แบบรายงานเพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสิ นทรัพย์และหนี้สินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

สารบัญ
หน้า
บทนา

3

แบบรายงาน 1 – แบบรายงานรายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

4

แบบรายงาน 2 – แบบรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืม

21

แบบรายงาน 3 - แบบรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก

23

แบบรายงาน 4 – แบบรายงานเงินกู้ยืม

26

แบบรายงาน 5 - แบบรายงานเจ้าหนี้เงินกู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก

28

แบบรายงาน 6 - แบบรายงานผู้ฝากเงินรายใหญ่ 50 รายแรก

31

แบบรายงาน 7 – แบบรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ

34

แบบรายงาน 8 – แบบรายงานการดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

37
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บทนา
1. วัตถุประสงค์การรายงาน : เพื่อให้ผู้กากับดูแล และผู้ใช้ข้อมูลสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง ได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้
ประกอบกับรายงานข้อมูลที่เป็นงบทดลอง หรืองบการเงิน (งบดุล งบกาไรขาดทุน)
2. หลักการในการออกแบบรายงาน : ออกแบบรายงานให้ง่าย ใกล้เคียงกับตารางข้อมูลที่จะใช้วิเคราะห์ (Output approach) เนื่องจากสหกรณ์ยังไม่
คุ้นเคยกับการจัดทารายงานส่งให้ทางการเป็นประจา ข้อจากัดของบุคลากรที่จัดทาข้อมูล ความพร้อมของระบบข้อมูล ความรวดเร็วในการรวบรวมและประมวลผล
ข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลใช้งาน
หากในอนาคตมีการพัฒนาระบบการรับ-ส่งข้อมูลอย่างเป็นระบบ จะต้องนามาตรฐานข้อมูลต่าง ๆ มาใช้งานเพิ่มขึ้น เช่น รหัสผู้ออกตราสาร
เลขรหัสประจาตัวลูกหนี้เงินให้กู้ยืม เลขรหัสประจาตัวผู้ฝากเงินรายใหญ่ เป็นต้น รวมถึงมีการกาหนดการตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องของข้อมูล
ความเหมาะสมในการแยกการรายงานข้อมูลที่เป็นทะเบียนเช่น ทะเบียนตราสาร ทะเบียนผู้ออกตราสาร เพื่อให้ข้อมูลที่รายงานมี คุณภาพ และสามารถเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลอื่น ๆ ได้สะดวก
3. องค์ประกอบของแบบรายงาน : แบบรายงานเพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/หนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ประกอบด้วย 5 ประเภท จานวน 7 แบบรายงาน คือ
3.1 แบบรายงานเงินลงทุน : มี 1 แบบรายงาน คือ แบบรายงานรายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
3.2 แบบรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืม : มี 2 แบบรายงาน คือ แบบรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจาแนกตามอายุสัญญาและการค้างชาระ และแบบรายงาน
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก
3.3 แบบรายงานเงินกู้ยืม : มี 2 แบบรายงาน คือ แบบรายงานเงินกู้ยืมจาแนกตามประเภทเจ้าหนี้เงินกู้ยืม และแบบรายงานเจ้าหนี้เงินกู้ยืมรายใหญ่
50 รายแรก
3.4 แบบรายงานเงินรับฝาก : มี 1 แบบรายงาน คือ แบบรายงานผู้ฝากเงินรายใหญ่ 50 รายแรก
3.5 แบบรายงานสภาพคล่อง : มี 1 แบบรายงานคือ แบบรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ
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แบบรายงาน 1 – แบบรายงานรายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
แบบรายงานรายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
รหัสสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์

1234567891234

ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ xxxx จากัด

ณ วันที่

31/07/2017

ที่

ประเภทเงินลงทุน

รหัสหลักทรัพย์
( code ISIN/ThaiBMA)

ประเภทหลักทรัพย์

ผูอ้ อกหลักทรัพย์

ประเภทภาคเศรษฐกิจ

วันทีอ่ อกตราสาร

วันทีค่ รบกาหนด

อัตราดอกเบีย้

จานวนครั้งจ่าย

ของผูอ้ อกหลักทรัพย์

(DD/MM/YYYY)

(DD/MM/YYYY)

(% ต่อปี)

ดอกเบีย้ ในแต่ละปี

วันจ่ายดอกเบีย้ ครั้งต่อไป อัตราผลตอบแทนตลาด มูลค่าพาร์ตอ่ หน่วย (Par
(DD/MM/YYYY)

(Yield)

value) (บาท)

จานวนหน่วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาอธิบาย
1. รายงานรายละเอียดเงินลงทุนทั้งระยะสั้น และระยะยาวทุกประเภท จาแนกรายหลักทรัพย์ ที่ยังลงทุนอยู่ ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน
2. ความหมายของรายการ
รหัสหลักทรัพย์
ที่
ประเภทเงินลงทุน
รายงานประเภทเงิ
นลงทุนของตราสาร ดังนี้
( code
ISIN/ThaiBMA)
01 เงินลงทุนระยะสั้นที่อยู่ในความต้องการของตลาด
1
02 เงินลงทุนระยะสั้นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
2
03 เงินลงทุนระยะยาวที่อยู่ในความต้องการของตลาด
3
04 เงินลงทุนระยะยาวที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
4
5
6
7
8
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มูลค่ายุตธิ รรม

ราคาทุน

ปลอดภาระหรือไม่

ที่

รหัสหลักทรัพย์
( code ISIN/ThaiBMA)

1
2
3
4
5

ให้รายงานรหัสมาตรฐานของหลักทรัพย์ที่สหกรณ์ลงทุน ดังนี้
1.1 ตราสารหนี้ รายงานด้วย เลขรหัสหลักทรัพย์สากล (International Securities
Identification Number : ISIN Code หรือ รหัส ThaiBMA)
1.2 ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานด้วย SET code
1.3 กองทุนรวม รายงานด้วยรหัสย่อกองทุนที่แจ้งต่อสานักงาน ก.ล.ต. หรือ SET code
ถ้าเป็นหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.4 สาหรับตราสารประเภทอื่น ๆ รายงานด้วย ISIN code
1.5 สาหรับตราสารประเภทอื่น ๆ ที่ไม่มี ISIN code ให้ใส่ “Other”

วิธีการค้นหา ISIN Code หรือ รหัส ThaiBMA (สามารถเข้าลิงค์ผ่านเว็บไซต์ - กรมส่งเสริมสหกรณ์ - QUICK LINKS – รายงานข้อมูลทางการเงินสหกรณ์)
1. เวปไซต์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย http://www.thaibma.or.th/EN/BondInfo/BondFeature/Issue.aspx

1. ค้นหาชื่อภาษาอังกฤษ “เพื่อหาชื่อย่อภาษาอังกฤษ”
เช่น THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อคือ TOP

2. กรอกชื่อย่อภาษาอังกฤษ ในช่อง Symbol เพื่อค้นหา
-5-

3. เลือกตราสารที่ท่านต้องการค้นหา แล้วกด search
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3. รหัส ISIN Code หากไม่มีมีใช้รหัส ThaiBMA

-7-

2. เวปไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/Thai/DebtSecurities/Information/BondProfile/IndividualIssue/Pages/BondProfile.aspx
จะค้นหาได้เฉพาะตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เท่านั้น
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3. รหัส ISIN Code หากไม่มีมีใช้รหัส ThaiBMA
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3. เวปไซต์ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ https://www.set.or.th/tsd/th/download/isin.html

