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ระเบีียบีวาระที่ี�1
เร่�องที่ี�ประธานแจ้้งให้้ที่ี�ประชุุมให้ญ่่สามัญ่ ประจ้ำปี 2564  ระเบียบวาระท่ี 1  

  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำปีทราบ 

 1.1 แนะนำคณะกรรมการดำเนินการ และผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  ดังนี้ 

      1. คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60  จำนวน  15  ท่าน 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

 
2. ที่ปรึกษาสหกรณ์  จำนวน  4  ท่าน 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

 
3. ผู้ตรวจสอบกิจการ  จำนวน  5  ท่าน 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

 
4. ผู้ตรวจสอบบัญชี  จำนวน  1  ท่าน 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

 
      5. ผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง  จำนวน .......... ท่าน 

➢ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 
1. .......................................................................................................................  
2. ......................................... .............................................................................. 
3. .......................................................................................................................  

➢ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 
1. ....................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................  
3. ....................................................................................................................... 
 

➢ หน่วยงานอื่นๆ 
1. .......................................................................................................................  
2. ....................................................................................................................... 

มติที่ประชุม 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

 



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำากัด

รายงานกิจการ
ประจำาปี 2564
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1.2  แจ้งวิธีการรับเงินของขวัญปใีหม่  เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินค่าอาหารว่างในวันประชุมใหญ่
 สามัญ ประจำปี 2564 

   ➢ เงินของขวัญปีใหม่ 
     สหกรณ์จะทำการโอนเงินของขวัญปีใหม่ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัย์ATM(บัญชีเงินฝาก

เล่มสีชมพู) ให้กับสมาชิกสามัญ  ทุกคนๆ ละ 1,500 บาท เพิ่มพิเศษอีก 500 บาท โดยจะโอนพร้อมกับเงิน         
ปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี  ซึ่งเงินส่วนนี้มิใช่เบี้ยประชุม หรือค่าพาหนะในการเดินทางมาร่วมประชุมใหญ่ 

➢ เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน 
     หากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  ได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผล และเงิน

เฉลี่ยคืน ตามอัตราที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ  สหกรณ์จะทำการโอนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิก
จะได้รับ (หลังจากการหักค่าเบี้ยประกันชีวิต /เงินฝากออมทรัพย์เพ่ือเป็นหลักประกันเงินกู้ /เงินสงเคราะห์ศพ
ล่วงหน้าสมาคมฌาปนกิจ สสอค. และ สสชสอ. หรือรายการหักอ่ืนๆ (ถ้ามี)  เข้าบัญชีเงินฝาก ATM (บัญชีเงิน
ฝากเล่มสีชมพู)ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 

 ➢ เงินค่าอาหารว่างในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 
             สหกรณ์จะทำการโอนเงินค่าอาหารว่างในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564        

เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ATM (บัญชีเงินฝากเล่มสีชมพู) ให้เฉพาะสมาชิกสามัญที่ได้เข้าร่วมงานประชุม
ใหญ่สามัญ ประจำปี 2564  จำนวน 200 บาท(เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 100 บาท) โดยจะโอนเข้า
บัญชี ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว    ซึ่งเงินส่วนนี้มิใช่เบี้ยประชุม หรือค่าพาหนะในการเดินทาง
มาร่วมประชุมใหญ่ 

สมาชิกสามารถนำบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยที่ได้ผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM 
(บัญชีเงินฝากเล่มสีชมพู) ทำรายการกดถอนเงิน(โดยเสียค่าธรรมเนียมในการกดถอน ครั้งละ 8 บาท) จะหัก
เงินค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่มีการกดถอนเงิน 

หรือสามารถนำสมุดเงินฝากเล่มสีชมพู ไปติดต่อขอถอนเงินได้ที่สำนักงานสหกรณ์ในวัน
และเวลาทำการ     

 
มติที่ประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………….. 
        1.3  ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2564 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้แจ้งให้สหกรณ์รับทราบว่า  ได้ทำการจัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564 แล้ว ปรากฎว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด                        
“อยู่ในระดับมาตรฐาน” โดยกำหนดตัวชี้วัดระดับมาตรฐานที่พิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระบวนการ
จัดการภายในสหกรณ ์

