ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีร้ ะยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
สินค้าคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ - รอจาหน่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

2557

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)

3
4
5
6
7
8

65,080,057.42
3,948,092.39
231,877,004.84
57,883.50
223,302.56
237,633.47
301,423,974.18

36,527,217.58
987,298.30
266,947,125.63
179,664.69
241,548.37
244,046.73
305,126,901.30

9
10
11
12

450,541,343.74
12,161,149.87
1,269,629.16
13,556,430.53
477,528,553.30
778,952,527.48

479,231,013.35
6,234,291.61
15,922,551.41
501,387,856.37
806,514,757.67

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนีร้ ะยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หมายเหตุ

2557

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)

13
14

37,034,297.13
5,736,315.38
42,770,612.51
42,770,612.51
736,181,914.97

21,553,267.59
7,231,184.94
28,784,452.53
28,784,452.53
777,730,305.14

15
16

887,700,000.00
(151,518,085.03)
736,181,914.97

887,700,000.00
(109,969,694.86)
777,730,305.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี้

(นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์)
ผู้อ่านวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

(นายพงศ์วัฒนา เจริญมายุ)
ผู้ช่วยผู้อ่านวยการ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส่าหรับปีสิ้นสุดวันที 30 กันยายน 2557
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2555 - ตามทีรายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2555 - หลังการปรับปรุง
การเปลียนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส่าหรับปี 2556
การเปลี่ยนแปลงทีท่ าให้ทุนเพิม่ /ลด
รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
กาไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2556

ทุน
887,700,000.00
887,700,000.00
887,700,000.00

องค์ประกอบอืน
ของสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน
(87,543,907.78)
(87,543,907.78)
-

รายได้สูง/(ต่า) กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม

(22,425,787.08)
(109,969,694.86)

-

รวมสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน
800,156,092.22
800,156,092.22
(22,425,787.08)
777,730,305.14

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส่าหรับปีสิ้นสุดวันที 30 กันยายน 2557
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2556 - ตามทีรายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2556 - หลังการปรับปรุง
การเปลียนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส่าหรับปี 2557
การเปลี่ยนแปลงทีท่ าให้ทุนเพิม่ /ลด
รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
กาไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2557

887,700,000.00
887,700,000.00

องค์ประกอบอืน
ของสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน
(109,969,694.86)
(109,969,694.86)
-

887,700,000.00

(41,548,390.17)
(151,518,085.03)

ทุน

รายได้สูง/(ต่า) กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม

-

รวมสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน
777,730,305.14
777,730,305.14
(41,548,390.17)
736,181,914.97

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการด่าเนินงานทางการเงิน
ส่าหรับปีสนิ้ สุดวันที 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน

17
18

19
20
21
22
23
24
25
26

รายได้ (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

2557

(หน่วย : บาท)
2556
(ปรับปรุงใหม่)

351,906,300.00
2,093,115.75
14,930,967.77
368,930,383.52

335,678,900.00
1,461,797.60
10,940,947.83
348,081,645.43

40,775,767.54
2,330,875.00
33,158,055.96
631,216.70
14,055,555.29
50,142,595.99
268,261,094.29
1,123,612.92
410,478,773.69
(41,548,390.17)
-

36,357,401.83
2,286,500.00
29,345,043.91
738,597.48
13,306,786.35
46,718,990.89
241,685,970.84
68,141.21
370,507,432.51
(22,425,787.08)
-

(41,548,390.17)

(22,425,787.08)

ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
รายได้ต่ากว่าค่าใช้จา่ ยสุทธิ
ปรับกระทบเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด่าเนินงาน
ค่าเสือมราคา
ค่าตัดจ่าหน่าย
หนีส้ งสัยจะสูญ
หนีส้ ญ
ู
(ก่าไร) ขาดทุนจากการจ่าหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้า
ลูกหนี้ (เพิมขึ้น)
รายได้ค้างรับลดลง (เพิมขึ้น)
สินค้าคงเหลือ ลดลง
วัสดุคงเหลือลดลง (เพิมขึ้น)
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน (เพิมขึ้น) ลดลง
เจ้าหนี้ เพิมขึ้น (ลดลง)
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย เพิมขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก เพิมขึ้น (ลดลง)
ปรับปรุงสินทรัพย์ต่ากว่าเกณฑ์เป็นค่าใช้จา่ ย
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับการจากขายสินทรัพย์
เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้างอาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายในงานระหว่างก่อสร้างสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง (เพิมขึ้น)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน เพิมขึ้น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)

(41,548,390.17)

(22,425,787.08)

48,584,606.25
1,557,989.74
(739,246.00)
739,246.00
1,003,165.27
84,285.94
(460,544.00)
(2,500,250.09)
37,495.25
18,245.81
6,413.26
13,822,114.79
1,658,914.75
(1,494,869.56)
20,769,177.24

45,577,633.25
1,141,357.64
(80,757.00)
130,202.01
(372,105.00)
3,009,754.53
44,538.83
(84,506.35)
(7,065,299.92)
(16,130,472.95)
2,414,227.20
16,948.80
6,175,733.96

(18,519,338.45)
305,608.26
(1,587,880.00)
(6,907,690.00)
(577,158.00)
35,070,120.79
7,783,662.60
28,552,839.84
36,527,217.58
65,080,057.42

