ขาวสารสหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด ปที่ 7 ฉบับพิเศษ เดือนกุมภาพันธ 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

@ การประชุมใหญสามัญประจําป 2552 @
ขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2552 ในวันอังคารที่ 9 ก.พ. 53 เวลา 12.00 น.
เปนตนไป ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อรับทราบรายงานกิจการสหกรณ งบการเงิน การจัดสรร
กําไรสุทธิ และเรื่องอื่น ๆ รวมถึงการจายเงินเปนคาอาหาร การจับรางวัล และการจายเงินปนผล
1) สมาชิกที่ลงทะเบียนเขาประชุมใหญ ระหวางเวลา 08:30-12:00 น. เทานั้น จะไดรับคาอาหารคนละ 200.- บาท
2) การจับสลากรางวัลจํานวน 12 รางวัล 1) รางวัลพิเศษ 3,000.- บาท จํานวน 1 รางวัล 2) รางวัลละ 1,000.- บาท
จํานวน 3 รางวัล และ 3) รางวัลละ 500.- บาท จํานวน 8 รางวัล ผูมีสิทธิไดรับรางวัลตามขอ 2 เฉพาะสมาชิกที่อยูในหอประชุม
ยกเวนสมาชิกที่กําลังปฏิบัติหนาที่ดานรักษาความปลอดภัยเทานั้น ทั้งนี้ สมาชิก 1 คน มีสิทธิไดรับรางวัลเพียง 1 รางวัล
(กรรมการสหกรณไมมีสิทธิรับรางวัล)

@ การเลือกตั้งตําแหนงกรรมการดําเนินการ @
ขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณใชสิทธิเลือกตั้งตําแหนงกรรมการดําเนินการสหกรณที่วาง จํานวน 7 คน จากรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งในป 2553 ในวันที่ 9 ก.พ. 53 ระหวางเวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

เบอร 1
นางสาวประภัสสร ประทุมนอก

เบอร 2
นายวิรนั ต นาประกอบ

เบอร 3
นายวีระโชติ คําสินธุ

เบอร 4
นางสุภาภรณ วงคกองแกว

เบอร 5
นายชิน รักกลาง

เบอร 6
นายชัยธวัตร วิเชียรสมุทร

เบอร 7
นายยุทธนา สุจริต

เบอร 8
นายอุดม อรัญญิก

เบอร 9
นายสุพรรณ พลายมาศ

เบอร 10
นางสาวอุรสา แสงแกว

เบอร 11
นายมุดยามิน แอศิริ

เบอร 12
นายอภิชาติ ชมภูเอี่ยม

เบอร 13
นายยงยุทธ รัตนศิลปน

โปรดกาเฉพาะเครื่องหมาย X (กากบาท) เทานั้นในชอง

เบอร 14
นายสราวุธ มะหะหมัด

หนาหมายเลขที่ตองการ

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

ม.ค.-53

ม.ค.-52

สินทรัพยรวม

1,745,880,790.96

1,269,362,016.05

476,518,774.91

หนี้สินรวม

1,317,923,833.68

909,685,679.50

408,238,154.18

ทุนเรือนหุน

354,326,360.00

303,514,000.00

50,812,360.00

30,952,403.88

26,722,888.73

4,229,515.15

128,437,332.98

124,998,103.06

3,439,229.92

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ

1,183,985,863.32

779,250,378.43

404,735,484.89

เงินฝากประจํา 24 เดือน

2,216,000.00

2,274,500.00

( 58,500.00 )

1,314,639,196.30

906,522,981.49

408,116,214.81

เงินกูฉุกเฉิน

1,233,000.00

1,110,000.00

123,000.00

สามัญ

74,509,677.42

72,114,983.25

2,394,694.17

พิเศษ

150,320,253.01

147,530,661.54

2,789,591.47

480,000.00

350,000.00

130,000.00

1,142,673.08

923,869.85

218,803.23

227,685,603.51

222,029,514.64

5,656,088.87

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู

883,464.15

1,014,303.05

( 130,838.90 )

ดอกเบี้ยเงินลงทุน/เงินฝากสอ./เงินฝากธนาคาร

882,263.93

940,739.32

( 58,475.39 )

11,549.00

6,785.04

4,763.96

1,777,277.08

1,961,827.41

( 184,550.33 )

57.18

111.60

( 54.42 )

371,330.92

201,487.56

169,843.36

371,388.10

201,599.16

169,788.94

1,405,888.98

1,760,228.25

( 354,339.27 )

801

766
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ทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ
เงินฝากออมทรัพย

รวมเงินรับฝาก

พิเศษสําหรับผูสูงอายุ
ลูกหนี้อื่นๆ
รวมเงินใหกู

รายไดอื่นๆ
รวมรายได
ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรสุทธิ
จํานวนสมาชิก

สมาชิกที่สนใจขาวสารสหกรณ
เขาชมไดที่เว็บไซดของ
สหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด
ที่ Website : http://coop.nida.ac.th

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก/เงินกู
↔
เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพยพิเศษไมเกิน 1 ลานบาท
1 ลานบาทขึ้นไป
เงินกูทุกประเภท

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

จัดทําโดยคณะกรรมการประชาสัมพันธขาวสารสหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด ชุดที่ 36
นายวิรันต นาประกอบ นายวิวัฒน ชมภูเอี่ยม นางแอนนา ทรัพยภัย และ นายยุทธชัย ทองประเสริฐ

