
 

 

 

 

 

 

ประธานแถลง 
          สวัสดีครับ สมาชิกทุกท่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม ฯ จัดการ
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ขึ้น เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา  
ณ นันทอุทยานสโมสร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยสมาชิกในที่ประชุม ฯ มีมติให้จัดสรร
กำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เป็นเงินปันผลร้อยละ 6.00 และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 9.25 จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.50 
ในการนี้คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ได้รับมอบงานและพร้อมลุยงานสานต่อภารกิจและนโยบายที่คั่งค้าง เดินหน้า
ทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้แจ้งที่ประชุมใหญ่ ฯ ได้รับทราบไปแล้วนั้น โดยจะมีนโยบายทั้งด้านการลงทุน และการเสริม
สภาพคล่องทางการเงินให้กับสมาชิก ฟ้ืนฟูสภาพการเงินที่เศรษฐกิจย่ำแย่จากพิษของโรคโควิด-19 เพ่ือให้สมาชิกกลับมา
ยืนด้วยลำแข้งของตนเองได้อีกครั้ง โปรดติดตามนโยบายต่าง ๆ ที่จะทยอยนำมาปฏิบัติเร็ว ๆ นี้ครับ 

          เมื่อไม่นานที่ผ่านมา สมาชิกคงได้ติดตามข่าวสารว่ามีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งหนึ่ง ยักยอกเงินในบัญชี 
เงินฝากของสมาชิก ซึ่งมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก จากข่าวดังกล่าว มีสมาชิกสอบถามมายังสหกรณ์ด้วยความกังวลใจ  
ว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับสหกรณ์ ฯ ของเราหรือไม่ และสหกรณ์ ฯ มีมาตารการป้องกันอย่างไรบ้าง 

          สำหรับเรื่องนี้ สหกรณ์ขอให้สมาชิกคลายความกังวลใจ และเชื่อมั่นในการบริหารงานของสหกรณ์ ฯ ว่าเหตุการณ์
ดังกล่าว “จะไม่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม ฯ อย่างแน่นอน” เพราะคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ  
มีความซื่อสัตย์สุจริต การบริหารมีความโปร่งใส รวมทั้งมีมาตรการป้องกันการทุจริต การควบคุมภายใน และแผนบริหาร
ความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งการดูแลบัญชีของสมาชิก แบ่งหลัก ๆ เป็น 2 ด้าน คือ ระบบสหกรณ์ และระบบตรวจสอบข้อมูล
สมาชิกทางเว็บไซต์สหกรณ์ โดยมีรายละเอียดย่อยดังนี้ 

1. วิธีการถอนเงินฝากออมทรัพย์ 

          สหกรณ์ ฯ ใช้ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งได้มีการระบุบัญชีเลขที่ หมายเลขสมาชิก และชื่อเจ้าของบัญชี 
เฉพาะบัญชีนั้น ซึ่งหลายคนอาจมองว่าล้าสมัย ไม่เหมือนธนาคารที่ ใช้สมุดคู่ฝาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว การถอนเงิน
ด้วยการใช้ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์เป็นวิธีที่รัดกุม และสามารถตรวจสอบได้รวดเร็ว เนื่องจากใบถอนเงินดังกล่าว 
จะระบุบัญชีเลขท่ีกำกับเฉพาะบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกแต่ละคนอย่างชัดเจน และจะมีสมุดถอนเงินฝากออมทรัพย์ได้ 
1 เล่มเท่านั้น หากมีผู้นำใบถอนเงินฝากของตนเอง ไปถอนจากบัญชีสมาชิกท่านอ่ืนจะไม่สามารถทำได้เพราะบัญชีเลขท่ี 
เล่มที่ไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ 
 
 

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ.2565 
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2. การถอนเงินด้วยตนเอง และมอบอำนาจให้บุคคลอื่น 

          เมื่อสมาชิกติดต่อถอนเงินฝากออมทรัพย์ นอกจากใบถอนเงินฝากแล้ว ยังต้องใช้เอกสารแนบ นั่นคือ บัตร
ประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อ่ืนถอนแทน ต้องใช้เอกสาร คือ บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
บัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง ของทั้งเจ้าของบัญชี และผู้รับมอบอำนาจ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบลายเซ็น
ของสมาชิกในเอกสารต่าง ๆ ให้ตรงกับที่สมาชิกได้ให้ไว้กับสหกรณ์ ฯ เพ่ือความแน่นอน และรัดกุมอีกขั้นหนึ่ง ก่อนทำการ
จ่ายเงินอีกด้วย 

3. การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 

          เมื่อสมาชิกทำรายการฝาก - ถอนเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์จะปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มียอดเงินคงเหลือ
ให้กับเจ้าของบัญชีทุกครั้ง โดยเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ได้มาจากการเขียนด้วยมือ  
หรือการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด เพราะฉะนั้น เอกสารจะมีความถูกต้องตรงกับการทำรายการจริง และตรวจสอบได้  

4. ระบบตรวจสอบ 

          นอกจากสมาชิกจะตรวจสอบรายการด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ รายงานเงินฝากและใบรายงานยอดเงิน
คงเหลือแล้ว สหกรณ์ ฯ ยังมีผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ ตรวจสอบความถูกต้องอีกขั้นตอนหนึ่ง โดยการส่ง
เอกสารยืนยันยอดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ให้สมาชิกสอบทาน และแจ้งกลับเพ่ือความถูกต้องเรียกได้ว่าตรวจแล้วตรวจ
อีกกันเลยทีเดียวครับ 

