
ข้อมลูและการรายงานข้อมลู
เพ่ือติดตามคณุภาพสินทรพัย/์หน้ีสิน

5 มิ.ย. 60

ข้อมูลและการรายงานข้อมูล
เพ่ือติดตามคณุภาพสินทรพัย/์หน้ีสิน

9 , 12 มิ.ย. 2560
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ประเด็น

1. งบทดลอง
2. แบบรายงานข้อมูล เพ่ือติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/หนี้สินของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
3. การติดตั้งโปรแกรม การน าเข้าข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล                            

และการส่งข้อมูล



3

ฐานะการเงิน และผลการด าเนนิงานรายเดือน

แสดงฐานะการเงิน สอ. ณ วนัใดวนัหนึง่ ว่ามีสินทรัพย์ หนีส้ินและทนุ
ประเภทใด เป็นจํานวนเงินเท่าใด 

01 งบดลุ
สอ. ทกุแห่ง
ส่งให้ กตส.

• แสดงผลการดําเนินงานของ สอ.ในแตร่อบระยะเวลาบญัชี
(1 ปี) วา่มี ผลกําไรสทุธิ หรือขาดทนุสทุธิเทา่ใด
• มีรายได้และคา่ใช้จ่ายประเภทใดบ้างเทา่ไร

02
งบก ำไร
ขำดทนุ

สอ. ทกุแห่ง
ส่งให้ กตส.

• แสดงยอดคงเหลือของทกุบญัชี พิสจูน์ควำมถกูต้องของกำรลงบญัชี
• คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ ใช้วำงแผน ติดตำมประเมินผล 
และแก้ไขปรบัปรงุกำรปฏิบติังำน
• เป็นข้อมลูใช้ในกำรติดตำม Sources และ Uses of Funds ของทำงกำรได้

03 งบ
ทดลอง

สอ. 170 แห่ง 
รำยงำน กตส.
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แบบงบทดลองที่มีปัจจุบัน

• สอ. 170 แหง่ สง่ยอดคงคา้งทุกสิน้เดอืน  (ภายในประมาณ 15 วนัของเดอืนถดัไป) 
• รปูแบบทีส่ง่ กตส. จะม ี6 ชอ่ง  ยอดคงคา้งตน้งวด, เปลีย่นแปลงระหวา่งเดอืน และยอดคงคา้งสิน้เดอืน
• ลกัษณะพเิศษ : รายการส าคญัแบง่ประเภทของรำยกำร และ ประเภทคู่สญัญำ

ออม
ทรพัย์

• สง.
• สหกรณ์
• ชุมนุมฯ

กระแส
รำยวนั

• สง.
• สหกรณ์
• ชุมนุมฯ

ประจ ำ
• สง.
• สหกรณ์
• ชุมนุมฯ

สมำชิก
• ฉุกเฉิน
• สำมญั
• พิเศษ

สหกรณ์อ่ืน 
- ระยะสัน้

• สอ.
• ชุมนุม สอ.
• สหกรณ์อ่ืน
• ชุมนุมสหกรณ์อ่ืน

สหกรณ์อ่ืน 
- ระยะยำว

• สอ.
• ชุมนุม สอ.
• สหกรณ์อ่ืน
• ชุมนุมสหกรณ์อ่ืน

เงินฝาก
เงิน

ให้กู้ยืม
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ตรำสำรทุน

❖สง.รบัฝำกเงิน
❖สง.อ่ืน
❖รฐัวิสำหกิจ
❖ภำคธรุกิจท่ีไม่ใช่ สง.

หน่วยลงทุนใน
กองทุนรวม

ตรำสำรหน้ี

▪ พนัธบตัร/หุ้นกู้/ตัว๋เงิน
▪ ธปท.
▪ สง. รบัฝำกเงิน
▪ สง. อ่ืน
▪ รฐับำล (กลำง,ท้องถ่ิน
▪ รฐัวิสำหกิจ
▪ ภำคธรุกิจท่ีไม่ใช่ สง.

▪ ตัว๋เงินคลงั

แบบงบทดลอง – เงินลงทุน

เงินลงทนุ
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ออมทรพัย์

❖สมำชิก
❖สอ.
❖ชุมนุม สอ.
❖สหกรณ์อ่ืน
❖ชุมนุมสหกรณ์อ่ืน
❖อ่ืน ๆ

ประจ ำ

ออมทรพัยพิ์เศษ

แบบงบทดลอง – เงินรับฝาก

เงินรบัฝาก

❖สมำชิก
❖สอ.
❖ชุมนุม สอ.
❖สหกรณ์อ่ืน
❖ชุมนุมสหกรณ์อ่ืน
❖อ่ืน ๆ

❖สมำชิก
❖สอ.
❖ชุมนุม สอ.
❖สหกรณ์อ่ืน
❖ชุมนุมสหกรณ์อ่ืน
❖อ่ืน ๆ
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ระยะสัน้

