
รายงานการเงนิ
(มกราคม – มิถนุายน 2565)

เงนิบริจาครับและแหล่งที่มา

องค์กรทัว่ไป

ร้านอาหารและภตัตาคาร

กองทนุเพื่อโครงการสาธารณประโยชน์

บคุคลทัว่ไป

ร้านปันกนั

กลุม่บริษัทพรีเมียร์ (บริษัทจ ากดั)

กลุม่บริษัทพรีเมียร์ 
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

2.6

2.7

9.8

25.6

29.1

37.9

53.7

แหลง่ที่มา ล้านบาท

รวม

161.4
ล้านบาท



เงนิบริจาครับ
แบง่ตามวตัถปุระสงค์
(มกราคม – มิถนุายน 2565)

รายละเอียด ล้านบาท

1. งานทนุการศกึษา 33.9
3. งานโครงการ ร้อยพลงัการศกึษา 4.0
4. งานพฒันาเยาวชน 0.02

รวม 37.9

รายละเอียด ล้านบาท

1. เพ่ือชว่ยเหลือภาวะทพุโภชนาการในเด็ก “โครงการ ฟูด้ ฟอร์ กู้ด” 2.7
2. เพ่ือการพฒันาเด็กปฐมวยั “โครงการพฒันาเด็กปฐมวยั Integrated Child – Centered    

Active Learning Project (ICAP) 0.7

รวม 3.4

รายละเอียด ล้านบาท

งาน สร้างการมีสว่นร่วมเพื่อสว่นรวม          
1. ร่วมมือกนัเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์
- กองทนุรวมธรรมาภิบาลไทย 8.1
- กองทนุรวมคนไทยใจดี 1.7

2. เพ่ือสนบัสนนุโครงการเพื่อสงัคม “Socialgiver” 0.4
3. เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมอ่ืนๆ 0.2

งานเพ่ือชว่ยเหลือเด็กและเยาวชน
1. เพ่ือการดแูลและความเข้าใจในเดก็พิเศษ “มลูนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม” 0.2
2. เพ่ือชว่ยเหลือด้านการเรียนรู้และการศกึษา
- โครงการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง “Teach For Thailand” 7.4
- โครงการศนูย์การเรียนรู้เพ่ือชนกลุม่น้อยผู้ ด้อยโอกาส “มลูนิธิเยซอิูตเพ่ือการศกึษา” 0.1
- โครงการโรงเรียนวนัเสาร์ “มลูนิธิโรงเรียนวนัเสาร์” 0.3
- โครงการ ดรุณศกึษา 0.6

งานสนบัสนนุชว่ยเหลือเพ่ือฟืน้ฟสูขุภาพกายและจิต
1. โครงการผ่าตดัข้อเข่าเที่ยมเพ่ือผู้ ป่วยด้อยโอกาสในพืน้ที่หา่งไกล “มลูนิธิ ศลัย์ฯ สร้างข้อตอ่ชีวิต” 0.05
2. โครงการเพ่ือเข้าถึงคณุภาพชีวิตระยะสดุท้าย 

- ชีวามิตร 1.9
- เยือนเย็น                                   7.5

รวม 28.4

เพื่อสนับสนุนงานโครงการอื่นๆ ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์

เพื่อสนับสนุนการท างานเพื่อสังคมร่วมกับภาคีภาคสังคมในประเด็นด่างๆ

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

0%
2%

18%

23%

57%

เพ่ืองานพฒันาเยาวชนขาดโอกาส

37.9 ล้านบาท      

รวม

161.4
ล้านบาท

สนบัสนนุงานการท างาน
เพ่ือสงัคมร่วมกบัภาคี

ภาคสงัคมในประเด็นตา่งๆ 

28.4 ล้านบาท    

สนบัสนนุโครงการและการ
ด าเนินงานของมลูนิธิฯ

91.6 ล้านบาท      

สนบัสนนุงาน
โครงการอ่ืนๆ ภายใต้
มลูนิธิยวุพฒัน์ 

3.4 ล้านบาท    

ดอกเบีย้รับ 0.09 ล้านบาท    



รายละเอียด ล้านบาท %

เพ่ือสาธารณประโยชน์ 139.1 95%
เพ่ือสนบัสนนุการบริหารงาน 7.1 5%

รวม 146.2 100%

เพ่ือสาธารณประโยชน์
139.1 ล้านบาท     

เพ่ือสนบัสนนุการบริหารงาน 
7.1 ล้านบาท          

95%
5%

เงนิบริจาคออก
เพ่ือสาธารณประโยชน์
และการบริหารงาน
(มกราคม – มิถนุายน 2565)



