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สังคมแห่งการแบ่งปัน
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บริษัท เมตริก วิศวกรท่ีปรึกษา และสถาปนิก จ ากดั.

น ้าใจและความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก องค์กร/ภาคี
ผ่านกิจกรรมต่างๆ มีดังนี้  

ร่วมกบัองคก์รเพือ่ระดมสิง่ของร่วมปัน /เงนิสนบัสนนุทนุการศกึษา 
• มูลนิธิปัญญพัฒน์ โรงเรียนพัฒนาปัญญาและโรงเรียนอนุบาลพร้อมพัฒน์ 
จังหวัดอุดรธานี

• บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับบริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่มซไีอเอ็มบี
• บริษัท คาร์มาร์ท จ ากัด
• เชฟโรเลต เซลส์ กรุงเทพฯ และ จีเอ็ม จังหวัดระยอง
• อิเกีย ประเทศไทย
• บริษัท พรีเมียร์แคนนิง่ อินดัสทรี

สร้างการ
มีส่วนร่วม

125 องคก์ร
196 จุดรบัปนั

องค์กรร่วมแบ่งปันพื้นที่
ในการต้ังวางกล่องรับปนั
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• ออกร้านจ าหน่ายสินค้าแบ่งปัน
เพื่อระดมทุนการศึกษาแก่เด็กขาด
โอกาส รวมถ ึงสร ้างการร ับร ู้
เกี่ยวกับปันกัน บริเวณพื้นที่ร้าน
สาขาของปันกัน ดังนี้

 เดอะไนน์ พระราม 9
 เซ็นทรัล พลาซา รัตนาธิเบศร์
 เทสโก้ โลตัส ศาลยา

• เป ิดช ่องทางจ  าหน ่ าย
สินค้าแบ่งปันออนไลน์บน 
platform LINE MyShop
https://shop.line.me/@
pankanonline

• ปันกันร่วมบรรยายในกิจกรรมของโครงการ
"เมตริกฯ ปันกัน(นะ)" โดย บริษัท เมตริก 
วิศวกรที ่ปรึกษา และสถาปนิก จ ากัด เพื ่อ
เผยแพร่และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปันกัน 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https://shop.line.me/@pankanonline?fbclid%3DIwAR1fOIkxZMn6gfP0p_gh-EZXUmUgM8UkNyxWTfa40_EH8XOF_egApA8EPYE&h=AT258nIKbsQH5rjOqTMFXz9lSatgnOFYZapVv95LIw_YJaF5Aa8tk7AuF41Huc4kkv2K0kj1-OwzyQFXD0U9zvcbTFtY33wUIGiUhYN7DVyZ2xHM2ia-M2kORoOJQuzq&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0jowpxtGrLzptnIxy_XKRdsMU58EPGl_toZMVnk1elsk7y2uwJjZNvYlc-7gHSM9-UHVLaov4fu0gUTlj3wbxIGM6o7VMQU9UADcPxWgIIrGhNjOQYGepPo0xt5WPcbLJ5zljJwHze2o2SPUqrKk8vwyz-4XKlaV9PPIfBkSLlDbMeDDZhDLQLiRTE


(คลิกชม)

กิจกรรมถอดบทเรยีน อาสานกัเขยีน
บทความออนไลน ์content creator
รุ่นที่ 1

อาสานักเขียน 6 ท่านได้ปฏิบัติงานเขียนบทความ
ลงบนสื ่อออนไลน์ของร้านปันกันระหว่าง 15
มีนาคม - 31 สิงหาคม 2563 โดยได้เขียน
บทความในหลากหลายเรื ่องราว ทั ้งหมด 19
บทความ อาทิ การสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับ
สิ ่งแวดล้อม การแบ่งปัน การบริจาคสิ ่งของ 
เรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ฯลฯ  โดย
เมื่อจบการท างานแล้ว ได้มีกิจกรรมถอดบทเรียน
อาสา เมือวันเสาร์ที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อ
แลกเปล่ียนและรับฟังข้อคิดเห็น ความรู้สึกที่ได้รับ
จากการเปน็อาสา ข้อแสนอแนะอื่นๆ เพื่อปรับปรุง
และพัฒนางานต่อไป

