ธุรกิจรีไซเคิล
ประเด็นสำคัญ
☑ แนวโน้มการจัดตั้งใหม่ของธุรกิจนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในปี
2559 และขยายตัวต่อเนื่องในปี 2561 สอดรับกับการขยายตัวของเมือง
และจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
☑ รายได้ของธุรกิจในปี 2559 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากราคาของ
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลฟื้นตัวจากปี 2558
☑ ธุรกิจรีไซเคิลส่วนใหญ่เป็นการขายส่งเศษวัสดุแบบไม่ มีกระบวนการ
เปลี่ ย นรู ป จึ งใช้ ต้ นทุ น และเทคโนโลยี ไ ม่ สู ง มาก ท าให้ นั ก ลงทุ น เล็ ง เห็ น
โอกาสในการสร้างรายได้จากธุรกิจ

ธุรกิจจัดตั้งใหม่

ธุรกิจที่ดำเนินกิจกำรอยู่ ณ 31 พ.ค. 2561

3,102
ราย

แบ่งตามประเภท
นิติบุคคล:

บจ.

หจ./หสน.

บมจ.

2,249

852

1

72.50%

24.47%

0.03%

จัดตั้งทั้งปี 60

358

ราย

(ราย)

24,915
ล้านบาท
แบ่งตามช่วงทุน:
(ราย)

ไม่เกิน 5 ลบ.

มากกว่า 5 ลบ. และไม่
เกิน 100 ลบ.

2,768

302

32

82.93%

9.74%

1.03%
ปี 2558

4. ปทุมธำนี

2. ชลบุรี

5. สมุทรสำคร

13.09%

6.71% 208 รำย

5.96%

406 รำย

12.09% 375 รำย

185 รำย

รีไซเคิลมากที่สุด 1,246 ราย

กาไรสุทธิปี 2559

ล้านบาท

1,230 ล้ำนบำท (28.00%)

2. มำเลเซีย

1,184 ล้ำนบำท (26.95%)

3. จีน

726 ล้ำนบำท (16.52%)

ล้านบาท

งบการเงินรอบปี 2559
• อัตรากาไรสุทธิ (%)
0.45

515

116,463
139,203
107,673

1. ญี่ปุ่น

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

รายได้รวมปี 2559

134,524

ปี 2561
(ม.ค.-พ.ค.)

โดยมีสัญชาติที่ลงทุนสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ

ผลประกอบกำร

135,048

ปี 2560

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 17.63%
ของมูลค่าลงทุนทั้งหมด

ภำคกลำง มีธุรกิจ

3. สมุทรปรำกำร

ปี 2559

มูลค่ำกำรลงทุนแบ่งตำมสัญชำติ

1. กรุงเทพมหำนคร

19.99% 620 รำย

358

212

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

พื้นทีท
่ ม
ี่ ีธุรกิจรีไซเคิลสูงสุด 5 อันดับ

+35.09% 🔺

265

248

มากกว่า 100 ลบ.

เปรียบเทียบปี 59

116,463

568

634

1,113
515

+8.16%

-786
2555 2556 2557 2558 2559

2555 2556 2557 2558 2559

• อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.64

• อัตราส่วนผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ (ROA) (%)

0.95

• อัตราส่วนหนี้สน
ิ รวมต่อส่วน
ของผูถ
้ ือหุ้นรวม (DE ratio) (เท่า)

0.93

ธุรกิจรีไซเคิล
ธุรกิจรีไซเคิล คือ ธุรกิจที่ดาเนินการเก็บรวบรวมเศษวัสดุและชิ้นส่วนโลหะและอโลหะที่ใช้แล้วและไม่ เป็น
อันตราย เช่น ขยะจากครัวเรือน กระดาษ พลาสติก ชิ้นส่วนเครื่องใช้ คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะต่างๆ
และสิ่งของที่นากลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นต้น เพื่อขายส่งโดยไม่มีกระบวนการเปลี่ยนรูป และธุรกิจที่ดาเนินการ
แปรรูปเพื่อนามาเป็นวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยกระบวนการแปรสภาพทางกลหรือทางเคมี

จำนวนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
358

316
265
248

212

2557 2558 2559

2560 2561

เปรียบเทียบปี (%)

(ม.ค.-พ.ค.)

+4.98 -21.52 +6.85 +35.09

จากข้ อ มู ล การจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ใหม่ ข องธุ ร กิ จ รี ไ ซเคิ ล
ในช่ วง 5 เดื อ นแรกของปี 2561 (ม.ค.-พ.ค.) มี จานวน 212
ราย เมื่ อ เปรีย บเทีย บกับช่วงเดีย วกัน ของปีก่ อน ซึ่ง มีจานวน
107 ราย เพิ่มขึ้น 105 ราย หรือขยายตัวขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 98.13
เมื่อพิจารณาจานวนการจัดตั้ งทั้งปี 2560 มีจานวน 358 ราย
เมื่อเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้น 93 ราย คิดเป็น ร้อยละ 35.09
แนวโน้มการจัดตั้ง ใหม่ของธุรกิจ นี้มีแนวโน้มเพิ่มสูง ขึ้นและ
ขยายตัวต่อเนื่องในปี 2561 ซึ่งมีจานวนเฉลี่ยของธุรกิจจัดตั้ง
ใหม่ 42 รายต่อเดือน สูงกว่าปี 2560 ซึ่งมีจานวนเฉลี่ย อยู่ที่
30 รายต่อเดือน แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนี้สอดรับกับจานวนประชากร
ที่เพิ่มขึ้นและกระแสโลกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การ
ประกอบธุ ร กิ จ รี ไ ซเคิ ล ไม่ ต้ อ งใช้ เ งิ น ลงทุ น สู ง โดยธุ ร กิ จ ที่ จ ด
ทะเบียนส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่ขายส่งชิ้นส่วนเพื่อนากลับมาใช้
ใหม่ โดยไม่มีกระบวนการเปลี่ยนรูป

ภำพรวมธุรกิจ
ข้ อ มู ล ณ 31 พฤษภาคม 2561 มี ธุ ร กิ จ รี ไ ซเคิ ล
ที่ ด าเนิ น กิ จ การอยู่ ทั่ ว ประเทศ 3,102 ราย โดยแบ่ ง เป็ น
บริษัทจากัด 2,249 ราย คิดเป็น ร้อยละ72.50 ห้างหุ้นส่วน
จากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 852 ราย คิดเป็น ร้อยละ
27.47 และบริษัทมหาชน 1 ราย คิดเป็น ร้อยละ 0.03 ซึ่งไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ 24,915 ล้านบาท
แบ่ ง เป็ น บริ ษั ท จ ากั ด มู ล ค่ า 23,655 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 94.94 ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด /ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ
นิติบุคคล มูลค่า 1,245 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ5.00 และ
บริษัทมหาชน มูลค่า 15 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.06
ทั้ ง นี้ ธุ ร กิ จ รี ไ ซ เ คิ ล แ บ่ ง เ ป็ น นิ ติ บุ ค ค ล ที่ มี ทุ น
จดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท จานวน 2,768 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 89.23 ทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน
100 ล้านบาท จานวน 302 ราย คิดเป็น ร้อยละ 9.74 และ
ทุ น จดทะเบี ย นมากกว่ า 100 ล้ า นบาท จ านวน 32 ราย
คิดเป็น ร้อยละ 1.03
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าธุรกิจ ประเภทนี้ส่วนใหญ่
ดาเนินกิจการในรูปแบบของบริษัทจากัดและเป็นธุรกิจขนาดเล็ก
มีทุนจดทะเบียนมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

จำนวนรวม 3,102 รำย

ทุนรวม 24,915 ลบ.

บมจ.
0.03% 0.06%
1 15
ราย ลบ.

บจ.
72.50% 94.94%

หจ./หสน.

27.47% 5.00%
852 1,245
รำย ลบ.

2,249 23,655
ราย ลบ.

นิติบุคคลคงอยู่แบ่งตำมพื้นที่
ทั่วประเทศ 3,102 รำย
24,915 ล้ำนบำท

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

เมื่อพิจารณาจานวนของธุรกิจรีไซเคิลที่ยังดาเนินกิจการ
อยู่แบ่ง ตามพื้นที่ทั้ง หมด 3,102 ราย พบว่า ธุรกิจ ประเภทนี้
ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลางมากที่สุด จานวน 1,246 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 40.17 รองลงมาคือภาคตะวันออก จานวน 745 ราย
ร้อยละ 24.02 และกรุงเทพมหานคร จานวน 620 ราย ร้อยละ
19.99 ตามลาดับ

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

หากพิ จ ารณาที่ ตั้ ง รายจั ง หวั ด พบว่ า 5 อั น ดั บ แรก
ได้แก่
1. กรุงเทพมหานคร 620 ราย 2. ชลบุรี
406 ราย
3. สมุทรปราการ
375 ราย 4. ปทุมธานี 208 ราย
5. สมุทรสาคร
185 ราย

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

ภำคตะวันตก

ส าห รั บ มู ลค่ าทุ น จดทะเ บี ย น แบ่ ง ตา มภา ค ไ ด้ แ ก่
กรุ ง เทพมหานคร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.88 รองลงมาคื อ
ภาคกลาง ร้อ ยละ 31.30 และภาคตะวัน ออก ร้ อยละ 22.42
ตามลาดับ
จากข้ อ มู ล พื้ น ที่ จ ะเห็ น ได้ ว่ า ธุ ร กิ จ นี้ ส่ ว นใหญ่ ตั้ ง อยู่ ใ น
พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
พื้ น ที่ เ ขตอุ ต สาหกรรมและเขตเมื อ งที่ มี ป ระชากรอาศั ย อยู่
หนาแน่ น ท าให้ ธุ ร กิ จ สะดวกต่ อ การเก็ บ รวบรวมชิ้ น ส่ ว นและ
วั ส ดุ ที่ ส ามารถน ามารี ไ ซเคิ ล ใหม่ ไ ด้ รวมทั้ ง การจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ
ที่ใกล้แหล่ง วัตดุดิบและท่าเรือจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
นาเข้าและขนส่งเศษวัสดุได้

81 ราย
(2.60%)
296 ล้านบาท (1.19%)

ภำคกลำง
กทม.
ภำคใต้

1,246 ราย
(40.17%)
7,798 ล้านบาท (31.30%)
620 ราย
(19.99%)
10,185 ล้านบาท (40.88%)
98 ราย
(3.16%)
208 ล้านบาท (0.84%)

สัดส่วนมูลค่ำเงินทุนแบ่งตำมสัญชำติ
ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย
การลงทุ น ตามสั ญ ชาติ ใ นธุ ร กิ จ รี ไ ซเคิ ล พบว่ า
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของคนไทย มูลค่า 20,522 ล้านบาท
คิดเป็น ร้อยละ 82.37 และกำรลงทุนของต่ำงชำติ มูลค่ำ
4,393 ล้ ำ นบำท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17.63 โดยต่ า งชาติ
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
นิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสูงสุด คิดเป็น
ร้ อ ยละ 35.41 ของการลงทุ น จากต่ า งชาติ ทั้ ง หมด
รองลงมาได้แก่ จัง หวัดชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 21.36 และ
จังหวัดสมุทรปราการ คิดเป็นร้อยละ 11.15 ตามลาดับ
-2-

28%
27%

17%

ญี่ปุ่น

1,230 ลบ.
มำเลเซีย

1,184 ลบ.
จีน

726 ลบ.

สัญชำติอื่น ๆ 1,253 ล้ำนบำท (28%)

ผลประกอบกำร
รำยได้รวม หน่วย : ล้ำนบำท
แบ่งตำมมูลค่ำทุนจดทะเบียน ณ 31 พ.ค. 61
ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท
มำกกว่ำ 5 ล้ำนบำทและไม่เกิน 100 ล้ำนบำท
มำกกว่ำ 100 ล้ำนบำท
กำไรขำดทุนสุทธิ หน่วย : ล้ำนบำท

2555

2556

2557

2558

134,524

135,048

139,203

107,673

116,463

100

62,087
45,287
27,150
568

59,826
44,543
30,679
634

60,649
50,224
28,330
1,113

44,303
33,381
29,989
-786

50,628
34,218
31,617
515

43.47
29.38
27.15

5.8
7.2
2.1
3.7

0.4
2.7
2.2
-1.8

3.1
0.9
1.9
1.2

-22.7
2.9
-0.9
-21.9

8.2
3.2
0.2
7.9

2559 ร้อยละ

หน่วย : %

อัตรำกำรเพิ่มขึน
้ (ลดลง) ของรำยได้รวม
อัตรำกำรเติบโต GDP
อัตรำเงินเฟ้อ
อัตรำกำรเพิ่มขึน
้ ของรำยได้รวมปรับปรุงอัตรำเงินเฟ้อ

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

ผลประกอบการของธุ ร กิ จ รี ไ ซเคิ ล ในปี 2559 ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น จากปี 2558 โดยมี ร ายได้ ร วมทั้ ง สิ้ น 116,463
ล้านบาท เพิ่มสูง ขึ้นจากปี 2558 คิด เป็นร้อยละ 8.2 และมีกาไรสุทธิทั้ง สิ้น 515 ล้านบาท ซึ่ง เพิ่มสูงกว่าอัตราการ
เติบโตของ GDP ของปี 2559 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจขนาดเล็กที่มีช่วงทุนจดทะเบียน
ไม่เกิน 5 ล้านบาท สูงถึงร้อยละ 43.47 ของรายได้รวมทั้งสิ้นในปี 2559 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจประเภทซื้อมาขายไปวัสดุ
เหลือใช้เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการรับย่อยขยะรีไซเคิล นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารายได้รวมของธุรกิจในช่วงระยะเวลา 5
ปีผ่านมา (ปี 2555 ถึงปี 2559) ถึงแม้ว่าธุรกิจโดยรวมจะมีรายได้รวมลดลงในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 22.7 เนื่องจาก
ผลของราคาผลิตภัณฑ์รี ไซเคิลที่ลดลง แต่ธุรกิจที่มีช่วงทุนจดทะเบียนมากกว่า 100 ล้านบาท ยังสามารถสร้างรายได้
ค่อนข้างคงที่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2.96 หมื่นล้านบาทต่อปี

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
2555 2556 2557 2558 2559
อัตรากาไรสุทธิ (%)

0.43

0.47

0.81 -0.74

0.45

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.36

1.21

1.39

1.55

1.64

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)

0.65

0.66

0.53

0.43

0.37

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (ROA)

1.40

1.23

2.13 -1.80

0.95

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (D/E)

1.86

1.96

1.36

0.93

1.10

เมื่อ พิจ ารณาประสิท ธิภ าพในการดาเนิ นงานของธุร กิจ รี ไ ซเคิ ลจากอั ตราก าไรสุท ธิใ นปี 2559 พบว่ าธุ รกิ จ
สามารถสร้างรายได้เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2558 ขณะเดียวกันยังบริหารค่าใช้จ่ายให้ลดลงจากปีที่ผ่านมา ทาให้อัตรากาไร
สุทธิของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 0.45 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ที่เพิ่ม
สูงขึ้นเช่นกัน อยู่ที่ร้อยละ 0.95 แสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีประสิทธิภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินทรัพย์ที่ใช้ลงทุน
โดยธุรกิจมีการระดมเงินลงทุนจากการกู้ยืมและจากผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน สังเกตได้จากอัตราส่วนหนี้สินรวม
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ในปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 0.93 เท่า
นอกจากนี้ สภาพคล่องของธุรกิจมีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยมีอัตราส่วนสภาพ
คล่องปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดในปี 2559 อยู่ที่ 1.64 เท่า สอดคล้องกับอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมที่มีแนวโน้ม
ลดลงอยู่ที่ 0.37 แสดงว่าโครงสร้างธุรกิจนี้มีสินทรัพย์รวมมากกว่าหนี้สิน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากภาระหนี้สินใน
อนาคตได้
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แนวโน้มธุรกิจ
ผลจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม การเติบโตของเมือง รวมถึงจานวนประชากรที่เพิ่ม
มากขึ้นทุกปี ทาให้ เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง
และมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น แนวคิดในการนาขยะ
หรือสิ่งของที่ใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่จึงเป็นการตอบโจทย์
การแก้ไ ขปั ญ หาที่เกิดขึ้ น และยัง เปิดโอกาสให้ นัก ลงทุ น
หั น มาให้ ค วามสนใจในการแสวงหารายได้ จ ากการ
ประกอบธุรกิจ โลกสีเขียวอย่างธุรกิจรีไซเคิลกันเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่ ง มี ทั้ง กลุ่ มผู้ ประกอบการที่ ดาเนิ นธุ รกิ จ แบบครบ
วงจร เริ่มตั้ ง แต่ การรับซื้ อขยะหรื อของเก่ า การคั ดแยก
ประเภทขยะ การย่อยหรือบดขยะ ไปจนถึงการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ผู้ป ระกอบการที่ มี
เงิ น ทุ น จ านวนมาก และอี ก กลุ่ ม เป็ น ผู้ ป ระกอบการ
ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพี ย งกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ ง
ได้แก่ ธุรกิจรับซื้อของเก่า ธุรกิจย่อยหรือบดขยะเพื่อส่งต่อ
สู่โรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิล โดยใช้เครื่องจักรน้อยชิ้นและ
ใช้เงินลงทุนน้อย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs
ซึ่งมีแนวโน้มว่าผู้ประกอบการในกลุ่มนี้เริ่มให้ความสนใจ
ประกอบธุ รกิ จรี ไซเคิ ลในรู ปแบบแฟรนไชส์ (Franchisee)
โดยเฉพาะแฟรนไชส์ รั บ ซื้ อ ของเก่ า เนื่ อ งจากมี ก ารน า
นวั ต กรรมรู ป แบบใหม่ เ ข้ า มาช่ ว ยบริ ห าร จั ด การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ

ทั้ ง นี้ ธุ ร กิ จ รี ไ ซเคิ ลมี แ นวโน้ ม ขยายตั วสอดรั บกั บ
ปริ ม าณขยะที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ทุ ก ปี ซึ่ ง จากข้ อ มู ล ของกรม
ควบคุมมลพิษ ระบุว่าในปี 2560 มีปริมาณขยะประเภทแก้ว
กระดาษ พลาสติ ก เหล็ ก อะลู มิ เ นี ย ม และยาง เกิ ด ขึ้ น
ทั่ วประเทศปริ มาณ 17.42 ล้ านตั น และถู กน ามารี ไซเคิ ล
ปริ มาณ 11.87 ล้ านตัน ขยายตั วสู งขึ้นจากปี 2559 ที่ มี
ปริ มาณขยะถู กน ามารีไซเคิ ล 9.93 ล้ านตัน หรื อคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 19.54 ซึ่ งในจ านวนนี้ เป็ นการรี ไซเคิ ลขยะประเภท
พลาสติ ก สู ง ถึ ง 3.50 ล้ า นตั น คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ
29.49 ของปริ ม าณขยะที่ ถู ก น ามารี ไ ซเคิ ล ในปี 2560
เนื่ อ งจากขยะประเภทพลาสติ ก หาได้ ง่ า ยและมี ป ริ ม าณ
มากกว่าขยะประเภทอื่น อีกทั้งยังสามารถนามารีไซเคิลเป็น
เม็ดพลาสติกซึ่งมีราคาถูกกว่าเม็ดพลาสติกใหม่ จึงทาให้
ภาคอุตสาหกรรมเกิดความต้องการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล
จานวนมาก
นอก จา ก นี้ ภา ครั ฐได้ ออก มา ตร ก าร จู งใจ แ ก่
ภาคธุรกิจ โดยยกเว้นภาษีนิติบุคคลเป็นระยะเวลา 6-8 ปี
และยกเว้ น อากรขาเข้ า เครื่ อ งจั ก รที่ น ามาใช้ ใ นธุ ร กิ จ
พลาสติ ก รี ไ ซเคิ ล ดั ง นั้ น จึ ง คาดว่ า ในอนาคตจะมี
ผู้ประกอบการให้ความสนใจลงทุนประกอบธุรกิจรีไซเคิล
พลาสติกเพิ่มสูงขึ้น

บทสรุป
เมื่อพิจารณาสถิติการจัดตั้งธุรกิจรีไซเคิลย้อนหลัง 3 ปี พบว่า มีการจัดตั้งเฉลี่ยต่อปี 290 ราย และส่วนใหญ่
จดทะเบียนด้วยทุนไม่เกิน 5 ล้านบาทถึง ร้อยละ 89.67 ขณะที่ 5 เดือนแรกของปี 2561 (ม.ค.-พ.ค.61) มีจานวนธุรกิจ
ใหม่ 212 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ม.ค.-พ.ค.60) คิดเป็นร้อยละ 98.13 และเมื่อพิจารณาธุรกิจที่ ยังดาเนิน
กิจการอยู่ จานวน 3,102 ราย นั้น ทาให้ เห็นโครงสร้างของธุรกิจกลุ่มนี้ที่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบบริษัทจากัด และมี ทุน
จดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท ในส่วนของที่ตั้งสถานประกอบการจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึง
จังหวัดใหญ่ในภูมิภาคที่เป็นที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมและมีประชากรจานวนมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณขยะมูลฝอย
จานวนมากสาหรับใช้เป็นวัสดุในการแปรรูปขยะรีไซเคิล
จากปริมาณขยะในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเขตชุมชนและประชากร ประกอบกับธุรกิจรีไซเคิลเป็นธุรกิจ
ที่ใช้ต้นทุนในการดาเนินงานไม่สูงมาก เพราะขยะที่ใช้เป็นวัสดุหลักสาคัญในกระบวนการรีไซเคิลมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ในระดับ
ต่า อีกทั้งกระบวนการในการคัดแยกขยะ การบดหรือย่อยขยะ ตลอดจนการแปรรูปขยะ ไม่จาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาก
จึงทาให้นักลงทุนเล็งเห็นโอกาสในการสร้างรายได้และเข้ามาประกอบธุรกิจประเภทนี้เพิ่มสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนในการรีไซเคิลวัสดุบางประเภทอาจสร้างมลพิษและทาลาย
สภาพแวดล้อมได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ต้องการประกอบธุรกิจนี้หรือต้องการนาเข้า
วั ส ดุ ที่ จ ะน ามารี ไ ซเคิ ล จึ ง ควรศึ ก ษากฎระเบี ย บและเงื่ อ นไขที่ ภ าครั ฐ ก าหนด เช่ น
กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมนโยบายควบคุมการนาเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยบังคับ
ให้ ใ ช้ วั ต ถุ ดิ บ ภายในประเทศแทน และกระทรวงการคลั ง ได้ เ สนอแนวทางเก็ บ ภาษี
สรรพสามิตกับสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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กองข้อมูลธุรกิจ
มิถุนายน 2561

