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Royal Remarks by the King of Thailand.
ความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวมซึ่งเกิดจากผลงานหรือ
ผลของการกระท�ำของคนทัง้ ชาติถอื ได้วา่ ทุกคนแบ่งหน้าทีก่ นั ท�ำประโยชน์ให้แก่
ชาติตามความถนัดและความสามารถและเกือ้ กูลกันและกันไม่มผี ใู้ ดจะอยูไ่ ด้และ
ท�ำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยตนเอง (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2513)
The progress of the country is shared progress which stems
from the work, or the result of activities, of people across the
country. It is as if everyone divides up the responsibility to benefit
the nation according to their abilities and skills to aid each other.
No one who works for the nation works alone.
Royal remarks at the commencement ceremony at Chulalongkorn
University, 10 July, 1970 (unofficial translation).
บ้านเมืองของเราก�ำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
ทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการที่ท�ำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือ
ประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเพลาการคิดนึกถึงประโยชน์เฉพาะตัว
และความขัดแย้งกันในสิง่ ทีม่ ใิ ช่สาระลง (พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยใน
โอกาสขึน้ ปีใหม่ 2543)
This country of ours requires some adjustments and developments in terms of efficiency so that we help each other; thinking

correctly about and resolute in those things we should abide by.
Benefit to the country does not refer to one’s own benefit or clashing when we are discontented.
Royal Address to wish the Thai people a Happy New Year 2000
(unofficial translation).
ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว้ ไม่ตอ้ งไปตาม
อย่างในสิง่ ทีเ่ ราเห็นว่าไม่นา่ ทีจ่ ะเจริญ ไม่นา่ จะพัฒนา เราต้องรักษาแนวทางความ
คิดตามทีเ่ รามีอยู่ แม้จะเป็นสิง่ ทีต่ กทอดมาแต่โบราณกาลจากปูย่ า่ ตายายของเราแต่
เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธกี ารทีด่ ี จะไม่ลา้ สมัย (ในโอกาสเสด็จไปเยีย่ มวิทยาลัย
วิชาการประสานมิตร 13 มีนาคม 2514)
If anyone is interested in love for the nation, preserve that
which is good. We don’t need to comply with those things that
we see unlikely to prosper, not likely to develop. We must keep
thinking of those things we hold true, though they may be things
that we have held since time immemorial, passed down from our
grandparents. Whether rules or ways of doing things, they will
never be out of date.
Royal remarks made at Prasanmit College, 13 March 1971
(unofficial translation).
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Editor’s Note

…and so, the time for a change has come. As
you can see, this issue has been changed considerably,
from the magazine’s name, its cover style and the details
of some columns. Nowadays, we live in a fast moving
world, everything is constantly changing, including our
business. Last year we published an article on how Indorama Ventures (IVL) related to TPT Petrochemicals Plc.
Since IVL is a major shareholder of TPT Petrochemicals
Plc., it is one of the reasons we decided to combine “The
Beacon” of IVL with “TPT Today” of TPT Petrochemicals
to build a unique image for the company. Readers can
now explore our business at the global level. I hope the
new look and content of the magazine is satisfactory and
request that should you have any comments, please send
them directly to me.
และแล้ว...เวลาแห่งการเปลีย่ นแปลงก็มาถึง
ท่านจะพบว่า
วารสารฉบับนีไ้ ด้เปลีย่ นรูปโฉมใหม่ ทัง้ ชือ่ ของวารสาร ปก ตลอดจนรูปเล่ม
และเนือ้ หา เพือ่ ให้สอดคล้องกับโลกของธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ดังบทความในทีพที ี ทูเดย์ เมือ่ ปลายปีทแี่ ล้วว่า บริษทั อินโดรามา เวนเจ
อร์ส หรือ ไอวีแอล เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่มากว่าสองปีแล้ว ซึง่ ก็เป็นสาเหตุหนึง่
ทีเ่ ราน�ำวารสารของทัง้ สองบริษทั คือ เดอะ บีคอน ของเครืออินโดรามา เวน
เจอร์ส มารวมกับ ทีพที ี ทูเดย์ ของ บมจ. ทีพที ี ปิโตรเคมิคอลส์ เพือ่ เป็น
สร้างภาพลักษณ์ของบริษทั ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรา ท่านผูอ้ า่ นคงจะ
ได้ทำ� ความรูจ้ กั กับธุรกิจระดับโลกของเรามากขึน้ หวังว่าทุกท่านจะพอใจ
กับวารสารแนวใหม่ของเราในชือ่ “The Beacon” incorporating TPT
Today Magazine นะคะ หากท่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการ
ใด กรุณาส่งตรงถึงดิฉนั ผูเ้ ป็นบรรณาธิการได้เลยนะคะ
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Group CEO Message

Message from Group CEO
สาส์นจากผูบ้ ริหาร

At Indorama Ventures the most important thing is Context- it is about
how our company fits in with the world and how you, our stakeholders,
respond to it. It is this context that enables us to communicate in
our own way and stay cued to every stakeholder touch point.
Beacon continues to stand as one of the prime identifiers of our
communique' portfolio communicating the events, the updates, and
the excitement surrounding our diverse efforts. As IVL transforms,
so does Beacon and this transformation orchestrates throughout
the brand.
We live in very interesting times and our aspirations naturally
emanate from the lessons learned in this business over the years.
With the success of IPO, we have been able to articulate a very
compelling image of what I call the envisioned future for IVL and
also anchored into reality, several stratagems that will be deployed
to ensure the vision will be met. IVL has always been about seeing
possibilities and these possibilities breathe room to shape the actions
of our employees. Not only are we now a top 20 listed company, but
we are also recognized as a blue chip, included on the exclusive
SET 50 index of companies and the local FTSE list of large caps.
The first half of 2010 was characterized by numerous achievements for
us. The start up of Line 2 at our USA facility AlphaPet that employs
the state-of-the-art Melt-To-Resin (MTR®) technology and being
named the Lithuanian Exporter of the Year for our subsidiary Orion
Global Pet were reasons enough to celebrate. We also commenced
a plan to expand our Rotterdam facility with an additional PET line.
The proposed expansion is being taken up to increase market share
in Europe, to fully integrate with the PTA capacity of 350,000 tons and
utilities at the same location and benefit from economies of scale.
The acquisition of our utilities supplier in Rotterdam and the
announcement of the acquisition of the PET and PTA plant in Italy,
I hope will act as catalysts that allow us to prototype our future and
retrofit our current. Through these acquisitions, we see an opportunity
to strengthen and build on shared values.
The smooth integration of TPT Petrochemicals into our family
resonates with our de facto principle of harboring synergies. I am
pleased to warmly welcome them as we position to execute on our
aspirations together.
I intend to continue sharing and listening to all our stakeholders as
IVL always carries on the voices of its stakeholders.
Having grasped the helm and steered the route, we have more ports
to seek as IVL’s ship is steady on its course.
Thank you for being onboard!
Till the next quarter,
Aloke Lohia

สิง่ ทีอ่ นิ โดรามา เวนเจอร์สให้ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ นัน้ คือ การทีท่ ำ� อย่างไรให้บริษทั
ของเราท�ำประโยชน์ให้กบั โลกใบนี้ ท�ำอย่างไรทีจ่ ะแสดงว่า พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ หรือผูถ้ อื
ผลประโยชน์ของเรา มีการตอบสนองต่อสิง่ นี้ ด้วยวิธคี ดิ ข้างต้นนีเ้ องที่ ท�ำให้เราสามารถ
สือ่ สารด้วยวิธขี องเราและรักษาระดับของการสือ่ สารสัมพันธ์กบั ผูถ้ อื ผลประโยชน์รว่ มกัน
“ บีคอน ” เป็นสือ่ หลักทีท่ ำ� หน้าทีน่ ำ� เสนอเรือ่ งราวต่างๆ ของกลุม่ บริษทั ของเราออกสู่
สังคมมาโดยตลอด สือ่ นีจ้ ะน�ำเสนอเหตุการณ์ลา่ สุดของเรา รวมถึงข่าวการปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงทีน่ า่ ตืน่ เต้นอันเกิดมาจากความพยายามของหลายๆ ฝ่าย ซึง่ เกิดขึน้ โดย
ทัว่ ทัง้ องค์กร หนึง่ ในการเปลีย่ นแปลงนัน้ คือ การทีก่ ลุม่ อินโดรามา เวนเจอร์ส (ไอวี
แอล) และ “บีคอน” เองได้ทำ� การแปลงโฉมครัง้ ใหญ่
ปัจจุบนั เราอยูใ่ นช่วงเวลาทีน่ า่ สนใจมาก และแรงบันดาลใจของเราเกิดขึน้ มาโดย
ธรรมชาติจากบทเรียนต่างๆ ทีเ่ ราเรียนรูจ้ ากการท�ำธุรกิจในช่วงหลายปี ด้วยความส�ำเร็จ
ในการน�ำบริษทั ไอวีแอล เข้าตลาดหลักทรัพย์ทำ� ให้เราสามารถเห็นภาพ ทีเ่ ราเคยวาดไว้
ส�ำหรับอนาคตของไอวีแอล ได้อย่างชัดเจนขึน้ และเพือ่ ทีจ่ ะท�ำภาพในใจนัน้ ให้เป็นจริง
วิธกี ารหลากหลายรูปแบบจึงได้ถกู น�ำมาใช้ เพือ่ ให้เกิดความความส�ำเร็จตามวิสยั ทัศน์
ขององค์กรไอวีแอล มักจะมองเห็นความเป็นไปได้ แล้วหาทางท�ำความคิดทีเ่ ป็นไปได้
นัน้ ให้เกิดการปฏิบตั เิ ป็นรูปธรรมของพนักงาน ขณะนี้ บริษทั ไอวีแอล ไม่เพียงมีราย
ชือ่ อยูใ่ นกลุม่ บริษทั 20 อันดับแรก แต่เรายังเป็นทีร่ จู้ กั กันในหุน้ ประเภทบลูชพิ ดัชนี
SET 50 และฟุตซีก่ รุป๊ (FTSE) ในไทยได้จดั ให้บริษทั ฯ อยูใ่ นกลุม่ กิจการขนาดใหญ่
(FTSE SET Large-Cap Index)
ครึง่ แรกของปี 2553 นีเ้ ป็นช่วงเวลาทีน่ า่ ชืน่ ชมเป็นพิเศษจากการทีเ่ ราได้บรรลุผลส�ำเร็จ
มากมาย เริม่ จาก การประสบความส�ำเร็จในการเริม่ ทดลองเดินเครือ่ งของโรงงาน
อัลฟาเพท ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีเ่ พิง่ สร้างเสร็จ โดยได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ลา่ สุด คือ
กระบวนการผลิตจะอยูใ่ นรูปของเหลวจนกระทัง่ ออกมาเป็นเม็ดพลาสติก (MTR®)
นอกเหนือจากนัน้ เรายังได้ขา่ วทีน่ า่ ยินดียงิ่ ว่าโรงงานของบริษทั ในเครือของเราคือ “โอ
ไรออน โกลบอล เพท” ทีป่ ระเทศ ลิธวั เนีย ได้รบั รางวัลผูส้ ง่ ออกแห่งปี นอกจากนี้ เรา
ยังได้เริม่ โครงการขยายโรงงานของเราทีเ่ มืองร็อตเตอร์ดาม ด้วยการเพิม่ หน่วยผลิตเม็ด
พลาสติกเพท การเตรียมการขยายโรงงานนี้ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ รองรับการขยายส่วนแบ่ง
ในตลาดยุโรป โดยต่อเติมให้มกี ำ� ลังการผลิต พีทเี อ เพิม่ ขึน้ เป็น 350,000 ตันต่อปี รวม
ทัง้ ได้เป็นเจ้าของกิจการสาธารณูปโภคทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีใ่ กล้กนั และได้กำ� ไรจากขนาดของ
โรงงานทีใ่ หญ่ขนึ้ ซึง่ มีผลให้มตี น้ ทุนต�ำ่ ลง
การได้ครอบครองกิจการสาธารณูปโภคในเมืองร็อตเตอร์ดามและโรงงานผลิตเม็ด
พลาสติกเพท และผลิตพีทเี อ ในประเทศอิตาลีนนั้ เป็นสิง่ ทีเ่ ราหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะเป็น
ตัวกระตุน้ ให้เราสามารถวางอนาคตทีด่ ี และพัฒนาสิง่ ทีม่ อี ยู่ ณ ขณะนีไ้ ด้ การได้เข้ามา
ครอบครองธุรกิจเหล่านีน้ นั้ ท�ำให้เรามองเห็นโอกาสอันมีคา่ ทีจ่ ะสามารถสร้างคุณค่าทีเ่ รา
มีรว่ มกันนัน้ ให้แข็งแกร่งยิง่ ขึน้ ไปได้
การทีเ่ ราสามารถรวม ทีพที ี ปีโตรเคมิคอลส์ เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของครอบครัวได้อย่าง
ราบรืน่ นัน้ โดยยึดถือหลักการอยูร่ ว่ มกันให้เกิดผลลัพธ์ทที่ วีคณ
ู ผมมีความยินดีเป็น
อย่างยิง่ ทีไ่ ด้ทำ� การต้อนรับสมาชิกใหม่ของเรา และมีความปรารถนาทีจ่ ะ ก้าวไปสูท่ ที่ ี่
เราวาดไว้ไปพร้อมๆ กัน
ผมมีความตัง้ ใจทีจ่ ะแบ่งปันความคิดและคอยฟังความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ของไอวีแอลอย่างต่อเนือ่ ง
ขณะนีก้ ปั ตันเรือได้หมุนพวงมาลัยและมุง่ หน้าน�ำเรือนีไ้ ปยังเส้นทางดังแผนการแล้ว
และพวกเราผูอ้ ยูบ่ นเรือล�ำนัน้ ต้องช่วยกันหาท่าเรืออีกหลายแห่ง เพือ่ ทีจ่ ะเสริมให้เรือ
ไอวีแอลล�ำนีแ้ ล่นไปได้อย่างมัน่ คง
ขอบคุณทีท่ า่ นร่วมเดินทางกับเรา!
พบกันใหม่ในไตรมาสหน้า
อาลก โลเฮีย
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Cultural Case Studies
กรณีศึกษาทางด้านวัฒนธรรม

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

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

ไอวีแอล ไม่รสู้ กึ ประหลาดใจกับความท้าทายทีค่ าดไม่ถงึ ต่างๆ เนือ่ งจากเรา
อยูใ่ นฐานะทีจ่ ะต้องตระหนักว่าสิง่ ทีค่ าดไม่ถงึ อาจเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา และ
บางครัง้ เราก็ตอ้ งเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของคนอืน่ ด้วย ดังกรณีตวั อย่าง
สามเรือ่ งทีอ่ ยากจะเล่า ซึง่ ล้วนเป็นเรือ่ งความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม

กรณีแรก

คงมีทา่ นผูอ้ า่ นเพียงไม่กที่ า่ นทีส่ ามารถจ�ำวันเปิดสวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์ทปี่ ารีส เมือ่ ปี
2535 ได้ เมือ่ สวนสนุกเปิดให้บริการก็ประสบความส�ำเร็จเพียงเล็กน้อย สาเหตุหนึง่ ที่
สวนสนุกแห่งนีไ้ ม่เป็นทีน่ ยิ มตัง้ แต่แรกก็คอื นโยบายของทางดิสนียท์ หี่ า้ มจ�ำหน่ายเครือ่ ง
ดืม่ แอลกอฮอล์ตามร้านอาหารในสวนสนุก ดิสนียแ์ ลนด์ ซึง่ ผูบ้ ริหารของทางดิสนียไ์ ม่ได้
ค�ำนึงถึงในตอนแรกทีเ่ ปิดให้บริการสวนสนุกในประเทศฝรัง่ เศสว่า โดยปกติแล้วคนส่วน
ใหญ่จะดืม่ ไวน์ระหว่างมือ้ อาหารกันเป็นเรือ่ งปกติ ในทีส่ ดุ เมือ่ สถานการณ์บงั คับ ผูบ้ ริหาร
ของทางดิสนียก์ ต็ อ้ งยอมให้สามารถขายเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ได้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมปกติในประเทศฝรัง่ เศสและประเทศในยุโรปอืน่ ๆ

