ความคืบหน้ าในการทางาน
ร้ านปั นกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
รายงานไตรมาสที่ 1/2565

เพื่อสร้ างการมีส่วนร่ วม
งานสร้ างการรับรู้เพื่อขยายการมีสว่ นรวมขององค์กร/ภาคีและบุคคลทัว่ ไป
ผ่านช่องทางต่างๆ

เพื่อสร้ าง “โอกาส” ทางการศึกษา
งานระดมทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยวุ พัฒน์

ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้ จากการแบ่ งปั น

เพื่อสร้ างการมีส่วนร่ วม
องค์กรร่วมบริจาคสิ่งของสภาพดีและทุนทรัพย์ เพื่อสนับสนุนเป็ นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส ดังนี ้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กระทรวงการต่างประเทศ
บริ ษัท ทีวีธนั เดอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท แอสเซทไวส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท สมาร์ ทเซอร์ วิส แอนด์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
บริ ษัท โนโว นอร์ ดิคส์ (ประเทศไทย) จากัด
โรงเรี ยนบ้ านศิลปะ little School
หมูบ่ ้ านอารี ยา เดอะคัลเลอร์
ธนาคารกรุงศรี อยุทธยา
มูลนิธิปัญญพัฒน์ โรงเรี ยนพัฒนาปั ญญาและโรงเรี ยนอนุบาลพร้ อมพัฒน์ จังหวัดอุดรธานี
โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรี ยนนานาชาติคองคอร์ เดียน และหมูบ่ ้ านนันทวัน บางนา 7
บริ ษัท ส.กิจชัย จากัด
บริ ษัท คาโอ อินดัสเตรี ยล (ประเทศไทย)จากัด
บริ ษัท ยูสตาร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท บิส ทอล์ค คอร์ เปอเรชัน่ จากัด

องค์กรร่วมอนุเคราะห์
พื ้นที่ตงกล่
ั ้ องรับปัน

119 องค์กร/ภาคี
447 จุดรับปั น

กิจกรรมและแคมเปญร่ วมกับองค์ กรเพื่อการระดมทุนและสิ่งของ
•

•

•

ร่วมกับ บริษัท ซาโลมอน ประเทศไทย ในแคมเปญ “Change for Share” นารองเท้ าคูเ่ ก่าสภาพดีมาบริ จาค
เพื่อแลกรับส่วนลด 1,500 บาท ในการซื ้อคู่ใหม่ ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 2564 – 31 ม.ค. 2565 โดยแคมเปญ
สามารถระดมรองเท้ ามอบให้ กบั ร้ านปันกันเพื่อนามาเปลี่ยนเป็ นทุนการศึกษาได้ 179 คู่
ร่วมกับ บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จากัด และ เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จัดกิจกรรม ปั นกัน KUB ครั ง้
ที่ 1 ระดมสิ่งของสภาพดี มอบให้ กบั ร้ านปั นกันเพื่อนามาเปลี่ยนเป็ นทุนการศึษา ระหว่างวั นที่ 24 - 28 ก.พ. 65
โดยกิจกรรมจะจัดต่อเนื่อง ครัง้ ที่ 2 ระหว่งวันที่ 28 มี.ค. – 30 เม.ย. 65
ร่วมกับ The North Face Thailand จัดแคมเปญ 𝗪𝗮𝘀𝘁𝗲 𝗟𝗲𝘀𝘀 𝗘𝘅𝗽𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗠𝗼𝗿𝗲 “ทุกก้ าวเดินมี
ความหมาย เปลี่ยนรองเท้ าให้ เป็ นทุนการศึกษากับร้ านปั นกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ นารองเท้ าเก่าสภาพดีมา
บริจาคเพื่อรับส่วนลด20% ในการซื ้อคูใ่ หม่ ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. - 15 เม.ย. 65

กิจกรรมปั นกัน เพื่อสร้ างการมีส่วนร่ วม
ร่วมออกบูธกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และระดมทุน
•

