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	 สถานการณ์์การแพร่ระบาดของเชื้้�อไวรัสโคโรนา	2019	หร้อโควิด	19	ได้

บางเบาลงมาบ้างแล้ว	ไม่พบผู้้้ติิดเชื้้�อในประเทศติิดติ่อกันเป็นระยะเวลาหลายวัน

แติ่ก็ยังพบผู้้้ติิดเชื้้�อท่�เดินทางเข้ามาจากติ่างประเทศ	และได้พักอย้่ใน	State	

Quarantine	 ซ่ึ่�งเป็นสถานท่�ท่�รัฐบาลได้จัดไว้สำาหรับบุคคลท่�เดินทางมาจากติ่าง

ประเทศ	ซึ่่�งจะติ้องพำานักอย้่เป็นระยะเวลา	14	วันและอย้่ในการด้แลของแพทย์

อย่างเคร่งครัด	โดยไม่เส่ยค่าใชื้้จ่ายใดใดทั�งสิ�น	ซึ่่�งถ้อว่าเป็นการป้องกันการแพร่

ระบาดไปส้่บุคคลภายนอกท่�อย้่ในประเทศได้เป็นอย่างด่	

	 ผู้า่นไปเร่ยบรอ้ยแลว้สำาหรบั	การประชุมุใหญ่่สามัญ่ผู้้�ถือืหุ�นประจำำาป ี2563 

ของบริษััท สหประกันชีุวิิต จำำากัด (มหาชุน)	ท่�ได้จัดข่�น	ณ์	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์

คอนเวนชื้ั�น	 เขติหลักส่�	 กรุงเทพ	 เม่อวันท่�	 25	มิถุนายน	2563	ท่�ผู้่านมา	ซึ่่�งได้

ปฏิบิตัิติิามขอ้กำาหนดของราชื้การท่�กำาหนดมาติรการการประชื้มุในสถานการณ์ก์าร

แพร่ระบาดของโรคติิดเช้ื้�อ	 โควิด-19	 อย่างเคร่งครัด	 เพ่อความปลอดภัยของผู้้้

เข้าร่วมประชืุ้ม	แบบ	New	Normal	โดยการปฏิิบัติิติามหลัก	Social	distancing	

ซ่ึ่�งผู้้้เข้าร่วมประชืุ้มทุกคนจะติ้องสวมหน้ากากอนามัยหร้อหน้ากากผู้้า	 ติ้องผู้่าน

จุดคัดกรองโดยการติรวจวัดอุณ์หภ้มิ	 ม่การลงทะเบ่ยนผู้่านเวปไซึ่ติ์ไทยชื้นะดอท

คอม	และม่การเว้นระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า	1	เมติร	โดยม่วาระหลัก	ๆ	ท่�

สำาคัญค้อรับทราบผู้ลการดำาเนินงานในรอบปีท่�ผู้่านมา	พิจารณ์าอนุมัติิงบการเงิน

การจ่ายเงินปันผู้ลให้แก่สหกรณ์์ผู้้้ถ้อหุ้นเป็นครั�งแรกในรอบหลายปีท่�ผู้่านมา	 ซ่ึ่�ง

ติ้องขอความเห็นชื้อบจากนายทะเบ่ยนติ่อไปและการเล้อกติั�งคณ์ะกรรมการแทน

คณ์ะกรรมการท่�หมดวาระลง	จำานวน	3	คน	

	 สหประกนัช่ื้วิติขออภัยในความสะดวกสำาหรบัการจดัการประชื้มุในปนี่�	และ

ติ้องขอขอบคุณ์ผู้้้แทนสหกรณ์์ผู้้้ถ้อหุ้นทุก	 ๆ	 สหกรณ์์ท่�เส่ยสละเวลามาเข้าร่วม

ประชืุ้มในครั�งน่�	แล้วพบกันใหม่ในการประชืุ้มใหญ่สามัญผู้้้ถ้อหุ้น	ประจำาปี	2564	

นะคะ
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กรรมการผู้จัดการ
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	 สวัสดพ่่�นอ้งชื้าวสหกรณ์ท่์�เคารพรักทกุทา่น	กอ่นอน่กระผู้มติอ้งขอขอบคณุ์ทา่นผู้้แ้ทนผู้้ถ้้อหุน้จากสหกรณ์ท์ั�วประเทศท่�

ได้สละเวลาอันม่ค่าเดินทางมาร่วมงานประชืุ้มใหญ่สามัญผู้้้ถ้อหุ้นของบริษััท	สหประกันชื้่วิติ	จำากัด	(มหาชื้น)	ประจำาปี	2563	

เม่อวันท่�	25	มิถุนายน	2563	ท่�ผู้่านมา	ท่ามกลางสถานการณ์์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้้�อไวรัสโคโรน่า	2019	หร้อ

โควิด	19	แติห่ลายทา่นกย็งัคงมค่วามมุง่มั�นติั�งใจและไดใ้หค้วามสำาคญัมาประชื้มุกันอย่างคบัคั�ง	เปน็จำานวนมากในวนัดงักลา่ว	

	 การประชืุ้มครั�งท่�ผู้่านมาน่�	นอกจากการท่�เราได้รายงานผู้ลการดำาเนินงานของบริษััทในรอบปีท่�ผู้่านมาให้กับผู้้้ถ้อหุ้นได้

รับทราบแล้ว	ไฮไลท์สำาคัญคงหน่ไม่พ้น	“เร่องการพิิจำารณาจ่ำายเงินปันผู้ล”	ซึ่่�งนับเป็นครั�งแรกในรอบหลายปีท่�เรารอคอย	

เลยกว็า่ได	้แมจ้ะเปน็จำานวนเพ่ยงเลก็นอ้ย	เมอ่เทย่บกบัการรอคอยมาอยา่งยาวนาน	และมบ่างทา่นไดเ้สนอแนะใหเ้กบ็สะสม

ไวเ้พอ่พจิารณ์าจา่ยในปถีดัไป	แติท่วา่เสย่งสว่นใหญไ่ดอ้นมุตัิเิหน็ชื้อบกนัอยา่งพรอ้มเพร่ยงในท่�ประชื้มุ	ซ่ึ่�งไดส้รา้งความยนิด่

ปร่ดาใหกั้บผู้้ถ้้อหุ้นภายในหอ้งประชื้มุเปน็อยา่งยิ�ง	โดยหลงัจากน่�กจ็ะเปน็หนา้ท่�ของบรษัิัทในการนำาไปเสนอติอ่สำานกังาน	คณ์ะ

กรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	พิจารณ์าอนุมัติิติามกฎเกณ์ฑ์์ของกฎหมายประกันชื้่วิติท่�จะ

ติ้องได้รับความเห็นชื้อบจากนายทะเบ่ยนในการจ่ายปันผู้ลในลำาดับติ่อไป

	 เร่ยนผู้้้ถ้อหุ้นทุกท่านครับ	หากเปร่ยบบริษััทของเราเป็นดั�งติ้นไม้	ก็คงเปร่ยบได้กับติ้นไม้ท่�ผู้่านการล้มลุกคลุกคลานมา

นาน	แติ่การท่�ม่รากฐานอันแข็งแกร่ง	ค้อการท่�เป็นบริษััทของชื้าวสหกรณ์์	ม่อุดมการณ์์เพ่อชื้าวสหกรณ์์	สิ�งน่�ถ้อเป็นหัวใจ

สำาคัญครับ	 เพราะนอกจากเราจะไม่ยอมติายง่ายๆแล้ว	ยังสามารถฟื้้�นกลับมาผู้ลิดอกออกผู้ลได้อ่กครั�ง	 เพราะความเชื้่อมั�น

และไม่ทอดทิ�งกันของทุกท่าน	

 และเพิ่อเป็นการสานต่อควิามสำาเร็จำต่อไปอย่างไม่หยุดยั�ง ในนาม บมจำ.สหประกันชุีวิิต กระผู้มขอใชุ�พิื�นที�ตรงนี�

ในการเชุิญ่ชุวินสหกรณ์ผู้้�ถืือหุ�นทุกท่านเปิดใจำให�โอกาสหันมาร่วิมกันใชุ�บริการสวิัสดิการประกันชุีวิิตกับเรากันนะครับ 

อย่างน�อยก็เพิ่อรักษัาและนำาพิาสมบัติอันลำ�าค่าของชุาวิสหกรณ์แห่งนี� ให�คงอย้่ค้่ขบวินการสหกรณ์ไทยสืบไป

ผลิิดอกออกผลิ

จนถึึงวัันน้� ที่้�รอคอย



4 วารสารสหประกันชีวิต

 บริษััท สหประกันชีุวิิต จำำากัด (มหาชุน) จัำดประชุุมใหญ่่สามัญ่ผู้้�ถืือหุ�นประจำำาปี 2563	เพ่อรายงานผู้ลการดำาเนินงาน

ในรอบปที่�ผู้า่นมาแกส่หกรณ์ผ์ู้้ถ้้อหุน้	ภายใติก้ารจดังานติามมาติรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเช้ื้�อไวรสัโคโรนา่	2019	หร้อ

โควิด	19	แบบ	New	Normal	โดยการปฏิิบัติิติามหลัก	Social	distancing	ซึ่่�งผู้้้เข้าร่วมประชืุ้มทุกคนจะติ้องสวมหน้ากาก

อนามัยหร้อหน้ากากผู้้า	ติ้องผู้่านจุดคัดกรองโดยการติรวจวัดอุณ์หภ้มิ	ม่การลงทะเบ่ยนผู้่านเวปไซึ่ติ์ไทยชื้นะดอทคอม	และ

