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บริษัท พีทีที ฟินอล จํากัด (มหาชน) 
เข้าร่วม TBCSD Green Meetings 

 

 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้ตรวจประเมินของ TEI ได้เข้าตรวจประเมินความ
พร้อมในการเข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings ของบริษัท พีทีที ฟินอล จํากัด (มหาชน) ณ                     
ห้องประชุม ภายในอาคารส่วนสํานักงาน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยบริษัท พีทีที ฟินอล 
จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความสําคัญด้านการบริหาร
จัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล ควบคู่กับการ
ปลูกฝังความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน และชุมชน นอกจากน้ี บริษัท พีทีที ฟินอล จํากัด (มหาชน)
ยังได้มีการดําเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการระยองเมืองสีเขียว และโครงการปลูกต้นไม้ในหัวใจ 
สร้างป่าไว้ในสํานึกคน เป็นต้น พร้อมจัดกิจกรรมปล่อยสัตว์นํ้าเฉลิมพระเกียรติ และจัดซื้อจัดจ้างวิสาหกิจ
ชุมชน โดยการจัดจ้างรถโดยสารจากวิสาหกิจชุมชนเขมิน และวิสาหกิจชุมชน ต.การช่าง สําหรับการเดินทาง
ภายในจังหวัดระยอง และการจัดซื้อนํ้าด่ืมจากวิสาหกิจชุมชนเขาไผ่นํ้าด่ืม เพ่ือบริการบุคลากรภายในพ้ืนที่
สํานักงาน ด้วย การดําเนินการโครงการ กิจกรรม และการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ประกอบกับแนวทางการ
ดําเนินการของ TBCSD Green Meetings ที่สอดคล้องกัน จึงเกิดเป็นความร่วมมือ และขยายผลโดยนํา
หลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) มาปฏิบัติในห้องประชุมภายในบริษัท พีทีที ฟินอล จํากัด 
(มหาชน) จากการตรวจประเมิน เมื่อพิจารณาแยกการจัดเตรียมประชุมแต่ละลําดับ 5 ขั้นตอน พบว่า  
 

 



  
 

1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม 

เพ่ือเป็นการเผยแพร่หลักการการจัดประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพ่ือลดปริมาณการใช้
กระดาษ บริษัท พีทีที ฟินอล จํากัด (มหาชน) ได้มีการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมให้แก่บุคลากรในกลุ่ม
บริษัทในกลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล ผ่านทาง (1) ระบบศูนย์อินทราเน็ตกลางของกลุ่ม พีทีที โกลบอล                  
เคมิคอล (2) จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (3) โปรแกรมปฏิทิน (Calendar) และ (4) บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
กรณีที่จัดประชุมร่วมกับบุคคลภายนอกจะมีการประชาสัมพันธ์ด้วย (1) จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ และ               
(2) อีเมล และ เพ่ือเป็นการลดการใช้กระดาษและการขนส่ง บริษัท พีทีที ฟินอล จํากัด (มหาชน) มีการส่งแบบ
ตอบรับในจดหมายเชิญทางอีเมล ควบคู่กับการให้ข้อมูลแนวปฏิบัติตามหลักการจัดประชุมสีเขียว ด้วยสื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล ระบบศูนย์อินทราเน็ต ภายในห้องประชุม และห้องถ่ายเอกสาร พร้อมกับการ
ประกาศขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมการประชุมงดสวมสูทและเสื้อนอกระหว่างการประชุมทางอีเมล และ
ระบบอินทราเน็ต 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) การจัดเตรยีมเอกสาร 

