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Royal Initiatives of the

King of Thailand.
โครงการในพระราชดำ�ริ

A Royal Miracle called Vetiver

หญ้าแฝก-หญ้ามหัศจรรย์

Vetiver grass was often dismissed as a weed – though it is
in fact a grass – and disdained
by farmers who had not learned
of its economic uses. Vetiver has
had a long life of relative anonymity. It is now sometimes referred
to as “miracle grass” Vetiver is a
Tamil word, meaning “root that is
dug up”. It is scientifically called
Vetiveria zizanioides Nash, of
which zizanioides, means “by the
riverside” as the plant is commonly
found along waterways and has
extraordinary long roots that can
penetrate vertically 2-3 m. into the
ground. One specimen was measured as going down 5.2 metres – a
world record.
In 1991, the King of Thailand
concluded that vetiver could be
put to good use in Thailand.
Royally-initiated research discovered that vetiver can be grown in
a long row that becomes a living
barrier capable of resisting silts,
retarding runoff, and allowing
water to slowly absorb into the soil.
It can also be used for the conservation of natural resources, such
as along the banks of the irrigation
canals, reservoirs or ponds along
road shoulders. Vetiver grass roots
have a high tensile strength that
can increase the strength of soil
and when planted on slopes, it
will act like an underground wall
and can reduce erosion by up to

90%; reduce and conserve rainfall
runoff by as much as 70%; improve
ground water recharge; remove
pollutants from water; reduce
the risk of flooding and improve
economic benefits to communities.
More erosion means more loss of
land, reduced soil fertility, greater
rainfall runoff, lower groundwater
recharge, more sediment flows
into rivers, more contaminants in
the water, lower quality drinking
water, increased flooding, and
fewer economic benefits and
increased hardships to both rural
and urban populations.
Following His Majesty’s initiative,
researchers have noted that vetiver
grass will tolerate high levels
of nitrates, phosphates, heavy
metals, which can be toxic at high
levels, and agricultural chemicals.
Experiments have been conducted to see if its filtering effect
can be used for wastewater treatment, rehabilitating mine tailings,
stabilizing landfills and ordinary
rubbish dumps.
The research generated with
His Majesty’s advice and direction
has been wildly accepted as a tool
for soil and water conservation
and has been employed in various
disciplines by many countries
such as El Salvador, Madagascar,
China, Bangladesh, Myanmar,
South Africa, Zimbabwe, Venezuela, Indonesia and Mali.

