วารสารราย 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2563)

ฉบับที่

75

สหประกันชีวิต บริษัทของสหกรณ เพ�อสมาชิกสหกรณ และปวงชน

ปีแห่งค์วามภาค์ภูมิใจ

เข้�สุ้ป่ ี 2563 ปีหนิ้ทอง ซึ่ึง� เป็นิปีทป�ี ระเทศไทยตำ้องเผู้ชีิญกับเหตำุก�รณ์ร�้ ย ๆ
ม�ตำั�งแตำ่ตำ้นิปีเลยทีเดียว ไม่ว่�จะเป็นิคดีชีิงทองที�จังหวัดลพบุรี คดีกร�ดยิงที�
นิครร�ชีสุีม� และณ เวล�นิีห� �กไม่พด้ ถึงเร่อง ไวรัสุโคโรนิ� หรือ โควิด-19 ก็คงจะ
ไม่ได้ เพร�ะเจ้�ตำัวไวรัสุโคโรนิ�สุ�ยพันิธุใ์ หม่ตำวั นิี� ยังไม่มอี ะไรทีจ� ะหยุดยัง� ก�รแพร่
กระจ�ยเชีือ� ไว้ได้ ซึ่ึง� ในิตำอนินิีเ� รียกได้ว�่ ได้แพร่กระจ�ยไปทัว� โลกแล้ว และยังไม่มี
ทีท�่ ว่�จะหยุดยังมีแนิวโนิ้มของผู้้ตำ้ ดิ เชีือ� เพิม� ขึนิ� เร่อย ๆ เพร�ะเป็นิก�รแพร่กระจ�ย
จ�กคนิสุ้ค่ นิ โดยผู้่�นิสุ�รคัดหลัง� เชี่นิ นิำ�� ล�ย นิำ�� ม้ก เสุมหะ ซึ่ึง� ม�จ�กก�รไอ จ�ม
และอ่นิ ๆ นิอกจ�กนิีย� งั สุ�ม�รถแพร่กระจ�ยได้แม้จะอย้ใ่ นิระยะฟักตำัวซึ่ึง� ยังไม่แสุดง
อ�ก�รใด ๆ ออกม� ซึ่ึง� ระยะฟักตำัวจะมีระยะเวล�ถึง 14 วันิ ทำ�ให้ไม่สุ�ม�รถร้ไ้ ด้เลย
ว่�ใครกำ�ลังเป็นิอย้บ่ �้ ง
ก�รระบ�ดของไวรัสุโคโรนิ่� สุ่งผู้ลกระทบตำ่อประเทศไทยเกือบทุกด้�นิ ไม่ว�่
จะเป็นิ ด้�นิเศรษัฐกิจ ด้�นิสุังคม ด้�นิก�รท่องเทีย� ว ก�รขนิสุ่งตำ่�ง ๆ และทีสุ� �ำ คัญ
ยังสุ่งผู้ลให้หนิ้�ก�กอนิ�มัยข�ดตำล�ดและมีร�ค�เพิม� สุ้งขึนิ� อย่�งรวดเร็ว รวมไปถึง
เจลล้�งมือ และแอลกอฮอร์ ตำ่�ง ๆ ด้วย
ในิเม่อตำอนินิีย� งั ไม่พบวัคซึ่ีนิปองกันิและ ย�รักษั�โรคทีแ� ท้จริง เร�ก็ตำอ้ งปองกันิ
ตำัวเองในิเบื�องตำ้นิอย่�งเคร่งครัด ไม่ว่�จะเป็นิก�รล้�งมือบ่อย ๆ สุวมใสุ่หนิ้�ก�ก
อนิ�มัย รับประท�นิอ�ห�รทีป� รุงสุุกใหม่ ๆ หลีกเลีย� งก�รเดินิท�งไปในิสุถ�นิทีแ� ออัด
คนิเยอะๆ เป็นิตำ้นิ ห�กร้ตำ้ วั ว่�ตำนิเองมีไข้สุง้ ม�กกว่� 37.5 องศ�, ไอ เจ็บคอ, นิำ�� ม้ก
ไหล, ห�ยใจเหนิ่อยหอบ ห�ยใจลำ�บ�ก ควรรีบพบแพทย์โดยด่วนิ
ตำอนินิีม� หี ล�ย ๆ คนิ ตำ่นิตำัวสุำ�หรับก�รทำ�ประกันิคุม้ ครองก�รรักษั�พย�บ�ล
กรณีตำดิ เชีือ� ไวรัสุโคโรนิ� หรือ โควิด-19 เพร�ะเร�ไม่รว้ �่ เม่อไหร่ทเ�ี ร�จะตำิดเชีือ� คนิที�
เร�คุยด้วยเป็นิโรคนิีห� รือไม่ เร�คิดว่�เร�ปองกันิก�รตำิดเชีือ� ดีหรือยัง ถ้�ไม่อย�กเสุีย� ง
ลองเลือกใชี้บริก�รแบบประกันิทีเ� หม�ะสุมกับตำัวเองไว้สุกั กรมธรรม์ เพ่อปองกันิคว�ม
เสุีย� งให้กบั ตำนิเองและคนิทีเ� ร�รักนิะคะ เพร�ะอะไร ๆ ก็เกิดขึนิ� ได้
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รวมกันสานตอ

ความสําเร็จอยางยั่งยืน
ถึงชี�วสุหกรณ์ทรี� กั ทุกท่�นิ เป็นิทีท� ร�บกันิดีว�่ สุหประกันิชีีวตำิ ได้ดำ�เนิินิกิจก�รเคียงค้ข่ บวนิก�รสุหกรณ์ไทยม�เป็นิเวล�
กว่� 25 ปีแล้ว และได้ร่วมกันิเฉลิมฉลองคว�มสุำ�เร็จอย่�งยิ�งใหญ่ในิปีที�ผู้่�นิม� เพ่อเป็นิก�รขอบคุณและตำอบแทนิสุหกรณ์
ผู้้ถ้ อื หุนิ้ ทีใ� ห้ก�รสุนิับสุนิุนิเร�ม�อย่�งย�วนิ�นิ พร้อมทัง� เป็นิก�รตำัง� ปณิธ�นิร่วมกันิในิก�รเดินิหนิ้�สุร้�งสุรรค์สุวัสุดิก�รประกันิ
ชีีวิตำที�มั�นิคงให้กับสุหกรณ์และสุม�ชีิกสุืบไป
ในิโอก�สุปีพทุ ธศักร�ชีใหม่ 2563 “ปีหนิ้ทอง” นิี� เพ่อเป็นิก�รสุ�นิตำ่อคว�มสุำ�เร็จทีไ� ม่ได้หม�ยถึงเพียงแค่ก�รมุง่ แสุวงห�
ผู้ลกำ�ไรท�งธุรกิจอย่�งเดียว แตำ่หม�ยถึงก�รจะนิำ�พ�ธุรกิจไปสุ้่คว�มยัง� ยืนิในิอนิ�คตำ สุิง� ที�กระผู้มและชี�วสุหประกันิชีีวตำิ ทุก
คนิมุง่ หวัง หัวใจทีสุ� �ำ คัญคือก�รมุง่ สุร้�งคว�มเชี่อมันิ� สุร้�งคว�มเข้�ใจให้ทกุ ท่�นิร้สุ้ กึ มีสุว่ นิร่วมในิก�รเป็นิเจ้�ของบริษัทั แห่งนิี�
หรือที�เรียกว่� “Sense of belonging” เนิ่องจ�ก สุหประกันิชีีวิตำ ได้ก่อตำั�งขึ�นิจ�กชี�วสุหกรณ์โดยมีสุหกรณ์กว่� 2 พันิแห่ง
ทั�วประเทศเป็นิผู้้้ถือหุ้นิ มีวัตำถุประสุงค์หลักเพ่อเป็นิหลักประกันิคว�มมั�นิคงของชี�วสุหกรณ์ด้วยสุวัสุดิก�รประกันิชีีวิตำที�ม่ี
คุณภี�พ จ�กรุนิ่ สุ้ร่ นิุ่ ไม่ว�่ จะเป็นิคณะกรรมก�ร ผู้้บ้ ริห�ร ตำลอดจนิพนิักง�นิทุกคนิ ทัง� หมดล้วนิเป็นิเพียงผู้้อ้ �สุ�เข้�ม�สุ�นิตำ่อ
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

