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365 วัน.... ผ่านพ้นไปแล้ว เริ่มต้นเป้าหมายใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ
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เป็นแรงใจให้ทุกๆ ท่านดำ�เนินเป้าหมายให้สำ�เร็จนะคะ
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หลายๆ อย่าง รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยี
ออนไลน์ออกมาหลายๆ โครงการ เพื่อลูกค้าคนสำ�คัญของเราทุกๆ
คน
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สุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำ�รวยความสุข นะคะ

สวัสดีปีใหม่

ดูดี

วารสาร กรุงไทย-แอกซ่า ไลฟ์
ฉบับที่ 47 พ.ศ. 2558
มีดี

ทำ�ดี
ของดี
สบายดี
รู้ดี
พักดี
กินดี
สนุกดี
อารมณ์ดี
2

• กรุงไทย-แอกซ่า รับรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship
Awards 2014 Thailand
• คาราวานตรวจสุขภาพทัว่ ไทย
กรุงไทย-แอกซ่า ร่วมสร้างฝายกัน้ น�ำ้ โครงการ “Where the rain falls”
เพราะชีวิตไม่มีคำ�ว่า “เกษียณ”
การดูแลผิว ในฤดูหนาว
เริ่มต้นใหม่
อิ่มเที่ยว อิ่มบุญ ที่อุบลฯ
อาหารเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม “Healthy Family Trip with His & Her”
สิ่งดีดีที่ทำ�ให้อารมณ์ดี

หน้า
3

5
6
8
9
10
12
14
15

มีดี

Krungthai-AXA Life

Asia Pacific

Entrepreneurship Awards 2014
รางวัลผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ และผลการดำ�เนินงาน
ดีเด่นประจำ�ปี 2557
มร.เดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า
ประกันชีวิต รับรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014
Thailand โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้ ในฐานะผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่มีวิสัย
ทัศน์ และผลการดำ�เนินงานดีเด่น ดำ�เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนและมีความรับผิด
ชอบต่อสังคม ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟคิ ซึง่ จัดขึน้ โดย Enterprise Asia องค์กร
อิสระที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย
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Caravan Health Check
คาราวานตรวจสุขภาพ

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอขอบคุณลูกค้าและคนไทยทั่วประเทศ ที่ท่านให้เกียรติมาร่วม
ตรวจสุขภาพกับเรามากกว่า 40,000 ราย ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ใน 55 กิจกรรมคาราวานตรวจสุขภาพใน
ปี 2557 ที่ผ่านมา และเรายังคงมอบบริการดีๆ ให้กับลูกค้าทุกๆ ท่านและคนไทยทั่วประเทศ ในปี 2558
อย่างแน่นอนกับ 60 กิจกรรมคาราวานตรวจสุขภาพทั่วไทย เตรียมพบกับกิจกรรมคาราวานตรวจสุขภาพ
ใกล้บ้านท่านเร็วๆ นี้
ลูกค้าทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมคาราวานตรวจสุขภาพได้ที่ www.krungthai-axa.co.th หรือมา
เป็นเพื่อนกับเราเพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านทางโปรแกรม Line Krungthai-AXA Life
ขอให้ลูกค้าทุกท่านมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป สวัสดีปีใหม่ 2558
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Building a check dam
กิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ำ� โครงการ Where the rain falls

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ ทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมในการสร้างฝายชะลอน�้ำ
ภายใต้ โครงการ “Where the rain falls” (น้ำ�เปลี่ยนแปลง ชุมชนปรับตัว)
โดยมีคุณเดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร และพนักงานจิตอาสา ได้
ร่วมกันสร้างฝายกัน้ นำ� เพื่อใช้ ในการชะลอน�้ำ ในฤดูน�้ำ หลาก และป้องกันดิน
ถล่มและกักเก็บน�้ำ เพื่อชุมชนสามารถนำ�น�้ำ ไปใช้ ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
ณ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
โครงการ Where the rain falls เป็นโครงการที่ทางกลุ่มแอกซ่า
ได้ ให้การ สนับสนุน และร่วมมือกับองค์กรแคร์ ในการศึกษาและวิจัยผล
กระทบจากการเปลีย่ นแปลงของฝน ต่อความมัน่ คงทางด้านอาหาร และการ
ย้ายถิ่นฐานของคนในชุมชน ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว 3 ปี ศึกษาวิจัยใน 8
ประเทศ ทั่วโลก โดยการวิจัยในประเทศไทย ทางกลุ่มแอกซ่า ได้ร่วมมือกับ
มูลนิธิรักษ์ไทยเพื่อศึกษาพื้นที่ชุมชนใน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
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เพราะชีวิต
ไม่มีคำ�ว่าเกษียณ

วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์บำ�นาญตัวใหม่มาแนะนำ� “iWish” (ไอวิช) เพราะการเกษียณคือ
จุดเริ่มต้นของชีวิต ซึ่งเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ในช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงเวลาของการ
ลดหย่อนภาษี โดยผลิตภัณฑ์นี้สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท (ตาม
ประกาศของกรมสรรพากร)
โดยนอกจากการลดหย่อนภาษีแล้ว iWish ยังสามารถตอบโจทย์ของ คนไทยทีส่ ว่ นใหญ่ยงั ไม่มกี ารวางแผน
ทางการเงินเพื่อการเกษียณทีด่ พี อ โดยจากงานวิจยั พบว่า คนไทยส่วนใหญ่มเี งินออมไว้ ใช้จา่ ยหลังเกษียณ
คิดเป็นแค่ 37% ของรายได้สุดท้ายก่อนเกษียณ ตัวอย่างเช่น รายได้ก่อนเกษียณ 100,000 บาทต่อเดือน
หลังเกษียณจะมีรายไดต่อเดือนเหลือเพียง 37,000 บาท ซึง่ อาจทำ�ให้มาตรฐานในการครองชีพในช่วงหลัง
เกษียณลดลงโดยงานวิจยั ดังกล่าวระบุวา่ ค่าใช้จา่ ยหลังเกษียณทีเ่ หมาะสมควรอยูท่ ปี่ ระมาณ “60%-70%”
ของรายได้สุดท้ายก่อนเกษียณ
โดย iWish สามารถช่วยในการวางแผนทางการเงินวัยเกษียณให้เพียงพอกับความต้องการ และยังมีจุด
เด่นอีกหลายข้อที่แตกต่างกับผลิตภัณฑ์บำ�นาญทั่วไป
• สามารถเลือกอายุการเกษียณได้ โดยมีให้เลือกถึง 3 แบบ ได้แก่ อายุครบ 55, 60 และ 65 ปี
• เป็นที่แรกและที่เดียว ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกรับเงินบำ�นาญเป็นแบบรายปี หรือ ราย
เดือน ขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของลูกค้า ซึง่ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์บ�ำ นาญอื่นในตลาดทีม่ ีให้
เลือกเฉพาะการรับเงินบำ�นาญแบบรายปีเพียงแบบเดียว
• เป็นที่แรกและที่เดียว ที่เงินบำ�นาญปรับเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้
จ่ายและอัตราเงินเฟ้อที่จะปรับเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี
• ให้ความคุม้ ครองกรณีเสียชีวติ ในวงเงินสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์บำ�นาญในตลาดทัว่ ไป
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กรณีเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายจำ�นวนเงินเอาประกันภัย
หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ
ร้อยละ 110ของเบี้ยประกันภัยที่
ชำ�ระมาแล้วทั้งหมด

ตัวอย่างผลประโยชน์

กรณีที่เพศชายอายุ 35 ปี ชำ�ระเบี้ยแบบประกัน iWish 60
100,000 บาท ต่อปี ทุนประกัน 1,158,749 บาท
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รับรองการจ่ายเงินบำ�นาญ
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เงินบำ�นาญตามการทรงชีพ

• หลังจากชำ�ระเบี้ยครบอายุ 60 ปี หลังจากนั้นจะได้รับเงินบำ�นาญเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันได
ตามช่วงอายุดังนี้
• อายุ 60 – 65 ปี
• อายุ 66 – 70 ปี
• อายุ 71 – 80 ปี
• อายุ 81 – 85 ปี

รับเงินบำ�นาญ 15% ของทุนประกัน หรือ 173,812 บาทต่อปี
รับเงินบำ�นาญ 19% ของทุนประกัน หรือ 220,162 บาทต่อปี
รับเงินบำ�นาญ 21% ของทุนประกัน หรือ 243,337 บาทต่อปี
รับเงินบำ�นาญ 23% ของทุนประกัน หรือ 266,512 บาทต่อปี

• รวมได้รับเงินบำ�นาญทั้งสิ้นประมาณ 3,120,000
บาท ในขณะที่ชำ�ระเบี้ยปีละ 100,000 บาท เป็นเวลา
25 ปี รวมทั้งสิ้น 2,500,000 บาท มูลค่าของเงินเพิ่ม
ขึ้นถึง 620,000 บาท
หลายๆ คนอาจจะคิดว่าการวางแผนการเกษียณต้องเป็นการ
วางแผนสำ�หรับคนอายุ 50 ปีขึ้นไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยิ่ง
เราวางแผนการเกษียณตัง้ แต่อายุนอ้ ยๆ หรือวางแผนได้เร็วเท่าไร
ก็จะยิง่ ทำ�ให้เรามีอนาคตทีม่ นั่ คงมากเท่านัน้ ทุกวันนีค้ ณ
ุ เคยถาม
ตัวเองไหมว่า ตอนคุณเกษียณ คุณต้องการมีเงินใช้จ่ายต่อเดือน
เท่าไร คุณต้องการทำ�อะไรหลังจากคุณมีเวลาพักผ่อนอย่างมากมาย

• นอกจากนั้นยังได้รับความ
คุ้มครองที่สูงในช่วงชำ�ระ
เบี้ย โดยเลือกจ่ายระหว่าง
ทุนประกัน หรือ มูลค่าเวนคืน
กรมธรรม์ หรือ 110% ของเบีย้
หลักทีช่ �ำ ระมา แล้วแต่อย่างใด
มากกว่า ซึ่ง iWish ให้ความ
คุ้มครองสูงกว่า แบบประกัน
บำ�นาญทั่วไปในตลาด

ในบัน้ ปลายชีวติ คุณมีความฝันในอนาคตหรือไม่วา่ คุณต้องการอะไร วันนีค้ ณ
ุ สามารถวางแผนการเกษียณ
ด้วยตัวคุณเองได้แล้วจากแบบประกันบำ�นาญ ไอวิช จาก บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ทำ�ให้
คำ�ว่า “เกษียณ” เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของชีวิต
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สบายดี

