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2.     ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
 โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 มีรำยละเอียดดังนี ้

      หน่วย: พันบำท 

สำยผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ 
ด ำเนนิ 
กำรโดย 

% กำรถอืหุ้นของ
บริษัทฯ 

ปี 2563 
รำยได ้

% ปี 2562 
รำยได ้

% ปี 2561 
รำยได ้

% 

รำยได้ค่ำบรกิำรจำกธุรกิจบ ำบัด 
และก ำจัดกำกอุตสำหกรรม  

GENCO - 206,453 71.7 258,682 86.8 266,721 54.2 

รำยได้จำกกำรขำยในธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย ์

GENCO 
AP 

- 
99.99 

6,932 
29,735 

2.4 
10.3 

13,453 
10,570 

4.5 
3.6 

19,024 
17,008 

3.9 
3.4 

รำยได้อื่นๆ GENCO 
AP 

IWMA 
GR 
GC 

- 
99.99 
99.99 
99.99 
99.99 

26,156 
15,260 
1,964 
1,340 
12 

9.1 
5.3 
0.7 
0.5 
0.0 

4,584 
8,479 
2,184 
30 
52 

1.5 
2.9 
0.7 
0.0 
0.0 

142.698 
43.581 
3.781 
12 
21 

29.0 
8.8 
0.7 
0.0 
0.0 

รวม   287,852 100.0 298,034 100.0 492,846 100.0 

หมำยเหตุ  GENCO  หมำยถึง  บริษัท บริหำรและพัฒนำเพือ่กำรอนรุักษ์สิ่งแวดลอ้ม จ ำกัด (มหำชน) 
 AP   หมำยถึง  บริษัท เอเซียพัฒนำ แลนด ์จ ำกดั    
 IWMA  หมำยถึง  บริษัท อนิดัสเทรยีล เวสต์เมเนจเมนท ์(เอเซีย) จ ำกัด  
 GR หมำยถึง  บริษัท เจนโก้ รนีิวเอเบิล จ ำกดั 
 GC หมำยถึง  บริษัท เจนโก ้พลังงำนสะอำด จ ำกัด 
 

