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ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย:	ล้านบาท
    2554# 2555#

(ปรับปรุงใหม่)
2556#

รายได้จากการขาย

รายได้รวม

ก�าไรขั้นต้น

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�าไรสุทธิ

14,100
14,191
2,896
2,002
1,989

16,933
17,090
2,878
1,813
1,562

17,332
17,513
1,393
297
198

ค่าเสื่อมราคา

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการด�าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน

898
3,138
3,272

1,257
2,975
2,538

1,398
1,336
993

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

เงินกู้	

ส่วนของผู้ถือหุ้น
จ�านวนพนักงาน	ณ	สิ้นปี

19,624
3,339
1,400

16,285
464

21,533
4,687
3,000

16,846
466

21,783
5,638
3,428

16,145
468

หน่วย:	ล้านบาท
   2554# 2555#

(ปรับปรุงใหม่)
2556#

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	

1.68
13.74
1.00

14.0%
12.7%
10.9%

1.31
14.21
0.856
9.1%
9.4%
8.8%

0.17
13.62
0.064
1.1%
1.2%
1.4%
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ความปลอดภัยถือเป็นหัวใจท่ีส�าคัญมากส�าหรับ 
บริษัท	 วีนิไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และผมยินดีที่จะเรียน 
ให้ท่านทราบว่า	 เรามีการด�าเนินการด้านความปลอดภัย 
ในการท�างานได้อย่างดเียีย่มเสมอมา	ผลงานท่ีดเียีย่มเช่นนี ้
เกดิขึน้จากความเอาใจใส่ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังาน	 
ผูร้บัเหมา	และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่ายในแต่ละวนั	จนท�าให้ 
วีนิไทยได้รับประกาศเกียรติคุณโครงการรณรงค์ลดสถิต ิ
อุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์ดีเด่น	 ระดับเงิน 
จากกระทรวงแรงงาน	 นอกจากน้ี	 ทีมผู้บริหารยังจัดให้มี 
การฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรทุกคน 
ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยอยู่เสมอ	 ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญ 
ที่ช่วยให้บริษัทฯ	สามารถรักษาผลงานที่ดีเช่นนี้ไว้ได้

ตลอดปีทีผ่่านมา	วนีไิทยสามารถท�าลายสถติยิอดขาย 
และการผลิตในแต่ละเดือนได้หลายครั้ง	 โดยส่วนใหญ ่
ไม่ต้องอาศัยเงินลงทุนจ�านวนมาก	 เพราะเป็นผลจากการ 
ค้นหาแนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานของผู้บริหารและ 
พนักงานอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยความเชื่อมั่นว่า	 “มีหนทาง 
ในการสร้างผลงานให้มากขึ้นและดีขึ้นด้วยการลงทุนท่ี 
น้อยลง”	และเพือ่ส่งเสรมิความเชือ่มัน่ดงักล่าว	วนีไิทยจงึได้ 
ริเริ่มโครงการ	 Lean	 Six	 Sigma	 และได้ค้นพบแนวทาง 
การพัฒนาเพิ่มเติมอีกหลายแนวทางซึ่งจะส่งผลท่ีคุ้มค่า 
ในอนาคตอย่างแน่นอน

ทีมผู้บริหารทุ่มเทในการยกระดับผลการด�าเนินงาน 
และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ	 ท้ังในชุมชนท้องถิ่นและ 

เรียน ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 
ปี พ.ศ. 2556 นับเป็นปีแห่งการฟันฝ่าอุปสรรค

ข้ามผ่าน
อุปสรรคได้
อย่างยั่งยืน 

ทั่วไป	จนท�าให้วีนิไทยได้รับรางวัลทรงเกียรติหลายรางวัล	 
โดยเฉพาะรางวัล	 “CSRI	 Recognition	 2013	 Award”	 
จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม	 ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย	 และรางวัล	 “Thailand’s	 Corporate	 
Brand	Rising	Star	2013”	จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ในปี	พ.ศ. 2556	ผลการด�าเนนิงานด้านการเงนิอาจไม่ 
โดดเด่นเหมอืนเมือ่สองปีทีแ่ล้ว	ตลาดไวนลิและอพีคิลอโร- 
ไฮดรินในเอเชียยังประสบปัญหาการผลิตส่วนเกิน	 ต้นทุน 
พลังงานเพิ่มสูงขึ้นมาก	ผลก�าไรได้รับแรงกดดันอย่างมาก 
จากภาวะตลาด	 ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อผล 
การด�าเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ

อย่างไรก็ตาม	โดยรวมแล้ว	วีนิไทยสามารถผ่านพ้น 
อปุสรรคต่างๆ  มาได้	โดยด�าเนนิโครงการพฒันาประสทิธภิาพ 
และลดค่าใช้จ่ายหลายโครงการในทุกส่วนงาน	 รวมทั้ง 
การใช้มาตรการบรหิารเงนิอย่างรอบคอบในส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
กับโครงการในประเทศจีน	 การด�าเนินการต่างๆ  เหล่านี้ 
ท�าให้วีนิไทยสามารถรักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง 
เพื่อเตรียมพร้อมรับภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะถดถอยลง 
อย่างมากในป	ีพ.ศ. 2557

คณะกรรมการบริษัทฯ	 และทีมผู ้บริหารทุกคน 
ขอถือโอกาสนี้กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน 
ท่ีได้ให้การสนับสนุนวีนิไทยด้วยดีตลอดปี	 พ.ศ. 2556  
และในปีต่อๆ 	ไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาร์ค	แวน	ริกเคอเวอร์แซล)																																																																		
ประธานกรรมการ
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Part 1

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ 
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วิสัยทัศน์
วีนิไทยเป็นบริษัทที่มีความหลากหลายในการด�าเนินธุรกิจ	 โดยยึดมั่นจริยธรรมและมีการเติบโตทางด้านผลก�าไร 

และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
วนีไิทยเปรยีบลกูค้าเสมอืนหุน้ส่วน	จงึมุง่มัน่จัดหาผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพให้กบัลกูค้าในราคาทีเ่ป็นธรรม	เพือ่สนบัสนนุ

ให้ลูกค้าเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน
วีนิไทยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาความสามารถและตระหนักถึงศักยภาพของบุคลากร
วีนิไทยให้ความส�าคัญในด้านสุขภาพ	ความปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีความเกี่ยวข้อง

กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ภารกิจ
วีนิไทยมุ่งมั่นที่จะผลิตและจ�าหน่ายผงพลาสติกพีวีซ	ีโซดาไฟ	และอีพิคลอโรไฮดริน	ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทยและ

ภมูภิาคเอเชยี	โดยใช้เทคโนโลยีในการผลติทีท่นัสมยัระดบัโลก	และสร้างมูลค่าเพิม่อย่างยัง่ยนืให้แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ 

ค่านิยม

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม

รูปแบบการบริหารของเรา

ผลการปฏิบัติงานที่ดี
ของกลุ่ม

แนวทาง
การประสานความ

ร่วมมือ

ความเป็นเลิศ
ที่ต่อเนื่อง

การให้ความ
ส�าคัญกับลูกค้า

เป็นหลัก

การคุมทีมให้เกิดความ
รับผิดชอบสูงสุด

พนักงานคาดหวังอะไรบ้างจากฝ่ายบริหารจัดการ

กลุ่มคาดหวังอะไรบ้างจากพนักงาน

ความรับผิดชอบ

การสร้างแรงบันดาลใจ
และเป็นผู้น�าผู้อื่น

การท�างานร่วมกัน
ในฐานะสมาชิกในกลุ่ม

การพัฒนาบุคลากร

การปฏิบัติอย่างโปร่งใส

การเคารพผู้อื่น

ข้อตกลงใหม่ร่วมกัน

รูปแบบบุคลากรของเรา



10 Policy and Business Overview

Part 1

โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำากัด
บรษัิท	แอดวานซ์	ไบโอเคมคิอล	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	[เดมิ 

ชือ่	 “บรษัิท	โซลเวย์	ไบโอเคมคิอลส์	 (ประเทศไทย)	จ�ากดั”]	ใน 
ฐานะบรษัิทย่อยของบริษทัฯ	โดยมธีรุกจิหลกัคอืผลติและจ�าหน่าย 
เคมภัีณฑ์	ซึง่บรษิทัฯ	ถอืหุน้สามญัในบรษิทั	แอดวานซ์	ไบโอเคมคิอล	 
(ประเทศไทย)	จ�ากดั	เป็นสดัส่วนร้อยละ	100	ของจ�านวนหุน้สามญั 
ทีอ่อกจ�าหน่ายท้ังสิน้	15,000,000	หุน้	มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	100	บาท		 
บริษัท	แอดวานซ์	ไบโอเคมคิอล	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	มสี�านกังานใหญ่ 
และโรงงานตัง้อยูท่ีเ่ลขที	่2/1	ถนนไอ-สาม	ต�าบลมาบตาพดุ	อ�าเภอ 
เมอืงระยอง	จงัหวดัระยอง	21150	โทรศพัท์	0-3892-5000	โทรสาร	 
0-3868-3048	 ส�าหรับส�านักงานติดต่อทางธุรกิจตั้งอยู่ที่ชั้น	 14	 
อาคารกรีนทาวเวอร์	เลขที	่3656/41	ถนนพระรามท่ี	4	เขตคลองเตย	 
กรุงเทพฯ	 10110	 โทรศัพท์	 0-2229-9100	 (30	 สาย)	 โทรสาร	 
0-2240-1383,	0-2240-1386,	0-2240-1375

บริษัท วีนิไทยโฮลดิ้ง จำากัด 
บริษัท	วีนไิทยโฮลดิง้	จ�ากดั	เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ที่ 

ประเทศสงิคโปร์	ในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ	ซึง่บรษิทั	วนีไิทย 
โฮลดิ้ง	 จ�ากัด	 ถือหุ้นสามัญในบริษัท	 โซลเวย์	 ไบโอเคมิคอล	 
(ไทซิง)	 จ�ากัด	 เป็นสัดส่วนร้อยละ	 100	 โดยมีทุนจดทะเบียน 
จ�านวนประมาณ	287	ล้านเรนมินบ	ิบริษัท	วีนิไทยโฮลดิ้ง	จ�ากัด	 
มีส�านักงานตั้งอยู่ที่เลขที่	 10	Collyer	Quay	#10-01	Ocean	 
Financial	Centre	ประเทศสิงคโปร์

บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมิคอล (ไทซิง) จำากัด 
บรษัิท	โซลเวย์	ไบโอเคมคิอล	(ไทซิง)	จ�ากดั	เป็นบริษทัทีจ่ด 

ทะเบยีนจดัตัง้ท่ีประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี	 ในฐานะบรษิทั 
ย่อยของบรษัิทฯ	โดยมธีรุกจิหลกัคอืผลติและจ�าหน่ายเคมภีณัฑ์	ซึง่ 
บรษิทัฯ	ถอืหุ้นสามญัในบรษิทั	โซลเวย์	ไบโอเคมิคอล	(ไทซิง)	จ�ากดั	 
โดยผ่านบรษิทั	วนีไิทยโฮลดิง้	จ�ากดั	เป็นจ�านวนทัง้สิน้	287	ล้าน 
เรนมนิบ	ิ คดิเป็นสดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ	 100	 บริษทั	 โซลเวย์	 
ไบโอเคมิคอล	 (ไทซิง)	 จ�ากัด	 มีส�านักงานใหญ่ต้ังอยู่ท่ีเลขที่	 1	 
ถนนฟู่ไท	เขตพัฒนาเศรษฐกจิไทซงิ		มณฑลเจียงซ	ูสาธารณรฐั- 
ประชาชนจนี

บริษัท วีนิไทย จำากัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล 

(ประเทศไทย) จำากัด (100%)
บริษัท เกลือพิมาย จำากัด (28.49%)

บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมิคอล 

(ไทซิง) จำากัด (100%)

บริษัท วีนิไทยโฮลดิ้ง จำากัด (100%)

บริษัท เกลือพิมาย จำากัด 
บริษัท	 เกลือพิมาย	 จ�ากัด	 ในฐานะบริษัทร่วมของบริษัทฯ	 

เป็นผู้ผลิตเกลือบริสุทธิ	์จัดตั้งขึ้นตามสัญญาการร่วมทุนระหว่าง 
บริษัท	 ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ	์ จ�ากัด	 บริษัท	 อุตสาหกรรมเกลือ 
บรสิทุธิ	์จ�ากัด	และบริษทัฯ	เพือ่ด�าเนนิการผลติและจ�าหน่ายเกลอื 
บริสุทธิ	์ โดยบริษัทฯ	 ถือหุ้นสามัญในบริษัท	 เกลือพิมาย	 จ�ากัด	 
เป็นจ�านวน	552,331	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	28.49	ของจ�านวนหุ้น 
สามัญที่ออกจ�าหน่ายทั้งสิ้น	1,938,915	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 
100	บาท	บริษัท	เกลือพิมาย	จ�ากัด	มีโรงงานผลิตเกลือบริสุทธิ์ 
ทีอ่�าเภอพมิาย	จังหวดันครราชสมีา	และมีส�านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ 
ชั้น	2	อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง	เลขที	่1016	ถนนพระรามที่	4	แขวง 
สีลม	 เขตบางรัก	 กรุงเทพฯ	 10500	 โทรศัพท์	 0-2633-9380-6	 
โทรสาร	0-2633-9390

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทฯ	 มีผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 

คือ	 Solvay	 Vinyls	 Holding	 AG	 ถือหุ ้นร้อยละ	 58.77	 
และบริษัท	 พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ถือหุ้น 
ร้อยละ	24.98	 (ข้อมูล	ณ	วันที่	 10	พฤษภาคม	2556)	บริษัท	 
วีนิไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้ผลิตพีวีซีและโซดาไฟ	 ซึ่งเป็น 
สารเคมทีีส่�าคญัในตลาดโลก	ในกระบวนการผลิตผลติภณัฑ์หลกั	 
เช่น	 พีวีซี	 (polyvinyl	 chloride)	 บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยี 
การผลติและบรกิารทีป่รกึษาด้านเทคนคิ	(License	Agreements	 
and	the	Technical	Assistance	and	Support	Agreement)	 
จาก	Solvay	S.A.	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สูงสุดโดยอ้อมของบริษัท	 
Solvay	Vinyls	Holding	AG	ซ่ึงเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่	ส่วนวตัถดุบิ 
ที่ส�าคัญคือ	เอทิลีน	บริษัทฯ ได้สั่งซื้อจากบริษัท	พีทีที	โกลบอล	 
เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	ผู้ผลิตเอทิลีนรายใหญ่ในประเทศและ 
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่อนัดบัสอง	บรษิทัฯ ได้ท�าสญัญาซือ้ขายเอทลินี 
ระยะยาว	เพือ่เป็นหลกัประกันในการจดัหาวตัถุดบิในกระบวนการ 
ผลิต	 ทั้งนี้สัญญาที่กล่าวถึงข้างต้นได้ผ่านการอนุมัติจากคณะ 
กรรมการบรษิทัฯ	และบรษิทัฯ	ได้ปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 
ทั้งหมดแล้ว
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ  



12 Nature of Business Operations

Part 2

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท	 วีนิ ไทย	 จ� ากัด	 (มหาชน)	 จัดตั้ ง ข้ึน โดย 
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู ้ผลิตและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซีและโซดาไฟ	 บริษัทฯ	 เป็นผู้ผลิตใน
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต่อเนื่อง	 โดยจัดจ�าหน่ายให้แก ่
ผู้ประกอบการท่ีต้องการน�าผงพลาสติกพีวีซีไปใช้ในการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย	
บริษัทฯ	มีรายได้หลักจากการผลิตและจ�าหน่ายผงพลาสติกพีวีซี	
ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“SIAMVIC”	วีซีเอ็ม	และมีรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ร่วมคือโซดาไฟ

โรงงานของบริษัทฯ	ตั้งอยูท่ีต่�าบลมาบตาพุด	จังหวดัระยอง	
ประกอบด้วย	 โรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซีจ�านวน	 2	 โรงงาน	
(ชนดิอมิลัชัน่และซสัเพนชัน่)	โรงงานผลิตไวนลิคลอไรด์โมโนเมอร์ 
(วซีเีอม็)	1	โรงงาน	โรงงานผลติเอทลินีไดคลอไรด์	(อดีซี)ี	1	โรงงาน 
และโรงงานผลติคลอร์อลัคาไล	(เอม็ซเีอ)	จ�านวน	1	โรงงาน	โรงงาน 
ท้ังสามส่วนหลงันีท้�าให้กระบวนการผลติของบรษิทัฯ	เป็นการผลติ 
แบบครบวงจร	 โดยพึ่งพาวัตถุดิบและสาธารณูปโภคท่ีจัดหาได้
ภายในประเทศทั้งหมด	อาทิ	การจัดซื้อเอทิลีนจากบริษัท	พีทีที 
โกลบอล	เคมคิอล	จ�ากดั	(มหาชน)	ซือ้เกลอืจากบรษิทั	เกลอืพมิาย 
จ�ากดั	และซือ้กระแสไฟฟ้าจากบรษิทั	โกลว์	พลังงาน	จ�ากดั	(มหาชน) 
อนึ่งเพื่อความมั่นคงในด้านการจัดหาวัตถุดิบ	บริษัทฯ	ได้ถือหุ้น
บางส่วนในบริษัทเกลือพิมาย	จ�ากัด

โรงงานผลิตคลอร์อัลคาไลผลิตคลอรีนซึ่งน�ามาใช้เป็น
วตัถดุบิส�าหรบัการผลติวซีเีอม็	และให้ผลิตภณัฑ์ร่วมคอื	โซดาไฟ	
และยังให้ผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นคือ	 ก๊าซไฮโดรเจน	 และสาร 
โซเดียมไฮโปคลอไรท์	ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ	เหล่านี	้บริษัทฯ	น�ามา

จ�าหน่ายในตลาดภายในประเทศ	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ได้น�าเข้า
อีดีซีและวีซีเอ็มเมื่อมีความจ�าเป็น

บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำากัด 
(บริษัทย่อย)

บรษิทัฯ	ประกอบกจิการเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายสารเคมทีีช่ือ่ 
“อีพิคลอโรไฮดริน	 (Epichlorohydrin)”	 ซึ่งเป็นสารเคมีหลัก 
ในการน�าไปใช้ผลิต	“อีพ็อกซีเรซิน	(Epoxy	Resin)”	โดยโรงงาน 
ของบริษัทฯ	 ด�าเนินการและตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงงาน
ของบริษัทแม่	(วีนิไทย)	ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	จังหวัด
ระยอง	อีกทั้งบริษัทฯ	ยังได้ใช้กระบวนการผลิตที่เป็นเทคโนโลยี
ใหม่ซึ่งได้รับการพัฒนาและเป็นสิขสิทธิ์ของโซลเวย	์ เอส.เอ.	คือ	
EpICEROL®	วตัถดุบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติคอื	กลเีซอรนี	กรดเกลอื	
และโซดาไฟ	 โดยกลีเซอรีนนั้นจัดหามาจากในประเทศและ 
ต่างประเทศ	 แต่ในส่วนของคลอรีนและโซดาไฟนั้นจะท�าการ
ซื้อมาจากบริษัท	วีนิไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ 
บริษัทฯ	

บรษัิท โซลเวย์ ไบโอเคมคิอล (ไทซงิ) จำากัด (บรษัิทย่อย)

บรษิทัฯ	ประกอบกจิการเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายสารเคมทีีช่ือ่	
“อพีคิลอโรไฮดรนิ	(Epichlorohydrin)”	ซ่ึงเป็นผลติภณัฑ์เดยีวกนั
กบับรษิทั	แอดวานซ์	ไบโอเคมคิอล	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	มีผูถ้อืหุน้ 
คือ	บริษทั	วนีไิทยโฮลดิง้	จ�ากัด	ซึง่เป็นบรษิทัลกูของบรษิทั	วนีไิทย 
จ�ากัด	(มหาชน)	และจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์โดยโรงงาน
ของบริษัทฯ	จะตั้งอยู่ที่เขตพัฒนา	เศรษฐกิจไทซิง	มณฑลเจียงซ ู
สาธารณรฐัประชาชนจนี	วตัถดุบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติคอื	กลเีซอรีน 
โดยจะมีการจดัหามาจากทัง้ในและต่างประเทศ	ส่วนคลอรนีและ
โซดาไฟนั้นจะท�าการซื้อจากบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน

บริษัท วีนิไทยโฮลดิ้ง จำากัด

บรษิทั	วีนไิทยโฮลดิง้	จ�ากัด	เป็นบริษทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ที่
ประเทศสงิคโปร์	ในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ	ซ่ึงบรษิทัวนีไิทย
โฮลดิง้	จ�ากัด	ถือหุน้สามัญในบรษิทั	โซลเวย์	ไบโอเคมคิอล	(ไทซงิ) 
จ�ากัด	เป็นสัดส่วนร้อยละ	100	
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รายได้จากการขาย
2556 2555 2554

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

มูลค่าการจ�าหน่ายในประเทศ

1.	ผงพลาสติกพีวีซี 5,184 34.9 5,439 35.6 5,005 35.5

2.	โซดาไฟ 2,688 18.1 3,575 23.4 2,657 18.8

3.	วีซีเอ็ม 2,824 19 2,491 16.3 2,852 20.2

4.	อื่นๆ	 533 3.6 176 1.2 151 1.1

รวมมูลค่าการจำาหน่ายในประเทศ 11,229 75.6 11,680 76.5 10,665 75.6

มูลค่าการจ�าหน่ายต่างประเทศ

1.	ผงพลาสติกพีวีซี 3,184 21.4 3,342 21.9 3,333 23.6

2.	โซดาไฟ 362 2.4 246 1.6 18 0.1

3.	วีซีเอ็ม 73 0.5 - - 84 0.6

รวมมูลค่าการจำาหน่ายต่างประเทศ 3,619 24.4 3,588 23.5 3,435 24.4

มูลค่าการจ�าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

1.	ผงพลาสติกพีวีซี 8,368 56.4 8,781 57.5 8,338 59.1

2.	โซดาไฟ 3,050 20.5 3,821 25 2,675 19

3.	วีซีเอ็ม 2,897 19.5 2,491 16.3 2,935 20.8

4.	อื่นๆ 533 3.6 176 1.2 151 1.1

รวมมูลค่าการจำาหน่าย

ในประเทศและต่างประเทศ
14,848 100 15,269 100 14,100 100

ผลิตภัณฑ์/บริการ

2556 2555 2554

รายได้

(ล้านบาท)
%

รายได้

(ล้านบาท)
%

รายได้

(ล้านบาท)
%

ดำาเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล 

(ประเทศไทย) จำากัด 

ผลิตและจ�าหน่ายสารอีพิคลอโรไฮดริน

อื่นๆ

3,143

   90

 97.2

  2.8

 1,995

    54

97.4

  2.6

%	การถือหุ้นของบริษัทฯ  100  100 100

ผลิตภัณฑ์/บริการ

2556 2555 2554

รายได้

(ล้านบาท)
%

รายได้

(ล้านบาท)
%

รายได้

(ล้านบาท)
%

ดำาเนินการโดย บริษัท เกลือพิมาย จำากัด

ผลิตและจ�าหน่ายเกลือบริสุทธิ์ 1,548 1,439 1,479

%	การถือหุ้นของบริษัทฯ 28.49 28.49 28.49

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ
บริษัท	วีนิไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	มีรายได้หลักจากการผลิตและจ�าหน่ายผงพลาสติกพีวีซ	ีภายใต้เครื่องหมายการค้า	“SIAMVIC”	 

วีซีเอ็ม	และมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ร่วมคือ	โซดาไฟ	โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ	และบริษัทร่วมมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้ของบริษัทร่วม



โครงสร้างการผลิตของบริษัทฯ
วีนิไทยกับกระบวนการผลิตแบบครบวงจร

นํ้าจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้ผลิตเกลือ

โรงงานเมมเบรนคลอร์อัลคาไล

โรงงานผลิตวีซีเอ็มโรงงานผลิตอีดีซี 
แบบไดเร็คคลอริเนชั่น

โรงงานผลิตอีพิคลอโรไฮดริน

หอกลั่นอีดีซี

กลีเซอรีน

เอทิลีนจากบริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

โรงงานอีดีซีแบบ
ออกซิคลอริเนชั่น

โกลว์ กรุ๊ป
กระแสไฟฟ้าจากบริษัท โกลว์ 
พลังงาน จํากัด (มหาชน) 

(สัญญาระยะยาว)

บริษัท เกลือพิมาย จํากัด

วีนิไทยถือหุ้น 28.49%

ก๊าซไฮโดรเจนเพื่อจําหน่าย
หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงาน

ผลิตภัณฑ์โซเดียมไฮดรอกไซด์เหลว 
(32% & 50%) และโซเดียมไฮโปคลอไรท์

โซเดียม
ไฮดรอกไซด์

เหลว

ไฮโดรเจน
คลอไรด์
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โครงสร้างการผลิตของบริษัทฯ
วีนิไทยกับกระบวนการผลิตแบบครบวงจร

ผลิตภัณฑ์ทําจากโซดาไฟ

ลูกค้าต่างประเทศ

ลูกค้าต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ทําจากพีวีซี

ลูกค้าภายในประเทศ

ลูกค้าต่างประเทศ

โรงงานผลิต 
พีวีซีซัสเพนชั่น

โรงงานผลิต 
พีวีซีอิมัลชั่น

พีวีซีซัสเพนชั่น

พีวีซีอิมัลชั่น

ลูกค้าภายในประเทศ

ลูกค้าภายในประเทศ

ลูกค้าภายในประเทศ

ลูกค้าต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ทําจาก
อีพิคลอโรไฮดรินอีพิคลอโรไฮดริน

BIG
ออกซิเจนจากบริษัท 

บางกอก อินดัสเตรียลแก๊ส 
จํากัด
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การพัฒนาการผลิต
และกระบวนการผลิต

ปีแห่งคุณภาพการผลิต 
การดำาเนินงาน 

และบุคลากรที่ดีเยี่ยม

ท่ามกลางการแข่งขนัทีร่นุแรงในตลาดเอเชยี	บรษิทัฯ	 
ยังคงมุ่งเน้นในการพัฒนาการผลิตและกระบวนการผลิต	 
ใน	3	แนวทาง	อนัได้แก่	การปรบัตวัให้เข้ากบัความต้องการ 
ของตลาด	 การสร้างความน่าเชื่อถือ	 และการพัฒนา 
ศักยภาพในการแข่งขัน	 ทั้งนี้	 โครงการแรกภายใต้กรอบ 
การพัฒนาดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี	 พ.ศ. 2552  
ภายใต้ชื่อ	 “First	 priorities	 for	 the	 plant”	 หรือ	 
“สิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรก”	 โดยยึดตาม 
แนวทาง	 “จากการสร้างความน่าเชื่อถือสู่การเพิ่มผลิตผล 
และการใช้พลงังานอย่างชาญฉลาด”	ต่อมาในปี	พ.ศ. 2555  
บริษัทฯ	 ได้เป ิดตัวโครงการที่สองเพื่อขับเคลื่อนให้ 
การปฏิบัติงานทุกด้านมีการพัฒนาตามรูปแบบ	 “จากการ 
เพิ่มผลผลิตและการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดสู่ความ 
เป็นเลิศทางการผลิตและความเป็นเลิศในการใช้พลังงาน”	 
โดยใช้หลกั	“Lean	Six	Sigma”	และวธิกีารอนรุกัษ์พลงังาน 
ภายใต้โครงการ	“Solwatt*”	บริษัทฯ	ได้จัดอบรมพนักงาน 
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ให้แก่พนกังานทัง้การอบรมภายในและเปิดโอกาสให้เรยีนรู้ 
จากการท�างานภายนอก	ตวัอย่างเช่น	การส่งพนักงาน	6	คน 
ไปร่วมในโครงการสร้างโรงงานของโซลเวย์แห่งใหม่ใน 
ประเทศรัสเซีย	 บริษัทฯ	 ยังคงมุ่งม่ันที่จะน�าพาพนักงาน 
ทกุคนให้เตบิโตไปในทศิทางเดยีวกนักบับรษิทัฯ	ตามแนวคิด	 
“เราเติบโตก้าวไกลไปด้วยกัน”	

ปรมิาณการผลติรวมของโซเดยีมไฮดรอกไซด์	(NaOH)	 
ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์	 (VCM)	 และพีวีซีคงอยู่ในระดับ 
ท่ีสูงมาก ในปี พ.ศ.  2556	 ปริมาณการผลิตส�าหรับ 
ทุกผลิตภัณฑ์ถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดหรือเท่ากับปีอื่นๆ  ก่อน 
หน้านี้	

หลายครั้งในปี	พ.ศ. 2555 - 2556		เพื่อให้ทีมงานได้เข้าใจ 
ถงึหลกัและมาตรการทีน่�ามาใช้เพือ่พฒันาผลการด�าเนนิงาน	 
หน่ึงในโครงการส�าคัญคือ	 “ความเป็นเลิศทางการผลิต”	 
ซึ่งมีเสาหลัก	4	ประการดังนี้

•	ลดการใช้พลังงานโดยใช้มาตรการประหยัด 
	 พลังงาน	

•	ลดการใช้วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตโดยพัฒนา 
	 แนวทางร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา

•	ใช้กลยุทธ์บ�ารุงรักษาแบบ	Lean	
•	เพิ่มประสิทธิผลของอุปกรณ์โดยรวม	 โดยใช้การ 

	 พัฒนาทีมงานและพนักงานเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินงานทั้งสองโครงการข้างต้น 
ตั้งแต่ปี	 พ.ศ. 2552	 และจะด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
จนถึง	ปี	พ.ศ. 2559	 รวมระยะเวลา	 8	ปี	 โดยเชื่อมั่นว่า 
เมื่อสิ้นสุดโครงการจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจ�านวน 
เงินไม่ต�่ากว่า	 1,600	 ล้านบาทต่อปี	 ด้วยความร่วมมือ 
เป็นอย่างดจีากพนกังานวนีไิทย	เพียงปี	พ.ศ.	2556	นี	้โครงการ 
ดงักล่าวสามารถช่วยบรษิทัฯ	ประหยัดเงนิไปแล้วกว่า	1,000	 
ล้านบาทต่อปี	ซึง่สงูกว่าทีต่ัง้เป้าหมายไว้ในตอนแรก	อกีทัง้ 
ยังช่วยให้บริษัทฯ	 สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้าง 
ผลการด�าเนินงานในระดับดีเลิศด้วย	 ในปี	 พ.ศ. 2556  
ปริมาณการผลติโซดาไฟ		ไวนิลคลอไรด์		และอีพคิลอโรไฮดรนิ 
สามารถท�าลายสถติปิรมิาณการผลติได้อกีครัง้	ส่วนปรมิาณ 
การผลติพวีซีอียูใ่นระดบัทีส่งูเท่ากบัการผลติในปี	พ.ศ. 2555 
 

ปัจจุบัน	โครงการประหยัดพลังงานและลดคาร์บอน- 
ไดออกไซด์นับเป็นส่วนหน่ึงของแนวทางการผลิตและ 
พัฒนานวัตกรรมของบริษัทฯ	 ด้วยความกระตือรือร้น 
และทักษะด้านนวัตกรรมของพนักงาน	 บริษัทฯ	 จึงเริ่ม 
ด�าเนินโครงการพัฒนาในส่วนงานท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการ 
ผลิต	 อาทิ	 การพัฒนาการจัดซื้อและระบบโลจิสติกส ์
เพือ่ความเป็นเลศิด้านการจดัการห่วงโซ่อปุทาน	ซ่ึงช่วยลด 
ค่าใช้จ่ายได้ถึง	120	ล้านบาทในป	ีพ.ศ. 2556

ผลงานทีเ่กดิจากโครงการพฒันาเหล่านีค้อืของขวญัล�า้ค่า 
ท่ีพนกังานมอบให้บรษิทัฯ	การปรบัปรงุพฒันางานด้านต่างๆ 	 
ในอนาคตคงจะไม่เกดิขึน้หากทมีงานของบรษิทัฯ	ไม่ได้รบั 
การพัฒนาที่เหมาะสม	ด้วยเหตุนี	้บริษัทฯ	จึงจัดฝึกอบรม 
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ด้วยพนัธสญัญาทีม่ต่ีอหลกัการดแูลด้วยความรบัผดิชอบ 
และความยัง่ยนืทางสงัคม	วนีไิทยจึงส่งเสรมิการปรบัปรงุพฒันา 
ระบบคุณภาพและระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยจนก่อเกิดผลส�าเร็จเป็นรูปธรรมหลายประการ	 
อาทิ	 การผ่านการตรวจสอบมาตรฐานหรือได้รับการต่ออายุ 
ใบรับรองมาตรฐานในด้านระบบคุณภาพ	 (ISO	 9001:2008)	 
การตรวจประเมินและรับรองระบบมาตรฐานการจัดการ 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 (OHSAS	 18001:2007)	 
และระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม	 (ISO	 14001:2004)	 จาก 

การประเมินโดยสถาบนับโูร	เวอรทิสั	ควอลติี	้อนิเตอร์เนชนัแนล	 
(BVQI)	 ซ่ึงใบรับรองทั้งหมดได้ครอบคลุมถึงโรงงานผลิต 
อพีคิลอโรไฮดรนิด้วย	ปัจจบุนั	บรษิทัฯ	อยูใ่นระหว่างด�าเนนิการ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ISO	26000	และ	ISO	28000

หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยังคงด�าเนินต่อไปอย่าง 
เข้มข้น	 และสิ่งนี้ช่วยรับประกันว่าพนักงานทุกคนพร้อมจะ 
เผชิญกับทุกความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในป	ีพ.ศ.	2557
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โซดาไฟ วีซีเอ็ม				พีวีซีอิิมัลชั่น				พีวีซีซัสเพนช่ัน

ปริมาณการผลิต (ฐานข้อมูลปี 2539 เป็นร้อยละ 100)

ผลผลิตของวีนิไทย

ปี

ปี
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ผงพลาสติกพีวีซี
บรษิทัฯ	เป็นผูผ้ลติผงพลาสตกิพวีซีี	(polyvinyl	 

Chloride)	พีวีซีจัดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
ประเภทหนึง่โดยใช้ไวนลิคลอไรด์	(Vinyl	Chloride)	 
เป็นวัตถุดิบซึ่งแปรรูปมาจากสารตั้งต้นคือ	 เกลือ 
และน�า้มัน

เน่ืองจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการ 
แปรรูปพีวีซ	ีประกอบกับพีวีซีมีคุณสมบัติเฉพาะตัว 
ที่โดดเด่นจากพลาสติกอื่นๆ	 คือ	 มีความแข็งแรง 
ทนทาน	 ทนความร้อนได้ดี	 มีความยืดหยุ่นสูง	 
สามารถออกแบบให้มีความแข็งหรือนุ่ม	 ตลอดจน 
ให้มีความใส	และเป็นพลาสติกทีส่ามารถน�าไปแปรรปู 
เป็นผลติภณัฑ์ได้หลายชนดิ	สามารถน�ามาประยกุต์ 
ใช้งานได้หลายประเภท	 ผลิตภัณฑ์พลาสติกพีวีซี 
จึงสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย ์
ในยุคปัจจุบันได้เกือบทุกด้าน	ดังต่อไปนี้

1.	ด้วยคณุสมบตัเิฉพาะตวัของพวีซีทีีส่ามารถ 
ออกแบบให้มีความแข็งแรงหรือนุ่ม	 ตลอดจนให้มี 
ความใส	จึงสามารถน�ามาแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์เพือ่ 
ใช้ทางด้านอปุโภคและบรโิภคได้	เช่น	ขวดน�า้มนัพชื	 
ขวดน�้าดื่ม	 ฟิล์มส�าหรับห่ออาหาร	 กล่องบรรจุ	 
อุปกรณ์ส�านักงาน	เป็นต้น

2.	ผลิตภัณฑ์พีวีซีมีความคงทนต่อสภาพ 
ดนิฟ้าอากาศ	มีน�า้หนกัเบา	ไม่เป็นสนมิ	จงึสามารถ 
ใช้ในงานท่อน�้าและอุปกรณ์เสริม	 รวมทั้งทดแทน 
งานไม้ในบ้านและนอกบ้านได้ดี	 เช่น	 กรอบประตู 
หน้าต่าง	 ฝาผนังบ้าน	 แผ่นปูพื้น	 และอีกทั้ง 
คุณสมบัติท่ีมีค่าความต้านทานไฟฟ้าสูง	 ไม่ก่อให้ 
เกดิการลกุลามของไฟ	จึงสามารถน�ามาใช้ท�าฉนวน 
และปลอกนอกหุ้มสายไฟฟ้าชนิดต่างๆ ได้ดี

3.	ผลิตภัณฑ์พีวีซียังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบ 
ผลิตอุปกรณ์ท่ีใช้ในชีวิตประจ�าวันมากมาย	 เช่น	 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หลัก

การตลาดและการขาย
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ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง	เสื้อผ้า	รองเท้า	ถุงมือ	เป็นต้น
4.	 ด้วยคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่เข้มงวด 

ในทางการแพทย์	คอื	น�า้หนกัเบา	ใส	ไม่ท�าปฏิกิรยิากับสาร 
อื่น	ของเหลวและก๊าซไม่สามารถไหลผ่านได	้ทั้งยังมีความ 
ทนทานสามารถผ่านกระบวนการฆ่าเชือ้ได้	ผลติภณัฑ์พวีซี ี
จึงสามารถน�ามาผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี	 
เช่น	ถุงมือแพทย์	ท่อส�าหรบัถ่ายเลอืด	บรรจภัุณฑ์ส�าหรบัยา	 
เป็นต้น

5.	 ผลิตภัณฑ์พีวีซีสามารถน�าไปพัฒนาเพื่อใช้ใน 
อตุสาหกรรมยานยนต์	ไม่ว่าจะเป็นสายเบรก	คิว้กนักระแทก	 
แผงคอนโซล	 รวมท้ังสามารถน�ามาใช้พัฒนาคุณภาพ 
การด�ารงชีวิตในยุคของเทคโนโลยีใหม่ๆ	เช่น	การแปรรูป 
พลาสตกิพวีซีีให้เป็นบตัรพลาสตกิ	หรอืบตัรเครดติ	เป็นต้น

จากคุณสมบัติที่หลากหลายดังกล่าวข้างต้นของ 
พีวีซี	 จึงท�าให้พีวีซีสามารถทดแทนความขาดแคลน 
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างจ�ากัดได้เป็นอย่างดี

ส�าหรับประเภทของผงพลาสติกพีวีซ	ีสามารถแบ่งได ้
เป็น	2	ประเภทดังนี้	

ผลิตภัณฑ์พีวีซีชนิดซัสเพนชั่น 
เป็นผลติภณัฑ์ทีเ่มือ่ถกูน�ามาขึน้รปูแล้วจะมคีณุสมบตั ิ

แข็งแรง	 ทนความร้อน	 มีอายุการใช้งานยาวนาน	 จึงมัก 
จะใช้เป็นส่วนประกอบหลกัในการผลติสนิค้าประเภทต่างๆ		

ตลาดหลักของพีวีซีซัสเพนชั่นคือ	 กลุ ่มผู้ผลิตท่อ	 
(pipes)	 โดยประมาณร้อยละ	 58	 ของพีวีซีซัสเพนชั่น	 
ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทฯ	 จะถูกน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมการ 
ก่อสร้างเป็นหลัก

ในประเทศไทยมีการน�าพีวีซีซัสเพนชั่นไปใช้ในการ 
ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ในปี	พ.ศ. 2556	ดังนี้

ท่อน�า้และข้อต่อ	 ร้อยละ	35.5	
แผ่นฟิล์ม	 ร้อยละ	33.0	
คอมปาวนด์	 ร้อยละ	21.5	
โปรไฟล์ชนิดแข็งและอ่อน	 ร้อยละ	9.9	
อื่นๆ		 ร้อยละ	0.1	

ผลิตภัณฑ์พีวีซีชนิดอิมัลชั่น 
เป็นผลติภณัฑ์ทีเ่มือ่ถกูน�ามาขึน้รปูแล้วจะมคีณุสมบตัิ

เหนียวและมีความยืดหยุ่นสูง	ในเอเชียตลาดหลักของพีวีซี
อิมัลชั่นคือ	กลุ่มผู้ผลิตหนังเทียม
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ในประเทศไทยมกีารน�าพวีซีอีมิลัชั่นไปใชใ้นการผลติ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ในป	ีพ.ศ. 2556	ดังนี้	

ผ้าใบ	 	 	 ร้อยละ	48.8	
หนังเทียม	 	 	 ร้อยละ	22.9	
วัสดุปูพื้น	 				 	 ร้อยละ	13.0	
วัสดุอุดกันรั่วในรถยนต์		 ร้อยละ	9.8	
อื่นๆ					 	 	 ร้อยละ	5.5	

โซดาไฟ
โซดาไฟเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมจากการผลิตคลอรีนซึ่ง 

เป็นวัตถุดิบส�าหรับการผลิตวีซีเอ็ม	 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
จะอยู่ในรูปของสารละลาย	โซดาไฟมีฤทธิ์เป็นด่าง	ละลาย 
น�้าได้	 เป็นสารเคมีที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในวงการ 
อุตสาหกรรม	 และใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ ์
ต่างๆ	 ซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจ�าวันของเรา	 เช่น	 
อุตสาหกรรมฟอกเยื่อกระดาษ	 อุตสาหกรรมผลิตโลหะ	 
บรรจุภัณฑ	์การเกษตร	น�้ามันพืช	สารเคมี	สิ่งทอ	ผงชูรส	 
สบู่	 ผงซักฟอก	 กระดาษ	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ยังใช้ใน 
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	 เช่น	 การบ�าบัดน�้าเสีย	 การบ�าบัด 
อากาศเสียจากปล่องของกระบวนการเผาไหม้หรือเตาเผา 
ขยะ	โซดาไฟที่บริษัทฯ ผลิตอยู่ในรูปของเหลว	สะดวกแก ่
การน�าไปใช้

ในประเทศไทยมีการน�าโซดาไฟไปใช้ในการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ในป	ีพ.ศ. 2556	ดังนี้

สารเคมี	 	 	 ร้อยละ	34.3
โพลีคาร์บอเนต	 	 ร้อยละ	23.1
สิ่งทอ	 	 	 ร้อยละ	15.4
ผงชูรส	 	 	 ร้อยละ	6.7
กระดาษ	 	 	 ร้อยละ	6.7
สารซักฟอก	 	 	 ร้อยละ	3.9

โลหะ	 	 	 ร้อยละ	3.1
อาหาร	 	 	 ร้อยละ	2.6
ปิโตรเลียม	 	 	 ร้อยละ	2.2
ท�าความสะอาด	 	 ร้อยละ	1.2
แผงวงจร	 		 	 ร้อยละ	0.8

วีซีเอ็ม
ปริมาณส่วนเกินจากก�าลังการผลิตวีซีเอ็มหลังจาก 

การใช้เพือ่ผลติพวีซีีในปัจจบุนัถูกจ�าหน่ายให้กับผู้ผลติพวีซีี 
รายอื่นภายในประเทศ	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	30	

นอกจากผลิตภัณฑ์หลัก	 4	 ชนิดดังกล่าวข้างต้น	 
บรษิทัฯ	มผีลติภณัฑ์พลอยได้อกี	1	ชนดิทีเ่ริม่มคีวามส�าคญั 
ในเชิงพาณิชย์	 ได้แก่	 ไฮโดรเจน	 ส�าหรับไฮโดรเจนนั้น	 
บริษัทฯ	 จ�าหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณ 
ใกล้เคียง	 เช่น	 ผู้ผลิตไฮโดรเจนเพอรอกไซด์	 ผู้ผลิตก๊าซ 
ไฮโดรเจนบริสุทธิ	์เป็นต้น

อีพิคลอโรไฮดรินจากกระบวนการ 
ผลิตอีพิเซอรอล (EPicErol®) 

บรษิทั	แอดวานซ์	ไบโอเคมคิอล	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	 
(หรือ	 ABT)	 เริ่มด�าเนินการผลิตอีพิคลอโรไฮดริน	 (ECH)	 
โดยใช้กระบวนการผลิตอีพิเซอรอล	 (EpICEROL®)	 ตั้งแต่ 
เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ. 2555	และในปี	พ.ศ. 2556	บริษัทฯ	 
ได้ด�าเนนิการผลติไปแล้วกว่าร้อยละ	70	ของก�าลงัการผลติ	 
100,000	ตันต่อปี	

ปัจจุบนั	บรษิทั	แอดวานซ์	ไบโอเคมิคอล	(ประเทศไทย)	 
จ�ากัด	ได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางในฐานะผูผ้ลติรายใหญ่ 
ในเอเชียท่ีมีความสามารถในการแข่งขันสูง	 บริษัทมุ่งม่ัน 
พัฒนาการด�าเนินงานเพื่อเป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่แข็งแกร่ง 
ของลูกค้า	 และเข้าถึงตลาดที่ก�าลังเติบโตด้วยผลิตภัณฑ ์
อพีคิลอโรไฮดรนิ	โดยการน�าวตัถดุบิทางชวีภาพมาใช้ภายใต้ 
นวัตกรรมกระบวนการผลิตชื่อ	อีพิเซอรอล	(EpICEROL®)
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การตลาดและ
ภาวะการแข่งขัน
ผงพลาสติกพีวีซี วีซีเอ็ม โซดาไฟ

นโยบายและลักษณะการตลาด
บริษัท	 วีนิไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นบริษัทผลิต 

ผงพลาสตกิพวีซีรีายใหญเ่ปน็อนัดบั	2	ของประเทศไทย	ซ่ึง 
ประสบความส�าเรจ็ในดา้นการตลาดอยา่งรวดเรว็ภายหลงั 
เริ่มเปิดด�าเนินการ	บริษัทฯ	สามารถครอบครองส่วนแบ่ง 
ทางการตลาดในสัดส่วนที่ส�าคัญ	 องค์ประกอบหลัก 
ส�าหรับความส�าเร็จดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ	 ได้ 
ด�าเนินนโยบาย	ดังนี้

กลยุทธ์การแข่งขัน

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

เนื่องจากบริษัทฯ	 มีนโยบายในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
ผงพลาสติกพีวีซีท่ีมีคุณภาพสูงทัดเทียมมาตรฐานสากล	 
ดงันัน้	บรษิทัฯ	จึงไดจ้ดัตัง้หนว่ยงานและสรา้งหอ้งทดสอบ 

เพื่อท�าการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ	์โดยหน่วยงาน 
ดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผู้เช่ียวชาญ	เพือ่ทดสอบ 
คณุภาพของผลติภณัฑท์กุครัง้กอ่นทีจ่ะท�าการจดัสง่สนิคา้ 
ให้กับลูกค้า

บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการจัดตั้งแผนกบริหารคุณภาพ 
รวม	 (Total	 Quality	 Management	 Division)	 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการจัดการด้านคุณภาพ	 ตั้งแต่ 
กระบวนการผลิตไปจนถึงการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า	 
รวมทั้งการน�าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นใหม่ๆ	 มา 
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ	 ซ่ึงจะมีส่วนช่วยเพิ่มการ 
เติบโตของกิจการ	 บริษัทฯ	 ประสบผลส�าเร็จอย่างดียิ่ง 
ในการปรบัระบบการจดัการคณุภาพเดมิ	(ISO	9001:2000)	 
ไปสู่ระบบการจัดการคุณภาพใหม่	 (ISO	 9001:2008)	 
อีกทั้งยังได้ขยายขอบเขตของการรับรองจากการผลิต 
และจดัจ�าหนา่ยผลติภณัฑผ์งพลาสตกิพวีซี	ีโซดาไฟ	วีซีเอม็	 
อีดีซี	 และโซเดียมไฮโปคลอไรท์	 โดยรวมถึงงานวิจัย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ผงพลาสติกพีวีซี	 และการผลิต 
และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจน	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 
ยังได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ	 (ISO/IEC	 
17025:2005)	 จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม	 ส�าหรับการทดสอบหาค่าดัชนีความหนืด 
ของผลิตภัณฑ์	 ผงพลาสติกพีวีซี	 และการทดสอบ 
หาปริมาณวีซีเอ็มท่ีมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซี	 
ซ่ึงการทดสอบดงักลา่วจะท�าใหผู้้ใชผ้ลติภัณฑ์ของบรษิทัฯ	 
มีความมั่นใจได้ว่า	คุณภาพของสินค้าตรงตามที่ต้องการ 
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และปลอดภัยต่อผู้ใช	้ อนึ่ง	 บริษัทฯ	 ได้ประสบผลส�าเร็จ 
ในการปรับระบบการรบัรองหอ้งปฏบิตักิารสูม่าตรฐานใหม่	 
(ISO/IEC	17025:2005)	ในป	ีพ.ศ. 2549

ส�าหรับผลิตภัณฑ์โซดาไฟเหลวชนิดความเข้มข้น	 
32%	 และ	 50%	 นั้น	 บริษัทฯ	 ได้ผ่านการรับรองการใช้ 
เครื่องหมายฮาลาลจากส�านักงานคณะกรรมการกลาง 
อสิลามแหง่ประเทศไทย	ซึง่การไดร้บัการรบัรองนีจ้ะท�าให ้
ผูผ้ลติท่ีใชผ้ลติภณัฑด์งักลา่วของบรษิทัฯ	เกดิความมัน่ใจ 
ว่าบริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการผลิตตามข้อก�าหนดของหลัก 
ศาสนาอิสลาม

ในปี	พ.ศ. 2547	โซดาไฟเหลวทั้งชนิดความเข้มข้น	 
32%	 และ	 50%	 ของบริษัทฯ	 ได้ผ่านการรับรองจาก 
คณะกรรมการอาหารและยา	กระทรวงสาธารณสุข	ว่ามี 
คุณสมบัติสอดคล้องตามข้อก�าหนดสารประเภทเจือปน 
อาหารของคณะกรรมการอาหารและยา	 บริษัทฯ	 เป็น 
บริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองดังกล่าว

นอกจากนี้	 โซดาไฟเหลวทั้งสองชนิดยังได้รับ 
เครือ่งหมายมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมชัน้คณุภาพ	 
1	 จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 
กระทรวงอุตสาหกรรม

อนึ่ง	 ในปี	 พ.ศ. 2550	 บริษัทฯ	 ได้จัดจ�าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์วีซีเอ็มด้วย	ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เดิมบริษัทฯ	ได้ผลิต 
และใชเ้ปน็วตัถดุบิทัง้หมดเพือ่ผลติผลติภณัฑผ์งพลาสตกิ 
พีวีซี	 แต่หลังจากการขยายก�าลังการผลิตในต้นปี	 พ.ศ.	 
2550	ท�าให้บริษัทฯ	สามารถผลิตวีซีเอ็มได้เพิ่มมากขึ้น

คุณภาพของผลิตภัณฑ์วีซีเอ็มที่จัดจ�าหน่ายจะ 
สอดคลอ้งตามขอ้ตกลงระหวา่งบรษิทัฯ	กับลกูค้าแตล่ะราย	 
โดยการควบคุมคุณภาพจะด�าเนินการโดยฝ่ายทดสอบ 
คุณภาพของบริษัทฯ

2. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และ 

บริการ

เนื่องด้วยบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบายขยายกลุ่ม 
เป้าหมายของลูกค้าจากอุตสาหกรรมการผลิตท่อและ 
ข้อต่อ	 ไปยังธุรกิจโปรไฟล์ชนิดแข็ง	 ชีทและแผ่นฟิล์ม	 
ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า	 และหนังเทียม	 บริษัทฯ	 จึงได้ 
พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซีตลอดจนผลิต 
ผลติภณัฑช์นดิใหมใ่หเ้หมาะสมในแตล่ะธรุกจิเพือ่รองรบั 
นโยบายดังกล่าว	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 มีจ�านวนผลิตภัณฑ์ 
ผงพลาสตกิพวีซีชีนดิซสัเพนชัน่อยูจ่�านวน	5	ชนดิ	และชนดิ 
อิมัลชั่นอีก	5	ชนิด	ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
ดังกล่าว	 บริษัทฯ	 จึงมั่นใจว่าสามารถครอบคลุมธุรกิจ 
เป้าหมายได้อย่างครบถ้วน

3. การสนับสนุนทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า

บริษัทฯ	มีฝ่ายบริการลูกค้าทางเทคนิค	(Customer	 
Technical	Services	หรอื	CTS)	ท�าหนา้ทีค่วบคุมคุณภาพ 
ของสินค้าและช่วยเหลือให้ค�าปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่ 
ลูกค้าในการน�าผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซีไปประยุกต์ 
ใชง้านในรปูแบบตา่งๆ	รวมทัง้การชว่ยเหลอืลกูค้าพฒันา 
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เทคนิคทางการผลิตใหม่ๆ	 และในขณะเดียวกันก็จะช่วย 
ลกูคา้ในการลดตน้ทนุการผลติดว้ย	บรษิทัฯ	เช่ือวา่การให ้
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแกลู่กค้าจะเปน็มาตรการ 
ท่ีส�าคญัในการแขง่ขนั	นอกเหนือจากเรือ่งราคาผลติภณัฑ	์ 
อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า 
ในอนาคตด้วย

4. นโยบายการตั้งราคา

ส�าหรับการก�าหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 
เนื่องจากราคาขายพีวีซีและวีซีเอ็มเคลื่อนไหวตามราคา 
ในตลาดระหว่างประเทศ	ดังนั้น	ราคาขายส่งออกจึงเป็น 
ไปตามราคาตลาดโลก	ส่วนการก�าหนดราคาขายภายใน 
ประเทศก็เป็นไปตามราคาที่ผู้ใช้พีวีซีและวีซีเอ็มสามารถ 
น�าเข้าจากต่างประเทศ	

ลักษณะของลูกค้า
ลกัษณะของลกูค้าของบรษิทัฯ	แบง่ไดเ้ปน็	2	ประเภท	 

คือ	
1.	ลกูค้าภายในประเทศ	(Local	Buyer)	ซึง่ประกอบ 

ด้วยลูกค้าที่ผลิตและจ�าหน่ายสินค้าในประเทศ	
2.	ลูกค้าต่างประเทศ	 (Foreign	 Buyer)	 ในปีที่ 

ผ่านมาไม่มีลูกค้ารายใดที่มียอดซ้ือเกินร้อยละ	 20	 ของ 
ยอดขายทั้งหมด	

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
• ลูกค้าของผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซี
สว่นใหญล่กูคา้ผลติภณัฑผ์งพลาสตกิพวีซีเีปน็ลกูคา้ 

ในอุตสาหกรรมการผลิตท่อและข้อต่อ	 อย่างไรก็ดี	 
บริษัทฯ	 ได้วางนโยบายขยายกลุ่มลูกค้าไปยังธุรกิจอื่นๆ	 
ตามท่ีได้กล่าวไว้ในส่วนของความหลากหลายของ 
ผลิตภัณฑ์และบริการ
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• ลูกค้าของผลิตภัณฑ์โซดาไฟ
ส�าหรับลูกค้าโซดาไฟน้ัน	 จะเป็นลูกค้าท่ีอยู่ใน 

อุตสาหกรรมด้านเคมีหรือผลิตผลิตภัณฑ์ด้านเคมี 
เพื่อใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	 อุตสาหกรรมสิ่งทอ	 และ 
อุตสาหกรรมผลิตผงชูรส	เป็นต้น	

การจ�าหนา่ยและชอ่งทางการจ�าหนา่ย
โดยปกต	ิบรษิทัฯ	มุง่จ�าหนา่ยผลติภณัฑผ์งพลาสตกิ 

พีวีซีให้กับลูกค้าภายในประเทศ	 โดยในปี พ.ศ. 2556  
มีสัดส่วนของการจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ 
รอ้ยละ	63	ของมลูคา่การจ�าหนา่ยพวีซีโีดยรวม	และบรษิทัฯ	 
จ�าหน่ายโซดาไฟให้กับลูกค้าภายในประเทศร้อยละ	 94	 
ของมูลค่าการจ�าหน่ายโซดาไฟโดยรวม

การจ�าหนา่ยผลติภณัฑใ์นประเทศซึง่เปน็ตลาดหลกั	 
บริษัทฯ	จ�าหน่ายสินค้าโดยการขายตรงให้กับลูกค้า	โดย 
การจ�าหนา่ยดงักลา่วท�าใหบ้รษิทัฯ	ทราบถงึความตอ้งการ 
ของลกูคา้และปัญหาในการผลติตา่งๆ	ไดร้วดเรว็กวา่การ 
จ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย	ซึ่งท�าให้บริษัทฯ	สามารถ 
วางแผนให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสินค้าได้ตรงตาม 
ความต้องการของลูกค้า

ส�าหรับการจ�าหน่ายในต่างประเทศ	บริษัทฯ	ใช้ช่องทาง 
การจัดจ�าหน่ายผ่านบริษัทตัวแทนต่างๆ	ทั่วโลกเป็นหลัก	 
ท้ังนี้บริษัทฯ	 มีตลาดส่งออกของพีวีซีท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 
กลุ่มประเทศในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้ออสเตรเลีย		 
นิวซีแลนด์	คาบสมุทรอินเดีย	และจีน

จากกลยุทธ์การจัดการด้านคุณภาพและนวัตกรรม	 
การขายและจัดส่งสินค้าโดยตรงถึงลูกค้า	 รวมทั้งการให้ 
ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการแก้ปัญหาในการผลิต 
แก่ลูกค้า	 บริษัทฯ	 เชื่อว่าจะท�าให้ลูกค้าเกิดความม่ันใจ 
ในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

สถานการณ์ด้ านการตลาดในปี  
พ.ศ. 2556

ผงพลาสติกพีวีซี

ในปี	 พ.ศ. 2556	 อัตราการเติบโตของมวลรวม 
ประชาชาติโดยรวมอยู่ท่ีร้อยละ	 2.4	 ภาวะเศรษฐกิจ 
ในประเทศที่พัฒนาแล้วมีสัญญาณการฟ้ืนตัวโดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่ในแถบสหรฐัอเมรกิา	ทวปียโุรป	และญ่ีปุน่	แตจ่นี 
กลับชะลอตัวมาอยู่ท่ีระดับร้อยละ	 7.5	 ส่งผลกระทบ 
ให้อัตราการเติบโตของมวลรวมประชาชาติในเอเชีย 
แปซิฟิก	 (ยกเว้นญี่ปุ่น)	 อยู่ท่ีเพียงร้อยละ	 5.8	 ส่งผล 

กระทบให้ปริมาณยอดขายพีวีซีของบริษัทฯ น้อยกว่า 
ปีที่แล้วร้อยละ	5.1

ในประเทศไทยเอง	 อัตราการเติบโตของมวลรวม 
ประชาชาติอยู่ที่ประมาณร้อยละ	 3	 และปริมาณการใช้ 
พีวีซีภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ	500	กิโลตันต่อปี

ในปี	 พ.ศ. 2556	 การน�าเข้าพีวีซีเรซ่ินมีปริมาณ 
เพิ่มขึ้นจากป	ีพ.ศ. 2554	มาอยู่ที่ประมาณ	75	กิโลตัน	

ในปี	 พ.ศ.	 2556	 การขายซัสเพนชั่นเรซ่ินมีมูลค่า 
7,295	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	2.3	อันเป็นผล 
จากปรมิาณการขายทีล่ดลงรอ้ยละ	4	แมว้า่ราคาขายเฉลีย่ 
จะเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.4	

การขายอมัิลชัน่เรซ่ินมีมูลค่า	1,072	ล้านบาท	ลดลง 
กว่าปีก่อนมากถึงร้อยละ	18.2	จากปริมาณการขายและ 
ราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงถึงร้อยละ	10	และ	8.7	ตามล�าดับ	 
อันเป็นผลจากก�าลังการผลิตส่วนเกินความต้องการ 
ที่เพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนและมาเลเซีย	 
จึงเกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงต่อเนื่อง

อัตราส่วนของมูลค่าการขายภายในประเทศต่อการ 
สง่ออกของพวีซีเีรซิน่โดยรวมอยูท่ีร่อ้ยละ	63	ตอ่รอ้ยละ	37

เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและความ 
ย่ังยืนของผลิตภัณฑ์พีวีซี	 ทางบริษัทฯ	 ยังคงพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งทางด้านเทคนิคและโลจิสติกส์ 
ไปพร้อมกับสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับลูกค้า	 โดยการจัด 
สมัมนาเชงิวชิาการและรว่มมอือยา่งใกลช้ดิในการเผยแพร ่
ข้อมูลและข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรม 
ต่อเนื่อง	หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนผู้บริโภค		

ในป	ีพ.ศ. 2557	จากสภาวการณเ์ตบิโตทางเศรษฐกจิ 
โดยรวมท่ีคาดว่ายังคงเป็นไปอย่างเช่ืองช้าท่ีอัตราร้อยละ	 
2.5	 ประกอบกับอุปทานส่วนเกินของพีวีซีที่ยังคงอยู่	 จะ 
สง่ผลใหมี้ความกดดนัในการแขง่ขนัอย่างตอ่เนือ่งตลอดป	ี

วีซีเอ็ม

การขายวีซีเอ็มส่วนเหลือจากก�าลังการผลิตพีวีซี 
มีมูลค่า	2,898	ล้านบาท	มากกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ	16.3	 
อนัเปน็ผลจากราคาขายเฉลีย่และปรมิาณการขายเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ	2	และร้อยละ	14	ตามล�าดับ

โซดาไฟ

ในปี	 พ.ศ. 2556	 ยังคงมีก�าลังการผลิตส่วนเกินใน 
ภูมิภาคเอเชีย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน	 ท�าให้ 
ราคารวมคา่ขนสง่ทางเรอืของตลาดในภมูภิาคเฉลีย่อยูใ่น 



26 Nature of Business Operations

Part 2

ระดบัลดลงมาที	่372	ดอลลาร์สหรฐัตอ่ตนั	แม้วา่ค่าไฟฟา้ 
และพลังงานจะเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด	

การขายโซดาไฟในป	ีพ.ศ.	2556	มมีลูคา่	3,050	ลา้น 
บาท	ลดลงรอ้ยละ	20.2	เมือ่เทยีบกบัปกีอ่น	อนัเปน็ผลจาก 
ราคาขายเฉล่ียท่ีลดลงร้อยละ	26.5	แม้ว่าปริมาณขายเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ	9	ทั้งนี้เป็นการขายภายในประเทศ	ร้อยละ	94

ในปี	 พ.ศ. 2557	 จากก�าลังการผลิตส่วนเกินความ 
ต้องการ	 ประกอบกับต้นทุนพลังงานท่ีเพ่ิมขึ้นและมูลค่า 
คลอรีนที่ลดลงต่อเนื่อง	 จะเป็นแรงกดดันที่หนักส�าหรับ 
ผู้ผลิตโซดาไฟ

คู่แข่งขันและสถานภาพในการแข่งขัน

อุตสาหกรรมผงพลาสติกพีวีซี

สภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรมพีวีซีภายใน 
ประเทศค่อนข้างรุนแรง	 สาเหตุหนึ่งเนื่องจากมีผู้ผลิต 
และ/หรือจ�าหน่ายนอกเหนือจากบริษัทฯ	คือ	บริษัท	ไทย 
พลาสติกและเคมีภัณฑ์	จ�ากัด	(มหาชน)	และการน�าเข้า 
จากต่างประเทศ		

บริษัทฯ	 มีก�าลังการผลิตพีวีซีเป็นอันดับที่สองของ 
ประเทศรองจากบรษิทั	ไทยพลาสติกและเคมภีณัฑ	์จ�ากดั	 
(มหาชน)	และจากการด�าเนนิธรุกจิ	บริษทัฯ	พบวา่	ปจัจยั 
ส�าคัญที่ลูกค้าผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซีเลือกซื้อสินค้า	 
คือ	 ราคา	 คุณภาพของสินค้า	 และการจัดส่งสินค้าและ 
บริการ	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงได้ด�าเนินแผนการต่างๆ	อย่าง 
ตอ่เนือ่งใหค้รอบคลมุปจัจัยดงักลา่วทัง้หมด	เพือ่สามารถ 
แข่งขันในธุรกิจนี้ได้

 
อุตสาหกรรมโซดาไฟ

ผู้ผลิตโซดาไฟภายในประเทศมีประมาณ	 10	 ราย	 
โดยบริษัทฯ	 เป็นผู้มีก�าลังการผลิตและจ�าหน่ายอยู่ใน 
อันดับแรก

ในอุตสาหกรรมโซดาไฟนี้มีการแข่งขันในระดับหนึง่	 
อยา่งไรกต็าม	บรษิทัฯ	ไดว้างมาตรการและด�าเนนิการเพือ่ 
สนองตอบต่อความต้องการของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์โซดาไฟ	 
อันได้แก่	คุณภาพสินค้า	ราคา	การส่งมอบที่ตรงต่อเวลา	 
และการจัดการด้านความปลอดภัยในการจัดส่ง

อีพิคลอโรไฮดริน

ตลาดของผลิตภัณฑ์อีพิคลอโรไฮดรินในภูมิภาค 
เอเชียมีก�าลังการผลิตส่วนเกินที่มากกว่าความต้องการ 
ของตลาด	 ซ่ึงส่งผลกระทบโดยรวมต่อราคา	 ผู้ผลิตใน 
ประเทศจนีมีการด�าเนนิการผลติอพีคิลอโรไฮดรนิในอตัรา 
ทีต่�า่	และแมต้ลาดมกีารผลติสว่นเกนิอยูม่าก	แตป่ระเทศ 
จีนยังคงเป็นผู้น�าเข้าผลิตภัณฑ์อีพิคลอโรไฮดรินและ 
อีพ็อกซีเรซินรายใหญ่ในปี	พ.ศ. 2556	ที่ผ่านมา

ในเดือนกันยายน	 พ.ศ. 2556	 ผู้ผลิตรายใหญ่ใน 
ประเทศเกาหลใีตไ้ดข้ยายก�าลงัการผลติอพีคิลอโรไฮดรนิ 
อีก	60,000	ตันต่อปี

ปจัจบุนั	ผู้ผลติอพีคิลอโรไฮดรนิสว่นใหญใ่นเอเชยีอยู ่
ในสภาวะทีต่น้ทนุการผลติมรีะดบัใกลเ้คยีงกบัราคาตลาด	 
แม้ในภาวะการแข่งขันสูงเช่นนี้	บริษัท	แอดวานซ์	ไบโอ- 
เคมิคอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ยังคงมียอดขายที่เติบโต 
และรักษาต�าแหน่งทางการตลาดได้อย่างมั่นคง
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ความต้องการพีวีซีในภูมิภาคเอเชียยังคงเพิ่มสูงข้ึนอย่าง 
ต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน	 แม้จะเพิ่มขึ้นในอัตรา 
ที่ต�่ากว่าปีที่ผ่านมา	และคาดว่านโยบายปรับสมดุลทางเศรษฐกิจ 
ของจนีจะสง่ผลใหค้วามตอ้งการลดนอ้ยลงกวา่ปกีอ่นๆ	เนือ่งจาก 
จนีหันไปกระตุน้เศรษฐกจิดว้ยการบรโิภคภายในประเทศมากขึน้

ในปี	 พ.ศ. 2556	 ราคาเฉล่ียของเอทิลีนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 
ร้อยละ	 9.8	 อยู่ที่	 1,352	 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน	 อันเป็นผลจาก 
อุปทานในภูมิภาคมีอยู่จ�ากัดแม้ว่าราคาน�้ามันดิบและแนฟทา 
จะลดลงเล็กน้อยก็ตาม

ราคาเฉลีย่ของพวีซีเีพิม่ขึน้รอ้ยละ	4.5	อยูท่ี	่1,006	ดอลลาร ์
สหรัฐต่อตัน	 จากราคาเอทิลีนท่ีสูงข้ึน	 แม้ว่าความต้องการใน 
ภมูภิาคคอ่นขา้งซบเซาจากสภาพเศรษฐกจิทีไ่มเ่อือ้อ�านวยกต็าม

ราคาวีซีเอ็มเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.5	ในป	ีพ.ศ. 2556	เป็น	 
872	ดอลลารส์หรฐัตอ่ตนั	อันเนือ่งมาจากตน้ทนุทีส่งูขึน้และภาวะ 
ตงึตวัของอปุทานทีเ่ปน็ผลจากการปดิโรงงานของผูผ้ลติรายใหญ ่

มุมมองด้านอุตสาหกรรมพลาสติก
พีวีซีและอีพิคลอโรไฮดริน

แนวโน้มอุตสาหกรรมพีวีซี
ในภูมิภาค

ราคาโซดาไฟเพิ่มข้ึนเล็กน้อยในช่วงต้นปี	 แต่ราคาเฉลี่ย 
โดยรวมลดลงร้อยละ	 23	 มาอยู่ในระดับ	 372	 ดอลลาร์สหรัฐ 
ต่อตัน	 เนื่องจากการเพิ่มก�าลังการผลิตท�าให้มีอุปทานเพิ่มขึ้น 
แต่อุปสงค์ยังมีน้อย

นอกจากต้นทุนการผลิตอีดีซีที่สูงซึ่งท�าให้ผู้ผลิตจ�าเป็น 
ต้องลดปริมาณการผลิตและหันไปพึ่งพาการซ้ืออีดีซีมากขึ้น	 
ความต้องการโซดาไฟท่ีลดน้อยลงยังส่งผลให้การผลิตคลอร์- 
อัลคาไลน์ลดลงตามไปด้วย	 จนท�าให้อุปทานอีดีซีอยู่ในสภาวะ 
ตึงตัว	 สถานการณ์ตลาดเช่นนี้จึงท�าให้ราคาอีดีซีสูงขึ้นเฉลี่ย 
ร้อยละ	37	เป็น	362	ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

ส�าหรบัแนวโนม้ในอนาคต	เอทิิลนีซ่ึงเปน็วตัถุดบิหลกัในการ 
ผลิตพีวีซีแบบครบวงจรจะยังคงตึงตัวจนกว่าผู้ผลิตในประเทศ 
บางรายจะฟื้นตัว	 ซึ่งส่งผลกดดันทางด้านราคา	 ตลาดพีวีซีและ 
โซดาไฟในภูมิภาคน่าจะกระเตื้องข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ 



เร่ิมฟืน้ตวั	ในขณะเดยีวกนั	การแข่งขนัยงัคงสงูโดยเฉพาะ 
ในกลุ่มผู้ผลิตในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

อุปทานของวีซีเอ็มในภูมิภาคยังคงตึงตัวอย่าง 
ต่อเนื่อง	 ผู้ผลิตแบบครบวงจรอย่างวีนิไทยจึงน่าจะได้ 
อานิสงส์ที่ดีจากภาวะตึงตัวเช่นนี้

แนวโน้มอุตสาหกรรมอีพิคลอโรไฮดริน
มากกว่าร้อยละ	90	ของอีพิคลอโรไฮดริน	ถูกน�าไป 

ใช้เป็นวัตถุดิบส�าคัญในกระบวนการผลิตอีพ็อกซีเรซิน	 ที่ 
มกีารใชง้านอยา่งแพรห่ลายในอตุสาหกรรมการเคลอืบผิว	 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมโพสิต	คาดหมายว่าภายในปี	พ.ศ.	 
2560	ตลาดอพีคิลอโรไฮดรนิจะมอีตัราการเตบิโตประมาณ 
ร้อยละ	6	ในประเทศจีน	และร้อยละ	3	ในประเทศอื่นๆ	 
ในภูมิภาคเอเชีย

ในปี	 พ.ศ. 2556	 จากก�าลังการผลิตส่วนเกินความ 
ต้องการของอีพิคลอโรไฮดริน	 ประกอบกับการชะลอตัว 
ของอุปสงค์ตลาดอีพ็อกซีเรซิน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาด 
ในประเทศจนี	สง่ผลใหก้�าไรทัง้ในอตุสาหกรรมอพีคิลอโร- 
ไฮดรินและอีพ็อกซีเรซินลดลงตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม	ราคารวมค่าขนส่งทางเรือของผลิตภัณฑ์ 
อพีคิลอโรไฮดรนิในป	ีพ.ศ.	2556	มกีารขยบัสงูขึน้เลก็นอ้ย 
เป็น	1,550	ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน	อันเป็นผลมาจากราคา 
วัตถุดิบท่ีสูงข้ึนและการฟื้นตัวเล็กน้อยของตลาด	 แม้ว่า 
อนาคตของตลาดอีพิคลอโรไฮดรินและอีพ็อกซีเรซิน 
ยังคงมีความไม่แน่นอน	แต่บริษัทฯ	มั่นใจว่าจะมีการปรับ 
โครงสร้างอุตสาหกรรมครั้งส�าคัญในป	ีพ.ศ.	2557	ทั่วทุก 
ภูมิภาค	 สืบเนื่องจากสภาวะผลก�าไรที่ตกต�่าหรือขาดทุน 
ของผู้ผลิตรายใหญ่ตั้งแต่กลางป	ีพ.ศ.	2555	

ในปีท่ีสองของการผลิต	 บริษัทฯ	 มียอดขายสูงถึง	 
70,862	ตนั	และมรีายไดจ้ากยอดขายผลติภณัฑอ์พีคิลอโร- 
ไฮดรินคิดเป็นเงิน	 3,143	 ล้านบาท	 แบ่งเป็นยอดขาย 
ในประเทศ	 859	 ล้านบาท	 และยอดส่งออกต่างประเทศ	 
2,284	ล้านบาท

ในปี	พ.ศ. 2557	บริษัทฯ	จะยังคงมุ่งมั่นในการสร้าง 
แบรนดอ์พีเิซอรอล	(EpICEROL®)	เพือ่พฒันายอดขายและ 
ให้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตอีพิคลอโรไฮดรินจากวัตถุดิบ 
ทางชีวภาพ
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ในปี	พ.ศ. 2556	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ�าปี	ตลอดทั้งพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
จากการด�าเนนิงานตามแผนดงักลา่วอกีดว้ย	เพือ่ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัวสิยัทศัน	์ภารกิจหลกัของบรษิทัฯ	รวมทัง้สภาพ 
ธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจ	

อีกท้ังบรษัิทฯ	ยงัไดด้�าเนนิการประเมนิองคก์ร	(Self	Assessment)	โดยใชโ้มเดลแหง่ความเปน็เลศิ	(European	Foundation	 
for	Quality	Management)	เป็นเกณฑ์ในการประเมิน	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ประเมินในหัวข้อต่อไปนี้	ภาวะผู้น�า	กลยุทธ	์บุคลากร 
พันธมิตรและทรัพยากร	กระบวนการ	ผลิตภัณฑ์และบริการ	รวมทั้งประเมินผลลัพธ์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ	จากผลการประเมินนี ้
ไดถ้กูน�าไปปรับปรงุในแผนงานทางธรุกจิปจัจบุนั	เพือ่ใหก้ระบวนการปฏบิตังิานและผลการด�าเนนิงานขององคก์รมปีระสทิธภิาพ 
และประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป

ความพึงพอใจของลูกค้า
ด้วยเป้าหมายหลักของบริษัทฯ	 คือต้องการเป็นบริษัทฯ ท่ีเป็นอันดับแรกท่ีลูกค้าเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซี	 โซดาไฟ	 และอีพิคลอโรไฮดริน	 ทางบริษัทฯ	 จึงได้มีการติดตามและ 
วัดความพึงพอใจของลูกค้า	 ทั้งนี้หน่วยงานทางด้านการพัฒนาตลาดได้จัดท�าการส�ารวจความ 
พึงพอใจของลูกค้า	โดยบริษัทฯ	ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกท�าการส�ารวจความพึงพอใจของ 
ลกูคา้ผงพลาสตกิพวีซีแีละโซดาไฟทัง้ภายในและตา่งประเทศ	ท�าใหบ้รษิทัฯ	ไดท้ราบความตอ้งการ 
ของลูกค้าและด้านการตลาด	 ซ่ึงข้อสรุปจากการส�ารวจความพึงพอใจในแต่ละด้านคือ	 คุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์	 ราคาผลิตภัณฑ์	 การบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย	 การจัดส่งสินค้า	 เอกสารทางด้าน 
การเงิน	นโยบายทางด้านการเงิน	การบริการทางด้านเทคนิค	และความรับผิดชอบต่อสังคม	ได้น�า
มาใช้ในการออกแบบวางแผนทางการตลาด	ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและแนวโน้ม 
ด้านการตลาด	เพื่อเสริมสร้างฐานะของบริษัทฯ	ให้มั่นคงและก้าวหน้า	อีกทั้งยังด�าเนินการปรับปรุง 
เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นไป

นอกจากนี	้ ยังมีลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ	 โดยแบ่งเป็นลูกค้าด้าน 
ผงพลาสติกพีวีซี	 ลูกค้าด้านโซดาไฟ	 และลูกค้าด้านอีพิคลอโรไฮดริน	 จากผลการประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้าที่มาเยี่ยมชม	พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การบริหารคุณภาพรวมและนวัตกรรม
การบริหารคุณภาพ
แผนงานประจ�าปี และการประเมินองค์กร

โมเดลแห่งความเป็นเลิศ (European Foundation for Quality Management)

ภาวะผู้น�า
บุคลากร ผลลัพธ์ด้านบุคลากร

ผลลัพธ์ด้านลูกค้า

ผลลัพธ์ด้านสังคม

ผลการด�าเนินงาน

กลยุทธ์

กระบวนการ	 
ผลิตภัณฑ์	 
และบริการ

พันธมิตร
และทรัพยากร

ปัจจัย

การเรียนรู้	ความคิดสร้างสรรค์	และนวัตกรรม

ผลลัพธ์
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อกีทัง้บรษิทัฯ	ยังไดต้ดิตามขอ้ควรปรบัปรงุจากลกูค้า	 
รวมถึงการหามาตรการ	 การแก้ไขปัญหาและป้องกัน 
ให้แก่ลูกค้าอีกด้วย	โดยบริษัทฯ	ได้ใช้ตัวชี้วัดเหล่านี	้เพื่อ 
เฝ้าตรวจติดตามและน�าไปปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม 
ขององค์การ	

นอกจากการส�ารวจความพึงพอใจลูกค้าภายนอก 
แล้ว	 ยังมีการส�ารวจความพึงพอใจส�าหรับลูกค้าภายใน	 
ซ่ึงมีส่วนอย่างมากในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
ภายนอก	 จากการส�ารวจเหล่าน้ีเองท�าให้ได้ข้อมูลเพื่อน�า 
ไปปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการท�างานภายใน 
บริษัทฯ	 อีกด้วย	 เช่น	 การส�ารวจความพึงพอใจโดยห้อง 
ปฏิบัติการทดสอบหรือฝ่ายควบคุมคุณภาพ	 การส�ารวจ 
ความพึงพอใจโดยฝ่ายซ่อมบ�ารุงและวิศวกรรม	เป็นต้น

สุดท้ายน้ีเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
ยิ่งขึ้น	 บริษัทฯ	 ยังจัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค 
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 ให้กับลูกค้าที่สนใจ 
อีกด้วย	

ระบบการจัดการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่องค์กรต้องการ	 ได้มี 

การถา่ยทอดนโยบายไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งเปน็รปูธรรม	โดย 
นโยบายรวม	(Integrated	Management	System	policy)	 

จะถูกถา่ยทอดเปน็	“เปา้หมายรวมการด�าเนนิงานประจ�าป	ี 
(Integrated	 Management	 System	 Objectives)”	 
ซ่ึงแต่ละหน่วยงานจะน�าไปพิจารณาก�าหนดเป้าหมายฯ	 
ในระดับฝ่าย	 และถ่ายทอดไปสู่สายงานท่ีเก่ียวข้อง	 และ 
มีการติดตามประเมินการด�าเนินงานตามเป้าหมายใน 
แต่ละระดับ	และน�าเสนอต่อผู้บริหารเปน็ระยะ	นอกจากนี้ 
ยังได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบทางระบบอินทราเน็ต 
ของบริษัทและบอร์ดประชาสัมพันธ์	 เพื่อให้พนักงานได้ 
เข้าใจ	 ทราบถึงเป้าหมาย	 และมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน		 
โดยในขณะเดียวกันกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ	ได้น�าเสนอ 
ผลประกอบการและเป้าหมายทุกไตรมาส	 ให้กับระดับ 
ผู้จัดการ	หัวหน้างาน	และวิศวกร	ซึ่งจะได้น�าไปถ่ายทอด 
ให้กับพนักงานทุกคนทราบอีกด้วย	

ในปีที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม 
มาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานของผู้ประกอบการ 
อุตสาหกรรม	 (project	 of	 implementation	 of	 the	 
security	 management	 system	 for	 supply	 chain	 
management	or	ISO	28000:2007)	ตอ่เนือ่งโครงการจาก 
ปีก่อนหน้านี้	 ซึ่งจัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ 
เหมืองแร่	กระทรวงอุตสาหกรรม	และได้ขยายการด�าเนิน 
การโดยครอบคลุมถึงบริษัทในเครือ	 บริษัทแอดวานซ์	 
ไบโอเคมิคอล	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 อีกทั้งยังแนะน�าให้ 
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บริษัทฯ	 ผู้รับเหมาช่วงของบริษัทฯ	 เข้าร่วมโครงการฯ	 
เพ่ือขยายขอบข่ายการบริหารจัดการระบบการจัดการ 
ความมั่นคงปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงให้ 
ครอบคลุมโซ่อุปทานของบริษัทฯ	 เพื่อความต่อเน่ืองของ 
ธุรกิจอย่างแท้จริง	

จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว	บริษัทฯ	ได้น�าผล 
มาด�าเนินการปรับปรุงระบบบริหารการรักษาความม่ันคง 
ปลอดภัยให้กับโซ่อุปทาน	 ตั้งแต่การขนส่ง	 การจัดหา 
วัตถุดิบ	 อุปกรณ์	 เครื่องมือ	 เครื่องจักร	 สาธารณูปโภค	 
รวมถงึการน�าสง่ผลติภณัฑแ์ละระบบการปอ้งกนัผลกระทบ 
ท่ีมีแนวโน้มจะเกิดข้ึน	 โดยการประยุกต์ใช้ในองค์กรและ 
ในทุกขั้นตอนของการผลิตตลอดโซ่อุปทาน	 อีกท้ังยังช่วย 
สง่เสริมภาพลกัษณข์ององคก์ร	ตลอดจนสรา้งความเชือ่ม่ัน 
ให้แก่ลูกค้าในการจัดการโซ่อุปทาน	 โดยในกรณีที่เกิด 
เหตุการณ์ไม่คาดคิด	 บริษัทฯ	 ยังคงสามารถให้บริการได้ 
อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดการหยุดชะงัก	

บริษัทฯ	 ยังได้ด�าเนินโครงการด้านการอนุรักษ์ 
พลังงานอย่างต่อเนื่อง	รวมถงึการส่งเสริมรณรงค์กจิกรรม 
ทางด้านสิ่งแวดล้อม	 และพัฒนาชุมชน	 อีกทั้งการ 
ด�าเนินงานกิจกรรมต่างๆ	 ตามแนวทางมาตรฐานสากล 
ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	 (ISO	 26000	 Social	 
Responsibility)	 เพื่อการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม	 
ท�าให้ในปี	พ.ศ.	2556	บริษัทฯ	ประสบความส�าเร็จอีกครั้ง	 
โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี	้

•	รางวัลการใช้พลังงานทดแทน	 จากองค์กรธุรกิจ 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	

•	ผูน้�ารกัษพ์ลงังาน	และรางวัลการจดัประชมุสเีขยีว	 
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 
ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและองค์กรธุรกิจเพ่ือการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน	

 
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท	 

วีนิไทย	ที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	ด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ 
ตลอดหว่งโซอ่ปุทาน	ท้ังนีเ้ราจะมกีารคน้ควา้และพยายาม 
ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นไป

มาตรฐานและระบบการจัดการที่  
บริษัทฯ ได้รับการรับรอง มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

•	ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพีวีซี	 (เกรดท่อ)	 จากส�านักงาน 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

•	ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโซดาไฟเหลว	 ชนิดความเข้มข้น	 
32%	และ	50%	ชั้นคุณภาพ	1	จากส�านักงานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	

•	ได้รับใบอนุญาตผลิตโซดาไฟเหลว	 ชนิดความ 
เข้มข้น	 32%	 และ	 50%	 (ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร)	 
จากคณะกรรมการอาหารและยา	กระทรวงสาธารณสุข		

•	ได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล	 
ส�าหรับผลิตภัณฑ์โซดาไฟเหลว	 ชนิดความเข้มข้น	 32%	 
และ	50%	จากส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง 
ประเทศไทย

•	ได้รับประกาศนียบัตรผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน	 
ส�าหรบัผลติพวีซีซีสัเพนชัน่	พวีซีอีมิลัชัน่	โซดาไฟเหลวชนดิ 
ความเข้มข้น	32%	และ	50%	จากองค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)

ระบบการจัดการ

•	ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการด้าน 
คุณภาพ	 ISO	9001:2008	จากสถาบัน	Bureau	Veritas	 
Certification	ประเทศไทย

•	ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการด้าน 
สิง่แวดลอ้ม	ISO14001:	2004	จากสถาบนั	Bureau	Veritas	 
Certification	ประเทศไทย

•	ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการอาชีว- 
อนามยัและความปลอดภยั	OHSAS	18001:	2007	จากสถาบัน	 
Bureau	Veritas	Certification	ประเทศไทย

•	ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ 
ทดสอบ	 ISO/IEC	 17025:2005	 โดยมีขอบเขตของการ 
ทดสอบผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซ	ี คือ	 (1)	 การทดสอบ 
หาค่าดัชนีความหนืด	และ	(2)	การหาปริมาณของวีซีเอ็ม 
ท่ีอยู่ในผลิตภัณฑ์	 จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	

 หมายเหตุ บริษัทวีนิไทยได้รับการรับรองเป็น 
รายแรกในประเทศไทยสำาหรับธุรกิจผงพลาสติกพีวีซี 
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•	ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการ 
ด้านความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ 
สังคม	พ.ศ.	2552	-	Standard	for	Corporate	Social	 
Responsibility	 (CSR-DIW)	B.E.	2552	 โดยกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 และได้ด�าเนิน 
ระบบอย่างต่อเน่ือง	สอดคล้องตามแนวทางความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	 ISO	 26000:2009	 Guidance	 on	 Social	 
Responsibility	

•	ไดร้บัประกาศนยีบตัรฉลากคารบ์อนฟตุพริน้ทจ์าก 
องคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก	(องคก์ารมหาชน)	 
แสดงผลการประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 
ในระหว่างกระบวนการผลิต	 ส�าหรับผลิตภัณฑ์พีวีซี 
ซัสเพนช่ัน	 พีวีซีอิมัลช่ัน	 โซดาไฟเหลว	 และสารท่ีอยู่ 
ระหวา่งกระบวนการผลติ	ไดแ้ก	่คลอไรดโ์มโนเมอรไ์วนลิ	 
และเอทิลีนไดคลอไรด์

•	ได้รับประกาศนียบัตรฉลากลดคาร์บอน	 ส�าหรับ 
อาคารปฏิบัติการทดสอบ	 จากสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย	 
ฉลากนี้ได้แสดงให้เห็นว่า	 บริษัทฯ ได้มีการจัดการด้าน 
อาคารปฏบิตักิารทดสอบ	ท�าใหส้ามารถลดการปลอ่ยกา๊ซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าร้อยละ 10 ตั้งแต่ปี	 
พ.ศ.	2545

•	ได้รับประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมสี เขียว	 
(Green	Industry)	ระดับสามและระดับสี่	จากกระทรวง 
อุตสาหกรรม	ปี	พ.ศ.	2554	และ	2555	ตามล�าดับ	

•	ได้รับประกาศนียบัตรระบบการจัดการด้าน 
การรักษาความปลอดภัยของระบบโซ่อุปทาน	 จาก 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	 กระทรวง 
อุตสาหกรรม	ปี	พ.ศ. 2555	และ	2556	ตามล�าดับ

นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศเพื่อการ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

เป็นเวลาหลายปีที่ วีนิ ไทยมีความมุ่ งมั่นที่จะ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในด้าน 
อาชวีอนามยั	ความปลอดภยั	และสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	ซ่ึงในดา้นสิง่แวดลอ้มนัน้	 
บริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักการที่จะปรับปรุงและปกป้อง 
สิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยการลดของเสยีและลดการ 
ปล่อยของเสียสู่บรรยากาศ	น�้า	และดิน	ในขณะเดียวกัน 
บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนหลักการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
และทรพัยากรพลงังานอยา่งประหยดัโดยใชห้ลกัลนี	ซกิซ	์ 
ซิกม่า	 (Lean	 Six	 Sigma)	 กิจกรรมค้นหามาตรการ 
อนุรักษ์พลังงาน	 (Solwatt)	 และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 
(Sustainable	development	way)

ลีน	 ซิกซ	์ ซิกม่า	 (Lean	 Six	 Sigma)	 เป็นการลด 
ขั้นตอนการท�างาน	 ขจัดความสูญเปล่า	 การแก้ปัญหา 
ในกระบวนการต่างๆ	 อย่างเป็นขั้นเป็นตอน	 เริ่มตั้งแต่ 
การก�าหนดปัญหา	 ล�าดับความส�าคัญของปัญหา	 การ 
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เก็บข้อมูล	 วิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้หลักสถิต	ิ โดย 
ฝ่ายผลิตและฝ่ายการจัดการต่างๆ	ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อ 
เป็นกรีนเบลท์	(Green	Belt)	เกอืบ	30	ทา่น	และในป	ีพ.ศ.	 
2556	บริษัทฯ	ได้ตั้งเป้าที่จะมีบุคลากรที่เป็นแบล็กเบลท	์ 
(Black	Belt)	9	ทา่น	ซึง่พวกเขาเหลา่นีจ้ะเปน็ก�าลงัส�าคญั 
ในการขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสืบต่อไป

ในปี	 พ.ศ. 2556	 นี้	 บริษัทฯ	 ได้มีกิจกรรมค้นหา 
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน	 เรียกว่า	 โซลวัตต์	 (Solwatt)	 
โดยมีผูจ้ดัการฝา่ย	วศิวกร	และพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
ของโรงงาน	ไดร้ะดมสมองกนัคดิคน้แนวทางการประหยดั 
พลังงานได้มากถึง	 200	 ล้านบาท	 ซึ่งมีแผนจะด�าเนิน 
การให้แล้วเสร็จในปี	 พ.ศ. 2558	 และติดตามผลงาน 
เป็นประจ�าทุกเดือน	 โดยในสิ้นปี	 พ.ศ. 2556	 สามารถ 
คน้หามาตรการลดการใชพ้ลงังานลงไดก้วา่	200	ลา้นบาท

หัวใจส�าคัญของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนคงหนี 
ไม่พ้น	ISO	26000	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ต่อยอดหลักการนี้ที่น�า 
ไปสู่แนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน	 (Sustainable	 
development	way	based	on	Solvay	approach)	ซึง่ 
ท�าใหบ้ริษทัฯ	มแีนวทางทีแ่นน่อนทีจ่ะกา้วไปสูก่ารพฒันา 
อยา่งยัง่ยนืท่ีมปีระสทิธภิาพ	โดยท�าการประเมนิศกัยภาพ 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เองในทุกๆ	 มิติ	 ได้แก่	 
พนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	ชุมชน	นักลงทุน	และสิ่งแวดล้อม	 
โดยในป	ีพ.ศ.	2556	บริษัทฯ	ได้จัดอบรมพนักงานทุกคน 
เพ่ือให้เข้าใจถึงหลักการของแนวทางการพัฒนาธุรกิจ 

อย่างยั่งยืน	 (Sustainable	 development	way	 base	 
on	Solvay	approach)	เพือ่น�าไปปฏบิตัใิหไ้ปสูเ่ปา้หมาย 
เดียวกัน

วันนวัตกรรมของบริษัทฯ	ได้จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี 
เพือ่สง่เสรมิใหพ้นกังานมแีรงจงูใจในการท�านวตักรรมนัน้ 
ให้ส�าเร็จ	ซึ่งในปีนี้เรามีจ�านวนข้อเสนอแนะมากถึง	3.11	 
ข้อเสนอต่อคน	 และสามารถท�าให้เกิดผลประหยัดขึ้นได้ 
จากข้อเสนอที่ส�าเร็จประมาณ	179	ล้านบาท	สิ่งเหล่านี้ 
เกิดข้ึนได้เน่ืองจากการร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงานทุกคน	 
การท�างานเป็นทีม	และการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร

การใช้พลังงานเหลือทิ้งในรูปก๊าซไฮโดรเจนเพื่อ 
ทดแทนก๊าซธรรมชาติภายในระบบการผลิตและเพื่อ 
จ�าหนา่ย	เป็นนวตักรรมอยา่งหนึง่ทีท่�าใหป้ระหยดัพลงังาน	 
และลดคา่ใชจ้า่ยไดม้ากกวา่	100	ลา้นบาทตอ่ป	ีท�าใหไ้ดร้บั 
รางวัล	Alternative	Energy	Certification	จากสถาบัน 
สิ่งแวดล้อมไทย

นวัตกรรมท่ีสร้างสรรค์ข้ึนอาจได้มาจากหลายวิธี	 
แต่วิธีหนึ่งที่บริษัทฯ	 เห็นความส�าคัญคือ	 การแบ่งปัน 
ประสบการณ์	 ไปดูงานนอกสถานท่ี	 ซึ่งปีนี้บริษัทฯ	 
ได้รับเชิญให้ส่งนวัตกรรมเข้าไปประกวดกับบริษัทฯ	 
ในเครือโซลเวย์ถึงสี่เรื่อง	โดยเรื่อง	WRRUS	(War	Room	 
Real-time	Update	Status)	ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการ 
งานหยุดซ่อมบ�ารุงประจ�าปีให้มีประสิทธิผลดีที่สุด 
เป็นหนึ่งในสี่ที่ได้เข้ารอบสู่การพิจารณา

นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ลีน ซิกซ์ ซิกม่า

 โซลวัตต์

แนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

นวัตกรรม
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โครงสร้างการจัดการ 
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นายชาร์ค แวน ริกเคอเวอร์แซล 

ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
และมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
* ได้รับแต่งตั้งเข้าดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัย Catholic of Louvain ประเทศเบลเยียม    
• Advanced Management Program, Harvard Business School
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ Solvay Indupa S.A.I.C.
• กรรมการคณะกรรมการบริหาร บริษัท โซลเวย์ เอส. เอ. ประเทศเบลเยียม
• กรรมการบริหาร RusVinyl LLC
• ประธานกรรมการ Aufsichtsrat of SolVin Europe GmbH
• กรรมการบริหาร Solvay America, Inc.

นายโรเจอร์ เลสเตอร์ เคินส์ 
ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
และมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
* ลาออกจากตำาแหน่งต่างๆ ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท Business Administration มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี Chemical Engineering มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี Engineering Arts วิทยาลัยจอร์จทาวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการบริหาร บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท โซลเวย์ เอเชีย แปซิฟิก จํากัด
• กรรมการคณะกรรมการบริหาร บริษัท โซลเวย์ เอส. เอ. ประเทศเบลเยียม
• กรรมการ บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมิคอล (ไทซิง) จํากัด

คณะกรรมการบริษัทฯ
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นายบวร วงศ์สินอุดม   

กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
* ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 17 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร    
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 76/2008 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• รองประธานกรรมการ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จํากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนพาณิชย์
 และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จํากัด (มหาชน)

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ 
กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
และมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
* ลาออกจากตำาแหน่งต่างๆ ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
• พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Certificates in Project Investment Appraisal and Management and  
 Global Leadership, Harvard University
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 1/2548
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2006 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2006 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• รองประธานกรรมการ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   
 บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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นายบรูโน ฟาน เดอร์ วีเลน  
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ* และมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
* เปลี่ยนเป็นกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย Liege ประเทศเบลเยียม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Liege ประเทศเบลเยียม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย Liege ประเทศเบลเยียม
• หลักสูตร PED - IMD Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 145/2011 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่ีปรึกษา
 ด้านธุรกิจ* บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท วีนิไทย โฮลด้ิงส์ จํากัด ประเทศสิงคโปร์
• ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล
 (ประเทศไทย) จํากัด
• ประธานกรรมการ Solvay Biochemicals (Taixing)
  Co., Ltd.
• กรรมการ บริษัท เกลือพิมาย จํากัด
• กรรมการ บริษัท เกลือบริสุทธ์ิ จํากัด

นางพันธ์ทิพ อึ๊งผาสุข   
กรรมการ ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ* และมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Management Program (AMP), 
 Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 67/2005 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันกรรมการบริษัทออสเตรเลีย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chief Financial Officer (CFO) รุ่น 1/2547 
 สมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (สภาวิชาชีพบัญชี)
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• กรรมการและประธานกรรมการท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ*
 บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท วีนิไทย โฮลด้ิงส์ จํากัด ประเทศสิงคโปร์
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร 
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
• (รักษาการ) Head of Science & Innovation 
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)**
• ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีกลุ่ม ปตท. 
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท VENCOREX Holding
• กรรมการ บริษัท PTTGC International 
 (Netherlands) B.V.
• กรรมการ บริษัท ไบโอ ครีเอชั่น จํากัด
• กรรมการ บริษัท PTT Chemical International 
 Private Limited

• กรรมการ บริษัท PTT Chemical 
 International (Asia Pacific ROH) Limited
• กรรมการ บริษัท Emery Oleochemicals (M) 
 Sdn Bhd
• กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จํากัด
• กรรมการ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากัด
• กรรมการ Myriant Corporation
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผน
 และพฒันาธรุกจิองคก์ร บรษิทั ปตท. เคมคิอล  
 จํากัด (มหาชน)
• ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สายงานกลยทุธแ์ละ 
 การเงิน บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จํากัด (มหาชน)

* เปลี่ยนเป็นกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2556
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นายพจน์ วิเทตยนตรกิจ   
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chairman 2000 รุ่นท่ี 2/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 57/2005 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ลาสตา มัลติมีเดีย จํากัด ประเทศเวียดนาม
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพรเวท อิควิตี้ (ประเทศไทย) จํากัด

นายพิภพ พฤกษมาศน์   
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะทํางานเฉพาะกิจ 

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตการจัดการและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• ประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23/2008 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 124/2009 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2012 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการคณะทํางานเฉพาะกิจ*  
 บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• ผู้อํานวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• กรรมการและผู้จัดการประชาสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จํากัด

นายวินเซ็นโซ่ โมรีซี  
กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
* ได้รับแต่งตั้งเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี (วิศวกรรมเครื่องกล) Ecole Politecnico Torino ประเทศอิตาลี
• General Management Program, Imede โลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• Leadership Program - Insead and Chirec ประเทศฝรั่งเศส
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• กรรมการและกรรมการท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ* บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการบริหารอาวุโส หน่วยธุรกิจ Vinyls บริษัท โซลเวย์ เอส. เอ. ประเทศเบลเยียม
• รองกรรมการผู้จัดการบริหารอาวุโส หน่วยธุรกิจ Speciality Polymers  
 บริษัท โซลเวย์ เอส. เอ. ประเทศเบลเยียม

39Vinythai Annual Report 2013



ดร.ธเนศ เจริญทรัพย์   
กรรมการ และกรรมการคณะทํางานเฉพาะกิจ และมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก (วิศวกรรมเครื่องกล) Illinois Institute of Technology, USA
• ปริญญาโท (วิศวกรรมเครื่องกล) Texas A&M University, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program, Harvard Business School
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 97/2007
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• กรรมการและกรรมการคณะทํางานเฉพาะกิจ* 
 บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จํากัด
• กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จํากัด
• กรรมการ บริษัท Myriant Corporation Inc.
• กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล
 ไพรเวท จํากัด
• กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล อินเตอร์เนช่ันแนล 
 (สํานักงานปฏิบัติการ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ไบโอ ครีเอชั่น จํากัด
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขับเคลื่อน
 ยุทธศาสตร์และความเป็นเลิศ บริษัท พีทีที 
 โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

นางวัลลภา อัสสกุล  
กรรมการอิสระ  

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 21/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 5/2551 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 86/2550  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2548  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• กรรมการอิสระ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท โอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ จํากัด
• กรรมการ บริษัท สยามเอสเตท จํากัด
• กรรมการและกรรมการบริหาร  
 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
• ประธานคณะกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

นายอังเดร อาร์ วัน แดร์ เอเดน   
กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท Metallurgical Engineer มหาวิทยาลัย Catholique de Louvain ประเทศเบลเยียม
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• กรรมการอิสระ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
• เจ้าของร่วม/กรรมการบริหาร บริษัท Mali Mining & Metallurgy Pte. ประเทศสิงคโปร์
• ผู้อํานวยการโครงการ บริษัท Tenango Mining ประเทศกัวเตมาลา
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท UM Zinc/Umicore ประเทศเบลเยียม

• กรรมการ Solvay Biochemicals (Taixing) Co., Ltd.
• ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์  
 ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานนวัตกรรม  
 บริหารการขยายธุรกิจและความยั่งยืน  
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สายงานการตลาดและ 
 พาณชิยกจิ บรษิทั ปตท. เคมคิอล จํากดั (มหาชน)
• รองผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ 
 บริษัท ทีโอซีไกลคอล จํากัด
• ผู้อํานวยการโครงการผลิตภัณฑ์อีโอ/อีจี  
 บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท อําพัน จํากัด
• กรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด
• รองประธานคณะกรรมการกํากับและ
 ตรวจสอบ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด
• กรรมการความเส่ียง บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด40 Management Structure
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รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ   
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
* ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี), University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 98/2555 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (AACP) รุ่น 44/2556 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• รองอธิการบดี (การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการที่ปรึกษา Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues
• กรรมการคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการสภา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
• อนุกรรมการการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี
• คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางคีเตอรี ดูปองเธอร์ เดอ เพลลาพลอค

กรรมการ กรรมการคณะทํางานเฉพาะกิจ และมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
* ได้รับแต่งตั้งเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Postgraduate Degree สาขา Corporate and Tax Law มหาวิทยาลัย Jean Monnet Paris XI - 
 Magna cum laude ประเทศฝรั่งเศส
• ปริญญาโท สาขา Corporate Law มหาวิทยาลัย Jean Monnet Paris XI ประเทศฝรั่งเศส
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• กรรมการและกรรมการคณะทํางานเฉพาะกิจ* บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
 บริษัท โซลเวย์ เอส. เอ. จํากัด (ประเทศจีน)
• รองกรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บริษัท Rhodia SA จํากัด 
 (ประเทศจีน)
• ที่ปรึกษาบริษัทและดูแลเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ บริษัท Rhodia SA จํากัด (ประเทศจีน)

นายมิเชล อีแบรท์   
กรรมการ และมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
* ได้รับแต่งตั้งเข้าดำารงตำาแหน่งวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท - Hautes Etudes Commerciales (HEC), Paris ประเทศฝรั่งเศส
• Diplo^me d’Etudes Comptables Supe’rieur 
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• กรรมการ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก Solvay Specialty Chemicals Asia Pacific Pte. Ltd.
• ประธานกรรมการ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก Rhodia Asia Pacific Pte. Ltd.
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นายแอนดรูว์  ลิโอนาร์ด  คัมมิ่ง    
กรรมการ และมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
* ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี ทางด้านเคมีจาก Royal Society of Chemistry เมืองคิงส์ตัน ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาผู้สําเร็จเป็นนักเคมี
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2008 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• กรรมการ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล 
 (ประเทศไทย) จํากัด
• กรรมการ Solvay Biochemicals (Taixing) Co., Ltd.
• กรรมการและประธานกรรมการ 
 บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จํากัด
• กรรมการและประธานกรรมการ 
 บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จํากัด
• ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ Essential Chemicals 
 ประจําภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก บริษัท โซลเวย์ เอส.เอ. 
 ประเทศเบลเยียม

นายชิล มัดชาริยอง    
กรรมการ และมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
* ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Master of Science in Management )   
 มหาวิทยาลัย Hautes Etudes Commerciales (HEC), Paris ประเทศฝรั่งเศส
• หลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Program of Management Canada/Brazil)  
 มหาวิทยาลัย McGill University – FundaÇa~o Getulio Vargas
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 165/2012  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• กรรมการ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท วินิไทย โฮลด้ิงส์ จํากัด ประเทศสิงคโปร์
• Supervisor, Solvay Biochemicals (Taixing) Co., Ltd.
• Supervisor, Solvay Chemicals (Shanghai) Co., Ltd.
• Supervisor, Suzhou Interox Semco Ltd.
• ผู้ตรวจสอบบัญชี Solvay Specialty Polymers K.K.
• ผู้ตรวจสอบบัญชี Nippon Solvay K.K.
• Supervisor, Solvay Taiwan Co., Ltd.
• กรรมการ Solvay Fluor Holding (Asia Pacific) PTE. Ltd.
• กรรมการ Solvay Interox PTY Ltd.

นายโดมินิค ดุสสาร์ด    
กรรมการ และมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
* ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขากฎหมาย Catholic University of Louvain ประเทศเบลเยียม
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• กรรมการ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)

• ผู้ตรวจสอบบัญชี Solvay Specialty Polymers Korea Co., Ltd.
• Supervisor, Solvay High Performance Materials R&D   
 (Shanghai) Ltd.
• Supervisor, Solvay Specialty Polymers (Changshu) Ltd.
• Supervisor, Solvay (Shanghai) Co., Ltd.
• ประธาน บริษัท โซลเวย์ เอเชีย แปซิฟิก จํากัด
• กรรมการ Solvay (Hong Kong) Ltd.
• กรรมการบริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จํากัด
• กรรมการบริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จํากัด
• กรรมการ Solvay Korea Co., Ltd.

• กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท 
 Shangdong Huatai Interox Chemicals (ประเทศจีน)
• กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท Tiamjn Bohua
 Yongli Alkali (Soda Ash) จํากัด (ประเทศจีน)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท Solvay Chemicals 
 (Shanghai) จํากัด
• กรรมการและประธานกรรมการ 
 บริษัท Solvay Interox Australia Pty จํากัด
• กรรมการ บริษัท National Peroxide จํากัด 
 (ประเทศอินเดีย)
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คณะกรรมการด�าเนินงาน

นายบรูโน ฟาน เดอร์ วีเลน    
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย Liege ประเทศเบลเยียม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Liege ประเทศเบลเยียม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย Liege ประเทศเบลเยียม
• หลักสูตร PED - IMD Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 145/2011 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท วินิไทย โฮลดิ้งส์ จํากัด ประเทศสิงคโปร์
• ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด
• ประธานกรรมการ Solvay Biochemicals (Taixing) Co., Ltd.
• กรรมการ บริษัท เกลือพิมาย จํากัด
• กรรมการ บริษัท เกลือบริสุทธิ์ จํากัด

นายมาร์ค อี เจ จี ฌาคแม็ง    
ผู้จัดการโรงงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป Post University Belgian Institute, Belgium
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา University of the State of Liege, Belgium
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• ผู้จัดการโรงงาน บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมิคอล (ไทซิง) จํากัด
• กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด
• ผู้จัดการโรงงาน บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด
• กรรมการ บริษัท เกลือพิมาย จํากัด
• ผู้จัดการหน่วยผลิต VCM บริษัท โซลเวย์ เอส. เอ.
• DCE Service Manager บริษัท โซลเวย์ เอส. เอ.
• ผู้จัดการหน่วยผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ บริษัท โซลเวย์ เอส. เอ.

นายสมศักดิ์ ลือพัฒนสุข     
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
• อนุปริญญา เคมีปฏิบัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• ผู้จัดการฝ่ายขายพีวีซี บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• ผู้อํานวยการฝ่ายขาย บริษัท สยามอ๊อกซิเดนทอล อิเลคโตรเคมิคอล จํากัด
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นายสมพจน์ ชีรนรวนิชย์   
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร - เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่น 2/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานธุรกิจและการส่ือสาร - เลขานุการ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด
• รองประธาน มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ในความอุปถัมภ์
 ของบริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานธุรกิจและการส่ือสาร บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• เลขานุการ บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด
• ตัวแทนผู้บริหารด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมและด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• รองประธาน Asia Pacific Vinyls Network (APVN)
• รองประธานสายงานส่ิงแวดล้อม กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการ PTIT Standing Committee on Refining and Petrochemical Industry  
 สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• รองอุปนายก สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย

นางจามจุรี ศิโรเวฐนุกูล  
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการเงิน East Texas State University, Texas, USA
• ปริญญาตรี สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์ที่สำาคัญ
• รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด
• กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีนิไทย โฮลด้ิงส์ จํากัด ประเทศสิงคโปร์
• กรรมการ Solvay Biochemicals (Taixing) Co., Ltd.
• รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท โซลเวย์ เอเชียแปซิฟิก3 จํากัด
• รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท โซลเวย์ (ประเทศไทย) จํากัด
• ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ล็อคต้ัน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
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คณะผู้บริหาร

นายฐนันชัย ลักษมณาภา

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายคลอโรไวนิลส์

นายอภิชาติ กิจเจริญวิศาล

ผู้จัดการอาวุโส 
ฝ่ายพัฒนาการผลิตอีพิคลอโรไฮดริน

ดร.ศุภชาติ ชัยรัตนะถาวร

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายนฤดม ลาชโรจน์

ผู้จัดการฝ่ายผลิตพีวีซี

นางเสมอใจ ทิมดิษฐ์

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
และพัฒนาลูกค้า

นางเฮเลน พาม

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนากลยุทธ์
ด้านการตลาดและธุรกิจ

นายสุชาติ เพ็งลี

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

นายกิตติ เฉลิมบรรพชน

ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์

นายบุญชนะ มังกรกาญจน์

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายซัพพลายเชน
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นางสุดารัตน์ วรสุวัฒน์

ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตพีวีซี

นายสมชาย จรัสพัฒนวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าด้านเทคนิค

นายนิรันดร์ อารีย์ชน

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

นายคมกริตย์ ศุภโกวิท

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นายรุ่งโรจน์  ดีก้องเสียง

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบํารุงและวิศวกรรม

นางสาวจิรสิรี วรกาญจน์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

นายวันชัย จันทะสิงห์

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ - จัดหา

นายกิตติพงศ์ แจ่มศักดิ์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

คณะผู้บริหาร
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะอนุกรรมการอีก	 3	 ชุด	 
ได้แก่	 คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ*	 (เดิม	 “คณะกรรมการบริหาร”)	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 และ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

โครงสร้างการจัดการ

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีก�าหนดการประชุมไว้ 

ล่วงหน้าตลอดทั้งปี	 และจัดประชุมคณะกรรมการ 
อย่างน้อยทุก	3	เดือน	ทั้งนี้จะมีการประชุมพิเศษเพิ่ม 
ตามความจ�าเป็น	 ประธานกรรมการและกรรมการ 
ผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม	 
โดยมีการก�าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า	บริษัทฯ	ได้ส่ง 
ค�าบอกกลา่วนดัประชมุพรอ้มระเบยีบวาระการประชมุ 
ให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	15	วัน	และ 
ได้ส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้า 
เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ 
ก่อนเข้าร่วมประชุม	 ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้ 
เวลาประมาณ	3	ชั่วโมง	โดยมีฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับวาระ 
การประชุม	 ประธานกรรมการท�าหน้าที่ดูแลจัดสรร 
เวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสาร 
และข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาส�าคัญ	 นอกจากนี้ 
ยังมีการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ*	 
เป็นประจ�า	และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ 
ก�าหนดการประชุมทุกไตรมาส	 กรรมการส่วนใหญ่ 
เข้าร่วมประชุมครบถ้วน	เว้นแต่ติดภารกิจส�าคัญเร่งด่วน		

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบรษิทัฯ	มอี�านาจและหนา้ทีจ่ดัการ 

บรษิทัฯ	ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค	์ขอ้บงัคบั	และมต ิ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต	ระมัดระวังรอบคอบ	มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้อง 
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ	โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด 
นอกจากนี	้คณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดใ้หค้วามเหน็ชอบ 
วิสัยทัศน์	 ภารกิจ	 และกลยุทธ์	 รวมท้ังได้มีส่วนร่วม 
ในการก�าหนดเป้าหมาย	แผนธุรกิจ	และงบประมาณ
ของบริษัทฯ	 ตลอดจนได้จัดให้บริษัทฯ	 มีระบบการ
ควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	 และมาตรการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล	 รวมทั้งก�าหนดให้
คณะกรรมการทีป่รกึษาดา้นธรุกจิ* และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการติดตามการด�าเนินการในเรื่องการ
บริหารและเรื่องการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้พิจารณาก�าหนด 
และแยกบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบระหว่าง 
คณะกรรมการบริษัทฯ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ*	คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน	และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน		

คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ* ด�าเนินการตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ	อนุมัติรายจ่ายการลงทุนซึ่งได้ 
ทบทวนโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ*	 ท้ังนี้ 
ไม่รวมถึงรายการท่ีมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดของ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามข้อบังคับบริษัทฯ	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า	 10	 คน	 โดย 
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการ 
ท้ังหมดต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร	 คณะกรรมการ 
บริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย	 
ทั้งในด้านทักษะ	 ประสบการณ์	 และความสามารถ	 
เพือ่เสริมสร้างประโยชนส์งูสดุแกบ่รษิทัฯ	และผูถ้อืหุน้

*เปลี่ยนเป็นกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
ทำาหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหาร และดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้วย



48 Management Structure

Part 3

(1) เป็นกรรมการที่มีภูมิลำาเนาอยู่ต่างประเทศ      
(2) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 2 พฤษภาคม 2556 จึงทำาให้จำานวนการประชุมกรรมการบริษัทมีท้ังหมด 2 คร้ัง/ปี  
(3) ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 
(4) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 30 กันยายน 2556  จึงทำาให้จำานวนการประชุมกรรมการบริษัทมีท้ังหมด 2 คร้ัง/ปี 
(5) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2556 จึงทำาให้จำานวนการประชุมกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 4 ครั้ง/ปี 
(6) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 จึงทำาให้จำานวนการประชุมกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 2 ครั้ง/ปี 
(7) ไดร้บัแตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษิทั รองประธานกรรมการบรษัิท และกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน โดยมีผลต้ังแต่วนัที ่3 ตุลาคม 2556  จงึทำาใหจ้ำานวนการประชุมกรรมการบรษิทัมีทัง้หมด 2 ครัง้/ป ี
(8) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 จึงทำาให้จำานวนการประชุมกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 2 ครั้ง/ปี
(9) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 จึงทำาให้จำานวนการประชุมกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 3 ครั้ง/ปีี
(10) ลาออกจากการเป็นกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 จึงทำาให้จำานวนการประชุมกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ 0 ครั้ง/ปี
(*) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2013 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีมติแต่งตั้ง “คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ” เพื่อทำาหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหาร
 - คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจปัจจุบัน ได้แก่ กรรมการลำาดับที่ 4, 6 และ 9
 - กรรมการตรวจสอบปัจจุบัน ได้แก่ กรรมการลำาดับที่ 5, 7 และ 13
 - กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนปัจจุบัน ได้แก่ กรรมการลำาดับที่ 2, 7 และ15           

การเข้าร่วมประชุม/จ�านวนการประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)

ในป	ีพ.ศ. 2556	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะมีดังต่อไปนี้	

รายชื่อ
คณะกรรมการบริษัท

ประชุมทั้งหมด	5	ครั้ง/ปี

คณะกรรมการ

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ*

ประชุมทั้งหมด	3	ครั้ง/ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประชุมทั้งหมด	5	ครั้ง/ป	ี

รวมการประชุมประจ�าปี

กับผู้ตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน

ประชุมทั้งหมด	4	ครั้ง/ปี

		1.	นายโรเจอร์	
					เลสเตอร์	เคินส์(2)

2/2 - - 2/2

	 2.	นายชาร์ค	แวน	
				ริกเคอเวอร์แซล(1),	(3) 4/5 - - 2/2

	3.	นายอนนต์	
				สิริแสงทักษิณ(4) 2/2 - - 3/3

	 4.	นายบรูโน	ฟาน	เดอร์	
				วีเลน

5/5 3/3 - -

	 5.	นายพจน์
				วิเทตยนตรกิจ

3/5 - 5/5 -

	 6.	นางพันธ์ทิพ	อึ๊งผาสุข 5/5 3/3 - -

	 7.	นายพิภพ	พฤกษมาศน์ 5/5 - 5/5 4/4

	 8.	ดร.ธเนศ	เจริญทรัพย์	 5/5 - - -

	 9.	นายวินเซ็นโซ่	โมรีซี(1) 3/5 1/2 - -

	10.	นายอังเดร	วันแดร์	 
เอ	เดน

4/5 - - -

	11.	นายชิล	มัดชาริยอง(5) 4/4 - - -

12.		นายแอนดรูว์	
				ลิโอนาร์ด	คัมมิ่ง(6)

2/2 - - -

13.		รองศาสตราจารย์	
				ดร.ดนุชา	คุณพนิชกิจ

4/5 - 5/5 -

14.	นางวัลลภา	อัสสกุล 4/5 0/1(10) - -

15.		นายบวร	วงศ์สินอุดม(7) 2/2 - - -

16.		นางคีเตอรี	ดูปองเธอร์	
เดอ	เพลลาพลอค(1),	(8) 2/3 - - -

17.		นายมิเชล อีแบรท์(1),	(9) 3/3 - - -
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ	ไดก้�าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปรง่ใส	โดยมคีณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 น�าเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	 
ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรม	 กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ	 
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	และกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ*	ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	พ.ศ.	2556	ได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
•	ประธานกรรมการ	 	 	 	 70,000	บาทต่อเดือน
•	รองประธานกรรมการ	 	 	 50,000	บาทต่อเดือน
•	ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ*		 	 65,000	บาทต่อเดือน
•	กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ*	 	 	 60,000	บาทต่อเดือน
•	ประธานกรรมการตรวจสอบ	 	 	 65,000	บาทต่อเดือน
•	กรรมการตรวจสอบ	 	 	 	 60,000	บาทต่อเดือน
•	กรรมการอื่นๆ	 	 	 	 30,000	บาทต่อเดือน

คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัฯ	ประกอบดว้ยคา่ตอบแทนรายเดอืนและโบนสั	ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าป	ี 
พ.ศ. 2556	 ได้อนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการ	 โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ส�าหรับปี	 
พ.ศ. 2556	เปน็จ�านวนเงิน	7,859,000	บาท	นอกจากนีไ้ดอ้นุมัติใหจ้่ายเงินโบนัสแกค่ณะกรรมการฯ	จากผลประกอบการ 
ของบริษัทฯ	ในปี	พ.ศ. 2555	เป็นจ�านวนเงิน	9,491,858	บาท	โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

*เปลี่ยนเป็นกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
ทำาหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหาร และดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้วย
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หน่วย:	บาท/ปี

รายชื่อ ตำาแหน่ง ค่าตอบแทน โบนัส รวม

 1. นายโรเจอร์	เลสเตอร์	เคินส์ (1)
ประธานกรรมการ		

ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน	

280,000 822,993 1,102,993

	 2.	นายชาร์ค	แวน	ริกเคอเวอร์แซล (2)
ประธานกรรมการ		

ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

680,000 658,395 1,338,395

	 3.	นายอนนต์	สิริแสงทักษิณ (@),	(3)
รองประธานกรรมการ

กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

450,000 219,465 669,465

	 4.	นายบรูโน	ฟาน	เดอร์	วีเลน

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการที่ปรึกษา

ด้านธุรกิจ*
720,000 658,395 1,378,395

	 5.	นายพจน์	วิเทตยนตรกิจ
กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ	 720,000 658,395 1,378,395

	 6.	นางพันธ์ทิพ	อึ๊งผาสุข (@)
กรรมการ

ประธานกรรมการที่ปรึกษา
ด้านธุรกิจ*

780,000 658,395 1,438,395

 7. นายพิภพ	พฤกษมาศน์

กรรมการอิสระ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	
ประธานคณะท�างานเฉพาะกจิ 
กรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

780,000 658,395 1,438,395

	 8.	ดร.ธเนศ	เจริญทรัพย์ (@)
กรรมการ

กรรมการคณะท�างานเฉพาะกิจ# 360,000 658,395 1,018,395

	 9.	นายวินเซ็นโซ่	โมรีซี
กรรมการ

กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ* 480,000 658,395 1,138,395

	10.	นายอังเดร	วันแดร์	เอ	เดน กรรมการอิสระ 360,000 658,395 1,018,395

	11.	นายชิล	มัดชาริยอง (4) กรรมการ 273,000 384,063 657,063

	12.	นายโดมินิค	ดุสสาร์ด (5) กรรมการ 60,000 658,395 718,395

	13.	นายแอนดรูว์	ลิโอนาร์ด	คัมมิ่ง (6) กรรมการ 120,000 658,395 778,395
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หมายเหตุ  (@) โบนัสกรรมการได้จ่ายให้แก่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) เพื่อเป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทน

  ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)

 (1) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556  

 (2) ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556  

 (3) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556  

 (4) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2556   

  (5) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556  

 (6) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556  

 (7) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2556  

 (8) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556  

 (9) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556  

 (10) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2555

 (11) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2555  

 *    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2013 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีมติแต่งตั้ง “คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ” 

  เพื่อทำาหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหาร

 #  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2013 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีมติแต่งตั้ง “คณะทำางานเฉพาะกิจ” เพื่อศึกษารูปแบบ

        การบริหารจัดการเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อ ตำาแหน่ง ค่าตอบแทน โบนัส รวม

	14.	รองศาสตราจารย์	ดร.ดนุชา	คุณพนิชกิจ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ 720,000 384,063 1,104,063

	15.	นางวัลลภา	อัสสกุล กรรมการอิสระ 446,000 384,063 830,063

กรรมการที่แต่งตั้งระหว่างปี 2556

	11.	นายบวร	วงศ์สินอุดม (@), (7)
รองประธานกรรมการ		

กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน	

150,000 - 150,000

	12.	นางคีเตอรี	ดูปองเธอร์ เดอ	เพลลาพลอค(8) 
กรรมการ

กรรมการคณะท�างาน
เฉพาะกิจ#

240,000 - 240,000

	13.	นายมิเชล	อีแบรท์ (9) กรรมการ# 240,000 - 240,000

กรรมการทีล่าออกระหว่างป ี2555

 14. นายวีรศักดิ์	โฆสิตไพศาล(@), (10)
รองประธานกรรมการ		

กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน	

- 438,930 438,930

	15.	นายแพทย์คริสเตียน	เดอ	สลูเวอร์ (11) กรรมการ - 274,331 274,331

รวม 7,859,000 9,491,858    17,350,858

หน่วย:	บาท/ปี



นอกจากนี้	 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนมีมติให้ 
ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
บริษัท	เนื่องด้วยปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น	ค่าตอบแทนทั้งหมดส�าหรับ 
เลขานกุารบรษัิทในป	ีพ.ศ. 2556	เป็นจ�านวนรวมทัง้สิน้	898,395	บาท	 
โดยแยกเปน็คา่ตอบแทนรายเดอืนตลอดป	ีพ.ศ. 2556	เป็นจ�านวนเงนิ 
รวม	240,000	บาท	และโบนัสเป็นจ�านวนเงิน	658,395	บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะ 
กรรมการบริษัทฯ	 ก�าหนด	 ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ	 ค่าตอบแทนรายเดือนในปี พ.ศ. 2556	 ส�าหรับกรรมการ	 
3	ทา่นท่ีเปน็กรรมการทีป่รกึษาดา้นธรุกจิ	รวมทัง้สิน้	990,000	บาท	 
ซึง่คา่ตอบแทนนีไ้ดร้วมอยู่ในคา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ	แลว้	 
ค่าตอบแทนในป	ีพ.ศ. 2556	ส�าหรบัผูบ้รหิาร	5	ทา่น	เปน็จ�านวนเงนิ 
ทั้งสิ้น	 51,298,167	 บาท	 ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมเงินเดือนและ 
โบนัส

ค่าตอบแทนอื่นๆ 

บริษทัฯ	ไดจ้ดัใหม้กีองทนุส�ารองเลีย้งชพีโดยบรษิทัฯ	ไดส้มทบ 
ในอตัราสว่นร้อยละ	5 - 8	ของเงนิเดอืน	โดยในป	ีพ.ศ. 2556	บรษิทัฯ 
ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร	 5	 ท่าน	 
จ�านวน	941,977	บาท
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การบริหารทรัพยากรบุคคล - 
ประสานแนวทางสู่จุดมุ่งหมาย
ของธุรกิจในอนาคต

ด้วยความยึดมั่นในค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร		บริษัทฯ	จึงมุ่งเน้นการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร		 
และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้		ซึ่งจะช่วยพัฒนาและสนับสนุนให้พนักงานบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 
เพือ่เสรมิสร้างการเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ	อยา่งตอ่เนือ่ง	จนถึงวนัที	่31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2556	มีจ�านวนพนกังานทัง้สิน้	491	คน

• การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่โดยใช้ “รูปแบบการบริหาร” และ “รูปแบบบุคลากร” 

(Management Model & People Model)

	 เพื่อสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ของบริษัทสัมฤทธิผลอย่างแท้จริง	 และเป็นแนวทางประกอบในการตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร	 บริษัทฯ	 ได้น�า	 “รูปแบบการบริหาร”	 (Management	 Model)	 มาใช้เป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จขององค์กร 
และบ่งชี้พฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงานทุกระดับในองค์กร	 เพราะการท่ีเราจะก้าวสู่การเติบโตในอนาคตน้ัน 
สิ่งที่ส�าคัญอย่างย่ิงคือการมีโครงสร้างทางวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง	 ที่จะช่วยสนับสนุนการท�างานเป็นทีมของเรา 
ซึ่งเราเรียกโครงสร้างนี้ว่า	“รูปแบบการบริหาร”

รูปแบบการบริหารของเรา

ผลการปฏิบัติงานที่
ดีของกลุ่ม

แนวทางการประสาน
ความร่วมมือ

ความเป็นเลิศ
ที่ต่อเนื่อง

การให้ความส�าคัญ
กับลูกค้าเป็นหลัก

การคุมทีมให้เกิด
ความรับผิดชอบ

สูงสุด
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ส�าหรับพนักงาน	หมายถึง	พันธสัญญาใหม่ที่พนักงานจะปฏิบัติตามเพื่อความ
ส�าเร็จของบริษัท

ส�าหรับบริษัท	หมายถึง	 การมอบอ�านาจและการสร้างแรงบันดาลใจที่เพิ่มขึ้น	
เพื่อผลักดันพนักงานให้ประสบความส�าเร็จ

ท้ังน้ี	ในปี	พ.ศ.	2556	บริษัทฯ	พยายามมุ่งเน้นสองเร่ืองต่อไปน้ี	ท่ีจะต้องด�าเนินการ 
ให้เกิดขึ้นในองค์กรเป็นอันดับแรก	คือ

- การมอบอำานาจและความรบัผดิชอบ (Empowerment and Accountability)  
คือ	การมอบอ�านาจใหแ้ก่บคุลากรในระดบัทีเ่หมาะสม	ซึง่บรษิทัฯ	มคีวามประสงคท์ี ่
จะมอบอ�านาจใหแ้กบ่คุลากรทกุระดบัในองคก์ร	เพือ่ทีจ่ะใหพ้นกังานสามารถตดัสนิใจ 
ภายในขอบข่ายความรับผิดชอบของตนเอง	ภายใต้กรอบการท�างานที่ชัดเจน

“การมอบอ�านาจส�าหรบัทกุคน”	จะตอ้งมาพรอ้มกับความรบัผิดชอบอย่างเตม็ที	่ 
โดยพนักงานทีไ่ดร้บัมอบอ�านาจจะตอ้งแสดงความมุง่มัน่รบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
ให้สัมฤทธิผลด้วย

รปูแบบการบริหารมุง่เนน้สง่เสรมิธรุกจิทีม่คีวามส�าคญัเชงิกลยุทธ	์โดยสง่เสรมิใหเ้กิด	การมอบอำานาจ ความรบัผิดชอบ  
และ	วินัย	ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	รวมทั้งพัฒนาในด้าน	ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน	อีกด้วย

“รูปแบบบุคลากร” (People Model) จะก�าหนดส่ิงที่พนักงานสามารถคาดหวังต่อบริษัท	 และส่ิงที่บริษัทคาดหวัง 
ต่อพนักงาน	รูปแบบบุคลากรเปรียบเสมือนสัญญาทางสังคมร่วมกันระหว่างพนักงานกับบริษัท	ซึ่งก�าหนดความรับผิดชอบ 
ของพนักงานที่มีต่อบริษัท	และอีกด้านหนึ่งคือ	ความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อพนักงาน	หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง	รูปแบบ 
บุคลากรคือ	 “ข้อตกลงใหม่”	 ที่ก�าหนดความคาดหวังของฝ่ายบริหารที่มีต่อพนักงาน	 และสิ่งที่พนักงานสามารถคาดหวัง 
กลับต่อฝ่ายบริหาร

ความรับผิดชอบ

การสร้างแรงบันดาลใจ
และเป็นผู้น�าผู้อื่น

การท�างานร่วมกัน
ในฐานะสมาชิกในกลุ่ม

การพัฒนาบุคลากร

การปฏิบัติอย่างโปร่งใส

การเคารพผู้อื่น

พนักงานคาดหวังอะไรบ้างจากฝ่ายบริหารจัดการ

กลุ่มคาดหวังอะไรบ้างจากพนักงาน

ข้อตกลงใหม่ร่วมกัน

รูปแบบบุคลากรของเรา
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- การพัฒนาบุคลากร (Develop People)	 คือ	 
การให้โอกาสทางอาชีพการงานและความรับผิดชอบ 
ท่ีท้าทายแก่พนักงานในองค์กร	รวมท้ังพัฒนาความสามารถ 
และทักษะของพนกังาน	เพือ่เตรยีมพรอ้มส�าหรบัอนาคต

ในการน�ารูปแบบบริหารและรูปแบบบุคลากรมา 
ปรับใชท่ั้วท้ังองคก์ร	บรษิทัฯ ไดท้�าการสือ่สารและฝกึอบรม 
พนักงานทุกระดับโดยใช้เครื่องมือการเรียนรู้ที่เรียกว่า	 
“กิจกรรมสะพานขา้ม” (Bridge Workshop)	โดยพนกังาน 
ทุกระดบัในองคก์รไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมสะพานขา้มนีอ้ยา่ง 
กระตือรือร้น	 ซึ่งท�าให้พนักงานได้เข้าใจถึงสาเหตุที่ 
รปูแบบการบรหิารและรปูแบบบคุลากรมคีวามจ�าเปน็ตอ่ 
ความส�าเรจ็ของธรุกจิ	นอกจากน้ี	กจิกรรมสะพานขา้มยัง 
ชว่ยสง่เสริม	บรูณาการ	และปรบัพฤตกิรรมของพนกังาน 
และผูบ้รหิารใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงัเชงิพฤตกิรรม 
แบบใหม	่เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

• เครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพือ่สนบัสนนุวฒันธรรมองคก์รดา้นการพฒันา 

บุคลากร การมอบอ�านาจ และการปฏิบัติงาน 

เพื่อความส�าเร็จที่ยั่งยืนของบริษัท

• การพัฒนาบุคลากร

บุคลากรในองค์กรคือทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัท	 
ดังนั้น	 เราจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาความรู้	 ทักษะ	 และ 
ขีดความสามารถของพนักงาน	 รวมทั้งสนับสนุนโอกาส 

ดา้นอาชพีการงานใหแ้ก่บคุลากรโดยการฝึกอบรมพฒันา	 
การโยกย้ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ด้านการฝึกอบรมพัฒนาในป	ีพ.ศ. 2556	พนักงาน 
ของเราได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยสูงถึง	 17	 วันต่อคน	 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การฝกึอบรมพฒันาทกัษะและความรู ้
ในงาน	ซ่ึงคดิเปน็รอ้ยละ	84	ของการฝกึอบรมทกุประเภท
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นอกจากนี้	เพื่อส่งเสริมการโยกย้ายทั้งภายในบริษัทและข้ามบริษัทภายในกลุ่ม	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ 
เปดิโอกาสดา้นอาชพีการงานทีน่า่สนใจใหแ้กพ่นกังาน	ในปี	พ.ศ.	2556	บรษิทัฯ	โยกย้ายพนกังานไปท�างานยงับรษิทัอืน่ๆ	 
ภายในกลุ่มโซลเวย์	ได้แก่

•	พนกังานวนีไิทยจ�านวน	6	คน	โยกย้ายไปท�างานยงับรษิทัรสัไวนลิส	์ประเทศรสัเซยี	เพือ่ชว่ยสนบัสนนุการทดลอง 
	 เดินเครื่องการผลิตโรงงานพีวีซีแห่งใหม่ที่ประเทศรัสเซีย

จำานวนชั่วโมงในการฝึกอบรมโดยแบ่งตามหมวดของการอบรม 

จำานวนวันการฝึกอบรม/พนักงาน

พ.ศ. 2556

1.การพัฒนาความสามารถ
2.	ระบบคุณภาพ	อาชีวอนามัย	
ความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อม
3.	การพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
4.	อื่นๆ
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ปี	พ.ศ.	

เป้าหมาย	=	7	วัน/คน

(1) ความเป็นผู้นำา, การบริหารจัดการ, ภาษา, วัฒนธรรม, ค่านิยม, การสื่อสาร, การต่อรอง, ทักษะการบริหารอื่น
(2) คุณภาพ - อาชีวอนามัย - ความปลอดภัย - สิ่งแวดล้อม
(3) การฝึกอบรมด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานโดยเฉพาะ (เร่ืองเคร่ืองมือสำาหรับพนักงานฝ่ายซ่อมบำารุง - เทคโนโลยี 
  การผลิตสำาหรับพนักงานฝ่ายผลิต และการเงินสำาหรับพนักงานฝ่ายการเงิน)
(4) การฝึกอบรมอื่นๆ
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•	พนกังานวนีไิทยจ�านวน	2	คน	โยกย้ายไปท�างานยังบรษิทัเพอรอกซิไทย	จ�ากัด	ทีโ่รงงานมาบตาพดุ	จงัหวดัระยอง	ในหนว่ยงาน 
	 ซ่อมบ�ารุงและจัดซื้อ

•	พนักงานวีนิไทยจ�านวน	1	คน	ได้รับการมอบหมายให้ไปปฏิบัติภารกิจในโครงการของบริษัทเพอรอกซิไทย	จ�ากัด	ที่โรงงาน 
	 มาบตาพุด	จังหวัดระยอง

• ระบบการประเมินผลงาน การพัฒนา และการทบทวนวางแผนอาชีพการงานแบบใหม่

ระบบการประเมนิผลงาน	การพฒันา	และการทบทวนวางแผนอาชีพการงานแบบใหม	่ได้ถกูน�ามาใชเ้พือ่สนบัสนนุ	4	กระบวนการ 
หลักๆ	 คือ	 วัตถุประสงค์การทำางาน ผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา และการวางแผนอาชีพการงาน เพื่อที่จะเชื่อมโยงวัฒนธรรม 
องค์กรแบบใหม่นี้ไว้ในกระบวนการการประเมินผลงาน	 โดยได้น�ารูปแบบการบริหารและรูปแบบบุคลากรมาแปลงเป็นความสามารถ 
เชิงพฤติกรรม	 12	 ประการในการประเมินความสามารถพนักงาน	 ซ่ึงกระบวนการนี้ได้ถูกน�ามาออกแบบเพื่อประเมินจุดแข็งและ 
จดุทีต่อ้งการการพฒันาปรบัปรงุของพนกังาน	ซึง่เปน็ขอ้มลูทีม่คีวามส�าคญัอยา่งยิง่ตอ่การวางแผนพฒันาอาชพีการงานของพนกังาน

ดังนั้น	ระบบการประเมินผลงาน	การพัฒนา	และการทบทวนวางแผนอาชีพการงานแบบใหม	่จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริม 
ความก้าวหน้าและพัฒนาทักษะและความสามารถเชิงพฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่

• นโยบายค่าตอบแทนแบบใหม่

บริษัทฯ	ได้น�านโยบายเงินรางวัลโบนัสแบบใหม่มาใช้ในองค์กร	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
•	เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลงานสูงสุด	เพื่อสนับสนุนผลส�าเร็จของเป้าหมายบริษัท
•	เพื่อให้รางวัลตอบแทนส�าหรับความส�าเร็จทั้งผลงานส่วนบุคคลและผลงานส่วนรวม
•	เพื่อชี้วัดความส�าเร็จของเป้าหมายทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เงินรางวัลโบนัสส่วนบุคคล	 จะข้ึนอยู่กับความส�าเร็จของวัตถุประสงค์การท�างานของแต่ละคนที่ได้ก�าหนดไว้ในการประเมินผล 
งานประจ�าป	ีและ	เงินรางวัลโบนัสส่วนรวม	จะขึ้นอยู่กับความส�าเร็จของผลการด�าเนินงานของบริษัทและตัวชี้วัดทางด้านการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน

นอกจากน้ี	 เงินรางวัลโบนัสแบบใหม่ยังเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงานกับผลการด�าเนินงานของบริษัทที่พนักงาน 
แต่ละระดับต�าแหน่งงานมีผลกระทบโดยตรง	 ซึ่งนโยบายเงินรางวัลโบนัสแบบใหม่นี้	 จะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการมอบอ�านาจ	 
ความผูกพันต่อองค์กร	และการให้รางวัลตอบแทนตามความส�าเร็จของผลงานที่เป็นจริงอีกด้วย

ให้ความสำาคัญกับลูกค้าเป็นหลัก

ประสานความร่วมมือเพ่ือสร้างนวัตกรรม

การมอบอำานาจและความรับผิดชอบ

พัฒนาบุคลากร

	มุ่งเน้นลูกค้าและการบริการ
	การเข้าใจผู้อื่น
	สร้างผลกระทบและอิทธิพล

	เปิดใจกว้าง
	ความเข้าใจลึกซึ้ง
	ความร่วมมือร่วมใจ

	ความเป็นผู้น�าทีม
	การริเริ่ม
	แรงขับเคลื่อนไปสู่ผลส�าเร็จ

	พัฒนาผู้อื่น
	รู้จักตนเอง
	มั่นใจในตนเอง



เจ้าชายฟิลลิป มกุฎราชกุมารแห่งเบลเยียม เสด็จพระราชด�าเนินเยือนบริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)  
และบริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ากัด ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด 
ระยอง พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี นักธุรกิจ และสื่อมวลชนจากประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่	 20	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2556	 เจ้าชายฟิลลิป	 มกุฎราชกุมารแห่งเบลเยียม	 
เสด็จพระราชด�าเนินเย่ียมชมการด�าเนินงานของบริษัท	 วีนิไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
และบรษิทั	แอดวานซ	์ไบโอเคมิคอล	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยของวนีไิทย	 
ณ	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	จังหวัดระยอง	พร้อมด้วย	ฯพณฯ	ชอง	คล็อด	มาร์คู	 
รองประธานและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ	รัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	การค้า 
ต่างประเทศและเทคโนโลยีใหม่ของรัฐวอลลูน	 และรัฐมนตรีด้านการศึกษาของสภา 
วอลลูน-บรัสเซลส	์ รวมทั้งนักธุรกิจและสื่อมวลชนจากประเทศเบลเยียมร่วมตามเสด็จ 
ด้วยกว่า	80	ท่าน	โดยมีนายฌอง-ปิแอร	์คลามา	ดีเออ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท 
โซลเวย์และคณะผูบ้รหิารกลุม่บรษิทัในเครอืโซลเวยแ์ละบรษิทั	วนีไิทย	จ�ากดั	(มหาชน)	 
ร่วมถวายการต้อนรับ	

เจ้าชายฟลิลปิ	มกุฎราชกมุารแหง่เบลเยยีม	ทรงรบัฟงัการถวายรายงานการด�าเนนิ 
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทโซลเวย์ในประเทศไทยโดยนายบรูโน	ฟาน	เดอร์	วีเลน	กรรมการ 
ผู้จัดการ	 บริษัท	 วีนิไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จากนั้นได้เสด็จฯ	 ไปยังพื้นท่ีปฏิบัติการ 
ของโรงงานบริษัท	 วีนิไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัท	 แอดวานซ์	 ไบโอเคมิคอล	 
(ประเทศไทย)	จ�ากดั	เพือ่ทอดพระเนตรและทรงฟงับรรยายขัน้ตอนการด�าเนนิการผลติ 
ผลิตภัณฑ์ผงพีวีซี	โซดาไฟ	และอีพิคลอโรไฮดริน

จากนั้นก่อนเสด็จพระราชด�าเนินกลับ	ได้ทรงปลูก	“ต้นมหาโชค”	เพื่อความเป็น 
สริมิงคลของบรษิทัฯ	ซึง่อยูคู่่กับ	“ตน้รวงผ้ึง”	พรรณไม้พระราชทานจากสมเดจ็พระบรม- 
โอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
5	รอบ	บริเวณหน้าตึกอ�านวยการบริษัท	วีนิไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
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เจ้าหญิงมาธิลด์ พระชายาในเจ้าชายฟิลลิป มกุฎ- 
ราชกุมารแห่งเบลเยียม เสด็จพระราชด�าเนินชม 
โครงการ “วนีไิทย ร่วมใจปลูกปะการงั ๘๐,๐๐๐ กิง่  
ที่เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้า”

เมื่อวันที่	 20	 มีนาคม	 พ.ศ.  2556	 เจ้าหญิงมาธิลด์	 
พระชายาในเจ้าชายฟิลลิป	 มกุฎราชกุมารแห่งเบลเยียม	 เสด็จ- 
พระราชด�าเนนิชมโครงการ	“วนีไิทย	รว่มใจปลกูปะการงั	๘๐,๐๐๐	ก่ิง	 
ทีเ่ริม่ตน้เพือ่ลน้เกลา้”	ณ	ช่องแสมสาร	ต�าบลแสมสาร	อ�าเภอสตัหบี	 
จังหวัดชลบุรี	 โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จังหวัดชลบุรี	 น�าโดย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	ผู้แทนจากกองเรือยุทธการ	กองบัญชาการ 
ต�ารวจภธูรภาค	2	กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่	หนว่ยงาน 
บรหิารสว่นท้องถิน่และชาวชมุชนแสมสาร	ผูบ้รหิารและพนกังาน 
บริษัท	 วีนิไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน 
มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์	 โดยความ 
อุปถัมภ์ของ	บมจ.วีนิไทย	ร่วมถวายการต้อนรับ

เมื่อเสด็จฯ	ถึงโครงการฯ	เจ้าหญิงมาธิลด์ได้ทอดพระเนตร 
นิทรรศการประวัติความเป็นมาและการด�าเนินงานของโครงการ	 
“วีนิไทย	ร่วมใจปลูกปะการัง	๘๐,๐๐๐	กิ่ง	ที่เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้า”	 
จากนั้นทรงรับฟังการบรรยายแนะน�าโครงการจากนายสมพจน์	 
ชีรนรวนชิย	์รองกรรมการผู้จดัการ	ฝา่ยประสานงานธรุกิจและการ 
สือ่สาร	บริษัท	วนีไิทย	จ�ากดั	(มหาชน)	และชมการสาธติการปลกู 
ปะการังด้วยท่อพีวีซีจากอาจารย์ประสาน	แสงไพบูลย	์ประธาน 
มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์	 โดยความ 
อุปถัมภ์ของ	บมจ.วีนิไทย	ก่อนที่จะเสด็จฯ	ไปทรงปลูกปะการัง 
ด้วยท่อพีวีซีพร้อมแขกผู้มีเกียรติท่ีเฝ้าฯ	 รับเสด็จ	 โดยปะการัง 
ที่ทรงปลูกได้น�าลงไปวางไว้ใต้ท้องทะเลแสมสารซึ่งเป็นสถานที่ 
เดียวกับปะการังกิ่ งแรกที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	ทรงปลูกเมื่อวันที่	26	สิงหาคม	พ.ศ.	2551

จากนั้น	 เจ้าหญิงมาธิลด์เสด็จฯ ไปยังวิหารหลวงพ่อด�า	 
วดัชอ่งแสมสาร	เพือ่สกัการะหลวงพอ่ด�าซ่ึงเปน็พระพทุธปฏมิากร 
ศักดิ์สิทธิ์ปางสมาธิสูง	 5	 เมตร	 มีรูปใบหน้าอิ่มเอิบ	 ดวงตา 
ทอดต�่าลงแผ่เมตตาให้กับผู้คนที่เดินทางมากราบไหว้	 และได้ 
มพีระราชปฏสินัถารกบัชาวชมุชนแสมสารทีม่าเฝา้ฯ รบัเสดจ็	และ 
ทอดพระเนตรซุ้มผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินดีเด่นของชุมชนแสมสาร 
ก่อนเสด็จฯ กลับโรงแรมที่ประทับ
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ความสุขของชุมชน 
คือความยั่งยืนของวีนิไทย

เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู่รายล้อมผู้คน	 ชุมชน	 ธรรมชาติ	 และส่ิงแวดล้อม	 
ซึ่งล้วนด�ารงอยู่อย่างเกื้อกูลกัน	 การเช่ือมโยงอุตสาหกรรมเข้ากับส่ิงต่างๆ เหล่านี้จึงเป็น 
พันธกิจที่วีนิไทยใส่ใจเสมอมา

การอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุระหวา่งอตุสาหกรรมกบัชมุชน	สังคม	และสิง่แวดลอ้ม	 
คือแนวทางส�าคัญที่น�าไปสู่การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	บริษัท	วีนิไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	 
จึงสนับสนุนและส่งเสริมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่างๆ	 ให้แก่สังคมรวม	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 
การสง่เสรมิสขุภาพและความปลอดภยั	การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม	การส่งเสรมิการศกึษาของ 
เยาวชน	การส่งเสริมด้านศาสนา	วัฒนธรรม	ประเพณี	และวันส�าคัญของชาติ	และการ 
พัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชน

ตลอดหลายปทีีผ่า่นมา	พนกังานวนีไิทยไดเ้ขา้ไปพบปะกับประชาชนตามชมุชนตา่งๆ	 
ในมาบตาพุดอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ	 สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างบริษัทฯ	กับชุมชน	ด้วยการสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ	
เป็นประจ�า

ส�าหรับ	การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชน นั้น	บริษัทฯ	ได้ให้การ 
สนับสนุนกลุ่มแม่บ้านจาก		3	ชุมชนซ่ึงต้ังอยู่ใกล้บริเวณโรงงาน	ได้แก่	ชุมชนมาบข่า-มาบใน	 
ชุมชนซอยรว่มพฒันา	และชุมชนบา้นพลง	ในการพฒันาทกัษะการผลติงานฝมีอืของแตล่ะ 
ชมุชนใหไ้ดม้าตรฐานจนสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้กค่รอบครวัเพิม่ขึน้อยา่งยัง่ยนื	โดยวนีไิทย 
จดัใหม้หีลกัสตูรฝกึอบรมอาชพี	และสนบัสนนุการแลกเปลีย่นความรูด้ว้ยการจดัทศันศกึษา 
เพือ่เปดิโอกาสใหไ้ดเ้รยีนรูท้กัษะงานฝมีอืของกลุม่อาชพีเดยีวกนัในชมุชนอืน่	รวมถงึสรรหา 
และสรา้งโอกาสทางการตลาดในการน�าเสนอผลติภณัฑข์องชมุชนใหแ้กส่าธารณชนทัว่ไป
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ชุมชนมาบข่า-มาบใน ต�าบลมาบตาพุด 

อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว	 คือผลิตผลจาก 
ฝีมือและความมุ่งมั่นอย่างเข้มแข็งของสมาชิก วิสาหกิจชุมชน 
มาบข่า-มาบใน ตำาบลมาบตาพุด อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง  
ในการรวมตัวกันเพ่ือฝึกอาชีพเสริมยามว่าง	 อันน�าไปสู่การ 
สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว	รวมถึงยกระดับความเป็นอยู่และ 
ส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน

บริษัท	วีนิไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	จัดตั้ง โครงการพัฒนา 
และส่งเสริมอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ให้กับชุมชน 
มาบข่า-มาบใน	 โดยสรรหาวิทยากรที่มีความรู้ความช�านาญ 
มาช่วยสอนทักษะและเทคนิคการประดิษฐ์ดอกไม้	 รวมถึง 
พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด 
อย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันนอกจากดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 
ที่น�ามาจัดใส่แจกันหรือท�าเป็นเข็มกลัดติดเส้ือแล้ว	 สมาชิก 
วิสาหกิจชุมชนมาบข่า-มาบในยังได้ขยายรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
โดยน�ามาจัดเป็นพวงหรีดและดอกไม้กระดาษส�าหรับไว้อาลัย 
เพิ่มเติมด้วย

 ความประทับใจที่มีต่อวีนิไทย

 “เขาไม่เคยทิ้งเรานะ ตั้งแต่เริ่มแรกก็ให้การสนับสนุนทั้งทุน อุปกรณ์ ให้เราทุกอย่าง 
ตั้งแต่เริ่มต้น แม้แต่ตู้จัดแสดงสินค้าก็จัดหาให้ เอาใจใส่ดูแลเรา เข้ามาสอบถามตลอดว่า 
ตอ้งการอะไรเพิม่เตมิ หรอืมชีมุชนทีท่ำาเหมอืนเรากจ็ะพาไปดงูาน เชญิอาจารยม์าสอน รวมถงึ 
หาตลาดให้เราด้วย ถือว่าได้ทำาเป็นอาชีพเสริมและช่วยให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีอะไรทำา  
จะได้ไม่เหงา”

 คุณเจนวุฒิ ศักดิ์เจริญ รองประธานชุมชน
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ชุมชนซอยร่วมพัฒนา ต�าบลมาบตาพุด 

อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

จากการประชุมกลุ่มย่อยระหว่างชุมชนซอยร่วมพัฒนากับบริษัท	 วีนิไทย	 
จ�ากัด	 (มหาชน)	 เมื่อปี	พ.ศ. 2554	ท�าให้บริษัทฯ	ทราบถึงความตั้งใจของชุมชน 
ทีจ่ะเรยีนรู้และฝกึทักษะอาชพี	เพือ่ใหต้นเองมผีลติภณัฑท์ีส่ามารถผลติและจ�าหนา่ย 
สรา้งรายไดอ้ยา่งยัง่ยนื	บริษทัฯ	จึงรเิริม่โครงการผลติภณัฑเ์ครือ่งสานพลาสตกิขึน้ 
โดยจัดหาครูมาช่วยสอนการใช้เส้นพลาสติกสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	อาทิ	กระเป๋าถือ	 
ตะกร้าจ่ายตลาด	 หรือกระบุงใส่ของกระจุกกระจิก	 เป็นต้น	 โดยพัฒนาแบบให้ 
ตรงกบัความตอ้งการของตลาด	สนนราคาเริม่ตน้ตัง้แต	่30	บาท	ไปจนถึงประมาณ	 
350	บาท	แล้วแต่แบบและขนาด	โดยแม่บ้านจะมารวมกลุ่มกันท�าผลิตภัณฑ์สาน 
ทุกสองอาทิตย์

ความประทับใจที่มีต่อวีนิไทย

“วีนิไทยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีใน 
เรือ่งการฝกึอบรม การสอนทกัษะความรูใ้หม่ๆ  
เป็นการเพิ่มรายได้ที่ดีพอสมควร เราใช้เวลา 
นัง่พกัทำาไปเรือ่ยๆ แลว้กน็ำาไปขายได ้เปน็วชิา 
ที่ติดตัวเรา มีเงินช่วยเหลือสนับสนุน และมี 
คำาสั่งซื้อเข้ามาให้ด้วย นับเป็นนโยบายที่ดีของ 
วีนิไทย”

คุณวิรุฬห์ มาลิต ประธานชุมชน 
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ชุมชนบ้านพลง ต�าบลมาบตาพุด 

อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

เริ่มแรกชุมชนมีโครงการสร้างอาชีพคือ 
การผลิตแผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ 
ท�าจากไวนิล	 จากนั้นพบว่ามีป้ายที่พิมพ์แล้ว 
น�ามาใช้งานไม่ได้	 และป้ายท่ีถูกรื้อถอน 
ตามกาลเวลามากมายตอ้งถกูทิง้ไปโดยไมเ่กดิ 
ประโยชนท์ัง้ท่ีสภาพยงัดอียู	่ท�าใหเ้กดิเปน็ขยะ 
ภายในชุมชน	 ด้วยเหตุน้ีชุมชนจึงคิดน�าแผ่น 
ป้ายไวนิลเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่โดยน�าไป 
ปูโต๊ะ	ท�ากันสาด	มู่ลี่	ฉาก	และห้องน�้าลอยน�้า 
เมื่อครั้งน�้าท่วม	แต่วีนิไทยได้น�าเสนอแนวคิด 
สร้างมูลค่าเพิ่ม	 โดยให้กลุ่มแม่บ้านในชุมชน 
บ้านพลงลองน�าแผ่นป้ายไวนิลดังกล่าวมา 
ดัดแปลงเย็บเป็นกระเป๋าใส่ของ	 ซึ่งแต่ละใบ 
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	และมีรูปแบบไม่ซ�้าใคร	 
จึงนับว่าโครงการผลิตกระเป๋าจากป้ายไวนิล 
ท่ีไมใ่ชแ้ลว้นี	้นอกจากจะช่วยเสรมิสรา้งรายได ้
ให้กับกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านพลงแล้ว	 ยัง 
เป็นการช่วยปกป้องส่ิงแวดล้อมโดยน�าของ 
ท่ีเหลือใช้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
อีกครั้ง

 
ความประทับใจที่มีต่อวีนิไทย

“วีนิไทยเข้ามาสนับสนุนโดยนำาป้ายต่างๆ ที่ใช้แล้วมาให้  
หางานมาให้ รับซื้อกระเป๋าที่ทำาแล้วไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น  
งานสัมมนา งานออกร้าน ฯลฯ เป็นการสนับสนุนอาชีพเสริม 
ให้กลุ่มแม่บ้านได้ใช้เวลาว่างช่วยเหลือครอบครัว และมีโครงการ 
ให้ชุมชนได้ทำาร่วมกัน”

คุณสุนทร ปริญจิตต์ ประธานชุมชน
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บริษัทวีนิไทยได้ด�ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงโดย 
กำรน�ำของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบด้วย  
กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูจ้ดักำรโรงงำน รองกรรมกำรผูจั้ดกำร 
ฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำยส�ำหรับพีวีซีและโซดำไฟ  
รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำยส�ำหรับ 
อีพิคลอโรไฮดริน รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยกำรเงินและ 
บัญชี รองกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนธุรกิจและสื่อสำร  
ผู ้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยคลอโรไวนิลส์ ผู ้จัดกำรอำวุโส 
ฝ่ำยพัฒนำกำรผลิตอีพิคลอโรไฮดริน ผู้จัดกำรอำวุโส 
ฝ่ำยซัพพลำยเชน ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคลและธุรกำร และ 
ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพธุรกิจ

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ก�ำหนดนโยบำย 
และขอบเขตของกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งให้สอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์และภำรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพัฒนำ 
กระบวนกำรบรหิำรจดัควำมเสีย่งให้ครอบคลมุควำมเสีย่ง 
ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิ และโอกำสในกำร 
เติบโตทำงธุรกิจ

ส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจในกลุ่มปิโตรเคมี วีนิไทย 
ต้องเผชญิควำมเสีย่งต่ำงๆ ซึง่สำมำรถแบ่งได้เป็น 4 กลุม่  
ดังนี้ ควำมเสี่ยงด้ำนอุตสำหกรรม ควำมเสี่ยงด้ำน 
กำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด�ำเนินกำร และควำมเสี่ยง 
จำกธุรกิจสีเขียว

การบริหารความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม

1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา 

ผลิตภัณฑ์พีวีซีและวัตถุดิบในตลาดโลก

ผลิตภัณฑ์พีวีซี

โดยปกติรำคำผงพลำสติกพีวีซี โซดำไฟ และ 
อีพคิลอโรไฮดรนิในตลำดโลกมคีวำมผนัผวนค่อนข้ำงมำก  
ดังนั้นรำยได้จำกกำรขำยทั้งภำยในประเทศและส่งออก 
ของบริษัทฯ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือตกลงอย่ำง 
ฉับพลัน อันเป็นสิ่งที่นอกเหนือกำรควบคุมได้   

วัตถุดิบ

ในด้ำนวัตถุดิบหลักในกำรผลิตของบริษัทฯ คือ  
เอทิลีน ไฟฟ้ำ และเกลือ บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกควำม 
ผนัผวนของรำคำเอทลินีในตลำดโลก โดยต้นทนุค่ำเอทลินี 
คิดเป็นประมำณร้อยละ 50 ของต้นทุนกำรผลิตทั้งหมด
ในปี พ.ศ. 2556

การบรรเทาความเสี่ยง:
เก่ียวกับความผันผวนของราคาสินค้าในตลาดนั้น  

ฝ่ายการตลาดและการขายมกีารตดิตามความเปลีย่นแปลง 
ของราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง และฝ่ายดังกล่าวจะท�าการ 
ปรับเปล่ียนการด�าเนินงานให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด  
นอกจากนั้น การท่ีบริษัทฯ มีกระบวนการผลิตแบบ 
ครบวงจรจะช่วยป้องกันความเสี่ยงในบางส่วนจากความ 
ผันผวนนี้ และเพื่อให้มีต้นทุนค่าเอทิลีนที่ดีขึ้น บริษัทฯ   
จึงมีการเจรจาต่อรองกับบริษัทผู ้ผลิตให้ได้ราคาและ 
เงือ่นไขการซือ้ขายทีส่ะท้อนสภาวะตลาดในภมูภิาคเอเชยี 
มากขึ้น
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1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำาหน่าย

วัตถุดิบน้อยราย

บริษัทฯ มีกระบวนกำรผลิตพีวีซีแบบครบวงจร  
จ�ำเป็นต้องใช้วัตถุดิบหลักคือ เอทิลีน ไฟฟ้ำ และเกลือ  
โดยบรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิกำรจดัซือ้วตัถดุบิจำกผู้จดัจ�ำหน่ำย 
วัตถุดิบหลักแต่ละชนิด ซึ่งในกรณีของเอทิลีนและเกลือ 
มีผู ้ผลิตน้อยรำย บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำร 
ขำดแคลนวัตถุดิบเพ่ือกำรผลิต หรือหำกเกิดเหตุสุดวิสัย 
จนท�ำให้ผู้จัดจ�ำหน่ำยรำยใดรำยหน่ึงไม่สำมำรถจัดส่ง 
วัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ ได้

การบรรเทาความเสี่ยง:
บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจ�าหน่าย 

วัตถุดิบหลักแต่ละรายในแบบสัญญาระยะยาว เพื่อให ้
มั่นใจว่า บริษัทฯ จะมีวัตถุดิบในการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
และสม�่าเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจะสามารถเจรจาต่อ 
สญัญาออกไป เมือ่สญัญาปัจจบุนัหมดอายลุง ส่วนในกรณี 
ท่ีหากเกิดปัญหาระยะส้ันน้ัน บริษัทฯ ก็สามารถด�าเนิน 
การจัดซื้อเอทิลีนจากผู้ขายรายอื่นๆ ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศได้ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็น ส่วนในกรณีของ 
เกลือนั้น บริษัทฯ อาจใช้วิธีการน�าเข้าเอทิลีนไดคลอไรด์  
(อีดีซี) ทดแทนการผลิตเองได้

1.3 ความเ ส่ียงจากการพ่ึงพากลุ่ม 

อุตสาหกรรมกลุ่มเดียว

ในปี พ.ศ. 2556 ควำมต้องกำรพีวีซีภำยใน 
ประเทศไทยมำกกว่ำร้อยละ 40 ใช้ในอุตสำหกรรม 
กำรผลติท่อและข้อต่อ โดยกำรเตบิโตของควำมต้องกำร 
เช่ือมโยงกับอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงและกำรลงทุน 
ทีเ่พิม่ขึน้ของภำครฐับำลในโครงกำรทีเ่กีย่วกบัโครงสร้ำง 
พื้นฐำนต่ำงๆ

การบรรเทาความเสี่ยง:
บริษัทฯ ได้ปรับนโยบายโดยเจาะกลุ่มลูกค้า และ 

ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังธุรกิจชนิดอื่นๆ เช่น โพรไฟล์ 
ชนิดแข็ง ชีท และแผ่นฟิล์ม ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า และ 
หนังเทียม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายตลาดส่งออก 
ใหม่ๆ และหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย

ในปีที่ผ่านมา บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล  
(ประเทศไทย) จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  
ได้ด�าเนินการผลิตอีพิคลอโรไฮดริน โดยใช้เทคโนโลยี 
ในกระบวนการผลติทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม คือการใช้ 
กลีเซอรีนเป็นวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งการผลิตดังกล่าว 
จะท�าให้บรษิทัฯ ลดความเสีย่งจากการพึง่พาการจ�าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ผงพลาสติกพีวีซี เพียงอย่างเดียว  
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อนึ่ง อีพิคลอโรไฮดรินเป็นวัตถุดิบส�าคัญในการผลิต 
อีพ็อกซีเรซิน ซึ่งมีการใช้ในการอุตสาหกรรมเคลือบ 
กันสนิมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เครื่องบิน และกังหันลม

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

2.1 ความเสี่ยงจากการชำาระหนี้

ณ สิน้ปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ท�ำสญัญำเงนิกูร้ะยะยำว 
ไว้กบัสถำบนักำรเงนิรวม 3 สญัญำ มวีตัถปุระสงค์เพือ่น�ำไป 
ลงทุนขยำยกิจกำร

ปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำกู้เงินระยะยำว  
จ�ำนวน 4,500 ล ้ำนบำท กับธนำคำรในประเทศ  
เพื่อให้บริษัทย่อย คือ บริษัท แอดวำนซ์ ไบโอเคมิคอล  
(ประเทศไทย) จ�ำกัด น�ำเงินกู้ระยะยำวน้ีไปใช้ลงทุน
โครงกำรประกอบกจิกำรผลติอพีคิลอโรไฮดรนิ โดยได้เริม่ 
ด�ำเนนิกำรผลติเพือ่กำรค้ำในไตรมำสแรกของปี พ.ศ. 2555  
บริษทัฯ เบกิใช้เงนิกูท้ัง้จ�ำนวนเมือ่กลำงปี พ.ศ. 2556 โดยมี 
ยอดหนีค้งเหลอื ณ สิน้ปี พ.ศ. 2556 หลงัช�ำระคนืเงนิกูต้ำม 
เง่ือนไขและช�ำระเงนิกูล่้วงหน้ำ จ�ำนวน 2,857.10 ล้ำนบำท

สัญญำกู้ยืมน้ีมีระยะเวลำรวม 10 ปี ระยะเวลำ 
ปลอดหน้ีเงินต้น 3 ปี ก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นเป็นงวด 
รำยครึ่งปีครั้งละเท่ำๆ  กันรวม 14 งวด เริ่มผ่อนช�ำระ 
เงินต้นงวดแรกภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2556 และครบ 
ก�ำหนดช�ำระคนืเงนิต้นเสรจ็สิน้ภำยในเดอืนธนัวำคม 2562   
บริษัทฯ ช�ำระดอกเบี้ยเป็นรำยไตรมำส ทั้งนี้บริษัทฯ จะ 
ต้องด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินตำมที่ระบุในสัญญำกู้ยืม 

ปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ เขำ้ท�ำสัญญำกู้เงินระยะยำว 
กบัธนำคำรพำณชิย์ในประเทศไทย 2 สญัญำ จ�ำนวน 420  
ล้ำนหยวน เพื่อให้บริษัทย่อยคือ Solvay Biochemical  
(Taixing) Company Limited น�ำเงินกู้ระยะยำวนี้ลงทุน 
ในโครงกำรประกอบกิจกำรผลิตอีพิคลอโรไฮดริน ณ  
สำธำรณรัฐประชำชนจนี ปัจจบุนัเงนิกูอ้ยูใ่นระหว่ำงเบกิใช้  
ทั้งนี้ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556 มียอดเงินกู้เบิกใช้แล้ว จ�ำนวน  
110 ล้ำนหยวน

สญัญำกูย้มืนีม้รีะยะเวลำรวม 7 ปี ระยะเวลำปลอดหนี ้
เงินต้น 3 ปี ก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นเป็นงวดรำยครึ่งปี 

ครัง้ละเท่ำๆ  กัน เริม่ผ่อนช�ำระเงนิต้นงวดแรกภำยในวนัที่  
1 สงิหำคม 2559 และครบก�ำหนดช�ำระคนืเงนิต้นเสรจ็สิน้ 
ภำยในวันที่ 1 สิงหำคม 2563 บริษัทฯ ช�ำระดอกเบี้ย 
เป็นรำยไตรมำส ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องด�ำรงอัตรำส่วน 
ทำงกำรเงินตำมที่ระบุในสัญญำกู้ยืม  

การบรรเทาความเสี่ยง:
บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ และโครงการของบริษัททุกโครงการอย่างใกล้ชิด  
ประกอบกบันโยบายการบรหิารการเงนิและดแูลสภาพคล่อง 
อย่างระมดัระวงั การก�าหนดระดบัอตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุ  
โดยมเีป้าหมายไว้ในระดบัทีค่่อนข้างต�า่อย่างสมเหตสุมผล  
และบริษัทฯ พร้อมที่จะน�าเงินสดจากการด�าเนินงาน  
ท�าการช�าระหนีก่้อนก�าหนดโดยไม่เสยีค่าปรบั โดยช�าระหนี้ 
ล่วงหน้าเป็นจ�านวน 1,000 ล้านบาท เมื่อเดือนธันวาคม  
2556 ท�าให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ จะไม่ประสบปัญหาการช�าระหนี้  
และปัญหาสภาพคล่องแต่อย่างใด 

2.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อัตรำดอกเบี้ยสัญญำเงินกู้ระยะยำวสกุลบำท เป็น 
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั และอตัรำดอกเบีย้สญัญำเงนิกูร้ะยะ 
ยำวสกุลหยวน ประกอบด้วยอัตรำลอยตัวและอัตรำคงที่  
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ประกอบกับสภำพเศรษฐกิจท่ีผันผวนและสภำพคล่องของ 
ตลำดเงินมีควำมไม่แน่นอนสูง ส่งผลให้บริษัทฯ เผชิญกับ 
ควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย  

การบรรเทาความเสี่ยง:
เนือ่งจากเงนิฝากสถาบนัการเงนิและเงนิกูย้มืระยะยาว  

มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด บริษัทฯ  
ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดเงินอย่างใกล้ชิด  
และบริษัทฯ พร้อมท่ีจะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงิน 
ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากจ�าเป็น

2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคือ บริษัท แอดวำนซ์  
ไบโอเคมคิอล (ประเทศไทย) จ�ำกดั มคีวำมเสีย่งจำกควำม 
ผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น ทัง้ในด้ำนรำยได้อันเกดิจำก 
รำคำขำยสินค้ำท้ังภำยในและต่ำงประเทศอิงกับเงินสกุล 
ดอลลำร์สหรัฐ และในด้ำนรำยจ่ำย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำก 
รำยจ่ำยด้ำนผลิต ได้แก่ กำรน�ำเข้ำวัตถุดิบ เครื่องจักร 
อปุกรณ์ ส่วนประกอบส�ำหรบัใช้ในกำรซ่อมบ�ำรงุตำมปกติ  
และกำรลงทนุในโครงกำรต่ำงๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  
อิงกับเงินตรำสกุลต่ำงประเทศ เช่น สกุลดอลลำร์สหรัฐ  
และสกุลยูโร

ส�ำหรบัโครงกำรลงทนุก่อสร้ำงโรงงำนประกอบกจิกำร 
ผลติอพีคิลอโรไฮดรนิในประเทศจนี ซึง่บรษิทัฯ ลงทนุผ่ำน 
โฮลดิง้คอมปำนใีนประเทศสงิคโปร์นัน้ โครงกำรมค่ีำใช้จ่ำย 
กำรลงทุนส่วนใหญ่ และประมำณกำรรำยได้รับในอนำคต 
เป็นสกุลเงินหยวน ขณะที่เงินสกุลหยวนมีแนวโน้มแข็งคำ่ 

ในระยะสั้นถึงระยะกลำง ท�ำให้โครงกำรนี้มีควำมเสี่ยงต่อ 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของสกุลเงินหยวนต่อสกุลเงินอ่ืนๆ   
โดยเฉพำะสกุลเงินบำท   

การบรรเทาความเสี่ยง:
บริษัทฯ ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอัตรา 

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ ผ่านธรุกรรม 
รายวนั ในด้านการบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น  
บรษิทัฯ ไม่เพยีงแต่เน้นบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
แบบธรรมชาติ (Natural Hedge) แต่พร้อมที่จะใช้ 
เครื่องมือทางการเงินต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขายเงินตรา 
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และอื่นๆ  
หากจ�าเป็น ในการป้องกันและลดความเสี่ยงด้วยความ 
ระมัดระวัง

ด้านการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ที่มีผลต่อการลงทุนก่อสร้างโรงงานประกอบกิจการผลิต 
อีพิคลอโรไฮดรินในประเทศจีนนั้น บริษัทฯ เลือกใช้เงิน 
ลงทุนและใช้เงินกู้ระยะยาวเป็นสกุลเงินหยวนซึ่งเป็นสกุล 
เงินเดียวกับสกุลเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน 
ในโครงการดงักล่าว นอกจากนัน้บรษิทัฯ เลอืกจดทะเบยีน 
เงินสกุลหยวนเป็นสกุลเงินของโฮลดิ้งคอมปานีในประเทศ 
สิงคโปร์ เพื่อใช้ในการลงบัญชี เพื่อลดความเส่ียงจาก 
การแปลงค่าทางบัญชีให้เหลือเพียงสองสกุลเงิน อันได้แก่ 
สกุลเงินหยวนและสกุลเงินบาท 

2.4 ความเสี่ยงสภาพคล่อง

จำกควำมไม่แน่นอนของตลำดกำรเงิน นับตั้งแต ่
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกำและสหภำพ 
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ยุโรป ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องกลำยเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง 
ที่หลำยๆ  ธุรกิจให้ควำมส�ำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริษัท 
ข้ำมชำติและบริษัทท่ีผู ้ถือหุ ้นหลักเคยประสบปัญหำ 
ดงักล่ำวในประเทศสหรฐัอเมรกิำและยโุรป บรษิทัฯ เหน็ว่ำ 
ปัจจยัเสีย่งด้ำนสภำพคล่องอำจส่งผลให้ต้นทนุทำงกำรเงนิ 
ของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นได้หำกขำดกำรบริหำรที่ดีพอ   

การบรรเทาความเสี่ยง:
บริษัทฯ ติดตามความเคล่ือนไหวสภาพคล่องของ 

ตลาดทางการเงินผ่านธุรกรรมรายวันอย่างใกล้ชิด ขณะที่ 
บริษัทฯ มีการติดต่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับสถาบัน 
การเงินหลายแห่งหลากสัญชาติ อาทิ สหรัฐอเมริกา ยุโรป  
ญีปุ่่น จนี และไทย มาโดยตลอด ท�าให้บรษิทัฯ มทีางเลอืก 
ในการจดัหาแหล่งเงนิทนุทีห่ลากหลาย ช่วยลดความเสีย่ง 
จากการที่บริษัทฯ จ�าต้องใช้แหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนสูงกว่า 
อตัราตลาด หรอืไม่สามารถหาแหล่งเงนิทนุได้เมือ่ต้องการ  
เนือ่งด้วยข้อจ�ากดัสภาพคล่องของธนาคารใดธนาคารหนึง่  
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ 
อย่างยิ่งกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ  
เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่กิจการ 

3. ความเสี่ยงด้านการดำาเนินการ

3.1 ความเสีย่งจากการเดนิเครือ่งจกัรโรงงาน

กำรเดินเครื่องจักรโรงงำนอำจมีควำมเป็นไปได้ที ่
จะเกิดปัญหำ ท�ำให้เครื่องจักรหยุดเดิน ซึ่งสำเหตุอำจ 
เกิดจำกปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก ดังตัวอย่ำงเช่น  
กำรเกิดอุบัติเหตุระบบกำรส่งมอบเกี่ยวกับสำธำรณูปโภค  
(น�้ำ ไฟฟ้ำ ไอน�้ำ และอื่นๆ) ขัดข้อง ปัญหำที่เกิดจำก 
เครื่องจักรและอุปกรณ์เอง ปัญหำท่ีเกิดจำกข้อบกพร่อง 
ในกำรส่งมอบวัตถุดิบหรือสินคำ้ ซึ่งสิ่งตำ่งๆ  เหลำ่นี้อำจ 
ส่งผลต่อรำยได้ของบริษัทฯ  

การบรรเทาความเสี่ยง:
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนฉุกเฉินและฝึกซ้อม 

ในกรณหีากมเีหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้โดยมไิด้คาดการณ์ล่วงหน้า  
เพื่อที่จะสามารถควบคุมและลดผลกระทบที่อาจมีผล 
ต่อบุคลากรและส่ิงแวดล้อมให้เกิดน้อยท่ีสุด นอกจากนี้  
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนบ�ารุงรักษาเครื่องจักร 
เชิงป้องกันและเชิงพยากรณ์ และยังได้จัดท�าคู่มือและ 
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ขั้นตอนของการบ�ารุงรักษา เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการ 
ท�างานผิดปกติของเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน ท้ายสุด  
บริษัทฯ ได้มีการจัดท�าประกันภัยเพ่ือลดความเสียหาย 
ให้อยู่ในระดับต�่าสุด

3.2 ความเสี่ยงจากห่วงโซ่อุปทาน

ปัจจุบัน ลูกค้ำให้ควำมส�ำคัญอย่ำงมำกเกี่ยวกับกำร 
จัดซื้อจัดหำ กำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง รวมทั้งกำรบริหำร 
จดักำรวตัถดุบิ และสนิค้ำส�ำเรจ็รปู ลกูค้ำบำงรำยมนีโยบำย 
ให้สินค้ำคงคลังเป็นศูนย์

ดังนั้น บริษัทฯ ในฐำนะผู้ส่งมอบสินคำ้ ต้องด�ำเนิน 
กำรส่งมอบด้วยระบบจัดกำรทีม่ปีระสทิธภิำพและน่ำเชือ่ถอื  
พร้อมทั้งจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับห่วงโซ่อุปทำน  
เช่น ภัยคุกคำมจำกกำรก่อกำรร้ำย กำรปล้น และกำร 
ทุจริต จะได้รับกำรดูแลและจัดกำรอยำ่งเหมำะสม  

การบรรเทาความเสี่ยง:
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามกรอบมาตรฐาน ISO  

28000 - ระบบการบรหิารด้านความปลอดภยัส�าหรบัห่วงโซ่ 
อปุทาน โดยแต่งตัง้คณะท�างานร่วมกนัประเมนิความเสีย่ง 
และด�าเนินมาตรการต่างๆ  เพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยง 
อันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้า

ด้วยเหตุดังกล่าว จะท�าให้บริษัทฯ เพิ่มขีดความ 
สามารถในห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงจะท�าให้จุดด้อยจากการ 
ปฏิบัติงานได้รับการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความเสี่ยงอันเกิดจากธุรกิจสีเขียว

4.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป็นท่ีทรำบดีว่ำ ก๊ำซเรือนกระจกท�ำให้อุณหภูมิ 
ของโลกสูงขึ้น แหล่งส�ำคัญที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
มำจำกกำรเผำไหม้พลังงำนเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ  
และกำรขนส่ง อย่ำงไรก็ตำม ยังมำจำกแหล่งอื่นๆ เช่น  
อุตสำหกรรม กำรพำณิชย์ ครัวเรือน กำรเกษตร และ 
กำรใช้พื้นดินและป่ำไม้

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบกำรที่มีส่วนในกำร 
ปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก บริษัทฯ จึงให้ควำมส�ำคัญ 
ในเรื่องดังกล่ำว รวมทั้งกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 

การบรรเทาความเสี่ยง:
บรษิทัฯ ได้รณรงค์และด�าเนนิการมาตรการหลากหลาย  

เพื่อลดการปล่อยก๊าซ มีการก�าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ที่น�าไปสู่การลดการปล่อยก๊าซ โดยมาตรการ 
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เหล่านีม้วีตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านการประหยัด 
พลังงาน เช่น

• ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองฉลากลด 
คาร์บอน

• อาคารส�าหรับปฏิบัติการทดสอบ ได้รับการรับรอง 
ฉลากลดคาร์บอน

• การผลติและการสนบัสนนุกระบวนการ – ผูจ้ดัการ 
ที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น

 - การประหยัดพลังงานโดยการสนับสนุนจาก  
ผูเ้ชีย่วชาญการประหยดัพลงังาน (Solwatt) คณะกรรมการ 
การประหยัดพลังงาน

 - ฝ่ายผลิต - การลดรอยเท้าคาร์บอน (Carbon 
Footprint)

 - หน่วยงานสนับสนุน - การจัดประชุมสีเขียว  
(ไร้กระดาษ)

บริษัทฯ ได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงานทั้ง 
ภาครัฐและเอกชน จากมาตรการลดการปล่อยก๊าซเหล่านี้

4.2 การจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เล็งเห็นควำมส�ำคัญในเรื่องของควำมยั่งยืน  
ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งของบริษัทฯ กำรจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็น 

ส่วนหนึ่งภำยใต้กลยุทธ์ควำมยั่งยืนดังกล่ำว หำกบริษัทฯ  
มีกำรจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวไม่ดีพอ จะส่งผลกระทบ 
ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจในระยะยำว 

การบรรเทาความเสี่ยง:
บรษิทัฯ ได้น�าเครือ่งมอืทีเ่รยีกว่า การจดัการผลติภณัฑ์ 

อย่างยั่งยืน (Sustainable Portfolio Management)  
มาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554  เครื่องมือนี้ได้รับการพัฒนาโดย 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นกระบวนการด�าเนินการวิเคราะห์ 
ในสองมิติ ได้แก่ 1. วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
อันเกิดจากกระบวนการการผลิต 2. วิเคราะห์อัตราความ 
พึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผลจากการวิเคราะห์ 
ทัง้สองมิตดิงักล่าวจะท�าให้บรษิทัฯ เข้าใจภาวะตลาด และ 
บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ใหม่และลงทุนอย่างถูกต้องในอนาคต

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ด�าเนินการด้วยความคืบหน้า  
70 เปอร์เซ็นต์ในการวิเคราะห์ และบริษัทฯ ได้ขยาย 
การวิเคราะห์ดังกล่าวไปยังโครงการงานวิจัยและพัฒนา 
อื่นๆ อีกด้วย



การกำากับดูแลกิจการ 
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในหลักกำร 

ก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี รวมท้ังกำรน�ำไปปฏิบัติให้เกิดผล  
เนื่องจำกพิจำรณำเห็นว่ำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเป็น 
สิ่งที่มีควำมส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินธุรกิจในกำร 
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทฯ เพื่อให้ 
มีกำรเจริญเติบโตท่ีย่ังยืนและเพ่ิมควำมเช่ือมั่นให้แก่ 
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย คณะกรรมกำร 
บริษัทฯ พร้อมทั้งฝ่ำยจัดกำรและพนักงำนจึงได้ยึดม่ัน 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
มำโดยตลอด พร้อมทัง้ปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดของกฎหมำย  
ข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์ 
และตลำดหลกัทรพัย์ (ส�ำนกังำน ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครัด ฝ่ำยจัดกำรของบริษัทฯ  
ได้ปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ด ี
อย่ำงต่อเนื่องตำมข้อแนะน�ำจำกส�ำนักงำน ก.ล.ต. 
ตลำดหลักทรัพย์ฯ และรำยงำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
บริษัทจดทะเบียนซึ่งจัดท�ำโดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน 
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ท้ังน้ีบริษัทฯ ยังได้ส่งเสริม 
ให้ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบรษิทัฯ เหน็ควำมส�ำคญัของ 
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอยำ่งต่อเนื่อง และให้ควำมรู้แก่ 
พนักงำนเกี่ยวกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้ง 
หลักจรรยำบรรณของบริษัทฯ พร้อมท้ังกระตุ้นให้มีกำร 
ปฏิบัติอย่ำงจริงจัง 

กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ภำยใต้หลักกำรก�ำกับ 
ดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2556  
บรษิทัฯ ได้รบัผลกำรประเมนิหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี 
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีมำก” จำกสมำคม 
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย บรษิทัฯ ได้รบั “คะแนน 
ดีเลิศ” ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดกำรค�ำนึงถึง 
บทบำทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหมวดกำรเปิดเผย 

ข้อมูลและควำมโปร่งใส นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้รับ 
กำรประเมินคุณภำพกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี  
2556 ในระดับ “ดีเลิศ” กำรประเมินดังกล่ำวด�ำเนินกำร 
โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เชื่อมั่นว่ำ กำรก�ำกับดูแล 
กจิกำรทีด่เีป็นปัจจยัหลกัต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิเพือ่ให้ธรุกจิ 
มีกำรเจริญเติบโตท่ีย่ังยืน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ 
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบำย 
ในเรื่องกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นลำยลักษณ์อักษร  
โดยครอบคลุมหลักส�ำคัญ ดังนี้

 1.  ด�ำเนนิงำนด้วยควำมโปร่งใส มคีณุธรรม สำมำรถ 
    ตรวจสอบได้

 2.  รับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมบทบำทและ 
    หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 3.  เปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพยีงพอแก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
 4.  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำง 

    เท่ำเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝำ่ย
 5.  ดแูลมใิห้เกดิปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
 6.  มีระบบควบคุมภำยใน และกำรประเมินควำม 

    เสีย่งของกิจกำร พร้อมทัง้ปฏิบตัติำมกฎระเบยีบ  
    ข้อบังคับ และมำตรฐำนที่ก�ำหนดไว้

 7.  ให ้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรและจัดกำร 
    ควำมเสี่ยง

 8.  สร้ำงมูลค่ำเพิ่มในระยะยำวให้แก่ผู้ถือหุ้นและ 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝำ่ย

 9.  มีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบ 
    ธุรกิจ

10.  ส่งเสริมกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศตำมแนวทำงของ 
    ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ท้ังนีบ้รษัิทฯ ได้สือ่สำรนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร 
ดังกล่ำวให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของ 
บริษัทฯ รับทรำบ และถือปฏิบัติอยำ่งต่อเนื่อง รวมทั้งได้ 
เปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบรษิทัเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้เข้ำถงึข้อมลูได้  
(www.vinythai.co.th) นอกจำกนี้ ในเดือนพฤษภำคม  
2555 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนุมัติประมวลหลักกำร 
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทั้งนี้ เพื่อสร ้ำงเสริมให้บริษัท 
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพทั้งในกำรด�ำเนินธุรกิจและมี 
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ประมวลหลักกำรก�ำกับฯ นี้ 
ได้รวมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ 
ของบริษทั และแนวทำงกำรปฏบิตัติำมหลกักำรก�ำกบัดแูล 
กิจกำรที่ดีในส่วนสิทธิของผู้ถือหุ้น กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
อย่ำงเท่ำเทียมกัน บทบำทของผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย  
กำรเปิดเผยและควำมโปร่งใส และควำมรับผิดชอบของ 
คณะกรรมกำร

บริษัทฯ ยังคงมุ ่งมั่นที่จะพัฒนำกำรก�ำกับดูแล 
กิจกำรท่ีดีอย่ำงต่อเน่ือง พร้อมท้ังก�ำหนดให้กำรพัฒนำ 
หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเป็นหน่ึงในแผนปฏิบัติกำร 
ประจ�ำปีของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
ครั้งที่ 3/2013 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2556 ได้มีมติอนุมัติ 
ให้แต่งตั้ง “คณะท�ำงำนเฉพำะกิจ” เพื่อศึกษำรูปแบบ 
กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ 
บรษิทัและบริษัทย่อย ให้เกดิควำมมัน่ใจว่ำมคีวำมเหมำะสม 
และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำล  

มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 1 ปี และมีผลตั้งแต่วันที่ 29  
สิงหำคม 2556 เป็นต้นไป

บริษัทได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี
ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(Stock Exchange of Thailand) ทั้ง 5 หมวดดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และ 

ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันและมั่นใจ 
ว่ำผู้ถือหุ้นได้รับควำมคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐำน เช่น สิทธิ 
ในกำรซื้อ ขำย หรือโอนหุ้น สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งและ 
ก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร สิทธิในกำรรับเงินปันผล   
สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุมอย่ำงอิสระ  
เป็นต้น บรษิทัฯ ได้เปิดเผยข้อมลูของบรษิทัฯ ผ่ำนช่องทำง 
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ วำรสำร 
หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ รวมทั้งได้จัดให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชม 
โรงงำนของบริษัทฯ และเข้ำร่วมกิจกรรมกำรขยำยพันธุ ์
ปะกำรังด้วยท่อพีวีซี บริษัทฯ ส่งเสริมกำรใช้สิทธิ และ 
ไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ รวมทั้งกำรให้ควำมส�ำคัญต่อ 
สิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี
• ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เม่ือวันท่ี  

21 กุมภำพันธ์ 2556 มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ 
ประจ�ำปี บริษัทฯ ได้ประกำศแจ้งมติก�ำหนดกำรประชุม 
ผู้ถือหุ้น พร้อมวำระกำรประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนทำง 
สือ่เผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรพัย์ฯ และเวบ็ไซต์ของ 
บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่มีมติก�ำหนดวันประชุม ในปี 2556  
บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีในวันที่ 30  
เมษำยน 2556 จ�ำนวนผู้ถือหุ้นเขำ้ร่วมประชุมด้วยตนเอง 
และโดยผู้รับมอบฉันทะคิดเป็นร้อยละ 90.71 ของจ�ำนวน 
ทุนจดทะเบียนแล้ว 1,185,193,444 หุ้น 

• ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือ 
นัดประชุมที่ระบุวัน เวลำ และสถำนที่จัดประชุม ข้อมูล 
ประกอบกำรประชมุตำมวำระต่ำงๆ โดยจดัท�ำทัง้ภำษำไทย 
และภำษำอังกฤษ ในแต่ละวำระมีข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ส�ำหรบัเรือ่งเพือ่พจิำรณำและควำมเหน็ของคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ ประกอบ 

- ในหนงัสอืนดัประชมุมวีำระประจ�ำของกำรประชมุ 
  สำมัญ กลำ่วคือ กำรพิจำรณำผลกำรด�ำเนินกำร 
  ประจ�ำปีและกำรจ่ำยเงินปันผล กำรแต่งตั้ง 
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  ผูส้อบบญัชแีละกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน กำรเลอืก 
  ตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่หมดวำระ และกำร 
  ก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

- บริษัทฯ ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญและเพียงพอในหนังสือ 
  นดัประชมุและเอกสำรประกอบกำรประชมุ พร้อม 
  แนบแผนที่ของสถำนที่จัดประชุม แบบฟอร์ม 
  ลงทะเบยีน รำยงำนประจ�ำปี 2555 ส�ำเนำรำยงำน 
  กำรประชุมผู้ถือหุ้น ส�ำเนำข้อบังคับบริษัทฯ ใน 
  ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น รำยชื่อ 
  กรรมกำรทีค่รบวำระและได้รบักำรเสนอชือ่ให้เข้ำ 
  ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอกีวำระหนึง่  หนงัสอืมอบ 
  ฉนัทะซึง่มข้ีอมลูเกีย่วกบักรรมกำรอสิระทีบ่รษิทัฯ  
  ก�ำหนดให้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถ้อืหุน้ในกรณี 
  ที่ประสงค์จะเลือกกรรมกำรอิสระเป็นผู้รับมอบ 
  ฉันทะ และรำยละเอียดช้ีแจงวิธีกำรมอบฉันทะ 
  รวมทัง้ระบรุำยกำรเอกสำรทีต้่องใช้เพือ่เข้ำประชมุ  

• ในวำระกำรเลอืกตัง้กรรมกำร บรษิทัฯ ได้น�ำเสนอ 
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรท่ีต้องกำรเสนอแต่งต้ังในหนังสือ 
เชิญประชุม รวมทั้งประเภทของกรรมกำรที่เสนอ ประวัติ 
ที่ระบุกำรถือหุ้นในบริษัทฯ (ถ้ำมี) กำรเข้ำร่วมประชุม 
กรรมกำร และจ�ำนวนปีท่ีด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำร   
ส�ำหรับวำระกำรเลือกต้ังกรรมกำรเพ่ือด�ำรงต�ำแหน่ง 

เป็นกรรมกำรอิสระ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ได้รับ 
กำรเสนอชือ่เป็นกรรมกำรอสิระ พร้อมระบนุยิำมกรรมกำร 
อิสระตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำน ก.ล.ต.ไว้ในหนังสือ 
นัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

• บริษัทฯ มอบให้บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์  
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ  
เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสอืนดัประชมุพร้อมเอกสำรทีเ่กีย่วข้องให้ 
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ 16 วันก่อนวันประชุม และเพื่ออ�ำนวย 
ควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น  
บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ 
พร้อมทัง้เอกสำรประกอบกำรประชมุผูถ้อืหุน้ทัง้ภำษำไทย 
และภำษำอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ำก่อน 
วันประชุม 33 วัน พร้อมทั้งได้แจ้งผำ่นตลำดหลักทรัพย์ฯ  
ว่ำบริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสำรดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของ 
บรษิทัฯ นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ได้ท�ำกำรประกำศค�ำบอกกล่ำว 
เรยีกประชมุผู้ถือหุน้ในหนงัสอืพมิพ์รำยวนัฉบบัภำษำไทย 
ติดต่อกันเป็นเวลำ 3 วัน และก่อนกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ  
3 วัน   

• เพื่อพัฒนำหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทฯ  
จึงได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
สำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำร 
ล่วงหน้ำ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ 
ผ่ำนช่องทำงสื่อสำรของตลำดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งได้ 
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ประกำศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งได้ระบุหลักเกณฑ์ 
และขั้นตอนกำรพิจำรณำที่ชัดเจน พร้อมแบบฟอร์มกำร 
เสนอวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ ท้ังนี้ผู้ถือหุ้นที่มี 
สทิธใินกำรเสนอเรือ่งเพือ่บรรจุเป็นระเบยีบวำระกำรประชมุฯ  
ต้องมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ นบัรวมกนัได้ไม่น้อย 
กว่ำร้อยละ 0.01 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ 
บริษัทฯ โดยจะต้องถือหุ้นอย่ำงต่อเน่ืองเป็นระยะเวลำ 
ไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืนนบัจำกวนัทีถ่อืหุน้ของบรษิทัฯ จนถงึ 
วนัท่ีเสนอระเบยีบวำระกำรประชมุ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
จะพิจำรณำกล่ันกรองระเบียบวำระกำรประชุมตำมที่ 
ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยในปี 2556 ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบ 
วำระกำรประชมุล่วงหน้ำได้ตัง้แต่วนัที ่9 พฤศจิกำยน 2555  
ถึงวันที่ 30 มกรำคม 2556 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวำระ 
กำรประชุมแต่อย่ำงใด ส�ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นในปี  
2557 ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำร 
ประชุมฯ ล่วงหนำ้ได้ระหวำ่งวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2556  
ถงึวนัท่ี 30 มกรำคม 2557 โดยบรษิทัฯ ได้แจ้งผ่ำนช่องทำง 
กำรสือ่สำรของตลำดหลกัทรพัย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 

• ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ 
ผูถ้อืหุ้นสำมำรถส่งค�ำถำมทีเ่กีย่วข้องกบัวำระกำรประชมุ 
ล่วงหนำ้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.vinythai. 

co.th/feedback พร้อมกันนี ้บรษิทัฯ ได้แจ้งข่ำวดงักล่ำว 
ผำ่นสื่อเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

วันประชุมผู้ถือหุ้น
• เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู ้ถือหุ ้นที่เข้ำร่วม 

ประชุม บริษัทฯ ได้น�ำระบบ Barcode มำใช้ในกำรลง 
ทะเบยีน ตรวจนบัองค์ประชมุผู้ถือหุน้และนบัคะแนนเสยีง  
ซ่ึงท�ำให้กำรลงทะเบยีนเป็นไปอย่ำงสะดวกและรวดเรว็ขึน้  

• บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนส�ำหรับผู้ถือหุ้น 
ใช้ในกำรลงคะแนนเสียง โดยเฉพำะส�ำหรับผู้ถือหุ้นที ่
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

• บริษัทฯ จะเริ่มประชุมเมื่อมีจ�ำนวนผู้ถือหุ้นหรือ 
ผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม ก่อนเริ่มกำร 
ประชุมผู้ถือหุ้น ประธำนท่ีประชุมได้แนะน�ำกรรมกำร  
ผู้บริหำร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทฯ  
ที่เข้ำร่วมกำรประชุม และได้ชี้แจงขั้นตอนกำรประชุม  
วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน กำรนับคะแนนเสียง และกำร 
แสดงผลกำรนับคะแนน กำรผ่ำนมติของที่ประชุมจะนับ 
จำกผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถ้อืหุน้ ซึง่มำประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน โดย 1 หุ้น เทำ่กับ 1 เสียง วิธี 
กำรออกเสียงลงคะแนน กำรนับคะแนนมีดังนี้
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1)  ผูถ้อืหุ้นสำมำรถลงคะแนนเสยีง เหน็ด้วย ไม่เหน็ 
   ด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวำระได ้
   ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน

2)  เมื่อประธำนท่ีประชุมขอให้ลงมติในระเบียบ 
   วำระใด ประธำนฯ จะถำมท่ีประชุมก่อนว่ำมี 
   ผู ้ถือหุ ้นรำยใดไม่เห็นด้วยกับมติท่ีเสนอ ใน 
   กรณไีม่มผีูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ด้วย  ให้ถอืว่ำทีป่ระชมุ 
   มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตำมเสนอ (กรณีนี ้
   ไม่ต้องใช้บตัรลงคะแนน) โดยประธำนฯ จะแถลง 
   ว่ำท่ีประชมุมมีตเิป็นเอกฉนัท์เหน็ชอบในระเบยีบ 
   วำระดังกล่ำว

3)  ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
   ในระเบยีบวำระใด ประธำนฯ จะขอให้ลงคะแนน 
   ในบตัรลงคะแนน แล้วยกมอืขึน้เพือ่ให้เจ้ำหน้ำที ่
   ไปขอรับบัตรลงคะแนนนั้น

4)  กำรนับคะแนนจะนับเฉพำะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน 
   เสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยจะน�ำ 
   คะแนนเสียงที่ไม ่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
   ดังกล่ำวไปหักออกจำกจ�ำนวนเสียงท้ังหมดที่ 
   เข้ำร่วมประชุม และถือว่ำคะแนนเสียงส่วน 
   ที่เหลือคือมติเห็นด้วยตำมที่เสนอในระเบียบ 
   วำระนั้นๆ

5)  ในวำระเลอืกตัง้กรรมกำร จะใช้วธิลีงคะแนนเป็น 
   รำยบคุคล บตัรลงคะแนนจะถกูเกบ็จำกผูถ้อืหุน้ 
   ส�ำหรับกำรออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำรแยกเป็น 
   รำยบุคคล

6)  กรณีที่ผู ้ถือหุ้นมอบฉันทะและได้ออกเสียงลง 
   คะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว จะนับ 
   คะแนนเสียงตำมท่ีผู ้ถือหุ ้นได ้แสดงควำม 
   ประสงค์ไว ้ หำกผู ้ถือหุ ้นไม่ได้แสดงควำม 
   ประสงค์และผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงคดัค้ำน 
   จะถือว่ำลงมติเห็นด้วย

เพื่อควำมโปร่งใส บริษัทฯ ได้แสดงผลกำรนับ 
คะแนนเสียงในระเบียบวำระที่มีกำรลงคะแนนในห้อง 
ประชุม กำรแสดงผลกำรนับคะแนนเสียงประกอบด้วย 
สัดส่วนร้อยละที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด 
ออกเสียง จำกจ�ำนวนหุ้นที่เขำ้ประชุมทั้งหมด

• ในกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ�ำปี 2556  
กรรมกำรที่เข ้ำร ่วมประชุมด้วยมีประธำนกรรมกำร  
รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ประธำนคณะ 
กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนธุรกิจ  
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรบริษัทฯ ท่ำนอื่น รวม 

ทั้งหมด 12 ทำ่น ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ เป็นประธำน 
ในท่ีประชุม ท้ังนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนฝ่ำย 
จัดกำรท่ีเก่ียวข้องได้เข้ำร่วมในกำรประชุมด้วยเพื่อช้ีแจง 
และตอบข้อซักถำมที่ประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีลำ่มเพื่อ 
ช่วยแปลข้อควำมกำรสนทนำและแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ 
ในทีป่ระชมุเป็นภำษำไทย ประธำนในทีป่ระชมุจดัสรรเวลำ 
ในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น 
มีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมในกำรตรวจสอบกำรด�ำเนินงำน 
ของบริษัทฯ โดยกำรสอบถำม แสดงควำมคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะต่ำงๆ นอกจำกนี้ หลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น  
กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ มีโอกำสสนทนำและ 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นอย่ำงไม่เป็นทำงกำรกับผู้ถือหุ้น 
ด้วย

• ผู้ถือหุ้นท่ีมำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภำยหลังเริ่มกำร 
ประชมุแล้วสำมำรถลงทะเบยีนเพือ่เข้ำร่วมประชมุ และม ี
สทิธอิอกเสยีงหรอืลงคะแนนในระเบยีบวำระทีอ่ยูร่ะหว่ำง 
กำรพิจำรณำและยังไม่ได้ลงมติ

• ในวันประชุมผู ้ถือหุ ้น บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำร 
ประชุมโดยเรียงตำมล�ำดับวำระที่ระบุไว้ในหนังสือนัด 
ประชมุผู้ถือหุน้ โดยไม่มีกำรสลบัวำระ และไม่ได้เพิม่วำระ 
อื่นที่นอกเหนือจำกที่ระบุในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  

• บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง และแจก 
ให้ผู ้ถือหุ ้นเพื่อใช้ในกำรลงคะแนนในกรณีที่ผู ้ถือหุ ้น 
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในระเบียบวำระใด ในวำระ 
เลอืกตัง้กรรมกำรบรษิทัฯ ได้เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้สำมำรถ 
ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และ 
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งกรณีที่ ผู ้ ถือหุ ้นเห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บริษัทฯ ได้เชิญทนำยควำม 
จำกบรษิทัทีป่รกึษำกฎหมำยแชนด์เล่อร์และทองเอก จ�ำกดั  
เข้ำร่วมประชุมเพื่อดูแลกำรด�ำเนินกำรประชุมให้ถูกต้อง 
ตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องและข้อบงัคบัของบรษิทัฯ รวมทัง้ 
ด�ำเนินกำรตรวจสอบในกำรนับคะแนนเสียงให้เป็นไป 
อยำ่งโปร่งใส

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นภำยหลังจำก 

กำรประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ โดยแจ้งผำ่นระบบข่ำวของ 
ตลำดหลักทรัพย์ฯ มติดังกล่ำวได้ระบุผลของมติและผล 
ของกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ

• บริษทัฯ ได้บนัทกึกำรประชมุอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน  
รวมทั้งกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมกำรบริษัทฯ  
ประเด็นซักถำมและค�ำอธิบำยโดยฝ่ำยจัดกำรท่ีส�ำคัญ   
รวมทัง้ผลของมตแิละผลของกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละ 
วำระ
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• บรษิทัฯ ได้จดัท�ำรำยงำนกำรประชมุทัง้ภำษำไทย 
และภำษำอังกฤษ และส่งรำยงำนต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ  
ภำยใน 14 วัน พร้อมทั้งได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุม 
ดังกล่ำวทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ 
ตรวจสอบได้โดยไม่จ�ำเป็นให้ผู้ถือหุ้นรอรับทรำบรำยงำน 
กำรประชุมจำกเอกสำรเชิญประชุมฯ ในครำวต่อไป   
นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยงัได้จดัท�ำวดีทิศัน์ (video) บนัทกึภำพ 
กำรประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลำกำรประชุม เพื่อให้ 
ผู้ถือหุ้นที่สนใจหรือมีข้อสงสัยสำมำรถติดตำมเหตุกำรณ์ 
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้

ฝ่ำยจดักำรของบรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของ 
กำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได ้
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อน 
วันประชุม ในวันประชุม และภำยหลังกำรประชุม โดย 
ได้ยึดถือและปฏิบัติตำมแนวทำงกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น  
(AGM Checklist) ของส�ำนักงำน ก.ล.ต.อย่ำงสม�ำ่เสมอ  
นอกจำกนี้ฝ่ำยจัดกำรของบริษัทฯ ได้น�ำผลกำรประเมิน 
กำรจัดกำรประชุมตำมแนวทำงดังกล่ำวมำพิจำรณำเพื่อ 
หำแนวทำงปรับปรุงและพัฒนำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่อย่ำงเท่ำเทยีมกนั   

บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้อง ต้ังแต่กำร 
เรียกประชุม กำรจัดส่งเอกสำร และแจ้งวำระกำรประชุม  
ขัน้ตอนในกำรด�ำเนนิกำรประชุม ตลอดจนกำรจัดส่งรำยงำน 
กำรประชมุเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง  
ตลอดจนข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ และส�ำนกังำน  
ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสำมำรถ 
รับทรำบข้อบังคับของบริษัทฯ ได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอยำ่ง 
เทำ่เทียมกัน โดยด�ำเนินกำรต่ำงๆ ดังนี้

• บรษิทัฯ ได้ก�ำหนดเวลำกำรประชมุและสถำนทีจ่ดั 
ประชุมที่เหมำะสมโดยค�ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ถือหุ้น   

• กรณีที่ผู ้ถือหุ ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วย 
ตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยกำรมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเข้ำร่วมประชุม  
หรือกรรมกำรอิสระเป็นผู ้รับมอบอ�ำนำจจำกผู ้ถือหุ ้น 
ในกำรออกเสยีงในมตต่ิำงๆ ทัง้นีเ้พือ่เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุน้ 
สำมำรถเลือกแบบที่เหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำร 
ในกำรมอบอ�ำนำจของตน บริษัทฯ จึงได้จัดส่งหนังสือ 
มอบฉนัทะให้ผูถ้อืหุน้ครบทกุแบบ รวมทัง้แบบทีใ่ห้ผูถ้อืหุน้ 
สำมำรถก�ำหนดทิศทำงกำรออกเสียงในแต่ละวำระได้   

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2556 มีผู้ถือหุ้น  
ถือหุ้นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 16,899,401 หุ้น มอบอ�ำนำจ 
ให้กรรมกำรอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอ�ำนำจให้ 
ออกเสียงแทน 

• ส�ำหรับกำรดูแลเรื่องกำรใช้ข ้อมูลภำยในนั้น  
บริษัทฯ ได้จัดให้มีมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
ในทำงทีไ่ม่ถกูต้อง มำตรกำรควบคมุภำยใน และกำรตดิตำม 
ประเมนิผลทีม่ปีระสทิธภิำพ เหมำะสมกบัสภำวะแวดล้อม 
ของงำนหรือกิจกรรมของหน่วยงำนนั้น โดยก�ำหนดไว้ใน 
จรรยำบรรณของบรษิทัฯ นอกจำกนี ้บรษิทัฯ มข้ีอก�ำหนด 
ห้ำมกรรมกำรและผู้บริหำร หรือหน่วยงำนที่ได้รับทรำบ 
ข้อมูลภำยในเปิดเผยข้อมูลภำยในแก่บุคคลภำยนอกหรือ 
บุคคลที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง และไม่แสวงหำผลประโยชน์ 
ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจำกต�ำแหน่งหน้ำที่และข้อมูล 
อนัเป็นควำมลบัของบรษิทัฯ รวมทัง้ห้ำมพนกังำนใช้ข้อมลู 
หรือข่ำวสำรที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ 
ของบริษัทฯ และยังมิได้เปิดเผยต่อประชำชนเพื่อแสวงหำ 
ก�ำไรหรือผลประโยชน์ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จำกมำตรกำร 
กำรป้องกนัทีเ่ข้มงวดดงักล่ำวส่งผลให้บรษิทัฯ ไม่มรีำยงำน 
กำรใช้ข้อมูลภำยในในทำงที่ไม่ถูกต้อง

• คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมกำรและ 
ผู ้บริหำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพย ์
ต ่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย ์และ 
ตลำดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงำน ก.ล.ต.) ตำมมำตรำ 59  
แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ กำรซื้อ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ 
ของบริษัทฯ กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ จะต้อง 
รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงำน  
ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมกำร 
และผูบ้รหิำรจะต้องส่งส�ำเนำรำยงำนดงักล่ำวจ�ำนวน 1 ชดุ 
ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำน  

• บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลกำรถือครองหลักทรัพย์ 
ของกรรมกำรและฝำ่ยจัดกำรของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรส 
และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว (ถ้ำมี)  
ตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำน ก.ล.ต.ในรำยงำนประจ�ำปี

• ในกรณีที่กรรมกำรหรือฝ่ำยจัดกำรคนใดคนหนึ่ง 
มส่ีวนได้ส่วนเสยีหรอืมส่ีวนเกีย่วข้องในเรือ่งทีก่�ำลงัพจิำรณำ  
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่เข้ำร่วมประชุมเพื่อร่วม 
กระบวนกำรตัดสินใจในกำรพิจำรณำธุรกรรมนั้นๆ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ให้ควำมส�ำคญัต่อสทิธขิอง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เนื่องจำกบริษัทฯ ตระหนักถึง 
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กำรสนับสนุนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ำงๆ ซึ่งจะสร้ำง 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และสร้ำงก�ำไรให้กบับรษิทัฯ  
ซึง่ถอืว่ำเป็นกำรสร้ำงควำมส�ำเรจ็ในระยะยำวของบรษิทัฯ  
ได้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้อนุมัติประมวลหลักกำร 
ก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ ซึง่ครอบคลมุแนวทำงปฏบิตัิ 
ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ นอกจำกนีจ้รรยำบรรณของ 
บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดหลักปฏิบัติในดำ้นควำมรับผิดชอบ 
ต่อผูถ้อืหุน้ ควำมรบัผดิชอบต่อลกูค้ำ ควำมรบัผดิชอบต่อ 
พนักงำน และควำมรับผิดชอบต่อผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำง 
ธุรกิจ โดยพนักงำนและฝ่ำยจัดกำรยึดถือเป็นมำตรฐำน 
และปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 

ด้วยบริษัทฯ เข้ำใจถึงบทบำทและกำรมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงได้พยำยำม 
ส่งเสริมแนวทำงปฏิบัติเพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียดังนี้  

ผู้ถือหุ้น      
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเสมอภำค และให ้

ข้อมูลทั้งหมดที่มีผลกระทบส�ำคัญต่อผู ้ถือหุ ้นอย่ำง 
ถกูต้อง พร้อมทัง้มุง่มัน่เป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในกำร 
ด�ำเนินธุรกิจเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น  
โดยค�ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของมูลค่ำของบริษัทฯ  
ในระยะยำว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเน่ือง รวมท้ัง 
กำรด�ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใสและเช่ือถือได้  
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินธุรกิจ และ 
ทบทวนมำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ยงเป็นประจ�ำ

ลูกค้า        
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ 

ระดับสูงแก่ลูกค้ำ และส่งเสริมควำมสัมพันธ์บนพื้นฐำน 

ของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำรเพิ่มคุณค่ำให้กับสินค้ำ  
และบรกิำรของบรษิทัฯ และพร้อมจะด�ำเนนิกำรกับข้อร้องเรยีน 
ของลูกคำ้ทันทีที่ได้รับแจ้ง โดยก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณ 
ของบริษัทฯ นอกจำกนี้บริษัทฯ มีควำมรับผิดชอบต่อ 
ลูกค้ำท่ีจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีดีมีคุณภำพ ใน 
ระดับรำคำที่เหมำะสม มีกำรเปิดเผยข่ำวสำรข้อมูล 
เกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้ง 
ได้ให้ค�ำปรึกษำและแนะน�ำเก่ียวกับกำรน�ำสินค้ำมำใช ้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับลูกค้ำหำวิธี 
กำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถเพือ่ลดผลกระทบ 
ต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนกับลูกค้ำให้มำกท่ีสุด พร้อมทั้ง 
สนับสนุนควำมร่วมมือกับลูกค้ำในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ ์
เพื่อเสริมสร้ำงควำมม่ันคงทำงธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ  
ยังได้จัดกิจกรรมลูกค้ำสัมพันธ์เพื่อรักษำควำมสัมพันธ ์
กับลูกคำ้ในระยะยำว พร้อมทั้งส�ำรวจควำมพึงพอใจของ 
ลูกคำ้อย่ำงสม�่ำเสมอ 

คู่ค้า   
เนื่องจำกบริษัทฯ เชื่อวำ่กำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

ต้องได้รับกำรสนับสนุนที่ดีจำกคู่ค้ำ บริษัทฯ จึงมีควำม 
พยำยำมในกำรปฏิบตัติำมเงือ่นไขกำรช�ำระเงนิให้กับคูค้่ำ 
อย่ำงเคร่งครัด ในกรณีที่บริษัทฯ มีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง 
จนไม่อำจหลกีเลีย่งกำรช�ำระเงนิให้กบัคูค้่ำตำมก�ำหนดได้  
บริษัทฯ ก�ำหนดให้ผู้รับผิดชอบงำนนั้นๆ ต้องแจ้งให้คู่ค้ำ 
ทรำบเป็นกำรล่วงหน้ำเสมอ ด้วยตระหนกัดว่ีำกำรช�ำระเงนิ 
ลำ่ชำ้กว่ำก�ำหนดแม้เพียง 1 วัน ก็อำจส่งผลให้เกิดควำม 
ยำกล�ำบำกในบรหิำรสภำพคล่องของคู่ค้ำหำกไม่ได้รบัแจ้ง 
ข้อมูลดังกล่ำวล่วงหน้ำ
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เจ้าหนี้ 
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับเจ้ำหนี้สถำบันกำรเงิน 

ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำม 
เงือ่นไขและข้อก�ำหนดต่ำงๆ ในสญัญำทีท่�ำระหว่ำงบริษทัฯ  
กับสถำบันกำรเงินทุกแห่งอย่ำงเคร่งครัด และเพื่อให้ 
เจ้ำหนี้ทุกรำยได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อยำ่งเทำ่เทียมกัน  
บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลทำงกำรเงินรำยไตรมำสและรำยปี 
ให้กบัสถำบนักำรเงนิทกุแห่งไม่ว่ำในสญัญำระหว่ำงบรษิทัฯ 
กับสถำบันกำรเงินจะก�ำหนดไว้หรือไม่ก็ตำม ในดำ้นกำร 
ให้โอกำสเจ้ำหนีเ้สนอรำคำและบรกิำร บรษิทัฯ เปิดโอกำส 
ให้กับสถำบันกำรเงินทุกแห่งเสนอรำคำและบริกำรแก ่
บริษัทฯ ภำยใต้เงื่อนไขและข้อก�ำหนดของบริษัทฯ ทั้งนี้ 
กำรตอบรับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อกับสถำบันกำรเงิน 
รำยใหม่แต่ละครั้ง บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจำก 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ทุกครั้ง 

คู่แข่ง        
บรษัิทฯ ได้ก�ำหนดจรรยำบรรณในกำรประกอบธรุกจิ 

ว่ำบริษัทฯ จะด�ำเนินกำรแข่งขันทำงธุรกิจอย่ำงยุติธรรม  
เปิดเผย และตั้งอยู่บนหลักจริยธรรมภำยใต้ข้อก�ำหนด 
ของกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรคำ้ 

พนักงาน 
• บริษัทฯ ให้โอกำสกำรว่ำจ้ำงงำนเสมอภำคกัน 

ทุกคน เคำรพต่อสทิธติำมกฎหมำยของพนกังำน ส่งเสรมิ 
และพัฒนำควำมสำมำรถของพนักงำนให้มีศักยภำพ 
ในกำรปฏิบัติงำนสูงสุด บริษัทฯ จัดให้มีสภำพกำรจ้ำง 
ท่ียุติธรรม และมีสภำพแวดล้อมของกำรท�ำงำนท่ีดีและ 
ปลอดภัย รวมทั้งได้จัดให้มีคณะกรรมกำรสวัสดิกำรซึ่ง 
ประกอบด้วยตวัแทนฝ่ำยจดักำรและฝ่ำยพนกังำนเพือ่ดแูล 

สิทธิของพนักงำน ให้มั่นใจว่ำพนักงำนได้รับสวัสดิกำรที่ 
มั่นคงเพียงพอ และเทียบเคียงในอุตสำหกรรมเดียวกัน

• บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมกำรส�ำรวจค่ำจ้ำงเงินเดือน 
และสวัสดิกำรกับบริษัทที่ปรึกษำชั้นน�ำ และน�ำผลกำร 
ส�ำรวจมำใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนำโครงสร้ำงเงินเดือนและ 
สวัสดิกำรเพื่อให้สำมำรถแข่งขันในตลำดแรงงำนได้

• บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรพัฒนำและสนับสนุน 
กำรเรียนรู้เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
ทั่วทั้งองค์กร พนักงำนได้รับโอกำสเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับงำนจำกสถำบันทั้งภำยในประเทศ  
และต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และควำมช�ำนำญ 
เพื่อน�ำมำใช้ในธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมให ้
พนักงำนมีโอกำสกำ้วหน้ำในงำน บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม 
ต่ำงๆ  เพือ่สนบัสนนุและเสรมิสร้ำงบรรยำกำศกำรท�ำงำน 
ร่วมกนัเพือ่สร้ำงสรรค์สิง่ใหม่ๆ เสรมิควำมรูค้วำมสำมำรถ 
ของพนักงำน     

• บรษิทัฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยคณุภำพ อำชวีอนำมยั  
ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงส่งเสริมให้บุคลำกร 
และผู้รับเหมำด�ำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ตระหนักถึง 
หลักอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง 
ได้มีกำรน�ำขัน้ตอนกำรตดิตำมสขุภำพของพนกังำนมำใช้ 
ในกำรด�ำเนินงำน  

ภาครัฐ      
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 

และกฎระเบียบของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ด้วยควำมมุ่งม่ันในกำรดูแลปกป้องส่ิงแวดล้อม 

ควำมปลอดภัย และพัฒนำควำมเป็นอยู่ของชุมชน จน
ท�ำให้ได้รับรำงวัลธรรมำภิบำลส่ิงแวดล้อมจำกกำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยมำตลอดระยะเวลำ 7 ปี
ติดต่อกันนั้น ท�ำให้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับรำงวัล 
ธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อมใน “ระดับยอดเยี่ยม” (ธงขำว 
ดำวทอง) ซึ่งประเมินโดยกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับชุมชนในมำบตำพุด กำรประเมิน
ดังกล่ำวเป็นผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม ควำม 
ปลอดภัย และควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่ำงโปร่งใสและ 
เป็นธรรม นอกจำกนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ ยังได้รับรำงวัล 
“อุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 - วัฒนธรรมสีเขียว” จำก 
กระทรวงอุตสำหกรรม ผลจำกกำรท่ีได้รับกำรรับรอง 
เป็นอุตสำหกรรมสีเขียวแสดงให้เห็นว่ำ บริษัทฯ ยึดมั่น 
ในกำรประกอบกิจกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อ 
กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื โดยมุง่เน้นกำรพฒันำและปรบัปรงุ 
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กระบวนกำรผลติและกำรบรหิำรจดักำรสิง่แวดล้อมอย่ำง
ต่อเนื่อง รวมถึงกำรรับผิดชอบต่อสังคมท้ังภำยในและ
ภำยนอกองค์กร ตลอดถึงห่วงโซ่อุปทำน และจำกผล
กำรประเมินที่บริษัทฯ ได้ระดับที่ 4 - วัฒนธรรมสีเขียว 
แสดงให้เห็นว่ำพนักงำนทุกคนได้ให้ควำมร่วมมือในกำร
ด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในทุกด้ำนของ 
กำรประกอบกจิกำร จนกระทัง่เป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรม
ในองค์กร

บริษัทฯ ยังคงสำนต่อควำมพยำยำมมุ่งมั่นในกำร 
รักษำสิ่งแวดล้อม และพัฒนำดูแลชุมชน โดยสรุปดังนี้

• บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในเรื่องควำม 
รับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพำะในดำ้นสิ่งแวดล้อม ควำม 
ปลอดภัย และควำมรับผิดชอบต่อชุมชน และได้พัฒนำ 
งำนด้ำนดงักล่ำวอย่ำงต่อเนือ่งเพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์และ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ และเพื่อให้มั่นใจวำ่กำรด�ำเนินงำน 
ดังกล่ำวเป็นไปตำมควำมมุ่งมั่นต่อพันธสัญญำโครงกำร 
ดูแลด้วยควำมรับผิดชอบ (Responsible Care) ซึ่ง 
ยึดถือปฏิบัติโดยกลุ่มอุตสำหกรรมเคมีทั่วโลก ภำยใต้ 
โครงกำรดแูลด้วยควำมรบัผดิชอบดงักล่ำว บรษิทัฯ ยงัได้ 
ขยำยขอบข่ำยพันธสัญญำไปยังระบบกำรจัดกำรด้ำน 
ควำมปลอดภัยกำรขนส่งโดยครอบคลุมถึงทุกส่วนของ 
ห่วงโซ่อุปทำนอีกด้วย

• นโยบำยคุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย  
และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ก�ำหนดให้บริษัทฯ ด�ำเนิน 
ธุรกิจด้วยมำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกฎหมำย 
และข้อก�ำหนดด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและ 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่บริษัทยึดถือปฏิบัติ  
บริษัทฯ ด�ำเนินกิจกรรมรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง  
โดยกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงประหยัด ในขณะ 
เดยีวกนักล็ดปริมำณของเสยีทีเ่ป็นของแขง็และกำรปล่อย 
ของเสียไปยังบรรยำกำศสู่น�้ำและดิน 

บริษัทฯ ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร  
หน่วยงำนชุมชน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำร 
ด้ำนอำชวีอนำมยั ควำมปลอดภยั และสิง่แวดล้อม รวมทัง้ 
ได้เสรมิสร้ำงและพฒันำวฒันธรรมควำมปลอดภยัให้เกดิขึน้ 
ทัว่ทัง้องค์กร รวมถงึผูร้บัเหมำทีท่�ำงำนให้กบับรษิทัฯ ด้วย   
นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรป้องกัน 
อบุตัเิหตทุีเ่ป็นผลเนือ่งจำกกจิกรรม ผลติภณัฑ์และบรกิำร 
ของบรษัิทฯ และรวมถงึกำรจ�ำกดัควำมรนุแรงและป้องกนั 
ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ วำงแผนกำรจัดกำร 
ภำวะเหตุฉุกเฉินอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยร่วมมือกับ 

หน่วยงำนรำชกำรและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแผนกำรดังกลำ่ว 
ได้รับกำรทบทวนและมีกำรฝึกซ้อมอย่ำงสม�่ำเสมอ  
รำยละเอยีดของกจิกรรมด้ำนอำชวีอนำมยั ควำมปลอดภยั  
และส่ิงแวดล้อมในปีท่ีผ่ำนมำได้เปิดเผยไว้ในรำยงำน 
ประจ�ำปี 2556 ในหัวข้อวีนิไทยกับกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืน 

• กำรดแูลรบัผดิชอบต่อสงัคมถอืเป็นหนึง่ในนโยบำย 
หลกัในกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ได้ส่งเสรมิ 
กำรวิจัยหรือโครงกำรที่เอื้อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
สนับสนุนและดูแลกำรด�ำเนินงำน ”วีนิไทยกับโครงกำร 
ขยำยพันธุ ์ปะกำรังด้วยท่อพีวีซี” มำเป็นเวลำหลำยปี  
และได้สนับสนุนโครงกำรนี้อย่ำงต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน  
ในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงติดตำมกำรด�ำเนินกำรโครงกำร  
“วีนิไทยร่วมใจปลูกปะกำรัง 80,000 ก่ิงที่เริ่มต้นเพื่อ 
ล้นเกล้ำ” โดยบริษัทฯ ได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กรและ 
หน่วยงำนทัง้ภำครฐัและเอกชนในกำรด�ำเนนิกิจกรรมกำร 
ขยำยพันธุ ์ปะกำรังอย่ำงต่อเนื่อง ในเดือนกุมภำพันธ์  
2554 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรเปิดโครงกำรกล้องดูดำว 
พวีซีเีฉลมิพระเกยีรตพิระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั เนือ่งใน 
โอกำสพระรำชพธิมีหำมงคลเฉลมิพระชนมพรรษำ 7 รอบ  
โดยโครงกำรดังกล่ำวได้รับควำมร่วมมือจำกส�ำนักงำน 
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)   
โครงกำรนี้ส่งเสริมให้นักเรียนและเยำวชนไทยพัฒนำ 
ควำมรู ้ด้ำนวิทยำศำสตร์และทักษะกระบวนกำรทำง 
วิศวกรรมศำสตร์ โดยนักเรียนจำกโรงเรียนจ�ำนวน  
84 โรงเรียนทั่วประเทศจะได้มีโอกำสประดิษฐ์กล้องดูดำว 
โดยใช้ท่อพีวีซีด้วยตนเอง  

• บรษิทัฯ ได้สนบัสนนุกจิกรรมของชมุชนและท้องถิน่ 
ที่บริษัทฯ มีกำรด�ำเนินธุรกิจ เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี 
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ต่อชุมชน และแลกเปลี่ยนทัศนคติ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
เกีย่วกบักำรด�ำเนนิกจิกรรมของบรษิทัฯ และควำมต้องกำร 
ของชุมชน โดยจัดให้พนักงำนบริษัทฯ ได้เย่ียมชุมชน 
เป็นประจ�ำ บริษทัฯ ได้สนบัสนนุกำรศกึษำโดยกำรมอบทนุ 
กำรศึกษำให้กับนักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ และร่วม 
สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียนในจังหวัดระยอง 
และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม 
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้รำยละเอียดของ 
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อมในปี 
ที่ผ่ำนมำได้เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 2556 ในหัวข้อ 
วีนิไทยกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

เพื่อส่งเสริมบทบำทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ  
ได้จัดให้มีช่องทำงกำรส่ือสำรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในกำรแจ้งข้อร้องเรียนในประเด็นท่ีมีควำมส�ำคัญที่ 
เกีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ โดยเริม่ด�ำเนนิกำร 
ในเดอืนพฤศจกิำยน 2552 ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีสำมำรถแจ้ง 
ข้อร้องเรียนได้ท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ 
ของบรษัิทฯ (www.vinythai.co.th/services/contactus/ 
auditcommittee)  คณะกรรมกำรตรวจสอบจะด�ำเนนิกำร 
ตรวจสอบข้อมูลและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
พจิำรณำเพือ่หำแนวทำงกำรแก้ไขได้ทนัเวลำ โดยบรษิทัฯ  
ให้ควำมส�ำคญัในกำรคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้ข้อรอ้งเรยีน  
พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบข้อมูลผ่ำน 

ช่องทำงส่ือสำรของตลำดหลักทรัพย์ฯ อีกด้วย ท้ังนี้  
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2552 บริษัทฯ ยังไม่ได้รับ 
ข้อร้องเรียนใดๆ 

นอกจำกนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกคำ้  
และชุมชน สำมำรถติดต่อบริษัทฯ เพื่อเสนอข้อคิดเห็น  
ข้อซักถำม หรือข้อเสนอแนะต่ำงๆ โดยข้อมูลในเว็บไซต์ 
ของบริษัทฯ ได้ระบุผู้รับผิดชอบและช่องทำงกำรสื่อสำร 
ไว้ครบถ้วน  

ด้วยบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี 
ประสทิธภิำพ บรษิทัฯ จงึให้ควำมส�ำคญัอย่ำงยิง่ในกำรใช้ 
พลงังำนและควบคุมกำรใช้ประโยชน์โดยกำรน�ำมำตรฐำน 
กำรปฏิบัติที่ดีและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับกำร 
ลดกำรใช้พลงังำนมำประยกุต์ใช้งำนอย่ำงต่อเนือ่ง รวมทัง้ 
ได้จัดท�ำนโยบำยอนรุกัษ์พลงังำน โดยได้สือ่สำรให้พนกังำน 
ได้ตระหนักและถือปฏิบัติตำมนโยบำยเพื่อสนับสนุน 
ให้บริษัทฯ สำมำรถประสบผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยใน 
กำรประหยัดพลังงำนอย่ำงสูงสุด อันจะน�ำไปสู่กำรใช้ 
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพให้ได้มำกที่สุด นโยบำย 
อนรุกัษ์พลงังำนได้เน้นถงึควำมส�ำคญัในกำรปรบัปรงุและ 
ปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องโดยกำรลดของเสียและ 
ลดกำรปล่อยของเสียสู่บรรยำกำศน�้ำและดิน สนับสนุน 
กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำนอย่ำงประหยัด  
รวมทั้งกำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดต่ำงๆ 
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ท่ีเก่ียวข้อง พนักงำนยังได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำร 
อนรุกัษ์พลงังำน รวมทัง้ควำมรูเ้ก่ียวกับคำร์บอนฟตุพริน้ท์   
(Carbon Footprint) นอกจำกนีบ้รษิทัฯ ได้จดัให้พนกังำน 
เข้ำอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ เช่น กำรจัดกำรของเสีย   
อบรมผูค้วบคมุระบบบ�ำบดัมลพษิน�ำ้ และอบรมด้ำนอำชวี- 
อนำมัย ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

จำกเจตจ�ำนงมุ่งม่ันของบรษิทัฯ ทีมี่ควำมรบัผิดชอบ 
ต่อสังคม ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กร 
ด�ำเนินกิจกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงมี 
มำตรฐำน โดยได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนควำมรบัผดิชอบ 
ของผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมต่อสงัคมจำกกรมโรงงำน 
อุตสำหกรรม (CSR-DIW) ในเดือนกันยำยน 2552 ทั้งนี้
แสดงให้เหน็ว่ำบรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิธรุกิจตำมหลกักำรควำม
รับผิดชอบของสังคมซึ่งสอดคล้องกับมำตรฐำนดังนี้

• หลักกำรควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
• หลักกำรควำมโปร่งใส
• หลักกำรปฏิบัติอยำ่งมีจริยธรรม
• หลกักำรยอมรบัถึงผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

 • หลักกำรเคำรพต่อหลักนิติธรรม
• หลักกำรเคำรพต่อแนวปฏิบัติสำกล
• หลักกำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน

ในหลักกำรดังกล่ำวได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติ 7 หัวข้อ  
ได้แก่ (1) กำรก�ำกับดูแลองค์กร (2) สิทธิมนุษยชน (3)  
กำรปฏบิตัด้ิำนแรงงำน (4) สิง่แวดล้อม (5) กำรด�ำเนนิงำน 
อยำ่งเป็นธรรม (6) ประเด็นผู้บริโภค (7) กำรมีส่วนร่วม 
และกำรพัฒนำชุมชน โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินธุรกิจ 
โดยมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องกับแนวปฏิบัต ิ
ดงักล่ำว นอกจำกนีห้ลกัจรรยำบรรณของบรษิทัฯ ในส่วน 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็น 
ถึงแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อ 
สร้ำงควำมมั่นใจต่อกำรเติบโตทำงธุรกิจอยำ่งยั่งยืนดังนี้

• บริษัทฯ จะเคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำยและ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

• บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรแข่งขันทำงธุรกิจอย่ำง 
ยุติธรรม เปิดเผย และตั้งอยู่บนหลักจริยธรรมภำยใต ้
ข้อก�ำหนดของกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ

• บริษัทฯ จะวำงตัวเป็นกลำง โดยไม่กระท�ำกำร 
ฝักใฝ่ในพรรคกำรเมืองหนึ่งพรรคกำรเมืองใด และ 
หลีกเลี่ยงกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมือง
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• บริษัทฯ จะแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
ตระหนักถึงกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวกับ 
กำรรกัษำสขุภำพอนำมยั ควำมปลอดภยั และสิง่แวดล้อม

ด้วยเจตนำรมณ์ท่ีมุ่งมั่นจะสร้ำงเสริมและแสดงให ้
เห็นถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำร 
ตำมมำตรฐำนสำกลว่ำด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
(ISO 26000 Social Responsibility) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 
นอกจำกนี้ ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับรำงวัล “CSRI 
Recognition 2013 Award” จำกสถำบนัธรุกจิเพือ่สงัคม 
(CSRI) ภำยใต้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน
ฐำนะบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
อย่ำงต่อเนื่อง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรเปิดเผย 

ข้อมูลและควำมโปร่งใสมำโดยตลอด จึงได้ก�ำหนดให้ 
กำรเปิดเผยข้อมลูแก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย และกำรด�ำเนนิงำน 
ด้วยควำมโปร่งใส มีคุณธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ 
เป็นส่วนหนึ่งในนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ 
บริษทัฯ เพือ่สร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสยี  บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรเปิดเผย 
ขอ้มลูทีค่รบถ้วน ทนัเวลำ และโปรง่ใส โดยได้มุง่มัน่ทีจ่ะ 
ด�ำเนินกำรอย่ำงดีท่ีสุด ท้ังน้ีบริษัทฯ ได้เปิดเผยกำร 
ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมแนวทำง 
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
ในรำยงำนประจ�ำปี และแบบ 56-1

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ตระหนักและมีควำม 
รับผิดชอบต่อควำมเชื่อถือได้และถูกต้องของข้อมูลทำง 
กำรเงนิ และได้จดัให้มกีำรด�ำรงรกัษำไว้ซึง่ระบบควบคมุ 
ภำยในท่ีมปีระสทิธผิล เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำกำรบนัทกึข้อมูล 
ทำงบญัชมีคีวำมถกูต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอทีจ่ะด�ำรง 
รกัษำไว้ซึง่ทรพัย์สนิ เพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุ 
ท่ัวไปท่ีจะได้รบัทรำบข้อมลูทีแ่สดงฐำนะทำงกำรเงนิและ 
ผลกำรด�ำเนินงำนที่ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล  
บรษิทัฯ ได้จดัท�ำ “รำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน” ทั้งภำษำไทยและภำษำ 
องักฤษ ดงัแสดงไว้เป็นหวัข้อต่ำงหำกในรำยงำนประจ�ำปี 
แล้ว คณะกรรมกำรบริษัทฯ มั่นใจว่ำบริษัทฯ ได้เปิดเผย 
ข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลำ 
ตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนกัดว่ีำข้อมลูของบรษิทัฯ   
ทั้งที่เกี่ยวกับกำรเงินและท่ีไม่ใช่กำรเงิน ล้วนมีผลต่อ 

กระบวนกำรตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
ของบรษิทัฯ จงึได้ก�ำชบัให้ฝ่ำยจดักำรปฏบิตัติำมข้อก�ำหนด 
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องกำรเปิดเผยสำรสนเทศ 
ของบริษัทจดทะเบียนอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อ 
ควำมเป็นจริง เชื่อถือได้ สม�่ำเสมอ และทันเวลำ ซึ่งฝำ่ย 
จัดกำรของบริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญและยึดถือปฏิบัต ิ
มำโดยตลอด  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�ำข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่ 
เก่ียวกับกำรเงินและที่ไม่ใช่กำรเงินทั้งภำษำไทยและ 
ภำษำอังกฤษ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและ 
ส่งเสริมกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในกำรรับสำรสนเทศโดย 
เท่ำเทียมกันและเป็นธรรม นอกจำกกำรเผยแพร่ข้อมูล 
ตำมข้อก�ำหนดและผ่ำนทำงช่องทำงของตลำดหลกัทรพัย์ฯ  
บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำว ข่ำวสำรของ 
บริษัทฯ รวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ คำ่นิยม ข้อบังคับของ 
บริษัทฯ นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ข้อมูลเกี่ยวกับ 
คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชดุย่อย ข่ำวเผยแพร่ต่อ 
นักลงทุน และกิจกรรมที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ผำ่นเว็บไซต์ 
ของบริษัทฯ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและให้ 
เข้ำถงึผูถ้อืหุน้โดยเท่ำเทยีมกนั นอกจำกนี ้เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ 
ได้ทรำบข้อมูลกำรถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันก่อนกำรประชุม 
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูล 
โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกที่เป็นปัจจุบัน 
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกเดือน 

หำกเกิดรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์ บริษัทฯ ค�ำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวม 
เป็นส�ำคัญและได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำน  
ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูล 
และกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที ่
เกี่ยวโยงกันอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลต่อ 
ตลำดหลักทรัพย์ฯ อย่ำงครบถ้วนและโปร่งใส ท้ังนี้  
บริษัทฯ ได้เปิดเผยรำยละเอียด มูลคำ่รำยกำร คู่สัญญำ  
เหตุผล ควำมจ�ำเป็น ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีและแบบ  
56-1 แล้ว   

ในส่วนของงำนด้ำนผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ  
ได้มอบหมำยให้รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยกำรเงินและ 
บัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในกำรท�ำหน้ำที่ติดต่อสื่อสำรกับ 
ผู้ลงทุนสถำบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเครำะห์และภำครัฐ 
ทีเ่กีย่วข้อง โดยในปี 2556 บรษิทัฯ ได้พบปะและให้ข้อมลู 
ต่อนักลงทุนและนักวิเครำะห์ทั้งหมด 10 ครั้ง ดังนี้
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ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสำมำรถติดตำมข้อมูลต่ำงๆ  
ของบริษัทฯ ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อขอทรำบ 
ข้อมูลของบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมำยเลข 0-2229-9100  
โทรสำรหมำยเลข 0-2240-1375 หรือสอบถำมข้อมูลทำง 
อีเมล Sirovetnukul.Jamjuree@solvay.com หรือ 
ทำงไปรษณีย์ที่บริษัท วีนิไทย จ�ำกัด (มหำชน) ชั้น 14  
อำคำรกรีนทำวเวอร์ เลขที่ 3656/41 ถนนพระรำมที่ 4  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 ตำมข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทฯ  

ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 10 คน โดยกรรมกำร 
ไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมถีิน่ 
ที่อยู่ในรำชอำณำจักร คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบ 
ด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติหลำกหลำย ทั้งในด้ำนทักษะ  
ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถ เพือ่เสรมิสร้ำงประโยชน์ 
สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น นอกจำกนี้ในประมวล 
หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ ยังได้ก�ำหนด 
ให้กรรมกำรบริษัทฯ เป็นกรรมกำรบริษัทได้ไม่เกิน  
5 บริษัท โดยกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรดังกล่ำว 
ต้องแจ้งให้กรรมกำรรับทรำบและเห็นชอบ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มนีโยบำยให้ประธำนกรรมกำร 
บริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จัดกำร  
เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในด้ำนควำมรับผิดชอบระหว่ำง 
กำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกับกำรบริหำรงำน 
ประจ�ำ แม้ว่ำทัง้ประธำนกรรมกำรบรษิทัฯ และกรรมกำร 
ผู้จัดกำรเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่จำกบริษัท Solvay  
Vinyls Holding AG โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ  
ยงัประกอบด้วยกรรมกำรตวัแทนของผูถ้อืหุน้ใหญ่อกีรำย  
คือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน)     
และกรรมกำรที่เป็นอิสระอีก 5 ท่ำน ซึ่งจะท�ำให้เกิดกำร 
คำนอ�ำนำจและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำน ถึงแม้ว่ำ 
ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นกรรมกำรอิสระ แต่ได้ปฏิบัติ 
หน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ  
ภำยใต้นโยบำยบริษัทฯ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด 
ของบริษัทฯ 

ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรผู้จัดกำร 

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่ำงกัน ประธำนกรรมกำร 
เป็นผู้ควบคุมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ม ี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนและผลักดัน 
ให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุม ซักถำม  
และเสนอควำมคิดเห็นต่ำงๆ ซึ่งน�ำไปสู่กำรตัดสินใจ 
ในนโยบำยต่ำงๆ ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งช่วยเหลือ 
แนะน�ำ และสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร    
กรรมกำรผูจ้ดักำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ 
ได้รับมอบอ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้บริหำร  
จดักำร และดแูลกิจกำรของบรษิทัฯ อย่ำงมีประสทิธภิำพ  
และเป็นไปตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ เหน็ชอบ   
กรรมกำรผู้จัดกำรรับผิดชอบผลกำรด�ำเนินงำนโดยรวม 
ของบริษัทฯ ควบคุมคำ่ใช้จ่ำยและงบลงทุนตำมขอบเขต 
ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ อนมุตั ิรวมทัง้ด�ำเนนิกำรนโยบำย 
ด้ำนบุคคลเพื่อสร้ำงเสริมแรงจูงใจต่อพนักงำน และ 
ผลประกอบกำรของบริษัทฯ กรรมกำรผู้จัดกำรมีหน้ำที ่
ด�ำรงไว้ซ่ึงกำรส่ือสำรทีมี่ประสทิธภิำพต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  
และได้มอบอ�ำนำจให้ฝ่ำยจัดกำรบริหำรงำนตำมอ�ำนำจ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบโดยสอดคล้องกับกลยุทธ์และ 
ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมทั้งก�ำกับดูแลกำร 
ด�ำเนนิงำนตำมนโยบำยและแผนงำนต่ำงๆ ให้สอดคล้อง 
กับกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทฯ มีผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีที่สุด

นอกจำกนีบ้รษิทัฯ ยงัได้จดัให้มกีำรแบ่งแยกบทบำท 
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของคณะ 
กรรมกำรบริษัทฯ และฝ่ำยจัดกำรออกจำกกันอย่ำง 
ชัดเจน  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยที่ส�ำคัญ 
และก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำย 
ที่ก�ำหนดไว้ ขณะที่ฝ่ำยจัดกำรมีหน้ำที่บริหำรงำนด้ำน 
ต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก�ำหนด และตำมอ�ำนำจ 
หน้ำทีร่บัผดิชอบทีก่�ำหนดไว้อย่ำงชดัเจน คณะกรรมกำร 
มีหนำ้ที่ก�ำกับอยำ่งมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งติดตำมกำร 
ด�ำเนินกำร แนะน�ำ และสนับสนุนกำรด�ำเนินธุรกิจของ 
ฝ่ำยจัดกำรผ่ำนทำงกรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนธุรกิจของ 
บริษัทฯ อยำ่งสม�่ำเสมอ โดยไม่ได้กำ้วก่ำยในงำนประจ�ำ 
ที่ฝำ่ยจัดกำรมีหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล  

เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และหลักกำร 

รูปแบบการเข้าพบ จำานวนครั้ง จำานวนบริษัท

กำรเข้ำสัมภำษณ์ตัวต่อตัว 4 6

กำรจัดพบนักวิเครำะห์
หลักทรัพย์กลุ่มย่อย

4 6
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ก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีคณะกรรมกำรบรษิทัฯ มมีตแิต่งตัง้ 
นำยสมพจน์ ชรีนรวนชิย์ ต�ำแหน่งรองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ฝ่ำยประสำนงำนธุรกิจและกำรสื่อสำร ท�ำหน้ำท่ีเป็น 
เลขำนุกำรบริษัท เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่จัดท�ำและ 
เก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุม 
คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 
รำยงำนประจ�ำปีบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ
รำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เกบ็รกัษำรำยงำนกำร
มีส่วนได้ส่วนเสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร

บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะ
กรรมการ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงประสิทธิภำพ 
ของกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริษัทฯ และ 
มีควำมมุ ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
อย่ำงเต็มที่ กรรมกำรทุกท่ำนปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงทุ่มเท  
เต็มควำมสำมำรถ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง 
รอบคอบ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อปกป้องผลประโยชน์ 
ของบริษัทฯ คณะกรรมกำรมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีส่วนในกำร 
ก�ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ  
รวมทั้งก�ำกับดูแลให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำม 
เป้ำหมำยและแนวทำงที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
ผู ้ถือหุ ้นภำยใต้กรอบข้อก�ำหนดของกฎหมำยและ 
จริยธรรมทำงธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย คณะกรรมกำรบริษัทฯ  
ได้จัดให้มีนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ  
เป็นลำยลักษณ์อักษร และให้ควำมเห็นชอบนโยบำย 
ดงักล่ำวตัง้แต่ปี 2547 พร้อมทัง้ส่งเสรมิให้คณะกรรมกำร  
ผู้บริหำร และพนักงำนปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแล 
กิจกำรที่ดี ทั้งนี้ในเดือนพฤษภำคม 2555 คณะกรรมกำร 

บรษิทัฯ ได้อนมุตัใิห้ส่งเสรมินโยบำยดงักล่ำวนี ้โดยจดัท�ำ 
เป็นประมวลหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำานาจและหน้าท่ี
โดยสรุปดังต่อไปนี้

1. ให้ควำมเห็นชอบวิสัยทัศน์ ภำรกิจ และกลยุทธ์  
รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดเป้ำหมำย แผนธุรกิจ   
งบประมำณของบริษัทฯ 

2. จัดกำรบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  
ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์ 
สุจริต โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ

3. จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบ 
ภำยใน และมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 

4.  จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมใหญ่ 
สำมญัประจ�ำปี ภำยในไม่เกนิ 4 เดอืน นบัแต่วนัปิดบญัชี 
สิ้นปีของบริษัทฯ และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุม 
วิสำมัญเมื่อมีควำมจ�ำเป็น

5.  จัดให้มีกำรท�ำงบดุลและบัญชีก�ำไรขำดทุน ณ  
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ถือหุน้ในกำรประชมุสำมัญประจ�ำปี เพือ่พจิำรณำอนมัุติ 
งบดุลและบัญชีก�ำไรขำดทุน และคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
จัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนน�ำเสนอต่อ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6.  จัดให้มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิและข้อมลูทัว่ไป 
ท่ีส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง และเพียงพอ  
และยืนยันกำรตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รำยงำน

7.  พิจำรณำก�ำหนดและแยกบทบำทหน้ำที่และ 
ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะ 
กรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำด้ำนธุรกิจ 
คณะกรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน
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8.  ควบคุม ดูแลให้ฝ่ำยบริหำรมีกำรปฏิบัติต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยอย่ำงมีจริยธรรมและมีควำม 
เทำ่เทียมกัน

9.  ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนธุรกิจ  
และคณะกรรมกำรตรวจสอบมกีำรตดิตำมกำรด�ำเนนิกำร 
ในเรื่องกำรบริหำรและเรื่องกำรควบคุมภำยในอย่ำง 
สม�่ำเสมอ

10. ทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็น 
ประจ�ำ

11. แต่งตัง้เลขำนกุำรบรษิทั เพือ่ช่วยด�ำเนนิกจิกรรม 
ต่ำงๆ  ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เช่น กำรจัดประชุม 
กรรมกำรและประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำแก ่
กรรมกำรและบริษัทในกำรปฏิบัติตนและด�ำเนินกิจกำร 
ให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้จัดท�ำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณ 
ของฝำ่ยจัดกำรและพนักงำน โดยครอบคลุมในเรื่องกำร 
ดแูลผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่ำงๆ กำรดแูลทรพัย์สนิ กำรดแูล 
กำรใช้ข้อมลูภำยในและกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ  
รวมทั้งกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อ 
ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจของ 
บริษัทฯ ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม โดย 
บรษัิทฯ ได้ปรับปรงุแก้ไขข้อพงึปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยำบรรณ 
เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่เปลี่ยนไป  
ซึ่งฝ่ำยจัดกำรและพนักงำนได้ลงนำมรับทรำบและตกลง 
ท่ีจะถอืปฏบิตั ิอกีทัง้ได้ก�ำหนดให้ฝ่ำยจดักำรต้องลงนำม 
รับทรำบหลักจรรยำบรรณของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกป ี

เพื่อทบทวนและเข ้ำใจถึงมำตรฐำนกำรปฏิบัติให  ้
สอดคล้องกับแนวทำงที่ก�ำหนดไว้ ในปี 2555 บริษัทฯ  
ได้จดัอบรมเพือ่ทบทวนข้อปฏิบตัติำมจรรยำบรรณบรษิทัฯ  
ให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับอย่ำงทั่วถึง ทั้งนี ้
ส่งผลให้พนักงำนตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรปฏิบัติ 
ตำมจรรยำบรรณดังกลำ่ว บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรติดตำม 
ให้พนักงำนถอืปฏิบัติตำมแนวทำงดงักล่ำวอย่ำงตอ่เนือ่ง  
รวมถึงก�ำหนดบทลงโทษทำงวินัยไว้ด้วยในกรณีที่มีกำร 
ฝ่ำฝืน นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ยงัก�ำหนดหลกัปฏบิตัเิกีย่วกบั 
กฎเกณฑ์ว่ำด้วยกำรแข่งขันที่ดี (Competition Rules)  
เพื่อให้ผู้บริหำรและพนักงำนที่เกี่ยวข้องในกำรด�ำเนิน 
กิจกรรมทำงธุรกิจกับลูกค้ำ คู่ค้ำ และคู่แข่งทำงธุรกิจ 
ได้ตระหนักและปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงถูกต้องตำมกฎเกณฑ ์
ที่ก�ำหนดไว้  

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะ 
กรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบสำาหรับรายการ 
ทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ได้รบัทราบถงึรายการดงักล่าว เพือ่ให้มกีารปฏบิตัิ 
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและ 
เงื่อนไขเสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s  
Length Basis) คณะกรรมการได้กำากับดูแลให้มีการ 
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เก่ียวกับ 
ข้ันตอนการดำาเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของ 
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
พิจารณารายการเก่ียวโยงกันที่สำาคัญเพื่อความโปร่งใส 
และประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ หรือ 
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ผู ้บริหารท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในรายการที่อาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองด 
ออกเสยีงในวาระนัน้ๆ เพือ่ให้การตดัสนิใจของกรรมการ 
บริษัทฯ เป็นไปอย่างยุติธรรม  

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำร 
ท่ีปรึกษำด้ำนธุรกิจ และผู้บริหำรระดับสูงจัดให้มีระบบ 
กำรควบคมุภำยในทีด่แีละควบคมุดแูลกำรปฏบิตัติำมระบบ 
ดงักล่ำว โดยคณะกรรมกำรทีป่รกึษำด้ำนธรุกจิและผูบ้รหิำร 
ระดบัสงูจะเป็นผูร้ำยงำนข้อมลูกำรประเมนิระบบควบคมุ 
ภำยในต่อผู ้สอบบัญชีและคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ยังได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบท�ำหน้ำทีส่อบทำนให้บรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคมุ 
ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในทีม่คีวำมเหมำะสมและมี 
ประสทิธผิล ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้ให้ควำมส�ำคญัต่อระบบควบคุม 
ภำยในทัง้ในระดบับรหิำรและระดบัปฏบิตังิำน เพือ่ควำมมี 
ประสทิธภิำพจงึได้ก�ำหนดภำระหน้ำที ่อ�ำนำจกำรด�ำเนนิ 
กำรของฝ่ำยจดักำร และผูป้ฏบิตังิำนในแต่ละระดบัไว้เป็น 
ลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำม 
รับผิดชอบออกจำกกันโดยเด็ดขำดระหว่ำงกำรอนุมัติ  
กำรบันทึกรำยกำรทำงบัญชีและกำรดูแลทรัพย์สิน เพื่อ 
เป็นกำรตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ มีกำรควบคุมดูแล 
กำรใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีกำร 
แบ่งแยกหน้ำท่ีผู ้ปฏิบัติงำน ผู ้ติดตำมควบคุมและ 
ประเมินผลออกจำกกัน เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและ 

กำรตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนีย้ังมี 
กำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวกับระบบกำรเงิน โดยบริษัทฯ  
ได้จดัให้มรีะบบรำยงำนทำงกำรเงนิเสนอผูบ้รหิำรสำยงำน 
ที่รับผิดชอบอยำ่งสม�่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในเพื่อให ้
มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนหลักและกิจกรรมทำงกำรเงิน 
ส�ำคัญของบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก�ำหนด 
ไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงตรวจสอบกำรปฏิบัต ิ
ตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ   
(Compliance Control) ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท�ำหน้ำที่ 
ตดิตำมผลกำรควบคมุภำยในเป็นระยะๆ  อย่ำงสม�ำ่เสมอ 
ตำมแผนท่ีก�ำหนดไว้ เพื่อปรับปรุงให้มำตรกำรควบคุม 
ต่ำงๆ มคีวำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ สิง่แวดล้อมต่ำงๆ  
และควำมเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป โดยรำยงำนผลกำร 
ตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะ 
กรรมกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ และผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วข้อง  
จำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน ไม่พบประเด็น 
ควำมผดิพลำดทีส่�ำคญั บรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคมุภำยใน 
และมีประสิทธิภำพรัดกุมเพียงพอ และได้มีกำรดูแล 
ป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู ้บริหำรและพนักงำนน�ำไปใช้ 
โดยมิชอบ นอกจำกนี้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในยังได้ติดตำม 
กำรปฏิบัติกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เพื่อให้เป็น 
ไปตำมหลักกำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ขีองตลำดหลักทรพัย์ฯ  
และเสนอแนะแนวทำงในกำรพฒันำกำรก�ำกับดแูลกิจกำร 



91Vinythai Annual Report 2013

เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝำ่ย
เนื่องจำกกำรท่ีบริษัทฯ เป็นบริษัทในเครือโซลเวย์   

ดังนั้น บริษัท โซลเวย์ จ�ำกัด จึงได้จัดคณะผู้ตรวจสอบ 
มำด�ำเนนิกำรตรวจสอบภำยในทีบ่รษิทัฯ เป็นประจ�ำอย่ำง 
น้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งได้สอบทำนควำมถูกต้องและ 
ประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้งนี้ เพื่อ 
ให้มั่นใจได้ว่ำกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ สอดคล้องกับ 
นโยบำยและมำตรฐำนของเครือโซลเวย์ ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำ  
คณะผู้ตรวจสอบเห็นว่ำบริษัทฯ มีกำรควบคุมภำยใน 
ที่เพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสำระส�ำคัญ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับ 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็นอยำ่งมำก ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจ 
ว่ำบรษิทัฯ ได้มมีำตรกำรในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง 
อย่ำงเหมำะสมและเป็นระบบ ตลอดจนด�ำเนินกำร 
ก�ำกับดูแลกำรจัดกำรควำมเส่ียงให้ด�ำเนินกำรอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยท่ีก�ำหนด ในเดือน 
กุมภำพันธ์ 2550 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำร 
และจดักำรควำมเสีย่ง และจดัท�ำระบบบรหิำรควำมเสีย่ง 
ซึ่งด�ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรท่ีปรึกษำทำงธุรกิจ 
และจัดกำรควำมเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรระดับสูง 
จำกหลำกหลำยหน่วยงำน โดยคณะท�ำงำนดังกล่ำว 
มีหน้ำท่ีในกำรบริหำรและจัดกำรกับควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่ 
อำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจและเป้ำหมำยของ 
บรษัิทฯ รวมถงึได้ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของควำมเสีย่ง  

และด�ำเนนิกำรปรบัปรงุขัน้ตอนในกำรด�ำเนนิงำน รวมทัง้ 
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม นโยบำยกำรบริหำร 
และจัดกำรควำมเสี่ยงก�ำหนดให้พนักงำนต้องพิจำรณำ 
ควำมเสีย่งในทกุกระบวนกำรของกำรจดักำร เช่น ในกำร 
วำงแผนธรุกจิ กำรวเิครำะห์กำรลงทนุ กำรจดักำรโครงกำร  
และกำรปฏิบัติงำน กำรเพิกเฉยหรือกำรไม่ตัดสินใจ 
ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็นสิ่งที่ไม่สำมำรถยอมรับได้  
ผู้บริหำรและพนักงำนต้องร่วมด�ำเนินกำรบริหำรและ 
จดักำรควำมเสีย่ง ทบทวนแผนด�ำเนนิกำรภำยในระยะเวลำ 
ทีเ่หมำะสม เพือ่ให้มัน่ใจว่ำได้ด�ำเนนิกำรด้วยควำมถกูต้อง 
พร้อมทั้งส่งมอบรำยงำนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร 
ทีป่รกึษำด้ำนธรุกิจและจดักำรควำมเสีย่ง ทัง้นีค้วำมเสีย่ง
ที่มีผลต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ได้ระบุไว้ในหัวข้อ
ต่ำงหำกของรำยงำนประจ�ำปีและแบบ 56-1   

การประเมินผลงานคณะกรรมการ
ในปีที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ 

หน้ำที่อย่ำงครบถ้วนตำมบทบำท หน้ำที่ และควำม 
รับผิดชอบ โดยยึดหลักควำมโปร่งใส และปฏิบัติตำม 
แนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ด ี
ส�ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best  
Practice) ที่เป็นไปตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์ 
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และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ท้ังนี้  
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัในกำร 
พจิำรณำผลงำนกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรและกำร 
ปรับปรุงประสิทธิผลในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีให้ดียิ่งขึ้นอย่ำง 
ต่อเนื่อง ดังนั้นคณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้มี 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
ท้ังคณะ โดยกำรประเมนิดงักล่ำวเป็นกำรประเมนิผลรำยปี  
ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
ในปีทีผ่่ำนมำอยูใ่นระดบัทีน่่ำพงึพอใจ กรรมกำรอทุศิเวลำ 
ท�ำหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรได้ร่วมกัน 
พิจำรณำผลกำรประเมินที่ได้น�ำเสนอเพื่อหำแนวทำงใน 
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ดียิ่งขึ้น

การพฒันากรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
บรษิทัฯ ส่งเสรมิให้มกีำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู ้

แก่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ฝ่ำยบรหิำร และพนกังำนทกุคน 
เพื่อให้มีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน  
กรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมสนใจและผ่ำนกำรอบรม 
หลักสูตรท่ีจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร 
บริษัทไทย (IOD) แม้ว่ำกรรมกำรบำงท่ำนที่มิได้ม ี
ถิ่นพ�ำนักในประเทศไทยอำจไม่สะดวกในกำรเข้ำร่วม
อบรมหลักสูตรท่ีจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย แต่กรรมกำรเหล่ำนั้นจะได้รับทรำบข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องจำกฝ่ำยจัดกำรอยำ่งสม�่ำเสมอ

ส�ำหรบักรรมกำรทีเ่ข้ำใหม่ บรษิทัฯ ได้จดัปฐมนเิทศ   
น�ำเสนอเอกสำรและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัต ิ
หน้ำที ่รวมทัง้ได้จดัให้เยีย่มชมโรงงำน เพือ่เพิม่ควำมเข้ำใจ 
ในลกัษณะธรุกิจและแนวทำงกำรด�ำเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ  
พร้อมทัง้ได้จัดให้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรและ 
หลกัสตูรอืน่ทีเ่ก่ียวข้องเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตั ิ
หน้ำที่

บริษัทฯ น�ำระบบกำรพัฒนำกำรวำงแผนควำม 
ก้ำวหน้ำในอำชพีมำใช้ เพือ่พฒันำศกัยภำพของพนกังำน  
และเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถไว ้
รองรบัควำมเจรญิเตบิโตขององค์กรในอนำคต บรษิทัฯ ได้ 
ด�ำเนนิกำรจดัท�ำแผนให้กบัพนกังำนในระดบัจดักำร และ 
ได้จัดกำรฝึกอบรมและพัฒนำเฉพำะบุคคลให้สอดคล้อง 
กบัควำมก้ำวหน้ำต่อไป โดยเน้นกำรฝึกอบรมด้ำนเทคนคิ  
และอื่นๆ เพื่อสร้ำงเสริมกำรเรียนรู้ อีกทั้งกำรถ่ำยทอด 
เทคโนโลยีและควำมรู้ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร  

เพ่ือช่วยในกำรบริหำรและก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ  
ดังนี้

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งท่ี 3/2013  

เม่ือวันที่ 29 สิงหำคม 2556 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง  
“คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ” เพื่อท�ำหน้ำท่ีแทน 
คณะกรรมการบรหิาร และขยำยขอบเขตควำมรบัผดิชอบ 
ครอบคลุมถึงกำรดูแลเก่ียวกับกำรบริหำรควำมเส่ียงของ 
บริษัท โดยมีรำยนำมสมำชิกดังต่อไปนี้    

1.  นำงพันธ์ทิพ อึ๊งผำสุข   
   ประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนธุรกิจ

2.  นำยวินเซ็นโซ่ โมรีซ ี   
   กรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนธุรกิจ

3.  นำยบรูโน ฟำน เดอร์ วีเลน    
   กรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนธุรกิจ

4.  นำงวัลลภำ อัสสกุล*    
   กรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนธุรกิจ

*ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ 
 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

โดยมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี และมีผลตั้งแต่ 
วันที่ 29 สิงหำคม 2556 เป็นต้นไป



93Vinythai Annual Report 2013

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจมีอำานาจ
หน้าที่ดังนี้

การให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจ
• เพือ่ดแูลกำรด�ำเนนิธรุกจิให้มปีระสทิธภิำพ บรรลุ 

วัตถุประสงค์ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนด
• กลั่นกรองข้อเสนอท่ีจะให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

พิจำรณำ
• วำงแผนและกลั่นกรองงบประมำณรำยจ่ำยกำร 

ลงทุนท้ังระยะสั้นและระยะยำว รวมท้ังพัฒนำแผนกำร 
ด�ำเนนิงำนของบรษิทั เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้ำหมำย 
ที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก�ำหนด

• ประเมินและให้ค�ำแนะน�ำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
ท่ีก�ำหนดไว้ และระบคุวำมเสีย่งของธรุกจิทีจ่ะมผีลกระทบ 
ต่อมูลค่ำของบริษัท

• ให้ค�ำปรึกษำกับผู ้บริหำรทำงกำรเงินเพื่อลด 
ผลกระทบทำงกำรเงนิ และเพือ่รกัษำฐำนะกำรเงนิให้มัน่คง 
 • เสนอแนะแผนกำรประชำสัมพันธ์เชิงธุรกิจ เพื่อ 
ให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืน

• พิจำรณำโครงสร้ำงเงินเดือนและผลประโยชน ์
ตอบแทนอื่นๆ ของบริษัท

• ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
มอบหมำย

ด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยง
• ก�ำหนดนโยบำยและเสนอแนะแนวทำงให้กำร 

บริหำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจของ 
บริษัทอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ

• ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมกรอบ 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

• ก�ำหนดแผนจัดกำรควำมเสี่ยงและกระบวนกำร 
บริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

• ด�ำเนนิกำรตรวจสอบควำมรบัผิดชอบของผู้บรหิำร 
และสอบทำนนโยบำยควำมเสี่ยงของบริษัทเพื่อไม่ให้เกิด 
ควำมเสี่ยงเกินก�ำหนด

• สอบทำนข้อเสนอที่ผู้ตรวจสอบภำยในหรือคณะ 
กรรมกำรตรวจสอบ จะมีผลกระทบต่อกำรบริหำรควำม
เสี่ยง

• สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ตระหนักถึงกำร 
บริหำรควำมเสี่ยง

• ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ 
กรรมกำรบริษัท  

 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธำนคณะ 

กรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนธุรกิจซึ่งจะต้องไม่ใช่คนเดียว 
กับกรรมกำรผู้จัดกำร และได้ก�ำหนดให้คณะกรรมกำร 
ที่ปรึกษำด้ำนธุรกิจจะต้องประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อย 
กว่ำ 3 คน ซึ่งอยำ่งน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมกำรบริษัท  
ทั้งนี้ กรรมกำรทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนบริหำรจัดกำร โดยฝ่ำยบริหำรที่มีคุณสมบัติ 
ตำมเกณฑ์สำมำรถเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรได้ ทั้งนี้บริษัทฯ  
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ได้เปิดเผยกฎบตัรคณะกรรมกำรทีป่รกึษำด้ำนธรุกิจไว้บน 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2011 เมื่อ 

วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2554 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง “คณะ 
กรรมการตรวจสอบ” ซึ่งมีคุณสมบัติตำมท่ีกฎหมำย 
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ก�ำหนด มจี�ำนวนอย่ำงน้อย  
3 คน และอย่ำงน้อย 1 คน ต้องมีควำมรู้ด้ำนบัญชีและ 
กำรเงิน  

ณ เดือนธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 3 ท่ำน ดงัมรีำยชือ่ต่อไปนี้

1.  นำยพิภพ พฤกษมำศน์               
   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2.  นำยพจน์ วิเทตยนตรกิจ           
   กรรมกำรตรวจสอบ 

3.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดนุชำ คุณพนิชกิจ    
   กรรมกำรตรวจสอบ 

ดร.ศุภชำติ ชัยรัตนะถำวร ซึ่งเป็นผู้จัดกำรฝ่ำย 
ตรวจสอบภำยในของบริษัท ท�ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมีประสบกำรณ์ที่เหมำะสมในกำร 
ท�ำหน้ำทีเ่ป็นกรรมกำรตรวจสอบ นายพจน์ วเิทตยนตรกจิ 
เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ ์
ในการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิของบรษิทัฯ  

กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบก�ำหนดให้คณะ 
กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี   
ทั้งนี้กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นต�ำแหน่งตำมวำระอำจ 
ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ อีกได้ เมื่อ 
มีกรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต�ำแหน่ง หรือมีเหตุใดที ่
กรรมกำรตรวจสอบไม่สำมำรถอยู่ได้จนครบวำระ คณะ 
กรรมกำรต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น 
กรรมกำรตรวจสอบ  บคุคลทีเ่ข้ำมำเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 
แทนอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของ 
กรรมกำรตรวจสอบท่ีตนแทน นอกจำกนี้ กฎบัตรคณะ 
กรรมกำรตรวจสอบได้ก�ำหนดองค์ประกอบ ขอบเขต 
หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และข้อก�ำหนดในกำรประชุม  
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ 
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กรรมการตรวจสอบมีอำานาจหน้าที่ดังนี้
• สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

อย่ำงถูกต้อง และเปิดเผยอยำ่งเพียงพอ
• สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน  

(Internal Control และ Management Control) และ 
กำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ท่ีเหมำะสม 
และมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของ 
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำมเห็นชอบ 
ในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลกิจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำน 
ตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบ 
เกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน  สอบทำนให้บรษิทัปฏบิตัิ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

• สอบทำนให้บริษัทมีระบบบริหำรควำมเสี่ยงและ 
มำตรกำรในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอยำ่งเหมำะสม

• สอบทำนกระบวนกำรภำยในเกีย่วกบักำรรบัแจ้ง 
เบำะแสและกำรรับข้อร้องเรียน

• พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี 
ควำมเป็นอสิระเพือ่ท�ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  
และเสนอค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ�ำปี รวมทัง้เข้ำร่วม 
ประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจัดกำรเข้ำร่วมประชมุ 
ด้วยอยำ่งน้อยปีละ 1 ครั้ง พิจำรณำกำรเปิดเผยรำยกำร 
ท่ีเกี่ยวโยงกันที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้ 
เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ 
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและ 
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

• จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ 
เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ โดยแสดง 
รำยกำรตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด  
และลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

• ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย  
ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

• ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง

• จัดท�ำแบบประเมินตนเองอยำ่งน้อยปีละ 1 ครั้ง
• ปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำก 

พบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท�ำซึ่งอำจมี 
ผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร 
ด�ำเนินงำนของบริษัท ได้แก่

- รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- กำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่อง 

  ที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
- กำรฝ่ำฝืนกฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด 

  หลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือ  
  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องรำยงำนต่อคณะ 
กรรมกำรบริษัทเพื่อด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยใน 
เวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร หำกคณะ 
กรรมกำรบริษัทฯ หรือผู้บริหำรไม่ด�ำเนินกำรให้มีกำร 
ปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่สมควร กรรมกำรตรวจสอบ 
รำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท�ำ 
ดงักล่ำวต่อส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และ 
ตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชมุอย่ำงสม�ำ่เสมอ  
ในปี 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุม 
ร่วมกันทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยจัดกำรประชุมรำยไตรมำส 
จ�ำนวน 4 ครั้ง และได้จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี 
โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย 1 ครัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้ประเมินผลกำรปฏิบตังิำนประจ�ำปีเพือ่พจิำรณำผลงำน 
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและปัญหำเพือ่กำรปรบัปรงุ 
ต่อไป โดยผลกำรประเมนิปี 2556 แสดงว่ำคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบยังคงปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้เสนอรำยงำน 
สรุปรอบหกเดือนและรำยงำนประจ�ำปีต่อคณะกรรมกำร 
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บรษิทัฯ อย่ำงสม�ำ่เสมอ ทัง้นีก้จิกรรมและผลกำรด�ำเนนิ 
งำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2556 ได้เปิดเผย 
ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีและแบบ 56-1

3. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทน

ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2013 เม่ือ 
วันที่ 29 สิงหำคม 2556 มีมติอนุมัติให้ขยำยขอบเขต 
ควำมรบัผดิชอบของ “คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน” โดยให้มีหน้ำท่ีครอบคลุมถึงกำรดูแล 
เกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนต่ำงๆ ของผู้บริหำร 
ระดับสูงของบริษัทตั้งแต่ระดับรองกรรมกำรผู้จัดกำร 
ขึ้นไป โดยมีรำยนำมสมำชิก ณ เดือนธันวำคม 2556 
ดังต่อไปนี้

1.  นำยชำร์ค แวน ริกเคอเวอร์แซล  
   ประธำนกรรมกำรสรรหำและ

  ก�ำหนดค่ำตอบแทน
2.  นำยบวร วงศ์สินอุดม   

   กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน  
3.  นำยพิภพ พฤกษมำศน์   

   กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทนมีอำานาจหน้าที่ดังนี้

• คัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับกำรเสนอรำยชื่อ 
เป็นกรรมกำรรำยใหม่ หรอืสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร  
หรือกรรมกำรผู้จัดกำร โดยให้มีกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์  
หรือวิธีกำรสรรหำและคัดเลือกอย่ำงมีหลักเกณฑ์และ 
ควำมโปร่งใส เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ   
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

• พิจำรณำแนวทำง/ก�ำหนดค่ำตอบแทน ให้แก่ 
กรรมกำรและประธำนเจ ้ำหน้ำที่บริหำร โดยให้มี 
กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 
ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ 
พิจำรณำอนุมัติ

• พิจำรณำและให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรพัฒนำ 
ศักยภำพในด้ำนต่ำงๆ ของผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ระดับ 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรขึ้นไป

• ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
มอบหมำย

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมกำร 
สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะต้องมีกรรมกำรอิสระ 
อย่ำงน้อย 1 คน คณะกรรมกำรชดุดงักล่ำวมวีำระในกำร 
ด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี และอำจได้รับกำรแต่งตั้ง 
ต่อไปได้อกีวำระหนึง่ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ เหน็ว่ำ 
เหมำะสม ในกรณีที่กรรมกำรพ้นสภำพจำกกำรเป็น 
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ให้คณะกรรมกำร 
บริษัทฯ พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอื่นทดแทนกรรมกำร 
ซ่ึงพ้นสภำพดงักล่ำว โดยมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งได้เพยีง 
วำระท่ียังคงเหลืออยู่ของกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนซึ่งตนได้แทนนั้น ทั้งนี้ องค์ประกอบและ 
คุณสมบัติ ขอบเขต หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ รวมทั้ง 
วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งได้ระบุไว้ในประมวลหลักกำร 
ก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้เปิดเผย   
กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ สำมำรถเขำ้ถึงข้อมูลได้ 
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4. คณะทำางานเฉพาะกิจ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งท่ี 3/2013   

เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2556 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง  
“คณะทำางานเฉพาะกิจ” เพ่ือศึกษำรูปแบบกำรบริหำร 
จัดกำรเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทและ 
บริษัทย่อย ให้เกิดควำมมั่นใจว่ำมีควำมเหมำะสมและ 
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำล โดยมี 
รำยนำมสมำชิกดังต่อไปนี้

1.  นำยพิภพ พฤกษมำศน์   
   ประธำนกรรมกำรคณะท�ำงำนเฉพำะกิจ

2.  นำงคีเตอรี ดูปองเธอร์
  เดอ เพลลำพลอค    

   กรรมกำรคณะท�ำงำนเฉพำะกิจ
3.  นำยธเนศ เจริญทรัพย ์   

   กรรมกำรคณะท�ำงำนเฉพำะกิจ

โดยมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 1 ปี และมีผลตั้งแต่
วันที่ 29 สิงหำคม 2556 เป็นต้นไป

การสรรหาและแต่งตั้ งกรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูง

1. กรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตำม 

แนวทำงของส�ำนักงำน ก.ล.ต. ดังนี้

(1) ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ�ำนวนหุ้นที่มี 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้ 
นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระ 
รำยนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำร 
งำน ลกูจ้ำง พนกังำนทีป่รกึษำทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�ำ หรอื 
ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ี 
อำจมีควำมขัดแย้ง  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ 
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขอ 
อนุญำตต่อส�ำนักงำน

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต  
หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็น 
บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ 
บุตรของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม  
หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มี 
อ�ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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(4) ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับรษิทั  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจ 
มีควำมขัดแย้ง ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้ 
วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย 
เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ  
หรือผู้บริหำรของผู้ท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท  
บริษทัใหญ ่บริษทัย่อย บริษทัรว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่ำจมี 
ควำมขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำว 
มำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อ 
ส�ำนักงำน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทั 
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมี 
ควำมขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่ง 

ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของ 
ส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท 
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำม 
ขัดแย้งสังกัดอยู ่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ 
ดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค�ำขออนญุำต 
ต่อส�ำนักงำน

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ  
ซ่ึงรวมถึงกำรให้บรกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืทีป่รกึษำ 
ทำงกำรเงนิ ซึง่ได้รบัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำสองล้ำนบำทต่อป ี
จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
นติบิคุคลทีอ่ำจมีควำมขัดแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีทีผู่ใ้ห้บริกำร 
ทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงกำรเป็นผู้ถือหุ ้น 
รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไม่ใช่กรรมกำรอสิระ ผูบ้รหิำร หรอื 
หุน้ส่วนผูจ้ดักำรของผูใ้ห้บรกิำรทำงวชิำชพีนัน้ด้วย เว้นแต่ 
จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
สองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน

(7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น 
ตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั 

(8) ไม่มีลกัษณะอืน่ใดทีท่�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเหน็ 
อยำ่งเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

กรรมกำรอิสระทุกท่ำนได้ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงทุ่มเท 
และค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย 
อย่ำงเท่ำเทียมกัน

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
เป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับกำรเสนอ 
รำยช่ือเป็นกรรมกำรรำยใหม่ หรือสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำท่ี 
บริหำร หรือกรรมกำรผู้จัดกำร โดยให้มีกำรก�ำหนด 
หลักเกณฑ์หรือวิธีกำรสรรหำและคัดเลือกอย่ำงมีหลักเกณฑ์ 
และควำมโปร่งใส เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ   
รวมท้ังพิจำรณำและให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรพัฒนำ 
ศักยภำพในด้ำนต่ำงๆ ของผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ระดับ 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรขึ้นไป

ส�ำหรับกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัทฯ นั้น  
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่พ้นจำกต�ำแหน่ง 
ตำมวำระ และแก้ไขอ�ำนำจกรรมกำร (ถ้ำมีกำรเปลีย่นแปลง 
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กรรมกำร) ซึ่งท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติโดยใช้คะแนน 
เสียงขำ้งมำกตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ�ำนวนหุ้น 
ที่ตนถือ

2. ผูถ้อืหุน้แต่ละรำยจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมด 
ตำมข้อ 1. เลอืกตัง้บคุคลเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำร 
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใด 
ไม่ได้

3. บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล�ำดบัลงมำ 
เป็นผู ้ได้รับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำรเท่ำกับจ�ำนวน 
กรรมกำรท่ีจะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีี่ 
บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนน 
เสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึง 
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธำนในที่ประชุมนั้นเป็น 
ผู้ออกเสียงชี้ขำด 

ในกำรประชุมผู ้ถือหุ ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครั้งให้ 
กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งเป็นอัตรำจ�ำนวนหน่ึงในสำม  
แต่ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกเป็นสำมส่วนกระท�ำ 
ไม่ได้ ก็อนุโลมให้ออกจำกต�ำแหน่งในจ�ำนวนใกล้เคียง 
ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสำม ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมต ิ
ให้กรรมกำรคนใดคนหน่ึงออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำว 
ออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี 
ของจ�ำนวนผูถ้อืหุน้ซึง่เข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง หรอืโดย 
มอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียง และถือหุ้นรวมกันได้ไม่ 
น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เขำ้ร่วม 
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

รายชื่อ ตำาแหน่ง
จำานวนหุ้นสามัญที่ถือ
31 ธันวาคม 2555

จำานวนหุน้สามญัทีถ่อื
31 ธันวาคม 2556 เปลี่ยนแปลง

 1. นำงพันธ์ทิพ อึ๊งผำสุข*
กรรมกำร

ประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำ
ด้ำนธุรกิจ

84,200* 84,200* ไม่เปลี่ยนแปลง

 2. นำยสมพจน์ ชีรนรวนิชย์
รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำย
ประสำนงำนธุรกิจและกำร
สื่อสำร - เลขำนุกำรบริษัท

3,990 3,990 ไม่เปลี่ยนแปลง

หุ้นสามัญ

*จ�ำนวนหุ้นทั้งหมดเป็นจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส คือ นำยปิยะ อึ๊งผำสุข

การกำากบัดแูลการดำาเนนิงานของบรษิทัยอ่ย
และบริษัทร่วม

กำรเสนอชื่อและกำรแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมกำร
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับกำรอนุมัติ 
จำกกรรมกำรบริษัทฯ ด้วย โดยบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
ให้เป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้ำที่
ด�ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมนั้นๆ นอกเหนือจำกนั้น ในกรณีที่บริษัทย่อย 
มีประเด็นท่ีมีสำระส�ำคัญจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำก 
บริษัทฯ ก่อนกำรด�ำเนินกำรใดๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ส�ำหรับกำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน บริษัทฯ มี 

มำตรกำรป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยใน โดยได้ก�ำหนดไว้ใน 
ประมวลหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณ 
พนักงำน คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมกำร 
และผู้บริหำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ 
ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำด 
หลกัทรพัย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์ 
และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 นอกจำกนี ้มข้ีอก�ำหนด 
ห้ำมไม่ให้ผู ้บริหำรหรือหน่วยงำนที่ได้รับทรำบข้อมูล 
ภำยในเปิดเผยข้อมลูภำยในแก่บคุคลภำยนอกหรอืบคุคล 
ที่ไม่มีหนำ้ที่เกี่ยวข้อง

จ�ำนวนหุน้สำมัญทีก่รรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิทั  
วีนิไทย จ�ำกัด (มหำชน) ถือ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม  
2556 และกำรเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวนหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ
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บรษิทัฯ ได้ก�ำหนดแนวทำงปฏบิตัเิรือ่งกำรใช้ข้อมูล 
ภำยในบรษิทัฯ ให้ผูบ้รหิำรและพนกังำนทกุคนถือปฏิบตั ิ
ไว้ในหมวดที่ 2 จรรยำบรรณพนักงำน ข้อ 1.2 ก. ซึ่ง 
ก�ำหนดไว้ว่ำ “พนักงานไม่พึงอาศัยต�าแหน่งหน้าที่ 
การงานของตน หรอืข้อมลู หรอืเอกสารของบรษิทัฯ ของ 
ลูกค้า หรือของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพื่อแสวง 
ประโยชน์ส�าหรบัตนเองหรอืบคุคลอืน่ ไม่ว่าโดยทางตรง 
หรอืทางอ้อม” และในข้อ 1.3 ซึง่ก�ำหนดไว้ว่ำ “พนกังาน 
พึงรักษาข้อมูลของบริษัทฯ โดยดูแลและระมัดระวัง 
ไม่ให้ความลับของบริษัทฯ หรือข้อมูลท่ีมีค่าทางการค้า  
ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของ หรือข้อพิพาททางกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับบริษัทรั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง  
อนัอาจเป็นเหตใุห้เกดิความเสยีหายแก่บรษิทัฯ เมือ่สิน้สดุ 
สภาพการเป็นพนกังานแล้ว พนกังานจะต้องส่งคนืข้อมลู  
เอกสาร และสือ่ต่างๆ ทัง้หมดซึง่ตนรบัผดิชอบอยูใ่ห้กบั 
บริษัทฯ” รวมทั้งข้อ 1.5 ซึ่งก�ำหนดไว้วำ่ “พนักงานพึง 
ไม่ใช้ข้อมูลหรือข่าวสารท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา 
หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ และยงัไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชน  
เพื่อแสวงหาก�าไรหรือผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ”    
 นอกจำกนี้ข้อมูลที่เป็นควำมลับของบริษัทฯ ต้อง 
ได้รับกำรป้องกันรักษำ และต้องไม่มีกำรส่งต่อหรือ 
เปิดเผยให้บุคคลภำยนอกรับทรำบ และมีกำรควบคุม 
ใช้งำนอย่ำงเหมำะสม โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป็น 
นโยบำยและได้จัดท�ำเป็นระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับกำร 
ป้องกันและรักษำข้อมูลที่เป็นควำมลับของบริษัทฯ เพื่อ 
ให้พนกังำนทกุระดบัปฏบิตัติำม หำกพนกังำนไม่สำมำรถ 
ควบคมุหรอืป้องกนัรกัษำข้อมลูทีเ่ป็นควำมลบัของบรษิทัฯ  

ได้ บริษัทฯ ถือวำ่พนักงำนปฏิบัติงำนบกพร่องต่อหน้ำที่  
และพนกังำนอำจต้องรบัโทษทำงวนิยัสงูสดุถึงขัน้เลกิจ้ำง   
กำรเปิดเผยหรือกำรใช้ข้อมูลที่เป็นควำมลับของบริษัทฯ  
โดยไม่ได้รับอนุญำตเป็นกำรกระท�ำผิดกฎหมำยและอำจ 
ส่งผลให้พนักงำนต้องรับโทษทำงเเพ่งหรือทำงอำญำ

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนำระบบควบคุมกำรใช้ 
ข้อมูลภำยในโดยน�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช ้
ควบคมุ เช่น ระบบกำรป้องกนักำรเข้ำถงึข้อมลูของบรษิทัฯ  
จำกบุคคลภำยนอก ระบบควบคุมระดับกำรเข้ำถึงข้อมูล 
ของบริษัทฯ ในระดับต่ำงๆ ให้ตรงกับควำมรับผิดชอบ 
และขอบขำ่ยหน้ำที่ที่เหมำะสม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
(1) คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fee)
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชี 

ให้แก่ผู ้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ 
มีจ�ำนวนเงินรวม 3,690,400 บำท

(2) ค่ำบริกำรอื่น (Non-audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนของงำน 

บริกำรอื่น ซ่ึงได้แก่ กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมภำษี 
นิติบุคคล และกำรให้ค�ำปรึกษำเรื่องรำคำโอน ให้แก ่
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในรอบปีบญัชทีีผ่่ำนมำมจี�ำนวนเงนิ 
รวม 282,390 บำท

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ 
ที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บรษิทัฯ สำมำรถปฏิบตัติำมหลักกำรก�ำกับดแูลกิจกำร 
ท่ีดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนตำมแนวทำงที่ตลำด 
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำมมีบำงกรณีท่ี 
บริษัทฯ ยังไม่สำมำรถปฏิบัติได้ครบถ้วนตำมหลักกำร 
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนี้

หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น
• บริษัทฯ ควรมีหุ้น free float เกินกวำ่ร้อยละ 40  

ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด หรืออย่ำงน้อยที่สุดควรม ี
มำกกว่ำร้อยละ 25

• บริษัทฯ ควรมีสัดส่วนกำรถือหุ้นของนักลงทุน 
สถำบันรวมกันมำกกว่ำร้อยละ 5

หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กัน

• บรษัิทฯ ควรเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสำมำรถ 
เสนอชื่อกรรมกำรได้ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดการคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

• บริษัทฯ ควรจัดให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนักงำน 
เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำร 
ต่อต้ำนกำรทุจริต และห้ำมให้สินบนเพ่ือผลประโยชน์
ทำงธุรกิจของบริษัท 

ปัจจุบัน คณะท�ำงำนเฉพำะกิจก�ำลังท�ำกำรศึกษำ 
และก�ำหนดนโยบำย เมื่อกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว 
แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะได้ท�ำกำรเสนอนโยบำยดังกล่ำว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป

หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
• บริษัทฯ ควรจัดให้มีกำรส่ือสำรข้อมูลผ่ำนทำง 

กำรแถลงข่ำวต่อส่ือมวลชน/กำรจัดท�ำจดหมำยข่ำว 
ทีน่�ำเสนอถงึฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ พร้อมทัง้เผยแพร่ 
กิจกรรมดังกล่ำวไว้ในรำยงำนประจ�ำปีหรือบนเว็บไซต ์
ของบริษัทฯ

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• คณะกรรมกำรควรระบุวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 

ของกรรมกำรอิสระไว้อย่ำงชัดเจนในนโยบำยก�ำกับดูแล 
กิจกำรของบริษัท โดยควรก�ำหนดไม่เกิน 9 ปีโดยไม่มี 
ข้อยกเว้น หรอืหำกสำมำรถก�ำหนดไว้ไม่เกนิ 6 ปีโดยไม่ม ี
ข้อยกเว้นก็จะเป็นกำรดียิ่งขึ้น

• คณะกรรมกำรค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำร 
สรรหำ ควรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระเป็นส่วนใหญ่  
(มำกกวำ่ร้อยละ 50)

• คณะกรรมกำรควรประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็น 
อิสระมำกกวำ่ร้อยละ 50

• ประธำนกรรมกำรบริษัทควรเป็นกรรมกำรอิสระ

ทัง้นี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2013  
วันที่ 29 สิงหำคม 2556 มีมติแต่งตั้ง “คณะท�ำงำน 
เฉพำะกิจ” เพื่อศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเก่ียวกับ 
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
ให้เกิดควำมมั่นใจว่ำมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ 
แนวปฏบิตัติำมหลกับรรษทัภบิำล มวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง  
1 ปี และมีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหำคม 2556 เป็นต้นไป



รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจำาปี 2556 
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รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจำาปี 2556
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระสามท่าน  
ประกอบด้วย นายพิภพ พฤกษมาศน์ เป็นประธาน 
กรรมการตรวจสอบ นายพจน์ วิเทตยนตรกิจ และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นกรรมการ 
ตรวจสอบ กรรมการท้ังสามท่านเป็นกรรมการอิสระที่มี 
ความรู้ ความช�านาญ และประสบการณ์ในด้านการเงนิการ 
ลงทนุ ด้านบญัช ีรวมทัง้ด้านเทคนคิและธรุกจิอตุสาหกรรม 
ปิโตรเคมี โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามข้อ 
ก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ก�าหนด 
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง 
ปฏบิตัภิารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ภารกิจหลักในรอบปี 2556 มีดังต่อไปน้ี

• การประชุม
ในรอบปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจ�านวน 5 ครั้ง โดยแบ่ง 
เป็นการประชุมสามัญจ�านวน 4 ครั้ง และการประชุม 

ร่วมกับผู้สอบบญัชโีดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย 1 ครัง้ โดย 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ของกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี  
ในหวัข้อการก�ากบัดแูลกจิการ ในการประชมุคณะกรรมการ 
ตรวจสอบแต่ละครั้งได้มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และ 
ผู้สอบบัญชีจากภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อแสดง 
ความคดิเหน็ในหวัข้อทีเ่กีย่วข้องกบัการประชมุแต่ละวาระ  
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมประจ�าปี 
ร่วมกับผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม 
ประชุมด้วยเพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ 
ประเด็นส�าคัญในการจัดท�างบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล  
การควบคุมภายใน และความร่วมมือจากฝ่ายจัดการ  
ซ่ึงผู้สอบบัญชีแจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดท�างบการเงินถูกต้อง 
ครบถ้วน ไม่พบประเด็นส�าคัญที่มีผลต่องบการเงิน และ 
ฝ่ายจัดการได้ให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ผู้สอบบัญชีอย่างดี

• สอบทานงบการเงนิประจำาป ีและงบการเงนิ
รายไตรมาส

สอบทานงบการเงินประจ�าปี 2555 และงบการเงิน 
รายไตรมาสของปี 2556 รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลท่ี 
ส�าคญัของบรษิทัฯ โดยประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอก 
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และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ก่อนท่ีจะเปิดเผยข้อมูลต่อ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและบคุคลทัว่ไป พร้อมทัง้ 
ให้ข้อสังเกตและค�าแนะน�าเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได ้
จดัท�างบการเงนิอย่างถกูต้องครบถ้วน เช่ือถอืได้ การจดัท�า 
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล 
ท่ีส�าคญัในรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ อย่างเพยีงพอ 
และทันเวลา 

สอบทานรายการทางบัญชีและรายการลูกหนี ้
ทางการค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน 
พร้อมท้ังเสนอข้อแนะน�า การสอบทานดังกล่าวท�าให้ 
มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง  
เชื่อถือได้และเพียงพอ โดยปฏิบัติสอดคล้องตามเงื่อนไข 
ของมาตรฐานทางบัญชี รวมท้ังกฏหมายและข้อก�าหนด 
ที่เกี่ยวข้อง

• สอบทานการเปดิเผยรายการเกีย่วโยงกนั
สอบทานการเปิดเผยรายการที่มีความเก่ียวโยงกัน 

และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อ 
ให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามกฎเกณฑ์และ 
ข้อก�าหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยจากการสอบทาน 
ไม่พบรายการผดิปกตทิีเ่ป็นสาระส�าคญั รายการทีเ่กีย่วโยง 
ทางการค้าเป็นรายการท่ีเป็นไปตามปกติทางธุรกิจของ 
บริษัทฯ นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวน 
กระบวนการจัดการรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยเฉพาะ 
รายการระหว่างกันที่กระท�ากับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อ 
ส่งเสรมิให้การจดัท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัมคีวามโปร่งใส 
ยิ่งขึ้น

• สอบทานระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารการจัดการความเสี่ยง

สอบทานความเสีย่งของธรุกจิ โดยค�านงึถงึเป้าหมาย 
ของบริษัทฯ และระบบการควบคุมภายในและรับทราบ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งด�าเนินการโดยผู้บริหาร 
ของบริษัทฯ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง คณะ 
กรรมการตรวจสอบได้ให้ค�าแนะน�าและตรวจติดตามใน 
รายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทัง้รายงานของฝ่าย 
จดัการเรือ่งการควบคมุภายใน เพือ่พจิารณาความเพยีงพอ  
ความเหมาะสม และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  
รวมทัง้การจดัการความเสีย่งทีส่�าคัญของการด�าเนนิธรุกจิ  
และพบว่าบริษัทฯ ได้ด�าเนินการด้านต่างๆ ด้วยความ 
พอเพียงและเหมาะสม

• สอบทานงานตรวจสอบภายใน
สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในในด้านการ 

ด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต ่
การวางแผน การรายงาน และการติดตามผล การปฏิบัติ 
ตามค�าแนะน�าของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อ 
ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คณะ 
กรรมการตรวจสอบพบว่า การตรวจสอบภายในได้ด�าเนนิ 
การด้วยความพอเพียงเหมาะสมและเกิดประสิทธิผล 
อย่างแท้จริง

 พจิารณาผลการตรวจสอบประจ�าปีของผูต้รวจสอบ 
ภายในจากกลุม่บรษิทัโซลเวย์ ซึง่ครอบคลมุบรษิทัย่อยด้วย  
ผลการตรวจสอบพบว่า การควบคุมภายในของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

• สอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
รับทราบและเสนอข ้อแนะน�าต ่อฝ่ายจัดการ 

ของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อก�าหนด 
และค�าแนะน�าของส�านักคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย ์ และตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง 
ประเทศไทย รวมท้ังผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จากการปฏิบัติตาม 
หลักการก�ากับดแูลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2556  
บรษิทัฯ ได้รบัการประเมนิระดบัการดแูลกจิการระดบัดมีาก  
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะ 
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกทั้ง 
บริษัทฯ ยังได้รับผลการประเมินคุณภาพ AGM ในระดับ
ดีเยี่ยมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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ทบทวนการแจ้งข้อร้องเรยีนในประเดน็ทีม่คีวามส�าคญั 
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการ 
ตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในปี 2556 คณะ 
กรรมการตรวจสอบไม่ได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว

ทบทวนกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ และมีมติให้ 
ปรับปรุงกฎบัตรกรรมการตรวจสอบโดยเพ่ิมรายละเอียด 
ให้ชัดเจนมากขึ้นในหัวข้อองค์ประกอบคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ขอบเขตหน้าที ่และแนวทางปฏบิตั ิซึง่กฏบตัรฯ  
ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่  
26 พฤศจิกายน 2556

ได้จดัท�าแบบประเมนิตนเองของกรรมการตรวจสอบ 
เพือ่ประเมนิประสทิธผิลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบโดยรวม ซึ่งจัดท�าประจ�าปีอย่างต่อเนื่อง โดย 
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้ปรับปรุง 
แบบประเมนิตนเองโดยเพิม่ข้อค�าถามส�าหรบัการประเมนิ 
มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ผลการประเมินในปี 2556 เฉลี่ย 
อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจมาก

• พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและค่าตอบแทน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก 
ผู้สอบบัญชีจากภายนอกของบริษัทฯ รวมทั้งค่าตอบแทน 
การสอบบญัช ีโดยในปีทีผ่่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้พจิารณาจากผลการปฏบิตังิานรวมทัง้ความรูแ้ละความ 
เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงม ี

มติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ ้นแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน และ/หรือ  
นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ และ/หรือนางสาวศิราภรณ์  
เอื้ออนันต์กุล และ/หรือนายกฤษดา เลิศวนา จากบริษัท  
ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญช ี
ของบรษิทัฯ รวมทัง้เสนออนมุตัค่ิาตอบแทนการสอบบญัช ี
ส�าหรับปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ 
จัดท�างบการเงินขึ้นอย่างเหมาะสมตามหลักการบัญชีที ่
รบัรองทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันอย่างเพยีงพอ  
และบรษิทัฯ ได้ด�าเนนิธรุกจิอย่างสอดคล้องกบักฎระเบยีบ 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย ์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบภายใน ระบบควบคุม 
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับ 
ธุรกิจ ท�าให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์  
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยอย่างพอเพียง

 (นายพิภพ พฤกษมาศน์)          
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการม ี
ระบบควบคุมภายในที่ดี เพียงพอ และเหมาะสมกับการ 
ด�าเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักว่า ระบบควบคุมภายในที่ดี 
เป็นสิง่จ�าเป็นในการด�าเนนิกจิการซึง่มผีลต่อการสร้างก�าไร 
และความส�าเรจ็ในเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ของบรษิทัฯ พร้อมทัง้ 
ด�าเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และรับผิดชอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ในการประเมินและสอบทานระบบการควบคุม 
ภายใน เพื่อจัดให้มีความเพียงพอและเหมาะสม ในการ 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบได้ 
พิจารณาการควบคุมภายในโดยสอบทานรายงานทาง 
การเงิน รายงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจัดการ และรายงาน 
ผลการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการรายงาน 
ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และการบันทึกข้อมูลทาง 
บญัชมีคีวามถกูต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎระเบยีบต่างๆ   
ที่เกี่ยวข้อง และเพียงพอท่ีจะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน  
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานความเสี่ยงที่ 
ประเมินโดยฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ตรวจ 
ติดตามมาตรการบรรเทาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบรายงาน 
การด�าเนินงานในรอบ 6 เดือน และในรอบปี 2556 ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ครัง้ท่ี 3/2013 วนัที ่29 สงิหาคม 2556 และครัง้ที่  
1/2014 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีกรรมการ 
ตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย  โดยครอบคลมุการประเมิน 
ความเพียงพอตามแบบการประเมินระบบการควบคุม 
ภายใน จดัท�าโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา 
รายงานและมคีวามเหน็ในแนวทางเดยีวกบัคณะกรรมการ 
ตรวจสอบว่า บริษทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในทีพ่อเพยีง 
และเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ มกีารจดัการความเสีย่ง 
ที่เพียงพอในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ผลประโยชน์ 
ของผูถ้อืหุน้ ลกูค้า หน่วยงานก�ากบัต่างๆ และผูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสียอื่นๆ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นประเด็นส�าคัญต่อ 
ระบบการควบคุมภายใน โดยมีผลการประเมินสรุปสาระ 
ส�าคัญดังนี้ 

1. การควบคุมภายในองค์กร
คณะกรรมการบรษิทัฯ ดแูลให้บรษิทัฯ ก�าหนดเป้าหมาย 

และแผนกลยุทธ์ประจ�าปีที่ชัดเจนและวัดผลได้ พร้อมทั้ง 
ตรวจตดิตามดชันชีีว้ดัผลด�าเนนิงานและความเสีย่งส�าคญั 
ของบรษิทัฯ เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ สามารถบรรลเุป้าหมาย 
ที่วางไว้ บริษัทฯ ยังได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล 
กิจการและจรรยาบรรณ พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงาน 
ทุกระดับทราบโดยฝ่ายจัดการและพนักงานตกลงท่ีจะ 
ถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการติดตามให้พนักงาน 
ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึง 
ก�าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วยในกรณีที่มีการฝ่าฝืน   
บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงแก้ไขข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณเพื่อให้เหมาะสม 
กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งยังคง 
พัฒนาการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
อย่างต่อเนื่อง เพื่อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
โครงสร้างองค์กรจึงได้ก�าหนดบทบาทความรับผิดชอบ 
การด�าเนินการของฝ่ายจัดการและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ 
ระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และหม่ัน 
ทบทวนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอ�านาจหน้าท่ีเพื่อให้ม่ันใจ 
ว่ามีระบบการควบคุมที่เพียงพอ พร้อมทั้งทบทวนและ 
จดัสรรทรพัยากรทีเ่หมาะสมเพือ่ให้พนกังานปฏบิตัหิน้าที่ 
ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องโดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับ 
ความเส่ียงส�าคัญ บริษัทฯ ได้จัดท�าการประเมินผล 
การปฏิบัติงานและน�ามาใช้กับพนักงานในทุกระดับ และ 
ได้จดัอบรมให้แก่พนกังานเพือ่พฒันาความรูค้วามสามารถ 
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทฯ ได ้รวมการประเมินความเสี่ยงไว ้ใน 

กระบวนการจัดท�าแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซ่ึงฝ่าย 
จัดการได้เสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
เพื่อพิจารณาเป็นประจ�าทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ  
มอบหมายให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านธุรกิจก�าหนด 
นโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบรหิารความเสีย่งต่างๆ  
ที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและ 
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มีประสิทธิภาพ ประเมินผลการปฏิบัติงานและสอบทาน 
นโยบายความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดความเส่ียง 
เกนิก�าหนด  คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้บรษิทัฯ 
มีระบบบริหารความเส่ียงและมาตรการในการจัดการ 
ความเสี่ยงที่เหมาะสม

บริษัทฯ ได้จัดท�าการบริหารความเสี่ยงเพื่อระบุ  
ประเมนิ และจดัการความเสีย่งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  
โดยได้ก�าหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง   
ซึ่งระบบบริหารจัดการความเส่ียงด�าเนินการโดยผู้บริหาร 
ระดับสูง คณะท�างานดังกล่าวมีหน้าท่ีในการบริหาร 
และจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ  ที่อาจส่งผลกระทบต่อ 
การด�าเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งจากปัจจัย 
ภายในและภายนอกในสภาพแวดล้อมธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลง 
ตลอดเวลา พร้อมกันนี้คณะท�างานยังมีมาตรการตรวจ 
ติดตามความเสี่ยงที่ส�าคัญ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ 
ของมาตรการบรรเทาความเส่ียงท่ีมีอยู่ เพื่อให้ม่ันใจว่า 
ยังคงสอดคล้องกับความเสี่ยงนั้นๆ นโยบายการบริหาร 
และจัดการความเส่ียงก�าหนดให้พนักงานต้องพิจารณา 
ความเสี่ยงในทุกกระบวนการของการจัดการ ผู้บริหาร 
และพนักงานต้องร่วมกันทบทวนความเสี่ยงและแผน 
ด�าเนินงาน เพ่ือมั่นใจว่าได้จัดการความเสี่ยงด้วยความ 
ถูกต้อง พร้อมทั้งส่งมอบรายงานการจัดการความเส่ียง 
เสนอต่อคณะท�างาน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ได้จัดท�านโยบาย คู ่มือและระเบียบวิธ ี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา ธุรกรรมการเงิน  
การจัดการสินเชื่อ สัญญาเงินกู้และสัญญาอื่นๆ  เพื่อให้ 
ฝ่ายจัดการน�าไปปฏิบัติ และทบทวนอย่างสม�่าเสมอ 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ คณะกรรมการบรษิทัฯ  
ได้มอบอ�านาจหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยก�าหนด 
ล�าดบัชัน้การอนมุตัริายการต่างๆ  ของฝ่ายจดัการในแต่ละ 
ระดับไว้อย่างชัดเจน รวมถึงก�าหนดการมอบอ�านาจ 
ให้ฝ่ายจัดการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย   
บริษัทฯ ได้ก�าหนดภาระหน้าที่อ�านาจการด�าเนินการ 
ของฝ่ายจัดการและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ 
ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการ 
อนมุตั ิการบนัทกึรายการทางบญัชแีละการดแูลทรพัย์สนิ 
เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ มีการควบคุมและ 
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการ 
ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมี 
การควบคมุภายในทีเ่กีย่วกบัระบบการเงนิ โดยบรษิทัฯ ได้ 
จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงาน 

ที่รับผิดชอบอย่างสม�่าเสมอ
ในด้านรายการทีเ่กีย่วโยงกนั คณะกรรมการบรษิทัฯ  

และฝ่ายจัดการรับทราบและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและ 
หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้พิจารณารายการเก่ียวโยงกันที่ส�าคัญเพื่อ 
ความโปร่งใสและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ กรรมการ 
บริษัทฯ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการที่อาจ 
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่เข้าร่วมประชุม 
เพื่อร่วมกระบวนการตัดสินใจหรืออนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ    
เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก็บรักษารายงาน 
การมส่ีวนได้ส่วนเสยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร

รายงานทางการเงินและรายการที่เกี่ยวโยงกันของ 
บริษัทฯ ได้จัดท�าและเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดย 
เป็นไปตามมาตรฐานทางบญัชแีละสอดคล้องกบัข้อก�าหนด 
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายจดัการพจิารณาใช้ระบบสารสนเทศทีเ่หมาะสม 
กับกิจกรรมในการควบคุมการด�าเนนิงานต่างๆ  โดยค�านงึ 
ถงึความถกูต้องและโปร่งใส พร้อมทัง้ได้ก�าหนดมาตรการ 
ในการเข้าถึงข้อมูลส�าคัญ ข้อมูลความลับ หรือการเข้าใช้ 
ข้อมูลท่ีจ�าเป็นและส�าคัญ รวมท้ังได้ก�าหนดกฎข้อบังคับ 
เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อข้อมูลของบริษัทฯ อีกทั้งมี 
แผนฉุกเฉินรองรับเพื่อมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถใช้ 
ระบบสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณ์ 
ร้ายแรงที่มีผลกระทบกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บรษิทัฯ น�าข้อมลูทีไ่ด้รบัจากทัง้ภายในและภายนอก 

มาวิเคราะห์เพื่อคัดกรองเป็นฐานข้อมูลและน�ามาใช้งาน  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเอกสารการประชุมโดยมี 
ข้อมูลที่ส�าคัญเพียงพอส�าหรับใช้ประกอบการพิจารณา 
ตัดสินใจ เอกสารประชุมได้จัดส่งให้กรรมการบริษัทฯ  
ล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้า 
ร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานการประชุมและ 
ด�าเนินการจัดเก็บไว้ส�าหรับเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ มีการ 
จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ  ไว้อย่าง 
ครบถ้วน บริษัทฯ ได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี 
ทีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยและนโยบายบญัชีทีเ่หมาะสม 
ในการจัดท�ารายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูล 
ส�าคัญของบริษัทฯ ท้ังท่ีเก่ียวกับการเงินและท่ีไม่ใช่ 
การเงินอย่างโปร่งใสและเหมาะสมต่อส�านักงาน ก.ล.ต.  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานก�ากับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูล 
อย่างเป็นระบบ มกีารควบคมุระบบสารสนเทศ ทัง้ในด้าน 
การเข้าถึงข้อมูล รายงานข้อมูลทางการเงิน และการน�า 
ข้อมูลไปใช้

บริษัทฯ ได้จัดท�าข้อมูลในรูปแบบที่น�ามาสื่อสารให้ 
พนักงานเข้าใจและสามารถน�ามาใช้ปฏิบัติงานได้และ 
ทันเวลาที่ก�าหนด พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทาง 
การสือ่สารให้กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการแจ้งข้อร้องเรยีน 
ในประเด็นที่มีความส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ หรือการกระท�าใดๆ  ที่ขัดต่อจรรยาบรรณ  
โดยมีผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ 
คณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ท้ังนีบ้รษิทัฯ ให้ความส�าคญัในการคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จ้ง 
ข้อร้องเรียน นอกจากนีน้กัลงทนุ ลกูค้า และชมุชนสามารถ 
ติดต่อบริษัทฯ เพื่อเสนอข้อคิดเห็น ข้อซักถาม หรือ 
ข้อเสนอแนะต่างๆ  โดยข้อมลูในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ได้ระบ ุ
ผู้รับผิดชอบและช่องทางการสื่อสารไว้อย่างครบถ้วน

5. ระบบการติดตาม
บรษัิทฯ ได้จัดให้มกีระบวนการตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

เป็นล�าดับขั้น ทั้งระดับฝ่ายจัดการและระดับปฏิบัติงาน  
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาด้านธุรกิจติดตามผลด�าเนินงานบริษัทฯ โดย 
เปรียบเทียบตัวชี้วัดผลด�าเนินงาน แผนงานธุรกิจว่าเป็น 
ไปตามเป้าหมายทีไ่ด้อนมุตัไิว้ หากมปีระเดน็ส�าคญัทีอ่าจ 
มีผลกระทบต่อการด�าเนินการของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ 
จะด�าเนินการทบทวนสถานการณ์และเสนอแนะแนวทาง 
แก้ไขต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ พนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
ทุกหน่วยงานได้จดัวางมาตรการตดิตามผลการด�าเนนิงาน 
ของตนเอง เพื่อมั่นใจได้ว่าการท�างานในแต่ละหน่วยงาน 
สอดคล้องและสามารถบรรลเุป้าหมายในการด�าเนนิธรุกจิ 
ของบริษัทฯ พร้อมท้ังพิจารณาและประเมินความเสี่ยง 
ในการท�างานด้วยเช่นกัน

บรษัิทฯ ได้จดัให้มฝ่ีายตรวจสอบภายในเพือ่สอบทาน 
ระบบควบคุมภายในและติดตามผลการควบคุมภายใน 
ตามแผนที่ก�าหนดไว้ เพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการ 
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รายงาน 
ผลการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

ผู ้สอบบัญชีได ้ตรวจทานระบบควบคุมภายใน  
รวมทั้งสอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ และพบว่าระบบการควบคมุภายใน 
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ การรายงานทางการเงินสอดคล้อง 

กับมาตรฐานบัญชี  เนื่องจากการที่บริษัทฯ เป็นบริษัทใน 
เครือโซลเวย์ ดังนั้นโซลเวย์จึงได้จัดคณะผู้ตรวจสอบมา 
ด�าเนนิการตรวจสอบภายในทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยเป็น 
ประจ�าทกุปี ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องเป็นสาระ 
ส�าคัญ และผู้ตรวจสอบให้ความเห็นว่าระบบการควบคุม 
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ดร.ศุภชาติ ชัยรัตนะถาวร ด�ารง 

ต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และท�าหน้าท่ี 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบพิจารณาเห็นว่า ดร.ศุภชาติ ชัยรัตนะถาวร  
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า 
งานตรวจสอบภายใน และได้น�าความรู้จากประสบการณ์ 
การท�างานในบรษิทัฯ ทีม่ากกว่า 10 ปี มาใช้เพือ่สนบัสนนุ 
การด�าเนินงานของบริษัทฯ ในการพัฒนาการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้กรรมการ 
ตรวจสอบให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้โยกย้าย  
เลกิจ้างหวัหน้างานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใด 
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ 
ความเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า 
งานตรวจสอบและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่



ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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นโยบายระบบการจัดการ
แบบบูรณาการรวม
บริษทั วนีไิทย จ�ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัทีผ่ลติและ 

จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ผงพลาสตกิพวีซี ีไวนลิคลอไรด์โมโนเมอร์  
(วีซีเอ็ม) และโซดาไฟ นอกจากน้ียังได้จัดต้ังบริษัทย่อย 
ที่ด�าเนินการแบบครบวงจรคือ บริษัท แอดวานซ์ ไบโอ- 
เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งผลิตและจ�าหน่าย  
ผลิตภัณฑ์อีพิคลอโรไฮดริน

เป้าหมายของบริษัทฯ คือ เป็นบริษัทฯ ที่ได้รับการ 
คัดเลือกเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์จากลูกค้าเป็นอันดับแรก โดย 
ขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามหลักการด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคม โดยเฉพาะบรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในการพฒันา 
ระบบอาชีวอนามัย ความมัน่คงปลอดภัยและสิง่แวดล้อม  
การปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั อกีทัง้ตระหนกัถงึ 
ความรบัผดิชอบต่อชมุชน และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ 
ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักการในการด�าเนินธุรกิจ 
ไว้ดังนี้ 

• มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า 
• ส่งเสริมการบริหารจัดการภัยคุกคามและความ 

เสีย่ง เพือ่ความมัน่คงปลอดภยัในทกุๆ  ขัน้ตอนของห่วงโซ่ 
อุปทาน รวมทั้งการขนส่งผลิตภัณฑ์ 

• ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
• รับฟังและตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า  

รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
• สร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่ลกูค้าผ่านนวตักรรมทางด้าน 

กระบวนการ การบริการ และเทคโนโลยี
• ด�าเนินกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  

โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด ในขณะ 
เดียวกันก็ลดปริมาณของเสียท่ีเป็นของแข็ง รวมถึง 
การปล่อยของเสียไปยังบรรยากาศ แหล่งน�า้ และดิน

• ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงการป้องกันอาชีว- 
อนามยั และความมัน่คงปลอดภยัของตนเองอย่างต่อเนือ่ง

• ด�าเนินธุรกิจตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่ 
ก�าหนดไว้ ด้วยมาตรฐานด้านธุรกิจที่บริษัทฯ ได้รับการ 
รับรองจากหน่วยงานรับรอง เช่น องค์การอาหารและยา  
(อย.) มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) มาตรฐาน 
ฮาลาล และมาตรฐานโคเชอร์ พร้อมทั้งปฏิบัติตาม 
กฎหมายและข้อก�าหนดด้านอาชีวอนามัย ความม่ันคง 
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ที่ดีที่สุดที่สามารถน�ามาใช้ได้ตามความเหมาะสม

• ส่งเสรมิให้บคุลากรและผูร้บัเหมาทีด่�าเนนิกจิกรรม 
ของบริษัทฯ ตระหนักถึงหลักอาชีวอนามัย ความม่ันคง 
ปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม ท้ังนี้ผู ้บริหารต้องให้การ 
สนับสนุนและรับผิดชอบ โดยเน้นการส่งเสริมภายใต ้
หลักแห่งการป้องกัน

• ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
หลกัจรยิธรรมในด้านต่างๆ  คือ การพฒันาทรพัยากรมนษุย์  
นักลงทุน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ชุมชนท้องถ่ิน และ 
ประชาสังคม

• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงาน 
ชุมชน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการด้าน 
อาชีวอนามัย ความมั่นคงปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

พนกังานและผูร้บัเหมาต้องปฏบิตัติามหลกัดงักล่าว 
อย่างเคร่งครัด ผมเช่ือว่าหากพนักงานและผู้บริหาร 
ทุกท่านยึดในหลักการ จะท�าให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย 
อย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทฯ ที่มีความรับผิดชอบต่อ 
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความมั่นคงปลอดภัย

(นายบรูโน ฟาน เดอร์ วีเลน)
กรรมการผู้จัดการ
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วสิยัทัศน์ของบรษิทั วนีไิทย จ�ากดั (มหาชน) เพือ่ให้ 
บรรลผุลในการพฒันาอย่างต่อเนือ่งในด้านระบบคณุภาพ  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการ 
ด�าเนินงานและผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศนั้้น เป็น 
ส่วนหนึง่ของกลยทุธ์ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มกีารก�าหนด 
เป้าหมายผลการด�าเนินงานท่ีต้องการและท้าทายความ 
สามารถส�าหรับด้านคณุภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้การด�าเนินงานด้านดังกล่าว 
ครบถ้วนและสอดคล้องกับโครงการ “ดูแลด้วยความ 
รบัผิดชอบ” ซึง่เป็นแนวทางการจดัการทีน่านาชาตใิห้การ 
ยอมรับ ในขณะเดียวกันการเอาใจใส่อย่างจริงจังของ 
ระดับบริหารและการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ 
ถือเป็นกุญแจส�าคัญส�าหรับความส�าเร็จของเรา 

• การตรวจสอบ: เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐาน 

ระดับสูงสุดและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ 

ระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีว- 

อนามัย และการจัดการส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ

การตรวจสอบเพือ่ตดิตามและให้มัน่ใจในการด�าเนนิงาน 
และประสิทธิผลของบริษัทฯ อยู่ในมาตรฐานระดับสูงสุด  
อกีทัง้เพือ่ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลและการพฒันา 
อย่างต่อเนื่องของทั้งสามระบบการจัดการแบบบูรณาการ  
- ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ได้รบัการด�าเนนิการ 
โดยผู ้ประเมินตรวจสอบอิสระ การตรวจสอบเหล่านี้ 
จะด�าเนนิการแบบบรูณาการปีละสองครัง้ จากการตรวจสอบ 
โดยผูต้รวจสอบอสิระนี ้ไม่พบการด�าเนนิงานทีไ่ม่สอดคล้อง 

ความมุ่งมั่นในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศ
ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
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กบัข้อก�าหนดของระบบมาตรฐานสากลใดๆ จงึสรปุได้ว่า 
ระบบบริหารงานแบบบูรณาการของบริษัทฯ สามารถ 
ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์

• การดำาเนินงานการบริหารความเสี่ยงด้าน

สขุภาพ: ความสำาเรจ็ในการปฏบิตัติามมาตรฐาน

ที่เข้มงวดด้วยความสมัครใจเพื่อป้องกันดูแล

สุขภาพของพนักงาน  

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการประเมิน 
ความเส่ียงด้านสุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับเครื่องมือท่ี 
พัฒนาโดยบริษัทโซลเวย์ ผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทฯ และ 
ได้จัดให้มีการทบทวนประจ�าปีส�าหรับผลการประเมิน 
ความเสีย่งดงักล่าวร่วมกนักบัผูเ้กีย่วข้อง ซึง่มงีานจ�านวน 
มากกว่า 1,200 งานที่ได้รับการทบทวนโดยรวมถึง 
หน่วยผลติของโรงงานใหม่ทีไ่ด้เปิดด�าเนนิงาน (หน่วยผลติ  
อีพิคลอโรไฮดริน) ด้วย 

ในปี 2556 ด้วยความมุ่งม่ันและทุ่มเทของคณะ 
ท�างานที่ได้รับมอบหมายและการสนับสนุนจากผู้บริหาร  
บริษัทฯ ได ้ประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดภายในว่าด้วยเรื่องค่าจ�ากัดการสัมผัสในระดับ 
ที่ยอมรับได้ (Solvay Acceptable Exposure Limit,  
SAEL) ซึ่งก�าหนดขึ้นโดยบริษัทโซลเวย์ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ 
น�ามาประยุกต์ใช้เป็นมาตรฐานด้วยความสมัครใจ โดยที่ 
มาตรฐานของข้อก�าหนดดังกล่าวถือได้ว่ามีความเข้มงวด 
มากกว่ากฎหมายและข้อก�าหนดของประเทศไทย

• ความปลอดภยัในการทำางาน: จากเปา้หมาย  

“ไม่มีการบาดเจ็บ” มุ่งสู่องค์กรที่ “ไม่มีอุบัติเหตุ”

บรษิทัฯ ส่งเสรมิกระบวนการประเมนิความเสีย่งจาก 
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและตรวจสอบอันตราย 
ที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ในขั้นตอนแรก ซึ่งเป็นขั้นตอนส�าคัญ 
ที่ช่วยลดความเสี่ยงให้น้อยลงที่สุด โครงการ “สร้าง
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พฤติกรรมการท�างานอย่างปลอดภัย” (Behavior-Based  
Safety หรอื BBS) ได้ถกูด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งตลอดจน 
การด�าเนินงานการส่งเสริม “วัฒนธรรมความปลอดภัย”  
โดยกว่าร้อยละ 50 ของพนกังานของเราได้รบัการฝึกฝนเพือ่ 
สังเกตการณ์พฤติกรรมความปลอดภัย และมีการประชุม 
เรือ่งความปลอดภยักบัพนกังานของบรษิทัฯ และพนกังาน 
ผู้รับเหมาในทุกระดับมากกว่า 6,000 ครั้งในปี พ.ศ. 2556  

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ ในการเป็น 
องค์กรท่ีปราศจากอบุตัเิหต ุในปี พ.ศ. 2556 จงึมกีารพฒันา 
โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยบริษัทฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีพนักงาน 
ในระดับหัวหน้างานเข้าร่วมครบร้อยละ 100

ในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ประสบความส�าเรจ็ในการรกัษา 
มาตรฐานความปลอดภัยในการท�างานโดยไม่มีอุบัติเหต ุ
ที่ก่อให้เกิดการหยุดงานของพนักงานเลยทัั้งในส่วนของ 
พนักงานวีนิไทยและพนักงานผู้รับเหมา จึงได้รับรางวัล  
“อุบัติเหตุเป็นศูนย์ - ระดับเงิน” อันเนื่องมาจากสามารถ 
ด�าเนินงานโดยปลอดอุบัติเหตุขั้นหยุดงานเป็นระยะเวลา 
รวมกว่า 5 ล้านชั่วโมงต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ 
ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 4 แล้ว

• การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความ 
ปลอดภัยของกระบวนการผลิต

เพือ่ให้การด�าเนนิการและคงไว้ซึง่ความเชือ่ถอืรวมถงึ 
ความปลอดภัยของกระบวนการผลิตและเครื่องจักร  
อีกท้ังให้ม่ันใจว่าความเส่ียงท้ังหมดได้รับการจัดการอย่าง 
เหมาะสม บริษัทฯ ได้ด�าเนินการทบทวนความเสี่ยงที่อาจ 
เกิดต่อกระบวนการผลิตและการวิเคราะห์ความปลอดภัย 
อย่างเป็นระบบ ในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ด�าเนนิการทบทวน 
การวเิคราะห์ความเสีย่งและมาตราการด้านความปลอดภยั  
รวมถึงการควบคุมการด�าเนินงานของกระบวนการผลิต 
ครบถ้วนตามแผนงานที่ได้ก�าหนดไว้ด้วยแนวทางของ 
เทคนคิ Hazard and Operability Analysis ซึง่การทบทวน 
ดังกล่าวก�าหนดไว้ทุกห้าปี

• ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านการ 
ขนส่ง: องค์ประกอบที่สำาคัญของ “การดูแล 
ผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร”

กฎระเบียบและมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในการ 
ขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดูแลผลิตภัณฑ์ของ 
บริษทัฯ ซึง่ครอบคลมุตัง้แต่การส่งมอบวตัถดุบิ การจดัเกบ็ 

และการจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ของเรา บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการ 
ตามระบบประเมินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
ด้านความปลอดภัยและระบบคุณภาพ (Safety Quality  
Assurance System, SQAS) เพื่อตรวจติดตามและ 
ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการขนส่งท้ังหมดและ 
ของผูใ้ห้บรกิารขนส่ง เพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิโครงการนี้  
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการด�าเนินงานของ 
ผู้ให้บริการขนส่งโดยได้มอบรางวัล “ผู้ให้บริการขนส่ง 
ยอดเยี่ยมประจ�าปี” ให้กับผู้ให้บริการขนส่งที่ได้มุ่งม่ัน 
และจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนและเป็นสมาชิก 
ท่ีส�าคัญของกลุ่มความช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉินจากการ 
ขนส่งผลิตภัณฑ์คลอร์อัลคาไลซึ่งได้ริเริ่มโดยกลุ่มผู้ผลิต 
ผลติภณัฑ์คลอร์อลัคาไลและผูร้บับรกิารขนส่ง และนบัเป็น 
กลุ่มความร่วมมือที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง นับตั้งแต ่
การจดัการฝึกอบรมด้านความปลอดภยัในการขนส่งให้กบั 
พนักงานขับรถ การตรวจความปลอดภัยและตรวจสอบ  
รวมถึงการจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนควบคุมเหตุฉุกเฉิน 
เป็นระยะ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ 
บริหารและคณะท�างานที่เกี่ยวข้อง

โดยผลของความมุ่งมั่นและมาตรการเหล่านี้ ท�าให้ 
บริษัทฯ รักษามาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง 
โดยปราศจากอุบัติเหตุ (TSPI-1) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

• การพัฒนากลยุทธ์รักษาสิ่งแวดล้อม 
อย่างต่อเนื่อง: ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมระดับ 
ดาวทองกับความเป็นเลิศในด้านการดูแลจัดการ 
สิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการบริหาร 
จัดการเพื่อพัฒนาโครงการและมาตรการด้านการดูแล 
ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการ 
บริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ เข ้มงวดภายใต้แนวคิด  
“ลดการฝังกลบให้เป็นศูนย์” ซ่ึงประสบผลส�าเร็จอย่าง 
ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2556 

เพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพและความส�าเร็จของ 
ความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับการยกย่องโดยได้รับ 
รางวัล “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยม” เป็นปีที่ 6  
ติดต่อกัน และยังได้รับรางวัล “รางวัลธรรมาภิบาล 
ส่ิงแวดล้อมระดับดาวทอง” จากการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2556 ด้วย
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การดูแลรับผิดชอบต่อสังคม

วีนิไทยตระหนักดีถึงความสัมพันธ ์อันสอดคล้อง 
กันระหว่างความมั่งคั่งทางธุรกิจกับความอยู ่ดีมีสุขของ 
สังคม ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีของการด�าเนินธุรกิจใน 
ประเทศไทย วีนิไทยไม่เคยหยุดย้ังท่ีจะพัฒนาโครงการ 
และกิจกรรมเพื่อสังคม ตลอดจนริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อ 
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีย่ิงข้ึน ไม่เฉพาะชีวิต 
ของผู้คนในชุมชนใกล้เคียงเท่าน้ัน แต่ยังรวมไปถึงคุณภาพ 
ความเป็นอยู่ของสังคมโดยรวมด้วย

ความมุ่งมั่นต้ังใจและการเสริมสร้างความเข้าใจอันด ี
ระหว่างบรษัิทฯ กบัสงัคมตลอดปี พ.ศ. 2556 ส่งผลให้วนีไิทย 
ได้รับรางวัล “CSRI Recognition 2013 Award” จาก 
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย ในฐานะบรษิทัทีด่�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ วีนิไทยยังได้รับรางวัล “Thailand’s  
Corporate Brand Rising Stars 2013” โดยมีอัตรา 
การเตบิโตของมลูค่าแบรนด์สงูสดุในกลุม่สนิค้าอตุสาหกรรม  
รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่แบรนด์ที่มีมูลค่าการเติบโตสูงสุด 
จากการประเมินผลและจัดอันดับแบรนด์องค์กรของคณะ 
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นเครื่องมือประเมินผล 
แบบใหม่ที่เรียกว่า CBS Valuation ซึ่งเก็บข้อมูลจากบริษัท 
ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยจ�านวน 492  
บริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2555 โดยแบรนด์ของวีนิไทย 
มมีลูค่า 5,594,558,313 บาท และมอีตัราการเตบิโตของมลูค่า 
แบรนด์ร้อยละ 2,381.23 สูงสุดในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

การดำาเนนิงานและการนำาเสนอรายงาน
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ด้วยความมุ่งมั่นต่องานด้านสังคม วีนิไทยจึงเปิด 
โอกาสให้ประชาชนและชมุชนได้ตระหนกัถงึศกัยภาพของ 
ตนเองด้วยการมส่ีวนร่วมในโครงการด้านความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคมของบรษิทัฯ ทีอ่อกแบบขึน้เพือ่ส่งเสรมิการพฒันา 
อย่างยั่งยืนและการสร้างสันติสุขในสังคม ทั้งนี้เพื่อบรรลุ 
เป้าหมายในการสร้างประโยชน์ร่วมกนั เพือ่ความสอดคล้อง 
ระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ กับชุมชน เพื่อ 
ประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีท่ีบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจ  
และเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม กิจกรรมการดูแล 
รับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ  มีดังนี้

1. การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย 

ของพนักงานและชุมชนโดยรอบ

วีนิไทยให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและ 
ความปลอดภัยในล�าดบัต้นๆ  และได้จดักจิกรรมหลากหลาย 
ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส�าหรับ 
พนักงานและชุมชนโดยรอบ ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ 
ได้ด�าเนนิโครงการการส่งเสรมิสขุภาพและความปลอดภยั 
หลายโครงการ ได้แก่

• วีนิไทยร่วมกับเทศบาลเนินพระและชุมชนใน 
ละแวกจัดโครงการ “เทศบาลเนินพระ-วีนิไทย เดิน-วิ่ง  
ซุปเปอร์มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ- 
พระเจ้าอยู่หัว ครั้งท่ี 4” ชิงถ้วยประทานจากพระเจ้า- 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  
โดยในปีนี้มีเยาวชนและประชาชนอายุระหว่าง 10 - 60 ปี  
และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,230 คน กิจกรรม 
ดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญ 
พระชนมพรรษา 84 พรรษา และได้รับการยอมรับ 
เป็นอย่างดี ในฐานะโครงการที่กระตุ้นให้เยาวชนและ 
ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญของการออกก�าลังกาย  
รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์หาดแสงจันทร์-หาดสุชาดา  
ให้เป็นจุดหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ร่วมกับส�านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมือง 
มาบตาพุด จัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชมุชนให้แก่ชมุชนซอยประปา เพือ่ซกัซ้อมระบบการจดัการ 
และเตรียมกลไกต่างๆ ให้พร้อมรับมือกับภาวะวิกฤติเพื่อ 
ลดการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังได้ 
จัดท�าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนให้กับ 
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม โดยคาดว่า 
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จะส่งมอบแผนท่ีเสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการได้ในช่วง 
ต้นปี พ.ศ 2557

• ในฐานะหนึ่งในสมาชิกกลุ ่มความช่วยเหลือ 
กรณีฉุกเฉินในการขนส่งผลิตภัณฑ์คลอร ์อัลคาไล  
(CATEMAG) วีนิไทยเป็นผู้น�าในการจัดซ้อมแผนฉุกเฉิน 
กรณีสารเคมีรั่วไหลจากรถบรรทุกในระหว่างการขนส่ง 
แผนฉุกเฉินเหล่านี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการกับกรณีฉุกเฉิน 
ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

• วีนิไทยร่วมกับสมาคมเพ่ือนชุมชนจัดให้บริการ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ส�าหรับประชาชนในชุมชนวัด
มาบตาพุด โดยมีบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาล
มาบตาพุดที่หลากหลาย อาทิ บริการตรวจเลือด ตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจสุขภาพหัวใจ ตรวจ
สุขภาพทั่วไป และบริการด้านทันตกรรม ซึ่งมีผู ้เข้า
รับบริการทั้งหมดจ�านวน 134 ราย นอกจากนี้ยังมี
บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและบริการตัดขน 
ส�าหรับสุนัขและแมว และบริการเพ่ือความผ่อนคลาย 
อาทิ บริการนวดแผนไทย และระบายสีตุ๊กตาปั้นจากปูน 
ปลาสเตอร์อีกด้วย

• วีนิไทยร ่วมกับส�านักงานนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุดและอีกหลายบริษัท จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง 
การกุศลเพื่อระดมทุนให้สถานีต�ารวจภูธรห้วยโป่งได้น�า 

ไปใช้สนบัสนนุกจิกรรมและจดัซือ้อปุกรณ์ต่างๆ ทีจ่�าเป็น 
ของสถานี

• วีนิไทยเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ 
การกุศลซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อระดม 
เงินส�าหรับมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนใน 
ชุมชนมาบตาพุด

2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บรษิทัฯ ได้ร่วมด�าเนนิโครงการและกจิกรรมเพือ่การ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหลากหลายด้าน อาทิ
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• พนักงานของบริษัทฯ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ 
ต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหลายหน่วยงาน อาทิ โครงการปลูก 
ต้นไม้ตามโครงการ “อตุสาหกรรมรวมใจภกัดิ ์ปลกูต้นไม้ 
ฟื้นผืนดิน” จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โครงการ 
รักษ์ทะเลแสมสาร ณ เกาะแสมสาร จัดโดยหน่วย 
บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือและชุมชนแสมสาร  
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาชายฝั่งทะเล จัดโดยทัพเรือ 
ภาคที ่1 กจิกรรมปลกูต้นไม้ภายใต้โครงการอตุสาหกรรม 
เชิงนิเวศ จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ร่วมกบัสมาคมเพือ่นชุมชน และกจิกรรมปลกูต้นไม้ร่วมกบั 
ชาวบ้านในชุมชนตากวน ณ วัดตากวน

• ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกับนิคม 
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ โรงงานอตุสาหกรรม และชมุชน 
ใกล้เคียง ท�ากิจกรรมเก็บกวาดขยะและท�าความสะอาด 
เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลท่ีหาดแม่ร�าพึง จังหวัด 
ระยอง กจิกรรมนีจ้ดัขึน้เป็นปีที ่11 เพือ่กระตุน้ให้ประชาชน 
ตระหนักถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ 
การจัดการขยะเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

• พนักงานจิตอาสาของวีนิไทยร ่วมกิจกรรม 
ท�าความสะอาดอ่าวพร้าว เกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง หลงัจาก 
เกดิเหตนุ�า้มนัรัว่ไหลลงสูท่ะเล กจิกรรมครัง้นีน้�าโดยนคิม 
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ  และได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างด ี
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

• พนักงานของบริษัทฯ ร่วมท�าความสะอาดใน 
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ีจัดข้ึนหลายแห่ง เช่น  

วัดชากลูกหญ้า จัดโดยชุมชนชากลูกหญ้า วัดตากวน  
และหาดแสงจันทร์-หาดสุชาดา จัดโดยเทศบาลเมือง 
มาบตาพุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

• วีนิไทยได้น�ากลยุทธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
หลากหลายด้านมาใช้จนประสบความส�าเร็จ ส่งผลให้ 
ในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับใบรับรอง “การจัดประชุมสีเขียว”  
และรางวัล “ผู้น�ารักษ์พลังงาน” จากกรมพัฒนาพลังงาน 
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับรองการใช้พลังงานทางเลือก
จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. การส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน

การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญที่จะน�าไปสู่การ 
พัฒนาอย่างย่ังยืน บริษัทฯ ตระหนักดีว่าเด็กไทยทุกคน 
มสีทิธิท์ีจ่ะได้รบัการศกึษาบนพืน้ฐานของโอกาสทีเ่ท่าเทยีม 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ด้วยเหตุน้ี  
บริษัทฯ จึงสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาท้ังการเรียนรู้ 
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้กับ 
นักเรียนโรงเรียนวัดตากวนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จ�านวน  
10 ทนุ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัร่วมกบัชมรมประชาสมัพนัธ์ 
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กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
(MPR) เปิดโอกาสให้วงดนตรีเยาวชนได้ประชันความ 
สามารถบนเวทีสาธารณะ รวมถึงการบริจาคเครื่องเขียน 
ให้โรงเรียนต่างๆ  ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

วีนิไทยสนับสนุนการจัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อ 
สิง่แวดล้อมของโรงเรยีนระยองวทิยาคม นคิมอตุสาหกรรม  
ณ มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์  
โดยการอุปถัมภ์ของวีนิไทยในอ�าเภอแสมสาร จังหวัด 
ชลบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจร 
ชีวิตปะการัง ประโยชน์ของปะการังที่มีต่อระบบนิเวศ  
และวิธีปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซี

4.  การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณี และวันสำาคัญของชาติ

บริษัทฯ  ร่วมกบัชมุชน วดั  โรงเรยีน และหน่วยงาน 
ราชการในเขตเทศบาลเมอืงมาบตาพดุในการจดักจิกรรม 
ด้านศาสนา และกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
อันดีงามของชาติไทย ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ร่วมกับ 
ชุมชนตากวนเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจ�าปี  
การร่วมงานรดน�้าด�าหัวและขอพรจากผู้สูงอายุเนื่องใน 
เทศกาลสงกรานต์และกิจกรรมงานบุญข้าวหลามร่วมกับ 
ชุมชน โรงเรียน และวัด การร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก 

แห่งชาติในเดือนมกราคม และการท�านุบ�ารุงมัสยิดของ 
ชมุชนอสิลามในมาบตาพดุ นอกจากนี ้พนกังานของบรษิทัฯ  
ยงัได้ร่วมแข่งขนักฬีากบัชมุชน รวมถงึอาสาร่วมท�ากจิกรรม 
บ�าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันส�าคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิม- 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อ 
แห่งชาติ) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) เป็นต้น

5. การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเป็นอยู่ 

ของชุมชน 

เพือ่สร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์อนัด ีตลอดจน 
เช่ือมโยงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน  
พนักงานของบริษัทฯ ได้พบปะกับประชาชนในชุมชน 
ต่างๆ ในมาบตาพุด เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ  
จากชุมชนและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสร้าง 
การกระจายรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่

บริษัทฯ จัดตั้งกลุ ่มอาชีพชุมชนมาบข่า-มาบใน  
และกลุ่มอาชีพชุมชนซอยร่วมพัฒนาและชุมชนบ้านพลง   
โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการผลิต 
งานฝีมือของคนในชุมชนซ่ึงจะช่วยต่อยอดการพัฒนา 
คุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง 
จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ โดยในปีนี้ ชุมชน 
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มาบข่า-มาบในได้จดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชนเพือ่ยกระดบั 
กลุ่มอาชีพของชุมชน

โครงการพิเศษ

โครงการ “วีนิ ไทยร่วมใจปลูกปะการัง 

๘๐,๐๐๐ กิ่งที่เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้า” 

วีนิไทยได้ด�าเนินโครงการ “วีนิไทยร่วมใจปลูก 
ปะการัง ๘๐,๐๐๐ กิ่งท่ีเริ่มต้นเพ่ือล้นเกล้า” โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือขยายพันธุ์ปะการังคืนสู่ท้องทะเลไทย 
โดยใชท่้อพวีซี ีในปทีีผ่า่นมา โครงการฯ ไดร้บัความรว่มมอื 
เป็นอย่างดีจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  
ตั้งแต่นักเรียน ประชาชน ไปจนถึงข้าราชการในการร่วม 
กิจกรรมปลูกปะการังกว่า 15,000 คน  

ด้วยนวตักรรมการขยายพนัธุป์ะการงัและเป้าหมาย 
ท่ีท้าทาย โครงการน้ีจึงได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน 
อย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้ วีนิไทยได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
สื่อมวลชน จัดกิจกรรมปลูกปะการังในพื้นที่และโอกาส 
ต่างๆ ดังนี้

• เจ้าหญิงมาธิลด์ แห่งราชอาณาจักรเบลเยียม  
ทรงร่วมกจิกรรมปลกูปะการงัทีช่มุชนแสมสาร จงัหวดัชลบรุ ี
 • เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจ�าประเทศไทย  
ร่วมกิจกรรมปลูกปะการังที่ชุมชนแสมสาร  จังหวัดชลบุรี

• เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจ�าประเทศไทย  
ร่วมกิจกรรมปลูกปะการังที่ชุมชนแสมสาร  จังหวัดชลบุรี

• กิจกรรมปลกูปะการงัร่วมกับศูนย์อนรุกัษ์ทรพัยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ระยองในงานเสม็ด บีช เฟสติวัล ครั้งที่ 4 ที่เกาะเสม็ด  
จังหวัดระยอง

• กิจกรรมปลูกปะการังร่วมกับองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระยองในงานเทศกาลดนตรี ฟลิค ฟัน เฟส  
มิวสิค เฟสติวัล ณ หาดแม่ร�าพึง จังหวัดระยอง
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• กิจกรรมปลูกปะการังในงานรักษ์ทะเลแสมสาร 
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 

• กิจกรรมปลูกปะการังในงานรักษ์ทะเลแสมสาร 
เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 

• กิจกรรมปลูกปะการังและอนุรักษ์ทรัพยากรทาง 
ทะเลและชายฝั่ง จัดโดยหน่วยบัญชาการกองทัพเรือ 
ภาคที่ 1 ที่เกาะขาม จังหวัดชลบุรี

• กจิกรรมปลูกปะการงัร่วมกบัชาวบ้าน 160 คน จาก  
10 ชุมชนในมาบตาพุด ที่ชุมชนแสมสาร จังหวัดชลบุรี

• กิจกรรมปลูกปะการังร่วมกับการประปาส่วน 
ภูมิภาคและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ  
เกาะทะล ุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ และปลกูปะการงัร่วมกบั 
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(สวทช.) ที่ชุมชนแสมสาร จังหวัดชลบุรี

โครงการกล้องดูดาวพีวีซี เฉลิม- 
พระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา

วีนิไทยร่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดค่ายพัฒนาทักษะด้าน 
วิศวกรรมภายใต้โครงการ “กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระ- 
เกยีรตฯิ ๘๔ พรรษา” ซึง่เปน็โครงการตอ่เนือ่ง 3 ป ีระหวา่ง 

ปี พ.ศ. 2554 - 2556 ในปี พ.ศ. 2556 มีการจัดกิจกรรม 
คา่ย 3 ครัง้ในจงัหวดันครสวรรค ์ขอนแกน่ และปทมุธาน ี 
โครงการดังกล่าวนับเป็นความร่วมมือที่ดีในการต่อยอด 
องค์ความรู้ทางวิศวกรรม ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์  
และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ออกแบบกล้องดูดาวพีวีซี  
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 มีการจัดกิจกรรมค่ายทั่วประเทศ 
รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง มีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน  
จาก 84 โรงเรียน และได้มอบกล้องดูดาวพีวีซีให้แก่ศูนย์ 
วทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษารวมทัง้สิน้ 15 แหง่ทัว่ประเทศ

ในปีนี้ วินิไทยร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ 
ศึกษาทั่วประเทศและส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง จัดงาน 
กศน. สัญจร 2556 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง  
โดยมีซุ้มนิทรรศการและระดมกล้องดูดาวพีวีซีเฉลิม- 
พระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา มากถึง 15 ตัวมาจัดแสดง  
คูหาของวีนิไทยมีผู้เข้าร่วมท�ากิจกรรมและให้ความสนใจ 
กว่า 1,000 คน นอกจากนีเ้ยาวชนและผูส้นใจกว่า 400 คน 
ได้ร่วมกจิกรรมดดูาวและรบัฟังการบรรยายเกีย่วกบัระบบ 
สุุริยจักรวาลจากวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ 
ศึกษารังสิต กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมความรู้ด้าน 
ดาราศาสตร์ให้แก่เยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา
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สมาคมเพื่อนชุมชน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบของสมาคม 
เพื่อนชุมชน ซึ่ งก ่อตั้ งขึ้นโดยกลุ ่มผู ้ประกอบการ 
อุตสาหกรรมในมาบตาพุด จังหวัดระยอง นับเป็นความ 
ร่วมมือกันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยสมาชิกตกลง 
ร่วมกันในการยกระดับมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการท�าให้ดีกว่ากฎหมาย 
ก�าหนด ตรวจสอบดูแลซึ่งกันและกัน และส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตชุมชนในด้านสุขภาพและการศึกษา เพื่อให้ 
อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

วีนิไทยเปิดบ้านต้อนรับตัวแทนจาก
ชุมชน

บริษัทฯ เน้นย�้าถึงความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืนด้วยการจัดงานเปิดบ้านต้อนรับตัวแทนจาก 10  
ชุมชนในมาบตาพุด การเย่ียมชมโรงงานในครั้งนี้ท�าให ้
ตวัแทนจากชมุชนรวมทัง้สิน้ 160 คนได้ทราบถงึมาตรการ 

* ท่านสามารถทราบรายละเอยีดเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของบรษิทั วนีไิทย จ�ากดั (มหาชน) ได้ที่ 
รายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมประจ�าปี 2556 - 2560 

ด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ 
ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมสังคมของวีนิไทย  
มีการตอบข้อซักถามซ่ึงท�าให้คณะผู้เยี่ยมชมพอใจกับ 
ความเต็มใจช่วยเหลือและความโปร่งใสของบริษัทฯ   
ตัวแทนทั้งหมดยังได้เดินทางไปที่โครงการปลูกปะการัง 
ของวีนิไทยที่ชุมชนแสมสาร จังหวัดชลบุรี และมีโอกาส 
ได้ทดลองปลกูปะการงัด้วย กิจกรรมนีน้บัเป็นความส�าเรจ็ 
อันงดงามจากผลตอบรับของตัวแทนชุมชนซ่ึงพบว่ามี 
ความพึงพอใจสูงถึงร้อยละ 90.38 

แนวทางปฏิบัติ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
คอร์รัปชั่น

 ปัจจุบัน คณะท�างานเฉพาะกิจก�าลังท�าการ 
ศึกษาและก�าหนดนโยบาย เมื่อการด�าเนินการดังกล่าว 
แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะได้ท�าการเสนอนโยบายดังกล่าว 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



คำาอธิบายและ
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

และผลการดำาเนินงาน 
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การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน*

วิเคราะห์รายได้

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 17,513 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย  
17,332 ล้านบาท (เป็นรายได้จากการขายในประเทศร้อยละ 64) เพิม่ขึน้จากปี 2555 จ�านวน 399 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายสารอีพิคลอโรไฮดรินของบริษัท  
แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ากัด (บริษัทย่อย “เอบีที”) ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 58  
อันเนื่องมาจากปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้น

 

รายได้จากการขาย 2556 2555

ล้านบาท % ล้านบาท %

   พีวีซี 8,368 48.3 8,781 51.9

   โซดาไฟ 2,818 16.3 3,490 20.6

   วีซีเอ็ม 2,897 16.7 2,491 14.7

   อื่นๆ 106 0.6 176 1.0

   อีพิคลอโรไฮดริน 3,143 18.1 1,995 11.8

   ยอดขายรวม - งบการเงินรวม 17,332 100.0 16,933 100.0

* หมายเหต:ุ ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิตามงบการเงนิรวม
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* หมายเหต:ุ ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิตามงบการเงนิรวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 24  
ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อน  
สาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการยดึทรพัย์สนิจากลกูหนี ้
การค้ารายหนึง่ และน�าขายทอดตลาดเพือ่น�ามาท�าการ 
ช�าระหนีต้ามค�าพพิากษาของศาล โดยทีห่นีจ้�านวนดงักล่าว 
ได้มีการตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญไว้ทั้งจ�านวนแล้ว

วิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

1. ต้นทุนขายในปี 2556 จ�านวน 15,939 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�านวน 1,884 ล้านบาท หรือคิด 
เป็นร้อยละ 13 ต้นทนุขายทีเ่พิม่ขึน้มสีาเหตหุลกัมาจาก 
ราคาเฉลี่ยของเอทิลีนท่ีเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อน  
ซึ่งท�าให้ก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ลดลง 
ถึงร้อยละ 52

2. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหารจ�านวน 1,259 ล้านบาทในปี 2556 เพิ่มขึ้น 
จากปี 2555 จ�านวน 66 ล้านบาทหรอืร้อยละ 6 สาเหตหุลัก 
เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทย่อย เอบีที  
ที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายสารอีพิคลอโรไฮดริน

สรุปผลประกอบการ

ผลประกอบการในปี 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
มีก�าไรสุทธิ 198 ล้านบาท (833 ล้านบาทตามงบ 
การเงินเฉพาะกจิการซึง่แสดงเงนิลงทนุตามวธิรีาคาทนุ)  
ลดลง 1,364 ล้านบาท หรือร้อยละ 87 จากยอดก�าไร 
สุทธิ 1,562 ล้านบาทของปีที่ผ่านมา สาเหตุส�าคัญที่ผล 
ประกอบการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยลดลง เนือ่งจาก 
ส่วนต่างระหว่างราคาขายผลิตภัณฑ์กับต้นทุนวัตถุดิบ 
และค่าไฟฟ้าที่ลดต�่าลงอย่างมาก อันเป็นผลมาจาก 
ความต้องการพีวีซีในจีนท่ีไม่สอดคล้องกับปริมาณการ 
ผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับค่าไฟฟ้าและวัตถุดิบที่ม ี
ราคาสงูขึน้อย่างมนียัส�าคญั โดยเฉพาะราคาของเอทลินี 
ที่ได้รับผลกระทบมาจากปริมาณเสนอขายที่จ�ากัด 
เนื่องจากปัญหาทางด้านเทคนิคของผู้ผลิต

นอกจากนี้โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตสารอีพิ- 
คลอโรไฮดรินของบริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมิคอล (ไทซิง)  
จ�ากัด (บริษัทย่อย “เอสบีที”) ในเมืองไทซิง มณฑล 
เจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีมูลค่าการลงทุน 
ประมาณ 7,200 ล้านบาท โดยร้อยละ 67 ของเงนิลงทนุ 
มาจากการกู้ยืม ได้มีการชะลอการก่อสร้างโรงงาน 

ออกไประยะหนึ่ง เนื่องจากความผันผวนทางอุปทาน 
ทีม่ากเกนิความต้องการของตลาดในจนี อนัส่งผลให้เกดิ 
ความผันผวนทางด้านราคาตามมา

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน *

วิเคราะห์สินทรัพย์

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์รวม ณ วนัที ่31  
ธันวาคม 2556 ทั้งสิ้น 21,783 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
ปีก่อน 250 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 

สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและการ 
เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญมีดังนี้

1. ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  
มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ�านวน 1,513 ล้าน 
บาท ลดลงร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับจ�านวน 1,991 ล้าน 
บาท ณ สิ้นปี 2555 (ดูรายละเอียดจากการวิเคราะห์ 
กระแสเงินสด)

2. ยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2556  
มีจ�านวน 2,660 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 437 ล้านบาท เมื่อ 
เปรียบเทียบกับจ�านวน 2,223 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555  
โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ ส�าหรับส่วน 
ที่เกินก�าหนดช�าระ ทางบริษัทฯ ได้มีการตั้งส�ารองค่า 
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เพียงพอแล้ว

3. บริษัทฯ และบริษัทย่อย เอบีที มียอดสินค้า 
คงเหลือสุทธิ ณ สิ้นปี 2556 จ�านวน 905 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นจาก 774 ล้านบาทในปีก่อน

4. ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่า 
สุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ�านวน 14,841  
ล้านบาท ลดลงสุทธิ 583 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 
จ�านวน 15,424 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 อันเป็นผล 
มาจากการลดลงของมลูค่าสนิทรพัย์ตามอายกุารใช้งาน

วิเคราะห์หนี้สิน

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมหีนีส้นิรวม ณ สิน้ปี 2556  
จ�านวน 5,638 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 950 ล้านบาท  
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2555  
โดยมีการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่ส�าคัญคือ ยอดเจ้าหนี้ 
การค้าและเจ้าหนี้อื่น อีกทั้งเงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรับ 
การลงทุนในบริษัทย่อย



126 Explanation and Analysis of 
Financial Status and Performance

Part 10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสัญญา 
เงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์เพ่ือใช้ส�าหรับการลงทุน 
ของบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

• วงเงินกู้ยืม 4,500 ล้านบาท ส�าหรับการลงทุน 
ในบริษทัย่อย เอบที ีโดยช�าระคนืทกุหกเดอืนเป็นจ�านวน  
14 งวด งวดละเท่าๆ  กัน เริ่มต้ังแต่ปี 2556 อัตรา 
ดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงจาก THBFIX บวกด้วยอัตราคงที ่
จ�านวนหนึ่ง

• วงเงินกู้ยืม 240 ล้านหยวน อัตราดอกเบี้ย 
ลอยตวัโดยอ้างองิจาก CNH-HIBOR บวกด้วยอตัราคงที ่
จ�านวนหนึง่ โดยช�าระคนืทกุ 6 เดอืนเป็นจ�านวน 8 งวด  
งวดละเท่าๆ  กัน เริ่มตั้งแต่ปี 2559

• วงเงินกู้ยืม 180 ล้านหยวน อัตราดอกเบี้ยคงที่  
โดยช�าระคืนทุก 6 เดือนเป็นจ�านวน 9 งวด งวดละ 
เท่าๆ  กนั เริม่ตัง้แต่ปี 2559 วงเงนิกูย้มืนีม้กีารเบกิใช้แล้ว 
เป็นจ�านวน 110 ล้านหยวนในปี 2556

วิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มี 
จ�านวน 16,145 ล้านบาท ลดลง 701 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับจ�านวน 16,846 ล้านบาท  
ณ สิ้นปี 2555 สาเหตุหลักของการลดลงเนื่องจาก 
การจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�าไร 
จากผลประกอบการในปี 2556 จ�านวน 198 ล้านบาท  
ในจ�านวนนี้มีการจัดสรรก�าไรเป็นส�ารองตามกฎหมาย 
เป็นจ�านวน 36 ล้านบาท 

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสดทั้งสิ้น 1,513 ล้านบาท ลดลง 478 ล้านบาท เมื่อ 
เปรียบเทียบกับจ�านวน 1,991 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนมีดังนี้

1. ในปี 2556 เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการด�าเนิน 
งานมีจ�านวน 1,336 ล้านบาท ลดลง 1,639 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 55 จากปีก่อน เนื่องจากการลดลง 
ของก�าไรจากการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

2. ในปี 2556 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการ 
ลงทุนมีจ�านวน 1,316 ล้านบาท ลดลง 1,248 ล้านบาท  
เปรียบเทียบกับเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 
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ในปี 2555 จ�านวน 2,564 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายส่วนทุนในปี 2555 ที่สูงเนื่องมาจาก 
การขยายก�าลังการผลิตของบริษัทฯ และการลงทุนในโครงการของบริษัทย่อย

3. ในปี 2556 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น 586 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยการเบิก 
เงินกู้ระยะยาวจ�านวน 428 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 1,015 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการด�าเนินงาน    1,336     ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน   (1,316)     ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน      (586)     ล้านบาท
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย เอสบีท ี      87     ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธ ิ    (479)    ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

2556 2555

อัตราก�าไรขั้นต้น  8.0% 17.0%

อัตราก�าไรสุทธิ  1.1% 9.1%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.35% 0.28%

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.17% 1.31%

อัตราก�าไรขั้นต้น   = ก�าไรขั้นต้น (รายได้จากการขายหักต้นทุนขาย) 
      ต่อ รายได้จากการขาย
อัตราก�าไรสุทธิ      =  ก�าไรสุทธิ ต่อ รายได้รวม
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น

บทสรุป

เนือ่งจากส่วนต่างของราคาขายผลติภณัฑ์กบัต้นทนุวตัถดุบิทีป่รบัตวัในระหว่างปี 2556 ท�าให้อตัราก�าไร 
ข้ันต้นและอตัราก�าไรสทุธขิองบรษิทัฯ ลดลงอย่างมนียัส�าคัญจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม ทางผู้บรหิารของบรษิทัฯ  
ได้มีมาตรการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพ่ือรักษาระดับก�าไรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเต็มความ 
สามารถ ส�าหรับปี 2556 อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.4 และอัตราผลตอบแทน 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.2

  ขอแสดงความนับถือ

 (นายบรูโน ฟาน เดอร์ วีเลน)
 กรรมการผู้จัดการ

* หมายเหต:ุ ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิตามงบการเงนิรวม



รายงานด้านการเงิน 



คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงภาระหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน  
ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535  
และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท�ารายงานงบการเงิน 
ของบริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี  
2556 เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงาน 
ในรอบปีที่ผ ่านมา งบการเงินดังกล่าวได ้จัดท�าขึ้น 
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยใช้ 
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ 
รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการ 
ที่ดีที่สุดในการจัดท�า ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูล 
ส�าคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน

คณะกรรมการได ้จัดให ้มีและด�ารงไว ้ซึ่งระบบ 
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีระบบงานที่ได้มาตรฐาน 
และเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทาง 
บัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอท่ีจะด�ารงไว้ซ่ึง 
ทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อป้องกันการทุจริตและ 
การด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ เพื่อช่วยก�ากับดูแลรายงานทางการเงินและ 
ระบบการควบคุมภายใน โดยการติดตาม ประเมินผล  
ร่วมให้ความเห็นเพิ่มเติม และรายงานต่อคณะกรรมการ 
เก่ียวกับผลการตรวจสอบของบริษัท ส�านักงาน เอินส์ท  
แอนด์ ยัง จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีอิสระและฝ่ายตรวจ 
สอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแล 
กิจการที่เหมาะสม มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีและ 
มีประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และ 
มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เกีย่วกบัเรื่องนี้ ได้ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นร่วมกันว่า ระบบ 
การควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่า 
พอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า  
งบการเงินประจ�าปีของบริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)  
และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีความ 
เชื่อถือได้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง 
ทัว่ไปในประเทศไทย และปฏบิตัถิกูต้องตามกฎหมายและ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายชาร์ค แวน ริกเคอเวอร์แซล)                                                                  
ประธานกรรมการ

(นายบรูโน ฟาน เดอร์ วีเลน)
กรรมการ
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บริษัท วีนิไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานและงบการเงินรวม 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท วีนิไทย  

จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ 
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบก�าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
และงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง 
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่อง 
อื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  
วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนอ 
งบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ 
รายงานทางการเงนิและรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายใน 
ท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงิน 
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ 
ส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบ 
การเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนด 
ให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง 
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่าง 
มีเหตุผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มา 
ซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผย 
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับ 
ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง 
จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
ของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
ในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู ้สอบบัญชีพิจารณา 
การควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนอ 
งบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบ 
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ 
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ 
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน 

ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความ 
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดย 
ผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ 
เพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 
ของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�าเนินงานและ                 
กระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท วีนิไทย  
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท  
วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญ 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4  
เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจาก 
การน�ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้  
มาถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการ 
ปรบัปรงุจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชดีงักล่าว นอกจากนี้  
บริษัทฯได้น�าเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง 
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555  
เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ 
ภาษีเงินได้ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ท้ังนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดง 
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

(นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2557
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(หน่วย: บาท)

บริษัท วีนิไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,512,681,914 1,991,096,329 1,172,532,791 1,162,377,429 796,303,383 1,069,890,622

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8 2,659,645,905 2,223,025,058 2,032,226,831 2,482,133,946 2,057,909,273 2,037,956,587

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 9 -  - - 1,250,000,000 850,000,000 2,100,000,000

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - 
ส่วนท่ีถึงก�าหนดรับช�าระภายในหน่ึงปี 9  -  -  - 333,333,333  428,600,000   -

สินค้าคงเหลือ 10 904,676,266 773,972,856 653,896,432 747,901,394 642,607,549 642,297,559

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 270,506,000 182,139,929 268,776,949 114,201,969 95,595,867 174,210,039

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,347,510,085 5,170,234,172 4,127,433,003 6,089,948,071 4,871,016,072 6,024,354,807

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 -  - -  2,870,497,776 2,870,497,776 954,097,446

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 383,552,377 384,304,780 381,035,672 397,678,320 397,678,320 397,678,320

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 
- สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดรับช�าระ
ภายในหนึ่งปี 9 -  - - 2,793,720,267 2,571,400,000 1,400,000,000

เงินมัดจ�าล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
ตามสัญญา 477,746,204 113,155,833 - - - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 14,841,069,740 15,424,427,505 14,851,313,374 10,232,489,267 11,001,468,205 10,862,920,460

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 579,240,115 360,685,199 232,279,294 53,719,458 55,776,538 1,843,219

ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
ระยะยาวรอตัดบัญชี 8,278,569 9,658,331  10,920,982 - - -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4, 20 123,578,919 48,472,155 180,827,019 123,578,919 28,709,004 180,827,019

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 22,437,526 22,326,334 21,516,377 10,779,141 11,733,406 12,420,671

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 16,435,903,450 16,363,030,137 15,677,892,718 16,482,463,148 16,937,263,249 13,809,787,135

รวมสินทรัพย์ 21,783,413,535 21,533,264,309 19,805,325,721 22,572,411,219 21,808,279,321 19,834,141,942

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท วีนิไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 15 1,942,585,018 1,474,325,670 1,752,152,730 1,639,767,468 1,163,648,310 1,580,630,398

เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึง
ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 16 333,333,333 428,600,000 - 333,333,333 428,600,000 -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 182,127,634 143,210,125 121,133,391 171,793,246 137,111,328 114,059,720

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,458,045,985 2,046,135,795 1,873,286,121 2,144,894,047 1,729,359,638 1,694,690,118

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่
ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 16 3,094,919,667  2,571,400,000 1,400,000,000  3,094,919,667 2,571,400,000 1,400,000,000

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน 17 85,465,055 70,096,278 65,978,000 85,465,055 70,096,278 65,978,000

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,180,384,722 2,641,496,278 1,465,978,000 3,180,384,722 2,641,496,278 1,465,978,000

รวมหน้ีสิน 5,638,430,707 4,687,632,073 3,339,264,121 5,325,278,769 4,370,855,916 3,160,668,118

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

  ทุนจดทะเบียน  

    หุ้นสามัญ 1,185,193,444 หุ้น
    มูลค่าหุ้นละ 6 บาท 7,111,160,664 7,111,160,664 7,111,160,664 7,111,160,664 7,111,160,664 7,111,160,664

  ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระ
  เต็มมูลค่าแล้ว

    หุ้นสามัญ 1,185,193,444 หุ้น 
    มูลค่าหุ้นละ 6 บาท 7,111,160,664 7,111,160,664 7,111,160,664 7,111,160,664 7,111,160,664 7,111,160,664

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,303,712,790 1,303,712,790 1,303,712,790 1,303,712,790 1,303,712,790 1,303,712,790

ก�าไรสะสม

  จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 18 711,116,066 675,289,196 570,659,229 711,116,066 675,289,196 570,659,229

  ยังไม่ได้จัดสรร 6,917,044,918 7,774,443,403 7,508,830,068 8,123,678,320 8,346,270,457 7,689,287,830

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 101,948,390 (18,973,817) (28,301,151) (2,535,390) 990,298 (1,346,689)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 16,144,982,828 16,845,632,236 16,466,061,600 17,247,132,450 17,437,423,405 16,673,473,824

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 21,783,413,535 21,533,264,309 19,805,325,721 22,572,411,219 21,808,279,321 19,834,141,942

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)

บริษัท วีนิไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กำ�ไรข�ดทุน:

ร�ยได้

รายได้จากการขาย 17,332,296,825 16,933,487,946 14,847,701,338 15,268,954,586

รายได้อื่น

ดอกเบ้ียรับ 41,518,483 35,558,787 199,651,033 190,023,539

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 56,277,207 70,644,223 35,287,712 39,469,194

อื่นๆ 82,683,819 50,047,242 220,906,029 220,449,438

รวมรายได้อื่น 180,479,509 156,250,252 455,844,774 449,942,171

รวมร�ยได้ 21 17,512,776,334 17,089,738,198 15,303,546,112 15,718,896,757

ค่�ใช้จ่�ย

ต้นทุนขาย 15,939,418,418 14,055,264,511 13,478,672,931 12,454,230,694

ค่าใช้จ่ายในการขาย 848,135,058 828,270,936 575,054,495 674,432,175

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 410,656,146 365,212,611 327,314,363 339,821,906

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 17,905,022 27,923,146 17,905,022 27,923,146

รวมค่�ใช้จ่�ย 17,216,114,644 15,276,671,204 14,398,946,811 13,496,407,921

กำ�ไรก่อนส่วนแบ่งกำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินและร�ยได้ 
(ค่�ใช้จ่�ย) ภ�ษีเงินได้ 296,661,690 1,813,066,994 904,599,301 2,222,488,836

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (752,404) 3,269,108  - -

กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน
และร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) ภ�ษีเงินได้ 295,909,286 1,816,336,102 904,599,301 2,222,488,836

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (163,367,184) (124,627,357) (162,595,647) (128,442,675)

กำ�ไรก่อนร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) ภ�ษีเงินได้ 132,542,102 1,691,708,745 742,003,654 2,094,046,161

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 20 65,629,655 (129,920,162) 90,974,451 (149,710,648)

กำ�ไรสำ�หรับปี 23 198,171,757 1,561,788,583 832,978,105 1,944,335,513

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า 
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 127,260,745 (6,721,933) - -

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของตราสารอนุพันธ์- 
สุทธิจากภาษีเงินได้ (6,338,538) 5,045,073 (3,525,688) 2,336,987

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (5,217,784) 2,470,525 (5,217,784) 2,470,525

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี 115,704,423 793,665 (8,743,472) 4,807,512

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 313,876,180 1,562,582,248 824,234,633 1,949,143,025

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)

บริษัท วีนิไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก�รแบ่งปันกำ�ไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 198,171,757 1,552,966,221 832,978,105 1,944,335,513

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
ก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน 11 - 8,822,362

198,171,757 1,561,788,583

ก�รแบ่งปันกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 313,876,180 1,553,759,886 824,234,633 1,949,143,025

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
ก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน 11 - 8,822,362

313,876,180 1,562,582,248

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น 22

ก�าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.17 1.31 0.70 1.64

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท วีนิไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินง�น

ก�าไรก่อนภาษี 132,542,102 1,691,708,745 742,003,654 2,094,046,161

รายการปรับกระทบก�าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)  
จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 1,398,193,244 1,257,092,411 1,077,030,534 962,189,350

การปรับสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ (7,887,084) 14,284,880 (3,654,173) 3,904,655

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 3,588,582 6,071,000 - 1,472,667

ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ระยะยาวตัดบัญชี 1,379,763 1,262,651 - -

ส่วนแบ่งขาดทุน (ก�าไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 752,403 (3,269,108) - -

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 17,905,021 27,923,146 17,905,022 27,923,146

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน    9,347,847 8,186,751 9,347,847 8,186,751

ดอกเบี้ยรับ (41,518,483) (13,826,877) (199,651,033) (168,332,236)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 153,739,007 101,653,903 153,739,007 106,920,927

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
    ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 1,668,042,402 3,091,087,502 1,796,720,858 3,036,311,421

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (446,052,953) (196,236,447) (430,943,566) (24,228,937)

สินค้าคงเหลือ (122,816,326) (134,361,304) (101,639,672) (4,214,645)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (82,012,613) 93,536,331 (10,665,493) 86,332,665

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (111,192) 336,752 954,265 687,265

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 441,103,021 199,308,607 463,840,540 (170,554,348)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 33,698,776 29,494,143 34,681,918 28,661,591

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน (501,300) (980,317) (501,300) (980,317)

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,491,349,815 3,082,185,267 1,752,447,550 2,952,014,695

จ่ายดอกเบี้ย (148,925,099) (100,646,149) (148,925,099) (105,913,173)

จ่ายภาษี (6,326,333) (6,741,998) (6,295,730) (6,380,214)

เงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 1,336,098,383 2,974,797,120 1,597,226,721 2,839,721,308
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

จ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -  -  - (1,916,400,330)

เงินสดสุทธิจากการรวมธุรกิจภายใต้
     การควบคุมเดียวกัน (หมายเหตุ 11) - 2,181,832  -  -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง - - (400,000,000) 1,250,000,000

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น - - (127,053,600) (1,600,000,000)

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 41,971,780 13,826,877 198,608,339 167,324,482

ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (993,357,241) (2,538,332,179) (317,627,989) (1,429,642,708)

จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของ
     ต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง (1,184,816) (5,266,525) - -

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 1,193,163 76,400,357 1,193,163 603,453

เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างตามสัญญา (364,590,371) (113,155,833) - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,315,967,485) (2,564,345,471) (644,880,087) (3,528,115,103)

กระแสเงินสดจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดห�เงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 428,253,000 1,600,000,000 428,253,000 1,600,000,000

เงินปันผลจ่าย (1,014,525,588) (1,185,193,444) (1,014,525,588) (1,185,193,444)

เงินสดสุทธิจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดห�เงิน (586,272,588) 414,806,556 (586,272,588) 414,806,556

ผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�งบก�รเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 87,727,275 (6,694,667)  -  - 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (478,414,415) 818,563,538 366,074,046 (273,587,239)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,991,096,329 1,172,532,791 796,303,383 1,069,890,622

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดปล�ยปี 1,512,681,914 1,991,096,329 1,162,377,429 796,303,383

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ซ้ืออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้างโดยยังมิได้ช�าระเงิน 18,775,964 - 7,464,711 -

บริษัท วีนิไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(หน่วย: บาท)
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น

2556 2555

ร้อยละ ร้อยละ

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
   บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล
   (ประเทศไทย) จ�ากัด 
   Vinythai Holding Pte. Limited

ผลิตและจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ 
   

บริษัทลงทุน

ไทย
   

สิงคโปร์

100
   
100

100
   
100

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ
   Solvay Biochemicals 
   (Taixing) Limited (ถือหุ้นโดย 
   Vinythai Holding Pte. Limited)

ผลิตและจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ จีน 100 100

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย โดยมี Solvay Vinyls  

Holding AG ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)  
ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 2 ถนนไอ-สาม  
ต�าบลมาบตาพุด อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคือ การผลิตและจ�าหน่ายผงพลาสติกพีวีซี วีซีเอ็ม โซดาไฟ และอีพิคลอโรไฮดริน 
ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/2556 บริษัทฯ ได้ชะลอการก่อสร้างโรงงานอีพิคลอโรไฮดรินซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 

ไทซิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ของ Solvay Biochemicals (Taixing) Limited (บริษัทย่อย) ออกไประยะหนึ่ง  
เนื่องจากความผันผวนทางด้านราคาและอุปทาน ทางบริษัทฯ คาดว่าจะกลับมาเริ่มการก่อสร้างใหม่ได้ภายในปี พ.ศ. 2557

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
2.1 งบการเงินน้ีจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย 

แสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก 
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม
 ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”)  

และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

บริษัท วีนิไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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 ข) บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุมบริษัท 
ย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น  

 ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
 ง) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซ่ึงจัดตั้งในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่าง 
ซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบ 
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

 จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว  

2.3 บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธ ี
ราคาทุน

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้น 
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้

ฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ พ.ศ. 2552)
การบญัชสี�าหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาล และการเปดิเผยขอ้มูลเก่ียวกับความชว่ยเหลอื 

จากรัฐบาล

ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ พ.ศ. 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ 

กิจกรรมด�าเนินงาน

ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ฉบับที่ 8 ส่วนงานด�าเนินงาน

140 Financial Repor t

Part 11



วันที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) การน�าเสนองบการเงิน   1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) งบกระแสเงินสด   1 มกราคม พ.ศ. 2557 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ภาษีเงินได้   1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) สัญญาเช่า   1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) รายได้   1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน   1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม   1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า   1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) งบการเงินระหว่างกาล   1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   1 มกราคม พ.ศ. 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์   1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) การรวมธุรกิจ   1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย   1 มกราคม พ.ศ. 2559

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

และการด�าเนินงานที่ยกเลิก
  1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ส่วนงานด�าเนินงาน   1 มกราคม พ.ศ. 2557

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานฉบับน้ีก�าหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดง 
ในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก�าหนด บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในงวดปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อน 
ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

ข. มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต
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วันที่มีผลบังคับใช้

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่

ให้แก่ผู้เช่า
  1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 27
การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท�าข้ึน 

ตามรูปแบบกฎหมาย
  1 มกราคม พ.ศ. 2557 

ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลง

สัมปทานบริการ
  1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์   1 มกราคม พ.ศ. 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1
การเปล่ียนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดข้ึน 

จากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี 
ลักษณะคล้ายคลึงกัน

  1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย 

สัญญาเช่าหรือไม่
  1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
สิทธิในส่วนได้ เ สียจากกองทุน 

การรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อม

  1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 7

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน 
การบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน 
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะ 
เงินเฟ้อรุนแรง

  1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการ 

ด้อยค่า
  1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ   1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า   1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 17
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้

เจ้าของ
  1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า   1 มกราคม พ.ศ. 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญ 
ต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ
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4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีนือ่งจากการนำามาตรฐานการบญัชีใหม่ 
มาถือปฏิบัติ 

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินข้อ 3 เนื่องจากบริษัทฯ น�ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง 
นโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

จ�านวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้  

 (หน่วย: พันบาท)

 (หน่วย: พันบาท)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 123,579 123,579 48,472 28,709 180,827 180,827

ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 121,256 121,256 48,740 28,977 179,305 179,305

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น  
     (ลดลง) 2,323 2,323 (268) (268) 1,522 1,522

ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2556

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

กำ�ไรหรือข�ดทุน:

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง) (65,630) (90,974) 129,920 149,711

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 
     เพิ่มขึ้น (ลดลง) 65,630 90,974 (129,920) (149,711)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท) 0.055 0.077 (0.110) (0.126)

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลก�าไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,304 1,304 (618) (618)

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลง
มลูคา่ในตราสารอนพุนัธเ์พิม่ขึน้ (ลดลง) 2,591 2,591 (1,790) (1,790)
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5. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

5.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับ 

ผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจาก 
หักส่วนลดแล้ว

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี 
สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

5.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าแสดงตามจ�านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุน 
โดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

5.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า 
ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย

วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ อะไหล่ และวัสดุเครื่องจักร แสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด 
จะต�่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

5.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (ถ้ามี)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยสองแห่งจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ซ่ึงการซ้ือหุ้นดังกล่าว 

เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้สะท้อนผลของการซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญดังกล่าวในงบการเงิน  
โดยบันทึกส่วนต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในมูลค่าสุทธิตามบัญชี 
ของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง เป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน”  
ทั้งนี้เป็นการปรับใช้ “แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน”

5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
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ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย 
ประมาณดังนี้

  อาคารและสิ่งปรับปรุง    10 ถึง 50 ปี
  สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า           50 ปี
  เครื่องจักรและอุปกรณ์     5 ถึง 30 ปี
  เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส�านักงาน    3 ถึง 30 ปี
  ยานพาหนะ      5 ถึง 10 ปี
 
ค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

5.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการท�าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือ
ขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการ
กู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น 

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน ์

เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์น้ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย  
ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้

5.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ และบริษัท 
ย่อย หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
ซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท 
ย่อย ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

อายุการให้ประโยชน์

ลิขสิทธิ์ 15 ถึง 20 ปี

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 5 ถึง 10 ปี

สิทธิในการใช้ที่ดิน ตามอายุของสัญญาใช้ที่ดิน (50 ปี)
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5.10 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ  
รายการต่างๆ  ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น 
ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�าการประเมินว่ามีข้อบ่งช้ีซ่ึงแสดงว่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�าการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
ของสินทรัพย์ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจาก 
การใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
แสดงว่าสินทรัพย์ดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

5.12 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงก�รสมทบเงิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ 

เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น และผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ และ 
บริษัทย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา

บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน ์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ 
ได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ 
พนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ 
พนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน

5.13 ประมาณการหนี้สิน

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว  
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น  
และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 
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5.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 
ภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษี 

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร
 
ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบ 

ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา 
รายงาน 

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ 
ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุน 
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรับลด 
มูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได ้
รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวข้องกับรายการที่ได้บันทึก 
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

5.15 ตราสารอนุพันธ์

สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา 

แลกเปลี่ยน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้บันทึกสัญญาซ้ือ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม การ 
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเส่ียงดังกล่าวรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและ/หรือในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที ่

มีความไม่แน่นอนซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและข้อมูลที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วย 
เหตุนี้ ผลที่เกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ 
เกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้าง และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู ่
ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

บรษิทัฯ จะตัง้ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยเมือ่มลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุดงักล่าวได้ลดลงอย่างมสีาระส�าคญั 
และเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญหรือเป็น 
ระยะเวลานานหรือไม่นั้น จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการค�านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิก 
ใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องท�าการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี 
ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว 
และขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู ้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี
เป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน  
ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตรา 
การขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 108,764 110,392 65,660 39,747

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 5,728 7,287 5,176 7,287

รวมลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 114,492 117,679 70,836 47,034

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินสด 321,753 3,486 321,733 3,466

เงินฝากธนาคารประเภทกระแส
    รายวันและประเภทออมทรัพย์ 1,190,929 1,987,610 840,644 792,837

รวม 1,512,682 1,991,096 1,162,377 796,303

 (หน่วย: พันบาท)

 (หน่วย: พันบาท)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์

Solvay Vinyls Holding AG สวิตเซอร์แลนด์ บริษัทใหญ่

บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

ไทย บริษัทย่อย

Vinythai Holding Pte. Limited สิงคโปร์ บริษัทย่อย

Solvay Biochemicals (Taixing) 
Limited (ถือหุ้นโดย Vinythai 
Holding Pte. Limited ร้อยละ 100)

จีน บริษัทย่อย

บริษัท เกลือพิมาย จ�ากัด ไทย บริษัทร่วม

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด 
(มหาชน)

ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 2,098,608 1,890,077 1,935,639 1,775,728

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 436,413 190,258 436,413 190,258

มากกว่า 12 เดือน 434,356 484,588 434,356 484,588

รวม 2,969,377 2,564,923 2,806,408 2,450,574

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (444,401) (494,588) (444,401) (494,588)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน,   
    สุทธิ 2,524,976 2,070,335 2,362,007 1,955,986

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 2,639,468 2,188,014 2,432,843 2,003,020

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 9)

20,178 35,011 49,291 54,889

รวมลูกหนี้อื่น 20,178 35,011 49,291 54,889

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 2,659,646 2,223,025 2,482,134 2,057,909

 

 (หน่วย: พันบาท)

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ท่ีบริษัทฯ มีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น 

โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ มีดังนี้
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จ�ากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท โซลเวย์ เอส.เอ.  
และบริษัทในเครือ

เบลเยียม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จ�ากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท โซลเวย์ เอเชีย แปซิฟิค จ�ากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบรษิทัย่อยมรีายการธรุกจิทีส่�าคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั รายการธรุกจิดงักล่าวเป็นไปตาม 
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติ 
ธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ นโยบายการก�าหนดราคา

2556 2555 2556 2555

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้จากการขาย - - 658 330
ราคาเทียบเคียง
กับราคาตลาด

รายได้จากการให้บริการ - - 138 171 อัตราปกติของตลาด

รายได้ค่าอะไหล่ - - 5 -
ราคาเทียบเคียง
กับราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ - - 165 162
อัตราร้อยละ 2.4 
ถึง 5.6 ต่อปี

ค่าซื้อวัตถุดิบ - - 130 55 ราคาตลาด

ซื้อสินทรัพย์ถาวร - - - 76 มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าใช้จ่ายอื่น - - - 7 อัตราปกติของตลาด

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

ค่าซื้อวัตถุดิบ 448 425 448 425
ราคาตามสัญญาซื้อเกลือ
ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุน

การผลิต

(หน่วย: ล้านบาท)
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(หน่วย: ล้านบาท)

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)

บริษัทย่อย - - 84,273 55,662

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 134,670 152,690 35,854 46,261

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

134,670 152,690 120,127 101,923

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)

บริษัทย่อย - - 17,185 3,862

บริษัทร่วม 40,934 35,904 40,934 35,904

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 1,073,429 774,608 996,776 617,499

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1,114,363 810,512 1,054,895 657,265

1  ยอดดังกล่าวจำานวน 189 ล้านบาท (2555: 138 ล้านบาท) เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างโรงงานตามหมายเหตุข้อ 26.1.2 ซึ่งแสดงรวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ นโยบายการก�าหนดราคา

2556 2555 2556 2555

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขาย 1,765 1,001 141 153
ราคาเทียบเคียง 
กับราคาตลาด

รายได้อื่น 4 2 4 2 อัตราปกติของตลาด

ค่าซื้อวัตถุดิบ 6,969 6,494 6,968 6,494

ราคาเฉล่ียของเอทิลีนใน
ตลาดหลักของภูมิภาค
ต่างๆ ของโลกและ               

ราคาตลาด

ค่าซื้ออะไหล่ จ่ายค่าบริการ และอื่นๆ 293 232 87 82 ราคาตลาด

ค่าสิทธิจ่ายและค่าความช่วยเหลือ  
      ทางเทคนิค

2181 1711 29 33 อัตราตามสัญญา

ค่านายหน้าจ่าย 18 10 3 4 อัตราตามสัญญา

ค่าเบี้ยประกันและค่าจัดการทางการเงิน 8 9 8 9 อัตราตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555  
มีรายละเอียดดังนี้
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ากัด  

ซึ่งคิดดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราตลาดที่ก�าหนดโดยธนาคารพาณิชย์หลายแห่งและมีก�าหนดช�าระเมื่อทวงถาม

เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่บริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาววงเงิน 4,500 ล้านบาท กับบริษัทย่อยเพื่อใช้ 

ในการลงทุนของบริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ากัด เงินกู้ยืมดังกล่าวมีก�าหนดช�าระคืนทุก 6 เดือนเป็นจ�านวน  
14 งวด งวดละเท่าๆ  กนั เริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 และมอีตัราดอกเบีย้ลอยตวัโดยอ้างองิจาก THBFIX บวกด้วยอตัราร้อยละจ�านวนหน่ึง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาววงเงิน 180 ล้านเรนมินบิ กับบริษัทย่อยเพื่อใช้ 
ในการลงทุนของ Solvay Biochemicals (Taixing) Limited เงินกู้ยืมดังกล่าวมีก�าหนดช�าระคืนทุก 6 เดือนเป็นจ�านวน 9 งวด  
งวดละเท่าๆ  กัน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.6 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทย่อย 
เบิกใช้วงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวแล้วจ�านวน 50 ล้านเรนมินบิ

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

ที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

1 มกราคม 2556

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล
(ประเทศไทย) จ�ากัด

850 1,421 (1,021) 1,250

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล
(ประเทศไทย) จ�ากัด

3,000 1,500 (1,643) 2,857

Solvay Biochemicals (Taixing) Limited - 270 - 270

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ผลประโยชน์ระยะสั้น   95   92   85    79

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน    2         1    2      1

รวม   97   93   87    80

152 Financial Repor t

Part 11



 (หน่วย: พันบาท)

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน 

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2556 2555 2556 2555 2556 2555

สินค้าส�าเร็จรูป 434,513 188,169 (6,147) (12,034) 428,366 176,135

วัตถุดิบ 271,911 400,066 - - 271,911 400,066

วัสดุหีบห่อ 2,336 2,432 - - 2,336 2,432

อะไหล่และวัสดุ
โรงงาน

213,063 208,340 (11,000) (13,000) 202,063 195,340

รวม 921,823 799,007 (17,147) (25,034) 904,676 773,973

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน 

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2556 2555 2556 2555 2556 2555

สินค้าส�าเร็จรูป 350,599 144,915 - (1,654) 350,599 143,261

วัตถุดิบ 198,633 303,745 - - 198,633 303,745

วัสดุหีบห่อ 2,336 2,432 - - 2,336 2,432

อะไหล่และวัสดุ
โรงงาน

207,333 206,170 (11,000) (13,000) 196,333 193,170

รวม 758,901 657,262 (11,000) (14,654) 747,901 642,608

10. สินค้าคงเหลือ
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 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

บริษัทย่อย
วันที่ซื้อ

บริษัทย่อย

ต้นทุนในการซื้อ
เงินลงทุน

มูลค่าสุทธิ           
ตามบัญชีตามส่วน
ได้เสียของบริษัทฯ

ผลต่างจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ณ วันที่ซื้อ 2556 2555

บริษัท แอดวานซ์ 
   ไบโอเคมิคอล
   (ประเทศไทย)     
   จ�ากัด

4 มกราคม 2553 360,000 334,879 25,121 25,121

Solvay 
   Biochemicals  
   (Taixing) Limited

7 ธันวาคม 2555 1,021,903 1,032,907 (11,004) (11,004)

รวม 14,117 14,117

 (หน่วย: พันบาท)

บริษัท
ทุนเรียกช�าระแล้ว

หน่วยเงิน
ตรา

ราคาทุน

2556 2555 2556 2555

บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ากัด 1,500 1,500 ล้านบาท 1,454,098 1,454,098

Vinythai Holding Pte. Limited 287 287 ล้านเรนมินบิ 1,416,400 1,416,400

รวม 2,870,498 2,870,498

บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยในระหว่างปี

ส่วนต่�งจ�กก�รรวมธุรกิจภ�ยใต้ก�รควบคุมเดียวกัน
ยอดคงเหลือของรายการส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีรายละเอียดดังนี้

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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 (หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - ตามราคาทุน 397,678 397,678

ส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสม
   จากการลงทุนในบริษัทร่วม

(14,126) (13,373)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - ตามวิธี
   ส่วนได้เสีย

383,552 384,305

2556  2555

ทุนเรียกช�าระ                 194                  194

สินทรัพย์รวม                2,268                2,336

หนี้สินรวม                 932                1,146

รายได้รวม                1,549                1,439

ก�าไร (ขาดทุน)                  (3)                   11

(หน่วย: ล้านบาท)

 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 Vinythai Holding Pte. Limited (บริษัทย่อย) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Solvay  
Biochemicals (Taixing) Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จาก Solvay Chemicals  
and Plastics Holding B.V. (บรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั) การซ้ือหุน้สามัญนีถื้อเป็นการรวมธรุกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกัน โดยถอืเสมอืนว่า  
Solvay Biochemicals (Taixing) Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มาโดยตลอด ดังนั้น งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และงบกระแสเงินสดปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จึงรวมผลการด�าเนินงานของ Solvay Biochemicals  
(Taixing) Limited ต้ังแต่วันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2555 (วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  
โดยไม่ค�านึงถึงวันที่มีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 เงินลงทุนในบริษัท เกลือพิมาย จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ มี 

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 28.49 และถือเป็นบริษัทร่วมซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ด�าเนินธุรกิจหลักในการผลิตและ 
จ�าหน่ายเกลืออุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในระหว่างปี

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555  
โดยสรุปมีดังนี้
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งบการเงินรวม

ที่ดิน
อาคารและ 
สิ่งปรับปรุง 
สินทรัพย์เช่า

เครื่องจักร 
และอุปกรณ์

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดต้ังและอุปกรณ์ 

ส�านักงาน
ยานพาหนะ

สินทรัพย์ 
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

รวม

ร�ค�ทุน

1 มกราคม 2555 2,909 1,934,185 15,576,204 279,057 6,719 5,594,962 23,394,036

ซื้อเพิ่ม - - - 561 - 1,913,683 1,914,244

จ�าหน่าย - (1,014) (138,519) (233) (42) (5,431) (145,239)

โอนเข้า (ออก) - 759,980 6,067,627 10,079 - (6,837,686) -

31 ธันวาคม 2555 2,909 2,693,151 21,505,312 289,464 6,677 665,528 25,163,041

ซื้อเพิ่ม - - - 1,123 - 771,900 773,023

จ�าหนา่ย/ 
ตัดจ�าหน่าย

- (2,499) (42,331) (606) - - (45,436)

โอนเข้า (ออก) - 58,280 449,487 13,173 - (520,940) -

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงิน

- - - 2 - 36,978 36,980

31 ธันวาคม 2556 2,909 2,748,932 21,912,468 303,156 6,677 953,466 25,927,608

 ค่�เสื่อมร�ค�สะสม

1 มกราคม 2555 - 628,996 7,664,715 236,862 6,719 - 8,537,292

ค่าเสื่อมราคา
ส�าหรับปี

- 69,464 1,159,123 8,219 - - 1,236,806

ค่าเสื่อมราคาของ
ส่วนที่จ�าหน่าย

- (341) (34,944) (158) (42) - (35,485)

31 ธันวาคม 2555 - 698,119 8,788,894 244,923 6,677 - 9,738,613

ค่าเสื่อมราคา
ส�าหรับปี

- 78,596 1,284,113 11,511 - - 1,374,220

ค่าเสื่อมราคาของ
ส่วนที่จ�าหน่าย/
ตัดจ�าหน่าย

- (1,054) (24,686) (598) - - (26,338)

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงิน

- - - 43 - - 43

31 ธันวาคม 2556 - 775,661 10,048,321 255,879 6,677 - 11,086,538

 มูลค่�สุทธิต�มบัญชี

31 ธันวาคม 2555 2,909 1,995,032 12,716,418 44,541 - 665,528 15,424,428

31 ธันวาคม 2556 2,909 1,973,271 11,864,147 47,277 - 953,466 14,841,070

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี

 ปี พ.ศ. 2555 (จ�านวน 1,218 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 1,236,806

 ปี พ.ศ. 2556 (จ�านวน 1,358 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)   1,374,220

 (หน่วย: พันบาท)
13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
อาคารและ 
สิ่งปรับปรุง 
สินทรัพย์เช่า

เครื่องจักร 
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้ง 

และอุปกรณ์ 
ส�านักงาน

ยานพาหนะ
สินทรัพย์ 

ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

รวม

ร�ค�ทุน

1 มกราคม 2555 2,909 1,934,185 15,576,204 277,864 6,719 1,601,908 19,399,789

ซื้อเพิ่ม - - - - - 1,127,315 1,127,315

จ�าหน่าย - (1,014) (58,278) (233) (42) - (59,567)

โอนเข้า (ออก) - 222,236 2,186,450 9,532 - (2,418,218) -

31 ธันวาคม 2555 2,909 2,155,407 17,704,376 287,163 6,677 311,005 20,467,537

ซื้อเพิ่ม - - - - - 323,730 323,730

จ�าหน่าย/
ตัดจ�าหน่าย

- (2,499) (42,331) (606) - - (45,436)

โอนเข้า (ออก) - 48,943 401,126 13,173 - (463,242) -

31 ธันวาคม 2556 2,909 2,201,851 18,063,171 299,730 6,677 171,493 20,745,831

 ค่�เสื่อมร�ค�สะสม

1 มกราคม 2555 - 628,996 7,664,715 236,439 6,719 - 8,536,869

ค่าเสื่อมราคา
ส�าหรับปี

- 50,358 902,228 7,655 - - 960,241

ค่าเสื่อมราคาของ
ส่วนที่จ�าหน่าย

- (341) (30,500) (158) (42) - (31,041)

31 ธันวาคม 2555 - 679,013 8,536,443 243,936 6,677 - 9,466,069

ค่าเสื่อมราคา
ส�าหรับปี

- 57,463 1,005,569 10,579 - - 1,073,611

ค่าเสื่อมราคาของ
ส่วนที่จ�าหน่าย/
ตัดจ�าหน่าย

- (1,054) (24,686) (598) - - (26,338)

31 ธันวาคม 2556 - 735,422 9,517,326 253,917 6,677 - 10,513,342

 มูลค่�สุทธิต�มบัญชี

31 ธันวาคม 2555 2,909 1,476,394 9,167,933 43,227 - 311,005 11,001,468

31 ธันวาคม 2556 2,909 1,466,429 8,545,845 45,813 - 171,493 10,232,489

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี

 ปี พ.ศ. 2555 (จ�านวน 942 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 960,241

 ปี พ.ศ. 2556 (จ�านวน 1,054 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)    1,073,611

 (หน่วย: พันบาท)

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโครงการจ�านวน 1 ล้านบาท (2555: 12 ล้านบาท)  
โดยค�านวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนในอัตราตามสัญญาเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง
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 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์
สิทธิในการ
ใช้ที่ดิน

สินทรัพย์ 
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

รวม

ร�ค�ทุน

1 มกราคม 2555 - 60,118 - 230,283 290,401

ซื้อเพิ่ม - 12 22,719 125,963 148,694

โอนเข้า (ออก) 356,246 - - (356,246) -

31 ธันวาคม 2555 356,246 60,130 22,719 - 439,095

ซื้อเพิ่ม 229,871 - 9,061 1,363 240,295

โอนเข้า (ออก) - 1,363 - (1,363) -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - 2,275 - 2,275

31 ธันวาคม 2556 586,117 61,493 34,055 - 681,665

ค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม

1 มกราคม 2555 - 58,122 - - 58,122

ค่าตัดจ�าหน่าย 19,739 549 - - 20,288

31 ธันวาคม 2555 19,739 58,671 - - 78,410

ค่าตัดจ�าหน่าย 22,817 643 514 - 23,974

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - 41 - 41

31 ธันวาคม 2556 42,556 59,314 555 - 102,425

มูลค�่สุทธิต�มบัญชี

31 ธันวาคม 2555 336,507 1,459 22,719 - 360,685

31 ธันวาคม 2556 543,561 2,179 33,500 - 579,240

 ปี พ.ศ. 2555 (จ�านวน 19 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 20,288

 ปี พ.ศ. 2556 (จ�านวน 23 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 23,974

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์

สินทรัพย์ 
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

รวม

ร�ค�ทุน

1 มกราคม 2555 - 60,119 - 60,119

ซื้อเพิ่ม - - 55,729 55,729

โอนเข้า (ออก) 55,729 - (55,729) -

31 ธันวาคม 2555 55,729 60,119 - 115,848

ซื้อเพิ่ม - - 1,362 1,362

โอนเข้า (ออก) - 1,362 (1,362) -

31 ธันวาคม 2556 55,729 61,481 - 117,210

ค�่ตัดจำ�หน่�ยสะสม

1 มกราคม 2555 - 58,122 - 58,122

ค่าตัดจ�าหน่าย 1,401 548 - 1,949

31 ธันวาคม 2555 1,401 58,670 - 60,071

ค่าตัดจ�าหน่าย 2,779 641 - 3,420

31 ธันวาคม 2556 4,180 59,311 - 63,491

มูลค�่สุทธิต�มบัญชี

31 ธันวาคม 2555 54,328 1,448 - 55,776

31 ธันวาคม 2556 51,549 2,170 - 53,719

 ปี พ.ศ. 2555 (จ�านวน 1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 1,949

 ปี พ.ศ. 2556 (จ�านวน 2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 3,420

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
   (หมายเหตุ 9)

1,033,671 786,712 1,048,231 640,901

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 526,861 471,650 398,940 396,866

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
   (หมายเหตุ 9)

80,692 23,800 6,664 16,364

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 74,958 84,376 27,155 19,690

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 226,403 107,788 158,777 89,827

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,942,585 1,474,326 1,639,767 1,163,648

 (หน่วย: พันบาท)
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 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงการเงินชดเชยพนักงาน
เมื่อออกจากงาน

โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

ภาระผูกพัน
ตามโครงการ
ผลประโยชน์ต้นปี

65,493 61,065 4,603 4,913 70,096 65,978

ต้นทุนบริการ
ในปัจจุบัน 

5,383 4,989 718 417 6,101 5,406

ต้นทุนดอกเบ้ีย 3,060 2,527 187 253 3,247 2,780

ผลประโยชน์ท่ี
จ่ายในระหว่างปี

- - (501) (980) (501) (980)

(ก�าไร) ขาดทุน 
จากการประมาณ
การตามหลัก
คณิตศาสตร์
ประกันภัย

6,522 (3,088) - - 6,522 (3,088)

ส�ารองผลประโยชน์ 
ระยะยาวของ
พนักงานปลายปี

80,458 65,493 5,007 4,603 85,465 70,096

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 6,101 5,406

ต้นทุนดอกเบี้ย 3,247 2,780

รวมค่�ใช้จ่�ยที่รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน 9,348 8,186

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้
ในงบก�าไรขาดทุน

ต้นทุนขาย 3,786 3,615

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 5,562 4,571
 

17. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงประกอบไปด้วยโครงการเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานและ

โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน แสดงได้ดังนี้

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในก�าไรหรือขาดทุน แสดงได้ดังนี้
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 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
   ของพนักงาน

614,141 567,816 571,190 549,614

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 1,398,194 1,257,092 1,077,031 962,189

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 39,916 40,636 30,608 38,353

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 10,804,580 9,373,636 8,253,347 7,757,116

ค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิง 3,774,530 3,502,245 3,521,433 3,209,937

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป
   และงานระหว่างท�า

(246,344) (36,151) (205,684) (2,332)

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

(ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 4.3 3.8

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 6.0 6.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวน
พนักงาน 
(ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)

1.9 - 22.9 1.9 - 22.9

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่รับรู้ในก�าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของก�าไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีจ�านวน 7 ล้านบาท (2555: ก�าไรจากประมาณ 
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 ล้านบาท)

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

18. สำารองตามกฎหมาย 
 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าป ี

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี ้
จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน 
บริษัทฯ ได้จัดสรรส�ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
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 (หน่วย: พันบาท)

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี (5,219) (9) - -

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
   แตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ
   ผลแตกต่างชั่วคราว

70,849 (129,911) 90,974 (149,711)

ร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) ภ�ษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
   งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

65,630 (129,920) 90,974 (149,711)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลก�าไร
   (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

1,304 (618) 1,304 (618)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลก�าไร
   (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าใน
   ตราสารอนุพันธ์

2,591 (1,790) 2,591 (1,790)

รวม 3,895 (2,408) 3,895 (2,408)

20. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 สรุปได้ดังนี้

 จ�านวนภาษเีงนิได้ทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  
และ พ.ศ. 2555 สรุปได้ดังนี้ 

163Vinythai Annual Report 2013



รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้

อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ  
25 (2555: ร้อยละ 23 ถึงร้อยละ 25)

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 132,542 1,691,709 742,004 2,094,046

อัตร�ภ�ษีเงินได้ของประเทศไทยร้อยละ 20
   (2555: ร้อยละ 23)

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
   คูณอัตราภาษี

(26,508) (389,093) (148,401) (481,630)

ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบัน
   แต่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้
   รอการตัดบัญชี

20,181 - 20,054 -

ขาดทุนสุทธิทางภาษีส�าหรับงวด 96,000 - 96,000 -

ผลต่างทางภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
   ที่กลับรายการในปีปัจจุบัน

(20,126) - - -

ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษี
   ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

4,371 (1,988) - -

ผลกระทบท�งภ�ษีสำ�หรับ

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 21) 14,307 229,611 118,263 300,434

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม (27,901) (14,543) (248) (14,608)

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น 5,306 46,093 5,306 46,093

รวม (8,288) 261,161 123,321 331,919

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
   งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

65,630 (129,920) 90,974 (149,711)
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555

ณ วันที่ 
1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 2,200 2,931 2,217

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 5,963 5,963 6,428

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17,093 14,019 13,196

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราสารอนุพันธ์ 2,323 - 1,522

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 96,000 25,827 157,464

รวม 123,579 48,740 180,827

หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราสารอนุพันธ์ - (268) -

รวม - (268) -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 123,579 48,472 180,827

งบการเงินรวม/งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555

ณ วันที่ 
1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 2,200 2,931 2,217

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 5,963 5,963 6,428

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17,093 14,019 13,196

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราสารอนุพันธ์ 2,323 - 1,522

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 96,000 6,064 157,464

รวม 123,579 28,977 180,827

หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราสารอนุพันธ์ - (268) -

รวม - (268) -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 123,579 28,709 180,827
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ร�ยละเอียดสิทธิพิเศษจ�กก�รส่งเสริมก�รลงทุน

บริษัทฯ
บริษัทย่อยใน
ประเทศไทย

1. บัตรส่งเสริมเลขที่ 1051/2532 1579/2541 1166(2)/2548 1164(2)/2550 9010(2)/2553 2012(2)/2553 1694(2)/2551

2. เพื่อส่งเสริมการลงทุน
   ในกิจการ 

ผลิตพีวีซีและ
วีซีเอ็ม

ผลิตพีวีซีและ
วีซีเอ็มในส่วน
ก�าลังการผลิต
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิม
และโซดาไฟ

ผลิตวีซีเอ็มและ
โซดาไฟในส่วน
ก�าลังการผลิต
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิม

ผลิตพีวีซีในส่วน 
ก�าลังการผลิตท่ี 
เพ่ิมข้ึนจากเดิม

ผลิตพีวีซี 
วีซีเอ็ม

และโซดาไฟ 
ในส่วนก�าลัง
การผลิต
ที่เพิ่มขึ้น

จากเดิมและ 
ก๊าซคลอรีน

ผลิตโซดาไฟ 
ในส่วนก�าลัง
การผลิตที่เพิ่ม
ข้ึนจากเดิมและ
ก๊าซไฮโดรเจน

ผลิตอีพิคลอโร- 
ไฮดริน

3. สิทธิประโยชน์ส�าคัญ
   ที่ได้รับ

7 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 3 ปี 8 ปี 8 ปี

3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
    นิติบุคคลส�าหรับก�าไร
    ที่ได้จากการประกอบ
    กิจการที่ได้รับการ
    ส่งเสริมและได้รับ
    ยกเว้นไม่ต้องน�าเงิน
    ปันผลจากกิจการที่ได้รับ
    การส่งเสริมซึ่งได้รับ    
    ยกเว้นภาษีเงินได้
    นิติบุคคลไปรวม   
    ค�านวณเพื่อเสียภาษี

3.2 ได้รับลดหย่อนภาษี
    เงินได้นิติบุคคล 
    ส�าหรับกิจการที่ได้รับ
    การส่งเสริมในอัตรา
    ร้อยละ 50 ของอัตรา
    ปกติ มีก�าหนดห้าปี
    นับจากวันที่พ้นก�าหนด
    ได้รับยกเว้นภาษี

ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ได้รับ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยค�านวณสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีตามการปรับลดอัตราภาษีเงินได ้
นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี พ.ศ. 2555 และร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2557 ตามพระราชกฤษฎีกา 
ประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทย่อยมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ จ�านวน 1,154 ล้านบาท (2555: 541 ล้านบาท)  
ที่บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีก�าไรทางภาษี 
ในอนาคตเพียงพอที่จะน�าขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยในต่างประเทศค�านวณขึ้นตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีและ/หรือกฎหมาย
ภาษีอากรของประเทศนั้น

21. การส่งเสริมการลงทุน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไข 

ต่างๆ  ที่ก�าหนดไว้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้
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ร�ยละเอียดสิทธิพิเศษจ�กก�รส่งเสริมก�รลงทุน

บริษัทฯ
บริษัทย่อยใน
ประเทศไทย

3.3 ได้รับอนุญาตให้หักค่า
    ขนส่ง ค่าไฟฟ้า และ
    ค่าประปาสองเท่าของ 
    ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น 
    ระยะเวลาสิบปี นับแต่
    วันที่เริ่มมีรายได้
    จากการประกอบกิจการ

ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ได้รับ

4. วันที่เริ่มมีรายได้  1 สิงหาคม 
2535

 1 มิถุนายน 
2545

 1 มกราคม 
2550

 1 สิงหาคม 
2551

1 มกราคม 
2554

 1 กรกฎาคม 
2555

 7 กุมภาพันธ์ 
2555

รายได้ของบริษัทฯ ส�าหรับปี จ�าแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สามารถ 
สรุปได้ดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

รายได้

รายได้จากการ
ขาย

8,531,223 6,870,645 6,316,479 8,398,310 14,847,701 15,268,955

รายได้อื่น

ดอกเบี้ยรับ - 10,378 199,651 179,646 199,651 190,024

ก�าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน

20,290 17,760 14,997 21,709 35,288 39,469

อื่นๆ 5,714 1,350 215,192 219,099 220,906 220,449

รวมรายได้ 8,557,227 6,900,133 6,746,319 8,818,764 15,303,546 15,718,897
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รายได้ของบริษัทย่อยส�าหรับปี จ�าแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินบริษัทย่อยในประเทศไทย

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

รายได้

รายได้จากการ
ขาย

3,233,171 2,049,330 - - 3,233,171 2,049,330

รายได้อื่น

ดอกเบี้ยรับ 2,893 3,243 136 163 3,029 3,406

ก�าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน

20,990 5,570 - - 20,990 5,570

อื่นๆ - - 565 7,509 565 7,509

รวมรายได้ 3,257,054 2,058,143 701 7,672 3,257,755 2,065,815

ส�าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส่วนงานไวนิล 1)
ส่วนงาน

ไบโอเคมิคอล 2)
รวมส่วนงาน

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

ร�ยได้

            รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก 14,189 14,939 3,143 1,994 17,332 16,933 - - 17,332 16,933

รายได้ระหว่างส่วนงาน 658 330 90 55 748 385  (748)  (385) - -

รวมร�ยได้ 14,847 15,269 3,233 2,049 18,080 17,318  (748)  (385) 17,332 16,933

22. กำาไรต่อหุ้น
 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย 

จ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

23. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกส่วนงาน
 ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555  

มีดังต่อไปนี้
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สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส่วนงานไวนิล 1)
ส่วนงาน

ไบโอเคมิคอล 2)
รวมส่วนงาน

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

ผลก�รดำ�เนินง�น

กำ�ไร (ข�ดทุน) ของส่วนง�น 905 2,222  (441)  (251) 464 1,971  (167)  (158) 297 1,813

  ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (1) 3

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (164)  (124)

กำ�ไรก่อนร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) 

ภ�ษีเงินได ้        132 1,692

  รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้         66  (130)

กำ�ไรสำ�หรับป ี        198 1,562

ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน -  (9)

กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ สำ�หรับปี 198 1,553

 ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานท่ีน�าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุด 
ด้านการด�าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผล 
การด�าเนินงานของส่วนงาน

24. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  

พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนและบริษัทฯ จ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่ง โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ  
จ่ายสมทบเข้ากองทุนและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการเป็นจ�านวนเงินประมาณ 19 ล้านบาท (2555: 16 ล้านบาท)

1)  ส่วนงานไวนิล (Vinyl segment) เป็นส่วนงานที่ทำาการผลิตและจำาหน่ายผงพลาสติกพีวีซี วีซีเอ็ม โซดาไฟ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เกี่ยวข้อง
2)  ส่วนงานไบโอเคมิคอล (Biochemical segment) เป็นส่วนงานที่ทำาการผลิตและจำาหน่ายอีพิคลอโรไฮดริน และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เกี่ยวข้อง

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ของส่วนงาน ส่วนงานไวนิล
ส่วนงาน

ไบโอเคมิคอล
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 15,227 6,556 21,783

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 15,019 6,514 21,533
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25. เงินปันผล
 เงินปันผลที่ประกาศจ่ายและจ่ายในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

 26.1.1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทนุจ�านวนประมาณ 18 ล้านบาท  
1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 159 ล้านเรนมินบิ (2555: 22 ล้านบาท 1 ล้านยูโร และ 198 ล้านเรนมินบิ) ซึ่งเกี่ยวข้อง 
กับการก่อสร้างอาคารโรงงานและการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ [เฉพาะบริษัทฯ: 12 ล้านบาท และ 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  
(2555: 10 ล้านบาท)]

 26.1.2 เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างโรงงานและขยายก�าลังการผลิตของโรงงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�าสัญญา 
การใช้สิทธิและสัญญาบริการความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัท โซลเวย์ เอส.เอ. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันภายใต้ 
สัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จ�านวน 7 ล้านยูโร แต่ไม่มียอดคงเหลือตามภาระผูกพันดังกล่าว ณ วันที่ 31  
ธันวาคม พ.ศ. 2556 

26.2 ภาระผูกพันสัญญาเช่าดำาเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันสัญญาเช่าดังนี้
ก) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ จ�านวนค่าเช่าที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญา

เช่าดังกล่าว สรุปได้ดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลจ่ายจากก�าไร
สะสมของปี พ.ศ. 2555

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี เมื่อวันที่ 30 
เมษายน พ.ศ. 2556

1,014,526 0.86
วันที่ 27 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2556

เงินปันผลจ่ายจากก�าไร
สะสมของปี พ.ศ. 2554

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี เมื่อวันที่ 27 
เมษายน พ.ศ. 2555

1,185,193 1.00
วันที่ 25 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555

จ่ายช�าระ

ภายใน 1 ปี 9 9

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 38 38

มากกว่า 5 ปี 33 42
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555

จ่ายช�าระ

ภายใน 1 ปี 162 123

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 441 424

มากกว่า 5 ปี 671 773

ข) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่าถังบรรจุสินค้าคงเหลือ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ จ�านวนค่าเช่าที่ต้องจ่าย 
ในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว สรุปได้ดังต่อไปนี้

26.3 ภาระผูกพันอื่น

ก) บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อวัตถุดิบจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง โดยตกลงซ้ือวัตถุดิบจากบริษัทดังกล่าว 
ในปริมาณและราคาที่ระบุไว้ในสัญญา

ข) บริษัทฯ ได้ท�าสัญญากับบริษัทร่วมเพื่อซื้อวัตถุดิบ โดยตกลงซื้อวัตถุดิบจากบริษัทร่วมดังกล่าวในปริมาณและราคาตามที ่
ระบุไว้ในสัญญาการร่วมลงทุน

ค) บริษัทย่อยได้ท�าสัญญาซื้อวัตถุดิบจากบริษัทอื่นในประเทศไทย โดยตกลงซื้อวัตถุดิบจากบริษัทดังกล่าวในปริมาณและ 
ราคาที่ระบุไว้ในสัญญา

26.4 หนังสือคำ้าประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกันและเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกโดยธนาคาร 
ในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลือ อยู่เป็นจ�านวนเงินประมาณ 19 ล้านบาท (2555: 20 ล้านบาท) [เฉพาะบริษัทฯ: 18 ล้านบาท  
(2555: 19 ล้านบาท)] ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันบางประการตามปกติธุรกิจ

27. เครื่องมือทางการเงิน

27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินท่ีส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ 
ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ 
ก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้กับลูกค้า 
ที่หลากหลายและมีจ�านวนมากราย ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให ้
สินเชื่อ จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ท่ีแสดงอยู่ใน 
งบแสดงฐานะการเงิน
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น  
และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมี 
อัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 
ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือวันท่ีมีการก�าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ (หากวันท่ีมีการก�าหนดอัตรา 
ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 1,513 - 1,513

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 2,660 2,660

รวม - 1,513 2,660 4,173

หนี้สินท�งก�รเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 1,943 1,943

เงินกู้ยืมระยะยาว 571 2,857 - 3,428

รวม 571 2,857 1,943 5,371

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มีอัตราดอกเบ้ีย รวม

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 1,162 - 1,162

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 2,482 2,482

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - 1,250 - 1,250

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - 3,127 - 3,127

รวม - 5,539 2,482 8,021

หนี้สินท�งก�รเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 1,640 1,640

เงินกู้ยืมระยะยาว 571 2,857 - 3,428

รวม 571 2,857 1,640 5,068
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งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 1,991 - 1,991

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 2,223 2,223

รวม - 1,991 2,223 4,214

หนี้สินท�งก�รเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 1,474 1,474

เงินกู้ยืมระยะยาว - 3,000 - 3,000

รวม - 3,000 1,474 4,474

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 796 - 796

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 2,058 2,058

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 850 - - 850

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - 3,000 - 3,000

รวม 850 3,796 2,058 6,704

หนี้สินท�งก�รเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 1,164 1,164

เงินกู้ยืมระยะยาว - 3,000 - 3,000

รวม - 3,000 1,164 4,164

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สกุลเงิน
จ�านวนที่ซื้อ

(ล้าน)
จ�านวนที่ขาย

(ล้าน)

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 
ครบก�าหนด
ตามสัญญา

จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 5.6 21.7 32.1133 32.2299
มกราคม - 

กรกฎาคม 2557

เยน - 76.0 - 0.3190
กุมภาพันธ์ - 

กรกฎาคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สกุลเงิน
จ�านวนที่ซื้อ

(ล้าน)
จ�านวนที่ขาย

(ล้าน)

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 
ครบก�าหนด
ตามสัญญา

จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 21.3 - 30.9787
เมษายน - 

สิงหาคม 2556

ยูโร - 3.3 - 0.3666 มีนาคม 2556

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีส�าคัญอันเก่ียวเนื่องจากการซ้ือหรือขายสินค้าเป็นเงินตรา 
ต่างประเทศ บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยได้ตกลงท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญ
สหรัฐอเมริกา

16.8 16.1 3.6 1.3 32.8136 30.6316

ยูโร 1.1 0.4 0.4 1.0 45.0217 40.5563

เยน 46.5 9.6 - 0.6 0.3102 0.3545

เรนมินบิ 16.1 - 9.2 - 5.4087 -
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27.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตรา 
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 
ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์กันในขณะท่ีท้ังสองฝ่ายมีความรอบรู้ และ 
เต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการก�าหนดมูลค่า 
ยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์ 
การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 

28. การบริหารจัดการทุน
 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคือ การจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม 

และการด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 31  

ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.35:1 (2555: 0.28:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วน 
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.31:1 (2555: 0.25:1)

29. การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

(1) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์:  บริษัท วีนิไทย จำ�กัด (มห�ชน) 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่และโรงงาน:  เลขท่ี 2 ถนนไอ-สาม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต�าบลมาบตาพุด 
     อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์:    0-3868-3112, 0-3892-5000
โทรสาร:    0-3868-3048
ที่ตั้งส�านักงานติดต่อทางธุรกิจ:  ชั้น 14 อาคารกรีนทาวเวอร์ เลขที่ 3656/41 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน 
     เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์:    0-2240-2425-38, 0-2229-9100 (30 สาย)
โทรสาร:    0-2240-1383, 0-2240-1386, 0-2240-1375
ประเภทธุรกิจ:    ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี คือ ผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซี    
     วีซีเอ็ม โซดาไฟ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นจากการผลิตผลิตภัณฑ์พีวีซี
เลขทะเบียนบริษัท:   0107536000846  
Home Page :   www.vinythai.co.th
ทุนจดทะเบียนจ�านวน:   7,111,160,664 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญ:   1,185,193,444 หุ้น
จ�านวนหุ้นของทุนช�าระเต็มมูลค่าหุ้น:   1,185,193,444 หุ้น

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

(ก) บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่และโรงงาน:  เลขท่ี 2/1 ถนนไอ-สาม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต�าบลมาบตาพุด 
     อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์:    0-3868-3112, 0-3892-5000
โทรสาร:    0-3868-3048
ที่ตั้งส�านักงานติดต่อทางธุรกิจ:  ชั้น 14 อาคารกรีนทาวเวอร์ เลขที่ 3656/41 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน 
     เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์:    0-2240-2425-38, 0-2229-9100 (30 สาย)
โทรสาร:    0-2240-1383, 0-2240-1386, 0-2240-1375
ประเภทธุรกิจ:    ผลิตและจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ (อีพิคลอโรไฮดริน)
เลขทะเบียนบริษัท:   0105551033847 
Home Page :   -
ทุนจดทะเบียนจ�านวน:   1,500,000,000 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญ:   15,000,000 หุ้น  
จ�านวนหุ้นของทุนช�าระเต็มมูลค่าหุ้น:   15,000,000 หุ้น
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(ข) บริษัท วีนิไทยโฮลดิ้ง จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานติดต่อทางธุรกิจ:   เลขที่ 10 Collyer Quay #10-01 Ocean Financial Centre 
      ประเทศสิงคโปร์ (049315)  โทรศัพท์ 656 531 4187
ประเภทธุรกิจ:    บริษัทลงทุน
เลขทะเบียนบริษัท:    201221341H
Home Page :    -
ทุนจดทะเบียนจ�านวน:    286,690,007 เรนมินบิ  
จ�านวนหุ้นสามัญ:    286,690,007 หุ้น
จ�านวนหุ้นของทุนช�าระเต็มมูลค่าหุ้น:  286,690,007 หุ้น

(ค) บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมิคอล (ไทซิง) จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานติดต่อทางธุรกิจ:   เลขที่ 1 ถนนฟู่ไท เขตพัฒนาเศรษฐกิจไทซิง มณฑลเจียงซู
      สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเภทธุรกิจ:    ผลิตและจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ (อีพิคลอโรไฮดริน)
เลขทะเบียนบริษัท :    321200400016994
Home Page :    -
ทุนจดทะเบียนจ�านวน:    286,599,387 เรนมินบิ    

(ง) บริษัท เกลือพิมาย จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานติดต่อทางธุรกิจ:   ชั้น 1 ห้อง A อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง เลขที่ 1016 ถนนพระรามที่ 4 
      แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์:     0-2633-9380-6 
โทรสาร:     0-2633-9390
ประเภทธุรกิจ:    ผลิตเกลือเพื่อการอุตสาหกรรม
เลขทะเบียนบริษัท:    0105537097221
Home Page :     www.psc.co.th 
ทุนจดทะเบียนจ�านวน:     193,891,500 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญ:    1,938,915 หุ้น
จ�านวนหุ้นของทุนช�าระเต็มมูลค่าหุ้น:      1,938,915 หุ้น 
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(3) ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

น�ยทะเบียนหุ้นส�มัญ:    บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
      62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
      ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์:        0-2229-2800
โทรสาร:         0-2359-1259 
TSD Call Center:     0-2229-2888
E-mail:       TSDCallCenter@set.co.th
Website:       www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี:     นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน และ/หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์   
       และ/หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล 

      และ/หรือนายกฤษดา เลิศวนา
      บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด
      ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 
      เลขที่ 193/136 - 137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
      กรุงเทพฯ 10110        

  โทรศัพท์:     0-2264-0777  
โทรสาร:      0-2264-0790

ที่ปรึกษ�กฎหม�ย:    บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายแชนด์เล่อร์และทองเอก จ�ากัด
      ชั้น 7 อาคารบุปผจิต เลขที่ 20 ถนนสาทรเหนือ
        กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์:      0-2266-6485 
โทรสาร:      0-2266-6483-4 
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ล�าดับ
ที่

ชื่อผู้ถือหุ้น

10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
(วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย
ก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี)#

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ร้อยละ

1 SOLVAY VINYLS HOLDING AG 696,511,059 58.77

2 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) 296,038,689 24.98

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 32,471,478 2.74

4 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ�ากัด 21,200,000 1.79

5 นายเชวง  อพาธา 13,100,000 1.11

6 นายอนุชา กิจธนามงคลชัย 11,180,000 0.94

7
EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL
EMER MKTS VALUE FD

6,553,917 0.55

ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลหลักทรัพย์

จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 7,111,160,664 บาท เรียกช�าระแล้ว 7,111,160,664 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 1,185,193,444 หุ้น  
มูลค่าหุ้นละ 6 บาท  

ผู้ถือหุ้น 
(ก) ร�ยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่มีดังนี้

# หมายเหตุ: วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556
 ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.vinythai.co.th
          : ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำาดับที่ 8, 9 และ 10 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5

(ข) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่�สุดข้�งต้น กลุ่มผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ที่โดยพฤติก�รณ์มีอิทธิพลต่อก�รกำ�หนดนโยบ�ย ก�รจัดก�ร 
หรือก�รดำ�เนินง�นของบริษัทอย่�งมีนัยสำ�คัญ

- กลุ่มบริษัทโซลเวย์ ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 696,511,059 หุ้น หรือร้อยละ 58.77 ได้แก่ 
 1. SOLVAY VINYLS HOLDING AG   ร้อยละ 58.77
- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 296,038,689 หุ้น หรือร้อยละ 24.98 ได้แก่ 
 2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) ร้อยละ 24.98

ข้อมูลนักลงทุน
โปรดดูเว็บไซต์ของบริษัทฯ: www.vinythai.co.th หรือติดต่อคุณจามจุรี ศิโรเวฐนุกูล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

และบัญชี โทร. 0-2229-9100 (30 สาย) โทรสาร 0-2240-1375 หรือสอบถามข้อมูลทางอีเมล: jamjuree.s@vinythai.co.th

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประจ�าปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและส�ารองตามกฎหมาย  

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัท วีนิไทย จำากัด (มหาชน) เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)  
ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.vinythai.co.th
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ประเภทกิจการและลักษณะ
ธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ รายการระหว่างบริษัท
ปี 2556
(พันบาท)

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

1. บริษัท แอดวานซ์ 
ไบโอเคมิคอล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

ผลิตสารอีพิคลอโรไฮดริน 
(ECH)

บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 
100

รายได้จากการให้บริการ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากการขายวัตถุดิบ
ค่าซื้อวัตถุดิบ (Brine)
ค่าเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
ค่าซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์
ค่าอะไหล่

137,898
164,234
658,248
130,327

-
-

4,878

2. บริษัท โซลเวย์ ไบโอ- 
เคมีคอล (ไทซิง) จ�ากัด

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริการ
ดอกเบี้ยรับ

626
1,061

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

1. บริษัท เกลือพิมาย 
จ�ากัด

ผลิตและจ�าหน่ายเกลือ
อุตสาหกรรม

บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 
28.49 

ค่าซื้อวัตถุดิบ 447,507

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

1. บริษัท โซลเวย์ เอส.เอ. 
และบริษัทในเครือ

ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ส�าหรับ 2 ธุรกิจหลัก คือ  
เคมี และพลาสติก

บริษัท โซลเวย์ เอส.เอ. 
ถือหุ้นบริษัท Solvay Vinyls  
Holding AG ร้อยละ 100

รายได้จากการส่งสินค้าตัวอย่าง
   พีวีซี เพื่อทดสอบ
ดอกเบี้ยรับ
ค่านายหน้ารับ
ค่าซื้อวัตถุดิบ
ค่าซื้ออะไหล่ ค่าบริการ และอื่นๆ
ค่่าบริการ การจัดการข้้อมูล
   ระบบคอมพิวเตอร์ (SIS)
ค่าสิทธิจ่ายและ
   ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค
ค่านายหน้าจ่าย
ค่าเบี้ยประกันและค่าจัดการ     
   ทางการเงิน
รายได้ค่าบริการอื่นๆ

982
245

-
6,364
3,039

20,928

28,747
2,797

8,307 
3,899

2. บริษัท โซลเวย์ 
เพอรอกซิไทย จ�ากัด

ผลิตและจ�าหน่ายไฮโดรเจน-
เปอร์ออกไซด์ 

 

บริษัทในเครือบริษัท
โซลเวย์ ถือหุ้นบริษัท
โซลเวย์ เพอรอกซิไทย 
จ�ากัด ร้อยละ 100

รายได้จากการขายไฮโดรเจน
รายได้จากการให้บริการ
ค่าซ้ือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50%
ค่าซื้ออะไหล่

86,758
311

5,241
-

3. บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง 
และบริการเสริมต่างๆ

ถือหุ้นบริษัทฯ
ร้อยละ 24.98  

รายได้จากการขายโซดาไฟ
ค่าซื้อเอทิลีน
ค่าผ่านท่อและบริการ

42,311
6,956,040

4,001

4. บริษัท ไทยแทงค์
เทอร์มินัล จ�ากัด 

บริการเก็บและบริการขนถ่าย
เคมีเหลว น�้ามัน และก๊าซ

บริษัทในเครือ บริษัท 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ�ากัด (มหาชน)

ค่าเช่าถัง ค่าอะไหล่และบริการ 41,199

5. บริษัท โซลเวย์ เอเชีย 
แปซิฟิค จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่ประจ�าภาคพื้น
เอเชียแปซิฟิกที่ให้บริการ 
ด้านการบริหารธุรกิจและ
ให้ค�าปรึกษาด้านเทคนิค
แก่วิสาหกิจในเครือ 

บริษัท โซลเวย์ เอส.เอ. 
ถือหุ้นบริษัท โซลเวย์ เอเชีย 
แปซิฟิค จ�ากัด 
ร้อยละ 100

ค่าใช้จ่ายค่าบริการ 17,736

6. บริษัท เอ็มทีพี เอชพี 
เจวี (ประเทศไทย) จ�ากัด

ผลิตและจ�าหน่าย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  

บริษัทในเครือบริษัท
โซลเวย์ 

รายได้จากการขายโซดาไฟ 11,025

8,784,708

รายการระหว่างกันที่สำาคัญ ปี 2556
บริษัทฯ มีรายการที่ส�าคัญกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

หมายเหตุ: รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ดังรายละเอียดที่แจ้งไว้ในหมายเหตุที่ 9 ประกอบงบการเงินประจำาปี พ.ศ. 2556  
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานการสอบบัญชีลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556180 2013 Significant 
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