โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานและงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 งบรายได้และค่าใช้จ่าย และงบกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกาหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิ ธี การตรวจสอบเพื่ อให้ได้ มาซึ่ งหลักฐานการสอบบั ญชี เกี่ยวกั บ
จานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่ง
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุ จริตหรื อข้ อผิดพลาด ในการประเมิ นความเสี่ ยงดังกล่ าว ผู้สอบบั ญชี พิ จารณาการควบคุ มภายในที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบัญชีที่จัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
*****/2

2
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การ
มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

(นายพจน์ อัศวสันติชัย)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 ธันวาคม 2557
2014/1162/0803

3
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
บาท
หมายเหตุ

2557

2556

3
4
5
6
2.6, 7
8

119,429,251.46
698,763.53
390,465.50
10,700.00
120,529,180.49

97,558,315.37
85,000.00
638,359.60
120,000,000.00
406,838.98
10,700.00
218,699,213.95

9
2.7, 10, 11
2.8, 12

353,866,415.11
285,340,148.67
4,839,544.44
644,046,108.22
764,575,288.71

183,785,099.94
318,963,157.54
6,631,635.29
509,379,892.77
728,079,106.72

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน)
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

4
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
บาท
หมายเหตุ
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้รับล่วงหน้า
รายได้จากเงินบริจาคและสนับสนุน
โครงการรอการรับรู้
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้จากการรับบริจาคอาคาร อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์รอการรับรู้
กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนประเดิม
กองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2557

2556

13
14

3,959,953.28
195,700.00

2,158,999.19
860,850.00

15

3,498,200.00

3,573,299.59

16
17

5,519,739.80
1,080,611.00
10,098,550.80
14,254,204.08

4,236,976.95
1,529,396.62
9,339,673.16
12,359,522.35

18
19
20

10,805,519.35
262,098.58
1,493,680.00
12,561,297.93
26,815,502.01
737,759,786.70

11,347,685.54
291,746.12
1,315,182.00
12,954,613.66
25,314,136.01
702,764,970.71

21
22
23

95,124,768.68
124,396,187.40
518,238,830.62
737,759,786.70

95,124,768.68
101,648,954.45
505,991,247.58
702,764,970.71

(นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน)
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

5
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
บาท
หมายเหตุ

2557

2556

24

340,435,600.00
340,435,600.00

324,923,800.00
324,923,800.00

9,340,500.00
3,892,948.74
2,284,630.00
10,309,311.81
8,816,998.36
34,644,388.91
375,079,988.91

9,269,000.00
3,871,990.50
2,794,883.68
9,436,756.64
10,275,694.93
35,648,325.75
360,572,125.75

84,828,422.25
173,774,017.25
2,284,630.00
50,365,222.02
31,614,000.00
342,866,291.52
32,213,697.39

86,732,171.42
164,607,506.70
2,794,883.68
51,096,018.49
31,372,000.00
336,602,580.29
23,969,545.46

รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากเงินงบประมาณ
รวมรายได้จากรัฐบาล
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้ค่าหอพักนักเรียน
รายได้จากเงินบริจาค
รายได้จากเงินบริจาคและสนับสนุนโครงการ
รายได้ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากเงินบริจาคและสนับสนุนโครงการ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ทุนการศึกษา
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

16
25

26
27
16
28

(นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน)
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

6
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
บาท

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - ตามรายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ผลสะสมจากการจัดสรรเข้ากองทุนโรงเรียนฯ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - หลังปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิสาหรับปี 2556
รายได้สูง/ (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - ตามรายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ผลสะสมจากการจัดสรรเข้ากองทุนโรงเรียนฯ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - หลังปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยืสุทธิสาหรับปี 2557
รายได้สูง/ (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ทุน
95,124,768.68
95,124,768.68

รายได้สูง/ (ต่า)
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
503,411,595.32
(304,361.30)
(21,085,531.90)
482,021,702.12

องค์ประกอบอื่น
ของสินทรัพย์สุทธิ
77,916,933.21
23,732,021.24
101,648,954.45

รวมสินทรัพย์สุทธิ
676,453,297.21
(304,361.30)
2,646,489.34
678,795,425.25

95,124,768.68

23,969,545.46
505,991,247.58

101,648,954.45

23,969,545.46
702,764,970.71

95,124,768.68
95,124,768.68

505,991,247.58
96,300.00
(20,062,414.35)
486,025,133.23

101,648,954.45
22,747,232.95
124,396,187.40

702,764,970.71
96,300.00
2,684,818.60
705,546,089.31

95,124,768.68

32,213,697.39
518,238,830.62

124,396,187.40

32,213,697.39
737,759,786.70

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน)
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

