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 เข้�สุ่้ปี 2563 ปีหน้ิทอง ซึึ่�งเป็นิปีที�ประเทศไทยต้ำองเผู้ชิีญกับเหตุำก�รณ์ร้�ย ๆ

ม�ตัำ�งแต่ำต้ำนิปีเลยทีเดียว ไม่ว่�จะเป็นิคดีชิีงทองที�จังหวัดลพบุรี คดีกร�ดยิงที�

นิครร�ชีสีุม� และณ เวล�นีิ�ห�กไม่พ้ดถึงเร่อง ไวรัสุโคโรนิ� หรือ โควิด-19 ก็คงจะ

ไม่ได้ เพร�ะเจ้�ตัำวไวรัสุโคโรนิ�สุ�ยพันิธ์ุใหม่ตัำวนีิ� ยังไม่มีอะไรที�จะหยุดยั�งก�รแพร่

กระจ�ยเชืี�อไว้ได้ ซึึ่�งในิตำอนินีิ�เรียกได้ว่�ได้แพร่กระจ�ยไปทั�วโลกแล้ว และยังไม่มี

ทีท่�ว่�จะหยุดยังมีแนิวโน้ิมของผู้้้ติำดเชืี�อเพิ�มขึ�นิเร่อย ๆ เพร�ะเป็นิก�รแพร่กระจ�ย

จ�กคนิสุ่้คนิ โดยผู่้�นิสุ�รคัดหลั�ง เช่ีนิ นิำ��ล�ย นิำ��ม้ก เสุมหะ ซึึ่�งม�จ�กก�รไอ จ�ม 

และอ่นิ ๆ  นิอกจ�กนีิ�ยังสุ�ม�รถแพร่กระจ�ยได้แม้จะอย่้ในิระยะฟักตัำวซึึ่�งยังไม่แสุดง

อ�ก�รใด ๆ  ออกม� ซึึ่�งระยะฟักตัำวจะมีระยะเวล�ถึง 14 วันิ ทำ�ให้ไม่สุ�ม�รถร้้ได้เลย

ว่�ใครกำ�ลังเป็นิอย่้บ้�ง 

 ก�รระบ�ดของไวรัสุโคโรน่ิ� สุ่งผู้ลกระทบต่ำอประเทศไทยเกือบทุกด้�นิ ไม่ว่�

จะเป็นิ ด้�นิเศรษัฐกิจ ด้�นิสัุงคม ด้�นิก�รท่องเที�ยว ก�รขนิสุ่งต่ำ�ง ๆ และที�สุำ�คัญ

ยังสุ่งผู้ลให้หน้ิ�ก�กอนิ�มัยข�ดตำล�ดและมีร�ค�เพิ�มสุ้งขึ�นิอย่�งรวดเร็ว รวมไปถึง

เจลล้�งมือ และแอลกอฮอร์ ต่ำ�ง ๆ ด้วย 

 ในิเม่อตำอนินีิ�ยังไม่พบวัคซีึ่นิปองกันิและ ย�รักษั�โรคที�แท้จริง เร�ก็ต้ำองปองกันิ

ตัำวเองในิเบื�องต้ำนิอย่�งเคร่งครัด ไม่ว่�จะเป็นิก�รล้�งมือบ่อย ๆ สุวมใสุ่หน้ิ�ก�ก

อนิ�มัย รับประท�นิอ�ห�รที�ปรุงสุุกใหม่ ๆ หลีกเลี�ยงก�รเดินิท�งไปในิสุถ�นิที�แออัด 

คนิเยอะๆ เป็นิต้ำนิ ห�กร้้ตัำวว่�ตำนิเองมีไข้สุ้งม�กกว่� 37.5 องศ�, ไอ เจ็บคอ, นิำ��ม้ก

ไหล, ห�ยใจเหน่ิอยหอบ ห�ยใจลำ�บ�ก ควรรีบพบแพทย์โดยด่วนิ

 ตำอนินีิ�มีหล�ย ๆ คนิ ต่ำนิตัำวสุำ�หรับก�รทำ�ประกันิคุ้มครองก�รรักษั�พย�บ�ล

กรณีติำดเชืี�อไวรัสุโคโรนิ� หรือ โควิด-19  เพร�ะเร�ไม่ร้้ว่�เม่อไหร่ที�เร�จะติำดเชืี�อ คนิที�

เร�คุยด้วยเป็นิโรคนีิ�หรือไม่ เร�คิดว่�เร�ปองกันิก�รติำดเชืี�อดีหรือยัง ถ้�ไม่อย�กเสีุ�ยง

ลองเลือกใช้ีบริก�รแบบประกันิที�เหม�ะสุมกับตัำวเองไว้สัุกกรมธรรม์ เพ่อปองกันิคว�ม

เสีุ�ยงให้กับตำนิเองและคนิที�เร�รักนิะคะ เพร�ะอะไร ๆ ก็เกิดขึ�นิได้

ปีแห่งค์วามภาค์ภูมิใจ



นายสหพล สังขเมฆ

กรรมการผูจัดการ

โอภาปราศัยSAHA LIFE

 ถึงชี�วสุหกรณท์ี�รักทกุท�่นิ เปน็ิที�ทร�บกันิดว่ี� สุหประกันิชีีวิตำ ไดด้ำ�เนินิิกิจก�รเคยีงค้ข่บวนิก�รสุหกรณไ์ทยม�เปน็ิเวล�

กว่� 25 ปีแล้ว และได้ร่วมกันิเฉลิมฉลองคว�มสุำ�เร็จอย่�งยิ�งใหญ่ในิปีที�ผู้่�นิม� เพ่อเป็นิก�รขอบคุณและตำอบแทนิสุหกรณ์

ผู้้ถื้อหุ้นิที�ให้ก�รสุนิบัสุนินุิเร�ม�อย�่งย�วนิ�นิ พร้อมทั�งเปน็ิก�รตำั�งปณธิ�นิร่วมกันิในิก�รเดนิิหนิ�้สุร้�งสุรรคส์ุวัสุดกิ�รประกันิ

ชีีวิตำที�มั�นิคงให้กับสุหกรณ์และสุม�ชีิกสุืบไป  

 ในิโอก�สุปพุีทธศักร�ชีใหม ่2563 “ปหีนิท้อง” นิี� เพ่อเปน็ิก�รสุ�นิตำอ่คว�มสุำ�เร็จที�ไมไ่ดห้ม�ยถึงเพียงแคก่�รมุง่แสุวงห�

ผู้ลกำ�ไรท�งธรุกจิอย่�งเดียว แตำห่ม�ยถงึก�รจะนิำ�พ�ธรุกจิไปสุ้่คว�มยั�งยืนิในิอนิ�คตำ สุิ�งที�กระผู้มและชี�วสุหประกนัิชีวีติำทุก

คนิมุ่งหวัง หัวใจที�สุำ�คัญคือก�รมุ่งสุร้�งคว�มเช่ีอมั�นิ สุร้�งคว�มเข้�ใจให้ทุกท่�นิร้้สึุกมีสุ่วนิร่วมในิก�รเป็นิเจ้�ของบริษััทแห่งนีิ�

หรือที�เรียกว่� “Sense of belonging” เนิ่องจ�ก สุหประกันิชีีวิตำ ได้ก่อตำั�งขึ�นิจ�กชี�วสุหกรณ์โดยมีสุหกรณ์กว่� 2 พันิแห่ง

ทั�วประเทศเป็นิผู้้้ถือหุ้นิ มีวัตำถุประสุงค์หลักเพ่อเป็นิหลักประกันิคว�มมั�นิคงของชี�วสุหกรณ์ด้วยสุวัสุดิก�รประกันิชีีวิตำที�ม่ี

คณุภี�พ จ�กรุ่นิสุ่้รุ่นิ ไมว่่�จะเปน็ิคณะกรรมก�ร ผู้้บ้ริห�ร ตำลอดจนิพนิกัง�นิทกุคนิ ทั�งหมดลว้นิเปน็ิเพียงผู้้อ้�สุ�เข้�ม�สุ�นิตำอ่

และพัฒนิ�ธุรกิจไปในิทิศท�งที�ถ้กตำ้องดังเชี่นิเจตำนิ�รมณ์ของผู้้้ก่อตำั�ง

 ซึ่ึ�งห�กทุกท่�นิเกิดคว�มเข้�ใจ เชี่อมั�นิ และร่วมกันิให้ก�รสุนิับสุนิุนิด้วยก�รใชี้บริก�รบริษััทที�ท่�นิเองเป็นิเจ้�ของแล้ว 

เร�เชี่อว่�จะเป็นิแรงพลังขับเคล่อนิที�สุำ�คัญในิก�รนิำ�พ�ธุรกิจให้มีคว�มเจริญก้�วหนิ้� มั�งคงและยั�งยืนิได้ในิอนิ�คตำ และขอ

อนิุญ�ตำนิำ�คำ�พ้ดของท่�นิวรรณี รัตำนิวร�หะ อดีตำรองอธิบดี กรมสุ่งเสุริมสุหกรณ์ หนิึ�งในิคณะผู้้้ก่อตำั�งบริษััท ที�ได้กล่�วไว้ในิ

ง�นิเสุวนิ� “เหลียวหลังแลหนิ้� 25 ปี สุหประกันิชีีวิตำ” ม�ปิดท้�ยโอภี�ปร�ศรัยในิครั�งนิี�ว่� “บิรัิษัท้แห่งนีี้	ค์ือบิรัิษัท้ข้อง

ชาวสหกรัณ์์	สหกรัณ์์เป็นีผูู้้ถือหุ้นี	ถ้าบิรัิษัท้ม่ีค์วาม่เจ้รัิญก้าวหนี้า	สหกรัณ์์ก็จ้ะม่ั�นีค์ง”

 ขอเชีิญชีวนิทุกท่�นิม�ร่วมสุ�นิตำ่อคว�มสุำ�เร็จสุ้่คว�มยั�งยืนิในิอนิ�คตำ ร่วมกันินิะครับ

รวมกันสานตอ

ความสําเร็จอยางยั่งยืน



4 วารสารสหประกันชีวิต

 เป็นิเวล�ม�กกว่� 2 ทศวรรษั จ�กจุดเริ�มตำ้นิแนิวคิด “สุหกรณ์ประกันิภีัย” ในิอดีตำ สุ้่ก�รก่อตำั�งบริษััทประกันิชีีวิตำของ

ชี�วสุหกรณ์ขึ�นิเป็นิครั�งแรกในิประวัตำิศ�สุตำร์ ภี�ยใตำ้ชี่อ “บริษััท สุหประกันิชีีวติำ จำ�กัด” เม่อวนัิที� 24 ตำุล�คม พ.ศ.2537 บัดนิี�

เป็นิระยะเวล�ม�กกว่� 25 ปีแล้วที�ยังคงมุ่งมั�นิสุร้�งสุรรค์สุวัสุดิก�รประกันิชีีวิตำที�มั�นิคงให้กับสุหกรณ์และสุม�ชีิกทั�วประเทศ

อย่�งตำ่อเนิ่อง 

 ในิโอก�สุครบรอบ 25 ปกี�รก่อตำั�ง สุหประกันิชีีวิตำ เปดิแนิวคดิยทุธศ�สุตำร์ใหม ่เพ่อหลอมรวมใจเปน็ิหนิึ�งเดยีวระหว่�ง

สุหกรณ์ผู้้้ถือหุ้นิ และสุหกรณ์ผู้้้ใชี้บริก�ร ภี�ยใตำ้ชี่อแนิวคิด “Saha	Life	Goes	On	รั่วม่ก้าว	รั่วม่กันี	เพ่อวันีข้้างหนี้า”

โดยมีวัตำถุประสุงค์ดังตำ่อไปนิี�



5SAHA LIFE Insurance

 ตำลอดระยะเวล�ในิก�รดำ�เนิินิกิจก�รจ�กรุ่นิสุ้่รุ่นิ ทั�งคณะกรรมก�ร ผู้้้บริห�ร ตำลอดจนิพนิักง�นิทุกคนิ ได้ผู้่�นิพ้นิชี่วง

เวล� ทั�งทุกข์ และสุุข ม�ด้วยกันิ อีกทั�งได้แรงสุนิับสุนิุนิ ผู้ลักดันิ ผู้สุ�นิเป็นิพลังคว�มร่วมมือร่วมใจและไม่ทอดทิ�งกันิของ

ขบวนิก�รสุหกรณ์ จึงทำ�ให้บัดนีิ�บริษััทมีก�รเติำบโตำและมั�นิคงขึ�นิเป็นิลำ�ดับ จนิสุ�ม�รถล้�งข�ดทุนิสุะสุมได้สุำ�เร็จในิปีที�ผู่้�นิม�

 ทั�งนิี�เพ่อไม่ให้เป็นิก�รเสุียโอก�สุท�งธุรกิจและเพ่อสุ�นิตำ่อคว�มสุำ�เร็จตำ่อไปอย่�งไม่หยุดยั�ง ขอให้ทุกท่�นิเชี่อมั�นิและ

ร่วมก้�วตำ่อไปด้วยกันิ เพ่อเป็นิก�รสุร้�งสุรรโอก�สุด้�นิสุวัสุดิก�รประกันิชีีวิตำให้กับสุม�ชีิกสุหกรณ์ได้อุ่นิใจเม่อเกิดภีัยขึ�นิกับ

ครอบครัว และทรัพย์สุินิ

 เพ่อเสุริมสุร้�งคว�มมั�นิคงเป็นิปกแผู้่นิให้กับขบวนิก�รสุหกรณ์ โดยในิระยะเวล� 3-5 ปีตำ่อจ�กนิี�ไป เร�มีคว�มมุ่ง

หวังให้ขบวนิก�รสุหกรณ์มั�นิใจและร่วมกันิใชี้บริก�รสุวัสุดิก�รประกันิชีีวิตำกับเร�อย่�งร้อยเปอร์เซึ่็นิตำ์ ในิฐ�นิะที�เป็นิทั�งผู้้้ร่วม

อุดมก�รณ์และให้ก�รสุนิับสุนิุนิเร�อย่�งดีเสุมอม� 

 ทั�งนิี�เพ่อเป็นิแบบอย่�งให้กับสุหกรณ์อ่นิได้เห็นิถึงประโยชีนิ์และคุณค่�ของก�รได้มีหลักประกันิคุ้มครองชีีวิตำให้กับ

สุม�ชีิกและคุ้มครองคว�มเสุี�ยงให้กับสุหกรณ์ ภี�ยใตำ้สุโลแกนิ “สุหกรณ์มั�นิคง สุม�ชีิกมั�นิใจ ร่วมกันิใชี้บริก�ร”

 เพร�ะเร�เชี่อมั�นิว่� ก�รที�สุหประกันิชีีวิตำจะพัฒนิ�ไปสุ้่คว�มมั�นิคงและยั�งยืนิได้ในิอนิ�คตำนิั�นิ ตำ้องเกิดจ�กก�รหลอม

รวมใจกันิเป็นิหนิึ�งเดียว ระหว่�งเร�กับผู้้้ถือหุ้นิทุกท่�นิเท่�นิั�นิ จึงจะสุ�ม�รถขับเคล่อนิบริษััทให้มีคว�มเจริญก้�วหนิ้�อย่�ง

มั�นิคงและยั�งยนืิ ท�่มกล�งก�รผู้นัิผู้วนิท�งเศรษัฐกิจและปจัจยัอน่ิรอบด�้นิ เพ่อรักษั�และนิำ�พ�สุมบตัำอินัิลำ��ค�่ของชี�วสุหกรณ์

แห่งนิี�เตำิบโตำเคียงค้่ขบวนิก�รสุหกรณ์ไทยสุืบไป

“Saha Life Goes On ร่่วมกิ�าว ร่่วมกัิน เพืิ�อวันข้�างหน�า”

รวมกาวตอไปเพ่ือสานตอความสําเร็จ

รวมกันม่ันใจใชบริการ

เพ่ือหลักประกันท่ีม่ันคงและย่ังยืนในวันขางหนา

1

2

3
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ปีแห่งค์วามภาค์ภูมิใจ
หลักิปร่ะกัินชีวิติที�ไดี�กิาร่ยอมรั่บทั�งในปร่ะเทศ และร่ะดัีบสากิลหลักิปร่ะกัินชีวิติที�ไดี�กิาร่ยอมรั่บทั�งในปร่ะเทศ และร่ะดัีบสากิล

 ตำลอดระยะเวล�กว่� 25 ปี บริษััท สุหประกันิชีีวิตำ จำ�กัด (มห�ชีนิ) ได้ศึกษั�ค้นิคว้�และพัฒนิ�แบบผู้ลิตำภีัณฑ์ประกันิ

ชีีวิตำที�มีคุณภี�พได้ม�ตำรฐ�นิเพ่อพี�นิ้องสุหกรณ์ไทยตำลอดจนิบุคคลทั�วไปอย่�งตำ่อเนิ่อง ทั�งนิี�เพ่อให้ทุกกรมธรรม์ที�สุ่งมอบให้

กับผู้้้เอ�ประกันิภีัยทุกร�ยนิั�นิได้รับประโยชีนิ์สุ้งสุุด พร้อมทั�งได้ดำ�เนิินิธุรกิจและบริก�รภี�ยใตำ้กฎเกณฑ์หนิ่วยง�นิกำ�กับด้แล

อย่�งรัดกุมรอบคอบ จนิเป็นิที�ยอมรับและประจักษั์ตำ่อสุ�ยตำ�สุ�ธ�รณชีนิ ด้วยร�งวัลรับรองคว�มสุำ�เร็จจ�กหนิ่วยง�นิชีั�นินิำ�

ทั�งในิประเทศและระดับนิ�นิ�ชี�ตำิ ดังนิี�

ร่างวัล “บริ่ษัทปร่ะกัินชีวิติที�มีกิาร่พัิฒนาดีีเด่ีน ปร่ะจำาปี 2558”
จากงานมอบรางวัลประกันภัยดีเดนครบวงจร ประจําป 2559 

โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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 ทั�ง 3 ร�งวัลอันิทรงเกียรตำิที�เร�ได้รับนิี� คือคร่องก�รันิตำีว่�แนิวท�งก�รพัฒนิ�ง�นิประกันิชีีวิตำในิองค์รวมของบริษััท

ทั�งในิด้�นิแบบผู้ลิตำภีัณฑ์ประกันิชีีวิตำ ด้�นิก�รให้บริก�ร ตำลอดจนิก�รสุร้�งคุณค่�แก่สุังคมสุ่วนิรวมผู้่�นิกิจกรรมตำ่�ง ๆ เป็นิ

ไปอย่�งถ้กตำ้อง และนิับเป็นิคว�มภี�คภี้มิใจของพวกเร�ชี�วสุหประกันิชีีวิตำทุกคนิเป็นิอย่�งยิ�ง

 ในิโอก�สุนิี� บมจ.สุหประกันิชีีวิตำ ขอขอบพระคุณพี�นิ้องสุหกรณ์ไทยทุกท่�นิที�ให้ก�รสุนิับสุนิุนิสุ่งเสุริมกิจก�รของบริษััท

อย�่งดเีสุมอม� จนิทำ�ให้องคก์รภี�ยนิอกไดเ้ห็นิถึงคณุค�่คว�มสุำ�คญัในิก�รจดับริก�รสุวัสุดกิ�รประกันิชีีวิตำเพ่อคุม้ครองคว�ม

เสุี�ยงให้กับสุหกรณ์และสุม�ชีิก ตำลอดจนิบุคคลทั�วไป

ร่างวัล “Special Recognition Award in Life Insurance” ปร่ะจำาปี 2561
จากงานประกาศรางวัลประกันภัยภูมิภาคเอเชีย ประจําป 2561 

โดยสภาหอการคาอินเดีย (India Chamber of Commerce : ICC) รวมกับสถาบันประกันภัยไทย

ร่างวัล “Best Life Insurance Company Of The Year”
“บริ่ษัทปร่ะกัินชีวิติยอดีเยี�ยมแห่งปี 2562”

จากงานประกาศรางวัลประกันภัยภูมิภาคเอเชีย ประจําป 2562 
โดยสภาหอการคาอินเดีย (India Chamber of Commerce : ICC) รวมกับสถาบันประกันภัยไทย

นีับิเป็นี	“25	ปีแห่งค์วาม่ภีาค์ภีูม่ิใจ้ท้ี�ไม่่ใช่แค์่กับิชาวสหปรัะกันีชีวิติ	แติ่ยังรัวม่ถึงพี�นี้องชาวสหกรัณ์์ไท้ยทุ้กค์นีด้วย”
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สหปร่ะกัินชีวิติสหปร่ะกัินชีวิติ
พิร่�อมเปิดีทุกิช่องทางเพืิ�อกิาร่เชื�อมโยงที�ถึิงกัิน

 ภี�ยหลังจ�กที�เร�คุ้นิเคยกับสุังคมดิจิทัลม�ได้ระยะหนิึ�ง เม่อย่�งเข้�สุ้่ปี 2020 เร�ได้ยินิอีกครั�งกับเทคโโลนิยี 5G ที�

กำ�ลงัจะเข้�ม�มบีทบ�ทในิสุงัคมของเร� บทบ�ทและหนิ�้ที�ของเร�ที�เคยเปน็ิจะเปลี�ยนิไปม�กนิอ้ยแคไ่หนิ เร่องนิี�คงตำอ้งเรียนิ

ร้้และปรับตำัวเพ่อให้ทันิกับคว�มลำ��หนิ้�ของสุิ�งที�จะเกิดขึ�นิหลังจ�กนิี�ไป

 จะเห็นิว่�โลกกำ�ลังเปลี�ยนิแปลงอย่�งรวดเร็ว เข้�สุ่้ยุคที�คว�มเจริญด้�นิก�รสุ่อสุ�รและเทคโนิโลยีต่ำ�ง ๆ  เข้�ม�มีบทบ�ท

ในิชีีวิตำประจำ�วันิ มีผู้ลให้ร้ปแบบก�ร ใชี้ชีีวิตำ ก�รเข้�ถึงข้อม้ล และคว�มตำ้องก�รของผู้้้คนิ กำ�ลังจะเปลี�ยนิไปแปลงไปอีกขั�นิ

 ชีีวิตำที�สุะดวกสุบ�ยขึ�นิ สุ�ม�รถตำิดตำ่อสุ่อสุ�รกันิได้ทุกที�ทุกเวล� ทำ�ให้คว�มสัุมพันิธ์ของผู้้้คนิเข้�ใกล้กันิง่�ยแค่เพียง

ปล�ยนิิ�วสุัมผู้ัสุ เม่อโลกถ้กเชี่อมตำ่อให้เข้�ใกล้กันิม�กขึ�นิ จนิเข้�ใกล้คำ�ว่� “ทันิที” นิั�นิเอง
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 ภี�ยใต้ำก�รบริห�รง�นิในิยุค 5G ที�กำ�ลังจะม�นีิ� สุหประกันิชีีวิตำ จะขอทำ�หน้ิ�ที�พัฒนิ�ก�รนิำ�เสุนิอข้อม้ล ข่�วสุ�ร เพ่อให้

ก�รประชี�สัุมพันิธ์ได้เข้�ถึงสุหกรณ์และสุม�ชิีกของสุหกรณ์อย่�งทั�วถึง ภี�ยใต้ำกิจกรรมต่ำ�ง ๆ ที�เร�จะนิำ�ม�ใช้ีเพ่อก�รเช่ีอมโยง

เข้�ห�กันิ โดยเร�พร้อมแล้วที�จะพัฒนิ�ทุกชี่องท�งสุ่อออนิไลนิ์ ได้แก่

1.	เว็บิไซติ์	ภีายใติ้ช่อ	www.sahalife.co.th

	 2.	Facebook	Fanpage

	 3.	Twitter

	 4.	Instagrame

	 5.	Line

	 6.	YouTube

 ในิฐ�นิะที�เร�เปน็ิผู้้น้ิำ�ด�้นิก�รใหบ้ริก�รจดัสุวัสุดกิ�รประกันิชีีวิตำใหกั้บสุหกรณแ์ละสุม�ชิีกสุหกรณ ์เร�ไมเ่คยหยดุนิิ�งที�

จะสุร้�งและพัฒนิ�ก�รให้บริก�รที�ดีที�สุุด เพ่อตำอบรับร้ปแบบก�รใชี้ชีีวิตำที�เปลี�ยนิไป และมุ่งมั�นิที�จะให้บริก�รพร้อมนิำ�เสุนิอ

ข้อม้ลข่�วสุ�ร เพ่อให้เร�ได้เชี่อมโยงกันิอย่�งใกล้ชีิด

เราจะทําใหการส่ือสารกลายเปนพลังเพ่ือนําใหพวกเราไปสู
การเขาถึงสวัสดิการความม่ันคงใหมากท่ีสุด
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ร่่วมกิิจกิร่ร่มวันสหกิร่ณ์์แห่งชาติิ 
2563
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	 หม่่อม่เจ้้าภีีศเดช	 รััชนีี	 พรัะโอรัสองค์์สุดท้้องในีพรัะรัาชวรัวงศ์เธอ	 กรัม่หม่่นีพิท้ยาลงกรัณ์์	 พรัะบิิดาแห่งการั

สหกรัณ์์ไท้ย	 พรั้อม่พรัะปรัะยูรัญาติิ	 เสด็จ้เป็นีองค์์ปรัะธานีในีพิธีวางพานีพุ่ม่ถวายสักการัะพรัะบิิดาแห่งการัสหกรัณ์์

ไท้ย	เนี่องในีวันีสหกรัณ์์แห่งชาติิ	ปี	2563	และค์รับิรัอบิ	104	ปีการัสหกรัณ์์ไท้ย	โดยม่ี	นีายเฉลิม่ชัย	ศรัีอ่อนี	รััฐม่นีติรัี

ว่าการักรัะท้รัวงเกษติรัและสหกรัณ์์	ปรัะธานีในีพิธีเปิดและกล่าวค์ำาสดุดี	นีายพิเชษฐ์	วิรัิยะพาหะ	อธิบิดีกรัม่ส่งเสรัิม่

สหกรัณ์์	พรั้อม่ด้วยข้้ารัาชการัในีสังกัดกรัม่ส่งเสรัิม่สหกรัณ์์	นีายโอภีาส	ท้องยงค์์	อธิบิดีกรัม่ติรัวจ้บิัญชีสหกรัณ์์	พรั้อม่

ข้้ารัาชการัในีสังกัดกรัม่ติรัวจ้บิัญชีสหกรัณ์์	และผูู้้นีำาในีข้บิวนีการัสหกรัณ์์ไท้ยถวายการัติ้อนีรัับิ	ณ์	สันีนีิบิาติสหกรัณ์์

แห่งปรัะเท้ศไท้ย	ถนีนีพิชัย	เข้ติดุสิติ	กรัุงเท้พฯ	เม่่อวันีท้ี�	26	กุม่ภีาพันีธ์	2563

  พลตำำ�รวจเอก นิิพจนิ์ วีระสุุนิทร ประธ�นิกรรมก�รบริษััท สุหประกันิชีีวิตำ จำ�กัด (มห�ชีนิ) พร้อมด้วยคณะกรรมก�ร

คณะผู้้้บริห�ร และคณะเจ้�หนิ้�ที�ร่วมกิจกรรมพิธีสุงฆ์์ ว�งพ�นิพุ่มถว�ยสุักก�ระพระบิด�แห่งก�รสุหกรณ์ไทย ร่วมกับ

ขบวนิก�รสุหกรณ์ไทย พร้อมทั�งร่วมจัดแสุดงนิิทรรศก�รเกี�ยวกับสุหประกันิชีีวิตำ ถว�ยก�รตำ้อนิรับและถว�ยของที�ระลึกแด่

หม่อมเจ้�ภีีศเดชี รัชีนิี



นายพิิเชษฐ์์  วิริ่ยะพิาหะ
อธิิบดีีกิร่มส่งเสริ่มสหกิร่ณ์์

นายโอภาส ทองยงค์์
อธิิบดีีกิร่มติร่วจบัญชีสหกิร่ณ์์

นายปร่เมศวร์่ อินทร่ชุมนุม
ปร่ะธิานกิร่ร่มกิาร่ สันนิบาติสหกิร่ณ์์แห่งปร่ะเทศไทย

พิลติำาร่วจโท ณ์พัิฒน์ ศรี่หิรั่ญ
ปร่ะธิานฯ สหกิร่ณ์์ออมทรั่พิย์ติำาร่วจแห่งชาติิ จำากัิดี

นายวิศิษฐ์์  ศรี่สุวร่ร่ณ์ 
ร่องอธิิบดีีกิร่มส่งเสริ่มสหกิร่ณ์์

นายพิจน์ภิรั่ชต์ิ เนียมจุ�ย
ร่องอธิิบดีีกิร่มติร่วจบัญชีสหกิร่ณ์์

ผศ.ดีร่.เมธีิ สร่ร่พิานิช
ปร่ะธิานกิร่ร่มกิาร่ ชุมนุมสหกิร่ณ์์ธินกิิจไทย จำากัิดี

นายพิิทยา ทิพิยโสติถิิ
ปร่ะธิานฯ สหกิร่ณ์์ออมทรั่พิย์พินักิงานบริ่ษัท

กิาร่บินไทย จำากัิดี

นายวิวัติห์ชัย พัินธ์ุิวา
ร่องอธิิบดีีกิร่มส่งเสริ่มสหกิร่ณ์์

นางสาวอัญมณี์ ถิิร่สุทธิิ�
ร่องอธิิบดีีกิร่มติร่วจบัญชีสหกิร่ณ์์

พิลติำาร่วจโท ณ์พัิฒน์ ศรี่หิรั่ญ
ปร่ะธิานฯชุมนุมสหกิร่ณ์์ออมทรั่พิย์ติำาร่วจแห่งชาติิ จำากัิดี

นายพูิลลาภ อินทร่นัฎ
ร่องปร่ะธิานฯ สหกิร่ณ์์ออมทรั่พิย์ข้�าร่าชกิาร่

กิร่ะทร่วงศึกิษาธิิกิาร่ จำากัิดี
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สวัสดีีปีใหม่ 2563
 ในิโอก�สุเทศก�ลปีใหม่  2563  ประธ�นิกรรมก�ร คณะกรรมก�ร คณะผู้้้บริห�รและเจ้�หน้ิ�ที� ของ บิริัษัท้	สหปรัะกันีชีวิติ

จ้ำากัด	(ม่หาชนี) ได้เดินิท�งไปพบปะ เยี�ยมเยียนิ พร้อมทั�งมอบกระเชี้�สุวัสุดีใหม่ 2563 เพ่อแสุดงคว�มขอบคุณหนิ่วยง�นิ

ที�สุ่งเสุริมและสุนิับสุนิุนิก�รดำ�เนิินิง�นิของบริษััท สุหกรณ์ที�ถือหุ้นิและสุหกรณ์ที�ใชี้บริก�รสุวัสุดิก�รประกันิชีีวิตำกับบริษััท

ด้วยดีเสุมอม�



นายสมนึกิ บุญใหญ๋
ผู�จัดีกิาร่ใหญ่ ชุมนุมสหกิร่ณ์์ออมทรั่พิย์แห่ง

ปร่ะเทศไทย จำากัิดี

นางอาภาพิร่ ตัินติะร่าวงศา
ผู�จัดีกิาร่สหกิร่ณ์์ออมทรั่พิย์กิร่ะทร่วง

อุติสาหกิร่ร่ม จำากัิดี

นาวาเอกิ พินม ค์วร่ปร่ะดิีษฐ์์
ร่องปร่ะธิาน สหกิร่ณ์์ออมทรั่พิย์กิองกิาร่ฝึึกิกิอง

