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ธุรกิจ
เพื่อสังคม

สร้างสังคม
แห่งการแบ่งปัน

ปันกัน
“คืออะไร?”

ความมุ่งหวัง
ของ “ปันกัน”

ร้ า นปั น กัน เป็ น โครงการภายใต้ มูล นิธ ิ
ยุว พัฒ น ์ด ํา เน ิน งานในร ูป แบบธ ุร ก ิจ เ พื่ อ
สังคม (social enterprise) โดยมูลนิธิมี
ความมุ่งหวังให้ร้านปันกันเป็นกลไกตัวกลาง
(Platform) ในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
คนในสังคม ด้วยการบริจาค หรือการ “แบ่ง
ปัน” ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ปันสิ่งของ
ปันเงิน ปันเวลา ปันแรง ปันความสามารถ ปัน
ศักยภาพในการช่วยเหลือโครงการฯ เพื่อนำ
ไปสู่การระดมทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ขาด
โอกาสได้เรียนหนังสือต่อ

เพื่อ ขยายเครือ ข่ า ยสัง คมแห่ ง การ
แบ่ ง ปั น โดยการสร้ า งการมีส ่ ว นร่ ว ม
ของคนในสัง คมและองค์ ก รในรูป แบบ
การปันต่างๆ
เพื่ อ เด็ก ขาดโอกาสได้ รับ ทุน การ
ศึก ษ า แ ล ะ ม ีจ ํา น ว น เ ด ็ก ที่ ไ ด้ร ับ ก า ร
ช่วยเหลือเพิ่มขึ้นทุกปี
เ พื่อ ช ่ ว ย เ ห ลือ สิ่ง แ ว ด ล ้ อ ม ล ด
ปริมาณขยะให้น้อยลง
เ พื่อ ช ่ ว ย เ ห ลือ ด ้ า น ก า ร แ บ่ ง เ บ า
ภาระค่ า ครองชีพ ของคนเมือ งจากการ
จำหน่ายสินค้าแบ่งปันราคาย่อมเยา
เพื่อช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ อาทิ
เจ้ า หน้ า ที่ข าย เจ้ า หน้ า ที่ง านคลัง และ
โลจิสติกส์
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ข้าวของเปลี่ยนเป็น
“โอกาส” ทางการศึกษา”
ได้อย่างไร?

ไม่สามารถน�ามา
ใช้งานต่อได้

แบ่งปัน
ของสภาพดี

ช่องทางการปัน
หน้าร้านปันกัน ทุกสาขา
คลังสินค้าแบ่งปัน
ไปรษณีย์
จุดวางกล่องรับปัน
บริการรับของ
โดย รถปันกัน
กิจกรรมสัญจร
(คลิก รายละเอียด
ช่องทางการปัน)

จ�าหน่าย
รับซือ้ ของเก่า

มอบเป็น
ทุนการศึกษา

คลังสินค้า
คัดแยกของ
ประเมินมูลค่า
จัดเก็บและการจายสินค้า
แบ่งปันไปตามสาขาต่างๆ

ของสภาพดี
ใช้งานต่อได้

สินค้าร่วมปัน
กระจาย
สินค้าแบ่งปัน
ร้านปันกัน สาขาต่างๆ
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ภาพรวมผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นในปี 2561
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ภาพรวมในปี

2561

น้ำใจจากคนในสังคมและองค์กรต่างๆ ทำให้ “สังคมปันกัน” มีความ
เข็มแข็ง ขยายการรับรู้สร้างการมีส่วนร่วมได้เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ก่อให้เกิด
ผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ ดังนี้

หนูขอขอบคุณที่ให้โอกาส
และสนับสนุนทุนการศึกษาของหนูนะคะ
หลังจากได้รับทุนช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยค่ะ
ทั้งค่าเทอมและอุปกรณ์การเรียน
น้องน�า้ ฟ้า
นักเรียนทุน
จ.กาญจนบุรี
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สร้างการ
มีส่วนร่วม

สร้างโอกาส
ทางการศึกษา

ขยายสังคมแห่งการแบ่ง
ปัน เป็นตัวกลางเชื่อมคนใน
สังคมและองค์กรให้มีส่วนร่วม
ผ่านการ “ปัน” หลากหลายรูป
แบบ

เ งิ น บ ริ จ า ค จ า ก ก า ร
อุดหนุนสินค้าแบ่งปันผ่านร้าน
และกิ จ กรรมปั น กั น ทั้ ง หมด
มอบเป็ น ทุ น การศึ ก ษาช่ ว ย
เหลือเด็กขาดโอกาสให้ได้เรียน
หนังสือต่อจ�านวน 53.4 ล้าน
บาท

ภาพรวมในปี

สาขาเปิดใหม่
ในปี 2561

2561

สร้างรูปแบบธุรกิจ
เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ผลลัพธ์
ทางสังคมอื่นๆ

ร้านปันกัน เป็น ธุรกิจเพือ่
สังคมทีม่ กี ารท�างานเทียบเท่ากับ
ระบบธุรกิจค้าปลีกมืออาชีพ มี
การบริ ห ารจั ด การครบวงจร
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีความ
ก้าวหน้าในการด�าเนินงานดังนี้
เพิม่ จ�านวนสาขาในปี 2561
อีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาสุพรีม
คอมเพล็กซ์ และ สาขาเทสโก้
โลตัส รังสิต เพือ่ ขยายและสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับปันกันบนพื้นที่
ใหม่
ย้ายพื้นที่คลังสินค้าแบ่งปัน
ไปบนพื้ น ที่ ใ หม่ เ พื่ อ รองรั บ การ
ขยายงาน

ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม ลด
ปัญหาขยะ
ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชี พ จากสิ น ค้ า แบ่ ง ปั น ราคา
ย่อมเยา
ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ

สาขาเทสโก้ โลตัส
รังสิต

สาขาสุพรีม
คอมเพล็กซ์
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ผลลัพธ์จากการ “แบ่งปัน”

ในปี 2561

สร้างการ
มีส่วนร่วม

สร้างโอกาส
ทางการศึกษา

เป็นต้นแบบธุรกิจ
เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

มีนกั ปันจากการ
บริจาคสิง่ ของ/
อุดหนุนสินค้า
แบ่งปันและ
ร่วมเป็นอาสากว่า

350,000
ราย

มีภาคี/องค์กร
ร่วมสนับสนุน
กิจกรรมปันกัน
ในรูปแบบต่างๆ
ราย

377

มีเด็กขาดโอกาส ได้เรียน
หนังสือต่อจากเงินทุน
การศึกษาทีร่ ะดมได้
ล้านบาท
คิดเป็น
ทุนการศึกษา*

