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 Chang-Hua-Mun is one of the royal initiative projects of H.M. King 
Bhumibol. With his concern about the well-being of Thai farmers, 
the objective of this demonstrative farm is to be the hub of agricultural 
knowledge exchange between local agriculturists and academics. 
Began in 2009, the idea of this project came from the thoughtfulness 
of his Majesty; when the potatoes he received from a villager budded 
by itself on weighing scales, he realized the possibility to grow potatoes 
on arid land. This was the origin of the name of this project. 
 ‘Chang-Hua-Mun’ is a colloquial way of saying ‘leave it like that.’ 
His Majesty bought land in Tha Yang, Phetchaburi province.
The land had been unwanted because of soil damage and its poor 
cultivable location behind a mountain. However, with the intention 
to make this area a prototype of sustainable farming practices in the 
province and its neighbors, the project involved local farmers,
researchers and academics to create sustainable knowledge with 
studies of fruit and vegetable crops, livestock farms, dairy farms etc. 
 The products from the farm are selling today in Golden Place 
shops. Following an industrial agriculture plan, a production
management system has been implemented, considering not only 
the market demands but also an effective prediction of production 
capacity. 
 Furthermore, there are renewable energy systems for electricity
and irrigation. The wind turbines and solar panels generate sufficient 
energy to use in the farm and to distribute back to the electricity
authority. The main reservoir of Chang-Hua-Mun, named ‘Nong Seua’, 
contains 280,000 cubic meters of water. The crops are fed through 
water distribution systems. With the efforts and collaboration
of multiple parties, Chang-Hua-Mun royal project is considered greatly 
successful; following the intention of his Majesty to revitalize the land 
most damaged and to make it productive and act as a hub of 
agricultural knowledge for the public. 

 โครงการชัง่หวัมันเป็นหนึง่ในโครงการตา มพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักถึงความเป็นอยู่ของเกษตรกรในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสาธิตการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ต้นแบบและ
เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างเกษตรกรในพื้นท่ีและนัก
วิชาการเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 แนวพระราชด�ารินี้มาจากการที่พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงทอดพระเนตรเหน็ผลมนัทีช่าวบ้านน�ามาทลูเกล้าถวาย
มีรากและใบงอกออกมาเองทั้งๆที่วางอยู่บนตราช่ัง พระองค์ทรงเห็นถึง
ความเป็นไปได้ที่จะปลูกมัน บนพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุด จึงเป็นที่มาของชื่อ
โครงการชั่งหัวมัน ซึ่งพ้องเสียงกับค�าว่าช่างหัวมัน 
 พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์เพือ่ซือ้ทีด่นิ  ในอ�าเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นที่ดินผืนที่ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากสภาพดินถูก
ท�าลายและอยูต่�าแหน่งหลงัภเูขาไม่เหมาะกบัการท�าการเกษตร อย่างไรกต็าม 
ด้วยพระหฤทัยที่ต้ังม่ันในการเปลี่ยนที่ดินดังกล่าวเพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่
เกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ในการท�าเกษตรกรรมแบบ
ยั่งยืน โครงการนี้จึงเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของชาวนาในพื้นที่ นักวิจัยและ
นกัวชิาการ เพือ่สร้าง องค์ความรูอ้ย่างยัง่ยนื โดยมกีารศกึษาวจิยัในด้านต่างๆ
อาทิ การเพาะปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว์ และฟาร์มโคนม นอกจากนี้ โครงการ
ชั่งหัวมันได้น�าระบบจัดการการผลิตมาปรับใช้ตามแผนเกษตรอุตสาหกรรม 
มองถึงความต้องการของตลาดและมีการคาดการณ์ก�าลังการผลิตที่แม่นย�า 
 ปัจจบุนัผลติภณัฑ์จากฟาร์มในโครงการมวีางจ�าหน่ายอยูใ่นร้าน Golden 
Place ทกุสาขา ไฟฟ้าและน�า้ทีใ่ช้ในโครงการนี ้มาจากระบบพลงังานหมนุเวยีน 
มีการติดตั้งกังหันลมและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ให้พลังงานเพียงพอต่อการใช้
งานในฟาร์มและยังสามารถจ่ายไฟกลับไปยังการไฟฟ้า มีการสร้างอ่างเก็บน�า้
หนองเสือ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน�้าหลักของโครงการที่สามารถจุน�า้ได้ถึง 280,000 
ลกูบาศก์เมตร ทีใ่ช้เลีย้งพชืและสตัว์ในฟาร์มต่างๆของโครงการผ่านระบบจ่ายน�า้ 
 กล่าวได้ว่า โครงการชัง่หวัมนัตามพระราชด�ารนิัน้ประสบความส�าเรจ็เป็น
อย่างยิ่งด้วยความต้ังม่ันและความร่วมมือจากหลายฝ่ายด�าเนินตามรอย
พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูผืนดินที่แห้งแล้งให้
เกดิผลติผล เป็นศนูย์สาธารณะประโยชน์ให้ความรูด้้านเกษตรกรรมแก่คนทัว่ไป

Royal Initiatives

“Chang-Hua-Mun ”
  Royal-initiated Project
 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำาริ



 The Beacon มกราคม-มีนาคม 2559  /  03 

Copyright © 2016 Indorama Ventures Public Company Limited.

Indorama Ventures
Public Company Limited
75/102 Ocean Tower 2, 28th Floor
Soi Sukhumvit 19 (Wattana)
Bangkok 10110, Thailand
Telephone: +662 661 6661
Fax: +662 661 6664
Website:
www.indoramaventures.com
E-mail: ir@indorama.net

Reference:
The Beacon is published every quarter to provide
information about the company’s news and activities
to all stakeholders. Not for sale.
เดอะบคีอน วารสารรายสามเดอืน จดัทำ�เพือ่มอบสาระ
ความรู ้เผยแพร่ข้อมล ูข่าวสารและกจิกรรมของบรษิทัำฯ แด่
ลกูค้า ชมุชน โรงเรยีน หน่วยงานของรฐัและภาคเอกชนท่ีำ
เกีย่วข้อง ตลอดจนพนกังานบรษิทัำฯ ไม่มกีารจดัจ�หน่าย
เพือ่หาประโยชน์แต่อย่างใด

Executive Editor:
Mr. Richard Jones
Editor:
Ms. Naweensuda Krabuanrat
Assistant Editors:
Ms. Sayumporn Laovachirasuwan
Ms. Hataichanok Ngowroongrueng
Art Director:
Mr. Sumeth Prempanitnukul

Contents
สารบัญ

Editor’s Note

 This issue offers many interesting articles, starting with our cover 
story on the Global Strategy Meet 2016. At the beginning of each year, 
we hold a Global Strategy Meet where we bring together our top
executives from around the world to give up-to-date views on strategy 
and shape our global strategic direction and growth plan for the future. 
This high-level meeting also strengthens the alliances among companies 
under the umbrella of Indorama Ventures. 
  Turning to products, we have continued our efforts to further 
strengthen our competitiveness by offering innovative and differentiated 
products. There were highlights regarding an advanced polyester-based 
tire cord fabric and the Trevira CS Fabric Creativity Competition 2016. A 
big thanks goes to our colleagues at Performance Fibers and Trevira for 
sharing their stories. 
 At the same time, we have taken steps to expand our sustainability 
initiative by working closely with value chain partners and customers on 
waste separation and recycling. Explore in more details in the CSR Corner 
column. This issue also has an interesting article on upcycling, also 
known as creative reuse. The idea of upcycling is aligned with our flagship 
CSR project, the RECO Young Designer Competition. We have an article 
on the RECO Workshop activity where the competition finalists learn 
about PET and Polyester and special techniques to turn ‘unwanted’ 
items into incredible designs. 
 Don’t miss the first part in a new series of articles: the role of IR in 
enhancing the Company’s reputation and Organization Cultures, in the 
HR Knowledge Sharing column. Another highlight is the article on the 
kick start of Corporate Governance training for Indorama 
Ventures’ employees. 
Happy reading!  
P.S. Submissions are open for our next issue – send us your news and 
articles  Email: ir@indorama.net 

คุยกับ บรรณาธิการ  
 ในฉบับนี้เรามีบทความที่น่าสนใจมากมาย เริ่มต้นด้วยคอลัมน์ Cover Story ที่
จะขอหยบิยกเรือ่งราวการประชมุ Global Strategy Meet ประจ�าปี 2559 มาพูดถึง 
ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี โดยมีผู้บริหารของเราจากทั่วโลกเดิน
ทางมาเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงกลยุทธ์และวางทิศทางกลยุทธ์ใน
การด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งแผนการเติบโตในอนาคต นับเป็นโอกาสที่ดีในการเสริม
สร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทภายใต้กลุ่มอินโดรามา เวนเจอร์สอีกด้วย 
 ต่อด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์ของเรา เรายังคงเดินหน้ากลยุทธ์สร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขนัด้วยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมนีวัตกรรมและมคีวามแตกต่าง ในฉบบันี้
เราน�าเสนอบทความทีน่่าสนใจจากเพือ่นร่วมงานของเราทีบ่รษิทั Performance Fibers 
และ Trevira เรื่องสิ่งทอโพลีเอสเตอร์ส�าหรับยางในรถยนต์และการประกวดความ
คิดสร้างสรรค์ด้านสิ่งทอ Trevira CS ประจ�าปี 2559  
 ในขณะเดียวกัน เรายังคงเดินหน้าการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าของเราในโครงการให้
ความรู้ในเรื่องคัดแยกขยะและการรีไซเคิล ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ CSR 
Corner นอกจากนี้เรายังมีบทความที่น่าสนใจในเรื่อง Upcycling หรือการน�ากลับ
มาใช้ซ�้าอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับโครงการประกวด RECO 
Young Designer ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ CSR หลักของเรา ในฉบับนี้เราพูดถึง
กิจกรรม RECO Workshop ที่เราจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้า
รอบเกีย่วกบัเรือ่งวสัด ุทัง้ PET และโพลีเอสเตอร์ รวมท้ังเทคนคิพเิศษ ในการเปลีย่น
ของเหลือใช้เป็นชิ้นงานดีไซน์ที่สร้างสรรค์อย่างเหลือเชื่อ 
 นอกจากนี้ยังมีบทความต่อเนื่องของเราที่ท่านไม่ควรพลาดเกี่ยวกับบทบาทของ
นักลงทุนสัมพันธ์ในการส่งเสริมชื่อเสียงองค์กรและในเรื่องวัฒนธรรมองค์กรใน
คอลัมน์ HR Knowledge Sharing ไฮไลท์ท้ายสุด คือ บทความเกี่ยวกับการเริ่มการ
ฝึกอบรมด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานของเรา 

มีความสุขกับการอ่านนะคะ 
ท่านสามารถแบ่งปันบทความส�าหรับฉบับหน้า 
โดยส่งมาได้ที่อีเมล์ ir@indorama.net 
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ç Indorama Ventures Public Company Limited (IVL) announced its full year 
results for 2015. Total production rose 12% in 2015, to 7 million tonnes
compared to 6.2 million tonnes in 2014 and with operational excellence initiatives 
the Core PAT was higher at Baht 6.5 billion, an increase of 33% year on year. 
High Value Add (HVA) products are now contributing 48% of core EBITDA
(adjusted for non-cash extraordinary items) and have proven to be a valuable 
investment that offers significant potential in areas involving environmental 
awareness, performance, health and safety. 

     The Company achieved total revenue of THB 236 billion for the full year,
compared with revenue of  THB 244 billion in 2014. The slightly lower revenue 
ocurred due to lowerabsolute product prices following the lower crude trend.      

 The Reported PAT for 2015 is Baht 6.6 billion, a 295% rise over the THB 1.6 
billion in the same period of 2014. IVL saw a non-cash inventory devaluation of Baht 2.3 billion (tax adjusted) as a result of a rapid fall in 
prices that was offset by net extraordinary income of Baht 2.4 billion primarily coming from gains on bargain purchase on completed
acquisitions. The Company recommended a full year dividend of THB 0.48 based on core earnings per share of THB 1.17. The company 
completed six acquisitions in 2015, with an additional two acquisition agreements in the second quarter of 2016.  
 
 บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) หรอื ไอวแีอล แถลงผลประกอบการปี 2558 ปริมาณการผลติรวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 12 ในปี 2558 อยูท่ี ่7 ล้านตนั เปรยีบ
เทยีบกบั 6.2 ล้านตนัในปี 2557 และจากโครงการความเป็นเลิศด้านการปฏบิตังิานทีไ่ด้ด�าเนนิงาน ส่งผลให้บริษทัฯ มกี�าไรหลกัสทุธ ิอยูท่ี ่6.5 พันล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 33 
เมือ่เทยีบกบัช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนปัจจุบนับรษิทัฯ มสัีดส่วนผลิตภัณฑ์ทีม่มีลูค่าเพ่ิม (High Value-added products) คดิเป็นร้อยละ 48 ของก�าไรหลกัก่อนหกัดอกเบีย้ 
ภาษเีงนิได้ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย (Core EBITDA) และเป็นเคร่ืองพิสจูน์ได้อย่างชดัเจนว่าผลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่าเพ่ิมดงักล่าวเป็นการลงทนุทีส่ร้างมลูค่าและตอบสนอง
ความต้องการตลาด เนือ่งจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนีม้คีวามเกีย่วข้องกบัการตระหนกัด้านสิง่แวดล้อม สมรรถนะของผลติภณัฑ์ และสขุภาพความปลอดภยั บริษทัฯ มรีายได้จาก
การขายรวมในปี 2558 อยูท่ี่ 236 พนัล้านบาท เมือ่เทยีบกบั 244 พนัล้านบาทในปี 2557 ซึง่ลดลงเลก็น้อย เป็นผลมาจากราคาสนิค้าทีล่ดต�า่ลงจากราคาน�า้มนัดบิทีป่รบัตวั
ลดลงบรษิทัฯ มีก�าไรสทุธอิยูท่ี ่6.6 พนัล้านบาทจาก 1.6 พนัล้านบาทในช่วงเวลาเดยีวกนัปี 2557 หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 295 ไอวแีอลมกีารรับรู้การขาดทนุจากการลดมลูค่าของ
สนิค้าคงเหลอื ซ่ึงเป็นรายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด จ�านวน 2.3 พนัล้านบาท (หลงัจากการปรับปรุงทางภาษ)ี เป็นผลจากการลดลงอย่างรวดเร็วของราคา แต่มรีายได้จากรายการ
พเิศษจ�านวน 2.4 พนัล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่เกดิจากก�าไรจากการต่อรองราคาการเข้าซือ้กจิการในปี 2558 บรษิทัฯ เสร็จสิน้การเข้าซือ้กจิการ 6 แห่งและซือ้กจิการอกี 2 แห่งที่
คาดว่าจะเสรจ็ในช่วงไตรมาสที ่2 ของปี 2559 

IVL Today

ç Indorama Ventures Public Company Limited and India’s Dhunseri
Petrochem Ltd. (Dhunseri) have agreed to enter into an equal joint venture to 
manufacture and sell PET resins for Indian domestic markets and for exports.
Dhunseri will purchase a 50% stake in the 216,000 tonne Micro Polypet Pvt. 
Ltd. (MicroPet), a company owned by Indorama Ventures in the North Indian 
State, Haryana. IVL in turn will acquire a 50% stake in a carved out entity, 
called Haldia, of Dhunseri, with an effective capacity of 480,000 tonnes PET 
manufacturing located in the eastern state of West Bengal. The JV is subject 
to regulatory approvals and expected to complete in H2 2016. 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท Dhunseri Petrochem Ltd.
(Dhunseri) ประเทศอนิเดยี ลงนามข้อตกลงเข้าร่วมในกจิการร่วมทนุในสดัส่วนทีเ่ท่ากนั เพือ่ร่วม

ผลติและจ�าหน่ายเม็ดพลาสติก PET ส�าหรบัตลาดในประเทศอนิเดยีและตลาดส่งออก โดยบริษทั Dhunseri เข้าซือ้หุน้ในสดัส่วนร้อยละ 50 ในบริษทั Micro Polypet Pvt. 
Ltd. (MicroPet) ซ่ึงเป็นของ อนิโดรามา เวนเจอร์ส ตัง้อยูใ่นรฐัหรยาณา (Haryana) ทางตอนเหนอืของอนิเดยี มกี�าลงัการผลติเมด็พลาสตกิ PET 216,000 ตนั ในขณะที่
ไอวแีอลเข้าถือหุน้ร้อยละ 50 ในโรงงาน Haldia ซึง่เป็นของบรษิทั Dhunseri มกี�าลงัการผลติเมด็พลาสตกิ PET 480,000 ตนั ตัง้อยูท่างตะวนัออกของรัฐเบงกอลตะวนัตก 
ทัง้นีก้ารลงนามดังกล่าวข้ึนอยูก่บัการขออนมุตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องและคาดว่าจะด�าเนนิการเสร็จภายในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2559 

ç Indorama Ventures was awarded a certificate of excellence in
Investor Relations by IR Magazine at the annual South East Asia 
Awards in Singapore. The award recognized the excellent work that 
the IR department had achieved over the past year. 
 
 บริษทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวลั “Certificate of Excellence” 
ด้านนกัลงทนุสมัพันธ์ในงาน South East Asia Awards จากนติยสาร IR Magazine 
ในงานพิธมีอบรางวลั South East Asia ณ ประเทศสงิคโปร์ โดยรางวลันีไ้ด้มอบให้
แก่บริษัทที่มีการปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมา 
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é Indorama Ventures has announced the acquisition of 100 % of
the Purified Isopthalic Acid (PIA), Polyethylene Terephthalate (PET) 
and Purified Terephthalic Acid (PTA) assets of Cepsa Química S.A.,
a subsidiary of Compañía Española de Petróleos S.A.U. (“CEPSA”) in 
Guadarranque-San Roque, Cadiz, Spain. 
 The company was renamed Indorama Ventures Química S.L.U. 
The acquisition makes Indorama Ventures a world-leading producer 
of Isopthalic Acid, a key chemical additive in the manufacture of PET 
for packaging as well as consolidating our strategy in Europe. 
 
 บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) ประกาศเสรจ็ส้ินการเข้าซือ้กจิการ 
Cepsa Química S.A. ของบริษัท Compañía Española de  Petróleos S.A.U.
(“CEPSA”) ซึง่เป็นโรงงานผลิตกรดไอโซพาทาลกิ (PIA) โพลเีอทลินีเทเรฟทาเลต (PET) 
และกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (PTA) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ตั้งอยู ่ในเมือง
Guadarranque-San Roque แคว้นกาดซิ ประเทศสเปน โดยเปล่ียนช่ือเป็น Indorama
Ventures Química S.L.U. การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ส่งผลให้อินโดรามา เวนเจอร์ส 
กลายเป็นผู้ผลิตกรดไอโซพาทาลิกชั้นน�าของโลก กรดไอโซพาทาลิกเป็นสารเคมีเติม
แต่งหลักท่ีใช้ในการผลิต PET ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ นับเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การ
บรูณาการของบรษิทัฯในยโุรป 

é Indorama Ventures successfully acquired BP Amoco Chemical
in US The recent move is the 8th acquisition of the year 2015. We have 
agreed to acquire BP Amoco Chemical’s Decatur, Alabama business, 
consisting of integrated paraxylene and PTA manufacturing as well 
as the world’s only commercial plant to manufacture NDC, a specialty 
chemical used in performance polymers and films for application 
such as smart phone screens. 
 
 อินโดรามา เวนเจอร์ส เข้าซือ้บรษิทั BP Amoco Chemical ในสหรฐัซึง่เป็นการ
เข้าซื้อล�าดับที่ 8 ของปี 2558 เราได้ตกลงซื้อธุรกิจในรัฐอลาบามา ผู้ผลิตที่มีการ
บูรณาการ พาราไซลีน PTA และเป็นบริษัทเดียวในโลกที่ผลิต NDC ซึ่งเป็นสารเคมีที่
ใช้การผลิตโพลีเมอร์ส และฟิลม์ส�าหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

é Mr. Aloke Lohia was interviewed by the Financial Times at the
FT – Kasikorn Bank AEC+3 Business Forum in Bangkok  on March 16. 

 คุณอาลก โลเฮีย ให้สัมภาษณ์ในงานสัมมนาเพื่อผู้ประกอบการและนักลงทุน
ในกลุ่มประเทศ AEC+3 จัดโดยหนังสือพิมพ์ Financial Times และธนาคาร
กสกิรไทย ณ กรุงเทพฯ เมือ่วนัที ่16 มนีาคม 

é Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. has completed five
successful years in Poland, during which it recovered its acquisition 
cost in  less than three years. Its 2014 production capacity has been 
enhanced over 50% from 150,000 t / year to 230,000 t / year. The 
State has assisted greatly by subsidizing half of the investment cost. 
 Moreover, the company is proud to celebrate 2,000 hours of
accident-free operations. As recognition of this achievement, souvenir 
gifts chosen by employees were distributed. 
 
 บริษัท Indorama Ventures Poland Sp.zo.o. ฉลองครบรอบ 5 ปีแห่ง
ความส�าเร็จหลงัจากคนืทนุภายในระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี โดยในปี 2557 บรษิทัมี
ก�าลงัการผลติเพ่ิมขึน้กว่าร้อยละ 50 จาก 150,000 ตนัต่อปี เป็น 230,000 ตนัต่อปี
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐผ่านการให้เงินอุดหนุนจ�านวนครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายใน
การลงทุน ทั้งนี้ บริษัทยังมีความภาคภูมิใจในสถิติการท�างานครบ 2,000 ชั่วโมง
โดยไม่มอีบุตัเิหตแุละมกีารมอบของทีร่ะลกึแก่พนกังานเพ่ือแสดงความขอบคณุ 

วันนี้ที่....ไอวีแอล
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ç Indorama Polymers Public Company Limited (IRP) won the Thailand 
Green Design Award 2016 (TGDA 2016). Kaset Fair is an event hosted 
annually by Kasetsart University. In 2016, they arranged an environ-
ment-friendly industrial competition, Thailand Green Design Award 2016  
(TGDA 2016) with the purpose of encouraging new product initiatives
that serve function for the public and disseminate green ideas. 
 Among the competitors in the business enterprise group,
Indorama Polymers won the competition in the category of Product for 
Energy Saving. The winning product was RAMAPET R1 (Fast Reheat 
PET Resin with non-carbon additive). The innovation helps save
37 per cent of the energy used in the PET production process and also 
reduces emissions of greenhouse gases in electricity generation.
In fact, there have already been several IVL subsidiaries applying this 
technology in to their production. However, in order to build up value 
and credit for the product, IRP Lopburi is the first to gain recognition. This 
achievement not only reflects the position of IVL in supporting environ-
ment-friendly projects but also increase sales profits. The technology 
is now going to be applied further to other subsidiaries around the world. 

 
 บรษิทั อนิโดรามา โพลเีมอร์ส จ�ากดั (มหาชน) หรอื IRP จังหวดัลพบรีุ ได้รับรางวลัชนะเลศิ Thailand Green Design Award 2016 (TGDA 2016) ประเภทกลุม่
ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานเกษตรแฟร์เป็นประจ�าทุกปี ปีนี้มีการจัดการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design 
Award 2016 (TGDA 2016) โดยมจุีดมุง่หมายเพือ่ส่งเสรมิให้เกดิความคดิริเร่ิมในการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ทีใ่ห้ประโยชน์แก่สาธารณะและเผยแพร่ไอเดยีสเีขยีว ทัง้นี ้ใน
บรรดาผูเ้ข้าแข่งขันในกลุม่ผูป้ระกอบการ บรษิทั อนิโดรามา โพลีเมอร์ส ได้รับรางวลัชนะเลศิในหมวดผลติภณัฑ์ประเภทประหยดัพลงังานโดยส่งผลติภณัฑ์ RAMAPET R1 
(เมด็ PET หลอมตวัเรว็) เข้าร่วมประกวด นวตักรรมนีช่้วยประหยดัพลังงานในการผลติเมด็ PET ได้ถงึร้อยละ 37 และยงัช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลติกระแส
ไฟฟ้าอกีด้วย โรงงานย่อยหลายแห่งของไอวแีอลได้ใช้เทคโนโลยกีารผลิตดงักล่าวก่อนหน้านีแ้ล้ว แต่โรงงาน IRP ลพบรีุ เป็นโรงงานแห่งแรกทีไ่ด้รับการยอมรบั ทัง้ในแง่การ
เพิ่มมูลค่า และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ความส�าเร็จครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นจุดยืนของไอวีแอลที่ให้การสนับสนุนโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วย
เพิม่ผลก�าไร ปัจจบุนัโรงงานย่อยของไอวแีอลได้เริม่น�าเอาเทคโนโลยนีีไ้ปใช้อย่างแพร่หลายทัว่โลก 

ç Indorama Ventures signed an MOU on Children's Rights with 
UNICEF at the Stock Exchange of Thailand. 
 
 บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) ลงนามข้อตกลงความร่วมมอืว่าด้วย
สิทธิเด็กร่วมกับองค์กรยูนิเซฟ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

IVL Today

ç Indorama Ventures Quimica (IVQ) hosted the closing deal ceremony 
at the plant. The event included a meeting between the Union members 
and the IVL team comprising, Mr. D.K. Agarwal, Mr. Paolo Clivati, Mr. Luis 
Carlos Rodrigo Mata and Ms Vega Maria Eugenia Ruiz. 
 

 บริษัท Indorama Ventures Quimica (IVQ) จัดงานปิดการเข้าซื้อโรงงาน 
ภายในงานมีการประชุมระหว่างสมาชิกสหภาพ และทีมจากไอวีแอลได้แก่ คุณ 
D.K. Agarwal คุณ Paolo Clivati คุณ Luis Carlos Rodrigo Mata และคณุ Vega 
Maria Eugenia Ruiz 
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é The Consul General of India, Mr. Nagesh Kumar, visited IVL’s AlphaPet facility along with 
Mr. Anil Aggarwal, the representative of AIBP (Alabama India Business Partnership), of which
AlphaPet is a member. The visiting group were joined by the the Mayor of Decatur, Don Kyle, 
the country commissioner, Ray Long, the Chairman of the Chambers of Commerce,
John Seymour and the local Economic Development President, Jeremy Nails. 

 กงสุลใหญ่อินเดีย นาย Kumar Nagesh เข้าเยี่ยมชมโรงงาน AlphaPet พร้อมด้วยนาย Anil Aggarwal
ตวัแทนของจาก AIBP (Alabama India Business Partnership หรือ หน่วยงานด้านความร่วมมอืทางธรุกจิระหว่าง
อลาบามาและอินเดีย) ซึ่งบริษัท AlphaPet เป็นสมาชิก โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ นายกเทศมนตรีของรัฐดีเคเตอร์ 
นาย Don Kyle นาย Ray Long เทศมนตร ีนาย John Seymour ประธานหอการค้าและนาย Jeremy Nails 
ประธานการพัฒนาเศรษฐกจิท้องถิน่ 

ç Indorama Ventures PCL received two prizes from the Asset Corporate 
Awards 2015. The company won a Gold Award on Excellence in Governance, 
CSR and Investor Relations benchmarking.  The IR team also won the Best 
Investor Relations Team Award. 
 
 บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) ข้ึนรบัรางวัลในงาน The Asset Corporate 
Awards 2015 โดย ไอวแีอลได้รับ 2 รางวลั ได้แก่ รางวลั Gold Award จากความเป็นเลศิ
ทางด้านการก�ากบัดแูลกจิการ ความรับผดิชอบต่อสงัคมและนกัลงทนุสมัพนัธ์ และรางวลั  
Best Investor Relations Team Award จากการด�าเนินงานที่ดีเยี่ยมของทีมนักลงทุน
สัมพันธ์ 

é Indorama Ventures Investor Relations
Department received the prize for Outstanding 
Investor at the SET Awards 2015 hosted by 
the Stock Exchange of Thailand (SET).  
 
  แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้รบัรางวลั SET Awards
ส�าหรับการด�าเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ç Indorama Ventures PCL received a Sustainability 
Report Award 2015 by The Stock Exchange
of Thailand (SET). This award is granted to
eligible companies who meet the criteria of the 
Ceres- ACCA Sustainability Report Awards. 

é Indorama Ventures Europe received the 
Open Door Award 2015 from the Education
Information Centre, Mainport, Rotterdam. 
The company won this award for its support 
of practical accessibility to the Europort site 
and its high quality in organizing exhibitions 
and factory visits. 
 
 บริษัท Indorama Ventures Europe ได้รับ
รางวลั Open Door Award 2015 จาก The Education
Information Centre, Mainport, Rotterdam ในฐานะ
บรษิทัทีม่กีารด�าเนนิงานของ Europort รวมถงึการจดั
แสดงนทิรรศการและการเข้าชมโรงงานอย่างมีคณุภาพ 

 บรษิทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) ได้รับรางวลัในงานรายงานความยัง่ยนืดเีด่นประจ�าปี 2557
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ของ
Ceres – ACCA Sustainability Report Awards 

วันนี้ที่....ไอวีแอล
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Pleasure in Textile
Experimentation:
Trevira CS Fabric Creativity
Competition 2016

 For the fourth time, Trevira had invited suppliers of Trevira CS 
fabrics to participate in a creativity competition. Participants of this 
years’ competition were asked to submit their latest developments in 
one of five categories that reflect both current market trends and 
highlight the great degree of quality, innovation and functionality 
found in Trevira CS materials available on the market. With each entry, 
suppliers receive points in the Trevira CS Club. The first three winners 
of each category receive considerable additional Club points. 

 Suppliers entered almost 150 Trevira CS fabrics and from these 
a specialist panel selected 15 winners. The sheer wealth of creations 
reflect the continuing pleasure in experimentation shown by designers 
in their development of high-quality textiles. Working with the wide 
range of flame retardant yarns from Trevira and its partners in the 
fields of spinning, texturizing and twisting, they created products that 
display innovation in looks, textures and functions. 

 The new Trevira CS qualities are often the outcome of extensive
development work. Therefore, Trevira presented the winning fabrics 
in five “Labs”, each of which stands for definite and characteristic 
properties that are frequently paired with special functions, on the 
Trevira stand at Heimtextil 2016: 

 The “3D Lab” displayed fabrics with three-dimensional looks
deriving from 3D construction or appearance. Winners: Creation 
Baumann, Saum & Viebahn and Wintex. 
 
 “Artisan Lab” showed opulent fabrics with decorative features 
that blend elements of tradition/the past and the present/future or 
show characteristics of traditional manufacture. The winning fabrics 
come from Nya Nordiska, Rubelli and SoFarSoNear. 
 
 The “Digital Lab” presented new, digitally printed materials that 
stand out with their design, print quality or interplay of print base 
and design. Winners: Dina/Vanelli, Lelièvre and Ludvig Svensson. 

 The “Sensuous Lab“ showed with fabrics that possess special 
haptic qualities and successful combination of handle and looks. 
Winners: Création Baumann, Fidivi Tessitura Vergnano S.p.A. and 
again Rubelli S.p.A. 

 “Techno Lab” focused on fabrics with distinctive technical attributes. 
Winners: Giorgio Piovano Home Textiles, Gaetano Rossini, Stotz & Co.

Sustainability
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 Trevira ได้จดัการประกวดความคดิสร้างสรรค์ด้านสิง่ทอ Trevira CS โดยเชญิ
ผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอ Trevira CS เข้าร่วมการประกวด ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็น
คร้ังที ่ 4 โดยผูเ้ข้าร่วมประกวดจะต้องส่งผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รับการพัฒนาล่าสดุทีส่ะท้อน
แนวโน้มของตลาดและจุดเด่นด้านคุณภาพ นวัตกรรมและการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 
Trevira CS ที่จ�าหน่ายในท้องตลาด โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดด้วยกัน ทั้งนี้ผู้จัด
จ�าหน่ายที่เข้าร่วมประกวดจะได้รับคะแนนสะสมใน Trevira CS Club และผู้ชนะใน
สามอันดับแรกของแต่ละหมวดจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 
 
 ผูจ้ดัจ�าหน่ายได้ส่งสิง่ทอ Trevira CS เข้าร่วมประกวดเกอืบ 150 ชิน้ โดยคณะกรรมการ
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญได้ท�าการคัดเลือกผู้ชนะ 15 ราย การประกวความคิดสร้างสรรค์
ด้านสิง่ทอในครัง้นี ้สะท้อนให้เหน็ถงึความสนใจของนกัออกแบบทีไ่ด้มส่ีวนร่วมในการ
ทดลองเพื่อพัฒนาสิ่งทอที่มีคุณภาพสูง โดยผู้เข้าประกวดท�างานร่วมกับพันธมิตรที่
เชีย่วชาญด้านการป่ัน การสร้างพืน้ผวิและการบดิเกลยีวเพือ่สร้างสรรค์ผลงานนวตักรรม
ทีส่ะท้อนรูปลกัษณ์ พ้ืนผวิและการใช้งานของผลติภณัฑ์เส้นด้ายหน่วงไฟหลากหลาย
ชนดิจาก Trevira 

 คณุภาพของผลติภณัฑ์ Trevira CS ทีเ่กดิข้ึนใหม่เป็นผลลพัธ์จากการพฒันาอย่าง
กว้างขวางครอบคลมุ ดงันัน้ Trevira จงึจดัให้มกีารแสดงผลติภณัฑ์สิง่ทอทีไ่ด้รบัรางวลั
ชนะเลศิใน 5 หมวดภายในบธู Trevia ในงาน Heimtextil 2016 ซึง่แต่ละหมวดจะมี
คณุสมบตัเิด่นชดัควบคูก่บัฟังก์ชัน่การใช้งานพิเศษ 

 หมวด 3D Lab เป็นการจดัแสดงสิง่ทอทีม่รีปูลกัษณ์ 3 มติทิีไ่ด้จากการทอขึน้รปู
ผู้ชนะ ได้แก่ Crèation Baumann, Saum & Viebahn และ Wintex 

 หมวด Artisan Lab มกีารจดัแสดงสิง่ทอทีม่กีารตกแต่งทีห่ลากหลาย ผสมผสาน
อย่างลงตวัระหว่างองค์ประกอบทัง้ในอดตี ปัจจบุนัและอนาคต ตลอดจนมกีารแสดง
ลักษณะการผลิตสิ่งทอแบบดั้งเดิม สิ่งทอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นผลงานจาก
Nya Nordiska, Rubelli และ SoFarSoNear. 

 หมวด Digital Lab มกีารน�าเสนอวสัดชุนดิใหม่ทีส่ามารถพิมพ์ดจิติอลได้มคีวาม
โดดเด่นด้านการออกแบบ คุณภาพการพิมพ์และความสัมพันธ์ของการพิมพ์และการ
ออกแบบ ผู้ชนะ ได้แก่ Dina/Vanelli, Lelièvre และ Ludvig Svensson 
 
 หมวด Sensuous Lab มกีารจดัแสดงสิง่ทอทีม่คีณุสมบตัสิมัผสัพเิศษและมกีาร
ผสมผสานการจับกบัรูปลักษณ์ได้อย่างลงตัว ผู้ชนะได้แก่ Création Baumann, Fidivi 
Tessitura Vergnano S.p.A. และ Rubelli S.p.A. 

 หมวด Techno Lab มุ่งเน้นสิ่งทอที่มีความโดดเด่นด้านเทคนิค ผู้ชนะ ได้แก่
Giorgio Piovano Home Textiles, Gaetano Rossini และ Stotz & Co. 

ความยั่งยืน

นักออกแบบสนใจเข้าร่วมการทดลอง
เพื่อพัฒนาสิ่งทอ:
งานประกวดความคิดสร้างสรรค์
ด้านสิ่งทอTrevira CS ประจำาปี 2559

Trevira CS Fabric Creativity
Competition 2016:
3D Lab at Heimtextil
© Photo: Trevira GmbH

Trevira CS Fabric Creativity
Competition 2016:
Sensuous Lab at Heimtextil
© Photo: Trevira GmbH

Trevira CS Fabric Creativity
Competition 2016:
Techno Lab at Heimtextil
© Photo: Trevira GmbH

Trevira CS Fabric Creativity
Competition 2016:
Artisan Lab at Heimtextil
© Photo: Trevira GmbH

Trevira CS Fabric Creativity
Competition 2016:
Digital Lab at Heimtextil
© Photo: Trevira GmbH
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1. Mr. Jim Yarbrough Vice-Chairman of the Operation Smile Foundation 
visited Mrs. Suchitra Lohia Director and Chairperson of the Sustainability
Committee of Indorama Ventures PCL to thank the company for 
sponsoring the Bright Smiles & Happy Hearts Campaign. 
 
 คุณจิม ยาโบร รองประธานกรรมการมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย เข้าพบ 
คุณสุจิตรา โลเฮีย กรรมการและประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
ด้านความรับผดิชอบต่อสงัคม เพ่ือแสดงความขอบคณุทีบ่ริษทัอนิโดรามา เวนเจอร์ส 
ให้การสนับสนุนโครงการ Bright Smiles & Happy Hearts Campaign ทีส่�านกังานใหญ่
กรุงเทพฯ 

2. Indorama Ventures Europe arranged an annual Sinterklass 
(St. Nicholas) Party with its employee’s children. 

 บริษทั Indorama Ventures Europe จดังานเฉลมิฉลอง Sinterklass (นกับญุ นโิคลสั) 
ประจ�าปีร่วมกับบุตรหลานของพนักงาน  

3. Indorama Ventures Europe organized a factory visit in for a group
of 25 students visit to learn about the Maintenance Department 
and to share knowledge on Electrical & Instrumentation and
Maintenance Technician jobs. 

 บริษัท Indorama Ventures Europe จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานให้แก่
กลุ่มนักเรียนจ�านวน 25 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแผนกซ่อมบ�ารุงและความรู้ใน
สายงานระบบไฟฟ้าและการซ่อมบ�ารุง 

IVL Activities

1.

3.

2.
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Activities

4. Indorama Ventures Corlu organized an annual conference in 
Corlu, Turkey. The purpose of this event was to share the engagement
results and the plant’s performance in 2015. 
 
 Indorama Ventures Corlu จัดการประชุมประจ�าปีที่เมือง Corlu ประเทศ
ตุรกีเพื่อน�าเสนอผลการท�างานและผลส�ารวจความร่วมมือในปี 2558  

5. Indorama Ventures, Lopburi, donated 50,000 baht to Mr. Phanu 
Yamsri, Lopburi provincial governor to sponsor the 2016 festival
celebrating King Narai the Great’s Reign at Narai Palace.  The purpose 
was to support the local tradition. 

 กลุม่บรษิทัอนิโดรามา เวนเจอร์ส ลพบรุ ีได้มอบเงนิสนบัสนนุการจดังานแผ่นดนิ
สมเดจ็พระนารายณ์ ประจ�าปี พ.ศ. 2559 จ�านวน 50,000 บาท ให้แก่ นายภาน ุแย้มศรี 
ผูว่้าราชการจังหวดัลพบรีุ โดยมจีดุประสงค์เพือ่สนบัสนนุประเพณท้ีองถิน่ให้มอียูต่่อไป 

6. Mr. Aaron Guilloy, LSS Master Black Belt from FiberVisions Covington,
conducted Lean Six Sigma (LSS) training in IPI Nakhon Pathom, PT. 
IVI Tangerang Indonesia, Auriga Polymer USA, IVP Mexico and Fiber-
Visions Athens. 

 คุณ Aaron Guilloy จากบริษทั FiberVisions หนึง่ในบริษทัย่อยของไอวแีอล 
ได้จัดการอบรม Lean Six Sigma (LSS) ที่โรงงาน IPI นครปฐม โรงงาน PT. IVI เมือง 
Tangerang อนิโดนเีซยี โรงงาน Auriga Polymers ทีส่หรัฐอเมริกา, IVP เมก็ซโิก 
และ โรงงาน FiberVisions Athens  

กิจกรรมกลุ่มบริษัท ไอวีแอล

4.

6.

5.
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8. CSR team at Indorama Polyester Industries Nakhon Pathom gave 
three playing swings and sponsored the renovation of a playground at 
Wat Sawang Arom school, Nakhon Pathom.

 ทีม CSR จากบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ นครปฐม มอบชิงช้า
เครื่องเล่นจ�านวนสามเครื่องพร้อมสนับสนุนการซ่อมบ�ารุงสนามเด็กเล่นของโรงรียน
วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดนครปฐม 

7. Indorama Holdings, Lopburi, held annual staff awards for 20 years 
service, 10 years service, best attendance and 5s. The ceremony was 
chaired by Mr. Rajesh Banka at the Training center. 

 บรษิทั อินโดรามา โฮลดิง้ส์ จ�ากดั ลพบรุ ีจดังานพธิมีอบรางวลัพนกังานประจ�าปี 2558 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมโดยมีคุณ Rajesh Banka เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่
ท�างานครบ 20 ปี และ 10 ปี พนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอยอดเยี่ยม และ 
รางวัลทีม 5 ส. ดีเด่น 

9. Employees of Indorama Polyester Industries and Petform in
Rayong province, Thailand, attended Corporate Governance Training 
 
 พนักงานบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ และบริษัท เพ็ทฟอร์ม 
จังหวัดระยอง เข้าร่วมการอบรมด้านการก�ากับดูแลกิจการ 

10. Indorama Ventures, Bangkok Head Office, arranged a massage
session for employees to relieve pains from office syndrome. This was 
to support a CSR activity of the company Social Health Enterprise Co., 
Ltd., to provide job opportunities for former female inmates.  
 
 บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) ส�านกังานใหญ่ กรงุเทพฯ จดักจิกรรม
นวดดัดจัดสรีระเพื่อบ�าบัดอาการออฟฟิศซินโดรมให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นโครงการ
กิจกรรมเพื่อสังคมของ บริษัท วิสาหกิจสุขภาพชุมชน จ�ากัด จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน
การให้เกิดการสร้างงานอาชีพและรายได้ให้แก่สตรีที่เคยเป็นอดีตผู้ต้องขังหญิง 

IVL Activities

8.7.

9.

10.
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11. Mr. Ganesh Babu and an executive team from Indorama Ventures 
Polymers Rayong hosted the factory’s open house. Senior executives 
and government officers as well as local people were invited to 
visit the plant and hear about the manufacturing process.  

 บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส โพลเีมอร์ส ระยอง จดัโครงการเปิดบ้านต้อนรบัชุมชน 
โดยมี คุณ Ganesh Babu ผู้บริหารและทีมงานพนักงานให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าชม
โรงงาน คณะผู้เข้าชมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อาวุโส หน่วยงานราชการและชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต 

12. Students from Webster University visited IVL’s recycling plant 
at Nakhon Pathom, Thailand.  
 
 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานรีไซเคิลของ
ไอวีแอลท่ีจังหวัดนครปฐม 

11.

13.

14.

13. TPT, IPI and IRPL Rayong hosted a community enterprise project 
at the Tan Batic community. A group of students from Thammasat
University provided knowledge on enterprise in a workshop.  

 บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์
อนิดสัตรีส์้ และ บรษิทั อนิโดรามา ปิโตรเคม จ�ากดั จงัหวดั ระยอง จดัโครงการวสิาหกจิ
ชมุชน ทีช่มุชนผ้าบาตกิ โดยได้รบัความร่วมมอืจากกลุม่นกัศกึษามหาวทิยาธรรมศาสตร์
ในการจัดเวิร์คช็อปให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมในเรื่องการท�าธุรกิจ 

14. TPT and IPI Rayong arranged a Zero Waste Project to raise awareness 
of environmental presentation in the community. Students at Krok Yai 
Cha school participated in a workshop on making  fertilizer from humus. 

 บริษัท ทพีีท ีปิโตรเคมคิอลส์ จ�ากดั (มหาชน) และ บริษัท อินโดรามา โพลเีอสเตอร์
อินดัสตรี้ส์ จัดงาน  Zero Waste โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างส�านึกเก่ียวกับการ
รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน นักเรียนจากโรงเรียนวัดกรอกยายชาเข้าร่วมกิจกรรม
เวิร์คช็อปผลิตปุ๋ยจากซากพืช 

12.

กิจกรรมกลุ่มบริษัท ไอวีแอล



Performance Fibers breaks new ground
in polyester tire cord fabrics properties
from which motorcycle bias tire producers
stand to benefit. 

 Firstly, Polyester-based PLYTEC™ virtually does not absorb moisture. 
Tire production team no longer has to worry about moisture ab-
sorption of Nylon 6 prior to the calendering process – this is a big plus in quality 
control and waste reduction. Secondly, you can cure PLYTEC™ at higher 
temperature (+10°C higher) thus shortening the curing time and
increasing productivity – our estimate is >25%. This is a big deal because 
you may increase your capacity without major capital expenditure on 
equipment and land space. Thirdly, would you want to eliminate the 
post-cure inflation (PCI) process, if it can be eliminated without
impacting on tire dimension compliance and performance? The very 
low shrinkage of PLYTEC™ might just allow you to do so. 

 The value of PLYTEC™ extends beyond tire production and it reaches
out to your customers – the OE. The PLYTEC™ - based motorcycle tire 
has better handling properties and lower rolling resistance. This can 
well be the main driver of adopting PLYTEC™ because it can give
you a differentiated product. 

 Performance Fibers’ work on developing PLYTEC™ for Nylon 6
replacement has not stopped here; motorcycle tire is just the entry 
point. 

Now, 
why  should  motorcycle tire producers
care about this?  Here is  the value story. 

 Performance Fibers is reputed to be a premium supplier of polyester
tire cord fabrics (TCF) to the tire market for passenger car and light 
truck  (PCLT) radial tire carcass application. 

 With continued development of TCF technologies, motorcycle tires 
have now become an accessible market to Performance Fibers 
despite the fact that motorcycle tires are mostly of bias-ply design 
and use Nylon 6 TCF for reinforcement. 
 
 The bias-ply design does offer a distinct advantage that it allows the 
entire tire body to flex easily thus providing a smooth ride on 
rough surfaces which are particularly prominent in developing countries. 
Nylon 6 has been the material of choice in motorcycle tire carcass
on account of its high toughness and fatigue resistance which are 
ideal for a bias-ply tire that constantly flexes.  

 There has been previous attempt by tire producers to replace
Nylon 6 with standard HMLS (high modulus low shrinkage polyester) 
TCF with a view to taking advantage of its lower cost. They have
invariably failed however. The main reasons being they offer insufficient 
toughness and ply strength of standard polyester to pass the plunger 
test, their poor fabric to rubber adhesion that lead to pre-mature failure  
in endurance tests and poor compressive fatigue resistance
that is needed for a long-term field test on rough roads.  
 Performance Fibers has over the past few years developed an 
advanced polyester-based TCF (PLYTEC™) that is nylon-like and has been 
proved to pass all the indoor tests that a motorcycle tire is required to 
pass. A look of the stress-strain curve of PLYTEC™ will see that it has 
the toughness of that of Nylon. Performance Fibers’ proprietary 
dipping technology has advanced its adhesion to rubber performance. 
Today, a tire built with PLYTEC™ has been demonstrated to run more 
than 40,000 km with the same durability as that of Nylon. 



TIRE CORD FABRIC TECHNOLOGY
A DEVELOPMENT OF POLYESTER
Performance   Fibers  สร้างปรากฎการณ์
ใหม่ในสิง่ทอโพลเีอสเตอร์ สำาหรบัยางในรถยนต์
เอือ้ประโยชน์ต่อผูผ้ลติยางในรถจกัรยานยนต์ 
 บรษิทั Performance Fibers มชีือ่เสียงในฐานะผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายเส้นใย
โพลเีอสเตอร์ส�าหรับยางในรถยนต์ (TCF) เกรดพรเีมีย่ม เพือ่ใช้ในรถยนต์ส่วนบคุคล
และโครงยางเรเดียลส�าหรบัรถบรรทกุขนาดเล็ก 
 
 จากการพฒันาอย่างต่อเนือ่งของเทคโนโลยเีส้นใยส�าหรบัยางในรถยนต์ ส่งผลให้
ปัจจบุนับรษิทั Performance Fibers เข้าสู่ตลาดยางรถจักรยานยนต์ แม้ว่ายางรถ
จกัรยานยนต์ส่วนใหญ่จะใช้โครงสร้างยางแบบธรรมดาท่ีเป็นผ้าใบแต่มีการใช้เส้นใย
ไนลอน 6 เพือ่เสรมิแรง 

 การออกแบบโครงสร้างของยางแบบธรรมดานัน้ มคุีณสมบตัท่ีิแตกต่างอย่างชดัเจน
การออกแบบในลกัษณะนีช่้วยให้ตวัยางมีความยดืหยุน่ ให้ความนุม่นวลในการขับข่ี
บนพืน้ผวิทีข่รุขระ ซึง่เป็นประโยชน์อย่างยิง่ในประเทศทีก่�าลงัพฒันา ไนลอน 6 เป็น
วสัดทุีถ่กูน�าไปใช้โครงยางรถจกัรยานยนต์ เนือ่งจากมคีวามเหนยีวสูงและสามารถ
ต้านทานการเสือ่มสภาพของยาง เหมาะส�าหรบัโครงสร้างยางทีต้่องการความยดืหยุน่
อย่างต่อเนือ่ง 

 ท่ีผ่านมาผูผ้ลติยางพยายามเปลีย่นจากไนลอน 6 เป็นวสัด ุHMLS (วสัดโุพลเีอสเตอร์
โมดูลสัสงูทีม่กีารหดตวัต�า่) ทั่วไปส�าหรับยางในรถยนต์ เนื่องจากต้นทุนที่ต�่ากว่า
แต่ยงัคงไม่ประสบความส�าเรจ็ โดยมีสาเหตหุลักมาจากความแขง็แรงและความเหนยีว
ของเส้นใยโพลเีอสเตอร์ทัว่ไปทีไ่ม่เพยีงพอเมือ่ต้องผ่านการทดสอบการรบัแรงกดและ
การหลดุของขอบยาง คณุสมบตักิารยึดเกาะท่ีดรีะหว่างผ้ากับยางท่ีมีไม่เพยีงพอ ท�าให้
ไม่ผ่านการทดสอบความทนทาน นอกจากนีจ้ากการทดสอบภาคสนามในระยะยาว
บนถนนขรุขระ พบว่า มคีวามสามารถในการทนทานต่อความขรขุระของพืน้ผวิน้อย
 
 ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา บรษิทั Performance Fibers  ได้พฒันาวสัด ุTCF ชัน้สงู
ที่ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ (PLYTEC™) ที่มีลักษณะคล้ายไนลอน วัสดุชนิดนี้ผ่าน
การทดสอบในร่มทั้งหมดส�าหรับยางรถจักรยานยนต์ จากรูปทรงโค้งระหว่าง
ความเค้นและความเครียดของ PLYTEC™ จะเห็นถึงความเหนียวของไนลอน โดย
บริษัท Performance Fibers ถือครองกรรมสิทธิ์เทคโนโลยีขั้นสูงในการยึดเกาะ
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของยาง ปัจจบุนัยางท่ีใช้วสัด ุPLYTEC™ ได้รบัการพสูิจน์แล้วว่า 
สามารถวิ่งได้กว่า 40,000 กิโลเมตรโดยมีความทนทานเช่นเดียวกับไนลอน 

เหตุใดผู ้ผลิตจักรยานยนต์จึงหันมาใส่ใจใน
เรือ่งนีใ้นปัจจบุนั? 
 
 ประการแรก วัสดุโพลีเอสเตอร์ PLYTEC™ แทบไม่ดูดซับความชื้นผู้ผลิตยาง
ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการดูดซึมความชื้นของไนลอน 6 ก่อนการผ่านกระบวนการ
ฉาบผ้าใบยาง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการควบคุมคุณภาพและการลดของ
เสียประการทีส่อง คณุสามารถอบ PLYTEC™ ทีอ่ณุหภมูสิงูกว่า (สงูกว่า +10 องศา
เซลเซยีส) จงึท�าให้เวลาทีใ่ช้ในการอบยางสัน้ลงและการเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติให้
มากขึน้ มากกว่าร้อยละ 25 ตามประมาณการของเรา ซึง่ตวัเลขนีม้นียัส�าคญัเนือ่งจาก
คุณสามารถเพ่ิมก�าลังการผลิตโดยไม่ต้องลงทุนเพ่ิมทั้งในด้านอุปกรณ์เครื่องจักร
และพ้ืนทีใ่ช้สอย ประการทีส่าม หากคณุต้องการก�าจดักระบวนการพองตวัของยาง
หลังการอบโดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อก�าหนดด้านขนาดและประสิทธิภาพการ
ท�างานของยาง วัสดุโพลีเอสเตอร์ PLYTEC™ คือค�าตอบ เนื่องจากมีคุณสมบัติการ
หดตัวที่ต�่ามาก 

 ผลติภณัฑ์ PLYTEC™ ไม่เพียงแต่ให้คณุค่าทีเ่หนอืกว่าในด้านกระบวนการผลติ
ยางรถยนต์เท่านัน้ แต่ยงัส่งมอบคณุค่าไปยงัลกูค้าของเราอีกด้วย ยางรถจกัรยานยนต์
ที่ใช้วัสดุโพลีเอสเตอร์ PLYTEC™ จะมีคุณสมบัติการเกาะยึดที่ดีกว่าและมีความ
ต้านทานการหมุนที่ต�่าคุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ PLYTEC™
มีความแตกต่าง และนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าท�าไมคุณจึงควรใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา 

 ยางรถจกัรยานยนต์เป็นเพียงแค่จดุเร่ิมต้นเท่านัน้ บริษทั Performance Fibers 
ยงัคงไม่หยดุนิง่ในการพัฒนาวสัดโุพลเีอสเตอร์ PLYTEC™ เพ่ือทดแทนการใช้ไนลอน 
6 อย่างต่อเนือ่งต่อไป 

By   Kenny Wong
Marketing Director, Performance Fibers



18  /  The Beacon January-March 2016

Business Culture

IVL  Hosts a Vocational Education and Training 
Program in Thailand for Myanmar Students
ไอวีแอล จัดโครงการอบรมวิชาชีพให้แก่นักศึกษาชาวเมียนมาร์
 Indorama Ventures is places emphasis on our important role as a
real-life educational platform. This year, IVL has organized a training 
program for university students from Myanmar in collaboration with 
The Office of the Vocational Education Commission (OVEC), Bangkok 
Bank Public Company Limited (BBL) and Thanlyin Technological
University, Ministry of Science and Technology (TTU). The objective 
is to enhance the experience of the students who recently graduat-
ed with a Bachelor of Engineering Science. Six participants, chosen 
by OVEC, are young engineers, each with different skills, in electrical, 
mechanical or chemical engineering. The participants learn about 
molding technique at Samutsongkhram Technical College. Then, 
they are provided an opportunity to work in Thailand as interns at 
Petform Lopburi, a subsidiary of IVL. The project will be completed 
soon. Let’s see what the participants feel about their time in Thai-
land with IVL. 

