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คํานํา  เอกสารฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของ 
“งานสัมมนาและจับคู่เจรจาธุรกิจเพ่ือนําเสนอแนวทางความร่วมมืออย่างย่ังยืนเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
คาร์บอนนิวทรัล” โดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญ่ีปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ)

 ประเทศไทยมุ่งหวังจะส่งเสริม “โมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG” ให้เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ ในขณะ
เดียวกัน ประเทศญ่ีปุ่นได้กําหนด “ยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียว” ท้ังสองประเทศกําลังส่งเสริมความ
พยายามในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยเหตุน้ี ภาครัฐและภาคเอกชนจึงจําเป็นต้องสาน
สัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดล้อมและการเติบโตของวัฏจักร

 เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ท่ีผ่านมา องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญ่ีปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) 
ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) และสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีนายฮากิอุดะ โคอิจิ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่น และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนาม เพ่ือผลักดันความร่วมมือ
กับ EECO และ BOI ให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน และร่วมสนับสนุนนโยบายสําคัญของท้ังสองประเทศ 
อาทิ การสร้างห่วงโซ่อุปทานให้แข็งแกร่งย่ิงข้ึนระหว่างญ่ีปุ่นและไทย การพัฒนานโยบาย BCG
ในประเทศไทย รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยของบริษัทญ่ีปุ่น

 เพ่ือให้รูปแบบการดําเนินงานตามบันทึกความร่วมมือสัมฤทธ์ิผลเป็นรูปธรรม ทางองค์การส่งเสริม 
การค้าต่างประเทศของญ่ีปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) ร่วมกับ EECO และ BOI จัดงานสัมมนารูปแบบออนไลน์
เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้สอดคล้องกับนโยบายของท้ังสองประเทศ 
ภายใต้หัวข้อการดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนเพ่ือบรรลุเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัล โดยงานท่ีจัดร่วมกับ EECO
เกิดข้ึนในเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา และงานท่ีจัดร่วมกับทาง  BOI น้ัน เกิดข้ึนในเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา
พร้อมจัดงานจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างบริษัทญ่ีปุ่นและไทย ธุรกิจใหม่กําลังเกิดข้ึนจากการดําเนินการดังกล่าว

 ภายในเอกสารฉบับน้ีจะแนะนําผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการของบริษัทญ่ีปุ่นท่ีเข้าร่วมงาน
เจรจาธุรกิจในคราวน้ี เป็นภาษาญ่ีปุ่น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพ่ือนําเสนอตัวอย่างของธุรกิจท่ีย่ังยืน
และมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัล เราหวังเป็นอย่างย่ิงว่า เอกสารฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์
ต่อการก่อต้ังธุรกิจใหม่ท่ีย่ังยืนในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

 สุดท้ายน้ี ขอกล่าวขอบคุณสํานักงาน EECO และ BOI รวมถึงทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการจัดทําเอกสาร
ฉบับน้ี

ธันวาคม พ.ศ. 2565
องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญ่ีปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ)
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รีีไซเคิิลเถ้้าถ่้านหิินและกากตะกอนนำ�าเสีียให้ิเป็็นสีารีดููดูซับหิรืีอสีารีต้านแบคิทีีเรีีย

สิินค้้าและบริิการิ
CircuLite คืือผลิิตภััณฑ์์เคืมีีอเนกประสงค์ืทีี่� เกิดจากกระบวนการอัพไซเคิืลิเถ้้าถ่้านหิิน เถ้้าชีีวมีวลิ
กากตะกอนนำ�าเสีย เศษอะลูิมิีนา หิรือผลิิตภััณฑ์์พลิอยได้ของลิิเธีียมี เถ้้าทีี่� เคืยถู้กใช้ีถ้มีทีี่�หิรือผสมี
คือนกรีตจะกลิายเป็นสารดูดซับ (adsorbent) หิรือสารต้านแบคืทีี่เรีย สามีารถ้นำาไปประยุกต์ ใช้ี ได้
หิลิากหิลิาย เช่ีน ฟิิลิเตอร์ กระบวนการปรับปรุงดิน การปรับปรุงคุืณภัาพนำ�า สารระงับกลิิ�นหิรือการ
ผลิิตเคืรื�องสำาอาง ฯลิฯ นอกจากนี�  ยังสามีารถ้ใช้ีแที่นถ่้านกัมีมัีนต์หิรือซีโอไลิต์ ได้ด้วย บริษัที่ของเรา
พร้อมีจำาหิน่ายทัี่�งเที่คืโนโลิยีอัพไซเคิืลิแลิะตัวผลิิตภััณฑ์์ CircuLite

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
การกำาจัดกากตะกอนเหิล่ิานี� มีีค่ืาใช้ีจ่ายสูงหิลัิกล้ิานถึ้งหิลิายร้อยล้ิานบาที่ต่อปี แลิะส่งผลิเสียต่อชัี�น
บรรยากาศ ในขณะเดียวกัน การประยุกต์ ใช้ี โดยผสมีเข้ากับปูนซีเมีนต์ก็ไม่ีสร้างมูีลิค่ืาเพิ�มีมีากนัก จึง
ไม่ีสามีารถ้จำาหิน่ายต่อในราคืาสูงได้ ผลิิตภััณฑ์์ CircuLite ใช้ีกระบวนการอัพไซเคิืลิในการสร้างมูีลิค่ืา
เพิ�มีให้ิกับขี� เถ้้า ตัวผลิิตภััณฑ์์ ได้รับการรับรองว่าสามีารถ้ดูดซับคืาร์บอนไดออกไซด์ ได้ แลิะสามีารถ้ 
นำามีาใช้ีแที่นซีโอไลิต์ซึ�งเป็นสารดูดซับทีี่� มีีราคืาสูงได้ด้วย

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
เราสร้างโรงงานต่อเข้ากับโรงไฟิฟ้ิาแลิะเตาเผากากตะกอนจากนำ�าเสีย เพื�อนำาไปอัพไซเคิืลิเป็นผลิิตภััณฑ์์  
CircuLite ปัจจุบันมีีโรงงานพร้อมีผลิิตในประเที่ศญีี่�ปุ� นแลิะไต้หิวัน ธุีรกิจคืืนทุี่นในเวลิา  3-4 ปี เที่คืโนโลิยี 
อัพไซเคิืลิสามีารถ้ผลิิต CircuLite จากเถ้้าตะกอนหิลิากหิลิายประเภัที่ แลิะเมืี�อเพิ�มีการแลิกเปลีิ�ยน
ไอออนเข้าไป จะได้สารดูดซับทีี่� ได้ผลิดีทัี่�งที่างกายภัาพแลิะที่างเคืมีี ในอนาคืตเราคืาดว่าจะสามีารถ้
ผลิิตได้ โดยใช้ีต้นทุี่นตำ�ากว่า 1/10 ของขั�นตอนในปัจจุบัน

ข้้อมููลบริิษััท

CircuLite

ช่ื่�อบริิษััท: AC Biode Co., Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: ผลิิตภััณฑ์์เคืมีี เภัสัชี 
เคืมีีภััณฑ์์ ปิโตรเคืมีี แลิะถ่้านหิิน
ท่�อยูู่� : 498-6 ฮานะโซโนะโจ  อิวาคุืระ ซะเคีืยว 
เมืีองเกียวโต จังหิวัดเกียวโต 606-0024
เว็็บไซต์์: https://www.acbiode.com/
circulite
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: เหิมืีอนทีี่�ระบุข้างต้น
ติ์ดต์�อ: tadashi.kubo@acbiode.com  
(Kubo)

บริษัที่ของเราเป็นบริษัที่สตาร์ที่อัพทีี่� มุ่ีงเน้น
เรื�องเคืมีีแลิะวัสดุศาสตร์ โดยแบ่งธุีรกิจออก
เป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) ดำาเนินการอัพไซเคิืลิ
ตะกอนประเภัที่ต่างๆ เช่ีน เถ้้าถ่้านหิิน เถ้้า 
ชีีวมีวลิ หิรือกากตะกอนนำ�าเสีย เพื�อเปลีิ�ยน
เป็นสารดูดซับหิรือสารต้านแบคืทีี่เรีย รวมีทัี่�ง 
จำาหิน่ายผลิิตภััณฑ์์ CircuLite (2) จำาหิน่าย
ห้ิองนำ�าชัี�วคืราว (bio-toilet) ทีี่� ไม่ีต้องใช้ี
ระบบนำ�า (3) พัฒนาแบตเตอรี�แลิะวงจร 
ไฟิฟ้ิากระแสสลัิบ (4) พัฒนาตัวเร่งปฏิิกิริยา 
(catalyst) โพลิิเมีอร์ไรเซชัี�น (polymerization) 
ของขยะพลิาสติก
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อัพไซเคิิลกากอ้อย (ชานอ้อย : bagasse)

สิินค้้าและบริิการิ
บริษัที่ของเราใช้ีกากอ้อย (ชีานอ้อย : bagasse) ทีี่� เหิลืิอจากอุตสาหิกรรมีนำ�าตาลิซึ�งเป็นหินึ�งใน
อุตสาหิกรรมีหิลัิกของประเที่ศไที่ย มีาผลิิตสารต่างๆ ได้แก่ นำ�าตาลิเซลิลูิโลิส (วัตถุ้ดิบหิลัิกสำาหิรับ
ผลิิตภััณฑ์์ชีีวเคืมีีแลิะไบโอพลิาสติก) โอลิิโกแซ็กคืาไรด์ (มีีสรรพคุืณช่ีวยปรับสมีดุลิของลิำาไส้แลิะ
กระตุ้นการเจริญี่เติบโตของปศุสัตว์) แลิะโพลีิฟีินอลิ (ซึ�งจัดเป็นฟัิงก์ชัี�นนัลิฟู้ิด แลิะมีีศักยภัาพด้าน
คืวามีงามีในผลิิตภััณฑ์์เคืรื�องสำาอางแลิะบรรเที่าอาการท้ี่องเสียในปศุสัตว์)

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
บริษัที่ของเราผลิิตด้วยแนวที่างแบบ BCG ตามีรายลิะเอียดดังนี�  B = ใช้ีเที่คืโนโลิยีชีีวภัาพ C = เพิ�มี
มูีลิค่ืาให้ิกับเศษวัสดุเหิลืิอใช้ีที่างการเกษตรซึ�งถู้กนำาไปเผาที่ำาลิายอยู่ในปัจจุบัน แลิะ G = ใช้ีพลัิงงาน
ตำ�า เนื�องจากเลืิอกใช้ีกระบวนการเมีมีเบรนแปรรูปชีานอ้อยซึ�งเป็นวัตถุ้ดิบทีี่� ไม่ีสามีารถ้บริโภัคืได้ 
กล่ิาวได้ว่า เที่คืโนโลิยีนี� จึงช่ีวยสร้างมูีลิค่ืาเพิ�มีให้ิกับสินค้ืา (อาหิารสัตว์ อาหิาร แลิะผลิิตภััณฑ์์เคืมีี)
จากการนำาชีานอ้อยทีี่� เกิดขึ�นในอุตสาหิกรรมีนำ�าตาลิแลิะมัีกถู้กนำาไปใช้ีผลิิตกระแสไฟิฟ้ิามีาต่อยอด 
นำาไปสู่การแก้ปัญี่หิาสังคืมีด้านต่างๆ เช่ีน “ช่ีวยลิดปริมีาณการใช้ีอาหิารสัตว์” ในวงการปศุสัตว์ 
“ช่ีวยลิดแหิล่ิงพลัิงงานฟิอสซิลิด้วยการใช้ีวัสดุ carbon neutral” ในการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ ไบโอเคืมีี 
แลิะ “เพิ�มีศักยภัาพในการจัดการอาหิาร” เป็นต้น

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
• โพลีิฟีินอลิ : ได้รับการรับรองในปศุสัตว์หิลิายชีนิดว่ามีีส่วนช่ีวยเพิ�มีอัตราการแลิกเนื�อ (ค่ืา FCR) 
อย่างชัีดเจน เนื�องจากมีีสรรพคุืณช่ีวยต้านสารอนุมูีลิอิสระ นอกจากนี�  โพลีิฟีินอลิทีี่�ผ่านกระบวนการ
กลัิ�นยังเป็นวัตถุ้ดิบสำาหิรับผลิิตเคืรื�องสำาอางแลิะวัตถุ้ดิบอาหิารทีี่� ได้รับคืวามีนิยมีมีากขึ�นเรื�อยๆ 
• โอลิิโกแซ็กคืาไรด์ : ช่ีวยปรับสมีดุลิในลิำาไส้สัตว์ รวมีถึ้งช่ีวยเสริมีสุขภัาพของปศุสัตว์แลิะสัตว์เลีิ�ยง 
ได้รับการรับรองว่ามีีส่วนช่ีวยเพิ�มีค่ืา FCR 
• นำ�าตาลิเซลิลูิโลิส : ปัจจุบันนำ�าตาลิเซลิลูิโลิสถู้กนำาไปใช้ีในการผลิิตเอที่านอลิสำาหิรับโรงงาน
อุตสาหิกรรมีเรียบร้อยแล้ิว แลิะยังสามีารถ้ประยุกต์ ใช้ีกับการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ ไบโอเคืมีีได้หิลิาก
หิลิาย อนึ�ง ผลิผลิิตเหิล่ิานี� ได้รับการรับรองโดยเที่คืโนโลิยีแลิะการประเมิีนคืวามีสามีารถ้ที่างการ
ตลิาดของบริษัที่ Toray Industries แลิะ Mitsui Sugar ใน “โคืรงการสาธิีตระหิว่างประเที่ศเพื�อเพิ�มี
การใช้ีพลัิงงานอย่างมีีประสิที่ธิีภัาพ / โคืรงการสาธิีตเพื�อระบบประหิยัดพลัิงงานในการผลิิตนำ�าตาลิ
เซลิลูิโลิสโดยใช้ีชีานอ้อยในราชีอาณาจักรไที่ย” ภัายใต้คืวามีร่วมีมืีอระหิว่างองค์ืการพัฒนาพลัิงงาน
ใหิม่ีแลิะเที่คืโนโลิยีอุตสาหิกรรมีแห่ิงประเที่ศญีี่�ปุ� น (NEDO: New Energy and Industrial Technology 
Development) แลิะสำานักงานนวัตกรรมีแห่ิงชีาติ (NIA)

ข้้อมููลบริิษััท

วััตถุ้ดิูบสีำาหิรัีบอาหิารีสัีตว์ัและผลิตภััณฑ์์เคิมีี : ผลิตนำ�าตาลเซลลูโลสี 
โอลิโกแซ็กคิาไรีด์ู และโพลีฟีีนอล

ช่ื่�อบริิษััท: Cellulosic Biomass Technology  
Co., Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: การผลิิตวัตถุ้ดิบสำาหิรับ
ชีีวเคืมีี อาหิารสัตว์ แลิะอาหิาร
ท่�อยูู่� : (สำ านักงานใหิญ่ี่)  ชัี�น 6 อาคืารบุปผจิต 
เลิขทีี่�  20 ถ้นนสาธีรเหินือ แขวงสีลิมี
เขตบางรัก กรุงเที่พฯ 10500
เว็็บไซต์์: https://www.toray.com/global/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: Toray Industries, Inc. / 
Mitsui Sugar Co., Ltd.
ติ์ดต์�อ: metakarn.leartkiatratchata.t6 
@cbtthai.com(Bew)

ที่างบริษัที่พร้อมีเจรจาธุีรกิจกับผู้ต้องการ 
ใช้ีวัตถุ้ดิบหิรือผู้ทีี่�สนใจระบบการผลิิต หิาก
ท่ี่านสนใจธุีรกิจต่อไปนี�  กรุณาติดต่อเรา
[เซลิลูิโลิส] ผลิิตภััณฑ์์เคืมีี : วัตถุ้ดิบประเภัที่
นำ�าตาลิทีี่�บริโภัคืไม่ีได้ วัตถุ้ดิบ carbon 
neutral (ไม่ีต้องแข่งกับผลิิตภััณฑ์์อาหิาร) 
วัตถุ้ดิบสำาหิรับผลิิตภััณฑ์์ ไบโอเคืมีีหิรือไบโอ
พลิาสติก ฯลิฯ 
[โอลิิโกแซ็กคืาไรด์] อาหิารสัตว์ : กระตุ้นการ
เจริญี่เติบโตของปศุสัตว์ ปรับสมีดุลิในลิำาไส้ 
[โพลีิฟีินอลิ / มีีหิลิายเกรด] ใช้ีผลิิตอาหิาร 
เคืรื�องสำาอาง อาหิารสัตว์ แลิะอาหิาร
ฟัิงก์ชัีน เสริมีสรรพคุืณด้านคืวามีงามี 
บรรเที่าอาการท้ี่องเสียในปศุสัตว์

9

จุดเด�นข้องเริา
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การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
Solar Farm® ประกอบด้วยแผงโซลิาร์เซลิล์ิทีี่�พัฒนาให้ิสามีารถ้ผลิิตพลัิงงานได้สูงสุด เนื�องจากมีี
อัตราการส่งผ่านพลัิงงานทีี่� เหิมีาะสมีแลิะมีีโคืรงสร้างทีี่�ผลิิตไฟิฟ้ิาได้ทัี่�งสองด้าน พร้อมีประยุกต์ ใช้ี
ร่วมีกับระบบ IoT แลิะเซ็นเซอร์ คุืณสมีบัติดังกล่ิาวที่ำาให้ิ โมีเดลินี�สามีารถ้บริหิารจัดการสภัาพ 
แวดล้ิอมีภัายในฟิาร์มีได้อย่างเหิมีาะสมีโดยปรับให้ิสอดคืล้ิองกับการเปลีิ�ยนแปลิงของสภัาพภูัมิี
อากาศไม่ีว่าจะอยู่ในภูัมิีภัาคืแบบใดก็ตามี ระบบการปลูิกแบบไฮโดรโปนิกส์ยังที่ำางานได้ดีแม้ีจะสูญี่
เสียหิน้าดินจากฝนทีี่�ตกลิงมีาอย่างหินักหิรือเกิดปัญี่หิาดินเค็ืมี บริษัที่ของเราพร้อมีนำาเสนอวิธีีการ
ปลูิกพืชีแบบประหิยัดพลัิงงานทัี่�งภัายในประเที่ศญีี่�ปุ� นแลิะต่างประเที่ศ โดยผสมีผสานระบบนำ�าหิยด 
(Drip Irrigation) เข้ากับกะลิามีะพร้าว (สำ าหิรับสะท้ี่อนแสงอาทิี่ตย์) แลิะผ้าใบกันวัชีพืชี

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
• มีองโกเลีิย: โคืรงการส่งเสริมีอุปกรณ์เคืรื�องจักร JCM ปี พ.ศ. 2558 - 2559 แลิะเริ�มีจำาหิน่าย
กระแสไฟิฟ้ิาในปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันมีี Solar Farm® ขนาด 28ha 10.4MWac (12.7MWdc)  
• ชิีลีิ: โรงไฟิฟ้ิาพลัิงงานแสงอาทิี่ตย์ขนาด 3MW ได้รับคัืดเลืิอกรับเงินอุดหินุนอุปกรณ์เคืรื�องจักร-
JCM ในปี พ.ศ. 2562 แลิะเริ�มีจำาหิน่ายกระแสไฟิฟ้ิาในเดือนมิีถุ้นายน 2564 จากนั�นโรงไฟิฟ้ิาแห่ิงทีี่�  
2 แลิะ3 ได้รับเลืิอกเข้าโคืรงการต่อเนื�องในปี พ.ศ. 2564 นอกจากนี�  โรงงานนำาร่องของโมีเดลิ Solar 
Farm® ภัายใต้คืวามีร่วมีมืีอกับกระที่รวงเกษตรแห่ิงประเที่ศชิีลีิก็ได้รับคัืดเลืิอกให้ิเข้าร่วมีโคืรงการ
ส่งเสริมีอุปกรณ์เคืรื�องจักร JCM แลิะอยู่ระหิว่างการก่อสร้างเช่ีนกัน 
• ญีี่� ปุ� น: ตั�งแต่ปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นมีา เคืรือ Farmdo สร้างแลิะบริหิารงาน Solar Farm®  
กว่า 50 แห่ิงทัี่�วประเที่ศเพื�อจัดส่งพืชีผลิที่างการเกษตรออกจำาหิน่ายยังร้านค้ืาของ Farmdo

ข้้อมููลบริิษััท

ช่ื่�อบริิษััท: Farmland Co., Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุุตสาหิกรรมีการผลิิตอื�นๆ
ท่�อยูู่� : อาคืาร NF2 เลิขทีี่�  1-1-1 ที่งยะมีาจิ 
เมืีองมีาเอะบาชิี จังหิวัดกุมีมีะ 371-0855
เว็็บไซต์์: https://farmdo.com/en/ 
farmland.html
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: เหิมืีอนทีี่�ระบุข้างต้น
ติ์ดต์�อ: w-remi@farmdo.com (Remi)

จุดเด�นข้องเริา

ผลิตสิีนค้ิาเกษตรีและกรีะแสีไฟีไดู้พร้ีอมีกันดู้วัยพลังงานแสีงอาทิีตย์
Solar Farm®

บริษัที่ ฟิาร์มีแลินด์ จำากัด ก่อตั�งขึ�นในเดือน
กุมีภัาพันธ์ี 2556 รับผิดชีอบธุีรกิจจำาหิน่าย
กระแสไฟิฟ้ิาจากพลัิงงานหิมุีนเวียน 
(พลัิงงานแสงอาทิี่ตย์ พลัิงงานลิมีแลิะ 
พลัิงงานนำ�าระดับไมีโคืรไฮโดร) ภัายใต้เคืรือ 
Farmdo Group บริษัที่ขยายโมีเดลิ Solar 
Farm® ซึ�งเป็นระบบผลิิตพลัิงงานหิมุีนเวียน
ในฟิาร์มีเกษตรไปทัี่�วประเที่ศญีี่�ปุ� นแลิะต่าง
ประเที่ศเพื�อการใช้ีงานพื�นทีี่�การเกษตรอย่าง
มีีประสิที่ธิีภัาพ นอกเหินือธุีรกิจของบริษัที่ 
ฟิาร์มีแลินด์ จำากัดแล้ิว เคืรือ Farmdo ยัง
ดำาเนินกิจการร้านจำาหิน่ายสินค้ืาเกษตรภัาย
ใต้ชืี�อ Farmdo แลิะธุีรกิจดูแลิระบบ
การเกษตรภัายใต้ชืี�อ Farmclub ด้วย แต่ลิะ
บริษัที่ในเคืรือพร้อมีประสานงานกันเพื�อ
ดำาเนินการตามีปรัชีญี่าขององค์ืกรทีี่�  “มุ่ีงยก
ระดับรายได้ของเกษตรกร”

สิินค้้าและบริิการิ
Solar Farm® คืือโมีเดลิธุีรกิจของเคืรือบริษัที่ Farmdo ซึ�งผสมีผสานรูปแบบ
การที่ำาเกษตรแลิะการผลิิตพลัิงงานแสงอาทิี่ตย์เข้าด้วยกัน มีีวัตถุ้ประสงค์ื
เพื�อผลิิตกระแสไฟิฟ้ิาแลิะผลิิตภััณฑ์์ที่างการเกษตรจากพลัิงงานหิมุีนเวียน 
ส่งเสริมีการบริโภัคืสินค้ืาในท้ี่องถิ้�น แลิะยกระดับอัตราพึ�งพิงอาหิารภัายใน
ประเที่ศ (food self-sufficiency rate) ปัจจุบันโมีเดลินี�  ได้รับการจดสิที่ธิี
บัตรในประเที่ศญีี่�ปุ� น สหิรัฐอเมีริกาแลิะไต้หิวัน ได้รับเคืรื�องอิสริยาภัรณ์
สูงสุดจากประเที่ศมีองโกเลีิยในปี พ.ศ. 2560 ได้รับคัืดเลืิอกให้ิเป็นโมีเดลิ
ตัวอย่างใน “รายงานด้านสิ�งแวดล้ิอมีประจำาปี พ.ศ. 2562” แลิะเป็นหินึ�งใน
โมีเดลิ “ตัวอย่างการปรับตัว (Good Practice)” ฉบับปี 2563/2564 ของ
กระที่รวงเศรษฐกิจ การค้ืา แลิะอุตสาหิกรรมีแห่ิงประเที่ศญีี่�ปุ� น
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สิินค้้าและบริิการิ
GAINA คืือสีฉนวนกันคืวามีร้อน (เคืลืิอบฉนวนเซรามิีกแบบกลิวงชีนิด
พิเศษ) จากเที่คืโนโลิยีการพัฒนาจรวดของญีี่�ปุ� น เพียงแค่ืที่าสีอาคืาร ก็
สามีารถ้ลิดค่ืาใช้ีจ่ายต่างๆได้ แตกต่างจากสีกันคืวามีร้อนทัี่�วไปอย่างสิ�น
เชิีง เนื�องจากเคืลืิอบด้วยเซรามิีกชีนิดพิเศษ จึงมีีคืวามีที่นที่านแลิะคืง
ประสิที่ธิีภัาพไว้ได้ยาวนานแม้ีพื�นผิวจะเปรอะเป้� อน ไม่ีว่าใคืรก็สามีารถ้ใช้ี
งานได้อย่างง่ายดาย ให้ิประสิที่ธิีภัาพทีี่� ดีเยี�ยมีแลิะใช้ี ได้กับทุี่กประเภัที่

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
ด้วยประสิที่ธิีภัาพของฉนวนเซรามิีกแบบกลิวงชีนิดพิเศษ เพียงใช้ีที่าอาคืาร ก็สามีารถ้ประหิยัดค่ืาใช้ี
จ่ายได้ในหิลิายด้าน 
• ลิดต้นทุี่นด้านพลัิงงาน (ลิดปริมีาณการใช้ีไฟิฟ้ิา) 
• ลิดค่ืาใช้ีจ่ายในการซ่อมีบำารุงเนื�องจากช่ีวยยืดอายุอาคืาร 
• ลิดคืวามีเสี�ยงไฟิลิามี ได้รับการรับรองเป็นวัสดุไม่ีติดไฟิ 
• การลิดปริมีาณการใช้ีพลัิงงานแลิะค่ืาใช้ีจ่ายซ่อมีบำารุงต่างๆ นำาไปสู่การลิดการปล่ิอยก๊าซ
คืาร์บอนไดออกไซด์ ได้เช่ีนกัน ผลิิตภััณฑ์์สีนำ�าไม่ีมีีกลิิ�น ปลิอดภััยสูง แลิะไม่ีก่อให้ิเกิดอันตรายต่อ
ร่างกายของมีนุษย์

ข้้อมููลบริิษััท

ช่ื่�อบริิษััท: Gaina Pro Co.,Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุตสาหิกรรมีบริการอื�นๆ
ท่ี่�อยู่่�: 834 ชิีโมีฮิระสึกะ เมืีองสึคุืบะ จังหิวัดอิ
บารากิ 305-0813
เว็็บไซต์์: https://www.gaina-pro.com/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: Nissin Sangyo Co., Ltd.
ติ์ดต์�อ: info@gaina-pro.com

สีีฉนวันกันคิวัามีร้ีอนช่วัยลดูค่ิาไฟีและค่ิาซ่อมีบำารุีง
GAINA

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
[ตัวอย่างการใช้ีงานจริง] 
• หิลัิงคืาโรงงานรถ้ยนต์ของโตโยต้าแลิะนิสสัน, คืลัิงสินค้ืา ห้ิองเย็น แลิะห้ิองแช่ีแข็งทีี่� เมืีองโอนากาวะ 
จังหิวัดมิียางิ, ห้ิองจัดแสดงสมีบัติแห่ิงชีาติทีี่� วัดโที่ไดจิ 
• โรงแรมีรีสอร์ที่ในปาเลิา, ดาดฟ้ิาเรือบรรทุี่กนำ�ามัีนของ MOL, หิลัิงคืารถ้ไฟิในสเปน, อาคืารสนามี
บินในซาอุดิอาระเบีย 
• โกดังเสื� อผ้า ฯลิฯ ช่ีวยให้ิอุณหิภูัมิีภัายในห้ิองลิดได้ถึ้ง 5-10°C เพียงแค่ืใช้ีเป็นสีที่า
[ตัวอย่างการสาธิีต] 
ที่างบริษัที่ได้ที่ดลิองสาธิีตการใช้ีงานผลิิตภััณฑ์์ทีี่� ดูไบ สหิรัฐอาหิรับเอมิีเรตส์ โดยวางตู้คือนเที่นเนอ
ร์สำ าหิรับขนส่งที่างที่ะเลิเรียงกัน 2 ตู้แล้ิวที่าสีทัี่�วไปกับผลิิตภััณฑ์์นี�ตรงผนังด้านนอกของแต่ลิะตู้ จาก
นั�นจึงวัดอุณหิภูัมิีภัายในตู้ขณะทีี่� อุณหิภูัมิีภัายนอกตู้อยู่ทีี่�  50°C ปรากฎว่าอุณหิภูัมิีภัายในตู้ทีี่�ที่าสี
ทัี่�วไปสูงเกิน 75°C จนไม่ีสามีารถ้วัดได้ แต่อุณหิภูัมิีภัายในตู้ทีี่�ที่าด้วยผลิิตภััณฑ์์นี�อยู่ทีี่�  46°C

จุุดเด่นข้องเริา

ผลิิตภััณฑ์์ GAINA ของเรา เป็นผลิิตภััณฑ์์ทีี่�
ลิำ�าสมัียทีี่� สุดในโลิก เกิดจากเที่คืโนโลิยี
พัฒนาการสำารวจอวกาศของญีี่�ปุ� น (JAXA) 
ได้รับการขึ�นที่ะเบียนโดยองค์ืการพัฒนา
อุตสาหิกรรมีแห่ิงสหิประชีาชีาติ (UNIDO) 
ในปี พ.ศ. 2562 แลิะได้รับคืวามีสนใจจาก 
ทัี่�วโลิก เนื�องจากเป็นผลิิตภััณฑ์์ทีี่�สอดคืล้ิอง
กับเป้าหิมีาย SDGs ผลิิตภััณฑ์์ ใช้ีงานง่าย 
เพียงแค่ืที่าสี ก็ช่ีวยกันคืวามีร้อน ลิดค่ืาใช้ี
จ่ายด้านพลัิงงาน แลิะลิดปริมีาณ CO2 ได้ ไม่ี
เพียงเท่ี่านั�น อายุคืวามีที่นที่านของฟิิลิม์ีสีมีี
ประสิที่ธิีภัาพยาวนานกว่าสีทัี่�วไปมีากกว่า 2 
เท่ี่า จึงมีีส่วนช่ีวยลิดค่ืาใช้ีจ่ายด้านการซ่อมี
บำารุงตัวอาคืารได้อย่างมีาก เรากำาลัิงมีอง
หิาพันธีมิีตรทีี่� ไม่ีใช่ีแค่ืขายผลิิตภััณฑ์์ แต่
คืรอบคืลุิมีด้านการจัดจำาหิน่ายพร้อมีบริการ
ที่าสีในประเที่ศไที่ย

อาคืาร เช่ีน โกดัง โรงงาน โรงเรียน โรงพยาบาลิ แลิะโรงแรมี บริษัที่ของเราไม่ีเพียงแต่จำาหิน่ายสี
เท่ี่านั�น ยังให้ิบริการแบบคืรบวงจร คืรอบคืลุิมีถึ้งบริการที่าสีอาคืารด้วย
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สิินค้้าและบริิการิ
เที่คืโนโลิยีชัี�งตวงอัตโนมัีติทีี่� ช่ีวยให้ิสามีารถ้ชัี�งตวงวัตถุ้ดิบหิลิายชีนิด
ได้แบบอัตโนมัีติ มีีคืวามีแม่ีนยำาสูงแลิะคืรอบคืลุิมี เหิมีาะเป็นอย่างยิ�ง
สำ าหิรับชัี�งตวงวัตถุ้ดิบเสริมีหิรือสารเติมีแต่ง ฯลิฯ นอกจากนี�  สำ าหิรับ
วัตถุ้ดิบทีี่�นำามีาชัี�งตวงแบบอัตโนมัีติได้ยากในแง่ต้นทุี่นแลิะลัิกษณะ
เฉพาะของวัตถุ้ทีี่�จะชัี�ง เรามีีระบบการจัดการงานชัี�งตวงด้วยมืีอ เพื�อ
ขจัดการชัี�งตวงทีี่� ผิดพลิาดจากการที่ำางานของคืน (หิยิบวัตถุ้ดิบผิด 
ชัี�งขาดหิรือเกิน บันทึี่กข้อมูีลิผิดพลิาด) โดยสามีารถ้ตรวจสอบข้อมูีลิ
ตั�งแต่การรับวัตถุ้ดิบ จัดเก็บ หิยิบใช้ี ชัี�งตวงจนกระทัี่�งป้อนวัตถุ้ดิบ
เข้าเคืรื�อง ที่ำาให้ิการจัดการง่ายขึ�นแลิะจัดเก็บข้อมูีลิแบบรวมีศูนย์ ได้ 
เที่คืโนโลิยีเหิล่ิานี� มีีส่วนช่ีวยประหิยัดแรงงานให้ิคืวามีแม่ีนยำาสูง ลิดข้อ
ผิดพลิาดในการชัี�งตวง ปรับปรุงสภัาพแวดล้ิอมี ฯลิฯ ในกระบวนการ
ชัี�งตวง 

