
รายงานประจ�าปี
มูลนิธิแอมเวย์
เพื่อสังคมไทย
พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์
1. เป็นทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

2. เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต

 นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

3. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม

4. ด�าเนินการเพือ่สาธารณประโยชน์หรือ 

 ร่วมมอืกับองค์กรการกศุลอืน่ๆ เพือ่ 

 สาธารณประโยชน์ 

5. ไม่ด�าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง 

 แต่ประการใด

คณะกรรมการ 
ประกอบด้วยตัวแทนจากนักธุรกิจแอมเวย์และบริษัท

แอมเวย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด จ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน

แต่ไม่เกนิ 15 คน โดยคณะกรรมการชุดปัจจบุนัมรีายนามดงัน้ี    

1. คุณกิจธวัช ฤทธีราวี ประธานกรรมการ

2. คุณวิโรจน์ บุญอริยะ รองประธานกรรมการ

3. คุณอุบลรัตน์ ทองรักสนิท กรรมการ

4. คุณธัณย์จิรา พื้นชมภูจิรโชติ กรรมการ

5. คุณถิราภรณ์ เพชราภินันท์ กรรมการ  

6. คุณรัตนา ชาญนรา กรรมการ

7. คุณชนิตา สุวัตถี กรรมการและเหรัญญิก

8. คุณชลลดา ตันติยะกุล กรรมการและเลขานุการ

รายนามที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
1. คณุอรอนงค์ ศริิรังคมานนท์

2. ดร.จนิตนา พรจะเดด็

3. คณุนนทยิา เกียรติภกัดกีลุ

4. คณุลกัษณาวด ีธนวบิลูย์ผล

5. คณุศรัณย์ วรสทุธกิานนท์

6. คณุวไิลภรณ์ มนูพพิฒัน์พงศ์

7. คณุสมุา วงษ์พนัธ์ุ

8. คณุทดัดาว ปัญจโสภกุล

9. คณุอปัสร ครสาคู

10. คณุปรีชา ประกอบกิจ

11. คณุดารณี รุ่งภูวภทัร

12. ผศ.ดร.พรทพิย์ อจัจมิารังษี

13. คณุวนัทนีย์ จติธนนุศาสตร์

14. นพ.วัชรา ทรัพย์สวุรรณ

15. นพ.ธนาเศรษฐ์ พืน้ชมภจูริโชติ

16. คณุธวรรธน์ดล โกวทิธีรพงศ์

17. คณุสรกฤช องักติติระกลู

18. คณุเฉลมิ หวังบริรักษ์กลุ

19. คณุชุมพฤนท์ ยรุะยง

20. พล.ร.อ. โสภณ บญุชม

21. คณุศริิพรรณ บญุอริยะ

22. คณุเลไล โสฬสรัตนพร

23. คณุสนิุสา ศรีเมฆ

24. ภญ.เสาวภา ก้าวสมบรูณ์

ประวัติความเป็นมา
บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด มุ่งมั่นใน

การด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการตอบแทนบุญคุณ

ของสังคมไทยนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธุรกิจ และในปี 2545

บริษัทได้ก่อตั้ง “มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย” ขึน้

โดยความร่วมมอืของนักธุรกิจแอมเวย์ เพื่อเป็นศูนย์รวม

ในการด�าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล

สู่สังคมไทยและได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาต

มูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเภทตลอดชีพในปี 2546  
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โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านคลองตะเคียนชัย

จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านภูดานกอย

จังหวัดอ�านาจเจริญ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 
(บ้านลาดตะเคียน)
จังหวัดปราจีนบุรี

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33
(บ้านทุ่งพร้าว)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมของมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย

แอมเวย์...รวมพลังแบ่งปันโลหิต
แอมเวย์ประเทศไทยร่วมมือกับสภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิต ประจ�าปี 

2562 ณ ส�านักงานใหญ่แอมเวย์ จ�านวน 2 คร้ังในเดอืนเมษายนและเดอืนตุลาคม 

มีนักธุรกิจแอมเวย์ สมาชิก พนักงาน และบุคคลทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต 

รวม 254 คน ได้รับบริจาคโลหิต 105,000 ซีซี.

