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Royal Initiatives

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2523 ท่ีอ�าเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากที่พระองค์ทรงเสด็จ
พระราชด�าเนินไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ พระองค์ทรงเห็น
ปัญหาความยากจนของราษฎร จึงทรงมีพระราชประสงค์ในการ
จัดหาอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป เริ่มจากการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการฝีมือและศิลปกรรมไปฝึกสอนราษฎร โดยพระองค์เป็น
ผู้รับซ้ือด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ต่อมาจึงโปรดเกล้าฯ ให้
ก่อตัง้มลูนธิส่ิงเสรมิศิลปาชีพในสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิฯ์ และศนูย์ 
ศิลปาชีพหลากหลายสาขาทั่วประเทศ

สถานที่ตั้งของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เดิมเป็นที่ดินของ
ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่วัฯ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ทางรฐับาลปฏิรปูทีด่นิเพือ่ใช้เป็นสถานที ่
ในการช่วยเหลือราษฎรต่อไป สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้ม ี
พระราชด�ารใิห้สร้างศนูย์ศลิปาชพีขึน้บนทีด่นิแห่งนี ้โดยมอบหมาย 
ให ้ส�านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ เป็นผู้รบัผิดชอบดแูลโครงการ เริม่แรกมพีืน้ท่ีประมาณ 
750 ไร่ ต่อมาจึงมีการขยายเป็น 1,000 ไร่ในปัจจุบัน

ทางศูนย์ศิลปาชีพบางไทรได้จัดการอบรมรุ่นแรกเมื่อวันท่ี  
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 โดยให้ผู้เชี่ยวชาญศิลปะและงานฝีมือ
หลากหลายสาขาเป็นผู้ฝึกสอน จากนั้นทางศูนย์ศิลปาชีพฯ จะรับ
ซื้อผลงานของผู้เข้ารับการอบรมไปจัดจ�าหน่ายที่ศูนย์ศิลปาชีพฯ 
ร้านจิตรลดาทั่วประเทศ และร้านค้าอื่นๆ ในต่างประเทศ มีการ
อบรมมากกว่า 30 หลักสูตร แบ่งเป็น 7 หมวดหมู่ ได้แก่ ศิลปกรรม 
ศลิปหตัถกรรมพืน้บ้าน ศลิปประดษิฐ์ ช่างอตุสาหกรรม อาหารและ
โภชนาการ เกษตรกรรม และการตัดเย็บเส้ือผ้า การอบรมแต่ละ
หลกัสตูรจะใช้เวลาประมาณ 6–8 เดอืน โดยทางศนูย์ศลิปาชพีมกีาร
จัดสรรที่พัก อาหาร และเบี้ยเลี้ยงให้ ซึ่งเป็นงบประมาณสนับสนุน
จากทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากน้ียังมีการจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์
ในการท�าผลงานในราคาถูกแก่ผู้ส�าเร็จหลักสูตรการอบรม เพื่อเปิด
โอกาสให้น�าทกัษะการอบรมไปใช้ในการสร้างอาชีพในท้องถิน่ต่อไป

พืน้ทีภ่ายในศูนย์ศลิปาชพีบางไทรแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ท่ีมคีวาม
สวยงามและน่าสนใจ ได้แก่ พระต�าหนัก หมู่บ้านศิลปาชีพ อาคาร
ฝึกอบรมศิลปาชีพ สวนนก วังปลา และศาลาพระมิ่งขวัญ ซึ่งเป็น
สถานที่จัดจ�าหน่ายผลงาน และจัดนิทรรศการศิลปะ ท�าให้ศูนย ์
ศลิปาชพีฯ แห่งนีเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ด้รบัความนยิมอกีแห่งหนึง่
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

H. M. Queen Sirikit's Bangsai Arts and Crafts Centre was 
founded on December 3, 1980 at Bangsai, Ayutthaya, Thailand. Her 
Majesty had visited rural areas in the country and had seen first-
hand the poverty of her people. She became determined to help 
them earn supplementary incomes. The first step was to identify 
experts in arts and crafts to teach people in rural areas how to make  
handicrafts and art. Her Majesty would buy those products with 
her own money. Later, Her Majesty decided to establish the  
Foundation for the Promotion for Supplementary Occupations and 
Related Techniques (SUPPORT) and set up many arts and crafts 
centers all over the country.

The land where Bangsai Arts and Crafts Centre stands  
originally belonged to the Crown Property Bureau. It was given to 
the Government by H. M. King Bhumibol to be used to help people. 
Her Majesty decided to establish Bangsai Arts and Crafts Centre 
there and assigned responsibility to the Agricultural Land Reform 
Office, Ministry of Agriculture and Cooperatives for it. The centre 
originally used 300 acres but was expanded later to 400 acres.

Bangsai Arts and Crafts Centre organized its first training 
course on May 1, 1981. Experts on different arts and crafts were 
invited as trainers. Once trainees create new products, the centre 
buys them to sell either at the center itself, or at Chitlada shops 
around the country or in other shops overseas. There are up to 
30 training courses, divided into seven categories: fine arts, folk 
crafts, arts and crafts, industrial techniques, food and nutrition, 
agriculture and dressmaking. Each training course takes around six 
to eight months to finish. During the course, the center provides 
accommodation, meals and pocket money to the trainees as it is 
supported by the Government and private organizations. Cheap 
tools and equipments are sold at the centers to trainees who  
finish the courses in order to support them in using their skills and 
building careers in their hometowns.

Bangsai Arts and Crafts Centre is divided into many different 
beautiful and interesting zones, such as the Royal Villa, the Arts and 
Craft Village, Arts and Craft Training Center, Bird Garden, Fish Farm 
and Phra Ming Kwan Pavilion, a souvenir shop and an exhibition  
center. Bangsai Arts and Crafts Centre is now one of the most 
popular tourist attractions of Ayutthaya Province.

H. M. Queen Sirikit's
Bangsai Arts and Crafts Centre
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
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We live in exciting times, as they say, and for IVL, 
things get more exciting as the year goes on. With new 
acquisitions mounting and in a year that celebrates the 
first 25 years of our founding business in Thailand, there 
is a packed Beacon to read commencing with the story of 
our 25th year celebrations.

We have started to focus more on our journey to 
sustainability and this issue has an interesting article on 
corporate governance to help explain our position on  
corruption (we don't like it). With our RECO Young Designers 
competition over for another year, we look at the winners 
and hope to surprise you with their talent as they chat about 
their motivation to produce arts and crafts. The second 
part of our talent management article makes for interesting 
reading but is easy to understand. There is a small article 
on teaching yourself to speak in public and another on the 
surrounding area of our new acquisition in Adana, Turkey.

We are moving more towards online and emailed  
copies of the Beacon in future as the modern reader prefers 
electronic books and magazines – we think. If you have 
any opinion on whether you would prefer to receive hard 
copies and soft copies, please do let us know by emailing 
ir@indorama.net. 

หลายคนได้บอกไว้ว่า เราอยูใ่นโลกทีน่่าตืน่เต้น ส�าหรับ ไอวแีอล 
ปีนี้นับเป็นปีที่มีเรื่องต่ืนเต้นมากขึ้นไปอีก เรามีการประกาศการเข้า
ซื้อกิจการใหม่ และปีนี้ยังเป็นปีครบรอบ 25 ปีของการก่อต้ังธุรกิจ
ในประเทศไทย ในฉบับนี้เราได้น�าเสนอเนื้อหาฉลองครบรอบ 25 ปี

เรามุง่เน้นในการสร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนืมากยิง่ขึน้ ฉบบันีเ้รา
มกีารน�าเสนอบทความทีน่่าสนใจในเรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการทีแ่สดง
ให้เหน็ถงึจดุยนืของเราในเรือ่งการทจุรติ (เป็นสิง่ทีเ่ราไม่ชอบเลย) เริม่
ต้นอีกครั้งส�าหรับการประกวด RECO Young Designer เราหวังว่า 
ผูช้นะของเราจะท�าให้คณุประหลาดใจในความสามารถและพรสวรรค์
ของน้องๆ เหล่านี้ ติดตามได้จากบทความที่น้องๆ พูดคุยเกี่ยวกับแรง
บันดาลใจในการผลิตชิ้นงาน และยังคงน�าเสนอเน้ือหาต่อเน่ืองจาก
ฉบับที่แล้วในเรื่องการบริหารจัดการคนเก่ง เป็นบทความที่น่าสนใจ
และง่ายต่อการเข้าใจ นอกจากนี ้เรายงัมบีทความในเรือ่งการเรยีนรูใ้น
การพูดในทีส่าธารณะด้วยตนเอง และพาไปเทีย่วบรเิวณรอบๆ โรงงาน
แห่งใหม่ของเราในเมือง Adana ประเทศตุรกี

เราก�าลังเปล่ียนวิธีการจัดส่งนิตยสารเดอะบีคอนเป็นรูปแบบ
ออนไลน์และส่งผ่านทางอีเมล์ หากคุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอ
แนะ หรือต้องการแจ้งความประสงค์ในการรับนิตยสารในรูปเล่มหรือ
รูปแบบออนไลน์ สามารถส่งอีเมล์มาที่ ir@indorama.net
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Cover Story By Mr. Richard Jones

2015 marks the 25th anniversary of the foundation by the 
Lohia family of a small chemical company, originally called 
Indorama Chemicals (Thailand) Co. Ltd., and now called Aurus 
Speciality Co. Ltd., in 1990. To mark the occasion, Indorama 
Ventures organized a gala dinner on January 30 2015 for  
stakeholders such as bankers, suppliers and customers as well 
as those who had supported the company over the years and, 
of course, company executives. A gala dinner was held at the 
Shangri-La Hotel, next to the Chao Phraya River (known as the 
River of Kings) and was attended by approximately 650 people. 
Guests of honor included the Minister of Industry as well as the 
permanent secretary of the Ministry of Industry. 

The Minister commenced the dinner with a speech  
congratulating the company followed by some words from our 
chairman, Mr. S. P. Lohia., and the Group CEO Mr. Aloke Lohia. 
Entertainment included a fantastic 3D light show and dance 
performance.
Strategy Meeting

The gala dinner was a welcome finale to the week of 
strategy meetings held in January 2015. Senior executives from 
around the world flew into Bangkok to hold meetings to finalize 
the annual budget then get on with discussions on strategy. 
We decided to extend this year from a couple of days to a 
week so that those new to the company could take advantage 
of the opportunity to get to know others in the group and to  
allow the more senior executives to discuss longer term plans. 

The company hired well-known research consultant  
McKinsey & company to survey senior executives in advance 
about the health of the company and discuss this in the strategy 
meeting. The response showed that the company was doing 
better than anyone had expected. Other professional speakers 
enabled executives to get a real feel for important strategic 
topics and led to deep discussion into the key issues faced in 
planning a strategy.

As in the previous year, the investor relations department 
arranged for a ‘capital markets’ day to which investors and 
shareholders were invited to attend. Senior executives from 
around the world were joined by a guest speaker from IHS, a 
global consultant on the petrochemical industry. One of the 
main topics was the outlook of the industry followed by a 
management discussion on the company’s plans and direction. 
The audience comprised fund managers, securities analysts and 
some large individual shareholders. 

Management stressed that the strategies employed to 
date had proven themselves successful and that the company 
would continue to grow via geographical penetration, vertical 
integration and portfolio enhancement. 

ปี 2558 เป็นปีท่ีครบรอบ 25 ปีของการก่อตัง้บริษทัเคมขีนาดเลก็
โดยครอบครวัโลเฮีย ซึง่ในตอนนัน้ใช้ชือ่ว่า บริษทั อนิโดรามา เคมคิอลส์  
(ประเทศไทย) จ�ากัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ 
จ�ากัด ในเวลาต่อมาในปี 2534 เพื่อเป็นการระลึกถึงและเฉลิมฉลอง 
บริษัทฯได้จัดงานเลี้ยงอาหารค�่าเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ส�าหรับ
แขกผู้มีเกียรติของเรา ซึ่งรวมทั้งนายธนาคาร ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ ลูกค้า 
ผู้ที่ให้การสนับสนุนบริษัทและผู้บริหาร โดยจัดขึ้นที่โรงแรมแชงกรี-ลา 
ริมแม่น�้าเจ้าพระยา มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 650 คน รวมถึงได้รับ
เกยีรตเิป็นอย่างสูงจากท่านรฐัมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรมและ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมงานเลี้ยงค�่าดังกล่าว

โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติกล่าว
ต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทฯ จากนั้นคุณศรี ปรากาซ  
โลเฮีย ประธานกรรมการ และคุณอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าท่ี
บรหิารกลุม่บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) ขึน้กล่าวตาม
ล�าดับ การแสดงบนเวทีได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งการแสดงโชว์ 
แสงสีเสียง 3 มิติและการเต้นร�า

การประชุมยุทธศาสตร์

งานเลี้ยงอาหารค�่าถือเป็นงานเลี้ยงปิดท้ายสัปดาห์แห่งการ
ประชุมยุทธศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2558 ผู้บริหารอาวุโส
ของเราท่ัวโลกเดินทางมาประชุมท่ีกรุงเทพฯ เพื่อสรุปงบประมาณ
ประจ�าปีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกลยุทธ์ เราตัดสินใจขยาย
ช่วงเวลาการจัดประชุมจากเดิมเพียงแค่ไม่กี่วันเป็นหนึ่งสัปดาห์ เพื่อ
ให้ผู้บริหารใหม่ท่ีเพิ่งร่วมงานกับบริษัทได้ท�าความรู้จักและพูดคุยเพื่อ
แลกเปลี่ยนแผนการด�าเนินงานในระยะยาว

บรษิทัฯ ได้ว่าจ้างบรษิทั แมคคนิซย์ี ซึง่เป็นบริษทัท่ีปรึกษาวจิยัท่ี
มชีือ่เสยีง เพือ่ท�าการส�ารวจผูบ้รหิารอาวโุสในเร่ืองสถานะของบริษทัฯ
และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อพูดคุยในการประชุมยุทธศาสตร์ ผลตอบรับ
จากการส�ารวจดเีกนิคาด และแสดงให้เหน็ว่าบริษทัฯ มกีารด�าเนนิงาน
ที่ดีกว่าที่หลายคนคาดหวัง วิทยากรท่านอื่นๆ ช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหาร
ของเราเข้าใจในหัวข้อกลยุทธ์ที่ส�าคัญ ซึ่งน�าไปสู่การอภิปรายแลก
เปลี่ยนเชิงลึกในประเด็นส�าคัญระหว่างการวางแผนกลยุทธ์

เช่นเดยีวกบัปีท่ีผ่านมา แผนกนกัลงทนุสมัพันธ์ได้จดังาน Capital 
Market Day ขึน้ ซ่ึงเราได้เชญินกัลงทนุและผูถ้อืหุ้นเข้าร่วม นอกจากน้ี 
ยังมีผู้บริหารอาวุโสจากท่ัวโลกและวิทยากรรับเชิญจาก IHS ซึ่งเป็น
บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หนึ่งในหัวข้อหลัก 
ได้แก่ ภาพรวมของอุตสาหกรรม จากนัน้เป็นการเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหาร
ได้พดูคยุเกีย่วกับแผนการและทศิทางของธรุกจิ โดยประกอบด้วยกลุม่
ผู้เข้าร่วมหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นรายย่อยขนาดใหญ่

ผู้บริหารกล่าวย�้าว่า กลยุทธ์ที่ใช้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็น
เครื่องพิสูจน์ถึงความส�าเร็จได้เป็นอย่างดี และบริษัทฯ ยังคงเติบโต
อย่างต่อเนื่องผ่านกลยุทธ์การขยายภูมิศาสตร์ การบูรณาการแนวดิ่ง
และการเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์

25 years of success 25 ปีแห่งความส�าเร็จ
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Congratulatory Comments   by Guests at the Gala Dinner
Akihiko Ito

Toyoshima & Co.

General Manager

I 've been watching Indorama  
Ventures grow during past years and I'd 
love to see the company grow further in 
the future.

อากิฮิโก อิโต

บริษัท Toyoshima & Co.

ผู้จัดการทั่วไป

ผมได ้ เฝ ้ ามองการเติบโตของบริษัท  
อินโดรามา เวนเจอร์ส ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา 
และผมหวังว่าจะได้เห็นการเติบโตของบริษัทฯ 
ต่อไปในอนาคตครับ

Mark Fuchs

Fuchs Capital

CEO 

Happy 25th Anniversary to Indorama 
Ventures. The testament of the growth 
of the company has always been an  
excellent execution. 

มาร์ค ฟุคส์

บริษัท Fuchs Capital Partners

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สุขสันต ์วันครบรอบ 25 ป ีแก ่บริ ษัท  

อินโดรามา เวนเจอร์ส นะครับ การเติบโตของ 
บริษัทฯ นี้เป็นการเติบโตที่ยอดเยี่ยมมาโดย
ตลอดเลยครับ

Supattanapong Punmeechaow

PTTGC

President & CEO 
Congratulations for the 25th year 

of Indorama Ventures. We'd like to 
continue to support and be a good 
partner. 

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จ�ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการและประธาน 

เจ้าหน้าทีบ่ริหาร
ขอแสดงความยนิดใีนโอกาสครบรอบ 25 ปี 

ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส นะครับ  
เรายังคงสนับสนุนและเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่ดี
ต่อไปครับ

Nigel Pritchard

PETainer Limited

CEO

I'm looking forward to the next 25 
years to continue the relationship in 
other parts of the world where we are 
expanding to. 

