
ค ำสั่งนำยทะเบียนสถำบันกำรเงินประชำชน 
ท่ี  2/2565 

เรื่อง  ก ำหนดรำยละเอียดของข้อมูลที่ธนำคำรผู้ประสำนงำนต้องประมวลผล 
เกี่ยวกบักำรให้บริกำรทำงกำรเงนิและข้อมูลทั่วไปของสถำบนักำรเงนิประชำชน 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  2  แห่งประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินประชำชน  
เรื่อง  ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับกำรให้บริกำรทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไป 
ของสถำบันกำรเงินประชำชน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2565  นำยทะเบียนสถำบันกำรเงินประชำชน 
จึงออกค ำสั่งก ำหนดรำยละเอียดของข้อมูลที่ธนำคำรผู้ประสำนงำนต้องประมวลผลเกี่ยวกับกำรให้บริกำร
ทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไปของสถำบันกำรเงินประชำชน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อมูลและควำมถี่ที่ธนำคำรผู้ประสำนงำนต้องประมวลผลเกี่ยวกับกำรให้บริกำร 
ทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไปของสถำบันกำรเงินประชำชน  ให้มีรำยละเอียดอย่ำงน้อยตำมเอกสำรที่แนบท้ำย
ค ำสั่งนี้ 

ข้อ 2 กำรประมวลผลข้อมูลตำมข้อ  1  ให้ธนำคำรผู้ประสำนงำนน ำข้อมูลของสถำบันกำรเงิน
ประชำชนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบมำประมวลผลให้แล้วเสร็จภำยใน  30  วันนับจำกวันสิ้นเดือน  สิ้นไตรมำส  
หรือสิ้นปีบัญชีนั้น  ส ำหรับปีบัญชีให้นับตำมปีปฏิทิน  ทั้งนี้  ตำมประเภทของข้อมูลและควำมถี่ที่ก ำหนดไว้
ในเอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 18  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
พรชัย  ฐรีะเวช 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
นำยทะเบียนสถำบนักำรเงนิประชำชน 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๖๕



เอกสารแนบท้ายค าสั่ง 
 

รายละเอียดข้อมูลและความถี่ที่ธนาคารผู้ประสานงานต้องประมวลเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงิน 
และข้อมูลทั่วไปของสถาบันการเงินประชาชน 

 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถาบันการเงินประชาชน  

1) ชื่อสถาบันการเงินประชาชน รายเดือน 
2) เลขทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน รายเดือน 
3) วันที่ได้รับจดทะเบียน  รายเดือน 
4) พ้ืนที่ด าเนินงาน รายเดือน 
5) ที่ตั้งของสถาบันการเงินประชาชน รายเดือน 
6) เบอร์โทรศัพท์ รายเดือน 
7) จ านวนสมาชิกแรกตั้ง  รายเดือน 
8) จ านวนสมาชิกปัจจุบัน รายเดือน 
9) มูลค่าหุ้นแรกตั้ง   รายเดือน 
10) มูลค่าหุ้นปัจจุบัน รายเดือน 
11) จ านวนหุ้นแรกตั้ง   รายเดือน 
12) จ านวนหุ้นปัจจุบัน รายเดือน 
13) ธนาคารผู้ประสานงานที่รับผิดชอบ รายเดือน 

2. ข้อมูลของสมาชิก วิสาหกิจชุมชน และประชาชนในพื้นที่ด าเนินงานซึ่งเป็นผู้ใช้บริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

2.1 ข้อมูลสมาชิก (รายบุคคล)   
1) เลขทะเบียนสมาชิก รายเดือน 
2) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/ 

              เลขบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
รายเดือน 

3) ชื่อ - นามสกุลของสมาชิก รายเดือน 
4) อายุ  รายเดือน 
5) สัญชาติ รายเดือน 
6) เพศ รายเดือน 
7) สถานภาพ รายเดือน 
8) ที่อยู่ปัจจุบัน  รายเดือน 
9) จ านวนรายได้ต่อเดือน รายเดือน 
10) จ านวนหนี้สิน รายเดือน 
11) ภาระหนี้สินที่ต้องช าระต่อเดือน รายเดือน 
12) วันที่เข้าเป็นสมาชิก รายเดือน 
13) มูลค่าต่อหนึ่งหุ้น รายเดือน 
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2. ข้อมูลของสมาชิก วิสาหกิจชุมชน และประชาชนในพื้นที่ด าเนินงานซึ่งเป็นผู้ใช้บริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

