


ความเป็นมา
เพื�อส่งเสริมให้บริษทัจดทะเบียนมีการนํา CSR  มา
ประยกุตใ์ช้ในการดาํเนินธรุกิจ เพื�อเป็นปัจจยัเสริมในการ
ที�นกัลงทุนต่างประเทศจะตดัสินใจเข้ามาลงทุน

ความเป็นมา
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เจตนารมณ์
เพื�อให ้CSR Club เป็นจดุรวมของนักปฏิบตัิด้าน CSR  
ที�จะมารวมตวัเพื�อชว่ยกนัสนับสนุนความรูแ้ละการ
ปฏิบตัิด้าน CSR ไปสู่บริษทัจดทะเบียนและสร้างความ
ร่วมมือระหวา่งบรษิทัจดทะเบยีนกบัภาครฐั และเอกชน
อื0นๆ ในการนํา CSR ไปเป็นเครื�องมอืในการพฒันา
ประเทศให้เกิดความยั 0งยืน



27 บริษทัร่วมก่อตั 7ง CSR Club และเปิดตวั 29 ก.ย. 52

สินค้าอตุสาหกรรม  (2/70)สินค้าอตุสาหกรรม  (2/70)

ธรุกิจการเงิน (4/61)ธรุกิจการเงิน (4/61)

บริการ (4/83)บริการ (4/83)

สินค้าอปุโภคบริโภค (1/41)สินค้าอปุโภคบริโภค (1/41)เกษตร/อาหาร (3/41)เกษตร/อาหาร (3/41) อสงัหาฯก่อสร้าง (3/118)อสงัหาฯก่อสร้าง (3/118)

ทรพัยากร (6/27)ทรพัยากร (6/27) เทคโนโลยี (2/38)เทคโนโลยี (2/38)  MAI  (2/60) MAI  (2/60)
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สมาชิกก่อตั 7ง 27 บริษทั

3

1. เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 
2. ซีเอด็ยเูคชั 0น 
3. โทเทิ0ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชั 0น 
4. ธนาคารกสิกรไทย 
5. ธนาคารไทยพาณิชย ์
6. บางจากปิโตรเลียม 

7. บา้นป ู
8. ปนูซิเมนตไ์ทย 
9. ปนูซีเมนตน์ครหลวง 
10. ผลิตไฟฟ้า 
11. แพรนด้า จิวเวลรี0 
12. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั 0นแนล 

13. ประชาชาติธรุกิจ ในเครือมติชน
14.. ซีเอม็ ออรก์าไนเซอร์
15. จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ7าภาคตะวนัออก
16. ทร ูคอรป์อเรชั 0น 
17. นํ7ามนัพืชไทย 
18. ปตท.

19. ปตท. เคมิคอล 
20..ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
21. เมืองไทยประกนัภยั 
22. ยนูิค ไมนิ0 ง เซอรว์ิสเซส 
23. สมบรูณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี 
24. รถไฟฟ้ากรงุเทพ 

25. โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์
26. หลกัทรพัย ์ภทัร 
27. อมตะ คอรป์อรเ์รชั 0น



พนัธกิจ

•

พนัธกิจ
• สรา้งความเขม้แขง็ในการขบัเคลื0อน CSR ของ บมจ.
• แบ่งปันขอ้มลู ประสบการณ์ และความรู้เกี�ยวกบั CSR
• ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาและการประยกุต์
  CSR ในระดบัการปฏิบตัิ
• มสีว่นรว่มในการพฒันาคุณภาพชวีติของคนในสงัคมไทย

พนัธกิจและวิสยัทศัน์
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วิสยัทศัน์ : 

Connect for Sharing 

ค่านิยมร่วม ( Shared Value)
บรูณาการแนวคิดความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร
(CSR) ใหเ้ป็นวฒันธรรมในการดาํเนินธรุกิจ 



โครงสร้าง CSR Club

คณุอนนต ์
ดร.อนุสรณ์
คณุบุญชยั
คณุปัทมาวลยั 
คณุวิบูลย ์
คณุจนัทนา 
คณุศภุชยั

เลขานุการและเหรญัญกิ
      คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต ์ 

        ประธาน
  

        
 คุณวฒันา โอภานนทอ์มตะ 

ที0ปรึกษากิตติมศกัดิc
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คณุศภุชยั

