
สมาชกิสามัญ 

ฝากไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท 

ยอดเงินฝากไม่เกิน 3.5 ล้านบาท 

สมาชิกสมทบ 

ฝากไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท 

ยอดเงินฝากไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ช่ือบญัชี “สหกรณอ์อมทรพัยว์งัเดิม จ ากดั” 

ธนาคาร สาขา บญัชีเลขท่ี 

TTB     ทหารไทยธนชาต กองบัญชาการกองทพัเรือ 115-2-00202-6 

TTB     ทหารไทยธนชาต พรานนก 019-2-16251-9 

KTB     กรงุไทย สี่แยกบา้นแขก 016-0-09313-9 

หมายเหต ุการฝากเงินน้ี หลังจากสมาชิกโอนเงินเขา้บัญชีสหกรณ์ ฯ แลว้ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่   

ID ไลน์ ฝ่ายการเงิน: wsc.098 หรือ โทร.53056  

ข่าวสาร  ปีท่ี 40 ฉบบัท่ี 4 ประจ าเดือน กนัยายน - ตลุาคม พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 
 
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด  Wangderm Saving Cooperative Ltd. 
กองบัญชาการกองทัพเรือ (พื้นท่ีวังนันทอุทยาน) แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
Royal Thai Navy Headquarters (Nanta-U-tayan) Banchanglaw, Bangkoknoi District, Bangkok Thailand 10700  
โทร/โทรสาร 0 2475 5088 , 0 2465 6362   Tel/Fax 0 2475 5088 , 0 2465 6362 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

อนาคตสดใส ดว้ยพลงัเงินออม 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรพัยร์อ้ยละ 2.50 ต่อปี  

 

ช่องทางการฝากเงิน 
สมาชิกสามารถโอนเงินเพ่ือฝากเงินกบัสหกรณ ์ฯ ดังนี้ 

“สหกรณอ์อมทรพัยช์ัน้น าในชมุนมุสหกรณท์หารท่ีมีความมัน่คง เป็นเลิศดา้นการบริหาร  

จดัการตามหลกัธรรมาภิบาล ยืดถือผลประโยชนข์องสมาชิก และเอ้ืออาทรต่อสงัคม” 

เวลาท าธรุกรรมการเงิน กบัสหกรณ ์ฯ 

❖ ฝากเงิน  เวลา 0830-1430 

❖ ถอนเงิน  เวลา 0930-1430 

 

ไลนฝ่์ายการเงิน 
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ขอเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบ สมาชิกท่านใดที่ได้ทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ ฯ โดยวิธีการโอนเงิน 
ผ่านธนาคาร เพ่ือเขา้บัญชีของ สหกรณ์ ฯ เมื่อทำธุรกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินที่สามารถ
ยืนยันตรวจสอบได้ พร้อมทั้งระบุชื่อ หมายเลขสมาชิก และเบอร์โทรศัพท์ ให้กับสหกรณ์ ฯ หรือ ID ไลน์ ฝ่ายการเงิน: 
wsc.098 ภายในเวลา 1500 ของวันเดียวกัน เพ่ือให้สหกรณ์ ฯ สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเงินของสมาชิกท่านใด  
และต้องการทำธุรกรรมประเภทใด สำหรับกรณีที่สมาชิกมีการโอนเงินและไม่ส่งหลักฐาน ทางสหกรณ์ ฯ จะเก็บเงินไว้ใน 
ชื่อบัญชี “เงินรอตรวจสอบ” เมื่อครบระยะเวลา 5 ปี ไม่มีสมาชิกท่านใดนำหลักฐานมาแสดง สหกรณ์ ฯ จะนำเงิน 
รอตรวจสอบดังกล่าว ขออนุมัติต่อจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพ่ือขอโอนเงินเขา้เป็นทุนสำรองต่อไป 

บริการใหก้ ูเ้งิน 

 1.ประเภทเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สมาชิกสามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 
12 เดือน ต้องมบีุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน เป็นบุคคลค้ำประกัน 
✓ สามารถกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินได้เมื่อเป็นสมาชิกครบ 1 เดือน 

2.ประเภทเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของบุตรหรือสมาชิก สมาชิกสามารถกู้เงินได้ตามวงเงิน 
ที่สหกรณ์กำหนด โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าการกู้เงินประเภทอ่ืน ๆ ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 12 เดือน  
ต้องมบีุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน เป็นบุคคลค้ำประกัน และปีการศึกษาหนึ่งสามารถกู้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
✓ สามารถกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินเพ่ือการศึกษาขอองบุตรสมาชิกหรือสมาชิกได้เมื่อเป็นสมาชิกครบ 1 เดือน 

3.ประเภทเงินกู้สามัญ สมาชิกสามารถกูเ้งินได้ ดังนี้ 
- กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน (ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์) กู้ได้ไม่เกิน 65 เท่าของรายได้รวมกับค่าหุ้นที่ชำระแล้ว 

โดยไม่จำกัดวงเงินกูร้ะยะเวลาในการผ่อนชำระได้ไม่เกินอายุ 65 ปี สูงสุดไม่เกิน 240 งวด (20 ปี)  
- กรณใีช้หุ้นค้ำประกัน ได้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นทีส่มาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ 
- กรณใีช้เงินฝากออมทรัพย์ค้ำประกัน ได้ไม่เกนิ ร้อยละ 80 ของเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ ์ 

หมายเหตุ สหกรณ ์ฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินจากกฎหมายกำหนด 
✓ สามารถกูส้ามัญได้เมื่อเป็นสมาชิกครบ 1 เดือน 

 