เป็นิเวล�ม�กกว่� 2 ทศวรรษั จ�กจุดเริ�มตำ้นิแนิวคิด “สุหกรณ์ประกันิภีัย” ในิอดีตำ สุ้่ก�รก่อตำั�งบริษััทประกันิชีีวิตำของ
ชี�วสุหกรณ์ขึ�นิเป็นิครั�งแรกในิประวัตำิศ�สุตำร์ ภี�ยใตำ้ชี่อ “บริษััท สุหประกันิชีีวตำิ จำ�กัด” เม่อวันิที� 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 ปีก�รก่อตำัง� สุหประกันิชีีวตำิ เปิดแนิวคิดยุทธศ�สุตำร์ใหม่ เพ่อหลอมรวมใจเป็นิหนิึง� เดียวระหว่�ง
สุหกรณ์ผู้้ถือหุ้นิ และสุหกรณ์ผู้้ใชี้บริก�ร ภี�ยใตำ้ชี่อแนิวคิด “Saha Life Goes On รั่วม่ก้าว รั่วม่กันี เพ่อวันีข้้างหนี้า”
โดยมีวัตำถุประสุงค์ดังตำ่อไปนิี�
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วารสารสหประกันชีวิต
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รวมกาวตอไปเพื่อสานตอความสําเร็จ
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รวมกันมั่นใจใชบริการ

3

เพื่อหลักประกันที่มั่นคงและยั่งยืนในวันขางหนา

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�ให้บดั นิีบ� ริษัทั มีก�รเตำิบโตำและมันิ� คงขึนิ� เป็นิลำ�ดับ จนิสุ�ม�รถล้�งข�ดทุนิสุะสุมได้สุ�ำ เร็จในิปีทผู้�ี �่ 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
มันิ� คงและยัง� ยืนิ ท่�มกล�งก�รผู้ันิผู้วนิท�งเศรษัฐกิจและปัจจัยอ่นิรอบด้�นิ เพ่อรักษั�และนิำ�พ�สุมบัตำอิ นิั ลำ��ค่�ของชี�วสุหกรณ์
แห่งนิี�เตำิบโตำเคียงค้่ขบวนิก�รสุหกรณ์ไทยสุืบไป

“Saha Life Goes On ร่่วมกิ�าว ร่่วมกิัน เพิื�อวันข้�างหน�า”

SAHA LIFE Insurance
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ปีแห่งค์วามภาค์ภูมิใจ
หลักิปร่ะกิันชีวิติที�ไดี�กิาร่ยอมร่ับทั�งในปร่ะเทศ และร่ะดีับสากิล

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 “บร่ิษัทปร่ะกิันชีวิติที�มีกิาร่พิัฒนาดีีเดี่น ปร่ะจำาปี 2558”
จากงานมอบรางวัลประกันภัยดีเดนครบวงจร ประจําป 2559

โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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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”
“บร่ิษัทปร่ะกิันชีวิติยอดีเยี�ยมแห่งปี 2562”
จากงานประกาศรางวัลประกันภัยภูมิภาคเอเชีย ประจําป 2562

โดยสภาหอการคาอินเดีย (India Chamber of Commerce : ICC) รวมกับสถาบันประกันภัยไทย

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
อย่�งดีเสุมอม� จนิทำ�ให้องค์กรภี�ยนิอกได้เห็นิถึงคุณค่�คว�มสุำ�คัญในิก�รจัดบริก�รสุวัสุดิก�รประกันิชีีวตำิ เพ่อคุม้ ครองคว�ม
เสุี�ยงให้กับสุหกรณ์และสุม�ชีิก ตำลอดจนิบุคคลทั�วไป
นีับิเป็นี “25 ปีแห่งค์วาม่ภีาค์ภีูม่ิใจ้ท้ี�ไม่่ใช่แค์่กับิชาวสหปรัะกันีชีวิติ แติ่ยังรัวม่ถึงพี�นี้องชาวสหกรัณ์์ไท้ยทุ้กค์นีด้วย”

SAHA LIFE Insurance
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พิร่�อมเปิดีทุกิช่องทางเพิื�อกิาร่เชื�อมโยงที�ถิึงกิัน

ภี�ยหลังจ�กที�เร�คุ้นิเคยกับสุังคมดิจิทัลม�ได้ระยะหนิึ�ง เม่อย่�งเข้�สุ้่ปี 2020 เร�ได้ยินิอีกครั�งกับเทคโโลนิยี 5G ที�
กำ�ลังจะเข้�ม�มีบทบ�ทในิสุังคมของเร� บทบ�ทและหนิ้�ทีข� องเร�ทีเ� คยเป็นิจะเปลีย� นิไปม�กนิ้อยแค่ไหนิ เร่องนิีค� งตำ้องเรียนิ
ร้้และปรับตำัวเพ่อให้ทันิกับคว�มลำ��หนิ้�ของสุิ�งที�จะเกิดขึ�นิหลังจ�กนิี�ไป
จะเห็นิว่�โลกกำ�ลังเปลีย� นิแปลงอย่�งรวดเร็ว เข้�สุ้ย่ คุ ทีค� ว�มเจริญด้�นิก�รสุ่อสุ�รและเทคโนิโลยีตำ�่ 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�มสุัมพันิธ์ของผู้้้คนิเข้�ใกล้กันิง่�ยแค่เพียง
ปล�ยนิิ�วสุัมผู้ัสุ เม่อโลกถ้กเชี่อมตำ่อให้เข้�ใกล้กันิม�กขึ�นิ จนิเข้�ใกล้คำ�ว่� “ทันิที” นิั�นิเอง
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ภี�ยใตำ้ก�รบริห�รง�นิในิยุค 5G ทีก� �ำ ลังจะม�นิี� สุหประกันิชีีวตำิ จะขอทำ�หนิ้�ทีพ� ฒ
ั นิ�ก�รนิำ�เสุนิอข้อม้ล ข่�วสุ�ร เพ่อให้
ก�รประชี�สุัมพันิธ์ได้เข้�ถึงสุหกรณ์และสุม�ชีิกของสุหกรณ์อย่�งทัว� ถึง ภี�ยใตำ้กจิ กรรมตำ่�ง ๆ ทีเ� ร�จะนิำ�ม�ใชี้เพ่อก�รเชี่อมโยง
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�นิะทีเ� ร�เป็นิผู้้นิ้ ำ�ด้�นิก�รให้บริก�รจัดสุวัสุดิก�รประกันิชีีวตำิ ให้กบั สุหกรณ์และสุม�ชีิกสุหกรณ์ เร�ไม่เคยหยุดนิิง� ที�
จะสุร้�งและพัฒนิ�ก�รให้บริก�รที�ดีที�สุุด เพ่อตำอบรับร้ปแบบก�รใชี้ชีีวิตำที�เปลี�ยนิไป และมุ่งมั�นิที�จะให้บริก�รพร้อมนิำ�เสุนิอ
ข้อม้ลข่�วสุ�ร เพ่อให้เร�ได้เชี่อมโยงกันิอย่�งใกล้ชีิด

