ข่ าวสารสหกรณ์ ออมทรัพย์ สพบ. จากัด ปี ที่ 9 ฉบับที่ 4 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2554
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรภายใน 3510 - 12 สายตรง 0-2375-7568 มือถือ 08-1423-3465
website : http://coop.nida.ac.th

 ความเคลื่อนไหวการลงทุน
 สหกรณ์ถกู รางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครัง้ ที่
11/2554 เดือนพฤศจิกายน 2554 รวมเป็ นเงิน
67,800.- บาท
 ข่ าวประชาสัมพันธ์
 สหกรณ์ ผ่อนเวลาให้ ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้ รับ
ความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างวันที่ 5 กันยายน
2554 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ต่อไปอีก เนื่องจาก
ยังคงเกิดอุทกภัยขึ ้นในหลายพื ้นที่ ส่งผลให้ บ้านเรื อน
และทรัพย์สนิ ของสมาชิกผู้ประสบอุทกภัยได้ รับความ
เสียหาย โดยให้ ยื่นขอรับความช่วยเหลือจากสหกรณ์
ตามแบบฟอร์ มที่กาหนด ตังแต่
้ บนั นี ้เป็ นต้ นไป ณ ที่
ทาการสหกรณ์ พร้ อมกับแนบหลักาาน เช่น สาเนา
ทะเบี ยนบ้ า นที่มีภูมิลาเนาเกิ ดในจังหวัดที่เกิ ดเหตุ
ภาพถ่ า ยบ้ านเรื อนและทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ รั บ ความ
เสี ย หาย เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา ทัง้ นี ้ กรณี ที่
สมาชิกอาศัยอยูบ่ ้ านเดียวกันและได้ รับความเสียหาย
สหกรณ์จะให้ ความช่วยเหลือสมาชิกเพียงรายเดียว
 สหกรณ์จาหน่ายสินค้ าราคาถูก ตามที่ได้ เกิดอุทกภัย
ขึ ้นในหลายพื ้นที่สง่ ผลให้ น ้าดื่ม ข้ าวสาร และสิ่งของ
บริ โภคขาดท้ องตลาดหรื อมีราคาแพงกว่าปกติ ดังนัน้
เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนให้ แก่สมาชิก สหกรณ์จึง
ได้ ประสานกับสานักงานส่งเสริ มสหกรณ์ พื ้นที่ 2 สัง่
สิ่งของบริ โภคที่จาเป็ นมาจาหน่ายให้ กับสมาชิ กใน
ราคาส่งตามจานวนของที่มีอยู่จากัด ประกอบด้ วย
1) ข้ าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดร้ อยเอ็ด ถุ่งละ 5
กิโลกรัม ราคาถุงละ 175.-บาท 2) น ้าดื่มขนาด 1.5
ลิตร (6 ขวดต่อแพ็ค) แพ็คละ 70.-บาท โปรดแจ้ งชื่อ
และจ านวนที่ สั่ง ซื อ้ กับ สหกรณ์ โดยติ ด ต่อ คุณ สาลี
และคุณ ศลิ ล ทิ พ ย์ (อ้ น) โทร.(ภายใน 3511-12)
สมาชิกสามารถรับของที่สงั่ ซื ้อได้ ณ ที่ทาการสหกรณ์
พร้ อมกับจ่ายเงินตามวันที่สหกรณ์แจ้ งไป

ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด
เรื่อง การเปิ ดรับสมาชิกสมทบ
…………………

เพื่อเป็ นการพัฒนากิ จการของสหกรณ์ และเพื่อขยายาานสมาชิกของ
สหกรณ์ ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ จากัด ให้ ครอบคลุม
ถึงบุคลากรของสถาบัน บุคคลในครอบครัวสมาชิก ตลอดจนนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า ให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนากิจการของสหกรณ์ให้ เจริ ญรุ่ งเรื อง
และมั่ น คง สามารถอ านวยอ านว ยประโยชน์ ให้ สั ง คมในวงกว้ าง
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ชดุ ที่ 38 ในการประชุมครัง้ ที่ 9 เมื่อวันที่ 22
กันยายน 2554 จึงมีมติให้ เปิ ดรับสมาชิกสมทบโดยอนุวตั ิสอดคล้ องตามข้ อ
มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2553 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ที่แก้ ไข
เพิ่มเติมข้ อบังคับของสหกรณ์ ฯ ข้ อ 47/2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ ข้ อ
47/3 การได้ เข้ ามาเป็ นสมาชิกสมทบ และข้ อ 47/5 การถือหุ้น ซึง่ นายทะเบียน
สหกรณ์ ได้ รับจดทะเบียนข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ จากัด แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554 แล้ ว เมื่อวันที่ 25
มีนาคม 2554
ทัง้ นีส้ หกรณ์ จะเริ่ มเปิ ดรั บสมัครสมาชิกสมทบตัง้ แต่วันที่ 1 ธันวาคม
2554 เป็ นต้ นไป จึงประกาศให้ ทราบทัว่ กันและขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเข้ า
เป็ นสมาชิกด้ วยความยินดียิ่ง (ดูรายละเอียด เรื่ องคุณสมบัติ วิธีการสมัคร
สมาชิก สิทธิ และหน้ าที่ของสมาชิ กสมทบ และดาวน์ โหลดใบสมัครได้ ที่
http://coop.nida.ac.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ที่สหกรณ์

อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก / เงินกู้

ประเภทเงินฝาก
อัตรา
ออมทรัพย์
1.25 %
ออมทรัพย์พิเศษ (เริ่ม 10 พฤษภาคม 2554) 2.50 %
เงินฝากประจาปลอดภาษี 24 เดือน
3.20 %
(เริ่ม 1 มิถุนายน 2554)
เงินฝากประจา 12 เดือน (หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
- 10 ล้านบาทขึ้นไป
4.15 %
- 20 ล้านบาทขึ้นไป
4.20 %
30 ล้านบาทขึ้นไป
4.30 %
50 ล้านบาทขึ้นไป
4.45 %
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ทุกประเภท
5.50 %
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
2.75 %

สหกรณ์ ออมทรั พย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ จากัด
เปรี ยบเทียบผลการดาเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2554 กับ พ.ศ. 2553
รายการ

พ.ค.-54

พ.ค.-53

เพิ่นขึ ้น(ลดลง)

สินทรัพย์รวม

1,969,716,073.09

1,878,183,785.00

91,532,288.09

หนี ้สินรวม

1,433,194,939.98

1,437,371,487.15

( 4,176,547.17 )

ทุนเรือนหุ้น

465,351,460.00

383,712,230.00

81,639,230.00

51,885,203.90

40,372,883.90

11,512,320.00

134,183,832.89

119,310,373.19

14,873,459.70

1,258,474,417.09

1,311,586,106.07

( 53,111,688.98 )

7,016,000.00

3,416,000.00

3,600,000.00

1,399,674,249.98

1,434,312,479.26

( 34,638,229.28 )

เงินกู้ฉกุ เฉิน

1,198,400.00

1,344,500.00

( 146,100.00 )

สามัญ

71,990,827.10

74,384,383.94

( 2,393,556.84 )

พิเศษ

175,292,541.47

156,645,898.40

18,646,643.07

280,000.00

280,000.00

-

37,912.26

-

637,912.26

975,179.77

1,010,251.30

( 35,071.53 )

-

449,250.00

( 449,250.00 )

250,374,860.60

234,114,283.64

6,260,576.96

5,586,379.37

5,155,851.99

430,527.38

13,601,944.75

12,716,389.87

885,554.88

317,549.00

48,273.70

269,275.30

19,505,873.12

17,920,515.56

1,585,357.56

14,242.34

4,758.88

9,483.46

1,787,161.57

1,488,572.73

298,588.84

1,801,403.91

1,493,331.61

308,072.30

17,704,469.21

16,427,183.95

1,277,285.26

ทุนสารองและทุนสะสมต่างๆ
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากประจา24เดือน
รวมเงินรับฝาก

พิเศษสาหรับผู้สงู อายุ
โครงการเงินกู้กรณ๊ พิเศษ
ลูกหนี ้อื่นๆ
ลูกหนี ้ระหว่างดาเนินคดี
รวมเงินให้ ก้ ู
ดอกเบี ้ยรับเงินให้ ก้ ู
ดอกเบี ้ยเงินลงทุน/เงินฝากสอ./เงินฝากธนาคาร
รายได้ อื่นๆ
รวมรายได้
ดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าใช้ จา่ ยบริหาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรสุทธิ
สมาชิกสามารถเข้ าชม
ข่ าวสารสหกรณ์ ได้ ท่ ี
Website :
http://coop.nida.ac.th
หากสมาชิกประสงค์
รั บทราบข่ าวสารสหกรณ์
ในด้ านใดโปรดแจ้ งมาที่
คณะทางานฯ

อุดมการณ์ สหกรณ์
(Cooperative Ideology)
“ความเชื่อร่ วมกันที่ว่าการช่ วย
ตนเองและการช่ วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ตามหลักการสหกรณ์
ซึ่งจะนาไปสู่การกินดี อยู่ดี มี
ความเป็ นธรรม และสันติสุขใน
สังคม”

วัตถุประสงค์ ของสหกรณ์ ออมทรัพย์
สหกรณ์ ออมทรัพย์ เป็ นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้ บุคคลที่
เป็ นสมาชิ กรู้ จักการประหยัด รู้ จักการออมทรั พ ย์ และสามารถ
บริ การเงินกู้ให้ แก่ สมาชิกเพื่อนาไปใช้ จ่ายเมื่อเกิดความจาเป็ น
โดยยึดหลักการช่ วยเหลือตนเอง และช่ วยเหลือซึ่งกันและกัน จึง
เป็ นการร่ วมกันแก้ ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่ง
สหกรณ์ จึง ขอเชิ ญ ชวนสมาชิก ร่ วมฝากเงิน ในโครงการ
ต่ างๆ ของสหกรณ์ เพื่อออมทรัพย์ และรับดอกเบีย้ ที่เพิ่มขึน้

จัดทาโดยคณะทางานสื่อสารองค์กรและสมาชิกสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จากัด ชุดที่ 38
นายวิรันต์ นาประกอบ โทร.3095 นายอภิชาติ ชมภูเอี่ยม โทร.3741 นายสุรพล มณีขาว โทร.3358 และ น.ส.ประภัสสร ประทุมนอก โทร.3397

