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     บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)            
เข้าร่วม TBCSD Green Meetings 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางผู้ตรวจประเมินของ TEI เข้าตรวจประเมินความพร้อมใน
การเข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings ณ  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(KTAM) จํานวน 5 ห้อง ประกอบด้วยห้องขนาดเล็กสามารถจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ 5-8 คน ห้องขนาดกลาง
สามารถจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ 20-30 คน และห้องขนาดใหญ่ที่สามารถจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ 50 คน โดย KTAM 
เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม มีการรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมจาก ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดต้ังนโยบายด้านต่างๆ  โดยนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทนุ กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTAM) ตระหนักถึงความสําคัญด้านการ
ลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและมุ่งเน้นการจัดการและการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืนให้มีประสิทธิภาพ                    
อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมลในการรณรงค์ให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงการลดการ
ใช้ทรัพยากรภายด้านต่างๆ ด้วยเหตุผลข้างต้นน้ี รวมถึงแนวทางดําเนินการของโครงการ TBCSD Green 
Meetings ที่สอดคล้องกัน จึงเกิดการร่วมมือและขยายผลโดยนําหลักการการจัดประชุมสีเขียว                      
(Green Meetings) มาปฏิบัติในห้องประชุมภายในบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(KTAM) และจากการตรวจประเมิน เมื่อพิจารณาแยกแต่ละขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน พบว่า 

1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม   

      

 

 

 

 

2) การจัดเตรียมเอกสาร 

 
 

2) การจัดเตรียมเอกสาร 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTAM) มีการส่งข้อมูลประกอบการประชุม

ผ่านทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังมีการแนบไฟล์หรือลิงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมได้ จึงไม่มีการแจกเอกสารเพิ่มเติมในการประชุม ในส่วนของการพิมพ์ทางหน่วยงาน
จะจัดพิมพ์เอกสารทั้งสองหน้ากระดาษ และเน้นการใช้หมึกสีดําและกระดาษรีไซเคิล โดยการจัดพิมพ์เอกสารต้อง
ยืนยันรหัสพนักงานก่อนการสั่งพิมพ์ เพ่ือเป็นการยืนยันความต้องการรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องก่อนการ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTAM)   
มีการเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมและตอบรับการประชุมผ่านทางอีเมล์ Outlook 
และเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายในหน่วยงาน และนอกหน่วยงาน โดย
สามารถตอบรับเข้าร่วมการประชุมผ่านทางอีเมล์น้ันๆ ได้ และหากเป็นหน่วยงาน
ภายนอก หรือหน่วยงานราชการจะมีการตอบรับเข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์ 
ทั้งน้ีเพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว   
(Green Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถูกประเมินเพ่ิม
ข้อความ หรือสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) 
ให้แก่บุคคลทั้งภายใน และภายนอกได้รับทราบบริเวณด้านล่างของอีเมลเชิญ
ประชุม รวมถึงการประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดประชุมสีเขียว (Green 
Meetings) ทั้งภายในและภายนอกห้องประชุม เพ่ือณรงค์ให้บุคคลภายในและ
ภายนอกได้รับทราบรายละเอียดและนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  



   
 

จัดพิมพเอกสารน้ันๆ อย่างไรก็ตามผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือหน่วยงานติดป้ายประชาสัมพันธ์การ
จัดพิมพ์เอกสารทั้งสองหน้า บริเวณเคร่ืองพิมพ์เอกสาร เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว                
(Green Meetings) ต่อไป นอกจากน้ัน ยังมีการออกแบบห้องประชุมให้บริเวณผนังด้านหน้าเป็นกระจกที่สามารถ
เขียนได้จึงทําให้ระหว่างการประชุมสามารถใช้กระจกน้ันๆเขียนข้อมูลหรือความคิดเห็นแทนการใช้กระดาษ 
รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมยังนําสามารถโน๊ตบุ๊คหรือแท็บเล็ตเข้ามาใช้ในการประชุมเพ่ือค้นหาเอกสาร หรือ
ไฟล์ข้อมูลประกอบการประชุมในระหว่างการประชุมเพ่ือเป็นการลดการใข้ทรัพยากรได้อีกทางหน่ึงอีกด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 

