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Background and History
Our Company
EnviX Asia was established in 2016 as a joint venture company among EnviX, Ltd., a Japanese environmental
consulting ﬁrm, Yamaki Environment Co., Ltd., a Tokyo-based environmental engineering company and a Thai
engineer. The JV company, headquartered in Bangkok, provides clients with local access to global environmental
regulatory database of EnviX, technical expertise of Yamaki Environment in the ﬁeld of environmental engineering,
and professional knowledge and experiences of a Thai environmental expert. We work for sustainable business
development of clients and greener environment in Thailand and ASEAN region.
บริษัท เอ็นวิกซ เอเชีย จำกัด กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2559 จากการรวมมือกันระหวางบริษัท เอ็นวิกซ (ประเทศญี่ปุน) จำกัด
ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ตั้งอยูที่กรุงโตเกียว กับบริษัท ยามากิ เอ็นไวรอนเมนท จำกัด ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาสัญชาติ
ญี่ปุนที่เชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
และวิศวกรชาวไทย
โดยบริษัท
เอ็นวิกซ
เอเชีย
จำกัด
มีสำนักงานตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร เรามีความสามารถในการใหบริการใหคำปรึกษาดานสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมทั้งดานเทคนิคและ
การจัดการรวมทั้งการปฏิบัติตาม กฎหมายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมจากวิศวกรและนักวิทยาศาสตรที่มี
ประสบการณสูงโดยงานของเรานั้นจะมุงเนนเพื่อการพัฒนาธุรกิจของลูกคาใหเกิดความยั่งยืนและสรางสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้นใน
ประเทศไทยและกลุมอาเซียน
Our Partners and Aﬃliate Companies

EnviX Asia

Yamaki
Environment Co., Ltd.

Our Global Network
EnviX, a parent company of EnviX Asia, tracks up-to-date environment, health and safery laws and regulations all
over the world. Our global network of experts and afﬁliate companies are the assets of EnviX Asia and our clients.
บริษัท เอ็นวิกซ (ประเทศญี่ปุน) จำกัดซึ่งเปนบริษัทแมของ บริษัท เอ็นวิกซ เอเชีย จำกัด เปนผูใหบริการฐานขอมูลกฎหมาย
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ที่ทันสมัย โดยใชเครือขายของบริษัทพันธมิตรจากทุกมุมโลกซึ่งฐานขอมูลเหลานี้
จะเปนประโยชนใหแก บริษัท เอ็นวิกซ เอเชีย จำกัด และกลุมลูกคาในการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ

Why is Environmental
Compliance Important?
As awareness on environment and
safety increases, Thailand and surrounding
ASEAN countries has been strengthening laws
and regulations to control environmental
pollution and to protect health of local
community.
Environmental violations lead to
various risks, including economic penalties, a
suspension of operation and a loss of reputation. Environmental misconduct has been
attracting more and more attentions in
emerging ASEAN countries. Complying local
environmental rules and standards and
establishing better EHS management system
are critical elements of sustainable business
development.

ประเทศไทยและกลุมประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ไดปรับปรุงกฎหมายเพื่อควบคุมการปลดปลอยมลพิษมาก
ขึ้นในชวงที่ผานมาอันเปนผลมาจากความตระหนักดานการ
จัดการปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมเพื่อเปนการปองกัน
ผลกระทบตอสุขภาพของคนในชุมชน

Our company aspires to support
sustainability and environmental responsibility in our clients' company while contributing
to provide better environment and safety
toward Thailand and ASEAN Region.