บริษัท พีทีที ฟินอล จํากัด (มหาชน) มีการส่งเอกสารการประชุมทางอีเมลเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต และระบบศูนย์อินทราเน็ตกลางของกลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ควบคู่กับการจัดทําเอกสารการประชุมเฉพาะที่จําเป็น และมีการเลือกใช้กระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดัง
ระบุไว้ในรายละเอียดข้อกําหนดการจัดหากระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ทั้งน้ี บริษัทในกลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้มีการเลือกใช้กระดาษ และเครื่องถ่ายเอกสารกระดาษและ
เครื่องถ่ายที่มีเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว (Green Label) โดยสินค้าที่ได้รับการรับรองด้วยฉลากน้ีเป็น
สินค้าที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ตลอดจนถึงการทิ้งทําลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
สินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรองเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสําคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี                   
การจัดทําเอกสารการประชุมแบบจัดพิมพ์เอกสารทั้ง 2 หน้า พิมพ์เอกสารการประชุมที่เป็นสีขาว-ดําเท่าน้ัน                

กรณีที่จัดพิมพ์ในรูปแบบ PowerPoint จะจัดพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยายจํานวน 4-6 สไลด์/หน้า เพ่ือ
เป็นการลดใช้กระดาษ 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3) การจัดเตรยีมสถานที่ / อุปกรณ ์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับจองห้องประชุม บริษัท พีทีที ฟินอล จํากัด (มหาชน) เลือกรับจองห้อง
ประชุมด้วยระบบ I MEETING ซึ่งให้ข้อมูลเก่ียวกับห้องประชุมครอบคลุมถึงจํานวนที่น่ังที่เหมาะสมกับจํานวน
ผู้เข้าร่วมการประชุมในแต่ละห้อง และมีการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง 
แม้ว่าในปัจจุบันยังให้แสงสว่างด้วยหลอดไฟไดโอดเปล่งแสง (LED) เฉพาะในห้องนํ้า ซึ่งบริษัท พีทีที ฟีนอล 
จํากัด กําลังมีแผนการดําเนินการเปลี่ยนใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงแทนหลอดไฟเดิมที่ชํารุด พร้อมทั้งแทนที่
สวิตช์ไฟส่องสว่างแบบเดิมในห้องนํ้าด้วยสวิตช์ไฟระบบสัมผัสอัจฉริยะ ซึ่งปิดหลังไม่พบความเคลื่อนไหวนาน
เกิน 3 นาที เช่น หลอดประหยัดไฟ เพ่ือรองรับการเปิดไฟทิ้งไว้ สําหรับการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องประชุม
มีการเลือกใช้เคร่ืองปรับอากาศที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งการันตีอัตราการประหยัด
พลังงานตามฤดูกาล (Seasonal energy efficiency ratio) ได้มากกว่าร้อยละ 30 ต่อหน่วย พร้อมทั้งปรับ
อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส สถานที่ดังกล่าวมีการตกแต่งสถานที่โดยใช้กระถางไม้
ประดับ หรือไม้ใบในปุ๋ยวิทยาศาสตร์สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่แทนการใช้ดอกไม้สด เพ่ือลดปริมาณ
ขยะ พร้อมทั้ง มีการจัดเตรียมถังขยะทั่วไปไว้ประจําห้องประชุม เพ่ือรองรับขยะทั่วไปจากการประชุม อาทิ 
กระดาษชําระ และซองบรรจุภัณฑ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ไม่พบขยะประเภทเอกสาร กระดาษพิมพ์ 
เน่ืองจากผู้เข้าร่วมประชุมใช้คอมพิวเตอร์พกพาประจําตัว และสมุดบันทึกแทนการพิมพ์เอกสาร หน่วยงาน
ดังกล่าวจึงไม่มีการติดต้ังกล่องรับเอกสารหรือถังขยะรีไซเคิล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  
 