การดูแลผิว
ในฤดูหนาว

โดย : พญ. ภัทรา พิมลศานติ์ แพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังและเวชศาสตร์
ความงามเฉพาะทาง โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์

เนือ่ งจากสภาวะอากาศในช่วงฤดูหนาว อากาศจะมีความชืน้ สัมพัทธ์ลดลง การ
สูญเสียน้�ำ ออกจากผิวเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ ปัญหาผิวส่วนใหญ่ของคนไทยในช่วง
ฤดูหนาว จะเป็นปัญหาในเรือ่ งของผิวแห้ง หยาบ เมือ่ ผิวแห้งมากๆ ก็จะเกิดอาการ
คัน มีผน่ื ขุย และมีโอกาสแตกเป็นแผลและติดเชือ้ แทรกซ้อนได้งา่ ยขึน้ โดยปัจจัย
เสีย่ งต่อการพบภาวะผิวแห้ง หรือ ผืน่ คันเห่อในช่วงฤดูหนาวได้แก่
• ผู้สูงอายุ เนื่องจากมีการเปลี่ยน
แปลงของสรีระของผิวหนังหลาย
ประการ เช่น ปริมาณไขมันในชั้น
ผิวหนังลดลง การทำ�งานของต่อม
เหงื่อลดลง ทำ�ให้เกิดภาวะผิวแห้ง
ได้ง่ายขึ้น
• บุคคลทีม่ ภี าวะผิวหนังผิดปกติ อืน่ ๆ
เช่น เด็กหรือผู้ ใหญ่ที่เป็นผื่นภูมิแพ้
ผิวหนังอยูก่ อ่ น ผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินผู้
ป่วยกลุม่ นี้ ผิวจะแห้ง และผื่นจะเห่อ
มากขึ้นในช่วงฤดูหนาว
• บุคคลที่มีโรคประจำ�ตัวบางชนิด
หรือ รับประทานยาบางกลุม่ จะทำ�ให้
มีผิวแห้งมากกว่าคนปกติ เช่น คนที่
เป็นโรคตับหรือโรคไต จะมีผิวแห้ง
มากกว่าปกติ หรือผู้ที่รับประทาน
ยากลุ่มยาลดไขมันบางตัว ยาขับ
ปัสสาวะ เป็นต้น
• ปัจจัยเสริมบางประการ เช่น การ
อาบน้ำ�บ่อยๆ โดยใช้สบู่อาบน้ำ�ที่มี
ค่าความเป็นด่างสูง หรือ ชอบอาบ
น้ำ�อุ่นหรือน้ำ�ร้อน การขัดผิวหรือใช้
ผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิวถี่เกินไป

• การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสริมข้างต้น
เช่น การอาบน้ำ�จะแนะนำ�ใช้น้ำ�ที่
อุณหภูมหิ อ้ ง ใช้สบูอ่ อ่ น และไม่แนะนำ�
การขัดผิวในผู้ที่มีผิวแห้ง หรือมีผื่น
ผิวหนังอักเสบง่ายอยู่แล้ว
• การใช้ครีม หรือ โลชั่นบำ�รุงผิว
จะช่วยลดอาการผิวแห้ง ป้องกันการ
เกิดอาการคัน หรือผื่นผิวหนังอักเสบ
ได้ โดยเนื้อครีมจะให้ความชุ่มชื้น
และเก็บกักความชุ่มชื้นให้กับผิวได้
มากกว่าเนื้อโลชั่น แต่เนื้อโลชั่นจะ
ให้ความรู้สึกที่ทาแล้วไม่เหนอะหนะ
สบายผิวมากกว่า ทัง้ นีห้ ากผูท้ มี่ ภี าวะ
ผิวแห้ง แต่ไม่ชอบความเหนอะหนะ
อาจทาเป็นโลชัน่ ได้แต่แนะนำ�ทาบ่อย
ครั้งมากขึ้น นอกจากครีมหรือโลชั่น
แล้ว อาจใช้เป็นน้ำ�มัน หรือขี้ผึ้งทา
บริวเณที่แห้งแตกได้เช่นกัน
• หากมีผื่นคันเกิดขึ้นร่วมกับอาการ
ผิวแห้งแล้ว แนะนำ�พบแพทย์เฉพาะ
ทาง เนื่องจากอาจต้องใช้ยาทา หรือยา
รับประทานเพื่อช่วยรักษาอาการผื่นคัน
ทัง้ นีแ้ นะนำ�งดการแกะเกา เพราะจะ
เกิดการระคายเคือง เกิดการอักเสบ
ดังนั้นการดูแลรักษาภาวะผิวแห้งใน เพิ่มขึ้น และ ติดเชื้อแทรกซ้อนได้
ฤดูหนาว หลักๆ ก็คือ
นอกจากภาวะผิวแห้ง เป็นผื่นคัน
ทีพ่ บได้บอ่ ยในประเทศไทยแล้ว หาก
มีโอกาสได้ไปต่างประเทศทีม่ อี ากาศ
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หนาวมากๆ ต้องระมัดระวังภาวะ
ที่เกิดอุณหภูมิของร่างกายต่ำ�มาก
เนื่องจากร่างกายไม่สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ (Systemic
hypothermia) ซึ่งอาจเกิดอาการ
อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ซึมและหมด
สติได้ หรือเกิดอาการผิดปกติเฉพาะ
ผิวหนังบางส่วน จากการทีห่ ลอดเลือด
หดตัว (Chilblaine or pernio) หรือ
เนือ้ เยื่อแข็งตัวเป็นเกล็ดน�้ำ แข็งจาก
อากาศเย็น (Frostnip or frostbite)
ซึ่งมักพบบริเวณปลายนิ้วมือนิ้วเท้า
ปลายจมูก ติ่งหู เป็นต้น ผิวหนังจะ
มีอาการซีด ชา หลังจากนั้นจะบวม
แดง ปวดแสบปวดร้อน เกิดตุ่มพอง
หรือผิวหนังบริเวณนัน้ ตายได้ ซึง่ การ
ป้องกันจะต้องสวมใส่เสือ้ ผ้าทีเ่ หมาะ
สม และหลีกเลี่ยงอากาศที่หนาวจัด
มากๆ หากเริ่มมี
อาการดังกล่าว
ต้องย้ายไปอยู่
ในที่อบอุ่น
และนำ�ส่ง
ร.พ.

