งบแสดงฐานะทางการเงิน (สินทรัพย์)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และปี 2554
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้
รายได้ค้างรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
ผลิตรภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อจำ�หน่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2555

หน่วย : บาท
2554

42,985,081.48
334,110.00
3,282,154.67
270,829,550.55
354,405.53
409,771.91
318,195,074.14

70,368,525.82
243,744.00
3,128,301.11
252,226,085.85
382,617.48
962,254.92
327,311,529.18

512,609,375.32
4,167,545.35
15,056,051.41
531,832,972.08
850,028,046.22

549,197,131.47
4,060,357.84
12,201,551.41
565,459,040.72
892,770,569.90

หมายเหตุ รายงานการเงินปี 2554 ผ่านการตรวจรับรองจากสำ�นักงานการตรวจแผ่นดิน
รายงานการเงินปี 2555 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองจาก สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หนี้สิน)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และปี 2554
หนี้สิน

2555

หน่วย : บาท
2554

สินทรัพย์หมุนเวียน
เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝาก
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

15,407,669.59
29,647,326.67
4,816,957.74
49,871,954.00
49,871,954.00
800,156,092.22

35,086,090.32
11,291,103.03
2,909,870.23
49,287,063.58
49,287,063.58
843,483,506.32

สินทรัพย์สุทธิ / ส่วนกองทุน
ทุน
รายได้สูง (ต่ำ�) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนของทุน

887,700,000,00
-87,543,907.78
800,156,092.22

887,700,000.00
-44,216,493.68
843,483,506.32

หมายเหตุ รายงานการเงินปี 2554 ผ่านการตรวจรับรองจากสำ�นักงานการตรวจแผ่นดิน
รายงานการเงินปี 2555 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองจากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน (รายได้การดำ�เนินงาน)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และปี 2554
รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากเงินงบประมาณ-อุดหนุน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
รายได้จากการจำ�หน่ายผลิตรภัณฑ์
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
ต้นทุนการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
รายจ่ายขั้นต่ำ�
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าจ้างเหมาและบริการ
ค่าใช้สอยและวัสดุ
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าสาธารณูปโภค
หนี้สงสัยจะสูญ
รายจ่ายตามกลยุธ์
ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุธ์
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
รายได้สูง (ต่ำ�) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
ค่าจำ�หน่ายสินทรัพย์
รายได้สูง (ต่ำ�) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

หน่วย : บาท
2555

2554

270,169,100.00
270,169,100.00

215,085,600.00
215,085,600.00

1,093,182.00
29,652.07
9,039,347.02
609,885.40
10,722,066.49
280,941,166.49

1,406,879.00
106,535.50
6,747,157.35
1,066,649.68
9,327,221.53
224,412,821.53

28,211.95

90,811.50

34,665,669.95
3,323,375.00
17,218,497.95
6,308,165.92
1,414,900.00
10,196,608.65

33,270,923.46
2,465,125.00
16,987,404.16
4,222,693.06
1,210,885.80
10,098,657.46

624.00

0.00

198,535,315.39
53,577,211.78
324,268,580.59
-43,327,414.10
0.00
-43,327,414.10

132,319,712.53
57,159,418.03
257,825,631,00
-33,412,809.47
-1,162,432.03
-34,575,241.50

หมายเหตุ รายงานการเงินปี 2554 ผ่านการตรวจรับรองจากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานการเงินปี 2555 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองจาก สำ�นักงานการตรวจเงอนแผ่นดิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน (กระแสเงินสด)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และปี 2554
หนี้สิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
ปรับกระทบเป็นกระแสเินสดสุธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าจำ�หน่ายทรัพย์สิน
หนี้สงสัยจะสูญ (ปี 2555)
ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้
ลดลง (เพิม่ ขึน้ ) ในผลิตรภัณฑ์ศลิ ปชีพทีม่ ไี ว้เพือ่ แสดงและจำ�หน่าย
ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในรายไดค้างรับ
ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินย์ทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในเจ้าหนี้
ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ลดลง (เพิ่มขึ้น) รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
ลดลง (ลดลง) ในเงินรับฝาก
กระแสเงินสดสุธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
ขายสินย์ทรัพย์ถาวร
ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินย์ทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในงานระหว่างก่อสร้าง - สิ่งปลูกสร้าง
ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินย์ทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ประกอบด้วย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท
2555

