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 ทุั่กวันนี�คนเราต้องิเจึอกับความเสี�ยังิภัยัในรูป็แบบต่างิ ๆ กันมากข่�น ไม่ว่า

จึะเป็็นโรคภัยัไข้เจ็ึบทีั่�นับวันจึะรุนแรงิมากข่�น เช่้น โรคโควิดั 19 รวมไป็ถ่ึงิภัยัจึาก

อุบัติเหตุต่างิ ๆ โดัยัเฉพื่าะอุบัติเหตุบนท้ั่องิถึนน เน่องิจึากปั็จึจุึบันมีจึำานวนรถึทีั่�เพิื่�ม

ข่�นมากมายั หรือภัยัจึากธรรมช้าติ เช่้น นำ�าท่ั่วม แผู่้นดิันไหว ดัังินั�น จึะเห็นได้ัว่าชี้วิต

ของิคนเรานั�นมีความไม่แน่นอนเอาเสียัเล่ยั การป็ระกันภัยัจ่ึงิมีความสำาคัญมากยิั�งิ

ข่�น ผูู้้คนให้ความสำาคัญมากข่�น เห็นได้ัจึากการทีั่�โรคโควิดั 19 ระบาดัในช่้วงิแรก ๆ

คนไทั่ยัจึำานวนมากทีั่�แตกต่น แล่ะกลั่วโรคนี� ส่งิผู้ล่ให้การป็ระกันโรคโควิดั 19 กล่ายั

เป็็นกระแส แล่ะผูู้้คนต่างิพูื่ดัถ่ึงิเป็็นจึำานวนมาก เกิดัป็รากฏิการณ์ทีั่�คนแห่ซืึ่�อป็ระกัน

โควิดั 19 อย่ัางิล้่นหล่าม ธุรกิจึป็ระกันภัยัมีความค่กคักเป็็นอย่ัางิมาก

 การป็ระกันภัยัจ่ึงิเป็็นเคร่องิมือในการบริหารความเสี�ยังิวิธีหน่�งิ ซ่ึ่�งิจึะโอนความ

เสี�ยังิภัยัของิผูู้้เอาป็ระกันภัยัไป็สู่บริษัทั่ป็ระกันภัยั เม่อเกิดัความเสียัหายัข่�น บริษัทั่

ป็ระกันภัยัจึะช้ดัใช้้ค่าสินไหมทั่ดัแทั่นตามความคุ้มครองิในกรมธรรม์ป็ระกันภัยัให้แก่ผูู้้

เอาป็ระกันภัยั โดัยัทีั่�ผูู้้เอาป็ระกันภัยัจึะต้องิช้ำาระเบี�ยัป็ระกันภัยัให้แก่บริษัทั่ป็ระกันภัยั

ตามทีั่�ได้ัตกล่งิกันไว้ โดัยัการจ่ึายัค่าเบี�ยัป็ระกันภัยัจึะจ่ึายัในจึำานวนทีั่�เล็่กน้อยั เม่อ

เทีั่ยับกับความเสียัหายัทีั่�อาจึเกิดัข่�น โดัยับริษัทั่ป็ระกันภัยัจึะเป็็นผูู้้รับผิู้ดัช้อบต่อความ

เสียัหายัแทั่น การป็ระกันภัยัไม่ได้ัเป็็นการทั่ำาให้ความเสี�ยังิ หรืออุบัติเหตุหายัไป็ แต่

จึะช่้วยัล่ดัภาระค่าใช้้จ่ึายัแล่ะแก้ไขปั็ญหาเฉพื่าะหน้าด้ัานการเงิิน หรือถ้ึาจึะอธิบายั

ให้เห็นภาพื่ การป็ระกันภัยั ก็คือ แผู้นเฉลี่�ยัความเสี�ยังิภัยัร่วมกัน โดัยับุคคล่จึำานวน

หน่�งิตกล่งิกันว่า หากบุคคล่ในกลุ่่มนั�นได้ัรับการสูญเสียัเน่องิจึากภัยัทีั่�กำาหนดัไว้ ทุั่ก ๆ

คนในกลุ่่มจึะเฉลี่�ยัค่าสูญเสียัให้แก่ผูู้้ป็ระสบภัยั

 จึากป็ระโยัช้น์อันมากมายัของิการป็ระกันภัยัทีั่�ว่ามา หล่ายัคนคงิเห็นความ

สำาคัญของิการป็ระกันภัยัมากข่�น เพื่ราะความเสี�ยังิภัยัต่างิ ๆ อาจึจึะเกิดัข่�น หรือไม่

เกิดัข่�นก็ได้ั ไม่มีใครสามารถึรู้ล่่วงิหน้าได้ัว่า อุบัติเหตุต่างิ ๆ จึะเกิดัข่�นเม่อใดั ไม่ว่า

กับตัวเองิหรือแม้แต่คนทีั่�เรารัก การทั่ำาป็ระกันภัยัจ่ึงิเป็็นวิธีหน่�งิทีั่�จึะช่้วยัอุดัรอยัรั�ว

ของิเงิินในกระเป็าเราไม่ให้รั�วไหล่ ช่้วยัล่ดัปั็ญหาทีั่�จึะตามมาจึากความเสี�ยังิภัยัต่างิ ๆ

 ให้น้อยัทีั่�สุดัได้ั เม่อความเสี�ยังิภัยัหรืออุบัติเหตุทีั่�ไม่คาดัคิดันั�นมาถ่ึงิ เราก็จึะมีบริษัทั่

ป็ระกันภัยัมาช่้วยัดูัแล่ ช้ดัใช้้ค่าเสียัหายัให้นั�นเองิ
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 สวัสดัีพื่ี�น้องิช้าวสหกรณ์แล่ะผูู้้มีเกียัรติทั่ี�รักทัุ่กทั่่าน ผู้่านเข้าสู่คร่�งิป็ีหล่ังิของิ พื่.ศ.2563 แล่้ว หล่ายัภาคธุรกิจึต่างิเริ�ม

กล่ับมาหายัใจึกันไดั้อย่ัางิคล่่องิข่�น จึากสถึานการณ์การแพื่ร่ระบาดัของิเชื้�อไวรัสโคโรน่าหรือโควิดั 19 ในบ้านเรา ยัังิคงิมี

แนวโน้มทั่ี�ดัีโดัยัไม่มีผูู้้ติดัเชื้�อในป็ระเทั่ศติดัต่อกันมาเป็็นเวล่านาน แต่ทั่ว่าในสถึานการณ์ภาพื่รวมของิโล่กยัังิคงิน่าเป็็นห่วงิ

แล่ะควรจึะต้องิจึับตามองิอยั่างิใกล่้ช้ิดั เพื่ราะป็ฏิิเสธไม่ไดั้ว่าเม่อใดัทั่ี�โล่กยัังิคงิต้องิเผู้ช้ิญกับสภาวะดัังิกล่่าว ยั่อมไม่เป็็นผู้ล่

ดัีต่อบ้านเมืองิเราอยั่างิแน่นอนโดัยัเฉพื่าะในเร่องิของิเศรษฐกิจึ

 ยั้อนกล่ับมาทั่ี� “สห่ประกันชีวัิติ” บริษัทั่ป็ระกันช้ีวิตทั่ี�มีพื่ี�น้องิช้าวสหกรณ์มีส่วนร่วมในการเป็็นเจึ้าของิบริษัทั่แห่งินี�

กล่บัมคีวามโช้คดัอียู่ัไมน่อ้ยั เพื่ราะในช่้วงิเวล่าทั่ี�หล่ายัภาคธรุกิจึตอ้งิเผู้ชิ้ญกับสถึานการณท์ั่ี�ยัากล่ำาบาก หล่ายับริษัทั่ไมส่ามารถึ

แบกรับภาระไดั้ จึนจึำาเป็็นต้องิล่ดัจึำานวนพื่นักงิาน บางิบริษัทั่ถ่ึงิขั�นป็ดัตัวล่งิ แต่สำาหรับเรานอกจึากจึะไม่มีเร่องิดัังิกล่่าวเกิดั

ข่�นแล่้ว ยัังิคงิสามารถึดัำาเนินธุรกิจึดัูแล่สวัสดัิการป็ระกันช้ีวิตแล่ะให้บริการกับสหกรณ์แล่ะสมาช้ิกไดั้เป็็นอยั่างิดัี ดัังิเช้่นใน

สถึานการณ์ป็กติ อีกทั่ั�งิยัังิไดั้สร้างิความเช้่อมั�นให้กับสหกรณ์หล่ายัแห่งิตัดัสินใจึเล่ือกใช้้บริการในทั่ี�สุดั 

 ขณะทีั่�บริษัทั่ป็ระกันชี้วิตรายัอ่น ๆ  ก็ได้ัพื่ลิ่กวิกฤติเป็็นโอกาสสร้างิสรรค์แบบผู้ลิ่ตภัณฑ์์ป็ระกันชี้วิตคุ้มครองิโรคโควิดั 19

ออกมาโดัยัเฉพื่าะ แล่ะไดั้รับความสนใจึจึากป็ระช้าช้นอยั่างิล่้นหล่าม นับว่าในเร่องิร้ายัยัังิมีเร่องิดัีต่อผูู้้ป็ระกอบการธุรกิจึใน

แวดัวงิป็ระกันชี้วิต รวมถ่ึงิธรุกิจึอน่ ๆ  ทั่ี�สามารถึป็รับตวัไดั ้หล่งัิจึากนี�คงิตอ้งิรอดักัูนตอ่ไป็ว่าสถึานการณจ์ึะเป็น็ไป็ในทั่ศิทั่างิใดั

แล่ะคาดัหวังิเป็็นอยั่างิยัิ�งิว่าการแพื่ร่ระบาดัระล่อกใหม่จึะไม่เกิดัข่�นกับบ้านเรา 

 ทั่ั�งิหมดัถืึอเป็น็ป็ระสบการณอ์นัล่ำ�าคา่ทั่ี�เราไดัเ้รียันรู้เก็บเกี�ยัวแล่ะจึะเป็น็การสร้างิภมูคิุม้กันใหกั้บเราไดัเ้ป็น็อยัา่งิดั ีเมอ่

ต้องิเผู้ช้ิญหน้ากับสถึานการณ์ทั่ี�ยัากล่ำาบากอ่น ๆ ในอนาคต 

 สุดท้าย์นี� กระผมในนามบริษัทฯ ข้อให่้ทุกท่านใช้ชีวัิติในวัิถีให่ม่ ด้วัย์ควัามไม่ประมาท มีควัามสุข้และปลอดภัย์

