ั
ึ ษาดูงาน ด้านกิจการเพือ
การศก
่ สงคม
ณ สหราชอาณาจ ักร
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ั
บริตช
ิ เคานซิล ขอเชิญผูป
้ ระกอบการทางสงคมและผู
ส
้ นใจทว่ ั ไป เข้าร่วมศึกษาดูงาน
ั
ด้านกิจการเพือ
่ สงคม ณ สหราชอาณาจ ักร
จากสถานการณ์ปัญหาสังคมและสิง่ แวดล ้อมในปั จจุบันทัง้ ในระดับประเทศหรือในระดับโลกทีท
่ วีความรุนแรงขึน
้ อย่าง
ต่อเนื่อง อาจกล่าวได ้ว่าส่วนหนึ่งเป็ นผลพวงจากบริบทการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีม
่ ุ่งเน ้นถึงการแสวงหากาไรสูงสุด
โดยมิได ้คานึงถึงผลกระทบด ้านสังคมและสิง่ แวดล ้อมทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ตามมา และหากหน่วยธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ ยังดาเนินการ
ต่อไปในบริบทเดิม ปั ญหาก็จะเพิม
่ พูนความรุนแรงมากขึน
้ เรือ
่ ยๆ
อย่างไรก็ตาม หากมีการปรับองศาความคิดหรือการจุดประกายให ้ผู ้ประกอบการเดิมหรือรายใหม่ ให ้หันมามุ่งพิจารณา
และตระหนั กถึงความสาคัญของต ้นทุนทางสังคมและสิง่ แวดล ้อมมากขึน
้ โดยนาประเด็นปั ญหานั น
้ ๆ มาเป็ นตัวตัง้ ในการเริม
่
ดาเนินธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ มุ่งสร ้างให ้เกิดการสร ้างสมดุล ใหม่ระหว่างการได ้รั บผลตอบแทนทางธุรกิจและการช่วยเหลือ
สังคมอย่างมีคณ
ุ ธรรมแล ้ว ย่อมจะสะท ้อนภาพถึงทัศนียภาพทางสังคมและสิง่ แวดล ้อมทีเ่ ป็ นรูปธรรมใหม่ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพ ย่อมเป็ น
ื่ ชมและเป็ นที่ป รารถนาของชนทั ง้ ปวง ความเป็ นไปได ้ใหม่ นี้ เ ป็ นหน่ ว ยธุ ร กิจ ที่เ รี ย กว่า “กิจ การเพื่ อ สัง คม” (Social
ที่ช น
Enterprise)
งานด ้านกิจการเพือ
่ สังคมในประเทศทีพ
่ ัฒนาแล ้วมีบริบทการส่งเสริมทีแ
่ ตกต่างกันไป เช่น สหราชอาณาจักร แคนาดา
ฟิ นแลนด์ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เกาหลีใต ้ สาหรับประเทศอังกฤษ ภาคส่วนที่ 3 (Third Sector) ซึง่ ก็คอ
ื องค์กรเอกชนทีไ่ ม่
ขึน
้ ต่อรัฐบาล มีมูลค่าเป็ นตัวขับเคลือ
่ นและผลกาไรทีไ่ ด ้นากลับมาลงทุนเพือ
่ เป้ าหมายทางสังคม สิง่ แวดล ้อม และวัฒนธรรม
เช่น กลุม
่ อาสาสมัคร กิจการเพือ
่ สังคม องค์กรการกุศล มูลนิธ ิ กลุม
่ สหกรณ์ และเงินร่วมทุน ได ้เติบโตอย่างรวดเร็ วทัง้ ด ้านของ
ขนาด รายได ้ ผลทางสังคม และสิง่ แวดล ้อม ซึง่ คนจานวนมากอาสาเข ้ามาทางานด ้านนี้ จนทาให ้ภาคส่วนทีส
่ าม ทีเ่ ป็ นกิจการ
เพื่อสังคมมีขนาดกว่า 5% ของธุรกิจปกติ หรือกว่า 70,000 กิจการ สามารถสร ้างรายได ้ให ้แก่ประเทศมากกว่า 24,000 ล ้าน
ปอนด์ต่อปี ภาคส่วนทีส
่ ามได ้เข ้ามามีบทบาทสาคัญในการสนั บ สนุ นการท างานของชุม ชน แก ้ไขปั ญ หาความไม่เสมอภาค
สร ้างโอกาส และพัฒนาประสิทธิภาพของบริการสาธารณะ
รัฐบาลอังกฤษตระหนั กถึงความสาคัญของภาคส่วนทีส
่ าม ในการเปลีย
่ นแปลงทางสังคม สิง่ แวดล ้อม และเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงได ้ก่อตัง้ “สานั กงานภาคส่วนทีส
่ าม : Office of the Third Sector: OTS” ขึน
้ เมือ
่ ค.ศ. 2006 ภายใตัรัฐบาล
โทนี่ แบลร์ (Tony Blair) และอยูภ
่ ายใต ้การกากับดูแลของสานั กคณะรัฐมนตรี (Cabinet Office) ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของรัฐบาล
สานักภาคส่วนทีส
่ าม จะดาเนินงานในลักษณะทีไ่ ม่ใช่การเข ้าไปสร ้างกิจการเพือ
่ สังคมโดยตรง แต่เป็ นการเข ้าไปร่วมทางานกับ
่ วชาญเฉพาะทาง และเน ้นสร ้างสภาพแวดล ้อมทีเ่ อือ
ภาคส่วนทีส
่ ามทีม
่ ค
ี วามเชีย
้ ต่อการเติบโตของภาคส่วนทีส
่ าม เช่น การ
ออกกฎหมาย การลงทุนและให ้การสนั บสนุ นด ้านการเงินแก่กจ