พญ. ภัทรา พิมลศานติ์

แพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังและเวชศาสตร์
ความงามเฉพาะทางโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

รู้ดี

Krungthai-AXA Life

เริ่มต้นใหม่

โดย : คุณนันทารักษ์ ช่วยพิทักษ์ ผู้ช่วยรองประธานบริหาร แผนกกฏหมาย

แล้วก็มาถึงช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี หลายท่านอาจจะมองว่า เวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน เพิง่ ฉลองปี
ใหม่กนั ไปไม่นาน จะปีใหม่อกี แล้วหรือ แต่มคี นอีกไม่นอ้ ยอาจจะมองว่าปีนม้ี เี หตุการณ์ตา่ งๆ เกิดขึน้ มากมาย เศรษฐกิจไม่
ค่อยดี บ้านเมืองไม่สงบ ภาวนาขอให้ผา่ นไปไวๆ ปีใหม่ฟา้ ใหม่จะได้เริม่ ต้นสิง่ ใหม่สกั ที ก็สดุ แท้แต่เหตุผลของแต่ละคนค่ะ
จะยังไงก็แล้วแต่ ใกล้สิ้นปีแบบนี้ ไม่
ว่าท่านจะกำ�ลังทำ�อะไร คงต้องทบทวน
กันบ้างแล้วล่ะว่า แผนงาน เป้าหมาย
โครงการ ทีท่ า่ นเคยวางไว้ตงั้ แต่ตน้ ปี
นั้น ได้ดำ�เนินไปอย่างไรบ้าง หน้าที่
การงานประสบความสำ�เร็จเพียงใด
ทำ�มาค้าขายได้ดงั่ ใจหรือไม่ กิจกรรม
ทีอ่ ยากทำ� ได้ท�ำ อย่างทีต่ งั้ ใจไว้หรือไม่

แต่ชวี ติ ก็ตอ้ งดำ�เนินกันต่อไปค่ะ เดิน
ไปข้างหน้ากันดีกว่า เริม่ ต้นใหม่ ก้าว
เดิน และ สูก้ นั ต่อไป ขอเพียงได้กล้า
ที่จะลงมือทำ� อย่ากลัวว่าผลจะเป็น
อย่างไร อย่างน้อยเราก็จะได้บทเรียน
และประสบการณ์ เอาไว้สอนตนเอง
เพื่อไม่ให้ประมาทในการดำ�เนินชีวิต
โดยเฉพาะเรื่องเงินๆ ทองๆ ด้วยแล้ว

คนทำ�งานอย่างเราๆ ท่านๆ คงต้อง
จัดการวางแผนกันให้รอบคอบถ้วน
ถี่กันทีเดียวเชียวล่ะ ไม่มีคำ�ว่าสาย
สำ�หรับการเริ่มต้นใหม่ค่ะ ปีหน้าฟ้า
ใหม่ก�ำ ลังก้าวเข้ามา เตรียมวางแผน
กันให้พร้อมนะคะ และผูเ้ ขียนก็มขี า่ วดี
มาแจ้งให้ทราบกันด้วย

ประกาศแล้ว!

*พ.ร.ฎ. ปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้เขียนยกหัวข้อข่าวเรื่องนี้มาลงอีกครั้งเพราะอยากให้มั่นใจกัน
อีกครั้งว่า จริงแท้แน่นอนค่ะ เพราะประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว อัตราภาษีสำ�หรับเงินได้สุทธิที่จะได้รับในปี พ.ศ.
2558 ไม่ใช่ข่าวลือที่ต้องรอลุ้นกันอีกต่อไป
ผู้เขียนไม่ขอนำ�ตัวบทมาตราของกฎหมายมาให้ท่านผู้อ่านต้องคิดให้ปวดหัวนะคะ ท่านที่ไม่ใช่นักกฎหมาย
คงจะไม่สนุกด้วยเป็นแน่ จึงขอสรุปสั้นๆ ตามตารางนี้ดีกว่าค่ะ
ใกล้ปใี หม่ ขอต่ออีกนิดนะคะ หลายๆ
เงินได้สุทธิบุคคลธรรมดา
อัตราภาษี
ท่านชอบวางแผนทีจ่ ะเริม่ ต้นสิง่ ใหม่ๆ
ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท
ร้อยละ 5
ในช่วงต้นปี เช่นเดียวกับผูเ้ ขียนค่ะ ไม่
ว่าปีไหนๆ มีโครงการใหม่ทกุ ปี วางแผน
ส่วนที่เกิน 300,000 บาท
ร้อยละ 10
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
อย่างเลิศหรู ดูดี และก็วาดฝันไว้อย่าง
สวยหรู happy ending ฟินสุดๆ โดย
ส่วนที่เกิน 500,000 บาท
ร้อยละ 15
แต่ไม่เกิน 750,000 บาท
เฉพาะแผนท่องเที่ยวสิ้นปี แผนเงิน
ออม แผนธุรกิจส่วนตัวเล็กๆ ควบคู่
ส่วนที่เกิน 750,000 บาท
ร้อยละ 20
แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
กับงานประจำ� เคยวางแผนแบบนี้กัน
ส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท
ร้อยละ 25
บ้างมั้ยคะ แล้วแผนของท่านสำ�เร็จ
แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
มัย้ คะ แต่ส�ำ หรับผูเ้ ขียนแล้วมาทบท
ส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท
ร้อยละ 30
วนอีกทีตอนสิ้นปีพบว่า ทำ�บ้างไม่ทำ�
แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท
บ้าง ไม่ได้จริงจัง มีขอ้ อ้างตลอด หรือ
ส่วนที่เกิน 4,000,000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ 35
มีเรื่องอื่นมาตัดหน้าทำ�ให้ตอ้ งหยุดพัก
ไปก่อน เป็นซะแบบนีท้ กุ ทีไป เฮ้อ! เอาล่ะแต่มอี ย่างเดียวทีเ่ ราต้องตอบตัวเองให้ได้ ก็คอื ว่า เราได้เริม่ ลงมือทำ�หรือ
ยัง Never Too Late To Start! มามะ มาเริ่มต้นใหม่ ตามใจคนช่างฝัน ขอให้ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันทุกท่าน
นะคะ รักตัวเอง และเผื่อแผ่ผู้อื่น ใช้คุณธรรมนำ�ทางในการดำ�เนินชีวิต โชคดีค่ะ
* http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000130224
** เว็บไซด์ กรมสรรพากร www.rd.go.th
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พักดี

อิ่มเที่ยว อิ่มบุญ ที่อุบลฯ
โดย : นิสิต สีหะวงษ์ ผู้ช่วยรองประธานบริหาร กิจกรรมการตลาดและส่งเสริมลูกค้า

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

สวัสดีคณ
ุ ลูกค้าทีน่ า่ รักทุกท่าน เข้าสูช่ ว่ งหน้าหนาวช่วงเวลา

แห่งการพักผ่อนและท่องเทีย่ วของใครหลายๆ คน เพราะอากาศทีเ่ ย็น
สบาย ฟ้าใสๆ บรรยากาศดีของหน้าหนาว และเป็นช่วงเวลาแห่งการ
เฉลิมฉลอง ฉบับนี้ “พักดี” เราพาท่านมาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานี
เมืองดอกบัว แน่นอนอากาศเย็นๆ แบบนี้ ไปดูกันว่าตรงไหน ที่ไหน
ของอุบลฯ ที่จะมาแนะนำ�กัน ขอบอกว่านอกจากที่เที่ยวสวยๆ ใน
กลางวัน ฉบับนี้เราจะพาทุกท่านเที่ยวกลางคืนกันด้วยครับ
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อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

หลายคนคงได้ยนิ ชื่อนีม้ านาน เพราะผาแต้มเป็นแหล่งท่องเทีย่ วชื่อดัง
ของเมืองไทย ตั้งอยู่ในเขตอำ�เภอโขงเจียม อำ�เภอศรีเมืองใหม่ และ
อำ�เภอโพธิไ์ ทร แต่เชื่อมัย้ ว่าผาแต้มนอกจากวิวจะสวยเพราะติดฝัง่ โขง
ที่มองเห็นประเทศเพื่อนบ้าน การเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติในตอน
กลางวัน ชมความงดงามของภาพเขียนโบราณก่อนประวัตศิ าสตร์ปรากฏ
เรียงรายอยูเ่ ป็นระยะ ทีม่ อี ายุไม่ต�่ำ กว่าสามพันถึงสีพ่ นั ปี มีภาพทัง้ หมด
ประมาณ 300 ภาพ แบ่งเป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ภาพคนทำ�นา ภาพ
สัตว์ ภาพมือ ภาพลายเรขาคณิต และภาพตุ้ม(เครื่องมือจับปลาของ
ชาวประมงริมโขง) หรือความอัศจรรย์ของเสาเฉลียง ที่อยู่ก่อนถึงผา
แต้มประมาณ 3 กม. เป็นหินตัง้ ซ้อนกันโดยธรรมชาติ มีลกั ษณะคล้าย
ดอกเห็ดเรียงรายกันอยู่ ทีผ่ าแต้มยังมีความสวยงามในตอนกลางคืนใน
คืนเดือนมืด นั่นคือ การดูดาวที่ผาแต้ม ยิ่งในหน้าหนาวที่ฟ้าโปร่งดาว
เป็นล้านๆ ดวงหรือทางช้างเผือก รออวดโฉมตอนรับทุกท่าน
หลังจากดูดาวที่ผาแต้มแล้ว พักดีฉบับนี้อยากจะแนะนำ� “วัด”
เป็นวัดที่สวยในยามค่ำ�คืน นั่นคือ