47%

31%

22%

รายละเอียด ล้านบาท

1. งานพฒันาคณุภาพการศกึษา โครงการร้อยพลงัการศกึษา 40.2

2. งานทนุการศกึษา 18.8

3. งานพฒันาโรงเรียนคณุธรม 4.3

4. งานดแูลนกัเรียนทนุ 2.4

5. กิจกรรมพฒันาเยาวชน 0.1

รวม 65.8

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

สนับสนุนการท างานงานเพื่อสังคม
ร่วมกบัภาคีภาคสงัคมในประเด็นต่างๆ
45.6 ล้านบาท

เงนิบริจาคออก
เพ่ือธารณประโยชน์

รวม

139.1
ล้านบาท

งานพฒันา
เยาวชนขาดโอกาส
65.8 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนงานโครงการอื่นๆ ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์

รายละเอียด ล้านบาท

งานสร้างการมีสว่นร่วมเพื่อสว่นรวม
1. ร่วมสร้างสงัคมอยูด่ีมีสขุ “มลูนิธิเพ่ือคนไทย” 16.7
2. ร่วมมือกนัเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

– กองทนุธรรมาภิบาลไทย
- กองทนุรวมคนไทยใจดี
- กองทนุสื่อเพ่ือความยตุิธรรมของสงัคม

0.3
3.8
0.2

3. เพ่ือความเป็นหนึ่งเดียวกนัของสิ่งแวดล้อมและมนษุย์ “มลูนิธิเอ็นไลฟ” 1.0
4. เพ่ือสนบัสนนุโครงการเพื่อสงัคม Socialgiver 1.7
5. เพ่ือสนบัสนนุการมีสว่นร่วมอ่ืนๆ 0.2

งานชว่ยเหลือเด็กและเยาวชน
1. เพ่ือการชว่ยเหลือเด็กป่วยยากไร้ “มลูนิธิยวุรักษ์” 1.0
2. เพ่ือการดแูลและความเข้าใจในเดก็พิเศษ “มลูนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม” 1.5
3. เพ่ือการเรียนรู้และการศกึษา

- โครงการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง “ทีชฟอร์ไทยแลนด์” 7.5
- โครงการโรงเรียนวนัเสาร์ “มลูนิธิโรงเรียนวนัเสาร์” 1.5
- โครงการศนูย์การเรียนรู้เพ่ือชนกลุม่น้อย ผู้ ด้อยโอกาส “มลูนิธิเยซอิูตเพ่ือการศกึษา” 0.9
- โครงการ ดรุณศกึษา 0.9

งานสนบัสนนุชว่ยเหลือเพ่ือฟืน้ฟสูขุภาพกายและจิต
โครงการเข้าถึงคณุภาพชีวิตระยะสดุท้าย

- ชีวามิตร 1.0
- เยือนเย็น 6.3

รวม 45.6

เพื่อสนับสนุนการท างานเพื่อสังคมร่วมกับภาคีภาคสังคมในประเด็นด่างๆ 

(มกราคม – มิถนุายน 2565)

รายละเอียด ล้านบาท

1. ร่วมสร้างสงัคมแหง่การแบง่ปัน “โครงการร้านปันกนั” 24.3
2. เพ่ือชว่ยเหลือภาวะทพุโภชนาการในเด็ก “โครงการฟูด้ฟอร์กู้ด” 4.1
3. เพ่ือการพฒันาเด็กปฐมวยั “โครงการพฒันาเด็กปฐมวยั Integrated Child – Centered Active Learning project (ICAP) 1.3

รวม 29.7

สนับสนุนงานโครงการอื่นๆ
ภายใต้มลูนิธิยวุพฒัน์
29.7 ล้านบาท



เงนิบริจาคออก
เพ่ือสนบัสนนุการบริหารงาน  

รายการ ล้านบาท
1. เงินเดือนและสวสัดิการ 5.3

2 . คา่เช่าและคา่บริการพืน้ท่ีส านกังาน 0.4

3. คา่ธรรมเนียมธนาคาร 0.2

4. คา่เช่ารถและคา่ขนสง่ 0.2

5. คา่เช่าคอมพิวเตอร์ และคา่ใช้จ่าย 0.2

6. คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 0.07

7. คา่สาธารณปูโภค 0.1

8. คา่บริหารจดัการและพฒันาเว็ปไซต์ 0.09

9. คา่เคร่ืองเขียนและอปุกรณ์ 0.1

10. คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 0.04

11. คา่ใช้จ่ายอื่นๆ 0.4

รวม 7.1

รวม

7.1 ล้านบาท

(มกราคม – มิถนุายน 2565)



รายละเอียด ล้านบาท

เงินทนุยกมา (1 มกราคม 2564) 97.1

รับบริจาค 161.4

บริจาคออก 146.2

คงเหลือ 30 มิถุนายน 2565 112.3

สถานะทางการเงนิ
ยอดคงเหลือ

(มกราคม – มิถนุายน 2565)


