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เกี5ยวกับมูลนธิทิีทีบี
มูลนธิีทีทีบ ี(ชื5อเดมิ คือ มูลนธิทิีเอ็มบ)ี ไดจ้ดทะเบียนเมื5อวันที5 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555  มูลนธิไิดร้ับเงนิทุน
ก่อตั Rงโดยการบรจิาคของ ธนาคารทหารไทยธนชาต ิจํากัด (มหาชน) ทําหนา้ที5หลักในการดําเนนิการโครงการ
ไฟ-ฟ้า โครงการแห่งการใหท้ี5ยั5งยืน โดยโครงการไฟ-ฟ้าเป็นโครงการเพื5อสังคมที5รเิร ิ5มข ึRนและดําเนนิการอย่าง
ต่อเนื5องตั Rงแต่ปี 2552 มีจุดมุ่งหมายเพื5อจุดประกายเยาวชนและชุมชนเพื5อเปลี5ยนแปลงสังคมใหด้ีข ึRนอย่างยั5งยืน

มูลนธิไิดเ้ปลี5ยนชื5อจาก มูลนธิทิีเอ็มบ ีเป็น มูลนธิทิีทีบ ีและดําเนนิการจดทะเบียนเปลี5ยนชื5อต่อกระทรวงมหาดไทย
เมื5อวันที5 29 มถิยุายน พ.ศ. 2564

วัตถปุระสงค์ของมูลนธิ ิ
เมื5อวันที5 27 มกราคม พ.ศ. 2558 กระทรวงการคลังไดป้ระกาศให ้มูลนธิทิีทีบ ีเป็นองค์กรสาธารณกุศลลําดับที5 881
ตามประกาศของกระทรวงการคลังฉบับที5 607 และจดทะเบียนถกูตอ้งตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณชิย์
โดยมีวัตถปุระสงค์ดังนีR 

1. เพื5อส่งเสรมิการศกึษาสําหรับเยาวชน ผ่านทุนการศกึษา และส่งเสรมิการพัฒนาส ิ5งแวดลอ้มอย่างยั5งยืน 
2. เพื5อบําเพ็ญสาธารณกุศลและการกุศลอื5น ๆ 
3. เพื5อร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื5อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์เพื5อสาธารณประโยชน์
4. ไม่ดําเนนิการเกี5ยวขอ้งกับการเมือง

ขั Rนตอนรายงานการประเมนิ
นางสาวกมลชนก จันทร์ตน ไดร้ับขอ้มูลเกี5ยวกับโครงการเพื5อการกุศลของมูลนธิ ิจาก คุณวัลย์ลกิา  อ่องสรอ้ย 
ผูเ้ชี5ยวชาญอาวุโส และ คุณมารสิา จงคงคาวุฒ ิเจา้หนา้ที5บรหิารกจิกรรมสังคมเพื5อความยั5งยืนของมูลนธิ ิ
ทีทีบ ีเพื5อนํามาจัดทํารายงานการประเมนิมูลนธิฯิ

ลักษณะของโครงการเพื5อการกุศล
1.โครงการสาธารณประโยชน์เพื5อเยาวชน

ปี 2564 เป็นอีกปีที5สังคมไทยไดร้ับผลกระทบจากวกิฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19
มูลนธิทิีทีบียังคงพัฒนากจิกรรมสังคมเพื5อความยั5งยืนใหเ้กดิการเปลี5นแปลงที5ดีข ึRนของสังคมไทย โดยมี
ไฟ-ฟ้า เป็นโครงการหลักเพื5อจุดประกายเยาวชนและชุมชนใหข้า้มผ่านวกิฤตการณ์ที5เกดิข ึRน
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1.1) โครงการศูนย์เรียนรูไ้ฟ-ฟ้า โดย ทีทีบ:ี จุดมุ่งหมายของศูนย์การเรียนรูไ้ฟ-ฟ้า ทุกแห่ง คือ การสอนจับ
ปลาแทนการใหป้ลา โดยการเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนในชุมชนอายุระหว่าง 12-17 ปี รูจั้กใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน์ ผ่านการเรียนรูท้ักษะทางศลิปะและทักษะชีวติ โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ ใหเ้ยาวชนไดน้ําส ิ5งที5
เรียนรูไ้ปพัฒนาตนเอง ครอบครัว และช่วยกันเปลี5ยนแปลงสังคมรอบขา้งใหด้ีข ึRน  ปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู ้
ไฟ-ฟ้าอยู่ 5 แห่งไดแ้ก ่ประชาอุทศิ, จันทน,์ บางกอกนอ้ย, สมุทรปราการ, และ นนทบุรี

1.2) โครงการเท่อย่างไทยโดยไฟ-ฟ้า ทีทีบ:ี กจิกรรมเพื5อสังคมดา้นการอนุรักษ์ความเป็นไทย เปิดพืRนที5
ใหเ้ยาวชนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกพืRนที5ทั Rงประเทศไดร้ับความรู ้พรอ้มโอกาสที5เท่าเทียมกันในการแสดงออก
ซ ึ5งความรัก และการเผยแพร่วัฒนธรรมประจําชาตผิ่านการประกวดออนไลน์กับ 3 กจิกรรม ไดแ้ก ่ประกวด
มารยาทไทย ประกวดอ่านฟังเสียงและประกวดวาดภาพดจิติอล ชงิถว้ยพระราชทานสมเด็จพระกนษิฐา
ธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

1.3) โครงการทุนการศกึษาเด็กไฟ-ฟ้า: ในปี 2564 มูลนธิทิีทีบีไดร้่วมมือกับ มูลนธิยุิวพัฒน์อย่างต่อเนื5อง
เป็นปีที5 6 ในฐานะองค์กรที5มีประสบการณ์ในการเขา้มาช่วยเหลือบรหิารการจัดการใหทุ้นการศกึษาแก่เยาวชน
ไฟ-ฟ้า ในระดับมัธยมศกึษา 1-6 หรือสายอาชีพจนถงึชั Rน ปวช.3 ซ ึ5งความร่วมมือเหล่านีR ถอืเป็นการส่งต่อ
โอกาสทางการศกึษาอย่างต่อเนื5องและยั5งยืนใหก้ับนอ้ง ๆ ไฟ-ฟ้า ใหเ้ตบิโตเป็นผูใ้หญ่ที5มีคุณภาพต่อไป
ในอนาคต

2. โครงการสาธารณประโยชน์เพื5อชุมชน
ในปีนีRมูลนธิไิดเ้ปิดรับอาสาสมัครทีทีบีเพื5อเดนิหนา้เปลี5ยนชุมชนใหด้ีข ึRนอย่างยั5งยืนท่ามกลางสถานการณ์
โควดิ-19 โดยไดป้รับเปลี5ยนการทํางานร่วมกับชุมชนตลอดระยะเวลา 3 เดือน มาเป็นรูปแบบออนไลน ์เพื5อให ้
อาสาสมัครทีทีบีไดน้ําความรูค้วามสามารถในดา้นต่าง ๆ เช่น การใหค้วามรูท้างการบัญชีและการเงนิ การสรา้ง
แบรนด์ การพัฒนาผลติภัณฑ ์การขายและการตลาด เป็นตน้ เพื5อตอบแทนชุมชนและสังคมรอบขา้งให ้
เปลี5ยนแปลงพัฒนาชุมชนในพืRนที5เป้าหมายใหด้ีข ึRนอย่างยั5งยืน ผ่าน 6 โครงการหลัก ดังนีR
1) โครงการสรา้งโอกาส ใหค้วามรู ้เพ ิ5มรายได ้เพื5อชีวติที5ดีข ึRนอย่างยั5งยืน ชุมชนแฟลตสริสิาสน์ กทม.
2) โครงการ SME สมานฉันท์ชุมชนเครือข่ายโรงงานสมานฉันท ์กทม.
3) โครงการอนิทร์เกษตร อุดมความสุข ชุมชนอนิทร์อุดม กทม.
4) โครงการ ทีทีบ ีไฟ-ฟ้าปันรักษ์เพื5อชุมชน โรงพยาบาลขอนแก่น 2 ขอนแก่น
5) โครงการอาจุมม่าไข่เค็ม กะทสิด ชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวติ กทม.
6) โครงการเปลี5ยนเพื5อชุมชนทหารพันดีชุมชนกลุ่มเลีRยงจ ิRงหรีด ป.พัน 104 พษิณุโลก

