ขาวสารสหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด ปที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2553
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

@ บูชาพระบรมรูปและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวาระครบรอบ 43 ป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร @
สหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด เรียนเชิญสมาชิกบูชาพระบรมรูปและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระครบรอบ 43 ปสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (1 เมษายน 2552)
สมาชิกสามารถรับบริการกูเงินกรณีพิเศษได วงเงินกูตั้งแต 30,000 - 200,000 บาท (กูตามมูลคาของพระบรมรูปและเหรียญที่ระลึกที่สั่ง
จอง) ผอนชําระเงินกูรายเดือนไมเกิน 24 งวด อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.50 ตอป (แตไมมีเงินเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยเงินกูกรณีนี้) ทั้งนี้ ตองเปนสมาชิก
สหกรณติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน (นับถึงวันขอกู) สําหรับผูปฏิบัติงานตามสัญญาจางกับสถาบันฯ กูไดภายในระยะเวลาของสัญญา
จาง หากประสงคจะใชบริการดังกลาวใหยื่นความจํานงที่สหกรณไดตั้งแตบัดนี้ถึงสิ้นเดือน ส.ค. 53 (รายละเอียดเพิ่มเติมใน website สหกรณ)
@ สหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด ไดรับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดรายงานกิจการประจําป ประจําป 2552 @
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ไดจัดการประกวดรายงานกิจการประจําป ประจําป 2552 ซึ่งไดเรียนเชิญสหกรณ
สมาชิกสงรายงานกิจการประจําปเขารับการประกวด
ผลการประกวดรายงานกิจการประจําป 2552 สหกรณออมทรัพย จํานวน 5 สหกรณ ไดรับรางวัลชนะเลิศ และ 1 ใน 5 สหกรณไดแก
สหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด โดยมี รศ.ดร.ราเชนทร ชินทยารังสรรค รองประธานกรรมการฝายบริหาร เปนผูรับ
รางวัลดังกลาว เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 53 ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็คเมืองทองธานี
@ โครงการเสริมสรางความสัมพันธและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
และ โครงการธารน้ําใจสมาชิกสหกรณสูสังคม @
สหกรณเรียนเชิญสมาชิก เขารวมโครงการเสริมสรางความสัมพันธและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก และโครงการธารน้ําใจสมาชิก
สหกรณสูสังคม (ครั้งที่ 2) ระหวางวันที่ 21-22 ส.ค.53 ณ เขื่อนศรีนครินทร จ.กาญจนบุรี วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพื่อเสริมความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสหกรณใหแกสมาชิก และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาสหกรณ 2. เปดโอกาสใหสมาชิกได
ไปทัศนศึกษา ดูงานนอกสถานที่ เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ 3. รวมทํากิจกรรมสาธารณประโยชน โดยมอบทุนการศึกษา อุปกรณการ
เรียน อุปกรณกีฬา ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบานเกาะแกว จังหวัดกาญจนบุรี
สมาชิกที่ประสงคจะเขารวมโครงการ (ตองเปนสมาชิกกอนวันที่ 22 ก.พ. 53) โปรดกรอกแบบฟอรมและยื่นความจํานงที่สหกรณไดตั้งแต
บัดนี้ถึงวันที่ 23 ก.ค. 53 เวลา 12:00 น. หากสมาชิกจํานวนเกิน 70 คน จะใชวิธีการจับสลาก (ในวันที่ 23 ก.ค. 53 เวลา 12:30 น.) ณ หองประชุม
สหกรณ การเขารวมโครงการครั้งนี้ไมเสียคาใชจายใด ๆ (รายละเอียดเพิ่มเติมใน website สหกรณ)
@ สวัสดิการเงินกูสามัญเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิกเปนกรณีพิเศษ @
สหกรณใหสวัสดิการเงินกูสามัญเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิกเปนกรณีพิเศษ สําหรับสมาชิกที่มีวงเงินกูสามัญเหลือและมีความเดือดรอน
คาใชจายเพื่อการศึกษาของบุตร ใหยื่นความจํานงขอรับสวัสดิการพรอมแนบสําเนาใบเสร็จคาเลาเรียนหรือคาบํารุงการศึกษาในภาค 1 ป
การศึกษา 2553 ไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 30 ก.ค. 53
@ จายเงินชวยเหลืออุปกรณการเรียนแกบุตรของสมาชิก @
สหกรณจายเงินชวยเหลือคาอุปกรณการเรียนแกบุตรของสมาชิกที่กําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) รับเงินชวยเหลือจํานวน 700 บาท ตอบุตร 1 คน แตไมเกิน 3 คน ใหยื่นความจํานงขอรับสวัสดิการพรอมแนบสําเนาใบเสร็จคาเลา
เรียนหรือคาบํารุงการศึกษา ในภาค 1 ปการศึกษา 2553 ไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553

สหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2553 กับ พ.ศ. 2552
รายการ

พ.ค. 53

พ.ค. 52

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

สินทรัพยรวม

1,878,183,785.00

1,527,477,275.91

350,706,509.09

หนี้สินรวม

1,437,371,487.15

1,160,078,554.09

277,292,933.06

ทุนเรือนหุน

383,712,230.00

324,065,650.00

59,646,580.00

40,372,883.90

30,373,544.84

9,999,339.06

119,310,373.19

115,552,451.84

3,757,921.35

1,311,586,106.07

1,038,631,051.80

272,955,054.27

3,416,000.00

2,713,500.00

702,500.00

1,434,312,479.26

1,156,897,003.64

277,415,475.62

เงินกูฉุกเฉิน

1,344,500.00

1,094,500.00

250,000.00

สามัญ

74,384,383.94

74,810,831.21

( 426,447.27 )

พิเศษ

156,645,898.40

148,428,146.92

8,217,751.48

280,000.00

435,000.00

( 155,000.00 )

1,010,251.30

52,622.27

957,629.03

449,250.00

520,242.64

( 70,992.64 )

234,114,283.64

225,341,343.04

8,772,940.60

5,155,851.99

5,245,997.52

( 90,145.53 )

12,716,389.87

8,893,300.59

3,823,089.28

48,273.70

26,666.04

21,607.66

17,920,515.56

14,165,964.15

3,754,551.41

4,758.88

6,369.89

( 1,611.01 )

1,488,572.73

1,200,067.28

288,505.45

1,493,331.61

1,206,437.17

286,894.44

16,427,183.95

12,959,526.98

3,467,656.97

ทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ
เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินฝากประจํา24เดือน
รวมเงินรับฝาก

พิเศษสําหรับผูสูงอายุ
ลูกหนี้อื่นๆ
ลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี
รวมเงินใหกู
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
ดอกเบี้ยเงินลงทุน/เงินฝากสอ./เงินฝากธนาคาร
รายไดอื่นๆ
รวมรายได
ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรสุทธิ

สมาชิกสามารถเขาชมขาวสาร
สหกรณไดที่ Website :
http://coop.nida.ac.th
หากสมาชิกประสงครับทราบขาวสาร
สหกรณในดานใดโปรดแจงมาที่
คณะกรรมการประชาสัมพันธ

@ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู @
เงินฝากออมทรัพย
1.00% ตอป
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ ไมเกิน 1 ลานบาท 2.25% ตอป
1 ลานบาทขึ้นไป 2.40% ตอป
เงินกูทุกประเภท
5.50% ตอป

จัดทําโดยคณะกรรมการประชาสัมพันธขาวสารสหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด ชุดที่ 37
นายวิรันต นาประกอบ (3095) นายอภิชาติ ชมภูเอี่ยม (3741) นางแอนนา ทรัพยภัย (3231) และ นางสาวประภัสสร ประทุมนอก (3397)

