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การประเมนิพืน้ทีก่ารปนเป้ือนและการฟ้ืนฟู 

รางวัลทีป่รึกษาด้านส่ิงแวดล้อมระดับอาเซียน 



บริษัท เอสแอลพี เอน็ไวรอนเมนทอล เป็นบริษัททีป่รึกษา 

ด้านสิ่งแวดล้อมทีไ่ด้รับรางวัลชนะเลิศในการให้บริการระดับ

คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม สังคม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

รวมถงึการจัดการความเสีย่ง โดยให้บริการครอบคลุมภายใน 

ภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ความเช่ียวชาญในการใหค้  าปรกึษาและบรกิารของเรานัน้ชว่ยให ้

ลกูคา้เขา้ใจถงึความเสีย่งในการท าธุรกรรมการซือ้ขาย เขา้ใจถึงขอ้ 

ก าหนดกฎหมาย ชว่ยประเมินประสทิธิภาพดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม 

และการบรหิารจดัการ (ESG) รวมถึงสนบัสนนุการขอรบัเงินทนุจาก 

สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศอกีดว้ย 

เรามีประสบการณม์ากมายในการท างานใหก้บัโครงการท่ีมีความ 

เสีย่ง และความออ่นไหวสงู ลกูคา้จึงมั่นใจไดว้า่คณุภาพงานของเรา 

นัน้มีประสทิธิภาพ เป็นท่ียอมรบั และผา่นการพิจารณาตรวจสอบท่ี 

เขม้งวดจากบคุคลที่สามได ้ นอกจากนี ้ เรายงัตระหนกัถึงปัญหา 

หนีส้นิทางการเงิน และความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้พรอ้มกบัปัญหา 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม และสงัคม ซึง่ถือเป็นปัญหาที่มคีวามละเอยีดออ่น 

ดงันัน้ ค าแนะน าของเราจึงมุง่เนน้ไปในเชิงพาณิชย ์ มีการสือ่สารที่ 

ชดัเจน เป็นไปตามมาตรฐานอตุสาหกรรมระดบัสงู และแนวปฏิบตัิ 

ที่ดีระดบัสากล ยิ่งไปกวา่นัน้ เรายงัมีฐานความรูแ้ละขอ้มลูระดบั 

ทอ้งถ่ินท่ีครอบคลมุ ท าใหเ้รามั่นใจวา่ บรกิารของเรามีคณุภาพตาม 

มาตรฐาน ที่สามารถจดัสง่ใหก้บัหนว่ยงานระดบัทอ้งถ่ินได ้

เรามีประวตัิการใหบ้รกิารลกูคา้ในหลายภาคธุรกิจมาอยา่งยาวนาน

ในหลาย ประเทศ ไดแ้ก่ กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซยี พมา่ 

ฟิลปิปินส ์ สงิคโปร ์ ไทย และ เวียดนาม เราไดร้บัการตอบรบั 

และการวา่จา้งซ า้จากลกูคา้รายใหญ่ระดบัโลกหลายราย รวมถึง 

บรษัิทที่มีช่ืออยูใ่นรายการ Fortune Global 500 นอกจากนี ้

เรายงัไดร้บัความไวว้างใจจากบรษัิทที่ปรกึษาระหวา่งประเทศ และ 

ที่ปรกึษาดา้นการปฎิบตัิตามกฏหมายระดบัโลกหลายราย ใหเ้ป็นที่ 

ปรกึษารายยอ่ยในการใหบ้รกิารในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ีกดว้ย  

ทีมผูเ้ช่ียวชาญชาวตา่งชาติ ทีมผูเ้ช่ียวชาญในอาเซยีน รวมไปถงึ 

ทีมเจา้หนา้ที่ดา้นเทคนิคของเราทกุคนนัน้ ไดร้บัการสนบัสนนุและ 

ไดร้บัการรบัรองจากเครอืขา่ยผูร้ว่มงานทั่วทัง้ภมูิภาคอาเซียน ดว้ย 

เหตนุี ้ เราจึงมคีวามสามารถในการใหบ้รกิารที่หลากหลาย และม ี

คณุภาพสงู โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใหค้  าปรกึษาในการประเมนิ 

คณุภาพดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการบรกิารจดัการที่ครอบคลมุ 

ในหลายภาคสว่นภายในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

โดยตัง้แตเ่ริม่ก่อตัง้บรษัิทมาในปี พ.ศ. 2551 เราไดก้ลายเป็นหนึง่ 

ในบรษัิทชัน้น าในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ที่ดแูลและให ้

ค าปรกึษาในดา้นการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม  อาชีวอนามยั 

ความปลอดภยั และการบรหิารความเสีย่ง  

ภาพรวมบริษัท 

“ SLP Environmental ได้เติบโตขึน้เป็นหน่ึงในบริษัทชัน้น าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการให้ค าปรึกษา

ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริหารความเส่ียง ” 



“ การรับประกันและควบคุมคุณภาพเป็นมาตรฐานที่ส าคัญของการตรวจประเมินพืน้ทีท่างส่ิงแวดล้อมขัน้ที ่2 ด้วย

เหตุนีเ้ราจึงว่าจ้างเฉพาะผู้รับเหมาทีมี่ประสบการณ์และได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการตรวจสอบพืน้ทีภ่ายใต้การ

ก ากับดูแลของเราเท่านั้น เช่น การขุดเจาะดินและการติดตัง้บ่อน ้าบาดาล ”  

การประเมินพืน้ทีท่างสิ่งแวดล้อมขัน้ที ่ 2 (Phase 2 ESA) คือกระบวนการตามมาตรฐานของทาง ASTM E1903-11 ส าหรับการ
ตรวจสอบประเมินผลการปนเป้ือนในดนิและน ้าใต้ดนิ หากการประเมินพืน้ทีเ่บือ้งต้นขัน้ที ่ 1 บ่งชีว่้าพืน้ทีศึ่กษานั้นมีแนวโน้มที่

จะมีการปนเป้ือนเน่ืองจากกิจกรรมทีเ่คยเกิดขึน้ในอดีต และ/หรือ จากกจิกรรมทีก่ าลังด าเนินอยู่ในปัจจุบันภายในพืน้ทีศึ่กษา 
และ/หรือ พืน้ทีใ่กล้เคียงพืน้ทีศึ่กษาโดยรอบ โดยทางปฏิบัติแล้วควรมีการประเมินพืน้ทีท่างสิ่งแวดล้อมขัน้ที ่ 2 เพือ่เป็นการ
ยนืยันสถานะการปนเป้ือนของพืน้ทีศึ่กษาในขัน้ตอนการประเมินนัน้ๆ ซึง่โดยท่ัวไปการประเมินพืน้ทีท่างสิ่งแวดล้อมขัน้ที ่ 2 นั้น
นิยมท าการศึกษาไปพร้อมกับการประเมินพืน้ทีท่างสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นทีเ่กีย่วข้องกับการซือ้ขาย หรือการลงทุนในพืน้ที ่ (การ
จัดการความเสีย่งในการท าธุรกรรม) หรือเพือ่ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดทางกฎหมายของประเทศ (การปฏิบัติตามกฎหมาย) 

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล สามารถใหบ้รกิารดา้นการประเมินพืน้ท่ีปนเป้ือน โดยเรามกีารบรหิารจดัการอยา่งครบวงจรตัง้แตก่ารประเมิน

พืน้ท่ีเบือ้งตน้ การสมัภาษณผ์ูท้ี่เก่ียวขอ้ง และการศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัการประเมินพืน้ท่ีทางสิง่แวดลอ้มขัน้ท่ี 1 ไปจนถึงการประเมิน

พืน้ท่ีทางสิง่แวดลอ้มอยา่งละเอียดขัน้ที่ 2 เพื่อส ารวจวา่พืน้ท่ีมกีารปนเป้ือนหรอืไม ่ 

การรบัประกนัและการควบคมุคณุภาพเป็นมาตรฐานท่ีส าคญัในการตรวจประเมินพืน้ท่ีทางสิง่แวดลอ้มขัน้ท่ี 2 ดว้ยเหตนุีเ้ราจงึวา่จา้งเฉพาะ

ผูร้บัเหมาที่มีประสบการณแ์ละไดร้บัการอนมุตัิใหด้  าเนินการตรวจสอบพืน้ท่ีภายใตก้ารก ากบัดแูลของเราเทา่นัน้ เช่น การขดุเจาะดินและการ

ติดตัง้บอ่น า้บาดาล โดยลกูคา้สามารถมั่นใจไดว้า่ตวัอยา่งดินและน า้ใตด้ินที่เก็บมานัน้จะไดร้บัการตรวจวิเคราะหเ์พื่อตรวจวิเคราะหส์ารเคมี

ซึง่ถือวา่เป็นสารอนัตรายที่ระบไุวจ้ากการประเมินพืน้ท่ีทางสิง่แวดลอ้มขัน้ท่ี 1 และการตรวจวิเคราะหน์ัน้จะด าเนินการโดยหอ้งปฏิบตัิการท่ี

ผา่นการตรวจสอบจากเราแลว้วา่ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน ISO: 17025 รวมถึงการรบัรองตามขอ้ก าหนดของประเทศนัน้ๆ 

การประเมนิพืน้ทีก่ารปนเป้ือนและการฟ้ืนฟ ู

การประเมินพืน้ทีท่างสิ่งแวดล้อมขั้นที ่2  



ในบางกรณี ขอ้มลูการตรวจวิเคราะหส์ารเคมจีะตอ้งมกีารประเมินทางสถิติอยา่งละเอียดเพื่อเป็นตวัแทนความเขม้ขน้ของสารปนเป้ือน
อนัตรายและเพื่อใชใ้นการตรวจเทียบกบัมาตรฐานท่ีเหมาะสมของแตล่ะประเทศ (Tier 1 Risk Screening Levels) หากคา่ของสารปนเป้ือน
นัน้เกินกวา่มาตรฐานอาจจะตอ้งมีการด าเนินการในขัน้ตอนตอ่ไปซึง่เป็นการประเมินความเสีย่งเชิงปรมิาณ (Q u a n t i t a t i v e  R i s k 
Assessment, QRA) โดยการใชแ้บบจ าลองคอมพวิเตอรใ์นการระบเุปา้หมายของระดบัสารปนเป้ือนทีจ่ะท าการฟ้ืนฟูจ าเพาะในแตล่ะพืน้ท่ี 
(Tier 2 Site Specific Screening Levels, SSTLs) เพื่อน ามาใชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลตรวจวเิคราะหส์ารเคมใีนการระบสุถานะของสาร
ปนเป้ือนในพืน้ท่ีไดด้ียิง่ขึน้ 

การประเมินพืน้ท่ีทางสิง่แวดลอ้มขัน้ท่ี 2 นัน้จดัท าขึน้เพื่อตรวจสอบวา่พืน้ท่ีศกึษาทีม่ีการปนเป้ือนนัน้มีความเสีย่งที่จะผลสง่กระทบตอ่
สขุภาพของมนษุยแ์ละ/หรอืสิง่แวดลอ้มในขัน้ท่ีไมส่ามารถยอมรบัไดห้รอืไม ่ ถา้การเปรยีบเทยีบระบวุา่สารปนเป้ือนมีความเขม้ขน้เกิน
มาตรฐาน SSTLs พืน้ท่ีศกึษาทัง้หมด หรอืบางสว่นนัน้จะถกูประเมินวา่เป็นพืน้ท่ีปนเป้ือนท่ีจ าเป็นตอ้งจดัท ามาตรการการจดัการความเสีย่ง  

การประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณ 

ที่เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล เรามีความเช่ียวชาญในการสรา้งแบบจ าลองคอมพวิเตอรท์ี่มีความจ าเพาะเจาะจงตามชนดิของสาร
ปนเป้ือนท่ีตรวจพบในแตล่ะพืน้ท่ีศกึษาเพื่อใชใ้นการประเมินและช่วยในการระบขุอบเขตพืน้ท่ีที่จ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการบ าบดัฟ้ืนฟู 

แบบจ าลองการประเมินความเสีย่งเชิงปรมิาณเฉพาะพืน้ท่ีศกึษา (QRA) นัน้ ถือเป็น
องคป์ระกอบพืน้ฐานในการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอืการประเมินดา้น
พิษวิทยาดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นการสรา้ง
แบบจ าลองที่แสดงถงึการเคลือ่นที่ของสารปนเป้ือนในดิน น า้ และอากาศ เพื่อประเมิน
ความเสีย่งของผูท้ี่มีโอกาสจะไดร้บัผลกระทบ ผูท้ี่มีโอกาสจะไดร้บัผลกระทบนัน้อาจ
เป็นมนษุยห์รอืสิง่แวดลอ้ม เช่น น า้ หรอืสิง่มีชีวติที่อาศยัอยูใ่นน า้ โดยทั่วไปแลว้มนษุย์
มีโอกาสที่จะไดร้บัสารปนเป้ือนผา่นทางการกิน การสดูดม รวมถึงการสมัผสัผา่นทาง
ผิวหนงั การรนัแบบจ าลองนัน้สามารถท าไดท้ัง้แบบเดินหนา้ (forward mode) เพื่อหา 

exposure point concentration และน ามาเปรยีบเทียบกบัมาตรฐานคณุภาพทีเ่ก่ียวขอ้ง และแบบถอยหลงั (backward mode) เพื่อระบุ
เปา้หมายของระดบัสารปนเป้ือนท่ีจะท าการฟ้ืนฟใูนกรณีที่ exposure point concentration นัน้มีคา่เกินมาตรฐานคณุภาพดิน น า้ และ
สขุภาพ 

สถานการณจ์ าลองอาจจะมคีวามซบัซอ้นท่ีแตกตา่งกนัไป ดงันัน้การเลอืกแบบจ าลองใหม้ี
ความเหมาะสมกบัสถานการณใ์นการประเมินจึงเป็นสิง่ส  าคญั ในบางครัง้ก็จ าเป็นตอ้งใช้
แบบจ าลองเชิงลกึที่ผา่นการค านวณหลายขัน้ตอนในกรณีที่พืน้ท่ีศกึษามีความซบัซอ้นทาง
อทุกธรณีวิทยา ซึง่สามารถใชป้ระเมินการกระบวนการน าพาและการแบง่วฏัภาคทีเ่กิดขึน้ใน
ชัน้ธรณีในระหวา่งการเคลือ่ยตวัของสารปนเป้ือนผา่นตวักลาง ในการสรา้งแบบจ าลองตาม
แบบความนา่จะเป็นนัน้มีประโยชนอ์ยา่งมากในการประเมินความแปรปรวนของสถานการณ์
จ าลอง ซึง่โดยปกตจิะรายงานผลในรูปแบบของความเป็นไปไดท้ี่จะเกิดขึน้และระดบัของชว่ง
ความเช่ือมั่น 

การสรา้งแบบจ าลอง QRA จะช่วยก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีทีจ่  าเป็นตอ้งมีการจดัท ามาตรการการจดัการความเสีย่งซึง่จะช่วยลดคา่ใชจ้่ายที่ไม่

จ าเป็นหรอืไมเ่หมาะสมในขัน้ตอนการด าเนินการทางวิศวกรรม ดงันัน้การสรา้งแบบจ าลอง QRA จึงถือเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบักระบวนการ

ดงักลา่ว โดยเรามีบรกิารการสรา้งแบบจ าลอง QRA ทัง้ในรูปแบบการประเมินท่ีมีการก าหนดตวัแปรท่ีแนน่อน (Deterministic QRA) และใน

ลกัษณะที่มตีวัแปรสุม่ (Probabilistic QRA) เรามีความเช่ียวชาญในการสรา้งแบบจ าลอง QRA ส าหรบัสขุภาพของมนษุย ์ น า้ใตด้ิน น า้ผิว

ดิน รวมถึงผูร้บัผลกระทบทางระบบนิเวศน ์ ผูเ้ช่ียวชาญของเรามปีระสบการณใ์นการสรา้งแบบจ าลองที่มีความซบัซอ้นเพื่อใชใ้นการประเมิน

