
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 38 ฉบับท่ี 203 ประจำเดอืน มีนาคม – เมษายน พ.ศ.2564 
 

 

 

 

 

 

 การฝากเงินเขาบัญชีออมทรัพยของสมาชิกท่ีเปดไวกับสหกรณโดยชองทางการฝากเงิน ดังนี้ 

1. ฝากเงินดวยเงินสด ใหสมาชิกเขียนใบฝากใหถูกตองครบถวน พรอมกับเงินสดท่ีตองการฝาก ไดท่ีเคานเตอรฝากเงิน 

สำนกังานสหกรณ 

2. ฝากเงินดวยการโอนเงินผานธนาคาร สมาชิกสามารถโอนเพ่ือฝากเงินผานเขาบัญชีชื่อ “สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด”  

ตามระบุดานทายนี้  

     บัญชีเงินฝากออมทรัพย ช่ือบัญชี 

“สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด” 
ธนาคาร บัญชีเลขท่ี 

            ทหารไทย สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ 115-2-00202-6 

            ทหารไทย สาขา พรานนก 019-2-16251-9 

            กรุงไทย สาขา สี่แยกบานแขก 016-0-09313-9 
 

 หมายเหตุ  วิธีการฝากเงินนี้ หลังจากสมาชิกโอนเงินเขาบัญชีสหกรณแลว กรุณาสงหลักฐานการโอนเงินมาที่  

ID ไลน ฝายการเงิน WSC.098 FAX: 54629 โทร.53056 โดยระบุเลขที่บัญชี ชื่อบัญชีที่ตองการฝากเงินของสมาชิก 

ที่มีอยูกับสหกรณฯ เบอรโทรศัพทที่สะดวกในการติดตอกลับ 

 หากสมาชิกแจงการโอนเงินมากอนเวลา 15.00 น. เจาหนาที่จะนำเงินของสมาชิกเขาในบัญชีภายในวันนั้น กรณีโอนหลังเวลา

ระบุไวสหกรณจะนำเงินของทานเขาบัญชีในวันถัดไป 

3. ฝากเงินดวยการโอนผานแอปพลิเคชั่น TMB Touch  

วิธีการใชแอปพลิเคชั่น TMB Touch 

3.1 เลือกเมนูจายบิล และคลิกเลือกบิล 

3.2 คลิกคนหา พิมพคำวา “วังเดิม” (เปนภาษาไทย) 

3.3 ใสหมายเลขสมาชิกใหครบ 6 หลัก 

3.4 ใสรหัส 2001 (คือรหัสการฝากเงิน) ตามดวยเลขบัญชีเงินฝาก สอ.วด. 5 ตัวทายของสมาชิก (รวมเปน 9 หลัก) 

ตัวอยางเชน บัญชี ร.อ.สหกรณ  วังเดิม เลขบัญชี สอ.วด. 001-10-01234 การใสรหัสตามขอ 5 คือ 200101234 

 3.5 ใสจำนวนเงิน 

 3.6 กดยืนยัน 

 หมายเหตุ วิธีการฝากเงินนี้ หลังจากสมาชิกโอนเงินเขาบัญชีสหกรณแลว ไมตองสงหลักฐานมาที่สหกรณออมทรัพยวังเดิมฯ 
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อัตราดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรัพย 

ประเภทเงินฝาก ดอกเบ้ียเงินฝาก 

เงินฝากออมทรัพย 2.75 

สมาชิกสามัญ ฝากไมเกินเดือนละ 20,000 บาท ยอดเงินฝากไมเกิน 3.5 ลานบาท 

สมาชิกสมทบ ฝากไมเกินเดือนละ 10,000 บาท ยอดเงินฝากไมเกิน 1.5 ลานบาท 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู 

ประเภทเงินกู ดอกเบ้ียเงินกู 

เงินกูสามัญ 5.50 

เงินกูฉุกเฉิน 5.50 

เงินกูฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาบุตร และสมาชิก 3.75 
 

สมาชิกสามัญ ไดแก ขาราชการ หรือลูกจางประจำสังกัดกองทัพเรือ หรือเปนนักเรียนทหารสังกัดกองทัพเรือ หรือเปน 

                  เจาหนาท่ีสหกรณ หรือขาราชการบำนาญท่ีเปนสมาชิกสหกรณกอนเกษียณอายุ หรือลาออก 

สมาชิกสมทบ ไดแก พนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ ท่ีมีหนวยงานในกรุงเทพมหานคร 
 

การถือคาหุน  

โดยหักจากเงินไดรายเดือนอยางนอยอัตราข้ันต่ำท่ีสหกรณกำหนด จะสงเงินคาหุนเปนจำนวนไมนอยกวา 84 เดือน 

สิทธิประโยชนท่ีสมาชิกจะไดรับ 

 เงินปนผล เม่ือสิ้นปรอบบัญชี (31 ธันวาคม) สหกรณฯ จะจายเงินปนผล ตามมูลคาหุนท่ีชำระแลว ในอัตรา 

ไมเกินท่ีกำหนดในกฎกระทรวง โดยคำนวณเปนรายเดือนและไดรับการยกเวนภาษีเงินได 

 
 

 

เงินไดรายเดอืน (บาท) 

ถือหุนรายเดือนไมนอยกวา 

จำนวนหุน จำนวนเงนิ (บาท) 

ไมเกิน 5,000 10 100 

5,001 – 7,000 20 200 

7,001 – 9,000 30 300 

9,001 – 12,000 40 400 

12,001 – 15,000 50 500 

15,001 – 18,000 60 600 

18,001 – 20,000 70 700 

20,001 ข้ึนไป 100 1,000 
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ผลการดำเนินงาน 
สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด 

รายการ / Item 2562/2019 2563/2020 มี.ค.2564/2021 

จำนวนสมาชิก (ราย) / Membership 15,333 14,969 15,314 

- สมาชิกสามัญ / Ordinary members 15,083 14,750 15,055 

- สมาชิกสมทบ / associate members 250 219 259 

หนวย :บาท 

1. สินทรัพยรวม / Total Assets 9,473,925,271.74 9,776,584,494.67 9,572,534,959.34 

1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 55,0897,635.22 1,074,424,850.95 954,050,485.08 

1.2 เงินลงทุน - สุทธิ 370,178,000.00 35,178,000.00 10,178,000.00 

1.3 เงินกูยืม - สุทธิ 8,536,955,592.27 8,642,237,961.40 8,577,098,065.40 

1.4 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 307,707.15 349,810.35 510,951.19 

1.5 สินทรัพยไมมีตัวตน 448,696.16 4,016,623.37 4,016,623.37 

1.6 สินทรัพยอ่ืน 11,099,372.94 20,377,248.60 26,680,834.30 

2. หนี้สินรวม / Total Liabilities 5,287,033,523.07 5,387,883,919.64 5,374,522,830.59 

2.1 เงินรับฝาก 5,265,865,074.19 5,366,301,770.86 5,312,663,694.29 

2.2 หนี้สินอ่ืน 21,168,448.88 21,582,148.78 61,859,136.30 

3. ทุนของสหกรณ / Capital 4,186,891,748.67 43,88,700,575.03 4,198,012,128.75 

3.1 ทุนเรือนหุน 3,345,711,570.00 3,550,706,220.00 3,597,952,900.00 

3.2 ทุนสำรอง 423,398,873.92 463,070,475.39 498,229,996.51 

3.3 ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ 21,764,240.03 23,003,059.28 29,289,181.34 

3.4 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 396,017,064.72 351,920,820.36 72,540,050.90 
 

 

หนาที่ของสมาชิก มีดงันี ้

1. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ 

2. เขารวมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณนัดหมาย 

3. สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพ่ือใหสหกรณเปนองคการท่ีเขมแข็ง 

4. สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 

5. รวมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง 
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อัปเดตเร่ืองฮอตฮิต 
ใหสมาชิกใกลชิดสหกรณ 

ในสถานการณวิกฤต 

COVID-19 
 

 

 

ขาวสหกรณฉบับนี้ขอนำขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวตาง ๆ ของสหกรณออมทรัพยวังเดิมฯ มาอัปเดต 

ใหสมาชิกไดรับรูรับทราบในชวงท่ีทุกคนตองชวยกัน “อยูบาน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” เพ่ือชวยใหเชื้อโรคโควิดหมดจาก

เราไป แตถึงจะตองอยูบานอีกนานแคไหน ก็ยังใกลชิดกับสหกรณไดตลอดเวลา เริ่มจาก 

ฮอตฮิตเรื่องแรก คือ การปรับเวลาทำการ แมมาตรการของภาครัฐจะแนะนำใหประชาชนอยูบานเพ่ือชวย

หยุดการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิดก็ตาม แตดวยภาระหนาท่ีของสหกรณท่ีตองดูแลดานการเงินใหสมาชิกไดรับ

ความสะดวกสบาย สหกรณไมสามารถหยุดใหบริการได 100% จึงปรับเวลาท่ีใหบริการ เพ่ือใหสมาชิกยังคงมาใช

บริการได ตั้งแตวันนี้ สหกรณออมทรัพยวังเดิมฯ เปดใหบริการ ดานธุรกรรมการเงิน เวลา 09.00-14.30 น. 

