สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
ปีที่ 42 เดือนมกราคม 2564
สวัสดีปีใหม่ 2564
สารจากประธานกรรมการดาเนินการ
สำหรับปี 2564 คงจะเป็ น ปี ที่ยังมีก ำรระบำดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) อย่ำงต่ อเนื่ อ ง
เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมกำรแพร่ระบำด ขอให้สมำชิกไม่ประมำท กำร์ดอย่ำตก สวมหน้ำกำกทุกครั้ง
ที่ออกจำกบ้ำน หมั่นล้ำงมือบ่อยๆ เว้นระยะห่ำงระหว่ำงกัน งดกำรสัมผัส ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดี แล้วเรำจะปลอดภัย
ไปด้วยกันครับ
ท่ำนสมำชิกครับ โปรดอย่ำลืมว่ำ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ จำกัด เป็นสวัสดิกำรรูปแบบ
หนึ่งที่มำเสริมสวัสดิกำรหลักจำกมหำวิทยำลัย โดยในข่ำวประชำสัมพันธ์ฉบับนี้ สหกรณ์ได้คิดโครงกำรเงินกู้ จำนวน
2 โครงกำร ช่วยบรรเทำควำมขำดแคลนและควำมเดือดร้อนแก่สมำชิกได้บ้ำงไม่มำกก็น้อยครับ
ผมขอประชำสัมพันธ์งำนของสหกรณ์ เรื่องกำรรับหนังสือรำยงำนกิจกำร ประจำปี 2563 ซึ่งสหกรณ์สั่งผลิต
จำนวนจำกัด (1,000 เล่ ม) สมำชิกท่ำนใดมีควำมประสงค์รับหนังสือรำยงำนกิจกำร ประจำปี 2563 สำมำรถแสดง
ควำมประสงค์ ไ ด้ ตั้ งแต่ วั น ที่ 4-15 มกรำคม 2564 ณ เคำน์ เตอร์ 5 ส ำนั ก งำนสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ พ ระจอมเกล้ ำ
พระนครเหนือ จำกัด รำยละเอียดอยู่ในหน้ำถัดไปครับ
วำระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ในนำมของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ จำกัด ผมขออำรำธนำบำรมี
ของหลวงพ่อสิงห์ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ศำลเสด็จปู่ฤำษี ศำลเสด็จพ่อพระยำพิชัยดำบหัก ศำลเสด็จแม่
ชัยมงคล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์อันเป็นที่เคำรพของบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
จงช่ ว ยคุ้ ม ครองป้ อ งกั น รัก ษำสมำชิ ก ทุ ก ท่ ำนและครอบครัว ให้ รอดพ้ น จำกโรคภั ย และภั ย พิ บั ติ ทั้ งปวง มี ค วำมสุ ข
มีควำมเจริญควำมมั่นคงในหน้ำที่กำรงำน มีสุขภำพกำยและสุขภำพทำงกำรเงินที่ดีและแข็งแรง นึกคิดปรำรถนำสิ่งใด
จงสำเร็จดังที่หวังไว้ทุกประกำร ตลอดทั้งปี 2564 นี้ด้วยเทอญ

สหกรณ์ มั่นคง สมาชิก มั่งคั่ง สังคม ยั่งยืน
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้ำ
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิตนนท์ จำรุโรจน์กีรติ
ประธำนกรรมกำรดำเนินกำร

เปิดรับสมัครผู้สอบบัญชี และ ผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด เปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจาปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
ผู้สนใจจะร่วมดาเนินการกับสหกรณ์ในตาแหน่ง ผู้สอบบัญ ชี และผู้ตรวจสอบกิจการ ติดต่อสหกรณ์
ภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อจะได้ดาเนินการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2563
สอบถามรายละเอียด ณ สานักงานสหกรณ์
หรือ โทร.0-2586-9592 หรือ 0-2913-2500 ต่อ 1352 , 1355 และ 1356
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ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2564
จำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มกำรแพร่ระบำด
ในวงกว้ำงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมกำรแพร่ระบำด และเป็นกำรหลีกเลี่ยงกำรรวมกลุ่มกัน
เป็นจำนวนมำก ดังนั้น ในปี 2564 สหกรณ์ ของดกำรจัดงำนรับ ทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก ประจำปี 2564
ในวันเสำร์ที่ 16 มกรำคม 2564 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อำคำรนวมินทรรำชินี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ
โดยสหกรณ์ จ ะด ำเนิ น กำรโอนเงิ น ทุ น ส่ ง เสริ ม กำรศึ ก ษำบุ ต รสมำชิ ก ประจ ำปี 2564 เข้ ำ บั ญ ชี เงิ น ฝำก
ออมทรัพย์ของสมำชิก จำนวน 104 คน (ตำมประกำศที่ 33/2563 เรื่อง ทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก ประจำปี 2564)
ในวันที่ 8 มกรำคม 2564 และจะจัดส่งใบประกำศนียบัตรทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก ประจำปี 2564 พร้อมกัน
สามารถตรวจสอบรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2564 ได้จากประกาศ
ของสหกรณ์ และช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ อาทิ www.ppn-scc.com , Facebook และ Line@
ใหม่

โครงการเงินกู้สามัญ

โครงการเงินกู้สามัญ เพื่อกำรชำระหนี้สถำบันกำรเงิน (บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือสมำชิกที่เดือดร้อนจำกหนี้บัตรเครดิตกับสถำบันกำรเงินอื่น อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี วงเงิน
ไม่เกิน 300,000.00 บำท (สำมแสนบำทถ้วน) ผ่อนชำระไม่เกิน 60 งวด เงื่อนไขดังนี้
1. ต้องมีเงินเดือนเหลือร้อยละ 15
2. มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน
3. แนบหลักฐำนตัวจริงที่แสดงถึงกำรเป็นหนี้บัตรเครดิตกับสถำบันกำรเงินฉบับล่ำสุด
4. ไม่มีสิทธิกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในรอบระยะเวลำ 3 เดือน หลังจำกได้รับอนุมัติให้เข้ำร่วมโครงกำรนี้
5. อื่น ๆ นอกเหนือจำกนี้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรให้กเู้ งินกู้สำมัญ
ระยะเวลาโครงการ มกราคม ถึง มิถุนายน 2564
โครงการเงินกู้สามัญ สูงวัยใกล้เกษียณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมำชิกที่ ใกล้เกษียณที่มีเดือดร้อน
ในกำรดำเนินชีวิต อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี วงเงินไม่เกิน 300,000.00 บำท (สำมแสนบำทถ้วน) ผ่อนชำระ
ไม่เกิน 120 งวด เงื่อนไขดังนี้
1. สมำชิกที่มีอำยุระหว่ำง 55-60 ปี
2. มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน
3. เมื่ออำยุครบ 60 ปี ต้องมีหนี้เงินกู้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
4. ไม่มีสิทธิกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในรอบระยะเวลำ 3 เดือน หลังจำกได้รับอนุมัติให้เข้ำร่วมโครงกำรนี้
5. อื่น ๆ นอกเหนือจำกนี้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรให้กเู้ งินกู้สำมัญ
ระยะเวลาโครงการ มกราคม ถึง ธันวาคม 2564
สมำชิกที่ สนใจโครงกำร สำมำรถสอบถำมข้อมู ลเพิ่ ม เติม ได้ ที่ คุณ สมส่วน กองพุ ฒิ รองผู้ จัดกำร คนที่ 2
โทร.1352 และ 1355
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