กันถ้วันห่น้า ทุกคน ทุกครอบครัวั นะครับ

ในเร�องราย

ยังมีเร�องดี



4 วารสารสหประกันชีวิต

การติดัต่อส่อสาร แล่ะเทั่คโนโล่ยัีในยัุคนี� จึะติดัตามกันวันต่อวันมีอะไรใหม่ ๆ  เกิดัข่�นตล่อดัเวล่า จึ่งิทั่ำาให้เราทัุ่ก ๆ  คน

ต้องิคอยัป็รับตัวตามเทั่รนเทั่คโนโล่ยัีให้ทั่ัน จึะเรียักว่าเป็็นการป็รับตัวให้ก้าวทั่ันสมัยั หรือสอดัคล่้องิกับพื่ฤติกรรมการใช้้ช้ีวิต

ของิคนในสังิคม เพื่่อให้ธุรกิจึสามารถึดัำาเนินต่อไป็ไดั้อยั่างิมีป็ระสิทั่ธิภาพื่

         โล่กก้าวหน้าไป็ไกล่มากข่�นตามเทั่คโนโล่ยัี แล่ะพื่ฤติกรรมการใช้้งิาน ส่งิผู้ล่ให้ในแต่ล่ะช้่วงิป็ีทั่ี�ผู้่านมา เทั่คโนโล่ยัีรอบ

ดัา้นไดัม้กีารพัื่ฒนาล่ำ�าหนา้มากข่�นในทั่กุ ๆ  ดัา้น อย่ัางิสมำ�าเสมอ รวมไป็ถ่ึงิรูป็แบบการใช้้ชี้วิตของิคนในสงัิคมก็เป็ล่ี�ยันแป็ล่งิไป็

อยั่างิรวดัเร็วมากตามยัุคสมัยัทั่ี�เป็ล่ี�ยันไป็ เรียักไดั้ว่าความก้าวหน้าทั่างิเทั่คโนโล่ยัีเข้ามามีอิทั่ธิพื่ล่กับการใช้้ช้ีวิตแทั่บทัุ่กดั้าน

ยัคุดัจิึติอล่ 4.0 หรือ ยัคุ 5G กำาล่งัิเข้ามาอยัูใ่นรูป็แบบการใช้้ชี้วิตของิเราทั่กุคน ดังัินั�น บริษัทั่ สหป็ระกันชี้วิต จึำากัดั (มหาช้น)

จึ่งิไดั้มีการป็รับเป็ล่ี�ยันรูป็แบบของิเว็บไซึ่ต์หล่ัก ให้มีความสอดัคล่้องิกับธุรกิจึการบริการในป็ัจึุบันมากยัิ�งิข่�น มีความทั่ันสมัยั 

ใช้้งิานงิ่ายั สามารถึรองิรับการใช้้งิานแล่ะเข้าถึ่งิไดั้ทัุ่กอุป็กรณ์ (แพื่ล่ตฟอร์ม)

ในเว็บไซึ่ต์ใหม่ของิเรานั�น มีเมนูทีั่�ช่้วยัอำานวยัความสะดัวก

งิ่ายัต่อการใช้้งิานทั่ั�งิสำาหรับผูู้้ใช้้งิานทั่ั�วไป็, สหกรณ์ผูู้้ใช้้บริการ,

แล่ะสหกรณ์ผูู้้ถืึอหุ้น สามารถึแบ่งิออกได้ัเป็็น 2 ป็ระเภทั่หลั่ก คือ

 - แบบประกันชีวัิติ มีข้อมูล่แบบป็ระกันในแต่ล่ะป็ระเภทั่ 

ซ่ึ่�งิมรีายัล่ะเอยีัดัของิแบบป็ระกัน แล่ะเอกสารป็ระกอบพื่ร้อมให้

ดัาวน์โหล่ดั

 ในเมนปู็ระกอบดัว้ยัแบบป็ระกัน คุมครองชีวิตดแูลสินเช�อ,

ออมทรัพยและวางแผนภาษี, ประกันชีวิตกลุม, ประกันอุตสาหกรรม

 ในส่วนของิ “สนใจำผลิติภัณ์ฑ์” ช้่วยัอำานวยัความสะดัวก

กับผูู้ใ้ช้้งิานทั่ี�ตอ้งิการตดิัตอ่ หรือสอบถึามเกี�ยัวกับผู้ล่ติภณัฑ์เ์พิื่�ม

เตมิ สามารถึกรอกข้อมลู่ในแบบฟอร์มทั่ี�กำาหนดั เพ่ื่อฝัากเร่องิให้

บริษัทั่ติดัต่อกล่ับไดั้อีกดั้วยั

เพ่ืัอสหกัรณแลัะสมาชิีกัผูใชีบริกัาร

Product & Service

www.sahalife.co.thwww.sahalife.co.thwww.sahalife.co.th
ค่ณสมบัติเว็ิบไซตใหม�ค่ณสมบัติเว็ิบไซตใหม�
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 Download เป็น็อกีสว่นหน่�งิทั่ี�เราอำานวยัความสะดัวก

ให้กับผูู้้ใช้้งิาน โดัยัเมนูในส่วนของิการ “ดาวนโหลด” นี�จึะมี

เอกสารป็ระกอบทั่ี�จึำาเป็็นสำาหรับผูู้้ใช้้งิานทั่ั�วไป็, สหกรณ์ผูู้้ใช้้

บริการ, แล่ะสหกรณ์ผูู้้ถืึอหุ้น รวมไว้ครบจึบในทั่ี�เดัียัว

 ทั่ั�งินี�สามารถึดัาวน์โหล่ดัสารป็ระกอบในดั้านต่างิ ๆ ทั่ี�

ต้องิการไดั้ตามหมวดัหมู่ดัังินี�

- บริการดานลงทุน

 - บริการดานกรมธรรม

 - บริการดานคําขอเอาประกัน

 - การเรียกรองสินไหมคาทดแทน

 - เอกสารทางการเงิน

 - บริการลูกค้า ในเมนูนี�เรามีบริการ 3 ดั้านทั่ี�

สำาคัญเพื่่อสำานวยัความสะดัวกในการใช้้งิาน คือ

      - บริการดานกรมธรรม

      - การเรียกรองคาสินไหมทดแทน

      - การชําระเบี้ยประกันภัย

  - บริการข้้อมูลสำาห่รับนักลงทุน เมนู “ข้้อมูลนักลงทุน”

สำาหรับผูู้ท้ั่ี�ตอ้งิการข้อมลู่เพื่ิ�มเตมิ ทั่ั�งิข้อมลู่ทั่างิการเงิิน แล่ะข้อมลู่ผูู้ถื้ึอ

หุ้น อัพื่เดัตข้อมูล่ล่่าสุดั แล่ะยัังิสามารถึดัูข้อมูล่ยั้อนหล่ังิเป็็นไตรมาส

ไดั้อีกดั้วยั

- ขอมูลทางการเงิน ประกอบดวย งบการเงิน, รายงานประจําป,

รายงานเปดเผยขอมูลตามประกาศ คปภ.

 - ขอมูลผูถือหุน ประกอบดวย การประชุมผูถือหุน, รายช�อผูถือ

หุนใหญ

Form Download
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 Online Chat กับบริการใหมที่เราใสใจ

 ตอบข้อสงิสัยัของิผูู้้ใช้้บริการผู้่านทั่างิ Online Chat 

คือบริการคอล่เซ็ึ่นเตอร์ผู้่านการพื่ิมพื่์ตัวอักษร (Text) ซึ่่�งิมี

พื่นักงิานคอยัให้บริการตอบคำาถึาม พื่ร้อมทัั่�งิรับฟังิปั็ญหาของิ

ผูู้้ใช้้บริการ รวมไป็ถ่ึงิสามารถึแนะนำาติช้มในการให้บริการต่างิ ๆ 

ไดั้ในทั่ันทั่ี

Online Chat ดีอยางไร?

 การบริการตอบคำาถึามผู้่าน Online Chat นั�นจึะทั่ำาให้คุณ

สามารถึบนัทั่ก่การสนทั่นาเป็น็ล่ายัล่กัษณอ์กัษรไดัโ้ดัยัง่ิายั ตล่อดั

จึนหากคณุมรูีป็ภาพื่ หรือไฟล่เ์อกสารทั่ี�เกิดัป็ญัหาคณุสามารถึสง่ิ

ผู้่านช้่องิทั่างิ Online Chat ขณะนั�นไดั้เล่ยัทั่ันทั่ี

 อีกหน่�งิบริการทั่ี�เพื่ิ�มเติมความสะดัวกให้กับผูู้้ใช้้งิานหน้า

เว็บไซึ่ต์ใหม่ของิเรา (ในเวล่าทั่ำาการ 8.30 – 17.00 น.) วันจึันทั่ร์

ถึ่งิวันศุกร์

  EBook วารสารทั่ี�เราไม่ไดั้มีแค่ “รูปเลม”

 ในวารสารของิสหป็ระกันช้ีวิตนั�น ป็ระกอบดั้วยัภาพื่

แล่ะเนื�อหาข่าวสาร กิจึกรรมต่างิ ๆ  อัพื่เดัตทัุ่ก ๆ  3 เดัือน ซึ่่�งิ

ขณะนี�เรารวบรวมข่าวสารทั่ั�งิหมดั จึัดัทั่ำาล่งิในรูป็แบบของิ

วารสารอเิล็่กทั่รอนกิส์ หรือ EBook อกีแพื่ล่ตฟอร์มทั่างิเลื่อก

ทั่ี�จึะเป็็นอีกช้่องิทั่างิสำาหรับการเผู้ยัแพื่ร่ข่าวสารต่อสหกรณ์

แล่ะสมาชิ้กให้ไดั้รับข่าวสารทั่ี�ครบถึ้วน สะดัวก รวดัเร็ว

แล่ะทั่ั�วถึ่งิ

Online Chat

 EBook



Facebook      :   สหประกันชีวิต
Line                :   @sahalife
Instagram     :   sahalife_insurance
Twitter           :   สหประกันชีวิต
Youtube         :   Saha Life Channel
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 สห่ประกันชีวัิติ Social Media Connecting เราเช้่อมต่อกับทัุ่กส่อ

โซึ่เช้ียัล่มีเดัียัทั่ี�หล่ากหล่ายั พื่ร้อมให้บริการในทัุ่กช้่องิทั่างิทั่ี�คุ้นแคยั

Social Media Connecting
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 สห่ประกันชีวัิติ..กับเวั็บไซติ์ให่ม่ที�พร้อมใช้งานแล้วัวัันนี�

ดั้วยัหล่ักการออกแบบเว็บยัุคใหม่ (Responsive web design) ช้่วยัรองิรับการใช้้งิานทั่ี�หล่ากหล่ายัในทัุ่กแพื่ล่ตฟอร์ม

ทั่ี�ผูู้้ใช้้คุ้นเคยั สามารถึให้บริการไดั้ทัุ่กทั่ี�ทัุ่กเวล่า

Web Responsive
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พัรอม!
ใหบริกัารแลัวิวัินน้ีใหบริกัารแลัวิวัินน้ี
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 การออม เป็น็การเก็บสะสมเงินิส่วนหน่�งิของิเราสำาหรับเอาไว้ใช้้ในอนาคต การออมจ่ึงิมคีวามสำาคญัตอ่ความมั�นคงิ

ในช้ีวิต จึากความสำาคัญดัังิกล่่าวนี� ทั่ั�วโล่กจึ่งิไดั้กำาหนดัให้วันทั่ี� 31 ตุล่าคม ของิทัุ่กป็ี เป็็นวันแห่งิการป็ระหยััดั แล่ะการออม

ของิโล่ก 

 สำาหรับป็ระเทั่ศไทั่ยั คณะรัฐมนตรีมีมติเม่อวันทั่ี� 20 ตุล่าคม 2541 กำาหนดัให้วันทั่ี� 31 ตุล่าคม ของิทัุ่กป็ีเป็็น “วัันออม

แห่่งชาติิ” เพ่ื่อส่งิเสริมให้คนไทั่ยัมีนิสัยัรักการออม รวมทัั่�งิเพ่ื่อให้ป็ระช้าช้นตระหนักถ่ึงิความสำาคัญแล่ะป็ระโยัช้น์ของิการออม

ในฐานะทั่ี� สห่ประกันชีวัิติ เป็็นหน่วยังิานหน่�งิทั่ี�เกิดัข่�นโดัยัขบวนการสหกรณ์ เพื่่อให้เป็็นสถึาบันการเงิินหล่ักของิขบวนการ

สหกรณ์ จึ่งิไดั้ร่วมกับ ชุมนุมสห่กรณ์์ออมทรัพย์์แห่่งประเทศไทย์ จำำากัด (ชสอ.) สันนิบาติสห่กรณ์์แห่่งประเทศไทย์ (สสท.)

ชุมนุมสห่กรณ์์เครดิติย์ูเนี�ย์นแห่่งประเทศไทย์ จำำากัด (ช.ส.ค.) กำาหนดัจึัดัโครงิการ “ส่งเสริมการออม เน่องในวัันออม

แห่่งชาติิ ประจำำาปี 2563” ในวันเสาร์ทั่ี� 31 ตุล่าคม ณ ห้องิรอยััล่ จึูบิล่ี� บอล่รูม อาคาร IMPACT Challenger ศูนยั์แสดังิ

สินค้าแล่ะการป็ระชุ้มอิมแพื่คเมืองิทั่องิธานี จึังิหวัดันนทั่บุรี 

 เช้่อว่าทัุ่กคนคงิถูึกป็ลู่กฝัังิมาตั�งิเเต่เดั็กเกี�ยัวกับการออมเงิิน ซ่ึ่�งิปั็จึจึุบันการออมเงิินมีการป็รับเป็ล่ี�ยันรูป็เเบบเเล่ะมี

ให้เล่ือกหล่ายัป็ระเภทั่ทั่ั�งิออมเงิินฝัากในธนาคาร ออมในหุ้นหรือล่งิทัุ่นในกองิทัุ่นรวม RMF/LTF รวมถึ่งิการทั่ำาป็ระกันช้ีวิต

ป็ระเภทั่เงิินออมเช้่นกัน ทั่ี�นอกจึากจึะไดั้มีเงิินออมเเล่้วยัังิไดั้ความคุ้มครองิเพื่ิ�มข่�นอีก

 สำาหรับป็ระกันชี้วิตแบบออมเงิินจึะเป็็นป็ระเภทั่สะสมทั่รัพื่ย์ั จึะมีล่ักษณะคล้่ายักับการออมเงิิน จึะต่างิตรงิทั่ี�จึะได้ัรับ

ความคุ้มครองิช้ีวิตเพื่ิ�มข่�นมา ข้อดัีจึะไดั้เก็บเงิินจึริงิ ๆ เพื่ราะไม่สามารถึถึอนออกก่อนวาระทั่ี�เราไดั้ทั่ำาสัญญาไว้ เช้่น เราทั่ำา

ป็ระกันช้ีวิตแบบเงิินออม 10 ป็ี ภายัใน 10 ป็ีนี�เราไม่สามารถึถึอนเงิินไดั้เล่ยั แต่หากมีความจึำาเป็็นทั่ี�จึะต้องิใช้้เงิินก่อนครบ

กำาหนดัสัญญา เราจึะไดั้มูล่ค่าเวนคืนกรมธรรม์ซึ่่�งิอาจึจึะไม่เทั่่ากับเงิินค่าเบี�ยัป็ระกันช้ีวิตทั่ี�เคยัจึ่ายัมาทั่ั�งิหมดั ซึ่่�งิป็ระกันช้ีวิต

แบบเงิินออมมีทั่ั�งิระยัะสั�น 10-15 ป็ี หรือระยัะยัาว 16-20 ป็ี ซึ่่�งิเงิินทั่ี�เราออมทัุ่กเดัือนจึะมากน้อยัเพื่ียังิใดัข่�นอยัู่กับป็ระกัน

ช้ีวิตทั่ี�เราไดั้เล่ือกทั่ำาไว้นั�นเองิ

การประกัน

การออม



	 1.	ผลตอบเเทนและสภาพคล่อง	อัตราดอกเบ้�ยแต่ผลตอบแทนจากประกันชี้วิิตแบบเงินออม	เร้ยกวิ่า	 เงินจ่าย

คืนตามกรมธรรม์	ซึ่่�งประกันชี้วิิตแบบเงินออมจะได้มากกวิ่า	หรือน้อยกวิ่าขึ้่�นอย่่กับแบบประกันท้�เลือก	ดังนั�น	ประกัน

ชี้วิิตแบบเงินออมจ่งเหมาะสำาหรับผ่้ท้�ม้เป้าหมายเพ่อออมทั�งเงินเเละทำาประกันชี้วิิตไปพร้อม	ๆ	กัน

	 2.	ระยะเวิลาฝาก	ขึ้่�นอย่่กับเง่อนไขึ้ขึ้องกรมธรรม์นั�น	ๆ	ไม่สามารถถอนก่อนกำาหนดได้

	 3.	 ภาษี้	 เงินท้�ได้จากประกันชี้วิิตแบบเงินออมจะไม่เส้ยภาษี้ใด	 ๆ	 นั�นหมายถ่งจะได้รับเงินเต็มจำานวินเม่อครบ

กำาหนดตามสัญญาประกันชี้วิิต

	 4.	ลดหย่อนภาษี้	ประกันชี้วิิตแบบเงินออมท้�ม้อายุกรมธรรม์มากกวิ่า	10	ปีขึ้่�นไป	สามารถนำามาลดหย่อนภาษี้ได้	

(ส่งสุดไม่เกิน	100,000	บาท)

	 5.	ควิามคุ้มครองช้ีวิิต	ควิามคุ้มครองน้�ขึ้่�นอย่่กบัวิตัถุประสงค์ในการออมเงิน	โดยจะได้รบัควิามคุ้มครองช้ีวิิตพรอ้ม

การออมเงินไปในตัวิ

ประโยชน์ของการออมเงินในรูปแบบของการประกันชีวิิต
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 เม่อเห็่นข้้อดี และประโย์ชน์ข้องการออมเงินในรูปแบบข้องการประกันชีวัิติแล้วั ห่วัังวั่าคงเป็นอีกห่น่�งติัวัเลือก

ข้องคนรักการออมแน่นอน
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 ในป็ี 2020 นี� เราไดั้เห็นเครือข่ายัโทั่รศัพื่ทั่์ตบเทั่้าโป็รโมต 5G กันอยั่างิถึ้วนหน้า โดัยัเม่อเดัือนกุมภาพื่ันธ์ทั่ี�ผู้่านมาไดั้

มีการป็ระมูล่คล่่นความถึี�ออกมาให้ใช้้งิานกัน จึนถึ่งิป็ัจึจึุบันก็มีเครือข่ายัให้ใช้้งิานจึริงิ แล่ะครอบคลุ่มพื่ื�นทั่ี�ในกรุงิเทั่พื่ นิคม

อุตสาหกรรม EEC แล่ะเตรียัมขยัายัไป็หัวเมืองิใหญ่ทั่ั�วป็ระเทั่ศ จึนเรียักไดั้ว่าเราจึริงิจึังิกับ 5G ไม่แพื่้ช้าติพื่ัฒนาแล่้วทั่ั�วโล่ก

แต่เพื่ราะอะไรทั่ำาไมเราถึ่งิควรรีบนำาหน้าไป็ก่อน ? 5G มีส่วนช้่วยัพื่ัฒนาเศรษฐกิจึไดั้จึริงิตามทั่ี�รัฐบาล่ หรือเอกช้นบอกมา

หรือเป็ล่่า ? วันนี�เราจึะมาเล่่าให้ฟังิกัน

5G ประเทศไทย์เราอย์ู่ติรงไห่นข้องโลก ?

