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ฉบับพิเศษประจาเดือน มกราคม 2557

1 . ขอเชิญสมาชิกเลือกตั้ง กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2557

สมาคมฯ

ตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2557 ได้เปิ ดรับสมัครกรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ประจาปี 2557 แทนตาแหน่งที่วา่ งลง บัดนี้ การดาเนินการรับสมัครได้แล้วเสร็ จลง จึงขอประกาศ
รายชื่อและหมายเลขผูส้ มัคร กรรมการดาเนิ นการและผูต้ รวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ประจาปี 2557 ดังนี้
กรรมการดาเนินการ
กรรมการดาเนินการ สายสนับสนุน
(ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานองค์กรในกากับ)
เลือกได้ ไม่ เกิน 2 คน
หมายเลข
ชื่ อ - นามสกุล
สั งกัด / คณะ
1
นายสาธิ ต มัง่ คัง่
ทันตแพทยศาสตร์
2
นายแดน แสนมี
สานักวิทยบริ การ
3
นางอาไพ นวลมณี
ข้าราชการบานาญ
4
นายบัญชา พระพล
ศูนย์หวั ใจสิ ริกิต์ ิ
5
นางโพธิ์ ศรี ดลผาด
ข้าราชการบานาญ
6
นางนภสร สิ กขา
เทคโนโลยี
7
นายฉลอง ภูคงน้ า
แพทยศาสตร์
8
ทีมที่
1

นายภมรพล ชาวงษ์
ข้าราชการบานาญ
ผู้ตรวจสอบกิจการ 1 ทีม เลือกได้ 1 ทีม
ชื่ อ - นามสกุล
สั งกัด / คณะ
1. รศ.อัมพน ห่อนาค
ข้าราชการบานาญ
2.ผศ.กลมเกลียว มาเวียง
ศึกษาศาสตร์
3.น.ส.มารศรี เตียสวัสดิ์
สานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ

กรรมการดาเนินการ สายลูกจ้ างประจา / พนักงานราชการ
เลือกได้ ไม่ เกิน 5 คน
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่ อ - นามสกุล
นายสุ ริยพร ยิ่งเจริ ญกิจขจร
นายดารงค์ แสงศรี เรื อง
นายสมศักดิ์ อุ่นจันที
นายเวชกร ชัยคาเพ็ญ
นายอ่อนศรี แก้วศิริ
นายกฤษฎา คาลาภา
นายรังสิ ต แพทย์ประดิ ษฐ์

สั งกัด / คณะ
แพทยศาสตร์
เกษียณอายุราชการ
วิทยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยี
สัตวแพทยศาสตร์
สานักวิทยาบริ การ

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

วิทยาศาสตร์

ขอเชิญประชุมใหญ่ สามัญ
ประจาปี 2556

2.ขอเชิญสมาชิกทุกท่ านร่ วมประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556 เป็ นวันเสาร์ที่ 25 มกราคม
2557 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ อาคารพิเชษฐ์ เหลืองทองคา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป สหกรณ์ฯใคร่ ขอเรี ยนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556 ในวันดังกล่าว เพราะ
นอกจากสมาชิกทุกท่านจะได้ร่วมกันเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2557 แล้ว ยังต้องร่ วมกัน
พิจารณาผลการดาเนินการประจาปี 2556 และพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจาปี 2557 โดยในวันดังกล่าวสมาชิก
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะได้รับเบี้ยประชุม คนละ 500 บาท และภายในห้องประชุมยังมีการจับสลากเพื่อลุน้ เช็คเงินสดอีกมากมาย ดังนั้น
สหกรณ์ฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.ขอ. เสริมสร้างเศรษฐกิจเพียงพอ สานก่อสมาชิกมัน่ คง

3. ประกาศ เรื่องการจ่ ายเงินค่ าเบีย้ ประชุ มใหญ่ สามัญ หรือ ประชุมใหญ่ วสิ ามัญ
วิสามัญ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556 เป็ นวันเสาร์ที่ 25
มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ อาคารพิเชษฐ์ เหลืองทองคา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป และในวันดังกล่าวสหกรณ์ฯ ได้กาหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมใหญ่ เป็ นดังนี้
1. ให้จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมสาหรับสมาชิกสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญ หรื อประชุมใหญ่วิสามัญ
โดยกาหนดจ่ายตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็ นต้นไป จนถึงปิ ดการประชุม
2. หากการประชุมใหญ่สามัญ หรื อการประชุมใหญ่วิสามัญ ปิ ดการประชุมก่อนเวลา 15.00 น. ให้จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม
ถึงเวลา 15.00 น.

4. ตัวอย่าง วิธีการคานวณเงินปันผล และเฉลีย่ คืน

วิสกามั
ในทุ
ๆสิญ้ นปี บัญชี โดยส่ วนใหญ่สมาชิกจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลและเฉลี่ยคืน กันเป็ นประจา
ดังนั้น สหกรณ์ฯจึงขอแจ้งวิธีการคานวณเงินปั นและเฉลี่ยคืนให้สมาชิกได้ลองไปคานวณกัน เพื่อที่สมาชิกจะได้ทราบยอดกันอย่างคร่ าวๆ
ดังนี้
ตัวอย่ าง 1.วิธีการคานวณเงินปันผล ในอัตรา 5 %
สมาชิกมีหุน้ ยกมาจาก ปี 2555 จานวน 18,000 หุน้ เป็ นเงิน 180,000 บาท
นามาคานวณเงินปั นผล ได้ดงั นี้ 180,000 X 5% = 9,900.00 บาท
ในปี 2556 สมาชิกส่ งค่ าหุ้นเดือนละ 2,000 บาทนามาคานวณตามระยะเวลา ได้ ดังนี้
เดือน

ค่ าหุ้น
รายเดือน

วิธีการคานวณ
เงินปันผล

เงินปัน
ผลที่ได้ รับ

เดือน

ค่ าหุ้น
รายเดือน

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

2,000 x 5% x 11/12
2,000 x 5% x 10/12
2,000 x 5% x 9/12
2,000 x 5% x 8/12
2,000 x 5% x 7/12
2,000 x 5% x 6/12

91.67
83.33
75.00
66.67
58.33
50.00

ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

ยอดเงินปันผลจากหุ้นระหว่ างปี 2556

วิธีการคานวณ
เงินปันผล

เงินปัน
ผลที่ได้ รับ

2,000 x 5% x 5/12
41.67
2,000 x 5% x 4/12
33.33
2,000 x 5% x 3/12
25.00
2,000 x 5% x 2/12
16.67
2,000 x 5% x 1/12
8.33
ไม่ ได้ นามาคานวณเนื่องจากเรียกเก็บได้
ณ วันสิ้นเดือน จึงยกยอดไปคานวณในปี ถัดไป
550 บาท

รวมยอดเงินปันผล 9,000.00 (ยอดเงินปันผลจากหุ้นยกมาต้ นปี ) + 550 (ยอดเงินปันผลจากหุ้นระหว่ างปี 2556) = 9,550.- บาท
2.วิธีการคิดเฉลี่ยคืน ในอัตรา 7 %
คานวณจากดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภททั้งปี เท่ากับ 27,394.25 X 7 % = 1,917.60 บาท
หมายเหตุ อัตราเปอร์ เซ็นต์ เงินปันผล และเฉลี่ยคืน ในปี 2556 เป็ นดังนี้ เงินปันผล 5 % ส่ วนเฉลี่ยคืน 7%

****************************************************
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากทุกประเภท
ประเภท
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์
2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
3.00
เงินฝากประจา 6 เดื อน
2.75
เงินฝากประจา 12 เดื อน
3.25
เงินฝากประจา 24 เดื อน
3.75
เงินฝากทวีสิน 24 เดื อน
3.50

อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
ประเภท
เงินกูฉ้ ุกเฉิ นทุกประเภท
สามัญ
เอื้ออาทร
เงินกูพ้ ิเศษเพื่อซื้ อที่ดิน 6.50
เงินกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัย
เงินกูพ้ ิเศษรี ไฟแนนท์ที่อยูก่ บั สหกรณ์

อัตราดอกเบี้ย
6.50
6.50
6.50
6.50
4.5
5.5

บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

