ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จากัด
ปี ท ี่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มีนาคม 2556

สร้างวินยั การออม พร้อมให้บริการ ดาเนินงานโปร่ งใส
“ความเชือ่ ร่วมกันทีว่ ่าการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ตามหลักการสหกรณ์ซงึ่ จะนาไปสู่การกินดี อยู่ด ี มีความเป็ นธรรม และสันติสุขในสังคม”
อุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative ldeology)
ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของคณะกรรมการสหกรณ์ ชุดที่ 40 (พ.ศ.2556) ท่านทราบไหมว่า กรรมการสหกรณ์ฯ ที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก
ให้เข้าไปทางานในสหกรณ์ฯ ทาหน้าที่อะไรกันบ้าง แนะนากรรมการ ใครทาอะไร ในสหกรณ์
คณะกรรมการ สอ. สพบ. จากัด ชุดที่ 40
นายไพโรจน์ ภัทรนรากุล ประธานกรรมการ
นางณดา จันทร์สม
รองฯ การเงิน
นายปรีชา วิจิตรธรรมรส รองฯ บริหาร
น.ส.วัฒนา คุ้มรักษา
กก.และเหรัญญิก
นายยุทธนา สุจริต
กก.และเลขานุการ
นายเจิม พิกุลหอม
กรรมการ
น.ส.ชนิดาพร สุจริตวรางกูร กรรมการ
นายชิน รักกลาง
กรรมการ
น.ส.ประภัสสร ประทุมนอก กรรมการ
นายเลอสรรค์ โบสุวรรณ กรรมการ
นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์ กรรมการ
นายสมาน ห้วยหงษ์ทอง กรรมการ
นายสุรพล มณีขาว
กรรมการ
นายอุดม อรัญญิก
กรรมการ
นางแอนนา ทรัพย์ภัย
กรรมการ
คณะทางานปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริหารสหกรณ์
คณะทางานสื่อสารองค์กร
นายไพโรจน์ ภัทรนรากุล
และสมาชิกสัมพันธ์
นายปรีชา วิจิตรธรรมรส
นายสุรพล มณีขาว
นางณดา จันทร์สม
นางแอนนา ทรัพย์ภัย
น.ส.วัฒนา คุ้มรักษา
นายชิน รักกลาง
นายยุทธนา สุจริต
น.ส.ประภัสสร ประทุมนอก
นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์
น.ส.ประภัสสร ประทุมนอก น.ส.มงคลทิพย์ ขาประสงค์
นางจริยาภรณ์ กลั่นสุวรรณ
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฉุกเฉิน
น.ส.มงคลทิพย์ ขาประสงค์
น.ส.วัฒนา คุ้มรักษา
นายอุดม อรัญญิก
คณะกรรมการนโยบายการเงิน
นายสมาน ห้วยหงษ์ทอง
นายไพโรจน์ ภัทรนรากุล
นางธนาภรณ์ เข็มศาสตรา
นางณดา จันทร์สม
นายปรีชา วิจิตรธรรมรส
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้พิเศษ
น.ส.วัฒนา คุ้มรักษา
นายเลอสรรค์ โบสุวรรณ
นายยุทธนา สุจริต
น.ส.ชนิดาพร สุจริตวรางกูร
นายเลอสรรค์ โบสุวรรณ
นางแอนนา ทรัพย์ภัย
นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์
น.ส.ประภัสสร ประทุมนอก
น.ส.ชนิดาพร สุจริตวรางกูร
นางธนาภรณ์ เข็มศาสตรา
นางจริยาภรณ์ กลั่นสุวรรณ
นางสุทัศนีย์ มณฑรัตน์

บรรยากาศการเลือกตั้ง ประชุมใหญ่ และประชุมกรรมการ
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2556
คณะกรรมการประเมินราคา
หลักทรัพย์และตรวจดูหลักทรัพย์
นายเจิม พิกุลหอม
นายสุรพล มณีขาว
นายสมาน ห้วยหงส์ทอง
นายอุดม อรัญญิก
กก.เงินกู้พิเศษ 1 คน (หมุนเวียนกัน)
นางธนาภรณ์ เข็มศาสตรา
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้สามัญ
นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์
นางแอนนา ทรัพย์ภัย
น.ส.ประภัสสร ประทุมนอก
นางธนาภรณ์ เข็มศาสตรา

คณะทางานเสริมสร้างความรู้
และการมีส่วนร่วมของสมาชิก
นายปรีชา วิจิตรธรรมรส
นายเลอสรรค์ โบสุวรรณ
นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์
นายยุทธนา สุจริต
นายสมาน ห้วยหงส์ทอง
นายอุดม อรัญญิก
นายสุรพล มณีขาว
นายชิน รักกลาง
นางจริยาภรณ์ กลั่นสุวรรณ
น.ส.มงคลทิพย์ ขาประสงค์

รายงานผลการดาเนินงานเดือนธันวาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556
รายการ
สินทรัพย์รวม

ธันวาคม 2555

มกราคม 2556

กุมภาพันธ์ 2556

2,185,352,756.74 2,214,042,519.94 2,235,119,878.56

ทุนเรือนหุ้นรวม

726,619,200.00

730,195,230.00

เงินรับฝากรวม

964,663,289.47

994,074,175.89 1,098,802,169.64

จานวนสมาชิก

998

1001

733,150,880.00

1006

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้
เงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากประจาปลอดภาษี 24 เดือน
เงินฝากประจา 12 เดือน
5 ล้านบาทขึ้นไป
(หมดเขต 29 มีนาคม 2556)
เงินกู้ทุกประเภท
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา (ไม่มีเฉลี่ยคืน)

