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แบบรายงานเพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/หนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 1. วัตถุประสงค์การรายงาน : เพ่ือให้ผู้ก ากับดูแล และผู้ใช้ข้อมูลสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง ได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ประกอบ

กับรายงานข้อมูลที่เป็นงบทดลอง หรืองบการเงิน (งบดุล งบก าไรขาดทุน)  

 2. หลักการในการออกแบบรายงาน :  ออกแบบรายงานให้ง่าย ใกล้เคียงกับตารางข้อมูลที่จะใช้วิเคราะห์ (Output approach)  เนื่องจากสหกรณ์ยังไม่คุ้นเคยกับ

การจัดท ารายงานส่งให้ทางการเป็นประจ า ข้อจ ากัดของบุคลากรที่จัดท าข้อมูล ความพร้อมของระบบข้อมูล ความรวดเร็วในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเพ่ือน ามา

วิเคราะห์ข้อมูลใช้งาน  

หากในอนาคตมีการพัฒนาระบบการรับ-ส่งข้อมูลอย่างเป็นระบบ จะต้องน ามาตรฐานข้อมูลต่าง ๆ มาใช้งานเพ่ิมขึ้น เช่น รหัสผู้ออกตราสาร เลขรหัสประจ าตัว

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม  เลขรหัสประจ าตัวผู้ฝากเงินรายใหญ่ เป็นต้น  รวมถึงมีการก าหนดการตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องของข้อมลู ความเหมาะสมในการแยกการ

รายงานข้อมูลที่เป็นทะเบียนเช่น ทะเบียนตราสาร  ทะเบียนผู้ออกตราสาร เพ่ือให้ข้อมูลที่รายงานมีคุณภาพ และสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น ๆ ได้สะดวก 

3. องค์ประกอบของแบบรายงาน : แบบรายงานเพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/หนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ประกอบด้วย 5 

ประเภท จ านวน 7 แบบรายงาน คือ 

3.1 แบบรายงานเงินลงทุน : มี 1 แบบรายงาน คือ แบบรายงานรายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์  

3.2 แบบรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืม : มี 2 แบบรายงาน คือ แบบรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจ าแนกตามอายุสัญญาและการค้างช าระ   

          และแบบรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก 

3.3 แบบรายงานเงินกู้ยืม : มี 2 แบบรายงาน คือ แบบรายงานเงินกู้ยืมจ าแนกตามประเภทเจ้าหนี้เงินกู้ยืม และแบบรายงานเจ้าหนี้เงินกู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก 

3.4 แบบรายงานเงินรับฝาก : มี 1 แบบรายงาน คือ แบบรายงานผู้ฝากเงินรายใหญ่ 50 รายแรก 

3.5 แบบรายงานสภาพคล่อง : มี 1 แบบรายงานคือ แบบรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ 
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แบบรายงานรายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ / ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์............................................................. 

ณ วันที่ ............................................................................... 

ประเภท 
เงินลงทุน 

รหัส
หลักทรัพย์ 

ประเภท
หลักทรัพย ์

ผู้ออก 
หลักทรัพย ์

ประเภทภาค
เศรษฐกิจของผู้
ออกหลักทรัพย ์

วันที ่
ออกตราสาร 

(DD/MM/YYYY) 

วันที ่
ครบก าหนด 

(DD/MM/YYYY) 

อัตราดอกเบี้ย  
(% ต่อปี) 

จ านวนคร้ัง 
จ่ายดอกเบี้ย 
ในแต่ละป ี

วันจ่าย 
ดอกเบี้ย 
คร้ังต่อไป 

(DD/MM/YYYY) 

อัตรา 
ผลตอบแทน 

ตลาด (Yield) 
 

จ านวน 
หน่วย 

มูลค่า 
ยุติธรรม 
(บาท) 

ราคาทุน 
(บาท) 

 
ปลอด
ภาระ
หรือไม่ 

   
            

               

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 1 
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ค าอธิบาย 
1. รายงานรายละเอียดเงินลงทุนทั้งระยะสั้น และระยะยาวทุกประเภท จ าแนกรายหลักทรัพย์ ที่ยังลงทุนอยู่ ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน 
2. ความหมายของรายการ 

 
รายการ ความหมาย / วิธีรายงาน 

 

1. ประเภทเงินลงทุน รายงานประเภทเงินลงทุนของตราสาร ดังนี้ 
01 เงินลงทุนระยะสั้นที่อยู่ในความต้องการของตลาด       02 เงินลงทุนระยะสั้นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
03 เงินลงทุนระยะยาวที่อยู่ในความต้องการของตลาด      04 เงินลงทุนระยะยาวที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 

 

2. รหัสหลักทรัพย์ 
 

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 รายงานด้วยรหัสย่อกองทุนที่แจ้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือ SET code ถ้าเป็นหน่วยลงทุนที่จดทะเบียน 
     ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
1.4 ส าหรับตราสารประเภทอ่ืน ๆ รายงานด้วย ISIN code  
1.5 ส าหรับตราสารประเภทอ่ืน ๆ ที่ไม่มี ISIN code ให้ใส่ “อ่ืน ๆ” 

 

3. ประเภทหลักทรัพย์ 
 
 
 

 รายงานประเภทหลักทรัพย์ ดังนี้ 
01 พันธบัตร                    02 หุ้นกู้         03 ตั๋วสัญญาใช้เงิน          04 ตั๋วแลกเงิน 
05 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน        06 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทอ่ืนนอกจากกองทุนรวมตลาดเงิน        
07 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล  08 หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ฯ  09 หุ้นในสหกรณ์อ่ืน  10 หุ้นสามัญ 
11 อ่ืน ๆ นอกจากที่ระบุข้างต้น  

 

4. ผู้ออกหลักทรัพย์ 
 
 
 

1. รายงานชื่อผู้ออกหลักทรัพย์ ตามด้วยประเภทนิติบุคคล (ถ้ามี)  ดังนี้ 
     การบินไทย, บมจ. ; กรุงเทพบ้านและที่ดิน, บจ. ; ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, บมจ. ; นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. เป็นต้น 
2. ส าหรับผู้ออกหลักทรัพย์ที่เป็นรัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรของรัฐ ให้รายงานเฉพาะชื่อ เช่น  
     กระทรวงการคลัง, ธนาคารแห่งประเทศไทย,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
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3. เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกประเภท ให้รายงานชื่อกองทุนรวม เช่น 
     กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน EGATIF 
4. เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลให้รายงานชื่อผู้บริหารกองทุน เช่น 
     ไทยพาณิชย์, บลจ. ;  เอ็มเอฟซี, บลจ.;  กสิกรไทย, บลจ. 