ข้้อมููลบริิษััท

จุุดเด่นข้องเริา

ช่ื่�อบริิษััท: Hakaru Plus (Thailand) Co., Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุตสาหิกรรมีการผลิิตอื�นๆ
ท่�อยูู่� : 59/19 หิมู่ี 2 ตำาบลิราชีาเที่วะ  
อำาเภัอบางพลีิ จังหิวัดสมุีที่รปราการ 
10540
เว็็บไซต์์: http://www.hakaru.co.th/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: Hakaru Plus Corporation
ติิดติ�อ: yamauchi_y@hakaru.co.th
(Yamauchi)

จากประสบการณ์ทีี่� สั� งสมีมีายาวนานกว่า
100 ปี เราพัฒนาแลิะให้ิบริการระบบแลิะ
อุปกรณ์ ใหิม่ีๆ มีากมีายอย่างคืรบวงจร
ตั�งแต่ฮาร์ดแวร์ ไปจนถึ้งซอฟิต์แวร์ เพื�อ
ตอบสนองคืวามีต้องการทีี่�หิลิากหิลิายใน
อุตสาหิกรรมีต่างๆ ด้วยเที่คืโนโลิยี “ชัี�งตวง
วัด” ทีี่� มีีคืวามีเป็นมีายาวนานกว่า 100 ปี
“สนับสนุน” ให้ิเกิดคืวามีอุ่นใจในชีีวิตแลิะ
อุตสาหิกรรมียิ�งขึ�น แลิะ “สร้าง” นวัตกรรมี
เพื�อสังคืมีอย่างต่อเนื�อง ในประเที่ศญีี่�ปุ� น
เรากำาลัิงขยาย 4 ธุีรกิจหิลัิก ได้แก่ การวัด
คือนกรีตผสมีเสร็จ การชัี�งตวง แลิะ
การแพที่ย์ ส่วนในประเที่ศไที่ย เราดำาเนิน
ธุีรกิจชัี�งตวงระดับคุืณภัาพญีี่�ปุ� น ด้วยการ
ผลิิตในไที่ย เราให้ิบริการตั�งแต่การ
ออกแบบ ผลิิตแลิะจำาหิน่าย ตลิอดจนการ
บำารุงรักษาหิน้างาน

ขจััดูการีชั�งตวังทีี�ผิดูพลาดู หิมีดูปั็ญหิาทิี�งทีำาลายวััตถุ้ดิูบและการีใช้วััตถุ้ดิูบอย่างสิี�นเป็ลือง
เคิรืี�องชั�งตวังวััตถุ้ดิูบหิลายชนิดูแบบอัตโนมัีติ 
จััดูการีงานชั�งตวังดู้วัยมืีอและติดูตามีวััตถุ้ดิูบ

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
การขจัดการชัี�งตวงทีี่� ผิดพลิาด โดยที่ำาให้ิเป็นอัตโนมัีติแลิะจัดการงานชัี�งตวงมืีอ จะช่ีวยแก้ปัญี่หิา
การทิี่�งที่ำาลิายวัตถุ้ดิบแลิะคืวามีสิ�นเปลืิองวัตถุ้ดิบจากการชัี�งใหิม่ี แลิะมีีส่วนช่ีวยให้ิเกิดคืวามีเป็น 
กลิางที่างคืาร์บอน ส่วนการจัดการติดตามีวัตถุ้ดิบ เป็นการคืวบคุืมีการจัดเก็บวัตถุ้ดิบ เช่ีน ชัี�นวาง 
วันหิมีดอายุ เข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ล็ิอต ไปจนถึ้งการป้อนวัตถุ้ดิบเข้าเคืรื�องผสมี ฯลิฯ โดย
ปราศจากข้อผิดพลิาด จึงส่งผลิให้ิผลิิตภััณฑ์์มีีคุืณภัาพดีขึ�นแลิะสมีำ�าเสมีอ อีกทัี่�งยังจัดการงานได้
ง่ายขึ�นด้วย

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
ผลิิตภััณฑ์์ของเราได้รับการนำาไปใช้ีในอุตสาหิกรรมีทีี่� ต้องมีีการชัี�งตวงวัตถุ้ดิบหิลิายชีนิด เช่ีน หิมึีก สี
ยาง เรซิน เคืมีีภััณฑ์์ อาหิาร ยา แบตเตอรี� แก้ว แลิะเซรามิีก ฯลิฯ ในภูัมิีภัาคืต่างๆ ทัี่�วโลิก เช่ีน ญีี่� ปุ� น
เอเชีียตะวันออก เอเชีียตะวันออกเฉียงใต้ อเมีริกาเหินือ สหิภัาพยุโรป ฯลิฯ สามีารถ้ใช้ีชัี�งตวงวัตถุ้ดิบ
หิลัิก วัตถุ้ดิบเสริมี แลิะสารเติมีแต่งในอุตสาหิกรรมีต่างๆ ทัี่�งแบบผงแลิะแบบเหิลิว อีกทัี่�งยังสามีารถ้
ใช้ีกับผงหิรือของเหิลิวทีี่� มีีคืวามีหินืดสูง ซึ�งมัีกเกิดปัญี่หิาเที่ไม่ีออกหิรือไหิลิพุ่งได้ด้วย เราให้ิบริการ
ออกแบบระบบตามีคืวามีต้องการของลูิกค้ืา
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บริการด้านวิศวกรรมีเพื�อนำาเสนอโซลูิชัีนต่างๆ อาทิี่ วิธีีการประหิยัดพลัิงงานแลิะ
การใช้ีพลัิงงานหิมุีนเวียน ทัี่�งพลัิงงานไฟิฟ้ิา ก๊าซ นำ�า อากาศ ซึ�งเป็นปัจจัยด้าน
สาธีารณูปโภัคืทีี่�สำาคัืญี่ในการบริหิารจัดการโรงงาน การติดตั�งระบบดับเพลิิง 
ลิำ�าสมัีย ฯลิฯ โดยให้ิบริการแบบคืรบวงจรคืรอบคืลุิมีเป้าหิมีายเรื�อง Automation 
แลิะการลิดแรงงาน เพื�อรองรับคืวามีต้องการของลูิกค้ืาทีี่�หิลิากหิลิาย เราพร้อมี
ใช้ีประสบการณ์แลิะโนว์ฮาวทีี่� สั� งสมีมีาเพื�อนำาเสนอโซลูิชัีนให้ิกับลูิกค้ืาหิลิากหิลิาย
วงการ เช่ีน HDD ยานยนต์ อาหิาร เคืมีีภััณฑ์์ EV แบตเตอรี� ฯลิฯ

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น

ข้้อมููลบริิษััท

จุุดเด่นข้องเริา

ชิื่�อบริิษััท: Hamasho Corporation 
(Thailand) Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: ธุีรกิจการค้ืา ขนส่งสินค้ืา
ท่�อยูู่� : 825 อาคืารไพโรจน์กิจจา ชัี�น 11
ถ้นนเที่พรัตน แขวงบางนาเหินือ
เขตบางนา กรุงเที่พฯ 10260
เว็็บไซต์์: https://hamasho.co.th/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: Hamasho Corporation
ติ์ดต์�อ: kazuya.hashiba@hamasho.co.th
(Hashiba)

เราดำาเนินกิจการในประเที่ศไที่ยมีายาวนาน
26 ปี (ชืี�อเดิมี A-FOSS THAILAND) โดยที่ำา
ธุีรกิจหิลัิก 3 ประเภัที่ ได้แก่ (1) การจัดซื�อ
แลิะบริหิาร MRO (2) การติดตั�งระบบอัตโนมัีติ 
ในโรงงาน (FA) - การลิดจำานวนแรงงาน - 
ระบบหุ่ินยนต์ (3) ธุีรกิจติดตั�งระบบประหิยัด
พลัิงงานเพื�อสิ�งแวดล้ิอมี เรามีีประสบการณ์
ในการติดตั�งระบบกว่า 500 โปรเจคืร่วมีถึ้ง
โปรเจคืของบริษัที่สัญี่ชีาติญีี่�ปุ� นในประเที่ศไที่ย  
ในช่ีวง 3 ปีทีี่� ผ่านมีา เราหัินมีาโฟิกัสเรื�อง 
“พลัิงงานหิมุีนเวียน - การประหิยัดพลัิงงาน 
-ระบบวิศวกรรมีเพื�อสิ�งแวดล้ิอมี” แลิะ
พยายามียกระดับโคืรงสร้างองค์ืกรเพื�อ
สร้างมูีลิค่ืาเพิ�มีให้ิกับบริการด้านวิศวกรรมี 
ในส่วนของธุีรกิจ FA มีีบริการแบบคืรบวงจร
ตั�งแต่การคัืดเลืิอก SIER การติดตั�งแลิะ
ประเมิีนผลิการที่ำางานของเคืรื�องจักร

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
ตัวอย่างโปรเจคืท์ี่ของลูิกค้ืาบริษัที่ญีี่� ปุ� นในประเที่ศไที่ย: ปัจจุบันบริษัที่ของเรามีีส่วนร่วมีในการ 
ติดตั�งระบบผลิิตไฟิฟ้ิาจากพลัิงงานแสงอาทิี่ตย์ ในโปรเจกต์พัฒนาระบบ LPG แลิะลิดการใช้ีพลัิงงาน
ในอุปกรณ์หิม้ีอไอนำ�าเพื�อตอบรับแนวคิืดเรื�อง ESG แลิะ SDGs พร้อมีนำาเสนอโซลูิชัีนให้ิสอดรับกับ
เป้าหิมีายเรื�อง Carbon Neutral ทีี่�บริษัที่แม่ีของลูิกค้ืาวางเอาไว้ นอกจากนี�  เรายังมีีแผนจะนำาเสนอ
แนวคิืดเรื�องการปรับปรุงอุปกรณ์เคืรื�องจักรต่างๆ เพื�อเพิ�มีประสิที่ธิีภัาพของระบบดับเพลิิงใน
โรงงานปัจจุบัน แนวคิืดเรื�องการติดตั�งระบบอัตโนมัีติ  
การวางแผนลิดจำานวนแรงงาน แนวคิืดเรื�องการก่อตั�ง Eco Park ภัายในโรงงานเพื�อส่งเสริมีสุข
ภัาพของพนักงานแลิะก่อให้ิเกิดผลิดีต่อ สิ�งแวดล้ิอมีในประเที่ศไที่ย โดยวางแผนโปรเจคือย่างต่อ
เนื�องแลิะคืรบวงจร

One Stop Support เพื�อป็รีะหิยัดูพลังงาน ใช้พลังงานหิมุีนเวีัยน และจััดูรีะบบ FA อัตโนมัีติ
โซลูชันเพื�อป็รัีบป็รุีงกรีะบวันการีผลิตและอุป็กรีณ์เคิรืี�องจัักรีในโรีงงานอย่างคิรีอบคิลุมี

บริษัที่ของเราส่งเสริมีแลิะปรับปรุงระบบประหิยัดพลัิงงานแลิะการใช้ีพลัิงงานหิมุีนเวียนเพื�อการ
พัฒนาอย่างยั�งยืน (SDGs) แลิะ Carbon Neutral โดยผสานจุดแข็ง 3 ประการ ได้แก่ การนำาเสนอ
ผลิิตภััณฑ์์ทีี่�หิลิากหิลิาย คุืณสมีบัติด้านวิศวกรรมีทีี่� โดดเด่น แลิะการให้ิบริการแบบคืรบวงจร
นอกจากนี�  เรายังสนับสนุนให้ิเกิดการใช้ีงานหุ่ินยนต์แลิะเคืรื�องจักรเฉพาะที่างแต่ลิะประเภัที่เพื�อเน้น
การที่ำางานแบบอัตโนมัีติพร้อมีลิดภัาระด้านแรงงานตามีนโยบาย Thailand 4.0 ที่างบริษัที่พร้อมี
ทุ่ี่มีเที่เพื�ออุตสาหิกรรมีหิลิายแวดวงในฐานะผู้ให้ิบริการโซลูิชัีนด้านสิ�งแวดล้ิอมีแลิะระบบอัตโนมัีติใน
โรงงานอย่างคืรบถ้้วน
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สิินค้้าและบริิการิ
สารประกอบพลิาสติกชีีวมีวลิ เกิดจากการผสมีพอลิิเมีอร์ประเภัที่เที่อร์ โมีพลิาสติกจากแป้งมัีน
สำาปะหิลัิงร่วมีกับพอลิิเมีอร์ตัวอื�นๆ เมืี�อนำาไปผสมีกับพอลิิเมีอร์ทัี่�วไปทีี่� ได้จากปิโตรเลีิยมี คุืณสมีบัติจะ
ยังคืงอยู่เช่ีนเดิมี พร้อมีช่ีวยลิดการใช้ีเชืี�อเพลิิงฟิอสซิลิโดยเน้นการใช้ีพลัิงงานชีีวมีวลิให้ิมีากขึ�น  
พอลิิเมีอร์ทีี่� ย่อยสลิายได้ที่างชีีวภัาพ ตัวอย่างเช่ีน กรดพอลิิแลิกติกซึ�งมีีต้นทุี่นวัตถุ้ดิบสูง จึงนำามีา
ประยุกต์ ใช้ีจริงได้ยาก แต่พอลิิเมีอร์ประเภัที่เที่อร์ โมีพลิาสติกจากแป้งนั�นมีีราคืาไม่ีแพงแลิะสามีารถ้
ย่อยสลิายได้ที่างชีีวภัาพเช่ีนกัน จึงช่ีวยลิดต้นทุี่นได้จริง

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
ผลิิตภััณฑ์์นี� เล็ิงเห็ินคืวามีอุดมีสมีบูรณ์ของที่รัพยากรชีีวมีวลิในประเที่ศไที่ย จึงเลืิอกใช้ีมัีนสำาปะหิลัิง 
(แป้งมัีนสำาปะหิลัิง) ซึ�งมีีผลิผลิิตปริมีาณมีากเป็นพิเศษ ประเที่ศไที่ยสามีารถ้ผลิิตมัีนสำาปะหิลัิงได้มีาก
เป็นอันดับ 3 ของโลิก โดยสามีารถ้ผลิิตได้ประมีาณ 29 ล้ิานตัน (พ.ศ. 2563) แลิะส่งออกผลิผลิิต
กว่า 70% ด้วยเหิตุนี�  จึงไม่ีมีีปัญี่หิาด้านการหิาวัตถุ้ดิบเมืี�อพิจารณาจากอุปที่านอาหิารในประเที่ศ 
นอกจากนี�  ประเที่ศไที่ยยังมีีเป้าหิมีายในการเพิ�มีมูีลิค่ืาของที่รัพยากรชีีวภัาพแลิะพืชีผลิที่างการ
เกษตร หิลัิงจากนี�  เมืี�อผู้คืนหัินมีาตระหินักเรื�องสิ�งแวดล้ิอมีกันมีากขึ�น คืวามีต้องการพลิาสติกชีีว
มีวลิย่อมีเพิ�มีตามีไปด้วย ภัาวะดังกล่ิาวจะส่งผลิดีต่อเสถี้ยรภัาพของตลิาดมัีนสำาปะหิลัิง แลิะช่ีวย
สร้างรายได้ทีี่� มัี�นคืงให้ิกับเกษตรกร

เที่ค้โนโลย่่อื�นๆ ของเริา
[เที่คืโนโลิยีโดรนแลิะ AI] ให้ิบริการสำาหิรับชีาวไร่มัีนสำาปะหิลัิง, บริษัที่ผู้ผลิิตแลิะจำาหิน่ายแป้ง, แลิะผู้ผลิิตผลิิตภััณฑ์์
จากแป้ง โดยสามีารถ้ระบุพืชีทีี่� เป็นโรคืในพื�นทีี่�กว้างได้ในระยะเวลิาอันสั�น ให้ิบริการวิเคืราะห์ิข้อมูีลิประเภัที่ต่างๆ เพื�อ
เพิ�มีคืวามีแม่ีนยำาในการคืาดการณ์ปริมีาณผลิผลิิตแลิะสถ้านะการเจริญี่เติบโตของพืชี นอกจากนี�  ยังสามีารถ้ใช้ี
วิเคืราะห์ิสภัาวะของพืชีอื�นๆ เช่ีน อ้อยแลิะข้าวโพด 
[ระบบข้อมูีลิที่างภูัมิีศาสตร์] ให้ิบริการเคืรื�องมืีอเพื�อแสดงภัาพถ่้ายแลิะผลิการวิเคืราะห์ิ ในรูปแบบแผนทีี่� เหิมืีอนกับ 
Google Maps ช่ีวยให้ิอ้างอิงข้อมูีลิต่างๆ ได้ง่ายขึ�น แลิะสามีารถ้คืวบคุืมีจากส่วนกลิางได้ นอกจากการใช้ีเพื�อจัดการ
พื�นทีี่� เกษตรกรรมีแล้ิว ยังประยุกต์ ใช้ีกับสาขาอื�น เช่ีน พลัิงงานไฟิฟ้ิา อสังหิาริมีที่รัพย์ แลิะการค้ืาปลีิกได้อีกด้วย

ข้้อมููลบริิษััท

ช่ื่�อบริิษััท: Hitachi High-Tech (Thailand) 
Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: บริษัที่การค้ืา/ธุีรกิจการค้ืา
ท่�อยูู่� : 62 อาคืารธีนิยะ ชัี�น 7 ห้ิอง 702 ถ้นน
สีลิมี แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเที่พมีหิานคืร 10500 ประเที่ศไที่ย
เว็็บไซต์์: www.hitachi-hightech.com
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: Hitachi High-Tech 
Corporation
ติ์ดต์�อ: Kazuya.kuriyama.js@ 
hitachi-hightech.com (Kuriyama)

สีารีป็รีะกอบพลาสีติกชีวัมีวัลจัากมัีนสีำาป็ะหิลัง

จุุดเด่นข้องเริา

Hitachi High-Tech พร้อมีดำาเนินการใน
ฐานะผู้ผลิิตแลิะธุีรกิจการค้ืา เราคืือผู้ผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ลิำ�าสมัีย เช่ีน อุปกรณ์ผลิิตเซมิี
คือนดักเตอร์ระดับโลิก, ระบบตรวจสอบ
ที่างการแพที่ย์ แลิะกล้ิองจุลิที่รรศน์
อิเล็ิกตรอน โดยใช้ีเที่คืโนโลิยี “การวัด การ
จำาแนก แลิะการวิเคืราะห์ิ” เป็นเที่คืโนโลิยี
หิลัิก นอกจากนี�  เราพร้อมีจัดหิาวัตถุ้ดิบ 
ชัี�นนำาในฐานะธุีรกิจการค้ืาเช่ีนกัน  
ในประเที่ศไที่ย เราขยายกิจการโดยดำาเนิน
กิจการในฐานะบริษัที่การค้ืาเป็นหิลัิก แลิะมุ่ีง
มัี�นจะสร้างสังคืมีแห่ิงพลัิงงานหิมุีนเวียนแลิะ
ปราศจากคืาร์บอนร่วมีกับลูิกค้ืาของเราใน
อนาคืต ด้วยการจัดหิาวัตถุ้ดิบแลิะวิธีีการ
ผลิิตทีี่� เป็นมิีตรต่อสิ�งแวดล้ิอมี

Hitachi High-Tech (Thailand) Ltd.

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
อยู่ระหิว่างการที่ดสอบ
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สิินค้้าและบริิการิ
เคืรื�องผลิิตไฮโดรเจนบริสุที่ธิี�สูงแบบอัตโนมัีติโดยใช้ีพลัิงงานหิมุีนเวียน
เที่คืโนโลิยีนี� ใช้ีเพียงนำ�าแลิะแหิล่ิงพลัิงงานเท่ี่านั�น ปราศจากสารเคืมีีจึง
ปลิอดภััยต่อการใช้ีงาน แลิะยังสามีารถ้ตรวจสอบการที่ำางานของ 
อุปกรณ์ในพื�นทีี่� ห่ิางไกลิได้ด้วยระบบตรวจสอบระยะไกลิซึ�งติดตั�งมีา
พร้อมีกับเคืรื�องตั�งแต่แรก

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
ไฮโดรเจนสีเขียวทีี่� ได้จากผลิิตภััณฑ์์นี�  สามีารถ้นำาไปใช้ีงานได้หิลิากหิลิาย เช่ีน เป็นแหิล่ิงคืวามีร้อน
สำาหิรับหิม้ีอไอนำ�า นำาไปใช้ีผลิิตแอมีโนเนียสะอาด หิรือใช้ีเซลิล์ิเชืี�อเพลิิงเพื�อเปลีิ�ยนเป็นพลัิงงานไฟิฟ้ิา
นอกจากนี�  เมืี�อใช้ีงานร่วมีกับเคืรื�อง HiMethz หิรือเคืรื�องผลิิตก๊าซมีีเที่น Methanation) ของเราก็จะ
สามีารถ้เปลีิ�ยนก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์ทีี่� ถู้กปล่ิอยออกมีาจากโรงงานให้ิกลิายเป็นก๊าซมีีเที่นแลิะนำาไป
ใช้ีเป็นแหิล่ิงคืวามีร้อนในโรงงานได้เช่ีนกัน การนำาก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์ทีี่� เกิดขึ�นในโรงงานกลัิบมีา
ใช้ีใหิม่ีอีกคืรั�ง แลิะใช้ีงานร่วมีกับเคืรื�อง HiMethz จะนำาไปสู่กระบวนการรีไซเคิืลิคืาร์บอนแลิะกำาจัด
คืาร์บอน (Decarbonization) อย่างแท้ี่จริง

ผลิตไฮโดูรีเจันสีีเขียวัดู้วัยรีะบบอัตโนมัีติทีี� ใช้เพียงแหิล่งพลังงานหิมุีนเวีัยนและนำ�าเท่ีานั�น

ข้้อมููลบริิษััท

จุุดเด่นข้องเริา

ชิื่�อบริิษััท: HITZ (Thailand) Co., Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุตสาหิกรรมีการผลิิตอื�นๆ
ท่�อยูู่� : ชัี�น 19 ห้ิองหิมีายเลิข 1911
อาคืาร บีบี บิวดิ�ง เลิขทีี่�  54 ซอยสุขุมีวิที่ 21
(อโศก) แขวงคืลิองตันเหินือ เขตวัฒนา
กรุงเที่พฯ 10110
เว็็บไซต์์: https://www.hitachizosen.co.jp
/english/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: Hitachi Zosen Corporation
ติ์ดต์�อ: morita_ma@hitachizosen.co.jp
(Morita)

บริษัที่ของเราดำาเนินกิจการคืรบรอบ 140 ปี
นับตั�งแต่ Edward H. Hunter ก่อตั�ง
Osaka Iron Works (Osaka Tekkosho)
ขึ�นในปี พ.ศ. 2424 ภัายใต้ปรัชีญี่าองค์ืกรทีี่�
กล่ิาวว่า “พวกเราจะใช้ีเที่คืโนโลิยีแลิะคืวามี
จริงใจสร้างสรรค์ืมูีลิค่ืาทีี่� เป็นประโยชีน์ต่อ
สังคืมีเพื�ออนาคืตอันสมีบูรณ์” เราพร้อมี
ปฏิิวัติกระบวนการแก้ปัญี่หิาให้ิลูิกค้ืาใน
ฐานะ solution partner ผ่านการ
บริหิารงานธุีรกิจเกี�ยวกับ “พลัิงงานสะอาด”
“นำ�าสะอาด” แลิะ “การรักษาสิ�งแวดล้ิอมีแลิะ
สร้างเมืีองทีี่� เข้มีแข็งต่อภััยพิบัติ”

HydroSpring : เคิรืี�องผลิตไฮโดูรีเจันดู้วัยวิัธีี Water Electrolysis

เที่ค้โนโลย่่อื�นๆ ของเริา  
ริะบบผลิตไฟฟ้าจากสิิ�งปฏิิกูลเพืั�อเปล่�ย่นขย่ะให้้กลาย่เป็นพัลังงาน
เที่คืโนโลิยีการผลิิตไฟิฟ้ิาจากสิ�งปฏิิกูลินี�  ใช้ีเตาเผาแบบสโตกเกอร์ซึ�ง
ได้รับการถ่้ายที่อดมีาจากบริษัที่ Von Roll ของประเที่ศสวิตเซอร์แลินด์
ปัจจุบัน ระบบนี� ถู้กนำาไปใช้ีงานใน 1,063 พื�นทีี่� ทัี่�วโลิก สำ าหิรับในประเที่ศ
ไที่ย เราได้ติดตั�งระบบผลิิตไฟิฟ้ิาจากขยะในจังหิวัดระยองเมืี�อปี พ.ศ
2564 โดยสามีารถ้เผาขยะเชืี�อเพลิิง RDF ได้วันลิะ 300 ตัน ผลิิตไฟิฟ้ิา
ได้ 9.9 MW แลิะนำาไปจัดจำาหิน่าย 8.0MW ซึ�งเทีี่ยบเท่ี่ากับการจ่ายไฟิฟ้ิา
ให้ิประมีาณ 5,000 คืรัวเรือนในประเที่ศไที่ย

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
ตั�งแต่ปี พ.ศ 2559 สำานักงานส่งเสริมีวิสาหิกิจประจำา จังหิวัดยามีานาชิีได้คัืดเลืิอกผลิิตภััณฑ์์ 
HydroSpring ไปใช้ีงานในโคืรงการพัฒนาแลิะสาธิีตเที่คืโนโลิยี P2G เพื�อสร้างสังคืมีไฮโดรเจนไร้
คืาร์บอนโดยวางเป้าหิมีายไว้ดังนี�  (1) สร้างอุปกรณ์ผลิิตไฮโดรเจนด้วยวิธีี Water Electrolysis  
แลิะที่ดลิองระบบทีี่�  74.0% โดยคืาดการณ์ว่าระบบ Water Electrolysis จะมีีประสิที่ธิีภัาพ 80.5% 
ในอนาคืต (2) สร้างระบบทีี่�สามีารถ้ตอบสนองการเปลีิ�ยนแปลิงของเงื�อนไขต่างๆ แลิะจัดตั�งโมีเดลิ
ธุีรกิจในระบบ Power to Gas เพื�อสร้างสังคืมีไฮโดรเจนไร้คืาร์บอน โดยวางระบบอย่างคืรบวงจร
ตั�งแต่ขั�นตอนการสร้างไฮโดรเจนไปจนถึ้งการใช้ีงาน แลิะที่ดลิองใช้ีงานในพื�นทีี่�จริงเพื�อแสดงให้ิเห็ิน
คืวามีเป็นไปได้ของเที่คืโนโลิยีแลิะคืวามีเป็นไปได้ที่างเศรษฐกิจ ด้วยเหิตุนี�  สำ านักงานส่งเสริมีวิสาหิกิจ
จังหิวัดยามีานาชิีจึงจัดตั�งโมีเดลิธุีรกิจโดยใช้ีงานพลัิงงานหิมุีนเวียนจากโรงไฟิฟ้ิาพลัิงงานแสง
อาทิี่ตย์ โคืเมีะคุืรายามีะในจังหิวัดในการผลิิตไฮโดรเจน บรรจุด้วยวิธีีการบีบอัด แลิะจัดส่งให้ิกับ 
ผู้บริโภัคืในบริเวณใกล้ิเคีืยง
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อุป็กรีณ์บำาบัดูนำ�าป็ลอดูสีารีเคิมีีจัากเทีคิโนโลยีอิเล็กโทีรีลิซิสี (Electrolysis)

สิินค้้าและบริิการิ
เที่คืโนโลิยีอิเล็ิกโที่รลิิซิสของเราช่ีวยแยกแลิะย่อยสลิายนำ�ามัีนทีี่�ผสมีอยู่ในนำ�าหิรือบำาบัดนำ�าเสียทีี่�ยาก
ต่อการบำาบัดโดยไม่ีต้องใช้ีสารเคืมีี ระบบบำาบัดนำ�าเสียด้วยไฟิฟ้ิาถู้กนำาไปใช้ีในหิลิายพื�นทีี่�  เช่ีน ขั�นตอน
การบำาบัดนำ�าเสียของโรงงานต่างๆ การกำาจัดซิลิิกาจากนำ�าหิล่ิอเย็นใน Cooling Tower การกรองนำ�า
ในที่ะเลิสาบให้ิบริสุที่ธิ์ี การบำาบัดนำ�าเสียในอุตสาหิกรรมีปศุสัตว์ แลิะการใช้ีร่วมีกับระบบบำาบัดนำ�าเสีย
ขั�นสุดท้ี่ายในอุปกรณ์ผลิิตมีวลิชีีวภัาพ ช่ีวยประหิยัดนำ�า ประหิยัดพลัิงงาน กินพื�นทีี่� น้อยเนื�องจาก
สามีารถ้ติดตั�งรวมีกับอุปกรณ์อื�นๆ ได้ พร้อมีทัี่�งสอดคืล้ิองกับเป้าหิมีายเรื�อง SDGs แลิะ  
Carbon Neutral

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
ในช่ีวงไม่ีกี� ปีทีี่� ผ่านมีาประเที่ศญีี่�ปุ� นแลิะหิลิายประเที่ศทัี่�วโลิกหัินมีาตระหินักถึ้งปัญี่หิาด้านสิ�งแวดล้ิอมี
แลิะยกระดับมีาตรฐานการบำาบัดนำ�าให้ิเข้มีงวดขึ�น การบำาบัดด้วยสารเคืมีีหิรือการบำาบัดนำ�าที่าง
ชีีวภัาพแบบทีี่� เคืยที่ำาในอดีตเริ�มีไม่ีสอดรับกับมีาตรฐานใหิม่ีทีี่� เกิดขึ�น จึงจำาเป็นต้องนำาเที่คืโนโลิยีใหิม่ี
เข้ามีาใช้ีอย่างเร่งด่วน เที่คืโนโลิยีอิเล็ิกโที่รลิิซิสของเราใช้ีพื�นทีี่� ติดตั�งน้อยกว่าเคืรื�องมืีอในปัจจุบันอีก
ทัี่�งยังช่ีวยประหิยัดพลัิงงาน แลิะลิดการปล่ิอยคืาร์บอนไดออกไซด์ การบำาบัดนำ�าเสียจากโรงงานส่ง
ผลิโดยตรงกับสภัาพแวดล้ิอมีในแม่ีนำ�า ที่ะเลิสาบ แลิะมีหิาสมุีที่ร การตระหินักถึ้งเรื�องนี� ย่อมีนำาไปสู่
การอนุรักษ์สิ�งแวดล้ิอมีทัี่�วโลิก นอกจากนี�  การใช้ีสารเคืมีีบำาบัดนำ�าในอดีตยังก่อให้ิเกิดปัญี่หิาตะกอน
เพิ�มีขึ�นเนื�องจากต้องใส่สารเคืมีีลิงไปจำานวนมีาก เที่คืโนโลิยีอิเล็ิกโที่รลิิซิสของเราจะเข้าไปคืวบคุืมี
การเกิดตะกอน จึงช่ีวยลิดค่ืาใช้ีจ่ายในการกำาจัดกากอุตสาหิกรรมีส่วนนี� ได้เช่ีนกัน

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
บริเวณที่ะเลิสาบคืาสุมิีกาอุระ จังหิวัดอิบารากิ ทีี่� ตั�งของ Igaden ประสบปัญี่หิาเรื�องคืวามีเสื� อมีโที่รมี
ของคุืณภัาพนำ�าเนื�องจากปรากฎการณ์ยูโที่รฟิิเคืชัีนในช่ีวงไม่ีกี� ปีทีี่� ผ่านมีา ระเบียบข้อบังคัืบสำาหิรับ
วิสาหิกิจขนาดกลิางแลิะขนาดย่อมีถู้กปรับเปลีิ�ยนให้ิรัดกุมีมีากขึ�นยิ�งกว่าพื�นทีี่� อื�นๆ ในประเที่ศญีี่�ปุ� น
เราจึงพยายามีพัฒนาอุปกรณ์บำาบัดนำ�าเสียเพื�อรองรับปัญี่หิาดังกล่ิาว การติดตั�งอุปกรณ์ปรับปรุง
สภัาพนำ�าสำ าหิรับ Cooling Tower ช่ีวยประหิยัดพลัิงงานปั� มีนำ�าหิมุีนเวียนได้ 20% ในขณะทีี่�การเปลีิ�ยน
มีาใช้ีอุปกรณ์ Heat Treatment สำ าหิรับเผาหิรือกระตุ้นการระเหิยของนำ�าเสียทีี่�บำาบัดได้ยากช่ีวย
กรองเชืี�อเพลิิงฟิอสซิลิออกไปได้ นอกจากการใช้ีงานในโรงงานแล้ิว ยังมีีการนำาไปใช้ีในพื�นทีี่� ต่างๆ 
เช่ีน ใช้ีในฟิาร์มีปศุสัตว์ของมีหิาวิที่ยาลัิยเพื�อกำาจัดฟิอสฟิอรัส แลิะใช้ีในศูนย์วิจัยเพื�อแยกไนโตรเจน
ทีี่� มีีคืวามีเข้มีข้นสูง

ข้้อมููลบริิษััท

จุุดเด่นข้องเริา

ช่ื่�อบริิษััท: Igaden Co., Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุตสาหิกรรมีการผลิิตอื�นๆ
ท่�อยูู่� : 78-4 ชิีโนยามีะ เมืีองโจโซ
จังหิวัดอิบารากิ 300-2721 
เว็็บไซต์์: http://www.igaden.com/
indexEnglish.htm  
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: เหิมืีอนทีี่�ระบุข้างต้น
ติ์ดต์�อ: Konishiyasu Trading (Thailand) 
Co., Ltd. (ตัวแที่นจำาหิน่ายในประเที่ศไที่ย) 
moro@konishiyasu.com  (Moroguchi)

ผู้ผลิิตแลิะจัดจำาหิน่ายอุปกรณ์บำาบัดนำ�าเสีย
จากเที่คืโนโลิยีอิเล็ิกโที่รลิิซิสโดยไม่ีใช้ีสารเคืมีี 
พร้อมีนำาเสนออุปกรณ์ทีี่� ช่ีวยให้ิระบบบำาบัด
นำ�าที่ำางานได้อย่างมีีประสิที่ธิีภัาพแลิะตรง
ตามีเป้าหิมีาย เช่ีน ประหิยัดพื�นทีี่� ติดตั�ง 
ประหิยัดพลัิงงาน ประหิยัดนำ�า กลิยุที่ธ์ีด้าน 
SDGs carbon neutral แลิะลิดปริมีาณก๊าซ
คืาร์บอนไดออกไซด์ ผลิิตภััณฑ์์หิลัิกของเรา
คืือ อุปกรณ์บำาบัดนำ�าเสียจากโรงงาน 
อุปกรณ์กรองนำ�าสำ าหิรับ Cooling Tower 
แลิะอุปกรณ์ผลิิตนำ�าอัลิคืาไลิน์ด้วยไฟิฟ้ิา 
พร้อมีประสบการณ์มีากมีายในการส่งออก
ต่างประเที่ศ สำ าหิรับประเที่ศไที่ย เรามีีผู้
เชีี�ยวชีาญี่ในบริษัที่ โคืนิชิียาสึ เที่รดดิ�ง จำากัด 
(ตัวแที่นจำาหิน่าย) พร้อมีดูแลิลูิกค้ืาแลิะมีี
ระบบติดตามีผลิซึ�งคืรอบคืลุิมีถึ้งพื�นทีี่� ใน
ประเที่ศเพื�อนบ้านด้วย

อุป็กรีณ์บำาบัดูนำ�าเสีียดู้วัยไฟีฟ้ีาป็รีะสิีทีธิีภัาพสูีง "MICRO WATER SYSTEM"
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อุป็กรีณ์กรีองของเหิลวัทีี� ไม่ีก่อให้ิเกิดูกากของเสีียอุตสีาหิกรีรีมี
"FILSTAR" ฟิีลเตอร์ี ไร้ีไส้ีกรีอง

สิินค้้าและบริิการิ
อุปกรณ์กรองของเหิลิวทีี่�ออกแบบมีาให้ิแยกสารด้วยแรงเหิวี�ยงเมืี�อผ่านตัวกรองโดยแรงนำ�าไหิลิ
สามีารถ้ขจัดสิ�งสกปรกได้ โดยไม่ีต้องใช้ี ไส้กรอง (Element) มีีประสิที่ธิีภัาพการกรองสูงด้วย
เที่คืโนโลิยีเฉพาะของเรา นอกจากนี� ยังสามีารถ้ลิดค่ืาใช้ีจ่ายในการดำาเนินการ การบำารุงรักษาแลิะ 
ลิดของเสียจากอุตสาหิกรรมีทัี่�งหิมีดให้ิเป็นศูนย์ ได้ อีกทัี่�งตัวอุปกรณ์กรองเองก็มีีอายุการใช้ีงาน
ยาวนาน โดยปกติจะมีีการใช้ี ไส้กรองซึ�งเป็นวัสดุสิ�นเปลืิองเพื�อแยกของแข็งออกจากของเหิลิวซึ�งจะ
เกิดก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์ ในระหิว่างการผลิิต การจัดซื�อแลิะขนส่ง แลิะการกำาจัดทิี่�งหิลัิงใช้ีงาน 
ผลิิตภััณฑ์์นี� ไม่ีได้ใช้ี ไส้กรอง จึงไม่ีเพียงช่ีวยลิดต้นทุี่น แต่ยังมีีส่วนช่ีวยส่งเสริมีคืวามีเป็นกลิางที่าง
คืาร์บอนด้วย

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
เนื�องจากไส้กรองทัี่�วไปที่ำาจากเรซินสังเคืราะห์ิ เช่ีน โพลีิโพรพิลีิน โพลีิเอสเตอร์ แลิะไนลิอน หิากใช้ีตัว
กรองทัี่�วไป ก็จะต้องทิี่�งวัสดุสิ�นเปลืิองทีี่� ได้จากพลิาสติกเหิล่ิานี� ต่อไปเรื�อยๆ ในที่างกลัิบกัน ผลิิตภััณฑ์์
ทีี่� ไม่ีได้ใช้ี ไส้กรองนี�  จะช่ีวยลิดการใช้ีพลิาสติกให้ิเป็นศูนย์ ได้ในกระบวนการกรองของเหิลิวให้ิบริสุที่ธิี�
นอกจากนี�  เนื�องจากเป็นอุปกรณ์กรองทีี่� ไม่ีต้องใช้ีวัสดุสิ�นเปลืิองอย่างเช่ีนไส้กรอง จึงช่ีวยลิดค่ืาใช้ี
จ่ายในการกำาจัดวัสดุสิ�นเปลืิองให้ิเป็นศูนย์ ได้

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
เราเคืยลิดการใช้ีวัสดุสิ�นเปลืิอง (ไส้กรอง) ของลูิกค้ืาประมีาณ 5,000 ชิี�นต่อปี ด้วยการเปลีิ�ยนมีาใช้ี
ผลิิตภััณฑ์์นี�  แที่นตัวกรองทัี่�วไปทีี่� ใช้ี ในไลิน์ผลิิตหินึ�งของโรงงานผลิิตชิี�นส่วนอะลูิมิีเนียมี เรซิน
สังเคืราะห์ิทีี่�ผสมีอยู่ในไส้กรองหินึ�งชิี�น มีีนำ�าหินักประมีาณ 500 กรัมี ซึ�งเท่ี่ากับลิดปริมีาณการใช้ี
พลิาสติกแลิะเรซินสังเคืราะห์ิลิงไป 2,500 กก. ต่อปี นอกจากนี�  ค่ืาใช้ีจ่ายในการกำาจัดกากของเสีย
อุตสาหิกรรมีแลิะค่ืาบำารุงรักษาไส้กรองยังลิดลิงจนเกือบเป็นศูนย์ ซึ�งส่งผลิให้ิต้นทุี่นโดยรวมีลิดลิง
ประมีาณ 20 ล้ิานเยน ผลิิตภััณฑ์์นี� เป็นอุปกรณ์กรองทีี่� เป็นมิีตรต่อโลิกแลิะองค์ืกร แลิะอาจกลิายเป็น
มีาตรฐานต่อไปในอนาคืตได้

ข้้อมููลบริิษััท

จุุดเด่นข้องเริา

ชิื่�อบริิษััท: Industria (Thailand) Co., Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุตสาหิกรรมีการผลิิต
เคืรื�องจักรแลิะอุปกรณ์ทัี่�วไป
ท่�อยูู่� : เลิขทีี่�  36/56 โคืรงการ อาร์เคื บิซ
เซ็นเตอร์ ถ้นนเลีิยบมีอเตอร์เวย์  
แขวงคืลิองสองต้นนุ่น เขตลิาดกระบัง 
กรุงเที่พฯ 10520
เว็็บไซต์์: https://industria.co.jp/en/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: Industria Co., Ltd.
ติ์ดต์�อ: goto@industria.co.th (Goto)

บริษัที่ของเราเป็นผู้ผลิิตอุปกรณ์กรอง
วาล์ิว ฯลิฯ ในแบรนด์ Industria ซึ�งก่อตั�ง
ขึ�นเมืี�อปี พ.ศ. 2534 ในจังหิวัดไซตามีะ
ประเที่ศญีี่�ปุ� น เราก่อตั�งสาขาย่อยใน
ประเที่ศไที่ยเมืี�อปี พ.ศ. 2557 ส่วนใหิญ่ี่ใน
ประเที่ศไที่ย ผลิิตภััณฑ์์ FILSTAR ของเรา
ได้รับการนำาไปใช้ีทีี่�หิน้างานแปรรูปของ
โรงงานรถ้ยนต์ญีี่� ปุ� นเป็นหิลัิก เจ้าหิน้าทีี่�ชีาว
ไที่ยของเราจะเป็นผู้อธิีบายผลิิตภััณฑ์์
นำาเสนอสถ้านทีี่� ติดตั�งแลิะประสิที่ธิีผลิของ
ผลิิตภััณฑ์์ นอกจากนี�  เรายังจัดที่ำารายงาน
การที่ดสอบภัายในบริษัที่ของเราแลิะ
ตรวจสอบประสิที่ธิีผลิก่อนนำาไปใช้ีอีกด้วย
เราที่ำางานทุี่กๆวัน เพื�อสร้างสรรค์ืสิ�งทีี่� ดี
ให้ิแก่ผู้คืน โลิก แลิะองค์ืกร
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โคิรีงการี UP CYCLE จัากเสืี� อผ้า → เสืี� อผ้า
RENU

สิินค้้าและบริิการิ
RENU ให้ิคืวามีสำาคัืญี่กับเศรษฐกิจหิมุีนเวียน เราเก็บรวบรวมีเสื� อผ้าทีี่� ไม่ีใช้ีแล้ิวหิรือเศษวัสดุจาก
การตัดเย็บเพื�ออัพไซเคิืลิเสื� อผ้าเก่าเป็นผลิิตภััณฑ์์จากสิ�งที่อเกือบทุี่กประเภัที่ อุตสาหิกรรมีสิ�งที่อ
เป็นอุตสาหิกรรมีทีี่� ก่อมีลิพิษมีากเป็นอันดับ 2 ของโลิก โดยปล่ิอยก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำานวน
มีากในห่ิวงโซ่คุืณค่ืา การจัดการขยะจากเสื� อผ้าถื้อเป็นปัญี่หิาใหิญ่ี่ แต่ลิะปีเกิดขยะมีากถึ้ง 92 ล้ิาน
ตัน แลิะกว่า 99.9% ของผลิิตภััณฑ์์สิ�งที่อถู้กทิี่�งไปโดยมีีการรีไซเคิืลิเพียงเล็ิกน้อยเท่ี่านั�น เมืี�อเปรียบ
เทีี่ยบกับโพลีิเอสเตอร์รีไซเคิืลิทีี่�ผลิิตจากขวดพลิาสติกทัี่�วไปแล้ิว ผลิิตภััณฑ์์ของเรามีีจุดเด่นทีี่�
คุืณภัาพคืงทีี่�แลิะสามีารถ้ปรับแต่งโที่นสีได้ดี (ปัจจุบันมีีการเก็บรวบรวมีเสื� อผ้าทีี่� ไม่ีใช้ีแล้ิวในญีี่� ปุ� น
แลิะจีนเท่ี่านั�น แต่เราวางแผนทีี่�จะขยายไปยังประเที่ศอื�นในอนาคืต)

One Measure: เพียงถ่้ายภัาพด้วยสมีาร์ที่โฟินของคุืณจาก 2 ตำาแหิน่ง 
ด้านหิน้าแลิะด้านข้าง คุืณก็จะสามีารถ้วัดตัวได้ทัี่นทีี่ ในปัจจุบัน ลูิกค้ืา
นิยมีนำาไปใช้ีเพื�อสั�งตัดชุีดสูที่แลิะเสื� อเชิี�ต 
เมืี�อเทีี่ยบกับการวัดตัวด้วยมืีอในรูปแบบเดิมี เที่คืโนโลิยีนี�สามีารถ้ลิด
ภัาระงานแลิะเวลิาได้อย่างมีาก นอกจากนี�  ยังมีีฟัิงก์ชัีนแนะนำาขนาดชุีด 
ให้ิคุืณที่ราบขนาดทีี่� เหิมีาะสมีโดยไม่ีจำาเป็นต้องลิอง

ข้้อมููลบริิษััท

จุุดเด่นข้องเริา

ช่ื่�อบริิษััท: IPA (Thailand) Co., Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: บริษัที่การค้ืา/ธุีรกิจการค้ืา
ท่�อยูู่� : 287 อาคืารลิิเบอร์ตี�  สแคืวร์ ชัี�นทีี่�  10 
ถ้นนสีลิมี แขวงสีลิมี เขตบางรัก 
กรุงเที่พมีหิานคืร 10500
เว็็บไซต์์: https://www.ipahkg.com.hk/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: ITOCHU Corporation
ติ์ดต์�อ: morita-j@ipathailand.co.th

บริษัที่ของเราดำาเนินงานภัายใต้กลุ่ิมี 
ITOCHU เราพัฒนาธุีรกิจแฟิชัี�นหิลิากหิลิาย
รูปแบบโดยเริ�มีจากประเที่ศไที่ยซึ�งตั�งอยู่
ใจกลิางเอเชีีย ในประเที่ศไที่ย เราได้ลิงนามี
คืวามีร่วมีมืีอเชิีงกลิยุที่ธ์ีกับกลุ่ิมีซีพี
 โดยมีีธุีรกิจหิลัิกตามีรายลิะเอียดดังต่อไปนี�
• การผลิิต → พัฒนาวัสดุในประเที่ศไที่ยโดย
เน้นวัตถุ้ดิบทีี่� ยั�งยืน ผลิิตผ้าแลิะเสื� อผ้าใน
ประเที่ศแถ้บเอเชีียแลิะที่ำางานร่วมีกับ
ดีไซเนอร์ชัี�นนำาของญีี่� ปุ� น
• การสร้างแบรนด์ → ร่วมีสร้างสรรค์ืแลิะใช้ี
ช่ีองที่างจัดจำาหิน่ายของ ITOCHU ซึ�งดูแลิ
ลิิขสิที่ธิี�แบรนด์กว่า 100 แบรนด์
• บริการแนะนำาแลิะส่งเสริมีการใช้ีที่ำางาน
โมีเดลิ “แฟิชัี�น x เที่คืโนโลิยีไอทีี่” โดยเน้น
การนำาเสนอ FashionTech → One 
measure

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
เมืี�อเทีี่ยบกับโพลีิเอสเตอร์ทัี่�วไป กระบวนการผลิิตเส้นด้ายแลิะผ้าของเราสามีารถ้ลิดปริมีาณการใช้ี
คืาร์บอนไดออกไซด์แลิะนำ�าลิงได้ โดยลิดคืาร์บอนไดออกไซด์ 59% แลิะนำ�า 11% หิากใช้ีวัสดุ RENU 
40 ตัน จะได้ผลิลัิพธ์ีดังนี�  
• เสื� อยืดเก่า 200,000 ตัวถู้กนำามีาใช้ีประโยชีน์อีกคืรั�ง 
• ปริมีาณก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์ลิดลิงเทีี่ยบเท่ี่าระยะที่างขับรถ้รอบโลิกถึ้ง 2.7 รอบ 
• ปริมีาณนำ�าลิดลิงเทีี่ยบเท่ี่านำ�าในขวดพลิาสติก 500 มีลิ. มีากถึ้ง 100,000 ขวด 
นอกจากนี�  ผู้คืนเริ�มีรู้จักภัาพลัิกษณ์ "RENU = แฟิชัี�น" กันมีากขึ�น จึงมีีบริษัที่แฟิชัี�นสนใจเลืิอกใช้ี
ผลิิตภััณฑ์์ของเรามีากขึ�นอย่างรวดเร็ว

IPA (Thailand) Co., Ltd.

เที่ค้โนโลย่่อื�นๆ ของเริา

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
• เคืรื�องแบบของบริษัที่: FamilyMart, Century21, Meitetsu Transportation, Murata Machinery, 
ตัวแที่นจำาหิน่าย Nissan, YKK VN แลิะอื�นๆ
• เสื� อผ้า: United Arrows, SHIPS, BAYCREW'S, Dickies, H&M, ADASTRIA, WORLD, GU,  
Descente แลิะอื�นๆ อีกมีากมีาย
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สิินค้้าและบริิการิ
เราใช้ี Biomass PET พลิาสติกชีีวมีวลิทีี่�ที่ำาจากโมีโนเอทิี่ลีินไกลิคือลิชีีวภัาพ (Bio-MEG) ทีี่� ได้จากกาก 
นำ�าตาลิ (Molasses) ซึ�งเป็น by-product ทีี่� ได้จากการผลิิตนำ�าตาลิที่รายขาวจากอ้อย จึงเป็นผลิให้ิ
องค์ืประกอบของเม็ีดพลิาสติก PET ประมีาณ 30% เป็นส่วนทีี่� ได้จากพืชี เนื�องจากคุืณสมีบัติที่างกลิ
แลิะโที่นสีเทีี่ยบเท่ี่ากับเม็ีดพลิาสติก PET จากปิโตรเคืมีีทัี่�วไป สามีารถ้ใช้ีกับเคืรื�องจักรทีี่� มีีอยู่แล้ิวได้ 
โดยไม่ีต้องเปลีิ�ยนแปลิงเคืรื�องจักรหิรือเงื�อนไขในการขึ�นรูปแต่อย่างใด นอกจากนี�  เรายังสามีารถ้
จำาหิน่ายในรูปแบบฟิิล์ิมีแลิะแบบม้ีวนได้ด้วย

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
เริ�มีจำาหิน่ายเม็ีดพลิาสติก PET ชีีวมีวลิตั�งแต่ปี พ.ศ. 2553 แลิะมีียอดขายในปี พ.ศ. 2564 ปริมีาณ 
23,000 ตัน สำาหิรับขวดเคืรื�องดื�มี PET นั�น ขายให้ิแก่บริษัที่เคืรื�องดื�มีรายใหิญ่ี่ของญีี่�ปุ� นหิลิายรายมีีการ 
นำาไปใช้ีที่ำาบรรจุภััณฑ์์เคืรื�องสำาอางแลิะผลิิตภััณฑ์์ดูแลิเส้นผมี สำ าหิรับฟิิล์ิมีแลิะแผ่นพลิาสติกชีีวมีวลิ
ทีี่�ขึ�นรูปโดยบริษัที่พันธีมิีตรของเรา มีีการนำาไปใช้ีเป็นวัสดุสำาหิรับบรรจุภััณฑ์์อาหิารแลิะของใช้ีในชีีวิต 
ประจำาวัน เราตั�งใจทีี่�จะขยายธุีรกิจ โดยนำาเสนอผลิิตภััณฑ์์เม็ีดพลิาสติก ฟิิล์ิมีแลิะแผ่นพลิาสติกทีี่�  
หิลิากหิลิาย ไม่ีเพียงแต่สำาหิรับประเที่ศญีี่�ปุ� นเท่ี่านั�น แต่ยังรวมีถึ้งตลิาดเอเชีียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

ข้้อมููลบริิษััท

ชิื่�อบริิษััท: Iwatani Corporation 
(Thailand) Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: บริษัที่การค้ืา/ธุีรกิจการค้ืา
ท่�อยูู่� : 323 อาคืารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชัี�น 29
ห้ิอง 2903 ถ้นนสีลิมี แขวงสีลิมี เขตบางรัก
กรุงเที่พฯ 10500
เว็็บไซต์์: http://www.iwatani.co.jp/eng/
index.html
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: Iwatani Corporation
ติ์ดต์�อ: Biomass PET resin  
tsukamoto@iwatani.co.jp (Tsukamoto)
Gas 
yuki-oiwa@iwatani.co.th (Oiwa) Biofuel
kento-honda@iwatani.co.jp (Honda)

เราเป็นบริษัที่ชัี�นนำาในธุีรกิจคืวามีเป็นกลิาง
ที่างคืาร์บอน ดังจะเห็ินได้จากธุีรกิจการ
จัดหิาไฮโดรเจน การแปลิงพลัิงงาน (LPG
& LNG) เชืี�อเพลิิงชีีวมีวลิ พลิาสติกชีีวภัาพ
แลิะวัสดุแบตเตอรี� EV

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
Iwatani Corporation กำาลัิงที่ำาการศึกษาตามีหิลัิกการ LCA (Life Cycle Assessment) ประเมิีน
ผลิกระที่บต่อระบบนิเวศแลิะสิ�งแวดล้ิอมีตั�งแต่ขั�นตอนการพัฒนา เพื�อส่งเสริมีการขยายช่ีองที่าง
จำาหิน่ายวัตถุ้ดิบทีี่�ตระหินักถึ้งคืวามียั�งยืน เมืี�อปี พ.ศ. 2554 ได้สำ ารวจแลิะวิจัยร่วมีกับบริษัที่  
Dai Nippon Printing จำากัด (DNP) แลิะมีหิาวิที่ยาลัิยโตเกียวซิตี�  (TCU) แลิะพบว่าเมืี�อเปรียบเทีี่ยบ
กับ PET จากปิโตรเคืมีี เราสามีารถ้ลิดก๊าซเรือนกระจกลิงได้ประมีาณ 28% (0.67 kg ต่อผลิิตภััณฑ์์ 
1 kg) ในกระบวนการตั�งแต่การผลิิต Bio-MEG แลิะ Biomass PET ไปจนถึ้งการทิี่�งที่ำาลิาย
ผลิิตภััณฑ์์

อัพไซเคิิล by-product จัากการีผลิตนำ�าตาล
เม็ีดูพลาสีติก PET ทีี�ทีำาจัากพืช

จุุดเด่นข้องเริา

เที่ค้โนโลย่่อื�นๆ ของเริา  
สินับสินุนการิบริริลุเป้าห้มาย่ค้วามเป็นกลางที่างค้าร์ิบอนด้้วย่เที่ค้โนโลย่่การิแปลงพัลังงาน
Iwatani Corporation เป็นบริษัที่ส่งเสริมีพลัิงงานสะอาด เรามีีส่วนช่ีวยลิดการปล่ิอยก๊าซเรือนกระจก ด้วยกา 
รส่งมีอบก๊าซ LPG, LNG แลิะก๊าซที่ำาคืวามีเย็นทีี่� มีีค่ืาการปลิดปล่ิอยก๊าซเรือนกระจกตำ�า นอกจากนี�  เรายังจัดหิา
พลัิงงานต่างๆ เช่ีน ก๊าซที่ำาคืวามีเย็นทีี่� เป็นมิีตรต่อสิ�งแวดล้ิอมี เชืี�อเพลิิงชีีวมีวลิ แอมีโมีเนีย ไฮโดรเจน แลิะมีีผลิงาน
ในฐานะบริษัที่ทีี่� จัดการพลัิงงานหิลิากหิลิายประเภัที่ด้วย เรานำาเสนอพลัิงงานสะอาด ตามีคืวามีต้องการ 
แลิะสถ้านการณ์ของลูิกค้ืา
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ช่ื่�อบริิษััท: Kaneka (Thailand) Co., Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุตสาหิกรรมีการผลิิตอื�นๆ
ท่�อยูู่� : 388 อาคืาร เอ็กซ์เชีนจ์ ที่าวเวอร์,
ชัี�น 21 ยูนิต 2101-1 ถ้นนสุขุมีวิที่  
แขวงคืลิองเตย เขตคืลิองเตย กรุงเที่พฯ 
10110
เว็็บไซต์์: https://www.kaneka.co.jp/en/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: Kaneka Corporation
ติ์ดต์�อ:  
takeshi.morimatsu@kaneka.co.jp 
(Morimatsu)

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
หิลิายพื�นทีี่�พยายามีเลืิอกใช้ีพลัิงงานหิมุีนเวียนมีากขึ�นเพื�อลิดการปล่ิอยก๊าซเรือนกระจกสู่ชัี�น
บรรยากาศ (Carbon Neutral) นอกจากนี�  หิลิายบริษัที่พยายามีหิามีาตรการในการแก้ปัญี่หิาไฟิฟ้ิา
ดับเป็นเวลิานานอันเนื�องมีาจากภััยธีรรมีชีาติ ซึ�งรวมีถึ้งแนวคิืดเรื�องการบริหิารให้ิเกิดคืวามีต่อเนื�อง
ของธุีรกิจถึ้งแม้ีจะมีีภััยธีรรมีชีาติคุืกคืามี (BCPs: Business Continuity Plans) แลิะแนวคิืดเรื�อง
การใช้ีชีีวิตอยู่ภัายในทีี่�พักอาศัยได้ต่อเนื�องถึ้งแม้ีจะเกิดภััยธีรรมีชีาติก็ตามี (LCP: Life Continuity 
Performance) ส่งผลิให้ิมีีคืวามีต้องการแหิล่ิงพลัิงงานอิสระเพิ�มีมีาก ระบบผลิิตไฟิฟ้ิาพลัิงงานแสง
อาทิี่ตย์นี�สามีารถ้ติดตั�งในอาคืารสำานักงาน ทัี่�งอาคืารทีี่� มีีคืวามีสูงระดับปานกลิางแลิะอาคืารสูงมีาก 
ซึ�งเคืยประสบปัญี่หิาในการติดตั�งระบบผลิิตไฟิฟ้ิาพลัิงงานแสงอาทิี่ตย์ ในอดีต ดังนั�น T-Green® 
Multi Solar จึงช่ีวยส่งเสริมีให้ิเกิดการใช้ีพลัิงงานหิมุีนเวียนแลิะระบบผลิิตไฟิเพื�อใช้ีเองให้ิกว้างขวาง 
มีากขึ�น

สิินค้้าและบริิการิ
T-Green® Multi Solar ผลิิตไฟิฟ้ิาผ่านแผ่นลิามิีเนต
พลัิงงานแสงอาทิี่ตย์ทีี่� ติดตั�งบนผนังแลิะหิน้าต่างของ
อาคืาร ซึ�งเป็นการพัฒนาร่วมีกันโดยอาศัยคืวามี
เชีี�ยวชีาญี่ในการออกแบบแลิะติดตั�งระบบพลัิงงานแสง
อาทิี่ตย์ประเภัที่ติดตั�งร่วมีกับวัสดุอาคืารของบริษัที่ไที่ย
เซอิคือร์ปอเรชัี�น จำากัด ผสานกับเที่คืโนโลิยีแผ่นลิามิีเนต
พลัิงงานแสงอาทิี่ตย์ของบริษัที่ คืาเนกะ จำากัด ระบบนี� มีี
คืวามีที่นที่านสามีารถ้ใช้ีงานได้ยาวนานพอๆ กับการใช้ี
งานวัสดุภัายนอกอาคืาร แลิะระบบนี�สามีารถ้ใช้ีงานได้
อย่างดีเยี�ยมีเนื�องจากแผ่นลิามิีเนตพลัิงงานแสงอาทิี่ตย์
ได้ถู้กติดตั�งเป็นอย่างดีบนวัสดุภัายนอกอาคืาร จึง
สามีารถ้ผลิิตไฟิฟ้ิาได้ยาวนานกว่า 30 ปี

ข้้อมููลบริิษััท

จุุดเด่นข้องเริา

นับตั�งแต่บริษัที่ คืาเนกะ จำากัด ก่อตั�งขึ�นในปี
พ.ศ. 2492 เราเติบโตขึ�นท่ี่ามีกลิางการ
เปลีิ�ยนแปลิงของยุคืสมัียแลิะสภัาพแวดล้ิอมี
โดยผสมีผสานวิถี้ชีีวิตเข้ากับเที่คืโนโลิยี
อย่างสร้างสรรค์ืคืาเนกะมุ่ีงเน้นที่ำาธุีรกิจ
เพื�อ “สุขภัาพ” ของโลิกใบนี� เราเติมีเต็มีชีีวิต
ให้ิผืนดิน ผลิิตอาหิารเพื�อสุขภัาพ เสริมีสร้าง
คืวามีแข็งแรงให้ิมีนุษย์แลิะสัตว์ดูแลิธุีรกิจ
ให้ิเข้มีแข็ง แลิะพร้อมีอุทิี่ศเพื�อคืวามีสดใส
ของสังคืมี ต่อจากนี�คืาเนกะต้องการขยาย
คืวามีเป็นไปได้ของเคืมีีภััณฑ์์แลิะนำาเสนอ
โซลูิชัีนทีี่�หิลิากหิลิายเพื�อตอบรับคืวามี
ต้องการของสังคืมีแลิะผู้คืน

รีะบบผลิตพลังงานแสีงอาทิีตย์ลำ�าสีมัียสีำาหิรัีบติดูตั�งบนผนังภัายนอกอาคิารีหิรืีอหิน้าต่าง
T-Green® Multi Solar (ชื�อวััสีดุู : T-GMS)

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
นับตั�งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมีา สิ�งก่อสร้างสาธีารณะแลิะอาคืารเชิีงพาณิชีย์เลืิอกใช้ีผลิิตภััณฑ์์
ของเราเป็นวัสดุสำ าหิรับเพดานแลิะบานประตู ผลิิตภััณฑ์์ ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีในเรื�องดีไซน์แลิะ
ได้รับรางวัลิ Good Design ในปี พ.ศ. 2564 (สนับสนุนโดย Japan Institute of Design  
Promotion) ในอนาคืต บริษัที่มุ่ีงมัี�นจะส่งเสริมีรูปแบบ ZEB (อาคืารทีี่� ใช้ีพลัิงงานสุที่ธิีเป็นศูนย์ :  
Net Zero Energy Building) ในอาคืารสูงทีี่�ประสบปัญี่หิาในการจัดสรรพื�นทีี่�สำ าหิรับติดตั�งอุปกรณ์
ผลิิตพลัิงงานแสงอาทิี่ตย์อย่างเพียงพอ

*ผลิิตภััณฑ์์นี� เป็นผลิิตภััณฑ์์พัฒนาร่วมีกันระหิว่าง Taisei 
Corporation แลิะ Kaneka Corporation

T-Green Multi Solar (see-through type)
ตัวอย่างการติดตั�ง : อาคืารอเนกประสงค์ื"CAN@YELL" เมืีองฟุิรุบิระ จังหิวัดฮอกไกโด (ก่อสร้างแล้ิวเสร็จในเดือน ก.พ. 2565)
* "T-Green®" เป็นเคืรื�องหิมีายการค้ืาจดที่ะเบียนของ Taisei Corporation
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สิินค้้าและบริิการิ
ภัายในโรงงานของเรามีีเคืรื�องตัดกิโยตินสำาหิรับตัดโลิหิะ, เคืรื�องบดที่ำาลิายสำาหิรับบดโลิหิะ, เคืรื�อง
ตัดวัสดุเหิล็ิกขนาดเล็ิก, เคืรื�องแยกชิี�นส่วนมีอเตอร์, เคืรื�องอัดก้อนเศษกลึิง แลิะเคืรื�องบดเรซินของ
ตัวเอง ที่างบริษัที่จึงพร้อมีให้ิบริการแปรรูป พร้อมีคัืดแยกโลิหิะแลิะวัสดุอื�นๆ นอกเหินือจากโลิหิะ
ออกจากกัน นอกจากบริการรับซื�อแลิะรีไซเคิืลิเศษโลิหิะหิรือพลิาสติกแล้ิว ที่างบริษัที่ยังพยายามีหิา
วิธีีใช้ีให้ิเกิดประโยชีน์แที่นการฝังกลิบซึ�งก่อให้ิเกิดค่ืาใช้ีจ่าย เช่ีน การใช้ีที่ดแที่นวัตถุ้ดิบซีเมีนต์ ใช้ี
ที่ดแที่นวัตถุ้ดิบเหิล็ิก หิรือการใช้ีผงเหิล็ิกขัดพื�นผิวผลิิตภััณฑ์์มีาถ่้วงเพิ�มีนำ�าหินัก นอกจากนี�  เรายังให้ิ
บริการจัดหิาวัสดุรีไซเคิืลิให้ิกับอุตสาหิกรรมีต่างๆ โดยบดเศษพลิาสติกแลิะอัดเม็ีดขึ�นรูปใหิม่ี

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
การใช้ีวัสดุรีไซเคิืลิทัี่�งโลิหิะแลิะพลิาสติกอย่างมีีประสิที่ธิีภัาพช่ีวยลิดปริมีาณ CO2 ลิงได้ วัสดุรีไซเคิืลิ
ถื้อเป็นวัสดุทีี่� ใช้ี CO2 จำานวนหินึ�งแล้ิวในขั�นตอนแปรรูปผลิิตภััณฑ์์ ดังนั�น การใช้ีวัสดุรีไซเคิืลิเหิล่ิานี� ใน
ฐานะที่รัพยากรทีี่�นำากลัิบมีาใช้ีใหิม่ีย่อมีก่อให้ิเกิดประโยชีน์อย่างยิ�งทัี่�งในแง่ของสิ�งแวดล้ิอมีแลิะต้นทุี่น 
ในปัจจุบัน หิลิายบริษัที่กำาลัิงให้ิคืวามีสำาคัืญี่กับการใช้ีวัสดุรีไซเคิืลิอย่างมีีประสิที่ธิีภัาพ เมืี�อผ่านกระบวน 
การแปรรูปแลิะคัืดแยกด้วยเคืรื�องจักรของเรา วัสดุรีไซเคิืลิจะได้เกิดใหิม่ีเป็นที่รัพยากรอีกคืรั�งหินึ�ง

ข้้อมููลบริิษััท

ช่ื่�อบริิษััท: KI-ECOTECH Co., Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุตสาหิกรรมีรีไซเคิืลิ
ท่�อยูู่� : 700/231 หิมู่ีทีี่�  1 นิคืมีอุตสาหิกรรมี
อมีตะ ซิตี�  ชีลิบุรี ตำาบลิบ้านเก่า  
อำาเภัอพานที่อง จังหิวัดชีลิบุรี 20160
เว็็บไซต์์: https://www.keiaisha.co.jp/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: Keiaisha Co., Ltd.
ติ์ดต์�อ: na-yoshioka@keiaisha.co.jp

เพื�อสีร้ีางสัีงคิมีและเศรีษฐกิจัหิมุีนเวีัยนแบบยั�งยืน
โรีงงานรีีไซเคิิลมีาตรีฐานสูีง

เคืรื�องอัดก้อน เคืรื�องอัดก้อน

ขนาดก้อน Ø 70x40mm

จุุดเด่นข้องเริา

ในฐานะพันธีมิีตรที่างธุีรกิจทีี่� ดีซึ�งได้รับคืวามี
ไว้วางใจจากลูิกค้ืา เราตระหินักถึ้งคืวามี
สำาคัืญี่ของการกำาจัดขยะด้วยคืวามี
เชีี�ยวชีาญี่ในระดับสูง เรารับของเสียจาก
โรงงานรวมีถึ้งลูิกค้ืาทัี่�วไป แลิะดำาเนินการ
ตามีมีาตรฐานของลูิกค้ืา ท่ี่ามีกลิางการ
ขยายกำาลัิงผลิิตของโรงงานแต่ลิะแห่ิงใน
อุตสาหิกรรมีสมัียใหิม่ี ของเสียเหิล่ิานี� เป็น
ส่วนหินึ�งของผลิผลิิตซึ�งไม่ีสามีารถ้หิลีิก
เลีิ�ยงได้ แลิะอาจก่อให้ิเกิดปัญี่หิาสิ�งแวดล้ิอมี
ในบางกรณี เราตระหินักแลิะเชีี�ยวชีาญี่เกี�ยว
กับปัญี่หิาเหิล่ิานี�  เราจะจัดการของเสียเหิล่ิา
นั�นอย่างเหิมีาะสมีเพื�อไม่ีให้ิเกิดปัญี่หิาสิ�ง
แวดล้ิอมี

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
เศษขี�กลึิงจากโรงงานผลิิตตลัิบลูิกป้นรายใหิญ่ี่ในประเที่ศไที่ยอยู่ระหิว่างกระบวนการที่ดสอบเพื�อนำา
มีาใช้ีที่ดแที่นแมีกนีไที่ต์ โดยนำามีาผสมีกับนำ�าแลิะซีเมีนต์ เพื�อนำาไปใช้ีเป็นตุ้มีนำ�าหินักสำาหิรับรถ้โฟิล์ิคื
ลิิฟิท์ี่ การที่ดสอบเรื�องสภัาวะการผสมีแลิะคืวามีถ่้วงจำาเพาะผ่านไปเรียบร้อย ขณะนี�กำาลัิงดำาเนินการ
ที่ดสอบเพิ�มีเติมีเพื�อเตรียมีพร้อมีสำาหิรับการผลิิตจำานวนมีาก

KI-ECOTECH Co., Ltd.

Shredder

Alligator Shears

Guillotine Arm Roll Truck

Magnet Backhoe Long Arm Backhoe

เที่ค้โนโลย่่อื�นๆ ของเริา 
นอกจากนี�  เราได้นำาเศษสแตนเลิสแลิะเศษขี�กลึิงจากโรงงานผลิิตตลัิบลูิกป้นรายใหิญ่ี่ใน
ประเที่ศไที่ยมีาแปรรูปด้วยวิธีีอัดก้อนทีี่�บริษัที่ของเรา เพื�อลิดต้นทุี่นการขนส่ง เพิ�มีมูีลิค่ืา  
แลิะจำาหิน่ายต่อให้ิกับผู้ประกอบการตีขึ�นรูปโลิหิะต่อไป



สิินค้้าและบริิการิ
เคืรื�องที่ำาคืวามีเย็นแบบแห้ิง “ecobrid” คืือ ผลิิตภััณฑ์์ทีี่� เข้ามีาแที่นทีี่�หิอ
หิล่ิอเย็นแบบเก่า ซึ�งเป็นหิอหิล่ิอเย็นแบบปิดยุคืใหิม่ีทีี่�ระบายคืวามีร้อน
ด้วยอากาศ เนื�องจากเป็นระบบปิด ผู้ใช้ีงานจึงไม่ีต้องกังวลิเรื�อง
คุืณภัาพนำ�าซึ�งมีีสาเหิตุมีาจากการสะสมีของสิ�งเจือปน เคืรื�องยัง
สามีารถ้ระบายคืวามีร้อนได้ด้วยอากาศแบบสมีบูรณ์ ไม่ีมีีกลิไกฉีดนำ�า
โดยตรงทีี่� ตัวแลิกเปลีิ�ยนคืวามีร้อน จึงไม่ีจำาเป็นต้องที่ำาคืวามีสะอาด
หิรือเปลีิ�ยนใหิม่ี ภัายในอัดแน่นด้วยเที่คืโนโลิยีลิำ�าสมัียทีี่� มีีประโยชีน์ 
หิลิายด้าน เช่ีน มีีส่วนช่ีวยรับมืีอปัญี่หิาการผลิิตเนื�องจากคุืณภัาพนำ�า 
ช่ีวยอนุรักษ์พลัิงงาน แลิะลิดปริมีาณ CO2

<ข้อมูีลิอ้างอิงสำาหิรับประเที่ศไที่ย> 
เมืี�อเปลีิ�ยนมีาใช้ี ecobrid แที่นหิอหิล่ิอ
เย็นแบบเปิดทัี่�วไป คุืณจะได้รับประโยชีน์ 
ดังภัาพประกอบด้านซ้าย ที่างบริษัที่
พร้อมีให้ิบริการทัี่�งกรณีปรับเปลีิ�ยนจาก 
อุปกรณ์ที่ำาคืวามีเย็นทีี่�มีีอยู่แล้ิวในโรงงาน 
แลิะการติดตั�งเพื�อใช้ีในโรงงานใหิม่ี

ข้้อมููลบริิษััท

ช่ื่�อบริิษััท: MATSUI (ASIA) Co., Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุตสาหิกรรมีการผลิิตเคืรื�อง
มืีอทีี่� มีีคืวามีเทีี่�ยงตรงสูง
ท่�อยูู่� : 300 หิมู่ีทีี่�  4 ซอย 5ซี นิคืมี
อุตสาหิกรรมีบางปู ถ้.สุขุมีวิที่ ต.แพรกษา 
อ.เมืีอง จ.สมุีที่รปราการ 10280
เว็็บไซต์์: https://matsui.net/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: MATSUI MFG. Co., Ltd.
ติ์ดต์�อ: ainoue@matsui.net

จุุดเด่นข้องเริา

Matsui Asia ผลิิตเคืรื�องมืีอแลิะอุปกรณ์ต่างๆ 
สำาหิรับเคืรื�องฉีดขึ�นรูปพลิาสติก 
 บริษัที่ Matsui Mfg ในประเที่ศญีี่�ปุ�นมีีประวัติการ
ก่อตั�งยาวนานถึ้ง 110 ปี แลิะเป็นหินึ�งในธุีรกิจ
กลุ่ิมีแรกๆ ทีี่�ขยายธุีรกิจมีายังประเที่ศไที่ยโดยมีี
ประวัติยาวนานถึ้ง 36 ปี เรามีีฐานการผลิิตทีี่�นิคืมี
อุตสาหิกรรมีบางปู พร้อมีจัดส่งสินค้ืาทัี่�ว
ประเที่ศไที่ยแลิะประเที่ศเพื�อนบ้านในอาเซียน
 นอกจากจัดจำาหิน่ายเคืรื�องจักรแลิะอุปกรณ์แล้ิว 
เรายังนำาเสนอโซลูิชัี�นมีากมีายจากประสบการณ์
แลิะคืวามีรู้อันยาวนานของเราเพื�อช่ีวยลูิกค้ืา
แก้ไขปัญี่หิาต่างๆ รวมีถึ้งมีาตรการด้านการ
ประหิยัดพลัิงงาน
เราหิวังว่าคืรั�งนี�จะเป็นโอกาสให้ิลูิกค้ืาได้รู้จักเรา
แลิะให้ิเราได้มีีส่วนร่วมีในการปรับปรุงกิจกรรมี
ต่างๆ Matsui ตั�งเป้าหิมีายทีี่�จะบรรลุิ “factor4” 
เพื�อเพิ�มีคืวามีสมีบูรณ์ของกระบวนการขึ�นรูปอีก
เท่ี่าตัว แลิะลิดการใช้ีที่รัพยากรลิงให้ิได้คืรึ�งหินึ�ง

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น

เคิรืี�องทีำาคิวัามีเย็นแบบแห้ิงรีะบบปิ็ดูยุคิใหิม่ี
ecobrid

ecobrid คืือ วิธีีการแก้ไขปัญี่หิาอย่างยั�งยืนทีี่�สอดคืล้ิองกับ “factor4” ตามีเป้าหิมีายของบริษัที่ 
Matsui โดยเฉพาะการมีีส่วนช่ีวยประหิยัดนำ�า (90% ↓) ประหิยัดพลัิงงาน (30% ↓) ลิดปริมีาณ 
CO2 ช่ีวยปรับปรุงสิ�งแวดล้ิอมีเนื�องจากไม่ีใช้ีสารเคืมีีในการบำารุงรักษา อีกทัี่�งยังช่ีวยปรับปรุงเรื�อง
เวลิาการผลิิตแลิะผลิผลิิตโดยการยกระดับคุืณภัาพนำ�าหิล่ิอเย็นในโรงงาน นอกจากนี�  ยังช่ีวยลิด
คืวามีถี้� ในการชีำารุดของอุปกรณ์ทีี่� ใช้ีนำ�าหิล่ิอเย็นได้ โดยขึ�นอยู่กับวิธีีการใช้ีงาน

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
Water Consumption Electric Consumption
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ชิื่�อบริิษััท: METAWATER Co., Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุตสาหิกรรมีก่อสร้าง
(ก่อสร้าง โยธีาธิีการ การติดตั�งอุปกรณ์)
ท่�อยูู่� : 1-25 อาคืารเจอาร์คัืนดะมัีนเซอิบาชิี
คัืนดะ สึดะโชีว เขตชิีโยดะ โตเกียว 
101-0041
เว็็บไซต์์: https://www.metawater.co.jp
/eng/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: เหิมืีอนทีี่�ระบุข้างต้น
ติ์ดต์�อ: info-meta@metawater.co.jp

มีีส่ีวันร่ีวัมีในการีสีร้ีางสัีงคิมีและเศรีษฐกิจัหิมุีนเวีัยนแบบยั�งยืน
โรีงงานรีีไซเคิิลทีี�มีีมีาตรีฐานสูีง

สิินค้้าและบริิการิ
ระบบแยกของแข็งแลิะของเหิลิวประสิที่ธิีภัาพสูง เป็นระบบทีี่�สามีารถ้กรอง (ขจัด) กากตะกอน เช่ีน
ก้อนนำ�ามัีนหิรือไวนิลิ ด้วยคืวามีเร็วในการกรองประมีาณ 1,000 มี./วัน โดยติดตั�งไว้ทีี่� บ่อตกตะกอน
ขั�นแรกหิรือสถ้านีสูบนำ�าส่งต่อของโรงบำาบัดนำ�าเสีย

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
ในทุี่กประเที่ศแลิะภูัมิีภัาคื มีีคืวามีกังวลิเกี�ยวกับอุที่กภััย เช่ีน นำ�าท่ี่วมีอันเกิดจากฝนตกหินักกระจุกตัว
ในระยะเวลิาสั�นๆ หิรือปริมีาณนำ�าฝนทีี่� เพิ�มีขึ�นเนื�องจากการเปลีิ�ยนแปลิงสภัาพภูัมิีอากาศ นอกจากนี�
หิากยังมีีการปล่ิอยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื�อง คืาดว่าจะที่ำาให้ิเกิดฝนตกหินักในระยะสั�นเพิ�มีมีาก
ขึ�นอีก ท่ี่ามีกลิางสภัาวะเช่ีนนี�  จึงจำาเป็นต้องส่งเสริมีมีาตรการป้องกันนำ�าล้ินจากท่ี่อระบายรวมีล่ิวง
หิน้า ซึ�งระบบนี�จะมีีส่วนช่ีวยในเรื�องนี�  โดยจุดเด่นของระบบนี� คืือ (1) ลิดต้นทุี่นการก่อสร้างได้ โดยใช้ี
ถั้งทีี่� มีีอยู่ (2) ไม่ีจำาเป็นต้องใช้ีสารเร่งตกตะกอน (3) ไม่ีต้องใช้ีอุปกรณ์บำาบัดขั�นเตรียมีการ  
แลิะไม่ีต้องขนย้ายกากตะกอนระหิว่างการที่ำางานหิรือหิลัิงที่ำางานเสร็จ โดยข้อ (1) จะช่ีวยลิดปริมีาณ
การใช้ีคือนกรีต แลิะข้อ (2) นำาไปสู่การลิดปริมีาณของเสียอันเนื�องจากการบำาบัด จึงมีีส่วนช่ีวยลิด
การปล่ิอยก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์

ข้้อมููลบริิษััท

จุุดเด่นข้องเริา

บริษัที่วิศวกรรมีด้านนำ�าแลิะสิ�งแวดล้ิอมีทีี่�
ใหิญ่ี่ทีี่� สุดในญีี่� ปุ� น จุดเด่นของเราคืือ บริษัที่
ด้านวิศวกรรมี ทีี่�มีีเที่คืโนโลิยีเฉพาะของตัวเอง 
เช่ีน ระบบกรองเมีมีเบรนเซรามิีก เคืรื�องผลิิต
โอโซน ระบบเผากากตะกอน แลิะระบบโปรย
กรองแบบบำาบัดก่อน (PTF) มีีศูนย์วิจัยแลิะ
พัฒนาทีี่�สามีารถ้สร้างสรรค์ืนวัตกรรมีเฉพาะ
ตัว มีีสำ านักงานในเวียดนามี กัมีพูชีา สิงคืโปร์ 
เนเธีอร์แลินด์สวิตเซอร์แลินด์ เยอรมัีนแลิะ
สหิรัฐอเมีริกาดำาเนินกิจกรรมีที่างธุีรกิจเพื�อ
พัฒนา ฟ้ิ� นฟูิแลิะคืงคืวามียั�งยืนของ
โคืรงสร้างพื�นฐานด้านนำ�าแลิะสิ�งแวดล้ิอมี 
ตลิอดจนมีีส่วนร่วมีในแต่ลิะภูัมิีภัาคืแลิะสังคืมี
ผ่านกิจกรรมี CSR เช่ีน การอนุรักษ์
ที่รัพยากรนำ�าแลิะสิ�งแวดล้ิอมี แลิะการ
สนับสนุนกิจกรรมีการบูรณะฟ้ิ� นฟูิจากภััย
พิบัติ เป็นต้น

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
เราส่งมีอบระบบมีาแล้ิวกว่า 40 แห่ิง โดยส่วนใหิญ่ี่อยู่ในเขตเมืีองของญีี่�ปุ� น นอกจากนี�  เที่คืโนโลิยีนี�
ยังได้รับการนำาไปใช้ีใน “โคืรงการก่อสร้างโรงบำาบัดนำ�าเสีย ENSA” ในเวียดนามี ตามีโคืรงการเงินกู้ 
ODA โดยรัฐบาลิญีี่�ปุ� น ปัจจุบันโคืรงการอยู่ระหิว่างดำาเนินการ ในอนาคืตเราจะมุ่ีงเน้นขยายตลิาดไป
ยังประเที่ศในเอเชีียตะวันออกเฉียงใต้แลิะประเที่ศต่างๆ ทัี่�วโลิก 
• ได้รับการรับรองให้ิเป็นเที่คืโนโลิยีปรับปรุงท่ี่อระบายนำ�ารวมี โดยการประเมิีนเที่คืโนโลิยี SPIRIT21 
ของกระที่รวงทีี่� ดิน โคืรงสร้างพื�นฐาน การขนส่งแลิะการท่ี่องเทีี่�ยวญีี่� ปุ� น 
• ได้รับรางวัลิรัฐมีนตรีว่าการกระที่รวงเศรษฐกิจการค้ืาแลิะอุตสาหิกรรมีญีี่�ปุ� น (โคืรงการมีอบ
รางวัลิอุปกรณ์ด้านสิ�งแวดล้ิอมียอดเยี�ยมี คืรั�งทีี่�  34 จัดโดยสมีาคืมีผู้ผลิิตเคืรื�องจักรอุตสาหิกรรมี
แห่ิงประเที่ศญีี่�ปุ� น)



< Merits >
• Reduction of Waste Volume and OPEX
• High Treated Water Quality
• Easy Operation
• Smell Control

Advanced Aerobic Bio-Film Reactor (AABFR) System 
for Oil-Containing Wastewater
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สิินค้้าและบริิการิ
ระบบบำาบัดนำ�าเสียทีี่� มีีคืวามีเข้มีข้นจากไขมัีนสูง เช่ีน นำ�าเสียจากโรงงานแปรรูปอาหิาร โดยประยุกต์ ใช้ีแบคืทีี่เรียย่อยไขมัีน (Lipolytic Bacteria) 
เข้ากับวิธีีการบำาบัดแบบเติมีอากาศปริมีาณมีาก ในอดีต วิธีีการบำาบัดแบบแยกตะกอนไขมัีนให้ิลิอยสู่ผิวนำ�า (Dissolved Air Floatation: DAF) 
หิรือกระบวนการเอเอสแบบธีรรมีดา (Conventional Activated Sludge) ก่อให้ิเกิดปัญี่หิามีากมีาย ทัี่�งการใช้ีสารเคืมีีปริมีาณมีากแลิะการบริหิาร
จัดการทีี่� ซับซ้อน ผลิลัิพธ์ี ในการบำาบัดจึงไม่ีคืงทีี่�แลิะก่อให้ิเกิดกากตะกอนส่วนเกินปริมีาณมีาก ในขณะทีี่� เที่คืโนโลิยีของเราช่ีวยลิดปริมีาณกาก
ตะกอนโดยใช้ีแบคืทีี่เรียย่อยไขมัีน จึงแที่บไม่ีมีีกากตะกอนเกิดขึ�น ส่งผลิให้ิบำาบัดนำ�าได้ผลิดีคืงทีี่�  แลิะยังช่ีวยลิดค่ืาใช้ีจ่ายอย่างเด่นชัีด เช่ีน ค่ืาบริหิาร
จัดการ (ค่ืาแรง) แลิะค่ืาที่ำาลิายกากตะกอน
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การีคิวับคุิมีป็ริีมีาณกากตะกอนเพื�อลดูต้นทุีนอย่างเดู่นชัดู
เทีคิโนโลยีลดูป็ริีมีาณกากตะกอนในขั�นตอนการีบำาบัดูนำ�าเสีียทีี�มีีส่ีวันผสีมี

ของไขมัีนสีามีารีถ้ลดูป็ริีมีาณตะกอนส่ีวันเกินลงไดู้เกือบเป็็นศูนย์

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
การประยุกต์ ใช้ีแบคืทีี่เรียย่อยไขมัีน (Lipolytic Bacteria) + ระบบบำาบัดเเบบเติมีอากาศ (Contact 
Aeration) ในอุตสาหิกรรมีแปรรูปอาหิารช่ีวยลิดปริมีาณกากตะกอนส่วนเกินได้เกือบทัี่�งหิมีดใน
กระบวนการบำาบัดนำ�าเสียทีี่� มีีส่วนผสมีของไขมัีน ส่งผลิให้ิปริมีาณก๊าซเรือนกระจกทีี่� เกิดขึ�นจากขั�น
ตอนการเผาที่ำาลิายกากตะกอนแบบดั�งเดิมีลิดลิง (สอดคืล้ิองกับแนวคิืดเรื�อง Carbon Neutral) 
การที่ดลิองใช้ีเที่คืโนโลิยีดังกล่ิาวชีี� ให้ิเห็ินผลิลัิพธ์ี ในการลิดปริมีาณกากตะกอนเหิลืิอเพียง 1/15 ช่ีวย
ลิดค่ืาใช้ีจ่ายอย่างเด่นชัีด นอกจากนี�  วิธีีการบำาบัดนำ�าเสียแบบเดิมีต้องอาศัยผู้คืวบคุืมีประจำาหิน้างาน 
แต่เที่คืโนโลิยีนี� ไม่ีจำาเป็นต้องใช้ีแรงงานคืน จึงช่ีวยแก้ปัญี่หิาแรงงานขาดแคืลินในโรงงานได้เช่ีนกัน

ระบบปรับคุืณภัาพนำ�าแบบกระจายนำ�าแลิะระบบจ่ายนำ�า: การจัดหิานำ�าดื�มีทีี่�สะอาดปลิอดภััยด้วยเที่คืโนโลิยีทีี่�มีีประสิที่ธิีภัาพ 
ระบบจะสูบนำ�าจากแหิล่ิงนำ�าธีรรมีชีาติเช่ีน นำ�าบาดาลิหิรือนำ�าผิวดิน เพื�อนำามีากรองให้ิเป็นนำ�าดื�มีทีี่�สะอาดปลิอดภััย 

ข้้อมููลบริิษััท

ช่ื่�อบริิษััท: Mitsubishi Chemical Aqua 
Solutions Co., Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุตสาหิกรรมีก่อสร้าง การ
ติดตั�ง (งานก่อสร้างสาขาต่างๆ เช่ีน 
ก่อสร้างอาคืาร งานโยธีา แลิะติดตั�ง
เคืรื�องจักรอุปกรณ์ ฯลิฯ)
ท่�อยูู่� : 1-2-2 นิฮงบาชิีฮงโกคุืโจ เขตจูโอ 
โตเกียว 103-0021
เว็็บไซต์์: https://www.mcas.co.jp/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: เหิมืีอนทีี่�ระบุข้างต้น
ติ์ดต์�อ: MCJP-MBX-MCAS_OBD_INFO@
mchcgr.com

จุุดเด่นข้องเริา

เรานำาเสนอโซลูิชัี�นหิลิากหิลิายพร้อมีมูีลิค่ืา
เพิ�มีจากการประยุกต์ ใช้ีเที่คืโนโลิยีการกรอง
ด้วยเยื�อ (Membrane Filtration) แลิะวัสดุ
สำ าหิรับบำาบัดทีี่�พัฒนาขึ�นโดยบริษัที่ 
Mitsubishi Chemical เพื�อตอบสนอง 
คืวามีต้องการของลูิกค้ืาทัี่�วโลิก ตั�งแต่การ
จัดหิานำ�าดื�มีไปจนถึ้งการบำาบัดนำ�าเสีย  
เรามุ่ีงมัี�นจะเผยแพร่เที่คืโนโลิยีแลิะคืวามีรู้
คืวามีเชีี�ยวชีาญี่ทีี่�บ่มีเพาะขึ�นมีาในประเที่ศ
ญีี่�ปุ� นไปสู่ประเที่ศอื�นๆ รวมีถึ้งกลุ่ิมีประเที่ศ
กำาลัิงพัฒนาทัี่�วโลิก

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
จนถึ้งปัจจุบันมีีการใช้ีเที่คืโนโลิยีนี�มีากกว่า 100 แห่ิง ส่วนมีากอยู่ในโรงงานผลิิตขนมี อาหิารสำาเร็จ 
อาหิารแช่ีแข็ง เคืรื�องปรุงรส ผลิิตภััณฑ์์จากนมี แลิะอาหิารที่ะเลิแปรรูป เที่คืโนโลิยีนี�สามีารถ้รองรับ
ระบบบำาบัดนำ�าเสียทีี่� มีีขนาดหิลิากหิลิาย โดยรองรับปริมีาณนำ�าเสียในแต่ลิะวันได้ตั�งแต่ 50 - 1,600m3  
แลิะในประเที่ศไที่ยมีีการติดตั�งระบบบำาบัดนำ�าเสียปนเป้� อนไขมัีนในโรงงานผลิิตอาหิารแช่ีแข็งทีี่�ปล่ิอย
นำ�าเสีย 500m3 /วัน (คุืณภัาพนำ�าเสีย : BOD 700mg/L SS 400mg/L n-Hex 400mg/L แลิะ
สามีารถ้ระบายนำ�าออกได้ดีกว่าค่ืามีาตรฐานทุี่กตัวชีี� วัด) ในการที่ดลิองทีี่�ปริมีาณนำ�าเสีย 300m3 /วัน 
เมืี�อเทีี่ยบกับการบำาบัดด้วยกระบวนการเอเอสแบบธีรรมีดา (Conventional Activated Sludge) จะ
พบว่าปริมีาณกากตะกอน (ค่ืาใช้ีจ่ายในการที่ำาลิาย) ลิดลิงเหิลืิอเพียง 1/15 แลิะสามีารถ้ลิดค่ืาแรงใน
ส่วนงานโอเปอเรเตอร์ ได้ประมีาณ 1/10 ส่งผลิให้ิลิดค่ืาใช้ีจ่ายโดยรวมีได้ปีลิะมีากกว่า 17 ล้ิานเยน

โดยใช้ีการกรองด้วยเยื�อ (membrane) เป็นหิลัิก แลิะจ่ายนำ�าไปตามีสถ้าน
ทีี่� ต่างๆ เช่ีน โรงพยาบาลิ โรงงาน คือนโดมิีเนียมี แลิะอาคืารพาณิชีย์ ที่าง
บริษัที่จะออกแบบระบบตามีคืวามีต้องการของลูิกค้ืา เช่ีน คุืณภัาพนำ�าดิบ 
แลิะอัตราการไหิลิของนำ�าในระบบบำาบัด พร้อมีติดตั�งอุปกรณ์ตรวจสอบ
ที่างไกลิในระบบเพื�อตรวจสอบการที่ำางานของเคืรื�องแลิะคุืณภัาพนำ�าแบบ
เรียลิไที่ม์ี ไม่ีว่าจะอยู่ในประเที่ศไที่ยหิรือญีี่� ปุ� น ที่ำาให้ิระบบที่ำางานได้อย่าง
เสถี้ยรแลิะง่ายต่อการบำารุงรักษา

เที่ค้โนโลย่่อื�นๆ ของเริา



การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
• ลิดคืาร์บอนของโคืรงสร้างพื�นฐานทีี่�มีีอยู่: สาธิีตการผลิิตไฟิฟ้ิาทีี่�ปราศจากคืาร์บอนโดยใช้ีไฮโดรเจน/ 
แอมีโมีเนีย แลิะเริ�มีจำาหิน่ายในเชิีงพาณิชีย์ภัายในปี พ.ศ. 2568 เพื�อลิดคืาร์บอนในการผลิิตไฟิฟ้ิา
พลัิงงานคืวามีร้อน นอกจากนี�  การใช้ีพลัิงงานนิวเคืลีิยร์ก็ยังมีีส่วนช่ีวยลิดคืาร์บอนเช่ีนกัน 
• สร้างระบบนิเวศไฮโดรเจนให้ิเกิดขึ�นจริง: ดำาเนินการสร้างระบบนิเวศ ตั�งแต่การผลิิต การขนส่ง
การจัดเก็บไปจนถึ้งการใช้ีประโยชีน์ แลิะสร้างเที่คืโนโลิยีการลิดคืาร์บอนให้ิ ได้ภัายในปี พ.ศ. 2568 
• สร้างระบบนิเวศ CO2 ให้ิเกิดขึ�นจริง: ดำาเนินการสร้างระบบนิเวศ ตั�งแต่การดักจับ การขนส่ง การ
จัดเก็บไปจนถึ้งการแปลิงไปใช้ีประโยชีน์ แลิะเพิ�มีขยายเที่คืโนโลิยีการดักจับรูปแบบต่างๆ ที่ำาให้ิเป็น
ธุีรกิจในปี พ.ศ. 2566
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สิินค้้าและบริิการิ
เราจัดหิาเที่คืโนโลิยีทีี่�หิลิากหิลิายเพื�อการพัฒนาธุีรกิจแลิะการดำาเนินการที่าง 
สังคืมีทีี่� ส่งเสริมีการลิดคืาร์บอน = การเปลีิ�ยนผ่านพลัิงงาน การประหิยัดพลัิงงาน 
การใช้ีพลัิงงานไฟิฟ้ิา แลิะ CCUS (การดักจับแลิะกักเก็บคืาร์บอนไดออกไซด์) 
เราตั�งเป้าทีี่�จะ “ลิด ไม่ีปล่ิอย รวบรวมีแลิะใช้ี” คืาร์บอนไดออกไซด์ โดย  
“ลิดคืาร์บอนของโคืรงสร้างพื�นฐานทีี่� มีีอยู่” “สร้างระบบนิเวศไฮโดรเจน 
ให้ิเกิดขึ�นจริง” แลิะ “สร้างระบบนิเวศ CO2 ให้ิเกิดขึ�นจริง” ด้วยการผสมีผสาน 
โซลูิชัีนทีี่� เหิมีาะสมีทีี่� สุดกับเที่คืโนโลิยีลิำ�าสมัีย เช่ีน ที่ดแที่นการผลิิตไฟิฟ้ิาจากถ่้านหิิน 
ด้วยการผลิิตไฟิฟ้ิาแบบ GTCC ทีี่� ใช้ีแก๊สเป็นเชืี�อเพลิิง การเผาไหิม้ีเชืี�อเพลิิงเดี�ยว 
แลิะเชืี�อเพลิิงร่วมีไฮโดรเจนของเคืรื�องยนต์/GTCC แบบใช้ีแก๊ส การเผาไหิม้ี 
เชืี�อเพลิิงเดี�ยวแลิะเชืี�อเพลิิงร่วมีชีีวมีวลิ/แอมีโมีเนียในการผลิิตไฟิฟ้ิาจากถ่้านหิิน, 
CCUS ฯลิฯ

ข้้อมููลบริิษััท

ชิื่�อบริิษััท: Mitsubishi Heavy Industries
(Thailand) Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุตสาหิกรรมีการผลิิตอื�นๆ
ท่�อยูู่� : 173/31, 173/34 อาคืารเอเซียเซ็น
เตอร์ ชัี�น 25 ถ้นนสาที่รใต้ แขวงทุ่ี่งมีหิาเมีฆ
เขตสาที่ร กรุงเที่พฯ 10120
เว็็บไซต์์: https://www.mhi.com/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd.
ติ์ดต์�อ: ryo.takubo.pv@mhi.com
(Takubo) 
amorn.ananthanandorn.th@mhi.com 
(Amorn)

จุุดเด่นข้องเริา

Mitsubishi Heavy Industries กำาลัิง
ดำาเนินงานเพื�อกำาหินด “ประเภัที่ธุีรกิจทีี่�
คืาดว่าจะมีีการเติบโตสูง” เป็นหินึ�งใน
เป้าหิมีายของแผนการบริหิารงานระยะ
กลิาง 3 ปี ตั�งแต่ปีงบประมีาณ พ.ศ.  
2564-2566 โดยหินึ�งใน “ปรเภัที่ธุีรกิจ” 
คืือ การเปลีิ�ยนผ่านพลัิงงาน ซึ�งก็คืือการ 
ใช้ีประโยชีน์จากไฮโดรเจนแลิะแอมีโมีเนีย  
แลิะการส่งเสริมีเที่คืโนโลิยีลิดคืาร์บอน  
เช่ีน CCUS เป็นต้น

