
งานประชุมและสัมมนา 
RE100 Thailand Club ร่วมขับเคลื่อนแผนพลังงานชาติ
ไปสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality 
วันพฤหัสบดทีี ่25 พฤศจิกายน 2564 
ณ ห้องสรุศักดิ ์1 ชั้น 11 โรงแรมอสีติน แกรนด ์สาทร
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สมาชิกก่อต้ัง/ สมาชิกท่ัวไป

สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง สมาชิกเข้าร่วมแล้วกว่า 500 บริษัท/องค์กร อาทิเช่น
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วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย



โครงสร้างองค์กร
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สมาชิกท่ัวไป
(บริษัทเอกชน)

คณะท่ีปรึกษา 
และ คณะกรรมการชมรม

สมาชิกร่วมก่อต้ัง

สมาชิกท่ัวไป
(สถาบันการศึกษา)

สมาชิกท่ัวไป
(หน่วยงานภาครัฐ)



ท่ี องค์กร ตัวแทนองค์กร

1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นาย กิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา

2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร. นิลสุวรรณ  ลีลารัศมี

3 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวยีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร. สุวิทย์  ธรณินทร์พานิช

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ดร. สุวิทย์ เตีย

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน

7 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ รศ.ดร. อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ

8 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมารต์กรดิเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.ดร. นิพนธ์ เกตุจ้อย 

9 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นาย เกียรติชาย ไมตรีวงษ์

10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นาย ประเสริฐศักดิ์  เชิงชวโน

11 Bank of China (Thailand) นาย ธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์

คณะท่ีปรึกษาชุดก่อต้ัง
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คณะกรรมการชุดก่อต้ัง
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ท่ี องค์กร ตัวแทนองค์กร ต าแหน่ง

1 บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) นาย วีระเดช เตชะไพบูลย์ ประธาน

2 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวยีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นาย นที สิทธิประศาสน์ รองประธาน

3 บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ

4 บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จ ากัด นาย เจริญชัย ประเทืองสุขศรี กรรมการ

5 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) นาย สมโภชน์ อาหุนัย กรรมการ

6 ส านักงานสภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ กรรมการ

7 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด นาย นันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล กรรมการ

8 บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอเชีย จ ากัด นาย ถาวร ชลัษเฐียร กรรมการ

9 มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน นาย พรอรัญ สุวรรณพลาย กรรมการ

10 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) นาย เทอดเกียรติ  พร้อมมูล กรรมการ



ท่ี องค์กร ตัวแทนองค์กร ต าแหน่ง

11 บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ดร. จิรประภา กิมสุนทร กรรมการ

12 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) นาย รวิ กูรมะโรหิต กรรมการ

13 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย นาย อิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล กรรมการ

14 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) นาย นาวา จันทนสุรคน กรรมการ

15 สภาสถาปนิก นาย นิติศักดิ์ ชอบด ารงธรรม กรรมการ

16 บริษัท อัลฟ่า คอม จ ากัด นาย คเณศ กาญจนแก้ว กรรมการ

17 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวยีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นาย ทวี จงควินิต กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการชุดก่อต้ัง



กิจกรรม
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FTI
Carbon Credit Trading 

Trading Platform
- Carbon Credit
- Renewable Energy
- RECs/ I-REC

Members of RE100
Thailand Club

TGO - Registry

Standard

Trade

Trade

Certify ++

>

คณะท างาน RE100 Thailand Club

• ผลักดันนโยบายด้านพลังงานสีเขียว และกรีนคาร์บอน
• เพื่อผลักดันให้มีการซือ้ขายคารบ์อนและพลังงาน สร้าง Demand และ Supply ส าหรับตลาดคารบ์อนและพลังงาน
• เสนอปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการซื้อขายคาร์บอนและพลังงานให้แก่ FTI-Carbon Credit Trading 
ตามความประสงค์ของสมาชิก
• เผยแพร่ความรูแ้ละจัดสัมมนาเกี่ยวกับ Carbon/ RE100/ นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคารบ์อน
• จัดกิจกรรมให้สมาชิกมุ่งสู่ RE100 แบบภาคสมัครใจ

<

<



สรุปข้อบังคับชมรม
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ข้อบังคับ รายละเอียด

ช่ือเต็ม และ ช่ือย่อ
• “ชมรม RE100 Thailand Club”
• ชื่อย่อว่า “RE100TH”

สถานท่ีต้ัง
• ส านักงานมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน
• ชั้น 8 อาคารส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800

รายได้ของชมรม

• ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุง จากสมาชิก
• เงินอุดหนุน
• ทรัพย์สินทีม่ีผู้ยกให้
• รายได้อื่น ๆ

ประเภทสมาชิก
• สมาชิกก่อตั้ง
• สมาชิกทั่วไป
• สมาชิกกิตติมศกัดิ์

การประชุมใหญ่
(สามัญประจ าปี)

ภายในเดอืนกุมภาพันธ์ของทกุๆ ปี

คณะกรรมการ
• อย่างน้อย 9 คน วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี
• ประธานชมรมด ารงต าแหน่งติดตอ่กันเกินสองวาระไมไ่ด้
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ข้อบังคับ รายละเอียด

วัตถุประสงค์ของชมรม

• ขับเคลื่อน “การใช้พลังงานหมุนเวยีน 100%” หรือ RE100 เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (GHG Emission) ของประเทศไทย

• เป็นกลไกในการอุดหนนุให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่ หรือ New S-curve โดยใช้
พลังงานสะอาด

• เพื่อยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่ความยั่งยืน เน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และปัญญามนุษย์

• มุ่งเน้นท ากิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับพลังงานสะอาดและการลดการปลดปล่อยคาร์บอน และไม่กระทบต่อกิจกรรม
ทางการเมืองใด ๆ

• เป็นศูนย์รวมสมาชิกของชมรม และสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือในหมู่สมาชิกชมรม

• เพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกชมรมในการประสานนโยบายและด าเนินงานระหว่างสมาชิกชมรมกับหน่วยงานภาครัฐ

• เป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชนเ์กี่ยวกับอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องของสมาชิก

• เพื่อความเป็นปึกแผ่นในการป้องกันรักษาและส่งเสริมเสถียรภาพและผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายในประเทศ

• วัตถุประสงค์อื่น ตามที่คณะกรรมการชมรมจะก าหนดโดยมีมติทีป่ระชุมกรรมการชมรม

สรุปข้อบังคับชมรม
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ข้อบังคับ รายละเอียด

สิทธิของสมาชิกชมรม

• ร้องเรียนและรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรมจากชมรมเทา่ที่จะอ านวยใหไ้ดต้ามสมควร ภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย และข้อบังคับของชมรม

• เข้าร่วมประชุม อภิปราย ซักถาม และแสดงดวามคิดเห็นในท่ีประชุมใหญข่องชมรมโดยผ่านทางตัวแทนของตน

• เสนอความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าตอ่คณะกรรมการชมรมในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการและการปฏิบัติงาน

• สมาชิกก่อตั้งและสมาชิกสามัญมีสิทธิเสนอชื่อตัวแทนเขา้เป็นคณะกรรมการชมรม และออกเสียงลงคะแนนเลือก
คณะกรรมการชมรมโดยผ่านทางตัวแทนของตน

• สมาชิกก่อตั้งและสมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าชื่อรวมกันไม่น้อยกวา่ก่ึงหนึง่ของจ านวนสมาชิกทัง้หมด เพื่อร้องขอให้
เรียกประชุมวิสามัญสมาชิกชมรม เพื่อเรียกร้องต่อสมาชิกทีค่้างช าระค าบ ารุงและไม่ช าระค่าบ ารุงให้แก่เหรัญญกิชมรม

ค่าลงทะเบียนแรกเข้า

ช าระครั้งเดียวให้แก่ชมรม
• สมาชิกก่อตั้ง ค่าลงทะเบียนรายละ 50,000 บาท
• สมาชิกสามัญ ค่าลงทะเบียนรายละ 5,000 บาท
• สมาชิกกิตติมศักดิ์ ค่าลงทะเบียนรายละ 0.00 บาท

สรุปข้อบังคับชมรม



สรุปข้อบังคับชมรม
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ข้อบังคับ รายละเอียด

ค่าบ ารุง รายปี

• ช าระภายในเดอืนมกราคมของทุกปี
• ส าหรับปีแรกทีเ่ข้าเป็นสมาชิกชมรม และได้ช าระค่าลงทะเบียนแล้ว สมาชิกชมรมจะได้รับสทิธิยกเว้น
การเรียกเกบ็ค่าบ ารุงส าหรบัปีแรก
• สมาชิกก่อตั้ง ค่าบ ารุงประจ าปี ปีละ 10,000 บาท
• สมาชิกสามัญ ค่าบ ารุงประจ าปี ปีละ 2,000 บาท
• สมาชิกกิตติมศักดิ์ ค่าบ ารุงประจ าปี ปีละ 0.00 บาท

รอบระยะเวลาบัญชีของชมรม
• เริ่มต้นตั้งแต่วันที ่1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
• โดยให้รอบระยะเวลาบัญชีของปีแรก สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคมของปีที่จัดตั้งชมรม



ข้อบังคับ รายละเอียด

บทเฉพาะกาล

• นิติบุคคลและองค์กรของรัฐ รวมถึงสถาบันการศึกษา ที่แสดงเจตจ านงและไดร้บัเชิญเข้าร่วมเป็น
สมาชิกของชมรม ทั้งประเภทสมาชิกก่อต้ัง สมาชิกสามัญ และสมาชิกกิตติมศักด ์นับตั้งแต่ริเริ่มจัดตั้ง
ชมรม จนถึงวันที่มีการประชุมใหญ่สามัญของสมาชิกชมรมครั้งแรก ให้ถือว่าได้รับการอนุมัติในเข้าเป็น
สมาชิกแล้วโดยบทเฉพาะกาลข้อนี้

• ประธานและคณะกรรมการชมรม ตามบทเฉพาะกาลนี้ ให้ถือเป็น “คณะกรรมการชมรมชดุก่อตั้ง”
(ที่ปรึกษาจ านวน 11 ท่านและกรรมการ 19 ท่าน ตามที่เสนอในที่ประชุม 4 ครั้งที่ผ่านมา)

• คณะกรรมการชมรมชุดก่อตั้ง ด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 ปีนับจากวันประชุมใหญ่สามัญของสมาชิก
ชมรมครั้งแรก

• การก าหนดการเรยีกเกบ็ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงของสมาชิกทกุประเภท หรือการยกเว้นการเรยีก
เก็บค่าลงทะเบียนและค่าบ ารงุของสมาชิกทกุประเภทตามที่กล่าวถงึในข้อ 1 ของบทเฉพาะกาลน้ี ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการชมรมชุดก่อตั้ง เป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสม

สรุปข้อบังคับชมรม
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ถาม-ตอบ


