
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 ่ 4  ประจ าเดอืน  เมษายน  2561 

   ประกันชีวิตกลุ่ม ประจ าปี 2561 
 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่ม โดยสหกรณ์ฯ ได้จัดหาประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกและครอบครัว  ในปี พ.ศ. 2561 

กับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. วงเงินประกันชีวิตกลุ่ม   500,000  บาท  เบี้ยประกัน/คน/ปี   1,250 บาท 
2. การจ่ายเบี้ยประกัน 

2.1 สหกรณ์ จ่ายเบี้ยประกันในอัตราส่วนร้อยละ  30  เป็นเงิน 375 บาท 
2.2 สมาชิก จ่ายเบี้ยประกันในอัตราส่วนร้อยละ  70  เป็นเงิน 875 บาท 

 หมายเหตุ  สหกรณ์จะช าระเบี้ยประกันทั้งหมดให้ก่อนและจะเรียกเก็บจากสมาชิกโดยส่งหักเงินเดือน ในส่วนที่สมาชิกต้องช าระ (70 % 
ของค่าเบี้ยประกัน) โดยแบ่งช าระเป็น 5 งวด งวดที่ 1 - 5 (กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2561) งวดละ 175 บาท  

2.3   คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิก จ่ายเบี้ยประกัน/คน/ปี  เป็นเงินสดทั้งจ านวน  1,250  บาท 
2.4   สมาชิกสมทบร่วมท าประกันชีวิตกลุ่มได้ (ยกเว้นครอบครัวของสมาชิกสมทบ) โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันเป็นเงินสด จ านวน 1,250  บาท 

3. เงื่อนไขการรับประกันภัยและความคุ้มครอง 
เง่ือนไขการรับประกัน เง่ือนไขความคุ้มครอง 

1. อายุท่ีรับประกัน ตั้งแต่ 14 วัน ถึง 70 ปี   
2. สหกรณ์เป็นผู้ถือกรมธรรม์ และเปน็ผู้รับประโยชนล์ าดับที่ 1  

1. ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุตลอด 24 ช่ัวโมงท่ัวโลก 
2. ระยะเวลาให้ความคุ้มครอง 1 ปี (1 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2562) 
3. ข้อสงวนสิทธ์ิไม่จ่ายสินไหมทดแทน กรณผีู้เอาประกันใหม่ที่เสียชีวิตจากโรคที่

เป็นมาก่อนหรือฆ่าตัวตายภายใน 12 เดือน นับจากวันเริ่มคุ้มครอง 

 

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ปี 2561 
 

   

มีรายละเอียดดังนี้ 
คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
1. เป็นสมาชิกมาแล้ว 3 เดือนเต็ม 
2. ไม่เคยขาดส่งค่าหุ้นหรือผิดนัดช าระหนี้ 
3. บุตร 1 คน ต่อ 1 ทุน ต่อ 1 สิทธิสมาชิก 
4. บุตรมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์  
 (ศึกษาตั้งแต่อนุบาล - มัธยมปลาย) 
5. บุตรมีความประพฤติเรียบร้อย 

 (โปรดดูรายละเอียดเพิม่เติมในแบบขอรับทุนประกอบ) “หากพ้นก าหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับทุนดังกล่าว” 

 

การรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2561 
ทุนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

รับได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

วิธีขอรับทุน 
สมาชิกกรอกรายละเอียดในแบบขอรับทุนและยื่นรับเงิน

พร้อมแนบเอกสาร โดยลงนามรับรองส าเนาดังนี้ 
1. ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตรหรือสูติบัตรของบุตร 
2. หนังสือรับรองการศึกษาฯ ของสถานศึกษาหรือตามแบบท่ี

สหกรณ์ก าหนด  หรือส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้รับเงิน (สมาชิก) 

 แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 

“ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 มกราคม ยอดคงเหลือ ณ เดือน กุมภาพันธ ์

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561 

1. จ านวนสมาชิก (คน) 1,647 1,769 1,662 1,787 

2. ทุนเพื่อการด าเนินกิจการรวม (บาท) 1,165,617,882.42 1,332,182,556.19 1,198,080,973.58 1,352,526,189.67 

