
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ ากัด 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมืองนคราชสีมา จ.นครราชสมีา 30000 
Website: http://saving.sut.ac.th, E-mail: saving@sut.ac.th, Facebook: http://facebook.com/savingsut 

 โทรศัพท์ : ผู้จัดการ-สินเชื่อ 0 4422 4096, การเงิน-บัญชี 0 4422 4101, บริหารทั่วไป 0 4422 4102  โทรสาร : 0 4422 4102 
 

 
“ส่งเสริมการออม เพิ่มความพร้อมให้ชีวิต” 

ปทีี ่ 21  ฉบบัที ่ 3  ประจ าเดอืน  มนีาคม  2561 

   ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 

รายนามคณะกรรมการด าเนินการ ประกาศผลการเลือกตั้ง 
 ผลการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ ากัด ชุดที่ 24 (พ.ศ. 2561) 
ต าแหน่ง ประธาน 

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล คะแนนที่ได้ 

1 นายชุมพล  สว่างวัฒนกิจ 1,011 

ต าแหน่ง กรรมการ 

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล คะแนนที่ได้ 

1 นายพิรุณ  กล้าหาญ 632 
2 รศ.ทัศนีย์ เสาวนะ 631 
3 นายอุเทน  เผื่อนทอง 550 
4 นายประพันธ์  พันธุ์อนุกูล 500 
5 นายประวัติ  บุษดี 437 
6 นางพรพิศ  สุวรรณัง 396 
7 นางวัฒนี สุวรรณศร 433 

ต าแหน่ง ประธาน และต าแหน่ง กรรมการ ล าดับที่ 1 - 6 มีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง 2 ปี โดยล าดับที่ 7 มีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ ากัด ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน  เนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติแผนงานเพื่อการปฏิบัติงานสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2561 และพิจารณาวาระต่างๆ อย่างครบถ้วน อันจะท าให้
สหกรณ์ด าเนินงานต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกสหกรณ์ในด้านการเงิน และการออมทั้งในปัจจุบันและอนาคต และสหกรณ์ขอแสดงความ
ยินดีกับสมาชิกทุกท่านที่ได้รับของรางวัลพิเศษจากสหกรณ์กลับบ้านหลายๆ ท่าน พบกันใหม่ปี 2561 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ ากัด ชุดที่  2 4 (พ.ศ. 2561) 
ประกอบด้วย 

(1) นายชุมพล   สว่างวัฒนกิจ ประธานกรรมการ 
(2) นายประพันธ์   พันธุ์อนุกูล    รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร กาญจนทว ี รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
(4) รองศาสตราจารย์ทัศนีย์  เสาวนะ กรรมการ 
(5) นายอุเทน   เผ่ือนทอง กรรมการ 
(6) นายพิรุณ   กล้าหาญ กรรมการ 
(7) นายประวัต ิ บุษดี กรรมการ 
(8) นายคัมภีร ์ ศิริคะเณรัตน์ กรรมการ 
(9) นายอมรเทพ   เทพวิชิต กรรมการ 
(10) นายรัฐพงษ์ อูปแกว้ กรรมการ 
(11) นางพรพิศ สุวรรณัง กรรมการ 
(12) นางสาวสายรุ้ง สังกรณีย์ กรรมการ 
(13) นางวัฒนี  สุวรรณศร กรรมการ 
(14) นางสาวมัณฑนา สายบ ารุง กรรมการและเหรัญญิก 
(15) นายสรณะ   ศรีตะชัย   กรรมการและเลขานกุาร 

 

    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ออมทรัพย ์ 1.25% 
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25% 
ออมทรัพย์พิเศษ 2 2.50% 
ออมทรัพย์พิเศษ 3 (ชะลอ) 3.25% 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
ฉุกเฉิน 6.75% 
สามัญ, สามัญโครงการ 6.50% 
สามัญเพื่อการศึกษา 6.00% 
พิเศษทั่วไป 6.50%  
พิเศษศึกษา 5.75% 
พิเศษเคหะฯ 5.75%  
พิเศษลงทุน 5.75%  
พิเศษอุปโภคบริโภค 5.75% 
พิเศษลงทุนระยะสั้น 5.00%  

 

