
 
 

 

หมายเหตุ หน่วย : บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 51,972,367.83      
เงินคา้งรับ 20.00                  
เงินประกนัเคร่ืองถ่ายเอกสาร 8,000.00             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 51,980,387.83      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ครุภณัฑ-์สุทธิ 4 227,245.03          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 227,245.03          

รวมสินทรัพย์ 52,207,632.86      

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจ้าหน้ี สสอ.รท 3,000,000.00       
เงินสงเคระห์ล่วงหนา้ 42,563,526.98      
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            

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 45,646,039.46      

ทุน

รายไดสู้ง(ต ่า)กว่าคา่ใชจ่้ายยกมา 5,565,644.83       
รายไดสู้ง(ต ่า)กว่าคา่ใชจ่้ายปีน้ี 995,948.57          
รายไดสู้ง(ต ่า)กว่าคา่ใชจ่้ายสะสม 6,561,593.40       

รวมหนีสิ้นและทุน 52,207,632.86      

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวสิาหกิจไทย
งบดุล

ณ วนัที่  30  เมษายน 2563

หนีสิ้นและทุน

สินทรัพย์



 
 

 

เม.ย. 63 ม.ค.-ม.ีค.63

รายได้ :
คา่สมคัร 1,280.00         79,010.00                   
คา่บ ารุงรายปี 10,480.00        365,030.00                 
คา่ใชจ่้ายด าเนินการ 4% 420,000.00      1,284,000.00               
ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคารและสหกรณ์ฯ 8,630.16         8,630.16                     

รวมรายได้ 440,390.16      1,736,670.16               

ค่าใช้จ่าย :

เงินเดือน 43,665.00        174,660.00                 

คา่เบ้ียประชุม 25,000.00        85,500.00                   

คา่ใชจ่้ายในการประชุมแต่ละคณะ 1,673.00         5,014.50                     

คา่พาหนะมาปฎิบติังานกรรมการ 7,000.00         38,000.00                   

คา่พาหนะติดต่องาน 8,650.00         13,880.00                   

คา่ของใชส้ านกังาน 4,572.00         18,640.50                   

คา่ไปรษณีย์และอากร 3,876.00         12,752.00                   
คา่ธรรมเนียมธนาคาร 649.00            3,079.00                     
คา่ใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ 155,709.00                 
คา่ใชจ่้ายเบด็เตลด็ 1,349.30         22,404.30                   

คา่บ ารุงส่วนกลาง 15,800.00        66,812.00                   

คา่เช่าหอ้งประชุม 250.00            750.00                       

คา่น ้า/คา่ไฟฟ้า 5,034.00         12,876.00                   

คา่โทรศพัทส์ านกังาน/คา่อินเตอร์เน็ต 4,421.24         10,984.49                   

เงินสบทบประกนัสงัคม 1,734.40         9,377.80                     

คา่ถ่ายเอกสาร 1,498.00         5,992.00                     

คา่ดูแลเว็บไซร์ 2,500.00         10,000.00                   

คา่ท าความสะอาด 1,500.00         6,000.00                     

คา่ท าโบชวัร์ 6,500.00                     

แผน่ประชาสมัพนัธ์ 29,000.00                   

คา่ครองชีพ 7,500.00         30,000.00                   

เคร่ือง Server พร้อมอุปกรณ์ 22,790.00        22,790.00                   

รวมค่าใช้จ่าย 159,461.94      740,721.59                 

รายไดม้ากกว่าคา่ใชจ่้ายงวดน้ี 280,928.22      995,948.57                 

ยอดยกมา ปี 2562 5,565,644.83               

รายไดสู้ง(ต ่า)กวา่คา่ใช้จ่ายเดือน ม.ค.-เม.ย.63 995,948.57
รายไดสู้ง(ต ่า)กวา่คา่ใช้จ่ายสะสมยกไป 6,561,593.40

                     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวสิาหกิจไทย
รายได้ - ค่าใช้จ่าย

ส้ินสุด วนัที่ 30  เมษายน 2563

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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 30  เมษายน 2563



 
 

 

 

หมายเหตุ 3  เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร หน่วย : บาท

เงินสด 2,186.67               

ธนาคาร KTB ก986-8-06780-4 2,137,253.19         

ธนาคาร SCB อ.405-4783353 113,081.58            

เงินฝากออมทรัพย์ สอ.กปน. 44,719,846.39        

เงินฝาก ชสอ. 5,000,000.00         

รวม 51,972,367.83        

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 30 เมษายน 2563

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวสิาหกิจไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ


