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	 นัับเป็็นัวาระแห่่งชาติิทีีเดีียว	 เม่ื่�อรัฐบาลรณรงค์์และ 
ส่่งเส่ริมื่ให้่ป็ระชาชนัได้ีฉีีดีวัค์ซีีนัป้็องกัันัโค์วิดี-19	 เพ่ื่�อส่ร้าง
ภููมิื่ค้้์มื่กัันัห่มู่ื่	BKI	News	ฉีบับป็ระจำำาเด่ีอนัมิื่ถุ้นัายนั	2564	นีั�	
จึำงขอนัำาเส่นัอค์อลัมื่น์ั	 Cover	Story	 ว่าด้ีวยเร่�องของวัค์ซีีนั 
โค์วิดี-19	 ทีี�มีื่อยู่ในัปั็จำจ้ำบันั	 ทัี�งในัด้ีานัเทีค์โนัโลยีในักัารผลิติ	
ป็ระสิ่ทีธิิภูาพื่	และผลข้างเคี์ยงของแต่ิละชนิัดี	ซึี�งแติกัต่ิางกัันัไป็
แต่ิส่ามื่ารถุช่วยลดีอากัารร้นัแรงและป้็องกัันักัารเสี่ยชีวิติจำากั
กัารติิดีต่ิอของโรค์โค์วิดี-19	ได้ี	

	 จำากัส่ถุานักัารณ์กัารแพื่ร่ระบาดีของโรค์โค์วิดี-19	ดัีงกัล่าว
บริษััทีฯ	 ได้ีเป็็นัส่่วนัห่นึั�งในักัารช่วยเห่ล่อห่น่ัวยงานัต่ิางๆ 
ด้ีวยกัารมื่อบอ้ป็กัรณ์ทีางกัารแพื่ทีย์และของอ้ป็โภูค์บริโภูค์ 
ทีี�จำำาเป็็นัต่ิอผู้ป่็วย	บ้ค์ลากัรทีางกัารแพื่ทีย์	และป็ระชาชนัทัี�วไป็
เพ่ื่�อบรรเทีาวิกัฤติิค์รั�งนีั�ด้ีวย

	 นัอกัจำากันีั�ยังมีื่เร่�องกัารเค์ลมื่ป็ระกัันัภัูยทีี�เกีั�ยวกัับโค์วิดี-19	
และกัารฉีีดีวัค์ซีีนั	 รวมื่ถึุงข่าวส่ารทีี�น่ัาส่นัใจำของบริษััทีฯ 
ให้่ผู้อ่านัได้ีร่วมื่ติิดีติามื่กัันัเป็็นัป็ระจำำา	

	 อย่างไรก็ัติามื่	 BKI	News	 ฉีบับนีั�อยากัช่วยให้่ท้ีกัค์นั 
ผ่อนัค์ลายไป็กัับค์อลัมื่น์ั	Travel	ทีี�จำะพื่าไป็เย่อนั	10	ป็ระเทีศ
น่ัาอยู่ในัปี็นีั�	 เพ่ื่�อช่วยส่ร้างค์วามื่ส้่ขและช่วยเติิมื่เต็ิมื่ค์วามื่
เพื่ลิดีเพื่ลินัใจำ	

	 ในัช่วงเวลานีั�ป็ระเทีศไทียเราและทัี�วโลกัยังต้ิองรับม่ื่อกัับ
ส่ถุานักัารณ์กัารแพื่ร่ระบาดีของโรค์โค์วิดี-19	 อย่างแข็งขันั 
ดัีงนัั�นันัอกัจำากัร่วมื่กัันัเข้ารับกัารฉีีดีวัค์ซีีนัเพ่ื่�อส่ร้างภููมิื่ค้้์มื่กัันั
ห่มู่ื่แล้ว	 ท้ีกัค์นัก็ัต้ิองยกักัาร์ดีสู่งในักัารดูีแลส้่ขภูาพื่และ 
ส้่ขอนัามัื่ยของตินัเอง	ด้ีวยกัารใส่่ห่น้ัากัากัอนัามัื่ย	ห่มัื่�นัล้างม่ื่อ
ให้่ส่ะอาดีด้ีวยส่บู่ห่ร่อใช้ส่เป็รย์/เจำลแอลกัอฮอล์	 กิันัร้อนั 
ช้อนักัลาง	ออกักัำาลังกัาย	ไม่ื่ใช้สิ่�งของใดีๆ	ร่วมื่กัับผู้อ่�นั	และ
รักัษัาระยะห่่างส่มื่ำ�าเส่มื่อ

ส้ธิิดา มลิลา
Contributing Editor



กรุุงเทพปรุะกันภััยรุ่วมเป็นส่่วนหน่�ง
ในการุบรุรุเทาภััยโควิด-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดข้องโรคตัิดเช้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) ที�ปัจจุบันมีจำานวินผูู้้ตัิดเช้�อและผูู้้เสียชีวิิตัเพ่�มข้้�นเป็น 
จำานวินมาก ส่งผู้ลให้สถานพยาบาลต่ัางๆ ข้าดแคลนอ้ปกรณ์และเครื�องม้อในการรักษาผูู้้ป่วิย บริษัท กร้งเทพประกันภััย จำากัด (มหาชน) 
หรือ BKI จ้งร่วิมเป็นส่วินหน่�งในการช่วิยเหล้อผูู้้ป่วิยโควิิด-19 เพ่�อบรรเทาวิิกฤติัดังกล่าวิมาอย่างต่ัอเน้�องตัั�งแต่ัปี 2563 โดยในปี 2564 
บริษัทฯ ก็ยังคงให้การช่วิยเหล้อผู้่านการมอบอ้ปกรณ์ทางการแพทย์และเครื�องอ้ปโภัคบริโภัคต่ัางๆ ให้แก่สถานพยาบาลและช้มชนที�ได้รับ 
ผู้ลกระทบ ดังนี�

	 •	 มื่อบเค์ร่�องช่วยห่ายใจำชนิัดีค์วบค้์มื่ด้ีวยป็ริมื่าติรและค์วามื่ดัีนั
ส่ำาห่รับผู้ป่็วยทีารกัแรกัเกิัดีถึุงผู้ให่ญ่่	 รวมื่ถึุงผู้ป่็วยวิกัฤติิทีี�จำำาเป็็นั 
ต้ิองใช้เค์ร่�องช่วยห่ายใจำ	จำำานัวนั	2	เค์ร่�อง	ให้่แก่ัโรงพื่ยาบาลส่ม้ื่ทีรส่าค์ร
		 •	 มื่อบเค์ร่�องช่วยห่ายใจำอัติรากัารไห่ลสู่ง	 ร่้นั	 Airvo2	 ส่ำาห่รับ 
ผู้ให่ญ่่จำำานัวนั	12	เค์ร่�อง	ให้่แก่ัโรงพื่ยาบาลรามื่าธิิบดีีจำำานัวนั	4	เค์ร่�อง
โรงพื่ยาบาลราชวิถีุจำำานัวนั	4	 เค์ร่�อง	 โรงพื่ยาบาลนัพื่รัตินัราชธิานีั	
จำำานัวนั	 2	 เค์ร่�อง	 และโรงพื่ยาบาลธัิญ่บ้รีจำำานัวนั	 2	 เค์ร่�อง	 เพ่ื่�อใช้ 
ในักัารรักัษัาพื่ยาบาลผู้ป่็วยจำากัโรค์ติิดีเช่�อไวรัส่โค์โรนัา	2019	(โค์วิดี-19)	
รวมื่ถึุงผู้ป่็วยวิกัฤติิทีี�จำำาเป็็นัต้ิองใช้เค์ร่�องช่วยห่ายใจำ	

	 •	 มื่อบเค์ร่�องช่วยห่ายใจำชนิัดีค์วบค้์มื่ด้ีวยป็ริมื่าติรและค์วามื่ดัีนั
จำำานัวนั	1	เค์ร่�อง	ให้่แก่ัโรงพื่ยาบาลป็ระส่าทีเชียงให่ม่ื่	

	 •	 มื่อบช้ดี	 PPE	(Personal	Protective	Equipment)	 จำำานัวนั	 
1,000	 ช้ดี	 ให้่แก่ัส่ถุาบันักัารแพื่ทีย์ฉ้ีกัเฉิีนัแห่่งชาติิ	 เพ่ื่�อให้่เจ้ำาห่น้ัาทีี� 
ได้ีนัำาไป็ใช้ในักัารป้็องกัันักัารแพื่ร่ระบาดี	ลดีค์วามื่เสี่�ยงจำากักัารสั่มื่ผัส่
กัับผู้ป่็วยกัล่้มื่เสี่�ยง	และส่ามื่ารถุนัำาส่่งผู้ป่็วยติิดีเช่�อโค์วิดี-19	จำากับ้านั
ไป็สู่่โรงพื่ยาบาลได้ีอย่างป็ลอดีภัูย

	 •	 มื่อบอ้ป็กัรณ์และสิ่�งของจำำาเป็็นัต่ิางๆ	ได้ีแก่ั	ช้ดี	PPE	(Personal	
Protective	Equipment)	จำำานัวนั	800	 ช้ดี	นัำ�าด่ี�มื่	300	แพ็ื่กั	นัมื่ 
ไวติามิื่�ลค์์	300	แพ็ื่กั	ม้้ื่ง	100	ห่ลัง	ผ้าขนัห่นูั	400	ผ่นั	กัระดีาษัทิีชชู	
417	แพ็ื่กั	ภูาชนัะใส่่อาห่ารและแก้ัวนัำ�า	400	 ช้ดี	 ถุ้งขยะ	300	แพ็ื่กั	
มูื่ลค่์ารวมื่	300,000	 บาที	 ให้่แก่ัผู้ทีี�อยู่อาศัยในัช้มื่ชนัต่ิางๆ	 ในัเขติ
ค์ลองเติย	 ซึี�งได้ีรับผลกัระทีบจำากักัารแพื่ร่ระบาดีของโรค์ติิดีเช่�อไวรัส่
โค์โรนัา	2019	(โค์วิดี-19)	รวมื่ถึุงผู้ติิดีเช่�อโค์วิดี-19	ทีี�ส่่วนัให่ญ่่ยังกัักัตัิว
อยู่ภูายในัช้มื่ชนั	
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ส่่อง 6 วัคซีีนโควิด-19 
ปรุะส่ิทธิิภัาพและความหวังเพ่�อส่รุ้างภัูมิคุม้กันหมู่
จากสถานการณ์ข้องโรคโควิิด-19 ที�แพร่ระบาดอย่างร้นแรงไปทั�วิโลก จนส่งผู้ลให้ประเทศต่ัางๆ พยายามคิดค้นวัิคซีีนข้้�นมาเพ่�อยับยั�งโรคร้ายนี� 
ให้เร็วิที�ส้ดนั�น กล่าวิได้วิ่ามาถ่งปัจจุบันมีหลายบริษัทในตั่างประเทศสามารถพัฒนาและผู้ลิตัวิัคซีีนโควิิด-19 เป็นผู้ลสำาเร็จแล้วิหลายยี�ห้อ 
โดยแต่ัละยี�ห้อยังเป็นวิัคซีีนที�ใช้ลดอาการร้นแรงและป้องกันการเสียชีวิิตัจากการตัิดตั่อข้องโรคโควิิด-19 ได้เท่านั�น เน้�องจากตั้องรีบนำามาใช้
เป็นการเร่งด่วินก่อน ส่วินวัิคซีีนที�จะใช้สำาหรับการป้องกันจริงๆ ยังอยู่ในขั้�นตัอนข้องการศ่กษาวิิจัย ซ่ี�งต้ัองใช้ระยะเวิลาและรอควิามค้บหน้าต่ัอไป

อย่างไรก็ัติามื่	 วัค์ซีีนัโค์วิดี-19	 ดัีงกัล่าวนีั� 
ถุ่อเป็็นัค์วามื่ห่วังและทีางรอดีในักัารแก้ัปั็ญ่ห่า
กัารแพื่ร่ระบาดีของโรค์ทีี�เรากัำาลังเผชิญ่อยู่อย่าง
ป็ฏิิเส่ธิไม่ื่ได้ี	 ทีี�ส่ำาคั์ญ่ห่ากัป็ระชากัรได้ีรับกัาร
ฉีีดีถึุง	70%	 ของจำำานัวนัทัี�งห่มื่ดีก็ัจำะช่วยส่ร้าง
ภููมิื่ค้้์มื่กัันัห่มู่ื่ในัระดัีบป็ระเทีศได้ีมื่ากัทีีเดีียว	
โดียล่าส้่ดีมีื่วัค์ซีีนัโค์วิดี-19	 ทีี�ได้ีรับกัารขึ�นั
ทีะเบียนักัารใช้ฉ้ีกัเฉิีนัขององค์์กัารอนัามัื่ยโลกั	
(WHO)	แล้ว	6	ยี�ห้่อด้ีวยกัันั	(ข้อมูื่ล	ณ	เด่ีอนั
มิื่ถุ้นัายนั	2564)	ได้ีแก่ั	วัค์ซีีนัไฟเซีอร์	(Pfizer)	
โดียบริษััทีไฟเซีอร์-ไบโอเอ็นัเทีค์	 วัค์ซีีนัโมื่เดีอร์นัา
(Moderna)	 โดียบริษััทีโมื่เดีอร์นัา	 และวัค์ซีีนั
จำอห์่นัสั่นัแอนัด์ีจำอห์่นัสั่นั	(Johnson	&	Johnson)	
โดียบริษััทีจำอห์่นัสั่นัแอนัด์ีจำอห์่นัสั่นั	 จำากั
ส่ห่รัฐอเมื่ริกัา	 วัค์ซีีนัแอส่ติราเซีเนักัา	(Astra 
Zeneca)	 โดียบริษััทีแอส่ติราเซีเนักัา	 ร่วมื่กัับ
มื่ห่าวิทียาลัยออกัซี์ฟอร์ดี	 จำากัอังกัฤษั	 วัค์ซีีนั 
ซิีโนัฟาร์มื่	(Sinopharm)	 โดียส่ถุาบันัชีววัติถุ้ 

