
หมายเหตุ 25X1 25X0

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2 เงินลงทุนชัว่คราว

3 ลูกหน้ีค่าสมาชิก

4 ลูกหน้ีอ่ืน

5 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

6 เงินลงทุนระยะยาว

7 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนั

8 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน

9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

11 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

รวมสินทรัพย์

หนีสิ้นและส่วนของทุนสะสม

หนีสิ้นหมุนเวยีน

12 เจา้หน้ี

13 เงินกูย้มืระยะสั้น

14 รายไดค้่าสมาชิกรับล่วงหนา้

15 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน

หน่วย : บาท

งบดุล

- ร่าง -



หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

16 เงินกูย้มืระยะยาว

17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน

18 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รวมหนีสิ้น

ส่วนของทุนสะสม

19 เงินทุนเร่ิมแรก

20 รายรับสูง (ต ่า) กวา่ รายจ่ายสะสม

20.1 รายรับสูง (ต ่า) กวา่ รายจ่ายสะสมยกมา

20.2 รายรับสูง (ต ่า) กวา่ รายจ่ายประจ าปี

21 ส่วนของทุนอ่ืน

รวมส่วนของทุนสะม

รวมหนีสิ้นและส่วนของทุนสะสม



หมายเหตุ 25X1 25X0
รายรับ

1 รายไดค้่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบ ารุงสมาชิก
2 รายไดจ้ากการรับบริจาคหรือเงินอุดหนุน
3 ดอกเบ้ียรับ
4 รายไดอ่ื้น

รวมรายรับ

รายจ่าย
5 เงินเดือนและค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
6 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย
7 ค่าเช่า
8 ค่าสาธารณูปโภค
9 ค่าท าบญัชีและค่าสอบบญัชี

10 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
11 ค่าใชจ่้ายอ่ืน

รวมรายจ่าย

12 รายรับสูง (ต า่) กว่ารายจ่ายก่อนดอกเบีย้จ่าย
13 ดอกเบ้ียจ่าย
14 รายรับสูง (ต า่) กว่ารายจ่ายก่อนภาษีเงินได้
15 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
16 รายรับสูง (ต า่) กว่ารายจ่าย สุทธิ

หน่วย : บาท
งบรายรับ - รายจ่าย

- ร่าง -
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ความหมายของรายการย่อในงบการเงิน  
ของสมาคมการค้าและหอการค้า  

*********** 
1. งบดุล 

 
สินทรัพย์ 

 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
รายการเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่

ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่ก าหนด เช่น 
1.1 ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่กิจการมีอยู่ รวมทั้งเงินสดย่อย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ไปรษณีย์ 
1.2 เช็คท่ีถึงก าหนดช าระแต่ยังมิได้น าฝาก เช็คเดินทาง ดราฟต์ของธนาคาร 
1.3 เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ ทั้งนี้ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้น

ระยะเวลา (เงินฝากประจ า) รวมทั้ง บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืน  ซึ่งก าหนดให้แสดง
ไว้ในรายการที่ 2 และ 6 แล้ว 

รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนชั่วคราวที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในจ านวนที่ทราบได้และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อย หรือไม่มีนัยส าคัญ  

 
2. เงินลงทุนชั่วคราว  

หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่กิจการถือไว้ไม่เกิน 1 ปี เช่น เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้น
ระยะเวลา (เงินฝากประจ า) การถือตราสารหนี้หรือเข้าถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผู้
บริจาคหรือมอบแก่สมาคมการค้า/หอการค้า เป็นต้น 

 
3.  ลูกหนี้ค่าสมาชิก 

 หมายถึง เงินค้างช าระค่าธรรมเนียมสมาชิกหรือค่าบ ารุงสมาชิกของสมาคมการค้า/หอการค้า  
 

4.  ลูกหนี้อื่น  
ลูกหนี้อื่น หมายถึง สิทธิที่กิจการจะได้รับเงินสดหรือทรัพยากรหรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอ่ืนๆ เมื่อ

ถึงก าหนดช าระ เช่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรับ เงินทดรอง เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพ่ือเป็นสวัสดิการแก่
พนักงาน เป็นต้น  
 
 

สมาคมการค้า/หอการค้า  - ร่าง - 
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5. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  
 หมายถึง สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนใด นอกจากที่ก าหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1 ถึง 4 ทั้งนี้หาก

