ขาวสารสหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด ปที่ 8 ฉบับที่ 4 เดือนกันยายน - ตุลาคม 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

ดวนที่สุด...
“เปลี่ยนเงินบําเหน็จบํานาญเปนมูลคาหุนถึง 30 พ.ย.53”
☺ ผูเกษียณอายุป 2551-2552 ซื้อได/ซื้อเพิ่มไดเต็มจํานวนและเพิ่ม
อีก 20% ของเงินบําเหน็จ/เงินที่ไดจากการเกษียณอายุ
☺ ผูเกษียณอายุป 2553 ซื้อไดเต็มจํานวนและเพิ่มอีก 20 % ของเงิน
บําเหน็จ/เงินที่ไดจากการเกษียณอายุ
ดวนมาก...
“ซื้อรถยนตฮอนดารับสวนลดพิเศษถึง 29 ธ.ค.53”
รุนทีร่ วมรายการ Jazz City Civic Accord Freed New CR-V
ตองเปดวงเงินกูกับสหกรณไมต่ํากวา 20 % ของราคารถยนต
ดอกเบี้ย 5.50 % ตอป
สงชําระครบ 3 งวด สามารถปดวงเงินกูได
เงื่อนไขอืน่ เปนไปตามระเบียบการกูเงิน
ดวน... “เงินกูสามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษถึง ก.พ.54”
กูเพื่อสมาชิก หรือบุตรของสมาชิก
วงเงินไมเกิน 10,000.- บาท ไมตอ งมีผูค้ําประกัน
สงชําระไมเกิน 6 งวด คิดดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยเงินกู
ตามประกาศสหกรณ
ความเคลื่อนไหวของกรรมการดําเนินการ ป 2553 กรรมการฯ
เกษียณอายุราชการ 2 ราย
1. รศ.ดร.ราเชนทร ชินทยารังสรรค
2. นายวิศิษฎ หลงเจริญ
การประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม
6 ส.ค.53 น.ส.ประภัสสร ประทุมนอก เขารวมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “การจัดสวัสดิการกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันหนี้เงินกูข อง
สหกรณ” จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
9-10 ก.ย.53 นายอภิชาติ ชมภูเอี่ยม เขารับการอบรมหลักสูตร
“คณะกรรมการเงินกู” จัดโดย ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด
17 ก.ย.53 นางจริยาภรณ กลั่นสุวรรณ เขารวมการสัมมนา เรื่อง
“ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงินและแนวโนมทิศทางอัตราดอกเบี้ยในป
2554” จัดโดย ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
22-24 ก.ย.53 น.ส.มงคลทิพย ขําประสงค เขารับการอบรม
หลักสูตร “การจัดเก็บฐานขอมูล ดวย Access 2003” จัดโดย ชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

30 ก.ย.53 นายมนัส สุดเจริญ เขารวมประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่
1/2553 ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบรางระเบียบสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย วาดวย การ
เลือกตั้ง การประชุม และการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณ พ.ศ.2553
17 ต.ค.53 นายมนัส สุดเจริญ เขารวมประชุมเพื่อหารือผูแ ทน
สหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
18 ต.ค.53 นายยุทธนา สุจริต เขารวมประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่
2/2553 ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดใหม
กฎหมายนารูเกี่ยวกับสหกรณ
ปจจุบันสมาชิกในสหกรณตางๆ กําลังประสบปญหาหนี้สนิ ที่
กูยืมจากสถาบันการเงิน หนี้บัตรเครดิต หรือหนี้บตั รสินเชื่อตางๆ จนทํา
ใหสมาชิกไมสามารถชําระหนีไ้ ด เจาหนี้จึงฟองรองดําเนินคดีกับ
สมาชิกจนมีคําพิพากษาและออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพยสินหรือ
อายัดเงินตางๆ
ในกรณีนี้ เจาหนี้มักจะรองขอใหออกหมายบังคับคดีถึง
สหกรณเพื่อขออายัดเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินคาหุน ซึ่งเงิน
เหลานี้จัดวาเปนสิทธิเรียกรองที่สมาชิกผูเปนลูกหนี้มีตอสหกรณ
เพื่อใหสหกรณนาํ สงเงินไปหักชําระหนี้ตามคําพิพากษา จนทําให
สหกรณขาดหลักประกันในการหักชําระหนีข้ องสมาชิกที่มีอยูกับ
สหกรณเอง
แตในขณะนี้ไดมี พ.ร.บ.สหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 แกไข
มาตรา 42 วรรคสอง กําหนดวา
“ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุดลง หามมิให
เจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิเรียกรองหรืออายัด คาหุน ของสมาชิกผูนนั้
และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตาม
มูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แก
สหกรณได และใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิเหนือเงินคาหุน
นั้น”
ดังนั้น เจาหนี้จึงไมสามารถขออายัดเงินคาหุนได แตยังคงขออายัดเงิน
ปนผลและเงินเฉลี่ยคืนได
ประภัสสร ประทุมนอก

สหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด
เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม
พ.ศ. 2553 กับ พ.ศ. 2552
รายการ
ต.ค.-53
ต.ค.-52

เพิ่นขึ้น(ลดลง)

สินทรัพยรวม

2,038,082,818.44

1,685,258,311.34

352,824,507.10

หนี้สินรวม

1,551,605,751.06

1,281,853,634.33

269,752,116.73

ทุนเรือนหุน

408,214,160.00

343,314,930.00

64,899,230.00

40,144,183.90

31,508,190.21

8,635,993.69

124,753,126.25

134,086,649.62

( 9,333,523.37 )

1,418,687,845.58

1,142,981,389.26

275,706,456.32

189,746.43

186,300.00

3,446.43

4,916,000.00

1,316,000.00

3,600,000.00

1,548,546,718.26

1,278,570,338.88

269,976,379.38

เงินกูฉุกเฉิน

1,325,700.00

1,142,900.00

182,800.00

สามัญ

74,466,448.57

75,325,990.41

( 859,541.84 )

พิเศษ

165,445,378.94

147,073,414.13

18,371,964.81

280,000.00

350,000.00

( 70,000.00 )

1,117,475.59

-

1,117,475.59

995,262.93

1,189,868.15

( 194,605.22 )

243,630,266.03

225,082,172.69

18,548,093.34

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู

10,752,092.39

10,491,198.30

260,894.09

ดอกเบี้ยเงินลงทุน/เงินฝากสอ./เงินฝากธนาคาร

45,618,341.47

34,186,896.98

11,431,444.49

136,244.70

63,130.79

73,113.91

56,506,678.56

44,741,226.07

11,765,452.49

15,687,970.31

12,504,895.79

3,183,074.52

2,999,984.77

2,254,773.48

745,211.29

18,687,955.08

14,759,669.27

3,928,285.81

37,818,723.48

29,981,556.80

7,837,166.68

837

781

56

ทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ
เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ(เกษียณ)
เงินฝากประจํา24เดือน
รวมเงินรับฝาก

พิเศษสําหรับผูสูงอายุ
โครงการเงินกูกรณีพิเศษ
ลูกหนี้อื่นๆ
รวมเงินใหกู

รายไดอื่นๆ
รวมรายได
ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรสะสม
จํานวนสมาชิก

สมาชิกสามารถเขาชมขาวสาร
สหกรณไดที่ Website :
http://coop.nida.ac.th
หากสมาชิกประสงครับทราบ
ขาวสารสหกรณในดานใด
โปรดแจงมาที่คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ

อุดมการณสหกรณ
(Cooperative Ideology)
“ความเชื่อรวมกันที่วาการชวย
ตนเองและการชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน ตามหลักการสหกรณซึ่ง
จะนําไปสูการกินดี อยูดี มีความ
เปนธรรม และสันติสุขในสังคม”

@ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู @
เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
ไมเกิน 1 ลานบาท
1 ลานบาทขึ้นไป
เงินกูทุกประเภท

1.00% ตอป
2.25% ตอป
2.40% ตอป
5.50% ตอป

จัดทําโดยคณะกรรมการประชาสัมพันธขาวสารสหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด ชุดที่ 37
นายวิรันต นาประกอบ โทร.3095 นายอภิชาติ ชมภูเอี่ยม โทร.3741 นางแอนนา ทรัพยภัย โทร.3231 และ น.ส.ประภัสสร ประทุมนอก โทร.3397

