ความคืบหน้ าในการทางาน
ร้ านปั นกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
รายงานไตรมาสที่ 2/2565

COLLABORATIONS
& PARTICIPATION

EDUCATIONAL
OPPORTUNITIES

สร้ างการมีส่วนร่ วม

สร้ างโอกาสทางการศึกษา

งานสร้ างการรั บ รู้ ขยายการมี
ส่วนรวมขององค์ กร/ภาคีและคน
ในสังคมผ่านช่องทางต่างๆ

งานระดมทุนการศึกษาผ่านร้ านและ
กิจกรรมปั นกัน

SOCIAL
IMPACT

ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้
จากการแบ่ งปั น

สร้ างการมีส่วนร่ วม
องค์กรต่างๆ ร่วมระดมและมอบสิ่งของสภาพดี เพื่อนามาเปลี่ยนเป็ นทุนศึกษา ดังนี ้
• บริษัท มานะ พัฒนาการ จากัด Mana Development
• บริษัท สมาร์ ท เซอร์ วิส แอนด์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
• สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้แทนราษฎร
• กองการเจ้ าหน้ าที่ กรมปศุสตั ว์
• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
• CHRISTINA GREY GROUP CO.,LTD แบรนด์รองเท้ า O&B
• อิเกีย ประเทศไทย

องค์กรสนับสนุนพื ้นที่ในการตัง้ วางกล่ องรั บปั น 466 จุด จานวน 135 องค์ กร (ข้ อมูล ณ 30 มิ.ย. 65)

แคมเปญองค์ กรร่ วมสนับสนุนปั นกัน

พี่ ก ระต่ า ย ส่ ง น้ องเรี ย น ส่ ง มอบทุ น การศึ ก ษาแก่ เด็ ก ขาดโอกาส จากการ
จาหน่ ายกระเป๋า RabAdapt Collection ในโครงการถุงปุ๋ยปลูกความยั่งยืน
เจียไต๋ และแบรนด์ วิชชุลดา ร่ วมส่งมอบทุนการศึกษาให้ กบั น้ องๆ ที่ขาดโอกาส จากการจาหน่าย
กระเป๋ า RabAdapt Collection ในโครงการถุงปุ๋ ยปลูกความยัง่ ยืน ผ่านหน้ าร้ านปั นกัน ทุกสาขาและ
ผ่านออนไลน์ Line my shop @pankanshop เริ่ มวางจาหน่าย ตังแต่
้ ช่วงปลาย 2564 เป็ นต้ นมา
โดย ณ ขณะนี ้สามารถจาหน่ายและเปลีย่ นเป็ นทุนการศึกษาได้ แล้ วจานวน 462,000 บาท
อุดหนุนสินค้ าได้ ที่
ร้ านปั นกัน ทุกสาขา https://pankansociety.com/pankan-branch
ร้ านปั นกัน ออนไลน์ https://shop.line.me/@pankanonline

เปลี่ยนรองเท้ าสภาพดีให้ เป็ นโอกาสทางการศึกษา ในแคมเปญ Waste Less Explore
The North Face ประเทศไทย ร่ วมส่งมอบรองเท้ า
สภาพดีที่ระดมได้ จากแคมเปญ Waste Less Explore
More เก่าแลกใหม่ “ทุกก้ าวเดินมีความหมาย เปลี่ยน
รองเท้ าให้ เป็ นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส” โดย
ร้ านปั นกัน จะนาไปเป็ นสินค้ าแบ่งปั น จาหน่ายและนา
เงิ นที่ระดมทัง้ หมดมอบเป็ นทุนการศึกษาแก่เด็ กขาด
โอกาสต่อไป

กิจกรรมปั นกัน สร้ างการมีส่วนร่ วม
•

28 เม.ย. - 2 พ.ค. 64: ออกบูธร้ านปั นกัน จาหน่ายสินค้ าแบ่งปั น
บริเวณ ชัน้ G ไอที สแควร์ หลักสี่

