สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนีส้ ิน และทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ )
หน่วย:บาท
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น(1)
เงินลงทุน - สุทธิ(2)
เงินให้กู้ยมื - สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์อื่น

หนี้สนิ
31,485,721.66
154,299,960.19
41,013,460.00
805,973,085.49
197,734.71
15,298.63
1,570,517.74

เงินรับฝาก
หนี้สนิ อื่น
รวมหนี้สนิ
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ
กาไรสะสมรอการจัดสรร
กาไรสุทธิ

1,034,555,778.42
เงินฝากสหกรณ์อนื่ รายที่มีจานวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสารอง
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62
เงินให้กยู้ ืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
สินทรัพย์ที่นาไปค้าประกันเงินกูย้ ืม
หนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ภายหน้า(สหกรณ์ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย)
(1)

522,403,850.00
49,286,413.05
38,571,042.51
44,780,277.94
3,852,203.83
658,893,787.33
1,034,555,778.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

เงินฝากสหกรณ์อื่น

สหกรณ์
สอ.ตารวจนครศรีธรรมราช

สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี
สอ.ตารวจสงขลา
สอ.ตารวจสุราษฎร์ธานี
สอ.ตารวจตระเวนชายแดนที่ 21
สอ.ครูสกลนคร
(2)

368,781,283.44
6,880,707.65
375,661,991.09

ประเภท
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ประจา 36 เดือน
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี)
2.75%
3.70%
4.10%-4.25%
1.00%
3.00%-3.50%
3.00%
2.50%
3.00%-3.30%
3.50%
3.00%

จานวนเงิน
396,215.41
15,000,000.00
10,983,208.04
10,883.33
15,401,405.31
31,169,069.47
964,247.01
30,000,000.00
30,374,931.62
20,000,000.00
154,299,960.19

อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี)
3.20%
3.00%
3.75%
3.15%
3.10%
3.40%

จานวนเงิน(บาท)
5,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
13,460.00
18,000,000.00
41,013,460.00.

เงินลงทุน

รายการ
หุน้ กู้ บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง ครั้งที่ 7/2563
หุน้ กู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2563
หุน้ กู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2563
หุน้ กู้ บมจ.ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2563
หุน้ กู้ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ครั้งที่ 1/2563

หุน้ กู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2563
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จากัด
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด

ครบกาหนด
15/11/2566
8/6/2567
3/7/2567
20/2/2568
19/8/2568
5/6/2570

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สนิ นี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง
(นายสมเกียรติ เพชรวรพันธ์)
ผู้จดั การ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)
หน่วย:บาท
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น(1)
(2)
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์อื่น

หนีส้ ิน
26,125,711.23
164,385,439.64
41,013,460.00
807,759,658.99
197,734.71
15,298.63
910,907.77

เงินรับฝาก
หนี้สนิ อื่น

367,823,204.47
6,367,996.03
374,191,200.50

รวมหนีส้ ิน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ
กาไรสะสมรอการจัดสรร
กาไรสุทธิ

1,040,408,210.97

526,411,040.00
49,286,413.05
38,542,381.91
44,780,277.94
7,196,897.57
666,217,010.47
1,040,408,210.97

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจานวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสารอง
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
สินทรัพย์ที่นาไปค้าประกันเงินกู้ยืม
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า(สหกรณ์ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย)
(1)

เงินฝากสหกรณ์อื่น
ประเภท
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ประจา 36 เดือน
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

สหกรณ์
สอ.ตารวจนครศรีธรรมราช

สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี
สอ.ตารวจสงขลา
สอ.ตารวจสุราษฎร์ธานี
สอ.ตารวจตระเวนชายแดนที่ 21
สอ.ครูสกลนคร
(2)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
2.75%
3.70%
4.10%-4.25%
1.00%
3.00%-3.50%
3.00%
2.50%
3.00%-3.30%
3.50%
3.00%

จานวนเงิน
396,215.41
15,000,000.00
10,983,208.04
10,883.33
15,401,405.31
31,169,069.47
1,049,726.46
30,000,000.00
30,374,931.62
30,000,000.00
164,385,439.64

อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
3.20%
3.00%
3.75%
3.15%
3.10%
3.40%

จานวนเงิน(บาท)
5,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
13,460.00
18,000,000.00
41,013,460.00.