เศรษฐา และ พักตร์พิไล ทวีสิน

บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ

ผมขอแสดงความยินดีต่อคุณอาลกในโอกาสพิเศษนี้ และผมหวังว่าจะได้เห็นความส�าเร็จของทาง 
บริษัทฯ ต่อไปในอนาคตครับ

ไนเจล ปริทชาร์ด

บริษัท PETainer จ�ากัด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ผมเฝ้ารอการมาถึงของอีก 25 ปีข้างหน้าที่
เราจะยังคงด�าเนินธุรกิจร่วมกันในประเทศอื่นๆ 
ของโลกที่เราขยายธุรกิจไปครับ

Srettha & Pakpilai Thavisin

Sansiri

President 
I'd like to congratulate Mr. Aloke on this auspicious occasion and hopefully we'll 

see more of the company's success in the future.

Frederik Spiekermann

Klockner Pentaplast

Commodity Manager

It has been a strong business in 
Europe and as strong in the U.S. and 
we hope to grow the business together.

เฟรเดริก สปีคเคอร์มาน

บริษัท Klockner Pentaplast

ผู้จัดการฝ่ายโภคภัณฑ์ 

เรามีธุรกิจที่เข้มแข็งในยุโรปและมีธุรกิจ
ท่ีเข้มแข็งเช่นเดียวกันในสหรัฐอเมริกา และผม
หวังว่าธุรกิจของเราจะเติบโตไปด้วยกันครับ

Mark Kent

British Embassy

Ambassador 

Congratulations for the first 25 
years and good luck for the next 25.

มาร์ค เคนท์

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ

เอกอัครราชทูต

ขอแสดงความยินดีกับการครบรอบ 25 
ปีแรกและขอให้โชคดีกับอีก 25 ปีที่ก�าลังจะ
มาถึงครับ

Siew Meng Tan

HSBC Mauritius

CEO 

Congratulations Suchitra and Aloke. 
I look forward to our continuing relation-
ship for the next 25 years and more. 
And I hope to be back again when you 
celebrate your 50th anniversary.

เซียว เมง ทาน

ธนาคาร HSBC Mauritius

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับคุณสุจิตราและ 
คณุอาลกด้วยนะคะ ดิฉนัเฝ้ารอการด�าเนนิธรุกจิ
ของเราในอีก 25 ปีข้างหน้าและปีต่อๆ ไป และ
หวังว่าจะได้กลับมาร่วมแสดงความยินดีใหม ่
อีกครั้งในโอกาสครบรอบ 50 ปีค่ะ

Lyn Kok

Standard Chartered (Thailand)

CEO

I wish Indorama Ventures Group 
the very best, not only for this 25th 
year, but for many, many years to 
come. Congratulations.

ลิน กก

ธนาคาร แสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด Z\

(ประเทศไทย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดฉินัขออวยพรให้กลุม่บริษทั อนิโดรามา 
เวนเจอร์ส ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ใช่แค่เพียงปีที่ 
25 นี้ แต่รวมถึงอีกหลายๆ ปีข้างหน้าด้วยค่ะ

เพตรา คอตเธอร์

บริษัท DEG

ผู้จัดการอาวุโส

เรามีความภูมิใจมากที่ได้ให้การสนับสนุนทางบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปีแล้ว เราขอให้บริษัทฯ ได้รับสิ่งที่ดี
ที่สุดส�าหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคตค่ะ

Petra Kotte

DEG

Senior Director

We are very proud that we have been able to support the company for over 25 years now. We wish 
all the best for the future development.
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IVL Sustainability By Mr. Harsha Reddy

The word ‘Sustainability’ has been defined in an previous article in 
the previous volume of the Beacon. To add further to the explanation,  
Sustainability is:

• Value creation (operational & supply chain cost savings by  
operational efficiency)

• Value protection  by effective risk management (operational risk, 
regulatory compliance, reputational risk)

• Opportunity grabbing by strategic planning (Product/process  
innovation, market share increasing)

• Reputation and brand value enhancement 
• Environment protection through GHG emissions’ monitoring 
• Becoming a ‘most admired company,’ in accordance with the 

company’s vision statement, for our customers, suppliers and 
other stakeholders

Our founder, Mr. Aloke Lohia, in his Sustainability Report 2014 statement,  
mentioned that sustainability encompasses every aspect of how we do 
business. Sustainable Development is a ‘vision’, a ‘way of thinking’ and 
‘acting’ for securing the resources and protecting the environment now and 
for future generations by maintaining the equilibrium between economic 
growth, environmental protection and social equity.

From our perspective, sustainability means business growth with  
positive environmental and societal continuity’; managing the Triple P of 
Profits, Planet and People. This includes economic, environmental and 
social risks, obligations and opportunities. 

A brief introduction to sustainability has also been given in the previous  
article, ‘The Road to Sustainability’ in volume 11 of the Beacon. In this 
article we drive you through IVL journey in sustainability, covering how 
Indorama Ventures commenced its journey along the road to sustainability.
Over the last six to nine months we focused mainly on the following 
three activities:

A. Preparation of the Sustainability Report in accordance with  
GRI G4 

 Guidelines, and 
B. Preparation and completion of the Dow Jones Sustainability 

Index 
 (DJSI) assessment application. This meant arranging to fulfill the 
 requirements, including fixing some gaps, 
C. Sustainability Excellence programme

A. Sustainability Report as per GRI G4 Guidelines:
The concept of Sustainability Reporting is gaining momentum as  

financial reporting alone no longer satisfies the needs of the stakeholders 
as it is only one dimension of a business. To cover overall performance 
of the organization, including nonfinancial performance, the concept of  
Sustainability Reporting is introduced. Sustainability Reporting is a structured 
way of reporting economic, environmental and social performance and 
how these factors can ultimately drive the company’s values.

IVL has been producing a Sustainability Report for the last five years. 
This year the Sustainability Report was prepared according to Global  
Reporting Initiative Guidelines 4 (i.e. GRI G4 Guidelines). The Report is 
available on our website, http://www.indoramaventures.com/EN/CS 
Responsibility/CSR_SustainabilityReport.php.

This Report covers broad information, including the requirements of the 
DJSI, with more emphasis on Product Stewardship, Innovation Management,  
Climate Change in addition to environment, operational efficiency, etc.
Materiality Analysis & Identification of Key Material Aspects:

The GRI G4 Guidelines requires the Company to identify ‘Key 
Material Aspects’ through a Materiality Analysis. This Materiality Analysis 
is the process of identifying the key material aspects having economic, 
environmental and social impact on the organization and its stakeholders. 
To identify materiality, a statement with 28 example material aspects were 
circulated to all IVL entities across the globe, functional heads, business  
heads etc., for their consideration of such material issues. Based on  
everyone’s rating, EIGHT key material aspects were identified. More details 
about Materiality Analysis and Key Material Issues are given on page 43 
and 44 of our Sustainability Report 2014.

ค�าว่า 'ความยั่งยืน' ได้มีการกล่าวไว้ในบทความของวารสารเดอะบีคอน  
ฉบับที่แล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มเติมค�าอธิบายให้ชัดเจน ความยั่งยืน คือ

• การสร้างมลูค่า (การประหยดัค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานและห่วงโซ่อปุทาน
โดยการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ)

• การป้องกันมูลค่าโดยการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ (ความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง)

• โอกาสที่เกิดจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ ส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น)

• การเพิ่มประสิทธิภาพในชื่อเสียงและมูลค่าแบรนด์
• การป้องกันสิ่งแวดล้อมผ่านการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• การเป็น "บรษิทัทีไ่ด้รบัการชืน่ชมมากทีส่ดุ" โดยให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์

ของบริษัทฯ ส�าหรับลูกค้า ผู้จัดจ�าหน่าย และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 
คุณอาลก โลเฮยี ผู้ก่อต้ังบริษทัฯ ของเรา ได้กล่าวในรายงานความยัง่ยนืประจ�าปี 

2557 ว่า ความยัง่ยนืได้เข้าไปมบีทบาทในทกุแง่มมุของการท�าธรุกจิของบรษิทัฯ การ
พัฒนาอย่างยัง่ยนื คือ วิสัยทศัน์ วิธีคิด และการปฏบิติั เพ่ือรักษาทรัพยากรและปกป้อง
ส่ิงแวดล้อมทัง้ในปัจจบุนัและเพือ่กลุ่มคนในอนาคต โดยการรักษาความสมดุลระหว่าง
การเติบโตทางเศรษฐกิจ การปกป้องสิ่งแวดล้อม และความเท่าเทียมกันทางสังคม

จากมุมมองของเรา ความยั่งยืน หมายถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทาง
ความต่อเนื่องของสิ่งแวดล้อมและสังคมในเชิงบวก การบริหารหลัก 3 ประการ ได้แก่  
ผลก�าไร ทรัพยากร และบุคคลากร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และสังคม ข้อผูกพันทางสัญญา และโอกาส

บทน�าในเรื่องความยั่งยืนโดยสรุปได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง ‘เส้นทางสู่ความ
ยั่งยืน’ ในวารสารเดอะบีคอน ฉบับที่ 11 ส�าหรับบทความในฉบับนี้ เราจะแนะน�า
การเดินทางของอินโดรามา เวนเจอร์ส ที่ครอบคลุมตั้งแต่จุดเริ่มต้นบนเส้นทางสู่
ความยั่งยืน 
ตลอดช่วงระยะเวลาหกถงึ 9 เดอืนทีผ่่านมา เรามุ่งเน้นท�างานใน 3 ด้านดงันี้

1. การจัดท�ารายงานความยั่งยืนโดยอ้างอิงตามกรอบการรายงานของ  
 GRI G4 

2. การจัดท�าแบบประเมินดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ (DJSI) ซึ่งเป็นการ 
 เติมเต็มความต้องการ รวมทั้งช่องว่างในการท�างาน

3. โครงการความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน
ก. รายงานความย่ังยนืตามกรอบการรายงาน GRI G4:

แนวคิดส�าหรับการรายงานความยั่งยืนนั้นได้รับแรงผลักดันจากการที่รายงาน
ทางการเงนิไม่สามารถตอบสนองความต้องการต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีครบทกุมติขิองธรุกจิ 
ดงันัน้เพือ่ให้ครอบคลมุการปฏบิตังิานขององค์กร ซึง่รวมทัง้ประสิทธภิาพการท�างานที่
ไม่ใช่ด้านการเงนิ แนวคดิการท�ารายงานความยัง่ยนืจงึเกิดขึน้ การจดัท�ารายงานความ
ยัง่ยนืได้วางโครงสร้างในการรายงานด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม และปัจจยั
ต่างๆ เหล่านี้สามารถขับเคลื่อนคุณค่าของบริษัทได้อย่างไร

ไอวีแอล ได้จัดท�ารายงานความยั่งยืนในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ส�าหรับปีนี้ 
การจดัท�ารายงานได้อ้างองิตามกรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative 
(GRI – G4) รายงานมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

http://www.indoramaventures.com/EN/CSResponsibility/CSR_ 
SustainabilityReport.php.

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมข้อมูลในภาพกว้าง รวมทั้งข้อก�าหนดของ DJSI ซึ่ง
เน้นความส�าคัญถึงการดูแลผลิตภัณฑ์ การจัดการนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศนอกเหนือจากสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ
การวเิคราะห์ประเดน็ส�าคญัและการก�าหนดแง่มุมของประเดน็ส�าคญั

กรอบการรายงาน GRI G4 ก�าหนดให้มีการระบุแง่มุมของประเด็นส�าคัญผ่าน
การวิเคราะห์ประเด็นส�าคญั ซึง่เป็นขัน้ตอนในการระบดุ้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และ
สงัคมทีส่่งผลกระทบต่อองค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยี ในการระบปุระเดน็ส�าคญั เราได้เผย
แพร่แง่มุมทั้งสิ้น 28 ประเด็นไปยังหน่วยงานทั่วโลก หัวหน้าสายงาน และธุรกิจต่างๆ 
เพ่ือการพิจารณาหัวข้อส�าคัญดังกล่าว จากการประเมนิของทกุภาคส่วน เราได้ประเดน็
ส�าคญั 8 ประเด็น รายละเอยีดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการวิเคราะห์ประเด็นส�าคญัและแง่มมุ
ของประเด็นส�าคัญได้ระบไุว้ทีห่น้า 43–44 ของรายงานความยัง่ยนืหน้าประจ�าปี 2557
ข. ดชันีความยัง่ยืนดาวโจนส์ (DJSI)

หลายคนคงเคยได้ยินค�าว่า DJSI บ่อยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ดัชนีนี้มีความ
ส�าคัญและเชื่อมโยงกับไอวีแอลอย่างไร

DJSI เป็นกลุ่มดัชนีที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2542 โดยความร่วมมือของบริษัท 
S&P Dow Jones Indices ซึ่งแสดงถึงการประเมินแบบบูรณาการในด้านเศรษฐกิจ  

เส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืนของอินโดรามา เวนเจอร์ส
B. Dow Jones Sustainability Index (DJSI):

Many of us have been hearing the word ‘DJSI’ quite frequently in the 
recent past. What is it, what is its importance and how is it connected to IVL?

The DJSI is a family of indices, launched in 1999 in cooperation with 
S&P Dow Jones Indices and performs an integrated assessment of economic, 
environmental and social criteria with a strong focus on long-term shareholder 
value to track financial performance of the leading sustainability–driven  
companies in the world. The indices serve as a key benchmark to investors 
who consider sustainability as part of their portfolio risk assessments. 

RobecoSAM, a JV partner of DJSI invites every year approximately 3,000 
listed companies in the world based on their market value for their corporate 
sustainability assessment and lists approximately 10% of the total companies 
invited for corporate sustainability assessment. The listing is not permanent. 
The companies have to participate in the corporate sustainability assessment 
every year and compete with other best-in-class companies every year.

RobecoSAM corporate sustainability assessment covers 3 dimensions 
(Economic, Environment and Social) and 20 criteria:
Economic Dimension

• Corporate Governance
• Risk & Crisis Management
• Code of Conduct / Compliance / Corruption & Bribery
• Antitrust Policy
• Customer Relationship Management
• Innovation Management
• Supply Chain Management
• Tax Strategy

Environment Dimension
• Environmental Reporting
• Environmental Policy / Management System
• Operational Eco-Efficiency
• Product Stewardship
• Climate Strategy
• GMO

Social Dimension
• Social Reporting
• Labour Practice Indicators and Human Rights
• Human Capital Development
• Talent Attraction and Retention
• Corp. Citizenship and Philanthropy
• Occupational Health and Safety
We are pleased to inform that IVL participated in the DJSI corporate 

sustainability assessment this year for the first time. We recognise and  
acknowledge the support of several colleagues who helped us in completing 
the assessment questionnaire.

Following submission of the application for assessment, we are now in 
the process of analyzing the gaps in line with industry best practice and the 
DJSI guidelines and will work to address the gaps going forward.
C. Sustainability Excellence Program:

Our aim is to be a leader in the petrochemical industry delivering 
superior, sustainable shareholder value. To achieve this goal, we need to 
commit to, and deliver, sustainable operational excellence in everything we 
do and in all parts of our organisation. I have no doubt in saying that we 
are committed to achieving and sustaining the highest levels of operational 
performance in our industry.

The Sustainability Excellence Program (SusEx) is a one-to-three-years-
long project aimed to address the company’s greatest environmental, social 
and governance challenges in order to achieve sustainable excellence in 
business performance. This SusEx framework defines a set of requirements 
that, when fully implemented, will deliver the sustained operational  
performance that we seek. The SOE requirements applies across our entire 
value chain and apply to all levels of our organisation (e.g. corporate office, 
business lines and sites). The first step of the program is the development 
of the SusEx framework and deployment plan, which is underway, and is 
intended to be implemented in a phased manner. SusEx also aims at filling 
the gaps identified in our DJSI and GRI implementation. 

We will come up with some other articles on sustainability in the next 
Beacon.

