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คว�มเจริญของประเทศช�ติเป็นคว�มเจริญส่วนรวมซึ่งเกิดจ�กผลง�นหรือ
ผลของก�รกระทำ�ของคนทัง้ช�ตถิอืได้ว่�ทกุคนแบ่งหน้�ทีก่นัทำ�ประโยชน์ให้แก่
ช�ตติ�มคว�มถนดัและคว�มส�ม�รถและเกือ้กลูกนัและกนัไม่มผีูใ้ดจะอยูไ่ด้และ
ทำ�ง�นให้แก่ประเทศช�ติได้โดยตนเอง (ในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรของ
จฬุ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั 10 กรกฎ�คม 2513)

The progress of the country is shared progress which stems 
from the work, or the result of activities, of people across the 
country. It is as if everyone divides up the responsibility to benefit 
the nation according to their abilities and skills to aid each other. 
No one who works for the nation works alone. 

Royal remarks at the commencement ceremony at Chulalongkorn 
University, 10 July, 1970 (unofficial translation).

บ�้นเมืองของเร�กำ�ลังต้องก�รก�รปรับปรุงและก�รพัฒน�ที่มีประสิทธิภ�พ
ท�งที่เร�จะช่วยกันได้ก็คือก�รที่ทำ�คว�มคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือ
ประโยชน์ของบ้�นเมืองเป็นที่หม�ยต้องเพล�ก�รคิดนึกถึงประโยชน์เฉพ�ะตัว
และคว�มขดัแย้งกนัในสิง่ทีม่ใิช่ส�ระลง (พระร�ชท�นแก่ประช�ชนช�วไทยใน
โอก�สขึน้ปีใหม่ 2543)

This country of ours requires some adjustments and develop-
ments in terms of efficiency so that we help each other; thinking 

correctly about and resolute in those things we should abide by. 
Benefit to the country does not refer to one’s own benefit or clash-
ing when we are discontented.

Royal Address to wish the Thai people a Happy New Year 2000 
(unofficial translation).

ถ้�ทกุคนสนใจในคว�มรกัประเทศช�ต ิ รกัษ�คว�มดเีอ�ไว้ ไม่ต้องไปต�ม
อย่�งในสิง่ทีเ่ร�เหน็ว่�ไม่น่�ทีจ่ะเจรญิ ไม่น่�จะพฒัน� เร�ต้องรกัษ�แนวท�งคว�ม
คดิต�มทีเ่ร�มอียู ่แม้จะเป็นสิง่ทีต่กทอดม�แต่โบร�ณก�ลจ�กปูย่่�ต�ย�ยของเร�แต่
เป็นระเบยีบก�รหรอืเป็นวธิกี�รทีด่ ีจะไม่ล้�สมยั (ในโอก�สเสดจ็ไปเยีย่มวทิย�ลยั
วชิ�ก�รประส�นมติร 13 มนี�คม 2514)

If anyone is interested in love for the nation, preserve that 
which is good. We don’t need to comply with those things that 
we see unlikely to prosper, not likely to develop. We must keep 
thinking of those things we hold true, though they may be things 
that we have held since time immemorial, passed down from our 
grandparents. Whether rules or ways of doing things, they will 
never be out of date.

Royal remarks made at Prasanmit College, 13 March 1971  
(unofficial translation).

พระราชดำารัสจากในหลวง
Royal Remarks by the King of Thailand.
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Editor’s Note
คุยกับบรรณาธิการ

 …and so, the time for a change has come. As 
you can see, this issue has been changed considerably, 
from the magazine’s name, its cover style and the details 
of some columns. Nowadays, we live in a fast moving 
world, everything is constantly changing, including our 
business. Last year we published an article on how In-
dorama Ventures (IVL) related to TPT Petrochemicals Plc. 
Since IVL is a major shareholder of TPT Petrochemicals 
Plc., it is one of the reasons we decided to combine “The 
Beacon” of IVL with “TPT Today” of TPT Petrochemicals 
to build a unique image for the company. Readers can 
now explore our business at the global level. I hope the 
new look and content of the magazine is satisfactory and 
request that should you have any comments, please send 
them directly to me.
 และแล้ว...เวลาแห่งการเปลีย่นแปลงกม็าถงึ ท่านจะพบว่า 
วารสารฉบบันีไ้ด้เปลีย่นรปูโฉมใหม่ ทัง้ชือ่ของวารสาร ปก ตลอดจนรปูเล่ม
และเนือ้หา เพือ่ให้สอดคล้องกบัโลกของธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 
ดงับทความในทพีที ีทเูดย์ เมือ่ปลายปีทีแ่ล้วว่า บรษิทัอนิโดรามา เวนเจ
อร์ส หรอื ไอวแีอล เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่มากว่าสองปีแล้ว ซึง่กเ็ป็นสาเหตหุนึง่
ทีเ่ราน�าวารสารของทัง้สองบรษิทัคอื เดอะ บคีอน ของเครอือนิโดรามา เวน
เจอร์ส มารวมกบั ทพีที ีทเูดย์ ของ บมจ. ทพีที ีปิโตรเคมคิอลส์ เพือ่เป็น
สร้างภาพลกัษณ์ของบรษิทัทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเรา ท่านผูอ่้านคงจะ
ได้ท�าความรูจ้กักบัธรุกจิระดบัโลกของเรามากขึน้ หวงัว่าทกุท่านจะพอใจ
กบัวารสารแนวใหม่ของเราในชือ่ “The Beacon” incorporating TPT  
Today Magazine นะคะ หากท่านมคีวามคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะประการ
ใด กรณุาส่งตรงถงึดฉินัผูเ้ป็นบรรณาธกิารได้เลยนะคะ
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สริมิา พนมอปุถมัภ์
บรรณาธกิาร
Sirima Phanomuppathamp 
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At Indorama Ventures the most important thing is Context- it is about 
how our company fits in with the world and how you, our stakeholders, 
respond to it. It is this context that enables us to communicate in 
our own way and stay cued to every stakeholder touch point.
Beacon continues to stand as one of the prime identifiers of our 
communique' portfolio communicating the events, the updates, and 
the excitement surrounding our diverse efforts. As IVL transforms, 
so does Beacon and this transformation orchestrates throughout 
the brand.
We live in very interesting times and our aspirations naturally  
emanate from the lessons learned in this business over the years. 
With the success of IPO, we have been able to articulate a very 
compelling image of what I call the envisioned future for IVL and 
also anchored into reality, several stratagems that will be deployed 
to ensure the vision will be met. IVL has always been about seeing  
possibilities and these possibilities breathe room to shape the actions  
of our employees. Not only are we now a top 20 listed company, but 
we are also recognized as a blue chip, included on the exclusive  
SET 50 index of companies and the local FTSE list of large caps. 
The first half of 2010 was characterized by numerous achievements for 
us. The start up of Line 2 at our USA facility AlphaPet that employs 
the state-of-the-art Melt-To-Resin (MTR®) technology and being 
named the Lithuanian Exporter of the Year for our subsidiary Orion 
Global Pet were reasons enough to celebrate. We also commenced 
a plan to expand our Rotterdam facility with an additional PET line. 
The proposed expansion is being taken up to increase market share 
in Europe, to fully integrate with the PTA capacity of 350,000 tons and 
utilities at the same location and benefit from economies of scale.
The acquisition of our utilities supplier in Rotterdam and the  
announcement of the acquisition of the PET and PTA plant in Italy, 
I hope will act as catalysts that allow us to prototype our future and 
retrofit our current. Through these acquisitions, we see an opportunity 
to strengthen and build on shared values.
The smooth integration of TPT Petrochemicals into our family 
resonates with our de facto principle of harboring synergies. I am 
pleased to warmly welcome them as we position to execute on our 
aspirations together. 
I intend to continue sharing and listening to all our stakeholders as 
IVL always carries on the voices of its stakeholders.
Having grasped the helm and steered the route, we have more ports 
to seek as IVL’s ship is steady on its course. 

Thank you for being onboard!
Till the next quarter,
Aloke Lohia

สิง่ทีอ่นิโดร�ม� เวนเจอร์สให้คว�มสำ�คญัม�กทีส่ดุนัน้ คอื การทีท่�าอย่างไรให้บรษิทั
ของเราท�าประโยชน์ให้กบัโลกใบนี ้ท�าอย่างไรทีจ่ะแสดงว่า พนกังาน ผูถ้อืหุน้ หรอืผูถ้อื
ผลประโยชน์ของเรา มกีารตอบสนองต่อสิง่นี ้ด้วยวธิคีดิข้างต้นนีเ้องที ่ท�าให้เราสามารถ
สือ่สารด้วยวธิขีองเราและรกัษาระดบัของการสือ่สารสมัพนัธ์กบัผูถ้อืผลประโยชน์ร่วมกนั 
“ บคีอน ” เป็นสือ่หลกัทีท่�าหน้าทีน่�าเสนอเรือ่งราวต่างๆ ของกลุม่บรษิทัของเราออกสู่ 
สงัคมมาโดยตลอด สือ่นีจ้ะน�าเสนอเหตกุารณ์ล่าสดุของเรา รวมถงึข่าวการปรบัปรงุ
เปลีย่นแปลงทีน่่าตืน่เต้นอนัเกดิมาจากความพยายามของหลายๆ ฝ่าย ซึง่เกดิขึน้โดย
ทัว่ทัง้องค์กร หนึง่ในการเปลีย่นแปลงนัน้คอื การทีก่ลุม่อนิโดรามา เวนเจอร์ส (ไอวี
แอล) และ “บคีอน” เองได้ท�าการแปลงโฉมครัง้ใหญ่ 
ปัจจบุนัเร�อยูใ่นช่วงเวล�ทีน่่�สนใจม�ก และแรงบนัดาลใจของเราเกดิขึน้มาโดย
ธรรมชาตจิากบทเรยีนต่างๆ ทีเ่ราเรยีนรูจ้ากการท�าธรุกจิในช่วงหลายปี ด้วยความส�าเรจ็
ในการน�าบรษิทัไอวแีอล เข้าตลาดหลกัทรพัย์ท�าให้เราสามารถเหน็ภาพ ทีเ่ราเคยวาดไว้
ส�าหรบัอนาคตของไอวแีอล ได้อย่างชดัเจนขึน้ และเพือ่ทีจ่ะท�าภาพในใจนัน้ให้เป็นจรงิ 
วธิกีารหลากหลายรปูแบบจงึได้ถกูน�ามาใช้ เพือ่ให้เกดิความความส�าเรจ็ตามวสิยัทศัน์
ขององค์กรไอวแีอล มกัจะมองเหน็ความเป็นไปได้ แล้วหาทางท�าความคดิทีเ่ป็นไปได้
นัน้ให้เกดิการปฏบิตัเิป็นรปูธรรมของพนกังาน ขณะนี ้ บรษิทัไอวแีอล ไม่เพยีงมรีาย
ชือ่อยูใ่นกลุม่ บรษิทั 20 อนัดบัแรก แต่เรายงัเป็นทีรู่จ้กักนัในหุน้ประเภทบลชูพิ ดชันี 
SET 50 และฟตุซีก่รุป๊ (FTSE) ในไทยได้จดัให้บรษิทัฯ อยูใ่นกลุม่กจิการขนาดใหญ่ 
(FTSE SET Large-Cap Index)
ครึง่แรกของปี 2553 นีเ้ป็นช่วงเวลาทีน่่าชืน่ชมเป็นพเิศษจากการทีเ่ราได้บรรลผุลส�าเรจ็
มากมาย เริม่จาก การประสบความส�าเรจ็ในการเริม่ทดลองเดนิเครือ่งของโรงงาน 
อลัฟาเพท ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีเ่พิง่สร้างเสรจ็ โดยได้ใช้เทคโนโลยใีหม่ล่าสดุ คอื 
กระบวนการผลติจะอยูใ่นรปูของเหลวจนกระทัง่ออกมาเป็นเมด็พลาสตกิ (MTR®) 
นอกเหนอืจากนัน้ เรายงัได้ข่าวทีน่่ายนิดยีิง่ว่าโรงงานของบรษิทัในเครอืของเราคอื “โอ
ไรออน โกลบอล เพท” ทีป่ระเทศ ลธิวัเนยี ได้รบัรางวลัผูส่้งออกแห่งปี นอกจากนี ้เรา
ยงัได้เริม่โครงการขยายโรงงานของเราทีเ่มอืงรอ็ตเตอร์ดาม ด้วยการเพิม่หน่วยผลติเมด็
พลาสตกิเพท การเตรยีมการขยายโรงงานนี ้มจีดุมุง่หมายเพือ่รองรบัการขยายส่วนแบ่ง
ในตลาดยโุรป โดยต่อเตมิให้มกี�าลงัการผลติ พทีเีอ เพิม่ขึน้เป็น 350,000 ตนัต่อปี รวม
ทัง้ได้เป็นเจ้าของกจิการสาธารณปูโภคทีอ่ยูใ่นพืน้ทีใ่กล้กนั และได้ก�าไรจากขนาดของ
โรงงานทีใ่หญ่ขึน้ ซึง่มผีลให้มต้ีนทนุต�า่ลง
ก�รได้ครอบครองกจิก�รส�ธ�รณปูโภคในเมอืงรอ็ตเตอร์ดามและโรงงานผลติเมด็
พลาสตกิเพท และผลติพทีเีอ ในประเทศอติาลนีัน้ เป็นสิง่ทีเ่ราหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะเป็น
ตวักระตุน้ให้เราสามารถวางอนาคตทีด่ ีและพฒันาสิง่ทีม่อียู ่ณ ขณะนีไ้ด้ การได้เข้ามา
ครอบครองธรุกจิเหล่านีน้ัน้ ท�าให้เรามองเหน็โอกาสอนัมค่ีาทีจ่ะสามารถสร้างคณุค่าทีเ่รา
มร่ีวมกนันัน้ให้แขง็แกร่งยิง่ขึน้ไปได้
ก�รทีเ่ร�ส�ม�รถรวม ทพีที ีปีโตรเคมคิอลส์ เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของครอบครวัได้อย่าง
ราบรืน่นัน้ โดยยดึถอืหลกัการอยูร่่วมกนัให้เกดิผลลพัธ์ทีท่วคีณู ผมมคีวามยนิดเีป็น
อย่างยิง่ทีไ่ด้ท�าการต้อนรบัสมาชกิใหม่ของเรา และมคีวามปรารถนาทีจ่ะ ก้าวไปสูท่ีท่ี่
เราวาดไว้ไปพร้อมๆ กนั
ผมมคีว�มตัง้ใจทีจ่ะแบ่งปันคว�มคดิและคอยฟังความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง
ของไอวแีอลอย่างต่อเนือ่ง
ขณะนีก้ปัตนัเรอืได้หมนุพวงม�ลยัและมุง่หน้�นำ�เรอืนีไ้ปยงัเส้นท�งดงัแผนก�รแล้ว 
และพวกเราผูอ้ยูบ่นเรอืล�านัน้ ต้องช่วยกนัหาท่าเรอือกีหลายแห่ง เพือ่ทีจ่ะเสรมิให้เรอื 
ไอวแีอลล�านีแ้ล่นไปได้อย่างมัน่คง 

ขอบคณุทีท่่�นร่วมเดนิท�งกบัเร�!
พบกนัใหม่ในไตรม�สหน้�
อ�ลก โลเฮยี

Message from Group CEO
สาส์นจากผู้บริหาร
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IVL is no stranger to unexpected challenges, to the extent that we 
must expect the unexpected ever day. Sometimes we can still learn 
from the experience of others. This is an example of three unexpected 
challenges caused by cultural differences.

First case: Not many readers will remember the opening of Disney-
land Paris in 1992. When the park opened it met with only limited 
success. One of the reasons why it was not popular at first was 
caused by Disney’s policy of not serving alcohol in its Disneyland 
restaurants. Disney executives didn’t take into consideration when 
opening the amusement park that in France, it is the norm to drink 
wine with meals. Eventually, Disney’s executives were forced to  
allow alcohol to be more inline with French, and European, cultural 
norms.
Second case: It used to be true that Germans entered into  
negotiations without much small talk (not so much the case today). 
One interesting cultural difference was observed in a negotiation  
between a Thai and German company several years ago. The 
Thais sat on one side of the table and the Germans on the other. 
The Germans sat with their hands clasped on the table as they 
spoke, but the Thais sat with hands clasped under the table.  
Finally, exasperated, the chief German negotiator bent over to look 
at what the Thai negotiator was doing under the table!
Another case was given by an executive of Air Asia, the Malaysia 
low-cost carrier. One of the most interesting problems they faced 
when starting up a subsidiary in Thailand – Thai Air Asia – was 
the difference in culture. 
In Malaysia, the company would have one bus for all the flight 
crew and cabin crew to leave the plane on arrival. This was a cost  
saving that it believed to be essential. However, the Thai pilots it 
hired refused to get on the same bus as the cabin crew, as they 
believed they were entitled to a bus of their own. Eventually, Air Asia 
solved the problem by bringing in a few Malaysian pilots who got on 
the crew bus with the Thai cabin crew, which encouraged the Thai 
pilots to change their attitude. However, a secondary, unexpected, 
result was that several of the Malaysian pilots ended up marrying 
the Thai air hostesses and didn’t want to return to normal duties.