7
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
บาท
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
รายได้จากเงินบริจาคและสนับสนุนโครงการ
รายได้จากการรับบริจาคอาคาร อุปกรณ์และครุภัณฑ์
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยรับ
ลูกหนี้ระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
วัสดุคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจ้าหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้จากเงินบริจาคและสนับสนุนโครงการรอการรับรู้เพิ่มขึ้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกองทุนโรงเรียนฯจากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น
รายได้จากการรับบริจาคอาคาร อุปกรณ์และครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
รับดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2556

32,213,697.39

23,969,545.46

50,365,222.02
(2,284,630.00)
(1,254,266.19)
(8,630.00)
(10,309,311.81)
85,000.00
16,373.48
1,800,954.09
(665,150.00)
(75,099.59)
3,567,392.85
(448,785.62)
2,781,118.60
712,100.00
(29,647.54)
178,498.00
76,644,835.68
10,248,907.88
86,893,743.56

51,096,018.49
(1,922,400.00)
(1,860,263.53)
(51,655.38)
(9,436,756.64)
(85,000.00)
(105,623.18)
50,427.97
5,342.35
(246,900.10)
2,156,424.34
174,536.08
2,342,128.04
(40,498.31)
(498,311.00)
65,547,014.59
9,645,816.71
75,192,831.30
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
เงินจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
เงินสดจ่ายเพื่ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2557

2556

120,000,000.00
(170,081,315.17)
18,289.50
(14,683,831.80)
(275,950.00)
(65,022,807.47)

(70,000,000.00)
(45,584,842.90)
76,985.00
(14,408,316.91)
(1,224,727.83)
(131,140,902.64)

21,870,936.09
97,558,315.37
119,429,251.46

(55,948,071.34)
153,506,386.71
97,558,315.37

(นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน)
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 30 กันยายน 2557
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนในกากับการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 เพื่อเป็นสถาบัน
พั ฒ นาต้ น แบบการจั ด การศึ กษาในระดั บ มั ธ ยมศึ กษา ส าหรั บ นั กเรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางด้ า น
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
สถานที่ตั้งของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อยู่ที่ เลขที่ 364 หมู่ที่ 5 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทาขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดในหลักการและนโยบายบัญชี
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 และตาม
ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ งมาตรฐานรายงานการเงิ น ส าหรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ลงวั น ที่ 11
กรกฎาคม 2546
การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด
ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
การนาเสนองบการเงินถือปฎิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครั ฐ
ฉบับที่ 1 เรื่องการนาเสนองบการเงิน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 และหนังสือกรมบัญกลางที่ กค
0423.2 /ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
2.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน
งบการเงินนี้เป็นการแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรรณ์
(องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ
2.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
รายการที่ปรากฏในงบการเงิน ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการภายใต้อานาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ (องค์การมหาชน) ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
2.4 การรับรู้รายได้
รายได้จากเงินงบประมาณ รับรู้เมื่อได้รับการอนุมัติคาขอเบิกเงินงบประมาณประจาปีจากรัฐบาล
รายได้จากการดาเนินงานรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ดอกเบี้ยรับรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนตามที่ธนาคาร
กาหนด
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2557
เงินบริจาคและสนับสนุนโครงการจากแหล่งภายนอกจะบันทึกเป็นหนี้สินภายใต้บัญชีรายได้จาก
เงินบริจาคและสนับสนุนโครงการรอการรับรู้เมื่อ โรงเรียนฯ ได้รับเงินสนับสนุนและยังไม่ ได้ดาเนินการ
โดยจะรับรู้ เป็นรายได้จากเงินบริจาคและสนับสนุนโครงการเมื่อมีการดาเนินการแล้วตามจานวนของ
ค่าใช้จ่าย จากเงินบริจาคและสนับสนุนโครงการที่เกิดขึ้นจริงในงวดบัญชี
รายได้อื่นรับรู้ดังต่อไปนี้:อาคาร อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ที่ได้รับจากการบริจาคจะบันทึกเป็นหนี้สินภายใต้บัญชีรายได้ จาก
การรับบริจาคอาคาร อุปกรณ์และครุภัณฑ์รอการรับรู้เมื่อโรงเรียนฯได้รับบริจาคสินทรัพย์ และจะทยอย
รับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคอาคาร อุปกรณ์และครุภัณฑ์ตามจานวนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
ที่ได้รับบริจาคในงวดบัญชี
รายได้ค่าสมัครสอบเข้าโรงเรียนฯรับรู้เมื่อได้มีการจัดสอบแล้ว เงินค่าสมัครสอบที่รับมาแล้วและยัง
ไม่มีการจัดสอบจะบันทึกเป็นหนี้สินภายใต้ชื่อบัญชีรายได้รับล่วงหน้า
รายได้ค่าลงทะเบียนงานจัดแสดงรับรู้เมื่อได้มีการจัดแสดงงานแล้ว เงินค่าลงทะเบียนงานจัดแสดง
ที่รับมาแล้วและยังไม่มีการจัดแสดงงานจะบันทึกเป็นหนี้สินภายใต้ชื่อบัญชีรายได้รับล่วงหน้า
รายได้อื่นๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
2.5

การรับรู้ค่าใช้จ่าย
โรงเรียนฯรับรู้ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

2.6 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่า สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า การคานวณ
ราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
2.7 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
อาคารและสิ่งก่อสร้าง
20 ปี
ครุภัณฑ์สานักงาน
10 ปี
ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง
5 ปี
ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี
5 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
5 ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
5 ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5 ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
5 ปี
ครุภัณฑ์การกีฬา
5 ปี
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2557
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 ปี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
5 ปี
ครุภัณฑ์การก่อสร้าง
5 ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร
5 ปี
ครุภัณฑ์การศึกษา
5 ปี
ครุภัณฑ์หอพักและโภชนาการ
5 ปี
ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน
5 ปี
ระบบไฟฟ้านอกอาคาร
5 ปี
ครุภัณฑ์ที่ได้จากการรับโอนในการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน คิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้
งานที่ยังเหลืออยู่ของครุภัณฑ์นั้น
2.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม ค่าตัดจาหน่ายคานวณโดยวิธีเส้นตรง
ดังต่อไปนี้
โปรแกรมภาพยนตร์ดาราศาสตร์ 3 มิติ
3 ปี
โปรแกรมบริหาร
5 ปี
ระบบเครือข่ายไร้สาย
5 ปี
2.9 เงินลงทุน
เงินลงทุนที่โรงเรียนฯ มีเจตนาที่จะถือไว้เพื่อหาผลประโยชน์ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่นับ
รวมเงินฝากประจาที่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จะจัดเป็นเงินลงทุนระยะสั้น แต่ถ้าเงินลงทุนที่โรงเรียนฯ
มีเจตนาที่จะถือไว้เพื่อหาผลประโยชน์ในระยะเวลาเกิน 1 ปี จะจัดเป็นเงินลงทุนระยะยาว
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เงินลงทุนในตั๋วแลกเงินและเงินฝากประจา แสดงในราคาทุน
2.10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงิน ลงทุนระยะสั้น
ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มี
ข้อจากัดในการเบิกใช้
2.11 การใช้ประมาณการทางการบัญชี
ในการจั ด ทางบการเงิน ให้ เ ป็ น ไปตามหลั กการบั ญชี ที่รั บ รองทั่ ว ไป ฝ่ า ยบริ หารต้ องใช้ การ
ประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย
สินทรัพย์และหนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้น
จริงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
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2.12 ผลประโยชน์บุคลากร
โรงเรียนฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจาตาแหน่ง กองทุนสารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่น
ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
2.13 ภาษีเงินได้
โรงเรียนฯไม่อยู่ในคานิยามของนิติบุคคลเพื่อดาเนินการเป็นทางการค้าหรือหากาไร จึงไม่มี
หน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
บาท
เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
ประเภทฝากกระแสรายวัน
ธนาคารทหารไทย - (รายได้จากการดาเนินงาน)
ธนาคารทหารไทย - (รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
ธนาคารกรุงไทย - (ค่าสมัครสอบ นร. ม.4)
รวมบัญชีกระแสรายวัน
ประเภทฝากออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย - (กองทุนโรงเรียน)
ธนาคารทหารไทย - (เงินฝากนักเรียน)
ธนาคารทหารไทย - (รายได้จากการดาเนินงาน)
ธนาคารทหารไทย - (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
ธนาคารทหารไทย - (กองทุนสวัสดิการ
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน)
ธนาคารกรุงไทย - (กองทุนเครื่องปรับอากาศ)
ธนาคารกรุงไทย - (เพื่อการลงทุน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ - (เพื่อการลงทุน)
ธนาคารกรุงเทพ - (เพื่อการออม)
รวมบัญชีออมทรัพย์

2557
172,401.25

2556
102,567.50

84.73
168.63
1,381,000.00
1,381,253.36

84.73
168.63
1,242,000.00
1,242,253.36

489,767.44
102,144.91
762,319.29
23,700,802.55

489,155.81
91,346.37
2,971,131.54
3,407,641.14

262,098.58
4,755,671.37
1,316,244.43
9,135.80
11,127.93
31,409,312.30

291,746.12
3,345,765.42
1,510,461.93
9,077.44
11,055.06
12,127,380.83
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2557
บาท
ประเภทฝากประจาไม่เกิน 3 เดือน
ธนาคารทหารไทย - (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
ธนาคารทหารไทย - (กองทุนโรงเรียน)
ธนาคารทหารไทย - (รายได้จากการดาเนินงาน)
ธนาคารกรุงไทย - (รายได้จากการดาเนินงาน)
ธนาคารกรุงเทพ - (เงินสะสมของโรงเรียน)
ธนาคารทหารไทย - (เงินสะสมของโรงเรียน)
ธนาคารกรุงไทย - (กองทุน ดร. เมเรดิท บอร์ทวิก)
รวมบัญชีประจา
รวมเงินฝากธนาคาร
รวม

