สารบัญ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 หรืือโควิิด 19 ได้้
บางเบาลงมาบ้้างแล้้ว ไม่่พบผู้้�ติิดเชื้้�อในประเทศติิดต่่อกัันเป็็นระยะเวลาหลายวััน
แต่่ก็็ยัังพบผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�เดิินทางเข้้ามาจากต่่างประเทศ และได้้พัักอยู่่�ใน State
Quarantine ซึ่่�งเป็็นสถานที่่�ที่่�รััฐบาลได้้จััดไว้้สำำ�หรัับบุุคคลที่่�เดิินทางมาจากต่่าง
ประเทศ ซึ่่�งจะต้้องพำำ�นัักอยู่่�เป็็นระยะเวลา 14 วัันและอยู่่�ในการดููแลของแพทย์์
อย่่างเคร่่งครััด โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่ายใดใดทั้้�งสิ้้�น ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นการป้้องกัันการแพร่่
ระบาดไปสู่่�บุุคคลภายนอกที่่�อยู่่�ในประเทศได้้เป็็นอย่่างดีี 
ผ่่านไปเรีียบร้้อยแล้้วสำำ�หรัับ การประชุุมใหญ่่สามััญผู้้ถื� อื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2563
ของบริิษัทั สหประกัันชีีวิติ จำำ�กัดั (มหาชน) ที่่ไ� ด้้จัดั ขึ้้น�  ณ โรงแรมมิิราเคิิล แกรนด์์
คอนเวนชั่่�น เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพ เมื่่อวัันที่่� 25 มิิถุุนายน 2563 ที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งได้้
ปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดของราชการที่่กำ� ำ�หนดมาตรการการประชุุมในสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ โควิิด-19 อย่่างเคร่่งครััด เพื่่อความปลอดภััยของผู้้�
เข้้าร่่วมประชุุม แบบ New Normal โดยการปฏิิบััติิตามหลััก Social distancing
ซึ่่�งผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทุุกคนจะต้้องสวมหน้้ากากอนามััยหรืือหน้้ากากผ้้า ต้้องผ่่าน
จุุดคััดกรองโดยการตรวจวััดอุุณหภููมิิ มีีการลงทะเบีียนผ่่านเวปไซต์์ไทยชนะดอท
คอม และมีีการเว้้นระยะห่่างระหว่่างกัันไม่่น้้อยกว่่า 1 เมตร โดยมีีวาระหลััก ๆ ที่่�
สำำ�คััญคืือรัับทราบผลการดำำ�เนิินงานในรอบปีีที่่�ผ่่านมา พิิจารณาอนุุมััติิงบการเงิิน
การจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่สหกรณ์์ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นครั้้�งแรกในรอบหลายปีีที่่�ผ่่านมา ซึ่่�ง
ต้้องขอความเห็็นชอบจากนายทะเบีียนต่่อไปและการเลืือกตั้้�งคณะกรรมการแทน
คณะกรรมการที่่�หมดวาระลง จำำ�นวน 3 คน
สหประกัันชีีวิิตขออภััยในความสะดวกสำำ�หรัับการจััดการประชุุมในปีีนี้้� และ
ต้้องขอขอบคุุณผู้้�แทนสหกรณ์์ผู้�ถืื้ อหุ้้�นทุุก ๆ สหกรณ์์ที่่�เสีียสละเวลามาเข้้าร่่วม
ประชุุมในครั้้�งนี้้� แล้้วพบกัันใหม่่ในการประชุุมใหญ่่สามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564
นะคะ

*สหประกัันชีีวิิต จััดประชุุมใหญ่่สามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2563
*สหประกัันชีีวิติ มอบเงิินสนัับสนุุน 4 มููลนิิธิิ
ร่่วมฝ่่าวิิกฤติิ COVID-19
*ร่่วมสนัับสนุุน “สหกรณ์์ไทย ร่่วมใจพิิชิติ
โควิิด 19”
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ผลิิดอกออกผล
จนถึึงวัันนี้้� ที่่�รอคอย

สวััสดีีพี่่น้� อ้ งชาวสหกรณ์์ที่เ่� คารพรัักทุุกท่่าน ก่่อนอื่่นกระผมต้้องขอขอบคุุณท่า่ นผู้้แ� ทนผู้้�ถืือหุ้้�นจากสหกรณ์์ทั่่ว� ประเทศที่่�
ได้้สละเวลาอัันมีีค่่าเดิินทางมาร่่วมงานประชุุมใหญ่่สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท สหประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) ประจำำ�ปีี 2563
เมื่่อวัันที่่� 25 มิิถุุนายน 2563 ที่่�ผ่่านมา ท่่ามกลางสถานการณ์์การป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 หรืือ
โควิิด 19 แต่่หลายท่่านก็็ยังั คงมีีความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจและได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั มาประชุุมกัันอย่่างคัับคั่่�ง เป็็นจำำ�นวนมากในวัันดัังกล่่าว
การประชุุมครั้้�งที่่�ผ่่านมานี้้� นอกจากการที่่�เราได้้รายงานผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในรอบปีีที่่�ผ่่านมาให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นได้้
รัับทราบแล้้ว ไฮไลท์์สำำ�คััญคงหนีีไม่่พ้้น “เรื่่องการพิิจารณาจ่่ายเงิินปัันผล” ซึ่่�งนัับเป็็นครั้้�งแรกในรอบหลายปีีที่่�เรารอคอย
เลยก็็ว่า่ ได้้ แม้้จะเป็็นจำำ�นวนเพีียงเล็็กน้้อย เมื่่อเทีียบกัับการรอคอยมาอย่่างยาวนาน และมีีบางท่่านได้้เสนอแนะให้้เก็็บสะสม
ไว้้เพื่่อพิิจารณาจ่่ายในปีีถัดั ไป แต่่ทว่่าเสีียงส่่วนใหญ่่ได้้อนุุมัติั เิ ห็็นชอบกัันอย่่างพร้้อมเพรีียงในที่่ป� ระชุุม ซึ่่ง� ได้้สร้้างความยิินดีี
ปรีีดาให้้กับั ผู้้�ถืือหุ้้�นภายในห้้องประชุุมเป็็นอย่่างยิ่่ง� โดยหลัังจากนี้้�ก็จ็ ะเป็็นหน้้าที่่ข� องบริิษัทั ในการนำำ�ไปเสนอต่่อสำำ�นักั งาน คณะ
กรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) พิิจารณาอนุุมััติิตามกฎเกณฑ์์ของกฎหมายประกัันชีีวิิตที่่�จะ
ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากนายทะเบีียนในการจ่่ายปัันผลในลำำ�ดัับต่่อไป
เรีียนผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกท่่านครัับ หากเปรีียบบริิษััทของเราเป็็นดั่่�งต้้นไม้้ ก็็คงเปรีียบได้้กัับต้้นไม้้ที่่�ผ่่านการล้้มลุุกคลุุกคลานมา
นาน แต่่การที่่�มีีรากฐานอัันแข็็งแกร่่ง คืือการที่่�เป็็นบริิษััทของชาวสหกรณ์์ มีีอุุดมการณ์์เพื่่อชาวสหกรณ์์ สิ่่�งนี้้�ถืือเป็็นหััวใจ
สำำ�คััญครัับ เพราะนอกจากเราจะไม่่ยอมตายง่่ายๆแล้้ว ยัังสามารถฟื้้�นกลัับมาผลิิดอกออกผลได้้อีีกครั้้�ง เพราะความเชื่่อมั่่�น
และไม่่ทอดทิ้้�งกัันของทุุกท่่าน
และเพื่่อเป็็นการสานต่่อความสำำ�เร็็จต่่อไปอย่่างไม่่หยุุดยั้้�ง ในนาม บมจ.สหประกัันชีีวิิต กระผมขอใช้้พื้้�นที่่�ตรงนี้้�
ในการเชิิญชวนสหกรณ์์ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกท่่านเปิิดใจให้้โอกาสหัันมาร่่วมกัันใช้้บริิการสวััสดิิการประกัันชีีวิิตกัับเรากัันนะครัับ
อย่่างน้้อยก็็เพื่่อรัักษาและนำำ�พาสมบััติิอัันล้ำำ��ค่่าของชาวสหกรณ์์แห่่งนี้้� ให้้คงอยู่่�คู่่�ขบวนการสหกรณ์์ไทยสืืบไป

สหประกัันชีีวิิต

จััดประชุุมใหญ่่แจงผลการดำำ�เนิินงาน
สหกรณ์์ผู้้�ถืือหุ้้�นเฮ ลุ้้�นรัับเงิินปัันผลครั้้�งแรกในรอบหลายปีี

