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BKI News เป็นวารสารราย 3 เดือนของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) จัดทำาขึ้นเพื่ออภินันทนาการแก่ผู้มีอุปการคุณ  
คู่ค้า ลูกค้า ตัวแทน นายหน้า ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บทความและรูปภาพทั้งหมดในวารสาร BKI News สงวนสิทธิ์ 
ตามกฎหมาย การนำาข้อความหรือรูปภาพไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ เท่านั้น 
หากทา่นมขีอ้คิดเหน็ใดๆ เกีย่วกบัวารสาร BKI News กรณุาตดิตอ่สำานกับรหิารแบรนด์องค์กร บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จำากดั (มหาชน) 
อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 e-mail: corp.comm1@bangkokinsurance.com
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 การัปรัะกันภัยอุบัต่ัเหตุักลุ่ม่โครังการั Vaccine Plus
• ม่อบส่ี่นไหม่ปรัะกันภัยควัาม่เส่ี่�ยงภัยทรััพย์ส่ี่น (IAR) 
• BKI ขยายเวัลาผ่่อนชุำารัะเบ่�ยปรัะกันภัย ชุ่วัยเหล่อล่กค้าถ่งส่ี่�นปี 63
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• กรุังเทพปรัะกันภัยห่วังใย เร่ังชุ่วัยเหล่อผ้่่ปรัะสี่บอุทกภัย  
• จาก BKI ถ่งผ้่่อ่านเพ่�อพร้ัอม่เข้าส่่ี่การับังคับใชุ้  
 พ.รั.บ.คุ้ม่ครัองข้อม่่ลส่ี่วันบุคคล 

หลัังผ่่านพ้้นวิิกฤติิ COVID-19 ดููเหมืือนว่ิาเราทุุกคนต้ิอง 
กลัับมืาทุบทุวินทุำาควิามืเข้้าใจเรื�องสุุข้ภาพ้ใหมื่ในแง่ข้อง 
การรับรู้ เรียนรู้ แลัะปรับตัิวิ ไปจนถึึงการป้องกันทีุ�ไมื่ใช่ ่
แค่เรื�องข้อง COVID-19 เพี้ยงอย่างเดีูยวิ แต่ิยังเปิดูมุืมืมือง 
เรื�องสุุข้ภาพ้ใหมื่รอบดู้าน เพื้�อให้เรากลัับมืานับหนึ�งในการ 
ใสุ่ใจเรื�องสุุข้ภาพ้ตัิ�งแติ่เรื�องอาหารการกินไปจนถึึงการลังทุุน 
ในการทุำาประกันภัย เพื้�อรองรับควิามืเสีุ�ยงแลัะคุณภาพ้ชี่วิิติ 
ทีุ�ดีูกว่ิา

เริ�มืติ้นดู้วิย BKI Story กับรางวิัลัแห่งควิามืภาคภูมิืใจ 
ทีุ�เราไดู้รับ ก่อนทุำาควิามืรู้จัก 2 กรมืธรรมื์สุำาคัญ คือ 
ประกันภยัโรคมืะเรง็ แลัะประกนัภยัโควิิดู คัฟเวิอร์ ทีุ�ให้คุณ 
ไดู้อุ่นใจ จนมืาถึึง Cover Story ทีุ�อยากช่วินทุุกคนมืาตัิ�งหลััก 
เรื�องสุุข้ภาพ้ครั�งใหม่ืแลัะครั�งใหญ่ เพื้�อก้าวิสูุ่ยุค Next Normal 
ดู้วิยสุุข้ภาพ้ดีู พ้ร้อมืกับให้ควิามืรู้เรื�องพ้รีไบโอติิกปรับสุมืดุูลั 
แลัะต้ิานมืะเร็งในหน้าสุุข้ภาพ้ ทีุ�อยากให้ลัองนำาไปปรับใช้่กันดูู

 สุำาหรับเรื�องกินเทีุ�ยวิ ช่่วิงนี�เน้นอาหารไทุยแลัะเทีุ�ยวิไทุย 
กันก่อนกับเทุรนด์ูเช่ฟส์ุเทุเบิลัอาหารไทุยแลัะเทุรนด์ูทีุ�พั้กรถึบ้าน 
ทีุ�น่าไปลัองกันดูู สุ่วินใครทีุ�ช่อบอยู่บ้านต้ิองอ่านเทุรนด์ู Smart 
Home ทีุ�ทัุ�งสุะดูวิก น่าใช้่งาน แลัะติอบโจทุย์ชี่วิิติ Next Normal  
ทีุ�กำาลัังรอเราอยู่ เพ้ราะ BKI เป็นห่วิงแลัะปรารถึนาดีูต่ิอทุุกคน

สุุธิด์า มล้ำิล้ำา
Contributing Editor
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BKI รัับรัางวััล Excellence of the Year 
Innovation & Leadership Insurance

ไม่ืเพี้ยงแค่ควิามืภูมิืใจทีุ�ไดู้ให้บริการลูักค้าดู้วิยควิามืมุ่ืงมัื�น บริษััทุ กรุงเทุพ้ประกันภัย 
จำากัดู (มืหาช่น) หรือ BKI ยังมีือีกหนึ�งควิามืภูมิืใจทีุ�เราอยากสืุ�อสุารถึึงทุุกคน เพื้�อสุ่งต่ิอ 
แรงบันดูาลัใจทีุ�มืากกว่ิาควิามืสุำาเร็จ โดูยล่ัาสุุดูบริษััทุฯ ไดู้รับรางวัิลั Excellence of 
the Year Innovation & Leadership Insurance จากงาน LE FONTI AWARDS 2020 
ทีุ�จัดูโดูย LE FONTI นิติยสุารแลัะสืุ�อออนไลัน์ทีุ�มีืชื่�อเสีุยงทัุ�งดู้านธุรกิจ เศรษัฐกิจ แลัะ 
การเงินระดัูบโลัก โดูยมื ีดูร.อภสิิุทุธิ� อนันตินาถึรตัิน กรรมืการแลัะประธานคณะผู้่บริหาร  
เป็นผู้่รับมือบรางวัิลั

สุำาหรับรางวิัลัดัูงกลั่าวิไดู้รับการพิ้จารณาจากการทีุ�บริษััทุฯ มีืควิามืเป็นเลัิศ 
ดู้านนวัิติกรรมืการบริการ แลัะเป็นบริษััทุประกันวิินาศภัยชั่�นนำาทีุ�มีืระบบการบริหารจัดูการ 
แลัะการดูำาเนินงานอย่างมีืประสิุทุธิภาพ้ โดูยการนำาเทุคโนโลัยีแลัะนวัิติกรรมืทัุนสุมัืย 
มืาใช่้พั้ฒนาผ่ลัิติภัณฑ์์แลัะการให้บริการแก่ลูักค้าอย่างติ่อเนื�องให้สุอดูคลั้องกับ 
การดูำาเนินธุรกิจ เพื้�ออำานวิยควิามืสุะดูวิกรวิดูเร็วิแลัะติอบโจทุย์ควิามืติ้องการข้อง 
ลูักค้ายุคดิูจิทัุลัในปัจจุบัน รางวัิลัทีุ�ไดู้รับจึงเปรียบเป็นอีกหนึ�งแรงผ่ลัักดัูนในการต่ิอยอดู 
ควิามืคิดูสุร้างสุรรค์แลัะระบบการบริหารจัดูการทีุ�มีืคุณภาพ้ข้องกรุงเทุพ้ประกันภัย
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เพราะกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณ์ทุกย�างก้าว เราจึึงเสุนอุมุมมอุงถ่งความเสุี่ยงจึากภัยต�างๆ ที่อุาจึจึะเกิด์จึากสิุ�งใกล้ำ้ตัวผ่�านโฆษณ์า 
ชุด์ใหม�โด์ยใช้ช่่อุว�า เพราะความเสุี่ยงอุย่�รอุบตัวเรา พร้อุมนำาเสุนอุผ่�านสุ่่อุอุอุนไล้ำน์จึำานวน 8 ชิ�นขนาด์สัุ�น ให้ทุกคนสุามารถคลิ้ำกด่์ 
ได์้พร้อุมกันแล้ำ้วตั�งแต�วันนี� 

โฆษณาชุุดใหม่่จาก BKI 
เพรัาะควัาม่เสี่่�ยงอย่่รัอบตััวัเรัา

สืุ�อภาพ้ยนติร์โฆษัณาดูงักล่ัาวิผ่ลัติิโดูยบรษัิัทุ หับโห้หิ�น บางกอก จำากัดู ดู้วิยแนวิคดิูเพื้�อให้ผู้่บริโภค 
เกิดูควิามืติระหนักแลัะรับรู้ถึึงภัยติ่างๆ ทีุ�อาจเกิดูจากสิุ�งเลั็กน้อยในการดูำาเนินชี่วิิติประจำาวัิน 
แติ่อาจสุร้างอันติรายแลัะทุำาให้เกิดูควิามืสูุญเสีุยอย่างมืากติามืมืาไดู้ รวิมืถึึงเน้นให้ควิามืสุำาคัญข้อง 
การดูำาเนินชี่วิิติอย่างระมัืดูระวัิง แลัะควิามืไม่ืประมืาทุในทุุกย่างก้าวิข้องชี่วิิติ

โดูยชุ่ดูโฆษัณาจำานวิน 8 ชุ่ดูนี�แบ่งออกติามืประเภทุประกันภัย ไดู้แก่ ประกันภัยอุบัติิเหตุิ 
ประกันภัยสุุข้ภาพ้ ประกันภัยรถึยนต์ิ แลัะประกันอัคคีภัย เริ�มืออกอากาศทุางโฆษัณาวิิดีูโอออนไลัน์ 
ผ่่าน Facebook, Twitter, YouTube, Instagram แลัะ Line TV ตัิ�งแต่ิวัินทีุ� 1 กันยายน 2563 ทีุ�ผ่่านมืา 

สุามืารถึติิดูติามืช่มืโฆษัณาชุ่ดูใหมื่ลั่าสุุดูข้องกรุงเทุพ้ประกันภัยย้อนหลัังไดู้ทีุ� Facebook  
กรุงเทุพ้ประกันภัย - Bangkok Insurance แลัะเว็ิบไซต์ิ www.bangkokinsurance.com
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เพราะเรายังอุย่�ท�ามกล้ำางสุถานการณ์์การระบาด์ขอุงโรคติด์เช่�อุไวรัสุโคโรนา 2019 หร่อุ COVID-19 ที่การ์ด์นอุกจึากจึะไม�ตก 
ยังต้อุงยกสุ่ง ไม�ประมาทแม้แต�เสุี�ยววินาที บริษัท กรุงเทพประกันภัย จึำากัด์ (มหาชน) หร่อุ BKI จึึงไม�หยุด์นิ�งที่จึะพัฒนา ต�อุยอุด์ 
ขยายความคุ้มครอุงด์้านการประกันภัยเพ่่อุด์่แล้ำล้ำ่กค้าแล้ำะประชาชนให้ได์้รับความคุ้มครอุงอุย�างครอุบคล้ำุมในทุกสุถานการณ์ ์ 
ด้์วยประกันภยัโควิด์ คฟัเวอุร์ กรมธรรม์ประกันภัยที่คิด์มาเพ่่อุทุกคน

ย่�งคัฟเวัอรั์ ย่�งอุ่นใจ 
ด้วัยปรัะกันภััยโควั่ด คัฟเวัอร์ั

• การติรวิจพ้บโรคติิดูเชื่�อไวิรัสุโคโรนา 2019 (COVID-19)
 ให้ควิามืคุ้มืครอง 50,000 บาทุ

• ค่ารักษัาพ้ยาบาลัโรคติิดูเชื่�อไวิรัสุโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 จ่ายติามืจริงไม่ืเกิน 50,000 บาทุ

• การเจ็บป่วิยระยะสุุดูทุ้าย แลัะ/หรือภาวิะโคม่ืา แลัะ/หรือภาวิะสุมืองติาย
 แลัะระบบประสุาทุล้ัมืเหลัวิทีุ�มีืสุาเหตุิมืาจากโรคติิดูเชื่�อไวิรัสุโคโรนา 2019
 (COVID-19) ให้ควิามืคุ้มืครองสูุงถึึง 500,000 บาทุ

• การเสีุยชี่วิิติ สูุญเสีุยอวัิยวิะ สุายติา หรือทุุพ้พ้ลัภาพ้ถึาวิรสิุ�นเชิ่ง 
 เนื�องมืาจากอุบัติิเหตุิ ให้ควิามืคุ้มืครอง 50,000 บาทุ

• ให้ควิามืคุ้มืครองบุคคลัสัุญช่าติิไทุยทีุ�อาศัยอยู่ในประเทุศไทุย 
 โดูยรับประกันภัยตัิ�งแต่ิอายุ 1-100 ปี

• ไม่ืต้ิองติรวิจสุุข้ภาพ้ก่อนทุำาประกันภัย (เพี้ยงแถึลังข้้อมูืลัสุุข้ภาพ้ในใบคำาข้อเอาประกันภัย)

ดููรายลัะเอียดูเพิ้�มืเติิมืไดู้ทีุ� www.bangkokinsurance.com หรือโทุร. 0 2285 8888

ประกันภัยโควิิดู คัฟเวิอร์ ให้ควิามืคุ้มืครอง 
ทัุนทีุเมืื�อติรวิจพ้บโรคติิดูเชื่�อไวิรัสุโคโรนา 2019 
(COVID-19) พ้ร้อมืแบ่งเบาภาระค่าใช่้จ่ายจาก 
การรักษัาพ้ยาบาลั ติลัอดูจนหากติิดูเชื่�อไวิรัสุ 
ดัูงกลั่าวิแลั้วิทุำาให้เกิดูการเจ็บป่วิยระยะสุุดูทุ้าย 
แลัะ/หรือภาวิะโคมื่า แลัะ/หรือภาวิะสุมืองติาย 
แลัะระบบประสุาทุล้ัมืเหลัวิ รับผ่ลัประโยช่น์สูุงสุุดู 
ถึึง 500,000 บาทุ 

นอกจากนี�ยังให้ควิามืคุ้มืครองเพิ้�มืเติิมืจาก 
การเสุยีชี่วิิติ สูุญเสีุยอวัิยวิะ สุายติา หรอืทุุพ้พ้ลัภาพ้ 
ถึาวิรสิุ�นเชิ่งอันเนื�องมืาจากอุบัติิเหตุิอีกดู้วิย 
เบี�ยประกันภัยเพี้ยง 699 บาทุติ่อปี โดูยมีื 
รายลัะเอียดูควิามืคุ้มืครองดัูงนี�
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นับหน่�งเรั่�องสีุ่ขภัาพส่่ี่ยุค Next Normal
การระบาด์ขอุง COVID-19 ทำาให้เราทั�งต่่นกล้ำัวแล้ำะต่่นตัวกับการด์่แล้ำสุุขภาพ ล้ำุกขึ�นมาปรับตัวครั�งใหญ่�อุย�างเร�งด์�วน นำามาสุ่�วิถีชีวิต 
ปกตใิหม�ในยคุ New Normal ท่ีทำาให้เราคุ้นเคยกบัหน้ากากอุนามยัแล้ำะเจึล้ำแอุล้ำกอุฮอุล์้ำ ทั�งยงัชวนให้เรากล้ำบัมานบัหน่่งเร่่อุงสุุขภาพใหม�กนัอีุกครั�ง  
เพ่่อุที่เราจึะได์้แข็งแรง ปล้ำอุด์ภัย ไปต�อุกันได์้ในยุค Next Normal หร่อุสัุงคมอุนาคตหล้ำังพ้นภาวะวิกฤติ COVID-19 อุย�างล้ำงตัว

1. เริ�มนับหน่่งจึากความไม�ประมาท 

ต้ิองยอมืรบัว่ิาการระบาดูข้อง COVID-19 ในปี 2563 นี�ไม่ืใช่่เพี้ยงมืาจาก 
แค่ควิามือันติรายข้องเชื่�อไวิรัสุ แต่ิยังรวิมืถึึงควิามืประมืาทุข้องผู้่คนสุ่วินใหญ่ 
ทีุ�เชื่�อมัื�นว่ิาเทุคโนโลัยีทุางการแพ้ทุย์ยุคนี�สุามืารถึรักษัาไดู้สุารพั้ดูโรค จากนี� 
เราจึงไมื่ควิรประเมิืนสุถึานการณ์ติำ�าเกินไป แลัะฝึึกวิิเคราะห์จากบทุเรียน 
โรคระบาดูร้ายแรงทีุ�เคยเกิดูข้ึ�น โดูยเฉพ้าะอย่างยิ�งโรคไข้้หวัิดูใหญ่สุเปน 
ในปี 2461-2463 เพ้ราะนอกจาก COVID-19 เรายังอาจพ้บโรคอุบัติิใหม่ื หรือ 
โรคร้ายแรงในอดูีติทีุ�อาจกลัับมืาจากหลัายปัจจัย รวิมืถึึงอุณหภูมิืโลัก 
ทีุ�เปลีั�ยนแปลัง

2. ปรับตัวตามสุถานการณ์์

การปฏิิบัติิตัิวิติามืคำาแนะนำาจากกระทุรวิงสุาธารณสุุข้ทีุ�ทุุกคนทุำาไดู้แลัะ 
ลังมืือทุำาจริงอย่างการสุวิมืหน้ากากอนามืัยแลัะลั้างมืือบ่อยๆ คือติัวิอย่าง 
การปรับตัิวิทีุ�ปลัอดูภัยแลัะเหมืาะสุมื สุอดูคลั้องติามืสุถึานการณที์ุ�ผ่่านมืานี� 
ในเวิลัาเดูียวิกันทุ่ามืกลัางสุถึานการณ์ COVID-19 ทีุ�ยังไมื่จบ แมื้จะอยู่ใน 
บรรยากาศทีุ�ผ่่อนคลัายข้ึ�น แติ่การ์ดูก็ยังติ้องห้ามืติก แลัะไมื่หยุดูติิดูติามื 
ข้่าวิสุาร ทัุ�งการระบาดูอย่างติ่อเนื�องแลัะการพั้ฒนาวัิคซีนทีุ�เวิลัานี�กำาลัังมีื 
ผู้่พั้ฒนามืากกว่ิา 150 รายทัุ�วิโลัก รวิมืถึึงในประเทุศไทุย (ข้้อมููลจากบทความู 
“โควิด-19: วัคซีีนจะพร้้อมูใช้้งานได้เมู่�อไหร่้” โดย BBC สิิงหาคมู 2563) 
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3. สุังเกตความผ่ิด์ปกติขอุงร�างกาย

COVID-19 ทุำาให้เรากลัับมืาสัุงเกติอาการแลัะควิามืผิ่ดูปกติิในร่างกาย 
มืากขึ้�น เหมืือนแนวิคิดูข้้อมูืลัสุุข้ภาพ้โรงพ้ยาบาลับำารุงราษัฎร์ทีุ�ว่ิา สัุงเกติไว้ิ 
ปลัอดูภัย ห่างไกลัโรค หากพ้บควิามืผ่ิดูปกติิจะนำาไปสูุ่การติรวิจร่างกาย 
ทีุ�ลัะเอียดูก่อนรอให้ถึึงการติรวิจร่างกายประจำาปี โดูยเฉพ้าะ 5 กลุั่มืโรคทีุ� 
สุ่งผ่ลัต่ิอการเสีุยชี่วิิติข้องคนไทุยเวิลัานี� ไดู้แก่ โรคมืะเร็ง โรคหัวิใจ โรคปอดู 
โรคหลัอดูเลืัอดูในสุมือง แลัะโรคเบาหวิาน ในเวิลัาเดีูยวิกันหากสุงสัุยว่ิาเป็น 
COVID-19 ก็สุามืารถึติรวิจหาไดู้แลั้วิวัินนี� เช่่น โรงพ้ยาบาลับำารุงราษัฎร ์
โรงพ้ยาบาลัเอกช่นแห่งแรกทีุ�ไดู้รับการรับรองในการติรวิจเชื่�อทีุ�แมื่นยำาสูุง 
ในปัจจุบัน รวิมืไปถึึงติามืโรงพ้ยาบาลัต่ิางๆ ทีุ�เปิดูให้บริการ 

4. ตรวจึสุุขภาพประจึำาปี

การติรวิจร่างกายประจำาปีเป็นอีกขั้�นข้องการสุำารวิจร่างกาย โดูยเรา 
ควิรปรับมุืมืมืองใหม่ืว่ิาไม่ืใช่่การติรวิจเพื้�อให้พ้บโรค แต่ิติรวิจเพื้�อหาแนวิทุาง 
ในการดููแลัสุุข้ภาพ้หลัังจากนั�น ทัุ�งเพื้�อเพิ้�มืโอกาสุในการรกัษัา แลัะลัดูค่าใช้่จ่าย 
ทีุ�อาจเกิดูขึ้�นในระยะยาวิไดู้ โดูยในปัจจุบันเราสุามืารถึเข้้าถึึงข้้อมูืลัการติรวิจ 
สุุข้ภาพ้ประจำาปีข้องโรงพ้ยาบาลัแต่ิลัะแห่งไดู้สุะดูวิกขึ้�น สุามืารถึซื�อแพ็้กเกจ 
ติรวิจสุุข้ภาพ้ออนไลัน์ ไปจนถึึงการรับบริการติรวิจสุุข้ภาพ้เคลืั�อนทีุ� 

5. กล้ำับมาฟิต กินดี์ นอุนด์ี ด์้วยสุ่ตร 30-5-7

แทุนทีุ�จะกังวิลักับโรคระบาดูแลัะควิามืเจ็บป่วิยทีุ�อาจเกิดูข้ึ�นไดู้ติามื 
ช่่วิงวัิยแลัะพ้ฤติิกรรมื สิุ�งทีุ�เราควิรทุำาอย่างยิ�งคือการเติรียมืพ้ร้อมืร่างกาย 
ให้มีืภูมิืต้ิานทุานโรคแลัะควิามืแข็้งแรง ดู้วิยการกลัับมืาฟิติ แลัะการวิางแผ่น 
กินดีู นอนดูี ทุำาช่่วิงเวิลัาดููแลัสุุข้ภาพ้ให้เป็นช่่วิงเวิลัาทุองดู้วิยสูุติร 30-5-7  
ซึ�งหมืายถึึง ออกกำาลัังกายวัินลัะ 30 นาทีุ กินอาหารครบ 5 หมู่ื แลัะนอน 
ราวิ 7 ชั่�วิโมืง ทีุ�นอกจากสุุข้ภาพ้ดีูแล้ัวิยังช่่วิยช่ะลัอวัิยไดู้ดู้วิย

6. ทำาประกันภัยสุุขภาพโรคเฉพาะทาง

นอกเหนอืจากประกนัภัยสุุข้ภาพ้ทัุ�วิไป จากนี�ประกันภยัสุุข้ภาพ้เฉพ้าะทุาง 
จะไดู้รับการติอบรับทีุ�ดีูมืากยิ�งข้ึ�น แลัะถูึกมืองเป็นการลังทุุนทีุ�คุ ้มืค่า  
ดัูงทีุ�เห็นไดู้จากประกันภัย COVID-19 ซึ�งเป็นทีุ�ต้ิองการในช่่วิงเวิลัาระบาดู 
ประกันภัยโรคทีุ�เกี�ยวิข้้องกับยุงทีุ�ช่่วิยสุร้างควิามือุ่นใจในช่่วิงเวิลัาหน้าฝึน หรือ 
ประกันภัยโรคมืะเร็งทีุ�จะช่่วิยแบ่งเบาค่าใช่้จ่ายในการรักษัา เพื้�อติอบโจทุย ์
เรื�องสุุข้ภาพ้ให้ครอบคลุัมืมืากยิ�งขึ้�น

7. ร่้จึักแล้ำะร่้ทันโรคมะเร็ง

ปฏิิเสุธไม่ืไดู้ว่ิาผู้่คนสุ่วินใหญ่กังวิลัเรื�องโรคมืะเร็ง ภัยเงียบอันดัูบ 1 แลัะ 
เป็นสุาเหตุิการเสีุยชี่วิิติทีุ�สุำาคัญข้องคนไทุย สุามืารถึเกิดูขึ้�นไดู้กับคนทุุกเพ้ศ
ทุุกวัิย แมื้สุ่วินใหญ่จะเกิดูข้ึ�นในผู้่ใหญ่ทีุ�มีืควิามืผิ่ดูปกติิข้องเซลัลั์ในร่างกาย 
หรือมีืพ้ฤติิกรรมืในการใช้่ชี่วิิติทีุ�เสีุ�ยง เช่่น ทุำางานใกล้ัแหล่ังมืลัพ้ษิั กินอาหาร 
ทีุ�มีืสุารปนเป้�อน สูุบบุหรี� ไดู้รับเชื่�อบางช่นิดู ไปจนถึึงสุาเหตุิทุางดู้านพั้นธุกรรมื

 โดูยมืะเรง็สุามืารถึเกดิูขึ้�นไดู้ติามือวิยัวิะสุ่วินต่ิางๆ ข้องร่างกาย ไดู้แก่ 
มืะเร็งเต้ิานมื มืะเร็งปากมืดูลูัก มืะเร็งต่ิอมืลูักหมืาก มืะเร็งตัิบ มืะเร็งปอดู 
มืะเร็งลัำาไสุ้ใหญ่ เป็นต้ิน หากรู้จกัมืะเรง็แต่ิลัะช่นิดูตัิ�งแต่ิเนิ�นๆ จะช่่วิย 
ลัดูควิามืเสีุ�ยงไดู้ หรือหากติรวิจพ้บไวิก็ช่่วิยเพิ้�มืโอกาสุในการรักษัาไดู ้
ทัุนทุ่วิงทีุ

8. เปล้ำี่ยนมุมมอุงความคิด์ เพ่่อุสุุขภาพจึิตที่ด์ี

ควิามืเครียดูแลัะควิามืกังวิลัไม่ืว่ิาจากการทุำางาน การรับข้้อมูืลัข่้าวิสุาร 
ไปจนถึึงการใช้่ชี่วิิติ การเดิูนทุาง ทัุ�งทีุ�รู้แลัะไม่ืรู้ตัิวิ ล้ัวินแล้ัวิแต่ิเป็นหนึ�งสุาเหติุ 
ข้องควิามืเจ็บป่วิย โดูยอาจแสุดูงออกในรูปแบบทีุ�แติกต่ิางกัน เช่่น อาการ 
ปวิดูศรีษัะ คลืั�นไสุ้ อาเจยีน ปวิดูเกรง็ร่างกาย ไปจนถึึงโรคควิามืดูนัโลัหติิสูุง 
หรือหลัั�งฮอร์โมืนควิามืเครยีดู ทีุ�อาจกลัายมืาเป็นอกีสุาเหติขุ้องโรคมืะเรง็ 
ทีุ�สุำาคัญ เราจึงต้ิองบาลัานซ์สุุข้ภาพ้ใจไปพ้ร้อมืกับร่างกายดู้วิยหลัากหลัาย
กิจกรรมืทีุ�ช่่วิยสุร้างสุมืดุูลัไดู้ ไม่ืว่ิาจะนั�งสุมืาธิ หรือออกไปใช้่ชี่วิิติแบ่งเวิลัา 
ให้ชั่�วิโมืงผ่่อนคลัาย หรอืแค่หัวิเราะวัินลัะหน่อย ยิ�มืวัินลัะนิดูให้กับคนรอบติวัิ

นอกจากการกลัับมืานับหนึ�งเรื�องสุุข้ภาพ้เพื้�อก้าวิสูุ่ยุค Next 
Normal ติามืคำาแนะนำา 8 ข้้อนี�แล้ัวิ ในภาพ้รวิมืข้องโลักเรายงัจะไดู้เหน็ 
Proactive Healthcare Platform หรือการดููแลัแลัะการป้องกัน 
ควิามืเจ็บป่วิยทีุ�จะมีืควิามืสุำาคัญมืากยิ�งขึ้�น ติามืการวิิเคราะห์ข้อง  
ฟิวิเจอร์เทุลัสุ์ แลั็บ (FutureTales Lab by MQDC) หรือ 
ศูนย์วิิจัยอนาคติศึกษัา ภายใติ้บริษััทุ แมืกโนเลีัย ควิอลิัตีิ� 
ดีูเวิล็ัอปเม้ืนต์ิ คอร์ปอเรชั่�น จำากัดู ตัิ�งแต่ิโครงสุร้างพื้�นฐานข้องเมืือง 
ทีุ�จะไดู้รับการพั้ฒนาอย่างมีืทิุศทุางเน้นดู้านสุุข้ภาพ้มืากยิ�งข้ึ�น 
ไปจนถึึงบริการแลัะแพ้ลัติฟอร์มืสุุข้ภาพ้แลัะสุุข้ภาพ้จิติทีุ�จะช่่วิย 
ยกระดัูบคุณภาพ้ชี่วิิติแลัะสุุข้ภาพ้ทีุ�ดีูให้กับทุุกคน

(ข้้อมููลจาก www.techsauce.co เมูษายน 2563)
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เช่่อุว�าน�าจึะคุ้นห่กับคำาว�าโพรไบโอุติก (Probiotic) กันอุย่�แล้ำ้วว�าเป็นจึุล้ำินทรีย์มีชีวิตชนิด์ด์ีในล้ำำาไสุ้ใหญ่� ซึ่่่งช�วยให้มีสุุขภาพด์ี แต�ร่้หร่อุไม�ว�า 
จึุล้ำินทรีย์เหล้ำ�านี�จึำาเป็นต้อุงมีอุาหารอุย�างพรีไบโอุติก (Prebiotic) ช�วยหล้ำ�อุเล้ำี�ยง เพ่่อุกระตุ้นให้ทำางานได์้อุย�างมีประสุิทธิภาพ 

อาหารัพรั่ไบโอตั่ก
ปรัับสี่ม่ดุลเก่ง ชุ่วัยตั้านม่ะเรั็งได้ 

แหล่งท่ีมา • www.bumrungrad.com • www.interpharma.co.th 
• http://40plus.posttoday.com • www.pobpad.com