❖สง.รบัฝำกเงิน
❖สง.อ่ืน
❖รฐับำลกลำง
❖รฐัวิสำหกิจ
❖ภำคธรุกิจท่ีไม่ใช่ สง.
❖ภำคครวัเรือนและสถำบนัไม่แสวงก ำไร

ระยะยำว

แบบงบทดลอง – เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืม
❖สง.รบัฝำกเงิน
❖สง.อ่ืน
❖รฐับำลกลำง
❖รฐัวิสำหกิจ
❖ภำคธรุกิจท่ีไม่ใช่ สง.
❖ภำคครวัเรือนและสถำบนัไม่แสวงก ำไร

ตัว๋เงินจ่ำย/
ตัว๋สญัญำใช้เงิน

❖สง.รบัฝำกเงิน
❖สง.อ่ืน
❖รฐับำลกลำง
❖รฐัวิสำหกิจ
❖ภำคธรุกิจท่ีไม่ใช่ สง.
❖ภำคครวัเรือนและสถำบนัไม่แสวงก ำไร



ข้อมลูและการรายงานข้อมลู
เพ่ือติดตามคณุภาพสินทรพัย/์หน้ีสิน

27 เมษายน 2560
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ท าไมต้องมีแบบรายงานใหม่

1. ข้อมลูเก่ียวกบัคณุภาพของเงินให้สินเช่ือ (การค้างช าระ)

2. ข้อมลูคณุภาพตราสารท่ีลงทนุ

3. ไม่มีข้อมลูฐานะสภาพคล่อง

4. การกระจกุตวัของลกูหน้ีเงินให้กู้ยืม  เจ้าหน้ีเงินรบัฝาก และเจ้าหน้ีเงินกู้ยืม

5. ประเภทเจ้าหน้ี มมุยงัไม่ละเอียด

6. รายงานการด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่อง
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แบบรายงานใหม่

1. แบบรายงานเงนิลงทุน : แบบรายงานรายละเอยีดเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์(แบบที ่1)

2. แบบรายงานลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื : 
▪ แบบรายงานลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืจ าแนกตามอายุสญัญาและการคา้งช าระ (แบบที ่2)  
▪ แบบรายงานลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืรายใหญ่ 50 รายแรก (แบบที ่3) 

3.  แบบรายงานเงนิกูย้มื : 
▪ แบบรายงานเงนิกูย้มืจ าแนกตามประเภทเจา้หนี้เงนิกูย้มื (แบบที ่4) 
▪ แบบรายงานเจา้หนี้เงนิกูย้มืรายใหญ่ 50 รายแรก (แบบที ่5) 

4. แบบรายงานเงนิรบัฝาก : แบบรายงานผูฝ้ากเงนิรายใหญ่ 50 รายแรก (แบบที ่6) 

5. แบบรายงานสภาพคล่อง : แบบรายงานฐานะสภาพคล่องสทุธ ิ(แบบที ่7) 

6. การด ารงสนิทรพัยส์ภาพคล่อง (แบบที ่8) 
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วิธีใช้โปรแกรม

1. การตดิตัง้ (version Microsoft office , update)

2. การน าเขา้ขอ้มลู

3. การตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู
4. การสง่ขอ้มลู
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แนวทางการส่งข้อมลู

งบทดลอง

รายงานติดตาม
คุณภาพฯ

และ
การด ารงสินทรัพย์

สภาพคล่อง

ระยะแรก ส่งผ่าน e-mail

ระยะต่อไป  ผ่าน ระบบงาน
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แบบรายงาน 1 - แบบรายงานรายละเอียดเงินลงทนุในหลักทรัพย์

รายการ ความหมาย
ประเภทเงนิลงทุน 01 เงนิลงทุนระยะสัน้ทีอ่ยู่

ในความตอ้งการของ
ตลาด

รหสัหลกัทรพัย์ TH062303TC05

ประเภทหลกัทรพัย์ พนัธบตัร

ผูอ้อกหลกัทรพัย์ กระทรวงการคลงั

ประเภทภาคเศรษฐกจิ
ของผูอ้อกหลกัทรพัย์

รฐับาลไทย

วนัทีอ่อกตราสาร 03/12/2004

วนัทีค่รบก าหนด 03/12/2019

อตัราดอกเบีย้ 5.375

จ านวนครัง้ที่
จา่ยดอกเบีย้ในแต่ละปี

2

สอ.ลงทุนระยะสัน้ในพนัธบตัรรฐับาล ออกเมือ่ 3 ธ.ค. 
47 ครบก าหนด 3 ธ.ค. 62 อตัราดอกเบีย้ 5.375% 

จา่ยดอกเบีย้ปีละ 2 ครัง้ ปลอดภาระ

รายการ ความหมาย
วนัจา่ยดอกเบีย้ครัง้
ต่อไป

03/06/2016

อตัราผลตอบแทนตลาด 
(Yield)