ส่ิงแวดล้อมและสังคมทีมุ่ง่เน้นคณุค่าระยะยาวของผูถ้อืหุ้น เพือ่ตดิตามผลการด�าเนนิ
งานด้านการเงนิของบรษิทัผูน้�าในระดบัโลกมีการขบัเคล่ือนด้านความยัง่ยนื กลุ่มดชันีนี ้
ท�าหน้าที่เป็นมาตรฐานส�าคัญส�าหรับนักลงทุนผู้ที่พิจารณาความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินความเสี่ยงหลักทรัพย์

ในทุกๆ ปี RobecoSAM พันธมิตรร่วมทุนของ DJSI จะเชิญบริษัทจดทะเบียน
ประมาณ 3,000 บรษิทัจากทัว่โลกจากมลูค่าทางการตลาดของบรษิทัเหล่านัน้เข้าร่วม
การประเมินความยั่งยืน และมีบริษัทประมาณร้อยละ 10 จากจ�านวนทั้งหมดที่ได้รับ
การคัดเลือก โดยรายชื่อบริษัทจะมีการเปล่ียนแปลงตลอด บริษัทต่างๆ จะต้องเข้า
ร่วมการประเมินความยั่งยืนและแข่งขันกับบริษัทที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้านทุกปี

การประเมินความยั่งยืนของ RobecoSAM ครอบคลุม 3 มิติ (เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อม และสังคม) และ 20 หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
มิตทิางเศรษฐกจิ

• การก�ากับดูแลกิจการ
• การบริหารจัดการความเสี่ยงและวิกฤต
• มาตรฐานการปฏิบัติ / การปฏิบัติตาม / การทุจริตและสินบน
• นโยบายการป้องกันการผูกขาด
• การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
• การบริหารจัดการนวัตกรรม
• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
• กลยุทธ์ภาษี

มิตทิางสิง่แวดล้อม
• การรายงานด้านสิ่งแวดล้อม
• นโยบายสิ่งแวดล้อม / ระบบการจัดการ
• การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงสิ่งแวดล้อม
• การดูแลผลิตภัณฑ์
• กลยุทธ์ทางสภาพภูมิอากาศ
• สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรม

มิตทิางสงัคม
• การรายงานด้านสังคม
• ตัวชี้วัดแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
• การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
• การคัดสรรและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
• ความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริจาคเพื่อสังคม
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ไอวีแอลได้เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน DJSI ในรอบประเมินปี 2557 เป็น

ครัง้แรก เราตระหนกัถงึความช่วยเหลอืของเพือ่นร่วมงานจากหลายส่วนในการช่วยให้ 
แบบประเมินมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

หลังจากการส่งแบบประเมิน เราก�าลังอยู่ในขั้นตอนวิเคราะห์ช่องว่างเพื่อให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานปฏบัิติทีด่ทีีส่ดุของอตุสาหกรรมและข้อแนะน�าของ DJSI และ
เรายังคงท�างานเพื่อบริหารจัดการกับช่องว่างเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง
ค. โครงการความเป็นเลศิด้านความยัง่ยนื

วัตถุประสงค์ของเราคือการเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ส่งมอบคุณค่า
ที่เหนือกว่าและยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสีย การที่จะไปถึงเป้าหมายนั้น เราต้องมุ่งมั่นและ 
ส่งมอบความเป็นเลิศในการปฏิบัติอย่างยั่งยืนในทุกสิ่งที่เราท�าและในทุกส่วนของ
องค์กร ไม่มีข้อสงสัยในการที่จะกล่าวว่าเรายังคงมุ ่งมั่นในการบรรลุและรักษา
มาตรฐานสูงสุดของการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมของเรา

โครงการความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน (SusEx Program) เป็นโครงการระยะ
เวลา 1 ถึง 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการกับความท้าทายในด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัฯ เพือ่ให้บรรลคุวามเป็นเลศิในการปฏบิตัิ
งานด้านธุรกิจอย่างยั่งยืน กรอบการท�างานของโครงการดังกล่าวได้ก�าหนดถึงความ
ต้องการว่าเมื่อได้มีการปฏิบัติใช้อย่างเต็มที่ จะส่งผลให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่าง
ยัง่ยนืในแนวทางทีเ่รามุง่หวัง ความต้องการของโครงการนีไ้ด้ปรับใช้ในห่วงโซ่อปุทาน
และทุกส่วนขององค์กรของเรา (เช่น ส�านักงานส่วนกลาง สายงานธุรกิจและโรงงาน) 
ขั้นตอนการท�างานแรกของโครงการ คือการพัฒนากรอบการท�างานและแผนการ 
ปรับใช้ ซึ่งก�าหนดให้มีการน�าไปใช้เป็นระยะ โครงการ SusEx ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เติมเต็มช่องว่างที่ถูกระบุใน DJSI และ GRI

เราจะกล่าวถึงประเด็นด้านความยั่งยืนอื่นๆ ในวารสารเดอะบีคอนฉบับหน้า

Sustainability and Indorama Ventures’ Journey …
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 Indorama Ventures Completes Acquisition of Canada PTA Plant
Indorama Ventures has closed the deal that it had announced 

on March 23 2015 to acquire 100% shareholding in the PTA business 
of CEPSA Chimie Montréal in Montreal, Canada from Cepsa Química. 
The 600,000 tonnes PTA plant will provide Indorama Ventures with 
feedstock security and a firm foothold in the North American feedstock 
market. There are currently only three PTA players on the continent 
and this is therefore an excellent addition to our North American 
portfolio, providing us with vertical integration with our North American 
PET assets along the Eastern Seaboard of the USA. The PTA business 
in North America is very robust and the timing of this acquisition 
comes with firm spreads that will strengthen our bottom line in North 
America. We can now assure the security of our feedstock supply with 
our own PTA and MEG assets in the region, which is part of our risk 
management planning.

อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการโรงงาน PTA  
ในประเทศแคนาดา

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) ประกาศเสร็จสิ้นการเข้าซื้อ
กิจการในสัดส่วนร้อยละ 100 ของธุรกิจ PTA บริษัท CEPSA Chimie Montreal 
ในเมอืงมอนทรอีอล ประเทศแคนาดา ตามทีป่ระกาศไปเมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2558 
โรงงาน PTA แห่งนี้มกี�าลงัการผลติ 600,000 ตนัต่อปี ช่วยให้เราสามารถมวีตัถดุบิ
เพื่อธุรกิจปลายน�้าของเราอย่างเพียงพอในตลาดวัตถุดิบในอเมริกาเหนือ ปัจจุบัน
มีผู้ผลิต PTA ในอเมริกาเหนือเพียง 3 ราย จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่แตกต่างและ 
โดดเด่น ช่วยให้เรามีการบูรณาการการด�าเนินงานของเราในอเมริกาเหนือเข้า
กับการด�าเนินงานในชายฝั่งทะเลตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ธุรกิจ PTA ใน
อเมริกาเหนือมีความแข็งแกร่งมาก และช่วงเวลาที่เข้าซื้อกิจการมีความเหมาะสม
จากสเปรดท่ีเข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มก�าไรให้แก่ธุรกิจของเราในอเมริกาเหนือ 
นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถมีวัตถุดิบทั้ง PTA และ MEG อย่างเพียงพอใน
ภูมิภาค นับเป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

 Acquisition of Bangkok Polyester Completed
Indorama Ventures is pleased to announce that is has 

successfully concluded the acquisition of Bangkok Polyester in 
Rayong, Thailand, which raises our capacity share in Thailand 
from 43% to 58%. Bangkok Polyester is a significant exporter of 
PET to Japan, which is currently the world’s largest importer of 
PET and enjoys zero import duties from Thailand. The acquisition  
is in line with the Company’s strategy of vertical integration as 
it is located close to the Company’s PTA facilities in Rayong. It 
also improves the overall cost synergies and supply chain of 
the Company and allows us to work even more closely with 
customers in Thailand and in Japan.

ประกาศเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการบริษัทบางกอกโพลีเอสเตอร์
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) มีความยินดีท่ีจะ

ประกาศให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการบริษัทบางกอก
โพลเีอสเตอร์ จ�ากดั (มหาชน) จงัหวดัระยอง โดยการเข้าซือ้กิจการในครัง้นี้
ท�าให้บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส มส่ีวนแบ่งในตลาด PET ในประเทศไทย
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 43 เป็นร้อยละ 58 บริษัทบางกอกโพลีเอสเตอร์ เป็นผู้
ส่งออก PET รายส�าคญัไปยงัประเทศญีปุ่น่ ซึง่เป็นประเทศทีม่อีตัราการน�า
เข้า PET สูงที่สุดในโลกและมีการน�าเข้าแบบปลอดภาษีจากประเทศไทย 
การเข้าซื้อกิจการบริษัทบางกอกโพลีเอสเตอร์ สอดคล้องกับกลยุทธ 
การบูรณาการในแนวดิ่งของบริษัทฯ เนื่องจากมีที่ตั้งใกล้กับโรงงานผลิต 
PTA ในจงัหวัดระยอง จงึช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายและเกือ้หนนุห่วงโซ่อปุทาน
ของบริษัทฯ และช่วยให้เรามีความใกล้ชิดกับลูกค้าในประเทศไทยและ
ญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น

 

IVL Today วันนี้...ที่อินโดรามา เวนเจอร์ส

 Indorama Ventures wins Thailand’s Best Deal 2014
Indorama Ventures has been awarded Thailand’s Best Deal 2014 

in Global Capital Asia/ AsiaMoney Awards 2014 for its THB 15 billion 
perpetual debentures, the largest ever Corporate Perpetual Deben-
tures in Thailand. The perpetual debentures (sometimes referred to 
as a  hybrid bond) will be used for the purpose of refinancing and 
expanding of business operations, which will allow the Company to 
lower its cost of capital through debt funding while strengthening 
its capital structure. Although the perpetual debentures or a hybrid 
bond is a new financial product in the Thai debt capital market, the 
transaction attracted robust participation from investors, which reflects 
their confidence in our business and financial stability.

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล Thailand’s Best Deal ประจ�าปี 2557
บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัรางวลั Thailand’s Best 

Deal ประจ�าปี 2557 จากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน วงเงินรวม 
15,000 ล้านบาท จัดโดย Global Capital Asia/ นิตยสาร AsiaMoney การออก
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนในคร้ังน้ีนับเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
เพือ่ใช้ในการปรบัโครงสร้างเงนิทนุของบรษิทัฯ ให้มคีวามเข้มแขง็ขึน้ อกีทัง้ยงัช่วย
เสริมสภาพคล่องและความพร้อมเพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจในอนาคต แม้ว่าการ
ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนจะเป็นเคร่ืองมือทางการเงินรูปแบบใหม่
ในตลาดตราสารหนี้ไทย แต่การได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก สะท้อน
ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่ออินโดรามา เวนเจอร์ส และความแข็งแกร่ง
ทางการเงินของบริษัทฯ

 The Packaging group of Indorama Ventures registered its new 
company in Myanmar on January 1, 2015 with the name Indorama 
Ventures Packaging (Myanmar) Limited. A Groundbreaking ceremony to 
kick off construction of this new PET Preform manufacturing plant in 
Yangon, Myanmar was held on February 25, 2015. The facility is being 
set up in Thilawa Special Economic Zone which is 23 Kms south east 
of Yangon. The ceremony was attended by several local guests which 
included bankers, lawyers, customers and other key stake holders. 
The occasion involved carrying out Puja and other rituals on the land 
where construction was to begin followed by lunch.

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของอินโดรามา เวนเจอร์ส ได้จดทะเบียนบริษัทแห่งใหม่
ในประเทศพม่า เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 ชื่อว่า บริษัท Indorama Ventures  
Packaging (Myanmar) โดยจัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อเริ่มการก่อสร้างโรงงาน
ผลิตพลาสติกข้ึนรูปขวดแห่งใหม่ในเมืองย่างกุ ้ง ประเทศพม่า เม่ือวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2558 โรงงานแห่งน้ีตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา ซึ่งห่างจาก
เมืองย่างกุ้งไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร โดยมีแขกเข้าร่วมพิธี
ทางศาสนาและพิธีกรรมมากมาย ท้ังจากธนาคาร นักกฎหมาย ลูกค้า ตลอดจน 
ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ  จากนั้นมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 Indorama Ventures Strategy and Core Earnings Deliver 
Strong 2014 Results

Indorama Ventures reported full year core earnings of 
THB 5.1 billion, an increase of 146% over 2013 and after  
extraordinary and non-cash items, reported earnings were 
THB 1.48 billion, an increase of 12% over 2013. Core EBITDA 
grew 30% over 2013, to THB 19.5 billion in 2014. Cash from 
Operations in 2014 was THB 22.4 billion, an increase of 114% 
over 2013.

The company’s strategic focus on developing a high 
value-added (HVA) portfolio has started to bring in rewards. 
We are developing a portfolio that has multiple assets in 
complementary operations within the hygiene fibers space and 
are developing further into automotive and industrial fibers 
and yarns, especially where they pertain to health and safety 
such as tires, safety belts and airbags. The higher profits were 
enjoyed by the Fibers and Yarns business and ongoing cost 
savings through operational excellence projects globally. While 
we have seen the impact of crude oil prices falling leading to 
inventory write-downs in the fourth quarter, the benefit has 
been improvements to our cash flow from operations as we 
use less working capital on lower prices.

กลยทุธ์การด�าเนนิงานและก�าไรสทุธหิลกัส่งให้ผลประกอบการไอวแีอล
ปี 57 เติบโตแข็งแกร่ง

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) รายงานก�าไรสทุธหิลัก
ในปี 2557 อยู่ที่  5.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 146 จากปี 2556 และ
มีก�าไรสุทธิหลังจากหักรายการพิเศษและรายการที่ไม่ใช่เงินสดอยู่ที่ 1.48 
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปี 2556 ก�าไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย  
ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย (Core EBITDA) โตร้อยละ 
30 จากปี 2556 อยู่ที่ 19.5 พันล้านบาทในปี 2557 มีกระแสเงินสดจาก
การด�าเนินงานเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 22.4 พันล้านบาทในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 114 จากปี 2556 กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) เริ่มแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทน เราก�าลัง
พฒันากลุม่ผลติภณัฑ์เส้นใยส�าหรบัสนิค้าเพือ่สขุอนามัยจากสนิทรัพย์หลาย
แห่งทีเ่ราม ีให้ด�าเนนิงานอย่างสมบรูณ์ และก�าลงัอยูร่ะหว่างการพฒันากลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เส้นใยและเส้นด้ายส�าหรับยานยนต์และอุตสาหกรรมเพิ่มเติม 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาพและความปลอดภยั เช่น  
ยางรถยนต์ เข็มขัดนริภยั ถงุลมนริภยั เป็นต้น ก�าไรทีส่งูขึน้จากธรุกจิเส้นใย
เส้นด้ายและการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องจากโครงการความเป็นเลิศด้าน
การปฏิบัติงานที่ด�าเนินการทั่วโลก เราได้เห็นผลกระทบจากราคาน�้ามัน
ดิบที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้มีการบันทึกการขาดทุนจากการลดมูลค่าของ
สินค้าคงเหลือในไตรมาสที่ 4 ในขณะเดียวกันส่งผลดีต่อบริษัทฯ ท�าให้มี
กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานสูงขึ้น เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด�าเนินกิจการลดลงจากราคาที่ต�่าลง

 On March 23 the main air compressor and the Siemens 
turbine for the PTA expansion project arrived at Indorama  
Ventures Europe in Rotterdam. Receiving the Main Air Compressor  
(MAC) and the Turbine in Rotterdam is a big milestone in the 
parth forward of the PTA expansion project.  Both items arrived 
by special transport in our Tennessee Harbor. Special equipment 
was necessary to unload the MAC and install it on the concrete 
foundation of MAC building near the PTA plant. A unique item 
joined our equipment. A Heinkel HE-111 bomber from World 
War 2. We are commemorating the attack on Rotterdam May 14 
1940, 75 years ago.

เมื่อวันท่ี 23 มีนาคมท่ีผ่านมา เครื่องอัดอากาศหลักและกังหันของ
บริษัทซีเมนต์ ส�าหรับโครงการขยายการผลิต PTA ได้ถูกจัดส่งมาทางเรือ
ถึงที่ท่าเรือ Tennessee เพื่อติดตั้งที่โรงงาน Indorama Ventures Europe  

นับเป็นก้าวที่ส�าคัญของโครงการดังกล่าว โดยมีการขนขึ้นด้วยอุปกรณ์พิเศษและติดต้ังบนพื้นคอนกรีตของส่วนอัดอากาศใกล้กับโรงงาน PTA เครื่องดังกล่าว 
ได้ถูกจัดส่งมาพร้อมกับเครื่องบินทิ้งระเบิด Heinkel HE-111 จากสงครามโลกครั้งที่ 2  ซึ่งถูกส่งมาที่ร็อตเตอร์ดัมเพื่อเป็นการระลึกถึงการครบรอบ 75 ปีของ
การโจมตีเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2483
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 Indorama Ventures Mexico welcomed H.E. Surasak Chuasu-
konthip, the Thai Ambassador to Mexico, during his visit to the 
Company. The visit aimed to strengthen the relationship between 
Mexico and Thailand. 

บริษัท Indorama Ventures Mexico ให้การต้อนรับ ฯพณฯ สุรศักดิ์  
เจอืสคุนธ์ทพิย์ เอกอคัรราชทูตไทยประจ�าประเทศเมก็ซโิก ในการเยีย่มชมบรษิทั  
โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเม็กซิโกและไทย

 Executives from Indorama Ventures Mexico participated 
in the business forum and conferences organized by Vision  
Empresarial and the Thai Embassy in Mexico. 

ผู้บริหารบริษัท Indorama Ventures Mexico เข้าร่วมการประชุมทาง
ธุรกิจที่จัดขึ้นโดยบริษัท Vision Empresarial และสถานทูตไทยในประเทศ
เม็กซิโก

 Indorama Ventures Mexico arranged the celebration of the 
40th year of the site to thank its employees for their effort, loyalty 
and commitment at Queretaro, Mexico.  

บริษัท Indorama Ventures Mexico จัดงานฉลองครบรอบ 40 ปีของ
โรงงาน เพือ่เป็นการขอบคณุพนกังานส�าหรบัความทุม่เท ความภกัดแีละความ
มุ่งมั่น ที่เมืองเกเรตาโร ประเทศเม็กซิโก

 

 Mr. Aloke Lohia, Group CEO of 
Indorama Ventures, has been ranked one 
of ICIS Top 40 Power Players 2014 by the 
world’s largest petrochemical market 
information provider, ICIS (Independent 
Chemical Information Services).

นายอาลก โลเฮยี ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
กลุม่บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) 
ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น 1 ใน 40 ผู้ทรงอิทธิพล
ในกลุ่มธุรกิจเคมีระดับโลก รางวัลน้ีจัดขึ้นเป็น
ประจ�าทกุปีโดย ICIS (องค์กรข่าวสารข้อมูลระดบั

โลกทีแ่พร่หลายทีส่ดุในกลุม่ธรุกจิปิโตรเคมแีละเคม)ี เพือ่ยกย่องผูบ้รหิารทีท่รง
อิทธิพลในกลุ่มธุรกิจเคมี

 
 Mr. Aloke Lohia, GCEO of  

Indorama Ventures PCL, was named 
the Asian Business Leader of the Year 
by World Consulting and Research  
Corporations (WCRC). 

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุม่บรษิทั อนิโดรามา  เวนเจอร์ส จ�ากัด 
(มหาชน) ได้รับรางวัล The Asian Business 
Leader of the Year จาก World Consulting 
and Research Corporations (WCRC)

 Indorama Ventures 
PCL, received the Asia’s Most 
Admired Brand 2014 – 2015 
from World Consulting and  
Research Corporations (WCRC)  
a t  the  Hote l  Manda r in  
Orchard, Singapore, on May 
21, 2015. 

บรษิทั  อินโดรามา เวนเจอร์ส  
จ�ากัด (มหาชน) ได ้รับรางวัล  

The Asia’s Most Admired Brand 2014 -2015 จาก World Consulting 
and Research Corporations (WCRC) ณ โรงแรม Mandarin Orchard  
ที่ประเทศสิงคโปร์ 

 Indorama Ventures, together with Bangkok Bank, The 
Electricity Generating Authority of Thailand, IRPC, Kasikorn Bank, 
PTT and Thai Beverage, arranged cocktails and dinner for the Thai 
business community attending the World Economic Forum at Hotel 
Grischa, Davos, Switzerland. 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน), 
ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จ�ากัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงค๊อกเทลและอาหารค�่าแก่ภาคธุรกิจไทย เนื่อง
ในโอกาสเข้าร่วมการประชุม World Ecomonic Forum ที่โรงแรม Grischa  
เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 Wellman International organized an exhibition at Heimtextil, 
one of the biggest home textiles trade shows, in Frankfurt, Germany.

บริษัท Wellman International เข้าร่วมงาน Heimtextil ซึ่งเป็นงาน
แสดงของตกแต่งบ้านและเครือ่งนุง่ห่มทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศ
เยอรมนี

 PLN organised a “Malam Apresiasi 50 Pelanggan Terbesar” 
and PT Indorama Petrochemicals is one of them. On this occasion  
PLN has awarded a “Certificate of Appreciation to PT Indorama 
Petrochemicals as Top 50 PLN Customers”.

บริษัท PLN จัดงานมอบรางวัลให้แก่ลูกค้า ซ่ึงบริษัท PT Indorama 
Petrochemicals เป็น 1 ใน 50 บริษัทที่ได้รับรางวัลลูกค้าดีเด่น

 Indorama Petrochem receives the Environmental Governance  
Award 2014 (Green Star Project) from Dr. Verapong Chaiperm,  
Governor of the Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT), at 
IEAT Map Ta Phut Office.  Indorama Petrochem received this award 
for excellent performance on environmental management, safety, 
and social responsibility. It has won this award for three years. 

บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ากัด ได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว) ประจ�าปี 2557 จาก  
ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ) 
(ขวา) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 อินโดรามา ปิโตรเคมได้รับรางวัลนี้ส�าหรับ
การด�าเนนิงานยอดเยีย่มด้านการจดัการสิง่แวดล้อม ความปลอดภยั และ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นปีที่ 3

 Indorama Ventures  
Public Company Limited 
(IVL), received the ESG100 
Certificate from Thaipat 
Institute. The ESG100  
Certificate has been given 
to the top 100 out of 576 
public listed companies 

that have outstanding sustainability performance on the basis of 
Environmental, Social and Governance (ESG). 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) รับรางวัล ESG100  
Certificate จากสถาบนัไทยพฒัน์ ซ่ึงมอบให้กับบริษทัจดทะเบยีน 100 บรษิทั
ท่ีมีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนในกรอบสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับ
ดแูลกจิการ จากบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์จากทัง้หมด 567 บรษิทั

 Indorama 
Ventures  Publ i c 
Company Limited 
received the “ICT 
Excellence Award 
2014” in the cat-
egory of “Business 
Enabler” for it’s 
Simplified Business 
Management and IT 
Resource Management Systems for IVL Global Business. The award 
given to honor the organizations that have achieved excellence 
in management, information technology, and communications 
was co-organized by Thailand Management Association (TMA) in  
association with National Electronics and Computer Technology  
Center (NECTEC), Thailand's software industry (Software Park  
Thailand) and the College of Innovation, Thammasat University 
(CITU).

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “ICT  
Excellence Award 2014” สาขา “Business Enabler” จากการด�าเนิน
โครงการการจัดการธุรกิจและระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส�าหรับธุรกิจกลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์สทั่วโลก รางวัลนี้ซึ่ง
มอบให้เพือ่เป็นเกยีรตแิก่องค์กรทีม่ผีลงานยอดเยีย่มในด้านการบริหารงานด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและด้านการสือ่สาร จดัโดยสมาคมการจดัการธรุกจิแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และวิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 Representatives 
from Indorama Ventures 
PCL presented H.E. Mr. 
Khaga Nath Adhikari, the 
ambassador of Nepal to 
Thailand, with a donation  
o f  one  m i l l i on  five  
hundred thousand Baht 
for Nepal to use in aiding 
earthquake victims.

นายขคนาถ อธิการี เอกอัครราชทูตเนปาลประจ�าประเทศไทย รับมอบ
เงินบริจาคจ�านวนเงิน 1,500,000 บาทจากบริษัท อินโดรามา  เวนเจอร์ส 
จ�ากัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล โดย
ตวัแทนจากบรษิทัฯ เป็นตวัแทนเข้ามอบทีส่ถานทตูเนปาลประจ�าประเทศไทย 
ณ กรุงเทพฯ

IVL Today วันนี้...ที่อินโดรามา เวนเจอร์ส
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IVL Activities กิจกรรมกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส

 Mr. Roeland Giebel, an operations 
coordinatior of Indorama Ventures Europe, 
Netherlands, assisted as a lecturer in a 
school project “How plastics are produced” 
at a primary school in the South of Holland. 
During the project, Mr. Roeland gave a pres-
entation about the production of PET, waste 
water treatment installation and products 
made from PET and recycled PET. 

คุณ Roeland Giebel ผู้ประสานงานฝ่าย
การด�าเนินงานจากบริษัท Indorama Ventures 
Europe ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นวิทยากรใน
โครงการให้ความรู้เรื่อง “วิธีการผลิตพลาสติก” ให้
แก่โรงเรียนประถมทางภาคใต้ของฮอลแลนด์ คุณ 
Roeland บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต PET 
การบ�าบัดน�้าเสีย และผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจาก PET 
และ PET ที่ผ่านการรีไซเคิล 

 TPT Petrochemicals donated to 
Rayong Wittayakom School to support the 
construction of computer rooms and an 
electronic library. The company also do-
nated to Takaun-Aowpradoo community to 
support the renovation of a local temple.

บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ากัด (มหาชน) 
บรจิาคเงนิเพือ่สนบัสนนุโรงเรยีนระยองวทิยาคมใน
การสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนชุมชนตากวน-อ่าว
ประดู่ในการบูรณะซ่อมแซมวัดในชุมชน

 Indorama Ventures Mexico 

arranged training on leadership and 

teamwork for its employees in the 

plant and corporate offices. 

บรษิทั Indorama Ventures Mexico 

จัดการอบรมเร่ืองความเป็นผู้น�าและการ

ท�างานเป็นทีมส�าหรับพนักงานในโรงงาน

และส�านักงาน

 Students from the Faculty of  
Engineering, Queretaro University, visited  
Indorama Ventures Mexico to learn about the 
company, the business and manufacturing 
process at Queretaro, Mexico

นั ก ศึ ก ษ า จ า ก ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร ์ 
มหาวิทยาลัย Queretaro เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
บริษัท Indorama Ventures Mexico เพื่อเรียนรู้
เกี่ยวกับบริษัท ธุรกิจ และขั้นตอนการผลิต ที่เมือง 
Queretaro ประเทศเม็กซิโก

 Mr. Mark Holden, representative of 
Auriga Polymers, presented to prospective 
Chemical Engineering students at Clemson 
University, South Carolina, the United States, 
for its Major Discovery Night.

คุณมาร์ค โฮลเดน ตัวแทนบริษัท Auriga  
Polymers ให้ความรู้กับนักศึกษาในสาขาวิศวกรรม
เคมี มหาวิทยาลัยเคลมสัน รัฐเซาท์แคโรไลนา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในงานแนะแนวการศึกษา

 Indorama Ventures Europe B.V.  
Netherlands participated in “the Week of the 
Process Technique” organized by schools 
and petrochemical companies. We arranged 
for a site tour at the company for students. 
This activity aimed to educate students 
about jobs and tasks in the petrochemical 
industry.

บริษัท Indorama Ventures Europe B.V. 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ร่วมจดักิจกรรม The Week of the Process Technique โดยความร่วมมอืระหว่าง
สถานศึกษาและบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม
โรงงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพและงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

 Students from the Faculty of Science, 
Mahasarakham University, Thailand, visited 
TPT Petrochemicals to learn about the work 
at the plant for further development in their 
education

นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประเทศไทย เข้าเยีย่มชมโรงงานบรษิทั 
ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อเรียนรู้ถึง
ระบบการท�างาน เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป

 PT Indorama Ventures Indonesia  
received a Zero Accident award for operating  
2,000,000 man hours without an accident.

บริ ษั ท  PT  I ndo rama Ven tu re s  
Indonesia ได้รบัรางวลัลดอบุติัเหตจุากการท�างาน
ให้เป็นศูนย์ต่อเนื่อง 2 ล้านชั่วโมงโดยไม่มีอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน

 Indorama Polyester Industry (Rayong) 
achieved 1 million hours without  lost time 
accidents and the next target is 2 million 
hours for the next six months.

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ 
(ระยอง) ท�าสถิติการท�างาน 1 ล้านชั่วโมงโดยไม่มี
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน โดยมีเป้าหมายต่อไปคือ  
2 ล้านชั่วโมงการท�างานในอีก 6 เดือนข้างหน้า

 PT Indorama Ventures Indonesia 
arranged a seminar on the introduction of 
the Corporate Governance Policy Awareness 
Campaign (CGPAC) for its employees at the 
plant in Tangerang, Indonesia.

บรษิทั PT Indorama Ventures Indonesia 
จัดอบรมสร้างจิตส�านึกด้านการก�ากับดูแลกิจการ 
(CGPAC) แก่พนกังานทีโ่รงงาน ท่ีเมอืง Tangerang 
ประเทศอินโดนีเซีย 

 Management and employees of 
Indorama Holdings, Lopburi, Thailand,  
donated money to Suwatthanabodee 
School, Lopburi, as a fund to construct and 
renovate student dormitories.

พนักงานและผู ้บริหารบริษัท อินโดรามา  
โฮลดิง้ส์ จ�ากดั จงัหวดัลพบรีุ ร่วมท�าบญุทอดผ้าป่า
ให้โรงเรียนสุวัฒนบดี จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นทุนใน
การสร้างและพัฒนาหอพักส�าหรับนักเรียน

 TPT Petrochemicals (Rayong)  
arranged a Yoga Club and Bike to Plant Project  
at the company and Takuan-Aowpradoo  
Community, Rayong, Thailand, to promote 
good health for employees and increased 
the green area of the community.

บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ากัด (มหาชน) 
จัดชมรมโยคะและกิจกรรมปั่นจักรยานปลูกต้นไม้ ที่
บริษัทและชุมชนตากวน - อ่าวประดู จังหวัดระยอง 
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในชุมชน

 Lopburi’s Volunteer group “Smile 
Help” initiated the project “Keep Smiling  
for Children by raising funds to buy education  
and sports equipment and basic items  
They donated money to Bann Hin Ngong,  
Petchaburi province.

พนักงานอาสาสมัครกลุ่ม Smile Help จาก
โรงงานทัง้ 3 แห่งในจงัหวดัลพบรีุ จดั “โครงการเติม
ยิ้มให้น้อง” โดยรวบรวมเงินเพื่อน�าไปซ้ืออุปกรณ์
เพ่ือการศกึษาและอปุกรณ์กีฬารวมถงึสิง่ของเครือ่ง
ใช้ท่ีจ�าเป็น ไปบริจาคแก่เด็กนักเรียน ที่โรงเรียน 
บ้านหินโง่น จ. เพชรบูรณ์ 

  TPT Petrochemicals and Wat Krokyaicha  
School, Rayong, Thailand, welcomed a  
delegation of teachers and students from 
Wat Prachum Mit Bamrung School, Rayong, 
and representatives from Thai Ethoxylate. 
The delegation paid a visit to observe our 
“Recycle Bank Project”, which will guide 
them to develop the same activity at Wat 
Prachum Mit Bamrung School

บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ากัด (มหาชน)  
และโรงเรียนวัดกรอกยายชา จังหวัดระยอง ต้อนรับ
คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนวัดประชุม
มิตรบ�ารุง จังหวัดระยอง และตัวแทนจากบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จ�ากัด ในการศึกษาดูงานโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อน�าไปพัฒนาโครงการที่โรงเรียนวัดประชุมมิตรบ�ารุงต่อไป

 Indorama Ventures’ subsidiaries in Lopburi, Thailand, arranged an “Open 
House” and invited representatives from the government and the community to visit 
the factory and learn about the business, the operations, safety management and 
environmental management. The visit was held at our factory complex in Lopburi.

กลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเปิดโรงงาน โดยเชิญผู้แทนส่วน
ราชการและผู้แทนชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ การด�าเนินงาน การ
บริหารจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่จังหวัดลพบุรี
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 Indorama Ventures  
Corlu PET Sanayi organized  
a Ramadan dinner for 
employee on 1 and 8 
July at Yalı Restaurant.

บ ริษัท  Indorama 
Ventures Corlu PET Sanayi  
จัดเลี้ยงอาหารมื้อค�่าในช่วง

พิธีถือศีลอดให้แก่พนักงานในวันที่ 1 และ 8 กรกฎาคม ที่ร้านอาหาร Yalı 
Restaurant

 Indorama Ventures with 
Nestle Thailand to initiate CSR 
project “ I am doing it” to 
create awareness for students 
to separate bottle, label and 
closure for recycling.

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส 
ร่วมมือกับ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) 
จ�ากัด จัดกิจกรรม  “ I am doing it” เพื่อปลูกจิตส�านึกให้แก่นักเรียนในการ
คัดแยก ขวดน�้า ฉลาก และฝาขวด เพื่อน�าไปรีไซเคิล ที่ส�านักงานใหญ่

 TPT Petrochemicals  
Pcl .  and Indorama  
Polyester (Rayong)  
arranged a Yoga class 
after work to support 
employee health.

บริษัท ทีพีที ปิโตร
เคมิคอลส์ และบริษัท อิน
โดรามา โพลี เอสเตอร ์  
อิ น ดั ส ต ร้ี ส ์  ( ร ะ ย อ ง )  

จดัอบรมโยคะเพือ่สขุภาพให้กบัพนกังานหลังเลิกงานเพ่ือให้พนกังานมสุีขภาพ
ที่แข็งแรง

 Indorama Ventures PCL sponsored the first International 
Yoga Day in Bangkok, Thailand. All the yoga mats were provided to 
participants for free. The event was arranged by the Indian Embassy 
at Chulalongkorn University. Over 7,000 participants attended a 
yoga session in the morning of June 21, 2015.  

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนหลักใน
การจัดงานวันโยคะโลกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยจัดเตรียม
เส่ือโยคะให้ผู้เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย 
สถานฑูตอินเดีย มีผู้เข้าร่วมเล่นโยคะมากกว่า 7,000 คน

IVL Activities กิจกรรมกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส

 Employees of Indorama Ventures Poland celebrated  
International Mother Earth Day on 22nd April Green color clothing 
dominated and staff cleaned the factory together and planted 
26 trees. 

พนักงานบริษัท Indorama Ventures Poland ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องใน
วัน International Mother Earth Day โดยในวันที่ 22 เมษายนซึ่งเป็นวันสี
เขียว พนักงานได้จัดท�าโปสเตอร์รูปต้นไม้โดยใช้นิ้วมือพนักงานพิมพ์เป็นลาย
ใบไม้และน�าไปแสดงไว้ที่บอร์ด นอกจากนี้พนักงานยังช่วยกันท�าความสะอาด
โรงงานและร่วมปลูกต้นไม้จ�านวน 26 ต้น 

 On the occasion  
of World Environment 
Day Indorama Ventures  
Poland invited a group 
of  s tudents  f rom 
Plock to the facility 

 in Wloclawek and  
announced the winners  
of  the ecolog ical  
contest ‘The most 
original money box 

from a plastic bottle’. The winning money boxes were selected 
from 257 entries. 

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก บริษัท Indorama Ventures Poland ได้
เชิญกลุ่มนักเรียนจาก Plock เข้าเยี่ยมชมโรงงานที่ Wloclawek และประกาศ
รางวัลผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันเชิงนิเวศวิทยาโครงการท�ากระปุกออมสินจาก
ขวดพลาสติก PET จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดกว่า 257 ชิ้น 

 Indorama Polyester (Rayong) participated in QCC  
presentation was held by The Association of QC Thailand The  
“7 Karat” team was selected as one of the representatives of 
Thailand to present their project at QCC International. 

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์  (ระยอง) เข้าร่วมการ
แข่งขันการน�าเสนอผลงาน QCC ท่ีจัดข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่ง
ประเทศไทย ทีม 7 กะรัต ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน
ตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานในงานมหกรรมคิวซีซีนานาชาติ

 Mr. Aaron Guillory , Lean Six Sigma 
Master Black Belt from FiberVisions  
arranged Lean Six Sigma Champion training 
at AlphaPet Inc.

นาย Aaron Guillory ผู้น�าในกระบวนการ 
Lean Six Sigma จัดอบรม Lean Six Sigma 
Champion ให้กับพนักงานที่โรงงาน AlphaPet

 Lean Six Sigma was given to  
Mr. Huadong Mo (left) who let a project to 
increase throughput on Nonwoven line #2 
at the FiberVisions Suzhou, China plant. 
His team reduced slow-running losses  
by approximately 76%.