แห่่งกัร้งปั็กักิั�ง	 และวัค์ซีีนัซิีโนัแวค์	(Sinovac)	
โดียบริษััทีซิีโนัแวค์	ไบโอเทีค์	จำากัจีำนั	ซึี�งแต่ิละ
ยี�ห้่อจำะมื่กีัารใช้เทีค์โนัโลยใีนักัารผลติิทีี�แติกัติา่ง
กัันัออกัไป็	

โดียวัค์ซีีนัไฟเซีอร์และวัค์ซีีนัโมื่เดีอร์นัา	
เป็็นักัารผลิติโดียใช้วัค์ซีีนัชนิัดี	 mRNA	 ห่ร่อ
วัค์ซีีนัทีี�มีื่ส่่วนักัำากัับกัารส่รา้งโป็รตินีัของไวรสั่ทีี�
ก่ัอให่้โรค์โค์วิดี-19	 ฉีีดีเข้าไป็ในัร่างกัาย	 เม่ื่�อ
ร่างกัายไดี้รับวัค์ซีีนัแล้วกั็จำะส่ร้างโป็รติีนัทีี�
ส่ามื่ารถุกัระต้้ินักัารส่ร้างภููมิื่ค้้์มื่กัันัต่ิอเช่�อไวรัส่
ขึ�นัมื่าได้ี		

ส่ำาห่รับวัค์ซีีนัจำอห์่นัสั่นัแอนัด์ีจำอห์่นัสั่นั 
และวัค์ซีีนัแอส่ติราเซีเนักัาเป็็นักัารผลิติโดียใช้
วัค์ซีีนัชนิัดี	 Viral	Vector	 ห่ร่อวัค์ซีีนัทีี�ตัิดีต่ิอ 
ทีางพื่ันัธ้ิกัรรมื่	 โดียกัารใช้ส่ารทีางพื่ันัธ้ิกัรรมื่
ของไวรัส่ทีี�ก่ัอให้่เกิัดีโรค์โค์วิดี-19	 ใส่่เข้าไป็ในั
ตัิวของไวรัส่ไวรัลเวกัเติอร์	 แล้วฉีีดีเข้าไป็ในั

ร่างกัาย	 จำากันัั�นัไวรัลเวกัเติอร์จำะพื่าส่ารทีาง
พัื่นัธ้ิกัรรมื่เข้าไป็ในัเซีลล์	 ทีำาให่้เกัิดีกัารส่ร้าง
โป็รตีินัทีี�จำำาเพื่าะต่ิอเช่�อไวรัส่ทีี�กั่อให้่เกิัดีโรค์ 
โค์วิดี-19	ขึ�นั	และเม่ื่�อร่างกัายรับรู้ว่าโป็รตีินันัั�นั
เป็็นัสิ่�งแป็ลกัป็ลอมื่ก็ัจำะส่ร้างภููมิื่ค้้์มื่กัันัขึ�นัมื่า
เช่นัเดีียวกัันั

	 ส่่วนัวัค์ซีีนัซิีโนัฟาร์มื่และวัค์ซีีนัซิีโนัแวค์	
เป็็นักัารผลิติโดียใช้วัค์ซีีนัชนิัดี	 Inactivated	
Virus	ห่ร่อกัารใชเ้ช่�อไวรสั่ทีี�ถูุกัทีำาให้่ติายแลว้มื่า
ผส่มื่กัับส่ารกัระต้้ินัภููมิื่	 เพ่ื่�อฉีีดีกัระต้้ินัให้่
ร่างกัายส่ร้างภููมิื่ค้้์มื่กัันัต่ิอเช่�อไวรัส่ทีี�ก่ัอให่้เกิัดี
โรค์โค์วิดี-19	ได้ีนัั�นัเอง	

	 ดัีงนัั�นัจำากัเทีค์โนัโลยีซึี�งใช้ในักัารผลิติ
วัค์ซีีนัโค์วิดี-19	 ทีี�แติกัต่ิางกัันั	 จึำงทีำาให้่วัค์ซีีนั
แต่ิละยี�ห้่อมีื่ป็ระสิ่ทีธิิภูาพื่ในักัารป้็องกัันั	ค์วามื่
เห่มื่าะส่มื่ของอาย้ในักัารฉีีดี	 และผลข้างเคี์ยง
แติกัต่ิางกัันัติามื่ไป็ด้ีวย	ดัีงนีั�
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วิัคซีีน
ไฟเซีอร์

วิธีการฉีีดช่ือวัคซีีน ช่วงอายุ
ท่ีแนะนำา

ประสิทธิภาพ ผลข้างเคียง ผลต่อร่างกาย
โดยรวม

ใครไม่ควรฉีีด

2	เข็มื่	
ห่่างกัันั	3	สั่ป็ดีาห์่

12	ปี็ขึ�นัไป็ 95%	
(ติรวจำเม่ื่�อ	7	วันั	

ห่ลังจำากัได้ีรับเข็มื่ทีี�	2)

	ป็วดี	บวมื่	แดีง
บริเวณทีี�ฉีีดี

ผู้ทีี�มีื่อากัารแพ้ื่ร้นัแรง
ต่ิอส่่วนัป็ระกัอบของ
วัค์ซีีนั	ส่าร	PEG	ห่ร่อ
ส่าร	Polysorbate	ห่ร่อ
มีื่อากัารแพ้ื่ร้นัแรง 
เม่ื่�อฉีีดีเข็มื่แรกั

ผู้ทีี�มีื่อากัารแพ้ื่ร้นัแรง
ต่ิอส่่วนัป็ระกัอบของ
วัค์ซีีนั	ส่าร	PEG	ห่ร่อ
ส่าร	Polysorbate	ห่ร่อ
มีื่อากัารแพ้ื่ร้นัแรง 
เม่ื่�อฉีีดีเข็มื่แรกั

ผู้ทีี�มีื่อากัารแพ้ื่ร้นัแรง
ต่ิอส่่วนัป็ระกัอบของ
วัค์ซีีนั

ผู้ทีี�มีื่อากัารแพ้ื่ร้นัแรง
ต่ิอส่่วนัป็ระกัอบของ
วัค์ซีีนั	 ห่ร่อกัำาลังมีื่ 
ไข้สู่ง

ผู้ทีี�ขณะนัั�นัมีื่กัารติิดีเช่�อ
ก่ัอโรค์โค์วิดี-19

ผู้ทีี�ขณะนัั�นัมีื่กัารติิดีเช่�อ
ก่ัอโรค์โค์วิดี-19

ห่นัาวสั่�นั	ป็วดีหั่ว	
อ่อนัเพื่ลีย

วิัคซีีน
โมเดอร์นา

วิัคซีีน
จอห์นสันแอนด์

จอห์นสัน

วิัคซีีน
แอสตัราเซีเนกา

วิัคซีีน
ซีิโนฟาร์ม

วิัคซีีน
ซีิโนแวิค

2	เข็มื่	
ห่่างกัันั	4	สั่ป็ดีาห์่

1	เข็มื่

2	เข็มื่
ห่่างกัันั	4-12	
สั่ป็ดีาห์่

2	เข็มื่	
ห่่างกัันั	3	สั่ป็ดีาห์่

2	เข็มื่	
ห่่างกัันั	2	สั่ป็ดีาห์่

18	ปี็ขึ�นัไป็

18	ปี็ขึ�นัไป็

18	ปี็ขึ�นัไป็

18	ปี็ขึ�นัไป็

18-59	ปี็

94.1%	
(ติรวจำเม่ื่�อ	14	วันั	

ห่ลังจำากัได้ีรับเข็มื่ทีี�	2)

66.9%	
(ติรวจำเม่ื่�อ	14	วันั

ห่ลังจำากัได้ีรับวัค์ซีีนั)

70.4%	
(ติรวจำเม่ื่�อ	15	วันั	

ห่ลังจำากัได้ีรับเข็มื่ทีี�	2)

79.4%	
(ติรวจำเม่ื่�อ	14	วันั	

ห่ลังจำากัได้ีรับเข็มื่ทีี�	2)

50.4%	
(ติรวจำเม่ื่�อ	14	วันั	

ห่ลังจำากัได้ีรับเข็มื่ทีี�	2)

	ป็วดี	บวมื่	แดีง
บริเวณทีี�ฉีีดี

ป็วดี	
บริเวณทีี�ฉีีดี	

ป็วดี	
บริเวณทีี�ฉีีดี	

ป็วดี	
บริเวณทีี�ฉีีดี	

ป็วดี	
บริเวณทีี�ฉีีดี	

ห่นัาวสั่�นั	ป็วดีหั่ว	
อ่อนัเพื่ลีย

ป็วดีหั่ว	ไข้สู่ง	
ป็วดีกัล้ามื่เน่ั�อ	

อ่อนัเพื่ลีย	ค์ล่�นัไส้่

ป็วดีหั่ว	อ่อนัเพื่ลีย	
ป็วดีกัล้ามื่เน่ั�อ	
ไข้สู่ง	ห่นัาวสั่�นั	

ป็วดีติามื่ข้อ	ค์ล่�นัไส้่

ป็วดีหั่ว	อ่อนัเพื่ลีย

ป็วดีหั่ว	อ่อนัเพื่ลีย

ส่ำาห่รับกัารเติรียมื่ตัิวก่ัอนัไป็ฉีีดีวัค์ซีีนัโค์วิดี-19	
นัั�นักัระทีรวงส่าธิารณส้่ขมีื่ข้อแนัะนัำา	7	ข้อ	ได้ีแก่ั

1.	งดีออกักัำาลังกัายห่นัักั	ห่ร่อยกัของห่นัักั
และนัอนัห่ลับพัื่กัผ่อนัให้่เพีื่ยงพื่อ	2	 วันัก่ัอนั 
และห่ลังกัารฉีีดีวัค์ซีีนั	

2.	วันัทีี�ฉีีดีค์วรด่ี�มื่นัำ�าอย่างน้ัอย	500-1,000	
ซีีซีี	งดีชา	กัาแฟ	ห่ร่อของทีี�มีื่กัาเฟอีนั	รวมื่ถึุง
เค์ร่�องด่ี�มื่ทีี�มีื่แอลกัอฮอล์	

3.	 ฉีีดีแขนัข้างทีี�ไม่ื่ค่์อยถุนััดี	 และห่ลังฉีีดี 
2	วันัอย่าใช้แขนันัั�นั	อย่าเกัร็งยกัของห่นัักั	

4.	 ห่ลังฉีีดีแล้วเจ้ำาห่น้ัาทีี�จำะให้่รอดูีอากัาร 
ในับริเวณทีี�ฉีีดี	30	นัาทีี 	

5.	ถุ้ามีื่ไข้	ห่ร่อป็วดีเม่ื่�อยมื่ากัจำนัทีนัไม่ื่ไห่ว

ส่ามื่ารถุกัินัยาพื่าราเซีติามื่อลขนัาดี	 500	
มิื่ลลิกัรัมื่	ค์รั�งละ	1	เม็ื่ดีซีำ�าได้ีถุ้าจำำาเป็็นั	แต่ิให้่
ห่่าง	6	ชั�วโมื่ง	ห้่ามื่กิันัยาพื่วกั	Brufen,	Arcoxia,	
Celebrex	เด็ีดีขาดี	

6.	กัารฉีีดีวัค์ซีีนัโค์วิดี-19	ค์วรห่่างกัับวัค์ซีีนั
ป้็องกัันัโรค์ไข้ห่วัดีให่ญ่่อย่างน้ัอย	1	เด่ีอนั

7.	 ถุ้ากิันัยาละลายลิ�มื่เล่อดีอยู่ส่ามื่ารถุกิันัยา
ได้ีติามื่ป็กัติิ	 แต่ิเม่ื่�อฉีีดียาแล้วให้่กัดีนิั�งติรง
ติำาแห่น่ังทีี�ฉีีดีต่ิออีกั	1	นัาทีี

จึำงเห็่นัไดี้ว่าวัค์ซีีนัโค์วิดี-19	 ทัี�ง	6	 ชนิัดีมีื่
ป็ระสิ่ทีธิิภูาพื่โดียรวมื่ในักัารช่วยบรรเทีาอากัาร
ร้นัแรงและป็อ้งกัันักัารเส่ยีชีวิติจำากัโรค์โค์วดิี-19	
ได้ีในัระดัีบทีี�ดีี	 มีื่ค์วามื่ป็ลอดีภัูยสู่ง	 และกัาร 

