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เรื่อง  เชิญเข้ารว่มการสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business): การเคหะแห่งชาติ และการสร้าง
รายได้จากขยะสู่สังคม” 

เรียน ผู้ประกอบการ / นักวิชาการ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างก าหนดการสัมมนา 
  2. แบบตอบรบัเข้าร่วมการสัมมนา 

 
การเคหะแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์  คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ด าเนิน “โครงการ
ศึกษาการสร้างความมั่งคั่งให้ชุมชน ผ่านการพัฒนากิจการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคม” เพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ในการริเริ่มกิจการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคมที่เหมาะสมในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะ
แห่งชาติ และเพื่อระบุโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพและผู้ที่สนใจสามารถด าเนินกิจการได้ในโครงการที่อยู่อาศัย
ของการเคหะแห่งชาติ 

 
ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business): การ
เคหะแห่งชาต ิและการสร้างรายได้จากขยะสู่สังคม” เพื่อน าเสนอผลงานวิจัยโอกาสทางธุรกิจและแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อสังคม และรับฟังความคดิเห็นจากภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้อง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 
– 12.00 น. ณ ห้องพาวิลเลี่ยน บี ชั้น 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ดังปรากฏใน
ก าหนดการสัมมนาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยท่านสามารถลงชื่อเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ 
www.bolliger-consulting.com/seminar หรือโปรดส่งแบบตอบรับ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 มายังโทรสาร
หมายเลข 0 2230 6333 หรืออีเมล์ seminar@bolliger-consulting.com ภายในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 
จักขอบคุณยิ่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ นางสาวศุทธิรัตน์ เพชรฤาชา โทร 0 2230 6362 

 
ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

ดร. รัชดา เจียสกุล 
หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ 
 



 

 
 

ร่าง ก าหนดการสัมมนาเรื่อง  
“ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business): การเคหะแห่งชาติ และการสร้างรายได้จากขยะสู่สังคม” 

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องพาวิลเลี่ยน บี ชั้น 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 
จัดโดย การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ บริษทั โบลลเิกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

  
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน 

 
9.00 – 9.05 น. กล่าวรายงาน โดย นายดารนัย อินสว่าง 

รองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ 
 

9.05 – 9.15 น. กล่าวเปิดงาน โดย นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล 
รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ 
 

9.15 – 10.15 น. น าเสนอผลการศึกษา และความคืบหน้าการด าเนินกิจการเพื่อสังคมภายใต้
โครงการศึกษาการสร้างความมั่งคั่งให้ชุมชน ผ่านการพัฒนากิจการเพื่อสังคม
หรือธุรกิจเพื่อสังคม โดยคณะผู้วิจัย  
 ดร. รัชดา เจียสกุล 

หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศร ี
ผู้อ านวยการ 
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
10.15 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง 

 
10.30 – 11.30 น.    การเสวนาเรื่อง “Social Business กับแนวโน้มการท าธุรกิจในประเทศไทย” 

 คุณฉัตรศนัน มาสว่างไพโรจน์  
ผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม “ร่วมมิตร 2011 ธนาคารขยะออมทรัพย์” 

 ผู้แทนจากบรษิัท กรีนบอร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด (TBC) 
 ผู้แทนจากร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ (TBC) 

ด าเนินการเสวนาโดย ดร. รัชดา เจียสกุล 
 

11.30 – 12.00 น.    การรับฟังความคิดเห็นและตอบค าถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา 
  

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน 
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แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา  
เรื่อง “ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business): การเคหะแห่งชาติ และการสร้างรายได้จากขยะสู่สังคม” 

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องพาวิลเลี่ยน บี ชั้น 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 
จัดโดย การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ บริษทั โบลลเิกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 

ชื่อหน่วยงาน ............................................................................................................................................................   

ที่อยู ่.........................................................................................................................................................................  
  

ประเภทธุรกจิ/อุตสาหกรรม 
 

  หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ   สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย   สมาพันธ์ / สมาคม  

   หน่วยงานภาคเอกชน 
  กิจการเพื่อสังคม/ธุรกิจเพื่อสังคม   กลุ่มอุตสาหกรรม โปรดระบุ......................................... 

   อื่นๆ โปรดระบ ุ............................................................................................   
  

รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมระบุเบอรโ์ทรศัพท์และอีเมล์ให้ชัดเจน ส าหรับเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งรหัสการลงทะเบียน) 
 

 1. ชื่อ ......................................................................................... นามสกุล ...........................................................  
ต าแหน่ง ..............................................................................................................................................................  
โทรศัพท ์.................................................................................... โทรสาร .............................................................  
E-mail .................................................................................................................................................................  

  

2. ชื่อ .......................................................................................... นามสกุล ...........................................................  
ต าแหน่ง ..............................................................................................................................................................  
โทรศัพท ์.................................................................................... โทรสาร .............................................................  
E-mail .................................................................................................................................................................  

  

3. ชื่อ .......................................................................................... นามสกุล ...........................................................  
ต าแหน่ง ..............................................................................................................................................................  
โทรศัพท ์.................................................................................... โทรสาร .............................................................  
E-mail .................................................................................................................................................................  

  
 เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถลงชื่อเข้าร่วมงานสัมมนาด้วยตนเองได้ที่ www.bolliger-consulting.com/seminar 

หรือส่งแบบตอบรับฯ ที่โทรสารหมายเลข 0 2230 6333 หรืออีเมล์ seminar@bolliger-consulting.com  
ภายในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวศุทธิรัตน์ เพชรฤาชา โทร 0 2230 6362 
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