
การตรวจสอบผลประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม เป็นหลักการบริหาร
ที่หลายหน่วยงานน ามาใช้ในการด าเนินการไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชน เพราะหลักธรรมาภิบาลเป็น
หลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสริมความเข้มแข็งและเป็นภูมิคุ้มกัน
ต่อภาวะวิกฤติที่มีโอกาสเกิดขึ้น ทุกคนจะรับรู้ถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นสิ่งที่ท า
ให้เกิดการยอมรับกันในสังคม  

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นหลักการส าคัญใน 
การด าเนินการ ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ ๖ ประการ คือ 

๑. หลักนิติธรรม คือ การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ให้ทันสมัย
และเป็นธรรม จนเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและทุกคนในองค์กร โดยทุกคนเต็มใจที่จะยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้อง เพ่ือสร้างค่านิยมที่ดีงามให้กับ
สมาชิกและทุกคนในองค์กรให้ถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความขยันหมั่นเพียร  
การมีระเบียบวินัย เป็นต้น 

๓. หลักความโปร่งใส คือ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบ 
ความถูกต้องได้ โดยสมาชิกและทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ตลอดจนมีระบบ 
การตรวจสอบและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งจะท าให้เกิดการไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน ท าให้องค์กรปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น 

๔. หลักการมีส่วนร่วม คือ การท าให้สมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงการด าเนินกิจการ 
การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินกิจการ 
เพ่ือให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นไปตามหลักการของ
สหกรณ ์

๕. หลักความรับผิดชอบ คือ สมาชิกและทุกคนในองค์กรจะต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกันตามแผนกลยุทธ์  รับผิดชอบต่อข้อบกพร่องใน
หน้าที่และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขร่วมกันในทันทีเพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จ 

๖. หลักความคุ้มค่า คือ สมาชิกและทุกคนในองค์กรต้องตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้น ในการบริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องยึดถือความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจะต้องขอ
ความร่วมมือจากสมาชิกและทุกคนในองค์กรให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติและด าเนินการ 

หลักธรรมาภิบาลในเรื่องของความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมนั้น จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าสมาชิกขาด
ความรู้ ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกในเรื่องการตรวจสอบผลประโยชน์ของตนเอง 
สอ.นย.ขอน าเสนอวิธีการตรวจสอบผลประโยชน์ใน ๓ เรื่อง คือ 

๑. การตรวจสอบดอกเบี้ยเงินฝาก โดยมีหลักเกณฑ์ในการค านวณ ดังนี้ 
๑.๑ ค านวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน ถือว่าใน ๑ ปี มี ๓๖๕ วันเสมอ 
๑.๒ นับวันที่เปิดบัญชี, ไม่นับวันที่ปิดบัญชี  
๑.๓ นับวันที่ฝากเงิน, ไม่นับวันที่ถอนเงิน 
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๑.๔ นับวันที่ค านวณดอกเบี้ยสิ้นงวด 
๑.๕ จ านวนเงินต้นเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการฝากเงินหรือถอนเงินหรือรับดอกเบี้ย 
๑.๖ สูตรการค านวณ  คือ (เงินต้น คูณ อัตราดอกเบี้ย คูณ จ านวนวันที่คิดดอกเบี้ย)  

หาร ๓๖๕ (จ านวนวันใน ๑ ปี) 
๑.๗ ใช้ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 

ตัวอย่าง การค านวณดอกเบี้ยเงินฝาก คือ จ.อ.ออมเงิน ออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี 
เปิดบัญชีวันที่ 1 ม.ค.60  จ านวน   5,000 บาท 
ฝากเงินวันที่  1 ก.พ.60 จ านวน 50,000 บาท 
ถอนเงินวันที่  1 มี.ค.60 จ านวน   5,000 บาท 
คิดดอกเบี้ยสิ้นงวด 31 มี.ค.60 จ านวน     ?  
ฝากเงินวันที่  1 ส.ค.60 จ านวน 50,000 บาท 
คิดดอกเบี้ยสิ้นงวด 30 ก.ย.60 จ านวน     ? 
เงินต้นคงเหลือ 30 ก.ย.60 จ านวน     ? 
 

1. วันที่ 1 ม.ค.60 – 31 ม.ค.60 จ านวน 31 วัน  (เงินต้น = 5,000) 
 ดอกเบี้ยสะสม (5,000 x 3.75% x 31) / 365  =  15.92 บาท 
 

2.  วันที่ 1 ก.พ.60 – 28 ก.พ.60 จ านวน 28 วัน  (เงินต้น = 5,000 + 50,000 = 55,000) 
 ดอกเบี้ยสะสม (55,000 x 3.75% x 28) / 365  =       158.22 บาท 
 

3.  วันที่ 1 มี.ค.60 – 31 มี.ค.60 จ านวน 31 วัน  (เงินต้น = 55,000 - 5,000 = 50,000) 
 ดอกเบี้ยสะสม (50,000 x 3.75% x 31) / 365  =       159.25 บาท 
 

4.  ดอกเบี้ยสิ้นงวด 31 มี.ค.60 = 15.92 + 158.22 + 159.25 = 333.39  บาท 
 

5.  วันที่ 1 เม.ย.60 – 31 ก.ค.60 จ านวน 122 วัน  (เงินต้น = 50,000 + 333.39 = 50,333.39) 
 ดอกเบี้ยสะสม (50,333.39 x 3.75% x 122) / 365 =       630.89 บาท 
 

6.  วันที่ 1 ส.ค.60 – 30 ก.ย.60 จ านวน 61 วัน         (เงินต้น = 50,333.39 + 50,000 = 100,333.39) 
 ดอกเบี้ยสะสม (100,333.39 x 3.75% x 61) / 365 =       628.80 บาท 
 

7.  ดอกเบี้ยสิ้นงวด 30 ก.ย.60 = 630.89 + 628.80 = 1,259.69  บาท 
 

8. เงินต้นคงเหลือ 30 ก.ย.60 = 100,333.39 + 1,259.69  = 101,593.08  บาท 
 

ดังนั้น ดอกเบี้ยที่สมาชิกจะได้รับในวันที่ 31 มี.ค.60 =   333.39 บาท  
        ดอกเบี้ยที่สมาชิกจะได้รับในวันที่ 30 ก.ย.60 = 1,259.69 บาท  

             เงินต้นคงเหลือ ณ 30 ก.ย.60 =  101,593.08  บาท 
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๒. การตรวจสอบเงินปันผลประจ าปี มหีลักเกณฑ์ในการค านวณ คือ 
๒.๑ ค านวณผลตอบแทนเป็นรายเดือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ย. – ส.ค. ของทุกปี 
๒.๒ ค านวณจากมูลค่าหุ้นยกมา ณ วันต้นงวด และมูลค่าที่เพ่ิมข้ึนประจ าเดือน 
๒.๓ ใช้ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 
๒.๔ สูตรการค านวณ  = (มูลค่าทุนเรือนหุ้น คูณ อัตราเงินปันผล คูณ จ านวนเดือนที่คิดปันผล) 

หาร ๑๒ (จ านวนเดือนใน ๑ ปี) 
ตัวอย่าง การค านวณเงินปันผล คือ จ.อ.ออมทรัพย์ สินสุข อัตราดอกเงินปันผลร้อยละ 7 ต่อปี มีทุนเรือนหุ้น
ยกมา ณ 30 ก.ย.59 จ านวน 100,000 บาท เดือน ต.ค.59 – ก.พ.60 สะสมทุนเรือนหุ้นเดือนละ 2,000 บาท 
เดือน มี.ค.60 – มิ.ย.60 สะสมทุนเรือนหุ้นเดือนละ 5,000 บาท ก.ค.60 – ก.ย.60 สะสมทุนเรือนหุ้นเดือนละ 
4,000 บาท รับเงินปันผลประจ าปี 2560 ดังนี้ 

ที ่ รายการ เดือน มูลค่าทุนเรือนหุ้น การค านวณ เงินปันผล 
1. ทุนเรือนหุ้นยกมา 30 ก.ย.59 100,000 =(100,000 x 7% x 12)/12 7,000.00 
2. หักเงินเดือน 31 ต.ค.59 2,000 =(2,000 x 7% x 11)/12 128.33 
3. หักเงินเดือน 30 พ.ย.59 2,000 =(2,000 x 7% x 10)/12 116.67 
4. หักเงินเดือน 31 ธ.ค.59 2,000 =(2,000 x 7% x 9)/12 105.00 
5. หักเงินเดือน 31 ม.ค.60 2,000 =(2,000 x 7% x 8)/12 93.33 
6. หักเงินเดือน 29 ก.พ.60 2,000 =(2,000 x 7% x 7)/12 81.67 

7. หักเงินเดือน 31 มี.ค.60 5,000 =(5,000 x 7% x 6)/12 175.00 

8. หักเงินเดือน 30 เม.ย.60 5,000 =(5,000 x 7% x 5)/12 145.83 
9. หักเงินเดือน 31 พ.ค.60 5,000 =(5,000 x 7% x 4)/12 116.67 
10. หักเงินเดือน 30 มิ.ย.60 5,000 =(5,000 x 7% x 3)/12 87.50 
11. หักเงินเดือน 31 ก.ค.60 4,000 =(4,000 x 7% x 2)/12 46.67 
12. หักเงินเดือน 31 ส.ค.60 4,000 =(4,000 x 7% x 1)/12 23.33 
 รวมเงินปันผลประจ าปี 2560 8,120.00 

 

