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Good Health, Good Life

8 อาหารที่คนหนาเด็ก
ทานเปนประจำ

Happy Time

รานกาแฟบรรยากาศดี
เมนูเด็ดโดนใจ

Editor’s Talk
สวัสดีคะ่ เพือ่ นๆ พนักงานทุกท่าน

พบกันอีกครั้งกับวารสาร Close-To ฉบับแรกของ ปี 2563
เริ่ ม ต้ น ปี ด ้ ว ยสถานการณ์ ที่ ผู ้ ค นทั่ ว โลกก� ำ ลั ง หวาดวิ ต กและ
เผชิญอยูก่ บั การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 หรือ ไวรัสโคโรน่า
ทีม่ ผี ตู้ ดิ เชือ้ เป็นจ�ำนวนมากในหลายๆ ประเทศ ซึง่ ในประเทศไทย
ก็พบเช่นกัน เนื่องจากสถานการณ์ของไวรัส COVID 19 ของ
ประเทศไทยในตอนนี้ ท� ำ ให้ ห ลายๆ คน หั น มาดู แ ลสุ ข ภาพ
ร่างกาย และป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสมากขึ้น ซึ่งใน Close-To
ฉบั บ นี้ มี ส าระความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ตนเองจากเชื้ อ ไวรั ส
ดังกล่าว อาการเบื้องต้นของผู้ที่คาดว่าจะติดเชื้อไวรัส และวิธีใส่
หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ในคอลัมน์ รูไ้ ว้ใช่วา่ มาฝากทุกท่านค่ะ
นิตยสาร Close-To ฉบับนี้มีข่าวสารของบริษัทและสาระ
ความรูม้ ากมายมาฝากเพือ่ นๆ พนักงานทุกท่านอีกเช่นเคย เริม่ ต้น
ด้วยแนวคิดดีๆ ในการบริหารงานของ มร. ฟูมิทากะ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ บริษทั ไทยบริดสโตน จ�ำกัด และ บริษทั บริดจสโตนเซลส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ในคอลัมน์ สาส์นจากผูบ้ ริหาร ข่าวสารโอลิมปิก
และพาราลิมปิก “โตเกียวเกมส์ 2020” ในคอลัมน์ Olympic &
Paralympic Corner และส�ำหรับสายชิล ที่ชื่นชอบการนั่งชิลๆ
ในร้านกาแฟสวยๆ เรามีร้านกาแฟ สุดชิคแห่งใหม่ในย่านสุขุมวิท
ที่เหมือนอยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติมาฝากในคอลัมน์ Happy Time
ทางทีมงานวารสาร Close-To เป็นห่วงทุกท่าน และอยากให้
ทุ ก ท่ า นดู แ ลสุ ข ภาพร่ า งกายและป้ อ งกั น ตนเองจากเชื้ อ ไวรั ส
COVID 19 ที่ก�ำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เพื่อตัวเราเองและ
คนรอบข้างที่คุณรัก
ทีมงานวารสาร Close-To
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Persistence Pays Off

มร. ฟูมิทากะ ทาคาโอกะ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด และ
บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด

“Continuing efforts could be powerful.
Step by step, if we keep up the
efforts, we can achieve the goal.”
ความพยายามอยู่ที่ ไหน ความส�ำเร็จอยู่ที่นั่น

“ความพยายามเป็นพลังขับเคลือ่ นทีส่ �ำคัญ การหมัน่ เพียรพยายาม
ตัง้ ใจท�ำวันละเล็กวันละน้อยอยูต่ ลอดเวลา จะท�ำให้เราประสบความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายทีเ่ ราตัง้ ใจไว้ ได้อย่างแน่นอน”

สาส์นจากผู้บริหาร
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ความส�ำเร็จของบริดจสโตนในปี 2562
ก่อนอืน่ ผมขอขอบคุณเพือ่ นพนักงานบริดจสโตน
ทุกท่าน ในฐานะทีเ่ ป็นกุญแจส�ำคัญของความส�ำเร็จ
บริดจสโตนในปี 2562 ที่ผ่านมานี้ ผมซาบซึ้งและ
ขอบคุณในความมุ่งมั่นตั้งใจและความพยายามของ
ทุกท่าน แม้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะท�ำให้เรา
มี ค วามจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งเปลี่ ย นแปลงและปรั บ ตั ว
หลายสิง่ หลายอย่าง แต่เพือ่ นพนักงานทุกท่านก็เปิดใจ
กั บ สิ่ ง ใหม่ ๆ และปรั บ ตั ว ตาม ช่ ว ยผลั ก ดั น และ
ขับเคลื่อนบริดจสโตนของพวกเราให้เดินไปข้างหน้า
อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ทกุ ท่านภูมใิ จในตัวเองและ
เชือ่ มัน่ ในศักยภาพของตัวท่านเอง ต่อยอดความตัง้ ใจ
ของทุกท่านด้วยใจทีร่ กั และเชือ่ มัน่ ในบริดจสโตน

ความท้าทายในการบริหารบริดจสโตน
ประเทศไทย
อย่างที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ภาพรวมทัว่ โลกในปัจจุบนั ไม่คอ่ ยสูด้ นี กั อย่างไรก็ตาม
ผมมองสถานการณ์ในตอนนีเ้ ป็นเหมือนความท้าทายหนึง่
ถึงแม้ว่าลักษณะงานในต�ำแหน่งที่ผ่านมาของผม

มร. ฟูมิทากะ ทาคาโอกะ
อายุ : 55 ปี
ประสบการณ์ท�ำงานกับบริดจสโตน : 32 ปี
ภูมิล�ำเนา : โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
ครอบครัว : แต่งงานแล้ว ลูกสาว 2 คน
กิจกรรมยามว่าง : กอล์ฟ จ๊อกกิ้ง

จะไม่เหมือนความรับผิดชอบหน้าที่ที่ผมได้รับมอบหมาย
ในตอนนี้ แต่ดว้ ยบทบาทของความเป็นผูน้ ำ� และการมองโลก
ในแง่ดขี องผม ประกอบกับประสบการณ์การท�ำงานของผม
ทีเ่ คยท�ำงานในต่างประเทศ (ประเทศบราซิล) มาก่อน ผมเชือ่ มัน่
ว่าผมสามารถเรียนรู้และปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถน�ำความรู้ ประสบการณ์ทมี่ มี าปรับใช้
และผมเชือ่ มัน่ ว่าเราจะสามารถก้าวผ่านทุกอุปสรรค และ
พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้

กลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนบริดจสโตน
ในปี 2020
ตามทิศทางการบริหารงานของ มร. ฮิเดยูกิ ทาเคดะ
ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาถือเป็นทิศทางที่ดีที่ท�ำให้
บริดจสโตนประสบความส�ำเร็จได้อย่างทุกวันนี้ ในปีนี้
ผมจึงตัง้ ใจทีจ่ ะสืบสานและต่อยอดการบริหารบริดจสโตน
ตามแนวทางทีผ่ า่ นมา อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ตา่ งๆ
รอบตัวเรามีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา การเดินตาม
แนวทางเดิมทุกอย่างอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไป
จึงท�ำให้บริดจสโตนเองก็จ�ำเป็นจะต้องมีการปรับตัวตาม
ซึง่ ผมเชือ่ ว่าสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือการรับฟังเสียงของลูกค้า
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The key of
success existing
in your mind
กุญแจสู่ความส�ำเร็จ คือความคิดของตัวเราเอง

และเสียงของเพือ่ นพนักงานบริดจสโตนทุกท่าน ในฐานะ
ทีเ่ ป็นหัวใจส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของบริดจสโตน
อีกทั้ง ผมตั้งใจที่จะสานต่อการน�ำเสนอคุณค่าของ
บริ ด จสโตนผ่ า นกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสนั บ สนุ น
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก มอเตอร์สปอร์ต
เทคโนโลยีที่ล�้ำสมัย และความยั่งยืน ตามพันธกิจของ
บริดจสโตนทีว่ า่ “รับใช้สงั คมด้วยคุณภาพทีเ่ หนือกว่า”

One Team, One Bridgestone
“the key of success existing in your mind”
ผมพูดอยูเ่ สมอว่า “กุญแจสูค่ วามส�ำเร็จ คือความคิด
ของตัวเราเอง” บริดจสโตนเป็นบริษทั ทีแ่ ข็งแกร่งและเป็น
บริษทั ชัน้ น�ำระดับโลก ในการทีจ่ ะรักษาการเป็นบริษทั ชัน้ น�ำ
ขอให้ เ พื่ อ นๆ พนั ก งานบริ ด จสโตนทุ ก ท่ า น จงมุ ่ ง มั่ น
รักในงานทีท่ ำ� และมองโลกในแง่ดเี หมือนทีเ่ ราท�ำมาตลอด
ขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจและมั่นใจในตัวเอง ในผู้ร่วมงาน
และในบริดจสโตนของเรา ผมเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าจะต้อง
เผชิญกับอะไรก็ตาม เราจะสามารถรักษาการเป็นบริษัท
ชัน้ น�ำอันดับ 1 ทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระดับโลกไว้ได้