 “We have earned more self-confidence after staying abroad. Before 
joining this program, we had studied only theories in the classroom. 
This project provides us an opportunity to apply what we have 
learned in real-life situations. We have also experienced a variety of 
equipment used in IVL’s plant. After this, when we return to our 
country, we will apply the knowledge and experience gained from 
this project as much as possible. In the future, we like to join IVL and 
help develop the company’s plant in Myanmar,” said a representative 
of the students. 
 
 IVL would like to take this opportunity to thank Bangkok Bank 
who first initiated this project and invited our company as a major 
investor in Myanmar to join. It is our pleasure as a world-class company 
to provide educational opportunities for students. Furthermore, 
when the project is finished, two participants with ability have been 
recruited to work for IVL’s subsidiary in Myanmar. 

 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ตระหนักบทบาทส�าคัญของเราในฐานะ
ผู้มอบโอกาสการศึกษานอกห้องเรียน ในปีนี้ ไอวีแอล ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากประเทศเมียนมาร์ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ
คณะกรรมการอาชวีศกึษาและ มหาวิทยาเทคโนโลย ีThanlyin ในกระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจากประเทศเมียนมาร์ จัดโครงการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้
แก่นักศึกษาท่ีเพิ่งส�าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
จ�านวน 6 คน ทีไ่ด้รับเลอืกจากคณะกรรมการอาชวีศกึษา ถอืเป็นกลุม่วศิวกรรุน่ใหม่
ที่แต่ละคนมีความถนัดต่างกัน ได้แก่ ไฟฟ้า  เครื่องกล และเคมี ผู้เข้าร่วมโครงการ
เหล่านี ้ ได้รับประสบการณ์จากการเรียน และท�างานในประเทศไทย โดยระยะเวลา
การฝึกอบรม เร่ิมจากการเข้าเรียนเทคนคิแม่พิมพ์ทีว่ทิยาลยัเทคโนโลยสีมทุรสงคราม
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าฝึกงานทีบ่ริษทั เพ็ทฟอร์ม ลพบรีุ ซึง่เป็นบรษิทัย่อย
ของไอวีแอล โครงการด�าเนินมาเป็นเวลากว่า 2 เดือนและก�าลังจะสิ้นสุดลง เราได้
สมัภาษณ์ความรู้สกึของผูเ้ข้าร่วมทีม่หีลงัเข้าร่วมโครงการ และท�างานกบัไอวแีอล 
 
 ‘การได้ใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่เรา ก่อนหน้านี้ เราเคยเรียน
อยู่แต่ในห้องเรียน การเข้าร่วมโครงการนี้ ท�าให้เราได้ลงมือท�างานจริงที่ยังไม่เคยได้
ท�าตอนอยูท่ีป่ระเทศของเรา ได้น�าความรู้ทางทฤษฏทีีเ่คยเรียนมาปรับใช้ และมโีอกาส
ใช้งานเครื่องจักรหลากหลายแบบที่มีในโรงงานไอวีแอล เราตั้งใจจะน�าความรู้และ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการมาปรับใช้ให้ได้มากที่สุดเมื่อเรากลับไป และ
หากเป็นไปได้ในอนาคตเราหวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมพัฒนากิจการ โรงงานไอวีแอล 
ที่เมียนมาร์ให้ดียิ่งขึ้น’ ตัวแทนนักศึกษาชาวเมียนมาร์ กล่าว 
 
 ไอวีแอล ขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพ ผู้ริเริ่มคิดโครงการและเปิดโอกาสให้เรา
ในฐานะบริษัทฯที่เข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมาร์ได้สานต่อแนวคิดและด�าเนิน
กิจกรรมนี้ เรามีความยินดีอย่างยิ่งในบทบาทผู้น�าในการมอบโอกาสทางการศึกษา
แก่เยาวชน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดโครงการ นักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่น 2 คน จะ
ถูกคัดเลือกเพื่อร่วมท�างานที่บริษัทย่อยของไอวีแอลในประเทศเมียนมาร ์

By   Sudeep   Jain
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 Upcycle ตรงข้ามกบัค�าว่า Downcycle ซึง่หมาย
ถึงการแปรรูปสิ่งของชิ้นหน่ึงเป็นอีกชิ้นที่มีมูลค่าต�่าลง 
ชิน้ทีม่มีลูค่าต�า่ลง กระบวนการ Upcycle กลบัเป็นการ
ใช้วสัดทุีก่�าลงัจะเป็นขยะมาสร้างสรรค์ให้เกดิผลติภณัฑ์
ชิน้ใหม่ ซึง่ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการแปรรูป ในลกัษณะนีม้กั
เป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้าที่สูงกว่าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตและ
แทบไม่รู้เลยว่าท�ามาจากวสัดทุีใ่ช้แล้ว ค�าว่า Upcycle 
อาจฟังดเูป็นค�าใหม่ แต่เมือ่รู้ความหมายจะเหน็ว่าเป็น
สิง่ทีเ่ราท�ากนัอยูแ่ล้วในทางปฏบิตั ิยกตวัอย่าง ทีเ่ราคุน้เคย
เช่นแนวคิดการประดิษฐ์ DIY กระถางต้นไม้จากขวด
ที่ใช้แล้ว กล่องใส่เครื่องเขียนที่ท�าจากกล่องคุ้กก้ีเก่า 
นอกเหนือจากนี้ ยังมีโครงการขนาดใหญ่ที่มาจาก
แนวคิด upcycle  

 • ประเทศคอสตารกิา ในปีพ.ศ. 2553 นาย Donald 
Thomson ผู ้บริหารศูนย์ปฏิรูปการออกแบบและการ
ท�างานร่วมกนั (The Center for Regenerative Design 
and Collaboration - CRDC) ริเริ่มความคิดในการ
แปรรปูขวด PET เป็นทีม่งุหลงัคาโครงการนีม้ชีือ่ว่า REAP 
‘Recover, Enrich, Appreciate and Preserve’ (แปล
เป็นไทยว่า พลกิฟ้ืน เพิม่คณุค่า ชืน่ชม และรกัษา) ซึง่มจีดุ
ประสงค์เพื่อน�าขวดเปล่าท่ีใช้แล้วมาท�าให้เกิดประโยชน์
ก่อนทีจ่ะไปสูก่ระบวนการ downcycle และน�าหลงัคา
ทีไ่ด้นัน้ไปบรจิาคให้แก่ผูย้ากไร้ 
 
 • ในประเทศไทยร้านเฟอร์นเิจอร์ทีช่ือ่ว่า Osisu
เป็นหนึง่ในผูริ้เร่ิมไอเดยี upcycle ทีน่่าสนใจโดยสนิค้า
ทั้งหมดภายในร้านผลิตจากวัสดุที่ถูกทิ้งไว้เป็นขยะ 
ผศ.ดร. สงิห์ อนิทรชโูต นกัออกแบบและหนึง่ในผูก่้อตัง้
ร้าน กล่าวว่า ในงานดไีซน์ของเขาได้พจิารณาถงึค�าว่า eco
ซึง่หมายถงึค�าสองค�า ได้แก่ ecology คอื นเิวศน์ และ 
economy หมายถึงเศรษฐกิจหรือรายได้ สินค้าที่
ออกแบบมาจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประโยชน์
การใช้งานทีส่ามารถขายได้จริง 
 
 • อินโดรามา เวนเจอร์ส มีจัดการประกวด รีโค่
ยังดีไซเนอร์ทุกปี ซึ่งจุดประสงค์ของโครงการมีความ
เกีย่วเนือ่งกบักระบวนการ Upcycle ก่อนทีเ่ราจะรู้จัก
ค�านี้เสียอีก เราส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ออกแบบของใช้
และเสือ้ผ้าทีท่�าจาก PET และโพลเีอสเตอร์ซึง่ตอบโจทย์
แนวคิดการสร้างสรรค์สิ่งของขึ้นใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง
กว่าวสัดเุหลอืทีน่�ามาใช้ผลติ 

‘Upcycle’
ทำาความรู้จักเกี่ยวกับ Upcycle

 ‘Upcycle’ is the opposite of ‘downcycle’, 
which means to turn products into something 
with lesser value. Upcycling is to use materials 
which are normally going to become trash in 
order to create new products. The regenerated 
results usually have better value than the 
input and the fact they are made from 
waste is hardly noticeable. 
 The term ‘upcycle’ may sound new, but 
it is what we have always done in practice. 
For example, we might be familiar with DIY 
ideas like a plant pot made from reshaped, 
used bottles or a pencil case made from an 
old decorated cookie box. Moreover, upcycle 
ideas appear in bigger projects. 
 
 • In Costa Rica, the CEO of the Center for 
Regenerative Design and Collaboration (CRDC), 
Donald Thomson initiated the idea to convert 
PET bottles into roof tiles in 2010. He called 
this project REAP- ‘Recover, Enrich, Appreciate 
and Preserve’. The purpose was to make 
use of empty bottles before a downcycle 
and to give the roof tiles to poor people. 

 • In Thailand, a concept furniture store 
called Osisu is one of the more interesting
initiatives. All of the products in the shop are 
created from materials left to waste. Asst. Prof. 
Dr. Singh Intrachooto, one of the founders and 
designer at Osisu said that in his designs, he 
considers the word ‘eco’, which refers to two 
words, ecology and economy. The items are 
made to be friendly to the environment and 
so useful that people want to buy them. 

 • Indorama Ventures has arranged the 
RECO young designer competition every 
year. The purpose of the program relates to 
the concept of ‘Upcycling’ before the invention 
of the term. We  encourage young people to 
design new products and fashion pieces made 
from used PET or polyester. This corresponds 
with the concept of regenerating new products 
with higher value than the input.  

Accessories made of used plastic bottles
  เครื่องประดับจากขวดน�้าพลาสติก

Candlesticks made of used plastic bottles
เชิงเทียนจากการสานเส้นพลาสติกที่รีดจากขวดพลาสติก

Plant pot made of used plastic bottles
  กระถางปลูกต้นไม้จากขวดพลาสติกใส

Lamps made of used plastic bottles
โคมไฟจากขวดพลาสติกน�้าอัดลม

Good to Know

Get to know about 

By   Hataichanok   Ngowroongrueng
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The Role of IR in Enhancing
the Company’s Reputation
บทบาทของแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
ในการสร้างชื่อเสียงของบริษัท

 Investor Relations (IR) exists to enhance the reputation of a business 
in order to comfort investors when it comes time to raising capital. 
For this reason, IR seeks out facts that can be useful to investors in 
truly understanding the business. We have to understand that the 
m a jority of investors, even in multi-billion dollar funds, are still
generalists, or have a broad understanding of several industries 
(banking seems to be the common denominator here). The issues an
investor faces are manifold. First, access to public information; this is
why a top notch public website is a huge advantage. This will help 
the investor and create some respect if the site is well laid out and full 
of useful information as this is a good indication of the company’s 
governance and transparency. 

 Next, many investors read the Management Disclosure and Analysis
(MD&A). This is a briefing written by management each quarter that 
explains the story behind the numbers.  
 
 For this reason, a good MD&A does not repeat what can be found 
in the financial statements but rather seeks to explain why those 
numbers came about and, if needed, what management is doing to 
rectify any issues. Very often, IR will either write the first draft or edit 
one of the drafts to ensure it communicates clearly in plain English. 
IR avoids complicated and jargon-filled language on the understanding 
that the reader might not be technically proficient but is using his or 
her common sense. The MD&A is an investor relations tool to gain the 
investor’s trust and confidence that they are reading a document that 
can assist them in understanding what is happening in the business. 
 
 Sometimes, as in the case of Indorama Ventures IR, we make a 
short fact sheet of key numbers that are commonly requested in 
meetings. Fund managers may look at 50 companies or more so 
they aren’t going to memorize all the key numbers prior to a meeting 
and in many cases have not done much homework prior to the 
meeting. Rarely does a presentation contain a deep explanation, 
which is the job of IR. The purpose of a meeting is therefore to develop 
a n interesting angle on the information available that leads the
investor to conduct a deeper investigation. 

 แผนกนักลงทนุสมัพนัธ์มหีน้าทีใ่นการสร้างชือ่เสยีงให้แก่บรษิทั เพือ่ให้นกัลงทนุ
มคีวามไว้วางใจเมือ่มกีารระดมทนุ ด้วยเหตนุี ้แผนกนกัลงทนุสมัพันธ์ต้องสรรหาข้อมลู
ทีเ่ป็นประโยชน์เพ่ือช่วยให้นกัลงทนุมคีวามเข้าใจเกีย่วกบัธุรกจิ เราต้องเข้าใจว่านกัลงทนุ
ส่วนใหญ่ อาท ิ ตวัแทนธนาคาร หรือแม้กระทัง่สถาบนัการลงทนุมลูค่าหลายพนัล้าน
เหรียญสหรัฐ ยังคงเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานหรือมีความเข้าใจอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมนักลงทุนมักเผชิญกับปัญหาหลายรูปแบบ ประเด็นแรก คือการเข้า
ถึงข้อมลูทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ บริษัททีม่เีวบ็ไซต์เป็นทีรู้่จกัอย่างกว้างขวางจงึมคีวาม
ได้เปรียบ เว็บไซต์ที่มีการจัดวางอย่างเป็นระบบและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์จะช่วย
อ�านวยความสะดวกให้กับนักลงทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้บริษัท ทั้งยังเป็นสิ่ง
ที่สะท้อนให้เห็นถึงการก�ากับดูแลกิจการและความโปร่งใสของบริษัทอีกด้วย 

 ประเด็นต่อมา นักลงทุนจ�านวนมากจะศึกษาข้อมูลจากรายงานค�าอธิบายและ
การวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) รายงานนีเ้ป็นเอกสารสรุปข้อมลูซึง่จดัท�าโดย
ผูบ้ริหาร เพ่ืออธบิายทีม่าของตวัเลขและสภาพธรุกจิของแต่ละไตรมาส 
 
 ดงัน้ันรายงาน MD&A ทีด่จีะต้องไม่มข้ีอมลูทีซ่�า้ซ้อนกบัข้อมลูในรายงานงบการเงนิ 
แต่จะน�าเสนอข้อมูลเพ่ืออธิบายเหตุผลของตัวเลขที่แสดงในรายงานและอาจรวมไป
ถึงการชี้แจงมาตรการของผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน ส่วนใหญ่แล้ว
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์จะเป็นผู้เขียนหรือแก้ไขต้นฉบับรายงานเพื่อให้มั่นใจว่าใช้
ภาษาที่เรียบง่ายและอธิบายเนื้อหาได้อย่างชัดเจนนักลงทุนสัมพันธ์จะหลีกเล่ียงการ
ใช้ภาษาทีซ่บัซ้อนหรือศพัท์เฉพาะแต่จะใช้ภาษาทีผู่อ่้านสามารถเข้าใจได้ง่าย รายงาน 
MD&A เป็นเครือ่งมอืของนกัลงทนุสมัพนัธ์เพือ่สร้างความไววางใจและความมัน่ใจจากนกั
ลงทนุ ช่วยให้พวกเขาเข้าใจความเคลือ่นไหวของธรุกจิได้ดขีึน้ 
 
 แผนกนกัลงทนุสมัพันธ์บริษทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส เรามกีารจดัท�ารายงานสรปุ
ตวัเลขทีส่�าคญัตามข้อซกัถามทีเ่กดิข้ึนในการประชมุแต่ละคร้ัง ผูจ้ดัการกองทนุส่วน
ใหญ่อาจต้องศกึษาข้อมลูจากมากกว่า 50 บรษิทั ดงันัน้พวกเขาจะไม่สามารถศกึษาหรือ
จดจ�าตวัเลขทีส่�าคญัได้ก่อนการประชมุ นอกจากนี ้รายงานน�าเสนอหรอื presentation
มักจะไม่มีข้อมูลเชิงลึกรวมอยู่ด้วย จึงถือเป็นหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ในการ
อธิบายข้อมูลเพ่ิมเติมจุดประสงค์ของการประชุมจึงเป็นการสร้างมุมมองที่น่าสนใจ
ของข้อมลู เพือ่ชีแ้นะให้นกัลงทนุได้ศกึษาค้นคว้าเชงิลกึ 

Investor  Relations
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 หากข้อมลูและค�าอธบิายทางการเงนิทัง้หลายเหล่านีเ้ป็นทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ
ผ่านเครื่องมือที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว อาจมีคนสงสัยว่าเหตุใดจึงยังต้องมีแผนก
นักลงทุนสัมพันธ์ในบริษัท ท�าไมนักลงทุนถึงไม่สอบถามข้อมูลหรือขอค�าอธิบาย
จากกลุ ่มนักวิเคราะห์ของโบรกเกอร์เหล่าน้ัน ค�าถามส�าคัญส�าหรับนักลงทุน
คือ ความน่าเชื่อถือของผู้บริหารและความสามารถในการสร้างก�าไรในอนาคต 
แม้ว่าข้อมูลในอดีตจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารที่ช่วยแก้ไข
ปัญหาในอดีต แต่นักลงทุนมักจะให้ความสนใจในเร่ืองความสามารถของผู้บริหาร
ในการท�าก�าไรในอนาคตมากกว่า ประวัติการบริหารเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แต่
ไม่สามารถบ่งบอกถึงสิง่ทีอ่าจเกดิข้ึนในอนาคต เว้นแต่ว่าผูบ้ริหารจะมช่ืีอเสยีงทีด่มีาก 
 
 เปรยีบเทยีบกบัการทีร่ฐับาลส่งเอกอคัรราชทตูไปให้ข้อมลูกบัรฐับาลประเทศอืน่ๆ
เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ทางบริษัทก็มีการส่งนักลงทุนสัมพันธ์เป็นตัวแทนของ
บริษัทเช่นเดียวกัน 

 นักลงทุนสัมพันธ์อาจไม่ใช่บุคคลที่นักลงทุนอยากพบปะเป็นอันดับต้นๆ
ส่วนใหญ่นักลงทุนต้องการที่จะพบปะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ
ประธานเจ้าหน้าที่แผนกการเงิน (CFO) ตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดี
ว่าผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้เป็นผู้ด�าเนินกิจการของบริษัทและมีเวลาจ�ากัดในการ
พบปะกับนักลงทุน ดังน้ันแผนกนักลงทุนสัมพันธ์จึงเป็นนักการทูตของบริษัทที่
ช้ีแจงรายละเอียดของตัวเลข อธิบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์
ความน่าเชื่อถือให้กับทางบริษัท หากแผนกนักลงทุนสัมพันธ์มีชื่อเสียงที่ดี บริษัทจะ
สามารถระดมทุนในตลาดได้อย่างราบรื่น 

 If all the public financial information and explanations have
already made public through these above mentioned tools, one 
may ask why an IR department is needed. Can’t investors get all the
information and detailed explanations from brokers’ analysts?
The main question facing serious investors is always the credibility 
of the management and their ability to make money in the future.
Historical data may point to issues that management has made or 
solved in the past, but investors are much more interested to know if 
management is credible enough to make money in the future. A track 
record is fine, but doesn’t indicate anything about the future unless 
the management has an excellent reputation. 

 Like a government that sends out Ambassadors to inform and 
educate other governments on the situation, so a company sends 
our investor relations representatives to provide a face to the company 
as a whole. 

 IR is never at the top of the list of management investors would 
like to meet – the CEO and CFO come first and second respectively on 
that list – however, as one would expect, these executives are running 
the company and have limited time to spend with investors. Thus, 
the IR team is the company’s ambassador, giving depth and color to 
numbers; explaining the company’s strategy and hopefully providing 
the company with a credible image. If IR has a good reputation, then 
the company will find it easier to raise capital in the market. 

By   Richard   Jones
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 Indorama Ventures has hosted an annual design competition 
named ‘RECO’ since 2011. The objective of this competition is to 
encourage new designers to use recycled PET and polyester as their 
main materials (60 per cent of all materials) to create their designs. 
Under this year’s theme, ‘Life is Play: Show your Passion’, about 200 
participants entered the competition and, we had over 30 competitors. 
These designers earned the opportunity to join the RECO workshop. 

 On January 17, 2016, the workshop was arranged at Bangkok Art & 
Culture Centre (BACC). The purpose was to introduce PET and polyester 
to the participants, to give them some guidelines on the criteria and 
objectives of the competition as well as to provide the opportunity for 
them to learn about useful techniques in material manipulation and 
basic craftwork. 

 The morning session included lectures educating them about 
PET and polyester conducted by Mr. Sumeth Prempanitnukul and 
Mr. Weerasawat Chindanon, IVL’s experts. Then, our special guest, 
Ms. Natcha Anansaringkarn, marketing director of the designed brand 
‘5iveSis’, shared her experience as a professional in the industry. 

 The afternoon session started with interviews, with the judges 
officially welcoming all the competitors. Then, a creative workshop on
recycled materials was hosted by Ms. Jarupatara Archawasmith,
Lecturer at the Faculty of Architecture, King Mongkut Institute of
Technology Ladkrabang; and Ms. Rungtip Luilao, Lecturer at the  
Faculty of Home Economics and Scrap Shop advisor from Kasetsart 
University. During the workshop, the judges met participants at a
consulting table to answer their questions on design and materials. 

 This event provided a network of people who have the same
interests in design. The young designers learned more about the concept
of the competition and how to create a product from recycled items, 
mainly from PET and polyester.  
 
 Our experts raised concerns about finding the identity of the 
brand, knowing how to target consumers and how to create products 
with the right market position. The finalists will use ideas from the workshop 
to adjust their designs and get ready for their presentation. 

 รีโค่ ยัง ดีไซเนอร์ 2016 จัดกิจกรรมเวิร์คชอปให้แก่ผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จัดโครงการประกวดออกแบบ รีโค่ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 
มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้นักออกแบบรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ผลงานดีไซน์ โดยใช้วัสดุ
รีไซเคิลที่ท�าจาก PET และโพลีเอสเตอร์เป็นวัสดุหลัก (ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 60 ของวัสดุ
ที่ใช้ในผลงาน) ในปีนี้ภายใต้คอนเซป ‘Life is Play: Show your Passion’ มีผู้ส่ง
ผลงานเข้าประกวดกว่า 200 คน เราได้ผู้เข้าแข่งขันกว่า 30 คน ร่วมท�ากิจกรรม 
RECO Workshop ที่ทางไอวีแอลได้จัดเตรียมไว้ให้    

 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 
มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะน�าเกี่ยวกับวัสดุ PET และโพลีเอสเตอร์ 
แนะแนวทางในการตดัสนิรวมถงึเป้าหมายของโครงการนอกจากนีก้จิกรรมทีจ่ดัเตรยีมไว้
ถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้ และทดลองการใช้เทคนิคการจดัการกบัวสัดใุนแบบต่างๆ
และการสร้างสรรค์ชิ้นงานเบื้องต้น   

 กิจกรรมในช่วงเช้าเร่ิมต้นด้วยการให้ความรู้เกีย่วกบั PET และ โพลเีอสเตอร์โดย
ผู้เชี่ยวชาญจากไอวีแอล คุณสุเมธ เปรมพาณิชย์นุกูล และคุณวีระสวัสดิ์ จินดานนท์ 
ต่อด้วยการพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษ คุณณัชชา อนันต์ศฤงคาร ผู้อ�านวยการฝ่าย
การตลาด แบรนด์ ‘5iveSis’ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะนกัออกแบบมอือาชพี 

 ในช่วงบ่าย ก่อนการท�ากิจกรรม คณะกรรมการกล่าวต้อนรับผู้เข้ารอบอย่าง
เป็นทางการ จากนั้น อาจารย์จารุพัชร อาชวะสมิต อาจารย์ประจ�าภาควิชาศิลป
อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั และ อาจารย์รุ่งทพิย์  ลยุเลา อาจารย์ประจ�าภาควชิาคหกรรมศาสตร์ 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�าเนินกิจกรรมเพื่อแนะน�าและทดลองให้
ผูเ้ข้าร่วมการประกวดน�าวสัดรีุไซเคลิมาปรับใช้ในผลงาน รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วม 
workshop ได้ซักถามคณะกรรมการในเรื่องการออกแบบและวัสดุ  

 ทั้งนี้ การประกวดออกแบบรีโค่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านออกแบบมีโอกาสได้
พบปะกัน เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย จากการท�ากิจกรรมครั้งนี้นักออกแบบรุ่น
ใหม่ได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดของการแข่งขัน และการสร้างสรรค์ผลงานจาก
วัสดุรีไซเคิลซึ่งเน้นวัสดุหลักได้แก่ PET และโพลีเอสเตอร์  
 
 นอกจากน้ี ยงัได้รับความรู้จากการบรรยายโดยผูม้ปีระสบการณ์ ถงึความจ�าเป็น
ในการค�านงึถึงอัตลกัษณ์ของแบรนด์ เป้าหมายผูบ้ริโภคและการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์
ในต�าแหน่งที่เหมาะสมในตลาดผู้เข้าประกวดเหล่านี้ สามารถน�าไอเดียที่ได้จากกิจกรรม
มาปรับใช้ในงานดีไซน์และเตรียมพร้อมส�าหรับการน�าเสนอผลงานในรอบต่อไป 

RECO Young Designer Competion 2016
Workshop

การประกวดออกแบบ
รีโค่ ยัง ดีไซน์เนอร์ : 
เวิร์คช็อปผู้เข้ารอบโครงการ
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 Global economic fluctuations are a factor that affects the revenue
and growth of companies around the world. In order to deal this,
a company must prepare itself from the inside. Organizational culture 
is considered to be one of the most important tools to enhance
competencies that will further help a company to achieve its goal. 
Divided into two parts, this issue starts with an explanation of 
organizational culture and its different types. In the next issue, we 
will continue with the adoption of this practice and how it affects 
business performance.  

Like people’s personality, the identity of an organization is the result 
of how personnel in a company act over how the company positions 
itself to the public. A positive culture not only attracts the high
potential employees but also builds up public recognition and 
relationships with customers and stakeholders.     

 WHAT COMPRISES OF ORGANIZATIONAL CULTURE? 

Organizational culture is a combination of three basic components. 
The first is the company’s values. This is something employees 
admire and consider agree to adopt as a norm with each other internally 
as well as with external parties. For example, the creation of a set of 
values such as ‘customer first’, meaning that everyone in the company 
must concern themselves with the customer as first priority. The second 
component is the understanding of assumptions. It might be hard 
for a company to define a set of values. Thus, assumptions are not 
written down but form as people’s perceptions. Finally, there are artifacts 
that represent a company in the form of verbal communication, 
products and branding. For example, a slogan can express the values
and beliefs of organizational culture. The slogan for Indorama Ventures,
‘Closer than you think’, refers partially to the company’s products, 
which are in everyday materials; at the same time, it also signifies the 
company’s concern with customer engagement.   

The combination of organizational cultural practices is a set of shared 
values that guide employees to act and decide in a way that corresponds 
to what the company takes as its values.  

 TYPE OF ORGANIZATION CULTURE 

In order to measure the most important values of an organization, executives 
must analyze external factors alongside the company’s vision and 
strategy. According to The Denison organizational cultures model, 
there are four groups of culture.  

The involvement culture occurs in a flexible organization. This type 
of organization focuses mainly on the development of human re-
source in order to deal with rapid changes caused by external factors. 
The cohesion and support at work are important as the workplace is 
considered as an open and friendly space where people share ideas. 

This type of culture avoids discriminated status. Involvement culture  
is about impartiality, teamwork and efficiency. These factors create a 
sense of ownership and loyalty among all personnel. 

 The adaptability culture is one the aims to enhance business 
competitiveness. An organization focuses on the ability to deal with the 
signals from the external environment, including customers and market 
situations. The company provides a creative place and encourages
their employees to experiment at work without penalties arising from 
making mistakes but rewards for innovative projects. Employees are 
allowed to think differently and make decisions. This is so-called 
‘employee empowerment’.  

 The consistency culture gives importance to internal procedures, 
in which stability and control are considered necessary. The point is to 
maintain a smooth-running organization. This is sometimes called a 
bureaucratic working culture. Formal policies and highly structured 
work process are what this type of organizations upholds. Top
management aims for security and predictability, but less flexibility. 

 The mission culture appears in a company with clear strategies. 
This type of company desires a remarkable growth and an increase in
its market share. The employees become highly competitive and 
goal-oriented. In the long term, the organization aims to be proactive 
and competitive. Individual initiatives ultimately help achieve the 
company’s goals.  

Recognizing organizational culture helps align employees’ action 
and see the company’s goals clearer. This also helps improve 
productivity and increase performance. After reading this, you may 
consider finding out more about your company’s culture. In the next 
issue, we will discuss how to create an organization culture that leads 
to business excellence. 

Organizational
Cultures

HR - Knowledge Sharing

ORGANIZATIONAL CULTURE LEADING
TO BUSINESS PERFORMANCE 
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 ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อรายได้และ
การเตบิโตของบรษิทัทัว่โลก ในการรบัมอืกบัสถานการณ์ดงักล่าว บรษิทัต้องเตรียม
ความพร้อมจากภายใน ดังนั้น วัฒนธรรมองค์กรถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ส�าคัญใน
การเสรมิสร้างความสามารถท่ีจะช่วยให้บรษิทับรรลุเป้าหมาย บทความนี ้ เราจะพูด
ถึงสองเรื่อง เริ่มจากการอธิบายความหมายของวัฒนธรรมองค์กรและรูปแบบของ
วฒันธรรมทีห่ลากหลาย และในฉบบัถดัไป เราจะพดูถงึการน�าหลักการนีไ้ปใช้ในทาง
ปฏบิตั ิและวธิกีารท่ีจะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ของธรุกจิ 

หากเปรียบกับบุคลิกของคน อัตลักษณ์ขององค์กรเป็นผลที่ได้จากการแสดงออก 
ของคนในบริษัทซึ่งเป็นผลจากการวางตัวของบริษัทที่ถูกเข้าใจผ่านสายตาสาธารณะ 
ทั้งนี้ วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นไปในแง่บวกจะดึงดูดให้พนักงานที่มีศักยภาพอยากเข้า
ร่วมท�างาน ช่วยเสรมิสร้างการยอมรบัจากสาธารณะ และส่งเสรมิความสมัพันธ์ของ
บรษิทัทีมี่กับลกูค้าและผูมี้ส่วนได้เสีย 

 องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กร 

 วฒันธรรมองค์กรมอีงค์ประกอบขัน้ต้น 3 ส่วน รวมกนั ส่วนแรกได้แก่ คณุค่าของบรษิทั 
คอืสิง่ทีพ่นกังานยกย่อง และยอมรบักนัว่าเป็นบรรทดัฐาน ทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร ยกตัวอย่าง การสร้างคณุค่าร่วม อาท ิ“Customer first” หมายความว่าทกุ
คนในบรษิทันัน้ต่างเหน็ว่าความส�าคญัของลูกค้าต้องมาเป็นล�าดบัแรก เป็นต้น ส่วนที่
สองได้แก่ ความเข้าใจจากการสมมติฐาน ในบางครั้งอาจเป็นเรื่องยากที่บริษัทจะ
ก�าหนดชดุคณุค่าเป็นลายลกัษณ์อักษร ดังนี ้การสมมตฐิานจึงเป็นส่ิงทีม่าจากการรับ
รู้ของคน ส่วนสุดท้าย ได้แก่ วัตถุหรือสิ่งที่จับต้องได้ เป็นการแสดงออกของบริษัทใน
รูปแบบการสื่อสารด้วยค�าพูด ผลิตภัณฑ์ และภาพลักษณ์ขององค์กร ยกตัวอย่าง 
ค�าขวัญของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ‘เราอยู่ใกล้ชิดมากกว่าที่คุณคิด’ (Closer 
than you think) ในความหมายนั้นมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เราผลิต ซึ่งเป็น
สิ่งของที่ใช้ประจ�าวัน และอีกส่วนหนึ่งมาจากการแสดงถึงความใส่ใจของบริษัทที่มี
ต่อการเข้าถึงลูกค้า 

ดังน้ัน ในทางปฏิบัติ วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นกลุ่มคุณค่าร่วมที่เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติแก่พนกังานเพือ่ให้พนกังานมีการตดัสินใจในทิศทางเดยีวกันถอืเป็นค่านยิมร่วม 

  ประเภทของวัฒนธรรมองค์กร 

 ในการวัดความส�าคญัของวัฒนธรรมองค์กร ผู้บรหิารต้องวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก
ไปพร้อมกบัวสิยัทศัน์และกลยทุธ์ขององค์กร ทัง้นี ้ อ้างองิจากต้นแบบวฒันธรรมองค์กร
ของ Denison วฒันธรรมแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงันี ้

 วฒันธรรมองค์กรทีเ่น้นการมส่ีวนร่วม จะเกดิในองค์กรทีม่คีวามยดืหยุน่ องค์กร
ชนิดน้ีจะมุง่ไปทีก่ารพฒันาทรัพยากรบคุคล เพือ่ทีจ่ะรบัมอืกับความเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้ฉบัพลนัจากภายนอก ความร่วมมอืและการสนบัสนนุในทีท่�างานเป็นสิง่ส�าคญั 
เนื่องจากที่ท�างานนั้นถือเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างและเป็นมิตรต่อการแลกเปลี่ยนความ
คิดระหว่างพนักงาน วัฒนธรรมประเภทนี้หลีกเล่ียงการแบ่งแยกทางสถานะ
วฒันธรรมการมส่ีวนร่วมเป็นเรือ่งเกีย่วกบัความเป็นธรรม การท�ำงำนเป็นทีม และ
ประสทิธภิาพ ซึง่ปัจจยัเหล่านีท้�าให้บคุลากรในบรษิทัเกดิความรูสึ้กเป็นเจ้าของและ
จงรกัภกัด ี

 วฒันธรรมองค์กรทีเ่น้นการปรบัตวั มจีดุมุง่หมายคอืเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั
ธุรกิจองค์กรหน่ึงอาจมุ่งเน้นไปยังความสามารถในการจัดการกับสัญญาณท่ีมาจาก
สิง่แวดล้อมภายนอก ซึง่รวมถงึลกูค้าและตลาด บรษิทัเปรียบเสมอืนสถานทีเ่พือ่การ
สร้างสรรค์และส่งเสริมพนกังาน ให้มกีารทดลองท�าในทีท่�างาน โดยไม่มบีทลงโทษหาก
เกิดข้อผิดพลาด และมีรางวัลตอบแทนส�าหรับโครงการนวัตกรรมใหม่ๆ พนักงาน
สามารถคิดต่างและตัดสินใจเองได้ การปฏิบัติในลักษณะนี้เรียกว่า การเพิ่มขีดความ
สามารถให้พนกังาน 

 วฒันธรรมองค์กรทีเ่น้นความสอดคล้อง ให้ความส�าคญักบักระบวนการภายใน 
ซึง่ความมัน่คงและการควบคมุถอืเป็นสิง่จ�าเป็น เพ่ือให้องค์กรท�างานได้อย่างราบรื่น 
ในลกัษณะนี ้บางคร้ังเรียกว่า วฒันธรรมการท�างานของระบบราชการนโยบายทางการ
และกระบวนการท�างานอย่างมีขั้นตอนที่มีการวางแผนไว้อย่างดี เป็นสิ่งที่องค์กร
รปูแบบนีย้ดึถอื ผูบ้รหิารระดบัสงูมจีดุมุง่หมายคอืความปลอดภยัและคาดการณ์ได้ 
แต่ขณะเดยีวกนัมคีวามยดืหยุน่น้อย 

 วัฒนธรรมที่เน้นพันธกิจขององค์กร จะเกิดในบริษัทที่มีกลยุทธ์ชัดเจนบริษัท
ประเภทนีมุ้ง่หวงัการเตบิโตทีโ่ดดเด่นและส่วนแบ่งการตลาดทีเ่พ่ิมขึน้ พนกังานมกีาร
แข่งขันสูงและมุ่งไปที่เป้าหมายในระยะยาว องค์กรเหล่านี้มุ่งมั่นในเชิงรุกและการ
แข่งขนั ความคิดรเิริม่ของพนกังานช่วยให้บรรลเุป้าหมายของบรษิทัฯ  
การตระหนกัถงึวฒันธรรมองค์กรช่วยในการจดัการการด�าเนนิงานของพนกังาน และ
ท�าให้เห็นเป้าหมายของบริษัทชัดเจนยิ่งข้ึน ซึ่งช่วยให้มีผลผลิตดีขึ้นและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างาน หลังจากอ่านบทความนี้ คุณควรเริ่มหันมาพิจารณาว่า
วัฒนธรรมในองค์กรของคุณเป็นไปในลักษณะใด ในเล่มหน้า เราจะมาคุยกันถึงการ
สร้างวฒันธรรมองค์กรทีน่�าไปสูค่วามเป็นเลศิทางธรุกจิต่อไป  
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  Indorama Ventures, as a world-class intermediate petrochemicals 
company, recognises the importance of PET recycling. Our recycling 
business provides not only benefits the company but also has a 
positive impact on the environment. Thus, it is considered an important 
activity that we have unceasingly developed. IVL has now expanded 
our recycling facilities in different countries. In Europe, we own the 
largest recycling plant in the region. In Thailand, in Nakhon Pathom 
Province, our recycling facility is managed by experts. 

 IVL sees the importance of waste segregation and education 
about recycling. Recently, we collaborated with Nestle (Thailand), 
our customer for PET, to arrange a CSR project called ‘I am Doing it’. 
The project is supported by many sectors, including the Thailand 
Institute of Packaging and Recycling manage for Sustainable
environment (TIPMSE), the Federation of Thai Industries and Wong-
panit Suvarnabhumi Ltd,. The aim is to raise awareness of young
people about environmental conservation, to educate them about 
recycling and to make use of plastic in order to help reduce wastes. 

 At the opening ceremony, Mr. Richard Jones, representing IVL,
was invited as a speaker to educate about the recycling process, 
from used bottles to recycled yarns. Moreover, IVL also provided 
staff to participate in activities during the project. 

 Joining this project is an opportunity for IVL to build relationship 
with our stakeholder to develop the environment, human resources 
and the community. 

CSR Corner

IVL in collaboration 

with Nestle shares knowledge
on waste separation and recycling.
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 อินโดรามา เวนเจอร์ส ในฐานะผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางชั้นน�า
ระดับโลก ตระหนักถึงความส�าคัญของการรีไซเคิลพลาสติก PET ซึ่งไม่เพียงแต่เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้นเราจึงไม่หยุด
นิ่งในการพัฒนาธุรกิจรีไซเคิล บริษัทฯ มีการขยายการด�าเนินธุรกิจรีไซเคิลในหลาย
ประเทศ ปัจจุบันเราเป็นผู้ที่ด�าเนินธุรกิจรีไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ในประเทศไทย
เรามีโรงงานรีไซเคิลที่ด�าเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญในจังหวัดนครปฐม 
 
 ไอวีแอลเห็นความส�าคัญของการคัดแยกขยะและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การรีไซเคิลในวงกว้าง เมื่อไม่นานมาน้ีเราได้ร่วมมือกับ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย)
ซึ่งเป็นลูกค้าที่ซื้อเม็ดพลาสติก PET ส�าหรับผลิตขวดกับบริษัท เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สังคม โครงการ “I am doing it” ร่วมกับผู้สนับสนุนหลายฝ่าย ได้แก่ สถาบันการ
จัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท 
วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จ�ากัด โดยวัตถุประสงค์ของโครงการมีขึ้น  รีไซเคิล การใช้
วัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดปัญหาขยะ  

 ในวันแถลงข่าวโครงการ คุณริชาร์ด โจนส์ ตัวแทนจากไอวีแอล ได้รับเชิญเป็น
ผูบ้รรยายให้ความรูเ้กีย่วกบัการรไีซเคลิ และกระบวนการน�าขวดไปรไีซเคลิเป็นเส้นใย
นอกจากนี ้ในระหว่างโครงการทางไอวแีอลได้ส่งตวัแทนเข้าร่วมกจิกรรมอกีด้วย 

 การเข้าร่วมโครงการนี้ เป็นโอกาสที่ดีของไอวีแอล ที่จะได้ท�ากิจกรรมเพื่อสังคม
ร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ในการพฒันาส่ิงแวดล้อม บคุคลากร และ ชมุชนในวงกว้าง

  "I am doing it"
CSR Corner

ไอวีแอลร่วมกับเนสท์เล่  ให้ความรู้
ด้านการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล 



เทีย่วเมอืงกาดซิ

SPAIN
IN THE VICINITY  OF CADIZ
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 Indorama Ventures Public Company Limited recently acquired 
Cepsa Química S.A. a subsidiary of Compañía Española de Petróleos 
S.A.U. (“CEPSA”). Located in Guadarranque-San Roque, Cadiz, Spain, 
the company is a production facility for Purified Isopthalic Acid (PIA), 
Polyethylene Terephthalate (PET) and Purified Terephthalic Acid (PTA). 
 

