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บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

กลุ่มธุรกิจการจัดการของเสีย 
ผู้ประกอบการ: คุณคณพร  สุขประสาน   
ที่ตั้ง: 19/9 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000      
โทรศัพท:์ 081-888-1077    
 
ความเป็นมา 

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจค้ารีไซเคิลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 โดยเริ่ม
กิจการนี้จากพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก แล้วขยายไปยังจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ปัจจุบัน ขยายกิจกรรมรวมการศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะแบบครบวงจร (ขยะรีไซเคิล, ขยะแห้งเชื้อเพลิง
ทดแทน, ขยะเปียก, ขยะชีวภาพ, ขยะอุตสาหกรรม, ขยะโรงพยาบาล และขยะสำนักงาน) รวมทั้งการเรียนรู้
การรีไซเคิลเชิงธุรกิจ (มีผู้ผ่านการอบรมจำนวนกว่า 10,588 คน) โดยเปิดอบรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 อบรมปีละ 
4 รุ่น  
 
การดำเนินกิจการ 
 (1) กระบวนการผลิต 
 เป็นโรงงานรีไซเคิลครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย มีสาขา 1,600 กว่าสาขาทั่วประเทศไทย, 
3 สาขาในประเทศลาว, 2 สาขาในมาเลเซีย, 2 สาขาในญี่ปุ่น และ 2 สาขาในประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการ
ประมูลรับซื้อรับจ้างขนขยะที่ไม่เป็นอันตรายออกจากโรงงานอุตสาหกรรมกากของเสีย วัสดุเหลือใช้ เพื่ อการ
คัดแยกรีไซเคิลหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 หรือของเสียจากโรงงานเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
การรีไซเคิล เก็บรวบรวมขยะ, คัดแยกขยะ, แปรรูปขยะ, วัตถุดิบแร่พื้นฐานคุณภาพสูง คัดแยกสิ่งปฏิกูล หรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) บดย่อยพลาสติกเก่า, อัดกระดาษ
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เป็นก้อน, ตัดเศษโลหะ และดัดแปลง ซ่อม ประกอบ ปรับปรุง เปลี่ยนสภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการใช้งานแล้วหรือเสื่อมสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่, นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่ไม่ใช้แล้วมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 (2) วัตถุดิบ 

ขยะและของเหลือใช้จากครัวเรือน, โรงงานอุตสาหกรรม, หน่วยงานต่าง ๆ  
 (3) การจ้างงาน/การสร้างงาน 

มีการจ้างานโดยเป็นคนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวนร้อยละ 90 ของพนักงานทั้งหมด 
 (4) ผลประกอบการ 
 บริษัท มีรายได้แบบเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
 พ.ศ. 2561 = 50,514,068.23 บาท 
 พ.ศ. 2562 = 98,987,203.91 บาท 
 พ.ศ. 2563 = 140,057,402.88 บาท 
 พ.ศ. 2564 = 376,932,852.44 บาท 
 
ผลความสำเร็จ 
 มาตรฐาน/งานรางวัล 
 - มาตรฐาน ISO 14001  

- รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2544 ประเภทบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวง
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2544  

- รางวัล YonokNorthen Management Awards (YNMA) ประเภทธุรกิจการค้าขนาดย่อม ด้าน
นวัตกรรมดีเด่น องค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2544 

- โรงงานมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จาก SGS United Kingdom Ltd. Yarsleys 
International Certification Services เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2544 

- รางวัล PCD AWARD จากกรมควบคุมมลพิษ ด้านการจัดการขยะชุมชน วันที่ 13 มีนาคม 2546 
- โล่ TBCSD AWARD 2003 ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2546 
- รางวัล Worldaware Business Awards 2004 จาก P&O Nedlloyd Award for Infrastructure 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ปี 2547 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2547 ณ The Royal Society, London 
ประเทศอังกฤษ 

- เป็นหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม ประจำปี 2558  
- Top Ten Finalist Awards, National Innovation Awards 2005 ประเภทรางวัลนวัตกรรมด้าน

สังคมจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสู่ BCG 

(1) ความสอดคล้องกับ BCG 
เป็นธุรกิจการจัดการนำของเสียกลับมาใช้งานใหม่ ตามลักษณะของ Circular Economy และ Green 

Economy อันเป็นการสนับสนุนการลดการใช้ทรัพยากรใหม่ 
 
(2) ความเป็นไปได้/โอกาสทางการตลาด 

 - เป็นธุรกิจที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และดำเนินงานมานานแล้ว Brand ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

และสากล 

- เป็นธุรกิจที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ (การบริหารจัดการ) ที่ขยายตัวไปจากการรับวัตถุดิบจาก

โรงงานและร้านรับซื้อของเขา ด้วยการจัดการแบบรีไซเคิลไปได้ในหลายรูปแบบทั้งที่การเชื่อมโยงกับกลุ่ม

องค์กรชุมชน เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล และสถานที่ราชการ ฯลฯ หรือการการสร้างแบรนด์ใหม่จาก

การใช้ประโยชน์จากของเก่าให้นำมากลับสู่การใช้ใหม่ 

............................ 

มิถุนายน 2565 

 