2554

- 43,327,414.10

34,575,241.50

52,659,544.05
917,667.05
0.00
624.00
-90,990.00
28,211.95
-1523,853.56
552,483.01
-19,678,420.73
18,356,223.64
0.00
1,907,087.51
11,171,163.50

56,145,406.62
1,014,011.41
1,156,541.96
0.00
1,351,676.09
90,811.50
-2,652,347.10
-243,686.82
32,280,372.12
-4,171,219.55
304,706.21
-232,466.23
50,468,564.71

-18,603,464.70
-1,544,094.78
0.00
-846,592.56
-14,705,955.80
--2,854,500.00
-38,554,607.84
-27,383,444.34
70,368,525.82
42,985,081.48

-252,226,085.85
-6,033,377.57
9,750.00
-90,363.64
0.00
-268,269.00
-258,608,346.06
-208,139,781.35
278,508,307.17
70.368.525.82

546,732.73
42,438,348.75
42,985,081.48

หมายเหต รายงานการเงินปี 2554 ผ่่านการตรวจรับรองจากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานการเงินปี 2555 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองจากสำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน

212,655.00
70,155,870.82
70,368,525.82

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)(%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) (เท่า)

2555
6.380
-0.051%
0.062

2554
6.641
-0.039%
0.058

เพิ่ม (ลด)
-0.261
-0.012%
0.004

อัตตราส่วนสภาพคล่องของปี 2555 เท่ากับ 6.38 เท่า ซึ่งลดลงจากปี 2554 และจัดได้ว่ากิจการมี
สินทรัพย์หมุนเวียนเพียงพอที่จะนำ�ไปชำ�ระหนี้สินระยะสั้นได้
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมในปี 2555 เท่ากับ 0.051% ซึ่งลดลงจากปี 2554 เท่ากับ 0.012%
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในปี 2555 เท่ากับ 0.062 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2554 แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในด้าน
หนี้สินในการดำ�เนินกิจการเพียงเล็กน้อย
การประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
ลำ�ดับ
ครั้งที่
วันที่
องค์ประชุม
1
90-10/2554 21-พ.ย.-54
11
2
91-11/2554 19-ธ.ค.-54
11
3
92-1/2555
16-ม.ค.-55
11
4
93-2/2555
20-ก.พ.-55
11
5
94-3/2555
5-มี.ค.-55
11
6
95-4/2555
19-มี.ค.-55
11
7
96-5/2555
23-เม.ย.-55
11
8
97-6/2555
17-พ.ค.-55
11
9
98-7/2555
23-ก.ค.-55
11
10
99-8/2555
16-ส.ค.-55
11
11
100-9/2555 28-ส.ค.-55
11
12
101-10/2555 24-ก.ย.-55
11
ร้อยละการเข้าประชุมในปีงบประมาณ 2554 (เฉลี่ย)

