
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 ่ 5  ประจ าเดอืน  พฤษภาคม  2561 

   

   

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 

วิธีขอรับทุน 
สมาชิกกรอกรายละเอียดในแบบขอรับทุนและยื่นรับเงิน

พร้อมแนบเอกสาร โดยลงนามรับรองส าเนาดังนี้ 
1. ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตรหรือสูติบัตรของบุตร 
2. หนังสือรับรองการศึกษาฯ ของสถานศึกษาหรือตามแบบท่ี

สหกรณ์ก าหนด  หรือส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้รับเงิน (สมาชิก) 

 (โปรดดูรายละเอียดเพิม่เติมในแบบขอรับทุนประกอบ) “หากพ้นก าหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับทุนดังกล่าว” 

 

การรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2561 
ทุนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

รับได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

โครงการเงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาบุตร 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 กุมภาพันธ ์ ยอดคงเหลือ ณ เดือน มีนาคม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 

1. จ านวนสมาชิก (คน) 1,662 1,787 1,661 1,809 

2. ทุนเพื่อการด าเนินกิจการรวม (บาท) 1,198,080,973.58 1,352,526,189.67 1,201,139,243.29 1,352,519,139.93 

 2.1 ทุนเรือนหุ้น 551,493,390.00 614,215,770.00 555,690,160.00 618,433,990.00 

 2.2 เงินรับฝาก 646,587,583.58 738,310,419.67 645,449,083.29 734,085,149.93 

3. การให้กู้แก่สมาชิกรวม (บาท) 775,311,860.53 874,270,887.00 781,995,212.00 880,391,932.91 

4. รายได้ตั้งแต่ต้นปี (บาท) 10,917,184.36 12,160,835.61 16,703,057.16 18,633,706.69 

5. ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นปี (บาท) 4,486,451.95 5,036,328.08 6,567,631.80 7,273,591.33 

6. ก าไรสุทธิ (บาท) 6,430,732.41 7,124,507.53 10,135,425.36 11,360,115.36 

อัตราส่วนก าไรตอ่ทุนเรือนหุ้น  1.17 / หุ้น 1.16 / หุ้น  1.82 / หุ้น 1.83 / หุ้น 

 

รายงานกิจการประจ าเดือน    
อัตราดอกเบี้ย     

บริการทางเลือกที่สะดวกกว่าโดยไม่ต้องถือเงินสด 

 

ส่อง Mega Trend สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย 
  ปี 2559 เป็นช่วงเวลาส าคัญวงการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ที่ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการทางการเงินที่ออกมาเพื่อก ากับสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเน่ียนของไทย ซึ่งมี     

เทรนด์การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญดังน้ี 
1.  สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยังต้องท าหน้าท่ีเหมือนสถาบันการเงินในชุมชน หรือหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เน่ืองจากสถาบันการเงินภาคเอกชนจะมีการแข่งขันเพื่อแย่งชิง

ผลประโยชน์ในกลุ่มคนมีรายได้ปานกลางถึงค่อนข้างสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยี Blockchain หรือ ดิจิตอลแบงก์กิ้ง ซึ่งนับวันจะละเลยความเป็น Traditional Banking  
ที่ให้บริการชาวบ้านในชุมชน                                                          

2. การตัดสินใจของทางการที่มีแนวโน้มให้การก ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ไปอยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง  โดยมีหน่วยงานอิสระคอยรับผิดชอบ เน่ืองจากในอนาคตการแข่งขันจาก
สถาบันการเงินภาคเอกชนจะมีสูงขึ้น ท าให้สหกรณ์ออมทรัพย์อาจจ าเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่เส่ียงสูงขึ้น และน่ันก็อาจท าให้หน่วยงานก ากับที่มีความเช่ียวชาญสูงเป็นอย่างมาก 
นอกจากน้ี การทุจริตของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งหน่ึงท่ีเป็นข่าวดังได้ท าให้ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมีความส าคัญต่อการก ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ของไทยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก           

3. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยต้องพิสูจน์ให้ทางการเห็นว่าไม่ได้เป็นจุดอ่อนของระบบการเงินไทย ดังท่ีภาพลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยในสายตาของหลายคน ที่มองว่าเหมือนจะ
เป็นจุดอ่อนหรือแหล่งของความเสี่ยงเชิงระบบ ที่อาจจะเป็นจุดเปราะบางหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งตรงจุดน้ี นักวิชาการน่าจะมีส่วนส าคัญในการท าวิจัยตรงจุดดังกล่าวให้เกิด
ความกระจ่างกับสังคมว่า ว่าแท้จริงแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยมีบทบาทในการเป็นกันชนให้กับเศรษฐกิจไทย มิใช่เป็นตัวท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือเพิ่มเติมความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจไทย
แต่อย่างใด                                                                              

4. ธรรมาภิบาลและบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย จ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่  โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารจ าเป็นต้องถูกแทนที่โดยระบบนัก
บริหารมืออาชีพ เน่ืองจากความได้เปรียบในแง่ของการที่ไม่ต้องด ารงเงินกองทุนที่มีต้นทุนสูงก าลังจะใกล้หมดลง ดังน้ัน ต้นทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์จะมีความใกล้เคียงกับธนาคารพาณิชย์
มากยิ่งขึ้น หากยังใช้ระบบการบริหารแบบที่เหมือนในอดีต สหกรณ์จะไม่สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้ โดยระบบธรร มาภิบาลจะมีบทบาทในสหกรณ์ออมทรัพย์มากยิ่งขึ้น ด้วยพลัง      
การตรวจสอบของสาธารณชนและหน่วยงานก ากับใหม่                                             

5.  การท าธุรกิจแบบปล่อยสินเชื่ออย่างเดียว อาจจะไม่ใช่โมเดลทางธุรกิจที่สามารถอยู่ได้ยั่งยืนของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยในอนาคต ท าธุรกิจในแพลตฟอร์มแบบดิจิตอล เข้าถึง
ลูกค้าแบบท่ีใช้สื่อออนไลน์ ลดค่าใช้จ่ายการด าเนินงานแบบใช้เทคโนโลยีใหม่รวมถึงการเป็น Mobile COOP เป็นสิ่งจ าเป็นที่ก าลังเข้ามาสู่ระบบสหกรณ์ไทยแบบท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้                                                                                       

6.  นับจากนี้ต้องบริหารจัดการคล้ายกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ในยุคที่อัตราดอกเบี้ยต่ ามากจนถึงติดลบซึ่งคาดกันว่ายังเป็นเช่นน้ีอยู่อีกเป็น 10 ปี ท าให้สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
ส่วนใหญ่จะเป็นสหกรณ์ประเภทเงินเหลือ  ซึ่งนับวันก็จะเหลือมากข้ึนเรื่อย ๆ ตรงน้ี ความช านาญในการบริหารเงินทุนแบบบริษัทจัดการกองทุนรวมมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  เน่ืองจาก
หากประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนยิ่งต่ า ยิ่งนับวันไป เม็ดเงินในส่วนของก าไรก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งผู้ชนะกับผู้แพ้ในสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยในทศวรรษหน้าจะขึ้นอยู่กับความช านาญใน
การบริหารเงินทุนและบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก                                             

7. การบริหารความเส่ียงจะเป็นกุญแจส าคัญในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย หากมองการบริหารเงินทุนเป็นเหมือนกองหน้า การบริหารความเส่ียงก็เป็นเหมือน    
กองหลังที่มีความส าคัญมาก หากสังเกตดูให้ดี ระบบบริหารความเสี่ยงจะเป็นเหมือนโครงหลักในการป้องกันไม่ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตกอยู่ในภาวะท่ีเสี่ยงต่อการล้มละลาย ขาดสภาพคล่อง 
หรือทุจริตอย่างยั่งยืน 

ท้ายสุดกลยุทธ์ด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องเป็นพลวัต หากพิจารณาจากร่าง พ.ร.บ. ประกอบกิจการทางการเงิน จะบงัคับให้สหกรณ์ออมทรัพย์ด ารงเงินกองทนุ 
ซ่ึงตรงนี้ถอืเปน็ค่าใช้จ่ายทางการเงนิที่เพิ่มขึ้น จึงต้องมกีลยุทธ์และแพลตฟอร์มชัดเจนในการประกอบกิจการครบั 
ที่มาบทความ : http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/638631 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร กาญจนทวี 


