ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จากัด
ปี ท ี่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน 2558

สร้างวินยั การออม พร้อมให้บริการ ดาเนินงานโปร่ งใส
“ความเชือ่ ร่วมกันทีว่ ่าการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ตามหลักการสหกรณ์ซงึ่ จะนาไปสู่การกินดี อยู่ด ี มีความเป็ นธรรม และสันติสุขในสังคม”
อุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative ldeology)

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ชุดที่ 42

ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
ประธานกรรมการ
รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน
ผศ.ดร.ปรีชา วิจติ รธรรมรส
รองประธานกรรมการฝ่
ายการเงิน
รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร

นายมนัส สุดเจริญ
นางสาวชนิดาพร สุจริตวรางกูร
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
กรรมการ

นายเจิม พิกุลหอม
กรรมการ

ผศ.เจริญ คุวินทร์พันธุ์
กรรมการ

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
กรรมการ

นายยุทธนา สุจริต
กรรมการ

รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
กรรมการ

อ.ดร.เลอสรรค์ โบสุวรรณ
กรรมการ

นายอุดม อรัญญิก
กรรมการ

นางแอนนา มณีศิลป์
กรรมการ

นายสมาน ห้วยหงษ์ทอง
กรรมการ

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
 มีอำนำจหน้ำที่ดำเนินกิจกำรทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
 กำกับดูแล และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ เพื่อให้กำรดำเนินงำนของสหกรณ์สำมำรถเอื้อ
ประโยชน์แก่สมำชิกและบรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

รายงานผลการดาเนินงาน
เดือนมีนาคม 2558
รายการ
สินทรัพย์รวม

มีนาคม 2558
2,522,057,127.10

ทุนเรือนหุ้นรวม

837,505,730.00

เงินรับฝากรวม

1,295,854,392.68

กาไรสุทธิ

12,957,542.17

จานวนสมาชิก

1161

แจ้งสถานะทางการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด
ตำมที่ศำลล้มละลำยกลำงมีคำสั่งลงวันที่ 20 มีนำคม 2558 ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น จำกัดเข้ำสู่กำรฟื้นฟูกิจกำร และสหกรณ์ออมทรัพย์สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
จ ำกั ด ซึ่ ง มี ฐ ำนะเป็ น เจ้ ำ หนี้ เ งิ น ฝำกในสหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นคลองจั่ น จ ำกั ด จ ำนวน
66,603,154.96 บำท (เป็นยอดทบดอกเบี้ยแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557)จะต้องยื่นคำขอรับ
ชำระหนี้ไม่เกินวันที่ 7 พฤษภำคม 2558 ตำมแนวทำงกำรดำเนินกำรของเจ้ำพนักงำนพิทักษ์
ทรัพย์ต่อไป นั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ จำกัด ขอเรียนว่ำสถำนะกำรเงิน
ของสหกรณ์ยังคงดำเนินไปตำมปกติไม่กระทบต่อธุรกรรมทำงกำรเงินแต่อย่ำงใด โดย ณ วันที่
28 กุมภำพันธ์ 2558 สหกรณ์มีฐำนะกำรเงินดังนี้
- ทุนดำเนินงำน
2,482,215,492.21 บำท
- ทุนสำรองของสหกรณ์
74,951,504.88 บำท
- เงินลงทุนกับสถำบันกำรเงินต่ำงๆ
1,885,606,325.86 บำท
- เงินรับฝำกจำกสมำชิก
1,384,630,155.12 บำท
- เงินให้สมำชิกกู้
512,973,311.69 บำท
- อัตรำส่วนสินทรัพย์สภำพคล่องต่อยอด
เงินรับฝำกในเดือนกุมภำพันธ์ 2558
24.30%
- ประมำณกำรกำไรเดือนกุมภำพันธ์ 2558
7,096,699.31 บำท
จึงประกำศให้สมำชิกสหกรณ์ทรำบทั่วกัน
(ประกำศ สอ.สพบ. ฉบับลงวันที่ 25 มีนำคม 2558)

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตร ATM CO-OP
สหกรณ์จึงขอแจ้งกำรบริกำรเกี่ยวกับบัตรATM CO-OP ดังนี้
1. ค่ำธรรมเนียมในปีที่ 2 จำนวน 150 บำท จะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 1 พฤษภำคม 2559
2. สมำชิกที่ประสงค์จะถือบัตร ATM CO-OP สำมำรถใช้บริกำรบัตร ATM CO-OP กับสหกรณ์ได้ดังนี้
2.1 สมำชิกที่ถือบัตร ATM CO-OP อยู่แล้ว และประสงค์จะถือบัตรต่อไป สหกรณ์จะคิดค่ำธรรมเนียมบัตรรำยปี โดยหักจำก
บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของสมำชิกซึ่งสมำชิกต้องให้ควำมยินยอมไว้เป็นหนังสือตำมแบบที่สหกรณ์กำหนด
2.2 สมำชิกที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ก่อนวันที่ 9 มิถุนำยน 2557 ซึ่งสหกรณ์จัดทำบัตร ATM CO-OP แจกฟรีไว้ให้แล้วแต่ยังไม่
ได้มำรับบัตร และประสงค์จะรับบัตร สำมำรถขอรับบัตรได้โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย ณ ที่ทำกำรสหกรณ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ส่วน
ค่ำธรรมเนียมรำยปีบัตร ATM จำนวน 150 บำท สหกรณ์จะหักตำมแนวทำงข้อ 2.1 ข้ำงต้น
2.3 สมำชิกสมทบและสมำชิกสำมัญที่ยังไม่มีบัตร ATM CO-OP ซึ่งสมัครเข้ำเป็นสมำชิกใหม่หลังวันที่ 9 มิถุนำยน 2557
สำมำรถแจ้งขอทำบัตร ATM CO-OP ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 เพื่อสหกรณ์จะได้จัดทำบัตร ATM CO-OP ให้ต่อไปตำมลำดับ
ของจำนวนบัตรคงเหลือโดยมีค่ำธรรมเนียมรำยปีบัตรจำนวน 150 บำท ซึ่งจะหักจำกบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ในวันที่รับบัตรนั้น
3. สมำชิกที่รับบัตร ATM CO-OP แล้ว และไม่ประสงค์จะถือบัตรต่อไป สำมำรถติดต่อแจ้งยกเลิกกำรใช้บัตร ATM CO-OP ได้
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษำยน 2558 หำกพ้นกำหนดวันดังกล่ำวแล้วถือว่ำสมำชิกประสงค์จะถือบัตร ATM CO-OP ต่อไปอีก 1 ปี และยินยอมให้
หักค่ำธรรมเนียมบัตรรำยปีจำกบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์จำนวน 150 บำทด้วย
(ประกำศ สอ.สพบ. ฉบับลงวันที่ 19 มีนำคม 2558)

กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4

กลยุทธ์การดาเนินงานของสหกรณ์ปี 2558
สร้างสหกรณ์เป็นแหล่งการออม การลงทุนและการกู้ยืม
เพิ่มคุณค่าและคุณประโยชน์ให้แก่สมาชิก
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
รับผิดชอบต่อผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องและสังคม
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