ดังนั้น จ.อ.ออมทรัพย์  สินสุข จะได้รับเงินปันผลประจ าปี 2560 จ านวน 8,120 บาท 
 

๓. การตรวจสอบเงินเฉลี่ยประจ าปี มีหลักเกณฑ์ในการค านวณ คือ  
๒.๑ ค านวณจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ได้จ่ายให้แก่สหกรณ์ 
๒.๒ ค านวณผลตอบแทน ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. – ก.ย.ของทุกปี 
๒.๓ ใช้ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 
๒.๔ สูตรการค านวณ  = ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมทั้งสิ้น คูณ อัตราเงินเฉลี่ยคืน 

ตวัอย่าง การค านวณเงินเฉลี่ยคืน คือ จ.อ.ดอกผล ลงทุน มีหนี้เงินกู้สามัญ 500,000 บาท และหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 
จ านวน 40,000 บาท ปี 2560 ช าระหนี้เงินกู้ให้แก่ สอ.นย. ตั้งแต่เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60 ดังนี้ 
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ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สอ.นย. 

๑. สอ.นย.เปิดโครงการให้กู้เงินสามัญเพ่ือช าระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินภายนอก (ธนาคาร) ตั้งแต่วันที่  
๑ เม.ย.๖๐ (ก าหนดวงเงินกู้ในโครงการ ๒๐๐ ล้านบาท) 

๒. สอ.นย.เปิดโครงการให้กู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ ประจ าปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่  
๑ เม.ย.๖๐ – ๓๐ ก.ย.๖๐ ก าหนดวงเงินกู้ในโครงการ ๑๕ ล้านบาท เพ่ือซื้อหรือไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน ในพ้ืนที่
จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี 

๓. สอ.นย.ได้ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกรายเดือน ตั้งแต่ ก.พ.๖๐ สมาชิก
สามารถเข้าไปตรวจสอบและเรียกพิมพ์ใบเสร็จได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของ สอ.นย. หรือติดต่อขอรับได้ที่
ส านักงาน 

๔. สมาชิกที่สมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของ สสอท.และ สส.ชสอ. ที่จะน าเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจ ให้แจ้ง สอ.นย.ภายใน ๒๙ ก.ย.๖๐ 

๕. สมาชิกที่จะน าเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สอ.นย. ให้แจ้ง สอ.นย. ภายใน
วันที่ ๓๑ ต.ค.๖๐ 

๖. สมาชิกท่ีจะน าเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสมทบเป็นทุนเรือนหุ้น ให้แจ้งภายใน ๑๕ ก.ย.๖๐ (สมาชิกที่
มีทุนเรือนหุ้นครบ ๑ ล้านบาทแล้ว ไม่สามารถน าเงินปันผลฯ สมทบเป็นทุนเรือนหุ้นได้) 

๗. สมาชิกที่ประสงค์เปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ให้แจ้ง
ภายใน ๓๑ ต.ค.๖๐ พร้อมแนบส าเนาหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร (ตรวจสอบหมายเลขบัญชีเดิมได้จากระบบ
ข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์ สอ.นย. หัวข้อ “ปันผลเฉลี่ยคืน” หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่) 

ที ่ 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 
 

ก าหนดให้ปี 2560 ประกาศจ่ายอัตราเฉลี่ยคืนร้อยละ 13 ต่อปี 
 

วิธีการค านวณ คือ    (20,000 + 1,000) x 13% = 2,730  
 

ดังนั้น จ.อ.ดอกผล ลงทุน จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนประจ าปี 2560 จ านวน 2,730 บาท  
 

 สมาชิกสามารถตรวจสอบการค านวณดอกเบี้ยเงินฝากได้จากรายการในสมุดคู่ฝากของสมาชิก 
สามารถตรวจสอบการค านวณเงินปันผลและเฉลี่ยคืนได้จากรายการทุนเรือนหุ้นและการช าระหนี้ใน
ใบเสร็จรับเงิน หรือระบบข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์ของ สอ.นย.  การตรวจสอบข้อมูลผลประโยชน์ของตนเอง 
ถือว่าเป็นการรักษาและปกป้องสิทธิของตนเอง และเพ่ือให้รู้ความเคลื่อนไหวทางการเงินของตนเองซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการใช้ชีวิตให้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาด เพ่ือให้เกิด 
การปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องด้วย  
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 สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย.  และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. 
เพ่ิมเติมได้ที่............  

เว็บไซต์  :  http://www.thaimarinecoop.com   

Line ID  :  @chh4689l   หรือ  
 

เฟสบุ๊ค  :  https://www.facebook.com/marinecoop1 

อีเมล :  marinecoop@gmail.com 

โทรศัพท์ : ๐ – ๓๘๓๐ – ๘๓๐๙  ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ – ๘  โทรสาร  กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒ 

มือถือ :  สินเชื่อ ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๔  ทะเบียนหุ้น ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๕  ธุรการ ๐๘ – ๖๓๖๗ – ๑๑๙๑                 

                

                  


