รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
คณะกรรมการดาเนิน งานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ มหาวิ ท ยาลั ยศรี น คริ น ทรวิโ รฒ จากัด ประชุ มพิจารณา ครั้ ง ที่
4/2565 ณ วัน ที่ 13 กุมภาพัน ธ์ 2565 มี มติ ดั งนี้

สมัครสมาชิกใหม่
1. สมาชิกสมัครใหม่ จานวน 29 ราย
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 4 ราย หน่วยมหาวิทยาลัย
บูรพา 1 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 1 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 14 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 ราย
หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ราย
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
รหัสสมาชิก
ตาแหน่ง
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
นายพศิน วณิชย์วรนันต์
119-013-017459
อาจารย์
2
นายภูธิป มีถาวรกุล
119-013-017460
อาจารย์
3
นางสาวสิรินทร บาดกระโทก
119-024-017461
นักวิชาการเงินและบัญชี
4
นายวิชญ์วิสิฐ ชลิตมงคลกุล
119-040-017462
นักจัดการงานทั่วไป
5
นางสาวสุภาวดี แผนน้อย
119-042-017463
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
6
นางสาวภรัณยา ศรีครินทร์
128-015-0 17464
ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
7
นางสาวปรียานุช สุจดา
128-015-017465
พยาบาล
8
นางสาวอภิญญา ไชยนุ
128-015-017466
พยาบาล
9
นางสาวนุชธิดา สมัยสงฆ์
128-027-017467
อาจารย์
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
10
นางสาวเพชรลดา สัญชยานุกูล
519-012-017468
นักวิทยาศาสตร์
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
นายธีระ ราชาพล
818-026-017469
อาจารย์
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
นายประทาน บุญคุ้ม
615-019-017470
พนักงานขับรถยนต์
13
นางสาววันวิภา สายหยุด
615-019-017471
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
14
นายธีรพรรณ ขุนพิลึกเรืองเดช
615-028-017472
พนักงานขับรถยนต์
15
นางสาวไพรินย์ ท้วมเพ็ง
615-028-017473
พนักงานทั่วไป
16
นางกนกวรรณ เสือสี
615-068-017474
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
17
นายปัญญา ตรงต่อกิจ
615-081-017475
นายช่างเทคนิค

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

นายอนุภาค อินต๊ะ
นางสาวณัฐสุดา คล้ายแก้ว
นายฐาปนา เจียมแท้
นายวุฒิชัย คาภิระยศ
นายชัยรัตน์ โอชา
นางสาวเนริสา บุตรบุญชู
นางสาวญาฐิณี ไชยวงศ์หวั่นท๊อก
นายชัชพล สาเริงฤทธิ์
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายบัญชา วัฒนะ
นางสาวจิตรลดา ไชยะ
นางสาวนันทนา กาแก้ว
หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา
นายณัฐวุฒิ สัพโส

618-068-017476
618-068-017477
618-081-017478
619-019-017479
619-019-017480
619-068-017481
619-081-017482
619-081-017483

นักวิชาการศึกษา
พยาบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ครู
สถาปนิก
พยาบาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

718-016-017484
718-712-017485
718-715-017486

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

628-064-017487

อาจารย์

สมาชิกลาออก
1. สมาชิกลาออก จานวน 26 ราย
หน่ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ 7 ราย หน่ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ น ทรวิ โ รฒ องครั ก ษ์ 4 ราย หน่ ว ย
มหาวิทยาลัยบูรพา 8 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 2 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ราย หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 3 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 1 ราย
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
รหัสสมาชิก
เหตุผลการลาออก
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
นางสาวกิติยาภรณ์ ปะกิระนา
138-027-012323
ลาออกจากงานประจา
2
นางสาวกาญจนา ต้นโพธิ์
118-171-015902
ต้องการลาออก
3
นางสาวสลิลวรรณ กลับประสิทธิ์
900-001-006403
ลาออกจากงานประจา
4
นางฉัตรพร ปุณะศิริ
119-012-006531
ต้องการลาออก
5
นางนงลักษณ์ จันทาภากุล
900-001-007175
ต้องการลาออก
6
นายสมบัติ แจ้งประจักษ์
900-001-001569
ต้องการลาออก
7
นายณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน
118-018-008352
ต้องการลาออก
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
8
นางสาวพรทิพา ประสานถาวรกุล
128-015-017293
ต้องการลาออก
9
นางสาวนะฤเนตร จุฬากาญจน์
128-027-013169
ต้องการลาออก
10
นางสาวพจณิชา ฤกษ์สมุทร
128-164-014379
ลาออกจากงานประจา
11
นายกมล หมั่นดี
128-031-013963
ลาออกจากงานประจา

