
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
งานสร้างการรับรู้เพ่ือขยายการมีสว่นรวมขององค์กร/ภาคีและบคุคลทัว่ไป
ผา่นชอ่งทางตา่งๆ 

เพื่อสร้าง “โอกาส” ทางการศึกษา
งานระดมทนุการศกึษาแก่เดก็ขาดโอกาส ใน มลูนิธิยวุพฒัน์ 

ผลลัพธ์ที่เกดิขึน้จากการแบ่งปัน

ความคืบหน้าในการท างาน
ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
รายงานไตรมาสท่ี 1/2565



เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
องค์กรร่วมบริจาคสิ่งของสภาพดีและทนุทรัพย์ เพ่ือสนบัสนนุเป็นทนุการศกึษาแก่เด็กขาดโอกาส ดงันี ้

• ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร กระทรวงการตา่งประเทศ
• บริษัท ทีวีธนัเดอร์ จ ากดั (มหาชน)
• บริษัท แอสเซทไวส์ จ ากดั (มหาชน)
• บริษัท สมาร์ทเซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั
• บริษัท โนโว นอร์ดิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั
• โรงเรียนบ้านศิลปะ little School
• หมูบ้่านอารียา เดอะคลัเลอร์
• ธนาคารกรุงศรีอยทุธยา
• มลูนิธิปัญญพฒัน์ โรงเรียนพฒันาปัญญาและโรงเรียนอนบุาลพร้อมพฒัน์ จงัหวดัอดุรธานี
• โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์
• โรงเรียนนานาชาติคองคอร์เดียน และหมูบ้่านนนัทวนั บางนา 7   
• บริษัท ส.กิจชยั จ ากดั
• บริษัท คาโอ อินดสัเตรียล (ประเทศไทย)จ ากดั
• บริษัท ยสูตาร์ (ประเทศไทย) จ ากดั
• บริษัท บิส ทอล์ค คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั

องคก์รร่วมอนเุคราะห์
พืน้ท่ีตัง้กลอ่งรับปัน

119 องค์กร/ภาคี
447 จดุรับปัน 



กจิกรรมและแคมเปญร่วมกับองค์กรเพื่อการระดมทนุและสิ่งของ

• ร่วมกบั บริษัท ซาโลมอน ประเทศไทย ในแคมเปญ “Change for Share” น ารองเท้าคูเ่ก่าสภาพดีมาบริจาค
เพ่ือแลกรับส่วนลด 1,500 บาท ในการซือ้คู่ใหม่ ระหว่างวนัท่ี 15 พ.ย. 2564 – 31 ม.ค. 2565 โดยแคมเปญ
สามารถระดมรองเท้ามอบให้กบัร้านปันกนัเพ่ือน ามาเปล่ียนเป็นทนุการศกึษาได้ 179 คู่

• ร่วมกบั บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จ ากัด และ เดอะมอลล์ กรุ๊ป จดักิจกรรม ปันกัน KUB ครัง้
ที่ 1 ระดมสิ่งของสภาพดี มอบให้กบัร้านปันกนัเพ่ือน ามาเปล่ียนเป็นทนุการศษึา ระหว่างวันท่ี 24 - 28 ก.พ. 65 
โดยกิจกรรมจะจดัตอ่เน่ือง ครัง้ท่ี 2 ระหวง่วนัท่ี 28 มี.ค. – 30 เม.ย. 65

• ร่วมกบั The North Face Thailand จดัแคมเปญ 𝗪𝗮혀혁𝗲 𝗟𝗲혀혀 𝗘𝘅𝗽𝗹𝗼𝗿𝗲𝗠𝗼𝗿𝗲 “ทกุก้าวเดินมี
ความหมาย เปล่ียนรองเท้าให้เป็นทุนการศึกษากับร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพฒัน์  น ารองเท้าเก่าสภาพดีมา
บริจาคเพ่ือรับสว่นลด20% ในการซือ้คูใ่หม ่ระหวา่งวนัท่ี 15 มี.ค. - 15 เม.ย. 65

กจิกรรมปันกัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ร่วมออกบธูกิจกรรมเพ่ือประชาสมัพนัธ์และระดมทนุ
• งาน “ท าดีมีแบ่งปัน”  โดย กลุ่ม DeeProject และ Epson Printer บริษัท เอปสนั (ประเทศไทย) จ ากดั

จดัแฟชัน่โชว์การกศุลในธีม NeonART ณ ลานกิจกรรม Royal Park Plaza ศนูย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค 
ศรีนครินทร์ ระหว่างวนัท่ี  14 ม.ค  – 16 ม.ค 65 รายได้จากกิจกรรมหลงัหกัคา่ใช้จ่าย 41,555 บาท และ
จากการจ าหนา่ยสินค้าแบง่ปัน 55,020 บาท มอบเป็นทนุการศกึษาแก่นกัเรียนทนุ ใน มลูนิธิยวุพฒัน์ 

• งาน “Shop มันส์” โดย ศนูย์การค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ระหวา่งวนัท่ี  9-13 มี.ค. 65 



นักปัน
ร่วมปันสิ่งของ

12,619 ราย 

ผู้บริจาคเงนิ
รับสินค้าแบง่ปัน 

72,165 ราย

ภาคี/ องค์กร
ร่วมสนบัสนนุกิจกรรมและ
พืน้ที่การตัง้กลอ่งรับปัน 

126 องค์กร

ระดมเงินมอบเป็น

ทุนการศึกษา 1,956 ทนุ*

คิดเป็นเงิน 13.7 ล้านบาท

ผลลัพธ์จากการแบ่งปันที่เกิดขึน้ 
(ข้อมลู มกราคม – มีนาคม 2565)

สร้างการมีส่วนร่วม
ขยายสงัคมแหง่การแบง่ปันจากการ

มีสว่นร่วมขององค์กรและบคุคลทัว่ไป ดงันี ้

ชว่ยเหลือสิ่งแวดล้อม จากจ านวนสิ่งของร่วมปัน 
ที่ได้รับบริจาค 308,646 ชิน้*

*ส่วนท่ีสามารถน าไปจ าหน่ายต่อได้ คือการหมนุเวียนสิ่งของกลบัมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่

SOCIAL 

IMPACT 
สร้างโอกาสทางการศึกษา
เงินท่ีระดมได้ทัง้หมดมอบเป็น
ทนุการศกึษาแก่เดก็ขาดโอกาส

*ทนุการศึกษาละ 7,000 บาท/ คน/ ปี

“ ขอขอบคุณมูลนิธิยุวพัฒน์และผู้ใหญ่ใจดี
ที่ ให้โอกาสผมให้ได้ศึกษาต่อ ทั ้งยั งให้
ค าแนะน า รับฟังในทุกๆ เร่ือง ... ถ้าไม่ได้
รับโอกาสในวันนัน้ ก็คงไม่มีผมในวันนี”้

นายสขุชาต ินกัเรียนทนุสายอาชีพ จ.ตาก
จบการศกึษาชัน้ ปวช. 3  ในาคม 2565

อาสา
ร่วมชว่ยเหลือในงาน
และกิจกรรมปันกนั

120 ราย



รายงานการเงนิ

เงนิบริจาครับรวม

16.5
ล้านบาท

7.6
ล้านบาท

เงินบริจาครับเพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ย
โดยการสนบัสนนุ จาก กลุม่บริษัทพรีเมียร์ 

เงินจากการจ าหน่ายสนิค้าแบง่ปัน 100%
น าไปเป็นทุนการศึกษาทัง้หมดโดยไมห่กัคา่ใช้จา่ย

8.9
ล้านบาท

เงินบริจาครับจาก
ร้านปันกนั คลงัสินค้าแบง่ปัน และกิจกรรมปันกนั

(มกราคม – มีนาคม 2565)



เงนิบริจาครับ 
จากร้านปันกนั คลงัสนิค้าแบง่ปัน

และกิจกรรมปันกนั

(มกราคม – มีนาคม 2565)

รวม

8.9 ล้านบาท

สนิค้าแบง่ปันออนไลน์ line my shop

กิจกรรมสญัจร

ปาล์ม ไอส์แลนด์ มอลล์ เทพารักษ์

โลตสั ศาลยา

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 

โรบินสนั สมทุรปราการ

สพุรีม คอมเพลก็ซ์

โลตสั หลกัสี ่

ซีคอน บางแค

โลตสั ศรีนครินทร์

เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

โรบินสนั ศรีสมาน

โลตสั พระราม 1

ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

โลตสั รังสติ

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสติ

จ าหนา่ยวสัดเุหลอืใช้

พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
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ล้านบาทเงินบริจาครับจาก



เงนิบริจาค 
เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายร้านปันกนั

(มกราคม – มีนาคม 2565)

51%

30%

19%

รวม

7.6
ล้านบาท

คา่ใช้จา่ยทางตรง
3.8 ล้านบาท

คา่ใช้จา่ยส านกังาน
1.5 ล้านบาท

คา่ใช้จา่ยคลงัสินค้าและโลจิสตกิส์
2.3 ล้านบาท
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0.2

1.6

1.6

คา่ใช้จ่ายสง่เสริมกิจกรรมและประชาสมัพนัธ์

คา่เช่ารถและคา่ขนสง่

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ (วสัดอุปุกรณ์/ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

คา่เช่าและบริการพืน้ท่ี

เงินเดือน /สวสัดิการ

ล้านบาทเงินบริจาครับจาก