1.759861

มลูคา่พารต์่อหน่วย
(Par Value)

1000

จ านวนหน่วย 1000

มลูคา่ยตุธิรรม 1,751,000

ราคาทุน 1,000,000

ปลอดภาระหรอืไม่ Y
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ข้อมูลหลักทรัพย์

1. ข้อมลูรหสัหลกัทรพัย์ คณุสมบติัของตราสารและผูอ้อกตราสาร ไดแ้ก่

- เวบ็ไซต ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย

https://www.bot.or.th/Thai/DebtSecurities/Information/BondProfile/IndividualIssue/Pages/Bond
Profile.aspx

- เวบ็ไซตส์มาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

http://www.thaibma.or.th/EN/BondInfo/BondFeature/Issue.aspx

- เวบ็ไซตข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์  

https://www.set.or.th/tsd/th/download/isin.html

https://www.bot.or.th/Thai/DebtSecurities/Information/BondProfile/IndividualIssue/Pages/BondProfile.aspx
http://www.thaibma.or.th/EN/BondInfo/BondFeature/Issue.aspx
https://www.set.or.th/tsd/th/download/isin.html
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เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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เว็บไซต์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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วนัทีอ่อกหลกัทรพัย์ วนัทีห่ลกัทรพัยห์มดอายุ ประเภท ISIN Code เง ือ่นไขเพิม่เตมิ วนัทีม่ผีลของหลกัทรพัย์ สถานะของหลกัทรพัย์

19/05/2000 19/05/2003 Local Inactive

Foreign Inactive

Foreign Inactive

Local Inactive

01/12/1999 30/11/2002 Local Inactive

24/06/2003 24/06/2010 Local Inactive

Foreign Inactive

10/05/1999 10/05/2002 Local Inactive

26/11/2003 25/11/2004 Local Inactive

Foreign Change of company name and symbol 01/11/2010 Inactive

Local Change of company name and symbol 01/11/2010 Inactive

S = Common D = Debenture                                  V = Covered Warrant                       IFF = Infrastructure Fund

P = Prefered G = Government Bond                        DW = Derivative Warrant                  RE = Real Estate Investment Trust

U = Unit Trusts C = Convertible Debenture                   ETF = EXCHANGE TRADED FUND

W = Warrant R = Transferable Subscription Right        DR = Depository Receipts

ชือ่ยอ่หลกัทรพัย์ ชือ่บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ ISIN Code ประเภทหลกัทรพัย์

TMB-C1 MINISTRY OF FINANCE TH006808CA03 V

ACL-Q1 ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TH0040020Y13 P

MEDIAS-F MEDIA OF MEDIAS PUBLIC COMPANY LIMITED TH0538010Z17 S

SH SEA HORSE PUBLIC COMPANY LIMITED TH0282A10Z02 S

ACL-C1 MINISTRY OF FINANCE TH004008CB05 V

ATC106A THE AROMATICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED TH055503K602 D

ERAWAN-F THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED TH0120A10Z16 S

SCB-C1 MINISTRY OF FINANCE TH001508C504 V

SCIB-C1 FINANCIAL INSTITUTION DEVELOPMENT FUND TH011908EB09 V

IAM-F AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED TH0665010Y19 S

IAM AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED TH0665010Y01 S

Description : Securities Type

เว็บไซต์ของศูนย์รับฝากหลกัทรพัย์ 
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ข้อมูลหลักทรัพย์ (ต่อ)

2.  ข้อมลูมลูค่ายติุธรรม

- เวบ็ไซตส์มาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

http://www.thaibma.or.th/EN/Market/Report/Monthly/MonthlyM2M.aspx

- เวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

https://marketdata.set.or.th/mkt/sectorquotation.do?sector=SET50&language=th&country=TH

http://www.thaibma.or.th/EN/Market/Report/Monthly/MonthlyM2M.aspx
https://marketdata.set.or.th/mkt/sectorquotation.do?sector=SET50&language=th&country=TH
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เว็บไซต์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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เว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ตัวอย่างและวิธีกรอกรายงาน
ต.ย. 1 สหกรณ์ลงทุนระยะสั้น 1.0 ล้านบาทในพันธบัตรรัฐบาล วันที่ออกตราสาร 3 ธันวาคม 2547 
ครบก าหนด 3 ธันวาคม 2562 อัตราดอกเบี้ย 5.375% จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง 
ณ วันสิ้นเดือนที่รายงานมีมูลค่ายุติธรรม 1.751 ล้านบาท ปลอดภาระ

ต.ย. 2 สหกรณ์ลงทุนระยะยาวในพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 10 ล้านบาท วันที่ออก
ตราสาร 4 มกราคม 2560 ครบก าหนด 4 กรกฎาคม 2580 อัตราดอกเบี้ย 3.61% ณ วันสิ้นเดือน
ที่รายงานมีมูลค่ายุติธรรม 10.005 ล้านบาท ติดภาระค้ าประกันวงเงินกู้กับสถาบันการเงิน