เรื่อยุทธิกิาร่ จำากัิดี

พัินติำาร่วจเอกิ วิทยา เอิบกิมล
ปร่ะธิานฯ สหกิร่ณ์์ออมทรั่พิย์กิองบินติำาร่วจ

 จำากัิดี

นายไพิบูลย์ ดีอนศรี่จันทร์่
ผู�จัดีกิาร่สหกิร่ณ์์ออมทรั่พิย์สำานักิงานปลัดีสำานักิ

นายกิรั่ฐ์มนติรี่ จำากัิดี

ร่ศ.ธิาดีาศักิดิี� วชิร่ปรี่ชาพิงษ์
ร่องปร่ะธิานฯ สหกิร่ณ์์ออมทรั่พิย์มหาวิทยาลัย

ศรี่นค์ริ่นทร่วิโร่ฒ จำากัิดี

พิลติำาร่วจติรี่ ทร่งชัย สิมะโร่จน์
ปร่ะธิานฯ สหกิร่ณ์์ออมทรั่พิย์โร่งพิยาบาลติำาร่วจ

 จำากัิดี

นาวาเอกิ สุธีิ ศังข้ะธิร่
ร่องผู�จัดีกิาร่สหกิร่ณ์์ออมทรั่พิย์ฐ์านทัพิเรื่อสัติหีบ

 จำากัิดี

นายสุพิจน์ อุปลา กิร่ร่มกิาร่และผู�จัดีกิาร่ 
สอ.ค์ณ์ะกิร่ร่มกิาร่ป้องกัินและปร่าบปร่าม

ยาเสพิติิดี จำากัิดี

ทันติแพิทย์สุธิา เจียร่มณี์โชติิชัย
ปร่ะธิานฯ สหกิร่ณ์์ออมทรั่พิย์กิร่มอนามัย จำากัิดี

นายปริ่ญญา เพ็ิงสมบัติิ
ปร่ะธิานฯ สหกิร่ณ์์ข้�าร่าชกิาร่สหกิร่ณ์์ จำากัิดี

นาวาเอกิ พิงษ์ศักิดิี� เลาหบุติร่
ผู�จัดีกิาร่ สหกิร่ณ์์ออมทรั่พิย์กิร่มสร่ร่พิาวุธิ

ทหาร่เรื่อ จำากัิดี

ร่องศาสติร่าจาร่ย์ ดีร่. ปร่ะเสริ่ฐ์ อินทร์่รั่กิษ์
ปร่ะธิานฯสหกิร่ณ์์ออมทรั่พิย์มหาวิทยาลัย

ศิลปากิร่จำากัิดี

นางกิาญจนา กิร่ศุภอานนท์
ร่องปร่ะธิานฯ สหกิร่ณ์์เค์ร่ดิีติยูเนี�ยน เอ็น เอช เค์

 สปริ่ง จำากัิดี

พัินเอกิสัญญา ร่อดีเพ็ิชร่
ผู�จัดีกิาร่สหกิร่ณ์์ออมทรั่พิย์สำานักิงานเลข้านุกิาร่

กิองทัพิบกิ จำากัิดี
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ผู�แทนจากิบริ่ษัท สยามสไมล์ โบร่กิเกิอร์่ จำากัิดี

ผู�แทนจากิสมาค์มปร่ะกัินชีวืติไทย

ผู�แทนจากิบริ่ษัท แอค์ชัวเรี่ยลบิซ จำากัิดี

ผู�แทนจากิบริ่ษัทไทยรี่ ปร่ะกัินชีวิติ จำากัิดี

ผู�แทนจากิชุมนุมสหกิร่ณ์์ออมทรั่พิย์แห่งปร่ะเทศไทย จำากัิดี

14 วารสารสหประกันชีวิต

เปิดีบ�านติ�อนรั่บ
 นิอกจ�กนิี� สุหประกนัิชีีวติำ ยงัไดเ้ปดิบ้�นิต้ำอนิรับพันิธมติำรท�งธรุกจิและหนิว่ยง�นิต่ำ�ง ๆ  ที�แวะเข�้ม�พบปะ เยี�ยมเยยีนิ 

พร้อมทั�งสุวัสุดีปีใหม่ 2563 ถึงที�ทำ�ก�รของบริษััทอีกด้วย
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นายปร่เมศวร์่  อินทร่ชุมนุม
ปร่ะธิานกิร่ร่มกิาร่

สันนิบาติสหกิร่ณ์์แห่งปร่ะเทศไทย

 นีายปรัเม่ศวรั์	อินีท้รัชุม่นีุม่	ปรัะธานีกรัรัม่การั

สันีนิีบิาติสหกรัณ์์แห่งปรัะเท้ศไท้ย กล่�วในิโอก�สุที�สุหประกันิ

ชีีวิตำเดินิท�งไปสุวัสุดีปีใหม่ 2563 ว่�สุหประกันิชีีวิตำในิวันินิี�

ได้ก้�วไปไกล สุ�ม�รถแก้ปัญห�หนิี�สุินิหรือล้�งข�ดทุนิสุะสุม

ไดห้มดสุิ�นิแล้ว และใกลท้ี�จะจ�่ยเงินิปนัิผู้ลให้กับสุหกรณ์ผู้้ถื้อ

หุน้ิในิขบวนิก�รสุหกรณ์แล้ว ซึึ่�งเป็นิเรอ่งที�นิ�่ชีน่ิชีมที�ไดค้ณะ

กรรมก�รที�มีคว�มสุ�ม�รถ ม�เปลี�ยนิแปลงสุหประกันิชีีวิตำ

จ�กบริษััทที�มีอ�ก�รร่อแร่ สุหกรณ์ที�ซึ่ื�อหุ้นิสุหประกันิชีีวิตำไม่

เคยไดรั้บเงนิิปันิผู้ล นิอกจ�กนิั�นิหุน้ิกยั็งมมีล้ค�่เหมอืนิตำดิลบ

จนิม�ถึงในิยุคปัจจุบันิที�บริษััท สุหประกันิชีีวิตำสุ�ม�รถล้�ง

ข�ดทนุิสุะสุมไดท้ั�งหมดเปน็ิผู้ลสุำ�เรจ็ และจะสุ�ม�รถจ�่ยเงนิิ

ปันิหุ้นิให้กับสุหกรณ์ผู้้้ถือหุ้นิได้ในิเร็ววันินิี�อีกด้วย

 ปจัจบุนัิหุน้ิของสุหประกนัิชีีวิตำไม่ไดเ้ข�้ตำล�ดหลักทรัพย์ 

ถ�้เข�้ตำล�ดหลกัทรัพย์กโ็ดนิกว้�นิซืึ่�อไปหมดแลว้ เพร�ะเปน็ิ

บริษััทที�มีคว�มมั�นิคงไม่แพ้บริษััทที�ม�จ�กตำ่�งประเทศเพียง

แตำ่ขบวนิก�รสุหกรณ์ให้คว�มสุำ�คัญกับสุหประกันิชีีวิตำนิ้อย

ไปนิดิ ถ�้ขบวนิก�รสุหกรณต์ำกลงที�จะทำ�ประกนัิกบัสุหประกนัิ

ชีีวติำจะสุง่ผู้ลใหข้บวนิก�รสุหกรณแ์ขง็แรงขึ�นิ จงึอย�กขอเชีญิ

ชีวนิให้ทุกสุหกรณ์ใชี้บริก�รของสุหประกันิชีีวิตำ ซึ่ึ�งเป็นิของ

สุหกรณ์แท้ ๆ  นิ่�แปลกใจว่�ทำ�ไมสุหกรณ์ไม่ได้ใชี้บริก�รกับ

บริษััทของตัำวเอง สุหประกันิชีีวิตำตำั�งขึ�นิม�ไม่ได้เพ่อแสุวงห�

ผู้ลกำ�ไรสุ้งสุุดแตำ่ตำั�งขึ�นิม�เพ่อเป็นิสุวัสุดิก�รแก่สุหกรณ์และ

สุม�ชีกิของสุหกรณ ์และเสุรมิสุร�้งคว�มมั�นิคงใหก้บัสุหกรณ์ 

ถ�้สุหกรณ์ไหนิที�สุญัญ�ประกันิหมดอ�ยุ กอ่นิจะต่ำอสุญัญ�ขอ

คว�มกรุณ�นิึกถึงสุหประกันิชีีวิตำก่อนิเป็นิอันิดับแรก 

ปร่ะธิาน สสท.ชี� สหกิร่ณ์์ค์วร่ใช�บริ่กิาร่กัิบ
บริ่ษัทที�สหกิร่ณ์์ถืิอหุ�น



16 วารสารสหประกันชีวิต

สหประกันชีวิต จัดนิทรรศการงานประชุมใหญ

สหกรณออมทรัพยตํารวจสอบสวนกลางฯ

บัริษััทึ สหป็ระกันชีีวิต จำากัด้ (มหาชีน) นิำ�โดย นางรัชีนีพัร พัึงป็ระสพั รองกรรมการผู้้้จัด้การ และคณะ ร่วมประชีุม

ใหญ่สุ�มัญประจำ�ปี 2562 สหกรณ์์ออมทึรัพัย์ตำารวจสอบัสวนกลาง-ตำารวจสันติบัาล-พัิส้จน์หลักฐานตำารวจ จำากัด้ พร้อมจัด

แสุดงนิทิรรศก�ร และจดักิจกรรมเลน่ิเกมส์ุสุนิกุๆ ใหแ้ก่สุม�ชิีกของสุหกรณท์ี�เข้�ร่วมประชุีมใหญใ่นิครั�งนิี� สุร้�งเสีุยงหวัเร�ะ 

สุนุิกสุนิ�นิ ซึึ่�งสุม�ชิีกของสุหกรณ์ให้คว�มสุนิใจร่วมเล่นิเกมส์ุกันิอย่�งเนืิองแน่ินิ และได้รับของที�ระลึกจ�กสุหประกันิชีีวิตำติำดไม้

ตำิดมือกลับบ้�นิด้วย ณ สุโมสุรตำำ�รวจ ถนินิวิภี�วดีรังสุิตำ กรุงเทพ เม่อวันิที� 22 มกร�คม 2563



17SAHA LIFE Insurance

สหประกันชีวิต จายสินไหมกวา 2 ลานบาท

จากเหตุการณกราดยิงในจังหวัดนครราชสีมา

สหประกันชีวิตมอบสินไหม สอ.สธ.สตูล

พัลตำารวจเอก นพิัจน ์วรีะสน้ทึร ป็ระธานกรรมการ บัรษิัทัึ สหป็ระกนัชีวีติ จำากดั้ (มหาชีน) บรษิัทัประกนัิชีวีติำหนิึ�งเดียว

ของขบวนิก�รสุหกรณ์ไทย มอบสุินิไหมทดแทนิกว่� 2 ล้�นิบ�ทให้แก่ พัลตำารวจโทึ ณ์พััฒน์ ศรีหิรัญ ป็ระธานฯ สหกรณ์์ออม

ทึรัพัยต์ำารวจแห่งชีาต ิจำากัด้ ผู้้รั้บัผู้ลป็ระโยชีน์แทึนสมาชิีกข้องสหกรณ์ท์ึี�เสียชีีวิตจากกรณ์เีหตก้ราด้ยิงทึี�จงัหวัด้นครราชีสีมา

โด้ยสมาชีิกสหกรณ์์ จำานวน 2 ราย คือ ร้อยตำารวจเอก ตระก้ล ทึาอาษัา สังกัด้กองร้อยป็ฏิบััติการพัิเศษัทึี� 2 กองกำากับัการต่อ

ต้านการก่อการร้าย  บัก.สป็พั. และด้าบัตำารวจ เพัชีรัตน์ กำาจัด้ภัย สังกัด้กองบัังคับัการสายตรวจและป็ฏิบััติการพัิเศษั หน�วย

อรินทึราชี 26 กองบััญชีาการตำารวจนครบัาล ที�ไว้ว�งใจใชี้บริก�รสุวัสุดิก�รประกันิชีีวิตำกับสุหประกันิชีีวิตำ ทั�งนิี�เพ่อเป็นิก�ร

บรรเท�คว�มเดอืดร้อนิใหแ้ก่ท�ย�ทและผู้้ค้ำ��ประกันิที�อย้ข้่�งหลงั โดยมเีจ�้หนิ�้ที�สุหกรณร่์วมเปน็ิสุกัขีพย�นิ ณ สุหกรณอ์อม

ทรัพย์ตำำ�รวจแห่งชี�ตำิ จำ�กัด กรุงเทพฯ วันิที� 14 กุมภี�พันิธ์ 2563

 ในินิ�ม บริษััท สุหประกันิชีีวิตำ จำ�กัด (มห�ชีนิ) ขอแสุดงคว�มเสุียใจและขอเป็นิกำ�ลังใจให้กับครอบครัวผู้้้เสุียชีีวิตำและ

ผู้้้บ�ดเจ็บทุกท่�นิจ�กเหตำุก�รณ์ในิครั�งนิี� พร้อมทั�งขอยกย่องเจ้�หนิ้�ที�ทุกท่�นิที�ปฏิบัตำิง�นิด้วยคว�มเข้มแข็งทุ่มเทและเสีุย

สุละชีีวิตำของตำนิเองเพ่อปกปองพี�นิ้องประชี�ชีนิ

 วันิที� 11 กุมภี�พันิธ์ 2563 นายป็ระพัันธ์ ด้้วยกาแด้ 

รองป็ระธานฯสหกรณ์อ์อมทึรัพัย์สาธารณ์สข้้สตล้ จำากัด้ และ 

นางสาวรจิตแก้ว ชีี�เจริญ ผู้้้จัด้การ เป็็นตัวแทึนจาก บัริษััทึ

สหป็ระกันชีีวิต จำากัด้ (มหาชีน) มอบสิุนิไหมทดแทนิให้แก่

ท�ย�ทของ นิ�งเกศนิิ ีหย�หล ีสุม�ชิีกของสุหกรณท์ี�เสุยีชีีวิตำ

และไว้ว�งใจใช้ีบริก�รสุวัสุดิก�รประกันิชีีวิตำกับ บมจ.สุหประกันิ

ชีีวิตำโดยม ีนายพัรเทึพัธำารงศ ์ทึวนทึอง ผู้้จ้ดั้การส่วนส่งเสริม

การตลาด้ และคณะ จ�ก สุหประกันิชีีวิตำ ร่วมเป็นิสุักขีพย�นิ

ณ สุำ�นิักง�นิสุหกรณ์ออมทรัพย์สุ�ธ�รณสุุขสุตำ้ล จำ�กัด

จังหวัดสุตำ้ล
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สหประกันชีวิต จับมือ สอ.ศธ.

รวมสรางสวัสดิการประกันชีวิตใหกับสมาชิก

 บัริษััทึ สหป็ระกันชีีวิต จำากัด้ (มหาชีน) โด้ยพัลตำารวจเอก นิพัจน์  วีระส้นทึร ป็ระธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสหพัล

สังข์้เมฆ กรรมการผู้้จ้ดั้การและคณ์ะ ทำ�พธีิลงนิ�มบนัิทกึข้อตำกลงร่วมเปน็ิพันิธมติำร กับ สหกรณ์อ์อมทึรัพัยข้์้าราชีการกระทึรวง

ศึกษัาธิการ จำากัด้ โด้ยนายจร้ญ ชี้ลาภ ป็ระธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเอนก ศรีสำาราญร้่งเรือง ผู้้้จัด้การและคณ์ะ ที�มอบ

คว�มไว้ว�งใจและเช่ีอมั�นิให้สุหประกันิชีีวิตำดแ้ลสุวัสุดกิ�รประกันิชีีวิตำแก่สุม�ชิีกของสุหกรณ ์ ณ สุำ�นิกัง�นิสุหกรณอ์อมทรัพย์
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 นิ�ยจร้ญ ชี้ล�ภี ประธ�นิกรรมก�ร สุหกรณ์ออมทรัพย์ข้�ร�ชีก�รกระทรวงศึกษั�ธิก�ร จำ�กัด (สุอ.ศธ.) กล่�วว่� การ

ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงร่วมเป็็นพัันธมิตร กับัสหป็ระกันชีีวิตในครั�งนี�เพั่อต้องการให้ความชี่วยเหลือด้้านสวัสด้ิการกับัสมาชีิก

และเห็นว่าบัริษััทึ สหป็ระกันชีีวิตเป็็นบัริษััทึทึี�กำาลังโต แต่สามารถทึำากำาไรได้้อย่างต่อเน่อง เลยตกลงทึี�จะร่วมมือกันในวันนี� 

เพัราะในอนาคตข้้างหน้าเราไม่สามารถร้ไ้ด้เ้ลยว่าอะไรจะเกิด้ขึ้�น ผู้้ค้ำ�าป็ระกันจะมคีวามเด้อืด้ร้อนมากแคไ่หนหากสมาชิีกผู้้ข้้อ

สินเชี่อเสียชีีวิตไป็ นอกจากนี�หากใชี้บัริการกับัสหป็ระกันชีีวิตซึ่ึ�งเป็็นบัริษััทึทึี�สหกรณ์์ถือห้้นเป็็นเจ้าข้อง ผู้ลตอบัแทึนต่าง ๆ

ก็จะกลับัคืนมาส้่สหกรณ์์ ซึ่ึ�งเป็็นการชี่วยเหลือซึ่ึ�งกันและกัน เราต้องส่งเสริมให้สมาชีิกรวมถึงล้กค้าทึี�มาใชี้บัริการสินเชี่อกับั

เราใชี้บัริการด้้วย



ตัวอยาง สมาชิกอายุ 40 ป ไดกูเงิน 100,000 บาท มีกำหนดใชคืนเงินกูภายใน 10 ป

ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว (เมื่อกูเงิน) คุมครองตามสัญญาเอาประกันภัย 10 ป
            - เพศหญิง  เพียง     948 บาท/10 ป   (เฉลี่ย     94.80 บาท/ป)
            - เพศชาย    เพียง  2,414 บาท/10 ป   (เฉลี่ย  241.40 บาท/ป)

100,000 ฿
93,700 ฿

86,800 ฿
79,200 ฿

70,900 ฿
61,700 ฿

51,600 ฿

40,500 ฿

28,200 ฿

14,800 ฿

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปกรมธรรมที่

คุมครองการเสียชีวิตตามตารางความคุมครองที่ลดลง

ความคุมครองของกรมธรรมในแตละป

ครบสัญญา
ไมมีเงินคืน

สหสินเกื้อทรัพย

871

(คุมครองชีวิต) จำนวนเงินเอาประกันลดลง

หมายเหตุ : เอกสารนี้เปนการสรุปผลประโยชนโดยสังเขป ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุมครองอยางสมบูรณจะถูกระบุอยูในกรมธรรม ผูเอาประกันควรทำความเขาใจ

ความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่สหกรณที่ทานเปนสมาชิก หรือที่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

แบบประกัน

ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียวเมื่อขอเอาประกัน คุมครองตลอดระยะเวลาเอาประกัน 
ระยะเวลาเอาประกันตั้งแต 2 ถึง 30 ป (ตามสัญญาเงินกู) ทุนประกันลดลงตามระยะเวลาเอาประกัน
จำนวนเงินเอาประกันตองไมเกินกวาวงเงินกู
ระยะเวลาเอาประกันตองไมนอยกวาระยะเวลาของสัญญาเงินกู
ระยะเวลาเอาประกันเมื่อรวมกับอายุผูเอาประกันแลวตองไมเกิน 75 ป

การรับประกันภัย

สหกรณ สถาบันการเงิน องคกร ผูใหกู กรอกใบคำขอฯ (ฉบับผูถือกรมธรรม) เปนผูถือกรมธรรมหลัก
ผูขอเอาประกันมีอายุระหวาง 20 – 70 ป และเปนลูกหนี้ซึ่งไดทำสัญญากูยืมของผูถือกรมธรรม
ณ วันเขารวมการประกันภัย และมีคุณสมบัติครบถวนในการขอกูยืมตามเงื่อนไขจากผูถือกรมธรรม
ผูขอเอาประกันกรอกใบคำขอฯ (ฉบับผูขอเอาประกันภัย) การแถลงสุขภาพเปนปจจัยหนึ่งในการ
พิจารณารับประกัน หรือพิจารณาจายเงินตามสัญญาประกันภัย

ความคุมครอง

คุมครองกรณีเสียชีวิต 24 ชั่วโมงทั่วโลก

การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพตามที่กำหนด
บริษัทจะจายคาตรวจสุขภาพใหเฉพาะรายท่ีบริษัทกำหนดใหตองตรวจ หรือขอใหมีการตรวจเพ่ิมเติม

สิทธิการหักลดหยอนภาษีเงินได

กรมธรรมท่ีมีระยะเอาประกันต้ังแต 10 ปเปนตนไป จำนวนเบ้ียประกันท่ีชำระสามารถนำไปหักลดหยอน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดสูงสุดไมเกิน 100,000 บาท

ขอยกเวนความคุมครอง

ฆาตัวตายในปแรกของการทำประกัน
ถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
ไมเปดเผยขอความจริงหรือแถลงขอความอันเปนเท็จ บริษัทมีสิทธิ์บอกลางสัญญาภายใน 1 ป
นับจากวันทำสัญญา