53.4

7,628

*ทุนละ 7,000 บาท/ ปี/ คน ต่อ
เนือ่ ง 6 ปี

ร้านปันกัน
มีพนื้ ทีท่ ใี่ ห้คนร่วมแบ่งปัน
สาขา
จ�านวน
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2 pop up store
1 แฟรนไชส์
และ 1 คลังสินค้าแบ่งปัน

ผลลัพธ์
ทางสังคมอื่นๆ

มีสงิ่ ของ ทีน่ า� กลับมาใช้
ประโยชน์ได้ใหม่ จากการ
บริจาค ช่วยลดปริมาณขยะ
ล้านชิน้ *
กว่า

1.6

ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ
ปัจจุบนั ร้านปันกัน
คน
มีจา� นวนพนักงาน
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สินค้าแบ่งปันราคาย่อมเยา
ช่วยลดภาระค่าครองชีพ
ของสังคมคนเมือง
*จ�านวนสิง่ ของร่วมปัน
ทีน่ า� มาใช้งานต่อได้
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สังคม “นักปัน”
การแบ่งปันในรูปแบบต่างๆ
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นัก “ปัน”
ที่มีส่วนร่วม

ปันสิ่งของ

ผูบ้ ริจาคสิง่ ของ

บุ ค ค ล ทั่ ว ไ ป
และองค์กร มีส่วน
ร่ ว ม ส ร้ า ง สั ง ค ม
แ ห่ ง ก า ร แ บ่ ง ปั น
ผ่านการ “ปัน” ใน
รูปแบบต่างๆ ดังนี้

ปันเงิน

ผูอ้ ดุ หนุนสินค้าแบ่งปัน

ปันเงิน
เพื่อสนับสนุนการทำงาน

กลุม่ บริษทั พรีเมียร์

ร่วมสร้าง
“สังคม
แห่งการแบ่งปัน”
ให้เข้มแข็ง

ปันแรง ปันเวลา
ปันความสามารถ

อาสาสมัครปันกัน

ปันศักยภาพ

องค์กร/ภาคี ร่วมสนับสนุน
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ปันสิ่งของ
ร่วมแบ่งปันสิ่งของสภาพดี

การมีส่วนร่วมที่ง่ายที่สุดคือ การบริจาคสิ่งของสภาพดีเพื่อน�ามาเป็น
สินค้าแบ่งปันในร้านปันกัน ผ่านทางช่องทางต่างๆ (คลิกอ่านช่องทางการปัน)

จำนวนผู้บริจาคสิ่งของ (ราย)

2561

16,742
2560

16,061
2559

2558

11,653

37,754

ผู้บริจาคเองก็จะได้ประโยชน์จากการบริจาคสม�่าเสมอ เพราะจะช่วย
ให้ข้าวของในบ้านเป็นระเบียบ ขจัดความรกรุงรัง ท�าให้บ้านดูสะอาดตา
และยังได้ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสให้ได้เรียนหนังสือต่อ
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ปันเงิน
ผู้บริจาคเงินอุดหนุนสินค้าแบ่งปัน

313,467
2561

258,994
2560

208,572
2559

2558

160,000

ผู้ที่มาซื้อของในร้านปันกัน ถือเป็นผู้บริจาคเงินเพื่ออุดหนุนสินค้า
แบ่งปัน เงินที่ได้จากการจ�าหน่ายสินค้าแบ่งปันจะน�าไปเป็นทุนการศึกษา
ทั้งหมดโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ
ผู้บริจาคเงินจะได้สินค้าแบ่งปันราคาย่อมเยาน�ากลับไปใช้ประโยชน์
ต่อและยังได้ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสให้เรียนหนังสือต่ออีกด้วย

จำนวนผู้บริจาคเงินซื้อสินค้าแบ่งปัน (ราย)
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ปันศักยภาพ

จำนวนองค์กรภาคีที่ร่วมสนับสนุน (ราย)

2561

2560

126

172
2559

145
2558

องค์ ก ร/ภาคี มี ส ่ ว นส� า คั ญ ในการช่ ว ยขยายสั ง คมแห่ ง การแบ่ ง ปั น
เพราะมีศักยภาพในการสร้างการมีส่วนร่วมได้จ�านวนมาก อาทิ พนักงาน
ในองค์กร/ ลูกค้าในธุรกิจของแต่ละองค์กร / นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง
ในสถานศึกษา/ ลูกบ้านในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมปันกันต่างๆ ดังนี้
ช่วยระดมสิ่งของ / ระดมทุนในรูปแบบกิจกรรมหรือแคมเปญ
ต่างๆ
การน�าผลผลิตจากองค์กรมาบริจาคเป็นสินค้าแบ่งปัน
อนุเคราะห์พื้นที่ในการเปิดร้านสาขา
หรือ พื้นที่เพื่อเป็นจุดตั้งวางกล่องรับปัน
ฯลฯ

234

องค์กร/ภาคี สนับสนุนกิจกรรมปันกัน
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องค์กรร่วมสนับสนุน
กิจกรรมระดมทุน
ระดมสิ่งของ
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กิจกรรม
สร้างการมีส่วนร่วม
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องค์กรร่วมระดมสิ่งของ
อนุเคราะห์พื้นที่
ตั้งวางกล่องรับปัน

ได้รับการ
อนุเคราะห์พื้นที่

พื้นที่
ตั้งวางกล่อง

313
จุด

อนุเคราะห์
พื้นที่โดย

143

องค์กร
ตลาดเสรีมาร์เก็ตอนุเคราะห์พื้นที่เปิดร้านปันกัน
สาขาพาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์
สาขาเดอะไนน์ พระรามเก้า
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แคมเปญระดมสิ่งของ
ร่วมกับองค์กร

ร่วมกับโรบินสัน
แคมเปญ
“เปลี่ยนสิ่งของที่ไม่ได้ใช้
ให้กลายเป็นพอยท์”
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ร่วมกับโฮมโปร
แคมเปญ “Give It Forward”
ได้ของใหม่ ได้โปรถูกใจ ได้ทำบุญ

ร่วมกับ เสื้อผ้าแบรนด์ GQ
แคมเปญ “เสื้อเก่า
แลก เสื้อGQใหม่”