4) การจัดเตรยีมอาหารและเครือ่งด่ืม 

 เพ่ือเป็นการลดจํานวนขยะ และปริมาณนํ้าด่ืมเหลือทิ้ง บริษัท พีทีที ฟินอล จํากัด (มหาชน) มีการจัด
มุมเครื่องด่ืมให้ผู้เข้าร่วมประชุมบริการตนเองภายในห้องประชุม ทั้งน้ี การประชุมภายในเกือบทั้งหมดไม่มีการ
บริการอาหารว่างและอาหาร ถ้าหากมีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานภายนอกจะมีการบริการเคร่ืองด่ืมและ
อาหารว่าง 2 รูปแบบ คือ (1) การบริการอาหารว่างภายในห้องจัดประชุม โดยพนักงานจะบริการหลังจาก
ผู้เข้าร่วมประชุมน่ังประจําที่เรียบร้อยแล้ว และ (2) การบริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในพ้ืนที่จัดเลี้ยงนอก
ห้องประชุม พร้อมกับติดต้ังถาดรองรับภาชนะที่ใช้แล้ว และถังขยะทั่วไป เพ่ือรองรับเศษอาหาร โดยทั่วไปจะมี
การจัดบริการอาหารกลางวันไว้ในบริเวณโรงอาหารของบริษัทฯ ซึ่งมีการกําหนดในสัญญาเรื่องภาชนะใส่
อาหารให้งดใช้กล่องโฟมบรรจุภัณฑ์ที่สามารถปนเป้ือนสารสไตรีน หรือเบนซีน ในอาหาร ทั้งน้ี จะจัดเตรียม
อาหารจานเดียวสําหรับการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมน้อยกว่า 20 คน แต่ในกรณีที่มีจํานวนผู้เข้าร่วมการ
ประชุมมากกว่า 20 คน จะมีการจัดอาหารแบบบุฟเฟต์ รวมถึงมีการสนับสนุนวัตถุดิบสําหรับเตรียมอาหาร
และเครื่องด่ืมที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ขนมไทยจากชุมชนเขาชะลูด ผลไม้ตามฤดูกาล และนํ้าด่ืมที่ผลิตโดย
ชุมชนเขาไผ่ โดยเลือกใช้ภาชนะที่คงทนถาวรและสามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่แทนวัสดุจําพวกโฟม และ
เลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้เป็นวัสดุที่ใช้แล้วทิ้ง เช่น ใบตอง กระดาษ และมีการจัดให้มีภาชนะแยก
เศษอาหาร เครื่องด่ืม เพ่ือสะดวกต่อชุมชนในการนําไปจัดทําปุ๋ยหมัก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



  
 

5) การจัดเตรียมอ่ืน ๆ 

เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า บริษัท พีทีที ฟินอล จํากัด (มหาชน) มีการต้ังระบบการทํางาน
เครื่องฉายภาพ (LED) เป็นโหมดประหยัดพลังงาน (Stand-by mode) เมื่อไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน นอกจากน้ี 
เพ่ือเป็นการลดขยะ ลดการขนส่ง และเพ่ือเป็นการสนับสนุนชุมชนให้เกิดรายได้ บริษัทฯ ได้มีการเลือกใช้
รางวัลหรือของที่ระลึกที่มีอายุใช้งานยาวนาน คงทน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุรีไซเคิล (Recycled 
Material) หรือผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน เช่น กระเช้าสบู่ลุฟฟลอร่า เพ่ือเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนที่หาวัสดุที่ทําได้ง่ายในท้องถิ่น รวมทั้ง มีการเตรียมภาชนะเพ่ือรองรับแผ่นพับ ใบปลิว หรือเอกสารต่างๆ                     
ที่ผู้ร่วมงานไม่ต้องการบริเวณเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพ่ือนําไปใช้เป็นกระดาษรีไซเคิล (Recycled Paper) และ
ติดต้ังถังขยะประเภทรีไซเคิลเพ่ือรองรับ กระป๋องเคร่ืองด่ืม และขวดนํ้า เพ่ือให้สะดวกต่อการนําไปกําจัดอย่าง
เหมาะสมต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
6) ข้อเสนอแนะ 