(3,603,203.30)
80,766.00
(8,740,719.58)
(3,386,365.90)
3,882,424.92
(866,500.00)
(12,633,597.86)
(6,457,863.90)
42,985,081.48
36,527,217.58

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รายการ
งบสุทธิ
การสารองเงิน
ใบสั่งซือ้ /สัญญา
เบิกจ่าย
แผนงบประมาณ
351,906,300.00
งบบุคลากร
38,716,697.60
38,716,697.60
งบดาเนินงาน
50,729,761.56
3,407,234.81
3,303,923.81
46,809,392.88
งบลงทุน
7,110,000.00
1,346,702.00
1,346,702.00
5,682,754.00
งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)
115,349,840.84
16,688,416.68
16,688,416.68
98,442,403.68
งบรายจ่ายอื่น (เงินสนับสนุน)
140,000,000.00
9,395,959.20
9,395,959.20 130,447,989.80
รวม
351,906,300.00
30,838,312.69 30,735,001.69 320,099,237.96
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)
รายการ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
แผนงบประมาณ
35,855,909.56
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
3,962,155.56
3,961,652.56
503.00
งบลงทุน
5,000,000.00
4,868,500.00
131,500.00
งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)
26,893,754.00
26,067,474.29
826,279.71
งบรายจ่ายอื่น (เงินสนับสนุน)
รวม
35,855,909.56
34,897,626.85
958,282.71

คงเหลือ

513,133.87
80,544.00
219,020.48
156,051.00
968,749.35

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รายการ
งบสุทธิ
การสารองเงิน
ใบสั่งซือ้ /สัญญา
แผนงบประมาณ
3,356,789,000.00
งบบุคลากร
34,893,401.78
งบดาเนินงาน
51,385,498.22
3,962,155.56
3,949,155.56
งบลงทุน
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)
104,400,000.00
26,893,754.00
26,893,754.00
งบรายจ่ายอื่น (เงินสนับสนุน)
140,000,000.00
รวม

335,678,900.00

35,855,909.56

35,842,909.56

เบิกจ่าย

คงเหลือ

34,893,401.78
42,342,855.17
74,762,215.15
140,000,000.00

5,080,487.49
2,744,030.85
-

291,998,472.10

7,824,518.34

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เงินกันเหลื่อมปี 2555 เบิกจ่ายปี 2556)
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)
รายการ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
แผนงบประมาณ
43,242,980.81
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
9,269,213.23
8,498,431.84
770,781.39
งบลงทุน
3,100,971.80
3,100,971.80
งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)
30,872,795.78
28,836,800.72
2,035,995.06
งบรายจ่ายอื่น (เงินสนับสนุน)
รวม

43,242,980.81

40,436,204.36

2,806,776.45

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เงินกันเหลื่อมปี 2554 เบิกจ่ายปี 2556)
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)
รายการ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
แผนงบประมาณ
15,155,000.00
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
15,100,000.00
15,083,794.08
16,205.92
งบลงทุน
งบอุดหนุน (งบยุทธศาสตร์)
55,000.00
55,000.00
งบรายจ่ายอื่น (เงินสนับสนุน)
รวม

15,155,000.00

15,138,794.08

16,205.92
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ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
1. ข้อมูลทั่วไป
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ศ.ศ.ป.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 2546 ตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
ศิ ล ปหั ต ถกรรมพื้ น บ้ า น ตามโครงการส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ศู นย์ ส่ งเสริ มศิ ลปาชี พระหว่ างประเทศ (องค์ การมหาชน) ตั้ งอยู่ ที่ 59 หมู่ ที่ 4 ต าบลช้ างใหญ่
อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
2. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
2.1 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิ น นี้ จั ด ท าขึ้ น ตามมาตรฐานและนโยบายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ที่ ก ระทรวงการคลั ง
ประกาศใช้ ซึ่ ง รวมถึ ง หลั ก การและนโยบายบั ญ ชี ส าหรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การนาเสนองบ
การเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
2.2 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่
ในระหว่างปีปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่
ดังนี้
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2556
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบั ญชีภาครั ฐฉบั บใหม่ ข้างต้น กาหนดให้ หน่ วยงานจั ดทางบแสดงการเปลี่ ยนแปลง
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นปีแรกในการนาเสนองบการเงินของหน่วยงานแต่ยังไม่ต้องแสดง
งบการเงินเปรียบเทียบในปีแรกที่เริ่มถือปฏบัติตามมาตรฐานฉบับนี้
2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ เงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่อง ซึ่งมีระยะเวลาครบกาหนดภายใน 3 เดือน
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2.4 ลูกหนี้
ลู ก หนี้ ค่ า เช่ า และบริ ก าร แสดงด้ ว ยมู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ
พิ จ ารณาจากลู ก หนี้ ที่ ค าดว่ า จะเรี ย กเก็ บ เงิ น ไม่ ไ ด้ แ บบรายตั ว ซึ่ ง มี ย อดค้ า งช าระตั้ ง แต่ 3 เดื อ นขึ้ น ไป
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคานวณจากจานวนหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นงวดในอัตราร้อยละร้อยและหยุดรับรู้รายได้สาหรับ
ลูกหนี้รายนั้น หนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานในงบกาไรขาดทุน
ลูกหนี้หน่วยงานของรัฐและลูกหนี้เงินยืม แสดงด้วยมูลค่าตามบัญชี โดยไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การแสดงรายการลู ก หนี้ ค่ า เช่ า และบริ ก าร ให้ เ ปิ ด เผยจ านวนค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ
เป็นรายการหักจากลูกหนี้ค่าเช่าและบริการไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2.5 เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้นประกอบด้วยเงินฝากประจาและตั๋วแลกเงิน ที่ฝากไว้กับสถาบันการเงิน
โดยมีเงื่อนไขการฝาก ที่มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
2.6 ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อจาหน่ายแสดงมูลค่าด้วยราคาทุนที่ได้ม าหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่า
จะได้รับแล้วแต่ร าคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนคานวณตามเกณฑ์ ถัวเฉลี่ยถ่ว งน้าหนัก ผลต่างระหว่างราคาทุน
กับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ รับรู้เป็นกาไรหรือขาดทุนจากการตีราคาผลิตภัณฑ์ฯ ในงวดที่เกิด
2.7 ผลิตภัณฑ์ที่มีไว้เพื่อจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทยแสดงมูลค่าด้วยราคาทุนคานวณตามเกณฑ์เฉพาะเจาะจง
2.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่ อ มราคา
คานวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุ ก ารใช้ ง านโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
ประเภทของสินทรัพย์
อาคารและค่าตกแต่ง
อุปกรณ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าตกแต่งอาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม

ประมาณการ
อายุการใช้งาน (ปี)
20
8
8
5
5
3
2
5
5
2

อัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี
(ร้อยละ)
5
12.5
12.5
20
20
33.33
50
20
20
50

สาหรับครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่ากว่า 5,000 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจานวน
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2.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าตัดจาหน่ายคานวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
ประเภทของสินทรัพย์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์
ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi

ประมาณการ
อายุการใช้งาน (ปี)
10
5
10

อัตราค่าตัดจาหน่ายต่อปี
(ร้อยละ)
10
20
10

ศ.ศ.ป. ไม่รับรู้ลิขสิทธิ์ที่ได้รับการจดแจ้งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เนื่องจากไม่มีนโยบายที่จะใช้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต จึงได้จัดทาทะเบียนคุมลิขสิทธิ์ไว้ และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจานวน
2.10 เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย
เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย แสดงรายการด้วยจานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ตามจานวน
ทีไ่ ด้รับจากการจาหน่ายสินค้ารับฝากขาย
2.11 การรับรู้รายได้
(1) รายได้จากเงินงบประมาณ รับรู้เมื่อได้รับเงิน กรณีที่ได้รับเงินงบประมาณในลักษณะที่ไม่มี
ตัวเงินผ่านมือ แต่เป็นการเบิกหักผลักส่งหรือเป็นการจ่ายตรงจากรัฐบาลให้กับผู้มีสิทธิรับเงินจะรับรู้เป็นรายได้
เมื่อได้รับหลักฐานแจ้งการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว
(2) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รับรู้เมื่อได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อหรือผู้ใช้แล้ว
(3) รายได้จากเงินช่วยเหลือและรายได้จากการรับบริจาค รับรู้เมื่อได้รับเงินกรณี
- เงินที่ได้รับไม่ระบุวัตถุประสงค์ ให้รับรู้เป็นรายได้ทั้งจานวน
- เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์ ให้ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนค่าใช้จ่าย
- สินทรัพย์ที่ได้รับซึ่งให้ประโยชน์แก่หน่วยงานมากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี ให้ทยอย
รับรู้รายได้ตามมูลค่าของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับ
- สินทรัพย์ที่ได้รับซึ่งให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายในรอบระยะเวลาบัญชี หรือมีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุด หรือต่อกลุ่ม ต่ากว่า 5,000 บาท ให้รับรู้เป็นรายได้ทั้งจานวน
(4) รายได้ดอกเบี้ย จะรับรู้เมื่อเกิดรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของระยะเวลา
(5) รายได้อื่น นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น จะรับรู้เมื่อเข้าเกณฑ์การรับรู้รายได้
2.12 กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
ศ.ศ.ป. และพนักงานของ ศ.ศ.ป. ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้น โดยการเข้าร่วม
“กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เพื่อเป็น
สวัสดิการให้แก่พนักงาน โดยพนักงานของ ศ.ศ.ป. ที่เป็นสมาชิกจะต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน สารองเลี้ยงชีพ
ในอัตราร้อยละ 3-7 ของเงินเดือน โดยยินยอมให้ ศ.ศ.ป. หักเงินจากเงินเดือนส่งเข้ากองทุนฯ ทุกเดือน ศ.ศ.ป.
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ด้วยจานวนเดียวกันในอัตราร้อยละ 3-7 ของเงินเดือนของสมาชิกแต่ละราย โดยรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายบุคคลากร
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2.13 กองทุนสวัสดิการ ศ.ศ.ป.
ศ.ศ.ป. ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ ศ.ศ.ป. สาหรับใช้จ่ายในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
ของสวัสดิการ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ว่าด้วยการจัดสวัส ดิการภายในศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2556 โดยให้หักเงินรายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน
และค่าบริการในการดาเนินการของ ศ.ศ.ป. เพื่อนาส่งเข้ากองทุนสวัสดิการ ศ.ศ.ป. ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60
ของเงินรายได้ที่ได้รับ ก่อนนาส่ง หน่วยงานการเงิน ซึ่งตามมติคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 110-6/2556
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 วาระที่ 3.1 เห็นชอบให้หักเงินรายได้ในอัตราร้อยละ 60 ในช่วง 3 ปีแรก นับตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
ศ.ศ.ป. ได้ยกเลิกการหักรายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าบารุง และค่าบริการในการดาเนินการ
ของ ศ.ศ.ป. ในอัตราร้อยละ 60 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ครั้งที่ 125-9/2557 เมื่อวันที่ 22
กั น ยายน 2557 วาระที่ 3.4 เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ที่ ม าของเงิ น รายได้ ก องทุ น สวั ส ดิ ก ารจากรายได้ ป ระเภท
ค่าธรรมเนี ย ม ค่าบ ารุ ง และค่าบริ การในการดาเนินการการของ ศ.ศ.ป. ส่ ว นเงินรายได้ที่หั กไว้ เดิมกองทุ น
สวัสดิการ ศ.ศ.ป. ได้นาส่งคืนเป็นทุนของ ศ.ศ.ป.

3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
2557
เงินสด
255,533.00
เช็คในมือ
235,024.00
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากกระแสรายวัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 574-300819-7
891,946.07
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 150-019837-4
52,175,716.23
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 150-021653-4
114,211.86
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 574-257797-3 7,941,286.89
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 574-276221-9 3,162,445.87
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 129-2-11384-0
65,243.73
เงินฝากประจา 3 เดือน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 150-2-01251-0
210,594.98
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 574-1-13664-3
28,054.79
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
65,080,057.42

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)
119,150.00
29,094.00

1,660,725.32
26,431,813.62
31,601.47
6,014,325.15
2,159,808.98
65,162.25
15,536.79
36,527,217.58
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4. ลูกหนี้ระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
รวม
ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ-บุคคลภายนอก
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ-บุคคลภายนอก (สุทธิ)
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

2557

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)

1,127,465.00
8,683.16
2,772,650.23
3,908,798.39
39,294.00
39,294.00
3,948,092.39

682,500.00
8,683.16
272,400.14
963,583.30
762,961.00
(739,246.00)
23,715.00
987,298.30

ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ- บุคคลภายนอก ในงวดปี 2557 ได้มีการจาหน่ายหนี้สูญตามระเบียบคณะ
กรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจาหน่ายหนี้สูญ พ.ศ. 2556 ตามหนังสือที่ ผช 379/2556 ลง
วั น ที่ 24 มี น าคม 2557 จ านวน 739,246 บาท ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2557 ลู ก หนี้ ค่ า เช่ า และ
บริการ- บุคคลภายนอก มียอดคงเหลือ จานวน 39,294.00 บาท ในจานวนดังกล่าวเป็นลูกหนี้ที่มียอดค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 34-10/2549 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 วาระที่ 4.4 ที่ เห็นชอบให้ปฏิบัติตามนโยบายบัญชีภาครัฐ
ข้อ 6.13 สาหรับลูกหนี้ที่ค้างชาระเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป
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5. เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2557

2556
(ปรับปรุงใหม่)

ประเภท 5 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เลขที่ 343-2-04685-8
ประเภท 10 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เลขที่ 343-2-04685-8
ประเภท 11 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เลขที่ 343-2-04685-8
ประเภท 12 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เลขที่ 343-2-04685-8
ประเภท 5 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 574-1-13664-3
ประเภท 8 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 574-1-13664-3
ประเภท 10 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 574-1-13664-3
รวม

17,435,205.82
152,202,904.14
21,828,100.36
40,410,794.52
231,877,004.84

49,520,696.21
73,839,157.52
24,982,585.78
16,590,929.64
41,906,560.73
60,107,195.75
266,947,125.63

6. สินค้าคงเหลือ

ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อจาหน่าย
สินค้าคงเหลือ
รวมสินค้าคงเหลือ-ทุน
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
รวมสินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2557

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)

57,883.50
57,883.50
57,883.50

309,866.70
309,866.70
(130,202.01)
179,664.69

ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อจาหน่าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากโครงการต่างๆ โดยการดาเนินการ
จัดหาด้วยวิธีการจ้างเหมาตามระเบียบศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ซึ่ ง ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารครั้ ง ที่ 51-4/2551
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 วาระ 3.3 เห็นชอบมิให้ ศ.ศ.ป. มีการจัดหาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเพิ่มเติม และ
ผลิตภัณฑ์คงเหลือให้จาหน่ายต่อไปจนหมด เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ มาตรา 7 และ 8 (3) ศ.ศ.ป. ได้จาหน่ายผลิตภัณฑ์คงเหลือหมดในงวดปี
2557 ซึ่งในระหว่างปีได้มีการปรับ ปรุงค่าเผื่อจากการตีราคาสินค้าลดลง 2 ครั้ง ตามหนังสือที่ สต 433/2556
ลงวันที่ 21 พฤศจิการยน 2556 จานวน 55,372.56 บาท และ ตามหนังสือ สต 053/2557 ลงวันที่ 17 มีนาคม
2557 จานวน 28,913.38 บาท รวมเป็นเงิน 84,285.94 บาท
สิ น ค้ าคงเหลื อ (ผ้ าฝ้ าย) เป็ นสิ นค้ า ที่ ได้ รั บโอนมาจากกองทุ นสวั สดิ การ ศ.ศ.ป. ตามหนั งสื อ
กส 042/2557 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 จานวน 57,883.50 บาท โดยกองทุนสวัสดิการได้นาส่งคืนเป็นทุนของ
ศ.ศ.ป. และจะนาส่งรายได้จากการจาหน่ายสินค้าให้ ศ.ศ.ป.
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7. วัสดุคงเหลือ ประกอบด้วย
2557

