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ขาวสารออนไลนรายปกษเพื่อการติดตามขอมูลดานไบโอพลาสติกทั้งในและตางประเทศ

Highlights ในฉบับ

"ในป 2558 ความตองการพลาสติกชีวภาพอาจมีมากถึง 1 ลานตัน"
"กระดาษลามิเนตดวยพลาสติกชีวภาพ"
"ตลาดบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจะมีมูลคา 1,850 ลานเหรียญสหรัฐในป 2555"
"ถุงพลาสติกชีวภาพชวยรักษาสิง่ แวดลอมในสนามบิน"
"BASF รวมโครงการวิจัย BIONEXGEN ของสหภาพยุโรป"
"ความตองการ Ecosheet เพิ่มมากขึ้น"
ขาวประชาสัมพันธ
"เม็ดพลาสติกชีวภาพ ตนแบบ M-BIO ผลิตโดยเอกชนไทยรายแรกของประเทศ"

"Amsterdam ArenA เลือกใชเกาอี้ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ"
Braskem ซึ่งเปนหนึ่งในผูผลิตเทอรโมพลาสติกในอเมริกาและเปนผูผลิตพอลิ
เมอรชีวภาพรายใหญที่สุดในโลกรวมมือกับ Amsterdam ArenA เพื่อผลิต
พลาสติกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมซึ่งเปนวัสดุสําหรับที่นั่งผูชมในสนาม
Amsterdam Arena ประเทศเนเธอรแลนด
นอกจากที่นั่ง 52,000 ที่นั่งที่มีอยูแ ลว ที่นงั่ สําหรับคนดูใหมอีก 2,000 ที่นั่งจะถูกผลิตขึ้น
จากพลาสติกชีวภาพและติดตั้งในเร็วๆ นี้ ซึ่งในอีกสองปขางหนาที่นั่งทั้งหมด 54,000
ที่นั่งจะถูกเปลี่ยนเปนพลาสติกที่เปนวัสดุทดแทนได 100% โดยใชเทคโนโลยีของประเทส
บราซิล การใชทนี่ ั่งที่ทําจากน้ําตาลนี้เปนกลยุทธที่จะทําให Amsterdam Arena เปนสถานที่
ที่ทุกคนในโลกรูจักและเปนสถานที่ใชวัสดุทดแทนมากที่สุดในโลก และในป 2558 Amsterdam
Arena นี้จะเปนสถานที่ที่ไมมีการปลอยกาซเรือนกระจกสูสิ่งแวดลอมอีกตอไป
บริษัท Braskem gibj,ผลิตพลาสติกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตั้งแตเดือนกันยายน 2552
เมื่อบริษัทผลิตเอทิลีนจากเอทนอลไดมากที่สุดในโลกที่เมือง Triunfo (Rio Grande do Sul
state) โดยมีกําลังการผลิตอยูที่ 200,000 ตัน โดยแตละตันของพลาสติกชีวภาพจะลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกสูสิ่งแวดลอมประมาณ 2.5 ตัน
Marcelo Nunes ผูอํานวยการฝายสารเคมีทดแทนของบริษัท Braskem กลาววา “การ
ผลิตพลาสติกชีวภาพสําหรับ Amsterdam ArenA เปนแผนการตลาดที่จะทําใหบริษัท
Braskem กลายเปนผูนําของโลกดานการผลิตสารเคมีที่เปนวัสดุทดแทน” โครงการสราง
โรงงานผลิตเอทิลนี โดยใชเทคโนโลยีของ Braskem ลงทุนประมาณ 500 ลานเหรียญ โดย
ผลิตภัณฑจะถูกจัดจําหนายในประเทศบราซิลและตางประเทศ ไดแก บริษัท Procter &
Gamble บริษัท Nestle บริษัท Toyota บริษัท Tsusho บริษัท Natura บริษัท Tetra Pak
และบริษัท Danone and Chanel
อางอิงจาก : Omnexus by SpecialChem
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"ในป 2558 ความตองการพลาสติกชีวภาพอาจมีมากถึง 1 ลานตัน"

ความตองการพลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพและพลาสติกซึ่งผลิตจาก
วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติของตลาดโลกจะมีมากขึ้นเปนสามเทาซึ่งมีปริมาณ
มากกวา 1 ลานเมกตริกตัน หรือมีมูลคาประมาณ 2,900 ลานเหรียญ
สหรัฐ สถานภาพของพลาสติกชีวภาพในตลาดโลกไดพัฒนาจากระยะแรกซึ่ง
เปนระยะของการแนะนําพลาสติกชีวภาพเขาสูตลาดมาเปนชวงที่พลาสติก
ชีวภาพไดรับความนิยมในตลาดและมีความตองการพลาสติกชนิดนี้ในแทบทุก
สวนของโลก
การขยายตัวของการผลิตพลาสติกชีวภาพจะขึ้นกับปจจัยตางๆ
ซึ่งประกอบไปดวย
ความตองการของผูบริโภคที่ตองการใชวัสดุที่ยงั่ ยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
การปรับปรุงประสิทธิภาพของพลาสติกชีวภาพใหเทียบเทากับพลาสติกที่ผลิตจากปโตรเลียม
และการผลิตพลาสติกทางการคาที่ใชในอุตสาหกรรมทั่วไปดวยวัสดุที่ผลิตไดจากแหลง
ชีวภาพและเปนวัสดุทดแทน โดยปจจัยดานราคาเปนสิ่งสําคัญของความสําเร็จสําหรับตลาด
พลาสติกชีวภาพเนื่องจากราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทําใหพลาสติกชีวภาพมี
ศักยภาพและสามารถเขามาแขงขันในตลาดพลาสติกกอนสิ้นสุดทศวรรษนี้
ขอมูลดานการตลาดสําหรับพลาสติกชีวภาพเหลานี้ถูกนําเสนอที่ World Bioplastics
ซึ่งเปนการศึกษาวิจัยดานอุตสาหกรรมของบริษัท The Freedonia Group, Inc

ป 2552 พลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพมีประมาณ 90% ของตลาดพลาสติกชีวภาพ
ทั่วโลกจากการดาดการณดานการตลาดพบวาพลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพที่มีการ
เติบโตอยางรวดเร็วไดแก พลาสติกที่มีแปงเปนองคประกอบหลักและ Polylactic acid
( P L A ) โดยคาดวาความตองการพลาสติกทั้งสองชนิดนี้จะเพิ่มขึ้นมากกวาสองเทาในป
2558 และพลาสติกชีวภาพชนิดใหมที่จะเขาสูตลาดแตนาจับตามองก็คือ Polyhydroxyalkanoate (PHA)
บริษัทที่ทําหนาที่ผลักดันใหพลาสติกชีวภาพทั้งชนิดทีส่ ามารถยอยสลายไดทางชีวภาพและ
ยอยสลายไมไดดวยกระบวนการทางชีวภาพไดแก บริษัท Braskem ของประเทศบราซิล
โดยบริษัทสามารถผลิตพอลิเอทิลีนจากวัตถุดิบซึ่งเปนชีวมวลไดประมาณ 200,000 ตันตอป
พลาสติกชีวภาพที่นาสนใจอีกชนิดหนึ่งคือ Polyethylene terephthalate (PET) ที่ผลิตจาก
ชีวมวล 100% ซึ่งถูกคาดการณวาจะออกสูตลาดและเปนที่แพรหลายภายในสิ้นทศวรรษนี้
จากการวิจัยพบวาความตองการพลาสติกชีวภาพที่สามารถยอยสลายดวยกระบวนการ
ทางชีวภาพไดจะเพิ่มขึ้นจาก 30,000 ตัน ในป 2552 เปน 1.3 ลานตัน ในป 2563

อางอิงจาก : Plastech
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"กระดาษลามิเนตดวยพลาสติกชีวภาพ"

