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 สวัสดีเพื่อนสมาชิกสหกรณออมสินทุกทานครับ พบกันอีกเชนเคยกับวารสารสหกรณ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสื่อกลางของสหกรณที่

จะนำเอาขอมูลขาวสารตลอดจนกิจกรรมตางๆ ในแวดวงสหกรณออมสินมายังสมาชิกสหกรณออมสินทุกทาน ใหไดรับทราบขาวคราวกัน

นะครับ สำหรับตอนนี้ถือเปนไตรมาสที่ 2 ของป 2560 และเปนวารสารฉบับที่ 2 ของป 2560 แลวนะครับ โดยทุกทานที่เปนสมาชิก

สหกรณและเปนพนักงานของธนาคารออมสินอยูในปจจุบัน คงนั่งอานวารสารและยิ้มอยางมีความสุขกันอยางแนนอน เนื่องจากทุกทาน

คงจะไดรับโบนัสของป 2559 กันเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งปนี้การจายโบนัสในครั้งแรกถือวาไดรับกันเปนกอบเปนกำกันเลยทีเดียว และ 

รอรอบที่สองกันอีกนะครับ แตสำหรับสมาชิกสหกรณในสวนของพนักงานบำนาญนั้นไมไดรับโบนัสในครั้งนี้ จะมีก็เพียงพนักงานบำนาญที่

เพิ่งเกษียณอายุราชการในป 2559 ที่ผานมา จำนวน 9 เดือน ขอแสดงความยินดีและดีใจกับทุกทานดวยนะครับและขอใหสมาชิกทุกทาน

บริหารเงินใหสมดุลเหมาะสมและใชชีวิตกันอยางมีความสุขกันนะครับ และอยาลืม ถามีเงินคงเหลือจากการจับจายใชสอย เอย ใชหนี้ 

บางสวนไปแลว ก็มาเก็บออมฝากเงินกับสหกรณออมสินกันดวยนะครับ เพราะนอกจากจะไดรับผลตอบแทนและดอกเบี้ยที่สูงแลว ยังได

รับการยกเวนไมตองเสียภาษีอีกดวย ขาวดีอีกเรื่องก็คือการเปดรับสมัครขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมสิน ประจำป 

2560 ซึ่งจะมีการมอบใหบุตรของสมาชิกตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี โดยสมาชิกทุกทานสามารถดูรายละเอียดและดาวน

โหลดใบสมัครไดจาก Website ของสหกรณที่ www.gsb-coop.comหรือโทรสอบถามไดที่หมายเลขโทรศัพท 0 2299 8267 และยื่น 

ใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ซึ่งการคัดเลือกผูที่จะไดรับทุนการศึกษาในครั้งนี้ สหกรณจะมีคณะกรรมการ

สักขีพยานและใชวิธีการคัดเลือกดวยระบบคอมพิวเตอรสวนจะเปนวันไหนนั้นจะไดมีการประชาสัมพันธใหทราบนะครับ ก็อยาลืม ใชสิทธิ์

ยื่นกันแลวกันนะครับ สำหรับสมาชิกที่มีบุตรอยูตามเกณฑของสหกรณกันนะครับ  

 อีกเรื่องก็คือ กิจกรรมโครงการ “ปฏิบัติธรรมเจริญปญญาวันอาสาฬหบูชา” ใหกับสมาชิกสหกรณออมสิน ในวันที่ 8-9 

กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมธนาคารออมสิน วัดตาลเจ็ดยอด อ.สามรอยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปดรับสมัคร จำนวน  

100 ทาน โดยเปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ก็ถือเปนกิจกรรมดีๆ ที่อยากใหสมาชิกทุกทานไดมีโอกาสไป

ปฏิบัติธรรมกันในครั้งนี้ครับ มีอยูอีกเรื่องที่ผมลืมบอกทานสมาชิกทุกทาน ซึ่งเรื่องนี้ถือเปนเรื่องที่ดีที่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ

พยายามที่จะทำเพื่อสมาชิก นั้นก็คือการจัดใหมีการสัมมนาคณะกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณออมสินในหัวขอเรื่อง “9 เพื่อ 9 พลัง 

