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10 กันยายน 2563

บ้านปูฯ เดินหน้าช่วยผู้ประกอบการสู้วิกฤติเศรษฐกิจ จัดกิจกรรม
“UpImpact by Banpu Champions for Change - เติมพลังขับเคลื่อนธุรกิจเพือ่ สังคม
ในยุค Never Normal” ผ่านสัมมนาออนไลน์และเวิรค์ ช็อปโดยกูรูตัวจริง
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) จับมือ ChangeFusion องค์กรไม่แสวงหากาไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบท
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานต่อความมุ่งมั่นตลอด 10 ปี ในการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม
ปรับ โจทย์กิ จ กรรมภายใต้โ ครงการ “พลัง เปลี่ ย นแปลงเพื่อ สัง คม” (Banpu Champions for Change:
BC4C) จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ะบาดของโควิด-19 เป็ นกิจกรรม “UpImpact by Banpu
Champions for Change” ชวนผูป้ ระกอบกิจการเพื่อสังคม 20 ทีม มาร่วมเติมพลังขับเคลื่อนธุรกิจในยุค
Never Normal พร้อ มกิ จ กรรมเวิ ร ์ค ช็ อ ปเติ ม ทัก ษะรอบด้า นจากกูรู แ ละผู้มี ป ระสบการณ์ท่ี จ ะช่ ว ยให้
ผูป้ ระกอบการธุรกิจเพื่อสังคมสามารถนาไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ ดาเนินธุรกิจให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน และ
สร้างประโยชน์เชิงสังคมและเศรษฐกิจ ในวงกว้าง รวมทั้งจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู แ้ ละแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ต่อเนื่องรวม 4 ครัง้ สาหรับ SE ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและเล็ก และประชาชนทั่วไป
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผูอ้ านวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) กล่าวว่า
“บ้านปูฯ จัดกิจกรรมบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ SE ภายใต้โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมต่อเนื่องมา
ตัง้ แต่ปี 2554 เป็ นความตัง้ ใจของบ้านปูฯ ที่จะให้การสนับ สนุนผูป้ ระกอบกิจการเพื่อสังคม ซึ่งใช้กลไกการ
บริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจ มาผนวกกับแนวทางในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึน้ ซึ่ง
ในปี นีโ้ ครงการเข้าสู่วาระครบรอบ 10 ปี แต่ดว้ ยสถานการณ์โควิด-19 ทาให้ทุกคนต้องเว้นระยะห่างทาง
สังคม การจัดโครงการในรูปแบบเดิมจึงมีขอ้ จากัด อย่างไรก็ตามวิกฤติโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างใหญ่หลวง รวมทั้งกลุ่ม SE ในไทยที่ในภาวะปกติก่อนโควิด -19 ก็มีความท้าทายในการ
ดาเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว เราจึงสานต่อโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมในปี นีด้ ว้ ย
การสนับสนุน SE ที่ได้รบั ผลกระทบให้เดินหน้าต่อไปได้ เพื่อยังประโยชน์ให้กับทัง้ ชุมชน ผูบ้ ริโภค และผูม้ ี
ส่วนได้เสียของพวกเขา เราเชื่อว่ากิจการเพื่อสังคมจะเป็ นหนึ่งทางเลือกสาหรับผูป้ ระกอบการรุ่นใหม่ ในยุค
Never Normal ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากให้เข้ม แข็ง
และหยัดยืนได้ดว้ ยตนเอง ในอีก 4 เดือนข้างหน้านี ้ บ้านปูฯ พร้อมจับมือกับ ChangeFusion ขับเคลื่อน
กิจกรรมคู่ขนาน “UpImpact by Banpu Champions for Change” ทัง้ การส่งมอบความรูแ้ ละประสบการณ์

แก่ผูป้ ระกอบการ SE และบุคคลทั่วไปที่สนใจ และยังเติมทักษะรอบด้าน เพื่อให้ผูป้ ระกอบการ 20 ทีมที่
ได้รบั คัดเลือก นาไปปรับใช้กบั กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของตนเองให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน”
สาหรับกิจกรรมแรก “UpImpact by Banpu Champions for Change” เปิ ดรับสมัครผูป้ ระกอบกิจการเพื่อ
สังคมทัง้ หมด 20 ทีม ทัง้ ที่เป็ นศิษย์เก่าในโครงการ Banpu Champions for Change และผูป้ ระกอบกิจการ
เพื่อสังคมรายอื่นๆ มาเข้าร่วมเพิ่มเติมความรูเ้ สริมทักษะทางธุรกิจผ่านเวิรค์ ช็อปที่เข้มข้นที่ช่วยให้ผเู้ ข้าร่วม
โครงการสามารถนาไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้ทันที รวมถึงการรับคาแนะนาที่เป็ นประโยชน์จากที่
ปรึกษา (Mentor) ซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกิจ การเพื่อสัง คม ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึน้ สร้าง
ผลกระทบเชิ ง บวกทั้ง ต่อธุ รกิจ และสัง คมอย่างเป็ นรู ปธรรม ในขณะที่กิจ กรรมที่ 2 เป็ นการจัดสัม มนา
ออนไลน์ (Webinar) 4 ครัง้ สาหรับผูป้ ระกอบการ SE และผูส้ นใจทั่วไปเพื่อยกระดับความรูท้ ่จี าเป็ นต่อการ
ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมในยุค Never Normal งานสัมมนาออนไลน์ครัง้ แรกที่เกิดขึน้ ในวันที่ 10 กันยายน
2563 เป็ นการแบ่งปันความรูโ้ ดยกูรูและผูม้ ีประสบการณ์ใน 2 หัวข้อหลักคือ
1. “จุดประกายการทาธุรกิจเพื่อทางรอดที่ย่ังยืน” โดย 3 ผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่จะมาให้มมุ มองด้านการ
ทากิจการเพื่อสังคมและองค์ความรูใ้ นการฟื ้ นฟูธุรกิจหลังเผชิญวิกฤติโควิด-19 ได้แก่
• ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และนายกสมาคม
ธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)
• นางสาวธิษณา ธิติศักดิ์สกุล ผูร้ ่วมก่อตัง้ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Noburo (โนบุ
โระ) Fintech Startup แพลตฟอร์ม ออนไลน์ใ ห้บ ริก ารสวัส ดิ ก ารทางด้า นการเงิ น และ
สินเชื่อแก่พนักงานบริษัท และ
• ดร.เอกก์ ภทรธนกุ ล ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแบรนด์และการตลาด จากภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. “เปลี่ยนเพื่อสู้ ปรับเพื่อรอด ต่อยอด SE” โดย 3 เจ้าของกิจการเพื่อสังคมที่มาร่วมแชร์กลยุทธ์
ในการทาธุรกิจที่ช่วยพลิกวิกฤติให้เป็ นโอกาสจากสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่
• นายสมศักดิ์ บุญคา ผูก้ ่อตัง้ Local alike เจ้าของโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวยั่งยืนที่ ช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชมุ ชน
• นายอมรพล หุ ว ะนั น ทน์ ผู้ก่ อ ตั้ง moreloop สตาร์ท อัพ ที่ ผ ลัก ดัน แนวคิ ด เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยการนาเศษผ้า เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มพร้อม
ตอบโจทย์การดูแลสิ่งแวดล้อม และ

• นายศานนท์ หวังสร้างบุญ ผูก้ ่อตัง้ Once Again Hostel บูติคโฮสเทลเพื่อชุมชน และ
Locall แพลตฟอร์มฟู้ดดิลิเวอรีท่ชี ่วยสร้างรายได้ให้กบั ร้านค้าและคนในชุมชน
จากนีไ้ ป โครงการฯ ยังจะมีการสัมมนาออนไลน์ต่อเนื่องอีก 3 ครัง้ เพื่อเติมความรู แ้ ละทักษะที่จาเป็ นเพื่อ
เพิ่มศักยภาพให้กับผูป้ ระกอบการธุรกิจเพื่อสังคมและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจและต้องการประกอบ
ธุรกิจเพื่อสังคม ทัง้ ในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาตลาดอออนไลน์ การบริหารการเงินและ
การหาแหล่งเงินทุน และเกร็ดความรูอ้ ีกมากมายจากผูร้ ูแ้ ละผูม้ ีประสบการณ์
ทัง้ นี ้ ผูส้ นใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “UpImpact by Banpu Champions
for Change” และเข้าร่วมฟั งสัมมนาออนไลน์ท่ีจะเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องจนถึง ปลายปี นีผ้ ่าน Facebook
Live ที่เพจ Banpu Champions for Change (https://www.facebook.com/banpuchampions/)
###
เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) เป็ นผูน้ าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดาเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก
ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย
อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู”้ เป็ นรากฐานสาคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พฒ
ั นาอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุง่ เน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องให้กบั
เยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทัง้ การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง การดาเนินชีวติ ประจาวัน การเรียนรูท้ งั้ ใน
และนอกห้องเรียน การฝึ กฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู ้ และค้นพบองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
หรือร่วมกับคนอื่นๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อ ฝ่ ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จากัด )มหาชน(
ดวงกมล สาลีรตั น์
อีเมล duangkamol_s@banpu.co.th โทร 02-694-6852 มือถือ 061-446-6698
พนินาท สุทธากาศ
อีเมล paninard_s@banpu.cp.th โทร 02-694-6646 มือถือ 086-846-8264

รู ปประกอบ
บ้านปูฯ เดินหน้าช่วยผูป้ ระกอบการสูว้ ิกฤติ
เศรษฐกิจ จัดกิจกรรม “UpImpact by Banpu
Champions for Change - เติมพลังขับเคลื่อน
ธุรกิจเพื่อสังคมในยุค Never Normal” ผ่าน
สัมมนาออนไลน์และเวิรค์ ช็อปโดยกูรูตวั จริง

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผูอ้ านวยการสายอาวุโสสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

