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EXECUTIVE SUMMARY

พลาสตกิไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจํ าวันของมนุษยมากขึ้น เนื่องจากมีคุณสมบัติเดนในดานความทนทาน นํ้ าหนัก
เบา และมรีาคาถูก ดังนั้นในปจจุบันเราจะพบเห็นอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชมากมายที่ทํ ามาจากพลาสติก รวมถึงอุปกรณเครื่อง
ใชบนโตะอาหารดวย ซ่ึงไดแก จาน ชอน สอม มีด ถวยนํ้ า เปนตน แตอยางไรก็ตามพลาสติกโดยทั่วไปจะยอยสลายไดยากใน
กระบวนการทางธรรมชาติ กอใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม

จากขอจํ ากัดดานการยอยสลายของพลาสติกทั่วไปและกระแสสังคมในปจจุบันที่ใหความสํ าคัญกับปญหาสิ่งแวดลอม 
เปนโอกาสทีด่ีสํ าหรับบริษัทฯ ที่จะผลิตผลิตภัณฑพลาสติกยอยสลายเพื่อทดแทนการใชพลาสติกทั่วไป ในขณะเดียวกันบริษัทมี
ขอจ ํากดัในดานความจํ าเปนที่จะตองใชวัตถุดิบเฉพาะ ซ่ึงตองนํ าเขาจากตางประเทศ ทํ าใหบริษัทฯ มีตนทุนการผลิตสูงกวาผูผลิต
พลาสติกทั่ว ๆ ไป

บริษัท Bio-Plast จ ํากดั จดัตัง้ขึน้ดวยทุนจดทะเบียนและเงินกูยืมในสัดสวนเทากัน คือ 18 ลานบาท เพื่อรับจางผลิต
อุปกรณเครือ่งใชบนโตะอาหารประเภทใชคร้ังเดียวทิ้ง เชน ชอน สอม มีด ถวยนํ้ า เปนตน โดยบริษัทตองการสวนแบงทางการ
ตลาดของผลติภัณฑพลาสติก ประเภทเครื่องใชบนโตะอาหารและเครื่องครัว ประมาณรอยละ 1.09 ในป 2546 โดยจะเนนกลยุทธ
ทางการตลาดกับกลุมลูกคาที่ใสใจในดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยมีเปาหมายในการทํ าตลาด ดังนี้

1. ระยะเริม่แรกจะมุงเนนกลุมลูกคาที่เปนผูประกอบการที่เปนรานอาหารประเภท Fast Food และสายการบิน ซ่ึงจาก
การสมัภาษณผูบริหารของบริษัทลูกคากลุมเปาหมาย พบวามีบริษัทที่สนใจผลิตภัณฑของบริษัทฯ คือ บจ.แม็คไทย
บจ.ไทยนํ้ าทิพย บมจ.การบินไทย และ A&W ซ่ึงผูบริหารของบริษัทเหลานี้ยินดีที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ แม
วาจะมรีาคาสูงกวาผลิตภัณฑเดิมที่บริษัทเคยใชอยู เนื่องจากมีความเห็นตรงกันวาตนทุนสวนที่เพิ่มสูงขึ้นถือเปนการ
โฆษณาเพื่อสรางภาพพจนในดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมใหกับบริษัท

2. ท ําการประชาสัมพันธผลิตภัณฑของบริษัทฯ โดยเนนในเรื่องสินคาที่ไดรับฉลากเขียว และเสริมสรางภาพพจนที่ดีใน
การอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยการพัฒนาใหได  ISO  14000  และการนํ าผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไปแสดงในงาน
นทิรรศการตาง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธดานความรูแกผูบริโภค เพื่อกระตุนใหผูบริโภคหันมาใหความสนใจกับ
ปญหาสิง่แวดลอมมากขึ้นและใหความสํ าคัญกับการเลือกใชผลิตภัณฑที่ไมเปนมลภาวะตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะเปนผล
ดตีอบริษัทในการรักษาและขยายฐานลูกคาของบริษัทฯ ตอไปในอนาคต



บริษทัฯ มเีงนิลงทุนในโครงการทั้งสิ้น 36 ลานบาท แหลงเงินทุนมาจากทุนจดทะเบียน 18 ลานบาทและกูยืมจากสถาบัน
การเงนิอกี 18 ลานบาท โดยคาดวาจะกูยืมจากแหลงเงินกูของธนาคารแหงประเทศไทย คร้ังที่ 9 ซ่ึงเปนเงินที่ใหการสนับสนุน
โครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) และคาดวาจะเริ่มเปดดํ าเนินงานไดในเดือนมกราคม 2544 โดยมียอดขายเทากับ 23.325
ลานบาท ในป 2544 และเพิ่มขึ้นเปน 27.845 ลานบาทในป 2549 และมีกํ าไรสุทธิเทากับ 0.003 ลานบาท และเพิ่มขึ้นเปน 1.572
ลานบาทในชวงเวลาเดียวกัน โดยมีจุดคุมทุนเทากับ 23.89 ลานบาท (ในป 2547 ซ่ึงเปนปที่กํ าลังการผลิตคงที่) อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนเทากับรอยละ 9 มีมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 6.929 ลานบาท และมีระยะเวลาคืนทุน 8 ป 2 เดือน

บริษทัฯ ไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เชน การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับ
ก ําไรสทุธทิีไ่ดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกํ าหนดเวลา 8 ปนับแตวันที่เร่ิมมีรายไดนั้น และในชวงเวลา 5 ปหลัง
จากนัน้จะไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ ไดรับลดหยอนอากรขาเขา เปนตน



INTRODUCTION

ปจจบุนัความนยิมในการนํ าพลาสติกมาใชในชีวิตประจํ าวันเพิ่มมากขึ้นโดยนํ ามาใชแทนวัสดุธรรมชาติเชน ไม หนัง
โลหะตาง ๆ พลาสติกจึงมีสวนรวมในผลิตภัณฑเกือบทุกประเภทเสมอ เชน อุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ  อุตสาหกรรมกอสราง
อุตสาหกรรมอุปกรณเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  อุตสาหกรรมยานยนต  อุตสาหกรรมเครื่องใชในบาน อุตสาหกรรม
เฟอรนเิจอร อุตสาหกรรมของเด็กเลน เนื่องจากมีขอดีคือ นํ้ าหนักเบา มีความทนทาน สามารถทํ าเปนรูปรางตาง ๆ ไดงาย สีสัน
สวยงาม และราคาถูก

พลาสติกเปนสารประกอบพวกไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon) ชนดิหนึง่ ทั้งนี้ เพราะพลาสติกสวนมากมีแหลงกํ าเนิด
จากนํ ้ามนัและกาซธรรมชาติ มีพลาสติกหลายชนิดที่มีเฉพาะธาตุไฮโดรเจนและคารบอนลวน ๆ ผสมอยู แตพลาสติกสวนมากยัง
ประกอบดวยธาตุชนิดอื่น ๆ อีก เชน ออกซิเจน ไนโตรเจน คลอรีน ฟลูออรีน ฟอสฟอรัส กํ ามะถัน พลาสติกมีแหลงกํ าเนิดจาก 5
แหลงใหญ คือ
1) ผลิตผลทางการเกษตร เชน Cellulose Nitrate, Cellulose Acetate-butyrate, Shellac, Shellac, Ethyl Cellulose, Casein
2) ผลิตผลทางการเกษตรและนํ้ ามัน เชน furan แตมีนอยมาก
3) นํ ้ามนัและถานหินเปนแหลงที่ใชผลิตเม็ดพลาสติกชนิดตางๆไดมากที่สุด เชน Polyethylene, Polypropylene, Polystyrene,

Phenol-formaldehyde, Melamine-formaldehyde, Nylon, Polyester, Epoxy
4) นํ ้ามันและสินแร เชน Polyvinyl Butyrate Cabazole, Polyvinyl Acetate, Polyvinyl Alcohol, Silicone, Polyvinyl Acetate-

Chloride, Polyvinyl Chloride
5) สินแร เชน Calcium-Aluminum Silicate แตมีนอย

พลาสติกมีโครงสรางพิเศษเรียกวา High Molecular Weight คอื โมเลกุลที่เชื่อมตอกันยาวกวาสารชนิดอื่นมากมายนับเปน
พนัเทา จึงทํ าใหพลาสติกมีสมบัติหลาย ๆ อยางไปพรอมกัน คือ

1) สมบัติทางกล (Mechanical) : มคีวามแขง็แรง เหนียว ยืดหยุน ทนแรงกระแทก (Impact Strength) ไดดี มีความทนทานทางกล
สูง (Mechanical Strength)

2) สมบัติทางไฟฟา (Electrical) : เปนฉนวนไฟฟา
3) สมบัติทางเคมี (Chemical) : มนีํ ้าหนกัโมเลกุลสูง มีจุดหลอมเหลวสูงตั้งแต 80 –100 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิตํ่ าจะแข็ง สวน

ใหญมคีวามถวงเฉพาะตํ่ า จึงมีนํ้ าหนักเบาทนกรดดางและสารเคมีอ่ืน ๆ โดยมากไมทํ าปฏิกิริยากับสารอนินทรีย



ประเภทของพลาสติก

พลาสตกิทีใ่ชกนัทั่วไปในชีวิตประจํ าวันที่สํ าคัญมีอยูประมาณ 40-50 ประเภท แบงเปนประเภทใหญ ๆ ได 2 ตระกูลตาม
สมบัติ ไดแก

1. เทอรโมเซตติงพลาสติก (Thermosetting Plastic)

เปนพลาสติกที่มีสมบัติพิเศษ  คอืทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  และทนปฏิกิริยาเคมีไดดี เกิดคราบและรอย
เปอนไดยาก พลาสติกแบบนี้เมื่อหลอมตัวเปนรูปแบบใด จะเปนรูปแบบนั้นอยางถาวร หมายความวา จะเอามาหลอมใชเปนผลิต
ภณัฑใหมไมได กลาวคือ เกิดการเชื่อมตอขามไปมาระหวางสายโซของโมเลกุลของโพลิเมอร1 (cross Linking among polymer
chains) เหตนุีห้ลังจากพลาสติกเย็นจนแข็งตัวแลว จะไมสามารถทํ าใหออนไดอีกโดยใชความรอน หากแตจะสลายตัวทันที่ที่
อุณหภมูสูิงถึงระดับ การทํ าพลาสติกชนิดนี้ใหเปนรูปลักษณะตาง ๆ ตองใชความรอนสูงและโดยมากตองการแรงอัดดวย ไดแก
พลาสตกิจ ําพวกที่เปนจานเขี่ยบุหร่ี ชุดถวย ชาม จานพลาสติกชนิดพิเศษที่เรียกวา เมลามี (Melamine) ซ่ึงมีสมบัติทนการตกแตก
และความรอนไดดมีาก เวลาถูกประกายไฟจะไมลุกไหม ที่พบเห็นกันทั่วไปเปนผลิตภัณฑภาชนะที่ใชในครัวเรือน เชน จาน ชาม
ถาด ถวยและชอน เทอรโมเซตติงพลาสติก ไดแก

1.1 เมลามีน ฟอรมาลดีไฮด (Melamine Formaldehyde) มสีมบตัิทางเคมีทนแรงดันได 7,000 – 135,000 ปอนดตอตารางนิ้ว
ทนแรงอดัได 25,000-50,000 ปอนดตอตารางนิ้ว ทนแรงกระแทกได 0.25 –0.35 ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ทน
ความรอนไดถึง 140 องศาเซลเซียส และทนปฏิกิริยาเคมีไดดี เกิดคราบและรอยเปอนยาก เมลามีนใชทํ าภาชนะ บรรจุ
อาหารหลายชนิด และนิยมใชกันมาก มีทั้งที่เปนสีเรียบและลวดลายสวยงาม ขอเสียคือ นํ้ าสมสายชูจะซึมเขาเนื้อ
พลาสตกิไดงาย ทํ าใหเกิดรอยดาง แตไมมีพิษภัยเพราะไมมีปฏิกิริยากับพลาสติก

1.2 ฟนอลฟอรมาดีไฮด (Phenol-Formaldehyde) มคีวามตานทานตอตัวทํ าละลาย สารละลายเกลือและนํ้ ามัน แตพลาสติก
อาจพองบวมไดเนื่องจากนํ้ าหรือแอลกอฮอล พลาสติกชนิดนี้ใชทํ าฝาจุกขวดและหมอ

1  โพลิเมอร   คือ   การนํ าโมโนเมอรซ่ึงเปนสารโมเลกุลเดี่ยวมาผานกระบวนการทางเคมี   ทํ าใหโมโนเมอรหลาย  ๆ  โมโนเมอร
มาเกาะตวักัน  ซ่ึงจะทํ าใหคุณสมบัติทางกายภาพ  และทางเคมีเหมาะสมกับการใชงานมากขึ้น



1.3 อีพ็อกซี (Epoxy)
1.4 โพลิเอสเตอร (Polyester)
1.5 ยูรีเทน (Urethane)
1.6 โพลิยูรีเทน (Polyurethane)

2. เทอรโมพลาสติก (Themoplastics)

เปนเม็ดพลาสติกที่เมื่อขึ้นรูปแลวสามารถนํ ากลับมาหลอมและใชใหมได เทอรโมพลาสติกที่สํ าคัญและพบมากใน
อุตสาหกรรมหลายๆประเภทของไทย อาจแบงยอยออกไดเปน 2 กลุม คือ

• พลาสติกเชิงพาณิชย (Commodity Plastic) เชน PP, PE, PVC
• พลาสติกเชิงวิศวกรรม (Engineering Plastic) เชน ABS, PMMA, PC ฯลฯ

สํ าหรับเทอรโมพลาสติกที่สํ าคัญและใชมากในประเทศไทยมีอยูประมาณ 8 ประเภท ไดแก  โพลีเอทิลีน (PE),  โพลี
โพรพิลีน (PP),  โพลีไวนีลคลอไรด (PVC),  โพลีสไตรีน (PS), เอบีเอส (ABS), อะคริลิค (PMMA), โพลีอะซีทัล (Poyacetal)
และโพลีคารบอเนท (PC) ซ่ึงแตละประเภทจะมีลักษณะแตกตางกันดังนี้

1. โพลีเอทิลีน (Polyethylene Resins : PE)

โดยทั่วไป โพลีเอทิลีน มีสีขาวขุน (Milky White)  ลักษณะคลายขี้ผ้ึงไมเกาะติดนํ้ า สามารถทํ าเปนสีตาง ๆ ไดตาม
ความตองการ มีนํ้ าหนักเบามาก โพลีเอทิลีนมีปริมาณการใชสูงสุดในประเทศขณะนี้ นิยมใชทํ าเครื่องใชเครื่องเรือนทั่วไป ของ
เลนเด็ก ดอกไมพลาสติก ภาชนะบรรจุตาง ๆ เชน ถุงกอบแกบ เปนตน โพลีเอทิลีนมีหลายชนิด เชน Low Density Polyethylene
(LDPE), High Density Polyethylene (HDPE) และทีไ่ดพัฒนาใหมใหมีคุณสมบัติยิ่งขึ้น นิยมใชมากคือ Linear Low Density
Polyethylene (LLDPE) กบั Ultra-High Molecule Weigh Polyethylene (UHMW PE)

สํ าหรับเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนที่ใชในประเทศไทยมากมีอยูดวยกัน 3 ประเภทใหญคือ

1.1 HDPE   (High Density Polyethylene)  เปนเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติเหนียว  แข็ง  มสีีขุน ทนตอสารเคมี รักษารูป
ทรงไดดีและสามารถทนอุณหภูมิไดถึง 105 องศาเซลเซียส เม็ดพลาสติก HDPE ไดถูกนํ ามาใชในการผลิตสินคา
พลาสติกตาง ๆ ในหลายรูปแบบ โดยสามารถแบงออกไดเปน 5 ประเภทดังนี้



1) งานแผนฟลม (Film Grade)
HDPE ในรปูของฟลม มีลักษณะเหนียว ทนแรงกระแทกสูง สามารถทํ าใหเปนแผนบางไดงายจึงนิยมใชผสมกับ

LDPE/LLDPE เพือ่ผลิตเปนถุงชนิดใชงานหนัก เชน ถุงใชงานอุตสาหกรรม ทํ าเปนถุงบรรจุสินคาที่ตองการความแข็งแรงและ
การทรงตัวอยางกระดาษ เชน ถุงใสของแบบมีหูหิ้วที่ใชตามหางสรรพสินคา HDPE ทีใ่ชในงานแผนฟลมมีสัดสวนมากที่สุด

2) งานเปาเขาแบบ (Blow Molding)
HDP E ชนดิเปาเขาแบบ มีลักษณะเนื้อแข็ง ทนตอแรงบิด เขาแบบงาย รักษารูปทรงไดดี จึงใชในการผลิตงานที่

ตองการความคงทนตอการกัดกรอนของสารเคมี เชน ขวดบรรจุนํ้ ายาซักลาง นํ้ ายาฟอกสี ขวดบรรจุนํ้ ามันเบรก นํ้ ามันเครื่อง ขวด
เครือ่งส ําอางและแชมพู ขวดนํ้ าดื่ม ขวดนม ขวดนํ้ ากลั่น ถังนํ้ า ถังนํ้ ามันเชื้อเพลิงและเคมี ฯลฯ HDPE ทีใ่ชในการเปาเขาแบบมีสูง
เปนอันดับสองรองจากงานแผนฟลม

3) งานฉีดเขาแบบ (Infection Molding)
HDPE ชนดิการขึน้รูปแบบฉีดมีลักษณะเนื้อแข็ง ทนตอแรงบิดและแรงกระแทกสูง คาหดตัวตํ่ า สามารถนํ าไป

ใชในการผลิตชิ้นงานเล็ก ๆ เชน สํ าหรับผลิตภัณฑเครื่องใชในบาน และภาชนะขนาดเล็ก และผลิตภัณฑในงานอุตสาหกรรมที่
ตองรับนํ้ าหนักและแรงกระแทกบอย การใชงาน HDPE ในงานนี้แบงเปน 3 สวน คือ

- ผลิตภัณฑที่ใชในงานอุตสาหกรรม เชน Palette (กระดานรอง) ภาชนะบรรจุหรือลังบรรจุ เครื่องดื่ม ลัง
บรรจุผลไม

- เครื่องใชในบาน เชน ถาด ช้ันวางของ
- ผลิตภณัฑประเภทภาชนะขนาดเล็ก
4) Mono-Filament ไดแก แห อวน เชือก
5) อ่ืน ๆ
- ใชในการผลติทอ เนื่องจากมีลักษณะเนื้อเหนียวเปนพิเศษทนตอแรงบิดและแรงอัดสูง เหมาะกับการทํ าทอ

นํ ้า ทอนํ้ ามัน ทอแกสและทอที่มีแรงดันอัดภายใน
- ใชในการผลิตผลิตภัณฑขึ้นรูปแบบหมุน ซ่ึงผลิตภัณฑขึ้นรูปแบบหมุนสวนใหญใชทํ ารางสํ าหรับแชแข็ง

เพื่อการขนสงสัตวนํ้ า เชน กุง ปู ปลา เปนตน

1.2 LDPE (Low Density Polyethylene) มคีวามทนทานตอสารเคมีกรดและดาง อีกทั้งยังแปรรูปไดงาย เปนฉนวนได
อยางดแีละไมมีสารพิษที่เปนอันตรายตอรางกายมนุษย มีความสามารถในการรับแรงกระแทกและมีความยืดหยุน
แบงออกไดเปน 2 กลุม คือ

1.2.1 Homopolymer ไดแก เม็ดพลาสติก LDPE ทัว่ไปแบงตามการใชงานไดดังนี้



1) งานแผนฟลม ไดแก ถุงขนาดตาง ๆ ตั้งแตขนาดเล็กที่ใชบรรจุสินคาทั่วไปตลอดจนถึงขนาดใหญที่ตองการแบก
รับนํ ้าหนกัมาก  เชน ถุงนํ้ าแข็ง ถุงบรรจุอาหารแชเย็น ถุงชอปปง ใชทํ าวัสดุกันกระแทก ไดแก Air Bubble Sheet นอกจากนี้ แผน
ฟลมยงัใชงานในการรัดสินคาใหอยูในสภาพทรงตัวเชนฟลมรัดกลอง ฟลมรัดสินคาบนไมพาเลทเพื่อการขนสงไปจนกระทั่งแผน
ฟลมขนาดใหญมากๆใชในดานการเกษตรกรรม เชน แผนฟลมรองพื้นปูบอนํ้ าเพื่อการเก็บกักนํ้ า เรือนเพาะชํ า (Green House)

2)  งานเปาเขาแบบ ไดแก การเปาทํ าขวดตาง ๆ เชน ขวดนํ้ าเกลือ ขวดยาหยอดตา ขวดนํ้ าดื่มและเปาเพื่อทํ า
กระปองและกลอง

3) งานฉดีเขาแบบ ไดแก ภาชนะ ของเลนที่ตองการลักษณะชิ้นงานที่นิ่มเล็กนอย งานจัดของสวยงาม เชน ดอกไม
พลาสติก ใบไมพลาสติก รวมทั้งเครื่องใชในบานอื่น ๆ เชน ตะกรา ถัง ชาม อาง

4) งานแผนเคลือบหรือแผนประกบ  ไดแก  งานเคลือบบนผิวฟลม  บนผิวแผนอลูมิเนียมฟอยส เชน ซองบรรจุ
อาหารแหงประเภทบะหมี่กึ่งสํ าเร็จรูป อาหารเสริมเด็กออน ซ่ึงตองการคุณสมบัติการปองกันความชื้นและการซึมผานของ
กาซตาง ๆ

5) งานเคลอืบผิวโลหะ ไดแก การเคลือบลวดเอนกประสงค เชน ตะแกรงวางสินคา ช้ันวางของ ตะกรา รถจักรยาน
ตลอดจนงานเคลือบพิเศษ เชน สายเคเบิล สายโทรศัพท สายไฟฟา

1.2.2 Copolymer มคีณุสมบัติพิเศษกวา LDPE ชนดิธรรมดา คือ มีความออนนุม มีความยืดหยุนสูง ใชผลิตหนัง
เทียมแทน PVC ชนดิออน, พื้นรองเทา ,รองเทากีฬา

1.3 LLDE ( Linear Low Density Polyethylene ) เปนเม็ดพลาสติก PE ทีใ่หมกวา 2 ประเภทแรก ปจจุบันกํ าลังไดรับ
ความนยิมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีคุณสมบัติเดนกวา LDPE ในหลาย ๆ ดานไมวาจะเปน การตานแรงกระแทก การตานแรงดันทะลุ
การตานแรงดึงขาด การทรงรูป ความแข็งแรงของรอยเชื่อม ความมันเงา และความยึดตัว

การนํ าเอา LLDPE ไปใชประโยชนจะมีดวยกัน 2 ลักษณะโดยลักษณะแรกเปนการนํ ามาผสมกับเม็ด LDPE หรือ HDPE
ในสดัสวนตาง ๆ กันเพื่อปรับคุณสมบัติของผลิตภัณฑใหดีขึ้น โดยเฉพาะในดานความเหนียว ซ่ึงการนํ ามาใชในลักษณะนี้ผูผลิต
ไมจ ําเปนตองดัดแปลงเครื่องจักรแตอยางใด สวนการนํ ามาใชในอีกลักษณะ เปนการนํ าเอา LLDPE มาเปาเปนฟลมเดี่ยว สวน
ใหญใชในการผลิตเปนถุงบรรจุสินคาที่มีนํ้ าหนักสูง เชน ถุงขาวสาร ถุงขยะ ถุงบรรจุอาหารสัตว เปนตน

2. โพลีโพรพิลีน (Polypropylene : PP )

เปนเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ใกลเคียงกับเม็ดพลาสติกชนิด HDPE และ LDPE จงึสามารถใชทดแทนกันไดระดับ
หนึง่ แตสามารถทนความรอนไดสูงถึง 150 องศาเซลเซียส เหนียว แข็งแกรง ทนตอแรงอัดและแรงกระแทก ไมสึกกรอนงาย ทน
ตอสารเคมี เปนฉนวนไฟฟาที่ดี แบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ



2.1 Homopolymer Polypropylene เปนโพลีโพรพิลีนทีม่ีคุณสมบัติแข็งกวาโพลีเอทลีิน ขึ้นรูปงายใชในงานฉีดทั่วไป งานที่
ใชเม็ดพลาสติกประเภทนี้ ไดแก

- งานฉดีขึน้รูป เชน ถัง กะละมัง ตะกรา ของเด็กเลน เฟอรนิเจอร เครื่องใชทางการแพทย ภาชนะบรรจุทั่วไป
เปนตน

- แผนฟลม ใชทํ าฟลมใส ถุงรอน ถุงเย็น ซองใสเสื้อเชิ้ต ฟลมหอหุมบรรจุอาหารที่ไมตองการใหออกซิเจน
ซึมผาน

- งานเปา เชน เปาขวด ที่นํ ามาใชงานเชนเดียวกับ HDPE
- งานส่ิงทอ ทํ าเสนใย กระสอบสาน เชือก แห อวน เปนตน

2.2 Block Copolymer Polypropylene เปนโพลีโพรพิลีนที่รับแรงกระแทกสูงกวาประเภท Homopolymer ขึน้รูปงาย งาน
ทีใ่ชเชนเดียวกับ Homopolymer Polypropylene แตตองรับแรงกระแทกสูงที่อุณหภูมิหองและที่อุณหภูมิตํ่ าเชน
toptable ในตูเยน็ ช้ินสวนเครื่องซักผา อุปกรณรถยนต เฟอรนิเจอร ภาชนะบรรจุที่ตองการรับแรงกระแทกสูง
แบตเตอรี่ เกาอี้สนาม เปนตน

2.3 Random Copolymer Polypropylene เปนโพลีโพรพิลีนที่มีความใสเปนคุณสมบัติพิเศษ ใชงานฉีดเปนสวนใหญ งาน
ทีใ่ชไดแก กลองบรรจุอาหารทั่ว ๆ ไป

3.   โพลีไวนีล คลอไรด (Polyvinyl Chloride: PVC)

Polyvinyl Chloride (PVC) มคีณุสมบตัิทนตอสารเคมี กาซและนํ้ าซึมผานเขาไมได ใชเปนฉนวนไฟฟาไดดี ทนตอ
สภาพลมฟาอากาศไดดี มีนํ้ าหนักเบา และมีราคาคอนขางถูก ซ่ึงจากคุณสมบัติที่ดีเหลานี้ PVC จงึถูกน ํามาใชในงานอยางกวาง
ขวาง เชน รางนํ้ า วงกบหนาตาง ทอนํ้ า สายเคเบิลไฟฟา ใชในการบรรจุหีบหอสินคา และผลิตภัณฑทางการแพทย เปนตน

อยางไรก็ตาม PVC ทีน่ ํามาผลิตเปนผลิตภัณฑสํ าเร็จรูป เชน ทอนํ้ า PVC ขวด PVC หนงัเทยีม ฯลฯ ไมไดเปนผลิต
ภณัฑที่ผลิตจาก PVC ผงเลยทเีดยีว แตจะผสมสารเติมแตงอื่น ๆ อีกหลายชนิด เพื่อใหเปนผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติตาง ๆ ความ
ตองการ อาทิ สารปรับปรุงแรงกระแทก สารเสริมสภาพพลาสติก สารคงสภาพ ฯลฯ

4.   โพลีสไตรีน (Polystyrene Resins: PS)

มคีวามหดตัวนอยมาก มีความแข็งแรงคงทนดี แตเปราะ สามารถทํ าเปนสีตาง ๆ ได ผิวเรียบและใส ไมมีรสและกลิ่น
เปนฉนวนไฟฟาดี ความดูดซึมนํ้ าตํ่ า ไมเหมาะกับการใชภายนอก ทนความรอนไดพอสมควรโพลีสไตรีนใชทํ ากลองบรรจุอาหาร
ชนดิใส กลองบรรจุของใชอ่ืน ๆ เชน แปรงสีฟน ถังบรรจุเครื่องดื่ม ของเด็กเลน แผงและตูโทรทัศนวิทยุ ไฟทายรถ ไมบรรทัด



ฯลฯ ในรูปโฟม ซ่ึงเรารูจักในชื่อ สโตโรโฟม (Styrofoam) ใชท ําปายและสิ่งประดับในงานตาง ๆ วัสดุกันแตกในกลองบรรจุของ
แผนฉนวนกันความรอนและเสียง ฯลฯ โพลีสไตรีน แบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ

1. โพลีสไตรีนชนิดธรรมดา (GPPS) จะแข็งแตเปราะ โพลีสไตรีนชนิดนี้ที่ใชในประเทศ สามารถแบง
อุตสาหกรรมการผลิตไดดังนี้

- อุตสาหกรรมของเด็กเลนพลาสติกตาง ๆ
- อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาทั่วไปเชน เครื่องปนนํ้ าผลไม ช้ินสวนใสในตูเย็น หนากากแอร เปนตน
- อุตสาหกรรมชิน้สวนรถยนตสวนใหญไมนิยมใช เนื่องจากทนแรงกระแทกไดนอย ที่พบในตลาด ไดแก ไฟ

ทายรถ
- อุตสาหกรรมเครื่องใชครัวเรือน ไดแก สุขภัณฑ ภาชนะบรรจุอาหาร กลองใสคุกกี้ ถาด ชอน สอมพลาสติก

เปนตน
- อุตสาหกรรมงาน sheet และ film ใชในงานตบแตงสถาปตยกรรมงานขึ้นรูปเปน Packing ไดแก ถวยใส

ไอศกรีม ถวยนํ้ า กลองใสของเด็กเลน เปนตน
2. โพลีสไตรีนชนิดพิเศษ เชน High Impact Copolymer (HIPS) จะแขง็แรงกวามากและไมเปราะ ลักษณะของการ

ใชงานจะคลายกันแบบ GPPS แตจะใชงานที่ตองการคุณสมบัติในการรับแรงกระแทกเพิ่มขึ้นและชิ้นงานที่ไมโปรงแสง

5.    อะคริโลไนทริล บิวทาไดอน สไตรีน (ABS-Acrylonitrile-butadiene-styrene: ABS)

มคีณุสมบตัรัิบแรงกระทบไดดีมาก ทนความรอนสูงถึง 212 องศาฟาเรนไฮด ทนกรดและดางไดดีพอสมควร เปน
ฉนวนไฟฟาด ี มีคุณสมบัติพิเศษที่นํ าไปชุบเคลือบผิวดวยไฟฟาไดดี เชน ชุบโครเมี่ยม ปายชื่อรุนรถยนตนิยมนํ าไปทํ าปุมหมุน
วิทยุโทรทัศน ABS จะใชในอุตสาหกรรมหลัก ๆ ตอไปนี้

- อุตสาหกรรมของเด็กเลน ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมที่มีการสงออกจํ านวนมาก
- อุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนตและรถจักรยานยนต เชน กระจกมองขาง กระจังหนารถยนต Console Box

เปนตน ซ่ึง ABS จะถกูนํ าไปใชในอุตสาหกรรมนี้มากที่สุด
- อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา เชน ช้ินสวนหมอหุงขาว เตารีด เตาอบไมโครเวฟ โทรศัพท พัดลม เครื่องซัก

ผา โทรทัศน หูจับตูเย็น นาฬิกา หนากากแอร ปล๊ักไฟ คอมพิวเตอร เปนตน
- อุตสาหกรรมเครื่องใชในครัวเรือน เชน จาน ชาม ตะเกียบ

6. อะคริลิค (Acrylic)



พลาสติก PMMA (Polymethyl Methacrylate) หรือทีรู่จักกันดีในนาม “อะคริลิค” เปนพลาสติกที่ถูกนํ ามาใชอยาง
แพรหลายดวยคณุสมบัติโดดเดนในดานความใสเทียบเคียงกระจก มีความมันเงา และทนทานตอสภาพแวดลอม PMMA สามารถ
น ํามาใชทั้งในงานฉีดขึ้นรูป (Injection) และงานอัดรีด (Extrusion) ไดเปนอยางดี โดยช้ินงานที่เห็นกันอยูทั่วไปในปจจุบันไมวา
จะเปนรถยนต หนาปทมเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ฝาครอบไฟ กอกนํ้ าคริสตัล เครื่องใชในครัวเรือนที่คลายเครื่องแกว เลนส กรอบ
แวนตา ฯลฯ ลวนแตทํ าจาก PMMA ทั้งสิ้น

7. โพลีอะซีทัล (Polyacetal)

จัดเปน Engineering plastics ตวัหนึง่ใชแทนชิ้นสวนโลหะที่หลอโดยวิธี Die Casting นอกจากนี้ยังใชทํ าชิ้นสวนใน
รถยนตและเครื่องจักรกล เชน คาบูเรเตอรเกียร แบริ่ง บูช ลูกกลิ้ง ช้ินสวนที่มีการเคลื่อนไหวและเสียดทาน นอกจากนี้ ยังใชทํ า
เปนขวดบรรจุสเปรยไดอีกดวย

8. โพลีคารบอเนท (Polycarbonate)

เปนเทอรโมพลาสติกเรซิ่น(Thermoplastic Resin) มคีณุสมบัติที่สํ าคัญหลายดาน ไดแก
• ทนตอแรงกระแทกสูง
• มคีวามใสทํ าใหนํ ามาประยุกตใชในงาน Optic ไดอยางกวางขวาง (แสงผานได 90%)
• มขีนาดคงทีใ่นระหวางการขึ้นรูปและมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กนอยหลังจากผานการขึ้นรูปแลว นั่นคือ มีการหด

ตัวเมื่อผานการขึ้นรูปตํ่ า ดังนั้น Polycarbonate จงึเปนพลาสติกที่มีขนาดคงที่เมื่อผานการขึ้นรูป
• ใชงานไดในชวงอุณหภูมิกวางตั้งแต – 40 องศาเซลเซียส จนถึง + 120 องศาเซลเซียส
• เมือ่เกดิการลุกไหมสามารถดับไดเอง จึงถูกนํ ามาใชงานในสถานที่ที่การลุกไหมเปนสิ่งอันตราย
• มคีวามทนทานตอสภาวะอากาศ และโอโซนไดดีมาก สามารถนํ ามาใชกับงานภายนอกอาคารได
• ไมเปนพิษ จึงนํ ามาใชเปนภาชนะในการบรรจุอาหารและยาได
• มคีณุลักษณะทางไฟฟาที่ดีเยี่ยม นํ ามาใชเปนฉนวนไฟฟา

โพลีคารบอเนตจึงสามารถนํ ามาใชในการผลิตสินคาไดหลายประเภท  เชน  ทํ าแวนตานิรภัย,  Compact Disc, กระจก
หนาตาง, Housing ของคอมพิวเตอร, ฝาครอบไฟฟาหนารถยนตและขวด เปนตน

อยางไรกต็าม ความทนทานของพลาสติกก็กลับเปนขอเสียในการกํ าจัด กลาวคือพลาสติกยอยสลายไดยากในกระบวน



การทางธรรมชาติ พลาสติกที่ใชแลวอาจกอใหเกิดปญหาอยางตอเนื่องสูส่ิงแวดลอมถาขาดการจัดการที่เหมาะสม เชน เกิดการตก
คางของพลาสตกิในสิ่งแวดลอม ตามพื้นดินและในแหลงนํ้ าซึ่งเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น เกิดการอุดตันใน
ทอระบายนํ ้า การใชพื้นที่ในการฝงกลบมาก นอกจากนี้ยังเปนแหลงมลภาวะทางสายตา โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ เชน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีปริมาณมูลฝอยพลาสติกคิดเปนรอยละ 142 ของมลูฝอยท้ังหมด ขยะพลาสติกที่ใชแลวมีแหลงกํ าเนิดจาก
หลาย ๆ แหลงดังนี้

• ขยะชมุชน สวนใหญของปริมาณขยะพลาสติกทั้งหมดมาจากขยะชุมชน ซ่ึงรวมถึงขยะจากบานเรือนและขยะจาก
ธุรกิจขนาดเล็ก

• ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมและการจัดจํ าหนาย รวมถึง ถุง ถัง สํ าหรับอุตสาหกรรมอาหารและสารเคมี ลัง อุปกรณ
ในโรงงานที่ไมใชแลว เปนตน พลาสติกที่ใชสวนใหญ คือ PE, PP, PS และ PVC

• ขยะจากรถยนต สวนประกอบของรถยนตรอยละ 15-20 มีสวนประกอบของวัสดุที่ไมใชเหล็ก ไดแก แกว  พลาสติก
ยาง เปนตน พลาสติกบางชนิดสามารถนํ ากลับมาใชใหมได

• ขยะจากการกอสราง
• ขยะจากการกสิกรรม พลาสติกที่ใชในการกสิกรรมไดแก พลาสติก PE, PP และ PVC แบงเปนพลาสติกที่มีชวงชีวิต

ส้ันจนถงึปานกลาง ยกตัวอยาง ผลิตภัณฑที่มีชวงอายุการใชงานสั้น ไดแก ฟลมพลาสติก สํ าหรับคลุมโรงเรือนและ
กองปุย สวนผลิตภัณฑที่มีชวงอายุการใชงานปานกลาง ไดแก ทอ วาลว แทงก ถัง เปนตน

• ของเสยีจากแหลงกํ าเนิดอื่น ๆ เชน สถานพยาบาล ซ่ึงขยะประเภทนี้จัดเปนขยะอันตรายตองการวิธีการกํ าจัดเปน
พเิศษ การน ําขยะประเภทนี้กลับมาใชใหมตองมีกระบวนการทํ าความสะอาดและฆาเชื้อโรคที่เหมาะสม

ปญหาของพลาสติกที่เกิดขึ้นหลังจากใชงานแลวมีดังตอไปนี้
1. ปญหาการตกคางของมูลฝอยจากพลาสติกในสิ่งแวดลอม และกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา เชน

- เกดิภาวะมลพิษทางสายตา
- การอุดตันของทอระบายนํ้ า
- พลาสตกิทีต่กคางตามผิวนํ้ าและในทางเดินนํ้ า เชน แมนํ้ าลํ าคลอง อาจทํ าใหการจราจรทางนํ้ าติดขัดได

2 เอกสาร  “ โครงการฉลากเขียว ”  สํ านักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอม



- พลาสตกิทีป่นกบัขยะตามบานทํ าใหเกิดปญหา เมื่อขยะเหลานั้นนํ าไปทํ าปุยอินทรียแลว ไมสลายตัวเหมือน
ขยะอื่นๆ

- พลาสตกิทีฝ่งทับถมกันในดิน จะทํ าใหเกิดปญหาในเรื่องการเพาะปลูก กลาวคือ รากไมสามารถชอนไชเขา
ไปในดนิไดสะดวก ทํ าใหตนไมตายได ซ่ึงจะทํ าใหผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย

- เมือ่ตกคางอยูในทะเลก็จะอยูในทะเลเปนเวลานาน และเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในทะเล ในอาวไทย นอก
เหนอืจากปลาและสัตวทะเลที่ไดจากการลากอวนหนาดินแลว ก็ยังมีเศษพลาสติกปนมาดวยและมีแนวโนม
ที่จะสูงขึ้น

2. ปญหาการไมยอยสลายของมูลฝอยพลาสติก เนื่องจากพลาสติกเปนสารที่สลายตัวไดยากไมวาจะเปนกระบวน
การทางเคมี (เชน การละลายนํ้ า อิทธิพลของความรอน แสงหรือสารเคมี) หรือกระบวนการทางกายภาพ (เชน การสึกกรอนโดย
ลม) หรือกระบวนการทางชีวภาพ (เชน การยอยสลายของบักเตรีหรือเชื้อรา) หากไมมีการจัดเก็บขยะพลาสติกอยางเหมาะสมจะ
กอใหเกดิปญหาตกคางของมูลฝอยจากพลาสติกในสิ่งแวดลอม นอกจากนี้พลาสติกมีความหนาแนนตํ่ า ฉะนั้น อัตราสวนของ
ปริมาตรตอนํ้ าหนักจึงมีคาสูง แตดวยเหตุผลที่พลาสติกมีนํ้ าหนักเบา มูลฝอยจากพลาสติกจึงมีปริมาตรมากและกินเนื้อที่มากเมื่อ
เทยีบกบัมลูฝอยจากวัสดุอ่ืนที่มีนํ้ าหนักเทากันทํ าใหเปนปญหาตอการกํ าจัดมูลฝอยจากพลาสติกดวยอีกสาเหตุหนึ่ง

