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รู้จักปันกัน
แนวคิดโครงการ:

การดำ�เนินโครงการ:

ปัันกััน เชื่่�อว่่า “สัังคมจะดีีขึ้้�นได้้ หากเรา
แบ่่งปััน” จึึงมุ่่�งหวัังในการปลููกจิิตสำำ�นึึกของการ
“ปััน” ด้้วยการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของคนในสัังคม
ผ่่านการปัันในรููปแบบต่่างๆ อาทิิ ปัันสิ่่�งของ
ปัันเงิิน ปัันเวลา ปัันความสามารถ ฯลฯ โดยมีี
ร้้านปัันกััน เป็็นกลไกตััวกลาง (platform) เพื่่�อ
สร้้างการมีีส่่วนร่่วมที่่�ยั่่�งยืืน

ร้้านปัันกััน โครงการภายใต้้มูลนิ
ู ิธิิยุุวพััฒน์์
ก่่อตั้้�งในปีี 2543 ดำำ�เนิินงานในรููปแบบธุุรกิิจเพื่่�อ
สัังคม (Social Enterprise) เปิิดรัับบริิจาคสิ่่�งของ
สภาพดีีเพื่่�อนำำ�มาเป็็นสิินค้้าแบ่่งปัันในร้้าน เปลี่่�ยน
ให้้เป็็นเงิินทุุนเพื่่�อสร้้างโอกาสและช่่วยเหลืือสัังคม
ดัังนี้้�

ระดมทุนเพื่อโอกาสทางการศึกษา
ร้้านปัันกััน โดย มููลนิิธิิยุุวพััฒน์์ ดำำ�เนิิน
งานโดย มููลนิิธิิยุุวพััฒน์์ ถืือเป็็นจุุดกำำ�เนิิดของ
โครงการร้้านปัันกััน สร้้างการมีีสวนร่่วมเพื่่�อระดม
ทุุนการศึึกษาให้้กัับเด็็กขาดโอกาสได้้เรีียนหนัังสืือ
ต่่อจนจบ ม. 6 หรืือ ปวช. 3

ระดมทุนเพื่อพัฒนาชุมชน

โคราชปัันกััน โดย มููลนิิธิิชุุมชนโคราช
ปัันกัันแฟรนไชส์์ แห่่งแรกของโครงการร้้าน
ปัันกััน ดำำ�เนิินงานโดย มููลนิิธิิชุุมชนโคราช สร้้าง
การมีีส่่วนร่่วมระดมทุุนเพื่่�อ พััฒนาเยาวชนและ
ศิิลปะวััฒนธรรมในท้้องถิ่่�นจัังหวััดโคราช
รายงานประจำ�ปี 2563

เป้าหมาย
•
•
•

ขยายสัังคมแห่่งการแบ่่งปััน เพิ่่�มจำำ�นวน
นัักปััน ผ่่านหน้้าร้้านปัันกััน กิิจกรรม และ
การสื่่�อสารเพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�
ระดมทุุนการศึึกษาแก่่เด็็กขาดโอกาส
เป็็นต้้นแบบของการระดมทุุนที่่�ยั่่�งยืืนให้้กัับ
องค์์กรหรืือมููลนิิธิิฯ อื่่�นๆ
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ภาพรวมปี 2563
การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และการรับมือ
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ซึ่่�งส่่งผล
กระทบต่่อภาคธุุรกิิจและภาคสัังคม รวมถึึงร้้านปัันกัันก็็ได้้รัับผล
กระทบเช่่นกััน ร้้านปัันกัันได้้เตรีียมรัับมืือกัับสถานการณ์์โดยการ
เพิ่่�มมาตรการและแนวทางปฏิิบััติิในการเข้้าใช้้บริิการภายในร้้าน การ
บริิจาคสิ่่�งของ รวมถึึงการดููแลสถานที่่�ร้้านสาขา คลัังสิินค้้าแบ่่งปััน
และรถบริิการ ให้้เป็็นไปตามมาตรการที่่�ภาครััฐได้้กำำ�หนดไว้้อย่่าง
เคร่่งครััด เพื่่�อความปลอดภััยของผู้้�ใช้้บริิการและเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิ
งาน..รวมถึึงการปรัั บ แผนการทำำ� งานเพื่่� อ รองรัั บส ถานการณ์์
ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว อาทิิ การชะลอการขยายสาขา การเพิ่่�ม
ปริิมาณการจำำ�หน่่ายสิินค้้าแบ่่งปัันในช่่องทางออนไลน์์ การปรัับ
งบประมาณและควบคุุมค่่าใช้้จ่่าย ฯลฯ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้ปัันกัันยัังคง
สามารถสร้้างการมีีส่่วนร่่วมและสร้้างโอกาสทางการศึึกษาได้้ต่่อไป

รายงานประจำ�ปี 2563
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SOCIAL IMPACT
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
สร้างการมีส่วนร่วม

บุคคลทั่วไปและองค์กรร่วมแบ่งปัน

340,000

มากกว่า
ราย
ผู้บริจาคสิ่งของ
ผู้บริจาคเงินรับสินค้าแบ่งปัน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอาสาสมัคร

ร่วมสนับสนุนปันกัน

รายงานประจำ�ปี 2563

รายงานการเงิน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลทั่วไป

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในปีี 2563

ระดมทุนการศึกษาเพื่อเด็กขาดโอกาสได้

สร้างโอกาสทางการศึกษา

พื้นที่การปัน

ผลลัพธ์ทางสังคมอื่นๆ

7,352 ทุนศึกษา

15 สาขา 1 คลังสินค้าแบ่งปัน

มากกว่า 1.6 ล้านชิ้น

ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

1 แฟรนไชส์

คิดเป็นจำ�นวนเงิน

218 องค์กร

สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้

51.5 ล้านบาท

(ทุนการศึกษา สายสามัญ 7,000 บาท/ คน/ ปี
และ สายอาชีพ 14,000 บาท/ คน/ ปี)

โคราชปันกัน โดย มูลนิธิชุมชนโคราช

244 จุดตั้งกล่องรับปัน

อนุเคราะห์พื้นที่ตั้งกล่องรับปัน
จากองค์กรภาคี
(ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563)

สิ่งของบริจาคที่นำ�กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่
ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม

แบ่งเบาภาระค่าครองชีพ
จากสินค้าแบ่งปันราคาย่อมเยา

สร้างงานสร้างอาชีพ
พนักงานประจำ�สาขา/เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
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ทุุกคนสามารถเป็็นนัักปัันได้้
ด้้วยการมีีส่่วนร่่วมตามกำำ�ลัังและศัักยภาพ

มีีใครบ้้างในสัังคมปัันกััน?
องค์์กร/ ภาคีี

บุุคคลทั่่�วไป

ปัันอะไรได้้บ้้าง?

