






หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562

สินทรัพยห์มุนเวียน:

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 20,504.17         6,034.21           

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 20,504.17         6,034.21           

รวมสินทรัพย์ 20,504.17         6,034.21           

หนีสินหมุนเวียน:

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 5 381,674.59      378,724.59      

รวมหนีสินหมุนเวียน 381,674.59      378,724.59      

รวมหนีสิน 381,674.59      378,724.59      

ส่วนของกองทุน

กองทุนเริมแรก 500,000.00      500,000.00      

รายไดสู้งกว่าค่าใชจ่้ายสะสม (861,170.42)     (872,690.38)     

รวมส่วนของกองทุน (361,170.42)     (372,690.38)     

รวมหนีสินและส่วนของกองทุน 20,504.17         6,034.21           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

    (ลงชือ) ................................. ประธานกรรมการ       (ลงชือ) ................................. กรรมการและเหรัญญิก

                (................................)                                                (..................................)

                                                   

หนิสิน

ส่วนของกองทุน

ขอรับรองว่ารายการขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ

มูลนิธิหนึงพนัหมู่บ้านเพือเด็กผู้หญิงและสตรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์

หนีสินและส่วนของกองทุน

หน่วย : บาท



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562

รายได้

รายไดจ้ากการบริจาค 2,078,443.32    1,297,188.57     

ดอกเบียรับ 29.60                111.96                

รวมรายได้ 2,078,472.92    1,297,300.53     

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนบริการ 6 1,738,500.00    800,000.00        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7 328,450.00       460,050.00        

รวมค่าใชจ่้าย 2,066,950.00    1,260,050.00     

รายไดสู้ง(ตาํ)กว่าค่าใชจ่้าย 11,522.92         37,250.53          

ภาษีเงินได้ (2.96)                 (11.19)                

รายรับสูงกว่ารายจ่ายสาํหรับปี 11,519.96         37,239.34          

รายไดสู้ง(ตาํ)กว่าค่าใชจ่้ายสะสมยกมา (872,690.38)     (909,929.72)       

รายไดสู้ง(ตาํ)กว่าค่าใชจ่้ายสาํหรับปี 11,519.96         37,239.34          

รายไดสู้ง(ตาํ)กว่าค่าใชจ่้ายสะสมยกไป (861,170.42)     (872,690.38)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

    (ลงชือ) ................................. ประธานกรรมการ       (ลงชือ) ................................. กรรมการและเหรัญญิก

                (................................)                                                (..................................)

มูลนิธิหนึงพนัหมู่บ้านเพือเด็กผู้หญิงและสตรี

งบรายได้และค่าใช้จ่าย

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

ขอรับรองว่ารายการขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ



หมายเหตุ 1 ข้อมูลทัวไป

มูลนิธิหนึงพนัหมู่บา้นเพือเดก็ผูห้ญิงและสตรี "มูลนิธิ" เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียน

 กบันายทะเบียนมูลนิธิจงัหวดัชลบุรีเมือวนัที 9 ตุลาคม 2558 ทีตงั 202/203 หมู่ที 9 ตาํบลหนองปรือ  อาํเภอบางละมุง 

จงัหวดัชลบุรี

โดยมีวตัถุประสงคเ์พอื

1 เพอืพฒันาการดา้นการศึกษาให้แก่เดก็ผูห้ญิงและสตรีทีดอ้ยโอกาสไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัดา้นการศึกษามาชึน

2 เพอืใหค้วามช่วยเหลือเดก็ผูห้ญิงและสตรีทีดอ้ยโอกาส

3 เพอืเป็นสือกลางของศูนยพ์ฒันาเดก็และสตรีทีดอ้ยโอกาสในการแลกเปลียนความคิดซึงกนัและกนั

4 เพอืใหก้ารศึกษากบัเดก็ผูห้ญิงและสตรีทีดอ้ยโอกาสใหไ้ดรั้บการฝึกฝนความเป็นผูน้าํและการพฒันาทกัษะ

5 เพอืใหค้วามช่วยเหลือในการประกอบอาชีพแก่เด็กผูห้ญิงและสตรีทีดอ้ยโอกาส

6 เพอืใหค้วามรู้ในการศึกษาเพศสัมพนัธ์และการป้องกนัการติดเชือแก่เดก็ผูห้ญิงและสตรีทีดอ้ยโอกาส

7 เพอืดาํเนินการหรือร่วมมือกบัองคก์ารการกุศล เพือการกศุลและองคก์ารสาธารณะประโยชน์

8 ไม่ดาํเนินการเกียวขอ้งกบัการเมืองแต่อยา่งใด

หมายเหตุ 2  เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการทีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ภายใต้

พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ โดยกระทรวงพาณิชย ์ลงวนัที

28 กนัยายน 2554 เรืองกาํหนดรายการยอ่ทีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554

จากการทีสภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการทีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ตาม

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัที 20/2554 ลงวนัที 12 เมษายน 2554 ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ทีเริมตน้ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป มูลนิธิจึงใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการทีไม่มีส่วน

ไดเ้สียสาธารณะ เนืองจากมูลนิธิเป็นกิจการทีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะตามประกาศดงักล่าว

                                (ลงชือ) ................................. ประธานกรรมการ       (ลงชือ) ................................. กรรมการและเหรัญญิก

                                            (................................)                                           (..................................)

มูลนิธิหนึงพันหมู่บ้านเพือเด็กผู้หญิงและสตรี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ขอรับรองวา่รายการขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ



มูลนิธิหนึงพันหมู่บ้านเพือเด็กผู้หญิงและสตรี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 3 สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ

1 การรับรู้รายได้

งบการเงินของมูลนิธิฯ ไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง รายไดจ้ากเงินบริจาคจะบนัทึกบญัชีเมือไดรั้บจากผูส้นบัสนุน

2 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

ทีดินแสดงไวใ้นราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงไวใ้นราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม ค่าเสือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายใน

งบรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้าน โดยประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพย ์3-20 ปี

3 การประมาณการทางบญัชี

ในการจดัทาํงบการเงินตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชก้ารประมาณการและ

การตงัสมมติฐาน ซึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุผลนีผลทีเกิดขึน

จริง จึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณไว้

หมายเหตุ 4  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

ปี 2563 ปี 2562

เงินฝากสถาบนัทางการเงิน 20,504.17          6,034.21            

รวม 20,504.17          6,034.21            

หมายเหตุ 5  เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน ประกอบด้วย

ปี 2563 ปี 2562

เงินทดรอง 353,624.59        294,403.72        

ค่าสอบบญัชีคา้งจ่าย 12,000.00          36,000.00          

ค่าทาํบญัชีคา้งจ่าย 16,050.00          48,150.00          

ค่าภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -                    170.87               

รวม 381,674.59        378,724.59        

                                (ลงชือ) ................................. ประธานกรรมการ       (ลงชือ) ................................. กรรมการและเหรัญญิก

                                            (................................)                                           (..................................)

ขอรับรองวา่รายการขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท



มูลนิธิหนึงพันหมู่บ้านเพือเด็กผู้หญิงและสตรี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 6  ค่าใชจ่้ายโครงการ ประกอบดว้ย

ปี 2563 ปี 2562

โครงการ - แม่โขง 216,000.00        320,000.00        

โครงการ - พทัยา 63,000.00          120,000.00        

โครงการ - ประเทศพม่า 96,000.00          60,000.00          

โครงการ - ชลบุรี 293,500.00        200,000.00        

โครงการ - กาํแพงเพชร 152,000.00        100,000.00        

โครงการช่วยเหลือและป้องกนั 60,500.00          -                     

โครงการบา้นหนองเมก็ 191,500.00        -                     

โครงการโควิด - 19 666,000.00        -                     

รวม 1,738,500.00     800,000.00        

หมายเหตุ 7 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  ประกอบดว้ย

ปี 2563 ปี 2562

ค่าใชจ่้ายเดินทางและยานพาหนะ -                    60,000.00          

เงินเดือน 168,000.00        288,000.00        

ค่าวสัดุสินเปลืองสาํนกังาน -                    12,000.00          

ค่าเช่าสาํนกังาน 60,000.00          60,000.00          

ค่าโทรศพัท ์และอินเตอร์เน็ต 14,400.00          12,000.00          

โปรแกรมบริหาร 58,000.00          -                     

ค่าทาํบญัชี 16,050.00          16,050.00          

ค่าสอบบญัชี 12,000.00          12,000.00          

รวม 328,450.00        460,050.00        

                                (ลงชือ) ................................. ประธานกรรมการ       (ลงชือ) ................................. กรรมการและเหรัญญิก

                                            (................................)                                           (..................................)

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

ขอรับรองวา่รายการขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ


