ขาวสารสหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม - เมษายน 2554
สหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 โทรภายใน 3510 - 12 สายตรง 0-2375-7568 มือถือ 08-1423-3465
website : http://coop.nida.ac.th

u ความเคลื่อนไหวการลงทุน
☺ สหกรณรับคืนเงินฝากประจําจาก สอ.ตํารวจแหงชาติ จํากัด
และ สอ.สาธารณสุขชุมพร จํากัด รวม 50 ลานบาท และได
นําไปซื้อหุน ของชุมนุมสหกรณแหงประเทศไทย
☺ สหกรณรับคืนหุน กูจากบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด จํานวน 10
ลานบาท และไดนําไปซื้อสลากออมสินพิเศษ มีอายุ 5 ป (ถูก
รางวัลที่ 3 และ 4 แลวในงวดที่ 1 เมษายน 2554 รวม
60,000.- บาท)

กฎหมายนารูเกี่ยวกับสหกรณ

ตามที่ปรากฎในขาวความเคลื่อนไหวการลงทุนของสหกรณที่ได
นําเงินรับคืนเงินฝากประจําไปซื้อหุนของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย และรับเงินคืนจากการซื้อหุนกูไปซื้อสลากออมสินพิเศษงวดที่
505 สหกรณ ไ ด ดํ า เนิ น การโดยอาศั ย อํ า นาจตามมาตรา 62 แห ง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ที่ไดกําหนดวา “เงินของสหกรณนั้น
สหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดดังตอไปนี้ (1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือ
สหกรณ อื่ น (2) ฝากในธนาคาร หรื อ ฝากในสถาบั น การเงิ น ที่ มี
วัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ (3) ซื้อ
หลั ก ทรั พ ย ข องรั ฐ บาลหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ (4) ซื้ อ หุ น ของธนาคารที่ มี
u กิจกรรมเพื่อสังคม
วัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ (5) ซื้อหุนของ
☺ สหกรณบริจาคทุนการศึกษาบุตรใหกับกองทุนสวัสดิการ
บุคลากร สพบ. ทุนละ 3,000.- บาท ทุนละ 3,500.- บาท และ ชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น (6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจ
อันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณ
ทุนละ 4,000.- บาท อยางละ 1 ทุน
☺ สหกรณบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิประเทศญี่ปุน โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ (7) ฝากหรือลงทุนอยาง
อื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด”
รวมกับสันนิบาตสหกรณ เปนเงินจํานวน 10,000.- บาท
จากขอกฎหมายขางตนการซื้อหุนของชุมนุมสหกรณออมทรัพย
☺ สหกรณบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยภาคใตรว มกับ
แหงประเทศไทย จึงเปนการดําเนินการตามมาตรา 62(5) แตการซื้อสลาก
สภากาชาดไทย เปนเงินจํานวน 20,000.- บาท
ออมสินพิเศษไมปรากฏอยูในมาตราดังกลาว ซึ่งในกรณีนี้นายทะเบียน
สหกรณ ไ ด มี ค วามเห็ น โดยสรุ ป ว า กฎกระทรวงว า ด ว ยการรั บ ฝากเงิ น
u กิจกรรมที่นาสนใจในป 2554
ประเภทสลากออมสินพิเศษ พ.ศ.2547 ไดกําหนดวา “สลากออมสิน”
โครงการจัดแขงขันโบวลิ่งระดมทุนเพื่อสาธารณประโยชนและ
หมายความวา หนังสือตราสารที่ธนาคารออมสินออกใหกับผูฝาก
สวัสดิการ
โดยมี ข อ สั ญ ญาว า ถ า หนั ง สื อ ตราสารนั้ น มี เ ลขหมายถู ก สลากจ า ยคื น
โครงการบรรยายเรื่อง “การศึกษาการวางแผนบริหารการเงิน
ธนาคารออมสินจะจายเงินใหแกผูฝากเปนจํานวนเงินตามที่กําหนดไว แต
ของสหกรณภายใตความเสี่ยง”
เมื่อหนังสือตราสารนั้นครบกําหนดอายุ ธนาคารออมสินจะจายเงิน
โครงการฝกอาชีพเสริมใหแกสมาชิก “การทําเห็ดภูฐาน” และ ต น คื น พร อ มดอกเบี้ ย (ถ า มี ) ให แ ก ผูฝ าก และกํ า หนดว า “ผู ฝ าก”
“การทําอาหาร”
หมายความวา บุคคลที่ฝากเงินกับธนาคารออมสินโดยวิธีการซื้อ
โครงการปฏิบัติธรรม “แสงธรรมสัญจรกับสหกรณนิดา”
สลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสินนําออกจําหนายหรือโดยไดรับการ
และโครงการอื่นๆ ที่ขอเชิญสมาชิกเขารวมอีกมากมาย
โอนกรรมสิทธิ์ และไดยึดถือครอบครองสลากออมสินพิเศษที่ระบุใหใชเงิน
แกผูมีชื่อในสลากนั้นหรือแกผูถือสลากนั้น
u ขาวประชาสัมพันธ
ดังนั้น ในกรณีสหกรณไดนําเงินไปซื้อสลากออมสินพิเศษ จึงเขา
ขอเชิญสมาชิกทีส่ นใจสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
ลักษณะการฝากเงินกับธนาคารออมสิน ซึ่งเปนไปตามมาตรา 62(2)
สงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอท.)
(อางอิง – หนังสือกรมสงเสริมสหกรณที่ กษ 1115/059 ลงวันที่
ชวงที่ 1 ไมกําหนดอายุสมาชิก ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554
22 กรกฎาคม 2553)
ติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขไดที่สหกรณ
ประภัสสร ประทุมนอก

สหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด
เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2554 กับ พ.ศ. 2553
รายการ

มี.ค.-54

มี.ค.-53

เพิ่นขึ้น(ลดลง)

สินทรัพยรวม

1,989,566,328.01

1,871,358,797.41

118,207,530.60

หนี้สินรวม

1,472,357,068.97

1,446,583,539.68

25,773,529.29

ทุนเรือนหุน

455,136,280.00

376,389,000.00

78,747,280.00

51,976,638.90

40,386,883.90

11,589,755.00

116,932,912.80

128,844,868.17

( 11,911,955.37 )

1,345,536,778.48

1,295,573,849.00

49,962,929.48

6,416,000.00

2,816,000.00

3,600,000.00

1,468,885,691.28

1,427,234,717.17

41,650,974.11

เงินกูฉุกเฉิน

1,086,900.00

1,078,400.00

8,500.00

สามัญ

70,908,689.06

76,032,000.67

( 5,123,311.61 )

พิเศษ

173,098,422.01

158,371,474.76

14,726,947.25

พิเศษสําหรับผูสูงอายุ

280,000.00

280,000.00

-

โครงการเงินกูกรณีพิเศษ

775,164.79

-

775,164.79

ลูกหนี้อื่นๆ

975,179.77

1,398,241.24

( 423,061.47 )

247,124,355.63

237,160,116.67

9,964,238.96

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู

3,303,482.77

2,974,921.47

328,561.30

ดอกเบี้ยเงินลงทุน/เงินฝากสอ./เงินฝากธนาคาร

6,209,644.26

5,726,175.62

483,468.64

151,169.00

33,069.00

118,100.00

9,664,296.03

8,734,166.09

930,129.94

974.60

2,060.58

( 1,085.98 )

1,146,981.29

1,032,731.68

114,249.61

1,147,955.89

1,034,792.26

113,163.63

8,516,340.14

7,699,373.83

816,966.31

849

804
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ทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ
เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินฝากประจํา24เดือน
รวมเงินรับฝาก

รวมเงินใหกู

รายไดอื่นๆ
รวมรายได
ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรสุทธิ
จํานวนสมาชิก

สมาชิกสามารถเขาชม
ขาวสารสหกรณไดที่
Website :
http://coop.nida.ac.th
หากสมาชิกประสงครับทราบ
ขาวสารสหกรณในดานใด
โปรดแจงมาที่คณะทํางานฯ

อุดมการณสหกรณ
(Cooperative Ideology)
“ความเชื่อรวมกันที่วาการชวย
ตนเองและการชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน ตามหลักการสหกรณซึ่ง
จะนําไปสูการกินดี อยูดี มีความ
เปนธรรม และสันติสุขในสังคม”

@ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู @
เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
ไมเกิน 1 ลานบาท
1 ลานบาทขึ้นไป
เงินกูทุกประเภท

1.00% ตอป
2.25% ตอป
2.40% ตอป
5.50% ตอป

จัดทําโดยคณะทํางานสื่อสารองคกรและสมาชิกสัมพันธ สหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด ชุดที่ 38
นายวิรันต นาประกอบ โทร.3095 นายอภิชาติ ชมภูเอี่ยม โทร.3741 นายสุรพล มณีขาว โทร.3358 และ น.ส.ประภัสสร ประทุมนอก โทร.3397

