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เรียนพันธมิตรที่เคารพทุกท่าน

Message from the MD

สิง่ส�ำคญัสงูสดุท่ีวีนิไทยคอื ควำมปลอดภยัและกำรปฏบัิตติำม 
กฎระเบียบบริษัท ขณะที่กำรปกป้องสิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริม
สนับสนุนภำคสังคม และกฎบัตรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
เป็นสิง่ทีบ่ริษทัฯ ให้ควำมส�ำคญัควบคู่กัน ด้วยควำมพยำยำม
ในกำรให้ควำมร่วมมือของพนักงำนทุกคนจึงท�ำให้วีนิไทย 
ได้รับกำรยอมรับในกำรปฏิบัติงำนแต่ละด้ำนเป็นอย่ำงยิ่ง 
จำกองค์กรที่เป็นที่รู้จักในประเทศไทย

เรำรู้สึกดีใจที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นสถำนประกอบกำร 
ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้รับรำงวัล
กำรรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนให้เป็นศูนย์  
จำกกระทรวงแรงงำน นี่คือหลักฐำนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
พันธสัญญำของเรำ

ในท�ำนองเดียวกัน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวง
อตุสำหกรรม และ สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทยได้แสดง
ควำมช่ืนชมต่อประสิทธิผลของกำรปกป้องส่ิงแวดล้อมและ 
กำรตอบแทนสงัคมโดยมอบโล่ และใบรบัรองอตุสำหกรรมสเีขยีว  
ระดบัที ่4 (วฒันธรรมสเีขยีว) และโล่เกยีรตยิศโรงงำนอตุสำหกรรม 
เชิงนเิวศให้แก่วีนไิทยและแอดวำนซ์ ไบโอเคมคิอล (ประเทศไทย) 
ตำมล�ำดบั ซึง่ทัง้สองรำงวลัช่วยส่งเสรมิโครงกำรอตุสำหกรรม
เชิงนิเวศของกระทรวงอุตสำหกรรม

นอกจำกนี ้วนีไิทย ยงัได้รบักำรคัดเลือกจำกสถำบนัไทยพฒัน์
ให้ติด 1 ใน 100 บริษัทไทยที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 
ทีม่ผีลงำนโดดเด่นในด้ำนกำรปกป้องสิง่แวดล้อม กำรส่งเสรมิ
สังคมและธรรมำภิบำล

เรำรู้สึกเป็นเกียรติอย่ำงยิ่งที่ได้รับรำงวัลเหล่ำนี้ แต่เรำ 
จะไม่หยุดเพียงเท่ำนี้ เรำจะก้ำวต่อไปโดยให้ควำมใส่ใจ 
ด้ำนควำมปลอดภัยและกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบบริษัทฯ  
ควำมรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมรวมถงึกำรพฒันำกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำกยิ่งขึ้นอีก เพื่อให้เรำสำมำรถเป็น
พันธมิตรที่ไว้วำงใจและเปี่ยมด้วยนวัตกรรมส�ำหรับทุกคน 
อันน�ำไปสู่คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นและควำมยั่งยืน

ขอแสดงควำมนับถือ

นายฮิโรอากิ ซาโนะ
กรรมกำรผู้จัดกำร
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Message from the MD

Vinythai’s top priority is safety and compliance, 
closely followed by environment protection,  
social enhancement, as well as good corporate 
governance principles. 

Thanks to the collaboration in these efforts of 
everyone concerned, they have recently borne more 
fruits for the company.  Indeed, Vinythai continues 
to enjoy an excellent reputation among well-known 
organizations for its remarkable performances in each 
of these areas.

As further evidence of our commitment, we are 
delighted to be recognized for its workplace safety 
and environment-friendliness by the Ministry of Labor 
with its Zero Accident Campaign 2018 Bronze Award.

In other related developments, the Department of 
Industrial Works, Ministry of Industry and the Federation 
of Thai Industries (FTI) have showed their appreciation 
of the effectiveness of our environment-protection and 
social contribution initiatives by bestowing a Green 
Industry Award Level 4 (Green Culture), and an Eco 
Factory Award, on Vinythai and Advanced Biochemical 
(Thailand) respectively. The awards complement the 
Ministry of Industry’s Eco Industrial Town Project. 

Moreover, Vinythai has been selected by Thaipat 
Institute as one of the top 100 Thai publicly-listed 
companies that has performed outstandingly in the 
areas of environment protection, social enhancement, 
and good governance.

We are honored by all these awards and recognitions. 
But we will not rest on our laurels. Rather, we will keep 
moving forward, focusing full attention on safety and 
compliance, environment and social responsibilities 
and good governance development, so that we will 
be able to be a trusted and innovative partner for all 
our stakeholders towards people’s better living and 
sustainability.

Best regards,

Mr. Hiroaki Sano
Managing Director



4 VINYTHAI TODAY

Activities & Awards

วีนิไทย และ แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย)  
รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว)

นำยมำซำกิ ทำกำฮำชิ ผู้อ�ำนวยกำรบริหำรฝ่ำยธุรกิจ เข้ำรับโล่ และ
ใบรับรองอตุสำหกรรมสีเขยีว ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขยีว (Green Culture) 
ของ บรษิทั วนีไิทย จ�ำกัด (มหำชน) และ บริษัท แอดวำนซ์ ไบโอเคมิคอล 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของวีนิไทย จำกกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม โดยได้รับเกียรติจำก นำงสำวนิสำกร  
จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม เป็นประธำนในพิธีเปิด  
ณ สโมสรทหำรบก กรุงเทพฯ

อุตสำหกรรมสีเขียว (Green Industry) เป็นโครงกำรที่กรมโรงงำน
อุตสำหกรรมได้ด�ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนประกอบกำร
อุตสำหกรรม โรงงำนอุตสำหกรรม หรือสถำนประกอบกำรเหมืองแร่  
มุ่งสู่อุตสำหกรรมสีเขียว โดยมุ่งให้ควำมช่วยเหลือและกระตุ้นให้มีกำร
พฒันำและยกระดบักำรบรหิำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม ควำมปลอดภัย และ
ประหยัดพลังงำน

อตุสำหกรรมสีเขยีวระดบัที ่4 (วัฒนธรรมสเีขยีว) คอืองค์กรทีม่กีำรสร้ำง
วฒันธรรมองค์กรด้ำนสิง่แวดล้อม และน�ำมำปฏบิตัใิห้เกดิประสทิธผิล โดยให้
ครอบคลมุตำมหลกักำรของมำตรฐำนควำมรบัผดิชอบต่อสังคม ISO 26000

Vinythai and Advanced Biochemical (Thailand)  
win Green Industry Award Level 4 (Green Culture)

Mr. Mazaki Takahashi, Business Director, was honored to receive 
Green Industry Award Level 4 (Green Culture) for both Vinythai 
and Advanced Biochemical (Thailand), Vinythai’s subsidiary, from 
Department of Industrial Works, Ministry of Industry. Presided by  
Ms. Nisakorn Jungjaroentham, Deputy Permanent-Secretary of 
the Ministry of Industry, the award presentation ceremony was 
held at Royal Thai Army Club, Bangkok.

Green Industry Project aims to reinforce industrial enterprises, 
industrial plants or mining enterprises to move forward to green 
industry by supporting and encouraging all target groups to 
develop their management of environment, safety and energy 
conservation.

Green Industry Award Level 4 (Green Culture) is granted to an 
organization that can adopt environmental care as its corporate 
culture and implement it effectively based on ISO 26000.

นางสาวนสิากร จึงเจริญธรรม รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
(กลาง) ร่วมแสดงความยนิดีกบัคณะท�างานน�าโดยนายมาซากิ 
ทากาฮาชิ ผู้อ�านวยการบริหารฝ่ายธุรกิจของวีนิไทย

Ms. Nisakorn Jungjaroentham, Deputy Permanent-
Secretary of the Ministry of Industry (center) 
congratulated the team led by Mr. Mazaki Takahashi, 
Business Director of Vinythai.
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นายสมพจน์ ชีรนรวนชิย์ รองกรรมการผูจั้ดการ ฝ่ายประสานงาน 
ธุรกจิและการสือ่สาร (ซ้าย) รบัโล่เกยีรติยศจากนายสพุนัธ์ุ  
มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กลาง) โดยมีนางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการนิคม
อุตสาหกรรม (ในขณะนัน้) ร่วมให้เกยีรติเป็นสกัขีพยาน

Mr. Sompot Cheeranorawanich, Vice President 
Corporate Affairs and Communications Department 
of Vinythai Plc.(left) received the award from  
Mr. Supant Mongkolsuthree, Chairman of FTI  
(center), witnessed by Ms. Somchint Pilouk, Deputy  
Governor of Industrial Estate Authority of 
Thailand (at that time).

Vinythai wins Zero Accident  
Campaign 2018

วีนิไทยรับรางวัลการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็นศูนย์ 
ประจำาปี 2561

นำยจรินทร์ จักกะพำก ปลัดกระทรวงแรงงำน มอบรำงวัลกำรรณรงค์ 
ลดสถิติอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนให้เป็นศูนย์ ประจ�ำปี 2561 ระดับทองแดง ให้แก่  
นำยมำซำรุ โอริฮำระ ผู้อ�ำนวยกำรบริหำรฝ่ำยปฏิบัติกำร บริษัท วีนิไทย จ�ำกัด  
(มหำชน) ในงำนควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัยแห่งชำต ิครัง้ที ่32 ณ ศนูย์นทิรรศกำร
และกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร

งำนมอบรำงวลัดังกล่ำวจดัขึน้เพือ่ให้นำยจ้ำง ลกูจ้ำง และผูท้ีเ่กีย่วข้อง ทัง้ภำครฐั  
ภำคเอกชน และภำครัฐวิสำหกิจ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในเร่ืองควำมปลอดภัย  
อำชวีอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน ภำยใต้แนวคดิ “สร้ำงสรรค์วฒันธรรมไทย
เชิงป้องกันสู่ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และควำมผำสุกที่ยั่งยืน”

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน (ขวา) 
มอบรางวัลให้แก่นายมาซารุ โอริฮาระ ผู้อ�านวยการ
บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

Mr. Jarin Chakkaphark, Permanent Secretary of 
Ministry of Labour (right) presented the award to 
Mr. Masaru Orihara, Operation Director.

Activities & Awards

Mr. Masaru Orihara, Operation Director of Vinythai Plc., has received 
the Zero Accident Campaign 2018 Bronze Award from Mr. Jarin 
Chakkaphark, Permanent Secretary of Ministry of Labour at Bangkok 
International Trade and Exhibition Centre, Bang Na District, Bangkok. 

The campaign aims to raise awareness of employers, employees and 
relevant parties in both governmental and private sector in seeing the 
importance of Health, Safety and Environment in workplace. 

This year, the campaign has been highlighted with the theme “Culture 
of Prevention for Safety Thailand”

นายมาซาร ุ โอรฮิาระ ผูอ้�านวยการบรหิารฝ่ายปฏบิตักิาร 
(กลาง) ยนิดกีบัคณะท�างานด้านความปลอดภยัส�าหรบั
ความส�าเร็จที่ได้รับ 

Mr. Masaru Orihara, Operation Director 
(middle), congratulated Safety Committee 
on the success.

Vinythai Wins Eco Factory Awardวีนิไทยรับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
นำยสพุนัธุ ์มงคลสธุ ีประธำนสภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธำนเปิดงำน 

Eco Innovation Forum 2018  พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติยศ โรงงำนอุตสำหกรรม 
เชิงนิเวศ หรือ Eco Factory Award  ให้แก่องค์กรที่ผำ่นกำรตรวจประเมินรวมถึง 
บมจ.วีนิไทย และ บริษัท แอดวำนซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทใน
เครือ โดยมีนำยสมพจน์ ชีรนรวนิชย์ รองกรรมกำรผู้จัดกำร ฝำ่ยประสำนงำนธุรกิจ
และกำรสื่อสำรเป็นตัวแทนรับรำงวัล

รำงวัลดังกล่ำวริเริ่มโดยสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลักดันให้โรงงำนอุตสำหกรรมไทยได้มีกระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
และมคีวำมรบัผดิชอบต่อสังคม โดยภำยในงำนได้รบัเกียรตจิำก นำงสำวสมจิณณ์ พิลกึ  
รองผู้ว่ำกำรนคิมอตุสำหกรรม (ในขณะนัน้) ร่วมพธิเีปิดและมอบรำงวลั ทีศ่นูย์นทิรรศกำร
และกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพฯ

Mr. Supant Mongkolsuthree, Chairman of the Federation of Thai 
Industries (FTI) presided over Eco Innovation Forum 2018 and presented 
Eco Factory Award to selected organizations including Vinythai Plc. 
and Advanced Biochemical (Thailand) Co., Ltd., Vinythai’s subsidiary. 
Mr.Sompot Cheeranorawanich, Vice President Corporate Affairs and 
Communications Department led Vinythai’s team to receive the award.

The FTI initiated this award with an aim to reinforce Thai industrial 
plants to focus on environmentally friendly production process and 
social responsibility. The event was given the honor by Ms. Somchint 
Pilouk, Deputy Governor of Industrial Estate Authority of Thailand  
(at that time), to join the opening and award presentation ceremony at 
Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC).

ทมีงานวนีไิทยน�าโดยนายสมพจน์ ชรีนรวนชิย์ รองกรรมการ 
ผู้จัดการ ฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร (ที่ 3  
จากขวา) ร่วมถ่ายภาพกับผู ้บริหารจากการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย น�าโดยนางสาวสมจณิณ์  
พลิกึ รองผูว่้าการนคิมอตุสาหกรรม (ในขณะนัน้) (กลาง)

Vinythai team led by Mr. Sompot Cheeranorawanich, 
Vice President Corporate Affairs and 
Communications Department (3rd Right) was 
together with Ms. Somchint Pilouk, Deputy 
Governor of Industrial Estate Authority of 
Thailand (at that time) (center).
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Activities & Awards

วีนิไทยร่วม 11 องค์กรผู้นำาผนึกกำาลัง  
ผลักดันธุรกิจเพื่อสังคม 

วีนิไทยแสดงเจตนำรมณ์ร่วมกับ 10 องค์กรพันธมิตร ขับเคลื่อนโครงกำร  
Big Brothers & Sisters น�ำชมุชนสูธ่รุกจิเพือ่สงัคม โดยมุง่ยกระดบัมำตรฐำนผลติภัณฑ์
ชุมชนให้สำมำรถแข่งขนัได้ในตลำดปัจจบุนั อนัน�ำมำซึง่กำรสร้ำงรำยได้ท่ียัง่ยนืให้แก่
ชุมชน พร้อมส่งเสริมให้ชุมชนเป็นผู้ประกอบกำรยุคใหม่ที่พร้อมแบ่งปันประโยชน ์
ให้แก่ส่วนรวมเพื่อพัฒนำชุมชนของตน โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขำธิกำรมูลนิธิ 
ชัยพัฒนำ เป็นประธำนในพิธี และนำยสมพจน์ ชีรนรวนิชย์ รองกรรมกำรผู้จัดกำร  
(ที ่3 จำกขวำ) เป็นตวัแทนบมจ.วีนไิทย ร่วมแสดงเจตนำรมณ์ ณ โรงแรมเซ็นทำรำ แกรนด์  
เซ็นทรัลพลำซ่ำ ลำดพร้ำว กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ บมจ.วีนิไทย ได้น�ำผลิตภัณฑ์จำก 
ผ้ำใยบัวของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนมำบข่ำมำบในไปร่วมจัดแสดงภำยในงำนด้วย

โครงกำร Big Brothers & Sisters น�ำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม เป็นควำมร่วมมือ
ของ 11 องค์กร ได้แก่ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) รำ้นภัทรพัฒน์  
มลูนธิชิยัพฒันำ กำรนคิมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย บรษิทั วนีไิทย จ�ำกดั (มหำชน) 
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน)  
บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จ�ำกัด กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย เอสซีจี กำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทย และบริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 

11 Leading Organizations Jointly Commit  
to Supporting Social Enterprises

Vinythai and 10 leading organizations jointly announced their 
commitment to driving the project named Big Brothers and Sisters Bring 
Communities to Social Enterprises. The project is aimed not only to 
leverage the quality standard and competitiveness of local products 
but also to encourage community enterprises to provide some benefits 
for developing their community.

The event was presided by Mr. Sumet Tantivejkul, Secretary-General 
of the Chaipattana Foundation at Centara Grand, Central Plaza, Ladprao, 
Bangkok. Vinythai took this opportunity to showcase some selected 
hand-made nylon products of Mabkha-Mabnai community enterprise 
at the event.

Big Brothers & Sisters Bring Communities to Social Enterprise Project 
is supported by 11 leading organizations including National Research 
council of Thailand, PatPat9 shop of the Chaipattana Foundation, 
Industrial Estate Authority of Thailand, Vinythai, PTT, PTTGC, Central 
Group, Dow, SCG, EGAT and Bangchak.

นายสมพจน์ ชีรนรวนิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ  
ฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสือ่สาร บมจ.วนีไิทย  
(ที่ 3 จากขวา) แสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุน  
โครงการฯ ร่วมกบัผูบ้รหิารจากองค์กรชัน้น�า 10 แห่ง

Mr. Sompot Cheeranorawanich, Vice President, 
Corporate Affairs and Communications 
Department of Vinythai (3rd right), jointly 
showed the commitment to supporting the 
project with other 10 executives from leading 
organizations.

ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัวของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน 
มาบข่ามาบใน จ.ระยอง 

Hand-made nylon products of Mabkha-Mabnai 
community enterprise in Rayong.

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
(กลาง เชิ้ตฟ้า) ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับองค์กร
พันธมิตรทั้ง 11 องค์กร

Mr. SumetTantivejkul, Secretary-General of 
the Chaipattana Foundation (Middle, blue 
shirt) posed with representatives from 11 
leading organizations.
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วีนิไทยร่วมกับสมาชิก TBCSD  
แสดงความมุ่งมั่น “ภาคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ”

วนีไิทยในฐำนะสมำชกิองค์กรธุรกิจเพือ่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื (TBCSD) ร่วมงำน 
สัมมนำประจ�ำปี 2561 ภำยใต้หัวข้อ “ภำคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้ำขับเคลื่อน
นโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของประเทศ” ที่โรงแรมเซ็นทำรำ แกรนด์ เซ็นทรัล 
พลำซ่ำ ลำดพร้ำว กรุงเทพฯ

กำรจัดงำนดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอวิสัยทัศน์ขององค์กรสมำชิก
ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมไทยให้ยั่งยืน ตลอดจนเปิด
โอกำสให้ผู ้ร ่วมงำนกว่ำ 400 คนได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรด�ำเนินงำน
เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมระหว่ำงกัน โดยได ้รับเกียรติจำกนำยประเสริฐ  
บุญสัมพันธ์ ประธำน TBCSD เป็นประธำนกล่ำวเปิดงำน และ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน ร่วมเป็นองค์ปำฐก

(จากซ้าย) ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสมพจน์ ชีรนรวนิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ  
ฝ่ายประสานงานธรุกจิและการสือ่สาร บมจ.วนีไิทย นายประเสรฐิ บญุสมัพนัธ์ ประธาน TBCSD และนายมชียั วรีะไวทยะ  
นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ร่วมแสดงเจตนารมย์ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ของประเทศ

(from left) Dr. Siri Jirapongphan, Minister of Energy; Mr. Sompot Cheeranorawanich, Vice President, 
Corporate Affairs and Communications of Vinythai Plc.; Mr. Prasert Bunsumpun, Chairman of TBCSD; 
and Mr. Mechai Viravaidya, Population and Community Development Association together showed 
commitment to driving the country’s sustainable development policy.

Vinythai Joins TBCSD  
to Show Commitment to Driving the Country’s Sustainable 
Development Policy

As a member of Thailand Business Council for Sustainable 
Development (TBCSD) participated in the annual conference on “TBCSD 
and Thai private sector is driving the country’s sustainable development 
policy” at Centara Grand Hotel, Central Plaza Ladprao Bangkok.

The objective is to present the vision of the TBCSD in driving Thai 
economy, society and environment towards sustainability. It is also  
an opportunity for around 400 participants to share their experience in working 
for sustainable environment and society. The conference was highly honored 
by Mr. Prasert Bunsumpun, Chairman of TBCSD, presided over the event and  
Dr. Siri Jirapongphan, Minister of Energy to be a guest speaker.
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วีนิไทยรวมพลังร่วมปกป้องชายหาดระยอง  
ในวันอนุรักษ์ชายหาดสากล ประจำาปี 2561

กำรนคิมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกบักลุม่ผูป้ระกอบกำร รวมถงึ  
บมจ.วีนิไทย จ�ำนวนมำกกว่ำ 30 องค์กร จัดกิจกรรมเก็บขยะชำยหำดเน่ืองใน  
วันอนุรักษ์ชำยหำดสำกลประจ�ำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมตระหนัก
ในกำรดูแลทรัพยำกรชำยฝั่ง ในวันที่ 15 กันยำยน 2561 โดยในปีนี้มีกำรจัดกิจกรรม
เก็บขยะในพื้นท่ีที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ส�ำคัญ ได้แก่ บริเวณหำดแหลมเจริญถึง 
หำดสชุำดำ อ�ำเภอเมอืงระยอง ระยะทำงประมำณ 10.5 กโิลเมตร และ บริเวณหำดน�ำ้ริน 
ถงึหำดพยนูในอ�ำเภอบ้ำนฉำง เป็นระยะทำงประมำณ 3.5 กิโลเมตร โดยได้รับเกยีรติ
จำกเรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระยอง เป็นประธำนเปิดงำน

ในปีน้ีมีพนักงำนวีนิไทยและครอบครัวกว่ำ 150 คนร่วมเป็นจิตอำสำช่วยกัน 
ท�ำควำมสะอำดชำยหำดอย่ำงแข็งขัน “ผมรู้สึกประทับใจในสปิริตจิตอำสำเป็นทีม
เดียวกันของทุกคนมำกๆ ครับ คร้ังนี้พื้นที่ที่เรำรับผิดชอบอยู่ใกล้กับชุมชนประมง
ชำยฝั่ง ซ่ึงนับเป็นโอกำสดีที่ได้เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชนโดยร่วมกันแสดง 
ให้เหน็ถงึควำมมุง่มัน่ของพวกเรำต่อกำรดแูลรกัษำสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นหน่ึงในค่ำนิยม
ร่วมของเรำ” นำยมำซำรุ โอริฮำระ ผู้อ�ำนวยกำรบริหำรฝ่ำยปฏิบัติกำร กล่ำวชื่นชม

กำรจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชำยฝั่งสำกลได้ด�ำเนินกำรต่อเน่ืองมำเป็นปีที่ 16  
โดยมจิีตอำสำมำร่วมงำนมำกกว่ำ 3,000 คน และสำมำรถเกบ็ขยะได้มำกกว่ำ 50,000 ชิน้  
หรือเกือบ 6 ตัน

Vinythai Shows Strong Commitment  
in 2018 International Coastal Cleanup 

Map Ta Phut Industrial Estate, Industrial Estate Authority of Thailand, 
together with over 30 private companies including Vinythai Plc. held the 
2018 International Coastal Cleanup on September 15, 2018. Presided by 
Lt.JG. Sattawat Anantakul, Deputy Governor of Rayong, the event aims to 
raise awareness in coastal conservation. This year, the cleanup activity 
was taken place from Laem Charoen beach to Suchada beach in Mueang 
Rayong district which is approximately 10.5 kilometers and Nam Rin beach  
to Pa yoon beach in Ban Chang sub-district which is approximately  
3.5 kilometers. All beaches are very famous tourist attraction.

Around 150 Vinythai employees and their family members 
enthusiastically volunteered to clean the beach. “I am very much 
impressed with everyone’s voluntary spirit as one team. This year, our 
responsible area is close to the community of fishermen. This is a good 
opportunity to strengthen relationship with them by showing our strong 
commitment to environmental care as explicitly defined as one of our 
shared values,” said Mr. Masaru Orihara, Operation Director of Vinythai.

 This activity has been held for 16 years and there have been more than 
3,000 people joining this activity, total trashes by more than 50,000 pieces 
which by almost 6 tons.

พลังสปิริตจิตอาสาวีนิไทย      Power of Vinythai voluntary spirit as one team.

ช่วยกันคนละนิดเพื่อโลกที่สวยงาม      Joining together to save the world.

ช่วยกันรวบรวมขยะ      Collecting the garbage.
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วีนิไทยเปิดบ้านสานสัมพันธ์ชุมชน
ตวัแทนจำก 8 ชมุชน ได้แก่ ชมุชนเนนิพยอม ชุมชนตลำดมำบตำพุด ชมุชน

วัดมำบตำพุด ชุมชนมำบยำ ชุมชนมำบชลูด-ชำกกลำง ชุมชนมำบชลูด ชุมชน
บำ้นล่ำงและชุมชนมำบข่ำส�ำนักอ้ำยงอนจ�ำนวน 160 คน ร่วมงำน “เปิดบ้ำน
สำนสมัพันธ์ชมุชน” ซึง่วนิีไทยจดัขึน้เป็นประจ�ำทกุปี โดยในช่วงเช้ำทกุท่ำนได้ม ี
โอกำสรับฟังรำยละเอียดและเยี่ยมชมกระบวนกำรผลิตเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ
ในกระบวนกำรผลิต และมีควำมม่ันใจในควำมปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีท่ีเป็น 
ที่ยอมรับในระดับสำกล ในช่วงบ่ำยผู้เข้ำเยี่ยมชมได้ร่วมกิจกรรมปลูกปะกำรัง 
และไหว้พระ ทีว่ดัช่องแสมสำร จงัหวดัชลบรุก่ีอนเดนิทำงกลบับ้ำนโดยสวสัดภิำพ

คณะผูบ้รหิารวนีไิทย น�าโดย นาย มาซาร ุโอรฮิาระ ผูอ้�านวยการบรหิารฝ่ายปฏบิตักิาร (ที ่10 จากซ้าย) ร่วมต้อนรับชมุชน      Management team led by Mr. Masaru Orihara, Operation Director (10th left), greeted communities.