3. โครงการสาธารณกุศลอื5น ๆ
โครงการจุดประกาย ทําขาย “ให”้ เป็น โดยไฟ-ฟ้า ทีทีบ ี: โครงการพเิศษที5จัดข ึRนในปี 2564 เพื5อ
ช่วยเหลือกลุ่มคนว่างงานหรือขาดรายไดท้ี5ไดร้ับผลกระทบจากวกิฤตโควดิ-19 รวมกว่า 500
ราย โดยตดิอาวุธเสรมิทักษะการทําเมนูคาวหวาน พรอ้มทักษะการขายและการเป็น
ผูป้ระกอบการในรูปแบบคอร์สออฟไลน ์และออนไลน ์โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายเพื5อใหผู้เ้ขา้ร่วม
กจิกรรมสามารถทําเป็น ขายเป็น และใหเ้ป็น เปิดโอกาสต่อยอดสรา้งอาชีพเสรมิ ที5สําคัญ
นอกเหนือจากการเป็นผูร้ับแลว้ ยังเนน้ถงึการเป็นผูใ้หอ้ีกดว้ย ซ ึ5งเปิดกวา้งใหทุ้กคนที5ไดร้ับองค์
ความรูจ้ากโครงการไดม้ีโอกาสเป็นอาสาสมัครเพื5อส่งต่อความรูแ้ละส ิ5งดีๆ คืนกลับสู่สังคม
ต่อไป นอกจากนีR ยังมีการเผยแพร่คลปิสอนทําอาหาร และความรูเ้บืRองตน้เกี5ยวกับการทําธุรกจิ
อาหารดังกล่าวผ่านช่องทาง Youtube จํานวน 14 คลปิเพื5อเปิดโอกาสใหส้าธารณชนทั5วไปที5
สนใจไดร้ับชม เสรมิสรา้งองค์ความรู ้พรอ้มต่อยอดเป็นอาชีพเสรมิไดใ้นอนาคต

โครงการกฐนิพระราชทาน ทีเอ็มบีธนชาต ประจําปี 2564
ธนาคารทหารไทยธนชาต ิจํากัด (มหาชน) และผูม้ีจติศรัทธาไดร้่วมทําบุญสมทบในการถวายผา้พระกฐนิ
พระราชทานประจําปี 2564 เพื5อทํานุบํารุงพระอารามวัดป่าเลไลยก์วรวหิาร รวมถงึเป็นการสืบทอดขนบ
ธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
นอกเหนือไปจากการไดร้่วมบุญกับทางวัดแลว้ เงนิทําบุญในครั RงนีRทางวัดป่าเลไลยก์วรวหิาร ยังปันบุญไปให ้
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กับองค์กรสาธารณกุศลอีกกว่า 130 องค์กรสาธารณกุศล ภายใตเ้วปไซต์ “ปันบุญ” สื5อกลางในการบรจิาค
ระหว่างองค์กรสาธารณกุศลกับผูม้ีจติศรัทธา (www.punboon.org)

โครงการทําบุญตักบาตรออนไลน ์ช่วยวัดสูภ้ัยโควดิ-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทําใหวั้ดไดร้ับผลกระทบ ไม่สามารถประกอบศาสนกจิตาม
สถานการณ์ปกต ิมูลนธิทิีเอ็มบีและปันบุญ จงึเชญิชวนผูม้ีจติศรัทธาร่วมทําบุญช่วยเหลือวัดต่าง ๆ เงนิบรจิาค
ที5ไดร้ับทั Rงหมดจะมอบใหก้ับวัดที5อยู่ในเว็ปไซต์ปันบุญในสัดส่วนที5เท่ากัน เพื5อช่วยเหลือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เช่น 
ค่านํRา ค่าไฟ ค่าอาหาร และค่ายารักษาโรค 

ความโปร่งใสและการจัดทํารายงาน
คุณปิต ิ ตัณฑเกษม ประธานกรรมการ ไดน้ําเสนอรายงาน ประจําปี 2564 ของมูลนธิทิีทีบ ีและรายงาน
การเงนิที5ไดร้ับการสอบบัญชีโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต นายชาญชัย สกุลเกดิสนิ เลขทะเบียน
6827 บรษัิท เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญชี จํากัด 

สมาคมฯ ไดพ้จิารณาค่าใชจ่้ายของมูลนธิ ิทีทีบ ีพบว่าค่าใชจ่้ายตามโครงการเพื5อการกุศลของมูลนธิ ิทีทีบี
สูงถงึรอ้ยละ 70 ของเงนิรับบรจิาคที5ไดร้ับในปีเดียวกัน  ในขณะที5ค่าใชจ่้ายดา้นการบรหิารและธุรการของ
มูลนธิฯิ อยู่ในเกณฑ์ตํ5าที5รอ้ยละ 2 ของเงนิรับ
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ภาคการเงนิ

องค์กรการกุศล มูลนิธิททีบี ี
บาท บาท บาท

มูลค่า มูลค่า
สอบบัญชีแลว้ ส ิ5งของ เวลา รวม

สนิทรัพย์หมุนเวียน รับบรจิาค อาสาสมัคร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 พ.ศ.2564

เงนิฝากธนาคาร 11,189,696   11,189,696          
เงนิทดรองจ่าย -                              
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ -                              
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 11,189,696   11,189,696          

รายรับและรายจ่าย
รายรับ

เงนิรับบรจิาค 54,367,717   54,367,717          
ดอกเบีRยรับ 4,643                 4,643                        
มูลค่าเวลาอาสาสมัคร 3,393,000    3,393,000             
รวม 54,372,360   -                   -                     57,765,360          

รายจ่าย
ค่าใชจ่้ายตามโครงการเพื5อการกุศล
โครงการบรจิาค
บาํรุงศาสนสถาน 279,526           1% 279,526                  0%
มูลนิธสิรา้งสรรค์เด็ก 8,386                 0% 8,386                        0%
มูลนิธสิถาบนัดนตรีคนตาบอด 8,386                 0% 8,386                        0%
รวมเงนิบรจิาค 296,298           1% 296,298                  1%

ค่าใชจ่้ายโครงการ ไฟ-ฟ้า
เจา้หนา้ที5ประจําศูนย์เรียนรูไ้ฟ-ฟ้า 5,586,457      10% 5,586,457             ###
ค่าเชา่อาคารสถานที5และอุปกรณ์ 16,703,868   31% 16,703,868          ###
ครู วิทยากรสอนและผูเ้ช ี5ยวชาญ 4,192,672      8% 4,192,672             7%
อุปกรณ์การเรียนการสอน, กิจกรรม 1,923,282      4% 1,923,282             3%
ค่าใชจ้่ายโครงการเท่อย่างไทย 4,921,711      9% 4,921,711             9%
โครงการไฟ-ฟ้า ฟอร์ คอมมูนิตีR 2,629,244      5% 2,629,244             5%
โครงการเปลี5ยนชมุชน 182,988           0% 182,988                  0%
ทุนการศึกษา 399,000           1% 399,000                  1%
อื5นๆ ที5เกี5ยวขอ้งโดยตรงกับโครงการ 1,238,112      2% 1,238,112             2%
รวมค่าใชจ้่ายโครงการไฟ-ฟ้า 37,777,334   69% -                   -                     37,777,334          ###
รวมค่าใชจ้่ายโครงการทั Rงหมด 38,073,632   70% 38,073,632          ###

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร
ค่าตัดจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 467,845           1% 467,845                  1%
ค่าใชจ้่ายอื5น ๆ เกี5ยวกับคอมพิวเตอร์ 1,741,966      3% 1,741,966             3%
อื5นๆ 892,407           2% 892,407                  2%

3,102,218      6% -                   -                     3,102,218             5%

รวมค่าใชจ่้ายทั Rงหมด 41,175,850   -                     41,175,850          
3,393,000    (3,393,000.00)    

รายรับสูง (ตํ5า) กว่ารายจ่าย 13,196,510   -                   -                     13,196,510          
รอ้ยละของค่าใชจ่้ายโครงการ 70% 66%
รอ้ยละของค่าใชจ่้ายบรหิาร 6% 5%


