ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จากัด
ปี ท ี่ 10 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม 2555

สร้างวินยั การออม พร้อมให้บริการ ดาเนินงานโปร่งใส

การยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิกสหกรณ์
ประจาปี พ.ศ.2555
-----------------------------------------------ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์เสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่สมควรยกย่องโดยมี
คุณสมบัติตามที่สหกรณ์กาหนด ภายในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555
วัตถุประสงค์
 เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ จากัด
 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ จากัด ที่ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสหกรณ์ ได้พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อุตสาหะ อุทิศตน เสียสละและอดทน
คุณสมบัติผู้มีสทิ ธิได้รบั การพิจารณา
 เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จากัด มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการดาเนินการทางวินยั และไม่
เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ไม่เคยผิดนัดชาระหนี้สหกรณ์
 ไม่เคยทาผิด ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
 ไม่เป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ชุดปัจจุบัน หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์
จานวนรางวัล
 สมาชิกสหกรณ์ดีเด่น กลุ่มสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ จานวน 2 รางวัล
 สมาชิกสหกรณ์ดีเด่น กลุ่มสมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ จานวน 3
รางวัล
 สมาชิกสหกรณ์ดีเด่น จะได้รับ “เข็มรางวัลเชิดชูเกียรติ” พร้อมหุ้นมูลค่า
3,000.- บาท จานวน 5 รางวัล

การบริหารเงินหลักเกษียณ
โอกาสสุดท้าย
เปลี่ยนเงินเกษียณเป็นเงินออม
สหกรณ์เปิดให้สมาชิกผู้เกษียณอายุประจาปี 2555 และเป็น
สมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ซื้อหุ้นได้เต็มจานวนของเงินบาเหน็จ
หรือเงินที่ได้จากเกษียณอายุ หรือเงินอื่นใดจากทางราชการ แต่เมื่อ
รวมกับยอดทุนเรือนหุ้นสะสมที่มีอยู่เดิมแล้วต้องไม่เกินสิบล้านบาท
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
เวลา 8.30 - 15.30 น. ของวันทาการสหกรณ์ พร้อมกับยื่นหลักฐาน
การรับเงินจาก กบข. กสจ. กรมบัญชีกลาง หรือหลักฐานอื่นใดของ
ทางราชการ กรณีซื้อหุ้นภายในวันที่ 5 ของเดือนใด สหกรณ์จะคิดเงิน
ปันผลให้ตั้งแต่เดือนนั้น

รายงานผลการดาเนินงานเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2555
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารองและทุนสะสมต่างๆ
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากประจา
รวมเงินรับฝาก
เงินกู้ฉุกเฉิน
สามัญ
พิเศษ
รวมเงินให้กู้
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
ดอกเบี้ยเงินลงทุน/เงินฝากสอ./เงิน
ฝากธนาคาร
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ค่าใช้จ่ายบริหาร
รวมค่าใช้จา่ ย
กาไรสุทธิ
จานวนสมาชิก

กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
2,029,691,168.81 2,076,391,201.69 2,105,715,943.81
1,247,547,550.56 1,285,465,535.76 1,304,742,909.21
695,781,400.00 700,435,150.00 705,171,300.00
58,641,859.23
58,604,112.76
58,530,607.76
133,650,495.25 136,784,285.11 121,980,920.66
602,258,726.74 580,873,465.14 577,769,218.13
260,963,257.24 261,148,257.24 261,333,257.24
996,872,479.23 978,806,007.49 961,083,396.03
2,075,951.09
2,265,600.00
2,177,200.00
110,946,546.85 116,309,390.62 118,411,834.39
205,419,381.65 210,231,930.82 213,072,140.84
318,441,879.59 328,806,921.44 333,661,175.23
9,383,460.36
10,890,978.98
12,357,905.91
33,849,536.00
38,218,123.51
43,008,790.04
310,662.84
43,543,659.20
10,158,646.79
6,284,653.39
16,443,300.18
27,100,359.02
962

339,040.34
49,448,142.83
10,158,903.58
8,022,836.08
18,181,739.66
31,266,403.17
966