ิ การเพื่อสัง คม คิดกลยุทธ์ส ร ้างศูนย์รวมข ้อมูลวิจั ย ปรั บปรุ ง
กฎหมาย และเปิ ดโอกาสให ้ทางานกับภาครั ฐ เป็ นต ้น โดยมีหลักการพืน
้ ฐานทีเ่ น ้นการสร ้างการมีสว่ นร่วมระหว่างรั ฐบาลและ
ภาคส่วนทีส
่ าม
สาหรับประเด็นการพัฒนาและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมในกรณีประเทศไทยนั น
้ การสนั บสนุ นขัน
้ พืน
้ ฐานและการรับรู ้
เกีย
่ วกับกิจการเพื่อสังคมของประชาชนยังมีข ้อจากัด ซึง่ หากมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชนทีเ่ ริม
่ สนใจและส่งเสริม
กิจการเพื่อ สังคม เพื่อ พั ฒ นาโอกาสส าหรั บองค์กร ก็จ ะทาให ้กิจการเพื่อ สังคมเหล่า นี้ เป็ นผู ้สร ้างเสริมเศรษฐกิจยั่ งยืน และ
สร ้างสรรค์ ไปพร ้อมๆ กับสร ้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ ยังสามารถดึงดูดเยาวชนทีม
่ พ
ี รสวรรค์เพื่อทางานร่วมกันใน
การแก ้ปั ญหาทางการตลาด เปลีย
่ นแปลงและพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล ้อมของประเทศไทยในเชิงนวัตกรรมและให ้เกิดความ
ยั่งยืน ซึง่ เป็ นการสร ้างรากฐานทีม
่ ค
ี วามแข็งแรงสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และสังคมโดยรวมของ
ไทย
การสนั บสนุนและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมจึงมีความสาคัญในสังคมสมัยใหม่อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการสนั บสนุ น
กลุ่ม กิจ การเพื่อ สัง คมที่ท างานในประเด็ น ปั ญ หาของสัง คมและสิง่ แวดล ้อม กลุ่ม ที่ไ ด ้รั บ ผลกระทบจากวิก ฤตเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะผู ้ด ้อยโอกาส และคนรุ่นใหม่ทม
ี่ พ
ี ลังความสามารถในการคิดค ้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก ้ปั ญหาและพัฒนาได ้ การ
สนับสนุนกลุม
่ คนเหล่านีท
้ าให ้เกิดกิจการเพือ
่ สังคมจานวนมาก รวมทัง้ เป็ นการสร ้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทีม
่ ค
ี ณ
ุ ธรรมและคุณค่า
่ ามารถนาไปสูก
่ ารพัฒนาเศรษฐกิจทีย
เชิงสังคม นาไปสูส
่ ั่งยืน และสังคมทีม
่ ค
ี วามเท่าเทียม ยุตธิ รรม และมีปัญญามากขึน
้
บริ ต ิช เคานซิล จึง เห็ น ควรจั ด การศึก ษาดู ง านครั ้ง นี้ ข ึ้น ในเพื่ อ เปิ ดโอกาสให ผ
้ ูป
้ ระกอบการทางสั ง คมและ
ผู ้ประกอบการสร ้างสรรค์ ตลอดจนประชาชนทีส
่ นใจทั่วไปทีม
่ ค
ี วามมุ่งมั่นในการร่วมแก ้ปั ญหาสังคมของประเทศไทยได ้ศึกษา
องค์ความรู ้จากแนวปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ข
ี องผู ้ประกอบการทางสังคมและผู ้ประกอบการสร ้างสรรค์ในสหราชอาณาจักร รวมทัง้ แลกเปลีย
่ น
เรียนรู ้กับประสบการณ์จริง โดยผู ้ประกอบการไทยสามารถร่วมกันจุดประกายกระบวนทัศน์ใหม่นาร่องความคิด เพือ
่ เผยแพร่และ
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ขยายผลด ้านกิจ การเพื่ อ สั ง คมต่ อ ไป และหากผสมผสานร่ ว มกั บ แรงผลั ก ดั น ซึง่ กั น และกั น อย่ า งเป็ นเครื อ ข่ า ยระหว่ า ง
ผู ้ประกอบการจะช่วยเพิม
่ สมรรถนะในการเผชิญกับโอกาสและภัยคุกคามของประเทศด ้านสังคมและสิง่ แวดล ้อมทัง้ ในปั จจุบัน
และอนาคตต่อไป
ว ัน เวลา สถานที่
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(ร่วมเดินทางศึกษาดูงานกิจการเพือ
่ สังคมผ่านเส ้นทางรถไฟสูเ่ มืองต่างๆ ของสหราชอาณาจักร พร ้อมโอกาสในการเรียนรู ้เรือ
่ ง
เฟอร์นเิ จอร์ทเี่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อม ผู ้หญิง อาหาร การป้ องกันนักโทษทาผิดซา้ อาสาสมัคร อุตสาหกรรมสร ้างสรรค์ การจ ้าง
งานเยาวชน และสังคมผู ้สูงอายุ รวมทัง้ เข ้าร่วมพิธม
ี อบรางวัล “UK Social Enterprise Awards 2015”)
ั
กาหนดการโดยสงเขป
อาทิตย์ท ี่ 22 พฤศจิกายน
13:10
19:10