กรณีทสี่ อง

เป็นความจริงทีว่ า่ เวลาทีช่ าวเยอรมันท�ำการเจรจาต่อรองธุรกิจมักจะไม่มกี ารพูดคุยเรือ่ ง
จิปาถะก่อนสักเล็กน้อย (ไม่เหมือนปัจจุบนั นี)้ ได้มกี ารสังเกตเห็นความแตกต่างทาง
ด้านวัฒนธรรมอีกเรือ่ งหนึง่ ทีน่ า่ สนใจคือในการเจรจาต่อรองระหว่างคนไทยและบริษทั
เยอรมันเมือ่ หลายปีมาแล้ว คือ คนไทยมักจะนัง่ อยูฝ่ ง่ั เดียวกันของโต๊ะและคนเยอรมัน
ก็จะนัง่ อีกฝัง่ หนึง่ โดยคนเยอรมันจะนัง่ เอามือประสานกันวางไว้บนโต๊ะขณะเจรจา แต่
คนไทยจะเอามือประสานกันแต่วางไว้ใต้โต๊ะ จนในทีส่ ดุ ด้วยความโกรธจัด หัวหน้า
ทีมผูท้ ำ� หน้าทีเ่ จรจาต่อรองของเยอรมันทนไม่ไหว ก็ลกุ ขึน้ แล้วโน้มตัวไปดูวา่ คูเ่ จรจา
คนไทยท�ำอะไรกันใต้โต๊ะ
ส่วนอีกกรณีหนึง่ ได้รบั การถ่ายทอดมาจากผูบ้ ริหารของบริษทั แอร์เอเชีย สายการบิน
ราคาถูกของประเทศมาเลเซีย ถึงปัญหาทีน่ า่ สนใจทีส่ ดุ เรือ่ งหนึง่ นัน่ คือ เมือ่ ทางบริษทั
ได้เปิดสาขาทีป่ ระเทศไทย ชือ่ ไทยแอร์เอเชีย พบว่าสาขาประเทศไทยนัน้ มีวฒ
ั นธรรม
ทีแ่ ตกต่างจากประเทศอืน่ ๆ
ในประเทศมาเลเซียนัน้ จะมีรถบัสเพียงหนึง่ คันส�ำหรับรับส่งนักบินรวมทัง้ พนักงานลูก
เรือทีอ่ อกมาจากเครือ่ งบิน เพือ่ เป็นการประหยัดเงิน ซึง่ เชือ่ ว่าเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ แต่
อย่างไรก็ตาม นักบินชาวไทยทีบ่ ริษทั จ้างมาได้ปฏิเสธทีจ่ ะนัง่ รถบัสคันเดียวกันกับลูก
เรือคนอืน่ ๆ เพราะพวกเขาเชือ่ ว่าเขามีสทิ ธิทจี่ ะนัง่ รถเฉพาะส่วนของนักบินเท่านัน้ จนใน
ทีส่ ดุ แอร์เอเชียต้องแก้ปญ
ั หานีโ้ ดยการน�ำนักบินชาวมาเลเซียส่วนหนึง่ ผูซ้ งึ่ ยินดีนงั่ รถบัส
คันเดียวกับลูกเรือคนไทยเข้ามา เพือ่ ทีจ่ ะโน้มนาวให้นกั บินไทยเปลีย่ นทัศนคติ อย่างไร
ก็ตาม สิง่ ทีเ่ ราคาดไม่ถงึ อีกเรือ่ งหนึง่ ก็คอื นักบินชาวมาเลเซียหลายคนจบลงด้วยการ
แต่งงานกับพนักงานบริการบนเครือ่ งบินหญิงชาวไทย และไม่อยากทีจ่ ะกลับไปปฏิบตั ิ
หน้าทีเ่ ดิมของตนทีป่ ระเทศมาเลเซีย

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

PTA History

Terephthalic acid was first produced commercially by the
oxidation of paraxylene (PX) using dilute nitric acid and,
later, air. These older processes provided impure Terephthalic acid and purification was achieved via esterification
to become Dimethyl Terephthalate (DMT). Up until the late
1950’s, Polyester was produced from DMT, a Terephthalic
acid derivative. It was in 1963 that Dr Del Meyer, a scientist working with Amoco, discovered that 99.97% purified
Terephthalic acid can be produced by hydrogenation of
Terephthalic acid on a Palladium-based catalyst. Today,
the end products made from PTA – polyester fabrics,
recording tapes, tire cords, food packaging and soft drink
bottles – touch millions of people in every corner of the
world. Dr Meyer’s process has been refined over the years
to keep up with newer catalyst developments and other
improvements.

Indorama’s entry into the PTA business:

Indorama built and commissioned its first Greenfield PTA
plant in March 2006 in the Asia Industrial Estate, Banchang
District, in Rayong Province of Thailand using technology
supplied by Invista Performance Technologies, UK (formerly Dupont, USA). Invista’s market share in PTA licenses
awarded between 2000 and 2008 was 76%.

New technology Led to Cost Savings

This new technology reduced the capital expenditure per
million tonnes by 50% compared with the technologies of

the ’90s. Moreover, it reduced the variable cost per million
tonnes by US$ 20 compared with the technologies of the
’90s and US$ 50 over the technologies of the ’80s.

Environmental Features

A high pressure catalytic combustor unit is used for CO and
VOC conversion and the system recovered the oxidation
catalyst at the main plant, while the firing of bio-gas from
anaerobic reactors of ETP in high pressure boilers reduced
natural gas usage and green house gas emissions.
Figure 1: Gaseous emissions:
MOI norm

EIA

Actual

Emission rate
(kg/hr)

Emission rate
(kg/hr)

Emission rate
(kg/hr)

CO (kg/hr)

363.85

61.09

5.61
(9.18 % of EIA)

NOx (kg/hr)

85.36

40.68

2.99
(7.35% of EIA)

TSP (kg/hr)

78.34

12.38

0.58
(4.68% of EIA)

Parameter

Notably, the Carbon Monoxide (CO), Nitrogen Oxide (NOx)
and Total Solid Particles (TSP) in gaseous emissions
are well within the EIA specified norms. All parameters
of liquid effluent discharges to the Asia Industrial Estate
are also well within the EIA specified norms.
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Global demand for PTA in 2009 was 41.5 million tonnes and
global PTA name plate capacity was 47.5 million tonnes.
Historically, the global average capacity utilization has been
85-90%. It is predicted that PTA will remain tight until the
end of 2013 and major additions of PTA capacity would
happen in 2014.
After the successful commissioning and operation of IRPL
in Thailand in March 2006, Indorama acquired the 350
kilo tonnes per annum (KTA) Eastman PTA Plant (now
renamed Indorama Holdings, or IRH) located in
Rotterdam in April 2008 and a majority stake in the 550 KTA
Tuntex Petrochemicals (Thailand) PLC. (now renamed TPT
Petrochemicals Plc), in Thailand, in November 2008. The
total PTA production capacity of all the three PTA sites
put together is presently 1.6 million tonnes. Indorama has
recently acquired a 192 KTA PTA plant in Ottana, Italy.
By Q2-2013, Indorama plans to increase its PTA production capacity to 3.17 million tonnes by debottlenecking its
existing plants and building new ones.

Turnaround of IRH, Rotterdam, and TPT, Thailand after
acquisition:

Since their acquisition by Indorama, the productivity and
variable cost performance of IRH, Rotterdam and TPT,
Thailand, have significantly improved due to improvements. At IRH in Rotterdam, debottlenecking from 320
to 344 KTA was a great step forward and production in
2009 was 344,476 tonnes as compared to its former best of
326,569 tonnes in 2006. There was also an 8% improvement
in energy usage. In early 2010, the company acquired the
adjacent Europort Utility Plant (EUP) thereby saving on
the fixed cost of utilities. Costs also diminished by using
Acetic acid (Titan wood) in the process.
At TPT, Thailand, the company implemented a Reliability
Centered Maintenance (RCM) system. Its variable cost
performance thereafter improved significantly after several
process optimization and improvement schemes. Some
of the major process improvement schemes planned for

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

ธุรกิจผลิตพีทเี อของ บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด

เพียวริฟายด์ เทอเรฟธาลลิก แอซิด หรือ พีทเี อ มีชอื่ ทางเคมีวา่ 1-4 เบน
ซีน ไดคาร์บอกซิลกิ แอซิด มีลกั ษณะเป็นผลึกผงสีขาวไม่มกี ลิน่ ไหลได้
อิสระคล้ายของไหล ใช้สำ� หรับการผลิตเส้นใยโพลิเอสเตอร์ ส�ำหรับท�ำเส้นใย
เทียม เช่น เส้นใยขนสัตว์เทียม เส้นด้ายไหมพรมส�ำหรับถัก ขวดเพท แผ่น
ฟิลม์ โพลิเอสเตอร์ รวมทัง้ โพลิเอสเตอร์ชนิดไม่อมิ่ ตัวทีใ่ ช้สำ� หรับเคลือบผิว

ประวัตขิ อง พีทเี อ

ได้มกี ารผลิตกรดเทอเรฟธาลลิก เชิงการค้าครัง้ แรกโดยการน�ำพาราไซลีน
มาท�ำปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน่ โดยใช้กรดไนตริคเจือจางแล้วตามด้วยอากาศ
จะได้กรดเทอเรฟธาลลิกทีย่ งั ไม่บริสทุ ธิ์ จากนัน้ จึงท�ำให้บริสทุ ธิโ์ ดยผ่าน
กระบวนการเอสเทอริฟเิ คชัน่ ได้เป็นไดเมธิล เทอเรฟธาลเลท จนกระทัง่
ปลายทศวรรษที่ 50 จึงมีการผลิตโพลิเอสเตอร์จาก ไดเมธิล เทอเรฟธาลเลท
ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 ดร. เดล เมเยอร์ นักวิทยาศาสตร์ทที่ ำ� งานกับบริษทั
อาโมโค ได้คน้ พบวิธที ำ� ให้กรดเทอเรฟธาลลิก บริสทุ ธิถ์ งึ 99.97% โดยการ
เติมไฮโดรเจนลงในกรดเทอเรฟธาลลิก หรือทีเ่ ราเรียกว่า กระบวนการไฮโดร
เจเนชัน่ โดยใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าหรือคะทะลิสต์ทมี่ ี พาลาเดียม เป็นวัสดุพนื้ ฐาน
ปัจจุบนั ได้มกี ารผลิตผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ จากกรดเทอเรฟธาลลิกบริสทุ ธิห์ รือ
สารพีทเี อมากมาย เช่น ผ้าโพลิเอสเตอร์ กล่องบรรจุเทป พลาสติกหุม้ สาย
ไฟ บรรจุภณ
ั ฑ์สำ� หรับใส่อาหาร และขวดบรรจุเครือ่ งดืม่ น�ำ้ อัดลม ให้ผคู้ น
นับล้านๆ คนทัว่ ทุกมุมโลกได้ใช้ การท�ำพีทเี อให้บริสทุ ธิผ์ า่ นกระบวนการที่
คิดค้นโดย ดร. เมเยอร์ ได้ใช้กนั มาเป็นเวลานานโดยมีการพัฒนาชนิดหรือ
คุณสมบัตขิ องสารตัวเร่งปฏิกริ ยิ าและการปรับปรุงอืน่ ๆ

08

Indorama Ventures Limited
PTA business

Cover Story
เรือ่ งจากปก

การก้าวเข้าสูธ่ รุ กิจผลิตพีทเี อของอินโดรามา

อินโดรามาได้สร้างและทดลองเดินเครือ่ งโรงงานผลิตพีทเี อทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่
แวดล้อมโรงแรกในเดือนมีนาคม 2549 ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมเอเชีย ต�ำบล
บ้านฉาง จังหวัดระยอง ประเทศไทย โดยได้ใช้เทคโนโลยีของอินวิสต้า
เพอร์ฟอร์มานซ์ เทคโนโลยี ประเทศสหราชอาณาจักร (เดิมเป็นของดูปองท์
สหรัฐอเมริกา) อินวิสต้ามีสว่ นแบ่งการตลาดด้านการผลิตพีทเี อ 76% ระหว่าง
ปี 2543-2551

เทคโนโลยีใหม่น�ำไปสูก่ ารประหยัดพลังงาน

เทคโนโลยีใหม่นไี้ ด้ชว่ ยให้ลดต้นทุนการผลิตลงร้อยละ 50 ในการผลิต
ล้านตัน เมือ่ เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีในทศวรรษที่ 90 นอกจากนัน้ ยัง
ช่วยลดค่าใช้จา่ ยผันแปรลงถึง 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อสินค้าหนึง่ ล้านตันเมือ่
เปรียบเทียบกับเทคโน โลยีการผลิตในยุค 90 แต่ถา้ เทียบกับเทคโนโลยี
การผลิตในยุค 80 จะประหยัดได้ 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อสินค้าหนึง่ ล้านตัน

ทางด้านสิง่ แวดล้อม

ในการผลิตกรดเทอเรฟธาลลิกโดยกระบวนการออกซิเดชัน่ นัน้ ได้มกี รด
อาซิตกิ ซึง่ เป็นตัวท�ำละลายและสารเร่งปฏิกริ ยิ า ซึง่ อยูใ่ นรูปของสารละลาย
ปนออกไปกับผลิตภัณฑ์ขนั้ ต้นด้วย จึงมีหน่วยแยกแล้วน�ำกลับมาใช้ซำ�้ ส่วน
ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ และสารอินทรียร์ ะเหยง่ายนัน้ ได้ถกู ส่งไปก�ำจัดที่
หน่วยเผาไหม้ความดันสูงซึง่ มีสารเร่งปฏิกริ ยิ าเป็นตัวช่วย ส�ำหรับปริมาณ
ก๊าซทีป่ ล่อยออกสูบ่ รรยากาศ เช่น คาร์บอนมอนออกไซด์ สารอินทรียร์ ะเหย
ง่าย และปริมาณฝุน่ ต่างมีคา่ ต�ำ่ กว่ากฎหมายก�ำหนดและค่าทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ตามการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม

การเติบโตของบริษทั อินโดรามาในธุรกิจพีทเี อ

ในปี 2552 ความต้องการ พีทเี อ ทัว่ โลกอยูท่ ี่ 41.5 ล้านตัน ขณะที่
ก�ำลังการผลิตตามทีอ่ อกแบบมาอยูท่ ี่ 47.5 ล้านตัน จากข้อมูลทีผ่ า่ น
มาการใช้งานของพีทเี อจริงๆ อยูท่ ี่ 85-90% ของก�ำลังการผลิต คาด
การณ์ว่าความต้องการพีทีเอจะคงอยู่ในภาวะตึงตัวไปจนถึงปลาย
ปี 2556 เพราะในปี 2557 จะมีปริมาณการผลิตพีทเี อเพิม่ ขึน้ อีกมาก
หลังจากทีอ่ นิ โดรามา ปิโตรเคม หรือไออาร์พแี อล ในประเทศไทย ประสบ
ความส�ำเร็จในการทดลองเดินเครือ่ งและท�ำการผลิตในปี 2549 อินโดรามา
ได้รบั ผลผลิตจ�ำนวน 350,000 ตันต่อปีจากโรงงานอีสต์แมน พีทเี อ ซึง่
ปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็นอินโดรามา โฮลดิง้ ส์ หรือเรียกย่อๆ ว่า ไออาร์เอช
ตัง้ อยูท่ เี่ มืองรอตเตอร์ดาม ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2551 และเข้าถือหุน้ ใหญ่
ในบริษทั ทีพที ี ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน) ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน
2551 ซึง่ บริษทั ทีพที ฯี มีกำ� ลังการผลิต 550,000 ตันต่อปี เมือ่ รวมก�ำลัง
การผลิตจากโรงงานผลิตพีทเี อ ทัง้ สามโรงรวมกันจะมีก�ำลังการผลิตถึง
หนึง่ ล้านหกแสนตันต่อปี ขณะนี้ บริษทั อินโดรามา ก�ำลังอยูร่ ะหว่างการ
ด�ำเนินการเข้าซือ้ กิจการโรงงานผลิตพีทเี อทีเ่ มืองอ็อตตานา ประเทศอิตาลี
ซึง่ มีกำ� ลังการผลิตอยูท่ ี่ 190,000 ตันต่อปี อินโดรามามีแผนทีจ่ ะเพิม่ ก�ำลัง