ร่วมกับ เกษรวิลเลจ
แคมเปญ Gaysorn
Sharing
ระดมสิ่งของร่วมปัน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

องค์กรร่วมช่วยเหลือ
การทำงาน

อนุเคราะห์การตกแต่งร้านปันกัน
บริษัท ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้ จำากัด อนุเคราะห์กระเบื้องยางปูพื้นสตาเฟล็กซ์ ที่ สาขา
เทสโก้ โลตัส รังสิต
บริษัท ศรีบุญดี จำากัด อนุเคราะห์กระดานดำา ที่สาขาเทสโก้ โลตัส รังสิต และ สาขา
สุพรีม คอมเพล็กซ์
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ช่วยเหลือและสนับสนุนการตกแต่งคลังสินค้าแบ่งปันแห่งใหม่
CONSULTING & MANAGEMENT 49 LIMITED
บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำากัด
บริษัท แซมคอน จำากัด

เ พื่ อ ช่ ว ย เ ห ลื อ ร ะ บ บ ก า ร ทํ า ง า น
ร้านปันกัน
บริ ษั ท พาราไดซ์ เอ็ ก ซ์ ค อร์ ป เปอเรชั่ น
จำากัด อนุเคราะห์แอปพลิเคชั่น : Paradiseex
สำาหรับระบบการจัดการพนักงานหน้าร้านและ
การจำาหน่ายสินค้าแบ่งปันในร้านปันกัน

การแบ่งปันสามารถเกิด
ขึ้ น ในทุ ก ๆ วั น เชื่ อ ว่ า
ก า ร ม อ บ น้ํ า ใ จ เ ล็ ก ๆ
น้ อ ยๆ ต่ อ กั น เป็ น จุ ด
เ ริ่ ม ต้ น ป ลู ก ฝั ง ใ ห้ เ ร า
คอยดูแลเอื้อเฟื้อซึ่งกัน
และกัน

ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว ม
ทํ า ใ ห้ สั ง ค ม เ ร า
น่ า อยู่ ขึ้ น ได้ โดย
เริม่ จากตัวเองง่ายๆ
แค่รจ
ู้ ก
ั แบ่งปันกัน

สิ่ ง เล็ ก ๆ ที่ เ ราหยิ บ ยื่ น สู่
สังคม คือ การส่งต่อพลัง
อันยิ่งใหญ่ มอบเป็นอนาคต
ที่ ส ดใสให้ กั บ น้ อ งๆ ของ
มูลนิธิ

คุณอุทยั วรรณ พรหมเตเวช
ผูอ้ า� นวยการกองสือ่ สารองค์กร
บริษทั โรบินสัน จ�ากัด(มหาชน)
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คุณธาพิดา นรพัลลภ
ออมนิ-ชาแนล เมอร์ซนั ไดซิง่ ไดเร็คเตอร์
บริษทั สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ�ากัด

คุณณัฐธีรา บุญศรี
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ�ากัด

ปันแรง/ ปันเวลา/ปันความสามารถ
อาสาสมัคร

4,706

นอกเหนือจากการบริจาคสิ่งของและการบริจาคเงินเพื่อนอุดหนุน
สินค้าแบ่งปันแล้ว ปันกัน ยังเปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส ผ่านงาน “อาสาสมัคร” ในการปันแรง ปันเวลา
ร่วมกิจกรรมระดมทุน ปันความรู้ความสามารถช่วยเหลืองานในโครงการ

จำนวนอาสาสมัคร (คน)

2,270
2561

2560

2559

2558

1,072

3,176
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เป็ น ความรู้ สึ ก ที่ ดี ที่ เ รา
ได้ มี โ อกาสทํ า ในสิ่ ง ที่ เ รา
ถนัดให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม
คุณพัชรี หอวิจติ ร
อาสาปันกันช่วยงาน
ระบบคลังสินค้าแบ่งปัน

สมัยก่อนมาเรียนวาดรูป
เราสามารถช่ ว ยเหลื อ
คนอื่นๆ ได้ตาม ‘กำลัง
ทรัพย์’ แต่เมื่อเริ่มเรียน
ศิลปะอย่างจริงจัง ถึงได้
รูว้ า่ เราสามารถช่วยเหลือ
ผู้คนได้ด้วย ‘กำลังฝีมือ

คุณสุขมุ าล สุวรรณคาม
อาสาปันกัน
ออกแบบลายเสือ้ ยืดปันกัน

ก า ร แ บ่ ง ปั น ที่ มี
คุณค่ามีที่สุด คือ
การแบ่งปันคุณค่า
ของตั ว เราเองให้
คนอื่น
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คุณจิระ ชนะบริบรู ณ์ชยั
อาสาปันกัน
งานถนนปันกัน ครัง้ ที่ 7

ผู้สนับสนุนบริจาคทุน
เพื่อการบริหารงาน

20.2

29.0

40.1

46.5

บริจาคทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในร้านปันกัน

“กลุ่มบริษัท พรีเมียร์” ผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนโครงการร้านปันกัน
โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ด้วยการบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานร้านปันกันทั้งหมด อาทิ ค่าเช่าร้าน เงินเดือนพนักงาน ค่าก่อสร้างร้าน
ฯลฯ เพื่อเงินที่ได้จากการอุดหนุนสินค้าแบ่งปันและจากกิจกรรมปันกัน
จะสามารถน�าไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาสได้ 100%

2561

2560

2559

2558
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เงินบริจาคเพื่อค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน (ล้านบาท)

แค่ “ปัน” ก็
“เปลี่ยนแปลง”
ปันแล้วได้อะไรบ้าง?