6.1) เพ่ือให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบ               
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการประชุม ควรแนะนําให้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ นําแนวทางการประชุมสีเขียว
ไปใช้ ซึ่งบริษัท พีทีที ฟินอล จํากัด (มหาชน) จะได้รับการรับรองเป็น Green Meetings Plus เมื่อหน่วยงานที่
ได้รับการแนะนําผ่านการประเมินตามหลักการประชุมสีเขียว 

6.2) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าประชุมสามารถเตรียมตัวเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นตาม
หลักการจัดประชุมสีเขียวได้ล่วงหน้าและเหมาะสม ผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือจากบริษัท พีทีที ฟินอล 
จํากัด (มหาชน) ให้ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดประชุมสีเขียวผ่านข้อความ คิวอาร์โค้ด หรืออินโฟกราฟิก 
ระหว่างการเรียนเชิญประชุม 

6.3) เพ่ือเป็นการลดการใช้วัสดุใช้แล้วทิ้ง ผู้ตรวจประเมินใครขอความร่วมมือจากบริษัท พีทีที ฟินอล 
จํากัด (มหาชน) ให้ลดการใช้พลาสติกคลุมอาหารแบบใช้แล้วทิ้ง และทดแทนด้วยวัสดุคลุมอาหารท่ีมีความ
คงทน สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ เช่น ผ้าขาวบาง หรือฝาครอบที่ทําจากวัสดุต่าง ๆ 

6.4) เพ่ือเป็นส่งเสริมการคัดแยกขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจประเมินใครขอความ
ร่วมมือจากบริษัท พีทีที ฟินอล จํากัด (มหาชน) ให้จัดเตรียมถังขยะรีไซเคิลภายในห้องเตรียมอาหาร (Pantry 
room) ซึ่งจะกลายเป็นห้องบริการจัดเลี้ยงตามแผนในอนาคต เพ่ือรองรับขยะรีไซเคิล อาทิ กระป๋อง                     
บรรจุภัณฑ์ และขวดนํ้า เป็นต้น 

 

 

 



  
 

6.5) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเพ่ือให้เกิดการขยายผลและมีผลการดําเนินงานของการจัดประชุม
แบบ Green Meetings ที่ก้าวหน้าแบบต่อเน่ืองในทุกๆปี ผู้ตรวจประเมินใคร่ขอให้ทางบริษัท พีทีที ฟินอล 
จํากัด (มหาชน) นําข้อมูลสถิติเก่ียวกับข้อมูลสถิติการใช้นํ้า ข้อมูลการใช้กระดาษ และข้อมูลสถิติเก่ียวกับ
ปริมาณขยะแต่ละประเภทที่เก่ียวข้องกับการจัดประชุม ที่ทางบริษัทฯ ได้มีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเน่ืองเป็น
ประจําอยู่แล้วมานําเสนอใน PowerPoint แบบสรุปย่อในรูปแบบกราฟ หรือ แผนภูมิ เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพ่ือสะดวกในการประเมินผล รายงานผล และพัฒนาการดําเนินการ
การจัดประชุมสีเขียว รวมถึงขอให้มีการจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการจัดประชุมสีเขียว 
เช่น ปริมาณการลดคาร์บอนฟุตปริ้นต์จากการลดใช้กระดาษ (อาจคํานวณจากจํานวนเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ไม่ได้ถูกพิมพ์แจก คูณด้วยจํานวนผู้เข้าร่วมประขุม) การใช้ไฟฟ้า และจากการเดินทางขนส่ง หรือ
ปริมาณนํ้าด่ืม และของว่างเหลือทิ้ง เป็นต้น 

บริษัท พีทีที ฟินอล จํากัด (มหาชน)มีความตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีความตระหนักและเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และได้ดําเนินงาน
จัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมต้ังแต่ขั้นตอนการเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ และการจัดเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึงทางที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีย่ิง 

 
ผ่านการประเมิน 


