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  บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จํากัด 

เข้าร่วม TBCSD Green Meetings  
  

เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2561 ท่ีผ่านมา ผู้ตรวจประเมินของ TEI ได้เข้าตรวจประเมินความพร้อมในการเข้า
ร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings ณ บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 27 ห้อง 
โดยบริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จํากัด เป็นองค์กรหน่ึงที่ให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการ
กําหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและมีการจัดทําโครงการเพ่ือสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ Green Heart 
Green CPT และ โครงการ CSR-DIW AWARD  เป็นต้น พร้อมทั้งการสร้างจิตสํานึก ให้ความรู้และเผยแพร่
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานภายในองค์กร รวมทั้งบุคคลท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของ
องค์กรอีกด้วย นอกจากน้ี ได้มีการกําหนดเป้าหมายให้บริษัทในเครือนําเป้าหมายด้านลดการใช้ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงบริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี 
(ประเทศไทย) จํากัด ได้ตระหนักถึงความสําคัญด้านการลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมุ่งเน้นการจัดการ
และการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยังได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 
และ ISO 14001 และใบรับรอง Green Industry ระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตรวจประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบําบัดมลพิษทางอากาศและน้ํา จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม                 
อีกด้วย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลข้างต้นน้ี ประกอบ
กับแนวทางดําเนินการของโครงการ TBCSD Green Meetings ท่ีสอดคล้องกัน จึงเกิดความร่วมมือและขยายผล
โดยนําหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) มาปฏิบัติใช้ในห้องประชุมภายในของบริษัท แคนนอน 
ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จํากัด จากการตรวจประเมิน เม่ือพิจารณาแยกแต่ละขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน พบว่า 



   
 

1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม    

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จํากัด มีการประชาสัมพันธ์และการสร้างความตระหนักใน 
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) ตามช่องทาง
ต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมถึงการแจ้งรายละเอียดและให้ข้อมูลแก่พนักงานในการประชุมตอนเช้า              
ก่อนเข้าทํางานทุกวัน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่พนักงานภายในบริษัท และมีการเชิญประชุมผ่านทาง
เว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอีเมล์ ของทั้งองค์กรภายในและภายนอก รวมท้ัง
สามารถตอบรับเข้าร่วมการประชุมผ่านทางอีเมล์น้ันๆ ได้ทันที อย่างไรก็ตาม บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี 
(ประเทศไทย) จํากัด ได้มีการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าการประชุมเป็นรูปแบบการจัดประชุมสีเขียว 
(Green Meeting) ด้านล่างของอีเมล์เชิญประชุม ท้ังนี้ เพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัด
ประชุมสีเขียว (Green Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือผู้ถูกประเมินเพ่ิมลิงค์ดาวน์โหลด
รายละเอียดของรูปแบบการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสีเขียว 
(Green Meeting) ให้แก่บุคคลท้ังภายใน และภายนอกองค์กร ได้รับทราบถึงรายละเอียดและนําไปปฏิบัติ               
ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

  

 

      

 
 
 
 
2) การจัดเตรียมเอกสาร 

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จํากัด ได้มีการจัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมผ่านทาง
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และวางไฟล์เอกสารประกอบการประชุมไว้ท่ี Proj แต่หากเป็นบุคคลภายนอกจะแนบ
ไฟล์หรือลิงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ในอีเมล์เชิญประชุม                   
จึงไม่มีการแจกเอกสารเพ่ิมเติมในการประชุม ยกเว้นบางการประชุมท่ีจําเป็นต้องจัดพิมพ์เอกสารประกอบการ
ประชุมประมาณ 10-15 ชุดให้แก่ระดับผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน ส่วนของการจัดพิมพ์เอกสารทาง
หน่วยงานจะจัดพิมพ์เอกสารสีขาว-ดํา และพิมพ์แบบหน้า-หลังเท่าน้ัน รวมถึงมีการเลือกใช้กระดาษท่ีใช้แล้ว 
(Recycled paper) และมีการต้ังกล่องกระดาษ Reuse บริเวณเครื่องพิมพ์เอกสาร เพ่ือนํากระดาษกลับมาใช้ใหม่ 
นอกจากน้ี ยังเลือกใช้ Software UniFLOW ในการควบคุมการพิมพ์เอกสาร สําหรับยืนยันการพิมพ์เอกสาร              
อีกครั้ง เพ่ือป้องกันการสั่งพิมพ์เอกสารผิดพลาด ซ่ึงสามารถประหยัดกระดาษได้อีกทางหน่ึง รวมถึงพิจารณาใช้
เครื่องถ่ายเอกสาร ท่ีได้การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว (Green Label) อันเป็นสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยสินค้าท่ีได้รับการรับรองด้วยฉลากนี้เป็นสินค้าท่ีมีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้
ตลอดจนถึงการทิ้งทําลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันท่ีไม่ได้รับการรับรองเป็น
การแสดงออกถึงการให้ความสําคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมยังนําโน๊ตบุ๊ค หรือแท็บ
เล็ตมาใช้ในการประชุมเพ่ือค้นหาเอกสาร หรือไฟล์ข้อมูลประกอบการประชุม และยังใช้เครื่องฉายสไลด์ 
ประกอบการประชุม ซ่ึงสามารถลดการใช้ทรัพยากรได้อีกทางหนึ่ง ท้ังน้ี เพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตาม

 



   
 

หลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือผู้ถูกประเมินลดปริมาณ
การจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมลง เพ่ือเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการเกิดขยะและของเสีย
ได้อีกทางหน่ึง 

 
 

 
 
 
 
 

3) การจัดเตรียมสถานที่/อปุกรณ์ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4) การจัดเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จํากัด ไม่มีการบริการเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างภายในห้อง
ประชุมสําหรับการประชุมภายใน แต่หากเป็นการประชุมร่วมกับบุคคลภายนอกจะมีการจัดเสริฟนํ้าด่ืมภายใน       
ห้องประชุม ส่วนของห้องจัดเตรียมเครื่องด่ืมจะมีการจัดเตรียมตู้กดนํ้าแยกประเภทนํ้าร้อน และนํ้าเย็นไว้ และ
ส่วนการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันจะเลือกจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นชุด ชุดละ 6ท่านท่ีโรงอาหารภายในบริษัท      
โดยเลือกใช้ภาชนะท่ีมีความคงทนถาวรและสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ ซ่ึงสามารถลดการเหลือทิ้งของอาหาร 
และบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้แล้วท้ิงได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังจัดมุมเคร่ืองด่ืม และถังขยะแยกประเภท
อย่างชัดเจนไว้บริเวณหน้าแผนกการผลิตของแต่ละผ่ายอีกด้วย ท้ังน้ี เพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตาม

บริ ษั ท  แคนนอน  ปร า จี น บุ รี  (ประ เทศ ไทย )  จํ า กั ด   
มีฝ่ายท่ีทําหน้าที่รับผิดชอบการจองห้องประชุม และระบบการจองห้อง
ประชุมจะมีการระบุขนาดห้องประชุม และความจุผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ใน
ระบบ นอกจากน้ี บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จํากัด   
ยังการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง  
มีการปรับต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ท่ี 26 องศาเซลเซียส ส่วนของ
การตกแต่งสถานที่บริษัทฯ ไม่มีการตกแต่งสถานที่ประชุมอันถือว่าเป็น
การลดการใช้ทรัพยากร และลดการเกิดขยะได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้
ห้องประชุมขนาดใหญ่ยังสามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับจํานวน
ผู้เข้าร่วมประชุมได้โดยใช้แผงกั้นห้องเพื่อลดขนาดห้อง รวมท้ังบริเวณ
โดยรอบห้องประชุมและตัวอาคาร ยังมีการจัดเตรียมถังขยะแยกประเภท
และติดป้ายแยกประเภทอย่างชัดเจน เพ่ือง่ายต่อการคัดแยกและนําไปสู่
กระบวนการกําจัดที่ถูกวิธีต่อไป 

   

 



   
 

หลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือผู้ถูกประเมินใช้ภาชนะ
มีฝาปิดใส่ ชา กาแฟ และน้ําตาล แทนการใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดซอง เพ่ือเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ
การเกิดขยะได้อีกทางหน่ึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) การจัดเตรียมอื่นๆ 

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จะปิดเครื่องฉาย LCD หรือเลือกเป็น stand-by mode 
หากไม่ได้ใช้เป็นเวลา 5 นาที และมีระบบ Eco-mode เพ่ือช่วยประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่ง ท้ังน้ี                
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่บริษัทฯ เลือกใช้จะเป็นอุปกรณ์แบบประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง และส่วนของรางวัล
หรือของที่ระลึก บริษัทฯ จะเลือกใช้รางวัลหรือของท่ีระลึกท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงผ้า ต้นไม้ เป็นต้น
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังจัดโครงการด้านสิ่งแวดล้อมหลายๆ โครงการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักท่ีดีให้แก่
พนักงานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือนําไปสู่ความย่ังยืนในอนาคต  

 

 
 
 
 
 
 

 
6) ข้อเสนอแนะ 
 6.1) เพ่ือให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบ               
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการประชุม ควรแนะนําให้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ นําแนวทางการประชุมสีเขียว
ไปใช้ ซ่ึงบริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จํากัด จะได้รับการรับรองเป็น Green Meetings Plus 
เม่ือหน่วยงานท่ีแนะนําผ่านการประเมนิตามหลักการประชุมสีเขียว 
 6.2) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดประชุมแบบ Green Meetings มากขึ้นทางองค์กรควร
รณรงค์ สร้างจิตสํานึกและความตระหนัก รวมถึงขอความร่วมมือจากบุคลากรในและภายนอกองค์กรในการ
ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมสีเขียวเพื่อให้การประชุมแบบ Green Meetings สามารถปฏิบัติได้จริงอย่าง
เป็นรูปธรรมและย่ังยืนต่อไป 



   
 

 
 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จํากัด มีความตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยได้เริ่มส่งแสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดประชุมสีเขียว                   
(Green Meeting) แก่บุคลากรในองค์กรให้มีความตระหนักและเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และดําเนินงานจัด
ประชุมสีเขียว (Green Meetings) อย่างเป็นรูปธรรม ต้ังแต่ขั้นตอนการเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม
ประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ และการจัดเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม                    
ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี    

 
ผ่านการประเมิน 