 

5. ประเภทภาคเศรษฐกิจของผู้ออกหลักทรัพย์ 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. ธสน. ธพว. ธอส. และ ธ.อิสลาม 
05 สหกรณ์ 
06 ชุมนุมสหกรณ์ 
07 สถาบันการเงินอ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น บมจ. อีซีบาย, บมจ. สหประกันชีวิต, นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.,  
      บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)  บมจ. ทุนธนชาต  บมจ. ฐิติกร 
08 ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร, บมจ. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์, บจ. น้ าตาลมิตรผล 
09 กองทุนรวม 
10 อ่ืนๆ เช่น กองทุนส่วนบุคคล 

 

6. วันที่ออกตราสาร รายงานวันที่ออกตราสารหนี้  โดยรายงานด้วยรูปแบบ วัน/เดือน/ปี คศ (DD/MM/YYYY) 
เช่น วันที่ออกตราสารคือ  1 มีนาคม 2559 รูปแบบรายงานคือ 01/03/2016  
กรณีท่ีเป็นตราสารทุน (หุ้น) กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หุ้นในสหกรณ์ หรือ หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ ไม่ต้องรายงานวันที่
ออกตราสาร 

 

7. วันที่ครบก าหนด 
 

รายงานวันที่ครบก าหนดของตราสารหนี้  โดยรายงานด้วยรูปแบบ วัน/เดือน/ปี คศ (DD/MM/YYYY) 
เช่น วันที่ครบก าหนดของตราสารคือ  31 มีนาคม 2559 รูปแบบรายงานคือ 31/03/2016  
กรณีท่ีเป็นตราสารทุน (หุ้น) กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หุ้นในสหกรณ์ หรือ หุ้นในชุมนุมสหกรณ์ ไม่ต้องรายงานวันที่
ครบก าหนด 
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8. อัตราดอกเบี้ย  อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ (ร้อยละต่อปี)   

เช่น ตราสารจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 5.375 ต่อปี รูปแบบรายงานคือ 5.375 

 
9. จ านวนครั้งที่จ่ายดอกเบี้ยในแต่ละปี รายงานจ านวนครั้งที่ได้รับดอกเบี้ยในแต่ละปี   

เช่นตราสารจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน รูปแบบรายงานคือ 2  

 
10. วันจ่ายดอกเบี้ยครั้งต่อไป รายงานวันที่ก าหนดจ่ายดอกเบี้ยงวดต่อไป โดยรายงานด้วยรูปแบบ วัน/เดือน/ปี คศ (DD/MM/YYYY) 

เช่น วันที่ก าหนดจ่ายดอกเบี้ยงวดต่อไปคือ  25 มิถุนายน 2559 รูปแบบรายงานคือ 25/06/2016  

 
11. อัตราผลตอบแทนตลาด (Yield) รายงานอัตราผลตอบแทนตลาด (Yield)   

เช่น อัตราผลตอบแทนตลาด เท่ากับ 1.759861% รูปแบบรายงานคือ 1.759861 

 
12. จ านวนหน่วย รายงานยอดคงค้างจ านวนหน่วยตราสารที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นงวดการรายงาน   

กรณีเป็นตราสารที่ไม่ได้แบ่งเป็นหน่วยให้รายงานเป็นค่า 1  

 
13. มูลค่ายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม (ราคาตลาด) ตราสารที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นงวดการรายงาน   โดยรายงานเป็นหน่วยบาท 

กรณีเป็นตราสารที่ไม่ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรม ให้รายงานด้วยต้นทุนที่ได้มา 
 
 

14. ราคาทุน  มูลค่าต้นทุนที่ได้มาของตราสารที่ถืออยู่ โดยรายงานเป็นหน่วยบาท 

 

15. ปลอดภาระหรือไม่ รายงานว่าหลักทรัพย์นั้น ปลอดภาระผูกพันหรือไม่   
หากปลอดภาระสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ให้รายงาน "Y" 
หากหลักทรัพย์นั้นมีภาระผูกพันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดให้รายงาน "N" 

 

ตัวอย่างวิธีการรายงานรายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

กรณี 1. สหกรณ์ลงทุนระยะสั้นในพันธบัตรรัฐบาล วันที่ออกตราสาร 3 ธันวาคม 2547 ครบก าหนด 3 ธันวาคม 2562 อัตราดอกเบี้ย 5.375% จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ปลอดภาระ 

กรณี 2. สหกรณ์ลงทุนระยะยาวในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ วันที่ออกตราสาร 4 มกราคม 2560 ครบก าหนด 4 กรกฎาคม 2580 อัตราดอกเบี้ย 3.61% ติดภาระค้ าประกันวงเงินกู้

 กับสถาบันการเงิน 

กรณี 3. สหกรณ์จ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการบริหารกองทุนส่วนบุคคล  
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ประเภท 
เงินลงทุน 

รหัส
หลักทรัพ

ย์ 

ประเภท
หลักทรัพย ์

ผู้ออก
หลักทรัพย ์

ประเภทภาคเศรษฐกิจ
ของผู้ออกหลักทรัพย ์

วันที ่
ออกตราสาร 

(DD/MM/YYYY) 

วันที ่
ครบก าหนด  

(DD/MM/YYYY) 

อัตรา
ดอกเบี้ย  
(% ต่อปี) 

จ านวนคร้ัง
จ่ายดอกเบี้ย
ในแต่ละป ี

วันจ่ายดอกเบี้ย 
คร้ังต่อไป 

(DD/MM/YYYY) 

อัตรา
ผลตอบแทน

ตลาด (Yield) 
 

จ านวน 
หน่วย 

มูลค่า
ยุติธรรม 
(บาท) 

ราคาทุน 
(บาท) 

ปลอด 
ภาระ
หรือไม่ 

01 เงินลงทุน
ระยะสั้นที่อยู่

ในความ
ต้องการของ

ตลาด 

TH06230
3TC05 

01 
พันธบัตร 

กระทรวงก
ารคลัง 

01 รัฐบาล 03/12/2004 03/12/2019 5.375 2 03/06/2016 1.759861 1000 1.751 1 Y 

04 เงินลงทุน
ระยะยาวที่ไม่
อยู่ในความ
ต้องการของ

ตลาด 

BMTA
367A 

 

01 
พันธบัตร 

องค์การ
ขนส่ง

มวลชน
กรุงเทพ 

02 รัฐวิสาหกิจท่ีไม่ใช่
สถาบันการเงิน 

04/01/2017 04/07/2037 3.61 2 04/07/2017  10000 10.005 10 N 

01 เงินลงทุน
ระยะสั้นที่อยู่

ในความ
ต้องการของ

ตลาด 

 07 เงิน
ลงทุนใน
กองทุน

ส่วนบุคคล   

กสิกรไทย, 
บลจ. 

10 อื่นๆ       1 854.73 1007.48 N 
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แบบรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 

สหกรณ์ออมทรัพย์ / ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์............................................................. 

ณ วันที่ ............................................................................... 

(หน่วย : บาท) 

ประเภทลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 
  
  

ยอด 
คงค้าง
รวม 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น  
(อายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว  
(อายุสัญญามากกว่า 1 ปี) 

จ านวนหนี้ที่ตัด
สูญระหว่าง

เดือน ช าระหนี้ได้
ตามก าหนด 

ค้างช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ช าระหนี้ได้
ตามก าหนด 

ค้างช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้น 
ไม่เกิน 
3 เดือน 

เกินกว่า  
3 เดือน 

ไม่เกิน 
 3 เดือน 

เกินกว่า  
3 เดือน 

เงินให้กู้สมาชิกทั้งหมด                
 เงินให้กู้ส่วนที่มีการปรับโครงสร้าง

หนี้ / ปรับตารางการช าระหนี้ใหม่ 
               

 เงินให้กู้ส่วนที่ผู้ค้ าประกันเข้ามา
รับภาระการช าระหนี้แทนลูกหนี้ 

               

เงินให้กู้สหกรณ์ / ชุมนุมสหกรณ์                
 สหกรณ์ออมทรัพย์                
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์                
 สหกรณ์อ่ืน                
 ชุมนุมสหกรณ์อ่ืน                

   รวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืม         
ยอดคงค้างเงินให้กู้ยืม ที่ย้ายไปรายงาน
ในหัวข้อลูกหนี้อ่ืน  

          

แบบรายงาน 2 
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ค าอธิบาย 

 1. รายงานข้อมูลยอดคงค้างเงินให้กู้ยืม โดยไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ และไม่หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ าแนกตามอายุสัญญาเงินกู้ สถานะของลูกหนี้ และประเภทของ 
   ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน โดยรายงานเป็นหน่วยบาท 

 2. ความหมายของรายการ 
รายการ ความหมาย / วิธีรายงาน 

1. อายุของเงินให้กู้ยืม จ าแนกเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น  และเงินให้กู้ยืมระยะยาว โดยน าวันที่ครบก าหนดของสัญญาเงินกู้ ลบ วันที่ของสัญญา หาก
ไม่เกิน 1 ปี ให้แสดงในกลุ่ม "เงินให้กู้ยืมระยะสั้น"  หากเกินกว่า 1 ปี  ให้แสดงในกลุ่ม "เงินให้กู้ยืมระยะยาว" 

2. สถานะของเงินให้กู้ยืม   รายงานยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมจ าแนกเป็น ช าระหนี้ได้ตามก าหนด ค้างช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้นไม่เกิน 3 เดือน ค้าง
ช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้นเกินกว่า 3 เดือน  
 

3. จ านวนหนี้ที่ตัดสูญระหว่างเดือน รายงานมูลค่าการตัดหนี้สูญที่เกิดข้ึนในงวดที่รายงาน (ข้อมูล Flow) 

4. ประเภทลูกหนี้เงินให้กู้ยืม รายงานจ าแนกเป็น 5 ประเภทคือ เงินให้กู้แก่สมาชิก  เงินให้กู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์  สหกรณ์อ่ืน  
และชุมนุมสหกรณ์อ่ืน โดยยอดรวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืมทั้ง 5 ประเภทจะต้องเท่ากับข้อมูลตามงบการเงินหรืองบทดลอง 
 ส าหรับเงินให้กู้แก่สมาชิกให้เพ่ิมเติมการรายงานข้อมูลยอดคงค้างของ 
- เงินให้กู้ส่วนที่มีการปรับโครงสร้างหรือปรับตารางการช าระหนี้ใหม่   
- เงินให้กู้ส่วนที่ผู้ค้ าประกันเข้ามารับภาระช าระหนี้แทนลูกหนี้ตามสัญญาเงินกู้ฉบับเดิม  
โดยให้รายงานยอดคงค้าง จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จ หรือมีการตัดหนี้สูญ หรือมีการย้ายไปเป็นลูกหนี้อ่ืน        

5. ยอดคงค้างเงินให้กู้ยืมที่ย้ายไปรายงานใน 
   หัวข้อลูกหนี้อื่น 

รายงานยอดเงินต้นคงค้างของเงินให้กู้ยืมที่ย้ายไปบันทึกเป็นลูกหนี้อื่น เนื่องจากการขาดสมาชิกภาพ ถูกด าเนินคดี หรือ 
มีค าพิพากษา โดยให้รายงานยอดคงค้างจนกว่าจะมีการช าระหนี้เสร็จสิ้น หรือท าการตัดหนี้สูญจากบัญชี 
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แบบรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ / ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์............................................................. 