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
นายอิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์
นางวัชรินทร์ รักศิลป์
นายบุญยิ่ง มะโรงเหม็ง
นางสาวศศิวิมล บุญเกาะ
นายวิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคา
นายชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
นายอนิรุทธ์ ขันธสะอาด
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวทัชชภร รัตนอุทัยกูล
นางสาววิภาวดี บุญมาก
หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา
นายมานพ แสนคา
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวเรณุมาศ โคตรพัฒน์
นายสุนทร เดชชัย
นายสมพงษ์ เจริญศิริ
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาวนันทิดา สุธรรมวงศ์

518-026-005557
519-019-014021
901-005-003117
519-522-014641
960-005-004200
960-005-002439
900-005-003813
518-516-016375

ต้องการลาออก
ลาออกจากงานประจา
ต้องการลาออก
ลาออกจากงานประจา
ต้องการลาออก
ต้องการลาออก (กรณีพิเศษ)
เกษียณอายุราชการ (กรณีพิเศษ)
ต้องการลาออก (กรณีพิเศษ)

619-019-015068
619-015-016865

ลาออกจากงานประจา
ลาออกจากงานประจา

628-064-016610

ลาออกจากงานประจา

718-026-013081
960-007-003276
710-065-004137

ต้องการลาออก
ต้องการลาออก
ต้องการลาออก

828-012-009679

ลาออกจากงานประจา

สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้น
(1) ส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนต่อ
(2) ลดส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน
(3) งดส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน

จานวน
จานวน
จานวน

- ราย
7 ราย
2 ราย

จานวน
จานวน

6 ราย
- ราย

สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชาระหนี้
(1) ลดเงินต้นส่งเงินงวดชาระหนี้รายเดือน
(2) เพิ่มเงินต้นส่งเงินงวดชาระหนี้รายเดือน

สหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 25 ราย
หน่ว ยมหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ 8 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 2 ราย หน่วย
มหาวิทยาลัยบูรพา 4 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 5 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 ราย หน่วยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 4 ราย

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ - สกุล
รหัสสมาชิก
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวนาฟีด๊ะ ร้อยกรอง
118-023-016547
นางสาวศีลา จายนียโยธิน
900-001-000400
นางสาวดาวรุ่ง ศรีจิตรพงศ์
119-015-006768
นางเสาวนีย์ จักรพิทักษ์
960-001-003351
นายสุจินต์ ปรีชามารถ
960-001-003489
นางสาวปิยะวดี แสสลับ
118-019-016978
นายนิพลศุฐญา เฉลิมกิติยกุล
138-130-016435
นางพิฐชญาณ์ กาญจนพิบูลย์
138-130-016555
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
นางนฤมล ละมัยจันทร์
128-015-014216
นางพะเยาว์ บุญโฉม
128-016-012408
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวนรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี 518-012-007632
นางสาวระวีวรรณ สุนทรส
518-019-003821
นางสมศิริ สิงห์ลพ
510-043-004543
นายทรงวุฒิ สุมาลี
519-012-012374
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวเมธาพร รัศมี
618-028-015666
นางสุภาพรรณ เอกอุฬารพันธ์
618-039-008439
นายวิจิตร อุดอ้าย
960-006-004430
นางอัจฉรา อิ่มคา พุฒคา
618-012-006606
นางพันธ์ศิริ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
618-611-009530
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางธรินธร นามวรรณ
718-014-006509
นางจารุณี คาศรี
718-053-008887
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
นายธวัชชัย บัวขาว
810-019-005338
นางสาวชฎาพร บุญจะรัชชะ
818-019-003549
นางศุภวรรณ อภิวันทนากร
960-008-005635
นายประจวบ มาละวรรณโณ
900-008-002581

ผู้เสียชีวิต

จานวนเงิน

มารดา
สมาชิก
บิดา
สมาชิก
คู่สมรส
บิดา
มารดา
มารดา

1,000.00
50,000.00
1,000.00
50,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