2.1 ข้อมูลสมาชิก (รายบุคคล) (ต่อ)   
14) มูลค่าหุ้นสะสมของสมาชิก รายเดือน 
15) จ านวนหุ้นสะสมของสมาชิก รายเดือน 

2.2 ข้อมูลสมาชิก (บุคคลในครอบครัว)  
1) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/ 

เลขบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
รายเดือน 

2) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/ 
เลขบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนของสมาชิกครอบครัว 
ทีเ่ป็นสมาชิกสถาบันการเงินประชาชน 

รายเดือน 

3) ชื่อ - นามสกุลสมาชิกครอบครัวที่เป็นสมาชิกสถาบันการเงินประชาชน รายเดือน 
4) ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง รายเดือน 

2.3 ข้อมูลทั่วไป (วิสาหกิจชุมชน)   
1) รหัสทะเบียนวิสาหกิจชุมชน รายเดือน 
2) เลขนิติบุคคล (ถ้ามี) รายเดือน 
3) ชื่อวิสาหกิจชุมชน รายเดือน 
4) ที่อยู่วิสาหกิจชุมชน รายเดือน 
5) ประเภทกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่ฝากเงิน รายเดือน 

 2.4 ข้อมูลทั่วไป (ประชาชนในพื้นที่ด าเนินงาน)   
1) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/ 

เลขบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
รายเดือน 

2) ชื่อ - นามสกุลเจ้าของบัญชี รายเดือน 
3) อายุ รายเดือน 
4) สัญชาติ รายเดือน 
5) เพศ รายเดือน 
6) สถานภาพ รายเดือน 
7) ที่อยู่ปัจจุบัน รายเดือน 

3. ข้อมูลการท าธุรกรรมระหว่างสมาชิก วิสาหกิจชุมชน และประชาชนในพื้นที่ด าเนินงาน 
    กับสถาบันการเงินประชาชน   

3.1 ข้อมูลการกู้เงินของสมาชิก   
1) จ านวนสินเชื่ออนุมัติสะสมทั้งหมด (สัญญา) รายเดือน 
2) จ านวนสินเชื่ออนุมัติสะสมทั้งหมด (ราย) รายเดือน 
3) จ านวนสินเชื่ออนุมัติสะสมทั้งหมด (บาท) รายเดือน 
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3. ข้อมูลการท าธุรกรรมระหว่างสมาชิก วิสาหกิจชุมชน และประชาชนในพื้นที่ด าเนินงาน 
    กับสถาบันการเงินประชาชน (ต่อ) 

3.1 ข้อมูลการกู้เงินของสมาชิก (ต่อ)   
4) จ านวนสินเชื่อใหม่ (สัญญา) รายเดือน 
5) จ านวนสินเชื่อใหม่ (ราย) รายเดือน 
6) จ านวนสินเชื่อใหม่ (บาท) รายเดือน 
7) จ านวนสินเชื่อรวมคงค้าง (สัญญา) รายเดือน 
8) จ านวนสินเชื่อรวมคงค้าง (ราย) รายเดือน 
9) จ านวนสินเชื่อรวมคงค้าง (บาท) รายเดือน 
10) จ านวนสินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้สะสม (สัญญา) รายเดือน 
11) จ านวนสินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้สะสม (ราย) รายเดือน 

12) จ านวนสินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้สะสม (บาท) รายเดือน 
3.2 รายละเอียดสินเชื่อคงค้าง (รายสัญญา) 

1) หมายเลขธุรกรรมการกู้เงิน รายเดือน 
2) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/ 

เลขบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนของผู้กู้ 
รายเดือน 

3) ประเภทเงินกู้ รายเดือน 
4) วัตถุประสงค์การกู้เงิน รายเดือน 
5) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ รายเดือน 
6) วันท าสัญญา รายเดือน 
7) ระยะเวลาในการกู้ รายเดือน 
8) จ านวนงวดในการช าระ รายเดือน 
9) จ านวนเงินกู้ รายเดือน 
10) ค่าปรับจากการให้กู้แก่สมาชิก รายเดือน 
11) ค่าธรรมเนียมจากการให้กู้แก่สมาชิก รายเดือน 
12) ค่าบริการจากการให้กู้แก่สมาชิก รายเดือน 
13) อัตราร้อยละของดอกเบี้ยรับ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 

(ค านวณอัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ต้องจ่ายจริง (Effective Rate)) 
รายเดือน 

14) หลักประกัน/ทรัพย์ที่วางไว้เป็นประกัน (ถ้ามี) รายเดือน 
15) สินเชื่อรวมคงค้าง รายเดือน 
16) จ านวนดอกเบี้ยค้างรับ รายเดือน 
17) จ านวนเงินที่ผิดนัดช าระ รายเดือน 
18) ชั้นหนี ้ รายเดือน 
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3. ข้อมูลการท าธุรกรรมระหว่างสมาชิก วิสาหกิจชุมชน และประชาชนในพื้นที่ด าเนินงาน 
    กับสถาบันการเงินประชาชน (ต่อ) 

3.2 รายละเอียดสินเชื่อคงค้าง (รายสัญญา) (ต่อ)   
การปรับโครงสร้างหนี้/เปลี่ยนสัญญา  

19) หมายเลขธุรกรรมอ้างอิง รายเดือน 
20) วันที่ปรับโครงสร้างหนี้/เปลี่ยนสัญญา รายเดือน 
21) วันที่สิ้นสุดสัญญา/ปิดสัญญา รายเดือน 

3.3 รายละเอียดค่าติดตามทวงถามหนี้ (รายบุคคล)  

1) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/ 
เลขบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนของผู้กู้  

รายเดือน 

2) จ านวนเงินที่ผิดนัดช าระ รายเดือน 
3) ค่าติดตามทวงถามหนี้ รายเดือน 
4) สินเชื่อรวมคงค้าง รายเดือน 

3.4 ข้อมูลการให้บริการรับฝากเงิน   
1) จ านวนบัญชีเงินฝากทั้งหมดสุทธิ (บัญชี) รายเดือน 
2) จ านวนเงินฝากท้ังหมดสุทธิ (บาท) รายเดือน 

3.5 รายละเอียดเงินฝาก (รายบุคคล)  
1) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/ 

เลขบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
รายเดือน 

2) เงินฝากรวม รายเดือน 
3) ประเภทบุคคล รายเดือน 

3.6 รายละเอียดเงินฝาก (รายบัญชี)  

1) เลขท่ีบัญชีเงินฝาก รายเดือน 
2) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/ 

               เลขบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
รายเดือน 

3) ประเภทบุคคล รายเดือน 
4) ประเภทบัญชี รายเดือน 
5) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก รายเดือน 
6) จ านวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นเดือน รายเดือน 

3.7 ข้อมูลการให้บริการรับโอนเงินและรับช าระเงิน  

1) จ านวนธุรกรรมการโอนเงิน  
1.1) สมาชิก รายเดือน 
1.2) ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินงาน รายเดือน 

2) จ านวนเงินที่โอน  
2.1) สมาชิก รายเดือน 
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3. ข้อมูลการท าธุรกรรมระหว่างสมาชิก วิสาหกิจชุมชน และประชาชนในพื้นที่ด าเนินงานกับสถาบันการเงิน 
    ประชาชน (ต่อ) 

3.7 ข้อมูลการให้บริการรับโอนเงินและรับช าระเงิน (ต่อ)  

2.2) ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินงาน รายเดือน 
3) จ านวนธุรกรรมการช าระเงิน  

3.1) สมาชิก รายเดือน 
3.2) ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินงาน รายเดือน 

