
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลนิธิพุทธรักษา 
 
งบการเงิน 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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บริษัท ออนเนสตี้ ออดิตติ้ง จํากัด 
54/40-41 หมู 8 ถนนติวานนท ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
โทรศัพท   02 9509957-8  โทรสาร  02 9509959 
 

 

 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการของ มูลนิธิพุทธรักษา 
 
ความเห็น 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ มูลนิธิพุทธรักษา ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 งบรายรับและรายจาย สําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของ มูลนิธิพุทธรักษา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบรายรับและรายจาย สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน 
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ  
 
เกณฑในการแสดงความเห็น 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนด
เหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวน
ไดเสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  
 
ในการจัดทํางบการเงิน  ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง 
(ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม
สามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได  
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอนัเปน
สาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยาง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบขอมูลทีขั่ด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณได
อยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบ
การเงินเหลานี้ 
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ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเส่ียงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา
ความเส่ียงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดง
ขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อ
วัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลทีเ่กีย่วของซ่ึง
จัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ 
สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของ
บริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบ
บัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม 
เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเหตุใหบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่
ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มี
นัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
 
บริษัท ออนเนสต้ี ออดิตต้ิง จํากัด 
 
 
 
 
นายสมศักดิ์ บุญชวยเรืองชัย 
ผูสอบบัญชีรับอนญุาตเลขที่ 5791 
 
จังหวัดนนทบุรี 
21 กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2561 
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มูลนิธิพุทธรักษา
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
รายการเทียบเทาเงินสด 3 20,755,601.12           33,875,957.90        
เงินลงทุนระยะส้ัน 4 179,836.67               177,178.99            
ลูกหน้ีอ่ืน 5 705,866.19               224,957.75            

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 21,641,303.98           34,278,094.64        
สินทรัพยไมหมุนเวียน
อุปกรณ-สุทธิ 6 424,022.36               71,520.72              

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 424,022.36               71,520.72              
รวมสินทรัพย 22,065,326.34           34,349,615.36        

      งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการผูมีอํานาจของมูลนิธิ เม่ือวันท่ี …………………………..

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3

ลงชื่อ ______________________________________ กรรมการและเหรัญญิก

  ลงชื่อ ______________________________________ รองประธานกรรมการ       
                                          (นายวิทย สุนทรนันท )                                                                   

                                                                      (นางศรีไทย เหมโสรัจ)

Administrator
Text Box
ผู้อนุมัติ ............................... วันที่      ............................... 
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มูลนิธิพุทธรักษา
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท

หน้ีสินและทุนสะสม
หน้ีสินหมุนเวียน
คาใชจายคางจาย 2,479,435.50           1,852,674.12               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,790.00                -                              

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,497,225.50           1,852,674.12               
รวมหน้ีสิน 2,497,225.50           1,852,674.12               
ทุนสะสม
ทุนเริ่มแรก 200,000.00              200,000.00                  
รายรับสูง(ตํ่า)กวารายจายประจําป 19,368,100.84         32,296,941.24              

รวมทุนสะสม 19,568,100.84         32,496,941.24              
รวมหน้ีสินและทุนสะสม 22,065,326.34         34,349,615.36              

       (นางศรีไทย เหมโสรัจ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4

  ลงชื่อ ______________________________________ รองประธานกรรมการ       
                                          (นายวิทย สุนทรนันท )                                                                   

ลงชื่อ ______________________________________ กรรมการและเหรัญญิก

Administrator
Text Box
ผู้อนุมัติ ............................... วันที่      ............................... 
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มูลนิธิพุทธรักษา
งบรายรับและรายจาย
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท

รายรับ
รายรับจากการบริจาค 70,318,872.00            61,515,452.10         
ดอกเบ้ียรับ 126,612.57                 101,644.11            

รวมรายรับ 70,445,484.57            61,617,096.21         
รายจาย
รายจายเพื่อการบริจาค 81,895,136.14            50,997,704.05         
รายจายในการบริหาร 7 1,479,188.83              1,646,229.35         

รวมรายจาย 83,374,324.97            52,643,933.40         
รายรับสูง (ตํ่า) กวารายจายสําหรับป (12,928,840.40)           8,973,162.81         
บวก รายรับสูงกวารายจายสะสมยกมา 32,296,941.24            23,323,778.43         
รายรับสูง(ตํ่า)กวารายจายสะสมยกไป 19,368,100.84            32,296,941.24         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

  ลงชื่อ ______________________________________ รองประธานกรรมการ       
                                          (นายวิทย สุนทรนันท )                                                                   

ลงชื่อ ______________________________________ กรรมการและเหรัญญิก

5

                                                                       (นางศรีไทย เหมโสรัจ)
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มูลนิธิพุทธรักษา 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

ลงช่ือ ___________________________________________ รองประธานกรรมการ                  
 (นายวิทย สุนทรนันท ) 
 

ลงช่ือ ___________________________________________ กรรมการและเหรัญญิก 
 (นางศรีไทย เหมโสรัจ) 

6   

1 ขอมูลทั่วไป 
มูลนิธิพุทธรักษา (“มูลนิธิฯ”) ไดจดทะเบียนจัดต้ังเปนนิติบุคคลภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของ
ประเทศไทย ทะเบียน เลขท่ี กท 1221 เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2546 
 

มูลนิธิฯ มีสํานักงานต้ังอยู เลขท่ี 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสขุุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 

  มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
1.1) สนับสนุนเปนสวัสดิการชวยเหลือครูตามโรงเรียนในตางจังหวัด 
1.2) สนับสนุนชวยเหลือและใหการศึกษาแกนักเรียนท่ียากไร 
1.3) เปนทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย 
1.4) สนับสนุนใหการชวยเหลอืแกคนชราท่ียากไรใหมีความสุข 
1.5) สนับสนุนทํานุบํารุง เผยแพรการศึกษาและพระพุทธศาสนา จริยธรรมเพ่ือสาธารณประโยชน 
1.6) เปนทุนภัตตาหาร การศึกษา และการรักษาพยาบาลพระภิกษุ สามเณร 
1.7) สงเสริมงานดานวัฒนธรรม 
1.8) ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน หรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน 
1.9) ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด 
 

มูลนิธิฯ ไดรับกําหนดใหเปนองคการ หรือสาธารณกุศลลําดับท่ี 691 ของประกาศกระทรวงการคลัง วาดวยภาษีเงิน
ไดและภาษีมูลคาเพิ่มฯ (ฉบับท่ี 406) ลงวันท่ี 17 กันยายน 2552 ซึ่งทําใหมูลนิธิฯ เปนองคการสาธารณกุศลท่ีไดรับ
ยกเวนภาษีเงินได 

 

2 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญท่ีใชในการจัดทํางบการเงินของบริษัทมีดังตอไปนี้ 
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2.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย เงินสดในมือ เช็คในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวง
ถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นท่ีมีสภาพคลองในการเปลี่ยนมือสูงซ่ึงมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันท่ีไดมาและ
ปราศจากภาระผูกพัน 
 

2.2  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
 มูลนิธิฯ ตัดคาเส่ือมราคาอุปกรณโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังน้ี 
      อาคาร                                              20  ป 
  เครื่องมือและเครื่องใชสํานักงาน                                              3-5  ป 
 อุปกรณสํานักงาน                                             3-5  ป 

 
3 รายการเทียบเทาเงินสด 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
บาท บาท 

เงินฝากกระแสรายวัน 199,250.00 199,850.00 
เงินฝากออมทรพัย 20,556,351.12 33,676,107.90 
รวม 20,755,601.12 33,875,957.90 

 
4 เงินลงทุนระยะสั้น 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท 
เงินฝากประจํา 179,836.67 177,178.99 
รวม 179,836.67 177,178.99 
 
ท้ังสองป เงินลงทุนระยะส้ัน ประกอบดวยเงินฝากประจํา ระยะเวลา 12 เดือน มีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 
0.50 ถึง 1.50 ตอป 
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5 ลูกหน้ีอื่น 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

บาท บาท 
เงินมัดจําจาย 537,295.00 - 
เงินทดรองจาย 167,100.00 222,684.00 
คาใชจายจายลวงหนา 1,471.19 2,273.75 
รวม 705,866.19 224,957.75 

 
6  อุปกรณ-สุทธิ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช อุปกรณสํานักงาน รวม 
บาท บาท บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ราคาทุน 120,615.00 207,794.00 328,409.00 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (120,612.00) (136,276.28) (256,888.28) 
ราคาตามบัญชี-สุทธิ 3.00 71,517.72 71,520.72 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ราคาตามบัญชีตนป-สุทธิ 3.00 71,517.72 71,520.72 
ซื้อสินทรัพย - 462,240.00 462,240.00 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - (109,738.36) (109,738.36) 
ราคาตามบัญชีปลายป-สุทธิ 3.00 424,019.36 424,022.36 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ราคาทุน 120,615.00 670,034.00 790,649.00 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (120,612.00) (246,014.64) (366,626.64) 
ราคาตามบัญชี-สุทธิ 3.00 424,019.36 424,022.36 
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7 คาใชจายในการบริหาร 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท 

คาใชจายพนักงาน 78,500.00 1,800.00 
คาใชจายสํานักงาน 167,383.82 108,940.07 
คาธรรมเนียมวชิาชีพ 10,000.00 10,000.00 
คาธรรมเนียมธนาคาร 23,437.00 21,036.00 
คาใชจายในการเดินทาง 985,941.95 333,793.26 
คาใชจายในการจัดทําส่ือแนะนํามูลนิธิฯ 212,127.56 1,168,573.75 
คาใชจายอื่น 1,798.50 2,086.27 
รวม 1,479,188.83 1,646,229.35 
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