การผลิตพีทเี อให้เป็น 3.17 ล้านตัน ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 โดย
การแก้ปญ
ั หาก�ำลังเครือ่ งจักรของโรงงานทีม่ อี ยูเ่ ดิมรวมทัง้ สร้างโรงงานใหม่
ตัง้ แต่ อินโดรามาได้เข้าถือหุน้ บริษทั ไออาร์เอช ทีเ่ มืองรอตเตอร์ดาม และ
บริษทั ทีพที ฯี ทีป่ ระเทศไทย ท�ำให้ผลผลิตทีไ่ ด้และการควบคุมค่าใช้จา่ ย
ผันแปรของทัง้ สองบริษทั ดีขนึ้ มาก ทีไ่ ออาร์เอช ในเมืองรอตเตอร์ดาม ได้มี
การปรับปรุงแก้ไขปัญหาขนาดของเครือ่ งจักรบางส่วนท�ำให้สามารถเพิม่ ก�ำลัง
การผลิตจาก 320,000 ตันต่อปี เป็น 344,000 ตันต่อปี ดังข้อมูลผลผลิต
จริงในปี 2552 ไออาร์เอช ผลิตพีทเี อได้ถงึ 344,476 ตัน เมือ่ เปรียบเทียบ
กับผลผลิตในปี 2549 ทีผ่ ลิตได้เพียง 326,569 ตัน นอกจากนัน้ ยังสามารถ
ประหยัดพลังงานได้ถงึ 8% เมือ่ ต้นปี 2553 นีบ้ ริษทั ได้ดำ� เนินการซือ้ หุน้
โรงงาน ยูโรพอร์ต ยูทลี ติ ี้ ซึง่ ติดกันกับไออาร์เอช ท�ำให้สามารถประหยัด
ค่าใช้จา่ ยด้านสาธารณูปโภคได้ อีกทัง้ ยังประหยัดโดยการซือ้ กรดอาซิตกิ ที่
ใช้ในกระบวนการผลิตจากแหล่งทีม่ รี าคาถูกกว่า เช่น จากไททันวูด
ทีบ่ ริษทั ทีพที ี ในประเทศไทย ได้สง่ เสริมให้มกี ารท�ำระบบรวมศูนย์งาน
บ�ำรุงรักษาทีใ่ ห้ความเชือ่ มัน่ (ว่าไม่เสียง่าย) ส่งผลให้มปี ระสิทธิภาพใน
การควบคุมค่าใช้จา่ ยผันแปรดีขนึ้ อย่างมีนยั ส�ำคัญหลังจากผ่านโครงการ
ปรับปรุงระบบงานและวิธกี ารต่างๆ ทีท่ ำ� ให้ได้ผลสูงสุด ได้มกี ารวางแผนที่
จะท�ำโครงการปรับปรุงทีส่ ำ� คัญๆ หลายโครงการในอนาคตอันใกล้นี้ เช่น
การปรับเปลีย่ นลักษณะใบกวนในถังปฏิกรณ์เคมีออกซิเดชัน่ เพือ่ ให้ทำ� การ
กวนได้ดขี นึ้ รวมทัง้ ประหยัดการใช้กรดอาซิตกิ และพาราไซลีน ซึง่ วางแผน
ว่าจะท�ำในไตรมาสที่ 4 ปี 2553 นี้ นอกจากนี้ ยังเตรียมการติดตัง้ อุปกรณ์
ส�ำหรับการดึงพาราไซลีนกลับมาใช้ใหม่ทงั้ ยังเป็นการลดการใช้ ไอโซบิวทิล
อาซิเตท ทีใ่ ช้ในการแยกน�ำ้ จากตัวท�ำละลาย ก็จะติดตัง้ ในไตรมาสที่ 4 ปี
2553 เช่นกัน ส่วนโรงไฟฟ้าก็จะมีการเปลีย่ นตัวโรเตอร์ของกังหันไอน�ำ้ ใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2554 เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ อีก 12% ด้านการจัดหา
วัตถุดบิ รวมทัง้ ส่วนงานจัดซือ้ และท�ำสัญญาของบริษทั ไออาร์พแี อล และ
ทีพที ี ก็จะด�ำเนินการร่วมกันในการจัดซือ้ วัตถุดบิ สารเคมีตา่ งๆ ชิน้ ส่วน
อุปกรณ์สำ� รอง และวัสดุสนิ้ เปลือง รวมทัง้ งานบริการต่างๆ ด้วย
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บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส... วันนี้
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Ventures Today

Global Presence
NORTH
AMERICA

EUROPE

Able To Build, Acquire & Optimise Assets
Project Execution Summary

ASIA

Lithuania, Netherlands, UK

United States

with Proven Execution Successes
2003-2009

Thailand

2003

2004

2005

2006

2007

2009

2008

StarPet – USA
LOPBURI
KLAIPEDA

DECATUR
432,000
tpa
ASHEBORO
225,000
tpa

WORKINGTON
155,000
tpa

198,000
tpa

180,000
tpa
Petform
Packaging
NAKHONPATHOM
100,800
tpa

ROTTERDAM
350,000
tpa
200,000
tpa

108,000
Ottana
PET

Polyester Fibers & Yarns

192,000 tpa
PTA

50kt

116kt

IRP/AsiaPet - Thailand
IRH Europe – Netherlands

225kt
198kt

45kt

180kt

90kt

350kt

IRP Europe – Netherlands/UK

355kt

IRPTA - Thailand
700kt

RAYONG
700,000
tpa
MAP TA PHUT

Business Segments(1)

Orion Global Pet - Lithuania

tpa(3)

144,000 tpa
540,000 tpa

150,000 tpa

World-class production platform with 15 manufacturing
sites across three continents

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

TPT - Thailand
540kt

IndoPoly - Thailand

50kt

100kt

80kt

IPI - Thailand

252kt

Brownfield
Expansion into PET
and Fiber

AlphaPet - USA

432kt

Greenfield projects

Brownfield investments

Acquisitions

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

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ ไอวีแอล เป็นบริษทั ผูผ้ ลิตระดับ
โลกทีม่ โี รงงานของบริษทั ในเครืออยูใ่ นสามทวีปทัว่ โลก
กลุม่ บริษทั ไอวีแอล ได้มงุ่ ความสนใจไปทีต่ ลาดโพลิเอสเตอร์ทวั่ โลก เนือ่ งจาก
โพลิเอสเตอร์เป็นสินค้าทีอ่ ยูร่ ะหว่างผูผ้ ลิตปิโตรเคมีขนาดใหญ่ผซู้ งึ่ จัดส่งวัตถุดบิ
หลักทีใ่ ช้ในการผลิตโพลิเอสเตอร์ กับบริษทั ผูผ้ ลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและเสือ้ ผ้า
เครือ่ งนุง่ ห่มต่างๆ ซึง่ เป็นผูก้ ำ� หนดปริมาณความต้องการใช้โพลิเอสเตอร์ และ
ต�ำแหน่งของธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเอสเตอร์อยูต่ รงกลางระหว่างสินค้าปิโตรเคมี
กับตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคขัน้ ปลาย ท�ำให้ตลาดผลิตภัณฑ์โพลิเอสเตอร์ไม่
ค่อยเปลีย่ นแปลงง่ายเหมือนพวกโอเลฟินส์และอะโรมาติกส์ ซึง่ การสร้างธุรกิจ
ของเราได้สร้างขึน้ มาด้วยวิสยั ทัศน์ทางกลยุทธ์ทชี่ ดั เจน ขับเคลือ่ นด้วยการมุง่
ให้ความสนใจไปทีค่ วามสามารถในการแข่งขัน ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา เราได้มอง
หาโอกาสและใช้จงั หวะทีเ่ หมาะสมซือ้ และพัฒนาทรัพย์สนิ ต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะให้ทนั
กับการเติบโตของตลาด ขณะเดียวกันก็เป็นการผลักตัวเองให้โดดเด่นกว่าคูแ่ ข่ง
ในการแข่งขัน
ขณะทีเ่ ราพัฒนาธุรกิจผ่านการซือ้ กิจการและโครงการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ความสนใจหลักของเราจะอยูท่ ี่
ขนาดของธุรกิจ เพราะในธุรกิจทีต่ อ้ งเข้มงวดด้านต้นทุนด้วยขนาดของราย
ได้ทเี่ หมาะสมเป็นจริง การเติบโตอย่างต่อเนือ่ งของเราก็เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเรามีการ
กระจายค่าใช้จา่ ยตายตัวและรักษามูลค่าเงินสดของเราให้แข่งขันได้สงู สุด
การเข้าถึงได้ในทางภูมศิ าสตร์ เพราะเส้นทางเชือ่ มต่อทางภูมศิ าสตร์ของโรงงาน
แต่ละโรงของเราจะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งให้ตำ�่ สุด และยังท�ำให้มนั่ ใจว่าเราได้จดั
ส่งสินค้าได้รวดเร็วมีการล่าช้าน้อยทีส่ ดุ และมีความใกล้ชดิ กับลูกค้า
การเชือ่ มโยงผสมผสานเข้าด้วยกัน เพราะธุรกิจต้นน�ำ้ ของเราได้ไปถือหุน้ ใน
ธุรกิจผลิตพีทเี อ ซึง่ ช่วยสร้างความมัน่ ใจว่าเราจะมีวตั ถุดบิ คุณภาพดีปอ้ นให้
โรงงานของเรารวมทัง้ ช่วยให้เราไม่ตอ้ งเผชิญกับราคาเปลีย่ นแปลงบ่อยเหมือน
การซือ้ ขายในตลาดทัว่ ไป
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We would like to update you
with our Business News as
follows:

เราอยากให้ทา่ นรูท้ นั ข่าวสารของอินโดรามา
ดังนี้
AlphaPet Opening

3rd June 2010 marked the official grand
opening event of Indorama Ventures’
new, PET resins plant – AlphaPet, at
Decatur, Alabama, USA. This plant is
IVL Today
วันนี.้ .. ทีอ่ นิ โดรามา
a latest generation state-of-art 432,000
MT per annum one and is considered
one of the largest capacity plants in all of North America. This
plant is also strategically poised to service Customers all over
NAFTA. AlphaPet resin has the lowest carbon footprint of conventional resin production. It is expected to be 0.180 t CO2 eq/t
of PET when compared
to 0.250 to 0.350 t CO2
eq/t of conventional
PET. The occasion was
graced by the presence
of Mr. Kosit Panpiemras,
Chairman of Bangkok
Bank and Senator for
Alabama, Mr. Arthur Orr.

พิธเี ปิดโรงงานอัลฟาเพท
อย่างเป็นทางการ

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส
ได้ทำ� พิธเี ปิดโรงงานใหม่ชอื่ อัลฟาเพท อย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 3 มิถนุ ายน
2553 เป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกเพท โดยได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ลา่ สุด อยูท่ เี่ มือง
ดีคาเทอร์ รัฐแอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกำ� ลังการผลิตอยูท่ ี่ 432,000
เมตริกตันต่อปี ซึง่ ถือว่าเป็นโรงงานทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในทวีปอเมริกาเหนือ โรงงานแห่ง
นีม้ ที ำ� เลทีต่ งั้ ซึง่ เหมาะกับการให้บริการแก่ลกู ค้าในเขตการค้าเสรีของกลุม่ ประเทศ
ในทวีปอเมริกาเหนืออันได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก (นาฟต้า)
อัลฟาเพทเป็นโรงงานทีป่ ล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาน้อยทีส่ ดุ อีกด้วย
ประมาณ 0.180 ตันเทียบเท่ากับตันคาร์บอนไดออกไซด์ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานของการผลิตเม็ดพลาสติกเพทด้วยเทคโนโลยีเก่าจะอยูท่ ี่ 0.250 - 0.350
ตันเทียบเท่ากับตันของ CO2 ซึง่ โอกาสนี้ ได้รบั เกียรติจากนาย โฆสิต ปัน้ เปีย่ ม
รัษฎ์ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ และท่านวุฒสิ มาชิกรัฐแอลาบามา
นายอาเทอร์ ออร์ เข้าร่วมพิธเี ปิดอย่างเป็นทางการ

Aspiration 2014

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

ปณิธานและความมุง่ มัน่ ในปี 2014

บริษทั ไอวีแอลและบริษทั ทีป่ รึกษาบอสตันกรุป๊ ซึง่ เป็นบริษทั ทีป่ รึกษาด้านกลยุทธ์
ได้จดั งานปรมเชิงปฏิบตั กิ ารขึน้ สองวันคือวันที่ 16-17 มิถนุ ายน 2553 เพือ่
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและก�ำหนดทิศทางของธุรกิจ จัดท�ำแผนกลยุทธ์และ
แผนการทางธุรกิจจนถึงปี 2557 ในช่วงการประชุมก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ

เราต่างได้รบั ความรูจ้ ากการร่วมแสดง
ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละภาค
ธุรกิจแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ปัจจัยที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของ
ธุรกิจแต่ละประเภทในอีกไม่กี่ปีข้าง
หน้า และยังได้อภิปรายกันถึงโอกาส
และความเป็นไปได้ของไอวีแอลทีจ่ ะมี
ส่วนร่วมในการปฏิรปู ของโลกด้วย ซึง่
โอกาสนี้ ได้รบั เกียรติจาก พณฯ นายปินคั ราชัน จักรวาตี เอกอัครราชทูต อินเดีย
เข้าร่วมงาน รวมทัง้ นายชาติศริ ิ โสภณพาณิชย์ จากธนาคารกรุงเทพและบรรดา
กรรมการบริษทั ต่างก็ให้ขอ้ คิดทีม่ ปี ระโยชน์ตลอดการสัมมนา

Exporter of the Year

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

ผูส้ ง่ ออกแห่งปี

บริษทั ยูเอบี โอเรียนโกลบอลเพท บริษทั ลูกของบริษทั อินโดรามา โพลิเมอร์
จ�ำกัด (มหาชน) ในประเทศลิธวั เนีย ได้รบั รางวัลเหรียญทองจากสมาพันธ์

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

อุตสาหกรรมลิธวั เนีย ซึง่ รางวัลนีไ้ ด้ระบุชอื่ สินค้า “รามาเพท เอ็น1” ของบริษทั
ว่าเป็นผลิตภัณฑ์แห่งปีโดย ดร. โบรนิสโลวาส ลูบสิ ประธานสมาพันธ์นกั
อุตสาหกรรมลิธวั เนียได้กล่าวถึงในงานพิธมี อบรางวัลซึง่ จัดขึน้ ทีห่ อศิลป์แห่งชาติ
ลิธวั เนีย โดยมีนายกรัฐมนตรีลธิ วั เนีย นาย แอนเดรียส คุบลิ อิ สุ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงเศรษฐกิจ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีกระทรวง
วัฒนธรรม พร้อมกับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและนักอุตสาหกรรมอาวุโสเข้าร่วม
งานด้วย รางวัลนีเ้ ป็นเครือ่ งบ่งบอกถึงสถานะผูน้ ำ� ในอุตสาหกรรมการผลิตเม็ด
พลาสติกเพทของเราทีไ่ ด้สร้างขึน้ ในทวีปยุโรป
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Acquired Italian PET and PTA Plant

