
   

ข่าวประชาสัมพันธ ์             10 กันยายน 2563 

 
บ้านปูฯ เดินหน้าช่วยผู้ประกอบการสู้วิกฤติเศรษฐกิจ จัดกิจกรรม              

“UpImpact by Banpu Champions for Change - เติมพลังขับเคลื่อนธุรกิจเพือ่สังคม                      
ในยุค Never Normal” ผ่านสัมมนาออนไลนแ์ละเวิรค์ช็อปโดยกูรูตัวจริง 

 
บริษัท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) จับมือ ChangeFusion องคก์รไม่แสวงหาก าไรภายใตมู้ลนิธิบูรณะชนบท
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์สานต่อความมุ่งมั่นตลอด 10 ปี ในการสนบัสนุนกิจการเพื่อสงัคม
ปรับโจทย์กิจกรรมภายใต้โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” (Banpu Champions for Change: 
BC4C) จากผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ะบาดของโควิด-19 เป็นกิจกรรม “UpImpact by Banpu 

Champions for Change” ชวนผูป้ระกอบกิจการเพื่อสงัคม 20 ทีม มาร่วมเติมพลงัขับเคลื่อนธุรกิจในยุค 
Never Normal พร้อมกิจกรรมเวิร ์คช็อปเติมทักษะรอบด้านจากกูรูและผู้มีประสบการณ์ที่จะช่วยให้
ผูป้ระกอบการธุรกิจเพื่อสงัคมสามารถน าไปต่อยอดเพื่อสรา้งรายได ้ด าเนินธุรกิจใหอ้ยู่รอดอย่างยั่งยืน และ
สรา้งประโยชนเ์ชิงสังคมและเศรษฐกิจในวงกวา้ง รวมทั้งจัดกิจกรรมสัมมนาใหค้วามรูแ้ละแลกเปลี่ยน
ประสบการณต่์อเนื่องรวม 4 ครัง้ ส  าหรบั SE ผูป้ระกอบการขนาดกลางและเล็ก และประชาชนทั่วไป 
 
นางอุดมลักษณ ์โอฬาร ผูอ้  านวยการสายอาวโุส-สื่อสารองคก์ร บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) กล่าวว่า 
“บา้นปูฯ จัดกิจกรรมบ่มเพาะผูป้ระกอบการ SE ภายใตโ้ครงการพลงัเปลี่ยนแปลงเพื่อสงัคมต่อเนื่องมา
ตัง้แต่ปี 2554 เป็นความตัง้ใจของบา้นปฯู ที่จะใหก้ารสนบัสนุนผูป้ระกอบกิจการเพื่อสงัคม ซึ่งใชก้ลไกการ
บริหารจดัการที่ดีของภาคธุรกิจมาผนวกกบัแนวทางในการพฒันาชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้มใหดี้ขึน้ ซึ่ง
ในปีนีโ้ครงการเขา้สู่วาระครบรอบ 10 ปี แต่ดว้ยสถานการณโ์ควิด-19 ท าใหทุ้กคนตอ้งเวน้ระยะห่างทาง
สงัคม การจดัโครงการในรูปแบบเดิมจึงมีขอ้จ ากดั อย่างไรก็ตามวิกฤติโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างใหญ่หลวง รวมทั้งกลุ่ม SE ในไทยที่ในภาวะปกติก่อนโควิด-19 ก็มีความทา้ทายในการ
ด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตไดอ้ย่างต่อเนื่องอยู่แลว้ เราจึงสานต่อโครงการพลงัเปลี่ยนแปลงเพื่อสงัคมในปีนีด้ว้ย
การสนบัสนุน SE ที่ไดร้บัผลกระทบใหเ้ดินหนา้ต่อไปได ้เพื่อยงัประโยชนใ์หก้ับทัง้ชุมชน ผูบ้ริโภค และผูม้ี
ส่วนไดเ้สียของพวกเขา เราเชื่อว่ากิจการเพื่อสงัคมจะเป็นหนึ่งทางเลือกส าหรบัผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ในยคุ 
Never Normal ที่จะสรา้งความยั่งยืนใหก้ับระบบเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ขม้แข็ง
และหยัดยืนไดด้ว้ยตนเอง ในอีก 4 เดือนขา้งหน้านี ้บา้นปูฯ พรอ้มจับมือกับ ChangeFusion ขับเคลื่อน
กิจกรรมคู่ขนาน “UpImpact by Banpu Champions for Change” ทัง้การสง่มอบความรูแ้ละประสบการณ์



