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ความรว่มมือทีเ่กิดขึน้จาก องคก์ร/ภาคผ่ีานกิจกรรมต่างๆ มีดังน้ี  

วันที่ องค์กร/ภาคี ร่วมสนับสนุน

20 ก.ค. บริษัท พรีเมียร์ กรุ๊ป - จัดโปรโมชั่น เสื้อผ้า 50 บาท

25 ก.ค. เมกา บางนา บริจาคสิ่งของ Lost & Found

30 ก.ค. – 30 พ.ย. แพลตตินั่ม แฟชั่น มอลล์ - กิจกรรมระดมของ

1 ส.ค. ส านักงานศาลปกครอง จัดกิจกรรมระดมของ 
"โครงการปันของรักส่งน้องเรียน"

8 ส.ค. ธนาคารกรุงเทพ ส านักงานใหญ่ สีลม – จ าหน่ายของ
ร่วมปันระดมทุนการศึกษา

8 ส.ค. MBK Group จัดกิจกรรม "MBK ปันโอกาสให้น้อง"

10 ส.ค. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต – ระดมของจาก 
ครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง 

24 ส.ค. บริษัท ซ.ีพี. แลนด์ จ ากัด มหาชน - กิจกรรม “CPTGF 
Love Green Earth 2018W อาคารCP Tower

29 ส.ค. บมจ.มั่นคงเคหะการ - ระดมสิ่งของจากลูกบ้าน 10
โครงการ

31 ส.ค. – 2 ก.ย. ยูเนี่ยน มอลล์ – ร่วมงาน “เสื้อยืด เฟสติวัล”

27 ก.ย. บริษัทปูนซีเมนต์ นครหลวง จ ากัด - ระดมสิ่งของจาก
กลุ่มพนักงาน

กิจกรรมออกร้านเพ่ือระดมทุนและส่ิงของ
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แคมเปญระดมส่ิงของโดยความร่วมมือขององค์กร

ร่วมกับโรบินสัน
จัดแคมเปญ “เปลี่ยนสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ ให้กลายเป็นพอยท์”

ชวนนักช้อปใจดีร่วมแบ่งปันสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ เพื่อน ามาปันสินค้า
แบ่งปันจ าหน่ายในร้านปันกัน เปลี่ยนเป็น ‘ทุนการศึกษา’ ให้น้องๆที่
ขาดโอกาส ในมูลนิธิยุวพัฒน์ ได้เรียนหนังสือต่อ ระหว่างวันที่ 14 
สิงหาคม – 16 กันยายน 2561 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 47 สาขา 
โดยผู้ที่ร่วมริจาคของ 4 ชิ้นขึ้นไป จะได้รับเดอะวัน 400 คะแนน ตลอด
แคมเปญ

ทั้งนี ้ยังได้รับความร่วมมือจากศิลปิน ดารา นักร้อง มาช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์อีกด้วย

ร่วมกับโฮมโปร 
แคมเปญ “Give It Forward” 
ได้ของใหม่ ได้โปรถูกใจ ได้ท าบุญ

ร่วมบริจาคเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเก่าที่อยู่ในสภาพดี
แต่ไม่ไดใ้ชง้านแลว้ อาทิ ตู้เย็น, เคร่ืองซัก,
เคร่ืองอบผ้า, เคร่ืองปรับอากาศ, ทีว,ี
เคร่ืองเสียง, เคร่ืองเลน่ DVD โดยสามารถ
บริจาคได้ที่ HomePro ทกุสาขา เพื่อน าไป
ส่งต่อให้กับ มูลนิธิกระจกเงาและร้านปันกัน
โดยมูลนิธยิุวพัฒน์ นอกจากจะได้บุญแลว้
ยังได้โปรช้อปสินค้าใหม่ เริ่มตั้งแตว่ันที่ 27
กรกฏาคม 2561 เป็นต้นไป
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กิจกรรมเพ่ือสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร

“ถนนปันกัน คร้ังท่ี 7”
สร้างการมีส่วนร่วมของอาสาระดมทุนส่งน้องเรียน

กิจกรรมประจ าปีของเหล่าบรรดาอาสาสมัครปันกันรวมตัว
กัน ปันแรง ปันเวลา ปันความสามารถ ในรปูแบบที่ตนเอง
ถนัด เพื่อช่วยกันระดมทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ทีข่าด
โอกาส จัดชึ้นที่ศูนย์การค้า ซีคอน สแควร์ ศรีนครินทร์
Education Zone ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2561
โดยมีร้านค้ากว่า 45 ร้านและอาสาสมัครประมาณ 443
คน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน และสามารถระดม
ทุนได้ 313,582 บาท เปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาได้ 44 ทุน

Good Society Expo 2018
ท าดี หวังผล เริ่มต้นที่เรา

ร่วมกิจกรรม GSE2018 เพื่อสร้างการรับรู้และขยาย
สังคมแห่งการแบ่งปัน ภายใต้ธีม “การแบ่งปันคือ พลัง
วิเศษในมือคุณ” ณ ลาน Dazzle ขั้น 1 เซ็นทรัล เวิลด์
ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2561 มีผู้สนใจเข้าร่วม
ชมบูธและรับรู้ข้อมูลกว่า 1,500 คน มีองค์กร/ภาคีที่
สนใจร่วมจัดกิจกรรมกับปันกัน 8 องค์กร และสามารถ
ระดมทุนการศึกษาได ้ 112,170 บาท เปลี ่ยนเป ็น
ทุนการศึกษาได้ 16 ทุน
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เพ่ิมพ้ืนท่ีการแบ่งปัน ขยายสังคมแห่งการแบ่งปันบนพ้ืนท่ีใหม่

