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1. ทิศทาง CSR โดยรวมและในภาวะเศรษฐกิจถดถอย



�Îµ®��Â�ª�·��̧ÉÁ®¤ º° ��́�:
สงัคมอยู่ได้ เราอยู่ได้

(เข้าใจเหมือนกนั)(เข้าใจเหมือนกนั)



£µ¡ �̧É¡ ª �Á¦ µ° ¥µ�Á®È��° ¥µ�Ä®oÁ�È�������������������������������������������������£µ¡ �̧É¡ ª �Á¦ µ° ¥µ�Á®È��° ¥µ�Ä®oÁ�È�������������������������������������������������
° ¥¼n�̧�¤ ̧ »��¤ ̧ £µ¡ Âª �̈ o° ¤ �̧É�̧�¤ ̧ ·É�Âª �̈ o° ¤ �̧É�̧° ¥¼n�̧�¤ ̧ »��¤ ̧ £µ¡ Âª �̈ o° ¤ �̧É�̧�¤ ̧ ·É�Âª �̈ o° ¤ �̧É�̧



 ·É��̧ÉÁ¦ µ�́�Á��·�®�oµ ·É��̧ÉÁ¦ µ�́�Á��·�®�oµ

ภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อน
 ·É�Âª �̈ o° ¤ ·É�Âª �̈ o° ¤

สภาวะภมิูอากาศสภาวะภมิูอากาศ
Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�

ª ·�̧�̧ª ·��̧ÉÁ�̈ Ȩ́¥�Â�̈ �ª ·�̧�̧ª ·��̧ÉÁ�̈ Ȩ́¥�Â�̈ �

ทนุนิยมทนุนิยม//บริโภคนิยมบริโภคนิยม

สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อม



ทิศทาง CSRของประเทศ

Sustainable Development
(Ultimate Goal)

National Issues
• Public sector

• NGO…..

• Private sector

• People

ECONOMY
• Unemployment
• CG

ENVIRONMENT
• Water
• Natural Disaster
• Energy Source
• Climate Change
• Ecosystem

SOCIAL
• Education
• Health
• Safety & Security



Business

Inside Out

Global /
National Issues

Outside In

CSR �́��µ�° ° � Îµ®¦ �́�́�®µ�̧ÉÁ�·��¹Ê�Ä��́��»�́�

•Environment

•Economy

•Social

Social Innovation• CSR In Process

• สมดลุย ์มลูค่า/คณุค่า

• เศรษฐกิจพอเพียง

• เครอืข่าย

• CSR In Process

• สมดลุย ์มลูค่า/คณุค่า

• เศรษฐกิจพอเพียง

• เครอืข่าย



2. 1 CSR ของบริษทัฯ
กิจกรรมCSR�̧É�nµ�¤µกิจกรรมCSR�̧É�nµ�¤µ
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•วตัถุดิบ
•กระบวนการผลิต
• ·É�Âª �̈ o° ¤
•คุณภาพผลิตภณัฑ์
•ISO14001 และ มอก 18001

•โครงการสนุกวิทยาศาสตรฯ์
•โครงการทุนการศึกษา
•โครงการโรงเรียนของหนู
•แวน่แกว้ /ดนูก ฯลฯ

Â�ª�µ��µ¦ �¦ ·®µ¦ �́��µ¦ �̧É¦ �́�·��°��n°  ·É�Âª �̈ o° ¤ Â¨ ³  �́�¤Â�ª�µ��µ¦ �¦ ·®µ¦ �́��µ¦ �̧É¦ �́�·��°��n°  ·É�Âª �̈ o° ¤ Â¨ ³  �́�¤

IN PROCESS AFTER PROCESS
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•
•ISO14001 และ มอก 18001

•Á�ºÉ° ¤Ã¥�Á«¦ ¬��·��»¤��
•ส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชน
สู่สงัคมเมือง

•พลงังานทดแทน 
แกส๊โซฮอล ์/ ไบโอดีเซล

•แวน่แกว้ /ดนูก ฯลฯ

•โครงการประกวดนิทรรศการ
Â¨ ³ ¡ Ȩ́Å�Ã° - �o°�Â�p �̧É

•Ã�¦ ��µ¦ ¦ �́�ºÊ°�ÎÊµ¤�́¡ º�Ä�oÂ¨ oª
Á¡ ºÉ° �̈·�Á�È�Å�Ã° �̧Á�̈

•โครงการเพาะกลา้คืนป่าใหภ้หูลง
•





�ÎÊµ¤ �́ ÎµÁ¦ È�¦ ¼���ÎÊµ¤ �́ ÎµÁ¦ È�¦ ¼��66%%

กา๊ซธรรมชาติ กา๊ซธรรมชาติ 99 %%

ถ่านหินและไฟฟ้าถ่านหินและไฟฟ้า 33%%

750750,,000000

900,000

500500,,000000 ล้านบาทล้านบาท

ข้อมลูปี ข้อมลูปี 25502550
ล้านบาท

การนาํเขา้พลังงานมีผลตอ่ดุลการคา้และเศรษฐกิจการนาํเขา้พลังงานมีผลตอ่ดุลการคา้และเศรษฐกิจ

�ÎÊµ¤ �́�·���ÎÊµ¤ �́�·��8282%%
สินคา้เกษตรสินคา้เกษตร

1010 อนัดบัแรกอนัดบัแรก

500500,,000000 ล้านบาทล้านบาท

สินคา้เกษตรสง่ออก 3030,,000000ไก่แปรรูปไก่แปรรูป

4040,,000000กุง้แช่แข็งกุง้แช่แข็ง

มนัสาํปะหลงัมนัสาํปะหลงั 5050,,000000

ขา้วขา้ว 100100,,000000

ยางพารายางพารา 200200,,000000

นาํเขา้พลงังานนาํเขา้พลงังาน
มูลค่า มูลค่า 990000,,000000 ลา้นบาทลา้นบาท

นาํเขา้พลงังานนาํเขา้พลงังาน
มูลค่า มูลค่า 990000,,000000 ลา้นบาทลา้นบาท

�̧É¤µ: กระทรวงพลงังาน, สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร



Å�Ã° �̧Á�̈ Á¡ ºÉ°  �́�¤ Å�¥ ¼nÁ« ¦ ¬��·�¡ ° Á¡ ¥̧�¦ nª ¤ �́����¤Å�Ã° �̧Á�̈ Á¡ ºÉ°  �́�¤ Å�¥ ¼nÁ« ¦ ¬��·�¡ ° Á¡ ¥̧�¦ nª ¤ �́����¤ ..

ความร่วมมือไตรภาคีกบัชมุชนและผูป้ระกอบการ ความร่วมมือไตรภาคีกบัชมุชนและผูป้ระกอบการ 5050 เขตในกทมเขตในกทม..



Ã�¦ ��µ¦ ¦ �́�ºÊ° �ÎÊµ¤ �́¡ º�Ä�oÂ¨ oª  �́�¦ �Ã�¦ ��µ¦ ¦ �́�ºÊ° �ÎÊµ¤ �́¡ º�Ä�oÂ¨ oª  �́�¦ �

ร่วมกบักองทพัภาค ร่วมกบักองทพัภาค 22 และและ
โรงพยาบาลค่ายสรุนารีโรงพยาบาลค่ายสรุนารี



Ã�¦ ��µ¦ ¦ �́�ºÊ° �ÎÊµ¤ �́¡ º�Ä�oÂ¨ oª  �́�¦ �Ã�¦ ��µ¦ ¦ �́�ºÊ° �ÎÊµ¤ �́¡ º�Ä�oÂ¨ oª  �́�¦ �

�¦ ·¬ �́�Å° �̧Á° È¤��¦ ³ Á�«Å�¥��Îµ�́��¦ nª ¤ �́���µ��µ��¦ �¦ ��r¦ �́¬ µ ·É�Âª �̈ o° ¤�¦ ·¬ �́�Å° �̧Á° È¤��¦ ³ Á�«Å�¥��Îµ�́��¦ nª ¤ �́���µ��µ��¦ �¦ ��r¦ �́¬ µ ·É�Âª �̈ o° ¤

�·��¦ ¦ ¤ ¦ �́�ºÊ° �ÎÊµ¤ �́Ä�oÂ¨ oª �́�Ã¦ �Á¦ ¥̧�ª �́�¦ ¦ ¤ ¤��̈�·��¦ ¦ ¤ ¦ �́�ºÊ° �ÎÊµ¤ �́Ä�oÂ¨ oª �́�Ã¦ �Á¦ ¥̧�ª �́�¦ ¦ ¤ ¤��̈

�¦ ·¬ �́�Å° �̧Á° È¤��¦ ³ Á�«Å�¥��Îµ�́��¦ nª ¤ �́���µ��µ��¦ �¦ ��r¦ �́¬ µ ·É�Âª �̈ o° ¤�¦ ·¬ �́�Å° �̧Á° È¤��¦ ³ Á�«Å�¥��Îµ�́��¦ nª ¤ �́���µ��µ��¦ �¦ ��r¦ �́¬ µ ·É�Âª �̈ o° ¤



Ã�¦ ��µ¦ ¦ �́�ºÊ° �ÎÊµ¤ �́¡ º�Ä�oÂ¨ oª  �́�¦ �Ã�¦ ��µ¦ ¦ �́�ºÊ° �ÎÊµ¤ �́¡ º�Ä�oÂ¨ oª  �́�¦ �161161 �̈ µ��́Éª��¤�̈ µ��́Éª��¤

�̈ µ��µ��µ��Â±��̧ÊÂ¨ ��r�¥·É�Á�¦ ·��° ���̈ µ��µ��µ��Â±��̧ÊÂ¨ ��r�¥·É�Á�¦ ·��° ��.. สามย่านสามย่าน

��»�́�¦ �Â¡ ¨ �·�́É¤���µ�̈Îµ¡ ¼��̈ µ��ÎÊµ�̈ ·É��́���µ��³�·� ª �®¨ ª���»�́�¦ �Â¡ ¨ �·�́É¤���µ�̈Îµ¡ ¼��̈ µ��ÎÊµ�̈ ·É��́���µ��³�·� ª �®¨ ª�



2.2 CSR ของบริษทัฯ
�·��¦ ¦ ¤®¨ �́Ä��̧�̧Ê�¤ °̧ ³ Å¦ �oµ��·��¦ ¦ ¤®¨ �́Ä��̧�̧Ê�¤ °̧ ³ Å¦ �oµ�
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•ประหยดัใชสิ้นคา้ไทย
•พลงังานทดแทน 

• Á�ºÉ° ¤ Ã¥�TBCSD /CSR Network

แนวทางการบรหิารแนวทางการบรหิารCSRCSR บางจากฯบางจากฯ

IN PROCESS AFTER PROCESS

•คณุภาพชีวิต
•การจา้งงานในชุมชน 
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• Á�ºÉ° ¤ Ã¥�TBCSD /CSR Network
Climate Change

Mitigation
Low Carbon Society

Adaptation
Water Security, Natural Disaster

• เศรษฐกิจชุมชน

• การลด CO2 ในการผลิต
• ประหยดัพลงังาน
• IT Green Office

So
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al • การศึกษาสาํหรบัเยาวชน

• Á�ºÉ° ¤ Ã¥�¡ �́�µ�µ�CSR –Supply Chain







เศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจชุมชน

• ช่วยเหลือ 3 จงัหวดัภาคใต้



เศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจชุมชน

• ¦ oµ��»¤��Ä��́Ë¤�µ��µ�



3. �Îµ�µ¤ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o° ��́�° »� µ®�¦ ¦ ¤



ทิศทาง CSRของประเทศ

Sustainable Development
(Ultimate Goal)

National Issues
• Public sector

• NGO…..

• Private sector

• People

ECONOMY
• Unemployment
• CG

ENVIRONMENT
• Water
• Natural Disaster
• Energy Source
• Climate Change
• Ecosystem

SOCIAL
• Education
• Health
• Safety & Security



CSRCSR ภาคอตุสาหกรรมภาคอตุสาหกรรม

อตุสาหกรรมอตุสาหกรรม

Low Carbon Society

Á��Ã�Ã̈ ¥Á̧¡ ºÉ° �µ¦ ���¦ ³ ®¥�́
พลงังาน

ภยัพิบติั
อตุสาหกรรมอตุสาหกรรม

เศรษฐกิจชมุชน

พลงังานทดแทน

เครอืข่าย