่ รุงลอนดอน
ออกเดินทางสูก
เดินทางถึงกรุงลอนดอน

จ ันทร์ท ี่ 23 พฤศจิกายน - Liverpool
เยีย
่ มชมกิจการเพือ
่ สังคมในเมือง Liverpool
FRC Group [Eco-friendly and sustainable furniture]
ั ้ นารายหนึง่ ของสหราชอาณาจักร เปิ ดดาเนินการมาแล ้วกว่า 25 ปี วิสย
ั ทัศน์ของ
FRC Group เป็ นผู ้จัดส่งเฟอร์นเิ จอร์ชน
กลุม
่ คือ สังคมทีผ
่ ู ้คนสามารถได ้เฟอร์นเิ จอร์คณ
ุ ภาพดีมาใช ้ในราคาทีพ
่ วกเขาสามารถเป็ นเจ ้าของได ้ โดยไม่ต ้องเจอกับ
ิ ทีไ่ ม่
ผลกระทบอันจะทาลายชีวต
ิ พวกเขาในภายหลัง หรืออยูโ่ ดยไร ้เฟอร์นเิ จอร์ นั่นคือ ไม่มเี ตียงนอน หรือมีหนีส
้ น
สามารถบริหารจัดการได ้ พันธกิจของกลุม
่ คือ การลดความยากไร ้ทางเฟอร์นเิ จอร์ (Furniture poverty) และกาจัดให ้
หมดไปในทีส
่ ด
ุ ทางกลุม
่ รณรงค์เพือ
่ สร ้างความตระหนักของปั ญหานี้ และมอบวิธแ
ี ก ้ปั ญหาอย่างเป็ นรูปธรรม เพือ
่ นา
เฟอร์นเิ จอร์ไปยังคนทีต
่ ้องการ งานของทางกลุม
่ ยังช่วยสร ้างการจ ้างงานอย่างยั่งยืน และอนาคตทีด
่ ใี ห ้แก่ผู ้คน ในปี
2557 ทีผ
่ า่ นมาทางกลุม
่ ได ้รับรางวัลดังต่อไปนี้
-