อาหารท่ีมีพรีไบโอติกสูง

อาหารทีุ�มีืพ้รีไบโอติิกสูุงมัืกเป็นอาหารประเภทุผั่กแลัะผ่ลัไมื้ เช่่น  
หอมืหัวิใหญ่ กระเทีุยมื ต้ินหอมื หน่อไม้ืฝึรั�ง กะหลัำ�าปลีั แอปเปิลั กล้ัวิย  
ฝึรั�ง มืะเขื้อเทุศ อะโวิคาโดู โยเกิร์ติ ถัึ�วิต่ิางๆ สุามืารถึหารับประทุานไดู้ 
ในชี่วิิติประจำาวัิน

รับประทานอย่างไรให้เหมาะสม

การรับประทุานอาหารทีุ�จะช่่วิยให้ไดู้ประโยช่น์จากพ้รีไบโอติิกมืาก 
ทีุ�สุุดูคอืควิรรับประทุานแบบดิูบ เนื�องจากการปรุงโดูยผ่่านควิามืร้อนจะทุำาให้ 
ปริมืาณพ้รีไบโอติิกในอาหารลัดูลัง แลัะแม้ืว่ิาปกติิแล้ัวิอาหารทีุ�มีืพ้รีไบโอติิก 
จะสุามืารถึรับประทุานไดู้อย่างปลัอดูภัย แติ่ในบางรายหากรับประทุาน 
ในปรมิืาณมืากอาจมือีาการทุ้องอดืูหรอืทุ้องเสุยีไดู้ ควิรรอให้ระบบย่อยอาหาร 
กลัับสูุ่สุมืดุูลัแล้ัวิจึงค่อยๆ เริ�มืรับประทุานทีุลัะน้อย

พรีไบโอติกคืออะไร 

พ้รีไบโอติิก (Prebiotic) คืออาหารทีุ�ไมื่ถูึกย่อยในลัำาไสุ้เล็ักแลัะ 
กระเพ้าะอาหาร จึงเข้้าสูุ่ลัำาไสุ้ใหญ่ไดู้แบบไม่ืเปลีั�ยนแปลัง แลัะจะถูึกย่อย 
โดูยจุลิันทุรีย์โพ้รไบโอติิก กลั่าวิง่ายๆ คือ พ้รีไบโอติิกเป็นอาหารข้อง 
โพ้รไบโอติิกทีุ�จะช่ว่ิยกระตุ้ินการเจริญเติิบโติแลัะการทุำางานข้องจุลิันทุรีย ์
โพ้รไบโอติิกให้ดีูยิ�งขึ้�น

พรีไบโอติกลดความเส่ียงของมะเร็งได้อย่างไร

หากถึามืวิ่าพ้รีไบโอติิกช่่วิยลัดูควิามืเสีุ�ยงโรคมืะเร็งไดู้อย่างไร  
การรับประทุานอาหารทีุ�มีืพ้รีไบโอติิกจะช่่วิยรักษัาสุมืดุูลัในลัำาไสุ้ให้มีืจำานวิน 
จุลิันทุรีย์ช่นิดูดีูมืากกวิ่าจุลิันทุรีย์ทีุ�ไมื่ดีู สุ่งเสุริมืให้ระบบทุางเดูินอาหาร 
ทุำางานไดู้เป็นปกติิ ช่่วิยในเรื�องข้องการขั้บถ่ึาย ป้องกันการเกิดูโรคมืะเร็ง
ลัำาไสุ้ใหญ่ ลัดูควิามืเสีุ�ยงข้องการติิดูเชื่�อในลัำาไสุ้ ทัุ�งยังทุำาให้ร่างกาย 
มีืภูมิืคุ้มืกันทีุ�ดีูไปพ้ร้อมืกนั นอกจากนี�ยังช่่วิยเรื�องการดููดูซึมืแร่ธาตุิบางช่นิดู 
โดูยเฉพ้าะแคลัเซยีมืแลัะแมืกนเีซยีมืทีุ�เสุรมิืสุร้างควิามืแข้ง็แรงข้องกระดููก 
ช่่วิยลัดูควิามืเสีุ�ยงในการเป็นโรคเรื�อรัง เช่่น เบาหวิาน โรคหัวิใจแลัะ 
หลัอดูเลืัอดู รวิมืถึึงโรคอ้วินดู้วิย 



ประกันภัยโรคมะเร็ง
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ใชชีว�ตอยางเต็มที่ พรอมวางแผนรับมือโรครายดวยประกันภัยโรคมะเร็ง 
ที่ดูแลคุณทั้งการรักษาโรคราย และคลายความกังวลใจใหคุณ
ตรวจพบวาเปนโรคมะเร็งครั้งแรก รับคาสินไหมทดแทนทันที เพ�ยงนำหลักฐานทางการแพทยยืนยันการตรวจพบวาเปนโรคมะเร็งครั้งแรก 
ไมวาระยะใด หลังเอาประกันภัยไมนอยกวา 90 วัน
มั่นใจ ดวยเบี้ยประกันภัยคงที่ และสามารถตออายุกรมธรรมไดตอเนื่องถึงอายุ 65 ป
ไมตองตรวจสุขภาพ เพ�ยงกรอกขอมูลลงในใบแจงความประสงคขอเอาประกันภัย เมื่อบร�ษัทฯ อนุมัติ ผูเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองทันที

หนวย: บาทตารางเปร�ยบเทียบความคุมครองและทุนประกันภัย
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ความคุมครอง

ทุนประกันภัย

แผน 2 แผน 3 แผน 4แผน 1 แผน 2 แผน 3แผน 1 แผน 2แผน 1

Premier CareSuperior CareClassic Care

1. โรคมะเร็งท่ีตรวจพบคร้ังแรกทุกชนิด  ทุกระยะ    

 (ยกเวนโรคมะเร็งผิวหนัง)

2. โรคมะเร็งผิวหนัง

3. ผลประโยชนเพ่ิมเติม กรณีโรคมะเร็งท่ีตรวจพบคร้ังแรก

 เปนโรคมะเร็งพิเศษเฉพาะเพศ

 - เพศชาย: มะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งลำไสใหญ มะเร็งตับ  

   มะเร็งปอด

 - เพศหญิง: มะเร็งเตานม มะเร็งรังไข มะเร็งปากมดลูก   

   มะเร็งชองคลอด

4. การวินิจฉัยซ้ำ (กระทำภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ไดรับ

 การวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งครั้งแรก)

5. การรักษาโรคมะเร็งดวยเคมีบำบัด และ/หรือรังสีรักษา 

6. คาใชจายในการผาตัดเน่ืองจากโรคมะเร็ง 

7. ชดเชยรายไดรายวันจากการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล   

 เน่ืองจากโรคมะเร็ง (ชดเชยสูงสุด 30 วันตอปกรมธรรม

 ประกันภัย) ชดเชยวันละ

8. เงินชวยเหลือรายเดือนเน่ืองจากการเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง   

 (ตอเน่ืองสูงสุด 3 เดือน) ชดเชยเดือนละ

9. เงินชดเชยคาพาหนะเดินทาง (ชดเชยสูงสุด 5 คร้ังตอปกรมธรรม

 ประกันภัย) ชดเชยคร้ังละ

ตารางความคุ้มครอุงแล้ำะทุนประกันภัย                                                                                                                                        หน�วย: บาท

ปรัะกันภััยโรัคม่ะเรั็งชุ่วัยคลายควัาม่กังวัลใจให้คุณ

BKI ONLINE  BKI NEWS /07

ไม�มีทางร่้เล้ำยว�าพรุ�งนี�เราต้อุงรับม่อุกับอุะไร กรุงเทพประกันภัยจึึงคิด์แผ่นเตรียมความพร้อุมที่สุามารถช�วยทั�งแบ�งเบาภาระค�าใช้จึ�าย 
การรักษาโรคร้ายแล้ำะคล้ำายความกังวล้ำใจึให้คุณ์

เพ้ราะโรคมืะเร็งไมื่ใช่่เรื�องเลั่นๆ แลัะการติรวิจพ้บโรคทีุ�ไมื่คาดูคิดูก็อาจเกิดูข้ึ�นไดู้ กรุงเทุพ้ประกันภัยจึงคิดูกรมืธรรมื์ประกันภัยโรคมืะเร็ง คุ้มืครอง 
โรคมืะเร็งหลัากหลัายประเภทุดู้วิยควิามืเข้้าใจ ดู้วิยแผ่นประกันภัยทีุ�มีืให้เลืัอก 3 แผ่น ไดู้แก่ Classic Care, Superior Care แลัะ Premier Care 

• ตรวจพบว่าเป็็นโรคมะเร็งคร้�งแรกร้บไป็เลย 100% ของทุุนป็ระก้นภ้ัย เพี้ยงนำาหลัักฐานทุางการแพ้ทุย์ยืนยันการติรวิจพ้บว่ิาเป็นโรคมืะเร็งครั�งแรก 
ไม่ืว่ิาระยะใดู หลัังเอาประกันภัยไม่ืน้อยกว่ิา 90 วัิน

• ม้�นใจ ดู้วิยเบี�ยประกันภัยทีุ�คงทีุ� รับประกันภัยตัิ�งแต่ิอายุ 1-60 ปี แลัะคุ้มืครองต่ิอเนื�องถึึงอายุ 65 ปี

• ไม่ต้องตรวจสุุขภัาพ เพี้ยงกรอกข้้อมูืลัลังในใบแจ้งควิามืประสุงค์ข้อเอาประกันภัย เมืื�อบริษััทุฯ อนุมัืติิ ผู้่เอาประกันภัยจะไดู้รับควิามืคุ้มืครองทัุนทีุ

