
        สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก สอ.สธ.พท ทุกท่านครับ การดำาเนินงานของ สอ.สธ.พท ประจำาปี 2560 นี้ผ่าน

มา10 เดือนแล้วอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสิ้นสุดปีบัญชีแล้ว สมาชิกหลายท่านก็คงจะรอผลการดำาเนินกิจการในปีน้ี

และที่หลายคนรอคอยคือเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ครับ ก่อนถึงวันปิดบัญชี สอ.สธ.พท โดยผู้สอบบัญชีอนุญาต

ซึ่งปีนี้คือสำานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดพัทลุงจะเป็นผู้ดำาเนินการตรวจสอบ และจะสุ่มและส่ง

หนังสือให้สมาชิกยืนยันยอดการถือหุ้น หนี้และเงินฝาก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นี้ครับ เรามาทำาความ

เข้าใจและตรวจสอบผลประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำากัด กันนะครับ  

    หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม เป็นหลักการบริหารที่หลาย

หน่วยงานนำามาใช้ในการดำาเนินการไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชน เพราะหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการเพื่อ

การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสริมความเข้มแข็งและเป็นภูมิคุ้มกันต่อภาวะ

วิกฤติที่มีโอกาสเกิดขึ้น ทุกคนจะรับรู้ถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาให้เกิด

การยอมรับกันในสังคม 

     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำากัด ได้นำาหลักธรรมาภิบาลมาเป็นหลักการสำาคัญใน การดำาเนิน

การ ซึ่งมีองค์ประกอบสำาคัญ 6 ประการ คือ 

    1. หลักนิติธรรม คือ การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็น

ธรรม จนเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและทุกคนในองค์กร โดยทุกคนเต็มใจที่จะยึดถือและปฏิบัติร่วมกันอย่าง

เสมอภาคและเป็นธรรม 

   2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้อง เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้กับสมาชิกและทุก

คนในองค์กรให้ถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความขยันหมั่นเพียร การมีระเบียบวินัย 

เป็นต้น 

   3. หลักความโปร่งใส คือ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบ ความถูกต้อง

ได้ โดยสมาชิกและทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ตลอดจนมีระบบ การตรวจสอบและ

ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งจะทำาให้เกิดการไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทำาให้

องค์กรปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น

   4. หลักการมีส่วนร่วม คือ การทำาให้สมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงการดำาเนินกิจการ การเปิดโอกาส

ให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำาเนินกิจการ เพื่อให้เกิดความ

สามัคคีและความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นไปตามหลักการของสหกรณ์ 

   5. หลักความรับผิดชอบ คือ สมาชิกและทุกคนในองค์กรจะต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้ร่วมกันตามแผนกลยุทธ์ รับผิดชอบต่อข้อบกพร่องในหน้าที่และพร้อม

ที่จะปรับปรุงแก้ไขร่วมกันในทันทีเพื่อให้องค์กรประสบความสำาเร็จ 

การตรวจสอบผลประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำากัด



       6. หลักความคุ้มค่า คือ สมาชิกและทุกคนในองค์กรต้องตระหนักถึงความสำาคัญของทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

จำากัด ดังนั้น ในการบริหารจัดการจึงจำาเป็นต้องยึดถือความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจะต้องขอความร่วม

มือจากสมาชิกและทุกคนในองค์กรให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติและดาเนินการ 

หลักธรรมาภิบาลในเรื่องของความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมนั้น จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าสมาชิกขาดความรู้ ดังนั้น 

เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกในเรื่องการตรวจสอบผลประโยชน์ของตนเอง สอ.สธ.พท ขอนำา

เสนอวิธีการตรวจสอบผลประโยชน์ใน 3 เรื่อง คือ 

1. การตรวจสอบดอกเบี้ยเงินฝาก โดยมีหลักเกณฑ์ในการคำานวณ ดังนี้ 

   1.1 คำานวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน ถือว่าใน 1 ปี มี 365 วันเสมอ 

   1.2 นับวันที่เปิดบัญชี, ไม่นับวันที่ปิดบัญชี 

   1.3 นับวันที่ฝากเงิน, ไม่นับวันที่ถอนเงิน 

   1.4 นับวันที่คำานวณดอกเบี้ยสิ้นงวด 

   1.5 จำานวนเงินต้นเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการฝากเงินหรือถอนเงินหรือรับดอกเบี้ย 

   1.6 สูตรการคำานวณ คือ (เงินต้น คูณ อัตราดอกเบ้ีย คูณ จำานวนวันท่ีคิดดอกเบ้ีย) หาร 365 (จำานวนวันใน 1 ปี) 

   1.7 ใช้ทศนิยม 2 ตำาแหน่ง 

ตัวอย่าง การคำานวณดอกเบี้ยเงินฝาก คือ สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

3.25 ต่อปี 

เปิดบัญชีวันที่ 1 ม.ค.60 จำานวน 5,000 บาท    ฝากเงินวันที่ 1 ก.พ.60 จำานวน 50,000 บาท 

ถอนเงินวันที่ 1 มี.ค.60 จำานวน 5,000 บาท     คิดดอกเบี้ยสิ้นงวด 30 มิ.ย. 60 จำานวน ? 

ฝากเงินวันที่ 1 ส.ค.60 จำานวน 50,000 บาท    คิดดอกเบี้ยสิ้นงวด 31 ธ.ค. 60 จำานวน ? 

เงินต้นคงเหลือ 31 ธ.ค.60 จำานวน ?     คำานวณได้ดังนี้

รายการ เริ่ม ถึง จำานวนวัน ต้นเงิน ดอกเบี้ย หมายเหตุ

เปิดบัญชี

ฝาก 5,000

ถอน 5,000

ฝาก 50,000

1 ม.ค.60

1ก.พ. 60

1 มี.ค 60

30 มิ.ย.60

1 ส.ค. 60

1 ม.ค.60

1 ก.พ.60

1 มี.ค.60

30 มิ.ย.60

1 ส.ค.60

31 ธ.ค. 60

31 ธ.ค.60

31

29

121

32

152

365

5,000 บาท

55,000

50000

50,692.66

100,692.66

13.80

141.63

537.23

144.04

1,359.08

692.66 

ดบ30 มิย.60

1,503.12 ดบ 

31 ธ.ค.60

102,195.78

ยอดยกไป

ดังนั้น ดอกเบี้ยที่สมาชิกจะได้รับในวันที่ 30 มิ.ย.60 = 692.66 บาท 

ดอกเบี้ยที่สมาชิกจะได้รับในวันที่ 31 ธ.ค.60 = 1,503.12 บาท 

เงินต้นคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.60 = 102,195.78 บาท



       2. การตรวจสอบเงินปันผลประจำาปี

          การส่งทุนเรือนหุ้นหรือเงินสะสมรายเดือนนั้น สหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บจากสมาชิกทุกเดือนโดยหักจาก

เงินเดือน เช่น ค่าหุ้นประจำาเดือนธันวาคม สหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บในวันจ่ายเงินเดือนของสมาชิก ในระยะเวลา

ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม ที่ยังไม่ได้มีการชำาระค่าหุ้นที่ส่งวันสิ้นเดือนธันวาคมช่วงนี้จึงยังไม่ได้เงินปันผล 

แต่จะไปคิดตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นไป เมื่อ ชำาระทุนเรือนหุ้นเท่ากันทุกเดือนไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ก็

จะเห็นว่าในเดือนธันวาคมค่าหุ้นที่ชำาระเมื่อสิ้นเดือนก็ไม่ได้รับเงิน ปันผล(หรือดอกเบี้ย) เช่นกัน สำาหรับค่า

หุ้นประจำาเดือนธันวาคมนั้น สหกรณ์ฯ จะยกไปคิดเป็นหุ้นยกไปเมื่อสิ้นปี คิดเงินปันผลสำาหรับปีต่อไปให้เต็มปี 

(กลายเป็นหุ้นยกมาตามวิธีคิดเงินปันผลครั้งแรกข้างล่างนี้) ดังนั้น การส่งชำาระค่าหุ้นหรือเงินสะสมรายเดือน