บริิษัทั สหประกัันชีีวิติ จำำ�กัดั (มหาชน) จััดประชุุมใหญ่่สามััญผู้้ถื� อื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 เพื่่อรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
ในรอบปีีที่ผ่่� า่ นมาแก่่สหกรณ์์ผู้้�ถืือหุ้้�น ภายใต้้การจััดงานตามมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรน่่า 2019 หรืือ
โควิิด 19 แบบ New Normal โดยการปฏิิบััติิตามหลััก Social distancing ซึ่่�งผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทุุกคนจะต้้องสวมหน้้ากาก
อนามััยหรืือหน้้ากากผ้้า ต้้องผ่่านจุุดคััดกรองโดยการตรวจวััดอุุณหภููมิิ มีีการลงทะเบีียนผ่่านเวปไซต์์ไทยชนะดอทคอม และ
มีีการเว้้นระยะห่่างระหว่่างกัันไม่่ต่ำำ��กว่่า 1 เมตร เมื่่อวัันที่่� 25 มิิถุุนายน 2563 ณ โรงแรมมิิราเคิิล แกรนด์์ คอนเวนชั่่�น
เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพฯ
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วารสารสหประกันชีวิต

สำำ�หรัับผลการประชุุมในวาระพิิจารณาจ่่ายเงิินปัันผล ซึ่่งปี
� นี้ี เ้� ป็็นปีีแรกที่ส่� หประกัันชีีวิิตได้้ขออนุุมัติั จิ ากสหกรณ์์ผู้ถื้� อื หุ้้�น
จ่่ายเงิินปัันผล และผู้้�แทนของสหกรณ์์ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้สหประกัันชีีวิิตจ่่ายเงิินปัันผล ก่่อนจะนำำ�เสนอสำำ�นัักงานคณะ
กรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) พิิจารณาอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในลำำ�ดัับต่่อไป
เนื่่องจากธุุรกิจิ ประกัันภััย จะแตกต่่างไปจากสหกรณ์์ ถ้้าสมาชิิกในที่ป่� ระชุุมใหญ่่อนุุมัติั ิ วัันรุ่่�งขึ้้�นสามารถจ่่ายเงิินปัันผลได้้เลย
แต่่ในส่่วนของบริิษัทั ฯ นั้้�น จะต้้องนำำ�มติิของที่่ป� ระชุุมใหญ่่ไปขออนุุมัติั จิ ากนายทะเบีียนอีีกครั้้ง� ซึ่่ง� นายทะเบีียนจะพิิจารณาจาก
หลาย ๆ ด้้านอีีกครั้้�งเพื่่อมาประกอบดููความมั่่�นคงของบริิษััทฯ สุุดท้้ายแล้้วนายทะเบีียนจะเป็็นผู้้�พิิจารณาว่่าจ่่ายได้้ หรืือไม่่ได้้
ตามที่่�มติิที่่�ประชุุมใหญ่่อนุุมััติิ

ส่่วนวาระการเลืือกตั้้ง� คณะกรรมการแทนกรรมการที่่ห� มดวาระจำำ�นวน 3 ท่่านด้้วยกัันคืือ นายเผด็็จ มุุ่ง� ธััญญา นายประกิิต
พิิลังั กาสา และนางกรรณิิการ์์ อัคั คะพูู ผลการเลืือกตั้้ง� ปรากฎว่่าผู้้�ที่ไ�่ ด้้รับั การลงคะแนนเลืือกตั้้ง� เป็็นคณะกรรมการจำำ�นวน 3 ท่่าน
คืือ ผศ.ดร.พงษ์์พิิช เพชรสกุุลวงศ์์ ผู้้�สมััครจากสหกรณ์์ออมทรััพย์์มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ จำำ�กััด (สอ.มอ.) พลตำำ�รวจโท
ณพััฒน์์ ศรีีหิิรััญ ผู้้�สมััครจากชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรััพย์์ตำำ�รวจแห่่งชาติิ จำำ�กััด (ชสอ.ตร.) และ ผศ.บรรเจิิด พฤฒิิกิิตติิ ผู้้�สมััคร
จากชุุมนุุมสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่�ยนแห่่งประเทศไทย จำำ�กััด (ช.ส.ค.)
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สหประกัันชีีวิิต
มอบ 4 แสนบาท 4 มููลนิิธิิ

ร่่วมฝ่่าวิิกฤต COVID-19
บริิษััท สหประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััทประกัันชีีวิิตหนึ่่�งเดีียวของขบวนการสหกรณ์์ไทย ร่่วมสนัับสนุุน
งบประมาณ เพื่่อร่่วมรัับผิิดชอบต่่อสัังคม โดยจััดโครงการ “สหประกัันชีีวิิต ร่่วมก้้าว ร่่วมกััน ฝ่่าวิิกฤต COVID-19”
โดยสนัับสนุุนงบประมาณผ่่าน 4 มููลนิิธิิ หวัังให้้การช่่วยเหลืือ และบรรเทาความเดืือดร้้อน แก่่โรงพยาบาล หน่่วยงานต่่าง ๆ
สถานที่่เ� ฝ้้าระวัังและรัักษาผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 หรืือโควิิด-19 ทั้้�งภาครััฐและเอกชน ที่่ข� าดแคลนวััสดุุ อุปุ กรณ์์ทางการ
แพทย์์ตลอดจนเป็็นการสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจให้้แก่่บุุคลากรทางการแพทย์์ ดัังนี้้�

มููลนิิธิิโรงพยาบาลสงขลานคริินทร์์
ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช กรรมการ บริษทั สหประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจ�ำนวน 100,000 บาท
ให้้แก่่มููลนิิธิโิ รงพยาบาลสงขลานคริินทร์์ โดยมีี ผศ.พญ.นลิินีี โกวิิทวนาวงษ์์ ผู้้บ� ริิหารคณะแพทย์์ศาสตร์์มหาวิิทยาลััยสงขลา
นคริินทร์์เป็็นผู้้�รัับมอบ ทั้้�งนี้้�นายศรีีวิิทย์์ ส่่งศรีี ผู้้�จััดการสหกรณ์์ออมทรััพย์์มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ จำำ�กััด ร่่วมเป็็น
สัักขีีพยาน ณ โรงพยาบาลสงขลานคริินทร์์ อำำ�เภอหาดใหญ่่ จัังหวััดสงขลา เมื่่อวัันที่่� 20 เมษายน 2563
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มููลนิิธิธ
ิ รรมาภิิบาลทางการแพทย์์
นายสหพล สัังข์์เมฆ กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท สหประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และคณะ มอบเงิินสมทบทุุน
จำำ�นวน 100,000 บาท ให้้แก่่มููลนิิธิิธรรมาภิิบาลทางการแพทย์์ โดยมีี พล.อ.ต.นพ.อิิทธพร คณะเจริิญ เลขาธิิการมููลนิิธิิ
ธรรมาภิิบาลทางการแพทย์์ เป็็นผู้้�รัับมอบ ณ อาคารภููมิิสิิริิมัังคลานุุสรณ์์ โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ กรุุงเทพฯ เมื่่อวัันที่่� 20
เมษายน 2563

มููลนิิธิิโรงพยาบาลตำำ�รวจ ในพระบรมราชิินููปถััมภ์์
นายสหพล สัังข์์เมฆ กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท สหประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และคณะ มอบเงิินสมทบทุุน
จำำ�นวน 100,000 บาท ให้้แก่่ มููลนิิธิิโรงพยาบาลตำำ�รวจ ในพระบรมราชิินููปถััมภ์์ โดยมีี พลตำำ�รวจตรีี ทรงชััย สิิมะโรจน์์
เหรััญญิิกมููลนิิธิิฯ เป็็นผู้้�รัับมอบ ณ สำำ�นัักงานมููลนิิธิิโรงพยาบาลตำำ�รวจ ในพระบรมราชิินููปถััมภ์์ กรุุงเทพฯ เมื่่อวัันที่่� 21
เมษายน 2563
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มููลนิิธิิแพทยศาสตร์์ตำ�ำ รวจ ในพระสัังฆราชููปถััมภ์์
นายสหพล สัังข์์เมฆ กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท สหประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) และคณะ เข้้ามอบเงิินจำำ�นวน
100,000 บาท ให้้แก่่มููลนิิธิแิ พทยศาสตร์์ตำ�ำ รวจ ในพระสัังฆราชููปถััมภ์์ โดยมีี พลตำำ�รวจโท วิิฑููรย์์ นิติิ วิ รางกููร นายแพทย์์ใหญ่่
โรงพยาบาลตำำ�รวจ เป็็นผู้้�รับั มอบ ณ สำำ�นักั งานแพทย์์ใหญ่่ ชั้้น� 19 โรงพยาบาลตำำ�รวจ กรุุงเทพฯ เมื่่อวัันที่่� 21 เมษายน 2563
นายสหพล สัังข์์เมฆ กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท สหประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) กล่่าวภายหลัังจากการมอบเงิิน
สนัับสนุุนในครั้้�งนี้้�ว่่า ถึึงแม้้ว่่าจำำ�นวนเงิินจะไม่่มากเมื่่อเทีียบกัับการติิดเชื้้�อของผู้้�ป่่วยที่่�มีีอยู่่�เกืือบทุุกจัังหวััดในปััจจุุบััน
สหประกัันชีีวิิตก็ข็ อส่่งกำำ�ลังั ใจและขอเป็็นอีีกหนึ่่ง� แรงใจที่่จ� ะให้้การช่่วยเหลืือ ส่่งเสริิมและสนัับสนุุน ให้้กับั โรงพยาบาล มููลนิิธิิ
หน่่วยงานต่่าง ๆ ตลอดจนบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�ทำำ�งานอย่่างหนัักด้้วยความทุ่่�มเท เสีียสละ ยอมสละความสุุขส่่วนตััวเพื่่อ
ส่่วนรวม ซึ่่�งสหประกัันชีีวิิตจะอยู่่�เคีียงข้้างสหกรณ์์และสัังคมไทยตลอดไป
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ร่่วมสนัับสนุุน “สหกรณ์์ไทย ร่่วมใจพิิชิต
ิ COVID-19”