นาย Huadong Mo (ซ ้ าย )  ได ้ รับ
ประกาศนียบัตร Green Belt ของ Lean Six 
Sigma โดยน�าเสนอโครงการที่ช่วยเพิ่มผลผลิตใน
สายการผลิตนันวูเว่น 2  ที่โรงงาน FiberVisions 
Suzhou ประเทศจีน ซึง่ช่วยให้สามารถระบุขัน้ตอน
ทีม่กีารสญูเสียและปรบัปรงุกระบวนการผลติ ท�าให้
สามารถลดการสูญเสียได้ราวร้อยละ 76 

 Indorama Polyester (Rayong)  
arranged a Lean Six Sigma Competition for 
Green Belts in 10 projects were presented.  

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์  
(ระยอง) จัดกิจกรรมแข่งขันโครงการ Lean Six 
Sigma ระดับสายเขียว (Green Belt) เพ่ือเปิด
โอกาสให้พนกังานน�าเสนอโครงการ Six Sigma โดย
มีโครงการน�าเสนอทั้งสิ้น 10 โครงการ

 IVL Steering Committee  
congratulated Thaioil on being 

 r ecogn i zed  a s  the  Ene r gy 
Group Leader from Dow Jones  
Sustainability Indices and held a 
knowledge sharing meeting about 
the DJSI.

คณะกรรมการก�ากับดูแลการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของไอวีแอลเข้าร่วม
แสดงความยินดีและแลกเปลี่ยนความรู้
กับบริษัทไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) ใน

โอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น Energy Group Leader ในกลุ่ม Dow Jones Sustainability Indices หรือ 
DJSI

 I ndo rama  Po l ye s te r  
Industr ies Nakhorn Pathom 
CSR Committee arranged a DIY  
training session on how to use 
post-consumer PET to make  
earr ings for Bang Khun Kaw  
community to help them to earn 
extra revenue.

คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
ของบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์  
อินดัสตรี้ส์ (นครปฐม) จัดกิจกรรมอบรม 

DIY ในเรือ่งการน�าพลาสตกิทีใ่ช้แล้วมาสร้างมลูค่าด้วยการประดษิฐ์เป็นต่างห ูสร้างรายได้เพิม่ให้กับชมุชน 
บางขุนแก้ว 

 Indorama Ventures Europe  
initiated a Workshop on Recycling 
Rigid PET Thermoforms in Brussels.  
Industry, Collection Agencies and 
Recyclers worked together to 
make PET thermoforms the best  
recyclable thermoformed packaging  
in its category.

บริษัท Indorama Ventures  
Europe ริเริ่มกิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการรีไซเคิล PET ท่ี
ขึ้นรูปแบบแข็ง ท่ีกรุงบรัสเซลล์ โดยมี

หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม ผู้ที่ด�าเนินการเก็บขยะและหน่วยงานรีไซเคิลเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงวิธี
การรีไซเคิลที่ดีที่สุดส�าหรับผลิตภัณฑ์ PET ที่ขึ้นรูปแบบแข็ง

 Indorama Ventures Poland 
donated to the Foundation To  
Assist Disabled People "SUNSHINE". 
The main aim of the foundation 
is to help disabled people in 

 collecting funds for rehabilitation, 
treatment and orthopedic and 
rehabilitation devices. Indorama 
Ventures supported three children.

บริษัท Indorama Ventures  
Po land บ ริจาค เงิน ให ้ กับมู ลนิ ธิ  
Sunshine เพือ่ช่วยเหลอืคนพกิารในการ

ระดมเงนิทนุส�าหรบัฟ้ืนฟสูมรรถภาพและการรกัษากระดกู รวมถงึน�าไปซือ้อุปกรณ์ในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
โดยบริษัทให้การสนับสนุนเด็ก 3 คนที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนตัว
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Indorama Ventures (IVL) announced last year the approval 
of project FuTuRePET®, the production of PET bottle grade 
resin using Post-Consumer Recycled (PCR) content, at 
Queretaro Complex in Mexico. 

IVL uses the most advanced equipment and technology 
available in the industry to offer a bottle-grade PET resin with 
post-consumer recycled content. The new process will allow 
the recycling of an equivalent of 900 million bottles per year 
or 25 million tons of PET bottle flakes, transforming PET flakes 
in a clean and efficient manner into food-grade PET resin.

Our recycling process, known as Glycolysis, adds recycled 
PET flakes to one of the initial stages in the polymerization 
process. The condition in the polymerization allows the  
removal of impurities and enables the production of PET with 
up to 25% of recycled bottle flakes. The FuTuRePET® resin, 
produced by this process, offers equivalent properties to virgin 
resin and has no limitations in its use.

In addition to PET bottle grade resin FuTuRePET®, IVL 
Mexico also worked on another project in cooperation with its 
customer, Lechera Guadalajara, the third largest pasteurized 
milk producer in Mexico with the production of approximately 
1.2 million liters of milk per day.

Lechera Guadalajara launched its new UHT (ultra-high-
temperature) milk with four months shelf-life in a PET bottle 
under the “Sello Rojo®” brand. The one liter bottle is made out 
of a 28 grams preform, which is produced in an overmolding  
process with necessary barrier properties, using Netstal’s 
PRElactia® technology, to protect light-sensitive beverages, 
such as milk and dairy products.

IVL Mexico was invited to participate in this project 
through Tecnipet, the Mexican company representing  
technology from Netstal in Mexico. The role of IVL in this project  
was to carry out all necessary activities and trials. Lechera 
Guadalajara uses our Polyclear® Preserve PET 2201 resin based 
on its excellent performance in the overmolding process.

IVL has entered into these two innovative projects since 
they reinforce our strategic position as a leader in innovation 
and sustainability. We will continue to strive to answer our 
customer requests for a sustainable solution as the world’s 
leading PET producer.

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) ประกาศอนุมัติ
โครงการ FuTuRePET® เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกส�าหรับใช้ผลิตขวดท่ีมา
จากวัสดุรีไซเคิลที่โรงงานของเราในเมือง Queretaro ประเทศเม็กซิโก

ไอวีแอลใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรม
เพ่ือผลิตเม็ดพลาสติก PET ส�าหรับผลิตขวดที่มาจากวัสดุรีไซเคิล โดย
กระบวนการผลิตที่ทันสมัยน้ีจะท�าให้บริษัทฯ สามารถรีไซเคิลขวด
พลาสติก PET ได้ถึง 900 ล้านขวดต่อปีหรือสามารถผลิตเกล็ดพลาสติก
รีไซเคิลได้ 25 ล้านตัน เพื่อเข้าสู ่กระบวนการแปรสภาพเป็นเม็ด
พลาสติกเกรดพิเศษที่สามารถใช้สัมผัสกับอาหารได้อย่างปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพ

กระบวนการรีไซเคิลของเราเป็นที่รู ้จักกันในชื่อ ไกลโคไลซิส มี
การเพิ่มเกล็ดพลาสติก PET รีไซเคิลในขั้นตอนแรกของกระบวนการ 
พอลเิมอไรเซชัน่ ซึง่กระบวนการดงักล่าวช่วยแยกสิง่แปลกปลอมและเพิม่
อัตราการผลิต PET ได้ถึงร้อยละ 25 ของเกล็ดพลาสติกรีไซเคิล จากขั้น
ตอนข้างต้นท�าให้ได้เม็ดพลาสติก FuTuRePET® ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า
เม็ดพลาสติกบริสุทธิ์และไม่มีข้อจ�ากัดในการใช้งาน

นอกเหนือจากเม็ดพลาสติก FuTuRePET® ส�าหรับผลิตขวด เรายัง
มกีารท�างานร่วมกบับรษิทั Lechera Guadalajara ลกูค้าของเรา ซึง่เป็น
ผู้ผลิตนมพาสเจอไรซ์รายใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศเม็กซิโก มีก�าลัง
การผลิตนมราว 1.2 ล้านลิตรต่อวัน

บริษัท Lechera Guadalajara เปิดตัวผลิตภัณฑ์นม UHT ในขวด
พลาสตกิทีม่อีายกุารเกบ็รกัษา 4 เดอืน ภายใต้แบรนด์ Sello Rojo® โดย
ขวดขนาด 1 ลิตรผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปขวดน�้าหนัก 28 กรัม ซึ่งผ่าน
ขัน้ตอนการเป่าขึน้รปูและเพิม่คณุสมบตักิารป้องกนัการผ่านเข้าออกโดย
ใช้เทคโนโลยี PRElactia® จาก Netstal เพื่อปกป้องเครื่องดื่มที่มีความ 
ไวต่อแสง เช่น นมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท�าจากนม

บริษัทของเราในประเทศเม็กซิโกได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวผ่านทางบริษัท Technipet ตัวแทนน�าเข้าเทคโนโลยีจาก  
Netstal ในประเทศเม็กซิโก โดยมีบทบาทในการผลิตและทดลอง
ใช้ บริษัท Lechera Guadalajara เลือกใช้เม็ดพลาสติก Polyclear® 
Preserve PET 2201 เนื่องจากประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของผลิตภัณฑ์ใน
กระบวนการเป่าขึ้นรูป

ไอวีแอลได้เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมท้ัง 2 โครงการข้างต้น 
เนือ่งจากเป็นโครงการทีช่่วยผลกัดันให้ไอวีแอลเป็นผู้น�าในด้านนวัตกรรม
และความยั่งยืน เราจะยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าด้วยทางเลือกที่ยั่งยืนในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET 
ชั้นน�าของโลก

IVL Mexico’s Innovative Projects: FuTuRePET® and Sello Rojo® 
โครงการนวัตกรรมของไอวีแอลในประเทศเม็กซิโก: FuTuRePET®

 และ Sello Rojo®

Innovation PR

Teach Yourself to 
Speak in Public

By Richard Jones, Head of IR and Corporate Communications
โดยคุณริชาร์ด โจนส์ หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

การพัฒนาทักษะในการพูด

ในที่สาธารณะด้วยตนเอง

A lot of people in business are 
asked to give presentations 
or speak on a topic at some 
time and it seems the higher 

you are in the corporate structure the 
more you will be asked to speak. For 
many people, this is sheer torture and 
it is clearly obvious when you see them 
that they would rather jump into a tank 
of killer sharks than be on stage. Yet, if 
you have ever watched any of the TED 
Talks (http://www.ted.com/) you will 
be amazed that librarians, scientists 
and ordinary people from many walks 
of life are able to stand for 18 minutes 
and talk on something that potentially 
could put people to sleep but usually 
ends with an ovation.

People have commented that I 
appear to have no problem standing up 
in front of hundreds and don't appear 
worried at all. This is not true – I am 
extremely nervous before speaking but 
have a few tricks that calm me down 
and that many people who are forced 
to talk against their better judgement 
could use to great effect. 

The first trick is to talk on a subject 
you know very well. Sounds obvious, 
but sometimes an executive who isn’t 
involved in, say, making policy may be 
asked to speak on creating policies. How 
difficult can that be? Look at the company  
policies online, note some of the key 
phrases and it looks easy. However, 
the audience is there because they are 
interested in policies and have probably 
written a few. Some may already be  
experts but waiting for some new insight. 
When the audience knows more than 
the speaker, this is a recipe for disaster. 
Better to politely decline the invitation.

As a shy person in my youth, I have 
learned some facts about audiences that 
assist me to get up there and talk. I have 

spoken with and without a presentation 
and I find not having a presentation 
is actually easier. I use a page of key 
notes in large font as a reminder but 
turn one point into a paragraph or two 
when speaking. I use a lot of real world  
examples and true-life cases that help  
explain what I am talking about. Therefore, 
lots of homework is required. If I have a 
presentation then I prefer to make the 
presentation myself so the act of creating  
it helps me think about what I want to 
say. Getting someone else to make the 
notes or the presentation means they 
learn it but I don't.

A common mistake is to make the 
presentation with small fonts that cannot  
be read from any distance. Always make 
a different presentation for projection 
from what you would read in your 
hand. The common rule is not more 
than 7 lines of bullet points at large 
font sizes. The best charts don't need 
lots of numbers but show trends and 
direction that are easy to understand at 
a distance. Squeezing loads of numbers 
in frustrates the audience and makes 
what you say forgettable because they 
can’t follow what you can see on your 
screen or notes.

Next, practice: people say they 
don't have time to practice and even feel 
shy to practice in front of colleagues but  
every year I persuade colleagues to present  
on stage for retail investors and we 
practice three times, sometimes spread 
over a week or two, providing feedback 
each time. Miraculously, everyone who 
practiced has made a terrific job of it. 
They were much more confident after 
the feedback and adjustments. 

If you are a very senior person, 
this may be more sensitive. Perhaps 
you feel uncomfortable if a more junior 
person is commenting on your posture 

or ability to project your voice? However, 
there are people you trust and who are  
sympathetic - your wife, husband or your 
best friend for instance, or a particular 
executive you trust. Do it in private, but 
practice.

Next, when the day comes the 
really important thing to remember is 
that the audience wants to hear you – I 
mean, they really want to hear you say 
something interesting. They are on your 
side before you start. 

Try to meet people who will be in 
the audience before speaking, shake a 
few hands, chat, exchange name cards 
and try to get a feeling about why 
they are there. The trick I use mostly 
is to identify someone who is really  
interested in the subject and shows it 
with a slight nod of the head as you 
speak. Sometimes you can do this in 
advance but generally I start talking 
and look around for the person who 
nods slightly while listening. This is the 
person who is focusing on me and I 
focus on him or her. If I can find two on 
different sides of the room I can move 
my focus between them. They are  
listening to me, they agree with me; I am 
explaining everything to them. It’s like a  
conversation. I don't notice anyone else 
in the room.

Here is another trick that will put 
you and the audience at ease. Insert 
some humor into your talk. This doesn’t 
mean tell a lame joke that is completely 
out of context. For instance, when I  
lecture on Investor Relations, or IR, I 
have started by informing the audience 
that the first thing I will discuss about IR 
is that the term is wrong grammatically.  
Everyone knows it should be I am, not IR. 
This always gets a giggle from someone 
and relaxes me and the audience. Even 
when I speak Thai on stage I apologize 

By Mr. Richard Jones
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ในชีวิตการท�างาน หลายคนอาจได้รับเชิญให้
ขึ้นพูดหรือบรรยาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ใน
ต�าแหน่งท่ีสูง คุณยิ่งมีโอกาสได้รับเชิญให้พูดมากยิ่ง
ขึ้น ส�าหรับหลายคน นี่เป็นเหตุการณ์ที่คุณไม่อยากให้
เกิดและยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อคุณเห็นผู้ฟัง คุณรู้สึกเหมือน
อยากกระโดดลงไปในบ่อปลาฉลามมากกว่าท่ีต้อง
ขึ้นพูดบนเวที แต่หากคุณเคยดูรายการ Ted Talks 
(http://www.ted.com) คุณจะรู้สึกประหลาดใจ
ท่ีเห็นบรรณารักษ์ นักวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่บุคคล
ทัว่ไปสามารถยนืพดูได้นาน 18 นาทแีละมวิีธกีารท�าให้
เรือ่งทีอ่าจท�าให้คนฟังหลบักลบักลายเป็นเรือ่งทีจ่บลง
ด้วยการปรบมืออย่างล้นหลาม

หลายคนมักบอกกับผมว่า ผมดูเหมือนไม่มี
ปัญหากับการข้ึนพูดต่อหน้าคนนับร้อยและดูไม่มี
ความกังวลใดๆ ท้ังสิ้น ซึ่งเป็นเรื่องท่ีไม่จริงเลย ผม
รู้สึกกังวลอย่างมากก่อนขึ้นพูด แต่ผมมีเทคนิคในการ
ควบคุมความกังวลเหล่านั้น และเช่ือว่าหลายคนที่อยู่
ในสถานการณ์บังคับที่ต้องขึ้นพูด สามารถน�าไปใช้ได้
ด้วยเช่นกัน

เทคนิคแรก คือ การพูดในหัวข้อท่ีคุณรู ้เป็น
อย่างดี บางครั้งผู้บริหารที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเขียน
นโยบายอาจถูกเชญิให้พดูเกีย่วกบันโยบาย ลองคิดดวู่า
จะยากแค่ไหน คณุควรเข้าไปศกึษานโยบายบรษิทัทาง
เว็บไซต์ จดบันทึกประโยคหรือใจความหลักท่ีส�าคัญ 
อย่างไรก็ตามคนที่มาเข้าฟังอาจเป็นคนที่มีความสนใจ
ในนโยบายและบางครั้งอาจเป็นผู้ที่เคยเขียนนโยบาย
มาก่อน บางคนอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ต้องการมารับ
ฟังแนวคิดใหม่ๆ หากคนฟังมีความรู้มากกว่าผู้พูด นั่น
ถือว่าเป็นสิ่งท่ีอาจน�าความหายนะมาให้คุณ ทางท่ีดี
คุณควรปฏิเสธค�าเชิญนั้นอย่างสุภาพ

ในฐานะท่ีผมเคยเป็นคนท่ีขี้อายสมัยเด็ก ผม
ได้เรียนรู้ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับผู้ฟังที่ช่วยให้ผม
สามารถขึ้นพูดบนเวทีได้อย่างไม่เคอะเขิน ผมเคยมี
ประสบการณ์ในการพูดท้ังในแบบท่ีใช้สไลด์และไม่
ใช้สไลด์ในการน�าเสนอ ผมพบว่าการไม่ใช้สไลด์เป็น
เรื่องท่ีง่ายกว่า ผมจะใช้การเขียนประเด็นส�าคัญเป็น
ตวัหนงัสอืขนาดใหญ่เพือ่ช่วยให้จ�าได้ และใช้การขยาย
ความประเด็นเหล่านั้นเป็นเนื้อหาขนาด 1-2 ย่อหน้า
เวลาขึน้พูด ผมมักยกตวัอย่างในชวิีตจรงิในการอธบิาย
เรื่องท่ีผมก�าลังพูด ดังนั้นการท�าการบ้านอย่างหนัก
ก่อนขึ้นพูดจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็น หากผมต้องใช้สไลด์ใน
การน�าเสนอ ผมมักจะเตรียมสไลด์เหล่าน้ันด้วยตัว
เอง ซึ่งจะช่วยให้ผมได้คิดในสิ่งที่จะพูด การให้คนอ่ืน
ช่วยเตรียมเปรียบเสมือนการท่ีคนๆ นั้นได้เรียนรู้ใน
เนื้อหาที่จะพูดไม่ใช่ผม