•

งาน “ทาดีมีแบ่ งปั น” โดย กลุ่ม DeeProject และ Epson Printer บริ ษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จากัด
จัดแฟชัน่ โชว์การกุศลในธีม NeonART ณ ลานกิจกรรม Royal Park Plaza ศูนย์การค้ าพาราไดซ์ พาร์ ค
ศรี นครินทร์ ระหว่างวันที่ 14 ม.ค – 16 ม.ค 65 รายได้ จากกิจกรรมหลังหักค่าใช้ จ่าย 41,555 บาท และ
จากการจาหน่ายสินค้ าแบ่งปัน 55,020 บาท มอบเป็ นทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนทุน ใน มูลนิธิยวุ พัฒน์
งาน “Shop มันส์ ” โดย ศูนย์การค้ า ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค. 65

SOCIAL
IMPACT
สร้ างการมีส่วนร่ วม
ขยายสังคมแห่งการแบ่งปันจากการ
มีสว่ นร่วมขององค์กรและบุคคลทัว่ ไป ดังนี ้

ผลลัพธ์ จากการแบ่ งปั นที่เกิดขึน้
(ข้ อมูล มกราคม – มีนาคม 2565)

สร้ างโอกาสทางการศึกษา
เงินที่ระดมได้ ทงหมดมอบเป็
ั้
น
ทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส
“ ขอขอบคุณมูลนิธิยุวพัฒน์ และผู้ใหญ่ ใจดี
ที่ ใ ห้ โอกาสผมให้ ได้ ศึ ก ษาต่ อ ทั ้ง ยั ง ให้
คาแนะนา รั บฟั งในทุกๆ เรื่ อง ... ถ้ าไม่ ได้
รับโอกาสในวันนัน้ ก็คงไม่ มีผมในวันนี”้

นักปั น
ร่วมปั นสิ่งของ

12,619 ราย
ภาคี/ องค์ กร
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและ
พื ้นที่การตังกล่
้ องรับปั น

126 องค์กร

นายสุขชาติ นักเรี ยนทุนสายอาชีพ จ.ตาก
จบการศึกษาชัน้ ปวช. 3 ในาคม 2565

ผู้บริจาคเงิน
รับสินค้ าแบ่งปั น

72,165 ราย
อาสา
ร่วมช่วยเหลือในงาน
และกิจกรรมปั นกัน

120 ราย

ช่วยเหลือสิ่งแวดล้ อม จากจานวนสิ่งของร่ วมปั น
ที่ได้ รับบริจาค 308,646 ชิ ้น*
*ส่วนที่สามารถนาไปจาหน่ายต่อได้ คือการหมุนเวียนสิ่งของกลับมาใช้ ประโยชน์ได้ ใหม่

ระดมเงินมอบเป็ น

ทุนการศึกษา 1,956 ทุน*
คิดเป็ นเงิน 13.7 ล้ านบาท
*ทุนการศึกษาละ 7,000 บาท/ คน/ ปี

รายงานการเงิน

เงินบริจาครั บรวม

(มกราคม – มีนาคม 2565)

16.5
ล้ านบาท

7.6

8.9

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

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

จากร้ านปั นกัน คลังสินค้ าแบ่งปั น
และกิจกรรมปั นกัน

พาราไดซ์ พาร์ ค ศรี นคริ นทร์

ล้ านบาท

0.8
0.8
0.7

จาหน่ายวัสดุเหลือใช้

0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4

ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต
โลตัส รังสิต

(มกราคม – มีนาคม 2565)

ซีคอนสแควร์ ศรี นคริ นทร์

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

รวม

8.9 ล้านบาท

โลตัส หลักสี่
สุพรี ม คอมเพล็กซ์

0.4
0.4

โรบินสัน สมุทรปราการ
เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

0.3

โลตัส ศาลยา

0.3

ปาล์ม ไอส์แลนด์ มอลล์ เทพารักษ์

0.2

กิจกรรมสัญจร
สินค้ าแบ่งปั นออนไลน์ line my shop

0.03

ค่าใช้ จา่ ยสานักงาน
1.5 ล้ านบาท

เงินบริจาค

19%

เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายร้ านปั นกัน

รวม

7.6
(มกราคม – มีนาคม 2565)

30%
ค่าใช้ จา่ ยคลังสินค้ าและโลจิสติกส์
2.3 ล้ านบาท

51%

ล้ านบาท
ค่าใช้ จา่ ยทางตรง
3.8 ล้ านบาท

ล้ านบาท

เงินบริจาครับจาก

เงินเดือน /สวัสดิการ

1.6

ค่าเช่าและบริ การพื ้นที่

1.6

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (วัสดุอปุ กรณ์/ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

0.2

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

0.2

ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง

0.1

ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

0.07