ปันสิ่งของ

ปันเงิน

ผู้บริจาคสิ่งของ

ผู้อุดหนุนสินค้าแบ่งปัน

ปันแรง ปันเวลา
ปันความสามารถ
ร่วมเป็นอาสาสามัคร

รายงานประจำ�ปี 2563

ปันศักยภาพ
ร่วมสนับสนุน
การดำ�เนินงานและกิจกรรม
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ปัน

สิ่งของ
สิ่่�งของสภาพดีีต่่างๆ ที่่�ได้้รัับบริิจาคจากคนทั่่�วไปและองค์์กร
ต่่างๆ ถืือเป็็นหััวใจสำำ�คััญของร้้านปัันกััน เพราะสิ่่�งของเหล่่านี้้�จะกลาย
ไปเป็็นสิินค้้าแบ่่งปัันในร้้านปัันกัันเพื่่�อเปลี่่�ยนเป็็นเงิินทุุนการศึึกษา
ต่่อไป
ในทุุกๆ ปีี ปัันกัันได้้รัับความอนุุเคราะห์์จากคนในสัังคมที่่�มา
ช่่วยกัันบริิจาคสิ่่�งของสภาพดีีเป็็นจำำ�นวนมาก โดยผ่่านช่่องทางการ
บริิจาคต่่างๆ รวมถึึงองค์์กร/ ร้้านค้้า ที่่�ร่่วมบริิจาคสิินค้้าหรืือจััด
แคมเปญระดมสิ่่�งของให้้กัับปัันกััน ฯลฯ ทั้้�งนี้้�ปัันกัันยัังได้้รณรงค์์
งดการบริิจาคสิ่่�งของที่่�ไม่่สามารถนำำ�ไปใช้้งานต่่อได้้ เพื่่�อลดปริิมาณ
ของเสีีย ลดภาระและค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารจััดการของเสีียจำำ�นวน
มาก

ผู้บริจาคสิ่งของ
39,258 ราย

รายงานประจำ�ปี 2563

ส่งต่อสิ่งของ
สภาพดี เพื่อให้
คนอื่นได้ใช้
ประโยชน์ต่อได้
ส่งน้องเรียน
และช่วยลด
ปริมาณขยะ
ช่วยสิ่งแวดล้อม

สิ่งของที่รับบริจาค
มากกว่า 1.6 ล้านชิ้น
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ปัน
เงิน

ผู้้�ซื้้�อสิินค้้าแบ่่งปัันในร้้าน คืือ ผู้้�บริิจาคเงิินทุุนการศึึกษา เงิิน
ที่่�ได้้จากการจำำ�หน่่ายสิินค้้าแบ่่งปัันทั้้�งหมดจะนำำ�ไปมอบให้้กัับมููลนิิธิิ
ยุุวพััฒน์์เพื่่�อบริิหารจััดการเป็็นทุุนการศึึกษาให้้กัับเด็็กๆ ที่่�ขาดโอกาส
ได้้เรีียนหนัังสืือต่่อจนจบชั้้�นมััธยม 6 หรืือ ปวช. 3
ในช่่วงสภานการณ์์วิิกฤตไวรััสโควิิด-19 ร้้านปัันกัันมีีความ
จำำ�เป็็นต้้องปิิดบริิการเป็็นเระยะเวลาเกืือบ 2 เดืือน (15 มีีนาคม
– 17 พฤษภาคม 2564) ตามมาตรการป้้องกัันและควบคุุมการ
แพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อการะดมทุุนใน
ช่่วงเวลาดัังกล่่าว ปัันกัันได้้มีีการปรัับแผนงานเพื่่�อทำำ�ให้้ร้้านปัันกััน
ยัังคงสามารถระดมทุุนการศึึกษาต่่อไปได้้ อาทิิ การเพิ่่�มสิินค้้าแบ่่ง
ปัันผ่่านช่่องทางออนไลน์์ line my shop การเปิิดบููธเพื่่�อจำำ�หน่่าย
สิินค้้าแบ่่งปัันประเภทอุุปโภค-บริิโภค โดยได้้รัับการอนุุเคราะห์์พื้้�นที่่�
จากตลาดเสรีีมาร์์เก็็ต ฯลฯ

ได้ของถูกใจ
ได้ส่งน้องเรียน
ผู้บริจาคเงิน
รับสินค้าแบ่งปัน
306,493 ราย
รายงานประจำ�ปี 2563

รายได้ทั้งหมด
เพื่อทุนการศึกษา
51.5 ล้านบาท
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รายงานการเงิน

นอกจากการบริจาคสิง่ ของสภาพดีและการบริจาคเงินแลว ทุก
คนยังสามารถ เปนนักปนไดจากการแบงปนความรู ความสามารถ
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยรวมเปนอาสาสมัครชวยเหลืองาน
หรือกิจกรรมปนกันในหลากหลายรูปแบบ

เปลี่ยนแปลงในสังคม

คุณจุติมาศ อนุสาย
อาสาเขียนบทความ รุ่น 1

จํานวนอาสาสมัคร
190 ราย
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ศักยภาพ

รายงานการเงิน

องคกร/ภาคี ทัง้ ขนาดเล็กและใหญ มีศกั ยภาพทีจ่ ะชวยขยาย
สังคมแหงการแบงปน สรางการมีสว นรวมไดในวงกวาง ดวยรูปแบบ
ตางๆ ตามกําลังและตามศักยภาพทีม่ ี ดังนี้

280

บริจาคเงินสนับสนุน

2 สาขา
จัดกิจกรรม
และแคมเปญ
ระดมสิ่งของ
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รายงานการเงิน

น

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จํากัด

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน)

มูลนิธิปัญญพัฒน์ จ.อุดรธานี

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
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รายงานการเงิน

น

บริษัท ซิกเนเจอร์ แบรนด์ จํากัด

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จํากัด

มูลนิธิปัญญพัฒน์ จ.อุดรธานี

บริษัท นาทาชา ครีเอชั่นส์ จํากัด
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รู้จักปันกัน

ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน ปี 2563

การมีส่วนร่วมในสังคมปันกัน โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้น

กิิจกรรมสร้้างการมีีส่่วนร่่วม

รายงานการเงิน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลทั่วไป

แคมเปญระดมสิ่่�งของร่่วมกัับองค์์กร

กิจกรรมเปิดคลังปันกัน ครั้งที่ 2 ณ คลังสินค้า
แบ่งปัน ซอยอ่อนนุช 90 ระหว่างวันที่ 25-28
พ.ย. 63

รายงานประจำ�ปี 2563

สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้

ร่วมกับ GQ จัดแคมแปญ เสื้อเก่าแลกเสื้อใหม่
ระหว่างวันที่ 10-23 ธ.ค. 63
ร่วมกับ ศิลปิน TELEx TELEXs โดย บริษัท
วอร์นเนอร์ มิวสิค ประเทศไทย กับแคมแปญ
“ทิ้ ง ความทรงจำ � ที่ เ ธอขั ง ไว้ . .ไปกั บ ปั น กั น ”
ระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2563
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รู้จักปันกัน

ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน ปี 2563

ขยาย
พื้นที่
แบ่งปัน

การมีส่วนร่วมในสังคมปันกัน โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้น

สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้

รายงานการเงิน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลทั่วไป

เปิิดบริิการสาขา
ร้้านปัันกัันแห่่งใหม่่

1 มีนาคม : เปิดบริการร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ สาขา เทสโก้ โลตัส ศาลยา
บริเวณชั้น 1 หน้าโรงภาพยนต์ Major Cineplex

ปรัับพื้้�นที่่�การขายในช่่วงสถานการณ์์การแเพร่่ระบาด
เชื้้�อไวรััสโควิิด -19

ร้านปันกันได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่ชั่วคราว จากตลาดเสรีมาร์เก็ต สาขาเดอะ
ไนน์ พระรามเก้า และสาขาพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ เพื่อจำ�หน่ายสินค้าแบ่ง
ปันประเภทอุปโภคบริโภค ในช่วงที่ร้านปันกันปิดบริการทุกสาขาตามประกาศของ
พระราชกำ�หนดฉุกเฉิน ในช่วงภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้
ร้านปันกันยังคงสามารถระดมทุนการศึกษาต่อไปได้
รายงานประจำ�ปี 2563
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โอกาสทางการศึกษาทีเ่ กิดขึน้
ทางการศึกษา

โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้น

เงินบริจาคทั้งหมดที่ระดมได

รายงานการเงิน

ุดหนุน

ภาคเหนือ
1,902 คน
ภาคกลาง
2,005 คน

7,352 ทุนศึกษา

ภาคตะวันตก
720 คน

51.5

การมอบทุนรายเทอม
สายสามัญเทอมละ 3,500 บาท

1,240 คน

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
2,738 คน
ภาคตะวันออก
515 คน

จํานวนนักเรียนทุน
(ณ 31 ธันวาคม 2563)

9,120 คน
จํานวนนักเรียนสายสามัญ
7,389 คน
จํานวนนักเรียนสายอาชีพ
1,677 คน

สายอาชีพเทอมละ 7,000 บาท
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รู้จักปันกัน

ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน ปี 2563

การมีส่วนร่วมในสังคมปันกัน โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้น

สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้

รายงานการเงิน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลทั่วไป

ทุกการแบ่งปัน คือ
ทุนการศึกษา
ของเด็กขาดโอกาส

ขอบคุณจากใจ
จากน้องๆ นักเรียนทุนยุวพัฒน์
ถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

สวัสดีครับพี่ๆ ตอนนี้ผมกำ�ลังศึกษาอยู่
ปวช.3 ช่างไฟฟ้ากำ�ลัง ตอนนี้
ผมเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่เทศบาล
ตำ�บล ผมมีความสุขมากๆ ครับ ขอบคุณ
พี่ๆ ผู้ใหญ่ใจดีจากร้านปันกันนะครับ
ที่คอยช่วยเหลือผมด้านทุนการศึกษา
มาตลอด ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ

ขอบพระคุณพี่ๆ ร้านปันกันมากนะคะ
ที่มอบทุนการศึกษาให้หนู
หนูจะนำ�เงินไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ค่ะ
ตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
ขอให้พี่ๆ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

เรียน ร้านปันกัน
ขอบคุณที่กรุณามอบทุนการศึกษาให้ผม
ขอให้พี่ๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
อย่าได้เจ็บได้จนนะครับ
ส่วนเงินที่ได้มาผมจะใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการศึกษาให้มากที่สุดครับ

นายนันทวัฒน์
นักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ.ขอนแก่น

ด.ญ. อรัญญา
นักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ.อุดรธานี

นายปฏิภาณ
นักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ.พิษณุโลก

รายงานประจำ�ปี 2563

| 17

น โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้น

อุปสรรคและความขาดโอกาส
ในปนที้ กุ คนคงจะไดรบั ผลกระทบอยางหนักโดยเฉพาะทีเ่ กิด
จากโรคระบาดโควิด-19 แนนอนวายิง่ ทําใหชอ งวางแหงความไม
เทาเทียมเพิม่ ขนาดใหญขนึ้ มาอีก โดยเฉพาะเด็กๆ ทีเ่ ติบโตมาใน
ครอบครัวยากจน พวกเขาจะเขาถึงโอกาสทางการศึกษาไดไหม
แลวจะทําอยางไรใหเด็กๆ ในกลุม เสีย่ งไมหลุดออกจากระบบการ
ศึกษา

เธอคือหนึ่งในนักเรียน
9,000 คน
1.7
ว

ในประเทศไทย ยังมีเด็กยากจน
ที่ยังขาดโอกาสในชีวิตเพราะความ
หากคุณเห็นเหมือนกัน
ึกษาเป รื่องที่สําคัญ

เด็กๆ ในประเทศของเรามีอนาคตที่สดใส

วันนีม้ เี รือ่ งราวของเด็กสาวชาวเมียนมารคนหนึง่ เธอชือ่ “นอง
อําพร” หรือ “พร” พอและแมของเธอเขามาทํางานในประเทศไทย
นานกวา 20 ป จนนองพรไดเกิดบนแผนดินนี้ เธอเติบโตและเรียน
ทีน่ ตี่ งั้ แตอนุบาล ปจจุบนั เรียนอยูช นั้ ม.5 โรงเรียนแหงหนึง่ ใน
จังหวัดนนทบุรี เธอและครอบครัวใชชวี ติ ในเมืองหลวงเรือ่ ยมาจน
ชวงทีอ่ ยูช นั้ ป.6 ครอบครัวเริม่ ลําบากมากขึน้ นองพรจึงตัดสิน
ใจขอทุนการศึกษาจากมูลนิธยิ วุ พัฒน เพือ่ ลดภาระของพอแม แม
จะไมคอ ยมัน่ ใจวาจะไดทนุ หรือเปลาแตกข็ อใหไดลงมือทํา “กังวล
เหมือนกันคะวาจะไมไดทนุ แตกพ็ ยายามคิดบวก เพราะหนูเชือ่ วา
ถาเราคิดในแงดไี ว ก็จะเกิดสิง่ ดีๆ ตามมาและก็เปนแบบนัน้ จริงๆ
หนูไดรบั ทุนซึง่ ทําใหพอ แมมคี วามสุขมาก” นองพรพูดดวยนํา้ เสียง
ดีใจราวกับวาเหตุการณนนั้ เพิง่ เกิดขึน้ หมาดๆ และทีส่ าํ คัญ คือ
ความฝนตัง้ แตวยั เด็กทีอ่ ยากเปน “สถาปนิก” โดยมีแรงบันดาล
จากการทีพ่ อ ทําอาชีพกอสราง ก็ดจู ะมีความหวังขึน้ มาบาง เหมือน
จะไปไดดว ยดี แตชวี ติ คนเราไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ ชวงทีน่ อ ง
พรขึน้ ชัน้ ม.5 พอกับแมตอ งยายกลับไปอยูท เี่ มียนมาร ชีวติ ทีม่ า
พรอมความเศราและความโดดเดีย่ วนีอ้ าจจะทําใหรสู กึ นอยใจ “แต
ชีวิตก็แบบนี้แหละ…ฉันตองผานมันไปใหได” เธอบอกกับตัวเอง