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

ตัง้ อยู่ในตำ�บลช่องเม็ก อำ�เภอสิรนิ ธร เมื่อดวงอาทิตย์ลบั ขอบฟ้า ความ
สวยงามของต้นไม้เรืองแสงบริเวณด้านหลังอุโบสถของวัดเล็กๆ แห่ง
นี้ก็ปรากฎขึ้น ใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพรับรองได้ว่าท่านจะไม่ผิดหวัง
อย่างแน่นอน ฉากหน้าคืออุโบสถวัดที่มีต้นไม้เรืองแสง ฉากหลังคือ
ความงามของดวงดาวเต็มท้องฟ้าสร้างความประทับใจราวกับอยู่ใน
ฝัน ดูความสวยงามภายนอกแล้ว ภายในอุโบสถก็สวยงามไม่แพ้กัน
ชมความงามพร้อมสักการะขอพร รับรองอิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งใจ
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

หนาวนีส้ �ำ หรับใครทีย่ งั ไม่มโี ปรแกรม
ท่องเทีย่ ว อุบลราชธานีเป็นอีกหนึง่
ทีเ่ ทีย่ วทีเ่ รากล้ารับรองว่าคุณจะต้อง
ชื่นชอบอย่างแน่นอน ขอให้ลกู ค้า
ทุกท่านมีความสุขกับการท่องเทีย่ ว
พบกันใหม่ฉบับหน้า
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กินดี

อาหาร
เพือ่ สุขภาพ
ที่มา : http://health.kapook.com/view85091.html

ในทุกๆ วัน เราเลือกรับประทานอาหารในแต่ละวันสารพัดเหตุผล ทั้งหน้าตา รสชาติ
และอีกหลายเหตุผล โดยที่เราทั้งรู้ และไม่รู้ว่ามีคุณประโยชน์กับร่างกายอย่างไรบ้าง
วันนี้เรามีวิธีการเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมาฝากกัน เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว
สมกับคำ�กล่าวที่ว่า “ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐนั่นเอง”

กินอาหารเช้า

ว่ากันว่า มือ้ เช้า ต้องกินอย่างราชา
มือ้ กลางวันให้กนิ อย่างคนธรรมดา
และมื้อเย็นให้กินอย่างยาจก นั่น
เป็นเพราะอาหารมื้อเช้าเป็นมื้อ
ที่สำ�คัญที่สุด เพราะจะส่งผลต่อ
จิตใจและพลังชีวิตที่เราจะต้อง
เผชิญกับภารกิจไปจนตลอดวัน
อีกทัง้ การกินอาหารเช้า จะช่วยลด
ระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด
รวมทั้งลดอัตราการเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหัวใจอีกด้วย

กินปลามีประโยชน์

พยายามจัดสรรเมนูปลา ถ้าสามารถ
รับประทานได้ทกุ วันก็จะยิง่ ดี โดย
เฉพาะปลาทะเลน�้ำ ลึก เพื่อร่างกาย
จะได้รับกรดไขมันโอเมก้า 3 และ
โปรตีน ซึ่งจะไปเสริมสร้างเซลล์
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สมอง นอกจากนี้ปลา ยังเป็นเนื้อ
สัตว์ที่ย่อยง่าย ไขมันน้อย

ผักสารพัดสี

เมืองไทยเราโชคดีที่มีผักสดให้
เลือกรับประทานมากมายหลาย
ชนิด และราคาไม่แพง ถึงแม้วา่ จะ
กลัวๆ กันในเรื่องของยาฆ่าแมลง
แต่สามารถดูแลได้ด้วยการแช่น้ำ�
ด่างทับทิมก่อนทีจ่ ะนำ�มาประกอบ
อาหาร ผักสีๆ อย่างเช่น สีสม้ ของ
แครอท สีแดงของมะเขือเทศ สี
เขียวของบรอกโคลี สีมว่ งขององุน่
ฯลฯ สีของผักแต่ละชนิด บ่งบอก
ถึงคุณค่าของสารอาหารที่แตก
ต่างกัน ดังนั้น การรับประทานผัก
เวียนไปให้ครบทุกสี โดยไม่เลือก
รับประทานเพียงอย่างใดอย่าง
หนึง่ ย่อมหมายถึงร่างกายของเรา

Krungthai-AXA Life

ก็จะได้รบั ประโยชน์จากสารอาหาร ให้ระบบลำ�ไส้ท�ำ งานได้ดขี นึ้ อีกทัง้ ลดอาการฟันผุ และน้ำ�ชายังช่วย
หลากหลายประเภทตามไปด้วย ยังช่วยทำ�ให้ผิวพรรณสวย สดใส ป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหารถึง
30% เลยทีเดียว

กินอาหารเสริมแคลเซียม

ไม่วา่ จะเป็นการดื่มนม หรือกินปลา
เล็ก ปลาน้อย ทีส่ ามารถเคีย้ วได้ทงั้
ก้าง ผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลือง เพื่อ
ให้สารอาหารเหล่านัน้ ไปช่วยสร้าง
เสริมกระดูกให้แข็งแรง

งดกินขนม และของ
กรุบกริบ

ข้าวกล้องและธัญพืช

เดี๋ยวนี้หาซื้อได้ไม่ยากเลย การ
รับประทานข้าวกล้องและธัญพืช
จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็น
โรคหัวใจ ที่สำ�คัญคุณค่าของสาร
อาหารอุดมไปด้วยไฟเบอร์ อีก
ทั้งยังช่วยในเรื่องควบคุมน้ำ�ตาล
ในเลือด และลดคอเลสเตอรอล