ณ วันที่ ............................................................................... 

                                (หน่วย : บาท) 

ล าดับที่ เลขรหัส
ประจ าตัว 

ประเภทของ
เลขรหัส
ประจ าตัว 

ชื่อลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ประเภท
เงินกู้ 

เลขที่
สัญญา 

วันที่กู้ วันทีค่รบ
ก าหนด 

จ านวน
งวดที่ต้อง

ช าระ 

อัตรา
ดอกเบี้ย 

ยอดคงค้าง 

1               
2               
3               
4               
5               
…               
…               
50               

 
 
 
 
 
 

 

แบบรายงาน 3 
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ค าอธิบาย 
1. รายงานข้อมูลการให้กู้ยืมกับลูกหนี้รายใหญ่ 50 รายแรก ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน  โดยรายงานตามยอดที่บันทึกบัญชีจ าแนกตามประเภทเงินกู้ (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) 

เป็นหน่วยบาท   

      ลูกหนี้รายใหญ่ หมายถึง ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ให้แก่สมาชิก สมาชิกสมทบ สหกรณ์อ่ืน และชุมนุมสหกรณ์ฯ โดยไม่รวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่มีการย้ายรายการไปแสดงเป็น
ลูกหนี้อื่น หรือลูกหนี้ที่เกิดจากการทุจริต โดยรายงานเฉพาะรายท่ีมีเงินกู้คงค้างรวมทุกบัญชีเกินกว่า 2 ล้านบาท  ในกรณีที่สหกรณ์มียอดเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่มากกว่า  
2 ล้านบาทไม่ครบ 50 ราย ให้รายงานรายเท่าที่มีกู้เงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทเท่านั้น โดยไม่ต้องรายงานเงินให้กู้ยืมที่กู้เงินรวมต่ ากว่า 2 ล้านบาท 

 2. ความหมายของรายการ 
รายการ ความหมาย / วิธีรายงาน 

1. เลขรหัสประจ าตัว รายงานด้วยเลขที่แสดงตนของบุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กร ที่ออกโดยหน่วยราชการ เช่น  เลขประจ าตัวประชาชน  
เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ เลขทะเบียนสหกรณ์ เป็นต้น 

2. ประเภทของเลขรหัสประจ าตัว รายงานประเภทของเลขรหัสประจ าตัวตามคอลัมน์ "เลขรหัสประจ าตัว" ว่าเป็นเลขรหัสประเภทใด  
ประเภทของเลขรหัสประจ าตัว ประกอบด้วย 
01   เลขประจ าตัวประชาชน (Personal Id)        02   เลขท่ีหนังสือเดินทาง (Passport Id) 
03   เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax Id)         04   เลขทะเบียนนิติบุคคล (Juristic Id) 
05   เลขทะเบียนสหกรณ์                              06   เลขอ่ืน ๆ  

3. ชื่อลูกหนี้เงินให้กู้ยืม รายงานด้วยรูปแบบ ชื่อ คั่นด้วยเครื่องหมาย ; และค าน าหน้าชื่อ (ถ้ามี) ตัวอย่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกอไก่   
ให้รายงานด้วย  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกอไก่ 

4. ประเภทเงินกู้ รายงานประเภทเงินกู้ ประกอบด้วย 
01 เงินกู้สามัญ                                   02 เงินกู้ฉุกเฉิน              03 เงินกู้พิเศษ 
04 ให้สหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์อ่ืนกู้            05 อ่ืน ๆ 

5. เลขที่สัญญา รายงานเลขท่ีสัญญา 
6. วันที่กู ้  รายงานด้วยรูปแบบ วัน/เดือน/ปี คศ (DD/MM/YYYY) ตัวอย่าง วันที่กู้คือ 1 มีนาคม 2559  

ให้รายงานด้วย 01/03/2016  
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7. วันที่ครบก าหนด รายงานด้วยรูปแบบ วัน/เดือน/ปี คศ (DD/MM/YYYY) ตัวอย่าง วันที่ครบก าหนดคือ 1 มีนาคม 2560  
ให้รายงานด้วย 01/03/2017 

8. จ านวนงวดที่ต้องช าระ รายงานจ านวนงวดที่ลูกหนี้ต้องช าระตามสัญญา 

9. อัตราดอกเบี้ย รายงานเฉพาะตัวเลขร้อยละต่อปี   ตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี  
ให้รายงานด้วย 6.25 

10. ยอดคงค้าง รายงานยอดคงค้างเงินให้กู้ยืม ณ สิ้นงวด เป็นหน่วยบาท ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
 

ตัวอย่างวิธีการรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก 
 ตัวอย่างที่ 1 สหกรณ์เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีสมาชิกกู้เงินตั้งแต่ 2 ล้านบาท เพียง 2 ราย และมีสหกรณ์อ่ืน 1 แห่งกู้เงิน 500 ล้านบาท  
วิธีรายงาน : รายงานเพียง 3 ราย โดยให้แยกยอดคงค้างตามประเภทเงินกู้ 

เลขรหัสประจ าตัว ประเภทของเลขรหัสประจ าตัว ชื่อลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ประเภทเงินกู ้ เลขที่สัญญา วันที่กู ้ วันที่ครบ
ก าหนด 

อัตรา
ดอกเบี้ย 

ยอดคงค้าง 

1234567891011 01 เลขประจ าตัวประชาชน ร่ ารวย เงินทอง; นาย 02 เงินกู้ฉุกเฉิน สค 2560-001 05/01/2017 05/01/2018 5.25 0.24 

1234567891011 01 เลขประจ าตัวประชาชน ร่ ารวย เงินทอง; นาย 01 เงินกู้สามัญ สค 2560-001 05/01/2015 05/01/2020 4.75 2.05 