เงินลงทุน
รายการ

หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง ครัง้ ที่ 7/2563
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครัง้ ที่ 2/2563
หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครัง้ ที่ 1/2563
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครัง้ ที่ 1/2563
หุ้นกู้ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ครั้งที่ 1/2563

หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครัง้ ที่ 1/2563
หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จากัด
หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด

ครบกาหนด
15/11/2566
8/6/2567
3/7/2567
20/2/2568
19/8/2568
5/6/2570

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สนิ นี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง
(นายสมเกียรติ เพชรวรพันธ์)
ผูจ้ ัดการ
วันที่ 28 ธันวาคม 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)
หน่วย:บาท
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อนื่ (1)
(2)
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื - สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์อนื่

หนีส้ นิ
31,933,415.12
164,465,576.63
41,013,460.00
807,684,145.90
197,734.71
15,298.63
833,279.21

เงินกูย้ มื
เงินรับฝาก
หนีส้ นิ อืน่

10,000,000.00
389,079,250.53
6,475,498.26
405,554,748.79

รวมหนีส้ นิ
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุน้
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอืน่ ๆ
กาไรสุทธิ

1,046,142,910.20

529,828,420.00
56,031,325.99
44,518,405.40
10,210,010.02
640,588,161.41
1,046,142,910.20

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจานวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุน้ บวกด้วยทุนสารอง
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
สินทรัพย์ที่นาไปค้าประกันเงินกู้ยืม
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า(สหกรณ์ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย)
(1)

เงินฝากสหกรณ์อนื่
ประเภท
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ประจา 36 เดือน
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

สหกรณ์
สอ.ตารวจนครศรีธรรมราช

สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี
สอ.ตารวจสงขลา
สอ.ตารวจสุราษฎร์ธานี
สอ.ตารวจตระเวนชายแดนที่ 21
สอ.ครูสกลนคร
(2)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
2.75%
3.70%
4.10%-4.25%
1.00%
3.00%-3.50%
3.00%
2.50%
3.00%-3.30%
2.90%
3.00%

จานวนเงิน
396,215.41
15,000,000.00
10,983,208.04
10,883.33
15,401,405.31
31,169,069.47
1,129,863.45
30,000,000.00
30,374,931.62
30,000,000.00
164,465,576.63

อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
3.20%
3.00%
3.75%
3.15%
3.10%
3.40%

จานวนเงิน(บาท)
5,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
13,460.00
18,000,000.00
41,013,460.00.

เงินลงทุน
รายการ

หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง ครัง้ ที่ 7/2563
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครัง้ ที่ 2/2563
หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครัง้ ที่ 1/2563
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครัง้ ที่ 1/2563
หุ้นกู้ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ครั้งที่ 1/2563

หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครัง้ ที่ 1/2563
หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จากัด
หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด

ครบกาหนด
15/11/2566
8/6/2567
3/7/2567
20/2/2568
19/8/2568
5/6/2570

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนีส้ นิ นีค้ รบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง
(นายสมเกียรติ เพชรวรพันธ์)
ผูจ้ ดั การ
วันที่ 28 มกราคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)
หน่วย:บาท
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อนื่ (1)
(2)
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื - สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์อนื่

หนีส้ นิ
22,502,916.58
164,551,056.08
41,013,460.00
809,608,782.18
197,734.71
15,298.63
880,279.21

เงินกูย้ มื
เงินรับฝาก
หนีส้ นิ อืน่

0.00
384,607,176.52
6,461,261.03
391,068,437.55

รวมหนีส้ นิ
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุน้
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอืน่ ๆ
กาไรสุทธิ

1,038,769,527.39

532,991,040.00
56,031,325.99
44,498,051.89
14,180,671.96
647,701,089.84
1,038,769,527.39

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจานวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุน้ บวกด้วยทุนสารอง
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
สินทรัพย์ที่นาไปค้าประกันเงินกู้ยืม
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า(สหกรณ์ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย)
(1)

เงินฝากสหกรณ์อนื่
ประเภท
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ประจา 36 เดือน
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

สหกรณ์
สอ.ตารวจนครศรีธรรมราช

สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี
สอ.ตารวจสงขลา
สอ.ตารวจสุราษฎร์ธานี
สอ.ตารวจตระเวนชายแดนที่ 21
สอ.ครูสกลนคร
(2)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
2.50%
3.70%
4.10%-4.25%
1.00%
3.00%-3.50%
3.00%
2.30%
3.00%-3.30%
2.90%
3.00%

จานวนเงิน
396,215.41
15,000,000.00
10,983,208.04
10,883.33
15,401,405.31
31,169,069.47
1,215,342.90
30,000,000.00
30,374,931.62
30,000,000.00
164,551,056.08

อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
3.20%
3.00%
3.75%
3.15%
3.10%
3.40%

จานวนเงิน(บาท)
5,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
13,460.00
18,000,000.00
41,013,460.00.

เงินลงทุน
รายการ

หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง ครัง้ ที่ 7/2563
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครัง้ ที่ 2/2563
หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครัง้ ที่ 1/2563
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครัง้ ที่ 1/2563
หุ้นกู้ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ครั้งที่ 1/2563

หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครัง้ ที่ 1/2563
หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จากัด
หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด

ครบกาหนด
15/11/2566
8/6/2567
3/7/2567
20/2/2568
19/8/2568
5/6/2570

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนีส้ นิ นีค้ รบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง
(นายสมเกียรติ เพชรวรพันธ์)
ผูจ้ ดั การ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)
หน่วย:บาท
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น(1)
(2)
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์อื่น

หนีส้ ิน
25,790,774.72
165,004,368.41
41,013,460.00
814,455,088.50
197,734.71
15,298.63
551,334.01

เงินกู้ยืม
เงินรับฝาก
หนี้สนิ อื่น

0.00
385,834,137.00
6,431,174.23
392,265,311.23

รวมหนีส้ ิน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ
กาไรสุทธิ

1,047,028,058.98

536,149,540.00
56,031,325.99
44,463,251.89
18,118,629.87
654,762,747.75
1,047,028,058.98

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจานวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสารอง
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
สินทรัพย์ที่นาไปค้าประกันเงินกู้ยืม
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า(สหกรณ์ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย)
(1)

เงินฝากสหกรณ์อื่น
ประเภท
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ประจา 36 เดือน
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

สหกรณ์
สอ.ตารวจนครศรีธรรมราช

สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี
สอ.ตารวจสงขลา
สอ.ตารวจสุราษฎร์ธานี
สอ.ตารวจตระเวนชายแดนที่ 21
สอ.ครูสกลนคร
(2)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
2.50%
3.70%
4.10%-4.25%
1.00%
3.00%
3.00%
2.30%
3.00%-3.30%
2.90%
3.00%

จานวนเงิน
396,215.41
15,000,000.00
10,983,208.04
10,883.33
15,779,923.12
31,169,069.47
1,290,137.42
30,000,000.00
30,374,931.62
30,000,000.00
165,004,368.41

อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
3.20%
3.00%
3.75%
3.15%
3.10%
3.40%

จานวนเงิน(บาท)
5,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
13,460.00
18,000,000.00
41,013,460.00.