4) จ านวนเงินที่ช าระ  
4.1) สมาชิก รายเดือน 
4.2) ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินงาน รายเดือน 

5) ค่าสูงสุดของค่าธรรมเนียมโอนเงินต่อรายการ รายเดือน 
6) ค่าสูงสุดของค่าธรรมเนียมช าระเงินต่อรายการ รายเดือน 

4. การจัดสวัสดิการของสถาบันการเงินประชาชน   

4.1 สวัสดิการที่ให้กับสมาชิก   
1) ข้อมูลสวัสดิการที่ให้กับสมาชิก (แยกตามประเภทสวัสดิการ) 

 

1.1) จ านวนเงินที่สมาชิกได้รับสวัสดิการ รายเดือน 
1.2) จ านวนสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการ รายเดือน 

4.2 สวัสดิการที่ให้กับประชาชนในพื้นที่ด าเนินงาน   
1) ข้อมูลสวัสดิการที่ให้กับประชาชน (แยกตามประเภทสวัสดิการ)  

1.1) จ านวนเงินที่ประชาชนได้รับสวัสดิการ รายเดือน 
1.2) จ านวนประชาชนที่ได้รับสวัสดิการ  รายเดือน 

5. การจัดสรรก าไรสุทธิของสถาบันการเงินประชาชน   

1) ก าไร (ขาดทุน) สุทธิประจ างวด รายปี 
2) ก าไร (ขาดทุน) สะสม รายปี 
3) ทุนส ารอง รายปี 
4) เงินปันผล รายปี 
5) เงินเฉลี่ยคืน รายปี 
6) เงินรางวัล รายปี 
7) เงินสวัสดิการ รายปี 
8) เงินส ารองอ่ืน รายปี 

6. ข้อมูลการฝากและกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน  
1) ชื่อสถาบันการเงินประชาชน รายไตรมาส 
2) จ านวนเงินฝากของสถาบันการเงินประชาชน  รายไตรมาส 
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6. ข้อมูลการฝากและกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน (ต่อ) 
3) จ านวนเงินกู้ท่ีสถาบันการเงินประชาชนกู้ยืมจากธนาคาร  รายไตรมาส 
4) จ านวนดอกเบี้ยคงค้าง รายไตรมาส 
5) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก รายไตรมาส 
6) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ รายไตรมาส 
7) ก าไร/ขาดทุนที่เกิดจากการรับฝากและให้กู้ยืมของสถาบันการเงินประชาชน รายไตรมาส 

7. ข้อมูลที่แสดงถึงสถานะและผลการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน   

7.1 งบแสดงฐานะการเงิน   
รายการสินทรัพย์  

1) เงินสด รายเดือน 
2) เงินฝากธนาคาร รายเดือน 
3) ลูกหนี้เงินให้กู้ รายเดือน 
4) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รายเดือน 
5) ที่ดิน รายเดือน 
6) อาคาร รายเดือน 
7) ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคาร รายเดือน 
8) อุปกรณ์ส านักงาน รายเดือน 
9) ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ส านักงาน รายเดือน 
10) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รายเดือน 
11) ค่าตัดจ าหน่ายสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รายเดือน 
12) สินทรัพย์อื่น ๆ รายเดือน 
13) รวมมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด รายเดือน 
รายการหนี้สิน  

14) เจ้าหนี้เงินกู้จะครบก าหนดใน 1 ปี รายเดือน 
15) เจ้าหนี้เงินกู้จะครบก าหนดมากกว่า 1 ปี รายเดือน 
16) เงินรับฝาก รายเดือน 
17) เงินเบิกเกินบัญชี รายเดือน 
18) ภาษีค้างจ่าย รายเดือน 
19) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายเดือน 
20) หนี้สินอื่น รายเดือน 
21) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน รายเดือน 
22) รวมหนี้สิน รายเดือน 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  

23) เงินค่าหุ้น รายเดือน 
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7. ข้อมูลที่แสดงถึงสถานะและผลการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน (ต่อ) 
7.1 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)   

