ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จากัด
ปี ท ี่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2557

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


เรื่องน่ารู้ต่างๆ ประจาฉบับ

สหกรณ์กาหนดวันประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2556
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 12.30 เป็นต้นไป
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา
จรรยาบรรณสาหรับคณะกรรมการดาเนินการ

1. มุ่งมั่นและอุทิศตนเพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์
ให้ก้าวหน้า ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดมั่นอุดมการณ์
หลักการ และวิธีการสหกรณ์
2. พึ ง รั ก ษา ปกป้ อ งผลประโยชน์ ข องสมาชิ ก โดยรวม
ตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์สมาชิกอย่างเป็นธรรม และไม่กระทา
การใดอั น เป็ น ปฏิ ปั ก ษ์ และเป็ น คู่ แ ข่ งขั น ต่ อ การด าเนิ น งานของ
สหกรณ์
3. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์อย่าง
เคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม
4. มุ่ ง พั ฒ นาความรู้ ศั ก ยภาพของตนและบุ ค ลากรของ
สหกรณ์อย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ์
5. ก ากั บ ดูแ ลการจั ดการสหกรณ์ใ ห้ มีป ระสิท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา แต่จะสร้างความ
ยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน
6. พึงใช้ ดูแล และรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้
เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด แก่ ส่ ว นรวม และไม่ น าเอาทรั พ ย์สิ น อุป กรณ์
บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
7. ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่ง หน้าที่ ในสหกรณ์
เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ญาติ และพวกพ้อง
8. หลีกเลี่ยงการทาธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
สหกรณ์ และเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในองค์กรหรือธุรกรรม
ใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์
9. ละเว้นการให้สญ
ั ญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพื่อให้
ได้มาซึ่งตาแหน่ง ผลประโยชน์ของตน



การสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ง
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประจาปี 2557

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร
และลงคะแนนเลือกตั้ง ลงวันที่ 6 มกราคม 2557
จานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง จานวน 7 คน
กาหนดวันรับสมัคร/เสนอชื่อ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 มกราคม
2557 ถึงวันพุธที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 15.00 น.
วิธีการสมัคร/เสนอชื่อ
 กรอกใบสมัคร/เสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ
เลือกตั้งกาหนด
 ในกรณีที่สมัครด้วยตนเอง ให้เขียนชื่อ - นามสกุล และลง
นามในช่องผู้สมัคร
 ในในกรณีที่เสนอชื่อ ให้ผู้ที่เสนอชื่อเขียนชื่อ - นามสกุล
และลงนามในช่องผู้เสนอชื่อ และให้ผู้ถูกเสนอชื่อลงนามในช่อง
ผู้ให้ความยินยอม
การประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 9.30 น. และประกาศ
รายชื่อในวันนั้น
หลักฐานของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป
 ประวัติโดยย่อ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการเลือกตั้ง
กาหนด
ให้ส่งหลักฐานได้ที่ทาการสหกรณ์
ภายในวันพุธที่ 22 มกราคม 2557
วิธีการลงคะแนนเสียง
 สมาชิ ก สหกรณ์ ต้ อ งมาลงคะแนนเสี ย งด้ ว ยตนเองจะ
มอบหมายให้ผู้อื่นลงคะแนนแทนไม่ได้
 สมาชิก 1 คน มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ไม่เกิน 7 คน หาก
ลงคะแนนเกิน 7 คน ถือว่าบัตรเสีย
 ให้ทาเครื่องหมาย  หรือ  เท่านั้น ในช่องที่กาหนด
กาหนดวันเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 12.30 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

รายงานผลการดาเนินงานเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2556



รายการ
สินทรัพย์รวม
ทุนเรือนหุ้นรวม
เงินรับฝากรวม
กาไรสุทธิ
จานวนสมาชิก

กันยายน 2556

ตุลาคม 2556



อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

พฤศจิกายน 2556

2,156,019,709.29 2,176,717,481.30 2,197,316,501.04
745,348,830.00

751,131,440.00

756,089,690.00

1,009,909,814.75 1,041,695,765.43

962,264,049.58

43,230,999.56
1039

52,607,725.81
1051

55,429,136.56

เงินฝาก
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
ประจาปลอดภาษี 24 เดือน
ประจา 12 เดือน 5 ล้านบาท
ประจา 18 เดือน
เงินกู้ทุกประเภท
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
(ไม่มีเฉลี่ยคืน)

