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บ้านปูเปิดรับสมัคร "พลังเปล่ียนแปลงเพ่ือสังคม" รุ่น 11  
พร้อมต่อยอดกิจกรรมภายใต้แนวทางผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE  

 
 “อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงทีย่ั่งยืนใช่หรือไม่ 

ย่ืนแผนธุรกิจเพ่ือสังคมของคณุมาทีโ่ครงการ BC4C ภายในวันที ่10 เม.ย. 65 

แล้วมาร่วมพัฒนา ค้นหาสูตรแห่งความส าเร็จ และคว้าโอกาสเติบโตไปกับเรากนัเลย!” 

 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ สานต่อ
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาสงัคมอย่างยั่งยืน ภายใตค้วามร่วมมือกับ ChangeFusion องคก์รไม่แสวงผล
ก าไรภายใตม้ลูนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์เปิดโครงการบ่มเพาะและสนบัสนนุ
ผูป้ระกอบกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ “โครงการพลังเปล่ียนแปลงเพ่ือสังคม (Banpu Champions for 
Change) หรือ BC4C” รุ่นที่ 11 เพื่อเฟ้นหาผูป้ระกอบการหนา้ใหม่ทัง้แบบรายบุคคลหรือรวมกลุ่มไม่เกิน 
4 คน อายุระหว่าง 20-35 ปี จากทั่วประเทศ โดยเปิดรบัสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 10 เมษายนนี้ ผูท้ี่สนใจ
สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ เฟซบุ๊ก Banpu Champions for Change 
 
นายรัฐพล สุคันธี ผู้อ านวยการสายอาวุโส-ส่ือสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 
“ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาของโครงการ Banpu Champions for Change (BC4C) ที่ไดบุ้กเบิกและ
บ่มเพาะเหลา่กิจการเพื่อสงัคม (Social Enterprise: SE) มาอย่างต่อเนื่อง เราตัง้ขอ้สงัเกตว่ากิจการเหล่านี ้
จะประสบความส าเร็จไดอ้ย่างยืนยาวนัน้ ตอ้งอาศยัทัง้เรื่องของทกัษะความรูท้ี่น าไปปรบัใชก้บัการด าเนิน
กิจการจริงท่ามกลางปัจจัยทา้ทายต่างๆ เครือข่ายที่จะช่วยเหลือเกือ้กูลกัน ตลอดจนเงินทุนส าหรบัด ารง
กิจการและขยายสเกลต่อไป ดังนั้น ในปี 2565 นี ้ภารกิจของบา้นปูและ Change Fusion จึงไม่ใช่เพียง
ด าเนินโครงการ BC4C ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 แต่จะเริ่มต่อยอดการเติบโตของ SE ที่มีศักยภาพในไทยใหไ้ด้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ อนัจะน าไปสู่การสรา้งผลกระทบเชิงบวกต่อสงัคมไดอ้ย่างแทจ้ริง ซึ่งสอดคลอ้งกบั
นโยบายการพฒันาที่ยั่งยืนและการสรา้งการเติบโตตามหลกัความยั่งยืน (ESG principles) ของบา้นป ูโดย
การผนึกเครือข่าย ขยายพลงัผูป้ระกอบกิจการเพื่อสงัคมใหไ้ดร้บัทักษะความรู ้เงินทุน และการไดเ้รียนรู้
จากประสบการณข์องรุ่นพี่รวมไปถึงเหล่าบรรดาผูท้รงคณุวฒุิและผูเ้ชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกิจ เราเชื่อว่า
องคป์ระกอบเหล่านีจ้ะท าให้พวกเขาสามารถต่อยอดไอเดีย สรา้งกิจการเพื่อสังคมใหเ้ติบโต ตลอดจน
กระทั่งสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างยั่งยืนพรอ้มไปกบัการสรา้งคณุประโยชนใ์หแ้ก่สงัคมในระยะยาวต่อไป” 
 
 
 



   