  ถึ้าพืู่ดัถึ่งิเทั่คโนโล่ยัีเครือข่ายั หล่ายัคนอาจึจึะมองิว่าป็ระเทั่ศเราไม่น่าทั่ี�จึะอยัู่แนวหน้าของิโล่กไดั้ ในช้่วงิ 3G หรือ

4G จึะทั่ราบดัีว่าไทั่ยัเราเริ�มติดัตั�งิแล่ะใช้้งิานช้้ากว่าป็ระเทั่ศอ่นไป็หล่ายัป็ี แต่ในยัุค 5G เราสามารถึอยัู่ในกลุ่่มผูู้้นำาดั้าน

เทั่คโนโล่ยัี 5G บนเวทั่ีโล่ก โดัยัเป็็น 1 ใน 42 ป็ระเทั่ศทั่ี�เริ�มให้บริการ 5G แล่้วอยั่างิเป็็นทั่างิการ ไทั่ยัเราใช้้เวล่าเพื่ียังิป็ีเดัียัว 

ก็สามารถึจึัดัสรรคล่่นความถึี�ให้แก่โอเป็อเรเตอร์ต่างิ ๆ จึนเริ�มทั่ยัอยัติดัตั�งิ แล่ะพื่ร้อมใช้้งิานจึริงิแล่้ววันนี�

 เราสามารถึกล่่าวไดั้ว่าไทั่ยัเป็็นผูู้้นำาของิอาเซึ่ียัน ทั่ี�เริ�มใช้้งิาน 5G จึริงิอยั่างิเป็็นรูป็ธรรม โดัยัในป็ระเทั่ศเราก็จึะมี

เอไอเอส ทั่ี�เป็็นผูู้้นำาการล่งิทัุ่นในดั้านต่างิ ๆ ทั่ั�งิฝัังิของิผูู้้ใช้้ทั่ั�วไป็ แล่ะภาคอุตสาหกรรม ขณะทั่ี�ป็ระเทั่ศอ่น ๆ ในอาเซึ่ียันยัังิ

อยัู่ระหว่างิการทั่ดัล่องิทั่ดัสอบ ยัังิไม่มีการเป็ดัใช้้อยั่างิเป็็นทั่างิการ

ª‹ÇÂ¾ÅÔ¡â©ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä·Âª‹ÇÂ¾ÅÔ¡â©ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂä·Â

5Gà·¤â¹âÅÂÕà·¤â¹âÅÂÕ
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 เทั่คโนโล่ยัี 5G จึะเข้ามามีส่วนร่วมกับธุรกิจึป็ระกันภัยั คือ กระบวนการเสนอขายัผู้ล่ิตภัณฑ์์หรือบริการแบบใหม่ให้

แก่ลู่กค้า เช้่น การใช้้ระบบ เทั่เล่คอนเฟอเรนซึ่์ ผู้่านโป็รแกรมแช้ตแบบเห็นหน้าก็เริ�มเกิดัข่�น แล่ะในอนาคต หากมาตรฐาน

การรับส่งิข้อมลู่มกีารพัื่ฒนาข่�นไป็อกี อาจึไดัเ้หน็การเสนอขายัแล่ะการใหบ้ริการผู้า่นภาพื่โฮโล่แกรมเสมอืนอยัูท่ั่ี�เดัยีัวกันของิ

บุคคล่ก็เป็็นไดั้

ย์ำ�ากันอีกครั�ง 5G ไม่ใช่แค่เครือข้่าย์สำาห่รับสมาร์ทโฟน !

 เครือข่ายั 5G พื่ัฒนาเพื่ิ�มเติมข่�นมาจึาก 4G ให้มีความเร็วแล่ะแรงิกว่าเดัิมจึริงิตามทั่ี�หล่ายัคนเข้าใจึ แต่ยัังิต้องิยัำ�า

ดั้วยัว่าการทั่ี�ความเร็วแรงิอีกระดัับ รวมไป็ถึ่งิฟีเจึอร์ต่างิ ๆ ทั่ี�เพื่ิ�มข่�นมาอีกมากนี�จึะเป็ล่ี�ยันพื่ฤติกรรมผูู้้บริโภค ส่วนทั่ี�จึะไดั้รับ

ป็ระโยัช้นอ์ยัา่งิมหาศาล่ คอื ภาคอตุสาหกรรมแล่ะภาคธุรกิจึตา่งิ ๆ  โดัยัความสามารถึของิ 5G ทั่ั�งิ 3 แกน – eMBB (ความเร็ว

ดัาวน์โหล่ดัทั่ี�มากข่�น), URLLC (ความหน่วงิทั่ี�ตอบสนองิไดั้ทั่ันทั่ี), mMTC (รองิรับอุป็กรณ์จึำานวนมหาศาล่) – จึะเป็ล่ี�ยันหน้า

ธุรกิจึให้จึากเดัิมให้เข้าสู่ยัุคอุตสาหกรรม 4.0 แบบเต็มตัว

 ขณะเดัียัวกันเทั่คโนโล่ยัี 5G จึะเข้ามามีส่วนสำาคัญในการช้่วยัเหล่ือผูู้้บริโภคเป็็นอยัา่งิยัิ�งิ คือ เร่องิกระบวนการเรียัก

ร้องิค่าสินไหมทั่ดัแทั่น เช้่น เม่อเกิดัเหตุรถึช้นกัน ลู่กค้าอาจึไม่มีความจึำาเป็็นต้องิรอผูู้้สำารวจึภัยัเดัินทั่างิมาถึ่ายัรูป็ โดัยัลู่กค้า

สามารถึถึา่ยัรปู็หรอืถึา่ยัวดิัีโอ สภาพื่อุบัติเหตุ แล่ะนำาสง่ิให้บรษิัทั่ไป็ป็ระมวล่ผู้ล่พื่จิึารณาเคล่มไดั้ทั่ันทั่ี รวมทั่ั�งิยัังิให้ป็ระโยัช้น์

ในดั้านการคุ้มครองิสิทั่ธิป็ระช้านไดั้เป็็นอยั่างิดัี โดัยัเฉพื่าะการแก้ไขป็ัญหาความไม่เข้าใจึระหว่างิผูู้้เอาป็ระกันภัยัแล่ะบริษัทั่

ป็ระกันภัยั
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สหประกัันชีีวิิต
จััดอบรมหลัักัสูตร KPI
ม่�งพััฒนาประสิทธิิภาพักัารบริหาร

 เม่อวันทั่ี� 17 กันยัายัน 2563 บริษัทั่ สหป็ระกันช้ีวิต จึำากัดั (มหาช้น) จึัดัอบรมหล่ักสูตร “การจำัดทำาและจำัดการติัวัชี�

วััดผลสัมฤทธิ์ิ�” ในระดัับผูู้้บริหารแล่ะหัวหน้าฝั่ายัป็ฏิิบัติงิาน ณ ห้องิป็ระชุ้ม ช้ั�น 3 อาคาร U Tower ศรีนครินทั่ร์ กรุงิเทั่พื่ฯ

 โดัยัการจึัดัอบรมครั�งินี� มีวัตถึุป็ระสงิค์เพื่่อให้ผูู้้เข้าอบรมไดั้เรียันรู้แล่ะฝัึกป็ฏิิบัติการกำาหนดัตัวช้ี�วัดัความสำาเร็จึ หรือ 

KPI (Key Performance Indicator) อยั่างิมีป็ระสิทั่ธิภาพื่เพื่่อใช้้ในการป็ระเมินความก้าวหน้าของิบริษัทั่ในแต่ล่ะป็ี ตามหล่ัก

เกณฑ์์มาตรฐานสากล่ ตล่อดัจึนเพ่ื่อส่งิเสริมแล่ะพื่ัฒนาองิค์กรแห่งิการเรียันรู้ พื่ัฒนาศักยัภาพื่ของิบุคล่ากรในการร่วมกัน

นำาพื่าบริษัทั่ก้าวไป็ข้างิหน้าดั้วยัเป็้าหมายัเดัียัวกันอยั่างิมั�งิคงิแล่ะยัั�งิยัืนต่อไป็ในอนาคต

พล.ต.อ.นิพจน์ วิีระสุุนทร

ประธานกรรมการบริษััทฯ
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 เม่อวันทั่ี� 15 ก.ยั. 2563 บริษัท สห่ประกันชีวัิติ จำำากัด (มห่าชน) ร่วมกับ ชุมนุมสห่กรณ์์ออมทรัพย์์แห่่งประเทศไทย์ 

จำำากัด (ชสอ.) ชุมนุมสห่กรณ์์เครดิติย์ูเนี�ย์นแห่่งประเทศไทย์ จำำากัด (ช.ส.ค.) สันนิบาติสห่กรณ์์แห่่งประเทศไทย์ (สสท.)

จึัดัพื่ิธีแถึล่งิข่าว “งานวัันออมแห่่งชาติิ ประจำำาปี 2563” ทั่ี�จึะเกิดัข่�นในวันทั่ี� 31 ตุล่าคม นี� โดัยัมี คุณพื่ิเช้ษฐ์ วิริยัะพื่าหะ 

อธิบดัีกรมส่งิเสริมสหกรณ์ เป็็นป็ระธานในพื่ิธี ณ บริเวณโถึงิช้ั�น 1 สำานักงิาน ช้สอ.

 ซ่ึ่�งิในป็ีนี� คณะผูู้้จึัดังิานมีวัตถุึป็ระสงิค์ทั่ี�สำาคัญคือต้องิการกระตุ้นแล่ะส่งิเสริมให้สมาชิ้กสหกรณ์ตล่อดัจึนนักเรียัน

แล่ะนักศ่กษา ตระหนักถึ่งิความสำาคัญในดั้านการออมมากยัิ�งิข่�น แล่ะเพื่่อให้สอดัรับกับนโยับายัของิภาครัฐบาล่ทั่ี�ต้องิการให้

ป็ระช้าช้นคนไทั่ยัทุั่กคนเข้าสู่ระบบการออมแล่ะพัื่ฒนาสถึาบนัการเงิินใหม้คีวามมั�นคงิ ซ่ึ่�งิสหกรณก็์คอืหน่�งิในสถึาบนัการเงินิ

ทั่ี�มีความสำาคัญของิป็ระเทั่ศ

 ขณะทั่ี� พลติำารวัจำเอก นิพจำน์ วัีระสุนทร ประธิ์านกรรมการ บมจำ.สห่ประกันชีวัิติ กล่่าวในพื่ิธีว่า “สหประกันชีวิต มี

ความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีสวนรวมจัดกจิกรรมในครั้งนี ้ซึง่ถอืเปนการกระตุนใหประชาชนทั่วไปไดตระหนกัถงึความสําคัญ

ในการออมทรัพย และการจัดสวัสดิการประกันชีวิตก็เทากับเปนการสงเสริมการออม แตเปนการสงเสริมการออมที่ไดรับเงิน

คืนตามรูปแบบที่กําหนดในกรมธรรมประกันชีวิตตามความสมัครใจของผูเอาประกัน”

 พื่ร้อมทั่ิ�งิทั่า้ยัฝัากส่อมวล่ช้นทั่กุแขนงิ ร่วมกันป็ระช้าสัมพัื่นธแ์ล่ะรณรงิคเ์ร่องิการออมแล่ะการจึดัังิานวันออมแหง่ิช้าติ