รายงานการเงิน

นองพรเริม่ หารายไดเสริมหลังเลิกเรียน ดวยการเปนพนักงานเสิรฟ
อาหาร ทามไลนชวี ติ ของเธอมีแค ตืน่ เชาไปเรียน – ทํางาน – สี่
ทุม กลับหองพัก – ทําการบานจนเทีย่ งคืนแลวก็พกั ผอน วนเวียน
แบบนีท้ กุ วัน จนมีความคิดแลนเขามาในหัววาอยากจะลาออกจาก
โรงเรียน แตโชคดีทเี่ ปนคนมุง มัน่ และรูจ กั พลิกวิกฤติใหเปนโอกาส
เอาจุดดอยมาเปนแรงผลักดันใหกลับมาตัง้ ใจเรียนหนังสือตอ แต
ชีวติ คนเรามักมีเรือ่ งบีบหัวใจอยูบ อ ยๆ นองพรก็เชนกัน เพราะตอน
นีผ้ า นมากวา 1 เดือนแลวทีว่ า งงาน เนือ่ งจากรานอาหารทีท่ าํ อยู
ไดรบั ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงตองให
หยุดพักการทํางานไปกอน ซึง่ ก็ทาํ ใหขาดรายไดทจี่ าํ เปน ทัง้ คาหอง
พักและการกินอยู แตนอ งพรก็ยงั เดินหนาหางานเสริมอืน่ ๆ ไป
เรือ่ ยๆ เพราะ โควิดทําอะไรเธอไมได
“สูค ะ เอาจริงๆ หนูไมเคยคิดวาการเปนคนยากจนหรือขาด
โอกาส จะทําใหรสู กึ ทอแท เพราะหนูผา นปญหามาเยอะ ขนาดพอ
แมทตี่ อ งกลับเมียนมาร ทําใหตอ งทํางานเลีย้ งตัวเองก็ผา นมาแลว
แมแตโควิดทีท่ าํ ใหไมมงี าน ไมมเี งิน หนูกจ็ ะพยายามหางานทําและ
เรียนหนังสือตอไป” มาถึงตรงนีถ้ า คุณรูส กึ วา ชีวติ ชวงนีม้ นั ชักจะ
สับสน หนักหนวงเกินจะรับไหว อยาเพิง่ ทอใจไป เพราะชีวติ ทีม่ ี
อุปสรรค มักจะทําใหเราแกรงขึน้ และมีคณ
ุ คามากขึน้ นองอําพร
ทิง้ ทายเอาไว “หนูขอเปนกําลังใจใหทกุ คนและขอขอบคุณคนใจดี
ทีใ่ หทนุ การศึกษา หนูจะตัง้ ใจเรียนใหจบและใชเงินอยางคุม คาคะ”

095-2-15120-7
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โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้น

การประชาสัมพันธสือสารสรางการรับรเปนสวนสําคัญที่จะ
สรางการมีสว น รวมของคนในสังคม ปนกันไดรบั ความรวมมือและ
ความชวยเหลือจากพันธมิตร สือ่ ทัง้ ทีวดี จิ ติ อลและสือ่ ออนไลน ใน
การสรางสรรค content บอกเลาเรือ่ งราว ของปนกันใหขยายออก
ไปในวงกวาง
ปนกันจัดทําคลิปสือ่ สารประชาสัมพันธสรางการมีสว นรวมเพือ่
ระดมทุนการศึกษาแกเด็กขาดโอกาส ใน มลนิธยิ วุ พัฒน โดยได
อาสานักชอป สงนองเรียน คุณเอิรน และ คุณกิก๊ พาชมสินคา
แบงปนสภาพดีภายในรานปนกันที่กําลังรอใหนักชอปมาชวยกัน
เปลีย่ นเปนโอกาสทางการศึกษาใหเด็กไทย

รายงานการเงิน

งานเขียนจากอาสาเขียนบทความ รุน ที่ 1 จํานวน 6 คน เพือ่
สือ่ สารเนือ้ หาเกีย่ วกับการแบงปน/ การชวยรักษาสิง่ แวดลอม และ
เรือ่ งทีอ่ ยูค วามสนใจของชวงเวลานัน้ อาทิ พฤติกรรม new normal
ในชวง COVID-19

(คลิก ชมรายการ)
สือ่ พันธมิตร Thai PBS รายการ Backpack Journalist
รวมเผยแพรเรื่องราวเกี่ยวกับการบริโภคและการผลิตเสื้อผาที่เกิน
ความจําเปน จนอาจจะกลายมาเปน “ขยะบริจาค” ใหกบั มูลนิธติ า งๆ
ผานสือ่ โทรทัศนและสือ่ ออนไลน

รับชมคลิป

https://pankansociety.com/category/news-events
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โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้น

รายงานการเงิน

สือ่ สารทําความเขาใจกับผูป น ในการ
เขาใชบริการรานปนกันและการบริจาค
สิง่ ของ โดยยึดตามมาตรการปองกันและ
ควบคุมโรคโควิด-19 ของรัฐบาลอยาง
เครงครัด ผานสือ่ ประชาสัมพันธในบริเวณ
รานและสือ่ ออนไลน

NEW NORMAL

ประชาสัมพันธ ระเบียบขอบังคับในการเขาใชบริการในราน
และขอความรวมมือผูป น ในการบริจาคสิง่ ของในชวงการแพรระบาด
ไวรัสโควิด-19
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โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้น