สาส์นจากผู้บริหาร

5

ข่าวสารบริดจสโตน
สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ชาวบริดจสโตนทุกท่าน ในช่วงที่ผ่านมาบริดจสโตนได้จัดกิจกรรมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมหลากหลายกิจกรรม วันนีท้ างทีมงานวารสาร Close-To ได้รวบรวมข่าวสาร ความเคลือ่ นไหว และกิจกรรม
ทีน่ า่ สนใจของทุกบริษทั ในเครือฯ ให้เพือ่ นๆ ทุกคนได้อพ
ั เดตข่าวสารความเคลือ่ นไหวและกิจกรรมน่าสนใจทีผ่ า่ นมาของบริดจสโตนกันค่ะ

โฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด
เริม่ ต้นปีใหม่ดว้ ยกิจกรรมโฟล์คซองต้านภัย
ยาเสพติด ของบริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด
(โรงงานรังสิต) เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามัคคีในหมูค่ ณะ
และสร้างบรรยากาศที่ดี ผ่อนคลายอิริยาบท
จากการท� ำ งาน ซึ่ ง แชมป์ ใ นนี้ ต กเป็ น ของ
“วงไหค� ำ ” ทั้งเสียงดีและเล่นเก่งกันขนาดนี้
ไปแข่ง The voice กันได้เลย

ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ พนักงาน
ทุ ก ท่ า น รวมถึ ง สหภาพแรงงานฯ ที่ ร ่ ว ม
สนับสนุนกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ด้วยนะคะ
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กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
โรงงานรังสิต น�ำทัพโดยฝ่ายบริหารแรงงานสัมพันธ์
และฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม
ร่วมกันบุกเข้าสร้าง ความสุขและรอยยิ้มให้แก่น้องๆ
นักเรียนโรงเรียนทองพูลอุทศิ จ.ปทุมธานี ถึงในรัว้ กันเลย
ทีเดียว ด้วยการมอบของที่ระลึกและมอบความสนุก
ด้วยกิจกรรมสันทนาการเนือ่ งในโอกาสวันเด็ก แห่งชาติ
ทีผ่ า่ นมา ด้านโรงงานหนองแคก็จดั กิจกรรมมอบความสุข
ให้นอ้ งๆ ในชือ่ ตอน “วันเด็กหรรษา มาเล่นกันเถอะ”

และร่วมกันปรับปรุงภูมทิ ศั น์ทศี่ นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลต�ำบลไผ่ต�่ำ จ.สระบุรี ส่วนบริษัท ทีบีเอสซี
โลจิสติกส์ จ�ำกัด ก็ได้จัดบูธแจกของรางวัลให้กับ
เด็กๆ ที่ อบต.หนองข้างคอก ในพื้นที่ของคลังสินค้า
สาขาชลบุรี
ต้องขอขอบคุณทีมงานคุณภาพทุกท่านที่ร่วม
สร้างบรรยากาศที่น่าประทับใจ และสนุกสนานใน
วันเด็กแห่งชาติปนี ี้ แล้วพบกันใหม่ในปีหน้านะคะ…

ข่าวสารบริดจสโตน
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กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 25 ปี
ของโรงงานหนองแค

เมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา ทางโรงงานหนองแค
ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ต่อลมหายใจ
เพือ่ นมนุษย์” เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตัง้
โรงงานหนองแค ด้ ว ยเป้ า หมายบริ จ าคโลหิ ต ร่ ว มกั น
250,000 ซีซี เพื่อเป็นการส่งมอบความรักและต่อชีวิต
ให้กบั เพือ่ นมนุษย์ ต้องขอขอบคุณเพือ่ นพนักงานทุกท่าน
ทีร่ ว่ มบริจาคโลหิตในครัง้ นีด้ ว้ ยนะคะ
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บริ ด จสโตน ส่ ง “ค็ อ กพิ ท ”
เป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ารรถยนต์ ค รบวงจร
กว่า 300 สาขา สู้ศึกตลาดฟาสต์ฟิต
ในไทยภายในปี 2563
บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ในฐานะผู ้ น� ำ ด้ า นการผลิ ต ยางรถยนต์ อั น ดั บ หนึ่ ง
ในประเทศไทย และอยู ่ คู ่ ธุ ร กิ จ ยางรถยนต์
ในประเทศไทยมากว่า 51 ปี ส่ง ค็อกพิท (Cockpit)
ลุยสู้ศึกตลาด ฟาสต์ฟิต สู่การเป็น “ศูนย์บริการ
รถยนต์ครบวงจร” ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก คือ
1. ยกระดับศูนย์บริการ
2. น�ำเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
และบริการ

3. ขยายสาขาทั่วไทย ตอกย�้ำภาพลักษณ์ผู้น�ำ
ในตลาดด้านการให้บริการลูกค้าที่ครอบคลุม
พืน้ ทีท่ วั่ ภูมภิ าคในประเทศไทย กับสโลแกนใหม่
“คุม้ ครบไว อุน่ ใจทีค่ อ็ กพิท” เพราะไม่วา่ คุณ
จะอยูท่ ใี่ ด ค็อกพิทพร้อมดูแลคุณได้อย่างครบครัน
รวดเร็วและคุม้ ค่า พร้อมค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ของลูกค้าทุกคน ซึง่ ได้จดั สัมภาษณ์กบั สือ่ มวลชน
น�ำโดย คุณธนวัฒน กิตติรตั นาภรณ์ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ บริษทั บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย)
จ� ำ กั ด ในวั น ที่ 10 มี น าคม ณ ร้ า นอาหาร
บ้านดุสติ ธานี กรุงเทพฯ

ข่าวสารบริดจสโตน
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บริษัท ไทร์ โมลด์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศ
เกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว)
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิง่ กับ บริษทั ไทร์ โมลด์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ในเครื อ บริ ด จสโตน ที่ ไ ด้ รั บ มอบธงธรรมาภิ บ าลสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ในนิคมอุตสาหกรรมสายงาน
ปฏิบตั กิ าร 2 ประจ�ำปี 2562 ซึง่ จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมอมารี พั ท ยา (อุ ต สาหกรรมโซนภาคตะวั น ออก) เมื่ อ วั น ที่
10 มกราคม 2563 ทีผ่ า่ นมา โดยโครงการมอบธงธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อม
และใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) เป็นกลไกส�ำคัญที่ช่วยสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชนโดยรอบ
โดยในโอกาสนี้ นายชิเงยูกิ โอกาว่า ประธานกรรมการ บริษทั ไทร์ โมลด์
(ประเทศไทย) จ� ำ กั ด ในเครื อบริ ดจสโตน หนึ่ ง ในบริ ษัท ที่ผ ่า นเกณฑ์
การประเมินธงขาวดาวเขียวปีนี้ ซึง่ มีโรงงานตัง้ อยูใ่ นนิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี
ระบุว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการธงขาวดาวเขียว
เพราะนอกจากการด�ำเนินธุรกิจที่ดีแล้ว บทบาทด้านการช่วยพัฒนาและ
ดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่ชมุ ชนและสังคมไทย โดยเฉพาะด้านสิง่ แวดล้อม
เช่น การลดปริมาณขยะ และการน�ำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ยังเป็นภารกิจ
ที่เครือบริดจสโตนยึดมั่นมาตลอด เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกัน
กั บ ชุ ม ชนและสั ง คมได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น บนพื้ น ฐานของความเข้ า ใจและ
ความไว้วางใจระหว่างกัน
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บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จ�ำกัด (BSNCR) ได้รับรางวัลประเภท “People”
Excellence Award จากกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด” จากโครงการประกวด
Bridgestone Divisional Awards 2020 (BDA) โดย BSJ
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิง่ กับ บริษทั บริดจสโตน
เอ็นซีอาร์ จ�ำกัด (BSNCR) ทีไ่ ด้รบั รางวัล ประเภท “People”
Excellence Award จากกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด”
ในโครงการประกวด Bridgestone Divisional Awards
2020 (BDA) ซึ่งจัดโดย BSJ ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยรางวัล
Bridgestone Divisional Awards เป็น รางวัลที่บริษัท
บริดจสโตน ประเทศญีป่ นุ่ จัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้บริษทั ในเครือฯ
ทั่วโลก ส่งผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดท�ำโครงการ CSR
ภายใต้หลักปรัชญา Our Way to Serve เข้าร่วมแข่งขัน
เพื่อ เป็นการรณรงค์ ให้เกิดการท�ำกิจกรรมที่เป็นกลไก
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ตามหลักปรัชญา
ของบริดจสโตน

ปีที่ 7 ซึง่ ในปี 2563 และปีตอ่ ๆ ไป พวกเราจะยังคงมุง่ มัน่ และตัง้ ใจ
ทีจ่ ะรักษาไว้ซงึ่ เกียรติและความภาคภูมใิ จนี้ ด้วยการท�ำกิจกรรมจิตอาสา
ให้กา้ วหน้าและยัง่ ยืนต่อไป
บริษัท ขอขอบคุณพนักงาน และทีมท�ำงาน ทุกคน ที่ร่วมแรง
ร่วมใจ เป็นส่วนส�ำคัญทีช่ ว่ ยสนับสนุนและทุม่ เท ในการด�ำเนินกิจกรรม
“จิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด” จนบรรลุเป้าหมายและท�ำชื่อเสียงให้กับ
บริษทั ซึง่ ถือเป็นเกียรติประวัตทิ ภี่ าคภูมใิ จ และน่าชืน่ ชมเป็นอย่างยิง่

บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จ�ำกัด ด�ำเนินกิจกรรม
ด้วยความมุ่งมั่น เพื่อที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียน
ในชุมชนซึ่งเป็นบ้านเกิดของพนักงาน ได้รับประโยชน์
และได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทอย่างต่อเนื่องมาเป็น

ข่าวสารบริดจสโตน
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รวมกันเป็นหนึ่งด้วยอารมณ์
ความรู้สึก…ค�ำขวัญโอลิมปิก
และพาราลิมปิก

“โตเกียวเกมส์ 2020”
สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ในมหกรรมกีฬาทัวร์นาเมนต์
ใหญ่ๆ คือ Motto หรือ “ค�ำขวัญ” ซึง่ เปรียบเสมือน
คอนเซ็ปต์ของการแข่งขันรายการนัน้ ๆ
ฝ่ายการจัดแข่งขัน “โตเกียวเกมส์ 2020” ก็ ได้มี
การประกาศค�ำขวัญออกมาแล้วนัน่ คือ “United by
Emotion” หรือแปลเป็นไทยได้วา่ “รวมกันเป็นหนึง่
ด้วยอารมณ์ความรูส้ กึ ”

“United by Emotion” สือ่ ถึงความหวังว่าผูช้ ม, อาสาสมัคร และนักกีฬา
จากชาติสมาชิกโอลิมปิกกว่า 200 ประเทศ รวมถึงทีมโอลิมปิกผูล้ ภี้ ยั ทีจ่ ะมา
รวมตัวกันในช่วงฤดูร้อนนี้ที่กรุงโตเกียว ตลอดจนผู้ชมอีกหลายพันล้านคน
ทางทีวี และทางออนไลน์ทวั่ โลก จะมาร่วมมือและเข้าใจร่วมกันว่ามีหลากหลาย
สิ่งที่สามารถสร้างความสามัคคี มากกว่าสิ่งทีจ่ ะมาแบ่งแยกพวกเราจากกัน”
เน้นย�ำ้ ถึงพลังของกีฬาทีจ่ ะน�ำผูค้ นจากภูมหิ ลังทีห่ ลากหลายทุกประเภท
มารวมกัน และช่วยให้เขาเชื่อมต่อและเฉลิมฉลองในแบบที่เหนือกว่า
ความแตกต่างของพวกเขา

การฉลองเปิดตัวค�ำขวัญใหม่ของ “โตเกียว 2020” เจ้าภาพมีแผนใช้
แสงเลเซอร์ยิงตัวอักษรบนผนังตึก Tokyo Skytree เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้คนทัว่ ไปรับทราบตัง้ แต่วนั นีไ้ ปจนถึงวันที่ 25 มีนาคมนี้ นอกจากนีย้ งั มีการ
ปล่อยคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์โดยให้ นาโอมิ โอซากะ นักเทนนิสดาวรุ่ง
ชือ่ ดัง มาบอกเล่าความเป็นมาของค�ำขวัญดังกล่าวให้ทวั่ โลกได้รบั ทราบอีกด้วย
เหล่านักกีฬาที่เก่งที่สุดในโลกจะเดินทางมาถึงญี่ปุ่นเพื่อร่วมการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พร้อมกับ
พิธีเปิดยิ่งใหญ่อลังการ โดยจะด�ำเนินการแข่งขันกีฬาไปจนถึงวันอาทิตย์ที่
9 สิงหาคม และหลังจากนั้นไม่นานมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกก็จะเริ่มต้นขึ้น
ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายนนี้
ขอบคุณเรือ่ งราวจาก : Sport.Trueid.net และ Thairath.co.th
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Good Health, Good Life

อาหารที่คนหน้าเด็ก
ทานเป็นประจ�ำ

อายุเป็นเพียงตัวเลข ประโยคนีม้ นั จริงทีส่ ดุ
เพราะสุดท้ายแล้วค�ำว่าหน้าเด็ก นี่ล่ะค่ะ ที่จะ
ท�ำให้เราปลื้มมากกว่าตัวเลขอายุเป็นไหนๆ
ซึ่งนอกจากการดูแลผิวพรรณภายนอกแล้ว
สิ่งส�ำคัญที่สุดก็คือการดูแลจากภายใน คือ
การทานอาหารดีๆ ให้ครบ 5 หมู่ แต่อาหาร
แบบไหนล่ะที่ดีกับผิวมากเป็นพิเศษ และช่วยให้
หน้าของคุณ ดูเด็กลงได้อกี หลายปี
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อัลมอนด์

แตงโม

ทับทิม

อัดแน่นด้วยวิตามินอี ทีช่ ว่ ยต้านอนุมลู อิสระ
และฟื้นฟูผิวจากการถูกรังสียูวีท�ำร้าย และยังมี
กรดไขมันดีที่ช่วยลดห่วงยางรอบเอวได้อีกด้วย
แนะน�ำให้ซื้อตามร้านขายอุปกรณ์และวัตถุดิบ
ส�ำหรับท�ำเบเกอรี่ จะได้อลั มอนด์แบบไม่ควั่ เกลือ
ซึง่ ปลอดโซเดียมและไม่ทำ� ให้บวมน�ำ้ ค่ะ

ถื อ เป็ น ผลไม้ เ มื อ งร้ อ นที่ ดี ต ่ อ ผิ ว มากๆ
เพราะมี ไ ลโคปี น ที่ ช ่ ว ยฟื ้ น ฟู ผิ ว หลั ง ออกแดด
เช่นกัน และยังมีนำ�้ เป็นส่วนประกอบมาก จึงช่วย
ป้ อ งกั น ริ้ ว รอยที่ เ กิ ด จากเซลล์ ผิ ว ขาดน�้ ำ ได้
ทานแล้วชืน่ ใจ

สารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าชาเขียวและ
ไวน์แดง และยังมีวติ ามินซีสงู ช่วยให้ผวิ ดูกระจ่างใส
ปราศจากริว้ รอยก่อนวัย รวมถึงลดความเสีย่ งของ
โรคมะเร็งไปพร้อมกัน หรือจะน�ำแผ่นชีทมาส์ก
แช่ น�้ ำ ทั บ ทิ ม คั้ น สดแล้ ว น� ำ มามาส์ ก หน้ า ก็ ไ ด้
ผิวดีถงึ สองต่อเลยล่ะค่ะ

เมล็ดเชีย/เมล็ดเจีย

มันเทศ

ธัญพืชเต็มเมล็ด หรือ โฮลเกรน

เป็นแหล่งของกรดไขมันโอเมก้าสามที่ช่วย
ให้ผิวนุ่ม ชุ่มชื่น ชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัย
และทีด่ งี ามอีกอย่างก็คอื มันยังมีสว่ นช่วยลดสิว
ได้อีกด้วยนะคะ นอกจากนี้มันยังช่วยในการ
ขั บ ถ่ า ยได้ ดี เ ยี่ ย มท� ำ ให้ ไ ม่ มี ส ารพิ ษ ตกค้ า ง
ในร่างกาย ผิวจึงดูเปล่งปลั่งขึ้น หน้าเด็กแบบ
สาวสุขภาพดีอย่างแท้จริงค่ะ

มี ส ารแคโรที น อยด์ แ ละวิ ต ามิ น ซี ที่ ช ่ ว ย
กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ผิวจึงนุ่ม เด้ง และ
กระชับ ดูออ่ นกว่าวัยได้ยาวนาน และยังมีวติ ามินเอ
ที่ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวตามธรรมชาติอีกด้วย
นอกจากนี้ไฟเบอร์ในมันเทศยังช่วยให้อิ่มเร็ว
และช่วยในการขับถ่ายให้ดยี งิ่ ขึน้

อีกสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือคาร์โบไฮเดรตที่ได้
จากธัญพืชเต็มเมล็ด ซึ่งมีสารต้านผิวชราอย่าง
โพลีฟีนอลและแคโรทีนอยด์อยู่เพียบ หากใคร
เลือกทานซีเรียลโฮลเกรน แนะน�ำให้จับคู่กับ
นมถั่วเหลืองดูนะคะ เพราะนมถั่วเหลืองมีสาร
ไอโซฟลาโวนที่ ช ่ ว ยเพิ่ ม พลั ง ลดริ้ ว รอยแบบ
คูณสองเชียวล่ะ