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

ไอวี แ อลได้ ซื้ อ โรงงานผลิ ต
เม็ ด พลาสติ ก เพทและพี ที เ อ ของ

บริ ษั ท อ็ อ ตทานาโพลิ เ มอรี เอส
อาร์ แอล ที่ประเทศอิตาลี จาก
บริษทั อีควิโพลิเมอร์ ยุโรป ซึง่ เป็น
บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทดาว
เคมิคอลส์และบริษัทปิโตรเลียม
อินดัสตรีส้ ์ จากประเทศคูเวต ไอวี
แอลได้รบั สิทธิใ์ นการลงซือ้ ขายในภูมภิ าคเมดิเตอร์เรเนียนรวมถึงตลาดในยุโรป
ใต้และอาฟริกาเหนือ ซึง่ การเข้าร่วมทุนอยูท่ ี่ 50:50 ระหว่างไอวีแอลยุโรป สาขา
ย่อยของไอวีแอลทีป่ ระเทศเบลเยียมและบริษทั พีซเี ฮชประเทศอิตาลี โรงงานพีทเี อ
มีกำ� ลังการผลิต 192,000 ตันต่อปี และโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกเพท มีกำ� ลังการ
ผลิต 150,000 ตันต่อปีซงึ่ ตัง้ อยูบ่ นเกาะซาร์ดเิ นีย ประเทศอิตาลี ซึง่ บริษทั เสนอ
กลยุทธ์ความเป็นไปได้ทจี่ ะเป็นเส้นทางการขนส่งระยะสัน้ ทีส่ ดุ ของทางใต้ของยุโรป

Expansions at Closure Section

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

ขยายหน่วยผลิตฝาขวดพลาสติก

เพือ่ รองรับความต้องการของตลาดทีข่ ยายใหญ่ขนึ้ บริษทั เพทฟอร์ม จึงได้ตดิ ตัง้
เครือ่ งอัดขึน้ รูปฝาปิดขวดพลาสติก ทีผ่ ลิตได้ครัง้ ละ 48 ฝา รุน่ “SACMI” เพิม่
ตามก�ำลังการผลิตของเครือ่ งสามารถผลิตได้ 435 ล้านชิน้ ต่อปี ในเดือนมีนาคม
2553 เพือ่ มาท�ำการผลิตฝาปิดขวดน�ำ้ พลาสติกดังกล่าว และในเดือนพฤษภาคม
ปีเดียวกัน ก็ได้ตดิ ตัง้ เครือ่ งอัดขึน้ รูปฝาปิดขวดน�ำ้ รุน่ SACMI ทีผ่ ลิตได้ครัง้ ละ
32 ฝาอีกเครือ่ งหนึง่ เพือ่ น�ำมาแทนเครือ่ งจักรรุน่ เก่าทีผ่ ลิตได้เพียงครัง้ ละสองฝา
ส�ำหรับขวดน�ำ้ อัดลม (CSD) และในเดือนพฤษภาคม 2553 เครือ่ งพิมพ์ฝาขวด
เครือ่ งทีส่ อง รุน่ “KASE” ได้ถกู น�ำมาติดตัง้ เพือ่ พิมพ์ฝาปิดขวดน�ำ้ ตามทีล่ กู ค้า
ต้องการ จากการขยายก�ำลังการผลิตดังกล่าวข้างต้นนี้ ท�ำให้ความสามารถในการ
ผลิตทัง้ หมดรวมกันได้ทงั้ สิน้ 1.8 พันล้านชิน้ ต่อปี

IVL on Exclusive SET 50 Index

IVL is now a top 20 listed company on the Stock Exchangeof
Thailand (SET). Following just six months after its IPO, IVL in
July was included on the exclusive SET 50 index of companies
and the local FTSE list of large market capitalizations. This is
yet another milestone in the history of IVL.
ไอวีแอล ตอนนีต้ ดิ อันดับใน 20 ล�ำดับแรก ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยซึง่ ใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 6 เดือนหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึง่
ในเดือนกรกฎาคมไอวีแอลจะถูกน�ำเข้าไปรวมอยู่ใน 50 บริษัทชั้นน�ำและ
ตลาดหลักทรัพย์อาเซียนและนีย้ งั เป็นอีกหนึง่ ประวัตทิ นี่ า่ ภูมใิ จของไอวีแอลอีก
ด้วย

Acquired EUP Utility Assets

EUP utility Assets purchase completed on May 4th. Indorama
is now the owner of the utility asset giving a more competitive
edge to Rotterdam plant.
การซือ้ อียพู สี าธารณูปโภคได้สำ� เร็จเรียบร้อยลงแล้วเมือ่ วันที่ 4 พฤษภาคม
ท�ำให้ตอนนีอ้ นิ โดรามาในรอตเตอร์ดมั สามารถต่อสูก้ บั ผูแ้ ข่งขันได้

SACMI Compression molding line

KASE Printing machine

IVL
TODAY

Capacity expansions at Petform

Commissioning of 3rd Sidel Blowing Lines
at Petform,Lopburi Provincein Thailand In
March 2010, Petform installed and commissioned a new SBO 20 blow molding
line from Sidel to produce CSD bottles for
Pepsi. With the existing two SBO 8 blow
molding lines, the total blowing capacity
has more than doubled from 180 Million
to 420 Million bottles/year. With a fully
IVL Today
automated labeling and palletizing line,
วันนี.้ .. ทีอ่ นิ โดรามา
the bottle packing is handled by the latest state-of-the-art robotic systems, transferring and packing
the bottles in palletized form ready for shipment to Pepsi. This
expansion is in line with the expansion of the preforming capacity
at Petform, where in two 96 Cavity Husky HyPET lines were
commissioned late last year making Preform capacity close to
1 Billion pieces a year.
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การขยายขีดความสามารถทีโ่ รงงานเพ็ทฟอร์ม

การทดลองเดินเครือ่ งเป่าขวดไซเดล หน่วยทีส่ าม ทีโ่ รงงานเพ็ทฟอร์มจังหวัด
ลพบุรี ในประเทศไทย ในเดือนมีนาคม 2553 โรงงานเพ็ทฟอร์มได้ตดิ ตัง้ และ
ทดลองเดินเครือ่ งเครือ่ งเป่าขวดรุน่ ใหม่ SBO จากไซเดลทีส่ ามารถเป่าขวดได้
ครัง้ ละ 20 แถวเพือ่ ผลิตขวด CSD ให้กบั เป๊ปซี่ ส่วนเครือ่ ง SBO ทีม่ อี ยูเ่ ดิม
สองเครือ่ งเป่าขวดได้ครัง้ ละ 8 แถว ความสามารถในการเป่าขวดทัง้ หมดตอนนี้
มากกว่าเดิมกว่าสองเท่า โดยเพิม่ จาก 180 ล้านเป็น 420 ล้านขวดต่อปี มีระบบ
การ ปิดฉลากบนขวดและวางบนแท่นวางสินค้าแบบอัตโนมัติ มีการน�ำหุน่ ยนต์
รุน่ ใหม่ลา่ สุดมาใช้สำ� หรับการน�ำขวดมาบรรจุหบี ห่อ รวมทัง้ การขนย้ายและบรรจุ
หีบห่อขวดลงบนแท่นไม้วางสินค้าพร้อมทีจ่ ะจัดส่งไปให้โรงงานของบริษทั เป๊ปซี่
ในการขยายหน่วยผลิตครัง้ นีเ้ ป็นการสอดคล้องกับการขยายขีดความสามารถใน
การขึน้ รูปขวดกึง่ ส�ำเร็จของโรงงานเพ็ทฟอร์ม ทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ และทดลองเดินเครือ่ งใน
สองหน่วยผลิตด้วยเครือ่ งฮัสกี้ ไฮเพ็ท แบบ 96 ขวด เมือ่ ปลายปี 2552 ซึง่ ความ
สามารถในการผลิตเกือบ 1 พันล้านขวดต่อปี

Outstanding Workplace Award

Mr. Ashok Mathur, VP-Operations of IPI-NPT received the Outstanding Workplace Award for Occupational Safety, Health and
Environment on July 10, 2010 at the 24th National Safety Week,
BITEC Bangna, Bangkok.

คุณอโศก มาทู รองประธาน
ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อินโดรามา

โพลี เ อสเตอร์ อิ น ดั ส ตรี้ ส ์ จ� ำ กั ด
(มหาชน)-นครปฐม ได้เป็นตัวแทน
บริษทั ขึน้ รับรางวัลสถานประกอบการ
ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ใน
งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการ
ท�ำงานแห่งชาติครัง้ ที่ 24 เมือ่ วันที่ 10
กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมไบ
เทค บางนา กรุงเทพฯ

Lopburi Governor visited Indorama Plant

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

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี คุณฉัตรชัย พรหมเลิศและข้าราชการระดับ
สูงประจ�ำจังหวัดลพบุรีได้เข้าเยี่ยมโรงงานอินโดรามาที่จังหวัดลพบุรีเมื่อวัน

ที่ 19 พฤษภาคม 2553เพือ่ เข้าพบผูบ้ ริหารของบริษทั อินโดรามาเพือ่ ท�ำความ
เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการทางธุรกิจตลอดจนให้ความช่วย
เหลือจากทางภาครัฐ

Best Practice Women Award
SBO 20 Blowing machine

Robotic PET Bottles
Palletizing system

Workington and Cumapol Agreement

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

บริษทั อินโดรามา โพลิเมอร์ส เวอร์กงิ ตัน้ ทีป่ ระเทศสหราชอาณาจักร ได้
บรรลุขอ้ ตกลงกับบริษทั คูมาพอล ซึง่ ตัง้ อยูท่ ปี่ ระเทศเนเธอร์แลนด์ เมือ่ ปลาย

เดือนมีนาคม ทีผ่ า่ นมา เพือ่ ทีเ่ ขาจะได้จดั ส่งเม็ดพลาสติกขัน้ ต้นจากโรงงานทีเ่ วอร์
กิงตัน้ มาให้ ส่งผลให้โรงงานทีเ่ วอร์กงิ ตัน้ สามารถเพิม่ ก�ำลังการผลิตพลาสติกซีพี
จาก 400 ถึง 465 เมตริกตันต่อวัน สถิตกิ ารผลิตใหม่ได้รบั การบันทึกไว้ระหว่าง
เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ส�ำหรับการผลิต พลาสติกซีพี และสามารถลด
ต้นทุนการผลิตต่อตันได้ดว้ ย

Wool business employees Khun Sutharat Khumduang and Khun
Piyanan Panyayong received the Best Practice Women Award
in the International Women's Day celebrations from the Lopburi
Deputy Governor. The event was organized by the Labor Protection and Welfare office on 5 March 2010.
คุณสุธารัตน์ คุม้ ด้วง และ คุณปิยะนันท์ ปัญญายงค์ พนักงานจากโรงงาน
ผลิตเส้นด้ายขนสัตว์ของบริษทั อินโดรามา ทีจ่ งั หวัดลพบุรี ได้รบั รางวัลสตรียอด
เยีย่ ม เนือ่ งในวันสตรีสากลแห่งชาติจากส�ำนักงานปลัดจังหวัดลพบุรซี งึ่ จัดโดย
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัด เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2553
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Special News

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

สหภาพยุ
โ
รป
ประกาศนโยบายต่อต้านการทุ่มตลาด

และลดความช่วยเหลือด้านภาษีส�ำหรับ
การน�ำเข้าเม็ดพลาสติก

คนส่วนใหญ่มกั เข้าใจว่าธุรกิจพลาสติกเพทเป็นธุรกิจประเภทอุปโภคบริโภค โดย
ธรรมชาติของมันแล้วมีอยูก่ ระจายไปทัว่ โลก การทีผ่ ผู้ ลิตใหม่ๆ จะเข้ามาในตลาดนีก้ ็
ท�ำได้คอ่ นข้างง่าย เป็นผลให้กระแสสิง่ อ�ำนวยความสะดวกใหม่ๆ เข้ามาทุกหนทุกแห่ง ถ้า
คุณลองพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพทโดยเฉลีย่ ของพลเมืองสหภาพยุโรป (27
ประเทศในยุโรป) อยูท่ ปี่ ระมาณ 6 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ส่วนในประเทศก�ำลังพัฒนาทีม่ ี
การผลิตใหม่ๆ เกิดขึน้ นัน้ ใช้นอ้ ยกว่า 3-4 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ดังนัน้ จึงไม่นา่ แปลก
ใจเลยว่า ท�ำไมผูผ้ ลิตเม็ดพลาสติกเพทรายใหม่ๆ จึงพยายามหาทางเข้าสูต่ ลาดในยุโรป
นับเป็นความโชคดีของ บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส ทีม่ ที งั้ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก
เพทและโรงงานผลิต พีทเี อ ในยุโรป ท�ำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
และนอกเหนือจากนัน้ ยังสามารถทดแทนการน�ำเข้าสุต่ ลาดยุโรปบางส่วน อย่างไรก็ตาม
ผูผ้ ลิตในยุโรปหลายรายเชือ่ ว่าการเข้าทุม่ ตลาดของผูผ้ ลิตสินค้ารายใหม่ในราคาต�่ำกว่า
สินค้าคูแ่ ข่ง ท�ำให้สนิ ค้ามีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ค่าส่วนต่างการตลาดต�่ำ จนใน
ทีส่ ดุ ส่งผลให้ผผู้ ลิตท้องถิน่ ต้องปิดกิจการลงเนือ่ งจากไม่สามารถ
เอาชนะการทะลักเข้ามาของสินค้าใหม่ได้
จากการติดตามดูผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ท�ำให้
ทราบว่า เป็นแนวทางการปฏิบตั ปิ กติของคณะกรรมการสหภาพ
ยุโรปในการตรวจสอบเกีย่ วกับ “การปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรม
ทางธุรกิจ” เช่น การทุม่ สินค้าต่างๆ เข้ามาในตลาดยุโรป และ
ถ้าเกิดมีการก�ำหนดราคาสินค้าต�ำ่ กว่าจนเกิดความเสียหายและ
ไม่เป็นธรรมต่อผู้ผลิตสินค้าของท้องถิ่น การตั้งก�ำแพงภาษี
ป้องกันการทุม่ ตลาดก็สามารถท�ำได้สำ� หรับการน�ำเข้าสินค้าหรือ
วัสดุตา่ งๆ ดังกล่าว
ซึง่ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า มีการเพิม่ ขึน้ ของการน�ำเข้าพลาสติกเพทจาก
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอิหร่าน รวมทัง้ ปากีสถานด้วย และเมือ่
เร็วๆ นี้ คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ประกาศ มาตรการภาษี
เป็นการชัว่ คราวอันเป็นการต่อต้านผูผ้ ลิตในประเทศต่างๆ เหล่า
นี้ เพือ่ ลดผลกระทบจากการแทรกซึมเข้ามาของสินค้าน�ำเข้าจาก
ประเทศดังกล่าว
อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นส่วนหนึง่ ของผูผ้ ลิตเม็ดพลาสติกเพทที่
ส�ำคัญในยุโรป เนือ่ งจากให้ความสนใจเรือ่ งประสิทธิภาพ อย่างไร
ก็ตาม อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมโลก ซึง่ ประเด็น
นีอ้ าจเป็นปัญหาถ้าไม่ได้รบั การตรวจสอบ ในฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกองค์การการค้า คณะ
กรรมผูผ้ ลิตพลาสติกเพทแห่งสหภาพยุโรป (ซีพเี อ็มอี) และเป็นหนึง่ ในคณะกรรมการ
ดังกล่าว เราจึงต้องแสดงบทบาทในการให้ขอ้ มูลกับคณะกรรมการสหภาพยุโรปเพือ่
เป็นการช่วยเหลือด้านข้อมูลการทุม่ ตลาดของสินค้าน�ำเข้าเหล่านัน้ บทบาททีแ่ ท้จริงของ
เราในคณะกรรมการนี้ ก็เพือ่ ทีจ่ ะให้มนั่ ใจได้วา่ เป็น “การค้าอย่างเป็นธรรม” สามารถน�ำ
มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผผู้ ลิตสินค้าของท้องถิน่ สามารถแข่งขันทัง้ ใน
ด้านการบริการ การลงทุนและตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน
ก็สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตให้ได้สนิ ค้าคุณภาพในราคาทีเ่ ป็นธรรมส�ำหรับการน�ำเข้า
และจ�ำเป็นต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของภูมภิ าคด้วย
ได้มกี ารทบทวนการประกาศมาตรการภาษีชวั่ คราวอีกครัง้ เพือ่ ท�ำการสรุปมาตรการ
ภาษีขนั้ สุดท้ายในเดือนตุลาคม 2553 ระหว่างนีท้ าง บริษทั อินโดรามา ซึง่ เป็นผูน้ ำ� ด้าน
อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเหล่านี้ ก็จะร่วมแสดงบทบาทในการประสานกับรัฐบาล
สหภาพยุโรป เพือ่ ให้เข้าใจภาวะในตลาดของอุตสาหกรรมของเรา และยอมให้เราผลิต
สินค้าคุณภาพในราคาทีส่ ามารถอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืนต่อไปในตลาดยุโรป
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World Cup Football
Players Don
Recycled PET Shirts
Nike has made a leap
forward in the public presentation of recycled PET by
providing World Cup teams
with jerseys made from
recycled bottles. Five-time
winners Brazil, along with
Portugal and the Netherlands, were for the first time
clad in shirts made from
recycled polyester in a bid
to make the tournament
more eco-friendly.
Footballing giants like
five-time world champions
Brazil and the Netherlands,
together with the United
States, South Korea, Australia,
New Zealand, Serbia and
Slovenia wore the shirts
made from recycled PET
to tell the world that it is
the best way to end its
adverse environmental impact. Famous names like
Cristiano Ronaldo, Robinho
and Ji-Sung Park, wore
these environmentally
friendly jerseys.
It takes up to eight recycled
plastic bottles to make one
shirt, using bottles from
Japanese and Taiwanese
landfills and melting them
down before processing
them into fabric. About
184 bottles were used up

