
 

  

  

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 4 กุมภาพนัธ์ 2562 
 

บ้านปูฯ ยกระดับโครงการ “พลังเปล่ียนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 9  
ขยายโอกาสและขยายเครือข่ายผู้ประกอบการกจิการเพื่อสังคมไฟแรงจากทั่วประเทศ  

เน้นเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพิ่มบทเรียนตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้น  
 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น ำธุรกิจด้ำนพลงังำนแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ท่ีมุ่งมัน่พฒันำ
สงัคมอย่ำงยัง่ยืน และ สถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลก ำไรภำยใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เดินหน้ำ โครงการ “พลังเปล่ียนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่  9 หรือ 
“Banpu Champions for Change 9 (BC4C) โดยกิจกรรมไฮไลท์ในปีนีเ้น้นขยำยโอกำส น ำองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรท ำกิจกำรเพ่ือสงัคมไปยงัผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศมำกขึน้ นอกจำกนีย้งัเปิด
โอกำสให้บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้เก่ียวกับกิจกำรเพ่ือสังคมผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ SE School (Social 
Enterprise School) ซึ่งในปีนีจ้ะมีกำรเพิ่มบทเรียนบทใหม่ๆ ใน  SE School อันจะเป็นประโยชน์ในกำร
สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกิจกำรเพ่ือสงัคมมำกยิ่งขึน้ 
 
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส - องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
กลำ่ววำ่ “บ้ำนปฯู เช่ือวำ่ปัจจบุนัมีผู้ประกอบกำรไทยรุ่นใหม่อีกมำกท่ีอยำกพฒันำกิจกำรเพ่ือสงัคมของตน
ทัง้ด้ำนธุรกิจและสร้ำงกำรเปล่ียนแปลงเชิงบวกแก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนัน้ บ้ำนปูฯ และ 
Change Fusion จงึเดนิหน้ำสนบัสนนุและตอ่ยอดกิจกรรมในโครงกำรฯ อยำ่งตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 9 โดยเรำยงั
เห็นควำมส ำคัญของกำรใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในกำรหำควำมรู้ จึงได้พัฒนำและสร้ำงสรรค์
บทเรียนใหม่ๆ ใน SE School อย่ำงต่อเน่ือง ยิ่งไปกว่ำนัน้ด้วยควำมพร้อมของบ้ำนปฯู ทัง้ด้ำนทรัพยำกร
มนษุย์ เงินทนุ รวมถึงเครือข่ำยผู้ประกอบกำรภำยใต้โครงกำรฯ ท่ีเข้มแข็ง เรำจึงน ำร่องกิจกรรมลงพืน้ท่ีใน
จงัหวดัอดุรธำนี เชียงใหม่ และสงขลำ เพ่ือส่งตอ่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรประกอบกิจกำรเพ่ือสงัคมในวงกว้ำง
และขยำยเครือข่ำยกิจกำรเพ่ือสังคมให้ครอบคลุมคนรุ่นใหม่จำกทั่วประเทศมำกขึน้  นอกจำกนี ้
ผู้ประกอบกำรภำยใต้โครงกำรฯ จะมีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปจำกทัง้ผู้ เช่ียวชำญและผู้ ให้ค ำปรึกษำ
จำกหลำกหลำยสำขำ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบ้ำนปูฯ ท่ีว่ำ พลังความรู้ คือ พลังแห่งการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนา”    
 
 
 



 
ทัง้นี ้ผลวิจยัของโครงกำรฯ พบว่ำอตัรำกำรอยู่รอดของกิจกำรเพ่ือสงัคมท่ีเข้ำร่วมกบัโครงกำรฯ เพิ่มสงูขึน้
กว่ำ 50% เม่ือเทียบกับอตัรำกำรอยู่รอดของกิจกำรเพ่ือสงัคมทัง้หมดในประเทศไทยอยู่ท่ีประมำณ 10% 
เน่ืองจำกผู้ประกอบกำรกิจกำรเพ่ือสงัคมท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ จะได้รับค ำปรึกษำ เข้ำร่วมเวิร์คช็อป และ 
เทรนนิ่งกบัผู้ เช่ียวชำญหลำกหลำยสำขำ รวมไปถึงรุ่นพ่ี BC4C ทัง้ 8 รุ่นท่ีผำ่นมำ ทัง้ในเร่ืองกำรพฒันำแผน
ธุรกิจ กำรตลำด กำรบริหำรทำงกำรเงิน กำรวดัผลทำงสงัคม อีกทัง้ยงัมีเครือข่ำยผู้ประกอบกำรกิจกำรเพ่ือ
สงัคมในระหว่ำงร่วมกิจกรรมในโครงกำรฯ ท่ีจะสำมำรถช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงธุรกิจ รวมทัง้ต่อ
ยอดให้กิจกำรเตบิโตอยำ่งยัง่ยืนตอ่ไป 
 