รางวัลชนะเลิศด ้านผลการดาเนินงานดีเยีย
่ มตลอดระยะเวลาหลายปี ทีผ
่ า่ นมา จาก RBS SE100
รางวัลชนะเลิศด ้านผลกระทบทางสังคม จาก Social Enterprise UK
รางวัลชนะเลิศด ้านการให ้คาแนะนา จาก Social Enterprise Network มอบให ้แก่บรรดาคนขับรถของ Bulky
้ ใหญ่
Bob’s ซึง่ เป็ นหน่วยงานลูกของกลุม
่ ทีเ่ ชีย่ วชาญด ้านการจัดการกับขยะชิน

Blackburne House [Women]
Blackburne House เป็ นกิจการเพือ
่ สังคมชัน้ นาและรุน
่ บุกเบิกกิจการหนึง่ ของสหราชอาณาจักร เป็ นศูนย์การศึกษาทีไ่ ม่
เหมือนใครใน Merseyside ตลอดกว่า 30 ปี ทผ
ี่ า่ นมาได ้ริเริม
่ การอบรม โดยเฉพาะให ้กับผู ้หญิง ในด ้านต่างๆ เช่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสาหรับผู ้บริหาร และการก่อสร ้าง ทาให ้พวกเขาประสบความสาเร็จในอาชีพการงาน
ทุกวันนี้ Blackburne House เป็ นองค์กรทีป
่ ระสบความสาเร็จและมีชวี ต
ิ ชีวา โดยมีอาคาร Blackburne House ซึง่ ได ้รับ
การขึน
้ ทะเบียนเป็ นอาคารทีม
่ ค
ี วามสาคัญและสวยงาม
และมีผู ้เยีย
่ มชมอาคารนีห
้ ลายพันคนในแต่ละปี
ภายใน
ประกอบด ้วยร ้านอาหาร สปาสาหรับผู ้หญิง สถานทีจ่ ัดประชุม และสถานรับเลีย
้ งเด็ก

Can Cook [Food]
Can Cook เป็ นกิจการเพือ
่ สังคมชือ่ ดังใน Merseyside ทีม
่ งุ่ แก ้ไขปั ญหาความยากจนทางอาหาร (Food poverty) และ
ทาให ้ผู ้คนสามารถเข ้าถึงอาหารดีๆ ได ้ ตัง้ แต่กอ
่ ตัง้ ขึน
้ มาในปี 2549 Can Cook ได ้สร ้างสิง่ แวดล ้อมด ้านอาหารและการ
ฝึ กอบรมทีส
่ ร ้างสรรค์ มุง่ ให ้ผู ้คนกลับมาทาอาหารอีกครัง้ และมีความสุขกับการรับประทานอาหารทีบ
่ ้าน ธุรกิจอาหาร
ของ Can Cook รวมถึง การสอนทาอาหาร โครงการบ่มเพาะธุรกิจอาหารขนาดเล็กและการให ้เช่าพืน
้ ทีท
่ าอาหาร รถขาย
อาหาร รวมทัง้ การทาอาหารให ้สถานพักฟื้ นและร ้านอาหาร ในปี 2554 ได ้รับ
-