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)

วัสดุคงเหลือ
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัสดุ
วัสดุคงเหลือ-สุทธิ

223,302.56
223,302.56

241,548.37
241,548.37

2557

หน่วย : บาท
2556

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

(ปรับปรุงใหม่)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจาสัญญา
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
รวม

227,776.31
7,000.00
2,857.16
237,633.47

234,682.78
7,000.00
2,363.95
244,046.73
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9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ประกอบด้วย
ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2557

หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2556
(ปรับปรุงใหม่)

9.1 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ราคาทุนที่ได้มา
อาคาร
อาคาร(ค่าตกแต่ง)
ค่าตกแต่งอาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
รวม

657,746,317.17
156,691,780.00
25,292,528.17
371,806.00
840,102,431.34

657,746,317.17
156,691,780.00
25,058,641.87
810,000.00
840,306,739.04

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
อาคาร(ค่าตกแต่ง)
ค่าตกแต่งอาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
รวม
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ

(324,966,900.75)
(78,340,494.52)
(4,606,014.87)
(37,084.79)
(407,950,494.93)
432,151,936.41

(292,079,584.90)
(70,505,905.52)
(11,899,322.16)
(809,999.00)
(375,294,811.58)
465,011,927.46

1,579,374.89
31,669,449.65
2,914,250.00
40,183,142.06
14,485,636.87
3,761,209.00
11,292,596.58
105,885,659.05

2,116,794.89
60,684,901.24
2,914,250.00
43,497,823.92
16,240,728.19
3,779,448.00
37,328,593.92
166,562,540.16

9.2 อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ
ราคาทุนที่ได้มา
อุปกรณ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม
รวม
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ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2557
ค่าเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม
รวม
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ-สุทธิ

9.3 งานระหว่างก่อสร้าง
งานระหว่างก่อสร้างอาคาร
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2556

(1,395,589.18)
(24,980,306.07)
(2,718,959.33)
(34,319,204.87)
(13,040,023.27)
(3,755,444.33)
(8,874,604.67)

(1,896,197.38)
(53,250,769.88)
(2,454,959.33)
(40,656,994.39)
(15,039,402.24)
(3,768,007.83)
(37,132,123.22)

(89,084,131.72)
16,801,527.33

(154,198,454.27)
12,364,085.89

1,587,880.00

1,855,000.00

450,541,343.74

479,231,013.35
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2556

ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2557
ราคาทุนที่ได้มา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์
ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi
รวม
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์
ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi
รวม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

15,327,132.76
2,560,500.00
3,068,118.00
20,955,750.76

8,544,632.76
2,560,500.00
2,942,928.00
14,048,060.76

(5,487,925.07)
(1,568,645.95)
(2,315,187.87)
(9,371,758.89)
11,583,991.87

(4,490,468.25)
(1,302,645.95)
(2,020,654.95)
(7,813,769.15)
6,234,291.61

งานระหว่างก่อสร้าง
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

577,158.00
12,161,149.87

6,234,291.61

11. สินทรัพย์ – รอจาหน่าย

ประกอบด้วย
2557

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รอจาหน่าย – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นรอจาหน่าย
รวม

33,439.67
1,236,189.49
1,269,629.16

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)
-
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11.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – รอจาหน่าย
ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2557
ราคาทุนที่ได้มา
อุปกรณ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม
รวม

489,475.00
28,636,930.00
7,471,945.00
1,745,889.29
8,648,627.60
46,992,866.89

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม

(489,473.00)
(28,604,087.33)
(7,471,924.00)
(1,745,850.29)
(8,648,092.60)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รอจาหน่าย -สุทธิ

(46,959,427.22)
33,439.67

หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2556
(ปรับปรุงใหม่)
-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์- รอจาหน่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จานวน 1,297 รายการ ราคา
ทุนที่ได้มาเป็นเงินทั้งสิ้น 46,992,866.89 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นเงิน 46,959,427.22 บาท ราคาตามบัญชี
คงเหลือ 33,439.67 บาท เป็นทรัพย์สินตามรายงานการตรวจนับพัสดุประจาปี เพื่อรอการจาหน่ายตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่3) พ.ศ.
2556 ซึ่งเกิดจากการตรวจนับพัสดุประจาปีงบประมาณ 2556 จานวน 19 รายการ ราคาทุนที่ได้มาเป็นเงิน
799,074.00 บาท ราคาตามบัญชี 19 บาท และจากการตรวจนับพัสดุประจาปีงบประมาณ 2557 จานวน
1,278 รายการ ราคาทุนที่ได้มาเป็นเงิน 46,193,792.89 บาท ราคาตามบัญชี 33,420.67 บาท ตามหนังสือ
ผช.1510/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้
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รายละเอียด
ปีงบประมาณ 2556
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ทรัพย์สินจากกิจกรรม
รวม
ปีงบประมาณ 2557
อุปกรณ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวน
(รายการ)