ตามหาขมุทรัพยป์นักันกับอาสานักชอ้ป ส่งน้องเรียน

ปันกันจัดท าคลิปสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ
ระดมทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ โดยได้
อาสานักช้อป ส่งน้องเรียน คุณเอิร์น และ คุณกิ๊ก พาชมสินค้า
แบ่งปันสภาพดีภายในร้านปันกันที่ก าลังรอให้นักช้อปมาช่วยกัน
เปล่ียนเป็นโอกาสทางการศึกษาให้เด็กไทย 

รับชมคลิป https://www.youtube.com/watch?v=AUtRGe-BDTA

ส่ือสารเพ่ือสร้างการรับรู้
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อ่านบทความต่างๆ ได้ท่ี 
https://pankansociety.com/category/news-events

และ https://www.blockdit.com/pankansociety

“การให้บรกิารไสตลปั์นกนั” 
หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานรา้นปนักัน

สิงหาคม : ปันกันได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตร
การให้บริการสไตล์ปันกัน เพื่อปลูกฝังทัศนคติ 
เกี่ยวกับการแบ่งปัน การให้บริการและการเสริม
ความรู้ต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานปันกัน 
เพื ่อเป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนางานให้มี
คุณภาพในการขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั ้งนี้ปันกันได้รับความอนุเคราะห์ในด้านการ
จัดท าหลักสูตรการอบรมและการเข้าร่วมเป็น
วิทยากรให้ความรู ้จากภาคี ได้แก่ กลุ่มบริษัท
พรีเมียร์ และบริษัท โอซีซี จ ากัด (มหาชน)

“...แนนท างานที่ร้านปันกนัได้เกือบ 7 ปี ที่นี่สอนให้เรา
รู้จักการให้ การแบ่งปัน ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อรู้ว่างานที่
เราท าสร้างคุณค่าให้กับสังคม ท าให้เรารู้สึกสุขใจและ
อิ่มใจ แบบไม่รู้ตัว” 

สุพัตรา จ่ันวิลัย 
หัวหน้างานร้านปันกัน สาขาโลตัสพระรามหน่ึง

“ 3 ปีที่ท างานที่ร้านปันกันท าให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ 
ที่ไม่เคยรู้มาก่อน ตัวเราเองก็พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนา
ตัวเองไปเรื ่อยๆ ท าให้เราท างานด้วยความสนุกและมี 
ความสุข และคิดเสมอว่าร้านปันกันมอบโอกาสให้กับเราได้
ท างานที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม” 

ณรงค์ศักดิ์ เสาทอง 
เจ้าหน้าท่ีระดับผู้ช านาญการร้านปันกัน 
สาขาโรบินสันสมุทรปราการ 

https://www.youtube.com/watch?v=AUtRGe-BDTA
https://www.youtube.com/watch?v=AUtRGe-BDTA
https://pankansociety.com/category/news-events
https://www.blockdit.com/pankansociety


บริษัท เมตริก วิศวกรท่ีปรึกษา และสถาปนิก จ ากดั.
นักปันร่วมปันสิ่งของ

24,061 ราย 

อาสาสมัคร
190 ราย 

ภาคี/ องค์กร ร่วมสนับสนุน
380 องค์กร

จ านวนสิ่งของร่วมปันที่ได้รับบริจาค 
1,140,341 ชิ้น*

ผลลัพธจ์าก
การแบง่ปนัทีเ่กดิขึน้

(ข้อมูล มกราคม – กันยายน 2563)

*ส่วนที่สามารถน าไปจ าหน่ายต่อได ้คือการหมุนเวียนส่ิงของกลับมา
ใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะช่วยเหลือส่ิงแวดล้อม