เข้าร่วม
11
10
10
10
10
9
9
9
9
9
8
11

ร้อยละการเข้าร่วม
100%
91%
91%
91%
91%
82%
82%
82%
82%
82%
73%
100%
87%

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

1. ข้อมูลทั่วไป
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ตาม
ความในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการตลาดสำ�หรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่ที่ 59 หมู่ที่ 4 ตำ�บลช้างใหญ่ อำ�เภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
2. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
2.1 เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามเกณฑ์คงค้างโดยเป็นไปตามข้อกำ�หนดในหลักการและนโยบายบัญชีสำ�หรับ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 6 มกราคม 2546
2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ ธนาณัติ เงินฝากธนาคารประเภท
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่อง ซึ่งมีระยะเวลาครบกำ�หนดภายใน 3 เดือน
2.3 ลูกหนี้
ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พิจารณาจากลูกหนี้
ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้แบบรายตัว ซึ่งมียอดค้างชำ�ระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ในอัตราร้อยละร้อยและ
หยุดรับรู้รายได้สำ�หรับลูกหนี้รายนั้น หนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานในงบ
กำ�ไรขาดทุน
ลูกหนี้หน่วยงานของรัฐและลูกหนี้เงินยืมแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชี โดยไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การแสดงรายการลูกหนี้ค่าเช่าและบริการให้เปิดเผยจำ�นวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายการหักจากลูกหนี้
ค่าเช่าและบริการไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2.4 เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้นประกอบด้วยเงินฝากประจำ�และเงินฝากซื้อตั๋วแลกเงิน ที่ฝากไว้กับสถาบันการเงิน โดยมี
เงื่อนไขการฝากมากกว่า 3 เดือน แต่น้อยกว่า 1 ปี
2.5 ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อจำ�หน่าย แสดงมูลค่าด้วยราคาทุนที่ได้มาหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้ว
แต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า ราคาทุนคำ�นวณตามเกณฑ์ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก

2.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาคำ�นวณโดยวิธีเส้น
ตรง ตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
ประเภทของสินทรัพย์

ประมาณการ
อายุการใช้งาน (ปี)

อาคารและค่าตกแต่ง
20
ค่าตกแต่งอาคาร
5
ส่วนปรับปรุงอาคาร
5
อุปกรณ์สำ�นักงาน
8
ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
8
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
5
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
5
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
2
ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม
2
สำ�หรับครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่ำ�กว่า 5,000 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำ�นวน

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

2.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม และค่าตัดจำ�หน่ายคำ�นวณโดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
ประเภทของสินทรัพย์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบควบคุมและกระจายข้อมูล
ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi
เว็บไซต์

ประมาณการ
อายุการใช้งาน (ปี)

อัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี
(ร้อยละ)

10
10
10
5

10
10
10
20

สำ�หรับลิขสิทธิท์ จ่ี ดแจ้งลิขสิทธิแ์ ล้วจะบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยทัง้ จำ�นวน เนือ่ งจากยังไม่เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในอนาคตและวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น			
2.8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น บันทึกตามราคาทุน และจะบันทึกการด้อยค่า ณ วันสิ้นงวด
2.9 เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย
เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย แสดงรายการด้วยจำ�นวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ตาม
จำ�นวนที่ได้รับจากการจำ�หน่ายสินค้ารับฝากขาย
2.10 การรับรู้รายได้
รายได้จากเงินงบประมาณ
(1) รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับเงิน กรณีที่ได้รับเงินงบประมาณในลักษณะที่ไม่มีตัวเงิน
ผ่านมือแต่เป็นการเบิกหักผลักส่งหรือเป็นการจ่ายตรงจากรัฐบาลให้กับผู้มีสิทธิรับเงินจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อ
ได้รับหลักฐานแจ้งการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว
(2) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รับรู้เมื่อได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อหรือผู้ใช้
(3) รายได้จากเงินช่วยเหลือและรายได้จากเงินบริจาค รับรู้เมื่อได้รับเงินกรณี
		
• เงินที่ได้รับไม่ระบุวัตถุประสงค์ ให้รับรู้เป็นรายได้ทั้งจำ�นวน
		
• เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์ ให้ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนค่าใช้จ่าย
		
• สินทรัพย์ที่ได้รับซึ่งให้ประโยชน์แก่หน่วยงานมากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี ให้ทยอยรับ
รู้รายได้ตามมูลค่าของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับ
		
