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             บริษัท รกัษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด  
              (สํานักงานใหญ่)  เข้าร่วม TBCSD Green Meetings 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางผู้ตรวจประเมินของ TEI เข้าตรวจประเมินความพร้อมใน
การเข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings ณ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด 
(สํานักงานใหญ่) (KTBGS) โดย KTBGS เป็นองค์กรหน่ึงที่ให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม มีการรับนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดต้ังนโยบายด้านต่างๆ โดยนํามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด 
(สํานักงานใหญ่) (KTBGS) ตระหนักถึงความสําคัญด้านการลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและมุ่งเน้นการจัดการ
และการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมลในการ
รณรงค์ให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงการลดการใช้ทรัพยากรภายด้านต่างๆ ด้วยเหตุผลข้างต้นน้ีที่สอดคล้อง
กัน จึงเกิดการร่วมมือและขยายผลโดยนําหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) มาปฏิบัติในห้อง
ประชุมภายใน บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด (สํานักงานใหญ่) (KTBGS) และจากการ
ตรวจประเมิน เมื่อพิจารณาแยกแต่ละขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน พบว่า 

1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม     

      

 

 

 

 

 

 

 
 

2) การจัดเตรียมเอกสาร 
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด (สํานักงานใหญ่) (KTBGS) มีการส่งข้อมูล

ประกอบการประชุมผ่านทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังมีการแนบไฟล์หรือลิงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ จึงไม่มีการแจกเอกสารเพ่ิมเติมในการประชุม ในส่วนของการ
พิมพ์ทางหน่วยงานจะจัดพิมพ์เอกสารทั้งสองหน้ากระดาษ โดยเน้นการใช้หมึกสีดําและกระดาษรีไซเคิลซึ่งการ
จัดพิมพ์เอกสารต้องยืนยันรหัสพนักงานก่อนการสั่งพิมพ์ นอกจากน้ียังเลือกใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ที่ได้การรับรอง
เครื่องหมายฉลากเขียว (Green Label) อันเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสินค้าที่ได้รับการรับรอง

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด (สํานักงานใหญ่) 
(KTBGS) มีการเรียนเชิญ  การประชุมผ่าน Calendar พร้อมแนบจดหมายเชิญ
ประชุมและสามารถตอบรับการประชุมผ่านทางอีเมล์ Outlook หากเป็นหน่วยงาน
ภายนอก หรือหน่วยงานราชการสามารถตอบรับทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
หรือทางโทรศัพท์ นอกจากน้ียังมีการประชุม แนะนําและแจ้งบริเวณด้านล่างของ
อีเมล์เชิญประชุมให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในองค์กรรับทราบถึงรูปแบบการ
จัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) เพ่ือนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
ถูกต้องต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสี
เขียว (Green Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถูกประเมิน
เพ่ิมสัญลักษณ์ หรือลิ้งค์ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดประชุมสีเขียว (Green 
Meeting) ให้แก่บุคคลทั้งภายใน และภายนอกได้รับทราบบริเวณด้านล่างของอีเมล
เชิญประชุม รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดประชุมสีเขียว (Green 
Meetings) ทั้งภายในและภายนอกห้องประชุม เพ่ือณรงค์ให้บุคคลภายในและ
ภายนอกได้รับทราบถึงรายละเอียดและนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 



   
 

ด้วยฉลากน้ีเป็นสินค้าที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ตลอดจนถึงการทิ้งทําลายที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรอง ถือเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสําคัญต่อ
การรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือทางหน่วยงานติดป้ายประชาสัมพันธ์การ
จัดพิมพ์เอกสารให้เป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) และป้ายรณรงค์การใช้กระดาษ
ทั้ง 2 หน้า บริเวณเคร่ืองพิมพ์เอกสารเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมของรูปแบบการจัดพิมพ์เอกสารตาม
หลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ต่อไป  รวมท้ังผู้เข้าร่วมประชุมยังนําโน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ตมา
ใช้ในการประชุมเพ่ือค้นหาเอกสาร หรือไฟล์ข้อมูลประกอบการประชุมในระหว่างการประชุมเพ่ือเป็นการลดการ
ใข้ทรัพยากรได้อีกทางหน่ึงอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

3) การจัดเตรยีมสถานที/่อุปกรณ์ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) การจัดเตรยีมอาหารและเครื่องด่ืม 

  

 

 

 