โครงกำร BC4C#9 พร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ อำยุระหว่ำง 20-35 ปี จำกทั่วประเทศ ทัง้
ประเภทรำยบคุคล หรือรวมกลุ่มไม่เกิน 4 คน สำมำรถส่งแผนธุรกิจ เพ่ือเข้ำร่วมแข่งขนัชิงทนุสนบัสนนุเพ่ือ
ต่อยอดกำรด ำเนินกิจกำรต่อในระยะยำว รวมมูลค่ำทุนสนบัสนุนตลอดทัง้โครงกำรฯ กว่ำ 2 ล้ำนบำทได้
ตัง้แตว่นันี ้ถึง 7 เมษำยน 2562  
 
ผู้สนใจ สำมำรถดรูำยละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ีเฟซบุ๊ค www.facebook.com/banpuchampions  
 
เปิดรับสมัคร: 25 มกราคม - 7 เมษายน 2562 
ดาวน์โหลดใบสมัครที่: https://bit.ly/2iZBAbe  

สอบถามเพิ่มเตมิ: โทร.087-075-4815 อีเมล์ banpuchampions@gmail.com  
 
ภาพประกอบ 
ภาพท่ี 1 นำงอดุมลกัษณ์ โอฬำร ผู้อ ำนวยกำรสำยอำวโุส-องค์กรสมัพนัธ์บริษัท บ้ำนป ูจ ำกดั (มหำชน) 

 
 

http://www.facebook.com/banpuchampions
https://bit.ly/2iZBAbe?fbclid=IwAR2GaMiqlQThZS-HfXzy-4MF9kK_tu1f2Q2JRRYdGIwkvOiKBWTIbA9YhNk
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ภาพท่ี 2 ภำพประชำสมัพนัธ์โครงกำรพลงัเปล่ียนแปลงเพ่ือสงัคมปีท่ี 9 (Banpu Champions for Change 9) 

# # # 
 

เก่ียวกับ บมจ. บ้านปูฯ 
บริษัท บ้ำนป ูจ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้น ำธุรกิจด้ำนพลงังำนแบบครบวงจรแหง่เอเชีย-แปซฟิิก ด ำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ได้แก่ ธุรกิจ
แหล่งพลงังำน ธุรกิจผลิตพลงังำน และธุรกิจเทคโนโลยีพลงังำนใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลำว 
มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกำ และเวียดนำม  
 
“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนา”  
บ้ำนปฯู เช่ือว่ำ “กำรเรียนรู้” เป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรพฒันำ “คน” ซึง่จะขบัเคล่ือนชุมชนและสงัคมให้พฒันำอย่ำงยัง่ยืนในระยะ
ยำว โครงกำรซีเอสอำร์ของบ้ำนปฯู ในทกุประเทศ จึงมุ่งเน้นสนบัสนนุและส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ืองให้กบัเยำวชนและชุมชน
ในหลำกหลำยรูปแบบ ทัง้กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั กำรเรียนรู้ทัง้ในและนอกห้องเรียน กำรฝึกฝน
เพ่ือพฒันำศกัยภำพและทกัษะชีวติ หรือกำรค้นคว้ำ เรียนรู้ และค้นพบองค์ควำมรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกบัคนอ่ืนๆ   

### 
 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ กรุณาติดต่อ 
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ฮลิล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทจิีส์ ฝ่ายส่ือสารองค์กร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
วลยัสมร ผึง้น้อย   02.627.3501 ตอ่ 222 
wbheungnoi@hkstrategies.com  
ปริตต์ กำศยปนนัทน์  02.627.3501 ตอ่ 129 
pkasayapanunth@hkstrategies.com 
รสธร อกัษรำนเุครำะห์ 02.627.3501 ตอ่ 204 
raksharanugraha@hkstrategies.com  

อรสิริ วรยศ     02.694.6923  
ornsiri_v@banpu.co.th   
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