บริษัท เอ็นวิกซ เอเชีย จำกัด จึงมีความมุงมั่นที่
จะสนับสนุนทานในการสรางธุรกิจที่ยั่งยืนและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมเพื่อเสริมสรางคุณภาพแวดลอมที่ดีและมี
ความปลอดภั ย ในสำหรั บ ประเทศไทยและกลุ  ม ประเทศ
อาเซียน

การไม ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมายสิ ่ ง แวดล อ ม
กอใหเกิดความเสี่ยงตอการประกอบกิจการหลายประการ
ไดแกการเสียคาปรับการถูกสั่งใหหยุดประกอบกิจการและ
การเสียชื่อเสียงของกิจการโดยในชวงที่ผานมาการละเมิด
กฎหมายดานสิ่งแวดลอมของกิจการในกลุมประเทศอาเซียน
รวมทั้งประเทศไทยมักไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนเปน
อยางมากดังนั้นการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานดาน
สิ่งแวดลอมรวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย จึ ง เป น ส ว นประกอบที ่
สำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในปจจุบัน

Our Services
Soil & Groundwater
Thailand published a regulation to control soil and groundwater contamination within
industrial facilities in 2016. EnviX Asia has been supporting targeted factories by providing soil survey and consulting service as well as remediation processes for the sake of
environmental due diligence in connection with a commercial real estate transaction;
or as a part of CSR; or voluntary green activities.
กระทรวงอุตสาหกรรมไดออกกฎกระทรวงควบคุมการปนเปอนในดินและน้ำใตดินในพื้นที่บริเวณ
โรงงาน ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตป พ.ศ. 2559 ซึ่งบริษัท เอ็นวิกซ เอเชีย ไดดำเนินการรวมกับ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกกำหนดภายใตกฎกระทรวงดังกลาวโดยเปนผูใหคำปรึกษาสำรวจการปนเปอน
ในดินและน้ำใตดินและแกไขปญหาการปนเปอนเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว
อีกทั้งยังใหบริการตรวจสอบการปนเปอนของพื้นที่กอนการซื้อกิจการหรือซื้อที่ดินและการตรวจสอบ
เพื่อใหเปนไปตามระบบความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร

EHS Compliance
A growing number of companies implement Environment, Health and Safety (EHS) compliance audit as a part of ISO 14001 Environmental Management System or based on the
green policy of the company. EnviX Asia provides a comprehensive approach to EHS
compliance by helping our clients identify applicable regulations of country of operation,
develop a legal register in various languages, and implement EHS audit.
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายดานความปลอดภั ยอาชี ว อนามั ยและสิ ่ งแวดล อ มซึ ่ งเป น ข อ
กำหนดภายใตมาตรฐาน ISO 14001 วาดวยการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมรวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอมที่กำหนดโดยบริษัทเองนั้นไดรับความนิยมอยางมากขึ้นในชวง
ที่ผานมา บริษัท เอ็นวิกซ เอเชีย จำกัด ใหบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของในดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมโดยใหความชวยเหลือทานในบงชี้รายการกฎหมายที่ตอง
ปฏิบัติตามในภาษาตางๆ และการตรวจสอบ การดำเนินการตามขอกำหนดเหลานี้ในหนวยงานของทาน

Chemical Management
Chemicals are used in various types of industries in all stages of the global supply chain.
Proper management of chemicals is a critical challenge for industries as global chemical
regulations have been updated and strengthened day by day. As an expert in chemical
regulations, EnviX Asia supports chemical compliance of industries in Thailand and
other countries in Asia.
สารเคมีเปนสวนประกอบที่สำคัญในการผลิตของอุตสาหกรรมหลายประเภทอีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งของ
หวงโซอุปทานระดับโลกดังนั้นการบริหารจัดการสารเคมีนั้นจึงเปนงานที่ทาทายในสายตาของอุตสาหกรรมในหลายๆ สายงาน เนื่องจากกฎหมายควบคุมสารเคมีนั้นมีการปรับปรุงตลอดเวลา ดังนั้น บริษัท
เอ็นวิกซ เอเชีย จำกัดซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางดานการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมสารเคมีพรอมที่จะ
ใหความชวยเหลือทาน ไมวาธุรกิจของทานจะตั้งอยูในประเทศไทยหรือประเทศอื่นในเอเชีย

