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บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานไฮ-เทค อยุธยา) 
เข้าร่วม TBCSD Green Meetings 

 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้ตรวจประเมินของ TEI ได้เข้าตรวจประเมินความพร้อม
ในการเข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meeting ของบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด                   
(โรงงานไฮ-เทค อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีห้องประชุมจํานวนรวมท้ังหมด 30 ห้อง โดยบริษัทฯ    
เป็นหน่ึงในกลุ่มบริษัทของแคนนอน อิงค์ แห่งประเทศญี่ ปุ่น กลุ่มบริษัทแคนนอน ยึดถือหลักปรัชญา                   
“เคียวเซ: Kyosei” คือ การดํารงอยู่และทํางานร่วมกันเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ผู้บริหารของบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานไฮ-เทค อยุธยา) ให้ความสําคัญต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและเป้าหมาย                    
เพ่ือนําไปสู่การลดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน อีกทั้งบริษัทฯ ยังกําหนด
ผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ คณะกรรมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้การรับรองระบบมาตรฐานสากลต่างๆ ดังน้ี ISO 9001, 
ISO14001:2004, ISO14001:2015, TIS & OHSAS 18001 และรางวัลต่างๆ ที่ได้รับจากการดําเนินการ                   
ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รางวัล Safety Management รางวัล Productivity รางวัล Thai Labor standard 
(TLS 8001) รางวัล Energy management รางวัล Green Industry 3 (Green Productivity level 3) 
รางวัล 3Rs Award รางวัล Zero waste to landfill Achievement Award รางวัล Water conservation 
รางวัล Eco Factory รางวัล Green Industry Level 4 และรางวัล Green Star รวมทั้ง มีการส่งเสริม



  
 

ผู้บริหารและพนักงานให้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ด้วยเหตุผลข้างต้นน้ี 
ประกอบกับแนวทางดําเนินการของโครงการ TBCSD Green Meetings ที่สอดคล้องกัน จึงเกิดการร่วมมือ
และขยายผลโดยนําหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) มาปฏิบัติในห้องประชุมภายในบริษัทฯ
จากการตรวจประเมิน เมื่อพิจารณาแยกแต่ละขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน พบว่า 

1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม 

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานไฮ-เทค อยุธยา) มีการแจ้งการจัดประชุมผ่าน
หลายช่องทาง ได้แก่ การแจ้งแผนการประชุมผ่านระบบ Intranet การแจ้งแผนการประชุมผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ (บอร์ดประชาสัมพันธ์ทําจากจุกไม้ค็อกอัดแผ่น เป็นการนําวัสดุมาหมุนเวียนใช้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด) การแจ้งการประชุมผ่าน Morning meeting การแจ้งการประชุมผ่านจุลสารรายเดือนที่ส่ง
ทางอีเมล์ ส่วนการเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุม ทางบริษัทฯ เชิญประชุมและตอบรับการ
ประชุมผ่านอีเมล์ รวมทั้ง ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มเอกสารแนบอีเมล์ โดยระบุในจดหมายเชิญประชุมว่าเป็น 
Green Meetings ในกรณีที่เป็นการประชุมภายในจะมีการระบุเป็นลิงค์เอกสาร green meetings ในอีเมล์ 
ส่วนในกรณีที่เป็นการประชุมภายนอกจะมีการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบล่วงหน้าว่าไม่ต้องจัดพิมพ์เอกสาร
การประชุมและให้นํา Notebook มาเพื่อเปิดเอกสารในการประชุมด้วยทุกคร้ัง และแจ้งว่าการประชุมดังกล่าว
เป็น TV Conference หรือ Web meetings รวมทั้ง ระบุเป็นลิงค์เอกสาร Green Meetings ในอีเมล์        
พร้อมกับมีการแนะนําการจัดประชุมสีเขียวไปยังบริษัทในเครือ MAT และบริษัทคู่ค้าที่มาติดต่องาน  
 
 
 
 
 
 

 

2) การจัดเตรยีมเอกสาร 

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานไฮ-เทค อยุธยา) มีการแนบไฟล์หรือลิงค์
เอกสารประกอบการประชุมในอีเมล์ และลิงค์เอกสารการประชุมที่ระบบอินทราเน็ต รวมทั้ง ยังมีการวางไฟล์
เอกสารการประชุมไว้ที่ Project/Center โดยการประชุมเกือบทุกการประชุมจะไม่มีการแจกเอกสาร
ประกอบการประชุม สําหรับกรณีที่จําเป็นต้องพิมพ์เอกสารจะจัดพิมพ์เน้ือหาเท่าที่จําเป็น ซึ่งจะใช้กระดาษ        
รีไซเคิลที่ใช้แล้วหน่ึงหน้ามาจัดพิมพ์ และ/หรือจัดพิมพ์ทั้งสองหน้า การพิมพ์เอกสารจะใช้สีขาว-ดํา             
พิมพ์ 4-6 สไลด์ต่อหน้า โดยมีจุดวางภาชนะรองรับกระดาษ Reuse ไว้บริเวณด้านข้างเครื่องพิมพ์ กระดาษที่
บริษัทฯเลือกใช้เป็นกระดาษท่ีใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเครื่องพิมพ์ที่บริษัทฯ เลือกใช้ได้รับการรับรองฉลากเขียว 
บริษัทฯ ควบคุมการพิมพ์/เคร่ืองพิมพ์โดยมีรหัสผ่านของแต่ละแผนก ส่วนเครื่องพิมพ์เอกสารสีจะมีเฉพาะท่ี
โต๊ะ Mgr./มีเฉพาะจุดเพ่ือควบคุมการใช้งาน กรณีที่มีความต้องการเบิก-จ่ายกระดาษดี (ใหม่) และตลับหมึก
ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการก่อน 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
3) การจัดเตรยีมสถานที/่อุปกรณ์ 

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานไฮ-เทค อยุธยา) มีห้องประชุมทั้งหมด 30 ห้อง 
การจองห้องประชุมทั้งหมดใช้ระบบการจองผ่าน Intranet ของบริษัทฯ ซึ่งในระบบการจองจะมีรายละเอียด
ต่างๆ ของแต่ละห้องประชุม เช่น จํานวนที่น่ังของผู้เข้าร่วมประชุมที่เหมาะสม ทําให้ผู้จัดการประชุมสามารถ
เลือกขนาดของห้องประชุมให้เหมาะสมกับจํานวนของผู้เข้าร่วมประชุม ทําให้สามารถลดการใช้พลังงานเกิน
ความจําเป็น นอกจากน้ี โรงงานไฮ-เทค อยุธยา ยังมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานและมีประสิทธิ     
ภาพสูง เช่น หลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) สวิตช์ไฟกระตุกในพ้ืนที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน และเคร่ืองปรับอากาศเบอร์ 
5 เป็นต้น มีการกําหนดและปรับต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 27 องศาเซลเซียส อีกทั้งจัดทําและติดป้าย
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดที่สอดคล้องกับการประชุมสีเขียว ที่บริเวณแผงควบคุม 
และสวิตช์ ได้แก่ ป้ายรณรงค์การต้ังอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ป้ายให้ข้อมูลการใช้ห้องประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนวปฏิบัติการประชุมสีเขียว และป้ายรณรงค์การปิดไฟส่อง
สว่าง และกรณีที่มีการจัดประชุมย่อยในวันที่แสงสว่างเพียงพอ ผู้จัดการประชุมน้ันจะใช้แสงธรรมชาติแทนการ
ใช้ไฟส่องสว่าง ผลจากการดําเนินการติดต้ังหลอดไฟแอลอีดีจํานวน 6,769 ดวง ระยะเวลา 4 เดือน ระหว่าง
มกราคม – เมษายน 2561 ทําให้โรงงานประหยัดค่าไฟ ซึ่งคํานวณส่วนต่างได้หลักล้านบาทต่อปี บริษัทฯ
สามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนในช้ันบรรยากาศและค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง และการพักแรม เน่ืองจาก
การเดินทางไปร่วมประชุมที่สํานักงานใหญ่ และโรงงานอ่ืน โดยการประชุมทางไกล (Teleconference) และ
ลดก่อขยะที่เกิดการกิจกรรมระดมความคิดเห็นที่ปราศจากกระดาษฟลิปชาร์ท (Flip chart) โดยทดแทนด้วย
การเขียนกระดาษ หรือการบันทึกการประชุมกลุ่ม และตกแต่งสถานท่ีต้ังแต่ทางเข้าสถานที่ประชุมด้วยไม้
กระถาง จึงไม่ก่อให้เกิดขยะดอกไม้สด นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการเพ่ิมประโยชน์ใช้สอยและความสามารถใน
การรองรับของพ้ืนที่ต้อนรับให้สามารถจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการได้โดยไม่ต้องเปิดไฟส่องสว่าง และ
เครื่องปรับอากาศเพ่ิมเติม 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

4) การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องด่ืม 

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานไฮ-เทค อยุธยา) ไม่มีการบริการของว่าง        
แต่จัดบริการมุมนํ้าเปล่าบรรจุเหยือกเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการประชุมบริการตัวเอง แทนการเติมนํ้าในแก้วประจํา     
ที่น่ัง เพ่ือลดการสูญเสียนํ้า และจัดเตรียมเคร่ืองด่ืมชงพอดีกับจํานวนผู้ร้องขอ แทนที่การชงแก้วต่อแก้ว        
เพ่ือลดน้ําเหลือทิ้ง ในกรณีผู้เข้าร่วมการประชุมมาไม่ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ สําหรับการเล้ียงอาหารกลางวัน 
มีบริการที่โรงอาหารเฉพาะการประชุมเต็มวัน โดยบริการอาหารจานเดียว โดยสนับสนุนอาหารจาก
ผู้ประกอบการในโรงอาหาร และใส่ในภาชนะแบบใช้ซ้ําแทนวัสดุจําพวกโฟม  พลาสติก และ กระดาษ      
พร้อมจัดให้มีภาชนะเฉพาะรับเศษอาหาร เครื่องด่ืม เพ่ือสะดวกต่อการนําไปใช้ประโยชน์ต่อหรือกําจัดทิ้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
5) การจัดเตรยีมอ่ืนๆ 

 บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานไฮ-เทค อยุธยา) มีการปิดเครื่องฉายภาพ หรือ
เลือกเป็นโหมดประหยัดพลังงานเมื่อไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน พร้อมทั้ง เลือกใช้รางวัลหรือของที่ระลึกที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการมอบของที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น ถุงผ้า แก้วนํ้า และต้นไม้ ทั้งน้ี เพ่ือการลด
ขยะจากสื่อการ หลักประชุมการประชุมสีเขียวจึงแนะนําให้ผู้จัดประชุมเตรียมภาชนะเพ่ือรองรับแผ่นพับ 
ใบปลิว หรือเอกสารต่างๆ ที่ผู้ร่วมงานไม่ต้องการบริเวณทางออกงาน เพ่ือนําไปใช้เป็นกระดาษรีไซเคิล 
(Recycled Paper) แต่เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่มีการพิมพ์เอกสารกลุ่มดังกล่าว จึงไม่จําเป็นต้องติดต้ังกล่องรับ
เอกสารหน้าห้องประชุม บริษัทฯ มีการติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือการประหยัดนํ้าในห้องนํ้าภายในสถานที่จัดประชุม 
ได้แก่ อุปกรณ์ประหยัดนํ้าซึ่งต้ังค่าการประหยัดนํ้าไว้ร้อยละ 20 ของปริมาณน้ําก่อนการติดต้ัง พร้อมกับใช้ชัก
โครกแบบแยกปุ่มใช้นํ้าเยอะ และปุ่มใช้นํ้าน้อย พร้อมรณรงค์ให้ผู้ใช้ประหยัดนํ้า และลดการใช้กระดาษชําระ
เกินความจําเป็น และทดแทนโดยการใช้เครื่องเป่ามือ นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการเลือกใช้ป้ายบอกสถานที่
ประชุมแบบเปลี่ยนใช้ซ้ํา จึงลดปริมาณการพิมพ์ได้ 

 

 
 
 

 

 



  
 

6) ข้อเสนอแนะ 

 6.1) เพ่ือให้เกิดการขยายผลและมีผลการดําเนินงานที่ก้าวหน้าแบบต่อเน่ืองในทุกๆปี ผู้ตรวจประเมิน
ใคร่ขอให้ทาง บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานไฮ-เทค อยุธยา) นําข้อมูลการลดใช้
ทรัพยากรและการลดใช้พลังงานที่เกิดและเกี่ยวข้องกับการประชุมที่ทางบริษัทฯ ได้มีการเก็บข้อมูลอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นประจําอยู่แล้ว มานําเสนอใน PowerPoint แบบสรุปย่อในรูปแบบกราฟ หรือ แผนภูมิ                    
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

6.2) เพ่ือให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบ               
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการประชุม ควรแนะนําให้หน่วยงานในเครือหรือองค์กรอ่ืนๆ นําแนวทางการ
ประชุมสีเขียวไปใช้ ซึ่งบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานไฮ-เทค อยุธยา) จะได้รับการ
รับรองเป็น Green Meetings Plus เมื่อหน่วยงานที่แนะนําผ่านการประเมินตามหลักการประชุมสีเขียว 

 บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานไฮ-เทค อยุธยา) มีความตระหนักถึง
ความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีความตระหนัก
และเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และได้ดําเนินงานจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม
ต้ังแต่ขั้นตอนการเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียมสถานที่/
อุปกรณ์ และการจัดเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึงทางที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างดีย่ิง 

 
ผ่านการประเมิน 