3. ปญหาตอระบบการกํ าจัดพลาสติก โดยทั่วไปในการกํ าจัดมูลฝอยมีวิธีการกํ าจัดที่ถูกตองตามหลักวิธีการอยู 3 วิธี
คอื การหมักทํ าปุย การเผาในเตาเผา และการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล พลาสติกเปนสารที่ยอยสลายไดยากไมสามารถกํ าจัด
โดยวธีิการหมักทํ าปุยได จึงถูกกํ าจัดโดยวิธีการฝงกลบหรือการเผา วิธีการฝงกลบเริ่มมีปญหาเนื่องจากความตองการใชที่ดินเปน
จ ํานวนมากในการฝงกลบมูลฝอยที่มีพลาสติกปนอยู ทั้งนี้เพราะพลาสติกเปนสารที่ยอยสลายไดยาก เมื่อฝงกลบลงใตดินแลวจะ
ท ําใหสารทีก่ ําจัดหมดอายุการใชงานเร็วขึ้นตองหาที่กํ าจัดแหงใหมอยูบอยครั้ง นอกจากนี้ การยอยสลายพลาสติกในหลุมฝงกลบ
จะเปนไปอยางชา ๆ ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาการชะลางของสารเคมีหรือโลหะหนักที่เดิมเขาไปในเนื้อพลาสติกสูนํ้ าใตดินได
สํ าหรับการก ําจัดขยะโดยวิธีการเผาในเตาเผานั้น สามารถใชกํ าจัดมูลฝอยที่มีพลาสติกปนอยูไดแตตองออกแบบเตาเผาพิเศษมีการ
ควบคมุกาซพษิที่เกิดจากการเผาอยางดี หากไมมีการควบคุมที่ดีอาจกอใหเกิดปญหาเถาที่เกิดจากการเผาและปญหามลพิษทาง
อากาศได เชน

- การปนเปอนของโลหะหนัก เชน แคดเมียม ตะกั่ว ดีบุก สังกะสี
- ไฮโดรเจนคลอไรด และไฮโดรเจนฟลูออกไรด ซ่ึงมีสมบัติเปนกรดแก
- ไดออกซิน ฝุนและซัลเฟอรไดออกไซด

จากปญหาของพลาสติกดังกลาวขางตน   กอใหเกิดมลภาวะตอมนุษยและสิ่งแวดลอมมากขึ้นตามลํ าดับ หนวยงาน
ตาง ๆ จงึไดมีการวิจัยและพัฒนาพลาสติกที่สามารถยอยสลายไดโดยผลิตจากพืชและนํ้ ามันพืชซ่ึงเปนทรัพยากรที่สามารถปลูก
ทดแทนไดและสามารถยอยสลายไดเองในธรรมชาติเพื่อนํ ามาใชทดแทนพลาสติก พลาสติกยอยสลายที่ผลิตจากโพลิเมอรที่ได
จากธรรมชาติโดยเฉพาะแปง (Starch) ไดทวีความสํ าคัญมากขึ้น ซ่ึงมีทั้งที่ผลิตจากแปงบารเลย ขาวโอต ขาวสาลี ถ่ัวเหลือง มัน



สํ าปะหลงั และขาวโพด แตพลาสติกยอยสลายที่ทํ าจากแปงเพียงอยางเดียวอาจจะมีคุณสมบัติเชิงกลไมเพียงพอ ไวตอความชื้น
และอายใุชงานสั้นเนื่องจากเติบโตของจุลินทรียบนผิวพลาสติกได ดังนั้น การผลิตพลาสติกยอยสลายโดยการผสมโพลิเมอรกับ
แปงจะสามารถยอยสลายไดและเสริมความแข็งแรงใหกับแปงโดยไมเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเคมี จึงเปนแนวทางหนึ่ง
ในการพัฒนา Bioplastic โดยจากลกัษณะปรัชญาของการหมุนเวียนแปงที่ผลิตจากพืชเพื่อใชเปน Bioplastic และเมื่อใชแลว
สามารถทิง้ในสิ่งแวดลอมแลวยอยสลายเปนปุย และกาซคารบอนไดออกไซดซ่ึงกลับมายังพืชเพื่อสังเคราะหแสงและเก็บเปนแปง
หมนุเวยีนเขาสูวัฏจักรตอไป ปจจุบันวงการพลาสติกไดพัฒนาเม็ดพลาสติกที่สามารถยอยสลายไดดวยกระบวนการทางชีวภาค
หรือแสง เปนตน

ปจจบุนัมหีลายหนวยงานที่ใหความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีดานนี้ เชน การศึกษาการหมัก กรด แลคติก และ
Scenic Acid รวมท้ังกรดอินทรียอ่ืน ๆ โดยใชเทคโนโลยีของการใช Desalting Electrodialysis และ Water Splitting Dialysis
Membrane แทนการตกตะกอนในรูปของเกลือแคลเซียม ซ่ึงจะทํ าใหกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีมลภาวะจาก
เกลือแคลเซียมนอยลงและพัฒนาเทคโนโลยีการทํ า Direct Condensation เพือ่ใหกรดเหลานั้นเกิดเปนโพลิเมอร ไดมีการศึกษาให
มปีระสทิธภิาพมากขึ้น สามารถควบคุมกระบวนการรวมตัวไดดีขึ้น จึงกลาวไดวาในอนาคตสามารถผลิตโพลิเมอรจากแปงเพื่อ
ผสมกบัแปง สวนราคาของโพลิเมอรเหลานี้มีแนวโนมที่จะลดลงตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะมีผูใชมากขึ้น เมื่อถึงระดับความตองการ
ใชระดับหนึ่งที่การผลิตสามารถทํ าไดเต็มรูปแบบ คาดวาราคาโพลิเมอรจะถูกลงมาก

รูปท่ี 1 ลักษณะปรัชญาของการหมุนเวียนแปง จากแปงเขาสูการใชเปน Bioplastic และยอยสลายเปนปุยและ Co2 กลับมาเปนพืช



Bioplastic เร่ิมเปนที่ตองการของตลาดโลกมากขึ้น (ดังตารางที่ 1) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทํ าฟลม หีบหอบรรจุภัณฑ
ชอน สอม และจานตาง ๆ แบบใชคร้ังเดียวทิ้ง หรือการนํ ามาใชทํ าบัตรเครดิต ซ่ึงคุณสมบัติของพลาสติกไมเปนอุปสรรคตอการ
น ํามาใช หนวยงานที่เร่ิมนํ า Bioplastic มาใชคือ Mc Donald’s ในประเทศออสเตรีย โดยใชชอนสอมที่ทํ ามาจาก Mater-Bio ซ่ึง
เปนโพลิเมอรจากแปงขาวโพดที่ยอยสลายไดเองโดยใชปฏิกริยาทางชีวเคมี ภายในระยะเวลา 2-3 เดือน ในขณะที่ธนาคารอังกฤษ
และธนาคารบราซิล ใชพลาสติก Bio Pole ท ําบัตรเครดิตแทนสาร PVC โดยพลาสติกชนิดนี้ ทํ ามาจากขาวสาลี และผักกาดหวาน
เปนตน โดยอุปสรรคที่สํ าคัญตออุตสาหกรรม Bilplastic คอืมรีาคาแพงกวามาก และยังไมสามารถยอยสลายเองตามธรรมชาติได
อยางสมบูรณ

ตารางที่ 1 : ปริมาณความตองการของตลาดโพลิเมอรท่ียอยสลายได (หนวย : ลานปอนด)
Application 2533 2538 2543

Trash Bags
Agricultural
Food Container/Utensils
One-Way Packaging
Food Packaging

250
15
-
-
-

1,500
60
200
400
150

2,200
200
400
600
300

Total 265 2,310 3,700
(Excerpt from Chemical Week, 27 October 1993)

ประเภทของพลาสติกยอยสลายได
1. พลาสติกยอยสลายไดดวยแสง

พลาสตกิประเภทนี้เกิดจากการนํ าวัสดุจํ าพวกแปงมาผสมกับพลาสติกทั่ว ๆ ไป มาผลิตเปนผลิตภัณฑพลาสติก เมื่อผลิต
ภัณฑถูกแสงอัลตราไวโอเลตแปงซึ่งเปนสวนผสมของผลิตภัณฑจะสลายตัวกอนซึ่งจะทํ าใหผลิตภัณฑสลายตัวออกเปนชิ้นสวน
เล็ก ๆ แตสวนที่เปนพลาสติกจะยังไมยอยสลาย ดังนั้นพลาสติกประเภทยอยสลายดวยแสงนี้ยังคงไมสามารถยอยสลายไดทั้งหมด
2. พลาสติกยอยสลายดวยชีวเคมี

พลาสตกิประเภทนี้เกิดจากการนํ าวัสดุธรรมชาติ เชน แปงขาวโพด แปงมันสํ าปะหลัง เปนตน มาผานกระบวนการทาง
เคม ี เพือ่ใหโครงสรางทางเคมีเรียงตัวกันคลายกับโครงสรางทางเคมีของพลาสติก ผลิตภัณฑที่ผลิตจากวัสดุดังกลาวจะไมมีการ
เปลีย่นแปลงในคุณสมบัติกอนการนํ ามาใช แตเมื่อผานการใชงานและทิ้งผลิตภัณฑรวมไปกับขยะประเภทอื่น ๆ จะสามารถยอย
สลายไดดวยจุลินทรีย

ผลิตภณัฑของบริษัทฯ จัดเปนพลาสติกยอยสลายตามประเภทที่ 2 โดยการผสมผสานระหวางโพลิเมอรและแปงขาวโพด



THE COMPANY

ประวัติบริษัท

บริษัท Bio-Plast จ ํากดั กอตั้งขึ้นในป 2542 โดยกลุมบุคคลที่มีเจตนารมยเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอมดวยทุนจดทะเบียน
18 ลานบาท บริษัทฯ ดํ าเนินการรับจางผลิตภาชนะและอุปกรณสํ าหรับอาหาร ประเภทใชคร้ังเดียวทิ้ง เชน ชอน สอม มีด ถวยนํ้ า
เปนตน โดยสินคาทั้งหมดผลิตจากพลาสติกที่สามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ และไมสรางมลภาวะตอส่ิงแวดลอม

บริษทัฯ ตั้งอยูบนถนนนิคมสรางตนเอง จังหวัดลพบุรี บนเนื้อที่ 5 ไร การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบถวน

วัตถุประสงคของบริษัทฯ
- เพือ่ผลิตสินคาที่สามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ และไมสรางมลภาวะตอส่ิงแวดลอม
- เพือ่สงเสริมรณรงคใหคนไทยใสใจอนุรักษส่ิงแวดลอม

แนวความคิดหลัก (Mission)
“การอยูรวมกันของมวลมนุษยชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลย”

คานิยมของบริษัทฯ (Value)
1. บริษทัฯ เชื่อวาลูกคามีความสํ าคัญตอการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ ใหความสํ าคัญตอความตองการ

ของลูกคา
2. บริษทัเชื่อวาบุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคาของบริษัท จึงตองพัฒนาความรูความสามารถ และจริยธรรมอยางตอเนื่อง
3. บริษทัฯ เชื่อวาความปลอดภัยในการทํ างานของบุคลากรของทุกหนวยเปนสิ่งสํ าคัญ
4. บริษทัฯ เชื่อวา ทุกคนควรมีสวนรวมรับผิดชอบตอปญหาสิ่งแวดลอม ไมสรางมลภาวะตอส่ิงแวดลอมและใช

ทรัพยากรอยางคุมคา



เปาหมายของบริษัท (Goals)

Customer Satisfaction
“เปาหมายของเราคือการเพิ่มระดับความพอใจของลูกคา
ซ่ึงวดัไดจากการรับฟงความคิดเห็นของลูกคาโดยตรง

เปาหมายที่วางไวในป 2546 จะตองมีระดับความพอใจของลูกคาที่ 95%”

Employee Satisfaction
“การพฒันาความสัมพันธระหวางองคกรและพนักงาน มีอัตราการออกของพนักงานไมเกินปละ 20%

Safety
“ลดจ ํานวนอุบัติเหตุจากการทํ างาน โดยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไมเกินปละ 10% ของจํ านวนพนักงาน”

Financial Responsibility
“รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินกับสถาบันการเงินโดยชํ าระดอกเบี้ยและเงินตนตามกํ าหนดเวลา

หาแหลงเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยตํ่ าเทากับหรือตํ่ ากวาอัตราดอกเบี้ยในตลาด”



SWOT ANALYSIS

วเิคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของธรุกิจโดยพิจารณาถึงสภาพแดวลอมของธุรกิจทั้ง
ภายนอกและภายใน โดยพิจารณาบริษัทฯ ในฐานะที่เปนผูผลิตภาชนะพลาสติกรายใหม (New Comer) ดังนี้

   External Analysis

1. The Five Forces Model

Legal/Political Environment Technological
- ประเทศไทยยังไมบังคับใช Environment
- ISO 14000 - ไมซับซอน

Social Environment Macroeconomic Environment
- นิยมบริโภคอาหาร Fast Food มากขึ้น - Declining economic
- กระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอม - Low effect

รูปท่ี 2 : The Five Forces Model

New Competitor
- เงินลงทุนไมสูง เทคโนโลยีไมซับซอน
- ผูผลิตเดิมมีตนทุนตํ่ ากวา

Supplier Power
- RM นํ าเขา,ผูผลิตนอยราย
- มีอํ านาจตอรองสูง

Customer Power
- ลูกคามีจํ านวนจํ ากัด
- มีอํ านาจตอรองสูง

Substitute
ทดแทนซึ่งกันและกัน

Existing Rivalry
- Fragment industry
- Demand ทิศทางเดียวกับพลาสติก
-No exit barrier



สามารถวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของธุรกิจโดยใช The Five Forces Model ดังนี้

1) Potential Competitors
• ธุรกจิผลิตภาชนะพลาสติก เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนไมสูงนัก ประกอบกับเทคโนโลยีในการผลิตที่ไมซับซอน
• ลูกคาหลักของบริษัทคือ ผูประกอบการ (Franchises) ไมใชผูบริโภค (End Users) ดงันั้น จึงไมมี Brand Loyalty กับตัวสินคา
• ผูผลิตเดิมใชวัตถุดิบซึ่งเปนเม็ดพลาสติกประเภท Polypropylene (PP), Polyethylene(PE) ทีม่ตีนทุนตํ่ ากวาจึงมีความไดเปรียบ

ดาน Absolute Cost Advantages
• ธุรกจิผลิตภาชนะพลาสติกไมถูกควบคุมหรือจํ ากัดสัมปทาน จึงไมมีปญหาดาน Government Regulation
ดังนั้น Barrier to Entry ของธรุกจิผลิตภาชนะพลาสติกอยูในระดับปานกลาง จึงเปนโอกาสที่บริษัทฯ จะเขามาดํ าเนินการ

2) Rivalry Among Established Companies
• โครงสรางการแขงขัน (Competitors Structure) ในธรุกิจเปนประเภท Fragmented มผูีผลิตจํ านวนมาก ไมมีผูผลิตรายใดที่

Dominate ตลาด ทํ าใหมีภาวะการแขงขันคอนขางสูง
• Demand Condition ปจจุบันผูบริโภคนิยมอาหารประเภท Fast Food มากขึ้น ดังนั้น Demand ภาชนะพลาสติกยังคงเพิ่มขึ้น

ตามปริมาณการบริโภค Fast Food
• ธุรกิจผลิตภาชนะพลาสติกใชเงินลงทุนไมสูง จึงไมมี Exit Barriers
ดงันัน้ โดยรวมการแขงขันในธุรกิจอยูในระดับปานกลาง

3) The Bargaining Power of Buyers
• ธุรกจิภาชนะพลาสติกมีผูผลิตเปนจํ านวนมากและคุณสมบัติของสินคาไมแตกตางกัน ดังนั้น ลูกคามีทางเลือกไดหลายทาง
• กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทสวนใหญคือ ธุรกิจ Fast Food ซ่ึงมคีวามใสใจกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีจํ านวนจํ ากัด
ดังนั้น ลูกคาจึงมีอํ านาจตอรองสูง

4) The Bargaining Power of Suppliers
• วตัถุดิบหลักของการผลิตภาชนะพลาสติกทั่วไปคือ Polypropylene (PP) และ Polyethylene (PE) ซ่ึงราคาจะเคลื่อนไหวตาม

ราคาตลาดโลก และมีผูผลิตเปนจํ านวนมาก จึงไมมีความแตกตางกันระหวาง Suppliers แตละราย ดังนั้น Suppliers จึงมี
อํ านาจตอรองตํ่ า

• วตัถุดบิของการผลิตภาชนะพลาสติกยอยสลายได คือเม็ดพลาสติกที่สังเคราะหมาจากวัสดุธรรมชาติ ซ่ึงจะตองนํ าเขาจากตาง
ประเทศ และยังมีผูผลิตนอยราย

ดังนั้น Suppliers จึงมีอํ านาจตอรองสูง



5) The Threats of Substitute Products
• พลาสตกิเปนวัสดุที่นิยมนํ ามาใชเพื่อผลิตภาชนะเนื่องจากราคาถูก สะดวกในการใชงาน ไมเปนอันตรายตอผูบริโภค

พลาสตกิจงึเปนวัสดุที่เขามาทดแทนวัสดุที่เคยใชกันอยูเดิม เชน กระดาษ แกว เปนตน อยางไรก็ตามพลาสติกทั่วไปยังมีขอ
จ ํากดัในดานที่ยอยสลายไดยากในกระบวนการธรรมชาติ ดังนั้นพลาสติกยอยสลายจึงเริ่มเขามามีบทบาททดแทนพลาสติกทั่ว
ไปในผลติภณัฑบางประเภทที่มีลักษณะใชคร้ังเดียวทิ้งมากขึ้น เนื่องจากมีคุณสมบัติทางกายภาพใกลเคียงกับพลาสติกทั่วไป
แตสามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ ไมกอใหเกิดผลภาวะตอส่ิงแวดลอม

ดงันัน้พลาสติกธรรมดา พลาสติกรีไซเคิล กระดาษและแกว จัดเปน Substitute Product ของพลาสติกยอยสลาย

2. The Role of the Microenvironment

1) The Macroeconomic Environment
• ภาวะของอตุสาหกรมพลาสติก ในอดีตมีอัตราการเจริญเติบโตสูงเกือบรอยละยี่สิบ แตภายหลังจากเกิดวิกฤตการณทางการ

เงนิในประเทศทํ าใหอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมลดลงโดยมีการประมาณการวา ในอนาคตจะมีอัตราการเจริญเติบ
โตของอตุสาหกรรมเฉลี่ยรอยละ 6 ตอป (บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) แตเนื่องจากบริษัทไดใชพลาสติก
ยอยสลายผลิตเปนเครื่องมือเครื่องใชบนโตะอาหาร ซ่ึงเปนสินคาอุปโภค บริโภค ดังนั้น ภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่ าจะมีผล
กระทบตอบริษัทไมมากนัก

2) The Technological Environment
• เทคโนโลยีทางการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกไดมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา แตการพัฒนามักจะมุงเนนที่การเพิ่มประสิทธิ

ภาพในการผลิตเปนหลัก เพื่อลดตนทุนการผลิตดานวัตถุดิบและแรงงาน ประกอบกับเทคโนโลยีในการผลิตไมซับซอน ดัง
นัน้ เทคโนโลยีจึงมิใชอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจนี้