ความผดิพลาดทีพ่บได้บ่อย คอื การใช้ตวัหนงัสอื
ขนาดเลก็ในการท�าสไลด์น�าเสนอ ซึง่ไม่สามารถอ่านได้
ไม่ว่าจากระยะไหนก็ตาม คุณควรต้องเตรียมสไลด์ใน
ขนาดที่แตกต่างจากสิ่งที่คุณเตรียมไว้อ่านในมือ ตาม
หลักการท่ัวไปนั้นสไลด์แต่ละหน้าควรประกอบด้วย
ข้อย่อยๆ ไม่เกิน 7 บรรทัด โดยใช้ตัวหนังสือขนาด
ใหญ่ แผนภูมิหรือแผนภาพท่ีคุณใช้นั้นไม่จ�าเป็นต้อง
แสดงตวัเลขมากมายแต่ควรแสดงแนวโน้มและทศิทาง
ที่ง่ายต่อการเข้าใจในระยะไกล การพยายามใส่ตัวเลข
เยอะๆ เข้าไปในสไลด์อาจท�าให้คนฟังสับสนและไม่
สามารถจับใจความในสิ่งท่ีคุณก�าลังพูด เนื่องจากไม่
สามารถเข้าใจหรอืตามทนัเนือ้หาทีแ่สดงบนหน้าจอได้

หลักการถัดมา คนมักพูดว่า ไม่มีเวลาในการ
ซ้อมหรืออาจรู้สึกอายท่ีต้องซ้อมต่อหน้าเพื่อน ทุก
ปีผมชักชวนให้เพื่อนร่วมงานของผมขึ้นพูดกับกลุ่ม 

นกัลงทนุรายย่อย และเรามกีารซ้อมกัน 3 ครัง้ก่อน
ขึ้นพูดจริง บางครั้งอาจซ้อมล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่ง
หรือสองสัปดาห์ โดยในแต่ละครั้งมีการให้ข้อเสนอ
แนะหรอืข้อมูลป้อนกลบั ซึง่ผลจากการซ้อมนีเ้ป็นที่
น่าประหลาดใจมาก ทุกคนที่ซ้อมจะสามารถพูดได้
เป็นอย่างด ีมคีวามมัน่ใจมากยิง่ขึน้หลงัจากค�าตชิม
และการน�าข้อเสนอะแนะจากการซ้อมไปปรบัแก้ไข

หลักการนีอ้าจเป็นเรือ่งทีอ่่อนไหวหากคณุอยู่
ในต�าแหน่งท่ีอาวุโสกว่า คุณอาจรู้สึกไม่สะดวกใจ
หากจะมีคนท่ีเด็กกว่ามาวิจารณ์ถึงท่าทางและน�้า
เสียงในการพูดของคุณ อย่างไรก็ตามทุกคนมีคนท่ี
คุณไว้วางใจและเห็นอกเห็นใจ ไม่ว่าจะเป็นภรรยา 
สามีหรือแม้แต่เพื่อนท่ีคุณสนิทหรือผู ้ใหญ่ท่ีคุณ
นับถือ คุณสามารถซ้อมเป็นการส่วนตัวกับกลุ่มคน
เหล่านี้ แต่หลักการส�าคัญ คือ คุณต้องซ้อม

ต่อมา เมือ่มาถงึวนัทีค่ณุต้องขึน้พดู สิง่ส�าคญั
ที่คุณต้องจ�าไว้ คือ คนฟังต้องการฟังในสิ่งที่คุณพูด 
พวกเขาจึงเป็นเหมือนคนท่ีอยู่ข้างคุณก่อนท่ีคุณ
จะเริ่มต้นพูด

พยายามพูดคุย ท�าความรู้จัก จับมือ ทักทาย 
แลกเปลี่ยนนามบัตรกับผู้ฟังก่อนท่ีคุณจะขึ้นพูด 
พยายามท�าความเข้าใจว่าท�าไมผูฟั้งเหล่านีถ้งึมาฟัง
คุณพูด เทคนิคที่ผมใช้บ่อยๆ คือ การหาคนที่สนใจ
ในสิง่ท่ีคณุจะพดู คนทีผ่งกศรีษะเวลาทีคุ่ณพดู บาง
ครั้งคุณอาจใช้เทคนิคนี้ก่อนการพูด แต่โดยท่ัวไป
ผมมักมองหาคนเหล่านี้เวลาที่ผมเร่ิมพูด คนที่ผงก
ศีรษะขณะที่ฟังผมพูด คนเหล่านี้ คือ คนที่ให้ความ
สนใจผมและผมก็จะให้ความสนใจพวกเขาด้วยเช่น
กัน หากผมสามารถระบุคนเหล่านี้ที่นั่งอยู่คนละฝั่ง
ของห้อง ผมจะใช้วิธีการมองไปมาระหว่างคนสอง
กลุ่มนี้ เขาฟังผม เขาเห็นด้วยกับผม ผมอธิบายทุก
อย่างให้เขาฟังเหมอืนกบัการพดูคยุกนัตามปกต ิผม
ไม่สังเกตคนอื่นในห้อง

อกีหนึง่เทคนคิ คอื ผมจะพยายามให้ผูฟั้งรูส้กึ
สบายด้วยการแทรกเรื่องข�าขันในขณะที่พูด แต่ไม่
ได้หมายถงึการเล่าเรือ่งตลกจนหลดุออกจากเนือ้หา
ท่ีจะพูด ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผมบรรยายเกี่ยวกับ 
นกัลงทนุสมัพันธ์หรอื IR ผมจะเริม่ต้นด้วยการบอก
ผูฟั้งว่า สิง่แรกทีผ่มจะพดูเกีย่วกบันกัลงทนุสมัพนัธ์ 
คือ การใช้ไวยกรณ์ที่ผิด ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่ควรจะเป็น 
คือ I am ไม่ใช่ IR ซึ่งจะมีคนท่ีหัวเราะและรู้สึก
ผ่อนคลายทั้งผมและผู้ฟัง แม้กระทั่งเวลาท่ีผมต้อง
พูดบรรยายเป็นภาษาไทย ผมมักขึ้นต้นด้วยการ
ขอโทษผู้ฟังท่ีผมมีส�าเนียงไทยท่ีเหน่อ เน่ืองจาก
ภรรยาผมเป็นคนสุพรรณบุรี คนไทยมักคิดว่าเป็น
เรื่องตลกท่ีมาจากชาวตะวันตก ดังนั้นผมจึงรู้สึก
ผ่อนคลายด้วยเช่นกัน

การดูรายการ TED Talks จะช่วยให้เข้าใจ
เทคนิคมากขึ้น ผู้พูดที่ดี คือ ผู้ที่สามารถพูดในเรื่อง
ที่จริงจังให้เป็นเรื่องที่สบายๆ เข้าใจได้ หนึ่งในคน
ท่ีผมเรียนรู้เทคนิคตั้งแต่ปี 2549 คือ ท่าน Ken 
Robinson ท่ีพูดเกี่ยวกับการศึกษาและโรงเรียน 
ซึง่เป็นเรือ่งทีด่เูหมอืนจะน่าเบือ่ แต่ผมอยากให้คณุ
ลองดูวีดิโอนี้ก่อน http://www.ted.com

จากนั้นอ่านสคริปแล้วจะเห็นว่า เขาสามารถ
ก�าหนดการพูดใน 18 นาที โดยมีอารมณ์ขันซ่อน
อยู่เพื่อพูดถึงประเด็นเก่ียวกับการท�าลายความคิด
สร้างสรรค์ในโรงเรยีนและการศกึษา http://www.
ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_
kill_creativity/transcript 

first that my tones (Thai is a tonal  
language) tend to be flat because 
my wife is from Suphanburi (a part of 
Thailand where people speak with flat 
tones). For some reason, Thais think this 
is hilarious coming from a Westerner. 
Then I can relax.

Watching TED Talks brings this 
clearly into focus. The best speakers 
are the ones able to bring a light touch 
to a serious subject. Someone I learned 
from in 2006 was Sir Ken Robinson talking 
about education and schools. Should be 
boring but take a look at the video first: 
http://www.ted.com/talks/ken_robinson 
_says_schools_kill_creativity 

Then read the transcript and see 
how he crafted a talk of 18 minutes 
where the humor is used to make points 
about schools and education killing 
creativity:  

http://www.ted.com/talks/ken_ 
robinson_says_schools_kill_creativity/
transcript 

Sir Ken isn’t a comedian, he is an  
educator discussing a serious subject but 
the audience is brought into the discussion  
because he makes it sound fluent (he 
must have practiced a lot), easy to  
understand and humorous. You can 
see him visibly relaxing after the first 
laugh. You are not by nature a comedian  
out for laughs, but we are talking  
professionalism, and humor is a  
professional tool. It is important to 
choose what you say and when you 

will say it. Plan it all and practice. Your 
husband or wife may stop laughing  
after the first practice but try it on 
friends too. Also, don't overdo it. 
Some people don't use humor much 
at all because they can talk about  
technical issues to a technical audience 
that is amazed rather than amused. 
Think Steve Jobs.

Some of you may have a more basic 
issue, such as a lack of confidence that 
you can use high language appropriate 
to a well-educated audience. The truth 
is, most audiences aren’t that bothered 
by vocabulary and more focused on 
the content. No one likes someone 
who sounds stilted and fake, using  
language that is obviously not their own.  
Sincerity, not vocabulary, is the key to a 
good presentation.

What to avoid? The temptation 
is to focus on our notes or the laptop 
screen and not look up. This gives a 
poor impression of an ostrich and looks 
like you don't know the presentation (of 
course you do!). Learn your presentation 
and look at the projection screen behind 
you sometimes if you have a wireless 
mic. Don't do this if you are using a fixed 
microphone at a podium because your 
voice will suddenly go quiet.

Losing your place in the slide is 
always a problem. Should we bend 
over and stare at our notes while the  
  audience awaits our pleasure? The trick 
I use is to walk over to the projection 

screen with the wireless microphone, or 
clip-on mic, and look like I am studying 
what I have just said then physically 
point to the next line on the screen. 
This looks highly professional from the 
audience viewpoint and is a great way 
to move around to stop your legs from 
wobbling with nervousness. 

Looking nervous is always a  
difficult issue but people say I don't look 
nervous even when I am. Slide the right 
hand into your pocket, gesture with the 
left and keep looking for a focal point 
on two sides of the audience. Ladies 
without pockets can hold the pointer or 
slide changer and make small, circular  
gestures – without pressing a laser 
pointer at someone’s face though.

Don ' t  ta lk  w i thout  paus ing  
sometimes. For instance, you have just 
made an important point. Pause to let 
the information sink in. When pausing, 
close your mouth, or smile, and then 
carry on. Sometimes we get excited 
when talking about our company. My 
voice rises in pitch when I get excited 
(sounds like Mickey Mouse). Try to be 
self-aware, then pause, take a sip of 
water, and start again.

Finally, I have never met anyone 
who couldn’t do a good presentation 
with practice and some advice, but too 
many people think they don't need it 
or don't have time. Make time, because 
the difference (to the audience) will be 
noticeable. 

ท่าน Ken ไม่ใช่ตลก เขาเป็นนักการศึกษา
ที่พูดในหัวข้อที่จริงจัง แต่สามารถดึงผู้ฟังเข้ามาใน
การบรรยาย เนื่องจากความคล่องแคล่วในการพูด 
(เขาคงต้องซ้อมหนักมาก) ง่ายต่อการเข้าใจและมี
การแทรกอารมณ์ขัน คุณจะเห็นได้ว่า เขามีสีหน้า
ผ่อนคลายทันที่หลังจากที่ผู้ฟังหัวเราะ แม้ว่าเขาจะ
ไม่ได้เป็นตลก แต่เขาสามารถพูดได้อย่างเป็นมือ
อาชีพ โดยมีอารมณ์ขันเป็นเครื่องมือ ดังนั้นการ
เลอืกสิง่ทีจ่ะพูดและจงัหวะทีจ่ะพูดจงึเป็นส่ิงส�าคัญ 
คุณควรวางแผนและฝึกซ้อม สามีหรือภรรยาของ
คุณอาจหยุดหัวเราะหลังจากการซ้อมในรอบแรก 
แต่ลองฝึกซ้อมกับเพื่อคุณด้วย แต่ควรระวังว่าอย่า
ใช้มุขตลกมากไป บางท่านอาจไม่ใช่มุขตลกเลย 
เนือ่งจากต้องพูดในประเด็นด้านเทคนคิให้แก่ผูฟั้งที่
มคีวามรูด้้านเทคนคิ ซึง่ควรเป็นเรือ่งทีน่่าประหลาด
ใจมากกว่าเรื่องตลก ลองคิดถึงสตีฟ จอบส์

บางคนอาจเผชิญกับปัญหาพื้นฐานทั่วไป 
เช่น การขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาขั้นสูงที ่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังที่มีการศึกษาดี ความจริง 
คือ คนฟังมักไม่สนใจกับการใช้ศัพท์แต่จะให้ความ
ส�าคัญกับเนื้อหา ไม่มีใครชอบคนที่ใช้ภาษาที่ดู
ปลอม ใช้ภาษาที่ผู้พูดไม่ถนัด ความจริงใจจึงเป็น
หัวใจส�าคัญของการน�าเสนอ ไม่ใช่ค�าศัพท์ที่ใช้

อะไรเป็นส่ิงที่ควรหลีกเลี่ยง การพยายาม
มองที่กระดาษที่จดไว้หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์
เพียงอย่างเดียว เป็นการสร้างความประทับใจที่แย่
เหมอืนนกกระจอกเทศ เป็นการบ่งบอกว่าคณุไม่ได้
รูเ้กีย่วกบัสิง่ทีก่�าลงัน�าเสนอเลย (ซึง่แน่นอนว่าคุณรู้)  
คุณควรศึกษาสไลด์การน�าเสนอและมองที่หน้า
จอด้านหลังในบางครั้งหากคุณใช้ไมค์ไร้สาย หาก
คุณยืนพูดที่โพเดี่ยม คุณไม่ควรหันมามองหน้าจอ 
เนื่องจากจะท�าให้เสียงของคุณหายไป

การหลุดจากสไลด์ที่พูดเป็นอีกปัญหาที่พบ
บ่อย ค�าถามคือ เราควรที่จะก้มลงจดจ่อกับบันทึก
ของเราในขณะที่ผู ้ฟังก�าลังต้ังใจฟังไหม เทคนิค
ท่ีผมใช้ คือ การใช้ไมค์ไร้สายหรือไมค์ที่เป็นแบบ
คลิปแล้วเดินไปที่หน้าจอ ท�าเหมือนผมก�าลังเรียน
รูส้ิง่ทีพ่ดูไปและใช้มอืชีไ้ปทีบ่รรทดัถดัมาบนหน้าจอ  
การท�าแบบนี้จะท�าให้คุณดูเป็นมืออาชีพในสายตา
ผู้ฟังและเป็นการดีที่คุณจะได้เดินไปมา เพื่อลด
ความกังวล

ความกงัวลดเูหมอืนเป็นเรือ่งทีย่าก แต่คนมัก
บอกว่า ผมดูเหมือนไม่มีความกังวลทั้งๆ ที่ผมก�าลัง
รูส้กึกงัวล การเอามอืข้างขวาล้วงกระเป๋า การแสดง
ท่าทางต่างๆ ด้วยมือซ้าย และการมองหาจุดโฟกัส
ทั้ง 2 ฝั่งของผู้ฟัง ผู้หญิงที่ไม่มีกระเป๋าอาจถือท่ีชี้
สไลด์หรือตัวเปลี่ยนสไลด์ และชี้เป็นวงกลมไปมา 
โดยไม่ได้ชี้ไปที่หน้าผู้ฟัง

อย่าพูดโดยไม่หยุด ยกตัวอย่างเช่น หากคุณ
เพิ่งพูดในประเด็นที่ส�าคัญ ควรจะมีการหยุดชั่วครู่
เพื่อให้ผู้ฟังคิดตาม เมื่อคุณหยุด คุณควรปิดปาก
หรือยิ้ม แล้วจึงค่อยเริ่มพูด บางครั้งผมรู้สึกตื่นเต้น
เวลาพูดถึงบริษัท เสียงของผมจะขึ้นสูงเมื่อผมตื่น
เต้น (เหมอืนมกิกีเ้มาส์) พยายามควบคุมตนเองและ
หยุดจิบน�้า และเริ่มพูดอีกครั้ง

ผมไม่เคยพบใครที่ไม่สามารถพูดได้ดีหากมี
การฝึกซ้อมและรบัฟังค�าแนะน�า หลายคนมกัคดิว่า
เป็นเรื่องที่ไม่จ�าเป็นหรือไม่มีเวลา พยายามหาเวลา 
เนื่องจากผู้ฟังจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน
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RECO