สุามืารถึดููรายลัะเอียดูเพิ้�มืเติิมื เงื�อนไข้การรับประกันภัย หรือซื�อประกันภัยไดู้ทีุ� www.bangkokinsurance.com หรือสุอบถึามืทีุ�โทุร. 0 2285 8585
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เทรันด์ Smart Home 
กับอุปกรัณ์สีุ่ดลำ�าท่�คนสี่ม่ารั์ตัตั้องม่่ 
ไม�อุาจึปฏิิเสุธได์้ว�าเทคโนโล้ำยี IoT (Internet of Things) เข้ามาสุร้างปรากฏิการณ์์ให้กับโล้ำกใบนี�อุย�างมากมาย ด์้วยการเปล้ำี่ยนทุกอุย�าง 
ให้ Smart รวมถ่งข้าวขอุงเคร่่อุงใช้ในบ้านที่สุามารถสุั่งงานผ่�านแอุปพล้ำิชันแล้ำะคำาสุั่งเสุียงได์้แทบจึะทุกสุิ�ง ทำาให้บ้านธรรมด์ากล้ำายเป็น 
บ้านอุัจึฉริยะที่ช�วยให้การใช้ชีวิตทั�งสุะด์วก สุบาย แล้ำะง�ายด์ายขึ�น ใครอุยากจึะมีบ้านสุุด์ Smart เหม่อุนในหนัง บอุกเล้ำยว�าไม�ต้อุงรอุถ่งยุคหน้า  
ยุคนี�ก็หาความสุมาร์ตมาเติมเต็มได์้แล้ำ้ว

ห้อุงครวัอุจัึฉริยะ ตอุบโจึทย์ทกุคนในบ้าน

เริ�มืต้ินทีุ�ปากทุ้องข้องคนในครอบครวัิ นอกจาก 
เต็ิมืไปดู้วิยควิามือบอุ่นข้องมืื�ออาหารแห่งควิามืรัก 
ยังมีืควิามืวุ่ินวิายซ่อนอยู่ดู้วิย แต่ิหากเป็นห้องครัวิ 
อัจฉริยะ เรื�องอาหารการกินจะกลัายเป็นเรื�องง่าย 
ข้ึ�นมืาทัุนทีุ อย่างลั่าสุุดู SAMSUNG มีืตูิ้เย็น 
ทีุ�มืาพ้ร้อมืเทุคโนโลัยี AI สุามืารถึสุ่งข้้อมูืลั 
ข้องสิุ�งทีุ�ถูึกแช่่เข้้าไปเพิ้�มืหรือถูึกหยิบออกไปหมืดู
แล้ัวิไดู้ ทัุ�งยงัช่่วิยแนะนำาเมืนตูิามืควิามืต้ิองการทุาง 
โภช่นาการข้องแติ่ลัะคน แลัะคิดู Meal Plan 
ข้องทัุ�งสุปัดูาห์โดูยองิจากวิตัิถุึดิูบในตู้ิเย็นไดู้ดู้วิย  
หากวัิติถุึดิูบไหนข้าดูก็จัดูการลิัสุติ์ออกมืาผ่่าน 
แอปพ้ลิัเคชั่นให้เติรียมืซื�อหามืาเติิมืไดู้โดูยไม่ืต้ิอง 
คอยเปิดูเช็่กให้เสีุยเวิลัา ช่่างดูงีามืเหมืาะกบัแม่ืบ้าน 
เป็นทีุ�สุุดู

ห้อุงนอุนอุจัึฉริยะ หล้ำบัสุบายทกุคน่

หากจะเรยีกห้องนอนว่ิาเป็นห้องแห่งควิามืสุุข้ 
ก็คงไมื่ผิ่ดู เพ้ราะเป็นพื้�นทีุ�ทีุ�เราจะไดู้พั้กผ่่อน 
หลัังจากเหนื�อยลั้ามืาติลัอดูทัุ�งวัิน แลัะในยุคนี� 
ห้องนอนจะยิ�งเพิ้�มืควิามืสุุข้ให้กับเราไดู้อีกหลัาย 
เทุ่าตัิวิดู้วิยเตีิยงนอนอัจฉริยะอย่าง Sleep 
Number ทีุ�สุามืารถึปรับสุภาพ้ให้รองรับนำ�าหนักตัิวิ 
ข้องแต่ิลัะคนไดู้ แลัะยังคำานวิณดู้วิยว่ิาคุณหลัับสุนิทุ 
ดีูหรอืไม่ื มีืการพ้ลักิตัิวิกี�ครั�ง ระบบการหายใจแลัะ 
จังหวิะการเต้ินข้องหัวิใจข้ณะนอนหลัับเป็นอย่างไร 
พ้ร้อมืปรับรูปแบบเตีิยงติามืข้้อมูืลัทีุ�วิิเคราะห์ออกมืา 
เพื้�อให้นอนหลัับไดู้ดีูทีุ�สุุดู แลัะยังมีืรุ่นทีุ�สุามืารถึ 
ปรับอุณหภูมิืแต่ิลัะติำาแหน่งให้มีืควิามืแติกต่ิางกัน 
ไดู้ติามืแต่ิผู้่นอน คราวินี�ไม่ืว่ิาจะขี้�ร้อนหรือขี้�หนาวิ 
ก็หลัับไดู้สุบายไม่ืต่ิางกัน

ห้อุงน่ังเล้ำ�นอุจัึฉริยะ ครบทกุความสุมาร์ต

ไม่ืเพี้ยงเป็นศูนย์รวิมืข้องทุุกคนในบ้าน ห้อง 
นั�งเล่ันยังเป็นศูนย์รวิมืข้องอุปกรณ์ต่ิางๆ อีกดู้วิย  
ถึึงทุุกชิ่�นจะเป็น Smart Home Device แต่ิการจะ 
ควิบคุมืทีุลัะชิ่�นอาจจะวุ่ินวิาย ถ้ึามีื Amazon Echo 
ลัำาโพ้งทีุ�พ่้วิงหน้าทีุ�ผู้่ช่่วิยสุ่วินตัิวิมืาคอยรับคำาสัุ�ง 
เพื้�อไปสัุ�งงานอุปกรณ์ตัิวิอื�นๆ ภายในบ้านอีกทีุ 
นอกจากจะสุร้างเสีุยงเพ้ลังเพ้ราะๆ ยังสัุ�งให้เปิดูทีุวีิ 
ปิดูไฟ เปิดูแอร์ไดู้ทัุนทีุ แถึมืยังสุามืารถึพู้ดูคุย 
โติ้ติอบคำาถึามืข้องเราไดู้ไมื่ติ่างจาก Siri บน 
iPhone เรียกไดู้ว่ิาเป็นผู้่ช่่วิยสุ่วินตัิวิทีุ�ใครๆ ก็อยากมีื 

ระบบความปล้ำอุด์ภัยอุัจึฉริยะ 
อุุ�นใจึได์้แม้ไม�อุย่�บ้าน

ควิามืปลัอดูภัยสุะทุ้อนถึึงคุณภาพ้ชี่วิิติทีุ�ดีู  
ซึ�งในยุค IoT นี�มีืตัิวิช่่วิยสุมืาร์ติๆ หลัายชิ่�นทีุ�จะ 
ช่่วิยสุร้างควิามืปลัอดูภัยให้ทุุกคนในบ้านไดู้ เช่่น  
Nest Hello กริ�งประตูิบ้านทีุ�มืาพ้ร้อมืกล้ัองวิิดีูโอ 
ในตัิวิ มีืระบบติรวิจจับควิามืเคลืั�อนไหวิแลัะเสีุยง  
พ้ร้อมืฟังก์ชั่นจดูจำาเสีุยงคนในครอบครัวิหรือเพื้�อน  
รองรับการเชื่�อมืต่ิอ WiFi เพื้�อสัุ�งการผ่่านสุมืาร์ติโฟน  
แลัะหากทิุ�งบ้านไปไหนนาน หลัอดูไฟอัจฉริยะอย่าง  
BeON ช่่วิยป้องกันผู้่ประสุงค์ร้ายบุกรุกเข้้าบ้านไดู้  
ดู้วิยการจดูจำารูปแบบการเปิดู-ปิดูไฟข้องเจ้าบ้าน  
จึงทุำาให้เหมืือนมืคีนอยู่แม้ืไม่ืมีืใครอยู่บ้าน ทีุ�น่าทึุ�ง 
คือสุามืารถึจดูจำาเสีุยงสัุญญาณเครื�องติรวิจควินัไดู้  
แถึมืยังมีืแบติเติอรี�ในตัิวิ ช่่วิยให้สุ่องสุว่ิางไดู้นานถึึง  
5 ชั่�วิโมืงหากไฟดัูบ 

แต่ิลัะห้องข้องบ้านก็มีืควิามืสุมืาร์ติทีุ�ติอบโจทุย์ 
ติ่างกัน แติ่เป้าหมืายหลัักคือการสุร้างควิามื 
สุะดูวิกสุบายทีุ�เหนือกว่ิาให้แก่ผู้่อยู่อาศัย ซึ�งแต่ิลัะ
ควิามืสุมืาร์ติบอกเลัยว่ิาบ้านยุคใหม่ืไม่ืมีืไม่ืไดู้แล้ัวิ 
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เสี่่รั์ฟควัาม่อรั่อยแบบไทยแท้
สี่ไตัล์ Chef’s Table 
เม่่อุเหล้ำ�าเชฟอุาหารไทยรสุม่อุเยี่ยมที่ผ่�านประสุบการณ์์ในร้านด์ังระด์ับมิชล้ำินสุตาร์พากันเปิด์ครัวปรุงเมน่เด์็ด์ให้ได์้ล้ำิ�มล้ำอุงแบบ Private 
คนชอุบรบัประทานแล้ำะรักอุาหารไทยจึะพล้ำาด์ได้์อุย�างไร แล้ำะน่ีคอุ่ 3 ร้านอุาหารไทยแท้ๆ ท่ีจึะสุร้างความประทับใจึให้บรรด์านักชมิตั�งแต�บรรยากาศู 
ความเป็นกันเอุงขอุงเชฟ ไปจึนถ่งรสุชาติขอุงอุาหารแต�ล้ำะจึาน