ต.ย. 3 สหกรณ์จ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการบริหารกสิกรไทยบริหารกองทุนส่วนบุคคล มูลค่า 
1,007.43 ล้านบาท  ณ วันสิ้นเดือนที่รายงานมีมูลค่ายุติธรรม 854.73 ล้านบาท ไม่มีภาระ
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แบบรายงาน 2 แบบรายงานลูกหนี้เงนิให้กู้ยืม
ประเภทลกูหน้ีเงินให้กู้ยืม ยอด

คงค้าง
รวม

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 
(อายสุญัญาไม่เกิน 1 ปี)

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 
(อายสุญัญามากกว่า 1 ปี)

จ านวนหน้ี
ท่ีตดัสญู
ระหว่าง
เดือน

ช าระหน้ี
ได้ตาม
ก าหนด

ค้างช าระดอกเบีย้หรือเงินต้น ช าระหน้ี
ได้ตาม
ก าหนด

ค้างช าระดอกเบีย้หรือเงินต้น

ไมเ่กนิ
3 เดอืน

เกนิกว่า 
3 เดอืน

ไมเ่กนิ
3 เดอืน

เกนิกว่า 
3 เดอืน

เงินให้กู้สมาชิกทัง้หมด
เงนิใหกู้ส้่วนทีม่กีารปรบัโครงสรา้ง
หนี้ / ปรบัตารางการช าระหนี้ใหม่
เงนิใหกู้ส้่วนทีผู่ค้ ้าประกนัเขา้มา
รบัภาระการช าระหนี้แทนลกูหนี้

เงินให้กู้สหกรณ์ / ชุมนุมสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรพัย์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์
สหกรณ์อื่น
ชุมนุมสหกรณ์อื่น
รวมลกูหน้ีเงินให้กู้

ยอดคงค้างเงนิให้กู้ยืม ท่ีย้ายไป
รายงานในหัวข้อลูกหนีอ่ื้น



23

ตัวอย่าง แบบรายงานลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม

- นาย A เงินต้นคงค้าง 300,000 บาท ช าระตามก าหนด (สัญญาไม่เกิน 1 ปี)
- นาย B สมาชิกสมทบ เงินต้นคงค้าง 500,000 บาท ค้างช าระ 1 งวด (สัญญาไม่เกิน 3 ปี) 

ปีที่แล้วเคยปรับตารางช าระหนีม้า 2 ครั้ง
- นาย C เงินต้นคงค้าง 100,000 บาท ค้างช าระ 4 งวด (สัญญาไม่เกิน 1 ปี) ยังไม่เคยเจรจาฯ
- น.ส. ก เงินต้น 2 สัญญา 

สัญญาที่ 1 เงินต้นคงค้าง 50,000 บาท ช าระตามก าหนด (ระยะสั้น)
สัญญาที่ 2 เงินต้นคงค้าง 3 ล้านบาท  (สัญญา 10 ปี) 

- สอ. Z เงินต้นคงค้าง 50 ล้านบาท  ค้างช าระดอกเบี้ย  5 งวด (สัญญา 4 ปี) 
รวมดอกเบี้ยค้างช าระ 2 ล้านบาท

- ชุมนุม สอ. Y เงินต้นค้าง 100 ล้านบาท (สัญญา 15 เดือน) ช าระตามก าหนด
- ตัดหนี้สูญลูกหนี้ เงินให้กู้สมาชิก 3 แสนบาท  
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แบบรายงาน 3 - แบบรายงานลูกหนีเ้งินใหกู้้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก

ล า
ดั
บ
ท่ี

เลขรหสั
ประจ าตวั

ประเภท
ของเลข
รหสั

ประจ าตวั

ช่ือลกูหน้ีเงิน
ให้กู้ยืม

ประเภทเงิน
ให้กู้

เลขท่ีสญัญา วนัท่ีกู้ วนัท่ีครบ
ก าหนด

จ านวนงวด
ท่ีต้องช าระ

อตัรา
ดอกเบีย้

ยอดคงเหลือ

1

2

3

4

5

6

…
50

•ลูกหนี้รายใหญ่ = ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมให้สมาชิก สมาชิกสมทบ สหกรณ์อื่น และชุมนุมสหกรณ์ฯ 
• ไม่รวมลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมที่มีการย้ายรายการไปแสดงเป็นลูกหน้ีอื่น หรือลูกหน้ีที่เกิดจากการทุจริต 

• รายงานเฉพาะรายที่มีเงินกู้คงค้างรวมทุกบัญชีเกินกว่า 2 ล้านบาท 



25

ตัวอย่าง แบบรายงานลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก

สหกรณ์เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีสมาชิกกู้เงินตั้งแต่ 2 ล้านบาท เพียง 2 ราย 
และมีสหกรณ์อื่น 1 แห่งกู้เงิน 500 ล้านบาท
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แบบรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก
ล า

ดับ

ที่

เลขรหสั
ประจ าตวั

ประเภทของ
เลขรหสั
ประจ าตวั

ช่ือลกูหน้ีเงิน
ให้กู้ยืม

ประเภท
เงินให้กู้

เลขท่ีสญัญา วนัท่ีกู้ วนัท่ีครบ
ก าหนด

จ านวน
งวดท่ี
ต้อง
ช าระ

อตัรา
ดอกเบีย้

ยอดคงค้าง

1 123456789
1011

เลขประจ าตวั
ประชาชน

ร ่ารวย เงนิทอง; 
นาย

เงนิกูฉุ้กเฉิน สค 2560-001 05/01/2017 05/01/2018 12 5.25 240,000

2 123456789
1011

เลขประจ าตวั
ประชาชน

ร ่ารวย เงนิทอง; 
นาย

เงนิกูส้ามญั สค 2560-002 05/01/2015 05/01/2020 60 4.75 2,050,000

3 23456789
10112

เลขประจ าตวั
ประชาชน

น ้าใจ ใจด;ี 
นางสาว

เงนิกูส้ามญั สค 2560-003 04/02/2010 05/01/2022 143 5.25 3,250,000

4 72555111
22222

เลขทะเบยีน
สหกรณ์

สหกรณ์กอไก่ ใหส้หกรณ์/
ชมุนุมสหกรณ์
อืน่กู ้           

สค 2560-004 04/02/2016 04/07/2017 1 4.75 100,000,000

5 72555111
22222

เลขทะเบยีน
สหกรณ์

สหกรณ์กอไก่ ใหส้หกรณ์/
ชมุนุมสหกรณ์
อืน่กู ้          

สค 2560-005 04/05/2016 04/03/2017 2 4.50 250,000,000

6 72555111
22222

เลขทะเบยีน
สหกรณ์

สหกรณ์กอไก่ ใหส้หกรณ์/
ชมุนุมสหกรณ์
อืน่กู ้          

สค 2560-006 04/03/2016 04/09/2016 1 4.50 150,000,000

…

50
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แบบรายงาน 4 - แบบรายงานเงนิกู้ยืม

ประเภทเจ้าหน้ีเงินกู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสัน้ เงินกู้ยืมระยะยาว
ธนาคารพาณิชย์

สถาบนัเฉพาะกิจของรฐั/สถาบนัการเงินอ่ืน

สหกรณ์ออมทรพัย/์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์

สหกรณ์อ่ืน / ชุมนุมสหกรณ์ (ไม่รวมประเภทออมทรพัย)์

รฐับาล

รฐัวิสาหกิจท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน

ธรุกิจท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน

ภาคครวัเรือนและสถาบนัไม่แสวงหาก าไร

รวมเงินกู้ยืมทัง้ส้ิน

• รายงานข้อมูลยอดคงค้างเงินกู้ยืม โดยไม่รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
• เงินกู้ยืมระยะสั้น  = วันที่ครบก าหนดของสัญญาเงินกู้ ลบ วันที่ของสัญญา ไม่เกิน 1 ปี 
• เงินกู้ยืมระยะยาว = วันที่ครบก าหนดของสัญญาเงินกู้ ลบ วันท่ีของสัญญา > 1 ปี  
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ตัวอย่าง แบบรายงานเงนิกู้ยืม

กู้เงินจาก
- ธนาคารกรุงไทย 100 ล้านบาท วันที่ท าสัญญา 1 มีนาคม 2560 ครบก าหนดวันที่ 28

กุมภาพันธ์ 2561
- ชุมนุมสหกรณ์ฯ 20 ล้านบาท วันที่ท าสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2559 ครบก าหนดวันที่ 31

ธ.ค. 2563
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน กับ ธ.ออมสิน 510 ล้านบาท วันที่ท าสัญญา 31 มี.ค. 60 ครบก าหนด 

31 มี.ค. 2562
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ประเภทเจ้าหนี้เงินกู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว

ธนาคารพาณิชย์ 100,000,000.00

สถาบันเฉพาะกิจของรัฐ/สถาบันการเงินอื่น 510,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย/์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์อื่น / ชุมนุมสหกรณ์ (ไม่รวมประเภทออมทรัพย์)

รัฐบาล 20,000,000.00

รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหาก าไร

รวมเงินกู้ยืมทั้งสิ้น 610,000,000.00 20,000,000.00
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แบบรายงาน 5 แบบรายงานเจ้าหนี้เงินกู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก

ล ำดบั
ท่ี

เลข
รหสั
ประ
จ ำตวั

ประเภทของ
เลขรหสั
ประจ ำตวั

ช่ือเจ้ำหน้ีผูใ้ห้กู้ยืม ประเภท
เงินกู้

เลขท่ีสญัญำ วนัท่ีกู้ วนัท่ีครบ
ก ำหนด

อตัรำ
ดอกเบีย้ ณ
วนัส้ินเดือน

ยอดคงค้ำง

1
2
3
4
5
…
…
50

•รายงานข้อมูลการกู้ยืมจากเจ้าหนี้เงินกู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก โดยไม่รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
•เจ้าหน้ีเงินกู้รายใหญ่ หมายถึง เจ้าหน้ีทุกประเภทท่ีสหกรณ์กู้ยืมและมียอดคงค้างเงินกู้รวมไม่ต่ ากว่า 2 ล้านบาทต่อราย
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ตัวอย่าง แบบรายงานเจ้าหนี้เงนิกู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก

กู้เงินจาก
สหกรณ์กู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง คือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ, บมจ. 

ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารทหารไทย มียอดคงค้าง 1 ล้านบาท 2.5 ล้านบาท และ 100
ล้านบาท ตามล าดับ นอกจากนี้ มีเงินกู้จากสหกรณ์ 1 แห่ง จ านวน 10 ล้านบาท
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ล ำ
ดั
บ
ท่ี

เลขรหสั
ประจ ำตวั

ประเภทของ
เลขรหสั
ประจ ำตวั

ช่ือเจ้ำหน้ีผูใ้ห้กู้ยืม ประเภท
เงินกู้

เลขท่ีสญัญำ วนัท่ีกู้ วนัท่ีครบ
ก ำหนด

อตัรำดอกเบีย้
ณ วนัส้ินเดือน

ยอดคงค้ำง

1 01075370008
82

04 เลข
ทะเบียนนิติ

บคุคล

ธนำคำรกรงุไทย; 
บมจ.

01 เงิน
เบิกเกิน
บญัชี    

กท. 2560-001 31/05/2017 7.50 500,000

2 01075370008
82

04 เลข
ทะเบียนนิติ

บคุคล

ธนำคำรกรงุไทย; 
บมจ.

02 ตัว๋
สญัญำใช้
เงินระยะ

สัน้

กท. 2560-002 30/06/2016 30/06/2017 6.50 2,000,000

3 01075370000
17

04 เลข
ทะเบียนนิติ

บคุคล

ธนำคำรทหำร
ไทย; บมจ.

03 ตัว๋
สญัญำใช้
เงินระยะ
ยำว

กท. 2560-003 30/06/2016 31/12/2017 7.00 100,000,00
0

4 12345678910
11

05 เลข
ทะเบียน
สหกรณ์                                  

สหกรณ์
ออมทรพัยค์รกูอ

ไก่

02 ตัว๋
สญัญำใช้
เงินระยะ

สัน้

กท. 2560-004 30/06/2016 30/06/2017 6.75 100,000,00
0
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แบบรายงาน 6 แบบรายงานผู้ฝากเงนิรายใหญ่ 50 รายแรก

ล ำดบัท่ี เลขรหสั
ประจ ำตวั

ประเภทของ
เลขรหสัประจ ำตวั

ประเภทสมำชิก ช่ือผูฝ้ำกเงิน ประเภทเงิน
รบัฝำก

ยอดคงเหลือ

1
2
3
4
5
…
…
50

•รายงานข้อมูลการรับฝากเงินของผู้ฝากเงินรายใหญ่ 50 รายแรก ตามยอดคงค้างตามที่บันทึกบัญชี 
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย) 
•ผู้ฝากเงินรายใหญ่ หมายถึง ผู้ฝากที่เป็นสมาชิก สมาชิกสมทบ และสหกรณ์อื่นที่มีเงินฝากทุกประเภทและทุกบัญชีรวมกัน
ไม่ต่ ากว่า 2 ล้านบาทต่อราย



34

ตัวอย่าง แบบรายงานผู้ฝากเงินรายใหญ่ 50 รายแรก

สหกรณ์รับฝากเงินมียอดตั้งแต่ 2 ล้านบาท มี 3 ราย 

•ผู้ฝากเงินที่เป็นสมาชิกสามัญ : 
นายร่ ารวย เงินทอง เลขประจ าตัวประชาชน 1234567891011
เงินรับฝากประเภทอื่น ๆ ยอดคงค้าง 2 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้างจ่าย 5 แสนบาท

•สมาชิกสมทบ 1 ราย :
นายมั่งมี ศรีสุข เลขประจ าตัวประชาชน 8945612345648
เงินรับฝากประเภทอื่น ๆ ยอดคงค้าง 2 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้างจ่าย 3 แสนบาท

•สหกรณ์อื่น 1 แห่ง :
สหกรณ์กอไก่ เงินรับฝากออมทรัพย์ 1 ล้านบาท

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 100 ล้านบาท
เงินรับฝากประจ า  500 ล้านบาท
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ตัวอย่าง แบบรายงานผู้ฝากเงินรายใหญ่ 50 รายแรก

ล าดั

บ

เลขรหัส

ประจ าตัว

ประเภทของเลขรหัส

ประจ าตัว

ประเภทผู้

ฝากเงิน

ชื่อผู้ฝาก ประเภทเงินรับฝาก ยอดคงเหลือ

1 7255511122

222

เลขทะเบียนสหกรณ์ สหกรณ์ สหกรณ์กอไก่ เงินรับฝากออมทรัพย์ 1,000,000

2 7255511122

222

เลขทะเบียนสหกรณ์ สหกรณ์ สหกรณ์กอไก่ เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 100,000,000

3 7255511122

222

เลขทะเบียนสหกรณ์ สหกรณ์ สหกรณ์กอไก่ เงินรับฝากประจ า 500,000,000

4 1234567891

011

เลขประจ าตัว

ประชาชน

สมาชิกสามัญ ร่ ารวย เงินทอง; 

นาย

เงินรับฝากประเภทอื่น ๆ 2,000,000

5 8945612345

648

เลขประจ าตัว

ประชาชน

สมาชิกสมทบ มั่งมี  ศรีสุข; นาย เงินรับฝากประเภทอื่น ๆ 2,000,000
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แบบรายงานฐานะสภาพคลอ่งสุทธิ

• รายงานข้อมูลฐานะสภาพคล่อง จ าแนกตามระยะเวลาที่จะครบก าหนด และประเภทกระแสเงินสด
รับ/จ่าย ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน  
• รายงานตามยอดที่บันทึกบัญชีรวมดอกเบี้ยค้างรับ/ค้างจ่าย (ถ้ามี)
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แบบรายงาน 7 - แบบรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ
รำยกำร ระยะเวลำท่ีจะครบก ำหนด รวม

ทนัที วนัท่ี
2 -7

8 วนั-
1 เดือน

> 1-3 
เดือน

> 3-6 
เดือน

>6-12 เดือน > 1 - 5 ปี > 5 -
10 ปี

> 10 ปี No Term

1. เงนิสด

2. เงนิฝากธนาคาร

3. เงนิฝากสหกรณ์อื่น ๆ

4. เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์

5. เงนิใหกู้ย้มื

6. ลกูหนี้อื่น 

7. กระแสเงินสดรบัทัง้ส้ิน 
(รวม 1 ถึง 6)
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แบบรายงาน 7 – แบบรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ (ต่อ)

รำยกำร ระยะเวลำท่ีจะครบก ำหนด รวม
ทนัที วนัท่ี

2 -7
8 วนั-

1 เดือน
> 1-3 
เดือน

> 3-6 
เดือน

>6-12
เดือน

> 1 - 5 ปี > 5 -
10 ปี

> 10 
ปี

No Term

7. กระแสเงินสดรบั
ทัง้ส้ิน (รวม 1 ถึง 6)
8. เงนิรบัฝาก
9. เงนิกูจ้ากสหกรณ์อื่น

10. เงนิกูจ้ากชุมนุมฯ

11. เงนิกูจ้ากสถาบนั
การเงนิอื่น ๆ
12. หนี้สนิอื่น
13. ทุนเรอืนหุน้จาก
สมาชกิ
14. กระแสเงินสดจ่ำย
ทัง้ส้ิน (รวม8 ถึง 13)
ฐำนะสภำพคล่องสทุธิ
(7 ลบ 14)
ฐำนะสภำพคล่องสทุธิ
สะสม
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ตัวอย่าง แบบรายงานฐานะสภาพคลอ่งสุทธิ

เงินสดรับ

- เงินสด 2000 บาท  
- เงินฝากธนาคาร : ออมทรัพย์ 50,000 บาท เงินฝากกระแสรายวัน 10,000 บาท  
- เงินฝากสหกรณ์อื่น จะครบก าหนดในเดือนหนา้ (อีก 20 วัน) 1 ล้านบาท
- เงินลงทุน สหกรณ์อื่นรวม 50 ล้านบาท 

ตราสารหนี้ (ครบก าหนดอีก 3 ปี) 20 ล้านบาท
- เงินให้กู้ยืม จะครบก าหนดใน 2 เดือน รวม 100,000 บาท

12 เดือน รวม 1 ล้านบาท
2 ปี       รวม  20 ล้านบาท

- ลูกหนี้อื่น  ที่จะได้รับเงินคืน 100,000 บาท ในอีก 3 เดือน
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ตัวอย่าง แบบรายงานฐานะสภาพคลอ่งสุทธิ

เงินสดจ่าย

-เงินรับฝาก : ประจ าจะครบก าหนดภายใน 7 วัน 10 ล้านบาท  และ 18 เดือน 150 ล้านบาท
- ออมทรัพย์ 30 ล้านบาท

-เงินกู้จากสหกรณ์อื่น – ครบก าหนดภายใน 30 วัน 50 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่าย 1 แสนบาท
-เงินกู้จากชุมนุม ฯ – ครบก าหนดในอีก 7 วัน 120 ล้านบาท
- เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ – ครบก าหนดในอีก 180 วัน จ านวน 100 ล้านบาท
- หนี้สินอื่นที่ต้องช าระ – ในอีก 1 ปีข้างหน้า 1 ล้านบาท
- ทุนเรือนหุ้น   100 ล้านบาท 
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แบบรายงาน 7 - แบบรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ
รำยกำร ระยะเวลำท่ีจะครบก ำหนด รวม

ทนัที วนัท่ี
2 -7

8 วนั-
1 เดือน

> 1-3 
เดือน

> 3-6 
เดือน

>6-12 เดือน > 1 - 5 ปี > 5 -
10 ปี

> 10 ปี No Term

1. เงนิสด 2000 2,000

2. เงนิฝากธนาคาร 60,000 60,000

3. เงนิฝากสหกรณ์อื่น ๆ 1,000,000 1,000,000

4. เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ 20,000,000 50,000,000 70,000,000

5. เงนิใหกู้ย้มื 100,000 1,000,000 20,000,000 21,100,000
6. ลกูหนี้อื่น 100,000 100,000
7. กระแสเงินสดรบัทัง้ส้ิน 
(รวม 1 ถึง 6)

62,000 1,000,000 200,000 1,000,000 40,000,000 50,000,000 92,262,000
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แบบรายงานฐานะสภาพคลอ่งสุทธิ
รำยกำร ระยะเวลำท่ีจะครบก ำหนด รวม

ทนัที วนัท่ี
2 -7

8 วนั-
1 เดือน

> 1-3 
เดือน

> 3-6 
เดือน

>6-12
เดือน

> 1 - 5 ปี > 5 -
10 ปี

> 10 
ปี

No Term

7. กระแสเงินสดรบั
ทัง้ส้ิน (รวม 1 ถึง 6)

62,000 1,000,000 200,000 1,000,000 40,000,000 50,000,000 92,262,000

8. เงนิรบัฝาก 30,000,000 10,000,000 150,000,000 190,000,000

9. เงนิกูจ้ากสหกรณ์อื่น 50,100,000 50,100,000

10. เงนิกูจ้ากชุมนุมฯ 120,000,000 120,000,000

11. เงนิกูจ้ากสถาบนั
การเงนิอื่น ๆ

100,000,0
00

100,000,000

12. หนี้สนิอื่น 1,000,000 1,000,000

13. ทุนเรอืนหุน้จาก
สมาชกิ

100,000,000 100,000,000

14. กระแสเงินสดจ่ำย
ทัง้ส้ิน (รวม8 ถึง 13)

30,000,000 130,000,000 50,100,000 100,000,0
00

151,000,000 100,000,000 561,100,000

ฐำนะสภำพคล่องสทุธิ
(7 ลบ 14)

- 29,938,000 -130,000,000 -49,100,000 200,000 -
99,000,00

0

-111,000,000 -50,000,000 -468,838,000

ฐำนะสภำพคล่องสทุธิ
สะสม

- 29,938,000 -159,938,000 -209,038,000 -
208,838,0

00

-
208,838

,000

-
307,838,0

00

-418,838,000 -
418,838,0

00

-
418,
838,
000

-468,838,000
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แบบรายงาน 8 - แบบรายงานการด ารงสนิทรัพย์สภาพคล่อง
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ตัวอย่าง แบบรายงานการด ารงสินทรัพย์สภาพคลอ่ง

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันที่ (มิ.ย.) ยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน (พ.ค.)
1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 100 ลบ. เงินรับฝากสมาชิกสามัญ  100 ลบ.

พันธบัตรรัฐบาล 50 ลบ. เงินรับฝากสมาชิกสมทบ  100 ลบ.
ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ  5 ลบ. เงินรับฝากสหกรณ์ ก 200 ลบ.

เงินกู้สถาบันการเงิน  500 ลบ.
3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 50 ลบ. เงินรับฝากสมาชิก  97 ลบ.

พันธบัตรรัฐบาล 50 ลบ. เงินรับฝากสมาชิกสมทบ  100 ลบ.
ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ  5 ลบ. เงินรับฝากสหกรณ์ ก 200 ลบ.

เงินกู้สถาบันการเงิน  500 ลบ.
5 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 70 ลบ. เงินรับฝากสมาชิก  120 ลบ.

พันธบัตรรัฐบาล 50 ลบ. เงินรับฝากสมาชิกสมทบ  100 ลบ.
ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ  5 ลบ. เงินรับฝากสหกรณ์ ก 200 ลบ.

เงินกู้สถาบันการเงิน  500 ลบ.
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แบบรายงานการด ารงสนิทรัพย์สภาพคล่อง
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สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม 

1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด / ส านักงานพ้ืนที่ ที่สหกรณ์ต้ังอยู่
2. กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์

กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า                                  
โทร 0 2628 5529                                                            
อีเมล์ cpd_credit@cpd.go.th