2.1 ธุรกิจการบ าบัดและก าจัดของเสยีจากอุตสาหกรรม 
         ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นกำรให้บริกำรบ ำบัดและก ำจัดของเสียจำกอุตสำหกรรมทั้งที่เป็นอันตรำยและไม่เป็น
อันตรำย ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรจัดเก็บ รวบรวม และขนส่งกำกของเสียเพื่อน ำไปบ ำบัดหรือก ำจัด บริษัทฯ มีศูนย์บริกำร
ก ำจัดกำกอุตสำหกรรม ได้แก่  ศูนย์บริกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรมแสมด ำ /ศูนย์วิจัยและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จังหวัดรำชบุรี (“ศูนย์แสมด ำ”) และศูนย์บริกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรมมำบตำพุด (“ศูนยม์ำบตำพุด”) 
 2.1.1 ลักษณะการให้บริการ 
 (1) ห้องปฎิบัติการวิเคราะห ์(Laboratory Analysis)  
  บริษัทฯ ได้ให้บริกำรตรวจวิเครำะห์คุณสมบัติของเสียโดยเก็บจำกตัวอย่ำงของเสียจำกโรงงำนลูกค้ำมำ
ท ำกำรตรวจวิเครำะห์ในห้องปฎิบัติกำรวิเครำะห์ เพื่อหำคุณสมบัติและวิธีกำรบ ำบัดและก ำจัดมลพิษที่มีอยู่ทั้งที่เป็นอันตรำย
หรือไม่เป็นอันตรำยโดยวิเครำะห์ทั้งกำยภำพและเคมี รวมทั้งควบคุมกำรปฎิบัติงำนของหน่วยปฎิบัติกำรของศูนย์บ ำบัดและ
ก ำจัดกำกของบริษัทฯ เพื่อจัดกำรบ ำบัดและก ำจัดอย่ำงถูกต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
ของชุมชน ทั้งนี้ห้องปฎิบัติกำรวิเครำะห์ของบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงำนอุตสำหกรรมอย่ำงถูกต้องและได้มำตรฐำน 
 (2) ระบบบ าบัดน ้าเสีย (Wastewater Treatment System) เป็นกำรบ ำบัดน ้ำเสียหรือกำกตะกอน
ที่เป็นของเหลวที่เกิดจำกโรงงำนชุบโลหะ โรงงำนฟอกย้อม และโรงงำนอุตสำหกรรมอื่นๆ  โดยน ำเอำน ้ำเสียผ่ำน
กระบวนกำรบ ำบัดด้วยวิธีเคมี-ฟิสิกส์และชีวภำพ จนกว่ำจะได้เกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กรมโรงงำนอุตสำหกรรมก ำหนดไว้  
ส่วนกำกตะกอนที่เกิดจำกกำรบ ำบัดจะถูกน ำไปปรับเสถียรและฝังกลบ 
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 (3) ระบบปรับเสถียร (Stabilization System) เป็นกำรท ำลำยฤทธิ์กำกของเสียที่เป็นพิษ แล้วเปลี่ยน
ให้สำรที่ผ่ำนกำรท ำลำยพิษแล้วกลำยสภำพเป็นของแข็ง วัตถุประสงค์คือท ำให้เกิดกำรยึดเกำะทำงเคมีของสำรพิษที่เป็น
องค์ประกอบอยู่ในกำกของเสีย เพื่อยับยั้งกำรแพร่กระจำยไปสู่สิ่งแวดล้อม และยังเป็นกำรเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทำงฟิสิกส์
ของเสียเพื่อท ำให้ง่ำยต่อกำรจัดเก็บและฝังกลบ  โดยของเสียทีผ่่ำนกระบวนกำรปรับเสถียรแล้วจะถูกน ำไปฝังกลบต่อไป  
 (4) ระบบฝังกลบ (Landfill System) ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำรเปิดด ำเนินกำรทั้งหลุมฝังกลบกำกของ
เสียไม่อันตรำย (Sanitary Landfill)  และหลุมฝังกลบกำกของเสียอันตรำย (Secured Landfill) ซึ่งกำกของเสียจะผ่ำน
กระบวนกำรปรับเสถียรและท ำให้เป็นของแข็งก่อนน ำไปฝังกลบ ส ำหรับกำรก่อสร้ำงหลุมฝังกลบกำกของเสียอันตรำย 
บริษัทฯได้น ำเทคโนโลยีและกำรออกแบบให้เป็นหลุมฝังกลบอย่ำงปลอดภัยซึ่งสำมำรถป้องกันมิให้น ้ำและกำกของเสียที่อยู่
ในหลุมสำมำรถซึมออกไปสู่ภำยนอกได้ หลุมฝังกลบอย่ำงปลอดภัยนี้จะแตกต่ำงกับหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยทั่วไป พ้ืนของ
หลุมฝังกลบอย่ำงปลอดภัยจะถูกบดอัดด้วยดินเหนียวจนกระทั่งมีอัตรำกำรซึมผ่ำนของน ้ำเท่ำกับ 1x10-7 ซม.ต่อวินำที และ
ปูด้วยวัสดุกันซึมประเภทต่ำงๆ ถึงแปดช้ัน  ก่อนท่ีจะน ำกำกของเสียไปฝังกลบ และเมื่อหลุมฝังกลบเต็มพื้นที่แล้วจะท ำกำร
ปิดหลุมด้วยดินอัดแน่น ตำมด้วยปูแผ่นยำงหรือแผน่พลำสติกสงัเครำะห์ทับด้วยดินอีกช้ัน จำกนั้นจะปลูกพืชต้นไม้คลุมหลุม
เพื่อลดกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน  นอกจำกนั้นด้ำนบนของหลุมฝังกลบจะต้องมีท่อระบำยอำกำศเพื่อระบำยก๊ำซที่
เกิดขึ้นภำยในออกสู่ภำยนอก ด้ำนข้ำงของหลุมฝังกลบจะมีบ่อสังเกตกำรณ์กำรรั่วไหลออกสู่ภำยนอกสองด้ำน โดยต้องท ำ
กำรเก็บตัวอย่ำงน ้ำในบ่อสังเกตกำรณ์ทั้งสองบ่อมำตรวจสอบปริมำณสำรปนเปื้อนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยหลุมฝังกลบของ
บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดรำชบุรี บนพื้นที่ประมำณ 500 ไร่ 
 (5) ระบบเชื้อเพลิงผสม (Fuel Blending System) เป็นกำรน ำประโยชน์จำกของเสียที่มีค่ำควำมร้อน
มำใช้ โดยน ำไปผ่ำนระบบผสมกำกเช้ือเพลิงเพื่อได้เช้ือเพลิงทดแทนที่สำมำรถน ำไปใช้เป็นพลังงำนทดแทนให้แก่
กระบวนกำรผลิตที่ต้องใช้เชื้อเพลิงในกำรให้ควำมร้อนสูงโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม 
 (6) ระบบผลิตเชื้อเพลิงผสมจากกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย (Solid Recovered Fuel System) 
เป็นกำรน ำประโยชน์จำกของเสียอุตสำหกรรมไม่อันตรำยมำใช้ โดยกำรคัดแยกและแปรรูป เพื่อให้ได้เช้ือเพลิงขยะ
อุตสำหกรรมที่มีคุณสมบัติค่ำควำมร้อนที่เหมำะสม สำมำรถน ำไปใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทนให้แก่โรงไฟฟ้ำขยะและโรง
ปูนซีเมนต์  
  (7) ระบบการขนส่ง (Transportation) เป็นกำรให้บริกำรจัดเก็บและขนส่งกำกของเสีย บริษัทฯ  ใช้
ยำนพำหนะที่ได้รับกำรออกแบบส ำหรับกำรบรรทุกกำกของเสียประเภทต่ำงๆ โดยเฉพำะ ยำนพำหนะทุกคันจะมีผ้ำใบปิด
คลุมมิดชิดตำมมำตรฐำนกำรขนส่ง  นอกจำกนี้พนักงำนขับรถทุกคนได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย และได้รับ
ใบอนญุำตประเภท 4 จำกกรมกำรขนส่งทำงบก มีระบบกำรควบคุมกำรขนส่งด้วยใบก ำกับกำรขนส่ง (Manifest) ซึ่งได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม และกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย มีกำรใช้ระบบ GPS (Global 
Position System) รวมทั้งกำรใช้เครื่องบันทึกข้อมูลพฤติกรรมกำรใช้รถ (Black Box) ในกำรบันทึกข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับ
กำรเดินรถ เช่น ควำมเร็ว ระยะทำง ระยะเวลำที่ใช้เดินทำงของคนขับรถ เพื่อควบคุมให้กำรขนส่งเป็นไปอ ย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่ต้นทำงไปจนถึงปลำยทำง 
 ปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์ก ำจัดกำกอุตสำหกรรม 2 แห่ง คือศูนย์แสมด ำ ตั้งอยู่ที่ เขตบำงขุนเทียน 
กรุงเทพมหำนคร โดยบริษัทฯ ได้เช่ำและได้รับสิทธิในกำรด ำเนินงำนจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม 
ตำมสัญญำเช่ำและให้ใช้สิทธิศูนย์บริกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรมแสมด ำ และศูนย์วิจัยและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จังหวัดรำชบุรี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2539 โดยปัจจุบันได้รับกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำให้ขยำยระยะเวลำ
ออกไปอีก 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2569 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
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โรงงำนล ำดับที่ 101 โรงงำนปรับคุณภำพของเสียรวม ล ำดับที่ 105 กำรคัดแยกหรือฝังกลบวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ ล ำดับที่ 
106 กำรน ำของเสียกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่โดยผ่ำนกรรมวิธีกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม  กำรด ำเนินงำนของศูนย์แสมด ำจะ
อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม โดยมีคณะที่ปรึกษำตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน ซึ่งในปัจจุบันคื อ
ศูนย์วิศวกรรมพลังงำนและสิ่งแวดล้อม (บำงเขน) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ท ำหน้ำที่ควบคุมคุณภำพ และกำรจัดกำร
ของเสียอุตสำหกรรม เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยคณะที่ปรึกษำตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนจะ
จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบส่งให้แก่บริษัทฯ และกรมโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นประจ ำทุกเดือน 
 ศูนย์มำบตำพุดตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง บนที่ดินแปลง R26 และ R27 มีเนื้อท่ี
ประมำณ 62.5 ไร่ ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนล ำดบัท่ี 101 โรงงำนปรับคุณภำพของเสียรวม และส่วนขยำยบน
ที่ดินแปลง S8-S10  มีเนื้อท่ีประมำณ 29 ไร่ 1 งำน 82 ตำรำงวำ ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนล ำดับที่ 105 ฝัง
กลบกำกของเสียอุตสำหกรรม   
 

 2.1.2 ลักษณะตลาดและการแข่งขนัของธุรกิจการบ าบัดและก าจัดของเสียจากอุตสาหกรรม 
  ส ำหรับธรุกิจกำรบ ำบัดและก ำจดัของเสียจำกอุตสำหกรรม ได้ถูกก ำหนดตำมประกำศกระทรวง 
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องประเภทและขนำดของโครงกำรหรอืกิจกำรของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ
เอกชน ที่ต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิ เครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) ลงวันที่ 22 มกรำคม 2539 
ก ำหนดให้โรงงำนปรับคุณภำพของเสียรวมหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนขออนุญำตจัดตั้งโรงงำนเพื่อน ำเสนอขอควำมเห็นชอบต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  โดยประเภทโรงงำนที่สำมำรถให้บริกำรก ำจัดของเสียทั้งที่เป็นอันตรำยและไม่เป็ น
อันตรำยปัจจุบันมี 3 ประเภท ได้แก่  โรงงำนล ำดับท่ี 101  โรงงำนปรับสภำพของเสียรวม  โรงงำนล ำดับที่ 105  โรงงำน
คัดแยกและ/หรือฝังกลบของเสีย และโรงงำนล ำดับที่ 106  โรงงำนน ำของเสียมำใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) และท ำให้ผู้
ประกอบกิจกำรบ ำบัดและก ำจัดกำกอุตสำหกรรมที่ได้รับใบอนุญำตอย่ำงถูกต้อง สำมำรถแยกออกเป็นกลุ่มหลักๆ  ได้ดังนี้ 
 กลุ่มก าจัดกากโดยการฝังกลบ    โดยน ำกำกของเสียไปปรับเสถียร ท ำให้เป็นของแข็งและน ำไป   ฝัง
กลบตำมวธิีท่ีถูกต้องตำมหลักวิชำกำรที่ได้ก ำหนดในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม    
 กลุ่มก าจัดกากโดยการเผาในเตาอุณหภูมิสูง   บริษัทที่ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มโรงงำนปูนซีเมนต์  อย่ำงไรก็ดีปัจจุบันโรงงำนปูนซีเมนต์ ถูกก ำหนดให้สำมำรถรับกำกไปเผำเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ทดแทน หรือเช้ือเพลิงทดแทนเท่ำนั้น ท ำให้กำรแข่งขันในกลุ่มดังกล่ำวลดน้อยลง  
 กลุ่มที่น าของเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่   ปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจกำรที่ได้รับใบอนุญำตเพื่อน ำของเสียมำ
ใช้ประโยชน์ใหม่เป็นจ ำนวนมำก  
 เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถแข่งขันในตลำดกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรมได้ บริษัทฯ จึงมีกำรพัฒนำ
เปลี่ยนแปลงนโยบำยในหลำยๆ ด้ำน เพื่อให้สอดคลองกับสถำนกำรณ์ และให้สำมำรถแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยนโยบำยด้ำนกำรตลำดที่ส ำคัญๆ มีรำยละเอียดดังนี้ 
 
