิ
- คุ้้�มครองอุุบััติิเหตุุที่่�มีีคู่่�กรณีีเป็็นยานพาหนะทางบก
- คุ้้�มครองอุุบััติิเหตุุส่่วนบุุคคลและค่่ารัักษาพยาบาล สำำ�หรัับรถเก๋๋ง
คุ้้�มครองผู้้�ขัับขี่่�และผู้้�โดยสาร 6 คน และสำำ�หรัับรถกระบะคุ้้�มครองผู้้�ขัับขี่่�
และผู้้�โดยสาร 2 คน
- รัับประกัันภััยรถเก๋๋งและรถกระบะ อายุุรถตั้้�งแต่่ 2-10 ปีี ไม่่ต้้อง
ตรวจสภาพรถก่่อนการทำำ�ประกัันภััย
- ง่่าย สะดวก รวดเร็็วด้้วยการเพิ่่�มช่่องทางทำำ�ประกัันภััยออนไลน์์
พร้้อมรัับกรมธรรม์์ในรููปแบบ e-Policy
- อุ่่�นใจทุุกเส้้นทางด้้วยบริิการช่่วยเหลืือฉุุกเฉิิน (Auto Assistance)
ตลอด 24 ชั่่�วโมง
- ไม่่ต้้องจ่่ายค่่าเสีียหายส่่วนแรก (Deductible)

สำำ�หรัับผู้้�ที่่�สนใจสามารถซื้อ้� ประกัันภััยหรืือสอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�
• https://bangkokinsurance.com (คลิิกได้้สำำ�หรัับ BKI News ฉบัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์) • Line @bkipersonallines
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วััคซีีนน่่ารู้้�สำำ�หรัับวััยทำำ�งาน
นอกจากกิินอาหารดีีมีีประโยชน์์ นอนหลัับ ออกกำำ�ลัังกาย อีีกสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้วััยทำำ�งานมีีภููมิิคุ้้�มกัันและแข็็งแกร่่งเพิ่่�มขึ้้�นได้้คืือ การฉีีดวััคซีีนป้้องกััน
ประกอบด้้วยวััคซีีนหลายชนิิดที่่�อยากให้้ใช้้เวลาสัักนิิดทำำ�ความรู้้�จััก เพราะสุุขภาพเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญที่่�ไม่่ควรละเลย

วััคซีีนป้้องกัันไข้้หวััดใหญ่่
เราอาจได้้ยิินชื่่�อไข้้หวััดใหญ่่กัันบ่่อยจนกลายเป็็นเรื่่�อง
ธรรมดา แต่่ข้้อมููลจากโรงพยาบาลบำำ�รุุงราษฎร์์ทำำ�ให้้เรา
ทราบว่่าในปีี 2562 ประเทศไทยมีีรายงานผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� ไข้้หวััดใหญ่่
มากกว่่า 36,976 คน รวมถึึงมีีการระบาดทั่่�วโลกทุุกปีี ทำำ�ให้้
ต้้องเข้้าพัักรัักษาตััว หรืืออาจเสีียชีีวิติ ได้้ในผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่�มเสี่่ย� ง
ได้้แก่่ ผู้้�สููงอายุุ เด็็ก สตรีีมีีครรภ์์ ไปจนถึึงวััยทำำ�งานที่่�มีี
โรคประจำำ�ตััว
ใครบ้้างที่่�ควรฉีีด: องค์์การอนามััยโลกและกรมควบคุุมโรค
แนะนำำ�ให้้ทุุกคนที่่�อายุุ 6 เดืือนขึ้้�นไปฉีีดวััคซีีนป้้องกััน
ไข้้หวััดใหญ่่เป็็นประจำำ�ปีลี ะครั้้ง� เนื่่อ� งจากเชื้้อ� มีีการเปลี่่ย� นแปลง
อััปเดตสายพัันธุ์์� ข้้อควรระวัังคืือ ห้้ามฉีีดในผู้้�ที่่�แพ้้ไข่่
อย่่างรุุนแรง
วััคซีีนป้้องกัันอีีสุุกอีีใส
โรคอีีสุุกอีีใสเกิิดจากไวรััสวาริิเซลลา เชื้้�อชนิิดเดีียวกัับ
ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดโรคงููสวััดที่่�หลายคนเข้้าใจว่่ามัักเกิิดในช่่วง
วััยเด็็กเท่่านั้้�น แต่่ในวััยทำำ�งานอย่่างเราๆ ใครที่่�ไม่่เคยเป็็น
และไม่่เคยฉีีดวััคซีีนมาก่่อนอย่่าประมาท เพราะสามารถ
เป็็นกลุ่่�มเสี่่�ยงได้้ เมื่่�อเป็็นแล้้วตามผิิวหนัังจะเกิิดตุ่่�มใส
ส่่วนใหญ่่มีอี าการไม่่รุนุ แรง แพร่่เชื้้อ� ได้้ผ่า่ นการจามและไอ
ทำำ�ให้้หลายคนต้้องหยุุดงานกลัับสู่่�โหมด Work from Home
แบบไม่่ตั้้�งตััว
ใครบ้้างที่่�ควรฉีีด: วััยทำำ�งานที่่�ไม่่เคยเป็็นและไม่่เคยได้้รัับ
วััคซีีน โดยจะฉีีด 2 เข็็ม ซึ่่ง� แต่่ละเข็็มควรฉีีดให้้ห่า่ งกััน 6-8
สััปดาห์์ และมีีข้้อแนะนำำ�ว่่าห้้ามใช้้ในผู้้�แพ้้ยาปฏิิชีีวนะ
Neomycin แบบรุุนแรง
วััคซีีนป้้องกัันคอตีีบ บาดทะยััก ไอกรน
ไม่่ใช่่เรื่่�องของเด็็กๆ อีีกต่่อไปสำำ�หรัับวััคซีีนป้้องกััน
คอตีีบ ไอกรน บาดทะยััก วััคซีีนพื้้น� ฐานที่คนส่
�่ วน
่ ใหญ่่คิดิ ว่่า
ฉีีดช่่วงวััยเด็็กแล้้วจบแค่่ภายใน 1 ครั้้�งถ้้วน เพราะเมื่่อ� เวลา
ผ่่านไปมากกว่่า 10 ปีี ระดัับภููมิิคุ้้�มกันั ของวััคซีีนก็จ็ ะค่่อยๆ
ลดต่ำำ��ลง เป็็นเหตุุผลให้้เราควรฉีีดกระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกัันซ้ำำ��
ในทุุกๆ 10 ปีี เพราะจากข้้อมููลด้้านสาธารณสุุขทั่่ว� โลกก็็ยังั พบ
ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มโรคนี้้�ที่่�อยู่่�ในวััยผู้้�ใหญ่่หรืือวััยทำำ�งาน