กาวที่มั่นคงและความซื่อตรงที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ณ จ.กาญจนบุรี โดยสหกรณไดเชิญวิทยากรผูบรรยายที่เชื่อวา 

ทุกทานรูจักกันเปนอยางดี ทานนั้นก็คือ คุณแทนคุณ  จิตตอิสระ คงไมตองกลาวถึงเกียรติประวัติของวิทยากรผูนี้ใหมากมาย เพราะทาน

เปนถึงอดีต สส. เปนวิทยากรอาจารยผูบรรยายใหกับมหาวิทยาลัยตางๆ มากมาย ทานไดใหเกียรติมาบรรยายและรวมเดินทางไปกับ 

คณะผูเขารวมสัมมนาดวยรถตูจากรุงเทพฯ ไปยัง จ.กาญจนบุรี กับพวกเราอยางเปนกันเอง และผมเชื่อวาคณะกรรมการและเจาหนาที่

ของสหกรณเอง คงไดรับประโยชนจากการสัมมนาในครั้งนี้ไมมากก็นอยอยางแนนอน ซึ่งตัวผมเองก็ไดมีโอกาสเขารวมสัมมนาในครั้งนี้ดวย

ขอยืนยันครับ ซึ่งจากการสัมมนาดังกลาวก็จะสงผลไปยังสมาชิกในเรื่องของการไดรับการบริการที่ดีมีคุณภาพจากเจาหนาที่ของสหกรณ 

ซึ่งถือเปนการพัฒนาไปอีกกาวหนึ่งของสหกรณเพื่อสมาชิก รวมทั้งการเตรียมการของสหกรณในเรื่อง “เกณฑการกำกับดูแลกิจการของ

สหกรณออมทรัพยของธนาคารแหงประเทศไทย” โดยทานรองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณฯ คุณวุฒิพงษ  ภิรมยาภรณ ผูชวย 

ผูอำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมของสหกรณที่จะตองศึกษาขอมูลเพื่อปรับตัวเองให

พรอมกับหลักเกณฑกำกับดูแลของ ธปท. อยางหลีกเลี่ยงไมไดและเตรียมการเพื่อใหทั้งสหกรณเอง สมาชิกเอง ไดรับผลกระทบใหนอย

ที่สุด โดยไมใหเกิดความเสียหายและเปนไปตามหลักเกณฑของ ธปท. ดวยในการนี้ ไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องดังกลาว 

ทั้งจากทานที่ปรึกษา คณะกรรมการ เจาหนาที่ ก็ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ดวย ซึ่งถือเปนประโยชนอยางมาก ทายที่สุดนี้  

ขอแนะนำบทความของวารสารสหกรณฉบับนี้ในหัวขอเรื่อง “ทุกปญหานี้มีทางออก” โดยคุณณโรจน  ทองยั่งยืน ซึ่งเปนบทความที่นา

สนใจสำหรับสมาชิก นอกเหนือจากคอลัมนและเนื้อหาเดิมๆ ก็อยากใหสมาชิกทุกทานไดมีโอกาสรับทราบกันนะครับ จะไดนำเอาความรู

ตางๆ ไปใชในชีวิตประจำวัน พรอมทั้งเรื่องราวอื่นๆ ที่นาสนใจอีกหลายๆเรื่อง สวนฉบับนี้ตองขอกลาวคำวา “สวัสดี” โชคดีมีความสุขกัน

ทุกทานนะครับ!  
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สวัสดีครับ พบกับฉบับนี้เป�นฉบับแรกนะครับ 
 กอนอื่นขอแนะนำตัวกันสักนิดกอน ผม ณโรจน ทองยั่งยืน ปจจุบัน เปน ชอข.วิเคราะหสินเชื่อ เขตพระโขนง (เดิม ชอข.