คลังสินค้าแบ่งปัน 
ย้ายที่ท าการใหม่ใหญ่กว่าเดิม รองรับการ
ขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน

คลังสินค้าแบ่งปัน ย้ายที ่ท าการจากอาคาร
พรีเมียร์ เพลส ไปที่ ซอยอ่อนนุช 90 เมื่อวันที่ 
26 กรกฎาคม 2561 เพื่อรองรับแผนงานการ
ขยายสาขาของร้านปันกัน และจ านวนของ
บริจาคร่วมปันที่เพิ่มมากขึ้น ร่วมถึงยังเป็นอีก
หนึ่งช่องทางในการน าสิ่งของมาปัน และการ
จัดกิจกรรมในพื้นที ่เพื ่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในอนาคต

ร้านปันกัน สาขาท่ี 10
เพิ่มพื้นท่ีการแบ่งปันย่านสามเสน

ร ้านป ันก ัน เป ิดท  าการสาขาท ี ่  10 สาขา
ศูนย ์การค ้าซ ุพร ีม คอมเพล็กซ ์  สามเสน 
บริเวณชั ้น G โซนศูนย์อาหาร เมื ่อว ันที ่  1
กันยายน 2561 เพื่อขยายพื้นที่การปัน สร้าง
การมีส่วนร่วมของนักปันชาวสามเสน โดยมี 
ค ุณศศิล ักษณ์ พจนานนท์ ผ ู ้จ ัดการฝ่าย
การตลาด บริษัท สุพรีม สามเสน จ ากัด มอบ
ดอกไม้แสดงความยินดี
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• คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทจาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วม
ศึกษาดูงานที่ส านักงานปันกัน และรวบรวม
สิ ่งของสภาพดีมาแบ่งปันเพื ่อเปลี ่ยนเป็น
ทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิ
ยุวพัฒน์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561

เผยแพร่ขอ้มูลสร้างการรับรับรู้เก่ียวกับปันกัน

• มูลนิธิ TMB ร่วมรับฟังข้อมูล ใน
กิจกรรม Workshop การคัดแยก
และการตั้งราคาสินค้าแบ่งปัน เยี่ยม
ชมการท างานของร้านปันกัน สาขา
พารา ไดซ ์  พาร ์ค  เม ื ่ อว ันท ี ่  3
กรกฏาคม 2561
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SOCIAL IMPACT

ผลลัพธ์จากการแบ่งปัน
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ผู้บริจาคเงนิรบัสนิคา้แบง่ปัน 

231,161 ราย
นักปันร่วมปนัสิง่ของ

24,712 ราย 
จ านวนสิง่ของรว่มปนั

1,121,788 ชิ้น

ภาคี/องคก์ร 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

178 ราย
ร่วมสนับสนุนพื้นทีจุ่ดรับปัน                

72 ราย
อาสาสมคัรปันกนั

2,438 ราย 

สร้างโอกาสทางการศกึษา

มอบเป็นทุนการศกึษา

38.8 ล้านบาท

(ข้อมูล ม.ค. – ก.ย.2561)

การมีส่วนร่วมของคนในสังคมและองค์กรต่างๆ เกิดผลลัพธ์จากการแบ่งปัน ดังนี้

สร้างการมีส่วนรว่ม
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ปฏิทิน
กิจกรรม

กิจกรรมปนักัน ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ตลาดน ้าใจ # 3 5-6

ปันกันสัญจร ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ (นางฟ้ามาปัน ) 12-15 

One Stop Shopping Expo 2018  เมืองทองธานี 13-21

เปิดบริการร้านปันกัน สาขาที่ 11 เทสโก้ โลตัส รังสิต 25

ปันกันสัญจรกับ บ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นต์ 27,28 3,4,13

Charity Party  #2  (Living Center ) 17

ปันกันของใหญ่ TBC

PANKAN
ACTIVITIES
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รายงานการเงิน
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เงินรับบริจาคและการใช้งบประมาณ
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บริจาครับรวม

72
ล้านบาท

เงินบริจาครับ
จากหน้าร้านและ
กิจกรรมปันกัน

38.8
ล้านบาท

เงินบริจาครับ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

33.2
ล้านบาท

เง ินจากการจ าหน่าย
สินค้าแบ่งปันน าไปเป็น
ทุนการศึกษาทั ้งหมด
โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

เงินบริจาครับรวม
(มกราคม - กันยายน 2561)
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เงินบรจิาครบั
จากหน้าร้านและกิจกรรมปันกัน

5.9

5.6

3.6

3.2

3

2.6

2.5

2.3

1.9

2

1.7

0.2

1

0.1

3.2

พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์

เดอะไนน์ พระราม 9

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

เทสโก้ โลตัส พระราม 1

ซีคอน บางแค

ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

โรบินสัน ศรีสมาน

โรบินสัน สมุทปราการ

ปาล์ม ไอส์แลนด์ มอลล์ เทพารักษ์

ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

ตลาดยิ่งเจริญ (pop up store#1)

สุพรีม คอมเพล็กซ์*

กิจกรรมปันกัน

ปันกันออนไลน์

จ าหน่ายวัสดุเหลือใช้

ล้านบาท

รายรับจาก

รวม

38.8
ล้านบาท

*สาขาสุพรีม คอมเพล็กซ์ เปิดบริการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
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เงินบริจาค
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายร้านปันกนั

รวม

33.2
ล้านบาท

16

9.8

7.2

0.2

ร้านปันกัน (ทางตรง)

คลังสินค้าและโลจิสติกส์

ส านักงาน

จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

ล้านบาท

รายการค่าใช้จา่ย



สังคมแห่งการแบ่งปัน


