COLLABORATIONS
& PARTICIPATION

รายงานไตรมาสที่ 3/2564
ความคืบหน้าในการทางาน
ร้านปันกัน โดย มูลนิธย
ิ วุ พัฒน์

สร้างการมีส่วนร่วม

งานสร้ า งการรั บ รู ้ ขยาย
การมีส่วนรวมขององค์กร/
ภาคี แ ละคนในสั ง คมผ่ า น
ช่องทางต่างๆ

EDUCATIONAL
OPPORTUNITIES

สร้างโอกาสทางการศึกษา
งานระดมทุ น การศึ ก ษาผ่ า น
ร้านและกิจกรรมปันกัน

SOCIAL
IMPACT

ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน
้
จากการแบ่งปัน

ร้านปันกัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19
ตามข้อก าหนดการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ในเขตพื้นที่ควบคุม
สูงสุด ท าให้ร้านปัน กัน และรถบริก ารปัน กัน ต้อ งปิดบริก าร ระหว่า งวันที่ 12
กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2564 โดยได้ปรับช่องทางการรับบริจาคสิ่งของ
เฉพาะทางไปรษณีย์และคลังสินค้าแบ่งปันเท่านั้น
ร้านปันกัน เริ่มเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 โดย
ได้ปรับเวลาการให้บริการตามเวลาที่เหมาะสม ภายใต้การปฏิบัติงานที่
คานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

สร้างการมีสว่ นร่วม
ร่วมกับองค์กรเพือ
่ ระดมสิง
่ ของร่วมปัน หรือ ระดมเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้
ร่วมระดมสิ่งของ
• ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒ ิ ส ภา (ส านั ก ภาษาต่ า งประเทศ) ร่ ว มกั บ ส านั ก
กรรมาธิการ 1 และสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• โรงแรม เลอเมอริเดียน กรุงเทพ
• บริษัท เซอร์ทิส จากัด
• บริษัท อิเกีย ประแทศไทย
สนับสนุนพื้นที่
ตั้งกล่องรับปัน
ร่วมบริจาคสิ่งของ
(ข้อมูล ณ ก.ย. 64)
• โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
• บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์
112 องค์กร/ภาคี
119 จุดรับปัน

แคมเปญความร่วมมือองค์กร

Speed D ร่วมสนับสนุนการบริจาค
สิ่ง ของให้ กับ ร้านปัน กัน โดยการมอบ
ส่วนลด 5 บาท ต่อกล่อง สาหรับการ
ส่งพัสดุสิ่งของที่ต้องการบริจาคผ่าน
บริ ก ารขนส่ ง Speed D ที ่ 7-Eleven
ทุกสาขา เพียงโชว์บาร์โค้ดให้พนักงาน
ที่หน้าเค้าท์เตอร์ ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 31 ธ.ค. 64

ร้านปันกัน ร่วมกับ บริษท
ั เจียไต๋ จากัด และ แบรนด์วิชชุลดา ร่วมเปลี่ยนถุงปุ๋ย
เป็นกระเป๋า RabAdapt Collection ในโครงการถุงปุ๋ยปลูกความยั่งยืน
โดยเจี ย ไต๋ ไ ด้ ม อบกระเป๋ า ทั ้ ง หมดจ านวน 1,000 ใบให้ ก ั บ ร้ า นปั น กั น เพื ่ อ
เปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนใน มูลนิธิยุวพัฒน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.youtube.com/watch?v=BrUkIXUsTRo
https://pankansociety.com/uncategorized-th/6775
อุดหนุนสินค้าได้ที่
ร้านปันกัน ทุกสาขา https://pankansociety.com/pankan-branch
ร้านปันกัน ออนไลน์ https://shop.line.me/@pankanonline

ร้ านปั นกั น ร่ว มกั บ ทาโร ชวนเปลี่ ยน
ขยะให้เป็นประโยชน์ ใน แคมเปญ Taro
Eco Brick อร่อยปันกัน ลดขยะ สร้าง
ประโยชน์ เปลี่ยนซองเปล่าผลิตภัณฑ์
ท า โ ร ใ ห ้ เ ป ็ น Eco Brick เ ป ล ี ่ ย น
พลาสติ ก ให้ เ ป็ น พลาสอิ ฐ เพื ่ อ น าไป
ประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น สิ ่ ง ของสร้ า งประโยชน์
ต่อไป
โดยสามารถน าซองเปล่ า ทาโร ไป
บริจาคได้ที่ร้านปันกันทุกสาขา จนถึง
31 ธ.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม www.taroecobricks.com

คลิกชม

สื่อสารปันกัน

ภาคีสื่อร่วมประชาสัมพันธ์แคมเปญ
“Environman” เพจเพื่อสิ่งแวดล้อม จัดทารายการ “เดี๋ยวทาให้ดู”
พามาชม ร้านปัน กัน เพื่อประชาสัมพัน ธ์เผยแพร่ก ารช่วยเหลือ
สิ่งแวดล้อม และ ยังได้ช่วยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่ขาด
โอกาส

คลิกชมงานแถลงข่าว

งานแถลงข่าว เปิดตัว “RabAdapt Collection”
โครงการถุงปุย
๋ ปลูกความยัง
่ ยืน พี่กระต่าย ส่งน้องเรียน
ปันกันร่วมงานแถลงข่าวออนไลน์แคมเปญ RabAdapt Collection
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 โดยมีสื่อเข้าร่วมงานและผู้ที่สนใจเข้า
ร่วมชม ผ่านทาง Facebook Live เพจ เจียไต๋ และ ร้านปันกัน

คลิกเพื่อชมรายการ

คลิกอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานเศรษฐกิจ

สร้างการมีสว่ นร่วมและผลลัพธ์อน
ื่ ๆ
ขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน
จากการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคลทั่วไป

นักปัน ร่วมปันสิ่งของ
27,782 ราย

SOCIAL
IMPACT

178 ภาคี/ องค์กร
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและ
พื้นที่การตั้งกล่องรับปัน

ผลลัพธ์จาก
การแบ่งปันทีเ่ กิดขึน
้

ผู้บริจาคเงินรับสินค้าแบ่งปัน
175,583 ราย

สิ่งของร่วมปัน ช่วยเหลือ
สิ่งแวดล้อมจากจานวนที่ได้รับบริจาค
878,682 ชิ้น*
*ส่วนที่สามารถนาไปจาหน่ายต่อได้ คือการ
หมุนเวียนสิ่งของกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่

(มกราคม – กันยายน 2564)

สร้างโอกาส
ทางการศึกษา

เงินที่ระดมได้ทั้งหมด
มอบเป็นทุนการศึกษา

ระดมเงินมอบเป็น

ทุนการศึกษา 4,831 ทุน*
คิดเป็นเงิน 33.8 ล้านบาท

*ทุนการศึกษาละ 7,000 บาท/ คน/ ปี

รายงานการเงิน
(มกราคม – กันยายน 2564)

เงินบริจาครับรวม

67.0

ล้านบาท

33.2

33.8

ล้านบาท

ล้านบาท

เงินบริจาครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

เงินบริจาครับจากร้านปันกัน,
คลังสินค้าแบ่งปันและกิจกรรมปันกัน
เงิ น จากการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า แบ่ ง ปั น
100% น าไปเป็นทุนการศึกษาทั้งหมด
โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

เงินบริจาครับ จาก
หน้าร้าน คลังสินค้าแบ่งปัน
และกิจกรรมปันกัน
(มกราคม – กันยายน 2564)

เงินบริจาครับจาก

ล้านบาท

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

4.1
3.5

พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์

3.4

จาหน่ายวัสดุเหลือใช้

โลตัส พระราม 1

2.1

ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

2.1
2.0

โรบินสัน สมุทรปราการ

โรบินสัน ศรีสมาน

1.8

โลตัส รังสิต

1.8
1.7

ซีคอน บางแค

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

1.6

โลตัส หลักสี่

1.6

เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

1.6
1.4

สุพรีม คอมเพล็กซ์

1.3

โลตัส ศาลยา
ปาล์ม ไอส์แลนด์ มอลล์ เทพารักษ์

1.2

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

1.2
1.0

โลตัส ศรีนครินทร์
0.3

สินค้าแบ่งปันออนไลน์

กิจกรรมสัญจร

0.1

รวม

33.8
ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายสานักงาน
7.0 ล้านบาท

เงินบริจาค

21%

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายร้านปันกัน

รวม

(มกราคม – กันยายน 2564)

33.2

47%

ล้านบาท
32%

ค่าใช้จ่ายทางตรง
15.5 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายคลังสินค้า
และโลจิสติกส์
10.7 ล้านบาท
รายการค่าใช้จ่ายทางตรง

ล้านบาท

7.8

เงินเดือน /สวัสดิการ

4.9

ค่าเช่าและบริการพื้นที่

ค่าเสื่อมราคา

1.1

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (วัสดุอุปกรณ์/ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

1.0

ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง
ค่าใข้จ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

0.6
0.1

