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สารบัญ

ความคืบหน้าใน
การทางานของ
ร้านปันกัน โดย
มูลนิธิยุวพัฒน์

หน้า

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

1

ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน
้ จากการแบ่งปัน

5

รายงานการเงิน

6

งานสร้างการรับรู้ ขยายการมีส่วนร่วม
ขององค์กร/ภาคีและคนในสังคม

จานวนผู้มีส่วนร่วมในสังคมแห่งการแบ่งปัน
และ โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึน
้

เงินบริจาครับและการใช้งบประมาณ

สร้างการมีสว่ นร่วม
น ้ า ใจและความร่ ว มมื อ ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น จากองค์ ก ร/ภาคี ผ ่ า นกิ จกรรม
ต่างๆ มีดังนี้

ร่วมกับองค์กรเพือ
่ ระดมสิง
่ ของร่วมปัน /เงินสนับสนุนทุนการศึกษา
บริษัท ทาคาชิโฮ ไฟร์ ซิเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท จีเอชแอล (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
บริษัท นาทาชา ครีเอชั่นส์ จากัด
มูลนิธิปัญญพัฒน์..โรงเรียนพัฒนาปัญญาและโรงเรียนอนุบาลพร้อมพัฒน์
ฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้า และพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
• บริษัท ซิกเนเจอร์ แบรนด์ จากัด
• อิเกีย ปะรเทศไทย
•
•
•
•
•
•

องค์กรร่วมแบ่งปันพื้นที่
ในการตั้งวางกล่องรับปัน
(ต.ค. – ธ.ค.63)

140 องค์กร
244 จุดรับปัน

1
1

กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมจากการออกร้าน
จ าหน่ า ยสิ น ค้ า แบ่ ง ปั น และร่ ว มกั บ องค์ ก รใน
โครงการระดมสิ่งของ ฯลฯ
•

กิจกรรม เปิดคลังปันกัน จ าหน่ายสินค้าแบ่งปัน ณ คลังสินค้าแบ่งปัน ร้านปันกัน ซอย
อ่อนนุช 90 ระหว่างวันที่ 25-28 พ.ย. 63 อาทิ เฟอร์นิเจอร์, ของตกแต่งบ้าน, เครื่องใช้,
เสื ้ อ ผ้ า , กระเป๋ า , รองเท้ า ,เครื ่ อ งประดั บ และอื ่ น ๆ อี ก มากมาย โดยสามารถดมทุ น ได้
331,386 บาท คิดเป็นทุนการศึกษา 47 ทุน*
*ทุนการศึกษา 7,000 บาท/คน/ปีการศึกษา

•

บูธปันกันจาหน่ายสินค้าแบ่งปัน ดังนี้
 กิจกรรม Halloween Market บริเวณชั้น G
Alive Park Hall ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค
รังสิต : 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 63
 The Market Bangkok : 9 -11 ต.ค. 63
 ธนาคารกรุงศรี สาขาเพลินจิต : 28 ต.ค. 63

•

ร่วมกิจ กรรม ตลาดเทใจ ให้ฟู้ดฟอร์กู้ด เพื่อ
ระดมสิ่งของบริจาคสภาพดีภายในงาน เมื่อ
วันที่ 19 ธ.ค. 63 แบมบีนี วิลล่า สุขุมวิท 26.
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ร่วมกับองค์กรจัดแคมแปญระดมสิง
่ ของสภาพดี

GQ จัดแคมแปญ เสือ
้ เก่าแลกเสือ
้ ใหม่ ลูกค้าสามารถ
นาเสื้อโปโลยี่ห้อใดก็ได้มาแลกเสื้อใหม่ของ GQ ใน
ราคาลด 50% พร้อมรับฟรี GQWhite Mask 1 ชิ้น
มูลค่า 150 บาท โดยเสื้อเก่าสภาพดีจะนามาบริจาคที่
ร้านปันกัน โดย มูลนิธย
ิ ุวพัตน์ เพื่อเปลี่ยนเป็น
ทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส

ศิลปิน TELEx TELEXs โดย บริษัท วอร์น
เนอร์ มิวสิค ประเทศไทย ร่วมกับ ร้านปันกัน
ในแคมแปญ “ทิ้งความทรงจาที่เธอขังไว้..ไป
กั บ ปั น กั น ” เพื ่ อ ชวนแฟนคลั บ บริ จ าค
สิ ่ ง ของสภาพดี ใ ห้ ก ั บ ร้ า นปั น กั น ระหว่ า ง
วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2563
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สื่อสารเพือ
่ สร้างการรับรู้

ดีใจจัง มีของเราส่งไปด้วย

ยินดีที่เป็นส่วนเล็กๆ ในการ
หาทุนการศึกษาให้น้องๆ

ดีใจมากๆที่มีส่วนร่วมในการแบ่งปันครั้งนี้คะ่
..อนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยค่ะ