ม่การเว้นระยะห่างระหว่างกันไม่ติำ�ากว่า	1	เมติร	เม่อวันท่�	25	มิถุนายน	2563	ณ์	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชื้ั�น

เขติหลักส่�	กรุงเทพฯ

จััดประชุุมใหญ่่แจังผลการดำาเนิินิงานิ
สหกรณ์์ผ้�ถืือหุ�นิเฮ ลุ�นิรับเงินิปันิผลครั�งแรกในิรอบหลายปี

สหประกันิชีุวิิตสหประกันิชีุวิิตสหประกันิชีุวิิต
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  สำำ�หรัับผลก�รัปรัะชุุมในว�รัะพิิจ�รัณ�จ�่ยเงินิปนัผล ซ่ึ่�งิปนี้�เปน็ปแีรักที่้�สำหปรัะกนัชุ้วติได้ข้ออนมุตัจิ�กสำหกรัณผ้้์ถืือหุน้

จ่�ยเงิินปันผล และผ้้แที่นของิสำหกรัณ์ผ้้ถืือหุ้นได้้ม้มติอนุมัติให้สำหปรัะกันชุ้วิตจ่�ยเงิินปันผล ก่อนจะนำ�เสำนอสำำ�นักงิ�นคณะ

กรัรัมก�รักำ�กับและสำ่งิเสำรัิมก�รัปรัะกอบธุุรักิจปรัะกันภััย (คปภั.) พิิจ�รัณ�อนุมัติก�รัจ่�ยเงิินปันผลแก่ผ้้ถืือหุ้นในลำ�ด้ับต่อไป 

เนอ่งิจ�กธุรุักจิปรัะกนัภัยั จะแตกต่�งิไปจ�กสำหกรัณ์ ถื�้สำม�ชิุกในท้ี่�ปรัะชุุมใหญ่อ่นมุตั ิวนัรุ่ังิข่�นสำ�ม�รัถืจ่�ยเงินิปนัผลได้เ้ลย

แตใ่นสำว่นของิบรัษัิัที่ฯ นั�น จะตอ้งินำ�มตขิองิที่้�ปรัะชุุมใหญ่ไ่ปขออนุมตัจิ�กน�ยที่ะเบย้นอก้ครัั�งิ ซ่ึ่�งิน�ยที่ะเบย้นจะพิิจ�รัณ�จ�ก

หล�ย ๆ  ด้้�นอ้กครัั�งิเพิ่อม�ปรัะกอบด้้คว�มมั�นคงิของิบรัิษััที่ฯ สำุด้ที่้�ยแล้วน�ยที่ะเบ้ยนจะเป็นผ้้พิิจ�รัณ�ว่�จ่�ยได้้ หรัือไม่ได้้

ต�มที่้�มติที่้�ปรัะชุุมใหญ่่อนุมัติ

		 ส่วนวาระการเล้อกตัิ�งคณ์ะกรรมการแทนกรรมการท่�หมดวาระจำานวน	3	ท่านด้วยกันค้อ	นายเผู้ด็จ	มุ่งธัุญญา	นายประกิติ

พิลังกาสา	และนางกรรณิ์การ์	อัคคะพ้	ผู้ลการเล้อกตัิ�งปรากฎว่าผู้้้ท่�ได้รับการลงคะแนนเล้อกตัิ�งเป็นคณ์ะกรรมการจำานวน	3	ท่าน

ค้อ	ผู้ศ.ดร.พงษ์ัพิชื้	เพชื้รสกุลวงศ์	ผู้้้สมัครจากสหกรณ์์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จำากัด	(สอ.มอ.)	พลติำารวจโท

ณ์พัฒน์	ศร่หิรัญ	ผู้้้สมัครจากชืุ้มนุมสหกรณ์์ออมทรัพย์ติำารวจแห่งชื้าติิ	จำากัด	(ชื้สอ.ติร.)	และ	ผู้ศ.บรรเจิด	พฤฒิกิติติิ	ผู้้้สมัคร

จากชืุ้มนุมสหกรณ์์เครดิติย้เน่�ยนแห่งประเทศไทย	จำากัด	(ชื้.ส.ค.)	
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มอบ 4 แสนิบาท 4 ม้ลนิิธิิ

 บริษััท สหประกันชุีวิิต จำำากัด (มหาชุน)	บริษััทประกันชื้่วิติหน่�งเด่ยวของขบวนการสหกรณ์์ไทย	ร่วมสนับสนุน

งบประมาณ์	เพ่อร่วมรับผู้ิดชื้อบติ่อสังคม	โดยจัดโครงการ	“สหประกันชุีวิิต ร่วิมก�าวิ ร่วิมกัน ฝ่่าวิิกฤต COVID-19”

โดยสนับสนุนงบประมาณ์ผู้่าน	4	ม้ลนิธุิ	หวังให้การชื้่วยเหล้อ	และบรรเทาความเด้อดร้อน	แก่โรงพยาบาล	หน่วยงานติ่าง	ๆ

สถานท่�เฝ้า้ระวังและรักษัาผู้้ต้ิดิเช้ื้�อไวรสัโคโรนา	2019	หร้อโควิด-19	ทั�งภาครัฐและเอกชื้น	ท่�ขาดแคลนวัสด	ุอปุกรณ์ท์างการ

แพทย์ติลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์	ดังน่�

 ผู้ศ.ดร.เมธี สรรพิานิชุ กรรมการ บรษัิัท สหประกันชุวีิติ จำำากัด (มหาชุน)	มอบเงนิสนบัสนนุจำานวน	100,000	บาท

ให้แก่ม้ลนธิุโิรงพยาบาลสงขลานครินทร์	โดยม่	ผู้ศ.พญ.นลิน่	โกวิทวนาวงษ์ั	ผู้้้บริหารคณ์ะแพทย์ศาสติร์มหาวิทยาลยัสงขลา

นครินทร์เป็นผู้้้รับมอบ	ทั�งน่�นายศร่วิทย์	ส่งศร่	ผู้้้จัดการสหกรณ์์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จำากัด	ร่วมเป็น

สักข่พยาน	ณ์	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	เม่อวันท่�	20	เมษัายน	2563

สหประกันิชีุวิิต

ร่วิมฝ่่าวิิกฤต COVID-19

ม้ลนิิธิิโรงพยาบาลสงขลานิครินิทร์
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 นายสหพิล สังข์เมฆ กรรมการผู้้�จัำดการ บริษััท สหประกันชุีวิิต จำำากัด (มหาชุน)	และคณ์ะ	มอบเงินสมทบทุน

จำานวน	100,000	บาท	ให้แก่ม้ลนิธุิธุรรมาภิบาลทางการแพทย์	โดยม่	พล.อ.ติ.นพ.อิทธุพร	คณ์ะเจริญ	เลขาธุิการม้ลนิธุิ

ธุรรมาภิบาลทางการแพทย์	เป็นผู้้้รับมอบ	ณ์	อาคารภ้มิสิริมังคลานุสรณ์์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์์	กรุงเทพฯ	เม่อวันท่�	20

เมษัายน	2563

 นายสหพิล สังข์เมฆ กรรมการผู้้�จัำดการ บริษััท สหประกันชุีวิิต จำำากัด (มหาชุน)	และคณ์ะ	มอบเงินสมทบทุน

จำานวน	100,000	บาท	ให้แก่	ม้ลนิธุิโรงพยาบาลติำารวจ	ในพระบรมราชิื้น้ปถัมภ์	โดยม่	พลติำารวจติร่	ทรงชัื้ย	สิมะโรจน์

เหรัญญิกม้ลนิธุิฯ	เป็นผู้้้รับมอบ	ณ์	สำานักงานม้ลนิธุิโรงพยาบาลติำารวจ	ในพระบรมราชิื้น้ปถัมภ์	กรุงเทพฯ	เม่อวันท่�	21

เมษัายน	2563

ม้ลนิิธิิธิรรมาภิิบาลทางการแพทย์

ม้ลนิิธิิโรงพยาบาลตำารวิจั ในิพระบรมราชิุน้ิปถัืมภ์ิ
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 นายสหพิล สังข์เมฆ กรรมการผู้้�จัำดการ บริษััท สหประกันชุีวิิต จำำากัด (มหาชุน)	กล่าวภายหลังจากการมอบเงิน

สนับสนุนในครั�งน่�ว่า	ถ่งแม้ว่าจำานวนเงินจะไม่มากเม่อเท่ยบกับการติิดเชื้้�อของผู้้้ป่วยท่�ม่อย้่เก้อบทุกจังหวัดในปัจจุบัน

สหประกันช่ื้วิติกข็อส่งกำาลงัใจและขอเป็นอก่หน่�งแรงใจท่�จะให้การช่ื้วยเหลอ้	ส่งเสริมและสนับสนนุ	ให้กบัโรงพยาบาล	มล้นิธุิ

หน่วยงานติ่าง	ๆ 	ติลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ท่�ทำางานอย่างหนักด้วยความทุ่มเท	เส่ยสละ	ยอมสละความสุขส่วนติัวเพ่อ

ส่วนรวม	ซึ่่�งสหประกันชื้่วิติจะอย้่เค่ยงข้างสหกรณ์์และสังคมไทยติลอดไป

 นายสหพิล สังข์เมฆ กรรมการผู้้�จำัดการ บริษััท สหประกันชีุวิิต จำำากัด (มหาชุน)	และคณ์ะ	เข้ามอบเงินจำานวน

100,000	บาท	ให้แก่ม้ลนิธุแิพทยศาสติร์ติำารวจ	ในพระสังฆราช้ื้ปถัมภ์	โดยม่	พลติำารวจโท	วิฑ้์รย์	นติิวิรางก้ร	นายแพทย์ใหญ่

