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บ้านปูเสริมศักยภาพกิจการเพือ่สังคมให้โตแล้ว โตได้อีก!  
เผย 6 กิจการทีผ่่านเข้ารอบ BC4C#11 Acceleration program  

 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผูน้  ำธุรกิจดำ้นพลงังำนที่หลำกหลำยในระดับนำนำชำติ ร่วมกับสถาบัน 
ChangeFusion เผยรำยชื่อ 6 กิจกำรเพื่อสังคมที่ผ่ำนเข้ำรอบ “โครงการพลังเปล่ียนแปลงเพ่ือสังคม 
(Banpu Champions for Change) หรือ BC4C” รุ่นที่ 11 ในกระบวนการพัฒนาความพร้อมของกิจการ
ในระยะขยายผล (Acceleration program) โดย 6 กิจกำรที่ผ่ำนเขำ้รอบลว้นเป็นกิจกำรที่เติบโตและสรำ้ง
ผลกระทบเชิงบวกในสงัคมเป็นวงกวำ้ง มีศักยภำพที่สำมำรถเติมเต็มใหพ้รอ้มขยำยกิจกำรไปสู่กำรเติบโตที่
มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนำคต   
 
นายรัฐพล สุคันธี ผู้อ านวยการสายอาวุโส – ส่ือสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่ำวว่ำ 
“กำรจดักิจกรรมกระบวนกำรพฒันำควำมพรอ้มของกิจกำรในระยะขยำยผล หรือ Acceleration program ในปี
แรกของโครงกำรฯ ไดร้บัผลตอบรบัที่ดี หลำยกิจกำรที่มำน ำเสนอยงัจ ำเป็นที่จะตอ้งไดร้บักำรสนับสนุนในอีก
หลำยๆ ดำ้น เพื่อสรำ้งกำรเติบโตในขัน้ต่อไป โดยเฉพำะกำรประสำนพลงัควำมรว่มมือในเครือข่ำย SE ควำมรู้
จำกผูท้รงคณุวฒุิในสำขำที่ตอบโจทยก์บัประเด็นของกิจกำรต่ำงๆ รวมถึงกำรใหค้วำมช่วยเหลือในเชิงเทคนิค
และประสบกำรณใ์นแบบที่จ  ำเพำะและเหมำะสมกับแต่ละกิจกำร พรอ้มสรำ้งโอกำสในกำรพบเจอกับองคก์ร
หรือกลุ่มนักลงทุนที่จะสนับสนุนกิจกำรเหล่ำนีต่้อไป เรำเชื่อว่ำหำกเรำสำมำรถท ำใหก้ิจกำรเพื่อสงัคมขยำย
ธุรกิจจนเติบโตอย่ำงแข็งแกรง่ได ้กำรสรำ้งผลกระทบเชิงบวกใหก้บัสงัคมก็จะยิ่งขยำยผลเป็นวงกวำ้งขึน้ดว้ย” 
 
ส ำหรบั 6 กิจกำรที่ผ่ำนเขำ้รอบ เป็นกิจกำรเพื่อสงัคมที่เดินหนำ้สรำ้งกำรเปลี่ยนแปลงใหส้งัคมในหลำกหลำย
มิติ ไดแ้ก่ 
 
moreloop 
ธุรกิจที่มุ่งมั่นสรำ้งเศรษฐกิจหมนุเวียน (circular economy) ดว้ยกำรสรำ้งมลูค่ำเพิ่มใหก้บัผำ้เหลือใชค้ณุภำพ
ดีที่เป็นส่วนเกินจำกกระบวนกำรผลิตในอุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เกิดเป็นแพลตฟอรม์ฝำกขำยผำ้
สว่นเกินจำกโรงงำนน ำไปอปัไซเคิลเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ที่ช่วยแกปั้ญหำสิ่งแวดลอ้มในระยะยำว 
 



 

a-chieve 
ธุรกิจเพื่อสงัคมที่พฒันำระบบนิเวศของกำรแนะแนวกำรศึกษำไทยเพื่อช่วยใหเ้ยำวชนไทยทุกคนเลือกเสน้ทำง
กำรศึกษำและอำชีพที่เหมำะสมกับตนเองได้ สู่กำรพัฒนำแพลตฟอรม์ที่ท ำให้เยำวชนเหล่ำนั้นออกแบบ
เสน้ทำงชีวิตและดแูลใจของตนเองได ้พรอ้มมีแพลตฟอรม์ที่สนบัสนนุครูแนะแนวไทยใหม้ีกระบวนกำรสอนและ
เครื่องมือไปพฒันำสอนในโรงเรียนต่อได ้
 
YoungHappy  
กิจกำรที่มุ่งเสริมแนวคิดเรื่องกำรเรียนรูต้ลอดชีวิตและกำรมีส่วนร่วมทำงสงัคมสู่กำรมีสุขภำวะที่ดีในกลุ่มผู้
เกษียณอำยุ ผ่ำนกำรสรำ้งคอมมนูิตีท้ี่สรำ้งควำมสขุ และกิจกรรมที่ท ำใหผู้ส้งูอำยุรูส้ึกสนุก มองเห็นถึงคุณค่ำ
ในตวัเอง และพึ่งพำตวัเองได ้
 
Buddy Homecare 
กิจกำรที่มุ่งแกปั้ญหำสงัคม 2 ดำ้นพรอ้มกนั ดว้ยกำรพฒันำศกัยภำพของเยำวชนชนเผ่ำที่ยำกจนผ่ำนกำรให้
ทุนอบรมหลกัสูตรกำรดูแลผูส้งูอำยุ และจำ้งงำนเยำวชนเหล่ำนัน้เป็นพนักงำนดูแลผูสู้งอำยุแบบมืออำชีพใน
รำคำที่เขำ้ถึงไดแ้ก่ผูส้งูอำยทุี่ประสบปัญหำขำดคนดแูล  
 
Noburo 
กิจกำรฟินเทคสตำรท์อัพที่เป็นแพลตฟอรม์สวัสดิกำรแก้หนีพ้นักงำน ท ำงำนร่วมกับนำยจ้ำงร่วมพัฒนำ
คุณภำพชีวิตให้กลุ่มแรงงำนที่มีปัญหำหนี ้สินผ่ำนหลัก  "ควำมรู้คู่ทุน" โดยใช้เทคโนโลยีและกลไกเกมส์ 
(Gamification) ในกำรออกแบบกำรเรียนรู ้ช่วยพนักงำนมีควำมรูแ้ละบริหำรจัดกำรกำรเงินของตนได้  และ
เขำ้ถึงสินเชื่อที่เป็นธรรม จนสำมำรปลดหนีท้ัง้ในระบบและนอกระบบไดจ้รงิ และมีเงินเก็บออมในระยะยำว 
 
Ooca  
กิจกำรที่บุกเบิกวงกำรสุขภำพจิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์ที่ให้บริกำรใหค้ ำปรึกษำ
สขุภำพจิตผ่ำนวิดีโอคอลกบันกัจิตวิทยำแบบมืออำชีพ ผ่ำนแอปพลิเคชนัพรอ้มใชง้ำนบน iOS และ Android 
 
นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อ านวยการสถาบัน ChangeFusion กล่ำวว่ำ “ตลอดระยะเวลำกว่ำ 10 ปีของ
โครงกำร BC4C ที่เรำไดร้่วมท ำงำนกบับำ้นป ูจะเห็นว่ำระบบนิเวศของ SE ในไทยค่อยๆ เติบโตและแข็งแกร่ง
มำกขึน้ทกุปี กำรจดักิจกรรมส ำหรบักิจกำรในระยะขยำยผลครัง้นีจ้ึงเป็นกำรเติมเต็มในส่วนที่ยงัเป็นช่องว่ำงซึ่ง



 

ขำดหำยไป เพื่อให ้SE มีศกัยภำพที่พรอ้มจะเติบโตมำกยิ่งขึน้ แมบ้ำงกิจกำรจะเติบโตและสำมำรถเดินไปต่อ
ดว้ยตนเองได ้แต่กำรที่เรำเขำ้ไปสนับสนุนจะยิ่งเสริมหรือเร่งสปีดให ้SE พัฒนำและสรำ้งผลกระทบเชิงบวก
กลบัคืนสูส่งัคมอย่ำงต่อเนื่องไดม้ำกยิ่งขึน้”  
 
หลงัจำกนีท้ัง้ 6 กิจกำรจะไดเ้สริมศักยภำพร่วมกับทีมผูเ้ชี่ยวชำญในกำรวิเครำะหก์ำรด ำเนินงำนและพัฒนำ
ขอ้มลูของกิจกำร (Business profile) รวมถึงรบัค ำแนะน ำเพื่อกำรปรบัปรุงแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่จ  ำเป็นต่อ
กำรพัฒนำองคก์รตำมควำมเหมำะสมกับกิจกำรนัน้ๆ ก่อนพบปะกับนักลงทุนหรือผูส้นับสนุนที่ สอดคลอ้งกบั
อุตสำหกรรมหรือประเด็นของแต่ละกิจกำร เพื่อใหเ้กิดโอกำสกำรระดมทุน กำรหำพันธมิตร หรือกำรร่วมมือ
ต่อไป 
 
ผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและการพัฒนาแผนธุรกิจสุดเข้มข้นของผู้เข้ารอบทัง้ 6 กิจการ
จากโครงการพลังเปล่ียนแปลงเพ่ือสังคม รุ่นที ่11 หรือ Banpu Champions For Change (BC4C#11) 
ได้ที ่www.facebook.com/banpuchampions 

 
### 

 
เกี่ยวกับ บมจ. บ้านป ู
บรษิัท บำ้นป ูจ ำกดั (มหำชน) เป็นผูน้  ำดำ้นพลงังำนท่ีหลำกหลำยในระดบันำนำชำติ ด ำเนิน 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุม่
ธุรกิจแหล่งพลงังำน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังำน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังำนใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน 
ออสเตรเลีย สปป.ลำว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิำ และเวียดนำม 
 
“พลังความรู้ คือพลังแหง่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” 
บำ้นปเูชื่อว่ำ “กำรเรียนรู”้ เป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรพฒันำ “คน” ซึ่งจะขบัเคล่ือนชมุชนและสงัคมใหพ้ฒันำอยำ่งยั่งยืนในระยะ
ยำว โครงกำรซีเอสอำรข์องบำ้นปใูนทกุประเทศ จึงมุง่เนน้สนบัสนนุและส่งเสรมิกำรเรียนรูอ้ยำ่งตอ่เนื่องใหก้บัเยำวชนและ
ชมุชนในหลำกหลำยรูปแบบ ทัง้กำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณจ์รงิ กำรด ำเนินชวีิตประจ ำวนั กำรเรียนรูท้ัง้ในและนอกหอ้งเรียน 
กำรฝึกฝนเพื่อพฒันำศกัยภำพและทกัษะชวีิต หรือกำรคน้ควำ้ เรยีนรู ้และคน้พบองคค์วำมรูด้ว้ยตนเองหรือรว่มกบัคนอื่นๆ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายสื่อสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
ดวงกมล สำลีรตัน ์     061-446-6698 duangkamol_s@banpu.co.th 
พนินำท สทุธำกำศ  086-846-8264 paninard_s@banpu.co.th 
 
 

http://www.facebook.com/banpuchampions
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ภาพประกอบข่าว 
 

ภาพ ค าอธิบายภาพ 

 

คณุรฐัพล สคุนัธี  
ผูอ้  ำนวยกำรสำยอำวโุส – ส่ือสำรองคก์ร บรษิัท บำ้นป ู
จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

คณุสนุิตย ์เชรษฐำ  
ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั ChangeFusion  

 

ภำพบรรยำกำศกำรน ำเสนอธุรกจิต่อคณะกรรมกำร 

 


