
ท าไมต้องหลกัประกันเสรมิ 
 
พอจะมีเวลาสัก ๒ – ๓ นาที ไหมคะ (ประโยคนี้คุ้นหูไหมคะ?) เรามาท าความรู้จักกับวิธีลด 

ความเสี่ยงในชีวิตกันหน่อยค่ะ เพราะชีวิตมีความเสี่ยง เพราะชีวิตต้องวางแผน ระบบประกันจึงขยายตัวอย่าง
รวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้น วันนี้ไม่ได้มาขายประกันนะคะ แต่อยากน าเสนอมุมมองที่อาจ
เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจ าวันให้ได้ทราบกันค่ะ ส่วนมากเราจะเข้าใจว่าระบบประกันถูกน ามาใช้เพ่ือ
ลดความเสี่ยงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ทุกวันนี้นอกจากประกันจะถูกน ามาใช้เพ่ือลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิต 
(ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภัย) การประกอบธุรกิจ 
(ประกันค่าเงินจากอัตราแลกเปลี่ยน ประกันภัยการขนส่ง ประกันหนี้สิน) ยังถูกน ามาใช้เพ่ือการวางแผน
การเงินในอนาคต (ประกันชีวิตแบบบ านาญ ประกันชีวิตแบบสะสม) ด้วยนะคะ การท าประกันช่วยลด 
ความเสี่ยงได้บางส่วนเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าเราจะปราศจากความเสี่ยงไปตลอดเวลาและตลอดชีวิต เช่น 
พ.จ.ต.แคล้ว  คลาด อายุ ๒๙ ปี ท าประกันภัยรถยนต์ มีพฤติกรรมชอบขับรถเร็ว ท าให้คนอ่ืนเดือดร้อน
ร าคาญ จนวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุชนคนเสียชีวิต ตัวเองก็บาดเจ็บสาหัสจนกลายเป็นเจ้าชายนิทรา ไม่สามารถ
รักษาให้หายได้และเสียชีวิตลงในที่สุด ครอบครัวคนเสียชีวิตก็เดือดร้อน ครอบครัวของ พ.จ.ต.แคล้วฯ  
ก็เดือดร้อน (ชื่อไม่ได้มีผลเท่ากับพฤติกรรมของคนใช่ไหมล่ะคะ?) บริษัทประกันท าได้แค่จ่ายเงินค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่คู่กรณีที่เสียชีวิต และทายาทของ พ.จ.ต.แคล้วฯ เท่านั้น ซึ่งทดแทนได้เพียงเรื่องเงิน แต่ไม่ได้ช่วย
ให้ลดความเจ็บปวดของร่างกาย ไม่ได้ช่วยให้ใครไม่ตาย หรือไม่ได้ช่วยให้ใครไม่สูญเสียคนที่รัก แต่ถ้า  
พ.จ.ต.แคล้วฯ เปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถให้ช้าลง ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ  
การกระท าในสิ่งเหล่านี้เพ่ิมเติมนอกจากซื้อประกันจึงจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะท าให้ร่างกายเจ็บปวด  
ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และการสูญเสียคนที่รักลงไปได้อีก แต่ก็ไม่ได้หมดไปนะคะ 