บ่อยครั้งที่หญ้าแฝกถูกเข้าใจผิดว่า
เป็นวัชพืช แม้วา่ ในความเป็นจริงแล้วหญ้า
แฝกเป็นพืชตระกูลหญ้า เช่นเดียวกับข้าว
โพด ข้าวฟ่าง อ้อย ซึง่ พบกระจายอยูท่ วั่ ไป
หลายพื้นที่ตามธรรมชาติ และถูกรังเกียจ
จากชาวนาผูท้ ไี่ ม่มคี วามรูถ้ งึ ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจของหญ้าแฝก หญ้าแฝกเป็นพืชที่
มีอายุยนื ยาวและมีลกั ษณะจ�ำเพาะ หรือที่
เราเรียกกันตอนนีว้ า่ เป็น “หญ้ามหัศจรรย์”
ซึง่ ค�ำว่า Vetiver เป็นภาษาทมิฬซึง่ มีความ
หมายว่า “รากที่ขุดลึกลงไป” ซึ่งถ้าเป็น
ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์จะเรียกว่า Vetiveria
zizanioides Nash ซึง่ ค�ำว่า zizanioides หมายถึง “อยูร่ มิ แม่นำ�้ ” เนือ่ งจากพืช
ชนิดนี้จะพบได้บริเวณริมฝั่งตามเส้นทาง
สายน�้ำ รากของหญ้าแฝกนั้นมีความยาว
เป็นพิเศษซึ่งสามารถหยั่งลึกลงในดินตาม
แนวดิง่ ได้ถงึ 2-3 เมตร ซึง่ ได้มกี ารบันทึก
ลงในสถิตโิ ลกไว้วา่ รากของหญ้าแฝกหยัง่ ลึก
ลงได้ยาวถึง 5.2 เมตร
ในปีพทุ ธศักราช 2534 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงศึกษาและรับสัง่ ว่า หญ้า
แฝกนีด่ จี ริง ๆ เป็นหญ้ามหัศจรรย์ สามารถ
น�ำมาใช้ประโยชน์ได้ดใี นประเทศไทย จาก
การวิจยั ริเริม่ ของทางส�ำนักพระราชวังพบว่า
หญ้าแฝกนั้นหากน�ำมาปลูกติดต่อกันเป็น
แนวยาวขวางแนวลาดเทของพื้นที่จะแตก
กอติดต่อกันเหมือนรัว้ ทีม่ ชี วี ติ สามารถกรอง
เศษพืชและตะกอนดินซึ่งถูกน�้ำชะล้างพัด
มาตกทับถมติดอยู่กับกอหญ้าเกิดเป็นคัน
ดินธรรมชาติได้ อีกทัง้ หญ้าแฝกเป็นพืชทีม่ ี
ระบบรากลึกเจริญเติบโตในแนวดิง่ มากกว่า
ออกทางด้านข้าง และมีจ�ำนวนรากมาก
รากจะประสานกันแน่นหนาเสมือนก�ำแพง
ใต้ดิน สามารถเก็บกักน�้ำและความชื้นได้
ช่วยในการอนุรกั ษ์แหล่งน�ำ้ เช่น ปลูกตาม
ริมฝัง่ คลองชลประทาน อ่างเก็บน�ำ้ หรือคูนำ�้
ตามแนวถนนไหล่ถนน รากของหญ้าแฝกมี

ความต้านทานต่อแรงดึงสูงซึง่ ช่วยเพิม่ ความ
แข็งแรงของดินและเมื่อปลูกบนพื้นที่ลาด
เอียงก็จะท�ำหน้าทีเ่ สมือนเป็นก�ำแพงใต้ดนิ
ท�ำให้สามารถลดการกัดเซาะได้ถงึ 90% ลด
และรักษาปริมาณน�ำ้ ฝนไหลบ่าได้สงู ถึง 70%
ลดการอัดกลับน�ำ้ ลงใต้ดนิ ขจัดมลพิษออก
จากน�้ำ ลดความเสี่ยงจากการเกิดน�้ำท่วม
และเพิม่ ผลได้ทางเศรษฐกิจให้กบั ชุมชน ยิ่ง
มีการกัดเซาะตลิ่งมากขึ้นหมายถึง การ
สูญเสียพืน้ ดินมากขึน้ ความอุดมสมบูรณ์
ของดินลดลง ปริมาณน�้ำฝนไหลบ่ามาก
ขึ้น ปริมาณการทดแทนน�้ำบาดาลลดลง
ตะกอนในแม่นำ�้ มากขึน้ มีสารปนเปือ้ นใน
น�้ำ คุณภาพน�้ำดื่มที่แย่ลง มีน�้ำท่วมมาก
ขึน้ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจน้อยลงและ
เพิ่มความยากล�ำบากให้กับประชากรทั้งใน
ชนบทและในเมือง
การวิ จั ย ตามแนวพระราชด� ำ ริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้บันทึก
ไว้ว่า หญ้าแฝกมีความต้านทานต่อสารไน
เตรต ฟอสเฟต โลหะหนักต่างๆ ทีม่ คี วาม
เป็นพิษในระดับสูงได้ และรวมถึงสารเคมี
ทางการเกษตรด้วย จากการท�ำการทดลอง
เพือ่ ให้เห็นถึงผลของการน�ำหญ้าแฝกมาใช้
ในการกรองน�ำ้ สามารถน�ำมาใช้ในการบ�ำบัด
น�ำ้ เสีย ฟืน้ ฟูสภาพกากแร่ ใช้รกั ษาสภาพ
ของขอบหลุมฝังกลบให้แข็งแรงคงทน รวม
ทัง้ หลุมทิง้ ขยะทัว่ ไป
งานวิจยั ทีเ่ กิดขึน้ ตามแนวพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางในเรือ่ งของการ
อนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ และถูกน�ำไปใช้ประโยชน์
ด้านต่างๆ ในหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศ
เอลซัลวาดอ มาดากัสการ์ จีน บังคลาเทศ
พม่า แอฟแฟริกาใต้ ซิมบับเว เวเนซูเอลา
อินโดนีเซียและมัลลี
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Now we have come to the second edition of The Beacon. Many
things have changed: IVL is now the owner of TPT with 99.9%
shareholding. IVL is expanding its business to China, Latin America
and Africa. As the organization is changing, the people who work
for it have to change or be more flexible in order to adapt to a
different working culture.
IVL has started a new plant in the U.S.A. which can help
reduce global warming. We may focus more on the recycling of
PET. You can find more details in each article of “The Beacon”.
On the occasion of HM. the King’s 83th birthday, Indorama
Ventures would like to wish His Majesty long life and happiness.
ณ วันนี้ เดอะ บีคอน ฉบับทีส่ องก็ออกมาแล้ว ช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา มีหลาย
สิง่ หลายอย่างได้เปลีย่ นแปลงไป เช่น ขณะนี้ ไอวีแอลได้เป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั ทีพี
ที 99.9 เปอร์เซ็นต์แล้ว ไอวีแอล ได้ดำ� เนินการขยายธุรกิจไปสูป่ ระเทศจีน ลาติน
อเมริกา และแอฟริกา ขณะเดียวกัน ก็มกี ารเปลีย่ นแปลงองค์กรบ้าง คนทีท่ ำ� งาน
ในองค์กรเหล่านีก้ ต็ อ้ งเปลีย่ นแปลง หรือมีความยืดหยุน่ มากขึน้ เพือ่ จะได้ปรับตัว
เองเข้าสูว่ ฒั นธรรมองค์กรทีแ่ ตกต่าง
ไอวีแอล ได้เริม่ ผลิตพลาสติกเพทจากโรงงานยุคใหม่ทปี่ ระเทศสหรัฐอเมริกา
ด้วยเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยลดภาวะโลกร้อน เราอาจจะมุง่ ความสนใจไปทีธ่ รุ กิจผลิต
พลาสติกเพทและการรีไซเคิลเพทเป็นหลัก ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิม่ จาก
เนือ้ หาของแต่ละคอลัมน์ในเดอะ บีคอน ฉบับนี้นะคะ
เนือ่ งในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา 83 พรรษา ข้าพระพุทธเจ้า
กลุม่ บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงพระเกษม
ส�ำราญตลอดกาลนานเทอญ
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Message from PET CEO
Message from Dilip Kumar Agarwal,
CEO of Indorama Polymers, the PET
Division of Indorama Ventures
I am pleased to see the second
edition of our stakeholder newsletter, The
Beacon, reaching out to everyone who
is interested in our company. PET has
had an exceptional year to date and
looks like moving from strength
to strength. Not only have
we announced the expansion
of our Rotterdam site, effectively doubling our capacity
there by 2012, but we
have acquired a plant on
the island of Sardinia in
Italy, called Ottana, with
a capacity of 150,000
metric tons per annum
and 192,000 tons of
PTA. This will assist us
in serving our customers
in the South of Europe
and explore the North
African nations to seek
out new demand.
As the CEO of
the PET division of the
company, I am enthused
by the growth of the
business and the exciting
expansion plans we have
in store. The opening of
our flagship AlphaPet plant
in Decatur, Alabama, was a
significant event in June this
year as it declared officially
open one of the most advanced,
energy saving, PET polymers
plants in the USA. Furthermore,
we have more recently announced
the construction of a 36,000 tons
per annum recycling plant at the
same site that will help us to address the desire of our customers
to produce recycled resin. As we
move forward, I would expect to see
more effort put into delighting our
customers with green energy
policies that show our deter-

สาส์นจากผูบ้ ริหาร

mination to create a sustainable business and a sustainable planet.
I expect that we will continue to acquire new businesses and
expand our current facilities as we have done in recent years.
We are looking at China, Europe and North America for possible
expansion in future and will continue to look at potential projects
elsewhere. However, as we become larger, we will continue to
serve our customers with the same personal relationship we have
built over the years, taking care and attention to your needs and
requirements to ensure you complete satisfaction.
To our other stakeholders, our suppliers, lenders and shareholders, I will say that this is just the beginning of our growth
and that we are excited to share our plans and activities with
you each quarter.
DK Agarwal
CEO PET
สาส์นจากคุณดีลิป กุมาร์ อาการ์วาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท
อินโดรามา โพลีเมอร์ส ในกลุม่ ธุรกิจ PET ของอินโดรามา เวนเจอร์ส
ผมยินดีทไี่ ด้เห็น เดอะบีคอน จดหมายข่าวถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียฉบับทีส่ อง
นีส้ ง่ ถึงท่านทีส่ นใจบริษทั ของเราอีกครัง้ ปัจจุบนั ธุรกิจ PET ของเรามีการเติบโต
อย่างโดดเด่นและมีพฒั นาศักยภาพอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีก้ ารประกาศขยายโรงงานที่
Rotterdam มีผลท�ำให้กำ� ลังการผลิตเพิม่ ขึน้ เป็นสองเท่าในปี 2555 ผนวกกับ
การเข้าซือ้ กิจการ Ottana บนเกาะ Sardinia ในประเทศอิตาลี ซึง่ มีกำ� ลังการ
ผลิต 150,000 เมตริกตันต่อปี และยังสามารถผลิต PTA ได้ถงึ 192,000 ตัน
ด้วยเหตุดงั กล่าวท�ำให้เรามีศกั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะรองรับลูกค้าจากทางตอนใต้ของ
ยุโรปตลอดจนการเจาะกลุม่ ลูกค้าใหม่ในทวีปแอฟริกาเหนือ
ผมในต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของกลุม่ ธุรกิจ PET มีความตืน่ เต้น
ทีไ่ ด้เห็นการเติบโตของธุรกิจในวันนีแ้ ละแผนการขยายกิจการของเราในอนาคต
การเปิดโรงงาน AlphaPet ณ เมือง Decatur รัฐ Alabama ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นเหตุการณ์
ส�ำคัญเนือ่ งจากเป็นการเปิดตัวโรงงานผลิตพลาสติก PET ในสหรัฐฯ ทีม่ คี วาม
ทันสมัยและประหยัดพลังงานมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ และเมือ่ ไม่นานมานีเ้ ราได้ประกาศ
โครงการสร้างโรงงานรีไซเคิลขนาด 36,000 ตันต่อปีในบริเวณเดียวกันเพือ่ เป็นการ
ตอบสนองลูกค้าทีม่ คี วามต้องการเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ผมปรารถนาจะเห็นการ
ขับเคลือ่ นธุรกิจไปข้างหน้าด้วยความทุม่ เทอย่างหนักเพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้าพร้อมกับการด�ำเนินนโยบายพลังงานสีเขียวอันเป็นการสะท้อนความมุง่
มัน่ ในการสร้างธุรกิจและอย่างทีย่ งั่ ยืนต่อไป
ผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าเราจะยังด�ำเนินการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ธุรกิจใหม่ และขยาย
กิจการทีม่ อี ยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งดังเช่นทีเ่ ราท�ำในช่วงปีทผี่ า่ นมา เราก�ำลังศึกษาหาความ
เป็นไปได้ทจี่ ะขยายกิจการไปทีป่ ระเทศจีน ยุโรปและอเมริกาเหนือ และไม่หยุด
ยั้งที่จะมองหาโครงการที่มีศักยภาพในท�ำเลอื่นๆ ต่อไป ในขณะเดียวกันถึง
แม้เราก�ำลังเติบโตเป็นธุรกิจทีม่ ขี นาดใหญ่ขนึ้ แต่เราจะยังคงให้บริการลูกค้าด้วย
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ดัง่ ทีเ่ ราได้ทำ� อย่างต่อเนือ่ ง ตลอดหลายปีทผี่ า่ นมาเราให้การ
ดูแลและให้ความส�ำคัญกับความต้องการของลูกค้า เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ลูกค้าจะได้
รับความพึงพอใจสูงสุด
ในส่วนของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืน่ ๆ ของเรา บริษทั คูค่ า้ ผูใ้ ห้กแู้ ละท่านผูถ้ อื
หุน้ ผมอาจกล่าวว่านีถ่ อื เป็นเพียงการเติบโตในระยะเริม่ แรกของเรา และผมยินดี
ทีจ่ ะแบ่งปันแผนและกิจกรรมของเราให้กบั ท่านทราบในแต่ละไตรมาส
ดีลิป กุมาร์ อาการ์วาล
ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ PET
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Teaอาหารสมอง
Time
Many foreign businessmen come to Thailand prepared to
accept the local culture, but some small errors are easy to avoid.
Several times I have seen westerners being overly polite and
trying to use the Thai traditional greeting, called the wai, the two
hands pressed together as if in prayer, with everyone they meet.
Unfortunately, this can look strange to the Thais, who generally
do not wai everyone. For instance, one should not wai taxi drivers, restaurant waiters or children. Returning a wai is fine, but
generally, Thais wai people they know or are acquainted with,
especially elders and superiors.
Thais also make some cultural faux pas, especially by assuming that the word “You” always translates as the polite word
Khun. In fact, when used in short phrases, such as “Hey, you!”
it translates as the very impolite word Meung.
There is a common misunderstanding in Thailand that foreigners do not speak Thai. One taxi driver with a foreign passenger
pulled up at red traffic lights and started talking with the taxi
that had stopped next to his. They spoke in the northeastern
vernacular, the second taxi driver asking the first where he was
taking the foreign “doggie” The first taxi replied that he was

dropping the little doggie at Petchaburi Road. Nothing happened
until the taxi pulled up at the destination and the passenger got
out and walked away without paying. The taxi shouted after him,
“Why didn’t you pay me?” to which the foreigner replied in Thai,
“Doggies don’t have pockets”
Finally, marketing in other cultures has it potential problems
if the translation is not good. When Kentucky Fried Chicken entered the Chinese market they discovered that their slogan “finger
lickin' good” came out as “eat your fingers off” in Chinese. When
Parker Pen marketed a ballpoint pen in Mexico, its ads were supposed to say “It won't leak in your pocket and embarrass you”
However, the company mistakenly
thought the Spanish
word “embarazar” meant
embarrass.
Wrong. The ads
said
“It won't leak in
your pocket
and make
you pregnant”.

Doing Business
						

in Different Cultures

การท�ำธุรกิจในเมืองทีม่ คี วามแตกต่างทางวัฒนธรรม

นักธุรกิจชาวต่างชาติหลายๆ ท่านเมือ่ มาท�ำธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็
พร้อมทีจ่ ะยอมรับกับวัฒนธรรมท้องถิน่ แต่กม็ ขี อ้ ผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ทีพ่ อ
จะหลีกเลี่ยงได้ บ่อยครั้งที่เราเห็นชาวตะวันตกสุภาพจนเกินไปและพยายามที่
จะใช้วฒั นธรรมไทยในการทักทาย หรือทีเ่ ราเรียกว่า “การไหว้” คือการใช้มอื ทัง้
สองยกขึน้ พนมมือติดกันคล้ายกับการสวดมนต์ กับทุกคนทีพ่ บ แต่นา่ เสียดาย
ทีด่ จู ะเป็นการแปลกส�ำหรับคนไทย เพราะตามปกติแล้วคนไทยจะไม่ไหว้ทกุ คน
ทีเ่ ราพบเจอ ตัวอย่างเช่น เราจะไม่ไหว้คนขับรถแท็กซี่ พนักงานเสริฟหรือเด็ก
การรับไหว้กเ็ ป็นสิง่ ดี แต่โดยทัว่ ไปแล้วนัน้ คนไทยจะไหว้เฉพาะคนทีร่ จู้ กั หรือ
คนทีค่ นุ้ เคยกันโดยเฉพาะอย่างยิง่ คนทีม่ อี ายุมากกว่าและต�ำแหน่งอาวุโสกว่าบาง
ครัง้ คนไทยก็มคี วามผิดพลาดเกีย่ วกับวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้
ค�ำว่า “ยู” ซึง่ มักจะแปลอย่างสุภาพว่า “คุณ” เสมอ ในความเป็นจริงแล้วหากใช้
เป็นวลีสั้นๆ เช่น “Hey, you!” ที่เราแปลว่า “เฮ้ คุณ” นั้น จริงๆ แล้ว
เป็นค�ำที่ไม่สุภาพซึ่งน่าจะแปลว่า “มึง”
เป็นเรือ่ งปกติธรรมดาส�ำหรับคนไทยทัว่ ไปทีม่ กั เข้าใจว่าชาวต่างชาติทพี่ บใน
ประเทศไทยจะพูดภาษาไทยไม่ได้ ดังกรณีคนขับรถแท็กซีค่ นั หนึง่ ได้รบั ผูโ้ ดยสาร
ต่างชาติขนึ้ รถ ขณะรถติดไฟแดงก็เริม่ สนทนากับแท็กซีอ่ กี คันทีจ่ อดอยูถ่ ดั ไป พวก

เค้าพูดกันด้วยภาษาอีสานซึง่ เป็นภาษาท้องถิน่ โดยคนขับรถแท็กซีค่ นทีส่ องถาม
คนขับรถแท็กซีค่ นั แรกว่า จะพาลูกหมาต่างชาติไปส่งทีไ่ หน? คนขับรถแท็กซีค่ นั
แรกก็ตอบว่าจะพาหมาน้อยไปส่งทีถ่ นนเพชรบุรี หลังจากนัน้ ก็ไม่มอี ะไรเกิดขึน้
จนกระทัง่ คนขับรถแท็กซีไ่ ด้พาผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติมาถึงทีห่ มายผูโ้ ดยสารชาว
ต่างชาติกล็ งจากรถแล้วเดินจากไปโดยไม่ได้จา่ ยค่าโดยสาร คนขับรถแท็กซีค่ นั
นัน้ จึงตะโกนถามตามหลังว่า “ท�ำไมไม่จา่ ยค่าโดยสาร” ซึง่ ชาวต่างชาติทา่ นนัน้ ได้
ตอบกลับมาเป็นภาษาไทยว่า “ก็...ลูกหมาไม่มกี ระเป๋าสตางค์”
สุดท้าย กรณีการท�ำการตลาดในเมืองทีม่ วี ฒั นธรรมต่างกัน ก็อาจเกิดปัญหา
ขึน้ ได้ ถ้าการแปลภาษาท�ำได้ไม่ดพี อ ดังเช่น เมือ่ เคนตัก๊ กีฟ้ รายชิกเก้นเข้ามาเปิด
ตลาดในประเทศจีน พวกเขาพบว่า สโกแกนทีว่ า่ “อร่อยจนต้องเลียนิว้ ” เมือ่ แปล
เป็นภาษาจีนกลายเป็น “อร่อยจนต้องกินนิว้ ของคุณเอง” หรือ เมือ่ ปากกาลูกลืน่
ยีห่ อ้ ปาร์กเกอร์เข้าไปเปิดตลาดในประเทศแม็กซิโก ก็มโี ฆษณาทีพ่ ดู ว่า “ไม่ไหล
รัว่ ซึมในประเป๋าและท�ำให้คณุ ขายหน้า” อย่างไรก็ดี ทางบริษทั ได้ใช้ภาษาอย่าง
ไม่ถกู ต้องโดยเข้าใจว่าค�ำภาษาสเปน "embarazar" หมายถึงท�ำให้อาย ซึง่ ไม่
ถูกต้อง กลายเป็นในโฆษณาพูดว่า “ไม่ไหลรัว่ ซึมในกระเป๋าและท�ำให้คณุ ท้อง”
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PET Business

พลาสติกเพท

การผลิตพลาสติกเพทใช้พลังงานน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ที่ท�ำจากแก้วและอลูมิเนียม ดังนั้น
เพทจึงมีค่าการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกมาน้อยกว่าวัสดุตัวเลือกอื่น
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Polyester is the general name for a group of widely used
synthetic products derived from coal, air, water, and petroleum. We
are familiar with polyester fibers and PET (polyethylene terephthalate) bottles in our daily lives, but few people realize that the
basis of polyester fibers and PET is the same. In fact, for people
in the industry, the words PET and polyester are interchangeable.
In the late 1920s, DuPont competed with Britain’s Imperial
Chemical Industries (ICI). DuPont and ICI agreed in October 1929
to share information about patents and research developments.
It was British chemists John Rex Whinfield and James Tennant Dickson, employees of the Calico Printer's Association of
Manchester, who first patented polyethylene terephthalate in 1941,
after taking the early research of Wallace Carothers at DuPont a
step further regarding the polyester formed from ethylene glycol
and terephthalic acid.
Research and development relating to the use of PET for
commercial plastic bottle applications began in the late 1960's and
intensified over 1971-1975. This R&D was carried out principally
at several major plastic, glass and can manufacturing companies
in the US and in Europe who viewed the potential for PET
bottles to replace both glass and cans as both a threat to existing
businesses and as an opportunity for new businesses.
The commercialization of this technology for carbonated soft
drink applications has grown dramatically. PET has continued to
replace other packaging materials as the material of choice for hot
filled isotonic beverages (1985), juices (1990), water (2000), and
has made entries into packaging for wine, beer, baby food, and
a host of other traditional metal and glass packages.
PET today is one of two dominant plastics used for plastic
bottles, and PET has caused the demise of glass for many product applications, including carbonated soft drinks (CSD), other
beverages, food, household chemicals and personal care products.
Virtually all of the CSD packaging has converted from glass
to plastic, and many personal care and household chemical applications are also rapidly converting, generally due to factors such
as lower cost, safety and environmental acceptability because of
its recyclability.
PET Myths
Many urban myths and misunderstandings about PET have
grown as it has unfairly been mixed in with all other plastics with
very different chemical structures. In fact, PET is a clean material.
PET does not contain BPA, phthalates, dioxins, lead, cadmium or
endocrine disruptors. Drinking water from a PET bottle that has
been left in a hot car, frozen, used more than once, or repeatedly
washed and rinsed does not pose any health risk. If you want to
reuse a PET bottle, just ensure that it is washed out thoroughly
with soapy water to kill bacteria, as you should do with any food
or drinks container.

