ฉบับที่ 2/2565

ข่ าวประชาสั มพันธ์

กาหนดการ
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เวลา 09.00 น. ประธานเปิดประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2565 (ตามระเบียบวาระการประชุม) ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดาเนินงานครึ่งปีแรก
(1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 กาหนดวงเงินซึ่งชุมนุมสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปี 2565
4.2 อนุมัตินโยบายการลงทุนประจาปี 2565
4.3 การสนับสนุนเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)
4.4 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เวลา 12.00 น. ปิดประชุม ขอเชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง The Square ชัน้ 8

อัตราดอกเบีย้ เงินรับฝากชุมนุมสหกรณ์ กรุงเทพ จากัด

ขอเชิญชวนสมัครเป็ นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ กรุงเทพ จากัด (ชสกท.)
✤ คุณสมบัตขิ องสหกรณ์สมาชิก ✤
1. เป็ นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์
2. มีที่ต้งั ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
✤ เอกสารประกอบในการสมัครเป็ นสหกรณ์สมาชิก ✤
1. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.fsc-bangkok.com)
2. ใบสาคัญจดทะเบียนสหกรณ์
3. งบทดลองเดือนล่าสุด
4. รายงานการประชุมใหญ่ปีล่าสุด

เกณฑ์ การถือหุ้น ในชุมนุมสหกรณ์ กรุงเทพ จากัด
สหกรณ์สมาชิกต้องถือหุน้ ในชุมนุมสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อแรกเข้าเป็ นสมาชิก ต้องถือหุน้ อย่างน้อยหนึ่งหุน้
(2) การถื อหุ้นตามสถานภาพ สหกรณ์ ส มาชิ กที่ มี สถานภาพในปี บัญชี ที่แล้วมาสามารถถื อหุ้นใน
จานวนที่เท่ากัน
(3) การถือหุน้ ตามส่ วนธุรกิจ สหกรณ์สมาชิกสามารถถือหุน้ ตามส่ วนจานวนดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ
จากชุมนุมสหกรณ์โดยคณะกรรมการดาเนินการจะกาหนดจานวนหุน้ รวมจาก (2) คูณด้วย
จานวนสหกรณ์สมาชิก ณ วันสิ้ นปี บัญชีและคานวณสัดส่ วนการถือหุ ้นเฉพาะจานวนเต็มตาม
ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากชุมนุมสหกรณ์ในปี บัญชีที่แล้วมา

สหกรณ์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ กรุงเทพ จากัด ถือหุ้นสู งสุ ด 1 ใน 5 สหกรณ์
สหกรณ์ออมทรั พย์สานักงบประมาณ จากัด จดทะเบี ยนจัดตั้งเมื่ อ 11 ตุลาคม 2536 เป็ นสมาชิ ก ชสกท.
เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 เป็ น 1 ใน 5 สหกรณ์ผกู ้ ่อตั้งชุมนุมสหกรณ์กรุ งเทพ จากัด ถือหุ ้นในชุมนุมสหกรณ์เป็ นลาดับ

ที่ 5 ในปี ปัจจุบนั ขอแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ย้อนหลัง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2564 ดังนี้
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ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565
(หน่ วย : ล้านบาท)

(หน่ วย : ล้านบาท)

(หน่ วย : ล้านบาท)