24

เด็กขาดโอกาส
นักปัน

นักเรียนทุนยุวพัฒน์

ผู้บริจาคสิ่งของ/
ผู้บริจาคเงินรับสินค้าแบ่งปัน/
อาสาสมัคร

ได้ช่วยกันมอบโอกาสทางการศึกษา
ได้ของใช้ในราคาย่อมเยา แบ่งเบา
ภาระค่าครองชีพ
ได้จัดระเบียบที่อยู่อาศัย /
บ้านไม่รกรุงรัง
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ช่วยเหลือสังคม

“ปัน” แล้วดี
มีประโยชน์
หลายอย่าง

ได้รับโอกาสทางการศึกษา
หลุดพ้นจากวงจรความยากจน
สามารถเลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวได้
เป็นก�าลังส�าคัญของชาติต่อไป
ในอนาคต
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องค์กรเพื่อสังคม
สิ่งแวดล้อม

Reused Reduce

ลดปริมาณขยะ
หมุนเวียนสิ่งของกลับมาใช้ประโยชน์
ลดการใช้ถุงพลาสติกจากกการ
อุดหนุนสินค้าแบ่งปันในร้าน

ปันกัน แฟรนไชส์

น�ารูปแบบ ร้านปันกัน ไปใช้เพื่อระดมทุน
ช่วยขยายสังคมแห่งการแบ่งปันในท้องที่ตนเอง
ปัจจุบัน ร้านปันกันมีแฟรนไชส์เปิดบริการ 1 ร้าน
ได้แก่ ร้านโคราชปันกัน โดย มูลนิธิชุมชนโคราช
www.facebook.com/โคราชปันกัน

พนักงานปันกัน
ได้ทา� งานช่วยเหลือสังคม
มีอาชีพและสร้างรายได้

โอกาสทาง
“การศึกษา”
โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
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ทุกการ “แบ่งปัน”
คือ “โอกาส” ทางการศึกษา
เงินที่ระดมได้จากร้านและกิจกรรมปันกันทั้งหมดมอบเป็นทุนการ
ศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ โดยในปี 2561 มูลนิธิมีนักเรียน
ที่อยู่ในความดูแลจ�านวน 7,689 คน ในจ�านวนนี้มีนักเรียนที่จะจบการ
ศึกษาในเดือนมีนาคม 2562 จ�านวน 623 คน
ภาค
เหน
ือ

19

%

22%

ต
ะวนั
ต
าค

ก

6%
ภ

30%
ือ
ตะวน
ั ออกเฉียงเหน

จำนวนนักเรียนทุนแยกตามภาค
บริจาคสนับสนุนทุนการศึกษา
www.yuvabadhanafoundation.org/th/donation/

ภาคกลาง

ภาคตะวันออ
ก

16
7%

ภาค

27

%

้
คใต
ภา

ทุนการศึกษาต่ออนาคต
บัวชมพู
นักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ.ชลบุรี
ปัจจุบันกําลังศึกษาชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6

หนูจะตั้งใจเรียนเป็นเด็ก
ดีของ ปู่ ย่า พ่อ และ
มูลนิธิยุวพัฒน์
ขอ
ขอบคุ ณ ทางมู ล นิ ธิ ฯ
เป็นอย่างมากที่ได้สร้าง
โอกาสและอนาคตใน
ชีวิตที่ดีให้หนูได้มีในวัน
นี้ ขอบพระคุณมากค่ะ

ชีวิตและความใฝ่ฝันตอนเด็ก
หนูอยากเป็นครูค่ะ เพราะว่าได้
รับราชการ หนูอยากเป็นข้าราชการ
ด้วย และคำาว่าครูในความรู้สึกของ
หนู ไม่ได้แค่สอนหนังสืออย่างเดียว
แต่ เราสามารถมอบประสบการณ์
ทั ก ษะชี วิ ต มอบโอกาสให้ ค นอื่ น
สอนให้รู้จักการให้คนอื่น เราได้เป็น
ผู้ให้ และผู้รับก็มีความสุขด้วย... หนู
วางแผนไว้ว่า เมื่อจบม.6 แล้วจะ
เรี ย นต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ราชนครินทร์ที่ฉะเชิงเทรา เพราะใกล้บ้าน
ที่สุด จะได้ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะ
เราไม่ได้มีเหมือนคนอื่น

รับทุนการศึกษาได้อย่างไร?
มีทุนยุวพัฒน์เข้ามาในโรงเรียน
ตอน ป.6 คุณครูก็เอามาเสนอในห้อง
ถามความคิดเห็นของเพื่อนๆ ว่ามี
ใครอยากได้ทุนนี้ไหม ถ้าเราจะให้
จะให้ใคร เพื่อนทั้งห้องก็เลือกมาที่
หนู ครูก็ถามต่อว่าเพราะอะไร เพื่อน
บอกว่า ครอบครัวหนูลำาบาก พ่อ
ป่วยด้วย ทำางานไม่ได้ ส่วนแม่แยก
ทางกับพ่อ และหนูอาศัยอยู่กับปู่กับ
ย่า ถ้าหนูไม่มีทุนตรงนี้ หนูก็จะไม่ได้
ศึกษาต่อ ครูบอกว่าถ้าหนูได้ทุนนี้หนู
จะได้ไปต่ออีก ครูพูดว่า หนูมีความ
เพียรพยายามที่จะหาความรู้ ไม่ได้
ย่อท้อ และสนใจด้านการเรียน หนู
เรียนแล้วรู้สึกสนุกกับการเรียน

พอได้ทุนแล้ว จัดสรรการใช้เงิน
อย่างไร ต้องทำางานพิเศษอีกไหม
ตอนเปิดเทอมใหม่ๆ จะต้อง
จ่ายค่าเรียนภาษาอังกฤษ เสื้อผ้า
อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น ส่ ว นที่ เหลื อ อยู่
ในธนาคาร ก็ จ ะเป็ น ค่ า อุ ป กรณ์
การเรียนหรือค่าทำาโครงงานระหว่าง
เรี ย น ถ้ า มี เหลื อ ก็ จ ะนำ า มาใช้ เป็ น
ค่าอาหารกลางวัน และก็แบ่งบาง
ส่วนมาใช้จ่ายในครอบครัว และแบ่ง 28
กับน้องคนเล็กอีก คือหนูจะให้น้อง
ส่ ว นหนึ่ ง เป็ นค่ า กลางวั น ...หนู ยั ง
ทำางานพิเศษด้วย เช่น ตอนป.6 ช่วง
เสาร์อาทิตย์หนูจะไปทำาขนมกับป้า
หนูไปช่วยทำางานรับจ้างทั่วไปกับย่า
เช่น ปลูกมัน ปลูกอ้อย ทำานา เงิน
ตรงนี้ก็นำามาเป็นค่าอาหารกลางวัน
แบ่งกับน้อง (หนูมีน้อง 2 คน)

