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การคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่เพียงกัดกินเศรษฐกิจ
และสังคมไทยและหลายประเทศทั่วโลก แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึง 
ความเสื่อมทางศีลธรรมและคุณธรรมในใจคน นอกเหนือจาก
ความโลภ ความไม่รู้จักพอ และการขาดสันโดษของคนเรา 
อันเป็นรากเหง้าของการคอร์รัปชัน ระบบการทำางานและการ
ตรวจสอบที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ยังเป็นอีกสาเหตุหลัก
ที่ทำาให้ปัญหาคอร์รัปชันไม่หมดไปจากประเทศไทย และก็จะไม่มี
วันหมดไปได้ตราบเท่าที่คนเรายังมีความโลภอยู่ แต่อย่างไรก็ดี  
เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันได้ ด้วยการปลูกฝัง 
คา่นยิมสจุรติ หมัน่อบรมจรยิธรรมและศลีธรรมใหแ้กเ่ยาวชนและ
ประชาชน รวมทัง้หมัน่ชีใ้ห้เหน็โทษภยัของการคอรร์ปัชนั โดยเริม่
จากที่บ้านและโรงเรียนเป็นพื้นฐาน

ส่วนผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ต้องหมั่น
ทบทวนระบบอยูต่ลอดเวลาวา่เอือ้ใหเ้กดิการแสวงหาผลประโยชน์
หรือไม่ ผู้บริหารและองค์กรต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง
ตลอดเวลาเพือ่ใหท้นัยคุสมยั สอดคลอ้งกบับรบิททีเ่ปลีย่นไป และ 
หาช่องทางที่ดีที่สุดในการป้องกันการคอร์รัปชันภายในองค์กร 

ในฐานะประธานมลูนธิอิงคก์รตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) 
บทบาทและหน้าที่ของเราคือการเป็นกำาลังสำาคัญในการป้องกัน 
มใิหป้ญัหาคอรร์ปัชันเกดิขึน้ทัง้ในหนว่ยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ 
ตลอดจนให้คำาแนะนำาและเป็นศูนย์กลางการร่วมพลังต่อต้าน
คอร์รัปชันจากทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่า คนตัวเล็กๆ 
ก็ทำาสิ่งใหญ่ๆ ได้ ขอเพียงทุกคนลุกขึ้นมาร่วมแรงร่วมใจกันสู้ 
เพื่อประเทศชาติของเรา 

สุดท้ายนี้ มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
ต้องขอขอบคุณรัฐบาล รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ จากภาครัฐและ 
ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนและผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งทกุทา่นทีไ่ด้
ร่วมแรงร่วมใจกันทำาให้ฝันของเราใกล้ความจริงมากขึ้น ซึ่งท้าย
ที่สุดประโยชน์ทั้งปวงอันเกิดจากการร่วมมือกันนี้ จะตกอยู่กับ 
ใครมิได้นอกจากลูกหลานของเราเอง”

พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร
ประธานกรรมการ 

มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

“คนตัวเล็กๆ ก็ทำาสิ่งใหญ่ๆ ได้
ขอเพียงทุกคนลุกขึ้นมาร่วมแรง
รว่มใจกนัสูเ้พือ่ประเทศชาตขิองเรา”

พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร 
ประธานกรรมการ 

มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

สารจากประธานมูลนิธิฯ
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ในชว่งเวลาหลายทศวรรษทีผ่า่นมา สถานการณก์ารคอรร์ปัชัน่
ในประเทศไทยทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในแง่จำานวนคดี 
และมูลค่าความเสียหาย ทั้งยังมีตัวเลขต่างๆ จากการสำารวจ 
ที่น่ากังวลใจอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นอันดับการคอร์รัปชั่นของ
ประเทศไทยทีแ่ยล่ง การมีทศันคตยิอมรบัพฤตกิรรมการทจุรติได ้
โดยเฉพาะในกลุม่เยาวชน ซึง่ตวัเลขดงักลา่วเปน็สญัญาณอนัตราย
ทีบ่ง่บอกวา่เราไมส่ามารถเพกิเฉยตอ่ปญัหาคอรร์ปัชัน่ไดอ้กีตอ่ไป 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จึงถือกำาเนิดขึ้น
โดยมีเป้าหมายสำาคัญคือการขจัดการคอร์รัปชั่นให้หมดไปจาก
ประเทศไทย ซึ่งในยุคก่อตั้งภายใต้ชื่อ “ภาคีเครือข่ายต่อต้าน
คอร์รัปชัน” เราดำาเนินงานอย่างจริงจังตามภารกิจที่กำาหนดไว้
ผ่านการทำางานหลากหลายรูปแบบทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ นับตั้งแต่การปลูกฝังค่านิยมสุจริตในการทำางาน 
การผลักดันการสร้างกลไกต่างๆ เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น  
ไปจนถึงการเปิดโปงพฤติกรรมทุจริตตามยุทธศาสตร์ 3 ป. คือ
ปลกูฝงั ปอ้งกนัและปราบปราม ซึง่เปน็ทีน่า่ยนิดวีา่ความพยายาม
ดังกล่าวดูเหมือนจะเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้ว ดังเห็นได้จาก
การแถลงภายหลงัการประชมุศนูย์อำานวยการตอ่ตา้นการทจุรติ 
แหง่ชาต ิ(ศอตช.) วา่สถานการณค์อรร์ปัชัน่ในประเทศไทยลดนอ้ย
ลงและอยู่ในระดับดีที่สุดในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา โดยมีความโปร่งใส
ดีขึ้นในรอบ 10 ปีนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 และมีการเรียกรับสินบน
จากเจ้าหน้าที่รัฐลดลงเมื่อเทียบกับ 15 ปีที่แล้ว  

ในอนาคตอันใกล้นี้ องค์กรฯ มีแผนที่จะผลักดัน พ.ร.บ. ด้าน
การป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่นให้มีผลรวดเร็วและชัดเจน
ยิ่งข้ึน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
การต่อต้านคอร์รัปชั่นตามเป้าหมายหลักขององค์กรฯ คือการ
ขจัดคอร์รัปชั่นในประเทศไทยให้หมดสิ้นไปให้ได้

ในฐานะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  
ผมขอขอบคุณหน่วยงานทุกแห่งและประชาชนทุกคนที่สนับสนุน
การทำางานขององค์กรด้วยดีมาโดยตลอดและหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่านอีกในโอกาสต่อไป 

ผมเชื่อมั่นว่าด้วยการรวมพลังของเราทุกคน ในที่สุด  
การคอร์รัปชั่นจะหมดไปจากประเทศไทยได้อย่างแน่นอน

คุณประมนต์ สุธีวงศ์
ประธานกรรมการ 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

“ผมเชื่อมั่นว่า 
ด้วยการรวมพลังของเราทุกคน
ในที่สุดการคอร์รัปชันจะหมดไป
จากประเทศไทยได้อย่างแน่นอน”

คุณประมนต์ สุธีวงศ์
ประธานกรรมการ 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

สารจากประธานองคก์รฯ
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| รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน
และเงนิกองทนุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และงบแสดงรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยสำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตซุึง่ประกอบ
ด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการมูลนิธิต่องบการเงิน

คณะกรรมการมูลนิธิเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการมูลนิธิ
พจิารณาว่าจำาเปน็เพือ่ใหส้ามารถจดัทำางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัไมว่า่จะเกดิจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ขา้พเจา้เปน็ผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิดังกลา่วจากผลการตรวจสอบของข้าพเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่กำาหนดใหข้า้พเจา้ปฏบัิตติามขอ้กำาหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิติังาน
ตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่ งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีขั่ดตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัหรอืไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธีิการตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจำานวนเงนิและการเปดิเผยข้อมลู
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล
ทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัของงบการเงินไมว่า่จะเกดิจากการทจุริตหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักลา่ว 
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของมูลนิธิ เพื่อ
ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ ์แตไ่มใ่ช่เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ตอ่ประสทิธผิลของการควบคมุ
ภายในของมูลนิธิ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการมูลนิธิใช้และความสมเหตุ
สมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยคณะกรรมการมูลนิธิ รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้

งบการเงิน
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(ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 8179

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
กรุงเทพมหานคร

19 กุมภาพันธ์ 2559

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงสินทรัพย์ หนี้สินและเงินกองทุนของมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายได้และค่าใช้จ่ายสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เรื่องอื่นๆ

งบการเงินของมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558



6 รายงานประจำาปี 2558 : มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

หนี้สินและเงินกองทุน หมายเหตุ 2558 2557

(บาท)

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้อื่น 5,940,622 10,500 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 473,340 -

รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,413,962  10,500 

เงินกองทุน

กองทุนเริ่มแรก 200,000 200,000 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 63,419,445 8,679,553 

รวมเงินกองทุน 63,619,445 8,879,553 

รวมหนี้สินและเงินกองทุน 70,033,407 8,890,053 

งบแสดงสินทรัพย์ หนี้สินและเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557

(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 61,967,294 8,889,100

ลูกหนี้อื่น 379,848 -

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 7 953

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 62,347,149 8,890,053

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 7,038,339 -

เงินมัดจำา 647,919 -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,686,258 -

รวมสินทรัพย์ 70,033,407 8,890,053

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ 2558 2557

(บาท)

รายได้

เงินรับบริจาค 88,802,452  9,080,000 

ดอกเบี้ยรับ 116,335 9,533 

รายได้อื่น 34,232 190,020 

รวมรายได้ 88,953,019 9,279,553 

ค่าใช้จ่าย

เงินบริจาคเพื่อการกุศล 25,430,776 600,000 

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 6 8,782,351 -   

รวมค่าใช้จ่าย 34,213,127 600,000 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 54,739,892 8,679,553

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นปี 8,679,553 -  

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมสิ้นปี 63,419,445 8,679,553 

งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



8 รายงานประจำาปี 2558 : มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

หมายเหตุ สารบัญ

1 ข้อมูลทั่วไป

2 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

3 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

6 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

7 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนินีน้ำาเสนอเพือ่วตัถปุระสงคข์องการรายงานเพือ่ใชใ้นประเทศ โดยจัดทำาเปน็ภาษาไทย และไดร้บัอนมุตัใิหอ้อกงบ

การเงินจากฝ่ายบริหารเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

| 1 ข้อมูลทั่วไป

มลูนธิอิงคก์รตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) ไดจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลกบักระทรวงมหาดไทย เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2557 
และไดร้บัการประกาศใหเ้ปน็องคก์ารสาธารณกศุลตามประกาศกระทรวงการคลงัลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2557 ดงันัน้ มลูนธิฯิ 
จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

| 2 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”)

งบการเงนินีจ้ดัทำาและแสดงหนว่ยเงนิตราเปน็เงนิบาท งบการเงนินีไ้ดจ้ดัทำาขึน้ โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทนุ
เดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี

ในการจดัทำางบการเงนิใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสำาหรบักจิการทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีสาธารณะ ผูบ้รหิาร
ตอ้งใชด้ลุยพนิจิ การประมาณ และขอ้สมมตหิลายประการ ซึง่มผีลกระทบตอ่การกำาหนดนโยบายการบญัชแีละการรายงาน
จำานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง  การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

| 3 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอสำาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน 

(ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดประกอบดว้ย เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัยแ์ละกระแสรายวนั ซึง่พรอ้ม
จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำานวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 

(ข)  ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่นแสดงด้วยราคาตามใบแจ้งหนี้หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(ค) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า  

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่มูลนิธิก่อสร้าง
เอง ซึง่รวมถงึตน้ทนุของวสัด ุแรงงานทางตรง และตน้ทนุทางตรงอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พือ่ใหส้นิทรพัย์
นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้ง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สำาหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำางานได้โดยปราศจาก
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่ต่างกัน ต้องบันทึก
แต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำาคัญแยกต่างหากจากกัน 

ผลกำาไรหรอืขาดทนุจากการจำาหนา่ยทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ คอืผลตา่งระหวา่งสิง่ตอบแทนสทุธิทีไ่ดร้บัจากการจำาหนา่ย
กับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

•	 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแน่ทีม่ลูนิธจิะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถวดัมูลคา่ตน้ทนุของ
รายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการ
ซ่อมบำารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำาจะรับรู้ในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

•	 ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำานวณจากจำานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของรายการอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หักด้วย
มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน 3, 5 ปี

มูลนิธิไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างติดตั้ง

(ง)  เจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่น แสดงด้วยราคาทุน

 (จ) การรับรู้รายได้และบันทึกค่าใช้จ่าย

รายได้และค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

•	 ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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| 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2558 2557

(บาท)

เงินสด 16,382 -

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 61,950,912 8,889,100

รวม 61,967,294 8,889,100

| 5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้ง และเครื่องใช้

สำานักงาน

สินทรัพย์ 
ที่อยู่ระหว่างติดตั้ง

รวม

(บาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2557 - - -

เพิ่มขึ้น 7,329,672 88,275 7,417,947

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 7,329,672 88,275 7,417,947

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2557 - - -

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 379,608 - 379,608

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 379,608 - 379,608

มูลค่าตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 6,950,064 88,275 7,038,339

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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| 6 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

2558 2557

(บาท)

เงินเดือน สวัสดิการและค่าใช้จ่ายพนักงาน 3,520,723 -

ค่าประชาสัมพันธ์ 3,240,377 -

ค่าเช่าอาคาร 883,478 -

อื่นๆ 1,137,773 -

รวม 8,782,351 -

| 7 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลนิธิมีสัญญาเช่าและบริการอาคาร โดยสัญญาเช่าดำาเนินงานนี้มีกำาหนดระยะเวลา 3 ปี สิ้น
สุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ภายใต้สัญญาดังกล่าว มูลนิธิผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและบริการ ดังนี้ต่อไปนี้

2558 2557

(บาท)

ภายใน 1 ปี 2,478,000 -

หลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,130,000 -

รวม 6,608,000 -

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558



44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 16 
ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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