 Cadiz is one of the seven provinces in Andalusia, an autonomous 
community in the South of Spain. Founded by the Phoenicians in 1104 BC,
it was named Gadir or Agadir which means The Wall. The city is one of the 
most ancient still standing in Western Europe. It has a population of 
more than 128,000 in an area covering 7,385 square kilometers.  

 The region has advantaged transportation facilities nearby, including
seaport, airport, roads as well as railroads. The climate of the entire 
province is Mediterranean; however, there is a big difference in summer 
temperatures compared to neighbouring provinces Jerez and Tarifa 
depending on the distance from the coastline.  

 Further than the convenience of transportation and the weather 
which make Cadiz one of the best destinations to relax on vacation, 
the city is also famous from its sightseeing. Cadiz, like the other 
provinces of Andalusia such as El Populo, La Viña and Santa María, 
has an ancient quarter. There is a contrast between the modern 
area, where the wide roads and new buildings are situated, and the 
old town where the narrow roads lead to a small square. To walk 
around the old city and admire the Moorish architecture takes about 
one hour. The central quarter of Cadiz is known from its picturesque 
charm and the buildings reflect the result of the influences of mixed 
foreign cultures.  

 Moreover, thanks to its location on a peninsula, the panoramic 
view of the ancient city of Cadiz from the beach is exquisite.
For nature-lovers, the city’s coast has several of the most beautiful 
beaches in Spain, including the La Caleta which appeared as the setting 
of the James Bond movie: Die Another Day (in the beginning of the 
movie, La Caleta was referred to as a beach in Havana, Cuba).  

 บริษทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) ลงนามในข้อตกลงเข้าซือ้กจิการ 
Cepsa Química S.A. หรอื (“CEPSA Spain”) หนึง่ในบรษิทัย่อยของบรษัิท Compañía 
Española de Petróleos S.A.U. (“CEPSA”) ตัง้อยูท่ีเ่มอืง Guadarranque-San 
Roque แคว้นกาดซิ ประเทศสเปน โรงงานแห่งนีผ้ลติกรด Isopthalic (PIA) บรสิทุธิ์ 
โพลเีอทลินี เทเรฟทาเลต (PET) และ กรดเทเรฟทาลคิ (PTA) บริสทุธิ ์  

 กาดิซ เป็นหนึ่งใน 7 แคว้น ของ Andalusia เขตการปกครองอิสระตอนใต้ของ
สเปน กาดิซ ถูกก่อตั้งขึ้นโดยชาว Phoenician ในปี 1104 ก่อนคริสตกาล แต่เดิม
มีชื่อว่า Gadir หรือ Agadir มีความหมายว่า ก�าแพง (The Wall) เป็นเมืองที่เก่าแก่
ที่สุดเมืองหนึ่งในแถบยุโรปตะวันตกที่ยังคงตั้งอยู่มาถึงปัจจุบันมี ประชากรอาศัยอยู่
ราว 128,000 คน บนพื้นที่ขนาด 7,385 ตารางกิโลเมตร เมืองนี้มีความได้เปรียบ
ด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ มีความสะดวกสบายในการเข้าถึงการคมนาคม กล่าวคือ มี
ทั้งท่าเรือ ท่าอากาศยาน ทางรถยนต์ และทางรถไฟ สภาพอากาศของทั้งเขตการ
ปกครองเป็นแบบเมดิเตอเรเนียน อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิในฤดูร้อนมีความแตกต่าง
อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับเขตการปกครองที่อยู่รอบๆ ได้แก่ Jerez และ Tarifa ขึ้น
อยู่กับระยะห่างจากชายฝั่ง  

 นอกจากความสะดวกสบายในการเดินทางและสภาพอากาศท่ีท�าให้กาดิซเป็น
หนึ่งในสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดแล้วนั้น เมืองนี้ยังมีโด่งดังด้านการ
ท่องเทีย่ว โดยมลีกัษณะคล้ายกบัแคว้นอืน่ๆ ในเขตการปกครอง Andalusia อาทิ 
El Populo, La Viña และ Santa María กล่าวคอืมย่ีานเมอืงเก่าเป็นจดุเด่นทีแ่ตก
ต่างจากย่านสมัยใหม่ที่มีถนนกว้างขวางและสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ และย่านเมืองเก่าที่มี
ถนนแคบๆ น�าทางไปสู ่จตุรัสขนาดย่อม การเดินไปรอบๆเมืองเก่าเพ่ือชื่นชม
สถาปัตยกรรมมวัร์ ใช้เวลาประมาณหนึง่ชัว่โมง ทัง้นี ้ ย่านศนูย์กลางของเมอืงกาดซิ
ยังเป็นที่รู้จักจากความงดงามดังมนต์สะกด และสิ่งก่อสร้างที่สะท้อนถึงอิทธิพลที่รับ
จากการผสมผสานวัฒนธรรมต่างแดน 

ข้อได้เปรียบจากต�าแหน่งที่ตั้งของเมืองที่อยู่ตรงคาบสมุทรท�าให้ทิวทัศน์ของเมือง
จากชายหาดสวยงามมาก ส�าหรับผูท้ีรั่กธรรมชาต ิ ชายหาดของกาดซิ ถอืได้ว่าเป็น
หนึง่ในหาดทีส่วยทีส่ดุของสเปน หาด La Caleta เคยใช้เป็นฉากในภาพยนตร์เรือ่ง 
James Bond ภาค Die Another Day อกีด้วย (ในฉากเร่ิมต้นของภาพยนตร์ หาด 
La Caleta ถกูใช้เป็นฉากทีใ่นเรือ่งอ้างถงึหาดในเมอืง  Havana ประเทศควิบา) 

By   Hataichanok   Ngowroongrueng
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 The first quarter of 2016 marked the kick start of a new round of 
corporate governance training for Indorama Ventures’ employees. 
Our training team received warm welcomes and had meaningful 
discussions with management teams of all plants in Thailand and 
China about the importance of good corporate governance and 
ways to help a good governance culture flourish at Indorama Ventures. 

 Though it may not be as sexy as terms like ‘sustainability,’ ‘big 
data analysis,’ or ‘digital economy’; corporate governance (CG) is as 
important to the future of Indorama Ventures as they are. While 
those other terms give a company advantages to compete and 
grow, CG ensures our company’s stability. Enron, Siemen, Olympus, 
Volkswagen and even FIFA are clear examples of organizations with 
poor corporate governance despite their impressive performance
financially. As Indorama Ventures aims to be a global leading firm 
with sustainable growth, we need to ensure that our governance 
foundation is solid and cannot be weakened. This is where our 
people play a vital role. 

 It is useless for our company to have stringent policies if only
a handful of our employees understand them and co-operate. The company 
would likely end up spending huge budgets on policing our employees 
instead of investing in more beneficial items. We need our people’s 
support in this to make them effective. With that in mind, Indorama 
Ventures initiated CGPAC (the Corporate Governance Policy Awareness 
Campaign) in 2013 to provide our employees with information about our 
policies including guidelines for best practice.The campaign adopted 

several channels to communicate policies with our people. Employees 
can visit our website (www.indoramaventures.com) for details of all 
policies. We also provide policy training for our employees at offices and 
plants as well as support for locally-arranged sessions. 

 In addition to anti-corruption in previous CGPAC training, 2016 
training covers more issues regarding corporate disclosure and
transparency, one of the corporate governance principles that our 
company believes in. It starts with laying out how important it is for 
Indorama Ventures to have good corporate governance. Then, it 
moves on to introduce concepts of conflict of interest; the use of inside 
information and confidential information through videos and pop 
quizzes. This opened up the floor for discussion among participants 
the policies that have possibility of severe liability, yet often overlooked. 
It also highlighted our company Whistleblower Policy with contact
information for those who have useful information of non-compliance 
practices. The session wraps up with key points for how participants 
can help create good corporate governance culture at Indorama  
Ventures. 

  CGPAC training will be carried out throughout the year and will 
cover more topics from our policies. Local offices and plants can contact 
our corporate governance specialist here: kongkun.t@indorama.net 
for support with training materials and corporate governance 
information. 

Employee Engagement

Corporate Governance (CG) Training
การอบรมเรื่อง การกำากับดูแล
กิจการ

CG Training
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 อินโดรามา เวนเจอร์ส มีการจัดอบรมเรื่องการก�ากับดูแลกิจการและนโยบาย
ขององค์กรให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้เราได้เริ่มด�าเนินการจัดอบรมขึ้นใน
ไตรมาสแรก โดยทีมผู้ฝึกอบรมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริหารโรงงาน
ไอวแีอลทัง้ในประเทศไทยและสาธารณรฐัประชาชนจีน และมกีารพดูคยุแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นเก่ียวกับความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการและการสร้างวัฒนธรรม
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีในไอวีแอล 

 การก�ากับดแูลกิจการ (CG) แม้จะไม่ได้เป็นประเดน็ทีร้่อนแรงเหมอืนความยัง่ยนื
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) หรือเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิตอล (Digital Economy) แต่เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญต่ออนาคตของไอวีแอล
ไม่น้อยเช่นกัน การก�ากับดูแลกิจการมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ 
ในขณะที่ประเด็นอื่นๆ ที่กล่าวมาช่วยให้บริษัทฯ เติบโตและได้เปรียบในการแข่งขัน
องค์กรหลายองค์กร อาทิ Enron Siemen Olympus Volkswagen หรือแม้กระทั่ง 
FIFA เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนขององค์กรที่ขาดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี แม้ว่าองค์กร
เหล่านี้จะมีผลประกอบการที่ดีตาม ไอวีแอลมุ่งที่จะเป็นบริษัทชั้นน�าของโลกท่ีมี
การเตบิโตอย่างยัง่ยนื ดงันัน้เราจึงต้องสร้างรากฐานการก�ากบัดแูลกจิการทีแ่ขง็แกร่ง
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กรเป็นส�าคัญ 
 
 แม้ว่าบริษัทจะมีนโยบายที่เข้มงวด แต่หากพนักงานภายในองค์กรไม่ได้เข้าใจ
หรือให้ความร่วมมืออย่างแท้จริง ถือเป็นการด�าเนินการที่เปล่าประโยชน์ บริษัทต้อง
ใช้งบประมาณมหาศาลในการตรวจสอบพนักงานแทนท่ีจะน�าไปลงทุนด้านอื่นๆ
ที่เป็นประโยชน์มากกว่า ดังนั้นการสนับสนุนจากพนักงานจึงเป็นสิ่งส�าคัญเพื่อให้
การน�านโยบายไปปฏิบัติได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเหตุนี้อินโดรามา เวนเจอร์ส
จึงริเริ่มโครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance Policy Awareness Campaign) ในปี 2556 เพื่อให้
ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายขององค์กรและแนวทางการปฏิบัติตาม
นโยบายเหล่านั้นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

By   Kongkun   Tribunjongsilpa

CG Training
(www.indoramaventures.com) ซึ่งพนักงานสามารถเข้าไปอ่านนโยบายทั้งหมด
ของบริษัทฯได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งทีส�านักงาน
ใหญ่และโรงงานต่างๆของเรา รวมทั้งสนับสนุนด้านข้อมูลและสื่อการสอนเพื่อให้
หน่วยงานในท้องถิ่นสามารถน�าไปใช้ในการจัดอบรมพนักงานได้ด้วยเช่นกัน 
 
 เพ่ือเป็นการต่อยอดการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในโครงการสร้าง
ความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ผ่านมา ในปีนี้เราได้
เพ่ิมเน้ือหาให้ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ยึดถือ โดยการอบรมดังกล่าว
เริ่มต้นด้วยการชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของการมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีใน
ไอวีแอล แล้วจึงเข้าสู ่การอธิบายประเด็นเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of interest) การใช้ข้อมลูภายในของบริษัท (Use of inside information) 
และการรักษาความลบัและการใช้ข้อมลูภายใน (Confidentiality & insider trading) 
ผ่านวีดีโอและการตอบค�าถาม ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้เข้าอบรม จากนั้นวิทยากรยังได้ให้เข้ามูลเรื่องนโยบายการแจ้งเบาะแส 
(Whistleblower Policy) และข้อมูลติดต่อส�าหรับรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยว
กับการกระท�าที่ผิดต่อนโยบาย ก่อนที่จะจบการอบรมด้วยการให้หลักส�าคัญ ในการ
สร้างวัฒนธรรมของการมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ 
 
 บริษทัฯมแีผนทีจ่ะจดัการอบรมในโครงการสร้างความตระหนกัในการปฏบิตัติาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเน่ืองตลอดท้ังปีและขยายเน้ือหาให้ครอบคลุม
นโยบายอ่ืนๆ โดยหากหน่วยงานใดของไอวแีอล ต้องการข้อมลูหรือสือ่การอบรมเรือ่ง
การก�ากบัดแูลกจิการสามารถตดิต่อมาได้ที ่ อีเมล kongkun.t@indorama.net ทาง
ทมีงานยนิดทีีจ่ะให้การสนบัสนนุท่านอย่างเตม็ที ่ 



We are a leading producer of 
the premium materials, Polyester 
Tire Fabric and Nylon 6.6 Tire Yarns, 
used in the reinforcement of the 
construction of passenger car tires.
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For enquiries about CARCASS (Polyester), please contact : Performance Fibers
Room 3B, 22/F, 148 Electric Road, North Point, Hong Kong

Tel. +852 2110 8242, Email: enquiry@performancefibers.com
For enquiries about CAP PLY (Nylon 6.6), please contact : PHP Fibers GmbH

Kasinostr. 19-21, 42103 Wuppertal, Germany
Tel. +49 (0)202 32-2361, Email: borris.standt@php-fibers.com


