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Wongpanit International Co.,Ltd
Community-Based Business Organization for Sustainable environment protection

องคก์รธุรกิจ ประชาสงัคม เพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื

งานรีไซเคิลเร่ิมต้นปี 2517 ต านาน 48 ปี บนพืน้ท่ี 12 ไร่ กับมูลค่าการลงทุนในปัจจุบัน
ทั้งส้ินกว่า 500 ล้านบาท และการขยายกว่า 2,300 สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พนักงานรวมทั้งส้ินกว่า 14,000 คน กับการเก็บรวบรวมเข้ามาอย่างเป็นระบบ 1.5 ล้านตัน/ปี

The recycle work was started in 1974. The company with over 48-year-legend on 
environmental protection now located on a premise of 12 rai (19,200 sq.m.) and has 
been expanding its network to over 2,300 branches all over the country and abroad, 

with over 14,000 employees  with systematic collection of 1.5 million tons/year.



คนอืน่ ๆ มองว่า เป็นขยะ
ดร.สมไทย วงษเ์จริญ มองว่ามันไม่ใช่ขยะ

มันเป็นโอกาสสร้างธุรกจิทีย่ิง่ใหญ่มาก

While others see waste, 
Dr. Somthai sees a huge business opportunity

มันเป็นของทีใ่ช้ประโยชนไ์ด้ทัง้สิน้



ธุรกจิ ท าเหมอืงแร่ในเมอืง

Urban mining business with recycling

วิธีขุดเหมืองแร่ในเมืองจากกองขยะ

ดร.สมไทย  วงษเ์จริญ

ความทุม่เทท างานอยา่งหนัก 

เพือ่ค้นหาวธีิขุดเหมอืงแร่จากกองขยะ



ดร.สมไทย วงษเ์จริญ



ดร.สมไทย วงษเ์จริญ



1. ท าการศึกษาเกบ็ข้อมูลปริมาณผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์
ประเภท ชนิด ตา่ง ๆ พฤตกิรรมการบริโภค องคป์ระกอบ
สัดส่วนของขยะ จากทุก ๆ ดา้นเข้ามาวเิคราะห ์สังเคราะห์

1. Survey on waste volume, 
packaging types, consumption 
behaviors and waste compositions



2.  เพือ่จดัท าแผนการเกบ็รวบรวมขยะชนิดตา่ง ๆ เข้ามา
บริหารจัดการอยา่งเป็นระบบ และมกีารวางกลยุทธ ก าหนด
แผนธุรกจิ แผนการตลาด 

2. Plan a systematic collection, 
marketing strategies and 
business plan



Divided into: North America (

Middle Eastern State/Independence State

Year 2017    348 million tons 
Year 2018    359 million tons















ศึกษาราคาซ้ือ-ขายขยะโลก

Global's recyclables prices study









Important source of scrap: Scavengers (salengs)
ความสามารถในการเกบ็รวบรวมเศษเหลก็และโลหะที่ค่าสูง

โดยรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง

Motorcycle sidecar



Sedan
การเกบ็รวบรวมรถเก๋ง



pick up truck
การเกบ็รวบรวมรถป๊ิกอพั





Transportation from branches 
ผลิตภณัฑ ์PET อดักอ้น



เครื่อง Trommel



การจดัการโลหะ กระป๋องอลูมิเนียม (UBC management)

ผลิตภณัฑโ์ลหะ กระป๋องอลูมิเนียม 
(aluminum can baling)



การเกบ็รวบรวมเขา้สต๊อกอยา่งเป็นระบบ Systematic materials collection



Systematic materials collection
การเก็บรวบรวมเขา้สตอ๊กอยา่งเป็นระบบ



Systematic materials collection
การเก็บรวบรวมเขา้สตอ๊กอยา่งเป็นระบบ



Fully loaded trailer 
การขนส่งโดนรถเทรนเลอร์



Fully loaded trailer 
การขนส่งโดนรถเทรลเลอร์



Fully loaded trailer การขนส่งโดนรถเทรลเลอร์



Collecting PET Plastic Water Bottles 
➢ Wongpanit 2,200 Branches

Safety stock Plastic Bottle
Monthly stock: 5, 000 tons/month

WDC 1   – Wongpanit Distribution Center
WPN - Wongpanit International Co.,ltd. (Head office)



Wongpanit Recycling Station Suvarnabhumi Airport Branch

旺龐年資源回收工廠 Suvarnabhumi機場分行

สถานีรีไซเคลิวงษพ์าณิชย ์สาขาสนามบนิสุวรรณภมูิ



Branch No.801

Baltimore,Maryland,USA April17,2011

ตัวอย่างสาขาเครือข่าย
ในสหรัฐอเมริกา





ชนิดของขยะ

(Waste)

ตน้ทนุการเดินทาง
ที่สะดวกของวตัถดุิบ
ตน้ทาง – ปลายทาง

(Logistic 
cost per Unit)

อ านาจ
ทางเศรษฐศาสตร์
ความตอ้งการ
แบบหิวกระหาย

(A dramatic surge 
in demand for 

waste)

เศรษฐกจิหมุนเวยีน กบัการพฒันาทีย่ัง่ยืน คือโอกาสทางธุรกจิขยะของวงษ์พาณชิย์
Circular Economy – Wongpanit’s Business Opportunity



เศรษฐกิจหมุนเวียน  เล้ียวขวา
Circular economy – clockwise

หยุดการท าร้ายทรัพยากรใต้เปลือกโลก
ใช้ทรัพยากรหมุนเวยีน

สร้างเศรษฐกจิหมุนเวยีนให้กบัโลก

เกดิพายุอุทกภยัทางการเงนิ
ที่หมุนเวยีน ส่ันสะเทือนไปทั้งโลก
สร้างเศรษฐกจิหมุนเวยีนเพ่ือการพฒันาที่ยัง่ยืน
CE shakes the globe with the flood of incomes.
Circular Economy is a sustainable development.

the planet
Stop harming

recycling 
creates CE



ถ้าเราท าลายขยะ ขยะกจ็ะท าลายเรา



ถ้าเราช่วยไม่ใหเ้ขาเป็นขยะ 
เขากจ็ะมาช่วยเราสร้างอาชพี สร้างสิ่งแวดล้อม 

คืนแผ่นดนิทีส่ะอาดปราศจากมลพษิไว้เป็นมรดกใหลู้กหลานของเรา