2345678910112 01 เลขประจ าตัวประชาชน น้ าใจ ใจดี; นางสาว 01 เงินกู้สามัญ สค 2560-002 04/02/2010 05/01/2022 5.25 3.25 

7255511122222 05 เลขทะเบียนสหกรณ ์ สหกรณ์กอไก ่ 04 ให้สหกรณ/์ชุมนุมสหกรณ์อื่นกู้             สค 2560-003 04/02/2016 04/07/2017 4.75 100.00 

7255511122222 05 เลขทะเบียนสหกรณ ์ สหกรณ์กอไก ่ 04 ให้สหกรณ/์ชุมนุมสหกรณ์อื่นกู้             สค 2560-004 04/05/2016 04/03/2017 4.50 250.00 

7255511122222 05 เลขทะเบียนสหกรณ ์ สหกรณ์กอไก ่ 04 ให้สหกรณ/์ชุมนุมสหกรณ์อื่นกู้             สค 2560-005 04/03/2016 04/09/2016 4.50 150.00 

 
 ตัวอย่างที่ 2 สหกรณ์เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่มียอดตั้งแต่ 2 ล้านบาท ทั้งสิ้น 100 ราย 
 วิธีรายงาน :  ให้รายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่มียอดหนี้สูงสุด 50 รายแรก  
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แบบรายงานเงินกู้ยืม 

สหกรณ์ออมทรัพย์ /ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์............................................................. 

ณ วันที่ ............................................................................... 

ประเภทเจ้าหนี้เงินกู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว 
ธนาคารพาณิชย์     

สถาบันเฉพาะกิจของรัฐ/สถาบันการเงินอ่ืน     

สหกรณ์อ่ืน / ชุมนุมสหกรณ์     

รัฐบาล     

รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน   

ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน     

ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหาก าไร     

รวมเงินกู้ยืมทั้งสิ้น     

 

  

แบบรายงาน 4 
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ค าอธิบาย  
1. รายงานข้อมูลยอดคงค้างเงินกู้ยืม โดยไม่รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย จ าแนกตามอายุสัญญาเงินกู้ยืม และประเภทของเจ้าหนี้ ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน   

 โดยรายงานเป็นหน่วยบาท 

 2. ความหมายของรายการ 
รายการ ความหมาย / วิธีรายงาน 

1. อายุของเงินกู้ยืม จ าแนกเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น  และเงินกู้ยืมระยะยาว โดยน าวันที่ครบก าหนดของสัญญาเงินกู้ ลบ วันที่ของสัญญา หากไม่เกิน 1 ปี 
ให้แสดงในกลุ่ม "เงินกู้ยืมระยะสั้น"  หากเกินกว่า 1 ปี  ให้แสดงในกลุ่ม "เงินกู้ยืมระยะยาว" 

2. ประเภทเจ้าหนี้เงินกู้ยืม จ าแนกเป็น 7 ประเภทคือ ธนาคารพาณิชย์  สถาบันเฉพาะกิจของรัฐหรือสถาบันการเงินประเภทอ่ืน  สหกรณ์อ่ืนหรือชุมนุมสหกรณ์  
รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหาก าไร โดย 

 ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ และสาขาธนาคารต่างชาติที่เปิดด าเนินการในประเทศ
ไทย เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ส  ธนาคาร
ซิตี้แบงก์ เป็นต้น 

 สถาบันเฉพาะกิจของรัฐหรือสถาบันการเงินอ่ืน เช่น ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เป็นต้น 

 สหกรณ์อ่ืน / ชุมนุมสหกรณ์  ทุกประเภท 
 รัฐบาล  หมายถึง ส่วนราชการสังกัดรัฐบาลกลาง  

 รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  หมายถึง รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการในรูปบริษัทที่รัฐบาล
หรือหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจอ่ืนเข้าไปถือหุ้นร่วมทุนเกินร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 
           ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด  บริษัทมหาชนจ ากัด  สถาบันการศึกษาและ
โรงพยาบาลของเอกชน รวมถึงองค์กรที่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล  หรือจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ (เช่น กิจการร่วมค้า, นิติ
บุคคลอาคารชุด, องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของและถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 
           ครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหาก าไร โดยครัวเรือนหมายถึง บุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล สถาบันไม่แสวงหาก าไร
หมายถึง องค์กรสาธารณกุศล  สมาคม  สโมสร มูลนิธิ วัด ศาสนสถาน โบสถ์  มัสยิด สภาทนายความ  หอการค้า พรรคการเมือง 
สถาบันการศึกษาหรือโรงพยาบาลของเอกชนที่จัดตั้งโดยสมาคม  สโมสร  หรือมูลนิธิต่าง ๆ 
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แบบรายงานเจ้าหนี้เงินกู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก 

สหกรณ์ออมทรัพย์/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์............................................................. 

ณ วันที่ ............................................................................... 

 

                               (หน่วย : บาท) 

ล าดับที่ เลขรหัส
ประจ าตัว 

ประเภทของ 
เลขรหัส
ประจ าตัว 

ชื่อเจ้าหนี้ผู้ให้กู้ยืม ประเภทเงินกู้ เลขที่
สัญญา 

วันที่กู้ วันที่ครบ
ก าหนด 

อัตราดอกเบี้ย 
ณ สินเดือน 

(%) 

ยอดคงค้าง 

1              
2              
3              
4              
5              
…              
…              
50              

 
 
 
 
 

แบบรายงาน 5 
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ค าอธิบาย  
1. รายงานข้อมูลการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้เงินกู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน  ตามยอดคงค้างที่บันทึกบัญชี (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย) เป็นหน่วยบาท  

        เจ้าหนี้เงินกู้รายใหญ่ หมายถึง เจ้าหนี้ทุกประเภททีส่หกรณ์กู้ยืมและมียอดคงค้างเงินกู้รวมไม่ต่ ากว่า 2 ล้านบาทต่อราย ในกรณีที่สหกรณ์กู้เงินจากเจ้าหนี้ที่มากกว่า  

2 ล้านบาทไม่ครบ 50 ราย ให้รายงานรายที่มีกู้เงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทเท่านั้น โดยไม่ต้องรายงานเจ้าหนี้ที่กู้เงินรวมต่ ากว่า 2 ล้านบาท   

       ส าหรับการนับยอดคงค้างเงินกู้ยืมให้รวมยอดคงค้างตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การบันทึกบัญชีสาหรับธุรกรรมซื้อคืน ที่ก าหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามหนังสือ กษ 1109/11066 ลว. 6 ก.ย. 2556 ให้สหกรณ์ท าธุรกรรม Repo ได้เฉพาะด้านผู้ขาย (เสมือนกู้เงิน) เท่านั้น ตาม ม. 46 (7) แห่ง พ.ร.บ. 