Our Services
Products Compliance
As awareness on environment and safety increases, many countries have been enforcing laws and regulations to control products in the market. These regulations that
recently came under spotlight includes Extended Producer Responsibility (EPR), Chemicals in Products, Energy Efﬁciency, Eco-labelling, and etc. EnviX Asia provides an advisory service on product compliance to export-oriented manufacturers.
เนื่องจากความตื่นตัวดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นในระยะที่ผานมาหลายประเทศ
จึงไดออกขอกำหนดดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยเพื่อควบคุมผลิตภัณฑที่มีขายในทองตลาดซึ่งตัว
อยางของขอกำหนดดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับความสนใจไดแกมาตรการขยายขอบเขตความรับผิดชอบ
ของผูผลิตขอกำหนดดานการใชสารเคมีในผลิตภัณฑขอกำหนดดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
และฉลากสิ่งแวดลอม ซึ่งบริษัท เอ็นวิกซ เอเชีย จำกัด พรอมที่จะใหความชวยเหลือทานในการให
คำปรึกษาเพื่อใหการดำเนินงานของทานเปนไปตามขอกำหนดดังกลาว

Commissioned Survey
EnviX Asia, in collaboration with our global network, provides a tailored content for
clients’ speciﬁc requirement. Our commissioned survey covers various ﬁelds and topics,
including regulatory requirement on speciﬁc products or operation process in overseas,
environmental market research, and latest technologies updates in the ﬁeld of environment and energy.
บริษัท เอ็นวิกซ เอเชีย จำกัด และเครือขายที่ปรึกษาระดับโลกของเราสามารถใหบริการใหคำปรึกษา
และการสำรวจขอมูลตามความตองการของทานโดยเฉพาะซึ่งการสำรวจและวิเคราะหขอมูลดังกลาวนั้น
รวมไปถึงขอมูลในตางประเทศ เชน ขอกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตในตางประเทศ
การวิจัยแนวโนมของตลาดสิ่งแวดลอม และขอมูลลาสุดของเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและพลังงาน

Global Environmental Regulatory Update
By utilizing the global network, our parent company EnviX Ltd. provides a regulatory
update service to more than a hundred of global manufacturers including automotive,
electric, chemical products, consumables and other various industries. EnviX Environmental Regulations Monitoring Service helps our clients to update regulatory change of
their countries of operation or countries where they export products.
บริษัท เอ็นวิกซ เอเชีย จำกัด เปนบริษัทในเครือขายของ บริษัท เอ็นวิกซ (ประเทศญี่ปุน) จำกัด
ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาดานขอกำหนดดานสิ่งแวดลอมที่มีเครือขายอยูทั่วโลกพรอมใหบริการขาวสารขอ
กำหนดเที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา
อุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมผลิตสินคาอุปโภค โดย เอ็นวิกซ เอเชีย มีขอมูลการสำรวจขอ
กำหนดทั่วโลกที่ทันสมัยเพื่อที่ทานจะสามารถรูทันการเปลี่ยนแปลงขอกำหนดหรือขอมูลขาวสารดาน
สิ่งแวดลอมของตางประเทศประเทศที่นำเขาสินคาหรือขอกำหนดในประเทศของบริษัทคูคาซึ่งบริษัท
เอ็นวิกซ เอเชีย จำกัด และเครือขายของเราจะติดตามสำรวจนโยบายและขอกำหนดที่เกี่ยวของจาก
ทั่วทุกมุมโลกและรายงานการปรับปรุงขอกำหนดดังกลาวอยางตอเนื่อง

EnviX Asia Co., Ltd.
Registered Address
24, Soi Inthamara 9, Sutthisan Winitchai Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok, 10400, Thailand
Tel: (+66)-(0)20775058, (+66)-(0)61-4091200, (+66)-(0)62-1251553 (Thai)
Tel: (+66)92-9978900 (Japanese 日本語対応可/English)
E-mail: contact@envix-asia.com
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