• สินทรัพย์ที่ได้รับ ซึ่งให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายในรอบระยะเวลาบัญชี หรือมีราคาต่อ
หน่วย หรือต่อชุด หรือต่อกลุ่ม ต่ำ�กว่า 5,000 บาท ให้รับรู้เป็นรายได้ทั้งจำ�นวน
(4) รายได้ดอกเบี้ย จะรับรู้เมื่อเกิดรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
(5) รายได้อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น จะรับรู้เมื่อเข้าเกณฑ์การรับรู้รายได้
(6) ข้อผิดพลาด
3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
2555

เงินสด
เช็คในมือ (เช็ครับล่วงหน้า)
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากกระแสรายวัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 574-300819-7
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 150-019837-4

2554

337,272.73
209,460.00

194,835.00
17,820.00

3,681,407.28

3,160,481.40

31,273,341.11

61,045,885.20

ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 150-021653-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 574-257797-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 574-276221-9

11,047.40
4,632,895.69
2,742,375.61

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 574-287304-4 16,946.86
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 129-2-11384-0
65,080.98
เงินฝากประจำ� 3 เดือน
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 150-2-01251-0
15,253.82
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 343-2-04685-8
รวม

42,985,081.48

4. ลูกหนี้ ประกอบด้วย

10,985.01
3,426,670.96
2,173,093.24
16,946.86
4,379.81
14,962.59
302,465.75
70,368,525.82
หน่วย : บาท

2555

ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ-บุคคลภายนอก
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้เงินยืม
รวม

742,480.00
(741,370.00)
1,110.00
333,000.00
334,110.00

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประกอบด้วย
2555

ยอดค้างชำ�ระ เกินกว่า 180 วัน แต่ไม่เกิน 365 วัน
เกินกว่า 365 วัน ขึ้นไป

624.00
740,746.00
741,370.00

2554

758,490.00
(740,746.00)
17,744.00
226,000.00
243,744.00
หน่วย : บาท
2554

740,746.00
740,746.00

ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ- บุคคลภายนอก จำ�นวน 742,480.- บาท ในจำ�นวนนี้เป็นลูกหนี้ที่คาดว่าจะไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ เป็นเงิน 741,370.- บาท การตั้งสำ�รองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคำ�นวณจากลูกหนี้แบบ
รายตัว ณ วันสิ้นงวดในอัตราร้อยละร้อยของจำ�นวนหนี้ค่าเช่าและบริการที่มียอดค้างชำ�ระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้น
ไป และหยุดรับรู้รายได้สำ�หรับลูกหนี้ราย นั้น ๆ ตามหนังสือสายงานบัญชีการเงินและพัสดุ ที่ สง.248/2552

ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 เป็นจำ�นวนเงิน 703,877.- บาท สง.739/2552 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เป็นจำ�นวนเงิน 36,869.- บาท และ 30 กันยายน 2555 จำ�นวนเงิน 624.- บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารครั้งที่ 34-10/2549 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 วาระที่ 4.4 ที่เห็นชอบให้ปฏิบัติตาม
นโยบายบัญชีภาครัฐ ข้อ 6.13 สำ�หรับลูกหนี้ที่ค้างชำ�ระเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป
5. เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย
2555

ฝากประจำ� 6 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) เลขที่
343-2-04685-8
ฝากประจำ� 5 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) เลขที่
343-2-04685-8
ฝากประจำ� 11 เดือน ธ.กรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) เลขที่
343-2-04685-8
ฝากตั๋วแลกเงินประเภท 6 เดือน ธ.ทหารไทย จำ�กัด
(มหาชน) เลขที่ 129-0-00020-5
รวม

73,052,270.51

-

110,570,082.19

-

270,829,550.55

ต้นทุนส่วนที่ขายในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน

74,560,000.00
252,226,085.85
หน่วย : บาท

2555

หัก

177,666,085.85

87,207,197.85

6. ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อจำ�หน่าย ประกอบด้วย
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม
บวก รับผลิตภัณฑ์เพิ่มระหว่างงวด

หน่วย : บาท
2554

382,617.48
382,617.48
(28,211.95)
354,405.53

2554

473,428.98
473,428.98
(90,811.50)
382,617.48

ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อจำ�หน่าย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 จำ�นวน 382,617.48
บาท เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากโครงการต่างๆ โดยการดำ�เนินการจัดหาด้วยวิธีการจ้างเหมาตามระเบียบฯ
ว่าด้วยพัสดุ ระหว่างงวดปี 2555 มีผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่าย จำ�นวน 28,211.95 บาท และมียอดคงเหลือ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2555 จำ�นวน 354,405.53 บาท

สำ�หรับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีไว้เพื่อจำ�หน่าย ศูนย์ฯ มิให้มีการจัดหาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์คงเหลือยังคงจัดจำ�หน่ายต่อไปจนแล้วหมด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 51-4 / 2551
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 วาระ 3.3 และสอดคล้องเป็นไปตามกับวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาการจัด
ตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ มาตรา 7 และ 8 (3)
7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
2555

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
วัสดุคงเหลือ
เงินมัดจำ�สัญญา
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

194,073.19
8,683.16
197,039.44
7,000.00
2,976.12
409,771.91

รวม

8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ประกอบด้วย
ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2554

ราคาทุน
อาคาร
อาคาร(ค่าตกแต่ง)
ค่าตกแต่งอาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์สำ�นักงาน
ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม

657,351,399.50
156,691,780.00
14,069,458.15
810,000.00
1,963,632.39
53,411,543.30
2,914,250.00
40,665,332.46
14,625,887.62
3,768,099.00
37,951,293.92

รายการระหว่างงวด
เพิ่ม
ลด

168,023.01
34,018.00
1,614,653.54
-

(6,693.00)
(265,906.77)
-

2554

740,482.57
8,683.16
200,254.21
7,000.00
5,834.98
962,254.92
หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2555

657,351,399.50
156,691,780.00
14,069,458.15
810,000.00
1,963,632.39
53,572,873.31
2,914,250.00
40,699,350.46
15,974,634.39
3,768,099.00
37,951,293.92

งานระหว่างก่อสร้างอาคาร(ค่า
ตกแต่ง)
งานระหว่างก่อสร้าง-ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
อาคาร(ค่าตกแต่ง)
ค่าตกแต่งอาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์สำ�นักงาน
ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม
รวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
ค่าเสื่อมราคาประจำ�ปี

-

14,400,000.00

-

14,400,000.00

-

127,693.80

-

127,693.80

984,222,676.34

16,344,388.35 (272,599.77) 1,000,294,464.92

(226,343,362.98)
(54,836,727.52)
(12,828,462.33)
(809,999.00)
(1,614,675.56)
(46,043,439.12)
(1,926,959.33)
(39,933,185.30)
(12,892,000.62)
(3,767,899.00)
(34,028,834.11)
(435,025,544.87)
549,197,131.47
56,145,406.62

(32,890,205.03)
(7,839,984.48)
(459,895.43)
(244,342.59)
(6,683,797.99)
(264,181.81)
(418,680.49)
(913,154.99)
(2,945,301.92)
(52,659,544.73)
(36,315,156.38) (272,599.77)

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ ประกอบด้วย
ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2554

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi
เว็บไซต์

5,819,936.30
2,764,666.00
1,230,500.00

รายการระหว่างงวด
เพิ่ม
ลด

846,592.56
-

-

(259,233,568.01)
(62,676,712.00)
(13,288,357.76)
(809,999.00)
(1,859,018.15)
(52,727,237.11)
(2,191,141.14)
(40,351,865.79)
(13,805,155.61)
(3,767,899.00)
(36,974,136.03)
(487,685,089.60)
512,609,375.32
52,659,544.73
หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย.
2555