Vinythai Open House Day
160 representatives from 8 communities: Noen-payom, Talad 

Mab Ta Phut, Wat Mab Ta Phut, Mabya, Mabchalude-Chakklang, 
Mabchalude, Banlang and Mabkha Samnuk-ayngon joined 
Vinythai’s annual “Open House Day” to enhance the local’s good  
understanding of Vinythai’s production process and safety ensured by  
internationally recognized technology. All visitors had an opportunity 
to learn and view production process in the morning while they 
enjoyed their afternoon with coral cultivation activity and a visit to 
Wat Chong Samaesan in Chon Buri Province.

ช่วยกันคนละนิดเพื่อโลกที่สวยงาม      Joining together to save the world.

ชุมชนและพนักงานวีนิไทยร่วมปลูกปะการัง     Communities and Vinythai voulenteer joined hands in cultivating  
     coral branches.
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กู้ภัยน้อย
ส�ำนกังำนนคิมอตุสำหกรรมมำบตำพดุ เทศบำลเมอืงมำบตำพดุ และภำคเอกชน

รวมถึงวีนิไทยร่วมกันจัดกำรฝึกอบรมกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นและกำรเคลื่อนย้ำย 
ผู ้บำดเจ็บให้แก่นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยำคม นิคมอุตสำหกรรม นอกจำก 
กำรเรียนรู้จำกกำรบรรยำยของคุณชูศรี เหลือสอำดกุล นักช�ำนำญกำร หัวหน้ำงำน 
อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ  
สยำมบรมรำชกุมำรี ระยอง แล้ว นักเรียนทุกคนยังได้ฝึกปฏิบัติกำรปฐมพยำบำล 
และเคลือ่นย้ำยผูบ้ำดเจบ็ด้วย ซึง่กจิกรรมดงักล่ำวมุง่หวงัในกำรเพิม่ประสทิธภิำพของ
บุคลำกรในโรงเรียนในกำรจัดกำรกับภำวะฉุกเฉินที่อำจเกิดขึ้นได้

วีนิไทยร่วมให้การสนับสนุนการจัดการฝึกอบรม
โครงการกู้ภัยน้อย

Vinythai jointly supported the training for 
young rescues.

นายนิเวศน์ เฉลยภพ ตัวแทนวีนิไทยกล่าวถึงความ
ส�าคัญของการอบรมให้แก่นักเรียนในครั้งนี้

Mr. Niwet Chaloeiphop, Vinythai’s representative, 
introduced importance of the training to students.

Young Rescues
Map Ta Phut Industrial Estate, Map Ta Phut Municipality and private 

sector including Vinythai jointly held the training on First Aids and Lifts 
& Carries for students in  Rayong Wittayakom Nikom Utsahakam School. 
Besides learning from the lecture of Ms. Chusri Luasa-ardkul, Head of 
Emergency Unit of Mab Ta Phut hospital, all students had an opportunity 
to practice how to treat, lift and carry injured persons. The activity aims 
of enhancing the school’s efficiency in handling emergency cases.

นักเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม 
ร่วมปลูกปะการัง

คณะอำจำรย์และนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยำคม นิคมอุตสำหกรรมจ�ำนวน
ประมำณ 100 คนเพลิดเพลินในกำรทัศนศึกษำโครงกำรปะกำรังของวีนิไทย 
ทีแ่สมสำร จงัหวดัชลบรีุ ทุกคนมีโอกำสได้เรยีนรูเ้ก่ียวกับชวิีตของปะกำรัง ประโยชน์
ของแนวปะกำรังและวิธีกำรปลูกปะกำรังด้วยท่อพีวีซี ก่อนกลับบ้ำนยังได้ขึ้นเรือ 
ท้องกระจกเพื่อชมควำมงดงำมของชีวิตใต้ท้องทะเลและร่วมแสดงควำมมุ่งมั่น 
ในกำรดแูลรกัษำทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังระหว่ำงกนัและเจ้ำหน้ำท่ีมลูนิธปิะกำรงั
ของวีนิไทย

นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงจากการปลูกปะการัง
ด้วยท่อพีวีซี

Students had the firsthand experience of 
cultivating coral reefs with PVC pipes

นักเรียนสนุกสนานกับการได้เห็นชีวิตสัตว์ทะเล 
จากเรือท้องกระจก

Students enjoyed seeing sea life on on a glass- 
bottom boat

Coral Cultivation Activity for Students of  
Rayong Wittayakom Nikom Utsahakam School

Around 100 teachers and students of Rayong Wittayakom Nikom 
Utsahakam enjoyed an excursion at Vinythai Coral Project site in 
Samaesan, Chon Buri province. All participants had an opportunity to 
learn about coral lives, benefits of coral reefs and how to cultivate the 
coral branches with PVC pipes. Before the program ended, they could 
view the beauty of coral reefs on a glass-bottom boat and shared their 
determination in marine and coastal resources conservation among each 
other and Vinythai Coral Foundation officials.
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วีนิไทยรับรางวัลผู้ให้บริการสินค้ายอดเย่ียม 
จากคาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย)

จำกผลกำรประเมินกำรด�ำเนินงำนในช่วงปี 2560 ที่ผ่ำนมำ บริษัท คำโอ อินดัส
เตรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้เลือกให้ บมจ.วีนิไทยได้รับรำงวัล “ผู้ให้บริกำรสินค้ำ
ยอดเยี่ยม” ในด้ำน “คุณภำพ” ซ่ึงคณะกรรมกำรได้พิจำรณำเลือกผู้ที่ได้รับรำงวัล
จำกหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. กำรลดลงของสินค้ำมีต�ำหนิ

2. กำรตอบรับกำรเรียกร้องคำ่ชดเชย

3. กำรลดลงของกำรเรียกร้องค่ำชดเชย

4. กำรลดลงของปัญหำที่เกิดซ�้ำๆ

5. กำรให้ควำมร่วมมือ

6. กำรส่งเอกสำรด้ำนคุณภำพอย่ำงสมบูรณ์

7. กำรตอบรับข้อร้องเรียนจำกลูกคำ้

“วนิีไทยรูส้กึเป็นเกยีรตอิย่ำงมำกทีเ่ป็นผู้ผลิตเคมรีำยเดยีวทีไ่ด้รบัรำงวลันี ้พวกเรำ 
จะท�ำอย่ำงดีที่สุดต่อไปเพื่อควำมพึงพอใจของลูกคำ้” นำยชัชพงศ์ ชำญสุวิทยำนันท์  
CA Sales Manager กลำ่ว

นาย Tanaka Hideki, Senior Vice President (Executive Officer) and Chief Procurement Officer ของ
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ�ากัด มอบรางวัลให้แก่นายชัชพงศ์ ชาญสุวิทยานันท์ CA Sales Manager 
จากบมจ.วีนิไทย (ขวา)

Mr. Tanaka Hideki, Senior Vice President (Executive Officer) and Chief Procurement Officer of KAO 
Industrial (Thailand) presented the award to Mr. Chutpong Chansuvittayanun, CA Sales Manager 
of Vinythai (right)

Vinythai Wins Best Performance Vendor Award  
from KAO Industrial (Thailand)

According to the result of performance assessment during the year 
2017, KAO Industrial (Thailand), Co., Ltd. selected Vinythai Plc. to win “Best 
Performance Vendor Award” in “Quality” category. The judging committee 
considered to select the right candidates with following criteria;

1. Reduction of total defect

2. Claim Reply 

3. Reduction of number of claim

4. Reduction of repeat problems

5. Collaboration

6. Submission of complete quality document

7. Customer complaint reply

“Vinythai was honored to be the only one Chemical Manufacturer 
who was granted the award. We will keep doing our best for customer 
satisfaction,” Mr. Chutpong Chansuvittayanun, CA Sales Manager said.
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นวัตกรรมวีนิไทย 
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของไทย

ในฐำนะสมำชิกขององค์กรธุรกิจเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (TBCSD) วีนิไทยได ้
รบัเชญิให้เข้ำร่วมเสวนำในหวัข้อ “ภำคเอกชนไทยเดนิหน้ำพฒันำงำนวจิยันวตักรรม
เพือ่ควำยัง่ยนืของประเทศไทยในอนำคต” ภำยในงำน “มหกรรมงำนวิจยัแห่งชำต ิ2561” 
ณ โรงแรมเซน็ทำรำแกรนด์ และบำงกอกคอนเวนชนั เซน็เตอร์ เซ็นทรลัเวลิด์ กรงุเทพฯ 
โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ให้หน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ ท้ังภำครฐัและเอกชนได้ตระหนกั
ถึงควำมส�ำคัญของผลงำนวิจัยด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำร
ควำมรู้เพื่อไปสู่กำรลงมือปฏิบัติเพื่อกำรพัฒนำประเทศ 

นำยประกฤษฎิ์ แสงทองอโณทัย Growth Project Manager บริษัท แอดวำนซ์  
ไบโอเคมคิอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด หรอื เอบทีี ในเครอื บมจ. วีนไิทย ได้แบ่งปันข้อมูล
ในวงเสวนำว่ำ เอบีทีเป็นบริษัทผู้ผลิตอีพิคลอโรไฮดรินฐำนชีวภำพ 100 เปอร์เซ็นต์ 
ถือเป็นผลิตภัณฑ์เคมีชีวภำพที่ช่วยเพิ่มมูลคำ่ของธุรกิจในด้ำนควำมยั่งยืน อีพิคลอโร
ไฮดรนิเป็นวตัถุดิบส�ำคัญในกำรผลติ “อพีอ็กซเีรซนิ” ทีน่�ำไปใช้ในอตุสำหกรรมสแีละ
สำรเคลอืบผวิ ไฟฟ้ำและอเิล็กทรอนกิส์ ยำนยนต์ ยำนอวกำศ และกำรผลติใบพดัของ
กังหันลมเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้ำ ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมกำรผลิตที่ทันสมัย ท�ำให้
กำรใช้อพีคิลอโรไฮดรนิ 1 กโิลกรมัในผลติภณัฑ์ใด สำมำรถลดคำร์บอนฟุตพร้ินท์ของ
ผลติภณัฑ์นัน้ลงได้ถงึ 2.56 ตันของคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ (CO

2
 equivalent) หรอื  

ลดค่ำศักยภำพในกำรท�ำให้เกิดภำวะโลกร้อน (GWP) ลงถึงร้อยละ 61 (ค�ำนวณจำก 
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตั้งแต่กำรได้มำซึ่งวัตถุดิบจนจบกระบวนกำรผลิต  
รวมกับปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ที่พืชน�้ำมันดูดซับเพื่อใช้ในกำรเจริญเติบโต  
(Biogenic CO

2
) ซึ่งจะเห็นว่ำกระบวนกำรผลิตนี้มีควำมโดดเด่นในด้ำนกำรลด 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มำกกวำ่เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีกำรผลิตดั้งเดิม

นายประกฤษฎ์ิ แสงทองอโณทัย Growth Project 
Manager ของเอบีที (ขวาสุด) ถ่ายภาพร่วมกับ 
นายณรงค์ บุณยสงวน รักษาการผู้อ�านวยการสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย และผู้อ�านวยการบริหาร TBCSD  
(ที ่3 จากซ้าย) และผูร่้วมการเสวนาจากองค์กรช้ันน�า 

Mr. Prakit Sangthonganotai, Growth Project 
Manager of ABT (far right) posed with  
Mr. Narong Boonyasaquan, Acting President of 
Thailand Environment Institute and Executive 
Director of TBCSD (3rd left) and guest speakers 
for other leading companies.

Vinythai Innovation  
for Sustainable Future of Thailand

Vinythai, as a member of Thailand Business Council for Sustainable 
Development (TBCSD), was invited to share about its innovation for 
sustainability in a seminar on “Thailand’s private sector continues 
research and develop innovative research for sustainable future of 
Thailand” in “Thailand Research Expo 2018” at Centara Grand Hotel and 
Bangkok Convention Center, Central World, Bangkok. The seminar aims 
to raise awareness of public and private organizations on the importance 
of technological and innovative research on environmentally friendly 
products, as well as provide understanding on the linkage and integration 
of knowledge towards concrete action for developing the country. 

