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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
23/17 - 20 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
16 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ด้วยคณะกรรมการดำเนิน การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จำกัด ชุดที่ 60/2564
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
เป็ น ต้ น ไป (จำกัด ผู้ เข้ า ร่ วมประชุ ม จำนวน 1,000 คน) ลงทะเบี ย นระหว่ างเวลา 07.00 – 10.30 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงาน
- การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
- การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
- การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
4.2 รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
4.3 รับทราบนโยบายและการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564
4.4 รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
4.5 รับทราบผลคำพิพากษาศาลแรงงานภาค 1 (พระนครศรีอยุธยา)
และศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ประจำปี 2564
5.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564
5.3 พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดสรรทุนสะสมประเภทต่างๆ ของสหกรณ์
5.4 พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ (ฉบับที่ 4) ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2565-2569
5.5 พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565
5.6 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2565
5.7 พิจารณากำหนดนโยบาย และแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุนของสหกรณ์
ในรอบปี 2565
5.8 พิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2565
5.9 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
/5.10 พิจารณาเลือกตั้ง ...

-25.10 พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการจากสมาชิกผู้ได้รับ
การสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2565
5.11 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการจากสมาชิกผู้ได้รับการสรรหาแทน
ตำแหน่งที่ว่าง ปี 2565
5.12 แนะนำคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 61/2565
5.13 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการจากสมาชิกผู้ได้รับการสรรหา
แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2565
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
เพื่อเป็ น การป้ องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่ อ งมาตรการป้ อ งกั น และยั บ ยั้ งการแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) จั งหวั ด
สมุทรปราการ (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงขอเรียนแจ้งมาตรการในการ
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ดังนี้
1. ห้องประชุมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้เพียง 1,000 ที่นั่งเท่านั้น โดยจะจัดที่นั่ง
ให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐในรูปแบบการรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร/ที่นั่ง ลงทะเบียนตั้งแต่
เวลา 07.00 – 10.30 น. ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากสมาชิกที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับเงินค่าอาหารว่าง จำนวน 200 บาท (ทางสหกรณ์ฯ
งดแจกเครื่องดื่มและอาหารว่าง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของทางภาครัฐ)
3. จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าห้องประชุม โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
3.1 ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยการใช้แอปพลิเคชั่นตามทีท่ างราชการกำหนด
3.2 บริการติดตั้งเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณทางเข้าห้องประชุม
4. ในการประชุมจัดให้ มีจุ ดล้ างมือด้ว ยเจลแอลกอฮอล์ ไว้ให้ บ ริการตลอดระยะเวลาการ
ประชุม และจัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสบ่อยทั้งก่อนและหลังการประชุม
ด้วยแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70%
5. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หลีกเลี่ยงการสัมผัส
และใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นตลอดระยะเวลาการประชุม
6. สมาชิ ก สามารถรั บ ชมถ่ ายทอดสดประชุ ม ใหญ่ สามั ญ ประจำปี 2564 ผ่ านช่ อ งทาง
Facebook Live : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ทั้งนี้ท่านสามารถสังเกตการประชุมได้ แต่ไม่นับเป็น
องค์ประชุม และไม่สามารถลงมติได้
จึงเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
โดยพร้อมเพรียงกัน และโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัว
สมาชิกคุรุสภา อย่างใดอย่างหนึ่งต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน
หมายเหตุ เริ่มประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เวลา 09.00 น.
ขอแสดงความนับถือ
(นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