  (1) นโยบายทางการตลาด 
  1) กำรพัฒนำตลำด 
   บริษัทฯยังคงให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเน้นด้ำนกำรเสำะแสวงหำ
เทคโนโลยีใหม่เพื่อน ำมำใช้กับธุรกิจ กำรให้ควำมส ำคัญต่อหน่วยงำนเน้นวิจัยและพัฒนำ (R&D) 
 2)    กำรมุ่งเน้นตลำด 
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  บริษัทฯยังคงไว้ซึ่งหลักวิธีกำรที่ถูกต้องของกำรให้บริกำรที่ได้มำตรฐำน ยังคงรักษำคุณภำพและ
ภำพลักษณ์ที่ดี สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ลูกค้ำ และธ ำรงรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำปัจจุบัน ในขณะเดียวกันบริษัทฯยังต้อง
สร้ำงฐำนลูกค้ำใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯเชื่อมั่นว่ำด้วยมำตรฐำนและคุณภำพของกำรให้บรกิำรที่บริษัทฯได้รับกำรยอมรับจำก
ภำครัฐและเอกชนในวงกำร จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดลูกค้ำรำยใหม่ ท่ีต้องกำรปฎิบัติตำมกฎระเบียบและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3) รักษำมำตรฐำน  
  บริษัทฯให้ควำมส ำคัญต่อกำรรักษำมำตรฐำนกำรบ ำบัดและก ำจัดอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
อย่ำงเคร่งครัด ภำยใต้ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001, ISO 14001 และ มอก.& OHSAS 18001 ที่จะใช้สร้ำง
ควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ 
 

(2) ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มปี 2564 
  จำกปัญหำกำรลักลอบทิ้งกำกอุตสำหกรรมที่เกิดขึ้น สืบเนื่องมำจำกหลำยสำเหตุ เช่น โรงงำน    ผู้
ก่อก ำเนิดของเสีย (Waste Generator) ไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ขำดควำมรับผิดชอบ ต้องกำรลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยโดยไม่
ค ำนึงถึงผลกระทบของมลพิษที่จะเกิดจำกกำรก ำจัดของเสียอย่ำงไม่ถูกต้อง  ท ำให้โรงงำนไม่ส่งของเสียก ำจัดหรือบ ำบัด
ตำมที่ได้รับอนุญำต หรือส่งไปยังผู้รับบ ำบัดหรือก ำจัดกำกอุตสำหกรรม (Waste Processor) ขนำดเล็กไม่ได้มำตรฐำนและ
ไม่มีกำรจัดกำรของเสียอย่ำงถูกต้อง ก่อให้เกิดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่ตำมมำอีกมำกมำย 
  กระทรวงอุตสำหกรรมจึงได้จัดท ำแผนกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม เสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยมี
เป้ำหมำยผลักดันให้โรงงำนผู้ก่อก ำเนิดของเสีย เข้ำสู่ระบบกำรก ำจัดเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องปีละอย่ำงน้อย 12,000 โรงงำน
เป็นระยะเวลำ 5 ปี ภำยใต้แนวคิดกำรปรับกระบวนกำรในกำรก ำกับดูแล ตั้งแต่ต้นทำงจนถึงปลำยทำงอย่ำงครบวงจร ให้
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทุกฝ่ำย อันได้แก่ ผู้ก่อก ำเนิดของเสีย ผู้ขนส่งของเสีย ผู้บ ำบัด/ก ำจัด/ รีไซเคิลของเสีย 
รวมทั้งผู้ก ำกับดูแลของเสีย (Waste Regulator) เพื่อให้กำกอุตสำหกรรมเข้ำสู่ระบบบริหำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง นอกจำกนี้
ภำครัฐยังได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรเพื่อกระตุ้นให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมหลักกำรผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่ำย (Pollution Pays Principle: PPP) เช่น กำรน ำมำตรกำรทำงภำษีหรือกำรวำงเงินหลักประกันควำม
เสียหำยต่อสิ่งแวดล้อมมำใช้กับผู้ก่อก ำเนิดของเสยี และกำรปรับปรุงเพิ่มบทลงโทษเกี่ยวกับกำรลักลอบทิ้งกำกอุตสำหกรรม 
ให้มีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง 
   