บริหารหนี้ เขตมีนบุรี) ที่หลายคนอาจคุนเคยกันนะครับสวนตัวผมอยูแวดวงสินเชื่อและบริหารหนี้ มาตั้งแตสมัยเปนลูกจาง ก็เลย

ทำใหพอมีประสบการณมาแลกเปลี่ยนใหพี่ๆนองๆ สมาชิก ผานคอลัมภ “บริหารเงินที่มี บริหารหนี้ใหเปน” ซึ่งฉบับนี้เปนฉบับแรก 

ผมก็มีเกร็ดบริหารหนี้เล็กๆมาฝากกันนะครับ 
 

ทุกป�ญหาหนี้มีทางออก By. ณโรจน� 
 “ไมมีหนี้ ไมมีเครดิต แตถามีหนี้แบบไมยั้งคิด เครดิตอาจไมมี” คำกลาวนี้ สะทอนใหเห็นเลยนะครับ วาปญหาหนี้สิน 

เปนปญหาใหญของคนสมัยนี้จริง ๆ การที่เรากูงายๆ ก็ทำใหเปนหนี้แบบงายๆ เชนกัน วันนี้มาดูกันครับวาเมื่อเปนหนี้แลว เราจะมี

วิธีแกไข หรือจัดระบบการเงินของเราไดอยางไรกันบาง 

 1. ลดคาใชจาย หากสังเกตวาเราเริ่มมีรายไดไมพอใช เราตองรีบหาทางแกไขแลวครับ โดยการลดคาใชจายที่ไมจำเปน

ออกใหมากที่สุดเทาที่จะทำได ใชทุกอยางเทาที่จำเปนตองใช เชน คาไฟฟา คาน้ำ คาของอุปโภค-บริโภคตางๆ เราไมสามารถ 

ลดสวนนี้ไดมาก จึงถึงเวลาที่ตองลดคาใชจายดานบันเทิง อาหารหรูหรา ทองเที่ยว ใหดวนที่สุดครับ  

 2. สรางรายได ในเมื่อรายไดเริ่มไมพอใชขึ้นเรื่อยๆ เราก็ตองหาอะไรทำสักอยางเพื่อเสริมรายไดสักหนอย เชน อาจจะ 

หางาน Part-time ทำ อาชีพเสริม หรือทำงานนอกเวลาที่ไมสงผลกระทบตองานประจำ เพื่อหารายไดเขามาเพิ่มครับยิ่งสมัยนี้มี

หลายชองทางมากมาย เชน ขายของตามเทศกาลตางๆ หากไมสะดวกก็หาสินคามาขายออนไลนไดอีกดวยนะครับ 

 3. หยุดกอหนี้เพิ่ม นี่คือสิ่งสำคัญอยางยิ่งเลยครับ ในเมื่อเราเปนหนี้อยูแลว ก็ตองหยุดกอหนี้เพิ่ม เพราะถาตองจาย 

ทั้งเจาหนี้เกา และเจาหนี้ใหม รับรองเลยวาแยแนๆ!! บางคนอาจจะใชวิธีการกดเงินสดจากบัตรเครดิตใบหนึ่งไปเพื่อไปจายหนี้ 

อีกใบ หรือใชพวกหนี้นอกระบบ อยาไดทำนะครับ เพราะหนี้ที่มีจะกลายเปนหนี้กอนโตที่ยากจะชำระคืนอีกดวย  

 4. งดใชบัตรเครดิต ปกติหากเราใชบัตรเครดิตในการจายคาสินคาและบริการตางๆ เพราะสะดวกสบาย ไมตองพกเงินให

หนักกระเปา แตถาเราไมสามารถชำระบิลเรียกเก็บเงินไดเต็มจำนวน แบบนี้ก็เทากับสรางหนี้บัตรเครดิต ทำใหตัวเองมีหนี้มากกวา

เดิม ถาเทียบกับการใชเงินสด เวลาเราจาย จะทำใหรูวาเงินในกระเปามันหายไปในทันที เห็นกับตาเลยวา เราใชเงินไปแลวเทาไหร

ซึ่งจะทำใหเรารูสึกวาไมคอยอยากจะจายอะไรที่ไมจำเปน หรือทำใหตองคิดเยอะกวาเดิม แบบนี้ก็จะไดระมัดระวังในการใชจาย