โดยเฉพาะขนมหวานๆ เบเกอรี่ หมั่นเปลี่ยนน้ำ�มันที่ใช้ ใน
อย่าพยายามซื้อติดตู้เย็น หรือ การปรุงอาหาร
วางไว้ข้างโต๊ะทำ�งานเป็นอันขาด เรื่องน้ำ�มันในการปรุงอาหาร ถ้า
เพราะจะเผลอหยิบใส่ปากแบบไม่ เป็นคนที่ชอบซื้อจากร้านมาทาน
ตัง้ ใจ หาผลไม้ทมี่ กี ากใย เพื่อช่วย ก็คงไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องนี้เท่าไร
ซึ่งจริง ๆ แล้ว น้ำ�มันที่ใช้ ในการ
ปรุงอาหาร ก็มีผลต่อสุขภาพ
เหมือนกัน แต่เราคงไปเจ้ากี้เจ้า
การกับร้านค้าไม่ได้ แต่ถ้าเรา
ปรุงอาหารทานเอง ก็
แนะนำ� ให้เปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้น้ำ�มัน
จากที่เคยใช้น้ำ�มันพืช
ทั่วไป เปลี่ยนไปใช้
้นำ�มันมะกอก หรือน้ำ�มัน
ดอกทานตะวัน เพราะไขมัน
ที่ได้จากน้ำ�มันพืชเหล่านี้ เป็น
ไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
เป็นไขมันอิ่มตัว ซึ่งช่วยลดไขมัน
ในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี

ดื่มน้ำ�สะอาดให้มาก ๆ

น้ำ�คือชีวิต ร่างกายของคนเรา
ประกอบไปด้วยน้ำ�ถึง 70% และ
มีการสูญเสียน้ำ�หลายทาง อย่าง
เช่น ปัสสาวะ และเหงื่อ ฯลฯ
การดื่มน้ำ�สะอาดอย่างน้อยวันละ
2 ลิตรนอกจากจะช่วยให้ร่างกาย
สดชื่น ผิวพรรณสดใสแล้ว ยัง
ช่วยรักษาระดับความเข้มข้นของ
เลือดได้อีกด้วย

ถั่ว กินดีมีประโยชน์

เพราะถัว่ อุดมไปด้วยโปรตีน วิตามิน
และแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการ จะ
ดัดแปลงเป็นน�้ำ เต้าหู้ หรือถัว่ แระต้ม
ก็ ได้รบั ประโยชน์ทดี่ มี ากพอ ๆ กัน

ขอให้ทุกท่านมีอายุยืน และ
ขอสวัสดีใหม่นะคะ

ดื่มชา เพื่อสุขภาพ

น้ำ�ชามีประโยชน์ต่อสุขภาพ เมื่อ
ตื่นนอนตอนเช้า ให้บ้วนปากด้วย
น้�ำ ชา จะช่วยลดแบคทีเรียในปาก
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สนุกดี

สนุกดี

Healthy Party Trip
With His & Her

กรุงไทย-แอกซ่า เสิร์ฟทริปสุดพิเศษแก่ลูกค้าประกันสุขภาพ นำ�โดย
คุณสายฝน สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด พร้อมคุณ
สุรสิทธิ์ พลอยดนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และทีมงาน เท
ใจจัดกิจกรรมสุดพิเศษ ชูแนวคิดสุขภาพดีภายใต้กิจกรรม “Healthy Party
Trip With His & Her ” พร้อมใกล้ชิดกับสองดาราดัง “กิก ดนัย และลอร่า
ศศิธร” ใน วันที่ 4-5 ตุลาคม และ 11-12 ตุลาคม ผ่านมา
กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด เสิร์ฟความสุข รอยยิ้ม เสริมสร้าง
สุขภาพและสัมผัสสถานที่ Unseen ของจังหวัดนครราชสีมาต่างๆ เพื่อลูกค้า
คนพิเศษ ทั้งนี้ ยังได้ความรู้ไปกับสองดาราคนดังกูรู
ด้านสุขภาพ การออกแบบเมนูน�้ำ ผักผลไม้/เมนูอาหาร
สุขภาพและดีไซน์ทา่ ออกกำ�ลังกาย ตบท้ายด้วยปาร์ตี้
คาวบอยไนท์ โดยมีแขกรับเชิญพิเศษ ครูเป็ด วาเนส
ซ่า แห่งบ้าน AF มาร่วมกิจกรรม เพื่อให้ทุกท่านเป็น
คนสำ�คัญสำ�หรับกิจกรรมนี้จริงๆ

ความประทับใจจากลูกค้า :

หมายเลขกรมธรรม์ 505-3975396

“ประทับใจความเป็นกัลยาณมิตรของ
ทีมงานกรุงไทย-แอกซ่า ในการดูแลผู้
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทุกรายการ
ได้ความรู้เรื่องการประกัน มีทัศนคติที่
ดีต่อการประกันมากกว่าเดิม ชอบการ
ทำ�งานเป็นทีมของกรุงไทย-แอกซ่า
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ประทับใจการมอบกิจกรรมให้แก่ลูกค้า หมายเลขกรมธรรม์ 505-3106158
ตรงและถูกใจมาก”
“มีความสนุกตลอดเส้นทาง ได้เพื่อนใหม่
หมายเลขกรมธรรม์ 505-3980982 และทุกคนเป็นกันเอง เราเป็นครอบครัว
“ประทับใจความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ตัว เดียวกัน งานนี้งานของเรา”
แทนบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งการจัดกิจกรรมนี้ให้กบั หมายเลขกรมธรรม์ 505-3980982
ลูกค้าด้วยความจริงใจ การยอมรับความ “กิจกรรมดี ดูแลอบอุ่น เหมือนคนใน
คิดเห็นของลูกค้า และการดูแลเอาใจใส่” ครอบครัว”