6,666,528.86
2,764,666.00
1,230,500.00

งานระหว่างก่อสร้าง-ระบบ
สื่อสารไร้สาย wi-fi
รวม
ค่าตัดจำ�หน่าย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi
เว็บไซต์
รวม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
ค่าตัดจำ�หน่ายประจำ�ปี

178,262.00

-

178,262.00

9,815,102.30

1,024,854.56

-

10,839,956.86

(3,067,708.82)
(1,456,537.64)
(1,230,498.00)
(5,754,744.46)
4,060,357.84
1,014,011.41

(641,010.05)
(276,657.00)
(917,667.05)
(107,187.51)

-

(3,708,718.87)
(1,733,194.64)
(1,230,498.00)
(6,672,411.51)
4,167,545.35
917,667.05

10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์เครื่องทองไทยที่มีไว้เพื่อแสดง
สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม
รวม

หน่วย : บาท
2555

2554

3,072,333.54
3,740,780.00
8,242,937.87
15,056,051.41

3,067,833.54
3,740,780.00
5,392,937.87
12,201,551.41

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จำ�นวน 15,056,051.41 บาท (ปี 2554 :
12,201,551.41 บาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นในปี 2555 เป็นจำ�นวน 2,854,500.- บาท ซึ่งได้มาจากการดำ�เนินการจ้าง
หล่อองค์พระพิฆเนศวร์ เป็นจำ�นวนเงิน 2,850,000.- บาท โดยการดำ�เนินการจัดหาด้วยวิธีการจ้างเหมาตาม
ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุ และรับคืนสินค้าจาการตรวจนับจริงของปีก่อน จำ�นวน 4,500.- บาท ซึ่งผลิตภัณฑ์
เพื่อการจัดแสดงและตกแต่งภายในหอนิทรรศการไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจำ�หน่าย

11. เจ้าหนี้ ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
2555

เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ
เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย
เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ-บุคคลภายนอก
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ
เจ้าหนี้-เงินสำ�รองจ่ายโดยเจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป.
รวม

12,408,278.77
1,731,100.00
931,569.30
182,200.00
154,521.52
15,407,669.59

2554

7,558,656.86
1,396,285.70
153,430.92
25,907,075.00
70,641.84
35,086,090.32

เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ และเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จำ�นวน 13,522,048.07 บาท
เป็นภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจ้างดำ�เนินงาน ระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานภายนอกที่เป็นบุคคลหรือ
นิติบุคคล
เจ้าหนีส้ นิ ค้ารับฝากขาย เป็นภาระผูกพันทีเ่ กิดจากการจำ�หน่ายสินค้ารับฝากขายของผูป้ ระกอบการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ราคาจำ�หน่ายสินค้า
รับฝากขายเท่ากับราคาต้นทุนสินค้าฝากขาย ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 จำ�นวน 1,396,285.70
บาท ระหว่างงวดปี 2555 ศูนย์ฯ ได้รับเงินจากจำ�หน่ายสินค้าฝากขาย จำ�นวน 5,907,282.80 บาท และ
ชำ�ระคืนผู้ฝากจำ�หน่ายระหว่างงวดปี 2555 จำ�นวน 6,242,097.10 บาท ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
2555 จำ�นวน 1,731,100.00 บาท
12. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
2555

ค่าจ้างบริการค้างจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย
รวม

27,269,611.91
1,977,714.76
400,000.00
29,647,326.67

2554

9,995,788.37
895,314.66
400,000.00
11,291,103.03

13. เงินรับฝาก ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
2555

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เงินประกันสัญญา-สัญญาดำ�เนินการ
เงินประกันสัญญา-ค้ำ�ประกันการเช่า
เงินประกันผลงาน
รวม

492,611.49
3,546,488.00
251,795.00
526,063.25
4,816,957.74

2554

350,502.24
2,295,321.99
216,296.00
47,750.00
2,909,870.23

14. ทุน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 กระทรวงพาณิชย์ได้โอนอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พร้อม
รายละเอียด การตกแต่งอาคาร รวมมูลค่า 887,700,000.- บาท ให้เป็นทุนประเดิมของศูนย์ฯ ประกอบด้วย
สินทรัพย์ถาวร 880,436,926.50 บาท และครุภัณฑ์ 7,263,073.50 บาท
15. รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

หน่วย : บาท
2555

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (ระหว่างงวด)
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด (หลังปรับปรุง)
บวก รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

(44,216,493.68)
(44,216,493.68)
(43,327,414.10)
(87,543,907.78)

16. รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ ประกอบด้วย

(10,332,347.83)
691,095.65
(9,641,252.18)
(34,575,241.50)
(44,216,493.68)
หน่วย : บาท

2555

รายได้จากค่าเช่าอาคารพระมิ่งมงคล และอาคารตลาด
รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค
รวม

2554

1,003,989.00
89,193.00
1,093,182.00

2554

1,289,618.00
117,261.00
1,406,879.00

17. รายได้อื่น ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
2555

รายได้ค่าปรับ
รายได้อ่นื ๆ
รวม

243,408.63
366,476.77
609,885.40

18. ค่าใช้จ่ายบุคคลากร ประกอบด้วย
30,846,488.45
600,000.00
145,693.00
3,073,488.50
34,665,669.95

19. ค่าจ้างเหมาและบริการ ประกอบด้วย
ค่าเช่าสินทรัพย์
ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา
ค่าจ้างบริการ-ดูแลอาคาร
ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาและจัดสวน
ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาความสะอาด
ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างบริการหน่วยงานภายนอก
รวม

936,714.92
129,934.74
1,066,649.68
หน่วย : บาท

2555

เงินเดือน
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นและค่าใช้จ่ายเดินทาง
รวม

2554

2554

29,996,174.07
484,375.00
263,926.00
2,526,448.39
33,270,923.46
หน่วย : บาท

2555

2554

678,080.00
1,911,497.05
1,972,653.33
1,200,000.00
3,820,301.93
3,799,499.94
3,836,465.70
17,218,497.95

452,190.00
1,499,284.50
2,745,000.04
1,200,000.00
3,598,999.96
3,699,999.96

20. ค่าใช้สอยและวัสดุ ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
2555

ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่นภายนอก
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่ารับรองและพิธีการ
ค่าตรวจสอบบัญชี
ค่าครุภัณฑ์ต่ำ�กว่าเกณฑ์
ค่าวารสาร สิ่งพิมพ์
วัสดุใช้ไป
ค่าปิโตรเลียม
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากรายได้เงินนอกงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
รวม

2554

7,720.56
30,600.00
3,421,550.00
273,556.08
1,031,450.13
200,000.00
238,129.79
7,510.00
487,467.59
329,950.00
64,688.05
215,543.72
6,308,165.92

12,260.00
40,200.00
996,000.00
240,278.76
301,487.36
200,000.00
857,771.51
5,620.00
510,684.73
410,487.00
647,229.60
674.10
4,222,693.06

21. ค่าใช้จ่ายตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้รับการพัฒนามาตรฐาน
1. การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพี้นบ้าน
2. การส่งเสริมการเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
3. การสร้างและขยายโอกาสทางการค้างานศิลปหัตถกรรม
4. การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมสมรรถนะการผลิตและการตลาดงานศิลปาชีพ
6. กิจกรรมสนับสนุนศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และช่างฝีมือศิลปาชีพและศิลป
หัตถกรรมศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ และศูนย์ศิลปาชีพจิตรลดา
7. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เบิกจากเงินกันเหลื่อมปีและเงินคงเหลือจากทุน
รวม

หน่วย : บาท
2555

2554

8,057,387.54
13,840,871.28
21,519,205.22
1,238,344.38
21,310,027.49
100,000,000.00

28,263,842.79
5,160,763.39
2,360,082.42
908,883.80
60,000.000.00

32,569,479.48 35,626,140.13
198,535,315.39 132,319,712.53

22. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
2555

ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร

อาคารสำ�นักงาน
อาคาร (ค่าตกแต่ง)