มากขึ้นครับ 

 5. รีไฟแนนซชวยได หากเราใชหนี้ไมไหวจริงๆ มันมีมากเหลือเกิน การรีไฟแนนซก็เปนอีกวิธีที่ชวยได  โดยการเจรจากับ

ผูใหกูรายใหม หรือรายเดิม ทำการรวมยอดหนี้ทั้งหมดไวในกอนเดียว จะมีหลักทรัพยค้ำประกันหรือไมก็ได ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของ 

ผูกู แตเราตองพจิารณาคาใชจายและคาเสยีเวลาในการขอรไีฟแนนซดวยวา คุมคา หรอืสามารถลดภาระตอเดอืนไดมากนอยแคไหน 

 6. ขอประนอมหนี้เจรจาขอผอนผันกับเจาหนี้  เพราะจริงๆแลวสถาบันการเงินหรือเจาหนี้ไหนๆ ก็อยากใหเราคืนเงิน 

จนครบจำนวนกันทั้งนั้น ถาเราเขาไปเจรจาโดยขอลดเงินงวด ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ยังไงเขาก็ยอมใหเราประนอมหนี้แนนอน

ครับ เพราะอยางนอยเราก็ไดแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจจะชดใชหนี้ใหเห็น เจาหนี้เองก็ไมอยากใหเราเปนหนี้เสีย หรือหนี้สูญหรอก

ครับ 

 7. วางแผนการเงิน พอลองคิดๆ ดูแลว ที่เราเปนหนี้ อาจเปนเพราะเราไมเคยวางแผนการเงินหรือเปลา? แบบนี่ก็ไมได

ยากเลยครับ แคเราตองแบงเงินรายไดของเราเปนสวนๆ โดยแบงเปน เงินสำหรับการใชจายเงินสำหรับการออม เงินสำหรับการ 

ใชจายก็สามารถแบงออกเปน คาใชจายจำเปน กับ คาใชจายยืดหยุน ซึ่งตรงนี้ถาเราใชไมหมด เราก็สามารถเอาไปไวตรงสวน 

เงินออมไดดวยครับ  

 หากใครกำลังเปนหนี้ก็อยาเพิ่งทอกันนะครับ ลองนำวิธีเหลานี้ไปใช รับรองปลดหนี้ไดไมชาก็เร็วอยางแนนอนครับ 

ºÃÔËÒÃà§Ô¹·ÕèÁÕ ºÃÔËÒÃË¹ÕéãËŒà»š¹ 



www.gsb-coop.com ขาวสารสหกรณออมสิน 
มีนาคม - เมษายน 2560 7 

ÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ 

“โครงการเยี่ยมเยียนผู�ประสบอุทกภัย ภาค 4 , 16 , 17 , 18” : โครงการเยี่ยมเยียนผู�ประสบอุทกภัย  
ภาค 4 , 16 , 17 , 18 เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม 2560  

สหกรณ�เดินทางเยี่ยมเยียนสมาชิกที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ดังกล�าว  
และมอบเงินช�วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร�อน 
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ÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ 

“โครงการสัมมนา คณะกรรมการดำเนินการ ผู�ตรวจสอบกิจการ และเจ�าหน�าที่สหกรณ�” :  
เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 สหกรณ�จัดโครงการสัมมนา  

เรื่อง “9 เพื่อ 9 พลังก�าวที่มั่นคง ความซื่อตรงที่ยั่งยืน” 
โดยคุณแทนคุณ จิตต�อิสระ วิทยากร และ เกณฑ�การกำกับดูแลกิจการสหกรณ�ออมทรัพย� 

ของธนาคารแห�งประเทศไทย  โดยคุณวุฒิพงษ� ภิรมยาภรณ� วิทยากร 
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ÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ 
สัมมนาสมาชิก โครงการ  “รู� รักษ� สหกรณ�” 

 

ภาค 8 : วันที่ 8 เมษายน 2560 ณ  Park Hotel จ.เชียงใหม� 

ภาค 9 : วันที่ 9 เมษายน 2560 ณ  ลักษวรรณ รีสอร�ทจ.เชียงราย 
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¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂ·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÃ‹Ò§¡ÒÂ 
 

กรณีสุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถเลือกประเภทการออกกำลังกายไดดังตอไปนี้ 
 

สปนนิ่ง เปนการออกกำลังกายที่หนักและเหมาะสมกับผูที่มีสุขภาพรางกายและกลามเนื้อที่แข็งแรงพอ การออกกำลังกาย

แบบสปนนิ่งนั้น ผูออกกำลังกายจะตองมีสภาพรางกายที่พรอม เพราะจะมีการเรงอัตราความเร็วและการผอนความเร็วอยู

แทบตลอดทั้งคลาสการสปนนิ่ง 
 

พิลาทีส เปนการบริหารรางกายที่ตองใชความแข็งแรงของกลามเนื้อและขณะที่เลนพิลาทีส ผูเลนจะตองควบคุมกลามเนื้อ

ไดเปนอยางดีเนื่องจากอาจเกิดความผิดพลาดจากการเลนได เพราะการเลนพีลาทิสคอนขางจะผาดโผนนิดหนอย 
 

คิกบอกซิ่ง ถือเปนการออกกำลังกายที่ชวยเบิรนไขมันไดเปนอยางดี เพราะเปนการออกกำลังกายที่ผสมผสานระหวาง 

การชกมวยผสมกับการคารดิโอ จึงทำใหหัวใจและปอดทำงานคอนขางหนักระหวางการออกกำลังกาย  

 

กรณีเปนผูเริ่มตนการออกกำลังกายหรือผูที่กำลังฟนฟูสภาพรางกายจากอาการบาดเจ็บ 

สามารถเลือกประเภทการออกกำลังกายไดดังตอไปนี้ 
 
การปนจักรยาน เปนการออกกำลังกายที่ชวยซัพพอรทสำหรับผูที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเขาไดเปน 

อยางดี เพราะการปนจักรยานจะไมเกิดแรงกระแทกตอหัวเขาหรือขอตอที่หนักเหมือนกับการวิ่ง 
 

พายเรอื ในกรณทีีม่อีาการบาดเจบ็บรเิวณชวงลางของรางกาย เชน หวัเขา, สะโพก, ขอเทา สามารถเลอืกการออกกำลงักาย 

ดวยการพายเรือ โดยการพายเรือจะเนนออกกำลังกายชวงบนของรางกาย 
 

การวายน้ำ น้ำจะชวยพยูงรางกายและชวยแรงตานทานที่เกิดขึ้นกับรางกายไดเปนอยางดี อีกทั้งน้ำยังชวยลดแรงกระแทก

ที่จะเกิดขึ้นจากการออกกำลังกายไดดีดวย การออกกำลังกายในน้ำแบบคารดิโอจะชวยใหการออกกำลังกายของผูที่

ตองการฟนฟูสภาพรางกายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

กรณีน้ำหนักเกินมาตรฐาน 
 

โยคะหรือแอโรบิกแบบแรงกระแทกต่ำ เพราะน้ำหนักของผูที่มีรางกายอวนเปนตัวแปรสำคัญที่จะใชเลือกประเภทการ

ออกกำลังกาย โดยการออกกำลังแบบโยคะหรือการออกกำลังกายแบบแอโรบิคแบบแรงกระแทกต่ำจะชวยลดอาการ

บาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นจากการออกกำลังกายไดดี 
 

แอโรบกิในนำ้ ชวยบรหิารหวัใจของผูทีม่รีางกายอวนไดเปนอยางด ี อกีทัง้แรงตานทีเ่กดิขึน้กพ็อเหมาะกบัการออกกำลงักาย 

ดวย  

 

¡ÒÃàÅ×Í¡»ÃÐàÀ·¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂãËŒàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊÀÒ¾Ã‹Ò§¡ÒÂ¨Ðª‹ÇÂÅ´ÍÒ¡ÒÃºÒ´à¨çº·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ä´Œ 
ËÅÑ§¨Ò¡¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂ¹Ð¤Ð àÅ×Í¡»ÃÐàÀ·¡ÕÌÒãËŒàËÁÒÐÊÁáÅÐËÁÑè¹ÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂà»š¹»ÃÐ¨Ó 

