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ผลการประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม  

ตามหลักการ Green Meetings 

 
บริษัท     บรษิัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  

วันทีต่รวจประเมิน          15 พฤษภาคม 2556 

เจาหนาที่ตรวจประเมิน    ชลิดา  ชะมอย   

รายละเอียดของการประเมิน  (ตามเอกสารแนบ 1) 

สรุปผลการประเมิน 

1) การเรยีนเชิญ/ประชาสมัพันธเขารวมประชมุ 

      บริษทัฯ เรียนเชิญผูเขารวมประชุม/ประชาสัมพันธการประชุมผานทางเวบ็ไซต จดหมาย
ขาวอิเลก็ทรอนิกส ขององคกร และระบุใหมีการสงแบบตอบรับการเขารวมการประชุมทางอเีมล
เพ่ือลดคาใชจายในการขนสงและลดการใชทรัพยากรธรรมชาติดวย ทั้งนี้ ในจดหมายเชิญประชมุ
ไดมีมีการแจงใหผูเขารวมประชุมงดใชสูทและเสื้อนอกระหวางการประชุม และมีการระบุวาเปนการ
จัดการประชุมตามหลักการ Green Meetings อีกดวย 

2) การจัดเตรยีมเอกสาร 

    บริษทัฯ จะสงไฟลงานหรือเอกสารการประชุมใหผูเขารวมประชุมผานทางอเีมล และแจง
ใหผูเขารวมการประชมุนําเอกสารการประชุมมาในวันทีป่ระชุมหรือจัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุมเฉพาะที่จําเปนเทานัน้และเลือกใชกระดาษรีไซเคิล ซ่ึงเปนการลดการใชกระดาษ ทั้งนี้ หาก
ไมจําเปนจะไมมีการจัดพิมพเอกสารการประชุมทีเ่ปนสไลด PowerPoint   

3) การจัดเตรยีมสถานที่/อุปกรณ 
 บริษัทฯ มีการคัดเลือกหองประชุมใหเหมาะสมกับจํานวนผูเขาประชุม มีการปรับตั้ง
อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวที่ 25 องศาเซลเซียส และเลือกใชอุปกรณไฟฟาประหยัดพลังงาน
และมีประสิทธิภาพสูง เชน หลอดประหยัดไฟ เครื่องปรับอากาศเบอร 5 เปนตน และมีการ
ตกแตงสถานที่โดยใชไมประดับที่ปลูกในกระถางแทนการใชดอกไมเพ่ือลดปริมาณขยะ และ
สามารถหมุนเวียนกลับมาใชใหมได อีกทั้งยังมีการเตรียมถังขยะแยกประเภทสําหรับขยะรไีซเคลิ 
เชน กระดาษ ขวดพลาสติกและกระปองอยางเพียงพอและชัดเจน เพ่ือใหสามารถคัดแยกประเภท
ขยะตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4) การจัดเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม 
     บริษัทฯ จะจัดมุมเครื่องด่ืมและอาหารวางไวบริการ โดยจัดเตรียมแกวนํ้า เหยือกน้ํา 
และภาชนะที่บรรจุกาแฟ นํ้าตาลและเครื่องปรุงตางๆ ไวใหผูเขารวมประชุมบริการตัวเอง แทน
การใชแกวนํ้าพลาสติก และผลิตภัณฑที่บรรจุแบบซอง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดเตรียมอาหารจัด
เดียวสําหรับผูเขารวมประชุม ในกรณีที่ผูเขารวมประชุมมีจํานวนมากจะจัดเตรียมอาหารแบบ
บุพเฟตแทน และมีการสนับสนุนวัตถุดิบสําหรับเตรียมอาหารและเครื่องด่ืมที่หาไดในทองถิ่น 
เชน ผลไมตามฤดูกาล นํ้าสมุนไพร เปนตน มีการเลือกใชภาชนะที่มีความคงทนถาวรและ
สามารถนํากลับมาใชใหมแทนวัสดุจําพวกโฟมอีกดวย 

5) อ่ืนๆ 
 บริษัทฯ จะมีการปดเครื่องฉาย LCD หรือเลือกเปน stand-by-mode เม่ือไมไดใชเปน
เวลานาน และมีการเตรียมภาชนะเพื่อรองรับแผนพับ หรือเอกสารตางๆ ที่ผูเขารวมประชุมไม
ตองการ เพ่ือนําไปใชเปนกระดาษรีไซเคิล อีกทั้งยังเลือกใชรางวัลหรือของที่ระลึกที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม  

สรุปผลการตรวจประเมิน  

 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  มีการดําเนินงานจัดประชุมตามแนวทาง
หลักการ Green Meetings ที่ระบุไว โดยไดมีการดําเนินงานรวมถึงทําความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการตางๆ รวมถึงกระตุนและปลูกจิตสํานึกดานการจัดประชุม Green Meeting และการ
ประหยัดพลังงานใหกับพนักงาน  เพ่ือเปนการรวมกันลดการใชทรัพยากรและพลังงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้บริษัทไดมีการรณรงคใหพนักงานทุกคนลดการใชพลังงานและ
ทรัพยากร อาทิ การประชาสัมพันธการจัดการประชุมหรือการจัดทําประเมินตางๆ จะทําผานทาง
เว็บไซตทั้งหมด มีการเปดคลิปเสียงรณรงคใหพนักงานปดไฟและเครื่องปรับอากาศกอนพัก
กลางวันทุกวัน มีการแจงใหพนักงานและผูเขารวมประชุมงดใชเสื้อสูทและเสื้อนอกระหวางการ
ประชุม และมีการเลือกใชของที่ระลึกที่สามารถหาไดงายในชุมชนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซ่ึง
เปนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษพลังงานและทรัพยากรอยางตอเน่ือง 

 

 √  ผานการประเมิน 
 
 
 
 
 



 3

แบบประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม ตามหลักการ Green Meetings 
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

วันที ่15 พฤษภาคม 2556 

กิจกรรม/รายละเอียด ทําได 
ทํา
ไมได 

ทําได
บางสวน 

1.  การเรียนเชิญ และการประชาสัมพันธการประชุม 

 ประชาสัมพันธการจัดประชุมผานทางเว็บไซต อินทราเน็ต จดหมายขาว
อิเล็กทรอนิกส หรือทางอีเมล  

   

 ใชอีเมลในการสงจดหมายเชิญผูเขารวมการประชุม เพ่ือลดการใชกระดาษและ
การขนสง 

   

 ระบุในจดหมายเชิญใหมีการสงแบบตอบรับการเขารวมการประชุมทางอีเมล 
หรือทางโทรศัพท 

   

 ระบุในจดหมายเชิญวาเปนการจัดประชุมตามหลักการ Green Meetings    

 แจงใหผูเขารวมการประชุมงดใชเส้ือสูทและเสื้อนอกระหวางการประชุม    

2.  การจัดเตรียมเอกสาร 

 สงเอกสารการประชุมทางอีเมล และแจงใหผูเขารวมการประชุมนําเอกสารการ
ประชุมมาในวันที่ประชุม 

   

 เตรียมไฟลขอมูลที่ผูเขารวมการประชุมสามารถดาวนโหลดไดจากอินเทอรเน็ต    

 จัดทําเอกสารการประชุมเฉพาะที่จําเปน พยายามสรุปขอมูลใหส้ัน กระชับและ
ไดใจความ 

   

 เลือกใชกระดาษรีไซเคิล (Recycled Paper)    

 จัดทําเอกสารการประชุมโดยการจัดพิมพเอกสารทั้ง 2 หนา    

 จัดพิมพเอกสารการประชุมที่เปนสีขาว-ดําเทานั้น    

 ไมจัดพิมพเอกสารการประชุมที่เปนสไลด PowerPoint หรือถามีความจําเปน
ควรจัดพิมพ 4-6 สไลด/หนา 

   

3.  การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ 

 เลือกหองประชุมใหเหมาะสมกับจํานวนผูเขารวมการประชุม    

 ใชอุปกรณไฟฟาประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง เชน หลอดประหยัดไฟ  
เครื่องปรับอากาศเบอร 5 เปนตน 

   

 กําหนดและปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวที่ 25-26 องศาเซลเซียส    

 ตกแตงสถานที่โดยใชไมประดับที่ปลูกในกระถาง หรือถุงเพาะชําแทนการใช
ดอกไมเพ่ือลดปริมาณขยะ รวมถึงสามารถหมุนเวียนกลับมาใชไดใหม 

   

 ลดการใชโฟมและพลาสติก โดยหันมาใชวัสดุหรืออุปกรณที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมหรือที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดในการตกแตงสถานที่ 

   

 เตรียมถังขยะแยกประเภทสําหรับขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) ไดแก 
กระดาษ ขวดพลาสติก เศษแกว กระปอง และขยะมูลฝอยทั่วไปอยางเพียงพอ
และชัดเจน  เพ่ือใหสามารถคัดแยกประเภทขยะตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรม/รายละเอียด ทําได 
ทํา
ไมได 

ทําได
บางสวน 

4.   การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 

 จัดมุมเครื่องดื่มและอาหารวาง เพ่ือใหผูเขารวมการประชุมบริการตัวเอง    

 จัดบริการน้ําดื่มในขวดแกวหรือเหยือกพรอมแกวเปลา ใหแกผูเขารวมการ
ประชุม แทนการเติมน้ําในแกวเตรียมไว เพ่ือลดการสูญเสียน้ําในกรณีผูเขารวม
การประชุมมาไมครบตามจํานวนที่ระบุไว 

   

 จัดบริการอาหารจานเดียว สําหรับการประชุมที่มีผูเขารวมการประชุมต่ํากวา 20 
คน ในกรณีที่มีจํานวนผูเขารวมการประชุมมากกวา 20 คนสามารถจัดอาหาร
แบบบุฟเฟต 

   

 สนับสนุนวัตถุดิบสําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่หาไดในทองถ่ิน เชน ขนม
ไทย ผลไมตามฤดูกาล น้ําผลไม 

   

 ใชภาชนะที่คงทนถาวรและสามารถนํากลับมาใชไดใหมแทนวัสดุจําพวกโฟม  
พลาสติก กระดาษ 

   

 เลือกใชวัสดุธรรมชาติที่ยอยสลายไดเปนวัสดุที่ใชแลวทิ้ง เชน ใบตอง กระดาษ 
หรือพลาสติกที่สังเคราะหจากพืชธรรมชาติ 

   

 มีการจัดใหมีภาชนะแยกเศษอาหาร เครื่องดื่ม เพ่ือสะดวกตอการนําไปใช
ประโยชนตอหรือกําจัดทิ้ง 

   

5. การจัดเตรียมอื่นๆ 

 ปดเครื่องฉาย LCD หรือเลือกเปน stand-by mode หากไมไดใชเปนเวลานาน    

 เลือกใชรางวัลหรือของที่ระลึกที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รวมถึงเปนวัสดุที่
สามารถหาไดงายในทองถ่ินหรือเปนวัสดุรีไซเคิล (Recycled Material) 

   

 เตรียมภาชนะเพื่อรองรับแผนพับ ใบปลิว หรือเอกสารตางๆ ที่ผูรวมงานไม
ตองการบริเวณทางออกงาน เพ่ือนําไปใชเปนกระดาษรีไซเคิล (Recycled 
Paper) 

   

 
 