จนกวาสถานการณ โควิด-19 จะดีข้ึน 

แมสำนักงานสหกรณจะเปดพ้ืนท่ีใหบริการอยางตอเนื่อง สมาชิกก็ไมตองเปนกังวลในเรื่องของเชื้อโรคโควิด 

แตอยางไร เพราะสหกรณจะทำความสะอาดบริเวณใหบริการทุกวัน และฉีดพนน้ำยาฆาเชื้อโรคสัปดาหละสองครั้ง 

เพ่ือความปลอดภัยในการใชบริการของสมาชิกทุกคน 

เรื่องตอมา คือ การปรับแบบการใหบริการ โดยเปดชองทางการส่ือสารออนไลนมากข้ึน แมสำนักงาน

สหกรณจะยังเปดใหบริการสมาชิก แตสหกรณเนนประชาสัมพันธใหสมาชิกใชทางการสื่อสารและขอรับบริการ 

ทางออนไลนใหมากข้ึน ไมวาจะเปน 

 การรับขอมูลขาวสาร สอบถามผาน ชองทางการสื่อสารออนไลน ไดแก เฟซบุก ไลน และอีเมล 

 การสงเอกสาร แจงความจำนงขอทำธุรกรรมทางการเงินผาน ชองทางการสื่อสารออนไลนไดแก 

อีเมล และไลน 

 ตรวจสอบขอมูลสวนตัวของสมาชิกดวย เว็บไซต และไลน 

ในชวงสมาชิกตองอยูบานยาว ๆ ตามมาตรการของรัฐ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและปองกันการแพร

ระบาดของโรคโควิด จึงเปนโอกาสอันดีท่ีจะไดลองใชชองทางออนไลนสะดวกชองทางไหนก็ลองเลน ลองใชชองทางนั้น

ติดตอสื่อสารกับสหกรณ จะไดไมตองเดินทาง ประหยัดท้ังเวลา และคาเดินทางดวย 
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ท่ีฮอตฮิตลาสุดของลาสุด คือ สหกรณเล็งเห็นถึงความเดือดรอน และความลำบากของสมาชิกท่ีไดรับ

ผลกระทบจากวิกฤตโรคโควิด จึงออกมาตรการเพ่ือชวยบรรเทาความเดือดรอนเพ่ิมเติม คือ การขยายระยะเวลา 

ในการขอย่ืนเรื่องขอพักชำระหนี้เงินกูสามัญเฉพาะเงินตน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันท่ี 30 เมษายน จนถึงวันท่ี 

31 กรกฎาคม 2564 เพ่ือใหสมาชิกนำเงินท่ีไดรับการอนุมัติพักชำระไปหมุนเวียนใชจายเรื่องจำเปนในครอบครัวกอน 

ไมมีใครรูวาวิกฤตโควิดจะอยูกับเราไปอีกนานแคไหน แตเชื่อเหลือเกินวาดวยความรวมมือรวมใจของทุกคน

ทุกภาคสวน คงจะทำใหเชื้อโรครายนี้หยุดแพรระบาดไดในเร็ววัน ท่ีรูแนชัดและแนนอน คือไมวาจะอีกนานแคไหน 

สหกรณออมทรัพยวังเดิมฯ ก็จะอยูเพ่ือเปนเสาหลักใหสมาชิก และจะใกลชิดฮอตฮิตกันไปแบบนี้อีกนานแสนนาน...ครับ 

ชองทางการติดตอส่ือสารออนไลนกับสหกรณ 

เว็บไซต   www.wangdermcoop.com 

เฟซบุก   สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด 

ไลน   @wangdermcoop 

อีเมล   wsc.navy@gmail.com 

ไลนฝายการเงิน  wsc.098 

ไลนฝายสินเชื่อ  wsc.53057 

 

หมายเลขโทรศัพท สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด  

สำนักงานสหกรณ โทรศัพท / โทรสาร 0-2475-5088, 55088, 08-6173-5509 / 0-2465-6362 

ผูจดัการ / โทรสาร 0-2475-3147, 53147 / 0-2465-6362, 55088 

รองผูจัดการ / โทรสาร 0-2475-4755, 54755 / 0-2465-6362, 55088 

ฝายการเงิน / โทรสาร 0-2475-3056, 53056 / 0-2475-3056, 53056 

ฝายสินเชื่อ / โทรสาร 0-2475-3057, 0-2475-5965, 53057, 55965 / 0-2475-5965, 55965 

ฝายธุรการ / โทรสาร 0-2475-5088, 55088 / 0-2465-6362, 55088 

ฝายเรงรัดหนี้สิน / โทรสาร 0-2475-4630 / 0-2465-6362 

ฝายขอมูลสมาชิก / โทรสาร 0-2475-4630 / 0-2465-6362 

ฝายบัญชี / โทรสาร 0-2475-43148 / 55088, 0-2465-6362 

สสอท.ศูนยประสานงาน สอ.วด. 0-2475-5964 / 55964 

 

สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด อาคารจอดรถยนต ชั้น 1 กองบัญชาการกองทัพเรือ (พ้ืนท่ีวงันันทอุทยาน) ถนนอิสรภาพ  

แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700  

 

http://www.wangdermcoop.com/
mailto:wsc.navy@gmail.com