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 

 2. ความหมายของรายการ 
รายการ ความหมาย / วิธีรายงาน 

1. เลขรหัสประจ าตัว รายงานด้วยเลขที่แสดงตนของบุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กร ที่ออกโดยหน่วยราชการ เช่น  เลขประจ าตัวประชาชน  
เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ เลขทะเบียนสหกรณ์ เป็นต้น 

2. ประเภทของเลขรหัสประจ าตัว รายงานประเภทของเลขรหัสประจ าตัวตามคอลัมน์ "เลขรหัสประจ าตัว" ว่าเป็นเลขรหัสประเภทใด  
ประเภทของเลขรหัสประจ าตัว ประกอบด้วย 
01   เลขประจ าตัวประชาชน (Personal Id)            02   เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport Id) 
03   เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax Id)             04   เลขทะเบียนนิติบุคคล (Juristic Id) 
05   เลขทะเบียนสหกรณ์                                  06   เลขอ่ืน ๆ 

3. ชื่อเจ้าหนี้ผู้ให้กู้ยืม รายงานด้วยรูปแบบ ชื่อ คั่นด้วยเครื่องหมาย ; และค าน าหน้าชื่อ ตัวอย่าง ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  ให้รายงานด้วย  
ธนาคารกรุงเทพ; บมจ. 

4. ประเภทเงินกู้ รายงานประเภทเงินกู้ ซึ่งประกอบด้วย 
01 เงินเบิกเกินบัญชี     
02 ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น (อายุตั๋วไม่เกิน 1 ปี)   03 ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว (อายุตั๋วเกินกว่า 1 ปี)     
04 เงินกู้ยืมระยะสั้น (อายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี)       05 เงินกู้ยืมระยะยาว (อายุสัญญาเกินกว่า 1 ปี) 
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รายการ ความหมาย / วิธีรายงาน 
5. เลขที่สัญญา เลขที่ส ญญาการกู้ยืมเงิน 
6. วันที่กู ้ รายงานด้วยรูปแบบ วัน/เดือน/ปี คศ (DD/MM/YYYY) ตัวอย่าง วันที่กู้คือ 1 มีนาคม 2559  

ให้รายงานด้วย  01/03/2016 กรณีเป็นบัญชีเงินกู้ยืมเพ่ือใช้หมุนเวียนและสามารถเบิกเงินกู้ได้หลายครั้ง เช่น เงินเบิกเกิน
บัญชีไม่ต้องรายงานวันที่กู้ 

7. วันที่ครบก าหนด รายงานด้วยรูปแบบ วัน/เดือน/ปี คศ (DD/MM/YYYY) ตัวอย่าง วันที่ครบก าหนดคือ 1 มีนาคม 2560 
ให้รายงานด้วย  01/03/2017  

8. อัตราดอกเบี้ย รายงานเฉพาะตัวเลขร้อยละต่อปี   ตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี  
ให้รายงานด้วย 6.25 

9. ยอดคงค้าง รายงานยอดคงค้างเงินกู้ ณ สิ้นงวด เป็นหน่วยบาท ทศนิยม 2 ต าแหน่ง  
ตัวอย่างการรายงานเจ้าหนี้เงินกู้ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก 

 ตัวอย่าง  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 

 วิธีรายงาน : รายงานเจ้าหนี้ธนาคารเพียง 2 ราย และเจ้าหนี้สหกรณ์ 1 รายโดยให้แยกยอดคงค้างตามประเภทเงินกู้           

เลขรหัสประจ าตัว ประเภทของ 
เลขรหัสประจ าตัว 

ชื่อเจ้าหนี้ 
ผู้ให้กู้ยืม 

ประเภทเงินกู ้ เลขที่
สัญญา 

วันที่กู้ วันที่ครบก าหนด อัตราดอกเบี้ย ยอดคงค้าง 

0107537000882 04 เลขทะเบียนนิติ
บุคคล 

ธนาคารกรุงไทย; บมจ. 01 เงินเบิกเกิน
บัญชี     

กท. 2560-
001 

 31/05/2017 7.50 0.50 

0107537000882 04 เลขทะเบียนนิติ
บุคคล 

ธนาคารกรุงไทย; บมจ. 02 ตั๋วสัญญาใช้
เงินระยะสัน้ 

กท. 2560-
002 

30/06/2016 30/06/2017 6.50 2.00 

0107537000017 04 เลขทะเบียนนิติ
บุคคล 

ธนาคารทหารไทย; 
บมจ. 

03 ตั๋วสัญญาใช้
เงินระยะยาว 

กท. 2560-
003 

30/06/2016 31/12/2017 7.00 100.00 

1234567891011 05 เลขทะเบียน
สหกรณ์                                   

สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูกอไก่ 

02 ตั๋วสัญญาใช้
เงินระยะสัน้ 

กท. 2560-
004 

30/06/2016 30/06/2017 6.75 10.00 
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แบบรายงานผู้ฝากเงินรายใหญ่ 50 รายแรก 

สหกรณ์ออมทรัพย์/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์............................................................. 

ณ วันที่ ............................................................................... 

