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ผลการประเมินการจัดประชุมสีเขียว
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บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานราชสีมา) 
เข้าร่วม TBCSD Green Meetings 

 
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้ตรวจประเมินของ TEIได้เข้าตรวจประเมินความพร้อมใน
การเข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meeting ของบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงาน
ราชสีมา)ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด EQCD ก่อให้เกิด (1.) นโยบาย                   
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน (2.) การรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ (3.) การรับรองมาตรฐานการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม : การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวตลอดจนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ 
โครงการปิดเพ่ือเปล่ียน (Earth Hour) โครงการวันคุ้มครองโลก (CHT Save the Earth) ซึ่งดําเนินการ
ต่อเน่ืองทุกปี ด้วยเหตุผลข้างต้นน้ีที่สอดคล้องกับแนวทางดําเนินการของโครงการ TBCSD Green Meetings 
จึงเกิดการร่วมมือและขยายผลสู่การนําหลักการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) มาปฏิบัติภายในบริษัท 
แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานราชสีมา)เมื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินแต่ละขั้นตอนทั้ง               
5 ขั้นตอน พบว่า 
 



   

 

 
  
1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม 

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานราชสีมา) ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญ
ประชุม และรวบรวมแบบตอบรับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการเข้าถึงข้อมูลการประชุมของพนักงาน
น้ันมี 4 ช่องทาง ได้แก่ ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และจุลสารดิจิตอลภายในองค์กร พนักงานต่างโรงงาน / 
สาขาจึงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและตอบรับการร่วมประชุมได้ นอกจากน้ี ยังเพ่ิมการเข้าถึงพนักงาน 
ผู้ไม่มีคอมพิวเตอร์โดยแจ้งในการประชุมเช้า (Morning meeting) และประกาศติดบอร์ดบริเวณโรงอาหาร
เพียงจุดเดียวเพ่ือลดการพิมพ์ พร้อมทั้งระบุในทุกสื่อประชาสัมพันธ์ว่าการประชุมจัดขึ้นตามหลักการการ
ประชุมสีเขียว งดสวมสูทและเสื้อนอกในการเข้าร่วมประชุม 

      

 
2) การจัดเตรยีมเอกสาร 

 บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานราชสีมา) มีการจัดส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic file) ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก และ
แชร์ไฟล์ภายในเครือข่าย / ระบบจัดเก็บข้อมูล (Portal) สําหรับพนักงานผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ได้พก/ลืม
เอกสารประกอบการประชุมจึงสามารถดูเอกสารส่วนตัวผ่านทางคอมพิวเตอร์ สําหรับเอกสารประกอบการ
ประชุมที่มีความจําเป็นต้องจัดพิมพ์ ได้แก่ แบบทางวิศวกรรม และเอกสารลงนามเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน หรือ
ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น กรณีที่มีการพิมพ์เอกสารประกอบคําบรรยาย จะจัดพิมพ์ในรูปแบบ 4 - 6 
สไลด์ต่อหน้าลงบนกระดาษแบบใช้ซ้ําและการพิมพ์ทั้งหมดต้ังค่าพ้ืนฐานเป็นสีขาว–ดํา 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังอํานวยความสะดวกให้พนักงานได้สามารถใช้กระดาษซ้ําได้ง่ายขึ้น ด้วยการ
ติดต้ังเคร่ืองถ่ายเอกสารที่มีถาดรับกระดาษใช้ซ้ําเพ่ือช่วยลดการใช้กระดาษใหม่ในส่วนสํานักงาน และควบคุม
การเบิกใช้กระดาษ และหมึกพิมพ์ภายในแต่ละแผนก 

 



   

 

 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
3) การจัดเตรยีมสถานที/่อุปกรณ์ 
 

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานราชสีมา)มีระบบอินทราเน็ตรับจองห้อง
ประชุม พร้อมแจ้งข้อมูลประกอบการเลือกห้องประชุม และอุปกรณ์สําหรับการจัดประชุมให้เหมาะสมกับ
จํานวนผู้ เข้าร่วมประชุม นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังประหยัดพลังงานได้เพ่ิมจากการใช้หลอดไฟแบบ
ไดโอดเปล่งแสง (LED) ซึ่งมีการแยกสวิตช์สามารถเลือกเปิดเฉพาะบริเวณที่ต้องการได้ พร้อมทั้งเลือกใช้
เครื่องปรับอากาศที่ได้รับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ซึ่งต้ังอุณหภูมิไว้ที่ 27 องศาเซลเซียส  

 ทั้งน้ี บริษัทฯ ไม่มีการตกแต่งสถานที่ เพ่ือลดขยะอันเกิดจากของเสียจากอุปกรณ์ตกแต่ง เป็นต้น 
อย่างไรก็ดีภายในห้องประชุมมีการจัดเตรียมถังขยะ 3 ประเภท ได้แก่ ถังขยะทั่วไป ถังขยะพลาสติก และถัง
ขยะโลหะ ไว้สําหรับให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถคัดแยกประเภทขยะต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัฒนธรรมการประชุมของพนักงานบริษัทฯ ช่วยส่งเสริมให้เกิดการประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เน่ืองจากนิยมประชุมกันเป็นกลุ่มขนาดเล็กในรูปแบบไม่เป็นทางการ เช่น การยืนประชุมหน้างาน ซึ่งช่วยลด
การใช้พลังงาน  และลดปริมาณของเสียจากการประชุม  อีกทั้ ง ยังมีการใช้ระบบประชุมทางไกล 
(Teleconference)ได้ทุกห้องประชุม จึงสามารถเพ่ิมเวลาทํางาน ลดค่าเดินทาง และการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่เกิดจากการเดินทาง เป็นต้น 