3) The Social Environment
• ปจจุบัน คนไทยนิยมการบริโภคนอกบานสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารประเภท Fast Food ซ่ึงสวนใหญหันมาใชภาชนะ

พลาสตกิมากขึน้ เชน ชอน สอม มีด แกวนํ้ า เปนตน ดังนั้น ความตองการภาชนะพลาสติกจึงยังคงไดรับความนิยมตามความ
ตองการบริโภคอาหาร

• จากการทีจ่ ํานวนประชากรเพิ่มขึ้นมาก ทํ าใหทรัพยากรตาง ๆ ถูกใชกันอยางมาก ทํ าใหเกิดมลภาวะทั้งทางอากาศ ทางเสียง
และขยะ   จงึเกิดกระแสสังคมที่รณรงคปลูกฝงใหหันกลับมามองธรรมชาติและรักษาสภาวะแวดลอม  ดังนั้น  ความตองการ
สินคาทีไ่มกอใหเกิดผลเสียหายหรือกอใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอมจึงมีเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงเปนผลดีตอธุรกิจ



4) The Political and Legal Environment
• ในประเทศไทยยงัไมมีกฎหมายบังคับเกี่ยวกับการใชสินคาที่ไมกอใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอมแตอยางใด แตในตาง

ประเทศเริ่มมีการนํ ามาตรฐานอุตสาหกรรมมาบังคับใช เชน ISO 14000 เพือ่เปนการกีดกันสินคาที่กอใหเกิดมลภาวะตอส่ิง
แวดลอม ดงันั้น ผูประกอบการที่มีการติดตอคาขายกับตางประเทศ เชน สายการบินระหวางประเทศ อาจจะถูกผลักดันจาก
มาตรฐานอตุสาหกรรมดังกลาวใหหันมาใชผลิตภัณฑที่ไมกอใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม จึงเปนโอกาสของบริษัทฯ ใน
การขยายฐานลูกคาไดในอนาคต

   Internal Analysis

รูปท่ี 3 : Internal Factor

ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของธุรกิจ  สามารถนํ า  Competitive Advantage มาเปนเครื่องมือในการวิเคราะห
ดังนี้

1) Efficiency

Quality
- คุณภาพสูง
- สงมอบตรงเวลา

Efficiency
- ใหความสํ าคัญกับพนักงาน
- สรางแรงจูงใจในการทํ างาน

Innovation
- พลาสติกยอยสลายได

Customer Responsive
- ผลิตตามความตองการของลูกคา

Competitive Advantage
- Differentiation
- Customer



บริษทัฯ ใหความสํ าคัญตอคุณภาพชีวิตของพนักงาน มีการจูงใจใหพนักงานเกิดความจงรักภักดีตอบริษัทฯ เพื่อให
พนกังานทํ างานอยางมีประสิทธิภาพ

2) Quality
บริษัทฯ มุงเนนผลิตสินคาที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา สงมอบตรงเวลา

3) Innovation
ผลิตภณัฑของบริษัทฯ เปนผลิตภัณฑที่สามารถถูกยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ ไมสรางมลภาวะตอส่ิงแวดลอม แตก

ตางจากวสัดเุดมิซึ่งทํ าจากพลาสติกที่ไมสามารถยอยสลายไดในภาวะปกติ หรือยอยสลายไดในระยะเวลาที่ยาวนานเปนรอยป
และหากท ําลายโดยการเผาไหมก็เกิดสารพิษ ทํ าใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอมเพิ่มมากขึ้น

4) Customer Responsiveness
บริษทัฯ รับจางผลิตภาชนะและวัสดุอุปกรณดานอาหาร ประเภทใชคร้ังเดียวทิ้ง ดังนั้น บริษัทฯ สามารถผลิตสินคาได

หลากหลายรูปแบบตามที่ลูกคาตองการได

   Strengths

• บริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิตภาชนะพลาสติกยอยสลายได ซ่ึงใชเงินลงทุนไมสูงนัก ทํ าใหมีความเสี่ยงทางดานการเงินนอย
• ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ใชเทคโนโลยีการผลิตที่ไมซับซอน ทํ าใหผลิตภัณฑที่ไดมีคุณภาพ
• บริษทัฯ เปนผูผลิตรายแรก ๆ ของอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบเปนเม็ดพลาสติกยอยสลาย ทํ าให Experience Curve ถึงจุด

Optimum กอนผูเขามาทีหลัง
• ราคาวัตถุดิบมีแนวโนมจะลดลง เนื่องจาก Suppliers มกีํ าลังการผลิตมากขึ้น

  Weaknesses

• บริษทัฯ อยูในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง ทํ าใหตองพัฒนาใหมีตนทุนตํ่ ากวาคูแขงขัน แตการผลิตผลิตภัณฑจากพลาสติก
ยอยสลายได จํ าเปนตองใชวัตถุดิบเฉพาะ ซ่ึงตองนํ าเขาจากตางประเทศ ทํ าใหบริษัทฯ มีตนทุนการผลิตสูงกวาผูผลิตพลาสติก
ทั่ว ๆ ไป

• ตองน ําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ ทํ าใหมีความเสี่ยงเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

  Opportunities



• คนไทยนิยมการบริโภคนอกบานสูงขึ้น โดยเฉพาะอาหาร Fast Food ท ําใหความตองการภาชนะและวัสดุอุปกรณพลาสติกมี
มากขึ้นตาม เปนโอกาสใหบริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกคาได

• ปจจบุนั ไดมีการรณรงคและปลูกฝงใหสังคมไทยอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการใชผลิตภัณฑที่ไม
กอใหเกิดมลพิษ ดังนั้น จึงเปนโอกาสของบริษัทฯ ในการขยายฐานลูกคา

• ขณะนี ้ ประเทศไทยยังไมมีการนํ ากฎหมายขอบังคับเกี่ยวกับการใชสินคาที่ไมกอใหเกิดมลพิษ แตในอนาคต อาจจะมีแนว
โนมทีจ่ะใชเนื่องจาก ในตางประเทศเริ่มที่จะใชแลว เชน ISO 14000 เปนตน ซ่ึงเปนโอกาสใหบริษัทฯ ขยายฐานลูกคาไดตอ
ไปในอนาคต

• จากการสัมภาษณผูบริหารของผูประกอบการ ปรากฏวาสินคาของบริษัทฯ ไดรับการตอบรับจากผูประกอบการเปนอยางดี
และปริมาณการผลิตของบริษัทฯ สอดคลองกับความตองการของผูซ้ือ

      Threats

• ราคาวตัถุดิบที่มีแนวโนมลดลงจะมีผลทํ าใหเกิดคูแขงขันในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
• สินคาของบริษัทฯ มุงเนนลูกคาที่ประกอบธุรกิจ Fast Food หรือสายการบินที่ใสใจตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีจํ านวนจํ ากัด

จากการวเิคราะห จุดแข็ง จุดดอย โอกาส และอุปสรรค ของบริษัทฯ ขางตน จะเห็นวา ธุรกิจนี้ยังนาลงทุนแมวาจะมีจุด
ดอยในเรือ่งวัตถุดิบเปนสํ าคัญ แตคาดวาในอนาคตเมื่อไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติกยอยสลายไดที่เปนวัตถุดิบ
ท ําใหมรีาคาถูกลง ประกอบกับ ปจจัยทางดานสังคมที่ใหความสนใจอยางมากกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะเปนตัว
ผลักดนัใหผูบริโภคหันมาใชสินคาที่ไมกอใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม ดังนั้น จึงไดเล็งเห็นชองทางที่จะประสบความสํ าเร็จใน
การประกอบธุรกิจผลิตภาชนะและวัสดุอุปกรณที่ทํ าจากพลาสติกยอยสลายได เชน ชอน สอม มีด แกวนํ้ า เปนตน



MARKET ANALYSIS

ปญหาสิ่งแวดลอมที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน  กระทบตอความเปนอยูและคุณภาพชีวิตของมนุษย  มนษุยจึงตองหาวิธี
ปกปองและปรับปรุงสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมลงใหดีขึ้น  เชน   การออกกฎหมายเพื่อส่ิงแวดลอม  การกํ าหนดใหบุคคลที่ทํ าลาย
ส่ิงแวดลอมเปนผูชดใช ตลอดจนการเกิดและการแพรกระจายของแนวทางการบริโภคเพื่อส่ิงแวดลอม (Environmental
Consumerism) เนือ่งจากสิง่แวดลอมเปนเรื่องใกลตัวที่ทุกคนตองรวมมือกัน เพื่ออนาคตของตนเองและครอบครัว ผูบริโภคจึงมี
แนวโนมการใชหลักเกณฑความปลอดภัยตอส่ิงแวดลอมเปนอีกปจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซื้อสินคา นอกเหนือจากการพิจารณา
คณุคาของผลิตภัณฑ ราคา ความสะดวกในการซื้อและอื่น ๆ ดังนั้น องคการที่ขายผลิตภัณฑที่ไมคํ านึงถึงสภาพแวดลอมจะถูก
ตอตานมากขึ้น และขายผลิตภัณฑไดยากขึ้นในอนาคต ในขณะที่ผลิตภัณฑที่ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอมจะมีโอกาสทาง
การตลาดมากขึ้น

กลุมผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคมีปโตรเลียมและผลิตภัณฑทํ าความสะอาดในบาน เปนกลุมผลิตภัณฑที่ตองคํ านึงถึงสิ่ง
แวดลอมกอนผลิตภัณฑกลุมอื่น เนื่องจากผลิตภัณฑดังกลาว กอใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอมไดงายสํ าหรับกลุมผลิตภัณฑที่มี
ตราผลติภณัฑอยูแลว เมื่อมีปจจัยดานสิ่งแวดลอมเพิ่มเขามา ทํ าใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น เมื่อเทียบกับตราผลิตภัณฑที่ยัง
ไมเปนที่รูจัก

นอกจากนีก้ารตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม เปนแนวทางนึ่งในการสรางภาพพจนที่ดีตอองคกรและเปนการประหยัดคาใชจาย
รวมทัง้เปนเครื่องมือในการรักษาสวนแบงการตลาด ดังนั้น การเริ่มทํ าการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอมยิ่งเร็วเทาไร โอกาสในการรักษา
หรือเพิ่มสวนแบงการตลาดยิ่งมากขึ้นเทานั้น

กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอมที่เพิ่มขึ้น ทํ าใหเกิดผลกระทบดานตาง ๆ ดังนี้

1. สังคม
เกดิองคกรเพื่อส่ิงแวดลอมเชน NGO, Green Peace โดยการรวมมือกับสื่อมวลชนในการเผยแพรขาวสารขอมูล

ผลักดันรัฐบาลใหออกมาตรการควบคุมดูแลสิ่งแวดลอมและสังเกตการณการดํ าเนินการที่มีผลตอสภาพแวดลอมทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน

2. ดานการผลิต
มกีารพฒันาเทคโนโลยีเพื่อสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูจํ ากัด โดยไมทํ าลายสิ่งแวดลอมและชวยปรับปรุงสิ่งแวด

ลอมใหดีขึ้น เชน การนํ ากลับมาใช (Recycle)



3. ผูบริโภค
3.1 มคีวามตืน่ตัวเร่ืองปญหามลภาวะที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ

ทีค่ ํานงึถึงสิ่งแวดลอมมากขึ้น เชน การจัดถังขยะแยกตามประเภทของขยะ การรณรงคประหยัดพลังงาน
เปนตน

3.2 ปจจยัที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภคในปจจุบัน ประกอบดวย
- คุณภาพ (Performance/Quality)
- ราคา (Price)
- ความสะดวก (Convenience)
- ความสอดคลองกับสิ่งแวดลอม (Environmental Compatibility)
- ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)
- คณุภาพชีวิตที่ดี (Quality of Life)

4. ดานการตลาด
- เนื่องจาก Brand Loyalty ของผูบริโภคลดลง กลายเปน Preference Sets of Brand ดงันัน้ นักการตลาดควรใช

Green Marketing เพือ่สรางความโดดเดนใหตางจากผลิตภัณฑอ่ืน
- นกัการตลาดตองหากลยุทธทางการตลาดใหม ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่อนุรักษส่ิงแวด

ลอม รวมไปถึง Suppliers และ Retailers
- Green Marketing เปนการตลาดเพื่อสังคม ที่นอกจากกอใหเกิด Corporate Image แลวยังเปนความภูมิใจของ

นกัการตลาดที่มีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนสิ่งที่ถูกตองและพึงกระทํ าใน
การผสมผสานคุณคาในการทํ างานเพื่อส่ิงแวดลอม และอนาคตที่ดีตอคนรุนหลัง

5. รัฐบาล
- การจดัตัง้หนวยงานพิเศษที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลปญหาสิ่งแวดลอม
- การกํ าหนด “ฉลากหรือเครื่องหมาย” เพื่อรับรองสินคาที่ไมทํ าลายสิ่งแวดลอม
- การรณรงคขององคการคาโลก เพื่อลดการสรางมลภาวะะและสนับสนุนการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อส่ิงแวดลอม
- การรางกฎหมายแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งดานมลภาวะทางอากาศ ทางนํ้ า การลดปริมาณขยะ การคุม

ครองปาไมและสัตวปา รวมถึงการลงโทษผูฝาฝน ซ่ึงมีกฎหมายในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ และขอตก
ลงทางการคาระหวางประเทศ ที่เอื้อประโยชนตอผลิตภัณฑที่รักษาสิ่งแวดลอมในขณะที่กีดกันสินคาที่มีการ
ทํ าลายสิ่งแวดลอม

     Scope



1. ผลิตภัณฑ

ผลิตภณัฑของบริษัทฯ เปนอุปกรณเครื่องใชที่ผลิตจากพลาสติกยอยสลายชนิดใชคร้ังเดียวทิ้ง เชน มีด ชอน สอม และ
ถวย เปนตน ซ่ึงมุงเนนสํ าหรับลูกคาที่เปนผูประกอบการที่เปนรานอาหารประเภท Fast Food และสารการบิน โดยลูกคาแตละราย
จะมรูีปแบบของผลิตภัณฑเปนของตัวเอง ดังนั้นผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ผลิตทั้งหมดเปนการผลิตตามคํ าสั่งซื้อของลูกคา

  ผลิตภัณฑของบริษัท Bioplast



2. Market Size

สังคมปจจุบันมีความเรงรีบมากขึ้น  ทํ าใหนิสัยการบริโภคของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  โดยจะนิยมบริโภค
อาหารนอกบานมากขึ้น   ซ่ึงในการรับประทานอาหารนอกบานนั้นเปนการทานอาหารประเภท Fast Food ถึงรอยละ 48.63 ของ
การรับประทานอาหารนอกบาน

อุปกรณและเครื่องใชของรานอาหาร Fast Food สวนใหญมักจะใชคร้ังเดียวทิ้ง ซ่ึงอุปกรณเหลานี้จะทํ ามาจากพลาสติก
เกอืบทัง้หมด  ทํ าใหปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นเปนปญหาในการกํ าจัด  แนวโนมจึงมุงไปยังวัสดุที่สามารถถูกยอยสลายไดเองตาม
ธรรมชาติ ดังนั้น Market Size ของพลาสติกยอยสลายจึงคํ านวณจาก Market Size ของภาชนะพลาสติกที่ใชคร้ังเดียวแลวทิ้ง

ตารางที่ 2 ประมาณการ Market Size ในอนาคต (หนวย : พนัตัน)
ป 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

PP
HDPE
%GDP
Growth
Mkt.Size

363
488

21.9

334
449
- 8.0

20.2

331
444
- 1.0

19.9

339
456
2.5

20.5

354
476
4.5

21.4

374
502
5.5

22.5

396
532
6.0

23.9

420
564
6.0

25.3

445
598
6.0

26.8

472
634
6.0

28.5

หมายเหตุ :-
1. PP : Polypropylene
2. HDPE : High Density Polyethylene
3. GDP : Gross Domestic Product
4. PP และ HPDE ของป 2540 เปนปริมาณการใชจริง (ขอมูลจากฝายวิจัย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย)
5. PP และ HPDE ของป 2541 เปนตนไป เปนการประมาณการตาม % GDP Growth (ขอมลูจากฝายวิจัย บรรษัทเงินทุนอุตสาห

กรรมแหงประเทศไทย)
6. Market Size = 2%PP + 3%HDPE : จากการประมาณการของฝายวิจัย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและ

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก

3 วารสารวิจัยการตลาด, การดูแลรักษาสุขภาพ : โอกาสของตลาดเพื่อสุขภาพ, ฉบับที่ 4 ปที่ 3 , บริษัทศูนยวิจัยไทยพาณิชย จํ ากัด



3. กลุมลูกคา

กลุมลูกคาของบริษัทฯ เปนรานอาหาร Fast Food และสายการบินที่ตองการสรางภาพพจนที่ดีใหแกองคกรดานการรักษา
ส่ิงแวดลอม

ซ่ึงจากการสัมภาษณผูบริหารของผูประกอบการตาง ๆ มีผูประกอบการจํ านวนหนึ่งยินดีที่จะซื้อผลิตภัณฑจากบริษัทฯ
ถึงแมวาราคาของผลิตภัณฑจะสูงกวาราคาที่ผูประกอบการซื้ออยูในปจจุบัน โดยผูประกอบการเหลานี้ตางมีความเห็นตรงกันวา
ตนทนุสวนที่เพิ่มขึ้นมานี้จัดไดวาเปนตนทุนโฆษณาประชาสัมพันธใหแกองคกรของตน

ตารางที่ 3 : ประมาณการ Demand ของลูกคาในอนาคต (หนวย : ตนั)
รายช่ือ

Demand ในป
บจ.แม็คไทย บจ.ไทยนํ้ าทิพย บมจ.การบินไทย A&W รวม

2544 56.83 109.22 58.95 2.47 227.47
2545 62.52 114.68 63.08 2.97 243.25
2546 68.77 120.42 67.49 3.56 260.24
2547 75.65 126.44 72.22 4.27 278.58
2548 83.21 132.76 77.27 5.12 298.36
2549 91.53 139.40 82.68 6.15 319.76
2550 100.68 146.37 88.47 7.38 342.90
2551 110.75 153.69 94.66 8.85 367.95
2552 121.82 161.37 101.29 10.63 395.11
2553 134.01 169.44 108.38 12.75 424.58

หมายเหตุ : Growth Rate ของผูประกอบการแตละรายโดยประมาณ
-  บจ. แม็คไทย รอยละ 10 ตอป*
-  บจ. ไทยนํ้ าทิพย รอยละ 5 ตอป*
-  บมจ. การบินไทย รอยละ 7 ตอป*
-  A&W รอยละ 20 ตอป*
* จากการสัมภาษณผูบริหารที่เกี่ยวของ (โปรดดู Appendix 1)



4. การจัดจํ าหนาย

ผลิตภณัฑของบริษัทฯ จัดจํ าหนายภายในประเทศทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ จะมีสวนรวมตลาดสูงสุดเทากับรอยละ 1.09 ของ
ตลาดพลาสติก ในป 2546

5. ชองทางการจัดจํ าหนาย

บริษทัฯ จดัจํ าหนายโดยตรงใหแกลูกคาของบริษัทฯ จํ านวน 4 ราย ไดแก บจ.แม็คไทย, บจ.ไทยนํ้ าทิพย, บมจ.การบิน
ไทย และ A&W

6. ราคาจํ าหนาย

 ราคาจํ าหนายโดยเฉลี่ยของบริษัทฯ เทากับ 107 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงเปนราคาที่อิงกับอัตราแลกเปลี่ยน 38 บาท/USD. แต
ถาผูผลิตวัตถุดิบ (Mater-Bio) มกี ําลังการผลิตเพิ่มขึ้นหรือเงินบาทแข็งตัวข้ึน จะทํ าใหราคาวัตถุดิบถูกลง และราคาขายลดลง ทํ าให
บริษัทมศีกัยภาพในการแขงขันเพิ่มขึ้น

บริษทัฯ มีนโยบายที่จะใหลูกคาลงนามในสัญญาจางของบริษัทฯ (โปรดดู Appendix 2) เพือ่เปนการประกันการสั่งจาง
ผลิตภณัฑอุปกรณเครื่องใชบนโตะอาหารจากพลาสติกยอยสลาย

ไดยอดขายประมาณ 27.77 ลานบาท ในป 2546 หรือคิดเปนสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 1.09 ของตลาดพลาสติก
ทัง้หมด โดยมียอดขายแยกตามกลุมลูกคาเปาหมาย ดังนี้

ตารางที่ 4 : ประมาณการยอดขายของบริษัทฯ ในป 2546

ลูกคา ยอดขาย (ลานบาท)
1. บจ.แม็คไทย 7.28
2. บจ.ไทยนํ้ าทิพย 12.76
3. บมจ.การบินไทย 7.25
4. A&W 0.48
รวมท้ังสิ้น (ลานบาท) 27.77

MARKETING OBJECTIVES



หมายเหตุ :
1. จากประมาณการของบริษัทฯ ในป 2546 มีปริมาณการผลิต 260.24 ตัน (74%ของกํ าลังการผลิต)
2. ราคาขาย 107 บาทตอกิโลกรัม
3. Market Size ในป 2546 เทากับ 23,900 ตัน

1. Niche Marketing
เนือ่งจากขอจํ ากัดดานเงินลงทุนและความตองการลดความเสี่ยงการลงทุนในยุคเศรษฐกิจถดถอย   บริษัทฯ จึงวาง

Positioning ของบริษัทเปน SME (Small & Medium Entrepreneur)  บริษัทฯ จึงเลือก  Niche Marketing โดยการขายเฉพาะ
ผูประกอบการ 4 รายใหญ ไดแก บจ.แมค็ไทย บจ.ไทยนํ้ าทิพย บมจ.การบินไทย และ A&W บริษัทฯ จึงวางแผนการตลาด
เพือ่สรางความแข็งแกรงในกลุมเปาหมายกอนที่จะขยายฐานลูกคาไปยังผูประกอบการรายอื่นหรือผูบริโภคตอไป

2. Pull Strategy
บริษทัฯ จะเผยแพรความรูเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติเพื่อสรางจิตสํ านึกแกประชาชนทั่วไปใหตระหนัก ถึงปญหามล

ภาวะและชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม กลยุทธนี้เปนการสราง Demand ในอนาคต โดยเริ่มจากใหผูบริโภคเกิด awareness ในกิจกรรม
เพือ่ส่ิงแวดลอมของบริษัทฯ กอนพัฒนาเขาสู Comprehensive และ Convince ในตวัสินคาจนผูบริโภคเกิดการซื้อในที่สุด

นอกจากนี ้ การสรางจิตสํ านึกในเรื่องการอนุรักษธรรมชาติใหกับประชาชน จะเปนการผลักดันใหผูประกอบการราน
อาหารหนัมาใชสินคาเพื่อส่ิงแวดลอมมากยิ่งขึ้น เพื่อสรางภาพพจนที่ดีขององคกรในสายตาผูบริโภค

Product
ผลิตภณัฑของบริษัทฯ ประกอบดวย ชอน สอม มีด และถวยนํ้ า ประเภทใชคร้ังเดียวทิ้ง ซ่ึงมี Core Benefit คอื เปนผลิต

ภณัฑทีย่อยสลายได และไมเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม

Brand
บริษัทฯ ตั้งชื่อผลิตภัณฑวา “Bioplast” เปนการสื่อถึง Core Benefit คอืเปนพลาสติกที่ยอยสลายได และเปนชื่อที่จดจํ างาย

Packaging and Label

MARKETING STRATEGY

Product



เนือ่งจากกลุมลูกคา คือ ผูประกอบการรานอาหาร ซ่ึงไมสนใจรูปแบบ Packaging and Label มากนัก ดังนั้น บริษัทฯ
เลือกบรรจุผลิตภัณฑ Bioplast ในกลองกระดาษขนาด 12 นิ้ว X 8 นิ้ว X 5 นิว้ ซ่ึงบรรจุไดประมาณ 6 โหล และมีปายที่ทํ าจาก
กระดาษตดิทีฝ่ากลอง รายละเอียดในปาย ประกอบดวย รายละเอียดสินคา, วันเวลาที่ผลิตและสถานที่ผลิต

ตวัอยาง Logo ของบริษัทฯ

เลือกใชกลยุทธ Premium Strategy ซ่ึงเปนการขายสินคาคุณภาพสูงในราคาที่สูง เนื่องจาก
• “Bioplast” มคีณุคาในเรือ่งของผลิตภัณฑที่ยอยสลายได และไมกอใหเกิดปญหามลภาวะ ดังนั้น ผูประกอบการที่

เลือกใชผลิตภัณฑนี้จะมีภาพพจนที่ดีในสายตาของผูบริโภค
• กลุมผูประกอบการมี Price Sensitive ตํ ่าเนื่องจาก

1. Unique-Value Effect : “Bioplast” มคีณุคาในเรื่องการอนุรักษธรรมชาติ
2. Total Expenditure Effect : เชน การบินไทย ซ่ึงตนทุนของชอน สอม มีด และถวยนํ้ า มีมูลคาตํ่ ามาก เมื่อเทียบกับ

ตนทนุการดํ าเนินการทั้งหมดหรือรายได

บริษัทฯ  กํ าหนดราคาขายโดยการ  Mark up ประมาณ 20%  และบรษิทัฯจะขายสินคาราคาเดียวใหผูประกอบการ
ทกุราย  ( หนวยของราคา คือ บาทตอกิโลกรัม )  ดังนั้น  ราคาตอหนวยจึงขึ้นกับนํ้ าหนักสินคาตามมาตรฐานของผูประกอบการ
แตละราย ดังนี้

ตารางที่ 5 : ราคาผลิตภัณฑของบริษัทฯ ท่ีจํ าหนายใหลูกคา
ลูกคา ชอน  (สต.) สอม (สต.) มีด (สต.) ถวยนํ้ า (สต.)

1. บจ.แม็คไทย 20 63 43 -
2. บจ.ไทยนํ้ าทิพย - - - 53
3. บมจ.การบินไทย 20 63 43 -
4. A&W 20 - - -

ขายสนิคาโดยตรงใหกับผูประกอบการ โดยไมจํ าเปนตองผานผูคาสงหรือผูคาปลีก การขายจะใหพนักงานขายเขาไปติด
ตอกบัผูประกอบการแตละรายโดยตรง เพื่อรับคํ าสั่งซื้อและรูปแบบสินคาที่ตองการ อยางใกลชิด

  Price

  Place

 Promotion



1. Media Advertising
Objectives  : 1. ใหความรูเกี่ยวกับพลาสติกที่ยอยสลายไดแกประชาชนทั่วไป

2. สราง Awareness ในเรื่องกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอมของบริษัท และสรางจิตสํ านึกดานการ
อนรัุกษส่ิงแวดลอมแกประชาชนชวงอายุ 15-45 ป
3. สรางภาพพจนที่ดีใหกับลูกคาของบริษัทฯ วาเปนองคกรที่ใสใจสิ่งแวดลอม

Budget : ประมาณ 650,000 บาท
Message : ส่ือสารโดยตรง (Inductive Process) ตอผูบริโภคใหทราบถึงประโยชนของผลิตภัณฑที่ไมกอ

ปญหามลภาวะตอส่ิงแวดลอม รวมทั้งขบวนการผลิต และแนวโนมการเจริญเติบโต
Media : เนนโฆษณาผานสื่อส่ิงพิมพที่มีประสิทธิภาพและตนทุนตํ่ า เชน

-  นติยสารการทองเที่ยว เชน แหลงทองเที่ยว, Trip Magazine
-  นติยสารเฉพาะทาง เชน พลาสติก, หนังสือฉลาดซื้อ เปนตน

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเนนสื่อโทรทัศนบางรายการ เชน รายการเรื่องสั้นเพื่อโลกสวย ซ่ึงเปน
รายการเพือ่ส่ิงแวดลอมที่ดีของประเทศ โดยบริษัทฯ จะติดตอใหขอมูลเกี่ยวกับพลาสติกที่ยอยสลายได
ซ่ึงเปนหัวขอเร่ืองที่สอดคลองกับรูปแบบรายการ

2. Trade Promotion
เนือ่งจากลูกคาของบริษัทฯ ซ่ึงเปนผูประกอบการรานอาหารมีจํ านวนจํ ากัด บริษัทฯ จึงทํ า Trade Promotion โดยใหของ

สมนาคณุแกผูประกอบการรานอาหารในเทศกาลสํ าคัญตาง ๆ เชน วันขึ้นปใหม, สงกรานต เปนตน

3. Public Relation
3.1 นิทรรศการและการสัมมนาตาง ๆ

บริษัทฯ จะนํ าผลิตภัณฑ Bioplast ไปโชวในงานแสดงสินคาพลาสติกนานาชาติไทย หรือ Thailand International Plastic
Fair (TIPF) ซ่ึงเปนงานแสดงสินคาพลาสติกที่จัดขึ้นเปนประจํ าทุก ๆ 2 ป ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกติ กรุงเทพมหานคร จุด
ประสงคของการเขารวมงานครั้งนี้ คือ เพื่อใหผูบริโภคตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม และหันมาใชสินคาที่ไมกอใหเกิดมลภาวะ
ตอส่ิงแวดลอม

นอกจากนี ้บริษัทฯ จะใหการสนับสนุนการจัดสัมมนาประจํ าปของผูประกอบการดานบรรจุภัณฑดวย

3.2 กจิกรรมเพื่อส่ิงแวดลอม



บริษทัฯ จะเนนการใหความรูแกประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชน โดยผานกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอมที่จัดขึ้นโดยหนวย
งานของรฐั เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และมูลนิธิพิทักษส่ิงแวดลอมและการทองเที่ยว ซ่ึงมีกิจกรรมเพื่ออนุรักษส่ิงแวด
ลอม 2 โครงการ ไดแก

- จดัหนวยปฏบิัติการเคลื่อนที่ เพื่อเผยแพรความรูทางการทองเที่ยวและรณรงคอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยเนน
กลุมเปาหมายไปที่เยาวชนและผูที่ทํ างานเกี่ยวกับเยาวชน

- จัดโครงการอบรมผูนํ าเยาวชนเพื่อการอนุรักษ พิทักษทองเที่ยวไทยประจํ าป โดยการคัดเลือกเยาวชนใน
ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถานศึกษาในเขต กทม. และจังหวัดตาง ๆ เขารับการอบรมเพื่อใหเยาวชน
เกดิจติส ํานกึและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว โดยปกติจะรับเยาวชนประมาณ 164 คน
โดยแบงเปนเขตกรุงเทพมหานคร 14 คน และจังหวัดอื่น ๆ จังหวัดละ 2 คน

การเขารวมกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอมและสังคมตาง ๆ   บริษัทฯ  จะขอความรวมมือจากลูกคาซึ่งเปนผูประกอบการ
รานอาหารใหเขารวมเปนสปอนเซอรหรือนํ าสินคามาแจกจายในโครงการตาง ๆ  (พรอมกับผลิตภัณฑของบริษัทฯ) การรวมมือ
กบัประชาสมัพนัธของบริษัทฯ และลูกคา  จะทํ าใหผูบริโภคทั่วไปเห็นภาพของการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมชัดเจน
ยิง่ขึน้ และเปนการสรางภาพพจนที่ดีขององคกรตอสาธารณชน

รูปแบบการประชาสัมพันธ  สวนใหญเปนการสราง Demand ในอนาคต โดยเนนที่กลุมเยาวชนและธุรกิจบริการการ
ทองเทีย่วเปนหลัก เมื่อผูบริโภคกลุมนี้เกิดจิตสํ านึกดานสิ่งแวดลอม จะหันมาใชผลิตภัณฑที่ยอยสลายไดในชีวิตประจํ าวันมากยิ่ง
ขึน้ โดยเฉพาะการพักผอนตางจังหวัดหรือการจัดปคนคิ นอกจากนี้ยังเปนการผลักดันใหบริษัททัวรตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ
เลือกใชผลิตภัณฑที่ยอยสลายเพื่อสรางภาพพจนที่ดี และตอบสนองความตองการของลูกคา

4. E-Commerce
E-Commerce คอืการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต และการจํ าหนายสินคาและบริการเขาดวยกัน ทํ าใหการ

ซ้ือขายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดรายไดในเวลาอันสั้น บริษัทฯเห็นวาแนวโนมการใชอินเตอรเน็ตของผูบริโภค
กลุมเปาหมายจะมีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต

บริษัท Bioplast จ ํากัด จะเปด Web-Site เกีย่วกบัผลิตภณัฑพลาสติกยอยสลายได โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับความเปนมา
ของบรษิทั รายละเอียดของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทเพื่อเปนการประชาสัมพันธ และ
สรางจิตสํ านึกเรื่องการอนุรักษส่ิงแวดลอม จัดเปนการสรางโอกาสทางธุรกิจและนํ าไปสู Demand ในอนาคต

นอกจากนี้ E-Commerce ยงัมขีอดีในเรื่องของตนทุนการดํ าเนินงาน (คาผลิต Web-Site และคาเชาเวลาที่ตํ่ า แตสามารถ
เขาถึงตลาดภายในระหวางประเทศไดอยางรวดเร็ว ทํ าใหประหยัดเวลาในการกระจายความรูเกี่ยวกับสินคาใหผูบริโภค



Promotion Time Schedule
Bioplast (พลาสติกท่ียอยสลายได)

2542
ลํ าดับ กิจกรรม

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จํ านวน ราคาตอหนวย
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

การโฆษณาทางสิ่งพิมพ

   - หนังสือพิมพเดลินิวส X X 4 คร้ัง 132,000 และ 22,000 308,000

   - หนังสือพิมพมติชน X X 4 คร้ัง 108,000 และ 18,000 252,000

   - แหลงทองเที่ยว 2 คร้ัง 15,000 30,000

   - Trip Magazine 2 คร้ัง 5,000 10,000

   - วิศวกรรมสาร X 1 คร้ัง 17,000 17,000

1.

   - หนังสือฉลาดซื้อ X 1 คร้ัง 10,000 10,000

2 Trade Promotion 2 คร้ัง 20,000 20,000

3 Public Relation

   - งานแสดงนิทรรศการและจัดสัมมนา 1 เดือน 60,000 60,000

   - หนวยปฏิบัติการเคลื่อนที่ 1 เดือน 100,000 100,000

   - โครงการอบรมผูนํ าเยาวชน 1 เดือน 100,000 100,000

4 E-Commerce 1 ป 25,000 25,000

                                                                                                                                                                                               รวมทั้งสิ้น 932,000

             X      คอืการโฆษณาใหความรูเกี่ยวกับพลาสติกที่ยอยสลายได



1. ขยายฐานลูกคา

ผลิตภัณฑที่ Bio-Plat สามารถเขาไปทดแทนได คือ ถวยกระดาษสํ าหรับไอศกรีม ซ่ึงไมควรใชกระดาษ เนื่องจากซับนํ้ า
ไดงาย ท ําใหสูญเสียคุณสมบัติในดานความแข็งแรง เชน เสียรูป ร่ัวซึม จึงมีการนํ ากระดาษมาเคลือบผิวดวยขี้ผ้ึงหรือพลาสติก เพื่อ
ปองกนัการซบันํ้ าและบรรจุอาหารเหลวพวกเครื่องดื่มหรือไอศกรีมได ในปจจุบัน ไมนิยมเคลือบดวยขี้ผ้ึงแลวเพราะไมปลอดภัย
ตอการสัมผัสกับอาหาร แตนิยมเคลือบดวย PE ซ่ึงมีขอเสียคือ

- การผลติใชนํ ้าจํ านวนมาก หากไมมีการบํ าบัดที่ดีพอจะกอใหเกิดปญหามลภาวะของนํ้ าอยางรุนแรง และมี
การปลอยกาซตาง ๆ ออกสูบรรยากาศหลายชนิด

- กระดาษเคลือบพลาสติกไมสามารถ Recycle ในเชงิการคาได เนื่องจากยังไมมีกระบวนการแยกพลาสติก
ออกจากกระดาษที่คุมคาทางเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ “Bioplast” จงึสามารถทดแทนถวยกระดาษสํ าหรับไอศกรีมได โดยลูกคากลุมเปาหมายไดแก Swenzens,
Baskin Robbins, TCBY เปนตน

2. การหาลูกคาเพิ่ม

ไดแก ผูประกอบการรานอาหารประเภท Fast Food รายอื่น เชน Pepsi, KFC เปนตน

เนือ่งจากผลติภัณฑของบริษัทฯ มีจุดเดนที่เปนผลิตภัณฑที่รักษาสิ่งแวดลอม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแผนการที่จะเสริมสราง
จดุเดนของผลติภัณฑใหแข็งแรงยิ่งขึ้น โดยการขอฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
หรือ ISO 14000 จากส ํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑของ
บริษทัฯ ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนดังตอไปนี้

 แผนการรักษา Market Share

 แผนในอนาคต



I  ฉลากเขียว
“ฉลากเขยีว” เปนเครื่องหมายใหกับลูกคาและผูบริโภคทราบวา ผลิตภัณฑของบริษัทฯ นั้น เนนคุณคาทางสิ่งแวดลอม ผู

บริโภคจะไดเลือกซื้อถูกตองตามวัตถุประสงค บริษัทฯ จะไดรับผลประโยชนในแงกํ าไร เนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑเหลา
นัน้มากขึน้ นอกจากนี้ฉลากเขียวยังเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ชวยปองกันรักษาธรรมชาติผานทางการผลิตและการบริโภคของ
ประชาชน โดยจะชวยผลักดันใหผูผลิตรายอื่น ๆ ตองแขงขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการของตนในดานเทคโนโลยี
โดยค ํานงึถึงสิ่งแวดลอมเปนสํ าคัญ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการยอมรับของประชาชนและสงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกผูผลิตเองใน
ระยะยาว บริษัท Bio-Plast จ ํากดั จะด ําเนินการขอฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนดังตอไปนี้

1. ด ําเนินการขอฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย

บริษทัฯ  มคีวามตั้งที่จะขอใชฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย  ซ่ึงในปจจุบันมีผลิตภัณฑ  18  ประเภทที่ผานการ
คดัเลอืกแลว   ไดแก  กระดาษฉลากเขียว  ผลิตภัณฑสํ าเร็จรูปทํ าจากพลาสติกที่ใชแลว  หลอดฟลูออเรสเซนซประหยัดพลังงาน
ไฟฟา ถานไฟฉายสูตรไมผสมสารปรอท สารซักฟอกที่ไมทํ าลายสิ่งแวดลอม สเปรยที่ไมมีสารซีเอฟซ ีมอเตอรประหยัดพลังงาน
ไฟฟา กอ็กนํ ้าชนิดประหยัดนํ้ า ผลิตภัณฑทํ าจากผาไมฟอกยอม วัสดุกอสรางที่ใชทดแทนไม เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องซักผา
ฉนวนกันความรอน และบริการซักอบรีด 4

จะเหน็วาผลิตภณัฑของบริษัทฯ จัดเปนผลิตภัณฑใหมที่ยังไมมีขอกํ าหนดปจจัยที่ใชในการพิจารณาแตหากพิจารณาตาม
หลักเกณฑในการคัดเลือกผลิตภัณฑเพื่อออกขอกํ าหนดสํ าหรับเปนเงื่อนไขในการรับฉลากเขียวซ่ึงมีดังตอไปนี้

1. เปนผลิตภัณฑที่ใชเพื่อการอุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจํ าวัน
2. ค ํานงึถึงผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอส่ิงแวดลอม และคุณประโยชนทางสิ่งแวดลอมที่ไดรับเมื่อผลิตภัณฑนั้นถูกจํ าหนาย

ออกสูตลาด
3. มวีธีิการตรวจสอบที่ไมยุงยากและเสียคาใชจายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑทางสิ่งแวดลอมตามที่กํ าหนดไวใน

