
|   Delta Thailand | Eco-friendly Meeting Guide1

For Delta Employees and related parties
Revision 01 Release on World Environment Day 

June 5, 2018

Eco-Friendly 
Meeting Guide

คูมื่อจดัประชุมรกัษ์โลก

www.deltathailand.com

Delta
Eco-Friendly 
Meeting Guide
คู่มือจดัประชุมรกัษ์โลก

Delta Electronics (Thailand) PCL
For Delta Employees and related parties
Revision 01 Release on World Environment Day 

June 5, 2018

Eco-Friendly 
Meeting Guide

คูมื่อจดัประชุมรกัษ์โลก

www.deltathailand.com



Content | สารบญั

What’s an eco-friendly  meeting | การประชมุรักษ์โลกคืออะไร

Accommodation & Transportation| ท่ีพกัและการเดินทาง

Food & Drinks | อาหารและเคร่ืองด่ืม

Conference Venue  & Facilities   | ก าหนดการณ์ประชมุและสิ่งอ านวยความสะดวก

Support for Local Communities  | สนบัสนนุวิสาหกิจในชมุชน 21

16

11

7

3



|   Delta Thailand | Eco-friendly Meeting Guide3

n eco-friendly meeting is an event that is designed, 
organized and implemented in a way that minimizes potential negative 
impacts and leaves a beneficial legacy for the host, attendees and the 
community involved.” For example, at Delta we avoid using disposable 
utensils and plastic bottles during meetings. 

การประชุมยั่งยืน คือ การจดังานซึง่ออกแบบมาเพ่ือลดผลกระทบท่ีไมดี่ต่อสิง่แวดล้อมจากการจดังานให้น้อยท่ีสดุ หากแต่ก่อให้เกิดประโยชน์
สว่นเพิ่มทัง้แก่ผู้จดังาน ผู้ เข้าร่วมงานและชมุชนใกล้เคียง ซึง่ตวัอย่างง่ายๆ ท่ีเดลต้า ฯ ด าเนินการอยู่แล้วคือการไม่ใช้ภาชนะแบบใช้ครัง้เดียวทิง้และการ
ไมใ่ช่ขวดพลาสติกในงานประชมุสมัมนาต่าง ๆ  
Reference: Green meetings guide for participants http://www.unescap.org/sites/default/files/participant-guide.pdf

“A
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Since adopting the United Nations

Sustainable Goals in 2013, Delta Electronics

(Thailand) Public Company Limited has

worked towards measuring and reducing the

environmental footprint of company

activities. To do this, Delta systematically

evaluates the Green House Gas (GHG)

emissions generated by core operations and

monitors, optimizes and offsets them

accordingly. Delta HQ has the LEED GOLD

Green Building and ISO 14064-1
certifications.

Comprehensive minimization of adverse

climate change is not only a commitment to

our operations but also for our lifestyle. We

use the United Nations Environment

Programme’s (UNEP) definition of a

sustainable event as a guide for organizing

and implementing sustainable, environment-

friendly meetings.

นบัตัง้แตน่ าเปา้หมายยัง่ยืนของสหประชาชาติในปี 2013 
มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมในองค์กร บริษัท
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ได้
ด าเนินการวดัผลและท ากิจกรรมมากมายเพ่ือลด
ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ด าเนินการประเมิน 
ติดตามผล ลด และชดเชยการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก
(GHG) ท่ีเกิดจากการด าเนินงานอยา่งเหมาะสม จนได้รับ
การรับรองอาคารเขียวระดบัทอง และ ISO 14064-1 

ความมุ่งมัน่ในการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภมิูอากาศไม่ได้จ ากดัอยู่เพียงการด าเนินงานของ
เราเท่านัน้ แตย่งัถกูน าไปประยกุต์ใช้กบัการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของเราอีกด้วย เราใช้ค านิยามของ
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ในการ
จดังานประชมุสมัมนาท่ียัง่ยืนเพ่ือเป็นแนวทางในการ
จดัการประชมุอย่างยัง่ยืนและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม

Overview
ภาพรวม
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Core Issues
ลดคารบ์อนส าคญัอยา่งไร

Climate Neutrality

Delta supports integrating every

dimension of sustainable development

(focusing on environmental and social

aspects) into planning for meetings and

events hosted on its premises. Although

there are various ways to accomplish this,

meeting such objectives implies collective

action for all involved stakeholders,

including organizers and participants.