รายการใดมีสาระส าคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
6. เงินลงทุนระยะยาว 

 หมายถึง เงินลงทุนระยะยาวที่กิจการถือไว้เกิน 1 ปี เช่น เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้น
ระยะเวลา (เงินฝากประจ า) เป็นต้น 
 

7. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 
 หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารที่สมาคมการค้า/หอการค้ามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากกระแส

รายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจ า ที่มีภาระผูกพันไม่สามารถเบิกถอนได้ตามเงื่อนไขที่
ก าหนด เช่น เงินฝากธนาคารทีใ่ช้ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  

 
8. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน 

 หมายถึง เงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ให้เป็นสวัสดิการแก่สมาชิก พนักงาน ของสมาคมการค้า/หอการค้า 
รวมทั้งบุคคลอื่นใด ตามท่ีก าหนดในกฎหมาย 
 

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนที่กิจการมีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน โดยสมาคมการค้า/

หอการค้าคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลารายงาน  
 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีกายภาพ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สินทรัพย์ทางปัญญา เป็นต้น 
 

11.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
 หมายถึง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนใด นอกจากที่ก าหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 6 ถึง 10 ทั้งนี้หาก

รายการใดมีสาระส าคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก 
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หนี้สินและส่วนของทุนสะสม 
 

หนี้สินหมุนเวียน  
12.  เจ้าหนี้ 

หมายถึง เงินที่กิจการค้างช าระค่าสินค้าหรือบริการที่ซื้อมาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการหรือหารายได้ 
และตั๋วเงินจ่ายที่ออกให้เพ่ือช าระค่าสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ให้หมายรวมถึง เจ้าหนี้อ่ืน เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
รายได้รับล่วงหน้า เป็นต้น  
 

13. เงินกู้ยืมระยะสั้น  
 หมายถึง เงินกู้ยืมระยะสั้น รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอ่ืนใดนอกจากหนี้สินที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือ

บริการ ซึ่งก าหนดให้แสดงแล้วในข้อ 12 
 

14.  รายได้ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า 
 หมายถึง เงินที่สมาชิกจ่ายช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าบ ารุงสมาชิกล่วงหน้า 
 

15.  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 หมายถึง หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนใด นอกจากที่ก าหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 12 ถึง 14 ทั้งนี้หาก

รายการใดมีสาระส าคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก 
 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 

16. เงินกู้ยืมระยะยาว 
หมายถึง เงินกู้ยืมระยะยาว รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอ่ืนใดซึ่งถึงก าหนดช าระคืนเกินกว่าหนึ่งปีนับจาก

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
หมายถึง หนี้สินหรือประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่สมาคมการค้า/หอการค้าจ่ายเมื่อเลิก

จ้างพนักงานหรือพนักงานเกษียณอายุ 
 

18.  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 
 หมายถึง หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน นอกจากที่ก าหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 16 ถึง 17 ทั้งนี้หาก

รายการใดมีสาระส าคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก 
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ส่วนของทุนสะสม 
19. เงินทุนเริ่มแรก 

 หมายถึง เงินทุนที่สมาชิกหรือบุคคลอ่ืนมอบให้แก่สมาคมการค้า/หอการค้าเมื่อเริ่มจัดตั้งไม่ว่าจะเป็น
เงินสดหรือสินทรัพย์อ่ืนใดก็ตาม 

 
20.  รายรับสูง (ต่่า) กว่า รายจ่ายสะสม 

20.1 รายรับสูง (ต่่า) กว่า รายจ่ายสะสมยกมา 
หมายถึง รายรับสูง (ต่ า) กว่ารายจ่ายสะสมคงเหลือ ณ วันต้นงวด หากมีรายรับต่ ากว่า

รายจ่ายสะสมให้แสดงจ านวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ  
 

20.2 รายรับสูง (ต่่า) กว่า รายจ่ายประจ่าปี 
 หมายถึง รายรับสูง (ต่ า) กว่ารายจ่ายประจ าปี หากมีรายรับต่ ากว่ารายจ่ายให้แสดงจ านวน

เงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ  
 

21  ส่วนของทุนอ่ืน 
 หมายถึง ส่วนของทุนอ่ืน นอกจากที่ก าหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 19 และ 20 ทั้งนี้หากรายการใด

