
วัตถุประสงค์
1. เป็นทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

2. เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา  

 ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

3. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม

4. ด�าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือ 

 กับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 

5. ไม่ด�าเนินการเกีย่วข้องกบัการเมอืงแต่ประการใด

ประวัติความเป็นมา
บริษทั แอมเวย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั มุง่มัน่ในการ

ด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการตอบแทนบุญคุณของ

สังคมไทยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธุรกิจ และใน พ.ศ. 2545 

บริษทัได้ก่อตัง้ “มลูนิธิแอมเวย์เพือ่สงัคมไทย” ข้ึน โดย

ความร่วมมอืของนักธุรกจิแอมเวย์ เพือ่เป็นศนูย์รวม

ในการด�าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณ-

กุศลสู่สังคมไทย และได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคม

สนันิบาตมลูนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์

ประเภทตลอดชีพ ใน พ.ศ. 2546 

คณะกรรมการ 
ประกอบด้วยตัวแทนจากนักธุรกิจแอมเวย์และบริษัท แอมเวย์ 

(ประเทศไทย) จ�ากดั จ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน

โดยคณะกรรมการชุดนี้เป็นชุดที่ 7 มีรายนามดังน้ี  

1. คุณกิจธวัช ฤทธีราวี  ประธานกรรมการ 

2. คุณวิโรจน์ บุญอริยะ  รองประธานกรรมการ

3. คุณสุนิสา ศรีเมฆ  กรรมการ

4. คุณอุบลรัตน์ ทองรักสนิท  กรรมการ 

5. ภญ.เสาวภา ก้าวสมบูรณ์   กรรมการ

6. คุณรัตนา ชาญนรา  กรรมการ

7. คุณเลไล โสฬสรัตนพร   กรรมการและเหรัญญิก

8. คุณชลลดา ตันติยะกุล  กรรมการและเลขานุการ

รายนามที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 1. คณุอรอนงค์ ศริิรังคมานนท์ 

 2. ดร.จนิตนา พรจะเดด็ 

 3. คณุนนทยิา เกียรติภกัดกีลุ 

 4. คณุลกัษณาวด ีธนวบิลูย์ผล        

 5. คณุศรัณย์ วรสทุธิกานนท์ 

 6. คณุวไิลภรณ์ มนูพพิฒัน์พงศ์ 

 7. คณุสมุา วงษ์พนัธุ ์

 8. คณุทดัดาว ปัญจโสภกุล

 9. คณุอปัสร ครสาค ู

10. คณุถริาภรณ์ เพชราภนัินท์ 

11. คณุปรีชา ประกอบกจิ

12. คณุดารณี รุ่งภวูภทัร

13. ผศ.ดร.พรทพิย์ อจัจมิารังษี

14. คณุธัณย์จริา พืน้ชมภจูริโชติ

15. คณุวนัทนีย์ จติธนนุศาสตร์

16. นพ.วชัรา ทรัพย์สวุรรณ

17. นพ.ธนาเศรษฐ์ พื้นชมภูจิรโชติ

18. คณุธวรรธน์ดล โกวทิธีรพงศ์

19. คณุสรกฤช องักติติระกลู

20. คณุเฉลมิ หวงับริรักษ์กลุ

21. คณุชุมพฤนท์ ยรุะยง 

22. พล.ร.อ.โสภณ บญุชม

23. คณุศริิพรรณ บญุอริยะ

รายงานประจ�าปี
มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
พ.ศ. 2561



สแกนเพื่อชมวิดีโอ

ห้องสมุดมูลนิธิแอมเวย์    
มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เด็กไทยได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน ด้วยการสร้างและพัฒนาห้องสมุด

มูลนิธิแอมเวย์ ให้แก่นักเรียน 562 คน ใน 4 โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

กิจกรรมของมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย

โครงการ
มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยร่วมมือกับกองบัญชาการต�ารวจตระเวน

ชายแดนจัดกจิกรรมคาราวาน “ฟาร์มสขุ” เพือ่ติดตามผลส�าเร็จของ 16 

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวน

ชายแดน 13 จังหวัดกาญจนบุรี ที่เข้าร่วมโครงการทั้งในจังหวัด

ราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 1.6 

ล้านบาท ซึ่งมูลนิธิได้เร่ิมโครงการกับนักเรียน 2,546 คน มาต้ังแต่

เดือนตุลาคม 2561 และในเดือนมีนาคม 2562 มูลนิธิได้รวมพลัง

อาสาสมัครนักธุรกิจแอมเวย์ สมาชิก และพนักงาน จ�านวน 175 คน 

ลงพืน้ทีส่มัผสัประสบการณ์ทีท่�าได้จริงจากปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

และร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ ภายใน 1 วัน กับน้องๆ อย่างมีความสุข

โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนช่างกลปทุมวัน

อนุสรณ์ 8 จังหวัดนครพนม

โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 

(บ้านโคกกว้าง) 

จังหวัดบึงกาฬ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98

(บ้านงอบ) จังหวัดน่าน

การออกบู๊ธรับบริจาค 
พร้อมรับของที่ระลึกในแอมเวย์เอ็กซ์โป 2018
มลูนิธอิอกบูธ๊ในแอมเวย์เอก็ซ์โป 2018 กรุงเทพฯ วันที ่17 - 18 มนีาคม 2561 ณ อมิแพค็ เมอืงทองธานี 

โดยน�าเสนอกิจกรรมภายในบู๊ธภายใต้โครงการพาวเวอร์ ออฟ ไฟว์ (Power of 5) ซึ่งได้รับเงิน

บริจาคจากเกมบุญและของที่ระลึกการกุศล 1,491,814 บาท (หน่ึงล้านสี่แสนเก้าหมื่น

หน่ึงพันแปดร้อยสิบสี่บาทถ้วน) เพิ่มจากปี 2560 คิดเป็น 149.56%

แอมเวย์...รวมพลังแบ่งปันโลหิต
แอมเวย์ประเทศไทยร่วมมือกับสภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน และในปี 2561 

มีนักธุรกิจแอมเวย์ สมาชิก พนักงาน และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตรวม 3,017 คน

ได้รับบริจาคโลหิต 1,222,270 ซีซี



มูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทย
งบรายรับและรายจายสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลนิธิแอมเวยเพื่อสังคมไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย บาท

บาท

บาท
สวนของทุน รายรับสูง รวม

(ต่ำ) กวารายจาย

2561 2560

รายรับ   
 เงินรับบริจาค 3,607,009.80 15,186,555.75
 รายได�จากการจำหน�ายสินค�าที่ระลึก 1,153,900.00 -
 ดอกเบี้ยรับ                                                        59,438.05 34,765.30
 รวมรายรับ                                            4,820,347.85 15,221,321.05
รายจ�าย      
 ค�าบริจาคการกุศลสาธารณะ 3,203,300.00 11,104,805.25
 ต�นทุนสินค�าที่ระลึก 575,317.60 1,209,287.89
 ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 790,088.28 926,409.01
 ภาษีเงินได�ของมูลนิธิ  29,021.81 3,476.53

 รวมรายจ�าย                                                          4,597,727.69 13,243,978.68

รายรับสูง (ต่ำ) กว�ารายจ�าย 222,620.16 1,977,342.37

หนี้สินและสวนของทุนสะสม

2561 2560

สินทรัพย�หมุนเวียน   
 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด  14,369,617.20 14,025,463.38
 เงินลงทุนชั่วคราว 200,000.00 200,000.00
 สินค�าคงเหลือ 332,545.30 77,564.30
 สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น                                                 438.90 2,809.72

รวมสินทรัพย�หมุนเวียน                                                 14,902,601.40 14,305,837.40

รวมสินทรัพย�                                                        14,902,601.40 14,305,837.40

หนี้สินหมุนเวียน   
 เจ�าหนี้อื่น 349,540.00 -
 ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย 48,840.92 24,237.08

รวมหนี้สินหมุนเวียน                                                      398,380.92 24,237.08

รวมหนี้สิน                                                           398,380.92 24,237.08
ส�วนของทุนสะสม     
 ทุนเริ่มแรก 200,000.00 200,000.00
 รายรับสูง (ต่ำ) กว�ารายจ�ายสะสม 14,304,220.48 14,081,600.32

รวมส�วนของทุนสะสม 14,504,220.48 14,281,600.32

รวมหนี้สินและส�วนของทุนสะสม 14,902,601.40 14,305,837.40

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 200,000.00 12,104,257.95 12,304,257.95
รายรับสูงกว�ารายจ�ายป� 2560 - 1,977,342.37 1,977,342.37
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 200,000.00 14,081,600.32 14,281,600.32
รายรับสูงกว�ารายจ�ายป� 2561 - 222,620.16 222,620.16

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 200,000.00 14,304,220.48 14,504,220.48