บริิษัทั สหประกัันชีีวิติ จำำ�กัดั (มหาชน) โดยนางรััชนีพี ร พึึงประสพ รองกรรมการผู้้จั� ดั การ พร้้อมด้้วย พลตำำ�รวจตรีี
ราชธรรม จิิตธรรมมา เลชานุุการคณะกรรมการและคณะ มอบเงิินสนัับสนุุนโครงการ “สหกรณ์์ไทย ร่่วมใจพิิชิติ COVID-19”
ให้้แก่่ นายณฐกร แก้้วดีี ประธานกรรมการ เขตพื้้�นที่่�สหกรณ์์สมาชิิก ชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ภาคตะวััน
ออก (ข.ชสอ.ตอ.) และประธานกรรมการสัันนิิบาตสหกรณ์์จัังหวััดชลบุุรีี  พร้้อมด้้วยนายพรศัักดิ์์� คุุณวุุฒิิมโนธรรม ประธาน
กรรมการ สัันนิิบาตสหกรณ์์จัังหวััดสมุุทรปราการและคณะ เพื่่อร่่วมสมทบทุุนในการจััดซื้้�ออุุปกรณ์์และเวชภััณฑ์์ทางการ
แพทย์์ให้้แก่่โรงพยาบาลและบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ณ สำำ�นัักงานบริิษััท สหประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) ถนน
ศรีีนคริินทร์์ กรุุงเทพฯ เมื่่อวัันที่่� 24 เมษายน 2563
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โควิิด-19

สร้้างปรากฎการณ์์คนแห่่ซื้้�อประกััน
ถ้้าพููดถึึงการประกัันชีีวิิตในประเทศไทย ที่่�ผ่่านมานั้้�นประชาชนยัังคงให้้ความสำำ�คััญกัันน้้อยมาก เมื่่อเทีียบกัับประเทศ
ที่่�พััฒนาแล้้วในเอเชีีย

ประเทศญี่่�ปุ่่�น 100 คน มีีกรมธรรม์์ 322 ฉบัับ
ประเทศสิิงคโปร์์ 100 คน มีีกรมธรรม์์ 267 ฉบัับ
ประเทศเกาหลีีใต้้ 100 คน มีีกรมธรรม์์ 170 ฉบัับ
ประเทศมาเลเซีีย 100 คน มีีกรมธรรม์์ 40 ฉบัับ
“ประเทศไทย 100 คน มีีกรมธรรม์์ 37 ฉบัับ"
ตััวเลขดัังกล่่าวแสดงให้้เห็็นได้้อย่่างชััดเจนว่่ายัังมีีประชาชนชาวไทยอีีกจำำ�นวนมากที่่�
ไม่่มีีความคุ้้�มครองจากประกัันชีีวิิตไว้้รองรัับอนาคต
แต่่หลัังจากการแพร่่ระบาดของ ไวรััสโควิิด - 19 เกิิดขึ้้�น ปรากฎการณ์์ที่่�คนพููดถึึง
การประกัันและแห่่ซื้้�อ ประกัันโควิิด - 19 ก็็เกิิดขึ้้�นอย่่างไม่่เคยปรากฏ
       มาก่่อนในวงการประกัันบ้้านเรา ประชาชนวิ่่�งเข้้าหาคนขายประกััน
มีีโทรศััพท์์เป็็นจำำ�นวนมากโทรไปสอบถามบริิษัทั ที่่เ� ปิิดขาย ประกััน
			
โควิิด - 19 จนทำำ�ให้้ระบบคอลเซนเตอร์์ของบริิษััทนั้้�น ๆ ถึึงกัับ
     ล่่ม คนจำำ�นวนมากกลััวซื้้อ� สิ้้�นค้้าไม่่ได้้กลััวสิินค้้าหมด กลััวว่่าตััวเอง
    หรืือคนใกล้้ชิิด คนที่่�เรารัักจะไม่่มีีความคุ้้�มครอง ในช่่วงเวลา
     ไม่่นานนี้้�ส่่งผลให้้ กรมธรรม์์โควิิด -19 มีีเบี้้�ยประกัันภััยรัับ
        อยู่่�ที่่� 3,041.68 ล้้านบาท จากกรมธรรม์์กว่่า 7.06 ล้้านฉบัับ
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ผ่่านมาถึึงตอนนี้้�มีียอดเคลมสิินไหมจากกรมธรรม์์ประกัันภััยโควิิดไปแล้้วเฉีียด 10 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่เป็็นประกัันแบบ
“เจอจ่่ายจบ” นั่่�นเอง

ภายหลัังจากที่่�เราผ่่านพ้้นช่่วงโควิิดไปได้้แล้้ว เชื่่อว่่าคนไทยจะตระหนััก และเห็็นความ
สำำ�คััญของการประกัันมากยิ่่�งขึ้้�น และจะเป็็นทางเลืือกหนึ่่�งของการบริิหารความเสี่่�ยงให้้กัับ
ตนเองและครอบครััว
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ประกัันลดหย่่อนภาษีี
การทำำ�ประกัันชีีวิิตเป็็นการสร้้างความมั่่�นคงอย่่างหนึ่่ง� คล้้ายกัับการออมเงิินเพื่่ออนาคตและเหตุุการณ์์ที่ไ่� ม่่คาดฝััน โดย
เงิินที่่�ทำำ�ประกัันสามารถให้้ผลตอบแทน หรืือชดเชยความเสีียหายได้้ เช่่น มีีเงิินเลี้้�ยงดููตนเองหลัังเกษีียณ หากเจ็็บป่่วยหรืือ
ประสบอุุบััติิเหตุุก็็ได้้รัับเงิินชดเชย หากเสีียชีีวิิตทายาทจะได้้เงิินค่่าสิินไหม ดัังนั้้�น รััฐบาลจึึงสนัับสนุุนให้้ประชาชนทำำ�ประกััน
ชีีวิิตโดยการให้้สิิทธิิลดหย่่อนภาษีี ซี่่�งหลาย ๆ คนคงจะทราบกัันอยู่่�แล้้วว่่าการทำำ�ประกัันสามารถนำำ�ไปลดหย่่อนภาษีีได้้ แต่่
ยัังมีีอีีกหลายคนที่่�ยัังไม่่ทราบว่่าประกัันรููปแบบไหนบ้้างที่่�สามารถนำำ�มาลดหย่่อนภาษีีได้้ วัันนี้้�มีีคำำ�ตอบให้้ค่่ะ
สำำ�หรัับประกัันที่่�สามารถนำำ�มาลดหย่่อนภาษีีได้้นั้้�นมีีอยู่่� 2 ประเภทด้้วยกัันคืือ
1. ประกัันชีีวิิต ก็็ยัังแบ่่งออกเป็็น 2 ประเภท คืือ
1.1 ประกัันชีีวิิตแบบทั่่�วไป ต้้องเป็็นแบบที่่ค� รอบคลุุมถึึงประกัันชีีวิิตแบบตลอดชีีพ ประกัันชีีวิิตแบบชั่่�วระยะเวลา ประกััน
ชีีวิิตแบบสะสมทรััพย์์ และประกัันชีีวิิตควบการลงทุุน ซึ่่�งประกัันชีีวิิตประเภทนี้้�สามารถนำำ�ไปใช้้เป็็นสิิทธิิลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้
บุุคคลธรรมดาได้้ตามเบี้้�ยประกัันที่่�จ่่ายจริิงแต่่ไม่่เกิิน 100,000 บาท แต่่มีีเงื่่อนไขต้้องเป็็นประกัันชีีวิิตที่่�มีีระยะเวลาคุ้้�มครอง
ตั้้�งแต่่ 10 ปีีขึ้้�นไป และต้้องทำำ�กัับบริิษััทประกัันที่่�อยู่่�ในเมืืองไทย
1.2 ประกัันชีีวิิตแบบบำำ�นาญ เป็็นประกัันชีีวีีตอีีกรููปแบบหนึ่่�งที่่�สามารถนำำ�ไปลดหย่่อนภาษีีได้้สููงสุุดถึึง 15% ของเงิิน
ได้้พึึงประเมิินหรืือสููงสุุดไม่่เกิิน 200,000 บาทแต่่ต้้องคุ้้�มครองตั้้�งแต่่ 10 ปีีขึ้้�นไป ต้้องทำำ�กัับบริิษััทประกัันในประเทศไทย มีี
การจ่่ายผลประโยชน์์อย่่างสม่ำำ��เสมอ กำำ�หนดช่่วงอายุุ 55-85 ปีีหรืือมากกว่่า และต้้องจ่่ายเบี้้�ยประกัันให้้ครบก่่อนได้้รัับผล
ประโยชน์์
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2. ประกัันสุุขภาพ
ประกัันสุุขภาพที่่�สามารถนำำ�ไปลดหย่่อนภาษีีได้้ คืือประกัันภััยที่่�คุ้้�มครองการรัักษาพยาบาลที่่�เกิิดจากการเจ็็บป่่วยและ
การบาดเจ็็บ ประกัันอุุบัติั เิ หตุุที่คุ้้�่� มครองการรัักษาพยาบาล ทุุพพลภาพ การสููญเสีียอวััยวะและการแตกหัักของกระดููก ประกััน
ภััยโรคร้้ายแรง และประกัันภััยการดููแลระยะยาว โดยสามารถใช้้สิิทธิิลดหย่่อนภาษีีได้้ไม่่เกิิน 15,000 บาทต่่อปีี และเมื่่อรวม
กัับเบี้้�ยประกัันชีีวิิตทั่่�วไปหรืือเงิินฝากแบบมีีประกัันชีีวิิตต้้องไม่่เกิิน 100,000 บาทต่่อปีี
จะยัังไงก็็แล้้วแต่่ การซื้้อ� ประกัันไม่่ควรมองในเรื่่องสิิทธิิลดหย่่อนภาษีีเป็็นหลััก ควรเลืือกซื้้อ� ประกัันที่่เ� หมาะสมกัับตััวเอง
ทั้้�งในเรื่่องของการคุ้้�มครอง การกระจายความเสี่่ย� ง และการวางแผนทางการเงิิน เพราะฉะนั้้�นควรศึึกษารายละเอีียดในถี่่ถ้� ว้ น
ก่่อนตััดสิินใจซื้้�อประกัันทุุกครั้้�งนะคะ