1.25% ต่อปี
2.50% ต่อปี
3.40% ต่อปี
3.00% ต่อปี
3.30% ต่อปี
5.50% ต่อปี
2.75% ต่อปี

1054

การบริการเงินฝากประจา 18 เดือน


ขายห้องชุดซึ่งเป็นกรรมสิทธิของสหกรณ์


เพื่อเพิ่มช่องทางการออมเงินแบบมีระยะเวลาสาหรับเงินฝากที่มีวงเงินสูง สหกรณ์จึ ง
เปิดรับบริการเงินฝากประจา 18 เดือน ตามเงื่อนไขดังนี้
1) รับฝากเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.30 ต่อปี โดยสหกรณ์จ่าย
ดอกเบี้ยเมื่อยอดเงินฝากครบกาหนด
2) เป็นการรับฝากเงินครั้งเดียวและก้อนเดียวตลอดระยะเวลา 18 เดือน
3) กาหนดรับฝากเงินตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป
4) เมื่อพ้นระยะเวลาการฝากเงิน หากผู้ฝากยังไม่มาถอนเงินให้ถือว่าผู้ฝากเงินประสงค์จะ
ฝากเงินประเภทออมทรัพย์กับสหกรณ์ต่อไป โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ ณ
วันที่ฝากนั้น
5) กรณีถอนเงินฝากก่อนครบกาหนด 18 เดือน
- ฝากไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
- ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปแต่ยังไม่ครบกาหนดระยะเวลา สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้
สาหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ ณ วันที่ถอนนั้น
และจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
6) สหกรณ์จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ ยเงินฝากตามประกาศ
กรมสรรพากรให้ แ ก่สมาชิก เพื่อ ใช้ป ระกอบการยื่นภาษี เงินได้ (ส่ว นสมาชิก ที่ฝากในนาม
หน่วยงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สหกรณ์จะไม่หักภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝาก)
สอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด โทร
0-2727-3510-12 หรือ 0-2375-7568

สหกรณ์ออมทรัพย์ประสงค์จะขายห้องชุดเลขที่ 313/113 ชั้น
2 อาคารเลขที่ 1 ชื่ออาคารชุดสินธนาแมนชั่น ถนนนวมินทร์ 53
(ข้างปั๊มน้ามันเชลล์ เดินจากปากซอยลึกประมาณ 100 เมตร) เขต
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 31.69 ตารางเมตร ราคา
ขาย 420,000.- บาท มีพื้นที่ใช้สอยประกอบด้วย ห้องโถง ห้องน้า
และระเบียงด้านหลัง ตกแต่งและทาสีใหม่
สมาชิกสหกรณ์ที่ประสงค์จะซื้อสามารถใช้สิทธิกู้เงินกับสหกรณ์
ได้ โดยซื้อและจานองต่อกับสหกรณ์ตามระเบียบสหกรณ์ ผู้สนใจ
ซื้อสามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ทาการสหกรณ์
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557

การจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่ไม่เคยใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือสวัสดิการ

เพื่อให้สมาชิก ที่ไม่ได้ใช้สิทธิในการขอรับเงินช่วยเหลือสวัสดิการจากสหกรณ์ได้รับเงิน
ช่ว ยเหลือสวัสดิก ารจากสหกรณ์ จึ งได้มีมติให้ จ่า ยเงินช่ว ยเหลือดังกล่า วแก่สมาชิกโดยมี
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ จากัด ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556
2. ในรอบปีการเงิน พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา ไม่เคยได้ใช้สิทธิในการขอรับ
เงินช่วยเหลือสวัสดิการจากสหกรณ์ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ จากัด ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2555
3. เงินช่วยเหลือดังกล่าวจะจ่ายให้รายละ 700 บาท ต่อปี
จึงขอให้สมาชิกผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นขอรับเงินได้ที่
สหกรณ์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557 หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ สหกรณ์
จะโอนเงินดังกล่าวเข้ากองทุนสวัสดิการสมาชิกต่อไป

จัดทาโดย คณะทางานสื่อสารองค์กรและสมาชิกสัมพันธ์ ในคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 40
สุรพล มณีขาว 0819201500 / ชิน รักกลาง 3820 / แอนนา ทรัพย์ภัย 3231 / ประภัสสร ประทุมนอก 3397 / มงคลทิพย์ ขาประสงค์ 3512

