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ฐานเศรษฐกิจ (17 ส.ค.2019)

“ใช้เยอะ ท้ิงเยอะ” ภัยคุกคามบนเส้นทางสู่ความยั่งยืน

กรุงเทพฯ พบ

ขยะในคูคลองสะสม 
5 ปี 387,261 ตัน
ไทยโพสต์ (21 ธ.ค.2019)

ขยะล้นเมือง
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (2 พ.ค. 2018)

ไฟไหม้บ่อขยะ
ผู้จัดการออนไลน์ (31 ม.ค. 2020)ข่าวสดออนไลน์ (16 มี.ค. 2014)



สถานการณ์
และแนวโน้มตลาดรไีซเคิล
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ตลาดรไีซเคิลในไทยส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ประกอบการรายย่อยและกระจกุตัวอยู่ในธุรกิจขายส่ง

สัดส่วน
ผู้ประกอบการใน

ธุรกิจรไีซเคิล (%)

กลาง 2%
ใหญ่ 1%

97%
ธุรกิจขนาดเล็ก

17.0%

45.6%

2.8%

74.3%

50.0%

86.1%

เล็ก

กลาง

ใหญ่

ขายส่งเศษวสัดุฯ น าวสัดุกลับมาใช้ใหม่ เก็บรวบรวม

ท่ีมา: ฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจรบัซ้ือและขายของเก่าท่ีมีขนาดเล็ก

รายได้ตลาดรไีซเคิลของไทย

รูปแบบธุรกิจรไีซเคิล
แบ่งตามขนาด

1.35 1.39

1.08
1.19

1.38

1.63
1.70

19%

18% 18%

21%

31%

35%
35%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019f

รายได้รวม (แสนล้านบาท)
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1.35 1.39

1.08
1.19

1.38

1.63
1.70

1.79
1.89

2.00
2.11

2.24

19% 18% 18%
21%

31%
35% 35%

38%
40%

44%
47%

51%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F

รายได้รวม (แสนล้านบาท)

อตัราการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ (%)

ที่มา: ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ F-ประมาณการ

Key Driver?

คาดตลาดรไีซเคิลเติบโตต่อเน่ือง... รายได้แตะ 2.24 แสนล้านบาทใน 5 ปี มีขนาด 1.2% ของ GDP
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Key Driver ท่ีช่วยผลักดันธรุกิจรไีซเคิลในไทย

1.03 1.04 1.04

1.08
1.05

1.15

1.11
1.13 1.14 1.13

1.15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ปรมิาณขยะ (ล้านตัน)

อัตราการเกิดขยะมูลฝอย (กิโลกรมั/คน/วนั)

23.93
ล้านตัน

27.93
ล้านตัน

จงัหวดัท่ีมขียะมากสุด 5 อนัดับแรก:
กรุงเทพฯ (17.3%) 

ชลบุรี (3.4%) 

นครราชสีมา (3.2%) 

สมุทรปราการ (3.2%) 

ขอนแก่น (2.4%)

ปรมิาณขยะเพ่ิมข้ึนราว 4 ล้านตันใน 10 ปี

โดยคนไทยท้ิงขยะมากข้ึนเฉล่ีย 1.15 กก./คน/วนั

อัตราการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์มีแนวโน้มดีข้ึน 

แต่ขยะท่ีไม่ได้ถูกจัดการอย่างถูกต้องยังมีมากถึง 26% (7.32 ล้านตัน)

และขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ ถูกก าจัดอย่างไม่คุ้มค่า

24%

39%

62%

26%

14%

35%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% ขยะท่ีถูกก าจดัอย่างถูกต้อง 

% ขยะท่ีถูกจดัการอย่างไม่ถูกต้อง 

% ขยะท่ีถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ ขยะท่ีสามารถน ากลับมา
รไีซเคิล “ปน”อยู่

ปราศจากการคัดแยก

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

1
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รฐับาลไทยเรง่ขับเคล่ือนโมเดลเศรษฐกิจใหม่หรอื BCG Economy อย่างจรงิจัง ในขณะท่ีต่างประเทศหนุนใช้วสัดุรไีซเคิล
ในการผลิตซ่ึงช่วยสรา้งดีมานด์ให้กับขยะรไีซเคิลเพ่ิมข้ึน