รายงานการเงิน

ประชาสัมพันธเพื่อการระดมสิ่งของพรอมการสรางการรับรูเกี่ยวกับ
รานปนกันและมูลนิธยิ วุ พัฒน ดังนี้
กรกฏาคม
• รวมกับโครงการรอยพลังการศึกษา โดยรอย
พลังเปลีย่ นประเทศ ในแคมเปญ “มือถึอนีพ้ ี่
ใหนอ ง(เรียน)” ประชาสัมพันธและรับบริจาค
มือถือ แท็บเล็ต เพือ่ นําไปเปนอุปกรณการ
เรียนออนไลน“Online Blended Learning”
ใหกบั นองๆ ทีข่ าดโอกาส ในโรงเรียนเครือ
ขายโครงการรอยพลังการศึกษา
พฤศจิกายน
• เดรสสวย สงนองเรียน ระดมชุดเดรสสภาพดี
• ปนของชิน้ ใหญ ระดมสิง่ ของชิน้ ใหญ อาทิ
เฟอรนเิ จอร ของตกแตงบาน เครือ่ งใชไฟฟา
เครือ่ งออกกําลังกาย ฯลฯ

19,700 ชิ้น
2,948,400 บาท

ธันวาคม
• ปนเปากัน ระดมกระเปาสภาพดีทกุ ประเภท
ทัง้ นีไ้ ดรบั ความรวมมือจากสือ่ ออนไลนอนื่ ๆ
ในการชวยเหลือประชาสัมพันธแคมเปญและความ
ชวยเหลือการขนสงสิง่ ของบริจาคจาก Speed D
โดย 7-11 ในแคมเปญ “เดรสสวย สงนองเรียน”
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รายงานการเงิน

รู้จักปันกัน

ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน ปี 2563

การมีส่วนร่วมในสังคมปันกัน โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้น

สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้

รายงานการเงิน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลทั่วไป

รายงานการเงิน
(มกราคม –
ธันวาคม 2563)

เงิินบริิจาครัับรวม

103.8
ล้้านบาท

52.3

51.5

เงิินบริิจาครัับ
เพื่่�อเป็็นค่่าใช้้จ่่าย

เงิินบริิจาครัับจากร้้านปัันกััน,
คลัังสิินค้้าแบ่่งปััน
และกิิจกรรมปัันกััน

ล้้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2563

ล้้านบาท
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รู้จักปันกัน

ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน ปี 2563

เงินบริจาครับ
จากหน้าร้าน
และ
กิจกรรมปันกัน
(มกราคม –
ธันวาคม 2563)

รายงานประจำ�ปี 2563

การมีส่วนร่วมในสังคมปันกัน โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้น

เงินบริจาครับจาก
เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์
จำ�หน่ายวัสดุเหลือใช้
ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
โรบินสัน สมุทรปราการ
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
เทสโก้ โลตัส พระราม1
ซีคอน บางแค
โรบินสัน ศรีสมาน
เทสโก้ โลตัส รังสิต
เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว
สุพรีม คอมเพล็กซ์
เทสโก้ โลตัส หลักสี่
ปาล์ม ไอส์แลนด์ มอลล์ เทพารักษ์
เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
เทสโก้ โลตัส ศาลยา
กิจกรรมสัญจร
pop up store#1 ตลาดยิ่งเจริญ
pop up store #3 True Digital Park
สินค้าแบ่งปันออนไลน์
pop up store #2 พอร์โตชิโน่

สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้

รายงานการเงิน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลทั่วไป

ล้านบาท
6
5.5
4.6
3.7
3.5
3.2
3.1
2.7
2.5
2.5
2.4
2.4
2.3

รวม

51.
5
ล้านบาท

1.8
1.8
1.5
0.7
0.6
0.3
0.3
0.06

เทสโก้โลตัส ศาลยา เปิดบริการ 1 มี.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
| 24

รู้จักปันกัน

ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน ปี 2563

เงินบริจาค
เพื่อค่าใช้จ่าย
ร้านปันกัน

การมีส่วนร่วมในสังคมปันกัน โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้น

สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้

รายงานการเงิน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลทั่วไป

ค่าใช้จ่ายสำ�นักงาน
ล้านบาท

12

(มกราคม –
ธันวาคม 2563)

23%

32%

รวม

52.
3
ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางตรง
ล้านบาท

23.8

45%

ค่าใช้จ่ายคลังสินค้า
และโลจิสติกส์
ล้านบาท

16.5

รายการค่าใช้จ่ายทางตรง
เงินเดือนและสวัสดิการ
ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
รายงานประจำ�ปี 2563

ล้านบาท

12.8
7
1.6
1.5
0.7
0.2
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รู้จักปันกัน

ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน ปี 2563

ผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมในสังคมปันกัน โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้น

สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้

สิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวัง

ผู้ปันสิ่งของ

• มีส่วนร่วมสนับสนุนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนขาดโอกาส
• การให้บริการของพนักงาน/ ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ/
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ� น่าเชื่อถือ
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส
• มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้บริจาคเงิน
รับสินค้าแบ่งปัน

•
•
•
•
•
•

อาสาสมัคร

• ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งการแบ่งปันโดยการได้ใช้เวลาว่างในการ
ทำ�ประโยชน์เพื่อสังคม
• นำ�ศักยภาพและความสามารถที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลืองานปันกัน
• เห็นผลลัพธ์ทิ่เกิดขึ้นจากการ่วมเป็นอาสา
• ได้รับทัศนคติและข้อคิดใหม่ๆ ที่เกิดจากงานอาสา

รายงานประจำ�ปี 2563

รายงานการเงิน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลทั่วไป

การตอบสนอง/ความท้าทาย

• การบริหารจัดการของร่วมปันเป็นอย่างเป็นระบบและโปร่งใส
• รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำ�มาปรับปรุงรูปแบบ
และมาตราฐานการบริหารกิจการ
• จัดทำ�สื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการนำ�เงินจากการจำ�หน่ายสินค้า
แบ่งปันไปเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา อาทิรายงานประจำ�ปี/
จดหมายข่าว และข้อมูลเผยแพร่ออนไลน์
• ส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และน่าเชื่อถือ ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์

ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กขาดโอกาส
ได้รับสินค้าแบ่งปันที่มีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสม
ความเอาใจใส่และบริการที่รวดเร็ว
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
การเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส
มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• มีการจัดการเกี่ยวกับงานอาสาสมัครอย่างเป็นระบบและต่อ
เนื่อง
• อาสาได้รับทราบข้อมูลผลลัพธ์จากการทำ�งานที่สร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กับเยาวชนขาดโอกาส
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รู้จักปันกัน

ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน ปี 2563

ผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมในสังคมปันกัน โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้น

สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้

สิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวัง

รายงานการเงิน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลทั่วไป

การตอบสนอง/ความท้าทาย

ภาคี/องค์กร และ
ผู้สนับสนุนบริจาคเงิน
เพื่อการบริหารจัดการ

• เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง/ ขยาย สังคมแห่งการแบ่งปัน และสร้างจิด
สำ�นึกของการแบ่งปันให้กับคนในองค์กร
• ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน
• มีขั้นตอนการทำ�งานที่ชัดเจนและเป็นระบบ/ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อ
ถือ
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส
• มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

• เปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส ของการนำ�เงินที่ได้รับมาไปใช้เพื่อ
เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส
• การบริหารจัดการกิจการที่เป็นระบบและมีมาตราฐาน
• แสดงผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนใน
ด้านต่างๆ ขององค์กร

พนักงาน

•
•
•
•
•

• มี ร ะบบบริ ห ารงานจั ดก ารผลตอบแทนและสามารถดู แ ล
สวัสดิการได้อย่างเหมาะสม
• พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำ�งาน
• ประเมินและให้แนวทางการทำ�งานเพื่อการพัฒนาตนเอง
• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำ�งาน

รายงานประจำ�ปี 2563

ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ
มองเห็นความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
มีสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ดี
สามารทำ�งานช่วยเหลือสังคมได้เต็มเวลา
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ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการจัดการ

ปัจจัยความเสี่ยง
การดูแลและพัฒนาบุคลากร

สาขาร้
า
นปั
น
กั
น
ติดต่อปันกัน

รู้จักปันกัน

ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน ปี 2563

การมีส่วนร่วมในสังคมปันกัน โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้น

สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้

รายงานการเงิน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการยุวพัฒน์
คณะกรรมการบริหาร
โครงการร้านปันกัน

ฝ่ายงานสนับสนุน

งานสื่อสาร
องค์กร

งานบัญชี
และการเงิน

งานทรัพยากร
บุคคล

งานสื่อสารและ
พัฒนาสัมพันธ์
งานบริหาร
ร้านปันกัน

งานปฏิบัติการ
ร้านและกิจกรรมสัญจร
(ภาคีเครือข่าย)

รายงานประจำ�ปี 2563

งานคลังสินค้า
และโลจิสติกส์

งานขยาย
ธุรกิจสาขา
และแฟรนไชส์

งานจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน
และฐานข้อมูล
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รู้จักปันกัน

ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน ปี 2563

การมีส่วนร่วมในสังคมปันกัน โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้น

สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้

รายงานการเงิน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลทั่วไป

ปัจจัยความเสี่ยง
• การเตรีียมความพร้้อมและรัับมืือกัับสถานการณ์์ที่่�ไม่่คาด
คิิด ในปีี 2563 ทั่่�วโลกได้้รัับผลกระทบอย่่างมากจาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส COVID1-19 รวม
ถึึงร้้านปัันกัันเองก็็ได้้รัับผลกระทบเช่่นกััน ทำำ�ให้้ต้้องมีี
การตั้้�งรัับและปรัับเปลี่่�ยนแผนงานทั้้�งการสร้้างความร่่วม
มืือและการระดมทุุนการศึึกษา โดยเฉพาะการปฏิิบััติิตาม
มาตรการการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด – 19
ในร้้านสาขา คลัังสิินค้้าแบ่่งปััน และ การรัับสิ่่�งของบริิจาค
ทั้้�งในจุุดตั้้�งวางกล่่องรัับปัันและการรัับบริิจาคตามบ้้าน
การทำำ�งานของเจ้้าหน้้าที่่� ฯลฯ
• ความน่่าเชื่่�อถืือและความโปร่่งใสในการดำำ�นเนิินงาน :
เนื่่�องจากร้้านปัันกัันเป็็นธุุรกิิจเพื่่�อสัังคมที่่�ต้้องอาศััยความ
ร่่วมมืือและการมีีส่่วนรวมจากองค์์กรและคนในสัังคม
ปัันกัันจึึงยึึดหลัักการดำำ�เนิินงานที่่�มีีความโปร่่งใส น่่าเชื่่�อ
และตรวจสอบได้้ทุุกขั้้�นตอน อาทิิ การรัับสิ่่�งของร่่วมปััน
การจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าแบ่่งปััน การจััดการสิ่่�งของร่่วมปััน
ในคลัังสิินค้้า ฯลฯ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้ผู้้�ที่่�มีีส่่วนร่่วมกัับปัันกััน
มั่่�นใจได้้ว่่าข้้าวของทุุกชิ้้�นที่่�ได้้รัับการแบ่่งปัันจะนำำ�ไปเปลี่่�ยน
เป็็นทุุนการศึึกษาให้้กัับเด็็กขาดโอกาสตรงตามวััตถุุประสงค์์
ที่่�ได้้ตั้้�งไว้้

รายงานประจำ�ปี 2563

• การสร้้างความร่่วมมืือ เพื่่�อระดมสิ่่�งของ : สิินค้้าแบ่่ง
ปัันในร้้านปัันกัันเกิิดจากการมีีส่่วนร่่วมขององค์์กรและ
คนในสัังคม เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าจำำ�นวนสิ่่�งของร่่วมปัันจะเพีียง
พอกัับจำำ�นวนสาขาของร้้านที่่�มีีอยู่่�และที่่�เปิิดเพิ่่�มขึ้้�นใน
แต่่ละปีี จึึงต้้องมีีการวางแผนงานการระดมที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ผ่่านกิิจกรรมการสร้้างความร่่วมมืือ การประชาสััมพัันธ์์
สร้้างการรัับรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง การกระจายพื้้�นที่่�ตั้้�งวางกล่่อง
รัับปัันในจุุดต่่างๆ ร่่วมถึึงการรัักษาสััมพัันธ์์กัับผู้้�ปัันเดิิม
เป็็นต้้น

• พื้้�นที่่�การจััดเก็็บสิินค้้าแบ่่งปััน: คลัังสิินค้้าแบ่่งปัันเป็็น
พื้้�นที่่�ที่่�จััดเก็็บสิ่่�งของที่่�ได้้รัับบริิจาคหลากหลายประเภท
และหลากหลายที่่�มา ปัันกัันจึึงมีีมาตราการในการดููแล
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องความปลอดภััยและความสะอาด อาทิิ ระบบ
WMS ในการจััดเก็็บสิินค้้า การปองกัันอััคคีีภััย ระบบ
ความปลอดภััย และสุุขอนามััย เป็็นต้้น เพื่่�อให้้เป็็นไป
ตามมาตราฐานของการบริิ ห ารงานคลัั ง สิิ น ค้้ า และ
ความปลอดภััยของพนัักงาน