3,357 คน
จ�านวนนักธุรกิจแอมเวย์และพนักงาน

ที่เป็นอาสาสมัคร

32,913 คน
เด็กไทยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน

3,609 ช่ัวโมง
จ�านวนเวลาที่อาสาสมัครร่วมท�าความดี

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ
ต่อเนื่อง 5 ปี และประจ�าปี 2561
ผู้สนับสนุนมูลนิธิต่อเน่ือง 5 ปี
คุณนิ่มรัตน์ นะมิ - คุณสมศักดิ� ยามันสะบีดีน คุณพรประสิทธิ� เลิศชัยเจริญพร - ภญ.เกลียวกมล บุญยืน

คุณปกรณ์ บุญศรีสมบัติ คุณชมภูนุช บุตรพรม

คุณอรพินท์ วัชรเวชศฤงคาร - คุณมนตรี ศรีสง่า คุณสกาว ศรีสมาน

คุณกรกนก ขาวเรือง พญ.สาวิตรี ผู้เจริญสุข

คุณวิลาสิณี บุญเล คุณอาภัสรา อุดมสินค้า - คุณเชาวโชติ วิชญาศิริ 

คุณภูมิปฐม เอี่ยมศรีทอง คุณพิชิต - คุณพรทิพย์ โชคอ�านวยสินชัย 

คุณดลหทัย - คุณเอกชัย ธรรมดา  คุณปานวาด ศรีสมาน 

คุณรมย์รวินท์ ศรีบานชื่น คุณพรพรหม หิรัญเมฆาวนิช - คุณไอรินทร์ เดชคงคูณพิพัฒน์ 

คุณปิยะกุล โตใต้ คุณวรารัตน์ ญาอัครวัฒน์ 

คุณธนินท์รัฐ จิรัฐวรโชติ คุณทินภาส คลี่สุนทร 

คุณมนสิณีย์ มานพรัตนากูล คุณนคกร ปัญฐโพธิกร - คุณวีรีย์ ชัยปิยะไพศาล  

คุณจิราพรรณ์ - คุณณธีพัฒน์ จิรัฐวรโชติ คุณฐิติวัชร์ จิรัฐวรโชติ 

คุณพิมพ์ยุภา เอี่ยมสะอาด คุณอัญชลินทร์ ญาอัครวัฒน์ 

คุณอัฐวุฒิ อภิวุฒิฉลอง คุณกัญรินทร์ - คุณประวีร์ กายราศกุลพัฒน์ 

คุณสุจินตนา ขยันยิ่ง - คุณปานเทพ ศรีไสว คุณวันวิสาข์ เพ็ชร์แหน 

คุณสมฤกษ์ - คุณศรีประภา ประทุมสูตร

ยอดเงนิบรจิาค 20,000 - 49,999 บาท
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บิ๊กเกสท์ 

บริษัท ดีเน็ทเวิร์กมาร์เก็ตติ้งค์ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม พี สไมล์ จ�ากัด 

คุณรุ่งนภา ขาวเรือง

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บีเอฟซีเอ 

บริษัท เฉลยจิตร์ จ�ากัด 

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อั้งประเสริฐ

คุณวิศาล - คุณทัดดาว ปัญจโสภกุล 

คุณวิไลลักษณ์ รัตนศิรินทรวุธ 

บริษัท มายบิซ ทีม จ�ากัด 

ผู้สนับสนุนมูลนิธิประจ�าปี 2561
ยอดเงินบริจาค 500,000 บาท ข้ึ้�นไป
คุณอรอนงค์ ศิริรังคมานนท์

(บริษัท เกร็ทฟีนอมินอน 2018 จ�ากัด)

ยอดเงินบริจาค 200,000 - 499,000 บาท ข้ึ้�นไป
บริษัท แอมคราวน์ จ�ากัด

คุณศิริพรรณ - คุณวิโรจน์ บุญอริยะ

คุณดารณี - คุณวันชัย รุ่งภูวภัทร

ยอดเงินบริจาค 50,000 - 99,999 บาท 
คุณชมภัสสร กุจิรพันธ์

แอมเวย์จะยืนอยู่คู่สังคมไทยเป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือ
และขยายโอกาสสู่เยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกล

บริษัท ธราวลัญช์ จ�ากัด 

บริษัท ชาวฝััน (ประเทศไทย) จ�ากัด

คุณเบญจพร นิธโยธาน - คุณก�าธร 

จิรทรานนท์  

คณุสมถวลิ - คณุมานติย์ ก�าแหงมิตร 

คุณภัคภร - คุณภวัต รวมสุวรรณ 

พญ.สาวิตรี ผู้เจริญสุข

บริษัท นิลค�า จ�ากัด

บริษัท มูฟ ทูเกทเทอร์ จ�ากัด

บรษิทั ซ.ีพ.ีคราวน์ แอมบาสเดอร์ จ�ากัด