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
เราเป็นผู้นำาในอุตสาหิกรรมี โดยมีีส่วนแบ่งสูงสุดในตลิาดโลิกเรื�องการดักจับก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์
จากก๊าซไอเสีย ดังเห็ินได้จากการก่อสร้างโรงงานดับจับ CO2 ทีี่� ใหิญ่ี่ทีี่� สุดในโลิกในสหิรัฐอเมีริกา
นอกจากนี�  เมืี�อเดือนมีีนาคืมี พ.ศ. 2563 ได้รับออเดอร์อุปกรณ์รุ่น JAC ทีี่� ใช้ี ไฮโดรเจนเป็นเชืี�อเพลิิง 
ระดับ 840,000 กิโลิวัตต์ สำ าหิรับโรงไฟิฟ้ิา Intermountain Electric Power (IPA) ซึ�งเป็นโคืรงการ
ผลิิตไฟิฟ้ิา GTCC โดยใช้ีไฮโดรเจนทีี่� ได้จากพลัิงงานหิมุีนเวียนในรัฐยูที่าห์ิ สหิรัฐอเมีริกา ส่งมีอบ
อุปกรณ์ผลิิตไฟิฟ้ิา GTCC ทีี่� ใช้ี JAC M501 สองเคืรื�องเป็นอุปกรณ์หิลัิก ใช้ีเที่คืโนโลิยีกังหัินก๊าซ
ขนาดใหิญ่ี่ทีี่� ใช้ี ไฮโดรเจนเป็นเชืี�อเพลิิง ซึ�งถู้กนำามีาใช้ีจริงโดย Mitsubishi Heavy Industries ในปี 
พ.ศ. 2568 จะเริ�มีใช้ีงานด้วยอัตราส่วนการเผาไหิม้ีร่วมีกับไฮโดรเจนทีี่�  30% แลิะตั�งเป้าใช้ีงานด้วย
ไฮโดรเจน 100% ภัายในปี พ.ศ. 2588

เทีคิโนโลยีทีี�สีนับสีนุนการีเป็ลี�ยนผ่านพลังงาน
เทีคิโนโลยีการีดัูกจัับและกักเก็บคิาร์ีบอน

รีะบบผลิตไฟีฟ้ีาจัากไฮโดูรีเจัน/แอมีโมีเนีย
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เทีคิโนโลยีทีี�สีนับสีนุนการีเป็ลี�ยนผ่านพลังงาน
เทีคิโนโลยีการีดัูกจัับและกักเก็บคิาร์ีบอน, 
รีะบบผลิตไฟีฟ้ีาจัากไฮโดูรีเจัน/แอมีโมีเนีย

สิินค้้าและบริิการิ
บริษัที่ของเราพัฒนารูปแบบการเผาไหิม้ีไฮโดรเจนในหิม้ีอไอนำ�าแบบไหิลิผ่านที่างเดียว (Once 
Through Boiler) ซึ�งเป็นหิม้ีอไอนำ�าทีี่� มีีประสิที่ธิีภัาพสูงแลิะเป็นแหิล่ิงคืวามีร้อนทีี่� นิยมีใช้ีกันแพร่หิลิาย
เราได้เริ�มีจำาหิน่ายผลิิตภััณฑ์์นี� ในเดือนมีกราคืมี พ.ศ. 2560 แลิะถื้อเป็นหิม้ีอไอนำ�ารุ่นแรกในประเที่ศ
ญีี่�ปุ� นทีี่�สามีารถ้เผาไหิม้ี ไฮโดรเจนได้ 100% (*อ้างอิงจากผลิการที่ดลิองภัายในบริษัที่) ที่างบริษัที่
ผลิิตชิี�นส่วนทีี่� ต้องสัมีผัสไฮโดรเจนด้วยโคืรงสร้างกันระเบิดเพื�อป้องกันการติดไฟิในกรณีทีี่� ก๊าซรั�ว
ไหิลิแลิะเลืิอกใช้ี โซลิินอยด์วาล์ิวทีี่� ป้องกันการระเบิดของไฮโดรเจนเช่ีนกัน (สเปคืเทีี่ยบเท่ี่า d3aG4 
หิรือสูงกว่า) นอกจากนี�ที่างบริษัที่ยังเลืิอกใช้ีอุปกรณ์กันไฟิย้อนกลัิบ (Flashback Arrestor) ทีี่� มีี 
โคืรงสร้างแบบลิอนลูิกฟูิกซึ�งมีีคุืณสมีบัติในการดับไฟิได้ดี เนื�องจากไฮโดรเจนมีีค่ืาคืวามีเร็วของ
เปลิวไฟิ (Burning Velocity) สูงเป็นพิเศษ

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
มีีข้อมูีลิรายงานว่า หิม้ีอไอนำ�าทีี่� ถู้กนำาไปใช้ีงานอย่างแพร่หิลิายในแวดวงอุตสาหิกรรมีปล่ิอยก๊าซ
คืาร์บอนไดออกไซต์ประมีาณ 6% ของปริมีาณทัี่�งหิมีดในประเที่ศญีี่�ปุ� น ปริมีาณคืาร์บอนฟุิตพริ�นท์ี่
ที่างตรง (Direct Emissions) อยู่ทีี่�  1,138 ล้ิานตันโดยประมีาณ (ข้อมูีลิปี 2018) สำ าหิรับปริมีาณ
การปล่ิอยก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์ต่อไอนำ�า 1 ตัน (ใช้ีนำ�า 0.7 MPa, 20°C) ถ้้าใช้ีวิธีีเผาไหิม้ีถ่้านหิิน  
จะเกิดก๊าซประมีาณ 355 kg- CO₂, ใช้ีนำ�ามัีนเตาเกรด A เกิดก๊าซประมีาณ 243kg - CO₂, ใช้ีก๊าซ
ธีรรมีชีาติ เกิดก๊าซประมีาณ 161kg - CO₂ ในขณะทีี่�ผลิิตภััณฑ์์หิม้ีอไอนำ�าไฮโดรเจนของเราไม่ีก่อให้ิ
เกิดก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์ระหิว่างเผาไหิม้ี เนื�องจาก เคืรื�องจะผลิิตเฉพาะนำ�าเท่ี่านั�น ถื้อเป็น 
หินึ�งในตัวเลืิอกเพื�อมุ่ีงสู่เป้าหิมีายของเรื�อง Carbon Neutral

ข้้อมููลบริิษััท

ช่ื่�อบริิษััท: Miura Industries (Thailand) 
Co., Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุตสาหิกรรมีการผลิิต
เคืรื�องจักรแลิะอุปกรณ์ทัี่�วไป
ท่�อยูู่� : 84/2 หิมู่ี 9 ตำาบลิบางวัว
อำาเภัอบางปะกง จังหิวัดฉะเชิีงเที่รา 24130
เว็็บไซต์์: https://www.miuraz.co.jp/en
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: Miura Co., Ltd.
ติ์ดต์�อ: miura-thai@miuraz.com

จุุดเด่นข้องเริา

ในประเที่ศญีี่�ปุ� น หิม้ีอไอนำ�าแบบไหิลิผ่านที่าง
เดียว (Once Through Boiler) ถู้กนำามีาใช้ี
งานถึ้ง 77% เมืี�อคืำานวณจากปริมีาณการ
ระเหิย บริษัที่ มิีอุระ อินดัสที่รีส์ จำากัด ของ
เราคืือบริษัที่ชัี�นนำาซึ�งคืรองส่วนแบ่งที่าง
การตลิาดของหิม้ีอไอนำ�าแบบไหิลิผ่านที่าง
เดียวประมีาณ 60% ในประเที่ศไที่ย เรามีี
บริษัที่ลูิกภัายใต้ชืี�อบริษัที่ มิีอุระ อินดัสที่รีส์
(ประเที่ศไที่ย) จำากัด จึงพร้อมีให้ิบริการ
ซ่อมีบำารุง ผลิิตเคืมีีภััณฑ์์ แลิะวิเคืราะห์ิ
สภัาพนำ�าโดยทีี่มีงานของบริษัที่ผู้ผลิิตเอง
ศูนย์ซ่อมีบำารุงกระจายอยู่ 5 แห่ิงทัี่�วประเที่ศ  
(ฉะเชิีงเที่รา กรุงเที่พ ระยอง อยุธียา 
สุราษฎร์ธีานี) แลิะมีีประสบการณ์
ในการติดตั�งหิม้ีอไอนำ�ากว่า 1,200 เคืรื�อง
ในประเที่ศไที่ย

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
ปัจจุบัน ได้จำาหิน่ายผลิิตภััณฑ์์ ไปยังโรงงานทีี่� ได้ก๊าซไฮโดรเจนเป็น by-product จากกระบวนการ
ผลิิตเท่ี่านั�น เนื�องจากปัญี่หิาเรื�องราคืาไฮโดรเจนแลิะซัพพลิายเชีน อย่างไรก็ตามี หิลัิงจากทีี่� จัดส่ง
หิม้ีอไอนำ�าเคืรื�องแรกให้ิกับบริษัที่ โอคืายามีะ เคืมีีคือลิ จำากัด ที่างบริษัที่ก็ได้จำาหิน่ายเคืรื�องนี� ไป
มีากกว่า 10 โรงงานทัี่�วประเที่ศญีี่�ปุ� น ผลิิตภััณฑ์์ ได้รับรางวัลิ “New Energy Award” ในปี  พ.ศ. 2560, 
“รางวัลิประธีานสมีาคืมีผู้ผลิิตเคืรื�องจักรแห่ิงประเที่ศญีี่�ปุ� น” ในงานประกาศเกียรติคุืณยกย่อง
อุปกรณ์ประหิยัดพลัิงงานยอดเยี�ยมีประจำาปี พ.ศ. 2563, ได้รับการรับรอง L2-Tech จากกระที่รวง
สิ�งแวดล้ิอมี แลิะเป็นหิม้ีอไอนำ�าไฮโดรเจนรุ่นแรกทีี่� ได้รับการรับรองจากกรุงโตเกียวว่าเป็นอุปกรณ์
ปล่ิอยค่ืา NOx ตำ�า (SI-2000AS-H2A, NOx=ตำ�ากว่า 50ppm at 0% O2)
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สีารีเร่ีงตกตะกอนพอลิเมีอร์ี ทีี�ช่วัยสีร้ีางสัีงคิมีแห่ิงการีหิมุีนเวีัยนทีรัีพยากรี
ARONFLOC ซีรีีส์ี C และ ซีรีีส์ี E

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
เราเคืยจำาหิน่ายไปยังประเที่ศในเอเชีียตะวันออกเฉียงใต้แลิะจีน (ผ่านตัวแที่นจำาหิน่าย) การขจัดสาร
แขวนลิอยทีี่� เป็นของแข็งระหิว่างการบำาบัดนำ�าเสียจะช่ีวยลิดภัาระทีี่� มีีต่อสภัาพแวดล้ิอมีที่างนำ�าได้  
แลิะเนื�องจากสามีารถ้ลิดอัตราคืวามีชืี�นในตะกอนแห้ิงได้ จึงที่ำาให้ิอบแห้ิงได้อย่างมีีประสิที่ธิีภัาพ  
แลิะสามีารถ้ใช้ีเป็นเชืี�อเพลิิงเสริมีสำาหิรับหิม้ีอไอนำ�า วัตถุ้ดิบสำาหิรับปูนซีเมีนต์ แลิะยังใช้ีที่ำาปุ� ยได้ด้วย 
จากตัวอย่างการใช้ีสารเร่งตกตะกอนพอลิิเมีอร์ ในการบำาบัดนำ�าเสียจากปศุสัตว์ เราสามีารถ้เปลีิ�ยน
กากตะกอนแห้ิงหิลัิงแยกของแข็งของเหิลิวออกจากกันให้ิเป็นปุ� ยหิมัีกได้ โดยการหิมัีก แลิะนำาไปใช้ีเป็น
ปุ� ยสำาหิรับทีี่�ดินเกษตรกรรมีได้ เมืี�อนำาพืชีผลิทีี่�เพาะปลูิกบนทีี่�ดินนั�นมีาใช้ีเป็นอาหิารสัตว์ เท่ี่ากับเรากำาลัิง 
ที่ำาโมีเดลิปศุสัตว์แบบหิมุีนเวียนอยู่นั�นเอง สำ าหิรับผลิิตภััณฑ์์ทีี่� ก่อให้ิเกิดนำ�าเสียอินที่รีย์ก็มีีคืวามีเป็นไป
ได้ทีี่�จะนำามีาใช้ีประโยชีน์ ในรูปแบบเดียวกัน

สิินค้้าและบริิการิ
สารเคืมีีทีี่� ใช้ีเป็นสารเร่งตกตะกอนแลิะสารทีี่� ดูดนำ�าสำ าหิรับนำ�าเสียจากอุตสาหิกรรมีต่างๆ เช่ีน นำ�าทิี่�ง 
นำ�าเสียจากโรงงานกระดาษ โรงงานเคืมีี แลิะอุตสาหิกรรมีปศุสัตว์ ฯลิฯ สารเร่งตกตะกอนพอลิิเมีอร์ 
เป็นสารทีี่�ช่ีวยแยกของแข็งกับของเหิลิวในนำ�าเสียออกจากกัน โดยการรวมีตะกอน อัดให้ิแน่นแลิะรีดนำ�าออก 
ซึ�งการเลืิอกเกรดทีี่� เหิมีาะสมีกับคุืณสมีบัติของนำ�าทิี่�งแลิะการเติมีลิงไปในปริมีาณทีี่�เหิมีาะสมี จะช่ีวย
ลิดปริมีาณกากตะกอนได้อย่างมีีประสิที่ธิีภัาพ ทัี่�งยังสามีารถ้ปรับตะกอนแห้ิงให้ิมีีคืวามีชืี�นตำ�าได้ด้วย 
เราจะคัืดเลืิอกแลิะนำาเสนอสารเร่งตกตะกอนพอลิิเมีอร์ทีี่�เหิมีาะสมี ซึ�งไม่ีใช่ีแค่ืจากผลิิตภััณฑ์์แบรนด์
เดียว แต่จากกลุ่ิมีผลิิตภััณฑ์์แบรนด์ผสมีด้วย โดยขึ�นอยู่กับคุืณสมีบัติของกากตะกอนอินที่รีย์

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
ในประเที่ศญีี่�ปุ� น มีีการเติมีสารเร่งตกตะกอนพอลิิเมีอร์ทีี่� เหิมีาะสมีของ MT AquaPolymer ในนำ�าเสีย
จากปศุสัตว์เพื�อให้ิดูดนำ�าออกจากกากตะกอน จากนั�นสามีารถ้นำากากตะกอนแห้ิงมีาที่ำาเป็นปุ� ยหิมัีกได้
ด้วยการหิมัีกแบบใช้ีออกซิเจน จึงมีีส่วนช่ีวยส่งเสริมีสังคืมีแห่ิงการหิมุีนเวียนที่รัพยากร นอกจากนี�  
ในการบำาบัดนำ�าเสียจากปศุสัตว์แลิะอื�นๆ หิากปล่ิอยให้ินำ�าเสียถู้กพักไว้ในบ่อแลิะรอตกตะกอนตามี
ธีรรมีชีาติ จะเกิดการปล่ิอยก๊าซเรือนกระจก (GHG) เช่ีน ก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์ทีี่� มีีอยู่ในนำ�าเสีย
หิรือการระเหิยของนำ�า หิรือก๊าซมีีเที่นทีี่� เกิดจากสภัาวะไร้อากาศ เป็นต้น ในที่างกลัิบกัน จากตัวอย่าง
การใช้ีสารเร่งตกตะกอนพอลิิเมีอร์ ในการบำาบัดนำ�าเสียจากปศุสัตว์ การใช้ีสารเร่งตกตะกอนพอลิิเมี
อร์ทีี่�เหิมีาะสมีแยกของแข็งของเหิลิวออกจากกัน จะช่ีวยลิดเวลิาขังตัวในนำ�าเสียได้ แลิะก๊าซ GHG ทีี่�ถู้ก
ปล่ิอยออกมีาระหิว่างนั�นก็จะลิดลิง

ข้้อมููลบริิษััท

ช่ื่�อบริิษััท: MT AquaPolymer, Inc.
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุตสาหิกรรมีการผลิิตเคืมีี ยา 
ปิโตรเคืมีี แลิะผลิิตภััณฑ์์ถ่้านหิิน
ท่�อยูู่� : 2-6-2 อาคืารอุเอโนะ ชัี�น 3 คืะจิโชีว 
เขตชิีโยดะ โตเกียว 101-0044 
เว็็บไซต์์: http://mtaqua.co.jp/eng/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: เหิมืีอนทีี่�ระบุข้างต้น
ติ์ดต์�อ: ken.takeda@mtaqua.co.jp  
(Takeda)

MT AquaPolymer, Inc. เป็นบริษัที่ร่วมีทุี่น
ระหิว่าง Toagosei Co., Ltd. กับ Mitsui 
Chemicals, Inc. เราผสานรวมีเที่คืโนโลิยี
การผลิิตพอลิิเมีอร์ทีี่� เน้นสารเร่งตกตะกอน
พอลิิเมีอร์ซึ�งเป็นสารเคืมีีบำาบัดนำ�าเสีย แลิะ
บริการด้านเที่คืนิคืเพื�อการบำาบัดนำ�าเสียทีี่�
แต่ลิะบริษัที่สั�งสมีมีา เพื�อนำาเสนอผลิิตภััณฑ์์
คุืณภัาพสูงแลิะโซลูิชัีนทีี่� เหิมีาะสมีทีี่� สุด แลิะมีี
เป้าหิมีายทีี่�จะปรับปรุงสภัาพแวดล้ิอมีที่างนำ�า
อย่างยั�งยืน

The dewatering machine condition used Polymer flocculant of MTAP
~wastewater of food plant in ASEAN country~

This dewatering machine was used polymer flocculant of MTAquaPolymer.
The load of dewatering process increased three times as the case of using
domestic polymer flocculant.

จุดเด�นข้องเริา

MT AquaPolymer, Inc.
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ผลิตภััณฑ์์เพื�อสัีงคิมีทีี�ยั�งยืน

สิินค้้าและบริิการิ
ตัวเก็บประจุลิิเธีียมีไอออน (LIC) พร้อมีโคืรงสร้างแบบไฮบริด ใช้ีถ่้านกัมีมัีนต์แบบเดียวกับตัวเก็บ
ประจุไฟิฟ้ิาสองชัี�นสำ าหิรับขั�วบวก แลิะใช้ีคืาร์บอนชีนิดเดียวกับแบตเตอรี�ลิิเธีียมีไอออนสำาหิรับขั�วลิบ 
การประยุกต์ ใช้ีเที่คืโนโลิยี Pre-Dope ก่อให้ิเกิดประสิที่ธิีภัาพการที่ำางานในระดับสูงเนื�องจากรวมี
ข้อดีของทัี่�งสองรูปแบบไว้ด้วยกัน เมืี�อเปรียบเทีี่ยบกับ EDLC จะมีีคืวามีหินาแน่นของพลัิงงานสูงกว่า 
(สามีารถ้จ่ายไฟิฟ้ิาทีี่� มีีกระแสสูง) แลิะมีีเอาต์พุตทีี่� สูงกว่าแบตเตอรี�ลิิเธีียมีไอออน นอกจากนี�  ยังมีี
คุืณสมีบัติต่างๆ เช่ีน คืวามีปลิอดภััยสูง มีีคืวามีที่นที่านในการชีาร์จแลิะดิสชีาร์จ มีีลัิกษณะการคืาย
ประจุเองทีี่� ดี แลิะมีีช่ีวงอุณหิภูัมิีการที่ำางานกว้าง

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
ตัวเก็บประจุลิิเธีียมีไอออนของเราช่ีวยปรับปรุงประสิที่ธิีภัาพการใช้ีพลัิงงาน โดยใช้ีพลัิงงาน
หิมุีนเวียนแลิะลิดการใช้ีพลัิงงานของระบบทัี่�งหิมีดผ่านตัวซัพพอร์ตเมืี�อมีีการใช้ีพลัิงงานในระดับสูง 
เรามุ่ีงมัี�นเพื�อสร้างสังคืมีทีี่� ยั�งยืนแลิะพร้อมีจัดหิาโซลูิชัี�นด้านพลัิงงานทีี่�ตอบสนองคืวามีต้องการทีี่�
หิลิากหิลิายของลูิกค้ืา

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
ตัวเก็บประจุแบบลิิเธีียมีไอออนสามีารถ้ชีาร์จแลิะดิสชีาร์จทีี่�กระแสสูงได้ นอกจากนี�  ยังมีีคุืณสมีบัติทีี่�
ยอดเยี�ยมีเรื�องอัตราการอัดประจุแลิะคืายประจุซำ�า คืวามีถี้� ในการคืายประจุเองตำ�า ช่ีวงอุณหิภูัมิีการ
ที่ำางานกว้าง แลิะมีีคืวามีปลิอดภััยในระดับสูง
 ตัวอย่างการใช้ีงานทัี่�วไป
 • เคืรื�องสำารองไฟิฉุกเฉิน [ขนาดเล็ิกกว่า EDLC ทัี่�วไป]
 • แหิล่ิงจ่ายไฟิเสริมีสำาหิรับเซลิล์ิเชืี�อเพลิิง [ยืดอายุการใช้ีงานของสแต็คืเซลิล์ิเชืี�อเพลิิงโดยลิดคืวามี
ผันผวนของโหิลิด แลิะเพิ�มีมูีลิค่ืาผลิิตภััณฑ์์ด้วย output assist]
 • แหิล่ิงจ่ายไฟิสำาหิรับอุปกรณ์ขนส่ง เช่ีน AGV [ประหิยัดเวลิาในการชีาร์จแลิะปรับปรุงอัตราการ
ที่ำางานผ่านการชีาร์จทีี่�รวดเร็ว]
 • แหิล่ิงจ่ายไฟิเสริมีสำาหิรับรถ้ยนต์ ฯลิฯ [จ่ายไฟิแม้ีมีีอุณหิภูัมิีตำ�า รองรับแหิล่ิงจ่ายไฟิคู่ืสำ าหิรับการ
ที่ำางานอัตโนมัีติ]
 • รถ้รางแบบไร้สาย [คุืณสมีบัติในการชีาร์จอย่างรวดเร็วที่ำาให้ิตัวรถ้สามีารถ้ชีาร์จไฟิระหิว่างหิยุด
จอดทีี่�สถ้านีได้ ง่ายต่อการบำารุงรักษาเมืี�ออยู่ในสภัาพไร้สาย]

ข้้อมููลบริิษััท

จุดเด�นข้องเริา

ตัวัเก็บป็รีะจุัลิเธีียมีไอออน

ช่ื่�อบริิษััท: Musashi Asia Co.,Ltd. 
(Musashi Energy Solutions Co., Ltd.)
ปริะเภทธุุริกิิจ: ผลิิต
ท่�อยูู่� : 8565 นิชิีอิเดะ โออิซูมิีโจ โฮคูืโตชิี 
จังหิวัดยามีานาชิี
เว็็บไซต์์: https://www.musashi.co.jp/ 
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: Musashi Seimitsu 
Industry Co., Ltd.
ติ์ดต์�อ: sales_mes@musashi.co.jp

ตัวเก็บประจุลิิเธีียมีไอออนมีีข้อได้เปรียบด้าน
อายุการใช้ีงานทีี่�ยาวนาน ไม่ีต้องบำารุงรักษา 
แลิะมีีคืวามีปลิอดภััยสูง ปัจจุบัน นิยมีใช้ีใน
อุปกรณ์สำารองไฟิฉุกเฉินแลิะระบบฟ้ิ� นฟูิ
พลัิงงานสำาหิรับการขนส่งที่างรถ้ไฟิทัี่�งใน
ญีี่� ปุ� นแลิะต่างประเที่ศ ในอนาคืต คืาดว่าการ
พัฒนาเที่คืโนโลิยีจะช่ีวยเพิ�มีขนาดคืวามีจุ 
ส่งผลิให้ิเกิดการสร้างตลิาดใหิม่ีจนกลิายเป็น
หินึ�งในอุปกรณ์หิลัิกของสังคืมีพลัิงงานไฟิฟ้ิา 
บริษัที่ Musashi Energy Solutions จะเร่ง
พัฒนาธุีรกิจโซลูิชัี�นด้านพลัิงงานอย่างต่อ
เนื�องเพื�อเป็นส่วนหินึ�งในการสร้างสังคืมีทีี่�
ยั�งยืน
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พลาสีติกเพื�อสิี�งแวัดูล้อมีแม้ีจัะผ่านกรีะบวันการีเผาไหิม้ี

สิินค้้าและบริิการิ
การเพิ�มี green nano (functional masterbatch) ลิงในพลิาสติกธีรรมีดาเพียงเล็ิกน้อย ก็สามีารถ้
ลิดปริมีาณการปล่ิอย CO₂ ในขณะเผาไหิม้ีได้จำานวนมีาก โดยยังคืงคุืณสมีบัติดั�งเดิมีของพลิาสติก
เอาไว้ซึ�งมีาสเตอร์แบที่ช์ีสำาหิรับการใช้ีงานทีี่�หิลิากหิลิายนี�ประกอบด้วยตัวเร่งปฏิิกิริยาคืาร์บอน เมืี�อ
นำาไปผสมีกับวัตถุ้ดิบสำาหิรับขึ�นรูปพลิาสติกในปริมีาณพอเหิมีาะ ตัวเร่งปฏิิกิริยาจะกระจายตัว 
ในเนื�อพลิาสติกอย่างเหิมีาะสมี การแตกตัวในเนื�อพลิาสติกของตัวเร่งปฏิิกิริยาคืาร์บอนนี� ช่ีวยให้ิ
ปฏิิกิริยาเคืมีีมีีประสิที่ธิีภัาพยิ�งขึ�น ดังนั�นเพียงเติมีลิงไปเพียงเล็ิกน้อยก็สามีารถ้ผลิิตพลิาสติกเพื�อ 
สิ�งแวดล้ิอมีทีี่�ลิดปริมีาณคืาร์บอนได้อย่างชัีดเจน

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
สินค้ืาประเภัที่ฉีดขึ�นรูป เช่ีน ไม้ีแขวนเสื� อ ตะขอ ถ้้วย ช้ีอน ส้อมี ขวด PET ถั้ง ขวดสเปรย์ ฯลิฯ 
สินค้ืาประเภัที่ฟิิล์ิมี เช่ีน ถุ้งพลิาสติก ถุ้งขยะ วัสดุบรรจุภััณฑ์์ ร่มีพลิาสติก ฯลิฯ  
สินค้ืาประเภัที่ Nonwoven เช่ีน หิน้ากากอนามัีย ถุ้งผ้า ฯลิฯ

ข้้อมููลบริิษััท

จุดเด�นข้องเริา

green nano (มีาสีเตอร์ีแบทีช์สีำาหิรัีบการีใช้งานทีี�หิลากหิลาย)

ช่ื่�อบริิษััท: Nagase (Thailand) Co., Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: บริษัที่การค้ืา, ธุีรกิจการค้ืา
ท่�อยูู่� : เลิขทีี่�  952, อาคืารรามีาแลินด์ ชัี�น 14, 
ถ้นนพระรามี 9, แขวงสุริยวงศ์, เขตบางรัก, 
กรุงเที่พมีหิานคืร 10500
เว็็บไซต์์: https://www.nagase.co.th/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: NAGASE & Co., Ltd.
ติ์ดต์�อ: yoshiro.numata@nagase.co.jp 
(Numata)

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
ตัวเร่งปฏิิกิริยาคืาร์บอนที่ำาหิน้าทีี่� เร่งปฏิิกิริยาดีไฮโดรจีเนชัีน (Dehydrogenation) พร้อมีกระตุ้นให้ิ
เกิดกระบวนการคืาร์บอนไนเซชัีน (Carbonization) ซึ�งจะเกิดขึ�นเมืี�อมีีก๊าซติดไฟิในระหิว่างกระบวน 
การเผาไหิม้ี สารประกอบคืาร์ไบด์จะถู้กผลิิตขึ�นมีากกว่าปกติ ส่วนคืาร์บอนจะเกาะติดอยู่กับเถ้้าช่ีวยลิด 
ปริมีาณ CO₂ ทีี่�ถู้กปล่ิอยออกสู่ชัี�นบรรยากาศได้ นอกจากผลิิตภััณฑ์์ green nano (functional 
masterbatch) จะมีีส่วนช่ีวยภัาวะโลิกร้อนแล้ิว ยังได้รับคืวามีสนใจในฐานะโซลูิชัีนใหิม่ีสำ าหิรับ “การ
เผากำาจัดขยะอย่างเหิมีาะสมีเพื�อลิดผลิกระที่บต่อสิ�งแวดล้ิอมี” รวมีถึ้งปัญี่หิาไมีโคืรพลิาสติกทีี่�เกิด
จากการทิี่�งขยะในมีหิาสมุีที่รด้วย

 Nagase (Thailand) Co., Ltd.