รองประธาน
ดร.กนัทิมา กุญชร ณ อยุธยา 

คุณคนัธนิธิ' สุคนธทรพัย์

คุณวุฒิชยั สิทธิปรีดานนัท์

รองประธาน

รองประธาน

รองประธาน
คุณพีระพงษ ์กลิ)นละออ 

รองประธาน
คุณวีนสั  อศัวสิทธิถาวร 

รองประธาน
คุณสุกิจ อินพินทุ

      คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต ์ 



ไทยพาณชิย์
ปนูซเิมนตไ์ทย
ซเีอด็ยเูคชั �น
ผลติไฟฟ้า

โทเทิ�ล แอค็เซส็ 
ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั �นแนล
ปนูซเีมนตน์ครหลวง
บา้นปู

นสพ. ประ ในเครอืมตชิน
บางจากฯ 
ทร ูคอรป์อเรชั �น/ทรวูชิ ั �นส์
เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร

(คณุธาตรี  ลิขนะพิชิตกลุ) (คณุพีระพงษ์ กลิ0นละออ) (คณุบญุลาภ ภสูวุรรณ)

คณะทาํงานด้านประชาสมัพนัธ์คณะทาํงานด้านกิจกรรมฯคณะทาํงานด้านวิชาการ คณะทาํงาน
ด้านแนวปฏิบตัิและการรายงาน

ไทยพาณชิน์
ปนูซเิมนตไ์ทย
บางจาก
ซเีอด็ยเูคชั �น

โครงสร้างคณะทาํงาน

(คณุวีนัส  อศัวสิทธิถาวร)
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ผลติไฟฟ้า
แพรนดา้ จวิเวลรี�
ปตท. เคมคิอล
ปตท. สผ.
นํ@ามนัพชืไทย

บา้นปู
ปตท.
หลกัทรพัย ์ภทัร
ยนูิค ไมนิ�ง เซอรว์สิเซส
สมบูรณ์ แอดวานซ ์เทคโนโลยี
เมอืงไทยประกนัภยั

เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร
กสกิรไทย
อมตะ คอรป์อเรชั �น
จดัการ/พฒันาทรพัยากรนํ@าฯ
รถไฟฟ้ากรงุเทพ
โรงพยาบาลบํารงุราษฎร์
ซเีอม็ ออรก์าไนเซอร์

ซเีอด็ยเูคชั �น
บา้นปู
แพรนดา้ จวิเวลรี�
ปตท. เคมคิอล
ปตท. สผ.
ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั �นแนล
 

สมาชิก CSR Club ที0เข้าร่วมจดักิจกรรม



ความสขุประเทศไทย

สร้างคณุค่าและภาพลกัษณ์
ของ บมจ.

สร้างพลงัร่วม

-ลด CO2
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ธรุกิจธรุกิจ  * * สงัคมสงัคม  * * สิ0งแวดล้อมสิ0งแวดล้อม ทกุคนในสงัคมไทยมีความสขุทกุคนในสงัคมไทยมีความสขุ☺☺☺☺☺☺☺☺

-ลด CO2

-Global  Warming



ผลิตพลงังาน : ไฟฟ้า/นํ7ามนัเชื7อเพลิง/กา๊ซธรรมชาติ

48%

พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํให้เกิดภาวะโลกร้อน
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ที0พกัอาศยั/ดาํเนินธรุกิจ
การเดินทาง/ขนส่ง

ผลิตสินค้า/ผลิตภณัฑ์

25%9%
18%



ลาํดบั รายการ แนวปฎิบตัิ ZERO Waste Trip
การเดินทาง

1 พาหนะ - Car pool ทางเดยีวกนัไปดว้ยกนั
2 เชื@อเพลงิ - ใชพ้ลงังานทดแทน NGV  แก๊สโซฮอล ์ไบโอดเีซล

อาหาร / นํ7าดื0ม / อาหารว่าง
3 อาหารกลอ่ง - ใชข้า้วใสก่ลอ่ง BIO ยอ่ยสลายได้

- ใชภ้าชนะที�ทาํจากวสัดุธรรมชาตทิี�เป็นมติร
  ต่อสิ�งแวดลอ้ม เชน่ ใบตอง 

แนวปฎิบตัิ ZERO Waste Trip
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  ต่อสิ�งแวดลอ้ม เชน่ ใบตอง 
4 นํ@าดื�ม - แจกนํ@าดื�มใหค้นละ 1 ขวด ใหใ้ชเ้ป็นขวดประจาํตวั