สร้างการมส่ีวนรว่ม
ขยายสังคมแหง่การแบ่งปัน ดังนี้

ผูบ้ริจาคเงินรับสินค้าแบ่งปัน 
217,186 ราย

มอบเป็นทุนการศึกษา 

4,941 ทุน*

คิดเป็นจ านวนเงิน 
34.6 ล้านบาท

*ทุนการศึกษาละ 7,000 บาท/ คน/ ปี
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สร้างโอกาสทางการศกึษา
ระดมเงินมอบเป็นทุนการศึกษา 

หนูขอขอบคุณมูลนิธิยุวพัฒน์ 
ท่ีสอนให้หนูเป็นคนดี ให้โอกาส 
ให้ทุนการศึกษา ท าให้เด็กคนนี้
มีการศึกษา ถ้าไม่มีมูลนิธฯิ หนู
คงจ ะ ไม ่ ม ี โ อกาสแบ ่ งป ั น
ความสุขให้ทุกคนได้ขนาดนี้ 
เงินทุนที่ได้หนูน ามาใช้จ่ายเล่า
เรียนและน ามาแบ่งเบาภาระใน
ครอบครัวค่ะ

น.ส. อภิษฐา นักเรียนทุนช้ัน ปวช. 2
จ.สุราษฎร์ธานี



รายละเอยีดกจิกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ออกบูธจ าหน่ายสินค้าแบ่งปัน
- The Market ราชประสงค์
– ธนาคารกรุงศรี ส านักงานใหญ่
- เซ็นทรัล รัตนาธิเบศ

9-15
28

10-13 29 ต.ค.– 1
26-29

10-13

งานเปิดคลังปันกัน และ ปันกันของใหญ่ 25-28

แคมเปญระดมสิ่งของออนไลน์
“เดรสวย ส่งน้องเรียน” 2 15
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ปฏิทิน
กิจกรรม



เงินบริจาครับรวม
73.1
ล้านบาท

34.6
ล้านบาท

เงินบริจาครับจากร้านปันกัน, 
คลังสินค้าแบ่งปันและกิจกรรมปันกัน

38.5
ล้านบาท

เงินบริจาครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

เงินจากการจ าหน่ายสินค้าแบ่งปันน าไปเป็นทุนการศึกษาทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย

รายงานการเงิน
(มกราคม – กันยายน 2563)
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เทสโก้โลตัส ศาลยา เปิดบริการ 1 ม.ีค. 63 
pop up store #1  ตลาดยิ่งเจริญ 
pop up store #2  พอร์โตชิโน่ ปิดบริการ 30 ม.ค. 63
pop up store #3 True digital park ปิดบริการ 30 เม.ย. 63
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เงินบริจาครับ จากหน้าร้านและกิจกรรมปันกัน

pop up store #2

สินค้าแบ่งปันออนไลน์

เทสโก้ โลตัส ศาลยา

pop up store #3

กิจกรรมสัญจร

pop up store #1

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 

เทสโก้ โลตัส หลักสี่ 

ปาล์ม ไอส์แลนด์ มอลล์ เทพารักษ์

ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

โรบินสัน ศรีสมาน

เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

สุพรีม คอมเพล็กซ์

เทสโก้ โลตัส รังสิต

ซีคอน บางแค

โรบินสัน สมุทรปราการ

เทสโก้ โลตัส พระราม 1

ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

จ าหน่ายวัสดุเหลือใช้

พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
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รวม

34.6
ล้านบาท



46%

32%

22%
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รวม
38.4
ล้านบาท

เงินบริจาค 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายร้านปันกัน

(มกราคม – กันยายน 2563)

ค่าใช้จ่ายส านักงาน

8.4 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางตรง

17.8 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์

12.3 ล้านบาท

9.8 

4.8 

1.4 

1.2 

0.5 

0.1 

เงินเดือน /สวัสดิการ

ค่าเช่าและบริการพื้นที่

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (วัสดุอุปกรณ์/ คอมพวิเตอร์ …

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง

ค่าใข้จ่ายกิจกรรมและประชาสมัพนัธ์ ค่าใชจ้า่ยทางตรง
17.8 ล้านบาท

ล้านบาท

รายละเอียด