ความรู้สึกต่อมูลนิธิยุวพัฒน์
รู้สึกประทับใจมากค่ะ เพราะ
เราเป็ น เด็ ก ไม่ ถึ ง ขั้ น ว่ า เก่ ง มากมาย
อะไร แต่เขามอบโอกาสนี้ให้เรา มี
ทุนให้เราสามารถต่ออนาคตไปได้ ถ้า
ไม่มีทุนตรงนี้หนูก็ไม่ได้เรียนต่อมัธยม
ปลายเหมือนกัน หนูประทับใจมูลนิธิ
คนที่ บ ริ จ าคเข้ า มาที่ มู ล นิ ธิ เพราะ
เขาเป็นผู้ให้ ทำาให้คนอื่นที่นอกจาก
หนู หรือคนที่ลำาบากกว่าหนูก็ได้รับ
โอกาสนี้เหมือนกัน คือเขาสามารถ
ต่ อ ยอดให้ เ ด็ ก ได้ มี อ นาคตต่ อ ไป
อย่างน้อยเด็กอย่างเราก็ยังมีคนอื่น
ที่มาช่วยเหลือ ไม่ได้ปล่อยให้เราสิ้น
อนาคตไปเลย
การได้รับทุนส่งผลต่อมุมมองการ
ใช้ชีวิตอย่างไร
คื อ เราได้ รั บ ทุ น จากยุ ว พั ฒ น์
ให้เราฟรีๆ เลย แค่อยากให้เราได้มี
อนาคต มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับสังคม

เป็ น อนาคตของชาติ เราได้ รั บ รู้ ถึ ง
ความรู้สึกนี้มาแล้ว เมื่อหนูโตขึ้น หนู
อยากเป็นผู้ให้บ้าง ไม่ได้เป็นแค่ผู้รับ
อย่ า งเดี ย ว การเป็ น ผู้ ให้ ไม่ จำ า เป็ น
ว่าต้องให้สิ่งของ ให้ความรู้สึก ให้
กำาลังใจ สามารถทำาให้เขามีแรงผลัก
ดันไม่ย่อท้อเป็นผู้ให้โดยที่ไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน
สิ่งที่อยากฝากทิ้งท้าย
หนูอยากขอบคุณมูลนิธยิ วุ พัฒน์
และคนที่ บ ริ จ าคเงิ น มาให้ ที่ ม อบ
โอกาสตรงนี้ ให้ ห นู ได้ เรี ย นต่ อ เงิ น
เพียงไม่กี่บาทสามารถต่อชีวิตคนได้
ตั้ง 1 ชีวิต หนูอยากเชิญชวนให้คน
ที่มีโอกาสมากกว่าใคร คนที่พอจะมี
อยากให้ช่วยกันพัฒนาเด็กไทยอย่าง
เราๆ ให้ มี โ อกาสได้ เ รี ย นหนั ง สื อ
ต่ อ ไปเพราะว่ า การเรี ย นหนั ง สื อ มั น
เป็นเหมือนการยกระดับชีวิต 1 ชีวิต
ขึ้นมาเลย

...เมื่อหนูโตขึ้น
หนูอยากเป็นผู้ให้บ้าง
ไม่ได้เป็นแค่ผู้รับ
อย่างเดียว
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“โอกาส” ที่ได้รับ
เปลี่ยนแปลงชีวิตของฉัน

“การได้รับทุนการศึกษาช่วยให้ชีวิตดีขึ้น เปิด
โอกาสให้สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ในสิ่งใหม่
มากกว่าที่เป็นอยู่”
นางสาวนํ้าผึ้ง นกแก้ว
กราฟฟิค (อิสระ) จ.ลําปาง

“การได้รับทุนทำาให้ทำาให้ผมได้มีเงินเรียน
จนจบม.6 ครับ”
นายธวัชชัย จุ้ยงาม
พนักงานปิดผิวเครื่อง
บริษัท พีเอสพี เฟอร์นิเจอร์ จ.นนทุบรี

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ได้ที่
www.yuvabadhanafoundation.org/th/student/

“การได้โอกาสทางการศึกษาทำาให้ชีวิตดีขึ้น
กว่าเดิมมาก ส่วนหนึ่งคือการได้รับทุนจาก
มูลนิธิยุวพัฒน์ ทำาให้เรามีแรงผลักดันที่จะ
เรียนต่อ เพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัว”

“ทุนการศึกษาช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านได้
มาก ถ้ามีโอกาสอยากกลับไปตอบแทนทุกคน
อยากส่งมอบโอกาสดีๆที่ได้รับ ให้กับน้องๆ
รุ่นต่อๆ ไปครับ”

นางสาวธันย์ชนก เตชะนา
นักศึกษาคณะสังคมศาตร์ ชั้นปีที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

นายอรรถพงษ์ บํารุงแคว้น
ที่ปรึกษาฝ่ายขาย บจก.แอลจีอเล็ก-ทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จ.กรุงเทพ

“ทุกวันนี้ผมมีอาชีพที่สุจริตสามารถเลี้ยงดู
ครอบครัวได้เพราะผมได้รับโอกาสที่ได้เรียน
หนังสือครับ”

“การได้รับโอกาสทำาให้ได้มายืนอยู่ในจุดที่ไม่
คิดว่าจะได้ยืนอยู่ ณ ตอนนี้”

นายวารุจ นัยนามาม
เกษตรกร จ.อํานาเจริญ

นางสาวชมพู สมหนู
เจ้าหน้าที่กงศุล
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา
ประเทศออสเตรีย

“โอกาสที่ได้รับทำาให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางที่ดีขึ้นมาก ทุนการศึกษาทำาให้ชีวิตฉันมี
โอกาสได้มีอาชีพที่ดี เพื่อพัฒนาชีวิตตัวเอง
และครอบครัว รวมไปถึงการแบ่งปันโอกาส
ให้แก่คนอื่นได้อีกด้วย”
นางสาวจันทกานติ์ น้อยสวาด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สํานักงานเกษตรอําเภอท่าแซะ จ.ขุมพร
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“การได้รับทุนคือการได้รับโอกาสในการเรียน
หนังสือ เรียนจบและมีงานทำา”
นางอัมพวัน จิตประสาร
พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จ.แพร่

สื่อสารเพื่อการมี
“ส่วนร่วม”
การเผยแพร่ข้อมูล
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เผยแพร่ข้อมูล
สร้างเครือข่ายนักปัน
ช่องทางการสื่อสาร