การออกบู๊ธในงานแอมเวย์เอ็กซ์โป 2019
มลูนิธิแอมเวย์เพือ่สงัคมไทยออกบูธ๊ในงานแอมเวย์เอก็ซ์โป 2019 กรุงเทพฯ 

วันที ่8 - 9 มถินุายน 2562 ณ อมิแพค็ เมอืงทองธานี โดยน�าเสนอกิจกรรม 

ภายในบู๊ธภายใต้โครงการ “ฟาร์มสุขภาพของหนู” ได้รับรายได้จาก 

การจ�าหน่ายคูปองเล่มเกมและของที่ระลึกการกุศล 869,820 บาท 

(แปดแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

โครงการ
มลูนิธิแอมเวย์เพือ่สงัคมไทยร่วมมอืกับกองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน

จดัท�าโครงการ “ฟาร์มสขุภาพของหนู” มวีตัถปุระสงค์เพือ่ช่วยเหลอืเดก็ไทย 

ให้ได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการที่ดี มีพัฒนาการตามวัย ให้โรงเรียน

เป็นศนูย์กลางความรู้เพือ่ขยายความเข้มแข็งสูชุ่มชน โดยให้ความช่วยเหลอื 

เด็กนักเรียน 2,546 คน จากโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 16 แห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี

มีอาสาสมัครนักธุรกิจแอมเวย์ร่วมลงพื้นที่สัมผัสประสบการณ์ที่ท�าได้จริงจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน 175 คน

จากผลส�าเร็จของโครงการในปีที่ผ่านมา มูลนิธิจึงสานต่อโครงการ “ฟาร์มสุขภาพของหนู” ปีที่ 2 ในปี 2563 ให้การสนับสนุน

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนในความดแูลของกองก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดน 42 และ 43 จ�านวน 19 แห่ง ใน 6 จงัหวดั

ทางภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง สตลู พทัลงุ และกระบี ่จะมนัีกเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการในปีน้ีกว่า 2,800 คน

ห้องสมุดมูลนิธิแอมเวย์    
มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เด็กไทยได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน

ด้วยการสร้างและพัฒนาห้องสมุดมูลนิธิแอมเวย์ให้แก่นักเรียน 1,078 คน ใน 4 โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

JULY 2020      Thailand  l  65  



มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์   บาท
   2562  2561
 สนิทรัพย์หมนุเวียน   
  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 14,457,971.05 14,369,617.20
  เงนิลงทนุช่ัวคราว 200,000.00 200,000.00
  สนิค้าคงเหลอื 140,595.30 332,545.30
  สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน่ 2,998.07 438.90
 รวมสนิทรัพย์หมนุเวยีน	 14,801,564.42	 14,902,601.40
	 รวมสนิทรัพย์	 14,801,564.42	 14,902,601.40
หนี้สินและส่วนของทุนสะสม
 หน้ีสนิหมนุเวยีน    
  เจ้าหน้ีอืน่ - 349,540.00
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 36,425.03 48,840.92
 รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน 36,425.03 398,380.92
 รวมหน้ีสนิ	 36,425.03	 398,380.92
 ส่วนของทนุสะสม      
  ทุนเร่ิมแรก 200,000.00 200,000.00
  รายรับสงู (ต�า่) กว่ารายจ่ายสะสม 14,565,139.39 14,304,220.48
	 รวมส่วนของทนุสะสม	 14,765,139.39	 14,504,220.48
	 รวมหนีส้นิและส่วนของทนุสะสม	 14,801,564.42	 14,902,601.40

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
งบรายรับและรายจ่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

    บาท
   2562  2561
 รายรับ    
  เงนิรับบริจาค 3,400,990.00 3,607,009.80
  รายได้จากการจ�าหน่ายสนิค้าทีร่ะลกึ 501,940.00 1,153,900.00
  ดอกเบีย้รับ 72,196.43 59,438.05
 	 รวมรายรับ	 3,975,126.43	 4,820,347.85
 รายจ่าย       
  ค่าบริจาคการกุศลสาธารณะ 2,718,564.00 3,203,300.00
  ต้นทนุสนิค้าทีร่ะลกึ 340,236.90 575,317.60
  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 638,148.18 790,088.28
  ภาษเีงนิได้ของมลูนิธิ 17,258.44 29,021.81
 	 รวมรายจ่าย	 3,714,207.52	 4,597,727.69
	 รายรับสงู	(ต�า่)	กว่ารายจ่าย	 260,918.91	 222,620.16