กดดาวน์โหลด “เลขรหัสสากล”
บริษ ัท ศูนย์ร ับฝากหล ักทร ัพย์ (ประเทศไทย) จาก ัด
เลขรห ัสหล ักทร ัพย์สากล ณ ว ันที่ 22 มิถน
ุ ายน 2560
Description : Securities Type
S = Common
P = Prefered
U = Unit Trusts
W = Warrant

D = Debenture
V = Covered Warrant
IFF = Infrastructure Fund
G = Government Bond
DW = Derivative Warrant
RE = Real Estate Investment Trust
C = Convertible Debenture
ETF = EXCHANGE TRADED FUND
R = Transferable Subscription Right
DR = Depository Receipts

่ ย่อหล ักทร ัพย์
ชือ
TMB-C1
ACL-Q1
MEDIAS-F
SH
ACL-C1
ATC106A
ERAWAN-F
SCB-C1
SCIB-C1

่ บริษ ัทผูออกหล
ชือ
้
ักทร ัพย์
MINISTRY OF FINANCE
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
MEDIA OF MEDIAS PUBLIC COMPANY LIMITED
SEA HORSE PUBLIC COMPANY LIMITED
MINISTRY OF FINANCE
THE AROMATICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
MINISTRY OF FINANCE
FINANCIAL INSTITUTION DEVELOPMENT FUND

ISIN Code
TH006808CA03
TH0040020Y13
TH0538010Z17
TH0282A10Z02
TH004008CB05
TH055503K602
TH0120A10Z16
TH001508C504
TH011908EB09
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ประเภทหล ักทร ัพย์ ว ันทีออกหล
่
ักทร ัพย์ ว ันทีหล
่ ักทร ัพย์หมดอายุ ประเภท ISIN Code เ
V
19/05/2000
19/05/2003
Local
P
Foreign
S
Foreign
S
Local
V
01/12/1999
30/11/2002
Local
D
24/06/2003
24/06/2010
Local
S
Foreign
V
10/05/1999
10/05/2002
Local
V
26/11/2003
25/11/2004
Local

ที่

ประเภทหลักทรัพย์

ผูอ้ อกหลักทรัพย์

1
2
3
4
5

รายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนี้
1. รายงานชื่อผู้ออกหลักทรัพย์ ตามด้วยประเภทนิติบุคคล (ถ้ามี) ดังนี้
การบินไทย; บมจ., กรุงเทพบ้านและที่ดิน; บจ., ธนาคารกรุงศรีอยุธยา; บมจ. , นิติบุคคลเฉพาะกิจ
บตท. เป็นต้น
2. สาหรับผู้ออกหลักทรัพย์ที่เป็นรัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรของรัฐ ให้รายงานเฉพาะชื่อ เช่น
กระทรวงการคลัง, ธนาคารแห่งประเทศไทย,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย
3. เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกประเภท ให้รายงานชื่อกองทุนรวม เช่น
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน EGATIF
4. เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลให้รายงานชื่อผู้บริหารกองทุน เช่น
ไทยพาณิชย์; บลจ. , เอ็มเอฟซี; บลจ., กสิกรไทย; บลจ.
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รายงานประเภทหลักทรัพย์ ดังนี้
01 พันธบัตร
02 หุ้นกู้
03 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
04 ตั๋วแลกเงิน
05 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน
06 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทอื่นนอกจากกองทุน
รวมตลาดเงิน
07 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
08 หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ฯ
09 หุ้นในสหกรณ์อื่น
10 หุ้นสามัญ
11 อื่น ๆ นอกจากที่ระบุข้างต้น

ที่
1
2
3
4
5

ประเภทภาคเศรษฐกิจ
ของผูอ้ อกหลักทรัพย์

รายงานประเภทภาคเศรษฐกิจของผู้ออกหลักทรัพย์ โดยให้เลือกจากประเภทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนี้
01 รัฐบาลไทย
02 รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ปตท., การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, บมจ. การบินไทย
03 ธนาคารพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย
04 สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน คือ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. ธ.อิสลาม ธสน.(Exim Bank และ
ธพว. (SME Bank)
05 สหกรณ์
06 ชุมนุมสหกรณ์
07 สถาบันการเงินอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น บมจ. อีซีบาย, บมจ. สหประกันชีวิต, นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.,
บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) บมจ. ทุนธนชาต บมจ. ฐิติกร
08 ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร, บมจ. โรงพยาบาลบารุงราษฎร์,
บจ. น้าตาลมิตรผล
09 กองทุนรวม
10 อื่นๆ เช่น กองทุนส่วนบุคคล
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ที่

วันทีอ่ อกตราสาร

วันทีค่ รบกาหนด

(DD/MM/YYYY)

(DD/MM/YYYY)

1
2
3
4

รายงานวันที่ออกตราสารหนี้ ดังนี้
โดยรายงานด้วยรูปแบบ วัน/เดือน/ปี คศ (‘DD/MM/YYYY) เช่น วันที่ออกตราสารคือ 1 มีนาคม 2559 รูปแบบรายงานคือ ‘01/03/2016
กรณีที่เป็นตราสารทุน (หุ้น) กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หุ้นในสหกรณ์ หรือ หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ ไม่ต้องรายงานวันที่ออกตราสาร

รายงานวันที่ครบกาหนดของตราสารหนี้ ดังนี้
โดยรายงานด้วยรูปแบบ วัน/เดือน/ปี คศ (‘DD/MM/YYYY)
เช่น วันที่ครบกาหนดของตราสารคือ 31 มีนาคม 2559 รูปแบบรายงานคือ ‘31/03/2016
กรณีที่เป็นตราสารทุน (หุ้น) กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หุ้นในสหกรณ์ หรือ หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ ไม่ต้องรายงานวันที่ครบกาหนด
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ที่

อัตราดอกเบีย้

จานวนครัง้ จ่าย

วันจ่ายดอกเบีย้ ครัง้ ต่อไป

(% ต่อปี)

ดอกเบีย้ ในแต่ละปี

(DD/MM/YYYY)

1
2
3
4

อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ (ร้อยละต่อปี) ดังนี้
เช่น ตราสารจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 5.375 ต่อปี รูปแบบรายงานคือ 5.3750

รายงานจานวนครั้งที่ได้รับดอกเบี้ยในแต่ละปี ดังนี้
เช่น ตราสารจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน รูปแบบรายงานคือ 2
รายงานวันที่กาหนดจ่ายดอกเบี้ยงวดต่อไป ดังนี้
โดยรายงานด้วยรูปแบบ วัน/เดือน/ปี คศ (‘DD/MM/YYYY)
เช่น หากกาหนดจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม หากท่านรายงานข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2560
วันที่กาหนดจ่ายดอกเบี้ยงวดต่อไปคือ 25 ธันวาคม 2560 รูปแบบรายงานคือ ‘25/06/2017
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ที่
1
2

อัตราผลตอบแทนตลาด
(Yield)

รายงานอัตราผลตอบแทนตลาด (Yield) ดังนี้
เช่น อัตราผลตอบแทนตลาด เท่ากับ 1.759861% รูปแบบรายงานคือ 1.759861

3
4

วิธีการค้นหา อัตราผลตอบแทนตลาด (Yield) (สามารถเข้าลิงค์ผ่านเว็บไซต์ - กรมส่งเสริมสหกรณ์ - QUICK LINKS – รายงานข้อมูลทางการเงินสหกรณ์)
1. เวปไซต์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (กรณีเป็นตราสารหนี้) http://www.thaibma.or.th/EN/Market/Report/Monthly/MonthlyM2M.aspx

จะเป็นข้อมูลรายเดือน (ณ วันสิ้นเดือน)
รายงานข้อมูลเดือนไหน กดดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลเดือนนั้น
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อัตราผลตอบแทนตลาด (Yield)
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2. เวปไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กรณีเป็นตราสารทุน)
https://marketdata.set.or.th/mkt/sectorquotation.do?sector=SET50&language=th&country=TH

1. เลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการค้นหา
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3.ใช้ราคาปิด ณ วันที่ รายงาน
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2.เลือกแถบ “ราคาย้อนหลัง”

ที่

มูลค่าพาร์ตอ่ หน่วย (Par
value) (บาท)

จานวนหน่วย

มูลค่ายุตธิ รรม

ราคาทุน

ปลอดภาระหรือไม่

1
2
3
4

รายงานมูลค่าพาร์ต่อหน่วย (par value) ดังนี้
รายงานมูลค่าต่อหน่วยที่ตราไว้ (Par value) ต่อ 1 หน่วย โดยรายงานเป็นหน่วยบาท
กรณีเป็นตราสารที่ไม่ได้แบ่งเป็นหน่วย หรือไม่มีการกาหนดมูลค่าต่อหน่วย ให้รายงานเป็นค่า 1
รายงานจานวนหน่วย ดังนี้
รายงานยอดคงเหลือจานวนหน่วยตราสารที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นงวดการรายงาน กรณีเป็นตราสารที่ไม่ได้แบ่งเป็นหน่วยให้รายงานเป็นค่า 1
รายงานมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
มูลค่ายุติธรรม (ราคาตลาด) ตราสารที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นงวดการรายงาน โดยรายงานเป็นหน่วยบาท
กรณีเป็นตราสารที่ไม่ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรม ให้รายงานด้วยต้นทุนที่ได้มา
รายงานราคาทุน ดังนี้
มูลค่าต้นทุนที่ได้มาของตราสารที่ถืออยู่ โดยรายงานเป็นหน่วยบาท
รายงานว่าหลักทรัพย์นั้น ปลอดภาระผูกพันหรือไม่ ดังนี้
หากปลอดภาระสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ให้รายงาน "Y"
หากหลักทรัพย์นั้นมีภาระผูกพันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดให้รายงาน "N"
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ตัวอย่างวิธีการรายงานรายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
กรณี 1. สหกรณ์ลงทุนระยะสั้นในพันธบัตรรัฐบาล วันที่ออกตราสาร 3 ธันวาคม 2547 ครบกาหนด 3 ธันวาคม 2562 อัตราดอกเบี้ย 5.375%
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ปลอดภาระ
กรณี 2. สหกรณ์ลงทุนระยะยาวในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ วันที่ออกตราสาร 4 มกราคม 2560 ครบกาหนด 4 กรกฎาคม 2580 อัตราดอกเบี้ย 3.61%
ติดภาระค้าประกันวงเงินกู้กับสถาบันการเงิน
กรณี 3. สหกรณ์จ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการบริหารกองทุนส่วนบุคคล
ประเภท
เงินลงทุน

รหัสหลัก ประเภท
ทรัพย์ หลักทรัพย์

01 เงินลงทุน TH062303
ระยะสั้นที่อยู่ TC05
ในความ
ต้องการของ
ตลาด
04 เงินลงทุน BMTA3
ระยะยาวที่ไม่ 67A
อยู่ในความ
ต้องการของ
ตลาด
01 เงินลงทุน
ระยะสั้นที่อยู่
ในความ
ต้องการของ
ตลาด

ผู้ออก
หลักทรัพย์

ประเภทภาค
วันที่
วันที่
เศรษฐกิจของผู้ ออกตราสาร
ครบกาหนด
ออกหลักทรัพย์ (DD/MM/YYYY) (DD/MM/YYYY)

อัตรา
ดอกเบี้ย
(% ต่อปี)

จานวนครั้ง
จ่ายดอกเบีย้
ในแต่ละปี

วันจ่าย
อัตรา
ดอกเบี้ย
ผลตอบแทน
ครั้งต่อไป
ตลาด
(DD/MM/YYYY) (Yield)

พันธบัตร

กระ
ทรวง
การคลัง

รัฐบาลไทย

03/12/2004

03/12/2019

5.375

2

03/12/2017

พันธบัตร

องค์การ
ขนส่ง
มวลชน
กรุงเทพ

รัฐวิสาหกิจที่
ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน

04/01/2017

04/07/2037

3.61

2

04/07/2017

07 เงิน
ลงทุนใน
กองทุน
ส่วนบุคคล

กสิกรไทย;
บลจ.

อื่นๆ
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1.759861

มูลค่าพาร์
ต่อหน่วย
(par value)
(บาท)

จานวน
หน่วย

มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
ปลอด
(บาท)
(บาท) ภาระหรือไม่

1000

1000

1,751,000

1,00
0,00
0

Y

1000

10000

10,005,000

10,0
00,0
00

N

1

1

854,730,00
0

1,00
7,48
0,00
0

N

แบบรายงาน 2 – แบบรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยมื
แบบรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยมื
รหัสสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์

1.23457E+12

ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ xxxx จากัด

ณ วันที่

31/01/2017
(หน่วย : บาท)
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ (อายุสญ
ั ญาไม่เกิน 1 ปี)
ประเภทลูกหนีเ้ งินให้กยู้ มื

ยอดคงค้างรวม

ชาระหนีไ้ ด้

ค้างชาระดอกเบีย้ หรือเงินต้น

ตามกาหนด

ไม่เกิน 3 เดือน

เงินให้กสู้ มาชิกทัง้ หมด
เงินให้กทู้ ไี่ ม่เคยปรับโครงสร้างหนี้/ปรับตารางการชาระหนี้
เงินให้กสู้ ่วนทีม่ กี ารปรับโครงสร้างหนี้ / ปรับตารางการชาระหนี้ใหม่
เงินให้กสู้ ่วนทีผ่ ู้ค้าประกันเข้ามารับภาระการชาระหนี้แทนลูกหนี้
เงินให้กสู้ หกรณ์ / ชุมนุมสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์อนื่
ชุมนุมสหกรณ์อนื่
รวมลูกหนีเ้ งินให้กยู้ มื
ยอดคงค้างเงินให้กยู้ มื ทีย่ า้ ยไปรายงานในหัวข้อลูกหนีอ้ นื่
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เกินกว่า 3 เดือน

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว (อายุสญ
ั ญามากกว่า 1 ปี)
ชาระหนีไ้ ด้
ตามกาหนด

ค้างชาระดอกเบีย้ หรือเงินต้น
ไม่เกิน 3 เดือน

เกินกว่า 3 เดือน

จานวนหนีท้ ตี่ ดั สูญระหว่าง
เดือน

คาอธิบาย
1. รายงานข้อมูลยอดคงเหลือเงินให้กู้ยืม โดยไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และไม่หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จาแนกตามอายุสัญญาเงินกู้ สถานะของลูกหนี้
และประเภทของลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน โดยรายงานเป็นหน่วยบาท (รายงานยึดตามสัญญา)
2. ความหมายของรายการ
รายการ
1. อายุของเงินให้กู้ยืม
2. สถานะของเงินให้กู้ยืม

