
 
 

      สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด    โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๒๒๗ 
ที่                     ๓๙ / ๒๕๖๒ วันที่   ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
เร่ือง   การจัดสรรเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและเงินสมนาคุณ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 

เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
 

 ด้วย ในปีบัญชี ๒๕๖๑ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด  
ชุดที่ ๔๓ มีมติจัดสรรเงินปันผลตามทุนเรือนหุ้น เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้(เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ)  
และเงินสมนาคุณให้แก่สมาชิก ดังนี้ 
 ๑. เงินปันผลตามทุนเรือนหุ้น ร้อยละ    ๕.๒๕  
 ๒. เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ            ๔.๗๕  
 ๓. เงินสมนาคุณ ของที่ระลึก    ๓๐๐ บาท 
 

 ในการนี้ สหกรณ์ฯ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย แขวงถนน
นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และจะด าเนินการจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและเงินสมนาคุณให้แก่สมาชิก 
โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่สมาชิกแจ้งไว้กับสหกรณ์ฯ หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ 
เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ทุนเรือนหุ้น ดอกเบี้ยเงินกู้ วิธีการค านวณเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน  
และเลขที่บัญชีธนาคารตามที่สมาชิกได้แจ้งไว้ โดยตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา จ ากัด https://www.parliamentcoop.com/web หรือ QR CODE  ด้านล่าง เมื่อเข้าเว็บไซต์แล้วให้ท่าน 
เลือกระบบสมาชิกออนไลน์(ตามรูปด้านล่าง) > กรอกรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน > เลือกเมนูข้อมูลส่วนตัว > เลือกข้อมูล 
ปันผลประจ าป ีจะปรากฏข้อมูลเงินปันผลของสมาชิก หากมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล หรือมีข้อสงสัยประการใด 
โปรดติดต่อสอบถามสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๒๔๖, ๐ ๒๒๔๔ ๒๒๒๗ 
และ ๐ ๒๒๔๔ ๒๒๑๙ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 
 (นางสาวณาตยา  มาอินทร์) 
 ผู้จัดการสหกรณ์ 
 ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 

https://www.parliamentcoop.com/web


1) เงินปันผล คือผลตอบแทนที่คิดจากจ านวนเงินค่าหุน้ที่สมาชิกสะสมตามระยะเวลาของการส่งเงินค่าหุน้คูณด้วยอัตราเงินปนัผลในปนีัน้ๆ
                 
วิธกีารค านวณเงินปันผล

ตวัอย่าง
นาย ก มีทุนเรือนหุน้ยกมาต้นป ี2561 จ านวน 100,000.- บาท ในระหว่างป ี2561 ซ้ือหุน้เดือนละ 1,000 บาท

อัตราจ่ายเงินปนัผล ร้อยละ 5.25 ดังนัน้ป ี2561 จะได้รับเงินปนัผล ดังนี ้(ป ี2561 มีจ านวน 365 วัน)

เดอืน ประเภท หุ้นรายเดอืน ตวัคูณ (วัน) อัตรา % วิธกีารค านวณ เงินปันผล
ทุนยกมาต้นปี ยกมา ณ 31 ธ.ค.60 100,000.00       365 5.25 100,000.- x 5.25/100 x 365/365 5,250.00        

ม.ค.-61 รายเดือน 1,000.00           334 5.25 1,000.- x 5.25/100 x 334/365 48.04            
ก.พ.-61 รายเดือน 1,000.00           306 5.25 1,000.- x 5.25/100 x 306/365 44.01            
มี.ค.-61 รายเดือน 1,000.00           275 5.25 1,000.- x 5.25/100 x 275/365 39.55            
เม.ย.-61 รายเดือน 1,000.00           245 5.25 1,000.- x 5.25/100 x 245/365 35.24            
พ.ค.-61 รายเดือน 1,000.00           214 5.25 1,000.- x 5.25/100 x 214/365 30.78            
มิ.ย.-61 รายเดือน 1,000.00           184 5.25 1,000.- x 5.25/100 x 184/365 26.47            
ก.ค.-61 รายเดือน 1,000.00           153 5.25 1,000.- x 5.25/100 x 153/365 22.01            
ส.ค.-61 รายเดือน 1,000.00           122 5.25 1,000.- x 5.25/100 x 122/365 17.55            
ก.ย.-61 รายเดือน 1,000.00           92 5.25 1,000.- x 5.25/100 x 92/365 13.23            
ต.ค.-61 รายเดือน 1,000.00           61 5.25 1,000.- x 5.25/100 x 61/365 8.77              
พ.ย.-61 รายเดือน 1,000.00           31 5.25 1,000.- x 5.25/100 x 31/365 4.46              
ธ.ค.-61 รายเดือน 1,000.00           0 5.25 1,000.- x 5.25/100 x 0/365 -                

ทุนคงเหลือปลายปี 112,000.00       5,540.12        

2)  เงินเฉลีย่คืน คือ เงินที่จ่ายคืนใหก้ับสมาชิกผู้เสียดอกเบีย้ โดยคิดจากดอกเบีย้เงินกู้ ที่สมาชิกจ่ายใหแ้ก่สหกรณ์ต้ังแต่ 1 มกราคม
ถึง 31 ธันวาคม ในปเีดียวกัน คูณด้วยอัตราเฉล่ียคืนที่สหกรณ์ก าหนดไว้ในแต่ละป ีดอกเบีย้ที่น ามาค านวณเงินเฉล่ียคืนเฉพาะดอกเบีย้
เงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญเท่านัน้ ไม่รวมดอกเบีย้เงินกู้พิเศษ
วิธกีารค านวณเงินเฉลีย่คืน

ตวัอย่าง
ป ี2561 นาย ก. กู้เงินสหกรณ์ 500,000.- บาท ช าระดอกเบีย้เงินกู้ใหแ้ก่สหกรณ์ทั้งปเีฉพาะดอกเบีย้เงินกู้ฉุกเฉินและดอกเบีย้เงินกู้สามัญ 
รวมจ านวน 30,000.- บาท โดยที่ประชุมใหญ่มีมติใหเ้ฉล่ียคืนร้อยละ 4.75 ดังนัน้ เงินเฉล่ียคืน คือ 30,000.- x 4.75 % =  1,425.- บาท

100

ตวัอย่างการค านวณเงินปันผล - เงินเฉลีย่คืน

ทุนเรือนหุน้รายเดือน x อัตราเงินปนัผล x ระยะเวลา(วัน)
365

ดอกเบีย้จ่ายท้ังป ีX อัตราเฉล่ียคืน


