
สังคมแหง่การแบ่งปัน

รายงานไตรมาส 4/2565
ความคืบหน้าในการท างาน รา้นปันกัน โดย มูลนิธิยุวพฒัน์



สรา้งการมีส่วนรว่ม  น้าใจและความรว่มมือท่ีเกิดขึ้นจาก องค์กร/ภาคี

องค์กรรว่มอนุเคราะหพ์ืน้ท่ีต้ังวางกล่องรบัปัน

157 ภาคี  จดุรบัปนั 172 จดุ
(ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 65)

รว่มระดมส่ิงของเพือ่เปล่ียนเป็นทนุการศึกษา 

• บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่จ ากัด (มหาชน) รว่มบรจิาคกระเป๋าสภาพดีกวา่ 542 ชิน้ ในแคมเปญ “ปันเป๋ากัน” 

• คณะอาจารย์ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล มอบหนังสือสารานุกรม
สมุนไพร สมุนไพรพืน้บ้านอสีาน จ านวน 900 เล่ม 

• ผู้บรหิาร พนักงาน บรษัิท ไทยสมุทรประกันชวีติ จ ากัด ระดมส่ิงของภายในองค์กรมอบใหกั้บรา้นปันกัน

• บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “พอเพียง แบ่งปัน และท าความดีเพื่อผู้อื่น” ระดม
ส่ิงของสภาพดีมอบใหร้า้นปันกัน 

• ฝ่ายพฒันาโรงไฟฟ้าพลังน้าและพลังงานหมุนเวยีน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย จัดกิจกรรม โครงการ 
"อพพ. เดินตามรอยพอ่ขอท าดี"  โดยรบับรจิาคสิ่งของจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เพือ่มอบใหร้า้นปันกัน 

• สรรพสินค้าเซน็ทรลัและโรบินสัน มอบเส้ือผ้าและส่ิงของสภาพดี เพือ่เปล่ียนเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส 
ใน มูลนิธิยุวพฒัน์

รว่มจดัท าแคมเปญระดมส่ิงของ

• BEST Express บรษัิทผู้ใหบ้รกิาร รบั – ส่งพสัดุท่ัวประเทศไทย รว่มระดมส่ิงของใหกั้บรา้นปันกัน โดยใชพ้ืน้ท่ี
สาขา BEST Express 6 สาขา รบัส่ิงของบรจิาคเพือ่มอบใหกั้บรา้นปันกันน าไปเปล่ียนเป็นทนุการศึกษาใหกั้บ
เด็กๆ ที่ขาดโอกาสต่อไป ต้ังแต่ 1 ธ.ค. 65 – 28 ก.พ. 66



ออกรา้น/บูธ ปันกัน เพื่อประชาสัมพันธ์ และระดมทุน/ ระดม
ส่ิงของ โดยได้รบัการอนุเคราะหพ์ืน้ท่ี และรว่มกิจกรรมกับองค์กร
ต่างๆ ดังน้ี 

• งาน "40Y Operation Smile" สามย่านมิตร์ทาวน์ โดย 
มูลนิธิสรา้งรอยย้ิม 

• A Green Market by Areeya โดย บริษัท อารียา พรอพ
เพอรต้ี์ จ ากัด

• การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)

• Christmas Village พเีพิล่ พารค์ อ่อนนุช

• อาคารบางกอกซิต้ี  โดย บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเม้นท์ จ ากัด

สรา้งการรบัรู้

15-17 ธ.ค. 65 : กิจกรรมประจ าปี “เปิด
คลังปันกัน” ครัง้ท่ี 5 ณ คลังสินค้า
แบ่งปัน ซอยอ่อนนุช 90 สามารถระดม
ทุนการศึกษา ได้ 54 ทุน คิดเป็นเงนิ
บรจิาคท้ังหมด 378,450 บาท

กิจกรรมปันกัน

10 พ.ย. 65: เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 30 ปี 
มูลนิธิยุวพัฒน์ ร้านปันกัน โครงการภายใต้
มูลนิธิยุวพัฒน์ในบทบาทของการสร้างการมี
ส่วนร่วมของสังคมจากการ “แบ่งปัน” และการ
เป็นต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมระดมทุนอย่าง
ย่ังยืน ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการจัดงานครั้งน้ี 
ภายในงานได้มีการจัด เสวนา “ความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีขาดโอกาส” 

ปันกันได้เชญิองค์กรภาคธรุกิจตัวแทนความร่วมมือในการขยายสังคม
แห่งการแบ่งปัน คุณวุฒิ วิพันธ์พงษ์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ความย่ังยืนทางธุรกิจและส่ิงแวดล้อม บริษัท แอสเซทไวส์ จ ากัด 
(มหาชน) มาร่วมแลกเปล่ียนมุมมองและรูปแบบของการช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนท่ีขาดโอกาสผ่านร้านปันกัน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับ
องค์กรท่ีมีศักยภาพและมีความสนใจในประเด็นสังคม ได้มองเหน็ว่าการ
มีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีดีในสังคมสามารถท าควบคู่ไป
พรอ้มกับการด าเนินธรุกิจได้

(คลิกภาพเพื่ออา่นเพิม่เติม)

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%86/collaboration-30years-yuvabadhana/
https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%86/collaboration-30years-yuvabadhana/


แคมเปญ ระดมส่ิงของออนไลน์

• 1 –30  ก.ย.  65 : “ปันเป๋ากัน”  ระดมกระเป๋าสภาพดีเพื่อ
เปล่ียนเป็นทุนการศึกษา สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วม สามารถ 
ระดมกระเป๋าสภาพดี ได้ 12,372 ชิน้

• 1-30 พ.ย. 65 : ระดมของชิ้นใหญ่เพื่อจ าหน่ายในงาน เปิดคลัง
ปันกัน ครัง้ท่ี 5

• 1-31 ธ.ค. 65 : ปันของกระจุกกระจิก  

โดยแคมเปญระดมส่ิงของออนไลน์ ได้รบัความชว่ยเหลือประชาสัมพันธ์
จาก พนัธมิตรส่ืออนไลน์ ธนาคารจิตอาสา

สรา้งการรบัรูผ่้านวชิาเรยีนในระดับอดุมศึกษา 

• วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหดิล (MUIC) ร่วมกับ 
International Christian University (ICU) ประเทศ
ญี่ ปุ่น  เข้ าฟังบรรยาพิ เศษ เ ก่ียว กับความเป็นมา 
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการด าเนินงานของร้านปันกัน 
พรอ้มเยี่ยมชมรา้นปันกัน สาขาพาราไดซ์ พารค์ 

• ร้านปันกันร่วมเป็นวิทยากรพิเศษให้กับ นิสิตชั้นปีท่ี 4 
คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลัย ในวชิาการ
ประชาสัมพันธ์และการแสดงความรับผิดชอบอย่าง
ยั่งยืน



รา้นปนักัน X Asset wise ความรว่มมอืเพือ่ขยาย
พืน้ท่ีการ “แบง่ปนั” แหง่ใหมข่องชาวรงัสิต

รา้นปันกัน โดย มูลนิธิยุวพฒัน์ สาขาท่ี 17 ได้รบั
สนับสนุนการเปิดรา้น โดย บรษัิท แอสเซทไวส์ จ ากัด
(มหาชน) อนุเคราะหพ์ืน้ท่ี มิงเก้ิล มอลล์ รงัสิต
ศูนย์การค้าในเครอืบรษัิทฯ เพือ่สรา้งการมีส่วนรว่ม
และระดมทุนการศึกษาแก่เด็กท่ีขาดโอกาสอย่างย่ังยืน

ขยายพืน้ทีส่รา้งสงัคมแหง่การแบง่ปนั

ขอนแก่น ปันกัน แฟรนไชส์น้องใหม่ล่าสุด ภายใต้การด าเนินงาน โดย มูลนิธิดุลยพัฒน์
เปิดบรกิารแล้ว ณ ศนูย์การค้าแฟรีพ่ลาซา่ ขอนแก่น เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อสร้างการมี
ส่วนรว่มของชุมชนชาวขอนแก่นและระดมทุนตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาใหกั้บนักเรยีนทุนท่ีขาดโอกาส ผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์
2. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาใหกั้บนักเรยีนในระบบการศึกษาทางเลือก ผ่านมูลนิธิดุลยพัฒน์
3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชนอ์ื่นๆ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

อ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับ ศนูย์การเรยีนรูด้ลุยพัฒน์ และมูลนิธิดุลยพัฒน์
https://www.dulyapat.org/main/

ภาพจาก https://www.facebook.com/pankankhonkaen

เป้าหมายการระดมทนุของปนักันตรง
กับ AssetWise ท่ีใหค้วามส าคัญกับด้าน
การศึกษา นอกจากน้ีการใหพ้ืน้ท่ีต้ังกล่อง

ปันกัน ก็เป็นการสรา้งความสขุใหกั้บ
ลูกบา้น พนักงาน ท่ีได้รว่มแบง่ปนัส่ิงของ 
และยงัเปน็การชว่ยด้านส่ิงแวดล้อม ในการ
ลดปรมิาณขยะจากส่ิงของสภาพดีท่ีตน
ไม่ได้ใชแ้ล้ว จงึเปน็โมเดลท่ีสมบูรณท้ั์งด้าน

สังคม ส่ิงแวดล้อม และธรุกิจ

คุณวุฒิ วิพันธ์พงษ์
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารความยั่งยืนทางธรุกิจและส่ิงแวดล้อม 

บริษัท แอสเซทไวส์ จ ากัด (มหาชน)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dulyapat.org%2Fmain%2F%3Ffbclid%3DIwAR3KRsi47icL0L2o3VtIeirTLGatnxoNeH6muxYhkudCZOUPK8mJeKYZsbY&h=AT0v8cfJi0xfZoXF1ukkPHqpEcsVyNDdxux7d18XOKIO1lQLPQQKil_ioPX_GD2PGHPhmoS_FGIeb7esA8gPeZ1EtzaudCwwGOxqp8yBfjoXTIjtNUTwE7tiPexbJFMgKg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2toacY2qDj-2G6aFpr_ehIt2to9-7yABTbjxkwwgkPCfInXLiIIFLi4J0EYBoIDbFlvzdoiSmBGoFIXJ2TMIeedrB1zccUPx9_LySq0uvVXaoUUpUeVJTEnO9vRbwNPvDgur0zQDSpVtI9-kVWwyepg0y0OL0NcTUJ3yy7IexUus6NyiyuljTu7SGD3-8PqU14UTW1Fd4n0ztymLFgKgCZ09uTFSVb074Meg
https://www.facebook.com/pankankhonkaen


OUR 
IMPACT
ผลลัพธจ์าก
การแบง่ปนั
(ข้อมูล ม.ค. – ธ.ค. 65)

นักปันรว่มปันส่ิงของ

51,519 ราย 

อาสาสมคัรชว่ยเหลือกิจกรรมปันกัน

295 ราย

จ านวนส่ิงของรว่มปันท่ีได้รบับรจิาค 

1,546,777 ชิน้*

*ส่วนท่ีสามารถน าไปจ าหน่ายต่อได้ คือ
การหมุนเวียนส่ิงของกลับมาใช้ประโยชน์
ไ ด้ ใหม่  เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ
ชว่ยเหลือส่ิงแวดล้อม

สรา้งการมส่ีวนรว่ม
ขยายสังคมแหง่การแบ่งปัน ดังนี้

ผู้บรจิาคเงนิรบัสินค้าแบ่งปัน 

345,727 ราย

มอบเป็นทนุการศึกษา 

8,707 ทนุ*

คิดเป็นจ านวนเงนิ 

60,949,144 บาท

*ทุนการศึกษาละ 7,000 บาท/ คน/ ปี

สรา้งโอกาสทางการศึกษา
ระดมเงนิมอบเป็นทุนการศึกษา 

ภาคี/ องค์กร รว่มสนับสนุน

348 องค์กร



Pop Up Store

สินค้าแบ่งปันออนไลน์ line my shop

กิจกรรมสัญจร

ปาล์ม ไอส์แลนด์ มอลล์ เทพารักษ์

โลตัส ศาลยา

โรบินสัน สมุทรปราการ

สุพรีม คอมเพล็กซ์

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 

โลตัส หลักส่ี 

โลตัส ศรีนครินทร์

ซีคอน บางแค

โรบินสัน ศรีสมาน

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

โลตัส พระราม 1

เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

โลตัส รังสิต

ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

จ าหน่ายวัสดุเหลือใช้

พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
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ล้านบาทเงินบริจาครับจากเงินบรจิาครบั 
จากหน้าร้าน
คลังสินค้าแบ่งปัน
และกิจกรรมปันกัน

(มกราคม – ธันวาคม 2565)

รวม

60.9
ล้านบาท



(มกราคม – ธันวาคม 2565)

เงินบริจาค
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายร้านปันกัน

ค่าใชจ้่ายส่งเสรมิกิจกรรมและประชาสัมพนัธ์

ค่าเชา่รถและค่าขนส่ง

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ (วัสดุอุปกรณ์/ คอมพวิเตอร ์ฯลฯ)

ค่าเชา่และบรกิารพืน้ท่ี

เงนิเดือน /สวัสดิการ

0.3

0.9

1.3

1.3

9.9

11.4

51%

30%

19%

รวม

49.2
ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางตรง

25.1 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายส านักงาน

9.2 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายคลังสินค้า
และโลจิสติกส์

14.9 ล้านบาท

ล้านบาทรายการค่าใช้จ่ายทางตรง