Delta advises individual participants to

adopt conscientious behaviors and to

follow the guidelines in this guide.

Carbon Accounting

Delta has adopted the ISO 14064-1

methodology to understand the full

carbon-impact of meetings and

conference operations and for a carbon

accounting on fronts including

transportation to/within Bangkok,

accommodation, conference venue, food

and food-waste, paper, plastic, waste and

teleconferencing-related emissions. The

information will form a report available to
inform meeting-related policies to reduce

carbon emissions wherever possible. In

addition, it will inform emission offsetting

efforts related to the meetings.

Emission Offsetting

Despite efforts to cut emission load, certain

carbon dioxide (CO2) discharges are

unavoidable. To mitigate unintended

carbon effects, Delta has opted to offset

event-related emissions to achieve climate

neutrality. The methodology to calculate the

emissions covers a multitude of topics,

including conference room operations;

food, beverages and catering;

accommodation; transportation to the

venue; and other operational accounting.

Delta has opted to form a partnership with

Thailand Greenhouse Gas Management

(Public Organization) (TGO) to purchase

offsets and contribute to improving the

environment.
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ว่ากนัด้วยหลกัการ
ลดคารบ์อนส าคญัอยา่งไร

ไมส่่งผลกระทบต่อ
สภาพภมิูอากาศ
เดลตา้ฯ สนบัสนุนการพฒันาอยา่งยัง่ยนืเชงิ
บรูณาการ (โดยมุง่เน้นดา้นสิง่แวดลอ้มและ
สงัคม) ในการวางแผนการประชุมและกจิกรรม
ต่างๆ ในองคก์ร ในการบรรลเุป้าหมายน้ีจะตอ้ง
อาศยัความรว่มมอืของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย
คอืทัง้ฝ่ายผูจ้ดัและผูเ้ขา้รว่มประชุม บรษิทั ฯ
จงึจดัท าค าแนะน าน้ีขึน้เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มประชุม/

กจิกรรมทกุทา่นสามารถน าไปปรบัใชแ้ละปฏบิตัิ
ตามไดโ้ดยงา่ย

ความรบัผิดชอบ
ต่อการปล่อยคารบ์อน
เดลต้าฯ ปรับใช้แนวทางการจดัการคาร์บอนตาม
มาตรฐาน ISO 14064-1 เพ่ือให้เห็นถงึผลกระทบ
ตา่งๆ ท่ีอาจเกิดจากการจดัประชมุ ซึง่รวมถงึการจดัการ
ระบบขนสง่ ท่ีพกั การเตรียมสถานท่ีจดัประชมุ อาหาร
เอกสาร พลาสตกิ ของเสีย และมลพิษท่ีเกิดจากการ
เดินทางมาเข้าร่วมประชมุ คูมื่อฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพ่ือเสนอ
วิธีการจดัการประชมุโดยค านงึถงึลดการปลอ่ยก๊าซ
คาร์บอนในทกุกระบวนการท่ีเป็นไปได้ รวมถงึให้
แนวทางในการยืนชดเชยคาร์บอนท่ีเกิดจากการประชมุ

การชดเชยการก่อมลพษิ
แม้จะมีความพยายามในการลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซ แล้วก็
ตาม การปลอ่ยก๊าซคาร์บอน(CO2) ในบางกิจกรรมกไ็ม่
สามารถหลีกเลีย่งได้ เพ่ือลดผลกระทบจากก๊าซคาร์บอน เดลต้า
ฯ วางแผนจะชดเชยการปลอ่ยมลพิษท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมเพ่ือ
ช่วยลดผลกระทบสภาพภมิูอากาศอีกทางหนึง่ การค านวณการ
ปลอ่ยก๊าซฯ ครอบคลมุหวัข้อตา่งๆมากมายซึง่รวมถงึการ
วางแผนจดัประชมุ อาหาร เคร่ืองด่ืม การเลีย้งรับรอง ท่ีพกั การ
เดินทางไปยงัสถานท่ีจดัประชมุ และการด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง
ทัง้นีเ้ดลต้า ฯ ก าลงัซคกศสความเป็นไปได้ในการร่วมมือกบั
องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
(TGO) เพ่ือด าเนินการชดเชยคาร์บอนจากการจดัประชมุเพ่ือ
ร่วมเป็นสว่นหนึง่ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม



Accommodation

&Transportation
ท่ีพกัและการเดินทาง

What 
you can help?
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Choosing one airline company over another

can make a positive impact on the

environment. There are now carriers which

offer the possibility to offset emissions and

those with a newer fleet often are more fuel-

efficient. Choosing direct flights is better, as

most of the CO2 discharge is during take-off

and landing, accounting for one third to half of

all emissions relating to the passenger's

journey.

Flying economy class is less harmful to the

environment. The World Bank has calculated

that the carbon footprint of a business class

traveler is three times higher than one traveling

economy, due to space occupancy. In

business/first class sections, passengers have

more space as seats are bigger, resulting in

lower passenger density. Higher class seats

rarely reach full capacity, especially compared

to the economy class, so sacrificing some

luxury pays!

การเลือกบริษัทสายการบินส าหรับการเดินทางสามารถ
ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึน้ได้ ปัจจบุนัมีสายการบินท่ี
ด าเนินการชดเชยการปลอ่ยมลพิษหลายแหง่ ซึง่ช่วยให้
การเชือ้เพลงิส าหรับการเดินทางมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
การเลือกเท่ียวบินตรงช่วยลดก๊าซคาร์บอนซึง่เคร่ืองบิน
ปลอ่ยในช่วงขึน้บินและเคร่ืองลงได้  โดยคาร์บอนในช่วง
เคร่ืองขึน้-ลงนีค้ิดเป็นหนึง่ในสามของการปลอ่ยมลพิษ
ตลอดการเดินทาง

สายการบินชัน้ประหยดัท าร้ายสิง่แวดล้อมน้อยกวา่ 
ธนาคารโลกได้ลองค านวณปริมาณคาร์บอนที่เกิดจาก
การเดินทางชัน้ธรุกิจและพบวา่มีปริมาณสงูเป็น 3 เท่า
ของการเดินทางในชัน้ประหยดัเพราะมีท่ีวา่งในชัน้
โดยสารเหลือมากกวา่ ท าให้รับผู้ โดยสารตอ่เท่ียวได้น้อย
ลด  ท่ีนัง่ย่ิงแพงก็ย่ิงใช้พืน้ท่ีในเท่ียวบินได้น้อยลง  รู้อย่าง
นีแ้ล้วจะจ่ายแพงกวา่ท าไม 

Transportation
การเดินทาง
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Bangkok is a megacity with heavy traffic and

humid, tropical climate conditions which do not

encourage walking. Still, Bangkok has a

modern and reliable public transportation

network. While the Skytrain (BTS) and

underground (MRT) rail lines are convenient to

navigate most shopping, entertainment and

business areas; boats, tuk-tuks and taxis are a

good way to reach many historical sites in the

city. Participants can reach Delta HQ from

Bangkok by taxi and the BTS service will

extend to the Robinson shopping center at

Samutprakarn in late 2018.

Delta encourages participants to carpool with

others, minimizing the CO2 produced per

person.

Travel in Bangkok
การเดินทางในกรุงเทพฯ

ใครๆ ก็รู้วา่กรุงเทพฯรถติดและอากาศร้อนชืน้ การ
เดินเท้าในนกรุงเทพฯ คงไม่สะดวกนกั  ลองมาใช้
เครือขา่ยการขนสง่สาธารณะท่ีทนัสมยัและเช่ือถือ
ได้อย่างรถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟใต้ดิน (MRT)  
ดีกวา่ไหม  ไม่วา่จะไปชอปปิง้ แหลง่บนัเทิงในย่าน
ธรุกิจก็สะดวกสบาย  นอกจากนี ้เรือ  รถตุ๊กตุ๊กและ
รถแท็กซี่ก็เป็นทางเลอืกดีในการไปเท่ียวสถานท่ี
ส าคญัทางประวตัิศาสตร์หลายแห่งในเมือง 
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ 
มาเดลต้าฯ ส านกังานใหญ่ได้ด้วยรถแทก็ซี่และใน
เร็วปลายปี 2561 นีร้ถไฟฟ้า(BTS) จะมาถงึ
ศนูย์การค้าโรบินสนัสมทุรปราการแล้วนะ

เดลต้าฯ สนบัสนนุให้ผู้ เข้าประชมุสามารถใช้บริการ
รถโดยสารร่วมเพ่ือลดการผลติก๊าซคาร์บอน (CO2)
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The hotel industry alone is responsible for one

percent of the total CO2 global emissions.

Delta advises participants to choose a Green

Hotel certified by the Department of

Environmental Quality Promotion,

Ministry of Natural Resources and Environment

or hotels striving for environmental

sustainability. Delta recommends Novotel

Bangna which is close to Delta Thailand HQ.

Shorter travel distances and shared

transportation will help reduce carbon

emissions from transportation. Guests may

also request fewer bed linen and towel

changes to minimize environmental impact.

Please refer to the link below for recommended

hotels.

http://thbponet/detintranet/default.aspx

Accommodation
ท่ีพกั

อตุสาหกรรมโรงแรมทัว่โลกปลอ่ยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์รวมหนึง่เปอร์เซน็ต์ของคาร์บอนทัง้
โลก เดลต้า ฯ แนะน าผู้ ร่วมประชมุเลอืกใช้บริการ
โรงแรมสเีขียวซึง่ได้รับการรับรองจากกรมสง่เสริม
คณุภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือโรงแรมท่ีมีมีการด าเนินการด้านความ
ยัง่ยืนอย่างจริงจงั ด้วยเหตผุลด้านสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม เดลต้า ฯ แนะน าให้ผู้ ร่วมประชมุใช้บริการ
โรงแรมโนโวเทลบางนาซึง่เป็นโรงแรมสีเขียวท่ีใกล้
เดลต้า ฯ ส านกังานใหญ่ท่ีสดุ  ท่านสามารถขอให้
โรงแรมซกัผ้าปทีูนอนและผ้าเช็ดตวัน้อยครัง้ลงเพ่ือลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  ลองคลิ๊กลิงค์ด้านลา่งเพ่ือ
ทราบวา่โรงแรมท่ีเราแนะน ามีบริการอะไรบ้าง

http://thbponet/detintranet/default.aspx



Food & Drinks
อาหารและเคร่ืองด่ืม

What 
you can help?
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Carbon emissions associated with food are

mainly from production and transport. Delta

has an in-house caterer to reduce the stated

impact. Food available is seasonal, local

produce, community-sourced and, as much as

possible, organic. Delta pursues initiatives to

improve sustainability at the canteens at each

plant. In addition, Delta Thailand’s canteens

have earned a good grade in health

certification by the Thailand Department of

Public Health in since 2016.

เร่ืองอาหารก็เก่ียวกบัการปลอ่ยคาร์บอนด้วยนะ  ซึง่
คาร์บอนพวกนีม้าจากกระบวนการผลิตและการขนสง่
อาหารนัน่เอง  โรงอาหารเดลต้า ฯ ช่วยลดผลกระทบ
ดงักลา่วได้   อาหารท่ีให้บริการเป็นอาหารตามฤดกูาล  
หลายอย่างเป็นผลผลติท่ีมาจากชมุชนท้องถ่ิน ปลอดภยั
และถกูสขุลกัษณะด้วย  เดลต้า ฯ ด าเนินกิจกรรมด้าน
ความยัง่ยืนมากมายเพ่ือพฒันาโรงอาหารของเรา ใน
สถานประกอบการทกุแหง่ รู้ไหมวา่โรงอาหารของบริษัท
เดลต้า ฯ ยงัได้รับการรับรองด้านสขุภาพท่ีดีจากกระทรวง
สาธารณสขุในปี พ.ศ. 2559 ด้วยนะ

Local Food Cooked Daily
อาหารสดใหมจ่ากวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน
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Food preparation offers fish and vegetarian

choices alongside meat dishes, as meat

production not only takes more energy, but

livestock also produces GHGs responsible for

global warming. As cattle produces the most

CO2 of any livestock, Delta chooses to not

serve beef at its canteens. Delta’s has a

sustainable canteen menu available to cater to

employee’s and stakeholders’ religious diversity

and decrease the adverse impact on the

environment.