ราคาทุน

ค่าเสื่อมราคาสะสม

หน่วย : บาท
ราคาตามบัญชี

7
7
5
19

215,360.00
248,105.00
335,609.00
799,074.00

215,353.00
248,098.00
335,604.00
799,055.00

7.00
7.00
5.00
19.00

2
693
21
32
530
1,278
1,297

489,475.00
28,421,570.00
7,471,945.00
1,497,784.29
8,313,018.60
46,193,792.89
46,992,866.89

489,473.00
28,388,734.33
7,471,924.00
1,497,752.29
8,312,488.60
46,160,372.22
46,959,427.22

2.00
32,835.67
21.00
32.00
530.00
33,420.67
33,439.67

11.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – รอจาหน่าย ประกอบด้วย
2557
สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง
สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม
รวม

747,389.49
488,800.00
1,236,189.49

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)
-

สิ น ทรั พย์ ไม่ห มุน เวีย นอื่น รอจาหน่ าย – สิ น ทรัพย์โ ครงการตกแต่งจั ดแสดง เป็น การปรับปรุ ง
รายการทรัพย์สินเพื่อรอการจาหน่ายตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2556 จานวน 275 รายการ เป็นเงิน 747,389.49 บาท
ตามรายงานการตรวจนั บ พั ส ดุ ป ระจ าปี ง บประมาณ 2557 ตาม หนั ง สื อ ผช.1510/2557 ลงวั น ที่
18 พฤศจิกายน 2557
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นรอจาหน่าย – สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม เป็นการปรับปรุงรายการทรัพย์สิน
เพื่อรอการจาหน่ายตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2556 จานวน 88 รายการ เป็นเงิน 488,800.00 บาท ตามรายงานการตรวจ
นับพัสดุประจาปีงบประมาณ 2557 ตามหนังสือ ผช.1510/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
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12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
2557
สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทยที่มีไว้เพื่อจัดแสดง
สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม
รวม

2,084,065.65
3,740,780.00
7,731,584.88
13,556,430.53

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)
3,938,833.54
3,740,780.00
8,242,937.87
15,922,551.41

12.1 สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง จานวน 2,084,065.65 บาท เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการจัด
แสดงและตกแต่งภายในหอนิ ทรรศการโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจาหน่า ย ในงวดปี 2557 ลดลงจานวน
1,854,767.89 บาท ซึ่งเกิดจากการดาเนินการดังนี้
- ดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินจากการตรวจนับพัสดุประจาปีงบประมาณ 2556 ตามระเบียบ
คณะกรรมการบริ ห ารศูน ย์ ส่ งเสริ มศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัส ดุ (ฉบับที่3)
พ.ศ. 2556 จานวน 1,064,479.26 บาท
- ปรับปรุงรายการทรัพย์สินเพื่อรอการจาหน่ายตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2556 จานวน 275 รายการ
เป็ น เงิ น 747,389.49 บาท และปรั บ ปรุ ง รายการทะเบี ย นสิ น ทรั พ ย์ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง จ านวน 2 รายการ
เป็ น เงิ น 42,899.14 บาท ตามรายงานการตรวจนั บ พั ส ดุ ป ระจ าปี ง บประมาณ 2557 ตามหนั ง สื อ
ผช.1510/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
12.2 ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทยที่มีไว้เพื่อจัดแสดง ประกอบด้วย
2557

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)

ผลิตภัณฑ์งานหอเครื่องทองไทย - ทองเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์งานหอเครื่องทองไทย - ทองสุโขทัย
รวม

2,374,980.00
1,365,800.00
3,740,780.00

2,374,980.00
1,365,800.00
3,740,780.00

ผลิตภัณฑ์งานหอเครื่องทองไทย-ทองเพชรบุรี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเงินทุนหมุนเวียนที่ ศ.ศ.ป.
จ่ายเงินให้กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาผลิตภัณฑ์ นามาแสดงในห อ
เครื่องทองไทยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 19-9/2548 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 โดยมีมติ
อนุมัติเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่เกิน 4.50 ล้านบาท
ผลิ ตภัณฑ์งานหอเครื่ องทองไทย-ทองสุ โขทัย เป็นผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จาก ศ.ศ.ป. ให้ เงินสนับสนุนกับ
กาญจนาภิเษกวิ ทยาลัย ช่างทองหลวง ในระหว่างปี 2549 เพื่อจัดทาโครงการพัฒนาและสร้างงานหัตถกรรม
เครื่องทองสุโขทัยและการรวบรวมภูมิปัญญาเชิงช่างสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ตามสัญญาเลขที่ 34/2548
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 วงเงิน 2,910,000 บาท
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12.3 สิน ทรั พ ย์ ท างวั ฒ นธรรม จ านวน 7,731,584.88 บาท เป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มี ไ ว้ เ พื่ อ การตกแต่ ง
จั ด แสดงภายในหอนิ ท รรศการ โดยไม่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การจ าหน่ า ย ในงวดปี 2557 ลดลงจ านวน
511,352.99 บาท ซึ่งเกิดจากการดาเนินการดังนี้
- ดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินจากการตรวจนับพัสดุประจาปีงบประมาณ 2556 ตามระเบียบ
คณะกรรมการบริ ห ารศูน ย์ ส่ งเสริ มศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัส ดุ (ฉบั บที่3)
พ.ศ. 2556 จานวน 22,552.99 บาท
- ปรับปรุงรายการทรัพย์สินเพื่อรอการจาหน่ายตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 จานวน 88 รายการ เป็นเงิน
488,800.00 บาท ตามรายงานการตรวจนับพัสดุประจาปีงบประมาณ 2557 ตามหนังสือ ผช.1510/2557
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
13. เจ้าหนี้ระยะสั้น

