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

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


ข่าวสาร และ โปรแกรมเงินฝากประเภทต่างๆ

“ATM สอ.สพบ. จากัด”มอบให้สมาชิกทุกท่าน!!!
ฟรีค่าธรรมเนียมการทารายการ 2 ครั้งแรก/เดือน ถึง 30 มิถุนายน 2558!!!
เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ที่ยังไม่ได้รับบัตร ATM CO-OP ติดต่อขอรับบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ โดยมีค่าธรรมเนียมบัตร 60 บาท เพื่อให้สมาชิกมีความ
คล่องตัวในการเบิกถอนเงินจากบัญชีประเภทออมทรัพย์
สอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จากัด 0-2727-3510-12 , 0-2375-7568
โครงการอัตราดอกเบีย้ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสานฝัน

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีบ้านที่อยู่อาศัยและที่ดินเป็นของตนเองซึ่ง
เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของความมั่นคงในการดารงชีวิต
1.2 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มาใช้บริการด้านสินเชื่อกับสหกรณ์
ซึ่งสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ แทนการไปใช้บริการสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
อื่น ซึ่งผลตอบแทนจากการใช้บริการจะกลับคืนสู่สมาชิกในรูปของเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนทุกปี
2. จุดประสงค์ของการให้กู้
2.1 เพื่อซื้อห้องชุด หรือบ้านพร้อมที่ดินหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน
2.2 เพื่อปลูกสร้างบ้านในที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ หรือคู่สมรส
2.3 เพื่อไถ่ถอนจานองบ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุด โดยชาระหนี้ให้กับสถาบัน
การเงินอื่นซึ่งกรรมสิทธิ์เป็นของผู้กู้ หรือคู่สมรส
3. คุณสมบัตขิ องผู้กู้ เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปลอดภาระ
หนี้เงินกู้พิเศษกับสหกรณ์ ณ วันที่ยื่นขอกู้และมีเงินเดือนหน้าซองคงเหลือไม่น้อยกว่า
10% ของเงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายและเงินกู้ทุกประเภทแล้ว ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน
4. วงเงินให้กู้ ตามสิทธิเงินได้รายเดือนและสิทธิตามหลักทรัพย์ที่นามาจานองเป็น
ประกันแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า แต่สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
5. ระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 360 งวด (30 ปี) โดยอายุผกู้ ู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
(กรณีเป็นห้องชุดต้องไม่เกิน 25 ปี หรืออายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี)
6. อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
* ปีที่ 1 – 2 คงที่ อัตราดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ลบ 1(ปัจจุบันอัตราร้อยละ
5.50 ต่อปี)
* ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์
เงื่อนไข 1. ห้ามไถ่ถอนภายในกาหนดระยะเวลา 3 ปี หากไถ่ถอนก่อนกาหนดจะ
เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของวงเงินกู้
2. ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนในปีที่ 1 – 2 (2 ปีแรก)
7. หลักประกันเงินกู้ * ที่ดิน
* ที่ดินและอาคาร
* ห้องชุด
8. ระยะเวลาโครงการ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 – 29 พฤษภาคม 2558
9. เอกสารหลักฐาน * เอกสารสิทธิที่ดิน/กรรมสิทธิ์ห้องชุด
ประกอบการยื่นกู้ * เอกสารประจาตัวทั้งบัตรประจาตัวและทะเบียนบ้าน สลิป
แสดงเงินได้รายเดือนฉบับล่าสุดของผู้กู้
10. หลักเกณฑ์อื่นๆ ตามระเบี ยบสหกรณ์อ อมทรัพย์สถาบั นบั ณฑิตพัฒนบริห าร
ศาสตร์ จากัดว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2555 และการให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2556

้ ออมทร ัพย์พเิ ศษ
การเพิม
่ ดอกเบีย
้ โบน ัส ครงที
โปรแกรมดอกเบีย
ั้ ่ 7
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยที่คิดให้
ระยะเวลาที่
อพ.
โบนัสที่เพิ่มให้ พิเศษสาหรับเงินที่ดารง
ดารงวงเงินไว้
(1)
(2)
ไว้เมื่อครบระยะเวลา (3)
2.50%
12 เดือน
+ 0.30%
3.80%

