
                                                                                                                                        
 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์                                                                                                21 พฤศจิกายน 2565 

 

บ้านปูจัด Impact Day ขยายโอกาส สร้างตลาดให้กิจการเพือ่สังคม 

ส่งเสริม SE Ecosystem ไทยเข้มแข็ง 

 

• บ้านปู เผย 3 ทีมผู้ชนะโครงการพลังเปล่ียนแปลงเพ่ือสังคม ปีที่ 11 “Green Diamond 

Phetchabun - The Next Forest - Swoop Buddy”  

• น าทมี SE ระยะขยายผล เสวนาชีท้างเร่งการเติบโต สร้างผลกระทบเชิงบวกวงกว้าง    

 

18 พฤศจิกายน 2565 - บริษัท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) ผูน้  าดา้นพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ 

รว่มกบั สถาบนั ChangeFusion จดังาน “2022 Impact Day: Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลงั 

SE” ภายใตโ้ครงการพลงัเปลี่ยนแปลงเพื่อสงัคม ปีที่ 11 (Banpu Champions for Change: BC4C) เพื่อขยาย

ตลาด และสรา้งโอกาสใหผู้ป้ระกอบกิจการเพื่อสงัคมไดพ้บกับผูบ้ริโภคตัวจริง หวังเป็นเวทีช่วยต่อยอดพลัง

ความคิดของผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ เพื่อสรา้งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม รวมถึง

เชื่อมโยงพนัธมิตรทางธุรกิจ สู่เป้าหมายในการสรา้งระบบนิเวศกิจการเพื่อสงัคม (SE Ecosystem) ของไทยที่

ยั่งยืน พรอ้มเผย 3 ทีมผูช้นะโครงการฯ รุ่นที่ 11 ไดแ้ก่ Green Diamond Phetchabun, The Next Forest และ 

Swoop Buddy ทัง้นี ้กิจกรรมดงักลา่วจดัขึน้ที่สามย่านมิตรทาวน ์เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  

 

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อ านวยการสายอาวุโส-ส่ือสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 

“ตลอดระยะเวลากว่า 11 ปี ที่บา้นปูและ ChangeFusion จัดโครงการ BC4C เราไดส้นับสนุนคนรุ่นใหม่ให้

พัฒนากิจการเพื่อสังคมรวมแล้วกว่า 100 กิจการ ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ Mentor Matching จากผู้มี

ประสบการณท์ี่มาช่วยเสรมิความรูด้า้นการพฒันาแผนธุรกิจและโมเดลการแกไ้ขปัญหาสงัคมใหม้ีความชัดเจน

มากยิ่งขึน้ ซึ่งในทุกกิจกรรมเราได้สอดแทรกแนวทาง ESG (Environment, Social, Governance) ให้กับ

ผูป้ระกอบการเพื่อน าไปสรา้งการเติบโตที่ยั่งยืน โดยปีนีเ้ป็นปีแรกที่เราไดเ้พิ่มกิจกรรม Acceleration Program 



                                                                                                                                        
 

ส าหรบัส่งเสริม SE ที่โตอยู่แลว้ใหเ้ดินหนา้ต่อไปได้ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญมากและเป็นสิ่งที่ SE ในประเทศเรายัง

ต้องการการสนับสนุน การจัดงาน Impact Day ในวันนี ้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยสร้างโอกาสให้

ผูป้ระกอบการไดพ้บผูบ้ริโภคตวัจรงิ เป็นจดุรวมคนในวงการ SE และเราหวงัว่าจะเป็นสว่นหนึ่งในการช่วยสรา้ง

ระบบนิเวศ SE ไทยใหเ้ติบโตขึน้” 

 

ทัง้นี ้ภายในงานไดป้ระกาศผลกิจการเพื่อสงัคมที่ไดร้บัรางวัลชนะเลิศ 3 กิจการ ภายใตโ้ครงการ BC4C รุ่นที่ 

11 ซึ่งจะไดร้บัเงินรางวลัจากบา้นปเูพื่อไปต่อยอดธุรกิจทีมละ 250,000 บาท ดงันี ้

 

 

1. Green Diamond Phetchabun กิจการที่ช่วยเชื่อมโยงตลาดและพัฒนาองค์ความรูใ้นการผลิต

เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร ด้วยกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตาม

มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับอาชีพของเกษตรกรใหม้ีความมั่นคง สรา้งรายไดอ้ย่างยั่งยืนควบคู่

กบัการดแูลสิ่งแวดลอ้มในชมุชน 

2. The Next Forest ผูใ้หบ้รกิารเป็นที่ปรกึษา ด าเนินการ รวมถึงวดัผลการปลกูและฟ้ืนฟปู่าดว้ยองค์

ความรูท้างวิทยาศาสตรช์ีวภาพที่มุ่งฟ้ืนฟูป่าอย่างยั่งยืน เพื่อใหม้ีทุนส าหรบัการดูแลพืน้ที่ป่าได้