การ “สื่อสาร” เปนสิ่งสําคัญในการสรางการมีสวนรวมเพื่อชักชวนให
เกิดการ “แบงปน” อยางตอเนื่อง รวมถึงการสื่อสารเพื่อความโปรงใสใน
การบริหารจัดการสิ่งของที่ไดรับปนและเงินบริจาคที่ไดรับจากการอุดหนุน
สินคาแบงปน ไดนําไปเปลี่ยนเปนทุนการศึกษาแกเด็กขาดโอกาสตรงตาม
วัตถุประสงคที่ไดตั้งไว นอกจากนี้เพื่อขยายเครือขายนักปนจึงมีการสื่อสาร
เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมปนกันและแคมเปญระดมสิ่งของตางๆ
32

แคมเปญระดมกระเป๋าทุกประเภทผ่านสื่อ ออนไลน์ และ
หน้าร้านปันกันทุกสาขา ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน –
31 ธันวาคม 2561 สามารถระดมกระเป๋าได้เป็นจำนวน
11,682 ใบ สร้างการรับรู้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้สื่อออนไลน์ กว่า
7,000 ราย

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสาธารณะ

www.pankansociety.com
รายการ Footstep
ก้าวที่ให้ด้วยหัวใจพอเพียง
ตอน ร้านปันกัน

ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ทางช่อง ททบ. 5
รับชมรายการ คลิก
รายการ เจ็ดสีช่วยชาวบ้าน
ช่วง ณัฐชนน Love เลย ตอนร้านปันกัน ปัน
น้ำใจเป็นทุนการศึกษา

ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ทาง สถานี
โทรทัศน์ช่อง 7
รับชมรายการ คลิก

ช่องทางการ
สื่อสาร
มีจำนวนผู้
ติดตามผ่าน
ช่องทาง
ออนไลน์ กว่า

77,000

@ร้านปันกัน
adminpankan
@ybf.premier.co.th

pankansociety

ราย

pankansociety
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เงินที่ระดมได้
และการใช้งบประมาณ

รายงานการเงิน

34

รายงานการเงิน
FINANCIAL REPORT
เงินรับบริจาค
และการใช้งบประมาณ
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เงินบริจาครับ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

46.5
ล้านบาท

99.8
ล้านบาท
เงินบริจาครับรวม

เงินบริจาครับ
จากหน้าร้านและ
กิจกรรมปันกัน

(มกราคม – ธันวาคม 2561)

53.4
ล้านบาท

เงินจากการจำหน่ายสินค้าแบ่งปันนำไปเป็นทุนการศึกษาทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย

เงินบริจาครับ
จากหน้าร้านและกิจกรรมปันกัน
รายรับจาก

4.6

จำหน่ายวัสดุเหลือใช้
ปันกันออนไลน์

0.1

กิจกรรมปันกัน
เทสโก้ โลตัส รังสิต*

0.6

สุพรีม คอมเพล็กซ์*

0.8

Pop up store ตลาดยิ่งเจริญ
Pop up store โรบินสัน สมุทรปราการ

รวม

1..7

53.4
ล้านบาท
(มกราคม – ธันวาคม 2561)

2.3
3.1

ปาล์ม ไอส์แลนด์ มอลล์

2.6

ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

2.7

36

โรบินสัน ศรีสมาน

3.3

ซีคอน สแควร์

3.4

ซีคอน บางแค

3.8

เทสโก้ โลตัส พระราม1

4.2

เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

4.8

เดอะไนน์ พระราม 9

7.6

พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์

7.8
(ล้านบาท)

สาขาสุพรีม คอมเพล็กซ์
เปิดบริการ กันยายน
2561 และ สาขาเทสโก้
โลตัส รังสิต เปิดบริการ
ธันวาคม 2561

เงินบริจาค
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายร้านปันกัน

รายการค่าใช้จ่าย

จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

0.8

รวม

46.5
ล้านบาท

9.7

ค่าใช้จ่ายสำนักงาน

(มกราคม – ธันวาคม 2561)

14.1

ค่าใช้จ่ายร้านปันกัน(ทางตรง)

ค่าใช้จ่ายคลังสินค้า
และโลจิสติกส์

21.9
(ล้านบาท)
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในงานปันกัน

38

ผูม
้ ส
ี ว
่ นได้เสีย

สิง่ ทีผ
่ ม
ู้ ส
ี ว
่ นได้เสียคาดหวัง

ผูป
้ น
ั สิง่ ของ

มีสวนรวมสนับสนุนสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับเยาวชนขาด
โอกาส
การใหบริการของพนักงาน/ ไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดตอ/ ใหขอมูลทีถ่ กู ตองแมนยํา นาเชือ่ ถือ
การเปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา โปรงใส
มีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ไดรวมเปนสวนหนึง่ ของการรักษาสิง่ แวดลอม

ผูบ
้ ริจาคเงิน
รับสินค้าแบ่งปัน

ชวยสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกเด็กขาดโอกาส
ไดรับสินคาแบงปนทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีราคาทีเ่ หมาะสม
ความเอาใจใสและบริการทีร่ วดเร็ว
ไดรับขอมูลทีถ่ กู ตอง ชัดเจน นาเชือ่ ถือ มีประโยชน
ตอการตัดสินใจ
การเปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา โปรงใส
มีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

อาสาสมัคร

รวมเปนสวนหนึง่ ของสังคมแหงการแบงปนโดยการไดใชเวลาวางใน
การทําประโยชนเพือ่ สังคม
นําศักยภาพและความสามารถทีม่ อี ยูเพือ่ ชวยเหลือ
งานปนกัน
เห็นผลลัพธทิเ่ กิดขึน้ จากการรวมเปนอาสา
ไดรับทัศนคติและขอคิดใหมๆ ทีเ่ กิดจากงานอาสา

การตอบสนอง/ความท้าทาย
การบริหารจัดการของรวมปนเปนอยางเปนระบบและโปรงใส
รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพือ่ นํามาปรับปรุงรูปแบบ
และมาตราฐานการบริหารกิจการ
จัดทําสือ่ เพือ่ เผยแพรขอมูลการนําเงินจากการจําหนายสินคา
แบงปนไปเพือ่ มอบเปนทุนการศึกษา อาทิ รายงานประจําป/
จดหมายขาว และขอมูลเผยแพรออนไลน
สงตอขอมูลทีถ่ กู ตอง ชัดเจน และนาเชือ่ ถือ ผานชองทางการ
สือ่ สารตางๆ ทัง้ ออฟไลนและออนไลน
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มีการจัดการเกีย่ วกับงานอาสาสมัครอยางเปนระบบและตอเนือ่ ง
อาสาไดรับทราบขอมูลผลลัพธจากการทํางานทีส่ รางโอกาส
ทางการศึกษาใหกับเยาวชนขาดโอกาส

