
   
 

ข่าวประชาสมัพนัธ์  

 
บ้านปูฯ ประกาศ 5 กจิการเพื่อสังคมดีเด่นในโครงการ Banpu Champions for Change 6 
สานฝันคนรุ่นใหม่ไอเดียเจ๋งด าเนินธุรกิจดว้ยผลก าไร แกไ้ขปัญหาสงัคมใกลต้วัอย่างตรงจดุ 

 
กรุงเทพฯ 13 กันยายน 2559 –  เข้าสู่โค้งสุดท้ายของปีนีแ้ล้ว ส าหรับ “โครงการพลังเปล่ียนแปลงเพื่อ
สังคม” หรือ Banpu Champions for Change ท่ีริเร่ิมโดยบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจพลังงาน
แห่งเอเชียท่ีมุ่งมัน่พฒันาสงัคมอย่างยัง่ยืน ร่วมกับสถาบนั Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลก าไรท่ีร่วมกัน
เป็นหัวเร่ียวหัวแรงปลุกปัน้ผู้ ประกอบการกิจการเพ่ือสังคม (Social Entrepreneur) ในประเทศไทย ในท่ีสุด 
คณะกรรมการโครงการฯ ก็ได้คดัเลือกและประกาศผล 5 กิจการดีเดน่ปีนี ้ในงาน “โครงการพลงัเปลี่ยนแปลง
เพื่อสังคม ปีที่ 6: สร้างธุรกิจแข็งแกร่งด้วยแรงบันดาลใจ พร้อมตอบโจทย์ปัญหาใกล้ตัว” พร้อมมอบทุน
สนับสนุนกิจการละ 200,000 บาท รวมทัง้สิน้ 1 ล้านบาท เพ่ือน าไปต่อยอดการท าธุรกิจท่ีได้ผลก าไร และ
แก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ความโดดเด่นของกิจการในปีนีคื้อ การตัง้โจทย์และหยิบยกปัญหาใกล้ตัวใน
ชีวิตประจ าวนัแตถ่กูมองข้าม อาทิ ความเครียด สขุภาพจิต สขุภาพกาย และสิ่งแวดล้อม มาด าเนินกิจการท่ีจะ
ชว่ยแก้ปัญหาในหลากหลายมิตแิละแนวทางท่ีน่าสนใจ 
 



   
 

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า   
“บ้านปฯู ให้ความส าคญักับการพฒันาอย่างยัง่ยืน เรามองว่า “คนรุ่นใหม่” และ “กิจการเพ่ือสงัคม” หรือ Social 
Entrepreneur เป็นกลไกส าคญัท่ีนอกจากจะช่วยขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัพืน้ฐานแล้ว ยงัส่งผลท่ีดี
ต่อการพัฒนาสังคม จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของโครงการ Banpu Champions for Change เม่ือ 6 ปีท่ีแล้ว เพ่ือส่งเสริม
ให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้การท ากิจการเพ่ือสงัคมด้วยการลงมือท า สอดคล้องกับแนวคิดของบ้านปฯู ท่ีว่า “พลงัความรู้ 
คือพลงัแห่งการเปล่ียนแปลงและพฒันา” เร่ิมตัง้แตก่ารน าความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมัน่ท่ีมี มาพฒันาเป็น
แผนท่ีสามารถสร้างผลก าไร และตอบโจทย์ความต้องการทางสังคม เราเช่ือว่าการลองผิดลองถกูท าให้เกิดความรู้
และประสบการณ์ตรงท่ีสามารถตอ่ยอดไปสูก่ารสร้างผลกระทบในเชิงบวกตอ่ไป” 
 
หลังจากเปิดรับสมัครผู้ ประกอบการกิจการเพ่ือสังคมรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 20 – 35 ปี ให้ส่งแผนเข้าร่วม
โครงการฯ ตัง้แตเ่ดือนมกราคมท่ีผ่านมา โครงการฯ ก็ได้จดัเวิร์คช็อปเบือ้งต้น และคดัเลือก 10 กิจการให้ได้รับ
ทนุกิจการละ 50,000 บาท น าไปด าเนินกิจการจริงในระยะแรก พร้อมจดัเวิร์คช็อปเพิ่มเตมิด้านธุรกิจการตลาด 
การวางแผนการเงิน และการพฒันาสงัคม เชิญกรููในแวดวงท่ีเก่ียวข้อง มาให้ความรู้และชีแ้นะแนวทางพฒันา
ไอเดียท่ีดี ไปสู่การด าเนินกิจการท่ีสามารถสร้างรายได้และประโยชน์เพ่ือสงัคมท่ีแท้จริง ก่อนท่ีจะคดัเลือก 5 
กิจการท่ีมีความโดดเด่นด้านไอเดีย แผนธุรกิจ และความคืบหน้ามากท่ีสดุ เพ่ือรับทุนสนบัสนนุตอ่เน่ืองกิจการ
ละ 200,000 บาท ประกอบไปด้วย  
 TP Packaging Solutions – ผู้จดัจ าหน่ายภาชนะทางเลือกท่ีไมก่่อให้เกิดขยะและปลอดภยัตอ่สขุภาพ
เพ่ือทดแทนโฟม มุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
 Relationflip – เว็บไซต์รวบรวมนกัจิตวิทยาผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่ผู้ มีปัญหาด้านสุขภาพจิต 
ผา่นระบบออนไลน์  มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพจิต 
 We Listen (ช่ือเดิม Peace by Piece) – แพลตฟอร์มออนไลน์ส าหรับผู้ ท่ีมีความเครียด เพ่ือระบาย
ความในใจและปัญหาให้กับอาสาสมัครท่ีผ่านการอบรมให้มีความพร้อมรับฟังปัญหา มุ่งแก้ปัญหาโรค
ซึมเศร้า  
 Yellow Hello – ผู้ผลิตเคร่ืองด่ืม ขนม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกากถั่วเหลืองครบวงจร อาทิ อาหาร
สตัว์และปุ๋ ยอินทรีย์ เพ่ือไมก่่อให้เกิดขยะ มุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 The Guidelight - ออดิโอบุ๊กส าหรับผู้พิการทางสายตา เพ่ือเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศกึษา พฒันาตนเอง 
และประกอบอาชีพ มุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมของผู้พกิาร 
 



   
 

นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อ านวยการสถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลก าไรภายใต้มูลนิธิบูรณะ
ชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “ปัจจุบนัคนไทยรุ่นใหม่เข้าสู่วงการกิจการเพ่ือ
สงัคมมากยิ่งขึน้ นับเป็นเทรนด์ท่ีน่าสนใจ เพราะคนกลุ่มนีมี้ไอเดียและมุมมองใหม่ๆ ในการหยิบยกปัญหา
สังคมมาพัฒนาในเชิงธุรกิจและสังคมอย่างสร้างสรรค์ เช่น หยิบยกปัญหาใกล้ตัวคนในยุคปัจจุบันอย่าง
ความเครียด ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม แต่อุปสรรคใหญ่ก็คือ การขาดแคลน
เงินทนุ และความรู้ท่ีจ าเป็นในการสร้างความยัง่ยืน ท าให้ต้องเลิกกิจการไปอยา่งนา่เสียดาย” 
 
“โครงการ Banpu Champions for Change ท าให้เห็นแนวโน้มท่ีดี คือตลอด 5 ปีท่ีผ่านมา จ านวนกิจการเพ่ือ
สังคมท่ีเติบโตต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบันมี 29 กิจการ จากจ านวนทัง้หมดท่ีได้รับการสนับสนุน 52 กิจการ ซึ่ง
นอกจากจะสามารถสร้างผลก าไรทางธุรกิจแล้ว ยังสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน 50 แห่ง และประชาชนกว่า 
120,000 คน บางกิจการสามารถต่อยอดได้ในระดบันานาชาติ ซึ่งเป็นความมุ่งหวงัสูงสุดของทัง้บ้านปฯู และ  
Change Fusion” 
 
