
 
 

ข่าวประชาสัมพนัธ ์                                      22 ตุลาคม 2562 
           

กลับมาอีกคร้ัง! งาน Impact Day 2019 งานแฟรด์้านกจิการเพือ่สังคม 
บ้านปูฯ พร้อมประกาศ 5 กิจการเพื่อสังคมดีเด่น และจัดเตม็กิจกรรมมากมาย 

 

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 9 หรือ Banpu Champions for Change (BC4C #9) โดย 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผูน้  ำธุรกิจดำ้นพลงังำนแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิกท่ีมุ่งมั่นพฒันำสงัคมอย่ำง
ยั่ งยืน และ สถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลก าไร  เชิญชวนผู้ท่ีสนใจสนับสนุนกิจกำรท่ีมุ่งสรำ้ง
ผลกระทบเชิงบวกแก่สงัคม ร่วมลุน้ 5 กิจกำรดีเด่นของโครงกำรฯ ประจ ำปี 2562 เรียนรูเ้พ่ิมเติมเก่ียวกบักิจกำรเพ่ือ
สงัคม พูดคุยกับคนมีแพชชั่นในกำรแกปั้ญหำสงัคมและสิ่งแวดลอ้มเหมือนๆ กัน ชมแฟชั่นโชวย์กระดบังำนครำฟท ์
(craft) ไทย ชอ้ปสินคำ้และบริกำรจำกกิจกำรเพ่ือสงัคมทั่วประเทศ พรอ้มร่วมโหวตกิจกำรเพ่ือสงัคมท่ีโดนใจคณุได้ท่ี
งำน “Impact Day 2019: สนามของคนสร้างสรรค ์ต่อเตมิพลัง เปลี่ยนแปลงสังคม” ในวนัจนัทรท่ี์ 4 พฤศจิกำยน 
2562 ณ โซน Eden ชัน้ 1 ศูนยก์ำรคำ้ เซ็นทรลัเวิลด ์ตัง้แต่เวลำ 10.00 น. เป็นตน้ไป พิเศษ! ส  ำหรบัผูท่ี้ลงทะเบียน
ลว่งหนำ้ 200 ท่ำนแรกเท่ำนัน้ รบัเลยทนัที Voucher แทนเงินสดมลูคำ่ 200 บำทเพ่ือซือ้สินคำ้และบริกำรภำยในงำน 

 
โดยงำนแฟรด์ำ้นกิจกำรเพ่ือสังคม Impact Day 2019 ไดด้  ำเนินกำรจัดต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 เพ่ือสนับสนุน

กิจกำรเพ่ือสงัคมในโครงกำรฯ และกิจกำรเพ่ือสงัคมในเครือข่ำยจำกทั่วประเทศ ใหม้ีพืน้ท่ีในกำรแนะน ำกิจกำรและ
จ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรแก่บคุคลทั่วไปท่ีสนใจ ขณะเดียวกนั ก็เพ่ือสรำ้งควำมตระหนกัรูใ้หแ้ก่ประชำชนท่ีสนใจใหไ้ด้
มีโอกำสศกึษำหำควำมรูด้ำ้นกิจกำรเพ่ือสงัคมจำกผูม้ีประสบกำรณต์รง ซึง่ในปีนี ้บำ้นปฯู และ Change Fusion ไดจ้ดั
เตม็กิจกรรมไฮไลทเ์ดด็ๆ ไวเ้พียบ! ไมว่ำ่จะเป็น  

 การประกาศผล 5 กจิการเพือ่สังคมดเีด่นจาก โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพือ่สังคม ปีที ่9 

 Market for Change ตลาดนัดแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมของคนรุ่นใหม่และรักษ์โลก ท่ี
รวบรวมสินคำ้และบริกำรจำก 24 กิจกำรเพ่ือสงัคมทั่วประเทศ  

 เวิรค์ชอปจากกจิการเพือ่สังคมมากมาย ไมว่ำ่จะเป็น 
o วิธีกำรนุ่งผำ้ซิ่นหลำกหลำยสไตล ์โดย อัตลักษณ ์
o ศิลปะกำรชงชำตำมแบบฉบบัของชำวปกำเกอะญอ โดย Heaven on Earth 
o วิธีกำรเขียนเทียนลงผำ้เพ่ือผลติผำ้บำติกตำมวิถีของชำวมง้ โดย Craft de Quarr* 

 



 
 

