
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หน้ีสิน และทุน

ณ วันที ่ 31  ตุลาคม   พ.ศ. 2564
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์) 

หน่วย:บาท

สนิทรัพย์ หน้ีสนิ

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 31,485,721.66      เงินรับฝาก 368,781,283.44

เงินฝากสหกรณ์อื่น(1) 154,299,960.19    หนี้สินอื่น 6,880,707.65

เงินลงทุน - สุทธิ(2) 41,013,460.00      รวมหน้ีสนิ 375,661,991.09

เงินให้กู้ยมื - สุทธิ 805,973,085.49    ทุนของสหกรณ์

อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 197,734.71          ทุนเรือนหุ้น 522,403,850.00

สินทรัพยไ์มม่ตัีวตน 15,298.63            ทุนส ารอง 49,286,413.05
สินทรัพยอ์ื่น 1,570,517.74       ทุนสะสมตามขอ้บังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ 38,571,042.51

ก าไรสะสมรอการจดัสรร 44,780,277.94
ก าไรสุทธิ 3,852,203.83

658,893,787.33
1,034,555,778.42 1,034,555,778.42 

เงินฝากสหกรณ์อืน่รายที่มีจ านวนเงินฝากเกินกวา่ร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนส ารอง 0.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 0.00

เงินให้กูย้ืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 0.00

สินทรัพย์ที่น าไปค้ าประกันเงินกูย้ืม 0.00

หนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ภายหน้า(สหกรณ์ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย) 0.00
(1) เงินฝากสหกรณ์อื่น

สหกรณ์ อตัราดอกเบีย้(ต่อปี) จ านวนเงิน

สอ.ต ารวจนครศรีธรรมราช 2.75% 396,215.41

3.70% 15,000,000.00

4.10%-4.25% 10,983,208.04

สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี 1.00% 10,883.33

3.00%-3.50% 15,401,405.31

สอ.ต ารวจสงขลา 3.00% 31,169,069.47

สอ.ต ารวจสุราษฎร์ธานี 2.50% 964,247.01

3.00%-3.30% 30,000,000.00

สอ.ต ารวจตระเวนชายแดนที ่21 3.50% 30,374,931.62

สอ.ครูสกลนคร 3.00% 20,000,000.00

154,299,960.19
(2) เงินลงทุน

ครบก าหนด อตัราดอกเบีย้(ต่อปี) จ านวนเงิน(บาท)

หุน้กู ้บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง คร้ังที ่7/2563 15/11/2566 3.20% 5,000,000.00

หุน้กู ้บมจ. เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ คร้ังที ่2/2563 8/6/2567 3.00% 2,000,000.00

หุน้กู ้บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น คร้ังที ่1/2563 3/7/2567 3.75% 5,000,000.00

หุน้กู ้บมจ.ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) คร้ังที ่1/2563 20/2/2568 3.15% 1,000,000.00

หุน้กู้ บมจ.กัลฟ ์เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์ คร้ังที ่1/2563  19/8/2568 3.10% 5,000,000.00

หุน้กู ้บมจ. เจริญโภคภณัฑ์อาหาร คร้ังที ่1/2563 5/6/2570 3.40% 5,000,000.00

หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ ากดั 13,460.00

หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากดั 18,000,000.00

41,013,460.00.
 ขอรับรองวา่รายการยอ่แสดงสินทรัพย ์และหนี้สินนี้ครบถว้นถกูต้องตามความเป็นจริง

(นายสมเกยีรติ  เพชรวรพันธ)์
ผู้จดัการ

 วนัที่     พฤศจกิายน  2564 

ประจ า 24 เดือน

ประเภท

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์

รายการ

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์

ประจ า 24 เดือน

ประจ า 36 เดือน

ประจ า 24 เดือน
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หน้ีสิน และทุน
ณ วันท่ี  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์) 
หน่วย:บาท

สินทรัพย์ หน้ีสิน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 26,125,711.23       เงินรับฝาก 367,823,204.47
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน(1) 164,385,439.64      หน้ีสินอ่ืน 6,367,996.03
เงินลงทุน - สุทธิ(2) 41,013,460.00       รวมหน้ีสิน 374,191,200.50

เงินให้กู้ยืม - สุทธิ 807,759,658.99      ทุนของสหกรณ์

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 197,734.71            ทุนเรือนหุ้น 526,411,040.00

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15,298.63             ทุนส ารอง 49,286,413.05
สินทรัพย์อ่ืน 910,907.77            ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอ่ืน ๆ 38,542,381.91

ก าไรสะสมรอการจัดสรร 44,780,277.94
ก าไรสุทธิ 7,196,897.57

666,217,010.47
1,040,408,210.97 1,040,408,210.97 

เงินฝากสหกรณ์อ่ืนรายท่ีมีจ านวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนส ารอง 0.00

เงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 0.00

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 0.00

สินทรัพย์ท่ีน าไปค้ าประกันเงินกู้ยืม 0.00

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหน้า(สหกรณ์ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย) 0.00
(1) เงินฝากสหกรณ์อ่ืน

สหกรณ์ อัตราดอกเบ้ีย(ต่อปี) จ านวนเงิน

สอ.ต ารวจนครศรีธรรมราช 2.75% 396,215.41

3.70% 15,000,000.00

4.10%-4.25% 10,983,208.04

สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี 1.00% 10,883.33

3.00%-3.50% 15,401,405.31

สอ.ต ารวจสงขลา 3.00% 31,169,069.47

สอ.ต ารวจสุราษฎร์ธานี 2.50% 1,049,726.46

3.00%-3.30% 30,000,000.00

สอ.ต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 21 3.50% 30,374,931.62

สอ.ครูสกลนคร 3.00% 30,000,000.00

164,385,439.64

(2) เงินลงทุน
ครบก าหนด อัตราดอกเบ้ีย(ต่อปี) จ านวนเงิน(บาท)

หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง คร้ังท่ี 7/2563 15/11/2566 3.20% 5,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ คร้ังท่ี 2/2563 8/6/2567 3.00% 2,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน คร้ังท่ี 1/2563 3/7/2567 3.75% 5,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) คร้ังท่ี 1/2563 20/2/2568 3.15% 1,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  คร้ังท่ี 1/2563  19/8/2568 3.10% 5,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คร้ังท่ี 1/2563 5/6/2570 3.40% 5,000,000.00

หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ ากัด 13,460.00

หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 18,000,000.00

41,013,460.00.
 ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหน้ีสินน้ีครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายสมเกียรติ  เพชรวรพันธ์)
ผู้จัดการ

 วันท่ี  28  ธันวาคม  2564 

ประจ า 24 เดือน

ประเภท

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์

รายการ

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์

ประจ า 24 เดือน

ประจ า 36 เดือน

ประจ า 24 เดือน