ดา้นสิง่แวดลอ้มของพืน้ท่ีศกึษาบางโครงการ รวมถึงงานเขียน และงานน าเสนอในระดบัสากล  



การฟ้ืนฟูพืน้ทีท่างสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 3 นัน้ถือเป็นขัน้ตอนท่ีจ าเป็นหากผลการวิเคราะหจ์ากการสรา้งแบบจ าลองการประเมินความเสีย่ง
เชิงปรมิาณบง่ชีว้า่พืน้ท่ีศกึษามีการปนเป้ือนท่ีมีความเสีย่งสงูที่จะเป็นอนัตรายตอ่มนษุยแ์ละ/หรอืสิง่แวดลอ้ม การฟ้ืนฟดูินและน า้ใตด้ินเป็น
การด าเนินการเพื่อการฟ้ืนฟพูืน้ท่ีที่มีการปนเป้ือนโดยการบ าบดั ยบัยัง้ หรอืก าจดัสารปนเป้ือนท่ีอยูใ่นดินและน า้ใตด้ินโดยมีวตัถปุระสงค์
หลกัเพื่อลดความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้และมีความปลอดภยัตอ่สขุภาพของมนษุยแ์ละสิง่แวดลอ้ม 

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มีความเช่ียวชาญในการประเมินทางเลอืกการด าเนินการฟ้ืนฟเูพื่อหาวธีิการบ าบดัทีเ่หมาะสมทีส่ดุส  าหรบั
พืน้ท่ีศกึษาที่มีการปนเป้ือน การด าเนินงานนีจ้ะประกอบไปดว้ยการจดัเตรยีมแผนปฏิบตัิการฟ้ืนฟ ู (Remediation Action Plan, RAP) 
ส าหรบัพืน้ท่ีที่มีการปนเป้ือน ซึง่รวมไปถึงการออกแบบแผนการฟ้ืนฟแูละวิธีการด าเนินงานในพืน้ท่ีอยา่งละเอียด ทัง้นีเ้พื่อท่ีจะน าไปใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนินงานใหก้บัทางผูร้บัเหมาได ้ 

ทีมของเรามีประสบการณใ์นการออกแบบ จดัการ และด าเนินการฟ้ืนฟพูืน้ท่ีที่มีการปนเป้ือนตามงบประมาณและแผนงานท่ีก าหนดใหแ้ก่
โครงการฟ้ืนฟดูินและน า้ใตด้ินทีม่ีความซบัซอ้นหลายโครงการทั่วโลก เรามีการออกแบบ วางแผนงาน ด าเนินการ ตรวจสอบความถกูตอ้ง
ตลอดการด าเนินการฟ้ืนฟ ู รวมถงึจดัท ารายงานสรุปการตรวจสอบการฟ้ืนฟหูลงัจากเสรจ็สิน้โครงการ ซึง่รายงานจะประกอบไปดว้ย บนัทกึ
การท างานทัง้หมดพรอ้มภาพประกอบ ผลการตรวจวเิคราะหส์ารเคมี และขอ้มลูการติดตามตรวจสอบการปนเป้ือน 

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล มปีระสบการณใ์นการใชเ้ทคโนโลยีการฟ้ืนฟทูี่หลากหลายซึง่รวมถงึวิธีการทางวศิวกรรมแบบดั่งเดมิ เช่น การ
จดัเก็บและเคลือ่นยา้ยออกนอกสถานท่ีไปยงัหลมุฝังกลบขยะอนัตราย และการบ าบดัที่เฉพาะทางมากขึน้ เช่น การบ าบดัทางชีวภาพ การ
ลา้งดินและการออกซิไดซด์ว้ยสารเคมใีนพืน้ท่ีที่ปนเป้ือน โดยบคุลากรของเรามีประสบการณใ์นการใหบ้รกิารการฟ้ืนฟพูืน้ท่ีทางสิง่แวดลอ้ม
ขัน้ท่ี 3 ใหแ้ก่ลกูคา้หลายประเทศทั่วโลก และภายในภมูิภาคอาเซียน ครอบคลมุธุรกิจหลายภาคสว่น เช่น เคมีภณัฑ ์การผลติ อตุสาหกรรม
หนกั น า้มนัและก๊าซ รวมถึงการพฒันาพืน้ท่ี ในนามของลกูคา้ตา่งประเทศ และนกัพฒันาโครงการในทอ้งถ่ิน โดยเราสามารถใหข้อ้มลู
อา้งองิถึงโครงการไดห้ากลกูคา้นัน้ตอ้งการ  