ใครบ้้างที่่�ควรฉีีด: ผู้้�ที่่�มีอี ายุุ 11 ปีีขึ้้�นไป วััยทำำ�งาน ไปจนถึึงผู้้�สููงวััย มีีข้อ้ แนะนำำ�ควรรู้้�คืือ
ควรหลีีกเลี่่�ยงสำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีประวััติิแพ้้วััคซีีน หรืือเคยมีีผลข้้างเคีียงรุุนแรง
วััคซีีนป้้องกัันเชื้้�อ HPV หญิิงและชาย
รู้้�หรืือไม่่ว่่ามะเร็็งปากมดลููกที่่�เกิิดจากเชื้้�อ HPV (Human Papillomavirus) เป็็นมะเร็็ง
ที่่�พบเป็็นอัันดัับสองในผู้้�หญิิง โดยทำำ�ให้้เกิิดการอัักเสบและเปลี่่�ยนเป็็นเซลล์์มะเร็็ง และ
ยัังพบว่่าเป็็นเชื้้�อที่่�ทำำ�ให้้เกิิดโรคอื่่�นๆ ในผู้้�ชายได้้ เช่่น มะเร็็งบางชนิิด และหููดหงอนไก่่
ทำำ�ให้้หลายคนที่่�คิิดว่่า HPV เป็็นเรื่่�องของผู้้�หญิิงเท่่านั้้�นเปลี่่�ยนมุุมมองใหม่่ จากที่่�คิิดว่่า
ไม่่ใช่่เรื่่�องของผู้้�ชายแน่่นอน
ใครบ้้างที่่�ควรฉีีด: การฉีีดป้อ้ งกัันเชื้้อ� HPV ที่�มี่ ปี ระสิิทธิิภาพสููงสุุดคืือ ฉีีดในหญิิงและชาย
ในช่่วงอายุุวััยรุ่่�นที่่�ร่่างกายกำำ�ลัังสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันและไม่่เคยมีีเพศสััมพัันธ์์มาก่่อน
ส่่วนวััยทำำ�งานอาจเริ่่�มจากการตรวจหาเชื้้�อก่่อนตััดสิินใจฉีีด ดีีกว่่าภููมิิคุ้้�มกัันเป็็นศููนย์์
โดยควรปรึึกษาแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญ นอกจากนี้้�ยังั มีีข้้อควรระวัังคืือ ห้้ามฉีีดในสตรีีมีีครรภ์์
และในผู้้�ที่่�มีีประวััติิแพ้้วััคซีีนป้้องกััน HPV
เพื่่อ� สุุขภาพที่่แ� ข็็งแรง ปลอดภััยจากโรค นอกจากการดููแลสุุขภาพพื้้น� ฐานเราอยากให้้คุณุ
ตระหนัักว่่ายัังมีีวิิธีีป้้องกัันโรคภััยต่่างๆ ด้้วยวััคซีีน มีีทั้้�งฉีีดเพื่่�อป้้องกัันเฉพาะโรค
ฉีีดเพื่่อ� กระตุ้้�นแม้้เคยฉีีดแล้้ว ไปจนถึึงฉีีดเพื่่อ� ป้้องกัันก่อ่ นเดิินทาง และเสริิมความรู้้ร� ะหว่่างที่�่
รอคอยวััคซีีนป้้องกััน COVID-19
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สุุขภาพนำำ�ชีีวิิต
เมื่่�อสุุขภาพเป็็นเรื่่�องใหญ่่ในยุุค New Normal
ยุุคนี้้�ชั่่�วโมงนี้้�ที่่�เราต่่างพร้้อมใจเรีียกกัันว่่ายุุคแนวคิิดปกติิใหม่่ หรืือ New Normal ไม่่มีีอะไรจะสำำ�คััญไปกว่่าสุุขภาพที่่�ต้้องมาก่่อน
อย่่างน้้อยก็็จนกว่่าเราจะคิิดค้้นวััคซีีนได้้สำำ�เร็็จ นั่่�นทำำ�ให้้ ไม่่ว่่าจะเป็็นกิิจกรรมไหน สุุขภาพก็็จะก้้าวมามีีบทบาทสำำ�คััญเป็็นอัันดัับหนึ่่�ง
และกลายมาเป็็นทิิศทางการใช้้ชีีวิิต เพื่่�อให้้ทุุกคนยัังปลอดภััยและอุ่่�นใจในวัันที่่�โลกไม่่เหมืือนเดิิม

เปลี่่�ยนวิิธีีกิินดื่่�มสัังสรรค์์นอกบ้้าน
หลัังจากฮิิตสัังสรรค์์กัันผ่่านแอปพลิิเคชัันวิิดีีโอคอลอย่่าง
Zoom จนเกิิดเป็็นปรากฏการณ์์ใหม่่ที่่�เรีียกการพบปะออนไลน์์
ว่่า มา Zoom กัันเถอะ (พอๆ กัับการเสิิร์ช์ หาข้้อมููลใน Google
ว่่าให้้ลอง Google ดูู) สำำ�หรัับในยุุค New Normal เราสามารถ
มาเจอและสัังสรรค์์กัันได้้บ้้างตามสมควรแล้้ว เพีียงต้้อง
ทำำ�ตามมาตรการไม่่ให้้เกิิดการระบาดเพิ่่�ม ซึ่่�งสิ่่�งที่่�เห็็นคืือ
การรัับมืือของร้้านอาหารและบาร์์ขายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
ที่ยั�่ งั คงต้้องหาวิิธีีปรัับตััวเช่่นเดีียวกัันกับั ผู้้�บริิโภค		
นำำ�ร่่องกัันมาตั้้�งแต่่ Mediamatic ในกรุุงอััมสเตอร์์ดััม
ที่่�มีีจุุดขายเป็็นร้้านอาหารและบาร์์ริิมน้ำำ�� ที่่�ทางร้้านก็็ได้้สร้้าง
อาคารเรืือนกระจกขนาดเล็็กดีีไซน์์เก๋๋หลายหลัังให้้ลููกค้้านั่่�งได้้
หลัังละไม่่เกิิ น 3 คน จนกลายเป็็ น Trendsetter หรืือ
ผู้้�นำำ�เทรนด์์ด้้านการปรัับตััว (มากกว่่าแค่่ใช้้ฉากกั้้�นโต๊๊ะ)
ที่่�สามารถสร้้างจุุดขายใหม่่และใช้้งานได้้จริิงกัันไปแบบยาวๆ

เปลี่่�ยนวิิธีวี างแผนใช้้จ่่ายเงิินกัับสุุขภาพ
ในยุุคนี้้ก� ารลงทุุนด้า้ นสุุขภาพจะยัังคงโดดเด่่นเช่่นเดีียวกัับ
การลงทุุนด้้านเทคโนโลยีี และมีีแนวโน้้มว่่าจะเป็็นพฤติิกรรม
ระยะยาวไปจนถึึงกระทั่่ง� หลัังค้้นพบวััคซีีน เวลานี้้ทุ� กุ คนหัันมา

ส่่วนก่อ่ นหน้้านี้้บ� าร์์หลายแห่่งก็็ปรัับตััวด้้วยการจำำ�หน่่าย Gift Voucher ที่่�สามารถ
นำำ�มาใช้้ได้้แล้้วหลัังคลายล็็อกดาวน์์ ที่่�สุุดท้้ายก็็ต้้องขึ้้�นอยู่่�กัับสถานการณ์์ที่่�พอจะ
บอกได้้ว่า่ ยัังดีีที่เ�่ ราสัังสรรค์์กันน
ั อกบ้้านได้้บ้า้ งแต่่อาจไม่่ได้้เต็็มร้อ้ ยเร็็วๆ นี้้�
แหล่่งที่่�มา: chasmgroup.org, dezeen.com และ wongnai.com

