
จดหมายข่าว

ปีที่ 13 ฉบับที่ 88 ประจำ�เดือน ตุล�คม – ธันว�คม 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพย�บ�ล จำ�กัดสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด

พิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

การอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใน ก.ท.ม. ประจำาปีบัญชี 2559 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ 
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สหกรณ์มีทุนดำาเนินการ  12,895,022,501.50    บาท

แหล่งที่มาของทุน

ทุนเรือนหุ้น  2,767,742,610.00 บาท

ทุนสำารอง  650,720,815.01 บาท

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ  194,837,744.35 บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก  5,862,699,947.31 บาท

เงินกู้ยืม  3,095,251,000.00 บาท

หนี้สินอื่น  74,143,030.01 บาท

กำาไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  169,810,060.03 บาท 

กำาไรสะสม  79,817,294.79 บาท

แหล่งที่ใช้ไปของทุน

เงินให้สมาชิกกู้  1,748,886,218.98 บาท

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  5,965,039,449.00 บาท

เงินลงทุนในตราสาร  4,979,014,635.39 บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  83,130,851.38 บาท

สินทรัพย์อื่น  118,951,346.75 บาท

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ สมาชิกที่นับถือ
 ขอต้อนรับปีใหม่ด้วยบรรยากาศท่ีอบอุ่น พร้อมท้ังขอขอบคุณบทความจากทุกท่าน และขอ

แสดงความช่ืนชมกับสมาชิกทุกท่านท่ีสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ในปีท่ีผ่านมาได้อย่างมีความสุข

 สมาชิกแต่ละท่านก็มีปัญหาด้านการเงินท่ีแตกต่างกัน แต่ดิฉันเช่ือว่าทุกท่านจะสามารถ

จัดการปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างลุล่วง โดยมีคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด ของ

เราอยู่เคียงข้างตลอดไป

 และในปีน้ีสหกรณ์ของเราจะจัดสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ่น (โอซาก้า 

เกียวโต นารา โกเบ) ระหว่างวันท่ี 18 – 22 พฤษภาคม 2559 (สายการบินไทย  TG ) โดยทางสหกรณ์

จะเปิดรับสมัครต้ังแต่วันท่ี 18 มกราคม – 15 มีนาคม 2559 น้ี สมาชิกท่านใดสนใจ ศึกษารายละเอียด

ตามประกาศ หรือท่ีwww.vajiracoop.com หรือสอบถามได้ท่ี โทร 02-2418111 และในขณะท่ี เดือน

แห่งความรักกำาลังจะมาถึง  ดิฉันขอให้สมาชิกทุกท่านมีความรัก ความสดช่ืน ความม่ันคงในชีวิต

ตลอดไปคะ

ด้วยความรักและปรารถนาดี

นางพรวรินทร์  นุตราวงศ์

นางพรวรินทร์  นุตราวงศ์

บรรณาธิการ แถลง

ฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558



สารจากประธานกรรมการ
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สวัสดีปีใหม่ครับ

สมาชิกที่ต้องการโอนเงินให้สหกรณ์เพื่อชำาระหนี้หรือฝากเงิน
ให้โอนเงินเข้าบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด”

ลำาดับ ช่ือธนาคาร เลขท่ีบัญชีออมทรัพย์

1 ธ.กรุงศรีอยุธยา - ราชวัตร 094-1-29372-4

2 ธ.ซีไอเอ็มบีไทย - เทเวศร์ 700-0-37361-9

3 ธ.กรุงไทย - ศรีย่าน 012-1-34476-2

4 ธ.กรุงเทพ - ราชวิถี 131-0-48900-8

5 ธ.ไทยพาณิชย์ - ย่อยสามเสน 073-2-09794-1

6 ธ.ทหารไทย - ศรีย่าน 041-2-29720-2

7 ธ.กสิกรไทย - บางกระบือ 007-2-49792-9

8 ธ.ออมสิน - ศรีย่าน 020066282458

9 ธ.ธนชาติ - อรุณอัมรินทร์ 139-2-20287-6

10 ธ.ธนชาติ - บางลำาพู 072-2-01177-7

อัตราดอกเบี้ยประเภทเงินกู้

เงินกู้พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี

เงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี

อัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน
มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

