งบดุล
หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ค่าสมาชิก
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่พนักงาน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น*
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น*
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิ นและส่ วนของทุนสะสม
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
รายได้ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น*
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
* สามารถมีรายการย่อยภายใต้หวั ข้อดังกล่าวได้

หน่วย : บาท
25X1 25X0

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
17 เงินกูย้ มื ระยะยาว
18 ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
19 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น*
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของทุนสะสม
20 เงินทุนเริ่ มแรก
21 รายรับสู ง (ต่า) กว่า รายจ่ายสะสม
21.1 รายรับสู ง (ต่า) กว่า รายจ่ายสะสมยกมา
21.2 รายรับสู ง (ต่า) กว่า รายจ่ายสุ ทธิ ประจาปี
22 ส่ วนของทุนอื่น*
รวมส่ วนของทุนสะสม
รวมหนีส้ ินและส่ วนของทุนสะสม
* สามารถมีรายการย่อยภายใต้หวั ข้อดังกล่าวได้

งบรายรับ - รายจ่ าย

หมายเหตุ

1
2
3
4
5

รายรับ
รายได้ค่าธรรมเนี ยม และ/หรื อ ค่าบารุ งสมาชิก
รายได้จากการดาเนิ นงาน
รายได้จากการรับบริ จาคหรื อเงินอุดหนุน
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น*
รวมรายรับ

6
7
8
9
10
11

รายจ่ าย
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าทาบัญชีและค่าสอบบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น*
รวมรายจ่ าย

12
13
14
15
16

รายรับสู ง (ตา่ ) กว่ารายจ่ ายก่ อนต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
รายรับสู ง (ตา่ ) กว่ารายจ่ ายก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายรับสู ง (ตา่ ) กว่ารายจ่ าย สุ ทธิ
* สามารถมีรายการย่อยภายใต้หวั ข้อดังกล่าวได้

หน่ วย : บาท
25X1
25X0

สมาคมการค้า/หอการค้า

ความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
ของสมาคมการค้าและหอการค้า
***********
1. งบดุล
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายการเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่
ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กาหนด เช่น
1.1 ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่กิจการมีอยู่ รวมทั้งเงินสดย่อย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ไปรษณีย์
1.2 เช็คที่ถึงกาหนดชาระแต่ยังมิได้นาฝาก เช็คเดินทาง ดราฟต์ของธนาคาร
1.3 เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ ทั้งนี้ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้น
ระยะเวลา (เงินฝากประจา) รวมทั้ง บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ซึ่งกาหนดให้แสดง
ไว้ในรายการที่ 2 และ 7 แล้ว
รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนชั่วคราวที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในจานวนที่ทราบได้และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อย หรือไม่มีนัยสาคัญ ซึ่งสมาคมการค้าหรือ
หอการค้าได้รับจากการบริจาคหรือมอบให้โดยไม่คิดมูลค่า
2. เงินลงทุนชั่วคราว
หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่กิจการถือไว้ไม่เกิน 1 ปี เช่น เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้น
ระยะเวลา (เงินฝากประจา) การถือตราสารหนี้ หรือเข้าถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มี
ผู้บริจาคหรือมอบให้แก่สมาคมการค้าหรือหอการค้าโดยไม่คิดมูลค่า เป็นต้น
3. ลูกหนี้ค่าสมาชิก
หมายถึง เงินค้างชาระค่าธรรมเนียมสมาชิกหรือค่าบารุงสมาชิกของสมาคมการค้าหรือหอการค้า
4. ลูกหนี้อื่น
หมายถึง ลูกหนี้อื่นนอกจากลูกหนี้ค่าสมาชิก ซึ่งเป็นสิทธิที่สมาคมการค้าหรือหอการค้า จะได้รับ
เงินสดหรือทรัพยากรหรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นๆ เมื่อถึงกาหนดชาระ เช่น ลูกหนี้ค้างชาระต่างๆ ค่าใช้จ่าย
จ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรับ เงินทดรอง เป็นต้น