ความหมาย / วิธีรายงาน
จาแนกเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น และเงินให้กู้ยืมระยะยาว โดยนาวันที่ครบกาหนดของสัญญาเงินกู้ ลบ วันที่ของสัญญา
หากไม่เกิน 1 ปี ให้แสดงในกลุ่ม "เงินให้กู้ยืมระยะสั้น" หากเกินกว่า 1 ปี ให้แสดงในกลุ่ม "เงินให้กู้ยืมระยะยาว"
รายงานยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมจาแนกเป็น ชาระหนี้ได้ตามกาหนด ค้างชาระดอกเบี้ยหรือเงินต้นไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชาระดอกเบี้ยหรือเงินต้นเกินกว่า 3 เดือน

3. จานวนหนี้ที่ตัดสูญระหว่างเดือน

รายงานมูลค่าการตัดหนี้สูญที่เกิดขึ้นในงวดที่รายงาน (ข้อมูล Flow)

4. ประเภทลูกหนี้เงินให้กู้ยืม

รายงานจาแนกเป็น 5 ประเภทคือ เงินให้กู้แก่สมาชิก เงินให้กู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ประเภทอื่น และชุมนุมสหกรณ์ประเภทอื่น โดยยอดรวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืมทั้ง 5 ประเภทจะต้องเท่ากับข้อมูล
ตามงบการเงินหรืองบทดลอง
สาหรับเงินให้กู้แก่สมาชิกให้จาแนกการรายงานข้อมูลยอดคงเหลือ ดังนี้
- เงินให้กู้ที่ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้/ปรับตารางการชาระหนี้
- เงินให้กู้ส่วนที่มีการปรับโครงสร้างหรือปรับตารางการชาระหนี้ใหม่
- เงินให้กู้ส่วนที่ผู้ค้าประกันเข้ามารับภาระชาระหนี้แทนลูกหนี้ตามสัญญาเงินกู้ฉบับเดิม
โดยให้รายงานยอดคงเหลือ จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จ หรือมีการตัดหนี้สูญ หรือมีการย้ายไปเป็นลูกหนี้อื่น
รายงานยอดเงินต้นคงค้างของเงินให้กู้ยืมที่ย้ายไปบันทึกเป็นลูกหนี้อื่น เนื่องจากการขาดสมาชิกภาพ ถูกดาเนินคดี หรือ
มีคาพิพากษา โดยให้รายงานยอดคงเหลือจนกว่าจะมีการชาระหนี้เสร็จสิ้น หรือทาการตัดหนี้สูญจากบัญชี

5. ยอดคงเหลือเงินให้กู้ยืมที่ย้ายไปรายงานใน
หัวข้อลูกหนี้อื่น
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แบบรายงาน 3 – แบบรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยมื รายใหญ่ 50 รายแรก
แบบรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยมื รายใหญ่ 50 รายแรก
รหัสสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์

1.23457E+12

ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ xxxx จากัด
ณ วันที่

ที่

31/01/2017

เลขรหัสประจาตัว

ประเภทของเลขรหัสประจาตัว

ชื่อลูกหนีเ้ งินให้กยู้ มื

ประเภทเงินให้กู้

เลขทีส่ ญั ญา

วันทีก่ ู้

วันสิน้ สุดสัญญา

จานวนงวดทีต่ อ้ ง
ชาระ

อัตราดอกเบีย้ (%)

ยอดคงเหลือ

1
2
3
4
5
6
7
8

คาอธิบาย
1. รายงานข้อมูลการให้กู้ยืมกับลูกหนี้รายใหญ่ 50 รายแรก ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน โดยรายงานตามยอดที่บันทึกบัญชีจาแนกตามประเภทเงินกู้
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) เป็นหน่วยบาท (รายงานจาแนกเป็นรายสัญญาเรียงลงมา จนครบผู้กู้ยืม 50 รายแรก)
ลูกหนี้รายใหญ่ หมายถึง ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ให้แก่สมาชิก สมาชิกสมทบ สหกรณ์อื่น และชุมนุมสหกรณ์ฯ โดยไม่รวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่มีการย้ายรายการไป
แสดงเป็นลูกหนี้อื่น หรือลูกหนี้ที่เกิดจากการทุจริต โดยรายงานเฉพาะรายที่มีเงินกู้คงค้างรวมทุกบัญชีเกินกว่า 2 ล้านบาท ในกรณีที่สหกรณ์มียอดเงินให้กู้ยืม
แก่สมาชิกที่มากกว่า 2 ล้านบาทไม่ครบ 50 ราย ให้รายงานรายเท่าที่มีกู้เงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทเท่านั้น โดยไม่ต้องรายงานเงินให้กู้ยืมที่กู้เงินรวมต่ากว่า 2 ล้านบาท
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2. ความหมายของรายการ
รายการ
1. เลขรหัสประจาตัว
2. ประเภทของเลขรหัสประจาตัว

3. ชื่อลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
4. ประเภทเงินกู้
5. เลขที่สัญญา
6. วันที่กู้
7. วันสิ้นสุดสัญญา
8. จานวนงวดที่ต้องชาระ
9. อัตราดอกเบี้ย
10. ยอดคงเหลือ

ความหมาย / วิธีรายงาน
รายงานด้วยเลขที่แสดงตนของบุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กร ที่ออกโดยหน่วยราชการ เช่น เลขประจาตัวประชาชน
เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ เลขทะเบียนสหกรณ์ เป็นต้น
รายงานประเภทของเลขรหัสประจาตัวตามคอลัมน์ "เลขรหัสประจาตัว" ว่าเป็นเลขรหัสประเภทใด
ประเภทของเลขรหัสประจาตัว ประกอบด้วย
01 เลขประจาตัวประชาชน (Personal Id)
02 เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport Id)
03 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax Id)
04 เลขทะเบียนนิติบุคคล (Juristic Id)
05 เลขทะเบียนสหกรณ์
06 เลขอื่น ๆ
รายงานด้วยรูปแบบ ชื่อ คั่นด้วยเครื่องหมาย ; และคานาหน้าชื่อ (ถ้ามี) ตัวอย่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกอไก่
ให้รายงานด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกอไก่ (หากมี 5 สัญญา ให้รายงานเรียงลงมาทั้ง 5 สัญญา)
รายงานประเภทเงินกู้ ประกอบด้วย
01 เงินกู้สามัญ
02 เงินกู้ฉุกเฉิน
03 เงินกู้พิเศษ
04 ให้สหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์อื่นกู้
05 อื่น ๆ
รายงานเลขที่สัญญา
รายงานด้วยรูปแบบ วัน/เดือน/ปี คศ (‘DD/MM/YYYY) ตัวอย่าง วันที่กู้คือ 1 มีนาคม 2559
ให้รายงานด้วย ‘01/03/2016
รายงานด้วยรูปแบบ วัน/เดือน/ปี คศ (‘DD/MM/YYYY) ตัวอย่าง วันที่ครบกาหนดคือ 1 มีนาคม 2560
ให้รายงานด้วย ‘01/03/2017
รายงานจานวนงวดที่ลูกหนี้ต้องชาระตามสัญญา (จานวนเต็ม)
รายงานเฉพาะตัวเลขร้อยละต่อปี ตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี ให้รายงานด้วย 6.25 (ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)
รายงานยอดคงเหลือเงินให้กู้ยืม ณ สิ้นงวด เป็นหน่วยบาท ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
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ตัวอย่างวิธีการรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก
สหกรณ์เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีสมาชิกกู้เงินตั้งแต่ 2 ล้านบาท เพียง 2 ราย และมีสหกรณ์อื่น 1 แห่งกู้เงิน 500 ล้านบาท
วิธีรายงาน : รายงานเพียง 3 ราย โดยให้แยกยอดคงเหลือตามประเภทเงินกู้
เลขรหัส
ประจาตัว
12345678910
11