มะเขือเทศ

พริกหวาน

มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากอย่าง
ไลโคปีน ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูผิวหลังออกแดดได้ดี
ผิวจึงดูใส สามารถเลือกทานได้สองแบบ หากทาน
แบบสุก แนะน�ำให้ทานคูก่ บั ไขมันดี เช่น น�ำ้ มัน
มะกอก เพื่อช่วยในการดูดซึมไลโคปีนดียิ่งขึ้น
หรือหากทานดิบๆ เช่นกินสดหรือน�ำไปท�ำน�ำ้ ผัก
ผลไม้ ก็จะได้วติ ามินซีทดี่ ตี อ่ ผิวไม่แพ้กนั ค่ะ

เพี ย งทานพริ ก หวานที่ หั่ น แล้ ว วั น ละ
ครึ่งถ้วยตวง ก็ได้รับวิตามินซีเพียงพอต่อการ
ชะลอริ้วรอยแล้ว โดยพริกหวานสีเหลืองจะมี
วิ ต ามิ น ซี ม ากที่ สุ ด ในขณะที่ สี แ ดงจะมี ส าร
เบต้าแคโรทีนมากที่สุด ซึ่งช่วยให้ผิวแข็งแรง
และหน้าเด็กได้ดที งั้ คู่ ดังนัน้ แนะน�ำให้ทานคูก่ นั
เพือ่ ผลลัพธ์ทดี่ ที สี่ ดุ

GOOD
HEALTH
GOOD
LIFE

ทัง้ 8 อย่างนีห้ าทานไม่ยากในบ้านเรา แม้กระทัง่ เมล็ดเชียก็มขี ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเช่นกันค่ะ ลองท�ำตามกันดูนะคะ
ขอบคุณเรือ่ งราวจาก : https://women.trueid.net/detail/Z465QEKQNor

GOOD HEALTH, GOOD LIFE

15

Best Job Ever
นส.ชญาณิศา เดชภาคินหิรัญ
อายุงาน : 8 ปีจาก TMOT
อายุ : ปัจจุบัน 34 ปี
ต�ำแหน่งงาน : Asst. Safety Manager

Safety
First

ความปลอดภัยเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของการบริหารงานของบริดจสโตน ใน Close -To
ฉบับนี้ เราจึงขอน�ำเสนอความส�ำเร็จและแนวคิดการท�ำงานของตัวแทนเพือ่ นพนักงาน
บริดจสโตน ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ เพื่อความภาคภูมิใจ
ของพวกเรา ตามพันธกิจด้านความปลอดภัยของบริดจสโตน
ทางบริษัท ไทร์ โมลด์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้เข้าร่วมกับหน่วยงาน สสปท.
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(องค์การมหาชน) โดยมีกจิ กรรมการรณรงค์ลดสถิตอิ บุ ตั เิ หตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์
(Zero Accident Campaign) เป็นกิจกรรมรณรงค์สง่ เสริมให้สถานประกอบกิจการ
มีความมุง่ มัน่ ในการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน บนพืน้ ฐานแนวคิดทีว่ า่
อุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการท�ำงานสามารถป้องกันได้ โดยการลดสถิติ
การประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ ผ่านการวางแผนและบริหาร
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง
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ยังส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อแรงงาน
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัย ซึ่งวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน สสปท. ตรงกับนโยบายในการท�ำงานของ
ทางบริษัท คือ อุบัติเหตุจากการท�ำงานต้องเป็นศูนย์
โดยเราเข้ า ร่ ว มตั้ ง แต่ ป ี 2561 ได้ ร างวั ล ประกาศ
เกียรติคุณ ระดับเหรียญเงิน โดยมีสถิติที่ปราศจาก
อุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน 8,151,792 ชัว่ โมงการท�ำงาน
ในปี 2562 ได้รางวัลประกาศเกียรติคุณ ระดับ
เหรียญเงิน โดยมีสถิติที่ปราศจากอุบัติเหตุจากการ
ท�ำงาน 9,018,790 ชัว่ โมงการท�ำงานซึง่ จะเข้ารับรางวัล
ในเดือนกรกฎาคม 2563 และเป้าหมายถัดไปของเรา
คื อ รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง คื อ สถิ ติ ที่ ป ราศจาก
อุบัติเหตุจากการท�ำงานที่ 10 ล้านชั่วโมงการท�ำงาน
ในปี 2563
ในฐานะที่ดิฉันได้ท�ำงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภั ย ในการท� ำ งาน ดิ ฉั น รู ้ สึ ก ภู มิ ใ จและ
มีความสุขในการท�ำงานด้านความปลอดภัย ภูมใิ จทีไ่ ด้
ปกป้องชีวิตผู้คนที่ท�ำงานในบริษัท โดยน�ำพันธกิจ
ด้านความปลอดภัยทีก่ ล่าวว่า “ความปลอดภัยต้องมา
เป็นอันดับหนึง่ เหนือสิง่ อืน่ ใด” ของทัง้ 4 กิจกรรม คือ
3ส., KY, RA และกฎความปลอดภัยมาปฏิบัติอย่าง
จริงจัง โดยมีสโลแกนที่ว่า “กิจกรรมความปลอดภัย
ในเครือบริดจสโตน จะท�ำอย่างต่อเนือ่ ง ไม่มวี นั ล้มเลิก
ทั้ ง 4 กิ จ กรรมจะต้ อ งท� ำให้ ไ ด้ 100% ทางบริ ษั ท
ได้มงุ่ มัน่ ในการด�ำเนินกิจการโดยยึดถือ “ความปลอดภัย
ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง” โดยเน้นที่ให้พนักงานทุกคน
มีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรมทีอ่ อกมาจากใจ โดยไม่ได้
มีการบังคับจึงจะน�ำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย
ทีย่ งั่ ยืน
ท้ายสุดนี้ ความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทุกคน
ที่ต้องร่วมกันท�ำกิจกรรมเพื่อปกป้องตนเองและเพื่อน
ร่วมงาน

เป้าหมายปี 2563

ลดอุบัติเหตุให้เหลือ

ปฎิบัติตามหลัก 3ส., KY, RA
Safety Rule หรือ กฎความปลอดภัย

0%

100%

ปราศจากอุบัติเหตุจากการท�ำงาน

10,000,000
ชั่วโมง

BEST JOB EVER
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Spotlight

มาราธอนค�ำเดียจุดว...
เริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
MARATHON

เรนุกา เรือนมา

พนักงาน บริษทั ไทร์ โมลด์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุร)ี กับการวิง่ มาราธอน
มาเป็นระยะเวลา 2 ปี 8 เดือน
คนเราเริ่ ม ท�ำงานกั น หนั ก ขึ้ น จนไม่ มี เ วลา
พั ก ผ่ อ น จนก่ อ ให้ เ กิ ด ความเครี ย ดและปั ญ หา
สุขภาพตามมา และถ้ามัวแต่ท�ำงานอย่างเดียว
แล้ ว จะเอาเวลาไหนไปใช้ ชี วิ ต อย่ า งอื่ น ต่ อ
ทางออกหนึ่งที่หลายคนนึกถึงก็คือ Work-life
Balance
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อยากให้เพื่อนๆ ลองมา
วิ่งด้วยกัน มันอาจจะเป็น
กิจกรรมดีๆ ที่เราได้ท�ำร่วมกัน
กับครอบครัว เพื่อน พี่น้อง
หรือคนที่เรารัก

เริม่ วิง่ มานานหรือยัง และเพราะอะไรถึงออกมาวิง่
: เริม่ วิง่ มา 2 ปี 8 เดือน แล้วค่ะ เหตุผลทีอ่ อกมาวิง่ คือ
อยากใช้เวลาผ่อนคลายจากการท�ำงานด้วยออกก�ำลังกาย
แรกๆ ก็เปิดคลิปเต้นแอโรบิคอยูท่ หี่ อ้ งบ้าง เล่นฮูลา่ ฮูปบ้าง
รู้สึกว่ามันน่าเบื่อ เลยออกไปวิ่งเล่นที่สวนสาธารณะ
แล้วก็ได้เห็นงานวิ่งงานนึงที่น่าสนใจ เลยตั้งใจซ้อมและ
ลงงานแรกที่นั่น ยิ่งวิ่ง ยิ่งติดใจ จากที่ลงวิ่งระยะฟันรัน
(3 km.) มาเป็นระยะมินมิ าราธอน (10 km.) มาเป็นฮาล์ฟ
มาราธอน (21 km.) จนมาถึงระยะมาราธอนในที่สุด
(42.195 km.) นีค่ อื เป้าหมายสูงสุดในการวิง่ ส�ำหรับเราแล้ว
การวิง่ นอกจากท�ำให้เรามีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงแล้ว ยังท�ำให้
เรารูจ้ กั ผูค้ นมากมายทีร่ กั การวิง่ เหมือนเราด้วยนะคะ
พนักงานประจ�ำ แล้วเราจะเอาเวลาตอนไหนไปซ้อม
: ช่วงเวลาทีซ่ อ้ มวิง่ ส่วนมากจะเป็นช่วงเย็นหลังเลิกงาน
จะพยายามซ้อมให้ได้อาทิตย์ละประมาณ 4-5 วันและ
ลงงานวิ่ ง ช่ ว งวั น หยุ ด (วั น อาทิ ต ย์ ) แต่ แ ค่ เ ราเดิ น
ถ่ายเอกสาร เดินติดต่องานกับแผนกต่างๆ หรือแม้กระทัง่
เราออกก�ำลังกายประจ�ำทุกเช้ากับบริษทั ก็ถอื ว่าเป็นการ
ซ้อมไปในตัวแล้วค่ะ