1.25% ต่อปี
2.50% ต่อปี
3.20% ต่อปี
3.15% ต่อปี
5.50% ต่อปี
2.75% ต่อปี

โครงการดีๆ : การบริการเงินฝากประจา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1) รับฝากเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 ต่อปี
2) เป็นการฝากเงินครั้งเดียวและก้อนเดียวตลอดระยะเวลา 12 เดือน
3) กำหนดรับฝำกเงินตั้งแต่วันที่ 4 มีนำคม 2556 ถึงวันที่ 29 มีนำคม 2556
4) เมื่อพ้นระยะเวลาการฝากเงิน หากผู้ฝากยังไม่มาถอนเงินให้ถือว่าผู้ฝากเงินประสงค์จะฝากเงินกับสหกรณ์ต่อไปเท่ากับระยะเวลาเดิมนับจากวันที่ฝากนั้นครบ
กาหนด และคิดอัตราดอกเบีย้ ให้ตามประกาศสหกรณ์ ณ วันที่ฝากนั้น
5) กรณีถอนเงินฝากก่อนครบกาหนด 12 เดือน สหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ ให้ดังนี้
- ฝากไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้ - ฝากไม่น้อยกว่า 3 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน สหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ ให้ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ของสหกรณ์ ณ วันที่ถอนนั้น
6) สหกรณ์จะออกหนังสือรับรองการหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศกรมสรรพากรให้แก่สมาชิกเพื่อใช้ประกอบการยื่นภาษีเงินได้
(ส่วนสมาชิกที่ฝากในนามหน่วยงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สหกรณ์จะไม่หักภาษีจากดอกเบีย้ เงินฝาก)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนาอสังหาริมทรัพย์มาจานองเป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษ
1) อสังหาริมทรัพย์ที่สมาชิกจะนามายื่นเป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษจะต้องปลอดจากภาระจานองรายอื่น ตามข้อ 54(2) ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ จากัด เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2555 เว้นแต่อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิกห รือคู่สมรสตามกฎหมายของสมาชิก หรือเป็น
กรรมสิทธิ์ของบิดาและ/หรือมารดาตามกฎหมายของสมาชิก หากมีภาระจานองสามารถนามายื่นเป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษได้
2) สมาชิกที่ประสงค์จะซื้อที่ดิน หรือซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และจะนาที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะซื้อนั้น แล้วแต่กรณี มาจานองเป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษ ที่ดินและ
หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะซื้อนั้น จะต้องมีชื่อของสมาชิกหรือคู่สมรสตามกฎหมายของสมาชิกเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
3) ในการที่สมาชิกจะนาที่ดินมาจานองเป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษ ผู้ขอกู้จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและสามารถชี้ตาแหน่งของหลักเขตที่ดินแปลงนั้นให้ตรงตาม
หลักฐานของทางราชการได้อย่างน้อยหนึ่งหลัก ก่อนที่จะแจ้งให้กรรมการประเมินราคาหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไปตรวจสอบ
4) สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้พิเศษกับสหกรณ์ หากมีความประสงค์จะขอกู้เงินกู้พิเศษใหม่จะต้องชาระหนี้เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของระยะเวลาการผ่อนชาระเงินกู้พิเศษ
ตามสัญญาเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ ตามข้อ 33 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ จากัด เรื่อง
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2555
อนึ่ง สมาชิกที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับพิจารณาให้กู้เงินกู้พิเศษใหม่ได้เป็นกรณีพิเศษตามวรรคแรก จะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดดังนี้
4.1) ได้ชาระหนี้เงินกู้พิเศษที่มีอยู่กับสหกรณ์มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
4.2) ได้รับภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือ
4.3) มีเหตุจาเป็นอื่นที่คณะกรรมการเงินกู้พิเศษเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5) ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะขอกู้เงินกู้พิเศษเป็นจานวนที่มากกว่าสิทธิที่สมาชิกพึงได้จากการคานวณตามเงินได้รายเดือนและสมาชิกป ระสงค์จะนารายได้ของคู่
สมรสมารวมคานวณ สหกรณ์จะให้วงเงินกู้เพิ่มขึ้น 1 เท่าตามสิทธิของเงินได้รายเดือนของสมาชิกแต่ไม่เกินมูลค่าหลักทรัพย์ ทั้งนี้เงินได้ที่หักผ่านกองคลังและพัสดุจะต้องเพียงพอ
ชาระในส่วนดอกเบี้ย โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
5.1) ต้องเป็นการกู้เพื่อซื้อหรือไถ่ถอนที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดในอาคาร หรือเพื่อสร้างอาคารไว้อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเองหรือคู่สมรส
5.2) คู่สมรสต้องเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด
5.3) ต้องแสดงหนังสือรับรองเงินได้รายเดือนประจาตามที่สหกรณ์กาหนด
5.4) ผู้กู้ต้องฝากเงินและคงเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ของผู้กู้ จานวนไม่น้อยกว่าหกเท่าของเงินชาระหนี้ส่วนเพิ่มรายงวด เพื่อสารองให้หักเงินค่างวดได้ภายในเวลา
หนึ่งเดือนเสมอไป ถ้าไม่ฝากตามนั้นให้ถือว่าผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้
5.5) สามารถใช้สิทธิตาม 5) ได้ 1 ครั้งเท่านั้น ทั้งนี้ หากสมาชิกประสงค์จะกู้พิเศษใหม่โดยใช้หลักทรัพย์เดิมแต่ไม่นารายได้ของคู่สมรสมารวมคานวณสามารถกระทาได้
ตามเกณฑ์ 4)
5.6) การกู้ในวงเงินที่สูงกว่า 5) ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ให้คณะกรรมการเงินกู้พิเศษพิจารณาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็นรายกรณีไป

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2555

จัดทาโดย คณะทางานสื่อสารองค์กรและสมาชิกสัมพันธ์ ในคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 40
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