ในครั�งินี�ออกไป็ให้แพื่ร่หล่ายั เพื่่อเป็็นการสร้างิภาพื่ล่ักษณ์ทั่ี�ดัีให้แก่ขบวนการสหกรณ์ไทั่ยัต่อไป็

 โดัยัไฮไล่ทั่์สำาคัญในป็ีนี�คือการจึัดักิจึกรรมเดัิน-วิ�งิการกุศล่ FSCT Savings Run ครั�งิทั่ี� 1 ณ บริเวณล่านทั่ะเล่สาบ

เมืองิทั่องิธานี จึ.นนทั่บุร ีซึ่่�งิรายัไดั้ทั่ั�งิหมดัหล่ังิหักค่าใช้้จึ่ายัมอบให้ มูล่นิธิรามาธิบดัี เพื่่อจึัดัซึ่ื�อเคร่องิมือแพื่ทั่ยั์ให้กบั สถึาบัน

การแพื่ทั่ยั์จึักรีนฤบดัินทั่ร์ คณะแพื่ทั่ยัศาสตร์โรงิพื่ยัาบาล่รามาธิบดัี

สหประกัันชีีวิิต ร�วิมพิัธีิแถลังข�าวิ ร�วิมพิัธีิแถลังข�าวิ 
งานวัินออมแห�งชีาติ ประจํัาป 2563งานวัินออมแห�งชีาติ ประจํัาป 2563
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รวิมกิจกรรม “วิันพระบิดาแหงการสุหกรณ์ไทย”

พลติำารวัจำเอก นิพจำน์ วัีระสุนทร ประธิ์านกรรมการ บริษัท สห่ประกันชีวัิติ จำำากัด (มห่าชน) พร้อมด้วัย์นาย์สห่พล 

สังข้์เมฆ กรรมการผู้จำัดการ ร่วมกิจึกรรม “วัันพระบิดาแห่่งการสห่กรณ์์ไทย์” เพื่่อเป็็นการรำาล่่กถึ่งิพื่ระเกียัรติคุณของิ

พื่ระราช้วรวงิศ์เธอ กรมหม่นพิื่ทั่ยัาล่งิกรณ์ ในฐานะทั่รงิเป็็นผูู้้ก่อตั�งิสหกรณ์ข่�นในป็ระเทั่ศไทั่ยั แล่ะเน่องิในวันคล่้ายัวัน

สิ�นพื่ระช้นม์เม่อวันทั่ี� 23 กรกฎาคม 2488 ทั่ี�ป็ระชุ้มคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งิป็ระเทั่ศไทั่ยัจึ่งิกำาหนดัให้ วันทั่ี� 23

กรกฎาคม ของิทั่กุป็ ีเป็น็ “วันพื่ระบดิัาแหง่ิการสหกรณไ์ทั่ยั” ไดัรั้บเกียัรตจิึาก ดร.เฉลมิชยั์ ศรีอ่อน รัฐมนติรว่ีัาการกระทรวัง

เกษติรและสห่กรณ์์ เป็นประธิ์านในพิธิ์ีเปดงาน แล่ะร่วมในพื่ิธีวางิพื่วงิมาล่า ต่อหน้าพื่ระรูป็พื่ระราช้วรวงิศ์เธอ กรมหม่น

พิื่ทั่ยัาล่งิกรณ ์โดัยัม ีนาย์ปรเมศวัร์ อินทรชมุนุม ประธิ์านฯ สันนิบาติสห่กรณ์์แห่ง่ประเทศไทย์ ร่วมกับเครือข่ายัขบวนการ

สหกรณ์ไทั่ยั แล่ะหน่วยังิานทั่ี�เกี�ยัวข้องิ ให้การต้อนรับ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งิป็ระเทั่ศไทั่ยั เม่อวันทั่ี� 23 กรกฎาคม 2563 
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ลงนามควิามรวิมมือ กับ สุอ.สุํานักงาน ป.ป.สุ.

สุหประกันชีวิิตเขารวิมประชุมประจําเดือนพรอมสุนับสุนุนเคร�องใช 

สุอ.มหาวิิทยาลัยศิลปากร

 นาย์สห่พล สังข้์เมฆ กรรมการผู้จำัดการ บริษัท สห่ประกันชีวัิติ จำำากัด (มห่าชน) ร่วมล่งินามบันทั่่กข้อตกล่งิความ

ร่วมมือกับ นาย์พิภพ ชำานิวัิกัย์พงศ์ ประธิ์านฯ สห่กรณ์์ออมทรัพย์์สำานักงานคณ์ะกรรมการปองกันและปราบปราม

ย์าเสพติิด จำำากัด (สอ.สำานักงาน ป.ป.ส.) ในการจึดััสวัสดักิารป็ระกันชี้วิตให้กับสมาชิ้กของิสหกรณ ์โดัยัม ีนาย์สุพจำน์ อุปลา

กรรมการและผู้จำัดการสห่กรณ์์ฯ แล่ะคณะเจึ้าหน้าทั่ี� บริษัทั่ฯ ร่วมเป็็นสักขีพื่ยัาน ณ สหกรณ์ออมทั่รัพื่ยั์สำานักงิานป็้องิกัน

แล่ะป็ราบป็รามยัาเสพื่ติดั จึำากัดั เม่อวันทั่ี� 25 สิงิหาคม 2563

 นาย์สห่พล สังข้์เมฆ กรรมการผู้จำัดการบริษัท สห่ประกันชีวัิติ จำำากัด (มห่าชน) พร้อมด้วัย์นาย์ฐาปกรณ์์ ภูวัมาส

 รองกรรมการผู้จำัดการและคณ์ะ เข้าร่วมการป็ระชุ้มป็ระจึำาเดัือนของิคณะกรรมการ สห่กรณ์์ออมทรัพย์์มห่าวิัทย์าลัย์

ศิลปกร จำำากัด จำงัห่วััดนครปฐม เพ่ื่อชี้�แจึงิรายัล่ะเอยีัดัผู้ล่ติภณัฑ์ข์องิบริษัทั่ใหแ้ก่คณะกรรมการของิสหกรณไ์ดัรั้บทั่ราบ โดัยั

มี รองศาสติราจำารย์์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ ประธิ์านฯ สห่กรณ์์ออมทรัพย์์มห่าวัิทย์าลัย์ศิลปากร จำำากัด เป็็นป็ระธาน

ในทั่ี�ป็ระชุ้ม พื่ร้อมมอบเคร่องิใช้้ภายัในสำานกังิานในโอกาสทั่ี�สหกรณเ์ป็ดัสำานกังิานใหมด่ัว้ยั สำาหรับสหกรณแ์หง่ินี�เป็็นอกีหน่�งิ

สหกรณ์ทั่ี�เป็็นทั่ั�งิผูู้้ถึือหุ้นแล่ะใช้้บริการผู้ล่ิตภัณฑ์์ป็ระกันช้ีวิตกับสหป็ระกันช้ีวิต ณ อาคารอธิการบดัี มหาวิทั่ยัาล่ัยัศิล่ป็ากร 

จึังิหวัดันครป็ฐม เม่อวันทั่ี� 20 กรกฎาคม 2563
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สุหประกันชีวิิตสุนับสุนุนทุนการศึกษาบุตรสุมาชิก สุอ.กฝร.

บริษัท สห่ประกันชีวัิติ จำำากัด (มห่าชน) โดย์นาย์ฐาปกรณ์์ ภูวัมาส รองกรรมการผู้จำัดการ เข้าร่วมกิจึกรรมในพื่ิธี

มอบทัุ่น แล่ะร่วมสนับสนุนทัุ่นการศ่กษาร่วมกับทัุ่นสวัสดัิการของิสหกรณ์ให้กับบุตรสมาช้ิก สห่กรณ์์ออมทรัพย์์กองการฝก 

กองเรือยุ์ทธิ์การ จำำากัด (สอ.กฝร.) โดัยัมี พลเรือติรี สุพพัติ ยุ์ทธิ์วังศ์ ประธิ์านฯ สห่กรณ์์ออมทรัพย์์ กองการฝกกองเรือ

ยุ์ทธิ์การ จำำากัด เป็น็ป็ระธานในพิื่ธีมอบทั่นุ พื่ร้อมให้โอวาทั่แก่ผูู้เ้ข้ารับทั่นุ ซ่ึ่�งิในปี็นี� มผีูู้ท้ั่ี�ผู้า่นคณุสมบัตแิล่ะไดัรั้บการพิื่จึารณา

จึากสหกรณ์ทั่ั�งิสิ�น 1,635 ทัุ่น เป็็นจึำานวนเงิิน 3,338,000 บาทั่ โดัยัแบ่งิออกเป็็นทัุ่นป็ระเภทั่เรียันดัี 371 ทัุ่น รวมเป็็นเงิิน

1,020,500 บาทั่ แล่ะทั่นุส่งิเสริมการศก่ษา จึำานวน 1,264 ทั่นุ รวมเป็น็เงินิ 2,317,500 บาทั่ ณ สหกรณอ์อมทั่รัพื่ยัก์องิการฝึัก

กองิเรือยัุทั่ธการ จึำากัดั อำาเภอสัตหีบ จึังิหวัดัช้ล่บุรี เม่อวันทั่ี� 14 กรกฎาคม 2563 

 สำาหรับการจึดััพิื่ธมีอบทั่นุการศก่ษาในครั�งินี� สอ.กฝัร. ไดัจ้ึดััภายัใตก้ารจึดัังิานตามมาตรการป็อ้งิกันการแพื่ร่ระบาดัของิ

เช้ื�อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิดั 19
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สุหประกันชีวิิตรวิมสุนับสุนุนทุนการศึกษา สุอ.นาวิิกโยธิน

บริษัท สห่ประกันชีวัิติ จำำากัด (มห่าชน) โดย์นางรัชนีพร พ่งประสพ รองกรรมการผู้จำัดการ ร่วมพื่ิธีมอบทัุ่นการ

ศ่กษาบุตรสมาช้ิก ของิ สห่กรณ์์ออมทรัพย์์นาวัิกโย์ธิ์ิน จำำากัด (สอ.นย์.) พื่ร้อมร่วมสนับสนุนทัุ่นการศ่กษา ร่วมกับสวัสดัิการ

ทัุ่นการศ่กษาบุตรสมาช้ิกทั่ี�สหกรณ์ไดั้จึัดัสรรข่�น โดัยัไดั้รับเกียัรติจึาก พลเรือโท รณ์รงค์ สิทธิ์ินันทน์ ผู้บัญชาการ ห่น่วัย์