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

   บาท
 ส่วนของทุน รายรับสูง  รวม
  (ต�่า) กว่ารายจ่าย  
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 200,000.00 14,081,600.32 14,281,600.32
รายรับสงูกว่ารายจ่ายปี 2561 - 222,620.16 222,620.16
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 200,000.00 14,304,220.48 14,504,220.48
รายรับสงูกว่ารายจ่ายปี 2562 - 260,918.91 260,918.91
ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2562	 200,000.00	 14,565,139.39	 14,765,139.39
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คุณนาคมัลลิกา - คุณสถาพร ดวงแก้ว
คุณสาวิตร ถังมณี - คุณกัญจพร ศรีบัณฑิตกุล
คุณอาริดา จันทร์แจ่ม
คุณณัชปภา ประธานทิพย์
คุณมนสิณีย์ มานพรัตนากูล
คุณวาสนา สมสอน - คุณพงษ์พันธ์ สิงห์คู่
น.ท.นพ.ศักดา - น.อ.พญ.ภัทรวดี นาราวงศ์
พ.อ.(พิเศษ) พญ.เสาวณี - พล.ต.นพ.อรสิทธิ์ ปุณณะนิธิ
คุณละเอียด ประพันธดารา
คุณภักดี - คุณณัฐกัญญา เอกรัตนณัฐ
คุณสุมาลี - คุณชัยณรงค์ พฤกษากร
คุณวิไลลักษณ์ รัตนศิรินทรวุธ
คุณปกรณ์ บุญศรีสมบัติ
คุณชมภูนุช บุตรพรม
คุณอัมพวัน - คุณเอื้อน วรกรรณ์
คุณนิธิโรจน์ พรสุวรรณเจริญ - คุณมยุรี สุวรรณเจริญ
คุณอรพรรณ - คุณสุคุณ จ�ารูญศิริ
นพ.สุรินทร์ โตสุโขวงศ์ - พจ.ชญานิษฐ์ ชาญพรพิพัฒน์กิจ
คุณณภัทร - คุณวิจักษณ์ พิทักษ์กชกร
คุณนคกร ปัณฐโพธิกร - คุณวีรีย์ ชัยปิยะไพศาล
นพ.เจนวิทย์ - คุณสุภาวรรณ คลังสุวรรณ
คุณหทัย ลิ้มธนกิจ - คุณสนธิชัย จิตวิริยะ
คุณนท ชุติโสวรรณ - คุณธัญวรัตม์ ชัยเลิศ
คุณกมลรัตน์ ใต้ธงชัย
คุณสายวรีย์ - คุณพลัฏฐ์ พัชรการัณย์
คุณปิยะกุล โตใต้
คุณอรพินท์ วัชรเวชศฤงคาร - คุณมนตรี ศรีสง่า
คุณสุจินตนา ขยันยิ่ง - คุณปานเทพ ศรีไสว
คุณนงนุช เกษอุดมทรัพย์
ผศ.ดร.พรทิพย์ - ดร.พงษ์ศักดิ์ อัจจิมารังษี
คุณงามนิจ สุวรรณสาโรจน์

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน 
กิจกรรมมูลนิธิประจ�าปี 2562 และผู้บริจาคต่อเน่ือง 5 ปี