 กิจกรรม SE.School Consultation เตรียมควำมพร้อมส ำหรับผู้ท่ีมีควำมสนใจ ให้รู ้ลึก รู ้จริง
เก่ียวกบักิจกำรเพ่ือสงัคม* 

*กิจกรรม Workshop by Social Enterprises และกิจกรรม SE.school Consultation ส ำหรบัผูล้งทะเบียนลว่งหนำ้เทำ่นัน้ 

 รบัชม Ethical Craft Fashion Show 2019 แฟช่ันโชวย์กระดับงานคราฟทไ์ทยจากกิจการเพื่อ
สังคมของโครงการฯ ภำยใตธี้ม Could Thai crafts be high fashion? 

 เรียนรูเ้คล็ดลับในกำรด ำเนินกิจกำรอย่ำงยั่ งยืน ในช่วง Talk & Share “เคล็ดลับสู่ล้าน สร้าง 

Impact ให้สังคมอย่างยั่งยืน” กบักิจกำรเพ่ือสงัคมช่ือดงัไดแ้ก่ Moreloop, Toolmorrow และ Flow 
Folk 

 Mini Concert ของนกัรอ้งหนุ่มสดุฮอต นนท ์ธนนท ์ฟังแลว้คณุจะรูว้ำ่อะไร “มีผลตอ่หวัใจ” 

 รว่มโหวต “SE นีม้ีดโีดนใจ” ภำยในงำน และทำง Facebook page ของโครงกำรฯ 
 

ผูท่ี้สนใจสำมำรถลงทะเบียนล่วงหนำ้เพ่ือรบั Voucher มูลค่ำ 200 บำทไดฟ้รี ท่ี http://bit.ly/359LU60 และ
ติดตำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมและขอ้มลูข่ำวสำรเก่ียวกบักิจกรรมไดท่ี้ https://www.facebook.com/banpuchampions  
 
รูปภาพเพิ่มเติม 

 
โปสเตอรร์ำยละเอียดงำน Impact Day 2019: สนำมของคนสรำ้งสรรค ์ตอ่เติมพลงั เปลีย่นแปลงสงัคม 

 
เก่ียวกับ บมจ. บ้านปูฯ 
บรษัิท บำ้นป ูจ ำกดั (มหำชน) เป็นผูน้  ำธุรกิจดำ้นพลงังำนแบบครบวงจรแหง่เอเชีย-แปซิฟิก ด  ำเนินธุรกิจใน 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุม่ธุรกิจแหลง่
พลงังำน กลุม่ธุรกิจผลิตพลงังำน และกลุม่ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังำนใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลำว มองโกเลีย สิงคโปร ์
ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิำ และเวียดนำม  
 
“พลังความรู้ คือพลังแหง่การเปล่ียนแปลงและพัฒนา”  
บำ้นปฯู เชื่อว่ำ “กำรเรียนรู”้ เป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรพฒันำ “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชมุชนและสงัคมใหพ้ฒันำอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว โครงกำรซี
เอสอำรข์องบำ้นปฯู ในทกุประเทศ จึงมุ่งเนน้สนับสนนุและส่งเสริมกำรเรียนรูอ้ย่ำงตอ่เน่ืองใหก้ับเยำวชนและชมุชนในหลำกหลำยรูปแบบ ทั้ งกำร
เรียนรูจ้ำกประสบกำรณจ์ริง กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั กำรเรียนรูท้ัง้ในและนอกห้องเรียน กำรฝึกฝนเพื่อพฒันำศกัยภำพและทกัษะชีวิต หรือกำร
คน้ควำ้ เรยีนรู ้และคน้พบองคค์วำมรูด้ว้ยตนเองหรอืรว่มกบัคนอ่ืนๆ   
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http://bit.ly/359LU60
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ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ทีป่รึกษาประชาสัมพันธ ์ฮิลล ์แอนด ์นอลตัน สแตรทจิีส ์ ฝ่ายส่ือสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
ปรติต ์กำศยปนนัทน ์ 02.627.3501 ตอ่ 129 
pkasayapanunth@hkstrategies.com 
รสธร อกัษรำนเุครำะห ์02.627.3501 ตอ่ 204 
raksharanugraha@hkstrategies.com  

อรสิร ิวรยศ     02.694.6923  
ornsiri_v@banpu.co.th   
พนินำท สทุธำกำศ     02.694.6646 
paninard_s@banpu.co.th 
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