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เมื่อวันพุธท่ี 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น.องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (TBCSD) จัดงานแถลงข่าว TBCSD ร่วมกันดําเนินธุรกิจ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ตามนโยบายของภาครัฐ ...นําประเทศไทยสู่เป้าหมาย...พร้อมท้ังจัดพิธีมอบใบรับรองการใช้
เครื่องหมายฉลากเขียว โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณประเสริฐ บญสุ  ัมพันธ์ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และ ศาสตราจารย์ ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ รักษาการผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
เป็นผู้มอบเกียรติบัตร จํานวน 30 บริษัท ดังนี้ 
 

ล าดับ บริษัท ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเกียรติบัตร 

1.  บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จํากัด ผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์และเขียน 
ประเภทกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องและกระดาษถ่ายเอกสาร  
เครื่องหมายการค้า BANG PA-IN, SURE,  
GOLD LEAF 

2.  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จํากัด ผลิตภัณฑ์กระดาษ ประเภทกระดาษชําระ 
เครื่องหมายการค้า บีเจซี ไฮยีนิสท์ 

3.  บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จํากัด ผลิตภัณฑ์กระดาษ ประเภทกระดาษทําลูกฟูกและ
กระดาษผิวกล่อง 

4.  บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด ผลิตภัณฑ์กระดาษ ประเภทกระดาษผิวกล่อง 
เครื่องหมายการค้า สยามคราฟท์ 

5.  บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จํากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา           
ประเภท กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน 
เครื่องหมายการค้า ตราห้าห่วงอยู่ในสามเหลี่ยม 

6.  บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จํากัด ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา 
เครื่องหมายการค้า VRH 

7.  บริษัทแซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จํากัด ผลิตภัณฑ์กาว ประเภท กาวยาแนว 
เครื่องหมายการค้า เวเบอร์ 

8.  บริษัท นิปปอน  เคมิคอล จํากัด ผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว 
เครื่องหมายการค้า IMPACT FAST TECH และ 
NIPPON 

9.  บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องหมายการค้า  Fuji Xerox 

10.  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารและผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 
เครื่องหมายการค้า  RICOH 
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11.  บริษัท โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องหมายการค้า  TOSHIBA 

12.  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด ผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องหมายการค้า  Canon 

13.  บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด ผลิตภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม 
เครื่องหมายการค้า คอตโต้ 

14.  บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จํากัด ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน ประเภทใยแก้ว 
เครื่องหมายการค้า เอสซีจี 

15.  บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ซักผ้า 
เครื่องหมายการค้า เอโร่ 

16.  บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) ผลิตภัณฑ์ซักผ้า 
เครื่องหมายการค้า กรีน แว๊กส์ 
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพ้ืนผิว 
เครื่องหมายการค้า  W 
และผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสําหรับถ้วยชาม 
เครื่องหมายการค้า  W 

17.  บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จํากัด ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์บอร์ด 
เครื่องหมายการค้า วีว่า 

18.  บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด ผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซีแข็งสําหรับน้ําดื่ม 
เครื่องหมายการค้า SCG 

19.  บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตภัณฑ์รถยนต์ 
เครื่องหมายการค้า ฮอนด้า 

20.  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผลิตภัณฑ์รถยนต์ 
เครื่องหมายการค้า  โตโยต้า 

21.  บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จํากัด ผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งพ้ืน ประเภทพลาสติก 
เครื่องหมายการค้า Dynoflex 

22.  บริษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์สําหรับผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า 
เครื่องหมายการค้า  WACOAL 

23.  บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ผลิตภัณฑ์สี 
เครื่องหมายการค้า n 

24.  บริษัท โจตันไทย จํากัด ผลิตภัณฑ์สี 
เครื่องหมายการค้า โจตัน 

25.  บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จํากัด 
 

ผลิตภัณฑ์สี 
เครื่องหมายการค้า เจบีพี 

26.  บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์สี 
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เครื่องหมายการค้า DIMET 

27.  บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จํากัด ผลิตภัณฑ์สี 
เครื่องหมายการค้า  เบเยอร์ 

28.  บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตภัณฑ์สี 
เครื่องหมายการค้า ดูลักซ์, ซูเปอร์โคท 

29.  บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน). สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
30.  บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 

เครื่องหมายการค้า SCG 

 

 
 

 


