ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
เรื่อง โครงการ “ออมเงิน ออมทรัพย์ กับเงินปันผล” (22 nd wusaving)

.......………………………………
ด้วยสหกรณ์ฯ ตระหนักถึงการออมเงิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นไปตาม อุดมการณ์สหกรณ์ คือ
“ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์จะนาไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรมและ
สันติสุขในสังคม” ประกอบกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ครบรอบ 22 ปี (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็น
วันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ) และจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจาปี 2560 (วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป) สหกรณ์ฯ จัด
โครงการฯ เพื่อให้สมาชิกนาเงินปันผลฯ ออมต่อเนื่องกับสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกมีความมั่นคงในชีวิต เพื่อให้สมาชิกนาเงินเฉลีย่ คืน
ที่ได้รับชาระหนี้เพื่อลดหนี้ของสมาชิก และเพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ประจาปี 2561 ตามพันธกิจต่าง ๆ
คณะกรรมการดาเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เห็นชอบจัดโครงการ
“ออมเงิน ออมทรัพย์ กับเงินปันผล” รายละเอียดดังนี้
1. กาหนด 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม
รายละเอียด
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 ตามเงื่อนไขที่กาหนด จะได้รับ
กิจกรรมที่ 1
- ออมเงินฝาก
(1) ออมทรัพย์วันเกิด(เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
(2) ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ(เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
(3) ออมทรัพย์พิเศษหรือทวีทรัพย์
(สมาชิกและสมาชิกสมทบ)

ขวดสแตนเลสเก็บร้อนเย็น

10,000.- เท่านั้น
ตั้งแต่ 20,000.- ขึ้นไป

โดยให้สิทธิรับ 1 ใบ/คน เท่านั้น
- นาเงินปันผลประจาปี 2560 มาฝาก สาหรับ
สมาชิกที่ ยังไม่ได้รับเงินปันผลฯ มีสิทธิเข้าร่วม
(จากัดวงเงิน)

ตั้งแต่ 25,000.- ขึ้นไป
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 ตามเงื่อนไขที่กาหนด จะได้รับ

กิจกรรมที่ 2
(1) ออมเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์พิเศษ หรือทวีทรัพย์
(สมาชิกและสมาชิกสมทบ)
(2) ชาระหนี้
เงินกู้สามัญ และพิเศษทุกประเภท
เว้นแต่ พิเศษแบบหมุนเวียน(เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)

กระเป๋าใส่สมุดบัญชี (book bank)

โดยให้สิทธิรับ 1 เล่ม/คน เท่านั้น

ตั้งแต่ 3,000.- ขึ้นไป

ตั้งแต่ 20,000.- ขึ้นไป

(รายละเอียดแต่ละกิจกรรมการตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ คือ สมาชิกและสมาชิกสมทบ(อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
3. สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทั้ง 2 กิจกรรม แต่มสี ิทธิรับของที่ระลึกกิจกรรมละ 1 ชิ้นเท่านั้น
4. ของที่ระลึกมีจานวนจากัด(ขวดแสตนเลสเก็บร้อนเย็น 100 ใบ และกระเป๋าใส่สมุดบัญชี 200 เล่ม)
และสหกรณ์ฯ มีสิทธิยกเลิกโครงการฯ เมื่อของที่ระลึกหมด
5. กรณีที่ประกาศนี้มไิ ด้กาหนดข้อความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามทีก่ าหนด ให้เป็นดุลยพินิจของประธานกรรมการ
และในกรณีมีปญ
ั หาหรือข้อขัดแย้งใดในการดาเนินการตามประกาศฯ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และ
การวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุด

2
สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่านร่วมโครงการ “ออมเงิน ออมทรัพย์ กับเงินปันผล” ตั้งแต่วันที่
21 ธันวาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลารับ – จ่ายเงิน 9.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 – 15.00 น.)
โดยสามารถติดต่อแจ้งความจานงได้ ณ สานักงานสหกรณ์ฯ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 3172-3, 3180, 3115
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายนิรันดร์ จินดานาค)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
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เอกสารแนบท้ ายประกาศฯ

กิจกรรมที่ 1
รายการ

ผู้ฝาก

- ออมเงินฝาก
(1) ออมทรัพย์วันเกิด
(อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี)

สมาชิกที่มีบัญชี

(2) ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ
(อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี)

สมาชิกที่มีบัญชี

สมาชิกที่ไม่มีบัญชี

(3) ออมทรัพย์พิเศษ หรือ
ทวีทรัพย์

สมาชิกและ
สมาชิกสมทบ

เงื่อนไข
- ฝากเงิน 10,000 บาทเท่านั้น
- ให้สิทธิ 1 ครั้ง/บัญชี
- ฝากเงินตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป และสูงสุดไม่เกิน 100%
ของเงินปันผลประจาปี 2560
- กรณีที่เงินปันผลฯ ได้รับน้อยกว่า 20,000 บาท ให้สิทธิฝากได้
สูงสุด 20,000 บาท เท่านั้น
- ให้สิทธิ 1 ครั้ง/บัญชี
- เปิดบัญชีขั้นต่า 2,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
- ฝากเงินตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป และสูงสุดไม่เกิน 100%
ของเงินปันผลประจาปี 2560
- กรณีที่เงินปันผลฯ ได้รับน้อยกว่า 20,000 บาท ให้สิทธิฝากได้
สูงสุด 20,000 บาท เท่านั้น
- ให้สิทธิ 1 ครั้ง/บัญชี
- เปิดบัญชี/ฝากเงินตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป

เงื่อนไขการฝากออมทรัพย์พิเศษหรือทวีทรัพย์
(ก) บัญชีที่เปิดเพื่อองค์กร หรือหน่วยงาน ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
(ข) นับจากวันที่ฝากเงินจะต้องเป็นสมาชิกต่อเนื่อง และฝากเงินจานวนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในบัญชีดังกล่าว จนถึงวันที่ 1 ก.พ. 62
หากเบิกถอนบัญชีในระหว่างนั้น จะต้องคงเหลือเงินในบัญชีไว้ตามยอดเงินฝากที่เข้าร่วมโครงการฯ และเงื่อนไขการถอนเงินอื่น ๆ
ให้เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศฯ เกี่ยวกับเงินฝากประเภทนั้น ๆ กาหนด
(ค) สมาชิกท่านใด แจ้งความประสงค์โอนเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน ประจาปี 2560 เข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ หรือออมทรัพย์พิเศษ หากประสงค์จะ
เข้าร่วมโครงการฯ ให้ทาบันทึกกับสหกรณ์ฯ (ภายในเวลาที่กาหนด) และได้สิทธิตามที่กาหนด โดยไม่ต้องถอนเงิน เพื่อฝากใหม่ และกรณีได้รับ
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนฯ น้อยกว่าจานวนเงินที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ให้สิทธิฝากเงินเพิ่มให้ครบตามจานวนที่กาหนด
!!! กรณี ถอนเงิ นจากบัญชีออมทรัพย์พิเศษ/ทวีทรัพย์ของตนเอง เพือ่ ฝากอี กบัญชีของตนเอง และกรณี ถอนเงิ นบัญชี ตนเองเพือ่ ฝากบัญชี
บุคคลอื ่นทีเ่ กี ่ยวเนือ่ งทางครอบครัว เช่น บิ ดา มารดา คู่สมรส บุตร พีน่ อ้ งร่ วมสายเลื อดเดียวกัน ไม่มีสิทธิ เข้าร่ วมโครงการฯ ดังกล่าว
เว้นแต่ การถอนเงิ นจากบัญชีหนึ่ง เพือ่ ฝากบัญชีออมทรัพย์ วนั เกิ ด และหรื อออมทรัพย์เกษี ยณสุขใจ ให้สิทธิ ดาเนิ นการได้ฯ

เงื่อนไขกรณีรว่ มกิจกรรมที่ 1
 สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 ตาม (1) และ (2) ออมรวมกันไม่เกิน 100% ของเงินปันผลประจาปี 2560
และกรณีที่ไม่ได้รับเงินปันผลฯ หรือได้รับเงินปันผลฯ น้อยกว่า 30,000 บาท ให้สิทธิออมได้สูงสุด 30,000 บาท เท่านั้น
 สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมตาม (1), (2) และ (3) แต่มีสิทธิได้รับของที่ระลึก 1 ใบ/คน เท่านั้น
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กิจกรรมที่ 2
รายการ
(1) ออมเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ หรือ
ออมทรัพย์พิเศษ หรือ
ทวีทรัพย์

คุณสมบัติ
สมาชิกและ
สมาชิกสมทบ

เงื่อนไข
- เปิดบัญชี/ฝากเงินตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป
- ให้สิทธิ 1 ครั้ง/บัญชี

เงื่อนไขการฝากออมทรัพย์พิเศษหรือทวีทรัพย์
(ก) บัญชีที่เปิดเพื่อองค์กร หรือหน่วยงาน ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
(ข) นับจากวันที่ฝากเงินจะต้องเป็นสมาชิกต่อเนื่อง และฝากเงินจานวนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในบัญชีดังกล่าว จนถึงวันที่ 1 ก.พ. 62
หากเบิกถอนบัญชีในระหว่างนั้น จะต้องคงเหลือเงินในบัญชีไว้ตามยอดเงินฝากที่เข้าร่วมโครงการฯ และเงื่อนไขการถอนเงินอื่น ๆ
ให้เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศฯ เกี่ยวกับเงินฝากประเภทนั้น ๆ กาหนด
(ง) สมาชิกท่านใด แจ้งความประสงค์โอนเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน ประจาปี 2560 เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือทวีทรัพย์ หรือออมทรัพย์พิเศษ
หากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ให้ทาบันทึกกับสหกรณ์ฯ (ภายในเวลาที่กาหนด) และได้สิทธิตามที่กาหนด โดยไม่ต้องถอนเงิน เพื่อฝากใหม่
และกรณีได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนฯ น้อยกว่าจานวนเงินที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ให้สิทธิฝากเงินเพิ่มให้ครบตามจานวนที่กาหนด
!!! กรณี ถอนเงิ นจากบัญชี เงิ นฝากของตนเอง เพือ่ ฝากอี กบัญชีของตนเอง และกรณี ถอนเงิ นบัญชีตนเองเพือ่ ฝากบัญชีบคุ คลอื ่นที ่
เกี ่ยวเนือ่ งทางครอบครัว เช่น บิ ดา มารดา คู่สมรส บุตร พีน่ อ้ งร่ วมสายเลื อดเดียวกัน ไม่มีสิทธิ เข้าร่ วมโครงการฯ ดังกล่าว เว้นแต่
กรณี ถอนเงิ นจากบัญชี ทีไ่ ด้รับเงิ นปั นผลและเงิ นเฉลี ่ยคืนฯ เพือ่ ฝากบัญชีออมทรัพย์ พิเศษ หรื อทวีทรัพย์ ให้สิทธิ ดาเนิ นการได้ฯ แต่ให้สิทธิ
ถอนเท่ากับจานวนเงิ นปั นผลและเงิ นเฉลี ่ยคืนทีไ่ ด้รับเท่านัน้

(2) ชาระหนี้
เงินกู้สามัญ(1) และพิเศษทุกประเภท
เว้นแต่ พิเศษแบบหมุนเวียน

สมาชิก

- ชาระหนี้เงินกู้สามัญและหรือเงินกู้พิเศษทุกประเภท เว้นแต่
เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

เงื่อนไขการชาระหนี้
(ก) สมาชิกมีสิทธิยื่นคาขอกู้เงินสามัญ(1) และหรือเงินกู้พิเศษในประเภทที่เลือกชาระหนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 61 เป็นต้นไป
(ข) หากมีความจาเป็นต้องกู้เงินสามัญ(1) และหรือกู้เงินพิเศษในประเภทที่ได้เลือกชาระหนี้ไว้ ให้ชาระค่าธรรมเนียมในการยื่นกู้ 500 บาท
(1)

เงินกู้สามัญที่ถือได้ว่าเป็นประเภทเดียวกันและมีสิทธิชาระหนี้ได้แก่ 1) สามัญทั่วไป, 2) สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต, 3) สามัญ 19 ปีฯ และ
4) สามัญเกษียณปลอดหนี้

สมาชิก/สมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2
จะได้รับคะแนนชื่นชมคุณค่าสมาชิก คนละ 1 คะแนน/กิจกรรม
*************************************************