คู่สมรส
มารดา

1,000.00
1,000.00

มารดา
มารดา
มารดา
มารดา

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

คู่สมรส
บิดา
มารดา
บิดา
บิดา

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

มารดา
บิดา

1,000.00
1,000.00

บิดา
บิดา
มารดา
คู่สมรส

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

สหกรณ์จ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 37 ราย
หน่ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ 6 ราย หน่ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ น ทรวิ โ รฒ องครั ก ษ์ 5 ราย หน่ ว ย
มหาวิทยาลัยบูรพา 14 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 3 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ราย หน่วยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 4 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 4 ราย
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
รหัสสมาชิก
จานวนเงิน
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
นางสุดา ทัพสุวรรณ
960-001-000957
300.00
2
นายอัมพร สุขเกษม
960-001-001653
1,000.00
3
นางสาวมณีรัตน์ จาตุรงค์พันธ์
138-130-012567
300.00
4
นางภัทรา รัตนานนท์
960-001-003835
1,000.00
5
นางชลธิชา ขันเกตุ
139-018-015550
450.00
6
นางสันทยา ปานเฟือง
139-130-015634
600.00
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
7
นางสาวกาญจนา แก้วใย
129-015-010522
450.00
8
นางอรวรรณ พระภักดี
128-015-008366
300.00
9
นางสาวตาลตะวัน แวงมั่ง
128-015-006864
600.00
10
นางสาวกรกรรักษ์ ธรรมลังกา
128-032-014806
750.00
11
นางสาวขจีจิตต์ หนูช่วย
211-015-006806
600.00
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
12
นายณธเดช นนทภากุลนันท์
511-019-004373
450.00
13
นายวัชรชัย วิจิตรบรรจง
511-019-006031
450.00
14
นายชัยรัตน์ สงวนณรงค์ชัย
511-027-003562
300.00
15
นายอมร ปิยะนีรนาท
519-090-012622
450.00
16
นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์
519-012-012967
300.00
17
นางสาวปาจรา โพธิหัง
518-027-010761
450.00
18
นางกฤษณา พิพัฒน์ธวัชกุล
519-029-010418
300.00
19
นายทองอินทร์ จันทร์มี
529-005-013474
1,000.00
20
นายชาญชัย มณีงาม
510-023-007526
450.00
21
นางสาวพิจารณา ศรีวาจนะ
518-061-003447
150.00
22
นางฉลอง แนบเชย
900-005-000579
750.00
23
นางสาวชมพูนุท อ่าช้าง
518-516-011842
450.00
24
นายคาสวย โคตรศรีเมือง
901-005-001801
600.00
25
นายวัชรชัย วิจิตรบรรจง
511-019-006031
450.00

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวจาเรียง เจริญทัพ
นางกิรณา สวยสะอาด
นางเฉลียว มีขา
หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาวชนันภรณ์ ทองโรจน์
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางมนันยา ผ่านศรีมหามาศ
นางบังอร จูมดอก
นายคงเดช ศาลารักษ์
นางชุติมา บุญสิทธิ์
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
นายแรม หนูแก้ว
นายสุริยา อภิวันทนากร
นางพัณณ์ชิตา พิริยชัยหิรัญ
นางสาววไลพร ศาสนประดิษฐ์

618-018-008100
618-068-011596
901-006-003986

900.00
300.00
300.00

628-064-015364

150.00

718-019-008841
901-007-002118
901-007-002675
718-019-013851

150.00
150.00
1,000.00
450.00

901-008-003137
960-008-003637
818-019-007500
818-026-007167

300.00
450.00
300.00
150.00

สหกรณ์จ่ายเงินบาเหน็จเกื้อกูล 27 ราย
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 4 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ราย
หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 ราย หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 2 ราย
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
รหัสสมาชิก
จานวนเงิน
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
นางประกอบ ลิขิตศิริทรัพย์
900-001-001523
5,000.00
2
นายส้มโอ ธรรมโชติ
960-001-000535
15,000.00
3
นางพัวพรรณ เหล่าวานิชย์
960-001-000804
15,000.00
4
นางพริ้มเพรา ผลเจริญสุข
960-001-000960
20,000.00
5
นางพนอ อัศวรุจานนท์
960-001-001025
10,000.00
6
นางสุดใจ จรุงจิตต์
960-001-001536
20,000.00
7
นางจินดา เภาพิจิตร
960-001-001557
15,000.00
8
นางกัลยา เตชัสอนันต์
960-001-002373
20,000.00
9
นางวารินทร์ รัศมีพรหม
960-001-003880
20,000.00
10
นายสาราญ เต็กอวยพร
901-001-001341
10,000.00
11
นายบุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร
960-001-003001
10,000.00
12
นางสาวพิศมัย พนาเวศร์
960-001-001406
10,000.00

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

นายสุวัฒน์ บัววราภรณ์
นางมารศรี บัววราภรณ์
นางสุชาดา สุธรรมรักษ์
นางสาวสนอง โลหิตวิเศษ
นางสาวเชียรศรี วิวธิ สิริ
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
นางจุฬา มีพจนา
นางกนกวรรณ มณไฑวงศ์
นางเล็ก จันทร์สอาด
นายเกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางณภัสวรรณ แสงปัญญา
หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา
นางปรียานันท์ แสนโภชน์
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายขาล ขูลิลัง
นางสาวนารีรัตน์ รักวิจิตรกุล
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
นายนิคม ชูศิริ
นายดารงกิจ วาสุกรี

960-001-000389
960-001-001359
960-001-001628
960-001-005979
960-001-001713

15,000.00
15,000.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00

960-005-000846
960-005-001439
960-005-001561
960-005-005335

10,000.00
10,000.00
5,000.00
10,000.00

960-006-003383

10,000.00

960-006-002610

10,000.00

900-007-002456
960-007-003170

20,000.00
5,000.00

960-008-003485
901-008-002199

5,000.00
10,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
รายงานรายละเอียดกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์
ประจาเดือน มกราคม พ.ศ. 2565
สมาชิกกองทุน ยกยอดจากเดือนก่อน

12,601 คน

เข้าใหม่

39 คน

ลาออก

19 คน

เสียชีวิต

1 คน

สมาชิกกองทุนคงเหลือ
เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ ยกมา
บวก เงินกองทุนเพิ่มระหว่างเดือน
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมเป็น

12,620 คน
76,450,380.96 บาท
391,980.00 บาท
0.00 บาท
214,520.00 บาท
77,056,880.96 บาท

หัก จ่ายเงิน สวส (ผู้รับประโยชน์ 1 ราย)

120,000.00 บาท

จ่ายเงิน สวส (สมาชิก 8 ราย)

240,000.00 บาท

เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ ยกไป

76,696,880.96 บาท

หมายเหตุ ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ของสหกรณ์

66,696,880.96 บาท

เงินลงทุน (ตราสารด้อยสิทธิ TMB)

10,000,000.00 บาท

(สมาชิกกองทุนส่งเงินครบแล้ว มีจานวน 6,606 ราย)
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้รับประโยชน์) จานวน 1 ราย รวมเป็นจานวนเงิน 120,000.00 บาท
1. นางเสาวนีย์
จักรพิทักษ์
หน่วย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
120,000.00 บาท
จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สมาชิก) จานวน 8 ราย รวมเป็นจานวนเงิน 240,000.00 บาท
1. นายพีระ
สาเภาเงิน
หน่วย ม. นเรศวร
30,000.00 บาท
2. นายสิทธิชัย
ทองศรี
หน่วย ม. นเรศวร
30,000.00 บาท
3. นางเฉลียว
มีขา
หน่วย ม. นเรศวร
30,000.00 บาท
4. น.ส.สุรีย์
ชมพูพันธ์
หน่วย ม. นเรศวร
30,000.00 บาท
5. น.ส.ดุษฎี
รุ่งรัตนกุล
หน่วย ม. นเรศวร
30,000.00 บาท
6. นางจารัส
ปลากัดทอง
หน่วย ม. นเรศวร
30,000.00 บาท
7. น.ส.ทิพยวรรณ กิตติพร
หน่วย ม. นเรศวร
30,000.00 บาท
8. นางนุชนาฎ
ดีเจริญ
หน่วย ม. นเรศวร
30,000.00 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
SRINAKHARINWIROTE UNIVERSITY THRIFT AND CREDIT CO-OP LIMITED

สรุปรายงานกิจการประจาเดือน มกราคม พ.ศ. 2565
MONTHLY REPORTS JANUARY 2022
1.

จานวนสมาชิก

Membership

12,785 คน Persons

2.

จานวนสมาชิกสมทบ

Associate Membership

3.

จานวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้

Debtors who are members

4.

เงินสด

Cash

5.

เงินฝากในธนาคาร

Deposits in Banks

6.

เงินฝากในสหกรณ์อื่น

Deposits in other coops

4,463,810,085.40 บาท Baht

7.

เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ

Loans to members

5,245,359,765.81 บาท Baht

8.

เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นคงเหลือ

Loans to other coops

4,457,588,305.49 บาท Baht

9.

หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ

Shares of FSCT

127,000,000.00 บาท Baht

10

หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด

Shares of FTFC

81,000,000.00 บาท Baht

11

หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

Shares of FTSC

125,000.00 บาท Baht

12

หุ้นในบริษัทสหประกันชีวิต จากัด

Shares of SAHALIFE

13

เงินลงทุน

Total investment

2,443,000,000.00 บาท Baht

14

เงินฝากจากสมาชิก

Total deposit

9,558,074,702.69 บาท Baht

15

ทุนเรือนหุ้น

Share capital

6,852,486,500.00 บาท Baht

16

ทุนสารอง

Compulsory reserve

17

รายได้ ตั้งแต่ต้นปี

Income from interest & other

18

รายจ่าย ตั้งแต่ต้นปี

Expenses

19

รายได้ สูงกว่า รายจ่าย

Total income (Approximated)

165 คน Persons
6,676 คน Persons
732,318.68 บาท Baht
792,187,724.36 บาท Baht

57,250,000.00 บาท Baht

774,506,410.89 บาท Baht
43,856,186.59 บาท Baht
4,931,271.11 บาท Baht
38,924,915.48 บาท Baht

