ขาวสารสหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด ปที่ 8 ฉบับพิเศษ เดือนกุมภาพันธ 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

☞ การเลือกตั้งตําแหนงกรรมการดําเนินการ ☜
ขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณใชสิทธิเลือกตั้งตําแหนงกรรมการดําเนินการสหกรณที่วาง จํานวน 7 คน จากรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งในป 2554 ในวันที่ 10 ก.พ. 54 ระหวางเวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

ตําแหนงประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ไพโรจน ภัทรนรากุล
สมาชิกไมตองลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งในคูหาเลือกตั้ง เนื่องจาก
มีผูสมัคร/เสนอชื่ออยูคนเดียว
คณะกรรมการเลือกตั้ง
จึงจะนําเสนอในที่ประชุมใหญ
เพื่อรับรอง

เบอร 1
นายสุรพล มณีขาว

เบอร 4
นายสมาน หวยหงษทอง

เบอร 2
ผศ.ดร.ณดา จันทรสม

เบอร 5
นายวิศิษฎ หลงเจริญ

เบอร 3
นายชัยธวัตร วิเชียรสมุทร

เบอร 6
นายบุญเลิศ ชะอัมพร

เบอร 7
รศ.ดร.ราเชนทร ชินทยารังสรรค

เบอร 8
นายยุทธชัย ทองประเสริฐ

เบอร 9
นางสาววัฒนา คุมรักษา

เบอร 10
นายยงยุทธ รัตนศิลปน

เบอร 11
ผศ.ดร.อัชกรณ วงศปรีดี

เบอร 12
ผศ.เจริญ คุวินทรพันธุ

เบอร 13
นายวิวัฒน ชมภูเอี่ยม

เบอร 14
นายวีระโชติ คําสินธุ

เบอร 15
นายสมพร ศิลปสุวรรณ

เบอร 16
นายมนัส สุดเจริญ

เบอร 17
นายมุดยามิน แอศิริ

เบอร 18
นายสมภพ มูฮัมหมัด

เบอร 19
นางกัญจนา ชัยไพบูลย

โปรดกาเฉพาะเครื่องหมาย 3หรือ X (กากบาท) เทานั้นในชอง

หนาหมายเลขที่ตองการ

★ การประชุมใหญสามัญประจําป 2553 ★
ขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. 54 เวลา 12.00 น. เปน
ตนไป ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อรับทราบรายงานกิจการสหกรณ งบการเงิน การจัดสรรกําไรสุทธิ และ
เรื่องอื่น ๆ รวมถึงการจายเงินเปนคาอาหาร การจับรางวัล และการจายเงินปนผล
1) สมาชิกที่ลงทะเบียนเขาประชุมใหญ ระหวางเวลา 08:30-12:00 น. เทานั้น จะไดรับคาอาหารคนละ 300.- บาท
2) การจับสลากรางวัลจํานวน 25 รางวัล ประกอบดวย
2.1) เงินสด 3,000.- บาท พรอมดวยเหรียญเงิน 1 เหรียญ จํานวน 1 รางวัล
2.2) เงินสด 1,500.- บาท พรอมดวยเหรียญเงิน 1 เหรียญ จํานวน 4 รางวัล
2.3) เงินสด 500.- บาท พรอมดวยเหรียญทองแดง 1 เหรียญ จํานวน 20 รางวัล
ผูมีสิทธิไดรับรางวัลตามขอ 2 เฉพาะสมาชิกที่อยูในหอประชุมเทานั้น ทั้งนี้ สมาชิก 1 คน มีสิทธิไดรับรางวัลเพียง 1 รางวัล (กรรมการ
สหกรณไมมีสิทธิรับรางวัล)

รายการ
สินทรัพยรวม
หนีส้ ินรวม
ทุนเรือนหุน
ทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ
เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินฝากประจํา
เงินฝากประจํา 24 เดือน

สหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด
ผลการดําเนินงานชวง 12 เดือน
มกราคม-ธันวาคม 2553
ป2553
ป2552
2,140,272,662.66
1,742,424,503.69
1,621,509,900.85
1,318,512,726.43
421,698,870.00
351,420,850.00
39,881,266.90
31,218,622.84
128,728,926.30
129,899,242.59
1,433,415,407.78
1,158,149,154.79
5,516,000.00
1,916,000.00

รวมเงินรับฝาก

เพิ่นขึน้ (ลดลง)
397,848,158.97
302,997,174.42
70,278,020.00
8,662,644.06
( 1,170,316.29 )
275,266,252.99
3,600,000.00

1,567,660,334.08
1,412,700.00
73,586,212.87
169,658,657.77
985,469.72

1,289,964,397.38
1,173,600.00
76,669,408.38
149,125,156.38
1,193,659.21

277,695,936.70
239,100.00
( 3,083,195.51 )
20,533,501.39
( 208,189.49 )

245,643,040.36
13,124,185.14
81,144,851.18
157,806.70

228,161,823.97
12,778,693.20
59,350,335.97
78,314.65

17,481,216.39
345,491.94
21,794,515.21
79,492.05

รวมรายได

94,426,843.02
33,928,714.18
4,895,503.93

72,207,343.82
26,779,404.58
4,455,634.82

22,219,499.20
7,149,309.60
439,869.11

รวมคาใชจาย

38,824,218.11
55,602,624.91
837

31,235,039.40
40,972,304.42
793

7,589,178.71
14,630,320.49
44

เงินกูฉ ุกเฉิน
สามัญ
พิเศษ
ลูกหนี้อนื่ ๆ
รวมเงินใหกู
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
ดอกเบี้ยเงินลงทุน/เงินฝากสอ./เงินฝากธนาคาร
รายไดอื่นๆ
ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายบริหาร
กําไรสุทธิ
จํานวนสมาชิก

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

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู
เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพยพิเศษไมเกิน 1 ลานบาท
1 ลานบาทขึ้นไป
เงินกูทุกประเภท

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

จัดทําโดยคณะกรรมการประชาสัมพันธขาวสารสหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด ชุดที่ 37
นายวิรันต นาประกอบ นายอภิชาติ ชมภูเอี่ยม นางแอนนา ทรัพยภัย และ นางสาวประภัสสร ประทุมนอก