บริษัท Innovia Films และบริษัท Sappi Fine Paper Europe รวมมือกัน
ผลิตฟลมที่มีโครงสรางแบบหลายชั้นดวยกระบวนการ Lamination เพื่อให
เหมาะสมกับการผลิตบรรจุภัณฑสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ขนมและ
เวชภัณฑ เทคโนโลยีในการผลิตฟลมหลายชั้นนี้ใชวัสดุที่เปนวัสดุทดแทนและมี
ความสามารถในการยอยสลายได
ทั้งสองบริษัทตระหนักดีวาวัสดุที่เปนตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการกําจัดบรรจุภัณฑ
เมื่อหมดอายุการใชงานควรเปนวัสดุที่ยอยสลายได
ซึ่งบรรจุภณ
ั ฑดังกลาวคือกระดาษ
ที่ลามิเนตดวยฟลมพลาสติกชีวภาพซึ่งมีความยืดหยุน วัสดุที่ยอยสลายไดนี้สามารถนําไปใช
ในอุตสาหกรรมตางๆ ไดหลากหลายและสามารถยอยสลายไดโดยไมตอ งใชออกซิเจนและเปน
การกระบวนการเปลี่ยนของเสียใหเปนพลังงานที่มีประโยชน รวมทั้งอาจนําไปทําปุยหมักตาม
บานเรือนแทนการสงขยะเหลานี้ไปยังบอฝงกลบ

ผลิตภัณฑของบริษัท Innovia Films คือ NatureFlex เปนฟลมที่เปนวัสดุทดแทนและ
สามารถยอยสลายได มีองคประกอบสวนใหญเปนเซลลูโลส ซึง่ ฟลมดังกลาวมีสมบัตกิ าร
ปองกันการแพรผานของกาซและความชื้นที่ดี สวนบริษัท Sappi มีผลิตภัณฑกระดาษไดแก
Algro Nature ซึ่งเปนกระดาษเคลือบฟลมดานหนึง่ และยอยสลายได สวน Leine Nature
เปนกระดาษที่ไมไดเคลือบฟลมแตยังคงยอยสลายได
ทั้งสองบริษัทไดทําการทดสอบ
ผลิตภัณฑของแตละบริษัทและไดรับเครื่องหมาย“OK Compost Home” ซึ่งเปนการรับรอง
จาก Vinçotte นอกจากนี้ยังผานมาตรฐานของสมบัติการยอยสลายไดโดยไดรับการ
รับรองมาตรฐาน DIN E13432 จากหนวยงานที่เรียกวา DIN CERTCO

อางอิงจาก : Food Ingredients First
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กระบวนการผลิตฟลมสําหรับผลิตภัณฑนี้ใชกระบวนการหลอมอัดรีดและระบบผลิตฟลม
หลายชั้น (ลามิเนต) ดวยการใชกาวเชื่อมแผนฟลม โดยมุงเนนการผลิตเพื่อลูกคาที่ตองการ
เปลี่ยนผลิตภัณฑจากฟลมที่ยอยสลายไมไดมาเปนฟลมที่สามารถยอยสลายได John Fell
ผูอํานวยการฝายการตลาดของบริษัท Innovia Films กลาววา “ทั้งสองบริษัทมีความ
รวมมือกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสาํ หรับอนาคตสําหรับแกปญหาการยอยสลายของบรรจุ
ภัณฑ โดยอาศัยวัสดุทดแทนและวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได และสามารถผลิตไดเชิงพาณิชย
แลวในขณะนี้”
Images from : pira.revolutiondata-cms.com, innoviafilms.com
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"ตลาดบรรจุภัณฑพลาสติกที่ยอยสลายไดจะมีมูลคาถึง 1,850 ลานเหรียญสหรัฐในป 2555"
ตลาดพลาสติกบรรจุภัณฑที่ยอยสลายไดทางชีวภาพมีความสําคัญมากตอ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑในโลก
ขณะนี้ความตองการบริโภคบรรจุภัณฑ
เกือบทุกชนิดในโลกตองตอบสนองความตองการดานสิ่งแวดลอมและลดการ
ใชบรรจุภัณฑพลาสติกจากปโตรเลียม ทําใหความตองการพลาสติกชีวภาพ
เติบโตขึ้น
บริษัท Visiongain คาดการณวาตลาดบรรจุภัณฑที่ยอยสลายไดทางชีวภาพของโลก
จะมีมูลคาประมาณ 1,850 ลานเหรียญสหรัฐในป 2555 การเจริญเติบโตในเชิงบวกของ
ตลาดนี้แมกระทั่งในชวงวิกฤตเศรษฐกิจจะผลักดันใหมีความตองการบรรจุภัณฑที่ยั่งยืน
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ความกังวลในดานขยะที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอม ปริมาณกาซ
เรือนกระจกที่ปลอยออกมาและความตองการลดขยะที่มาจากหลายประเทศและปจจัยตางๆ
มีผลตอการเติบโตของตลาด ไดแกการยอมรับบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของ
ผูบริโภค การปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อการโนมนาวใหผูบริโภคสนใจผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การสนับสนุนการใชถุงและบรรจุภณ
ั ฑที่ยอยสลายไดในรานคาปลีกและราคาของน้ํามันดิบที่
เพิ่มขึ้น