รางวัลกิจการเพือ
่ สังคมแห่งปี จาก Downtown Liverpool in Business
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อ ังคารที่ 24 พฤศจิกายน - Northampton
เยีย
่ มชมกิจการเพือ
่ สังคมในเมือง Northampton
Goodwill Solutions CIC [Re-offending prevention]
Goodwill Solutions CIC ตัง้ ขึน
้ เมือ
่ เดือนมกราคม 2551 ให ้บริการด ้านการขนส่งและคลังสินค ้า ในระยะ 5 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ธุรกิจได ้เติบโตอย่างรวดเร็ว มีคลังเก็บสินค ้าขนาดกว่า 100,000 ตารางฟุต และเครือข่ายลูกค ้าจานวนมากทั่วสหราช
อาณาจักรและยุโรป มียอดขายต่อปี มากกว่า 3 ล ้านปอนด์ ดาเนินการในรูปแบบของ Community Interest Company
(CIC) มุง่ ช่วยเหลือชุมชนท ้องถิน
่ โดยการจัดโครงการอย่าง Back to Work programme ฝึ กอดีตผู ้ต ้องขัง คนไร ้บ ้าน
และเยาวชนทีด
่ ้อยโอกาส ให ้สามารถมีงานทาในภาคการขนส่ง นอกจากนี้ Goodwill Solutions ยังจัดหาเฟอร์นเิ จอร์
คุณภาพดี ราคาต่า ให ้คนในพืน
้ ทีแ
่ ละองค์กรการกุศลต่างๆ Goodwill Solutions CIC ได ้รับรางวัลมากมาย เช่น
-

รางวัลผู ้ประกอบการแห่งปี 2558 จาก Ernst & Young Entrepreneur Awards
รางวัลชนะเลิศด ้านการเติบโต ปี 2557 จาก RBS SE100

Voluntary Impact Northamptonshire [Volunteering]
Voluntary Impact Northamptonshire มุง่ มั่นพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของคนในชุมชนต่างๆ ของ Northamptonshire โดย
สนับสนุนการทางานของอาสาสมัครและชุมชน รวมถึงกิจการเพือ
่ สังคม ทัง้ กลุม
่ ทีเ่ พิง่ จัดตัง้ ใหม่และองค์กรทีม
่ ั่นคงแล ้ว
อีกทัง้ ยังบริหารจัดการโครงการชุมชน เช่น ให ้อาสาสมัครขับรถรับส่งผู ้สูงอายุหรือผู ้พิการไปตรวจรักษาตามเวลานัด และ
ปรับปรุงสวนของผู ้สูงอายุหรือคนพิการเพือ
่ ให ้ไม่ต ้องดูแลสวนมากนั ก

Northamptonshire Growth Hub [SE Supporter]
University of Northampton, Northamptonshire Enterprise Partnership และ Northamptonshire County
Council เปิ ดตัว Northamptonshire Growth Hub ซึง่ เป็ น Growth Hub แห่งแรกของสหราชอาณาจักร สนับสนุนธุรกิจ
ต่างๆ รวมถึงกิจการเพือ
่ สังคมใน Northamptonshire ในทุกๆ ด ้าน เช่น การเริม
่ กิจการ การเข ้าถึงเงินทุนและทรัพยากร
บุคคล ฯลฯ

พุธที่ 25 พฤศจิกายน - Birmingham
เยีย
่ มชมกิจการเพือ
่ สังคมในเมือง Birmingham
่ ว่าเป็ น ‘Social
Digbeth Social Enterprise Walk เยีย
่ มชมกิจการเพือ
่ สังคมในย่าน Digbeth ซึง่ ได ้ชือ
Enterprise Place’ แห่งหนึง่ ของสหราชอาณาจักร
มีกจิ การเพือ
่ สังคมมากกว่า 50 แห่งตัง้ อยูใ่ นบริเวณ Digbeth กิจการเพือ
่ สังคมเหล่านีก
้ ระจายอยูใ่ นทุกอุตสาหกรรมไม่วา่
จะเป็ นสุขภาพและสุขภาวะ [25%] การบริการและอาหาร [15%] อุตสาหกรรมสร ้างสรรค์ [20%] การค ้ารูปแบบธุรกิจ
กับธุรกิจ [30%] การผลิตและค ้าปลีก [5%] หรือสิง่ แวดล ้อม [5%]