เราจะทําใหการสื่อสารกลายเปนพลังเพื่อนําใหพวกเราไปสู
การเขาถึงสวัสดิการความมั่นคงใหมากที่สุด
SAHA LIFE Insurance
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ร่่วมกิิจกรรมวัันสหกรณ์์แห่่งชาติิ

2563
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หม่่อมเจ้้าภีีศเดช รััชนีี พระโอรสองค์์สุุดท้้องในพระราชวรวงศ์์เธอ กรมหมื่่นพิิทยาลงกรณ์์ พระบิิดาแห่่งการ
สหกรณ์์ไทย พร้้อมพระประยููรญาติิ เสด็็จเป็็นองค์์ประธานในพิิธีีวางพานพุ่่�มถวายสัักการะพระบิิดาแห่่งการสหกรณ์์
ไทย เนื่่องในวัันสหกรณ์์แห่่งชาติิ ปีี 2563 และครบรอบ 104 ปีีการสหกรณ์์ไทย โดยมีี นายเฉลิิมชััย ศรีีอ่่อน รััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ประธานในพิิธีีเปิิดและกล่่าวคำำ�สดุุดีี นายพิิเชษฐ์์ วิิริิยะพาหะ อธิิบดีีกรมส่่งเสริิม
สหกรณ์์ พร้้อมด้้วยข้้าราชการในสัังกััดกรมส่่งเสริิมสหกรณ์์ นายโอภาส ทองยงค์์ อธิิบดีีกรมตรวจบััญชีีสหกรณ์์ พร้้อม
ข้้าราชการในสัังกััดกรมตรวจบััญชีีสหกรณ์์ และผู้้�นำำ�ในขบวนการสหกรณ์์ไทยถวายการต้้อนรัับ ณ สัันนิิบาตสหกรณ์์
แห่่งประเทศไทย ถนนพิิชััย เขตดุุสิิต กรุุงเทพฯ เมื่่อวัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ 2563
พลตำำ�รวจเอก นิิพจน์์ วีีระสุุนทร ประธานกรรมการบริิษััท สหประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) พร้้อมด้้วยคณะกรรมการ
คณะผู้้�บริิหาร และคณะเจ้้าหน้้าที่่�ร่่วมกิิจกรรมพิิธีีสงฆ์์ วางพานพุ่่�มถวายสัักการะพระบิิดาแห่่งการสหกรณ์์ไทย ร่่วมกัับ
ขบวนการสหกรณ์์ไทย พร้้อมทั้้�งร่่วมจััดแสดงนิิทรรศการเกี่่�ยวกัับสหประกัันชีีวิิต ถวายการต้้อนรัับและถวายของที่่�ระลึึกแด่่
หม่่อมเจ้้าภีีศเดช รััชนีี

SAHA LIFE Insurance
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สวััสดีีปีีใหม่่ 2563
ในโอกาสเทศกาลปีีใหม่่ 2563 ประธานกรรมการ คณะกรรมการ คณะผู้้บ� ริิหารและเจ้้าหน้้าที่่� ของ บริิษัท 
ั สหประกัันชีวิี ติ
จำำ�กััด (มหาชน) ได้้เดิินทางไปพบปะ เยี่่�ยมเยีียน พร้้อมทั้้�งมอบกระเช้้าสวััสดีีใหม่่ 2563 เพื่่อแสดงความขอบคุุณหน่่วยงาน
ที่่�ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของบริิษััท สหกรณ์์ที่่�ถืือหุ้้�นและสหกรณ์์ที่่�ใช้้บริิการสวััสดิิการประกัันชีีวิิตกัับบริิษััท
ด้้วยดีีเสมอมา

นายพิิเชษฐ์์ วิิริิยะพาหะ
อธิิบดีีกรมส่่งเสริิมสหกรณ์์

นายวิิศิิษฐ์์ ศรีีสุุวรรณ
รองอธิิบดีีกรมส่่งเสริิมสหกรณ์์

นายวิิวััตห์์ชััย พัันธุ์์�วา
รองอธิิบดีีกรมส่่งเสริิมสหกรณ์์

นายโอภาส ทองยงค์์
อธิิบดีีกรมตรวจบััญชีีสหกรณ์์

นายพจน์์ภิิรััชต์์ เนีียมจุ้้�ย
รองอธิิบดีีกรมตรวจบััญชีีสหกรณ์์

นางสาวอััญมณีี ถิิรสุุทธิ์์�
รองอธิิบดีีกรมตรวจบััญชีีสหกรณ์์

นายปรเมศวร์์ อิินทรชุุมนุุม

ประธานกรรมการ สัันนิิบาตสหกรณ์์แห่่งประเทศไทย

พลตำำ�รวจโท ณพััฒน์์ ศรีีหิิรััญ

ประธานฯ สหกรณ์์ออมทรััพย์์ตำ�ร
ำ วจแห่่งชาติิ จำำ�กััด
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ผศ.ดร.เมธีี สรรพานิิช

ประธานกรรมการ ชุุมนุุมสหกรณ์์ธนกิิจไทย จำำ�กัด
ั

นายพิิทยา ทิิพยโสตถิิ

ประธานฯ สหกรณ์์ออมทรััพย์์พนัักงานบริิษััท
การบิินไทย จำำ�กััด

พลตำำ�รวจโท ณพััฒน์์ ศรีีหิิรััญ

ประธานฯชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรััพย์์ตำำ�รวจแห่่งชาติิ จำำ�กััด

นายพููลลาภ อิินทรนััฎ

รองประธานฯ สหกรณ์์ออมทรััพย์์ข้้าราชการ
กระทรวงศึึกษาธิิการ จำำ�กััด

รศ.ธาดาศัักดิ์์� วชิิรปรีีชาพงษ์์

รองประธานฯ สหกรณ์์ออมทรััพย์์มหาวิิทยาลััย
ศรีีนคริินทรวิิโรฒ จำำ�กััด

พลตำำ�รวจตรีี ทรงชััย สิิมะโรจน์์

ประธานฯ สหกรณ์์ออมทรััพย์์โรงพยาบาลตำำ�รวจ
จำำ�กััด

นาวาเอก สุุธีี ศัังขะธร

รองผู้้�จััดการสหกรณ์์ออมทรััพย์์ฐานทััพเรืือสััตหีีบ
จำำ�กััด

นายสุุพจน์์ อุุปลา กรรมการและผู้้�จััดการ
สอ.คณะกรรมการป้้องกัันและปราบปราม
ยาเสพติิด จำำ�กััด