สาเหตุที่ความตองการพลาสติกยอยสลายไดในตลาดบรรจุภัณฑไมเปลีย่ นแปลงในชวง
วิกฤตเศรษฐกิจเนื่องจากความสนใจดานสิ่งแวดลอม สุขภาพและความงามของผูบริโภค
ที่เพิ่มขึ้นทําใหมีความจําเปนในการพัฒนาบรรจุภัณฑที่ยอยสลายได นอกจากนี้บรรจุภัณฑ
ที่มีน้ําหนักเบาเปนสิ่งที่อุตสาหกรรมตองการมากในอนาคต ทั้งหมดนี้ทําใหผูผลิตพัฒนา
วัสดุจากวัตถุดิบทดแทน พลาสติกชีวภาพยังเปนวัสดุชนิดหนึ่งที่สามารถนํากลับมาใชใหม
หรือรีไซเคิลไดงาย รวมทั้งยอยสลายในธรรมชาติได ทําใหพลาสติกชีวภาพสามารถแขงขัน
ไดในตลาดบรรจุภัณฑ
บริษัท Visiongain คาดการณวาอุตสหกรรมบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพจะเติบโตจาก
สาเหตุหลักสามประการ คือ ความตองการที่เพิ่มขึ้นสําหรับบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ลักษณะการใชชีวิตของประชากรโลกที่ดูแลสุขภาพมากขึ้น และการ
พัฒนาดานการตลาดอยางรวดเร็ว
http://plastic.oie.go.th

อางอิงจาก : Sustainable Plastics
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"ถุงพลาสติกชีวภาพชวยรักษาสิ่งแวดลอมในสนามบิน"

บริษัท Wave, Muscat ซึ่งเปนผูรวมทุนกับบริษัท Muscat Duty Free
ใชถุงชอปปงที่ผลิตจาก Polyethylene ที่ยอยสลายไดสําหรับใชในพื้นที่ชอป
ปงของสนามบิน Muscat International Airport ประเทศโอมาน ซึ่งมีขนาด
1,200 ตารางเมตร การใชถุงพลาสติกชนิดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายปองกันสิ่งแวดลอม
เนื่องจากจํานวนผูโดยสารที่ใชสนามบิน Muscat International Airport เพิ่มมากขึ้นทุกป
การใชถุงชนิดนี้จะเปนกลยุทธเชิงรุกเพื่อลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ถุงดังกลาว
มีอายุการใชงานประมาณ 3 เดือนกอนที่จะเริ่มยอยสลายได ซึ่งถุงพลาสติกปกติจะใชเวลา
ในการยอยสลายประมาณ 1,000 ป

Abdulla bin Khamis Al Shidi รอง CEO ของบริษัท Wave, Muscat กลาววา
“การดําเนินงานที่ Muscat International Airport เปนผลงานของบริษัทที่คํานึงถึงปจจัย
ทางสังคมและสิ่งแวดลอมในการการตัดสินใจดําเนินการทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทมีความตั้งใจ
ที่จะใหการบริการใน Muscat International Airport เปนมาตรฐานที่ดีสําหรับบริษัทอื่นๆ
การดําเนินการ เชนการใชถุงที่ยอยสลายไดสามารถเขาถึงคนสวนใหญไดและเปนการสราง
วิธีการดําเนินการสําหรับบริษัทขนาดเล็กที่มีผลกระทบขนาดใหญได”
Tom Byrne ผูจัดการทั่วไปของบริษัท Muscat Duty Free กลาวเพิ่มเติมวา “การรวมทุน
กันระหวางบริษัท Wave, Muscat กับบริษัท Muscat Duty Free ทําใหเห็นถึงความ
รวมมือของสองบริษัทเพื่อสิ่งแวดลอมและความมุงมั่นที่จะทําให Oman เปนพื้นที่สีเขียว”

