รายงานการเงิน
มูลนิธิยุวพัฒน์
ไตรมาสที่ 4/ 2562

รายงานการเงิน
แหล่งที่มา

เงินบริจาครับ
และแหล่งทีม
่ า

ล้านบาท

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

125.5

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลั
กทรัพย์แห่งประเทศไทย…

51.4

ประเทศไทย กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ร้านปันกัน

รวม

319.7
ล้านบาท

กองทุนเพื่อโครงการสาธารณประโยชน์

31.5

บุคคลทั่วไป
องค์กรทั่วไป

(มกราคม – ธันวาคม 2562)

65.3

34.4
8.7

ร้านอาหารและภัตตาคาร

2.1

สนับสนุนสินค้าเพื่อการกุศล

0.8

เงินบริจาครับแบ่งตามวัตถุประสงค์
(มกราคม – ธันวาคม 2562)

สนับสนุนงานที่เป็น
platform เพื่อการขยาย
ผลและงานเพื่อสังคม
ร่วมกับภาคีต่างๆ
68.7 ล้านบาท

22%

ดอกเบี้ยรับ
0.2 ล้านบาท

0%

319.7
ล้านบาท

55%

23%

เพื่องานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส
74.7 ล้านบาท

สนับสนุนโครงการและ
การดาเนินงานของมูลนิธิฯ
176.1 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนงานที่เป็น platform เพื่อการขยายผลและงานภาคสังคม
อื่นๆ ร่วมกับภาคีต่างๆ
รายละเอียด
งานทีเ่ ป็น Platform เพื่อการขยายผล
1. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน “โครงการ ฟุ้ด ฟอร์ กู้ด”
งาน สร้างการมีสว่ นร่วมเพือ
่ ส่วนรวม
1. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
- กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย
- กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม
- กองทุนรวมคนไทยใจดี
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายจิตอาสา
3. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ “มูลนิธิเอนไลฟ”
4. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ

ล้านบาท
2.1
27.3
6.0
4.2
3.4
0.8
2.0

งานเพือ
่ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
1. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม”
2.เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เด็กเล็กตามแนวทาง Health Education
3. เพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนรู้และการศึกษา
- โครงการครูผู้นาการเปลี่ยนแปลง “Teach For Thailand”
- โครงการศูนย์การเรียนรูเ้ พื่อชนกลุ่มน้อยผุด
้ อ
้ ยโอกาส “มูลนิธิเยซูอิตเพือ
่
การศึกษา”
- โครงการโรงเรียนวันเสาร์ Saturday School
งานสนับสนุนช่วยเหลือเพือ
่ ฟืน
้ ฟูสข
ุ ภาพกายและจิต
1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพือ
่ ผู้ปว่ ยด้อยโอกาสในพืน
้ ที่ห่างไกล “มูลนิธิ
ศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต”
2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย “ชีวามิตร”
3. โครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและดูแลผูส
้ ูงอายุ “คนลาสนธิไม่
ทอดทิ้งกัน”
รวม

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส
รายละเอียด

ล้านบาท

1. งานทุนการศึกษา

71.2

2. กิจกรรมพัฒนาเยาวชน

0.9

3. งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม

1.3

4. งานโครงการร้อยพลังการศึกษา

1.2

รวม

74.7

3.1
0.3
6.7
1.3
0.6
9.3
1.3
0.3
68.7

เงินบริจาคออก
เพื่อสาธารณประโยชน์และการบริหารงาน
(มกราคม – ธันวาคม 2562)

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
12.2 ล้านบาท

4%
96%

เพื่อสาธารณประโยชน์
275.5 ล้านบาท

รายละเอียด

เพื่อสาธารณประโยชน์
เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
รวม

ล้านบาท

%

275.5

96%

12.2

4%

287.7

100%

เพื่อสนับสนุน งานทีเ่ ป็น platform เพือ
่ การขยายผลและงานภาคสังคมอืน
่ ๆ ร่วมกับภาคีต่างๆ

เงินบริจาคออก
เพื่อสาธารณประโยชน์

รายละเอียด
งานทีเ่ ป็น Platform เพื่อการขยายผล
1. ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน “โครงการร้านปันกัน”
2. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน “โครงการฟู้ดฟอร์กู้ด”

(มกราคม – ธันวาคม 2562)

137.5 ล้านบาท

275.5

ล้านบาท

58.2
4.5

งานสร้างการมีสว่ นร่วมเพือ
่ ส่วนรวม
1. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข “มูลนิธิเพื่อคนไทย”
2. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
– กองทุนธรรมาภิบาลไทย
– กองทุนสื่อ เพื่อความยุติธรรมของสังคม
- กองทุนรวมคนไทยใจดี
3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายจิตอาสา
4. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ “มูลนิธิเอนไลฟ”
5. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ

สนั บ สนุ น งานที ่ เ ป็ น Platform
เพื่ อการขยายผลและการท างาน
เพื่อสังคมร่วมกับภาคีต่างๆ

50%

ล้านบาท

50%

24.7
7.4
4.1
5.2
2.0
7.5
1.3

งานช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
1. เพื่อการช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้ “มูลนิธิยุวรักษ์”
2. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม”
3. เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เด็กเล็กตามแนวทาง Health Education
4. เพื่อการเรียนรู้และการศึกษา
- โครงการครูผู้นาการเปลี่ยนแปลง Teach For Thailand
- โครงการ โรงเรียนวันเสาร์ Saturday School

1.0
2.8
0.7
6.6
0.6

งานสนับสนุนช่วยเหลือเพือ
่ ฟืน
้ ฟูสข
ุ ภาพกายและจิต
1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล “มูลนิธิศัลย์ฯ
สร้างข้อต่อชีวิต”
2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย “ชีวามิตร”
3. โครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและดูแลผู้สูงอายุ “คนลาสนธิไม่ทอดทิ้งกัน”

งานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

138 ล้านบาท

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

รวม

รายละเอียด
1. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการร้อยพลังการศึกษา)
2. งานทุนการศึกษา
3. งานดูแลนักเรียนทุน
4. ยุวพัฒน์สาร & ฯลฯ

8.7
1.8
0.4

137.5
ล้านบาท

รวม

78..7
52.8
5.3
1.2

138

เงินบริจาคออก
เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
(มกราคม – ธันวาคม 2562)

2%
2%
2%

รายละเอียด

4%

3%
3%

3%
3%
3%
7%

12.2

ล้านบาท

68%

ล้านบาท

1. เงินเดือนและสวัสดิการ

8.3

2 ค่าเช่าและค่าบริการพืน
้ ที่

0.9

3. ค่าเครือ
่ งเขียนและอุปกรณ์

0.4

4 ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง

0.4

5. ค่าเสือ
่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

0.3

6. ค่าใช้จา่ ยเพือ
่ การประชาสัมพันธ์

0.4

7. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าใช้จา่ ย

0.4

8.ค่าสาธารณูปโภค

0.2

9.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

0.2

10.ค่าบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์

0.2

11. ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ

0.5

รวม

12.2

สถานะทางการเงิน

ยอดคงเหลือ

รายละเอียด
เงินทุนยกมา (1 มกราคม 2562)

ล้านบาท
43.6

รับบริจาค

319.7

บริจาคออก

287.7

คงเหลือ 31 ธันวาคม 2562

75.6