เงินกู้ระยะสั้น  (12 เดือน)  4.95

เงินกู้ระยะปานกลาง  (36 เดือน)  4.95

เงินกู้ระยะยาว  (120 เดือน)  4.95

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก/เงินกู้

 ปี 2558 กำ�ลังจะผ่�นพ้นไป ปีใหม่ 2559 กำ�ลังจะม�ถึง ผมขออ�ร�ธน�คุณ 

พระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้สมาชิก

ทุก ๆ ท่�นมีคว�มสุข คว�มสำ�เร็จ ครับ

 เป็นที่ยอมรับกันแล้วจ�กทุก ๆ สำ�นักว่�เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี

หน้�ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ ผมจึงอย�กขอให้สม�ชิกทุก ๆ ท่�นบริห�รก�รเงิน 

อย่�งพอเพียงใช้จ่�ยต�มที่จำ�เป็นอย่�งระมัดระวัง พย�ย�มตัดค่�ใช้จ่�ยที่ฟุ่มเฟือย

ออกไป มิฉะนั้นอ�จเกิดภ�วะเงินฝืดเคืองขึ้นในครอบครัวได้ สม�ชิกสหกรณ์ 

ทุกท่�นเป็นมนุษย์เงินเดือน บทคว�มทุกฉบับแนะนำ�ให้ทำ� “บัญชีร�ยรับ ร�ยจ่�ย”  

โดยเฉพ�ะบัญชี “ร�ยจ่�ย” จะช่วยให้ก�รควบคุมหนี้สินได้ดีข้ึน และขอให้คิดถึง 

“ร�ยจ่�ยในอน�คต” จัดลำ�ดับยอดร�ยจ่�ยใช้หนี้ส่วนดอกเบี้ยแพงก่อน 

พย�ย�มลดหนี้สิน มองห�ร�ยได้เสริม ขอมอบคำ�ขวัญเก่� ๆ ที่ว่� “ง�นคือเงิน 

เงินคือง�น บันด�ลสุข” ให้กับสม�ชิกทุกท่�นครับ

ลำาดับ ประเภทเงินฝาก
อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละต่อปี

1 เงินฝากออมทรัพย์ 1.25

2 เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.30

3 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  

  - ตั้งแต่ 1,000 - 1,000,000 บาท 2.25

  - ตั้งแต่ 1,000,001 - 5,000,000 บาท 2.50

  - ตั้งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท 2.75

  - ตั้งแต่ 10,000,001 – 20,000,000 บาท 3.00

- ตั้งแต่ 20,000,001 บาท ขึ้นไป 3.10

4 เงินฝากประจำา (เสียภาษี15%)  

  - เงินฝากประจำา 3 เดือน 2.00

  - เงินฝากประจำา 12 เดือน 3.00

  - เงินฝากประจำา 24 เดือน 3.00

  - เงินฝากประจำา 36 เดือน 3.00
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สมาชิกที่ดี พึงติดตามการทำางานของสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างใกล้ชิด 

เพราะสหกรณ์ฯนั้น เราเป็นเจ้าของ เนื่องจากเราเป็นผู ้ถือหุ ้น  การ

ทำางานของสหกรณ์ฯในส่วนของฝ่ายศึกษาอบรม เราเน้นในเรื่องของการ

ทำาให้สมาชิกมีความรู ้ที่ เกี่ยวกับสหกรณ์ฯไม่ว ่าจะเป็นเรื่องของ การถือ

หุ ้น การฝากเงิน การถอนเงิน การกู ้เงิน และการทำาธุรกรรมทางการเงินที่

เป็นเร่ืองของการลงทุน สมัยก่อน การจัดการอบรม โดยเฉพาะการจัดใน

กรุงเทพมหานคร มีคนมาฟังน้อย แต่ถ้าไปจัดที่ต่างจังหวัด มีทัศนศึกษาพ่วง

ไปให้เป็นของแถม คนก็เริ่มสนใจกันมากขึ้น ย่ิงจุดที่ไปทัศนศึกษาเป็นจุดที่

เป็นแหล่งท่องเที่ยว คนยิ่งสนใจกันจนกลายเป็นล้นหลาม ปัญหาที่ตามมา 

คือ เราอุตส่าห์เดินทางไป แทนที่จะใช้เวลาในการทัศนศึกษา เรากลับเอา

เวลาเกือบครึ่งไปใช้ในการอบรม จึงมีการพัฒนา มีการเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ว่า แยก 2 ส่วนนี้ออกจากกัน อบ