ประกอบด้วย

เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ
เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย
เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ-บุคคลภายนอก
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ
เจ้าหนี้-เงินสารองจ่ายโดยเจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป.
ค่าจ้างบริการค้างจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย
รวม

2557

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)

20,063,843.77
1,208,379.70
188,100.00
701,550.00
2,610.99
13,327,441.02
1,292,371.65
250,000.00
37,034,297.13

5,385,553.27
555,531.30
651,965.40
1,740,000.00
9,319.70
11,881,483.97
1,129,413.95
200,000.00
21,553,267.59

เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จานวน 20,063,843.77 บาท เป็นภาระผูกพัน
ที่เกิดจากสัญญาจ้างดาเนินงาน ระหว่าง ศ.ศ.ป. กับหน่วยงานภายนอกที่เป็นนิติบุคคล
เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย เป็นภาระผูกพันที่เกิดจากการจาหน่ายสินค้ารับฝากขายของผู้ประกอบการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ราคาจาหน่ายสินค้า
รับฝากขายเท่ากับราคาต้นทุนสินค้าฝากขาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มียอดคงเหลือจานวน 1,208,379.70 บาท
ในจ านวนดั ง กล่ า วเป็ น เจ้ า หนี้ สิ น ค้ า รั บ ฝากขายที่ มี ย อดค้ า งช าระตั้ ง แต่ ปี 2549-2552 จ านวน 14 ราย
เป็นเงิน 69,567 บาท ประกอบด้วยเจ้าหนี้สิ นค้าฝากขายปี 2549 จานวน 3 รายเป็นเงิน 32,707.00 บาท
ปี 2550 จานวน 10 รายเป็นเงิน 36,360 บาท และปี 2552 จานวน 1 รายเป็นเงิน 500.00 บาท ซึ่ง ศ.ศ.ป. อยู่
ระหว่างการดาเนินการตรวจสอบเพื่อส่งคืนเงินแก่เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย
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14. เงินรับฝากระยะสั้น

ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เงินรับฝากอื่น
เงินประกันสัญญา-สัญญาดาเนินการ
เงินประกันสัญญา-ค้าประกันการเช่า
เงินประกันผลงาน
รวม

2557

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)

558,699.30
9,252.08
4,857,825.00
200,039.00
110,500.00
5,736,315.38

335,936.98
4,522,395.00
202,631.00
2,170,221.96
7,231,184.94

15. ทุน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 กระทรวงพาณิชย์ได้โอนอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชี พ ระหว่ า งประเทศ
พร้อมรายละเอี ย ดการตกแต่ ง อาคาร รวมมู ล ค่ า 887,700,000 บาท ให้ เ ป็ น ทุ น ประเดิ ม ของ ศ.ศ.ป.
ประกอบด้วยสินทรัพย์ถาวร 880,436,926.50 บาท และครุ ภั ณ ฑ์ ต่ากว่ า เกณฑ์ 7,263,073.50 บาท

16. รายได้ สู ง (ต่า) กว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยสะสม
2557
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
บวก รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

(109,969,694.86)
(41,505,491.03)
(151,475,185.89)

หน่ ว ย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)
(87,543,907.78)
(22,425,787.08)
(109,969,694.86)
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17. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ประกอบด้วย
2557
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากค่าเช่าอาคารพระมิ่งมงคล และอาคารตลาด
รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค
รวม

95,378.75
1,278,946.00
718,791.00
2,093,115.75

18. รายได้อื่น ประกอบด้วย
2557
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน
รายได้ค่าปรับ
รายได้อื่น ๆ
รวม

13,096,700.37
163,303.27
1,670,964.13
14,930,967.77

19. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย
2557
เงินเดือน
36,314,038.52
ค่าตอบแทนรายเดือน
685,800.00
ค่าล่วงเวลา
155,350.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
1,022,832.33
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1,576,559.08
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ศ.ศ.ป.
1,021,187.61
รวม
40,775,767.54

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)
32,783.60
1,295,652.00
133,362.00
1,461,797.60

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)
8,816,460.42
1,149,975.14
974,512.27
10,940,947.83

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)
32,814,520.85
644,000.00
123,671.00
1,053,605.37
1,434,880.93
286,723.68
36,357,401.83
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20. ค่าตอบแทน ประกอบด้วย
2557
ค่าเบี้ยประชุม
รวม

2,330,875.00
2,330,875.00

21. ค่าใช้สอย ประกอบด้วย
2557
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าเช่าสินทรัพย์
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
ค่าจ้างบริการ-ดูแลอาคาร
ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาและจัดสวน
ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาความสะอาด
ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างบริการหน่วยงานภายนอก
ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นภายนอก
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่ารับรองและพิธีการ
ค่าตรวจสอบบัญชี
ค่าครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์
ค่าวารสาร สิ่งพิมพ์
ค่าแก๊สและน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่น
รวม