สมาชิ ก ที่มี บั ญ ชี เงิน ฝากออมทรัพ ย์พิเ ศษกั บ สหกรณ์ สามารถ
แสดงความจานงรับบริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษโปรแกรมดอกเบี้ยโบนัส
ครั้งที่ 7 ได้โดยระบุวงเงินและระยะเวลาที่จะดารงเงินไว้ ในแบบฟอร์ม ตั้งแต่
บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

รายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่สหกรณ์ โทร. 3510 - 12
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินด้วยเช็คสั่งจ่ายเงิน
และการออกหนังสือรับรองทางการเงินให้แก่สมาชิก

ค่าธรรมเนียนต่างๆ ดังนี้
1) การถอนเงินด้วยเช็คสั่งจ่ายเงิน ฉบับละ 20.- บาท และจานวนเงินในเช็คต่อ
ฉบับต้องไม่ต่ากว่า 5,000.- บาท
2) การขอยกเลิกเช็คสั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเช็คฉบับใหม่ ฉบับละ 20.- บาท
3) การออกหนังสือรับรองทางการเงินหรือการเคลื่อนไหวทางการเงินของสหกรณ์
หรือหนังสือรับรองอื่นใดให้แก่สมาชิกเพื่อนาไปทาธุรกรรมต่างๆ ฉบับละ 50.- บาท
การจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่ไม่เคยใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือสวัสดิการ

เพื่อให้สมาชิก ที่ไม่ได้ใช้สิทธิในการขอรับเงินช่วยเหลือสวัสดิการจากสหกรณ์ได้รับเงิน
ช่วยเหลือสวัสดิการจากสหกรณ์ จึงได้มีมติให้จ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวแก่สมาชิกโดยมี
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จากัด ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557
2.*สัญในรอบปี
ารเงิ น พ.ศ.2557 ที่ ผ*แผนที
่ า นมา ่ตไม่าแหน่
เ คยได้งทีใ่ดช้ินสิ ทธิ ใ นการขอรั บ เงิ น
ญาจะซื้อกจะขาย
ช่วยเหลือสวัสดิการจากสหกรณ์ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ จากัด ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2555
3. เงินช่วยเหลือดังกล่าวจะจ่ายให้รายละ 700 บาท ต่อปี
จึงขอให้สมาชิกผูม้ ีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นขอรับเงินได้ที่
สหกรณ์ตั้งแต่บัดนีจ้ นถึงสิน้ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ
สหกรณ์จะโอนเงินดังกล่าวเข้ากองทุนสวัสดิการสมาชิกต่อไป

รายงานผลการดาเนินงานเดือนกันยายน–พฤศจิกายน2557
รายการ

กันยายน 2557

สินทรัพย์รวม
ทุนเรือนหุ้นรวม
เงินรับฝากรวม
จานวนสมาชิก

ตุลาคม 2557

พฤศจิกายน 2557

2,361,634,395.70 2,447,307,985.64 2,423,586,944.01
797,070,500.00

802,112,020.00

810,003,400.00

1,166,731,297.99 1,199,303,168.06 1,189,372,460.99
1,127

1,134

1,135

การสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ง
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประจาปี 2558

 จานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
จานวน 8 คน (ประธานกรรมการ และ กรรมการ จานวน 7 คน)
 กาหนดวันรับสมัคร/เสนอชื่อ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558
เวลา 15.00 น.
 วิธีการสมัคร/เสนอชื่อ
* กรอกใบสมัคร/เสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการเลือกตั้งกาหนด
* ในกรณีที่สมัครด้วยตนเองให้เขียนชื่อ - นามสกุลและลงนามในช่องผู้สมัคร
* ในในกรณีที่เสนอชื่อให้ผู้ที่เสนอชื่อเขียนชื่อ - นามสกุลและลงนามในช่องผู้
เสนอชื่อและให้ผู้ถูกเสนอชื่อลงนามในช่องผู้ให้ความยินยอม
 หลักฐานของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
* รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจานวน 1 รูป
* ประวัติโดยย่อตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการเลือกตั้งกาหนด
“ให้ส่งหลักฐานได้ที่ทาการสหกรณ์ภายในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558”
 การประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อวันพุธที่ 21
มกราคม 2558 เวลา 9.30 น. และประกาศรายชื่อในวันนั้น
 วิธีการลงคะแนนเสียง
* สมาชิ กสหกรณ์ ต้ องมาลงคะแนนเสี ย งด้ ว ยตนเองจะมอบหมายให้ผู้ อื่น
ลงคะแนนแทนไม่ได้
* สมาชิก 1 คนมีสิทธิลงคะแนนเสียง ดังนี้
1. ประธานกรรมการ เลือกตั้งได้ไม่เกิน 1 คน หากลงคะแนนเกิน 1 คน ถือ
ว่าบัตรเสีย
2. กรรมการ เลือกได้ไม่เกิน 7 คน หากลงคะแนนเกิน 7 คน ถือว่าบัตรเสีย
* ให้ทาเครื่องหมายหรือ  เท่านั้นในช่องที่กาหนด
 กาหนดวันเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 12กุมภาพันธ์ 2558เวลา 08.30 – 12.30 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

เงินฝาก
ออมทรัพย์
1.25% ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ
2.50% ต่อปี
ประจา 12 เดือน (5 ล้านขึ้นไป) 3.00% ต่อปี
ประจา 18 เดือน (5 ล้านขึ้นไป) 3.30% ต่อปี
ประจาปลอดภาษี24 เดือน 3.20% ต่อปี
เงินกู้ทุกประเภท
5.50% ต่อปี
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
(ไม่มีเฉลี่ยคืน)
2.75% ต่อปี
การบริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง

สหกรณ์ เปิ ดบริ การรั บฝากเงิน ประเภทออมทรั พย์
พิเศษเกษียณมั่นคง ตามรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้
1. ผู้ เ ปิ ด บั ญ ชี ต้ อ ง เป็ น สม า ชิ กส ห กร ณ์ ซึ่ ง
เกษียณอายุราชการในปี 2556 - 2557
2. เปิดบัญชีขั้นต่า 1,000 บาท ทั้งนี้จานวนเงิน
ฝากต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับจากเงินบาเหน็จ บานาญ
กองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการ (กบข.) กองทุ น
สารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
(กสจ.) บาเหน็จดารงชีพ หักด้วยจานวนเงินดังกล่าวที่
ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นแล้ว (ถ้ามี)
3. การถอนเงินสามารถถอนได้เดือนละครั้ง หาก
ถอนมากกว่า 1 ครั้งจะคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของ
ยอดที่ถอนแต่ไม่ต่ากว่า 100 บาท และไม่เกิน 2,000
บาท โดยเมื่อถอนเงินแล้วสามารถฝากกลับคืนได้ไม่เกิน
วงเงินฝากตามข้อ 2
4. สหกรณ์ คิ ด อั ต ราดอกเบี้ ย ออมทรั พ ย์ พิ เ ศษ
(ปัจจุบันอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี) บวกอีกร้อยละ 1.00
ต่ อ ปี (ไม่ เ สี ย ภาษี ) จะคิ ด ดอกเบี้ ย ให้ ทุ ก วั น ที่ 30
มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
5. เปิ ดรั บบริ การเงิ นฝากออมทรั พย์ พิ เศษเกษี ยณ
มั่ น คงตั้ ง แต่ วั นที่ 1 ตุ ล าคม 2557 เป็ น ต้ น ไป โดยยื่ น
หลั ก ฐานแสดงแหล่ ง ที่ ม าของเงิ น รั บ จากเกษี ย ณอายุ
ราชการประกอบการเปิดบัญชี

สหกรณ์กาหนดวันประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2557
วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา12.30 เป็นต้นไป
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา
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