ข่าวประชาสัมพันธ์

23 พฤษภาคม 2565

บ้านปูเผย 7 ทีมผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ทผี่ ่านเข้ารอบ
โครงการ “Banpu Champions for Change” รุ่นที่ 11

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ผูน้ ำธุรกิจด้ำนพลังงำนที่หลำกหลำยในระดับนำนำชำติ ร่วมกับ สถาบัน
ChangeFusion เผยรำยชื่ อ 7 กิจ กำรเพื่อสัง คมที่ผ่ ำนเข้ำรอบ “โครงการพลั ง เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ สั ง คม
(Banpu Champions for Change) หรือ BC4C” รุ่นที่ 11 พร้อมรับทุนสนับสนุนเบือ้ งต้นรวม 560,000 บำท
เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนำกิจกำรตำมเป้ำหมำยเป็ นเวลำ 3 เดือน โดยในปี นีท้ งั้ 7 ทีมที่ผ่ำนเข้ำรอบล้วนเป็ น
คนรุ่นใหม่ท่ีมีควำมรู แ้ ละศักยภำพที่โดดเด่นในหลำกหลำยสำขำวิชำชีพและให้ควำมสนใจต่อกำรใช้แผนธุรกิจ
ที่ม่งุ สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในมิติต่ำงๆ อันสะท้อนออกมำจำกกำรนำเสนอประเด็น กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนอย่ำง
มีเอกลักษณ์
นายรัฐพล สุคันธี ผู้อานวยการสายอาวุโส - สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) กล่ำวว่ำ
“ตลอดระยะเวลำกว่ำทศวรรษของโครงกำรฯ บ้ำนปูได้เห็นควำมเปลี่ยนแปลงของกิจกำรเพื่อสังคมหรือ SE ใน
ไทย จำกจุดเริ่มต้นเมื่อ 10 กว่ำปี ท่ีแล้วที่กิจกำรเพื่อสังคมยังไม่เป็ นที่รูจ้ กั สู่ปัจจุบนั ที่คนในวงกว้ำง โดยเฉพำะ
เยำวชนคนรุ่นใหม่เริ่มมีควำมเข้ำใจและให้ควำมสนใจกันมำกขึน้ ซึ่งตลอดระยะเวลำของโครงกำรฯ เรำได้ให้
กำรสนับสนุน SE มำมำกกว่ำ 100 ทีม และสร้ำงผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในหลำกหลำยมิติ นับว่ำเป็ นสิ่งที่
น่ำภำคภูมิใจและเป็ นควำมสำเร็จของโครงกำรฯ ซึ่งในปี นี ้ เรำยังคงมุ่งเน้นไปที่เป้ำหมำยของกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนในกรอบสำกล (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งในด้ำนกำรสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ ด้ำน
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรมีสขุ ภำพและควำมเป็ นอยู่ท่ีดี บ้ำนปูม่งุ หวังว่ำ ควำมมุ่งมั่นของทัง้ 7 ทีมในปี นจี ้ ะเป็ น
แรงบันดำลใจให้กบั SE ไทยและคนรุน่ ต่อๆ ไปที่อยำกจะเข้ำมำทำกิจกำรเพื่อสังคมต่อไปในอนำคต”