อางอิงจาก : Sustainable plastics
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"BASF รวมโครงการวิจัย BIONEXGEN ของสหภาพยุโรป"
โครงการวิจัยของสหภาพยุโรปประกอบดวยผูรวมโครงการทั้งหมด 17 ทีม
ทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเอนไซม
สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตตางๆ ซึ่งบริษัท BASF เปนหนึ่งในผูรวม
โครงการวิจัย BIONEXGEN (Next Generation of Biocatalysts)
Prof. Nicholas J. Turner ผูอํานวยการศูนย Excellence in Biocatalysis Biotransformations and Biocatalytic Manufacture (CoEBio3) ของ University of Manchester
ซึ่งทําหนาที่เปนหัวหนาโครงการกลาววา “วัตถุประสงคของงานวิจัยคือการพัฒนาตัวเรง
ปฏิกิริยาชีวภาพ (Biocatalysts) สําหรับใชในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อให
เปนกระบวนการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและยั่งยืน"
บริษัท BASF มีประสบการณหลายสิบปในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอมที่ชื่อวา
White Biotechnology เทคโนโลยีนี้ใชเพื่อทําการผลิตตัวเรงปฏิกิรยิ าชีวภาพสําหรับการ
สังเคราะหเอมีน (Amine) และใชเอนไซมสําหรับการสังเคราะหพอลิเมอรชนิดตางๆ จาก
วัตถุดิบที่เปนวัสดุทดแทน

ในอนาคต PAHBs อาจจะถูกพัฒนาเพื่อใหสามารถยอยสลายไดในน้ําเชน ในทะเล ทะเลสาบ
หรือสวนลางสุดของพื้นที่ฝงกลบโดยที่ไมตองการการยอยสลายดวยจุลินทรีย การศึกษา
ในขั้นตอไปของงานวิจัยคือการศึกษาขั้นตอนการยอยสลายตางๆ ซึ่ง PAHBs จะเปนสวน
หนึ่งในการลดปญหาขยะในสิ่งแวดลอมและในทะเล

อางอิงจาก : BASF
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"ความตองการ Ecosheet เพิ่มมากขึ้น"

การพัฒนา Ecosheet เพื่อเปนทางเลือกใหมแทนไมอัด Ecosheet เปนวัสดุที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผลิตจากขยะพลาสติกที่มาจากฟารม บานเรือนและ
หนวยธุรกิจตางๆ โดยการใชเทคโนโลยีการอัดวัสดุที่เปนผงดวยแมพิมพ
(Powder Impression Moulding Technology)
EcoSheet ผลิตจากวัสดุที่ยากตอการรีไซเคิล วัสดุเกรดต่ํา วัสดุผสมและขยะพลาสติก
ซึ่งพลาสติกเหลานี้กําลังจะถูกสงเขาสูพื้นที่ฝงกลบหรือนําไปเผา บริษัทที่ใชแผน EcoSheet
สําหรับงานตางๆ ไดแกบริษัท Lovell and Wates วัสดุชนิดนี้ยังไดรับความสนใจจาก
เกษตรกรเนื่องจากใชงายและยังสามารถทาสีไดงาย

Charlie Hughes ผูจัดการอาวุโสของบริษัท Wynnstay Group กลาววา “เกษตกรเพิ่ม
ความสนใจในการใชวัสดุที่สามารถใชงานไดนานและราคาต่ํา
เมื่อเปรียบเทียบระหวาง
EcoSheet กับไมอัดพบวามีอายุการใชงานที่คุมคากับราคา รวมทั้งมีประโยชน
จาก
การลดขั้นตอนในการลางและฆาเชื้อเมื่อเทียบกับการใชไม ซึ่งเชือ้ ดังกลาวไดแกแบคทีเรียและ
ทําใหเกิดโรคได วัสดุชนิดนี้ไมเนาเสียและไมตองใชกาวและสารกันการเนาเสีย อีกทั้งยังทํา
ความสะอาดงายอีกดวย ในปจจุบนั มีการใชไมอัด 25 ลานแผนตอปในประเทศอังกฤษและไม
อัดที่ถูกใชงานแลวจะถูกนําไปทิ้งที่พื้นที่ฝงกลบหลังใชเสร็จ ในอีกดานหนึ่ง Ecosheet
สามารถนําไปรีไซเคิลซ้ําไดหลายครัง้ ”
ซึ่งขณะนี้ความตองการใช EcoSheet เพิ่มขึ้นสองเทาเปน 300 แผนตอสัปดาหและมีแนวโนม
วาจะเพิ่มมากขึ้นในป 2556 ซึ่งจะทําใหมีการสรางโรงงานผลิตใหมที่เมือง Luton