ทุกวันนี้การใช้ชีวิตค่อนข้างล าบาก สินค้าราคาแพงขึ้น ต้องใช้เงินในการด ารงชีวิตมากกว่าอดีต 
มีสิ่งเร้ากระตุ้นความต้องการให้อยากจับจองเป็นเจ้าของเพ่ิมมากขึ้น ปัจจัย ๔ เริ่มจะไม่พอต่อพ้ืนฐานการใช้
ชีวิต อาจต้องเป็น ๕ หรือ ๖ ปัจจัย คือ โทรศัพท์ และรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ รายรับที่เพ่ิมขึ้นไม่ทันต่อ
รายจ่าย เพราะราคาสินค้าเพ่ิมสูงขึ้นตลอดเวลา ท าให้เกิดการสร้างหนี้มา เพ่ิมช่องว่างระหว่างรายรับกับ
รายจ่าย และเมื่อเกิดการสร้างหนี้ก็มีเรื่องของการค้ าประกันหนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในทันที เห็นไหมคะประกัน 
ก็เข้ามามีบทบาทส าคัญอีกแล้ว “เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ” สุภาษิตไทยที่น่าจะ
เหมาะกับคนค้ าประกันที่ต้องรับผิดชอบใช้หนี้สินให้แก่ผู้กู้เงิน ไม่ว่าผู้กู้เงินจะเสียชีวิต หรือไม่เสียชีวิตแต่ไม่ มี
เงินจ่ายหนี้เองได้ ล าพังหนี้ตัวเองก็แย่พออยู่แล้ว ยังต้องรับผิดชอบใช้หนี้ให้พ่ี ให้เพ่ือน ให้น้องอีก “ปวดตับ” 
จริง ๆ เพราะอย่างนี้เองไม่ว่าจะไปกู้เงินที่ไหนก็เอาประกันเข้ามาเกี่ยวข้องแทบทั้งนั้น เช่าซื้อรถยนต์ก็ต้องท า
ประกันรถยนต์ พร้อมประกันอุบัติเหตุ เช่าซื้อบ้านหรือกู้เงินซื้อบ้านก็ต้องมีประกันอัคคีภัยคู่กับประกันชีวิต 
(ค าเชิญชวนถ้าท าประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้เพ่ิมธนาคารจะลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงร้อยละ ๐.๗๕ ต่อปี อืม!!! 
น่าสนใจ) หรือแม้กระทั่งกูเ้งินเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันก็ต้องท าประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้ เช่นกัน ประกันต่าง ๆ 
ถูกน ามาใช้เพื่อลดความเสี่ยงของผู้กู้เงิน ผู้ค้ าประกันและผู้ให้กู้เงินนั่นเอง ผู้ให้กู้ได้รับช าระหนี้คืนโดยไม่ต้องไป
ตามยึดรถ ยึดบ้าน ไม่ต้องหาวิธีให้ผู้ค้ าประกันมาใช้หนี้แทนผู้กู้เงิน ทั้งผู้ค้ าประกันและผู้ให้กู้ เงินก็แฮปปี้ 
ไปตาม ๆ กัน “เป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้” แค่ใช้ในฐานะไหนเท่านั้นเอง ผู้กู้เงินหรือผู้ค้ าประกันเงินกู้ 
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ในอดีต สอ.นย.ให้สมาชิกกู้เงินโดยมีแค่ทุนเรือนหุ้นเล็กน้อยและคนค้ าประกันเป็นหลักประกัน
เงินกู้เท่านั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ผู้กู้เงินเสียชีวิต สอ.นย.ท าได้เพียงน าทุนเรือนหุ้นของผู้กู้ สวัสดิการสมาชิก
เสียชีวิต (ปัจจุบันสูงสุด ๑๒๐,๐๐๐ บาท) และบ าเหน็จตกทอดหากทายาทยินยอม มาช าระหนี้ได้แค่นั้น  
ถ้าหมดก็จบไป แต่ถ้าไมห่มดก็ถึงคราวที่ผู้ค้ าประกันต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด แต่ที่หนักกว่าเสียชีวิต คือ ผู้กู้
หนีราชการ ต้องคดี หรือบางครั้งตั้งใจมากู้เพ่ือจะหนีไปก็มีนะคะ ส าหรับกลุ่มนี้มีแค่ทุนเรือนหุ้นอันน้อยนิด
เท่านั้นที่จะน ามาหักช าระได้ สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตก็ไม่มี บ าเหน็จตกทอดก็ไม่ได้รับ ท าให้ ผู้ค้ าประกัน 
ต้องรับภาระหนี้เพ่ิมจ านวนมาก “ไม่เกิดกับตัวเอง ก็ไม่มีทางเข้าใจ” ด้วยเรื่องนี้ สอ.นย.จึงน าหลักประกัน
เสริมมาเป็นส่วนหนึ่งในการกู้เงินของสมาชิก ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกใช้บริการได้ด้วยตนเอง เพ่ือลดความเสี่ยง
ให้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงผู้ค้ าประกันลงบางส่วน ย้ านะคะว่าเพียงบางส่วนเท่านั้น หลักประกันเสริม 
ที่ สอ.นย.น ามาให้สมาชิกเลือก มี  ๒ แบบ (เลือกให้เหมาะกับตัวเองนะคะ) คือ 