20 วารสารสหประกันชีวิต
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ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียวเมื่อขอเอาประกัน คุมครองตลอดระยะเวลาเอาประกัน 
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ความคุมครอง

คุมครองกรณีเสียชีวิต 24 ชั่วโมงทั่วโลก

การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพตามที่กำหนด
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กรมธรรมท่ีมีระยะเอาประกันต้ังแต 10 ปเปนตนไป จำนวนเบ้ียประกันท่ีชำระสามารถนำไปหักลดหยอน
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ขอยกเวนความคุมครอง

ฆาตัวตายในปแรกของการทำประกัน
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ไมเปดเผยขอความจริงหรือแถลงขอความอันเปนเท็จ บริษัทมีสิทธิ์บอกลางสัญญาภายใน 1 ป
นับจากวันทำสัญญา
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22 วารสารสหประกันชีวิต

 สุถ�นิก�รณ์ของโรคระบ�ดที�สุร้�งคว�มหว�ดหวั�นิให้กับทั�วโลกทุกวันินีิ� และยังไม่มีทีท่�ว่�จะดีขึ�นิอย่�ง “ไวรัสุโคโรนิ�” หรือ “โค

วิด-19” ทำ�ให้ใครหล�ยคนิเป็นิกังวล และคอยติำดตำ�มข่�วสุ�รกันิอย่้ตำลอดถึงจำ�นิวนิผู้้้ติำดเชืี�อ อัตำร�ก�รเสีุยชีีวิตำ รวมไปถึงก�รปองกันิ

ตัำวเองให้รอดพ้นิจ�กก�รติำดเชืี�ออันิตำร�ยนีิ�

 ไวรัสุโคโรนิ� (Coronavirus) เป็นิไวรัสุที�ถ้กพบครั�งแรกในิปี 1960 แต่ำยังไม่ทร�บแหล่งที�ม�อย่�งชัีดเจนิ แต่ำเป็นิไวรัสุที�สุ�ม�รถ

ติำดเชืี�อได้ทั�งในิมนุิษัย์และสัุตำว์ ปัจจุบันิมีก�รค้นิพบไวรัสุสุ�ยพันิธ์ุนีิ�แล้ว 6 สุ�ยพันิธ์ุ สุ่วนิสุ�ยพันิธ์ุที�กำ�ลังแพร่ระบ�ดหนัิกทั�วโลกในิตำอนิ

นีิ�เป็นิสุ�ยพันิธ์ุที�ยังไม่เคยพบม�ก่อนิ คือ สุ�ยพันิธ์ุที� 7 จึงถ้กเรียกว่�เป็นิ “ไวรัสุโคโรนิ�สุ�ยพันิธ์ุใหม่” และภี�ยหลังถ้กตัำ�งช่ีออย่�งเป็นิ

ท�งก�รว่� “โควิด-19” (COVID-19) นัิ�นิเอง

 แม้ว่�อ�ก�รโดยทั�วไปจะด้เหมือนิเป็นิเพียงไข้หวัดธรรมด� แต่ำที�กลัวกันิทั�วโลกเป็นิเพร�ะเชืี�อไวรัสุนีิ�เป็นิสุ�ยพันิธ์ุใหม่ที�ยังไม่มีย�

ปฏิชีีวนิะตัำวไหนิที�สุ�ม�รถรักษั�ให้ห�ยได้โดยตำรง ก�รรักษั�เป็นิไปแบบประคับประคองตำ�มอ�ก�รเท่�นัิ�นิ นิอกจ�กนีิ� อันิตำร�ยที�ทำ�ให้

เสีุ�ยงถึงชีีวิตำ จะเกิดขึ�นิเม่อระบบภ้ีมิต้ำ�นิท�นิโรคของเร�ไม่แข็งแรง หรือเชืี�อไวรัสุเข้�ไปทำ�ล�ยก�รทำ�ง�นิของปอด จนิทำ�ให้เชืี�อไวรัสุ

แพร่กระจ�ยลุกล�ม รวดเร็วขึ�นิ

 แรกเริ�มเดิมทีถ้กค้นิพบจ�กสัุตำว์ก่อนิ โดยเป็นิสัุตำว์ทะเลที�มีก�รติำดเชืี�อไวรัสุนีิ�แล้วคนิที�อย่้ใกล้ คลุกคลีกับสัุตำว์เหล่�นีิ�ก็ติำดเชืี�อ

ไวรัสุม�อีกที โดยเริ�มจ�กเมืองอ่้ฮั�นิ ประเทศจีนิ โดยมีข้อสุงสัุยว่�ม�จ�กตำล�ดที�ค้�ข�ยสัุตำว์ทะเล และสัุตำว์ห�ย�ก

 อ�ก�รที�สุ�ม�รถสัุงเกตำง่�ย ๆ ด้วยตัำวเองมี 5 อ�ก�รหลัก ๆ ด้วยกันิ คือ มีไข้ เจ็บคอ  ไอแห้ง ๆ นิำ��ม้กไหล และห�ยใจเหน่ิอยหอบ

“โควิด-19”

ไวรัสโคโรนา หรือไควิด-19 คืออะไร ?ไวรัสโคโรนา หรือไควิด-19 คืออะไร ?

อันตรายของเชื้อไวรัสโควิด-19อันตรายของเชื้อไวรัสโควิด-19

ไวรัสโควิด-19 มาจากไหน ?ไวรัสโควิด-19 มาจากไหน ?

อาการเม�อติดเชื้อไวรัสโควิด-19อาการเม�อติดเชื้อไวรัสโควิด-19
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 เด็กเล็ก วัยกล�งคนิจนิถึงกลุ่มผู้้้สุ้งอ�ยุ  คนิที�มีโรคประจำ�ตัำวอย่้แล้ว เช่ีนิ โรคหัวใจ เบ�หว�นิ โรคปอดเรื�อรัง คนิที�กินิย�กดภ้ีมิ

ต้ำ�นิท�นิโรคอย่้ ผู้้้ที�เดินิท�งไปในิประเทศเสีุ�ยงติำดเชืี�อ เช่ีนิ จีนิ เก�หลีใต้ำ ญี�ปุนิ ไต้ำหวันิ ฮ่องกง ม�เก� สิุงคโปร์ ม�เลเซีึ่ย เวียดนิ�ม 

อิตำ�ลี อิหร่�นิ ฯลฯ ผู้้้ที�ต้ำองทำ�ง�นิ หรือรักษั�ผู้้้ปวย ติำดเชืี�อไวรัสุโคโรนิ�สุ�ยพันิธ์ุใหม่ หรือไวรัสุโควิด-19 อย่�งใกล้ชิีด ผู้้้ที�ทำ�อ�ชีีพที�

ต้ำองพบปะชี�วต่ำ�งชี�ติำจำ�นิวนิม�ก เช่ีนิ คนิขับแท็กซีึ่� เจ้�หน้ิ�ที�ในิโรงพย�บ�ล ล้กเรือสุ�ยก�รบินิต่ำ�ง ๆ เป็นิต้ำนิ

 ห�กมีอ�ก�รของโรคที�เกิดขึ�นิ ควรพบแพทย์เพ่อทำ�ก�รตำรวจอย่�งละเอียด และเม่อแพทย์ซัึ่กถ�มควรตำอบตำ�มคว�มเป็นิจริง

 ไม่ปิดบัง ไม่บิดเบือนิข้อม้ลใด ๆ เพร�ะจะเป็นิประโยชีน์ิต่ำอก�รวินิิจฉัยโรคอย่�งถ้กต้ำองม�กที�สุุด

 ห�กเพิ�งเดินิท�งกลับจ�กพื�นิที�เสีุ�ยง ควรกักตัำวเองอย่้แต่ำในิบ้�นิ ไม่ออกไปข้�งนิอกเป็นิเวล� 14-27 วันิ เพ่อให้ผู่้�นิช่ีวงเชืี�อฟักตัำว 

(ให้แน่ิใจจริง ๆ ว่�ไม่ติำดเชืี�อ)

 ห�กอย่้ในิกลุ่มเสีุ�ยง เช่ีนิ มีอ�ก�รของโรค หรือเพิ�งกลับจ�กประเทศที�เสีุ�ยงติำดเชืี�อม� สุ�ม�รถขอตำรวจโรคกับท�งโรงพย�บ�ล

ได้ มีทั�งแบบฟรี และแบบมีค่�ใช้ีจ่�ย

 **ห�กไม่มีอ�ก�รใด ๆ เลย ไม่จำ�เป็นิต้ำองเข้�รับก�รตำรวจ

 เพิ�งกลับจ�กก�รเดินิท�งไปในิประเทศกลุ่มเสีุ�ยง มีอ�ก�รผิู้ดปกติำที�ระบบท�งเดินิห�ยใจ มีไข้ม�กกว่� 37.5 องศ�เซึ่ลเซีึ่ยสุ มี

อ�ก�รไอ มีนิำ��ม้ก เจ็บคอ หอบเหน่ิอย ปอดอักเสุบอย่�งไม่ทร�บสุ�เหตุำ มีประวัติำใกล้ชิีด หรือสัุมผัู้สุกับผู้้้ติำดเชืี�อ เช่ีนิ คนิในิครอบครัว

เพิ�งกลับจ�กประเทศกลุ่มเสีุ�ยง ทำ�อ�ชีีพที�ต้ำองพบปะชี�วต่ำ�งชี�ติำจำ�นิวนิม�ก เช่ีนิ คนิขับแท็กซีึ่� เจ้�หน้ิ�ที�ในิโรงพย�บ�ลที�ด้แลผู้้้ปวย

ติำดเชืี�อ ล้กเรือสุ�ยก�รบินิ เป็นิต้ำนิ สุ�ม�รถเข้�รับก�รตำรวจฟรีได้ที�โรงพย�บ�ลรัฐขนิ�ดใหญ่ สัุงกัดกระทรวงสุ�ธ�รณสุุข เช่ีนิ โรง

พย�บ�ลร�ม�ธิบดี โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ โรงพย�บ�ลร�ชีวิถี โรงพย�บ�ลศิริร�ชี และสุ�ม�รถเช็ีกโรงพย�บ�ลอ่นิ ๆ เพิ�มเติำมได้ที�

กรมควบคุมโรค โทร 1422

 หลีกเลี�ยงก�รใกล้ชีิดกับผู้้้ปวยที�มีอ�ก�รไอ จ�ม นิำ��ม้กไหล เหนิ่อยหอบ เจ็บคอ หลีกเลี�ยงก�รเดินิท�งไปในิพื�นิที�เสุี�ยง สุวม