ทัันตแพทย์์สุุธา เจีียรมณีีโชติิชััย

ประธานฯ สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมอนามััย จำำ�กััด

นายสมนึึก บุุญใหญ๋๋

ผู้้�จััดการใหญ่่ ชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย จำำ�กัด
ั

นางอาภาพร ตัันตะราวงศา

นายปริิญญา เพ็็งสมบััติิ

ประธานฯ สหกรณ์์ข้้าราชการสหกรณ์์ จำำ�กััด

นาวาเอก พงษ์์ศัักดิ์์� เลาหบุุตร

ผู้้�จััดการสหกรณ์์ออมทรััพย์์กระทรวง
อุุตสาหกรรม จำำ�กัด
ั

ผู้้�จััดการ สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมสรรพาวุุธ
ทหารเรืือ จำำ�กััด

นาวาเอก พนม ควรประดิิษฐ์์

รองศาสตราจารย์์ ดร. ประเสริิฐ อิินทร์์รัักษ์์

รองประธาน สหกรณ์์ออมทรััพย์์กองการฝึึกกอง
เรืือยุุทธการ จำำ�กััด

พัันตำำ�รวจเอก วิิทยา เอิิบกมล

ประธานฯ สหกรณ์์ออมทรััพย์์กองบิินตำำ�รวจ
จำำ�กัด
ั

นายไพบููลย์์ ดอนศรีีจัันทร์์

ผู้้�จััดการสหกรณ์์ออมทรััพย์์สำำ�นัักงานปลััดสำ�นั
ำ ัก
นายกรััฐมนตรีี จำำ�กััด

ประธานฯสหกรณ์์ออมทรััพย์์มหาวิิทยาลััย
ศิิลปากรจำำ�กัด
ั

นางกาญจนา กรศุุภอานนท์์

รองประธานฯ สหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่�ยน เอ็็น เอช เค
สปริิง จำำ�กััด

พัันเอกสััญญา รอดเพ็็ชร

ผู้้�จััดการสหกรณ์์ออมทรััพย์์สำำ�นัักงานเลขานุุการ
กองทััพบก จำำ�กััด
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เปิิดบ้้านต้้อนรัับ
	นอกจากนี้้� สหประกัันชีีวิติ ยัังได้้เปิิดบ้้านต้อ้ นรัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจและหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�แวะเข้้ามาพบปะ เยี่่ย� มเยีียน
พร้้อมทั้้�งสวััสดีีปีีใหม่่ 2563 ถึึงที่่�ทำำ�การของบริิษััทอีีกด้้วย

ผู้้�แทนจากชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรััพย์์แห่่งประเทศไทย จำำ�กััด
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ผู้้�แทนจากบริิษััท แอคชััวเรีียลบิิซ จำำ�กััด

ผู้้�แทนจากบริิษััท สยามสไมล์์ โบรกเกอร์์ จำำ�กััด

ผู้้�แทนจากบริิษััทไทยรีี ประกัันชีีวิิต จำำ�กัด
ั

ผู้้�แทนจากสมาคมประกัันชีีวืืตไทย

วารสารสหประกันชีวิต

นายปรเมศวร์์ อิินทรชุุมนุุม

ประธานกรรมการ
สัันนิิบาตสหกรณ์์แห่่งประเทศไทย

ประธาน สสท.ชี้้� สหกรณ์์ควรใช้้บริิการกัับ
บริิษััทที่่�สหกรณ์์ถืือหุ้้�น

นายปรเมศวร์์ อิินทรชุุมนุุม ประธานกรรมการ

สัันนิบิ าตสหกรณ์์แห่่งประเทศไทย กล่่าวในโอกาสที่่�สหประกััน
ชีีวิิตเดิินทางไปสวััสดีีปีีใหม่่ 2563 ว่่าสหประกัันชีีวิิตในวัันนี้้�
ได้้ก้้าวไปไกล สามารถแก้้ปััญหาหนี้้�สิินหรืือล้้างขาดทุุนสะสม
ได้้หมดสิ้้น� แล้้ว และใกล้้ที่่จ� ะจ่่ายเงิินปันผ
ั ลให้้กับั สหกรณ์์ผู้�ถื้ อื
หุ้้�นในขบวนการสหกรณ์์แล้้ว ซึ่่ง� เป็็นเรื่่องที่่�น่าชื่
่ นช
่ มที่่�ได้้คณะ
กรรมการที่่�มีีความสามารถ มาเปลี่่�ยนแปลงสหประกัันชีีวิิต
จากบริิษััทที่่�มีีอาการร่่อแร่่ สหกรณ์์ที่่�ซื้้�อหุ้้�นสหประกัันชีีวิิตไม่่
เคยได้้รับั เงิินปันผ
ั ล นอกจากนั้้�นหุ้้�นก็ยั็ งั มีีมููลค่่าเหมืือนติิดลบ
จนมาถึึงในยุุคปััจจุุบัันที่่�บริิษััท สหประกัันชีีวิิตสามารถล้้าง
ขาดทุุนสะสมได้้ทั้้ง� หมดเป็็นผลสำำ�เร็็จ และจะสามารถจ่่ายเงิิน
ปัันหุ้้�นให้้กัับสหกรณ์์ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ในเร็็ววัันนี้้�อีีกด้้วย

	ปััจจุุบันหุ้้�น
ั ของสหประกัันชีีวิติ ไม่่ได้้เข้้าตลาดหลัักทรััพย์์
ถ้้าเข้้าตลาดหลัักทรััพย์์ก็โ็ ดนกว้้านซื้้อ� ไปหมดแล้้ว เพราะเป็็น
บริิษััทที่่�มีีความมั่่�นคงไม่่แพ้้บริิษััทที่่�มาจากต่่างประเทศเพีียง
แต่่ขบวนการสหกรณ์์ให้้ความสำำ�คััญกัับสหประกัันชีีวิิตน้้ อ ย
ไปนิิด ถ้้าขบวนการสหกรณ์์ตกลงที่่�จะทำำ�ประกัันกับั สหประกััน
ชีีวิติ จะส่่งผลให้้ขบวนการสหกรณ์์แข็็งแรงขึ้้น� จึึงอยากขอเชิิญ
ชวนให้้ทุุกสหกรณ์์ใช้้บริิการของสหประกัันชีีวิิต ซึ่่�งเป็็นของ
สหกรณ์์แท้้ ๆ น่่าแปลกใจว่่าทำำ�ไมสหกรณ์์ไม่่ได้้ใช้้บริิการกัับ
บริิษััทของตััวเอง สหประกัันชีีวิิตตั้้�งขึ้้�นมาไม่่ได้้เพื่่อแสวงหา
ผลกำำ�ไรสููงสุุดแต่่ตั้้�งขึ้้�นมาเพื่่อเป็็นสวััสดิิการแก่่สหกรณ์์และ
สมาชิิกของสหกรณ์์ และเสริิมสร้้างความมั่่�นคงให้้กับั สหกรณ์์
ถ้้าสหกรณ์์ไหนที่่�สัญ
ั ญาประกัันหมดอายุุ ก่่อนจะต่่อสััญญาขอ
ความกรุุณานึึกถึึงสหประกัันชีีวิิตก่่อนเป็็นอัันดัับแรก

SAHA LIFE Insurance

15

สหประกันชีวิต จัดนิทรรศการงานประชุมใหญ
สหกรณออมทรัพยตํารวจสอบสวนกลางฯ
บัริษััทึ สหป็ระกันชีีวิต จำากัด้ (มหาชีน) นิำ�โดย นางรัชีนีพัร พัึงป็ระสพั รองกรรมการผู้้้จัด้การ และคณะ ร่วมประชีุม
ใหญ่สุ�มัญประจำ�ปี 2562 สหกรณ์์ออมทึรัพัย์ตำารวจสอบัสวนกลาง-ตำารวจสันติบัาล-พัิส้จน์หลักฐานตำารวจ จำากัด้ พร้อมจัด
แสุดงนิิทรรศก�ร และจัดกิจกรรมเล่นิเกมสุ์สุนิุกๆ ให้แก่สุม�ชีิกของสุหกรณ์ทเี� ข้�ร่วมประชีุมใหญ่ในิครัง� นิี� สุร้�งเสุียงหัวเร�ะ
สุนิุกสุนิ�นิ ซึ่ึง� สุม�ชีิกของสุหกรณ์ให้คว�มสุนิใจร่วมเล่นิเกมสุ์กนิั อย่�งเนิืองแนิ่นิ และได้รบั ของทีร� ะลึกจ�กสุหประกันิชีีวตำิ ตำิดไม้
ตำิดมือกลับบ้�นิด้วย ณ สุโมสุรตำำ�รวจ ถนินิวิภี�วดีรังสุิตำ กรุงเทพ เม่อวันิที� 22 มกร�คม 2563
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วารสารสหประกันชีวิต

สหประกันชีวิต จายสินไหมกวา 2 ลานบาท
จากเหตุการณกราดยิงในจังหวัดนครราชสีมา
พัลตำารวจเอก นิพัจน์ วีระส้นทึร ป็ระธานกรรมการ บัริษัทึั สหป็ระกันชีีวติ จำากัด้ (มหาชีน) บริษัทั ประกันิชีีวตำิ หนิึ�งเดียว
ของขบวนิก�รสุหกรณ์ไทย มอบสุินิไหมทดแทนิกว่� 2 ล้�นิบ�ทให้แก่ พัลตำารวจโทึ ณ์พััฒน์ ศรีหิรัญ ป็ระธานฯ สหกรณ์์ออม
ทึรัพัย์ตำารวจแห่งชีาติ จำากัด้ ผู้้ร้ บัั ผู้ลป็ระโยชีน์แทึนสมาชีิกข้องสหกรณ์์ทึเี� สียชีีวติ จากกรณ์ีเหต้กราด้ยิงทึีจ� งั หวัด้นครราชีสีมา
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�มเดือดร้อนิให้แก่ท�ย�ทและผู้้ค้ ำ��ประกันิทีอ� ย้ข่ �้ งหลัง โดยมีเจ้�หนิ้�ทีสุ� หกรณ์รว่ มเป็นิสุักขีพย�นิ ณ สุหกรณ์ออม
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�มเข้มแข็งทุ่มเทและเสุีย
สุละชีีวิตำของตำนิเองเพ่อปกปองพี�นิ้องประชี�ชีนิ

สหประกันชีวิตมอบสินไหม สอ.สธ.สตูล
วันิที� 11 กุมภี�พันิธ์ 2563 นายป็ระพัันธ์ ด้้วยกาแด้
รองป็ระธานฯสหกรณ์์ออมทึรัพัย์สาธารณ์ส้ข้สต้ล จำากัด้ และ
นางสาวรจิตแก้ว ชีี�เจริญ ผู้้้จัด้การ เป็็นตัวแทึนจาก บัริษััทึ
สหป็ระกันชีีวิต จำากัด้ (มหาชีน) มอบสุินิไหมทดแทนิให้แก่
ท�ย�ทของ นิ�งเกศินิี หย�หลี สุม�ชีิกของสุหกรณ์ทเี� สุียชีีวตำิ
และไว้ว�งใจใชี้บริก�รสุวัสุดิก�รประกันิชีีวตำิ กับ บมจ.สุหประกันิ
ชีีวตำิ โดยมี นายพัรเทึพัธำารงศ์ ทึวนทึอง ผู้้จ้ ด้ั การส่วนส่งเสริม
การตลาด้ และคณะ จ�ก สุหประกันิชีีวิตำ ร่วมเป็นิสุักขีพย�นิ
ณ สุำ � นิั กง�นิสุหกรณ์ ออมทรั พ ย์ สุ�ธ�รณสุุ ข สุตำ้ ล จำ � กั ด
จังหวัดสุตำ้ล
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สหประกันชีวิต จับมือ สอ.ศธ.
รวมสรางสวัสดิการประกันชีวิตใหกับสมาชิก
บัริษััทึ สหป็ระกันชีีวิต จำากัด้ (มหาชีน) โด้ยพัลตำารวจเอก นิพัจน์ วีระส้นทึร ป็ระธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสหพัล
สังข้์เมฆ กรรมการผู้้จ้ ด้ั การและคณ์ะ ทำ�พิธลี งนิ�มบันิทึกข้อตำกลงร่วมเป็นิพันิธมิตำร กับ สหกรณ์์ออมทึรัพัย์ข้า้ ราชีการกระทึรวง
ศึกษัาธิการ จำากัด้ โด้ยนายจร้ญ ชี้ลาภ ป็ระธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเอนก ศรีสำาราญร้่งเรือง ผู้้้จัด้การและคณ์ะ ที�มอบ
คว�มไว้ว�งใจและเชี่อมันิ� ให้สุหประกันิชีีวตำิ ด้แลสุวัสุดิก�รประกันิชีีวตำิ แก่สุม�ชีิกของสุหกรณ์ ณ สุำ�นิักง�นิสุหกรณ์ออมทรัพย์
ข้�ร�ชีก�รกระทรวงศึกษั�ธิก�ร จำ�กัด เม่อวันิที� 11 มีนิ�คม 2563
พลตำำ�รวจเอก นิิพจนิ์ วีระสุุนิทร ประธ�นิกรรมก�ร บริษััท สุหประกันิชีีวิตำ จำ�กัด (มห�ชีนิ) กล่�วว่� ตำ้องขอขอบคุณ
สุหกรณ์ออมทรัพย์ข้�ร�ชีก�รกระทรวงศึกษั�ธิก�ร จำ�กัด ที�เป็นิหนิึ�งในิผู้้้ถือหุ้นิของบริษััท และยังมอบคว�มไว้ว�งใจ คว�ม
เชี่อมันิ� ให้กบั สุหประกันิชีีวตำิ ได้เข้�ม�ด้แล จัดสุวัสุดิก�รคุม้ ครองคว�มเสุีย� งให้กบั สุหกรณ์และสุม�ชีิกของสุหกรณ์ ซึ่ึง� สุอ.ศธ.
ได้มีสุ่วนิชี่วยบริษััทม�ตำั�งแตำ่ตำ้นิแล้ว และปัจจุบันิก็ยังเป็นิผู้้้ถือหุ้นิในิลำ�ดับตำ้นิ ๆ ของบริษััทอีกด้วย
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นายจรููญ ชููลาภ ประธานกรรมการ สหกรณ์์ออมทรััพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำ�กััด (สอ.ศธ.) กล่่าวว่่า การ
ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงร่่วมเป็็นพัันธมิิตร กัับสหประกัันชีีวิิตในครั้้�งนี้้�เพื่่อต้้องการให้้ความช่่วยเหลืือด้้านสวััสดิิการกัับสมาชิิก
และเห็็นว่่าบริิษััท สหประกัันชีีวิิตเป็็นบริิษััทที่่�กำำ�ลัังโต แต่่สามารถทำำ�กำำ�ไรได้้อย่่างต่่อเนื่่อง เลยตกลงที่่�จะร่่วมมืือกัันในวัันนี้้�
เพราะในอนาคตข้้างหน้้าเราไม่่สามารถรู้้ไ� ด้้เลยว่่าอะไรจะเกิิดขึ้้น� ผู้้�ค้ำำ��ประกัันจะมีีความเดืือดร้้อนมากแค่่ไหนหากสมาชิิกผู้้�ขอ
สิินเชื่่อเสีียชีีวิิตไป นอกจากนี้้�หากใช้้บริิการกัับสหประกัันชีีวิิตซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�สหกรณ์์ถืือหุ้้�นเป็็นเจ้้าของ ผลตอบแทนต่่าง ๆ
ก็็จะกลัับคืืนมาสู่่�สหกรณ์์ ซึ่่�งเป็็นการช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน เราต้้องส่่งเสริิมให้้สมาชิิกรวมถึึงลููกค้้าที่่�มาใช้้บริิการสิินเชื่่อกัับ
เราใช้้บริิการด้้วย