เงินกู้พิเศษ
วัตถุประสงค์ของการให้กู้
 เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่ ซื้อที่ดิน ซื้ออาคารพร้อมที่ดิน
สร้างอาคาร ต่อเติมปรับปรุงอาคาร ซื้ออาคารชุด และซื้อที่ดิน
เพื่อจะก่อสร้างอาคาร
 เพื่อการสร้างฐานะของครอบครัว ได้แก่ เงินกู้เพื่อการลงทุนใน
กิจการต่าง ๆ อันจะก่อประโยชน์แก่ผู้กู้และครอบครัว
 เพื่อซื้อรถยนต์ / รถจักรยานยนต์
ผู้มีสิทธิกู้
 เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 สาหรับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้พิเศษกับสหกรณ์ หากประสงค์จะขอ
กู้เงินกู้พิเศษใหม่จะต้องชาระหนี้เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของระยะเวลาการผ่อนชาระเงินกู้พิเศษตามสัญญา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจ ากคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เป็นกรณี
พิเศษ กรณีพิเศษ หมายถึง ต้องเป็นไปตามข้อกาหนดดังนี้
o ได้ชาระหนี้ เงินกู้ พิเศษที่มีอ ยู่กับ สหกรณ์ มาแล้ ว เป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
o ได้รับภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย
o มีเหตุจาเป็นอื่นที่คณะกรรมการเงินกู้พิเศษเห็นสมควร
เสนอให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ
เมื่อได้รับอนุมัติให้กู้เงินแล้วจะต้องชาระหนี้เดิมก่อน

365,344.84
55,732,040.79
10,160,643.32
8,920,270.63
19,080,913.95
36,651,126.84
977
วงเงินกู้



อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้
เงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากประจาปลอดภาษี 24 เดือน

1.25% ต่อปี
2.50% ต่อปี
3.20% ต่อปี

เงินกู้ทุกประเภท
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา (ไม่มีเฉลี่ยคืน)

5.50% ต่อปี
2.75% ต่อปี

เริ่มงาน เริ่มออมกับสหกรณ์
สหกรณ์รับสมัครสมาชิกใหม่สาหรับพนักงาน
สถาบัน ลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงิน
รายได้ และลูกจ้างชั่วคราวเงินทุน กองทุนของคณะ
สานัก ภาคพิเศษ โครงการ ศูนย์การศึกษาของสถาบัน
หรื อ คณะ หน่ ว ยงานที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะหรื อ
สานัก โดยไม่ต้องผ่านการประเมินหรือทดลองการ
ปฏิบัติงาน สาหรับสิทธิในการกู้เงินและการค้าประกัน
ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ.2555 และประกาศที่ เกี่ย วข้ อง ส่ว น
สิ ท ธิ หน้ า ที่ และสวั ส ดิ ก ารอื่ น ๆ ให้ เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบสหกรณ์

ไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยพิจารณาจากเงินได้รายเดือน
ของผู้กู้ และหลักประกันเงินกู้

การชาระหนี้
 ไม่เกิน 360 งวด หรือไม่เกินอายุของผู้กู้ 70 ปี
หลักประกันเงินกู้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 ทุนเรือนหุ้น ซึ่งผู้ขอกู้มีอยู่ในสหกรณ์
 เงินฝากในสหกรณ์จานาเป็นประกันเงินกู้
 อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อั น ปลอดจากภาระจ านองรายอื่ น กรณี
จานองสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันการกู้ด้วย ผู้กู้จะต้องทา
ประกันอัคคีภัยโดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์
 และจะต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนเพิ่มจากขั้นต่า 300 บาท (30 หุ้น)
ตามวงเงินกู้ที่สหกรณ์กาหนดดังนี้
จานวนเงินกู้ (บาท)
ส่งหุ้นเพิ่ม
400,001 – 600,000
20 หุ้น
600,001 – 800,000
30 หุ้น
800,001 – 1,000,000
50 หุ้น
1,000,001 ขึ้นไป
70 หุ้น

จัดทาโดย คณะทางานสื่อสารองค์กรและสมาชิกสัมพันธ์ ในคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 39
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