ประเภทของเลข ชื่อลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
รหัสประจาตัว

ประเภทเงินกู้

72555111222
22
72555111222
22

01 เลข
ประจาตัว
ประชาชน
01 เลข
ประจาตัว
ประชาชน
01 เลข
ประจาตัว
ประชาชน
05 เลขทะเบียน
สหกรณ์
05 เลขทะเบียน
สหกรณ์

สหกรณ์กอไก่

04 ให้สหกรณ์/ชุมนุม
สหกรณ์อื่นกู้
04 ให้สหกรณ์/ชุมนุม
สหกรณ์อื่นกู้

72555111222
22

05 เลขทะเบียน สหกรณ์กอไก่
สหกรณ์

04 ให้สหกรณ์/ชุมนุม
สหกรณ์อื่นกู้

12345678910
11
23456789101
12

เลขที่สัญญา

วันที่กู้

สิ้นสุดสัญญา

จานวนงวดที่ อัตรา
ต้องชาระ ดอกเบี้ย

ยอดคงเหลือ

ร่ารวย เงินทอง; นาย

02 เงินกู้ฉุกเฉิน

สค 2560-001 05/01/2017

05/01/2018

12

5.25

240,000,000

ร่ารวย เงินทอง; นาย

01 เงินกู้สามัญ

สค 2560-002 05/01/2015

05/01/2020

60

4.75

205,000,000

น้าใจ ใจดี; นางสาว

01 เงินกู้สามัญ

สค 2560-003 04/02/2010

05/01/2022

143

5.25

325,000,000

สหกรณ์กอไก่

สค 2560-004 04/02/2016

04/07/2017

1

4.75

100,000,000

สค 2560-005 04/05/2016

04/03/2017

2

4.50

250,000,000

สค 2560-006 04/03/2016

04/09/2016

1

4.50

150,000,000

ในกรณีทสี่ หกรณ์มีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่มียอดตั้งแต่ 2 ล้านบาท ทั้งสิ้น 100 ราย ให้สหกรณ์รายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่มียอดหนี้สูงสุด 50 รายแรก
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แบบรายงาน 4 – แบบรายงานเงินกู้ยืม

แบบรายงานเงินกู้ยมื
รหัสสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์

1.23457E+12

ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ xxxx จากัด

ณ วันที่

30/06/2017
ประเภทเจ้าหนีเ้ งินกูย้ มื

เงินกูย้ มื ระยะสัน้

ธนาคารพาณิชย์
สถาบันเฉพาะกิจของรัฐ/สถาบันการเงินอืน่
สหกรณ์ออมทรัพย์/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ประเภทอืน่ ๆ/ ชุมนุมสหกรณ์ประเภทอืน่ ๆ
รัฐบาล
รัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน
ธุรกิจทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน
ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากาไร
รวมเงินกูย้ มื ทัง้ สิน้
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เงินกูย้ มื ระยะยาว

คาอธิบาย
1. รายงานข้อมูลยอดคงเหลือเงินกู้ยืม โดยไม่รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย จาแนกตามอายุสัญญาเงินกู้ยืมและประเภทของเจ้าหนี้ ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน
โดยรายงานเป็นหน่วยบาท
2. ความหมายของรายการ
รายการ
1. อายุของเงินกู้ยืม
2. ประเภทเจ้าหนี้เงินกู้ยืม

ความหมาย / วิธีรายงาน
จาแนกเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว โดยนาวันที่ครบกาหนดของสัญญาเงินกู้ ลบ วันที่ของสัญญา หากไม่เกิน 1 ปี ให้
แสดงในกลุ่ม "เงินกู้ยืมระยะสั้น" หากเกินกว่า 1 ปี ให้แสดงในกลุ่ม "เงินกู้ยืมระยะยาว"
จาแนกเป็น 7 ประเภทคือ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันเฉพาะกิจของรัฐหรือสถาบันการเงินประเภทอื่น สหกรณ์อื่นหรือชุมนุมสหกรณ์
รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากาไร โดย
ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ และสาขาธนาคารต่างชาติที่เปิดดาเนินการในประเทศไทย
เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ส ธนาคารซิตี้แบงก์ เป็นต้น
สถาบันเฉพาะกิจของรัฐหรือสถาบันการเงินอื่น คือ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. ธ.อิสลาม ธสน.(Exim Bank และ
ธพว. (SME Bank) หรือสถาบันการเงินอื่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ / ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ประเภทอื่นๆ / ชุมนุมสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ หมายถึง สหกรณ์ / ชุมนุมสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากสหกรณ์
ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
รัฐบาล หมายถึง ส่วนราชการสังกัดรัฐบาลกลาง
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หมายถึง รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่ดาเนินการในรูปบริษัทที่รัฐบาลหรือ
หน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจอื่นเข้าไปถือหุ้นร่วมทุนเกินร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด
ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด สถาบันการศึกษาและโรงพยาบาล
ของเอกชน รวมถึงองค์กรที่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล หรือจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ (เช่น กิจการร่วมค้า , นิติบุคคลอาคารชุด,
องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของและถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด
ครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากาไร โดยครัวเรือนหมายถึง บุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล สถาบันไม่แสวงหากาไรหมายถึง
องค์กรสาธารณกุศล สมาคม สโมสร มูลนิธิ วัด ศาสนสถาน โบสถ์ มัสยิด สภาทนายความ หอการค้า พรรคการเมือง
สถาบันการศึกษาหรือโรงพยาบาลของเอกชนที่จัดตั้งโดยสมาคม สโมสร หรือมูลนิธิต่าง ๆ
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แบบรายงาน 5 – แบบรายงานเจ้าหนี้เงินกู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก

แบบรายงานเจ้าหนี้เงินกู้ยมื รายใหญ่ 50 รายแรก
รหัสสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์

1.23457E+12

ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ xxxx จากัด

ณ วันที่

31/01/2017

ที่

เลขรหัสประจาตัว

ประเภทของเลขรหัสประจาตัว

ชื่อเจ้าหนีเ้ งินกูย้ มื

ประเภทเงินกู้

เลขทีส่ ญั ญา

วันทีก่ ู้

วันสิน้ สุดสัญญา

อัตราดอกเบีย้ ณ สิน้ เดือน (%)

ยอดคงเหลือ

1
2
3
4
5
6
7

คาอธิบาย
1. รายงานข้อมูลการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้เงินกู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน ตามยอดคงเหลือที่บันทึกบัญชี (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย)
เป็นหน่วยบาท (รายงานจาแนกเป็นรายสัญญาเรียงลงมา จนครบเจ้าหนี้เงินกู้ยืม 50 รายแรก)
เจ้าหนี้เงินกู้รายใหญ่ หมายถึง เจ้าหนี้ทุกประเภทที่สหกรณ์กู้ยืมและมียอดคงเหลือเงินกู้รวมไม่ต่ากว่า 2 ล้านบาทต่อราย ในกรณีที่สหกรณ์กู้เงิน
จากเจ้าหนี้ที่มากกว่า 2 ล้านบาทไม่ครบ 50 ราย ให้รายงานรายที่มีกู้เงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทเท่านั้น โดยไม่ต้องรายงานเจ้าหนี้ที่กู้เงินรวมต่ากว่า 2 ล้านบาท
สาหรับการนับยอดคงเหลือเงินกู้ยืมให้รวมยอดคงเหลือตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การบันทึกบัญชีสาหรับ
ธุรกรรมซื้อคืน ที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามหนังสือ กษ 1109/11066 ลว. 6 ก.ย. 2556 ให้สหกรณ์ทาธุรกรรม Repo ได้เฉพาะด้านผู้ขาย (เสมือนกู้เงิน)
เท่านั้น ตาม ม. 46 (7) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
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2. ความหมายของรายการ
รายการ
1. เลขรหัสประจาตัว
2. ประเภทของเลขรหัสประจาตัว