สมาชิกสามารถโอนเงินเพื่อฝากหรือช าระหน้ีเข้าบัญชีสหกรณ์ ดังน้ี 
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ ากัด  สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั  
เลขที่บญัช ี707-2-00007-0  

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด  
เลขที่บญัช ี980-3-24278-4 

 

รายการ 
ยอดคงเหลือ ณ เดือน ธันวาคม ยอดคงเหลือ ณ เดือน มกราคม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561 

1. จ านวนสมาชิก (คน) 1,640 1,762 1,647 1,769 

2. ทุนเพื่อการด าเนินกิจการรวม (บาท) 1,171,866,547.86 1,317,888,433.54 1,165,617,882.42 1,332,182,556.19 

 2.1 ทุนเรือนหุ้น 543,309,790.00 603,069,580.00 546,239,590.00 609,389,760.00 

 2.2 เงินรับฝาก 628,556,757.86 714,818,853.54 619,378,292.42 722,792,796.19 

3. การให้กู้แก่สมาชิกรวม (บาท) 769,980,489.94 851,887,121.59 775,018,919.01 868,411,811.86 

4. รายได้ตั้งแต่ต้นปี (บาท) 61,968,300.84 70,455,767.67 5,667,822.13 6,309,519.81 

5. ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นปี (บาท) 22,167,571.39 25,880,784.09 2,009,420.13 2,253,761.75 

6. ก าไรสุทธิ (บาท) 39,800,729.45 44,574,983.58 3,658,402.00 4,055,758.06 

อัตราส่วนก าไรตอ่ทุนเรือนหุ้น 0.733 / หุ้น 0.739 / หุ้น 0.670 / หุ้น 0.670 / หุ้น 

 

รายงานกิจการประจ าเดือน    
อัตราดอกเบี้ย     

บริการทางเลือกที่สะดวกกว่าโดยไม่ต้องถือเงินสด 

 

 

 

“ท าไมถึงต้องกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มทส.”        
 

 การที่จะเลือกว่าจะกู้เงินซื้อบ้านกับที่ไหนดี แน่นอนว่าทุกคนคงต้องหาข้อมูลเรื่องดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม การรีไฟแนนซ์ 
และอ่ืนๆ นอกจากนี้ ก็หาข้อมูลทั้งจากเวปต่างๆ ไปที่ธนาคารมาทุกแห่ง แต่ส าหรับตัวเองก็หาข้อมูลระดับหนึ่ง และก็ไปถามที่ธนาคาร
แห่งหนึ่งเท่านั้น ซึ่งก็ประมวลข้อมูลที่ได้มา ก็ได้ค าตอบว่ากู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ มทส ดีกว่า ด้วยเหตุผลที่ว่า 

สะดวกในเรื่องของการท าเรื่องขออนุมัติกู้ ใช้เอกสารไม่มาก  

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการไปดูบ้าน  

ระยะเวลาอนุมัติเรื่องใช้เวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์ ก็เรียบร้อย 

เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ และค าแนะน าที่ดีมาก น่ารักทุกคน 

ดอกเบี้ยที่จ่ายไป ได้รับปันผลกลับมาคืน 

ไม่ต้องท าประกันชีวิต และประกันอัคคีภัยซึ่งเป็นเงินที่ไม่ได้คืน 

ไม่ต้องไปเสี่ยงกับ MRR ที่อาจจะขึ้นสูง 

ไม่ต้องมากังวลหรือด าเนินการรีไฟแนนซ์ในภายหลัง 

จ านวนเงินที่ขอกู้ได้สูงถึง 120% ของราคาบ้าน โดยใช้หุ้นค้ าประกัน 

ไม่ต้องมีผู้มาค้ าประกันการกู้เงิน 

เมื่อค านวณแล้วจ่ายดอกเบี้ยถูกกว่า และยังสามารถช าระคืนได้ทั้งก้อนโดนไม่ต้องมีค่าปรับ 

ไม่ต้องติดตามการปรับดอกผู้กู้ เนื่องจากธนาคารจะปรับอัตราตาม MRR ซึ่งอาจจะมีข้ึนหรือลงได้ตลอดเวลา 

 
ที่มา : อาจารย์ ผศ.ปรียาพร  โกษา 

 