•

26- 28 พ.ค. 65: กิจกรรมระดมทุนจาหน่ายสินค้ าแบ่งปั นในงาน “
เปิ ดคลังปั นกัน ” ณ คลังสินค้ าแบ่งปั น โครงการร้ านปั น กัน ซอย
อ่อนนุช 90 โดยสามารถระดมเงินได้ 246,480 บาท เปลี่ยนเป็ น
ทุนการศึกษาได้ 35 ทุน

•

12 มิ.ย. 65 : ร่ วมกับ มูลนิธิหวั ใจอาสา ใน กิจกรรม ”เดินวิ่ง
สังคมสดใส ด้ วยหัวใจอาสา Run For Love” ครัง้ ที่ 11 ณ สวนว
ชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยประชาสัมพัน ธ์ รั บสิ่ ง ของบริ จาค
สภาพดี เพื่อนาไปเปลี่ยนเป็ นสินค้ าแบ่งปัน ต่อไป

อาสาสมัคร สนับสนุนและช่ วยเหลืองานปั นกัน
นา้ ใจจาก ศิลปิ นอาสา
แบ่ งปั น “ความสามารถ” วาดภาพลายเส้ น
ส่ งน้ องเรียนให้ กับปั นกัน
ปั นกันอาสา นักวาดภาพประกอบ คุณคุณ สาลินี รั ตนชัยสิทธิ์
( สา ) นักวาดภาพประกอบและเจ้ าของแบรนด์ CyranoDesign
อนุเคราะห์ภาพวาดเพื่อนามาจัดทา “เสื ้อยืดส่งน้ องเรี ยน” โดย
เงินที่ระดมได้ ทงหมดมอบเป็
ั้
นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส
ใน มูล นิ ธิ ยุว พัฒน์ โดยคุณ สายัง ได้ ร่ ว มประชาสัม พั น ธ์ การ
จาหน่ายเสื ้อยือ ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย facebook และ
IG ที่มีผ้ ตู ิดตามมากกว่า 3 หมื่นราย
อ่านบทความสัมภาษณ์
https://pankansociety.com/uncategorized-th/7049

“แรงบั น ดาลใจเริ่มจากค าว่ า
“ปันกัน” และ “เด็ก” ค่ะ ภาพตัง้
่ ่
ตน้ สาคิดถึงเด็ก 2 คน แบ่งสิงที
่
้
มี อ ยู่ ใ ห้แ ก่ ก ัน สิ งนั นอาจไม่
จ าเป็ นต้อ งยิ่งใหญ่ แต่ ม ีค่ า
ในความรู ้สึก”
ศิลปิ นอาสา สาลินี รัตนชัยสิทธิ์

สนใจสัง่ ซื ้อเสื ้อยืด
https://shop.line.me/@pankanonline

น้ องๆ อาสา นักศึกษา ม. กรุ งเทพฯ ชวนสายช้ อปแบ่ งปั นเพื่อส่ งน้ องเรี ยน
กิจกรรรม “โละตู้ มาร์ เก็ต” โดย นักศึกษา ภาควิชาการผลิตอีเว้ นท์ฯ ชัน้ ปี ที่ 3 คณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ งานตลาดแฟชัน่ คอมมูนิตี ้สาหรับคนที่หลงรักแฟชัน่
แต่ยังรักษ์ โลก โดยนอกจากการจาหน่ายสินค้ าแฟนชั่นแล้ ว ยังได้ ประชาสั มพันธ์ รับ
บริ จาคเสือ้ ผ้ าและสิ่งของสภาพดี เพื่อมอบให้ กับร้ านปั นกันในการนาไปเปลี่ยนเป็ น
ทุนการศึกษาแก่น้องๆ ที่ขาดโอกาส ทังนี
้ ้มีนกั ศึกษาอาสาสมัครสร้ างสรรค์กิจกรรมเพื่อ
ระดมสิ่งของ 51 คน ณ อาคาร สยามสเคป เมื่อวันที่ 4-5 มิ.ย. 2565