SAHA LIFE Insurance
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สหสินเกื้อทรัพย

(คุมครองชีวิต) จำนวนเงินเอาประกันลดลง

871

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

ความคุมครอง
คุมครองกรณีเสียชีวิต 24 ชั่วโมงทั่วโลก

การรับประกันภัย
สหกรณ สถาบันการเงิน องคกร ผูใ หกู กรอกใบคำขอฯ (ฉบับผูถ
 อ
ื กรมธรรม) เปนผูถ
 อ
ื กรมธรรมหลัก
ผูขอเอาประกันมีอายุระหวาง 20 – 70 ป และเปนลูกหนี้ซึ่งไดทำสัญญากูยืมของผูถือกรมธรรม
ณ วันเขารวมการประกันภัย และมีคุณสมบัติครบถวนในการขอกูยืมตามเงื่อนไขจากผูถือกรมธรรม
ผูขอเอาประกันกรอกใบคำขอฯ (ฉบับผูขอเอาประกันภัย) การแถลงสุขภาพเปนปจจัยหนึ่งในการ
พิจารณารับประกัน หรือพิจารณาจายเงินตามสัญญาประกันภัย
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การตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพตามที่กำหนด
บริษท
ั จะจายคาตรวจสุขภาพใหเฉพาะรายทีบ
่ ริษท
ั กำหนดใหตอ
 งตรวจ หรือขอใหมก
ี ารตรวจเพิม
่ เติม

ขอยกเวนความคุมครอง
ฆาตัวตายในปแรกของการทำประกัน
ถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
ไมเปดเผยขอความจริงหรือแถลงขอความอันเปนเท็จ บริษัทมีสิทธิ์บอกลางสัญญาภายใน 1 ป
นับจากวันทำสัญญา

สิทธิการหักลดหยอนภาษีเงินได
กรมธรรมทม
่ี รี ะยะเอาประกันตัง
้ แต 10 ปเปนตนไป จำนวนเบีย
้ ประกันทีช
่ ำระสามารถนำไปหักลดหยอน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดสูงสุดไมเกิน 100,000 บาท

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)
ความคุมครองของกรมธรรมในแตละป
100,000 ฿

93,700 ฿

86,800 ฿

79,200 ฿
70,900 ฿
61,700 ฿
51,600 ฿
40,500 ฿
28,200 ฿
14,800 ฿

ปกรมธรรมที่

0

1

2

3

4

5

6

คุมครองการเสียชีวิตตามตารางความคุมครองที่ลดลง

7

8

9

10

ครบสัญญา
ไมมีเงินคืน

หมายเหตุ : เอกสารนี้เปนการสรุปผลประโยชนโดยสังเขป ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุมครองอยางสมบูรณจะถูกระบุอยูในกรมธรรม ผูเอาประกันควรทำความเขาใจ
ความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่สหกรณที่ทานเปนสมาชิก หรือที่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

SAHA LIFE Insurance

21

“โควิด-19”
สุถ�นิก�รณ์ของโรคระบ�ดทีสุ� ร้�งคว�มหว�ดหวันิ� ให้กบั ทัว� โลกทุกวันินิี� และยังไม่มที ที �่ ว่�จะดีขนิ�ึ อย่�ง “ไวรัสุโคโรนิ�” หรือ “โค
วิด-19” ทำ�ให้ใครหล�ยคนิเป็นิกังวล และคอยตำิดตำ�มข่�วสุ�รกันิอย้ตำ่ ลอดถึงจำ�นิวนิผู้้ตำ้ ดิ เชีือ� อัตำร�ก�รเสุียชีีวตำิ รวมไปถึงก�รปองกันิ
ตำัวเองให้รอดพ้นิจ�กก�รตำิดเชีือ� อันิตำร�ยนิี�

ไวรัสโคโรนา หรือไควิด-19 คืออะไร ?
ไวรัสุโคโรนิ� (Coronavirus) เป็นิไวรัสุทีถ� ก้ พบครัง� แรกในิปี 1960 แตำ่ยงั ไม่ทร�บแหล่งทีม� �อย่�งชีัดเจนิ แตำ่เป็นิไวรัสุทีสุ� �ม�รถ
ตำิดเชีือ� ได้ทง�ั ในิมนิุษัย์และสุัตำว์ ปัจจุบนิั มีก�รค้นิพบไวรัสุสุ�ยพันิธุนิ์ แ�ี ล้ว 6 สุ�ยพันิธุ์ สุ่วนิสุ�ยพันิธุท์ ก�ี �ำ ลังแพร่ระบ�ดหนิักทัว� โลกในิตำอนิ
นิีเ� ป็นิสุ�ยพันิธุท์ ย�ี งั ไม่เคยพบม�ก่อนิ คือ สุ�ยพันิธุท์ �ี 7 จึงถ้กเรียกว่�เป็นิ “ไวรัสุโคโรนิ�สุ�ยพันิธุใ์ หม่” และภี�ยหลังถ้กตำัง� ชี่ออย่�งเป็นิ
ท�งก�รว่� “โควิด-19” (COVID-19) นิันิ� เอง