สิง่ ทีผ
่ ม
ู้ ส
ี ว
่ นได้เสียคาดหวัง

การตอบสนอง/ความท้าทาย

ภาคี/องค์กร และ
ผูส
้ นับสนุนบริจาคเงิน
เพือ
่ การบริหารจัดการ

เป็นส่วนหนึง่ ของการสร้าง/ ขยาย สังคมแห่งการแบ่งปัน และสร้าง
จิดสำานึกของการแบ่งปันให้กบั คนในองค์กร
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ ตรงตามวัตถุประสงค์ทต่ี ง้ั ไว้รว่ มกัน
มีขน้ั ตอนการทำางานทีช่ ดั เจนและเป็นระบบ/ ให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องน่า
เชือ่ ถือ
การเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส
มีการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี

เปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส ของการนำาเงินทีไ่ ด้รบั มาไปใช้เพือ่
เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส
การบริหารจัดการกิจการทีเ่ ป็นระบบและมีมาตราฐาน
แสดงผลลัพธ์การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จาก
การสนับสนุนในด้านต่างๆ ขององค์กร

พนักงาน

ผลตอบแทนและสวัสดิการทีไ่ ด้รบั
มองเห็นความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน
ได้พฒ
ั นาศักยภาพของตนเอง
มีสภาพแวดล้อมการทำางานทีด่ ี
สามารถทำางานช่วยเหลือสังคมได้เต็มเวลา

มีระบบบริหารงานจัดการผลตอบแทนและสามารถดูแลสวัสดิการได้
อย่างเหมาะสม
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำางาน
ประเมินและให้แนวทางการทำางานเพือ่ การพัฒนาตนเอง
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำางาน

ผูม
้ ส
ี ว
่ นได้เสีย

40

ข้อมูลทั่วไป

41

ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้าง
การจัดการ

ปัจจัย
ความเสี่ยง
42

การพัฒนาและ
ดูแลบุคลากร

สาขา
ร้านปันกัน

ติดต่อ
ปันกัน

โครงสร้างการจัดการ

43

ปัจจัยความเสี่ยง
ความน่าเชื่อถือ
และความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน

การสร้างความร่วมมือ
เพื่อระดมสิ่งของ

พื้นที่ในการ
เปิดร้านปันกัน

บุคลากร
ในการทำงาน

พื้นที่การจัดเก็บ
สินค้าแบ่งปัน

เนื่อ งจากร านปนกั น
เป นธุร ก ิจ เ พื่อ ส ัง ค ม ที่
ตองอาศัย ความร วมมือ
และการมีส วนรวมจาก
องคกรและคนในสัง คม
ดัง นั้ น ก า ร ดํา เ นิ นง า น
ทุก ขั้ น ต อ น จึง ต อ ง
มีค ว า ม โ ป ร ง ใ ส
นาเชื่อ ถือ และตรวจสอบ
ได อาทิ การรับสิ่งของ
รวมปน การจัดจําหนาย
สินคาแบงปน การจัดการ
สิ่ง ข อ ง ร ว ม ป น ในค ลั ง
สินคา เพื่อใหแนใจไดวา
ข า ว ข อ ง ทุก ชิ้ นที่ ได รับ
การแบงปนมาจะถูกเปลีย่ น
เปนทุ น การศึก ษาใ หกั บ
เด็ก ขาดโอกาสตรงตาม
วัตถุประสงคที่ไดตั้งไว

สิ นคาแบงปนในราน
ปนกัน เกิด จากการมีส วน
รวมขององคกรและคนใน
สัง ค ม เพื่อ ใ ห แน ใ จ วา
จํา นวนสิ่ง ของรวมปนจะ
เพีย งพอกับ จํา นวนสาขา
ของรานที่ มีอ ยู และที่ เปด
เพิ่มขึ้นในแตละป จึงตองมี
การวางแผนงานการระดม
ที่ มีป ระสิท ธิภ าพ ผาน
กิจ กรรมการสร างความ
รวมมือ การประชาสัมพันธ
สรางการรับรูอยางตอเนื่อง
การกระจายพื้ น ที่ ตั้ง วาง
กลองรับ ป นในจุด ต างๆ
รวมถึง การรั ก ษาสัม พั นธ
กับผูปนเดิม เปนตน

ทํ า เลการเปดรานปน
กัน เปนปจจัย ที่ สํา คัญ ใน
การขยายสัง คมแหงการ
แบงปน ดังนั้นการคัดเลือก
พื้นที่ในการเปดรานสาขา
จึง ตองมีก ารทํา แผนงาน
ศึกษาความเปนไปไดทาง
ธุร กิจ (feasibility study)
ในการพิจ ารณ าวาพื้ น ที่
นั้นๆ เปนทําเลที่มีความ
เหมาะสมหรือไม เพื่อให
เปนไปตามเปาหมายของ
แผนงานการขยายสาขาใน
แตละป

เพื่อใหการทํางานของ
รานปนกันดําเนินไปอยาง
มี ป ระสิท ธิภ าพ จึง ต อง
มีก ารพัฒ นาบุค คลากร
และคัด เลือ ก ผู ที่จ ะเข า
มาปฏิบ ัต ิง านได อยาง
เหมาะสม รวมถึงการดูแล
พิจารณาขยายอัตรากําลัง
ให ส อ ด ค ลอ ง กับ ง า น ที่
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในแตละป
เพื่อลดอัตราการเขา–ออก
ของพนัก งานและรัก ษา
ทรัพยากรบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญ มีความรู และ
ประสบการณ

ค ลัง ส ิน ค า แ บง ป น
เปนพื้นที่ที่จดั เก็บสิ่งของที่
ไดรับ บริจ าคหลากหลาย
ประเภทและหลากหลาย
ที่มา ปนกันจึงมีมาตราการ
ในการดูแ ลเกี่ย วกับ เรื่อ ง
ค ว า ม ป ล อ ด ภัย แ ล ะ
ความสะอาด อาทิ ระบบ
WMSในการจัดเก็บสิน คา
การปองกันอัคคีภัย ระบบ
ความปลอดภัย และสุขอนามัย เปนตน เพื่อให
เปนไปตามมาตราฐานของ
การบริหารงานคลังสิน คา
และความปลอดภัย ของ
พนักงาน
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การพัฒนาและดูแลบุคลากร
การคัดเลือกและค่าตอบแทน