ใส่่ใจกัับสุุขภาพกัันมากขึ้น�้ ไม่่ใช่่กับั แค่่ COVID-19 ซึ่่ง� เป็็นโรคอุุบัติั ใิ หม่่ แต่่ยังั กัังวลใจ
กัับโรคอุุบััติิใหม่่อื่่�นๆ จากการเปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิโลก ตามการคาดการณ์์ของ
นัักวิิทยาศาสตร์์ที่่�เชี่่�ยวชาญด้้านนี้้� ไหนจะโรคเดิิมที่่�ไม่่สามารถมองข้้ามอย่่าง
ไข้้หวััดใหญ่่และไข้้เลืือดออก หลายคนเริ่่�มหัันมาศึึกษาและให้้ความสำำ�คััญกัับ
การดููแลตนเองและครอบครััว รวมไปถึึงการซื้้� อ ประกัั นภั ั ย ที่่ � ต้ ้ อ งตอบโจทย์์
ทุุกความต้้องการและต้้องคุ้้�มค่่าด้้วย โดยนัับตั้้ง� แต่่ปรากฏการณ์์ COVID-19 คนส่่วนใหญ่่
มีีแนวโน้้มซื้้�อประกัันออนไลน์์ที่่�ทำำ�ได้้ง่า่ ยและรวดเร็็วตลอด 24 ชั่่�วโมง
สำำ�หรัับหน้้ากากอนามััยและเจลล้้างมืือจะยัังเป็็นสิินค้้า Consumer Products
ที่่�เรายัังซื้้�อใช้้กัันอยู่่� และอาจกลัับมามีีการซื้้อ� ขายมากขึ้้น� หากสถานการณ์์ตีกี ลัับ
หรืือกลัับมาพบผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� เพิ่่ม� อย่่างในกรณีีของประเทศจีีน ในเวลาเดีียวกัันก็็มีีสิินค้้า
นวััตกรรมต้้าน COVID-19 ผลิิตออกมาอย่่างไม่่หยุุดนิ่่ง� ได้้แก่่ อุุปกรณ์์กดปุ่่�มลิิฟต์์
เครื่่�องจ่่ายโฟมล้้างมืือที่ช่�่ ว่ ยลดการสััมผัสมื
ั อื ที่คนรั
�่ กั สุุขภาพไม่่นับั เป็็นสิินค้้าฟุ่่�มเฟืือย
แหล่่งที่่�มา: hsri.or.th, techhub.in.th และ posttoday.com
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เปลี่่�ยนวิิธีีจััดการและเลืือกซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััย
COVID-19 ทำำ�ให้้ผู้้�ที่่�อยู่่�อาศััยตื่่�นตััวมากขึ้้�น นอกจาก
มาตรการเว้้นระยะห่่างและทำำ�ความสะอาดบ่่อยขึ้้น� สิ่่ง� ที่ทุ�่ กุ คน
ให้้ความสำำ�คัญั คืือการอยู่่�อาศััยที่่ล� ดการสััมผัสั หรืือ Touchless
Experience หนึ่่�งในตััวอย่่าง ได้้แก่่ แนวคิิดพัฒั นาที่่�อยู่่�อาศััย
Sansiri For Greater Well-Being เกิิดขึ้้�นมาช่่วง 1-2 ปีีที่่�แล้้ว
ผู้้บ� ริิโภคจะได้้รับั ประสบการณ์์ Touchless Society เช่่น การใช้้
E-Stamp ผ่่านแอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับผู้้�มาติิดต่่อโครงการ และ
ประสบการณ์์ในการเยี่่�ยมชมห้้องตััวอย่่างผ่่าน VDO Walk
Through ที่่�โชว์์ภาพจำำ�ลองการเดิินชมห้้องเสมืือนจริิงให้้กัับ
ลููกค้้าของโครงการ
และไม่่ว่่าจะเป็็นอสัังหาริิมทรััพย์์ค่่ายไหน นัับจากนี้้�ไป
ผู้้อ� ยู่่�อาศััยจะคาดหวัังถึึงการนำำ�นวัตั กรรม Touchless มาใช้้งาน
เช่่น ลิิฟต์์ที่่�สั่่�งงานด้้วยเซ็็นเซอร์์หรืือเสีียง (อย่่างลิิฟต์์ไร้้สััมผััส
ที่่�เพิ่่�งเปิิดตััวของเซ็็นทรััลเฟสติิวััล อีีสต์์วิิลล์์ในฝั่่�งธุุรกิิจ
ศููนย์์การค้้า) ระบบก๊๊อกน้ำำ�� ประตูู และอุุปกรณ์์อััตโนมััติิต่่างๆ
ระบบการสแกนใบหน้้า ไปจนถึึงถัังขยะที่่�มีีระบบไร้้สััมผััส
ก็็จะช่่วยเรีียกลููกค้้าให้้เข้้ามาสนใจ
แหล่่งที่่�มา: facebook.com/thestandardth/,
bangkokbiznews.com และ condonewb.com
เปลี่่�ยนวิิธีกี ารท่่องเที่่�ยวเดิินทาง
การท่่องเที่่ย� วต่่างประเทศยัังคงเป็็นกิจิ กรรมที่คว
�่ รเว้้นวรรค
พัั ก ไว้้ เพราะในเวลานี้้�บางประเทศยัังคงห้้ามนัักท่่องเที่่�ยว
ที่่ม� าจากประเทศกลุ่่�มเสี่่ย� ง และยัังคงมีีนโยบายกัักตััว 14 วััน
ไหนจะกัังวลกัับโอกาสการติิดเชื้้อ� เมื่่อ� โดยสารเครื่่�องบิินทางไกล
และในสนามบิินที่่�ทุุกคนไปรวมตััวกััน ขณะเดีียวกัันเราก็็มีี
ความหวัังด้้วยแนวทาง Travel Bubble หรืือ Tourism Bubble
ที่อ�่ นุุญาตให้้ผู้�คนบิ
้ นิ ใกล้้ข้า้ มประเทศในภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิกิ
เหมาะสำำ�หรัับประเทศที่่�สามารถรัับความเสี่่�ยงในระดัับต่ำำ��
เพื่่�อกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ ภายใต้้ความเข้้มงวดเรื่่�องมาตรการ
ความปลอดภััย
แต่่ที่่�วางแผนและเที่่�ยวได้้แน่่นอนคืือการท่่องเที่่�ยวใน
ประเทศไทย หลัังจากอนุุมัติั เิ ปิิดเมืืองและอนุุญาตให้้สายการบิิน
ในประเทศเริ่่�มกลัับมาบิินได้้ ประกอบกัับแคมเปญสนัับสนุุน
การท่่องเที่่�ยวในท้้องถิ่่�นที่่�เน้้นทั้้�งสุุขอนามััยและโปรโมชััน
หั่่น� ราคา นอกจากเมืืองท่่องเที่่ย� วหลัักและเมืืองรองแล้้วอีกี หนึ่่ง�
จุุดหมายปลายทางคืือ การพัักค้้างใกล้้ๆ ที่่�ใช้้เวลาแค่่ 1-2 วััน
ในการเดิินทาง เน้้นเที่่�ยวสั้้�น แถมอุ่่�นใจ และยัังสามารถขัับรถ
ไปได้้เอง
แหล่่งที่่�มา: voathai.com, asiatimes.com,
facebook.com/TheSecretSauceTH/ และ
bang-kokbanksme.com
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กิินผลไม้้แบบคู่่�สร้้างคู่่�สม
จัับคู่่�อร่่อย ดีีต่่อสุุขภาพ
ผลไม้้ทุกชนิ
ุ ดมี
ิ คว
ี ามอร่่อยและให้้ประโยชน์์ที่่�แตกต่่างกัันไป นอกจากทุุเรีียนและมัังคุุดซึ่ง�่ เป็็นเหมืือน King and Queen of Fruit ที่่�มีีคุณ
ุ ประโยชน์์
เสริิมกัันแล้้ว ยัังมีีผลไม้้อีกี หลายชนิิดสามารถจัับคู่่กั� นั รัับประทานให้้ช่่วยเสริิมซึ่่ง� กัันและกัันได้้ เรีียกว่่าเป็็นคู่่ส� ร้้างคู่่ส� มที่่�ทั้้ง� อร่่อยและดีีต่อ่ สุุขภาพสุุดๆ

แอปเปิิล + องุ่่�น คู่่�แสนดีี ดููแลหััวใจ
ถึึงจะเคยได้้ยินคำ
ิ �ำ กล่่าวที่ว่�่ า่ An apple a day keeps the doctor away. แต่่หลายคนอาจจะ
ยัังไม่่เคยรู้้�ว่่าในแอปเปิิลนั้้�นมีีสารที่่�แทบจะไม่่พบในอาหารชนิิดอื่่�นอย่่าง Quercetin ซึ่่�งช่่วย
ละลายลิ่่ม� เลืือด เมื่่อ� รัับประทานคู่่�กัับองุ่่�นที่มี�่ สี ารต้้านอนุุมููลอิิสระ Catechin ที่่ช่� ว่ ยควบคุุมปริิมาณ
คอเลสเตอรอลและลดภาวะเลืือดแข็็งตััว สารสองตััวนี้้จ� ะทำำ�งานร่่วมกันั ช่่วยป้้องกัันไม่่ให้้เกล็็ดเลืือด
จัับตััวเป็็นลิ่่ม� และอุุดตันั เส้้นเลืือด จึึงลดความเสี่่ย� งในการเกิิดโรคหััวใจและภาวะหััวใจวายเฉีียบพลัันได้้
ลำำ�ไย + ฝรั่่�งสด คู่่�หวานเย็็น ดัับความร้้อน
ช่่วงกลางปีีแบบนี้้�ลำำ�ไยกำำ�ลัังออกลููกสวยรอมอบความหวานให้้คนรัักผลไม้้ได้้ลิ้้�มรส ซึ่่�งภายใต้้
รสชาติิหวานหยดย้้อยราวน้ำำ�ผึ้
� ง�้ นั้้น� แน่่นอนว่่าอััดแน่่นไปด้้วยน้ำำ�ต
� าลและคาร์์โบไฮเดรตที่ใ�่ ห้้พลัังงานสููง
ดัังนั้้นถึึ
� งจะมีีรสสดชื่่�น แต่่หากรัับประทานมากไปอาจจะทำำ�ให้้เกิิดอาการร้้อนในได้้ ถ้้าอยากอร่่อยแบบ
ไม่่ต้อ้ งห่่วงว่่าตาจะแฉะแนะนำำ�ให้้กินคู่่�กั
ิ บั ฝรั่่�งสด ผลไม้้ฤทธิ์์�เย็็นที่่มี� ใี ยอาหารและวิิตามิินซีีสููง จะช่่วย
คุุมน้ำ�ต
ำ� าล ชะล้้างความหวานของลำำ�ไยลงได้้
อะโวคาโด + มะเขืือเทศ คู่่�สวย ช่่วยเรื่่�องผิิว
พููดถึึงมะเขืือเทศคงต้้องนึึกถึึง Lycopene สารต้้านอนุุมููลอิิสระที่พ�่ บมากในเจ้้าผัักสีีแดงลููกเล็็กนี้้�
ซึ่่ง� สาวๆ คงจะทราบกัันดีีอยู่่�แล้้วว่่า Lycopene นั้้น� ช่่วยชะลอความแก่่ ต้้านความเสื่่อ� มของร่่างกาย และ
ช่่วยเรื่่อ� งระบบการไหลเวีียนของเลืือด ทำำ�ให้้ผิวิ พรรณสดใสขึ้้น� แต่่รู้ไ�้ หมว่่าจะยิ่่ง� ดีีกว่่ามากหากจัับคู่่�
มะเขืือเทศกัับอะโวคาโด เพราะนอกจากจะมีีวิติ ามิินเอ วิิตามิินบีี วิิตามิินซีี วิิตามิินอีี โปรตีีน และโฟเลตแล้้ว
อะโวคาโดยัังมีีไขมัันที่่�ช่ว่ ยในการดููดซึึม Lycopene ทำำ�ให้้ร่่างกายนำำ�ไปใช้้ได้้อย่่างเต็็มที่่�ยิ่่�งขึ้้�น
มะละกอ + สัับปะรด คู่่�ดีีท็็อกซ์์ ดีีต่อ่ ระบบย่่อย
คนรัักสุุขภาพรู้้�อยู่่�แล้้วว่่ามะละกอช่่วยในเรื่่�องของการขัับถ่่ายได้้ดีี เพราะมีีเอนไซม์์ Papain
ช่่วยย่่อยอาหาร แต่่ถ้า้ อยากจะดีีท็อ็ กซ์์ระบบย่่อยและระบบขัับถ่่ายอย่่างครบเครื่่�อง การจัับคู่่�มะละกอสุุก
กัับสัับปะรดคืือตััวเลืือกที่่ดี� ทีี เี ดีียว เพราะสัับปะรดอุุดมไปด้้วยเอนไซม์์ Bromelain ที่ช่�่ ว่ ยในการย่่อย
โปรตีีนและกระตุ้้�นให้้ร่่างกายขัับของเสีียรวมถึึงสารพิิษออกมาทางปััสสาวะ การรัับประทานผลไม้้
สองชนิิดนี้้�คู่่�กัันจึึงช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพให้้ระบบขัับถ่่ายทำำ�งานได้้ดีีขึ้น้� แบบคููณสอง
แหล่่งที่่�มา • https://sites.google.com/site/sunmamala/smunphir-cin/malakx-laea-sabpard • https://women.trueid.net/detail/K0bQ8bQbLRye
• https://talk.mthai.com/inbox/423010.html • https://www.thaiquote.org/content/205479 • https://www.voicetv.co.th/read/ry4bToG0z
• https://www.thaihealth.or.th/blog/myblog/topic/308/108health/348/All/
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อุ่่�นใจไร้้กัังวลด้้วยแผนประกัันภััยสุุขภาพ
เพื่่�อตอบรัับวิิถีีชีีวิิตใหม่่ของคนยุุคนี้้� กรุุงเทพประกัันภััยจึึงพััฒนากรมธรรม์์ประกัันภััยสุุขภาพ 2 กรมธรรม์์ คืือ ประกัันภััยโรคร้้ายจากยุุง
และประกัันภััย 3 โรคกวนใจ ด้้วยแผนประกัันภััยที่่�เหมาะกัับทุุกช่่วงวััย เบี้้�ยประกัันภััยราคาเบาๆ ทำำ�ง่่าย ไม่่ต้้องตรวจสุุขภาพ
สามารถดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม เงื่่�อนไขการรัับประกัันภััย หรืือซื้้�อประกัันภััยได้้ที่่� https://bangkokinsurance.com หรืือสอบถามที่่�
โทร. 0 2285 8585

ประกัันภััยโรคร้้ายจากยุุง
คุ้้�มครอง 5 โรคร้้ายที่่เ� กิิดจากยุุง ทั้้ง� โรคไข้้เลืือดออกเดงกีี โรคติิดเชื้้อ� ไวรััสซิกิ า โรคไข้้สมองอัักเสบ เจอีี โรคไข้้ปวดข้้อยุุงลายหรืือโรคชิิคุนกุ
ุ นุ ยา
และโรคไข้้จัับสั่่�นหรืือโรคไข้้ป่่า สร้้างความสบายใจเพื่่�อคนที่่�คุุณห่่วงใย และช่่วยแบ่่งเบาภาระค่่าใช้้จ่่ายจากการรัักษาพยาบาล
ตารางความคุ้้�มครองและเบี้้�ยประกัันภััย

หน่่วย: บาท

ความคุ้้�มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

ผลประโยชน์์ชดเชยปลอบขวััญ กรณีีเป็็นผู้้�ป่่วยในติิดต่่อกัันไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 วััน
(ชดเชย 1 ครั้้�งตลอดระยะเวลาเอาประกัันภััย)
ผลประโยชน์์ชดเชยรายวััน กรณีีเป็็นผู้้�ป่่วยใน (สููงสุุด 30 วัันนัับจากวัันแรก
ที่่�เข้้าพัักรัักษาตััวเป็็นผู้้�ป่่วยใน โดยชดเชย 1 ครั้้�งตลอดระยะเวลาเอาประกัันภัยั )
		