                                    (หน่วย : 

บาท) 

ล าดับ เลขรหัสประจ าตัว ประเภทของเลขรหัส
ประจ าตัว 

ประเภทสมาชิก ชื่อผู้ฝากเงิน ประเภทเงินรับฝาก ยอดคงค้าง 

1    
 

 
 2    

 
 

 3    
 

 
 4    

 
 

 
 

        
…         
…         
50         

 

 

 

 

แบบรายงาน 6 
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ค าอธิบาย 
1. รายงานข้อมูลการรับฝากเงินของผู้ฝากเงินรายใหญ่ 50 รายแรก ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน โดยรายงานยอดคงค้างตามท่ีบันทึกบัญชี (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย) จ าแนกตาม

ประเภทเงินรับฝาก เป็นหน่วยบาท    

        ผู้ฝากเงินรายใหญ่ หมายถึง ผู้ฝากที่เป็นสมาชิก สมาชิกสมทบ และสหกรณ์อื่นที่มีเงินฝากทุกประเภทและทุกบัญชีรวมกันไม่ต่ ากว่า 2 ล้านบาทต่อราย ในกรณีที่มีผู้
ฝากเงินมากกว่า 2 ล้านบาทไม่ครบ 50 ราย ให้รายงานรายที่มีเงินฝากไม่ต่ ากว่า 2 ล้านบาทเท่านั้น โดยไม่ต้องรายงานผู้ฝากท่ีมีเงินฝากรวมต่ ากว่า 2 ล้านบาท 

 2. ความหมายของรายการ 
รายการ ความหมาย / วิธีรายงาน 

1. เลขรหัสประจ าตัว รายงานด้วยเลขที่แสดงตนของบุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กร ที่ออกโดยหน่วยราชการ เช่น  เลขประจ าตัวประชาชน  
เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ เลขทะเบียนสหกรณ์ เป็นต้น 

2. ประเภทของเลขรหัสประจ าตัว รายงานประเภทของเลขรหัสประจ าตัวตามคอลัมน์ "เลขรหัสประจ าตัว" ว่าเป็นเลขรหัสประเภทใด  
ประเภทของเลขรหัสประจ าตัว ประกอบด้วย 
01   เลขประจ าตัวประชาชน (Personal Id)                02   เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport Id) 
03   เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax Id)                 04   เลขทะเบียนนิติบุคคล (Juristic Id) 
05   เลขทะเบียนสหกรณ์                                      06   เลขอ่ืน ๆ  

3. ประเภทผู้ฝากเงิน รายงานประเภทของสมาชิกว่าเป็นเลขรหัสประเภทใด ประกอบด้วย 
01 สมาชิกสามัญ    02 สมาชิกสมทบ    03  สหกรณ์     04   ชุมนุมสหกรณ์ 

4. ชื่อผู้ฝากเงิน รายงานด้วยรูปแบบ ชื่อ นามสกุล คั่นด้วยเครื่องหมาย หรือชื่อสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์; และค าน าหน้าชื่อ ตัวอย่าง นาย
ร่ ารวย  นามสกุลเงินทอง ให้รายงานด้วย ร่ ารวย เงินทอง; นาย หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์.......  จ ากัด 

5. ประเภทเงินรับฝาก รายงานประเภทเงินรับฝาก ซึ่งประกอบด้วย 
01 เงินรับฝากออมทรัพย์    02 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  03 เงินรับฝากประจ า    04 เงินรับฝากประเภทอ่ืน ๆ 

6. ยอดคงค้าง รายงานยอดคงค้างเงินรับฝาก ณ สิ้นงวด เป็นหน่วยบาท ทศนิยม 2 ต าแหน่ง  
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ตัวอย่างวิธีการรายงานผู้ฝากเงินรายใหญ่ 50 รายแรก 
 ตัวอย่างที่ 1 สหกรณ์เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก ผู้ฝากเงินที่มียอดตั้งแต่ 2 ล้านบาท มี 2 ราย เป็นมีผู้ฝากเงินที่เป็นสมาชิก 1 ราย  และมีการรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 1 แห่ง
เป็นเงินรับฝาก 3 ประเภท คือ ออมทรัพย์  ออมทรัพย์พิเศษ และ ประจ า  
 วิธีรายงาน : รายงานเพียง 2 ราย โดยให้แยกยอดคงค้างตามประเภทเงินรับฝากด้วย 
 
ล าดั
บ 

เลขรหัสประจ าตัว ประเภทของเลขรหัส
ประจ าตัว 

ประเภทผู้ฝากเงิน ชื่อผู้ฝาก ประเภทเงินรับฝาก ยอดคงค้าง 

1 7255511122222 05 เลขทะเบียนสหกรณ์ 03 สหกรณ์ สหกรณ์กอไก่ 01 เงินรับฝากออมทรัพย์ 1.00 

2 7255511122222 05 เลขทะเบียนสหกรณ์ 03 สหกรณ์ สหกรณ์กอไก่ 02 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 100.00 

3 7255511122222 05 เลขทะเบียนสหกรณ์ 03 สหกรณ์ สหกรณ์กอไก่ 03 เงินรับฝากประจ า 500.00 

4 1234567891011 01 เลขประจ าตัวประชาชน 01 สมาชิกสามัญ ร่ ารวย เงินทอง; นาย 04 เงินรับฝากประเภทอ่ืน ๆ 2.00 

5 8945612345648 01 เลขประจ าตัวประชาชน 02 สมาชิกสมทบ มั่งมี  ศรีสุข; นาย 04 เงินรับฝากประเภทอ่ืน ๆ 2.00 

 
 ตัวอย่างที่ 2 สหกรณ์เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มีผู้ฝากเงินที่มียอดตั้งแต่ 2 ล้านบาท ทั้งสิ้น 100 ราย 
 วิธีรายงาน :  ให้รายงานผู้ฝากเงินที่มียอดเงินฝากสูงสุด 50 รายแรก 
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แบบรายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ / ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์............................................................. 
ณ วันที่ ............................................................................... 

