
หมายเหตุ หน่วย : บาท
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 18,720,495.60        
เงินคา้งรับ 20.00                      
เงินประกนัเคร่ืองถ่ายเอกสาร 8,000.00                 
ภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 1,886.21                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 18,730,401.81        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ครุภณัฑ-์สุทธิ 4 430,117.03             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 430,117.03             
รวมสินทรัพย์ 19,160,518.84        

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ี สสอ.รท 3,000,000.00          
เงินสงเคระห์ล่วงหนา้ 7,424,418.70          
กองทุนพฒันากิจการสหกรณ์ 15,096.00               
เงินรอจ่ายคืน 5 2,910.00                 
เงินรอตรวจสอบ 6 4,840.00                 
เงินสงเคราะห์คา้งจ่าย 7 19,481.48               
ส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 40,225.00               
เงินบริจาค(สมาชิกรอบพิเศษ) 1,570,500.00          

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 12,077,471.18        
ทุน

รายไดสู้ง(ต ่า)กวา่ค่าใชจ่้ายยกมา 5,565,644.83          
รายไดสู้ง(ต ่า)กวา่ค่าใชจ่้ายปีน้ี 1,517,402.83          
รายไดสู้ง(ต ่า)กวา่ค่าใชจ่้ายสะสม 7,083,047.66          

รวมหนีสิ้นและทุน 19,160,518.84        

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวสิาหกจิไทย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่   31 สิงหาคม 2563

หนีสิ้นและทุน

สินทรัพย์



ก.ค. ม.ค.-ส.ค .63

รายได้ :
ค่าสมคัร 660.00                85,690.00                        
ค่าบ ารุงรายปี 660.00                372,150.00                      
ค่าใชจ่้ายด าเนินการ 4% 213,009.66        2,244,234.99                   
ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคารและสหกรณ์ฯ -                     30,017.41                        

รวมรายได้ 214,329.66        2,732,092.40                   

ค่าใช้จ่าย :

เงินเดือน 43,665.00          349,320.00                      
ค่าเบ้ียประชุม 20,100.00          157,600.00                      
ค่าใชจ่้ายในการประชุมแต่ละคณะ 646.00                9,108.50                          
ค่าพาหนะมาปฎิบติังานกรรมการ 6,000.00            65,000.00                        
ค่าพาหนะติดต่องาน 1,360.00            18,680.00                        
ค่าของใชส้ านกังาน 5,616.00            28,206.50                        
ค่าไปรษณียแ์ละอากร 305.00                14,227.00                        
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 20.00                  3,269.00                          
ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ -                     155,709.00                      
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 6,290.76            32,040.06                        
ค่าบ ารุงส่วนกลาง 15,800.00          130,012.00                      
ค่าเช่าห้องประชุม 250.00                3,000.00                          
ค่าน ้า/ค่าไฟฟ้า 2,976.00            27,592.00                        
ค่าโทรศพัทส์ านกังาน/ค่าอินเตอร์เน็ต 4,329.22            32,315.31                        
เงินสบทบประกนัสงัคม 2,168.00            17,616.20                        
ค่าถ่ายเอกสาร 1,498.00            11,984.00                        
ค่าดูแลเวบ็ไซร์ 2,500.00            28,720.00                        
ค่าท าความสะอาด 1,500.00            12,000.00                        
ค่าท าโบชวัร์ 6,500.00                          
แผ่นประชาสมัพนัธ์ 29,000.00                        
ค่าครองชีพ 7,500.00            60,000.00                        

22,790.00                        
รวมค่าใช้จ่าย 122,523.98        1,214,689.57                   

รายไดม้ากกวา่ค่าใชจ่้ายงวดน้ี 91,805.68          1,517,402.83                   

ยอดยกมา ปี 2562 5,565,644.83                   

รายไดสู้ง(ต ่า)กวา่ค่าใชจ่้ายเดือน ม.ค.- ส.ค.63 1,517,402.83
รายไดสู้ง(ต ่า)กวา่ค่าใชจ่้ายสะสมยกไป 7,083,047.66

                     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวสิาหกจิไทย
รายได้ - ค่าใช้จ่าย

ส้ินสุด วนัที่  31 สิงหาคม  2563
***************

ค่าติดตั้งอุปกรณ์ระบบServer



หมายเหตุ  1  ข้อมูลทัว่ไป

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยรั์ฐวิสาหกิจไทย  ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง  เม่ือวนัท่ี 14  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2554 
ทะเบียนเลขท่ี  นบ 73801/004

ส านกังานตั้งอยูท่ี่ 199/8 หมู่ท่ี 2 ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 11130

หมายเหตุ 2  นโยบายบัญชี

2.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
      การรรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง
2.2 สินทรัพยถ์าวร
      สินทรัพยถ์วรของสมาคมฯ ไดแ้ก่ ครุภณัฑ ์ และอุปกรณ์ส านกังาน บนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุน และแสดงดว้ยราคาสุทธิ
2.3 การค านวณค่าเส่ือมราคา
      สมาคมฯ ใชวิ้ธีค  านวณค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง ตามเกณฑอ์ายกุารใชง้าน 5 ปี

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวสิาหกจิไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 สิงหาคม 2563



หมายเหตุ 3  เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร หน่วย : บาท

เงินสด 4,273.09                    
ธนาคาร KTB ก986-8-06780-4 3,382,577.58             
ธนาคาร SCB อ.405-4783353 113,798.54                
เงินฝากออมทรัพย ์สอ.กปน. 15,219,846.39           

รวม 18,720,495.60           

หมายเหตุ 4   ครุภัณฑ์-สุทธิ หน่วย : บาท

ครุภณัฑ์ 227,245.03                
เคร่ือง Server และอุปกรณ์ 202,872.00                

ครุภัณฑ์-สุทธิ 430,117.03                

หมายเหตุ  5  เงนิรอจ่ายคืน

เงินรอจ่ายคืน สอ.การบินไทย 1,600.00                    
เงินรอจ่ายคืน สอ.สถาบนัการบิน 1,290.00                    
เงินรอจ่ายคืน สอ.การท่าเรือ 20.00                         

2,910.00                    

หมายหตุ 6  เงินรอตรวจสอบ
ยอดยกมาปี 2562 โอนมาไม่มีรายละเอียด27/12/2562 4,840.00                    

รวม 4,840.00                    

หมายเหตุ 7  เงนิสงเคราะห์ค้างจ่าย หน่วย : บาท

สหกรณ์ออมทรัพย ์บริษทั ไมอ้ดัไทย(นายชลอ  ศึกษา,นายสมปอง  ศรีประวติั) 19,481.48                  

รวม 19,481.48                  

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่  31 สิงหาคม 2563

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวสิาหกจิไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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