เงินลงทุน
รายการ

หุ้นกู้ บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง ครัง้ ที่ 7/2563
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครัง้ ที่ 2/2563
หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครัง้ ที่ 1/2563
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครัง้ ที่ 1/2563
หุ้นกู้ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ครั้งที่ 1/2563

หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครัง้ ที่ 1/2563
หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จากัด
หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด

ครบกาหนด
15/11/2566
8/6/2567
3/7/2567
20/2/2568
19/8/2568
5/6/2570

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สนิ นี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง
(นายสมเกียรติ เพชรวรพันธ์)
ผูจ้ ัดการ
วันที่ 31 มีนาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนี้สนิ และทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ )
หน่วย:บาท
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น(1)
เงินลงทุน - สุทธิ(2)
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น

หนี้สิน
16,392,286.06
180,566,515.32
41,014,910.00
814,925,392.70
197,734.71
15,298.63
549,319.33

เงินกู้ยืม
เงินรับฝาก
หนี้สินอื่น

0.00
386,231,873.66
6,266,452.41
392,498,326.07

รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ
กาไรสุทธิ

1,053,661,456.75

540,077,630.00
56,031,325.99
44,434,544.39
20,619,630.30
661,163,130.68
1,053,661,456.75

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายทีม่ ีจานวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุน้ บวกด้วยทุนสารอง
เงินลงทุนทีน่ อกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62
เงินให้กยู้ มื แก่สมาชิกทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้
สินทรัพย์ทนี่ าไปค้าประกันเงินกูย้ มื
หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึ้นภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย)
(1)

เงินฝากสหกรณ์อื่น
ประเภท
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ประจา 36 เดือน
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

สหกรณ์
สอ.ตารวจนครศรีธรรมราช

สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี
สอ.ตารวจสงขลา
สอ.ตารวจสุราษฎร์ธานี
สอ.ตารวจตระเวนชายแดนที่ 21
สอ.ครูสกลนคร
สอ.ตารวจตระเวนชายแดนที่ 22
(2)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี)
2.50%
3.70%
4.10%-4.25%
1.00%
3.00%
3.00%
2.30%
3.00%-3.30%
2.90%
3.00%
3.25%

จานวนเงิน
396,215.41
15,000,000.00
10,983,208.04
10,883.33
15,779,923.12
31,169,069.47
1,385,932.65
30,000,000.00
30,841,283.30
30,000,000.00
15,000,000.00
180,566,515.32

อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี)
3.20%
3.00%
3.75%
3.15%
3.10%
3.40%

จานวนเงิน(บาท)
5,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
14,910.00
18,000,000.00
41,014,910.00.

เงินลงทุน
รายการ

หุน้ กู้ บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง ครั้งที่ 7/2563
หุน้ กู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2563
หุน้ กู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2563
หุน้ กู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2563
หุ้นกู้ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ครั้งที่ 1/2563

หุน้ กู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2563
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จากัด
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด

ครบกาหนด
15/11/2566
8/6/2567
3/7/2567
20/2/2568
19/8/2568
5/6/2570

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง
(นายสมเกียรติ เพชรวรพันธ์)
ผู้จัดการ
วันที่ 29 เมษายน 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนี้สนิ และทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ )
หน่วย:บาท
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น(1)
เงินลงทุน - สุทธิ(2)
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น

หนี้สิน
7,315,744.53
165,444,035.05
41,014,910.00
820,655,744.42
197,734.71
15,298.63
549,319.33

เงินกู้ยืม
เงินรับฝาก
หนี้สินอื่น

0.00
362,825,831.05
8,409,636.79
371,235,467.84

รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ
กาไรสุทธิ

1,035,192,786.67

539,308,520.00
56,031,325.99
44,388,456.19
24,229,016.65
663,957,318.83
1,035,192,786.67

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายทีม่ ีจานวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุน้ บวกด้วยทุนสารอง
เงินลงทุนทีน่ อกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62
เงินให้กยู้ มื แก่สมาชิกทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้
สินทรัพย์ทนี่ าไปค้าประกันเงินกูย้ มื
หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึ้นภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย)
(1)

เงินฝากสหกรณ์อื่น
ประเภท
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ประจา 36 เดือน
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