เติรียมื่ตัิวก่ัอนัไป็ฉีีดีไม่ื่ย่้งยากัแต่ิอย่างใดี	 ดัีงนัั�นั
ระห่ว่างทีี�นัานัาป็ระเทีศกัำาลังเดิีนัห่น้ัาพัื่ฒนัา
วัค์ซีีนัทีี�ส่ามื่ารถุป้็องกัันัโรค์นีั�ได้ีอย่างเด็ีดีขาดี	
วัค์ซีีนัโค์วิดี-19	 ซึี�งเรามีื่อยู่ในัเวลานีั�ก็ัถุ่อเป็็นั
ค์วามื่ห่วงัและทีางรอดีในักัารส่รา้งภููมิื่ค้้์มื่กัันัห่มู่ื่
เพ่ื่�อต่ิอสู้่กัับส่ถุานักัารณ์ของโรค์ทีี�ยังค์งแพื่ร่-
ระบาดีอย่างเต็ิมื่ทีี�แล้ว

ข้้อมููลอ้างอิง: www.sarakadeelite.com, 
www.hfocus.org, www.voathai.com, www.
bbc.com, www.bangkokbiznews.com, 
www.med.cmu.ac.th, กรมูอนามัูย กระทรวง
สาธารณสุข้, สำานักข่้าวอินโฟเควสท์
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เพราะสถานการณ์โรคติัดเช้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) ยังคงดำาเนินต่ัอเน้�อง ประกอบกับการพบผูู้้ป่วิยจำานวินไม่น้อยในสถานการณ์ปัจจุบัน
กร้งเทพประกันภััยจ้งเตัรียมพร้อมให้ข้้อมูลเกี�ยวิกับเอกสารการเคลมประกันภััยที�เกี�ยวิกับโรคโควิิด-19 ที�จำาเป็นและสำาคัญ เพ่�อประกอบพ่จารณา
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เอกส่ารุการุเคลมปรุะกันภััยโควิด-19

เอกสารพ่�นฐานที�ใช้ประกอบการพ่จารณาท้กกรณี 
	 	 •	แบบฟอร์มื่กัารเรียกัร้องสิ่นัไห่มื่ทีดีแทีนั	
	 	 •	ส่ำาเนัาบัติรป็ระชาชนัของผู้เอาป็ระกัันัภัูยพื่ร้อมื่รับรองส่ำาเนัาถูุกัต้ิอง	
	 	 •	ส่ำาเนัาห่น้ัาแรกัส่ม้ื่ดีบัญ่ชีของผู้เอาป็ระกัันัภัูย	(บัญ่ชีออมื่ทีรัพื่ย์/กัระแส่รายวันั)	
	 	 •	ส่ำาเนัาบัติรป็ระชาชนัและส่ำาเนัาทีะเบียนับ้านัผู้รับป็ระโยชน์ัพื่ร้อมื่รับรองส่ำาเนัาถูุกัต้ิอง	(กัรณีเสี่ยชีวิติ)	

หมวิด 1 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำาหรับกรณีตัรวิจพบวิ่าเป็นโรคตัิดเช้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) 
  
  การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
	 	 •	ต้ินัฉีบับห่ร่อส่ำาเนัาผลแล็บทีี�ระบ้ว่าติิดีเช่�อไวรัส่โค์โรนัา	2019	(โค์วิดี-19)										
	 	 •	ต้ินัฉีบับห่ร่อส่ำาเนัาแฟ้มื่ป็ระวัติิกัารรักัษัาพื่ยาบาล																																															
	 	 •	ต้ินัฉีบับห่ร่อส่ำาเนัาใบรายงานัแพื่ทีย์ทีี�ระบ้อากัารส่ำาคั์ญ่	ผลกัารวินิัจำฉัียและกัารรักัษัา	

รายการเอกสารประกอบพ่จารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

รายการท่ีระบุต่อไปน้ีเป็นเพียงรายการเอกสารประกอบพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯ อาจร้องขอข้อมูลหรือหลักฐานเพ่ิมเติม
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  ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)                 
	 	 •	ต้ินัฉีบับห่ร่อส่ำาเนัาผลแล็บทีี�ระบ้ว่าติิดีเช่�อไวรัส่โค์โรนัา	2019	(โค์วิดี-19)										
	 	 •	ต้ินัฉีบับห่ร่อส่ำาเนัาแฟ้มื่ป็ระวัติิกัารรักัษัาพื่ยาบาล																																																		
	 	 •	ต้ินัฉีบับห่ร่อส่ำาเนัาใบรายงานัแพื่ทีย์ทีี�ระบ้อากัารส่ำาคั์ญ่	ผลกัารวินิัจำฉัียและกัารรักัษัา	
	 	 •	ต้ินัฉีบับใบเส่ร็จำรับเงินัทีี�แส่ดีงรายกัารค่์าใช้จ่ำาย	ห่ร่อใบส่ร้ป็ปิ็ดีห่น้ัางบกัับใบเส่ร็จำรับเงินั	

  การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว 
	 	 •	ต้ินัฉีบับห่ร่อส่ำาเนัาผลแล็บทีี�ระบ้ว่าติิดีเช่�อไวรัส่โค์โรนัา	2019	(โค์วิดี-19)
	 	 •	ต้ินัฉีบับห่ร่อส่ำาเนัากัารวินิัจำฉัียทีี�ระบ้ว่ากัารเจ็ำบป่็วยระยะส้่ดีท้ีาย	และ/ห่ร่อ	ภูาวะโค์ม่ื่า	และ/ห่ร่อ	ภูาวะส่มื่องติาย
	 	 	 และระบบป็ระส่าทีล้มื่เห่ลวทีี�มีื่ส่าเห่ต้ิมื่าจำากัโรค์ติิดีเช่�อไวรัส่โค์โรนัา	2019	(โค์วิดี-19)	
	 	 •	ต้ินัฉีบับห่ร่อส่ำาเนัาแฟ้มื่ป็ระวัติิกัารรักัษัาพื่ยาบาล
	 	 •	ต้ินัฉีบับห่ร่อส่ำาเนัาใบรายงานัแพื่ทีย์ทีี�ระบ้อากัารส่ำาคั์ญ่	ผลกัารวินิัจำฉัียและกัารรักัษัา	

  ค่าใช้จ่ายตรวจหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำาหรับบุคคลในครอบครัวของผู้ได้รับความคุ้มครอง 
	 	 •	ต้ินัฉีบับห่ร่อส่ำาเนัาแฟ้มื่ป็ระวัติิกัารรักัษัาพื่ยาบาลของผู้ได้ีรับค์วามื่ค้้์มื่ค์รอง														
	 	 •	ต้ินัฉีบับห่ร่อส่ำาเนัาใบรายงานัแพื่ทีย์ทีี�ระบ้อากัารส่ำาคั์ญ่	ผลกัารวินิัจำฉัียและกัารรักัษัาของผู้ได้ีรับค์วามื่ค้้์มื่ค์รอง
	 	 •	ต้ินัฉีบับห่ร่อส่ำาเนัาใบรายงานัแพื่ทีย์ทีี�ระบ้อากัารส่ำาคั์ญ่	ผลกัารวินิัจำฉัียและกัารรักัษัาของบ้ค์ค์ลในัค์รอบค์รัว	
	 	 •	ต้ินัฉีบับใบเส่ร็จำรับเงินัทีี�แส่ดีงรายกัารค่์าใช้จ่ำาย	ห่ร่อใบส่ร้ป็ปิ็ดีห่น้ัางบกัับใบเส่ร็จำรับเงินัของบ้ค์ค์ลในัค์รอบค์รัว	

  ค่าใช้จ่ายเพ่ือทำาความสะอาดสถานท่ีเอาประกันภัย        
	 	 •	ต้ินัฉีบับห่ร่อส่ำาเนัาแฟ้มื่ป็ระวัติิกัารรักัษัาพื่ยาบาลของผู้ได้ีรับค์วามื่ค้้์มื่ค์รอง											
	 	 •	ต้ินัฉีบับห่ร่อส่ำาเนัาใบรายงานัแพื่ทีย์ทีี�ระบ้อากัารส่ำาคั์ญ่	ผลกัารวินิัจำฉัียและกัารรักัษัาของผู้ได้ีรับค์วามื่ค้้์มื่ค์รอง	
	 	 •	ต้ินัฉีบับใบเส่ร็จำรับเงินัส่ำาห่รับค่์าใช้จ่ำายในักัารทีำาค์วามื่ส่ะอาดี	รวมื่ถึุงนัำ�ายาฆ่่าเช่�ออ้ป็กัรณ์ทีำาค์วามื่ส่ะอาดี	เป็็นัต้ินั	
	 	 •	ส่ำาเนัาทีะเบียนับ้านัของผู้ได้ีรับค์วามื่ค้้์มื่ค์รอง	

หมวิด 2 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำาหรับกรณีได้รับผู้ลกระทบจากการฉีดวัิคซีีนป้องกันโรคตัิดเช้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) 
  
  ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
	 	 •	ต้ินัฉีบับห่ร่อส่ำาเนัาแฟ้มื่ป็ระวัติิกัารรักัษัาพื่ยาบาล																																																	
	 	 •	ต้ินัฉีบับห่ร่อส่ำาเนัาใบรายงานัแพื่ทีย์ทีี�ระบ้อากัารส่ำาคั์ญ่	ผลกัารวินิัจำฉัียและกัารรักัษัา	
	 	 •	ต้ินัฉีบับใบเส่ร็จำรับเงินัทีี�แส่ดีงรายกัารค่์าใช้จ่ำาย	ห่ร่อใบส่ร้ป็ปิ็ดีห่น้ัางบกัับใบเส่ร็จำรับเงินั	
  
  เงินปลอบขวัญสำาหรับผู้ป่วยในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน 
	 	 •	ต้ินัฉีบับห่ร่อส่ำาเนัาแฟ้มื่ป็ระวัติิกัารรักัษัาพื่ยาบาล	
	 	 •	ต้ินัฉีบับห่ร่อส่ำาเนัาใบรายงานัแพื่ทีย์ทีี�ระบ้อากัารส่ำาคั์ญ่	ผลกัารวินิัจำฉัียและกัารรักัษัา	

  การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว 
	 	 •	ต้ินัฉีบับห่ร่อส่ำาเนัากัารวินิัจำฉัียทีี�ระบ้ว่ากัารเจ็ำบป่็วยระยะส้่ดีท้ีาย	และ/ห่ร่อ	ภูาวะโค์ม่ื่า	และ/ห่ร่อ	ภูาวะส่มื่องติายและ
	 	 	 ระบบป็ระส่าทีล้มื่เห่ลวทีี�มีื่ส่าเห่ต้ิมื่าจำากัผลกัระทีบจำากักัารฉีีดีวัค์ซีีนัป้็องกัันัโรค์ติิดีเช่�อไวรัส่โค์โรนัา	2019	(โค์วิดี-19)	
	 	 •	ต้ินัฉีบับห่ร่อส่ำาเนัาแฟ้มื่ป็ระวัติิกัารรักัษัาพื่ยาบาล		 	 	 	 	 				 
	 	 •	ต้ินัฉีบับห่ร่อส่ำาเนัาใบรายงานัแพื่ทีย์ทีี�ระบ้อากัารส่ำาคั์ญ่	ผลกัารวินิัจำฉัียและกัารรักัษัา

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.bangkokinsurance.com/claim/request-compensation-covid19
จัดส่งเอกสารการเคลมประกันภัย: ส่วนสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ ฝ่่ายสินไหมทดแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย
25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรืออีเมล bki_claim@bangkokinsurance.com 
โทร. 0 2285 8888 กด 3 และกด 3 ในวันและเวลาทำาการ
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ไม่กี�ปีมานี� กัญชา กัญชง กลายเป็นเทรนด์ที�ได้รับควิามสนใจทั�วิโลก 
รวิมถ่งในประเทศไทยด้วิย นำามาสู่การออกกฎหมายเพ่�อให้สามารถ 
ปลูกใช้ในทางการแพทย์ งานวิิจัย และเชิงพาณิชย์อย่างกวิ้างข้วิาง 
หลายคนจ้งให้ควิามสนใจมาก แตั่ก่อนจะลงท้นปลูกจริงๆ เรามา 
ทำาควิามรู้จักพ่ชสองชนิดนี�ให้ถ่องแท้เสียก่อน

กัญชา กัญชง 
พ่ชเศรุษฐกิจตััวใหม่ 
ที�น่าจับตัามอง

กัญชา กัญชง คล้ายแต่ไม่เหมือน
	 เริ�มื่แรกัมื่าทีำาค์วามื่เข้าใจำก่ัอนัว่ากััญ่ชาและกััญ่ชงมีื่ต้ินักัำาเนิัดีจำากั 
พ่ื่ชส่ก้ัลเดีียวกัันั	ค่์อ	แค์นันัาบิส่	(Cannabis)	เม่ื่�อมื่องผ่านัๆ	จำะมีื่ค์วามื่
ค์ล้ายค์ลึงกัันั	แต่ิค์วามื่จำริงมีื่ลักัษัณะทีางกัายภูาพื่แติกัต่ิางพื่อส่มื่ค์วร	
	 กััญ่ชา	ห่ร่อภูาษัาอังกัฤษัเรียกัว่ามื่าริฮวานัา	(Marijuana)	ลักัษัณะ
ของต้ินัจำะสู่งไม่ื่เกิันั	2	 เมื่ติร	 ต้ินัเตีิ�ย	 กิั�งก้ัานัเกัาะเป็็นัพ่้ื่มื่	 ใบแค์บยาว 
สี่เขียวจัำดี	 มีื่	5-7	 แฉีกั	 ใบเรียงตัิวชิดีกัันั	 จำะออกัดีอกัเม่ื่�ออาย้ป็ระมื่าณ 
3	เด่ีอนั	และช่อดีอกัมีื่ยางมื่ากั	เป็็นัพ่ื่ชทีี�ต้ิองกัารกัารดูีแลอย่างใกัล้ชิดีและ
ค์วรมีื่กัารค์วบค้์มื่อ้ณห่ภููมิื่ให้่มีื่ส่ภูาพื่อ่้นัและช่�นั	
	 กััญ่ชง	 ห่ร่อภูาษัาอังกัฤษัเรียกัว่าเฮมื่พื่์	(Hemp)	 ลักัษัณะของติ้นั 
สู่งมื่ากักัว่า	2	 เมื่ติร	 ลำาต้ินัสู่งเรียว	 แติกักิั�งก้ัานัน้ัอย	 ใบให่ญ่่แค์บยาว 
สี่เขียวอ่อนั	 มีื่ป็ระมื่าณ	7-11	 แฉีกั	 ใบเรียงตัิวห่่างๆ	 ออกัดีอกัเม่ื่�ออาย้
มื่ากักัว่า	4	 เด่ีอนั	 และช่อดีอกัมีื่ยางไม่ื่มื่ากั	 พ่ื่ชชนิัดีนีั�ป็ลูกัได้ีง่ายในั 
ห่ลากัห่ลายส่ภูาพื่ภููมิื่อากัาศ	ไม่ื่ต้ิองดูีแลมื่ากั

ประโยชน์หลากหลายกว่าท่ีคิด
	 นัอกัจำากักััญ่ชา	 กััญ่ชงมีื่ลักัษัณะค์ล้ายค์ลึงกัันัแล้ว	 ทัี�งคู่์ยังมีื่ 
ส่ารเค์มีื่ทีี�เป็็นัองค์์ป็ระกัอบส่ำาคั์ญ่	2	ชนิัดีเห่ม่ื่อนักัันั	ค่์อ	ส่ารเติติราไฮโดีร
แค์นันัาบินัอล	(Tetrahydrocannabinol	ห่ร่อ	THC)	และส่ารแค์นันัาบินัอยด์ี
(Cannabidiol	ห่ร่อ	CBD)	แต่ิมีื่ในัป็ริมื่าณแติกัต่ิางกัันั	
	 ส่ำาห่รับกััญ่ชาจำะมีื่ส่ารเติติราไฮโดีรแค์นันัาบินัอลป็ริมื่าณสู่ง	
ป็ระมื่าณ	1-10%	แต่ิในักััญ่ชงมีื่ส่ารตัิวเดีียวกัันันีั�ติำ�ามื่ากั	ส่ารชนิัดีนีั�มีื่ฤทีธิิ�ต่ิอ
จิำติป็ระส่าที	ทีำาให้่รู้สึ่กัส่บาย	ผ่อนัค์ลาย	และเค์ลิบเค์ลิ�มื่	ในัทีางกัารแพื่ทีย์
จึำงนัำามื่าใช้ลดีอากัารป็วดีแบบฉัีบพื่ลันัและแบบเร่�อรัง	 รักัษัาผลข้างเคี์ยง
จำากักัารทีำาเค์มื่ีบำาบัดี	 ยับยั�งกัารเติิบโติในัเซีลล์มื่ะเร็ง	 รวมื่ทัี�งใช้เพิื่�มื่ 
ค์วามื่อยากัอาห่าร
	 ส่่วนักััญ่ชงมีื่ส่ารแค์นันัาบินัอยด์ีป็ระมื่าณ	2%	 มีื่ฤทีธิิ�ต้ิานักัารชักั 

ทีำาให้่ง่วง	 และลดีกัารกัระวนักัระวาย	 เม่ื่�อส่กััดีออกัมื่าใช้ป็ระโยชน์ัทีาง 
กัารแพื่ทีย์ได้ีห่ลายป็ระกัาร	ตัิ�งแต่ิช่วยลดีอากัารป็วดี	แก้ัอากัารนัอนัไม่ื่ห่ลับ
จำนัถึุงแก้ัอากัารโรค์ลมื่ชักั	
	 จำากัป็ระโยชนั์ทีางกัารแพื่ทีย์ดัีงกัล่าวจำึงนัำามื่าสู่่กัารแกั้ไขและ 
ออกักัฎห่มื่ายเพ่ื่�อป็ลดีล็อกัให้่ป็ลูกัได้ี	ซึี�งไม่ื่ได้ีห่มื่ายค์วามื่ว่าพ่ื่ช	2	ชนิัดีนีั�
ถูุกัถุอดีออกัจำากัรายช่�อยาเส่พื่ติิดีแล้ว	 แต่ิห่มื่ายถึุงกัารอน้ัญ่าติให้่ใช้
ป็ระโยชนั์ไดี้ภูายใต้ิกัรอบกัฎห่มื่าย	 โดียทีี�ช่อดีอกัและเมื่ล็ดียังถุ่อเป็็นั 
ยาเส่พื่ติิดี	 ขณะทีี�ใบ	 ต้ินั	 รากั	 และส่่วนัอ่�นัๆ	 ส่ามื่ารถุนัำาไป็ทีำาเป็็นั 
ยาส่ม้ื่นัไพื่ร	อาห่าร	เค์ร่�องส่ำาอาง	ห่ร่อต่ิอยอดีงานัศึกัษัาวิจัำยต่ิางๆ	ได้ี

การปลูกและลงทุนในพืชเศรษฐกิจตัวใหม่
	 อีกัสิ่�งห่นึั�งทีี�ต้ิองทีราบค่์อกัารป็ลูกั	 ส่กััดี	 และผลิติของกััญ่ชา	 กััญ่ชง 
จำะต้ิองขออน้ัญ่าติจำากักัองค์วบค้์มื่วัติถุ้เส่พื่ติิดี	 ส่ำานัักังานัอาห่ารและยา	
กัระทีรวงส่าธิารณส้่ข	ห่ร่อห่น่ัวยงานัราชกัารทีี�เกีั�ยวข้องเท่ีานัั�นั	
	 ส่ำาห่รับกัารขอป็ลูกักััญ่ชาจำะรัดีก้ัมื่และเข้มื่งวดีกัว่า	 โดียเฉีพื่าะ
วัติถุ้ป็ระส่งค์์ต้ิองเป็็นัไป็เพ่ื่�อป็ระโยชน์ัของทีางราชกัาร	 กัารแพื่ทีย์ 
กัารรักัษัาผู้ป่็วย	ห่ร่อกัารศึกัษัาวิจัำยเท่ีานัั�นั	 ทีี�ส่ำาคั์ญ่ผู้ย่�นัขอป็ลูกัต้ิองเป็็นั
ห่น่ัวยงานัของรัฐ	ส่ถุาบันัอ้ดีมื่ศึกัษัา	ห่ร่อเกัษัติรกัรทีี�รวมื่กัล่้มื่เป็็นัวิส่าห่กิัจำ
ช้มื่ชนัทีี�ขออน้ัญ่าติร่วมื่กัับห่นั่วยงานัของรัฐ	 อีกัทัี�งต้ิองมื่ีสั่ญ่ญ่ากัับ 
ห่น่ัวยงานัของรัฐห่ร่อส่ถุาบันัอ้ดีมื่ศึกัษัา	ติลอดีจำนัเง่�อนัไขของส่ถุานัทีี�ป็ลูกั
และกัารค์วบค้์มื่ดูีแลอย่างชัดีเจำนั	
	 ส่่วนักััญ่ชง	วัติถุ้ป็ระส่งค์์ของกัารป็ลูกัเปิ็ดีกัว้าง	โดียป็ลูกัเพ่ื่�อป็ระโยชน์ั
ห่น่ัวยงานัรัฐ	ป็ระโยชน์ัจำากัเส้่นัใยติามื่ป็ระเพื่ณี	วัฒนัธิรรมื่	ห่ร่อวิถีุชีวิติ	
และใช้ในัค์รอบค์รัว	 ป็ระโยชนั์เชิงพื่าณิชย์ห่ร่ออ้ติส่าห่กัรรมื่	 ป็ระโยชนั์
ทีางกัารแพื่ทีย์และกัารศึกัษัา	 โดียผู้ย่�นัขอป็ลูกัส่ามื่ารถุเป็็นัได้ีทัี�งบ้ค์ค์ล
ธิรรมื่ดีา	นิัติิบ้ค์ค์ล	วิส่าห่กิัจำช้มื่ชนั	และห่น่ัวยงานัรัฐ	โดียเติรียมื่เอกัส่าร
ต่ิางๆ	ให้่ค์รบถุ้วนัเพ่ื่�อย่�นัขออน้ัญ่าติกัารป็ลูกัจำากัห่น่ัวยงานัทีี�เกีั�ยวข้อง

แหล่งอ้างอิง: www.dmh.go.th/news/view.asp?id=2268, www.doa.go.th/th/?p=27296, www.prachachat.net/d-life/news-618836, 
www.thomasthailand.co/lifestyle/กัญชง/, www.hrdi.or.th/Articles/Detail/37, www.thaibicusa.com/2019/05/10/กัญชง-กัญชา-เทรนด์์ตลาด์ใน/ 
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BKI ปรุะเดิมออกแผนปรุะกันภััย
พ่ชเศรุษฐกิจกัญชากัญชง 
กร้งเทพประกันภััย ผูู้้นำาในการออกแผู้นประกันภััยพ่ชเศรษฐกิจกัญชากัญชง ให้ควิามค้้มครองควิามเสียหายที�อาจเกิดข้้�นกับต้ันกัญชากัญชง 
พ่ชเศรษฐกิจที�ทำารายได้ให้กับช้มชน โดยม่้งบรรเทาควิามเสียหายทางการเงินให้แก่ผูู้้ที�ปลูกพ่ชเศรษฐกิจดังกล่าวิ เบี�ยประกันภััย 4-25 บาทต่ัอต้ัน 
เริ�มเปิดข้ายเร็วิๆ นี� 

	 บริษััที	กัร้งเทีพื่ป็ระกัันัภัูย	จำำากััดี	(มื่ห่าชนั)	ห่ร่อ	BKI	ห่นึั�งในัผู้ริเริ�มื่
กัารออกัแผนัป็ระกัันัภัูยพ่ื่ชเศรษัฐกิัจำกััญ่ชากััญ่ชง	 เพ่ื่�อส่ร้างค์วามื่อ่้นัใจำ 
ให้่แกัผู้่ทีี�มีื่ใบอน้ัญ่าติกัารป็ลกูักััญ่ชาและกััญ่ชงติามื่กัฎห่มื่าย	ทัี�งกัารป็ลกูั
แบบกัลางแจำง้	(Outdoor)	และกัารป็ลกูัในัโรงเร่อนักัรนีัเฮาส่	์(Greenhouse)	
รวมื่ไป็ถุึงกัารป็ลูกัในัส่ถุานัทีี�ปิ็ดี	(Indoor)	 ให้่ค์วามื่ค์้้มื่ค์รองค์รอบค์ล้มื่
ค์วามื่เสี่ยห่ายต่ิางๆ	 โดียสิ่�นัเชิงทีี�อาจำเกิัดีขึ�นักัับต้ินักััญ่ชากััญ่ชงห่ลังจำากั
พ้ื่นัระยะเวลารอค์อย	7	วันั	อันัเกิัดีจำากัภัูยห่ลักั	ซึี�งได้ีแก่ั	ภัูยลมื่พื่าย้	ลูกัเห็่บ
นัำ�าท่ีวมื่	ไฟไห่ม้ื่	ฟ้าผ่า	ไฟป่็า	รวมื่ถึุงกัารถูุกักัระแทีกั	กัารชนั	กัารผลักั	ห่ร่อ
กัารหั่กัลำาต้ินัโดียสั่ติว์ป่็าห่ร่อสั่ติว์เลี�ยงทีี�ไม่ื่ใช่ของผู้เอาป็ระกัันัภัูย	 ติลอดีจำนั
ให้่ค์วามื่ค้้์มื่ค์รองภัูยเพิื่�มื่เติิมื่	 ได้ีแก่ั	แผ่นัดิีนัไห่ว	 ลักัทีรัพื่ย์	 ชิงทีรัพื่ย์	ห่ร่อ
ป็ล้นัทีรัพื่ย์	ซึี�งบริษััทีฯ	จำะรับป็ระกัันัภัูยต้ินักััญ่ชากััญ่ชงอาย้ไม่ื่เกิันั	30	วันั	
นัับจำากัวันัเริ�มื่ต้ินักัารเพื่าะป็ลูกั	และมีื่ระยะเวลาค์วามื่ค้้์มื่ค์รอง	180	วันัห่ร่อ
สิ่�นัส้่ดีเม่ื่�อเก็ับเกีั�ยวผลผลิติ	โดียค์าดีว่าจำะเปิ็ดีขายอย่างเป็็นัทีางกัารเร็วๆ	นีั�
 