การประกวดออกแบบโครงการ RECO Young Designer  
Competition 2014 ประสบความส�าเร็จอีกครั้งหลังจากท่ีมีการจัด
โครงการติดต่อกันมากว่า 4 ปี โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนิน
งานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั อินโดรามา เวนเจอร์ส ทีเ่ปิด
โอกาสให้นกัศกึษาและนักออกแบบรุน่ใหม่ได้ประลองความคดิสร้างสรรค์
ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลประเภท PET และโพลีเอสเตอร์มากกว่าร้อยละ 
60 ในการออกแบบ ซึ่งเป็นวัสดุท่ีเป็นธุรกิจหลักของทางบริษัทฯ และ
เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโครงการ ผู้เข้าประกวดทุกคนได้ออกแบบ 
ผลงานภายใต้แนวคิด Back to the Future ที่น�าแรงบันดาลใจจากอดีต
มาประยุกต์ในผลงานการออกแบบที่มีความร่วมสมัยและตอบสนองกับ
การใช้งานในปัจจุบัน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสาขาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบแฟช่ันมาเป็นผู้คัดเลือกผลงานและให้
ค�าแนะน�าแก่ผู้เข้าประกวดตลอดโครงการ

ก้าวแรกของโครงการ RECO Young Designer Competition  
2014 คือ การจัดงานแถลงข่าวในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ห้าง
สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีตัวแทนผู้บริหารของทางบริษัทฯ คือ  
คณุอาราธนา โลเฮยี ชาร์มา และคณุรชิาร์ด โจนส์ รวมท้ังคณะกรรมการของ 
ทางโครงการท้ังสาขาออกแบบผลติภัณฑ์และออกแบบแฟชัน่ มาร่วมพูด
คุยถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ แนวคิดการออกแบบของโครงการ และ
เทรนด์การออกแบบ หลังจากนั้นจึงได้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
โครงการในมหาวทิยาลยัต่างๆ เพือ่เชญิชวนให้นกัศกึษาร่วมส่งผลงานเข้า
ประกวด โดยมีระยะเวลาในการส่งผลงานจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2557

ต่อมาทางบรษิทัฯ จงึได้จดัการคดัเลือกผลงานทีส่�านกังานใหญ่ของ 
บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการจากทั้ง 2 สาขาได้ร่วมคัดเลือกผลงานใน
สาขาของตนจากแนวคดิการออกแบบผลงาน ภาพสเกต็ช์ พร้อมค�าอธบิาย
เกี่ยวกับแรงบันดาลใจ และเทคนิคที่ใช้ในการท�าผลงาน มีนักศึกษาและ
นกัออกแบบรุน่ใหม่ทัว่ประเทศร่วมส่งแนวคดิการออกแบบผลงานเข้ามา
มากกว่า 100 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเพื่อคัดเลือกให้เหลือ
ผลงานสาขาละ 10 ผลงานที่ได้ผ่านเข้ารอบถัดไป

เจ้าของผลงานท่ีได้รบัการคัดเลอืกจากท้ัง 2 สาขาได้เข้าร่วมกจิกรรม
เวิร์คชอปท่ีจัดขึ้นในวันท่ี 24 มกราคม 2558 ท่ีศูนย์สร้างสรรค์งาน

รายงานสรุปโครงการ 
RECO Young Designer 
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RECO Young Designer Competition 2014 was again a great 
success in its fourth year. This competition is a part of the 
corporate social responsibility of Indorama Ventures, which 
offers the opportunity for students and young designers to 
show their creativity by using more than 60% of recycled PET 
and polyester as the major materials used in their designs. 
These materials comprise the core businesses of the Company 
as well as provide the unique quality of the competition. 
Competitors designed their work under the concept Back to 
the Future, which combined inspirations from the past with 
contemporary designs suitable for the modern life. 

The first step of RECO Young Designer Competition 
2014 was a press conference held on October 28, 2014 at  
CentralWorld, Bangkok, Thailand. Representatives of the 
Company: Mrs. Aradhana Lohia Sharma and Mr. Richard Jones, 
along with the judges of product and fashion design, discussed 
the objectives, design concept and trends. Roadshows were 
arranged in many universities to encourage students to  
participate in the competition. The last day to submit work 
was December 19, 2014.

The Company arranged a selection process at Head  
Office and invited judges from both design categories to select  
work based on design concept, sketches, inspirations and 
techniques. More than 100 items were submitted by students 
and young designers from all over the country. The judges 
selected 10 designs from each category for the next round. 

Competitors whose work was selected in both design 
categories participated in the workshop held on January 24, 
2015 at Thailand Creative and Design Center (TCDC), Bangkok, 
Thailand. The workshop started by introducing the competition 
and providing knowledge session arranged by experts on PET 
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and polyester from Indorama Ventures. Special techniques for 
each category were taught later. Competitors in the product 
design category learned how to sort, cut and drill the materials 
while also working in groups to create new designs and present 
their ideas. Competitors in the fashion design category learned 
how to design fabrics and experimented with various types. 
This was the first time that the workshop had been arranged 
specifically for selected competitors, which encouraged them 
to use the techniques they had learned in their designs. The 
outcome was satisfying as there were many stunning designs.

Each team had to present their designs twice in February  
2015. The Company provided a budget of 12,000 THB for 
each team to purchase materials. In the first presentation, 
competitors showed material examples of their work to the 
judges. They took advice from the judges on materials, design 
and function to develop their work and show the progress 
in the next presentation. For the fashion design, judges  
selected fashion models who suited the design of each team.  
Competitors adjusted their designs in accordance with models’ 
measurement and attended the fitting session.

The final round and the award ceremony of the competition  
were held on March 28, 2015 at CentralWorld, Bangkok, 
Thailand. The representatives of the Company, Mrs. Suchitra 
Lohia, Mrs. Aradhana Sharma Lohia and Mr. Richard Jones, 
presented the prizes to the winners. Product designs from 10 
teams were displayed at the event along with a fashion show. 
The winner of the product design category was Mr. Jakkapong 
Jumnil, the creator of “Creative Yourself”, from Rajamangala  
University of Technology Krungthep. The winner of the  
fashion design category was Ms. Thanyarat Baromwongpaisarn, 
the creator of “The Beauty of Imperfection” from Rajabhat 
Suan Sunandha. Awards, shields and cash prizes of 100,000 
THB, 30,000 THB and 20,000 THB were given to the winners, 
first runner-up and the second runner-up respectively. More 
information on the competition and the work of the final 
round competitors can be seen at www.facebook.com/ 
recoyoungdesigner.

ออกแบบ (TCDC) การเวร์ิคชอปเริม่ต้นด้วยการให้ข้อมลูเก่ียวกับโครงการ 
และมีผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุประเภท PET และโพลีเอสเตอร์ จากบริษัทฯ
มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าประกวด ต่อมาจึงเป็นการสอนเทคนิคเฉพาะที่ใช้ใน
การออกแบบผลงานของแต่ละสาขา ส�าหรับสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มี
การสอนเทคนิคการคัดแยก ตัดเจาะวัสดุ และให้ผู้เข้าประกวดได้ทดลอง
สร้างสรรค์ผลงานเป็นกลุ่มพร้อมพรีเซนท์ผลงาน ส่วนสาขาออกแบบ
แฟชั่นมีการสอนเทคนิคการออกแบบผ้า และมีตัวอย่างผ้าชนิดต่างๆ มา
ให้ผู้เข้าประกวดได้ทดลองใช้ ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้จัดกิจกรรมเวิร์คชอปให้ 
ผูเ้ขา้ประกวดทีผ่่านเข้ารอบโดยเฉพาะ ผู้เข้าประกวดจึงได้น�าเทคนคิที่ได้
จากการเวิร์คชอปมาใช้ในการออกแบบผลงาน ท�าให้มีผลงานที่โดดเด่น
เกินความคาดหมายเป็นจ�านวนมาก

ผูเ้ข้าประกวดแต่ละทีมต้องน�าเสนอผลงานกบัคณะกรรมการทัง้สิน้ 
2 ครัง้ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2558 ซึง่ทางบรษิทัฯ สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการ
ท�าผลงานทีมละ 12,000 บาท ในการน�าเสนอผลงานครั้งแรกนั้น ผู้เข้า
ประกวดได้น�าตัวอย่างวัสดุและส่วนประกอบของผลงานมาน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการ พร้อมฟังค�าแนะน�าจากคณะกรรมการทั้งด้านวัสดุ การ
ออกแบบ และรูปแบบการใช้งาน และน�าค�าแนะน�าที่ได้รับมาปรับปรุง 
ผลงานของตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าของผลงานในการพรีเซนท์ครั้งต่อไป ส�าหรับสาขาการ
ออกแบบแฟช่ัน คณะกรรมการจะคัดเลือกนางแบบที่เหมาะสมกับชุด
แต่ละชดุของผูเ้ข้าประกวด เพือ่ให้ผูเ้ข้าประกวดได้ปรบัแก้ชุดตามสดัส่วน
ของนางแบบ และน�ามาให้นางแบบทดลองสวมใส่

การประกวดรอบตัดสินและการประกาศผลรางวัลของโครงการ ได้
จัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2558 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี
ตวัแทนผู้บริหารของบรษัิทฯ ได้แก่ คณุสจุติรา โลเฮยี คณุอาราธนา โลเฮยี  
ชาร์มา และคณุรชิาร์ด โจนส์ ให้เกยีรตมิาเป็นผูม้อบรางวลัให้แก่ผูช้นะของ
โครงการ ในงานมีการจัดแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของผู้เข้า
ประกวดทัง้ 10 ทมีและมแีฟชัน่โชว์ของผู้เข้าประกวดสาขาออกแบบแฟชัน่ 
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ นายจักรพงษ์ 
จ�านิล ผู้ออกแบบผลงาน “Creative Yourself” จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และสาขาการออกแบบแฟช่ัน ได้แก่ 
นางสาวธัญรัชต์ บรมวงศ์ไพศาล ผู้ออกแบบผลงาน “The Beauty of  
Imperfection” จากมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา มโีล่เกยีรตคิณุและ
เงนิรางวลัมอบให้ผูช้นะล�าดบัที ่1-3 จ�านวน 100,000 บาท 30,000 บาท 
และ 20,000 บาทตามล�าดับ ผู้อ่านสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสาร
ของโครงการและรับชมผลงานของผู้เข้าประกวดได้ที่ www.facebook.
com/recoyoungdesigner
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In our previous article, we introduced you to the meaning of Talent Management 
or high potential employees. To conclude this series of how to search for people 
with high potential to improve their skills for further high responsibility we will 
discuss competency first.

Competency Gap Analysis
After we have selected the talent, we move on to the development step that 

is at the core of succession planning for every organization. The first is an employee 
analysis and competency gap assessment to plan for development in the direction 
that the company sees as being the most appropriate.

1. Core Competency - top management needs to be oriented towards 
the strategic use of human resources to successful achieve of company’s goals.  
 Competency Mapping is a process of identifying key competencies required by a company and the jobs and functions that must be 
set up within it. 

2. Competency Gap Analysis – there can be a comparison between the areas of competency that the company expects from 
employees. This can be divided into three levels: Mastery, Applicable Skill, and Unsatisfactory. 

Group A: consists of employees who exceed the company’s expectation.
Group B: consists of employees who moderately meet the company’s expectation. 
Group C: consists of employees who fall below the company’s expectation.

Development toward Professionalism
Arrange employees first from group A to group C in order to benchmark and then improve their competency in line with company’s 

expectation. If competency models are defined properly and are built within the context of an organization’s vision and values, they 
can be leveraged into meeting your human capital goals and objectives – and thus your business objectives.

Group A: Training and development must be continuous to maintain quality and achieve best practice. 
Group B: Training and development should aim to upgrade the quality of the individual continuously to meet the company’s 

expectations. 
Group C: Training and development needs to be urgently and continuously implemented to improve the quality of the individual.
In today’s competitive business environment, companies need to accurately grasp the competency of their human resources in 

order to be successful. Pinpointing a skill gap can be complex. Organizations need to establish first which skills are necessary at each 
level of position—and then rank each skill as being needed on an expert level, proficient level, or “knowledge of” level. 

Tools for Talent Development
เครื่องมือส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรคนเก่ง

จากฉบบัทีแ่ล้วทีเ่ราได้พดูถงึความหมายของค�าว่า Talent Management หรอื การพฒันาพนักงานทีม่ศีกัยภาพสงู เพือ่เป็นการสรปุบทความต่อเนือ่งใน
เรือ่งวธิกีารค้นหาผูท้ีม่ศีกัยภาพสงู เพ่ือพัฒนาทกัษะและเตรยีมความพร้อมส�าหรบัความรบัผดิชอบทีส่งูขึน้ ประเดน็ทีเ่ราจะพดูถงึต่อไป คอื เรือ่งขดีความสามารถ

วิเคราะห์ช่องว่างขีดความสามารถ 

หลังจากที่เราได้คัดเลือกคนเก่งเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การพัฒนา ซึ่งถือเป็นหัวใจในการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่ง โดยต้องท�าการวิเคราะห์
พนักงานและช่องว่างขีดความสามารถในทิศทางที่บริษัทมองว่าเหมาะสมที่สุด

1. ก�าหนดขีดความสามารถหลัก – ผู้บริหารระดับสูงต้องก�าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ที่จะใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทาง
ธรุกจิ การก�าหนดความสามารถเชงิสมรรถนะเป็นขัน้ตอนการระบคุวามสามารถขององค์กร ตลอดจนก�าหนดงานและหน้าทีใ่ห้มคีวามสอดคล้องกนั

2. วิเคราะห์ช่องว่างขีดความสามารถ (Competency Gap Analysis) เป็นการเปรียบเทียบระหว่างขีดความสามารถที่บริษัทคาดหวังจากพนักงาน 
โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ มีความรอบรู้ มีทักษะที่สามารถน�ามาใช้และไม่พึงพอใจ

กลุ่ม A: ประกอบด้วยพนักงานที่มีขีดความสามารถมากกว่าที่บริษัทคาดหวัง

กลุ่ม B: ประกอบด้วยพนักงานที่มีขีดความสามารถตามที่บริษัทคาดหวัง

กลุ่ม C: ประกอบด้วยพนักงานที่มีขีดความสามารถต�่ากว่าที่บริษัทคาดหวัง

วางแผนการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ (Development towards Professionalism)

เป็นการจดัเรยีงพนกังาน เริม่จากกลุม่ A ไปยงักลุม่ C เพือ่เปรยีบเทยีบและปรบัปรงุขดีความสามารถให้เป็นไปตามทีบ่ริษทัคาดหวงั หากระบบสมรรถนะ
มกีารระบไุว้อย่างเหมาะสมและถกูสร้างภายใตก้รอบวิสยัทศันแ์ละคุณค่าขององค์กร จะสามารถน�ามาใช้ประโยชน์เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ด้าน
ทรัพยากรบุคคล ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจด้วยเช่นกัน

กลุ่ม A: ต้องมีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพและบรรลุแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

กลุ่ม B: การฝึกอบรมและพัฒนาจะต้องมุ่งที่การพัฒนาคุณภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุความคาดหวังของบริษัท

กลุ่ม C: ต้องมีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคคล
ในโลกของธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างมาก บริษัทต่างๆ จ�าเป็นต้องเข้าใจในขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จ การ

วิเคราะห์ช่องว่างขีดความสามารถเป็นเรื่องที่ซับซ้อน องค์กรจึงควรก�าหนดทักษะที่จ�าเป็นในแต่ละระดับ จากนั้นจัดล�าดับทักษะแต่ละอย่างเพื่อไปสู่เป้าหมาย
ระดับความเชี่ยวชาญ ความมีประสิทธิภาพ หรือ ความรู้

ขอบคุณแหล่งข้อมลูจาก Source: ส�านกังาน ก.พ. (OCSC)  และ www.HR to Thai.com

Talent Management (3)
การบริหารจัดการ “คนเก่ง” (3)
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Green Corner

In this Green Corner, we show you how to make a Walnut 
Pencil Holder, a design from the final round competitor of our RECO 
Young Designer Competition 2014 in the category of Product Design. 
The inspiration for this work came from the shape of walnuts and 
the idea to turn waste PET bottles into a useful item. The design 
is beautiful, simple and can be made at home.  

Materials / Tools 
1. One PET bottle (1.5 L) 
2. One semicircular plastic coffee cup lid 
3. One fluted board cut into 12 x 12 centimeters
4. Spray paint in your favorite color 
5. A pair of compasses 
6. A pen 
7. Glue 
8. Scissors or a box cutter 
9. A ruler

Instruction
1. Take the label off a PET bottle. Clean the bottle and 

leave it to dry. 
2. Measure 10 centimeters down from the bottleneck. Use 

a pen to mark a point or draw a line around the bottle. 
Then use scissors or a box cutter to cut the top of the 
bottle off along the line you have drawn. Now you get 
the top part of the pencil holder.

3. Clean the plastic coffee cup lid and leave it to dry. Color 
with spray paint twice and dry it. You will have the middle 
part of the pencil holder.

4. Cut the 12x12 centimeters fluted board into a 11 centimeters  
diameter circle. Use the pair of compasses to draw the 
circle and cut it out. Cut the rim smoothly with the  
scissors. You will now have the base of the pencil holder. 

5. Attach all parts of the pencil holder. Apply glue at the 
rim of the coffee cup lid and attach it to the base of the 
pencil holder. Leave it to dry before attaching the bottle 
to the top. Your walnut pencil holder is now ready!