ขอกํ าหนด
4. เปนผลิตภัณฑที่ผูผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทํ าใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวา

จากหลกัเกณฑขางตน บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวาผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑทุกประการ
และคาดวาจะไดรับคัดเลือกเพื่อออกขอกํ าหนดสํ าหรับเปนเงื่อนไขในการรับฉลากเขียว



สรุปขั้นตอนการออกขอกํ าหนดสํ าหรับผลิตภัณฑ
1. ฝายเลขานุการโครงการฯเปดรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑจากผูที่สนใจ
2. ฝายเลขานกุารรวบรวมขอเสนอแนะและประเมินความเปนไปได กอนยื่นเสนอตอคณะกรรมการโครงการฉลากเขียว
3. คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกประเภทของผลิตภัณฑ
4. คณะกรรมการฯ แตงตั้งคณะอนุกรรมการเทคนิคเพื่อศึกษาและรางขอกํ าหนดสํ าหรับผลิตภัณฑแตละประเภท
5. ฝายเลขานุการเสนอรางกํ าหนดตอคณะกรรมการฯ
6. คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติใหผลิตภัณฑและขอกํ าหนดที่วางไวใชไดในทางปฏิบัติ
7. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะประกาศผานสื่อตาง ๆ

สรุปขั้นตอนการอนุมัติใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

1. ผูทีป่ระสงคใชฉลากเขียวสํ าหรับผลิตภัณฑกรอกใบสมัครและยื่นตอสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
2. สถาบันสิ่งแวดลอมไทยตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของใบสมัครรวมทั้งผลทดสอบตามที่กํ าหนดไวในขอ

ก ําหนด (ถามี)
3. สถาบนัสิง่แวดลอมไทยจัดสงเฉพาะใบสมัครที่สมบูรณและถูกตองไปยังสํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)

เพือ่ตรวจสอบในรายละเอียด
4. สถาบนัสิง่แวดลอมไทยลงทะเบียนผลิตภัณฑ อนุมัติและทํ าสัญญาอนุญาติใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวกับผูสมัคร
5. ผูสมคัรสามารถนํ าฉลากไปใชไดกับผลิตภัณฑที่ยื่นขอมาไดในขอบเขตตามที่สัญญากํ าหนด

2. เนนเรื่องสินคาท่ีไดรับฉลากเขียว

ภายหลังจากที่ผลิตภัณฑของบริษัทฯ  ซ่ึงเปนพลาสติกที่ยอยสลายได  สามารถผานขอกํ าหนดของผลิตภัณฑที่ไดรับ
ฉลากเขียว บริษัทฯ จะเนนเรื่องผลิตภัณฑของบริษัทฯ ผูประกอบการที่ซ้ือผลิตภัณฑ Bio-Plast จะไดรับสติ๊กเกอรซ่ึงเปนรูปโลโก
บริษทัฯ เพื่อเปนการรับรองวา สินคาของผูประกอบการนั้นใชผลิตภัณฑที่ไมสรางมลภาวะตอส่ิงแวดลอม

II ISO 14000



องคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization for Standardization – ISO) ไดก ําหนดอนุกรม
มาตรฐาน ISO 14000 ขึน้ เพือ่ใหประเทศสมาชิกทั่วโลกนํ าไปใชเปนมาตรฐานเดียวกันในการจัดทํ าระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
และส ํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดนํ ามาประกาศใชในประเทศไทยในชื่อ “อนุกรมมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอม มอก. – ISO 14000”

การที่ Bio-Plast มุงสูตลาดที่เปนเรื่อง Green marketing ท ําใหมีความจํ าเปนที่จะตองพัฒนาใหได ISO 14000 ทั้งนี้นอก
จากเปนการเสรมิจุดแข็งใหกับภาพพจนของบริษัทฯ และผลิตภัณฑแลว ยังเปนการทํ าใหเกิดการประหยัดการใชทรัพยากร นั่น
ยอมหมายถึงการลดตนทุนการผลิตทํ าใหสามารถตามมา ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของบริษัทฯ

ISO 14000 เปนชดุของมาตรฐานที่ประกอบดวยมาตรฐานหลายเลม เร่ิมตั้งแตหมายเลข 14001 จนถึง 14100 (ปจจุบัน
ISO ก ําหนดเลขส ําหรับมาตรฐานในอนุกรมนี้ไว 100) หมายเลข โดยแตละเลมเปนเรื่องของมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่ง
แวดลอมทั้งสิ้น

โครงสรางของอนุกรมมาตรฐานนี้แบงเปน :
• Environmental Management Systems (EMS)
• Environmental Auditing and Related Environmental Investigations (EA)
• Environmental Labeling (ELI)
• Environmental Performance Evaluation (EPE)
• Life Cycle Assessment (LCA)
• Terms and Definitions (T&D)

สํ าหรับมาตรฐานที่สมารถยื่นขอรับการรับรองไดก็คือ ISO 14001 Environmental Management Systems – Specification
With Guidance for Use หรือทีเ่รียกและเขาใจกันวา  เปนมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดได
ดังนี้

นโยบายสิ่งแวดลอม (Environmental policy)
การจดัการสิง่แวดลอมเริ่มดวยผูบริหารระดับสูงสุดขององคกร ตองมีความมุงมั่นที่จะดํ าเนินการอยางจริงจังและกํ าหนด

นโยบายสิง่แวดลอมขององคกรขึ้น เพื่อเปนแนวทางสํ าหรับการดํ าเนินงานของพนักงานในองคกร

การวางแผน (Planing)



เพือ่ใหบรรลุนโยบายสิ่งแวดลอม องคกรจึงตองมีการวางแผนในการดํ าเนินงาน โดยอยางนอยตองครอบคลุมถึงองค
ประกอบตาง ๆ ดังนี้

- แจกแจงรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ ในองคกรที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม รวมถึงกิจกรรมที่มีผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมอยางมาก

- แจกแจงขอกํ าหนดทางกฎหมายและขอกํ าหนดอื่น ๆ ที่องคกรเกี่ยวของ และตองปฏิบัติ
- จดัท ําวตัถุประสงคและเปาหมายในการจัดการกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
- จดัทํ าโครงการการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน

การดํ าเนินการ (Implementation)

เพือ่ใหการด ําเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอมเปนไปตามแผนที่วางไว อยางนอยองคกรตองดํ าเนินการใหครอบคลุม
ถึงองคประกอบตาง ๆ ดังนี้

- ก ําหนดโครงสราง และอํ านาจหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดลอม
- เผยแพรใหพนักงานในองคกร ทราบถึงความสํ าคัญในการจัดการสิ่งแวดลอม รวมทั้งจัดการฝกอบรมตาม

ความเหมาะสม เพื่อใหพนักงานที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอมมีความรู และความชํ านาญในการ
ด ําเนินการ

- จดัท ําและควบคุมเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม
- ควบคมุการดํ าเนินงานตาง ๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กํ าหนดไว
- จดัท ําเผยแผนดํ าเนินการหากมีอุบัติเหตุตาง ๆ เกิดขึ้น รวมทั้งมีการซักซอมการดํ าเนินการอยางเหมาะสม

การตรวจสอบและแกไข (Checking & Corrective Action)

เพือ่ใหการจัดการสิ่งแวดลอมไดรับการตรวจสอบและแกไข อยางนอยการดํ าเนินการขององคกรตองครอบคลุมถึงองค
ประกอบตาง ๆ ดังนี้

- ตดิตามและวัดผลการดํ าเนินการ โดยเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว
- แจกแจงสิง่ตาง ๆ ที่ไมเปนไปตามแผนการจัดการสิ่งแวดลอมรวมทั้งดํ าเนินการแกไข
- จดัท ําบันทึกตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม
- ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเปนระยะ



การทบทวนและการพัฒนา (Management reviews)

ผูบริหารองคกรตองทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหการจัดการสิ่งแวดลอมมีการ
พัฒนาอยางสมํ่ าเสมอ
ประโยชนของ EMS
- บริหารงานดานสิ่งแวดลอมไดอยางเปนระบบ
- เกดิสภาพแวดลอมการทํ างานที่ดี รวมทั้งมีการปองกันในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
- เกดิภาพลักษณที่ดีตอองคกร
- ลดภาระคาใชจาย เนื่องจากมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม เชน การจัดการทรัพยากร การจัดการของเสีย (Waste

management)
- เพิม่ขีดความสามารถในการแขงขันดานการตลาด

โดยแตละกลุมของอนุกรมมาตรฐาน มอก. – ISO 14000 มรีายละเอียดดังนี้

1. มาตรฐานระบบการบริหาร (Environment Systems-EMS)

เปนมาตรฐานควบคุมระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรทั้งดานนโยบาย การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การ
ตรวจ

สอบ และการทบทวนปรับปรุงระบบ
- ISO 14001 เปนขอกํ าหนดระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
- ISO 14004 เปนขอแนะนํ าดานหลักการและเทคนิคในการจัดระบบ

2. มาตรฐานการตรวจประเมินและวัดผล (Evaluation and Auditing)

เปนมาตรฐานกํ าหนดวิธีการตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอม มีดวยกัน 2 สวนคือ
2.1 มาตรฐานการตรวจประเมิน (Environmental Auditing – EA)

- ISO 14010 เปนหลักการทั่วไปของการตรวจประเมิน
- ISO 14011 เปนวธีิการตรวจประเมินระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม



- ISO 14012 เปนขอกํ าหนดคุณสมบัติของผูตรวจประเมิน
2.2 มาตรฐานการวัดผลการปฏิบัติงานควบคุมมลพิษ (Environmental Performance Evaluation –EPE)

- ISO 14031 เปนหลักการทั่วไปของการวัดผลการปฏิบัติงานควบคุมมลพิษ

3. มาตรฐานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ มี 2 สวนเชนกันคือ
3.1 มาตรฐานฉลากเพื่อส่ิงแวดลอม (Environmental Labeling – EL)
ซ่ึงเปนมาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑที่มีสวนชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

- ISO 14020 เปนหลักการพื้นฐานในการติดฉลากผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม
- ISO 14021 เปนนยิามเกี่ยวกับการใชฉลากผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมที่ผูผลิตรับรองตนเอง
- ISO 14022 เปนมาตรฐานวาดวยสัญลักษณสํ าหรับผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมที่ผูผลิตใชรับรองตนเอง
- ISO 14023 เปนขอกํ าหนดวิธีการตรวจสอบและรับรองฉลากผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมที่ผูผลิตติดไว
- ISO 14024 เปนหลักการ ระเบียบปฏิบัติ ขอกํ าหนด และวิธีการรับรองผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมของหนวยรับรอง

3.2 มาตรฐานการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment – LCA)
เปนมาตรฐานวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑตั้งแตขั้นวัตถุดิบถึงเลิกใช

- ISO 14040 เปนหลักการพื้นฐานและกรอบการดํ าเนินงาน
- ISO 14041 เปนการรวบรวมขอมูลดวยส่ิงแวดลอมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
- ISO 14042 เปนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
- ISO 14043 เปนการแปลผลที่ไดจากขอมูล

การที่ Bioplast มุงสูตลาดที่เปนเรื่อง Green marketing ท ําใหมีความจํ าเปนที่จะตองพัฒนาใหได ISO 14000 ทัง้นี้นอกจาก
เปนการเสรมิจดุแข็งใหกับภาพพจนของบริษัทฯ และผลิตภัณฑแลว ยังเปนการทํ าใหเกิดการประหยัดการใชทรัพยากร นั่นยอม
หมายถงึการลดตนทุนการผลิตทํ าใหสามารถตามมา ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยบริษัทฯไดกํ าหนดแผนการ
ด ําเนินการไวดังนี้

1. การก ําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม

1.1 นโยบายดานพลังงาน



- มกีารตรวจสอบ  บํ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณอยางสมํ่ าเสมอ   เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ใชงาน

- ท ําการผลิตอยางตอเนื่องในชวงเวลาทํ างาน เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน ลด set-up time และ idle time
- สรางจติส ํานึกใหพนักงานในการชวยกันประหยัดพลังงาน เชน การปดไฟฟา ปดนํ้ า ปดแอร เมื่อไมใชงาน

1.2 นโยบายเรื่องการใชนํ้ า
- สรางจิตสํ านึกเรื่องการประหยัดนํ้ า
- น ํานํ ้าจากกระบวนการหลอเย็นกลับมาใชใหม

1.3 นโยบายเรื่องขยะที่เปนของแข็ง
• สวนสํ านักงาน

- ลดการใชกระดาษลงโดยการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสแทน ใชกระดาษเฉพาะสวนที่ตองมีการเก็บเปน
เอกสารหลักฐาน

- การนํ ากระดาษกลับมาใชใหม (reused)
• สวนการผลิต

- ออกแบบใหมสีวนเกิดจากการผลิตนอยที่สุด ซ่ึงในกระบวนการผลิตจะมีแกนที่เกิดจากการฉีดเขาแมพิมพ
ซ่ึงจะตองตัดออกและทิ้งในที่สุด

2. การวางแผน

ส่ิงที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในโรงงานและสังคม

ผลกระทบทางตรง :
1) นํ้ าใช

- นํ ้าใชกระบวนการผลิต ไดแก นํ้ าจากกระบวนการหลอเย็น
- นํ ้าที่ใชทั่วไป ไดแก นํ้ าจากโรงอาหาร อางลางหนา ลางมือ นํ้ าลางพื้น
เกี่ยวขอกับ ISO 14000 การใชทรัพยากร

2) พลังงานที่ใช
- ไฟฟาสํ าหรับการหลอมละลายเม็ดพลาสติก แสงสวาง แอร เครื่องฉีดพลาสติก สายพานลํ าเลียง



เกี่ยวของกับ ISO 14000 การใชทรัพยากร
3) ของเสียที่เปนของแข็ง

- เศษพลาสติกจากการตกแตงชิ้นงาน
- เศษกระดาษจากสํ านักงาน
เกี่ยวของกับ ISO 14000 มลภาวะทางสายตา

ผลกระทบทางออม :
1) ระบบการขนสงลํ าเลียง

-   นํ ้ามันที่ใช เกี่ยวของกับ ISO 14000 ส้ินเปลืองพลังงาน
-  ไอเสียจากทอไอเสีย เกี่ยวของกับ ISO 14000 การปลอยของเสียสูอากาศ

2) รถยนต
-  ยาง เกี่ยวของกับ ISO 14000 มลภาวะทางสายตา
-  แบตเตอรี่ เกี่ยวของกับ ISO 14000 สารพิษที่ตกคางในดิน
-  นํ้ ามัน เกี่ยวของกับ ISO 14000 นํ ้าเสีย
-  นํ้ าลางรถ เกี่ยวของกับ ISO 14000 นํ ้าเสีย

3. การดํ าเนินการ

1) เร่ืองนํ้ า
- ตดิตั้งมิเตอรนํ้ าเพื่อควบคุมปริมาณการใชนํ้ า
- ปรับปรงุการใชนํ้ าสํ าหรับกระบวนการหลอเย็น โดยการกรองและนํ ากลับมาใชใหม
- ประหยัดการใชนํ้ าในหองนํ้ า และสวนอื่น ๆ

2) เร่ืองพลังงาน
- ติดตั้งมิเตอรไฟฟา
- ประหยัดการใชไฟฟา แสงสวาง และแอร
- ลดการสูญเสียเวลาของเครื่องจักร
- ปรับปรุงการทํ างานของระบบหลอเย็น

3) เร่ืองขยะที่เปนของแข็ง
- การนํ ากระดาษกลับมาใชใหม (reused)



- การขนยายขยะที่เปนขยะออกจากโรงงาน

4. การตรวจสอบและแกไข
- ตดิตามและวดัผลในกิจกรรมดังกลาวทุก 3 เดือน เพื่อที่จะแกไขและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอกํ าหนด

5. ทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
- ผูบริหารของบริษัทฯ จะมาตรวจสอบแผน วิธีการ และผลที่ไดจากระบบการจัดการสิ่งแวดลอมทุก ๆ 6 เดือน หากผลที่

ไดยงัไมเปนไปตามขอกํ าหนด จะมีการทบทวนและปรับปรุงระบบตลอดเวลา
เมือ่มกีารวางแผนและวิธีการของระบบจัดการสิ่งแวดลอมแลว บริษัทฯ ก็จะยื่นขอรับการรับรองการจัดการสิ่งแวดลอม

ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้
• ยื่นคํ าขอ
• ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
• ตรวจประเมินโรงงานเบื้องตน
• ทบทวนเอกสารและตรวจประเมิน ณ สถานที่ประกอบกิจการ
• สรุปรายงานเสนอคณะอนุกรรมการรับรองระบบจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อพิจารณา
• จดัท ําใบรับรองระบบจัดการสิ่งแวดลอมเสนอประธานกรรมการลงนาม
• จัดทํ าบัญชีรายช่ือผูไดรับการรับรอง
• ตรวจติดตามผลการรับรอง
• ตรวจประเมินใหมทั้งระบบ (เมื่อครบกํ าหนด 3 ป และขอรับการรับรองตอ)

ปจจุบัน มีองคกรในประเทศไทยที่ไดรับการรับรอง ISO 14000 แลวทั้งสิ้น 126 บริษัท โดยเปนสาขาอุตสาหกรรมผลิต
ภณัฑพลาสติกจํ านวน 2 บริษัท ไดแก
1. บริษัท ไทยโมเดิรนพลาสติกอินดสัตรี จํ ากัด (มหาชน) ไดรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เมื่อเดือนมกราคม 2540
2. บริษัท อัลฟาเทค อิเล็กทรอนิกส จํ ากัด (มหาชน) ไดรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เมือ่เดือนกันยายน 2541



TECHNICAL ANALYSIS

1. ท่ีตัง้โรงงาน

ในการเลือกทํ าเลที่ตั้งโรงงานนั้น พิจารณาไดจากหลายปจจัย เชน
- สถานที่อยูใกลกับกรุงเทพมหานคร
- เพือ่ใหไดรับสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เขต 3
- ความใกลเคียงกับที่ตั้งของลูกคาเปาหมาย
- ความสะดวกสบายในการคมนาคม (ถนนวิภาวดีรังสิต)
- สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครบครัน

จากปจจัยขางตน ทํ าเลที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงงาน คือ ถนนนิคม ตํ าบลนิคมสรางตนเอง อํ าเภอเมือง ลพบุรี จังหวัด
ลพบรีุ บนที่ดินของบริษัทฯ เนื้อที่ประมาณ 5 ไร ซ่ึงเพียงพอแกการสรางสิ่งปลูกสรางตามโครงการ

2. สิง่ปลูกสราง

ส่ิงปลูกสรางตามโครงการประกอบดวย อาคารโรงงาน 1 หลัง คลังสินคา โรงอาหาร ร้ัว ถนน และที่จอดรถ เปนตน การ
คมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคพรอม ส่ิงปลูกสรางไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกที่มีประสบการณและกอสรางโดยผูรับ
เหมาะที่มีประสบการณ เงินลงทุนในสิ่งปลูกสรางประมาณ 8,000,000 บาท

3. เคร่ืองจักรและอุปกรณ

เครือ่งจักรและอุปกรณประกอบดวย เครื่องฉีดพลาสติก ยี่หอ “TOSHIBA” จากประเทศญี่ปุน ซ่ึงเปนยี่หอที่ใชกันแพร



หลายในแวดวงอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติก นอกจากนั้นยังมีอุปกรณซอมบํ ารุง ระบบระบายความรอน เปนตน เงินลงทุนใน
เครือ่งจกัรและอุปกรณในโครงการประมาณ 17,000,000 บาท ซ่ึงคาดวาเครื่องจักรจะสามารถติดตั้งไดในเดือนกันยายน 2543
และพรอมเดินเครื่องผลิตในเดือนมกราคม 2544

4. เกณฑการเลือกเคร่ืองจักร

เปนเครือ่งจักรที่นิยมใชในอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติก มีประสิทธิภาพดีและเปนเครื่องจักรใหมทั้งหมด โดยส่ังซื้อจาก
ผูน ําเขาในประเทศ และสินคาที่ผลิตไดมีรูปแบบและคุณภาพดีเปนที่ยอมรับของลูกคา

5. ความคืบหนาของโครงการ

ขณะนีส่ิ้งปลกูสรางอยูในระหวางการออกแบบ คาดวาจะเริ่มทํ าการปรับปรุงที่ดินในเดือนตุลาคม 2542 และจะเริ่มทํ าการ
กอสรางในเดือนมกราคม 2543 ซ่ึงจะสามารถดํ าเนินการผลิตไดในเดือนมกราคม 2544



Bio-Plast Co., Ltd.
Details of Construction

Item Description Floor Space (Meters) Material of Construction

Width Length Area Structure Floor Wall Roof

Cost/Sq.m.
(Bath)

Total Cost
(Bath)

1 Factory Building 15 30 450 RC & ST RC CB MS 5,000 2,250,000
2 Office Building 5 10 50 RC & ST RC CB CAS&ST 6,000 300,000
3 Warehouse 5 10 50 RC & ST RC CB CAS&ST 3,500 175,000
4 Canteen 5 10 50 RC & ST RC CB CAS&ST 3,500 175,000
5 Road & car park 1,100 RC 600 660,000
6 Fence 190 1,000 190,000
7 Artesian well and water tank 400,000
8 Guardhouses 80,000
9 Construction management fee 3,000,000

                           Sub-total
                           Contingency

7,230,000
770,000

                           Total

Material of Construction : RC =  Reinforced Concrete CB    =  Concrete Block BP  =  Brick & Plaster
ST  =  Steel Truss CAS  =  Corrugated  Asbestos Sheet MS  =  Metal Sheet



Bio-Plast Co., Ltd.
List of Machinery and Equipment

Total CostItem Description Source Q’ ty Model Dimension or Capacity

Yen Bt.Equivalent
1 Injection Machine”TOSHIBA” Japan 4 IS 100 FA – 3A 50 Tons 27,320,000 8,743,000
2 Mould Local 4 2,000,000
3 Workshop and machine accessories

- Lathe machine
- Milling machine
- เครื่องเจียรนัย
- Accessories

China
Local
Local

Import/Local

1
1
1

L/S

1,000,000

4 Water chiller and cooling tower Local L/S 1,000,000
5 Electrical System Local L/S 1,000,000
6 Water System Local L/S 500,000
7 Fire Protection System Local L/S 500,000
8 Air-Conditioner Local L/S 400,000

                           Sub-total
                           Clearing, Handling
                           Import Duty
                           Contingency

15,143,000
219,000

1,638,000
                           Total 17,000,000



Plant Layout
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6. ขัน้ตอนการผลิต

นํ าเม็ดพลาสติก Biodegradable (Mater-Bi) (ปจจุบันเม็ดพลาสติก Biodegradable ยงัไมสามารถผลิตไดในประเทศ ตอง
น ําเขาจากผูผลิตตางประเทศซึ่งเปนเม็ดพลาสติกสํ าเร็จรูปและสามารถนํ ามาเขาเครื่องฉีดพลาสติกไดเลย) ใสกรวยรองรับเม็ด
พลาสตกิของเครื่องฉีด เม็ดพลาสติกจะไหลผานทอ ซ่ึงจะถูกใหความรอนจนเม็ดพลาสติกหลอมละลาย และถูกผลักดันดวยสกรู
ใหเคลือ่นตวัเขาไปในแมพิมพ เมื่อพลาสติกหลอมเหลวเขาในแมพิมพจนเต็มแลวจะถูกทํ าใหเย็นลงโดยการหลอเย็นแมพิมพดวย
นํ ้า พลาสตกิหลอมเหลวจะเริ่มแข็งตัว แมพิมพจะเปดออกพรอมกับมือกลจะคีบชิ้นงานออกจากแมพิมพ ช้ินงานที่ไดจะถูกนํ ามา
ตกแตงใหเรียบรอย

      รูปท่ี 4 : ขัน้ตอนการผลิต

7. กํ าลังการผลิตและปริมาณการผลิต

ก ําลังการผลิตของบริษัทฯ เทากับ 352 ตันตอป แตมีปริมาณการผลิตในป 2544 เทากับ 227.47 ตันตอป ป 2545 เทากับ
243.25 ตนัตอป ป 2546 และปตอ ๆ ไปเทากับ 260.24 ตันตอป

เม็ดพลาสติก Mater-BI

พลาสติกหลอมละลาย

Mould

ผลิตภัณฑ



ตารางที่ 7 : กํ าลังการผลิตและการใชปริมาณการผลิต            (ตนัตอป)
ป 2544 2545 2546 และปตอ ๆ ไป

- กํ าลังการผลิต 352.00 352.00 352.00
- ปริมาณผลิต 227.47 243.25 260.24
- การใชกํ าลังการผลิต (%) 65 69 74

บริษทัฯ จะดํ าเนินการผลิต 2 กะตอวัน (กะละ 8 ช่ัวโมง) รวม 300 วันตอป โดยจะใชกํ าลังการผลิตรอยละ 65 ในป 2544
รอยละ 69 ในป 2545 และรอยละ 74 ในป 2546 และปตอ ๆ ไป

8. สาธารณูปโภค

• นํ ้าไดจากบอบาดาลของบริษัทฯ ซ่ึงทํ าเลที่ตั้งโรงงานอยูในเขตพื้นที่ภาคกลาง จึงไมมีปญหาเรื่องการขาดแคลนนํ้ า
• ไฟฟาไดจากการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยมีสายสงของการไฟฟาสวนภูมิภาคผานหนาบริษัทฯ
• มโีทรศัพทจากการสื่อสารแหงประเทศไทย
ดงันัน้จึงไมมีปญหาดานสาธารณูปโภคแตอยางใด

9. การกํ าจัดมลภาวะ

กระบวนการผลติไมกอใหเกิดของเสียที่เปนอันตรายหรือทํ าลายสภาวะแวดลอม เพราะกระบวนการผลิตไมมีโลหะหนัก
สารพษิ หรือควนัพิษเกิดขึ้น มีเพียงนํ้ าที่ใชในการหลอเย็นซึ่งยังคงเปนนํ้ าดีและจะถูกนํ ากลับมาใชใหม

10. จํ านวนคนงาน

การวาจางแรงงานของบริษัทฯ ประกอบดวย แรงงานทางตรงจํ านวน 22 คน และแรงงานทางออมจํ านวน 5 คน คาดวา
บริษทัฯ จะไมประสบปญหาทางดานการวาจางแรงงานแตอยางใด

11. ผูรับผิดชอบดานเทคนิค

นายนรินทร  ปูนพันธุฉาย อายุ 32 ป ต ําแหนงผูจัดการโรงงาน



การศึกษา :  วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการทํ างาน : ป 2531 – 2542 ผูจัดการโรงงาน บริษัท พรีไซส แมนูแฟคเจอริ่ง จํ ากัด

12. วัตถุดิบ

ปจจบุนัมวีตัถุดิบที่นํ ามาผลิตพลาสติกยอยสลายไดหลายชนิด    ซ่ึงมีผูผลิตออกมาจํ าหนายหลายบริษัท    รายละเอียดดัง
ตารางตอไปนี้

ตารางที่ 8 : ราคาวัตถุดิบและบริษัทผูผลิตวัตถุดิบ
หนวยงาน ชือ่พลาสติก เทคโนโลยี การยอยสลาย การนํ ามาใชงาน อตัราการผลิต ราคา

Bayer เยอรมัน BAK โพลีเอสเตอรเรมิดส พลาสติกขนาด 200
ไมครอนใชเวลายอยสลาย 1
เดือน

ใชทํ ากระถางตนไมชั่วคราว
ตะกราใสตนไม ถุงขยะจาก
ครัวเรือนและสวนผักผลไม
และผลิตภัณฑอนามัย

4,000 ตันตอป มีศักย
ภาพในการเพิ่ม
ปริมาณการผลิต

ไมมีขอมูล

Carpool Dow
Polymers อเมริกา

ECO-PLA Polymerized
Polylactic Acid จาก
นํ้ าตาล ขาวโพด หรือ
หัวผักกาดหวาน

4 – 6 สัปดาห ใชทํ าแผนฟลมในงานเกษตร
กรรม กระปองโยเกิรต แผน
รองซับผาออม หรือสิ่งทอ
(ผสมฝาย)

5,000 ตันในปจจุบัน
และจะเพิ่มเปน
130,000 ตัน ตั้งแตป
ค.ศ.2001

7 ฟรังกตอ
กิโลกรัม(ราคา
ภายใน 3 ป)

DU PONT
อเมริกา

BIOMAX PET 6 สัปดาห โดยมีผลึกบาง
สวนตกคาง และ
จะสลายไปในเวลา
 9 เดือน

ใชในการผลิตแผนรองซับผา
ออม แผนฟลมสํ าหรับ
Lamination กระถางตนไมถุง
หมัก

30,000 ตันหรือตามสั่ง 28 ฟรังกตอ
กิโลกรัม

Novamont
อิตาลี

Mater-BI เปนการผสมผสานกัน
ระหวางไปโอโพลิ
เมอรสังเคราะหกับ
แปงจากขาวสาลี ขาว
โพด หรือมันเทศ

ตั้งแต 2 – 3 นาที
ถึง 4 เดือน

ทํ าชอนสอมใหกับรานอาหาร
Fast Food หรือสํ าหรับ
ปกนิก โฟมกันกระแทก  สํ าลี
พันกาน   ถุงและฟลมหอของ

8,000 ตันตอป 1-1.5 ดอลลาร
สหรัฐฯตอ
กิโลกรัม(สูง
กวาราคาโพลิ
เมอรที่ใชอยู 3
เทา)

Revert
ฝร่ังเศส

Polynat ใชเวลา 4-6 สัปดาห สํ าหรับ
การแตกตัว และอีก 6 เดือน
สํ าหรับยอยสลาย

ใชทํ าจานและชอนสอมใน
รานอาหารไบโอหรือสํ าหรับ
ไปปกนิก บรรจุภัณฑแยกชิ้น
สวน เคร่ืองจักร กลองฟลม
ถายรูป กระปองบรรจุอาหาร
รางใหอาหารสัตวที่เลี้ยงตาม
ทุงหญา

5,000 ตัน 12-18 ฟรังก
ตอกิโลกรัม
(ทํ าให End
Product มี
ราคาสูงขึ้น
อีกประมาณ
10%)



ที่มา : Narayan (1994)
จากเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “อุตสาหกรรมเกษตร : การพัฒนาเทคโนโลยีในทศวรรษหนา” การประชุมทางวิชาการ

ครั้งที่ 36 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 3-5 กุมภาพันธ 2541

จากตารางขางตน วัตถุดิบหลักที่บริษัทเลือกมาใชในโครงการคือ Mater-Bi ซ่ึงเปนผลจากการพัฒนามากวาสิบปของ
บริษัท Novamont แหงอิตาลี อดีตหนวยงานในสังกัดกลุม Montedison Mater-Bi เปนการผสมผสานกันระหวางไบโอโพลิเมอร
สังเคราะหกับแปงจากขาวสาลี ขาวโพด หรือ มันเทศ ทํ าใหมีคุณภาพเขียนพอที่จะนํ ามาใชในการผลิตเปนจาน มีด และสอมใน
ราน Fast Food

ราคา Mater-Bi 1-1.5 USD./kg. โดยบรษิทัฯ จะนํ าเขาโดยตรงจากประเทศอิตาลี และขณะนี้บริษัท Cargill Dow
Polymers ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนระหวาง บริษัท Dow Chemical กับ Cargill ก ําลังสรางโรงงานแปรรูปกลูโคสจากขาวโพดที่มี
ก ําลังการผลิตถึง 130,000 ตันและจะเริ่มเปดดํ าเนินการในป 2544 ซ่ึงจะทํ าใหพลาสติกชนิดนี้มีราคาถูกลงประมาณ 30%

ภาษนี ําเขาวัตถุดิบเทากับรอยละ 5 ในป 2544-2548 และเทากับรอยละ 20 ในป 2549 เปนตนไปตามสิทธิที่คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (Boi) ใหแกผูประกอบการที่ตั้งอยูในเขต 3 จะลดภาษีนํ าเขาเหลือรอยละ 25 ของอัตราภาษีนํ าเขาปกติ เปน
ระยะเวลา 5 ป



FINANCIAL ANALYSIS

1. เงนิลงทนในโครงการและแหลงท่ีมาของเงินทุน

เงนิลงทนุในโครงการผลิตเครื่องใชบนโตะอาหารดวยพลาสติกยอยสลาย ใชเงินลงทุนทั้งสิ้น 36,000,000 บาท โดยแหลง
เงนิทนุจะมาจาก ทุนจดทะเบียนจํ านวน 18,000,000 บาท และมาจากการกูยืมอีกจํ านวน 18,000,000 บาท ดังมีรายละเอียดดังนี้

      (พันบาท)
ทุนจดทะเบียน เงินกูยืม รวม

ที่ดินและคาปรับปรุงที่ดิน 2,000 2,000
ส่ิงปลูกสราง 4,000 4,000 8,000
เครื่องจักรอุปกรณ 7,000 10,000 17,000
ยานพาหนะ 1,000 1,000
เครื่องใชสํ านักงาน 2,000 2,000
คาใชจายกอนการดํ าเนินงาน 2,000 2,000
เงินทุนหมุนเวียน - 4,000 4,000

รวม 18,000 18,000 36,000
สัดสวนการลงทุน 50% 50% 100%

2. การสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

บริษทัฯ ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เมื่อ 19 มกราคม 2542 โดยจะไดรับสิทธิ
ประโยชนดังนี้

1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิ   ทีไ่ดจากการประกอบกิจการ   ทีไ่ดรับการสงเสริมมีกํ าหนด
เวลา 8 ป นับแตวันที่เร่ิมรายไดจากการประกอบกิจการนั้น



2. ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมในอัตรา
รอยละ 50 ของอัตราปกติ มีกํ าหนดเวลา 5 ป นับจากวันที่พนกํ าหนดระยะเวลาตามขอ 1

3. ไดรับลดหยอนอากรขาเขาสํ าหรับวัตถุดิบเหลืออัตรารอยละ 5 กํ าหนดระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่เร่ิมผลิต
4. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับเครื่องจักร

3. ประมาณการผลการดํ าเนินงานและฐานะการเงิน
3.1 ผลการดํ าเนินงาน :

                                                                                                                                                                   (พันบาท)
2544 2545 2546 2547 2548 2549

ยอดขาย 23,325 25,957 27,770 27,845 27,845 27,845
กํ าไร(ขาดทุน)สุทธิ 3 359 1,275 1,517 1,626 1,572
กํ าไรสุทธิ : ยอดขาย (%) 0.01 1.38 4.59 5.45 5.84 5.64
กํ าไรสุทธิ : สวนผูถือหุน (%) 0.11 1.99 6.94 7.91 8.06 8.08
จุดคุมทุน (ยอดขาย) 23,316 25,021 24,466 23,890 23,574 22,868

3.2 ฐานะการเงิน
2544 2545 2546 2547 2548 2549

อัตราสวนหมุนเวียน 0.73 0.75 0.79 1.37 1.82 2.02
อัตราสวนหมุนเวียนเร็ว 0.41 0.44 0.47 0.85 1.30 1.46
อัตราสวนหนี้สินระยะยาว : สวนผูถือหุน 0.61 0.46 0.21 - - -
อัตราสวนหนี้สินรวม : สวนผูถือหุน 0.94 0.77 0.54 0.31 0.32 0.34
อัตราสวนความสามารถในการจายชํ าระหนี้ 1.13 1.20 1.16 1.22 9.62 6.47

3.3 ผลตอบแทนจากการลงทุน

Internal Financial Rate of Return = 9%
Net Present Valued = 6,929,012 บาท โดยใช Discount Rate เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ในปจจุบัน คือ 5%
Payback Period = 8 ป 2 เดือน



3.4 SENSITIVITY ANALYSIS

เนือ่งจากการประมาณการผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ มีปจจัยที่สํ าคัญที่มีผลกระทบตอผลการดํ าเนินงานของ
กจิการ ซ่ึงจะวิเคราะหผลการดํ าเนินงานในอีก 2 กรณี คือ

Case 1 : ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 10%
Case 2 : ปริมาณขายลดลง 10%

ยอดขาย
(ป2544-2554)

กํ าไร(ขาดทุน)
(ป 2544-2554)

IRR (%) NPV
(Discount Rate 5%)

Payback
Period

Base Case 23,325-27,845 3-1,572 9% 6,929,012 บาท 8 ป 2 เดือน
Case 1 23,325-27,845 (1,082)-1,139 4% -2,171,088 บาท 9 ป 11 เดือน
Case 2 20,992-25,061 (1,004)-1,336 5% -357,949 บาท 10 ป 4 เดือน
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Production Manager

ORGANIZATION STRUCTURE

1. ORGANIZATION CHART
Bio-Plast Company Limited

รูปท่ี 5 : ผงัองคกรของบริษัท Bio-Plast จํ ากัด

2. การจัดตั้ง
บริษทั ไบโอพลาส จํ ากัด จดทะเบียนกอตั้งเมื่อ 9 กันยายน พ.ศ. 2541 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 18,000,000 บาท แบง
ออก

เปน 1,800,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท

3. ผูถือหุน
รายช่ือผูถือหุนรายใหญ ประกอบดวย

รายชื่อ  จํ านวนหุน        สัดสวน(%)
1. นายณัฐวุฒิ  บุญรักษวนิช   990,000 55
2. นายดุสิต  อนันตรักษ   180,000 10
3. นายอนันต  เกษมพันธุ   180,000 10
4. นางสาวอรุณี  เอี่ยวสีหยก   180,000 10

Board of Directors

General Manager

Marketing
Manager

Financial and accounting
Manager

Human Resource
Manager



5. นางสาวอัญชลี  ติรพรวดี   180,000 10
6. อ่ืนๆ      90,000   5

รวม 1,800,000             100
4. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย
1. นายณัฐวุฒิ  บุญรักษวนิช ตํ าแหนง ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต  อนันตรักษ ตํ าแหนง กรรมการ
3. นายอนันต  เกษมพันธุ ตํ าแหนง กรรมการ
4. นางสาวอรุณี  เอี่ยวสีหยก ตํ าแหนง กรรมการ
5. นางสาวอัญชลี  ติรพรวดี ตํ าแหนง กรรมการ

การลงนามผูกพันบริษัท โดยกรรมการสองคนลงนามรวมกันและประทับตราสํ าคัญของบริษัทฯ

5. ประสบการณผูบริหาร

1. นายณัฐวุฒิ  บุญรักษวนิช ต ําแหนงกรรมการผูจัดการ อายุ 27 ป
    การศึกษา : ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม อุตสาหกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
    ประวัติการทํ างาน : ป 2537-2542 วิเคราะหสินเชื่อ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

6. ผูสอบบัญชี

นางวิภา  โควบุญญาราศี หมายเลขผูสอบบัญชี 3426

7. จํ านวนพนักงาน
Description จํ านวน (คน) เงนิเดือน  (บาท/คน)

ฝายขายและการตลาด 3 12,000
ฝายบัญชีและการเงิน 2 10,000
ฝายบุคคลหรืออ่ืน ๆ 2 10,000

8. รายละเอียดของเงินกู

เนือ่งจากโครงการของบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท ซ่ึงถือเปนโครงการขนาดเล็กซึ่งปจจุบัน รัฐบาล



ไดสนบัสนุนและชวยเหลือโครงการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) โดยจดัใหมีแหลงเงินกูจากสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยตํ่ า
ดงันัน้ โครงการนี้จึงจะขอกูยืมเงินจํ านวนทั้งสิ้น 18,000,000 บาท แบงเปนเงินกูระยะยาวจํ านวน 14,000,000 บาท และเงินกูทุน
หมนุเวยีนจ ํานวน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขของเงินกูดังนี้

