ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของคณะกรรมการสหกรณ์ ชุดที่ 39 (พ.ศ.2555)
ท่านทราบไหมว่า กรรมการสหกรณ์ฯ ที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกให้เข้าไปทางานในสหกรณ์ฯ ทาหน้าที่อะไรกันบ้าง
แนะนากรรมการ ใครทาอะไร ในสหกรณ์
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จากัด ชุดที่ 39
นายไพโรจน์ ภัทรนรากุล
ประธานกรรมการ
นางณดา จันทร์สม
รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
นายปรีชา วิจิตรธรรมรส
รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร
น.ส.วัฒนา คุ้มรักษา
กรรมการและเหรัญญิก
นายมนัส สุดเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
นายเจิม พิกุลหอม
กรรมการ
นายเจริญ คุวินทร์พันธุ์
กรรมการ
น.ส.ประภัสสร ประทุมนอก กรรมการ คณะทางานสื่อสารองค์กร
นายยุทธนา สุจริต
กรรมการ และสมาชิกสัมพันธ์
นายราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ กรรมการ นายสุรพล มณีขาว
นายเลอสรรค์ โบสุวรรณ
กรรมการ นายยุทธนา สุจริต
นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์
กรรมการ นางแอนนา ทรัพย์ภัย
นายสมาน ห้วยหงษ์ทอง
กรรมการ น.ส.ประภัสสร ประทุมนอก
นายสุรพล มณีขาว
กรรมการ น.ส.มงคลทิพย์ ขาประสงค์
นางแอนนา ทรัพย์ภัย
กรรมการ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน
นายไพโรจน์ ภัทรนรากุล
นางณดา จันทร์สม
นายปรีชา วิจิตรธรรมรส
น.ส.วัฒนา คุ้มรักษา
นายมนัส สุดเจริญ
นายเจริญ คุวินทร์พันธุ์
นายราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
นายเลอสรรค์ โบสุวรรณ
นางจริยาภรณ์ กลั่นสุวรรณ
นางสุทัศนีย์ มณฑรัตน์

คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้สามัญ
นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์
นางแอนนา ทรัพย์ภัย
น.ส.ประภัสสร ประทุมนอก
นางธนาภรณ์ เข็มศาสตรา

คณะทางานปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการสหกรณ์
นายไพโรจน์ ภัทรนรากุล
นายปรีชา วิจิตรธรรมรส
นางณดา จันทร์สม
น.ส.วัฒนา คุ้มรักษา
นายมนัส สุดเจริญ
นายเจริญ คุวินทร์พันธุ์
นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์
น.ส.ประภัสสร ประทุมนอก
นางจริยาภรณ์ กลั่นสุวรรณ
น.ส.มงคลทิพย์ ขาประสงค์
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้พิเศษ
นายเจริญ คุวินทร์พันธุ์
นายราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
นายเลอสรรค์ โบสุวรรณ
นายยุทธนา สุจริต
นางธนาภรณ์ เข็มศาสตรา

คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฉุกเฉิน
น.ส.วัฒนา คุ้มรักษา
นายยุทธนา สุจริต
นายสมาน ห้วยหงษ์ทอง
นางธนาภรณ์ เข็มศาสตรา

กฎหมายสหกรณ์น่ารู้ :
ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ฉบับนี้ได้แนะนากรรมการที่ทาหน้าที่ในคณะทางาน
ชุดต่างๆ ในส่วนกฎหมายสหกรณ์น่ารู้จงึ นาเสนอข้อกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการไว้เป็น
เกร็ดความรู้
คาถาม : กรรมการดาเนินการได้ขอลาออกจากตาแหน่งด้วยวาจาต่อที่ประชุม
ใหญ่ จะมีผลให้กรรมการดาเนินการผู้นนั้ ต้องพ้นจากตาแหน่งหรือไม่
คาตอบ : ข้อบังคับกาหนดให้การลาออกจากตาแหน่งของกรรมการดาเนินการ
ต้องแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่ เมื่อ
คณะกรรมการผู้ขอลาออกยังไม่ได้แจ้งความจานงเป็นหนังสือ การลาออกจึงไม่มีผล
(ที่มา : หนังสือนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ กษ 0216/12294 ลว. 2 มิถุนายน 2543)

คณะทางานเสริมสร้างความรูแ้ ละ
การมีส่วนร่วมของสมาชิก
นายปรีชา วิจิตรธรรมรส
นายราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
นายเลอสรรค์ โบสุวรรณ
นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์
นายมนัส สุดเจริญ
นายสมาน ห้วยหงษ์ทอง
นายยุทธนา สุจริต
นายสุรพล มณีขาว
นางจริยาภรณ์ กลั่นสุวรรณ
น.ส.มงคลทิพย์ ขาประสงค์
คณะกรรมการประเมินราคา
หลักทรัพย์และตรวจดูหลักทรัพย์
นายเจิม พิกุลหอม
นายสุรพล มณีขาว
นายสมาน ห้วยหงษ์ทอง
กรรมการเงินกู้พิเศษ 1 คน (หมุนเวียนกัน)
นางธนาภรณ์ เข็มศาสตรา

15 ส.ค. 2555 ครบรอบ 45 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ NIDA

โครงการดีๆ : โครงการแสงธรรมสัญจรกับสหกรณ์
ในวันศุกร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555 (3 วัน 2 คืน) ณ สานัก
ปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ โดย
สหกรณ์ได้เ ปิดรับสมัค รแล้ว ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2555
ภายในเวลา 16.00 น.
ในกรณี มี ผู้ ส มั ค รเกิ น 50 คน จะใช้ วิ ธี จั บ สลากออกโดยคณะท างาน
โครงการฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 16.30 น. และขึ้นบัญชีรายชื่อไว้
โดยผู้ที่มีชื่อเข้าร่วมโครงการ จะต้องยืนยันเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 20
เมษายน 2555 ก่อนเวลา 15.00 น. ในกรณีที่ไม่ยืนยันเข้าร่วมโครงการ จะถือว่า
สละสิทธิ์
กรณี ผู้ ที่ ยืน ยั น เข้ า ร่ ว มโครงการแล้ ว ไม่ ไปเข้ า ร่ ว มโครงการ จะต้ อ งเสี ย
ค่ า ใช้ จ่ า ยให้ แ ก่ ส หกรณ์ ต ามที่ ส หกรณ์ ไ ด้ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยให้ แ ก่ ผู้ ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการแต่ละคน โดยสหกรณ์จะหักจากเงินปันผลประจาปี 2555
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องอยู่ร่วมได้ตลอดเวลาของโครงการ ทั้งนี้ ตลอด
รายการปฏิบัติธรรมจะถือศีล 8

ผลการดาเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ประจาปี 2555
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารองและทุนสะสมต่างๆ
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากประจา
รวมเงินรับฝาก
เงินกู้ฉุกเฉิน
สามัญ
พิเศษ
รวมเงินให้กู้
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
ดอกเบี้ยเงินลงทุน/เงินฝากสอ./เงินฝากธนาคาร
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ
จานวนสมาชิก

มีนาคม

กุมภาพันธ์

1,933,445,820.98
1,191,561,021.92
676,067,120.00
58,817,332.14
144,564,498.44
651,262,363.24
274,975,257.24
1,070,802,118.92
1,129,100.00
93,585,730.86
203,652,529.99
298,367,360.85
3,809,634.86
4,271,526.47
85,230.00
8,166,391.33
5,836.25
1,780,208.16
1,786,044.41
6,380,346.92
922

มกราคม

1,901,792,195.02
1,177,468,811.80
661,504,880.00
59,034,156.05
149,796,028.32
658,914,486.35
257,894,051.20
1,066,604,565.87
1,127,400.00
87,793,474.38
195,936,763.27
284,857,637.65
2,490,960.39
2,080,138.27
45,925.00
4,617,023.66
4,534.14
1,448,142.35
1,452,676.49
3,164,347.17
918

เรื่องควรรู้ :
การฝากเงินและถอนเงิน

1,878,613,824.55
1,115,119,702.85
656,790,150.00
50,570,553.40
131,080,720.24
635,442,416.58
242,737,051.20
1,009,260,188.02
1,287,700.00
86,757,054.40
196,110,443.58
284,155,197.98
1,222,253.03
780,273.62
21,040.00
2,023,566.65
1,117.22
543,618.37
544,735.59
1,478,831.06
904

เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับ
สหกรณ์ผ่านทาง Facebook
อย่าลืมกด





ผู้มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ ได้แก่ สมาชิกของสหกรณ์ และหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันฝากในนามสมาชิก
บริการฝากและถอนเงินระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น.
ประเภทเงินฝาก
1. จานวนเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท และจานวนเงินฝากคงเหลือเวลาใดเวลาหนึ่ง ต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท
2. จานวนเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์พิเศษครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และจานวนเงินฝากคงเหลือเวลาใดเวลาหนึ่ง ต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท
3. การถอนเงินฝากออมทรัพย์ (พิเศษ) ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์จะคิด
ค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อไปในอัตราร้อยละ 1 ของจานวนเงินที่ถอน ขั้นต่า 500 บาท



เช็คธนาคารที่สั่งจ่ายโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ซึ่งเป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาคลองจั่น เช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน) สาขาบางกะปิ และเช็คธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สามารถนาฝากกับสหกรณ์ ระหว่างเวลา 08.30 14.30 น. โดยสหกรณ์จะบันทึกในสมุดคู่บัญชีเงินฝากให้ในวันรับฝากนั้น หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว สหกรณ์จะบันทึกในสมุดคู่บัญชีให้ในวันถัดไป
เช็คสั่งจ่ายต่างธนาคารหรือต่างสาขาดังกล่าวข้างต้นหรือเช็คส่วนตัว สหกรณ์จะบันทึกบัญชีให้เมื่อ สหกรณ์นาเช็คเข้าธนาคารเรียบร้อยแล้ว




การฝากเงินกับสหกรณ์โดยเช็ค

การถอนเงินจากสหกรณ์โดยเช็ค
สมาชิกที่ประสงค์จะถอนเงินจากสหกรณ์โดยขอรับเป็นเช็ค จานวนเงินในเช็คต้องไม่ต่ากว่า 5,000 บาท ค่าธรรมเนียมเช็คฉบับละ 15 บาท และเพื่อความ
คล่องตัวโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทาการ

การแลกเช็คเงินสด
สหกรณ์จะรับแลกเช็คเงินสดซึ่งออกโดยสหกรณ์และสถาบันฯเฉพาะเช็ค ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาคลองจัน่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขา
บางกะปิ และ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 14.30 น. วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท ต่อเช็ค 1 ฉบับ

อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก/เงินกู้
เงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ
เงินฝากประจาปลอดภาษี 24 เดือน
เงินกู้ทุกประเภท
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา (ไม่ มีเฉลี่ยคืน)

1.25% ต่ อปี
2.50% ต่ อปี
3.20% ต่ อปี
5.50% ต่ อปี
2.75% ต่ อปี

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ ออมทรัพย์ เป็ น สถาบัน การเงิน ที่ ส่ งเสริมให้ บุ คคลที่ เป็ น
สมาชิ ก รู้จั ก การประหยั ด รู้จัก การออมทรัพย์ และสามารถบริการเงิน กู้
ให้ แ ก่ ส มาชิ ก เพื่ อ น าไปใช้ จ่ า ยเมื่ อ เกิ ด ความจ าเป็ น โดยยึ ด หลั ก การ
ช่วยเหลือตนเอง และช่ว ยเหลือซึ่งกันและกัน จึ งเป็นการร่วมกัน แก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่ง
สหกรณ์จึงขอเชิญชวนสมาชิกร่วมฝากเงินในโครงการต่างๆ ของ
สหกรณ์เพื่อออมทรัพย์และรับดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

จัดทาโดย คณะทางานสื่อสารองค์กรและสมาชิกสัมพันธ์ ในคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 39
สุรพล มณีขาว 3358 / ยุทธนา สุจริต 3401 / แอนนา ทรัพย์ภยั 3231 / ประภัสสร ประทุมนอก 3397 / มงคลทิพย์ ขาประสงค์ 3512