Craftspace / Shelanu [Creative Industries]
Shelanu หมายถึง “เป็ นของพวกเรา” เป็ นโครงการริเริม
่ ทีจ่ ะพัฒนาไปเป็ นกิจการเพือ
่ สังคมด ้านหัตถกรรมทีย
่ ั่งยืนใน
เมืองเบอร์มงิ แฮม Shelanu เป็ นกลุม
่ ของผู ้อพยพและลีภ
้ ัยผู ้หญิงทีผ
่ ลิตงานหัตถกรรมคุณภาพสูง โดยได ้รับแรงบันดาล
ใจจากบ ้านใหม่ของพวกเขา ซึง่ ก็คอ
ื เบอร์มงิ แฮม และยังคงกลิน
่ อายของประเทศทีพ
่ วกเขาจากมา กลุม
่ หญิง Shelanu
ได ้ร่วมกับ Craftspace ก่อตัง้ กิจการเพือ
่ สังคมด ้านหัตถกรรมขึน
้ มา ผลงานของพวกเขาก่อให ้เกิดความรู ้สึกร่วมสมัยของ
การสร ้างสรรค์สถานที่ ทาให ้ผู ้อืน
่ ได ้ค ้นพบมรดก ตัวตน และปั จเจกนิยมอีกครัง้ ผ่านสายตาของหลากหลายวัฒนธรรม

Made By Young People [Youth employment]
ในสหราชอาณาจักร มีเยาวชนอายุ 16-24 ปี ทไี่ ม่มงี านทามากกว่าหนึง่ ล ้านคน Made By Young People เป็ นบริษัทรับ
พิมพ์งานทีแ
่ ตกต่างจากบริษัทอืน
่
เจ ้าหน ้าทีส
่ ว่ นใหญ่ของทีน
่ เี่ ป็ นเยาวชน
นอกจากบริษัทจะรับพิมพ์ผลิตภัณฑ์
้ ยืด เสือ
้ กันหนาวมีฮู ้ด ป้ ายแบนเนอร์ และแผ่นพับแล ้ว ยังช่วยให ้ผู ้เยาว์ และผู ้เชีย่ วชาญทีเ่ ป็ น
คุณภาพสูง เช่น เสือ
เยาวชนมีความเป็ นผู ้ประกอบการมากยิง่ ขึน
้ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร การให ้คาปรึกษา ประสบการณ์การทางาน การ
จ ้างงาน และโครงการ Start Your Own Business / Social Enterprise
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พฤห ัสบดีท ี่ 26 พฤศจิกายน - London
09:30

เยีย
่ มชม Oomph! [Aging Society]
Oomph! เป็ นกิจการเพือ
่ สังคมทีไ่ ด ้รับรางวัล และเป็ นกิจการทืใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในสหราชอาณาจักรทีจ่ ัดกิจกรรมออกกาลังกาย
ให ้ผู ้สูงอายุได ้อย่างสนุกสนาน ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ มีเป้ าหมายให ้ผู ้สูงอายุหลายล ้านคนทั่วโลกมีความสุขและ
มีสข
ุ ภาพดียงิ่ ขึน
้ ในระหว่างทางนัน
้ Oomph! ต ้องการทีจ่ ะสร ้างภาคการดูแลทีใ่ ส่ใจและให ้ความสาคัญกับคุณภาพชีวต
ิ

19:00

ร่วมงาน และรับประทานอาหารคา่ ที่ Social Enterprise Award Ceremony, Underglobe
รางวัล Social Enterprise Awards เชิดชูองค์กรทีม
่ ค
ี วามเป็ นเลิศทางธุรกิจและมีการแบ่งปั นเพือ
่ สังคม รวมทัง้
ความสาเร็จของบุคคลทีเ่ ป็ นแรงสาคัญในภาคกิจการเพือ
่ สังคม โดยนอกจากกิจการเพือ
่ สังคมแล ้ว ยังมีบางรางวัลทีเ่ ปิ ด
ให ้นักลงทุน บริษัท ภาคประชาสังคม และองค์กรการกุศลสมัครเข ้ารับการคัดเลือก ประเภทของรางวัลในปี นี้ ได ้แก่ UK
Social Enterprise of the Year; One to Watch Award; Social Impact Award; ‘Buy Social’ Market Builder
Award; Investment Deal of the Year; Health and Social Care Social Enterprise; Consumer Facing Social
Enterprise; Education, Training & Jobs Social Enterprise of the Year; Environmental Social Enterprise of
the Year; Inspiring Youth Enterprise Award; Social Enterprise Women’s Champion และ International
Impact