ท่ีมา: สวอช, Ellen MacArthur Foundation และอื่นๆ รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

15% 25% 25% 50% 50%

เป้าหมายสัดส่วนการใช้วสัดุ
รไีซเคิลขั้นต่าของบรษัิท
ข้ามชาติรายใหญ่

Supporting the UK 

Plastics Pact target of 

30% average recycled 

content across all plastic 

packaging(Scotland) 

Tax on plastic packaging 

that contains less than 

30% recycled content, 

which will be introduced in 

2022

(UK) 

(Portugal) 

A reduced levy/zero levy 

for the plastic bags over 50 

microns that incorporate at 

least 70% of recycled 

plastic content

(Australia)

National target of 30% 

average recycled content 

across all packaging by 2025

Cross-Cutting technology – Digital technology

ใช้ผลิตภัณฑ์เต็มวงจรชีวติ (Reuse, Refurbish, Sharing)

หมุนเวยีนน ากลับมาใช้ใหม่(Recycle, Upcycle)

การท าให้ของเสียเป็นศนูย์ (Zero-Waste)

การสรา้งมูลค่า

อาหารเสรมิ
สุขภาพ

เทคโนโลยี
ชีวภาพ

ผลผลิตเพ่ิม

เกษตรแม่นย า

สารมูลค่าสูง

Bioprocess

เอทานอล 
ไบโอดีเซล

เทคโนโลยี เคมี
และชีวภาพ

การแพทย์แม่นย า

การตรวจ
พันธุกรรม

ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

การศึกษาสารออก
ฤทธ์ิในสมุนไพร

แหล่งท่องเท่ียว
คุณภาพสูง

เทคโนโลยี
การอนุรกัษ์

ตลาดท่องเท่ียว
ท่ีเน้นปรมิาณ

Iot/big data

เกษตรและอาหาร พลังงานและวสัดุ สุขภาพและการแพทย์ การท่องเท่ียวและบรกิาร

2
Key Driver ท่ีช่วยผลักดันธรุกิจรไีซเคิลในไทย
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นักลงทุนสถาบันหนุนการลงทุนในกิจการท่ีใส่ใจส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
โดย “การบรหิารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ” เป็นมิติหน่ึงในการประเมิน ESG ซ่ึงมีส่วนท าให้ธุรกิจรไีซเคิลมีความน่าสนใจมากย่ิงข้ึน

มูลค่าการลงทุนตามแนวทาง Sustainable Investment ในแต่ละภูมิภาค
เติบโตอย่างชัดเจนในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา

$8.7T
$12.0T

$1.1T
$1.7T

$12.0T

$14.1T

$0.5T

$0.7T

$0.5T

$2.2T

Total
$22.8T

$30.7T

2016

2018

(US) 

(Canada) 

(Europe) 

(Japan) 

(Australia, New Zealand)

ท่ีมา: ข้อมูลจาก 2018 Global Sustainable Investment Alliance ประมวลผลโดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: T - Trillion

3
Key Driver ท่ีช่วยผลักดันธรุกิจรไีซเคิลในไทย
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ตลาดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการขยะเติบโตอย่างรวดเรว็ ซ่ึงเข้ามาช่วยลดต้นทุนการจัดการขยะและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ 

ที่มา: Mordor Intelligence และ Navigant Research วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

330.6
(2018) 57.6

(2016)

530.0
(2025f)

223.0
(2025f)

CAGR 

16.2%

CAGR 

6%

มูลค่าตลาดจัดการขยะท่ัวไป
(Global Waste Management)

มูลค่าตลาดจัดเก็บขยะอจัฉรยิะ
(Smart Waste Collection)

หมายเหต:ุ ขนาดวงกลม หมายถึง มูลค่าตลาด (หน่วย: พันล้านดอลลารฯ์)

4

Key Driver ท่ีช่วยผลักดันธรุกิจรไีซเคิลในไทย
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ท่ีมา: รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

หมายเหตุ: /1 ประมวลจากฐานข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไตรมาส 3/2019 มีจ านวนรวมกันมากกวา่ 114,000 คน

/2 ประมวลจากคลังข้อมูลธรุกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครอบคลุมกิจการท่ีเก็บรวมรวมขยะ รา้นรบัซื้อของเก่า รา้นขายส่งวสัดุรไีซเคิล และโรงคัดแยกขยะ 

/3 ประกอบด้วย กทม. เมืองพัทยา และเทศบาลต าบล ซึ่งอาจด าเนินการเองหรอืวา่จ้างผู้ประกอบการเอกชนให้ด าเนินการเก็บรวบรวมขยะแทน แต่มี 2,857 แห่งท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีต้องด าเนนิการเอง

คนค้นขยะ ซาเล้ง และผู้รบัซื้อรายย่อย รบับทหนักในการตระเวนหาและคัดแยกขยะจากแหล่งขยะต้นทาง ผ่านหลายทอดกวา่ขยะจะไปถึงปลายทาง

การน าเทคโนโลยมีาใช้จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการขยะ

จดัการ
ระหวา่งทาง

จดัการท่ี
ปลายทาง

จดัการท่ี
แหล่งก าเนิด

ขยะท่ัวไป/
ขยะท่ีไม่ถูกคัดแยก

ขยะเปียก/
เศษอาหาร

ขยะรไีซเคิล

ขาย

เก็บรวบรวม

ขยะท่ีไม่ได้
คัดแยก

ขยะรไีซเคิล

ท าปุ๋ยไวใ้ช้เอง

ขาย

ขาย

ผลิตวตัถุดิบรไีซเคิล

โรงหมักปุ๋ย

สถานท่ีฝังกลบ

เตาเผาขยะ

โรงงานรไีซเคิล

โรงงานท่ีใช้วตัถุดิบ
รไีซเคิลผลิตสินค้า
หรอืบรรจุภัณฑ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ซาเล้ง/1

คนคุ้ยขยะ/เก็บของ
เหลือจากถังขยะ/1 สถานท่ีก าจัดขยะ/

สถานีขนถ่าย

รา้นรบัซ้ือของเก่า 
/โรงคัดแยก

(>3,000 แห่ง)/2

(2,789 แห่ง)

(4,921 แห่ง)/3

(21.6 ล้านครวัเรอืน)

(>1.5 หมื่นแห่ง)

(>1.0 หมื่นแห่ง)

(>9 พันแห่ง)

ศูนย์การค้าและรา้นค้าปลีก

อาคารส านักงาน/สถานประกอบการ/
โรงงานอุตสาหกรรม

โรงแรมและท่ีพัก

ครวัเรอืน

ภัตตาคาร/
รา้นอาหาร
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การให้บรกิารผ่าน Website/Application

Digital Platform รไีซเคิลขยะ.....คืออะไร?

ผู้ท่ีมีขยะ
Digital 

Platform 
รไีซเคิลขยะ

ผู้รบัซื้อ
รบัขนขยะ

โรงงาน
รไีซเคิล

ช่องทางการซื้อขาย
หรอืก าจัดขยะ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร เช่น 
ราคา ปรมิาณขยะท่ีถูก
น าไปรไีซเคิล แต้มสะสม

สรา้งเครอืข่าย
ผู้ท่ีมีขยะและผู้รบัซ้ือขยะ

บรกิารช าระเงนิออนไลน์ 
(ในบางแพลตฟอรม์)
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ตัวอย่าง Digital Platform รไีซเคิลขยะในต่างประเทศ

Recycle 
Track 
System

เข้ามา Disrupt ตลาดจดัการขยะในสหรฐัฯ
มูลค่ากวา่ 7.4 หม่ืนล้านดอลลารฯ์

เข้ามา Disrupt 
ตลาดจดัการขยะ
ในอนิเดียมูลค่า
กวา่ 1.34 หม่ืนล้าน
ดอลลารฯ์

น า Digital 
Platform เข้ามา
เสรมิธรุกิจจดัการ
ขยะของตนเอง

ท่ีมา: รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: ภาพจากเวบ็ไซต์ Rubicon Global, Recycle Track System, Recykal และ Remondis
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2 ระบบท่ีน่าสนใจ:

 ระบบประมูลขยะออนไลน์ 
(Online Bidding Process) 
ซึ่งช่วยท าให้ต้นทุนการก าจัดขยะถูกลง

 ระบบ Tracking System ด้วย GPS 
เพ่ือ Route Management และ Fleet Management 
ส าหรบัเครอืข่ายผู้ให้บรกิารรบัขนขยะ  ซึ่งท าให้ต้นทุนการ
เก็บขนลดลง

แพลตฟอรม์ออนไลน์เรยีกเก็บขยะรไีซเคิลแบบ On-demand ท่ีได้รบัการขนานนามวา่เป็น “Uber for Trash”
จับกลุ่มเป้าหมายต้ังแต่ต้นน้า-กลางน้า-ปลายน้า 
ให้บรกิารข้อมูลขยะแบบ Real-time แก่ลูกค้าและข้อมูลเชิงลึกในรูปของ Waste Audit และ Sustainability Report

ต้นนา้ ปลายนา้

เทศบาลเมือง ภาคเอกชน
ท่ีต้องการก าจดัขยะ 
เช่น รา้นค้าปลีก บรษัิทก่อสรา้ง 
โรงพยาบาล สถานศึกษา ฯลฯ

เครอืข่ายผู้ให้บรกิารขนขยะ 
(>5,000 ราย)

โรงงานรไีซเคิล

กลางนา้

รบัและขน
ขยะรไีซเคิล

รบัและขน
ขยะรไีซเคิล

ระบบ 
Online Bidding

ระบบ 
Tracking System 

โดยใช้ GPS

แอปพลิเคชัน
แอปพลิเคชัน

RUBICONPRO
ส าหรบับรหิารเส้นทาง
และจัดการขนส่ง

น าขยะรไีซเคิลมาเข้าสู่
กระบวนการรไีซเคิล
เพ่ือผลิตสินค้า

สินค้าส าเรจ็รูปท่ีผลิตจากวสัดุ
รไีซเคิล สามารถน ามาขาย
ออนไลน์ผ่าน Recyclables 
Auctions ใน App

รายงานวเิคราะห์แบบ
เรยีลไทม์จากฐานข้อมูล 
Big Data

คัดแยก
ขยะรไีซเคิล

รายงานความย่ังยืน 
(Sustainability 
Reporting) 

แจ้งนัดหมาย

จองคิว 
แจ้งความประสงค์

เข้ารว่มประมูลงาน 
และย่ืนข้อเสนอราคา

แจ้งผลประมูล

ท่ีมา: รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: ภาพจาก rubiconglobal.com

Rubicon Global - Unicorn รายแรกในธุรกิจการจดัการขยะของสหรฐัฯ
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สะดวกและรวดเรว็

การแลกเปล่ียนข้อมูล

เพ่ิมช่องในการน าขยะ
รไีซเคิลกลับสู่วงจรรไีซเคิล

เครอืข่าย
(Network Effect)

ประหยัดค่าใช้จ่าย
เดินทางและเก็บขน

ลดความถ่ีและระยะเวลา
ในการเก็บขนขยะ

เก็บขยะรไีซเคิลได้มากข้ึน

การบรหิารเส้นทางและ
วางแผนการเก็บขนขยะ

(Route Planning & Management)

รูแ้หล่งท่ีไป / แหล่งท่ีมา 
ของขยะรไีซเคิล

ประเภทและปรมิาณ
ขยะรไีซเคิลแต่ละประเภท

ข้อมูลด้านความย่ังยืน
จากการจัดการขยะ

ฐานข้อมูลขยะ
แบบ Real-Time และ Big Data

Digital Platform รไีซเคิลขยะ เพ่ิมประสิทธิภาพของการรไีซเคิลขยะได้อย่างไร

ผู้ท่ีมีขยะ ซาเล้ง รา้นรบัซ้ือของเก่า ผู้รบัขนขยะ โรงงานรไีซเคิล ภาครฐั



Section

1

Section

2

ตัวอย่าง
Digital Platform 

รไีซเคิลขยะในไทย

Section

3

ถอดประสบการณ์
Digital Platform
รไีซเคิลขยะในต่างประเทศ

สถานการณ์
และแนวโน้มตลาดรไีซเคิล
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Digital Platform รไีซเคิลขยะในไทย…..เริม่มีผู้ให้บรกิารหลายรายแล้ว

Web Application ส าหรบัการเรยีก
รถรบัขยะรไีซเคิล ผ่านการนัดหมาย
วนั เวลาและสถานท่ีก าหนดล่วงหน้า 
โดยท าหน้าท่ีเป็นเพียงตัวกลางในการ
เชื่อมระหวา่งผู้ต้องการขายขยะและผู้
ต้องการซ้ือขยะ

ส าหรบัการเรยีกรถรบัขยะ
และของเหลือใช้ภายในบ้าน 
โดยสามารถตรวจสอบ
ปรมิาณขยะและมูลค่าท่ีได้รบั 
พรอ้มเงนิโอนเขา้บัญชี

ปัจจุบันให้บรกิารเฉพาะในกรุงเทพฯ 
โดยใช้ระบบฝากขยะรไีซเคิลท่ีจุด 
Drop Point ตามวนัเวลาท่ีก าหนด
และรบัแต้มสะสมเพ่ือใช้แลกรางวลัซ่ึง
ดูได้ผ่าน Web Application

เฉพาะลูกบ้านของ 
Areeya Property โดยจะ
มีการแจ้งมูลค่าขยะรไีซเคิล
ผ่านแอปพลิเคชัน และน า
เงนิสะสมเข้าบัญชีลูกบ้าน

ไม่ใช่ Digital Platform 
แต่ Concept น่าสนใจ 
“ขยะรไีซเคิลลุ้นโชค”
ปัจจุบันรบัเฉพาะขวด
พลาสติกและกระป๋อง
อลูมิเนียม
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LET’S 

ที่มา: รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

เป็นแพลตฟอรม์ท่ีท าให้ผู้ท่ีต้องการขายและผู้ท่ีต้องการรบัซ้ือขยะรไีซเคิลมาเจอกัน
พัฒนาสู่การเป็น Data House ให้กับองค์กรท่ีสนใจการจัดการขยะอย่างเปน็ระบบ
และใช้ข้อมูลส าหรบัการวางแผน

ต้นนา้ ปลายนา้

บา้นพัก/ท่ีอยู่อาศัย 
รา้นอาหาร/รา้นค้า
คอนโดมิเนียม/
อพารต์เมนต์

ซาเล้ง/
รา้นรบัซื้อของเก่า

รา้นรบัซื้อของเก่า/
โรงงานรไีซเคิล

กลางนา้

รบัและขน
ขยะรไีซเคิล

ขายขยะ
รไีซเคิล

น าขยะรไีซเคิลมาเข้าสู่
กระบวนการรไีซเคิล
เพ่ือผลิตสินค้า

ของตลาดรไีซเคิล 
แยกตามพ้ืนท่ี 
ประเภทขยะ และ
วเิคราะห์ข้อมูลแบบ
เรยีลไทม์

คัดแยก
ขยะรไีซเคิล

จองคิว แจ้งปรมิาณ 
ชนิดขยะ และรูปถ่าย

บรกิารข้อมูล

Web App     LINE ID.       Phone

ชั่งน้าหนัก 
จ่ายเงิน

องค์กรท่ี
ต้องการใช้ข้อมูล

แจ้งนัดหมายภายใน 
24 ชม. และราคา
โดยประมาณ

พิจารณา
และติดต่อ ข้อมูลการรบัซื้อ

GEPP.....ตัวอย่างน่าสนใจ แม้เริม่ต้นได้ไม่นาน แต่มีพัฒนาการผ่านความรว่มมือกับเอกชนและรฐั

จดุขาย
Data

Analytics
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GEPP เป็นประโยชน์ในแงมุ่มไหนบ้าง?

ที่มา: ขอ้มูลจาก GEPP วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ปิดช่องวา่ง
ของการจดัการขยะ

รไีซเคิลท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ

ซาเล้งหรอืผู้รบัซ้ือขยะ

บรษัิทท่ีปฏิบัติ
ตามกรอบ ESG / 
ผู้ผลิตสินค้า

ผู้ท่ีต้องการขายขยะ

สะดวกมากขึ้น

แต่ยังไม่เป็นบรกิาร

แบบ On-demand

มีรายได้เสรมิ

จากการขายขยะ 

เข้าถึงบรกิาร/

เข้าถึงกลุ่มลูกค้า

มากขึ้น

โดยมีแพลตฟอรม์

เป็นตัวเชื่อม 

มีรายได้จากการรบั

ซ้ือและน าขยะ

ไปขายต่อ

มีข้อมูลขยะในเชิง
พ้ืนท่ี และชนิดขยะ 
รวมถึงข้อมูล
ส าหรบัประเมิน
ความย่ังยืนด้าน
ส่ิงแวดล้อม

สรา้ง
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ด้วยการจดัเก็บขยะ
รไีซเคิลได้เพ่ิมขึ้น

ขยะท่ีถูกส่ง
ไปรไีซเคิล (สะสม)

> 80 ตัน
ขยะท่ีถูกส่ง
ไปรไีซเคิล

20 ตัน

แก้ว 54%

พลาสติก 20%

กระดาษ 19%

เหล็ก 3%

อลูมิเนียม 3%

> 4
เท่าตัว

ปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจกท่ีลดได้

14,595 
kgCO2(e)

มีนาคม 2019 พฤศจิกายน 2019
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Use Cases ท่ีเกิดขึน้จรงิได้ผลแค่ไหน?

ที่มา: รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

“โค้กขอคืน x Central Group
Journey to Zero”

โครงการพัฒนาระบบการจดัเก็บขยะใน
พ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ขยะรไีซเคิลกวา่ 
5,036 กิโลกรมั

วสัดุแก้ว 1.9%

กระป๋องอลูมิเนียม 5.4%

45.3% กระดาษ/กล่องเครื่องด่ืม47.4% พลาสติก

แขวงศรวีชิัย

เชียงใหม่

ช่วง 6 เดือนในปี 2019
ช่วยลดปรมิาณขยะรวมกันราว 6 ตัน

แขวงกาวลิะ

แขวงเม็งราย

แขวงนครพิงค์

(ก.ค. – ก.ย. 2019)
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ดิจทัิลแพลตฟอรม์จดัการขยะรไีซเคิล…กับโอกาสของผู้ประกอบการ

ตัวอย่างโอกาสทางธุรกิจ

ภาคครวัเรอืน  คัดแยกและขายวสัดุรไีซเคิล เพ่ือสรา้งรายได้เสรมิ และลดต้นทุนก าจัดขยะ

ภาคธุรกิจโดยรวม

(ท้ังภาคบรกิารและการผลิต)
 คัดแยกและขายวสัดุรไีซเคิล เพ่ือสรา้งรายได้เสรมิ และลดต้นทุนก าจัดขยะ

ผู้ประกอบท่ีเน้นปฏิบัติตาม

กรอบ ESG ในมิติส่ิงแวดล้อม
 การท า Waste Auditing เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบรายงานความย่ังยืน (ESG Report)

ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบรโิภค
 การออกแบบ Intelligent Labeling System ให้กับบรรจุภัณฑ์ ให้สะดวกต่อการรไีซเคิล

 การท าตลาดแบบ Target Marketing ระดับพ้ืนท่ี

SMEs รไีซเคิลขยะ  ข้อตกลงความรว่มมือกับแหล่งวสัดุรไีซเคิลต้นทาง เพ่ือป้อนวสัดุรไีซเคิลเขา้โรงงาน

ผู้รบัซื้อวสัดุรไีซเคิลรายย่อย-

ขนาดกลาง
 เข้ารว่มเครอืข่าย โดยมีโอกาสสรา้งรายได้เพ่ิมขึ้น และลดต้นทุนโลจิสติกส์

หน่วยงานรฐั เช่น อปท.
 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะในท้องถ่ิน เช่น การให้ความรูก้ารคัดแยกขยะ การ

วางแผนการเก็บขนขยะ

ที่มา: รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

Recycle Platform
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พชรพจน์ นันทรามาศ

ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์

พิมฉัตร เอกฉันท์

Q&A
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This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial 
instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not 
guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be 
regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no 
representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting 
advice in relation to entering into any transaction and does not have regard to the particular 
needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own 
financial advisors regarding the appropriateness of investing in any investment strategies 
discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been 
produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation 
as to its accuracy or completeness. 

Disclosures 