RARK Authentic Thai Cuisine เมนูไทยรสชาติโฮมมี 

เปิดูบริการวัินลัะ 3 รอบ รับลูักค้ารอบลัะ 10 คน แลัะต้ิองสัุ�งอาหารล่ัวิงหน้า เพ้ราะเช่ฟจะ
จ่ายติลัาดูมืาพ้อดูตีิามืเมืนทีูุ�สัุ�ง คือควิามืพ้เิศษัทีุ�ทุำาให้รากเป็นร้านอาหารไทุยทีุ�ใครๆ ก็อยาก 
ไปลิั�มืลัอง แลัะดู้วิยรสุมืือการปรุงข้องสุองเช่ฟรุ่นใหม่ื เช่ฟเซฟ-ทุรงพ้ลั บารมีือนันต์ิ แลัะเช่ฟเต้ิา-
กวีิ จำาปานคร ทีุ�สัุ�งสุมืประสุบการณ์นานหลัายปีในร้านดัูงรวิมืถึึงร้านอาหารระดัูบมิืช่ลิันสุติาร์  
จึงรับประกันไดู้ถึึงควิามือร่อยเลิัศ โดูยมีืจุดูเดู่นทีุ�การเลืัอกเฟ้นวัิติถุึดิูบบ้านๆ ติามืฤดููกาลัมืานำาเสุนอ 
เป็นอาหารไทุยรสุช่าติิโฮมืมีื เช่่น พ้ล่ัากะปิหมูืหวิาน แสุร้งว่ิากะเพ้รา นำ�าพ้ริกรากชู่ อยากลิั�มืรสุ 
ต้ิองจองล่ัวิงหน้า เมืนูทีุ�ทุางร้านให้บริการอาจมีืการเปลีั�ยนแปลัง โปรดูสุอบถึามืเมืนูกับทุางร้าน

พิ้กัดู: 999/35 ถึนนยานนาวิา แข้วิงช่่องนนทุรี เข้ติยานนาวิา กรุงเทุพ้ฯ www.facebook.com/ 
RARKAuthenticThaiCuisine, Line: @rarkthai 

สำารับสำาหรับไทย กับเมนูไทยท่ีคนสมัยน้ีไม่เคยกิน 

หนึ�งในร้านอาหารจองยากอันดัูบต้ินๆ ข้องไทุยทีุ�เปิดูให้ไปพิ้สูุจน์ควิามือร่อยเพี้ยงเดืูอนลัะ 
10 กว่ิาวัิน แถึมืยังจองล่ัวิงหน้าไดู้แค่ 1 เดืูอน แลัะทุุกเดืูอนหลัังจากเปิดูจองจะถูึกจองเต็ิมืในเพี้ยง 
ไม่ืกี�นาทุ ี นอกจากไม่ืรู้ล่ัวิงหน้าว่ิาจะไดู้กินเมืนูอะไรบ้าง หลัายรายการพ้อไดู้ยินชื่�อก็ยังเดูารสุช่าติิ 
แลัะหน้าติาไม่ืออก เช่่น นำ�าพ้ริกนครบาลั ยำาใบมืะม่ืวิงลิั�นจี�หมูืย่างรมืควัิน ผั่กบวิบหรู เพ้ราะเป็น 
เมืนูไทุยสุมัืยก่อนทีุ�เช่ฟปริญญ์ ผ่ลัสุุข้ หรือเช่ฟใหญ่ หยิบสูุติรจากติำารากับข้้าวินับร้อยปีมืานำาเสุนอ 
แบบไม่ืดัูดูแปลัง ควิามืรื�นรมืย์จึงไม่ืไดู้อยู่แค่ทีุ�รสุช่าติิ แต่ิยังมีืควิามืเพ้ลิัดูเพ้ลิันจากเรื�องเล่ัาเกี�ยวิกับ 
อาหารไทุยทีุ�หาไม่ืไดู้จากทีุ�ไหนเป็นเครื�องชู่รสุดู้วิย 

พิ้กัดู: ถึนนมืหาเศรษัฐ์ แข้วิงสีุ�พ้ระยา เข้ติบางรัก กรุงเทุพ้ฯ จองไดู้ทุาง: chope.co/Bangkok- 
restaurants หรือกดู Book Now ทีุ� www.facebook.com/samrubsamrubthai

Khao เสิร์ฟรสชาติระดับตำานานในบรรยากาศเป็นกันเอง

ร้านอาหารไทุยทีุ�เน้นควิามืพิ้ถีึพิ้ถัึนในการปรุงอาหารทุุกจานตัิ�งแต่ิขั้�นติอนการเลืัอกวัิติถุึดิูบ 
จนทุำาให้ไดู้รสุช่าติิทีุ�มีืเอกลัักษัณ์ ให้บรกิารมืื�ออาหารแบบ Chef's Table ให้เช่ฟรงัสุรรค์เมืนสุูุดูครีเอติ  
พ้ร้อมือิ�มืติากับการไดู้นั�งช่มืเทุคนิคแบบชั่ดูๆ แลัะเป็นกันเอง โดูยมีืเสิุร์ฟตัิ�งแต่ิ 6 คอร์สุจนถึึง 
10 คอร์สุ สุำาหรับตัิ�งแต่ิ 4-12 คน หรือจะมืารับประทุาน A La Carte ก็มีืโต๊ิะรองรับมืากถึึง 
80 ทีุ�นั�ง เปิดูให้บริการวัินลัะ 2 รอบ คือ รอบเทีุ�ยง 11.30-14.00 น. แลัะรอบเย็น 18.00-22.00 น.

พิ้กัดู: สุาข้าเอกมัืย ซอยเจริญมิืติร (เอกมัืย 10) แข้วิงคลัองตัินเหนือ เข้ติวัิฒนา กรุงเทุพ้ฯ 
โทุร. 0 2381 2575 แลัะ 09 8829 8878, สุาข้าต้ินสุน อาคารปิยะเพ้ลัสุ ซอยต้ินสุน แข้วิงลุัมืพิ้นี  
เข้ติปทุุมืวัิน กรุงเทุพ้ฯ โทุร. 0 2252 1619 แลัะ 09 3505 0055 Line: @khao, www.khaogroup.com 
แลัะ www.facebook.com/khaogroup

www.facebook.com/samrubsamrubthai

www.facebook.com/RARKAuthenticThaiCuisine

www.facebook.com/khaogroup
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พัักรถบ้้าน 
ปรัะสี่บการัณ์ใหม่่ของการัเท่�ยวัไทย
ถ่งจึะยังเที่ยวข้ามประเทศูไม�ได์้แต�ก็อุย�าปล้ำ�อุยให้ชีวิตต้อุงเหงา อุอุกไปท�อุงเม่อุงไทยในอุารมณ์์ใหม�กันด์ีกว�า กับที่พักสุไตล้ำ์เก๋ที่กำาล้ำัง 
ฮิตมากช�วงนี�อุย�างรีสุอุร์ตรถบ้าน บอุกเล้ำยว�านอุนสุบายไม�แพ้ห้อุงพักโรงแรม แถมถ�ายรป่สุวยชิก ได์้อุารมณ์์แคมเปอุร์ เป็นประสุบการณ์์ใหม� 
ที่คนรักการท�อุงเที่ยวไม�ควรพล้ำาด์ แต�อุย�าล้ำ่มเที่ยวแบบใสุ�ใจึสุุขอุนามัยกันด์้วย

ป่าเข้า แลัะสุวินลัำาไย รวิมืถึึงการจัดูสุถึานทีุ�ให้เหมืือนจุดูกางเต็ินทุ ์
สุวิยๆ จึงทุำาให้อินกับบรรยากาศแคมืปิ�งไดู้ไมื่ยาก ยิ�งมีืหมูืกระทุะ 
แลัะบาร์บีคิวิให้ย่างกริลักันกลัางสุนามืหญ้าเขี้ยวิๆ ยิ�งไดู้ฟีลั จะไปพั้ก 
กับคนรัก แก๊งเพื้�อน หรือครอบครัวิก็เหมืาะเจาะ เพ้ราะสุะดูวิกสุบาย  
เหมืาะกับทุุกช่่วิงวัิย

ข้้อมูืลัเพิ้�มืเติิมื: www.facebook.com/EmpreoChiangmai
ติิดูต่ิอสุอบถึามื: โทุร. 08 6414 4804

The Mist Khao Kho อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

รีสุอร์ติรถึบ้านทีุ�มืาพ้ร้อมืวิิวิหลัักลั้าน สุวิยข้นาดูทีุ�สุามืารถึพู้ดูไดู้วิ่า 
วิิวิข้องทีุ�นี�แจ่มืทีุ�สุุดูในเข้าค้อแลั้วิ เพ้ราะเห็นขุ้นเข้ารายลั้อมืไดู้แบบ 
พ้าโนรามืา แถึมืติอนเช่้าอากาศก็ดีูสุุดูๆ มีืหมือกบางลั้อมืรอบ ลัมือ่อน 
พั้ดูเอื�อยๆ ไม่ืต้ิองมีืแอร์ แค่เปิดูกระจกหน้าต่ิางรถึก็เย็นสุบายสูุดูหายใจไดู้ 
ฉำ�าปอดูแล้ัวิ สุ่วินใครทีุ�กลััวิว่ิาจะลัำาบากก็ไม่ืต้ิองห่วิง เพ้ราะรถึบ้านทุุกคัน 
มืาพ้ร้อมืสิุ�งอำานวิยควิามืสุะดูวิกครบครัน ทัุ�งแอร์ ทีุวีิ ตู้ิเย็น กาต้ิมืนำ�าไฟฟ้า  

Empreo อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ควิามืฟินไหนคงไมื่เทุ่าการไดู้ไปแคมืปิ�งทุ่ามืกลัางป่าหนาวิแลัะ 
ธรรมืช่าติิอันงดูงามื Empreo เป็นทีุ�พั้กทีุ�ให้ควิามืรู้สุึกเหมืือนไดู้ 
ขั้บรถึบ้านออกไปพ้ักผ่่อนแถึวิช่ายป่านอกเมืืองจริงๆ ทัุ�งทีุ�อยู่ไมื่ไกลั 
จากตัิวิเมืืองเชี่ยงใหม่ืเทุ่าไรนัก ดู้วิยบรรยากาศทีุ�แวิดูล้ัอมืไปดู้วิยต้ินไม้ื 

โติ๊ะกินข้้าวิ ห้องนำ�าพ้ร้อมืห้องอาบนำ�า แลัะเครื�องทุำานำ�าอุ่น อยู่สุบาย 
แบบหายกังวิลั แถึมืติอนเย็นจะออกมืานั�งกินข้้าวิหน้ารถึกับวิิวิสุุดูว้ิาวิ หรือ 
สัุ�งหมูืกระทุะมืาล้ัอมืวิงปาร์ตีิ�เบาๆ ก็ฟินสุุดูๆ

