การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทาหลักประกันเสริม
สอ.นย.ก้ำหนดให้ สมำชิกที่กู้เงิน ประเภทสำมัญโดยใช้บุคคลค้ำประกันต้องจัดท้ำหลั กประกันเสริม
ครังแรก เมื่อ ๑ ต.ค.๕๔ โดยสมำชิกต้องท้ำประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้หรือสมัครเป็นสมำชิกสมำคมฌำปนกิจ
สงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหำร (สสอท.) และหรือสมัครเป็นสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์
สหกรณ์สมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือ
แบ่งเบำควำมเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวสมำชิกที่กู้เงินและผู้ค้ำประกันเงินกู้ที่ต้องรับภำระหนีสินแทนผู้กู้เมื่อผู้กู้
เสียชีวิต ซึ่งในครังแรก สอ.นย.คิดวงเงินที่จะท้ำหลักประกันเสริมครึ่งหนึ่งของวงเงินกู้และมีระยะเวลำคุ้มครอง
ไม่น้ อยกว่ำครึ่ งหนึ่ งของระยะเวลำผ่อนช้ำระ สำเหตุที่ไม่ได้ก้ำหนดให้ ส มำชิกต้องท้ำเต็มวงเงินและเต็ม
ระยะเวลำก็เพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำยในส่วนของค่ำเบียประกันชีวิต และหรือค่ำใช้จ่ำยเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำที่
จะต้องจ่ำยให้สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ และเมื่อก้ำหนดให้ท้ำเพียงครึ่งเดียว เมื่อเกิดกรณีที่สมำชิกเสียชี วิต
เงินที่จะได้รับจำกกำรจัดท้ำหลักประกันเสริมดังกล่ำวก็จะได้รับประมำณครึ่งหนึ่งของหนีสินคงเหลือเท่ำนัน
ซึ่งจะท้ำให้ภำระหนีสินลดลงไปเพียงบำงส่วน ขึนอยู่กับว่ำขณะเสียชีวิตนันสมำชิกที่กู้เงินได้ผ่อนช้ำระไปเป็น
เวลำนำนเท่ำไหร่แล้ว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกรณีสมำชิกเลือกท้ำหลักประกันเสริมโดยกำรท้ำประกันชีวิต ซึ่ง
แบบประกันชีวิตที่ สอ.นย.จัดหำมำให้บริกำรแก่สมำชิกนันเป็นแบบ “ทุนประกันลดลง” กำรประกันชีวิตแบบ
นีมีข้อดีคือเบียประกันจะถูกกว่ำอัตรำปกติ แต่ควำมคุ้มครองก็จะลดลงตำมระยะเวลำที่ผ่อนช้ำระซึ่งจะสัมพันธ์
กับเงินกู้คงเหลือที่ลดลงเช่นกัน และเมื่อท้ำเพียงครึ่งเดียวจึงมีส่วนต่ำงหนีสินในส่วนที่ไม่ได้เอำประกันไว้เต็ม
วงเงินเกิดขึน ส่วนต่ำงที่เกิดขึนนีหำกมีจ้ำนวนไม่มำกก็คงไม่ส่งผลกระทบมำกนัก เนื่องจำกยังพอมีเงินจำก
ส่วนอื่นที่ สอ.นย.สำมำรถน้ำมำหักช้ำระหนีได้ เช่นเงินค่ ำหุ้น เงินฝำก รวมถึงเงินสงเครำะห์ครอบครัว
สมำชิกที่เสียชีวิต นอกเหนือจำกเงินที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว สอ.นย.ยังอำจจะสำมำรถน้ำเงินที่ทำยำทจะได้รับ
จำกทำงรำชกำรเช่น เงินบ้ำเหน็จตกทอดมำหักช้ำระหนีได้ และหำกหนีสินคงเหลือน้อยกว่ำจ้ำนวนเงินที่จะ
ได้รับทังหมด ทำยำทก็จะมีเงินเหลือส่วนหนึ่งเพื่อน้ำไปใช้จ่ำยในกำรด้ำรงชีวิตต่อไป ซึ่งจะแตกต่ำงจำกก่อน
หน้ำนีที่ สอ.นย.ยังไม่ได้ก้ำหนดหลักเกณฑ์เรื่องกำรจัดท้ำหลักประกันเสริม ที่เมื่อสมำชิกเสียชีวิตแล้วมีหนีสิน
อยู่กับ สอ.นย.ภำระหนีสินทังหมดหลังจำกน้ำเงินค่ำหุ้น เงินฝำกและเงิน สวัสดิกำรสงเครำะห์กรณีเสียชีวิตมำ
หักหนีแล้วก็จะตกแก่ผู้ค้ำประกัน หรือทำยำทที่อำจจะต้องน้ำเงินบ้ำเหน็จตกทอดเกือบทังหมดมำช้ำระหนี
กำรก้ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดท้ำหลักประกันเสริมของสมำชิก สอ.นย.ได้มีกำรปรับปรุงหลำยครังเพื่อให้
หลักเกณฑ์มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเพิ่ม
วงเงินกู้และระยะเวลำผ่อนช้ำระให้แก่สมำชิกเพิ่มขึน โดยครังล่ำสุด ๑ เม.ย.๕๕ สอ.นย.ก้ำหนดให้สมำชิกที่กู้
เงินสำมัญโดยใช้บุคคลค้ำประกันต้องจัดท้ำหลักประกันเสริม โดยสรุปดังนี
1. วงเงินกู้ตังแต่ 100,000 บำท แต่ไม่ถึง 800,000 บำท ต้องท้ำหลักประกันเสริมในวงเงินไม่น้อยกว่ำ
ครึ่งหนึ่งของวงเงินกู้ และมีระยะเวลำคุ้มครองไม่น้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของระยะเวลำผ่อนช้ำระ
2. วงเงินกู้ตังแต่ 800,000 บำท แต่ไม่ถึง 1.5 ล้ำนบำท ต้องท้ำหลักประกันเสริมในวงเงินไม่น้อยกว่ำ
สำมในสี่ของวงเงินกู้ และมีระยะเวลำคุ้มครองไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของระยะเวลำผ่อนช้ำระ
3. วงเงินกู้ตังแต่ 1.5 ล้ำนบำทขึนไป ต้องท้ำหลักประกันเสริมเต็มวงเงินกู้ และมีระยะเวลำคุ้มครอง
ไม่น้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของระยะเวลำผ่อนช้ำระ
ส้ำหรับกำรเลือกวิธีกำรท้ำหลักประกันเสริม สมำชิกก็สำมำรถเลือกโดยกำรพิจำรณำวิธีกำรที่เห็นว่ำ
เหมำะสม และเกิดประโยชน์ต่อตนเองมำกที่สุด กำรท้ำประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้ หรือ สมัครเป็นสมำชิก
สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ จะมีเงื่อนไขแตกต่ำงกัน ทังวิธีกำรจ่ำยเงิน จ้ำนวนเงินที่จะต้องจ่ำย และควำม

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต กำรท้ำประกันชีวิต สมำชิกจะต้องจ่ำยเงินครังเดียวโดยหักจำกวงเงินกู้ ส่วนกำรสมัคร
เป็นสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสมำชิกจะต้องจ่ำยเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำเป็นประจ้ำทุกปี ส่วนควำมคุ้มครองนันก็
จะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของสมำคม ซึ่งขึนอยู่กับจ้ำนวนสมำชิก และจ้ำนวนเงินสงเครำะห์ต่อหัว แต่ควำม
แตกต่ำงที่ส้ำคัญกับกำรท้ำประกันชีวิตคือ เงินสงเครำะห์จำกสมำคมจะไม่ลดลงตำมจ้ำนวนเงินกู้ที่ลดลง
นั่นหมำยควำมว่ำเมื่อผ่อนไปนำน ๆ เมื่อหนีลดลงก็จะมีเงินคงเหลือไว้ให้แก่ครอบครัวมำกขึน
ปัจจุบันนี สอ.นย.ได้ขยำยวงเงินให้กู้สูงขึน และขยำยระยะเวลำผ่อนช้ำระให้ยำวนำนขึน โดยวงเงิน
สูงสุดส้ำหรับเงินกู้สำมัญคือ ๒.๕ ล้ำนบำท และผ่อนช้ำระได้นำน ๑๘๐ งวด เมื่อวงเงินให้กู้เพิ่มขึน ระยะเวลำ
ผ่อนช้ำระนำนขึน ควำมเสี่ยงของกำรให้กู้ก็ย่อมเพิ่มขึนเป็นธรรมดำ คณะกรรมกำรของ สอ.นย.ซึ่งรับผิดชอบ
ในกำรก้ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนจึงเห็นถึงควำมจ้ำเป็นในกำรที่จะต้องมีแผนในกำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงด้ำนสินเชื่อ ด้วยควำมตระหนักว่ำเงินของ สอ.นย.เป็นเงินของสมำชิก กำรบริหำรงำนก็ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของสมำชิก แนวคิดในเรื่องกำรปรับหลักเกณฑ์กำรจัดท้ำหลักประกันเสริมจึงได้มีกำรหยิบ
ยกขึนมำพูดคุยกันว่ำจะท้ำอย่ำงไรเมื่อเกิดกรณีสมำชิกเสียชีวิตแล้วมีหนีสินอยู่กับ สอ.นย. สอ.นย.จึงจะได้รับ
ช้ำระหนีทังหมด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวสมำชิกที่จะต้องน้ำเงินบ้ำเหน็ จตกทอดมำหักช้ำระหนี และ
อำจกระทบต่ อ ผู้ ค้ ำ ประกั น ที่ ต้ อ งมำรั บ ช้ ำ ระหนี แทนผู้ กู้ ซึ่ ง หลั ง จำกได้ มี ก ำรระดมควำมคิ ด เห็ น กั น มำ
พอสมควรแล้วก็ได้แนวทำงด้ำเนินกำรประกอบด้วยสองแนวทำงหลัก ๆ คือ ส่วนที่ สอ.นย.จะต้องรับผิดชอบ
กับส่วนที่สมำชิกผู้กู้ต้องรับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย
๑. กำรจัดสวัสดิกำรให้แก่สมำชิกเพิ่มขึนเพื่อเป็นกำรช่วยเหลือหรือลดภำระหนีสินให้แก่สมำชิก
๒. กำรปรับหลักเกณฑ์กำรจัดท้ำหลักประกันเสริมให้ครอบคลุมหนีสิน โดยจะต้องสัมพันธ์กับกำรจัด
สวัสดิกำรเพิ่มเติมในข้อ ๑ บนหลักกำรที่จะต้องไม่เพิ่มภำระค่ำใช้จ่ำยให้แก่สมำชิกเกินสมควร และมีควำม
เป็นธรรมกับสมำชิกทุกกลุ่ม
กำรด้ำเนินกำรในเรื่องกำรจัดสวัสดิกำรเพิ่มเติมนัน คณะกรรมกำรได้มีมติให้ก้ำหนดระเบียบ ว่ำด้วยทุน
สวัสดิกำรเงินสงเครำะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๘ โดย สอ.นย. จะจ่ำยเงินสงเครำะห์
เพื่อช่วยลดยอดหนีให้แก่สมำชิกที่ไม่สำมำรถช้ำระหนีให้แก่ สอ.นย.ในกรณีต่ำง ๆ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ ๕๐
ของทุนเรือนหุ้นที่สมำชิกผู้กู้มีอยู่ ณ วันที่โอนหนีให้แก่ผู้ค้ำประกัน แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บำท และไม่เกิน
หนีสินคงเหลือ ซึ่งจะเริ่มด้ำเนินกำรใน ๑ ก.ค.๕๘ เป็นต้นไป และในระเบียบดังกล่ำวยังก้ำหนดให้สมำชิกที่รับ
โอนหนีค้ำประกันอยู่ก่อนที่ระเบียบนีจะบังคับใช้ ก็มีสิทธิได้รับกำรสงเครำะห์เช่นเดียวกัน (เฉพำะกรณีที่ยัง
รับภำระหนีสินแทนผู้กู้อยู่เท่ำนัน)
ส่วนที่สมำชิกจะต้องรับผิดชอบมีอยู่หลำยส่วน ส่วนแรกคือกำรก้ำหนดให้สมำชิกที่กู้เงินสำมัญโดยใช้
บุคคลค้ำจะต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐ ของวงเงินกู้ เรื่องนีนอกจำกจะเป็นเรื่องของกำรป้องกันควำม
เสี่ยงของกำรให้กู้แล้วยังถือว่ำเป็นกำรส่งเสริมกำรออม (กึ่งบังคับ) ให้แก่สมำชิก
กำรด้ำเนินกำรในเรื่องนี
ในระยะแรกสมำชิกบำงส่วนก็ไม่เห็นด้วยเพรำะเหมือนเป็นกำรมัดมือชก เพรำะหำกสมำชิกถือหุ้นไม่เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ สอ.นย.ก็จะหักจำกเงินกู้มำซือหุ้นเพิ่มให้แก่สมำชิก แต่หลังจำกนันสมำชิกส่วนใหญ่ก็เริ่มเข้ำใจ
และเห็นประโยชน์ของกำรออมโดยกำรถือหุ้นที่ได้รับผลตอบแทนสูงกว่ำกำรออมด้วยวิธีอื่น สมมุติสมำชิกกู้เงิน
๑ ล้ำนบำท ก็ต้องมีหุ้นอย่ำงน้อย ๑ แสนบำท สินปีนอกจำกรับเงินเฉลี่ยคืนตำมส่วนของดอกเบียที่จ่ำยให้แก่
สหกรณ์แล้ ว สมำชิก ยั งได้รั บเงิน ปัน ผลของหุ้ นที่ท่ำนถือ อย่ำงน้อย ๗,๐๐๐ บำทด้ว ย ส่ ว นที่ส องคือกำร
ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจัดท้ำหลักประกันเสริมโดยมีข้อก้ำหนดว่ำสมำชิกที่กู้เงินประเภทสำมัญโดยใช้บุคคลค้ำ
ประกันจะต้องจัดท้ำหลักประกันเสริม ดังนี

๑. ท าประกั น ชี วิ ต คุ้ ม ครองเงิ น กู้ ห รื อ สมั ค รเป็ น สมาชิ ก สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส หกรณ์
ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) หรือสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
(สสอท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่งประเทศไทย
(สส.ชสอ.)
๒. การค านวณวงเงิ น ที่ จ ะต้ อ งจั ด ท าประกั น ชี วิ ต ให้ ค านวณโดยการน าเงิ น ค่ า หุ้ น และเงิ น ฝาก
(ถ้ามี) ที่สมาชิกยินยอมจานาคาประกันเงินกู้และเงินสวัสดิการสงเคราะห์ที่ทายาทหรือครอบครัวสมาชิก
ที่เสียชีวิตมีสิทธิได้รับจาก สอ.นย. เงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้คาประกันเงินกู้มาหักออกจาก
วงเงินกู้ โดยมีระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่าสามในสี่ของระยะเวลาผ่อนชาระ
วิธีคิดแบบนีก็คือ เมื่อสมำชิกเสียชีวิตลง สอ.นย.จะสำมำรถน้ำเงินส่ วนไหนบ้ำงมำหักช้ำระหนีได้ บ้ำง
(ยกเว้นเงินบ้ำเหน็จตกทอด) และเมื่อน้ำมำหักแล้วเหลือหนีเท่ำไหร่ ก็คือวงเงินที่สมำชิกผู้กู้เงินจะต้องท้ำ
หลักประกันเสริมเพื่อให้ครอบคลุมหนีทังหมด โดยที่ไม่ต้องไปรบกวนให้ทำยำทต้องน้ำบ้ำเหน็จตกทอดมำช้ำระ
หนี และไม่ท้ำให้ผู้ค้ำประกันเดือดร้อน ส้ำหรับระยะเวลำที่จะต้องจัดท้ำหลักประกันเสริมนัน ก้ำหนดให้
จัดท้ำไม่น้อยกว่ำ ๓ ใน ๔ ของระยะเวลำผ่อนช้ำระทังนีก็เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยของสมำชิก โดยมีหลักคิดว่ำเมื่ อ
หมดระยะเวลำที่สมำชิกจัดท้ำหลักประกันเสริมแล้ว ก็ยังมีเงินส่วนต่ำง ๆ ที่จะเพิ่มขึนตำมระยะเวลำ เช่น เงิน
ค่ำหุ้นรำยเดือน เงินสงเครำะห์กรณีสมำชิกเสียชีวิต รวมถึงเงินสงเครำะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
เงินกู้ ที่จะเพิ่มขึนสัมพันธ์กับหุ้น เงินที่เพิ่มขึนเหล่ำนีสำมำรถน้ำมำช้ำระหนีสินคงเหลือได้ ทังหมด หรือเกือบ
ทังหมด โดยไม่ทิงภำระไว้ให้แก่ครอบครัวสมำชิก หรือผู้ค้ำประกัน หรือถ้ำมีก็จะเหลือน้อยที่สุด แต่หำกไม่มี
กรณีดังกล่ำวเกิดขึน เงินบำงอย่ำง เช่นเงินค่ำหุ้นที่เพิ่มขึน หรือเงินฝำกค้ำประกันเงินกู้ก็ถือเป็นเงินออมของ
สมำชิกที่ได้รับผลตอบแทนจำก สอ.นย.ในอัตรำที่เป็นธรรม
กำรปรั บ ปรุ ง กำรจั ดท้ ำหลั กประกัน เสริ มในครังนี ที่น่ำ สั งเกตคื อไม่ ว่ำท่ ำนจะกู้ม ำกหรือกู้ น้อยก็ใ ช้
หลักเกณฑ์เดียวกัน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ำมีควำมเป็นธรรมต่อสมำชิกทุกคน แต่ผลกระทบต่อสมำชิกก็ย่อมมีบ้ำง
เป็นธรรมดำ เพรำะบำงกลุ่มที่ต้องจัดท้ำหลักประกันในวงเงินที่สูงขึน ในขณะเดียวกันบำงกลุ่มก็ได้ประโยชน์
เพรำะจ่ำยเงินจัดท้ำหลักประกันลดลง แต่ทังหลำยทังปวงเหล่ำนี สิ่งที่คณะกรรมกำรด้ำเนินกำร สอ.นย.
ท่ำนได้ก้ำหนดเป็นนโยบำยนีก็เพื่อประโยชน์ต่อกำรด้ำเนินงำนของ สอ.นย. และเพื่อประโยชน์ของสมำชิก
ทังสินครับ
-----------------------------น.ท.ประสิทธิ์ชัย แก้วมณี ผช.ผู้จัดกำร สอ.นย.