ศุกร์ท ี่ 27 พฤศจิกายน
21:20

ออกเดินทางกลับกรุงเทพ

เสาร์ท ี่ 28 พฤศจิกายน
15:45

เดินทางถึงกรุงเทพฯ

กลุม
่ เป้าหมาย
ิ นั กศึกษา ตลอดจนผู ้สนใจทัว่ ไป ทีม
ผู ้ประกอบการทางสังคม ผู ้ประกอบการสร ้างสรรค์ ผู ้สนั บสนุน อาจารย์ นิสต
่ อ
ี ายุ 20 ปี
บริบรู ณ์ขน
ึ้ ไป จานวน 13 คน
ค่าลงทะเบียน
้ ประหยัด ห ้องพักคู่ 87,000 บาท ( อ ัตราค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิม
บัตรโดยสารเครือ
่ งบินชัน
่ 7% แล้ว)
ในกรณีทท
ี่ า่ นพักห ้องเดีย
่ ว เพิม
่ ท่านละ 15,000 บาท
ค่าลงทะเบียนครอบคลุมค่าใช ้จ่ายดังนี้









้ ประหยัด กรุงเทพฯ – ลอนดอน – กรุงเทพฯ
ตัว๋ เครือ
่ งบินชัน
ค่าทีพ
่ ัก 5 คืน ห ้องพักคู่ ในกรุงลอนดอน
อาหารเช ้า
ค่ารถโดยสารรับส่งสนามบิน – โรงแรม – สนามบิน
้ ประหยัด
ตัว๋ รถไฟชัน
ค่าบัตรโดยสารสาหรับการเดินทางในลอนดอนด ้วยขนส่งสาธารณะ
ค่าเข ้าชมกิจการเพือ
่ สังคม (ในกรณีทเี่ รียกเก็บ)
ค่าบัตรเข ้าร่วมงาน Social Enterprise Award Ceremony 2015 พร ้อมอาหารคา่ ในงาน

หมายเหตุ





กาหนดการอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
รับจานวน 13 คน เท่านัน
้ และขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้สมัครไม่ครบตามจานวนทีก
่ าหนด
ไว ้
ค่าลงทะเบียนไม่รวม ค่าวีซ่า ค่าประก ันการเดินทาง อาหารกลางว ัน อาหารเย็ น อินเทอร์เน็ ตในและนอกทีพ
่ ัก
ั
ั (ในกรณีทเี่ รียกเก็บ) โดยผู ้เข ้าร่วมเดินทางต ้องจัดหาและ
และค่าเข้าชมกิจการเพือ
่ สงคมตามอ
ัธยาศย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายด ้วยตนเอง
การศึกษาดูงานจะเดินทางด ้วยขนส่งสาธารณะเป็ นหลัก
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บริตช
ิ เคานซิล จะจัด Pre-departure briefing จัดทาและแจกเอกสารเกีย
่ วกับหน่วยงานและวิทยากรทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
การดูงานล่วงหน ้า
ผู ้เข ้าร่วมโครงการทีไ่ ม่เข ้าร่วมกิจกรรมทีจ
่ ัดไว ้ ไม่สามารถขอเงินคืนหรือเปลีย
่ นกิจกรรมอืน
่ ได ้

หากท่านสนใจเข ้าร่วมการศึกษาดูงานครัง้ นี้ กรุณากรอกแบบฟอร์มทีแ
่ นบมาด ้วยและส่งกลับมายังบริตช
ิ เคานซิล ภายใน
ว ันที่ 9 สิงหาคม 2558
บริตช
ิ เคานซิลจะติดต่อกล ับทุกท่านพร้อมข้อมูลเพิม
่ เติม และรายละเอียดการชาระค่าลงทะเบียน ภายในว ันศุกร์ท ี่
14 สิงหาคม 2558
สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ที่
คุณก ันตน ัช ชายะพงศ ์
ผู ้ช่วยผู ้จัดการภาคสังคม บริตช
ิ เคานซิล
โทร: 085 449 9078
อีเมล: Kantanach.chayapong@britishcouncil.or.th
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