ที สอ.ศธ.อบ. 27 / 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จํากัด
เลขที 171/1 ถนนพนม ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
11 มกราคม 2562

เรื อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561
เรี ยน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสังกัดกระทรวงศึ
วงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จํากัด ทุกท่าน
ด้ว ยสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการสั ง กัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอุ บ ลราชธานี จํา กัด ได้จ ัด ทํา งบการเงิ น
โดยได้รับการตรวจสอบบัญชี และผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว คณะกรรมการดําเนิ นการ
มี ม ติ ใ ห้ มี ก ารประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี 2561 ในวัน อาทิ ต ย์ ที 20 เดื อ น มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุ ม 113 ปี โรงเรี ยนนารี นุกู ล อํา เภอเมื องอุบลราชธานี
ราชธานี จั งหวัดอุ บลราชธานี ดังระเบี ยบวาระการประชุ ม
ดังต่อไปนี2
ระเบียบวาระที 1 เรื องทีประธานจะแจ้งให้ทีประชุมทราบ
ระเบียบวาระที 2 เรื องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560
ระเบียบวาระที 3 เรื องทีเสนอให้ทีประชุมทราบ
3.1 เรื องรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ประจําปี 2561
3.2 เรื องรับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2561
ระเบียบวาระที 4 เรื องทีเสนอให้ทีประชุมพิจารณา
4.1 เรื องพิจารณาเลือกตั2งกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2562 แทนตําแหน่งทีวา่ ง
4.2 เรื องพิจารณาเลือกตั2งผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2562
4.3 เรื องพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน ประจําปี 2561
4.4 เรื องพิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2561
4.5 เรื องพิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2562
4.6 เรื องพิ
องพิจารณากําหนดวงเงินซึ งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อคํ2าประกัน ประจําปี สิ2 นสุ ด 2562
4.7 เรื องพิพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ประจําปี 2562
4.8 เรื องขออนุมตั ิโอนเงินรับฝากเข้าเป็ นทุนสํารอง
ระเบียบวาระที 5 เรื องอืน ๆ
5.1 เรื องแจ้งการจ่จ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี 2562 (เพือคงสภาพ)
ของสมาคมฌาปนกิ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 3 สมาคม (สสอค./สส.ชสอ./ส.ส.ป.ท.)
5.2 เรื อง...............................................
...............................................
จึ ง ขอเชิ ญ สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที ดัง กล่ า ว
อนึ ง ขอให้ท่ านสมาชิ กนํา บัตรประจําตัวข้า ราชการ หรื อบัตรประชาชน
ประชาชน หรื อบัตรที ทางราชการออกให้ เพือใช้สิท ธิH
ในการลงคะแนนเลื อกตั2งกรรมการดําเนิ นการ ประจําปี 2562 แทนตําแหน่ งทีว่างง, เลื อกตั2งผูต้ รวจสอบกิ จการสหกรณ์
ประจําปี 2562 และรัรับเงินค่าอาหารรับรองสมาชิกผูเ้ ข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(นายธวั
นายธวัชชัย จันดี)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จํากัด
โทร. 0 4525 4102 , 0 4524 3223
โทรสาร 0 4525 4102 มือถือ 08 1389 9219