อาหารในบริษัทฯ มีเมนปูลา ผกัควบคูไ่ปกบัเมนเูนือ้สตัว์  
เพราะการเลีย้งสตัว์เพ่ือเป็นอาหารไม่เพียงแตใ่ช้พลงังาน
มากกวา่    แตย่งัก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกท่ีสร้างภาวะ
โลกร้อนเยอะกวา่ด้วย  โรงอาหารของบริษัทฯ จงึไม่มีเมนู
เนือ้ววั   พนกังานและผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัท
สามารถทานอาหารซึง่มีเมนท่ีูหลากหลาย ทัง้ด้วยเหตผุล
ด้านสิ่งแวดล้อมและความเช่ือทางศาสนาเพ่ือช่วยกนัลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

Green Menu
เมนูสีเขียว
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Around one third of the food produced

worldwide for human consumption goes to

waste, comprising 3.3 Gtonnes of CO2. At

catered side-events, please let the host know if

you have registered and won’t be able to attend

to prevent food waste. Delta reminds attendees

to request for food portions that they can finish.

Biodegradable take away containers are

available at Delta canteens. Throughout 30

years of service, Delta has used canteen food

waste for livestock feed and fertilizer

production.

รู้ไหมวา่ประมาณหนึง่ในสามของอาหารท่ีผลติจากทัว่โลก
เป็นอาหารของมนษุย์จะกลายเป็นขยะ ซึง่ก่อให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 3.3 ก๊ิกกะตนั ถ้า
ลงทะเบียนร่วมประชมุไว้แตไ่ม่สามารถเข้าประชมุได้ 
กรุณาแจ้งผู้จดังานให้ทราบก่อนทกุครัง้เพ่ือลดปริมาณ
อาหารเหลือทิง้  ตกัอาหารแตพ่อรับประทาน  ท่ีโรงอาหาร
เราเลือกใช้แตภ่าชนะบรรจท่ีุย่อยสลายได้  ตลอด
ระยะเวลา 30 ปีท่ีผ่านมา เดลต้า ฯ สง่เศษอาหารเหลือไป
ท าเป็นอาหารสตัว์และน าไปการผลิตปุ๋ ย

Avoiding Food Waste
ไมม่ีอาหารเหลือท้ิง
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In-house produced potable water is available in

many locations within Delta’s premises. Delta

bans the sale of water bottled in plastic

containers. This initiative serves as constant

reminder to all employees on the environmental

damage caused by plastic bottles. Visitors are

encouraged to bring their own reusable water

bottles and refill them as much as they wish.

For most events, Delta will provide ceramic

mugs for our guests at the event’s catering

area or drinking water dispensers available

throughout the company’s premises.

เดลต้า ฯ ให้บริการตู้กดน า้ด่ืมบริสทุธ์ิฟรีทัว่บริเวณของ
บริษัทฯ  เดลต้าฯ ยกเลิกการขายน า้บรรจขุวด
พลาสติกซึง่พนกังานของเราทราบดีว่าเป็นขยะท่ีส่งผล
ท าลายสิ่งแวดล้อม เราส่งเสริมให้ผู้ เข้าร่วมประชมุน า
ขวดน า้ของตนเองท่ีใช้ซ า้ได้ติดมือมาประชมุด้วย 

ในการประชมุส่วนใหญ่  เดลต้ามีแก้วเซรามิค หรือตู้
กดน า้ด่ืมไว้ให้บริการในส่วนรับรองของงานประชมุ  

Drinking Water
น ้าด่ืม



Conference Venue 
& Facilities

ก าหนดการณป์ระชุม

และส่ิงอ านวยความสะดวก

What 
you can help?
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To improve resource efficiency and reduce the

amount of waste at events, Delta limits

promotional items and printed materials.