orld Cup

Football Players

Don Recycled PET Shirts

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

คุณรูไ้ หมว่า... นักกีฬา
ฟุตบอลโลกสวมเสือ้
ทีท่ �ำจากพลาสติกเพท
รีไซเคิล?
ไนกี้ได้ก้าวล�้ำหน้าผู้อื่นโดยการ
ประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ การน� ำ

พลาสติกเพทมารีไซเคิล ด้วยการ
ผลิตชุดนักกีฬาผ้าเจอร์ซที่ ที่ ำ� จาก
ขวดพลาสติกเพทให้ทีมฟุตบอล
โลกสวมใส่ซงึ่ ก็เป็นครัง้ แรกส�ำหรับ
ทีมทีค่ รองแชมป์หา้ สมัยอย่างทีม
บราซิล รวมทั้งทีมของโปรตุเกส
และเนเธอร์แลนด์ได้สวมใส่เสือ้ ผ้า
ที่ท�ำจากโพลีเอสเตอร์ รีไซเคิล
ท� ำ ให้ รู ้ สึ ก ว่ า การแข่ ง ขั น ครั้ ง นี้
มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากขึน้
ทีมฟุตบอลทีมยักษ์ใหญ่ผู้ครอง
แชมป์โลกห้าสมัยอย่างบราซิล
และเนเธอร์แลนด์ รวมทั้งทีม
ของสหรั ฐ อเมริ ก า เกาหลี ใ ต้
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เซอร์เบีย
และสโลวาเนีย ต่างก็สวมใส่เสือ้ ผ้า
ที่ท�ำมาจากพลาสติกเพทรีไซเคิล
เพือ่ ทีจ่ ะบอกให้โลกรูว้ า่ วิธนี เี้ ป็น
วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ทีไ่ ม่มผี ลประทบต่อสิง่
แวดล้อม นักกีฬาฟุตบอลทีม่ ชี อื่
เสียงอย่างคริสติอาโน โรนัลโด้ โร
บินโญและจีซงุ ปาร์ค ก็สวมใส่เสือ้
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมเช่นกัน

คุณทราบไหมว่าต้องใช้
ขวดพลาสติกรีไซเคิล
ทัง้ หมดกีข่ วดในการท�ำ
เสือ้ หนึง่ ตัว?
ค�ำตอบคือ ต้องใช้ขวดพลาสติก
รีไซเคิลทั้งหมด 8 ขวดในการ
ท�ำเสือ้ หนึง่ ตัว ซึง่ เป็นการใช้ขวด
พลาสติกทิง้ แล้วจากหลุมฝังกลบ
ของประเทศญีป่ น่ ุ และไต้หวัน น�ำมา
ผ่านกระบวนการหลอมละลายก่อน
ที่จะน�ำไปผลิตเป็นสิ่งทอ รวมๆ
แล้วใช้ขวดพลาสติกประมาณ 184
ขวดในการผลิตเสือ้ ส�ำหรับแต่ละ
ทีม ไนกี้ได้อ้างว่าการผลิตด้วย
พลาสติกรีไซเคิลสามารถลดการใช้

พลังงานในกระบวนการผลิตได้ถงึ
30 เปอร์เซนต์ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
การผลิตโพลีเอสเตอร์ใหม่ๆ เสือ้ ผ้า
เจอร์ซี่ท�ำจากพลาสติกรีไซเคิลที่
สวมใส่ในสนามแข่งและที่น�ำมา
ขายให้แก่เหล่าแฟนฟุตบอลนัน้ ได้
ช่วยลดขยะทีเ่ ป็นขวดพลาสติกใช้
แล้วจากหลุมฝังกลบได้ถงึ 13 ล้าน
ขวด หรือเกือบ 254,000 กิโลกรัม
ขยะพลาสติกเหล่านี้ถ้าน�ำมาปูให้
เต็มสนามฟุตบอลจะปูได้ถึง 29
สนาม หรือถ้าน�ำมาวางเรียงต่อๆ
กัน จะได้ความยาวมากกว่า 3,000
กิโลเมตร ซึ่งยาวกว่าความยาว
ของแนวชายฝั่งทะเลทั้งหมดของ
ประเทศแอฟริกาใต้เสียอีก!
ไนกีไ้ ม่ใช่บริษทั แรกทีน่ ำ� พลาสติก
เก่ามาผลิตเสื้อผ้า ก่อนหน้านั้น
เซนต์บลูรกี ไ็ ด้ขายกระโปรง กางเกง
และเสื้อเชิ้ตที่ท�ำจากถุงพลาสติก
รีไซเคิลภายใต้แบรนด์ ตู ซึง่ ใน
ขณะที่ เอ็มแอนด์เอสและบีเฮทเอส
ได้เริ่มผลิตเครื่องแบบถุงเท้ายาว
ของนักเรียนซึง่ ท�ำจากโพลีเอสเตอร์
รีไซเคิลในปี 2550 และเสื้อผ้า
แบรนด์อย่างโฮวีสแ์ ละปาทาโกเนีย
ก็ได้ขายเสื้อผ้าที่ทำ� จากพลาสติก
รีไซเคิล มาแล้วหลายปี
เห็นทีจะต้องกลับไปเช็คดูแล้วละค่ะ
ว่า... เสือ้ ผ้าทีเ่ ราสวมใส่อยูใ่ นตอน
นีท้ ำ� มาจากพลาสติกรีไซเคิลบ้างรึ
เปล่า ถ้ามีกแ็ สดงว่าเราก็ได้ชว่ ยลด
ภาวะโลกร้อนด้วยเหมือนกันนะคะ

Translate into Thai
by Sayumporn
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Activities

Activities
Mr. N. K. Dalan, CEO presented scholarships to
employees’ children who achieved a school record with
a GPA of over 3.00 from primary to university education.
คุณดาลาน CEO บริษทั ทีพที ปี โิ ตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานทีม่ ผี ลการเรียนดี 3.00
ขึน้ ไป ตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา 1
TPT management and employees attended a lecture
on “Ethics & Integrity” held by Phra Maha Sompong
Talaputto (The Dhamma Delivery).
ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด
(มหาชน) รับการอบรมและเทศนาธรรมจากพระมหาสมปอง ตาล
ปุตโต (ธรรมะเดลิเวอรี)่ เรือ่ งจริยธรรมและความซือ่ สัตย์ในการ
ท�ำงาน 2
TPT Petrochemicals plc. took TPT employees and
their families to Suphatra Land Park for enhancing the
relationship among employees and family members
and also to encourage happy working life through this
employee relation activity of a Family Day Trip. 3
บริษทั ทีพที ี ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน) พาพนักงานและ
ครอบครัวเยีย่ มชมสวนสุภทั ราแลนด์ เพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์
ทีด่ ขี องพนักงานและได้มกี ารร่วมกิจกรรมด้วยกันกับครอบครัว
พนักงานรวมทัง้ เป็นการให้ก�ำลังใจในชีวติ การท�ำงานให้มคี วาม
สุข ด้วยกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในวันครอบครัวของบริษทั
Employees of Indorama Company in Lopburi Province
had their annual health check.
พนักงาน บริษทั อินโดรามา ทีจ่ งั หวัดลพบุรี ได้รบั การตรวจ
สุขภาพประจ�ำปี 4
In April 2010, Indorama Company in Lopburi Province
had made merit and offered food to monks and also
poured water to the monk’s hand for good wishes
during Songkran Festival inside the factory area.
ในเดือนเมษายน 2553 บริษทั อินโดรามา ทีจ่ งั หวัดลพบุรี ได้จดั
งานท�ำบุญในเทศกาลสงกรานต์ประจ�ำปี โดยผูบ้ ริหารและพนักงาน
ได้รว่ มพิธสี รงน�ำ้ พระ เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล ซึง่ กิจกรรมดังกล่าว
จัดขึน้ ในบริเวณโรงงาน 5
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In order to support social with the donation activity arranged by TPT
staff led by Mr. N. K. Dalan, CEO, offered lunch and necessary stuff
to the children at Eastern Child Welfare Protection Institution. The
atmosphere was warm and friendly.
เพือ่ เป็นการช่วยเหลือสังคมและชุมชนและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้นต่อ
สังคม บริษทั ทีพที ี ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน) น�ำโดยคุณเอ็น เค ดาลาน
ประธานกรรมการบริหารและพนักงาน ได้รว่ มกันเลีย้ งอาหารกลางวันเด็กและบริจาค
สิง่ ของเครือ่ งใช้ทจี่ ำ� เป็นให้แก่สถานคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก
บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุน่

IVL
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In May 2010 -TPT Petrochemicals Pcl. Arranged the Board of Directors
Meeting at our Rayong Plant Site. On this occasion, Directors have
planted trees together at the green area of plant site. After the meeting, Mr. Aloke Lohia, Group CEO, and Ms. Rapeepan Luangaramrut,
Director, went to greet the Rayong Governor-Mr. Sayumporn Limthai.
ในเดือนพฤษภาคม 2553 คณะกรรมการบริษทั ทีพที ี ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้มาประชุมทีโ่ รงงานทีจ่ งั หวัดระยอง ในโอกาสนี้ กรรมการบริษทั ทุกท่านได้รว่ มกันปลูก
ต้นไม้ในพืน้ ทีส่ เี ขียวของโรงงาน หลังจากการประชุม คุณอาลก โลเฮีย ซีอโี อ ของกลุม่
บริษทั และคุณรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ ได้เข้าพบเพือ่ แสดงความคาราวะนายสยุมพร
ลิม่ ไทย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง

Mr. Charat Jeera-ananthada, HR & Public Relation manager, a TPT
representative, presented annual scholarships for 2010 to students
of Ban Nong Fab School, Wat Krok Yai Cha School and Wat Ta
Kuan School.
นายจรัส จีระอนันต์ธาดา ผูจ้ ดั การแผนกทรัพยากรบุคคลและประชาสัมพันธ์ เป็น
ตัวแทนบริษทั ทีพที ี ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กบั นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ โรงเรียนวัดกรอกยายชา และโรงเรียนวัดตากวน (สามัคคี
วิทยาคาร)

On 2 April 2010 Indorama Polyesters Industries supported the
Islamic Community by donating
money to improve the mosque
เมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2553 บริษทั อิน
โดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ จ�ำกัด
(มหาชน) ได้บริจาคเงินแก่ชมุ ชนอิสลาม
เพือ่ เป็นการพัฒนาปรับปรุงมัสยิด

On 2 April 2010 Indorama Polyesters Industries supported the
Sophon Community by donating
money to arrange “The deity
parade ceremony".
เมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2553 บริษทั อิน
โดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ จ�ำกัด
(มหาชน) ได้บริจาคเงินแก่ชมุ ชนโสภณ

On 7 April 2010 Indorama Polyesters Industries supported
money to IEAT for the Songkran
Festival and on 14 April 2010
provided money to support Nong
Nam Yen Community during the
Songkran Festival.
เมือ่ วันที่ 7 เมษายน 2553 บริษทั อิน
โดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ จ�ำกัด
(มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนเงินแก่
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เนือ่ งในเทศกาลสงกรานต์ และวันที่ 14
เมษายน 2553 ได้ให้การสนับสนุนเงิน
แก่ชมุ ชนหนองน�ำ้ เย็น เนือ่ งในเทศกาล
สงกรานต์

On 13 April 2010 Indorama Petrochem Company Limited had
joined in paying respect to the
elderly of 3 Banchang communities (Loh Kwien, Prachummit,
and See Kak) at S.M.L. community hall.
13 เมษายน 2553 ศาลา SML อ�ำเภอ
บ้านฉาง ร่วมพิธีรดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอายุ
ชุมชนล้อเกวียน ชุมชนประชุมมิตร และ
ชุมชนสีก่ กั๊

15 May 2010 – IRPL donated
money to cover the organizing
expense of the merit-making
ceremony of Payoon Small Fishery Group and 12th anniversary
of Rayong Local Fishery Club
at Payoon Small Fishery Group.
15 พฤษภาคม 2553 อิ น โดรามา
ปิโตรเคม สนับสนุนค่าใช้จ่ายท�ำบุญ
ฉลองอาคารทีท่ ำ� การประมงเรือเล็กบ้าน
พยูน และครบรอบ 12 ปี ชมรมประมง
พืน้ บ้านจังหวัดระยอง ณ ทีท่ ำ� การกลุม่
ประมงเรือเล็กบ้านพยูน

On 9 April 2010 Indorama Petrochem had joined in paying
respect to the elderly during
Songkran Festival at Banchang
Sub-district Municipality.
เมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2553 บริษทั อิน
โดรามา ปิโตรเคม ร่วมงานประเพณี
สงกรานต์ แ ละรดน�้ ำ ด� ำ หั ว ผู ้ สู ง อายุ
เทศบาลต�ำบลบ้านฉาง ร่วมกับเทศบาล
ต�ำบลบ้านฉาง ณ ที่ท�ำการเทศบาล
ต�ำบลบ้านฉาง