พนักงานถือเป็นปัจจัยสำาคัญ ในการดำาเนินงานของมูลนิธิให้สำาเร็จลุล่วงตามพันธกิจและ
แผนงาน การดูแลพนักงาน รวมถึงการพัฒนา ถือ
เป็นเรื่องที่มูลนิธิให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง เริ่ม
ตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือก นโยบาย
กำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนให้
สามารถเทียบเคียงกับองค์กร หรือหน้าที่งานที่
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการวางแผน
การพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของ
พนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ
สวัสดิการทั่วไป

มู ล นิ ธิ ได้ จั ด ให้มีสวัสดิการนอกเหนือจาก
ที่กฏหมายกำาหนด เช่น กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำางาน ส่งเสริมให้มี
การออมผ่านทางสหกรณ์ออมทรัพย์ การประกัน
สุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกัน
อุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำาปี ห้อง
พยาบาลดูแลโดยแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ

การพัฒนาระบบการทำงาน

มูลนิธิได้นำาระบบเทคโนโลยีด้านดิจิตอล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน โดยมุ่งเน้น
การ integrate, automate, online รวมถึงเรื่อง
e-document และนำาเอา software เข้ามาเชื่อม
ต่อข้อมูล เพื่อลดความซำ้าซ้อนในการทำางาน
และมุ่งเน้นความถูกต้องแม่นยำา รวมถึงความ
สามารถในเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น
การพัฒนาด้านความรู้และทักษะ

รถรับส่งพนักงาน ตลอดจนสวัสดิการเกี่ยวกับ
เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
ด้านความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน

มูลนิธิยังได้มีนโยบายเรื่องความปลอดภัย
ทั้ ง ในด้ า นชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ ม
ในการทำ า งานให้ เ ป็ น ไปตามกฏหมายและ
มาตรฐานสากล มี ก ารให้ ค วามรู้ แ ละฝึ ก
อบรมเรื่องความปลอดภัยดังกล่าวแก่พนักงาน
เพื่ อ ให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ า คั ญ และยึ ด ปฏิ บั ติ
มี ก ารตรวจสอบระบบความปลอดภั ย ใน
ที่ทำางาน การซ้อมหนีไฟเป็นประจำาทุกปี รวมถึง
การวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดความ
ดันเสียง และระดับฝุ่นละอองในอากาศ

มู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาความรู้
ความสามารถในการทำางานอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้ บุ ค ลากรสามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ รวมไปถึง...ส่งเสริมให้มีความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ทั้ ง นี้ ให้ มี แ นวทาง
สอดคล้องกับคุณค่าหลัก 5 ประการ อันได้แก่
คุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ประโยขน์ร่วมกัน
ผสานความรู้ และ คุณธรรมจริยธรรม
ส่ ง เสริ ม ในเรื่ อ งความเป็ น อยู่ ที่ ดี แ ละ
กิจกรรมสันทนาการ มูลนิธิได้จัดให้มีกิจกรรม
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การทำ า งานเป็ นที ม แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์และความรู้ จัดให้มีกิจกรรมตาม
ประเพณีไทย ในวันสงกรานต์ เป็นต้น การ
ร่วมแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
ในองค์กร อันนำาไปสู่การทำางานร่วมกันอย่างมี
ความสุขและมีประสิทธิภาพ
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สาขาร้านปันกัน
โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
Pop up Store
บริเวณ ตลาดยิ่งเจริญ

ปี 2543
สาขา พาราไดซ์ พาร์ค
ศรีนครินทร์

ปี 2559
สาขา โรบินสัน ศรีสมาน

ชั้น 2 หน้าโรงภาพยนตร์ SF
Cinema

บริเวณทางเข้าศูนย์อาหารยิ่ง
เจริญโต้รุ่ง

ปี 2554
สาขา เดอะไนน์ พระรามเก้า

สาขา ซีคอน สแควร์

โรบินสัน สมุทรปราการ

ชั้น G บริเวณตลาดเสรีมาร์เก็ต

บริเวณตึกจอดรถใหม่
ตลาดเสรีมาร์เก็ต

ปี 2557
สาขา เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพร้าว

ชั้น G ห้อง 46-48
ใกล้กับร้าน Swensen’s

ปี 2558
สาขา เทสโก้ โลตัส พระราม1
ชั้น 2 ใกล้กับทางออก
ลานจอดรถ

สาขา ปาล์ม ไอส์แลนด์
มอลล์ เทพารักษ์
ชั้น 1 ตรงบันไดเลื่อน

ชั้น B Mobile Zone
ห้อง B039

สาขา ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
ชั้น 3 โซนโรบินสัน
ใกล้กับ F-runway

บริเวณบันไดเลื่อนฝั่ง
Power buy

* Pop up store ร้านหมุนเวียนที่เปิดบริการใน
ช่วงระยะเวลาหนึ่งและสามารถปรับรูปแบบและขนาด
ได้ตามพื้นที่ต่างๆ

ปี 2560
สาขาซีคอน บางแค

ชั้น 3 โซนธนาคาร
(ติดกับธนาคารกรุงไทย)

ปี 2561
สาขาสุพรีม คอมเพล็กซ์
ชั้น G โซน ศูนย์อาหาร

สาขาเทสโก้ โลตัสรังสิต
ชั้น G

ร้านปันกันไปยังไง คลิกเลย
www.pankansociety.com/สาขาปันกัน
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ติดต่อปันกัน
สำนักงาน ร้านปันกัน
โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

สำนักงาน โคราชปันกัน
โดย มูลนิธิชุมชมโคราช

ที่อยู่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ที่อยู่ มูลนิธิชุมชนโคราช
ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
1818 อาคารหอการค้าจังหวัด
กทม. 10250
นครราชสีมา (ชั้นลอย)
ถ.สุรนาราย ต.ในเมือง
โทรศัพท์ 02 301 1096,
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
081 903 6639
30000
โทรสาร 02 301 1439
อีเมล
โทรศัพท์ 093 545 8535
adminpankan@ybf.premier. เว็บไซต์
co.th
www.koratcf.or.th
เว็บไซต์
เฟซบุ๊ค
www.pankansociety.com
www.facebook.com/
เฟซบุ๊ค
koratpankan
www.facebook.com/
pankansociety
IG pankansociety
Line@ @ร้านปันกัน
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