เบี้้�ยประกัันภััย
		

10,000

20,000

30,000

500

1,000

1,500

150

250

350

ประกัันภััย 3 โรคกวนใจ

โรคไข้้หวััดใหญ่่ โรคมืือ เท้้า ปาก และโรคร้้ายจากยุุง
มอบความห่่วงใยให้้คนที่�คุ่ ณรั
ุ ัก สร้้างความอุ่่�นใจให้้ทั้้�งครอบครััว คุ้้�มครองทั้้�งการเจ็็บป่่วยจากโรคไข้้หวััดใหญ่่ โรคมืือ เท้้า ปาก และโรคร้้ายจากยุุง
(5 โรค ได้้แก่่ โรคไข้้เลืือดออกเดงกีี โรคติิดเชื้้อ� ไวรััสซิกิ า โรคไข้้สมองอัักเสบ เจอีี โรคไข้้ปวดข้้อยุุงลายหรืือโรคชิิคุนกุ
ุ นุ ยา และโรคไข้้จับั สั่่น� หรืือโรคไข้้ป่า่ )
หากต้้องนอนโรงพยาบาลยัังได้้รัับค่่าชดเชยปลอบขวััญและเงิินชดเชยรายวััน ช่่วยแบ่่งเบาภาระค่่าใช้้จ่า่ ยจากการรัักษาพยาบาลได้้อย่่างสบายใจ
ตารางความคุ้้�มครองและเบี้้�ยประกัันภััย

ความคุ้้�มครอง
ผลประโยชน์์ชดเชยปลอบขวััญ กรณีีเป็็นผู้้�ป่่วยในติิดต่่อกัันไม่่น้้อยกว่่า 5 วััน
(แต่่ละโรคชดเชย 1 ครั้้�งตลอดระยะเวลาเอาประกัันภัยั )
- โรคไข้้หวััดใหญ่่
- โรคมืือ เท้้า ปาก
- โรคติิดต่อ่ ที่่�มีียุุงเป็็นพาหะ
ผลประโยชน์์ชดเชยรายวััน กรณีีเป็็นผู้้�ป่่วยใน (แต่่ละโรคชดเชย 1 ครั้้�ง
ตลอดระยะเวลาเอาประกัันภััย และแต่่ละโรคชดเชยสููงสุุด 30 วััน
นัับจากวัันแรกที่่�เข้้าพัักรัักษาตััวเป็็นผู้้�ป่่วยใน)
- โรคไข้้หวััดใหญ่่
- โรคมืือ เท้้า ปาก
- โรคติิดต่อ่ ที่่�มีียุุงเป็็นพาหะ
เด็็ก อายุุ 0-14 ปีี คนละ
เบี้้�ยประกัันภััย
ผู้้�ใหญ่่ อายุุ 15-70 ปีี คนละ

หน่่วย: บาท

แผน 1

แผน 2

แผน 3

10,000
5,000
5,000

15,000
10,000
10,000

25,000
15,000
15,000

500
500
500
490
190

1,000
1,000
1,000
590
290

1,500
1,500
1,500
890
490
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สวย ดีี มีีประโยชน์์
ต้้นไม้้สุุดฮิิตของคนชอบอยู่่�บ้้าน
ถึึงจะอยู่่�กัับบ้้าน แต่่ก็็ยัังต้้องการความสดชื่่�นจากสีีเขีียวของต้้นไม้้ใบหญ้้า หลายคนจึึงเลืือกที่่�จะปลููกต้้นไม้้ ไว้้เพิ่่�มความผ่่อนคลายสบายตา
ทั้้�งในบ้้านและนอกบ้้าน และที่่�กำำ�ลัังฮิิตมากในกลุ่่�มคนเมืืองคืือการปลููกไม้้ ใบสวย ที่่�ไม่่เพีียงช่่วยฟอกอากาศ ลดมลพิิษจากฝุ่่�น PM2.5
แต่่ยัังเพิ่่�มความเก๋๋และชิิกให้้กัับมุุมต่่างๆ ของบ้้านได้้อีีกด้้วย
ไทรใบสััก

เป็็นไม้้พุ่่�มขนาดลำำ�ต้้นไม่่ใหญ่่มาก ปลููกได้้ทั้้�งในและนอกบ้้าน ด้้วยความที่่�ทรงใบสวยเป็็นใบเดี่่�ยวรีีกว้้างสีีเขีียวเข้้ม
หนาเรีียงสลัับกััน ทั้้ง� ยัังเลี้้ย� งไม่่ยาก และที่สำ�่ �คั
ำ ญั คืือช่่วยฟอกอากาศได้้ดีี จึึงนิิยมจััดวางไว้้ในห้้องนั่่ง� เล่่นหรืือห้้องทำำ�งาน
Tips: ควรหมั่่�นทำำ�ความสะอาดคราบฝุ่่�นที่่�ติดิ อยู่่�ตามใบ เพื่่�อให้้ใบสามารถหายใจและสัังเคราะห์์แสงได้้ดีี
กวัักมรกต

นอกจากทรงต้้นจะสวย ก้้านอวบน้ำำ�� ใบเลี้้�ยงคู่่�เป็็นมัันเงาเรีียงตามยาวของก้้าน ยัังมีีคุุณสมบัติั ิในการฟอกอากาศ
ให้้สดชื่่�น รวมถึึงปล่่อยออกซิิเจนออกมาได้้มาก เลยกลายเป็็นต้้นไม้้ยอดฮิิตที่่�มักั จะนำำ�มาวางในบ้้าน
Tips: ชอบแสงน้้อย แต่่ก็็ยังั ต้้องการแสงแดดบ้้าง ไม่่อย่่างนั้้�นจะไม่่โตและอาจทำำ�ให้้ใบเหลืืองได้้
มอนสเตอรา

ต้้นไม้้ใบสวยที่่�สายฮิิปต้้องมีี เพราะเป็็นถึึงราชิินีีแห่่งใบไม้้ โดดเด่่นด้้วยใบขนาดใหญ่่ที่่�แตกออกเป็็นแฉกๆ สวยแปลก
เหมืือนถููกตััดแต่่งไว้้อย่่างดีี มีีให้้เลืือกมากกว่่า 50 สายพัันธุ์์� แต่่ที่นิ�่ ยิ มคืือมอนสเตอรา เดลิิซิโิ อซา (Monstera Deliciosa)
Tips: ใบของต้้นมอนสเตอรามีีสารที่่�เป็็นพิิษต่อ่ สััตว์์เลี้้�ยง จึึงไม่่เหมาะกัับบ้้านที่่�เลี้้�ยงสุุนัขั หรืือแมว
ฟิิโลเดนดรอน

มีีฟอร์์มใบที่สว
�่ ยแปลกตา ทั้้ง� ยัังเลี้้ย� งง่่าย เลยกลายเป็็นอีกี หนึ่่ง� ไม้้ประดัับที่นิ�่ ยิ มจััดวางไว้้ในห้้องต่่างๆ ความที่มี�่ หี ลากหลาย
สายพัันธุ์์�ทั้้ง� ฟิิโลมรกตแดง ฟิิโลใบมะละกอ ฟิิโลหููช้้าง ฯลฯ การเลืือกต้้นฟิโิ ลมาตกแต่่งบ้้านจึึงสร้้างความเพลิิดเพลิินไม่่น้อ้ ย
Tips: ชอบแสงน้้อย แต่่ต้้องไม่่ทึึบ ถ้้าอยากให้้สวยต้้องหมั่่�นฉีีดละอองน้ำำ��บริิเวณใบเพื่่�อเพิ่่�มความชื้้�น
ยางอิินเดีีย

เป็็นไม้้ใบสวยที่่�ร้้านกาแฟนิิยมนำำ�ไปวางไว้้ประดัับร้้าน จุุดเด่่นของต้้นนี้้�อยู่่�ที่่�ใบรููปวงรีี แข็็ง และเงางาม เมื่่�อโตเต็็มที่่�
จะมีีรากอากาศห้้อยตามลำำ�ต้้นคล้า้ ยต้้นไทร ส่่วนข้อ้ ดีีคืือช่่วยฟอกอากาศและดููดซัับสารพิิษกลุ่่�มฟอร์์มาลดีีไฮด์์ได้้
Tips: ถ้้าแสงแดดจััดเกิินไปใบจะไหม้้ได้้ ควรปลููกในที่่�แสงแดดรำ��ไร และหาเวลาตััดแต่่งใบที่่�แก่่ออกบ้้าง
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โปรโมชัันดีีต่่อใจ
กัับประกัันภััย Healthy Flexi Plan
กรุุงเทพประกัันภััยมอบโปรโมชัันสุุดพิิเศษสำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ซื้้�อประกัันภััย Healthy Flexi Plan ผ่่าน bangkokinsurance.com
รัับฟรีี Tesco Lotus Gift Card มููลค่่า 500-2,500 บาท ตั้้�งแต่่วัันนี้้�-31 ธัันวาคม 2563

