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บริ ษทั ECOWOOD จากัด
เว็บไซต์ บริ ษทั

โรงงานผลิตแห่งเดียวในภาคตะวันตกของญี่ปุ่นที่ดาเนินการ "การฟื้ นฟูทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด"
ที่อยู่ติดต่ อ
1-12-1 Hibikimachi, Wakamatsu-ku, Kitakyushu
โทรศัพท์ / อีเมลล์
+81-93-751-2424/info@eco-wood.jp

การตระหนักถึง SDGs ที่ทวั่ โลกมุ่งหวังนั้นเชื่อมโยงกับการทาให้ "ปรัชญาองค์กร" ของเราเป็ น
จริ ง บริ ษทั ของเรายังคงตระหนักถึง "ปรัชญาขององค์กร"
เราจะยังคงผลิตผลิตภัณฑ์ที่คานึงถึง"สิ่ งแวดล้อม", "คุณภาพ" และ"เทคโนโลยี" ตั้งแต่น้ ีเป็ น
ต้นไป (กรรมการผูจ้ ดั การ ISHIMOTO Koji)
กรรมการผูจ้ ดั การ ISHIMOTO Koji

การใช้ไม้ที่ยงั ไม่ได้ใช้และเศษพลาสติกที่ทิ้งแล้วเป็ นวัตถุดิบ โดยการพัฒนาวัสดุก่อสร้างไม้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่ออยูร่ ่ วมกับวัสดุไม้ “Eco M Wood”
วิธีการผลิต Eco M Wood

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่เป็ นไปได้อย่างยัง่ ยืน

วัตถุดิบพลาสติก

วัตถุดิบขั้นกลาง

การปั้น / การแปรรู ป / การตรวจสอบ

ใช้ PP จากของเสียโรงงาน
และพลาสติกตามกฎหมาย
การรี ไซเคิลภาชนะบรรจุ
เป็ นวัตถุดิบ

วัตถุดิบขั้นกลาง (เม็ด) เตรี ยมโดยการให้
ความร้อนและนวดส่วนผสมของไม้และ
พลาสติกและวัสดุเสริ มที่บดเป็ นขนาดหลาย
ร้อยไมครอนในอัตราส่วนที่กาหนด

วัสดุข้ นั กลางถูกทาให้ร้อนอี กครั้ ง แล้วขึ้ นรู ปเป็ นรูปทรงที่กาหนด
โดยใช้แม่พิมพ์ดว้ ยเครื่ องอัดรี ด
หลังจากนั้น จะดาเนิ นการตกแต่งขั้นสุ ดท้าย เช่นการแปรรูปลายไม้
และการลบมุม เป็ นต้น และหลังจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ
จะเป็ นอันว่าได้ “Eco M Wood” เสร็จสมบูรณ์

EEG (Ecowood, Ecological, Global vision)

เราจะมอบความประทับใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้ วย "การสื บสานจิต
วิญญาณแห่งไม้ " และ "การสร้ างมูลค่าใหม่ "

วัตถุดิบไม้
ใช้เป็ นวัตถุดิบโดยการบด
เศษวัสดุไม้ / ไม้กอ่ สร้าง,
เศษไม้ปลายไม้, ไม้ที่ไม่ใช้
แล้วเป็ นต้น

EEG (Tầm nhìn toàn cầu về hệ sinh thái của Ecowood)

โครงสร้างดังกล่าวเป็ น
พลาสติกที่เติมช่องว่างใน
ผงไม้และปกป้องพื้นผิว

• การสร้ างความต้องการ
• ปรับปรุ งความพึงพอใจของลู กค้า
• พัฒนาความต้องการในด้านต่างๆ
• ประสิ ทธิ ผลการสนธิ พลังระหว่างกลุม่

เราจะปกป้องสิ่งแวดล้อมโลกที่สวยงามด้ วยการผลักดัน "การฟื้ นฟูทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจากัด"

ตัวอย่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ (พื้นไม้, ม้านัง่ เป็ นต้น )

ประสิ ทธิผล
“อีโคMวูด้ ” เป็ นวัสดุก่อสร้างที่ประยุกต์ใช้พลาสติกใช้แล้วและไม้ที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์เป็ นต้น เป็ นการช่วยอนุรักษ์ ป่าโดยการส่ งเสริมการใช้ ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อลดปริ มาณการโค่นไม้
นอกจากนี้การใช้พลาสติกที่ใช้แล้ว ทาให้สามารถลดการปล่อยมลพิษ 92%
ซึ่งผลิตCO2จากการผลิตวัตถุดิบที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์น้ ี
เป็ นพื้นไม้สามารถลดการปลดปล่อย CO2 ประมาณ 41% ในวงจรชีวติ ทั้งหมด.
ไม่เพียงแต่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม แต่ยงั มีประสิ ทธิ ภาพสู งเท่ากับหรื อดีกว่า
ไม้ธรรมชาติ ในแง่ของการคงรักษาความแข็งแรง คุณสมบัติทนต่อการเน่าเสี ย
อัตราการดูดซึมน้ าและความต้านทานต่อปลวก จึงทาให้ สามารถใช้ งานได้อย่าง
มั่นใจเป็ นเวลานาน