How to Make a Walnut Pencil Holder
คอลัมน์ Green Corner ฉบับนี้เป็นการสอนวิธีท�าที่ใส่ดินสอ 

ซึ่งเป็นผลงานจากผู้เข้าประกวดโครงการ RECO Young Designer  
Competition 2014 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นผลงานที่ได้รับ
คัดเลือกผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวด แรงบันดาลใจของผลงาน
นี้มาจากรูปทรงของผลวอลนัตและการน�าขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้ว
มาออกแบบให้เกิดประโยชน์ด้านการใช้งาน มีความสวยงาม เรียบง่าย 
สามารถท�าใช้ได้เองที่บ้าน อุปกรณ์และวิธีการท�ามีดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ที่ใช้ 
1. ขวดพลาสติก PET ขนาด 1.5 ลิตร 1 ขวด 
2. ฝาแก้วพลาสติกทรงครึ่งวงกลม 1 ฝา 
3. วัสดุใช้แทนไม้ ขนาด 12 x 12 เซนติเมตร 1 แผ่น
4. สีสเปรย์ตามชอบ 
5. วงเวียน 
6. ปากกาเคมี 
7. กาว 
8. กรรไกร, มีดคัตเตอร์ 
9. ไม้บรรทัด

วิธีการท�า 
1. น�าขวดพลาสตกิใช้แล้วมาดงึฉลากสนิค้าออก ล้างให้สะอาด ทิง้

ไว้ให้แห้งทั้งขวดและฝา 
2. วัดความยาวจากปากขวดลงมา 10 เซนติเมตร แล้วใช้ปากกา

ท�าเครื่องหมายหรือขีดเส้นไว้โดยรอบ จากนั้นจึงใช้คัตเตอร์
หรือกรรไกรตัดออก ใช้กรรไกรตัดขอบให้เรียบเสมอกัน จะได้
ส่วนบนของที่ใส่ดินสอ

3. น�าฝาแก้วพลาสติกมาล้างให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นจึง
น�าสเีปรย์มาพ่นลงบนตวัฝาให้ท่ัว พ้นซ�า้อกีคร้ังเพ่ือให้สตีดิทน
นานขึ้น แล้วจึงน�าไปผึ่งให้แห้ง จะได้ส่วนกลางของที่ใส่ดินสอ

4. ตัดแผ่นวัสดุท่ีใช้ทดแทนไม้ขนาด 12x12 เซนติเมตรให้เป็น
วงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 11 เซนติเมตร โดยใช้วงเวียน
วาดเป็นวงกลมแล้วจึงตัดออก ใช้กรรไกตัดแต่งขอบให้เรียบ
จะได้ฐานที่ใส่ดินสอ

5. น�าชิ้นส่วนทั้งหมดมาประกอบเข้าด้วยกัน โดยน�าฝาแก้ว
พลาสติกมาทากาวบริเวณขอบฝา แล้วติดเข้ากับฐานทิ้งไว้ให้
แห้ง จากนัน้จะน�าส่วนบนของทีใ่ส่ดินสอทีท่�าจากขวดพลาสตกิ
มาสวมลงด้านบน เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

วิธีการท�าที่ใส่ดินสอวอลนัต
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In the Vicinity

Indorama Ventures Public Company 
Limited acquired Cepsa Quimica, the only 
PTA facility of Canada and one of only three 
PTA suppliers in North America. The facility 
is based in Montreal and has a capacity 
of 600,000 tonnes of PTA per annum. This 
acquisition allows the Company to expand 
its PTA business footprint into Canada.  
Montreal is a city in Quebec province. It 
is the largest city of the province and the 
second largest in the country after Toronto 
with a population of 4.2 million

Montreal was originally called Ville-
Marie. It is named after Mount Royal, 
which is located in the heart of the city. It 
was founded as Ville-Marie in 1642 on the 
southern shore of Montreal Island. In 1685, 
the city became a center of the fur trade 
and a base of French exploration. The term 
Montreal appeared as the city’s name for 
the first time in official documents in 1705. 
It was ruled as a French colony until it sur-
rendered to Great Britain in 1760. 

In the Vicinity 
of Montreal
พาเที่ยวเมืองมอนทรีออล

บริษทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) 
เข้าซื้อกิจการบริษัท Cepsa Quimica ผู้ผลิต PTA 
แห่งเดยีวของประเทศแคนาดาและเป็นหนึง่ในสาม
ผู้จัดจ�าหน่าย PTA ในทวีปอเมริกาเหนือ โรงงาน
ตั้งอยู่ในเมืองมอนทรีออล มีก�าลังการผลิต PTA ที่ 
600,000 ตันต่อปี การเข้าซื้อกิจการนี้ช่วยขยาย
ธุรกิจ PTA ในประเทศแคนาดา เมืองมอนทรีออล
ตัง้อยูใ่นรฐัควเิบก เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในรฐั 
และใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากเมือง
โตรอนโต มีประชากรทั้งหมด 4.2 ล้านคน

เมืองมอนทรีออลเดิมมีชื่อว่า เมืองวิลล์มารี  
ชื่อเมืองถูกตั้งขึ้นตามชื่อภูเขาเมาท์รอยัลท่ีตั้งอยู่
ใจกลางเมือง ตัวเมืองถูกสร้างข้ึนในชื่อเมืองวิลล์
มารีในปี ค.ศ. 1642 บริเวณชายฝั่งทางใต้ของเกาะ
มอนทรีออล ในปีค.ศ. 1685 ตัวเมืองได้กลายเป็น
ศูนย์กลางการค้าขนสัตว์และฐานท่ีตั้งการส�ารวจ
ของฝรั่งเศส ชื่อเมืองมอนทรีออลปรากฏขึ้นไปครั้ง
แรกในเอกสารทางการปี ค.ศ. 1705 ถูกปกครอง
ในฐานะอาณานิคมฝรั่งเศสกระท่ังพ่ายแพ้ให้กับ
จักรวรรดิอังกฤษในปี ค.ศ. 1760 

มอนทรอีอลถกูรวบรวมเป็นเมอืงขึน้ในปี ค.ศ. 
1832 และกลายเป็นชุมทางรถไฟที่ส�าคัญด้วยการ
ก่อสร้างสะพานวิคตอเรีย หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 

Montreal was incorporated as a city in 
1832 and became a major railway hub with 
the construction of Victoria Bridge. After 
World War I, many Americans moved to the 
city as there was a prohibition movement 
in the United States. The population of 
Montreal reached one million by 1951 with 
continued growth of the subway system 
called the Montreal Metro. It was merged 
with 27 surrounding municipalities on 
Montreal Island in 2002. Montreal remains 
a center of commerce, technology, tourism 
and design. 

Montreal is located in the southwest 
of Quebec Province on Montreal Island 
at the confluence of Saint Lawrence and 
Ottawa Rivers. It has a humid continental 
climate with warm summer, snowy winter 
and mild spring and fall. It is usually snow 
free during mid-April to mid-November. The 
annual average temperature is 6 degrees 
Celsius while the annual average rainfall 
is 1,017 mm. 

Montreal was named a UNESCO City 
of Design and North America’s leading host 
city for international association events. Its 
famous attractions include Old Montreal, 
Notre-Dame Basilica, Saint Joseph’s Oratory, 
the Museum of Fine Arts and Mount 
Royal Park. Popular festivals in Montreal are  
Montreal International Jazz Festival,  
Montreal Fireworks Festival and Just for 
Laughs Festival, which is the largest comedy 
festival in the world.

Montreal is a hometown of the former 
Prime Ministers of Canada Pierre Trudeau, 
Brian Mulroney and Paul Martin. Nobel 
laureate in Physiology and Medicine Ralph 
M. Steinman, Nobel laureate in Chemistry 
Sidney Altman and many famous sports  
players, actors, actresses, politicians and 
novelists were also born there.

ชาวอเมรกินัจ�านวนมากอพยพมาทีเ่มอืงนี ้เนือ่งจาก
มีการห้ามจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ประชากรในเมอืงมอนทรอีอลเพิม่ขึน้
เป็นหน่ึงล้านคนในปี ค.ศ. 1951 พร้อมกับการเตบิโต 
อย่างต่อเนือ่งของระบบการรถไฟมอนทรอีอลเมโทร 
เมืองมอนทรีออลถูกรวมเข้ากับเขตเทศบาลใกล้อีก 
27 เขตบนเกาะมอนทรีออลในปี ค.ศ. 2002 เมือง
มอนทรีออลกลายเป็นศูนย์กลางของการค้าขาย 
เทคโนโลยี การท่องเที่ยว และการออกแบบ

เมืองมอนทรีออลตั้งอยู่ในเขตตะวันตกเฉียง
ใต้ของรัฐควิเบกบนเกาะมอนทรีออล เป็นบริเวณ
ที่แม่น�้าเซ็นต์ลอว์เรนซ์และแม่น�้าออตตาวาไหลมา
บรรจบกัน มีภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป 
ฤดรู้อนมอีากาศอบอุ่น ฤดหูนาวมีหมิะตกหนัก ส่วน
ฤดใูบไม้ผลและใบไม้ร่วงเป็นช่วงทีอ่ากาศเยน็สบาย 
ปกติแล้วจะไม่มีหิมะในช่วงกลางเดือนเมษายน
ถึงกลางเดือนพฤศจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ยของทั้งปี
อยู่ที่ 6 องศาเซลเซียส มีปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยต่อปี 
1,017 มิลลิเมตร

เมืองมอนทรีออลได้รับการขนานนามให้
เป็นเมืองแห่งการออกแบบโดยองค์การยูเนสโก 
และเป็นเมืองเจ้าภาพส�าหรับการจัดงานสมาคม
นานาชาติของทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่ท่องเที่ยว

ท่ีมีชื่อเสียง ได้แก่ ย่านเมืองเก่า โบสถ์ Notre-
Dame Basilica โบสถ์ Saint Joseph พิพิธภัณฑ์
ศิลปกรรม และสวนสาธารณะเมาท์รอยัล เทศกาล
ยอดนยิมของเมอืงมอนทรีออล ได้แก่ เทศกาลดนตรี
แจ๊ซนานาชาติ เทศกาลดอกไม้ไฟ และเทศกาล 
Just for Laughs ซึ่งเป็นเทศกาลตลกขบขันที่ใหญ่
ที่สุดในโลก

เมืองมอนทรีออลเป็นบ้านเกิดของอดีต
นายกรัฐมนตรีประเทศแคนาดา Pierre Trudeau, 
Brian Mulroney และ Paul Martin ผู้ได้รับรางวลั 
โนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ Ralph M. 
Steinman ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี Sidney 
Altman และนักกีฬา นักแสดง นักการเมือง และ
นักเขียนผู้มีชื่อเสียงจ�านวนมาก
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Employee Engagement

AlphaPet Inc, Auriga Polymers Inc, StarPet Inc, and Indorama 
Ventures Polymers Mexico jointly organized a booth at the  
International Plastics Showcase NPE2015, which took place 
March 23-27 in Orlando, Florida. NPE2015 attracted a record-

breaking 2,029 exhibitors and 65,810 visitors in an exhibition that covered 
1,128,200 square feet. International participation also set new NPE records, 
with nearly 44% of exhibiting companies and 26% of registrants coming 
from outside the United States. Nearly 5,000 registrants were from Latin 
America alone.

The Indorama Ventures Booth showcased the full PET product portfolio, 
including commodity PET for bottles and packaging applications and our High 
Value Add specialty PET products, such as our branded OxyClear™ Barrier 
PET, Polyclear® EBM resins and FuTuRe-PET resins. In addition, FuTuRe-PET 
N2(R)A and Polyclear® Preserve PET 2201 were processed flawlessly on 
newest-generation, full-scale injection molding machines brought in by 
our partner companies, Husky and Milacron, for the duration of the show. 

Visitors to the Indorama Ventures booth left highly impressed by the 
broad range of innovative applications for PET resins; the sustainability of 
PET and Indorama Ventures’ own global footprint and product portfolio. 

Auriga Polymers VP for Polymer and Fibers, Tom Brekovsky, lauded 
Indorama Ventures’ presence at NPE2015 as one of its most successful by 
any measure. “What made NPE2015 a tremendous success for us was not 
only the booth presence and the superior performance of our PET resins 
on our machinery partners’ equipment, but also the richness of Indorama 
Ventures’ offerings to customers.

“Indorama Ventures is a truly Global Polyester Chain Company,  
setting new standards in the industry. Not only do we offer our customers  
a complete global PET and Fibers portfolio, but we can also provide  
technology and know-how to make PET even more attractive to new markets 
and applications,” said Mr. Brekovsky.

PHP Fibers took part in the Apparel Show of the Techtextil/Techprocess 
in Frankfurt 2015 joining with Professor Ellen Bendt of the Applied Sciences’ 
Faculty of Textile and Clothing Technology, Munich, to exhibit fashions made 
from Diolen 150 BT, the first biodegradable high-tenacity yarn. Students 
created some wonderful fashions using this material, which is made from 
PLA or polylactic acid, which decomposes naturally over time. A variety of 
techniques and technologies was used by the student designers, such as 
knitting and ultrasonic welding. As one of the designers notes, she can build 
a bridge between the two different sides of textile industry (technology and 
fashion) and demonstrate that the both sides do not exclude each other

International Plastics 
Showcase NPE 2015 and 
The Apparel Show of the 
Techtextil
งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับพลาสติก International 

Showcase NPE 2015 และงานแสดงเครื่องนุ่งห่ม 

The Apparel Show of the Techtextil

บริษัท AlphaPET บริษัท Auriga Polymers บริษัท 
StarPET และบริษัท Indorama Ventures Polymers 
Mexico ร่วมกันจัดบูธในงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับพลาสติก 
(International Plastic Showcase หรือ NPE 2015) ที่
จัดขึ้นที่เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม ภายในงานมีผู้เข้าร่วมจัดแสดง
สินค้าจ�านวน 2,029 รายบนพื้นที่กว่า 1,128,200 ตารางฟุต 
ท�าลายสถิติการจัดงานในทุกครั้งที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนเข้า
ร่วมงาน NPE 2015 มากกว่า 65,810 คน มีบริษัทต่างชาติ
เข้าร่วมงานกว่าร้อยละ 44 ของบริษัทที่จัดแสดงและร้อยละ 
26 ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากประเทศอื่นๆ นอกเหนือจาก

สหรฐัอเมรกิา นบัเป็นสถติใิหม่ส�าหรบังาน NPE มผีูล้งทะเบยีนราว 5,000 คนทีเ่ดิน
ทางมาจากแถบละตินอเมริกา

บธูของอินโดรามา เวนเจอร์ส มกีารจดัแสดงผลติภณัฑ์ในกลุม่ PET ได้แก่ เมด็ 
พลาสติก PET ทั่วไปส�าหรับผลิตขวดและบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
ในกลุ่ม PET รวมทั้งผลิตภัณฑ์ Oxyclear™ ซึ่งเป็น PET ที่มีคุณสมบัติควบคุมการ
ผ่านเข้าออกของอ๊อกซิเจน ผลิตภัณฑ์ Polyclear® EBM ที่สามารถเป่าขึ้นรูปแบบ
ดงึยดืเป็นชิน้เดยีวและผลติภัณฑ์เมด็พลาสตกิรไีซเคิล FuTuRe-PET นอกจากนีย้งัมี
การแสดงการผลิต FuTuRe-PET N2(R)A และ Polyclear® Preserve PET 2201 
โดยใช้เครือ่งฉดีขึน้รูปพลาสตกิรุน่ใหม่ล่าสดุจากบริษทั Husky และบริษทั Milacron 
ซึ่งเป็นพันธมิตรของเรา

ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมบูธของอินโดรามา เวนเจอร์ส ต่างรู้สึกประทับใจในนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ PET ที่หลากหลายของเรา มุมมองด้านความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ PET 
รวมทั้งการด�าเนินธุรกิจระดับโลกและกลุ่มผลิตภัณฑ์ของอินโดรามา เวนเจอร์ส

คุณ Tom Brekovsky รองประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์โพลีเมร์และเส้นใยของ
บริษัท Auriga Polymers เปิดเผยว่า การจัดแสดงบูธของบริษัท อินโดรามา  
เวนเจอร์ส ที่งาน NPE2015 ประสบความส�าเร็จในหลายๆ ด้าน “ส�าหรับเรา ความ
ส�าเรจ็ของงาน NPE 2015 ไม่เพยีงแค่การออกบธูและการแสดงคณุสมบตัทีิย่อดเยีย่ม
ของเมด็พลาสตกิ PET ผ่านการแสดงเครือ่งจกัรกับพันธมติรของเราเท่านัน้ แต่ยงัรวม
ไปถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่อินโดรามา เวนเจอร์สน�าเสนอให้แก่ลูกค้า” 

“อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นบริษัทในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ที่แท้จริงระดับโลก
ที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรม นอกเหนือจากการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่ม PET และโพลีเอสเตอร์อย่างครบวงจรแล้ว เรายังน�าเสนอเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ในการพฒันา PET ให้มคีวามน่าสนใจในตลาด พร้อมรปูแบบการใช้งานใหม่ๆ  
อีกด้วย” คุณ Tom กล่าว

บริษัท PHP Fibers เข้าร่วมงานแสดง Techtextil/Techprocess ในเมือง 
แฟรงเฟิร์ตร่วมกับศาสตราจารย์ Ellen Bendt จากคณะวิทยศาสตร์ประยุกต์ 
สาขาเทคโนโลยีสิ่งทอและเสื้อผ้าในเมืองมิวนิค เพื่อแสดงแฟชั่นที่ผลิตจากเส้นด้าย  
Diolen 150 BT ซึ่งเป็นเส้นด้ายแรงดึงสูงชนิดแรกที่สามารถย่อยสลายได้เอง 
นกัศกึษาได้สร้างสรรค์ผลงานแฟชัน่โดยใช้ผลติภฑ์ัเส้นด้ายดงักล่าวท่ีท�าจากพอลแิล
คตกิแอซดิหรอื PLA ทีส่ามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาต ินกัศกึษาได้แสดงเทคนคิ
และการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น การถักและการเชื่อมชิ้นงานด้วยระบบสั่น
แบบอัลตราโซนิค โดยนักออกแบบคนหนึ่งระบุว่า สามารถสร้างการเช่ือมระหว่าง
อุตสาหกรรมสิ่งทอที่แตกต่างกัน 2 ด้าน (เทคโนโลยีและแฟชั่น) และแสดงให้เห็น
ว่า ทั้งสองด้านเป็นสิ่งที่มีความเชื่อมโยงกัน




