
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ หน่วย : บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 39,370,115.58      
เงินคา้งรับ 20.00                  
เงินประกนัเคร่ืองถ่ายเอกสาร 8,000.00             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 39,378,135.58      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ครุภณัฑ-์สุทธิ 4 227,245.03          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 227,245.03          

รวมสินทรัพย์ 39,605,380.61      

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจ้าหน้ี สสอ.รท 3,000,000.00       
เงินสงเคระห์ล่วงหนา้ 29,682,855.52      
กองทุนพฒันากิจการสหกรณ์ 15,096.00            
เงินรอจ่ายคืน 5 2,870.00             
เงินรอตรวจสอบ 6 4,840.00             
เงินสงเคราะห์คา้งจ่าย 7 19,481.48            
ส ารองบ าเหน็จเจ้าหนา้ท่ี 40,225.00            
เงินบริจาค(สมาชิกรอบพิเศษ) 58,500.00            

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 32,823,868.00      

ทุน

รายไดสู้ง(ต ่า)กว่าคา่ใชจ่้ายยกมา 5,565,644.83       
รายไดสู้ง(ต ่า)กว่าคา่ใชจ่้ายปีน้ี 1,215,867.78       
รายไดสู้ง(ต ่า)กว่าคา่ใชจ่้ายสะสม 6,781,512.61       

รวมหนีสิ้นและทุน 39,605,380.61      

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวสิาหกิจไทย
งบดุล

ณ วนัที่  31  พฤษภาคม 2563

หนีสิ้นและทุน

สินทรัพย์



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ หน่วย : บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 39,370,115.58      
เงินคา้งรับ 20.00                  
เงินประกนัเคร่ืองถ่ายเอกสาร 8,000.00             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 39,378,135.58      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ครุภณัฑ-์สุทธิ 4 227,245.03          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 227,245.03          

รวมสินทรัพย์ 39,605,380.61      

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจ้าหน้ี สสอ.รท 3,000,000.00       
เงินสงเคระห์ล่วงหนา้ 29,682,855.52      
กองทุนพฒันากิจการสหกรณ์ 15,096.00            
เงินรอจ่ายคืน 5 2,870.00             
เงินรอตรวจสอบ 6 4,840.00             
เงินสงเคราะห์คา้งจ่าย 7 19,481.48            
ส ารองบ าเหน็จเจ้าหนา้ท่ี 40,225.00            
เงินบริจาค(สมาชิกรอบพิเศษ) 58,500.00            

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 32,823,868.00      

ทุน

รายไดสู้ง(ต ่า)กว่าคา่ใชจ่้ายยกมา 5,565,644.83       
รายไดสู้ง(ต ่า)กว่าคา่ใชจ่้ายปีน้ี 1,215,867.78       
รายไดสู้ง(ต ่า)กว่าคา่ใชจ่้ายสะสม 6,781,512.61       

รวมหนีสิ้นและทุน 39,605,380.61      

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวสิาหกิจไทย
งบดุล

ณ วนัที่  31  พฤษภาคม 2563

หนีสิ้นและทุน

สินทรัพย์

พ.ค. 63 ม.ค.-พ.ค.63

รายได้ :
คา่สมคัร 1,700.00         80,710.00                   
คา่บ ารุงรายปี 1,900.00         366,930.00                 
คา่ใชจ่้ายด าเนินการ 4% 339,000.00      1,623,000.00               
ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคารและสหกรณ์ฯ 1,808.21         10,438.37                   

รวมรายได้ 344,408.21      2,081,078.37               

ค่าใช้จ่าย :

เงินเดือน 43,665.00        218,325.00                 

คา่เบ้ียประชุม 15,200.00        100,700.00                 

คา่ใชจ่้ายในการประชุมแต่ละคณะ 1,786.00         6,800.50                     

คา่พาหนะมาปฎิบติังานกรรมการ 6,500.00         44,500.00                   

คา่พาหนะติดต่องาน 950.00            14,830.00                   

คา่ของใชส้ านกังาน 327.00            18,967.50                   

คา่ไปรษณีย์และอากร 382.00            13,134.00                   
คา่ธรรมเนียมธนาคาร 50.00              3,129.00                     
คา่ใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ 155,709.00                 
คา่ใชจ่้ายเบด็เตลด็ 2,539.00         24,943.30                   