Mr. Prakit Sangthonganotai, Growth Project Manager of Advanced 
Biochemical (Thailand) Co., Ltd. or ABT, a subsidiary of Vinythai Plc, shared 
that the company is a manufacturer of 100% Bio-based Epichlorohydrin 
which is a biochemical product that enhances business value in terms of 
sustainability. Epichlorohydrin is a key raw material in producing “Epoxy 
Resin” used in paint and coating, electricity and electronic, automotive, 
and aerospace industry, as well as, production of composite materials 
such as turbine blades for generating electricity from wind power.  

นายประกฤษฎ์ิ แสงทองอโณทัย Growth Project 
Manager ของเอบีที

Mr. Prakit Sangthonganotai, Growth Project 
Manager of ABT.

With innovative technology, the use of Bio-based Epichlorohydrin for 
one ton in any product can reduce carbon dioxide equivalent of the 
product by up to 2.56 tons or reduce Global Warming Potential (GWP) by 
up to 61 percent (the calculation based on the amount of greenhouse 
gas emissions in the production process combined with the amount 
of carbon dioxide absorption by plants for growing (Biogenic CO

2
).  

This process is remarkable in terms of reducing the impact on the 
environment as compared to conventional production technology.
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เก้าอี้อุเทนะ
เมื่อเร็วๆนี้ ลูก้ำ ยำสุคำวำ่ นักออกแบบในประเทศญี่ปุ่นได้ออกแบบเก้ำอี้ชื่อวำ่  

อุเทนะ ซึ่งมีโครงสรำ้งที่ดูเหมือนเปลือกหอย โครงสร้ำงของเก้ำอี้นี้จะปรับตัวให้เข้ำ
กับรูปร่ำงของผู้นั่ง เม่ือมีน�้ำหนักกดลงไป เก้ำอี้จะยิ่งมั่นคงแข็งแรงมำกขึ้น นี่เป็น
กลไกที่งำ่ยๆ แต่ทวำ่น่ำสนใจ

อเุทนะเป็นภำษำญีปุ่น่แปลว่ำกลบีเลีย้งของดอกไม้ เก้ำอีอ้เุทนะนีท้�ำด้วยพวีซีีใส  
หรือหนงัเทยีมซ่ึงจะมีกระเป๋ำเล็กๆ เอำไว้เพือ่สอดแถบอะครลิคิ หำกอะคริลคิแตกหกั
ก็เปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ 

เก้ำอี้ของยำสุคำว่ำรุ่นนี้มีควำมยืดหยุ่น ใช้งำนง่ำย และ เหมำะกับกำรพกพำ
เคลื่อนย้ำยเพรำะสำมำรถพับได้ด้วย

นักออกแบบ: ลูก้า ยาสุคาว่า โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลทางเทคนิค: พีวีซีใส

เครดิตรูปภาพ: ลูก้า ยาสุคาว่า และ www.designboom.com/design/luka-
yasukawa-utena-chair-02-26-2018

แหล่งข้อมูล : Wonderful vinyl issue 33, http://wonderfulvinyl.pvc.org/
en/p/utena-chair access on 17 September 2018

  https://www.designboom.com/design/luka-yasukawa-utena-
chair-02-26-2018/ access on 17 September 2018

Utena Chair
Japan-based designer Luka Yasukawa recently designed his new 

Utena Chair which is made of a shell-like structure that adjusts to 
a person’s body when they sit on it. This interesting yet very easy 
mechanism, the chair actually gets sturdier when weight is applied.

The final version of Utena, the name comes from Japanese and 
means the calyx of a flower, is made of transparent PVC or synthetic 
leather with pockets to insert the acrylic strips in, so they can be replaced 
in case they break. 

Yakusawa’s chair is a very flexible seat, easy to use, and perfect for 
nomadic people because it can be folded up. 

Designer: Luka Yasukawa, Osaka, Japan 

Technical info: Transparent PVC

Picture credits: Luka Yasukawa  and www.designboom.com/design/
luka-yasukawa-utena-chair-02-26-2018

Reference : Wonderful vinyl issue 33, http://wonderfulvinyl.pvc.org/
en/p/utena-chair access on 17 September 2018

  https://www.designboom.com/design/luka-yasukawa-utena-
chair-02-26-2018/ access on 17 September 2018
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เทคโนโลยีรีไซเคิลพีวีซี  
(ตอนที่ 1)

เศษวัสดุเหลือใช้ท่ีท�ำจำกพีวีซีเป็นส่ิงหน่ึงท่ีสำมำรถจัดกำรได้ 3 วิธี ได้แก่  

กำรรไีซเคลิ กำรเผำในเตำเผำควำมร้อนสูง และวิธีสุดท้ำยคือกำรฝังกลบ ซึง่บทควำมนี ้

ขอน�ำเสนอวิธีกำรรีไซเคิลที่เหมำะสมกับวัสดุพีวีซีชนิดตำ่งๆ ดังนี้

การรีไซเคิลเชิงกล (Mechanical Recycling)

กำรรีไซเคิลเชิงกลส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจำกพีวีซีล้วนเป็นเทคนิคกำรด�ำเนิน 

กำรท่ัวๆ ไปท่ีเรยีบง่ำย ผลิตภัณฑ์ทีผ่่ำนกำรใช้งำนมำแล้วทีเ่หมำะสมน้ัน เป็นผลติภัณฑ์ 

ทีง่่ำยต่อกำรคัดแยกออกจำกกองของเสียหรอืคงควำมสะอำดไว้ได้ ท้ำยสุดจะกลำยเป็น 

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลคุณภำพสูงที่น�ำกลับมำใช้ท�ำผลิตภัณฑ์พีวีซีตำ่งๆ ได้

ยกตัวอย่ำงเช่น ท่อ (ปกติน�ำไปรีไซเคิลท�ำเป็นท่ออีกครั้ง) กรอบหน้ำต่ำง (น�ำไป

รไีซเคิลท�ำเป็นกรอบต่ำงๆ หรอืท่อ) แผ่นปพืูน้ เมมเบรนระบำยอำกำศใต้หลงัคำ และ 

ผ้ำใบ ซึ่งวัสดุเหล่ำนี้บำงครั้งสำมำรถน�ำไปรีไซเคิลด้วยกระบวนกำรไวนิลลูป  

หรือน�ำไปเข้ำกระบวนกำรอีกครั้งเพื่อผลิตเป็นเสื่อหรือกรวยจรำจร เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ที่รีไซเคิลมำจำกวัสดุพีวีซีที่มีวัสดุอื่นผสมเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ 

บำงประกำรนัน้ไม่สำมำรถแยกพวีีซอีอกมำได้เรยีกว่ำ คอมโพสิท ซึง่เหมำะทีจ่ะมำผลติ 

เป็นผลติภณัฑ์ทีว่สัดผุสมนัน้สำมำรถทนทำนได้เท่ำนัน้ กระบวนกำรรีไซเคลิพีวซีจีงึถูก 

พัฒนำมำเพื่อครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำย

การรีไซเคิลเชิงกลส�าหรับพลาสติกผสม (Mechanical Recycling for 
Mixed Plastics)

เมือ่เรำไม่สำมำรถใช้พลำสตกิเนือ้เดยีวกันได้ กำรรไีซเคิลท่ีเหมำะส�ำหรับพลำสตกิ

ผสมที่มีพีวีซีจะต้องถูกน�ำมำใช้ วัสดุเหลือใช้ที่มีพีวีซีผสมอยู่ไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์  

ไม่สงผลกระทบในเชิงเทคนิค แม้ว่ำคุณภำพของพลำสติกรีไซเคิลจะมีข้อจ�ำกัด 

ในกำรน�ำไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์บำงชนิดเท่ำนั้น 

พลำสตกิยโุรป (PlasticsEurope) ได้ท�ำกำรศกึษำโครงกำรนีเ้ชิงลกึ และได้ระบุไว้ 

ในรำยงำน ‘กำรรีไซเคิลเชิงกลส�ำหรับพลำสติกผสม’ เผยแพร่ในเดือนตุลำคม 2537

แหล่งข้อมูล: http://www.pvc.org/en/p/pvc-recycling-technologies

PVC-recycling technologies  
(Part 1)

PVC waste, as other waste materials, can be managed in three 
different ways: recycling; disposal with energy recovery (incineration) and 
as a last resort landfill. This article will introduce recycling technologies 
which are used for different kinds of PVC waste.

Mechanical Recycling
Mechanical recycling of source-separated PVC is technically relatively 

simple and common practice.

Suitable post-use products are those which are easy to identify and 
separate from the waste stream or which can be kept relatively clean, 
ending up as a high-quality recyclate for use within the existing range 
of PVC applications.

Examples are: pipes (usually recycled into pipes), window profiles 
(recycled into profiles or pipes), flooring, roofing membranes, coated 
fabrics. These flexible applications are sometimes recycled via the 
Vinyloop process or reprocessed into products such as mats, traffic cones.

Recyclate from PVC applications which contain another material to 
fulfil their function, but cannot be separated into pure PVC (so called 
`composites') is only suitable for such applications where the mixed 
composition can be tolerated. PVC recycling operations, covering such 
products, have also been initiated.

Mechanical Recycling for Mixed Plastics
When homogeneous plastics streams are not available, recycling 

schemes suitable for mixed plastics, including PVC, may be used. Mixed 
plastic waste containing up to 15 per cent PVC is not considered to pose 
technical problems, although the quality of the recyclate is suitable for 
a limited number of applications.

PlasticsEurope has studied this subject in depth. The technical 
report on ̀ The mechanical recycling of mixed plastics waste', published 
October 1994.

Source: http://www.pvc.org/en/p/pvc-recycling-technologies

reference: https://pvc4pipes.com/
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ร่วมรักษ์โลก
วนิีไทยตระหนกัถึงควำมส�ำคญัของกำรปกป้องส่ิงแวดล้อมซ่ึงได้ก�ำหนดไว้เป็นหนึง่

ในค่ำนยิมร่วมของบรษิทัฯ ในกำรเพิม่พืน้ท่ีสีเขยีวนัน้ นบัเป็นกิจกรรมหนึง่ทีส่ำมำรถช่วย 
พิทักษ์โลกของเรำได้

จิตอำสำวีนิไทยได้ร่วมท�ำ 3 กิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยงำนแรกพนักงำน
ประมำณ 15 คนได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ซึ่งจัดโดยบริษัท ไทยอำซำฮีเคมีภัณฑ์ 
จ�ำกัด ทีอ่่ำงเก็บน�ำ้คลองสียดั จังหวัดฉะเชิงเทรำ กว่ำ 90 ต้น นอกจำกน้ี เน่ืองในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 86 พรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ  
วีนไิทยได้ร่วมจดักิจกรรมปลกูปะกำรงัร่วมกับหน่วยบญัชำกำรสงครำมพิเศษทำงเรือ 
และได้น�ำพนักงำนประมำณ 10 คนร่วมปลกูต้นไม้และเก็บขยะตำมชำยหำดทีบ่ริเวณ 
เกำะแสมสำร จังหวัดชลบุรี ท้ำยสุดจิตอำสำวีนิไทยได้ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบ 
นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดโดยได ้ร ่วมกิจกรรมปลูกต ้นไม ้กับชุมชนรอบ 
โรงเรียนระยองวิทยำคม นิคมอุตสำหกรรม และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กับพีทีทีจีซี
ที่เขำห้วยมะหำด

Help the Planet
Vinythai realizes the importance of environment protection which 

is explicitly shown in its shared value. Enhancing green area is one of 
various activities that can help save the world.

Vinythai volunteers joined 3 environmental events. The first one 
was organized by AGC Chemicals (Thailand) at Klong Si Yat reservoir, 
Chachoengsao Province. Around 15 Vinythai employees gave a hand 
for planting almost 90 trees. On an occasion of Her Majesty the Queen 
Sirikit’s 86th Birthday Anniversary Celebration, Vinythai jointly organized 
coral cultivation activity in Rak Talesamaesan event which hosted by 
Naval Special Warfare Command; and its ten volunteers also joined 
tree planting and coastal clean-up activities at Samaesan island in Chon 
Buri province. Lastly, to enhance green area surrounding Mab Ta Phut 
Industrial Estate, Vinythai volunteers enjoyed planting trees with local 
communities around Rayong Wittayakom Nikomutsahakam School; and 
joined PTTGC in tree planting at Huai Mahat hill.

จิตอาสาวีนิไทยแสดงสปิริตปกป้องสิ่งแวดล้อมที ่
อ่างเก็บน�า้คลองสียัด

Showing environmental spirit at Klong Si Yat 
reservoir.

ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดกับหน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 

Clean up activity with Naval Special Warfare 
Command.

สนุกกับกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนมาบชะลูด-
ชากกลาง

Enjoying t ree plant ing organized by 
Mabchalude-Chakklang community.

ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เขาห้วยมะหาด    Enhancing green area at Huai Mahat hill.
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