สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
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เฉพาะกิจ ฉบับที่ 1
สอ.จพ. ขอเชิญสมาชิกติดตามการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2563
เพือ่ พิจารณารับรองงบการเงิน ประจาปี 2563 และจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2563

สอ.จพ.ขอเชิญสมาชิกร่วมติดตามการประชุมใหญ่
สามั ญ ประจาปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์
2564 เวลา 12.30 น. ณ สนามกีฬา อาคารปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ สมาชิกสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน
Facebook Live
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด เปิดเผยว่า ผลการดาเนินงาน
ของ สอ.จพ. ปี 2563 มี ก าไรสุ ท ธิ 106 ล้ านบาท ซึ่ ง คณะกรรมการด าเนิ น การ
สอ.จพ. มีมติเห็นชอบให้จัดสรรจ่ายเงินปันผล 75.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 5.55%
และเฉลี่ยคืน 10.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราประมาณ 9-11% ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล
และเฉลี่ ย คื น ดั ง กล่ าว ต้ อ งผ่ านการอนุ มั ติ ด้ วยวิธีก ารโหวตจากสมาชิ ก ที่ เข้าร่ วม
ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี 2563 ในรู ป แบบการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า
100 คนตามข้อบังคับของสหกรณ์ และเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน
ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญสมาชิกร่วมติดตามการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2563
ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็น
ต้นไป

หากมีการเปลี่ยนแปลง สหกรณ์จะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป
“โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากสหกรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก”
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ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2563 วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ระหว่างเวลา 12.30 - 14.30 น. ณ สนามกีฬา อาคารปฏิบตั กิ าร
วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
*จานวนจากัดเพียง 150 คน (เป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร)*

**ไม่มีคา่ พาหนะ**

สหกรณ์ เปิดให้สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2563
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 - วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-14.00 น.
ณ เคาน์เตอร์ 5 สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
กรุงเทพมหานคร และทางระบบ Line@ เท่านั้น
ซือ้ ทุนเรือนหุน้ จากเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืน ประจาปี 2563
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564
เห็นชอบ ให้สมาชิกสามารถนาเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 2563 ซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 40,000.00 บาท
(สี่หมื่นบาทถ้วน) สมาชิกแจ้งความจานงตามแบบฟอร์มที่แนบไปพร้อมกับ ใบแจ้งยอดเงินปันผล
และเฉลี่ยคืน (สีเขียว) สหกรณ์จะโอนหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่โอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
เท่านั้น โดยจะดาเนินการตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564

ชี้แจงแถลงไข “รายงานกิจการประจาปี”
ในปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด จะดาเนินการจัดส่ง ใบแจ้งยอด เงินปันผลและ
เฉลี่ยคืน (สีเขียว) ให้สมาชิกภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และสมาชิกที่แจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือรายงาน
กิจการ ประจาปี 2563 ขอให้มารับ ด้วยตนเอง ได้ที่เคาน์เตอร์ 5 สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ จากัด ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
สมาชิก ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอรับ หนั งสือรายงานกิจการ ประจาปี 2563 สามารถดาวน์ โหลดได้จากช่อง
ทางการประชาสั ม พั น ธ์ ได้ แ ก่ Line@ (kmutnbcoop) , website (www.ppn-scc.com) และ Facebook
(https://www.facebook.com/coop.ppn.kmutnb/) ของสหกรณ์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
สาหรับสมาชิกเกษียณอายุ สหกรณ์จะดาเนินการส่งหนังสือรายงานกิจการ ประจาปี 2563 ทางไปรษณีย์
ทั้งนี้หนังสือรายงานกิจการประจาปี ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ให้สมาชิกดาวน์โหลดไฟล์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้น

“โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากสหกรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก”
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