ขาวสารสหกรณ สพบ. จํากัด

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2551

สหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด
เสริมวินัยการออม พรอมใหบริการ ดําเนินงานโปรงใส
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 โทรภายใน 3510 – 12 สายตรง 02 3757568 มือถือ 081 4233465
website : http://coop.nida.ac.th

ขาวสารทั่วไป

« การปรับวงเงินกูของสหกรณออมทรัพย«

« สหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด ไดรับ
รางวัลชมเชยในการคัดเลือกเปนสหกรณออมทรัพยดีเดน ประจําป 2550
จากชุ มนุม สหกรณอ อมทรัพยแ หงประเทศไทย จํากัด โดยมี นายสมพร
ศิลปสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการดําเนินการฝายบริหารเปนตัวแทน
สหกรณฯ ในการรับมอบโลเกียรติคุณเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551
« ฐานะการเงิ นของ สหกรณ ออมทรัพ ย สพบ. จํา กัด ณ วั นที่ 18
มิถุนายน 2551 มีสมาชิดทั้งสิ้น 746 คน มีเงินรับฝากจากสมาชิกและของ
หนวยงานตางๆ ดังนี้
เงินฝากออมทรัพย
เปนของสมาชิก 49.93 ลานบาท
เปนของหนวยงาน 83.91 ลานบาท
เงินฝากออมทรัพย - พิเศษ
เปนของสมาชิก 366.13 ลานบาท
เปนของหนวยงาน 311.93 ลานบาท
เงินฝากประจํา 24 เดือน
เปนของสมาชิก 1.45 ลานบาท
รวมเงินรับฝากทั้งสิ้น 813.38 ลานบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 35 ครั้งที่ 5 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551 มีมติเกี่ยวกับการปรับวงเงินกู
ของสหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด ดังนี้
1. การกูเ งินฉุกเฉิน วงเงินกูจากเดิม 1.5 เทาของเงินเดือน
แตไมเกิน 4 หมื่นบาท ขยายเปน 1.5 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน 6
หมื่นบาท ผอนชําระภายใน 4 งวด
2. การกูเ งินสามัญ วงเงินกูจากเดิม 10 เทาของเงินเดือน
บวกกับ 1.5 เท าของทุนเรือนหุน หรือ 12 เทาของเงินเดือนแตไ ม
เกิน 5 แสนบาท สงชํ าระไม เกิน 7 ป (84 งวด) ได ขยาย เปน 15
เท าของเงิ น เดื อนบวก 2 เท าของทุ น เรื อ นหุ น หรื อ 18 เท าของ
เงินเดือนแตวงเงินไมเกิน 7 แสนบาท ผอนชําระไดไมเกิน 100 งวด
3. การกูเงินพิเศษ วงเงินกูจากเดิมไมเกิน 4 ลานบาท
ขยายเปนวงเงินไมเกิน 6 ลานบาท สงเทาระยะเวลาเดิม คือ ไมเกิน
30 ป และหรือไมเกินอายุ 65 ป
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไขระเบียบและจะ
มีผลบังคับ ตั้งแตวันที่ประกาศใช เปนตนไป

สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) ทุนเรือนหุนไดป
ละ 2 ครั้ ง โดยแจ ง ความจํ า นงตามแบบฟอร ม ที่ กํ าหนดได ที่
สหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด

ประกาศสหกรณออมทรัพย
คณะกรรมการดํา เนิ นการสหกรณอ อมทรั พย ชุด ที่ 35 ในการ
ประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ไดพิจารณาเห็นวาเพื่อ
บรรเทาความเดือนรอนของสมาชิกในเรื่องคาใชจายของสมาชิกที่มี
บุต รที่ กํ าลั งศึ ก ษาอยู ใ นระหว างตน ป การศึ ก ษา จึ ง มีม ติใ ห จา ยเงิ น
ช ว ย เหลื อ แก สมาชิ ก ที่ มี บุ ต รที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ร ะ ดั บ อนุ บ าล
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )
จํานวน 700 บาท ตอบุตร 1 คน และไมเกิน 3 คน สมาชิกขอรับเงิน
ชวยเหลือ ได ปล ะ 1 ครั้ง ยื่น ขอรั บเงิน ชว ยเหลือ ได ที่ส หกรณ ออม
ทรัพย สพบ. จํากัด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2551