นอกจากนี ้บ้านปฯู ยงัขยายผลกิจการเพ่ือสงัคมท่ีผ่านโครงการรอบแรกและรอบท่ีสองของทกุปี ผ่านการสร้าง 
“เครือข่าย Banpu Champions for Change” ท่ี ร่วมกับ Change Fusion และ Ma:D ศิษย์เก่าท่ีพัฒนาสู่
ผู้ เช่ียวชาญการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการกิจการเพ่ือสังคม จัดเวิร์คช็อปพิเศษ ให้ค าปรึกษา ติดตามผล 
จบัคูท่างธุรกิจ พร้อมเชิญกรููมาให้ความรู้สอดคล้องกบัสภาวะทางธุรกิจและสงัคมท่ีเปล่ียนไป เพ่ือให้สามารถ
ปรับตวัและรับมือได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ส าหรับกิจกรรมตา่งๆ ท่ีนา่สนใจ และรายละเอียดการเปิดรับสมคัรโครงการพลงัเปล่ียนแปลงเพ่ือสงัคมในปีท่ี 7 
ท่ีจะเร่ิมประมาณเดือนมกราคม 2560 สามารถตดิตามได้ท่ีเฟซบุ๊ก  www.facebook.com/banpuchampions  
 

  

http://www.facebook.com/banpuchampions


   
 

ภาพประกอบเพิ่มเตมิ 

ภาพท่ี 1 

 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจพลงังานแหง่เอเชียที่มุ่งมัน่พฒันาสงัคมอยา่งยัง่ยืน โดยนางอุดมลักษณ์ โอฬาร (กลางขวา) 
ผู้อ านวยการสายอาวโุส-องค์กรสมัพนัธ์  และสถาบัน Change Fusion โดย นายสุนิตย์ เชรษฐา (กลางซ้าย) ผู้อ านวยการ  

ประกาศผล 5 กิจการเพ่ือสงัคมดีเดน่ในงาน  
“โครงการพลังเปล่ียนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 6: สร้างธุรกิจแข็งแกร่งด้วยแรงบันดาลใจ พร้อมตอบโจทย์ปัญหาใกล้ตัว 

ภาพท่ี 2 

 

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 

 

ภาพท่ี 3 

 

นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อ านวยการสถาบัน Change Fusion  
องค์กรไม่แสวงผลก าไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  



   
 
ภาพท่ี 4 

 

นายสุนิตย์ เชรษฐา (ซ้าย) และ นางอุดมลักษณ์ โอฬาร (ขวา) 

ภาพท่ี 5 

 

กิจการ Relationflip  

ภาพท่ี 6 

 

กิจการ We Listen 

ภาพท่ี 7 

 

กิจการ TP Solution 

ภาพท่ี 8 

 

กิจการ The Guidelight 

ภาพท่ี 9 

 

กิจการ Yellow Hello 

 
### 

 
  



   
 

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผู้บกุเบิกด้านพลงังานชัน้แนวหน้าของเอเชีย ด าเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟา้ และพลงังานท่ี
เก่ียวเนื่องอย่างครบวงจร ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น และ
สหรัฐอเมริกา 
 
“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”  
บ้านปฯู เช่ือว่า “การเรียนรู้”  เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันา “คน”  ซึง่จะขบัเคลื่อนชมุชนและสงัคมให้พฒันาอย่างยัง่ยืนใน
ระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปฯู ในทกุประเทศ จึงมุ่งเน้นสนบัสนนุและสง่เสริมการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องให้กบัเยาวชน
และชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ทัง้ในและนอก
ห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพฒันาศกัยภาพและทกัษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกบั
คนอื่นๆ    
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ฮิลล์ แอนด์ นอลตนั สแตรทิจส์ี ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) 
วลยัสมร ผึง้น้อย   02.627.3501 ตอ่ 222 
wbheungnoi@hkstrategies.com 
พริมา ผู้พฒัน์   02.627.3501 ตอ่ 204 
pphoopat@hkstrategies.com 

อรสริิ วรยศ       02.694.6923 
ornsiri_v@banpu.co.th  
ดวงกมล สาลรัีตน์    02.694.6852 
duangkamol_s@banpu.co.th 
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