ข้้อมูืลัเพิ้�มืเติิมื: www.facebook.com/themistkhaokho
ติิดูต่ิอสุอบถึามื: โทุร. 06 1542 7555

www.facebook.com/EmpreoChiangmai

www.facebook.com/themistkhaokho
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Eureka Beach Caf  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คาเฟ่ดัูงทีุ�มีืรถึบ้านให้พั้กค้างคืนพ้ร้อมืมุืมืมือง Sea View ใกล้ัชิ่ดูติิดูทุะเลั  
ช่นิดูทีุ�นอนดููดูาวิฟังเสีุยงคลืั�น ตืิ�นมืาเห็นพ้ระอาทิุติย์ข้ึ�นเหนือผิ่วินำ�า 
พ้อออกจากติวัิรถึปุ�บกเ็จอช่ายหาดูปั�บ คนรกับรรยากาศสุบายๆ หาดูทุราย  
สุายลัมื แสุงแดูดู บอกเลัยว่ิาถ้ึาไดู้นอนค้างคนืในรถึบ้านข้อง Eureka Beach  
Caf  แลั้วิจะชิ่ลัขั้�นสุุดู เพ้ราะสุามืารถึช่มืวิิวิทุะเลัไดู้อย่างเต็ิมือิ�มืจาก 
บนทีุ�นอนกันเลัย ใครอยากกินบาร์บีคิวิซีฟู้ดูกมี็ืให้ล้ัอมืวิงปิ�งย่างบนช่ายหาดู 

Nice Nite Campervans x River อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

ถึ้าอยากไดู้อารมืณ์รถึบ้านแติ่ไมื่อยากเดิูนทุางไกลั แนะนำา 
Nice Nite Campervans x River ทีุ�ตัิ�งอยู่ติิดูริมืแมื่นำ�าเจ้าพ้ระยา 
ในจังหวัิดูพ้ระนครศรอียุธยา เพ้ราะข้บัรถึจากกรุงเทุพ้ฯ ไปแค่ชั่�วิโมืงกว่ิา 
ก็จะเจอกับบรรยากาศดีูๆ มีืรถึบ้านจอดูเรียงรายกลัางหมูื่แมืกไมื้ 
ให้อารมืณ์หนีเมืืองไปแคมืปิ�งเก๋ๆ แล้ัวิ ภายในรถึแต่ิลัะคันมีืครบทุุกสิุ�ง 

เคลั้าบรรยากาศสุดูชื่�นข้องลัมืทุะเลั อีกทัุ�งสิุ�งอำานวิยควิามืสุะดูวิกก็มีืให ้
ครบระดัูบมืาติรฐานโรงแรมื แลัะทีุ�หลัายคนปลืั�มืคือสุามืารถึพ้าน้องหมืา 
น้องแมืวิไปพั้กไดู้แบบฟรีๆ ไม่ืมีืช่าร์จเพิ้�มื 

ข้้อมูืลัเพิ้�มืเติิมื: www.mvcaravan.com/eureka
ติิดูต่ิอสุอบถึามื: โทุร. 09 5454 9441

เหมืือนห้องพั้กโรงแรมื ตัิ�งแติ่แอร์เย็นฉำ�าไปจนถึึงเครื�องทุำานำ�าอุ่น 
ในห้องนำ�า แถึมืยังมีืกิจกรรมืให้เลืัอกทุำาเพี้ยบ ไมื่วิ่าจะเป็นปิกนิก 
กลัางสุวิน อร่อยเพ้ลิันกับบาร์บีคิวิ หรือจะปั�นจักรยานไปช่มือุทุยาน 
ประวัิติิศาสุติร์ก็ไม่ืไกลักัน แลัะยังมีื Snack Room ให้รับประทุานข้นมื 
ข้องว่ิางแบบกรุบกริบไดู้ฟรีติลัอดู 24 ชั่�วิโมืง 

ข้้อมูืลัเพิ้�มืเติิมื: www.facebook.com/Nice-Nite-Campervans-x-
River-100151954788502

ติิดูต่ิอสุอบถึามื: โทุร. 08 7510 8116

www.facebook.com/eurekanitrocoffee

www.facebook.com/Nice-Nite-Campervans-x-River-
100151954788502
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กรุงเทพัประกันภััยมอบ้ทุนการศึึกษาต่่อเน่�องปีท่� 27  
คุณชั่ย โสุภณพ้นิช่ ประธานกรรมืการ บริษััทุ กรุงเทุพ้ประกันภัย จำากัดู (มืหาช่น) 

หรือ BKI แลัะประธานกรรมืการ มูืลันิธิกรุงเทุพ้ประกันภัย เป็นประธานมือบทุุนการศึกษัา 
ในระดัูบอุดูมืศึกษัา ประจำาปี 2563 รุ่นทีุ� 27 จำานวิน 40 ทุุน ให้แก่นักเรียนทีุ�ข้าดูแคลัน 
ทุุนทุรัพ้ย์ โดูยเป็นทุุนให้เปล่ัาทีุ�รวิมืค่าเล่ัาเรียน ค่าทีุ�พั้ก ค่าอาหาร แลัะค่าใช้่จ่ายอื�นๆ  
ทีุ�จำาเป็น โดูยบริษััทุฯ จะสุนับสุนุนติ่อเนื�องจนกวิ่าจะสุำาเร็จการศึกษัาระดูับปริญญาติรี  
ซึ�งทีุ�ผ่่านมืาตัิ�งแติ่ พ้.ศ. 2537 มีืนักเรียนไดู้รับทุุนไปแลั้วิรวิมืทัุ�งสิุ�นจำานวิน 653 ทุุน  
เป็นเงินทัุ�งสิุ�น 125,660,326 บาทุ ณ วัิดูดูอยธรรมืเจดีูย์ จังหวัิดูสุกลันคร เมืื�อวัินทีุ� 
4 กรกฎาคมื 2563

BKI และ IMH ร่วมลงนาม MOU 
การประกันภััยอุบั้ติ่เหตุ่กลุ่มโครงการ Vaccine Plus 

บริษััทุ กรุงเทุพ้ประกันภัย จำากัดู (มืหาช่น) หรือ BKI โดูยคุณปวีิณา จูช่วิน (ทีุ� 2 จากซ้าย)  
ผู้่ช่่วิยกรรมืการผู้่อำานวิยการใหญ่ แลัะคุณลัสุา โสุภณพ้นิช่ (ซ้ายสุุดู) ผู้่อำานวิยการ ธุรกิจนายหน้า แลัะบริษััทุ  
โรงพ้ยาบาลัอินเติอร์เมืดิูคัลั แคร์ แอนด์ู แล็ับ จำากัดู (มืหาช่น) หรือ IMH โดูย ดูร.สิุทุธิวัิติน์ กำากัดูวิงษ์ั 
(ทีุ�  2 จากข้วิา)  ประธานเจ้าหน้าทีุ�บริหาร แลัะคุณปรมืาภรณ์ ปวิโรจน์กจิ (ข้วิาสุุดู) รองประธานเจ้าหน้าทีุ�บริหาร 
ร่วิมืลังนามืบันทึุกข้้อติกลังควิามืร่วิมืมืือในโครงการ Vaccine Plus ซึ�งจะมือบประกันอุบัติิเหตุิแลัะสิุทุธิประโยช่น์ 
ให้แก่ลูักค้าในโครงการฯ ทีุ�อาคารกรุงเทุพ้ประกันภัย สุำานักงานใหญ่ ถึนนสุาทุรใต้ิ เมืื�อวัินทีุ� 8 กรกฎาคมื 2563

มอบ้สิินไหมประกันภััยความเส่ิ�ยงภััยทรัพัย์สิิน (IAR)
คุณธีรยุทุธ กิจวิรพั้ฒน์ ผู้่อำานวิยการ ธุรกิจสุาข้าแลัะการร่วิมืทุุน (ทีุ� 2 จากซ้าย) แลัะคุณสุุช่าติิ จิรายุวัิฒน์ 

(ซ้ายสุุดู) ทีุ�ปรึกษัา เป็นผู่้แทุนบริษััทุฯ มือบสุินไหมืทุดูแทุนประกันภัยควิามืเสีุ�ยงภัยทุรัพ้ย์สิุน (IAR) 
จำานวิน 1,081,146.60 บาทุ ให้แก่ บริษััทุ โรงสีุศรีสุกลัเพี้ยวิไรซ์ จำากัดู โดูยมีืคุณเกรียงศักดิู� วิรรัตินธรรมื 
(ทีุ� 2 จากข้วิา) กรรมืการผู้่จัดูการ เป็นผู้่รับมือบ จากกรณีเกิดูเหตุิลัมืพ้ายุพั้ดูทุำาให้อาคารไดู้รับควิามืเสีุยหาย  
แลัะมีืคุณกษัิพั้ฒน์ เขี้ยวิสุดู (ข้วิาสุุดู) ผู่้จัดูการธุรกิจสัุมืพั้นธ์ สุำานักธุรกิจสุกลันคร ธนาคารกรุงเทุพ้ 
ร่วิมืมือบสิุนไหมืทุดูแทุนแลัะเป็นสัุกขี้พ้ยาน ณ บริษััทุ โรงสีุศรีสุกลัเพี้ยวิไรซ์ จำากัดู อำาเภอเมืืองสุกลันคร 
จังหวัิดูสุกลันคร เมืื�อวัินทีุ� 16 กันยายน 2563

BKI ขยายเวลาผ่่อนชำำาระเบ่้�ยประกันภััย ช่ำวยเหล่อลูกค้าถึงสิิ�นปี 63 
บริษััทุ กรุงเทุพ้ประกันภัย จำากัดู (มืหาช่น) หรือ BKI ข้ยายระยะเวิลัาติามืมืาติรการช่่วิยเหลืัอลูักค้าในการผ่่อนผั่นการช่ำาระเบี�ยประกันภัยถึึงวัินทีุ� 

31 ธันวิาคมื 2563 จากเดิูมืทีุ�จะสิุ�นสุุดูในวัินทีุ� 31 กรกฎาคมื 2563 เพื้�อบรรเทุาควิามืเดืูอดูร้อนแลัะแบ่งเบาภาระข้องลูักค้าทีุ�ไดู้รับผ่ลักระทุบจากเศรษัฐกิจ 
แลัะผ่ลัพ้วิงจากสุถึานการณ์การระบาดูข้องโรคติิดูเชื่�อไวิรัสุโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้ร้อมืข้านรับกับนโยบายข้องสุำานักงานคณะกรรมืการกำากับแลัะสุ่งเสุริมื 
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สุำาหรับมืาติรการผ่่อนผั่นการช่ำาระเบี�ยประกันภัย

