ขาวสารสหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2554
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

u ความเคลื่อนไหวการลงทุน
☺ สหกรณถูกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ป รางวัลที่ 3 และ
5 งวดเดือนพฤษภาคม 2554 รวมเปนเงิน 55,000.- บาท

กฎหมายนารูเกี่ยวกับสหกรณ

คําถาม : สหกรณ จ ะออกหนั ง สื อ รั บ รองหุ น ให แ ก ส มาชิ ก ได
หรือไม และสมาชิกจะนําหนังสือรับรองดังกลาวไปทํานิติกรรมใดๆ ได
u กิจกรรมเพื่อสังคม
หรือไม
☺ สมาชิกสหกรณบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยสินามิใน
คําตอบ : พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ไมไดกําหนดให
ประเทศญี่ปุนใหกับสภากาชาดไทย จํานวน 4,965.- บาท
สหกรณทําใบหุนและไมไดกําหนดใหใบหุนตองมีขอความเชนใด หาก
และสหกรณสมทบ จํานวน 5,035.- บาท รวมเปนเงิน
สหกรณทําใบหุนขึ้นมาก็มิใชใบหุนที่แสดงถึงสิทธิของผูถือหุนหรือเปน
10,000.- บาท
ทรัพยสินของผูถือหุน และใบหุนดังกลาวไมสามารถโอนโดยใหผูรับโอน
มีสิทธิในสหกรณโดยเปนสมาชิกสหกรณดังเชนการโอนหุนของบริษัท
u กิจกรรมทีน่ าสนใจในป 2554
ขอเชิญสมาชิกที่สนใจเขารวมโครงการ “แสงธรรมสัญจรกับ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1129 เมื่อไมมีกฎหมาย
สหกรณ” ในวันศุกรที่ 24 – วันอาทิตยที่ 26 มิถุนายน 2554 ใหทําใบหุนของสหกรณเปนตราสาร ใบหุนของสหกรณจึงไมใชสิทธิซึ่งมี
ตราสาร การออกหนังสือรับรองการถือหุนหรือใบหุนใหแกสมาชิกจึงเปน
ณ ศูนยวิปสสนา มูลนิธิโพธิวัณณา อําเภอสนามชัยเขต
เพียงหลักฐานการถือหุนในสหกรณเทานั้น และสมาชิกไมสามารถนํา
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยไมเสียคาใชจาย สมาชิกกรอก
แบบฟอรมหยอนใสกลอง ณ ที่ทําการสหกรณไดตั้งแตบัดนี้ หนังสือรับรองดังกลาวไปทํานิติกรรมใดๆ ได
(อางอิง - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณที่ กษ 1108/5309 ลง
ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 รายละเอียดและเงื่อนไขการเขา
วันที่ 3 พฤษภาคม 2550)
รวม โปรดติดตามประกาศสหกรณ

u ขาวประชาสัมพันธ
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพิ่มเปน 2.50% ตอป ใน
ทุกวงเงิน
สหกรณเพิ่มชองทางการบริการเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
(โปรแกรมดอกเบี้ยโบนัส) ซึ่งสมาชิกตองกําหนดจํานวน
วงเงินและระยะเวลาเพื่อดํารงเงินไวรับดอกเบี้ยโบนัส (12
เดือน รับ 2.85% ตอป 24 เดือน รับ 3.20% ตอป 36 เดือน
รับ 3.50% ตอป) เริ่มตั้งแต 1 กรกฎาคม 2554 เปนตนไป
สหกรณเปดรับบริการเงินฝากประจําปลอดภาษี 24 เดือน
โดยฝากเดือนละไมต่ํากวา 1,000.- บาท แตสูงสุดไมเกิน
25,000.- บาท เทากันทุกเดือน รับดอกเบี้ย 3.20% ตอป
เริ่มตั้งแต 1 มิถุนายน 2554 เปนตนไป
สมาชิกสหกรณสนใจสมัครเขารวมเปนสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหครูไทย (สสอท.) ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2554 เปนจํานวน 114 ราย

ประภัสสร ประทุมนอก
รวมรวบขอมูล

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก / เงินกู้
ประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ (เริ่ม 10 พฤษภาคม 2554)
เงินฝากประจําปลอดภาษี 24 เดือน
(เริ่ม 1 มิถุนายน 2554)
ออมทรัพย์พิเศษโปรแกรมดอกเบี้ยโบนัส
- ฝาก 12 เดือน (2.50+0.35)
- ฝาก 24 เดือน (2.50+0.70)
- ฝาก 36 เดือน (2.50+1.00)
(เริ่ม 1 กรกฎาคม 2554)
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ทุกประเภท
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา (ไม่มีเฉลี่ยคืน)

1.00 %
2.50 %
3.20 %

2.85 %
3.20 %
3.50 %

5.50 %
2.75 %

สหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด
เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2554 กับ พ.ศ. 2553
รายการ

พ.ค.-54

พ.ค.-53

เพิ่นขึ้น(ลดลง)

สินทรัพยรวม

1,969,716,073.09

1,878,183,785.00

91,532,288.09

หนี้สินรวม

1,433,194,939.98

1,437,371,487.15

( 4,176,547.17 )

ทุนเรือนหุน

465,351,460.00

383,712,230.00

81,639,230.00

51,885,203.90

40,372,883.90

11,512,320.00

134,183,832.89

119,310,373.19

14,873,459.70

1,258,474,417.09

1,311,586,106.07

( 53,111,688.98 )

7,016,000.00

3,416,000.00

3,600,000.00

1,399,674,249.98

1,434,312,479.26

( 34,638,229.28 )

เงินกูฉุกเฉิน

1,198,400.00

1,344,500.00

( 146,100.00 )

สามัญ

71,990,827.10

74,384,383.94

( 2,393,556.84 )

พิเศษ

175,292,541.47

156,645,898.40

18,646,643.07

280,000.00

280,000.00

-

37,912.26

-

637,912.26

975,179.77

1,010,251.30

( 35,071.53 )

-

449,250.00

( 449,250.00 )

250,374,860.60

234,114,283.64

6,260,576.96

5,586,379.37

5,155,851.99

430,527.38

13,601,944.75

12,716,389.87

885,554.88

317,549.00

48,273.70

269,275.30

19,505,873.12

17,920,515.56

1,585,357.56

14,242.34

4,758.88

9,483.46

1,787,161.57

1,488,572.73

298,588.84

1,801,403.91

1,493,331.61

308,072.30

17,704,469.21

16,427,183.95

1,277,285.26

ทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ
เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินฝากประจํา24เดือน
รวมเงินรับฝาก

พิเศษสําหรับผูสูงอายุ
โครงการเงินกูกรณพิเศษ
ลูกหนี้อื่นๆ
ลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี
รวมเงินใหกู
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
ดอกเบี้ยเงินลงทุน/เงินฝากสอ./เงินฝากธนาคาร
รายไดอื่นๆ
รวมรายได
ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรสุทธิ
สมาชิกสามารถเขาชม
ขาวสารสหกรณไดที่
Website :
http://coop.nida.ac.th
หากสมาชิกประสงค
รับทราบขาวสารสหกรณ
ในดานใดโปรดแจงมาที่
คณะทํางานฯ

อุดมการณสหกรณ
(Cooperative Ideology)
“ความเชื่อรวมกันที่วาการชวย
ตนเองและการชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน ตามหลักการสหกรณ
ซึ่งจะนําไปสูการกินดี อยูดี มี
ความเปนธรรม และสันติสขุ ใน
สังคม”

วัตถุประสงคของสหกรณออมทรัพย
สหกรณออมทรัพยเปนสถาบันการเงินที่สงเสริมใหบุคคลที่
เปนสมาชิกรูจักการประหยัด รูจักการออมทรัพยและสามารถ
บริการเงินกูใหแกสมาชิกเพื่อนําไปใชจายเมื่อเกิดความจําเปน
โดยยึดหลักการชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน จึง
เปนการรวมกันแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่ง
สหกรณ จึ ง ขอเชิ ญ ชวนสมาชิ ก ร ว มฝากเงิ น ในโครงการ
ตางๆ ของสหกรณเพื่อออมทรัพยและรับดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

จัดทําโดยคณะทํางานสื่อสารองคกรและสมาชิกสัมพันธ สหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด ชุดที่ 38
นายวิรันต นาประกอบ โทร.3095 นายอภิชาติ ชมภูเอี่ยม โทร.3741 นายสุรพล มณีขาว โทร.3358 และ น.ส.ประภัสสร ประทุมนอก โทร.3397