หนิ้�ก�กอนิ�มัยทุกครั�งเม่ออย้่ในิที�สุ�ธ�รณะ ระมัดระวังก�รสุัมผู้ัสุพื�นิผู้ิวที�ไม่สุะอ�ด และอ�จมีเชีื�อโรคเก�ะอย้่ รวมถึงสุิ�งที�มีคนิจับ

บ่อยครั�ง เชี่นิ ที�จับบนิ BTS, MRT, Airport Link ที�เปิด-ปิดประตำ้ในิรถ กลอนิประตำ้ตำ่�ง ๆ กอกนิำ�� ร�วบันิได ฯลฯ เม่อจับแล้วอย่�

เอ�มอืสัุมผู้สัุหนิ�้ และข้�วของเคร่องใช้ีสุ่วนิตำวัตำ�่ง ๆ  เช่ีนิ โทรศพัทม์อืถือ กระเป� ฯลฯ ล�้งมอืใหสุ้มำ��เสุมอดว้ยสุบ้ ่หรือแอลกอฮอล์

เจลอย่�งนิ้อย 20 วินิ�ที คว�มเข้มข้นิของแอลกอฮอล์ไม่ตำำ��กว่� 70% (ไม่ผู้สุมนิำ��) งดจับตำ� จม้ก ป�กขณะที�ไม่ได้ล้�งมือ  หลีกเลี�ยง

ก�รใกล้ชีิด สุัมผู้ัสุสุัตำว์ตำ่�ง ๆ โดยที�ไม่มีก�รปองกันิ รับประท�นิอ�ห�รสุุก สุะอ�ด ใชี้ชี้อนิกล�ง ไม่ท�นิอ�ห�รที�ทำ�จ�กสุัตำว์ห�ย�ก

  สุำ�หรับบุคล�กรท�งก�รแพทย์หรือผู้้้ที�ตำ้องด้แลผู้้้ปวยที�ตำิดเชีื�อไวรัสุโควิด-19 โดยตำรง ควรใสุ่หนิ้�ก�กอนิ�มัย หรือใสุ่แว่นิตำ�

นิิรภีัย เพ่อปองกันิเชีื�อในิละอองฝอยจ�กเสุมหะหรือสุ�รคัดหลั�งเข้�ตำ�

ข้อข้อบัค้ณ์ข้้อม้ลจาก : www.sanook.com

กลุมเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19กลุมเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19

หากมีอาการโควิด -19 ควรทําอยางไร ?หากมีอาการโควิด -19 ควรทําอยางไร ?

หากสงสัยวาตัวเองอาจติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ควรทําอยางไร ?หากสงสัยวาตัวเองอาจติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ควรทําอยางไร ?

ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ฟรี หากผูเขาตรวจตรงตามเกณฑเหลานี้ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ฟรี หากผูเขาตรวจตรงตามเกณฑเหลานี้

วิธีปองกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19วิธีปองกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19



 ปัจจุบันิโลกไม่เพียงแค่ “Innovation”	(นีวัติกรัรัม่) เท่�นิั�นิ แตำ่ยังใชี้กลยุทธ “Disruption	Technology”	(เท้ค์โนีโลยี

เปลี�ยนีโลก) อีกด้วย

 คอืก�รทิ�งของเดมิ หรือทำ�ล�ยแบบเดมิ ๆ  แลว้ใช้ีแบบใหม ่ตำวัอย�่งเช่ีนิเร�เลกิซืึ่�อฟีลม์ถ่�ยร้ปและกลอ้งถ่�ยร้ปที�ใช้ีฟีลม์ แลว้

หันิม�ใชี้ก�รถ่�ยร้ปและเก็บข้อม้ลแทนิเล่นิเอ�ยักษั์ใหญ่อย่�งโกดักกระทบกระเทือนิหนิักจ�กก�รเปลี�ยนิแปลงในิครั�งนิี�

 วัตำถุประสุงคข์อง Disruption ก็เพ่อทำ�ใหต้ำน้ิทนุิตำำ�� รวดเร็ว ทั�วถึง เท�่เทยีม เทคโนิโลยไีดเ้ข้�สุ่้ชีีวิตำของมนิษุัยไ์ดอ้ย�่งรวดเร็ว

ม�กขึ�นิและร�ค�ตำ้นิทุนิที�ลดลง ยิ�งคนิใชี้เทคโนิโลยีม�กขึ�นิเท่�ใด ร�ค�ของเทคโนิโลยีก็จะถ้กลงเท่�นิั�นิ

 ในิอดีตำชี�วเรือจะใช้ีเคร่องเทศในิก�รถนิอมรักษั�ปล�ที�จับได้จ�กทะเลให้สุดได้นิ�นิ แต่ำแล้ววันิหนึิ�งจ�กก�รผู้ลิตำเรือที�แล่นิเร็วขึ�นิ

ทำ�ให้สุ�ม�รถขนิสุ่งนิำ��แข็งในิระยะไกล ๆ ได้ วิธีนิี�คือ นิวัตำกรรม แตำ่แล้วคนิก็เอ�นิำ��แข็งรักษั�ปล�ที�จับได้จ�กทะเล แทนิก�รใชี้

เคร่องเทศ และมีประสุิทธิภี�พม�กกว่� คว�มคิดนิี�คือ disruption

 Disruption ไม่ได้ทำ�ให้องค์กรเปลี�ยนิแปลงสุนิ�มของตำนิเอง แต่ำเข้�ไปเปลี�ยนิแปลงสุนิ�มของคนิอ่นิ ถ้�องค์กรอ่นิไม่ Disruption

ก็จะถอยหลังไม่ทันิยุคสุมัย ตำกยุคและล่มสุล�ยในิที�สุุด

 หนึิ�งในิตัำวอย่�งที�ได้รับก�รหยิบยกม�พ้ดกันิม�กที�สุุดคือ กรณีของ Apple บริษััทคอมพิวเตำอร์ที�พลิกโฉมวงก�รเพลง ด้วยก�รนิำ�

ipod และ itunes เข้�ตำล�ด Apple ได้พลิกโฉมก�รฟังเพลงของผู้้้คนิ จ�กโซึ่นิี� วอล์คแมนิ ซึ่ึ�งทำ�ให้คนิฟังเพลงจ�กเทป หรือซึ่ีดี

ได้ทุกที� สุ้่ระบบที�สุ�ม�รถเก็บไฟล์เพลงได้จำ�นิวนิม�กในิเคร่องเล่นิที�เล็กกว่�

 ทุกเวล�นิ�ที ก�รเปลี�ยนิแปลงเกิดขึ�นิ และแฝงอย้่ในิทุก ๆ ที� ไม่ว่�จะท�งกระบวนิก�รผู้ลิตำ ขนิสุ่ง ก�รใชี้ผู้ลิตำภีัณฑ์ โดยเร�

ไม่ร้้ว่�นิี�คือ disruption

 สุม�ร์ทโฟนิ ล้มล้�ง โทรศัพท์มือถือร้ปแบบเก่� กล้องดิจิทัล ล้มล้�ง กล้องฟีล์ม คอมพิวเตำอร์ ล้มล้�งเคร่องพิมพ์ดีด ฯลฯ

ค์ำาถาม่		เรัาจ้ะท้ำาอย่างไรัในียุค์ข้อง	Disruption	technology

 ผู้มก็คงเหมือนิกับหล�ยท่�นิที�กลัวว่�เร�จะโบร�ณไม่ทันิคนิอ่นิ บ�งเวล�คว�มวิตำกกังวลก็เป็นิประโยชีนิ์ ทำ�ให้เร�ตำ่นิตำัว ทำ�ให้

เร�ไม่ยึดอดีตำเคยอย่�งไรก็จะเป็นิแบบนิั�นิออกไป แตำ่มองก�รเปลี�ยนิแปลง และตำ่นิตำัวตำ่อก�รเปลี�ยนิแปลงตำัวเร� ปรับตำัวเองเสุียแตำ่

ตำ้นิ เพ่อก�รตำ่อยอดอย่�งยั�งยืนิในิอนิ�คตำ คว�มสุำ�เร็จทำ�ให้เร�ดีใจได้เดี๋ยวเดียว เผู้ลอนิิดเดียวคว�มล้มเหลวจะตำ�มม�อย่�งรวดเร็ว 

และตำ้องวิตำกกังวลว่�อีกหนิ่อยเร�จะตำกง�นิเพร�ะเข�จะใชี้หุ่นิยนิตำ์แทนิคนิแล้ว

 ในิโลกนิี�ไม่มีอะไรยั�งยืนิ เปลี�ยนิแล้วก็เปลี�ยนิอีก Disruption ไม่ใชี่ท�งออกสุุดท้�ย แตำ่ก�รเปลี�ยนิแปลงอย่�งไรก็ตำ้องเกิด แตำ่

ถ้�ถ�มห�คว�มยั�งยนืินิั�นิก็ตำอบไมไ่ดเ้พร�ะเปน็ิเร่องอนิ�คตำ เพียงแตำเ่ร�ตำอ้งยอมรับก�รเปลี�ยนิแปลง และก้�วให้ทนัิก�รเปลี�ยนิแปลง 

อย่�ยึดตำิดอดีตำ เชี่นิ เร�เคยทำ�อย่�งนิั�นิ มันิได้ผู้ลดี ก็ไม่แนิ่ว่� เอ�ม�ทำ�ในิปัจจุบันิจะได้ผู้ลหรือไม่ เร�ประสุบคว�มสุำ�เร็จในิธุรกิจ แตำ่

เร�ก็ดีใจได้เพียงวันิเดียว เพร�ะคนิอ่นิเข�ก็ปรับเปลี�ยนิอย้่ และเข�ก็นิำ�เทคนิิคใหม่ ๆ ม�ใชี้ เร�มัวแตำ่ดีใจตำนิอ่นิก็จะแซึ่งเร� เร�จะ

มั�นิคงยืนิย�วได้ เร�ตำ้องมองคนิอ่นิและปรับตำัวเองตำ�มยุคสุมัย ไม่ใชี่เพียงแค่เสุมอ ๆ กันิ แตำ่ตำ้องพัฒนิ�ให้ลำ��หนิ้�เข�ให้ได้อย้่เสุมอ
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นใงวคุฮ

โดย...

