
ข่าวสาร

อาคารจอดรถยนต ์ชัน้ 1 กองบญัชาการกองทพัเรอื (พืน้ทีว่งันนัทอุทยาน)

ถนนอสิรภาพ แขวงบา้นชา่งหลอ่ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคาร

สหกรณ์ออมทรพัยว์งัเดิม จาํกดั

ปีท่ี 38 ฉบบัท่ี 205

อตัราดอกเบีย้เงินกู้

ประเภทเงนิกู้ ดอกเบีย้

เงินกูส้ามญั 5.50

เงินกูเ้พ่ือเหตฉุกุเฉิน 5.50

เงินกูเ้พ่ือเหตฉุกุเฉินเพ่ือการศกึษาบตุร และสมาชิก 3.75

เงินกูส้ามญัโครงการพิเศษ 30 เท่าเราช่วยกนั (1 ก.ค.- 30 ธ.ค.64) 5.50

เงินกูส้ามญัโครงการพิเศษ ดอกเบีย้ตํ่า 3% (1 ก.ค.- 30 ธ.ค.64) 3.00

อตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรพัย์

ประเภทเงนิฝาก ดอกเบีย้

เงินฝากออมทรพัย์ 2.75

สมาชิกสามญั ฝากไมเ่กินเดือนละ 20,000 บาท ยอดเงินฝากไมเ่กิน 3.5 ลา้นบาท

สมาชิกสมทบ ฝากไมเ่กินเดือนละ 10,000 บาท ยอดเงินฝากไมเ่กิน 1.5 ลา้นบาท

ประจาํเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2564



ช่องทางการฝากเงิน

บญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ช่ือบญัชี
“สหกรณ์ออมทรพัยว์งัเดิม จาํกดั”

ธนาคาร บัญชเีลขที่

ทหารไทยธนชาต สาขา กองบญัชาการกองทพัเรอื 115-2-00202-6

ทหารไทยธนชาต สาขา พรานนก 019-2-16251-9

กรุงไทย สาขา สี่แยกบา้นแขก 016-0-09313-9

หมายเหตุ การฝากเงินนี้ หลังจากสมาชิกโอนเงินเขาบัญชีสหกรณแลว กรุณาสงหลักฐาน

การโอนเงินมาท่ี ID ไลน: ฝายการเงิน wsc.098 FAX: 54629 โทร.53056 

ฝากด้วยการโอนผ่านแอพพลิเคช่ัน ttb touch
วิธีทาํ

1. เลือกเมนจู่ายบลิ

2. เลือกบลิ

3. คน้หา พิมพค์าํว่า วงัเดิม (ภาษาไทย)

4. ใสเ่ลขสมาชิกใหค้รบ 6 หลกั

5. ใส่รหัส 2001 (คือรหัสการฝากเงิน) ตามดว้ยเลขบญัชีเงินฝาก สอ.วด.5 ตวัทา้ยของสมาชิก

(รวมเป็น 9 หลกั) ตวัอย่างเช่น บญัชี ร.อ.นาวี อาจหาญ เลขบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์สอ.วด.

001-10-01234 การใสร่หสัตามขอ้ 5 คือ 200101234

6. ระบจุาํนวนเงินท่ีสมาชิกตอ้งการฝาก

7. กดยืนยนั



ช่องทางการฝากเงิน

ฝากผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารทหารไทยธนชาต
สมาชิกสามารถฝากเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

โดยไมต่อ้งสง่สาํเนาเอกสารการโอนเงินใหก้บัสหกรณ ์โดยดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ 

www.wangdermcoop.com

การรบัรองยอดเงินฝาก สมาชิกท่ีประสงคจ์ะใหส้หกรณร์บัรองยอดบญัชีเงินฝาก ใหแ้จง้ความ

จาํนงกบัสหกรณ ์โดยสามารถขอไดท้ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

อัตราดอกเบีย้เงินฝาก สมาชิกจะไดร้บัดอกเบีย้เงินฝากในอัตราท่ีสูงกว่า หรือเทียบเท่าอัตรา