บริษัที่ Nagase & Co., Ltd. เป็นบริษัที่การ
ค้ืาผู้เชีี�ยวชีาญี่ด้านเคืมีีภััณฑ์์ทีี่� มีีประวัติ
ยาวนานกว่า 180 ปี กลุ่ิมีบริษัที่ของเรา
ประกอบด้วยบริษัที่กว่า 100 แห่ิงทัี่�งใน
ประเที่ศญีี่�ปุ� นแลิะต่างประเที่ศ โดยมุ่ีงเน้นไป
ทีี่�การวิจัยพัฒนาแลิะการแปรรูปเพื�อการ
ผลิิต บริษัที่ Aitos Machinery ก่อตั�งขึ�นในปี 
2557 ดำาเนินธุีรกิจผลิิตแลิะจำาหิน่าย green 
nano ซึ�งเป็นเที่คืโนโลิยีแรกของประเที่ศ
ญีี่�ปุ� นทีี่� ช่ีวยลิด CO2 ระหิว่างการเผาไหิม้ีได้
อย่างมีีประสิที่ธิีภัาพ

เที่ค้โนโลย่่อื�นๆ ของเริา
Metal Organic Framework (MOF) เป็นวัสดุรูพรุนจากโลิหิะแลิะสารประกอบ
อินที่รีย์ มีีโคืรงสร้างแบบสามีมิีติแลิะถู้กคืวบคุืมีในระดับนาโน ช่ีวยกำาจัด แตกตัว  
แลิะกักเก็บโมีเลิกุลิของสิ�งเจือปน รวมีถึ้งที่ำาหิน้าทีี่� เป็นตัวนำาส่งผ่านไอออน  
แลิะมีีคุืณสมีบัติที่างแม่ีเหิล็ิกแลิะไฟิฟ้ิา นอกจากการประยุกต์ ใช้ีด้านพลัิงงาน 
แลิะสิ�งแวดล้ิอมี ยังต่อยอดสู่วงการอุตสาหิกรรมีได้หิลิากหิลิาย
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สีร้ีางสีรีรีค์ิพื�นทีี�สีะดูวักสีบายและเป็็นมิีตรีต่อสิี�งแวัดูล้อมี

สิินค้้าและบริิการิ
ผลิิตภััณฑ์์พัดลิมี (Transport Fan) ของเราผลิิตในประเที่ศญีี่�ปุ� นทัี่�งหิมีด ช่ีวยแก้ปัญี่หิาอากาศไม่ีถ่้ายเที่ 
แลิะเพิ�มีประสิที่ธิีภัาพในการที่ำางานของเคืรื�องปรับอากาศ นอกจากนี�  ยังช่ีวยคืวบคุืมีไม่ีให้ิเกิดการ
คืวบแน่นของไอนำ�าแลิะลิดการเกิดเชืี�อราได้อีกด้วย 
ผลิิตภััณฑ์์มีีจุดเด่นดังนี�  
(1) ใช้ีระบบ Cross Flow Fan โดยออกแบบให้ิมีีพื�นทีี่�แนวยาวประมีาณ 8 เมีตร สามีารถ้ระบายอากาศได้
อย่างมีีประสิที่ธิีภัาพในพื�นทีี่�กว้าง  
(2) การถ่้ายเที่อากาศภัายในก่อให้ิเกิดแรงเสียดสีน้อย ช่ีวยลิดการสูญี่เสียพลัิงงานแลิะจ่ายลิมีได้ไกลิ 
(3) ผลิิตภััณฑ์์ของเราไม่ีก่อให้ิเกิดเสียงรบกวน เมืี�อเปรียบเทีี่ยบกับพัดลิมีในระบบอื�นๆ เช่ีน ระบบใบพัด

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
พัดลิมีที่รงยาว (Long Fan) สามีารถ้กระจายลิมีได้อย่างมีีประสิที่ธิีภัาพกว่าเคืรื�องปรับอากาศในอดีต  
จึงช่ีวยลิดปริมีาณการใช้ีพลัิงงานลิงได้ นอกจากนี�  ผลิิตภััณฑ์์ Long Fan ไม่ีจำาเป็นต้องใช้ีท่ี่อลิมี 
จึงสามีารถ้สับเปลีิ�ยนกับพัดลิมีขนาดใหิญ่ี่รุ่นอื�นได้ทัี่นทีี่ เห็ินผลิด้านการประหิยัดไฟิอย่างชัีดเจน

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
ในประเที่ศญีี่�ปุ� น: มีีผลิงานการติดตั�งผลิิตภััณฑ์์กว่า 3,000 แห่ิงในประเที่ศญีี่�ปุ� น ไม่ีเพียงแต่ช่ีวย
ป้องกันการเกิดการคืวบแน่นซึ�งเป็นสาเหิตุของเชืี�อราเท่ี่านั�น แต่ยังช่ีวยให้ิอากาศภัายในอาคืาร
ถ่้ายเที่ รักษาอุณหิภูัมิีให้ิคืงทีี่�  แลิะช่ีวยปรับปรุงประสิที่ธิีภัาพด้านการใช้ีพลัิงงาน นอกจากนี�  ยังมีี 
การใช้ีงานในภัาคืการเกษตรเพิ�มีมีากขึ�น เช่ีน โรงเรือนเพาะปลูิก แลิะโรงงานผลิิตพืชี รวมีถึ้งการใช้ี
งานหิลัิกในลิานจอดรถ้ใต้ดิน โกดังกระจายสินค้ืา ศูนย์กระจายสินค้ืา โกดังแนวตั�ง ตลิาด ภัายใน
โรงงาน ที่างเดินใต้ดิน โรงงานที่ำาคืวามีสะอาด แลิะภัายในร้านค้ืา 

[ในต่างประเที่ศ] 
•  ในประเที่ศเวียดนามี: ติดตั�งในโรงงานผลิิตชิี�นส่วนไฟิฟ้ิาของบริษัที่สัญี่ชีาติญีี่�ปุ� นกว่า 200 เคืรื�อง 
•  ในประเที่ศฮ่องกง: ติดตั�งในลิานจอดรถ้ใต้ดินขนาด 700 คัืน

ข้้อมููลบริิษััท

ซีรีีส์ี LONG FAN

ช่ื่�อบริิษััท: NISSHINTOA IWAO INC.
ปริะเภทธุุริกิิจ: บริษัที่การค้ืา, ธุีรกิจการค้ืา
ท่�อยูู่� : 2-30-8 นินเกียวโจ, นิฮองบาชิี, จูโอ, 
โตเกียว 103-0013 (อาคืารนิชีชิีนโบอาเน็กซ์)
เว็็บไซต์์: http://www.nisshintoaiwao.
co.jp/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: เหิมืีอนทีี่�ระบุข้างต้น 
ติ์ดต์�อ: nti-shinjo@nisshinbo.co.jp

จุดเด�นข้องเริา

NISSHINTOA IWAO เป็นบริษัที่การค้ืา
ขนาดกลิาง เกิดขึ�นจากการคืวบรวมีกิจการ
ของบริษัที่ Iwao ซึ�งก่อตั�งในปี พ.ศ. 2444 
กับบริษัที่ Toa Jitsugyo ซึ�งก่อตั�งในปี พ.ศ. 
2483 เมืี�อเดือนตุลิาคืมีปี พ.ศ. 2559 แลิะ
ดำารงสถ้านะเป็นบริษัที่ลูิกของ Nisshinbo 
Holdings ที่างบริษัที่จัดจำาหิน่ายผลิิตภััณฑ์์
หิลิากหิลิาย เช่ีน อาหิาร (แป้งสาลีิ นำ�ามัีน 
อาหิารที่ะเลิแปรรูป เนื�อสัตว์แปรรูป ฯลิฯ)  
สิ�งที่อ (สิ�งที่อทัี่�วไป ชุีดกีฬา เสื�อผ้าเด็ก ฯลิฯ) 
วัสดุอุตสาหิกรรมี (ผลิิตภััณฑ์์ ทีี่�เกี�ยวข้องกับทีี่�
อยู่อาศัย อุปกรณ์เคืรื�องจักรแลิะชิี�นส่วน 
Long Fan ฯลิฯ) สำ าหิรับกิจการในต่าง
ประเที่ศ ที่างบริษัที่มีีสาขาในเซี�ยงไฮ้ แลิะ
กำาลัิงขยายธุีรกิจสู่ภูัมิีภัาคืเอเชีียตะวันออก 
เฉียงใต้ นอกจากสำานักงานในประเที่ศไที่ย 
ที่างบริษัที่ยังมีีประสบการณ์การที่ำาธุีรกิจใน
ประเที่ศลิาว แลิะทุ่ี่มีเที่กำาลัิงเพื�อขยายธุีรกิจ
สู่เอเชีียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

Laminar air flow

Low noise

Longer reach

Easy installation

Long Fan (Draft fan, Air transport fan, Air Curten) Rich achievement
Application-specified product lineup

Attentive service
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แนวัคิิดูเมืีองอัจัฉริียะ (smart city) ทีี�เน้นอุป็กรีณ์ให้ิแสีงสีว่ัางโดูยใช้ IoT

สิินค้้าและบริิการิ
ไฟิถ้นนประหิยัดพลัิงงาน ทีี่� ใช้ีพลัิงงานอย่างมีีประสิที่ธิีภัาพ 
เมืี�อเทีี่ยบกับไฟิถ้นนทัี่�วไปแลิะไฟิถ้นน LED อีกทัี่�งยังมีีคืวามี
เสถี้ยรระดับสูง จึงสามีารถ้ส่องสว่างไปยังถ้นนได้อย่าง
สมีำ�าเสมีอ แลิะยังสามีารถ้คืวบคุืมีแบบระบบรวมีศูนย์ รวมีไปถึ้ง
สามีารถ้ติดตั�งเซ็นเซอร์ด้วยเคืรือข่ายทีี่� ไม่ีเหิมืีอนใคืร ที่ำาให้ิ
สามีารถ้ผสานเข้ากับฟัิงก์ชัีนทีี่�เกี�ยวข้องกับชีีวิตคืนในเมืีอง แลิะ
เฝ้าระวังคืวามีปลิอดภััยให้ิคืนในเมืีองได้อีกด้วย รวมีถึ้งฟัิงก์ชัีน
ในการประหิยัดไฟิในเวลิากลิางคืืน ทีี่�มัีกเปิดไฟิสว่างตลิอดทัี่�ง
คืืน ผลิิตภััณฑ์์นี�จะช่ีวยให้ิประหิยัดไฟิได้อย่างมีาก

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
ไฟิถ้นนอัจฉริยะใช้ีระบบเคืรือข่ายไร้สาย สามีารถ้ปรับแสงได้หิลิายระดับตามีสภัาพการสัญี่จรของ
ผู้คืน เช่ีน ปรับลิดคืวามีสว่างลิงโดยทีี่� ยังคืงมีีคืวามีปลิอดภััยอยู่ ในช่ีวงเวลิาทีี่� มีีปริมีาณการสัญี่จร
น้อย เช่ีน ช่ีวงกลิางดึก ฯลิฯ จะช่ีวยลิดการสูญี่เสียพลัิงงานได้มีากถึ้ง 80% แลิะมีีส่วนช่ีวยลิดการ
ปล่ิอยก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี�  การเชืี�อมีต่อเซ็นเซอร์วัดสภัาพแวดล้ิอมีทีี่�สามีารถ้วัด
อุณหิภูัมิี คืวามีชืี�น ฯลิฯ ได้พร้อมีกัน 8 รายการ แลิะมีาตรวัดระดับนำ�า ฯลิฯ ยังเป็นประโยชีน์ต่อการ
ป้องกันแลิะบรรเที่าสาธีารณภััยอีกด้วย อุปกรณ์ทีี่� ให้ิแสงสว่าง ทีี่� ช่ีวยประหิยัดพลัิงงาน เพิ�มีคืวามี
สะดวกสบายให้ิกับชีีวิตในเมืีอง แลิะยกระดับคืวามีปลิอดภััยอีกด้วย

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
ในประเที่ศไที่ย เราร่วมีวิจัยเรื�อง AI City กับมีหิาวิที่ยาลัิยธีรรมีศาสตร์แลิะดำาเนินการติดตั�งทัี่�งหิมีด 
167 เคืรื�อง นอกจากนี�  ยังมีีแผนคืวามีร่วมีมืีอในการพัฒนาเมืีองแห่ิงอนาคืตร่วมีกันอีกด้วย 
ในประเที่ศกัมีพูชีา เราดำาเนินการโคืรงการ JCM โดยได้รับการสนับสนุนจากกระที่รวงสิ�งแวดล้ิอมี
ของญีี่�ปุ� น มีีการติดตั�งทัี่�งหิมีด 5,672 เคืรื�อง คืาดว่าจะช่ีวยประหิยัดพลัิงงานได้ถึ้ง 60-70% แลิะลิด
คืาร์บอนไดออกไซด์ ได้กว่า 559 ตันต่อปี 
สำาหิรับตัวอย่างเกี�ยวกับเซนเซอร์เพื�อสิ�งแวดล้ิอมี ปัจจุบัน เราร่วมีมืีอกับ Japan Weather  
Association (JWA) โดยใช้ี Smart Lighting Data ในการที่ดลิองเพื�อเพิ�มีคืวามีแม่ีนยำาการ
พยากรณ์ปริมีาณรังสีดวงอาทิี่ตย์แลิะอยู่ระหิว่างการที่ดสอบ โดยติดตั�งเซนเซอร์ ในตำาแหิน่งใกล้ิกัน
อย่างหินาแน่นเป็นโคืรงข่ายเพื�อวัดปริมีาณรังสีดวงอาทิี่ตย์แลิะแสงสว่างเพื�อนำามีาคืำานวณปริมีาณ
การผลิิตไฟิฟ้ิาจากรังสีดวงอาทิี่ตย์

ข้้อมููลบริิษััท

จุดเด�นข้องเริา

ไฟีถ้นน LED ยุคิใหิม่ี สีามีารีถ้เพิ�มีอุป็กรีณ์เสีริีมีฟัีงก์ชันไดู้หิลากหิลาย

ช่ื่�อบริิษััท: NMB-Minebea Thai Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุตสาหิกรรมีการผลิิต
อุปกรณ์เคืรื�องจักรไฟิฟ้ิาแลิะอิเล็ิกที่รอนิกส์
ท่�อยูู่� : ชัี�น 19 อาคืารเวฟิเพลิส เลิขทีี่�  55
ถ้นนวิที่ยุ แขวงลุิมีพินี เขตปทุี่มีวัน กรุงเที่พฯ 
10330
เว็็บไซต์์: https://www.minebeamitsumi.
com/english/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: MinebeaMitsumi, Inc.
ติ์ดต์�อ: ykobayashi@minebea.co.th
Tel : +66(0)2253-4897 EXT. 210
H/P : +66(0)6-1415-3560
(Kobayashi)

กลุ่ิมีบริษัที่ MinebeaMitsumi มีีผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์หิลิากหิลิายตั�งแต่ชิี�นส่วน
เคืรื�องจักรทีี่� มีีคืวามีเทีี่�ยงตรงสูง เช่ีน ตลัิบ
ลูิกป้น ไปจนถึ้งอุปกรณ์อิเล็ิกที่รอนิกส์
ปัจจุบัน เรามีีฐานการผลิิต 93 แห่ิงใน 22 
ประเที่ศทัี่�วโลิกโดยประเที่ศไที่ยเป็ นฐานการ
ผลิิตทีี่� มีียอดผลิิตสูงสุด เรากำาลัิงพัฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ทีี่� เป็นมิีตรต่อสิ�งแวดล้ิอมีโดย
อาศัยเที่คืโนโลิยีขั�นสูงแลิะคุืณภัาพระดับสูง 
ของเราด้วย
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หินังเทีียมีจัากพืชเจ้ัาแรีกของเอเชีย

สิินค้้าและบริิการิ
หินัง PEEL Lab ที่ำามีาจากพืชี (ใบสับปะรด มีะพร้าว ไม้ีไผ่) โดยผ่านกระบวนการอัพไซเคิืลิหินังสับปะรด 
ที่ำาจากใบสับปะรด 40% ผสมีเรซิน 30% แลิะ r-PET อีก 30% ผลิิตภััณฑ์์หินังนี� มีีราคืาถู้ก นำ�าหินักเบา 
กันนำ�า แลิะที่นที่าน สามีารถ้นำาไปใช้ีกับอุปกรณ์ตกแต่งภัายในรถ้ยนต์ เฟิอร์นิเจอร์ แลิะสินค้ืาแฟิชัี�นได้ 
ถื้อเป็นวัสดุแลิะเที่คืโนโลิยีทีี่� เป็นมิีตรต่อสิ�งแวดล้ิอมี

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
อุตสาหิกรรมีเคืรื�องหินังต้องเผชิีญี่กับคืวามีท้ี่าที่ายมีากมีาย ในแต่ลิะปีเราต้องเสียสลิะชีีวิตสัตว์
มีากกว่า 50 ล้ิานตัวเพื�อใช้ีผลิิตเคืรื�องหินัง แต่หินังประมีาณ 80% กลัิบถู้กกำาจัดทิี่�ง นอกจากนี� ในแต่ลิะปี 
ยังมีีการใช้ีนำ�า 83 พันล้ิานแกลิลิอนในขั�นตอนการแปรรูปหินัง ซึ�งส่วนใหิญ่ี่ไม่ีผ่านขั�นตอนการบำาบัดนำ�า
เสีย อย่างไรก็ตามี ผลิิตภััณฑ์์แลิะเที่คืโนโลิยีของ PEEL Lab เป็นมิีตรต่อสิ�งแวดล้ิอมีอย่างยิ�ง มีีส่วนช่ีวยใน
การคืวบคุืมีภัาวะโลิกร้อน ลิดปริมีาณขยะอาหิาร แลิะหิลีิกเลีิ�ยงการที่ารุณสัตว์ นอกจากนี�การผลิิตหินัง 
ธีรรมีดาขนาด 1 ตร.มี. โดยทัี่�วไปจะปล่ิอยก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์ 107 กก. ในขณะทีี่�หินังเทีี่ยมีของ 
PEEL Lab ปล่ิอยก๊าซเพียง 4 กก. ซึ�งปริมีาณนี� น้อยกว่าคืาร์บอนไดออกไซด์ทีี่�ปล่ิอยออกมีาจากการ
รับประที่านแฮมีเบอร์เกอร์เสียอีก

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
ที่างบริษัที่มีีประสบการณ์การจำาหิน่ายหินังเทีี่ยมีจากสับปะรดขนาด 120 มี. ในประเที่ศญีี่�ปุ� นแลิะ
ประเที่ศไที่ย แลิะร่วมีพัฒนาผลิิตภััณฑ์์ต่างๆ เช่ีน ไพนาเซลิ แผ่นปูโต๊ะ (Folio Brand) กล่ิองทิี่ชีชู่ี  
(Folio Brand) รองเท้ี่า (Locusshoe) แลิะเก้าอี�  (Modernform) หินังเทีี่ยมีจากพืชีของ PEEL Lab 
ส่งผ่านถึ้งสมีาชิีกแลิะผู้สนับสนุนมีากกว่า 6.5 ล้ิานคืน แลิะยังได้รับการรับรองอย่างเป็นที่างการ 
จากองค์ืกรพิทัี่กษ์สัตว์ระดับโลิก (PeTA) นอกจากนี�  ยังได้รับรางวัลิรองชีนะเลิิศจากการประกวด 
Creative Business Cup ในประเที่ศญีี่�ปุ� น แลิะรางวัลิ Sustainable Development Award จากงาน 
French Business Award 2022 ซึ�งสนับสนุนโดยหิอการค้ืาฝรั�งเศสในญีี่�ปุ� น ปัจจุบันผลิิตภััณฑ์์ได้รับ 
คืวามีสนใจจากในแลิะนอกประเที่ศ ที่างบริษัที่ได้เข้าร่วมีโคืรงการ SDGs Challenge ซึ�งเป็นโคืรงการ
สนับสนุนสำาหิรับสตาร์ที่อัพทีี่� เกี�ยวข้องกับ SDGs โดยสำานักงานบริการโคืรงการแห่ิงสหิประชีาชีาติ 
(UNOPS) ร่วมีกับเมืีองโกเบ เพื�อดำาเนินการพัฒนาวัสดุใหิม่ีในปัจจุบัน

ข้้อมููลบริิษััท

จุดเด�นข้องเริา

หินังเทีียมีจัากสัีบป็ะรีดู

ช่ื่�อบริิษััท: PEEL Lab K.K.
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุตสาหิกรรมีผลิิตสิ�งที่อ 
เคืรื�องนุ่งห่ิมี เคืรื�องหินัง ขนสัตว์ แลิะเคืรื�อง
ประดับ
ท่�อยูู่� : ชัี�น 2 อาคืารไดอิจิ จูเก็น นากะโฮริบาชิี 
เอกิมีาเอะ เลิขทีี่�  2-3-6 มิีนามิีเซนบะ, จูโอ, 
จังหิวัดโอซาก้า 542-0081
เว็็บไซต์์: https://www.peel-lab.com/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: เหิมืีอนทีี่�ระบุข้างต้น
ติ์ดต์�อ: info@peel-lab.com

PEEL Lab คืือแพลิตฟิอร์มีธุีรกิจเคืรื�องหินัง
จากพืชีแห่ิงแรกในเอเชีียทีี่�วางภัารกิจเรื�อง
คืวามียั�งยืน ก่อตั�งขึ�นในเดือนกุมีภัาพันธ์ี 2022 
พวกเราเป็นบริษัที่สตาร์ที่อัพจากโอซาก้า 
ธุีรกิจหิลัิกคืือการผลิิตหินังเทีี่ยมีจากผลิไม้ี
โดยใช้ีกรรมีวิธีีอัพไซเคิืลิ ผลิิตภััณฑ์์มีีราคืา
ถู้ก นำ�าหินักเบา กันนำ�า แลิะที่นที่าน ที่างบริษัที่
พัฒนาผลิิตภััณฑ์์ขึ�นทีี่� โรงงานในประเที่ศไที่ย
แลิะไต้หิวัน หินังเทีี่ยมีนี�สามีารถ้นำาไปใช้ีเป็น
อุปกรณ์ตกแต่งภัายในรถ้ยนต์ เฟิอร์นิเจอร์ 
หิรือสินค้ืาแฟิชัี�นได้หิลิากหิลิาย PEEL Lab 
เน้นโมีเดลิธุีรกิจแบบ B2B  โดยมีีคู่ืค้ืาเป็นบริษัที่ 
ผู้ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ต่างๆ นอกจากคุืณสมีบัติทีี่�
ดีเยี�ยมี ผลิิตภััณฑ์์ของเรายังเป็นมิีตรต่อสิ�ง
แวดล้ิอมี มีีส่วนช่ีวยลิดภัาวะโลิกร้อน ลิดขยะ
อาหิาร แลิะหิลีิกเลีิ�ยงการที่ารุณกรรมีสัตว์
อีกด้วย
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ผลิตไฟีฟ้ีาดู้วัยพลังงานสีะอาดู

สิินค้้าและบริิการิ
กังหัินไอนำ�า สามีารถ้ติดตั�งเป็นอุปกรณ์ขับเคืลืิ�อนเคืรื�อง
กำาเนิดไฟิฟ้ิาในโรงไฟิฟ้ิา (ขนาดกลิางแลิะขนาดเล็ิก) ทีี่� ใช้ี
เชืี�อเพลิิงชีีวมีวลิหิรือใช้ีของเสียเป็นเชืี�อเพลิิง ตัวกังหัินมีี
วาล์ิวคืวบคุืมีภัายใน ซึ�งจะช่ีวยรักษาแรงดันไอนำ�าทีี่�ปล่ิอย
ออกมีา แม้ีปริมีาณไอนำ�าจะไม่ีคืงทีี่�  แลิะสามีารถ้คืวบคุืมี
อัตราปริมีาณการปล่ิอยไอนำ�าได้สูงสุดถึ้ง 90% สามีารถ้
ปล่ิอยไอนำ�าปริมีาณมีากออกจากช่ีวงกลิางของกังหัินได้ 
จึงสามีารถ้ใช้ีทัี่�งผลิิตไฟิฟ้ิาแลิะใช้ีประโยชีน์จากไอนำ�าได้ 
ตลิอดระยะเวลิากว่า 70 ปี นับตั�งแต่ก่อตั�งบริษัที่ เราพยายามี 
ปรับปรุงเรื�องการลิดต้นทุี่น การเพิ�มีคุืณภัาพแลิะคืวามีแม่ีนยำา 
การสร้างมูีลิค่ืาเพิ�มี แลิะการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ในประเที่ศ 
ไที่ยเราให้ิบริการด้านการใช้ีงานอุปกรณ์ทีี่�มีีประสิที่ธิีภัาพสูง 
ไร้ปัญี่หิาแลิะปลิอดภััย พร้อมีบริการหิลัิงการขายทีี่�คืรบคืรัน 
โดยสำานักงานทีี่� ตั�งอยู่ในไที่ย

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
การใช้ีกังหัินทีี่� มีีประสิที่ธิีภัาพสูงนี�สำ าหิรับการผลิิตไฟิฟ้ิาจากชีีวมีวลิ หิรือผลิิตไฟิฟ้ิาจากการเผาขยะ
โดยใช้ีขยะชุีมีชีนเป็นเชืี�อเพลิิงจะเป็นส่วนช่ีวยสร้างสังคืมีไร้คืาร์บอนในแง่ของการส่งเสริมีการใช้ี
พลัิงงานหิมุีนเวียน นอกจากนี�  การผลิิตไฟิฟ้ิาจากการเผาขยะยังมีีส่วนช่ีวยแก้ปัญี่หิาด้านอนามัีย 
สิ� งแวดล้ิอมีทีี่� เกิดจากการฝังกลิบขยะชุีมีชีนทีี่�ขาดการจัดการทีี่� ดี แลิะปัญี่หิาการปล่ิอยก๊าซมีีเที่น 
จากขยะ ซึ�งเป็นก๊าซทีี่� ก่อให้ิเกิดปรากฏิการณ์เรือนกระจกรุนแรงกว่าก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
เราส่งมีอบกังหัินไอนำ�าให้ิกับบริษัที่นำ�าตาลิต่างๆ ในประเที่ศไที่ย เป็นเวลิากว่า 50 ปี ก่อนทีี่�การผลิิต
ไฟิฟ้ิาจากชีีวมีวลิจะเป็นทีี่� นิยมีแพร่หิลิาย โดยถู้กใช้ีเป็นอุปกรณ์หิลัิกสำาหิรับเคืรื�องกำาเนิดไฟิฟ้ิาทีี่�  
ใช้ีกากอ้อยเป็นเชืี�อเพลิิง ปัจจุบันเราได้ขยายจำานวนการส่งมีอบกังหัินไอนำ�ารวมี 2,100 เคืรื�อง 
ไปยังกว่า 80 ประเที่ศทัี่�วโลิก แลิะกังหัินไอนำ�านี� ถู้กใช้ีเป็นอุปกรณ์จ่ายไอนำ�าให้ิแก่เคืรื�องที่ำาคืวามีเย็น 
ในท่ี่าอากาศยานนานาชีาติสุวรรณภูัมิี แลิะใช้ีเป็นอุปกรณ์จ่ายไฟิในนิคืมีอุตสาหิกรรมีหิลัิกๆ

ข้้อมููลบริิษััท

จุดเด�นข้องเริา

กังหัินไอนำ�า

ช่ื่�อบริิษััท: Shin Nippon Machinery Co., Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุตสาหิกรรมีการผลิิต
เคืรื�องจักรแลิะอุปกรณ์ทัี่�วไป
ท่�อยูู่� : ธิีงค์ื พาร์คื ที่าวเวอร์ 2-1-1 โอซากิ 
เขตชิีนางาวะ โตเกียว ประเที่ศญีี่�ปุ� น 
141-6025
เว็็บไซต์์: http://www.snm.co.jp/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: เหิมืีอนทีี่�ระบุข้างต้น
ติ์ดต์�อ: (+81) 03-6737-2634

การผลิิตไฟิฟ้ิาจากชีีวมีวลิซึ�งเป็นรูปแบบการ
ผลิิตไฟิฟ้ิาทีี่� ช่ีวยให้ิเกิดคืวามีเป็นกลิางที่าง
คืาร์บอน แลิะการผลิิตไฟิฟ้ิาจากการเผาขยะ
ทีี่� ไม่ีเพียงแต่แก้ปัญี่หิาสังคืมีในด้านอนามัีย
สิ�งแวดล้ิอมี แต่ยังช่ีวยลิดก๊าซมีีเที่นซึ�งก่อให้ิ
เกิดปรากฏิการณ์เรือนกระจกรุนแรง การ
ติดตั�งกังหัินไอนำ�าของเราเพื�อใช้ีขับเคืลืิ�อน
เคืรื�องกำาเนิดไฟิฟ้ิาในระบบผลิิตไฟิฟ้ิาเหิล่ิานี�  
ช่ีวยสนับสนุนการจ่ายพลัิงงานทีี่� เป็นมิีตรต่อ
สิ�งแวดล้ิอมีแลิะเหิมีาะกับสังคืมีไร้คืาร์บอน 
ผ่านการที่ำางานของอุปกรณ์ทีี่� มีีประสิที่ธิีภัาพ
สูงแลิะไร้ปัญี่หิา



3434

เริี�มีใช้พลังงานสีะอาดูไดู้ทัีนทีี

สิินค้้าและบริิการิ
ข้อตกลิงการซื�อขายไฟิฟ้ิาพลัิงงานแสงอาทิี่ตย์สำาหิรับ
อุตสาหิกรรมีการผลิิตแบบ PPA (Power Purchase 
Agreement) ลูิกค้ืาไม่ีจำาเป็นต้องลิงทุี่นค่ืาติดตั�งระบบ
ผลิิตพลัิงงานแสงอาทิี่ตย์ด้วยตัวเอง จึงสามีารถ้ผลิิต
พลัิงงานสะอาดได้ ในระยะยาว (15-20 ปี) โดยไม่ีเสียเงิน
ลิงทุี่นขั�นต้นหิรือค่ืาใช้ีจ่ายในการดำาเนินการ นอกจากนี�  
เรายังพร้อมีนำาเสนอโซลูิชัีนเพื�อการใช้ีพลัิงงานหิมุีนเวียน
อย่างคืรบวงจร รวมีถึ้งการติดตั�งแบตเตอรีสำาหิรับเก็บ
พลัิงงานด้วย

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
ต่อจากนี�  หิลิายบริษัที่จำาเป็นต้องนำาพลัิงงานหิมุีนเวียนมีาใช้ีอย่างหิลีิกเลีิ�ยงไม่ีได้ แต่ระบบจัดซื�อใน
ปัจจุบันยังมีีข้อจำากัดอยู่ ด้วยเหิตุนี�  สัญี่ญี่าการซื�อขายพลัิงงานแสงอาทิี่ตย์แบบ PPA จึงเป็น 
ที่างเลืิอกสำาหิรับการติดตั�งระบบผลิิตพลัิงงานสะอาดโดยไม่ีต้องเสียเงินลิงทุี่นเบื�องต้น

ข้้อมููลบริิษััท

โมีเดูลธุีรีกิจัจัำาหิน่ายไฟีฟ้ีาพลังงานแสีงอาทิีตย์ ในรูีป็แบบ PPA (Power Purchase Agreement)

ช่ื่�อบริิษััท: Shizen International Inc.,
Representative Office in Bangkok
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุตสาหิกรรมีผลิิตไฟิฟ้ิา
ก๊าซ นำ�าประปา
ท่�อยูู่�: อาคืาร T-One ชัี�น 15  
ห้ิองหิมีายเลิข 15-116 
บ้านเลิขทีี่�  8 ซอยสุขุมีวิที่ 40  
ถ้นนสุขุมีวิที่ แขวงพระโขนง เขตคืลิองเตย
กรุงเที่พฯ 10110
เว็็บไซต์์:  
https://www.shizeninternational.com
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: Shizen Energy Inc.
ติ์ดต์�อ:  si-thailand@shizenenergy.net

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
[ผลิงานทีี่�ผ่านมีา 1]  
ติดตั�งแผงโซลิาร์เซลิล์ิขนาด 5MW ในกลุ่ิมีบริษัที่แอมีพาส อินดัสตรี ผู้ผลิิตชิี�นส่วนยานยนต์รายใหิญ่ี่
ของประเที่ศไที่ย ดำาเนินการติดตั�งเสร็จสมีบูรณ์ช่ีวงปลิายเดือนกรกฎาคืมี พ.ศ. 2563 โดยติดตั�ง
ระบบผลิิตพลัิงงานแสงอาทิี่ตย์บนหิลัิงคืาโรงงาน 7 แห่ิง ภัายในนิคืมีอุตสาหิกรรมีบางปู (รวมีถึ้ง
บริษัที่ร่วมีทุี่นระหิว่างแอมีพาส แลิะ Murakami Corporation ผู้ผลิิตกระจกมีองหิลัิงสำาหิรับรถ้ยนต์
รายใหิญ่ี่ของญีี่�ปุ� น)

[ผลิงานทีี่�ผ่านมีา 2]
เมืี�อวันทีี่�  29 ตุลิาคืมี พ.ศ. 2563 ที่างบริษัที่ได้ลิงนามีสัญี่ญี่าซื�อขาย PPA กับบริษัที่ Aisin Thai 
Automobile Casting (ATAC) ซึ�งเป็นบริษัที่ลูิกของไอชิีน กรุ๊ป (เคืรือโตโยต้า) ในประเที่ศไที่ย โดยได้
ติดตั�งระบบผลิิตพลัิงงานแสงอาทิี่ตย์ขนาด 1MW บนหิลัิงคืาโรงงานของบริษัที่ดังกล่ิาวภัายในนิคืมี
อุตสาหิกรรมีกบินที่ร์บุรี จังหิวัดปราจีนบุรี เสร็จสิ�นเมืี�อวันทีี่�  26 เมีษายน พ.ศ. 2564 ต่อมีาในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้มีีการลิงนามี PPA เพิ�มีเติมีอีก 2.7 MW

จุดเด�นข้องเริา

บริษัที่ของเรามุ่ีงสร้างโรงไฟิฟ้ิาพลัิงงาน
ธีรรมีชีาติทัี่�วโลิกเพื�อขยายพื�นทีี่�การใช้ีชีีวิต
ทีี่�สามีารถ้ใช้ีพลัิงงานได้อย่างยั�งยืนแลิะปลิอดภััย
ในประเที่ศญีี่�ปุ� น เรามีีประสบการณ์ในการ 
พัฒนาโรงไฟิฟ้ิาพลัิงงานหิมุีนเวียนขนาด 1GW 
(พลัิงงานแสงอาทิี่ตย์, พลัิงงานลิมี, ชีีวมีวลิ 
ฯลิฯ) แลิะเริ�มีขยายกิจการสู่ต่างประเที่ศ
ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน เรามีีธุีรกิจผลิิต
ไฟิฟ้ิาพลัิงงานแสงอาทิี่ตย์แลิะพลัิงงานลิมีใน
ประเที่ศมีาเลิเซีย ไที่ย เวียดนามี อินโดนีเซีย 
ฟิิลิิปปินส์แลิะบราซิลิ Shizen Energy Group 
ตั�งเป้าทีี่�จะดำาเนินธุีรกิจผลิิตไฟิฟ้ิา ให้ิ ได้ 
10GW ทัี่�วโลิกภัายในปี พ.ศ. 2573 
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รีีไซเคิิลสีารีตัวัทีำาละลาย (Solvent) อินทีรีีย์ทีี� ใช้ทีำาคิวัามีสีะอาดู

สิินค้้าและบริิการิ
ธุีรกิจเก็บรวบรวมีตัวที่ำาลิะลิายอินที่รีย์ทีี่�ผ่านการใช้ีงานมีาแล้ิว เพื�อนำามีารีไซเคิืลิพร้อมีขจัดสิ�งสกปรก 
ใช้ีกระบวนการระเหิยตัวที่ำาลิะลิายทีี่�มีีสิ�งสกปรกปะปน (Waste Solvent) เช่ีน สารที่ำาลิะลิายไฮโดรคืาร์บอน 
สารที่ำาลิะลิายกลุ่ิมีแอลิกอฮอล์ิ สารที่ำาลิะลิายกลุ่ิมีคีืโตน สารที่ำาลิะลิายกลุ่ิมีเอสเที่อร์ แลิะสารที่ำาลิะลิาย
กลุ่ิมีโบรมีีน จากนั�นที่ำาการคืวบแน่นให้ิเป็นของเหิลิวด้วยพัดลิมีระบายคืวามีร้อนเพื�อรีไซเคิืลิตัวที่ำาลิะลิาย
ใหิม่ี บริษัที่ของเราจะรวบรวมีตัวที่ำาลิะลิายเก่าจากลูิกค้ืาแลิะส่งคืืนตัวที่ำาลิะลิายทีี่�ผ่านกระบวนการ
รีไซเคิืลิเรียบร้อย

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
ตัวที่ำาลิะลิายทีี่�ผ่านการใช้ีงานแล้ิวจะปล่ิอยก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์ออกมีาเมืี�อโดนคืวามีร้อนใน
กระบวนการกำาจัด ธุีรกิจให้ิบริการรีไซเคิืลิของเราช่ีวยลิดปริมีาณของเสียแลิะลิดปริมีาณการ 
ปล่ิอยก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์ลิงได้ นอกจากนี�  การนำาตัวที่ำาลิะลิายหิรือสารที่ำาคืวามีสะอาดทีี่� ใช้ีแล้ิว
ในโรงงาน แลิะสำานักงานกลัิบไปกลัิ�น แล้ิวนำากลัิบมีาใช้ีใหิม่ี ย่อมีช่ีวยลิดค่ืาใช้ีจ่ายต่างๆ ได้อย่างชัีดเจน 
เช่ีน ค่ืาใช้ีจ่ายในการซื�อสารที่ำาลิะลิายใหิม่ี แลิะค่ืากำาจัดขยะอุตสาหิกรรมี อีกทัี่�งยังช่ีวยประหิยัดที่รัพยากร
แลิะลิดผลิกระที่บต่อสิ�งแวดล้ิอมีด้วย