«อัตราดอกเบี้ยของสหกรณออมทรัพย สพบ.จํากัด«

เงินฝาก
ออมทรัพย
ออมทรัพยพิเศษ ไมเกิน 1 ลานบาท
ออมทรัพยพิเศษ เกิน 1 ลานขึ้นไป
ประจํา 12 เดือน
ประจํา 24 เดือน (ปลอดภาษี)
เงินกู
เงินกูท ุกประเภท
หมายเหตุ

รอยละ 1
รอยละ 2.75
รอยละ 3
รอยละ 2
รอยละ 3.50
รอยละ 5.75

อัตราดอกเบี้ยนี้ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ขอมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2551

Ë

Ë

สหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด เปนของสมาชิกทุกทาน
การดําเนินการบริหารสหกรณเพื่อประโยชนแกสมาชิกทุกคน โปรดแสดงความคิดเห็น คําติชม
และขอ เสนอแนะของท า นมาที่ตู รั บ ความคิ ด เห็น ณ ที่ ทํา การสหกรณ เพื่ อ การปรับ ปรุง การ
ดําเนินการพัฒนาสหกรณของเราใหเจริญยิ่งขึ้นตอไป
ฐานะการเงินของสหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551

สินทรัพย

หนวย : ลานบาท

หนี้สินและทุน

จํานวนเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
41.04
เงินฝากสหกรณอื่น
313.85
ลูกหนี้เงินกู
205.53
ลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี
0.48
ตั๋วสัญญาใชเงิน
157.00
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพย
100.00
พันธบัตรรัฐบาล
35.00
พันธบัตร ธปท ออมทรัพยป 2550
65.00
พันธบัตรออมทรัพยกองทุนฟนฟู
20.00
พันธบัตรการไฟฟาสวนภูมิภาค
20.00
พันธบัตร ขสมก.
3.00
พันธบัตรการเคหะแหงชาติ
10.00
พันธบัตร ธอส.
15.00
หุนกู
151.00
กองทุนวายุภักษ หนึ่ง
20.00
อุปกรณและวัสดุสํานักงาน
0.85
ดอกเบี้ยคางรับ (สุทธิ )
0.35
สินทรัพยอื่นๆ
0.01
รวม
1,158.11

%
3.54
27.10
17.75
0.04
13.56
8.63
3.02
5.61
1.73
1.73
0.26
0.86
1.30
13.04
1.73
0.07
0.03
0.00
100.00

จํานวนเงิน

%

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมธนาคารกรุงไทย
40.00
เงินรับฝาก
799.84
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
0.02
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่
2.43
กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ (สมาชิก) 0.28

3.45
69.06
0.00
0.21
0.02

ทุน

ทุนสะสมกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ 0.22
ทุนเรือนหุน
277.20
ทุนสํารอง
25.09
ทุนสะสมตามระเบียบ
2.14
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
10.89

รวม

1,158.11

0.02
23.94
2.17
0.19
0.00
0.94

100.00

สมาชิกที่สนใจขาวสารสหกรณสามารถเขาชมขาวสารสหกรณไดที่เว็บไซดของสหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด ที่

website : http://coop.nida.ac.th

จัดทําโดยคณะกรรมการประชาสัมพันธขาวสารสหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด ชุดที่ 35
นายวิรันต นาประกอบ นายชิน รักกลาง นางแอนนา ทรัพยภัย และ นายยุทธชัย ทองประเสริฐ

