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ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  เพื่อรายงาน
ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อรับรองงบการเงินและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี พร้อมทั้งเลือกตั้งประธานกรรมการ 
และกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ดังนั้น เพื่อให้การประชุมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สหกรณ์จึงใคร่
ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ 
สหกรณ์ได้รับอนุญาตจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือขาดราชการ
เรียบร้อยแล้ว โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 รายงานผลการดำเนินคดีของสหกรณ์ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 
2.2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 
3.1  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 
3.2  รายงานจำนวนสมาชิกเข้า - ออก ระหว่างปี 2563 
3.3  รายงานผลการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 
4.2  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
4.3  พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 
4.4  พิจารณาประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2564 
4.5  พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2564 
4.6  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 
4.7  พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 
4.8  พิจารณาแก้ไขระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564 
4.9  พิจารณาการอุทธรณ์การให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
4.10 พิจารณาโอนเงินปันผลค้างจ่ายและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเข้าเป็นทุนสำรอง 

 4.11 พิจารณาการตัดหนี้สูญ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  *************************************************************************************          

 

 
         

ฉบับลงวันที่  16 – 31 มกราคม 2564 

ขอเชิญสมาชกิเขา้ร่วมประชุมใหญส่ามัญ  ประจำปี 2563 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ ากัด 
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          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำกัด  ได้มอบหมายให้สำนักงานทนายความดำเนินการยึดทรัพย์ลูกหนี้ ดังนี้ 

1.โฉนดเลขที่ 15749 เลขที่ดิน 22 ต.บ้านหว้า  อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื้อที่ 41 ตารางวา เป็นที่ว่างเปล่า ราคาเริ่มต้น 123,000.- 
บาท เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเร่ิมต้น และราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด สมาชิก
สามารถติดต่อเพื่อซื้อทรัพย์ได้ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ตามวันที่ประกาศขายทรัพย์ 

นัดที่ 1 ในวันท่ี 20 มกราคม 2564 
นัดที่ 2 ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ ์ 2564 
นัดที่ 3 ในวันท่ี 3  มีนาคม 2564 
นัดที่ 4 ในวันท่ี 24 มีนาคม 2564 

           2.โฉนดเลขที่ 176851 เลขที่ดิน 281 หน้าสำรวจ 7091 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื้อที่ 2 งาน 35 ตารางวา  เศษวา 
7/10 สภาพที่ดินเป็นที่ดินว่างเปล่า  
             โฉนดเลขที่ 176855 เลขที่ดิน 109 หน้าสำรวจ 7095 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื้อที่ 40 ตารางวา  สภาพที่ดินเป็น
ที่ดินว่างเปล่า ราคาเร่ิมต้น 25,000.- บาท  
             โฉนดที่ดิน 193216  เลขที่ดิน 691หน้าสำรวจ 4666 ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื้อที่ 50 ตารางวา  สภาพที่ดินเป็น
ที่ดินว่างเปล่า ราคาเร่ิมต้น 50,000.- บาท  
      ที่ดินทั้งสองแปลงที่ขาย ติดจำนอง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ผู้รับจำนองภาระหนี้จำนองคำนวณถึง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 จำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยรวม 1,121,447.11 บาท เจ้าพนักบังคับคดีจะทำการขายโดยการจำนองติดไป       
ผู้ชื้อได้ต้องรับภาระหนี้สินจำนองติดไปด้วย  

นัดที่ 1 ในวันท่ี 17 กุมภาพันธ ์ 2564 
นัดที่ 2 ในวันท่ี 10 มีนาคม 2564 
นัดที ่3 ในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
นัดที่ 4 ในวันท่ี 21 เมษายน 2564 

                  ติดต่อ เพื่อขอทราบรายละเอียดได้ที่นิติกร สอ.มข.จำกัด 44306 หรือสอบถามไปยังสำนักงานบังคับคดี   
จังหวัดขอนแก่น 043 - 236407 

                     ************************************************************************************* 
 บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ ากัด 

ขั้นตอนการปฎิบัตเิกี่ยวกับการใหเ้งินกูฉุ้กเฉินเป็นกรณีพิเศษ 

เรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ ซื้อทรัพย์จากสำนักงานบังคับคดี 

 