อย่างต่อเนื่องในหลายพืน้ที่ รวมทัง้ออกแบบและวางแผนเพื่อใหเ้จา้ของพืน้ที่และบุคคลทั่วไปไดร้บั

ประโยชนจ์ากพืน้ที่ป่าฟ้ืนฟใูนอนาคต 

3. Swoop Buddy แพลตฟอร์มร้านค้าเสื ้อผ้ามือสองออนไลน์ที่มี ระบบการแนะน าสินค้าที่

เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ลูกคา้รายบุคคล ส่งเสริมการใชเ้สือ้ผา้ที่ถูกผลิตแลว้ใหม้ีอายุการใช้งานที่

ยาวนานที่สดุ สรา้งเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) และลดปัญหาสิ่งแวดลอ้มจากการ

ผลิตเสือ้ผา้และขยะจ านวนมหาศาลที่เป็นเสือ้ผา้เก่าถกูทิง้ 

 

ดา้น นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อ านวยการสถาบัน ChangeFusion กล่าวว่า “โครงการ BC4C เห็นว่าการ

สนบัสนุนใหเ้กิดระบบนิเวศ SE ที่แข็งแกร่งนัน้มีสว่นส าคญัและเอือ้ต่อการเติบโตของกิจการเพื่อสงัคม สิ่งที่เรา



                                                                                                                                        
 

อยากขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจคือ การดึง SE เขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อเป็นอีกแรงขับ

เคลื่อนที่ท าใหธุ้รกิจเพื่อสงัคมสามารถเติบโตขึน้ และช่วยปรบัระบบนิเวศของ SE ในภาพรวมได ้นอกจากนี ้

โครงการ BC4C ยังเดินหน้าพัฒนา SE.school (Social Enterprise School) ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์ออนไลน์ที่

รวบรวมองคค์วามรูด้า้นกิจการเพื่อสงัคมในหลากหลายดา้น อาทิ การเตรียมตวัในการประกอบการกิจการเพื่อ

สังคม การบริหารจัดการ การเงิน การวัดผลทางสังคมและสิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้  ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการฯ และ

ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เขา้มาเรียนรูเ้พื่อต่อยอดธุรกิจ ร่วมสรา้งการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิงบวกที่

ยิ่งใหญ่ต่อสงัคมต่อไป” 

 

ภายในงาน 2022 Impact Day ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจจ านวนมาก ทัง้การเสวนาพิเศษในหัวขอ้ “Maximize 

the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลงั SE” การแสดงและแฟชั่นโชวพ์ิเศษจาก SE ในคอนเซ็ปต ์“UNIVERSAL 

FASHION - The  Impact of Unlimited Possibilities” ที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านเสือ้ผ้าที่ไม่ตั้งกฎเกณฑ์ของผู้

สวมใส่ รวมถึงสะทอ้นความหลากหลายผ่านตวันายแบบและนางแบบ เพื่อบอกเล่าถึงความงดงามของมนุษย ์

พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนมุมมองทางกิจการเพื่อสังคมกับ “คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ” รองผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร หนึ่งในนกัเคลื่อนไหวเพื่อสงัคมและผูป้ระกอบการ SE ในหวัขอ้ “โอกาสการขยายผลกิจการ

เพื่อสงัคมสู่ระดับเมือง ต่อยอด SE ไทยใหแ้ข็งแกร่ง” รวมถึงเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ลือกสนับสนุนสินคา้

และบรกิารจากกิจการเพื่อสงัคมกว่า 20 รา้นคา้ ใน “Maximize the Market” ตลาดสินคา้และบรกิารคณุภาพที่

ผนึกเครือข่ายจากเหลา่ผูป้ระกอบการเพื่อสงัคม  

ส าหรบัรายละเอียดเพิ่มเติมและข่าวสารเก่ียวกบัโครงการพลงัเปลี่ยนแปลงเพื่อสงัคม สามารถติดตามไดท้าง 

www.facebook.com/banpuchampions  

### 
 

เกี่ยวกับ บ้านป ู

http://www.facebook.com/banpuchampions


                                                                                                                                        
 

บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผูน้  าดา้นพลงังานท่ีหลากหลายในระดบันานาชาติ ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจ

แหล่งพลงังาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย 

สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม  

 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายส่ือสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 

กมลวรรณ เจียมอดุม / 02-694-6994 / kamolwan_c@banpu.co.th 

วนิดา ตรีปัญญากลุ / 02-694-6974 / wanida_t@banpu.co.th 
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