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
ก่อนเริ�มีใช้ีตัวที่ำาลิะลิายแบบรีไซเคิืลิ บริษัที่แห่ิงหินึ�งต้องซื�อ MEK (เมีทิี่ลิเอทิี่ลิคีืโตน) 400 กก. ต่อเดือน 
แลิะกำาจัดสารลิะลิายเก่าทีี่� เป็นขยะอุตสาหิกรรมี แต่หิลัิงจากใช้ีบริการรีไซเคิืลิของเรายอดซื�อ MEK 
ลิดลิงเหิลืิอ 200 กก. ต่อเดือน นอกจากนี�  การใช้ีตัวที่ำาลิะลิายรีไซเคิืลิยังช่ีวยลิดปริมีาณการปล่ิอย 
ก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์ทีี่� เกิดขึ�นในกระบวนการกำาจัดขยะอุตสาหิกรรมีได้ 50% (ใช้ีวิธีีคืำานวณของ
สมีาคืมีอุตสาหิกรรมีรีไซเคิืลิตัวที่ำาลิะลิายแห่ิงประเที่ศญีี่�ปุ� น) ของเสียทีี่�หิลิงเหิลืิออยู่หิลัิงขั�นตอนการ
รีไซเคิืลิตัวที่ำาลิะลิายสามีารถ้นำาไปกำาจัดได้ด้วยวิธีีการกำาจัดขยะทัี่�วไป จึงช่ีวยลิดค่ืาใช้ีจ่ายในการกำาจัด
ขยะอุตสาหิกรรมีได้ * ในบางกรณีอาจไม่ีสามีารถ้กำาจัดได้ด้วยวิธีีการกำาจัดขยะทัี่�วไป ขึ�นอยู่กับลัิกษณะ
ของกากตะกอน

ข้้อมููลบริิษััท

จุดเด�นข้องเริา

กรีะบวันการีกลั�นตัวัทีำาละลายอินทีรีีย์ทีี�ผ่านการีใช้งานมีาแล้วั (Distillation Regenerating)

ช่ื่�อบริิษััท: Siam Somar Co., Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: ธุีรกิจการค้ืา ขนส่งสินค้ืา
ท่�อยูู่� : 399 อาคืารอินเตอร์เชีนจ์ ชัี�น 26  
ยูนิต 2 ถ้นนสุขุมีวิที่ แขวงคืลิองเตยเหินือ 
เขตวัฒนา กรุงเที่พฯ 10110
เว็็บไซต์์:  http://www.somar.co.jp/
english/index.html
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: SOMAR Corporation
ติ์ดต์�อ:  info@siamsomar.co.th

Siam Somar Co., Ltd. เป็นผู้ผลิิตแลิะ
จำาหิน่ายกาวอีพ็อกซี�  สารเคืลืิอบพื�นผิว 
สารห่ิอหุ้ิมี นอกจากนี�  ยังจัดจำาหิน่ายฟิิล์ิมี
ป้องกันแสง ฟิิล์ิมีประสิที่ธิีภัาพสูง ฟิิล์ิมีเคืลืิอบ 
อุปกรณ์รีไซเคิืลิตัวที่ำาลิะลิาย แลิะสารเติมีแต่ง 
อาหิาร เรามีีลูิกค้ืาจำานวนมีากในอุตสาหิกรรมี 
ยานยนต์ อิเล็ิกที่รอนิกส์ แลิะอาหิาร โดยดำาเนิน 
ธุีรกิจทัี่�งในฐานะบริษัที่เที่รดดิ�งแลิะผู้ผลิิต 
(การลิดภัาระด้านสิ�งแวดล้ิอมีด้วยแนวคิืด 3R) 
โรงงานได้รับมีาตรฐาน ISO14001 แลิะดำาเนิน
การผลิิตผลิิตภััณฑ์์ทีี่� เป็นมิีตรต่อสิ�งแวดล้ิอมี
เพื�อทุ่ี่มีเที่ให้ิกับการดูแลิโลิกของเรา
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เริี�มีต้นจัากชีวัมีวัลและกากของเสีีย สู่ีการีใช้ ไอนำ�า - ไฟีฟ้ีา - คิาร์ีบอนไดูออกไซด์ู ให้ิเกิดูป็รีะโยชน์สูีงสุีดู

สิินค้้าและบริิการิ
ให้ิบริการออกแบบแลิะสร้างโรงไฟิฟ้ิาชีีวมีวลิหิรือกากของเสีย
หิลิากหิลิายขนาด (2MW – 50MW) โดยใช้ีเที่คืโนโลิยีการ
เผาไหิม้ี แลิะการนำาคืวามีพลัิงงานคืวามีร้อนกลัิบมีาใช้ี ใหิม่ี 
ซึ�งเป็นเที่คืโนโลิยีเฉพาะของบริษัที่ เราคัืดเลืิอกแลิะออกแบบ
วิธีีการเผาไหิม้ี แลิะหิม้ีอไอนำ�าตามีคืวามีเหิมีาะสมี ด้วย
ประสบการณ์แลิะคืวามีรู้ทีี่� สั� งสมีมีายาวนาน เราพร้อมี
นำาเสนอโรงงานประสิที่ธิีภัาพสูงทีี่�ที่ำางานได้อย่างมัี�นคืง 
(ตอบโจที่ย์เรื�องการประหิยัดพลัิงงานได้ดี) ด้วยดีไซน์ 
ทีี่�ลิดระบบจ่ายพลัิงงานเสริมีแลิะลิดปริมีาณส่วนเกิน 
ทีี่� ไม่ีถู้กเผาไหิม้ี

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
การใช้ีเชืี�อเพลิิงชีีวมีวลิ วัสดุเหิลืิอใช้ีที่างการเกษตร แลิะกากของเสียอย่างมีีประสิที่ธิีภัาพช่ีวยป้องกัน 
การเกิดก๊าซเรือนกระจกแลิะมีลิพิษที่างอากาศทีี่� เกิดจากการเผาไหิม้ีในทีี่� โล่ิง นอกจากนี�  ยังสามีารถ้
ผลิิตพลัิงงานต่างๆ เช่ีน ไอนำ�า แลิะไฟิฟ้ิา ได้ด้วย การใช้ีงานที่รัพยากรอย่างมีีประสิที่ธิีภัาพแลิะเพิ�มีสัดส่วน
ของการนำากลัิบมีาใช้ีซำ�าเช่ีนนี�  จะนำาไปสู่การลิดปริมีาณการปล่ิอยก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์แลิะที่ำาให้ิสังคืมี
คืาร์บอนตำ�าเกิดขึ�นได้อย่างแท้ี่จริง

ข้้อมููลบริิษััท

จุดเด�นข้องเริา

โรีงงานผลิตพลังงานชีวัมีวัล / ผลิตไฟีฟ้ีาจัากของเสีีย

ช่ื่�อบริิษััท: Siam Takuma Co., Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุตสาหิกรรมีการผลิิตอื�นๆ
ท่�อยูู่� : 77/53 สินสาธีร ที่าวเวอร์ ชัี�น 15  
ถ้นนกรุงธีนบุรี แขวงคืลิองต้นไที่ร
เขตคืลิองสาน กรุงเที่พฯ 10600
เว็็บไซต์์: https://www.takuma.co.jp/
english/ 
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: TAKUMA Co., Ltd. 
ติ์ดต์�อ: info@siamtakuma.com

บริษัที่ของเราพัฒนาธุีรกิจกำาจัดขยะ การบำาบัด 
นำ�าเสีย แลิะระบบผลิิตพลัิงงาน ด้วยเหิตุนี�เราจึง
ตระหินักถึ้งปัญี่หิาเรื�อง “สิ�งแวดล้ิอมี” แลิะ 
“พลัิงงาน” ทีี่�อยู่ตรงหิน้าเสมีอ นับตั�งแต่ปี 
พ.ศ. 2564 เป็นต้นมีา เรามุ่ีงหิวังจะนำา
แนวคิืดเรื�อง ESG (E: Environment สิ�ง
แวดล้ิอมี, S: Society สังคืมี, G: Corporate 
Governance บรรษัที่ภิับาลิ) มีาผสานเข้ากับ
ธุีรกิจเพื�อให้ิองค์ืกรของเรามีีคืวามีมัี�นคืง
แลิะยั�งยืน เรามีีประสบการณ์ยาวนานใน
อุตสาหิกรรมีการผลิิตไฟิฟ้ิาจากของเสียแลิะ
ชีีวมีวลิ โดยใช้ีเที่คืโนโลิยีการเผาไหิม้ีแลิะหิม้ีอ
ไอนำ�าซึ�งเป็นโนว์ฮาวเฉพาะของบริษัที่  
เราพร้อมีดูแลิติดตั�ง ที่ดลิองระบบ แลิะ 
ให้ิบริการหิลัิงการขายในประเที่ศไที่ย

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
โรงไฟิฟ้ิาพลัิงงานชีีวมีวลิพร้อมีระบบเปลีิ�ยนก๊าซเผาไหิม้ีให้ิกลิายเป็นก๊าซบริสุที่ธิี� ในจังหิวัดโอกายามีะ 
ก่อตั�งแล้ิวเสร็จแลิะเปิดดำาเนินการในเดือนมีีนาคืมี พ.ศ. 2562 โรงไฟิฟ้ิาแห่ิงนี� เชืี�อมีต่อกับโรงเรือน
ปลูิกผัก ใช้ี ไม้ีเชืี�อเพลิิงจากพื�นทีี่� ใกล้ิเคีืยง รวมีถึ้งไม้ีนำาเข้าจำาพวก PKS (กะลิาปาล์ิมี) เพื�อขับเคืลืิ�อน
ระบบผลิิตไฟิฟ้ิารูปแบบ Biomass Tri-generation ทีี่� มีีระบบบริหิารจัดการอย่างยั�งยืนแลิะผลิิต
พลัิงงานทีี่�จำาเป็น 3 อย่างสำาหิรับการดำาเนินการภัายใน ได้แก่ พลัิงไฟิฟ้ิา พลัิงคืวามีร้อนสำาหิรับ 
ฮีตเตอร์ แลิะเคืรื�องที่ำาคืวามีเย็นคืาร์บอนไดออกไซด์เพื�อเร่งการเจริญี่เติบโตของผัก การพัฒนา 
แลิะที่ดลิองร่วมีกันส่งผลิให้ิธุีรกิจนี�ตอบสนองแนวคิืดเชิีงปฏิิวัติของลูิกค้ืาเรื�อง Biomass Tri- 
generation ได้อย่างแท้ี่จริง
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สิินค้้าและบริิการิ
นำาเสนอโซลูิชัีนเกี�ยวกับการลิดปริมีาณกากอุตสาหิกรรมี การลิดต้นทุี่น แลิะการลิดปริมีาณการปล่ิอย
ก๊าซ CO2 ในอุตสาหิกรรมีการผลิิตผ่านหิลัิกการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) สำ าหิรับกาก
อุตสาหิกรรมี การบำาบัดนำ�า แลิะการประหิยัดพลัิงงาน ในประเที่ศไที่ย เราพร้อมีให้ิบริการด้วยบริษัที่
ในเคืรือของเรา ได้แก่ บริษัที่ Rock Engineering ผู้รับผิดชีอบด้านการออกแบบ ผลิิต แลิะให้ิบริการ
หิลัิงการขายสำาหิรับอุปกรณ์บำาบัดนำ�าเสียทีี่� ต้องอาศัยการดูแลิเป็นพิเศษ เช่ีน นำ�าเสียจากนำ�ายา 
หิล่ิอเย็น นำ�าเสียจากขั�นตอนการชุีบเคืลืิอบ หิรือนำ�าเสียจากขั�นตอนการที่าสี แลิะบริษัที่ Sun-up 
Recycling ผู้รับผิดชีอบงานรีไซเคิืลิตัว solvent ทีี่� ใช้ีแล้ิวในโรงงานของตัวเอง

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
1. การบำาบัดนำ�าเสียทีี่� มีีคืวามีเข้มีข้นสูง ใช้ีกระบวนการกลัิ�นเพื�อนำานำ�าเสียกลัิบมีาใช้ีใหิม่ี 80 - 90%  
ช่ีวยลิดปริมีาณแลิะค่ืาใช้ีจ่ายในการกำาจัดของเสียอุตสาหิกรรมี 
2. การรีไซเคิืลิ solvent ทีี่� ใช้ีแล้ิว ใช้ีกระบวนการกลัิ�นแลิะนำา solvent ทีี่� ใช้ีแล้ิว กลัิบมีาใช้ีใหิม่ี  
80 - 90% ช่ีวยลิดปริมีาณแลิะค่ืาใช้ีจ่ายในการกำาจัดของเสียอุตสาหิกรรมี รวมีถึ้งลิดปริมีาณ 
การซื�อตัว solvent ใหิม่ี 
3. การประหิยัดพลัิงงานสำาหัิบ air conditioner แลิะ chiller ใช้ีระบบการคืวบคุืมี compressor 
แบบวนรอบ (cyclic control) แลิะ inverter ด้วย IoT ช่ีวยประหิยัดพลัิงงาน ปริมีาณไฟิฟ้ิา แลิะ
ปริมีาณ CO2 ได้ 20%

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
1. การบำาบัดนำ�าเสียทีี่� มีีคืวามีเข้มีข้นสูง ที่างบริษัที่ได้นำาเสนออุปกรณ์แลิะบริการให้ิกับบริษัที่ทีี่� มีีระบบ
บำาบัดนำ�าเสียซึ�งมีีกากตะกอนหิรือการปนเป้� อนสูง (BOD สูง COD สูง TDS สูง มีีส่วนผสมีของ 
Grease & Oil ในปริมีาณมีาก ฯลิฯ) มีากกว่า 30 บริษัที่ในประเที่ศไที่ยแลิะกว่า 10 บริษัที่ในต่างประเที่ศ 
สำาหิรับขั�นตอนการตัด การล้ิางไขมัีน การชุีบเคืลืิอบ แลิะการพ่นสี ฯลิฯ นอกจากนี�  ยังพร้อมีให้ิบริการ
อย่างคืรบวงจรตั�งแต่การออกแบบ การผลิิต แลิะบริการหิลัิงการขาย  
2. การรีไซเคิืลิตัว solvent ทีี่� ใช้ีแล้ิว ที่างบริษัที่นำาเสนออุปกรณ์แลิะบริการให้ิกับบริษัที่ทีี่�มีี solvent ทีี่� ใช้ี
แล้ิวมีากกว่า 40 บริษัที่ทัี่�งภัายในประเที่ศไที่ย สำาหิรับขั�นตอนการที่ำาคืวามีสะอาดการตัด การกำาจัด 
ไขมัีน การชุีบเคืลืิอบ แลิะการพ่นสี  
3. การประหิยัดพลัิงงานสำาหัิ บair conditioner แลิะ chiller ใช้ีระบบการคืวบคุืมี compressor แบบวน
รอบ (cyclic control) แลิะ inverter มีากกว่า 30 บริษัที่ทัี่�งภัายในประเที่ศไที่ย  โดยวางระบบประหิยัด
พลัิงงานให้ิกับ air conditioner แลิะ chiller มีากกว่า 500 เคืรื�อง สำ าหิรับขั�นตอนการประกอบชิี�น
ส่วน การตรวจสอบคุืณภัาพ แลิะห้ิองเซิร์ฟิเวอร์ ฯลิฯ นอกจากนี�  ยังพร้อมีนำาเสนอบริการ ESCO ทีี่�
ช่ีวยลิดต้นทุี่นแลิะปริมีาณ CO2  ได้ทัี่นทีี่หิลัิงการติดตั�งโดยไม่ีจำาเป็นต้องลิงทุี่น

ข้้อมููลบริิษััท

3Rs solutions สีำาหิรัีบกากอุตสีาหิกรีรีมี การีบำาบัดูนำ�า 
และ การีป็รีะหิยัดูพลังงาน

ช่ื่�อบริิษััท: Sun-up Corporation 
(Thailand) Limited 
ปริะเภทธุุริกิิจ: ธุีรกิจด้านสิ�งแวดล้ิอมี
แลิะรีไซเคิืลิ
ท่�อยูู่� : 79/2 หิมู่ี 4 ตำาบลิเที่พราชี 
อำาเภัอบ้านโพธิี� จังหิวัดฉะเชิีงเที่รา 24140
เว็็บไซต์์: https://www.sunup.jp/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: Sun-up Corporation
ติ์ดต์�อ: a-sugiyama@sunup.jp

จุดเด�นข้องเริา

นับตั�งแต่ก่อตั�งบริษัที่ในปี พ.ศ. 2540 ที่าง
บริษัที่ได้ดำาเนินธุีรกิจด้านสิ�งแวดล้ิอมีแลิะ
รีไซเคิืลิมีาอย่างต่อเนื�อง ท่ี่ามีกลิางกระแส 
คืวามีต้องการเรื�องเป้าหิมีาย SDGs, ESG 
แลิะคืาร์บอนนิวที่รัลิ ที่างบริษัที่พร้อมีนำา
เสนอโซลูิชัีนเรื�อง 3Rs สำาหิรับขยะอุตสาหิกรรมี
การบำาบัดนำ�าเสีย แลิะการประหิยัดพลัิงงาน 
รวมีถึ้งโซลูิชัีนด้านอื�นๆ นอกเหินือจาก 3 หัิวข้อ
หิลัิกในคืรั�งนี�  หิากคุืณมีีปัญี่หิาเกี�ยวกับ 
กากอุตสาหิกรรมี การบำาบัดนำ�าเสีย หิรือ 
การประหิยัดพลัิงงาน โปรดติดต่อเรา 
ในขณะเดียวกัน ที่างบริษัที่มีีคืวามีสนใจ 
เกี�ยวกับอุปกรณ์แลิะเคืรื�องจักรด้าน 
สิ�งแวดล้ิอมี เช่ีนกัน เรายินดีรับฟัิงข้อเสนอ 
หิรือโซลูิชัีนจากคุืณ

การิบำาบัด้นำ�าเส่ิย่ท่ี่�ม่ค้วามเข้มข้นสูิง การิร่ิไซเคิ้ล solvent 
ท่ี่� ใช้้แล้ว

การิปริะห้ยั่ด้พัลังงานสิำาหั้บ
air conditioner และ chiller

บริีการีรีีไซเคิิลและรัีกษาสิี�งแวัดูล้อมีแบบคิรีบวังจัรี
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ตัวัเร่ีงป็ฏิิกิริียาโลหิะมีีค่ิาเพื�อสัีงคิมีไร้ีคิาร์ีบอน

สิินค้้าและบริิการิ
ผลิิตภััณฑ์์ของเราคืือ “ตัวเร่งปฏิิกิริยา (Reforming Catalyst)” สำ าหิรับผลิิตไฮโดรเจนจาก
ไฮโดรคืาร์บอน เช่ีน ก๊าซธีรรมีชีาติ แลิะ “ตัวเร่งปฏิิกิริยา PROX” สำ าหิรับกำาจัดคืาร์บอนมีอนอกไซด์
ระหิว่างกระบวนการผลิิตไฮโดรเจน ตัวเร่งปฏิิกิริยา PROX จะกำาจัดคืาร์บอนมีอนอกไซด์ 
โดยออกซิไดซ์ ไฮโดรเจนแลิะคืาร์บอนมีอนอกไซด์ซึ�งเกิดจากกระบวนการ Reforming ให้ิเหิลืิอตำ�ากว่า 
10 ppm บริษัที่ Tanaka Kikinzoku  พร้อมีนำาเสนอตัวเร่งปฏิิกิริยาทีี่� มีีต้นทุี่นตำ�า ช่ีวยคืวบคุืมีปริมีาณ
การรองรับโลิหิะมีีค่ืา แลิะสามีารถ้ที่ำางานได้อย่างมีีประสิที่ธิีภัาพในช่ีวงอุณหิภูัมิีกว้างตั�งแต่อุณหิภูัมิี
ตำ�าไปจนถึ้งอุณหิภูัมิีสูง

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
ผลิิตภััณฑ์์นี�เป็นตัวเร่งปฏิิกิริยาสำาหิรับผลิิตไฮโดรเจนจากก๊าซธีรรมีชีาติหิรือก๊าซมีีเที่นทีี่�ได้จากก๊าซชีีวภัาพ 
เพื�อนำาไปใช้ีเป็นเซลิล์ิเชืี�อเพลิิง ถื้อเป็นหินึ�งในเที่คืโนโลิยีทีี่�สอดคืล้ิองกับแนวคิืดเรื�อง Carbon Neutral 
นอกจากจะนำาไปใช้ีเป็นพลัิงงานไฟิฟ้ิาในยานยนต์แล้ิว ยังคืาดการณ์กันว่าระบบการใช้ีพลัิงงานจะพัฒนา
ต่อไปจนกระทัี่�งได้เซลิล์ิเชืี�อเพลิิงไฮโดรเจนบริสุที่ธิ์ีจากพลัิงงานหิมุีนเวียนหิรือไฮโดรเจนทีี่�เปลีิ�ยนโคืรงสร้าง 
(Reform) จากก๊าซชีีวภัาพแลิะก๊าซธีรรมีชีาติ นอกจากนี�  ตัวเร่งปฏิิกิริยาเมีตาเนชัีนแลิะตัวเร่งปฏิิกิริยา
คืาร์บอนไดออกไซด์จากเที่คืโนโลิยีนี�  ยังมีีส่วนช่ีวยในการลิดปริมีาณคืาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
• ใช้ีงานกับ “ENE-FARM” ระบบเซลิล์ิเชืี�อเพลิิงในคืรัวเรือนของประเที่ศญีี่�ปุ� น 
• ติดตั�งอุปกรณ์ที่ดสอบตัวเร่งปฏิิกิริยา (ตัวเร่งปฏิิกิริยาในการเปลีิ�ยนโคืรงสร้าง ตัวเร่งปฏิิกิริยา
ออกซิเดชัีน ฯลิฯ) สำ าหิรับสาธิีตการใช้ีงานแลิะลิดปริมีาณคืาร์บอนไดออกไซด์

ข้้อมููลบริิษััท

จุดเด�นข้องเริา

ตัวัเร่ีงป็ฏิิกิริียาในการีเป็ลี�ยนโคิรีงสีร้ีาง (Reforming Catalyst), 
ตัวัเร่ีงป็ฏิิกิริียา PROX และตัวัเร่ีงป็ฏิิกิริียาออกซิเดูชัน

ช่ื่�อบริิษััท: Tanaka Kikinzoku
International (Thailand) Co., Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: ธุีรกิจการค้ืา ขนส่งสินค้ืา
ท่�อยูู่� : 952 อาคืารรามีาแลินด์ โซน F ชัี�น 14 
ถ้นนพระรามี 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเที่พฯ 10500
เว็็บไซต์์: https://www.tanaka.co.jp/
english/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น:  
TANAKA Kikinzoku Kogyo K.K.
ติ์ดต์�อ: wanichaya-p@ml.tanaka.co.jp
(Wanichaya)

กลุ่ิมีบริษัที่ Tanaka Kikinzoku คืือมืีออาชีีพ
เรื�องโลิหิะมีีค่ืา เราดำาเนินธุีรกิจใน 3 สาขาหิลัิก 
ได้แก่ อุตสาหิกรรมี สินที่รัพย์ แลิะอัญี่มีณี 
กิจการเพื�อ “อุตสาหิกรรมี” ของเราคืรอบคืลุิมี 
คืวามีต้องการทีี่�หิลิากหิลิาย เราพัฒนาผลิิตภััณฑ์์ 
โลิหิะมีีค่ืาให้ิหิลิายวงการ เริ�มีตั�งแต่ผลิิตภััณฑ์์
ในชีีวิตประจำาวัน เช่ีน ยานยนต์ แลิะอุปกรณ์
เคืลืิ�อนทีี่�  ไปจนถึ้งกลุ่ิมีธุีรกิจทีี่� ต้องการ
เที่คืโนโลิยีลิำ�าสมัีย เช่ีน ธุีรกิจพลัิงงาน การ
แพที่ย์ แลิะโคืรงการอวกาศ ฯลิฯ พวกเรา
พร้อมีดูแลิงานทีี่� เกี�ยวกับโลิหิะตั�งแต่ขั�นตอน
การจัดหิาวัตถุ้ดิบ ไปจนถึ้งการแปรรูป การ
ผลิิต การจัดจำาหิน่าย แลิะการรีไซเคิืลิ เพื�อนำา
เสนอวิธีีแก้ปัญี่หิาทีี่� ดีทีี่� สุดให้ิกับลูิกค้ืา
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วััสีดุูทีางเลือกใหิม่ีทีดูแทีนพลาสีติกและกรีะดูาษใช้หิินปู็นเป็็นวััตถุ้ดิูบหิลัก

สิินค้้าและบริิการิ
LIMEX เป็นวัสดุคือมีโพสิตทีี่�มีีการกระจายตัวของสารตัวเติมีอนินที่รีย์ โดยมีีสารอนินที่รีย์ เช่ีน แคืลิเซียมี
คืาร์บอเนต ผสมีอยู่มีากกว่า 50% LIMEX Pellet สามีารถ้แปรรูปเป็นวัสดุบรรจุภััณฑ์์ภัาชีนะ สินค้ืาเบ็ดเตล็ิด 
ทีี่� ใช้ีในชีีวิตประจำาวันด้วยเคืรื�องขึ�นรูปทีี่�มีีอยู่แล้ิว ส่วน LIMEX Sheet สามีารถ้พิมีพ์แลิะเข้ารูปเล่ิมีด้วย
เคืรื�องพิมีพ์ทีี่� ใช้ีอยู่ได้ เนื�องจากวัตถุ้ดิบหิลัิกคืือหิินปูน จึงมีีส่วนช่ีวยในการอนุรักษ์ที่รัพยากรทีี่� เสี�ยง
ขาดแคืลินสูง เช่ีน นำ�ามัีน นำ�า แลิะที่รัพยากรป� าไม้ี นอกจากนี�  เนื�องจากเป็นวัสดุทีี่�สามีารถ้นำากลัิบมีาใช้ี
ซำ�าโดยไม่ีต้องแยกส่วนของสารอนินที่รีย์กับเที่อร์ โมีพลิาสติก จึงสามีารถ้รีไซเคิืลิได้ด้วย

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
หิินปูนซึ�งเป็นวัตถุ้ดิบหิลัิกของ LIMEX เป็นที่รัพยากรทีี่� มีีอยู่อย่างอุดมีสมีบูรณ์บนโลิก เมืี�อเทีี่ยบกับ
พลิาสติกทีี่� ได้จากปิโตรเลีิยมี หิินปูนสามีารถ้ลิดการปล่ิอยก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์ ในขั�นตอนจัดหิา
วัตถุ้ดิบได้ประมีาณ 1/50 แลิะสามีารถ้ลิดการปล่ิอยก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์ ในระหิว่างการเผาได้
ประมีาณ 58% นอกจากนี�  เมืี�อเทีี่ยบกับกระดาษทัี่�วไป LIMEX Sheet สามีารถ้ลิดปริมีาณนำ�าทีี่�จำาเป็น
ต่อการผลิิตได้ประมีาณ 97% แลิะเนื�องจากไม่ีได้ใช้ีเยื�อไม้ีเลิย จึงช่ีวยอนุรักษ์ที่รัพยากรธีรรมีชีาติทีี่�
เสี�ยงขาดแคืลินได้ *ตัวเลิขทัี่�งหิมีดเป็นค่ืาทีี่�คืำานวณไว้เพื�ออ้างอิง ไม่ีใช่ีค่ืาทีี่� รับประกันแต่อย่างใด

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
LIMEX มีีการนำาไปใช้ี โดยองค์ืกรแลิะหิน่วยงานท้ี่องถิ้�นมีากกว่า 10,000 แห่ิง ได้รับการจดสิที่ธิีบัตรแล้ิว
ในกว่า 40 ประเที่ศทัี่�วโลิก ได้รับการแนะนำาในทีี่�ประชุีมีนานาชีาติ COP แลิะ G20 แลิะได้รับการขึ�นที่ะเบียน
ใน “STePP” แพลิตฟิอร์มีเผยแพร่เที่คืโนโลิยีทีี่� ยั�งยืนของ UNIDO (องค์ืการพัฒนาอุตสาหิกรรมีแห่ิง
สหิประชีาชีาติ) มีีการนำาไปใช้ีประโยชีน์ ในรูปแบบต่างๆ เช่ีน ถุ้งช้ีอปปิ� งตามีร้านค้ืาปลีิก แฟ้ิมีใสแลิะปฏิิทิี่น
ทีี่� ใช้ีในสำานักงาน เมีนูอาหิารแลิะภัาชีนะใส่อาหิารกลัิบบ้านตามีร้านอาหิารโมีเดลิพลิาสติกแลิะเคืรื�องเขียน 
ของใช้ีในโรงแรมี ฯลิฯ

ข้้อมููลบริิษััท

จุดเด�นข้องเริา

LIMEX วััสีดุูเป็็นมิีตรีต่อสิี�งแวัดูล้อมี

ช่ื่�อบริิษััท: TBM Co., Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ:  อุตสาหิกรรมีการผลิิตเคืมีี
ยา ปิ โตรเคืมีี แลิะผลิิตภััณฑ์์ถ่้านหิิน
ท่�อยูู่� : 1-2-2 อาคืารโที่โฮ ฮิบิยะ ชัี�น 15  
ยูราคุืโชีว เขตชิีโยดะ โตเกียว 100-0006
เว็็บไซต์์: https://tb-m.com/en/limex/ 
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: TBM Co., Ltd.
ติ์ดต์�อ: d-sato@tb-m.com (Sato)

TBM ยึดมัี�นในภัารกิจ “สร้างสะพาน สู่อนาคืต 
ทีี่� เราต้องการ” ตั�งเป้าสร้าง “การปฏิิวัติเพื�อ
คืวามียั�งยืน” ดำาเนินธุีรกิจทัี่�งในแลิะต่างประเที่ศ 
ส่งเสริมีการหิมุีนเวียนที่รัพยากร พัฒนา ผลิิต
แลิะจำาหิน่ายวัสดุทีี่� เป็นมิีตรต่อสิ�งแวดล้ิอมี 
เช่ีน “LIMEX”  วัสดุใหิม่ีทีี่�ที่ำาจากหิินปูนเป็น
หิลัิก “CirculeX” วัสดุทีี่�ประกอบด้วยวัสดุ
รีไซเคิืลิมีากกว่า 50% ฯลิฯ ร่วมีมืีอกับหิน่วยงาน
ท้ี่องถิ้�นแลิะองค์ืกรเอกชีน ผลัิกดันการสร้าง
โมีเดลิหิมุีนเวียนที่รัพยากร รวบรวมี LIMEX 
ทีี่� ใช้ีแล้ิวแลิะขยะพลิาสติกเพื�อนำากลัิบมีารีไซเคิืลิ 
ในปี พ.ศ. 2564 ติดอันดับ 4 ในการสำารวจ 
“NEXT Unicorn Survey” ของหินังสือพิมีพ์ 
Nihon Keizai ด้วยมูีลิค่ืา ประเมิีนองค์ืกร 
133,600 ล้ิานเยน แลิะได้รับการแนะนำาในฐานะ
บริษัที่ยูนิคือร์น
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ป็รีะเมิีนศักยภัาพและคิวัามีเสีี�ยงของทีี�ดิูนดู้วัยข้อมูีลดูาวัเทีียมีและ AI

สิินค้้าและบริิการิ
Tenchijin COMPASS คืือแพลิตฟิอร์มีข้อมูีลิทีี่�ที่างบริษัที่พัฒนาขึ�นเพื�อประยุกต์ ใช้ี Big Data ใน
อวกาศ การวิเคืราะห์ิข้อมูีลิขนาดใหิญ่ี่ให้ิสอดคืล้ิองกับวัตถุ้ประสงค์ืของแต่ลิะธุีรกิจแลิะผสานข้อมูีลิ
หิลิากหิลิายนำาไปสู่ข้อมูีลิทีี่� มีีมูีลิค่ืา Tenchijin COMPASS จะดำาเนินการวิเคืราะห์ิข้อมูีลิต่างๆ ในพื�นทีี่�
นั�นแลิะช่ีวยตัดสินใจโดยแสดงข้อมูีลิให้ิเห็ินชัีดเจนว่า พื�นทีี่� ดังกล่ิาวเหิมีาะสมีกับธุีรกิจของลูิกค้ืาหิรือ
ไม่ี หิรือมีีคืวามีเสี�ยงแบบใด เช่ีน การค้ืนหิาพื�นทีี่� เพาะปลูิกทีี่� เหิมีาะสมีที่างการเกษตร การจัดการ
ข้อมูีลิการปล่ิอยก๊าซคืาร์บอน การค้ืนหิาพื�นทีี่�สำ าหิรับพลัิงงานหิมุีนเวียน แลิะการจัดการ
อสังหิาริมีที่รัพย์หิรือโคืรงสร้างพื�นฐานต่างๆ เป็นต้น  