๑. การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ โดยการสมัครครั้งแรกสมาชิกต้องช าระเงิน 
ค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า หากสมาชิกไม่มีเงินสดสามารถกู้เงินฉุกเฉินเพ่ือช าระค่าสมัครได้ส าหรับ
สมาชิกท่ีต้องการกู้เงินสามัญ หลังจากนั้นจะต่ออายุสมาชิกเป็นรายปีด้วยวิธีดังนี้ ๑) การหักเงินปันผลเฉลี่ยคืน 
ส าหรับสมาชิกที่ ใช้ เป็นหลักประกันเสริมเงินกู้ทุกราย หรือสมาชิกที่ ไม่ ได้ ใช้ เป็นหลักประกันเสริม 
แต่มคีวามประสงค์ใช้วิธีนี้ ๒) หักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือฌาปณกิจฯ ในทุกเดือน และ  
๓) น าเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือฌาปณกิจฯ หลักประกันเสริมประเภทนี้เป็นการช าระค่าใช้จ่าย
รายปี ดังนั้น สมาชิกจะได้รับเงินกู้มากกว่าการใช้ประกันชีวิตเป็นหลักประกันเสริม เพราะไม่ต้องหักเงินกู้ไปช าระ
ล่วงหน้าเป็นเงินก้อนเหมือนการช าระค่าเบี้ยประกัน แต่จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะการเสียชีวิตเท่านั้น และ 
มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ศพทันทีที่สมาคมฯ อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก แต่คิดว่าสมาชิก สอ.นย.คงไม่มีใคร 
อยากรับใช่ไหมคะ สมาคมฌาปณกิจฯ ที่ สอ.นย. ให้สมาชิกน ามาเป็นหลักประกันเสริมได้ มีจ านวน ๒ สมาคม คือ 

 ๑.๑ สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร 
 ๑.๒ สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ ากัด 
(จ่ายน้อยแต่จ่ายรายปี ตายอย่างเดียว คุ้มครองทุกกรณี) ไม่กู้เงินก็ท าได้นะคะ 
๒. การท าประกันชีวิตคุ้มครองหนี้สิน ช าระเบี้ยประกันครั้งเดียวโดยการหักจากเงินกู้สามัญใน

วันที่สมาชิกรับเงินกู้ ซึ่งเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับเพศ อายุ จ านวนเงินกู้ และระยะเวลา ยิ่งถ้าเป็นเพศชาย อายุ
เยอะ จ านวนเงินกู้สูง ผ่อนนาน เบี้ยประกันก็ค่อนข้างสูง ประกันชีวิตมีเงื่อนไขค่อนข้างมาก เช่น ต้องชี้แจง
ข้อเท็จจริงเรื่องการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือสมาชิกบางรายอาจต้องตรวจสุขภาพเพ่ิม เป็นต้น สมาชิกจะ
ได้รับความคุ้มครองจากการประสบอุบัติ เหตุจนทุพพลภาพหรือเสียชีวิตทุกกรณี แต่ถ้าเสียชีวิตจาก  
การเจ็บป่วยภายใน ๑ ปีแรก ต้องรอพิสูจน์ว่าปกปิดประวัติการรักษาพยาบาลของตนเองหรือไม่ แต่ถ้า 
พ้นระยะเวลา ๑ ปี ประกันจะคุ้มครองทุกกรณีที่เสียชีวิตและทุพพลภาพ ส าหรับการท าประกันชีวิตเป็น
หลักประกันเสริม ท าให้สมาชิกรับเงินกู้น้อยลง เพราะจ่ายเบี้ยประกันครั้งเดียวเป็นเงินก้อน เงื่อนไข  
ความคุ้มครองภายในปีแรกไม่ได้สมบูรณ์ทุกกรณี แต่ถ้าหลังจากนั้นก็ได้รับความคุ้มครองทั้งหมด และนอกจาก
การเสียชีวิต หากสมาชิกประสบอุบัติเหตุจนทุพพลภาพประกันก็ให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
ซึ่งการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ฯ ไม่ได้คุ้มครองในส่วนนี้ สมาชิกสามารถสอบถามเบี้ยประกัน
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กระดานข่าว สอ.นย. 

๑. สอ.นย.จ ากัดวงเงินรับฝากจากสมาชิกประเภทออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษ ไม่เกินเดือนละ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๒. สอ.นย.เปิดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือช าระค่าสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส าหรับสมาชิก  
ที่ต้องการกู้เงินสามัญและใช้เป็นหลักประกันเสริม 

๓. สอ.นย.จัดงานมอบทุนการศึกษาบุตร ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๒ 
๔. สมาชิกแจ้งความประสงค์ให้น าเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสมทบเป็นทุนเรือนหุ้นไดภ้ายในวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๒ 
๕. สมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์แจ้งความประสงค์ให้น าเงินปันผลและเฉลี่ยคืนฝากเข้าบัญชีเงินฝากเพ่ือ

ต่ออายุการเป็นสมาชิกสมาคมได้ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ 
๖. สมาชิกแจ้งความประสงค์น าเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนฝากเข้าบัญชี สอ.นย. ได้ภายในวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๒ 
๗. สมาชิกแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ได้

ภายในวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๒ 
 

จากเจ้าหน้าที่สินเชื่อเพ่ือเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจไปติดต่อกับตัวแทนประกันที่ส านักงาน สอ.นย. 
ส าหรับบริษัทประกันที่ สอ.นย.น ามาให้สมาชิกเลือกเป็นหลักประกันเสริมได้ มีจ านวน ๓ บริษัท คือ 

๑. บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
๒. บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
๓. บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
(จ่ายเยอะแต่จ่ายครั้งเดียว ตายและทุพพลภาพคุ้มครองทันทีถ้าเป็นอุบัติเหตุ เจ็บป่วยตาย

ภายใน ๑ ปี พิสูจน์ทราบการรักษา) 
คนมีเงินเอาไปให้กูก็้กลัวไม่ได้เงินคืนเลยคิดดอกเบี้ยแพง ร้อยละ ๒๐ ต่อเดือน หรือร้อยละ ๒๔๐ 

ต่อปี คนไม่มีเงินต้องเลี้ยงปากท้อง คนในครอบครัวไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหน อะไรก็จ าเป็นไปทุกเรื่อง ต้องหันไป
กู้ยืมคนมีเงิน ดอกเบี้ยแพงแสนแพง แต่ก็ช่วยต่อลมหายใจถึงแม้จะนิดหน่อยนิดเดียวจริง ๆ ทุกเดือน 
ที่ต้องจ่ายเงินช าระหนี้ ท าไมหนอมันถึงไม่พอใช้ยิ่งกว่าเดิมอีก เพราะอย่างนี้ถึงมี สอ.นย. “มีเงินมาฝาก ทุกข์ยาก
มาถอน เดือดร้อนมากู้ ไม่รู้มาถาม” คนมีเงินก็เอามาออมหุ้น ได้รับเงินปันผลประมาณอัตราร้อยละ ๗ ต่อปี 
ถ้ายังเหลืออีกก็ฝากได้ สอ.นย.ให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓.๗๕ ต่อปี อาจได้ดอกเบี้ยไม่เท่ากับที่ไปปล่อย 
เงินกู้เอง แต่ก็ไม่เสี่ยงที่จะเสียเงินไปเพราะลูกหนี้ไม่ใช้หนี้ แถมยังไม่ต้องเสียความรู้สึกต่อรุ่นพ่ี เพ่ือน หรือน้อง 
เพราะทวงหนี้ไม่ได้อีก ฝากเงินแล้วถ้าจ าเป็นก็มาถอนไปใช้ได้ ถ้าเดือดร้อนจ าเป็นเงินมีไม่พอ สอ.นย.ก็ให้กู้เงิน
คิดดอกเบี้ยไม่แพงร้อยละ ๗.๒๕ ต่อปี พอปิดบัญชีประจ าปีก็มีเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยเงินกู้ให้อีก การกู้เงินไปใช้
ในครอบครัว ไปลงทุนท าธุรกิจเพ่ิมรายรับ แบบนี้เป็นหนี้ที่ดีสร้างได้ไม่เสียหาย แต่ถ้ากู้เงินไปเพ่ือซื้อโทรศัพท์  
แพง ๆ ซื้อรถยนต์หรู ๆ แบบนี้เป็นการสร้างหนี้ที่ไม่ดีเกิดความเสียหายในชีวิตแน่นอนไม่ควรท านะคะ หรือ 
ถ้าอยากได้ความรู้ ใหม่ ๆ เพ่ือสร้างอาชีพ อยากได้แนวคิดการวางแผนทางการเงิน อยากมีความรู้  
ด้านการบริหารงาน หรือเรื่องอ่ืน ๆ สอ.นย.ก็มีให้นะคะ มีดีมากมายขนาดนี้ อย่าลื มแนะน าคนรู้จัก คนที่รัก 
ให้มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยไหนของชีวิต สอ.นย.ก็พร้อมดูแลสมาชิกตลอดไปค่ะ 
(เกษียณแล้วก็เป็นสมาชิกต่อได้นะคะ) 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 



- ๔ - 
 

  สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก 
สอ.นย. เพิ่มเติมได้ที่............  

เว็บไซต์  :  http://www.thaimarinecoop.com   

Line ID  :  @chh4689l   หรือ  

 
เฟสบุ๊ค  :  https://www.facebook.com/marinecoop1 
อีเมล :  thaimarinecoop@gmail.com 
โทรศัพท์ : ๐ – ๓๘๓๐ – ๘๓๐๙  ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ – ๘  โทรสาร  กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒ 
มือถือ :  สินเชื่อ ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๔  ทะเบียนหุ้น ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๕  ธุรการ ๐๘ – ๖๓๖๗ – ๑๑๙๑ 

การเงิน ๐๖ – ๑๖๑๗ – ๖๙๘๗  เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐๖ – ๓๓๓๙ – ๑๑๐๐ 
                        

 