ไอวแีอล ไม่รูส้กึประหลาดใจกบัความท้าทายทีค่าดไม่ถงึต่างๆ เนือ่งจากเรา
อยูใ่นฐานะทีจ่ะต้องตระหนกัว่าสิง่ทีค่าดไม่ถงึอาจเกดิขึน้ได้ตลอดเวลา และ
บางครัง้เรากต้็องเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของคนอืน่ด้วย ดงักรณตีวัอย่าง
สามเรือ่งทีอ่ยากจะเล่า ซึง่ล้วนเป็นเรือ่งความแตกต่างทางด้านวฒันธรรม
กรณแีรก
คงมท่ีานผูอ่้านเพยีงไม่กีท่่านทีส่ามารถจ�าวนัเปิดสวนสนกุดสินย์ีแลนด์ทีป่ารสี เมือ่ปี 
2535 ได้ เมือ่สวนสนกุเปิดให้บรกิารกป็ระสบความส�าเรจ็เพยีงเลก็น้อย สาเหตหุนึง่ที่
สวนสนกุแห่งนีไ้ม่เป็นทีน่ยิมตัง้แต่แรกกค็อื นโยบายของทางดสินย์ีทีห้่ามจ�าหน่ายเครือ่ง
ดืม่แอลกอฮอล์ตามร้านอาหารในสวนสนกุ ดสินย์ีแลนด์ ซึง่ผูบ้รหิารของทางดสินย์ีไม่ได้
ค�านงึถงึในตอนแรกทีเ่ปิดให้บรกิารสวนสนกุในประเทศฝรัง่เศสว่า โดยปกตแิล้วคนส่วน
ใหญ่จะดืม่ไวน์ระหว่างมือ้อาหารกนัเป็นเรือ่งปกต ิในทีส่ดุเมือ่สถานการณ์บงัคบั ผูบ้รหิาร
ของทางดสินย์ีกต้็องยอมให้สามารถขายเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ได้ เพือ่ให้สอดคล้องกบั
วฒันธรรมปกตใินประเทศฝรัง่เศสและประเทศในยโุรปอืน่ๆ
กรณทีีส่อง
เป็นความจรงิทีว่่า เวลาทีช่าวเยอรมนัท�าการเจรจาต่อรองธรุกจิมกัจะไม่มกีารพดูคยุเรือ่ง
จปิาถะก่อนสกัเลก็น้อย (ไม่เหมอืนปัจจบุนันี)้ ได้มกีารสงัเกตเหน็ความแตกต่างทาง
ด้านวฒันธรรมอกีเรือ่งหนึง่ทีน่่าสนใจคอืในการเจรจาต่อรองระหว่างคนไทยและบรษิทั
เยอรมนัเมือ่หลายปีมาแล้ว คอื คนไทยมกัจะนัง่อยูฝ่ั่งเดยีวกนัของโต๊ะและคนเยอรมนั
กจ็ะนัง่อกีฝ่ังหนึง่ โดยคนเยอรมนัจะนัง่เอามอืประสานกนัวางไว้บนโต๊ะขณะเจรจา แต่
คนไทยจะเอามอืประสานกนัแต่วางไว้ใต้โต๊ะ จนในทีส่ดุ ด้วยความโกรธจดั หวัหน้า
ทมีผูท้�าหน้าทีเ่จรจาต่อรองของเยอรมนัทนไม่ไหว กล็กุขึน้แล้วโน้มตวัไปดวู่า คูเ่จรจา
คนไทยท�าอะไรกนัใต้โต๊ะ 
ส่วนอกีกรณหีนึง่ ได้รบัการถ่ายทอดมาจากผูบ้รหิารของบรษิทัแอร์เอเชยี สายการบนิ
ราคาถกูของประเทศมาเลเซยี ถงึปัญหาทีน่่าสนใจทีส่ดุเรือ่งหนึง่ นัน่คอื เมือ่ทางบรษิทั
ได้เปิดสาขาทีป่ระเทศไทย ชือ่ ไทยแอร์เอเชยี พบว่าสาขาประเทศไทยนัน้มวีฒันธรรม
ทีแ่ตกต่างจากประเทศอืน่ๆ
ในประเทศมาเลเซยีนัน้ จะมรีถบสัเพยีงหนึง่คนัส�าหรบัรบัส่งนกับนิรวมทัง้พนกังานลกู
เรอืทีอ่อกมาจากเครือ่งบนิ เพือ่เป็นการประหยดัเงนิ ซึง่เชือ่ว่าเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุ แต่
อย่างไรกต็าม นกับนิชาวไทยทีบ่รษิทัจ้างมาได้ปฏเิสธทีจ่ะนัง่รถบสัคนัเดยีวกนักบัลกู
เรอืคนอืน่ๆ เพราะพวกเขาเชือ่ว่าเขามสีทิธทิีจ่ะนัง่รถเฉพาะส่วนของนกับนิเท่านัน้ จนใน
ทีส่ดุแอร์เอเชยีต้องแก้ปัญหานีโ้ดยการน�านกับนิชาวมาเลเซยีส่วนหนึง่ผูซ้ึง่ยนิดนีัง่รถบสั
คนัเดยีวกบัลกูเรอืคนไทยเข้ามา เพือ่ทีจ่ะโน้มนาวให้นกับนิไทยเปลีย่นทศันคต ิอย่างไร
กต็าม สิง่ทีเ่ราคาดไม่ถงึอกีเรือ่งหนึง่กค็อื นกับนิชาวมาเลเซยีหลายคนจบลงด้วยการ
แต่งงานกบัพนกังานบรกิารบนเครือ่งบนิหญงิชาวไทย และไม่อยากทีจ่ะกลบัไปปฏบิตัิ
หน้าทีเ่ดมิของตนทีป่ระเทศมาเลเซยี

กรณีศึกษาทางด้านวัฒนธรรม
Cultural Case Studies

Written by Richard Jones
Translated by Sirima
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Purified Terephthalic Acid or ‘PTA’ is also known by its chemical name 1-4 Benzene Dicarboxylic Acid.  
It is an odorless, free-flowing white crystalline powder used for manufacturing man-made polyesters 
like PFY and PSF, PET bottles, Polyester films and unsaturated polyester used in coatings.

Indorama Ventures Limited
PTA businessCover Story

เร่ืองจากปก

PTA History
Terephthalic acid was first produced commercially by the 
oxidation of paraxylene (PX) using dilute nitric acid and, 
later, air. These older processes provided impure Tereph-
thalic acid and purification was achieved via esterification 
to become Dimethyl Terephthalate (DMT). Up until the late 
1950’s, Polyester was produced from DMT, a Terephthalic 
acid derivative. It was in 1963 that Dr Del Meyer, a scien-
tist working with Amoco, discovered that 99.97% purified 
Terephthalic acid can be produced by hydrogenation of 
Terephthalic acid on a Palladium-based catalyst. Today, 
the end products made from PTA – polyester fabrics, 
recording tapes, tire cords, food packaging and soft drink 
bottles – touch millions of people in every corner of the 
world. Dr Meyer’s process has been refined over the years 
to keep up with newer catalyst developments and other 
improvements. 
Indorama’s entry into the PTA business:
Indorama built and commissioned its first Greenfield PTA 
plant in March 2006 in the Asia Industrial Estate, Banchang 
District, in Rayong Province of Thailand using technology 
supplied by Invista Performance Technologies, UK (for-
merly Dupont, USA). Invista’s market share in PTA licenses 
awarded between 2000 and 2008 was 76%. 
New technology Led to Cost Savings
This new technology reduced the capital expenditure per 
million tonnes by 50% compared with the technologies of 
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the ’90s. Moreover, it reduced the variable cost per million 
tonnes by US$ 20 compared with the technologies of the 
’90s and US$ 50 over the technologies of the ’80s.
Environmental Features
A high pressure catalytic combustor unit is used for CO and 
VOC conversion and the system recovered the oxidation  
catalyst at the main plant, while the firing of bio-gas from 
anaerobic reactors of ETP in high pressure boilers reduced 
natural gas usage and green house gas emissions. 

Figure 1: Gaseous emissions:

Parameter

MOI norm EIA Actual

Emission rate  
(kg/hr)

Emission rate  
(kg/hr)

Emission rate  
(kg/hr)

CO (kg/hr) 363.85 61.09 5.61  
(9.18 % of EIA)

NOx (kg/hr) 85.36 40.68 2.99  
(7.35% of EIA)

TSP (kg/hr) 78.34 12.38 0.58  
(4.68% of EIA)

Notably, the Carbon Monoxide (CO), Nitrogen Oxide (NOx) 
and Total Solid Particles (TSP) in gaseous emissions 
are well within the EIA specified norms. All parameters  
of liquid effluent discharges to the Asia Industrial Estate 
are also well within the EIA specified norms.



implementation in the near future are an Oxidation Reactor 
Agitator retrofit to improve mixing and savings on Acetic 
acid and Paraxylene usage. This will be implemented in 
the fourth quarter of 2010. The planned installation of a 
Paraxylene recovery column and savings on Iso-Butyl 
acetate (used in the solvent dehydration column) will 
also be implemented in Q4/2010. The power plant steam 
turbine rotor will be replaced in Q3/2011 to improve the 
efficiency by 12%. Raw material procurement as well as 
the purchase and contract functions of IRPL and TPT will 
be integrated to streamline the purchase of raw material, 
chemicals, equipment spares, consumables and services.

ธรุกจิผลติพทีเีอของ บรษิทัอนิโดร�ม� เวนเจอร์ส จำ�กดั
เพยีวรฟิายด์ เทอเรฟธาลลกิ แอซดิ หรอื พทีเีอ มชีือ่ทางเคมว่ีา 1-4 เบน
ซนี ไดคาร์บอกซลิกิ แอซดิ มลีกัษณะเป็นผลกึผงสขีาวไม่มกีลิน่ ไหลได้
อสิระคล้ายของไหล ใช้ส�าหรบัการผลติเส้นใยโพลเิอสเตอร์ ส�าหรบัท�าเส้นใย
เทยีม เช่น เส้นใยขนสตัว์เทยีม เส้นด้ายไหมพรมส�าหรบัถกั ขวดเพท แผ่น
ฟิล์มโพลเิอสเตอร์ รวมทัง้โพลเิอสเตอร์ชนดิไม่อิม่ตวัทีใ่ช้ส�าหรบัเคลอืบผวิ

ประวตัขิอง พทีเีอ
ได้มกีารผลติกรดเทอเรฟธาลลกิ เชงิการค้าครัง้แรกโดยการน�าพาราไซลนี 
มาท�าปฏกิริยิาออกซเิดชัน่โดยใช้กรดไนตรคิเจอืจางแล้วตามด้วยอากาศ 
จะได้กรดเทอเรฟธาลลกิทีย่งัไม่บรสิทุธิ ์ จากนัน้จงึท�าให้บรสิทุธิโ์ดยผ่าน
กระบวนการเอสเทอรฟิิเคชัน่ ได้เป็นไดเมธลิ เทอเรฟธาลเลท จนกระทัง่
ปลายทศวรรษที ่50 จงึมกีารผลติโพลเิอสเตอร์จาก ไดเมธลิ เทอเรฟธาลเลท  
ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 ดร. เดล เมเยอร์ นกัวทิยาศาสตร์ทีท่�างานกบับรษิทั 
อาโมโค ได้ค้นพบวธิที�าให้กรดเทอเรฟธาลลกิ บรสิทุธิถ์งึ 99.97% โดยการ
เตมิไฮโดรเจนลงในกรดเทอเรฟธาลลกิ หรอืทีเ่ราเรยีกว่า กระบวนการไฮโดร
เจเนชัน่โดยใช้ตวัเร่งปฏกิริยิาหรอืคะทะลสิต์ทีม่ ีพาลาเดยีม เป็นวสัดพุืน้ฐาน
ปัจจบุนั ได้มกีารผลติผลติภณัฑ์ต่างๆ จากกรดเทอเรฟธาลลกิบรสิทุธิห์รอื
สารพทีเีอมากมาย เช่น ผ้าโพลเิอสเตอร์ กล่องบรรจเุทป พลาสตกิหุม้สาย
ไฟ บรรจภุณัฑ์ส�าหรบัใส่อาหาร และขวดบรรจเุครือ่งดืม่น�า้อดัลม ให้ผูค้น
นบัล้านๆ คนทัว่ทกุมมุโลกได้ใช้ การท�าพทีเีอให้บรสิทุธิผ่์านกระบวนการที่
คดิค้นโดย ดร. เมเยอร์ ได้ใช้กนัมาเป็นเวลานานโดยมกีารพฒันาชนดิหรอื
คณุสมบตัขิองสารตวัเร่งปฏกิริยิาและการปรบัปรงุอืน่ๆ

Indorama’s PTA business growth
Global demand for PTA in 2009 was 41.5 million tonnes and 
global PTA name plate capacity was 47.5 million tonnes.  
Historically, the global average capacity utilization has been 
85-90%.  It is predicted that PTA will remain tight until the 
end of 2013 and major additions of PTA capacity would 
happen in 2014. 
After the successful commissioning and operation of IRPL 
in Thailand in March 2006, Indorama acquired the 350 
kilo tonnes per annum (KTA) Eastman PTA Plant (now  
renamed Indorama Holdings, or IRH) located in  
Rotterdam in April 2008 and a majority stake in the 550 KTA 
Tuntex Petrochemicals (Thailand) PLC. (now renamed TPT  
Petrochemicals Plc), in Thailand, in November 2008. The 
total PTA production capacity of all the three PTA sites 
put together is presently 1.6 million tonnes. Indorama has 
recently acquired a 192 KTA PTA plant in Ottana, Italy. 
By Q2-2013, Indorama plans to increase its PTA produc-
tion capacity to 3.17 million tonnes by debottlenecking its 
existing plants and building new ones.
Turnaround of IRH, Rotterdam, and TPT, Thailand after  
acquisition:
Since their acquisition by Indorama, the productivity and 
variable cost performance of IRH, Rotterdam and TPT, 
Thailand, have significantly improved due to improve-
ments. At IRH in Rotterdam, debottlenecking from 320 
to 344 KTA was a great step forward and production in 
2009 was 344,476 tonnes as compared to its former best of 
326,569 tonnes in 2006. There was also an 8% improvement 
in energy usage. In early 2010, the company acquired the 
adjacent Europort Utility Plant (EUP) thereby saving on 
the fixed cost of utilities. Costs also diminished by using 
Acetic acid (Titan wood) in the process. 
At TPT, Thailand, the company implemented a Reliability 
Centered Maintenance (RCM) system. Its variable cost 
performance thereafter improved significantly after several 
process optimization and improvement schemes. Some 
of the major process improvement schemes planned for 

Indorama Ventures Limited
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ก�รก้�วเข้�สูธ่รุกจิผลติพทีเีอของอนิโดร�ม�
อนิโดรามาได้สร้างและทดลองเดนิเครือ่งโรงงานผลติพทีเีอทีเ่ป็นมติรกบัสิง่
แวดล้อมโรงแรกในเดอืนมนีาคม 2549 ทีน่คิมอตุสาหกรรมเอเชยี ต�าบล
บ้านฉาง จงัหวดัระยอง ประเทศไทย โดยได้ใช้เทคโนโลยขีองอนิวสิต้า  
เพอร์ฟอร์มานซ์ เทคโนโลย ีประเทศสหราชอาณาจกัร (เดมิเป็นของดปูองท์ 
สหรฐัอเมรกิา) อนิวสิต้ามส่ีวนแบ่งการตลาดด้านการผลติพทีเีอ 76% ระหว่าง
ปี 2543-2551

เทคโนโลยใีหม่นำ�ไปสูก่�รประหยดัพลงัง�น
เทคโนโลยใีหม่นีไ้ด้ช่วยให้ลดต้นทนุการผลติลงร้อยละ 50 ในการผลติ
ล้านตนั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเทคโนโลยใีนทศวรรษที ่ 90 นอกจากนัน้ยงั
ช่วยลดค่าใช้จ่ายผนัแปรลงถงึ 20 ดอลลาร์สหรฐัต่อสนิค้าหนึง่ล้านตนัเมือ่
เปรยีบเทยีบกบัเทคโน โลยกีารผลติในยคุ 90 แต่ถ้าเทยีบกบัเทคโนโลยี
การผลติในยคุ 80 จะประหยดัได้ 50 ดอลลาร์สหรฐัต่อสนิค้าหนึง่ล้านตนั

ท�งด้�นสิง่แวดล้อม
ในการผลติกรดเทอเรฟธาลลกิโดยกระบวนการออกซเิดชัน่นัน้ ได้มกีรด 
อาซติกิ ซึง่เป็นตวัท�าละลายและสารเร่งปฏกิริยิา ซึง่อยูใ่นรปูของสารละลาย
ปนออกไปกบัผลติภณัฑ์ขัน้ต้นด้วย จงึมหีน่วยแยกแล้วน�ากลบัมาใช้ซ�า้ ส่วน
ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ และสารอนิทรย์ีระเหยง่ายนัน้ได้ถกูส่งไปก�าจดัที่
หน่วยเผาไหม้ความดนัสงูซึง่มสีารเร่งปฏกิริยิาเป็นตวัช่วย ส�าหรบัปรมิาณ
ก๊าซทีป่ล่อยออกสูบ่รรยากาศ เช่น คาร์บอนมอนออกไซด์ สารอนิทรย์ีระเหย
ง่าย และปรมิาณฝุน่ ต่างมค่ีาต�า่กว่ากฎหมายก�าหนดและค่าทีไ่ด้รบัอนญุาต
ตามการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม

ก�รเตบิโตของบรษิทัอนิโดร�ม�ในธรุกจิพทีเีอ
ในปี 2552 ความต้องการ พทีเีอ ทัว่โลกอยูท่ี ่ 41.5 ล้านตนั ขณะที่
ก�าลงัการผลติตามทีอ่อกแบบมาอยูท่ี ่ 47.5 ล้านตนั จากข้อมลูทีผ่่าน
มาการใช้งานของพทีเีอจรงิๆ อยูท่ี ่ 85-90% ของก�าลงัการผลติ คาด
การณ์ว่าความต้องการพีทีเอจะคงอยู่ในภาวะตึงตัวไปจนถึงปลาย
ปี 2556 เพราะในปี 2557 จะมปีรมิาณการผลติพทีเีอเพิม่ขึน้อกีมาก 
หลงัจากทีอ่นิโดรามา ปิโตรเคม หรอืไออาร์พแีอล ในประเทศไทย ประสบ
ความส�าเรจ็ในการทดลองเดนิเครือ่งและท�าการผลติในปี 2549 อนิโดรามา 
ได้รบัผลผลติจ�านวน 350,000 ตนัต่อปีจากโรงงานอสีต์แมน พทีเีอ ซึง่
ปัจจบุนัเปลีย่นชือ่เป็นอนิโดรามา โฮลดิง้ส์ หรอืเรยีกย่อๆ ว่า ไออาร์เอช 
ตัง้อยูท่ีเ่มอืงรอตเตอร์ดาม ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2551 และเข้าถอืหุน้ใหญ่
ในบรษิทั ทพีที ีปิโตรเคมคิอลส์ จ�ากดั (มหาชน) ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 
2551 ซึง่บรษิทั ทพีทีฯี มกี�าลงัการผลติ 550,000 ตนัต่อปี เมือ่รวมก�าลงั
การผลติจากโรงงานผลติพทีเีอ ทัง้สามโรงรวมกนัจะมกี�าลงัการผลติถงึ 
หนึง่ล้านหกแสนตนัต่อปี ขณะนี ้ บรษิทัอนิโดรามา ก�าลงัอยูร่ะหว่างการ
ด�าเนนิการเข้าซือ้กจิการโรงงานผลติพทีเีอทีเ่มอืงออ็ตตานา ประเทศอติาลี 
ซึง่มกี�าลงัการผลติอยูท่ี ่190,000 ตนัต่อปี อนิโดรามามแีผนทีจ่ะเพิม่ก�าลงั