- สนบัสนุนใหใ้ชข้วดนํ@าหรอืกระตกินํ@าสว่นตวั
- มจีุดบรกิารนํ@าดื�มใหส้ามารถเตมินํ@าไดต้ลอดเวลา

5 อาหารวา่ง - ใชอ้าหารที�หาไดใ้นทอ้งถิ�น  
- ใชอ้าหารปลอดสารพษิ 
- หลกีเลี�ยงขนมที�ม ีpackaging หบีหอ่ที�ไมจ่าํเป็น  

ของใช้
6 ผา้เชด็หน้า - ใชผ้า้เชด็หน้าหรอืผา้ขนหนูผนืเลก็สว่นตวั

7 กระดาษทชิชู - จาํกดัการใชเ้ฉพาะในหอ้งนํ@าเทา่นั @น 
8 ถุงขยะ (ถุงดาํ) - จาํกดัปรมิาณการใชถุ้งขยะ (ถุงดาํ) ใหน้้อยที�สุด
9 BANNER

ป้าย PR
- ใชป้้ายไวนิลตดิสตกิเกอรท์ี�สามารถลอกออกได ้
  เพื�อใหส้ามารถใชง้านไดใ้นกจิกรรมต่อไป



•ประหยดันํ7า 2.7 ล้านลิตรจากการผลิตเคมีภณัฑ์
•ผลิตกระดาษด้วย Eco Fiber ลดการตดัต้นไม้2.5 ล้านต้น
•ผลิตไฟฟ้าด้วยลมร้อนเหลือใช้ใน
  กระบวนการผลิตปนูลด CO2 ได้ 300,000 ตนั
•ลดของเสียประเภทแก้วได้ 46 ล้านขวด
  โดยนํากลบัมาใช้ใหม่ในการผลิตฉนวนความร้อน

•เป็นสมาชิกองคก์รอาคารเขียว(USGBC) 
•ลดปริมาณกา๊ซ CO2 ในกระบวนการผลิตปนูอินทรี: 
  -อินทรีเพชร 14.3% -อินทรีแดง 23.0% 
              -อินทรีดาํ 16.4%     -อินทรีฟ้า 15.6% 

•Battery for Life  (94,000 ก้อน)
•โครงการผลิตแกส๊ชีวภาพ (Biogas) 
  (260,000 ตนั)
•ผลิตไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 
   (Co-Generation) (45,000 ตนั)

บริษทัสมาชิก CSR Club ที0มีโครงการลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์

company
Carbon Neutral

(460,000 ตนั) 

“CPF Energy Efficiency  Improvement 
Project – Cogeneration” 
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Energy 
Efficiency

              -อินทรีดาํ 16.4%     -อินทรีฟ้า 15.6% 

•ประหยดัการใช้ไฟฟ้า (10,992 ตนั) •ประหยดัพลงังานดว้ยการปรบัปรุง
เครื�องจกัร(190 ตนั)

•เกบ็ขอ้มลูในรปูสื0ออิเลก็ทรอนิกส ์ (3 ตนั)

•ใช้หลอดเบอร ์5 
267,000 หลอด (11,000 ตนั)

•โครงการ 1 ล้านกล้าถวายพ่อ (1 ล้านตนั)

•หนึ0งป่าต้นนํ7าหนึ0งต้นกาํเนิดพลงังาน (255 ตนั)
•เพิ0มพื7นที0สีเขียว ระยะยาว 8 ปี  ปีละ15 ไร่  รวม 120 ไร่  

Land use, 
land-use change 

and forestry

Methane 
collection 

&combustion

Industrial 
Process & 
pollutants

Renewable
energy

•ตดิตั @งระบบเปิด-ปิด แสงสว่างอตัโนมตัิ

•ลดการใช้ไฟฟ้าด้วยใบพดัของพดัลมระบาย
  ความรอ้นแบบประหยดัพลงังาน (110 ตนั)



อบก.ร่วมกบั CSR Club ส่งเสริมการพฒันาตลาด (ThaiVER) ในประเทศไทย

สนับสนุน บจ. สมาชิกเข้า
ร่วมตลาดซื7อขายคารบ์อน
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ร่วมตลาดซื7อขายคารบ์อน
เครดิตในประเทศไทย

Data Base การลด CO2 

และการเข้าร่วมโครงการ 
CDM ของ บจ. / สมาชิก 
CSR Club

จดัอบรมเรื0อง การลด / 
การคาํนวน CO2 และการ
ส่งเสริมการพฒันาตลาด 
(ThaiVER) ในประเทศไทย 
ให้กบั บจ.
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