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
Tenchijin COMPASS ช่ีวยให้ิบรรลุิเป้าหิมีายคืาร์บอนนิวที่รัลิในภัาคืเกษตรกรรมีแลิะการป� าไม้ี โดย
อาศัยการเก็บข้อมูีลิเรื�องการปล่ิอยคืาร์บอนแลิะสถ้านการณ์การกักเก็บคืาร์บอนด้วยข้อมูีลิดาวเทีี่ยมี เพื�อ
นำาไปใช้ีประกอบการซื�อขายคืาร์บอนเคืรดิต แลิะติดตามีผลิดำาเนินการด้านการเกษตรแลิะการป�าไม้ีอย่าง
ยั�งยืน นอกจากนี�  ยังสามีารถ้ใช้ีข้อมูีลิดาวเทีี่ยมีเพื�อแนะนำาพันธ์ุีพืชีหิรือพืชีแซมีทีี่�เหิมีาะสมีกับพื�นทีี่�  เพื�อ
ส่งเสริมีการลิดปริมีาณคืาร์บอนแลิะบำารุงรักษาสภัาพดินให้ิมัี�นคืง

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
• บริษัที่ Zespri: 
 เมืี�อบริษัที่ Zespri แบรนด์กีวีทีี่� ใหิญ่ี่ทีี่� สุดในโลิกตัดสินใจรุกตลิาดในประเที่ศญีี่�ปุ� นที่างบริษัที่ได้ร่วมี
ค้ืนหิาพื�นทีี่�สำ าหิรับปลูิกกีวี
• โคืรงการข้าวจาก Big Data ในอวกาศ: โคืรงการพัฒนาข้าวคุืณภัาพสูงโดยใช้ีข้อมูีลิ Big Data 
ในอวกาศเพื�อสร้างแบรนด์ข้าวใหิม่ีในแต่ลิะพื�นทีี่�แลิะเพิ�มีผลิกำาไรให้ิกับเกษตรกร ภัายใต้คืวามีร่วมี
มืีอกับ Shinmei Holdings ผู้ค้ืาส่งสินค้ืาเกษตรรายใหิญ่ี่แลิะ Enowa ผู้ให้ิบริการโซลูิชัีนด้าน IoT 
สำาหิรับภัาคืการเกษตร ที่างบริษัที่ได้ค้ืนหิาพื�นทีี่� ทีี่� มีีคืวามีเหิมีาะสมีตามีสายพันธ์ุีข้าว บริหิารจัดการนำ�า
ด้วยข้อมูีลิดาวเทีี่ยมีแลิะ IoT เพื�อผลิิตข้าวคุืณภัาพสูง แลิะกำาลัิงขยายพื�นทีี่� เพาะปลูิกในปีนี�
• การเพาะปลูิกผลิไม้ีอย่างยั�งยืนของบริษัที่ Bx: โคืรงการร่วมีกับบริษัที่ Bx จากประเที่ศอังกฤษ 
ผู้บริหิารจัดการแพลิตฟิอร์มีซื�อขายคืาร์บอนเคืรดิตสำาหิรับการเพาะปลูิกผลิไม้ี ที่างบริษัที่ใช้ีข้อมูีลิ
ดาวเทีี่ยมีเพื�อนำาเสนอพืชีแซมีทีี่�สามีารถ้กักเก็บคืาร์บอนได้มีากแลิะมีีคุืณสมีบัติเหิมีาะสมีกับสวนผลิไม้ี
แต่ลิะแห่ิง ช่ีวยให้ิเกษตรกรได้รับคืาร์บอนเคืรดิตมีากขึ�น แลิะช่ีวยรักษาสภัาพทีี่� ดินให้ิยั�งยืน
• โคืรงการติดตามีผลิการปล่ิอยก๊าซมีีเที่นจากการปลูิกข้าว: ก๊าซมีีเที่นทีี่� เกิดขึ�นจากการปลูิกข้าว 
เป็นตัวการสำาคัืญี่ทีี่�ที่ำาให้ิเกิดก๊าซเรือนกระจก ที่างบริษัที่กำาลัิงพัฒนาระบบตรวจสอบการปล่ิอย 
ก๊าซมีีเที่นโดยใช้ีข้อมูีลิจากดาวเทีี่ยมี

ข้้อมููลบริิษััท

จุดเด�นข้องเริา

Tenchijin COMPASS แพลตฟีอร์ีมีป็รีะเมิีนทีี�ดิูน

ช่ื่�อบริิษััท: Tenchijin, Inc.
ปริะเภทธุุริกิิจ: ธุีรกิจบริการประมีวลิผลิ
ข้อมูีลิแลิะซอฟิต์แวร์คือมีพิวเตอร์
ท่�อยูู่� : ชัี�น 9 อาคืารโอนาริมีง 1-1-1  
ชิีบะโคืเอ็น, เขตมิีนาโตะ โตเกียว 105-0011
เว็็บไซต์์: https://tenchijin.co.jp/ 
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: เหิมืีอนทีี่�ระบุข้างต้น
ติ์ดต์�อ: urabe@tenchijin.co.jp

Tenchijin Co., Ltd. เป็นบริษัที่สตาร์ที่อัพทีี่�
ประยุกต์ ใช้ีข้อมูีลิ Big Data ในอวกาศเพื�อ
ประเมิีนมูีลิค่ืาทีี่� ดินทีี่� ยังไม่ีมีีผู้ใดตระหินักถึ้ง
ที่างบริษัที่ได้พัฒนาโซลูิชัีนที่างธุีรกิจโดยใช้ี
ข้อมูีลิดาวเทีี่ยมีสำารวจโลิกทีี่� มีีคืวามีแม่ีนยำา
แลิะคืวามีลิะเอียดสูง ร่วมีกับระบบประเมิีน
ทีี่� ดินซึ�งเป็นเที่คืโนโลิยีเฉพาะของเรา
บริษัที่ของเราได้รับการรับรองในฐานะ 
JAXA STARTUP สามีารถ้ดำาเนินธุีรกิจโดย
ใช้ีที่รัพย์สินที่างปัญี่ญี่าแลิะคืวามีรู้ของ 
องค์ืการสำารวจอวกาศญีี่�ปุ� น (JAXA) 
นอกจากนี�  ยังก่อตั�งโดยเจ้าหิน้าทีี่�ของ JAXA 
ร่วมีกับนักวิจัยผู้เชีี�ยวชีาญี่สาขา IoT สำ าหิรับ
ภัาคืการเกษตร
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วััตถุ้ดิูบพลาสีติกชีวัภัาพทีี� ไดู้จัากพืช

สิินค้้าและบริิการิ
บริษัที่ Mitsui Chemicals ประสบคืวามีสำาเร็จในการสร้างโพลิิออลิทีี่� ได้จากพืชี ซึ�งนำามีาใช้ี ได้จริง 
จากการวิจัยแลิะพัฒนาเรื�องการใช้ีประโยชีน์วัสดุจากพืชี วัสดุยูรีเที่นดั�งเดิมีมีีการใช้ี โพลิิออลิ 
ทีี่� ได้จากปิโตรเลีิยมี 100% แต่ไบโอยูรีเที่นจะแที่นทีี่� ด้วยโพลิิออลิทีี่� ได้จากพืชี (ECONYKOL®)  
บริษัที่ Thai Mitsui Specialty Chemicals (TMSC) มีีเที่คืโนโลิยีในการปรับคุืณสมีบัติต่างๆ เช่ีน 
คืวามีหินาแน่นคืวามีแข็ง คืวามียืดหิยุ่น ฯลิฯ เราจึงนำาเสนอผลิิตภััณฑ์์ทีี่�สอดคืล้ิองกับคืวามีต้องการ
ได้เป็นระบบคืรบวงจร แลิะตอบสนองต่อคืวามีต้องการของลูิกค้ืาทีี่� มุ่ีงมัี�นสร้างสรรค์ืผลิิตภััณฑ์์ทีี่�
ยั�งยืน โดยรักษาสมีดุลิระหิว่างการคืำานึงถึ้งสิ�งแวดล้ิอมีคืวบคู่ืไปกับการบุกเบิกตลิาด

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
เมืี�อเปรียบเทีี่ยบตามีหิลัิกการประเมิีนวัฏิจักรชีีวิตของผลิิตภััณฑ์์ (LCA) ปริมีาณการปล่ิอยก๊าซคืาร์บอน 
ไดออกไซด์จะลิดลิงคืรึ�งหินึ�งเมืี�อเทีี่ยบกับโพลิิออลิทีี่�ได้จากปิโตรเลีิยมี นอกจากปริมีาณก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์ 
ทีี่�ปล่ิอยออกมีาระหิว่างกระบวนการผลิิตแล้ิว ก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์ทีี่�ปล่ิอยออกมีาระหิว่างการเผา 
ยังถู้กดูดซับไว้ในขณะทีี่�พืชีเจริญี่เติบโต ดังนั�นจึงไม่ีนำาไปสู่การเพิ�มีขึ�นของคืาร์บอนไดออกไซด์ ในชัี�น
บรรยากาศตลิอดวงจรชีีวิตของผลิิตภััณฑ์์ นอกจากนี�  ที่าง TMSC แลิะกลุ่ิมีบริษัที่ Mitsui Chemicals 
กำาลัิงพิจารณาเกี�ยวกับโมีเดลิหิมุีนเวียนที่รัพยากร โดยนำาวัสดุไบโอยูรีเที่นทีี่�เคืยถู้กใช้ีแล้ิวในเตียง ฯลิฯ 
มีาบดให้ิลิะเอียดแล้ิวชุีบแข็งด้วยพรีโพลิิเมีอร์ (กาว) ทีี่� มีีส่วนประกอบของพืชี เพื�อรีไซเคิืลิวัสดุให้ิเป็น
ฟิองนำ�าอัด (Rebond Foam) แล้ิวนำากลัิบมีาใช้ีเป็นส่วนหินึ�งของเตียงอีกคืรั�ง

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
นอกจากมีีการนำาไปใช้ีที่ำาเบาะของเก้าอี�สำานักงานแลิะพัฟิสำาหิรับแต่งหิน้าแล้ิว ยังมีีการนำาไปใช้ีที่ำาเบาะ 
ทีี่�นั�งรถ้ยนต์ซึ�งต้องการคืวามีที่นที่านสูงเป็นคืรั�งแรกในญีี่�ปุ� นด้วย ท่ี่ามีกลิางคืวามีจำาเป็นในการลิดภัาระ
สิ�งแวดล้ิอมีทีี่�เพิ�มีขึ�น คืาดว่าจะมีีการนำาไปใช้ีในผลิิตภััณฑ์์ต่าง  ๆในอนาคืต ส่วนพืชีทีี่�ใช้ีสำาหิรับไบโอยูรีเที่นนั�น 
เราคัืดเลืิอกจากพืชีทีี่� กินไม่ีได้ จึงเป็นการรองรับปัญี่หิาด้านอาหิาร เราก่อตั�งโรงงานผลิิตโพลิิออลิ 
ในอินเดีย ซึ�งเป็นประเที่ศต้นกำาเนิดของวัตถุ้ดิบหิลัิก (พ.ศ. 2556) แลิะรับประกันคุืณภัาพคืงทีี่�พร้อมี
กำาลัิงการผลิิตทีี่� มัี�นคืง

ข้้อมููลบริิษััท

ไบโอโพลิออล “ECONYKOL®”

ช่ื่�อบริิษััท: Thai Mitsui Specialty
Chemicals Co., Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุตสาหิกรรมีการผลิิตเคืมีี
ยา ปิโตรเคืมีี แลิะผลิิตภััณฑ์์ถ่้านหิิน
ท่�อยูู่� : เลิขทีี่�  92/28-29 อาคืารสาธีรธีานี 2 
ชัี�น 12 ถ้นนสาที่รเหินือ แขวงสีลิมี  
เขตบางรัก กรุงเที่พฯ 10500
เว็็บไซต์์: https://jp.mitsuichemicals.
com/en/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: Mitsui Chemicals, Inc.
ติ์ดต์�อ: usaka@tmsc.co.th (Usaka)

จุดเด�นข้องเริา

Mitsui Chemicals เป็นผู้ผลิิตเคืมีีภััณฑ์์คืรบวงจร 
ก่อตั�งขึ�นเมืี�อปี พ.ศ. 2498 เราดำาเนินธุีรกิจ
หิลิากหิลิายประเภัที่ ได้แก่ เคืมีีภััณฑ์์พื�นฐาน 
โมีบิลิิตี� การดูแลิสุขภัาพ อาหิารแลิะบรรจุภััณฑ์์ 
แลิะธุีรกิจยุคืใหิม่ี ปัจจุบันมีีบริษัที่ในเคืรือประมีาณ 
100 แห่ิง ทัี่�งในญีี่�ปุ�นแลิะต่างประเที่ศ ในประเที่ศ 
ไที่ย เราก่อตั�งบริษัที่ (TMSC) เมืี�อประมีาณ 
30 ปีทีี่�แล้ิว ดำาเนินธุีรกิจโดยเน้นผลิิตภััณฑ์์
กลุ่ิมีเรซินอุตสาหิกรรมีแลิะยูรีเที่น นอกจากนี�  
เรายังมีีแผนกวิจัยแลิะพัฒนาของตัวเอง 
เพื�อพัฒนาผลิิตภััณฑ์์ทีี่�ตรงกับคืวามีต้องการ
ของตลิาดแลิะลูิกค้ืาในอนาคืต โดยมุ่ีงเน้นไปทีี่�
การพัฒนาผลิิตภััณฑ์์ทีี่�เป็นมิีตรต่อสิ�งแวดล้ิอมี
แลิะมีีส่วนสนับสนุนให้ิเกิดสังคืมีทีี่� ยั�งยืน
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แยกและนำาก๊าซคิาร์ีบอนไดูออกไซด์ูทีี�มีีคิวัามีบริีสุีทีธิี�สูีงกลับมีาใช้ใหิม่ี

สิินค้้าและบริิการิ
ระบบดักจับก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์แบบประหิยัดพลัิงงาน เป็นระบบดูดซับโดยใช้ีสารเคืมีี ทีี่�สามีารถ้
ลิดปริมีาณการใช้ีคืวามีร้อนได้กว่า 40% เมืี�อเทีี่ยบกับเที่คืโนโลิยีทัี่�วไป แลิะสามีารถ้ผลิิตก๊าซ
คืาร์บอนไดออกไซด์ทีี่� มีีคืวามีบริสุที่ธิ์ีสูงถึ้ง 99.9% จากก๊าซไอเสียทีี่� มีีสิ� งเจือปนอยู่เป็นจำานวนมีาก  
นอกจากนี�  CO2 ทีี่� ดักจับได้ยังสามีารถ้นำาไปใช้ีเพื�อเป็นวัตถุ้ดิบที่างเคืมีีหิรือใช้ีอัดลิงหิลุิมีนำ�ามัีนเพื�อเพิ�มี
ปริมีาณการผลิิตนำ�ามัีน (EOR, Enchance Oil Recovery) หิรือนำาไปเก็บรักษาใต้ดิน (CCS) ได้อีกด้วย

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
สามีารถ้ลิดการปล่ิอยก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟิฟ้ิา โรงงานปูนซีเมีนต์ โรงงานเหิล็ิก ฯลิฯ 
แลิะสามีารถ้ดักจับแลิะผลิิตก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์ ได้ด้วยอุณหิภูัมิีตำ�า (น้อยกว่า 100°C) แลิะมีีปริมีาณ
การใช้ีคืวามีร้อนตำ�า มีีส่วนช่ีวยสนับสนุนคืาร์บอนเคืรดิตแลิะการชีดเชียคืาร์บอนได้อย่างมีาก

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
เราพัฒนาสินค้ืาเพื�อใช้ีงานด้านอุตสาหิกรรมี ด้วยการต่อยอดเที่คืโนโลิยีเฉพาะของเรา จากเที่คืโนโลิยี
การดักจับก๊าซคืาร์บอนไดออกไซด์แบบประหิยัดพลัิงงานทีี่�พัฒนาโดย COURSE50 (โคืรงการพัฒนา
เที่คืโนโลิยีกระบวนการผลิิตทีี่� เป็นมิีตรต่อสิ�งแวดล้ิอมี) ซึ�งเป็นงานวิจัยทีี่� ได้รับมีอบหิมีายจากองค์ืการ
พัฒนาพลัิงงานใหิม่ีแลิะเที่คืโนโลิยีอุตสาหิกรรมีแห่ิงประเที่ศญีี่�ปุ� น (NEDO)สำาหิรับผลิสำาเร็จเชิีงพาณิชีย์ 
มีีการก่อสร้างโรงงาน 120 ton-CO2/Day ทีี่� จังหิวัดฮอกไกโดแล้ิวเสร็จในปี 2557 แลิะโรงงาน 143 
ton-CO2/Day ทีี่� จังหิวัดเอฮิเมีะแล้ิวเสร็จในปี 2561

ข้้อมููลบริิษััท

รีะบบดัูกจัับก๊าซคิาร์ีบอนไดูออกไซด์ูแบบป็รีะหิยัดูพลังงาน (ESCAP®)

ช่ื่�อบริิษััท: Thai Nippon Steel
Engineering & Construction
Corporation Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุตสาหิกรรมีก่อสร้าง (งาน
ก่อสร้าง โยธีาธิีการ การติดตั�งอุปกรณ์ )
ท่�อยูู่� : 909 อาคืารแอมีเพิลิที่าวเวอร์ 
ชัี�น 5 ถ้นนเที่พรัตน แขวงบางนาเหินือ 
กรุงเที่พฯ 10260
เว็็บไซต์์: https://www.eng.nipponsteel.
com/english/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น:  
Nippon Steel Engineering Co., Ltd.
ติ์ดต์�อ: swatanabe@thainippon.co.th
(Watanabe)
anuphan-p@thainippon.co.th
(Anuphan) 
chanon-k@thainippon.co.th
(Chanon)

เที่ค้โนโลย่่อื�นๆ ของเริา 
ไบโอเอที่านอลท่ี่�ผลิตจากเซลลูโลสิ Non-Food 
ด้วยการผลิิตเอที่านอลิจากวัตถุ้ดิบชีีวมีวลิทีี่� ไม่ีแย่งชิีงวัตถุ้ดิบอาหิาร เช่ีน 
เซลิลูิโลิสแลิะเศษอาหิาร ที่ำาให้ิเราได้ผลิผลิิตสูงถึ้งมีากกว่า 250L ต่อ
วัตถุ้ดิบชีีวมีวลิแบบแห้ิง/ตัน สำ าหิรับในประเที่ศไที่ย เป็นไปได้ว่านี�จะเป็น
เที่คืโนโลิยีทีี่� ช่ีวยสนับสนุนนโยบายขับเคืลืิ�อนเศรษฐกิจ BCG ของ
ประเที่ศไที่ยในอนาคืต โดยการนำาเอที่านอลิทีี่�ผลิิตจากเซลิลูิโลิสของวัสดุ
เหิลืิอทิี่�งที่างการเกษตรมีาใช้ีผสมีกับนำ�ามัีนเบนซิน มีีการสร้างโรงงาน
สาธิีตในฟิิลิิปปินส์เสร็จเรียบร้อยแล้ิว

จุดเด�นข้องเริา

บริษัที่วิศวกรรมีโรงงานทีี่�ออกแบบ จัดหิา
แลิะก่อสร้างโรงงานปิโตรเคืมีีแลิะก๊าซมีีประวัติ 
35 ปี ในประเที่ศไที่ย เราต้องการมีีส่วนร่วมี
อย่างจริงจังในการลิดการปล่ิอยคืาร์บอนใน
ประเที่ศไที่ย ด้วยการแนะนำาเที่คืโนโลิยีเฉพาะ
ของบริษัที่ Nippon Steel Engineering เช่ีน 
เที่คืโนโลิยีการดักจับแลิะ กักเก็บคืาร์บอน 
(ESCAP) แลิะเที่คืโนโลิยีการผลิิตไบโอเอที่านอลิ 
เพื�อสร้างสังคืมีปลิอดคืาร์บอนให้ิเกิดขึ�นจริง
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เคิรืี�องรีีดูตะกอนทีี�ช่วัยลดูป็ริีมีาณกากตะกอนในรีะบบบำาบัดูนำ�าเสีียไดู้ป็ริีมีาณมีาก

สิินค้้าและบริิการิ
เคืรื�องรีดตะกอนสำาหิรับแยกนำ�าออกจากกากตะกอนในระบบบำาบัดนำ�าเสียหิรือกำาจัดนำ�าเสียในโรงงาน 
(ลิดปริมีาณเหิลืิอ 1/15) ผลิิตภััณฑ์์ของเราใช้ีระบบการรีดนำ�าจากญีี่� ปุ� น (เที่คืโนโลิยีจดสิที่ธิีบัตร) แลิะ
กลิไกการรีดนำ�าผ่านระบบการบีบอัดหิลิายชัี�น ลิดปัญี่หิาการอุดตัน แลิะสามีารถ้นำาไปใช้ีได้กับกากตะกอน 
หิลิากหิลิายประเภัที่ กลิไกหิลัิกของเคืรื�องรีดตะกอนประกอบด้วยแผ่นพลิาสติกกลิมี, แผ่นสแตนเลิส
ขนาดเล็ิก แลิะแผ่นสแตนเลิสขนาดใหิญ่ี่จำานวนมีากภัายใต้แกน “ตัวกรอง” เมืี�อเปรียบเทีี่ยบกับ
เคืรื�องรีดตะกอนรุ่นอื�นๆ ผลิิตภััณฑ์์ของเราช่ีวยประหิยัดปริมีาณไฟิฟ้ิา, ปริมีาณนำ�าในการล้ิาง
ที่ำาคืวามีสะอาด แลิะค่ืาใช้ีจ่ายในการกำาจัดกากตะกอนได้อย่างเด่นชัีด นอกจากนี�  ยังก่อให้ิเกิดสาร
แขวนลิอย (SS) ในปริมีาณน้อย จึงช่ีวยลิดภัาระทีี่� เกิดขึ�นในระบบการบำาบัดนำ�าเสียโดยรวมีได้

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
กากตะกอนจากบ่อบำาบัดนำ�าเสียในโรงงานแลิะระบบกำาจัดนำ�าเสียประกอบด้วยของแข็งต่างๆ เช่ีน 
อินที่รียวัตถุ้ อนินที่รีย์ นำ�ามัีน แลิะเส้นใย เมืี�อเกิดการอุดตัน เคืรื�องรีดตะกอนรุ่นเก่าย่อมีไม่ีสามีารถ้
แก้ไขปัญี่หิาได้อย่างรวดเร็ว แต่ผลิิตภััณฑ์์ของเราสามีารถ้แก้ไขปัญี่หิาดังกล่ิาวได้ ช่ีวยลิดค่ืาใช้ีจ่าย
ใช้ีการกำาจัดกากตะกอนหิลัิงจากการรีดนำ�าออก แลิะเมืี�อพิจารณาถึ้งเป้าหิมีาย SDGs / BCG 
ผลิิตภััณฑ์์ของเราถื้อเป็นเคืรื�องรีดตะกอนรุ่นใหิม่ีทีี่� ช่ีวยลิดปริมีาณการปล่ิอยก๊าคืาร์บอนไดออกไซด์, 
ช่ีวยประหิยัดพลัิงงาน ประหิยัดนำ�าสำาหิรับซักล้ิาง แลิะประหิยัดแรงงานในขั�นตอนซ่อมีบำารุงเที่คืโนโลิยี
การรีดนำ�าออกจากกากตะกอนนี�กำาลัิงได้รับคืวามีสนใจจากอุตสาหิกรรมีหิลิากหิลิายสาขาเพื�อแก้ไข
ปัญี่หิาสิ�งแวดล้ิอมีโลิก

ข้้อมููลบริิษััท

จุดเด�นข้องเริา

JD Series

ช่ื่�อบริิษััท:  
TSURUMI PUMP (THAILAND) Co., Ltd. 
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุตสาหิกรรมีการผลิิต
อุปกรณ์เคืรื�องจักรทัี่�วไป
ท่�อยูู่� : 587/3 ถ้นนพระรามี 3 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเที่พฯ
เว็็บไซต์์:  
https://www.tsurumi-global.com/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น:  
TSURUMI MANUFACTURING Co., Ltd. 
ติ์ดต์�อ: t.adachi@tsurumipump.co.th

บริษัที่ของเราผลิิตแลิะจัดจำาหิน่ายอุปกรณ์
ด้านสิ�งแวดล้ิอมีแลิะเคืรื�องจักรทีี่� เกี�ยวข้อง 
โดยมีีผลิิตภััณฑ์์หิลัิกคืือปั� มีจุ่มีสำาหิรับระบบ
บำาบัดนำ�าเสียในโรงงาน, คือนโดมิีเนียมี แลิะ
อาคืารพาณิชีย์ รวมีถึ้งเคืรื�องรีดตะกอนแลิะ
เคืรื�องเติมีอากาศใต้ผิวนำ�า ผลิิตภััณฑ์์ของ
เราได้รับการพัฒนาขึ�นจากเที่คืโนโลิยีเฉพาะ 
จัดจำาหิน่ายแลิะให้ิบริการไปทัี่�วโลิกคืรอบคืลุิมี
ที่วีปอเมีริกา ยุโรป แลิะเอเชีีย มีีตัวอย่างการ
ใช้ีงานในโคืรงการขนาดใหิญ่ี่ระดับประเที่ศ
จำานวนมีาก ในโอกาสนี�  ที่างบริษัที่ขอนำาเสนอ
เคืรื�องรีดตะกอนทีี่� ช่ีวยลิดปริมีาณกาก
ตะกอนได้ในปริมีาณมีาก 

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
มีีตัวอย่างการใช้ีงานอย่างแพร่หิลิายในประเที่ศญีี่�ปุ� น ประเที่ศจีน ยุโรป, ประเที่ศเกาหิลีิ แลิะไต้หิวัน 
ในระบบบำาบัดนำ�าเสียแลิะกำาจัดนำ�าเสียของกลุ่ิมีโรงงานอาหิาร ปิโตรเลีิยมี เคืมีีภััณฑ์์ โรงงานชิี�นส่วน
รถ้ยนต์ ฟิาร์มีสุกร แลิะโรงงานกระดาษ 

TSURUMI PUMP (THAILAND) Co., Ltd.

เที่ค้โนโลย่่อื�นๆ ของเริา
“Non-clog type of submersible cutter pump CZ”
มีาพร้อมีประสิที่ธิีภัาพแลิะคืวามีสามีารถ้ในการซึมีผ่านสูง ปั� มีจุ่มีใต้นำ�าในอดีตมัีกปรับปรุงคุืณสมีบัติในการซึมีผ่าน
โดยถ่้างรูให้ิกว้างตามีข้อสันนิษฐานทีี่� ว่า สิ� งแปลิกปลิอมีมัีนปนเป้� อนอยู่ในนำ�าเสีย แต่การแก้ไขปัญี่หิาด้วยวิธีี 
ดังกล่ิาวที่ำาให้ิประสิที่ธิีภัาพของปั� มีลิดลิง ปั� มีแบบคัืตเตอร์ ใต้นำ�ารุ่นใหิม่ีมีาพร้อมีกลิไกแบบ Mash ซึ�งได้รับการ 
จดสิที่ธิีบัตร ยังคืงรักษาคุืณสมีบัติในการซึมีผ่านอย่างดีเยี�ยมี พร้อมีประสิที่ธิีภัาพของตัวปั� มีซึ�งไม่ีก่อให้ิเกิดปัญี่หิา
อย่างทีี่� ผ่านมีา ตอบโจที่ย์ทัี่�งเรื�องประสิที่ธิีภัาพแลิะการซึมีผ่านของสิ�งแปลิกปลิอมีในเคืรื�องเดียวกัน
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รีะบบผลิตไฟีฟ้ีาดู้วัยก๊าซชีวัภัาพขนาดูบรีรีจุัในตู้คิอนเทีนเนอร์ี

สิินค้้าและบริิการิ
ระบบก๊าซชีีวภัาพขนาดกะทัี่ดรัดแลิะสะดวก พร้อมีอุปกรณ์ทัี่�งหิมีดบรรจุในตู้คือนเที่นเนอร์ขนส่ง
สินค้ืาที่างที่ะเลิขนาด 20 ฟุิต เป็นระบบแบบ On-Site สามีารถ้จัดการกับของเสียได้อย่างง่ายดาย 
ณ หิน้างานทีี่� เกิดของเสีย นอกจากนี�  ยังใช้ีระบบที่ำาคืวามีร้อนแบบสองท่ี่อ ซึ�งเป็นลัิกษณะเฉพาะตัว 
จึงมีีขนาดกะทัี่ดรัดแต่ใช้ีงานได้เป็นอย่างดี

การิสินับสินุนการิพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
เคืรื�องผลิิตไฟิฟ้ิาจากก๊าซมีีเที่นขนาดเล็ิกนี�  ช่ีวยลิดการปล่ิอยก๊าซเรือนกระจกแลิะใช้ีพลัิงงาน
หิมุีนเวียนได้ โดยการหิมัีกของเสียให้ิเกิดก๊าซมีีเที่นแลิะใช้ีพลัิงงานในรูปก๊าซชีีวภัาพ นอกจากนี�   
นำ�าหิมัีกทีี่� เหิลืิอหิลัิงจากใช้ีพลัิงงานยังใช้ีเป็นปุ� ยนำ�ากลัิบคืืนสู่พื�นทีี่� เกษตรกรรมีได้ จึงเป็นผลิิตภััณฑ์์ 
ทีี่� ช่ีวยสร้างสังคืมีแห่ิงการหิมุีนเวียนที่รัพยากร

ผลงานท่ี่�ผ่านมา
ผลิิตภััณฑ์์นี�ประสบคืวามีสำาเร็จมีากมีายรวมีถึ้งการจำาหิน่ายให้ิกับ NTT Group แลิะ Toyota Group 
ในประเที่ศญีี่�ปุ� น สำ าหิรับกรณีตัวอย่างของการนำาไปใช้ี ในโรงงานตัดแต่งผัก เดิมีในแต่ลิะวันจะมีีเศษ
จากการหัิ�นผักทีี่� เกิดขึ�นระหิว่างการผลิิตสินค้ืาประมีาณ 2 ตัน แลิะมีีค่ืาใช้ีจ่ายในการที่ำาลิายทิี่�งเศษ
ผัก 28,000 เยนต่อวัน แต่เมืี�อนำาผลิิตภััณฑ์์นี� เข้าไปใช้ี มีีการหิมัีกของเสียอินที่รีย์ ให้ิเกิดก๊าซมีีเที่น
แลิะใช้ีพลัิงงานในรูปก๊าซชีีวภัาพ จากเดิมีทีี่� ต้องจัดการด้วยการเผา ที่ำาให้ิสามีารถ้จัดการของเสีย
โดยคืำานึงถึ้งสภัาพแวดล้ิอมีของโลิกได้ เช่ีน การลิดปริมีาณขยะ การจัดหิาพลัิงงานหิมุีนเวียน 
แลิะการคืวบคุืมีก๊าซเรือนกระจก ฯลิฯ ส่วนในแง่ของคืวามีคุ้ืมีทุี่น เราคืาดหิวังผลิตอบแที่นจากการ
ลิงทุี่นใน 7-8 ปี

ข้้อมููลบริิษััท

เคิรืี�องผลิตไฟีฟ้ีาจัากก๊าซมีีเทีนขนาดูเล็ก

ช่ื่�อบริิษััท: Vioce Co., Ltd.
ปริะเภทธุุริกิิจ: อุตสาหิกรรมีบริการอื�นๆ
ท่�อยูู่� : 295-9 นิชิีโนะโชี เมืีองวากายามีะ 
จังหิวัดวากายามีะ 640-0112
เว็็บไซต์์: https://vioce.jp/en/
บริิษััทในญ่ี่�ปุ� น: เหิมืีอนทีี่�ระบุข้างต้น
ติ์ดต์�อ: 
muraoka@vioce.jp (Muraoka)
teruakisukeno@gmail.com (Sukeno)

จุดเด�นข้องเริา

พวกเราบริษัที่ Vioce จำากัด เป็นบริษัที่ทีี่�
ดำาเนินธุีรกิจหิลัิกด้านการจัดการของเสีย
เราดำาเนินงานโรงบำาบัดนำ�าขนาดใหิญ่ี่แลิะ
รวบรวมี ขนย้ายแลิะจัดการกับของเสีย
หิลิากหิลิายชีนิดจากในประเที่ศญีี่�ปุ� น  
ส่วนที่รัพยากรอินที่รีย์ทีี่�หิลิงเหิลืิออยู่หิลัิง
การจัดการจะถู้กนำากลัิบมีารีไซเคิืลิเป็นปุ� ย 
แลิะ กลัิบคืืนสู่พื�นทีี่� เกษตรกรรมี เราเป็น
บริษัที่ทีี่� เป็นมิีตรต่อสิ�งแวดล้ิอมี ซึ�งดำาเนิน
งานบน “วงจรหิมุีนเวียนที่รัพยากร”
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