เงินกูระยะยาว

จ ํานวนเงินกู : 14,000,000 บาท จากแหลงธนาคารแหงประเทศไทย คร้ังที่ 9
อัตราดอกเบี้ย :  รอยละ 1 ตํ่ ากวา MLR เฉลีย่ของธนาคารพาณิชย 4 แหง (ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย,

ธ.กรุงไทย และ ธ.ไทยพาณิชย)
คาธรรมเนียมการใหกู : รอยละ 1 ของจํ านวนเงินกู ชํ าระครั้งเดียว
ระยะเวลาเบิกเงินกู : 1 ป
ระยะเวลาปลอดการชํ าระคืนตนเงินกู : 1 ป
ระยะเวลาการใหกู : 5 ป
ระยะเวลาการชํ าระคืนตนเงินกู : 4 ป
หลักประกันเงินกู : ประกอบดวย สินทรัพยถาวรของบริษัทฯ ทั้งหมด ไดแก ที่ดิน ส่ิงปลูกสราง และ

เครื่องจักรอุปกรณ

เงินกูเงินทุนหมุนเวียน

จ ํานวนเงินกู : 4,000,000 บาท จากแหลงธนาคารแหงประเทศไทย คร้ังที่ 9
อัตราดอกเบี้ย : รอยละ 1 ตํ่ ากวา MLR เฉลีย่ของธนาคารพาณิชย 4 แหง (ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย,

ธ.กรุงไทย, ธ.ไทยพาณิชย
คาธรรมเนียมการใชเงินทุนหมุนเวียน : รอยละ 1 ของจํ านวนเงินกู ชํ าระครั้งเดียว
หลักประกันเงินกู : ประกอบดวย สินทรัพยถาวรของบริษัทฯ ทั้งหมด ไดแก ที่ดิน ส่ิงปลูกสราง และ

เครื่องจักรอุปกรณ



CONTINGENCY PLAN

1. กํ าไรลดลงจากที่ประมาณการไว

ตรวจสอบสาเหตุที่แทจริงของปญหา โดยพิจารณาหาตนทุนการผลิตที่แทจริง คํ านึงถึงตนทุนแอบแฝงอื่นๆ ที่ทํ าใหกํ าไร
ไมเปนไปตามทีป่ระมาณการไว หากปญหาเกิดจากสาเหตุใดใหดํ าเนินการแกไขปญหาที่ตนเหตุทันที โดยลดตนทุนการผลิตและ
ตนทุนการขายที่ไมจํ าเปนลง

2. Cash Flow ไมเปนไปตามที่คาดการณไว

หาสาเหตุที่ทํ าให Cash Flow ไมเปนไปตามที่คาดการณ โดยพิจารณารวมกับอัตราสวนทางการเงินเพื่อหาสาเหตุที่แทจริง
เชน ระยะเวลาหมนุเวียนของสินคาคงคลัง และระยะเวลาหมุนเวียนของลูกหนี้ที่ยาวนานเกินไปหรือระยะเวลาเฉลี่ยของเจาหนาที่
คอนขางนอย เปนตน โดยการขอปรับ Supplier Credit ใหนานขึน้ พยายามลดการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อระบายสินคาในสตอก รวมทั้ง
การพยายามเรยีกเก็บเงินจากลูกหนี้การคาเพื่อเปลี่ยนสินทรัพยของกิจการใหเปนสินทรัพยที่มีสภาพคลองมากขึ้น นอกจากนี้ ยัง
อาจเสนอขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคารหรือระดมทุนเพิ่มเติมจากผูถือหุน เพื่อเสริมสภาพคลองใหกิจการไดอีกดวย



สมมติฐานที่ใชในการประมาณผลการดํ าเนินงาน

1. กํ าลังการผลิตและปริมาณการผลิต

การก ําหนดใหบริษัทฯ ทํ าการฉีดภาชนะและอุปกรณพลาสติกจาก Mater-Bi ไดดังนี้
(หนวย : ตัน/ป)

กํ าลังการผลิต ปริมาณการผลิต
2544 2545 2546 และปตอ ๆ ไป

 - ภาชนะและอุปกรณ 352.00 227.47 243.25 260.24
 - อัตราการใชกํ าลังการผลิต 65% 69% 74%
ปริมาณขาย 218.00 242.59 259.53

ก ําหนดใหทํ างานวันละ 2 กะ (กะละ 8 ช่ัวโมง) ปละ 300 วัน

2. Electricity

• กํ าลังไฟสูงสุด 44 kW
• Operating Hour per day 18 Hr.
• Operating Day per Months 28 Days
• Demand Charge 196.26 Bt. Per Kilowatt
• Energy Charge 1.06 Bt. Per Unit
• Ft. 0.30 Bt. Per Unit
• Load Factor 80%

3. Water

• Water Price 3.50 Bt./Cum.
• Used in Process 6.00 Cum./Day
• Used by Worker 10.00 Cum./mth



4. Repair & Maintenance

% of Acquisition Cost
2544 2545 2546 2547 2548 2549 และปตอ ๆ ไป

Construction 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.0
Machinery & Equipment 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0
Vehicle 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

5. Operating Cost of Vehicle

• รถขนสง 2 คัน
• ระยะทางขนสงเฉลี่ย 260 กิโลเมตรตอคร้ัง
• ขนสงคันละ 11 คร้ังตอเดือน
• อัตราการใชนํ้ ามัน 10 กิโลเมตรตอลิตร

6. Packaging

• 1% of Raw Material

7. Deprecation

Description Acquisition Cost (Bt.) Years
 - Construction 6,750,000

1,250,000
20
10

 - Machinery & Equipment 13,143,000
3,857,000

10
5

 - Vehicle 1,000,000 5



8. Direct Labor

Description จํ านวน (คน) เงนิเดือน (บาท/คน)
 - Foremen 2 15,000
 - Workers 20 3,500

9. Indirect Labor

Description จํ านวน (คน) เงนิเดือน (บาท/คน)
 - Plant Manager 1 35,000
 - Drivers 2 7,000
 - Guards 2 2,500

10. Raw Material

• CIF $1.136/Kg.
• Import Duty ป 2544-2548 อัตรา 5% ตามสิทธิ BOI ป 2549 เปนตนไป อัตรา 20%
• Clearing 1%

11. ราคาจํ าหนาย

• 107 บาทตอกิโลกรัม โดย Mark up จากตนทุนการผลิต 20%

12. อัตราดอกเบี้ยเงินกู

- เงนิกูระยะยาว 10% ตอป (เปนเงินกูจากแหลงธนาคารแหงประเทศไทย คร้ังที่ 9)
- เงนิกูเงินทุนหมุนเวียน 15% ตอป

13. คาใชจายกอนการดํ าเนินงาน
ประกอบดวย



- คาใชจายในการจัดตั้งบริษัท 275,000 บาท
- คาธรรมเนียมการจดจํ านํ า/จํ านอง 300,000 บาท
- คาธรรมเนียมการใหกู 180,000 บาท
- ดอกเบี้ยกอนการดํ าเนินงาน 897,333 บาท
- คาใชจายอื่น ๆ 347,667 บาท

รวม            2,000,000 บาท

14. Credit Term

ลูกหนี้การคา  1.5 เดือน
สินคาคงเหลือ - วัตถุดิบ 2 เดือน

- วสัดุหีบหอ 1 เดือน
- สินคาสํ าเร็จรูป 2 สัปดาห

เจาหนี้การคา 2 เดือน

15. ความตองการเงินทุนหมุนเวียน
            (พนับาท)

ลูกหนี้การคา - ในประเทศ (1.5 เดือน) 2,486
บวก สินคาคงเหลือ - วตัถุดิบ (2 เดือน) 1,867

- วสัดุหีบหอ(1 เดือน)        9
- สินคาสํ าเร็จรูป(2 สัปดาห)    704 2,580

ภาษีมูลคาเพิ่ม    219
รวม 5,285
หัก เจาหนี้การคา - วตัถุดิบ(2 เดือน) 1,867

- วสัดุหีบหอ(1 เดือน)        9 1,876
คงเหลือ 3,409
สํ ารอง    341
รวมความตองการเงินทุนหมุนเวียน 4,000



APPENDIX



Appendix 2

สัญญาจาง
เลขท่ี…………

หนงัสอืสัญญาฉบับนี้ทํ าขึ้น ณ บริษัท…………………………จํ ากัด  เมื่อวันที่…….เดือน………...พ.ศ………ระหวาง
บริษทั…………………………….จํ ากัด สํ านักงานตั้งอยูเลขที่……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
โดย…………………………………………….และ…………………………………………..กรรมการผูมีอํ านาจ  ซ่ึงตอไปนี้ใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูส่ังจาง” ฝายหนึ่ง กับบริษัท Bio-Plast จ ํากัด สํ านักงานตั้งอยูเลขที่…………………………………………….
โดย…………………………………………….และ………………………………………กรรมการและผูรับมอบอํ านาจกระทํ า
แทนบรษิทั ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับจาง”  อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายตกลงทํ าสัญญาจางโดยมีขอตกลงกันดังตอไปนี้

ขอ 1. ผูส่ังจางตกลงสั่งจางและผูรับจางตกลงรับจางผลิต…………………………………………………………….ซ่ึงมี
รายละเอียดตามใบเสนอราคาเลขที่……………………ลงวันที่…………………………………..จํ านวน…………แผน ซ่ึงตอไป
จะเรยีกวา “สินคา” ซ่ึงผูรับจางจะจัดสงสินคาใหกับผูส่ังจางตามปริมาณ คุณสมบัติและคุณภาพ รวมทั้งระยะเวลาและสถานที่ตาม
ทีผู่ซ้ือก ําหนดตลอดอายุของสัญญานี้ ทั้งสองฝายตกลงกันวารูปแบบและรายการที่แนบทายสัญญาตอไปนี้เปนสวนหนึ่งของ
สัญญา คือ

1.1 ใบเสนอราคาเลขที่……………..ลงวันที่………………………………จํ านวน……….แผน
1.2 รายละเอียดสินคา จํ านวน………….แผน

ขอ 2. ผูส่ังจางตกลงสั่งจางและผูรับจางตกลงรับจางผลิตสินคาตามสัญญาขอ 1. เปนราคา……………บาทตอกิโลกรัม
โดยราคาดงักลาวเปนราคาที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ซ่ึงจะไมมีการเปลี่ยนแปลงราคาตลอดอายุสัญญานี้ โดยผูส่ังจางจะดํ าเนินการ
ออกใบสัง่จางเปนครั้งคราว โดยระบุจํ านวน สถานที่และกํ าหนดระยะเวลาที่ตองจัดสง และผูรับจางตองจัดหาและสงมอบสินคา
ตรงตามกํ าหนดทุกประการ

ขอ 3. ผูรับจางตกลงสงมอบสินคาตามจํ านวน กํ าหนดเวลาและสถานที่ตามที่ไดส่ังจางไว

ขอ 4. ผูส่ังจางจะชํ าระคาสินคาใหแกผูรับจางตามจํ านวนที่สงมอบ โดยจะชํ าระเงินใหภาย 30 วันนับจากวันที่ผูรับจางได
ท ําการสงมอบสินคาใหกับผูส่ังจางเรียบรอยแลว

ในกรณคีูสัญญาทั้งสองฝายตามสัญญานี้ตกลงใหมีการเพิ่มหรือลดปริมาณสินคาตามสัญญานี้คิดเปนจํ านวนเทาใด คู
สัญญาตกลงใหผูส่ังจางปฏิบัติตามเงื่อนไขการชํ าระเงินในวรรคกอนดวย



ขอ 5. ถาผูรับจางผิดสัญญาจางขอหนึ่งขอใด ผูส่ังจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกรองคาเสียหายไดทันทีโดยไมจํ าเปน
ตองบอกกลาวลวงหนาและผูส่ังจางไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ของผูรับจางที่เกิดขึ้น

ขอ 6. สัญญานี้มีผลใชบังคับตั้งแต  วันที่………เดือน……………....พ.ศ. ………….จนถึงวันที่………เดือน……………
พ.ศ. ……..

สัญญานี้ส้ินสุดลงทันทีเมื่อผูส่ังจางบอกเลิกสัญญาซึ่งมีสาเหตุจากผูรับจางไมสามารถปฏิบัติครบถวนตามสัญญาได หรือ
ผูรับจางผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง

สัญญานี้ส้ินสุดลงทันทีเมื่อผูรับจางบอกเลิกสัญญา ซ่ึงมีสาเหตุจากผูส่ังจางผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง

คูสัญญาเขาใจขอความตามสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแลว และเปนที่พอใจดวยกันทั้งสองฝาย จึงไดลงลายมือช่ือไวเปน
สํ าคญัตอหนาพยาน สัญญาฉบับนี้ทํ าขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน โดยผูส่ังจางยึดถือไวฉบับหนึ่งและผูรับจางยึดถือ
ไวฉบับหนึ่ง

บริษัท…………………..…..จํ ากัด

ลงชื่อ……………………………………..ผูส่ังจาง
                                                        (………………………………………)

บริษัท………………………จํ ากัด

ลงชื่อ……………..……………………ผูรับจาง
                                                                        (……………………………..……)

ลงชื่อ…………………………………..พยาน
(…..….…………………………..)

ลงชื่อ………..…………………………พยาน
(……………………………………)



Appendix 3

ค ําขอรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

วันที่…………………………….
ขาพเจา………………………………………………………………………………………………………………………………
มสํี านักงานแหงใหญตั้งอยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………………………………………………………...
ถนน………………………………หมูที่…………ตํ าบล/แขวง…………………………………………………………………….
อํ าเภอ/เขต…………………………จังหวัด…………………………………….รหัสไปรษณีย……………………………………
โทรศัพท…………………………….โทรสาร…………………………………
ขอรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.14001 (ISO 14001)
สํ าหรับกิจการ……………………………………………………………………………………………………………………….
ขอบขายที่ขอรับการรับรอง………………………………………………………………………………………………………….
ซ่ึงมีสถานประกอบการตั้งอยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย…………………………………………………………………...
ถนน………………………………หมูที่…………ตํ าบล/แขวง…………………………………………………………………….
อํ าเภอ/เขต…………………………จังหวัด…………………………………….รหัสไปรษณีย……………………………………
โทรศัพท…………………………….โทรสาร…………………………………
พรอมค ําขอนี้ไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้
1. คูมือระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
2. ขอมูลทั่วไปของผูยื่นคํ าขอ
3. เอกสารและหลักฐานประกอบคํ าขอ
ขาพเจาขอใหสัญญาวา จะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตาง ๆ ที่คณะกรรมการการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ก ําหนด และที่จะกํ าหนด และ/หรือแกไขเพิ่มเติมภายหนาดวย

ลงชื่อ………………………………ผูยื่นคํ าขอ
(……………………………..)



รายการเอกสารและหลักฐานประกอบคํ าขอ

[   ]  1. แผนทีแ่สดงที่ตั้งสํ านักงานแหงใหญ
[   ]  2. แผนทีแ่สดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการที่ขอรับการรับรอง (กรณีที่แตกตางจากขอ 1)
[   ]  3. สํ าเนาทะเบียนการคา
[   ]  4. สํ าเนาหนังสือรับรองของสํ านักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน
[   ]  5. สํ าเนาทะเบียนบาน และบัตรประชาชนของผูยื่นคํ าขอ หรือผูมีอํ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
[   ]  6. ใบอนุญาตประกอบกิจการ
[   ]  7. อ่ืน ๆ



ขอมูลทั่วไปของผูยื่นคํ าขอ
0. คํ าแนะนํ า

0.1 ขอความใดไมใช ใหขีดออก
0.2 หากทีว่างไมพอ ใหทํ าเปนเอกสารแนบเพิ่มเติม

1. ท่ัวไป
1.1 ช่ือผูยื่นคํ าขอ………………………………………………………………………………………………………………
1.2 ทีต่ัง้สํ านักงานแหงใหญ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….
1.3 ทีต่ัง้สถานประกอบกิจการที่ขอรับการรับรอง (กรณีที่แตกตางจากขอ 1.2)

……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

1.4 ทีต่ัง้สถานที่ประกอบกิจการพรอมหมายเลขโทรศัพทและโทรสาร นอกเหนือจากที่ระบุในขอ 1.3
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

1.5 ผลิตภัณฑ/บริการในกิจการที่ขอรับการรับรอง……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

1.6 ผูยืน่ค ําขอไดรับการรับรองระบบจากหนวยงานใดหรือไม (ถามีโปรดระบุมาตรฐาน ขอบขายการรับรอง และหนวยงาน)
  มอก./ISO 9001                                       มอก./ISO 9002                                     มอก./ISO 9003

ขอบขายการรับรอง………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
จากหนวยงาน……………………………………………………………………………………………………………..

 มอก./ISO 14001
ขอบขายการรับรอง………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
จากหนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………

 อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………………………………………..
ขอบขายการรับรอง………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
จากหนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………



2. บุคลากร
2.1 การจัดองคกร

โปรดแนบแผนภูมิแสดงการจัดองคกรของทั้งกิจการ และเฉพาะกิจการในสวนที่ขอรับการรับรองโดยสังเขป พรอมชื่อผู
รับผิดชอบในระดับบริหาร

2.2 จ ํานวนพนักงาน
(1) พนกังานทั้งหมด……….คน
(2) พนกังานระดับบริหาร………คน
(3) พนกังานระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอมโดยตรง………คน

2.3 บุคคลที่สามารถติดตอได
(1) ช่ือ…………………………………ตํ าแหนง……………………โทรศัพท……………โทรสาร…………..
(2) ช่ือ…………………………………ตํ าแหนง……………………โทรศัพท…………….โทรสาร………….

3. เวลาทํ างาน
(1) เวลา……………………………………………
(2) เวลา……………………………………………
(3) เวลา……………………………………………

4. การจัดการสิ่งแวดลอม
4.1 Aspect และ Impact จากกิจกรรมตาง ๆ

(โปรดเรียงลํ าดับตามความสํ าคัญ)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

4.2 กรรมวิธีการดํ าเนินการเกี่ยวกับ Aspect และ Impact ตามขอ 4.1
(โปรดแนบแผนภูมิแสดงกรรมวิธีโดยสังเขป)



4.3 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร
(โปรดระบดุวยวากฎหมายฉบับใดและกิจกรรมใด)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

5. การจัดทํ าระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
องคกรของผูยื่นคํ าขอมีการดํ าเนินการตามรายละเอียดดังตอไปนี้หรือไม
(1) การก ําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม  มี     ไมมี
(2) การชี้บงลักษณะของปญหาที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  มี  ไมมี
(3) การชีบ้งกฎหมายและขอกํ าหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  มี  ไมมี
(4) การก ําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม  มี  ไมมี
(5) การจัดทํ าโครงการดานสิ่งแวดลอม  มี  ไมมี
(6) การกํ าหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากร  มี  ไมมี
(7) การชีบ้งความจํ าเปนในการฝกอบรมและจัดใหมีการฝกอบรมแกพนักงาน  มี  ไมมี
(8) การด ําเนินการตามคูมือขั้นตอนการติดตอส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคกร  มี  ไมมี
(9)   การควบคุมการใชเอกสารตาง ๆ รวมทั้งคูมือขั้นตอนการดํ าเนินงานและขั้นตอน  มี  ไมมี

การปฏิบัติงาน
(10)  การควบคมุการดํ าเนินงานที่เกี่ยวของกับปญหาที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่ไดช้ีบงไว  มี  ไมมี
(11) การเตรียมพรอมเพื่อรับสถานการณที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  มี  ไมมี
(12) การเฝาติดตามและการวัดผลคุณลักษณะที่สํ าคัญของการดํ าเนินการและกิจกรรมตาง ๆ  มี  ไมมี

ทีเ่กี่ยวของ
(13) การควบคมุสภาพที่ไมเปนไปตามที่กํ าหนดและดํ าเนินการปฏิบัติการแกไขและการปองกัน  มี  ไมมี
(14) การเกบ็รักษาบันทึกผลการดํ าเนินการดานสิ่งแวดลอม  มี  ไมมี
(15) การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  มี  ไมมี
(16) การทบทวนการจัดการ  มี  ไมมี
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