หน่่วย: บาท

เบี้้�ยประกัันภััย

รัับฟรีี Tesco Lotus Gift Card

3,000 - 4,999

500

5,000 - 7,999

800

8,000 - 9,999

1,200

10,000 - 12,999

1,500

13,000 - 14,999

2,000

15,000 ขึ้้�นไป

2,500

ประกัันภััย Healthy Flexi Plan ดีีต่่อใจถึึง 3 ต่่อ
อุ่่�นใจ กัับค่่ารัักษาพยาบาลจากการเจ็็บป่่วยด้้วยโรคภััยไข้้เจ็็บหรืือเกิิดจากอุุบััติิเหตุุกรณีีที่่�เป็็นคนไข้้ใน
ตรงใจ เลืือกซื้้�อแผนความคุ้้�มครองค่่ารัักษาพยาบาลในกรณีีเป็็นคนไข้้นอกได้้ โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นแผนเดีียวกัับผลประโยชน์์คนไข้้ใน
สบายใจ กัับการชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััยราคาเบาๆ สามารถผ่่อนชำำ�ระได้้ 0% นาน 6 หรืือ 10 เดืือน

สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�
โทร. 0 2285 8585 Line ID: @personallines หรืือดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมและซื้้�อประกัันภััยได้้ที่่� https://bangkokinsurance.com
(คลิิกได้้สำ�ำ หรัับ BKI News ฉบัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์)
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Forest Bathing อาบป่่าเยีียวยาใจ
ว่่ากัันว่่ากระแสการท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิกำำ�ลัังมา เพราะความวุ่่�นวายในเมืืองใหญ่่และการติิดอยู่่�ในบ้้านกลางป่่าคอนกรีีตช่่วง COVID-19
ทำำ�ให้้หลายคนโหยหาอ้้อมกอดสีีเขีียวของผืืนป่่าและความสดชื่่น� ของธรรมชาติิ แต่่มากกว่่าการออกไปเทรกกิ้้�ง ปีีนเขา หรืือแคมปิ้้ง� ช่่วงสุุดสัปั ดาห์์
เทรนด์์ล่่ามาแรงคืือการอาบป่่า หรืือ Forest Bathing ที่่�จะช่่วยปลอบประโลมร่่างกายและจิิตใจให้้สดใสห่่างไกลโรคได้้อย่่างน่่าทึ่่�ง

จาก Shinrin-Yoku สู่่� Forest Bathing
	ศาสตร์์แห่่งการอาบป่่ากำำ�เนิิดมาจากประเทศญี่่�ปุ่่�นในช่่วงปีี 1980 โดยคนญี่่�ปุ่่�น
เรีียกศาสตร์์นี้้�ว่่า ชิินริิน-โยกุุ (Shinrin-Yoku) มาจากคำำ�ว่่า Shinrin ที่่�แปลว่่า ป่่าไม้้ และ
คำำ�ว่่า Yoku ซึ่่�งแปลว่่า การอาบน้ำำ�� เป็็นแนวคิิดที่่�อาศััยประสาทสััมผััสทั้้�งห้้าใน
การซึึมซัับพลัังจากผืืนป่่าหรืือพื้้�นที่่�ธรรมชาติิให้้เข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของร่่างกาย เพื่่�อให้้ได้้
รัับประโยชน์์สููงสุุดทางการรัักษาสุุขภาพกายและเยีียวยาจิิตวิญญ
ิ าณ พููดง่่ายๆ คืือการพา
ร่่างกายที่่ �เหน็็ ดเหนื่่�อยเมื่่�อยล้้าจากความวุ่่�นวายในเมืื อ งใหญ่่ ไ ปสัั มผั ั สธ รรมชาติิ
เพื่่�อพัักผ่่อนและชาร์์จพลัังให้้กัับตััวเอง
กระแสของ Forest Bathing หรืือการอาบป่่าเริ่่�มขยายวงกว้้างเมื่่�อญี่่�ปุ่่�นก่อ่ ตั้้�งสมาคม
ป่่าบำำ�บัดขึ้
ั น�้ ในปีี 2002 และทำำ�การวิิจัยั ถึึงผลกระทบของสิ่่ง� แวดล้้อมในป่่าที่่มี� ต่ี อ่ สุุขภาพของ
มนุุษย์์ ก่่อนจะเปิิดตััวเรื่่อ� งการอาบป่่าศึึกษา (Forest Bathing Study) เป็็นครั้้�งแรกในปีี 2005
จากนั้้�น Forest Bathing ก็็เริ่่�มเป็็นที่่�สนใจและเกิิดกระแสขึ้้�นในหลายประเทศทั่่�วโลก

ป่่าเยีียวยาใจ ธรรมชาติิเสริิมภููมิิคุ้้�มกััน
ไม่่เชื่่อ� ก็็ต้อ้ งเชื่่อ� ว่่า ป่่าช่่วยเสริิมภููมิคุ้้�มกั
ิ นั และป้้องกััน
โรคร้้ายได้้ เพราะจากการศึึกษาของญี่่�ปุ่่�น ประเทศต้้นคิิด
ของการอาบป่่าพบว่่าการอาบป่่าช่่วยลดความเสี่่�ยงของ
การเกิิดเนื้้อ� งอกและป้้องกัันมะเร็็งได้้จริิง โดยผลจากการศึึกษา
บ่่งชี้้�ว่่ากลุ่่�มคนที่่�อาบป่่าทุุกสุุดสััปดาห์์มีีจำำ�นวน NK Cell
(Natural Killer Cell) หรืือเซลล์์เม็็ดเลืือดขาวที่่�มีีบทบาท
สำำ�คัญั ในระบบภููมิิคุ้้�มกันั ของร่่างกายเพิ่่มขึ้
� น�้ ซึ่่ง� สิ่่ง� ที่เ�่ ป็็นเหมืือน
ยาสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันจากป่่าก็็คืือ ไฟทอนไซด์์ (Phytoncide)
น้ำำ��มัันหอมระเหยที่่�ต้้นไม้้ปล่่อยออกมาเพื่่�อป้้องกัันเชื้้�อโรค
เชื้้�อรา และเหล่่าแมลง แต่่กลัับทำำ�ให้้เรารู้�สึึ้ กสดชื่่�นและช่่วย
เพิ่่ม� เซลล์์เพชฌฆาตต้้านเซลล์์มะเร็็ง
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	นอกจากนี้้�ยัังมีีงานศึึกษาของมหาวิิทยาลััยชิิบะ
ที่่�พบว่่าการอยู่่�ท่่ามกลางต้้นไม้้เพีียง 30 นาทีีจะทำำ�ให้้
ระบบประสาททำำ�งานดีีขึ้้�น ฮอร์์โมนความเครีียดลดลง
อััตราการเต้้นของหััวใจช้้าลง และความดัันโลหิิตลดต่ำำ�� ลง
เพราะในป่่ามีีแบคทีีเรีีย Microbiome ที่่�ช่่วยสร้้าง
ภููมิิคุ้้�มกันั ให้้แก่่ร่า่ งกาย ดัังนั้้น� หากมีีเวลา การไปอาบป่่า
เดืือนละครั้้�งจะเยีียวยาสุุขภาพใจ ลดอาการซึึมเศร้้า
แถมยัังเสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้กับั ร่่างกายได้้อีกี ด้้วย
อยากอาบป่่า ทำำ�อย่่างไร
	ถึึงจะบอกว่่ า อาบ แต่่ ก ารอาบป่่ า ไม่่ จำ ำ � เป็็ น
ต้้องผลััดผ้้าผ่่อนให้้วุ่่�นวาย สามารถทำำ�ได้้ง่่ายๆ ด้้วย
การพาตัั วเองออกไปอยู่่�ท่่ามกลางธรรมชาติิ แล้้ ว
เดิินทอดน่่องช้้าๆ หรืือทิ้้�งตััวนิ่่�งๆ ในอ้้อมกอดของ
ต้้นไม้้ใบหญ้้า เปิิดประสาทสััมผััสทั้้�งห้้าให้้รัับรู้้�ถึึง
การมีีอยู่่�ของพื้้�นที่่�สีีเขีียวนั้้�นแบบไม่่เร่่งรีีบ เปิิดตามอง
ความพลิ้้ว� ไหวของใบไม้้ ฟัังเสีียงกัังวานของนกร้้องและ
สายน้ำำ��ที่่�ไหลเอื่่�อย สููดไอดิินและกลิ่่�นสดชื่่�นของผืืนป่่า
สััมผััสถึึงสายลมที่่�พััดพาเอาความเย็็นชื่่�นผ่่านร่่างกาย
และเปิิ ด ใจรัั บ ความอิ่่� ม เอมจากทุุ ก สิ่่� ง ที่ ่ � ไ ด้้ สั ั มผั ั ส
แล้้วจะพบว่่าความสุุข สงบ สบาย และความผ่่อนคลาย
หาได้้ไม่่ยากเลยเมื่่�ออยู่่�ท่่ามกลางต้้นไม้้และธรรมชาติิ
ซึ่่ง� นั่่น� คืือข้้อพิิสููจน์์ว่า่ ป่่าสามารถชาร์์จพลัังให้้เราได้้จริิงๆ
ทั้้�งทางร่่างกาย อารมณ์์ และจิิตใจ