ÃÑºÃÍ§Ç‹ÒÊØ¢ÀÒ¾´Õ·Óä´Œ äÁ‹ÂÒ¡àÅÂÅ‹Ð¤‹Ð 
 

                         ขอมูลจาก ศาลาปญญา (http://www.salapanya.com) 

à¡Ãç´¤ÇÒÁÃÙŒ 

การชกมวยผสมกับการคารดิโอ จึงทำใหหัวใจและปอดทำงานคอนขางหนักระหวางการออกกำลังกาย  

 เปนการออกกำลังกายที่ชวยซัพพอรทสำหรับผูที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเขาไดเปน 

¡ÒÃàÅ×Í¡»ÃÐàÀ·¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂãËŒàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊÀÒ¾Ã‹Ò§¡ÒÂ¨Ðª‹ÇÂÅ´ÍÒ¡ÒÃºÒ´à¨çº·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ä´Œ 

                         ขอมูลจาก ศาลาปญญา (http://www.salapanya.com) 
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                                                                                28 ก.พ. 60                   31 มี.ค. 60 
แหลงใชไปของเงินทุน 
 สินทรัพย  
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 85,244,698.58 210,136.35 
 เงินลงทุนระยะสั้น  1,720,095,760.73 2,020,671,103.20 
 เงินลงทุนระยะยาว  4,400,000.00 4,400,000.00 
 ลูกหนี้เงินใหสมาชิกกูสุทธิ 10,949,947,301.01 11,026,303,738.54 
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 19,247,948.16 26,165,983.95 
 ครุภัณฑ อุปกรณสุทธิและสินทรัพยอื่น 7,752,667.36 7,702,647.74 
  รวมสินทรัพย 12,786,688,375.84 13,085,453,609.78 
  
แหลงที่มาของเงินทุน  
 หนี้สินและทุน 
 เจาหนี้-ตั๋วสัญญาใชเงิน 0.00 0.00  
 เงินรับฝาก-ออมทรัพย 177,877,943.63 151,899,973.80 
 เงินรับฝาก-ออมทรัพยพิเศษ 7,486,738,001.51 7,759,225,704.75 
 เจาหนี้-เงินกูยืม และหนี้สินอื่นๆ 133,865,005.27 116,314,754.24 
  รวมหนี้สิน 7,798,480,950.41 8,027,440,432.79 
  
 ทุนเรือนหุน  4,607,711,350.00 4,650,996,520.00   
 ทุนสำรองและทุนสะสมตามขอบังคับและอื่นๆ 338,247,001.83 337,567,001.83 
 ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก 9,555,000.00 9,190,000.00 
 กำไรสุทธิ  32,694,073.60 60,259,655.16 
  รวมหนี้สินและทุนของสมาชิก 12,786,688,375.84 13,085,453,609.78 
  
 ดอกเบี้ยรับเงินใหสมาชิกกู 91,181,358.45 140,506,003.82  
 ดอกเบี้ยรับเงินลงทุน 3,611,301.37 6,000,000.00 
 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก  3,905,920.65 6,637,450.50 
 รายไดอื่นๆ  339,162.60 365,929.14 
  รวมรายได 99,037,743.07 153,509,383.46 
  
 ดอกเบี้ยจาย  40,338,000.20 62,150,568.52 
 คาใชจายในการดำเนินงาน 26,005,669.27 31,099,159.78 
  รวมคาใชจาย 66,343,669.47 93,249,728.30 
  กำไรสุทธิ 32,694,073.60 60,259,655.16 

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

งบการเงิน (อยางยอ) 

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 



สหกรณกาวไกล พรอมรับใชสมาชิก 
สิ่งตีพิมพ 

ตู� ป.ณ.205  สามเสนใน  พญาไท  กรุงเทพฯ 10400  โทร.02-299-8265-8  Fax 02-278-0090 

ºÍ¡¡Å‹ÒÇ...·ŒÒÂàÅ‹Á

ชำระคาไปรษณียากรแลว 

ใบอนุญาตที่ 92/2536 

ปทจ.สามเสนใน 