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด 
(สํานักงานใหญ่) (KTBGS) มีฝ่ายที่รับผิดชอบเร่ืองการจองห้องประชุม
รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการผ่านทางฝ่ายดังกล่าว ซึ่งสามารถ
จัดสรรห้องประชุมได้เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าประชุมทั้งภายใน และ
ภายนอกองค์กร อีกทั้งยังเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานและมี
ประสิทธิภาพสูง มีการปรับต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25-26 
องศาเซลเซียส รวมท้ังยังมีการติดสต๊ิกเกอร์แยกประเภทหลอดไฟบริเวณ
สวิตซ์ไฟ และป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงานบริเวณด้านในห้องประชุม 
เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานให้แก่พนักงานได้อีก
รูปแบบหน่ึง  

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด (สํานักงานใหญ่) 
(KTBGS) หากผู้เข้าร่วมประชุมมีจํานวนน้อยทางหน่วยงานจะให้ทางแม่บ้านเป็นผู้เส
ริฟอาหารว่างและน้ําด่ืม แต่หากผู้เข้าร่วมประชุมมีจํานวนมากทางหน่วยงานจะจัดมุม
อาหารและเคร่ืองด่ืมบริเวณหน้าห้องประชุม ซึ่งอาหารว่างที่นํามาใช้จะใช้เป็น ขนม
ไทย หรือผลไม้ตามฤดูกาล ที่หาซื้อได้ตามร้านบริเวณใกล้เคียง ในส่วนของถังขยะมี
การแยกประเภทถังขยะ และติดป้ายอย่างชัดเจนจึงง่ายต่อการใช้งานได้ถูกต้อง ทั้งน้ี
เพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green 
Meetings) ทางผู้ตรวจประเมินใคร่ขอความร่วมมือผู้ถูกประเมินเพ่ิมเติมในส่วนของถุง
ผ้าไว้บริเวณห้องจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ือใช้ใส่ของว่างจากร้านค้าแทนการ
ใช้ถุงพลาสติก เพ่ือเป็นการลดการก่อขยะที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป 



   
 

5) การจัดเตรยีมอ่ืนๆ 
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด (สํานักงานใหญ่) (KTBGS) จะปิดเคร่ืองฉาย 

LCD หรือเป็น stand-by mode หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน นอกจากน้ี อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นแบบประหยัด
พลังงานและมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งทางบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด (สํานักงาน
ใหญ่) (KTBGS) ยังจัดสถานที่แยกเก็บขยะแต่ละประเภทอย่างเป็นระบบเพ่ือง่ายต่อการจัดการต่อไป และในส่วน
ของที่ระลึกทางบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด (สํานักงานใหญ่) (KTBGS) จะเลือกเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุน สังคม ชุมชน และเด็กด้อยโอกาส เช่นผลิตภัณฑ์ OTOP สมุดโน๊ต ร่ม และกระเป๋าผ้า 
เป็นต้น ทั้งน้ี เพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ทางผู้ตรวจ
ประเมินใคร่ขอความร่วมมือผู้ถูกประเมินจัดเตรียมกล่องใส่ใบปลิว หรือกระดาษเหลือใช้จากการประชุมเพ่ือคัด
แยกกระดาษเพ่ือนํากลับมาใช้ประโยชน์ต่อไปอีกครั้ง 

 
 
 
 
6) ข้อเสนอแนะ 
 6.1) เพ่ือให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบ               
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการประชุม ควรแนะนําให้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ นําแนวทางการประชุมสีเขียว
ไปใช้ ซึ่งบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด (สํานักงานใหญ่) (KTBGS) จะได้รับการรับรอง
เป็น Green Meetings Plus เมื่อหน่วยงานที่แนะนําผ่านการประเมินตามหลักการประชุมสีเขียว 
 6.2) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดประชุมแบบ Green Meetings มากขึ้นทางองค์กรควรให้
ข้อมูลรวมถึงขอความร่วมมือจากบุคลากรใน และภายนอกองค์กร เพ่ือให้การประชุม แบบ Green Meetings 
สามารถปฏิบัติได้จริง ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป 
 
 บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด (สํานักงานใหญ่) (KTBGS) มีความตระหนัก
ถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เริ่มส่งแสริมและให้ความรู้เก่ียวกับการ
จัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) แก่บุคลากรในองค์กรให้มีความตระหนักและเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และ
ดําเนินงานจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) อย่างเป็นรูปธรรม ต้ังแต่ขั้นตอนการเรียนเชิญ/
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ และการจัดเตรียมอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึงทางที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีย่ิง  

 
ผ่านการประเมิน 


