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ธุรกิจรีไซเคิล

ธุรกิจจัดต้ังใหม่

358
จัดตั้งทั้งปี 60 เปรียบเทียบปี 59

+35.09% 🔺

ธุรกิจที่ด ำเนินกิจกำรอยู่ ณ 31 พ.ค. 2561

ประเด็นส ำคัญ

3,102
ราย

24,915
ล้านบาท

ไม่เกิน 5 ลบ.
มากกว่า 5 ลบ. และไม่

เกิน 100 ลบ.
มากกว่า 100 ลบ.

แบ่งตามช่วงทุน:

แบ่งตามประเภท
นิติบุคคล:

(ราย)

(ราย)

116,463
รายได้รวมปี 2559

ผลประกอบกำร

515
ก าไรสุทธิปี 2559

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

• อัตราก าไรสทุธิ (%) 0.45

• อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.64

• อัตราส่วนผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ (ROA) (%)

0.95

• อัตราสว่นหนี้สนิรวมตอ่สว่น         
ของผูถ้ือหุ้นรวม (DE ratio) (เท่า)

0.93

งบการเงินรอบปี 2559

พื้นทีท่ีม่ีธุรกิจรีไซเคิลสูงสุด 5 อันดับ มูลค่ำกำรลงทุนแบ่งตำมสัญชำติ

620 รำย

1. กรุงเทพมหำนคร

2. มำเลเซีย 1,184 ล้ำนบำท (26.95%)

3. จีน 726 ล้ำนบำท (16.52%)

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 17.63% 
ของมูลค่าลงทุนทั้งหมด

☑ แนวโน้มการจัดตั้งใหม่ของธุรกิจน้ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในปี 
2559 และขยายตัวต่อเน่ืองในปี 2561 สอดรับกับการขยายตัวของเมือง
และจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง

☑ รายได้ของธุรกิจในปี 2559 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจากราคาของ
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลฟื้นตัวจากปี 2558

☑ ธุรกิจรีไซเคิลส่วนใหญ่เป็นการขายส่งเศษวัสดุแบบไม่มีกระบวนการ
เปลี่ยนรูป จึงใช้ต้นทุนและเทคโนโลยีไม่สูงมาก ท าให้นักลงทุนเล็งเห็น
โอกาสในการสร้างรายได้จากธุรกิจ

โดยมีสัญชาติที่ลงทุนสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ

ราย

ล้านบาท ล้านบาท

บจ.

2,249 
72.50%

หจ./หสน.

852
24.47%

บมจ.

1
0.03%

2,768
82.93%

302
9.74%

32
1.03%

มีทุนเกิน 100 ลบ. 32 รำย มูลค่ำทุนรวม 11.88 หมื่นล้ำนบำท คิดเป็น 
47.65% ของทุนทั้งหมด โดยธุรกิจมีทุนสูงสุดมลูค่ำ 4 พันล้ำนบำท

406 รำย 
2. ชลบุรี

208 รำย 

4. ปทุมธำนี

6.71%

375 รำย 

3. สมุทรปรำกำร
12.09%

13.09%

19.99%

1. ญี่ปุ่น 1,230 ล้ำนบำท (28.00%)185 รำย 

5. สมุทรสำคร
5.96%

ภำคกลำง มีธุรกิจ
รีไซเคิลมากที่สุด 1,246 ราย

568 634
1,113

-786

515

2555 2556 2557 2558 2559

134,524 

135,048 

139,203 

107,673 

116,463 

2555 2556 2557 2558 2559

+8.16%



ธุรกิจรีไซเคิล คือ ธุรกิจที่ด าเนินการเก็บรวบรวมเศษวัสดุและชิ้นส่วนโลหะและอโลหะที่ใช้แล้วและไม่เป็น
อันตราย เช่น ขยะจากครัวเรือน กระดาษ พลาสติก ชิ้นส่วนเครื่องใช้ คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะต่างๆ 
และสิ่งของที่น ากลับมาใชใ้หม่ได้ เป็นต้น เพื่อขายส่งโดยไม่มีกระบวนการเปลี่ยนรูป และธุรกิจที่ด าเนินการ
แปรรูปเพ่ือน ามาเป็นวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยกระบวนการแปรสภาพทางกลหรือทางเคมี

2557 2558 2559 2560 2561
(ม.ค.-พ.ค.)

จากข้อมูลการจดทะเบียนจัดต้ังใหม่ของธุรกิจรี ไซเคิล        
ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 (ม.ค.-พ.ค.) มีจ านวน 212 
ราย เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 
107 ราย เพิ่มขึ้น 105 ราย หรือขยายตัวขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 98.13

เม่ือพิจารณาจ านวนการจัดต้ังทั้งปี 2560 มีจ านวน 358 ราย
เมื่อเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้น 93 ราย คิดเป็น ร้อยละ 35.09 

แนวโน้มการจัดต้ังใหม่ของธุรกิจนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและ
ขยายตัวต่อเนื่องในปี 2561 ซ่ึงมีจ านวนเฉลี่ยของธุรกิจจัดต้ัง
ใหม่ 42 รายต่อเดือน สูงกว่าปี 2560 ซ่ึงมีจ านวนเฉลี่ยอยู่ที่ 
30 รายต่อเดือน แนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนนี้สอดรับกับจ านวนประชากร
ที่เพิ่มขึ้นและกระแสโลกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การ
ประกอบธุรกิจรีไซเคิลไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยธุรกิจที่จด
ทะเบียนส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่ขายส่งชิ้นส่วนเพื่อน ากลับมาใช้
ใหม่ โดยไม่มีกระบวนการเปลี่ยนรูป 

+4.98 -21.52 +6.85 +35.09

เปรียบเทียบปี (%)

316

248

265

358

212

ภำพรวมธุรกิจ
ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2561 มีธุรกิจรี ไซเคิล

ที่ด าเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ 3,102 ราย โดยแบ่งเป็น 
บริษัทจ ากัด 2,249 ราย คิดเป็น ร้อยละ72.50 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 852 ราย คิดเป็น ร้อยละ 
27.47 และบริษัทมหาชน 1 ราย คิดเป็น ร้อยละ 0.03 ซ่ึงไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ 24,915 ล้านบาท
แบ่งเป็น บริษัทจ ากัด มูลค่า 23,655 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 94.94 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ       
นิติบุคคล มูลค่า 1,245 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ5.00 และ 
บริษัทมหาชน มูลค่า 15 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.06

ทั้ งนี้  ธุ รกิ จ รี ไ ซ เ คิล แบ่ ง เป็ นนิ ติ บุคคลที่ มีทุ น           
จดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท จ านวน 2,768 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 89.23 ทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน
100 ล้านบาท จ านวน 302 ราย คิดเป็น ร้อยละ 9.74 และ
ทุนจดทะเบียนมากกว่า 100 ล้านบาท จ านวน 32 ราย
คิดเป็น ร้อยละ 1.03

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าธุรกิจประเภทนี้ส่วนใหญ่
ด าเนินกิจการในรูปแบบของบริษัทจ ากัดและเป็นธุรกิจขนาดเล็ก
มีทุนจดทะเบียนมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

72.50%

27.47%

0.03%

จ ำนวนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

บมจ. บจ.

หจ./หสน.

1 
ราย

852
รำย

2,249
ราย

5.00%
1,245
ลบ.

0.06%
15
ลบ.

94.94%
23,655   
ลบ.

จ ำนวนรวม 3,102 รำย ทุนรวม 24,915 ลบ.

ธุรกิจรีไซเคิล



เม่ือพิจารณาจ านวนของธุรกิจรีไซเคิลที่ยังด าเนินกิจการ
อยู่แบ่งตามพื้นที่ทั้งหมด 3,102 ราย พบว่า ธุรกิจประเภทนี้
ต้ังอยู่ในพื้นที่ภาคกลางมากที่สุด จ านวน 1,246 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 40.17 รองลงมาคือภาคตะวันออก จ านวน 745 ราย 
ร้อยละ 24.02 และกรุงเทพมหานคร จ านวน 620 ราย ร้อยละ 
19.99 ตามล าดับ

หากพิจารณาที่ ต้ังรายจังหวัด พบว่า 5 อันดับแรก 
ได้แก่
1. กรุงเทพมหานคร  620 ราย 2. ชลบุรี        406 ราย
3. สมุทรปราการ      375 ราย 4. ปทุมธานี    208 ราย
5. สมุทรสาคร         185 ราย

ส าหรับมูลค่าทุนจดทะ เบียนแบ่งตามภาค ได้ แก่ 
กรุงเทพมหานคร คิดเป็น ร้อยละ 40.88 รองลงมาคือ 
ภาคกลาง ร้อยละ 31.30 และภาคตะวันออก ร้อยละ 22.42
ตามล าดับ 

จากข้อมูลพื้นที่จะเห็นได้ว่าธุรกิจนี้ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ใน

พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็น

พื้นที่ เขตอุตสาหกรรมและเขตเมืองที่ มีประชากรอาศัยอยู่

หนาแน่น ท าให้ธุรกิจสะดวกต่อการเก็บรวบรวมชิ้นส่วนและ

วัสดุที่สามารถน ามารีไซเคิลใหม่ได้ รวมทั้งการจัดต้ังธุรกิจ       

ที่ใกล้แหล่งวัตดุดิบและท่าเรือจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ

น าเข้าและขนส่งเศษวัสดุได้

การลงทุนตามสัญชาติในธุรกิจรี ไซเคิล พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของคนไทย มูลค่า 20,522 ล้านบาท
คิดเป็น ร้อยละ 82.37 และกำรลงทุนของต่ำงชำติ มูลค่ำ 
4,393 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 17.63 โดยต่างชาติ       
ที่ลงทุนในธุรกิจนี้สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

•ญี่ปุ่น มูลค่า 1,230 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.00
• มำเลเซีย มูลค่า 1,184 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 26.95 
• จีน มูลค่า 726 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 16.52

โดยการลงทุนจากต่างชาติส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน
นิติบุคคลที่ต้ังอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสูงสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 35.41 ของการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด 
รองลงมาได้แก่ จังหวัดชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 21.36 และ
จังหวัดสมุทรปราการ คิดเป็นร้อยละ 11.15 ตามล าดับ

สัดส่วนมูลค่ำเงินทุนแบ่งตำมสัญชำติ
ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย

นิติบุคคลคงอยู่แบ่งตำมพื้นที่

141  ราย        (4.55%)
456 ล้านบาท  (1.83%)

745 ราย       (24.02%)
5,587 ล้านบาท  (22.42%)

171 ราย       (5.51%)
385 ล้านบาท  (1.54%)

98 ราย      (3.16%)
208 ล้านบาท  (0.84%)

ภำคตะวันออก

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

620 ราย       (19.99%)
10,185 ล้านบาท  (40.88%)

81 ราย        (2.60%)
296 ล้านบาท   (1.19%)

ภำคกลำง
1,246  ราย       (40.17%)
7,798 ล้านบาท  (31.30%)

กทม.

ภำคใต้

ภำคตะวันตก

ทั่วประเทศ 3,102 รำย
24,915 ล้ำนบำทภำคเหนือ

28%

27%

17%

1,230 ลบ.

1,184 ลบ.

726 ลบ.

ญี่ปุ่น

มำเลเซีย

จีน

สัญชำติอ่ืน ๆ 1,253 ล้ำนบำท (28%)

-2-



ผลประกอบการของธุรกิจรีไซเคิลในปี 2559 ปรับตัวดีข้ึนจากปี 2558 โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 116,463 
ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 8.2 และมีก าไรสุทธิทั้งสิ้น 515 ล้านบาท ซ่ึงเพิ่มสูงกว่าอัตราการ
เติบโตของ GDP ของปี 2559 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจขนาดเล็กที่มีช่วงทุนจดทะเบียน   
ไม่เกิน 5 ล้านบาท สูงถึงร้อยละ 43.47 ของรายได้รวมทั้งสิ้นในปี 2559 ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจประเภทซ้ือมาขายไปวัสดุ
เหลือใชเ้พื่อน ากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการรับย่อยขยะรีไซเคิล นอกจากนี้ เม่ือพิจารณารายได้รวมของธุรกิจในช่วงระยะเวลา 5 
ปีผ่านมา (ปี 2555 ถึงปี 2559) ถึงแม้ว่าธุรกิจโดยรวมจะมีรายได้รวมลดลงในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 22.7 เนื่องจาก
ผลของราคาผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่ลดลง แต่ธุรกิจที่มีช่วงทุนจดทะเบียนมากกว่า 100 ล้านบาท ยังสามารถสร้างรายได้
ค่อนข้างคงที่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2.96 หมื่นล้านบาทต่อปี

ผลประกอบกำร

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

รำยได้รวม 134,524 135,048 139,203 107,673 116,463 100
แบ่งตำมมูลคำ่ทุนจดทะเบียน ณ 31 พ.ค. 61

ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท 62,087 59,826 60,649 44,303 50,628 43.47
มำกกว่ำ 5 ล้ำนบำทและไม่เกิน 100 ล้ำนบำท 45,287 44,543 50,224 33,381 34,218 29.38
มำกกว่ำ 100 ล้ำนบำท 27,150 30,679 28,330 29,989 31,617 27.15

ก ำไรขำดทุนสุทธิ 568 634 1,113 -786 515

อัตรำกำรเพิ่มขึน้(ลดลง) ของรำยได้รวม 5.8 0.4 3.1 -22.7 8.2
อัตรำกำรเตบิโต GDP 7.2 2.7 0.9 2.9 3.2
อัตรำเงินเฟ้อ 2.1 2.2 1.9 -0.9 0.2
อัตรำกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้รวมปรับปรงุอัตรำเงินเฟ้อ 3.7 -1.8 1.2 -21.9 7.9

หน่วย : %

2555 2557 2558 25592556 ร้อยละ
หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วย : ล้ำนบำท

หมายเหตุ 1. อัตราการเติบโต GDP อ้างอิงจาก อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศแบบปริมาณลูกโซ่ เผยแพร่โดย สศช.
2. อัตราเงินเฟ้อ อ้างอิงจากดัชนีราคาผู้บริโภค เผยแพร่โดยกระทรวงพาณชิย์
3. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมปรับปรุงอัตราเงินเฟ้อ คิดจาก การเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมที่ปรับปรุงอัตราเงินเฟ้อแล้ว             

2555 2556 2557 2558 2559

อัตราก าไรสุทธิ (%) 0.43 0.47 0.81 -0.74 0.45

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.36 1.21 1.39 1.55 1.64

อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.65 0.66 0.53 0.43 0.37

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (ROA) 1.40 1.23 2.13 -1.80 0.95 

อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (D/E) 1.86 1.96 1.36 1.10 0.93

เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจรีไซเคิลจากอัตราก าไรสุทธิในปี 2559 พบว่าธุรกิจ
สามารถสร้างรายได้เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2558 ขณะเดียวกันยังบริหารค่าใช้จ่ายให้ลดลงจากปีที่ผ่านมา ท าให้อัตราก าไร
สุทธิของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 0.45 ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ที่เพิ่ม
สูงขึ้นเช่นกัน อยู่ที่ร้อยละ 0.95 แสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีประสิทธิภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินทรัพย์ที่ใช้ลงทุน 
โดยธุรกิจมีการระดมเงินลงทุนจากการกู้ยืมและจากผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน สังเกตได้จากอัตราส่วนหนี้สินรวม
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ในปี 2559 ซ่ึงอยู่ที่ 0.93 เท่า  

นอกจากนี้ สภาพคล่องของธุรกิจมีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยมีอัตราส่วนสภาพ
คล่องปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดในปี 2559 อยู่ที่ 1.64 เท่า สอดคล้องกับอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมที่มีแนวโน้ม
ลดลงอยู่ที่ 0.37 แสดงว่าโครงสร้างธุรกิจนี้มีสินทรัพย์รวมมากกว่าหนี้สิน ซ่ึงจะช่วยลดความเสี่ยงจากภาระหนี้สินใน
อนาคตได้
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แนวโน้มธุรกิจ

บทสรุป

ผลจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม การเติบโตของเมือง รวมถึงจ านวนประชากรที่เพ่ิม
มากขึ้นทุกปี ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง
และมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น แนวคิดในการน าขยะ
หรือสิ่งของที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่จึงเป็นการตอบโจทย์
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และยังเปิดโอกาสให้นักลงทุน    
หันมาให้ความสนใจในการแสวงหารายได้จากการ
ประกอบธุรกิจโลกสีเขียวอย่างธุรกิจรีไซเคิลกันเพิ่มมาก
ขึ้น ซ่ึงมีทั้งกลุ่มผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจแบบครบ
วงจร เริ่มต้ังแต่การรับซ้ือขยะหรือของเก่า การคัดแยก
ประเภทขยะ การย่อยหรือบดขยะ ไปจนถึงการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่มี
เงินทุนจ านวนมาก และอีกกลุ่ม เป็นผู้ประกอบการ           
ที่ด าเนินธุรกิจเพียงกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง 
ได้แก่ ธุรกิจรับซ้ือของเก่า ธุรกิจย่อยหรือบดขยะเพื่อส่งต่อ
สู่โรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิล โดยใช้เครื่องจักรน้อยชิ้นและ
ใช้เงินลงทุนน้อย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs
ซ่ึงมีแนวโน้มว่าผู้ประกอบการในกลุ่มนี้เริ่มให้ความสนใจ
ประกอบธุรกิจรีไซเคิลในรูปแบบแฟรนไชส์ (Franchisee)
โดยเฉพาะแฟรนไชส์รับซ้ือของเก่า เนื่องจากมีการน า
นวัตกรรมรูปแบบใหม่เข้ามาช่วยบริหารจัดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ ธุรกิจรีไซเคิลมีแนวโน้มขยายตัวสอดรับกับ
ปริมาณขยะที่ เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซ่ึงจากข้อมูลของกรม
ควบคุมมลพิษ ระบุว่าในปี 2560 มีปริมาณขยะประเภทแก้ว 
กระดาษ พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม และยาง เกิดขึ้น        
ทั่วประเทศปริมาณ 17.42 ล้านตัน และถูกน ามารีไซเคิล 
ปริมาณ 11.87 ล้านตัน ขยายตัวสูงขึ้นจากปี 2559 ที่มี
ปริมาณขยะถูกน ามารีไซเคิล 9.93 ล้านตัน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 19.54 ซ่ึงในจ านวนนี้เป็นการรีไซเคิลขยะประเภท
พลาสติกสูงถึง 3.50 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
29.49 ของปริมาณขยะที่ถูกน ามารี ไซเคิลในปี 2560 
เนื่องจากขยะประเภทพลาสติกหาได้ง่ายและมีปริมาณ
มากกว่าขยะประเภทอื่น อีกทั้งยังสามารถน ามารีไซเคิลเป็น            
เม็ดพลาสติกซ่ึงมีราคาถูกกว่าเม็ดพลาสติกใหม่ จึงท าให้
ภาคอุตสาหกรรมเกิดความต้องการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล
จ านวนมาก 

นอกจากนี้  ภาครั ฐ ได้ออกมาตรการจูง ใจแก่
ภาคธุรกิจ โดยยกเว้นภาษีนิติบุคคลเป็นระยะเวลา 6-8 ปี 
และยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่น ามาใช้ ในธุรกิจ
พลาสติกรี ไซ เ คิล ดังนั้น  จึงคาดว่า ในอนาคตจะมี
ผู้ประกอบการให้ความสนใจลงทุนประกอบธุรกิจรีไซเคิล
พลาสติกเพิ่มสูงขึ้น
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กองข้อมูลธุรกิจ
มิถุนายน 2561

เม่ือพิจารณาสถิติการจัดต้ังธุรกิจรีไซเคิลย้อนหลัง 3 ปี พบว่า มีการจัดต้ังเฉลี่ยต่อปี  290 ราย และส่วนใหญ่
จดทะเบียนด้วยทุนไม่เกิน 5 ล้านบาทถึง ร้อยละ 89.67 ขณะที่ 5 เดือนแรกของปี 2561 (ม.ค.-พ.ค.61) มีจ านวนธุรกิจ
ใหม่ 212 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ม.ค.-พ.ค.60) คิดเป็นร้อยละ 98.13 และเม่ือพิจารณาธุรกิจที่ยังด าเนิน
กิจการอยู่ จ านวน 3,102 ราย นั้น ท าให้เห็นโครงสร้างของธุรกิจกลุ่มนี้ที่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบบริษัทจ ากัด และมีทุน       
จดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท ในส่วนของที่ต้ังสถานประกอบการจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึง
จังหวัดใหญ่ในภูมิภาคที่เป็นที่ต้ังของเขตอุตสาหกรรมและมีประชากรจ านวนมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณขยะมูลฝอย
จ านวนมากส าหรับใช้เป็นวัสดุในการแปรรูปขยะรีไซเคิล

จากปริมาณขยะในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเขตชุมชนและประชากร ประกอบกับธุรกิจรีไซเคิลเป็นธุรกิจ
ที่ใช้ต้นทุนในการด าเนินงานไม่สูงมาก เพราะขยะที่ใช้เป็นวัสดุหลักส าคัญในกระบวนการรีไซเคิลมีมูลค่าการซ้ือขายอยู่ในระดับ
ต่ า อีกทั้งกระบวนการในการคัดแยกขยะ การบดหรือย่อยขยะ ตลอดจนการแปรรูปขยะ ไม่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาก 
จึงท าให้นักลงทุนเล็งเห็นโอกาสในการสร้างรายได้และเข้ามาประกอบธุรกิจประเภทนี้เพ่ิมสูงข้ึน

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนในการรีไซเคิลวัสดุบางประเภทอาจสร้างมลพิษและท าลาย
สภาพแวดล้อมได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ต้องการประกอบธุรกิจนี้หรือต้องการน าเข้า
วัสดุที่จะน ามารีไซเคิล  จึงควรศึกษากฎระเบียบและเงื่อนไขที่ภาครัฐก าหนด เช่น 
กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมนโยบายควบคุมการน าเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยบังคับ
ให้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศแทน และกระทรวงการคลังได้เสนอแนวทางเก็บภาษี
สรรพสามิตกับสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 