Sustainable raw material are used whenever

possible. Delta invites participants to embrace

the 3Rs (reduce, reuse and recycle) as guiding

rules while purchasing or consuming goods

during their stay in Bangkok. At some

meetings, the company will provide a QR Code

for downloading presentations. This is to

reduce the large volume of printed materials for

the meetings.

Reducing Waste Generation
ลดของเสียและขยะ

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลด
ปริมาณการผลิตของเสียท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุ  
เดลต้าฯ จะจ ากดัปริมาณสิ่งพิมพ์เพ่ือสง่เสริมการขาย 
และการพิมพ์เอกสารประกอบการประชมุ   เราใช้วสัดุ
ยัง่ยืนทกุครัง้ท่ีเป็นไปได้  เดลต้าฯ ขอเชิญชวนผู้ เข้าร่วม
ประชมุยดึหลกั 3 Rs (ลด ใช้ซ า้ และน ากลบัมาใช้ใหม่) 
เป็นแนวทางในการซือ้หรือบริโภคสินค้าตลอดช่วงเวลา
การจดัประชมุในกรุงเทพฯ   ในบางการประชมุบริษัท ฯ
จะเตรียม QR Code ส าหรับดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการประชมุเพ่ือลดปริมาณสิ่งพิมพ์ท่ีต้องใช้ใน
การประชมุ
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Delta keeps printed documents to a minimum.

If printing is necessary, eco-friendly ink and

recycled paper will be available. Double-sided

printing is preferable, to limit the amount of

paper used. Attendees can download official

documentation and other relevant reports from

the event's website. Delta urges participants to

make use of electronic devices and to consider

electronic access to documents before printing.

A wireless internet connection is available

throughout Delta and meeting areas.

Meanwhile, the agenda, schedule and notes for

the meetings will show on various digital

displays in different areas in the Delta.

เดลต้า ฯ จะพิมพ์ให้น้อยท่ีสดุ หากจ าเป็นต้องพิมพ์ หมกึ
ท่ีใช้ควรเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและใช้กระดาษรีไซเคิล  
การพิมพ์แบบสองด้านช่วยลดจ านวนกระดาษท่ีใช้ในการ
ประชมุได้  ผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ส าหรับการประชมุและรายงานท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ ได้จาก
เวบ็ไซต์ของกิจกรรม เดลต้า ฯ แนะน าให้ผู้ เข้าร่วม
ประชมุท าความเข้าใจกบัเอกสารในรูปแบบเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์กอ่นท่ีจะท าการพิมพ์  นอกจากนีเ้ดลต้าฯ
ยงัมีบริการเช่ือมตอ่อินเทอร์เนต็แบบไร้สายทัว่ทกุพืน้ท่ีท่ี
ใช้จดัประชมุ ทัง้นีว้าระการประชมุและบนัทกึส าหรับการ
ประชมุจะแสดงบนจอแสดงผลดิจิตอลในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ทัว่
บริเวณบริษัทฯ

Paperless Initiatives
การประชุมปลอดกระดาษ
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To reduce micro plastic pollution and its impact

on marine life, the catering facilities throughout

Delta will offer durable, reusable and non-

plastic alternatives for food and drinks. Since

2017, Delta has committed to banning plastic

bottles. In addition, wrapping material and

water containers should be biodegradable. To

prevent waste generation, straws, napkins and

plastic bags will be available on-demand, giving

consumers the choice to not contribute to

waste.

เพ่ือลดมลพิษจากเศษพลาสติกชิน้เลก็ ๆ ซึง่สง่ผลกระทบ
ตอ่ชีวิตทางทะเล เดลต้า ฯ สง่เสริมให้เลือกใช้ภาชนะท่ี
คงทนและน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ เลิกใช้พลาสติกแบบใช้
แล้วทิง้ในการบรรจอุาหารและเคร่ืองด่ืม นบัตัง้แตปี่ 
2017 เป็นต้นมา เดลต้า ฯ ยกเลิกการใช้ขวดพลาสติก
เดด็ขาด   นอกจากนีบ้รรจภุณัฑ์และขวดน า้ควรย่อย
สลายได้ เพ่ือลดการเกิดขยะมลูฝอย ไม่วา่จะเป็น หลอด,
กระดาษเช็ดปากหรือถงุพลาสติก ของเหลา่นีจ้ะถกูใช้
เฉพาะเท่าท่ีจ าเป็น  เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้ ใช้มีสว่นร่วมใน
การลดการเกิดขยะ

Reducing Plastic
ลดการเกิดขยะ
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Reusing Promotional Display
การตกแต่งสถานท่ีประชุม

Most of the display boards around the Delta are

reusable. Posters, graphic displays and signage

have an easy-to-update design, to encourage re-

purposing or recycling after each use.

ฉากและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการตกแตง่สถานท่ีเดลต้าฯ
สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้  โปสเตอร์ ฉากกราฟิก และ
ปา้ยต่าง ๆ มีการออกแบบที่ง่ายตอ่การปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้น ามาใช้งานซ า้ได้อีก



Support for
Local Communities

สนับสนุนวสิาหกิจในชุมชน

What 
you can help?
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Delta invites participants to purchase locally

produced goods and souvenirs, to support

community businesses and commercial

activities. Money going directly to local people

through meals, souvenirs means equal

distribution of wealth and preservation of

traditional culture. For example, Delta supports

the community-produced Fai Cheung Doi

Eco-Bag, made of handwoven fabric and

biodegradable dyes through an environmentally

friendly process. Participants should limit or

avoid the unnecessary use of plastic bags,

food wrapping or straws for drinks.

เดลต้าฯ ขอเชิญชวนผู้ เข้าร่วมประชมุซือ้สินค้าและ
ของท่ีระลกึในท้องถ่ินเพ่ือสนบัสนนุวิสาหกิจชมุชนและ
กระตุ้นเศรษฐกิจในพืน้ท่ี  ให้คนในท้องถ่ินได้รับรายได้
โดยตรง ไม่ว่าจะจากการขายอาหาร ของท่ีระลกึซึง่ถือ
เป็นการเผยแพร่วฒันธรรมและการอนรัุกษ์วฒันธรรม
ท้องถ่ินไปในตวั  หนึง่ในตวัอย่างของการเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์จากวิสาหกิจชมุชนคือ กระเป๋าผ้าฝา้ยเชิง
ดอยท่ีผลิตจากผ้าทอมือและสีย้อมท่ีย่อยสลายได้และ
ผลิตโดยใช้ขัน้ตอนท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมควรหลีกเล่ียงการใช้ถงุพลาสติกท่ีไม่
จ าเป็นในห่ออาหาร  ถ้าเป็นไปได้ขอให้ผู้ เข้าร่วม
ประชมุช่วยกนัจ ากดัการใช้ถงุพลาสติก  พลาสติกห่อ
อาหาร และหลอดส าหรับด่ืมน า้

Supporting Communities
ของท่ีระลึกจากชุมชน
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• Transportation & Accommodation | การเดนิทางและทีพ่กั
Teresa.k@deltaww.com ext 6301

• Local recommended hotels for business trip | หาทีพ่กัใกล้ๆ บรเิวณทีไ่ปประชุมต่างประเทศ
http://thbponet/detintranet/default.aspx > Hotel Facilities & Pickup

• Food & drinks with eco-friendly container arrangement

การจดัเตรยีมอาหารและเครือ่งดืม่รวมทัง้ภาชนะทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
DET HQ Catering services ext 132-6339

• Glass bottle drinking water | น ้าดืม่บรรจุขวดแกว้
Thai Yuking 0816968536

• In-house snacks & refreshment | อาหารวา่งและเครือ่งดืม่จากผูจ้ าหน่ายในบรษิทัฯ
DET café 132-7777

• Venue decoration, paperless presentation material & souvenir.

ตกแต่งสถานทีป่ระชุม สือ่การประชุมแบบไรก้ระดาษ และของทีร่ะลกึ
Det.marketing@deltaww.com ext 6303, 6381

• More information on this guide | ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคูม่อืน้ี
det.sd@deltaww.com ext 6395

• Calculate Greehouse gas discharged from your meeting (Template) 

ลองค านวณก๊าซเรอืนกระจกจากการประชมุทีค่ณุจดั
https://goo.gl/inivix

Let us help

https://goo.gl/inivix