3) การจัดเตรยีมสถานที/่อุปกรณ์ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) การจัดเตรยีมอาหารและเครื่องด่ืม 

  

 

 

5) การจัดเตรยีมอ่ืนๆ 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTAM) มีระบบการจองห้องประชุมผ่าน
โปรแกรมจองห้องประชุม โดยจะมีฝ่ายที่รับผิดชอบเรื่องการจองห้องประชุมรวมถึงรายละเอียดต่างๆ ผ่านทาง
ฝ่ายดังกล่าว ซึ่งสามารถจัดสรรห้องประชุมได้เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าประชุม และภายในระบบการจองน้ัน
จะแจ้งรายละเอียดต่างๆ ของห้องประชุมแต่ละห้องไว้ชัดเจน เช่น จํานวนคนที่สามารถรองรับได้ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงระบบ VDO Conference การประชุมทางไกล ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง
ได้อีกทางหน่ึง นอกจากน้ี ยังมีการใช้ต้นไม้กระถางในการตกแต่งสถานที่พร้อมทั้งบอกช่ือของต้นไม้น้ันๆ   
ไว้อย่างชัดเจนซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ  

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTAM) จะให้ทางแม่บ้านเป็นผู้เสริฟอาหาร
ว่างและนํ้าด่ืม ซึ่งอาหารว่างที่นํามาใช้จะใช้เป็น ขนมไทย หรือผลไม้ตามฤดูกาล ที่หาซื้อได้ตามร้านบริเวณ
ใกล้เคียง ทั้งน้ี ส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานจะเลือกจัดประชุมในช่วงเช้าหรือบ่ายเท่าน้ัน ทั้งน้ี เพ่ือให้แนวทางการ
ปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือผู้ถูก
ประเมินเพ่ิมเติมในส่วนของถังขยะบริเวณห้องแม่บ้านที่มีการจัดอาหารว่างและมีการติดป้ายแบ่งประเภทอย่าง
ชัดเจน รวมท้ัง จัดถุงผ้าไว้บริเวณห้องจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ือใช้ใส่ของว่างจากร้านค้าแทนการใช้
ถุงพลาสติก เพ่ือเป็นการลดการก่อขยะที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 

 

   



   
 

5) การจัดเตรยีมอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 
6) ข้อเสนอแนะ 
 6.1) เพ่ือให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบ               
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการประชุม ควรแนะนําให้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ นําแนวทางการประชุมสีเขียว
ไปใช้ ซึ่งบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTAM)  จะได้รับการรับรองเป็น                 
Green Meetings Plus เมื่อหน่วยงานที่แนะนําผ่านการประเมินตามหลักการประชุมสีเขียว 
 6.2) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดประชุมแบบ Green Meetings มากขึ้นทางองค์กรควรให้
ข้อมูลรวมถึงขอความร่วมมือจากบุคลากรใน และภายนอกองค์กร เพ่ือให้การประชุม แบบ Green Meetings 
สามารถปฏิบัติได้จริง ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป 
 
 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTAM) มีความตระหนักถึงความสําคัญใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เริ่มส่งแสริมและให้ความรู้เก่ียวกับการจัดประชุมสีเขียว 
(Green Meeting) แก่บุคลากรในองค์กรให้มีความตระหนักและเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และดําเนินงานจัด
ประชุมสีเขียว (Green Meetings) อย่างเป็นรูปธรรม ต้ังแต่ขั้นตอนการเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม
ประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ และการจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งถือ
เป็นอีกหน่ึงทางที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีย่ิง  

 
ผ่านการประเมิน 

 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTAM) 
จะปิดเครื่องฉาย LCD หรือต้ังเป็น stand-by mode หากไม่ได้ใช้เป็น
เวลานาน นอกจากน้ีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นแบบประหยัดพลังงานและมี
ประสิทธิภาพสูง ทั้งน้ีเพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัด
ประชุมสีเขียว (Green Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือผู้
ถูกประเมินจัดเตรียมกล่องใส่ใบปลิว หรือกระดาษเหลือใช้จากการประชุม
เพ่ือคัดแยกกระดาษเพ่ือนํากลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป 