อารมณ์ดี

Krungthai-AXA Life

สิ่งดีดีที่ทำ�ให้อารมณ์ดี

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบรับเข้าร่วมสนุกกับเรามามากมายนะคะ 10 สิ่งอารมณ์
ดีที่ท่านได้ประสบพบเห็นมา และได้รับการคัดเลือกในฉบับนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะ
ลูกชายสอบได้ทุนไปเรียนต่อ
ที่อเมริกาเป็นลำ�ดับที่ 1
502-9281770

ในที่สุดหลานชายตัวน้อยก็เรียกชื่อเรา ทุกวันที่หลับ และตื่นขึ้นมา
ได้เป็นครั้งแรก
พ่อแม่ยังอยู่กับเรา
504-7149488
504-3243038

คุณแม่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นประจำ�
อำ�เภอ ประจำ�ปี 2557
502-7754752

ดีใจจังฝนตก..หลังจาก
ที่นาข้าวแห้งแล้งมานาน
504-4976958

ดีใจจัง แม่ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา
แล้วบอกว่ามองเห็นชัดแจ๋วเลย
502-4799917

ภูมิใจที่มีบ้านหลังแรก
504-7195366

ภูมิใจที่สุด ที่ผมเก็บเงิน
สร้างบ้านให้แม่ได้จนเสร็จ
505-2606596

แม่น้ำ�ตาไหล วันที่ผมบวชเณร
504-8775893

ภูมิใจที่ลูกมอบเงินเดือน
เดือนเเรกให้
504-7774590
บริษัทฯ ได้จัดส่งกระเป๋ารักษ์ โลกให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือก เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

สำ�หรับคอลัมน์อารมณ์ดีในฉบับนี้ ยังคงขอเชิญท่านร่วมสนุก ในการแชร์สิ่งดีดีที่คุณเห็นแล้วทำ�ให้
คุณอารมณ์ดีหรือ อมยิ้มได้ ^ ^ !!! โดยส่งมาเป็นข้อความสั้นๆ ตามตัวอย่างด้านบนเลยนะคะ
พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์ 10 ท่านที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับหมอนรองข้อมือรูปแอปเปิ้ลท่านละ 1 รางวัล
ส่งมาที่ : อีเมล customer.program@krungthai-axa.co.th หรือ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต
ฝ่ายการตลาด (วารสารกรุงไทย-แอกซ่าไลฟ์ คอลัมน์ อารมณ์ดี) เลขที่ 2034/116-123,
136-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 27-28, 32-33 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ประกาศผล ไอเดียดีๆ ของขวัญวันแม่ที่ ได้รับหมอนสามเหลี่ยม
502-5730051 ไปซื้ออาหารมาทำ�กับข้าวให้แม่ แล้วพาคุณแม่ไป
ทำ�บุญที่วัดที่บรรพบุรุษของเราเคยไปมาก่อน
502-0445382 กระเช้าดอกไม้มั่งมีศรีสุข นำ�เงินเดือนมาพับ
ดอกไม้ จัดกระเช้าสุขสันต์วันแม่
502-1219380 หนังสือธรรมะดีๆอ่านง่ายซัก 1-2 เล่ม
504-4866381 ถักหมวกไหมพรม เก๋ๆ เรียบๆ
504-7774590 พับธนบัตรให้เป็นรูปดอกกุหลาบ จำ�นวน 10 ใบใส่
พานไปไหว้เเม่
504-5230256 ปลอกหมอนผ้าสีแดงแล้วปักเองเป็นสัญลักษณ์
ปีเกิดของแม่

505-5400518 จะวาดรูปคุณเเม่ ขนาด 16x18 นิ้วด้วยสีน้ำ�มัน
จากนั้นเอาไปใส่กรอบไม้
505-3976436 ข้าวผัดวันแม่ และไข่ดาวที่เป็นรูปหัวใจ
พร้อมเสิร์ฟให้คุณแม่จากใจ
505-2923777 ใช้แบงค์ 20 พับเป็นนกกระเรียน 10 ตัว
แล้วร้อยเป็นมาลัย
504-2684471 ทำ�หมอนอิงปักด้วยผ้าครอสติชลายแม่ลูก
กอดกัน แล้วปักชื่อแม่ชื่อลูกในหัวใจ
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
2034/116-123, 136-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 27-28, 32-33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2689-4800 www.krungthai-axa.co.th

สามารถดาวน์ โหลด Privileged Life 2015
ได้ที่ www.krungthai-axa.co.th

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 41/2553
ปณ.บดินทรเดชา

สิ่งตีพิมพ์
เหตุขัดข้องที่นำ�จ่ายผู้รับไม่ ได้
1.จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
2.ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
3.ไม่ยอมรับ
4.ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
5.เลิกกิจการ
7.ย้าย/ไม่ทราบที่อยู่ ใหม่
8.อื่นๆ

ลงชื่อ..............................................
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