	 ทัี�งนีั�ส่ำาห่รับแผนัป็ระกัันัภัูยกััญ่ชากััญ่ชงดัีงกัล่าวเกิัดีจำากัค์วามื่ร่วมื่ม่ื่อ 
ทีี�ริเริ�มื่โดีย	บมื่จำ.ทีีคิ์วอาร์	บมื่จำ.กัร้งเทีพื่ป็ระกัันัภัูย	และบมื่จำ.ทิีพื่ยป็ระกัันัภัูย
ทีี�เห็่นัค์วามื่ส่ำาคั์ญ่ต่ิอกัารส่ร้างค์วามื่อ่้นัใจำให้่แก่ักัล่้มื่วิส่าห่กิัจำช้มื่ชนัทีี�ได้ีรับ
ใบอน้ัญ่าติในักัารป็ลูกักััญ่ชาและกััญ่ชงส่ำาห่รับใช้เป็็นัผลิติภัูณฑ์์ทีี�ใช้เป็็นั
ป็ระโยชน์ัต่ิางๆ	 ได้ี	 โดียม่้ื่งเน้ันักัารบรรเทีาค์วามื่เสี่ยห่ายทีางกัารเงินัให้่แก่ั	
ผู้ป็ลูกัพ่ื่ชเศรษัฐกิัจำกััญ่ชากััญ่ชงในักัรณีทีี�เกิัดีค์วามื่เสี่ยห่ายจำากัภัูยพิื่บัติิต่ิางๆ
ส่ำาห่รับผู้ส่นัใจำส่ามื่ารถุส่อบถุามื่รายละเอียดีเพิื่�มื่เติิมื่ได้ีทีี�โทีร.	0	2285	8711
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เที�ยวเพลินใจ
ใน 10 ปรุะเทศที�น่าอยู่ที�สุ่ดปี 2021
พักเบรกจากการงานและสถานการณ์แพร่ระบาดข้องโรคโควิิด-19 มาเที�ยวิเพลินใจกับประเทศที�น่าอยู่ที�ส้ด เพราะได้ช้�อว่ิาเป็นประเทศที�ม ี
ควิามส้ข้ที�ส้ดในโลกประจำาปีนี� แบบ Armchair Travel ให้หายเหน้�อยและหายเครียดกันดีกวิ่า ไปดูสิวิ่ามีประเทศอะไรบ้าง

	 ติามื่รายงานัค์วามื่ส้่ขโลกัปี็	2021	(World	Happiness	Report	2021)	ซึี�งจัำดีขึ�นัเป็็นัป็ระจำำาท้ีกัปี็	โดียได้ีรับค์วามื่ส่นัับส่น้ันัจำากัองค์์กัารส่ห่ป็ระชาชาติิ
ห่ร่อ	UN	นัั�นั	ได้ีมีื่กัารวัดีค์วามื่ส้่ขจำากัค์ำาถุามื่ทีี�ไป็ส่อบถุามื่ผู้ค์นัในักัว่า	150	ป็ระเทีศ	เพ่ื่�อให้่ค์ะแนันัค์วามื่ส้่ขของตินัเอง	รวมื่ถึุงชี�วัดีปั็จำจัำยจำากักัารส่นัับส่น้ันั
ทีางสั่งค์มื่	เส่รีภูาพื่ในัเร่�องส่่วนัตัิว	GDP	(ผลิติภัูณฑ์์มื่วลรวมื่ของป็ระเทีศ)	ระดัีบกัารท้ีจำริติ	ส้่ขภูาพื่	อาย้เฉีลี�ยของค์นั	และอ่�นัๆ	พื่บว่า	10	ป็ระเทีศทีี� 
ค์รองอันัดัีบป็ระชาชนัมื่คี์วามื่ส้่ขมื่ากัทีี�ส้่ดีในัโลกัและกัลายเป็็นัป็ระเทีศนัา่อยู่โดียป็รยิาย	ได้ีแก่ั	ฟินัแลนัดี	์ไอซ์ีแลนัดี	์เดีนัมื่าร์กั	ส่วติิเซีอรแ์ลนัดี	์เนัเธิอรแ์ลนัดี์
ส่วีเดีนั	เยอรมื่นีั	นัอร์เวย์	นิัวซีีแลนัด์ี	และออส่เติรีย	โดียฟินัแลนัด์ีถุ่อเป็็นัป็ระเทีศทีี�ค์รองอันัดัีบทีี�ห่นึั�งติิดีต่ิอกัันัมื่าแล้วถึุง	4	ปี็ซ้ีอนั	
	 ทัี�งนีั�นัอกัจำากักัารชี�วัดีค์วามื่ส้่ขด้ีวยปั็จำจัำยต่ิางๆ	 ข้างต้ินัแล้ว	 ทัี�ง	10	 ป็ระเทีศยังมีื่ส่ถุานัทีี�ท่ีองเทีี�ยวส่วยงามื่ดึีงดูีดีใจำมื่ากัมื่าย	 เริ�มื่จำากัป็ระเทีศ 
ค์รองแชมื่ป์็อันัดัีบห่นึั�งอย่างฟินัแลนัด์ี

 อันดับสอง: ไอซีแ์ลนด์	เป็็นัป็ระเทีศทีี�ตัิ�งอยู่บนัเกัาะในัมื่ห่าส่ม้ื่ทีรแอติแลนัติิกั
เห่น่ัอ	 มีื่ป็ระชากัรราว	3.56	 แส่นัค์นั	 ผู้ค์นัน่ัารักั	 มีื่ค้์ณภูาพื่ชีวิติทีี�ดีี	 นัอกัจำากั
อ้ติส่าห่กัรรมื่ป็ระมื่ง	 ไอซ์ีแลนัด์ียังมีื่เทีค์โนัโลยีด้ีานักัารแพื่ทีย์ในัระดัีบสู่ง	 โดียมีื่ 
เรค์ยาวิกัเป็็นัเม่ื่องห่ลวงทีี�ตัิ�งอยู่ใกัล้ขั�วโลกัเห่น่ัอมื่ากัทีี�ส้่ดี	 จึำงได้ีช่�อว่าเป็็นัดิีนัแดีนั
แห่่งนัำ�าแข็งขั�วโลกัเห่น่ัอ	 มีื่ป็ระชากัรเพีื่ยงน้ัอยนิัดีก็ัจำริงแต่ิธิรรมื่ชาติิกัว้างให่ญ่่
ไพื่ศาล	 โดีดีเด่ีนัด้ีวยภููมิื่ทัีศน์ัของท่้ีงห่ญ้่าเขียวขจีำ	 ธิารนัำ�าแข็งขนัาดีให่ญ่่	 และ 
ท่้ีงลาวาสี่ดีำา	ทีี�ส่ำาคั์ญ่เลิศลำ�าด้ีวยค์วามื่งามื่ของแส่งเห่น่ัอเช่นัเดีียวกัันั	ส่่วนัส่ถุานัทีี�
ท่ีองเทีี�ยวยอดีฮิติมีื่ห่ลายแห่่ง	 ไม่ื่ว่าจำะเป็็นัโบส่ถุ์	 ห่อศิลป็ะ	 ห่ร่อพิื่พิื่ธิภัูณฑ์์ 
ในัเม่ื่องห่ลวง	ภููเขาโบส่ถ์ุคี์ร์กัจูำเฟล	ห่ร่อนัำ�าติกัลาวาฮรวนัฟอส่ซีาร์

 อันดับหน่ึง: ฟิินแลนด์ ตัิ�งอยู่ทีางติอนัเห่น่ัอของทีวีป็ย้โรป็	 ผู้ค์นัน่ัารักั 
มีื่อัธิยาศัยดีี	มีื่ป็ระชากัรน้ัอยกัว่าในัไทียราว	12	เท่ีา	(ข้อมูื่ลปี็	2563)	เป็็นัห่นึั�ง
ในัป็ระเทีศทีี�มีื่กัารเก็ับภูาษีัเงินัได้ีบ้ค์ค์ลธิรรมื่ดีาสู่งทีี�ส้่ดีแห่่งห่นึั�งของโลกั	แต่ิมื่า
พื่ร้อมื่กัับส่วัส่ดิีกัารรัฐทีี�ดีีเยี�ยมื่	 ไป็จำนัถึุงเป็็นัป็ระเทีศทีี�มีื่นัำ�าป็ระป็าส่ะอาดีทีี�ส้่ดี	
ส่่วนัในัเร่�องที่องเทีี�ยวฟินัแลนัดี์ขึ�นัช่�อเร่�องค์วามื่ส่วยงามื่ของแส่งเห่น่ัอ	 และ 
เป็็นัดิีนัแดีนัต้ินักัำาเนิัดีของซีานัติาค์ลอส่ด้ีวย	 ทีำาให้่ช่วงของกัารเฉีลิมื่ฉีลอง
เทีศกัาลค์ริส่ต์ิมื่าส่อลังกัารไป็ทัี�วท้ีกัม้ื่มื่เม่ื่อง	 อีกัทัี�งยังติรงกัับฤดีูกัาลของ
ป็รากัฏิกัารณ์แส่งเห่น่ัอ	 ก็ัยิ�งเติิมื่เต็ิมื่ให้่กัารเทีี�ยวชมื่แส่งเห่น่ัอท่ีามื่กัลาง 
หิ่มื่ะขาวโพื่ลนัติระกัารติา	 ยังไม่ื่นัับค์วามื่งามื่ด้ีานัศิลป็วัฒนัธิรรมื่อ่�นัๆ	 เช่นั 
เม่ื่องห่ลวงเฮลซิีงกิัทีี�เห่มื่าะส่ำาห่รับกัารเทีี�ยวด่ี�มื่ดีำ�าไป็กัับส่ถุาปั็ติยกัรรมื่ลำ�าค่์า
อย่างมื่ห่าวิห่ารอ้ส่เป็นัส่กีั	จัำต้ิรัส่เซีเนัทีส่แค์วร์	อน้ัส่าวรีย์ซิีเบลิอ้ส่	เป็็นัต้ินั
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 อันดับหก: สวีเดน ตัิ�งอยู่บนัค์าบส่ม้ื่ทีรส่แกันัดิีเนัเวียในัย้โรป็เห่น่ัอ	 มีื่
ป็ระชากัร	10.23	ล้านัค์นั	ผู้ค์นัรักัส่งบแต่ิพื่ร้อมื่ให้่ค์วามื่ช่วยเห่ล่อ	เป็็นัห่นึั�งในั
ป็ระเทีศทีี�มีื่กัารจัำดีเก็ับภูาษีัสู่งเพ่ื่�อค้์ณภูาพื่ชีวิติทีี�ดีี	เป็็นัป็ระเทีศด้ีานันัวัติกัรรมื่
และเทีค์โนัโลยี	 ให้่ค์วามื่ส่ำาคั์ญ่กัับส่วนัส่าธิารณะในัเม่ื่อง	 ทัี�งยังมีื่ส่ถุานัทีี� 
ท่ีองเทีี�ยวส่วยงามื่ห่ลากัห่ลาย	เช่นั	กัร้งส่ติอกัโฮล์มื่	เม่ื่องห่ลวงทีี�จัำดีเป็็นัห่นึั�ง
ในัเม่ื่องทีี�ส่วยทีี�ส้่ดีในัโลกั	บรรยากัาศค์งไว้ซึี�งค์วามื่เป็็นัเม่ื่องเก่ัาและแวดีล้อมื่
ด้ีวยธิรรมื่ชาติิทีี�ส่มื่บูรณ์	 เม่ื่องล้นัด์ี	 เม่ื่องทีี�เป็็นัทีี�ตัิ�งของมื่ห่าวิทียาลัยล้นัด์ี 
มีื่จ้ำดีน่ัาส่นัใจำอยู่ทีี�วิห่ารลูเทีอแรนั	ซึี�งเป็็นัวิห่ารแกัรนิัติ	เม่ื่องกัอเทีนัเบิร์กั	เม่ื่องท่ีา
ทีี�ได้ีรับฉีายาว่าลิติเทิีลลอนัดีอนั	เม่ื่องวิส่บี	เม่ื่องเล็กัๆ	อันัเก่ัาแก่ัของชาวไวกิัง
และเม่ื่องส่มื่อลันัด์ี	ทีี�มีื่แห่ล่งธิรรมื่ชาติิ	ป่็าเขา	สั่ติว์ป่็า	และทีะเลส่าบให้่ได้ีสั่มื่ผัส่