• ลูักค้าบุคคลัทีุ�ทุำาประกันภัยทุุกประเภทุทัุ�งกรมืธรรม์ืใหม่ืแลัะต่ิออายุ แลัะมีืเบี�ยประกันภัยตัิ�งแต่ิ 5,000 บาทุขึ้�นไป

• กรมืธรรม์ืประกันภัยทีุ�มีืผ่ลัคุ้มืครองตัิ�งแต่ิวัินทีุ� 1 สิุงหาคมื - 31 ธันวิาคมื 2563 แลัะช่ำาระเบี�ยประกันภัยภายในระยะเวิลัาทีุ�กำาหนดู

• สุามืารถึผ่่อนช่ำาระเบี�ยประกันภัยผ่่านบัติรเครดิูติทีุ�ร่วิมืรายการ 0% ไดู้นาน 4 เดืูอน หรือ 6 เดืูอน ไดู้แก่ ธนาคารกรุงเทุพ้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารกสิุกรไทุย ธนาคารซิตีิ�แบงก์ แลัะบัติรกรุงไทุย (KTC)

สุามืารถึดููรายลัะเอียดูการผ่่อนช่ำาระเบี�ยประกันภัยเพิ้�มืเติิมืไดู้ทีุ� 
www.bangkokinsurance.com/product/paychannel หรือสุอบถึามืโทุร. 0 2285 8888
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คร่�งแรกปี 63 BKI กำาไรพ่่ังกว่า 1,600 ล้านบ้าท เพ่ั�มข่�น 27.3%  
เพ้ราะควิามืร่วิมืมืือร่วิมืใจคือแรงผ่ลัักดูันทีุ�ทุำาให้เราก้าวิไปดู้วิยกัน จากผ่ลัการดูำาเนินงาน 

ข้องกรุงเทุพ้ประกันภัย งวิดู 6 เดืูอนแรกข้องปี 2563 ทีุ�มีืเบี�ยประกันภัยรับรวิมื 11,133.8 ล้ัานบาทุ  
เติิบโติร้อยลัะ 14.7 มีืกำาไรสุุทุธิ 1,601.1 ล้ัานบาทุ เพิ้�มืขึ้�นร้อยลัะ 27.3

 ดูร.อภิสิุทุธิ� อนันตินาถึรัติน กรรมืการแลัะประธานคณะผู้่บริหาร บริษััทุ กรุงเทุพ้ประกันภัย จำากัดู  
(มืหาช่น) หรือ BKI เผ่ยถึึงผ่ลัการดูำาเนินงานไติรมืาสุทีุ� 2 ข้องปี 2563 (เมื.ย.-มิื.ย.) มีืเบี�ยประกันภัยรับ 
รวิมื 4,997.7 ล้ัานบาทุ เมืื�อเปรียบเทีุยบกับช่่วิงเดีูยวิกันข้องปี 2562 เพิ้�มืขึ้�นร้อยลัะ 3.9 กำาไรสุุทุธิ 

กรุงเทุพ้ประกันภัยข้อข้อบพ้ระคุณลูักค้า/คู่ค้าทีุ�ให้การติอบรับวิารสุาร BKI News ฉบับอิเล็ักทุรอนิกส์ุ ทัุ�งนี� เพื้�อให้การสุ่งวิารสุารซึ�งประกอบดู้วิย 
ข้้อมูืลัข่้าวิสุาร การประช่าสัุมืพั้นธ์ โปรโมืชั่น แลัะสิุทุธิพิ้เศษัผ่่านทุางอีเมืลัข้องลูักค้า/คู่ค้าสุอดูคล้ัองกับ พ้.ร.บ.คุ้มืครองข้้อมูืลัสุ่วินบุคคลั พ้.ศ. 2562 
บริษััทุฯ จึงข้อสุอบถึามืควิามืประสุงค์การรับวิารสุาร BKI News ฉบับอิเล็ักทุรอนิกส์ุ ดัูงนี� 

จาก BKI ถ่งผ่้อ่านเพ่�อพรั้อม่เข้าสี่่่การับังคับใชุ ้

พ.รั.บ.คุ้ม่ครัองข้อม่่ลสี่่วันบุคคล

พ.ร.บ.คุ้มครอุงข้อุม่ล้ำสุ�วนบุคคล้ำกับการยกเล้ำิกหร่อุจึัด์การวารสุาร BKI News ฉบับอุิเล้ำ็กทรอุนิกสุ์

1. กรณีลัูกค้า/คู่ค้าติ้องการยกเลัิกการรับวิารสุาร BKI News ฉบับอิเลั็กทุรอนิกสุ์

2. กรณลีักูค้า/คูค้่าต้ิองการเปลัี�ยนแปลังอีเมืลั หรือเพ้ิ�มื/ลัดูจำานวินอเีมืลัในการรับวิารสุาร BKI News ฉบบัอเิลัก็ทุรอนิกส์ุ 
  สุามืารถึแจ้งควิามืประสุงค์ดัูงกลั่าวิ พ้ร้อมืชื่�อ-นามืสุกุลั แลัะอีเมืลัทีุ�ติ้องการยกเลิัก เปลีั�ยน หรือเพิ้�มื/ลัดู 
  สุ่งมืาไดู้ทีุ�อีเมืลั corp.comm1@bangkokinsurance.com หรือสุแกน QR Code 

การติด์ตามวารสุาร BKI News ฉบับอุิเล้ำ็กทรอุนิกสุ์

สุำาหรับลัูกค้า/คู่ค้า ผู่้ทีุ�อ่านวิารสุาร BKI News อย่างติ่อเนื�องในรูปแบบรูปเลั่มื ยังสุามืารถึติิดูติามือ่านไดู้ 
ในรูปแบบอิเลั็กทุรอนิกสุ์ติามื QR Code ทุี�แนบมืานี�

กรุงเทพัประกันภััยห่วงใย เร่งช่ำวยเหล่อผู้่ประสิบ้อุทกภััย  
คุณสุุกิจ เกตุิเตีิยน ผู่ ้จัดูการสุาข้าอุติรดิูติถึ์ ธุรกิจสุาข้าแลัะการร่วิมืทุุน ไดู้เป็นผู่ ้แทุนบริษััทุฯ 

ร่วิมืกับมูืลันิธิกรุงเทุพ้ประกันภัย ลังพื้�นทีุ�ช่่วิยเหลืัอผู่้ประสุบภัยโดูยนำาข้้าวิกลั่องจำานวินกวิ่า 1,000 กลั่อง 
มือบให้แก่ผู้่ประสุบอุทุกภัย เพื้�อบรรเทุาควิามืเดืูอดูร้อนจากเหตุิการณ์นำ�าทุ่วิมือย่างฉับพ้ลัันในพื้�นทีุ�ติำาบลัแม่ืสุา 
ติำาบลัปงสุนุก แลัะติำาบลัแม่ืข้ะนิง อำาเภอเวีิยงสุา จังหวัิดูน่าน เมืื�อวัินทีุ� 28 สิุงหาคมื 2563 ทีุ�ผ่่านมืา

 โดูยทีุ�ประชุ่มืคณะกรรมืการบริษััทุฯ ซึ�งไดู้ประชุ่มืเมืื�อ 
วัินทีุ� 14 สิุงหาคมื 2563 มีืมืติิให้จ่ายเงินปันผ่ลัระหว่ิางกาลั 
สุำาหรับผ่ลัประกอบการไติรมืาสุทีุ� 2 ปี 2563 แก่ผู่้ถึือหุ้น 
ในอัติราหุ้นลัะ 3 บาทุ

 สุำาหรับผ่ลัการดูำาเนินงานงวิดู 6 เดืูอนข้องปี 2563 
(มื.ค.-มิื.ย.) มีืเบี�ยประกันภัยรับรวิมื 11,133.8 ลั้านบาทุ 
เทีุยบกับช่่วิงเดีูยวิกันข้องปี 2562 เพิ้�มืข้ึ�นร้อยลัะ 14.7 
มีืกำาไรสุุทุธิจากการรับประกันภัยหลัังหักค่าใช่้จ่ายในการ 
ดูำาเนินงานแลั้วิ 893.3 ลั้านบาทุ เพิ้�มืข้ึ�นร้อยลัะ 74.9 
มีืรายไดู้สุุทุธิจากการลังทุุน 980.4 ล้ัานบาทุ เพิ้�มืขึ้�นร้อยลัะ  
12.6 มีืกำาไรก่อนค่าใช่้จ่ายภาษีัเงินไดู้ 1,873.7 ลั้านบาทุ 
เมืื�อหักค่าใช่้จ่ายภาษีัเงินไดู้แลั้วิ บริษััทุฯ มีืกำาไรสุุทุธิ  
1,601.1 ลั้านบาทุ เพิ้�มืข้ึ�นจากช่่วิงเดีูยวิกันข้องปี 2562 
ร้อยลัะ 27.3 แลัะมีืกำาไรต่ิอหุ้นขั้�นพื้�นฐาน 15.04 บาทุ

จากการรับประกันภัยหลัังหักค่าใช่้จ่ายในการ 
ดูำาเนินงานแล้ัวิ 564.8 ล้ัานบาทุ เพิ้�มืขึ้�นร้อยลัะ  
150.1 มีืรายไดู้สุุทุธิจากการลังทุุน 520.7 ล้ัานบาทุ 
เพิ้�มืขึ้�นร้อยลัะ 4.4 กำาไรก่อนค่าใช้่จ่ายภาษีัเงินไดู้ 
1,085.5 ล้ัานบาทุ แลัะเมืื�อหักค่าใช้่จ่ายภาษีัเงินไดู้ 
แล้ัวิ บริษััทุฯ มีืกำาไรสุุทุธิ 932.3 ล้ัานบาทุ เพิ้�มืขึ้�น 
ร้อยลัะ 37.9 กำาไรต่ิอหุ้นขั้�นพื้�นฐาน 8.76 บาทุ 