3. ชื่อเจ้าหนี้ผู้ให้กู้ยืม
4. ประเภทเงินกู้

5. เลขที่สัญญา
6. วันที่กู้
7. วันสิ้นสุดสัญญา
8. อัตราดอกเบี้ย
9. ยอดคงเหลือ

ความหมาย / วิธีรายงาน
รายงานด้วยเลขที่แสดงตนของบุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กร ที่ออกโดยหน่วยราชการ เช่น เลขประจาตัวประชาชน
เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ เลขทะเบียนสหกรณ์ เป็นต้น
รายงานประเภทของเลขรหัสประจาตัวตามคอลัมน์ "เลขรหัสประจาตัว" ว่าเป็นเลขรหัสประเภทใด
ประเภทของเลขรหัสประจาตัว ประกอบด้วย
01 เลขประจาตัวประชาชน (Personal Id)
02 เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport Id)
03 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax Id)
04 เลขทะเบียนนิติบุคคล (Juristic Id)
05 เลขทะเบียนสหกรณ์
06 เลขอื่น ๆ
รายงานด้วยรูปแบบ ชื่อ คั่นด้วยเครื่องหมาย ; และคานาหน้าชื่อ ตัวอย่าง ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ให้รายงานด้วย
ธนาคารกรุงเทพ; บมจ.
รายงานประเภทเงินกู้ ซึ่งประกอบด้วย
01 เงินเบิกเกินบัญชี
02 ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น (อายุตั๋วไม่เกิน 1 ปี) 03 ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว (อายุตั๋วเกินกว่า 1 ปี)
04 เงินกู้ยืมระยะสั้น (อายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี)
05 เงินกู้ยืมระยะยาว (อายุสัญญาเกินกว่า 1 ปี)
เลขที่สัญญาการกู้ยืมเงิน
รายงานด้วยรูปแบบ วัน/เดือน/ปี คศ (‘DD/MM/YYYY) ตัวอย่าง วันที่กู้คือ 1 มีนาคม 2559
ให้รายงานด้วย ‘01/03/2016 กรณีเป็นบัญชีเงินกู้ยืมเพื่อใช้หมุนเวียนและสามารถเบิกเงินกู้ได้หลายครั้ง เช่น เงินเบิกเกินบัญชี
ไม่ต้องรายงานวันที่กู้
รายงานด้วยรูปแบบ วัน/เดือน/ปี คศ (‘DD/MM/YYYY) ตัวอย่าง วันที่ครบกาหนดคือ 1 มีนาคม 2560
ให้รายงานด้วย ‘01/03/2017
รายงานเฉพาะตัวเลขร้อยละต่อปี ตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี ให้รายงานด้วย 6.25 (ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)
รายงานยอดคงเหลือเงินกู้ ณ สิ้นงวด เป็นหน่วยบาท ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
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ตัวอย่างการรายงานเจ้าหนี้เงินกู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก
สหกรณ์กู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง คือ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ, บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารทหารไทย มียอดคงเหลือ 1 ล้านบาท 2.5
ล้านบาท และ 100 ล้านบาท ตามลาดับ นอกจากนี้ มีเงินกู้จากสหกรณ์ 1 แห่ง จานวน 10 ล้านบาท
วิธีรายงาน : รายงานเจ้าหนี้ธนาคารเพียง 2 ราย และเจ้าหนี้สหกรณ์ 1 รายโดยให้แยกยอดคงเหลือตามประเภทเงินกู้
เลขรหัสประจาตัว
0107537000882
0107537000882

0107537000017
1234567891011

ประเภทของ
ชื่อเจ้าหนี้
เลขรหัสประจาตัว
ผู้ให้กู้ยืม
04 เลขทะเบียนนิติ ธนาคารกรุงไทย; บมจ.
บุคคล
04 เลขทะเบียนนิติ ธนาคารกรุงไทย; บมจ.
บุคคล
04 เลขทะเบียนนิติ
ธนาคารทหารไทย;
บุคคล
บมจ.
05 เลขทะเบียน
สหกรณ์
สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูกอไก่

ประเภทเงินกู้
01 เงินเบิกเกิน
บัญชี
02 ตั๋วสัญญาใช้
เงินระยะสัน้

03 ตั๋วสัญญาใช้
เงินระยะยาว
02 ตั๋วสัญญาใช้
เงินระยะสัน้
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เลขที่
สัญญา
กท. 2560001
กท. 2560002
กท. 2560003
กท. 2560004

วันที่กู้

วันสิ้นสุดสัญญา

อัตราดอกเบี้ย

ยอดคงเหลือ

31/05/2010

31/05/2017

7.50

500,000

30/06/2016

30/06/2017

6.50

2,000,000

30/06/2016

31/12/2017

7.00

100,000,000

30/06/2016

30/06/2017

6.75

100,000,000

แบบรายงาน 6 – แบบรายงานผู้ฝากเงินรายใหญ่ 50 รายแรก
แบบรายงานผู้ ฝากเงินรายใหญ่ 50 รายแรก
รหัสสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์

1.23457E+12

ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ xxxx จากัด

ณ วันที่

31/01/2017

ที่

เลขรหัสประจาตัว

ประเภทของเลขรหัสประจาตัว

ประเภทผูฝ้ ากเงิน

ชื่อผูฝ้ ากเงิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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ประเภทเงินรับฝาก

ยอดคงเหลือ

คาอธิบาย
1. รายงานข้อมูลการรับฝากเงินของผู้ฝากเงินรายใหญ่ 50 รายแรก ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน โดยรายงานยอดคงเหลือตามที่บันทึกบัญชี (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย)
จาแนกตามประเภทเงินรับฝาก เป็นหน่วยบาท (รายงานจาแนกเป็นรายบัญชีเรียงลงมา จนครบผู้ฝากเงิน 50 รายแรก)
ผู้ฝากเงินรายใหญ่ หมายถึง ผู้ฝากที่เป็นสมาชิก สมาชิกสมทบ และสหกรณ์อื่นที่มีเงินฝากทุกประเภทและทุกบัญชีรวมกันไม่ต่ากว่า 2 ล้านบาทต่อราย
ในกรณีที่มีผู้ฝากเงินมากกว่า 2 ล้านบาทไม่ครบ 50 ราย ให้รายงานรายที่มีเงินฝากไม่ต่ากว่า 2 ล้านบาทเท่านั้น โดยไม่ต้องรายงานผู้ฝากที่มีเงินฝากรวมต่ากว่า
2 ล้านบาท
2. ความหมายของรายการ
รายการ
1. เลขรหัสประจาตัว
2. ประเภทของเลขรหัสประจาตัว