SAHA LIFE Insurance

13

ขััดสนเรื่่�องเงิิน

กรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตช่่วยได้้

	ถ้้าเราขััดสนเรื่่องเงิิน ๆ ทอง ๆ มีีสภาวะที่่�ชัักหน้้าไม่่ถึึงหลััง การมองหาแหล่่งเงิินเพื่่อ
กู้้ยื� มื เป็็นสิ่่ง� ที่่�หลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้ แต่่ใช่่ว่า่ จะหาทางออกได้้ง่่ายซะเมื่่อไหร่่ ใครไม่่ถึงึ ตาจนอาจนึึก
ภาพไม่่ออก แต่่ถ้้าใครเฉีียดเรื่่องเหล่่านี้้�มาแล้้วคงรู้้�ดีี
            ยัังมีีทางออกให้้กับั คนที่่ทำ� ำ�ประกัันชีีวิิตไว้้ เพราะกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตมีีค่า่ สามารถใช้้กู้เ้� งิินได้้
แต่่ต้้องเป็็นกรมธรรม์์ที่่�ยัังมีีผลบัังคัับและยัังไม่่ได้้ใช้้สิิทธิิใช้้เงิินสำำ�เร็็จหรืือขยายเวลาไปแล้้ว โดยประกัันชีีวิิตที่่�สามารถนำำ�มา
กู้้�เงิินได้้ต้้องเป็็นแบบที่่�มีีมููลค่่าเงิินสดอย่่างแบบสะสมทรััพย์์ แบบตลอดชีีพและแบบบำำ�นาญเท่่านั้้�น ซึ่่�งปกติิแล้้วเมื่่อเริ่่�มทำำ�
ประกัันชีีวิิตและจ่่ายเบี้้�ยประกัันในช่่วง 1-2 ปีีแรก กรมธรรม์์จะยัังไม่่มีีมููลค่่าเงิินสด ดัังนั้้�นจะเริ่่�มกู้้�เงิินจากกรมธรรม์์ได้้ตั้้�งแต่่
ปีีที่่� 2 เป็็นต้้นไป
ขั้้�นตอนในการขอกู้้�เงิินจากกรมธรรม์์ก็็ง่่าย และรวดเร็็วมาก เพีียงแค่่นำำ�กรมธรรม์์ฉบัับจริิงพร้้อมสำำ�เนาบััตรประชาชน
ไปติิดต่่อกัับบริิษััทประกัันชีีวิิตที่่�ทำำ�ประกัันอยู่่� บริิษััทประกัันสามารถอนุุมััติิเงิินกู้้�ให้้กัับผู้้�เอาประกัันได้้ภายในระยะเวลาอัันสั้้�น
เพราะการกู้้�ยืืมเงิินจากกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตก็เ็ หมืือนการยืืมเงิินเก็็บของตััวเองออกมาใช้้ก่อ่ น ส่่วนจำำ�นวนเงิินที่่กู้� ้�ยืืมได้้ก็ไ็ ม่่เกิิน
ร้้อยละ 80 ของมููลค่่ากรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตที่่�ผู้้�เอาประกัันมีี ขึ้้�นอยู่่�กัับนโยบายของบริิษััทรัับประกััน และแบบของผลิิตภััณฑ์์
นั้้�น ๆ
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ส่่วนดอกเบี้้�ยจากการกู้้�ยืืมเงิินตามกรมธรรม์์ บริิษััทประกัันชีีวิิตจะคิิดดอกเบี้้�ยทบต้้นในอััตราที่่�สููงกว่่าดอกเบี้้�ยที่่�ใช้้ใน
การคำำ�นวณเบี้้�ยประกัันภััยอีีกประมาณ 2% ต่่อปีี ทั้้�งนี้้� อััตราดอกเบี้้�ยของแต่่ละกรมธรรม์์จะแตกต่่างกัันไป ผู้้�เอาประกััน
สามารถดููได้้จากหน้้าแรกของกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิต มีีขั้้�นตอนไม่่ยุ่่�งยากในเรื่่องเอกสาร และไม่่ต้้องใช้้บุุคคลค้ำำ��ประกััน
ส่่วนการจ่่ายเงิินคืืนก็็ไม่่ได้้มีีข้้อบัังคัับเหมืือนกัับกู้้�เงิินนอกระบบ ผู้้�เอาประกัันมีีอิิสระในการเลืือกที่่�จะชำำ�ระคืืนเงิินกู้้� จะผ่่อน
ชำำ�ระเป็็นรายงวดหรืือถ้้ามีีเงิินก้้อนเพีียงพอจะปิิดทั้้�งหมดก็็สามารถทำำ�ได้้ทัันทีี
สำำ�หรัับกรณีีที่่�ผู้้�เอาประกัันไม่่ชำำ�ระหนี้้�จนทำำ�ให้้มููลค่่าเงิินกู้้�และดอกเบี้้�ยค้้างจ่่ายสููงกว่่ามููลค่่าเงิินสดที่่�เหลืืออยู่่�ใน
ขณะนั้้�น กรมธรรม์์จะถููกปิิดและสิ้้�นสุุดการให้้ความคุ้้�มครองทัันทีี ฉะนั้้�นเมื่่อใดที่่�ผู้้�เอาประกัันมีีกำำ�ลัังทรััพย์์มากพอที่่�จะนำำ�
กลัับไปคืืน ขอให้้รีีบนำำ�ไปชำำ�ระหนี้้�ให้้เร็็วที่่�สุุด เพื่่อให้้หลัักประกัันชีีวิิตที่่�เตรีียมไว้้เพื่่ออนาคตของตััวผู้้�เอาประกัันเองหรืือ
คนที่่�รัักนั้้�นไม่่สููญหายไปหากเกิิดเหตุุไม่่คาดคิิดขึ้้�นอย่่างกะทัันหััน
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เปิิดตััวเว็็บไซต์์โฉมใหม่่

มุ่่�งยกระดัับประสบการณ์์ผู้้�ใช้้ให้้ดีียิ่่�งขึ้้น
�

	ก้้าวสู่่�ปีีที่่� 26 บริิษัทั สหประกัันชีีวิิต จำำ�กัดั (มหาชน) เสริิมภาพลัักษณ์์องค์์กรยุุคดิิจิทัิ ลั ด้้วยการเปิิดตััวเว็็บไซต์์