   

แก่ผูป้ระกอบการ SE และบุคคลทั่วไปที่สนใจ และยังเติมทักษะรอบดา้น เพื่อให้ผูป้ระกอบการ 20 ทีมที่
ไดร้บัคดัเลือก น าไปปรบัใชก้บักลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจของตนเองใหเ้ติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน” 
 
ส าหรบักิจกรรมแรก “UpImpact by Banpu Champions for Change” เปิดรบัสมคัรผูป้ระกอบกิจการเพื่อ
สงัคมทัง้หมด 20 ทีม ทัง้ที่เป็นศิษยเ์ก่าในโครงการ Banpu Champions for Change และผูป้ระกอบกิจการ
เพื่อสงัคมรายอ่ืนๆ มาเขา้รว่มเพิ่มเติมความรูเ้สรมิทกัษะทางธุรกิจผ่านเวิรค์ช็อปที่เขม้ขน้ที่ช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วม
โครงการสามารถน าไปปรบัใชก้ับธุรกิจของตนเองไดท้ันที รวมถึงการรบัค าแนะน าที่เป็นประโยชนจ์ากที่
ปรึกษา (Mentor) ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญด้านกิจการเพื่อสังคม ช่วยสรา้งการเปลี่ยนแปลงใหเ้กิดขึน้ สรา้ง
ผลกระทบเชิงบวกทั้งต่อธุรกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะที่กิจกรรมที่ 2 เป็นการจัดสัมมนา
ออนไลน ์(Webinar) 4 ครัง้ ส  าหรบัผูป้ระกอบการ SE และผูส้นใจทั่วไปเพื่อยกระดบัความรูท้ี่จ  าเป็นต่อการ
ประกอบธุรกิจเพื่อสงัคมในยุค Never Normal งานสมัมนาออนไลนค์รัง้แรกที่เกิดขึน้ในวันที่ 10 กนัยายน 
2563 เป็นการแบ่งปันความรูโ้ดยกรููและผูม้ีประสบการณใ์น 2 หวัขอ้หลกัคือ  

1. “จุดประกายการท าธุรกิจเพ่ือทางรอดที่ย่ังยืน” โดย 3 ผูเ้ชี่ยวชาญ ที่จะมาใหม้มุมองดา้นการ
ท ากิจการเพื่อสงัคมและองคค์วามรูใ้นการฟ้ืนฟธูุรกิจหลงัเผชิญวิกฤติโควิด-19 ไดแ้ก่  

• ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจา้หนา้ที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และนายกสมาคม
ธุรกิจเพื่อสงัคม (SE Thailand)  

• นางสาวธิษณา ธิติศักดิ์สกุล ผูร้่วมก่อตัง้และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร Noburo (โนบุ
โระ) Fintech Startup แพลตฟอรม์ออนไลน์ให้บริการสวัสดิการทางด้านการเงินและ
สินเชื่อแก่พนกังานบรษิัท และ 

• ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นแบรนดแ์ละการตลาด จากภาควิชาการตลาด 
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2. “เปล่ียนเพ่ือสู้ ปรับเพ่ือรอด ต่อยอด SE” โดย 3 เจา้ของกิจการเพื่อสงัคมที่มาร่วมแชรก์ลยทุธ์
ในการท าธุรกิจที่ช่วยพลิกวิกฤติใหเ้ป็นโอกาสจากสถานการณโ์ควิด-19 ไดแ้ก่  

• นายสมศักดิ์ บุญค า ผูก้่อตัง้ Local alike เจา้ของโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวยั่งยืนที่ช่วยสรา้ง
ความเขม้แข็งใหช้มุชน 

• นายอมรพล หุวะนันทน์ ผู้ก่อตั้ง moreloop สตารท์อัพที่ผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนดว้ยการน าเศษผา้เหลือใชจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมมาสรา้งมูลค่าเพิ่มพรอ้ม
ตอบโจทยก์ารดแูลสิ่งแวดลอ้ม และ 



   

• นายศานนท ์หวังสร้างบุญ ผูก้่อตัง้ Once Again Hostel บูติคโฮสเทลเพื่อชุมชน และ 
Locall แพลตฟอรม์ฟู้ดดิลิเวอรีที่ช่วยสรา้งรายไดใ้หก้บัรา้นคา้และคนในชมุชน 

 
จากนีไ้ป โครงการฯ ยังจะมีการสมัมนาออนไลนต่์อเนื่องอีก 3 ครัง้เพื่อเติมความรูแ้ละทักษะที่จ  าเป็นเพื่อ
เพิ่มศักยภาพใหก้ับผูป้ระกอบการธุรกิจเพื่อสงัคมและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจและตอ้งการประกอบ
ธุรกิจเพื่อสงัคม ทัง้ในเรื่องของการบริหารจดัการธุรกิจ การพฒันาตลาดอออนไลน ์การบริหารการเงินและ
การหาแหลง่เงินทนุ และเกรด็ความรูอี้กมากมายจากผูรู้แ้ละผูม้ีประสบการณ ์ 
 
ทัง้นี ้ผูส้นใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับโครงการ “UpImpact by Banpu Champions 
for Change” และเขา้ร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ที่จะเกิดขึน้อย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปีนีผ้่าน Facebook 
Live ที่เพจ Banpu Champions for Change (https://www.facebook.com/banpuchampions/) 

### 
 

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปฯู 
บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผูน้  าธุรกิจดา้นพลงังานแบบครบวงจรแหง่เอเชีย-แปซิฟิก ด าเนนิ 3 กลุ่มธุรกิจหลกั 
ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลงังาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุ่มธรุกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย 
อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวยีดนาม 
  
“พลังความรู้ คือพลังแหง่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” 
บา้นปฯู เชื่อว่า “การเรยีนรู”้ เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันา “คน” ซึ่งจะขบัเคล่ือนชมุชนและสงัคมใหพ้ฒันาอยา่งยั่งยืน
ในระยะยาว โครงการซีเอสอารข์องบา้นปฯู ในทกุประเทศ จงึมุง่เนน้สนบัสนนุและส่งเสรมิการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องใหก้บั
เยาวชนและชมุชนในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การเรียนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ การด าเนินชีวติประจ าวนั การเรยีนรูท้ัง้ใน
และนอกหอ้งเรียน การฝึกฝนเพื่อพฒันาศกัยภาพและทกัษะชวีิต หรือการคน้ควา้ เรยีนรู ้และคน้พบองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง
หรือรว่มกบัคนอื่นๆ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน)   
ดวงกมล สาลีรตัน ์  อีเมล duangkamol_s@banpu.co.th โทร 02-694-6852  มือถือ 061-446-6698  
พนินาท สทุธากาศ  อีเมล paninard_s@banpu.cp.th โทร 02-694-6646  มือถือ 086-846-8264 
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รูปประกอบ 
 

 

บา้นปฯู เดินหนา้ช่วยผูป้ระกอบการสูว้ิกฤติ
เศรษฐกิจ จดักิจกรรม “UpImpact by Banpu 
Champions for Change - เติมพลงัขบัเคลื่อน
ธุรกิจเพื่อสงัคมในยุค Never Normal” ผ่าน
สมัมนาออนไลนแ์ละเวิรค์ช็อปโดยกรููตวัจรงิ 

 

นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร ผูอ้  านวยการสายอาวโุส-
สื่อสารองคก์ร บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 

 
 
 