2557

2556

4,945,311.36
34,243,084.34
21,835,837.46
6,851,266.91
10,028,836.91
8,283,738.96
278,208.61
86,466,284.55
119,256,850.21
119,429,251.46

12,581,697.43
22,843,685.82
13,307,096.87
17,074,831.67
9,864,025.18
8,140,355.00
274,421.71
84,086,113.68
97,455,747.87
97,558,315.37

เงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ต่อปี
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย - (เพื่อการลงทุน) เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ย
เงินฝากจากกองทุนโรงเรียนและเงินสะสม ดังนี้
บาท
2557
2556
กองทุนโรงเรียน
407,300.73
316,086.19
เงินสะสมของโรงเรียน
908,943.70
1,194,375.74
รวม
1,316,244.43
1,510,461.93
เงินฝากประจาเป็นเงินฝากประเภท 3 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 มีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.10 - 1.125 ต่อปี และ 1.625 - 2.016 ต่อปี ตามลาดับ
4. ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย
บาท
ลูกหนี้เงินยืมพนักงานเพื่อใช้ปฏิบัติงานกิจกรรมโรงเรียน
รวม

2557
-

2556
85,000.00
85,000.00
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2557
5. รายได้ค้างรับ
รายได้ค้างรับ ประกอบด้วย
บาท
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

2557
698,763.53
698,763.53

2556
638,359.60
638,359.60

6. เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย
บาท
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 107 วัน - CB13O10A
รวม

2557
-

2556
120,000,000.00
120,000,000.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ครบกาหนดวันที่ 10 ตุลาคม 2557 มี
ส่วนลดรับตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
7. วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ ประกอบด้วย
บาท
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้า
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครื่องแต่งกาย
รวม

2557
240,873.16
4,718.70
21,453.64
96,930.00
26,490.00
390,465.50

2556
206,356.24
4,740.10
21,557.99
147,694.65
26,490.00
406,838.98
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2557
8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บาท
เงินประกัน
รวม

2557
10,700.00
10,700.00

2556
10,700.00
10,700.00

9. เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย
บาท
เงินฝากประจา เกิน 1 ปี
ธนาคารกรุงไทย - (เพื่อเงินกองทุน)
ธนาคารกรุงไทย - (เพื่อเงินสะสม)
ธนาคารกรุงไทย - (เพื่อการออม)
ธนาคารกรุงเทพ - (เพื่อการออม)
ธนาคารไทยพาณิชย์ - (เพื่อเงินสะสม)
ธนาคารไทยพาณิชย์ - (เพื่อเงินกองทุน)
ธนาคารออมสิน - (เพื่อเงินสะสม)
รวม

2557

2556

236,160,050.21
78,088,131.39
26,885,422.61
10,111,966.01
2,620,844.89
353,866,415.11

24,890,684.61
3,476,053.28
40,000,000.00
76,570,424.60
26,385,217.12
9,912,720.33
2,550,000.00
183,785,099.94

เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในเงินฝากประจามีอายุมากกว่า 1 ปี มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.125 3.30 ต่อปี หรือตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2557
10. อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
บาท
ยอดตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 56
ราคาทุน :อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง
ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์การกีฬา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ครุภัณฑ์การก่อสร้าง
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์หอพักและโภชนาการ
ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน
ระบบไฟฟ้านอกอาคาร
รวมราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม :อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง
ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์การกีฬา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ครุภัณฑ์การก่อสร้าง
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์หอพักและโภชนาการ
ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน
ระบบไฟฟ้านอกอาคาร
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
งานระหว่างก่อสร้าง (หมายเหตุ 10)
รวมอาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

จานวนที่เพิ่มขึ้น

จานวนที่ลดลง

โอนเข้า
(โอนออก)

ตัดจาหน่าย

ยอดตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 57

452,431,739.58
65,369,976.56
39,000.00
2,453,363.75
1,685,890.00
21,374,686.56
22,891,346.57
2,254,756.96
1,501,732.00
69,177,669.15
40,856,156.26
1,912,655.94
535,882.73
100,660.00
942,869.43
4,551,012.52
1,930,953.03
690,010,351.04

2,560,644.50
53,860.00
793,327.00
866,700.00
45,000.00
4,168,383.90
4,953,543.69
168,247.71
35,250.00
13,644,956.80

(156,150.00)
(23,529.00)
(332,700.00)
(272,204.00)
(20,320.00)
(6,941,879.38)
(820,065.60)
(11,028.04)
(8,577,876.02)

1,297,500.00
1,297,500.00

-

453,729,239.58
67,774,471.06
39,000.00
2,483,694.75
1,685,890.00
22,168,013.56
23,425,346.57
1,982,552.96
1,526,412.00
66,404,173.67
44,989,634.35
1,912,655.94
693,102.40
135,910.00
942,869.43
4,551,012.52
1,930,953.03
696,374,931.82