3. ประเภทผู้ฝากเงิน
4. ชื่อผู้ฝากเงิน
5. ประเภทเงินรับฝาก
6. ยอดคงเหลือ

ความหมาย / วิธีรายงาน
รายงานด้วยเลขที่แสดงตนของบุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กร ที่ออกโดยหน่วยราชการ เช่น เลขประจาตัวประชาชน
เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ เลขทะเบียนสหกรณ์ เป็นต้น
รายงานประเภทของเลขรหัสประจาตัวตามคอลัมน์ "เลขรหัสประจาตัว" ว่าเป็นเลขรหัสประเภทใด
ประเภทของเลขรหัสประจาตัว ประกอบด้วย
01 เลขประจาตัวประชาชน (Personal Id)
02 เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport Id)
03 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax Id)
04 เลขทะเบียนนิติบุคคล (Juristic Id)
05 เลขทะเบียนสหกรณ์
06 เลขอื่น ๆ
รายงานประเภทของสมาชิกว่าเป็นเลขรหัสประเภทใด ประกอบด้วย
01 สมาชิกสามัญ 02 สมาชิกสมทบ 03 สหกรณ์ 04 ชุมนุมสหกรณ์ 05 ประเภทอื่น ๆ
รายงานด้วยรูปแบบ ชื่อ นามสกุล คั่นด้วยเครื่องหมาย หรือชื่อสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์; และคานาหน้าชื่อ ตัวอย่าง นายร่ารวย
นามสกุลเงินทอง ให้รายงานด้วย ร่ารวย เงินทอง; นาย หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์....... จากัด
รายงานประเภทเงินรับฝาก ซึ่งประกอบด้วย
01 เงินรับฝากออมทรัพย์ 02 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 03 เงินรับฝากประจา 04 เงินรับฝากประเภทอื่น ๆ
รายงานยอดคงเหลือเงินรับฝาก ณ สิ้นงวด เป็นหน่วยบาท ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
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ตัวอย่างการรายงานผู้ฝากเงินรายใหญ่ 50 รายแรก
สหกรณ์เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก ผู้ฝากเงินที่มียอดตั้งแต่ 2 ล้านบาท มี 3 ราย เป็นมีผู้ฝากเงินที่เป็นสมาชิกสามัญ 1 ราย สมาชิกสมทบ 1 ราย และมีการรับ
ฝากจากสหกรณ์อื่น 1 แห่งเป็นเงินรับฝาก 3 ประเภท คือ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ และ ประจา
วิธีรายงาน : รายงานเพียง 3 ราย โดยให้แยกยอดคงเหลือตามประเภทเงินรับฝากด้วย
ลาดั เลขรหัสประจาตัว
ประเภทของเลขรหัส
ประเภทผู้ฝากเงิน
ชื่อผู้ฝาก
ประเภทเงินรับฝาก
ยอดคงเหลือ
บ
ประจาตัว
1 7255511122222 05 เลขทะเบียนสหกรณ์
03 สหกรณ์
สหกรณ์กอไก่
01 เงินรับฝากออมทรัพย์
1,000,000
2 7255511122222 05 เลขทะเบียนสหกรณ์
03 สหกรณ์
สหกรณ์กอไก่
02 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
100,000,000
3 7255511122222 05 เลขทะเบียนสหกรณ์
03 สหกรณ์
สหกรณ์กอไก่
03 เงินรับฝากประจา
500,000,000
4 1234567891011 01 เลขประจาตัวประชาชน 01 สมาชิกสามัญ ร่ารวย เงินทอง; นาย
04 เงินรับฝากประเภทอื่น ๆ
2,000,000
5 8945612345648 01 เลขประจาตัวประชาชน 02 สมาชิกสมทบ มั่งมี ศรีสุข; นาย
04 เงินรับฝากประเภทอื่น ๆ
2,000,000
ในกรณีทสี่ หกรณ์มีผู้ฝากเงินที่มียอดตั้งแต่ 2 ล้านบาท ทั้งสิ้น 100 ราย ให้สหกรณ์รายงานผู้ฝากเงินที่มียอดเงินฝากสูงสุด 50 รายแรก
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แบบรายงาน 7 – แบบรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ
แบบรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ
รหัสสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์

1.23457E+12

ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ xxxx จากัด

ณ วันที่

31/01/2017
รายการ

ระยะเวลาทีจ่ ะครบกาหนด
ทันที

วันที่ 2 -7

8 วัน-1 เดือน

> 1-3 เดือน

> 3-6 เดือน

>6-12 เดือน

> 1 - 5 ปี

> 5 - 10 ปี

> 10 ปี

No Term

รวม

1. เงิ นสด

-

2. เงิ นฝากธนาคาร

-

3. เงิ นฝากสหกรณ์อนื่ ๆ

-

4. เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์

-

5. เงิ นให้กยู้ มื

-

6. ลูกหนี้อนื่

-

7. กระแสเงินสดรับทัง้ สิ้ น (รวม 1 ถึง 6)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. เงิ นรับฝาก

-

9. เงิ นกูจ้ ากสหกรณ์อนื่

-

10. เงิ นกูจ้ ากชุมนุมสหกรณ์

-

11. เงิ นกูจ้ ากสถาบันการเงิ นอืน่ ๆ

-

12. หนี้สนิ อืน่

-

13 ทุนเรือนหุ้นจากสมาชิก

-

14. กระแสเงินสดจ่ายทัง้ สิ้ น (รวม 9 ถึง 13)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ฐานะสภาพคล่องสุทธิ (8 ลบ 14)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ฐานะสภาพคล่องสุทธิสะสม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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คาอธิบาย
1. รายงานข้อมูลฐานะสภาพคล่อง จาแนกตามระยะเวลาที่จะครบกาหนด และประเภทกระแสเงินสดรับ/จ่าย ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน โดยรายงานตามยอด
ที่บันทึกบัญชีรวมดอกเบี้ยค้างรับ/ค้างจ่าย (ถ้ามี) เป็นหน่วยบาท (รายงานเป็นช่วงเวลา ณ วันที่รายงาน จนถึง วันที่ครบกาหนดตามสัญญาของแต่ละรายการ)
2. ความหมายของรายการ
รายการ
1. ระยะเวลาที่จะครบกาหนด
2. ประเภทกระแสเงินสดรับ/จ่าย ประกอบด้วย
2.1 เงินสด
2.2 เงินฝากธนาคาร
2.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น ๆ
2.4 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
2.5 เงินให้กู้ยืม
2.6 ลูกหนี้อื่น
2.7 กระแสเงินสดรับทั้งสิ้น
2.8 เงินรับฝาก

ความหมาย / วิธีรายงาน
ระยะเวลา ณ วันที่รายงานจนถึงวันที่ครบกาหนดของรายการกระแสเงินสดรับ/จ่าย จาแนกตามช่วงเวลาที่จะรับ/จ่าย
สาหรับรายการที่มิได้กาหนดระยะเวลาไว้ให้รายงานในคอลัมน์ "ทันที" ส่วนกรณีที่ไม่ทราบหรือไม่มีระยะเวลาครบ
กาหนดให้รายงานในคอลัมน์ "No Term"
ให้รายงานในคอลัมน์ "ทันที"
ให้รายงานเงินฝากธนาคารจาแนกตามอายุคงเหลือ กรณีเป็นเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันให้รายงานในคอลัมน์
"ทันที"
ให้รายงานเงินฝากกับสหกรณ์อื่น ๆ จาแนกตามอายุคงเหลือ กรณีเป็นเงินฝากออมทรัพย์ ให้รายงานในคอลัมน์ "ทันที"
ให้รายงานเงินลงทุนทุกประเภท ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้รวมดอกเบี้ยตามเวลาที่จะได้รับชาระ
ให้รายงานเงินให้กู้ยืมทุกประเภท โดยไม่รวมเงินให้กู้ยืมที่มีการย้ายไปบันทึกเป็นลูกหนี้อื่น รวมดอกเบี้ยค้างรับ และไม่หัก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กรณีเป็นลูกหนี้ค้างชาระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป รายงานในคอลัมน์ "NoTerm"
ให้รายงานเงินให้กู้ยืม เนื่องจากการขาดสมาชิกภาพ ถูกดาเนินคดี หรือมีคาพิพากษา โดยให้รายงานยอดคงเหลือในคอลัมน์
"NoTerm"
รวมกระแสเงินสดรับตามระยะเวลาที่จะครบกาหนด
ให้รายงานเงินรับฝากทุกประเภทรวมดอกเบี้ยจ่าย จากสมาชิก และสมาชิกสมทบ กรณีเป็นเงินรับฝากออมทรัพย์ให้รายงาน
ในคอลัมน์ "ทันที"