คุณณภพภัทร รัชชานนท์กุล - คุณอารดา อัศดร์วานิชชากร
คุณพรเทพ - คุณวรวรรณ สมวงษ์
คุณวีระศักดิ์ - คุณศิริรัตน์ คุณานนท์วรกุล
คุณยศพร - คุณวันเพ็ญ นิติพัฒนาภิรักษ์
คุณเบญจวรรณ - คุณธวัชชัย เวชอภิกุล
คุณกรธนภัทร ยาละมาย
คุณประไพ - คุณประเสริฐ มากลิ่น
คุณธัลฐภรณ์ วชิรรมณียกุล
นพ.ธนาเศรษฐ์ - คุณธัณย์จิรา พื้นชมภูจิรโชติ
คุณสุทธิลักษณ์ ศิริสวัสดิ์
คุณศิรวัฒน์ ชลธีไพบูลย์ - คุณกมนนิษฐ์ เมธีรัตนพัฒน์
คุณเรวดี - ศ.ดร.อัณณพ ปาลวัฒน์วิไชย
คุณพรประสิทธิ์ เลิศชัยเจริญพร - ภญ.เกลียวกมล บุญยืน
คุณจีรวัฒน์ ร่มโพธิ์ทอง - คุณอุไรรัตน์ มั่นเหมาะ
คุณดวงเดือน ลิ้มสุธาโภชน์ - คุณพรณรงค์ ลิ้มปิยวรรณ
คุณรักชนก รุ่งเรือง - คุณสถาพร อาแว
คุณดารุณี พัวพงศกร
คุณเรณู - คุณประพันธ์ เวศม์บริสุทธิ์
คุณรัตนา พัวพงศกร
คุณนิ่มรัตน์ นะมิ - คุณสมศักดิ์ ยามันสะบีดีน
คุณไพรรินทร์ หมุนค�า
คุณรุจาภา สุขมากอนันต์ - คุณธนวัฒน์ ศรีชูศิลป์
คุณวีระนันท์ ศรีกิตติพงศ์ - คุณจักรพันธุ์ กังวานโสภณ
คุณพิชิต - คุณพรทิพย์ โชคอ�านวยสินชัย
คุณกัญรินทร์ - คุณประวีร์ กายราศกุลพัฒน์
คุณดลหทัย - คุณเอกชัย ธรรมดา
คุณอัฐวุฒิ อภิวุฒิฉลอง
คุณไพศาล เลิศฤดีพร
คุณรัตนกุล - คุณรุ่งสิน มหัทธนจาตุภัทร
คุณสุพีรา ศรีไสว

ยอดเงิินบริิจาค 200,000 - 499,999 บาท ข้ึ้�นไป
คุณศิริพรรณ - คุณวิโรจน์ บุญอริยะ

ยอดเงิินบริิจาค 100,000 - 199,999 บาท 
นพ.สุรินทร์ โตสุโขวงศ์ - พจ.ชญานิษฐ์ ชาญพรพิพัฒน์กิจ

ยอดเงิินบริิจาค 20,000 - 49,999 บาท

คุณวีระศักดิ์ - คุณศิริรัตน์ คุณานนท์วรกุล

ผศ.ดร.พรทิพย์ - ดร.พงษ์ศักดิ์ อัจจิมารังษี

คุณชมภัสสร กุจิรพันธ์  

คุณเบญจพร นิธโยธาน - คุณก�าธร จิรทรานนท์

คุณรุ่งนภา ขาวเรือง  

คุณสมถวิล - ด.ต.มานิตย์ ก�าแหงมิตร

คุณภัคภร - คุณภวัต รวมสุวรรณ

คุณจริยา ศิริสวัสดิ์  

คุณสุพรรณี สุวรรณ - คุณจีรพงค์ ใจห้าว

คุณวิศาล - คุณทัดดาว ปัญจโสภกุล

คุณเรวดี - ศ.ดร.อัณณพ ปาลวัฒน์วิไชย

คุณประสิทธิ์ - คุณฤดี อ้วนเจริญ

คุณชัยณรงค์ ผสมทรัพย์  

คุณเอกประสิทธิ์ สังหาร - คุณสุภาตรี สุวรรณ

ผู้สนับสนุนมูลนิธิต่อเนื่อง 5 ปี

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ ประจ�าปี 2562
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แอมเวย์จะยืนอยู่คู่สังคมไทยเป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกล

คุณจณิสตา - คุณธนสิทธิ์ จารุโชคภูริวัจน์
คุณสมฤกษ์ - คุณศรีประภา ประทุมสูตร
คุณวรารัตน์ ญาอัครวัฒน์
คุณชิตวัน แพทยานนท์
คุณจิราพรรณ์ - คุณณธีพัฒน์ จิรัฐวรโชติ
คุณกมลลักษณ์ ธนาปุญยสวัสดิ์ - คุณโอตโต ชาวฟูเบอเกอร์
คุณประสิทธิ์ - คุณฤดี อ้วนเจริญ
คุณกัญณมนพร พานทอง
คุณนิภาพร - คุณสานิต บันโสภา
คุณชัยณรงค์ ผสมทรัพย์
คุณธัญรดา เพ็งพันธ์
คุณจันทรกานต์ จันทรโชตะ - คุณแพทริค จอรี่
คุณทินภาส คลี่สุนทร - คุณเรณู ผิวข�า
คุณเอกนรินทร์ - คุณณภัทรารัตน์ จันทระ
คุณกวิสรา เพียกขุนทด - คุณภูมิพัฒน์ แสนค�าฟู
คุณมัสลิน จีระสุข - คุณวัชรินทร์ กาญจนฤทธิไกร
คุณวิศาล - คุณทัดดาว ปัญจโสภกุล
ร.ท.ถวัลย์ - คุณพรธิรัตน์ เขียวไสว
คุณศรีจันทร์ บรรพวิจิตร
คุณวิไลภรณ์ - คุณพงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์
คุณศิริพรรณ - คุณวิโรจน์ บุญอริยะ
คุณสุนิศา - คุณธนูศักดิ์ สุวรรณจัง
คุณสุเมธ - คุณสุพร ชัยสุวรรณรักษ์
คุณสุภัทรา พรสุทธิรัตน์ - คุณเจริญ มวลศิริ
คุณชิดชนก กิจเจริญ
คุณจรูญพงศ์ - คุณช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
คุณจริยา ศิริสวัสดิ์
คุณสุจิตรา อามีน
คุณสุพรรณี สุวรรณ - คุณจีรพงค์ ใจห้าว
คุณภักตร์ศิริ รัตน์อนันต์
คุณสุพานิชกุล ภิรมย์ฐิติบวร
คุณฐิติวัชร์ จิรัฐวรโชติ
คุณชมภัสสร กุจิรพันธ์
คุณพิมพ์ยุภา เอี่ยมสะอาด
คุณวรรณา ธนอารยชน
คุณสกาว ศรีสมาน
คุณเบญจพร นิธโยธาน - คุณก�าธร จิรทรานนท์

คุณอมรรัตน์ สามารถ - คุณวสัน พันนารัตน์
คุณอมานี ศรีสมาน
คุณอัญชลินทร์ ญาอัครวัฒน์
คุณกรกนก ขาวเรือง
คุณทีฆทัศน์ ทรงธรรมานุภาพ
คุณพรพรหม หิรัญเมฆาวนิช - คุณไอรินทร์ เดชคงคูณพิพัฒน์
คุณวันวิสาข์ เพ็ชร์แหน - คุณพิเชษฐ์ ธนทวี
คุณชานนท์ ไวศยด�ารง
คุณจารึก อ่อนกล�่าผล
คุณอัญชุลี เถียรกิตติ - คุณบัญชา ผาวันดี
คุณรมย์รวินท์ ศรีบานชื่น
คุณกรองกาญจน์ กันทะใจ - คุณเสริมชัย ขุนจันทร์
คุณสาวิตรี ผู้เจริญสุข
คุณวิทยา ทองเผือก
คุณภัทรศัย ภัทรพิพัฒน์
คุณชณิศนา ชลานุภาพ
คุณวิลาสิณี บุญเล
คุณทรงสุดา นาบาร์โร
คุณธนาธิปัตย์ กลิ่นหอมรื่น
คุณสุภาวิดา เทพสมบัติ
คุณภัคภร - คุณภวัต รวมสุวรรณ
คุณอาภัสรา อุดมสินค้า - คุณเชาวโชติ วิชญาศิริ
คุณธนินท์รัฐ จิรัฐวรโชติ
คุณวัชรพงศ์ สุริยฐานวงศ์ - คุณพิฐชญาณ์ ธนศรีเวโรจน์
คุณภูมิปฐม เอี่ยมศรีทอง
คุณจารุวรรณ จิระภาค
คุณเจตต์ ศรีพันธ์พร
คุณชโลธร พรหมศิริรักษ์ - คุณภาวตี พุทธรัตน์
คุณสราญรัตน์ บุญฉลวย
คุณสุจิรา หมัดพิทักษ์ - คุณเสน่ห์ อามีน
คุณนฤมล มีประเสริฐ
คุณฐิตินันท์ วงษ์สวัสดิ์
คุณสุรภา สมสมัย
คุณอมรรัตน์ โฆษิตวรกิจกุล
คุณมณฑิชา สุคัสถิตย์
คุณชญานิศ ฟองนวล

41,012 คน
เด็กไทย

ที่มีคุณภาพชีวิต
ที่ดียิ่งขึ้น

600 คน
จ�ำนวนนักธุรกิจแอมเวย์

และพนักงำน
ท่ีเป็นอาสาสมัคร

3,139 ชั่วโมง
จ�ำนวนเวลำ
ท่ีอำสำสมัคร

ร่วมท�าความดี

ผลสรุปสถิติความช่วยเหลือ ปี 2562
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