 
มติที่ประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………….. 
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  1.4  กำหนดของรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60/2564 ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 28/2564 (วาระพิเศษ) 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยมีมติอนุมัติวงเงินของรางวัลในการประชุมใหญ่ ประจำปี 2564 ดังนี้ 
1.สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิร่วมลุ้นรางวัลเป็นจำนวน 150,000 บาท ซึ่งได้เพ่ิมขึ้นจาก

ปีที่แล้ว เป็นจำนวน 30,000 บาท  
2.สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม สหกรณ์ฯให้สิทธิลุ้นรับรางวัล เป็นจำนวน 75,000 บาท  
3.รางวัล(อาวุโส) 1,000 บาท จำนวน 25 รางวัล เป็นจำนวน 25,000 บาท  
รวมมูลค่าเป็นจำนวน 250,000 บาท 
ผู้สนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 นี้ คือบริษัท ทรู ไลฟ์ 

โบรกเกอร์ จำกัด ซึ ่งเป็นตัวแทนของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เป็นคู ่สัญญาในการ
รับประกันชีวิตในรอบปีกรมธรรม์ 2565 ไดใ้ห้การสนับสนุนให้การจัดของรางวัลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในครั้งนี ้

 
มติที่ประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………….. 
  
  1.4  อัตราค่าเบี้ยประกันชีวิต (ประกันตาย) ประจำปี 2564 
  สมาชิกซึ่งมีการกู้เงินกับสหกรณ์ ประเภทเงินกู้สามัญ หรือเงินกู้รวมหนี้ หาก ณ สิ้นปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ สมาชิกมีหนี้คงเหลือหลังจากการหักค่าหุ้น และเงินสวัสดิการที่จะได้รับเมื่อเสียชีวิตแล้ว (เรียกว่า 
“ส่วนเหลือมหนี้”) สมาชิกจะต้องจัดทำประกันตาย หรือทำฌาปนกิจต่างๆ เพื่อเป็นหลักประกันคุ้มครองหนี้ 
กรณผีู้กู้เสียชีวิตให้แก่สหกรณ์ 
   การจัดประกันตายเป็นการซื้อประกันกับบริษัทประกันชีวิต โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับ
ผลประโยชน์รายแรก และหากมีส่วนเหลือหลังจากชำระหนี้เสร็จสิ้น ทางสหกรณ์ก็จะดำเนินคืนให้แก่ทายาท
ต่อไป และในทุกๆ ปี จะมีการออกประกาศให้บริษัทประกันซึ่งประสงค์จะรับทำประกันชีวิตของสมาชิก
สหกรณ์ เข้าร่วมการเสนอราคาประจำปี ความคุ้มครองจะเป็นลักษณะปีต่อปี และเปิดให้บริษัทเสนอราคา
ประกันใหม่ทุกป ี
  ในปี 2564 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60/2564 ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ทรู ไลฟ์    
โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้เป็นบริษัทฯ ที่จะรับทำ
ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ(ประกันตาย)แก่สมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2565 โดยเสียค่าเบี้ยประกันชีวิต
(สมาชิกเป็น ผู้จ่าย) ในอัตรา 380 บาทต่อทุนประกัน 100,000 บาท (ในปี 2564 อัตราเบี้ย 340  บาทต่อทุน 
100,000 บาท) ซึ่งให้ความคุ้มครองผู้กู้ถึง     อายุ 80 ปีบริบูรณ์ รวมถึงข้อเสนอพิเศษไม่ต้องกรอกใบคำขอ
แถลงสุขภาพสำหรับทุนประกัน 100,000 – 3,500,000 บาท ให้ความคุ้มครองทันทีโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ 
ไม่มีระยะเวลารอคอย (FCL) สูงสุด 2.5 ล้านบาท (การให้ความคุ้มครองทันทีเมื่อสมาชิกเสียชีวิตโดยไม่ต้องมี
ระยะเวลารอคอยโรค 1 ปี ทั้งนี้วงเงิน 2.5 ล้านบาท จะต้องรวมกับทุนเดิมที่มีอยู่ด้วย) 
 
มติที่ประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………….. 