บางกะเจ้้า

สวนวชิิรเบญจทััศหรืือสวนรถไฟ

สวนหลวง ร.9

Forest Bathing ได้้ใจกลางกรุุง
	สำำ�หรัับคนเมืืองที่่�เวลาว่่างน้้อย งานรััดตััว การจะออกไปสััมผััส
ผืืนป่่าจริิงๆ อาจจะไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายนััก แต่่ถ้า้ อยากอาบป่่าหาความสบายใจ
สบายกาย พื้้� น ที่่ � สี ี เ ขีี ย วใจกลางเมืื อ งก็็ ส ามารถมอบพลัั ง มหัั ศ จรรย์์
จากธรรมชาติิให้้เราได้้เช่่นกััน อย่่าง
• บางกะเจ้้า พื้้น� ที่ป่�่ า่ อนุุรักั ษ์์ในอำำ�เภอพระประแดง จัังหวััดสมุทุ รปราการ
ไม่่ไกลจากกรุุงเทพฯ แต่่มีผืี นป่
ื า่ ชุุมชนที่อุ�่ ดมสมบูู
ุ
รณ์์มาก เขีียวชอุ่่�มไปด้้วย
ร่่มไม้้ และมีีธรรมชาติิดีีๆ รอให้้ไปเก็็บเกี่่�ยวพลัังอย่่างเต็็มที่่�
•	สวนวชิิรเบญจทััศหรืือสวนรถไฟ ที่่�หลายคนยกให้้เป็็นป่่าในกรุุง
เพราะเต็็มไปด้้วยต้้นไม้้ใหญ่่ ทั้้�งยัังมีีมุุมสงบเงีียบให้้หลบหนีีความวุ่่�นวาย
ไปสััมผััสธรรมชาติิได้้อย่่างสบายใจ
•	สวนหลวง ร.9 สวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์์ขนาดใหญ่่
ที่่�สุุดในกรุุงเทพฯ มีีการจััดสรรโซนพื้้�นที่่�หลากหลาย จึึงสามารถเลืือกได้้ว่่า
อยากชื่่�นชมธรรมชาติิในรููปแบบไหน
ฉะนั้้�นถึึงจะมีีเวลาแค่่ไม่่กี่่�ชั่่�วโมงก็็สามารถออกไปซึึมซัับพลัังจากป่่า
กัันได้้แล้้ว สุุดสััปดาห์์นี้้�ถ้้ายัังไม่่มีีแผน ลองแบ่่งเวลาไป Forest Bathing
ผ่่อนคลายกายใจกัันสักั หน่่อยน่่าจะดีีไม่่น้อ้ ย นอกจากจะอารมณ์์ดีมีี คว
ี ามสุุขแล้้ว
ยัังจะได้้เก็็บสะสมเซลล์์เพชฌฆาตต้้านมะเร็็งกลัับมาด้้วย
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ไตรมาสแรกฉลุุย BKI ทำำ�เบี้้�ยโต 25.3% มั่่น� ใจบรรลุุเป้้า
22,800 ล้้านบาท
ผ่่านไตรมาสแรกของปีี 2563 บริิษััท กรุุงเทพประกัันภัยั จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ BKI
เผยผลการดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามคาดหมาย เบี้้�ยประกัันภััยรัับรวมเพิ่่�มขึ้นถึึ
้� งร้้อยละ 25.3
หรืือเท่่ากัับ 6,136.1 ล้้านบาท มีีกำำ�ไรสุุทธิิจากการรัับประกัันภััยหลัังหัักค่่าใช้้จ่่าย
ดำำ�เนิินงานแล้้ว 328.5 ล้้านบาท และรายได้้สุุทธิิจากการลงทุุน 459.7 ล้้านบาท
กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้ 788.2 ล้้านบาท และเมื่่อ� หัักภาษีีเงิินได้้แล้้วมีกำี �ำ ไรสุุทธิิ 668.8 ล้้านบาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 14.9 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีี 2562 ส่่งผลให้้มีีกำำ�ไรต่่อหุ้้�น
ขั้้�นพื้้�นฐานเท่่ากัับ 6.28 บาท
แม้้ปัจั จุุบันธุ
ั รุ กิิจประกัันวินิ าศภััยไทยจะประสบกัับความท้้าทายทั้้ง� จากภาวะเศรษฐกิิจ
ถดถอย และผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 แต่่
ดร.อภิิสิทธิ์์
ิ � อนัันตนาถรััตน กรรมการและประธานคณะผู้้บ� ริิหาร บริิษัทั กรุุงเทพประกัันภัยั
จำำ�กััด (มหาชน) มองว่่ายัังมีีปััจจััยบวกหลายประการที่่�จะส่่งผลดีีต่่อธุุรกิิจ ทั้้�งการที่่�
ผู้้บ� ริิโภคตระหนัักมากขึ้นถึึ
�้ งความเสี่่ย� งภััยด้้านสุุขภาพ แนวโน้้มของอััตราค่่าสิินไหมทดแทน
ของประกัันสุุขภาพที่่�จะลดลง มาตรการผ่่อนคลายของสถาบัันต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และปััจจััยอื่่�นๆ ดัังนั้้�นแม้้การเติิบโตอาจจะแผ่่วลง แต่่ผลประกอบการในไตรมาสสอง
ก็็มีแี นวโน้้มเป็็นไปตามเป้้า และคาดว่่าปีีนี้้จ� ะสามารถบรรลุุเป้้าหมายเบี้้ย� ประกัันภัยั ที่่ตั้้� ง� ไว้้
22,800 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 8 โดยมีีแผนและกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจที่่�รองรัับโอกาส
และความท้้าทายอย่่างรอบด้้าน