24) ทุนส ารอง รายเดือน 
25) เงินส ารองอ่ืน รายเดือน 
26) ก าไร (ขาดทุน) สุทธิประจ างวด รายเดือน 
27) ก าไร (ขาดทุน) สะสม รายเดือน 
28) เงินปันผล รายเดือน 
29) เงินเฉลี่ยคืน รายเดือน 
30) เงินรางวัล รายเดือน 
31) เงินสวัสดิการ รายเดือน 
32) รวมส่วนของผู้ถือหุ้น รายเดือน 
33) รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น รายเดือน 

7.2 งบก าไรขาดทุน   
1) ดอกเบี้ยรับเงินฝากจากสถาบันการเงิน รายเดือน 
2) ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้จากสมาชิก รายเดือน 
3) ค่าบริการจากการให้กู้แก่สมาชิก รายเดือน 
4) ค่าธรรมเนียมจากการให้กู้แก่สมาชิก รายเดือน 
5) ค่าปรับจากการให้กู้แก่สมาชิก รายเดือน 
6) ค่าติดตามทวงถามหนี้ รายเดือน 
7) รายได้ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน รายเดือน 
8) รายได้ค่าธรรมเนียมการรับช าระเงิน รายเดือน 
9) รายได้อ่ืน ๆ จากการให้บริการทางการเงิน รายเดือน 
10) รวมรายได้จากการให้บริการทางการเงิน รายเดือน 
11) รายได้อ่ืน ๆ รายเดือน 
12) รวมรายไดท้ั้งหมด รายเดือน 
13) ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก รายเดือน 
14) ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้จากสถาบันการเงิน รายเดือน 
15) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จากการให้บริการทางการเงิน รายเดือน 
16) หนี้สูญ รายเดือน 
17) หนี้สงสัยจะสูญ รายเดือน 
18) เงินเดือน/ค่าตอบแทนกรรมการ รายเดือน 
19) เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้จัดการ พนักงาน และลูกจ้าง รายเดือน 
20) ค่าใช้จ่ายส านักงาน  รายเดือน 
21) ค่าอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ รายเดือน 
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7. ข้อมูลที่แสดงถึงสถานะและผลการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน (ต่อ) 
7.2 งบก าไรขาดทุน (ต่อ)   

22) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย รายเดือน 
23) ค่าเบี้ยประกันภัย รายเดือน 
24) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รายเดือน 
25) รวมค่าใช้จ่าย รายเดือน 
26) ก าไร (ขาดทุน) สุทธิประจ างวด รายเดือน 

7.3 งบกระแสเงินสด   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  

1) ก าไรสุทธิประจ างวด รายเดือน 
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)  
จากกิจกรรมด าเนินงาน 

 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  
2) ค่าเสื่อมราคา รายเดือน 
3) ค่าตัดจ าหน่าย รายเดือน 
4) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ รายเดือน 
5) ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน รายเดือน 
6) ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน รายเดือน 
7) ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 

และหนี้สินด าเนินงาน 
รายเดือน 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  
8) ลูกหนี้เงินให้กู้ รายเดือน 
9) สินทรัพย์อ่ืน ๆ รายเดือน 
หนี้สินด าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)  
10) เจ้าหนี้เงินกู้ รายเดือน 
11) หนี้สินหมุนเวียนอื่น รายเดือน 
12) หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น รายเดือน 
13) เงินรับฝาก รายเดือน 
14) เงินเบิกเกินบัญชี รายเดือน 
15) ภาษีค้างจ่าย รายเดือน 
16) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายเดือน 
17) เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน รายเดือน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

18) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร รายเดือน 
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7. ข้อมูลที่แสดงถึงสถานะและผลการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน (ต่อ) 
7.3 งบกระแสเงินสด (ต่อ)   

19) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รายเดือน 
20) เงินสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน รายเดือน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

21) เงินสดจ่ายปันผล รายเดือน 
22) เงินเฉลี่ยคืนจ่ายคืน รายเดือน 
23) เงินรับช าระค่าหุ้น รายเดือน 
24) เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน รายเดือน 
25) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ รายเดือน 
26) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด รายเดือน 
27) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด รายเดือน 

8. อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการก ากับดูแลสถาบันการเงินประชาชน  
ส่วนที่ 1 การด าเนินการตามเกณฑ์ก ากับดูแล   

1) การด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
2) อัตราส่วนหนี้สินต่อเงินกองทุน รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
3) การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
4) การให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายใหญ่ รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
5) ค่าติดตามทวงถามหนี้ รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
6) อัตราร้อยละของดอกเบี้ยรับ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ  

(อัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ต้องจ่ายจริง (Effective Rate)) (ค่าสูงสุด) 
รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 

7) อัตราร้อยละของดอกเบี้ยรับ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ  
(อัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ต้องจ่ายจริง (Effective Rate)) (ค่าเฉลี่ย) 

รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 

8) ค่าธรรมเนียมโอนเงิน รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
9) ค่าธรรมเนียมรับช าระเงิน รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
10) อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินรับฝาก รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
11) เงินรางวัลต่อเงินปันผล รายปี 
12) เงินรางวัลต่อก าไรสุทธิ รายปี 
13) อัตราก าไร (ขาดทุน) ต่อทุนที่ช าระแล้ว  รายปี 
14) ก าไร (ขาดทุน) รายปี 

ส่วนที่ 2 การติดตามผลการด าเนินงาน  

มิติที่ 1 ด้านความเข้มแข็ง หรือความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง  

1) อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
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8. อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการก ากับดูแลสถาบันการเงินประชาชน (ต่อ) 
ส่วนที่ 2 การติดตามผลการด าเนินงาน (ต่อ)  

มิติที่ 1 ด้านความเข้มแข็ง หรือความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง (ต่อ) 
2) อัตราการเติบโตของเงินส ารอง รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
3) อัตราการเติบโตของเงินกองทุน รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
4) อัตราผลตอบแทนต่อเงินกองทุน (Return on Equity) รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
5) แหล่งเงินทุนภายใน (เงินรับฝากจากสมาชิกและเงินกองทุน) ต่อ 

แหล่งเงินทุนภายนอก (เงินกู้ยืมและเงินรับฝากท่ีไม่ได้มาจากสมาชิก) 
รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพของสินทรัพย์ 
1) สัดส่วนการผิดนัดช าระหนี้ รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
2) อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
3) สินทรัพย์ด้อยคุณภาพต่อสินทรัพย์รวม รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
4) อัตราหนี้ค้างช าระ รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
มิติที่ 3 ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ 
1) อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
2) อัตราการเติบโตของสินเชื่อ รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
3) อัตราการเติบโตของหนี้  รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
4) อัตราการเติบโตของเงินส ารองสะสมอ่ืน รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
5) อัตราส่วนสินเชื่อต่อสินทรัพย์รวม รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
มิติที่ 4 ด้านความสามารถในการท าก าไร  

1) อัตราผลตอบแทนสมาชิก รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
2) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
3) ความเพียงพอในการด าเนินงาน รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
4) ผลตอบแทนของสินเชื่อ รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
5) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อสินเชื่อ รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
6) อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
7) อัตราก าไรขั้นต้น รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
8) อัตราก าไรสุทธิ รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
9) อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
10) ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
11) ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin)  รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
มิติที่ 5 ด้านสภาพคล่องทางการเงิน 
1) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
2) อัตราส่วนลูกหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นต่อเงินรับฝากระยะสั้น รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
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8. อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการก ากับดูแลสถาบันการเงินประชาชน (ต่อ) 
ส่วนที่ 2 การติดตามผลการด าเนินงาน (ต่อ)  

มิติที่ 5 ด้านสภาพคล่องทางการเงิน (ต่อ) 
3) อัตราส่วนลูกหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวต่อเงินรับฝากระยะยาว รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
4) อัตราส่วนเงินปล่อยกู้ต่อเงินฝาก (Loan to Deposit Ratio) รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
5) อัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์ทั้งหมด รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
6) อัตราส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อสินทรัพย์ทั้งหมด รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 

 