ดังกล่าวที่จะได้เงินปันผลระหว่างปีจึงมีเพียง 11 เดือน คือส่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม สหกรณ์ฯ จะคิดเงินปันผล

ให้ 11 เดือน ส่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ คิดปันผลให้ 10 เดือน เรื่อยไป จนถึงเดือนพฤศจิกายนคิดให้เพียง 1 

เดือน เมื่อสมาชิกเข้าใจในชั้นนี้แล้ว ก็จะได้อธิบายต่อไปว่า การคิดเงินปันผลนั้น สหกรณ์ฯ คิดเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนแรก คิดจากค่าหุ้นยกมาจากปีก่อน (รวมถึงสิ้นเดือนธันวาคม) ตอนที่สอง คิดจากการส่งค่าหุ้นระหว่างปี 

(หรือรายเดือน) อีกครั้งแล้วนำายอดที่คิดได้ มารวมกัน ก็จะได้เป็นยอดเงินปันผลทั้งหมดที่จะได้รับในปีนั้น

 มีหลักเกณฑ์ในการคำานวณ คือ 

  2.1 คำานวณเงินปันผลเป็นรายวัน ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ยอดยกมาจากปีก่อน (31ธ.ค59. – 30 พย 60)

  2.2 คำานวณจากมูลค่าหุ้นยกมา ณ 31 ธ.ค. 59 และมูลค่าที่เพิ่มขึ้นประจำาเดือน 

  2.3 ใช้ทศนิยม ๒ ตำาแหน่ง 

  2.4 สูตรการคำานวณ = (มูลค่าทุนเรือนหุ้น คูณ อัตราเงินปันผล คูณ จำานวนวันท่ีคิดปันผล) หาร 365 (จำานวนวันใน 1 ปี) 

ตัวอย่าง การคำานวณเงินปันผล คือ อัตราดอกเงินปันผลร้อยละ 7 ต่อปี มีทุนเรือนหุ้นยกมา ณ 31 ธ.ค.59 

จำานวน 100,000 บาท เดือน ม.ค. 60 –  เม.ย. 60 ส่งหุ้นรายเดือน ๆ ละ 2,000 บาท เดือน พ.ค.60 – ส.ค.

60 ส่งหุ้นรายเดือน ๆ ละ 5,000 บาท ก.ย.60 – พ.ย.60 ส่งหุ้นรายเดือน ๆ ละ 4,000 บาท รับเงินปันผล

ประจำาปี 2560 ดังนี้

ที่ รายการ เดือน มูลค่าหุ้น การคำานวณ เงินปันผล

1 ทุนเรือนหุ้นยกมา 31 ธ.ค.59 100,000 =(100,000 x 7% x 365)/365 7,000.00 

2 หักเงินเดือน 31 ม.ค.60 2,000 =(2,000 x 7% x 334)/365 128.11 

3 หักเงินเดือน 28 ก.พ.60 2,000 =(2,000 x 7% x 306)/365 117.37 

4 หักเงินเดือน 31 มี.ค.60 2,000 =(2,000 x 7% x 275)/365 105.48 

5 หักเงินเดือน 30 เม.ย.60 2,000 =(2,000 x 7% x 245)/365 93.97 

6 หักเงินเดือน 31 พ.ค. 60 5,000 =(5,000 x 7% x 214)/365 205.21 

7 หักเงินเดือน 30 มิ.ย. 60 5,000 =(5,000 x 7% x 184)/365 176.44

8. หักเงินเดือน 31 ก.ค. 60 5,000 =(5,000 x 7% x 153)/365 146.71

9. หักเงินเดือน 31 ส.ค.60 5,000 =(5,000 x 7% x 122)/365 111.99 

10. หักเงินเดือน 30 ก.ย.60 4,000 =(4,000 x 7% x 92)/365 70.58



       

ที่ รายการ เดือน มูลค่าหุ้น การคำานวณ เงินปันผล

11. หักเงินเดือน 31 ต.ค.60 4,000 =(4,000 x 7% x 61)/365 46.79

12. หักเงินเดือน 30 พ.ย.60 4,000 =(4,000 x 7% x 30)/365 23.01 

รวมเงินปันผลประจำาปี 2560 8,230.66

ซื้อหุ้นพิเศษ จำานวนเงิน 200,000.00 บาท  วันที่  10  ตุลาคม  2560 จำานวน 82 วัน

200,000*7/100*82/365  =  3,145.20 บาท

 ดังนั้น สมาชิกจะได้รับเงินปันผลประจำาปี 2560 จำานวน 8,230.66+3,145.20 = 11,375.86  บาท

        3. การตรวจสอบเงินเฉลี่ยคืนประจำาปี 

เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่สหกรณ์ฯ คิดคำานวณเฉลี่ยจากดอกเบี้ยที่สมาชิกชำาระให้สหกรณ์ฯ ระหว่างปีในการกู้

เงินจากสหกรณ์ฯ ยอดดอกเบี้ยที่ชำาระให้สหกรณ์ฯ ทั้งหมด ดูจากใบรับเงินประจำาเดือนธันวาคมของปี เมื่อ      

สหกรณ์ฯ พิจารณาจัดสรรกำาไรสุทธิและได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ใหญ่ แล้วก็จะคำานวณและแจ้งให้สมาชิก

ทราบว่า ในปีนี้จะเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยให้ร้อยละเท่าใด

มีหลักเกณฑ์ในการคำานวณ คือ 

  3.1 คำานวณจากดอกเบี้ยที่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ ตั้งแต่ 1 ม.ค. –31ธ.ค.60

  3.2 คำานวณเงินเฉลี่ยคืน ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค. – ธ.ค.ของทุกปี 

  3.3 ใช้ทศนิยม 2 ตำาแหน่ง 

  3.4 สูตรการคำานวณ = ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมทั้งสิ้น คูณ อัตราเงินเฉลี่ยคืน ตามที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

ตัวอย่าง การคำานวณเงินเฉลี่ยคืน คือ สมาชิก มีหนี้เงินกู้สามัญ 500,000 บาท และหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน จำานวน 

40,000 บาท ปี 2560 ชำาระหนี้เงินกู้ให้แก่ สอ.สธ.พท  ตั้งแต่เดือน ม.ค.60 – ธ.ค.60 ดังนี้

ที่ ประเภทเงินกู้ เงินต้น ดอกเบี้ย รวม 

1. เงินกู้สามัญ 60,000 20,000 80,000 

2. เงินกู้ฉุกเฉิน 40,000 1,000 41,000 

รวม 100,000 21,000 121,000 

ถ้าหากอัตราเงินเฉลี่ยคืนตามที่ประชุมใหญ่อนุมัติ ให้ปี 2560 ประกาศจ่ายอัตราเฉลี่ยคืนร้อยละ 13 ต่อปี 

วิธีการคำานวณ คือ (20,000 + 1,000) x 13% = 2,730   ดังนั้น สมาชิกจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนประจำาปี 2560 

จำานวน 2,730 บาท 

     สมาชิกสามารถตรวจสอบการคำานวณดอกเบี้ยเงินฝากได้จากรายการในสมุดคู่ฝากของสมาชิก สามารถ

ตรวจสอบการคำานวณเงินปันผลและเฉลี่ยคืนได้จากรายการทุนเรือนหุ้นและการชำาระหนี้ในใบเสร็จรับเงิน หรือ

ระบบข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์ของ สอ.สธ.พท  www.skpt-coop.com

     การตรวจสอบข้อมูลผลประโยชน์ของตนเอง ถือว่าเป็นการรักษาและปกป้องสิทธิของตนเอง และเพื่อให้

รู้ความเคลื่อนไหวทางการเงินของตนเองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการใช้ชีวิตให้ถูกต้อง นอกจากนี้ยัง

เป็นการช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาด เพื่อให้เกิด การปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องด้วย

บรรณาธิการ : นายบัญชา ทองขุนดำา 

กองบรรณาธิการ : คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
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