ตอกย้ำำ�� ความแข็็งแกร่่ง BKI คว้้าระดัับ A- (Excellent) จาก A.M. Best Company
บริิษััท กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) ยัังคงรัักษามาตรฐานและความแข็็งแกร่่งอย่่างต่่อเนื่่�อง ล่่าสุุดเมื่่�อวัันที่่� 29 พฤษภาคม 2563 ได้้รับั การจััดอัันดับั
ความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิิน (Financial Strength Rating) ที่่�ระดัับ A- (Excellent) Outlook Negative จาก A.M. Best Company สถาบัันการจััดอัันดัับทางการเงิิน
ชั้้นนำ
� �ำ ของโลก ซึ่่ง� ด้้วยการมีีระบบการบริิหารจััดการที่่ดี� ี มีีฐานะทางการเงิินที่่แ� ข็็งแกร่่ง สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความเป็็นบริิษัทชั้้
ั นนำ
� �ำ ในธุุรกิิจประกัันวินิ าศภััยของประเทศไทย
ที่่�มีเี สถีียรภาพทางการเงิิน จึึงสามารถครองอัันดัับที่่�ระดัับ A- มาอย่่างต่่อเนื่่�อง

BKI สร้้างฝัันเติิมแรงบัันดาลใจ มอบทุุนการศึึกษา 2 โครงการประกวดผลงานสร้้างสรรค์์โฆษณา
หลัังจัับมืือกัับสถาบัันอุดมศึึ
ุ กษาต่่างๆ จััดโครงการประกวดสร้้างสรรค์์ผลงานโฆษณาภายใต้้แนวคิิดประกัันภัยั เป็็นมากกว่่าแค่่ประกััน เพื่่อ� เปิิดโอกาสให้้คนรุ่่�นใหม่่
ได้้แสดงออกถึึงความคิิดสร้้างสรรค์์ด้้านการสื่่�อสารและการโฆษณา บริิษััท กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) ได้้จััดการประกาศผลพร้้อมมอบรางวััล
ประกาศนีียบััตรและทุุนการศึึกษาสำำ�หรัับโครงการกรุุงเทพประกัันภััยสร้้างสรรค์์แคมเปญการสื่่�อสาร แก่่นัักศึึกษาคณะนิิเทศศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ และ
โครงการประกวดคลิิปสั้้�น แก่่นัักศึึกษาคณะเทคโนโลยีีสื่่�อสารมวลชน มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี รวมมููลค่่าทุุนการศึึกษากว่่า 680,000 บาท
โดยได้้รัับเกีียรติิจาก ดร.อภิิสิิทธิ์์� อนัันตนาถรััตน กรรมการและประธานคณะผู้้�บริิหาร เป็็นประธานมอบรางวััล พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหารบริิษัทั ฯ ร่่วมแสดงความยิินดีี
ณ ห้้องประชุุม 1105 ชั้้�น 11 อาคารกรุุงเทพประกัันภัยั ถนนสาทรใต้้ เมื่่�อวัันที่่� 20 พฤษภาคมที่่�ผ่า่ นมา

นัักศึึกษาคณะนิิเทศศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
ที่่�ได้้รัับรางวััล

นัักศึึกษาคณะเทคโนโลยีีสื่่�อสารมวลชน
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี ที่่ไ� ด้้รับั รางวััล
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BKI เดิินหน้้าช่่วยทีีมแพทย์์ฝ่า่ วิิกฤติิโควิิด-19
มอบเครื่่อ� งช่่วยหายใจแก่่โรงพยาบาล
บริิษััท กรุุงเทพประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ BKI ยัังคงเดิินหน้้ามอบเครื่่�องช่่วยหายใจพร้้อมชุุดอุปุ กรณ์์
ให้้แก่่โรงพยาบาลต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในวัันที่่� 8 มิิถุุนายน 2563 คุุณชัยั โสภณพนิิช ประธานกรรมการ
พร้้อมด้้วย ดร.อภิิสิิทธิ์์� อนัันตนาถรััตน กรรมการและประธานคณะผู้้�บริิหาร ได้้มอบเครื่่�องช่่วยหายใจ
ชนิิดอััตราการไหลสููงพร้้อมชุุดอุุปกรณ์์ จำำ�นวน 4 เครื่่�อง ให้้แก่่โรงพยาบาลเลิิดสิิน กรมการแพทย์์ โดยมีี
นายแพทย์์วิิพััฒน์์ เจริิญศิิริิวัฒั น์์ หััวหน้้ากลุ่่�มงานเวชศาสตร์์ครอบครััว เป็็นผู้้�แทนรัับมอบ
นอกจากนี้้�เมื่่�อวัันที่่� 7 มิิถุุนายน 2563 บริิษัทั ฯ ได้้มอบเครื่่�องช่่วยหายใจพร้้อมอุุปกรณ์์ จำำ�นวน 4 เครื่่�อง
แก่่โรงพยาบาลนพรััตนราชธานีี โดยมีีนายแพทย์์ปิิยชาติิ สุุทธิินาค แพทย์์กลุ่่�มงานออร์์โธปิิดิิกส์์ (OPD)
เป็็นผู้้�แทนรัับมอบ ณ อาคารกรุุงเทพประกัันภััย ถนนสาทรใต้้ เพื่่�อร่่วมสนัับสนุุนโรงพยาบาลและทีีมแพทย์์
ในการช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยในช่่วงวิิกฤติิโควิิด-19 รวมถึึงผู้้�ป่่วยภาวะวิิกฤติิอื่่�นๆ

BKI มอบสิินไหม PA กว่่า 1.2 ล้้านบาท
คุุณยงยุุทธ นิิสุุทธิิวรรณ (ขวาสุุด) ผู้้�จััดการสาขาสระบุุรีี ธุุรกิิจสาขาและการร่่วมทุุน เป็็นผู้้�แทนบริิษััทฯ
มอบสิินไหมทดแทนประกัันภัยั อุุบัติั เิ หตุุส่วนบุ
่ คค
ุ ล จำำ�นวน 1,239,187.50 บาท แก่่คุณศรี
ุ สุี ดุ า เขีียวเม่่น ผู้�รั้ บั ประโยชน์์
ซึ่่ง� เป็็นบุตุ รของคุุณจงจิิตร ศรีีโสภา ผู้้เ� อาประกัันภัยั ที่ป�่ ระสบอุุบัติั เิ หตุุเสีียชีีวิติ โดยมีีคุณชั
ุ ยั ณรงค์์ คงลาภ (ซ้้ายสุุด)
ผู้้�จััดการธนาคารกรุุงเทพ สาขาแก่่งคอย ร่่วมเป็็นสัักขีีพยาน

จาก BKI ถึงผู้อ่านเพื่อพร้อมเข้าสู่การบังคับใช้
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรุุงเทพประกัันภัยั ขอขอบพระคุุณลููกค้้า/คู่่�ค้้าที่่�ให้้การตอบรัับวารสาร BKI News ฉบัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้การส่่งวารสารซึ่่�งประกอบด้้วย
ข้้อมููลข่่าวสาร การประชาสััมพัันธ์์ โปรโมชััน และสิิทธิิพิิเศษผ่่านทางอีีเมลของลููกค้้า/คู่่�ค้้าสอดคล้้องกัับ พ.ร.บ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.2562
บริิษััทฯ จึึงขอสอบถามความประสงค์์การรัับวารสาร BKI News ฉบัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ดัังนี้้�
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการยกเลิกหรือจัดการวารสาร BKI News ฉบับอิเล็กทรอนิกส์
1. กรณีลูกค้า/คู่ค้าต้องการยกเลิกการรับวารสาร BKI News ฉบับอิเล็กทรอนิกส์
2. กรณีลกู ค้า/คู่คา้ ต้องการเปลีย่ นแปลงอีเมล หรือเพิ่ม/ลดจ�ำนวนอีเมลในการรับวารสาร BKI News ฉบับอิเล็กทรอนิกส์
		สามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าว พร้อมชื่อ-นามสกุล และอีเมลที่ต้องการยกเลิก เปลี่ยน หรือเพิ่ม/ลด
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