บญัชาการนาวิักโย์ธิิ์น เป็นประธิ์านในพิธีิ์เปด แล่ะร่วมมอบทั่นุการศ่กษา แล่ะใหโ้อวาทั่แก่บตุรของิสมาชิ้กสหกรณ ์ณ หอ้งิ

ป็ระชุ้มนาวิกโยัธิน อ.สัตหีบ จึังิหวัดัช้ล่บุรี เม่อวันทั่ี� 20 สิงิหาคม 2563

 สำาหรับในป็ี 2563 นี�สหกรณ์ไดั้จึัดัสรรทัุ่นการศ่กษา จึำานวน 685 ทัุ่น รวมเป็็นจึำานวนเงิินทั่ั�งิสิ�น 2,098,000 บาทั่ โดัยั

แบ่งิทัุ่นการศ่กษาออกเป็็น 2 ป็ระเภทั่ คือ ทัุ่นเรียันดัี จึำานวน 134 ทัุ่น เป็็นเงิิน 519,500 บาทั่ แล่ะทัุ่นส่งิเสริมการศ่กษา

จึำานวน 551 ทัุ่น เป็็นเงิิน 1,569,500 บาทั่ แล่ะไดั้จึัดัพื่ิธีมอบทัุ่นการศ่กษาภายัใต้มาตรการป็้องิกันการแพื่ร่ระบาดัของิเช้ื�อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิดั 19
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สุหประกันชีวิิตเปดบานตอนรับ สุอ.พนักงานบริษัทการบินไทย

พลติำารวัจำเอก นิพจำน์ วีัระสุนทร ประธิ์านกรรมการ บริษัท สห่ประกันชีวิัติ จำำากัด (มห่าชน) พร้อมด้วัย์ พลติำารวัจำโท

สมเดช ข้าวัข้ำา รองประธิ์าน คณ์ะผู้บริห่ารและพนักงาน เป็ดับ้านต้อนรับ คณะจึาก สห่กรณ์์ออมทรัพย์์พนักงานบริษัท

การบินไทย์ จำำากัด นำาโดย์ นาย์สรย์ุทธิ์ ห่อมสุคนธิ์์ รองประธิ์าน และคณ์ะกรรมการ ทั่ี�เข้ามาเยัี�ยัมช้มแล่ะศ่กษาดัูงิานถึ่งิ

ผู้ล่การดัำาเนนิงิาน แล่ะความมั�นคงิของิบริษัทั่ ณ สำานกังิานบริษัทั่ สหป็ระกันชี้วิต จึำากัดั (มหาช้น) ถึนนศรีนครินทั่ร์ กรุงิเทั่พื่ฯ

เม่อวันทั่ี� 14 กรกฎาคม 2563

 ป็ัจึจึุบันสหกรณ์ออมทั่รัพื่ยั์พื่นักงิานบริษัทั่การบินไทั่ยั จึำากัดั เป็็นสหกรณ์ผูู้้ถืึอหุ้นแล่ะใช้้บริการสวัสดัิการป็ระกันชี้วิต

กับสหป็ระกันช้ีวิต
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 สวััสดีค่ะ คุณผูู้้อ่าน กล่ับมาพื่บกันอีกครั�งิกับข้อมูล่

ดัี ๆ เกี�ยัวกับการทั่ำาป็ระกันช้ีวิต ฉบับทั่ี�แล่้วเราพืู่ดักันไป็ถึ่งิเร่องิ

การทั่ำาป็ระกันชี้วิตว่าการทั่ำาป็ระกันชี้วิตนั�นตอ้งิอยัูบ่นพืื่�นฐานของิ

ความสุจึริตหรือเรียักกันในภาษากฎหมายัว่า “ห่ลกัสุจำรติิอย์า่งย์ิ�ง”

นั�นเองิ ฉบับนี�เราจึะมาพืู่ดักันต่อว่าหล่ักสุจึริตอยั่างิยัิ�งินั�นมีความ

หมายัว่าอยั่างิไร

“ห่ลักสุจำริติอย่์างยิ์�ง” กล่่าวคือ คู่กรณีในสัญญาป็ระกัน

ช้ีวิตต้องิป็ฏิิบัติต่อกันโดัยัสุจึริต โดัยัเฉพื่าะอยั่างิยัิ�งิผูู้้เอาป็ระกัน

ชี้วิตซ่ึ่�งิเป็็น “ผู้เสนอข้อทำาสัญญาประกันชีวิัติ” แล่ะ “เป็นผู้

ทราบควัามจำริง” เกี�ยัวกับเหตุทั่ี�เอาป็ระกัน จึ่งิเป็็นหน้าทั่ี�ของิผูู้้

เอาป็ระกันช้ีวิต ทั่ี�จึะต้องิเป็ดัเผู้ยัข้อเทั่็จึจึริงิทั่ี�สมควรจึะต้องิเป็ดั

เผู้ยักับบริษัทั่ป็ระกันชี้วิตทั่ราบเพ่ื่อป็ระโยัช้น์ในการพิื่จึารณาว่า

สมควรจึะรับป็ระกันหรือกำาหนดัเงิ่อนไขจึำานวนเบี�ยัป็ระกันให้สูงิ

ตำ�าเพื่ยีังิใดั หากผูู้เ้อาป็ระกันไมเ่ป็ดัเผู้ยัข้อเทั่จ็ึจึริงิก็เทั่า่กับเป็น็การ

ผู้ิดัหน้าทั่ี�แล่ะอาจึมีผู้ล่ถึ่งิสัญญาทั่ี�ไดั้ตกล่งิทั่ำากันไว้ดั้วยั

 ตามป็ระมวล่กฎหมายัแพ่ื่งิแล่ะพื่าณิช้ยั์ มาตรา 865 

บัญญัติว่า “ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็

ดีหรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใชเงินยอมอาศัยความ

ทรงชีพหรือมรณะของเขาน้ันก็ดี รูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผย

ขอความจริงซ่ึงอาจจะไดจูงใจผูรับประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกัน

ภัยสูงข้ึนอีก หรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญา หรือวารูอยูแลว

แถลงขอความน้ันเปนความเทจ็ไซร ทานวาสัญญาน้ันเปนโมฆียะ”

 ซ่ึ่�งิผู้ล่ของิการไม่เป็ดัเผู้ยัข้อความจึริงิ ตามมาตรา 865 

สัญญาป็ระกันภยััจึะเป็น็โมฆียัะตอ่เมอ่ไดัป้็รากฏิว่าการไมเ่ป็ดัเผู้ยั

ความจึริงิ หรือแถึล่งิข้อความเทั่จ็ึนั�นเป็น็เหตใุหผูู้้รั้บป็ระกันภยััเช่้อ

ถึอืแล่ะยัอมรบัป็ระกนัภัยัดั้วยัเบี�ยัป็ระกนัภัยัทั่ี�ตำ�ากวา่ทั่ี�ควร จึ่งิจึะ

เป็น็โมฆียัะแล่ะผูู้ท้ั่ี�มหีนา้ทั่ี�บอกล่า้งิสญัญาป็ระกันภยััทั่ี�เป็น็โมฆียัะ

ได้ัแก่ ผูู้้รับป็ระกันภัยั โดัยัรับป็ระกันภัยัจึะต้องิใช้้สิทั่ธิบอกล้่างิภายัใน

กำาหนดัหน่�งิเดืัอนนับแต่วันทีั่�ผูู้้รับป็ระกันภัยัทั่ราบมูล่อันจึะบอกล้่างิ

ได้ั ถ้ึาผูู้้รับป็ระกันภัยัไม่ใช้้สิทั่ธิบอกล้่างิภายัในกำาหนดัห้าปี็ นับแต่

วันทั่ำาสัญญาป็ระกันภัยั สิทั่ธิบอกล่้างิจึะเป็็นอันระงิับไป็

 ฉบับนี� ห่นูข้อจำบเพีย์งเท่านี�ก่อน ฉบับห่น้าห่นูจำะห่าเร่องราวัดี ๆ  เกี�ย์วักับการทำาประกันชีวัิติมาฝากท่านผู้อ่านให่ม่นะคะ

 ห่รือห่ากท่านมีปญห่าข้้อกฎห่มาย์ ห่รือมีข้้อสงสัย์ประการใด ห่รือจำะติิชมบทควัามกฎห่มาย์ประกันชีวัิติก็สามารถติิดติ่อมาได้ที� 

legal@sahalife.co.th สำาห่รับฉบับนี� สวััสดีค่ะ
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สหสินเกื้อทรัพย
(คุมครองชีวิต) 874

การรับประกันภัย

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

ความคุมครอง

คุมครองกรณีเสียชีวิต 24 ชั่วโมงทั่วโลก

แบบประกัน

ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียวเมื่อขอเอาประกัน คุมครองตลอดระยะเวลาเอาประกัน 
ระยะเวลาเอาประกันตั้งแต 2 ถึง 20 ป (ตามสัญญาเงินกู) ดวยทุนประกันคงที่
ระยะเวลาเอาประกันเมื่อรวมกับอายุผูเอาประกันแลวตองไมเกิน 75 ปี

การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพตามที่กำหนด
บริษัทจะจายคาตรวจสุขภาพใหเฉพาะรายท่ีบริษัทกำหนดใหตองตรวจ หรือขอใหมีการตรวจเพ่ิมเติม

สิทธิการหักลดหยอนภาษีเงินได

กรมธรรมท่ีมีระยะเอาประกันต้ังแต 10 ปเปนตนไป จำนวนเบ้ียประกันท่ีชำระสามารถนำไปหักลดหยอน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดสูงสุดไมเกิน 100,000 บาท

ขอยกเวนความคุมครอง

ฆาตัวตายในปแรกของการทำประกัน
ถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
ไมเปดเผยขอความจริงหรือแถลงขอความอันเปนเท็จ บริษัทมีสิทธิ์บอกลางสัญญาภายใน 1 ป
นับจากวันทำสัญญา

ตัวอยาง

ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว (เมื่อกูเงิน) คุมครองตามสัญญาเอาประกันภัย 10 ป
            - เพศหญิง  เพียง   1,747 บาท/10 ป   (เฉลี่ย  174.70 บาท/ป)
            - เพศชาย    เพียง   4,356 บาท/10 ป   (เฉลี่ย  435.60 บาท/ป)