รมสัมนาในกรุงเทพมหานคร ใครมาสัมนา ได้สิทธิเดินทางไปทัศนศึกษาก่อน ตามด้วยแรงจูงใจในการมา

รับการอบรม คือมีการจับฉลากให้รางวัลแก่ผู้ที่มาอบรมให้ได้ไปทัศนศึกษาในราคาที่ประหยัดขึ้น สมาชิก

หลายท่านติดตามและสนใจ ปีนี้ยังไม่ทันประกาศ ก็มีคนมาสมัครแล้ว ในช่วงต้นๆ สหกรณ์ฯจัดทัศนศึกษา

ในประเทศ ต่อมา เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ AEC จึงมีการขยายออกไปยังประเทศ

เพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา เวียตนาม แล้วจึงขยายต่อออกไปอีกตามสมัยนิยม คือเกาหลี ญี่ปุ่น จากการ

ประเมินความต้องการของสมาชิก สมาชิกอยากได้ทัศนศึกษาที่ ราคาไม่แพงมาก คุณภาพดี ในทางกลับ

กัน สหกรณ์ฯกลับมีมุมมองว่า จะทำาอย่างไร ให้สมาชิกมี โอกาส ที่เท่าเทียมกัน ใครยังไม่ได้ไป ควรจะได้

โอกาสก่อน เพื่อให้สมาชิกสามารถไปได้อย่างถ้วนทั่ว ขณะเดียวกันก็ไม่ปิดกั้น คนที่เคยไปแล้ว ถ้าจำานวน

คนท่ีอยากไป มีไม่มาก คนที่เคยไปแล้ว ก็น่าจะยังสามารถจะไปได้อีก ปีก่อนเจอปัญหาสมาชิกอยากเอาผู้

ติดตาม(ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก)ไปด้วย โดยหลักการต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น จะอนุญาตก็ต่อเมื่อมีที่ว่างเหลือ ที่

สำาคัญคนท่ีเป็นผู้ติดตามต้องชำาระเงินเต็ม ไม่มีส่วนลด และจะต้องชำาระเงินทันที สหกรณ์ฯไม่คืนเงินให้ใน

กรณีที่สมัครแล้ว โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ สมาชิกที่สนใจก็เตรียมตัว ปีนี้ จุดหมายปลายทาง น่าจะเป็น โอซาก้า 

+ เกียวโต ประเทศญี่ปุน ทำาไมจึงเลือกที่นี่ ตอบไม่ยาก คุณ (สมาชิก) ขอมา สหกรณ์ฯ ก็จัดให้ ครับ

สารจากประธานฝ่ายศึกษาอบรม

นายแพทย์ พลเลิศ พันธุ์ธนากุล



นางลัดดาวัลย์  ยังเฟื่องมนต์
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สารจากคณะกรรมการเงินกู้

สวัสดีค่ะ สมาชิกทุกท่าน

 สหกรณ์ออมทรัพย ์วชิรพยาบาลจำากัด  ได ้จัดทำาโครงการ 

กู้สามัญประกันภัย  เพื่อลดความเสี่ยงหนี้สูญชองสหกรณ์และช่วยเหลือ

ผู้คำ้าประกัน  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 จนถึงปัจจุบัน  มีรายละเอียด 

ดังนี้

บริษัทประกันภัย วันที่เริ่ม-วันสิ้นสุด อัตราค่าเบี้ยประกัน ค่าสินไหมทดแทน เหตุผลในการยกเลิก

มาสเตอร์ทีม จำากัด 1 มิ.ย. 54 – 28 ก.พ.