(หน่วย : บาท) 

รายการ ระยะเวลาที่จะครบก าหนด รวม 

ทันท ี 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 

1. เงินสด                       

2. เงินฝากธนาคาร            

3. เงินฝากสหกรณ์อ่ืน ๆ            

4. เงินลงทุนในหลักทรัพย์                       

5. เงินให้กู้ยืม                       

6. ทุนเรือนหุ้นจากสมาชิก            

7. ลูกหนี้อื่น                        

8. กระแสเงินสดรับ
ทั้งสิ้น (รวม 1 ถึง 7) 

                      

9. เงินรับฝาก                       

10. เงินกู้จากสหกรณ์อ่ืน                       

11. เงินกู้จากชุมนุม 
   สหกรณ์ 

                      

12. เงินกู้จากสถาบัน 
   การเงินอ่ืน ๆ 

                      

13. หนี้สินอื่น                       

แบบรายงาน 7 
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14. กระแสเงินสดจ่าย
ทั้งสิ้น (รวม9 ถึง 13) 

                      

ฐานะสภาพคล่องสุทธิ 
(8 ลบ 14) 

                      

ฐานะสภาพคล่องสุทธิ
สะสม 
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ค าอธิบาย 

1. รายงานข้อมูลฐานะสภาพคล่อง จ าแนกตามระยะเวลาที่จะครบก าหนด และประเภทกระแสเงินสดรับ/จ่าย ณ วันสิ้นงวดท่ีรายงาน  โดยรายงานตามยอดที่บันทึกบัญชี
รวมดอกเบี้ยค้างรับ/ค้างจ่าย (ถ้ามี) เป็นหน่วยบาท  

 2. ความหมายของรายการ 
รายการ ความหมาย / วิธีรายงาน 

1. ระยะเวลาที่จะครบก าหนด ระยะเวลา ณ วันที่รายงานจนถึงวันที่ครบก าหนดของรายการกระแสเงินสดรับ/จ่าย จ าแนกตามช่วงเวลาที่จะรับ/จ่าย 
ส าหรับรายการที่มิได้ก าหนดระยะเวลาไว้ให้รายงานในคอลัมน์ "ทันที"  ส่วนกรณีท่ีไม่ทราบหรือไม่มีระยะเวลาครบ
ก าหนดให้รายงานในคอลัมน์ "No Term" 

2. ประเภทกระแสเงินสดรับ/จ่าย ประกอบด้วย 
 

   2.1 เงินสด ให้รายงานในคอลัมน์ "ทันที" 

   2.2 เงินฝากธนาคาร ให้รายงานเงินฝากธนาคารจ าแนกตามอายุคงเหลือ กรณีเป็นเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันให้รายงานในคอลัมน์ 
"ทันที" 

   2.3 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน ๆ ให้รายงานเงินฝากกับสหกรณ์อ่ืน ๆ จ าแนกตามอายุคงเหลือ กรณีเป็นเงินฝากออมทรัพย์ ให้รายงานในคอลัมน์ "ทันที" 

   2.4 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ให้รายงานเงินลงทุนทุกประเภท ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้รวมดอกเบี้ยตามเวลาที่จะได้รับช าระ 

   2.5 เงินให้กู้ยืม ให้รายงานเงินให้กู้ยืมทุกประเภท โดยไม่รวมเงินให้กู้ยืมที่มีการย้ายไปบันทึกเป็นลูกหนี้อ่ืน รวมดอกเบี้ยค้างรับ  และไม่หัก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
กรณีเป็นลูกหนี้ค้างช าระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป รายงานในคอลัมน์ "NoTerm" 

   2.6 ทุนเรือนหุ้นจากสมาชิก ให้รายงานจ านวนเงินทุนเรือนหุ้นจากสมาชิก ณ วันสิ้นงวดที่รายงานในคอลัมน์ ในคอลัมน์ "NoTerm"  

   2.7 ลูกหนี้อื่น   ให้รายงานเงินให้กู้ยืม เนื่องจากการขาดสมาชิกภาพ ถูกด าเนินคดี หรือมีค าพิพากษา โดยให้รายงานยอดคงค้างในคอลัมน์ 
"NoTerm" 

   2.8 กระแสเงินสดรับทั้งสิ้น   รวมกระแสเงินสดรับตามระยะเวลาที่จะครบก าหนด 

   2.9  เงินรับฝาก   ให้รายงานเงินรับฝากทุกประเภทรวมดอกเบี้ยจ่าย จากสมาชิก และสมาชิกสมทบ กรณีเป็นเงินรับฝากออมทรัพย์ให้รายงาน
ในคอลัมน์ "ทันที" 
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รายการ ความหมาย / วิธีรายงาน 

   2.10 เงินกู้จากสหกรณ์อ่ืน  
 

   2.11 เงินกู้จากชุมนุมสหกรณ์          ให้รายงานเงินกู้โดยรวมดอกเบี้ยค้างจ่าย และรวมถึงธุรกรรมการซื้อคืนภาคเอกชน ซึ่งวิธีปฏิบัติทางบัญชีให้แสดง 

   2.12 เงินกู้จากสถาบันการเงินอ่ืน ๆ          ไว้เป็นการกู้ยืมเงิน 

   2.13  หนี้สินอื่น    รายงานหนี้สินอื่นรวมดอกเบี้ยค้างจ่ายที่จะต้องช าระในแต่ละช่วงเวลา 

   2.14  กระแสเงินสดจ่ายทั้งสิ้น    ให้รวมกระแสเงินสดจ่ายในแต่ละช่วงเวลา 

   2.15 ฐานะสภาพคล่องสุทธิ ฐานะสภาพคล่องสุทธิในแต่ละช่วงเวลา ค านวณจากกระแสเงินสดรับทั้งสิ้น หัก กระแสเงินสดจ่ายทั้งสิ้น 

   2.16 ฐานะสภาพคล่องสุทธิสะสม ฐานะสภาพคล่องสุทธิสะสมตามอายุต่างๆ ในอนาคต ค านวณโดยรวมสะสมตั้งแต่คอลัมน์ "ทันที" 

  

 
 
 