• พื้้�นที่่�ในการเปิิดร้้านปัันกัันกััน : ทำำ�เลการเปิิดร้้านปัันกััน
เป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญในการขยายสัังคมแห่่งการแบ่่งปััน
ดัังนั้้�นการคััดเลืือกพื้้�นที่่�ในการเปิิดร้้านสาขาจึึงต้้องมีี
การทำำ� แผนงาน ศึึกษาความเป็็ น ไปได้้ ท างธุุรกิิ จ
(feasibility study) ในการพิิจารณาว่่าพื้้�นที่่�นั้้�นๆ เป็็น
ทำำ� เลที่่� มีี ค วามเหมาะสมหรืือไม่่ เพื่่� อ ให้้ เป็็ น ไปตาม
เป้้าหมายของแผนงานการขยายสาขาในแต่่ละปีี
• บุุคลากรในการทำำ�งาน : เพื่่�อให้้การทำำ�งานของร้้านปัันกััน
ดำำ�เนิินไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จึึงต้้องมีีการพััฒนาบุุคคล
ากรและคััดเลืือกผู้้�ที่่�จะเข้้ามาปฏิิบััติิงานได้้อย่่างเหมาะสม
ร่่วมถึึงการดููแลพิิจารณาขยายอััตรากำำ�ลัังให้้สองคล้้องกัับ
งานที่่�ขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�นในแต่่ละปีี เพื่่�อลดอััตราการเข้้า –
ออกของพนัักงานและรัักษาทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีความ
เชี่่�ยวชาญ มีีความรู้้� และประสบการณ์์
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รู้จักปันกัน

ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน ปี 2563

การมีส่วนร่วมในสังคมปันกัน โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้น

การดูแล
และพัฒนาบุคลากร
แม้้ในปีี 2563 ประเทศไทยจะประสบปััญหาสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดไวรััส COVID-19 การดููแลบุุคลากรด้้านการพััฒนา
ศัักยภาพและความอยู่่�ดีีมีีสุุข ยัังคงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�ต้้องดำำ�เนิิน
การอย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยแนวทางและการดำำ�เนิินการต่่างๆ ดัังนี้้�
• มุ่่�งพััฒนาพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�องในศัักยภาพด้้านต่่างๆ
เพื่่�อให้้เกิิดการปฏิิบััติิงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เช่่น การพััฒนา
ศัักยภาพให้้กัับพนัักงานระดัับเจ้้าหน้้าที่่� และระดัับหััวหน้้า
งานขึ้้�นไป ที่่�ต้้องออกปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อ
สัังคมให้้เกิิดความยั่่�งยืืน ด้้วยการแก้้ไขปััญหาอย่่างเป็็น
ระบบ การออกแบบความคิิดในเชิิงสร้้างสรรค์์และวางแผน
งานเป็็นขั้้�นตอน ผ่่านหลัักสููตร Design Thinking
การบริิหารจััดการโครงการก็็เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการสร้้างความ
ยั่่�งยืืนในสัังคมจึึงได้้มีีการจััดอบรมหลัักสููตร Proactive
Project Management เพื่่�อให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จตาม
เป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์ที่่�กำำ�หนด สำำ�หรัับการทำำ�งาน
ร่่วมกัันผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย เครืือข่่ายต่่างๆ นั้้�น การสร้้าง
ความเข้้าใจในความแตกต่่างของบุุคคลให้้สามารถ เข้้าใจ
เข้้าถึึง และเกิิดการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
พนัักงานได้้เข้้าร่่วมหลัักสููตร Enneagram อีีกทั้้�งยััง
รวมถึึงการพััฒนาพนัักงานระดัับปฏิิบััติิการหน้้าร้้าน
ปัันกััน โดยมููลนิิธิิฯ มุ่่�งหวัังให้้พนัักงานเกิิดความตระหนััก
รู้้�ถึึงการเป็็นผู้้�เชื่่�อมต่่อโอกาส และจิิตสำำ�นึึกการให้้บริิการ
ผ่่านการเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนผสมผสานกัับการจำำ�ลอง
สถานการณ์์เสมืือนจริิงเพื่่�อให้้พนัักงานปฏิิบััติิงานได้้ตาม
รายงานประจำ�ปี 2563
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ขั้้�นตอนมาตรฐานอย่่างมีีประสิิทธิิผล ผ่่านหลัักสููตรการ
ให้้บริิการที่่�เป็็นเลิิศสไตล์์ปัันกััน ในรููปแบบการเรีียนรู้้�
ระหว่่างห้้องเรีียนและออนไลน์์ มุ่่�งเน้้นเรื่่�อง จิิตสำำ�นึึกงาน
บริิการ การวิิเคราะห์์จุุดแข็็งจุุดอ่่อนของร้้าน ช่่องทาง
ส่่งเสริิมการขายใหม่่ เพื่่�อวางแผนและเตรีียมรัับมืือกัับ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดตลอดปีี 2563

ต่่างๆ โดยมููลนิิธิิฯ ทำำ�หน้้าที่่�ติิดตามประสานงานกัับ
ภาครััฐสำำ�หรัับเงิินช่่วยเหลืือกรณีีการว่่างงานเนื่่�องจาก
เหตุุสุุดวิิสััยควบคู่่�กัันไป ตลอดจนส่่งเสริิมให้้พนัักงาน
ทบทวนการใช้้จ่่าย และปรัับลดค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่จำำ�เป็็นลง
เพื่่�อให้้สามารถประคัับประคองสถานภาพทางการเงิินของ
พนัักงานเพื่่�อผ่่านวิิกฤติินี้้�ไปได้้ร่่วมกััน

• การดููแลพนัักงานให้้มีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีนั้้�น ในปีี 2563
เรามุ่่�งเน้้นการส่่งเสริิมให้้พนัักงานเรีียนรู้้�การรัักษาสุุขภาพ
ให้้ห่่างไกลไวรััส COVID-19 ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลเขต
และพื้้�นที่่�เสี่่�ยง ส่่งเสริิมให้้ปฏิิบััติิตนตามหลัักสุุขอนามััย
ที่่�ดีี ทั้้�งขณะปฏิิบััติิหน้้าที่่� และการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันกัับ
บุุคคลในครอบครััว จากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
ได้้มีีมาตรการทำำ�งานที่่�บ้้านได้้ (Work from Home) เพื่่�อ
หลีีกเลี่่�ยงความเสี่่�ยง ความแออััด จากการเดิินทางและ
การปฏิิบััติิงานร่่วมกัันที่่�สำำ�นัักงาน การจััดหาเจลแอลกฮอลล์์
ล้้างมืือและหน้้ากากอนามััยให้้เพีียงพอคลอบคลุุมกัับ
พนัักงานสำำ�หรัับการปฏิิบััติิงานทุุกพื้้�นที่่� รวมถึึงมาตรการ
ด้้านสุุขอนามััยต่่างๆ ตามคำำ�แนะนำำ�ของกระทรวงสาธารณสุุข
รวมถึึงการให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่พนัักงานที่่�มีีความวิิตกกัังวล
สำำ�หรัับกรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้องเดิินทางไปในพื้้�นที่่�เสี่่�ยง
เพื่่�อให้้เกิิดการดููแลอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งทางด้้านร่่างกายและ
จิิตใจ

• การจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อให้้มีีร่่างกาย
แข็็งแรงและออกแบบโปรแกรมเพื่่�อให้้การออกกำำ�ลัังกาย
1 นาทีีเท่่ากัับ 1 บาทเป็็นเงิินสมทบกิิจกรรมทางสัังคม
โดยมุ่่�งเน้้นการตระหนัักถึึงการช่่วยเหลืือสัังคมนอกเวลา
ปฏิิบััติิงาน ซึ่่�งผลลััพธ์์จากกิิจกรรมนี้้�มีีการออกกำำ�ลัังกาย
รวม 42,854 นาทีีหรืือเป็็นเงิินช่่วยเหลืือกิิจกรรมทางสัังคม
เท่่ากัับ 42,854 บาท

• การดููแลเรื่่�องรายได้้ของพนัักงานนั้้�น มููลนิิธิิฯ มุ่่�งหวัังให้้
พนัักงานได้้รัับผลกระทบน้้อยที่่�สุุดภายใต้้ภาวะวิิกฤต ซึ่่�ง
พนัักงานบางส่่วนได้้รัับผลกระทบจากการประกาศปิิด
สถานที่่�ปฏิิบััติิงานของร้้านชั่่�วคราว เราพยายามบรรเทา
ผลกระทบจากการหยุุดงาน เช่่น การสรรหางานอื่่�นๆ โดย
การมอบหมายให้้ปฏิิบััติิงานธุุรการ และงานคลัังสิินค้้า
เปิิดร้้านเพื่่�อจำำ�หน่่ายอาหารฯ การจััดอบรมพััฒนาทัักษะ

3 ปีที่ทำ�งานที่ร้านปันกัน
ทำ�ให้ได้รับประสบการณ์
ใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
เราพร้อมที่จะเรียนรู้และ
พัฒนาตัวเองอยู่ตลอด
ทำ�ให้เราทำ�งานด้วย
ความสนุกและมีความสุข
และคิดเสมอว่าร้านปันกัน
มอบโอกาสให้กับเราได้
ทำ�งานที่สร้างคุณค่า
ให้กับสังคม

ณรงค์ศักดิ์ เสาทอง
เจ้าหน้าที่ระดับผู้ชำ�นาญ
การร้านปันกัน สาขา
โรบินสันสมุทรปราการ
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รู้จักปันกัน

ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน ปี 2563

การมีส่วนร่วมในสังคมปันกัน โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้น

สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้

รายงานการเงิน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่บริการ ร้านปันกัน
โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
สาขา pop store
และคลัังสิินค้้าแบ่่งปััน

ปี 2543

ปี 2561

ปี 2554

ปี 2562

สาขา พาราไดซ์์ พาร์์ค ศรีีนคริินทร์์ ชั้้�น G บริิเวณ
ตลาดเสรีีมาร์์เก็็ต
สาขา เดอะไนน์์ พระรามเก้้า บริิเวณตึึกจอดรถ
ใหม่่ ตลาดเสรีีมาร์์เก็็ต

ปี 2557

สาขาสุุพรีีม คอมเพล็็กซ์์ ชั้้�น G โซน ศููนย์์อาหาร
สาขาเทสโก้้ โลตััสรัังสิิต ชั้้�น G
สาขาโรบิินสััน สมุุทรปราการ ชั้้�น 3 หน้้า B2S
สาขาเซ็็นทรััล รััตนาธิิเบศ ชั้้�น 2 โซนพลาซา

ปี 2563

สาขา เซ็็นทรััลพลาซา ลาดพร้้าว ชั้้�น G ห้้อง
46-48 ใกล้้กัับ ร้้าน Swensen’s

สาขาเทสโก้้ ศาลายา ชั้้�น 1 หน้้าโรงภาพยนต์์
Major Cineplex

สาขา เทสโก้้ โลตััส พระราม 1 ชั้้�น 2 ใกล้้กัับ
ทางออกลานจอดรถ
สาขา ปาล์์ม ไอส์์แลนด์์ มอลล์์ เทพารัักษ์์ ชั้้�น
1 ตรงบัันไดเลื่่�อน

คลังสินค้าแบ่งปัน

ปี 2558

โครงการร้้านปัันกััน ซอย อ่่อนนุุช 90

ปี 2559

สาขา โรบิินสััน ศรีีสมาน ชั้้�น 2 หน้้าโรงภาพยนต์์
SF Cinema
สาขา ซีีคอน สแควร์์ ชั้้�น B Mobile Zone
ห้้อง B039
สาขาฟิิวเจอร์์ พาร์์ค รัังสิิต ชั้้�น 3 โซนโรบิินสััน
ใกล้้กัับ F-runway

ปี 2560

สาขาซีีคอน บางแค ชั้้�น 3 โซนธนาคาร (ติิดกัับ
ธนาคารกรุุงไทย)
รายงานประจำ�ปี 2563

ร้านปันกันไปยังไง คลิกเลย
www.pankansociety.com/สาขาปันกัน
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รู้จักปันกัน
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การมีส่วนร่วมในสังคมปันกัน โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้น

สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้

รายงานการเงิน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลทั่วไป

ติดต่อปันกัน
สำ�นักงาน ร้านปันกัน
โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

สำ�นักงาน โคราชปันกัน
โดย มูลนิธิชุมชนโคราช

ที่อยู่ : 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค
ถ. ศรีนครินทร์ ประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท์ : 02 301 1096, 081 903 6639
อีเมล : adminpankan@ybf.premier.co.th
www.pankansociety.com
www.facebook.com/pankansociety
IG : pankansociety
Twitter : ร้านปันกัน

ที่อยู่ : มูลนิธิชุมชนโคราช
1818 อาคารหอการค้าจังหวัด
นครราชสีมา (ชั้นลอย)
ถ.สุรนาราย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 093-545 8535
www.koratcf.or.th
www.facebook.com/koratpanka

line : ร้านปันกัน
รายงานประจำ�ปี 2563
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