(216,019,029.05)
(36,600,095.10)
(38,999.00)
(1,735,955.74)
(1,681,971.31)
(14,480,105.85)
(13,599,532.88)
(1,540,112.75)
(287,073.35)
(49,766,733.96)
(26,546,220.49)
(1,564,008.35)
(221,456.23)
(100,656.00)
(942,786.43)
(4,445,630.98)
(1,930,951.03)
(371,501,318.50)
318,509,032.54
454,125.00
318,963,157.54

(25,323,908.54)
(4,710,684.51)
(375,688.63)
(3,915.69)
(2,190,009.59)
(2,967,980.45)
(193,648.29)
(269,469.01)
(6,798,245.54)
(5,019,606.53)
(316,436.66)
(90,154.88)
(6,462.50)
(30,970.35)
(48,297,181.17)

156,145.00
23,527.00
323,223.50
272,186.00
20,316.00
6,941,740.38
820,051.60
11,027.04
8,568,216.52

-

-

(241,342,937.59)
(41,154,634.61)
(38,999.00)
(2,088,117.37)
(1,685,887.00)
(16,670,115.44)
(16,244,289.83)
(1,461,575.04)
(536,226.36)
(49,623,239.12)
(30,745,775.42)
(1,880,445.01)
(300,584.07)
(107,118.50)
(942,786.43)
(4,476,601.33)
(1,930,951.03)
(411,230,283.15)

1,038,875.00

-

(1,297,500.00)

-

195,500.00
285,340,148.67
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2557
บาท
ยอดตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 55
ราคาทุน :อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง
ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์การกีฬา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ครุภัณฑ์การก่อสร้าง
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์หอพักและโภชนาการ
ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน
ระบบไฟฟ้านอกอาคาร
รวมราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม :อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง
ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์การกีฬา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ครุภัณฑ์การก่อสร้าง
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์หอพักและโภชนาการ
ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน
ระบบไฟฟ้านอกอาคาร
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
งานระหว่างก่อสร้าง (หมายเหตุ 10)
รวมอาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

จานวนที่เพิ่มขึ้น

จานวนที่ลดลง

โอนเข้า
(โอนออก)

ตัดจาหน่าย

ยอดตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 56

451,343,139.58
63,777,062.06
39,000.00
2,453,363.75
1,720,890.00
20,778,161.56
24,687,756.57
1,636,887.96
252,732.00
71,528,687.32
35,647,578.36
1,912,655.94
268,402.22
124,060.00
942,869.43
4,551,012.52
1,930,953.03
683,595,212.30

1,749,082.50
596,525.00
29,900.00
454,469.00
1,300,000.00
3,121,157.00
5,208,577.90
267,480.51
12,727,191.91

(156,168.00)
(35,000.00)
(1,826,310.00)
(51,000.00)
(5,472,175.17)
(23,400.00)
(7,564,053.17)

1,088,600.00
163,400.00
1,252,000.00

-

452,431,739.58
65,369,976.56
39,000.00
2,453,363.75
1,685,890.00
21,374,686.56
22,891,346.57
2,254,756.96
1,501,732.00
69,177,669.15
40,856,156.26
1,912,655.94
535,882.73
100,660.00
942,869.43
4,551,012.52
1,930,953.03
690,010,351.04

(190,776,398.03)
(31,383,137.45)
(38,999.00)
(1,350,552.78)
(1,707,570.31)
(11,611,279.10)
(12,377,763.32)
(1,364,937.77)
(244,045.30)
(48,080,472.90)
(22,256,549.86)
(1,190,837.97)
(146,566.39)
(124,054.00)
(942,786.43)
(4,403,101.51)
(1,930,951.03)
(329,930,003.15)
353,665,209.15
25,000.00
353,690,209.15

(25,242,631.02)
(5,347,897.03)
(385,402.96)
(9,400.00)
(2,868,826.75)
(3,048,073.56)
(175,174.98)
(94,026.05)
(7,158,346.23)
(4,289,670.63)
(373,170.38)
(74,889.84)
(42,529.47)
(49,110,038.90)

130,939.38
34,999.00
1,826,304.00
50,998.00
5,472,085.17
23,398.00
7,538,723.55

-

-

1,681,125.00

-

(1,252,000.00)

-

(216,019,029.05)
(36,600,095.10)
(38,999.00)
(1,735,955.74)
(1,681,971.31)
(14,480,105.85)
(13,599,532.88)
(1,540,112.75)
(287,073.35)
(49,766,733.96)
(26,546,220.49)
(1,564,008.35)
(221,456.23)
(100,656.00)
(942,786.43)
(4,445,630.98)
(1,930,951.03)
(371,501,318.50)
318,509,032.54
454,125.00
318,963,157.54
บาท

2557
ค่าเสื่อมราคา
รายการกาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายสินทรัพย์

48,297,181.47
8,630.00

2556
49,110,038.90
51,655.38
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2557
11. งานระหว่างก่อสร้าง
งานระหว่างก่อสร้าง ประกอบด้วย

ห้องสรีรวิทยาของพืช
ระบบ MIS
รวม

ยอดตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 56
454,125.00
454,125.00

จานวนที่
เพิ่มขึ้น
843,375.00
195,500.00
1,038,875.00

บาท
โอนเป็นอาคาร
และครุภัณฑ์
(1,297,500.00)
(1,297,500.00)

โอนเป็น
ค่าใช้จ่าย
-

ยอดตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 57
195,500.00
195,500.00

ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2557 และ 2556 งานระหว่า งก่อสร้า งได้แ สดงรวมอยู่ ในอาคารและอุป กรณ์
(หมายเหตุ 10)
12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย
บาท
ราคาทุน :โปรแกรมบริหาร
ระบบเครือข่ายไร้สาย
รวมราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

ยอดตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 56
11,737,401.76
3,937,500.00
15,674,901.76
(9,043,266.47)
6,631,635.29

จานวนที่
เพิ่มขึ้น
275,950.00
275,950.00
(2,068,040.85)

จานวนที่
ลดลง
-

ยอดตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 57
12,013,351.76
3,937,500.00
15,950,851.76
(11,111,307.32)
4,839,544.44

จานวนที่
ลดลง
-

ยอดตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 56
11,737,401.76
3,937,500.00
15,674,901.76
(9,043,266.47)
6,631,635.29

บาท
ราคาทุน :โปรแกรมบริหาร
ระบบเครือข่ายไร้สาย
รวมราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

ยอดตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 55
10,512,673.93
3,937,500.00
14,450,173.93
(7,057,286.88)
7,392,887.05

จานวนที่
เพิ่มขึ้น
1,224,727.83
1,224,727.83
(1,985,979.59)

บาท
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี

2557
2,068,040.85

2556
1,985,979.59
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2557
13. เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย
บาท
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินค้าและบริการ
รวม

2557
3,959,953.28
3,959,953.28

2556
2,158,999.19
2,158,999.19

14. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย
บาท
ค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยงค้างจ่าย
ค่าตรวจสอบบัญชีค้างจ่าย
ค่าพาหนะและค่าน้ามันค้างจ่าย
ค่าตอบแทนค้างจ่าย
ค่าจ้างที่ปรึกษาทาวิจัยประเมินหลักสูตรโรงเรียนฯ
รวม

2557
42,225.00
140,000.00
4,530.00
8,945.00
195,700.00

2556
40,236.00
130,000.00
2,800.00
407,814.00
280,000.00
860,850.00

15. รายได้รับล่วงหน้า
รายได้รับล่วงหน้า ประกอบด้วย
บาท
รายได้ค่าสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายได้ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า
รวม

2557
3,498,200.00
3,498,200.00

2556
3,493,220.00
80,079.59
3,573,299.59
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2557
16. รายได้จากเงินบริจาคและสนับสนุนโครงการรอการรับรู้
รายได้จากเงินบริจาคและสนับสนุนโครงการรอการรับรู้ มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้
บาท
2557
2556
ยอดยกมาต้นปี
4,236,976.95
4,002,952.61
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี
3,567,392.85
3,029,607.92
รวม
7,804,369.80
7,032,560.53
หัก จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างปี
(2,284,630.00)
(2,794,883.68)
โอนเป็นเงินสะสมของโรงเรียน
(699.90)
รวมหัก
(2,284,630.00)
(2,795,583.58)
ยอดยกไปปลายปี
5,519,739.80
4,236,976.95
โรงเรียนฯได้ตัดบัญชีเงินบริจาคและสนับสนุนโครงการเป็นรายได้จากเงินบริจาคและสนับสนุนโครงการ
สาหรับปี เท่ากับจานวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสาหรับปีตามวัตถุประสงค์ของเงิน บริจาคและสนับสนุนโครงการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 เป็นจานวนเงิน 2.28 ล้านบาท และ 2.79 ล้านบาท ตามลาดับ
17. หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ประกอบด้วย
บาท
2557
282,238.25
45,590.00

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากค่าอาหารนักเรียน
เงินรับฝากโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมจากสถาบันเกอเธ่
127,769.50
เงินรับฝากเพื่องาน ICT
108,178.25
เงินรับฝากค่าเรียนภาษาอังกฤษ
112,400.00
เงินรับฝากโครงการอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
300,000.00
เงินรับฝากทุนนักวิจัย
29,400.00
เงินค้าประกัน
37,585.00
เงินรับฝากค่าสนับสนุนโปรแกรมรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
37,450.00
เงินประกันซอง
รวม
1,080,611.00