ค่าตกแต่งอาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์
อุปกรณ์สำ�นักงาน
ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม
รวมค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำ�หน่าย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์
ระบบสื่อสารไร้สาย wi-fi
รวมค่าตัดจำ�หน่าย
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

32,890,205.03
7,839,984.48
459,895.43
-

32,867,569.98
7,834,589.00
550,080.34
160,223.66

244,342.59
6,683,797.99
264,181.81
418,680.49
913,154.99
2,945,301.92
52,659,544.73

268,350.49
6,971,086.56
264,000.00
2,072,444.02
575,717.66
4,581,344.91
56,145,406.62

641,010.05
276,657.00
917,667.05
53,577,211.78

581,003.34
156,541.47
276,466.60
1,014,011.41
57,159,418.03

23. ค่าวัสดุใช้ไป ประกอบด้วย
2555

วัสดุคงเหลือยกมา
บวก ซื้อเพิ่มระหว่างงวด
หัก วัสดุคงเหลือปลายงวด
วัสดุใช้ไป

2554

200,254.21
484,252.82
684,507.03
197,039.44
487,467.59

หน่วย : บาท
2554

153,694.31
557,244.63
710,938.94
200,254.21
510,684.73

24. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ศูนย์ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข้อตกลงและใบสั่งซื้อ
วงเงิน 35,603,804.99 บาท ประกอบด้วย
		 24.1 ขยายเวลาเงินกันเหลื่อมปีเงินงบประมาณปี 2554 จำ�นวน 2 รายการ วงเงิน 4,155,000 บาท
และขยายเวลาเงินกันเหลื่อมปีโครงการปี 2554 (ใช้เงินทุนปีก่อน) จำ�นวน 1 รายการ วงเงิน 3,476,403.73 บาท
รวมเป็นเงิน 7,631,403.73 บาท
หน่วย : ล้านบาท

ลำ�ดับ

1
2

รายการ

จำ�นวนสัญญา/
โครงการ

เงินกันงบประมาณ 2554 2 รายการ
เงินทุนปีก่อน
1 รายการ
รวม

จำ�นวนเงินตามภาระ จำ�นวนเงินที่ขอ
ผูกพัน
กัน

อัตรา
ร้อยละของภาระ
ผูกพัน

18.56
8.75
27.31

22.41
39.77

4.16
3.48
7.64

24.2 เงินกันเหลื่อมปีโครงการปี 2555 (ใช้เงินทุนปีก่อน) จำ�นวน 1 รายการ วงเงิน 245,000 บาท
หน่วย : ล้านบาท
ลำ�ดับ

1

รายการ

เงินทุนปีก่อน
รวม

จำ�นวนสัญญา/
โครงการ

จำ�นวนเงินตามภาระ จำ�นวนเงินที่ขอ
ผูกพัน
กัน

อัตรา
ร้อยละของภาระ
ผูกพัน

1 รายการ

1.00
1.00

24.50

0.245
0.245

24.3 เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2555 จำ�นวน 40 รายการ วงเงิน 27,727,401.26 บาท
หน่วย : ล้านบาท
ลำ�ดับ

รายการ

1
2
3

กันเงินที่มีสัญญา
กันเงินที่ทำ�ใบสั่งซื้อ
รายการค่าใช้จ่าย
ประจำ�
รายการที่มีความจำ�เป็น
รวม

4

จำ�นวนสัญญา/
โครงการ

จำ�นวนเงินตามภาระ จำ�นวนเงินที่ขอ
ผูกพัน
กัน

อัตรา
ร้อยละของภาระ
ผูกพัน

15 สัญญา
13 รายการ
20 รายการ

33.23
4.04
7.63

15.77
2.75
7.06

47.46
68.07
92.59

2 รายการ
40 รายการ

2.15
47.05

2.15
27.73

100.00