ดีใจที่ได้ร่วมแบ่งปันเป็นส่วนหนึง
่ ใน
19,700 ชิ้นค่ะ

แคมเปญระดมสิง
่ ของผ่านสือ
่ ออนไลน์
ประชาสัมพันธ์เพื่อการระดมสิ่งของพร้อมการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับร้านปันกันและมูลนิธิยุวพัฒน์ ดังนี้
พฤศจิกายน
• เดรสสวย ส่งน้องเรียน ระดมชุดเดรสสภาพดี
• ปันของชิ้นใหญ่ ระดมสิ่งของชิ้นใหญ่ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องออกกาลังกาย ฯลฯ
ธันวาคม
• ปันเป๋ากัน ระดมกระเป๋าสภาพดีทุกประเภท
ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสื่อ ออนไลน์อื่นๆ ในการช่วยเหลือประชาสัมพันธ์แคมเปญและความช่วยเหลือการขนส่งสิ่งของบริจาคจาก
Speed D โดย 7-11 ในแคมเปญ เดรสสวย ส่งน้องเรียน
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ผลลัพธ์จาก
การแบ่งปันทีเ่ กิดขึน
้
(มกราคม – ธันวาคม 2563)

สร้างการมีสว่ นร่วม

ขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน ดังนี้
นักปันร่วมปันสิ่งของ
39,258 ราย

สร้างโอกาสทางการศึกษา
ระดมเงินมอบเป็นทุนการศึกษา

ระดมเงินมอบเป็นทุนการศึกษา

7,352 ทุน*

ผู้บริจาคเงินรับสินค้าแบ่งปัน
306,493 ราย

คิดเป็นจานวนเงิน

ภาคี/ องค์กร ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
และพื้นที่การตั้งกล่องรับปัน

*ทุนการศึกษาละ 7,000 บาท/ คน/ ปี

51.5 ล้านบาท

218 องค์กร
อาสาสมัคร

190 ราย

จานวนสิ่งของร่วมปันที่ได้รับบริจาค

กว่า 1.6 ล้านชิ้น*

*ส่วนที่สามารถนาไปจาหน่ายต่อได้ คือการหมุนเวียน
สิ่งของกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เป็นการช่วยลด
ปริมาณขยะช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม
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เงินบริจาครับรวม

103.8
ล้านบาท

รายงานการเงิน

(มกราคม – ธันวาคม 2563)

52.3

51.5

ล้านบาท

ล้านบาท

เงินบริจาครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

เงินบริจาครับจากร้านปันกัน,
คลังสินค้าแบ่งปันและกิจกรรมปันกัน

เงินจากการจาหน่ายสินค้าแบ่งปันนาไปเป็นทุนการศึกษาทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย
6

ล้านบาท

เงินบริจาครับจาก

6

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

5.5

พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์

4.6

จาหน่ายวัสดุเหลือใช้

3.7
3.5
3.2
3.1

ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
โรบินสัน สมุทรปราการ
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
เทสโก้ โลตัส พระราม 1

เงินบริจาครับ
จากหน้าร้านและ
กิจกรรมปันกัน

(มกราคม – ธันวาคม 2563)

2.7
2.5
2.5
2.4
2.4
2.3

ซีคอน บางแค
โรบินสัน ศรีสมาน

เทสโก้ โลตัส รังสิต
เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว
สุพรีม คอมเพล็กซ์
เทสโก้ โลตัส หลักสี่
เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
เทสโก้ โลตัส ศาลยา
pop up store#1 ตลาดยิ่งเจริญ
pop up store #3 True Digital Park
สินค้าแบ่งปันออนไลน์
pop up store #2 พอร์โตชิโน่

51.5

ล้านบาท

1.8
1.8
1.5

ปาล์ม ไอส์แลนด์ มอลล์ เทพารักษ์

กิจกรรมสัญจร

รวม

0.7
0.6
0.3
0.3
0.06

เทสโก้โลตัส ศาลยา เปิดบริการ 1 มี.ค. 63
pop up store #1 ตลาดยิ่งเจริญ
pop up store #2 พอร์โตชิโน่ ปิดบริการ 30 ม.ค. 63
pop up store #3 True digital park ปิดบริการ 30 เม.ย. 63
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ค่าใช้จ่ายสานักงาน
12 ล้านบาท

23%
รวม

52.3

45%

ล้านบาท

32%

เงินบริจาคเพื่อ
ค่าใช้จ่ายร้านปันกัน

(มกราคม – ธันวาคม 2563)

ค่าใช้จ่ายคลังสินค้า
และโลจิสติกส์
16.5 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางตรง
23.8 ล้านบาท

รายการค่าใช้จ่ายทางตรง

ล้านบาท

เงินเดือนและสวัสดิการ

12.8

ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่

7

เสื่อมราคา
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (วัสดุอุปกรณ์ คอมพิค่วาเตอร์
ฯลฯ)

1.6

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

1.5

ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์

0.7
0.2
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