โฉมใหม่่อย่่างเป็็นทางการ ภายใต้้ชื่อ่ เดิิม WWW.SAHALIFE.CO.TH โดยมีีเป้้าหมายเพื่่อยกระดัับประสบการณ์์ผู้ใ�้ ช้้ไปอีีกขั้้น�
ตอบสนองการบริิการอย่่างเต็็มรููปแบบในทุุกแพลตฟอร์์ม พร้้อมอััดแน่่นด้้วยคอนเทนต์์ที่่�หลากหลาย มีีประโยชน์์ทั้้�งต่่อ
ผู้้�เอาประกัันภััยและบุุคคลทั่่�วไปผู้้�ใช้้บริิการ
จุุดเด่่นของเว็็บไซต์์แบ่่งเป็็น 3 ส่่วนสำำ�คััญ ดัังนี้้�
1) ดีีไซน์์สวยงาม ทัันสมััย ด้้วยการนำำ�เสนอภายใต้้แนวคิิดคนรุ่่�นใหม่่ในยุุคดิิจิิทััล พร้้อมสะท้้อนความเป็็นอััตลัักษณ์์
ของบริิษััทออกมาอย่่างชััดเจนผ่่านลายเส้้นโค้้งจากสััญลัักษณ์์ของแบรนด์์ที่่�ได้้แฝงไว้้ในทุุกหน้้าของเว็็บไซต์์ พร้้อมทั้้�งใช้้สีีส้้ม
และน้ำำ��เงิินเป็็นธีีมหลัักของเว็็บไซต์์ เพื่่อสร้้างความน่่าสนใจให้้กัับผู้้�ใช้้งาน ตลอดจนเพื่่อสร้้างแบรนด์์ให้้เป็็นที่่�น่่าจดจำำ�ต่่อ
สาธารณชน
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2) สะดวกฉัับไว เข้้าถึึงง่่าย ภายในเว็็บไซต์์ได้้มีีการลดขั้้�นตอนการเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�สำำ�คััญหลายด้้าน อาทิิ ด้้านเกี่่�ยวกัับ
บริิษััท, ด้้านกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิต, ด้้านแบบผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิต, ด้้านตััวแทนประกัันชีีวิิต, ด้้านการเงิินและการลงทุุน,
รวมถึึงด้้านการบริิการและการดาวน์์โหลดแบบฟอร์์มต่่าง ๆ เป็็นต้้น เพื่่อให้้ผู้ใ้� ช้้บริิการ ได้้แก่่ ผู้้เ� อาประกัันภััย บุุคคลภายนอก
ตลอดจนหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลกิิจการและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง สามารถสืืบค้้นเข้้าถึึงข้้อมููลในส่่วนต่่าง ๆ ได้้อย่่างสะดวก
รวดเร็็ว และง่่ายยิ่่�งขึ้้�น
3) รองรัับทุุกแพลตฟอร์์ม เพื่่อตอบสนองทุุกการใช้้งานของผู้้�ใช้้บริิการ ให้้สามารถเชื่่อมถึึงกัันได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา จึึงได้้
มีีการพััฒนาเว็็บไซต์์ให้้พร้้อมรองรัับการใช้้บริิการบน 3 แพลตฟอร์์มหลัักในปััจจุุบััน ได้้แก่่ PC, Tablet และ Smartphone
อีีกทั้้�งยัังได้้วางระบบเพื่่อการพััฒนาต่่อยอดต่่อไปในอนาคตอีีกด้้วย

และนอกจากนี้้�ภายใต้้เว็็บไซต์์โฉมใหม่่ยัังมีีเป้้าหมายเพื่่อให้้เป็็นแหล่่งรวมหลากคอนเทนต์์ที่่�น่่าสนใจและมีีประโยชน์์
ตอบโจทย์์ไลฟ์์สไตล์์คนรุ่่�นใหม่่ในการใช้้ชีีวิติ ไปสู่่�ความก้้าวหน้้าอย่่างมั่่�นคงและมีีความสุุข รวมถึึงเป็็นสื่่อกลางในการเผยแพร่่
ประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสารและกิิจกรรมต่่าง ๆ ไปยัังสหกรณ์์และสมาชิิกทั่่�วประเทศ เพื่่อยกระดัับประสบการณ์์การใช้้งานใหม่่ให้้
กัับผู้้�ใช้้บริิการให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
เว็็บไซต์์ “สหประกัันชีีวิติ ” โฉมใหม่่ พร้้อมให้้บริิการทุุกท่่านแล้้ว วัันนี้้� เข้้าไปที่่� WWW.SAHALIFE.CO.TH แล้้วกด
คลิิกเลย!
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เฝ้้าทููลละอองพระบาท รัับพระราชทานถ้้วยรางวััลชนะเลิิศ
การแข่่งขัันกอล์์ฟการกุุศล
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย
สวนจิิตรลดา พระราชวัังดุุสิิต เมื่่อวัันที่่� 26 มิิถุุนายน พ.ศ.2563 พระราชทานพระราชวโรกาสให้้นำำ�คณะผู้้�บริิหารจาก บริิษััท
สหประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) นำำ�โดยพลตำำ�รวจเอก นิิพจน์์ วีีระสุุนทร ประธานกรรมการ และนายสหพล สัังข์์เมฆ
กรรมการผู้้�จัดั การ เฝ้้าทููลละอองพระบาท รัับพระราชทานถ้้วยรางวััลชนะเลิิศประเภททีีม ในการแข่่งขัันกอล์์ฟการกุุศลชิิงถ้้วย
พระราชทาน สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้ากรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ดำำ�เนิินการจััดการแข่่งขััน
โดยสมาคมฌาปนกิิจสงเคราะห์์สหกรณ์์ออมทรััพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ ซึ่่�งจััดการแข่่งขัันเมื่่อวัันที่่� 23 ธัันวาคม
2562 ณ สนามกอล์์ฟธููปะเตมีีย์์ อำำ�เภอลำำ�ลููกกา จัังหวััดปทุุมธานีี

นำำ�เสนอแบบประกััน สอ.ตำำ�รวจภููธรภาค 2
บริิษััท สหประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) โดยนางรััชนีีพร พึึงประสพ รองกรรมการผู้้�จััดการ และคณะ เข้้าพบ
พลตำำ�รวจตรีี มานะ อิินพิิทัักษ์์ ผู้้�บัังคัับการอำำ�นวยการตำำ�รวจภููธร ภาค 2 / กรรมการสหกรณ์์ออมทรััพย์์ตำำ�รวจภููธร
ภาค 2 จำำ�กััด จัังหวััดชลบุุรีี เพื่่อนำำ�เสนอแบบประกัันชีีวิิตคุ้้�มครองสิินเชื่่อให้้คณะกรรมการของสหกรณ์์ได้้พิิจารณาเพื่่อใช้้
เป็็นหลัักประกัันความเสี่่ย� งให้้กับั สมาชิิกของสหกรณ์์ในโอกาสต่่อไป ณ สำำ�นักั งานสหกรณ์์ออมทรััพย์์ตำำ�รวจภููธร ภาค 2 จำำ�กัดั
จัังหวััดชลบุุรีี วัันที่่� 18 พฤษภาคม 2563
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นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ สคน.ม.ราชภััฎสวนสุุนัันทา
บริิษััท สหประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) โดย นางรััชนีีพร พึึงประสพ รองกรรมการผู้้�จััดการ และนายสายััน
การามา ผู้้�จััดการส่่วนส่่งเสริิมการตลาด 2 ประชุุมร่่วมกัับคณะกรรมการสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่�ยนมหาวิิทยาลััยราชภััฏ
สวนสุุนันั ทา จำำ�กัดั  ผ่่านแอพพลิิเคชั่่�น google meet พร้้อมนำำ�เสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์คุ้้�มครองสิินเชื่่อให้้คณะกรรมการของสหกรณ์์
พิิจารณา ผลปรากฎว่่าคณะกรรมการสหกรณ์์ฯมีีมติิให้้สมาชิิกใช้้บริิการประกัันชีีวิิตคุ้้�มครองสิินเชื่่อกัับบริิษััทสหประกัันชีีวิิต
เมื่่อวัันที่่� 22 พฤษภาคม 2563

มอบสิินไหม สอ.สำำ�นัักปลััดนายกรััฐมนตรีี
นายสหพล สัังข์์เมฆ กรรมการผู้้จั� ดั การ บริิษัทั สหประกัันชีีวิติ จำำ�กัดั (มหาชน) พร้้อมด้้วย นายฐาปกรณ์์ ภููวมาส
รองกรรมการผู้้�จััดการ และคณะ มอบสิินไหมทดแทน จำำ�นวน 1,393,008.89 บาท ให้้แก่่ นายพีีระ ทองโพธิ์์� ประธาน
กรรมการ สหกรณ์์ออมทรััพย์์สำำ�นัักปลััดนายกรััฐมนตรีี จำำ�กััด ผู้้�รัับผลประโยชน์์แทน นางศุุภาพิิชญ์์ จัันทราภรณ์์ สมาชิิก
ของสหกรณ์์ที่่�เสีียชีีวิิต และได้้มอบความไว้้ใจให้้สหประกัันชีีวิิตจััดสวััสดิิการคุุ้�มครองความเสี่่�ยงให้้ โดยมีีนายไพบููลย์์
ดอนศรีีจัันทร์์ ผู้้�จััดการและคณะ ร่่วมเป็็นสัักขีีพยาน ณ สำำ�นัักปลััดสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี แขวงจิิตรลดา กรุุงเทพฯ เมื่่อวัันที่่�
12 มิิถุุนายน 2563
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มอบสิินไหมทดแทน สอ.ตำำ�รวจตรััง
ร้้อยตำำ�รวจเอก ประสิิทธิ์์� ประกอบกิิจ ประธานฯ สหกรณ์์ออมทรััพย์์ตำำ�รวจตรััง จำำ�กััด เป็็นตััวแทนจาก บริิษััท
สหประกัันชีีวิติ จำำ�กัดั (มหาชน) มอบสิินไหมทดแทนให้้แก่่ทายาทของ ร้้อยตำำ�รวจเอก สมพงศ์์ สุดุ ฉิิม จำำ�นวน 1,388,800 บาท
สมาชิิกของสหกรณ์์ออมทรััพย์์ตำำ�รวจตรััง จำำ�กััด ที่่�เสีียชีีวิิตและไว้้วางใจให้้สหประกัันชีีวิิตจััดสวััสดิิการประกัันชีีวิิตให้้ โดยมีี
นายพรเทพธำำ�รงศ์์ ทวนทอง ผู้้�จััดการส่่วนส่่งเสริิมการตลาด และคณะจาก บมจ.สหประกัันชีีวิิต พร้้อมด้้วยคณะกรรมการ
และผู้้�จััดการของสหกรณ์์ร่่วมเป็็นสัักขีีพยาน ณ ห้้องประชุุมสหกรณ์์ออมทรััพย์์ตำำ�รวจตรััง จำำ�กััด จัังหวััดตรััง วัันที่่� 28
พฤษภาคม 2563

