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ผลการประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม  
ตามหลักการ Green Meetings 

 
ชื่อหน่วยงาน  บริษัท โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
วันที่ตรวจประเมนิ 14 พฤษภาคม 2558 
ผู้ตรวจประเมนิ  นางสาวปิ่นเลขา คงแขม 
รายละเอยีดของการประเมนิ  ตามเอกสารแนบ  
สรปุผลการประเมิน 
1) การเรยีนเชญิ/ประชาสมัพันธเ์ขา้ร่วมประชุม 
 บริษัท โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด มีการเรียนเชิญ ส่งเอกสารการประชุม
และประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุม ผ่านทางจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail), E-newsletter, 
Webpage ของบริษัท พร้อมกับแจ้งเรื่องการดาวน์โหลดเอกสารจากอีเมล์ หรือที่เก็บข้อมูลส่วนกลาง 
เพื่อลดการใช้กระดาษและการขนส่ง และการตอบกลับเข้าร่วม/ยืนยันการประชุม ก็สามารถตอบกลับ
ทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ และมีระบบแจ้งเตือนเรื่องการประชุมอัตโนมัติ ตามวันเวลาที่นัดหมายภายใน
ระบบอินทราเน็ตและอีเมล์ของบริษัท บริษัทมีการใช้ระบบการร้องขอต่างๆ เพื่อการอนุมัติผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โดยไม่ต้องใช้กระดาษในการดําเนินการ 
2) การจดัเตรยีมเอกสาร 
 บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ลดและเลี่ยงการพิมพ์เอกสาร มีการดําเนินการ
ตามหลักสํานักงานปลอดกระดาษ โดยแจ้งเรื่องการประชุม และแนบเอกสารการประชุมผ่านทางอีเมล์ 
และสามารถดาวโหลดได้ทางอีเมล์ อินทราเน็ต อินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งระบุให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องนํา
เอกสารมาในวันประชุม แต่จะใช้เปิดดูไฟล์งานจาก Notebook ขณะประชุม หรือฉายเอกสารการ
ประชุมขึ้นจอ LCD แทน จึงทําให้ไม่ต้องแจกเอกสารการประชุม ซึ่งเป็นการช่วยลดการใช้กระดาษได้
จํานวนมาก รวมทั้งมีการรวบรวมไฟล์เอกสารประกอบการประชุมลงในไดร์ฟภายในของบริษัท มีระบบ 
DMS (Document Management System) คือระบบรวบรวมเอกสารสําคัญของบริษัท ซึ่งพนักงาน
สามารถเปิดดูเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องพิมพ์เอกสาร ช่วยลดการใช้กระดาษ และมีระบบส่ง
เอกสารสแกนไฟล์จากต้นฉบับทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงเอกสารของ
พนักงานทุกส่วน มีการรณรงค์การเลือกใช้กระดาษรีไซเคิล จัดพิมพ์เอกสารทั้งสองหน้า มีกล่องรองรับ
กระดาษรีไซเคิลบริเวณเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร เพื่อความสะดวกในการจัดการและการ
นําไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งติดป้ายรณรงค์เรื่องการใช้กระดาษ และการพิมพ์เอกสารบนเครื่อง printer 
ทุกเครื่อง 
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3) การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ 
 บริษัทฯ มีระบบการจองห้องประชุมในระบบออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถดู
รายละเอียด ขนาดห้องประชุมได้ เพื่อสามารถเลือกใช้ห้องประชุมได้เหมาะสมตามจํานวนผู้เข้าร่วมการ
ประชุม และระยะเวลาที่ใช้ประชุม บริษัทฯ มีนโยบายเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน ใช้
เครื่องปรับอากาศ เบอร์ 5 และหลอดไฟที่เป็นหลอดประหยัดพลังงาน (แบบ LED) ทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯ 
ดําเนินการติดต้ังระบบ sensor ในการควบคุมการเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติในห้องสุขา เพื่อประหยัดพลังงาน
และลดการเปิดไฟภายในอาคาร และลดการใช้พลังงาน อีกทั้งมีการใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิส่วนกลาง
เพื่อเลือกเปิดเฉพาะพื้นที่ที่ใช้งานเท่านั้น พร้อมทั้งติดป้ายรณรงค์การปิดไฟหลังเลิกใช้งาน ปรับต้ัง
อุณหภูมิภายในห้องประชุมที่ 25 องศาเซลเซียส ทางบริษัทฯ ยังมีการจัดถังขยะแยกประเภทขยะภายใน
อาคารอย่างทั่วถึง เพื่อการนําไปจัดการได้สะดวกขึ้น ภายในอาคารและห้องประชุมได้จัดประดับตกแต่ง
ด้วยไม้พลาสติก เพื่อความสะดวกในการดูแลทําความสะอาดและมีความคงทนใช้ได้ระยะเวลานาน และมี
การรณรงค์การปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของ
พนักงาน 
4) การจดัเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม 
  มีการจัดมุมเครื่องดื่มและอาหารว่างบริเวณหน้าห้องประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมบริการ
ตัวเองในกรณีมีผู้เข้าร่วมจํานวนมาก โดยสําหรับการเตรียมเครื่องดื่มชา/กาแฟ และน้ําด่ืมมีบริการ
จัดบริการเสิร์ฟเป็นแก้วตามจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมที่แจ้งก่อนการประชุม และมีการเสิร์ฟน้ําด่ืมเป็นขวด
น้ําพลาสติก จะใช้กรณีมีประชุมที่ต้องออกนอกพื้นที่ สําหรับอาหารกลางวันบริษัทจะเลือกเสิร์ฟอาหาร
ในปริมาณท่ีเหมาะสม ตามจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม โดยเลือกใช้ภาชนะที่สามารถล้างแล้วนํากลับมาใช้
ใหม่ได้ ทําให้ช่วยลดปริมาณเศษอาหารเหลือทิ้งจากการรับประทานอาหาร และมีการแยกนําเศษอาหาร
ไปใช้ประโยชน์ มีการรณรงค์การทานอาหารไม่ให้เหลือทิ้งเพื่อลดการเกิดขยะ การใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 
5) การจดัเตรยีมอื่นๆ 
  บริษัทฯ ดําเนินการปิดเครื่องฉาย LCD หรือเลือกใช้เป็น stand-by mode หากไม่ได้ใช้งาน 
โดยบริษัทมีนโยบายการแต่งกายตามแนวคิด Green Meetings อยู่แล้ว ซึ่งโดยปกติจะสวมเครื่องแบบ
ตามระเบียบบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีนโยบายในการประกาศแจ้งให้บุคลากร พนักงานในบริษัท รับทราบ 
มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แก่พนักงานภายในบริษัทผ่านทาง E-mail ประชาสัมพันธ์ ว่าทางบริษัทได้
กําหนดกําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ และด้านอื่นๆ อย่างไรบ้าง เพื่อรับทราบโดยทั่วถึงและขอ
ความร่วมมือในการปฏิบัติร่วมกันของพนักงานทุกคน บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับ
การดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ อาทิ ผ่านทางวารสาร Green News ซึ่งจะออกทุก
เดือน มีการประกวดคําขวัญต่างๆเพื่อรณรงค์ มีการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก มีการแจกของที่ระลึก ของ
ชําร่วยให้แก่พนักงานภายในบริษัท ที่สนับสนุนส่งเสริมการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน อาทิ การแจกถุงผ้า 
การแจกขวดน้ํา เป็นต้น 
6) ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ทางบริษัทควรเลือกใช้และส่งเสริมผลผลิตของชุมชนบริเวณใกล้เคียง มาเป็นของที่ระลึก 
และการจัดอาหารว่าง ควรเลือกเสิร์ฟเป็นผลไม้ตามฤดูกาล หรือขนมไทย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
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 6.2 ในการจัดประชุมภายในสํานักงาน และการจัดประชุมนอกพื้นที่ อาทิ การจัดประชุมที่
โรงแรม ควรมีการนําหลักการ Green Meetings ไปใช้ดําเนินการด้วย เช่น การแนะนําให้เปิดอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส การระบุการเสิร์ฟเครื่องดื่ม แบบโถเครื่องปรุงรส ทดแทนการใช้ 
ชา กาแฟ น้ําตาลแบบชนิดซอง เพื่อลดการเกิดขยะ การงดการแจกกระดาษบนโต๊ะภายในห้องประชุม 
เปลี่ยนเป็นการรวบรวมแจกบริเวณโต๊ะลงทะเบียนแทน เพื่อลดการเกิดขยะ ลดการใช้ทรัพยากร เป็นต้น 
สรุปผลการตรวจประเมิน  

บริษัท โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ยึดหลักการดําเนินงาน Green 
Meetings โดยบริษัทฯได้ดําเนินการตามหลักการ Green Meetings โดยตระหนักถึงความสําคัญในเรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน บริษัท โตชิบา เซมิคอนดัค
เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้กําหนดนโยบายส่งเสริมให้ทุกคนได้ตระหนักและเข้าใจถึงเรื่องดังกล่าว 
ผ่านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรเพื่อทําความเข้าใจ และร่วมกันนําไปปฏิบัติ ปรับใช้ใน
ระบบการทํางานภายในองค์กรที่มีแนวทางปฏิบัติเดียวกันโดยเข้าใจ และลงมือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พนักงานได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่านการประเมนิ 
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แบบประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ตามหลักการ Green Meetings 
บริษัท โตชิบา เซมิคอนดคัเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

วันที่ตรวจประเมนิ  14 พฤษภาคม 2558 
 

กิจกรรม/รายละเอียด ทําได้ ทําไม่ได้ ทําได้
บางส่วน 

1.  การเรียนเชิญ และการประชาสัมพันธ์การประชุม 
 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมผ่ านทางเว็บไซต์  อินทราเน็ต  จดหมายข่าว

อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอีเมล์  
   

 ใช้อีเมล์ในการส่งจดหมายเชิญผู้เข้าร่วมการประชุม เพื่อลดการใช้กระดาษและการ
ขนส่ง 

   

 ระบุในจดหมายเชิญให้มีการส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมทางอีเมล์ หรือ
ทางโทรศัพท์ 

   

 ระบุในจดหมายเชิญว่าเป็นการจัดประชุมตามหลักการ Green Meetings    
 แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมงดใช้เสื้อสูทและเสื้อนอกระหว่างการประชุม    

2.  การจัดเตรียมเอกสาร 
 ส่งเอกสารการประชุมทางอีเมล์ และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนําเอกสารการ

ประชุมมาในวันที่ประชุม 
   

 เตรียมไฟล์ข้อมูลท่ีผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต    
 จัดทําเอกสารการประชุมเฉพาะที่จําเป็น พยายามสรุปข้อมูลให้สั้น กระชับและได้

ใจความ 
   

 เลือกใช้กระดาษรีไซเคิล (Recycled Paper)    
 จัดทําเอกสารการประชุมโดยการจัดพิมพ์เอกสารทั้ง 2 หน้า    
 จัดพิมพ์เอกสารการประชุมท่ีเป็นสีขาว-ดําเท่านั้น    
 ไม่จัดพิมพ์เอกสารการประชุมท่ีเป็นสไลด์ PowerPoint หรือถ้ามีความจําเป็นควร

จัดพิมพ์ 4-6 สไลด์/หน้า 
   

3.  การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ 
 เลือกห้องประชุมให้เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าร่วมการประชุม    
 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง เช่น หลอดประหยัดไฟ  

เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 เป็นต้น 
   

 กําหนดและปรับต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ท่ี 25-26 องศาเซลเซียส    
 ตกแต่งสถานที่โดยใช้ไม้ประดับท่ีปลูกในกระถาง หรือถุงเพาะชําแทนการใช้ดอกไม้

เพื่อลดปริมาณขยะ รวมถึงสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่ 
   

 ลดการใช้โฟมและพลาสติก โดยหันมาใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หรือที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ในการตกแต่งสถานที่ 

   

 เตรียมถังขยะแยกประเภทสําหรับขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) ได้แก่ กระดาษ 
ขวดพลาสติก เศษแก้ว กระป๋อง และขยะมูลฝอยทั่วไปอย่างเพียงพอและชัดเจน  
เพื่อให้สามารถคัดแยกประเภทขยะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

4.   การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 
 จัดมุมเครื่องดื่มและอาหารว่าง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมบริการตัวเอง    
 จัดบริการน้ําด่ืมในขวดแก้วหรือเหยือกพร้อมแก้วเปล่า ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม   
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กิจกรรม/รายละเอียด ทําได้ ทําไม่ได้ ทําได้
บางส่วน 

แทนการเติมน้ําในแก้วเตรียมไว้ เพื่อลดการสูญเสียน้ําในกรณีผู้เข้าร่วมการประชุมมา
ไม่ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ 

 จัดบริการอาหารจานเดียว สําหรับการประชุมท่ีมีผู้เข้าร่วมการประชุมตํ่ากว่า 20 คน 
ในกรณีท่ีมีจํานวนผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 20 คนสามารถจัดอาหารแบบ
บุฟเฟต์ 

   

 สนับสนุนวัตถุดิบสําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่มท่ีหาได้ในท้องถิ่น เช่น ขนมไทย 
ผลไม้ตามฤดูกาล น้ําผลไม้ 

   

 ใช้ภาชนะที่คงทนถาวรและสามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่แทนวัสดุจําพวกโฟม  
พลาสติก กระดาษ  

   

 เลือกใช้วัสดุธรรมชาติท่ีย่อยสลายได้เป็นวัสดุท่ีใช้แล้วท้ิง เช่น ใบตอง กระดาษ หรือ
พลาสติกท่ีสังเคราะห์จากพืชธรรมชาติ 

   

 มีการจัดให้มีภาชนะแยกเศษอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสะดวกต่อการนําไปใช้ประโยชน์
ต่อหรือกําจัดท้ิง 

   

5. การจัดเตรียมอื่นๆ 
 ปิดเครื่องฉาย LCD หรือเลือกเป็น stand-by mode หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน    
 เลือกใช้รางวัลหรือของที่ระลึกท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นวัสดุท่ีสามารถหา

ได้ง่ายในท้องถิ่นหรือเป็นวัสดุรีไซเคิล (Recycled Material) 
   

 เตรียมภาชนะเพื่อรองรับแผ่นพับ ใบปลิว หรือเอกสารต่างๆ ท่ีผู้ร่วมงานไม่ต้องการ
บริเวณทางออกงาน เพื่อนําไปใช้เป็นกระดาษรีไซเคิล (Recycled Paper) 

   

 


