
งานแถลงข่าว TEI จับมือ องค์กรสมาชิก TBCSD ประกาศเจตนารมณ์ 
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และมอบใบรับรองประเภทต่างๆ แก่หน่วยงาน
        เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องวิภาวดี บอลลูม C โรงแรม ู
เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า กรุงเทพฯ  องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (TBCSD) โดย นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ดร.ขวัญฤดี 
โ ิ ี ์ ้ ํ ั ิ ่ ้ ไ ี ์ ิโชติชนทวีวงศ์ ผู้อํานวยการสถาบันสิงแวดล้อมไทย และอีก ๕ องค์กรสมาชิก 
TBCSD ได้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน), บริษัท เฮงเค็ล 
(ประเทศไทย)  จํากัด, บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน), 
บริษัท ปนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัท เต็ดตราแพ้คบรษท ปูนซเมนตนครหลวง จากด (มหาชน) และบรษท เตดตราแพค 
(ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการ
ผลักดันให้เกิดการส่งเสริมการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ในองค์กร

นอกจากนี้  นายประ เสริ ฐ  บุญสั มพั น ธ์  และ  ดร .ขวัญฤดี 
โชติชนาทวีวงศ์ ยังให้เกียรติมอบใบรับรองประเภทต่างๆ ให้แก่หน่วยงาน ดังนี้ 

TEI จับมือ องค์กรสมาชิก TBCSD ประกาศเจตนารมณ์ แสดงความมุ่งมั่นในการผลักดันการจัด
ประชุมสีเขียว Green Meetings ในองค์กร

ใบรับรอง Green Meetings Plus มอบให้ ๑ หน่วยงาน คือ SCG 

ใบรับรองต่ออายุ Green Meetings มอบให้ ๕ หน่วยงาน ได้แก่ 
โ ี ๊ ้

g
Chemicals Operation Excellence Training Center

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน), บริษัท ดับเบิล เอ (1991) 
จํากัด (มหาชน), กลุ่มบริษัท ดาว ในประเทศไทย จํากัด, ภาควิชา
วิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
บริษัท ปตท จํากัด (มหาชนบรษท ปตท. จากด (มหาชน

ใบรับรอง Green Meetings มอบให้ ๕ หน่วยงาน ได้แก่ 
บริษัท บริหารโครงการประหยัดพลังงาน จํากัด, คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จํากัด, โรงแรมเมืองลิกอร์ 
และบริษัท โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด



งานแถลงข่าว TEI จับมือ องค์กรสมาชิก TBCSD ประกาศเจตนารมณ์ 
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และมอบใบรับรองประเภทต่างๆ แก่หน่วยงาน (ต่อ)

ใบรับรองอาคารลดคาร์บอน (ประเภทขอการรับรองใหม่) มอบให้ 
๒ หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใบรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนสําหรับผลิตภัณฑ์ใบรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนสําหรับผลิตภัณฑ์
และอาคารลดคาร์บอน มอบให้ ๙ หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท เกษมศักด์ิ ๒ หนวยงาน ไดแก สานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลย

แห่งชาติ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใบรับรองอาคารลดคาร์บอน (ประเภทต่ออายุ) มอบให้  ๒ 

และอาคารลดคารบอน มอบให ๙ หนวยงาน ไดแก บรษท เกษมศกด
เทรดดิ้ง จํากัด, บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จํากัดบริษัท สยามซา
นิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด และบริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนอง
แค) จํากัด กลุ่มสุขภัณฑ์ COTTO, บริษัท กรีนสปอต จํากัด, บริษัท 

หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด

) ุ ุ , ,
ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน),  บริษัท รวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม จํากัด  (สาขามิตรภูเวียง), บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ 
(ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด และบริษัท สหโม
เสคอุตสาหกรรม จํากัด

ใบรับรองฉลากลดคาร์บอน (ประเภทขึ้นทะเบียนใหม่) มอบให้ ๒ 
หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด

ใบรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน (ประเภทขอการรับรอง
ใหม่) มอบให้ ๒ หน่วยงาน ได้แก่บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จํากัด

สัญญาอนญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว มอบให้ ๗สญญาอนุญาตใหใชเครองหมายรบรองฉลากเขยว มอบให ๗ 
หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท นิปปอนเพ้นต์ เดคโคเรทีฟ โคทต้ิง (ประเทศ
ไทย) จํากัด (ผลิตภัณฑ์สี), บริษัท กัปตัน โค๊ทต้ิง จํากัด (ผลิตภัณฑ์สี), 
บริษัท ไทยไทโย จํากัด (ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนเหล็ก), บริษัท โคนิก้า 
มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จํากัด (ผลิตภัณฑ์เครื่องถ่าย
เอกสาร), บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (ผลิตภัณฑ์พลาสติก
แปรใช้ใหม่ ประเภทฉนวนกันความร้อนโพลีเอสเตอร์), บริษัท ฮอนด้า 

โ โ ิ ป ไ ํ ั ิ ั ์ ์ ิ ัออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด (ผลิตภัณฑ์รถยนต์) และบริษัท 
บี.เอ็น.บราเดอร์ จํากัด (ผลิตภัณฑ์สี)