โรงพยาบาลติำารวจ	เป็นผู้้้รับมอบ	ณ์	สำานกังานแพทย์ใหญ่	ชัื้�น	19	โรงพยาบาลติำารวจ	กรุงเทพฯ	เม่อวนัท่�	21	เมษัายน	2563

ม้ลนิิธิิแพทยศาสตร์ตำารวิจั ในิพระสังฆราชุ้ปถัืมภ์ิ
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 บรษัิัท สหประกันชุวิีิต จำำากัด (มหาชุน) โดยนางรัชุนพีิร พึิงประสพิ รองกรรมการผู้้�จัำดการ พิร�อมด�วิย พิลตำารวิจำตรี

ราชุธรรม จำติธรรมมา เลชุานุการคณะกรรมการและคณ์ะ	มอบเงนิสนับสนนุโครงการ “สหกรณ์ไทย ร่วิมใจำพิิชิุต COVID-19”

ให้แก่	นายณ์ฐกร	แก้วด่	ประธุานกรรมการ	เขติพ้�นท่�สหกรณ์์สมาชื้ิก	ชืุ้มนุมสหกรณ์์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภาคติะวัน

ออก	(ข.ชื้สอ.ติอ.)	และประธุานกรรมการสันนิบาติสหกรณ์์จังหวัดชื้ลบุร่	พร้อมด้วยนายพรศักดิ�	คุณ์วุฒิมโนธุรรม	ประธุาน

กรรมการ	 สันนิบาติสหกรณ์์จังหวัดสมุทรปราการและคณ์ะ	 เพ่อร่วมสมทบทุนในการจัดซ้ึ่�ออุปกรณ์์และเวชื้ภัณ์ฑ์์ทางการ

แพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ท่�เก่�ยวข้อง	ณ์	สำานักงานบริษััท	สหประกันชื้่วิติ	จำากัด	(มหาชื้น)	ถนน

ศร่นครินทร์	กรุงเทพฯ	เม่อวันท่�	24	เมษัายน	2563

ร่วิมสนิบัสนุินิ “สหกรณ์์ไทย ร่วิมใจัพชิิุต COVID-19”ร่วิมสนิบัสนุินิ “สหกรณ์์ไทย ร่วิมใจัพชิิุต COVID-19”ร่วิมสนิบัสนุินิ “สหกรณ์์ไทย ร่วิมใจัพชิิุต COVID-19”
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	 ถ้าพ้ดถ่งการประกันชื้่วิติในประเทศไทย	ท่�ผู้่านมานั�นประชื้าชื้นยังคงให้ความสำาคัญกันน้อยมาก	เม่อเท่ยบกับประเทศ

ท่�พัฒนาแล้วในเอเชื้่ย

	 ติัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นได้อย่างชื้ัดเจนว่ายังม่ประชื้าชื้นชื้าวไทยอ่กจำานวนมากท่�

ไม่ม่ความคุ้มครองจากประกันชื้่วิติไว้รองรับอนาคติ

	 แติ่หลังจากการแพร่ระบาดของ	ไวิรัสโควิิด - 19	เกิดข่�น	ปรากฎการณ์์ท่�คนพ้ดถ่ง

	 	 	 การประกันและแห่ซึ่้�อ	ประกันโควิิด - 19	ก็เกิดข่�นอย่างไม่เคยปรากฏิ

	 	 	 							มาก่อนในวงการประกันบ้านเรา	ประชื้าชื้นวิ�งเข้าหาคนขายประกัน

	 	 	 	 มโ่ทรศัพท์เปน็จำานวนมากโทรไปสอบถามบรษัิัทท่�เปดิขาย	ประกนั

        โควิิด - 19	จนทำาให้ระบบคอลเซึ่นเติอร์ของบริษััทนั�น	ๆ	ถ่งกับ

	 	 	 	 					ลม่	คนจำานวนมากกลวัซึ่้�อสิ�นคา้ไมไ่ดก้ลวัสนิคา้หมด	กลวัวา่ติวัเอง

	 	 	 	 				หร้อคนใกล้ชิื้ด	คนท่�เรารักจะไม่ม่ความคุ้มครอง	ในชื้่วงเวลา

	 	 	 	 					ไม่นานน่�ส่งผู้ลให้	กรมธรรม์โควิิด -19	ม่เบ่�ยประกันภัยรับ

	 	 	 	 								อย้ ่ท่ �	3,041.68	ล้านบาท	จากกรมธุรรมก์วา่	7.06	ลา้นฉบบั

ประเทศญี่่�ป่�น 100 คน มี่กรมีธรรมี์ 322 ฉบัับั

ประเทศสิิงคโปร์ 100 คน มี่กรมีธรรมี์ 267 ฉบัับั

ประเทศเกาหลี่ใต้้ 100 คน มี่กรมีธรรมี์ 170 ฉบัับั

ประเทศมีาเลีเซี่ย 100 คน มี่กรมีธรรมี์ 40 ฉบัับั

“ประเทศไทย 100 คน มี่กรมีธรรมี์ 37 ฉบัับั"

โควิิด-19

สร้้างปร้ากฎการ้ณ์์คนแห่่ซื้้�อปร้ะกัน
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	 ผู้่านมาถ่งติอนน่�ม่ยอดเคลมสินไหมจากกรมธุรรม์ประกันภัยโควิดไปแล้วเฉ่ยด	10	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เป็นประกันแบบ	

“เจอจ่ายจบ”	นั�นเอง

 ภายหลีังจากท่�เราผ่่านพ้้นช่่วงโควิดไปได้แลี้ว เช่่อว่าคนไทยจะต้ระหนัก แลีะเห็นความี

สิำาคัญี่ของการประกันมีากยิ�งข้�น แลีะจะเป็นทางเลีือกหน้�งของการบัริหารความีเสิ่�ยงให้กับั

ต้นเองแลีะครอบัครัว
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ประกันิลดหย่อนิภิาษีี
	 การทำาประกนัช่ื้วติิเปน็การสรา้งความมั�นคงอยา่งหน่�ง	คลา้ยกับการออมเงนิเพอ่อนาคติและเหติกุารณ์ท่์�ไมค่าดฝ้นั	โดย

เงินท่�ทำาประกันสามารถให้ผู้ลติอบแทน	หร้อชื้ดเชื้ยความเส่ยหายได้	เชื้่น	ม่เงินเล่�ยงด้ตินเองหลังเกษั่ยณ์	หากเจ็บป่วยหร้อ

ประสบอุบัติิเหติุก็ได้รับเงินชื้ดเชื้ย	หากเส่ยชื้่วิติทายาทจะได้เงินค่าสินไหม	ดังนั�น	รัฐบาลจ่งสนับสนุนให้ประชื้าชื้นทำาประกัน

ชื้่วิติโดยการให้สิทธุิลดหย่อนภาษั่	ซึ่่�งหลาย	ๆ	คนคงจะทราบกันอย้่แล้วว่าการทำาประกันสามารถนำาไปลดหย่อนภาษั่ได้	แติ่

ยังม่อ่กหลายคนท่�ยังไม่ทราบว่าประกันร้ปแบบไหนบ้างท่�สามารถนำามาลดหย่อนภาษั่ได้	วันน่�ม่คำาติอบให้ค่ะ

 สำาหรับประกันที�สามารถืนำามาลดหย่อนภาษัีได�นั�นมีอย้่ 2 ประเภทด�วิยกันคือ

 1.  ประกันชุีวิิต ก็ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

	 1.1	ปรัะกนัชุ้วติแบบที่ั�วไป	ติอ้งเปน็แบบท่�ครอบคลมุถ่งประกนัช่ื้วติิแบบติลอดช่ื้พ	ประกนัช่ื้วติิแบบชัื้�วระยะเวลา	ประกนั

ชื้่วิติแบบสะสมทรัพย์	และประกันชื้่วิติควบการลงทุน	ซึ่่�งประกันชื้่วิติประเภทน่�สามารถนำาไปใชื้้เป็นสิทธุิลดหย่อนภาษั่เงินได้

บุคคลธุรรมดาได้ติามเบ่�ยประกันท่�จ่ายจริงแติ่ไม่เกิน	100,000	บาท	แติ่ม่เง่อนไขติ้องเป็นประกันชื้่วิติท่�ม่ระยะเวลาคุ้มครอง

ติั�งแติ่	10	ปีข่�นไป	และติ้องทำากับบริษััทประกันท่�อย้่ในเม้องไทย

	 1.2	ปรัะกันชุ้วิตแบบบำ�น�ญ่	เป็นประกันชื้่ว่ติอ่กร้ปแบบหน่�งท่�สามารถนำาไปลดหย่อนภาษั่ได้ส้งสุดถ่ง	15%	ของเงิน

ได้พ่งประเมินหร้อส้งสุดไม่เกิน	200,000	บาทแติ่ติ้องคุ้มครองติั�งแติ่	10	ปีข่�นไป	ติ้องทำากับบริษััทประกันในประเทศไทย	ม่

การจ่ายผู้ลประโยชื้น์อย่างสมำ�าเสมอ	 กำาหนดชื้่วงอายุ	 55-85	 ปีหร้อมากกว่า	 และติ้องจ่ายเบ่�ยประกันให้ครบก่อนได้รับผู้ล

ประโยชื้น์
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 2. ประกันสุขภาพิ

	 ประกันสุขภาพท่�สามารถนำาไปลดหย่อนภาษ่ัได้	 ค้อประกันภัยท่�คุ้มครองการรักษัาพยาบาลท่�เกิดจากการเจ็บป่วยและ