ฐิรสเะรปงอว  นจรโิวโรจ  วองประเสริฐ

เทคโนโลยี เปลี่ยนโลก
“Disruption Technology”



เจ้้าหนีี้	ลูกหนีี้ติ้องรัู ้ยืมเงินิผู้่�นิโซึ่เชีียล ผู้่�นิสุังคมออนิไลนิ์ เท่�กับเป็นิหลักฐ�นิก�รก้้ยืมเงินิ สุ�ม�รถนิำ�ม�ฟอง

ร้องคดีได้ เม่อวันิที� 11 มิ.ย. 61 เพจเฟซึ่บุก ประชี�สุัมพันิธ์ กระทรวงยุตำิธรรม ได้โพสุตำ์ภี�พอินิโฟกร�ฟฟิกอธิบ�ยว่� กรณีที�มีก�ร

ยืมเงินิผู้่�นิสุ่อสุังคมออนิไลนิ์ เจ้�หนิี�สุ�ม�รถนิำ�แชีทที�มีก�รพ้ดคุยเป็นิหลักฐ�นิก้้ยืมเงินิ หรือฟองคดีได้ เพร�ะถือว่�เป็นิหนิังสุือและ

หลักฐ�นิก�รก้้ยืมเงินิ

 ไม่ตำ้องกังวลอีกตำ่อไปห�กมีเพ่อนิหรือคนิร้้จักม�ขอยืมเงินิ โดยก�รแชีทม�ขอยืมผู้่�นิท�งไลนิ์หรือสุ่อสุังคมออนิไลนิ์อ่นิๆ และ

สุุดท�้ยไมน่ิำ�เงินิม�คนืิใหต้ำ�มกำ�หนิดที�ตำกลงกันิไว้ กรณเีช่ีนินิี� เจ�้หนิี�สุ�ม�รถใช้ีข้อคว�มก�รสุนิทนิ�หรือข้อคว�มแชีทท�งไลนิห์รือสุ่อ

สัุงคมออนิไลน์ิต่ำ�ง ๆ ม�เป็นิหลักฐ�นิก�รก้้ยืมเงินิหรือฟองคดีได้ โดยให้ถือว่�ข้อคว�มดังกล่�วเป็นิหนัิงสืุอและหลักฐ�นิก�รก้้ยืมเงินิ

25SAHA LIFE Insurance

“แชทยืมเงิน” เทากับทํา “สัญญากูยืมเงิน”“แชทยืมเงิน” เทากับทํา “สัญญากูยืมเงิน”

ข้อข้อบัค้ณ์ : ภาพัและข้้อม้ลจาก www.sanook.com

 ใชฟองรองได !! ใชฟองรองได !!
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เกาะพะงัน อย้่ในิจังหวัดสุุร�ษัฎร์ธ�นิี ร้้จักกันิดีในิชี่อ เก�ะแห่งป�ร์ตำี� เพร�ะเป็นิสุถ�นิที�จัดง�นิฟ้ลม้นิชี่อดังของโลก

เป็นิที�นิิยมของนิักท่องเที�ยวชี�วตำ่�งชี�ตำิ แตำ่นิ้อยคนิจะร้้ว่�นิอกจ�กฟ้ลม้นิป�ร์ตำี�แล้ว บนิเก�ะพะงันิยังมีคว�มงดง�มของ

ธรรมชี�ตำิที�เงียบสุงบแอบซึ่่อนิอย้่ 

 วันินิี�จึงขอพ�ทุกท่�นิไปเยี�ยมชีมคว�มงดง�มของเก�ะพะงันิ เก�ะง�มแห่งอ่�วไทยแห่งนิี�มีประวัตำิว่�รัชีก�ลที� 5 เสุด็จ

ประพ�สุม�กที�สุุดในิบรรด�หม้่เก�ะในิประเทศไทย สุำ�หรับสุถ�นิที�ท่องเที�ยวบนิเก�ะพะงันิ แบ่งพื�นิที�ออกเป็นิ 5 โซึ่นิ ด้วย

สุภี�พภี้มิประเทศที�แยกออกเป็นิ 5 แฉก ทำ�ให้สุ�ม�รถเที�ยวได้ทุกฤด้ก�ลเลย ได้แก่

Zone	ท้ี�	1	Lifestyle ผู้สุมผู้สุ�นิชีีวิตำที� ทันิสุมัย สุะดวก ปลอดภีัย

Zone	ท้ี�	2	Nightlife สุนิุกสุนิ�นิ บันิเทิง สุะดวกปลอดภีัย ไปกับ ฟ้ลม้นิป�ร์ตำี�

Zone	ท้ี�	3	Heritage	&	Nature ตำ�มรอยประวัตำิศ�สุตำร์ อนิุรักษั์ธรรมชี�ตำิ สุัตำว์ป� ท่องเที�ยวเชีิงนิิเวศ มีห�ดธ�ร

เสุด็จ ซึ่ึ�งในิหลวงหล�ยรัชีก�ลได้เสุด็จม�เยือนิ

Zone	ท้ี�	4	Intro	The	Sea วิถีชีีวิตำชี�วประมง ดำ�นิำ�� อ�ห�รทะเล

Zone	ท้ี�	5	Health	&	Wellness	Tourism แหล่งพักผู้่อนิเพ่อสุุขภี�พศ้นิย์ก�รเรียนิร้้ ศ�สุตำร์ และศิลปแห่งชีีวิตำ มี

สุอนินิวดไทย สุอนิมวยไทย และโรงเรียนิโยคะม�กม�ยกระจ�ยอย้่บนิเก�ะ

หาดแม่่หาด	: เป็นิชี�ยห�ดที�ทอดย�วโค้งพระจันิทร์เสุี�ยว คว�มพิเศษัของชี�ยห�ดนิี�คือมีท�งเดินิเชี่อมตำ่อกล�งทะเล

คล้�ยกับทะเลแหวกเดินิไปสุ้่เก�ะม้� และสุ�ม�รถดำ�นิำ��ชีมปะก�รังได้อีกด้วย 

หาดธารัเสด็จ้ฯ	: เป็นิชี�ยห�ดสุั�นิ ๆ  แตำ่มีคว�มสุวยง�ม และมีคุณค่�ท�งประวัตำิศ�สุตำร์ เพร�ะมีศ�ล�ทรงง�นิ สุถ�นิ

ที�ประทับของรัชีก�ลที�5 แท่งศิล�สุลักพระนิ�ม�ภีิไธย รวมไปถึงเป็นิแหล่งนิำ��จืดของเก�ะพะงันิ เพร�ะ มีนิำ��ตำกไหลลงสุ้่ทะเล 

ซึ่ึ�งในิสุมัยก่อนิ รัชีก�ลที� 5 จะทรงจอดเรือเพ่อขนินิำ��จืดบนิเก�ะพะงันินิำ�ไปใชี้ในิก�รเดินิท�งสุ้่มล�ย้

อ่าวโฉลกหลำา	: เปน็ิศ้นิย์กล�งแห่งวิถีชีีวิตำของคนิพื�นิถิ�นิบนิเก�ะพะงนัิ รวมถึงเป็นิแหลง่อ�ห�รทะเลอกีดว้ย ห�กใคร

ชีอบกีฬ�เอ็กซึ่์ตำรีมรับรองว่�ห�ดนิี�มีกิจกรรมให้ทำ�เยอะม�ก

เรัือหลวงพงันี	: เรือหลวงพงันิ เป็นิเรือประเภีทยกพลขึ�นิบกขนิ�ดใหญ่ สุังกัดกองเรือยกพลขึ�นิบกและยุทธบริก�ร 

กองเรือยุทธก�ร ใชี้ง�นิในิกองทัพเรือประม�ณ 40 ปี เม่อปลดประจำ�ก�รแล้วนิำ�ม�ตำั�งไว้ที�เก�ะพะงันิ 

    โยค์ะ	: เป็นิกิจกรรมที�ได้รับคว�มนิิยมจ�กนิักท่องเที�ยวชี�วตำ่�งชี�ตำิม�ก ทำ�ให้มีโรงเรียนิสุอนิโยคะม�กกว่� 30 แห่ง

กระจ�ยอย้บ่นิเก�ะพะงันิ เรียกไดว่้�นิอกจ�กเปน็ิเก�ะที�มปี�ร์ตำี�สุนิกุสุนิ�นิแลว้ยงัมแีงม่มุของจติำวิญญ�ณ และคว�มสุงบท�ง

จิตำใจด้วย

à¡ÒÐ¾Ð§Ñ¹

ข้อข้อบัค้ณ์ : ภาพัและข้้อม้ลจาก travel.mthai.com

ดิีนแดีนที�ใค์ร่ดิีนแดีนที�ใค์ร่
หลาย ๆ ค์นอยากิไปเยือนหลาย ๆ ค์นอยากิไปเยือน



• เพศชาย-หญิง อายุ 22-45 ป

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไมจำกัดสาขา (หากจบสาขาการตลาด การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การจัดการ นิเทศศาสตร จะไดรับ

   การพิจารณาเปนพิเศษ)

• มีความสามารถในการประสานงานกับสหกรณ และพัฒนาธุรกิจรวมกับบุคคลในสหกรณ หากมีประสบการณดานงานสหกรณหรือเปนผูนำ

   ในการทำกิจกรรมตาง ๆ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

• มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือรน ทำงานภายใตแรงกดดันไดดี

• มีมนุษยสัมพันธที่ดีปรับตัวเขากับผูอ�นในองคกรไดดี

• มีรถยนตสวนตัวและใบอนุญาตขับขี่รถยนต

• ถาอาศัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

• ประสานงานกับผูนำองคกร/สหกรณและเจาหนาท่ีสหกรณ ณ องคกร สำนักงานสหกรณตาง ๆ ท้ังท่ีเปนผูถือหุนของบริษัทฯ และสหกรณท่ัว

   ประเทศ (ตามที่ ไดรับมอบหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ)

• นำเสนอรูปแบบการดำเนินธุรกิจประกันชีวิตในสหกรณรวมกับบริษัทฯ พรอมท้ังใหขอมูลดานรูปแบบการประกันชีวิตท่ีบริษัทฯ จัดข้ึนเพ�อใหบริการ

   แกสหกรณและสมาชิกสหกรณ เพ�อใหสหกรณดำเนินธุรกิจรวมกับบริษัทฯ (ไมใชงานตัวแทนขายประกันชีวิต)

• เขารวมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ เพ�อเสนอโครงการตาง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑบริษัท

• งานอ�น ๆ ที่ ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

สนใจ : สมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายสมัครงาน พรอมประวัติสวนตัวหลักฐานการศึกษา และรูปถายมาที่ สวนทรัพยากรบุคคล 

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 411 อาคาร U TOWER ชั้น5 (ฝงตรงขามโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร) 

ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2379-5099 ตอ 1517-19 

E-MAIL: hr@sahalife.co.th 

   คาตอบแทนรายเดือน+คาพาหนะ+อ�น ๆ อีกมากมาย

รับสมัครงานจำนวนมาก

ผูประสานงานการตลาด (สหกรณ) ประจำกรุงเทพ ปริมณฑล

และตางจังหวัด 

คุณสมบัติผูสมัคร 

รายละเอียดของงาน 

สวัสดิการ

   งานประจำ

ลักษณะงาน