          อธิบายมาทั้งหมดนี้เพ่ือให้สมาชิกม่ันใจและเชื่อมั่นได้ว่า สหกรณ์ ฯ ของเราเป็นสถาบันการเงินที่มีระบบบริหาร
จัดการที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็นองค์กรที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ืออำนวยความสะดวกและสร้างความ
ปลอดภัยทางการเงินให้กับสหกรณ์ ฯ ของเราก้าวต่อไปอย่างมั่นคง สร้างดอกผล เพ่ิมรายได้ และผลประโยชน์แก่มวล
สมาชิกทุกท่าน...สวัสดีครับ 
 
 

ขอเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบ สมาชิกท่านใดที่ได้ทำธุรกรรมทางการเงินกับ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม ฯ  
โดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร เพ่ือเข้าบัญชีของ สหกรณ์ ฯ เมื่อทำธุรกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน 
หรือหลักฐานการโอนเงินอ่ืน ๆ ของธนาคารที่สามารถยืนยัน และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งระบุชื่อ หมายเลขสมาชิก  
และเบอร์โทรศัพท์ ให้กับสหกรณ์ ฯ หรือ ID ไลน์ ฝ่ายการเงิน: wsc.098 ภายในเวลา 1500 ของวันเดียวกัน เพ่ือให้
สหกรณ์ ฯ สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเงินของสมาชิกท่านใด และต้องการทำธุรกรรมประเภทใด สำหรับกรณีที่สมาชิก 
มีการโอนเงินและไม่ส่งหลักฐาน ทางสหกรณ์ ฯ จะเก็บเงินไว้ในชื่อบัญชี “เงินรอตรวจสอบ” เมื่อครบระยะเวลา 5 ปี  
ไม่มีสมาชิกท่านใดนำหลักฐานมาแสดง สหกรณ์ ฯ จะนำเงินรอตรวจสอบดังกล่าว ขออนุมัติต่อจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี เพ่ือขอโอนเงินเข้าเป็นทุนสำรองต่อไป  
  

 

 

   

การทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม ฯ 
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ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ให้กับนักเรียนจ่าทหารเรือ 

          สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จัดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ความมั่นคงของสหกรณ์วังเดิม ฯ รวมทั้งรับ
สมัครสมาชิก ให้กับนักเรียนจ่าทหารเรือเหล่าขนส่ง ชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องศรีศิริ 

 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเงินกู้ ดอกเบ้ีย 

เงินกู้สามัญ 5.50 

เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 5.50 

เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาบุตร และสมาชิก 3.50 

ประเภทเงินฝาก ดอกเบ้ีย 

เงินฝากออมทรัพย์ (เริ่มตั้งแต่ วันท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตันไป) 2.50 

สมาชิกสามัญ ฝากไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท ยอดเงินฝากไม่เกิน 3.5 ล้านบาท 
สมาชิกสมทบ ฝากไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท ยอดเงินฝากไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 

ธนาคาร บัญชีเลขที่ 

TTB     ทหารไทยธนชาต สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ 115-2-00202-6 
TTB     ทหารไทยธนชาต สาขา พรานนก 019-2-16251-9 
KTB     กรุงไทย สาขา สี่แยกบ้านแขก 016-0-09313-9 
          หมายเหตุ การฝากเงินนี ้หลังจากสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์แล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี ID ไลน์  
ฝ่ายการเงิน: wsc.098 หรือ โทร.53056  

ออม...เงินกับสหกรณ์ 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ 

 อัตราดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรัพย์ 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ช่ือบัญชี 
 “สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด” 
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ผลการดำเนินงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

รายการ 2563/2020 2564/2021 พ.ค.2565/2022 
จำนวนสมาชิก (ราย) 15,251 15,162 15,423 
- สมาชิกสามัญ  14,998 14,931 15,121 
- สมาชิกสมทบ 253 231 288 

หน่วย : บาท 
1. สินทรัพย์รวม 9,776,584,494.67 9,972,284,453.05 9,864,592,799.25 
1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,074,424,850.95 780,574,587.12 651,952,265.29 
1.2 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์  100,000,000.00 350,000,000.00 
1.3 เงินลงทุน 35,178,000.00 210,188,000.00 210,188,000.00 
1.4 เงินให้กู้ยืม 8,642,237,961.40 8,855,484,141.00 8,630,774,140.00 
1.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-์สุทธิ 349,810.35 574,559.91 537,733.48 
1.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,016,623.37 3,372,830.92 3,200,581.13 
1.7 สินทรัพย์อื่น 20,377,248.60 22,901,263.00 23,324,054.79 
2. หนี้สินรวม 5,387,883,919.64 5,409,555,866.36 5,385,715,206.75 
2.1 เงินรับฝาก 5,366,301,770.86 5,384,477,111.87 5,324,595,066.93 
2.2 หนี้สินอื่น 21,582,148.78 25,078,754.49 61,120,139.82 
3. ทุนของสหกรณ์รวม 4,388,700,575.03 4,562,728,556.69 4,439,706,915.59 
3.1 ทุนเรือนหุ้น 3,550,706,220.00 3,734,413,530.00 3,686,562,870.00 
3.2 ทุนสำรอง 463,070,475.39 498,263,896.51 498,263,896.51 
3.3 ทุนสะสมตามข้อบังคับ 
     ระเบียบและอ่ืน ๆ 

23,003,059.28 22,162,127.34 24,634,383.34 

3.4 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 351,920,820.36 307,889,032.84 230,245,765.74 
 

หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด  

ผู้จัดการ 53147 ฝ่ายบัญชี 53148 
รองผู้จัดการ 54755 ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน 54630 
ฝ่ายธุรการ 55088 ฝ่ายข้อมูลสมาชิก 53148 
ฝ่ายการเงิน 53056 สสอท.ศูนย์วังเดิม ฯ 55964 
ฝ่ายสินเชื่อ 53057, 55965, 54808, 55786   



 
- 5 - 

 