การบาดเจบ็	ประกันอบุตัิเิหตุิท่�คุม้ครองการรักษัาพยาบาล	ทุพพลภาพ	การส้ญเสย่อวัยวะและการแติกหักของกระดก้	ประกัน

ภัยโรคร้ายแรง	และประกันภัยการด้แลระยะยาว	โดยสามารถใชื้้สิทธุิลดหย่อนภาษั่ได้ไม่เกิน	15,000	บาทติ่อปี	และเม่อรวม

กับเบ่�ยประกันชื้่วิติทั�วไปหร้อเงินฝ้ากแบบม่ประกันชื้่วิติติ้องไม่เกิน	100,000	บาทติ่อปี

	 จะยังไงก็แล้วแต่ิ	การซ้ึ่�อประกันไม่ควรมองในเร่องสทิธุลิดหย่อนภาษ่ัเป็นหลกั	ควรเล้อกซ้ึ่�อประกันท่�เหมาะสมกับติวัเอง

ทั�งในเรอ่งของการคุม้ครอง	การกระจายความเส่�ยง	และการวางแผู้นทางการเงนิ	เพราะฉะนั�นควรศก่ษัารายละเอย่ดในถ่�ถว้น

ก่อนติัดสินใจซึ่้�อประกันทุกครั�งนะคะ



 ถื�าเราขัดสนเร่องเงิน ๆ  ทอง ๆ  มีสภาวิะที�ชุักหน�าไม่ถืึงหลัง การมองหาแหล่งเงินเพิ่อ

ก้�ยืมเป็นสิ�งที�หลกีเลี�ยงไม่ได� แต่ใชุ่ว่ิาจำะหาทางออกได�ง่ายซะเม่อไหร่ ใครไม่ถึืงตาจำนอาจำนึก

ภาพิไม่ออก แต่ถื�าใครเฉีียดเร่องเหล่านี�มาแล�วิคงร้�ดี 
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ขัดสนิเรื�องเงินิ
กรมธิรรม์ประกันิชีุวิิตชุ่วิยได�

	 	 	 	 												ยงัมท่างออกให้กบัคนท่�ทำาประกันช่ื้วติิไว้	เพราะกรมธุรรม์ประกันช่ื้วติิมค่่าสามารถใช้ื้ก้เ้งนิได้	

แติ่ติ้องเป็นกรมธุรรม์ท่�ยังม่ผู้ลบังคับและยังไม่ได้ใชื้้สิทธุิใชื้้เงินสำาเร็จหร้อขยายเวลาไปแล้ว	 โดยประกันชื้่วิติท่�สามารถนำามา

ก้้เงินได้ติ้องเป็นแบบท่�ม่ม้ลค่าเงินสดอย่างแบบสะสมทรัพย์	 แบบติลอดชื้่พและแบบบำานาญเท่านั�น	 ซึ่่�งปกติิแล้วเม่อเริ�มทำา

ประกันชื้่วิติและจ่ายเบ่�ยประกันในชื้่วง	1-2	ปีแรก	กรมธุรรม์จะยังไม่ม่ม้ลค่าเงินสด	ดังนั�นจะเริ�มก้้เงินจากกรมธุรรม์ได้ติั�งแติ่

ปีท่�	2	เป็นติ้นไป	

	 ขั�นติอนในการขอก้้เงินจากกรมธุรรม์ก็ง่าย	และรวดเร็วมาก	เพ่ยงแค่นำากรมธุรรม์ฉบับจริงพร้อมสำาเนาบัติรประชื้าชื้น

ไปติิดติ่อกับบริษััทประกันชื้่วิติท่�ทำาประกันอย้่	บริษััทประกันสามารถอนุมัติิเงินก้้ให้กับผู้้้เอาประกันได้ภายในระยะเวลาอันสั�น

เพราะการก้้ยม้เงินจากกรมธุรรมป์ระกนัช่ื้วติิก็เหมอ้นการยม้เงนิเกบ็ของติวัเองออกมาใชื้ก้อ่น	สว่นจำานวนเงนิท่�ก้ย้ม้ไดก้ไ็ม่เกนิ

ร้อยละ	80	ของม้ลค่ากรมธุรรม์ประกันชื้่วิติท่�ผู้้้เอาประกันม่	ข่�นอย้่กับนโยบายของบริษััทรับประกัน	และแบบของผู้ลิติภัณ์ฑ์์

นั�น	ๆ



	 ส่วนดอกเบ่�ยจากการก้้ย้มเงินติามกรมธุรรม์	บริษััทประกันชื้่วิติจะคิดดอกเบ่�ยทบติ้นในอัติราท่�ส้งกว่าดอกเบ่�ยท่�ใชื้้ใน

การคำานวณ์เบ่�ยประกันภัยอ่กประมาณ์	2%	ติ่อปี	ทั�งน่�	อัติราดอกเบ่�ยของแติ่ละกรมธุรรม์จะแติกติ่างกันไป	ผู้้้เอาประกัน

สามารถด้ได้จากหน้าแรกของกรมธุรรม์ประกันชื้่วิติ	ม่ขั�นติอนไม่ยุ่งยากในเร่องเอกสาร	และไม่ติ้องใชื้้บุคคลคำ�าประกัน

ส่วนการจ่ายเงินค้นก็ไม่ได้ม่ข้อบังคับเหม้อนกับก้้เงินนอกระบบ	ผู้้้เอาประกันม่อิสระในการเล้อกท่�จะชื้ำาระค้นเงินก้้	จะผู้่อน

ชื้ำาระเป็นรายงวดหร้อถ้าม่เงินก้อนเพ่ยงพอจะปิดทั�งหมดก็สามารถทำาได้ทันท่

	 สำาหรับกรณ์่ท่�ผู้้้เอาประกันไม่ชื้ำาระหน่�จนทำาให้ม้ลค่าเงินก้้และดอกเบ่�ยค้างจ่ายส้งกว่าม้ลค่าเงินสดท่�เหล้ออย้่ใน

ขณ์ะนั�น	กรมธุรรม์จะถ้กปิดและสิ�นสุดการให้ความคุ้มครองทันท่	ฉะนั�นเม่อใดท่�ผู้้้เอาประกันม่กำาลังทรัพย์มากพอท่�จะนำา

กลับไปค้น	ขอให้ร่บนำาไปชื้ำาระหน่�ให้เร็วท่�สุด	 เพ่อให้หลักประกันชื้่วิติท่�เติร่ยมไว้เพ่ออนาคติของตัิวผู้้้เอาประกันเองหร้อ

คนท่�รักนั�นไม่ส้ญหายไปหากเกิดเหติุไม่คาดคิดข่�นอย่างกะทันหัน
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มุ่งยกระดับประสบการณ์์ผ้�ใชุ�ให�ดียิ�งข้�นิ

สหประกันิชีุวิิต
เปิดตัวิเว็ิบไซต์โฉมใหม่

	 จุดเด่นของเว็บไซึ่ติ์แบ่งเป็น	3	ส่วนสำาคัญ	ดังน่�

 1) ดีไซน์สวิยงาม ทันสมัย	ด้วยการนำาเสนอภายใติ้แนวคิดคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล	พร้อมสะท้อนความเป็นอัติลักษัณ์์

ของบริษััทออกมาอย่างชื้ัดเจนผู้่านลายเส้นโค้งจากสัญลักษัณ์์ของแบรนด์ท่�ได้แฝ้งไว้ในทุกหน้าของเว็บไซึ่ติ์	พร้อมทั�งใชื้้ส่ส้ม

และนำ�าเงินเป็นธุ่มหลักของเว็บไซึ่ติ์	เพ่อสร้างความน่าสนใจให้กับผู้้้ใชื้้งาน	ติลอดจนเพ่อสร้างแบรนด์ให้เป็นท่�น่าจดจำาติ่อ

สาธุารณ์ชื้น

  ก�าวิส่้ปีที� 26	บรษัิัท	สหประกันชื้วิ่ติ	จำากดั	(มหาชื้น)	เสริมภาพลกัษัณ์อ์งคก์รยุคดจิทิลัดว้ยการเปดิติวัเวบ็ไซึ่ติ์

โฉมใหม่อย่างเป็นทางการ	ภายใต้ิช่ื้อเดมิ	WWW.SAHALIFE.CO.TH	โดยม่เป้าหมายเพ่อยกระดบัประสบการณ์์ผู้้้ใช้ื้ไปอ่กขั�น

ติอบสนองการบริการอย่างเติ็มร้ปแบบในทุกแพลติฟื้อร์ม	พร้อมอัดแน่นด้วยคอนเทนติ์ท่�หลากหลาย	ม่ประโยชื้น์ทั�งติ่อ

ผู้้้เอาประกันภัยและบุคคลทั�วไปผู้้้ใชื้้บริการ
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 2) สะดวิกฉีับไวิ เข�าถืึงง่าย	ภายในเว็บไซึ่ติ์ได้ม่การลดขั�นติอนการเข้าถ่งข้อม้ลท่�สำาคัญหลายด้าน	อาทิ	ด้านเก่�ยวกับ

บริษััท,	ด้านกรมธุรรม์ประกันชื้่วิติ,	ด้านแบบผู้ลิติภัณ์ฑ์์ประกันชื้่วิติ,	ด้านติัวแทนประกันชื้่วิติ,	ด้านการเงินและการลงทุน,	

รวมถ่งดา้นการบริการและการดาวนโ์หลดแบบฟื้อรม์ต่ิาง	ๆ 	เปน็ติน้	เพอ่ใหผู้้้ใ้ชื้บ้รกิาร	ไดแ้ก	่ผู้้เ้อาประกนัภยั	บุคคลภายนอก