 อันดับห้า: เนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ ตัิ�งอยู่ในัทีวีป็ย้โรป็	มีื่ป็ระชากัร	17.28	
ล้านัค์นัทีี�มีื่รายได้ีเฉีลี�ยสู่งเป็็นัอันัดีับต้ินัๆ	 ของโลกั	 มีื่ระบบส่าธิารณส้่ขอยู่ในัเกัณฑ์์ดีี
มื่ากั	มีื่ระบบจัำดีกัารนัำ�าทีี�ยอดีเยี�ยมื่	และเป็็นัเม่ื่องทีี�มีื่ทีางจัำกัรยานัทีี�ดีีทีี�ส้่ดีรวมื่ถึุงมีื่ผู้ใช้
จัำกัรยานัมื่ากัทีี�ส้่ดี	ทัี�งยังถุ่อเป็็นัป็ระเทีศแห่่งค์วามื่โรแมื่นัติิกั	บ้านัเม่ื่องเงียบส่งบ	เป็็นั
ระเบียบ	 และยังเต็ิมื่ไป็ด้ีวยต้ินัไม้ื่ดีอกัไม้ื่ส่วยงามื่	 ส่ถุานัทีี�ท่ีองเทีี�ยวขึ�นัช่�อได้ีแก่ั	
อัมื่ส่เติอร์ดัีมื่	 เม่ื่องห่ลวงทีี�มีื่ขนัาดีเล็กัแต่ิวางผังเม่ื่องอย่างดีีเยี�ยมื่	 และมีื่จ้ำดีเด่ีนัทีี�กัารล่องเร่อ
ในัค์ลองอัมื่ส่เติอร์ดัีมื่	 กัารเยี�ยมื่ชมื่พิื่พิื่ธิภัูณฑ์์ภูาพื่วาดีของแวนั	 โกัะห์่	 รวมื่ทัี�งห่มู่ื่บ้านั
กัังหั่นัลมื่	ห่มู่ื่บ้านัริมื่นัำ�าทีี�มีื่บ้านักัังหั่นัลมื่ห่ลายร้อยห่ลัง	ส่วนัเค์อเค์นัฮอฟ	ส่วนัดีอกัไม้ื่
ทีี�ให่ญ่่ทีี�ส้่ดี	 บินัเนันัฮอฟ	 ย่านัเกั่าแกั่ของกัร้งเฮกัทีี�งดีงามื่ดี้วยส่ถุาป็ัติยกัรรมื่เกั่าแกั่	 
และไลเดีนั	เม่ื่องแห่่งป็ระวัติิศาส่ติร์อันัเป็็นับ้านัเกิัดีของแรมื่บรันัต์ิ	ศิลปิ็นัเอกัของโลกั

 อันดบัส่ี: สวติเซีอรแ์ลนด	์ดิีนัแดีนัในัฝัันัของใค์รห่ลายค์นั	ตัิ�งอยู่ในัทีวีป็ย้โรป็
ติะวันัติกั	มีื่ป็ระชากัรมื่ากักัว่า	8.5	ล้านัค์นัทีี�มีื่รายได้ีเฉีลี�ยอยู่อันัดัีบต้ินัๆ	ของโลกั
มีื่ค์วามื่เป็็นักัลางทีางกัารเม่ื่อง	มีื่ระบบกัารศึกัษัาทีี�ดีีทีี�ส้่ดีแห่่งห่นึั�งของโลกั	และมีื่	
นัโยบายทีางมื่ลพิื่ษัทีี�รัดีก้ัมื่	โดียมื่นัติร์เส่น่ัห์่ของป็ระเทีศนีั�อยู่ทีี�ภููเขา	ทีะเลส่าบ	และ
ธิรรมื่ชาติิอันัส่วยส่ดีงดีงามื่ส่ะกัดีส่ายติา	 ทีี�พื่ลาดีไม่ื่ได้ีก็ัเช่นักัร้งเบิร์นั	 เม่ื่องห่ลวง
ของส่วิส่ทีี�ได้ีรับกัารยกัย่องให้่เป็็นัมื่รดีกัโลกัจำากัองค์์กัารยูเนัส่โกั	 โดียเฉีพื่าะย่านั
เม่ื่องเก่ัามีื่ส่ถุานัทีี�ส่ำาคั์ญ่ทีางป็ระวัติิศาส่ติร์ให้่ชมื่มื่ากัมื่าย	 มัื่ทีเทีอร์ฮอร์นั	 ภููเขาไฟ 
ทีี�มีื่ช่�อเส่ียงอย่างมื่ากัในัเท่ีอกัเขาแอลป็์	 ทีะเลส่าบเจำนัีวาทีี�ไดี้รับส่มื่ญ่านัามื่ว่า 
ไข่ม้ื่กัของริเวียราแห่่งส่วิส่	 ทีี�ตัิ�งของเม่ื่องเจำนีัวา	 เม่ื่องเซีอร์แมื่ทีท์ี	 เม่ื่องเล็กัๆ	 น่ัารักั	
ทีี�เห่มื่าะกัับกัารเดิีนัเล่นัถุ่ายรูป็	ย้งเฟรา	ยอดีเขาทีี�มีื่จ้ำดีชมื่วิวสู่งทีี�ส้่ดีในัย้โรป็	และ
มีื่ถุำ�านัำ�าแข็งทีี�แกัะส่ลักัส่วยงามื่อยู่ใต้ิธิารนัำ�าแข็ง	30	เมื่ติรโดียไม่ื่เค์ยละลายเลย

 อันดับสาม: เดนมาร์ก อีกัห่นึั�งป็ระเทีศส่วยงามื่ทีี�มีื่โค์เป็นัเฮเกันัเป็็นัเม่ื่องห่ลวง	
ตัิ�งอยู่บนัค์าบส่ม้ื่ทีรจัำติแลนัด์ี	ถูุกัโอบล้อมื่ด้ีวยนัำ�าทีะเลมื่ห่าส่ม้ื่ทีร	ถุ่อเป็็นัส่่วนัห่นึั�งของ
ส่ห่ภูาพื่ย้โรป็	 มีื่ป็ระชากัรราว	 5.8	 ล้านัค์นั	 นัับเป็็นัป็ระเทีศทีี�มีื่ค่์าค์รองชีพื่และ 
กัารเกั็บภูาษัีสู่งทีี�กัลับมื่าในัรูป็แบบส่วัส่ดิีกัารรัฐทีี�มีื่ค้์ณภูาพื่	 เค์ยเป็็นัแชมื่ป์็ป็ระเทีศทีี�
ผู้ค์นัมีื่ค์วามื่ส้่ขทีี�ส้่ดีในัโลกัเช่นักัันั	 เดีนัมื่าร์กัเต็ิมื่ไป็ด้ีวยส่ถุานัทีี�ท่ีองเทีี�ยวมื่ากัมื่ายทัี�ง
ทีางธิรรมื่ชาติิและศิลป็ะส่ถุาปั็ติย์	 เช่นั	 พื่ระราชวังฤดูีห่นัาวห่ร่อพื่ระราชวังอะเมื่เลียนับอร์กั
ส่ไติล์โรโกัโกัอันัยิ�งให่ญ่่	ติรงกัลางมีื่ลานักัว้างให่ญ่่แบบแป็ดีเห่ลี�ยมื่	เป็็นัทีี�ป็ระดิีษัฐานั
อน้ัส่าวรีย์พื่ระเจ้ำาเฟรเดีอริกัทีี�	5	 พื่ระราชวังโรเซีนัเบิร์กัซึี�งเป็็นัส่ถุาปั็ติยกัรรมื่ย้ค์ดีัติช์ 
เรเนัส่ซีองซ์ีอาย้เก่ัาแก่ักัว่า	400	 ปี็	นัำ�าติกัมูื่ลาฟอส่เซีอร์	นัำ�าติกัธิรรมื่ชาติิทีี�ล้อมื่รอบด้ีวย
ค์วามื่เขียวขจีำและก้ัอนัเมื่ฆ่ทีี�ลอยอยู่ใกัล้ตัิวราวกัับอยู่บนัส่วรรค์์
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 อันดับเจ็ด: เยอรมนี	ตัิ�งอยู่ในัย้โรป็กัลาง	มีื่ป็ระชากัร	83.02	ล้านัค์นั	เป็็นัห่นึั�ง
ในัป็ระเทีศผู้นัำาค์วามื่รู้ส่ายกัารแพื่ทีย์	 วิทียาศาส่ติร์	 เทีค์โนัโลยี	 ทัี�งยังเปิ็ดีกัว้างในัด้ีานั
ศิลป็ะและมีื่มื่าติรฐานักัารค์รองชีพื่พื่ร้อมื่ส่วัส่ดิีกัารรัฐทีี�น่ัาพึื่งพื่อใจำ	เยอรมื่นีัเป็็นัจ้ำดีห่มื่าย
ป็ลายทีางยอดีฮิติของนัักัท่ีองเทีี�ยวทัี�วโลกั	เต็ิมื่ไป็ด้ีวยส่ถุานัทีี�ส่วยงามื่	ไม่ื่ว่าจำะเป็็นัเบอร์ลินั
เม่ื่องห่ลวงทีี�ได้ีรับกัารขึ�นัทีะเบียนัให้่เป็็นัมื่รดีกัโลกัและมีื่จ้ำดีท่ีองเทีี�ยวน่ัาส่นัใจำห่ลายแห่่ง	
เช่นั	กัำาแพื่งเม่ื่องเบอร์ลินั	มื่ห่าวิห่ารเบอร์ลินั	อีส่ต์ิไซีด์ีแกัลเลอรีส่ถุานัทีี�จัำดีแส่ดีงงานัศิลป์็
กัลางแจ้ำงทีี�ให่ญ่่ทีี�ส้่ดีในัโลกั	 ป็ราส่าทีไฮเดีลเบิร์กัอาย้กัว่า	700	 ปี็ในัเม่ื่องไฮเดีลเบิร์กั	
ป็ราส่าทีนัอยชวานัชไตินั์ทีี�ส่วยติระกัารติาเห่ม่ื่อนัห่ล้ดีออกัมื่าจำากันัิทีานัในัเม่ื่องมิื่วนิักั	
ห่ร่ออาส่นัวิห่ารโค์โลญ่ทีี�โดีดีเด่ีนัด้ีวยห่อค์อยแฝัดีทีี�มีื่ค์วามื่สู่งส่ง่ามื่องเห็่นัมื่าแต่ิไกัล

 อันดับเก้า: นิวซีีแลนด์ ดิีนัแดีนัแห่่งเมื่ฆ่ยาวส่ีขาว	 เป็็นัป็ระเทีศห่มู่ื่เกัาะในั
มื่ห่าส่ม้ื่ทีรแป็ซีิฟิกัติอนัติะวันัติกัเฉีียงใติ้	 มีื่ป็ระชากัรกัว่า	4.8	 ล้านัค์นั	 เป็็นัอีกัห่นึั�ง
ป็ระเทีศนัอกัเห่น่ัอโซีนัทีวีป็ย้โรป็และส่แกันัดิีเนัเวียทีี�มีื่ส่วัส่ดิีกัารสั่งค์มื่ทีี�ค์รบค์รันั 
มีื่ค์วามื่ป็ลอดีภัูยสู่ง	และให้่ค์วามื่ส่ำาคั์ญ่กัับค์วามื่เท่ีาเทีียมื่กัันัในัสั่งค์มื่	มีื่เม่ื่องเวลลิงตัินั
เป็็นัเม่ื่องห่ลวง	 ส่ำาห่รับแห่ล่งท่ีองเทีี�ยวเด่ีนัๆ	นัอกัจำากัเวลลิงตัินัแล้วก็ัมีื่เม่ื่องไค์รส่ต์ิเชิร์ช
ทีี�มีื่กัลิ�นัอายของเม่ื่องโบราณแบบอังกัฤษั	 เพื่ราะมีื่ชาวอังกัฤษัมื่าอาศัยอยู่เป็็นัทีี�แรกั	
ส่วยงามื่ด้ีวยศิลป็ะ	วัฒนัธิรรมื่	และธิรรมื่ชาติิ	เม่ื่องค์วีนัส์่ทีาวน์ัทีางเกัาะใต้ิ	ซึี�งล้อมื่รอบ
ด้ีวยเท่ีอกัเขาและทีะเลส่าบส่ำาคั์ญ่อย่างวาค์าติิปู็	 ธิารนัำ�าแข็งฟอกัซ์ีและธิารนัำ�าแข็ง 
ฟรานัซ์ีโจำเซีฟ	 มิื่ลฟอร์ดีซีาวด์ี	 อ่าวทีางเกัาะใต้ิทีี�ล้อมื่รอบด้ีวยห่น้ัาผาและยอดีเขาสู่งชันั 
มีื่นัำ�าติกัส่วยๆ	ให้่ชมื่มื่ากัมื่าย	โดียเฉีพื่าะนัำ�าติกัโบเวนัทีี�สู่งทีี�ส้่ดีในันิัวซีีแลนัด์ี