25 May 2010 – Indorama Petrochem supported a food stall
servicing local Banchang villagers and transportation service for local villagers during
Rayong Province’s Mobile Public
Services 2010, chaired by Mr.
Sayumporn Limthai, Rayong
Governor, at Khao Poo Dorn
Temple, Banchang, Rayong.
25 พฤษภาคม 2553 อิ น โดรามา
ปิโตรเคม สนับสนุนซุ้มอาหารส�ำหรับ
บริการประชาชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการจังหวัด
เคลือ่ นทีป่ ระจ�ำปี 2553 ณ วัดเขาภูดร
นิม่ เสนาะ อ�ำเภอบ้านฉาง และสนับสนุน
รถตูโ้ ดยสารรับ-ส่งประชาชนจากชุมชน
อ�ำเภอบ้านฉางโดยมีคณ
ุ สยุมพร ลิม่ ไทย
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยองเป็นประธาน
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On 1 April 2010 Indorama Polyesters Industries donated money
to support Kod Hin Community
in building a Community Hall.
เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2553 บริษทั อิน
โดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ จ�ำกัด
(มหาชน) ได้ให้เงินสนับสนุนแก่ชมุ ชน
โขดหินเพือ่ สร้างหอประชุมชุมชน
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10 May 2010 – Indorama
joined Memorandum of
Understanding signing
ceremony to show company
strong commitment to support
Rayong provincial development with Rayong Province Governor, Governor of
Industrial Estate Authority
of Thailand, and Chairman
of the Federation of Thai
Industries at Industrial Estate
Authority of Thailand – Map
Ta Phut Office.
10 พฤษภาคม 2553 อินโดรามา
ร่วมพิธีลงนามแสดงเจตนารมณ์
สนับสนุนการด�ำเนินการน�ำราย
ได้สู่ท้องถิ่น ของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ณ
ส� ำ นั ก งานนิ ค มอุ ต สาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดย
คุณสยุมพร ลิม่ ไทย ผูว้ า่ ราชการ
จั ง หวั ด ระยอง คุ ณ มณฑา
ประณุทนรพาล ผูว้ า่ การการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
คุณพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิพล ประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

24 May 2010 – Indorama
Petrochem (IRPL) together
with Indorama Polyester
Industries PCL (IPI) and
TPT Petrochemicals Plc.
(TPT) buying a total 10,000
kilograms of rambutan from
local Rayong farmers to
help relieve the impact of
low fruit prices via Rayong
Province’s Governor.
24 พฤษภาคม 2553 บริษทั อินโด
รามา ปิโตรเคม ร่วมกับบริษทั อิน
โดรามา พอลิเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์
และ บริษทั ทีพที ี ปิโตรเคมิคอลส์
สนั บ สนุ น ซื้ อ เงาะจ�ำ นวนทั้ ง สิ้ น
10,000 กิโลกรัม จากเกษตรกร
จั ง หวั ด ระยอง เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
บรรเทาความเดือดร้อนราคาสินค้า
ตกต�่ำ โดยผ่านทางคุณสยุมพร
ลิม่ ไทย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง

2 June 2010 – Indorama
from Rayong Inked Memorandum of Understanding
(MOU) to join Department
of Industrial Works’ project
of Corporate Social Responsibility 2010 (CSR-DIW
Standard) at Radisson Hotel
Bangkok.
2 มิถนุ ายน 2553 บริษทั อินโด
รามา ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSRDIW) ณ โรงแรมเรดิสนั กรุงเทพฯ

The annual presentation of
Environmental Monitoring
for society (villagers, city
administration, Environment
Department, Hygiene Centre,
Klaipeda city people) was
held at Orion Global Pet
(OPG) on 21st May 2010.
การประชุมรายงานผลการเฝ้าระวัง
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม โดย
คนชุมชน เจ้าหน้าที่ราชการของ
เมือง กรมสิง่ แวดล้อม ศูนย์สขุ
อนามัย รวมทัง้ ประชาชนเมืองไกล
เปดา ซึง่ ได้จดั ขึน้ ที่ บริษทั โอไร
ออน โกลบอล เพท เมือ่ วันที่ 21
พฤษภาคม 2553

A new temporary road bridge
was opened in Workington
on 21 April 2010. This bridge
is a temporary replacement
for the two road bridges
that were washed away in
the devastating floods of
November 2009. Employees
are very pleased that they
no longer have to make
the 20 mile detour to get
to work.
ได้มีการเปิดใช้สะพานข้ามแม่น�้ำ
ชั่วคราวที่เมืองเวอร์กิงตันเมื่อวัน
ที่ 21 เมษายน 2553 ซึง่ สะพาน
ชั่ ว คราวแห่ ง นี้ ถู ก น� ำ มาแทนที่
สะพานข้ามแม่นำ�้ เก่าสองแห่งทีถ่ กู
ท�ำลายไปเนื่องจากเกิดน�้ำไหลบ่า
อย่างรุนแรงเมือ่ เดือนพฤศจิกายน
2552 พนักงานต่างยินดีทไี่ ม่ตอ้ ง
เสียเวลาในการขับรถอ้อมและย่น
ระยะทางได้ถงึ 20 ไมล์จากการเดิน
ทางไปท�ำงาน

Activities
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ศิลปินน้อย

สวัสดีทา่ นผูอ้ า่ นทุกท่าน...กลับมาพบกันอีกแล้วส�ำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์จนิ ตนาการของน้องๆ

เยาวชนตัวน้อย ถึงอากาศจะเปลีย่ นแปลงบ่อย แต่ทมี งานศิลปินน้อยยังคงยืนหยัดอยูเ่ คียงข้างน้องๆ
ทุกท่านทีน่ ที่ เี่ ดิม ท่านผูอ้ า่ นคงเห็นการปรับโฉมเข้าสูบ้ า้ นหลังใหม่ “The Beacon” แล้วนะครับ พวกเรา
มีความปิตยิ นิ ดียงิ่ ทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของ The Beacon และได้สานต่อคอลัมน์ Art Imagine เพือ่ คงไว้ซงึ่
พืน้ ทีเ่ ล็กๆ ให้นอ้ งๆ หนูๆ ได้แสดงฝีมอื ทางด้านศิลปะและจินตนาการความคิดริเริม่ สร้างสรรค์กนั ต่อไป
ครัง้ นีเ้ รามาจัดกิจกรรมทีโ่ รงเรียน
อนุบาลระยอง วัดหนองสนม
น้องๆ ทุกคนให้ความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมเป็นอย่างดีเลย
แหม..น่ารักจริงๆ ครับ ทีมงานขอ
ปรบมือให้ และหัวข้ออาชีพในฝัน
ก็ท�ำให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจวาดรูป
ระบายสีออกมาเพือ่ สือ่ ให้พวกเรา
เข้าใจและเห็นถึงผูใ้ หญ่ในวันหน้า
กันหลากหลายอาชีพทีเดียวครับ
ไปดูกนั เลยครับว่าแต่ละคนมีฝไี ม้
ลายมือกันขนาดไหน
ขอขอบคุณผู้อ�ำนวยการสมเดช
วิไล และคณะครูโรงเรียนอนุบาล
ระยอง วัดหนองสนม เป็นอย่าง
ยิง่ ทีใ่ ห้โอกาสพวกเราจัดกิจกรรม
และอ�ำนวยความสะดวกอย่างดี
โรงเรียนอนุบาลระยอง วัดหนอง
สนม
ติดต่อ : หมู่ 3 ต�ำบลเนินพระ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 038 613743

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

“Occupation in your dream”.
The children were actively
joining this activity, so...
cute! Our Art Imagine team
really appreciated their
effort in trying to express
their ideas through their
paintings. Let’s see what
children would like to be…

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

Containment Dikes and Pads
Most people recognize that containment dikes around storage tanks, and sloped containment pads for pumps, process buildings and structures, truck and rail car unloading
areas, and other potential spill locations have an important environmental protection
function – preventing contamination of soil and surface water. But, do you know that
they often also have important safety functions? Some examples include:
• limiting the spread of a fire and preventing exposure of other equipment if a flammable
material spills and is ignited • preventing contact of incompatible reactive materials in
case of leak or spill • limiting the spread of spilled corrosive material and preventing
contact with equipment which could be damaged by contact with the corrosive material
In 2001, the US Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB) investigated a fire
that destroyed a petroleum blending facility in Texas. Poor dike design and maintenance
resulted in burning liquid spreading the fire from tank to tank, eventually engulfing the
whole plant.
June 2010

Sponsored by
CCPS
Supporters

ก�ำแพงและฐานกัน้ ของเหลว

คนส่วนมากทราบว่าก�ำแพงกัน้ ของเหลวทีอ่ ยูร่ อบถังเก็บสาร และฐานลาดเอียงทีก่ นั้ ของเหลวส�ำหรับปัม๊ อาคาร
ผลิต โครงสร้าง รถบรรทุก พืน้ ทีร่ างขนถ่ายสิง่ ของ และพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ซึง่ อาจเกิดการหกรัว่ ไหลของของเหลวนัน้ มี
ความส�ำคัญทีป่ อ้ งกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมรอบข้าง – ป้องกันการปนเปือ้ น สูด่ นิ และแหล่งน�ำ้ แต่คณ
ุ ทราบ
หรือไม่วา่ ประโยชน์ของสิง่ เหล่านีร้ วมถึงเรือ่ งความปลอดภัยด้วย ดังนี้
• จ�ำกัดวงล้อมของไฟและป้องกันการระเบิดของอุปกรณ์ทงั้ หลายถ้าสารไวไฟรัว่ ไหลและเป็นชนวนท�ำให้เกิด
การลุกไหม้
• จ�ำกัดการรัว่ ไหลของสารทีท่ ำ� ให้วสั ดุเกิดการผุกร่อนและป้องกันการสัมผัสอุปกรณ์ทสี่ ามารถสึกกร่อนได้ถา้
ถูกสัมผัสโดยสารนี้
ในปี พ.ศ. 2544 คณะกรรมการสืบสวนเรือ่ งความปลอดภัยและอันตรายของสารเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา ได้
สืบสวนเหตุเพลิงไหม้ทที่ �ำลายโรงงานผสมน�ำ้ มันปิโตรเลียมในรัฐเทกซัส สาเหตุเกิดจากการออกแบบก�ำแพง
กัน้ ของเหลวและการบ�ำรุงรักษานัน้ ไม่ดนี กั จึงส่งผลให้สารทีล่ กุ ไหม้เกิดการรัว่ ไหลและแพร่กระจายจากถังเก็บ
สูถ่ งั อืน่ ๆ โดยในท้ายทีส่ ดุ แล้ว ไฟได้เผาผลาญครอบคลุมไปทัว่ ทัง้ โรงงาน
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What can you do?

The arrow shows a hole in a containment dike. More damage can be seen at the base and the top of the dike wall.
Other examples of damage include cracks in dike walls
or floors, holes where pipes have been installed passing
through dike walls, and anything else which would allow
spilled material to flow out of the dike area.
ลูกศรชีช้ อ่ งโหว่ทก่ี �ำ แพงกัน้ ของเหลว จุดทีเ่ สียหายมากคือทีฐ่ านและส่วน
บนของกำ�แพง ตัวอย่างอีกอันของความเสียหายรวมถึงรอยแตก รอย
ร้าวของกำ�แพงหรือพืน้ รูทถ่ี กู เจาะเพือ่ ส่งท่อผ่านแนวกำ�แพง และรวมถึง
สิง่ ต่างๆ ทีท่ �ำ ให้การหกรัว่ ไหลของของเหลวสามารถไหลผ่านกำ�แพงกัน้
ของเหลวออกมาได้

Spill containment dikes for chemical storage tanks
A sloped containment pad directs any spills from a truck
unloading facility to a chemical sewer trench
กำ�แพงกัน้ ของเหลวสำ�หรับถังเก็บสารเคมี
ฐานลาดเอียงบังคับทิศทางของเหลวไปสูถ่ งั ทิง้ สารเคมี หากเกิดการรัว่ จาก
รถบรรทุกขนถ่ายสินค้า

• Periodically include containment dikes around storage tanks,
sloped containment areas, and drainage trenches as part of
your routine plant safety inspections. Look for physical damage,
spilled material, accumulation of rain water in dikes, or blocked
drainage. Look for debris, equipment, or anything which
restricts flow of a spill.
• Make sure that your plant procedures include pumping out or
draining rain water from containment dikes – if a dike is partly
filled with rain water, it may not be able to contain a large spill.
• If you have any kind of valves or other piping to remove rain
water from a containment dike, make sure these are closed
or otherwise blocked when not being used.
• If you do any maintenance or construction work on a
storage dike which results in damage to the integrity of the dike,
make sure the damage is repaired before the job is finished.

คุณสามารถทำ�อะไรได้บา้ ง?

• เพิม
่ เรือ่ งการตรวจสอบก�ำแพงและฐานกัน้ ของเหลวรอบๆ

ถังเก็บสาร
พืน้ ทีล่ าดเอียง และคูระบายน�ำ้ ในแผนการตรวจสอบเรือ่ งความปลอดภัย
ในโรงงาน ส�ำรวจความเสียหายทางกายภาพ การรัว่ ไหลของสาร การมีนำ�้
ฝนขังภายในบริเวณก�ำแพงกัน้ และรางระบายน�ำ้ มองหาเศษสิง่ แตกหัก
วัสดุอปุ กรณ์ หรือสิง่ ทีจ่ ะท�ำให้เกิดการกีดขวางการไหลของสิง่ ทีร่ วั่ ไหล
• ท�ำให้มน
ั่ ใจว่าระเบียบวิธกี ารปฏิบตั งิ านของโรงงานท่านได้รวมถึง
การปัม๊ หรือระบายน�ำ้ ฝนทีข่ งั อยูใ่ นก�ำแพงกัน้ ของเหลว ถ้าก�ำแพงกัน้
ของเหลวนัน้ มีนำ�้ ขังอยูจ่ ะท�ำให้ไม่สามารถกักเก็บของเหลวทีห่ กรัว่ ไหล
ได้ในปริมาณมาก
• ถ้าคุณมีวาล์วหรือระบบท่ออย่างอืน
่ เพือ่ ระบายน�ำ้ ขังจากก�ำแพงกัน้
ของเหลว อุปกรณ์เหล่านัน้ ต้องถูกปิด หรือมิฉะนัน้ จะกีดกันของเหลว
อุปกรณ์เหล่านัน้ ต้องถูกปิด หรือมิฉะนัน้ จะกีดกันขวางทางเมือ่ ไม่ได้ใช้
งาน ถ้าบ�ำรุงรักษา ซ่อม หรือการก่อสร้างก�ำแพงกัน้ ของเหลว ซึง่ ท�ำให้
ก�ำแพงถูกท�ำลายและท�ำให้ก�ำแพงมีชอ่ งโหว่ คุณจะต้องซ่อมหรืออุดช่อง
โหว่นนั้ ก่อนทีจ่ ะท�ำการบ�ำรุงรักษา ซ่อม หรือการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Messages for Manufacturing Personnel

Inspect and maintain your containment dikes and pads!

หมั่นตรวจตราและบำ�รุงรักษากำ�แพงและฐานกั้นของเหลวในโรงงานคุณ !
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HR Knowledge sharing

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

การควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพ (QCC) คือ ความร่วมมือกันของพนักงานในการจัด
ตัง้ กลุม่ ย่อย ในการท�ำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง โดยด�ำเนิน
งานเป็นทีม ให้เกียรติซงึ่ กันและกัน เปิดโอกาสให้พนักงานท�ำงานร่วมกัน
แสดงความรูค้ วามสามารถอย่างไม่มขี ดี จ�ำกัด สร้างความเป็นผูน้ ำ� พัฒนา
พนักงานให้มคี วามรูค้ วามสามารถสูงขึน้ ให้พนักงานมีสว่ นร่วมกับผูบ้ ริหาร
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพือ่ ปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการท�ำงาน
ตลอดจนลดความสูญเสียต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยปกติ QCC ถือเป็นส่วนหนึง่
ของงานประจ�ำ พนักงานสามารถพิจารณาประเด็นปัญหาได้เองภายในกลุม่
QCC ทีไ่ ด้เลือกขึน้ มาด�ำเนินการ โดยวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาร่วมกัน
ก�ำหนดมาตรฐานในการท�ำงานใหม่ ทัง้ นีป้ ระโยชน์ทไี่ ด้ คือ พัฒนาความรู้
และทักษะของพนักงานทีห่ น้างาน ให้สามารถสังเกตและวินจิ ฉัยสาเหตุของ
ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง ตลอดจนมีจติ ส�ำนึกด้านคุณภาพทีจ่ ะสามารถป้องกัน
ปัญหาเพือ่ ลดความสูญเสีย

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

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความ
ส�ำคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ได้คณ
ุ ภาพทีส่ ม�ำ่ เสมอ
กลุม่ บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL group) ได้นำ� กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง ทีเ่ รียกว่า คิวซีซี มาใช้ตงั้ แต่ปี พ.ศ.2548 โดยจ�ำนวน
ทีมคุณภาพ ได้เพิม่ ขึน้ จากปี 2549 ซึง่ มีทงั้ หมด 12 ทีม เป็น 24 ทีมในปี
2550 และในปี 2551 มีทงั้ หมด 33 ทีม ต่อมาปี 2552 มีทงั้ หมด 40 ทีม
ทัง้ นีม้ โี ครงการทีป่ ระสบความส�ำเร็จทัง้ หมด 53 โครงการ
ในปี 2552 บริษทั ในเครืออินโดรามา เวนเจอร์ส ได้เริม่ เปรียบเทียบซึง่ กัน
และกัน และได้สง่ ทีมเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ ซึง่ ทีมคิวซีซขี อง บริษทั
ในเครือ ได้เน้นเรือ่ งการพัฒนาบุคลากร วัฒนธรรมการท�ำงานเป็นทีม โดย
เน้นให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการปรับปรุงการท�ำงานให้ได้คณ
ุ ภาพ

QCC
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Total Loss Recovery for 2009 was 62.63 Mil Baht/Year

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

ในปี 2552 สามารถลดการสูญเสียได้ถงึ 62.63 ล้านบาท

edge Sharing
The benefits of QCC:

Enhancing employees’ technical knowledge,
productivity improvement tools and techniques.
Delighting customers through continual quality
improvements.
Engaging and utilizing human potential inprocesses,
products and service improvements.
Ensuring a safe workplace through the reduction
of unsafe working conditions and the reduction of
environmental contamination.
Building quality and a team-based culture.

ประโยชน์จากการควบคุมคุณภาพ

เป็นการยกระดับความรูด้ า้ นเทคนิคแก่พนักงาน ตลอดจนวิธกี าร และ
เทคนิคในการพัฒนาเพิม่ ผลผลิต
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าโดยพัฒนาด้านคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง
เป็นการจูงใจ และกระตุน้ ให้พนักงานได้ใช้ศกั ยภาพของตนเอง ในการ
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการให้บริการ
สร้างความมั่นใจว่าสถานที่ท�ำงานปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการ
ท�ำงานในเงือ่ นไขทีไ่ ม่ปลอดภัย ตลอดจนลดการปนเปือ้ นของมลพิษออกสู่
สิง่ แวดล้อม
สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี โดยทุกคนยึดถือการท�ำงานทีไ่ ด้มาตรฐาน มี
คุณภาพ และการท�ำงานเป็นทีม

*หมายเหตุ : ตัวอย่างการค�ำนวณการลดโอกาสการสูญเสีย
1 นาที เครือ่ งจักรสามารถผลิตสินค้าได้ 500 กิโลกรัม ราคาสินค้าการผลิต
10 บาทต่อหนึง่ กิโลกรัม ทีมสามารถลดการการหยุดของเครือ่ งจักรได้ 3
นาทีตอ่ 1 เดือน ดังนัน้ โอกาสในการลดการสูญเสีย
= 3 นาที x 500 กิโลกรัมต่อนาที x 10 บาทต่อกิโลกรัม
= 15,000 บาทต่อเดือน หรือ 180,000 บาทต่อปี

The success of QCC projects of

Indorama Ventures

In 2009, “Two for One” from Indorama Holdings
Limited was selected to participate in the International
Exposition on Team Excellence (IETEX) 2009-Singapore
on 6th -12th June, 2009.
“Sen Dai Kal Kai” from Indorama Polyester Industries
Public Co., Ltd., Nakhon Pathom was selected to participate
in “The 7th China Shanghai International Symposium on
Quality and the Forum of Interntional Academy for Quality,”
China on 3rd - 6th November 2009.

ความส�ำเร็จของกิจกรรมคิวซีซขี องบริษทั ในเครืออินโดรามา
เวนเจอร์ส

ปี 2552 ทีม ทูฟอร์วนั จากบริษทั อินโดรามาโฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด ได้รบั การคัดเลือก
ให้ เ ข้ า ร่ ว มงาน International Exposition on Team
Excellence (IETEX) 2009 ณ ประเทศสิงค์โปร์ เมือ่ วันที่ 6-12
มิถนุ ายน พ.ศ. 2552 ทีม เซนไดแคลไค จากบริษทั อินโดรามาโพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส์ จ�ำกัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม ได้รบั การคัดเลือกให้เข้า
ร่วมงาน “The 7th China Shanghai International Symposium
on Quality and the Forum of the International
Academy for Quality” ณ ประเทศจีน เมือ่ วันที่ 3-6 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2552

HR - Knowledge Sharing
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The success of QCC projects of
Indorama Ventures

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

ทีม "Post Spinning Pattana" จากบริษทั อินโดรามาโฮลดิง้ ส์ จำ�กดั
ในปี 2553 ทีม “ยูทลี ติ ”ี้ จากบริษทั อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์
จ�ำกัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม และ ทีม “โพสท์ สปินนิง่ พัฒนา” จาก
บริษทั อินโดรามาโฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด ได้เข้าร่วมงาน QCC Presentation
ครัง้ ที่ 24 ซึง่ จัดโดย The Association of QC Headquarters
of Thailand (QC HQ) โดยทีม “ยูทลี ติ ”ี้ ได้รบั รางวัลยอดเยีย่ ม
(Best QCC award) และ ทีม “โพสต์ สปินนิง่ พัฒนา” ได้รบั การคัด
เลือกให้เข้าเสนอผลงานในงาน International Exposition on Team
Excellence (IETEX) 2010 ณ ประเทศสิงค์โปรระหว่างวันที่ 22-25
มิถนุ ายน พ.ศ. 2553
The play off from the competition presentation of
QCC in 2010 was arranged by the Technology
Promotion Association (Thai-Japan) from 23-25
March 2010 at Rama Garden Hotel, Bangkok.
Indorama Petrochem Co., Ltd.’s Team “BEGIN”

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

received the gold award in the New Born category
in 2010. This is the highest award among five
categories (New Born, Junior, Service, Task Achievement
and Manufacturing).
จากการแข่งขันการน�ำเสนอผลงาน QCC ระดับชาติรอบชิงชนะเลิศ ปี
2010 ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ ) เมือ่ วันที่ 23-25
มีนาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพ ผลปรากฏว่า ทีม
BEGIN ของบริษทั อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ำกัด ได้รบั รางวัล Golden
Award ประเภท New Born ซึง่ เป็นรางวัลสูงสุดของการแข่งขันประเภท
New Born จากการแข่งขันทัง้ หมด 5 ประเภท (New Born, Junior,
Service, Task Achievement and Manufacturing).
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As you may know, Indorama Ventures PCL “IVL” runs its various businesses in difference locations all around the world i.e. Asia,
America and Europe. Today we would like to introduce to you one interesting country in Europe where one of our PTA businesses is
located - Indorama Holdings Rotterdam B.V. and Indorama Polymers Rotterdam B.V. which is a PET Business. Of course, we are talking
about “The Netherlands,” often called Holland, or by its formal name The Kingdom of the Netherlands. The capital city is Amsterdam.
The Netherlands is a geographically low-lying country so it is necessary to have a land drainage system. This has meant that
the Netherlands now has the world's largest steam-powered pumping station.
อย่างทีท่ ราบกันดีวา่ บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) หรือ IVL ด�ำเนินธุรกิจหลากหลายและครอบคลุมหลายทวีปทัว่ โลกทัง้ ในเอเชีย อเมริกา หรือ
ยุโรป วันนีเ้ ราจะพาท่านไปท�ำความรูจ้ กั กับประเทศหนึง่ ทีน่ า่ สนใจในทวีปยุโรป อันเป็นสถานทีต่ งั้ ของบริษทั Indorama Holdings Rotterdam B.V. ซึง่ เป็นบริษทั
ในกลุม่ ธุรกิจ PTA และบริษทั Indorama Polymers Rotterdam B.V. ซึง่ เป็นบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจ PET แน่นอนว่าเราก�ำลังพูดถึง “ประเทศเนเธอร์แลนด์” หรือ
ทีร่ จู้ กั กันในชือ่ ของประเทศฮอลแลนด์ ซึง่ มีชอื่ เรียกอย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Kingdom of the Netherlands) โดยมีกรุงอัมสเตอร์ดมั
(Amsterdam) เป็นเมืองหลวง
ประเทศ เนเธอร์แลนด์ อยูต่ ำ�่ กว่าระดับน�ำ้ ทะเล ดังนัน้ เนเธอร์แลนด์ จึงจ�ำเป็นต้องปรับพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ เพือ่ การสูบน�ำ้ ทะเลออก ท�ำให้เนเธอร์แลนด์มสี งิ่ ก่อสร้างด้าน
วิศวกรรมก�ำจัดน�ำ้ ทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก

เมืองและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ

อัมสเตอร์ดมั (Amsterdam) ตัง้ อยูร่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้ อัมสเทล (Amstel) เริม่ ก่อตัง้
ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบนั เป็นเมืองทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของเนเธอร์แลนด์ มี
ประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 742,000 คน แต่ถา้ นับรวมประชากรในเขตเมือง
โดยรอบทัง้ หมด จะมีประมาณ 1.5 ล้านคน (ข้อมูลปี 2005) อัมสเตอร์ดมั เป็นเมือง
ศูนย์กลางทางประวัตศิ าสตร์ทสี่ ำ� คัญแห่งหนึง่ ของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์
ศตวรรษที่ 17 ซึง่ เป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์ ถึงแม้อมั สเตอร์ดมั จะเป็นเมือง
หลวงของประเทศ แต่ศนู ย์กลางของหน่วยงานรัฐบาลนัน้ อยูท่ เี่ ฮก

Cities and Tourist Attractions

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

ร็อตเตอร์ดมั (Rotterdam) เป็นเมืองท่าหลัก และเมืองทีใ่ หญ่เป็นอันดับสอง
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้ อยูร่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้ มาส (Maas River) ร็อตเตอร์ดมั นับเป็น
เมืองท่าใหญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก ถือเป็นเมืองท่าทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของยุโรป และเป็นทีต่ งั้
ของบริษทั Indorama Holdings Rotterdam B.V. และ Indorama Polymers
Rotterdam B.V. ร็อตเตอร์ดมั มีลกั ษณะต่างจากเมืองอืน่ ๆ ในเนเธอร์แลนด์คอื เป็น
เมืองทีม่ สี ถาปัตยกรรมยุคใหม่ ในปี ค.ศ. 2007 ได้รบั การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เป็น “เมืองแห่งสถาปัตยกรรม”

Rotterdam is the main port city and the second largest city in
the country. It is located on the bank of the Maas River. The Port of
Rotterdam is Europe’s largest port and one of the largest and busiest ports in the world. It is also the location of Indorama Holdings
Rotterdam B.V. and Indorama Polymers Rotterdam B.V. Rotterdam
has different architecture from other cities of the Netherlands, more
modern architecture. In 2007, Rotterdam was promoted as “The City
of Architecture”.
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สวนดอกทิวลิป คิวเคนฮอฟ Keukenhof Tulip Garden

Archeon Park, อยูท่ ี่ Alphen aan
den Rijn เป็นกึง่ สวนสนุกและพิพธิ ภัณฑ์
ทีน่ า่ สนใจ มีการจัดบรรยากาศให้มคี วาม
โบราณ ไล่มาตัง้ แต่ยคุ ไดโนเสาร์ ยุคก่อน
ประวัตศิ าสตร์ ยุคโรมัน ยุคกลาง ฯลฯ
การจัดแสดงและสือ่ ความหมายใช้คนแสดง
เป็นหลัก
Archeon Park in Alphen aan
den Rijn is an interesting museum
in a theme park with replica buildings from the Prehistoric, Roman,
and Medieval eras of Dutch history. The shows are mainly performed
by people.
Efteling Park, ที่ Kaastsheuvel
เป็นสวนสนุกที่มีบรรยากาศเป็นอุทยาน
หรือสวนสาธารณะทีเ่ ป็นธรรมชาติ เคย
ได้รบั รางวัล Applause award ว่าเป็น
สวนสนุกทีด่ ที สี่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก หาก
ใครเคยไปสวนสนุกแบบอเมริกนั เช่นดิสนีย์
แลนด์มาแล้ว Efteling ให้รสชาติอกี แบบ
หนึง่ ไม่แพ้กนั เลยทีเดียว
Efteling Park is a theme park
located in the town of Kaastsheuvel.
The atmosphere of this theme park is very natural, like a park or a
garden. Efteling Park has been named one of the best theme parks
in the world. If you have been to an American-style theme park like
Disneyland, Efteling will give you a different yet enjoyable experience.

IJsselmeer Outdoor Museum/ The Zuiderzee Museum เป็น
พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งทีแ่ สดงวิถชี วี ติ ของชาวดัตช์ในสมัยโบราณ อาหารการกิน
บ้านเรือนและสถาปัตยกรรม
IJsselmeer Outdoor Museum/ The Zuiderzee Museum is an
outdoor museum that shows the way of life of early Dutch, such as
the food they ate, their habitation and architecture.

เมือง Giethorn Water City ซึง่
ได้ชอื่ ว่าเป็น Venice of Holland เป็นเมือง
ทีอ่ าศัยกับล�ำน�ำ้ คูคลอง มีเทศกาลพาเรด
กลางน�ำ้ ในตอนกลางคืนให้ชม วิธกี ารชม
ก็คอื การนัง่ เรือออกไป
Giethorn Water City, known
as The Venice of the Netherlands,
is a small village with many canals.
There is a night parade festival when
all transportation is done by water.