คา่บ ารุงส่วนกลาง 15,800.00        82,612.00                   

คา่เช่าหอ้งประชุม 500.00            1,250.00                     

คา่น ้า/คา่ไฟฟ้า 4,468.00         17,344.00                   

คา่โทรศพัทส์ านกังาน/คา่อินเตอร์เน็ต 8,869.60         19,854.09                   

เงินสบทบประกนัสงัคม 1,734.40         11,112.20                   

คา่ถ่ายเอกสาร 1,498.00         7,490.00                     

คา่ดูแลเว็บไซร์ 11,220.00        21,220.00                   

คา่ท าความสะอาด 1,500.00         7,500.00                     

คา่ท าโบชวัร์ 6,500.00                     

แผน่ประชาสมัพนัธ์ 29,000.00                   

คา่ครองชีพ 7,500.00         37,500.00                   

เคร่ือง Server พร้อมอุปกรณ์ 22,790.00                   

รวมค่าใช้จ่าย 124,489.00      865,210.59                 

รายไดม้ากกว่าคา่ใชจ่้ายงวดน้ี 219,919.21      1,215,867.78               

ยอดยกมา ปี 2562 5,565,644.83               

รายไดสู้ง(ต ่า)กวา่คา่ใช้จ่ายเดือน ม.ค.-พ.ค.63 1,215,867.78
รายไดสู้ง(ต ่า)กวา่คา่ใช้จ่ายสะสมยกไป 6,781,512.61

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวสิาหกิจไทย
รายได้ - ค่าใช้จ่าย

ส้ินสุด วนัที่ 31  พฤษภาคม 2563

***************



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ หน่วย : บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
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เงินสงเคราะห์คา้งจ่าย 7 19,481.48            
ส ารองบ าเหน็จเจ้าหนา้ท่ี 40,225.00            
เงินบริจาค(สมาชิกรอบพิเศษ) 58,500.00            

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 32,823,868.00      

ทุน

รายไดสู้ง(ต ่า)กว่าคา่ใชจ่้ายยกมา 5,565,644.83       
รายไดสู้ง(ต ่า)กว่าคา่ใชจ่้ายปีน้ี 1,215,867.78       
รายไดสู้ง(ต ่า)กว่าคา่ใชจ่้ายสะสม 6,781,512.61       
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวสิาหกิจไทย
งบดุล

ณ วนัที่  31  พฤษภาคม 2563

หนีสิ้นและทุน

สินทรัพย์

หมายเหตุ  1  ข้อมูลทัว่ไป

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย  ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้  เม่ือวนัท่ี 14  กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554 

ทะเบียนเลขท่ี  นบ 73801/004

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

หมายเหตุ 2  นโยบายบัญชี

2.1 การรับรู้รายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย

      การรรับรู้รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง

2.2 สินทรัพย์ถาวร

      สินทรัพย์ถวรของสมาคมฯ ไดแ้ก่ ครุภณัฑ ์ และอุปกรณ์ส านกังาน บนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุน และแสดงดว้ยราคาสุทธิ

2.3 การค านวณคา่เส่ือมราคา

      สมาคมฯ ใชวิ้ธีค  านวณคา่เส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง ตามเกณฑอ์ายุการใชง้าน 5 ปี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวสิาหกิจไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31พฤษภาคม 2563



 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ หน่วย : บาท
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวสิาหกิจไทย
งบดุล

ณ วนัที่  31  พฤษภาคม 2563

หนีสิ้นและทุน

สินทรัพย์

หมายเหตุ 3  เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร หน่วย : บาท

เงินสด 5,465.07               

ธนาคาร KTB ก986-8-06780-4 4,531,722.54         

ธนาคาร SCB อ.405-4783353 113,081.58            

เงินฝากออมทรัพย์ สอ.กปน. 34,719,846.39        

รวม 39,370,115.58        

หมายเหตุ 4   ครุภัณฑ์-สุทธิ หน่วย : บาท

ครุภณัฑ์ 227,245.03            

ครุภัณฑ์-สุทธิ 227,245.03            

หมายเหตุ  5  เงนิรอจ่ายคืน

เงินรอจ่ายคืน สอ.การบินไทย 1,560.00               

เงินรอจ่ายคืน สอ.สถาบนัการบิน 1,290.00               

เงินรอจ่ายคืน สอ.การท่าเรือ 20.00                    

2,870.00               

หมายหตุ 6  เงินรอตรวจสอบ

ยอดยกมาปี 2563 โอนมาไม่มีรายละเอียด27/12/2562 4,840.00               

รวม 4,840.00               

หมายเหตุ 7  เงนิสงเคราะห์ค้างจ่าย หน่วย : บาท

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

รวม 19,481.48              

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 พฤษภาคม 2563

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวสิาหกิจไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ


