
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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” 

   สหกรณ์ฯ ขอเชิญชวนสมาชิก 

สหกรณ์ฯ ได้ก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560  ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.           
ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจัดเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24 (พ.ศ. 2561)    
จึงเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ในวันดังกล่าวสหกรณ์ฯ งดให้บริการ 1 วัน) 
 

 

 

 

ประชาสัมพันธ ์

ต้ังแต่ ปี 2561 เป็นต้นไป  
สหกรณ์ฯ จะน าส่งจดหมายข่าวประจ าเดือน  
ผ่านทางเว็บไซต์ http://saving.sut.ac.th/ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ตุลาคม ยอดคงเหลือ ณ เดือน พฤศจิกายน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 

1. จ านวนสมาชิก (คน) 1,624 1,715 1,629 1,758 

2. ทุนเพื่อการด าเนินกิจการรวม (บาท) 1,127,737,027.80 1,281,609,420.62 1,146,762,056.08 1,297,967,025.89 

 2.1 ทุนเรือนหุ้น 530,815,805.00 591,861,660.00 537,595,590.00 597,942,360.00 

 2.2 เงินรับฝาก 596,921,177.80 689,747,760.62 609,166,466.08 700,024,665.89 

3. การให้กู้แก่สมาชิกรวม (บาท) 735,056,795.90 807,91,782.44 760,102,364.06 831,573,346.66 

4. รายได้ตั้งแต่ต้นปี (บาท) 50,831,929.79 58,014,134.89 56,222,571.56 64,047,215.14 

5. ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นปี (บาท) 18,312,351.64 21,331,141.61 20,190,672.69 23,463,795.09 

6. ก าไรสุทธิ (บาท) 32,519,578.15 36,682,993.28 36,031,898.87 40,583,420.05 

อัตราส่วนก าไรตอ่ทุนเรือนหุ้น 0.613 / หุ้น 0.620 / หุ้น 0.670 / หุ้น 0.679 / หุ้น 

 

   บิทคอยน์ (Bitcoin) คืออะไร 

ข่าวบริการ 
ขายท่ีดิน 80 ตารางวา หนองปลิงซอย 4 
ประตู 2 มทส. ห่างจาก รพ.มทส. 700 เมตร       
สนใจติดต่อคุณการุญ  โทร. 085-6613088  

บิทคอยน์ (Bitcoin) เป็นเรื่องที่มีกระแสความสนใจแรงมากในขณะนี้กับสกุลเงินรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “บิทคอยน์ (Bitcoin)” หลังจากมีการพูดถึงกัน
เป็นวงกว้าง ว่าบิทคอยน์อาจจะเปลี่ยนระบบการเงินของโลกไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งต้องบอกก่อนว่าบิทคอยน์ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะถูกคิดค้นมาตั้งแต่ปี 2552 
หรือเกือบ 8 ปีมาแล้ว โดยบิทคอยน์เริ่มมาเป็นกระแสในเมอืงไทย เนื่องจากมีกลุ่มแฮกเกอร์ได้ปลอ่ยไวรสัเรียกค่าไถ่ "WannaCry" ซึ่งได้เรียกเก็บเงินกับผู้
ที่ติดไวรัสเป็นสกุลเงินบิทคอยน์ ท าให้สกุลเงินนี้เป็นท่ีพูดถึงกันอย่างมาก จนเมื่อเดือนธันวาคม 2560 มูลค่าบิทคอยน์พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่าง
ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 

แม้ว่าตอนน้ีความนิยมในสกุลเงินดิจิทัลอย่างบิทคอยน์จะสูงขึ้น แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังไม่มีกฎหมายอะไรออกมารองรับการลงทุน หรือซื้อ - 
ขายสกุลเงินชนิดนี้ และยืนยันว่าบิทคอยน์ ไม่ใช่เงินที่ช าระหนี้ได้ตามกฎหมายไทย ส่วนเรื่องที่จะท าให้บิทคอยน์ถูกกฎหมายนั้น ก็ยังอยู่ในช่วงของ
การศึกษาข้อดีข้อเสียเท่านั้น เพราะยังมีความเสี่ยงและความผันผวนอยู่มาก รวมถึงกระทรวงการคลังเอง ก็ได้ออกมาเตือนเช่นกันว่า ให้ปร ะชาชน
ระมัดระวังการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลให้ดี เพราะถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมา จะไม่ได้รับการดูแล ด้านธนาคาร สถาบันการเงินต่าง ๆ ในไทย ขณะนี้ก็ยัง
ไม่มีสถาบันการเงินแห่งไหน เปิดให้ประชาชนท่ัวไป ซ้ือ - ขายสกุลเงินดิจิทัลไดอ้ย่างถูกกฎหมาย จะมีก็แต่การเข้าไปศึกษาเพื่อน าเทคโนโลยี Blockchain 
มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงินเท่านั้น เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่ร่วมกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่ นน า
เทคโนโลยี Blockchain มาให้บริการโอนเงินข้ามประเทศส าหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  

ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ยอมรับบิทคอยน์อย่างถูกกฎหมาย อาทิ ประเทศในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
ผู้ประกอบการหลายรายที่ยอมรับการช าระสินค้าเป็นเงินสกุลบิทคอยน์ เช่น Dell, Expedia, Greenpeace และ Wikipedia  

ส าหรับการใช้บิทคอยน์ หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการน ามาซึ่งความสะดวกในหลายด้าน เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องพกเงินสด 
อยากโอนให้ใครบนโลกนี้ก็ท าได้ง่าย ๆ ไม่ต่างจากการส่งอีเมล และนับวันสกุลเงินดิจิทัลก็ค่อย ๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้น      

แต่ความเสี่ยงของเงินสกุลนี้ก็ยังมีอยู่มากเช่นกัน ได้แก่ ค่าเงินที่มีความผันผวนสูง เป็นช่องทางการฟอกเงินอีกหนึ่งรูปแบบ รวมทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิด
การโจรกรรมทางอินเทอร์เน็ต เพราะไม่มีการระบุข้อมูลของผู้ใช้ การจับตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษจึงท าได้ยาก ขณะเดียวกันยังมีความเสี่ยง                  
ด้านความปลอดภัย เนื่องจากบิทคอยน์ไม่มีตัวตนจริง จึงมีโอกาสสูญหายได้หากถูกโจมตีจากไวรัสท่ีต้องการเข้ามาป่วนระบบ รวมถึงการท่ีธนาคารกลาง
ของประเทศหลายประเทศยังไม่สามารถควบคุมปริมาณเงินในระบบให้มีเสถียรภาพได้ 

ปัจจุบันบิทคอยน์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เนื่องจากชีวิตประจ าวันของทุกคนต้องข้องเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต และบิทคอยน์คงจะมีบทบาทมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ กับระบบการเงินของโลกในอนาคต เพราะใครจะไปรู้อนาคตข้างหน้า “บิทคอยน”์ อาจกลายเป็นสกุลเงินหลักที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็ได้ 

 

รายงานกิจการประจ าเดือน    
อัตราดอกเบี้ย     

บริการทางเลือกที่สะดวกกว่าโดยไม่ต้องถือเงินสด 