สำหรับ 7 ทีมที่ผ่ำนเข้ำรอบในปี นี ้ เป็ นกิจกำรเพื่อสังคมที่ม่งุ พัฒนำและสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงให้สงั คมในมิติ
ต่ำงๆ ได้แก่
ด้านการพัฒนาอาชีพและชุมชน
• Green Diamond Phetchabun กิจกำรที่ช่วยเชื่อมโยงตลำดและพัฒนำองค์ควำมรู ใ้ นกำรผลิ ตเพื่อ
เพิ่มมูลค่ำของกำรเกษตรกรรมด้วยกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรียต์ ำมมำตรฐำนสำกล เพื่อให้
เกิดกำรยกระดับ อำชี พ ของเกษตรกรให้มี ควำมมั่น คง สร้ำงรำยได้อย่ ำงยั่ง ยืน ควบคู่กับกำรดูแ ล
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
• เครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนสร้ า งป่ าสร้ า งรายได้ จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน กิจ กำรที่ผนึกกำลัง สร้ำ ง
เครื อ ข่ ำ ยวิ ส ำหกิ จ ชุ ม ชนกว่ ำ 25 ชุ ม ชน เพื่ อ พัฒ นำสิ น ค้ำ และบริ ก ำรเชิ ง ท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด
แม่ ฮ่ อ งสอนให้มี ค วำมหลำกหลำยและมี คุณ ภำพมำกยิ่ ง ขึน้ ส่ง เสริม ให้ชุม ชนเกิ ด ควำมเข้ม แข็ง
สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ควบคู่ไปกับกำรดูแลสิ่งแวดล้อม
ด้านสุขภาพ
• PLAKOD ธุรกิจที่นำเอำกำรเล่นเกมมำผนวกรวมกับกิจกรรมกำยภำพบำบัดด้วยกำรพัฒนำจอยบังคับ
เกมให้กลำยเป็ นอุปกรณ์กำยภำพบำบัดที่ทำให้ผูเ้ ล่นได้เคลื่อนไหวร่ำงกำยไปพร้อมกับ รับควำมสนุก
อีกทัง้ ยังสำมำรถที่เชื่อมต่อกับเครื่องเกม (Video game-based rehabilitation) เพื่อเพิ่มแรงจูงใจและ
สร้ำงทัศนคติท่ีดีในกำรทำกำยภำพบำบัดในเด็ก รวมทั้งยังสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของครอบครัว เพื่อน
พี่นอ้ ง นักกำยภำพบำบัด ที่มำร่วมเล่นเกมไปพร้อมกัน
• ลูกทาได้ ธุรกิจที่ให้ควำมสำคัญกับพัฒนำกำรของเด็กให้เติบโตอย่ำงมีศักยภำพดีท่ีสุด ตำมช่วงวัย
เสมือนเป็ นผูช้ ่วยในกำรเลีย้ งลูกให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ คอยให้คำปรึกษำ แนะนำ ช่วยสังเกต
พัฒนำกำรของเด็กเพื่อที่จะสำมำรถลดปัญหำควำมล่ำช้ำของพัฒนำกำรที่อำจจะเกิดขึน้ ได้

ด้านสิ่งแวดล้อม
• Goodgrocer ธุรกิจแก้ไขปั ญหำผลผลิตทำงกำรเกษตรล้นตลำด รวมไปถึง ผลผลิตที่มีรูปลักษณ์ไ ม่
สวยงำมซึ่งผูบ้ ริโภคมักมองข้ำมและอำจโดนทิง้ ไว้ให้เน่ำเสียจนกลำยเป็ นขยะแม้จะเป็ นผลิตผลที่มี
คุณภำพก็ตำม ธุรกิจนีจ้ ะเข้ำมำช่วยจัดกำรและสร้ำงมูลค่ำกับผลผลิตเหล่ำนัน้ ส่งมอบให้แก่ผบู้ ริโภค
เพื่อลดปัญหำขยะเหลือทิง้ สร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดี ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงรำยได้ให้เกษตรกร
• SWOOP BUDDY แพลตฟอร์ม ร้ำ นค้ ำ เสื ้อ ผ้ ำ มื อ สองออนไลน์ ท่ี มี ร ะบบกำรแนะน ำสิ น ค้ ำ ที่
เฉพำะเจำะจงให้แก่ลูกค้ำรำยบุคคล (Personalized Online Thrift Store Platform) ส่ง เสริม การใช้
เสือ้ ผ้าที่ถกู ผลิตแล้วให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สดุ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเสือ้ ผ้าและขยะจานวนมหาศาลที่เป็ นเสือ้ ผ้าเก่าถูกทิง้
• Next Forest ธุรกิจที่ม่งุ ฟื ้ นฟูป่ำอย่ำงยั่งยืน เพื่อให้มีทุนสำหรับกำรดูแลพืน้ ที่ป่ำได้อย่ำงต่อเนื่องใน
หลำยพืน้ ที่ รวมทัง้ ออกแบบและวำงแผนเพื่อให้เจ้ำของพืน้ ที่และบุคคลทั่วไปได้รบั ประโยชน์จำกพืน้ ที่
ป่ ำฟื ้ นฟูในอนำคต
นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อานวยการสถาบัน ChangeFusion กล่ำวว่ำ “เรำได้เห็นควำมเปลี่ยนแปลงและกำร
เติบโตของ SE ในไทยที่ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง จนกลำยเป็ นเครือข่ำยกิจกำรเพื่อสัง คมที่มี ควำมแข็ง แกร่ง
เพิ่ม ขึน้ เรื่อยๆ โดยในทุกปี จ ะมี เ หล่ำบรรดำศิษย์เก่ำของโครงกำร BC4C กลับมำถ่ำยทอดวิช ำควำมรู แ้ ละ
ประสบกำรณ์จริงในกำรทำธุรกิจ ให้รุ่นน้องได้เรียนรู ้อย่ำงสม่ำเสมอ ผมหวังอย่ำงยิ่ง ว่ำ เรำจะสำมำรถร่วม
เสริมสร้ำงเครือข่ำย SE ในประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ และสร้ำงกำรของ SE ไทยไปได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน”
ทั้ง 7 ที ม ที่ ผ่ ำ นเข้ำ รอบจะได้เ ข้ำ ร่ ว มเวิ ร ์ค ช็ อ ปบ่ ม เพำะทัก ษะสุด เข้ม ข้น เรี ย นรู ้ก ำรวำงแผนกำรสื่ อ สำร
กำรสร้ำงผลกระทบเชิงบวกทำงสังคม กำรร่วมพัฒนำและทดสอบแผนกำรตลำดทัง้ ภำคทฤษฎีและกำรลงมือ
ทำธุรกิจจริงตลอดระยะเวลำ 3 เดือน ก่อนที่โครงกำรฯ จะคัดเลือกเพียง 3 ทีมชนะเลิศ โดยทีมชนะเลิศทัง้ หมด
จะได้รบั เงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติม รวมกว่ำ 750,000 บำท เพื่อนำไปสำนต่อกิจกำรเพื่อสังคมให้บรรลุเป้ำหมำย
มำลุน้ กันว่ำกิจกำรเพื่อสังคมทีมไหนจะสำมำรถปั้ นกิจกำรให้เติบโตไปพร้อมๆ กับสร้ำงผลกระทบเชิงบวกแก่
สังคมได้อย่ำงยั่งยืนและคว้ำชัยชนะไปในที่สดุ

ผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและการแข่งขันทีเ่ ข้มข้นของผู้เข้ารอบ 7 ทีมสุดท้ายในโครงการ
พลั ง เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ สั ง คม รุ่ น ที่ 11 หรื อ Banpu Champions For Change (BC4C#11) ได้ ที่
www.facebook.com/banpuchampions
ขวำ: นำยรัฐพล สุคนั ธี ผูอ้ ำนวยกำรสำยอำวุโส - สื่อสำร
องค์กร บริษัท บ้ำนปู จำกัด (มหำชน)
ซ้ำย: นำยสุนิตย์ เชรษฐำ ผูอ้ ำนวยกำรสถำบัน
ChangeFusion

7 กิจกำรเพื่อสังคมที่ผ่ำนเข้ำรอบ “โครงกำรพลัง
เปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change)
หรือ BC4C” รุน่ ที่ 11

###
เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปู
บริษัท บ้ำนปู จำกัด (มหำชน) เป็ นผูน้ ำด้ำนพลังงำนที่หลำกหลำยในระดับนำนำชำติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ
แหล่งพลังงำน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงำน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงำนใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย
สปป.ลำว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกำ และเวียดนำม
“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้ำนปูเชื่อว่ำ “กำรเรียนรู”้ เป็ นรำกฐำนสำคัญในกำรพัฒนำ “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พฒ
ั นำอย่ำงยั่งยืนในระยะ
ยำว โครงกำรซีเอสอำร์ของบ้ำนปูในทุกประเทศ จึงมุง่ เน้นสนับสนุนและส่งเสริมกำรเรียนรูอ้ ย่ำงต่อเนื่องให้กบั เยำวชนและ
ชุมชนในหลำกหลำยรูปแบบ ทัง้ กำรเรียนรูจ้ ำกประสบกำรณ์จริง กำรดำเนินชีวิตประจำวัน กำรเรียนรูท้ งั้ ในและนอกห้องเรียน
กำรฝึ กฝนเพื่อพัฒนำศักยภำพและทักษะชีวิต หรือกำรค้นคว้ำ เรียนรู ้ และค้นพบองค์ควำมรูด้ ว้ ยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อฝ่ ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
ดวงกมล สำลีรตั น์
061-446-6698
duangkamol_s@banpu.co.th
อภิญญำ ศิรมลพิวฒ
ั น์
086-393-2889
apinya_s@banpu.co.th