 อันดับแปด: นอร์เวย์	 ตัิ�งอยู่ในัย้โรป็เห่น่ัอ	 มีื่ป็ระชากัรกัว่า	5.32	 ล้านัค์นั 
เค์ยเป็็นัอันัดัีบเม่ื่องส้่ขส้่ดีในัโลกัเห่ม่ื่อนักัันั	มีื่ระบบกัารศึกัษัาทีี�ดีีและระบบอนัามัื่ย
ทีี�ยอดีเยี�ยมื่	 มีื่กัร้งออส่โลเป็็นัเม่ื่องห่ลวงทีี�ส่วยงามื่ด้ีวยทีะเลส่าบ	 ผ่นัป่็า	 และ 
งานัศิลป็ะ	เห่มื่าะส่ำาห่รับท่ีองเทีี�ยวอยา่งยิ�ง	นัอกัจำากันัั�นัก็ัมีื่โลโฟเทีนั	ห่มู่ื่เกัาะส่วรรค์์
ทีี�งดีงามื่ราวกัับเม่ื่องในัเทีพื่นิัยาย	ทีรอมื่โซี	เม่ื่องบนัเกัาะกัลางทีะเลทีี�มีื่หิ่มื่ะป็กัค์ล้มื่
ภููเขาลูกัให่ญ่่ทีี�โอบล้อมื่เม่ื่อง	และมื่สิี่�งป็ลกูัส่ร้างค์ลาส่ส่กิัมื่ากัมื่ายทีี�ได้ีรับกัารอน้ัรกััษ์ั
ไว้อย่างดีี	 ห่มู่ื่เกัาะส่วาลบาร์ดีทีี�มีื่ธิารนัำ�าแข็งขนัาดีให่ญ่่ติิดีอันัดัีบโลกั	 ห่นัาวเย็นั
ติลอดีปี็	และมีื่ป็รากัฏิกัารณ์โพื่ลารไ์นัต์ิทีี�ดีวงอาทีติิย์จำะไม่ื่โผล่พ้ื่นัขอบฟ้าเลย	ทีำาให้่
มีื่โอกัาส่เห็่นัแส่งเห่น่ัอมื่ากัทีี�ส้่ดี	รวมื่ทัี�งมีื่ห่มีื่ขั�วโลกัถึุงราว	3,000	ตัิวให้่นัักัท่ีองเทีี�ยว
แวะชมื่ด้ีวย

 อันดับสิบ: ออสเตรีย	 ตัิ�งอยู่ในัย้โรป็กัลาง	 มื่ีป็ระชากัรราว	8.6	 ล้านัค์นั 
มีื่ป็ระกัันัสั่งค์มื่ทีี�ดีี	 มีื่เศรษัฐกิัจำทีี�มีื่พื่ลวัติรและส่ร้างส่รรค์์	 เป็็นัอีกัห่นึั�งเม่ื่องน่ัาอยู่ 
ทีี�ติิดีอันัดัีบมื่ายาวนัานั	 มื่ีทัี�งป็ระวัติิศาส่ติร์และยังโดีดีเดี่นัด้ีวยค์วามื่งดีงามื่ของ
ธิรรมื่ชาติิทีี�รายล้อมื่ด้ีวยภููเขาและทีะเลส่าบ	 บ้านัเม่ื่องส่วยงามื่น่ัารักั	 เม่ื่องห่ลวงค่์อ 
กัร้งเวียนันัา	 เป็็นัดิีนัแดีนัแห่่งเสี่ยงเพื่ลงส้่ดีโรแมื่นัติิกั	 มีื่ส่ถุานัทีี�ท่ีองเทีี�ยวขึ�นัช่�ออย่าง
เขติเม่ื่องเก่ัาและพื่ระราชวังเชินับร้นัน์ัทีี�ห่รูห่ราอลังกัาร	เม่ื่องฮัลส์่ชตัิทีท์ี	เม่ื่องเล็กัๆ
ริมื่ทีะเลส่าบทีี�มีื่ฉีากัห่ลังเป็็นัภููเขาและบ้านัเร่อนัลดีห่ลั�นัเป็็นัชั�นัๆ	 เม่ื่องซีาลซ์ีบูร์กั
เม่ื่องมื่รดีกัโลกัทีี�ล้อมื่รอบด้ีวยข้นัเขาและแม่ื่นัำ�าซีาลซัีค์อันังดีงามื่บ้านัเกิัดีของโมื่ส่าร์ที
และเม่ื่องอินัส์่บร้ค์	 เม่ื่องทีี�ล้อมื่รอบด้ีวยเท่ีอกัเขาแอลป์็	 ได้ีช่�อว่าเป็็นัส่วรรค์์ของนัักัส่กีั	
เพื่ราะบนัภููเขาป็กัค์ล้มื่ด้ีวยหิ่มื่ะสี่ขาวติลอดีทัี�งปี็	
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e-Policy กรุมธิรุรุม์ปรุะกันภััยรูุปแบบใหม่
ส่ะดวกส่บาย ลดความเสี่�ยงในการุสั่มผัส่
เช่�อโรุคจากกรุะดาษ
หมดปัญหาการจัดเก็บกรมธิรรม์ประกันภััยที�บางครั�งอาจจะสูญหาย ตักหล่น หรือหาไม่เจอ เพราะกร้งเทพประกันภััยได้มีบริการจัดส่งกรมธิรรม์
ประกันภััยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Policy ให้แก่ลูกค้า เพ่�ออำานวิยควิามสะดวิกในการรับกรมธิรรม์มากข้้�น และยังเป็นการช่วิยรักษา 
สิ�งแวิดล้อมด้วิยการลดปริมาณการใช้กระดาษ ทั�งยังปลอดภััยเพราะช่วิยลดการสัมผัู้สเช้�อโรคจากกระดาษ ง่ายๆ แค่มีโทรศัพท์ม้อถ้อและอีเมล

	 โดียกัร้งเทีพื่ป็ระกัันัภัูยจำะจัำดีส่่งกัรมื่ธิรรม์ื่ในัรูป็แบบซีอฟต์ิไฟล์ทีาง	SMS	และอีเมื่ลทีี�ลูกัค้์าได้ีระบ้ไว้	จำากันัั�นัลูกัค้์าส่ามื่ารถุจัำดีเก็ับไฟล์ดัีงกัล่าวได้ี
ในัโทีรศัพื่ท์ีม่ื่อถุ่อห่ร่อส่มื่าร์ติโฟนั	จึำงส่ามื่ารถุเรียกัดูีกัรมื่ธิรรม์ื่ได้ีติลอดีเวลา	และถุ้าห่ากัอีเมื่ลสู่ญ่ห่าย	ลูกัค้์ายังส่ามื่ารถุดูีกัรมื่ธิรรม์ื่ผ่านัแอป็พื่ลิเค์ชันั	
BKI	iCare	ห่ร่อ	Line	@bangkokinsurance	ได้ีด้ีวย

	 ป็ระเภูทีป็ระกัันัภัูยทีี�จัำดีส่่งกัรมื่ธิรรม์ื่ป็ระกัันัภัูยในัรูป็แบบอิเล็กัทีรอนิักัส์่	ห่ร่อ	e-Policy

 BKI iCare 
ระบบ iOS

 BKI iCare 
ระบบ Android

 Line 
@bangkokinsurance

 • ป็ระกัันัภัูยรถุยนัต์ิ
 • ป็ระกัันัภัูยอ้บัติิเห่ต้ิ
 • ป็ระกัันัภัูยส้่ขภูาพื่
 • ป็ระกัันัอัค์คี์ภัูย

	 นัอกัจำากันีั�ลูกัค้์าส่ามื่ารถุใช้กัรมื่ธิรรม์ื่ป็ระกัันัภัูยอิเล็กัทีรอนิักัส์่	ห่ร่อ
	e-Policy	เป็็นัห่ลักัฐานัในักัารอ้างอิง	และกัารแจ้ำงเค์ลมื่สิ่นัไห่มื่ทีดีแทีนั
ได้ีทัีนัทีีโดียไม่ื่ต้ิองเรียกัพิื่มื่พ์ื่เอกัส่าร
	 กัรณีกัารแจ้ำงเค์ลมื่อ้บัติิเห่ต้ิป็ระกัันัภัูยรถุยนัต์ิ	 ลูกัค้์าส่ามื่ารถุ 
แจ้ำงเค์ลมื่ได้ีง่ายๆ	ผ่านัส่ายด่ีวนั	โทีร.	1620	ได้ีติลอดี	24	ชั�วโมื่ง	ห่ร่อ
แจ้ำงทีาง	 Line	@bangkokinsurance	 โดียลูกัค้์าจำะไดี้รับเอกัส่าร 
กัารเค์ลมื่ออนัไลน์ัเพ่ื่�อใช้เป็็นัห่ลักัฐานัคู่์กัับกัรมื่ธิรรม์ื่ป็ระกัันัภัูย
อิเล็กัทีรอนิักัส์่	ห่ร่อ	e-Policy	ในักัารนัำารถุยนัต์ิเข้าซ่ีอมื่ทีี�อู่ได้ีทัีนัทีี
	 ส่ามื่ารถุดีาวน์ัโห่ลดีแอป็พื่ลิเค์ชันั	BKI	iCare	ได้ีทัี�งในัระบบ	iOS	
และ	 Android	 และเพิื่�มื่เพ่ื่�อนักัับกัร้งเทีพื่ป็ระกัันัภัูยได้ีทีี�	 Line 
@bangkokinsurance	ห่ร่อส่แกันั	QR	Code
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กรุุงเทพปรุะกันภััยทำ�บุุญครุบุรุอบุ 74 ปี 
เพ่�อคว�มเป็นสิิริุมงคล
	 บริษััที	 กัร้งเทีพื่ป็ระกัันัภัูย	 จำำากััดี	(มื่ห่าชนั)	 จัำดีพิื่ธีิทีำาบ้ญ่บริษััทีฯ 
เน่ั�องในัโอกัาส่ดีำาเนิันักิัจำกัารค์รบรอบ	74	 ปี็	 นัำาโดียค้์ณชัย	 โส่ภูณพื่นิัช 
ป็ระธิานักัรรมื่กัาร	และ	ดีร.อภิูสิ่ทีธิิ�	อนัันัตินัาถุรัตินั	ป็ระธิานัค์ณะผู้บริห่าร
และกัรรมื่กัารผู้อำานัวยกัารให่ญ่่	 พื่ร้อมื่ด้ีวยค์ณะผู้บริห่ารและพื่นัักังานั 
ร่วมื่ถุวายภัูติติาห่ารและจำต้ิปั็จำจัำยไทียธิรรมื่แด่ีพื่ระส่งฆ์่จำำานัวนั	9	รูป็	พื่ร้อมื่
ไห่ว้ศาลพื่ระพื่รห่มื่และองค์์ค์ร้ฑ์เพ่ื่�อค์วามื่เป็็นัสิ่ริมื่งค์ล	

ไตรุม�สิ 1 ปี 64 กว�ดเบุ้�ย 6,157.2 ล้�นบุ�ท กำ�ไรุพ่�ง 816.1 ล้�นบุ�ท เพ่�มข้ึ้�น 22% 
บริษััที	 กัร้งเทีพื่ป็ระกัันัภัูย	 จำำากััดี	(มื่ห่าชนั)	 เปิ็ดีเผยถึุงผลกัารดีำาเนิันังานัไติรมื่าส่ทีี�	1	 ของปี็	2564	(มื่.ค์.-มีื่.ค์.)	 มีื่เบี�ยป็ระกัันัภัูยรับรวมื่	6,157.2	 ล้านับาที 

ซึี�งเพิื่�มื่ขึ�นัร้อยละ	0.3	 เม่ื่�อเป็รียบเทีียบกัับช่วงเดีียวกัันัของปี็	2563	 มีื่กัำาไรส้่ทีธิิจำากักัารรับป็ระกัันัภัูยห่ลังหั่กัค่์าใช้จ่ำายในักัารดีำาเนิันังานัแล้ว	442.6	 ล้านับาที	 เพิื่�มื่ขึ�นั
ร้อยละ	34.7	 มีื่รายได้ีส้่ทีธิิจำากักัารลงท้ีนั	486.4	 ล้านับาที	 เพิื่�มื่ขึ�นัร้อยละ	5.8	 กัำาไรก่ัอนัค่์าใช้จ่ำายภูาษีัเงินัได้ี	929.0	 ล้านับาที	 และเม่ื่�อหั่กัค่์าใช้จ่ำายภูาษีัเงินัได้ีแล้ว	
บริษััทีฯ	มีื่กัำาไรส้่ทีธิิ	816.1	ล้านับาที	เพิื่�มื่ขึ�นัคิ์ดีเป็็นัร้อยละ	22.0	และมีื่กัำาไรต่ิอห้้่นัขั�นัพ่ื่�นัฐานั	7.67	บาที	

โดียทีี�ป็ระช้มื่ค์ณะกัรรมื่กัารบริษััทีฯ	 มีื่มื่ติิให้่จ่ำายเงินัปั็นัผลระห่ว่างกัาล	 ส่ำาห่รับผลป็ระกัอบกัารไติรมื่าส่ทีี�	1	 ปี็	2564	 แก่ัผู้ถุ่อห้้่นัในัอัติราห้้่นัละ	3.50	 บาที 
เพิื่�มื่ขึ�นั	0.50	บาที	เม่ื่�อเป็รียบเทีียบกัับช่วงเดีียวกัันัของปี็	2563

จััดปรุะชุุมสิ�มัญผู้้้ถืือหุุ้้นปรุะจัำ�ปี ครัุ�งท้� 28 
ผู้��นสืิ�ออิเล็กทรุอนิกส์ิ (E-AGM) 