4,700,228.85
452,190.00
2,633,696.44
3,267,355.04
1,320,000.00
4,651,786.16
4,433,529.00
5,979,111.23
21,383.31
32,400.00
2,260,000.00
264,644.80
199,649.15
300,000.00
496,344.92
11,660.00
264,530.10
367,859.96
1,488,687.00
13,000.00
33,158,055.96

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)
2,286,500.00
2,286,500.00
หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)
99,8000.00
1,489,786.17
452,190.00
2,899,540.58
3,826,822.86
1,320,000.00
4,496,231.41
5,649,833.36
4,977,338.19
9,688.78
33,600.00
868,000.00
259,923.73
1,016,984.63
200,000.00
139,468.80
9,910.00
305,700.30
215,864.09
1,057,414.15
16,946.86
29,345,043.91
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22. ค่าวัสดุ

95,378.75
95,378.75

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)
44,538.83
44,538.83

241,548.37
517,592.14
759,140.51
223,302.56
535,837.95
631,216.70

197,039.44
738,567.58
935,607.02
241,548.37
694,058.65
738,597.48

2557
ต้นทุนขาย (สินค้า ศ.ศ.ป.)
รวม
ค่าวัสดุ (วัสดุสานักงาน)
วัสดุคงเหลือยกมา
บวก ซื้อเพิ่มระหว่างงวด
หัก วัสดุคงเหลือปลายงวด
ค่าวัสดุใช้ไป
รวมค่าวัสดุ

23. ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย
2557
ค่าไฟฟ้า
ค่าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
ค่าสาธารณูปโภคอื่น
รวม

10,700,728.05
856,627.61
658,211.67
1,793,796.96
34,191.00
12,000.00
14,055,555.29

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)
10,112,869.66
750,874.70
586,333.23
1,799,354.76
45,354.00
12,000.00
13,306,786.35
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24. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

ประกอบด้วย
2557

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)

ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร
อาคารสานักงาน
อาคาร (ค่าตกแต่ง)
ค่าตกแต่งอาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์
อุปกรณ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม
รวมค่าเสื่อมราคา

32,887,315.85
7,834,589.00
3,797,515.72
36,806.80

32,846,016.89
7,829,193.52
1,410,963.40
-

37,084.79
1,113,292.52
264,000.00
1,134,134.48
826,791.80
5,674.50
647,400.79
48,584,606.25

37,179.23
523,532.77
263,818.19
385,892.60
1,234,246.63
108.83
1,046,681.19
45,577,633.25

ค่าตัดจาหน่าย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์
ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi
รวมค่าตัดจาหน่าย
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

997,456.82
266,000.00
294,532.92
1,557,989.74
50,142,595.99

781,749.38
72,147.95
287,460.31
1,141,357.64
46,718,990.89
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25. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงาน (ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์)

ประกอบด้วย
2557

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)

ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้รับการพัฒนามาตรฐาน
1. การเสริมสร้างองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม

7,906,915.50

9,499,926.02

2. การเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาธุรกิจงานศิลปหัตถกรรม

24,303,013.11

7,617,809.09

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม

11,008,523.87

9,891,956.51

4. การสร้างและขยายโอกาสทางการค้างานศิลปหัตถกรรม

50,879,686.06

52,451,942.95

5. งบประมาณสนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และศูนย์ศลิ ปาชีพบางไทรฯ

130,447,989.80

140,000,000.00

6. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เบิกจากเงินกันเหลื่อมปีและเงินคงเหลือจากทุน
รวม

43,714,965.95
268,261,094.29

22,224,336.27
241,685,970.84

26. ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย
2557
กาไร/ขาดทุนสุทธิจากการจาหน่ายสินทรัพย์ (หมายเหตุ27)
กาไร/ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญ
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ
รวม

1,003,165.27
36,161.71
(739,246.00)
739,246.00
84,285.94
1,123,612.92

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)
(80,757.00)
18,696.20
130,202.01
68,141.21
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27. กาไร/ขาดทุนสุทธิจากการจาหน่ายสินทรัพย์ ประกอบด้วย
2557
รายได้จากการจาหน่ายสินทรัพย์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์
ค่าจาหน่ายสินทรัพย์
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ทรัพย์สินจากกิจกรรม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
บริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก
กาไร/ขาดทุนสุทธิจากการจาหน่ายสินทรัพย์

หน่วย : บาท
2556
(ปรับปรุงใหม่)

25,118.00
237,502.26
42,988.00
305,608.26

80,766.00
80,766.00

178,636.14
23.00
24.00
1.00
128.00
1,129,921.39
30.00
1,308,763.53
(1,003,165.27)

7.00
2.00
9.00
80,757.00

28. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ศ.ศ.ป. มีภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข้อตกลงและใบสั่งซื้อ
วงเงิน 30,202,104.13 บาท ประกอบด้วย
28.1 เงินกันเหลื่ อมปี 2557 ซึ่งใช้งบประมาณจากเงินทุนของ ศ.ศ.ป. จานวนเงินตามภาระผูกพัน
7,809,360 บาท
28.2 ขอกันเงินปีงบประมาณ 2557 เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ 2558 จานวน 22,392,744.13 บาท

------------------------------------------