ติลอดจนหน่วยงานกำากับด้แลกิจการและหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง	สามารถส้บค้นเข้าถ่งข้อม้ลในส่วนติ่าง	ๆ 	ได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว	และง่ายยิ�งข่�น

 3) รองรับทุกแพิลตฟอร์ม	เพ่อติอบสนองทุกการใชื้้งานของผู้้้ใชื้้บริการ	ให้สามารถเชื้่อมถ่งกันได้ทุกท่�ทุกเวลา	จ่งได้

ม่การพัฒนาเว็บไซึ่ติ์ให้พร้อมรองรับการใชื้้บริการบน	3	แพลติฟื้อร์มหลักในปัจจุบัน	ได้แก่	PC,	Tablet	และ	Smartphone	

อ่กทั�งยังได้วางระบบเพ่อการพัฒนาติ่อยอดติ่อไปในอนาคติอ่กด้วย

	 และนอกจากน่�ภายใติ้เว็บไซึ่ต์ิโฉมใหม่ยังม่เป้าหมายเพ่อให้เป็นแหล่งรวมหลากคอนเทนต์ิท่�น่าสนใจและม่ประโยชื้น์	

ติอบโจทย์ไลฟ์ื้สไติลค์นรุ่นใหม่ในการใชื้ช่้ื้วิติไปส่้ความก้าวหนา้อย่างมั�นคงและมค่วามสุข	รวมถ่งเปน็ส่อกลางในการเผู้ยแพร่

ประชื้าสัมพันธุ์ข่าวสารและกิจกรรมติ่าง	ๆ 	ไปยังสหกรณ์์และสมาชื้ิกทั�วประเทศ	เพ่อยกระดับประสบการณ์์การใชื้้งานใหม่ให้

กับผู้้้ใชื้้บริการให้ด่ยิ�งข่�น	

	 เว็บไซึ่ติ์	“สหประกนัชุวิีิต”	โฉมใหม่	พร้อมให้บริการทุกท่านแล้ว	วันน่�	เข้าไปท่�	WWW.SAHALIFE.CO.TH	แล้วกด

คลิกเลย!
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เฝ้้าทููลละอองพร้ะบาทู ร้ับพร้ะร้าชทูานถ้้วิยร้างวิัลชนะเลิศ

การ้แข่่งข่ันกอล์ฟการ้กุศล

นำาเสนอแบบปร้ะกัน สอ.ตำำาร้วิจภููธร้ภูาค 2

 สมเด็จำพิระกนิษัฐาธิราชุเจำ�า กรมสมเด็จำพิระเทพิรัตนราชุสุดาฯ สยามบรมราชุกุมารี	เสด็จลง	ณ์	ศาลาดุสิดาลัย

สวนจิติรลดา	พระราชื้วังดุสิติ	เม่อวันท่�	26	มิถุนายน	พ.ศ.2563	พระราชื้ทานพระราชื้วโรกาสให้นำาคณ์ะผู้้้บริหารจาก	บริษััท

สหประกันชื้่วิติ	จำากัด	(มหาชื้น)	นำาโดยพลติำารวจเอก	นิพจน์	ว่ระสุนทร	ประธุานกรรมการ	และนายสหพล	สังข์เมฆ

กรรมการผู้้จ้ดัการ	เฝ้า้ทล้ละอองพระบาท	รับพระราชื้ทานถ้วยรางวัลชื้นะเลิศประเภททม่	ในการแข่งขนักอลฟ์ื้การกุศลชื้งิถว้ย

พระราชื้ทาน	 สมเด็จพระกนิษัฐาธุิราชื้เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตินราชื้สุดาฯ	 สยามบรมราชื้กุมาร่	 ดำาเนินการจัดการแข่งขัน

โดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์์ออมทรัพย์ข้าราชื้การกระทรวงศ่กษัาธุิการ	 ซึ่่�งจัดการแข่งขันเม่อวันท่�	 23	 ธุันวาคม	

2562	ณ์	สนามกอล์ฟื้ธุ้ปะเติม่ย์	อำาเภอลำาล้กกา	จังหวัดปทุมธุาน่

 บริษััท สหประกันชีุวิิต จำำากัด (มหาชุน) โดยนางรัชุนีพิร พิึงประสพิ รองกรรมการผู้้�จัำดการ	และคณ์ะ	เข้าพบ

พิลตำารวิจำตรี มานะ อินพิิทักษั์ ผู้้�บังคับการอำานวิยการตำารวิจำภ้ธร ภาค 2 / กรรมการสหกรณ์ออมทรัพิย์ตำารวิจำภ้ธร

ภาค 2 จำำากัด จำังหวิัดชุลบุรี	เพ่อนำาเสนอแบบประกันชื้่วิติคุ้มครองสินเชื้่อให้คณ์ะกรรมการของสหกรณ์์ได้พิจารณ์าเพ่อใชื้้

เปน็หลกัประกันความเส่�ยงให้กบัสมาชื้กิของสหกรณ์ใ์นโอกาสต่ิอไป	ณ์	สำานกังานสหกรณ์อ์อมทรัพยต์ิำารวจภธุ้ร	ภาค	2	จำากดั	

จังหวัดชื้ลบุร่	วันท่�	18	พฤษัภาคม	2563
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นำาเสนอผลิตำภูัณ์ฑ์์ สคน.ม.ร้าชภูัฎสวินสุนันทูา

มอบสินไห่ม สอ.สำานักปลัดนายกร้ัฐมนตำร้ี

 บริษััท สหประกันชุีวิิต จำำากัด (มหาชุน) โดย นางรัชุนีพิร พิึงประสพิ รองกรรมการผู้้�จัำดการ และนายสายัน

การามา ผู้้�จำัดการส่วินส่งเสริมการตลาด 2	ประชุื้มร่วมกับคณ์ะกรรมการสหกรณ์เครดิตย้เนี�ยนมหาวิิทยาลัยราชุภัฏ

สวินสุนันทา จำำากดั	ผู้า่นแอพพลเิคชัื้�น	google	meet	พรอ้มนำาเสนอผู้ลติิภณั์ฑ์ค์ุม้ครองสนิเชื้อ่ใหค้ณ์ะกรรมการของสหกรณ์์

พิจารณ์า	ผู้ลปรากฎว่าคณ์ะกรรมการสหกรณ์์ฯม่มติิให้สมาชิื้กใชื้้บริการประกันชื้่วิติคุ้มครองสินเชื้่อกับบริษััทสหประกันชื้่วิติ

เม่อวันท่�	22	พฤษัภาคม	2563

 นายสหพิล สงัข์เมฆ กรรมการผู้้�จัำดการ บริษััท สหประกันชุวิีิต จำำากัด (มหาชุน) พิร�อมด�วิย นายฐาปกรณ์ ภ้วิมาส

รองกรรมการผู้้�จำัดการ	และคณ์ะ	มอบสินไหมทดแทน	จำานวน	1,393,008.89	บาท	 ให้แก่	นายพิีระ ทองโพิธิ� ประธาน

กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพิย์สำานักปลัดนายกรัฐมนตรี จำำากัด	ผู้้้รับผู้ลประโยชื้น์แทน	นางศุภาพิชื้ญ์	จันทราภรณ์์	สมาชื้ิก

ของสหกรณ์์ท่�เส่ยชื้่วิติ	และได้มอบความไว้ใจให้สหประกันชื้่วิติจัดสวัสดิการคุ้มครองความเส่�ยงให้	โดยม่นายไพบ้ลย์

ดอนศร่จันทร์	ผู้้้จัดการและคณ์ะ	ร่วมเป็นสักข่พยาน	ณ์	สำานักปลัดสำานักนายกรัฐมนติร่	แขวงจิติรลดา	กรุงเทพฯ	เม่อวันท่�

12	มิถุนายน	2563
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มอบสินไห่มทูดแทูน สอ.ตำำาร้วิจตำร้ัง

มอบสินไห่ม สอ.ค่ายอิงคยุทูธบร้ิห่าร้

 ร�อยตำารวิจำเอก ประสิทธิ� ประกอบกิจำ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพิย์ตำารวิจำตรัง จำำากัด	เป็นติัวแทนจาก	บริษััท

สหประกนัชุวิีิต จำำากัด (มหาชุน)	มอบสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของ	ร้อยติำารวจเอก	สมพงศ์	สุดฉิม	จำานวน	1,388,800	บาท

สมาชื้ิกของสหกรณ์์ออมทรัพย์ติำารวจติรัง	จำากัด	ท่�เส่ยชื้่วิติและไว้วางใจให้สหประกันชื้่วิติจัดสวัสดิการประกันชื้่วิติให้	โดยม่

นายพิรเทพิธำารงศ ์ทวินทอง ผู้้�จำัดการสว่ินสง่เสริมการตลาด	และคณ์ะจาก	บมจ.สหประกนัชื้ว่ติิ	พรอ้มด้วยคณ์ะกรรมการ

และผู้้้จัดการของสหกรณ์์ร่วมเป็นสักข่พยาน	ณ์	ห้องประชุื้มสหกรณ์์ออมทรัพย์ติำารวจติรัง	จำากัด	จังหวัดติรัง	วันท่�	28	

พฤษัภาคม	2563

 นางสาวิจำิตติรัตน์ สุขจำันทร์ ผู้้�จำัดการ สหกรณ์ออมทรัพิย์ค่ายอิงคยุทธบริหาร จำำากัด จำังหวิัดปัตตานี เป็นตัวิแทน

จำาก บริษััท สหประกันชุีวิิต จำำากัด (มหาชุน)	มอบสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของ	ร.ท.สุนันท์	สาหลำา	และ	ทายาทของ

	จ.ส.อ.ประเสริฐ	แก้วอินทร์	สมาชื้ิกของสหกรณ์์ท่�เส่ยชื้่วิติ	และไว้วางใจให้สหประกันชื้่วิติจัดสวัสดิการประกันชื้่วิติให้	โดยม่	

จ.ส.อ.สามารถ	เบอ้นสันเทย่ะ	พรอ้มดว้ย	ร.ติ.ชัื้ยวฒัน	์สทุธุกิลุ	กรรมการและเจ้าหนา้ท่�ของสหกรณ์	์รวมทั�งนายพรเทพธุำารงศ์	

ทวนทอง	ผู้้้จัดการส่วนส่งเสริมการติลาด	บมจ.สหประกันชื้่วิติ	ร่วมเป็นสักข่พยาน	ณ์	สหกรณ์์ออมทรัพย์ค่ายอิงคยุทธุบริหาร	

จำากัด	จังหวัดปัติติาน่	วันท่�	15	มิถุนายน	2563
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 สวิัสดีค่ะ คุณ์ผู้้้อ่าน	หน้เมย์มารายงานติัวค่ะ	เพิ�งได้

ม่โอกาสเข่ยนเร่องราวด่	ๆ 	ลงในวารสาร	“สำหไลฟ์์”	เป็นฉบับแรก

	ก่อนอ่นหน้เมย์ติ้องขอฝ้ากเน้�อฝ้ากติัวด้วยนะคะ	ชื้่วงน่�ถ้อว่าอย้่

ในช่ื้วงท่�ทุกท่านต้ิองด้แลรักษัาสุขภาพ	 และรักษัาความสะอาด

กันเป็นอย่างยิ�งเพราะทั�วโลกกำาลังติกอย้่ในสถานการณ์์การแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรน่า	2019	(COVID-19)	ซึ่่�งได้คร่าชื้่วิติของ

ประชื้ากรทั�วโลกติอนน่�มากถ่ง	5.48	แสนราย	โดยข้อม้ลปัจจุบัน

ม่ประชื้ากรไทยรวมอย้่ด้วยถ่ง	 58	 ราย	 ทำาให้หน้เมย์หวนคิดว่า

ทุกคนท่�เกิดมาบนโลกน่�ล้วนติกอย้่ภายใติ้กฎแห่ง	 “อนิจจังิ”	 ค้อ	

ความไม่เท่�ยงนั�นเอง	แล้วเราจะทำาอย่างไร	หากวันหน่�งเรากลาย

เป็นหน่�งในสถิติิดังกล่าว	ครอบครัว	คนรัก	บุติร	หร้อบุคคลท่�อย้่

ในความด้แลของเราจะเป็นอย่างไร	 “การประกันชุีวิิต”	 คงจะ

เป็นคำาติอบท่�ด่ท่�สุดท่�จะทำาให้เราคลายความกังวลใจ	 เพราะหาก

วันหน่�งเราไม่อย้่บนโลกใบน่�	 บุคคลท่�อย้่ในอุปการะของเราจะได้

ม่หลักประกันจากเงินติามสัญญาประกันชื้่วิติท่�เราทำาไว้	หร้อหาก

เราติ้องทุพพลภาพจนไม่สามารถหาเล่�ยงช่ื้พได้แล้วก็ไม่ต้ิองเป็น

ภาระกับผู้้้อ่น	 เพราะได้รับเงินติามสัญญาประกันช่ื้วิติ	 ซ่ึ่�งก็แล้ว

แติ่กรมธุรรม์ท่�เราได้เล้อกทำาว่าจะให้ความคุ้มครองเราแบบใด

	 ในกรณ์่ของสัญญาประกันช่ื้วิตินั�น	 ถ้าพ้ดเพ่อให้ทำาความ

เข้าใจง่าย	ๆ	แบบภาษัานักกฎหมายก็ค้อเม่อได้ทำาสัญญาประกัน

ช่ื้วิติแล้วหากผู้้้เอาประกันช่ื้วิติถ่งแก่ความติายอันเป็นเง่อนไข

ของการใช้ื้เงนิติามกรมธุรรม	์ผู้้ร้บัประกนักต็ิอ้งใช้ื้เงนิติามสญัญา

ประกันช่ื้วิติให้แก่ผู้้้รับประโยชื้น์ท่�ผู้้้เอาประกันช่ื้วิติได้ระบุไว้ใน

สัญญาประกันช่ื้วิติติามข้อติกลงในสัญญา	 แติ่หากความติาย

ดังกล่าวได้เกิดข่�นเพราะการกระทำาอันเป็นความผู้ิดของบุคคล

ภายนอก	บริษััทประกันชื้่วิติซึ่่�งได้ใชื้้เงินติามสัญญาไปแล้วไม่อาจ

จะเร่ยกเอาคา่สนิไหมทดแทนจากบคุคลภายนอกผู้้ท้ำาใหเ้กิดมรณ์ะ

ได้ติามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณ์ิชื้ย์ค่ะ	ห้อ!!!	หน้เมย์คิดวา่

หน้เมย์อธุิบายเร่องง่ายให้เป็นเร่องยากหร้อเปล่า		

	 เอาเป็นว่า	หลักของสัญ่ญ่าประกันชุีวิิตเป็นสัญ่ญ่าที�ตั�ง

อย้่บนพิื�นฐานแห่ง “ควิามสุจำริตยิ�ง”	กล่าวได้ว่า	ค้่สัญญาติ้อง

ปฏิบัิติต่ิิอกันโดยสุจริติ	โดยเฉพาะอย่างยิ�งผู้้เ้อาประกนัช่ื้วิติซ่ึ่�งเปน็

ผู้้้เสนอขอทำาสัญญาประกันช่ื้วิติกับบริษััทประกันและเป็นผู้้้ทราบ

ขอ้เทจ็จริงทั�งหมดเก่�ยวกบัเหติทุ่�เอาประกนั	จง่เปน็หนา้ท่�ของผู้้เ้อา

ประกันช่ื้วิติท่�จะติ้องเปิดเผู้ยข้อเท็จจริงท่�สมควรจะติ้องเปิดเผู้ย

กับบริษััทประกันช่ื้วิติทราบในใบคำาขอเอาประกัน	 เพ่อประโยชื้น์

ในการพิจารณ์าของบริษััทประกันว่า	 สมควรจะรับประกันหร้อไม่	

หร้อกำาหนดเง่อนไขจำานวนเบ่�ยประกันให้ส้งติำ�าเพ่ยงใด	หากผู้้เ้อา

ประกันไม่เปิดเผู้ยข้อเท็จจริงก็เท่ากับเป็นการผู้ิดหน้าท่�และอาจม่

ผู้ลถ่งสัญญาท่�ได้ติกลงทำากันไว้ด้วยค่ะ

 ฉีบับนี� หน้เมย์ขอจำบเพิียงเท่านี�ก่อน ฉีบับหน�าหน้เมย์จำะหาเร่องราวิดี ๆ เกี�ยวิกับการทำาประกันชุีวิิตมาฝ่ากท่านผู้้�อ่าน

ใหม่นะคะ หรือหากท่านมีปัญ่หาข�อกฎหมาย หรือมีข�อสงสัยประการใด หรือจำะติชุมบทควิามกฎหมายประกันชุีวิิตก็สามารถื

ติดต่อมาได�ที� legal@sahalife.co.th สำาหรับฉีบับนี� สวิัสดีค่ะ
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หมายเหตุ : เอกสารนี้เปนการสรุปผลประโยชนโดยสังเขป ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุมครองอยางสมบูรณจะถูกระบุอยูในกรมธรรม ผูเอาประกันควรทำความเขาใจ

ความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่สหกรณที่ทานเปนสมาชิก หรือที่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เกื้อทรัพยเฉพาะกาล
(ชำระเบี้ยรายป) จำนวนเงินเอาประกันคงที่

สมาชิกผูกูเงินกับสหกรณ
สมาชิกสมทบ และบุคคลในครอบครัว
บุคคลทั่วไป

สมาชิกผูกูเงินกับสหกรณ
สมาชิกสมทบ และบุคคลในครอบครัว
บุคคลทั่วไป

การรับประกันภัย

ความคุมครอง

คุมครองกรณีเสียชีวิต 24 ชั่วโมงทั่วโลก

แบบประกัน

ชำระเบี้ยประกันภัยรายป คุมครองตลอดระยะเวลาเอาประกัน 
ระยะเวลาเอาประกันตั้งแต 3 ถึง 19 ป ดวยทุนประกันคงที่
ระยะเวลาเอาประกันเมื่อรวมกับอายุผูเอาประกันแลวตองไมเกิน 75 ปี

เปนผูกูเงิน หรือสมาชิกที่ไมไดกูเงิน หรือสมาชิกสมทบ หรือบุคคลในครอบครัวของสมาชิก
หรือบุคคลทั่วไป มีอายุระหวาง 15 – 70 ป 
ผูขอเอาประกันกรอกใบคำขอฯ (ฉบับผูขอเอาประกันภัย) การแถลงสุขภาพเปนปจจัยหนึ่งในการ
พิจารณารับประกัน หรือพิจารณาจายเงินตามสัญญาประกันภัย
ชำระเบี้ยประกันภัยปแรกเมื่อเริ่มขอเอาประกัน และชำระเมื่อถึงกำหนดทุก ๆ  ป

การตรวจสุขภาพ

สิทธิการหักลดหยอนภาษีเงินได

กรมธรรมท่ีมีระยะเอาประกันต้ังแต 10 ปเปนตนไป จำนวนเบ้ียประกันท่ีชำระสามารถนำไปหักลดหยอน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดสูงสุดไมเกิน 100,000 บาท

ขอยกเวนความคุมครอง

ฆาตัวตายในปแรกของการทำประกัน
ถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
ไมเปดเผยขอความจริงหรือแถลงขอความอันเปนเท็จ บริษัทมีสิทธิ์บอกลางสัญญาภายใน 2 ป
นับจากวันทำสัญญา

การตรวจสุขภาพตามที่กำหนด
บริษัทจะจายคาตรวจสุขภาพใหเฉพาะรายท่ีบริษัทกำหนดใหตองตรวจ หรือขอใหมีการตรวจเพ่ิมเติม

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

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปกรมธรรมที่

คุมครองการเสียชีวิตตามทุนประกันตลอดสัญญา
ครบสัญญา
ไมมีเงินคืน

100,000 ฿

ความคุมครองของกรมธรรมคงที่ตลอดสัญญา

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)
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หมายเหตุ : เอกสารนี้เปนการสรุปผลประโยชนโดยสังเขป ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุมครองอยางสมบูรณจะถูกระบุอยูในกรมธรรม ผูเอาประกันควรทำความเขาใจ

ความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่สหกรณที่ทานเปนสมาชิก หรือที่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เกื้อทรัพยเฉพาะกาล
(ชำระเบี้ยรายป) จำนวนเงินเอาประกันคงที่

สมาชิกผูกูเงินกับสหกรณ
สมาชิกสมทบ และบุคคลในครอบครัว
บุคคลทั่วไป

สมาชิกผูกูเงินกับสหกรณ
สมาชิกสมทบ และบุคคลในครอบครัว
บุคคลทั่วไป

การรับประกันภัย

ความคุมครอง

คุมครองกรณีเสียชีวิต 24 ชั่วโมงทั่วโลก

แบบประกัน

ชำระเบี้ยประกันภัยรายป คุมครองตลอดระยะเวลาเอาประกัน 
ระยะเวลาเอาประกันตั้งแต 3 ถึง 19 ป ดวยทุนประกันคงที่
ระยะเวลาเอาประกันเมื่อรวมกับอายุผูเอาประกันแลวตองไมเกิน 75 ปี

เปนผูกูเงิน หรือสมาชิกที่ไมไดกูเงิน หรือสมาชิกสมทบ หรือบุคคลในครอบครัวของสมาชิก
หรือบุคคลทั่วไป มีอายุระหวาง 15 – 70 ป 
ผูขอเอาประกันกรอกใบคำขอฯ (ฉบับผูขอเอาประกันภัย) การแถลงสุขภาพเปนปจจัยหนึ่งในการ
พิจารณารับประกัน หรือพิจารณาจายเงินตามสัญญาประกันภัย
ชำระเบี้ยประกันภัยปแรกเมื่อเริ่มขอเอาประกัน และชำระเมื่อถึงกำหนดทุก ๆ  ป

การตรวจสุขภาพ

สิทธิการหักลดหยอนภาษีเงินได

กรมธรรมท่ีมีระยะเอาประกันต้ังแต 10 ปเปนตนไป จำนวนเบ้ียประกันท่ีชำระสามารถนำไปหักลดหยอน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดสูงสุดไมเกิน 100,000 บาท

ขอยกเวนความคุมครอง

ฆาตัวตายในปแรกของการทำประกัน
ถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
ไมเปดเผยขอความจริงหรือแถลงขอความอันเปนเท็จ บริษัทมีสิทธิ์บอกลางสัญญาภายใน 2 ป
นับจากวันทำสัญญา

การตรวจสุขภาพตามที่กำหนด
บริษัทจะจายคาตรวจสุขภาพใหเฉพาะรายท่ีบริษัทกำหนดใหตองตรวจ หรือขอใหมีการตรวจเพ่ิมเติม

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

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปกรมธรรมที่

คุมครองการเสียชีวิตตามทุนประกันตลอดสัญญา
ครบสัญญา
ไมมีเงินคืน

100,000 ฿

ความคุมครองของกรมธรรมคงที่ตลอดสัญญา

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)



	 เป็นประสบการณ์์ใหม่ของชื้่วิติ	และของคนไทยทุกคนท่�ได้เห็นภาพหลาย	ๆ 	ภาพท่�ไม่เคยเห็นมาก่อน	เร่องประกาศเคอร์ฟื้ิวใน

สถานการณ์์ปกติิ	เล่อนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล	งดฉลองเทศกาลสงกรานติ์	และอ่กหลาย	ๆ	เร่อง	แติ่ก็เป็นเร่องท่�รับได้	

เพราะม่เหติุจำาเป็น	นั�นค้อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า	2019	หร้อ	โควิด-19

	 ส่วนใครจะได้อะไรเป็นบทเร่ยนจากสถานการณ์์น่�ไม่มากก็น้อย	แติ่ก็เชื้่อว่าติ้องม่ผู้ลกระทบกับทุกๆ	ชื้่วิติ	แติ่ถ้าเราร้้ว่าจะม่โรค

รา้ยเกดิข่�นและใหเ้วลาเติร่ยมตัิว	เราควรจะเติร่ยมหร้อทำาอะไรไวก้อ่นความเดอ้ดร้อนหร้อความยากลำาบากกค็งจะไดล้ดลง	ทำาใหน้ก่ถ่ง

คำาพ้ดของสติ่ฟื้จอฟื้ฟื้์	ท่�กล่าวเป็นข้อคิดของชื้่วิติว่า	“ถ้าวันน่�เป็นวันสุดท้ายของชื้่วิติ	เราอยากจะทำาอะไรมากท่�สุด	และอะไรท่�เราจะ

ไม่ทำา”

 เร่องแรกเลย เป็นเร่องของธรรมชุาต	ิเราม่ความสุขสลับกับความทุกข์	ไม่ม่สุขหร้อทุกข์ถาวร	เวลาเราม่ความสุขหร้อม่ความ

ทุกข์	ก็ให้เชื้่อว่าเด่�ยวก็ผู้่านไป	เม่อม่เร่องแย่	ๆ	ก็เชื้่อเถอะว่าสถานการณ์์แย่	ๆ	นั�น	จะไม่อย้่กับเราจนวันติาย	น่าเส่ยใจท่�ได้ยินข่าวว่า	

บางคนทนไม่ได้ถ่งกับฆ่าติัวติายท่�ไม่ได้รับเงินเย่ยวยาจากรัฐบาลห้าพันบาท	คิดให้ด่เราม่ค่าแค่ห้าพันบาทเท่านั�นหร้อ

 2. เราสร�างนิสัยเป็นทาสของเงินหรือเปล่า	ถ้าเราฝ้ึกใหม่สร้างนิสัยพอใจกับชื้่วิติท่�ม่อย้่	เชื้่นรถยนติ์ใชื้้ย่�ห้ออะไรก็พอใจกับ

รถคนันั�น	นาฬกิาย่�หอ้อะไรกพ็อใจกบัเร้อนนั�น	การเลกิเปน็ข่�ขา้เงนิกใ็หป้ฏิบิตัิติิามทฤษัฏิเ่ปน็อย้อ่ยา่งพอเพ่ยงของในหลวงรชัื้กาลท่�	9	

เม่อเราร้้จักพอม่รายได้เท่าไรก็พอ		เราติ้องร้้จักใชื้้จ่ายแติ่พอด่	ติ้องเหล้อเงินเก็บไว้ใชื้้ในยามฉุกเฉิน	หร้อในยามวิกฤติ

 3. ต�องฝ่ึกทางด�านอารมณ์ (Emotion)	การฝ้ึกด้านอารมณ์์สำาคัญมากในยามวิกฤติ	ติัวอย่างท่�เราเห็นข่าวทางโซึ่เซึ่่ยลม่เด่ย

	ซึ่่�งข่าวสารติ่าง	ๆ	ออกส้่สังคมไวมาก	บางท่แค่อารมณ์์ชื้ั�วว้บ	ผู้ลค้อถ้าเป็นข่าวแล้วม่ความเส่ยหายเกิดข่�นจะไม่สามารถแก้ไขได้	ดัง

นั�นต้ิองฝึ้กควบคุมอารมณ์์ของตินเอง	เพราะในยามวิกฤติความเคร่ยดเกิดข่�นได้ง่าย	เทคนคิการควบคุมอารมณ์์	เช่ื้น	ฝึ้กเป็นคนเล็ก	ๆ

อย่าเป็นคนติัวใหญ่	ฝ้ึกเป็นคนธุรรมดา	ฝ้ึกเป็นคนไม่สะสม	ยกเว้นสะสมความด่		ฝ้ึกเป็นคนนิ�ง	ๆ	ไม่พ้ดมาก	พ้ดแติ่สิ�งด่	ๆ	ฝ้ึกเป็น

คนง่าย	ๆ	สบาย	ๆ	เป็นติ้น

 4. สุขภาพิ	เราสามารถจ้างใครมาขับรถยนติ์ราคาแพง	ๆ 	ให้เราได้	เราสามารถจ้างคนมาเฝ้้าบ้านหร้	ๆ 	ของเราได้	เราสามารถ

จ้างคนมาชื้่วยหร้อมาทำางานแทนเราได้	แติ่เราไม่สามารถจ้างใครมาป่วยแทนเราได้	เราติ้องด้แลติัวเราเอง	ในชื้่วงวิกฤติโควิด19	น่�

	 ทำาให้ผู้มร้้ส่กรักติัวเองมากข่�น	 ผู้มเริ�มฝ้ึกออกกำาลังกายมากข่�น	 ฝ้ึกพักผู้่อนให้เป็นเวลามากข่�น	 เราติ้องรักษัาสุขภาพของเราติั�งแติ่

ขณ์ะท่�เราม่สุขภาพท่�ด่อย้่	อย่าไปด้แลเม่อเราสุขภาพไม่ด่แล้ว

 5. เร่องครอบครัวิ	ความสุขความอบอุ่นของครอบครัว	ให้ความรักความสุขในครอบครัวอย่างสมำ�าเสมอ	สถานการณ์์ไม่คาด

คิดอาจทำาให้เราติ้องพลากจากกัน	ดังนั�นติ้องสร้างความสมบ้รณ์์ในครอบครัวในขณ์ะท่�ยังไม่ม่อุปสรรค	หนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กัน	

รักเพ่อนรักมิติร	สร้างสัมพันธุ์กันไว้ให้ด่	เพราะการลาจากโดยไม่ได้รำ�าลา	เป็นเร่องท่�น่าเส่ยดายยิ�งนัก
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นใงวคุฮ

โดย...

ฐิรสเะรปงอว  นจรโิวโรจ  วองประเสริฐ
New NormalNew NormalNew Normal

วิิถีีชีีวิิตปกติแบบใหม่่วิิถีีชีีวิิตปกติแบบใหม่่

 สรุปแล�วิ ก็ชุีวิิตเรานั�นแหละ แต่ปรุงปรับตามกาลเวิลาเป็น “วิิถีืชุีวิิตปกติแบบใหม่” (New Normal) เป็นวิิถีืนวิตกร

รมชุีวิิต ทำาชุีวิิตในทุก ๆ ส่วินให�ดียิ�งขึ�น และละเลิกสิ�งหรือการปฏิบัติที�ไม่ดี  ชุีวิิตจำะมีควิามสุขครับ



 หลังจำากที�มีการรณรงค์เร่อง การลดใชุ�ถืุงพิลาสติกแล�วิหันมาใชุ�ถืุงผู้�าแบบใชุ�ซำ�า (Reusable bag) เวิลาไปซื�อของตาม

สถืานที�ต่าง ๆ ทำาให�หลายคนพิกถืุงผู้�าไปซื�อของตามตลาดหรือซ้เปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ กันมากขึ�น

 แตร่้�หรือไม่?	ว่าการใส่อาหารทุกประเภทท่�ซึ่้�อ	แลว้นำามาใส่รวมกันในถุงเดย่วกนันั�น	ทำาให้ผู้้บ้ริโภค “เสี�ยงต่ออาหารเป็นพิิษั”

อันเน่องมาจากเชื้้�อโรคแบคท่เร่ยได้ด้วย	

	 ซึ่่�งเร่องน่�สำานักงานมาติรฐานอาหารสหราชื้อาณ์าจักร	(Food	Standard	Agency	–	FSA)	ได้ให้คำาแนะนำาไว้ว่าควรแยกถุงใส่

อาหารสด	จำาพวกเน้�อสัติว์	ปลา	ผู้ัก	และไข่	ออกจากอาหารพร้อมรับประทาน	หร้อของใชื้้ในบ้าน	และไม่ควรนำาถุงท่�เคยใส่อาหารสด

แล้ว	มาใส่อาหารพร้อมรับประทาน	หร้อของใชื้้ในบ้านเป็นอันขาด	เพราะในอาหารสดจะม่เชื้้�อโรคปนเป้�อนอย้่	จ่งอาจเป็นสาเหติุของ

การเกิดอาหารเปน็พษิั	แมว้า่เน้�อสตัิวท่์�ซึ่้�อติามซ้ึ่เปอรม์ารเ์กต็ิจะหอ่หุม่ดว้ยพลาสติกิแลว้กต็ิาม	แติเ่ช้ื้�อจลุนิทร่ยอ์าจติดิอย้บ่นห่บหอ่ท่�

บรรจุได้	โดยเฉพาะแบคท่เร่ยท่�ม่ชื้่อว่า	E.coli	(อ่.โคไล)	ซึ่่�งเป็นแบคท่เร่ยท่�พบในลำาไส้ของสัติว์และมนุษัย์	ซึ่่�งจะถ้กขับออกมาพร้อม

กบัอุจจาระ	และมห่ลายร้อยสายพันธุุ	์ซ่ึ่�งบางสายพันธุุม์อั่นติรายและเปน็สาเหตุิใหเ้กดิอาการทอ้งเส่ย	ท้องร่วง	และถา่ยอุจจาระเหลว

หร้อเป็นนำ�าได้

 ดังนั�น วิิธีป้องกันเชุื�อโรคเหล่านี� นอกจำากแยกถืุงใส่ของสดแล�วิ ถืุงผู้�าที�นำาไปใส่ของสดก็ควิรซักทำาควิามสะอาดเป็น

ประจำำา เพิ่อฆ่าเชุื�อแบคทีเรียที�ติดอย้่ตามถืุงด�วิย
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“ถุุงผ้้า”“ถุุงผ้้า” ใส่่อาหารส่ด ใส่่อาหารส่ด

เส่่�ยงต่่อ เส่่�ยงต่่อ “อาหารเป็น็พิษิ”“อาหารเป็น็พิษิ”

รู้้�หรู้ือไม่่รู้้�หรู้ือไม่่

ขอขอบคุณ์ข้อม้ลจาก	:	www.sanook.com
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	 หลังจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19	ในประเทศเริ�มด่ข่�น	ประกอบกบัภาครฐัได้ผู้่อนคลายมาติรการ

ล็อกดาวน์ลงบ้างแล้ว	ทำาให้หลายๆ	คนท่�ติ้องกักติัวอย้่บ้านมาเป็นเด้อน	เริ�มท่�จะมองหาท่�เท่�ยวชื้ิล	ๆ 	ไว้เปล่�ยนบรรยากาศ	ซึ่่�ง

ก็พอด่กับท่�กรุงเทพฯ	ม่สวนลอยฟื้้าแห่งแรกอย่าง “พิระปกเกล�าสกายปาร์ค”	หร้อ	“สวินลอยฟ้าเจำ�าพิระยา”	เอาไว้เป็น

แหล่งพักผู้่อนและออกกำาลังกาย	โดยเปิดให้ประชื้าชื้นได้เข้าใชื้้บริการเป็นท่�เร่ยบร้อยแล้ว	ติั�งแติ่วันท่�	24	มิถุนายน	2563

	 โดยเปดิเปน็พ้�นท่�สาธุารณ์ะสำาหรบัทกุคน	ได้เข้ามาพกัผู้อ่นและออกกำาลงักาย	ดม่ดำ�าไปกบัววิและบรรยากาศของแมน่ำ�า

เจ้าพระยา	มองไปจุดไหนก็เห็นสถานท่�ท่องเท่�ยวสำาคัญของกรุงเทพฯ	อย่างพระปรางค์วัดอรุณ์ฯ	พระบรมธุาติุมหาเจด่ย์	วัด

ประยุรฯ	วัดซึ่างติาคร้้ส	ชืุ้มชื้นกุฎ่จ่น	สะพานพุทธุ	ไปรษัณ์่ยาคาร	ยอดพิมาน	ไอคอนสยาม	และสามารถมองไกลไปได้ถ่งติ่ก

ส้ง	ๆ	ย่านสามย่านอ่กด้วย	โดยได้ออกแบบให้เป็นทางเดินและทางจักรยาน	ยาว	280	เมติร	กว้าง	8.50	เมติร	พร้อมติิดติั�ง

ราวกันติกส้ง	2-3	เมติร	ม่ลิฟื้ติ์สำาหรับผู้้้พิการและผู้้้ส้งอายุ	รวมถ่งม่ท่�นั�งพักผู้่อนเพ่อชื้มวิวกลางแม่นำ�าเจ้าพระยาท่�สวยงาม

	 นอกจากน่�	พิระปกเกล�าสกายปาร์ค	ยังเชื้่อมติ่อการสัญจรระหว่างฝ้ั�งธุนบุร่และฝ้ั�งพระนคร	 พร้อมทั�งเชื้่อมติ่อพ้�นท่�

และส่งเสริมภ้มิทัศน์ย่านกะด่จ่น-คลองสาน	และสวนป่ากรุงเทพมหานครเฉลิมพระเก่ยรติิ	เชิื้งสะพานพระปกเกล้า	เขติ

คลองสาน	เข้ากับสวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ	เขติพระนคร	ติ่อเน่องไปจนถ่งบริเวณ์คลองรอบกรุงรัตินโกสินทร์	และย่านอ่น	ๆ 	

เชื้่น	พาหุรัด	ปากคลองติลาด	คลองโอ่งอ่าง	คลองถม	สะพานหัน	เป็นติ้น	ใครท่�เป็นสายเท่�ยว	บอกเลยว่าเหมาะกับการจัด

เป็นทริปเดินเล่นเท่�ยวกรุงเทพฯ	ได้สบาย

พระปกเกล้้าสกายปาร์ค

ขอขอบคุณ : ข้อม้ลและภั�พิจ�ก www.kapook.com

สวินิสาธิารณ์ะลอยฟ้้าสวินิสาธิารณ์ะลอยฟ้้า
ข�ามแม่นิำ�าเจั�าพระยาข�ามแม่นิำ�าเจั�าพระยา



พร�อมเปิดทุกชุ่องทางออนิไลน์ิพร�อมเปิดทุกชุ่องทางออนิไลน์ิ

Website         :   www.sahalife.co.th
Facebook      :   สหประกัันชีีวิิต
Line                :   @Sahalife
Instagram     :   sahalife_insurance
Twitter           :   สหประกัันชีีวิิต
Youtube         :   Sahalife Channel

เพื�อให�เรา... เพื�อให�เรา... เชืุ�อมถ้ืงกันิเชืุ�อมถ้ืงกันิ

สหประกันิชีุวิิต