บริษััที	 กัร้งเทีพื่ป็ระกัันัภัูย	 จำำากััดี	 (มื่ห่าชนั)	 จัำดีป็ระช้มื่ส่ามัื่ญ่ผู้ถุ่อห้้่นัป็ระจำำาปี็ 
ค์รั�งทีี�	28	นัำาโดียค้์ณชัย	 โส่ภูณพื่นิัช	ป็ระธิานักัรรมื่กัาร	พื่ร้อมื่ด้ีวยค้์ณสิ่งห์่	 ตัิงทัีติส่วัส่ดิี�	
กัรรมื่กัารอิส่ระและป็ระธิานัค์ณะกัรรมื่กัารกัำาห่นัดีค่์าติอบแทีนัและส่รรห่า	 นัายกัองเอกั
เป็ล่งศักัดิี�	 ป็ระกัาศเภูสั่ช	 กัรรมื่กัารอิส่ระและป็ระธิานัค์ณะกัรรมื่กัารติรวจำส่อบ 
ดีร.อภิูสิ่ทีธิิ�	 อนัันัตินัาถุรัตินั	 ป็ระธิานัค์ณะผู้บริห่ารและกัรรมื่กัารผู้อำานัวยกัารให่ญ่่	 และ 
ค้์ณศรีจิำติรา	ป็ระโมื่จำนีัย์	เลขาน้ักัารบริษััทีและผู้ช่วยกัรรมื่กัารผู้อำานัวยกัารให่ญ่่	โดียกัารป็ระช้มื่
ในัค์รั�งนีั�เป็็นักัารจัำดีป็ระช้มื่ผ่านัส่่�ออิเล็กัทีรอนิักัส์่	(E-AGM)	เม่ื่�อวันัทีี�	23	เมื่ษัายนั	2564

มอบุอุปกรุณ์์ท�งก�รุแพทย์ 
ในโครุงก�รุ GIVE NEVER STOP

บริษััที	 กัร้งเทีพื่ป็ระกัันัภัูย	 จำำากััดี	(มื่ห่าชนั)	 โดียค้์ณส้่ธิิดีา	 มื่ลิลา	 รองผู้อำานัวยกัาร
ส่ำานัักับริห่ารแบรนัด์ีองค์์กัร	เป็็นัผู้แทีนับริษััทีฯ	ร่วมื่ส่นัับส่น้ันัโค์รงกัาร	GIVE	NEVER	STOP	
ของส่ถุานีัวิทีย้	ส่วพื่.FM91	ในักัารจัำดีซ่ี�ออ้ป็กัรณ์ทีางกัารแพื่ทีย์ต่ิางๆ	รวมื่ถึุงช้ดีป็ฐมื่พื่ยาบาล
เช่นั	 ถัุงออกัซิีเจำนั	 เค์ร่�องดูีดีเส่มื่ห่ะ	 ทีี�นัอนัลมื่	 ช้ดีทีำาแผล	 และนัำ�าเกัล่อ	 มูื่ลค่์ารวมื่ 
500,000	 บาที	 เพ่ื่�อส่่งต่ิออ้ป็กัรณ์ดัีงกัล่าวให้่แก่ัผู้ป่็วยยากัไร้และขาดีแค์ลนัให้่ส่ามื่ารถุ 
กัลับมื่าดีำาเนิันัชีวิติได้ีติามื่ป็กัติิ	 และเป็็นักัารช่วยยกัระดัีบค้์ณภูาพื่ชีวิติให้่ดีีขึ�นั	 ซึี�งบริษััทีฯ	
ได้ีให้่กัารส่นัับส่น้ันัโค์รงกัาร	 GIVE	NEVER	STOP	 มื่อบอ้ป็กัรณ์ช่วยชีวิติมื่าอย่างต่ิอเน่ั�อง
ตัิ�งแต่ิปี็	2562	จำนัถึุงปั็จำจ้ำบันั	
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ยกเลิกหรือเปล่�ยนแปลง
อ่เมูลรับวารสาร BKI News

 BKI News 
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

กัร้งเทีพื่ป็ระกัันัภัูยขอขอบพื่ระค้์ณลูกัค้์า/คู่์ค้์าทีี�ให้่กัารติอบรับวารส่าร	BKI	News	ฉีบับอิเล็กัทีรอนิักัส์่	ทัี�งนีั�	 เพ่ื่�อให้่กัารส่่งวารส่ารซึี�งป็ระกัอบด้ีวย 
ข้อมูื่ลข่าวส่าร	กัารป็ระชาสั่มื่พัื่นัธ์ิ	โป็รโมื่ชันั	และสิ่ทีธิิพิื่เศษัผ่านัทีางอีเมื่ลของลูกัค้์า/คู่์ค้์าส่อดีค์ล้องกัับ	พื่.ร.บ.ค้้์มื่ค์รองข้อมูื่ลส่่วนับ้ค์ค์ล	พื่.ศ.	2562 
บริษััทีฯ	จึำงขอส่อบถุามื่ค์วามื่ป็ระส่งค์์กัารรับวารส่าร	BKI	News	ฉีบับอิเล็กัทีรอนิักัส์่	ดัีงนีั�	

จาก BKI ถ่ึงผู้อ่านเพ่�อพรุ้อมเข้้าสู่ก่ารุบังคับใช้ พ.รุ.บ.คุ้มครุองข้้อมูลส่่วนบุคคล

พ.ร.บ.ค้้มครองข้้อมูลสว่ินบ้คคลกับการยกเลิกหร้อจัดการวิารสาร BKI News ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

1.	กัรณีลูกัค์้า/ค์ู่ค์้าติ้องกัารยกัเลิกักัารรับวารส่าร	BKI	News	ฉีบับอิเล็กัทีรอนัิกัส่์

2.	กัรณลูีกัค้์า/ค์ูค้่์าต้ิองกัารเป็ลี�ยนัแป็ลงอเีมื่ล	ห่รอ่เพื่ิ�มื่/ลดีจำำานัวนัอเีมื่ลในักัารรบัวารส่าร	BKI	News	ฉีบบัอเิลก็ัทีรอนักิัส์่ 
	 	 ส่ามื่ารถุแจำ้งค์วามื่ป็ระส่งค์์ดัีงกัล่าว	 พื่ร้อมื่ช่�อ-นัามื่ส่กั้ล	 และอีเมื่ลทีี�ติ้องกัารยกัเลิกั	 เป็ลี�ยนั	 ห่ร่อเพิื่�มื่/ลดี 
	 	 ส่่งมื่าไดี้ทีี�อีเมื่ล	corp.comm1@bangkokinsurance.com	ห่ร่อส่แกันั	QR	Code	

การตัิดตัามวิารสาร BKI News ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

ส่ำาห่รับลูกัค์้า/ค์ู่ค์้า	 ผู้ทีี�อ่านัวารส่าร	BKI	News	 อย่างติ่อเนั่�องในัรูป็แบบรูป็เล่มื่	 ยังส่ามื่ารถุติิดีติามื่อ่านัไดี้ 
ในัรูป็แบบอิเลก็ัทีรอนิักัส่์ติามื่	QR	Code	ทีี�แนับมื่านัี�

เติมเต็มรุอยยิ�มใหุ้้แก�เด็กนักเรีุยนโรุงเรีุยนตำ�รุวจัตรุะเวนชุ�ยแดนบุ้�นคลองน้อย

มอบุสิินไหุ้มปรุะกันภััยอุบัุติเหุ้ตุ PA 1st

บริษััที	 กัร้งเทีพื่ป็ระกัันัภัูย	 จำำากััดี	(มื่ห่าชนั)	 โดียค้์ณป็าริชาติ	 อน้ัชิติชาติรี	 ผู้จัำดีกัารส่าขาร้อยเอ็ดี 
ธ้ิรกิัจำส่าขาและกัารร่วมื่ท้ีนั	เป็็นัผู้แทีนับริษััทีฯ	มื่อบสิ่นัไห่มื่ทีดีแทีนัป็ระกัันัภัูยอ้บัติิเห่ต้ิส่่วนับ้ค์ค์ล	PA	1st	Smart	
จำำานัวนั	1,140,212.60	บาที	 ให้่แก่ัค้์ณอริส่า	 ส้่ทีธิิอันั	และค้์ณส่ำานัวนั	 ไชยโส่	 ผู้รับป็ระโยชน์ัซึี�งเป็็นับ้ติรของ 
ค้์ณแห่ล่	ส้่ทีธิิอันั	ผู้เอาป็ระกัันัภัูยทีี�ป็ระส่บอ้บัติิเห่ต้ิทีางรถุยนัต์ิ	โดียมีื่ค้์ณส้่ป็รีชา	ผิวขาว	ผู้จัำดีกัารธินัาค์ารกัร้งเทีพื่
ส่าขาโกัส้่มื่พิื่สั่ย	 ร่วมื่มื่อบสิ่นัไห่มื่ทีดีแทีนัและเป็็นัสั่กัขีพื่ยานั	ณ	 ธินัาค์ารกัร้งเทีพื่	 ส่าขาโกัส้่มื่พิื่สั่ย	 จัำงห่วัดี
มื่ห่าส่ารค์ามื่	เม่ื่�อเร็วๆ	นีั�

ยืนหุ้ยัดคว�มแข็ึ้งแกรุ�ง คว�มน��เชืุ�อถืือท�งก�รุเงินในรุะดับุ A- (Excellent) จั�ก A.M. Best
 บริษััที	กัร้งเทีพื่ป็ระกัันัภัูย	จำำากััดี	(มื่ห่าชนั)	ยังค์งค์รองอันัดัีบค์วามื่น่ัาเช่�อถุ่อทีางกัารเงินั	(Financial	Strength	Rating)	ทีี�ระดัีบ	A-	(Excellent)	Outlook	

Negative	จำากั	A.M.	Best	Company	ส่ถุาบันักัารจัำดีอันัดัีบทีางกัารเงินัชั�นันัำาของโลกั	ณ	วันัทีี�	10	มิื่ถุ้นัายนั	2564	โดียบริษััทีฯ	ค์รองอันัดัีบทีี�ระดัีบ	A-	มื่าอย่าง 
ต่ิอเน่ั�องด้ีวยระบบกัารบริห่ารจัำดีกัารทีี�ดีี	 มีื่ฐานัะทีางกัารเงินัทีี�แข็งแกัร่ง	 เงินักัองท้ีนัและสิ่นัทีรัพื่ย์ทีี�มัื่�นัค์ง	 แม้ื่ว่าจำะเผชิญ่กัับส่ถุานักัารณ์กัารแพื่ร่ระบาดีโรค์ติิดีเช่�อ 
ไวรัส่โค์โรนัา	2019	(โค์วิดี-19)	 ทีี�ส่่งผลกัระทีบต่ิอเศรษัฐกิัจำทัี�วโลกั	 ซึี�งส่ะท้ีอนัให้่เห็่นัถึุงกัารรักัษัามื่าติรฐานัค์วามื่เป็็นับริษััทีชั�นันัำาในัธ้ิรกิัจำป็ระกัันัวินัาศภัูยของ
ป็ระเทีศไทียทีี�มีื่เส่ถีุยรภูาพื่ทีางกัารเงินัทีี�ดีี

บริษััที	 กัร้งเทีพื่ป็ระกัันัภัูย	 จำำากััดี	(มื่ห่าชนั)	 โดียค้์ณกัรรณสู่ติร	 ห่อมื่จัำนัทีร์	 ผู้จัำดีกัารภูาค์กัลาง	
ธ้ิรกิัจำส่าขาและกัารร่วมื่ท้ีนั	พื่ร้อมื่ด้ีวยพื่นัักังานัของส่าขาหั่วหิ่นั	เป็็นัผู้แทีนับริษััทีฯ	ร่วมื่กัับส่ำานัักังานั
เขติส่าทีรฝ่ัายป็กัค์รองและฝ่ัายกู้ัชีพื่กู้ัภัูย	ศูนัย์	อป็พื่ร.เขติส่าทีร	มูื่ลนิัธิิพ้ื่ทีธิรังษีั	จัำดีโค์รงกัารปั็นัทีวีปิ็ติิ
เพ่ื่�อช่วยเห่ล่อและส่่งเส่ริมื่กัารศึกัษัาให้่แก่ัเด็ีกันัักัเรียนัทีี�อยู่ในัพ่ื่�นัทีี�ห่่างไกัล	 โดียมื่อบอ้ป็กัรณ์กัารเรียนั
กัารส่อนั	 อ้ป็กัรณ์กีัฬา	 รถุจัำกัรยานั	 เค์ร่�องอ้ป็โภูค์บริโภูค์	 และของใช้ทีี�จำำาเป็็นัให้่แก่ัน้ัองๆ	 นัักัเรียนั
โรงเรียนัติำารวจำติระเวนัชายแดีนับ้านัค์ลองน้ัอย	 ซึี�งอยู่ในัพ่ื่�นัทีี�ห่่างไกัลและขาดีแค์ลนัอ้ป็กัรณ์ทีี�จำำาเป็็นั
ต่ิอกัารศึกัษัา	โดียมีื่	ร.ติ.ที.	ณรงค์์	เปี็�ยมื่ยา	ผู้อำานัวยกัารโรงเรียนัติำารวจำติระเวนัชายแดีนับ้านัค์ลองน้ัอย
เป็็นัผู้แทีนัรับมื่อบ	 ณ	 โรงเรียนัติำารวจำติระเวนัชายแดีนับ้านัค์ลองน้ัอย	 อำาเภูอหั่วหิ่นั	 จัำงห่วัดี
ป็ระจำวบคี์รีขันัธ์ิ	เม่ื่�อเร็วๆ	นีั�
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