 

 ส ำหรับสถิติปริมำณกำกของเสยีจำกอุตสำหกรรมที่แจ้งขออนุญำตน ำไปก ำจัดในระบบอย่ำงถูกต้อง
ในปี 2563 พบว่ำมีปริมำณกำกของเสียอันตรำย 4.43 ล้ำนตัน เพิ่มขึน้จำกปีก่อนร้อยละ 19.98 ส่วนปริมำณกำกของเสยีไม่
อันตรำยมจี ำนวน 35.83 ล้ำนตัน เพิม่ขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 4.6 (ดังมีรำยละเอียดแสดงในตำรำงที่ 1)  

 

ตำรำงที่ 1  ปริมำณกำกของเสียจำกอุตสำหกรรมทีแ่จง้ขออนุญำตน ำไปก ำจัดในระบบอย่ำงถูกต้อง     (หน่วย: ล้ำนตัน) 
 ปี 2563 ปี 2562 

ของเสียอันตรำย 4.43 3.70 
ของเสียไม่อันตรำย 35.83 34.25 

รวม 40.26 37.94 
 
ที่มำ:  กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
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  สถิติปริมำณกำกของเสียที่ถูกขนส่งไปก ำจัดจริงในปี 2563 พบว่ำเป็นประเภทของเสียอันตรำย 1.27 
ล้ำนตัน และของเสียไม่อันตรำย 16.35 ล้ำนตัน หำกเทียบกับปริมำณที่มีกำรยื่นขออนุญำตไว้อย่ำงถูกต้อง กำกของเสียที่
ถูกขนส่งมำก ำจัด คิดเป็นเพียงร้อยละ 28.65 และ 45.63 ของปริมำณของเสียอันตรำยและไม่อันตรำยที่ยื่นขออนุญำตไว้  
(รำยละเอียดแสดงในตำรำงที่ 2) 
 

ตำรำงที่ 2  ปริมำณกำกของเสียทีถู่กขนส่งไปก ำจัด  (หน่วย: ลำ้นตนั) 
 
 ปี 2563 ปี 2562 

ของเสียอันตรำย 1.27 1.36 
ของเสียไม่อันตรำย 16.35 16.39 

รวม 17.62 17.76 
 
ที่มำ:  กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
 

 อย่ำงไรก็ด ีมคี ำอธิบำยถึงสำเหตุทีป่ัจจุบันปริมำณกำกของเสยีของโรงงำนลดลง ส่วนหนึ่งมำจำกกำร
ระบำดระลอกแรกของไวรสั COVID-19 และสภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อีกส่วนหน่ึงเนื่องมำจำกโรงงำนเริ่มน ำแนวคดิของ
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มำใช้ เพือ่ต้องกำรหมุนเวียนเอำทรัพยำกรมำใช้ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
จนครบเกิดเป็นวงจร ตั้งแตภ่ำคกำรผลิต กำรบริโภค ไปจนถึงกำรจดักำรของเสียด้วยกระบวนกำรใช้ซ ้ำ (Reuse) หมุนเวียน
กลับมำใช้ใหม่ (Recycle) และกำรผลิตใหม่ (Re-material) ก่อให้เกิดของเสียน้อยท่ีสดุ (Waste Minimization) จนไม่
สำมำรถน ำของเสียไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว จึงจะส่งไปก ำจัดยังบริษัทผู้รับจ้ำงก ำจดัอย่ำงถูกต้อง 
 แต่ถึงแม้โรงงำนจะใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนดังกล่ำว แต่ในภำพรวมกำกของเสียของ
ประเทศที่อยู่นอกระบบกำรจัดกำร ยังมีอยู่อีกเป็นจ ำนวนมำก หำกภำครัฐสำมำรถก ำหนดมำตรกำรเพื่อผลักดันให้กำก
อุตสำหกรรมเข้ำสู่ระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพ น่ำจะส่งผลให้ปริมำณกำกอุตสำหกรรมมีแนวโน้มเข้ำสู่ระบบกำรจัดกำรเพิ่มมำก
ขึ้นในระยะยำว บริษัทฯ ซึ่งให้บริกำรด้วยคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงครบวงจร ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนโรงงำน
จัดกำรกำกอุตสำหกรรมระดับเหรียญทองจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม สำมำรถเข้ำใช้งำนระบบ Auto E-License ซึ่งเป็น
กำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรขออนุญำตน ำกำกของลูกค้ำออกมำก ำจัดได้อย่ำงรวดเร็ว รวมถึงกำรที่บริษัทฯ เปิดใช้งำนใน
ระบบบ ำบัดและก ำจัดของเสียหลำกหลำยประเภท ทั้งที่เป็นอันตรำย (Hazardous Waste) และไม่อันตรำย (Non-
Hazardous Waste) หรือกระบวนกำรแปรรูปเพื่อให้เป็นพลังงำนทดแทน ท ำใหลู้กค้ำซึ่งเน้นในเรื่องมำตรฐำนกำรบริกำรอย่ำง
ครบวงจร สำมำรถเชื่อถือและไว้วำงใจในกำรใช้บริกำร บริษัทฯ จึงมั่นใจว่ำจะสำมำรถขยำยฐำนกำรตลำดออกไปสู่ลูกค้ำรำย
ใหม่ๆได้ และคำดกำรณ์ว่ำในปี 2564 จะเป็นโอกำสที่บริษัทฯ ซึ่งให้บริกำรด้วยคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล จะสำมำรถดึงดูด
ลูกค้ำให้เข้ำมำใช้บริกำรได้เพิ่มมำกขึ้น   
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 2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
 (1) ลักษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ 
 1.1   กำรผลิต/ก ำลังกำรผลติรวม 
 ในปี 2563 ศูนย์ให้บริกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรมของบริษัทฯ มีก ำลังกำรผลิตและปริมำณกำร
ผลิตดังนี้ 

วิธีกำรจัดกำรของเสีย ศูนย์แสมด ำ/รำชบุร ี ศูนย์มำบตำพดุ 
 ก ำลังกำรผลิต 

(ตัน/ปี) 
ปริมำณกำรผลิต 

(ตัน/ปี) 
ก ำลังกำรผลิต 

(ตัน/ปี) 
ปริมำณกำรผลิต 

(ตัน/ปี) 

1. กำรฝังกลบโดยตรง 
45,000 10,585 

- - 

2. กำรปรับเสถียรและกำรฝังกลบ - - 

3. กำรบ ำบัดน ้ำเสียชุบโลหะ 63,000 20,582 - - 

4. กำรบ ำบัดน ้ำเสียฟอกย้อม 60,000 3,120 - - 

5. กำรผสมกำกเชื้อเพลิงและกำรเผำใน 
    เตำอุณหภูมิสูง 

- - 46,300 8,257 

6. กำรผลิตเชื้อเพลิงผสมจำกกำก 
    อุตสำหกรรมไม่อันตรำย (SRF) 

- - 33,700 3,214 

    หมำยเหต ุก ำลังกำรผลิตคิดวันท ำงำนเท่ำกับ 300 วันต่อปีท ำงำนวันละ 8 ชั่วโมง 
 
 

 1.2   วัตถุดิบ 
 วัตถุดิบที่ใช้ในกำรบ ำบัดกำกของเสียจะมีควำมหลำกหลำยขึ้นอยู่กับประเภทของกำกของเสียที่
ต้องท ำกำรบ ำบัด โดยกำรบ ำบัดแต่ละครั้งจะต้องมีกำรตรวจสอบและก ำหนดสูตรในกำรบ ำบัดจำกฝ่ำยปฏิบัติกำร
ห้องทดลองก่อน วัตถุดิบที่ใช้ในกำรบ ำบัดกำกของเสียแต่ละประเภทสรุปได้ดังนี ้
 (ก)  กำรบ ำบัดน ้ำเสียชุบโลหะ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรบ ำบัดกำกของเสียกลุ่มนี้ คือ ปูนขำว 

โดยมีกำรเติมสำรเคมีอื่นๆ เพิ่มเติมตำมชนิดของสำรปนเปื้อนที่มีอยู่ในน ้ำเสียสำรเคมี
เหล่ำนี้ได้แก่ กรดซัลฟูริก (H2SO4) โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl) เฟอร์รัสซัลเฟต 
(Fe2SO4) และในบำงกรณีจะมีกำรใช้โซเดียมซัลไฟด์ (Na2S) 

 (ข)   กำรบ ำบัดน ้ำเสียฟอกย้อม วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในกำรบ ำบัด คือ สำรส้มร่วมกับปูนขำว โดย
บำงกรณีจะมีกำรใช้เฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) และสำรโพลีเมอร์ (Polymer) ช่วยเร่ง
กำรตกตะกอนร่วมในกำรบ ำบัด 

 (ค)   กำรปรับเสถียรและท ำให้เป็นก้อนแข็ง จะใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์เป็นวัตถุดิบหลักโดยมี
กำรเติมสำรเคมีอื่นๆ ตำมลักษณะของของเสียโดยสำรเคมีรองที่ใช้ได้แก่ ปูนขำว 
โซเดียมซัลไฟด์ (Na2S) โซเดียมไฮโปคลอไรด์  (NaOCL) เฟอร์รัสซัลเฟต (Fe2SO4) 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  (H2O2) 

 
 (2) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ภำยใต้พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535   ซึ่งก ำหนดให้
ผู้ประกอบกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรมต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอตอ่ส ำนักงำนนโยบำยและ



 
14 

แผนสิ่งแวดล้อมนั้น   บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงให้บริษัทที่เป็นหน่วยงำนกลำง (Third Party) เป็นผู้ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมเป็นประจ ำทุกปี   จำกรำยงำนผลกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมประจ ำปี 2559 ตำมรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติตำมมำตรกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรกำรติดตำมตรวจสอบผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศและเสียง 
ผลกำรตรวจวัดคุณภำพน ้ำชะล้ำงและคุณภำพน ้ำผิวดิน ปรำกฏว่ำผลกำรตรวจติดตำมคุณภำพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำน 
 นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินกำรในทุกขั้นตอน และเพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
ของบริษัทฯ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนและสิ่งแวดล้อม เป็นไปภำยใต้ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อม มำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม และมำตรฐำนด้ำนระบบกำรบริหำร
คุณภำพ  
 