วิง่ แล้วได้อะไร
: การวิง่ มันไม่ใช่แค่วงิ่ ให้สนุกแค่อย่างเดียว มันคือ
การทีเ่ ราต้องจัดการชีวติ ของเราทัง้ หมด ตัง้ แต่การซ้อม
การกินอาหาร การท�ำงาน และการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
ของเรา ใช้ทั้งเรื่องงานและเรื่องชีวิตส่วนตัวมาพัฒนา
ซึ่งกันและกัน และเดี๋ยวนี้มีงานวิ่งที่เป็นงานช่วยเหลือ
สั ง คมเยอะแยะมากมาย เราสามารถร่ ว มท� ำ บุ ญ
ช่วยเหลือจากสิง่ ทีเ่ ราชอบ ตามคอนเซ็ปต์ของบริจสโตน
“ยิง่ วิง่ ...ยิง่ ให้”
อยากฝากข้อคิดดีๆ ถึงเพือ่ นๆ ทีส่ นใจในการวิง่
: อยากให้เพือ่ นๆ ลองมาวิง่ ด้วยกัน มันอาจจะเป็น
กิจกรรมดีๆ ทีเ่ ราได้ทำ� ร่วมกันกับครอบครัว เพือ่ น พีน่ อ้ ง
หรือคนที่เรารัก และได้ก้าวข้ามขีดจ�ำกัดของตัวเอง
มีสังคมใหม่ๆ ท�ำให้เราได้ปลดปล่อยพลังที่อยู่ในตัว
และชนะใจตัวเอง พร้อมสุขภาพทีด่ ี เพราะชีวติ เราจะมี
แค่เรือ่ งงานอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะเอาแต่พกั อย่างเดียว
ก็ไม่ได้อกี เช่นกัน เพือ่ ให้ชวี ติ เราเกิดความสมดุลก็ตอ้ ง
รูจ้ กั Work-life Balance จัดการเรือ่ งงานกับเรือ่ งชีวติ
ให้เหมาะสม มาวิง่ ให้สขุ ภาพแข็งแรงไปด้วยกันนะคะ
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Global News

บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น
และบริดจสโตนประเทศจีน
บริจาคเงินสู้

ไวรัสโคโรน่า
ให้จีน

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ร่วมกับบริษัท
บริดจสโตนประเทศจีน บริจาคเงินจ�ำนวน มูลค่ากว่า 13 ล้านบาท
(ประมาณ 430,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ให้สภาองค์กรการกุศลจีน
และองค์กรการกุศลส่วนจังหวัดอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือและต่อสู้
กับไวรัสโคโรนาในประเทศจีน ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าวจะได้
ถูกน�ำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและ
จัดกิจกรรมเพือ่ ฟืน้ ฟูจากไวรัสดังกล่าว
บริดจสโตนร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของการสนับสนุนและช่วยเหลือ
สังคมให้สกู้ บั ไวรัสโคโรน่าในจีน เพราะนีค่ อื หนึง่ ในเจตนารมณ์
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตน “Our Way
To Serve” ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูค้ น เพือ่ ให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ในสังคม นอกจากนีบ้ ริดจสโตนประเทศจีน
ยังเฝ้าระวังสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ความปลอดภัย
ของพนักงานทุกคน

COVID-19

COVI

D-19
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รู้ ไว้ ใช่ว่า

หน้ากากอนามัย
ใส่ด้านไหนกันแน่นะ

สอดมือเขาเชือกตามรูป

สวมหนากากและดึงสายรัด

หลายคนคงสับสนและสงสัยใช่มยั้ คะว่า ใส่หน้ากากอนามัยแบบไหนนะ
ถึงจะถูกวิธกี นั แน่ จะเห็นบางคนใส่แบบเอาด้านสีเขียวออก แต่บางคนกลับ
กดโครงลวดใหแนบสันจมูก กดใหแนบสนิทไมมีชองวาง
เอาด้านสีขาวออก เราสรุปวิธีการใส่ที่ถูกต้อง มาให้ ได้อ่านกันค่ะ

หน้ากากอนามัยแบบ N95

ด้านที่มีลวด

หันด้านสีเขียว/ฟ้าออก

หน้ากากอนามัยแบบทั่วไป
ที่เรามักเห็นแพทย์ใช้กันนั่นแหละ หน้ากากอนามัยแบบนี้ใช้เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ โรคผ่านทางการไอหรือจามได้ แต่บริเวณ
ด้านล่างจะไม่สามารถป้องกันการได้รบั สารปนเปือ้ นจากการสูดดมได้

ขั้นตอนที่ 1

อย่าลืมล้างมือก่อนใส่หน้ากากอนามัยนะคะ

ขั้นตอนที่ 2

ถ้าเป็นแบบที่มีด้านสีเขียวหรือฟ้า ให้หันด้านสีนั้นออกนอกตัวนะคะ
ถ้าเป็นแบบสีขาวทัง้ สองด้าน เอาด้านทีม่ มี นั วาวกว่าออก

ขั้นตอนที่ 3

ใส่โดยเอาด้านทีม่ ลี วด / ด้านทีแ่ ข็งๆ ไว้ดา้ นบน

ขั้นตอนที่ 4

เช็คดูวา่ ฝัง่ ด้านนอกเนีย่ ตรงทีพ่ บั รอยจีบคว�ำ่ ลงมัย้ ทีถ่ กู ควรคว�ำ่ ลงนะคะ

ขั้นตอนที่ 5

คลุมไปเลยค่ะ เอาให้มดิ ทัง้ ปากทัง้ จมูก แรกๆอาจจะอึดอัดหน่อยแต่เดีย๋ ว
ก็ชนิ ค่ะ แล้วอย่าลืมกดลวดด้านบนให้เข้ากับรูปจมูกด้วยนะคะ
ปล. หน้ากากอนามัยแบบกระดาษควรเปลีย่ นทุกวันนะคะ อย่าเสียดายเลย

มีลกั ษณะครอบลงไปทีบ่ ริเวณปากและจมูกอย่างมิดชิด มีประสิทธิภาพ
สู ง กว่ า แบบทั่ ว ไป ช่ ว ยป้ อ งกั น เชื้ อ โรคที่ มี ข นาดเล็ ก มากๆ ได้ นิ ย มใช้
ในวงการแพทย์ทตี่ อ้ งการความปลอดภัยจากการติดเชือ้ สูง เช่น การป้องกัน
เชื้อวัณโรค หรือเชื้อแอนแทรกซ์ และบุคลากรที่ท�ำงานเกี่ยวกับสารเคมี
ก็นยิ มใช้เช่นกัน
1. สอดมือใต้เชือกตามภาพ
2. ครอบหน้ากากทีห่ น้า ดึงสายรัดศรีษะเส้นล่างไว้ใต้หู เส้นบนไว้เหนือหู
3. กดโครงลวดให้แนบสันจมูก
4. กดให้แนบสนิทไม่มีช่องว่าง และท�ำ Fit Test ทดสอบการแนบสนิท
ของหน้ากากกับใบหน้าโดยใช้มือทั้งสองข้างโอบรอบหน้ากาก จากนั้น
ลองหายใจออกแรงๆ กว่าปกติ ถ้าหน้ากากยังแนบสนิทจะไม่มีการรั่ว
ของลมหายใจออกมา
ปล. หน้ากากอนามัย N95 สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ 3 ครัง้ แต่ถา้ ฝุน่ ละออง
มากหรือหน้ากากอนามัยของเราเริม่ สกปรกแนะน�ำให้ใช้วนั เดียวนะคะ
ภาพประกอบและข้อมูลอ้างอิง

https://www.facebook.com/pannpam/photos/a.327625464098996/962096007318602/?type=1&theater
https://www.cigna.co.th/health-wellness/tip/hygienic-mask

อาการเบือ้ งต้นทีส่ งั เกตได้จากการติดเชือ้ วิธีป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่า
ไวรัสโคโรน่า หรือ “COVID-19” มีดงั นี้
1. ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน
มีไข้สงู > 37.5 องศา
ไอ
เจ็บคอ
น�้ำมูกไหล
หายใจเหนื่อยหอบ
หายใจล�ำบาก

2. ควรทานอาหารแบบสุกเท่านั้น
3. งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า
4. หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์
5. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ ไอ จาม
6. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
7. งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด
8. ไม่น�ำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก
9. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
10. ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ
มีน�้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ
ให้สวมหน้ากากอนามัย
และรีบไปพบแพทย์ทันที!!!