 
ส าหรบัโครงการ BC4C รุ่นที่ 11 นี ้บา้นปูพรอ้มด าเนินโครงการฯ ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ที่ผนวก
เอาเทคโนโลยีการสื่อสารแบบออนไลนม์าใชใ้นกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมรวมกลุม่เพื่อใหเ้ขา้กบัยคุ
สมัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด นอกจากการมอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อการตัง้ตน้กิจการแลว้ 
โครงการฯ ยงัมุ่งเนน้การปลกูฝังและสง่เสรมิแนวความคิดการท าธุรกิจแบบผูป้ระกอบการ การพฒันาทกัษะ
ทางธุรกิจการสรา้งและวดัผลกระทบทางสงัคม และการน าความรูท้ี่ไดร้บัไปทดลองลงมือท าจริง ตลอดจน
การรบัค าปรกึษาโดย Mentor และโอกาสในการเขา้ร่วมกิจกรรมการสรา้งเครือข่าย SE โดยผูป้ระกอบการ
เครือข่ายกิจการเพื่อสงัคมที่เป็นผลิตผลจากโครงการฯ ทัง้ 10 รุ่น ที่รวมกลุ่มกนัอย่างแน่นแฟ้นและเขม้แข็ง 
และพร้อมกลับมาส่งต่อความรู้ สร้างประสบการณ์ และร่วมหาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจเพื่อ ให้
ผู ้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ เติบโตไปด้วยกัน นอกจากนี ้เพื่อเป็นการน าเสนอช่องทางการเรียนรูด้้านการ
ประกอบกิจการแก่สงัคมในวงกวา้ง ยงัไดน้ าเสนอเว็บไซต ์SE School แพลตฟอรม์การเรียนรูอ้อนไลน์ของ
โครงการฯ ที่เปรียบเสมือนคลงัความรูข้องเหล่าบรรดาผูป้ระกอบกิจการเพื่อสงัคม เพื่อใหก้ลุ่มคนรุ่นใหม่ที่
สนใจเขา้ร่วมโครงการฯ และประชาชนทั่วไปไดเ้รียนรูแ้ละเขา้ใจกระบวนการด าเนินงานของกิจการเพื่อ
สงัคมมากยิ่งขึน้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความตัง้ใจของโครงการฯ ที่จะสรา้งคลงัความรูแ้ละระบบนิเวศที่เอือ้ต่อ
การเติบโตของกิจการเพื่อสงัคม เพื่อสรา้งสงัคมคณุภาพไปดว้ยกนั  
 
 
โครงการ BC4C รุน่ที่ 11 จะคดัเลือกผูส้มคัรในรอบแรกทัง้หมด 40 ทมีเขา้สูก่ารสมัภาษณก์บัคณะกรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุิและคดัเหลือ 15 ทีมในรอบที่ 2 ที่จะไดเ้ขา้ร่วมเวิรค์ช็อปการพฒันาแนวคิดรูปแบบธุรกิจและ
พฒันาทกัษะการน าเสนอแผนธุรกิจ ก่อนจะเขา้สู่การคดัเลือกในรอบที่ 3 ผ่านการเสนอแผนธุรกิจ ซึ่งทีมที่
ผ่านการคัดเลือกในรอบนีท้ัง้ 7 ทีมจะไดร้บัเงินสนับสนุนทีมละ 80,000 บาทเพื่อเริ่มตน้พัฒนาธุรกิจและ
ทดสอบตลาดจริง โดย 3 ทีมที่โดดเด่นในเชิงธุรกิจและการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้ดีที่สุด จะได้รับ
คดัเลือกเพื่อรบัทนุสนบัสนนุใหด้ าเนินกิจการต่อเนื่องในระยะยาวอีกทีมละ 250,000 บาท รวมทนุสนบัสนุน
ตลอดโครงการฯ มลูค่ากว่า 1.3 ลา้นบาท 
 



   

 
 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทีเ่ฟซบุ๊ก www.facebook.com/banpuchampions 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนีถึ้ง 10 เมษายน 2565 
ดาวนโ์หลดใบสมัครที ่http://bit.ly/BC4C10 
สอบถามเพ่ิมเติมที ่โทร. 087-075-4815 หรือ banpuchampions@gmail.com 

### 
เกี่ยวกับ บมจ. บ้านป ู
บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผูน้  าดา้นพลงังานท่ีหลากหลายในระดบันานาชาติ ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่ม
ธุรกิจแหล่งพลงังาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน 
ออสเตรเลีย สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม  
 
“พลังความรู้ คือพลังแหง่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” 
บา้นปเูชื่อว่า “การเรียนรู”้ เป็นรากฐานส าคัญในการพฒันา “คน” ซึ่งจะขบัเคล่ือนชมุชนและสงัคมใหพ้ฒันาอยา่งยั่งยืนใน
ระยะยาว โครงการซเีอสอารข์องบา้นปใูนทกุประเทศ จงึมุ่งเนน้สนบัสนนุและส่งเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องใหก้บั
เยาวชนและชมุชนในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การเรียนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ การด าเนินชีวติประจ าวนั การเรยีนรูท้ัง้ใน
และนอกหอ้งเรียน การฝึกฝนเพื่อพฒันาศกัยภาพและทกัษะชวีิต หรือการคน้ควา้ เรยีนรู ้และคน้พบองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง
หรือรว่มกบัคนอื่นๆ  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายส่ือสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
ดวงกมล สาลีรตัน ์      061-446-6698 duangkamol_s@banpu.co.th 
อภิญญา ศิรมลพิวฒัน ์ 086-393-2889 apinya_s@banpu.co.th 
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