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บ้านปูเสริมศักยภาพกิจการเพือ่ สังคมให้โตแล้ว โตได้อีก!
เผย 6 กิจการทีผ่ ่านเข้ารอบ BC4C#11 Acceleration program
บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ผูน้ ำธุรกิจด้ำนพลังงำนที่หลำกหลำยในระดับนำนำชำติ ร่วมกับ สถาบัน
ChangeFusion เผยรำยชื่ อ 6 กิ จ กำรเพื่ อ สัง คมที่ ผ่ำ นเข้ำ รอบ “โครงการพลั ง เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ สั ง คม
(Banpu Champions for Change) หรือ BC4C” รุ่นที่ 11 ในกระบวนการพัฒนาความพร้อมของกิจการ
ในระยะขยายผล (Acceleration program) โดย 6 กิจกำรที่ผ่ำนเข้ำรอบล้วนเป็ นกิจกำรที่เติบโตและสร้ำง
ผลกระทบเชิงบวกในสังคมเป็ นวงกว้ำง มีศักยภำพที่ สำมำรถเติมเต็มให้พร้อมขยำยกิจกำรไปสู่กำรเติบโตที่
มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนำคต
นายรัฐพล สุคันธี ผู้อานวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) กล่ำวว่ำ
“กำรจัดกิจกรรมกระบวนกำรพัฒนำควำมพร้อมของกิจกำรในระยะขยำยผล หรือ Acceleration program ในปี
แรกของโครงกำรฯ ได้รบั ผลตอบรับที่ดี หลำยกิจกำรที่มำนำเสนอยังจำเป็ นที่จะต้องได้รบั กำรสนับสนุนในอีก
หลำยๆ ด้ำน เพื่อสร้ำงกำรเติบโตในขัน้ ต่อไป โดยเฉพำะกำรประสำนพลังควำมร่วมมือในเครือข่ำย SE ควำมรู ้
จำกผูท้ รงคุณวุฒิในสำขำที่ตอบโจทย์กบั ประเด็นของกิจกำรต่ำงๆ รวมถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือในเชิงเทคนิค
และประสบกำรณ์ในแบบที่จำเพำะและเหมำะสมกับแต่ละกิจกำร พร้อมสร้ำงโอกำสในกำรพบเจอกับองค์กร
หรือกลุ่มนักลงทุนที่จะสนับสนุนกิจกำรเหล่ำนีต้ ่อไป เรำเชื่อว่ำหำกเรำสำมำรถทำให้กิจกำรเพื่อสังคมขยำย
ธุรกิจจนเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งได้ กำรสร้ำงผลกระทบเชิงบวกให้กบั สังคมก็จะยิ่งขยำยผลเป็ นวงกว้ำงขึน้ ด้วย”
สำหรับ 6 กิจกำรที่ผ่ำนเข้ำรอบ เป็ นกิจกำรเพื่อสังคมที่เดินหน้ำสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงให้สงั คมในหลำกหลำย
มิติ ได้แก่
moreloop
ธุรกิจที่ม่งุ มั่นสร้ำงเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ด้วยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบั ผ้ำเหลือใช้คณ
ุ ภำพ
ดีท่ีเป็ นส่วนเกินจำกกระบวนกำรผลิตในอุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เกิดเป็ นแพลตฟอร์มฝำกขำยผ้ำ
ส่วนเกินจำกโรงงำนนำไปอัปไซเคิลเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีช่วยแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมในระยะยำว

a-chieve
ธุรกิจเพื่อสังคมที่พฒ
ั นำระบบนิเวศของกำรแนะแนวกำรศึกษำไทยเพื่อช่วยให้เยำวชนไทยทุกคนเลือกเส้นทำง
กำรศึกษำและอำชี พ ที่เ หมำะสมกับตนเองได้ สู่กำรพัฒ นำแพลตฟอร์ม ที่ทำให้เยำวชนเหล่ำนั้นออกแบบ
เส้นทำงชีวิตและดูแลใจของตนเองได้ พร้อมมีแพลตฟอร์มที่สนับสนุนครูแนะแนวไทยให้มีกระบวนกำรสอนและ
เครื่องมือไปพัฒนำสอนในโรงเรียนต่อได้
YoungHappy
กิจกำรที่ม่งุ เสริมแนวคิดเรื่องกำรเรียนรู ต้ ลอดชีวิตและกำรมีส่วนร่ว มทำงสังคมสู่กำรมีสุขภำวะที่ดีในกลุ่มผู้
เกษี ยณอำยุ ผ่ำนกำรสร้ำงคอมมูนิตีท้ ่ีสร้ำงควำมสุข และกิจกรรมที่ทำให้ผสู้ งู อำยุรูส้ ึกสนุก มองเห็นถึงคุณค่ำ
ในตัวเอง และพึ่งพำตัวเองได้
Buddy Homecare
กิจกำรที่ม่งุ แก้ปัญหำสังคม 2 ด้ำนพร้อมกัน ด้วยกำรพัฒนำศักยภำพของเยำวชนชนเผ่ำที่ยำกจนผ่ำนกำรให้
ทุนอบรมหลักสูตรกำรดูแลผูส้ งู อำยุ และจ้ำงงำนเยำวชนเหล่ำนัน้ เป็ นพนักงำนดูแลผูส้ ูงอำยุแบบมืออำชีพใน
รำคำที่เข้ำถึงได้แก่ผสู้ งู อำยุท่ปี ระสบปัญหำขำดคนดูแล
Noburo
กิจ กำรฟิ นเทคสตำร์ทอัพ ที่เ ป็ น แพลตฟอร์ม สวัส ดิก ำรแก้หนีพ้ นักงำน ทำงำนร่วมกับนำยจ้ำงร่วมพัฒ นำ
คุณ ภำพชี วิ ต ให้ก ลุ่ม แรงงำนที่ มี ปั ญ หำหนี ้สิ น ผ่ ำ นหลัก "ควำมรู ้คู่ทุน " โดยใช้เ ทคโนโลยี แ ละกลไกเกมส์
(Gamification) ในกำรออกแบบกำรเรียนรู ้ ช่วยพนักงำนมีควำมรู แ้ ละบริหำรจัดกำรกำรเงินของตนได้ และ
เข้ำถึงสินเชื่อที่เป็ นธรรม จนสำมำรปลดหนีท้ งั้ ในระบบและนอกระบบได้จริง และมีเงินเก็บออมในระยะยำว
Ooca
กิจ กำรที่บุกเบิกวงกำรสุขภำพจิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง เป็ นแพลตฟอร์ม ที่ให้บริกำรให้คำปรึกษำ
สุขภำพจิตผ่ำนวิดีโอคอลกับนักจิตวิทยำแบบมืออำชีพ ผ่ำนแอปพลิเคชันพร้อมใช้งำนบน iOS และ Android
นายสุ นิ ต ย์ เชรษฐา ผู้ อ านวยการสถาบั น ChangeFusion กล่ำวว่ำ “ตลอดระยะเวลำกว่ำ 10 ปี ของ
โครงกำร BC4C ที่เรำได้ร่วมทำงำนกับบ้ำนปู จะเห็นว่ำระบบนิเวศของ SE ในไทยค่อยๆ เติบโตและแข็งแกร่ง
มำกขึน้ ทุกปี กำรจัดกิจกรรมสำหรับกิจกำรในระยะขยำยผลครัง้ นีจ้ ึงเป็ นกำรเติมเต็มในส่วนที่ยงั เป็ นช่องว่ำงซึ่ง

ขำดหำยไป เพื่อให้ SE มีศกั ยภำพที่พร้อมจะเติบโตมำกยิ่งขึน้ แม้บำงกิจกำรจะเติบโตและสำมำรถเดินไปต่อ
ด้วยตนเองได้ แต่กำรที่เรำเข้ำไปสนับสนุนจะยิ่งเสริมหรือเร่งสปี ดให้ SE พัฒนำและสร้ำงผลกระทบเชิงบวก
กลับคืนสูส่ งั คมอย่ำงต่อเนื่องได้มำกยิ่งขึน้ ”
หลังจำกนีท้ งั้ 6 กิจกำรจะได้เสริมศักยภำพร่วมกับทีมผูเ้ ชี่ยวชำญในกำรวิเครำะห์กำรดำเนินงำนและพัฒนำ
ข้อมูลของกิจกำร (Business profile) รวมถึงรับคำแนะนำเพื่อกำรปรับปรุงแนวทำงกำรดำเนินงำนที่จำเป็ นต่อ
กำรพัฒนำองค์กรตำมควำมเหมำะสมกับกิจกำรนัน้ ๆ ก่อนพบปะกับนักลงทุนหรือผูส้ นับสนุนที่ สอดคล้องกับ
อุตสำหกรรมหรือประเด็นของแต่ละกิจกำร เพื่อให้เกิดโอกำสกำรระดมทุน กำรหำพันธมิตร หรือกำรร่วมมือ
ต่อไป
ผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและการพัฒนาแผนธุรกิจสุดเข้มข้นของผู้เข้ารอบทัง้ 6 กิจการ
จากโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม รุ่นที่ 11 หรือ Banpu Champions For Change (BC4C#11)
ได้ที่ www.facebook.com/banpuchampions
###
เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปู
บริษัท บ้ำนปู จำกัด (มหำชน) เป็ นผูน้ ำด้ำนพลังงำนที่หลำกหลำยในระดับนำนำชำติ ดำเนิน 3 กลุม่ ธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุม่
ธุรกิจแหล่งพลังงำน 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
พนินำท สุทธำกำศ
086-846-8264 paninard_s@banpu.co.th
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จำกัด (มหำชน)

คุณสุนิตย์ เชรษฐำ
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