1

5. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
หมายถึง เงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่ให้เป็นสวัสดิการแก่พนักงาน ของสมาคมการค้าหรือหอการค้า
6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หมายถึง สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1 ถึง 5 ทั้งนี้หาก
รายการใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
7. เงินลงทุนระยะยาว
หมายถึง เงินลงทุนระยะยาวที่กิจการถือไว้เกิน 1 ปี เช่น เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้น
ระยะเวลา (เงินฝากประจา) การถือตราสารหนี้หรือเข้าถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผู้
บริจาคหรือมอบให้แก่สมาคมการค้าหรือหอการค้าโดยไม่คิดมูลค่า เป็นต้น
8. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารที่สมาคมการค้า หรือหอการค้ามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจา ที่มีภาระผูกพันไม่สามารถเบิกถอนได้ตามเงื่อนไขที่
กาหนด เช่น เงินฝากธนาคารทีใ่ ช้ค้าประกันการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
9. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
หมายถึง เงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ให้เป็นสวัสดิการแก่พนักงานของสมาคมการค้าหรือหอการค้า
10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนที่กิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดาเนินงาน โดยสมาคมการค้าหรือ
หอการค้าคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลารายงาน
11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีกายภาพ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ทางปัญญา เป็นต้น
12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หมายถึง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 7 ถึง 11 ทั้งนี้หาก
รายการใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
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หนี้สินและส่วนของทุนสะสม
หนี้สินหมุนเวียน
13. เจ้าหนี้
หมายถึง เงินที่สมาคมการค้าหรือหอการค้า ค้างชาระจากการซื้อสินทรัพย์หรือบริการมาเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการหรื อหารายได้ และตั๋วเงินจ่ายที่ออกให้ เพื่อ การจ่ายช าระดังกล่ าว ทั้งนี้ให้หมายรวมถึง
เจ้าหนี้อื่น เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้านอกจากที่กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 15 เป็นต้น
14. เงินกู้ยืมระยะสั้น
หมายถึง เงินกู้ยืมระยะสั้น รวมทั้งหนี้สินระยะยาวหรือหนี้สินลักษณะอื่นใดซึ่งถึงกาหนดชาระคืน ไม่
เกินหนึ่งปีนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
15. รายได้ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า
หมายถึง เงินที่สมาชิกจ่ายชาระค่าธรรมเนียมหรือค่าบารุงสมาชิกล่วงหน้า
16. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หมายถึง หนี้สินหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 13 ถึง 15 ทั้งนี้หาก
รายการใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
หนี้สินไม่หมุนเวียน
17. เงินกู้ยืมระยะยาว
หมายถึง เงินกู้ยืมระยะยาว รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใดซึ่งถึงกาหนดชาระคืนเกินกว่าหนึ่งปีนับจาก
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
18. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หมายถึง หนี้สินหรือประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่สมาคมการค้า/หอการค้าจ่ายเมื่อเลิก
จ้างพนักงานหรือพนักงานเกษียณอายุ
19. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หมายถึง หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น นอกจากที่กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 17 ถึง 18 ทั้งนี้หาก
รายการใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
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ส่วนของทุนสะสม
20. เงินทุนเริ่มแรก
หมายถึง เงินทุนที่สมาชิกหรือบุคคลอื่นมอบให้แก่สมาคมการค้า/หอการค้าเมื่อเริ่มจัดตั้งไม่ว่าจะเป็น
เงินสดหรือสินทรัพย์อื่นใดก็ตาม
21. รายรับสูง (ต่่า) กว่า รายจ่ายสะสม
21.1 รายรับสูง (ต่่า) กว่า รายจ่ายสะสมยกมา
หมายถึง รายรั บ สู ง (ต่า) กว่ารายจ่ายสะสมคงเหลื อ ณ วันต้นงวด หากมีรายรับต่ากว่า
รายจ่ายสะสมให้แสดงจานวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ
21.2 รายรับสูง (ต่่า) กว่า รายจ่ายสุทธิประจ่าปี
หมายถึง รายรับสูง (ต่า) กว่ารายจ่ายประจาปี หากมีรายรับต่ากว่ารายจ่ายสุทธิให้แสดง
จานวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ
22 ส่วนของทุนอื่น
หมายถึง ส่วนของทุนอื่น นอกจากที่กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 20 และ 21 ทั้งนี้หากรายการใด
มีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก

4

งบรายรับ – รายจ่าย
รายรับ
1. รายได้ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบ่ารุงสมาชิก
หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการรับชาระค่าธรรมเนียมหรือค่าบารุงจากสมาชิกของสมาคมการค้าหรือ
หอการค้า
2. รายได้จากการด่าเนินงาน
หมายถึง รายได้จากการดาเนินงาน หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมการค้า /หอการค้า นอกจากที่
กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1, 3 และ 4 เช่น รายได้จากการจัดกิจกรรม รายได้จากการจัดงานแสดงสินค้า
รายได้จากการอบรมและสัมมนา รายได้จากสิ่งพิมพ์ รายได้ค่าโฆษณา รายได้จากการจาหน่ายของที่ระลึก เป็น
ต้น
3. รายได้จากการรับบริจาคหรือเงินอุดหนุน
หมายถึง เงิน หรื อสิ น ทรั พย์ ที่ส มาคมการค้า หรือหอการค้าได้รับบริจาคหรือรับมอบจากสมาชิก
หน่วยงานภาครัฐ หรือบุคคลอื่นใด
4. ดอกเบี้ยรับ
หมายถึง ผลตอบแทนที่สมาคมการค้าหรือ หอการค้าได้รับจากการฝากเงินในสถาบันการเงิน การให้
กู้ยืมแก่พนักงาน หรือการถือตราสารหนี้ ที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ แก่สมาคมการค้า หรือหอการค้า โดยไม่คิด
มูลค่า
5. รายได้อื่น
หมายถึง รายได้อื่นนอกเหนือจากที่แสดงไว้ในรายการที่ 1 ถึง 4 รวมถึง ผลกาไรอื่น เช่น กาไรจาก
การจาหน่ายทรัพย์สิ น กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ทั้งนี้หากรายการใดมีส าระสาคัญให้ แยกแสดง
ออกมาต่างหาก
รายจ่าย
6. ค่าใช้จ่ายจากการด่าเนินงาน
หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนจากการดาเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมการค้า/หอการค้า
ซึ่งก่อให้เกิดรายได้จากการดาเนินงานตามที่แสดงไว้ในรายการที่ 2 เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานแสดงสินค้า ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนา เป็นต้น
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7. ค่าใช้จ่ายบริหาร
หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการบริหารสมาคมการค้าหรือหอการค้าอันเป็นส่วนรวม เช่น
ค่าเช่าสานักงาน ค่าเช่าอุปกรณ์สานักงาน ค่าบารุงรักษาและค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง ค่าสมาชิกหอการค้าไทย ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
8. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ช่วยงานของสมาคม
การค้าหรือหอการค้า เช่น เงินเดือน ค่าแรง ค่าจ้าง เงินประกันสังคม สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากหนี้สิน
ตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน เป็นต้น
9. ค่าท่าบัญชี และค่าสอบบัญชี
หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดทาบัญชีและค่าสอบบัญชีของสมาคมการค้าหรือหอการค้า
10. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าหน่าย
หมายถึง การปันส่วนจานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ที่มีตัวตนอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์ ของสิ น ทรั พ ย์ นั้ น ๆ ในกรณีที่เป็ นสิ น ทรั พย์ ไ ม่ มีตัว ตนให้ ใช้ คาว่า “ค่าตัดจาหน่ าย” แทนค าว่ า
“ค่าเสื่อมราคา”
11. ค่าใช้จ่ายอื่น
หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่น นอกจากที่กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 6 – 10 รวมถึงผลขาดทุนอื่น เช่น
ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ทั้งนี้หากรายการใดมีสาระสาคัญให้
แยกแสดงออกมาต่างหาก
12. รายรับสูง (ต่่า) กว่ารายจ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
หมายถึง รายรับสูง (ต่า) กว่ารายจ่ายประจาปี แต่ก่อนหัก ต้นทุนทางการเงิน หากมีรายรับต่ากว่า
รายจ่ายให้แสดงจานวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ
13. ต้นทุนทางการเงิน
หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการก่อหนี้สินของสมาคม/หอการค้า เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้
และค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดจากการกู้ยืมเงิน เป็นต้น
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14. รายรับสูง (ต่่า) กว่ารายจ่ายก่อนภาษีเงินได้
หมายถึง รายรับสูง (ต่า) กว่ารายจ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน หักด้วยต้นทุนทางการเงิน หากมีรายรับ
ต่ากว่ารายจ่ายให้แสดงจานวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ
15. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หมายถึง ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ชาระให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
16. รายรับสูง (ต่่า) กว่ารายจ่าย สุทธิ
หมายถึง รายรับสูง (ต่า) กว่ารายจ่ายก่อนภาษีเงินได้ หักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หากมีรายรับต่ากว่า
รายจ่ายให้แสดงจานวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ
************************
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