 
2.2      ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 ธุรกิจอสังหำรมิทรัพย์เป็นธรุกิจทีแ่ยกจำกธุรกิจหลักเพื่อเสริมสร้ำงฐำนรำยได้ของบริษัทฯให้สูงยิ่งข้ึนและ
เพิ่มเสถยีรภำพให้แก่องค์กร ประกอบด้วยโครงกำรที่พักอำศัยประเภทอำคำรพำณิชย์ และอำคำรชุดพักอำศัย โดยเน้นกำร
พัฒนำโครงกำรในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลเป็นหลัก  
 
 2.2.1 ลักษณะโครงการ 
 (1) อาคารพาณิชย์  มุ่งเน้นกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยที่มีรำยไดร้ะดับปำนกลำง ผู้ที่ต้องกำรที่อยู่อำศัยบน
ท ำเลค้ำขำยในเขตชำนเมือง ส ำหรับโครงกำรที่บริษัทฯ ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ โครงกำรเอเซยีคอมเมอรเ์ชียล   
และโครงกำรซี-สเปซ สำมโคก  
 
 (2)   อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม)  มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ท่ีมีรำยไดร้ะดับกลำง ท่ีต้องกำร
ที่พักอำศัยแบบทันสมัย เนื้อท่ีจ ำกดัแต่สำมำรถตอบสนองกำรใช้สอยได้อย่ำงคุ้มคำ่ เดินทำงไปมำได้อยำ่งสะดวก  ส ำหรับ
โครงกำรอำคำรชุดที่บริษัทฯ ด ำเนนิกำรอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ โครงกำรเดอะเพลนเนอรี่ (The Plenary) 
 ทั้งนี้โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ท่ีบรษิัทฯ ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 มี
รำยละเอียดสรปุไดด้ังนี ้
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โครงการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจบุัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
 
 
ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ขนาดทีด่ิน

โครงการ 
 

ลักษณะโครงการ ปี่ที่เริ่มโครงการ จ านวนหน่วย 
ของโครงการ 
(หลัง/ยูนิต) 

ความคืบหน้าใน
การก่อสร้าง 
(ร้อยละ) 

จ านวนหน่วย 
ที่ขายโอนแล้ว 
(หลัง/ยูนิต) 

1 โครงกำรเอเซียคอมเมอร์เชียล 
 
 

อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี 798  ตรว. อำคำรพำณิชย ์
 

2548 39 100% 30 

2 
 

โครงกำรเดอะเพลนเนอรี่ เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 
 
 

627  ตรว. คอนโดมิเนียม 2552 170 100% 139 

3 โครงกำรซี-สเปซ สำมโคก 
 
 

อ ำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำน ี 2,266.32 ตรว. อำคำรพำณิชย ์ 2557 38 100% 6 
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 2.2.2 การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
 (1) นโยบายทางการตลาด 
 1)    เลือกท ำเลที่ตั้งโครงกำรตำมตลำดกลุ่มเป้ำหมำย โดยให้ควำมส ำคัญด้ำนควำมสะดวกสบำยของ

กำรคมนำคม ใกล้แหล่งชุมชนที่มีกำรเติบโตสูง 
 2)    เน้นกำรด ำเนินงำนที่ได้มำตรฐำน วัสดุมีคุณภำพ และมีกำรตรวจสอบควำมเรียบร้อยในทุก

ขั้นตอนก่อนกำรส่งมอบให้กับลูกค้ำ 
 3)    ใช้รำยกำรส่งเสรมิกำรขำยเสนอหลำกหลำยทำงเลือก เน้นควำมยืดหยุ่นและตอบสนองให้

เหมำะสมลูกค้ำแตล่ะรำยเพื่อปดิกำรขำย    พร้อมเลือกใช้สื่อประชำสัมพันธ์ ออนไลน์ สร้ำง
กำรรับรู้ใหต้รงกลุม่เป้ำหมำย 

 

 (2) ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มปี 2564 
   
 สถำนกำรณ์ตลำดที่อยู่อำศัยปี 2563 ประสบกับปัจจัยลบที่รุนแรงต่อเนื่องจำกมำตรกำรควบคุม 
LTV ที่เกิดขึ้นในปี 2562 และกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 ที่กระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อทั้งเกือบทุก
ภำคธุรกิจจำกกำรหดตัวของกำรส่งออก กำรท่องเที่ยว และกำรบริโภคภำยในประเทศ  
 จำกกำรที่ตลำดอสังหำริมทรัพย์ในประเทศได้มีอุปทำนส่วนเกิน โดยเฉพำะที่อยู่อำศัยประเภทอำคำร
ชุด ท ำให้ผู้ประกอบกำรชะลอกำรเปิดโครงกำรใหม่ และน ำหน่วยขำยที่ เหลือมำลดรำคำ ทั้งนี้ผู้ประกอบกำรได้ปรับแนว
ทำงกำรพัฒนำมำเป็นแนวรำบมำกขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับก ำลังซื้อของลูกค้ำ  
 
 ส ำหรับตัวเลขกำรโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อำศัยรวมทั้งประเทศในปี 2563 (ไตรมำส 1 และ 2) พบว่ำมี
จ ำนวน 168,625 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ำรวม 422,870 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่
ผ่ำนมำ สำเหตุทีต่ัวเลขลดลงเนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว และผลกระทบจำกกำรระบำดของไวรัสโควิด-19    
 

ตำรำงที่ 1  จ ำนวนหน่วยกำรโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อำศัยทั่วประเทศ มรีำยละเอียดดังนี้                                 
                                                                                                                                                     

         หน่วย: ยูนิต    

จ ำแนกประเภท ปี 2563 (ไตรมำส 1 และ 2) ปี 2562 (ไตรมำส 1 และ 2) 

ที่อยู่อำศัยประเภทแนวรำบ 116,116 123,986 

ที่อยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด 52,509 55,979 

รวมทั้งหมด 168,625 179,965 

ที่มำ:  ศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย ์ 
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ตำรำงที่ 2  มูลค่ำกำรโอนกรรมสทิธิ์ท่ีอยู่อำศัยทั่วประเทศ มรีำยละเอียดดังนี้                                      
                                                                                                                                                  

          หน่วย: ล้ำนบำท 

จ ำแนกประเภท ปี 2563 (ไตรมำส 1 และ 2) ปี 2562 (ไตรมำส 1 และ 2) 

ที่อยู่อำศัยประเภทแนวรำบ 290,840 283,095 

ทีอ่ยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด 132,030 146,078 

รวมทั้งหมด 422,870 429,173 

ทีม่ำ:  ศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย ์ 
 
 

 ส ำหรับปี 2564 ศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย์คำดกำรณ์ว่ำ ทิศทำงตลำด ควำมต้องกำรที่อยู่อำศัย จะ
มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง โดยจะขยำยตัวร้อยละ 5-10 ซึ่งเป็นกำรฟื้นตัวตำมภำวะเศรษฐกจิภำพรวมของประเทศ 
 
 
 2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
 (1) ลักษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ 
  1.1   กำรผลิต/นโยบำยกำรผลติ 
 บริษัทฯ มีนโยบำยพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อรองรับควำมตอ้งกำรของผู้บริโภค  
โดยเน้นกำรน ำเสนอผลติภณัฑ์ที่เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย มีรำคำขำยที่เหมำะสมและเป็นธรรม  มีกำร
ควบคุมคุณภำพของผู้รับเหมำให้มีกำรก่อสร้ำงที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนตำมที่ก ำหนด มีสำยงำนธุรกิจอสังหำริมทรัพย์คอย
ควบคุมดูแล ประสำนงำน และรับผิดชอบตรวจตรำงำนของผู้รับเหมำอย่ำงสม ่ำเสมอ 
 
 1.2   วัตถุดิบ 
 ในกำรจัดหำที่ดิน หรือจัดซื้อโครงกำรมำพัฒนำต่อนั้น บริษัทฯ จะคัดเลือกจำกสภำพแวดล้อม 
กำรคมนำคม ให้มีกำรเดินทำงไปมำได้อย่ำงสะดวก อยู่ใกล้กับสถำนที่ส ำคัญ เช่น โรงพยำบำล หน่วยงำนรำชกำร สถำนที่
ท ำงำน ธนำคำร และแหล่งกำรค้ำ เป็นต้น โดยมีบำงโครงกำร ได้แก ่โครงกำรเดอะเพลนเนอรี่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตคลองสำน มี
ท ำเลใกล้กับรถไฟฟ้ำส่วนขยำย ซึ่งจะมีควำมสะดวกเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับผู้ที่ท ำงำนอยู่ในเขตเมือง 
 
 (2) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ในกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยและกำรก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ของโครงกำรอำจมีผลกระทบต่อ
สภำพสิ่งแวดล้อม ที่ส ำคัญ ได้แก่ ระบบระบำยน ้ำของโครงกำรที่ระบำยน ้ำเสียจำกครัวเรือน เข้ำสู่แหล่งน ้ำสำธำรณะ  ฝุ่น
ละออง หรือแม้แต่เสียงดังที่ก่อให้เกิดควำมร ำคำญสำเหตุจำกกำรก่อสร้ำง ซึ่งหำกดูแลไม่ดีพอก็อำจมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนได้  บริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคัญกับปัญหำต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นเหล่ำนี้โดยเข้ำท ำกำรตรวจสอบพื้นที่
โครงกำรในระยะก่อสร้ำงอย่ำงสม ่ำเสมอ มีกำรจัดท ำระบบรองรับน ้ำเสียที่ถูกต้องมีสภำพพร้อมใช้งำน ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่
มีปัญหำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจำกกำรก่อสร้ำงแต่อย่ำงใด 
 
 