รู้ ไว้ ใช่ว่า
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Happy Time

ไล-บรา-รี
่
ในป่
า
ร้านกาแฟสุดชิคแห่งใหม่!
ในซอยสุขุมวิท 46

คอลัมน์นี้ เราจะพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับร้านกาแฟที่ไม่ได้มีดีแค่กาแฟ
แต่บรรยากาศของร้านนัน้ อยูท่ า่ มกลางธรรมชาติ แวดล้อมด้วยต้นไม้ ใหญ่
ทีใ่ ห้ความร่มรืน่ มีความเงียบสงบสบาย ให้ความรูส้ กึ เหมือนอยูต่ า่ งจังหวัด
แต่ ที่ จ ริ ง แล้ ว อยู ่ ก ลางเมื อ งกรุ ง ที่ ส�ำคั ญ ใกล้ กั บ ศู น ย์ บ ริ ก ารค็ อ กพิ ท
พระราม 4 ของเราเลย ใช้เวลาเดินไปแค่ 5 นาทีเองค่ะ
ไล-บรา-รี่ จุดเด่นของร้านกาแฟสุดชิคแห่งนี้ คือการตกแต่งร้าน ที่ร่มรื่น
เหมือนนั่งชิลล์ๆ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ร้านตั้งอยู่ใน Naiipa Art Complex
พืน้ ทีอ่ าร์ตๆ ส�ำหรับคนรักงานศิลปะ มี Co Working Space และส�ำนักงานให้เช่า
โครงการแห่งนี้ออกแบบตัวอาคารให้กลมกลืนไปกับต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิม
เหมือนเป็นการสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใกล้รถไฟฟ้า บีทเี อส พระโขนง ทีต่ อบโจทย์
ชีวติ คนเมืองได้เป็นอย่างดี เชือ่ ว่าใครทีม่ โี อกาสได้มานัง่ ทีร่ า้ นนี้ คงอยากซึมซับ
บรรยากาศนานๆ เพราะบรรยากาศแบบนีใ้ นกรุงเทพฯ นับว่าหายากมาก
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เมนูยอดฮิตของร้านทีต่ อ้ งสัง่ กันแทบทุกโต๊ะ คือ Li-bra-ry Waffle
วาฟเฟิลสีเขียวๆ กรอบนอกนุ่มใน มีความหอมหวาน ส่วนเครื่องดื่ม
ทีพ่ ลาดไม่ได้คอื Matcha Frappe ชาเขียวเย็นปัน่ รสชาติเข้มข้นด้วยนม
และชาเขียว หรือ ถ้าใครต้องการเครือ่ งดืม่ แบบเปรีย้ วๆ หวานๆ ต้องลอง
Honey Plum บ๊วยผสมน�ำ้ ผึง้ ปัน่ เย็นๆ ทานแล้วสดชืน่ อร่อยมากเช่นกัน
ส�ำหรับคอกาแฟ กาแฟของสาขานี้ จะแตกต่างจากสาขาอื่นๆ
เพราะทางร้า นเลือกใช้ก าแฟของ Roasters เป็นกาแฟคุณภาพ
รสชาติเข้ม กลมกล่อม ร้านบรรยากาศดีๆ มีอาหารเครื่องดื่มอร่อยๆ
เพือ่ นๆ ลองหาเวลาว่างมากันนะคะ

พิกัด: ตัง้ อยูใ่ น Naiipa Art Complex ซอยสุขมุ วิท 46
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 09:00 - 20:00 น.

โทร: 062-553-5345, 094-898-7637
การเดินทาง: นัง่ รถไฟฟ้า บีทเี อส ลงสถานีพระโขนง ทางออกที่ 4

COCKPIT พระราม 4

รู้มั้ย! ร้านนี้อยู่ใกล้ศูนย์บริการค็อกพิท พระราม 4 ของเรามาก
หากแวะมาใช้บริการที่ศูนย์บริการค็อกพิทพระราม 4 ก็สามารถเดินไปได้เพียง
5 นาทีเท่านั้น โดยเดินไปทางซอยสุขุมวิท 46 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยภูมิจิตร
ประมาณ 280 เมตร ก็ถึงร้านแล้วค่ะ หาเวลาว่างมากันให้ได้นะคะ

HAPPY TIME
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บริดจสโตน ประเทศไทย ร่วมงาน

“เดอะ บลู คาร์เพท โชว์ ฟอร์ ยูนิเซฟ”
ผนึกพลังองค์กรเอกชน ร่วมช่วยเหลือเด็กๆ ทั่วโลก
ผู้บริหารในกลุ่มบริษัท ในเครือบริดจสโตนประเทศไทย น�ำโดย
มร. ฮิเดยูกิ ทาเคดะ อดีตกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด
และ มร. เทรุ โ อะ คู นิ ท าเกะ ประธานกรรมการบริ ห าร บริ ษั ท
บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟิค เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จ�ำกัด เดินทาง
ไปร่วมงาน “เดอะ บลู คาร์เพท โชว์ ฟอร์ ยูนเิ ซฟ : The Blue Carpet
Show for UNICEF” รายการวาไรตี้การกุศลรูปแบบใหม่หนึ่งเดียว
ในประเทศไทย ที่ อ งค์ ก ารยู นิ เ ซฟ ประเทศไทยจั ด ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง
เป็ น ปี ที่ 2 โดยออกอากาศสดทางช่ อ ง 7HD ไปเมื่ อ วั น เสาร์ ที่
11 มกราคม 63 ที่ผ่านมา ณ มูนสตาร์ สตูดิโอ โดยงานนี้ได้รับ
การสนับสนุนจากพันธมิตรหลากหลายองค์กร รวมถึงกลุ่มบริษัท
ในเครือบริดจสโตนประเทศไทย ที่เราเล็งเห็นความส�ำคัญของการ
ปกป้องคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ตอกย�้ำ
เจตนารมณ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตน
“Our Way To Serve” ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ
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อบรมใบขับขี่

บริ ด จสโตนร่ ว มกั บ กรมการขนส่ง
ทางบกมีกจิ กรรมดีๆ ส�ำหรับมือใหม่หดั ขับ
ร่ ว มสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจเบื้ อ งต้ น
ในเรือ่ ง พรบ.จราจรทางบก เทคนิคการขับรถ
อย่างปลอดภัยและมารยาทในการขับรถ
ให้ กั บ ผู ้ ที่ ต ้ อ งการขอใบอนุ ญ าตการ
ขับขี่รถยนต์โดยค�ำนึงถึงกฎจราจรและ
ความปลอดภัยเป็นส�ำคัญ เพือ่ สร้างสรรค์
ให้เกิดค่านิยมในเรื่องน�้ำใจและวินัยการ
ขับขี่ที่ดีบนท้องถนน ซึ่งในแต่ละปีจะมี
ผูผ้ า่ นการอบรมกว่า 500 ท่าน ฟรี!! ค่าใช้จา่ ย
ในการอบรมฯ
ในกรณี ที่ ส อบผ่ า นจะต้ อ งช� ำ ระ
ค่ า ธรรมเนี ย มการขอรั บ ใบอนุ ญ าต
ขับรถยนต์แก่ทางราชการเป็นเงิน 205 บาท

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์
1. นักขับขีม่ อื ใหม่ ทีข่ บั รถเป็นแล้ว แต่ยงั ไม่มใี บอนุญาตขับรถยนต์
(ไม่เคยได้รบั ใบอนุญาตขับรถยนต์)
2. อายุ 18 ปี บริบรู ณ์ขนึ้ ไป และมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามหลักเกณฑ์
ทีก่ รมการขนส่งทางบกก�ำหนด

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือ
บัตรอืน่ ๆ ทีท่ างราชการออกให้ ทีใ่ ช้
แทนบัตรประชาชน
2. ใบรับรองแพทย์ (2 ท่อน มาตรฐาน
แพทยสภา)
3. รูปถ่าย 1 นิว้ จ�ำนวน 1 รูป

พิเศษ! สอบผ่านรับใบขับขี่ ได้ทันที
และผู้ที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ต่างจังหวัด
ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้
สอบถามรายละเอียดก�ำหนดการอบรมฯ
และสมัครได้ที่
ฝ่ายสือ่ สารองค์กรและสร้างสรรค์ผลลัพธ์ทดี่ ตี อ่ สังคม
โทรศัพท์ 0-2636-1505 ต่อ 2384
ส�ำหรับในปี 2563 นัน้ บริษทั ฯมีแผนทีจ่ ะ
จัดอบรมในส่วนกลาง 2 ครัง้ ได้แก่
www.bridgestone.co.th/th/about/news/activity
ครัง้ ที่
1
2

วันที่
8 - 9 สิงหาคม 2563
14 - 15 พฤศจิกายน 2563

CSR
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Fortune

HOROSCOPE
คอลัมน์นี้ ชาวมูเตลูอย่างเราๆ ไม่ควรพลาด! ขึน้ ปี 2563 นีเ้ ป็นปีชวด (ปีหนู) ธาตุทอง จะแป้กหรือจะปัง
หวยจะพังหรือให้ลาภ แต่ละราศีจะเป็นยังไง มาฟังกันเลยดีกว่าค่ะ