 2.1 ทุนเรือนหุ้น 546,239,590.00 609,389,760.00 551,493,390.00 614,215,770.00 

 2.2 เงินรับฝาก 619,378,292.42 722,792,796.19 646,587,583.58 738,310,419.67 

3. การให้กู้แก่สมาชิกรวม (บาท) 775,018,919.01 868,411,811.86 775,311,860.53 874,270,887.00 

4. รายได้ตั้งแต่ต้นปี (บาท) 5,667,822.13 6,309,519.81 10,917,184.36 12,160,835.61 

5. ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นปี (บาท) 2,009,420.13 2,253,761.75 4,486,451.95 5,036,328.08 

6. ก าไรสุทธิ (บาท) 3,658,402.00 4,055,758.06 6,430,732.41 7,124,507.53 

อัตราส่วนก าไรตอ่ทุนเรือนหุ้น 0.67 / หุ้น 0.67 / หุ้น  1.17 / หุ้น 1.16 / หุ้น 

 

รายงานกิจการประจ าเดือน    อัตราดอกเบี้ย     

บริการทางเลือกที่สะดวกกว่าโดยไม่ต้องถือเงินสด 

ข่าวบริการ 

ขายที่ดิน 8 ไร่  เขตอุตสาหกรรม สนใจติดต่อ        
คุณ วิ ไ ล ลั ก ษณ์  โ ท ร ศัพ ท์  0 9 3 -4 7 9 -9 5 4 9            
(คุณเจี๊ยบ) 

ค่าบาท “อ่อนค่า” สงครามการค้ากดดัน 

 นายจิติพล พฤกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้าวันนี้
ที่ระดับ 31.19 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงจากช่วงปดิสิ้นวันท าการก่อนที่ระดับ 31.18 บาทต่อดอลลาร์ ในคืนที่ผ่านมาตลาด
ทุนสหรัฐยังคงมีภาวะผันผวน หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลงเฉลี่ยราว 6.3% ส่งผลให้ดัชนี Nasdaq ปรับตัวลงถึง 3% ซึ่งเป็น
ผลมาจากความกังวลเรื่องสงครามการค้าที่จะบานปลายไปสู่การห้ามนักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐฯ 
บวกกับปัญหาข้อมูลรั่วไหลของเฟสบุ๊คที่อาจน าไปสู่การควบคุมสื่อออนไลน์ในอนาคต 
 ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ตลาดปิดรับความเสี่ยง (risk off) และนักลงทุนกลับเข้าถือตราสารหนี้ ล่าสุดผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลงถึง 10 bps มาอยู่ที่ระดับ 2.77% ต่ าที่สุดของปีนี้ ขณะที่ราคาทองและ        
ราคาน้ ามันก็ปรับตัวลง สวนทางกับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า 
 ช่วงนี้ตัวเลขเศรษฐกิจถือว่ามีความส าคัญน้อยกว่าปัญหาการเมืองเป็นอย่างมาก เราเชื่อว่าประเด็นเรื่องสงคราม
การค้าจะกดดันตลาดไปอีกสักระยะแม้ว่าจะไม่ลุกลามไปเป็นปัญหาระดับประเทศแต่ความกังวลก็เพียงพอที่จะส่งผลกระทบ
ให้ตลาดมีโอกาสปิดรับความเสี่ยงง่ายขึ้นในระยะนี้ซึ่งไม่เป็นผนดีกับค่าเงินบาท 
 ส าหรับในฝั่งไทยสิ่งที่ต้องติดตามวันนี้คือการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งน่าจะมีมติ “คง” 
อัตราดอกเบี้ยต่อไป เชื่อว่าภาพรวมเงินบาทที่แข็งค่าและเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ าต่อเนื่องเป็นสองตัวฉุดให้ธนาคาร            
แห่งประเทศไทยไม่สามารถพูดเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยได้มากในการประชุมครั้งนี้ 
 ส าหรับเงินบาทวันนี้เชื่อว่าน่าจะยังอ่อนค่าได้ตามแนวโน้มการซื้อขายเชิงปิดรับความเสี่ยง ประกอบกับเป็น       
ช่วงปลายเดือนค่าเงินบาทมักมีทิศทางอ่อนค่าจากแนวโน้มการค้าเช่นกัน มองกรอบเงินบาทระหว่างวันที่ระดับ             
31.15 - 31.25 บาทต่อดอลลาร์ 
ที่มา : เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ (ณ 28 มีนาคม 2561) 