ณ 31 มีนาคม 2565
*ทุนสารอง 65,159,005.94 บาท

*สินทรัพย์ 10,281,956,475.15 บาท

*กาไรรวม 50,953,065.10 บาท

ข่าวสารน่ารู้
บมจ. การบินไทย
รายงานผลประกอบการประจาปี 2564
มีรายได้รวม 23,747 ล้านบาท ลดลง 51% เมื่อเทียบกับปี 2563 แบ่งเป็ น
- รายได้ค่าโดยสาร และค่าน้ าหนักส่วนเกิน 5,529 ล้านบาท ลดลง 83.8%
- รายได้ค่าระวางขนส่ง และไปรษณี ยภัณฑ์ 10,928 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 58.5%
- รายได้จากกิจการอื่น 5,115 ล้านบาท ลดลง 23.2%
- รายได้อื่น ๆ 2,175 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 204.2%
แต่ บมจ. การบินไทย มีค่าใช้จ่ายรวม 43,449 ล้านบาท ลดลง 48.2% แบ่งเป็ น
- ค่าน้ ามันเครื่ องบิน 5,926 ล้านบาท ลดลง 52.2%
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานไม่รวมน้ ามัน 37,523 ล้านบาท ลดลง 47.5%
ทาให้ บมจ. การบินไทย ยังขาดทุนจากการดาเนินงาน 19,702 ล้านบาท ดีข้ นี กว่าปี ก่อนที่
ขาดทุน 35,414 ล้านบาท แม้บริ ษทั จะพยายามควบคุมต้นทุนต่าง ๆ เช่น การยกเลิกบางเที่ยวบิน และการ
ส่งมาตรการเสี ยสละเพื่อองค์กรตลอดจนลดจานวนพนักงานลง แต่รายได้จากค่าโดยสาร และขนส่งพัสดุ
ต่าง ๆ ไม่สามารถชดเชยได้
อ้ างอิง : การบินไทย https://www.set.or.th/
https://brandinside.asia/

10 แนวคิด เพื่อ การออมเงิน อย่างมีประสิ ทธิภาพ

1. อย่าเดินตามรอยเท้าใคร โดยปราศจากการออม
2. อย่าเสี่ ยงลงทุน ถ้าไม่พร้อมเรื่ องเงินออม

ควรเตรียมรับมือกับความไม่ แน่ นอน มีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน 3 - 6 เท่า
ของรายจ่ายจาเป็ นและภาระผ่อนหนี้ต่อเดือน ตรวจสอบสวัสดิการและประกัน
สุ ข ภาพที่ มี อ ยู่ว่าครอบคลุ ม แค่ไ หน หากไม่ เ พี ย งพอ การท าประกันสุ ข ภาพ
เพิม่ เติมก็อาจเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง พิจารณาเรื่ องความไม่แน่นอนของรายได้ใน
อนาคต ก่อนตัดสิ นใจกูย้ ืมเงินทุกครั้ง อาจหาแหล่งรายได้เสริ มหรื อนาสิ นทรัพย์
ที่มีไปลงทุนให้งอกเงยขึ้น

3. วางแผนทางการเงิน และทาให้ได้
4. ควบคุมตัวเองให้ได้
5. ตั้งเป้าหมายให้ชดั เจน
6. ใช้ความฝันเป็ นแรงบันดาลใจ
7. อย่าประมาทในการใช้จ่าย
8. อย่าลืมหาวิธีเพิ่มค่าให้เงินออม
9. หาวิธีการออมที่เหมาะกับตัวคุณเอง

อ้างอิง : https://www.025798899.com/news/1719

10. การออมจะต้องมีความเสี่ ยงที่ต่ากว่าการลงทุน

หน้ าที่ของสหกรณ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว่ าด้ วยการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทาลายล้ างสู ง
1.

1.จัดทานโยบายหลัก

9.การควบคุมภายใน

2.จัดทาคู่มือปฏิบตั ิ

8.รายงานการทาธุรกรรม

3. ประเมินความเสี่ ยงภายในองค์กร
4.จัดให้ลูกค้าแสดงตน

7.เก็บรักษาข้อมูล/เอกสาร
6.การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ปกอ.

5.ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า
อ้างอิง : http://e-service.cpd.go.th/amlocode

ช่องทางการติดต่อ

สานักงาน ชุมนุมสหกรณ์ กรุงเทพ จากัด
เลขที่ 999 อาคารเกษร ชั้นที่ 5 พื้นที่เลขที่ 5B-1, ห้ อง 507
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
: 02-6240541
: info@fsc-bangkok.com
: ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จากัด
www.fscb-bangkok.com