มอบสิินไหม สอ.ค่่ายอิิงคยุุทธบริิหาร
นางสาวจิิตติิรััตน์์ สุุขจัันทร์์ ผู้้�จััดการ สหกรณ์์ออมทรััพย์์ค่่ายอิิงคยุุทธบริิหาร จำำ�กััด จัังหวััดปััตตานีี เป็็นตััวแทน
จาก บริิษััท สหประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) มอบสิินไหมทดแทนให้้แก่่ทายาทของ ร.ท.สุุนัันท์์ สาหลำำ�  และ ทายาทของ
จ.ส.อ.ประเสริิฐ แก้้วอิินทร์์ สมาชิิกของสหกรณ์์ที่่�เสีียชีีวิิต และไว้้วางใจให้้สหประกัันชีีวิิตจััดสวััสดิิการประกัันชีีวิิตให้้ โดยมีี 
จ.ส.อ.สามารถ เบืือนสัันเทีียะ พร้้อมด้้วย ร.ต.ชััยวััฒน์์ สุทุ ธิิกุลุ กรรมการและเจ้้าหน้้าที่่ข� องสหกรณ์์ รวมทั้้�งนายพรเทพธำำ�รงศ์์
ทวนทอง ผู้้�จััดการส่่วนส่่งเสริิมการตลาด บมจ.สหประกัันชีีวิิต ร่่วมเป็็นสัักขีีพยาน ณ สหกรณ์์ออมทรััพย์์ค่่ายอิิงคยุุทธบริิหาร
จำำ�กััด จัังหวััดปััตตานีี วัันที่่� 15 มิิถุุนายน 2563
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สวััสดีีค่่ะ คุุณผู้้�อ่่าน หนููเมย์์มารายงานตััวค่่ะ เพิ่่�งได้้

มีีโอกาสเขีียนเรื่่องราวดีี ๆ ลงในวารสาร “สหไลฟ์์” เป็็นฉบัับแรก
 ก่่อนอื่่นหนููเมย์์ต้้องขอฝากเนื้้�อฝากตััวด้้วยนะคะ ช่่วงนี้้�ถืือว่่าอยู่่�
ในช่่วงที่่�ทุุกท่่านต้้องดููแลรัักษาสุุขภาพ และรัักษาความสะอาด
กัันเป็็นอย่่างยิ่่�งเพราะทั่่�วโลกกำำ�ลัังตกอยู่่�ในสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) ซึ่่�งได้้คร่่าชีีวิิตของ
ประชากรทั่่�วโลกตอนนี้้�มากถึึง 5.48 แสนราย โดยข้้อมููลปััจจุุบััน
มีีประชากรไทยรวมอยู่่�ด้้วยถึึง 58 ราย ทำำ�ให้้หนููเมย์์หวนคิิดว่่า
ทุุกคนที่่�เกิิดมาบนโลกนี้้�ล้้วนตกอยู่่�ภายใต้้กฎแห่่ง “อนิิจจััง” คืือ
ความไม่่เที่่�ยงนั่่�นเอง แล้้วเราจะทำำ�อย่่างไร หากวัันหนึ่่�งเรากลาย
เป็็นหนึ่่�งในสถิิติิดัังกล่่าว ครอบครััว คนรััก บุุตร หรืือบุุคคลที่่�อยู่่�
ในความดููแลของเราจะเป็็นอย่่างไร “การประกัันชีีวิิต” คงจะ
เป็็นคำำ�ตอบที่่�ดีีที่่�สุุดที่่�จะทำำ�ให้้เราคลายความกัังวลใจ เพราะหาก
วัันหนึ่่�งเราไม่่อยู่่�บนโลกใบนี้้� บุุคคลที่่�อยู่่�ในอุุปการะของเราจะได้้
มีีหลัักประกัันจากเงิินตามสััญญาประกัันชีีวิิตที่่�เราทำำ�ไว้้ หรืือหาก
เราต้้องทุุพพลภาพจนไม่่สามารถหาเลี้้�ยงชีีพได้้แล้้วก็็ไม่่ต้้องเป็็น
ภาระกัับผู้้�อื่่น เพราะได้้รัับเงิินตามสััญญาประกัันชีีวิิต  ซึ่่�งก็็แล้้ว
แต่่กรมธรรม์์ที่่�เราได้้เลืือกทำำ�ว่่าจะให้้ความคุ้้�มครองเราแบบใด

ในกรณีีของสััญญาประกัันชีีวิิตนั้้�น ถ้้าพููดเพื่่อให้้ทำำ�ความ
เข้้าใจง่่าย ๆ แบบภาษานัักกฎหมายก็็คืือเมื่่อได้้ทำำ�สััญญาประกััน
ชีีวิิตแล้้วหากผู้้�เอาประกัันชีีวิิตถึึงแก่่ความตายอัันเป็็นเงื่่อนไข
ของการใช้้เงิินตามกรมธรรม์์ ผู้้�รับั ประกัันก็็ต้อ้ งใช้้เงิินตามสััญญา
ประกัันชีีวิิตให้้แก่่ผู้้�รัับประโยชน์์ที่่�ผู้้�เอาประกัันชีีวิิตได้้ระบุุไว้้ใน
สััญญาประกัันชีีวิิตตามข้้อตกลงในสััญญา แต่่หากความตาย
ดัังกล่่าวได้้เกิิดขึ้้�นเพราะการกระทำำ�อัันเป็็นความผิิดของบุุคคล
ภายนอก บริิษััทประกัันชีีวิิตซึ่่�งได้้ใช้้เงิินตามสััญญาไปแล้้วไม่่อาจ
จะเรีียกเอาค่่าสิินไหมทดแทนจากบุุคคลภายนอกผู้้�ทำำ�ให้้เกิิดมรณะ
ได้้ตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ค่่ะ หืือ!!! หนููเมย์์คิิดว่่า
หนููเมย์์อธิิบายเรื่่องง่่ายให้้เป็็นเรื่่องยากหรืือเปล่่า  
เอาเป็็นว่่า หลัักของสััญญาประกัันชีีวิิตเป็็นสััญญาที่่�ตั้้�ง
อยู่่�บนพื้้�นฐานแห่่ง “ความสุุจริิตยิ่่�ง” กล่่าวได้้ว่่า คู่่�สััญญาต้้อง
ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ กัันโดยสุุจริิต โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ผู้้เ� อาประกัันชีีวิิตซึ่่ง� เป็็น
ผู้้�เสนอขอทำำ�สััญญาประกัันชีีวิิตกัับบริิษััทประกัันและเป็็นผู้้�ทราบ
ข้้อเท็็จจริิงทั้้�งหมดเกี่่ย� วกัับเหตุุที่เ่� อาประกััน จึึงเป็็นหน้้าที่่ข� องผู้้เ� อา
ประกัันชีีวิิตที่่�จะต้้องเปิิดเผยข้้อเท็็จจริิงที่่�สมควรจะต้้องเปิิดเผย
กัับบริิษััทประกัันชีีวิิตทราบในใบคำำ�ขอเอาประกััน เพื่่อประโยชน์์
ในการพิิจารณาของบริิษััทประกัันว่่า สมควรจะรัับประกัันหรืือไม่่
หรืือกำำ�หนดเงื่่อนไขจำำ�นวนเบี้้�ยประกัันให้้สููงต่ำำ��เพีียงใด หากผู้้เ� อา
ประกัันไม่่เปิิดเผยข้้อเท็็จจริิงก็็เท่่ากัับเป็็นการผิิดหน้้าที่่�และอาจมีี
ผลถึึงสััญญาที่่�ได้้ตกลงทำำ�กัันไว้้ด้้วยค่่ะ

	ฉบัับนี้้� หนููเมย์์ขอจบเพีียงเท่่านี้้�ก่่อน ฉบัับหน้้าหนููเมย์์จะหาเรื่่องราวดีี ๆ เกี่่�ยวกัับการทำำ�ประกัันชีีวิิตมาฝากท่่านผู้้�อ่่าน
ใหม่่นะคะ หรืือหากท่่านมีีปััญหาข้้อกฎหมาย หรืือมีีข้้อสงสััยประการใด หรืือจะติิชมบทความกฎหมายประกัันชีีวิิตก็็สามารถ
ติิดต่่อมาได้้ที่่� legal@sahalife.co.th สำำ�หรัับฉบัับนี้้� สวััสดีีค่่ะ
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เกื้อทรัพยเฉพาะกาล

(ชำระเบี้ยรายป) จำนวนเงินเอาประกันคงที่
สมาชิกผูกูเงินกับสหกรณ
สมาชิกสมทบ และบุคคลในครอบครัว
บุคคลทั่วไป

แบบประกัน
ชำระเบี้ยประกันภัยรายป คุมครองตลอดระยะเวลาเอาประกัน
ระยะเวลาเอาประกันตั้งแต 3 ถึง 19 ป ดวยทุนประกันคงที่
ระยะเวลาเอาประกันเมื่อรวมกับอายุผูเอาประกันแลวตองไมเกิน 75 ปี

ความคุมครอง
คุมครองกรณีเสียชีวิต 24 ชั่วโมงทั่วโลก

การรับประกันภัย
เปนผูกูเงิน หรือสมาชิกที่ไมไดกูเงิน หรือสมาชิกสมทบ หรือบุคคลในครอบครัวของสมาชิก
หรือบุคคลทั่วไป มีอายุระหวาง 15 – 70 ป
ผูขอเอาประกันกรอกใบคำขอฯ (ฉบับผูขอเอาประกันภัย) การแถลงสุขภาพเปนปจจัยหนึ่งในการ
พิจารณารับประกัน หรือพิจารณาจายเงินตามสัญญาประกันภัย
ชำระเบี้ยประกันภัยปแรกเมื่อเริ่มขอเอาประกัน และชำระเมื่อถึงกำหนดทุก ๆ ป
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การตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพตามที่กำหนด
บริษท
ั จะจายคาตรวจสุขภาพใหเฉพาะรายทีบ
่ ริษท
ั กำหนดใหตอ
 งตรวจ หรือขอใหมก
ี ารตรวจเพิม
่ เติม

ขอยกเวนความคุมครอง
ฆาตัวตายในปแรกของการทำประกัน
ถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
ไมเปดเผยขอความจริงหรือแถลงขอความอันเปนเท็จ บริษัทมีสิทธิ์บอกลางสัญญาภายใน 2 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
ชำระเบี้ยประกันรายป ๆ ละเทา ๆ กัน คุมครองตามสัญญาเอาประกันภัย 10 ป
- เพศหญิง เพียง 378 บาท/ ป (รวม 10 ป = 3,780 บาท)
- เพศชาย เพียง 713 บาท/ ป (รวม 10 ป = 7,130 บาท)

ความคุมครองของกรมธรรมคงที่ตลอดสัญญา

100,000 ฿

ปกรมธรรมที่
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คุมครองการเสียชีวิตตามทุนประกันตลอดสัญญา

7

8

9

10

ครบสัญญา
ไมมีเงินคืน

หมายเหตุ : เอกสารนี้เปนการสรุปผลประโยชนโดยสังเขป ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุมครองอยางสมบูรณจะถูกระบุอยูในกรมธรรม ผูเอาประกันควรทำความเขาใจ
ความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่สหกรณที่ทานเปนสมาชิก หรือที่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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ฮคุวงใน
โดย...
โวรจ
โิรจนว องประเสริ
วองประเสฐรฐิ

New Normal

วิิถีีชีีวิิตปกติิแบบใหม่่

เป็็นประสบการณ์์ใหม่่ของชีีวิิต และของคนไทยทุุกคนที่่�ได้้เห็็นภาพหลาย ๆ ภาพที่่�ไม่่เคยเห็็นมาก่่อน เรื่่องประกาศเคอร์์ฟิิวใน
สถานการณ์์ปกติิ เลื่่อนการออกรางวััลสลากกิินแบ่่งรััฐบาล งดฉลองเทศกาลสงกรานต์์ และอีีกหลาย ๆ เรื่่อง แต่่ก็็เป็็นเรื่่องที่่�รัับได้้
เพราะมีีเหตุุจำำ�เป็็น นั่่�นคืือการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรน่่า 2019 หรืือ โควิิด-19
ส่่วนใครจะได้้อะไรเป็็นบทเรีียนจากสถานการณ์์นี้้�ไม่่มากก็็น้้อย แต่่ก็็เชื่่อว่่าต้้องมีีผลกระทบกัับทุุกๆ ชีีวิิต แต่่ถ้้าเรารู้้�ว่่าจะมีีโรค
ร้้ายเกิิดขึ้้น� และให้้เวลาเตรีียมตััว เราควรจะเตรีียมหรืือทำำ�อะไรไว้้ก่อ่ นความเดืือดร้้อนหรืือความยากลำำ�บากก็็คงจะได้้ลดลง ทำำ�ให้้นึึกถึึง
คำำ�พููดของสตีีฟจอฟฟ์์ ที่่�กล่่าวเป็็นข้้อคิิดของชีีวิิตว่่า “ถ้้าวัันนี้้�เป็็นวัันสุุดท้้ายของชีีวิิต เราอยากจะทำำ�อะไรมากที่่�สุุด และอะไรที่่�เราจะ
ไม่่ทำำ�”
เรื่่องแรกเลย เป็็นเรื่่องของธรรมชาติิ เรามีีความสุุขสลัับกัับความทุุกข์์ ไม่่มีีสุุขหรืือทุุกข์์ถาวร เวลาเรามีีความสุุขหรืือมีีความ
ทุุกข์์ ก็็ให้้เชื่่อว่่าเดี๋๋�ยวก็็ผ่่านไป เมื่่อมีีเรื่่องแย่่ ๆ ก็็เชื่่อเถอะว่่าสถานการณ์์แย่่ ๆ นั้้�น จะไม่่อยู่่�กัับเราจนวัันตาย น่่าเสีียใจที่่�ได้้ยิินข่่าวว่่า
บางคนทนไม่่ได้้ถึึงกัับฆ่่าตััวตายที่่�ไม่่ได้้รัับเงิินเยีียวยาจากรััฐบาลห้้าพัันบาท คิิดให้้ดีีเรามีีค่่าแค่่ห้้าพัันบาทเท่่านั้้�นหรืือ
2. เราสร้้างนิิสััยเป็็นทาสของเงิินหรืือเปล่่า ถ้้าเราฝึึกใหม่่สร้้างนิิสััยพอใจกัับชีีวิิตที่่�มีีอยู่่� เช่่นรถยนต์์ใช้้ยี่่�ห้้ออะไรก็็พอใจกัับ
รถคัันนั้้�น นาฬิิกายี่่ห้� อ้ อะไรก็็พอใจกัับเรืือนนั้้�น การเลิิกเป็็นขี้้ข้� า้ เงิินก็็ให้้ปฏิิบัติั ติ ามทฤษฏีีเป็็นอยู่่�อย่่างพอเพีียงของในหลวงรััชกาลที่่� 9
เมื่่อเรารู้้�จัักพอมีีรายได้้เท่่าไรก็็พอ  เราต้้องรู้้�จัักใช้้จ่่ายแต่่พอดีี ต้้องเหลืือเงิินเก็็บไว้้ใช้้ในยามฉุุกเฉิิน หรืือในยามวิิกฤต
3. ต้้องฝึึกทางด้้านอารมณ์์ (Emotion) การฝึึกด้้านอารมณ์์สำำ�คััญมากในยามวิิกฤต ตััวอย่่างที่่�เราเห็็นข่่าวทางโซเซีียลมีีเดีีย
ซึ่่�งข่่าวสารต่่าง ๆ ออกสู่่�สัังคมไวมาก บางทีีแค่่อารมณ์์ชั่่�ววููบ ผลคืือถ้้าเป็็นข่่าวแล้้วมีีความเสีียหายเกิิดขึ้้�นจะไม่่สามารถแก้้ไขได้้ ดััง
นั้้น� ต้้องฝึึกควบคุุมอารมณ์์ของตนเอง เพราะในยามวิิกฤตความเครีียดเกิิดขึ้้น� ได้้ง่า่ ย เทคนิิคการควบคุุมอารมณ์์ เช่่น ฝึึกเป็็นคนเล็็ก ๆ
อย่่าเป็็นคนตััวใหญ่่ ฝึึกเป็็นคนธรรมดา ฝึึกเป็็นคนไม่่สะสม ยกเว้้นสะสมความดีี  ฝึึกเป็็นคนนิ่่�ง ๆ ไม่่พููดมาก พููดแต่่สิ่่�งดีี ๆ ฝึึกเป็็น
คนง่่าย ๆ สบาย ๆ เป็็นต้้น
4. สุุขภาพ เราสามารถจ้้างใครมาขัับรถยนต์์ราคาแพง ๆ ให้้เราได้้ เราสามารถจ้้างคนมาเฝ้้าบ้้านหรูู ๆ ของเราได้้ เราสามารถ
จ้้างคนมาช่่วยหรืือมาทำำ�งานแทนเราได้้ แต่่เราไม่่สามารถจ้้างใครมาป่่วยแทนเราได้้ เราต้้องดููแลตััวเราเอง ในช่่วงวิิกฤตโควิิด19 นี้้�
 ทำำ�ให้้ผมรู้้�สึึกรัักตััวเองมากขึ้้�น ผมเริ่่�มฝึึกออกกำำ�ลัังกายมากขึ้้�น ฝึึกพัักผ่่อนให้้เป็็นเวลามากขึ้้�น เราต้้องรัักษาสุุขภาพของเราตั้้�งแต่่
ขณะที่่�เรามีีสุุขภาพที่่�ดีีอยู่่� อย่่าไปดููแลเมื่่อเราสุุขภาพไม่่ดีีแล้้ว
5. เรื่่องครอบครััว ความสุุขความอบอุ่่�นของครอบครััว ให้้ความรัักความสุุขในครอบครััวอย่่างสม่ำำ��เสมอ สถานการณ์์ไม่่คาด
คิิดอาจทำำ�ให้้เราต้้องพลากจากกััน ดัังนั้้�นต้้องสร้้างความสมบููรณ์์ในครอบครััวในขณะที่่�ยัังไม่่มีีอุุปสรรค หนัักนิิดเบาหน่่อยก็็อภััยให้้กััน
รัักเพื่่อนรัักมิิตร สร้้างสััมพัันธ์์กัันไว้้ให้้ดีี เพราะการลาจากโดยไม่่ได้้ร่ำำ��ลา เป็็นเรื่่องที่่�น่่าเสีียดายยิ่่�งนััก
สรุุปแล้้ว ก็็ชีีวิิตเรานั่่�นแหละ แต่่ปรุุงปรัับตามกาลเวลาเป็็น “วิิถีีชีีวิิตปกติิแบบใหม่่” (New Normal) เป็็นวิิถีีนวตกร
รมชีีวิิต ทำำ�ชีีวิิตในทุุก ๆ ส่่วนให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น และละเลิิกสิ่่�งหรืือการปฏิิบััติิที่่�ไม่่ดีี ชีีวิิตจะมีีความสุุขครัับ
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่
ม่
ไ
้รู้�หรืือ“ถุุงผ้้า” ใส่่อาหารสด

เสี่่ย
� งต่่อ “อาหารเป็็นพิิษ”

หลัังจากที่่�มีีการรณรงค์์เรื่่อง การลดใช้้ถุุงพลาสติิกแล้้วหัันมาใช้้ถุุงผ้้าแบบใช้้ซ้ำำ�� (Reusable bag) เวลาไปซื้้�อของตาม
สถานที่่�ต่่าง ๆ ทำำ�ให้้หลายคนพกถุุงผ้้าไปซื้้�อของตามตลาดหรืือซููเปอร์์มาร์์เก็็ตต่่าง ๆ กัันมากขึ้้�น
แต่่รู้ห้� รืือไม่่? ว่่าการใส่่อาหารทุุกประเภทที่่ซื้� อ้� แล้้วนำำ�มาใส่่รวมกัันในถุุงเดีียวกัันนั้้�น ทำำ�ให้้ผู้บ้� ริิโภค “เสี่่�ยงต่่ออาหารเป็็นพิิษ”
อัันเนื่่องมาจากเชื้้�อโรคแบคทีีเรีียได้้ด้้วย
ซึ่่�งเรื่่องนี้้�สำำ�นัักงานมาตรฐานอาหารสหราชอาณาจัักร (Food Standard Agency – FSA) ได้้ให้้คำำ�แนะนำำ�ไว้้ว่่าควรแยกถุุงใส่่
อาหารสด จำำ�พวกเนื้้�อสััตว์์ ปลา ผััก และไข่่ ออกจากอาหารพร้้อมรัับประทาน หรืือของใช้้ในบ้้าน และไม่่ควรนำำ�ถุุงที่่�เคยใส่่อาหารสด
แล้้ว มาใส่่อาหารพร้้อมรัับประทาน หรืือของใช้้ในบ้้านเป็็นอัันขาด เพราะในอาหารสดจะมีีเชื้้�อโรคปนเปื้้�อนอยู่่� จึึงอาจเป็็นสาเหตุุของ
การเกิิดอาหารเป็็นพิิษ แม้้ว่า่ เนื้้อ� สััตว์ที่์ ซื้่� อ้� ตามซููเปอร์์มาร์์เก็็ตจะห่่อหุ่่�มด้้วยพลาสติิกแล้้วก็็ตาม แต่่เชื้้อ� จุุลินิ ทรีีย์์อาจติิดอยู่่�บนหีีบห่่อที่่�
บรรจุุได้้ โดยเฉพาะแบคทีีเรีียที่่�มีีชื่่อว่่า E.coli (อีี.โคไล) ซึ่่�งเป็็นแบคทีีเรีียที่่�พบในลำำ�ไส้้ของสััตว์์และมนุุษย์์ ซึ่่�งจะถููกขัับออกมาพร้้อม
กัับอุุจจาระ และมีีหลายร้้อยสายพัันธุ์์� ซึ่ง่� บางสายพัันธุ์์�มีีอัันตรายและเป็็นสาเหตุุให้้เกิิดอาการท้้องเสีีย ท้้องร่่วง และถ่่ายอุุจจาระเหลว
หรืือเป็็นน้ำำ��ได้้
	ดัังนั้้�น วิิธีีป้้องกัันเชื้้�อโรคเหล่่านี้้� นอกจากแยกถุุงใส่่ของสดแล้้ว ถุุงผ้้าที่่�นำำ�ไปใส่่ของสดก็็ควรซัักทำำ�ความสะอาดเป็็น
ประจำำ� เพื่่อฆ่่าเชื้้�อแบคทีีเรีียที่่�ติิดอยู่่�ตามถุุงด้้วย
ขอขอบคุุณข้้อมููลจาก : www.sanook.com
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พระปกเกล้้าสกายปาร์์ค
สวนสาธารณะลอยฟ้้า

ข้้ามแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา

หลัังจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ในประเทศเริ่่ม� ดีีขึ้้�น ประกอบกัับภาครััฐได้้ผ่่อนคลายมาตรการ
ล็็อกดาวน์์ลงบ้้างแล้้ว ทำำ�ให้้หลายๆ คนที่่�ต้้องกัักตััวอยู่่�บ้้านมาเป็็นเดืือน เริ่่�มที่่�จะมองหาที่่�เที่่�ยวชิิล ๆ ไว้้เปลี่่�ยนบรรยากาศ ซึ่่�ง
ก็็พอดีีกัับที่่�กรุุงเทพฯ มีีสวนลอยฟ้้าแห่่งแรกอย่่าง “พระปกเกล้้าสกายปาร์์ค” หรืือ “สวนลอยฟ้้าเจ้้าพระยา” เอาไว้้เป็็น
แหล่่งพัักผ่่อนและออกกำำ�ลัังกาย โดยเปิิดให้้ประชาชนได้้เข้้าใช้้บริิการเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว ตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 มิิถุุนายน 2563
โดยเปิิดเป็็นพื้้น� ที่่ส� าธารณะสำำ�หรัับทุุกคน ได้้เข้้ามาพัักผ่่อนและออกกำำ�ลังั กาย ดื่่มด่ำำ��ไปกัับวิิวและบรรยากาศของแม่่น้ำำ��
เจ้้าพระยา มองไปจุุดไหนก็็เห็็นสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวสำำ�คััญของกรุุงเทพฯ อย่่างพระปรางค์์วััดอรุุณฯ พระบรมธาตุุมหาเจดีีย์์ วััด
ประยุุรฯ วััดซางตาครู้้�ส ชุุมชนกุุฎีีจีีน สะพานพุุทธ ไปรษณีียาคาร ยอดพิิมาน ไอคอนสยาม และสามารถมองไกลไปได้้ถึึงตึึก
สููง ๆ ย่่านสามย่่านอีีกด้้วย โดยได้้ออกแบบให้้เป็็นทางเดิินและทางจัักรยาน ยาว 280 เมตร กว้้าง 8.50 เมตร พร้้อมติิดตั้้�ง
ราวกัันตกสููง 2-3 เมตร มีีลิิฟต์์สำำ�หรัับผู้้�พิิการและผู้้�สููงอายุุ รวมถึึงมีีที่่�นั่่�งพัักผ่่อนเพื่่อชมวิิวกลางแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยาที่่�สวยงาม
นอกจากนี้้� พระปกเกล้้าสกายปาร์์ค ยัังเชื่่อมต่่อการสััญจรระหว่่างฝั่่�งธนบุุรีีและฝั่่�งพระนคร พร้้อมทั้้�งเชื่่อมต่่อพื้้�นที่่�
และส่่งเสริิมภููมิิทััศน์์ย่่านกะดีีจีีน-คลองสาน และสวนป่่ากรุุงเทพมหานครเฉลิิมพระเกีียรติิ เชิิงสะพานพระปกเกล้้า เขต
คลองสาน เข้้ากัับสวนสมเด็็จพระปกเกล้้าฯ เขตพระนคร ต่่อเนื่่องไปจนถึึงบริิเวณคลองรอบกรุุงรััตนโกสิินทร์์ และย่่านอื่่น ๆ
เช่่น พาหุุรััด ปากคลองตลาด คลองโอ่่งอ่่าง คลองถม สะพานหััน เป็็นต้้น ใครที่่�เป็็นสายเที่่�ยว บอกเลยว่่าเหมาะกัับการจััด
เป็็นทริิปเดิินเล่่นเที่่�ยวกรุุงเทพฯ ได้้สบาย
ขอขอบคุุณ : ข้้อมููลและภาพจาก www.kapook.com
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วารสารสหประกันชีวิต

Website
Facebook
Line
Instagram
Twitter
Youtube

:
:
:
:
:
:

www.sahalife.co.th
สหประกัันชีีวิิต
@Sahalife
sahalife_insurance
สหประกัันชีีวิิต
Sahalife Channel

สหประกัันชีีวิิต

พร้้อมเปิิดทุุกช่่องทางออนไลน์์

เพื่่�อให้้เรา... เชื่่�อมถึึงกััน

