
รายงานการเงนิ
(มกราคม – กันยายน 2565)

เงินบริจาครับและแหล่งท่ีมา

รวม

223.7
ล้านบาท

แหล่งที่มา ล้านบาท

ร้านอาหารและภัตตาคาร

องค์กรทั่วไป

กองทุนเพื่อโครงการสาธารณะประโยชน์

บุคคลทั่วไป

ร้านปันกัน

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (บริษัทจ ากัด)
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เพือ่พฒันาแดก็และยาวชนภายใตก้ารด าเนนิงาน โดย มูลนิธยิวุพฒัน์

เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

66.1 ล้านบาท      

223.7
ล้านบาท

เงินบรจิาครบัแบ่งตามวตัถปุระสงค์

(มกราคม – กันยายน 2565)รายละเอยีด ล้านบาท

1. โครงการทุนการศึกษา 52.9

2. โครงการร้อยพลังการศึกษา 8.3

3. โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 0.3

4. โครงการ ฟุ้ด ฟอร์ กู้ด ช่วยเหลือภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 3.5

5. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย Integrated Child – Centered Active Learning 
project (ICAP)

1.1

6.  กิจกรรมพัฒนาเยาวชน 0.04

รวม 66.1

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของมูลนธิิฯ

112.8 ล้านบาท    

สนับสนุนการด าเนินงานของ
ภาคีในประเด็นสังคมด้านต่างๆ

44.7 ล้านบาท      

เพือ่สนบัสนนุการด าเนินงานของภาคีในประเดน็สงัคมดา้นตา่งๆ

รายละเอยีด ล้านบาท

เพื่อสรา้งการมสีว่นรว่มเพือ่สว่นรวม          

1. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

- กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย 10.9
- กองทุนรวมคนไทยใจดี 2.4

2. สนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม แพลตฟอร์ม “Socialgiver” 1.7
3. สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ 0.2

เพื่อเดก็และเยาวชน

1. สนับสนุนการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม” 0.4
2. สนับสนุนด้านการเรียนรู้และการศึกษา

- โครงการครูผู้น าการเปล่ียนแปลง “Teach For Thailand” 11.4
- โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชนกลุ่มน้อยผู้ด้อยโอกาส “มูลนิธิเยซูอิตเพื่อการศึกษา” 0.1
- โครงการโรงเรียนวันเสาร์ “มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์” 0.6

- โครงการส่ือการเรียน “ดรุณศึกษา” 0.8

เพื่อฟืน้ฟสูขุภาพกายและใจ

1. ผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล “มูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต” 0.07
2. เพื่อความเข้าใจและการวางแผนชีวิตระยะสุดท้าย “ชีวามิตร” 2.3
3. ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย “เยือนเย็น”                                 13.9

รวม 44.7

ดอกเบี้ยรับ

0.1 ล้านบาท      



เพื่อสาธารณประโยชน์
201.8 ล้านบาท     

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
10.7 ล้านบาท    
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5%

เงินบรจิาคออก
เพ่ือสาธารณประโยชนแ์ละการบรหิารงาน

รวม
212.5
ล้านบาท

(มกราคม – กันยายน 2565)



30%

70%

รายละเอยีด ล้านบาท

งานพฒันาเดก็และเยาวชน

1. โครงการร้อยพลังการศึกษา 60.5
2. โครงการทุนการศึกษา 24.9
3. โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรม 7.3
4. งานดูแลนักเรียนทุน 3.5
5. โครงการฟู้ดฟอร์กู้ด 6.1
6. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย Integrated Child – Centered Active Learning project (ICAP) 2.0

งานสรา้งการมสีว่นรว่มและการระดมทนุ
1. สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน “โครงการร้านปันกัน” 36.8
2. สนับสนุนกิจกรรมระดมทุนอื่นๆ 0.3

รวม 141.4

งานพฒันาเดก็และเยาวชน  และการสรา้งการมสีว่นรว่มภายใตก้ารด าเนินงาน โดย มูลนธิยิวุพฒัน์

สน ับสนุนการด าเนินงานเพื ่อ
สังคมในประเด็นด่างๆ โดย ภาคี
ภาคสังคม 60.4 ล้านบาท

เงินบริจาคออกเพือ่ธารณประโยชน์

201.8
ล้านบาท

งานพัฒนาเดก็และเยาวชน  
และการสร้างการมส่ีวนร่วม 

141.4 ล้านบาท

สนับสนุนการด าเนินงานของภาคีในประเด็นสังคมด้านต่างๆ

รายละเอยีด ล้านบาท

เพื่อสรา้งการมสีว่นรว่มเพือ่สว่นรวม

1. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข “มูลนิธิเพื่อคนไทย” 18.7
2. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

– กองทุนธรรมาภิบาลไทย
- กองทุนรวมคนไทยใจดี
- กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมของสังคม

4.5
3.9
0.4

3. เพื่อความเป็นหน่ึงเดียวกันของส่ิงแวดล้อมและมนุษย์ “มูลนิธิเอ็นไลฟ” 2.0
4. สนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม แพลตฟอร์ม Socialgiver 2.2
5. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ 0.2

เพื่อเดก็และเยาวชน

1. เพื่อการช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้ “มูลนิธิยุวรักษ์” 1.0
2. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม” 2.0
3. เพื่อการเรียนรู้และการศึกษา

- โครงการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง “ทีชฟอร์ไทยแลนด์” 11.5
- โครงการโรงเรียนวันเสาร์ มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์” 1.5
- โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชนกลุ่มน้อย ผู้ด้อยโอกาส  “มูลนิธิเยซูอิตเพื่อการศึกษา” 0.9
- โครงการส่ือการสอน “ดรุณศึกษา” 1.3

เพื่อชว่ยเหลอืเพือ่ฟืน้ฟสูขุภาพกายและใจ

1. ความเข้าใจและการวางแผนชีวิตระยะสุดท้าย “ชีวามิตร” 1.0
2. การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย “เยือนเย็น”                                 9.3

รวม 60.4

(มกราคม – กันยายน 2565)



(มกราคม – กันยายน 2565)

เงินบรจิาคออก
เพ่ือสนบัสนนุการบรหิารงาน  

รายการ ล้านบาท

เงินเดือนและสวัสดิการ 7.9

ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ส านกังาน 0.7

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 0.3

ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง 0.3

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย 0.2

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย 0.2

ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ส านักงาน 0.2

ค่าสาธารณูปโภค 0.2

ค่าบริหารจัดการและพัฒนาเว็ปไซต์ 0.1

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.06

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.5

รวม 10.7

รวม

10.7
ล้านบาท



รายละเอยีด ล้านบาท

เงินทุนยกมา (1 มกราคม 2565) 97.1

รับบริจาค 223.7

บริจาคออก 212.5

คงเหลือ 30 กันยายน 25645 108.3

สถานะทางการเงิน
ยอดคงเหลือ

(มกราคม – กันยายน 2565)