58

1.25% 100%  (1 มิ.ย.54-29 ก.ค. 57)

50-100% (30 ก.ค. 57- 28 ก.พ. 58)

สหกรณ์ยกเลิกเนื่องจาก

การจ่ายค่าสินไหมลดลง

และ ล่าช้า

แอกซ่าประกันภัย

จำากัด (มหาชน)

1 มี.ค. 58-22 มิ.ย. 58 1.35% 100% บริษัทประกันภัยยกเลิก

สัญญา

ทิพยประกันภัย จำากัด 

(มหาชน)

23 มิ.ย. 58 -1 ธ.ค. 

58

1.90% 80% สหกรณ์ยกเลิกสัญญา

เนื่องจากค่าเบี้ยประกัน

ภัยสูง

ฟินิกซ์ประกันภัย

จำากัด

2 ธ.ค. 58-ปัจจุบัน 1.35% 100%

 จากรายละเอียดในตารางจะเห็นได้ว่าอัตราค่าเบี้ยประกันภัยมีแนวโน้มสูงขึ้น  เนื่องจาก

บริษัทประกันต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีหนีหนี้เพิ่มขึ้น  ถึงแม้คณะกรรมการดำาเนินงานจะ

พยายามสรรหาบริษัทประกันภัยที่สามารถให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกสูงสุดแล้วก็ตาม  

จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการกู้สามัญประกันภัยช่วยกันดูแลรักษาผลประโยชน์

ของตัวท่านเอง  เพื่อลดความเสี่ยงจากการหนีหนี้และนำามาเป็นข้อต่อรองในการขอลดอัตราเบี้ย

ประกันภัยในปีต่อไป
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สำาหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด ท่านใดที่

ได้ทำาข้อตกลงในการขอเบิกเงินฝากผ่าน บมจ.ธนาคารกรุง

ไทย ไปแล้วน้ัน ขณะน้ีสมาชิกสามารถขอเปล่ียนแปลงจากเดิมบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม บมจ.ธนาคารกรุงไทยออนไลน์ ซึ่งสมาชิก

สามารถทำาธุรกรรม ฝาก – ถอน – กู้ฉุกเฉิน ได้ทางตู้เอทีเอ็ม ของธนาคาร

กรุงไทย และทางเคาน์เตอร์การเงินของสหกรณ์ได้ 2 ช่องทางอัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝากร้อยละ 1.25 ต่อปี เปล่ียนเป็นโครงการเงินฝากออม

ทรัพย์ฝาก – ถอน – กู้ฉุกเฉิน ผ่านตู้เอทีเอ็ม บมจ.ธนาคารกรุงไทย อัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 2 ต่อปี สมาชิกสามารถทำาธุรกรรมฝาก- ถอน – กู้

ฉุกเฉิน  ได้ทางตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย เท่าน้ัน แต่สมาชิกจะได้

รับดอกเบ้ียเงินฝากสูงข้ึนอีก 0.75 ต่อปี ซึ่งท่ีผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์

วชิรพยาบาล จำากัด ได้เห็นถึงความสำาคัญและเวลาอันมีค่าของท่าน

สมาชิก จึงขอเสนอโครงการเงินฝากออมทรัพย์อีกหน่ึงโครงการใหม่ที่คาด

ว่าจะโดนใจ และตอบสนองความต้องการของสมาชิกทางด้านธุรกรรม

การเงินกับสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด

ค่าใช้จ่าย และได้รับผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงขึ้น 

 ซึ่งมีบริการหลายรูปแบบดังนี้

1. สอบถามยอดเงินฝาก

2. ฝากเงิน

3. ถอนเงิน

4. สอบถามยอดเงินกู้

5. กู้ฉุกเฉิน

6. ชำาระหนี้

 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด ขอเชิญชวนสมาชิกท่านใดที่สนใจประสงค์จะเปิดบัญชีเงิน ฝากใหม่หรือ

เปลี่ยนแปลงเงินฝากโครงการอัตราดอกเบี้ยที่โดนใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ตามคำากล่าวที่ว่า “สะดวกถอน  สะดวกโอน  สะดวก

กู้” ขอเชิญติดต่อสอบถามและใช้บริการได้ที่สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด

นางสาวมณีวรรณ  เมืองกลาง
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บทความจากสมาชิก    

 ในนามสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด ซ่ึงได้กู้เงินสามัญประกันภัยผู้คำ้าประกัน เนื่องจาก

โครงการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือสมาชิกได้เป็นอย่างดี โดยสามารถกู้ได้วงเงินสูงขึ้นจากเดิมที่เคยกู้สามัญซ่ึงจำากัด

วงเงินไม่เกิน 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน) เป็น 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) และมีบริษัทประกัน

รับผิดชอบหนี้แทนผู้คำ้าประกันในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต หรือถูกให้ออกจากสหกรณ์ โดยผู้คำ้าประกันรับผิดชอบหนี้น้อยลง

ไป หรือไม่ต้องรับผิดชอบเลย รวมทั้งช่วยเหลือให้มีเงินหลังจากกู้ได้เพ่ิมขึ้น สามารถช่วยเหลือครอบครัว และชำาระหนี้

สินนอกระบบที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแสนแพง ได้พอสมควร ครอบครัวไม่ต้องเดือดร้อน ผู้กู้ ผู้คำ้าประกันสบายใจทั้ง 2 ฝ่าย 

ซึ่งก่อนน้ีได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเงินกู้สามัญประกันภัยหลายครั้ง ทำาให้สมาชิกเกิดความสับสน และไม่เข้าใจ

เง่ือนไขบางอย่างโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพราะต้องอ้างอิงถึงสัญญาจ้างการทำางาน ซึ่งเป็นข้อ

จำากัดที่แตกต่างกับข้าราชการ หรือลูกจ้างซึ่งยังไม่ได้ออกนอกระบบ ทำาให้เกิดข้อแตกต่างจากเดิม คือ

เดิม ปัจจุบัน

หลักเกณฑ์การกู ้เงินสามัญ โดยใช้บริษัทประกัน 

และมีคนคำ้าถ้าเป็นพนักงานใช้จำานวน 4 คน ถ้าเป็น

ลูกจ้างประจำา 1 คน หรือข้าราชการ 1 คน เทียบ

เป็นการคำ้าทดแทน พนักงานจำานวน 2 คน โดย

ถ้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่แปรสภาพมาจาก

ข้าราชการเดิมอิงสัญญาว่าจ้างของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ถ้าอายุตนประมาณ 51 ปีและสัญญาระหว่างตนกับ

มหาวิทยาลัยประมาณ 5 – 7 ปีก็ไม่สามารถกู้ได้อีก 

จำานวนงวดน้อยลงไปอีก

ได้ทำาการช่วยเหลือโดยให้แนบสัญญาการว่าจ้างของ

พนักงานมหาวิทยาลัยและให้นับถึงอายุราชการเดิม

เกษียณ (นับถึงอายุ 60 ปี) และให้นำาหนังสือรับรอง

การรับบำานาญรายเดือนไปแนบ เพื่อเป็นการการัน

ตีว่ามีเงินเดือนพอหัก ณ ที่จ่าย และได้ลดจำานวนผู้

คำ้าเหลือจำานวน 2 คน พร้อมเบี้ยประกัน ใครที่ไม่เคย

กู้สามัญแบบประกันให้ได้ยอด  ไม่เกิน 900,000.00 

บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ใครที่ เคยกู ้ถึงยอดเลย 

900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) แล้วให้ได้ทะลุ

เพดานถึง 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสน

บาทถ้วน) บริษัทประกัน 100%

 จึงขอขอบคุณท่านคณะกรรมาการทุกท่านที่ได้เล็งเห็นความสำาคัญของสมาชิกโดยยึดหลักวิสัยทัศน์ และ

พันธกิจของสหกรณ์เป็นแนวทางในการดำาเนินงาน

จากเลขสมาชิก 005977



กรุณาส่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด
โทรศัพท์ 0-2241-8111  โทรสาร 0-2241-3451  
www.vajiracoop.com, email : info@vajiracoop.com

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด   โทร. 0 2903 8257-9

การมอบของขวัญปีใหม่ปี 2559 สำาหรับสมาชิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด ได้โอนเงินจำานวน 168.00 บาท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  

เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป และได้ทำาประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัทกรุงเทพ

ประกันชีวิต  โดยได้รับความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ให้แก่สมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี โดยมีทุนประกันภัย 

จำานวน 75,000.00 บาท 