สร้ างการมีส่วนร่ วมและผลลัพธ์ อ่ นื ๆ
ขยายสังคมแห่งการแบ่งปั น
จากการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคลทัว่ ไป

SOCIAL
IMPACT
ผลลัพธ์ จาก
การแบ่ งปั นที่เกิดขึน้

นักปั น ร่วมปั นสิง่ ของ
26,461 ราย

ผู้บริจาคเงินรับสินค้ าแบ่งปั น
156,209 ราย

144 ภาคี/ องค์ กร
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและ
พื ้นที่การตังกล่
้ องรับปั น

สิ่งของร่ วมปั น ช่วยเหลือ
สิ่งแวดล้ อมจากจานวนที่ได้ รับ
บริจาค 680,058 ชิน้ *

อาสาสมัคร 51 ราย
ช่วยเหลือกิจกรรมปั นกัน

*ส่ ว นที่ ส ามารถน าไปจ าหน่ า ยต่ อ ได้ คื อ การ
หมุนเวียนสิ่งของกลับมาใช้ ประโยชน์ได้ ใหม่

(มกราคม – มิถนุ ายน 2565)

ระดมเงินมอบเป็ น

ทุนการศึกษา 4,155 ทุน*
สร้ างโอกาสทางการศึกษา
เงินที่ระดมได้ ทงหมด
ั้
มอบเป็ นทุนการศึกษา

คิดเป็ นเงิน 29.1 ล้ านบาท
*ทุนการศึกษาละ 7,000 บาท/ คน/ ปี

รายงานการเงิน

เงินบริจาครั บรวม

(มกราคม - มิถนุ ายน 2565)

53.4
ล้ านบาท

24.3

29.1

ล้ านบาท

ล้ านบาท

เงินบริจาครับเพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ย

เงินบริจาครับจาก
ร้ านปันกัน คลังสินค้ าแบ่งปัน และกิจกรรมปันกัน

โดยการสนับสนุน จาก กลุม่ บริษัทพรีเมียร์

เงินจากการจาหน่ายสินค้ าแบ่งปั น 100%
นาไปเป็ นทุนการศึกษาทังหมดโดยไม่
้
หกั ค่าใช้ จา่ ย

เงินบริ จาครับจาก

เงินบริจาครับ
จากร้ านปั นกัน คลังสินค้ าแบ่งปั น
และกิจกรรมปั นกัน

ล้ านบาท

2.6

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

2.4
2.3

จาหน่ายวัสดุเหลือใช้
พาราไดซ์ พาร์ ค ศรี นคริ นทร์

1.9
1.9
1.8
1.8
1.7
1.6
1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
1.3
1.2

โลตัส รังสิต
ซีคอนสแควร์ ศรี นคริ นทร์
ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต

(มกราคม - มิถนุ ายน 2565)

โลตัส พระราม 1
เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้ าว
โรบินสัน ศรี สมาน
ซีคอน บางแค
โลตัส ศรี นคริ นทร์
โลตัส หลักสี่

รวม

29.1 ล้านบาท

สุพรี ม คอมเพล็กซ์

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
โรบินสัน สมุทรปราการ
โลตัส ศาลยา

0.9

ปาล์ม ไอส์แลนด์ มอลล์ เทพารักษ์
กิจกรรมสัญจร
สินค้ าแบ่งปั นออนไลน์ line my shop

0.5
0.28

ค่าใช้ จา่ ยสานักงาน
4.5 ล้ านบาท

เงินบริจาค

18%

เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายร้ านปั นกัน

รวม

24.3
(มกราคม - มิถนุ ายน 2565)

31%

ค่าใช้ จา่ ยคลังสินค้ าและโลจิสติกส์
7.5 ล้ านบาท

51%

ล้ านบาท
ค่าใช้ จา่ ยทางตรง
12.4 ล้ านบาท

เงินบริจาครับจาก

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (วัสดุอปุ กรณ์/ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเช่าและบริ การพื ้นที่
เงินเดือน /สวัสดิการ

0.77
0.17
0.43
0.58

4.8
5.65
ล้ านบาท