มีสาระส าคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก 
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2. งบรายรับ – รายจ่าย 
 

รายรับ  
1.  รายได้ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบ่ารุงสมาชิก 

 หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการรับช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าบ ารุงจากสมาชิกของสมาคมการค้า/
หอการค้า  

 
2.  รายได้จากการรับบริจาคหรือเงินอุดหนุน 

หมายถึง เงินหรือสินทรัพย์ที่สมาคมการค้า/หอการค้าได้รับบริจาคหรือรับมอบจากสมาชิก 
หน่วยงานภาครัฐ หรือบุคคลอื่นใด  

 
3.  ดอกเบี้ยรับ 

 หมายถึง ผลตอบแทนที่สมาคมการค้า/หอการค้าได้รับจากการฝากเงินในสถาบันการเงิน หรือการให้
กู้ยืมแก่พนักงาน (ถ้ามี) 

 
4.  รายได้อื่น 

 หมายถึง รายได้อ่ืนนอกเหนือจากที่แสดงไว้ในรายการที่ 1 ถึง 3 รวมถึง ผลก าไรอ่ืน เช่น ก าไรจาก
การจ าหน่ายทรัพย์สิน ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ทั้งนี้หากรายการใดมีสาระส าคัญให้แยกแสดง
ออกมาต่างหาก 

 
รายจ่าย  

5. เงินเดือนและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  
 หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ช่วยงานของสมาคม

การค้า/หอการค้า เช่น เงินเดือน ค่าแรง ค่าจ้าง เงินประกันสังคม สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น 
 

6. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าหน่าย 
หมายถึง การปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์

ของสินทรัพย์นั้ นๆ ในกรณีที่ เป็นสินทรัพย์ ไม่มี ตั วตนให้ ใช้ ค าว่ า  “ค่าตัดจ าหน่าย” แทนค าว่ า  
“ค่าเสื่อมราคา”  
 

7.  ค่าเช่า 
 หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเช่าสินทรัพย์ ได้แก่ ค่าเช่าอาคารสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ส านักงาน เป็นต้น 
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8.  ค่าสาธารณูปโภค 
หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าไฟฟ้า ค่า

โทรศัพท ์ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าน้ าประปา และค่าเดินทาง เป็นต้น 
 

9.  ค่าท่าบัญช ีและค่าสอบบัญชี 
 หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดท าบัญชี และการสอบบัญชีของสมาคมการค้า/หอการค้า 
 

10.  ค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน 
 หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่เกิดขึ้นโดยตรงกับสมาคมการค้า/หอการค้า เช่น ค่าใช้จ่ายใน

การจัดประชุม ค่าอบรมและสัมมนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
และค่าสมาชิกหอการค้าไทย เป็นต้น 

 
11.   ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่น นอกจากทีก่ าหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 5 – 10 รวมถึงผลขาดทุนอื่น เช่น 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ทั้งนี้หากรายการใดมีสาระส าคัญให้
แยกแสดงออกมาต่างหาก 

 
12.  รายรับสูง (ต่่า) กว่ารายจ่ายก่อนดอกเบี้ยจ่าย 

 หมายถึง รายรับสูง (ต่ า) กว่ารายจ่ายประจ าปี แต่ก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย หากมีรายรับต่ ากว่ารายจ่าย
ให้แสดงจ านวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ  

 
13.  ดอกเบี้ยจ่าย 

 หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการก่อหนี้สินของสมาคม/หอการค้า เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ 
และค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดจากการกู้ยืมเงิน เป็นต้น 

 
14.  รายรับสูง (ต่่า) กว่ารายจ่ายก่อนภาษีเงินได้ 

 หมายถึง รายรับสูง (ต่ า) กว่ารายจ่ายก่อนดอกเบี้ยจ่าย หักด้วยดอกเบี้ยจ่าย  หากมีรายรับต่ ากว่า
รายจ่ายให้แสดงจ านวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ  

 
15.  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 หมายถึง ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ช าระให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 



7 
 

16.  รายรับสูง (ต่่า) กว่ารายจ่าย สุทธิ 
หมายถึง รายรับสูง (ต่ า) กว่ารายจ่ายก่อนภาษีเงินได้ หักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หากมีรายรับต่ ากว่า

รายจ่ายให้แสดงจ านวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ  
 

 


