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เนื่องในวาระข้ึนป ใหม  2564  คณะกรรมการดำเนินการ  ชุด ท่ี 41  ไดนำกระเชาเขารวมอวยพรปใหม ผูบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน  คณะกรรมการท่ีปรึกษา  ผูใหความอนุเคราะห  และผูมีอุปการะคุณกับสหกรณฯ ดังนี้           

                                                                      

       
                           นางพัชนีย์   ศรีวิริยาภรณ์                                                            นายภาสกร   เลาหวณิช                                        นายกฤษฎิพงศ์    อร่ามรุ่งทรัพย์   
                    ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์                                  หัวหน้างานตรวจบญัชีสหกรณ์ขอนแก่น                                เจ้าพนักงานทีด่ินจังหวดัขอนแก่น                          

                                                                                                             
                       นายสุรชัย   อิงสถิตธนวันต์                                          นายสถิต   แก้วบุดตา                                     นางยุพา   เศรษฐจรรยา  
             ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1                                 ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที ่                                นักวิชาการเงินและบัญชี  กองคลัง มข.                       

************************************************************************** 

 
               

                เน่ืองดวยในขณะน้ีไดมีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID 19) รอบใหมขึ้น

ทั่วประเทศและทั่วโลก  

                ดังน้ัน เพ่ือเปนไปตามนโยบายเฝานระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID 19) 

สหกรณจึงขอเลื่อนการประชุมใหญสามัญประจำป 2563  ออกไปเปนระยะไมเกิน 150 วัน 

 

  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวริิยะกลุ   
   อธิการบดีมหาวทิยาลัยขอนแก่น                                                       

ฉบับประจําเดือน 1-15 มกราคม  2564 

สหกรณ อวยพรปใหม 2564 ผูบริหาร มข. และคณะกรรมการที่ปรึกษา และผูมีอุปการคุณกับสหกรณ 

แจ้งเล่ือนการประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2563  

บรรณาธกิารข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

http://www./


             

 

 

 

ผลการดําเนินงานในเดอืน ธันวาคม 2563  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ  ปี 2562  ดังน้ี 
         ปี 2563   ปี 2562 
         (บาท)   (บาท) 
1.จํานวนสมาชิก        8,012 ราย  7,845 ราย 
2.เงินให้กู้แก่สมาชิก 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– สามญั   2,079,508,111.78 
 ลูกหน้ีเงินกู้ – พิเศษ      795,981,581.85 
 ลูกหน้ีเงินกู้ – ฉุกเฉิน      683,857,148.38  3,559,346,842.01  3,306,436,223.10 
3.เงินกู้จากสถาบันการเงิน                   - 
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร    - 

 มหาวิทยาลยัขอนแก่น                   -                -                             - 
4.ทุนเรือนหุ้น          1,900,475,670.00    1,760,384,316.75 
5.เงินรับฝากจากสมาชิก                   
 เงินรับฝากออมทรัพย ์     63,509,650.21 
 เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ               1,585,139,983.27 
               เงินรบัฝากทวีสิน                                                        4,910,000.00                
               เงินรับฝากประจำ 12 เดอืน                             50,523,483.07 

 เงินรับฝากประจาํ 24 เดือน                  316,107,427.92                        2,020,190,544.47  1,676,212,856.16  
6.รายได้               25,585,536.97      24,871,791.35 
7.รายจ่าย                               47,156,615.95       42,701,449.58 
8.รายได้สูงกว่ารายจ่าย                                          (21,571,078.98)                   (17,829,658.23)  
 บวก ยกมา                           144,308,422.29        149,431,292.79  

 รายได้สูงกว่ารายจ่าย            122,737,343.31      131,601,634.56 

                ประมาณการรายได้สุทธิ                                                                                        122,737,343.31            
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ในทุกๆส้ินปบัญชี โดยสวนใหญสมาชิกจะโทรศัพทเขามาสอบถามสหกรณฯ เกี่ยวกับการจายเงินปนผลและเฉล่ียคืน กันเปนประจำ  

ดังนั้น  สหกรณฯจึงขอแจงวิธกีารคำนวณเงินปนและเฉล่ียคืนใหสมาชิกไดลองไปคำนวณกนั  เพือ่ท่ีสมาชิกจะไดทราบยอดกันอยางคราวๆ ดังนี ้

ตัวอยาง (1).วิธีการคำนวณเงินปนผล  ในอัตรา 5.00 %  

สมาชิกมีหุนยกมาจาก ป 2562  จำนวน 18,000 หุน  เปนเงิน 180,000  บาท   

           นำมาคำนวณเงินปนผล ไดดังนี้  180,000   X   5.00%    =  9,000.00  บาท                                                  

                                            ในป 2563 สมาชิกสงคาหุนเดือนละ 2,000 บาทนำมาคำนวณตามระยะเวลา ไดดังน้ี 

เดือน คาหุน 

ราย

เดือน 

วิธีการคำนวณ 

เงินปนผล 

เงินปน 

ผลท่ี

ไดรับ 

เดือน คาหุน 

ราย

เดือน 

วิธีการคำนวณ 

เงินปนผล 

เงินปน 

ผลท่ีไดรับ 

ม.ค. 2,000 2,000 x 5.00% x 11/12 91.67 ก.ค. 2,000 2,000 x 5.00% x 5/12 41.67 

ก.พ. 2,000 2,000 x 5.00% x 10/12 83.34 ส.ค. 2,000 2,000 x 5.00% x 4/12 33.34 

มี.ค. 2,000 2,000 x 5.00% x  9/12 75.00 ก.ย. 2,000 2,000 x 5.00% x 3/12 25.00 

เม.ย. 2,000 2,000 x 5.00% x  8/12 66.67 ต.ค. 2,000 2,000 x 5.00% x 2/12 16.67 

พ.ค. 2,000 2,000 x 5.00% x  7/12 58.34 พ.ย. 2,000 2,000 x 5.00% x 1/12 8.34 

มิ.ย. 2,000 2,000 x 5.00% x  6/12 50.00 ธ.ค. 2,000 ไมไดนำมาคำนวณเน่ืองจากเรียกเกบ็ได 

ณ วันสิ้นเดือน จึงยกยอดไปคำนวณในปถัดไป 

ยอดเงินปนผลจากหุนระหวางป 2563 550.04   บาท 

ผลการดําเนินงาน ส้ินสุด ณ วันท่ี  31  ธันวาคม 2563 
 

 ตัวอย่าง วิธีการคํานวณเงินปันผล และเฉล่ีย 

 



  รวมยอดเงินปนัผล     9,000.00 (ยอดเงินปันผลจากหุ้นยกมาต้นปี)  +  550.04  (ยอดเงินปันผลจากหุ้นระหว่างปี 2563)  =  9,550.04 บาท                     

             (2) .วธีิการคิดเฉล่ียคืน  ในอัตรา 7.75  %  

                                        คาํนวณจากดอกเบี้ยเงินกูทุ้กประเภททั้งปี  เท่ากบั 27,394.25   X   7.75 %  =   2,123.06   บาท 

                    รวม    (1)เงินปันผล 9,550.04 บาท  +  (2)เฉล่ียคืน 2,123.06 บาท   = 11,673.10 บาท 

 

  

                              
 
 

            
  

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณาธกิารข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