   

 

           

4) การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องด่ืม 

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานราชสีมา) มีการจัดมุมบริการนํ้าด่ืมให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมบริการตนเองบริเวณด้านนอกห้องประชุม โดยทั่วไปจะบริการนํ้าเปล่า กรณีที่บริการเครื่องด่ืมอ่ืนๆ 
เจ้าหน้าที่จะเตรียมไว้จํานวนพอดีกับจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมไว้ในเหยือก แทนการเตรียมเป็นรายบุคคล การ
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันจะมีเฉพาะการประชุมเต็มวันเท่าน้ันในบริเวณโรงอาหาร โดยผู้ประกอบการร้านอาหาร
จะจัดอาหารจานเดียวใส่ภาชนะที่คงทน แทนการใช้ พลาสติกและโฟม และไม่จัดเลี้ยงแบบบุฟเฟต์ จึงเป็นการ
ลดการเกิดขยะและลดการใช้ทรัพยากรได้เป็นอย่างดีพร้อมจัดภาชนะสําหรับแยกเศษอาหาร และเครื่องด่ืมเพ่ือ
ความสะดวกต่อการจัดการต่อไป 

   
 
5) การจัดเตรยีมอ่ืนๆ 

 บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานราชสีมา) จะปิดเครื่องฉายภาพหรือเลือกเป็น
ระบบประหยัดพลังงาน (Stand-by mode)เมื่อไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน นอกจากน้ียังเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ
ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูงรวมทั้งมีการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟไดโอดเปล่ง รวมทั้งมีการติดป้ายสติก
เกอร์บอกตําแหน่งไฟ บริเวณสวิตช์ไฟอย่างชัดเจน เพ่ือประหยัดการใช้พลังงาน และไฟฟ้าภายในองค์กร 
รวมท้ังมีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสิ่ งแวดล้อมต่างๆให้แก่พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง                
ในส่วนของที่ระลึกจะเลือกมอบของที่มีความคงทน  เช่น ถุงผ้า แก้วนํ้า และต้นไม้ เป็นต้น 

บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านแนวทางการปฏิบัติ
หลากหลายโครงการเช่น การจัดต้ังคณะกรรมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยพนักงาน และผู้บริหารระดับ
ผู้จัดการทั่วไป เพ่ือบริหารจัดการนํ้า ของเสีย สารเคมี และการใช้พลังงาน 



   

 

สําหรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ที่บริษัทฯ ปฏิบัติตาม ได้แก่ การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 
มาตรฐานใช้ประโยชน์ของเสียทั้งหมด (Zero waste to Landfill) และโครงการทําโป่งดินเทียม เพ่ือบรรเทาภาวะ
ขาดแคลนอาหารในสัตว์ป่า พร้อมทั้งดําเนินกิจกรรมปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกให้แก่บุคลากรในองค์กรมีความใส่
ใจในการบริโภคอย่างย่ังยืน เช่น การอบรมแยกขยะ และการจัดการลดของเสียที่เกิดจากกิจวัตรประจําวัน                 
ทั้งน้ี โดยโครงสร้างของโรงงานราชสีมาได้มีการออกแบบให้ประหยัดพลังงาน และบริษัทฯ ได้มีการจัดทํากิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือลดการใช้พลังงาน โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาน้ัน บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง                      
3,719,668 บาท ถือได้ว่าเป็นเป็นองค์กรหน่ึงที่ให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเน่ือง และยั่งยืน 

    

6) ข้อเสนอแนะ 

 6.1) เพ่ือให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 
รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการประชุม ควรมีการแนะนําให้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ นําแนวทาง
การประชุมสีเขียวไปใช้ เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสืบไป 

 6.2) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดประชุมแบบ Green Meetings มากขึ้น ควรมีการกําหนด
หลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ขององค์กรขึ้น เพ่ือให้มีตัวช้ีวัดในการตรวจประเมินผลใน
การประชุมแต่ละคร้ัง เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูล และสามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์ สําหรับใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิงผลการดําเนินงานในการตรวจประเมิน Green Meetings เพ่ือต่ออายุใบรับรอง 3 ปี ต่อไป อันเป็นการ
แสดงออกถึงการปฏิบัติได้จริงอย่างมั่นคง และยั่งยืนขององค์กร 

 บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานราชสีมา)ตระหนักถึงความสําคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีความตระหนักและเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าว และได้ดําเนินงานจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) อย่างเหมาะสม ต้ังแต่ขั้นตอนการเรียนเชิญ/
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ และการจัดเตรียมอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึงทางที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีย่ิง 

 
ผ่านการประเมิน 