ไวรัสโควิด-19 มาจากไหน ?
แรกเริ�มเดิมทีถ้กค้นิพบจ�กสุัตำว์ก่อนิ โดยเป็นิสุัตำว์ทะเลที�มีก�รตำิดเชีื�อไวรัสุนิี�แล้วคนิที�อย้่ใกล้ คลุกคลีกับสุัตำว์เหล่�นิี�ก็ตำิดเชีื�อ
ไวรัสุม�อีกที โดยเริม� จ�กเมืองอ้ฮ่ นิ�ั ประเทศจีนิ โดยมีขอ้ สุงสุัยว่�ม�จ�กตำล�ดทีค� �้ ข�ยสุัตำว์ทะเล และสุัตำว์ห�ย�ก

อาการเม�อติดเชื้อไวรัสโควิด-19
อ�ก�รทีสุ� �ม�รถสุังเกตำง่�ย ๆ ด้วยตำัวเองมี 5 อ�ก�รหลัก ๆ ด้วยกันิ คือ มีไข้ เจ็บคอ ไอแห้ง ๆ นิำ�� ม้กไหล และห�ยใจเหนิ่อยหอบ

อันตรายของเชื้อไวรัสโควิด-19
แม้ว�่ อ�ก�รโดยทัว� ไปจะด้เหมือนิเป็นิเพียงไข้หวัดธรรมด� แตำ่ทก�ี ลัวกันิทัว� โลกเป็นิเพร�ะเชีือ� ไวรัสุนิีเ� ป็นิสุ�ยพันิธุใ์ หม่ทย�ี งั ไม่มยี �
ปฏิชีวี นิะตำัวไหนิทีสุ� �ม�รถรักษั�ให้ห�ยได้โดยตำรง ก�รรักษั�เป็นิไปแบบประคับประคองตำ�มอ�ก�รเท่�นิันิ� นิอกจ�กนิี� อันิตำร�ยทีท� �ำ ให้
เสุีย� งถึงชีีวตำิ จะเกิดขึนิ� เม่อระบบภี้มตำิ �้ นิท�นิโรคของเร�ไม่แข็งแรง หรือเชีือ� ไวรัสุเข้�ไปทำ�ล�ยก�รทำ�ง�นิของปอด จนิทำ�ให้เชีือ� ไวรัสุ
แพร่กระจ�ยลุกล�ม รวดเร็วขึนิ�
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กลุมเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19
เด็กเล็ก วัยกล�งคนิจนิถึงกลุม่ ผู้้สุ้ ง้ อ�ยุ คนิทีม� โี รคประจำ�ตำัวอย้แ่ ล้ว เชี่นิ โรคหัวใจ เบ�หว�นิ โรคปอดเรือ� รัง คนิทีก� นิิ ย�กดภี้มิ
ตำ้�นิท�นิโรคอย้่ ผู้้ท้ เ�ี ดินิท�งไปในิประเทศเสุีย� งตำิดเชีือ� เชี่นิ จีนิ เก�หลีใตำ้ ญีป� นิุ ไตำ้หวันิ ฮ่องกง ม�เก� สุิงคโปร์ ม�เลเซึ่ีย เวียดนิ�ม
อิตำ�ลี อิหร่�นิ ฯลฯ ผู้้ท้ ตำ�ี อ้ งทำ�ง�นิ หรือรักษั�ผู้้ป้ ว ย ตำิดเชีือ� ไวรัสุโคโรนิ�สุ�ยพันิธุใ์ หม่ หรือไวรัสุโควิด-19 อย่�งใกล้ชีดิ ผู้้ท้ ท�ี �ำ อ�ชีีพที�
ตำ้องพบปะชี�วตำ่�งชี�ตำิจ�ำ นิวนิม�ก เชี่นิ คนิขับแท็กซึ่ี� เจ้�หนิ้�ทีใ� นิโรงพย�บ�ล ล้กเรือสุ�ยก�รบินิตำ่�ง ๆ เป็นิตำ้นิ

หากมีอาการโควิด -19 ควรทําอยางไร ?
ห�กมีอ�ก�รของโรคทีเ� กิดขึนิ� ควรพบแพทย์เพ่อทำ�ก�รตำรวจอย่�งละเอียด และเม่อแพทย์ซึ่กั ถ�มควรตำอบตำ�มคว�มเป็นิจริง
ไม่ปดิ บัง ไม่บดิ เบือนิข้อม้ลใด ๆ เพร�ะจะเป็นิประโยชีนิ์ตำอ่ ก�รวินิจิ ฉัยโรคอย่�งถ้กตำ้องม�กทีสุ� ดุ
ห�กเพิง� เดินิท�งกลับจ�กพืนิ� ทีเ� สุีย� ง ควรกักตำัวเองอย้แ่ ตำ่ในิบ้�นิ ไม่ออกไปข้�งนิอกเป็นิเวล� 14-27 วันิ เพ่อให้ผู้�่ นิชี่วงเชีือ� ฟักตำัว
(ให้แนิ่ใจจริง ๆ ว่�ไม่ตำดิ เชีือ� )

หากสงสัยวาตัวเองอาจติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ควรทําอยางไร ?
ห�กอย้ใ่ นิกลุม่ เสุีย� ง เชี่นิ มีอ�ก�รของโรค หรือเพิง� กลับจ�กประเทศทีเ� สุีย� งตำิดเชีือ� ม� สุ�ม�รถขอตำรวจโรคกับท�งโรงพย�บ�ล
ได้ มีทง�ั แบบฟรี และแบบมีค�่ ใชี้จ�่ ย
**ห�กไม่มอี �ก�รใด ๆ เลย ไม่จ�ำ เป็นิตำ้องเข้�รับก�รตำรวจ

ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ฟรี หากผูเขาตรวจตรงตามเกณฑเหลานี้
เพิง� กลับจ�กก�รเดินิท�งไปในิประเทศกลุม่ เสุีย� ง มีอ�ก�รผู้ิดปกตำิทร�ี ะบบท�งเดินิห�ยใจ มีไข้ม�กกว่� 37.5 องศ�เซึ่ลเซึ่ียสุ มี
อ�ก�รไอ มีนิ��ำ ม้ก เจ็บคอ หอบเหนิ่อย ปอดอักเสุบอย่�งไม่ทร�บสุ�เหตำุ มีประวัตำใิ กล้ชีดิ หรือสุัมผู้ัสุกับผู้้ตำ้ ดิ เชีือ� เชี่นิ คนิในิครอบครัว
เพิง� กลับจ�กประเทศกลุม่ เสุีย� ง ทำ�อ�ชีีพทีตำ� อ้ งพบปะชี�วตำ่�งชี�ตำิจ�ำ นิวนิม�ก เชี่นิ คนิขับแท็กซึ่ี� เจ้�หนิ้�ทีใ� นิโรงพย�บ�ลทีด� แ้ ลผู้้ป้ ว ย
ตำิดเชีือ� ล้กเรือสุ�ยก�รบินิ เป็นิตำ้นิ สุ�ม�รถเข้�รับก�รตำรวจฟรีได้ทโ�ี รงพย�บ�ลรัฐขนิ�ดใหญ่ สุังกัดกระทรวงสุ�ธ�รณสุุข เชี่นิ โรง
พย�บ�ลร�ม�ธิบดี โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ โรงพย�บ�ลร�ชีวิถี โรงพย�บ�ลศิรริ �ชี และสุ�ม�รถเชี็กโรงพย�บ�ลอ่นิ ๆ เพิม� เตำิมได้ท�ี
กรมควบคุมโรค โทร 1422

วิธีปองกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
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�มือสุัมผู้ัสุหนิ้� และข้�วของเคร่องใชี้สุว่ นิตำัวตำ่�ง ๆ เชี่นิ โทรศัพท์มอื ถือ กระเป� ฯลฯ ล้�งมือให้สุมำ��เสุมอด้วยสุบ้่ 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
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ฮคุวงใน
โดย...
วโรจ
โิรจนว องประเสริ
วองประเสฐรฐิ

“Disruption Technology”

เทคโนโลยี เปลี่ยนโลก

ปัจจุบันิโลกไม่เพียงแค่ “Innovation” (นีวัติกรัรัม่) เท่�นิั�นิ แตำ่ยังใชี้กลยุทธ “Disruption Technology” (เท้ค์โนีโลยี
เปลี�ยนีโลก) อีกด้วย
คือก�รทิง� ของเดิม หรือทำ�ล�ยแบบเดิม ๆ แล้วใชี้แบบใหม่ ตำัวอย่�งเชี่นิเร�เลิกซึ่ือ� ฟีลม์ ถ่�ยร้ปและกล้องถ่�ยร้ปทีใ� ชี้ฟลี ม์ แล้ว
หันิม�ใชี้ก�รถ่�ยร้ปและเก็บข้อม้ลแทนิเล่นิเอ�ยักษั์ใหญ่อย่�งโกดักกระทบกระเทือนิหนิักจ�กก�รเปลี�ยนิแปลงในิครั�งนิี�
วัตำถุประสุงค์ของ Disruption ก็เพ่อทำ�ให้ตำนิ้ ทุนิตำำ�� รวดเร็ว ทัว� ถึง เท่�เทียม เทคโนิโลยีได้เข้�สุ้ชี่ วี ตำิ ของมนิุษัย์ได้อย่�งรวดเร็ว
ม�กขึ�นิและร�ค�ตำ้นิทุนิที�ลดลง ยิ�งคนิใชี้เทคโนิโลยีม�กขึ�นิเท่�ใด ร�ค�ของเทคโนิโลยีก็จะถ้กลงเท่�นิั�นิ
ในิอดีตำชี�วเรือจะใชี้เคร่องเทศในิก�รถนิอมรักษั�ปล�ทีจ� บั ได้จ�กทะเลให้สุดได้นิ�นิ แตำ่แล้ววันิหนิึง� จ�กก�รผู้ลิตำเรือทีแ� ล่นิเร็วขึนิ�
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 ไม่ได้ท�ำ ให้องค์กรเปลีย� นิแปลงสุนิ�มของตำนิเอง แตำ่เข้�ไปเปลีย� นิแปลงสุนิ�มของคนิอ่นิ ถ้�องค์กรอ่นิไม่ Disruption
ก็จะถอยหลังไม่ทันิยุคสุมัย ตำกยุคและล่มสุล�ยในิที�สุุด
หนิึง� ในิตำัวอย่�งทีไ� ด้รบั ก�รหยิบยกม�พ้ดกันิม�กทีสุ� ดุ คือ กรณีของ Apple บริษัทั คอมพิวเตำอร์ทพ�ี ลิกโฉมวงก�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�
ไม่ร้ว่�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�มยัง� ยืนินิันิ� ก็ตำอบไม่ได้เพร�ะเป็นิเร่องอนิ�คตำ เพียงแตำ่เร�ตำ้องยอมรับก�รเปลีย� นิแปลง และก้�วให้ทนิั ก�รเปลีย� นิแปลง
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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วารสารสหประกันชีวิต

“แชทยืมเงิน” เทากับทํา “สัญญากูยืมเงิน”

ใชฟองรองได !!
เจ้้าหนีี้ ลูกหนีี้ติ้องรัู้ 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
สุุดท้�ยไม่นิำ�เงินิม�คืนิให้ตำ�มกำ�หนิดทีตำ� กลงกันิไว้ กรณีเชี่นินิี� เจ้�หนิีสุ� �ม�รถใชี้ขอ้ คว�มก�รสุนิทนิ�หรือข้อคว�มแชีทท�งไลนิ์หรือสุ่อ
สุังคมออนิไลนิ์ตำ�่ ง ๆ ม�เป็นิหลักฐ�นิก�รก้ย้ มื เงินิหรือฟองคดีได้ โดยให้ถอื ว่�ข้อคว�มดังกล่�วเป็นิหนิังสุือและหลักฐ�นิก�รก้ย้ มื เงินิ
ข้อข้อบัค้ณ์ : ภาพัและข้้อม้ลจาก www.sanook.com
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ดีินแดีนที�ใค์ร่

หลาย ๆ ค์นอยากิไปเยือน

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 : เป็นิศ้นิย์กล�งแห่งวิถชีี วี ตำิ ของคนิพืนิ� ถินิ� บนิเก�ะพะงันิ รวมถึงเป็นิแหล่งอ�ห�รทะเลอีกด้วย 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�ยอย้บ่ นิเก�ะพะงันิ เรียกได้ว�่ นิอกจ�กเป็นิเก�ะทีม� ปี �ร์ตำสุี� นิุกสุนิ�นิแล้วยังมีแง่มมุ ของจิตำวิญญ�ณ และคว�มสุงบท�ง
จิตำใจด้วย
ข้อข้อบัค้ณ์ : ภาพัและข้้อม้ลจาก travel.mthai.com
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วารสารสหประกันชีวิต

รับสมัครงานจำนวนมาก
ผูประสานงานการตลาด (สหกรณ) ประจำกรุงเทพ ปริมณฑล
และตางจังหวัด

คุณสมบัติผูสมัคร
• 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

รายละเอียดของงาน
• ประสานงานกับผูน ำองคกร/สหกรณและเจาหนาทีส่ หกรณ ณ องคกร สำนักงานสหกรณตา ง ๆ ทัง้ ทีเ่ ปนผูถ อื หุน ของบริษทั ฯ และสหกรณทว่ั
ประเทศ (ตามที่ ไดรับมอบหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ)
• นำเสนอรูปแบบการดำเนินธุรกิจประกันชีวติ ในสหกรณรว มกับบริษทั ฯ พรอมทัง้ ใหขอ มูลดานรูปแบบการประกันชีวติ ทีบ่ ริษทั ฯ จัดขึน้ เพ�อใหบริการ
แกสหกรณและสมาชิกสหกรณ เพ�อใหสหกรณดำเนินธุรกิจรวมกับบริษัทฯ (ไมใชงานตัวแทนขายประกันชีวิต)
• เขารวมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ เพ�อเสนอโครงการตาง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑบริษัท
• งานอ�น ๆ ที่ ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

สวัสดิการ
คาตอบแทนรายเดือน+คาพาหนะ+อ�น ๆ อีกมากมาย

ลักษณะงาน
งานประจำ

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