- 35 -

รายการ
2.9 เงินกู้จากสหกรณ์อื่น
2.10 เงินกู้จากชุมนุมสหกรณ์
2.11 เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น ๆ
2.12 หนี้สินอื่น
2.13 ทุนเรือนหุ้นจากสมาชิก
2.14 กระแสเงินสดจ่ายทั้งสิ้น
2.15 ฐานะสภาพคล่องสุทธิ
2.16 ฐานะสภาพคล่องสุทธิสะสม

ความหมาย / วิธีรายงาน
ให้รายงานเงินกู้โดยรวมดอกเบี้ยค้างจ่าย และรวมถึงธุรกรรมการซื้อคืนภาคเอกชน ซึ่งวิธีปฏิบัติทางบัญชีให้แสดง
ไว้เป็นการกู้ยืมเงิน
รายงานหนี้สินอื่นรวมดอกเบี้ยค้างจ่ายที่จะต้องชาระในแต่ละช่วงเวลา
ให้รายงานจานวนเงินทุนเรือนหุ้นจากสมาชิก ณ วันสิ้นงวดที่รายงานในคอลัมน์ ในคอลัมน์ "NoTerm"
ให้รวมกระแสเงินสดจ่ายในแต่ละช่วงเวลา
ฐานะสภาพคล่องสุทธิในแต่ละช่วงเวลา คานวณจากกระแสเงินสดรับทั้งสิ้น หัก กระแสเงินสดจ่ายทั้งสิ้น
ฐานะสภาพคล่องสุทธิสะสมตามอายุต่างๆ ในอนาคต คานวณโดยรวมสะสมตั้งแต่คอลัมน์ "ทันที"
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แบบรายงาน 8 – แบบรายงานการดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
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คาอธิบาย
1. ข้อความทั่วไป
1.1 ให้สหกรณ์ออมทรัพย์/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน/ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท จัดทารายงาน
การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นรายเดือน ผ่านระบบรายงานข้อมูลทางการเงิน ซึ่งการคานวนเป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้สหกรณ์แบบรายงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของข้อมูลรายเดือนซึ่งสหกรณ์ต้องส่งผ่านระบบ (sheet แบบรายงาน_8) และหน้า
รายงานที่ให้สหกรณ์รายงานต่อสานักงานสหกรณ์จังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่ (sheet หน้ารายงาน)
2.ความหมายของรายการ
1 สินทรัพย์สภาพคล่องประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(1) เงินสด ที่ปราศจากภาระผูกพัน
(2) เงินฝากชุมนุมสหกรณ์หรือธนาคาร ซึ่งให้แบ่งยอดออกเป็น 2.1 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ 2.2 เงินฝากธนาคาร ที่ปราศจากภาระผูกพัน
(3) บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารซึ่งมีระยะเวลาการฝากเงินไม่เกินหนึ่งปี ที่ปราศจากภาระผูกพัน
(4) หลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้าประกัน ซึ่งให้แบ่งยอดออกเป็น 4.1 หลักทรัพย์ของรัฐบาล 4.2 หลักทรัพย์ของ
รัฐวิสาหกิจ ที่ปราศจากภาระผูกพัน
(5) พันธบัตรรัฐบาล ที่ปราศจากภาระผูกพัน
(6) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ์ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนวันถึงกาหนดใช้เงินไม่เกินหนึ่งปี ที่ปราศจากภาระผูกพัน
(7) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเออร์ ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนวันถึงกาหนดใช้เงินไม่เกิน 1 ปี ที่ปราศจาก
ภาระผูกพัน
(8) ตั๋วแลกเงินซึ่งธนาคารรับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งธนาคารสลักหลังหรือรับอาวัล ที่ปราศจากภาระผูกพัน
(9) สินทรัพย์อื่นที่รัฐมนตรีกาหนด ที่ปราศจากภาระผูกพัน
2 เงินรับฝาก ประกอบด้วย
(10) สมาชิกสามัญ
(11) สมาชิกสมทบ
(12) สหกรณ์อื่น
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(13) ชุมนุมสหกรณ์
(14) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(15) อืน่ ๆ คือ องค์กรณ์หรือสถาบันอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในประเภทที่กาหนด
3 ยอดชาระเงินกู้ภายในระยะเวลา 1 ปี (ยอดที่สหกรณ์ต้องชาระเงินกู้ในแต่ละสัญญาในระยะเวลา 12 เดือน) ประกอบด้วย
(16) สหกรณ์อื่น
(17) ชุมนุมสหกรณ์
(18) สถาบันการเงิน
(19) อื่น ๆ
3. วิธีคานวณ
สินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดารงให้คานวณโดยนาส่วนเฉลี่ยรายเดือนของยอดสินทรัพย์สภาพคล่อง ในทุกสิ้นวันของเดือนปัจจุบัน หารด้วยส่วนเฉลี่ยราย
เดือนของยอดเงินฝากและเงินกู้ยืมในทุกสิ้นวันของเดือนปัจจุบัน คูณด้วย 100
ตัวอย่าง จากแบบรายงานคานวณการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องของเดือนมิถุนายน
1 คานวณโดยนาผลลัพธ์ ของ (1) ถึง (9) มารวมกัน
เช่น (1) เงินสด ให้นายอดคงเหลือของบัญชีเงินสดตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน (รวม 30 วัน โดยนับรวมวันหยุด ซึ่งยอดคงเหลือของวันเสาร์และ
วันอาทิตย์ จะเท่ากับยอดคงเหลือของวันศุกร์) รวมกัน แล้วจึงหารด้วย 30 วัน
สาหรับสินทรัพย์สภาพคล่อง (2) ถึง (9) นั้น ใช้วิธีคานวณเช่นเดียวกับ (1) โดยคานวณจากยอดคงเหลือของสินทรัพย์แต่ละประเภท
2 นายอดคงเหลือของเงินฝาก (10) ถึง (15) และ ยอดชาระเงินกู้ภายในระยะเวลา 1 ปี (16) ถึง (19) ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม (รวม 31 วัน)
รวมกัน หารด้วย 31 วัน
3 นาผลลัพธ์จากข้อ 1 เป็นตัวตั้ง หารด้วยผลลัพธ์จากข้อ 2 (เฉพาะส่วนของยอดคงเหลือของเงินฝาก) คูณด้วย 100 จะเป็นอัตราการดารงสินทรัพยสภาพ
คล่องที่ดารงในเดือนปัจจุบัน
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