การผลติพทีเีอให้เป็น 3.17 ล้านตนั ภายในไตรมาสที ่2 ของปี 2556 โดย
การแก้ปัญหาก�าลงัเครือ่งจกัรของโรงงานทีม่อียูเ่ดมิรวมทัง้สร้างโรงงานใหม่
ตัง้แต่ อนิโดรามาได้เข้าถอืหุน้บรษิทั ไออาร์เอช ทีเ่มอืงรอตเตอร์ดาม และ
บรษิทั ทพีทีฯี ทีป่ระเทศไทย ท�าให้ผลผลติทีไ่ด้และการควบคมุค่าใช้จ่าย
ผนัแปรของทัง้สองบรษิทัดขีึน้มาก ทีไ่ออาร์เอช ในเมอืงรอตเตอร์ดาม ได้มี
การปรบัปรงุแก้ไขปัญหาขนาดของเครือ่งจกัรบางส่วนท�าให้สามารถเพิม่ก�าลงั
การผลติจาก 320,000 ตนัต่อปี เป็น 344,000 ตนัต่อปี ดงัข้อมลูผลผลติ
จรงิในปี 2552 ไออาร์เอช ผลติพทีเีอได้ถงึ 344,476 ตนั เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัผลผลติในปี 2549 ทีผ่ลติได้เพยีง 326,569 ตนั นอกจากนัน้ยงัสามารถ
ประหยดัพลงังานได้ถงึ 8% เมือ่ต้นปี 2553 นีบ้รษิทัได้ด�าเนนิการซือ้หุน้
โรงงาน ยโูรพอร์ต ยทูลีติี ้ซึง่ตดิกนักบัไออาร์เอช ท�าให้สามารถประหยดั
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณปูโภคได้ อกีทัง้ยงัประหยดัโดยการซือ้กรดอาซติกิที่
ใช้ในกระบวนการผลติจากแหล่งทีม่รีาคาถกูกว่า เช่น จากไททนัวดู
ทีบ่รษิทั ทพีที ี ในประเทศไทย ได้ส่งเสรมิให้มกีารท�าระบบรวมศนูย์งาน
บ�ารงุรกัษาทีใ่ห้ความเชือ่มัน่ (ว่าไม่เสยีง่าย) ส่งผลให้มปีระสทิธภิาพใน
การควบคมุค่าใช้จ่ายผนัแปรดขีึน้อย่างมนียัส�าคญัหลงัจากผ่านโครงการ
ปรบัปรงุระบบงานและวธิกีารต่างๆ ทีท่�าให้ได้ผลสงูสดุ ได้มกีารวางแผนที่
จะท�าโครงการปรบัปรงุทีส่�าคญัๆ หลายโครงการในอนาคตอนัใกล้นี ้ เช่น 
การปรบัเปลีย่นลกัษณะใบกวนในถงัปฏกิรณ์เคมอีอกซเิดชัน่เพือ่ให้ท�าการ
กวนได้ดขีึน้ รวมทัง้ประหยดัการใช้กรดอาซติกิ และพาราไซลนี ซึง่วางแผน
ว่าจะท�าในไตรมาสที ่4 ปี 2553 นี ้นอกจากนี ้ยงัเตรยีมการตดิตัง้อปุกรณ์
ส�าหรบัการดงึพาราไซลนีกลบัมาใช้ใหม่ทัง้ยงัเป็นการลดการใช้ ไอโซบวิทลิ
อาซเิตท ทีใ่ช้ในการแยกน�า้จากตวัท�าละลาย กจ็ะตดิตัง้ในไตรมาสที ่4 ปี 
2553 เช่นกนั ส่วนโรงไฟฟ้ากจ็ะมกีารเปลีย่นตวัโรเตอร์ของกงัหนัไอน�า้ใน
ไตรมาสที ่3 ปี 2554 เพือ่ให้มปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้อกี 12% ด้านการจดัหา
วตัถดุบิรวมทัง้ส่วนงานจดัซือ้และท�าสญัญาของบรษิทั ไออาร์พแีอล และ
ทพีที ี กจ็ะด�าเนนิการร่วมกนัในการจดัซือ้วตัถดุบิ สารเคมต่ีางๆ ชิน้ส่วน
อปุกรณ์ส�ารอง และวสัดสุิน้เปลอืง รวมทัง้งานบรกิารต่างๆ ด้วย
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Global Presence

Business Segments(1)

PTAPET Polyester Fibers & Yarns 

540,000 tpa

WORKINGTON 

KLAIPEDA

ROTTERDAM
350,000
tpa 
200,000
tpa 

155,000 
tpa 

198,000 
tpa 

Ottana
192,000 tpa 
150,000 tpa 

DECATUR

ASHEBORO

432,000 
tpa

225,000 
tpa

RAYONG

NAKHONPATHOM 

MAP TA PHUT

180,000 
tpa

LOPBURI

100,800
tpa 

700,000
tpa

144,000 tpa
108,000 tpa(3)

Petform
Packaging

StarPet – USA

Orion Global Pet - Lithuania

IRP/AsiaPet - Thailand

IRH Europe – Netherlands

IRP Europe – Netherlands/UK

IRPTA - Thailand

TPT - Thailand

IndoPoly - Thailand

IPI - Thailand

AlphaPet - USA

Project Execution Summary
2003-2009

Greenfield projects Brownfield investments Acquisitions

50kt

180kt

432kt

45kt

100kt80kt

198kt

350kt

252kt

540kt

355kt

225kt116kt

50kt

700kt

90kt

Brownfield 
Expansion into PET 

and Fiber 

with Proven Execution Successes
Able To Build, Acquire & Optimise Assets

A proven track record of successfully implementing capital-intensive projects as well as
selecting attractive acquisition opportunities and successfully improving the operations

and profitability of acquired businesses

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indorama Ventures (IVL) is a World-class  
production platform with 15 manufacturing 
sites across three continents
The IVL Group is solely focused on the global polyester  
market.  Polyester products act as an intermediary between large 
petrochemical companies, which provide the feedstock used 
in the manufacture of polyester, and Fast Moving Consumer  
Goods / Apparel Companies, which drive the demand 
for polyester products. Because of its position between  
commodity petrochemical products and consumer end markets, 
polyester products do not exhibit the same kind of volatility as 
the olefins and aromatics sectors. We have built our business 
along a clear strategy, driven by a focus on competitiveness. 
Over time we have sought and exploited opportunities to 
acquire and develop assets so as to capture market growth 
while at the same time differentiating ourselves to stay ahead 
of the competition. 
As we have developed the business through acquisitions and 
greenfield projects, our main focuses have been on: 
Scale, because in a capital intensive business with substantial 
economies of scale, our continuous growth ensures that we 
spread out our fixed costs and keep our cash cost highly 
competitive 
On geographic reach, because our geographic footprint  
allows us to minimize transportation and logistics costs. It also 
ensures that we deliver our products with minimal delay and 
stay close to our customers
And on Integration, because upstream integration into the PTA 
business helps us secure high quality feedstock and shields 
us from the price volatility of open market purchases

กลุม่บรษิทัไอวแีอล ได้มุง่ความสนใจไปทีต่ลาดโพลเิอสเตอร์ทัว่โลก เนือ่งจาก
โพลเิอสเตอร์เป็นสนิค้าทีอ่ยูร่ะหว่างผูผ้ลติปิโตรเคมขีนาดใหญ่ผูซ้ึง่จดัส่งวตัถดุบิ
หลกัทีใ่ช้ในการผลติโพลเิอสเตอร์ กบับรษิทัผูผ้ลติสนิค้าอปุโภคบรโิภคและเสือ้ผ้า
เครือ่งนุง่ห่มต่างๆ ซึง่เป็นผูก้�าหนดปรมิาณความต้องการใช้โพลเิอสเตอร์ และ
ต�าแหน่งของธรุกจิผลติภณัฑ์โพลเิอสเตอร์อยูต่รงกลางระหว่างสนิค้าปิโตรเคมี 
กบัตลาดสนิค้าอปุโภคบรโิภคขัน้ปลาย ท�าให้ตลาดผลติภณัฑ์โพลเิอสเตอร์ไม่
ค่อยเปลีย่นแปลงง่ายเหมอืนพวกโอเลฟินส์และอะโรมาตกิส์ ซึง่การสร้างธรุกจิ
ของเราได้สร้างขึน้มาด้วยวสิยัทศัน์ทางกลยทุธ์ทีช่ดัเจน ขบัเคลือ่นด้วยการมุง่
ให้ความสนใจไปทีค่วามสามารถในการแข่งขนั ตลอดเวลาทีผ่่านมา เราได้มอง
หาโอกาสและใช้จงัหวะทีเ่หมาะสมซือ้และพฒันาทรพัย์สนิต่างๆ เพือ่ทีจ่ะให้ทนั
กบัการเตบิโตของตลาด ขณะเดยีวกนักเ็ป็นการผลกัตวัเองให้โดดเด่นกว่าคูแ่ข่ง
ในการแข่งขนั
ขณะทีเ่ราพฒันาธรุกจิผ่านการซือ้กจิการและโครงการทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ความสนใจหลกัของเราจะอยูท่ี่
ขน�ดของธรุกจิ เพราะในธรุกจิทีต้่องเข้มงวดด้านต้นทนุด้วยขนาดของราย
ได้ทีเ่หมาะสมเป็นจรงิ การเตบิโตอย่างต่อเนือ่งของเรากเ็พือ่ให้มัน่ใจว่าเรามกีาร 
กระจายค่าใช้จ่ายตายตวัและรกัษามลูค่าเงนิสดของเราให้แข่งขนัได้สงูสดุ
ก�รเข้�ถงึได้ในท�งภมูศิ�สตร์ เพราะเส้นทางเชือ่มต่อทางภมูศิาสตร์ของโรงงาน
แต่ละโรงของเราจะช่วยลดต้นทนุค่าขนส่งให้ต�า่สดุ และยงัท�าให้มัน่ใจว่าเราได้จดั
ส่งสนิค้าได้รวดเรว็มกีารล่าช้าน้อยทีส่ดุและมคีวามใกล้ชดิกบัลกูค้า
ก�รเชือ่มโยงผสมผส�นเข้�ด้วยกนั เพราะธรุกจิต้นน�า้ของเราได้ไปถอืหุน้ใน
ธรุกจิผลติพทีเีอ ซึง่ช่วยสร้างความมัน่ใจว่าเราจะมวีตัถดุบิคณุภาพดป้ีอนให้
โรงงานของเรารวมทัง้ช่วยให้เราไม่ต้องเผชญิกบัราคาเปลีย่นแปลงบ่อยเหมอืน
การซือ้ขายในตลาดทัว่ไป

บรษิทัอนิโดร�ม� เวนเจอร์ส หรอื ไอวแีอล เป็นบรษิทัผูผ้ลติระดบั
โลกทีม่โีรงง�นของบรษิทัในเครอือยูใ่นส�มทวปีทัว่โลก
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เราต่างได้รบัความรูจ้ากการร่วมแสดง
ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญแต่ละภาค
ธรุกจิแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบั
ปัจจัยที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของ
ธุรกิจแต่ละประเภทในอีกไม่กี่ปีข้าง
หน้า และยงัได้อภปิรายกนัถงึโอกาส
และความเป็นไปได้ของไอวแีอลทีจ่ะมี
ส่วนร่วมในการปฏริปูของโลกด้วย ซึง่

โอกาสนี ้ได้รบัเกยีรตจิาก พณฯ นายปินคั ราชนั จกัรวาต ีเอกอคัรราชทตู อนิเดยี
เข้าร่วมงาน รวมทัง้นายชาตศิริ ิโสภณพาณชิย์ จากธนาคารกรงุเทพและบรรดา
กรรมการบรษิทั ต่างกใ็ห้ข้อคดิทีม่ปีระโยชน์ตลอดการสมัมนา

UAB Orion Global Pet, the Lithuanian subsidiary of Indorama 
Polymers Public Company Limited, has been conferred a gold 
medal by the Confederation of Lithuanian Industrialists. This 
award naming the company's product "Ramapet® N1" as prod-
uct of the year was conferred by Dr. Bronislovas Lubys, the 
President of the Confederation of Lithuanian Industrialists at  
a ceremony held in the Lithuania National Gallery and was 
attended by the Prime Minister of Lithuania, Mr. Andrius  
Kubilius, the Minister of Economy the Minister of Industry and 
the Minister of Culture together with members of parliament 
and senior industrialists. This award reflects the position we 
have created in Europe as a leader in the production of PET.
 ผูส่้งออกแห่งปี

บรษิทัยเูอบ ี โอเรยีนโกลบอลเพท บรษิทัลกูของบรษิทั อนิโดรามา โพลเิมอร์ 
จ�ากดั (มหาชน) ในประเทศลธิวัเนยี ได้รบัรางวลัเหรยีญทองจากสมาพนัธ์

อตุสาหกรรมลธิวัเนยี ซึง่รางวลันีไ้ด้ระบชุือ่สนิค้า “รามาเพท เอน็1” ของบรษิทั
ว่าเป็นผลติภณัฑ์แห่งปีโดย ดร. โบรนสิโลวาส ลบูสิ ประธานสมาพนัธ์นกั
อตุสาหกรรมลธิวัเนยีได้กล่าวถงึในงานพธิมีอบรางวลัซึง่จดัขึน้ทีห่อศลิป์แห่งชาติ
ลธิวัเนยี โดยมนีายกรฐัมนตรลีธิวัเนยี นาย แอนเดรยีส คบุลิอิสุ รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงเศรษฐกจิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรมและรฐัมนตรกีระทรวง
วฒันธรรม พร้อมกบัสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและนกัอตุสาหกรรมอาวโุสเข้าร่วม
งานด้วย รางวลันีเ้ป็นเครือ่งบ่งบอกถงึสถานะผูน้�าในอตุสาหกรรมการผลติเมด็
พลาสตกิเพทของเราทีไ่ด้สร้างขึน้ในทวปียโุรป
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We would like to update you 
with our Business News as 
follows:
เราอยากให้ท่านรูท้นัข่าวสารของอนิโดรามา
ดงันี้

3rd June 2010 marked the official grand 
opening event of Indorama Ventures’ 
new, PET resins plant – AlphaPet, at 
Decatur, Alabama, USA. This plant is 
a latest generation state-of-art 432,000 
MT per annum one and is considered 

one of the largest capacity plants in all of North America. This 
plant is also strategically poised to service Customers all over 
NAFTA. AlphaPet resin has the lowest carbon footprint of con-
ventional resin production. It is expected to be 0.180 t CO2 eq/t 
of PET when compared 
to 0.250 to 0.350 t CO2 
eq/t of conventional 
PET. The occasion was 
graced by the presence 
of Mr. Kosit Panpiemras, 
Chairman of Bangkok 
Bank and Senator for 
Alabama, Mr. Arthur Orr. 

 พธิเีปิดโรงงานอลัฟาเพท
อย่างเป็นทางการ
บรษิทัอนิโดรามา เวนเจอร์ส 
ได้ท�าพธิเีปิดโรงงานใหม่ชือ่ อลัฟาเพท อย่างเป็นทางการเมือ่วนัที ่ 3 มถินุายน 
2553 เป็นโรงงานผลติเมด็พลาสตกิเพท โดยได้ใช้เทคโนโลยใีหม่ล่าสดุ อยูท่ีเ่มอืง
ดคีาเทอร์ รฐัแอลาบามา ประเทศสหรฐัอเมรกิา มกี�าลงัการผลติอยูท่ี ่ 432,000 
เมตรกิตนัต่อปี ซึง่ถอืว่าเป็นโรงงานทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปีอเมรกิาเหนอื โรงงานแห่ง
นีม้ที�าเลทีต่ัง้ซึง่เหมาะกบัการให้บรกิารแก่ลกูค้าในเขตการค้าเสรขีองกลุม่ประเทศ
ในทวปีอเมรกิาเหนอือนัได้แก่ สหรฐัอเมรกิา แคนาดา และเมก็ซโิก (นาฟต้า) 
อลัฟาเพทเป็นโรงงานทีป่ล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาน้อยทีส่ดุอกีด้วย 
ประมาณ 0.180 ตนัเทยีบเท่ากบัตนัคาร์บอนไดออกไซด์ เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
มาตรฐานของการผลติเมด็พลาสตกิเพทด้วยเทคโนโลยเีก่าจะอยูท่ี ่0.250 - 0.350 
ตนัเทยีบเท่ากบัตนัของ CO2 ซึง่โอกาสนี ้ได้รบัเกยีรตจิากนาย โฆสติ ป้ันเป่ียม
รษัฎ์ ประธานกรรมการบรหิารธนาคารกรงุเทพ และท่านวฒุสิมาชกิรฐัแอลาบามา 
นายอาเทอร์ ออร์ เข้าร่วมพธิเีปิดอย่างเป็นทางการ

IVL along with Boston Consultancy Group, our Strategic  
Consultant, held a two day event on 16th and 17th June to discuss 
and outline the direction, roadmap and business plans leading to 
2014. The strategic sessions were filled with enlightening pres-
entations from every business unit sharing the growth drivers 
for the next few years and also discuss the possibilities and 
opportunities of the global transformation that IVL will witness. 
The presence of H.E. Mr. Pinak Rajan Chakravorty, Ambassador 
of India, Mr. Chartsiri Sophonpanich from Bangkok Bank and all 
our esteemed directors added value to the whole event

 ปณธิานและความมุง่มัน่ในปี 2014
บรษิทัไอวแีอลและบรษิทัทีป่รกึษาบอสตนักรุป๊  ซึง่เป็นบรษิทัทีป่รกึษาด้านกลยทุธ์
ได้จดังานปรมเชงิปฏบิตักิารขึน้สองวนัคอืวนัที ่ 16-17 มถินุายน 2553 เพือ่ 
แลกเปลีย่นความคดิเหน็และก�าหนดทศิทางของธรุกจิ จดัท�าแผนกลยทุธ์และ
แผนการทางธรุกจิจนถงึปี 2557 ในช่วงการประชมุก�าหนดกลยทุธ์ทางธรุกจิ 

AlphaPet Opening

Aspiration 2014

Exporter of the Year

Mr. Deividas Matulionis (First left)
Mr. Remigijus Simasius (Second left)
Mr. Om Praksh Mishra (Thrid left)
Mr. Bronislovas Lubys (Far right)

10



Expansions at Closure Section
To meet the growing demand, Petform added another 48 Cavity 
“SACMI” Compression molding line (capacity – 435 MillionPcs/ 
year) to produce closures for water bottlesin March 2010. In May 
2010, one more 32 cavitySACMI compression machine was com-
missioned to replace existing old generation m/c to produce 2 
piece closures for carbonated soft drinks (CSD) bottles. In May 
2010, the 2nd “KASE” closurestamping machine was also installed 
to make water closures as per customerrequirements. With the 
above expansions, the total closures’ production capacity stands 
at 1.8 BillionPcs / year.