ราศีเมษ
(13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

ราศีเมถุน
(14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

ราศีสิงห์
(17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

ชาวราศีเมษปีนี้ต้องสู้ต่อไป โดยเอาปัญหา
หรืออุปสรรคในปี 2562 มาเป็นเครื่องเตือนใจ
อย่าท้อแท้จนหมดไฟและหมดแรง แต่กม็ โี อกาส
ประสบความส�ำเร็จมากกว่าปีทผี่ า่ นมา หากใคร
จะหวั ง โชคลาภจากการขู ด ต้ น ตะเคี ย นก็ อ าจ
ต้องขูดเบาๆ หน่อยค่ะ เพราะดวงยังไม่มีเกณฑ์
ได้โชคใหญ่ คนโสดจะมีความรักดีๆ เข้ามาในชีวติ

ชาวราศีเมถุนจุดเด่นเป็นคนทีม่ คี วามมุมานะ
วางแผนเก่ง มีความอดทนสูง อุปสรรคทีพ่ บเจอปีนี้
จะคลีค่ ลายในทางทีด่ ขี นึ้ ปีนดี้ า้ นการงานโดดเด่น
อย่างมาก การเงินมีเงินไหลเข้ามาเรือ่ ยๆ เพราะคุณ
เป็นคนหาเงินเก่ง แต่ก็ต้องมีเหตุให้ใช้ออกไป
มากเช่นกัน คนมีคคู่ วามรักจะยังเป็นเหมือนเดิม
จะเป็นเหมือนเพื่อนกันเสียมากกว่า คนโสดปีนี้
อาจยังไม่เจอคนทีถ่ กู ใจ อย่าใจร้อน

ปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ เป็นปีแห่ง
การเปลี่ ย นแปลง ขาวราศี สิ ง ห์ มี ส ติ ป ั ญ ญา
เฉียบแหลมเป็นทุน คุณจะผ่านปัญหาไปได้อย่าง
แน่นอน พื้นฐานราศีนี้หาเงินเก่ง แต่เก็บไม่เก่ง
ต้องวางแผนการเงินให้ดี ปีนี้จะมีรายได้เข้ามา
มากกว่า 1 ช่องทาง คนมีครู่ าบรืน่ ดี คนรักจะช่วย
ส่งเสริมหลายๆ ด้าน คนโสดอย่าได้ใจร้อนเด็ดขาด
เพราะดวงยังเป็นรักแบบผ่านๆ ยังไม่ใช่รกั แท้

ราศีพฤษภ
(14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

ราศีกรกฎ
(15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

ปี นี้ คุ ณ มี โ อกาสที่ จ ะประสบความส� ำ เร็ จ
เป็นอย่างมาก ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่ต้อง
ลงมือท�ำจึงจะส�ำเร็จ คุณอาจต้องเหน็ดเหนื่อย
แต่อย่าได้ถอดใจเพราะโอกาสในการประสบ
ความส�ำเร็จมีอยู่ โชคลาภอาจจะยังดูห่างไกล
หากใครมายืมเงินต้องใจแข็งไว้ ความรักของ
คนโสดมีโอกาสเจอคู่แข่งสูงในปีนี้ คนมีคู่ปีนี้
อย่าได้หวัน่ ไหวนะคะ

ในปีนี้ชาวราศีกรกฎมีโอกาสที่จะประสบ
ความส� ำ เร็ จ ในหน้ า ที่ ก ารงาน แต่ เ ป็ น แบบ
ค่อยเป็นค่อยไป มาช้าแต่มนั่ คง โชคลาภ เงินทอง
จะมีเข้ามาเรือ่ ยๆ ปีนมี้ เี กณฑ์ทไี่ ด้บา้ นใหม่ รถใหม่
คนมีคคู่ วามรักจะส่งเสริมกันในทุกๆ ด้าน คนโสด
มีโอกาสได้พบคนดี อายุหา่ งกันพอสมควร แต่ก็
ไม่ใช่อปุ สรรค

ราศีกันย์
(17 ก.ย. – 16 ต.ค.)
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ชาวราศีกนั ย์ดวงอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ มี าก มีโอกาส
ประสบความส�ำเร็จสูง มีคนคอยช่วยเหลือผลักดัน
ปีนไี้ ม่มปี ญ
ั หาด้านการเงินให้กวนใจ รายได้มาเรือ่ ยๆ
มีเกณฑ์ซอื้ ทรัพย์สนิ ชิน้ ใหญ่ เช่น บ้าน ทีด่ นิ รถยนต์
เป็นต้น ความรักของคนมีคู่ด�ำเนินไปได้ด้วยดี
ส่งเสริมในหน้าทีก่ ารงาน คนโสดจะมีโอกาสพบรัก
ครัง้ ใหม่ พบคนดี เป็นความรักทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ ตัวคุณ
อาจเป็ น เพื่ อ นแล้ ว ค่ อ ยพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์
เป็นคนรัก

ราศีตุลย์
(17 ต.ค. – 15 พ.ย.)

ราศีธนู
(16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

ราศีกุมภ์
(13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

ปีนคี้ ณ
ุ ต้องเจอกับการเปลีย่ นแปลงหลายเรือ่ ง
แต่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องงาน
มีเกณฑ์เดินทางบ่อยทัง้ ใกล้และไกล ด้านการเงิน
ราศี น้ี ไ ม่ มี ป ั ญ หาเรื่ อ งรายได้ แต่ จ ะมี ป ั ญ หา
เรือ่ งรายจ่าย มีเหตุให้ตอ้ งใช้ออกไปทันที แต่รายได้
คุณก็จะเข้ามาเรือ่ ยๆ เช่นกัน คนมีคปู่ นี อี้ าจต้อง
มีการปะทะคารมกันบ้าง หากใครครองรักกัน
มานานปีนี้มีโอกาสที่จะมีข่าวดี คนโสดอาจต้อง
ยั ง โสดต่ อ ไป ต้ อ งพาตั ว เองไปเจอคนเยอะๆ
เพือ่ เปิดโอกาสให้ตวั เองบ้าง

ด้วยความทีด่ วงชาวราศีธนูเพิง่ เปลีย่ นจากร้าย
กลายเป็นดี ความเจริญก้าวหน้าจะเป็นแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป อย่าใจร้อน ปีนี้จะมีอากาสดีๆ
ในการท�ำงานเข้ามามาก ชาวราศีธนูจะไม่ยอม
ให้โอกาสผ่านหน้าไปเฉยๆ การเงินดีมรี ายได้มาก
เข้ า มาได้ ห ลายทาง คนมี คู่อ าจต้ อ งเจอกั บ
สถานการณ์วดั ใจว่าเป็นรักแท้หรือไม่ คนโสดปีนี้
ไม่คอ่ ยมีเวลาคิดเรือ่ งความรักเท่าไหร่ เป็นความรัก
แบบผ่านไป ยังไม่ใช่ตวั จริงส�ำหรับคุณ

ชาวราศีกมุ ภ์เป็นคนมีความพยายามสูงมาก
ในเรือ่ งใดทีค่ ณ
ุ มัน่ ใจคุณจะไปให้สดุ ทาง แต่ในปีนี้
ต้องเจอกับปัญหาที่เข้ามาเล็กน้อย ซึ่งจะท�ำให้
คุณเหนื่อย แต่ก็จะประสบความส�ำเร็จในที่สุด
คุณมีโอกาสได้โชคทางการเงิน หยิบจับอะไร
เป็ น เงิ น เป็ น ทองไปหมด สิ่ ง ที่ เ คยลงทุ น ไว้
จะออกดอกผล มี เ กณฑ์ ไ ด้ ล าภลอย คนมี คู ่
มีโอกาสได้แต่งงาน คนโสดอย่ามัวแต่ท�ำงาน
ควรเปิดใจให้ได้พบรักใหม่

ราศีพิจิก
(16 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

ราศีมังกร
(14 ม.ค. – 12 ก.พ.)

ราศีมีน
(14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

ปีนคี้ ณ
ุ จะมีโอกาสดีเข้ามามาก อย่ามัวคิดเยอะ
ควรรีบคว้าโอกาสเอาไว้กอ่ น หากอยากท�ำอะไรให้รบี
ลงมือท�ำ โดยให้ทำ� ก่อน 10 ก.ย.2563 เพราะท�ำ
หลังจากนี้ความฝันอาจจะยังเป็นความฝันอยู่
ดวงการเงินค่อนข้างดีมาก มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่
ส�ำหรับคนมีคู่ต้องท�ำจิตใจให้เข้มแข็ง บางครั้ง
สถานการณ์ มั น พาไปคุ ณ อาจหลงใหลได้
ต้องคิดถึงคนร่วมทุกข์รว่ มสุขกับคุณมา ต้องท�ำใจ
ให้ มั่ น คงไม่ ห วั่ น ไหว คนโสดปี นี้ จ ะได้ พ บรั ก
มีโอกาสพบคนทีอ่ ายุตา่ งกัน ต่างชาติ ต่างภาษา

ปีนี้หน้าที่การงานต้องเหน็ดเหนื่อยมากขึ้น
ต้องได้รับงานที่มากขึ้น การเงินยังมีเข้ากระเป๋า
มาเรือ่ ยๆ แต่ตอ้ งวางแผนการใช้ให้ดใี ห้รอบคอบ
อย่าใจร้อน คนมีคถู่ า้ ครองรักกันมานานมีโอกาส
พัฒนาไปอีกขั้น ถ้าเป็นแฟนกันอาจได้แต่งงาน
ถ้าแต่งงานแล้วจะได้ลนุ้ ทายาท คนโสดจะพบรัก
แบบไม่ ตั้ ง ใจ มี เ พื่ อ นคอยเป็ น แม่ สื่ อ แม่ ชั ก
อาจท�ำให้คณ
ุ พบรักทีร่ อคอยเป็นได้