การใช้ งาน
ในสถานที่ต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ,โรงเรี ยนและสถานที่ราชการ สามารถ
ใช้งานเป็ นวัสดุก่อสร้างต่างๆอาทิ พื้นไม้, บานเกล็ด, รั้ว, มานัง่ เป็ นต้น สามารถ
ใช้เป็ นวัสดุก่อสร้างสาหรับรั้ว, ม้านัง่ เป็ นต้น ความมุ่งมัน่ ของเราที่มีต่อ
สิ่ งแวดล้อม, คุณภาพ และเทคโนโลยีได้รับการยอมรับจากลูกค้าจานวนมาก

ผลักดันการรี ไซเคิ ล
• เข้ามีส่วนร่ วมในโครงการด้านสิ่ งแวดล้อมใหม่ ๆ
• ทาให้ การรี ไซเคิ ลหลายรอบเกิดขึ้ นเป็ นจริ ง
• อีโคแอคชัน 21
การบรรลุเป้าหมายการจัดการสิ่ งแวดล้อม

เราจะสร้ างสภาพแวดล้อมการทางานที่สามารถรู้ สึกคุ้มค่าและเติบโต

• ปฏิรูปรู ปแบบการทางาน
• ส่ งเสริ มพนักงานอิสระ
• การจัดการด้านสุ ขภาพ
• ปรับปรุ งความพึงพอใจของพนักงาน

เราจะเสริมสร้ างความร่ วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราและสร้าง
ความสั มพันธ์ ของการอยู่ร่วมกันและความเจริญรุ่ งเรืองร่ วมกัน
• ปฏิบตั ิ ตามการค้าที่ เป็ นธรรม
• ปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย
• เสริ มสร้ างความสัมพันธ์กบั พันธมิตรทางธุ รกิ จ
• เสริ มสร้ างกระบวนการจัดซื้ อ

คุณสมบัติพเิ ศษ
⚫ แก้ ไขปัญหาสิ่ งแวดล้ อมโดยใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้
Eco M Wood ใช้ไม้และพลาสติกที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิ ทธิภาพและมีอตั รา
ส่ วนผสมของวัสดุรีไซเคิลเกิน 90% นอกจากนี้ยงั สามารถใช้ทรัพยากรแบบ "ผลิตในท้องถิ่นเพื่อ
การบริ โภคในท้องถิ่น" โดยการนาซากพื้นไม้เก่าและไม้ที่มีอยูก่ ลับมาใช้ใหม่

⚫ คุณภาพได้ รับการรับรองจากสถาบันรับรองทีห่ ลากหลาย
เราพยายามและปรับปรุ งเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู งอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ลูกค้า
สามารถใช้งานได้อย่างสบายใจ นอกจากนี้เรายังได้รับการรับรองอย่างเป็ นทางการและใบรับรอง
อาทิ ISO9001, เครื่ องหมาย JIS รับรองผลิตภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่ได้รับการรับรองของ
จังหวัด
ฟุกุโอกะเป็ นต้น ซึ่ งเราดาเนินผลิตด้วยการควบคุมคุณภาพอย่างละเอียด

⚫ ความสามารถในการวางแผนและเทคนิคระดับสู งตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า
เป็ นเวลากว่า 20 ปี ที่เราได้เพิ่มฟังก์ชนั ใหม่ตามการใช้งานในขณะที่ยดึ ติดกับความรู ้สึก
สัมผัสพื้นผิวของไม้ เรามีความสามารถในการวางแผนและเทคนิคระดับสู งนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่นการลดน้ าหนักโดยการทาให้เกิดฟองในชั้นแกนกลาง,
การแสวงหาการแสดงออกของลายไม้ที่เหมือนจริ ง, การตระหนักถึงประสิ ทธิภาพทนต่อสภาพ
อากาศ, การลดน้ าหนักและความแข็งแรงสู งโดยการผนวกรวมกับอลูมิเนียม และการปรับปรุ ง
คุณสมบัติการเป็ นฉนวนกันความร้อนและฟังก์ชนั ยับยั้งการเกิดประจุ เป็ นต้น