สหกรณ์
สอ.ตารวจนครศรีธรรมราช

สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี
สอ.ตารวจสงขลา
สอ.ตารวจสุราษฎร์ธานี
สอ.ตารวจตระเวนชายแดนที่ 21
สอ.ครูสกลนคร
สอ.ตารวจตระเวนชายแดนที่ 22
(2)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี)
2.50%
3.70%
4.10%-4.25%
1.00%
3.00%
3.00%
2.30%
3.00%-3.30%
2.90%
3.00%
3.25%

จานวนเงิน
396,215.41
15,000,000.00
10,983,208.04
10,937.30
15,779,923.12
31,169,069.47
263,398.41
30,000,000.00
16,841,283.30
30,000,000.00
15,000,000.00
165,444,035.05

อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี)
3.20%
3.00%
3.75%
3.15%
3.10%
3.40%

จานวนเงิน(บาท)
5,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
14,910.00
18,000,000.00
41,014,910.00.

เงินลงทุน
รายการ

หุน้ กู้ บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง ครั้งที่ 7/2563
หุน้ กู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2563
หุน้ กู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2563
หุน้ กู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2563
หุ้นกู้ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ครั้งที่ 1/2563

หุน้ กู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2563
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จากัด
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด

ครบกาหนด
15/11/2566
8/6/2567
3/7/2567
20/2/2568
19/8/2568
5/6/2570

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง
(นายสมเกียรติ เพชรวรพันธ์)
ผู้จัดการ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์ หนีส้ ิน และทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ )
หน่วย:บาท
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น(1)
เงินลงทุน - สุทธิ(2)
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์อื่น

หนี้สิน
25,248,741.68
158,529,514.50
41,014,910.00
816,292,227.60
197,734.71
15,298.63
548,013.93

เงินกู้ยืม
เงินรับฝาก
หนี้สนิ อื่น

0.00
361,128,153.59
8,305,345.11
369,433,498.70

รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ
กาไรสุทธิ

1,041,846,441.05

543,559,280.00
56,031,325.99
44,353,915.73
28,468,420.63
672,412,942.35
1,041,846,441.05

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจานวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสารอง
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
สินทรัพย์ที่นาไปค้าประกันเงินกู้ยืม
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า(สหกรณ์ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย)
(1)

เงินฝากสหกรณ์อื่น
ประเภท
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ประจา 36 เดือน
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ประจา 24 เดือน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

สหกรณ์
สอ.ตารวจนครศรีธรรมราช

สอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี
สอ.ตารวจสงขลา
สอ.ตารวจสุราษฎร์ธานี
สอ.ตารวจตระเวนชายแดนที่ 21
สอ.ครูสกลนคร
สอ.ตารวจตระเวนชายแดนที่ 22
สอ.กองทัพภาคที่ 2
(2)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
2.50%
3.70%
4.10%-4.25%
1.00%
3.00%
2.85%
2.30%
3.00%-3.30%
2.90%
3.00%
3.25%
3.50%

จานวนเงิน
396,215.41
15,000,000.00
10,983,208.04
10,937.30
15,779,923.12
24,169,069.47
348,877.86
30,000,000.00
1,841,283.30
30,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
158,529,514.50

อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
3.20%
3.00%
3.75%
3.15%
3.10%
3.40%

จานวนเงิน(บาท)
5,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
14,910.00
18,000,000.00
41,014,910.00.

เงินลงทุน
รายการ

หุน้ กู้ บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง ครั้งที่ 7/2563
หุน้ กู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ครั้งที่ 2/2563
หุน้ กู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2563
หุน้ กู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2563
หุน้ กู้ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ครั้งที่ 1/2563

หุน้ กู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2563
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จากัด
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด

ครบกาหนด
15/11/2566
8/6/2567
3/7/2567
20/2/2568
19/8/2568
5/6/2570

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สนิ นี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง
(นายสมเกียรติ เพชรวรพันธ์)
ผู้จัดการ
วันที่ 29 มิถุนายน 2565