อตัราดอกเบ้ียก ูเ้งิน 

สวสัดิการสมาชิก 

o ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแต่ ระดับอนุบาล ถึง ระดับปริญญาตรี และทุนบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ 
o เงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ในกรณสีมาชิกเสียชีวิต (ยื่นเรื่องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เสียชีวิต) 
o เงินสงเคราะหค์รอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ในกรณ ีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

เสียชีวิต (ยื่นเรื่อง ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต) 
o เงินสงเคราะห์สมาชิกเจ็บป่วย ในกรณีเจ็บป่วยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 10 วัน 
o เงินสงเคราะห์ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย (จะต้องเป็นสมาชิกแล้วไม่น้อยกว่า  

90 วัน และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน) 

 

ประเภทเงินก ู ้ ดอกเบ้ีย 

เงนิกูส้ามญั 5.50 

เงนิกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน 5.50 

เงนิกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉินเพื่อการศึกษาบตุร และสมาชิก 3.50 

การท าธรุกรรมทางการเงิน กบัสหกรณ ์ฯ 
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 สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ทำพินัยกรรมแบบธรรมดา (หนังสือแต่งตั้งผู้รบัโอนประโยชน์) หรือต้องการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเพ่ือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ใหม่ ขอให้สมาชิกกรอกแบบฟอร์มพินัยกรรมแบบธรรมดา ได้ที่สำนักงาน สหกรณ์ ฯ 
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง www.wangdermcoop.com ทั้งนี้ เพ่ือสิทธิประโยชน์ของสมาชิก และครอบครัว 
✓ หมายเหตุ สมาชิกต้องส่งแบบฟอร์มพินัยกรรมแบบธรรมดา (หนังสือแต่งตั้งผู้รบัโอนประโยชน์) ฉบับจริงเท่านั้น  

ไม่สามารถส่งเป็นไฟล์ หรือภาพถ่ายได้ 
 

เกณฑก์ารถือห ุน้ 

ผู้ทีส่มคัรสมาชิกทุกคนจะต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามเกณฑ์ของเงินได้ 
รายเดือนดังต่อไปนี้ 

สมาชิกสามัญ สามารถส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 500 หุ้น (5,000 บาท) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 84 เดือน 
หรือค่าหุ้นรวมกันไม่เกิน จำนวน 600,000 บาท 
 สมาชิกสมทบ สามารถส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 250 หุ้น (2,500 บาท) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 84 เดือน  
หรือค่าหุ้นรวมกันไม่เกิน จำนวน 300,000 บาท      

การงด หรือลดการสง่เงินค่าห ุน้รายเดือน 

 ด้วยปรากฏว่ามีสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด บางรายที่มีความประสงค์จะของดหรือลดการส่ง 
ค่าหุ้นรายเดือน กับสหกรณ์ ฯ มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว สหกรณ์ ฯ ขอเรียนให้สมาชิกทราบว่า 
หากสมาชิกท่านใดที่ไม่มีหนี้สินและประสงค์จะงดหรือลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน กับสหกรณ์ ฯ สามารถดำเนินการได้ตาม
ข้อบังคบั สหกรณ ์ฯ พ.ศ.2545 ว่าด้วยเรื่องหุ้น และระเบียบ สหกรณ ์ฯ ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2553 ดังนี้ 

1. งดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ เมื่อได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 84 เดือน หรือส่งเงินค่าหุ้นครบ 600,000 บาท  
2. ลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน โดยต้องถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีระเบียบ สหกรณ์ฯ กำหนด 

 

 

 
 

 
เงินได้รายเดือน 

ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 

จำนวนหุ้น จำนวนเงนิ  

ไม่เกนิ 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 ขึ้นไป 100 1,000 

การท าพินยักรรมแบบธรรมดา (หนงัสอืแต่งตัง้ผ ูร้บัโอนประโยชน)์ 
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ผลการด าเนินงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

รายการ 2563/2020 2564/2021 ต.ค.2565/2022 
จำนวนสมาชิก (ราย) 15,251 15,162 15,437 
- สมาชิกสามัญ  14,998 14,931 15,164 
- สมาชิกสมทบ 253 231 273 

 
หน่วย : บาท 

1. สินทรัพย์รวม 9,650,559,961.51 9,879,263,681.92 10,014,993,417.55 
1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,078,132,277.90 957,819,191.75 474,177,730.66 
1.2 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์   590,000,000.00 
1.3 เงินลงทุน 35,178,000.00 210,178,000.00 398,188,000.00 
1.4 เงินให้กู้ยืม 8,519,595,404.20 8,682,907,377.40 8,526,239,420.00 
1.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 381,064.30 570,384.54 611,287.39 
1.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,181,625.32 3,532,415.44 2,872,370.73 
1.7 สินทรัพย์อืน่ 13,091,589.79 24,256,312.00 23,688,537.67 
2. หนี้สินรวม 5,357,610,016.27 5,399,229,000.08 5,327,026,304.61 
2.1 เงินรับฝาก 5,283,309,861.26 5,325,798,478.05 5,262,912,086.92 
2.2 หนี้สินอื่น 74,300,155.01 73,430,522.03 64,114,217.69 
3. ทุนของสหกรณร์วม 4,292,949,945.24 4,480,034,681.84 4,687,967,112.94 
3.1 ทุนเรือนหุ้น 3,513,130,940.00 3,702,872,390.00 3,866,287,950.00 
3.2 ทนุสำรอง 463,070,475.39 498,263,896.51 529,048,207.21 
3.3 ทุนสะสมตามข้อบังคับ 
     ระเบียบและอ่ืน ๆ 

26,099,702.28 22,350,109.34 21,917,384.63 

3.4 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 290,648,827.57 256,548,285.99 270,713,571.10 
 
หมายเลขโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

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


