ขาวสารสหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด ปที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม 2552
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

โครงการฝกอาชีพเสริมใหแกสมาชิก
“การเพาะเห็ดภูฐาน” (ครั้งที่ 1)
วันที่ 6 สิงหาคม 2552

สหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด จัดโครงการฝกอาชีพเสริม (การเพาะเห็ดภูฐาน) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 มีสมาชิก
เขารวมโครงการฯ 21 คน และระหวางการรอสลับเขาชมการสาธิตการเพาะเห็ดสมาชิกไดรับชมการสาธิตทําน้ํายาลางจานดวย
ซึ่งกอใหเกิดความรูอาชีพเสริม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน
ในการนี้สหกรณฯ ไดรับความรวมมือและการตอนรับอยางดียิ่งจากคณะกรรมการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนดา
จํากัด รวมทั้งที่ปรึกษาสหกรณฯ ผูจัดการสหกรณฯ และคุณจรูญ พรหมศรี (ผูสาธิต)

ขอเชิญเขารวมการแขงขันโบวลิ่งการกุศล
สหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด

สหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด ขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ และผูสนใจ สมัครเขารวมการแขงขันโบวลิ่งการกุศล ชิงถวย
รางวัลอธิการบดี อดีตอธิการบดี และอดีตประธานสหกรณ เพื่อหาทุนและอุปกรณกีฬาและเสื้อผานําไปมอบใหแก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และเด็กนักเรียนในพื้นที่อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในวันเสารที่ 7 พฤศจิกายน 2552 และสมทบทุนโครงการ
สาธารณกุศลในกิจกรรมทางสังคมของสหกรณ
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ และผูสนใจ สมัครเขารวมการแขงขันโบวลิ่งการกุศลในวันอาทิตยที่ 6 กันยายน 2552
ณ SF Strike Bowl ชั้น 4 เดอะมอลล บางกะป กรุงเทพฯ สมัครไดตั้งแตบัดนี้ ถึงวันแขงขัน
สอบถามรายละเอียดไดที่ สหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด
โทร. 0-2375-7568 0-2727-3510-12 หรือ http://coop.nida.ac.th
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ฐานะการเงินของสหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552
หนวย : ลานบาท
สินทรัพย
จํานวนเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
29.28
เงินฝากสหกรณอื่น
497.95
ลูกหนี้เงินกู
226.72
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา (สุทธิ)
0.52
ตั๋วสัญญาใชเงิน
98.00
ตั๋วแลกเงิน
20.00
บัตรเงินฝาก
122.00
ใบรับฝาก
4.00
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพย
100.00
พันธบัตรรัฐบาล
35.00
พันธบัตร ธปท ออมทรัพยป 2550
65.00
พันธบัตรออมทรัพยกองทุนฟน ฟู
20.00
พันธบัตรการไฟฟาสวนภูมิภาค
20.00
พันธบัตรการเคหะแหงชาติ
15.00
หุนกู
401.00
กองทุนวายุภักษ หนึ่ง
18.60
อุปกรณและวัสดุสํานักงาน
0.74
ดอกเบี้ยคางรับ (สุทธิ )
0.22
สินทรัพยอื่นๆ
0.19
รวม
1,674.22

หนี้สินและทุน
%
1.75
29.74
13.54
0.03
5.85
1.19
7.29
0.24
5.97
2.09
3.88
1.20
1.20
0.90
23.95
1.11
0.05
0.01
0.01
100.00

อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก/เงินกู

เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพยพิเศษไมเกิน 1 ลานบาท
1 ลานบาทขึ้นไป
เงินกูทุกประเภท

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

สมาชิกที่สนใจขาวสารสหกรณสามารถเขาชม
ขาวสารสหกรณไดที่เว็บไซดของ
สหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด
ที่ Website : http://coop.nida.ac.th

จํานวนเงิน

%

เงินรับฝาก
1,292.48
หนี้สินหมุนเวียนอืน่ ๆ
0.08
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่
2.76
กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ (สมาชิก) 0.34

77.20
0.00
0.16
0.02

ทุนสะสมกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ
ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามระเบียบ
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

0.02
19.73
1.73
0.14
(0.08)
1.08

หนี้สินหมุนเวียน

ทุน

รวม

0.29
330.34
29.02
2.28
(1.40)
18.03

1,674.22 100.00

 สหกรณ อ อมทรั พ ย ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ น
บริหารศาสตร จํากัด เปนของสมาชิกทุกทาน การ
ดําเนินการบริหารสหกรณเพื่อประโยชนแกสมาชิก
ทุก คน ข อคิ ด เห็ น คํา ติ ชม และข อ เสนอแนะของ
ทานจะเปนประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินงาน
พั ฒ นาของสหกรณ ใ ห เ จริ ญ ยิ่ ง ขึ้ น สมกั บ คํ า ว า
“สหกรณเปนที่พึ่งยามยาก เปนที่ฝากยามมี” โปรด
สงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของทานไดที่ ตูรับ
ความคิดเห็นตั้งอยูหนาที่ทําการสหกรณ 

จัดทําโดยคณะกรรมการประชาสัมพันธขาวสารสหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด ชุดที่ 36
นายวิรันต นาประกอบ นายวิวัฒน ชมภูเอี่ยม นางแอนนา ทรัพยภัย และ นายยุทธชัย ทองประเสริฐ