 ขยายหน่วยผลติฝาขวดพลาสตกิ
เพือ่รองรบัความต้องการของตลาดทีข่ยายใหญ่ขึน้ บรษิทั เพทฟอร์ม จงึได้ตดิตัง้
เครือ่งอดัขึน้รปูฝาปิดขวดพลาสตกิ ทีผ่ลติได้ครัง้ละ 48 ฝา รุน่ “SACMI” เพิม่ 
ตามก�าลงัการผลติของเครือ่งสามารถผลติได้ 435 ล้านชิน้ต่อปี ในเดอืนมนีาคม 
2553 เพือ่มาท�าการผลติฝาปิดขวดน�า้พลาสตกิดงักล่าว และในเดอืนพฤษภาคม 
ปีเดยีวกนั กไ็ด้ตดิตัง้เครือ่งอดัขึน้รปูฝาปิดขวดน�า้ รุน่ SACMI ทีผ่ลติได้ครัง้ละ 
32 ฝาอกีเครือ่งหนึง่ เพือ่น�ามาแทนเครือ่งจกัรรุน่เก่าทีผ่ลติได้เพยีงครัง้ละสองฝา 
ส�าหรบัขวดน�า้อดัลม (CSD) และในเดอืนพฤษภาคม 2553 เครือ่งพมิพ์ฝาขวด
เครือ่งทีส่อง รุน่ “KASE” ได้ถกูน�ามาตดิตัง้เพือ่พมิพ์ฝาปิดขวดน�า้ตามทีล่กูค้า
ต้องการ จากการขยายก�าลงัการผลติดงักล่าวข้างต้นนี ้ท�าให้ความสามารถในการ
ผลติทัง้หมดรวมกนัได้ทัง้สิน้ 1.8 พนัล้านชิน้ต่อปี 

IVL acquired the Italian PET and PTA producer Ottana Polimeri 
S.R.L. from Equipolymers Europe, a joint venture between Dow 
Chemical Company and Petroleum Industries Company of  
Kuwait. The deal provides IVL access to the Mediterranean 
region, including markets in Southern Europe and North Africa. 
The acquisition was made through a 50:50 joint venture between 
IVL's European subsidiary IVL Belgium N.V. and PCH Holding 
S.R.L. (PCH) of Italy. The 192,000 tonnes per annum PTA plant 
and the 150,000 tonnes per annum PET plant is situated on the 
island of Sardinia, Italy, offering the company the strategic ability 
to serve Southern Europe with the shortest transportation route 

possible.  
 ไอวีแอลได้ซื้อโรงงานผลิต

เม็ดพลาสติกเพทและพีทีเอ ของ 
บริษัทอ็อตทานาโพลิเมอรี เอส 
อาร์ แอล ที่ประเทศอิตาลี จาก
บรษิทัอคีวโิพลเิมอร์ ยโุรป ซึง่เป็น
บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทดาว 
เคมิคอลส์และบริษัทปิโตรเลียม  
อนิดสัตรีส์้ จากประเทศคเูวต ไอวี

แอลได้รบัสทิธิใ์นการลงซือ้ขายในภมูภิาคเมดเิตอร์เรเนยีนรวมถงึตลาดในยโุรป
ใต้และอาฟรกิาเหนอื ซึง่การเข้าร่วมทนุอยูท่ี ่50:50 ระหว่างไอวแีอลยโุรป สาขา
ย่อยของไอวแีอลทีป่ระเทศเบลเยยีมและบรษิทัพซีเีฮชประเทศอติาล ีโรงงานพทีเีอ 
มกี�าลงัการผลติ 192,000 ตนัต่อปี และโรงงานผลติเมด็พลาสตกิเพท มกี�าลงัการ
ผลติ 150,000 ตนัต่อปีซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะซาร์ดเินยี ประเทศอติาล ีซึง่บรษิทัเสนอ
กลยทุธ์ความเป็นไปได้ทีจ่ะเป็นเส้นทางการขนส่งระยะสัน้ทีส่ดุของทางใต้ของยโุรป

IVL is now a top 20 listed company on the Stock Exchangeof 
Thailand (SET). Following just six months after its IPO, IVL in 
July was included on the exclusive SET 50 index of companies 
and the local FTSE list of large market capitalizations. This is 
yet another milestone in the history of IVL.
 ไอวแีอล ตอนนีต้ดิอนัดบัใน 20 ล�าดบัแรก ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยซึง่ใช้ระยะเวลาเพยีงแค่ 6 เดอืนหลงัจากเข้าตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่
ในเดือนกรกฎาคมไอวีแอลจะถูกน�าเข้าไปรวมอยู่ใน 50 บริษัทชั้นน�าและ
ตลาดหลกัทรพัย์อาเซยีนและนีย้งัเป็นอกีหนึง่ประวตัทิีน่่าภมูใิจของไอวแีอลอกี
ด้วย

EUP utility Assets purchase completed on May 4th. Indorama 
is now the owner of the utility asset giving a more competitive 
edge to Rotterdam plant.

 การซือ้อยีพูสีาธารณปูโภคได้ส�าเรจ็เรยีบร้อยลงแล้วเมือ่วนัที ่ 4 พฤษภาคม 
ท�าให้ตอนนีอ้นิโดรามาในรอตเตอร์ดมั สามารถต่อสูก้บัผูแ้ข่งขนัได้

SACMI Compression mold-
ing line

KASE Printing machine

IVLTODAY

Acquired Italian PET and PTA Plant

IVL on Exclusive SET 50 Index

Acquired EUP Utility Assets
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Mr. Ashok Mathur, VP-Operations of IPI-NPT received the Out-
standing Workplace Award for Occupational Safety, Health and 
Environment on July 10, 2010 at the 24th National Safety Week, 
BITEC Bangna, Bangkok.
  คณุอโศก มาท ู รองประธาน
ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด 
(มหาชน)-นครปฐม ได้เป็นตัวแทน
บรษิทัขึน้รบัรางวลัสถานประกอบการ
ดเีด่นด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ใน
งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการ
ท�างานแห่งชาตคิรัง้ที ่24 เมือ่วนัที ่10 
กรกฎาคม 2553 ณ ศนูย์ประชมุไบ
เทค บางนา กรงุเทพฯ

Lopburi Governor, Khun Chatchai Promlert, and his Chief Gov-
ernment Officers in Lopburi Province visited the Lopburi plant 
on May 19th, 2010. In order to meet the management of Indorama 
to understand the problems and obstacles in proceeding with 
business and identify any support required from the public sector.

 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี คุณฉัตรชัย พรหมเลิศและข้าราชการระดับ
สูงประจ�าจังหวัดลพบุรีได้เข้าเยี่ยมโรงงานอินโดรามาที่จังหวัดลพบุรีเมื่อวัน
ที ่ 19 พฤษภาคม 2553เพือ่เข้าพบผูบ้รหิารของบรษิทัอนิโดรามาเพือ่ท�าความ 
เข้าใจถงึปัญหาและอปุสรรคของกระบวนการทางธรุกจิตลอดจนให้ความช่วย
เหลอืจากทางภาครฐั

Wool business employees Khun Sutharat Khumduang and Khun 
Piyanan Panyayong received the Best Practice Women Award 
in the International Women's Day celebrations from the Lopburi 
Deputy Governor. The event was organized by the Labor Pro-
tection and Welfare office on 5 March 2010.

 คณุสธุารตัน์ คุม้ด้วง และ คณุปิยะนนัท์ ปัญญายงค์ พนกังานจากโรงงาน
ผลติเส้นด้ายขนสตัว์ของบรษิทัอนิโดรามา ทีจ่งัหวดัลพบรุ ีได้รบัรางวลัสตรยีอด
เยีย่ม เนือ่งในวนัสตรสีากลแห่งชาตจิากส�านกังานปลดัจงัหวดัลพบรุซีึง่จดัโดย 
กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั เมือ่วนัที ่5 มนีาคม 2553 

Capacity expansions at Petform
Commissioning of 3rd Sidel Blowing Lines 
at Petform,Lopburi Provincein Thailand In 
March 2010, Petform installed and com-
missioned a new SBO 20 blow molding 
line from Sidel to produce CSD bottles for 
Pepsi. With the existing two SBO 8 blow 
molding lines, the total blowing capacity 
has more than doubled from 180 Million 
to 420 Million bottles/year. With a fully 
automated labeling and palletizing line, 
the bottle packing is handled by the lat-

est state-of-the-art robotic systems, transferring and packing 
the bottles in palletized form ready for shipment to Pepsi. This 
expansion is in line with the expansion of the preforming capacity 
at Petform, where in two 96 Cavity Husky HyPET lines were 
commissioned late last year making Preform capacity close to 
1 Billion pieces a year.
 การขยายขดีความสามารถทีโ่รงงานเพท็ฟอร์ม

การทดลองเดนิเครือ่งเป่าขวดไซเดล หน่วยทีส่าม ทีโ่รงงานเพท็ฟอร์มจงัหวดั
ลพบรุ ี ในประเทศไทย ในเดอืนมนีาคม 2553 โรงงานเพท็ฟอร์มได้ตดิตัง้และ
ทดลองเดนิเครือ่งเครือ่งเป่าขวดรุน่ใหม่ SBO จากไซเดลทีส่ามารถเป่าขวดได้
ครัง้ละ 20 แถวเพือ่ผลติขวด CSD ให้กบัเป๊ปซี ่ส่วนเครือ่ง SBO ทีม่อียูเ่ดมิ
สองเครือ่งเป่าขวดได้ครัง้ละ 8 แถว ความสามารถในการเป่าขวดทัง้หมดตอนนี้
มากกว่าเดมิกว่าสองเท่า โดยเพิม่จาก 180 ล้านเป็น 420 ล้านขวดต่อปี มรีะบบ
การ ปิดฉลากบนขวดและวางบนแท่นวางสนิค้าแบบอตัโนมตั ิ มกีารน�าหุน่ยนต์
รุน่ใหม่ล่าสดุมาใช้ส�าหรบัการน�าขวดมาบรรจหุบีห่อ รวมทัง้การขนย้ายและบรรจุ
หบีห่อขวดลงบนแท่นไม้วางสนิค้าพร้อมทีจ่ะจดัส่งไปให้โรงงานของบรษิทั เป๊ปซี่ 
ในการขยายหน่วยผลติครัง้นีเ้ป็นการสอดคล้องกบัการขยายขดีความสามารถใน
การขึน้รปูขวดกึง่ส�าเรจ็ของโรงงานเพท็ฟอร์ม ทีไ่ด้ตดิตัง้และทดลองเดนิเครือ่งใน
สองหน่วยผลติด้วยเครือ่งฮสักี ้ไฮเพท็ แบบ 96 ขวด เมือ่ปลายปี 2552 ซึง่ความ
สามารถในการผลติเกอืบ 1 พนัล้านขวดต่อปี

Indorama Polymers Workington entered into an agreement at 
the end of March with Cumapol(a company located in The 
Netherlands) for them to toll solid state precursor pellets from 
the Workington site. This has allowed the Workington site to 
increase CP (Co-extruded Plastic) production from 400 to 465 
MT/day. New production records have been set during April and 
May for CP and reduced costs per ton of production. 

 บรษิทั อนิโดรามา โพลเิมอร์ส เวอร์กงิตัน้ ทีป่ระเทศสหราชอาณาจกัร ได้
บรรลขุ้อตกลงกบับรษิทั คมูาพอล ซึง่ตัง้อยูท่ีป่ระเทศเนเธอร์แลนด์ เมือ่ปลาย
เดอืนมนีาคม ทีผ่่านมา เพือ่ทีเ่ขาจะได้จดัส่งเมด็พลาสตกิขัน้ต้นจากโรงงานทีเ่วอร์
กงิตัน้ มาให้ ส่งผลให้โรงงานทีเ่วอร์กงิตัน้สามารถเพิม่ก�าลงัการผลติพลาสตกิซพีี
จาก 400 ถงึ 465 เมตรกิตนัต่อวนั สถติกิารผลติใหม่ได้รบัการบนัทกึไว้ระหว่าง
เดอืนเมษายนถงึเดอืนพฤษภาคม ส�าหรบัการผลติ พลาสตกิซพี ีและสามารถลด
ต้นทนุการผลติต่อตนัได้ด้วย

SBO 20 Blowing machine Robotic PET Bottles 
Palletizing system

IVL Today  
วันน้ี... ท่ีอินโดรามา

Workington and Cumapol Agreement

Outstanding Workplace Award

Lopburi Governor visited Indorama Plant

Best Practice Women Award
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As most people understand, the PET business is a commoditized 
industry. It is global in nature, and entry of new producers is relatively 
easy, resulting in new facilities coming on stream throughout the 
world.  If you consider the average consumption of PET per capita 
in the European Union (27 countries in Europe) is circa 6.0kgs, and 
in developing countries where new production comes up is less 
than 3-4kgs per annum, then it is not surprising that the new resins 
find their way to the European market place.
Indorama Ventures has been fortunate in having PET and PTA  
assets within the EU, enabling us to supply the market and to some 
extent substitute for imports. However, many European producers 
believe the insurgence of new production into the market leads to 
aggressive prices, poor margins and eventually 
potential closure of local production unable to 
compete with the influx of the new materials.
To monitor the effect of such developments it is 
common practice that The European Union Com-
mission will investigate "unfair business practices" 
such as dumping material into the European 
market, and if such unfair pricing practices cause 
injury to the indigenous production, preventive 
duties (anti-dumping) can be made for imports 
of such materials.
This has been the case with the noticeable in-
crease of PET imports from United Arab Emirates 
and Iran and including Pakistan, and recently the 
EU Commission has announced provisional duties 
against these countries/producers to counteract 
the significant infiltration of these imports.
Indorama Ventures has become one of Europe’s 
premier producers of PET resin due to its focus on efficiency, how-
ever, we realize that we are part of a greater community and for 
some, these issues will become a problem if left unchecked. As a 
member of the Trade Organization, Committee of PET Manufac-
tures Europe (CPME) and actually chairing the committee we have 
played a role in providing the EU Commission with data to support 
the evidence of dumping practices by these imports. In essence 
our role in the committee is to ensure "fair trade" is applicable to 
allow local production to service, invest, and meet the industry 
needs whilst being able to be economical in production to meet 
fair priced imports coming through which are needed to meet the 
total demand in the region.
The provisional duties announced are reviewed, to become definitive 
duties by October 2010, during which time Indorama in its position as 
an industry leader will play its role in working with EU Government 
bodies to understand the market forces of our industry and allow 
sustainable cost efficient production to remain healthy in Europe 
for some time to come.

คนส่วนใหญ่มกัเข้�ใจว่�ธรุกจิพลาสตกิเพทเป็นธรุกจิประเภทอปุโภคบรโิภค โดย
ธรรมชาตขิองมนัแล้วมอียูก่ระจายไปทัว่โลก การทีผู่ผ้ลติใหม่ๆ จะเข้ามาในตลาดนีก้็
ท�าได้ค่อนข้างง่าย เป็นผลให้กระแสสิง่อ�านวยความสะดวกใหม่ๆ เข้ามาทกุหนทกุแห่ง ถ้า
คณุลองพจิารณาการใช้ผลติภณัฑ์พลาสตกิเพทโดยเฉลีย่ของพลเมอืงสหภาพยโุรป (27 
ประเทศในยโุรป) อยูท่ีป่ระมาณ 6 กโิลกรมัต่อคนต่อปี ส่วนในประเทศก�าลงัพฒันาทีม่ี
การผลติใหม่ๆ เกดิขึน้นัน้ ใช้น้อยกว่า 3-4 กโิลกรมัต่อคนต่อปี ดงันัน้จงึไม่น่าแปลก
ใจเลยว่า ท�าไมผูผ้ลติเมด็พลาสตกิเพทรายใหม่ๆ จงึพยายามหาทางเข้าสูต่ลาดในยโุรป
นบัเป็นความโชคดขีอง บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส ทีม่ทีัง้โรงงานผลติเมด็พลาสตกิ
เพทและโรงงานผลติ พทีเีอ ในยโุรป ท�าให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
และนอกเหนอืจากนัน้ยงัสามารถทดแทนการน�าเข้าสุต่ลาดยโุรปบางส่วน อย่างไรกต็าม 
ผูผ้ลติในยโุรปหลายรายเชือ่ว่าการเข้าทุม่ตลาดของผูผ้ลติสนิค้ารายใหม่ในราคาต�่ากว่า
สนิค้าคูแ่ข่ง ท�าให้สนิค้ามกีารแข่งขนักนัอย่างรนุแรง ค่าส่วนต่างการตลาดต�า่ จนใน

ทีส่ดุ ส่งผลให้ผูผ้ลติท้องถิน่ต้องปิดกจิการลงเนือ่งจากไม่สามารถ
เอาชนะการทะลกัเข้ามาของสนิค้าใหม่ได้
จากการตดิตามดผูลกระทบของการเปลีย่นแปลงดงักล่าว ท�าให้
ทราบว่า เป็นแนวทางการปฏบิตัปิกตขิองคณะกรรมการสหภาพ
ยโุรปในการตรวจสอบเกีย่วกบั “การปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม
ทางธรุกจิ” เช่น การทุม่สนิค้าต่างๆ เข้ามาในตลาดยโุรป และ
ถ้าเกดิมกีารก�าหนดราคาสนิค้าต�า่กว่าจนเกดิความเสยีหายและ
ไม่เป็นธรรมต่อผู้ผลิตสินค้าของท้องถิ่น การตั้งก�าแพงภาษี
ป้องกนัการทุม่ตลาดกส็ามารถท�าได้ส�าหรบัการน�าเข้าสนิค้าหรอื
วสัดตุ่างๆ ดงักล่าว
ซึง่เป็นทีน่่าสงัเกตว่า มกีารเพิม่ขึน้ของการน�าเข้าพลาสตกิเพทจาก
สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์และอหิร่าน รวมทัง้ปากสีถานด้วย และเมือ่
เรว็ๆ นี ้คณะกรรมการสหภาพยโุรปได้ประกาศ มาตรการภาษี
เป็นการชัว่คราวอนัเป็นการต่อต้านผูผ้ลติในประเทศต่างๆ เหล่า
นี ้ เพือ่ลดผลกระทบจากการแทรกซมึเข้ามาของสนิค้าน�าเข้าจาก
ประเทศดงักล่าว
อนิโดรามา เวนเจอร์ส เป็นส่วนหนึง่ของผูผ้ลติเมด็พลาสตกิเพทที่
ส�าคญัในยโุรป เนือ่งจากให้ความสนใจเรือ่งประสทิธภิาพ อย่างไร

กต็าม อนิโดรามา เวนเจอร์ส ได้ตระหนกัถงึการเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมโลก ซึง่ประเดน็
นีอ้าจเป็นปัญหาถ้าไม่ได้รบัการตรวจสอบ ในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิองค์การการค้า คณะ
กรรมผูผ้ลติพลาสตกิเพทแห่งสหภาพยโุรป (ซพีเีอม็อ)ี และเป็นหนึง่ในคณะกรรมการ
ดงักล่าว เราจงึต้องแสดงบทบาทในการให้ข้อมลูกบัคณะกรรมการสหภาพยโุรปเพือ่
เป็นการช่วยเหลอืด้านข้อมลูการทุม่ตลาดของสนิค้าน�าเข้าเหล่านัน้ บทบาททีแ่ท้จรงิของ
เราในคณะกรรมการนี ้กเ็พือ่ทีจ่ะให้มัน่ใจได้ว่าเป็น “การค้าอย่างเป็นธรรม” สามารถน�า
มาปรบัใช้ได้อย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผูผ้ลติสนิค้าของท้องถิน่สามารถแข่งขนัทัง้ใน
ด้านการบรกิาร การลงทนุและตอบสนองความต้องการของอตุสาหกรรม ในขณะเดยีวกนั 
กส็ามารถควบคมุต้นทนุการผลติให้ได้สนิค้าคณุภาพในราคาทีเ่ป็นธรรมส�าหรบัการน�าเข้า 
และจ�าเป็นต้องให้สอดคล้องกบัความต้องการของภมูภิาคด้วย
ได้มกีารทบทวนการประกาศมาตรการภาษชีัว่คราวอกีครัง้ เพือ่ท�าการสรปุมาตรการ
ภาษขีัน้สดุท้ายในเดอืนตลุาคม 2553 ระหว่างนีท้าง บรษิทัอนิโดรามา ซึง่เป็นผูน้�าด้าน
อตุสาหกรรมการผลติสนิค้าเหล่านี ้ กจ็ะร่วมแสดงบทบาทในการประสานกบัรฐับาล
สหภาพยโุรป เพือ่ให้เข้าใจภาวะในตลาดของอตุสาหกรรมของเรา และยอมให้เราผลติ
สนิค้าคณุภาพในราคาทีส่ามารถอยูไ่ด้อย่างยัง่ยนืต่อไปในตลาดยโุรป

European Union  
Announces Provisional  
Anti-Dumping and Anti-Subsidy 
Duties for Imported Resins

Special News

สหภาพยุโรป 
ประกาศนโยบายต่อต้านการทุ่มตลาด 

และลดความช่วยเหลือด้านภาษีส�าหรับ 
การน�าเข้าเม็ดพลาสติก



Good to Know
รู้ไว้ใช่ว่า

orld Cup  
Football Players  
Don Recycled PET Shirts

นักกีฬาฟุตบอลโลกสวมเสื้อที่ทำาจากพลาสติกเพทรีไซเคิล
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World Cup Football 
Players Don  
Recycled PET Shirts
Nike has made a leap 
forward in the public pres-
entation of recycled PET by 
providing World Cup teams 
with jerseys made from 
recycled bottles. Five-time 
winners Brazil, along with 
Portugal and the Nether-
lands, were for the first time 
clad in shirts made from 
recycled polyester in a bid 
to make the tournament 
more eco-friendly.
Footballing giants like  
five-time world champions 
Brazil and the Netherlands,  
together with the United  
States, South Korea, Australia,  
New Zealand, Serbia and 
Slovenia wore the shirts 
made from recycled PET 
to tell the world that it is 
the best way to end its 
adverse environmental im-
pact. Famous names like 
Cristiano Ronaldo, Robinho  
and Ji-Sung Park, wore 
these environmentally 
friendly jerseys. 
It takes up to eight recycled  
plastic bottles to make one 
shirt, using bottles from 
Japanese and Taiwanese 
landfills and melting them 
down before processing 
them into fabric. About 
184 bottles were used up 

per team altogether. Nike 
claims the process cuts 
energy use by 30% com-
pared with newly manu-
factured polyester.
The jerseys worn on the 
pitch and sold to fans 
have helped in diverting 13  
million plastic bottles,  
totaling nearly 254,000 kg 
of polyester waste, from 
landfill sites. This would 
cover more than 29 football 
pitches and if laid end-to-
end would cover more than 
3,000 km, which is more 
than the entire coastline of 
South Africa. 
Nike is not the first apparel 
firm to make clothes from 
old plastic. Sainsbury's 
has previously sold skirts,  
trousers and shirts made 
from recycled plastic bags 
under its Tu brand, while 
M&S and BHS started 
stocking school uniforms 
made from recycled pol-
yester in 2007. Clothing 
brands such as Howies 
and Patagonia have also 
sold recycled plastic gar-
ments for years.

คณุรูไ้หมว่�... นกักฬี�
ฟตุบอลโลกสวมเสือ้
ทีท่ำ�จ�กพล�สตกิเพท
รไีซเคลิ?
ไนกี้ได้ก้าวล�้าหน้าผู้อื่นโดยการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการน�า

พลาสตกิเพทมารไีซเคลิ ด้วยการ
ผลติชดุนกักฬีาผ้าเจอร์ซีท่ีท่�าจาก
ขวดพลาสติกเพทให้ทีมฟุตบอล
โลกสวมใส่ซึง่กเ็ป็นครัง้แรกส�าหรบั
ทมีทีค่รองแชมป์ห้าสมยัอย่างทมี
บราซิล รวมทั้งทีมของโปรตุเกส
และเนเธอร์แลนด์ได้สวมใส่เสือ้ผ้า
ที่ท�าจากโพลีเอสเตอร์ รีไซเคิล 
ท�าให้รู ้สึกว่าการแข่งขันครั้งนี้ 
มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มากขึน้
ทีมฟุตบอลทีมยักษ์ใหญ่ผู้ครอง
แชมป์โลกห้าสมัยอย่างบราซิล
และเนเธอร์แลนด์ รวมทั้งทีม
ของสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ 
ออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ เซอร์เบยี
และสโลวาเนยี ต่างกส็วมใส่เสือ้ผ้า
ที่ท�ามาจากพลาสติกเพทรีไซเคิล
เพือ่ทีจ่ะบอกให้โลกรูว่้า วธินีีเ้ป็น
วธิทีีด่ทีีส่ดุทีไ่ม่มผีลประทบต่อสิง่
แวดล้อม นกักฬีาฟตุบอลทีม่ชีือ่
เสยีงอย่างครสิตอิาโน โรนลัโด้ โร
บนิโญและจซีงุ ปาร์ค กส็วมใส่เสือ้
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมเช่นกนั

คณุทร�บไหมว่�ต้องใช้
ขวดพล�สตกิรไีซเคลิ
ทัง้หมดกีข่วดในก�รทำ�
เสือ้หนึง่ตวั? 
ค�าตอบคอื ต้องใช้ขวดพลาสตกิ
รีไซเคิลทั้งหมด 8 ขวดในการ
ท�าเสือ้หนึง่ตวั ซึง่เป็นการใช้ขวด
พลาสตกิทิง้แล้วจากหลมุฝังกลบ
ของประเทศญีปุ่น่และไต้หวนั น�ามา
ผ่านกระบวนการหลอมละลายก่อน
ที่จะน�าไปผลิตเป็นสิ่งทอ รวมๆ
แล้วใช้ขวดพลาสตกิประมาณ 184 
ขวดในการผลติเสือ้ส�าหรบัแต่ละ
ทีม ไนกี้ได้อ้างว่าการผลิตด้วย
พลาสตกิรไีซเคลิสามารถลดการใช้

พลงังานในกระบวนการผลติได้ถงึ 
30 เปอร์เซนต์ เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
การผลติโพลเีอสเตอร์ใหม่ๆ เสือ้ผ้า
เจอร์ซี่ท�าจากพลาสติกรีไซเคิลที่
สวมใส่ในสนามแข่งและที่น�ามา
ขายให้แก่เหล่าแฟนฟตุบอลนัน้ได้
ช่วยลดขยะทีเ่ป็นขวดพลาสตกิใช้
แล้วจากหลมุฝังกลบได้ถงึ 13 ล้าน
ขวด หรอืเกอืบ 254,000 กโิลกรมั 
ขยะพลาสติกเหล่านี้ถ้าน�ามาปูให้
เต็มสนามฟุตบอลจะปูได้ถึง 29 
สนาม หรอืถ้าน�ามาวางเรยีงต่อๆ 
กนั จะได้ความยาวมากกว่า 3,000 
กิโลเมตร ซึ่งยาวกว่าความยาว
ของแนวชายฝั่งทะเลทั้งหมดของ
ประเทศแอฟรกิาใต้เสยีอกี! 
ไนกีไ้ม่ใช่บรษิทัแรกทีน่�าพลาสตกิ
เก่ามาผลิตเสื้อผ้า ก่อนหน้านั้น  
เซนต์บลรูกีไ็ด้ขายกระโปรง กางเกง
และเสื้อเชิ้ตที่ท�าจากถุงพลาสติก
รไีซเคลิภายใต้แบรนด์ ต ู ซึง่ใน
ขณะที ่เอม็แอนด์เอสและบเีฮทเอส
ได้เริ่มผลิตเครื่องแบบถุงเท้ายาว
ของนกัเรยีนซึง่ท�าจากโพลเีอสเตอร์
รีไซเคิลในปี 2550 และเสื้อผ้า
แบรนด์อย่างโฮวส์ีและปาทาโกเนยี
ก็ได้ขายเสื้อผ้าที่ท�าจากพลาสติก
รไีซเคลิ มาแล้วหลายปี 
เหน็ทจีะต้องกลบัไปเชค็ดแูล้วละค่ะ
ว่า... เสือ้ผ้าทีเ่ราสวมใส่อยูใ่นตอน
นีท้�ามาจากพลาสตกิรไีซเคลิบ้างรึ
เปล่า ถ้ามกีแ็สดงว่าเรากไ็ด้ช่วยลด
ภาวะโลกร้อนด้วยเหมอืนกนันะคะ

Translate into Thai  
by Sayumporn



IVL
Mr. N. K. Dalan, CEO presented scholarships to  
employees’ children who achieved a school record with 
a GPA of over 3.00 from primary to university education.
คณุด�ล�น CEO บรษิทั ทพีทีปิีโตรเคมคิอลส์ จำ�กดั (มห�ชน) 
ให้เกยีรตมิอบทนุก�รศกึษ�บตุรพนกัง�นทีม่ผีลก�รเรยีนด ี 3.00 
ขึน้ไป ตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศกึษ�ถงึอดุมศกึษ�

TPT management and employees attended a lecture 
on “Ethics & Integrity” held by Phra Maha Sompong 
Talaputto (The Dhamma Delivery).
ผู้บริห�รและพนักง�น บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำ�กัด 
(มห�ชน) รบัก�รอบรมและเทศน�ธรรมจ�กพระมห�สมปอง ต�ล
ปตุโต (ธรรมะเดลเิวอรี)่  เรือ่งจรยิธรรมและคว�มซือ่สตัย์ในก�ร
ทำ�ง�น

TPT Petrochemicals plc. took TPT employees and 
their families to Suphatra Land Park for enhancing the 
relationship among employees and family members 
and also to encourage happy working life through this 
employee relation activity of a Family Day Trip.
บรษิทั ทพีที ีปิโตรเคมคิอลส์ จำ�กดั (มห�ชน) พ�พนกัง�นและ
ครอบครวัเยีย่มชมสวนสภุทัร�แลนด์ เพือ่ส่งเสรมิคว�มสมัพนัธ์
ทีด่ขีองพนกัง�นและได้มกี�รร่วมกจิกรรมด้วยกนักบัครอบครวั
พนกัง�นรวมทัง้เป็นก�รให้กำ�ลงัใจในชวีติก�รทำ�ง�นให้มคีว�ม
สขุ ด้วยกจิกรรมเสรมิสร้�งคว�มสมัพนัธ์ในวนัครอบครวัของบรษิทั

Employees of Indorama Company in Lopburi Province 
had their annual health check.
พนกัง�น บรษิทั อนิโดร�ม� ทีจ่งัหวดัลพบรุ ี ได้รบัก�รตรวจ
สขุภ�พประจำ�ปี

In April 2010, Indorama Company in Lopburi Province 
had made merit and offered food to monks and also 
poured water to the monk’s hand for good wishes  
during Songkran Festival inside the factory area.
ในเดอืนเมษ�ยน 2553 บรษิทั อนิโดร�ม� ทีจ่งัหวดัลพบรุ ีได้จดั
ง�นทำ�บญุในเทศก�ลสงกร�นต์ประจำ�ปี โดยผูบ้รหิ�รและพนกัง�น
ได้ร่วมพธิสีรงนำ�้พระ เพือ่คว�มเป็นสริมิงคล ซึง่กจิกรรมดงักล่�ว
จดัขึน้ในบรเิวณโรงง�น
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Mr. Charat Jeera-ananthada, HR & Public Relation manager, a TPT 
representative, presented annual scholarships for 2010 to students 
of Ban Nong Fab School, Wat Krok Yai Cha School and Wat Ta 
Kuan School.
นายจรสั จรีะอนนัต์ธาดา ผูจ้ดัการแผนกทรพัยากรบคุคลและประชาสมัพนัธ์ เป็น
ตวัแทนบรษิทั ทพีที ีปิโตรเคมคิอลส์ จ�ากดั (มหาชน) มอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรยีน
โรงเรยีนบ้านหนองแฟบ โรงเรยีนวดักรอกยายชา และโรงเรยีนวดัตากวน (สามคัคี
วทิยาคาร)

In May 2010 -TPT Petrochemicals Pcl. Arranged the Board of Directors 
Meeting at our Rayong Plant Site. On this occasion, Directors have 
planted trees together at the green area of plant site. After the meet-
ing, Mr. Aloke Lohia, Group CEO, and Ms. Rapeepan Luangaramrut, 
Director, went to greet the Rayong Governor-Mr. Sayumporn Limthai.
ในเดอืนพฤษภาคม 2553 คณะกรรมการบรษิทั ทพีที ีปิโตรเคมคิอลส์ จ�ากดั (มหาชน) 
ได้มาประชมุทีโ่รงงานทีจ่งัหวดัระยอง ในโอกาสนี ้กรรมการบรษิทัทกุท่านได้ร่วมกนัปลกู
ต้นไม้ในพืน้ทีส่เีขยีวของโรงงาน หลงัจากการประชมุ คณุอาลก โลเฮยี ซอีโีอ ของกลุม่
บรษิทั และคณุรพพีรรณ เหลอืงอร่ามรตัน์ ได้เข้าพบเพือ่แสดงความคาราวะนายสยมุพร 
ลิม่ไทย ผูว่้าราชการจงัหวดัระยอง

In order to support social with the donation activity arranged by TPT 
staff led by Mr. N. K. Dalan, CEO, offered lunch and necessary stuff 
to the children at Eastern Child Welfare Protection Institution. The 
atmosphere was warm and friendly. 
เพือ่เป็นการช่วยเหลอืสงัคมและชมุชนและเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัแน่นแฟ้นต่อ
สงัคม บรษิทั ทพีที ี ปิโตรเคมคิอลส์ จ�ากดั (มหาชน) น�าโดยคณุเอน็ เค ดาลาน 
ประธานกรรมการบรหิารและพนกังาน ได้ร่วมกนัเลีย้งอาหารกลางวนัเดก็และบรจิาค
สิง่ของเครือ่งใช้ทีจ่�าเป็นให้แก่สถานคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็และเยาวชนภาคตะวนัออก
บรรยากาศเตม็ไปด้วยความรกัและความอบอุน่16
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On 1 April 2010 Indorama Poly-
esters Industries donated money 
to support Kod Hin Community 
in building a Community Hall. 
เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2553 บรษิทั อนิ
โดรามา โพลเีอสเตอร์ อนิดสัตรีส์้ จ�ากดั 
(มหาชน) ได้ให้เงนิสนบัสนนุแก่ชมุชน
โขดหนิเพือ่สร้างหอประชมุชมุชน

 

On 2 April 2010 Indorama Poly-
esters Industries supported the 
Islamic Community by donating 
money to improve the mosque  
เมือ่วนัที ่2 เมษายน 2553 บรษิทั อนิ
โดรามา โพลเีอสเตอร์ อนิดสัตรีส์้ จ�ากดั 
(มหาชน) ได้บรจิาคเงนิแก่ชมุชนอสิลาม
เพือ่เป็นการพฒันาปรบัปรงุมสัยดิ

On 2 April 2010 Indorama Poly-
esters Industries supported the 
Sophon Community by donating 
money to arrange “The deity 
parade ceremony".
เมือ่วนัที ่2 เมษายน 2553 บรษิทั อนิ
โดรามา โพลเีอสเตอร์ อนิดสัตรีส์้ จ�ากดั 
(มหาชน) ได้บรจิาคเงนิแก่ชมุชนโสภณ  

On 7 April 2010 Indorama Poly-
esters Industries supported 
money to IEAT for the Songkran 
Festival and on 14 April 2010 
provided money to support Nong 
Nam Yen Community during the 
Songkran Festival.  
เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2553 บรษิทั อนิ
โดรามา โพลเีอสเตอร์ อนิดสัตรีส์้ จ�ากดั 
(มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนเงินแก่
การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เนือ่งในเทศกาลสงกรานต์ และวนัที ่14 
เมษายน 2553 ได้ให้การสนบัสนนุเงนิ
แก่ชมุชนหนองน�า้เยน็ เนือ่งในเทศกาล
สงกรานต์

On 9 April 2010 Indorama Pet-
rochem had joined in paying 
respect to the elderly during 
Songkran Festival at Banchang 
Sub-district Municipality.
เมือ่วนัที ่9 เมษายน 2553 บรษิทั อนิ
โดรามา ปิโตรเคม ร่วมงานประเพณี
สงกรานต์และรดน�้าด�าหัวผู ้สูงอายุ
เทศบาลต�าบลบ้านฉาง ร่วมกบัเทศบาล
ต�าบลบ้านฉาง ณ ที่ท�าการเทศบาล
ต�าบลบ้านฉาง

On 13 April 2010 Indorama Pet-
rochem Company Limited had 
joined in paying respect to the 
elderly of 3 Banchang commu-
nities (Loh Kwien, Prachummit, 
and See Kak) at S.M.L. com-
munity hall.
13 เมษายน 2553 ศาลา SML อ�าเภอ
บ้านฉาง ร่วมพิธีรดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ 
ชมุชนล้อเกวยีน ชมุชนประชมุมติร และ
ชมุชนสีก่ัก๊

15 May 2010 – IRPL donated 
money to cover the organizing 
expense of the merit-making 
ceremony of Payoon Small Fish-
ery Group and 12th anniversary 
of Rayong Local Fishery Club 
at Payoon Small Fishery Group.
15 พฤษภาคม 2553 อินโดรามา 
ปิโตรเคม สนับสนุนค่าใช้จ่ายท�าบุญ
ฉลองอาคารทีท่�าการประมงเรอืเลก็บ้าน 
พยนู และครบรอบ 12 ปี ชมรมประมง
พืน้บ้านจงัหวดัระยอง ณ ทีท่�าการกลุม่
ประมงเรอืเลก็บ้านพยนู

25 May 2010 – Indorama Pet-
rochem supported a food stall 
servicing local Banchang vil-
lagers and transportation serv-
ice for local villagers during 
Rayong Province’s Mobile Public 
Services 2010, chaired by Mr. 
Sayumporn Limthai, Rayong 
Governor, at Khao Poo Dorn 
Temple, Banchang, Rayong.
25 พฤษภาคม 2553 อินโดรามา 
ปิโตรเคม สนับสนุนซุ้มอาหารส�าหรับ
บรกิารประชาชนผูเ้ข้าร่วมโครงการจงัหวดั
เคลือ่นทีป่ระจ�าปี 2553 ณ วดัเขาภดูร 
นิม่เสนาะ อ�าเภอบ้านฉาง และสนบัสนนุ
รถตูโ้ดยสารรบั-ส่งประชาชนจากชมุชน
อ�าเภอบ้านฉางโดยมคีณุสยมุพร ลิม่ไทย 
ผูว่้าราชการจงัหวดัระยองเป็นประธาน



10 May 2010 – Indorama 
joined Memorandum of 
Understanding signing  
ceremony to show company 
strong commitment to support  
Rayong provincial develop-
ment with Rayong Prov-
ince Governor, Governor of  
Industrial Estate Authority 
of Thailand, and Chairman 
of the Federation of Thai  
Industries at Industrial Estate  
Authority of Thailand – Map 
Ta Phut Office.
10 พฤษภาคม 2553 อนิโดรามา 
ร่วมพิธีลงนามแสดงเจตนารมณ์
สนับสนุนการด�าเนินการน�าราย
ได้สู่ท้องถิ่น ของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ณ 
ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดย
คณุสยมุพร ลิม่ไทย ผูว่้าราชการ
จั งหวั ดระยอง คุณมณฑา 
ประณทุนรพาล ผูว่้าการการนคิม
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
คณุพยงุศกัดิ ์ชาตสิทุธพิล ประธาน
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

A new temporary road bridge 
was opened in Workington 
on 21 April 2010. This bridge 
is a temporary replacement 
for the two road bridges 
that were washed away in 
the devastating floods of  
November 2009. Employees 
are very pleased that they 
no longer have to make 
the 20 mile detour to get 
to work.
ได้มีการเปิดใช้สะพานข้ามแม่น�้า
ชั่วคราวที่เมืองเวอร์กิงตันเมื่อวัน
ที ่ 21 เมษายน 2553 ซึง่สะพาน
ชั่วคราวแห่งนี้ถูกน�ามาแทนที่
สะพานข้ามแม่น�า้เก่าสองแห่งทีถ่กู
ท�าลายไปเนื่องจากเกิดน�้าไหลบ่า
อย่างรนุแรงเมือ่เดอืนพฤศจกิายน 
2552 พนกังานต่างยนิดทีีไ่ม่ต้อง
เสยีเวลาในการขบัรถอ้อมและย่น
ระยะทางได้ถงึ 20 ไมล์จากการเดนิ
ทางไปท�างาน

24 May 2010 – Indorama 
Petrochem (IRPL) together 
with Indorama Polyester 
Industries PCL (IPI) and 
TPT Petrochemicals Plc. 
(TPT) buying a total 10,000 
kilograms of rambutan from 
local Rayong farmers to 
help relieve the impact of 
low fruit prices via Rayong 
Province’s Governor.
24 พฤษภาคม 2553 บรษิทัอนิโด
รามา ปิโตรเคม ร่วมกบับรษิทั อนิ
โดรามา พอลเิอสเตอร์ อนิดสัตรีส์้ 
และ บรษิทั ทพีที ีปิโตรเคมคิอลส์ 
สนับสนุนซื้อเงาะจ�านวนทั้งสิ้น 
10,000 กโิลกรมั จากเกษตรกร
จังหวัดระยอง เพื่อช่วยเหลือ
บรรเทาความเดอืดร้อนราคาสนิค้า
ตกต�่า โดยผ่านทางคุณสยุมพร 
ลิม่ไทย ผูว่้าราชการจงัหวดัระยอง

2 June 2010 – Indorama 
from Rayong Inked Memo-
randum of Understanding 
(MOU) to join Department 
of Industrial Works’ project 
of Corporate Social Re-
sponsibility 2010 (CSR-DIW 
Standard) at Radisson Hotel 
Bangkok.
2 มถินุายน 2553 บรษิทัอนิโด
รามา ลงนามบนัทกึข้อตกลงร่วม
โครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม (CSR-
DIW) ณ โรงแรมเรดสินั กรงุเทพฯ

The annual presentation of 
Environmental Monitoring 
for society (villagers, city 
administration, Environment 
Department, Hygiene Centre, 
Klaipeda city people) was 
held at Orion Global Pet 
(OPG) on 21st May 2010. 
การประชมุรายงานผลการเฝ้าระวงั
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม โดย
คนชุมชน เจ้าหน้าที่ราชการของ
เมอืง กรมสิง่แวดล้อม ศนูย์สขุ
อนามยั รวมทัง้ประชาชนเมอืงไกล
เปดา ซึง่ได้จดัขึน้ที ่ บรษิทัโอไร
ออน โกลบอล เพท เมือ่วนัที ่21 
พฤษภาคม 2553

A c t i v i t i e s
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สวสัดท่ีานผูอ่้านทกุท่าน...กลบัมาพบกนัอกีแล้วสำาหรบักจิกรรมสร้างสรรค์จนิตนาการของน้องๆ 
เยาวชนตวัน้อย ถงึอากาศจะเปลีย่นแปลงบ่อย แต่ทมีงานศลิปินน้อยยงัคงยนืหยดัอยูเ่คยีงข้างน้องๆ 
ทกุท่านทีน่ีท่ีเ่ดมิ ท่านผูอ่้านคงเหน็การปรบัโฉมเข้าสูบ้้านหลงัใหม่ “The Beacon” แล้วนะครบั พวกเรา
มคีวามปิตยินิดยีิง่ทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ของ The Beacon และได้สานต่อคอลมัน์ Art Imagine เพือ่คงไว้ซึง่
พืน้ทีเ่ลก็ๆ ให้น้องๆ หนูๆ  ได้แสดงฝีมอืทางด้านศลิปะและจนิตนาการความคดิรเิริม่สร้างสรรค์กนัต่อไป

ครัง้นีเ้ร�ม�จดักจิกรรมทีโ่รงเรยีน
อนุบ�ลระยอง วัดหนองสนม 
น้องๆ ทกุคนให้ความร่วมมอืใน
การจัดกิจกรรมเป็นอย่างดีเลย 
แหม..น่ารกัจรงิๆ ครบั ทมีงานขอ
ปรบมอืให้ และหวัข้ออาชพีในฝัน
ก็ท�าให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจวาดรูป
ระบายสอีอกมาเพือ่สือ่ให้พวกเรา
เข้าใจและเหน็ถงึผูใ้หญ่ในวนัหน้า
กันหลากหลายอาชีพทีเดียวครับ 
ไปดกูนัเลยครบัว่าแต่ละคนมฝีีไม้
ลายมอืกนัขนาดไหน
ขอขอบคุณผู้อำ�นวยก�รสมเดช 
วไิล และคณะครโูรงเรยีนอนบุ�ล
ระยอง วดัหนองสนม เป็นอย่�ง
ยิง่ทีใ่ห้โอก�สพวกเร�จดักจิกรรม
และอำ�นวยคว�มสะดวกอย่�งดี 
โรงเรยีนอนบุาลระยอง วดัหนอง
สนม
ตดิต่อ : หมู ่ 3 ต�ำบลเนนิพระ 
อ�ำเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 21000 
โทรศพัท์ 038 613743

Dear readers,
It’s nice to see you all again 
for the creative activity 
“Art Imagine”. Though the 
weather has been changing 
all the time the working 
team of Art Imagine activity  
has never changed. We’re 
still staying beside all  
children here as usual. 
We have moved on to “The 
Beacon” our new home 
and also willing to be a part 
of “The Beacon”. The Bea-
con has continued to keep 
this space for children’s art 
work and imagination.
This time we had arranged 
a painting activity at Anuban 
Rayong Wat Nongsanom 
School. Topic of drawing is  

Thank you Mr. Somdech 
Wilai, Director of the 
School and all teachers 
who supported us.

“Occupation in your dream”. 
The children were actively 
joining this activity, so...
cute! Our Art Imagine team  
really appreciated their 
effort in trying to express 
their ideas through their 
paintings. Let’s see what 
children would like to be…
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Containment Dikes and Pads
Most people recognize that containment dikes around storage tanks, and sloped con-
tainment pads for pumps, process buildings and structures, truck and rail car unloading 
areas, and other potential spill locations have an important environmental protection 
function – preventing contamination of soil and surface water. But, do you know that 
they often also have important safety functions? Some examples include:
• limiting the spread of a fire and preventing exposure of other equipment if a flammable 
material spills and is ignited • preventing contact of incompatible reactive materials in 
case of leak or spill • limiting the spread of spilled corrosive material and preventing 
contact with equipment which could be damaged by contact with the corrosive material 
In 2001, the US Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB) investigated a fire 
that destroyed a petroleum blending facility in Texas. Poor dike design and maintenance 
resulted in burning liquid spreading the fire from tank to tank, eventually engulfing the 
whole plant.

ก�าแพงและฐานกัน้ของเหลว
คนส่วนม�กทร�บว่�กำ�แพงกัน้ของเหลวทีอ่ยูร่อบถงัเกบ็ส�ร และฐ�นล�ดเอยีงทีก่ัน้ของเหลวสำ�หรบัป๊ัม อ�ค�ร
ผลติ โครงสร้�ง รถบรรทกุ พืน้ทีร่�งขนถ่�ยสิง่ของ และพืน้ทีอ่ืน่ๆ ซึง่อ�จเกดิก�รหกรัว่ไหลของของเหลวนัน้มี
คว�มสำ�คญัทีป้่องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมรอบข้�ง – ป้องกนัก�รปนเป้ือน สูด่นิและแหล่งนำ�้ แต่คณุทร�บ
หรอืไม่ว่�ประโยชน์ของสิง่เหล่�นีร้วมถงึเรือ่งคว�มปลอดภยัด้วย ดงันี้
• จ�ำกดัวงล้อมของไฟและป้องกนักำรระเบดิของอปุกรณ์ทัง้หลำยถ้ำสำรไวไฟรัว่ไหลและเป็นชนวนท�ำให้เกดิ
ก�รลกุไหม้
• จ�ำกดักำรรัว่ไหลของสำรทีท่�ำให้วสัดเุกดิกำรผกุร่อนและป้องกนักำรสมัผสัอปุกรณ์ทีส่ำมำรถสกึกร่อนได้ถ้ำ
ถกูสมัผสัโดยส�รนี้
ในปี พ.ศ. 2544 คณะกรรมก�รสบืสวนเรือ่งคว�มปลอดภยัและอนัตร�ยของส�รเคมแีห่งสหรฐัอเมรกิ� ได้
สบืสวนเหตเุพลงิไหม้ทีท่ำ�ล�ยโรงง�นผสมนำ�้มนัปิโตรเลยีมในรฐัเทกซสั ส�เหตเุกดิจ�กก�รออกแบบกำ�แพง
กัน้ของเหลวและก�รบำ�รงุรกัษ�นัน้ไม่ดนีกั จงึส่งผลให้ส�รทีล่กุไหม้เกดิก�รรัว่ไหลและแพร่กระจ�ยจ�กถงัเกบ็
สูถ่งัอืน่ๆ โดยในท้�ยทีส่ดุแล้ว ไฟได้เผ�ผล�ญครอบคลมุไปทัว่ทัง้โรงง�น
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What can you do?
• Periodically include containment dikes around storage tanks, 
sloped containment areas, and drainage trenches as part of 
your routine plant safety inspections. Look for physical damage, 
spilled material, accumulation of rain water in dikes, or blocked 
drainage. Look for debris, equipment, or anything which  
restricts flow of a spill.
• Make sure that your plant procedures include pumping out or 
draining rain water from containment dikes – if a dike is partly 
filled with rain water, it may not be able to contain a large spill.
• If you have any kind of valves or other piping to remove rain 
water from a containment dike, make sure these are closed 
or otherwise blocked when not being used. 
• If you do any maintenance or construction work on a  
storage dike which results in damage to the integrity of the dike, 
make sure the damage is repaired before the job is finished.

คุณสามารถท�าอะไรได้บ้าง?
• เพิม่เรือ่งก�รตรวจสอบกำ�แพงและฐ�นกัน้ของเหลวรอบๆ ถงัเกบ็ส�ร 
พืน้ทีล่�ดเอยีง และครูะบ�ยนำ�้ในแผนก�รตรวจสอบเรือ่งคว�มปลอดภยั
ในโรงง�น สำ�รวจคว�มเสยีห�ยท�งก�ยภ�พ ก�รรัว่ไหลของส�ร ก�รมนีำ�้
ฝนขงัภ�ยในบรเิวณกำ�แพงกัน้และร�งระบ�ยนำ�้ มองห�เศษสิง่แตกหกั
วสัดอุปุกรณ์ หรอืสิง่ทีจ่ะทำ�ให้เกดิก�รกดีขว�งก�รไหลของสิง่ทีร่ัว่ไหล
• ทำ�ให้มัน่ใจว่�ระเบยีบวธิกี�รปฏบิตังิ�นของโรงง�นท่�นได้รวมถงึ
ก�รป๊ัมหรอืระบ�ยนำ�้ฝนทีข่งัอยูใ่นกำ�แพงกัน้ของเหลว ถ้�กำ�แพงกัน้
ของเหลวนัน้มนีำ�้ขงัอยูจ่ะทำ�ให้ไม่ส�ม�รถกกัเกบ็ของเหลวทีห่กรัว่ไหล
ได้ในปรมิ�ณม�ก
• ถ้�คณุมวี�ล์วหรอืระบบท่ออย่�งอืน่เพือ่ระบ�ยนำ�้ขงัจ�กกำ�แพงกัน้
ของเหลว อปุกรณ์เหล่�นัน้ต้องถกูปิด หรอืมฉิะนัน้จะกดีกนัของเหลว 
อปุกรณ์เหล่�นัน้ต้องถกูปิด หรอืมฉิะนัน้จะกดีกนัขว�งท�งเมือ่ไม่ได้ใช้
ง�น ถ้�บำ�รงุรกัษ� ซ่อม หรอืก�รก่อสร้�งกำ�แพงกัน้ของเหลว ซึง่ทำ�ให้
กำ�แพงถกูทำ�ล�ยและทำ�ให้กำ�แพงมช่ีองโหว่ คณุจะต้องซ่อมหรอือดุช่อง
โหว่นัน้ก่อนทีจ่ะทำ�ก�รบำ�รงุรกัษ� ซ่อม หรอืก�รก่อสร้�งจะแล้วเสรจ็

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Messages for Manufacturing Personnel

The arrow shows a hole in a containment dike. More dam-
age can be seen at the base and the top of the dike wall. 
Other examples of damage include cracks in dike walls 
or floors, holes where pipes have been installed passing 
through dike walls, and anything else which would allow 
spilled material to flow out of the dike area.
ลูกศรช้ีช่องโหว่ท่ีกำ�แพงก้ันของเหลว จุดท่ีเสียห�ยม�กคือท่ีฐ�นและส่วน
บนของกำ�แพง ตัวอย่�งอีกอันของคว�มเสียห�ยรวมถึงรอยแตก รอย
ร้�วของกำ�แพงหรือพ้ืนรูท่ีถูกเจ�ะเพ่ือส่งท่อผ่�นแนวกำ�แพง และรวมถึง
ส่ิงต่�งๆ ท่ีทำ�ให้ก�รหกร่ัวไหลของของเหลวส�ม�รถไหลผ่�นกำ�แพงก้ัน
ของเหลวออกม�ได้

Spill containment dikes for chemical storage tanks
A sloped containment pad directs any spills from a truck 
unloading facility to a chemical sewer trench
กำ�แพงก้ันของเหลวสำ�หรับถังเก็บส�รเคมี
ฐ�นล�ดเอียงบังคับทิศท�งของเหลวไปสู่ถังท้ิงส�รเคมี ห�กเกิดก�รร่ัวจ�ก
รถบรรทุกขนถ่�ยสินค้�

Inspect and maintain your containment dikes and pads!
หมั่นตรวจตราและบำารุงรักษากำาแพงและฐานกั้นของเหลวในโรงงานคุณ !
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HR - Knowledge SharingQuality Control Circle: QCC
A Quality Control Circle (QCC) is a small group of staff 
working together to contribute to the improvement of the 
enterprise by working in teams, respectful to all and building 
a cheerful workgroup through the development of the staff's 
potential. Staff can share and demonstrate their knowledge 
without limitations, build leadership, improve themselves, 
participate with management to solve problems,  
improve their job standards and reduce losses in the 
system. Usually, a QCC project is one part of routine work 
to improve working standards and develop skills. Staff 
can think about problems themselves, making them more 
conscious of quality and how to reduce loss.

การควบคมุคณุภาพ
การควบคมุคณุภาพ (QCC) คอื ความร่วมมอืกนัของพนกังานในการจดั
ตัง้กลุม่ย่อย ในการท�ากจิกรรมพฒันาคณุภาพอย่างต่อเนือ่ง โดยด�าเนนิ
งานเป็นทมี ให้เกยีรตซิึง่กนัและกนั เปิดโอกาสให้พนกังานท�างานร่วมกนั 
แสดงความรูค้วามสามารถอย่างไม่มขีดีจ�ากดั สร้างความเป็นผูน้�า พฒันา
พนกังานให้มคีวามรูค้วามสามารถสงูขึน้ ให้พนกังานมส่ีวนร่วมกบัผูบ้รหิาร
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั เพือ่ปรบัปรงุและยกระดบัมาตรฐานการท�างาน 
ตลอดจนลดความสญูเสยีต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ โดยปกต ิQCC ถอืเป็นส่วนหนึง่
ของงานประจ�า พนกังานสามารถพจิารณาประเดน็ปัญหาได้เองภายในกลุม่ 
QCC ทีไ่ด้เลอืกขึน้มาด�าเนนิการ โดยวเิคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาร่วมกนั 
ก�าหนดมาตรฐานในการท�างานใหม่ ทัง้นีป้ระโยชน์ทีไ่ด้ คอื พฒันาความรู้
และทกัษะของพนกังานทีห่น้างาน ให้สามารถสงัเกตและวนิจิฉยัสาเหตขุอง
ปัญหาได้ด้วยตนเอง ตลอดจนมจีติส�านกึด้านคณุภาพทีจ่ะสามารถป้องกนั
ปัญหาเพือ่ลดความสญูเสยี

Indorama Ventures Public Company  
Limited (IVL) Focus in Continuous  
Improvement for Quality Consistency
The IVL group been active in QCC since 2005, and the 
number of QCC teams has increased from 12 in 2006 to 
24 in 2007 and 33 teams in 2008. In 2009, there was a total 
of 40 teams and 53 projects completed.
Also in 2009, we started to benchmark ourselves by  
sending a QCC Team to participate in national  
competitions. Indorama Ventures’ QCC projects are  
focusing on people development, team-based culture and  
participation in improvements.

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) ให้ความ
ส�าคญัในการพฒันาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้ได้คณุภาพทีส่ม�า่เสมอ

กลุม่บรษิทัอนิโดรามา เวนเจอร์ส (IVL group) ได้น�ากจิกรรมพฒันา
คณุภาพอย่างต่อเนือ่ง ทีเ่รยีกว่า ควิซซี ีมาใช้ตัง้แต่ปี พ.ศ.2548 โดยจ�านวน
ทมีคณุภาพ ได้เพิม่ขึน้จากปี 2549 ซึง่มทีัง้หมด 12 ทมี เป็น 24 ทมีในปี 
2550 และในปี 2551 มทีัง้หมด 33 ทมี ต่อมาปี 2552 มทีัง้หมด 40 ทมี 
ทัง้นีม้โีครงการทีป่ระสบความส�าเรจ็ทัง้หมด 53 โครงการ
ในปี 2552 บรษิทัในเครอือนิโดรามา เวนเจอร์ส ได้เริม่เปรยีบเทยีบซึง่กนั
และกนั และได้ส่งทมีเข้าร่วมแข่งขนัในระดบัชาต ิซึง่ทมีควิซซีขีอง บรษิทั
ในเครอื ได้เน้นเรือ่งการพฒันาบคุลากร วฒันธรรมการท�างานเป็นทมี โดย
เน้นให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการปรบัปรงุการท�างานให้ได้คณุภาพ
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   Indorama Ventures 
In 2009, “Two for One” from Indorama Holdings  
Limited was selected to participate in the International 
Exposition on Team Excellence (IETEX) 2009-Singapore 
on 6th -12th June, 2009.
“Sen Dai Kal Kai” from Indorama Polyester Industries  
Public Co., Ltd., Nakhon Pathom was selected to participate  
in “The 7th China Shanghai International Symposium on  
Quality and the Forum of Interntional Academy for Quality,” 
China on 3rd - 6th November 2009.

ความส�าเรจ็ของกจิกรรมควิซซีขีองบรษิทัในเครอือนิโดรามา 
เวนเจอร์ส
ปี 2552 ทมี ทฟูอร์วนั จากบรษิทัอนิโดรามาโฮลดิง้ส์ จ�ากดั ได้รบัการคดัเลอืก 
ให ้เข ้าร ่วมงาน International Exposition on Team  
Excellence (IETEX) 2009 ณ ประเทศสงิค์โปร์ เมือ่วนัที ่ 6-12 
มถินุายน พ.ศ. 2552 ทมี เซนไดแคลไค จากบรษิทัอนิโดรามาโพลเีอสเตอร์  
อนิดสัตรส์ี จ�ากดั (มหาชน) จงัหวดันครปฐม ได้รบัการคดัเลอืกให้เข้า
ร่วมงาน “The 7th China Shanghai International Symposium  
on Quality and the Forum of the International  
Academy for Quality” ณ ประเทศจนี เมือ่วนัที ่3-6 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2552

Total Loss Recovery for 2009 was 62.63 Mil Baht/Year
*Remark : Loss recovery calculation example
In 1 min, a machine can produce 500 kg. of product; 
product cost is 10 bath/kg. a team canreduce machine 
stoppage by 3 min/month Thus loss recovery is
= 3 min x 500 kg/min x 10 bath/kg.
= 15,000 bath/month or 180,000 bath/Year 

ในปี 2552 สามารถลดการสญูเสยีได้ถงึ 62.63 ล้านบาท
*หมำยเหต ุ: ตวัอย่ำงกำรค�ำนวณกำรลดโอกำสกำรสญูเสยี
1 นาท ีเครือ่งจกัรสามารถผลติสนิค้าได้ 500 กโิลกรมั ราคาสนิค้าการผลติ 
10 บาทต่อหนึง่กโิลกรมั ทมีสามารถลดการการหยดุของเครือ่งจกัรได้ 3 
นาทต่ีอ 1 เดอืน ดงันัน้โอกาสในการลดการสญูเสยี

= 3 นาท ีx 500 กโิลกรมัต่อนาท ีx 10 บาทต่อกโิลกรมั
= 15,000 บาทต่อเดอืน หรอื 180,000 บาทต่อปี

The success of QCC projects of  
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The benefits of QCC:
Enhancing employees’ technical knowledge,  

productivity improvement tools and techniques. 
Delighting customers through continual quality  

improvements. 
Engaging and utilizing human potential inprocesses, 

products and service improvements.
Ensuring a safe workplace through the reduction 

of unsafe working conditions and the reduction of  
environmental contamination.

Building quality and a team-based culture.

ประโยชน์จากการควบคมุคณุภาพ
เป็นการยกระดบัความรูด้้านเทคนคิแก่พนกังาน ตลอดจนวธิกีาร และ 

เทคนคิในการพฒันาเพิม่ผลผลติ
สร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าโดยพฒันาด้านคณุภาพอย่างต่อเนือ่ง
เป็นการจงูใจ และกระตุน้ให้พนกังานได้ใช้ศกัยภาพของตนเอง ในการ

ปรบัปรงุกระบวนการท�างาน ผลติภณัฑ์ ตลอดจนการให้บรกิาร
สร้างความมั่นใจว่าสถานที่ท�างานปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการ

ท�างานในเงือ่นไขทีไ่ม่ปลอดภยั ตลอดจนลดการปนเป้ือนของมลพษิออกสู่ 
สิง่แวดล้อม

สร้างวฒันธรรมองค์กรทีด่ ีโดยทกุคนยดึถอืการท�างานทีไ่ด้มาตรฐาน มี
คณุภาพ และการท�างานเป็นทมี



In 2010, The “Utility” Team from Indorama Polyester  
Industries Public Co., Ltd, Nakhon Pathom and “Post 
Spinning Pattana” Team from Indorama Holdings  
Limited participated in 24th QCC Presentation  
organized by The Association of QC Headquarters of 
Thailand (QC HQ). “Utility” received the Best QCC award, 
country level and “Post Spinning Pattana” Team have 
been selected to present in the International Exposition  
on Team Excellence (IETEX) 2010 at Singapore on  
22nd – 25th June, 2010. 

ในปี 2553 ทมี “ยทูลีติี”้ จากบรษิทัอนิโดรามา โพลเีอสเตอร์ อนิดสัตรส์ี 
จ�ากดั (มหาชน) จงัหวดันครปฐม และ ทมี “โพสท์ สปินนิง่ พฒันา” จาก
บรษิทัอนิโดรามาโฮลดิง้ส์ จ�ากดั ได้เข้าร่วมงาน QCC Presentation 
ครัง้ที ่ 24 ซึง่จดัโดย The Association of QC Headquarters  
of Thailand (QC HQ) โดยทมี “ยทูลีติี”้ ได้รบัรางวลัยอดเยีย่ม 
(Best QCC award) และ ทมี “โพสต์ สปินนิง่ พฒันา” ได้รบัการคดั
เลอืกให้เข้าเสนอผลงานในงาน International Exposition on Team 
Excellence (IETEX) 2010 ณ ประเทศสงิค์โปรระหว่างวนัที ่ 22-25 
มถินุายน พ.ศ. 2553

The play off from the competition presentation of 
QCC in 2010 was arranged by the Technology  
Promotion Association (Thai-Japan) from 23-25 
March 2010 at Rama Garden Hotel, Bangkok.  
Indorama Petrochem Co., Ltd.’s Team “BEGIN”  

received the gold award in the New Born category  
in 2010. This is the highest award among five  
categories (New Born, Junior, Service, Task Achievement 
and Manufacturing).
จากการแข่งขนัการน�าเสนอผลงาน QCC ระดบัชาตริอบชงิชนะเลศิ ปี 
2010 ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) เมือ่วนัที ่23-25 
มนีาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นท์ กรงุเทพ ผลปรากฏว่า ทมี 
BEGIN ของบรษิทัอนิโดรามา ปิโตรเคม จ�ากดั ได้รบัรางวลั Golden 
Award ประเภท New Born ซึง่เป็นรางวลัสงูสดุของการแข่งขนัประเภท 
New Born จากการแข่งขนัทัง้หมด 5 ประเภท (New Born, Junior, 
Service, Task Achievement and Manufacturing).

QCC
quality
control
circle

Mr. Ashok Mathur receives the trophy- Utility team members 
Best QCC award country level of the 24th QCC Presentation 
from the Association QC Promotion of Thailand on April, 
27th, 2010

ความส�าเร็จของกิจกรรมคิวซีซีของบริษัทในเครืออินโดรามา  
เวนเจอร์ส

HR - Knowledge Sharing

 The success of QCC projects of  
  Indorama Ventures 

ทีม "Post Spinning Pattana" จากบริษัทอินโดรามาโฮลด้ิงส์ จ�ากัด
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อย่างทีท่ราบกนัดว่ีาบรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) หรอื IVL 
ด�าเนนิธรุกจิหลากหลายและครอบคลมุหลายทวปีทัว่โลกทัง้ในเอเชยี อเมรกิา หรอื
ยโุรป วนันีเ้ราจะพาท่านไปท�าความรูจ้กักบัประเทศหนึง่ทีน่่าสนใจในทวปียโุรป อนั
เป็นสถานทีต่ัง้ของบรษิทั Indorama Holdings Rotterdam B.V. ซึง่เป็นบรษิทั
ในกลุม่ธรุกจิ PTA และบรษิทั Indorama Polymers Rotterdam B.V. ซึง่เป็น
บรษิทัในกลุม่ธรุกจิ PET แน่นอนว่าเราก�าลงัพดูถงึ “ประเทศเนเธอร์แลนด์” หรอื
ทีรู่จ้กักนัในชือ่ของประเทศฮอลแลนด์ ซึง่มชีือ่เรยีกอย่างเป็นทางการว่า ราช
อาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ (Kingdom of the Netherlands) โดยมกีรงุอมัสเตอร์ดมั  
(Amsterdam) เป็นเมอืงหลวง

ประเทศ เนเธอร์แลนด์ อยูต่�า่กว่าระดบัน�า้ทะเล ดงันัน้ เนเธอร์แลนด์ จงึจ�าเป็น
ต้องปรบัพืน้ทีส่่วนหนึง่เพือ่การสบูน�า้ทะเลออก ท�าให้เนเธอร์แลนด์มสีิง่ก่อสร้างด้าน



รอ็ตเตอร์ดมั (Rotterdam) เป็นเมอืงท่าหลกั และเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสอง
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น�า้มาส (Maas River) รอ็ตเตอร์ดมันบัเป็น
เมอืงท่าใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ถอืเป็นเมอืงท่าทีใ่หญ่ทีส่ดุของยโุรป และเป็นทีต่ัง้
ของบรษิทั Indorama Holdings Rotterdam B.V.  และ Indorama Polymers 
Rotterdam B.V. รอ็ตเตอร์ดมัมลีกัษณะต่างจากเมอืงอืน่ ๆ  ในเนเธอร์แลนด์คอืเป็น
เมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมยคุใหม่ ในปี ค.ศ. 2007 ได้รบัการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
เป็น “เมอืงแห่งสถาปัตยกรรม” 

Rotterdam is the main port city and the second largest city in 
the country. It is located on the bank of the Maas River. The Port of 
Rotterdam is Europe’s largest port and one of the largest and busi-
est ports in the world. It is also the location of Indorama Holdings 
Rotterdam B.V. and Indorama Polymers Rotterdam B.V. Rotterdam 
has different architecture from other cities of the Netherlands, more 
modern architecture. In 2007, Rotterdam was promoted as “The City 
of Architecture”.
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As you may know, Indorama Ventures PCL “IVL” runs its various businesses in difference locations all around the world i.e. Asia, 
America and Europe. Today we would like to introduce to you one interesting country in Europe where one of our PTA businesses is 
located - Indorama Holdings Rotterdam B.V. and Indorama Polymers Rotterdam B.V. which is a PET Business. Of course, we are talking 
about “The Netherlands,” often called Holland, or by its formal name The Kingdom of the Netherlands. The capital city is Amsterdam. 

The Netherlands is a geographically low-lying country so it is necessary to have a land drainage system. This has meant that 
the Netherlands now has the world's largest steam-powered pumping station. 

อย่างทีท่ราบกนัดว่ีาบรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) หรอื IVL ด�าเนนิธรุกจิหลากหลายและครอบคลมุหลายทวปีทัว่โลกทัง้ในเอเชยี อเมรกิา หรอื
ยโุรป วนันีเ้ราจะพาท่านไปท�าความรูจ้กักบัประเทศหนึง่ทีน่่าสนใจในทวปียโุรป อนัเป็นสถานทีต่ัง้ของบรษิทั Indorama Holdings Rotterdam B.V. ซึง่เป็นบรษิทั
ในกลุม่ธรุกจิ PTA และบรษิทั Indorama Polymers Rotterdam B.V. ซึง่เป็นบรษิทัในกลุม่ธรุกจิ PET แน่นอนว่าเราก�าลงัพดูถงึ “ประเทศเนเธอร์แลนด์” หรอื
ทีรู่จ้กักนัในชือ่ของประเทศฮอลแลนด์ ซึง่มชีือ่เรยีกอย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ (Kingdom of the Netherlands) โดยมกีรงุอมัสเตอร์ดมั  
(Amsterdam) เป็นเมอืงหลวง

ประเทศ เนเธอร์แลนด์ อยูต่�า่กว่าระดบัน�า้ทะเล ดงันัน้ เนเธอร์แลนด์ จงึจ�าเป็นต้องปรบัพืน้ทีส่่วนหนึง่เพือ่การสบูน�า้ทะเลออก ท�าให้เนเธอร์แลนด์มสีิง่ก่อสร้างด้าน
วศิวกรรมก�าจดัน�า้ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก

NETHERLANDS
THE

Cultural Interest  
วัฒนธรรม

เมอืงและสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 
อมัสเตอร์ดมั (Amsterdam) ตัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น�า้อมัสเทล (Amstel) เริม่ก่อตัง้
ประมาณครสิต์ศตวรรษที ่ 12 ปัจจบุนัเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเนเธอร์แลนด์ มี
ประชากรในเขตตวัเมอืงประมาณ 742,000 คน แต่ถ้านบัรวมประชากรในเขตเมอืง
โดยรอบทัง้หมด จะมปีระมาณ 1.5 ล้านคน (ข้อมลูปี 2005) อมัสเตอร์ดมัเป็นเมอืง
ศนูย์กลางทางประวตัศิาสตร์ทีส่�าคญัแห่งหนึง่ของทวปียโุรป โดยเฉพาะช่วงครสิต์
ศตวรรษที ่17 ซึง่เป็นช่วงยคุทองของเนเธอร์แลนด์ ถงึแม้อมัสเตอร์ดมัจะเป็นเมอืง
หลวงของประเทศ แต่ศนูย์กลางของหน่วยงานรฐับาลนัน้อยูท่ีเ่ฮก 

Cities and Tourist Attractions
Amsterdam, located on the bank of the Amstel River was founded 

around the 12th Century and is now the largest city of the Nether-
lands. The city had a population of 742,000 or 1.5 million including 
the suburbs (2005). Amsterdam is one of the historical centers of 
Europe, especially in the 17th Century, which was the golden age of 
the Netherlands. Although Amsterdam is the capital, the Netherlands’ 
government center is in The Hague. 



Polder Museum หรอืพพิธิภณัฑ์การเกดิแผ่นดนิใหม่ และโครงการ Delta 
projects ทีแ่สดงเทคโนโลยกีารกนัน�า้ท่วมของชาวดตัช์ตัง้แต่อดตี แสดงให้เหน็ว่า
ชาวดตัช์ใช้ ความรู ้ความอดทน และความเป็นนกัสู ้ต่อสูก้บัธรรมชาต ิและเรยีนรูท้ี่
จะอยูก่บัสภาพการณ์นัน้อย่างชาญฉลาด
อย่างไร วศิวกรรมและศาสตร์ต่างๆ ที่
เกีย่วข้องถกูน�ามาจดัแสดง ในหลากหลาย 
ระดับ ให้คนเลือกดูเลือกชมและได้รับ 
ความรูท้ีแ่ตกต่างกนัไป ตามอธัยาศยั 

The Polder Museum (land 
reclamation museum) and Delta 
projects is a museum that exhibits 
historical Dutch flood control tech-
nology. It shows the Dutch knowledge and endurance to fight natural 
disasters and the way they learned how to live wisely in such situations. 
In the Polder Museum, engineering and other sciences are exhibited at 
various levels of understanding for visitors to choose.

Archeon Park, อยูท่ี ่Alphen aan 
den Rijn เป็นกึง่สวนสนกุและพพิธิภณัฑ์
ทีน่่าสนใจ มกีารจดับรรยากาศให้มคีวาม
โบราณ ไล่มาตัง้แต่ยคุไดโนเสาร์ ยคุก่อน
ประวตัศิาสตร์ ยคุโรมนั ยคุกลาง ฯลฯ 
การจดัแสดงและสือ่ความหมายใช้คนแสดง
เป็นหลกั 

Archeon Park in Alphen aan 
den Rijn is an interesting museum 
in a theme park with replica buildings from the Prehistoric, Roman, 
and Medieval eras of Dutch history. The shows are mainly performed 
by people.
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Efteling Park, ที ่Kaastsheuvel 

เป็นสวนสนุกที่มีบรรยากาศเป็นอุทยาน
หรอืสวนสาธารณะทีเ่ป็นธรรมชาต ิ เคย
ได้รบัรางวลั Applause award ว่าเป็น
สวนสนกุทีด่ทีีส่ดุ แห่งหนึง่ของโลก หาก
ใครเคยไปสวนสนกุแบบอเมรกินั เช่นดสินย์ี
แลนด์มาแล้ว Efteling ให้รสชาตอิกีแบบ
หนึง่ไม่แพ้กนัเลยทเีดยีว 

Efteling Park is a theme park 
located in the town of Kaastsheuvel. 
The atmosphere of this theme park is very natural, like a park or a 
garden. Efteling Park has been named one of the best theme parks 
in the world. If you have been to an American-style theme park like 
Disneyland, Efteling will give you a different yet enjoyable experience. 

Cultural Interest  
วัฒนธรรม

IJsselmeer Outdoor Museum/ The Zuiderzee Museum เป็น
พพิธิภณัฑ์กลางแจ้งทีแ่สดงวถิชีวีติของชาวดตัช์ในสมยัโบราณ อาหารการกนิ 
บ้านเรอืนและสถาปัตยกรรม 

IJsselmeer Outdoor Museum/ The Zuiderzee Museum is an 
outdoor museum that shows the way of life of early Dutch, such as 
the food they ate, their habitation and architecture.

สวนดอกทวิลปิ ควิเคนฮอฟ Keukenhof Tulip Garden

 เมอืง Giethorn Water City ซึง่
ได้ชือ่ว่าเป็น Venice of Holland เป็นเมอืง
ทีอ่าศยักบัล�าน�า้คคูลอง มเีทศกาลพาเรด
กลางน�า้ในตอนกลางคนืให้ชม วธิกีารชม
กค็อื การนัง่เรอืออกไป 

Giethorn Water City, known 
as The Venice of the Netherlands, 
is a small village with many canals. 
There is a night parade festival when 
all transportation is done by water.

เมอืงตุก๊ตา เมอืงจำาลอง Madu-
rodam Miniature Land เมอืงจ�าลอง
ขนาดเลก็ทีอ่ธบิายเกีย่วกบัสถานทีส่�าคญั
ของเนเธอร์แลนด์ได้อย่างครบถ้วน 

Madurodam Miniature Land 
is a model of a town on a 1:25 
scale which consists of every main 
landmark of the Netherlands.
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Cultural Interest  
วัฒนธรรม

ข้อมลูสำาคญั: 
เงนิยโูร (อตัราแลกเปลีย่น 1 ยโูรเท่ากบัประมาณ 50 บาท ) 
ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เมกกะเฮร์ิตส์ 
รหสัโทรศพัท์ทางไกลของเนเธอร์แลนด์ คอื 00 31 xx xxx xxxx 
หากต้องการโทรศพัท์มาประเทศไทยต้องหมนุ 00 66 xx xxxxxx
น�า้ประปาจากกอ็ก ส่วนใหญ่ใช้ดืม่ได้ 
ร้านค้าทัว่ไปเปิดประมาณ 9:00 - 18:00 น. วนัจนัทร์เปิดตัง้แต่ 13:00 น. ส่วน
วนัพฤหสับดเีปิดถงึ 21:00 น. (Koopavond) ในแต่ละเดอืนจะมหีนึง่วนัอาทติย์ทีท่าง
การ ก�าหนดไว้ในแต่ละเมอืง ให้ร้านค้าเปิดขายของได้ (Koopzondag) 
ภมูอิากาศ เยน็สบาย อณุหภมูเิฉลีย่สงูสดุ 18.3 องศาเซลเซยีส 
อณุหภมูติ�า่สดุเฉลีย่ 2.6 องศาสเซลเซยีส ปรมิาณน�า้ฝนเฉลีย่ปีละ 797 มลิลเิมตร 
ทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการ กรงุเฮก 
ภาษา ดตัช์ และฟรเิซยีน เป็นภาษาราชการ 

Important information:
Currency: Euro (1 EURO is equal to 50 Baht)
Main power: Voltage 220 V, frequency 50 Hz
Telephone Country Code 00 31 xx xxx xxxx
To make a call to Thailand press 00 66 xx xxxxxx
Safe and drinkable tap water
General stores open from 9 am to 6 pm; Monday opening is from 1 
pm/ Most towns open Mondays from 1 pm and Thursdays they stay 
open to 9 pm (called Koopavond) and shops open one Sunday each 
month (called Koopzondag).
Climate: cool summers and mild winters, average temperature of 18.3oC
Lowest temperature:  2.6oC
Rainfall per year:  797 ml.
The seat of government: The Hague
Official languages: Dutch, Frisian



Dear Readers, 
 In this volume of The Beacon, we would like to get 

you to know our PTA business better. We have factory in 
Rayong province in Thailand, but you may not know that 
Rayong Province - a city of industry - is also an interesting 
place to travel and has some beautiful islands. Are you 
ready to go the islands? OK, let’s go!

Rayong, located on the Eastern Seaboard of Thailand 
is 179 km by car from Bangkok. It covers 3,125 square km 
and has 100 km of beach on the Gulf of Thailand. Koh 
Samet, or Samet Island, is the biggest tourist attraction 
and a popular weekend getaway for Thais and foreigners 
living in Bangkok because it is a beautiful island with 
powdery white sand, generally great year-round weather, 
and a variety of lodging options. It is close enough to 
Bangkok to be visited in a one day trip. Koh Samet derives 
its name from the cajuput trees, or "Samet", that grow on 
the island. In the past however, it was called Koh Kaew 
Phitsadan, the "Magic Crystal Island".

Interesting parts of the island include: 
Hat Sai Kaew or Diamond Beach is the longest and one 

of the most popular beaches on Koh Samet. It is located 
in the North-East of the island and it is about 780 meters 
long. The sand is almost snow-white and the water is 
invitingly green-blue.

In the Vicinity
พาเท่ียว

เกาะเสม็ด
Koh Samet

พาเท่ียว

Ao Wong Duan is a 500 meter long half-moon shaped 
beach (Ao is Thai for cove or bay) with the most fantastic 
sunrise on the island. The sand is as inviting as Hat Sai 
Kaew and the atmosphere here is really pleasant.

Klongprao Beach is shaped like a half circle, and is best 
for watching the sunset. The atmosphere is really quiet 
and pleasant - a great place for beach sports.

Ao Karang is the best place to experience the traditional 
local lifestyle. It is suitable for swimming and coral scuba 
diving from November to December. At Ao Karang you 
can see the locals fishing for Spanish mackerel.  

Ao Noi Na is suitable for those who are looking for a 
truly relaxing experience on the white and clean sandy 
beach. There is a sleepy fishing village feel to this area 
and the ambiance is quite peaceful and tranquil, yet not 
too far from the excitement of Sai Kaew Beach.

Tourist season: During October-April seas are calmer, 
July-September is monsoon season, especially July and 
August, which is the rainy season. The best time of the 
year to visit Koh Samet is between November and February 
when the weather is cooler and the seas are calmer.  
Visitors should check the weather before traveling.

Note: Koh Samet has no fresh water sources, so water 
must be brought in from the mainland or gathered from 
the rain; visitors are requested to use it sparingly.
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สำ�หรบัฉบบันีเ้ร�ได้แนะนำ�ท่�นให้รูจ้กักบัโรงง�นพทีเีอของเร�ที่
จงัหวดัระยอง ซึง่อยูใ่นประเทศไทยแต่ท่�นผูอ่้�นอ�จจะยงัไม่ทร�บว่�ที่
จงัหวดัระยองเมอืงแห่งอตุส�หกรรมภ�คตะวนัออกนัน้กม็แีหล่งท่องเทีย่ว
และเก�ะสวยๆ ทีน่่�สนใจไม่แพ้กนัเลย คณุพร้อมทีจ่ะไปเทีย่วเก�ะกนั
รยึงั ไปกนัเลย!

เก�ะเสมด็ จงัหวดัระยองตัง้อยูใ่นทะเลอ่�วไทยฝ่ังตะวนัออก ระยะ
ท�งห่�งจ�กกรงุเทพ ที ่179 กโิลเมตร ซึง่มเีนือ้ที ่ประม�ณ 3,125 ไร่ 
และตดิกบัช�ยฝ่ังทะเลท�งด้�นตะวนัออกของอ่�วไทย 100 กโิลเมตร 
เป็นสถ�นทีท่่องเทีย่วทีส่ำ�คญัของจงัหวดัระยอง ได้รบัคว�มนยิมทัง้จ�ก
ช�วไทยและต่�งประเทศ และเป็นสถ�นทีพ่กัผ่อนต�กอ�ก�ศยอดนยิม
แห่งหนึง่สำ�หรบัคนกรงุเทพฯ เพร�ะเป็นเก�ะทีม่หี�ดทร�ยข�วร�วกบั
แป้งและอ�ก�ศดตีลอดปี อกีทัง้ไม่ไกลจ�กกรงุเทพ ส�ม�รถเดนิท�งไป
เช้�เยน็กลบัได้ ซึง่ทีม่�ของชือ่เก�ะเสมด็ได้ม�จ�กต้นเสมด็ทีข่ึน้อยูบ่น
เก�ะเสมด็ในอดตีเร�เรยีกเก�ะเสมด็ว่� “เก�ะแก้วพสิด�ร” 

สถ�นทีท่่องเทีย่วทีน่่�สนใจบนเก�ะ:
ห�ดทร�ยแก้ว: ห�ดทร�ยแก้วหรอืห�ดเพชรเป็นช�ยห�ดทีย่�วทีส่ดุ

และเป็นหนึง่ในช�ยห�ดทีค่นนยิมไปเทีย่วม�กทีส่ดุบนเก�ะเสมด็ ซึง่ตัง้
อยูท่�งด้�นตะวนัออกเฉยีงเหนอืของเก�ะ ซึง่ห�ดทร�ยย�ว 780 เมตร
และห�ดทร�ยทีเ่ก�ะนีก้ข็�วร�วกบัหมิะและนำ�้ทะเลสเีขยีวนำ�้เงนิ

 อ่�ววงเดอืน: มชี�ยห�ดย�ว 500 เมตร เป็นรปูครึง่วงพระจนัทร์ 
เป็นสถ�นทีด่พูระอ�ทติย์ขึน้ทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่บนเก�ะห�ดทร�ยข�ว
และบรรย�ก�ศน่�ประทบัใจเช่นเดยีวกนักบัห�ดทร�ยแก้ว

 ห�ดคลองพร้�ว: ลกัษณะห�ดกว้�งเป็นครึง่วงกลม เหม�ะสำ�หรบั
นัง่ชมพระอ�ทติย์ตก และทีส่ำ�คญับรรย�ก�ศเงยีบสงบ เหม�ะกบัผูค้น
ทีอ่ย�กหลบหนคีว�มวุน่ว�ย ส่วนช�ยห�ดทีน่ีจ่ะกว้�งม�กชวนเพือ่นๆ

เล่นกฬี�รมิห�ดได้สบ�ย
อ่�วกะรงั: เหม�ะสำ�หรบัคนทีช่อบวถิชีวีติแบบดัง้เดมิ ลงเล่นนำ�้ 

และชมปะก�รงั และโดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ในช่วงเดอืนพฤศจกิ�ยนและ
ธนัว�คม คณุจะได้พบกบันกัตกปล�ม�กหน้�หล�ยต� เพร�ะพวกเข�
แห่กนัม�ชมปล�อนิทรย์ีทีเ่ยอะทีส่ดุ 

อ่�วน้อยหน่�: เหม�ะสำ�หรบัคนทีต้่องก�รพกัผ่อนอย่�งแท้จรงิ สมัผสั
กบัประสบก�รณ์ห�ดทร�ยข�วสะอ�ดและหมูบ้่�นปล�นอนหลบัสภ�พ
แวดล้อมทีเ่งยีบสงบ ซึง่ไม่ไกลจ�กห�ดทร�ยแก้ว

ช่วงเวล�ทีเ่หม�ะสำ�หรบัท่องเทีย่วเก�ะเสมด็ คอื ช่วงเดอืนตลุ�คม-
เมษ�ยน ซึง่เป็นช่วงคลืน่ลมสงบ ส่วนช่วงเวล�ระหว่�งเดอืนพฤษภ�คม-
กนัย�ยน เป็นช่วงฤดมูรสมุ ทะเลมคีลืน่ลมแรง โดยเฉพ�ะในเดอืน
พฤษภ�คม ส่วนเดอืนสงิห�คมมฝีนตกชกุทีส่ดุ ช่วงเวล�ทีเ่หม�ะแก่ก�ร
เทีย่วเก�ะเสมด็ทีส่ดุคอื ช่วงเดอืนพฤศจกิ�ยนและกมุภ�พนัธ์ เพร�ะ
อ�ก�ศกำ�ลงัเยน็สบ�ยและคลืน่ลมสงบ นกัท่องเทีย่วจงึควรตรวจสอบ
สภ�พอ�ก�ศและคลืน่ลมในทะเลก่อนเดนิท�ง

หมายเหต:ุ เกาะเสมด็ไม่มแีหล่งน�า้ธรรมชาตบินเกาะ จะต้องน�าน�า้มาจาก
ในเมอืงหรอืรองจากน�า้ฝน ดงันัน้จงึควรใช้น�า้กนัอย่างประหยดั 
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In the PTA Production  
Process, power consum-
tion is another major cost 
that directly affects the overall 
production cost, other than 
the capital cost from raw 
materials. If we can manage  
to minimize our power 
consumption, it will help  
reducing the production 
cost. The amount of pow-
er saved can be sold to 
EGAT (Electrical Generation  
Authority of Thailand) result-
ing in an increase in the  
company’s energy sales. 
A Cooling Tower is used 
to reduce the temperature 
of cooling water. In the  
production process, there is 
some equipment needs to 
be cooled by using water. 

Before the cooling water 
is reused/recycled, the wa-
ter temperature needs to 
be reduced by spraying  
downwards while the air is 
sucked upward by a cooling  
fan. This equipment con-
sumes 12% of the total 
p o w e r  c o n s u m p t i o n 
for the whole company. Our 
Six Sigma team has studied 
how to reduce the cooling 
tower power consumption 
and came up with many 
solutions such as shutting off 

the cooling fan for some periods in winter, improving the water 
pump performance and reducing the power consumption of 
the cooling fan. This article explains a study project about how 
to reduce the power consumption of the cooling fan. We can 
observe the method of increasing the cooling fan’s efficiency 
from the following efficiency equation.

To increase the cooling fan’s efficiency, we learned that 
there is the fan design technology that uses aerodynamic prin-
ciples and replaces the old material with Fiberglass Reinforced 
Plastic (FRP), which allow more air to flow through the cooling 
fan and reduces power consumption. We also adjusted the 
angle of the fan blades, resulting in energy consumption of 
the cooling fan being reduced by 26.66% and increasing the 
air flow by 16.66%, as shown in the table.

From our trial, we found that the Company can save up to 
335,200 Kw or approximately 690,000 Baht/Year by changing  
the fan blades of the cooling tower. The pay back period is 
around 7.8 months. TPT Petrochemicals plans to replace 
all the cooling fan blades with this new type to save power 
consumption costs.
The success of this project has encouraged the Six Sigma 
teams of TPT to look for other opportunities in energy savings.

Employee Engagement
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ในกระบวนก�รผลติ PTA นอกจาก
ต้นทนุทางวตัถดุบิซึง่เป็นต้นทนุหลกั
ของการผลติพลงังานไฟฟ้า ยงัเป็นต้น
ทุนอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีผลกระทบต่อ
ต้นทนุการผลติโดยรวม การจดัการ
ทางด้านพลงังานไฟฟ้าให้มกีารใช้งาน
อย่างเหมาะสม ย่อมส่งผลให้ต้นทนุ
การผลติลดลงด้วย อกีทัง้พลงังาน
ไฟฟ้าทีเ่หลอืยงัสามารถส่งขายให้การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต เพื่อเพิ่มยอดขาย
ไฟฟ้าให้กบับรษิทัด้วย 
หอนำ�้หล่อเยน็ (Cooling Toer) คอื
อปุกรณ์ชนดิหนึง่ทีช่่วยลดอณุหภมูิ
ให้กบัเครือ่งจกัรทีม่คีวามร้อน โดย
อาศยัน�า้เป็นตวัน�าความร้อนออกจาก
เครื่องจักร และใช้หอน�้าหล่อเย็น
เป็นตวัระบายความร้อน ซึง่อปุกรณ์ 
Cooling tower นีใ้ช้ไฟประมาณ 
12 % ของปรมิาณการใช้ไฟฟ้าทัง้หมด

ของบรษิทั ทางคณะทมีงานของ Six 
Sigma จึงได้ร่วมมือกันในการ
คดิค้นวธิกีารลดการใช้พลงังานไฟฟ้า
ของหอน�า้หล่อเยน็ ซึง่หลงัจากทีไ่ด้
ท�าการศึกษาโดยการใช้วิธีการทาง 
Six Sigma แล้วเราสามารถทีจ่ะลด
พลงังานการใช้ไฟฟ้าของ หอน�า้หล่อ
เยน็ หลายวธิ ีเช่น การหยดุเดนิเครือ่ง 
หอน�้าหล่อเย็น บางตัวในช่วงหน้า
หนาว การปรบัปรงุประสทิธภิาพของ
ป๊ัมน�า้ และในทีน่ีข้อน�าเสนอการลด
พลงังานไฟฟ้าของ Cooling tower 

โดยลดพลงังานไฟฟ้าทีใ่บพดัของ Cooling tower จากการศกึษาพบว่าในการ
จะลดก�าลงังานไฟฟ้าของ cooling fan สามารถท�าได้โดยการเพิม่ประสทิธภิาพ
ของ Cooling fan ดงัสมการ 

โดยก�รเพิม่ประสทิธภิ�พของ cooling fan เราได้ท�าการค้นคว้าทราบว่า มี
เทคโนโลยใีนการออกแบบ cooling fan ให้มปีระสทิธภิาพดขีึน้ โดยการ
ออกแบบโดยอาศยัหลกัการออกแบบ แบบแอโรไดนามคิ และเปลีย่นวตัถดุบิ
ทีใ่ช้จากเดมิมาใช้ FRP (พลาสตกิเสรมิไฟเบอร์กลาส) ซึง่จะท�าให้ Air flow 
ของ Cooling fan เพิม่ขึน้ และก�าลงัไฟฟ้าลดลง และได้เพิม่การปรบัองศาของ
ใบพดัช่วยด้วย จากการทดลองการตดิตัง้ใบแบบใหม่ (ท�าการทดลอง 1 ชดุ จาก
ทัง้หมด 8 ชดุ) สามารถลดพลงังานไฟฟ้าของ cooling fan ได้ 26.66% และ 
ท�าให้ Air flow เพิม่ขึน้ 16.66% ดงัแสดงในตาราง

ซึง่ผลจ�กก�รทดลองพบว่าจากการเปลีย่นใบพดัของ Cooling tower ท�าให้
บรษิทัทพีทีฯี สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 335,200 กโิลวตัต์ 
หรอืประมาณ 690,000 บาท/ปี ซึง่ค่า ระยะเวลาคนืทนุ อยูท่ีป่ระมาณ 7.8 เดอืน 
จากผลดงักล่าวท�าให้ทางบรษิทัวางแผนทีจ่ะเปลีย่นใบพดัเป็นแบบใหม่ทัง้หมด 
ซึง่จะท�าให้บรษิทัประหยดัเงนิค่าไฟฟ้ามากขึน้ 
จ�กคว�มสำ�เรจ็ของโครงก�รดงักล่าวท�าให้ทมีงาน Six Sigma ของบรษิทัทพีทีฯี 
จะพยายามหาวธิกีารประหยดัพลงังานต่างๆ ในโครงการต่อๆ ไป

บทคว�มโดย 
ธานินทร์ สร้อยละออง

Written by 
Tanin Soilaong
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เราสร้างโลกในทศวรรษน้ี
   เพ่ือให้ทุกคนมีความสุข
Polyester producing giant Indorama Ventures Limited plays a quiet but key role 
in many of the industry’s textile products. As one of the world’ largest vertically 
integrated polyester producer, the company’ products serve major players in 
diversified end use markets, including food, beverages, personal home care, 
health care, automotives, textile, and industrial end uses through its presence in 
four business segments, PTA, PET, Polyester, and Wool.
Indorama Ventures’ Polyester business consists of three key vertically integrated 
businesses – PET, Polyester, and PTA. In a proactive move towards maximizing 
its polyester value chain and operational synergies, Indorama Ventures has  
expanded its PET and polyester businesses in recent years. With a continual 
focus on cost and efficiency, Indorama Ventures is now firmly positioned amongst 
the lowest cost polyester chain producers in the world.
Indorama Ventures is established in five countries in three major regions of the 
world- Asia Pacific, North America, and Europe-with 14 manufacturing sites and 
3,557 employees (as of April 2009)
With aggregate revenues of US$ 2.7 billion (unconsolidated) in 2008, the Thailand 
based company is the second largest PET producer globally, and the largest 
polyester fiber producer in the country with a combined annual capacity of 
almost 1.9 milion tons. The Group is also a world scale manufacturer of purified 
terephthalic acid (PTA), a key raw material for the production of polyester, with 
an annual capacity of 1.6 million tons. In addition, the company is recognized as 
a major producer of premium worsted wool yarns.
Indorama’s business philosophy places the highest emphasis on building strong 
and lasting relationships with customers. The Group focuses on continuing 
investment to achieve scale economies and a product portfolio, which enables 

Sustainable Products At a Sustainable Cost
the customers to get their right product at the right time and at the right price.
As a part of our corporate governance, we consciously focus on environment 
friendly processes and ensure our products are safe and our employees get 
a chance to work in a healthy and safe environment. Our Plants conform to 
ISO 14000 &18000 norms and the products are compliant with Oeko-Tex 100 and 
REACH Standards.
Indorama Ventures Polyester production for Textiles is dedicated to production of 
best quality and differentiated polyester fibers, filament yarns and resins.
Indorama Venture’s Polyester division, also known as Indorama Polyester Indus-
tries, is made up of two facilities in Thailand, located in Nakhon Pathom and in 
Map Ta Phut. Both facilities enjoy virtual back integration with Indorama’s PTA 
within the region.
The Nakhon Pathom facility employs Inventa Fischer polymerization and Oerlikon 
Barmag hardware producing polyester fibers, yarns, and resins, serving end users 
in niche markets of apparels, home textiles, automotives and technical textiles
The Map Ta Phut facility is virtually backward integrated with the Group’s PTA 
facility and supported by a 55 MW cogeneration plant located next door. The 
facility employs Hitachi polymerization and Fleissner, Neumag, and Marata hard-
ware and has a current annual capacity of 285,000 tons We are in the process 
of converting a portion of the existing polymerization capacity into a PET resin 
line which is on schedule to become operational during the second half of 2009.
Over the years, Indorama Ventures has established a strong foothold in all the 
industries that we serve and moving forward we endeavor to continue producing 
sustainable products at a sustainable cost.

KNOWLEDGE, COMMITMENT, SERVICE

WWW.INDORAMAVENTURES.COM WWW.TPTPETRO.COM