อางอิงจาก : Plastech
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"เม็ดพลาสติกชีวภาพ ตนแบบ M-BIO ผลิตโดยเอกชนไทยรายแรกของประเทศ"
บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ประสบความสําเร็จในการ
พัฒนาและผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพตนแบบ M-BIO รายแรกของบริษัท
เอกชนไทย โดยมีสวนผสมจากมันสําปะหลัง มีจุดเดนที่สามารถยอยสลาย
ได 100% ภายในระยะเวลาเพียง 8 สัปดาห เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งได
ผานการทดสอบจากสถาบัน OWS (Organic Waste Systems)
ประเทศเบลเยี่ยม พลาสติกชีวภาพของบริษัทฯทั้งชนิดที่เปนเม็ดวัตถุดิบ
และถุงพลาสติกนั้นไดขอการรับรองมาตราฐานจากสถาบันที่ใหการรับรอง
ระหวางประเทศ ซึ่งเปนที่ยอมรับ
ทั้ง 4 แหงไดแก
1.DIN CERTCO ประเทศเยอรมัน
2.VINCOTTE ประเทศเบลเยี่ยม
3.FSWA ประเทศฟนแลนด
4.BPI สหรัฐอเมริกา

Bio Polymer Resin

ถุงขยะพลาสติกชีวภาพ

ภาชนะผลิตจากพลาสติกชีวภาพ

สวนการทดสอบประสิทธิภาพพบวาสามารถใชประโยชนไดดี เทียบเทากับพลาสติกที่ผลิต
จากปโตรเลี่ยม หรือพลาสติกที่ใชในปจจุบัน บริษัทมัลติแบกซอยูในฐานะผูผ ลิตตนน้ํา
หรือเปนผูปอนวัตถุดิบใหเทานั้น หนวยงานหรือองคกรเอกชนใดที่สนใจจะเขารวมพัฒนา
หรือตอยอดธุรกิจสามารถติดตอไดที่โทร.081-819-4708, 038-491725 ตอ 109,222
หรือที่ www.multibax.com
สนใจลงโฆษณาหรือประชาสัมพันธบริษัทหรือสินคาของทาน ฟรี!
กรุณา ติดตอ02-537-0440 #403
http://plastic.oie.go.th
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จัดทําโดย

สนับสนุนโดย

สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ชั้น 11 อาคารเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท : 02-537-0440
โทรสาร : 02-537-0449
เว็บไซต : http://www.ptit.org

โทรศัพท : 02-202-4371
โทรสาร : 02-644-7023
เว็บไซต : http://www.oie.go.th

Disclaimer
BIOPlastics News เปนวารสารรายปกษที่จัดทําขึ้นเพื่อเสนอขอมูลขาวสารดานไบโอพลาสติก ที่มีการรวบรวมและเรียบเรียงจากแหลงตางๆ เพื่อให
เกิดความสะดวกตอผูใชงานในเว็ปไซต http://plastic.oie.go.th ทั้งนี้ทางเว็ปไซตไมมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียกับแหลงขาว จึงขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายไมวาทางตรงหรือทางออม ที่เกี่ยวเนื่องหรือเปนผลสืบเนื่องจากการนําขาวหรือขอมูลในขาวไปใช

พื้นที่โฆษณาบริษัทหรือสินคาของทาน
ฟรีไมมีคาใชจาย
สนใจติดตอ02-537-0440 #403
http://plastic.oie.go.th
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