ดอกเบีย้เงินฝากธนาคารพาณิชย์ทั่ วไป ซึ่งเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์โดยจะคาํนวณ

ดอกเบีย้เป็นรายวัน และโอนเข้าบัญชีธนาคารผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง ในวันท่ี 30 มิถุนายน และ 

31 ธนัวาคม ของทกุปี ดอกเบีย้เงินฝากนีส้มาชิกจะไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินได้

การถอนเงิน สมาชิกเจา้ของบญัชีเงินฝากออมทรพัยส์ามารถถอนเงินในบญัชีของตนเองเทา่ใด ก็ได ้

ตามจาํนวนเงินท่ีมีอยู่ในบญัชี แต่ตอ้งมีเงินฝากคงเหลือในบญัชีไม่ตํ่ากว่า 500 บาท โดยสามารถ

ถอนเงินดว้ยตนเอง หรือมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นมาถอนเงินแทนได ้โดยใชแ้บบฟอรม์ใบถอนเงินตามท่ี

สหกรณก์าํหนด

การปิดบญัชี สมาชิกเจา้ของบญัชีสามารถดาํเนินการปิดบญัชีไดท่ี้สหกรณ ์และจะขอเปิดบญัชีเงินฝาก

อีกในครัง้ต่อไปได ้หลงัจากการขอปิดบญัชีในครัง้ก่อนผ่านไปแลว้เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 1 ปี



การถือหุ้น

สมาชิกตอ้งสง่ค่าหุน้ตัง้แต่เดือนแรกท่ีเขา้เป็นสมาชิกตามเกณฑข์องเงินไดร้ายเดือน โดยหกั

จากเงินเดือน ณ ท่ีจ่ายตามระเบียบสหกรณท่ี์กาํหนด ดงันี ้

เงนิรายเดอืน (บาท)

ถอืหุ้นรายเดอืนไม่น้อยกว่า

จาํนวนหุ้น จาํนวนเงนิ (บาท)

ไม่เกิน 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 ขึน้ไป 100 1,000

สมาชิกสามัญ สามารถส่งค่าหุน้รายเดือนไดไ้ม่เกินเดือนละ 500 หุน้ (5,000 บาท) เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 84 เดือน หรือรวมกันไม่เกิน จํานวน 600,000 บาท และจะขอเปลี่ยนแปลง

โดยเพ่ิม หรอืลดค่าหุน้รายเดือนได ้1 ครัง้ต่อรอบปีทางบญัชีสหกรณ์

สมาชิกสมทบ สามารถส่งค่าหุน้รายเดือนไดไ้ม่เกินเดือนละ 250 หุน้ (2,500 บาท) เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 48 เดือน หรือรวมกันไม่เกิน จํานวน 300,000 บาท และจะขอเปลี่ยนแปลง

โดยเพ่ิม หรอืลดค่าหุน้รายเดือนได ้1 ครัง้ต่อรอบปีทางบญัชีสหกรณ์

การจ่ายเงินปันผล เม่ือสิน้ปีรอบบญัชี (31 ธันวาคม) สหกรณจ์ะจ่ายเงินปันผลตามจาํนวนเงิน

ค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกสามญั และสมาชิกสมทบ ตามมติท่ีประชุมใหญ่ประจาํปีจะพิจารณาอนุมตัิ 

ในอตัราสงูสดุไม่เกินท่ีพระราชบญัญัติสหกรณก์าํหนด โดยคิดใหต้ามระยะการถือหุน้ ซึ่งสมาชิก

จะไดร้บัเตม็จาํนวนโดยไมต่อ้งหกัภาษีเงินได้



สวสัดิการ

1. ทุนการศึกษา ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกประจาํปี ใหต้ัง้แต่ระดบัอนุบาล ถึงระดบัอุดมศึกษา 

บุตรท่ีต้องดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ การขอรับทุนเป็นไปตามระเบียบ