2556
309,073.87
37,310.00
133,979.50
108,178.25
112,400.00
300,000.00
29,400.00
37,585.00
461,470.00
1,529,396.62
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2557
18. รายได้จากการรับบริจาคอาคาร อุปกรณ์และครุภัณฑ์รอการรับรู้
รายได้จากการรับบริจาคอาคาร อุปกรณ์และครุภัณฑ์การรับรู้ ประกอบด้วย
บาท
อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3
ครุภัณฑ์ในอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3
เครื่องคอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์อื่นๆ
รวม

2557
9,937,227.72
223.00
47.00
868,021.63
10,805,519.35

2556
11,066,733.84
223.00
47.00
280,681.70
11,347,685.54

รายได้จากการรับบริจาคอาคาร อุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่รับรู้เป็นรายได้สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2557 และ 2556 จานวน 1.25 ล้านบาท และ 1.86 ล้านบาท ตามลาดับ (หมายเหตุ 25)
19. กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 15/1/2545
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2545 มีมติให้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ขึ้น เพื่อนา
เงิน กองทุ น ไปจั ดสวั สดิ การอัน ควรสงเคราะห์แก่ ผู้ป ฏิ บั ติ งาน และเป็ น ค่ าใช้ จ่ ายในกิ จ กรรมตามประเพณี
วัฒนธรรม การบันเทิง การกีฬา และอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของโรงเรียนว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ.2543 และให้ออกระเบียบเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน พ.ศ.2545” เรียกโดยย่อว่า “ระเบียบ มวส.13/2545”
20. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บาท
เงินประกันความเสียหายนักเรียน
เงินประกันความเสียหายหอพักครู
เงินประกันผลงานตามสัญญา
เงินประกันความเสียหายร้านค้า
รวม

2557
387,000.00
24,500.00
1,040,180.00
42,000.00
1,493,680.00

2556
359,000.00
24,500.00
889,682.00
42,000.00
1,315,182.00
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2557
21. ทุนประเดิม
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2544 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้โอนทรัพย์สินของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์
ใช้บังคับ (วันที่ 25 สิงหาคม 2543) ไปเป็นทุนประเดิมของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นองค์การมหาชน
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 95,124,768.68 บาท
22. กองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ตามข้ อบังคับโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติมข้อบั งคั บโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ว่ าด้วย
การเงินและการบัญชี) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) หมวด 9 “กองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์” ข้อ 59 “ให้โรงเรียนฯ
จัดตั้งกองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน การพัฒนาครู และ
กิจการต่างๆ ของโรงเรียน” และตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่
21/7/2545 วันที่ 16 ตุลาคม 2545 ได้อนุมัติให้โอนเงินอุดหนุนและเงินรายได้เหลือจ่ายประจาปีเข้ากองทุน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เริ่มแรกเป็นจานวนเงิน 36.95 ล้านบาท โรงเรียนฯแสดงเงินกองทุนฯไว้ในส่วนของ
สินทรัพย์สุทธิ (ส่วนทุน) ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินกองทุนฯ โรงเรียนฯจะนาไปเพิ่มยอดเงินกองทุนฯ
โดยตรงโดยไม่นาไปแสดงรวมอยู่ในรายได้ของโรงเรียนฯ
กองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้
บาท
ยอดยกมาต้นปี
บวก รับเงินอุดหนุนจากเงินรายได้เหลือจ่ายประจาปี
รายได้ที่เกิดขึ้นแล้ว
ดอกเบี้ยรับ
ยอดยกไปปลายปี

2557
101,648,954.45
20,062,414.35

2556
77,916,933.21
21,085,531.90

2,684,818.60
124,396,187.40

2,646,489.34
101,648,954.45
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2557
ยอดยกไปปลายปีของเงินกองทุนฯ ประกอบด้วย
บาท
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทประจา (หมายเหตุ 3 และ 8)
ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคารบัญชีประจา
รวม

2557
917,200.67
123,297,483.37
181,503.36
124,396,187.40

2556
825,374.50
100,562,089.27
261,490.68
101,648,954.45

23. สินทรัพย์สุทธิและการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ
บาท
ทุนประเดิม
กองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รวม
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นปี
บวก รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายปีปัจจุบัน
รายการปรับปรุงกระทบทุนสะสม
โอนเงินรายได้เหลือจ่ายประจาปีเข้า
กองทุนโรงเรียนฯ
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
รวมสินทรัพย์สุทธิ

2557
95,124,768.68
124,396,187.40
219,520,956.08
505,991,247.58
32,213,697.39
96,300.00

2556
95,124,768.68
101,648,954.45
196,773,723.13
503,411,595.32
23,969,545.46
(304,361.30)

