ปีที่ 19 ฉบับที่ 5

26 พฤษภาคม 2563

การลงทุนของสหกรณ์
ตามที่ มี ข่ า วเกี่ ย วกั บ ผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น กั บ บริ ษั ท การบิ น ไทย จ ากั ด (มหาชน)
สหกรณ์ ออมทรั พย์ พ นั ก งานยาสู บ จ ากั ด ขอแจ้ งให้ ส มาชิ ก ทุ ก ท่ านทราบว่ า สหกรณ์ ฯ ไม่ ไ ด้ มี ก ารลงทุ น
ในหลักทรัพย์หุ้นทุนหรือหุ้นกู้ใด ๆ ของ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) แต่อย่างใดจึงขอให้สมาชิกอย่าได้
วิตกกังวล ขอให้ทุกท่านสบายใจได้
สหกรณ์ฯ มีการบริหารงานภายใต้การกากับดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
มีแหล่งเงินทุนที่มาจากสมาชิกเป็นหลัก ได้แก่ ทุนเรือนหุ้น และเงินรับฝากจากสมาชิก สหกรณ์ฯ นาเงินที่ได้ไป
บริหารในการให้สินเชื่อแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นส่วนใหญ่ ในกรณีที่มีเงินคงเหลือส่วนเกิน จึงจะนาไปลงทุนใน
ตราสารต่าง ๆ ซึ่งได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สงู และมีระดับความเสี่ยง Rating A- ขึ้นไป การลงทุนในส่วนนี้
มีเพียง 10% เมื่อเทียบกับทุนดาเนินงานของสหกรณ์ฯ และเป็นการลงทุนที่อยู่ในกรอบการลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) กาหนดหลักทรัพย์ที่สหกรณ์จะนาไปฝากหรือลงทุนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

หุ้นหรือตราสารทางการเงิน
หุ้น หรือ Stock เป็นตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือ (Holder) เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดย
ผู้ถือตราสารทุนจะมีฐานะเป็น “เจ้าของกิจการ” ซึ่งจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ ของ
กิจการ รวมทั้งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปัน ผล (Dividend) ซึ่งอยู่กับผลกาไรและข้อตกลงของ
กิจการนั้น ๆ
หุ้นแบ่งเป็น 3 ประเภท
1. หุ้นสามัญ (Common Stock) เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทมหาชนจากัด (บมจ.) ที่ต้องการระดม
เงินทุนจากประชาชน โดยผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิร่วมเป็นเจ้าของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือครองอยู่ กล่าวคือ ร่วมเป็นผู้ตัดสินในปัญหาสาคัญ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
การเพิ่มทุน การจ่ายปันผล การควบรวมกิจการ ฯลฯ
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญยังมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีผลกาไร และมีโอกาสได้รับกาไรจาก
ส่วนต่างของราคาเมื่อราคาหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นตามศักยภาพของบริษัท รวมถึงมีโอกาสได้รับสิทธิในการ
จองซื้อหุ้นออกใหม่ เมื่อบริษัทเพิ่มทุนหรือจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) เป็นตราสารที่ผู้ถือมีส่ วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับ
หุ้นสามัญ แม้จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่เมื่อกิจการมีกาไรจากการดาเนินงาน
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลในอัตราคงที่ ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญก็ได้ ขณะเดียวกัน
หากกิจการนั้นต้องเลิกกิจการและมีการชาระบัญชีโดยการขายทรัพย์สิน ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิก็จะได้รับเงินคืนทุน
ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
3. หุ้นกู้ คือ “ตราสารหนี้” ที่ออกโดยภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสาหรับใช้ในกิจการ
ต่าง ๆ ของบริษัท เช่น เพื่อการลงทุนขยายกิจการ ซื้ออุปกรณ์ หรือเพื่อก่อสร้างโรงงาน เป็นต้น หุ้นกู้
สามารถแบ่งออกเป็นหน่วย ๆ แต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่า ๆ กัน ในประเทศไทยการออกหุ้นกู้โดยทั่วไปมักจะ
กาหนดมูลค่าหน่วยละ 1,000.- บาท

-2เมื่อท่านซื้อหุ้นกู้ ก็หมายความว่า ท่านให้เงินกู้กับบริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้น ๆ หรืออาจจะแปลได้อีก
ความหมายก็คือ ท่านจะอยู่ในสถานะ “เจ้าหนี้” และบริษัทที่ออกหุ้นกู้นั้น จะอยู่ในสถานะ “ลูกหนี้” ของท่าน
โดยที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้นให้คาสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยตามที่ ตกลงกันตลอดช่วงอายุของหุ้นกู้ และจะชาระ
เงินต้นคืน ณ วันครบกาหนดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งแตกต่างจากหุ้นสามัญ ที่เมื่อท่านซื้อหุ้นสามัญไปแล้วท่านจะอยู่
ในสถานะของ “เจ้าของ” ของบริษัทที่ออกหุ้นสามัญนั้น ๆ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ของท่านก็จะขึ้นอยู่กับ
จานวนหุ้นสามัญที่ท่านถืออยู่ ทั้งนี้ การอยู่ในสถานะของการเป็นเจ้าของนั้น ทาให้ท่านต้องร่วมรับผิดชอบใน
หนี้สินของบริษัทนั้น ๆ ด้วย
โดยทั่วไปแล้ว การจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายปีละ 2 ครั้ง หรือทุก ๆ 6 เดือน แต่สาหรับหุ้นกู้บางรุ่น อาจจ่าย
ปีละ 4 ครั้ง หรือทุก ๆ 3 เดือน ก็ได้ ทั้งนี้ ในปัจจุบันดอกเบี้ยได้รับต้องเสียภาษีรายได้เช่นเดียวกับรายได้
ดอกเบี้ยชนิดอื่น ๆ สาหรับอายุของหุ้นกู้ มักจะกาหนดเป็นจานวนปี เช่น อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี 10 ปี หรือตามแต่
ที่กาหนด
ที่มา....ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่าช้า.....................เวลาไม่คอยใคร
โครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาภาวะทางการเงินช่วงเปิดเทอม (สป.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เปิดโครงการบรรเทาภาวะทางการเงินช่วงเปิดเทอมในวงเงิน 250,000.- บาท
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2563 โดยใช้บุคคลค้าประกัน 2 คน ระยะเวลาการชาระ
ไม่เกิน 5 ปี

รู้ยัง......รู้ยัง........?
สหกรณ์ฯ ได้จดั เจ้าหน้าที่ฯ จากสานักงานคลองเตย ไปประจาอยูท่ ี่สานักงาน
สหกรณ์โรจนะ เพื่อให้บริการและอานวยความสะดวกแก่สมาชิก ท่านสามารถ
ติดต่อขอใช้บริการได้ทกุ วัน ตามวันและเวลาทาการ
สานักงานสหกรณ์โรจนะ โทร. 89170

คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ
หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จากัด
โทร.๐๒-๒๒๙-๑๑๗๔,๑๒๐๐,๑๑๘๐,๑๑๙๖,๑๑๙๗