“ ทมีของเรามีประสบการณ์ในการออกแบบ จัดการ และด าเนินการฟ้ืนฟูพืน้ทีท่ีมี่การปนเป้ือนตามงบประมาณ 
และแผนงานทีก่ าหนดให้แก่โครงการฟ้ืนฟูดินและน ้าใต้ดินทีมี่ความซับซ้อนหลายโครงการท่ัวโลก ”   

การจดัการพืน้ทีป่นเป้ือนและการฟ้ืนฟ ู

การฟ้ืนฟูพืน้ทีท่างสิ่งแวดล้อม ขั้นที ่3 



การประเมนิพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บการปนเป้ือน 

“ เรามีประสบการณ์ในการท างานบริการด้านการฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมขัน้ที ่3 มากมายท่ัวอาเซียน                                           

ให้กับลูกค้าในหลากหลายภาคธุรกิจ ” 

“ เราเข้าใจดีถึงผลกระทบต่อเชิงพาณิชย์และความเสียหายทีอ่าจเกิดขึน้พร้อมกับปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม และสังคม 
ลูกค้าของเราจึงสามารถม่ันใจได้ว่าเราตระหนักถึงความเปราะบางในเชิงพาณิชย์เหล่านีเ้ป็นอย่างดี ” 

 ตวัเลือกการประเมินผลการฟ้ืนฟ ู

 แผนการฟ้ืนฟ ู

 การออกแบบและก าหนดรายละเอียดการฟ้ืนฟ ู

 เทคโนโลยีการฟ้ืนฟทูัง้ในและนอกพืน้ที่ 

 การควบคมุงานและการประกนัคณุภาพ 

 รายงานการตรวจสอบความฟ้ืนฟ ู 

บริการการจัดการการปนเป้ือน ขัน้ที่ 3 

บริการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณด้านสิง่แวดล้อม บริการการประเมินการปนเป้ือนในพืน้ทีข่ั้นที่ 2  

 การสรา้งแบบจ าลองการประเมินความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 การสรา้งแบบจ าลองการประเมินความเสีย่งดา้นสขุภาพ 

 การคดักรองการปนเป้ือนระดบั Tier 2  

 การฟ้ืนฟพูืน้ท่ีเปา้หมาย 

 การท าโมเดลก าหนดความนา่จะเป็น 

 ขัน้ตอนการ QA/QC ที่เขม้งวด 

 การประเมินพืน้ท่ีทางสิง่แวดลอ้มขัน้ท่ี 2 (ASTM 

E1903-11) 

 การส ารวจความปนเป้ือนในดินและน า้ใตด้ิน  

 การออกแบบการส ารวจพืน้ท่ียการก ากบัดแูล 

และการรายงาน  

 การตรวจสอบภาคสนามและการเก็บตวัอยา่ง  

 การจดัท าขอ้ก าหนดการด าเนินการตามสญัญา 

และแผนสขุภาพและความปลอดภยั  

 ขัน้ตอนการ QA/QC ที่มีประสทิธิภาพ 



บริษัท เอสแอลพ ี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้ท างานร่วมกับลูกค้าทั่วโลกในหลากหลายภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทีมี่โครงการและ

สถานประกอบกิจการทีตั่ง้อยู่ทัว่ภมิูภาคอาเซยีน 

เรามีลกูคา้ท่ีเป็นบรษัิทขา้มชาติขนาดใหญ่จากหลายประเทศ และเรายงัมีบรกิารเป็นท่ีปรกึษารายย่อยใหก้บับรษัิทท่ีปรกึษาดา้นสิ่งแวดลอ้ม    

อาชีวอนามยั และความปลอดภยั ระดบัโลกรายอื่นๆท่ีตัง้อยู่ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ากกว่า 20 แห่งอีกดว้ย 

ลกูคา้บางส่วนของเรา ไดแ้ก:่ 

ลูกค้าของเรา 

 การบินและอวกาศ   UTC Aerospace Systems, Chrom Alloy 

 ธุรกิจดา้นการเกษตร   Olam International, Wilmar International 

 อตุสาหกรรมยานยนต ์  Mitsubishi, Johnson Controls, Maxion Wheels 

 อตุสาหกรรมเคมีภณัฑ ์  Huntsman, Solvay, Semperit AG, Brenntag 

 อตุสาหกรรมพลงังาน   Alstom, General Electric, Karpowership Asia 

 ธุรกิจดา้นการเงิน   ANZ Banking Group, IFC, Mizuho Bank 

 รฐับาล  Commonwealth of Australia, Myanmar Government 

 กลุม่อตุสาหกรรมหนกั   General Electric, Alstom, Pandrol 

 อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและโรงแรม   SPA, YOMA, Oakwood Asia 

 ธุรกิจพลงังานน า้ และการจดัการน า้  Kansai Electric Power 

 การประกนัภยั  McLarens Young International 

 โครงการพฒันาระหวา่งประเทศ   InfraCo Asia Development 

 ธุรกิจที่ดิน และอสงัหารมิทรพัย ์  Crown Property Bureau, YOMA, SPA, CBRE, Colliers 

 อตุสาหกรรมการผลติ   Mars Inc, Omron, Coca Cola, Reckitt Benckiser 

 อตุสาหกรรมโลหการ   Siam Metal Recycle 

 อตุสาหกรรมเหมืองแร ่  Shwe Taung Group 

 อตุสาหกรรมปิโตรเลียม (น า้มนัและก๊าซ)   Tokyo Gas, PTT, ENi S.p.A, Weatherford 

 อตุสาหกรรมเยื่อกระดาษ และกระดาษ  Oji Paper 

 เภสชักรรม   Novartis, GPO (Thailand), Cardinal Health 

 ธุรกิจดา้นพลงังานทดแทน   Gamesa, Sun Edison 

 อตุสาหกรรมโภคภณัฑ ์  Wilmar International, Outspan 

 บรกิารผูช้ว่ยทางเทคนิค   NORAD, IFC, MONREC 

 อตุสาหกรรมสิ่งทอและเสน้ใย   Bangkok Kraft, Lenzing 

 การจดัการของเสีย   Brenntag, Baker Hughes (General Electric) 

 သသသသသน ้ำ  Carlsberg, Lenzing, Mars Inc 



  Operational Overview 

Areas of Operation 

ส านักงานใหญ่ของบริษัท เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ก่อตัง้ที่

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2551 และล่าสุดในปลายปีพ.ศ. 

2559 เราได้เปิดส านักงานใหม่ในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เพื่อรองรับ

ความต้องการของลูกค้า และโครงการทีเ่ติบโตขึน้  

บรษิัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล สามารถด าเนินโครงการภายในภมูิภาคอาเซียน

ไดจ้ากส านกังานทัง้สองแหง่ของเรา และเน่ืองจากส านกังานของเราตัง้อยู่ในภมูิภาค

อาเซียน ดงันัน้เราจงึใชเ้วลาในการเดนิทางทั่วอาเซียนไดใ้นเวลาเพียงไม่ก่ีชั่วโมง  

บรษิัทเอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ประสบความส าเรจ็ในจดัท าและส่งมอบโครงการ

ตา่งๆมากมาย ทัง้ในประเทศ กมัพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร ์ฟิลิปปินส ์

สิงคโปร ์ ไทย และเวียดนาม โดยเราไดร้บัรางวลัอนัทรงเกียรตดิา้นคณุภาพการบรกิาร

ใน 8 ประเทศ จากทัง้หมด 10 ประเทศในภมูิภาคอาเซียน  

“ และเน่ืองจากส านักงานของเราตัง้อยู่ในภูมิภาคอาเซียน ดังนัน้เราจึงใช้เวลาในการ

เดินทางท่ัวอาเซียนได้ในเวลาเพียงไม่กี่ช่ัวโมง ”  

 กมัพชูา 

 อินโดนิเซีย 

 ลาว 

 มาเลเซีย 

 เมียนมาร ์

 ฟิลปิปินส ์

 สงิคโปร ์

 ไทย 

 เวียดนาม 

ทีป่รึกษาระดบัอาเซยีน 



“ บริษัท เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ได้รับรางวัลทีป่รึกษาด้านส่ิงแวดล้อมระดับอาเซียน ” 

การท างานอย่างหนกัของเราสง่ผลใหเ้ราไดร้บัการตอบรบัทีด่จีากเพือ่นร่วมงานและลูกคา้ของเรา เอสแอลพ ี เอน็ไวรอนเมนทอล มีความ

ภาคภูมิใจทีเ่ราไดร้บัรางวลัมาแลว้มากกว่าสามสบิรางวลั ในดา้นการประเมินและการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นการ

ประเมินดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคมก่อนการซือ้ขายกจิการ (M&A) 

รางวัลความเป็นเลศิ 

นิตยาสาร ACQ เป็นนิตยสารเก่ียวกบัการควบรวมการใหบ้รกิารทางการเงินระดบั

โลก (M&A) ที่ใหบ้รกิารดา้นการเงินขององคก์รที่ไดร้บัการยอมรบั บรษัิทเอสแอล

พี เอ็นไวรอนเมนทอล ในฐานะผูน้  าดา้นการใหบ้รกิารดา้นสิง่แวดลอ้ม (Due 

Diligence - EDD) ใน 8 ประเทศของภมูิภาคอาเซียนในชว่ง 6 ปีที่ผา่นมา      (พ.ศ. 2554-2560) และในปีพ.ศ. 2561 - ปีพ.ศ.2562 บรษัิท 

เอสแอลพี เอ็นไวรอนเมนทอล ยงัไดร้บัรางวลัอนัทรงเกียรตินี ้ ในฐานะผูน้  าดา้นการใหบ้รกิารดา้นสิง่แวดลอ้มแหง่ภมูิภาคอาเซียน (ASEAN 

Region - Environmental Due Diligence Provider 2018 and 2019) อีกดว้ย ซึง่ผูอ้า่น ACQ ไดพ้ิจารณาแลว้วา่ บรษัิทเอสแอลพี เอ็นไว

รอนเมนทอลเป็นผูไ้ดร้บัการยอมรบัในความมุง่มั่นของพวกเขาเพือ่ความเป็นเลศิและคณุภาพในระดบัโลก นอกจากนีผ้ลงานประจ าปีของเรา

ยงัไดร้บัการตีพิมพใ์นนิตยสาร The Financial Times อีกดว้ย 

 ASEAN Region -  Environmental Due Diligence Provider 2019 

 ASEAN Region -  Environmental Due Diligence Provider 2018 

 Cambodia - Environmental Due Diligence Provider 2016 (Winner: 4th Year running) 

 Indonesia - Environmental Due Diligence Provider 2016 (Winner: 4th Year running) 

 Laos - Environmental Due Diligence Provider 2016 (Winner: 3rd Year running) 

 Malaysia - Environmental Due Diligence Provider 2016 (Winner: 4th Year running) 

 Myanmar - Environmental Due Diligence Provider 2016 (Winner: 4th Year running) 

 Singapore - Environmental Due Diligence Provider 2016 (Winner: 3rd Year running) 

 Thailand - Environmental Due Diligence Provider 2016 (Winner: 5th Year running) 

 Vietnam - Environmental Due Diligence Provider 2016 (Winner: 3rd Year running) 

รางวัล ACQ Global Awards ปี 2011-2019 



Thailand (ASEAN Headquarters): 

SLP Environmental Co., Ltd 

10/109 , Floor 8, Trendy Office Building 

Sukhumvit Soi 13 

Klong Toei Nua, Wattana 

Bangkok, 10110, Thailand 

Telephone: +66 (0) 2168 7016  

Fax: +66 (0) 2168 7230   

ประเทศเมียนมาร:์ 

Address: SLP Environmental Co., Ltd,  

Rangoun Business Centre, No. 97 A,  

West Shwe Gon Daing Road,  

Bahan Township, Yangon, Myanmar  

Telephone: +95 (0) 1860 3042  

Fax: +95 (0) 155 6547  

 

Email: info@slpenvironmental.com 

ส าหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม กรุณาไปท่ีเว็บไซต:์ 

www.slpenvironmental.com 