และประกาศของสหกรณ์

2. สงเคราะหพ์เิศษสมาชกิเสียชวีติ ใชห้ลกัเกณฑก์ารจ่ายดงันี ้

2.1 เป็นสมาชิกไมถ่ึง 1 ปี จ่าย 10,000 บาท

2.2 เป็นสมาชิกตัง้แต่ 1 ปี แต่ไมถ่ึง 5 ปี จ่าย 20,000 บาท

2.3 เป็นสมาชิกตัง้แต่ 5 ปี แต่ไมถ่ึง 10 ปี จ่าย 40,000 บาท

2.4 เป็นสมาชิกตัง้แต่ 10 ปี แต่ไมถ่ึง 15 ปี จ่าย 60,000 บาท

2.5 เป็นสมาชิกตัง้แต่ 15 ปี แต่ไมถ่ึง 20 ปี จ่าย 80,000 บาท

2.6 เป็นสมาชิกตัง้แต่ 20 ปี ขึน้ไป จ่าย 100,000 บาท

3. สงเคราะหค์รอบครัวสมาชิกเสียชีวิต กรณีคู่สมรส บุตร (ท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) บิดา 

หรอืมารดา ของสมาชิกถงึแก่กรรม สหกรณจ์า่ยใหร้ายละ 2,000 บาท

4. สงเคราะหส์มาชิกประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อคัคีภัย วาตภัย และอุทกภัย จะตอ้งเป็น

สมาชิกมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 90 วนั และตอ้งมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นไมน่อ้ยกว่า 90 วนั

- เป็นเจา้บา้น ใหจ้่ายรายละไมเ่กิน 10,000 บาท

- เป็นผูพ้กัอาศยั ใหจ้่ายรายละไมเ่กิน 3,000 บาท

5. สงเคราะหส์มาชิกเจ็บป่วย สมาชิกต้องเขา้รกัษาตัวในโรงพยาบาลนานเกินกว่า 10 วัน 

สหกรณจ์ะจ่ายรายละ 1,000 บาท

สาํนักงานสหกรณ์ 02-4755088, 55088 ฝ่ายเร่งรัดหนีส้ิน 54630

ฝ่ายการเงนิ 53056 ฝ่ายข้อมูลสมาชิก 53148

ฝ่ายสินเช่ือ 53057, 55965, 54808, 55786 ฝ่ายบัญชี 53148

ฝ่ายธุรการ 02-4656362, 55088 สสอท. 55964



ผลการดาํเนินงาน

รายการ 2562/2019 2563/2020 ส.ค.2564/2021

จํานวนสมาชิก (ราย) 15,162 15,333 15,339

- สมาชิกสามัญ 14,931 15,083 15,077

- สมาชิกสมทบ 231 250 262

1. สินทรัพยรวม 9,473925,271.74 9,776,584,494.67 9,778,016,236.90

1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 550,897,635.22 1,074,424,850.95 1,015,186,755.30

1.2 เงินลงทุน-สุทธิ 370,178,000.00 35,178,000.00 210,178,000.00

1.3 เงินกูยืม-สุทธิ 8,536,955,592.27 8,642,237,961.40 8,524,402,246.40

1.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 307,707.15 349,810.35 614,402.61

1.5 สินทรัพยไมมีตัวตน 4,486,964.16 4,016,623.37 3,691,999.96

1.6 สินทรัพยอื่น 11,099,372.94 20,377,248.60 23,942,832.63

2. หน้ีสินรวม 5,287,033,523.07 5,387,883,919.64 5,375,318,559.70

2.1 เงินรับฝาก 5,265,865,074.19 5,366,301,770.86 5,330,365,628.16

2.2 หน้ีสินอื่น 21,168,448.88 21,582,148.78 48,952,931.54

3. ทุนของสหกรณ 4,186,891,748.67 4,388,700,575.03 4,398,697,677.20

3.1 ทุนเรือนหุน 3,345,711,570.00 3,550,706,220.00 3,670,530,200.00

3.2 ทุนสํารอง 423,398,873.92 463,070,475.39 498,263,896.51

3.3 ทุนสะสมตามขอบังคับ 

ระเบียบและอื่น ๆ

21,764,240.03 23,003,059.28 26,191,420.34

3.4 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 396,017,064.72 351,920,820.36 203,712,160.35

หนวย : บาท
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