(20,062,414.35)
518,238,830.62
737,759,786.70

(21,085,531.90)
505,991,247.58
702,764,970.71
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2557
24. รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้จากเงินงบประมาณ ประกอบด้วย
บาท
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบอุดหนุน (ทุนการศึกษา)
รวม

2557
111,615,400.00
180,374,800.00
16,765,400.00
31,680,000.00
340,435,600.00

2556
106,006,500.00
177,660,900.00
9,576,400.00
31,680,000.00
324,923,800.00

25. รายได้อื่น
รายได้อื่น ประกอบด้วย
บาท
รายได้จากการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของโรงเรียน
รายได้ค่าสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4
รายได้อื่นๆ จากการดาเนินการ
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากการรับบริจาคอาคาร
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 18)
รายได้จากการรับคืนเงินค่าใช้จ่าย
ดาเนินงานของสพม.
รวม

2557
913,009.00

2556
2,457,391.00

3,538,400.00
1,960,343.29
566,447.32

3,776,600.00
1,568,981.58
612,458.82

1,254,266.19

1,860,263.53

584,532.56
8,816,998.36

10,275,694.93
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26. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย
บาท
เงินเดือนและค่าจ้าง
เงินประจาตาแหน่ง
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ
เงินชดเชยครบเกษียณอายุ
รวม

2557
67,820,156.98
4,827,456.05
5,181,011.72
2,955,457.50
4,044,340.00
84,828,422.25

2556
70,491,352.38
4,427,046.27
5,465,518.59
4,242,254.18
2,106,000.00
86,732,171.42

27. ค่าใช้จ่ายอื่นในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่นในการดาเนินงาน ประกอบด้วย
บาท
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน
ค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการอัจฉริยภาพ
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการห้องวิทยาศาสตร์
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสร้างครูอนาคต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร
ค่าใช้จ่ายพัฒนาโรงเรียนเพื่อเทียบเคียง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาระดับนานาชาติ
รางวัลตอบแทนการปฏิบัติงาน
ค่าใช้สอยวัสดุ, ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวม

2557
4,129,122.66
35,464,890.66

2556
4,202,507.93
36,815,054.04

56,776,385.78
11,422,280.06
828,988.44
1,191,147.20
15,276,703.47
865,804.67

54,875,805.13
11,834,686.59
1,042,157.61
1,060,185.31
13,826,285.44
528,326.11

11,320,261.74
6,042,406.00
30,456,026.57
173,774,017.25

5,941,799.00
34,480,699.54
164,607,506.70
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28. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย ประกอบด้วย
บาท
ค่าเสื่อมราคา
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์อื่นและระบบไฟฟ้า
รวม (หมายเหตุ 10)
ค่าตัดจาหน่าย
โปรแกรมบริหาร
ระบบเครือข่ายไร้สาย
รวม (หมายเหตุ 12)
รวม

2557

2556

25,323,908.54
6,798,245.54
16,175,027.09
48,297,181.17

25,242,631.02
7,158,346.23
16,709,061.65
49,110,038.90

2,068,040.85
2,068,040.85
50,365,222.02

1,786,479.59
199,500.00
1,985,979.59
51,096,018.49

29. หนี้สินและภาระผูกพันของโรงเรียน
โรงเรีย นฯ มีห นี้ส ิน และภาระผูกพัน เป็น เงิน ที ่กั น ไว้เ บิก จ่า ยข้า มปีง บประมาณ 2557 และ 2556
จานวน 17.84 ล้านบาท และ 10.03 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ตามมติประชุมครั้งที่ 90/5/2556 และ 84/5/2555 ลงวันที่ 11 กันยายน 2557
และวันที่ 12 กันยายน 2556 ตามลาดับ สาหรับภาระผูกพันที่กันไว้เบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ 2557 และ
2556 แบ่งตามประเภทดังต่อไปนี้
บาท
2557
2556
เงินกันไว้เบิกจ่ายข้ามปี
7,384,638.75
6,898,631.71
ภาระผูกพันรายจ่ายประเภททุน
10,452,062.78
3,131,875.00
รวม
17,836,701.53
10,030,506.71
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30. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
โรงเรียนและบุคคลากรได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุ นสารองเลี้ยง
ชีพ พ.ศ. 2530 โดยโรงเรียนและบุคคลากรจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 แต่ไม่
เกิ น ร้อยละ 10 ตามอายุ งานของบุ คคลากรและเป็ น ไปตามข้ อบั งคับ ของกองทุ น ส าหรั บ ปีสิ้ น สุด วั นที่ 30
กันยายน 2557 และ 2556 โรงเรียนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทั้งสิ้นจานวน 5.18 ล้านบาท และ 5.47 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยมีบริษัทจัดการเป็นผู้ดูแลเงินกองทุนและจัดสรรผลประโยชน์และจ่ายเงินคืนให้แก่บุคคลากรเมื่อ
ลาออกตามข้อบังคับของกองทุน
31. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของโรงเรียนฯแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