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปกรมธรรมที่

คุมครองการเสียชีวิตตามทุนประกันตลอดสัญญา
ครบสัญญา
ไมมีเงินคืน

100,000 ฿

ความคุมครองของกรมธรรมคงที่ตลอดสัญญา

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

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

ความคุมครอง

คุมครองกรณีเสียชีวิต 24 ชั่วโมงทั่วโลก

แบบประกัน

ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียวเมื่อขอเอาประกัน คุมครองตลอดระยะเวลาเอาประกัน 
ระยะเวลาเอาประกันตั้งแต 2 ถึง 20 ป (ตามสัญญาเงินกู) ดวยทุนประกันคงที่
ระยะเวลาเอาประกันเมื่อรวมกับอายุผูเอาประกันแลวตองไมเกิน 75 ปี

การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพตามที่กำหนด
บริษัทจะจายคาตรวจสุขภาพใหเฉพาะรายท่ีบริษัทกำหนดใหตองตรวจ หรือขอใหมีการตรวจเพ่ิมเติม

สิทธิการหักลดหยอนภาษีเงินได

กรมธรรมท่ีมีระยะเอาประกันต้ังแต 10 ปเปนตนไป จำนวนเบ้ียประกันท่ีชำระสามารถนำไปหักลดหยอน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดสูงสุดไมเกิน 100,000 บาท

ขอยกเวนความคุมครอง

ฆาตัวตายในปแรกของการทำประกัน
ถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
ไมเปดเผยขอความจริงหรือแถลงขอความอันเปนเท็จ บริษัทมีสิทธิ์บอกลางสัญญาภายใน 1 ป
นับจากวันทำสัญญา

ตัวอยาง

ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว (เมื่อกูเงิน) คุมครองตามสัญญาเอาประกันภัย 10 ป
            - เพศหญิง  เพียง   1,747 บาท/10 ป   (เฉลี่ย  174.70 บาท/ป)
            - เพศชาย    เพียง   4,356 บาท/10 ป   (เฉลี่ย  435.60 บาท/ป)

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปกรมธรรมที่

คุมครองการเสียชีวิตตามทุนประกันตลอดสัญญา
ครบสัญญา
ไมมีเงินคืน

100,000 ฿

ความคุมครองของกรมธรรมคงที่ตลอดสัญญา

สมาชิกอายุ 40 ป ไดกูเงิน 100,000 บาท มีกำหนดใชคืนเงินกูภายใน 10 ป



 เป็็นทั่ี�รับทั่ราบกันบ้างิแล่้วว่า ขณะนี�ธุรกิจึป็ระกันช้ีวิตมีการแก้ไข-เพื่ิ�มเติมพื่ระราช้บัญญัติป็ระกันช้ีวิต ฉบับทั่ี� 4 ซึ่่�งิเริ�มใช้้ใน

การกำากับดัูแล่ธุรกิจึป็ระกันช้ีวิตตั�งิแต่ 1 พื่ฤศจึิกายัน 2562 เป็็นต้นมา มีหล่ายัป็ระการทั่ี�ผูู้้เป็็นตัวแทั่นป็ระกันช้ีวิตหรือผูู้้ป็ระสงิค์จึะ

เป็็นตัวแทั่นป็ระกันช้ีวิตควรรับทั่ราบ จึ่งิขอนำาเสนอข้อป็ฏิิบัติบางิป็ระการตามพื่ระราช้บัญญัติป็ระกันช้ีวิตแก้ไขเพื่ิ�มเติมฉบับทั่ี� 4 เพื่่อ

ทั่ราบแล่ะป็ฏิิบัติดัังินี�

 1. คุณสมบัติของผูที่เปนตัวแทนประกันภัย ตองไมเคยเปนบุคคลลมละลาย จากเดิม ไมเปนบุคคลลมละลาย

 2. วุฒิการศึกษายังไมมีกําหนดในพระราชบัญญัติ กําหนดเพียงสอบผานความรูสอบรับใบอนุญาตและผานการอบรมหลักสูตร

ขอรับใบอนุญาต

 3. เม�อสอบความรูฯ ผานแลว จะตองขอรับใบอนุญาตภายในหนึ่งป นับตั้งแตวันสอบได

 4. การขอตอใบอนุญาตฯ

  4.1. ตองผานการอบรมขอตอใบอนุญาตฯ ทุกครั้ง

  4.2. เพิ่มเติม หากใบอนุญาตฯขาดครบสองปแลว ตองสอบความรูขอรับใบอนุญาตฯใหม ไมสามารถอบรมและขอรับใบ

อนุญาตฯแบบเดิม ตองสอบใหม

  4.3. ในขอปฏิบัติ ทานท่ีเปนตัวแทนฯ จึงควรขอรับใบอนุญาตฯ หรือขอตอใบอนุญาตตามกําหนดการท่ีสวนฝกอบรมแจงไป

อยางนอยตองภายในสองเดือนกอนใบอนุญาตฯ สิ้นอายุ

 5. ขอสอบในการสอบความรูใบอนุญาต กําหนดเพิ่มขอสอบจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตเปน 20 ขอ จากเดิมเพียง 10 ขอ 

ประเมินผลเชนเดิมคือ จรรยาบรรณตองตอบถูกไมตํ่าวา 70% คือ 14 ขอ วิชาอ�นประเมินผลรวมกันเพียง 60 % ถือวาสอบผาน

ขอพึงระวัง เวลาสอบเทาดิม คือทุกวิชารวมกัน 2 ชั่วโมง แตขอสอบเพิ่มขี้นอีก 10 ขอ คือจรรยาบรรณ 20 ขอ พระราชบัญญัติฯ 

10 ขอ ประมวลกฎหมายแพงและพานิชย วาดวยเร�องประกันชีวิต 10 ขอ หลักการประกันชีวิต 20 ขอ 

 6. หากมกีารกระทําความผิดตอกฎหมายและจรรยาบรรณ นายทะเบยีน (เลขาธกิารคปภ.) จะดําเนินการตรวจสอบและลงโทษ

ตรงยังผูปฏิบัติ โดยไมตองขอความเห็นชอบจากบริษัทตนสังกัด (ใชวิธีกํากับดูแลโดยตรง)

 7. เพิ่มบทลงโทษ ผูใหคําชี้แนะนํา ใหเกิดการทุจริตในเร�องสินไหม ทั้งผูทุจริต และผูแนะนํา จะถูกลงโทษ บทลงโทษ ปรับ

สามแสนบาท หรือจําคุกสามป หรือทั้งจําคุกและปรับ

 8. เพ่ิมบทลงโทษการกระทําผดิซ้ําซาก จะถูกพักใบอนุญาตช่ัวคราว จนกวาจะไดเขารับการอบรม และปฏบิตัเิปนทีไ่ววางใจ จงึ

จะใหอยูในอาชีพตอไปได

 9. เพ่ิมบทลงโทษ กรณมีใีบอนุญาตสองธุรกิจ คือทัง้ประกันชีวิต และวินาศภยั หากกระทําความผดิและถูกถอดถอนใบอนุญาต

ใบหนึ่งใบใด จะมีผลตอใบอนุญาตอีกใบดวย

 10. หามใชเอกสารส่ิงพิมพประกอบการขายข้ึนมาเอง ใหใชของบริษัทฯ เทาน้ัน รวมท้ังใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ ดวย ผูกระทํา

ความผิดถูกปรับหาหม�นบาทและอีกวันละสองพันบาท

 11. เม�อถูกแจงลงโทษจากนายทะเบียน  ตัวแทนฯ สามารถอุธรณตอคณะกรรมการกํากับและสงเสิรมการประกอบธุรกิจประกันภัย

(คปภ.) ภายใน 30 วัน การตัดสินของ คปภ. เปนที่สิ้นสุด

 ฯล่ฯ สามารถึอ่านเพื่ิ�มเติมในพื่ระราช้บัญญัติป็ระกันช้ีวิตไดั้นะครับ
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นใงวคุฮ

โดย...
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 ที�สำาคัญเร่งด่วัน! ท่านที�ยั์งไม่ได้ติ่อใบอนุญาติในปีนี� ย์ังอย์ู่ในระห่วั่างอนุโลม เน่องจำากการแพร่ระบาดโควัิติ 19 แติ่ติ้อง

ดำาเนินการภาย์ในปีนี� สิ�นปีแล้วับทอนุโลมจำะห่มดไปนะครับ

ÍÑ¹µÃÒÂÍÑ¹µÃÒÂ



 “การนอน”  เป็็นการพื่ักผู่้อนทั่ี�ดัีทั่ี�สุดัสำาหรับร่างิกายั เน่องิจึากร่างิกายัก็ต้องิการการพื่ักผู้่อนทั่ี�เพื่ียังิพื่อแล่ะสมดัุล่ในทัุ่ก ๆ  วัน 

แตถ่่ึงิจึะรู้อยัา่งินี� ก็มคีนจึำานวนไมน่อ้ยัทั่ี�ไมใ่หค้วามสำาคญักับการนอนเทั่า่ทั่ี�ควร ซ่ึ่�งิก็อาจึจึะเป็น็เพื่ราะไมรู้่ว่าการอดันอน ทั่ำาใหเ้กิดัผู้ล่

เสียัอยั่างิไรไดั้บ้างิ ซึ่่�งิอาจึจึะมากกว่าทั่ี�คิดัก็ไดั้

 ในคนทั่ี�อายัุยัังิไม่มาก อาจึไม่รู้ส่กว่าการอดันอนไม่ใช้่เร่องิใหญ่ ร่างิกายัไม่มีป็ฏิิกิริยัาอะไรกับการทั่ี�นอนไม่พื่อหรือไม่ไดั้นอน

บางิคนคิดัว่าเป็็นการช้าเล่นจึ์ตัวเองิดั้วยัซึ่ำ�า เน่องิจึากร่างิกายัยัังิรับไหว แต่นั�นไม่ใช้่ความคิดัทั่ี�ดัีเล่ยั เหมือนการฆ่าตัวตายัอยั่างิช้้า ๆ

มากกว่า เพื่ราะสิ�งิทั่ี�จึะตามมามีแต่ผู้ล่เสียัให้เห็นแน่นอน 

1. สมองไม่ติอบสนอง การนอนน้อยัส่งิผู้ล่เสียัต่อสมองิโดัยัตรงิ หากสมองิไม่ตอบสนองิหรือตอบสนองิช้้า อวัยัวะทัุ่กส่วนจึะ

รวนตามไป็ดั้วยั การทั่ี�คนเรานอนน้อยักว่า 7-8 ช้ั�วโมงิ จึะส่งิผู้ล่ให้สมองิสร้างิโป็รตีนช้นิดัหน่�งิทั่ี�เป็็นตัวทั่ำาล่ายัเซึ่ล่ล่์สมองิข่�นมา เม่อ

สมองิไม่ไดั้พื่ัก การซึ่่อมแซึ่มตัวเองิก็ทั่ำาไดั้น้อยั สมองิจึะเบล่อ ไม่มีสมาธิ ม่นงิงิ สมองิสั�งิการช้้า ร่างิกายัก็จึะทั่ำากิจึวัตรอ่น ๆ ช้้าไป็

ดั้วยั แล่ะมีผู้ล่ต่อการจึดัจึำาสิ�งิต่างิ ๆ

2. มีปญห่าเร่องควัามทรงจำำา เม่อสมองิไม่ไดั้พื่ักผู้่อน ไม่ไดั้ซึ่่อมแซึ่มตัวเองิไดั้ดัีเทั่่าทั่ี�ควร ป็ระสิทั่ธิภาพื่ดั้านการคิดั การใช้้

เหตุผู้ล่ การแก้ปั็ญหา สมาธิล่ดัล่งิ แล่ะส่งิผู้ล่ต่อความจึำา ทั่ำาให้มีอาการขี�หล่งิขี�ลื่มได้ับ่อยั ๆ จึนอาจึเกิดัภาวะสมองิล้่าหรือ Brain Fog

ไดั้ ซึ่่�งิก็จึะเสี�ยังิเป็็นโรคสมองิเส่อม หรืออัล่ไซึ่เมอร์ในอนาคตอันใกล่้

3. อารมณ์์ไม่นิ�ง การอดันอนหรือนอนน้อยั ทั่ำาให้นาฬ�กาชี้วิตทั่ำางิานผู้ิดัป็กติ ซ่ึ่�งิมีผู้ล่ต่ออารมณ์ ความรู้ส่ก แล่ะความคิดั

อยัา่งิแนน่อน ยัิ�งิอดันอนมาก สมองิของิเราก็ยัิ�งิตื�อ ขาดัสมาธ ิความจึำาก็แยั ่พื่อมอีะไรมากระทั่บนดิัหนอ่ยัก็จึะหงิดุัหงิดิังิา่ยั มอีารมณ์

แป็รป็รวน ความอดัทั่นตำ�า เข้าหาคนอ่นยัาก แล่ะอาจึก่อให้เกิดัภาวะซึ่่มเศร้าไดั้ดั้วยั ซึ่่�งิอาจึนำาไป็สู่การฆ่าตัวตายั เพื่ราะอาการทั่ี�พื่บ

ไดั้บ่อยัในผูู้้ป็่วยัโรคซึ่่มเศร้า คือ อาการนอนไม่หล่ับ โดัยัอาจึมีผู้ล่ให้กล่ายัเป็็นคนนอนไม่หล่ับเรื�อรังิ

4. นำ�าห่นักเพิ�ม อ้วันง่าย์ การพื่ักผู้่อนทั่ี�ไม่เพื่ียังิพื่อนั�นไป็รบกวนการทั่ำางิานของิระบบยั่อยัอาหาร ระบบเผู้าผู้ล่าญพื่ล่ังิงิานใน

ร่างิกายัจึะรวน แม้ว่าจึะกินเทั่่าเดัิม แต่กล่ับเผู้าผู้ล่าญไดั้น้อยักว่าเดัิม พื่ล่ังิงิานจึ่งิสะสมจึนนำ�าหนักเกินมาตรฐาน กล่ายัเป็็นโรคอ้วน

ในทั่ี�สุดั แล่ะเม่อระบบยั่อยัอาหารมีป็ัญหา ระบบขับถึ่ายัทั่ี�ทั่ำางิานต่อเน่องิกันก็ไดั้รับผู้ล่กระทั่บ ร่างิกายัทั่ี�ไม่ไดั้ขับถึ่ายัเอาของิเสียัออก

จึากร่างิกายั ยัิ�งินานก็ยัิ�งิอันตรายั เสี�ยังิจึะป็่วยัเป็็นโรคมะเร็งิล่ำาไส้

5. สุข้ภาพแย์ ่การพื่ักผู้่อนน้อยัมีผู้ล่ต่อระบบภูมคุ้มกันของิร่างิกายั เม่อภูมิคุ้มกันไม่มีป็ระสิทั่ธิภาพื่ ก็ไม่แป็ล่กทั่ี�จึะป็่วยับ่อยั 

ภูมิต้านทั่านตำ�า ร่างิกายัอ่อนเพื่ล่ียั มีอาการบ้านหมุน แล่ะพื่ร้อมทั่ี�จึะน็อกไดั้ทัุ่กเม่อ เสี�ยังิต่อภาวะหัวใจึวายั แล่ะโรคภัยัอ่น ๆ ตามมา 

ทั่ั�งิเบาหวาน โรคหล่อดัเล่ือดัหัวใจึ ความดัันโล่หิตสูงิ ร่างิกายัทั่ี�เส่อมสภาพื่ล่งิเร่อยั ๆ อยั่างิช้้า ๆ สุดัทั่้ายัก็จึะพื่ังิ โดัยัจึะมีผู้ล่กระทั่บ

ต่อสมองิ หัวใจึ หล่อดัเล่ือดั ต่อมไร้ทั่่อ แล่ะภูมิคุ้มกันร่างิกายั

6. เสี�ย์งติ่อการเกิดอุบัติิเห่ติ ุแน่นอนว่าการนอนน้อยัทั่ำาให้เกิดัอาการอ่อนเพื่ล่ียั งิ่วงิซึ่่มระหว่างิวัน หากเป็็นคนทั่ี�นั�งิทั่ำางิาน

อยัู่กับทั่ี�ก็อาจึจึะไม่มีอะไรน่ากังิวล่ แต่กับผูู้้ทั่ี�ทั่ำางิานขับรถึ ทั่ำางิานกับเคร่องิจึักร หรือทั่ำางิานก่อสร้างิ อาจึเกิดัอาการหล่ับในข่�นไดั้ เม่อ

หล่ับในขณะขับรถึ หล่ับกล่างิอากาศในขณะทั่ี�ทั่ำางิานกับเคร่องิจึักรทั่ี�กำาล่ังิทั่ำางิาน หรือพื่ล่ัดัตกจึากทั่ี�สูงิ ก็อาจึจึะกล่ายัเป็็นความสูญ

เสียัทั่ี�เล่วร้ายัไดั้ อีกทั่ั�งิการอดันอนยัังิทั่ำาให้สมองิป็ระมวล่ผู้ล่ไดั้ช้้าล่งิ จึนขาดัความระมัดัระวังิความป็ล่อดัภัยัให้ตนเองิ

 ดังนั�น ถ้าไม่จำำาเป็น อย์่าอดนอนนักเลย์ เพราะร่างกาย์คนเราไม่อ่ดถ่กทนข้นาดนั�น เราไม่มีทางรู้ห่ากภัย์ย์ังมาไม่ถ่งติัวั 

เพราะฉะนั�น ถนอมร่างกาย์ไวั้ใช้ให่้นาน ๆ กันดีกวั่านะครับ
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26 วารสารสหประกันชีวิต

 หล่ายั ๆ คนคงิจึะเคยัมีโอกาสไดั้เห็นภาพื่ของิ “นาเกลือสีชมพู” ทั่ี�ป็ระเทั่ศนามิเบียักันมาบ้างิแล่้ว ความมหัศจึรรยั์

จึากธรรมช้าติทั่ี�หล่ายั ๆ คนอยัากจึะมีโอกาสไดั้ไป็เห็นดั้วยัตาตัวเองิสักครั�งิ แติ่ห่ารู้ไม่วั่า! ทั่ี�จึริงิแล่้วในเมืองิไทั่ยัเราเองิก็มี

“นาเกลือสีชมพู” เหมือนกัน

 ทั่ี�บา้นร่องิใหญ ่อำาเภอบา้นแหล่ม จึงัิหวัดัเพื่ช้รบรีุ มนีาเกล่อืทั่ี�มสีชี้มพูื่สวยังิามไมแ่พื่ต้า่งิป็ระเทั่ศเล่ยั แถึมยังัิอยัูไ่มไ่กล่

จึากกรุงิเทั่พื่ฯ อีกดั้วยั ซึ่่�งิทั่ี�นี�เป็็นบ่อเกล่ือหิมาล่ัยั เหตุผู้ล่ทั่ี�นาเกล่ือเป็็นสีช้มพืู่แทั่นทั่ี�จึะเป็็นสีขาวนั�น เกิดัจึากการทั่ำาป็ฏิิกิริยัา

ระหว่างิสัตว์ทั่ะเล่จึำาพื่วกแพื่ล่งิตอน กุ้งิ หอยั ป็ูสีแดังิ ทั่ี�อาศัยัอยัู่ในบริเวณนั�น โดัยัเฉพื่าะอยั่างิยัิ�งิในช้่วงิเวล่าทั่ี�ฟ้าใสแล่ะ

แดัดัจึัดั ๆ ส่องิล่งิมากระทั่บยัังิพื่ื�นนำ�า ก็จึะเห็นเป็็นสีช้มพูื่ไดั้อยั่างิชั้ดัเจึน ก่อเกิดัเป็็นบ่อนำ�าสีช้มพูื่กว้างิใหญ่มองิดัูสวยังิาม

แป็ล่กตา เป็็นอันซึ่ีนไทั่ยัแล่นดั์ทั่ี�หล่ายัคนยัังิไม่รู้จึัก

 ยัิ�งิสำาหรับคนทั่ี�ช้อบถึ่ายัรูป็ดั้วยัแล่้ว บอกไดั้เล่ยัครับว่า จึุดันี�ถึ่ายัรูป็สวยัมาก ๆ มีสตรีทั่อาร์ทั่บนกำาแพื่งิโรงิเกล่ือให้ไดั้

มาถึ่ายัรูป็เช้็คอินกันดั้วยั ช้่วงิวันหยัุดั หากยัังิไม่รู้จึะไป็ไหนกันดัี ล่องิขับรถึเล่่นไป็ถึ่ายัรูป็เช้็คอินเก ๆ ทั่ี� “นาเกลือสีชมพู” 

บ้านร่องิใหญ่กันครับ
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