เมืองตุก๊ ตา เมืองจ�ำลอง Madurodam Miniature Land เมืองจ�ำลอง
ขนาดเล็กทีอ่ ธิบายเกีย่ วกับสถานทีส่ ำ� คัญ
ของเนเธอร์แลนด์ได้อย่างครบถ้วน
Madurodam Miniature Land
is a model of a town on a 1:25
scale which consists of every main
landmark of the Netherlands.
Polder Museum หรือพิพธิ ภัณฑ์การเกิดแผ่นดินใหม่ และโครงการ Delta
projects ทีแ่ สดงเทคโนโลยีการกันน�ำ้ ท่วมของชาวดัตช์ตงั้ แต่อดีต แสดงให้เห็นว่า
ชาวดัตช์ใช้ ความรู้ ความอดทน และความเป็นนักสู้ ต่อสูก้ บั ธรรมชาติ และเรียนรูท้ ี่
จะอยูก่ บั สภาพการณ์นนั้ อย่างชาญฉลาด
อย่างไร วิศวกรรมและศาสตร์ตา่ งๆ ที่
เกีย่ วข้องถูกน�ำมาจัดแสดง ในหลากหลาย
ระดับ ให้คนเลือกดูเลือกชมและได้รับ
ความรูท้ แี่ ตกต่างกันไป ตามอัธยาศัย
The Polder Museum (land
reclamation museum) and Delta
projects is a museum that exhibits
historical Dutch flood control technology. It shows the Dutch knowledge and endurance to fight natural
disasters and the way they learned how to live wisely in such situations.
In the Polder Museum, engineering and other sciences are exhibited at
various levels of understanding for visitors to choose.
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ข้อมูลส�ำคัญ:

เงินยูโร (อัตราแลกเปลีย่ น 1 ยูโรเท่ากับประมาณ 50 บาท )
ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เมกกะเฮิรต์ ส์
รหัสโทรศัพท์ทางไกลของเนเธอร์แลนด์ คือ 00 31 xx xxx xxxx
หากต้องการโทรศัพท์มาประเทศไทยต้องหมุน 00 66 xx xxxxxx
น�ำ้ ประปาจากก็อก ส่วนใหญ่ใช้ดมื่ ได้
ร้านค้าทัว่ ไปเปิดประมาณ 9:00 - 18:00 น. วันจันทร์เปิดตัง้ แต่ 13:00 น. ส่วน
วันพฤหัสบดีเปิดถึง 21:00 น. (Koopavond) ในแต่ละเดือนจะมีหนึง่ วันอาทิตย์ทที่ าง
การ ก�ำหนดไว้ในแต่ละเมือง ให้รา้ นค้าเปิดขายของได้ (Koopzondag)
ภูมอิ ากาศ เย็นสบาย อุณหภูมเิ ฉลีย่ สูงสุด 18.3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมติ ำ�่ สุดเฉลีย่ 2.6 องศาสเซลเซียส ปริมาณน�ำ้ ฝนเฉลีย่ ปีละ 797 มิลลิเมตร
ทีต่ งั้ ของหน่วยงานราชการ กรุงเฮก
ภาษา ดัตช์ และฟริเซียน เป็นภาษาราชการ

Important information:

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

28 Koh Samet
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In the Vicinity
พาเทีย่ ว

Dear Readers,
In this volume of The Beacon, we would like to get
you to know our PTA business better. We have factory in
Rayong province in Thailand, but you may not know that
Rayong Province - a city of industry - is also an interesting
place to travel and has some beautiful islands. Are you
ready to go the islands? OK, let’s go!
Rayong, located on the Eastern Seaboard of Thailand
is 179 km by car from Bangkok. It covers 3,125 square km
and has 100 km of beach on the Gulf of Thailand. Koh
Samet, or Samet Island, is the biggest tourist attraction
and a popular weekend getaway for Thais and foreigners
living in Bangkok because it is a beautiful island with
powdery white sand, generally great year-round weather,
and a variety of lodging options. It is close enough to
Bangkok to be visited in a one day trip. Koh Samet derives
its name from the cajuput trees, or "Samet", that grow on
the island. In the past however, it was called Koh Kaew
Phitsadan, the "Magic Crystal Island".
Interesting parts of the island include:
Hat Sai Kaew or Diamond Beach is the longest and one
of the most popular beaches on Koh Samet. It is located
in the North-East of the island and it is about 780 meters
long. The sand is almost snow-white and the water is
invitingly green-blue.

พาเทีย่ ว

Ao Wong Duan is a 500 meter long half-moon shaped
beach (Ao is Thai for cove or bay) with the most fantastic
sunrise on the island. The sand is as inviting as Hat Sai
Kaew and the atmosphere here is really pleasant.
Klongprao Beach is shaped like a half circle, and is best
for watching the sunset. The atmosphere is really quiet
and pleasant - a great place for beach sports.
Ao Karang is the best place to experience the traditional
local lifestyle. It is suitable for swimming and coral scuba
diving from November to December. At Ao Karang you
can see the locals fishing for Spanish mackerel.
Ao Noi Na is suitable for those who are looking for a
truly relaxing experience on the white and clean sandy
beach. There is a sleepy fishing village feel to this area
and the ambiance is quite peaceful and tranquil, yet not
too far from the excitement of Sai Kaew Beach.
Tourist season: During October-April seas are calmer,
July-September is monsoon season, especially July and
August, which is the rainy season. The best time of the
year to visit Koh Samet is between November and February
when the weather is cooler and the seas are calmer.
Visitors should check the weather before traveling.
Note: Koh Samet has no fresh water sources, so water
must be brought in from the mainland or gathered from
the rain; visitors are requested to use it sparingly.
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ส�ำหรับฉบับนีเ้ ราได้แนะน�ำท่านให้รจู้ กั กับโรงงานพีทเี อของเราที่
จังหวัดระยอง ซึง่ อยูใ่ นประเทศไทยแต่ทา่ นผูอ้ า่ นอาจจะยังไม่ทราบว่าที่
จังหวัดระยองเมืองแห่งอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนัน้ ก็มแี หล่งท่องเทีย่ ว
และเกาะสวยๆ ทีน่ า่ สนใจไม่แพ้กนั เลย คุณพร้อมทีจ่ ะไปเทีย่ วเกาะกัน
รึยงั ไปกันเลย!
เกาะเสม็ด จังหวัดระยองตัง้ อยูใ่ นทะเลอ่าวไทยฝัง่ ตะวันออก ระยะ
ทางห่างจากกรุงเทพ ที่ 179 กิโลเมตร ซึง่ มีเนือ้ ที่ ประมาณ 3,125 ไร่
และติดกับชายฝัง่ ทะเลทางด้านตะวันออกของอ่าวไทย 100 กิโลเมตร
เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ �ำคัญของจังหวัดระยอง ได้รบั ความนิยมทัง้ จาก
ชาวไทยและต่างประเทศ และเป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนตากอากาศยอดนิยม
แห่งหนึง่ ส�ำหรับคนกรุงเทพฯ เพราะเป็นเกาะทีม่ หี าดทรายขาวราวกับ
แป้งและอากาศดีตลอดปี อีกทัง้ ไม่ไกลจากกรุงเทพ สามารถเดินทางไป
เช้าเย็นกลับได้ ซึง่ ทีม่ าของชือ่ เกาะเสม็ดได้มาจากต้นเสม็ดทีข่ นึ้ อยูบ่ น
เกาะเสม็ดในอดีตเราเรียกเกาะเสม็ดว่า “เกาะแก้วพิสดาร”
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ า่ สนใจบนเกาะ:
หาดทรายแก้ว: หาดทรายแก้วหรือหาดเพชรเป็นชายหาดทีย่ าวทีส่ ดุ
และเป็นหนึง่ ในชายหาดทีค่ นนิยมไปเทีย่ วมากทีส่ ดุ บนเกาะเสม็ด ซึง่ ตัง้
อยูท่ างด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ ซึง่ หาดทรายยาว 780 เมตร
และหาดทรายทีเ่ กาะนีก้ ข็ าวราวกับหิมะและน�ำ้ ทะเลสีเขียวน�ำ้ เงิน
อ่าววงเดือน: มีชายหาดยาว 500 เมตร เป็นรูปครึง่ วงพระจันทร์
เป็นสถานทีด่ พู ระอาทิตย์ขนึ้ ทีส่ วยทีส่ ดุ แห่งหนึง่ บนเกาะหาดทรายขาว
และบรรยากาศน่าประทับใจเช่นเดียวกันกับหาดทรายแก้ว
หาดคลองพร้าว: ลักษณะหาดกว้างเป็นครึง่ วงกลม เหมาะส�ำหรับ
นัง่ ชมพระอาทิตย์ตก และทีส่ �ำคัญบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะกับผูค้ น
ทีอ่ ยากหลบหนีความวุน่ วาย ส่วนชายหาดทีน่ จี่ ะกว้างมากชวนเพือ่ นๆ

เล่นกีฬาริมหาดได้สบาย
อ่าวกะรัง: เหมาะส�ำหรับคนทีช่ อบวิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิม ลงเล่นน�ำ้
และชมปะการัง และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคม คุณจะได้พบกับนักตกปลามากหน้าหลายตา เพราะพวกเขา
แห่กนั มาชมปลาอินทรียท์ เี่ ยอะทีส่ ดุ
อ่าวน้อยหน่า: เหมาะส�ำหรับคนทีต่ อ้ งการพักผ่อนอย่างแท้จริง สัมผัส
กับประสบการณ์หาดทรายขาวสะอาดและหมูบ่ า้ นปลานอนหลับสภาพ
แวดล้อมทีเ่ งียบสงบ ซึง่ ไม่ไกลจากหาดทรายแก้ว
ช่วงเวลาทีเ่ หมาะส�ำหรับท่องเทีย่ วเกาะเสม็ด คือ ช่วงเดือนตุลาคมเมษายน ซึง่ เป็นช่วงคลืน่ ลมสงบ ส่วนช่วงเวลาระหว่างเดือนพฤษภาคมกันยายน เป็นช่วงฤดูมรสุม ทะเลมีคลืน่ ลมแรง โดยเฉพาะในเดือน
พฤษภาคม ส่วนเดือนสิงหาคมมีฝนตกชุกทีส่ ดุ ช่วงเวลาทีเ่ หมาะแก่การ
เทีย่ วเกาะเสม็ดทีส่ ดุ คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายนและกุมภาพันธ์ เพราะ
อากาศก�ำลังเย็นสบายและคลืน่ ลมสงบ นักท่องเทีย่ วจึงควรตรวจสอบ
สภาพอากาศและคลืน่ ลมในทะเลก่อนเดินทาง
หมายเหตุ: เกาะเสม็ดไม่มแี หล่งน�ำ้ ธรรมชาติบนเกาะ จะต้องน�ำน�ำ้ มาจาก
ในเมืองหรือรองจากน�ำ้ ฝน ดังนัน้ จึงควรใช้นำ�้ กันอย่างประหยัด
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In the PTA Production
Process, power consumtion is another major cost
that directly affects the overall
production cost, other than
the capital cost from raw
materials. If we can manage
to minimize our power
consumption, it will help
reducing the production
cost. The amount of power saved can be sold to
EGAT (Electrical Generation
Authority of Thailand) resulting in an increase in the
company’s energy sales.
A Cooling Tower is used
to reduce the temperature
of cooling water. In the
production process, there is
some equipment needs to
be cooled by using water.

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

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

Saving Energy by Changing

ประหยัดพลังงานด้วยการใช้ใบพัดประหยัดพ
Before the cooling water
is reused/recycled, the water temperature needs to
be reduced by spraying
downwards while the air is
sucked upward by a cooling
fan. This equipment consumes 12% of the total
power consumption
for the whole company. Our
Six Sigma team has studied
how to reduce the cooling
tower power consumption
and came up with many
solutions such as shutting off

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

ในกระบวนการผลิต PTA นอกจาก
ต้นทุนทางวัตถุดบิ ซึง่ เป็นต้นทุนหลัก
ของการผลิตพลังงานไฟฟ้า ยังเป็นต้น
ทุนอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีผลกระทบต่อ
ต้นทุนการผลิตโดยรวม การจัดการ
ทางด้านพลังงานไฟฟ้าให้มกี ารใช้งาน
อย่างเหมาะสม ย่อมส่งผลให้ตน้ ทุน
การผลิตลดลงด้วย อีกทัง้ พลังงาน
ไฟฟ้าทีเ่ หลือยังสามารถส่งขายให้การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต เพื่อเพิ่มยอดขาย
ไฟฟ้าให้กบั บริษทั ด้วย
หอน�ำ้ หล่อเย็น (Cooling Toer) คือ
อุปกรณ์ชนิดหนึง่ ทีช่ ว่ ยลดอุณหภูมิ
ให้กบั เครือ่ งจักรทีม่ คี วามร้อน โดย
อาศัยน�ำ้ เป็นตัวน�ำความร้อนออกจาก
เครื่องจักร และใช้หอน�้ำหล่อเย็น
เป็นตัวระบายความร้อน ซึง่ อุปกรณ์
Cooling tower นีใ้ ช้ไฟประมาณ
12 % ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทัง้ หมด
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โดยลดพลังงานไฟฟ้าทีใ่ บพัดของ Cooling tower จากการศึกษาพบว่าในการ
จะลดก�ำลังงานไฟฟ้าของ cooling fan สามารถท�ำได้โดยการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของ Cooling fan ดังสมการ

โดยการเพิม่ ประสิทธิภาพของ cooling fan เราได้ทำ� การค้นคว้าทราบว่า มี
เทคโนโลยีในการออกแบบ cooling fan ให้มปี ระสิทธิภาพดีขนึ้ โดยการ
ออกแบบโดยอาศัยหลักการออกแบบ แบบแอโรไดนามิค และเปลีย่ นวัตถุดบิ
ทีใ่ ช้จากเดิมมาใช้ FRP (พลาสติกเสริมไฟเบอร์กลาส) ซึง่ จะท�ำให้ Air flow
ของ Cooling fan เพิม่ ขึน้ และก�ำลังไฟฟ้าลดลง และได้เพิม่ การปรับองศาของ
ใบพัดช่วยด้วย จากการทดลองการติดตัง้ ใบแบบใหม่ (ท�ำการทดลอง 1 ชุด จาก
ทัง้ หมด 8 ชุด) สามารถลดพลังงานไฟฟ้าของ cooling fan ได้ 26.66% และ
ท�ำให้ Air flow เพิม่ ขึน้ 16.66% ดังแสดงในตาราง

to an Energy-efficient Fan

ดพลังงาน

ของบริษทั ทางคณะทีมงานของ Six
Sigma จึงได้ร่วมมือกันในการ
คิดค้นวิธกี ารลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของหอน�ำ้ หล่อเย็น ซึง่ หลังจากทีไ่ ด้
ท�ำการศึกษาโดยการใช้วิธีการทาง
Six Sigma แล้วเราสามารถทีจ่ ะลด
พลังงานการใช้ไฟฟ้าของ หอน�ำ้ หล่อ
เย็น หลายวิธี เช่น การหยุดเดินเครือ่ ง
หอน�้ำหล่อเย็น บางตัวในช่วงหน้า
หนาว การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ปัม๊ น�ำ้ และในทีน่ ขี้ อน�ำเสนอการลด
พลังงานไฟฟ้าของ Cooling tower

ซึง่ ผลจากการทดลองพบว่าจากการเปลีย่ นใบพัดของ Cooling tower ท�ำให้
บริษทั ทีพที ฯี สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 335,200 กิโลวัตต์
หรือประมาณ 690,000 บาท/ปี ซึง่ ค่า ระยะเวลาคืนทุน อยูท่ ปี่ ระมาณ 7.8 เดือน
จากผลดังกล่าวท�ำให้ทางบริษทั วางแผนทีจ่ ะเปลีย่ นใบพัดเป็นแบบใหม่ทงั้ หมด
ซึง่ จะท�ำให้บริษทั ประหยัดเงินค่าไฟฟ้ามากขึน้
จากความส�ำเร็จของโครงการดังกล่าวท�ำให้ทมี งาน Six Sigma ของบริษทั ทีพที ฯี
จะพยายามหาวิธกี ารประหยัดพลังงานต่างๆ ในโครงการต่อๆ ไป
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Sustainable Products At a Sustainable Cost
Polyester producing giant Indorama Ventures Limited plays a quiet but key role
in many of the industry’s textile products. As one of the world’ largest vertically
integrated polyester producer, the company’ products serve major players in
diversified end use markets, including food, beverages, personal home care,
health care, automotives, textile, and industrial end uses through its presence in
four business segments, PTA, PET, Polyester, and Wool.
Indorama Ventures’ Polyester business consists of three key vertically integrated
businesses – PET, Polyester, and PTA. In a proactive move towards maximizing
its polyester value chain and operational synergies, Indorama Ventures has
expanded its PET and polyester businesses in recent years. With a continual
focus on cost and efficiency, Indorama Ventures is now firmly positioned amongst
the lowest cost polyester chain producers in the world.
Indorama Ventures is established in five countries in three major regions of the
world- Asia Pacific, North America, and Europe-with 14 manufacturing sites and
3,557 employees (as of April 2009)
With aggregate revenues of US$ 2.7 billion (unconsolidated) in 2008, the Thailand
based company is the second largest PET producer globally, and the largest
polyester fiber producer in the country with a combined annual capacity of
almost 1.9 milion tons. The Group is also a world scale manufacturer of purified
terephthalic acid (PTA), a key raw material for the production of polyester, with
an annual capacity of 1.6 million tons. In addition, the company is recognized as
a major producer of premium worsted wool yarns.
Indorama’s business philosophy places the highest emphasis on building strong
and lasting relationships with customers. The Group focuses on continuing
investment to achieve scale economies and a product portfolio, which enables

WWW.INDORAMAVENTURES.COM

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