ปีนี้เรียกว่า ดวงฟ้าเปิด เลยส�ำหรับราศีมีน
มี โ อกาสที่ ดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เรื่ อ งงานจะดี ม าก
เป็นพิเศษ ชีวติ เปลีย่ นแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ
มีโอกาสได้เลือ่ นต�ำแหน่ง ด้านการเงินเรียกว่าเป๋าตุง
กันเลยทีเดียว คนมีคู่ความรักด�ำเนินไปได้เรื่อยๆ
ถ้าใครความรักสุกงอมแล้วมีเกณฑ์ได้แต่งงาน
ถ้าแต่งแล้วมีดวงได้ทายาท คนโสดมีดวงได้พบรัก
และจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

Fortune
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Bridgestone Corner

พิเศษ!
รับส่วนลด

สวัสดิการส�ำหรับ
เพื่อนพนักงานบริดจสโตน

20%

ส�ำหรับซื้อยางบริดจสโตนทุกรุ่น
ในคอลัมน์นี้ เรามีข่าวสารดีๆ มาบอกเพื่อนๆ พนักงานบริดจสโตนทุกท่าน
คือ บริดจสโตนใจดีมอบส่วนลดสุดพิเศษแก่เพื่อนพนักงานทุกท่าน โดยสามารถ
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมและเข้าไปใช้งานส่วนลดสุดพิเศษได้ทรี่ ะบบ E-Welfare Coupon

ขัน้ ตอนการเข้าใช้ E-Coupon ส่วนลด 20% ส�ำหรับพนักงานบริดจสโตน
1. เข้าที่ www.bsact.co.th และ Click ที่ I-con
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ด้านล่าง

2. Username ให้ ใส่รหัสพนักงาน 6 หลัก เช่น 123456
3. Password ให้ ใส่วนั เดือนปีเกิดเป็น พ.ศ เช่น 01012563

4. ระบบจะแสดงรายการส่วนลดของสินค้าแต่ละประเภทให้
5. กดทีแ่ ว่นขยายตรงคอลัมน์คปู องทีต่ อ้ งการใช้ระบบจะแสดงรหัสคูปองสวัสดิการและเงือ่ นไขการใช้ ให้
6. ให้ท�ำการแคปหน้าจอรหัสคูปองสวัสดิการไปแสดงให้กบั เจ้าหน้าทีท่ สี่ าขาทีต่ อ้ งการเข้าใช้บริการ ได้ที่ ACT ทุกสาขา และ Cockpit by A.C.T ทุกสาขา

เงือ่ นไขการใช้สว่ นลดยางรถยนต์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สามารถใช้ ได้กบั ยางรถยนต์ ยีห่ อ้ Bridgestone, Firestone, Dayton เท่านัน้ โดยต้องคืนยางรถยนต์เก่าไว้ทสี่ าขาทีเ่ ข้ารับบริการก่อนใช้สว่ นลด ใช้ ได้ครัง้ ละไม่เกิน 4 เส้น
รับเพิม่ ลด ยางรถยนต์เก่าเส้นละ 200 บาท ก่อนใช้สว่ นลดยางรถยนต์ กรณีใช้บริการทีศ่ นู ย์บริการรถยนต์ A.C.T. “แอค”
รหัสส่วนลด 1 รหัส สามารถใช้สทิ ธิ์ได้กบั รถยนต์ 1 คันเท่านัน้
สิทธิพเิ ศษนี้ สามารถใช้ ได้กบั สินค้าทีม่ จี �ำหน่ายในระบบและมีสต๊อกเท่านัน้ ไม่สามารถใช้กบั สินค้านอกระบบและสินค้าสัง่ เพิม่ เติม เช่น ยางรถยนต์สงั่ พิเศษ, ยางรถยนต์ดว่ น
รหัสส่วนลดนี้ สามารถใช้กบั สินค้าราคาปกติ ไม่สามารถใช้รว่ มกับรายการส่งเสริมการขายอืน่ ๆ
ฟรีคา่ บริการ ส�ำหรับสินค้าต่างๆ ทีซ่ อื้ โดยใช้สว่ นลดนี้
แสดงรหัสส่วนลดให้กบั พนักงานสาขาทีเ่ ข้ารับบริการ ก่อนซือ้ สินค้าหรือรับบริการ
รหัสส่วนลดนี้ 1 รหัส/ส่วนลด ได้ 1 ครัง้ ภายใน 31 ธันวาคม 2563
ทัง้ นี้ หากต้องการสอบถามรายละเอียดศูนย์บริการทีส่ ามารถใช้บริการได้ หรือข้อมูลอืน่ ๆ เพิม่ เติม สามารถสอบถามได้ที่ Call Center 1369

เกร็ดความรู้
รูก้ อ่ นซือ้ ยาง...

1. ตรวจสอบขนาดยางและลักษณะยางทีเ่ หมาะสมกับรถยนต์และการใช้งานของท่านก่อนตัดสินใจซือ้ ยาง โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียด
เพิม่ เติมได้ที่ https://www.bridgestone.co.th/th/catalog
2. ยางเก่าเก็บ เป็นยางไร้ประสิทธิภาพ เป็นความเชือ่ ทีผ่ ดิ ! หลายคนมักเข้าใจว่า ในการซือ้ ยาง ควรตรวจเช็คสัปดาห์และปีทผี่ ลิตยาง
ไม่ควรเลือกซื้อยางที่ถูกผลิตมานานแล้ว หรือเป็นยางเก่าเก็บ ซึ่งนั่นจริงๆ แล้วเป็นเพียงความเชื่อที่ผิด ยางของบริดจสโตนนั้น
ได้รับการทดสอบแล้วว่าแม้ยางที่มีอายุเก่ากว่าก็ยังคงประสิทธิภาพได้ดีในระดับเดียวกันกับยางที่ถูกผลิตมาใหม่ เรียกได้ว่า ยางของ
บริดจสโตนสามารถคงประสิทธิภาพไว้ได้แบบแทบไม่ตา่ งจากยางทีผ่ ลิตใหม่
3. ตรวจสอบสภาพยางให้เรียบร้อยก่อนการติดตั้ง เพื่อป้องกันการซื้อยางที่มีรอยแตกรอยรั่ว แต่หากเพื่อนๆ พนักงานทุกท่านเข้ามา
ใช้บริการทีศ่ นู ย์บริการ Cockpit by A.C.T. ของเรา เพือ่ นๆ พนักงานทุกท่านจะสามารถวางใจได้วา่ ศูนย์บริการของเรามีระบบการขนส่ง
และจัดเก็บที่ดี เพือ่ ป้องกันไม่ให้ยางเกิดร่องรอยหรืออยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างแน่นอน
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกสื่อสารองค์กร
บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด โทร. 02 - 636 - 1505 ต่อ 2383 และ 2385

B-Quiz
ต้อนรับปี 2563 ด้วยกิจกรรมดีๆทีท่ าง Close-To ตัง้ ใจมามอบของขวัญให้เพือ่ นๆ โดยร่วมสนุกเพือ่ ร่วมลุน้ ชิง
ของรางวัลสุดพิเศษจากบริดจสโตน “กระเป๋า Bridgestone Drawstring Bag 2020” จ�ำนวน 15 รางวัล
เพียงตอบค�ำถามว่า “เบอร์ติดต่อ Call Center ของศูนย์บริการ A.C.T. และ Cockpit by A.C.T. คือเบอร์อะไร”

สามารถส่งค�ำตอบมาร่วมสนุกได้ที่
1. Email: onwara.poonsombat@bridgestone.com หรือ
2. ทางถาดรับเอกสารแผนก CCS บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด (โรงงานรังสิต)
* ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2563

ประกาศผลรางวัลจาก Close-To Vol.8/2019
ค�ำถาม: คุณอยากให้วารสาร Close-To ฉบับปีหน้า มีคอลัมน์อะไรเพิ่มขึ้น?
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 8 ท่าน
1. คุณอัญชนา บุญพร้อมกุล
2. คุณภูวเดช ทุติยพงษ์
3. คุณเอกชาติ ศรีปรัชโญปกรณ์
4. คุณสุพศิน เข็มทอง
5. คุณดารารัตน์ แตรสุภาพ
6. คุณวิโรจน์ อนุสรณ์
7. คุณสันติ วิมนมาลา
8. คุณสุทิศา งามพร้อม
*ส�ำหรับผู้ โชคดีที่ ได้รับรางวัล ส่งชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ และชื่อบริษัท
ของท่านมาที่ Email: onwara.poonsombat@bridgestone.com
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ทางทีมงานวารสาร Close-To จะจัดส่ง
ของรางวัลไปให้ท่านตามที่อยู่บริษัทที่ท่านแจ้ง
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