How PET is made
In common with other polymers, PET is derived from crude
oil. The basic PET raw materials, pure terephthalic acid (PTA) and
monoethylene glycol (MEG), are chemically reacted with a small
amount of co-monomer via a “polycondensation” process to
form a base polymer.
The resultant polymer is a polyester that is commonly used to
make films and fibers. In the case of PET production, this base
polymer undergoes solid stating which crystallizes the polymer
to aid processability and toughens the product. The solid stating
process also purifies the product by ensuring that all extractable
products of reaction are removed. This material is then suitable to
produce packaging. Before being placed on the market however,
the final PET package has to undergo the various migration and
extraction tests required by the authorities to comply with stringent
food contact regulations for safe consumer use.
IVL’s PET manufacturing
IVL began PET production in 1995 in Thailand. Our first
foreign acquisition was StarPet, based in Asheboro, North Carolina
in the USA in 2003. Rapid expansion overseas was possible as
PET is a capital and technology intensive business rather than
labor intensive, so the geographical location was a small factor in
choosing where to go. Important to IVL in deciding the location
of a plant is the proximity to customers and raw materials. Thus,
in 2006, our first greenfield operation, Orion Global Pet, was
opened in Klaipeda, Lithuania, just after it became a member of
the European Community, thus giving our products open access
to a huge market.
In 2008, we acquired the PET and PTA assets of Eastman
Chemical in Rotterdam, The Netherlands and the PET asset at
Workington in the UK. More recently, in 2010, we opened our
latest PET plant, AlphaPet in Alabama, USA and entered a joint
venture to acquire Ottana Polimeri on the island of Sardinia in Italy.
Since officially opening on 3 June 2010, AlphaPet, one of the
largest PET plants in the North American market at 432,000
tons per annum, has since reached its full design capacity as of
1 November 2010. It is now running at 1,200 tons per day. It
is also unconventional in that it uses an ultra-modern technology
called Melt-to-Resin or MTR. You will find more on this subject
in our innovations column.
Taking PET to the next level
PET uses less energy than glass and aluminum packaging to
produce and therefore its carbon footprint is smaller than alternatives. Recycling of PET is still a nascent industry but is becoming
more common. IVL wants to promote recycling and is already
making inroads into this area, announcing the construction of a
new 36,000 tons per annum recycling plant next to AlphaPet
in the USA. This investment will not only serve our customers’
needs but fulfill our own desire to create a sustainable business.
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โพลิเอสเตอร์เป็นชือ่ ทัว่ ไปทีใ่ ช้เรียกกลุม่ ผลิตภัณฑ์สงั เคราะห์ทที่ ำ� จากน�ำ้ มัน
ปิโตรเลียม อากาศ น�ำ้ และถ่านหิน เราอาจจะคุน้ เคยกับเส้นใยโพลิเอสเตอร์
และขวดเพท (โพลีเอธิลนี เทอเรฟธาลเลท) ในชีวติ ประจ�ำวันของเรา แต่มไี ม่กี่
คนทีจ่ ะทราบว่าจริงๆ แล้วส่วนประกอบหลักของเส้นใยโพลิเอสเตอร์กบั พลาสติก
เพทนัน้ เหมือนกัน ส�ำหรับคนทีท่ ำ� งานในอุตสาหกรรมด้านนี้ จะเข้าใจว่าสองค�ำนี้
สามารถใช้สลับกันได้
ในช่วงปลายของทศวรรษที่ 1920 บริษทั ดูปองท์ เคยเป็นคูแ่ ข่งกับบริษทั
อิมพีเรียล เคมิคอล อินดัสตรีส้ ์ หรือ ไอซีไอ ของอังกฤษ แต่ในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929) ทัง้ สองบริษทั นีไ้ ด้ตกลงทีจ่ ะแลกเปลีย่ นข้อมูลกันใน
เรือ่ งเกีย่ วกับผลงานวิจยั พัฒนาและสิทธิบตั รต่างๆ เริม่ จาก จอห์น เรกซ์ วินฟิลด์
นักเคมีชาวอังกฤษ และเจมส์ เทนแนนท์ ดิกสัน พนักงานของสมาคมช่างพิมพ์
ผ้าฝ้ายเมืองแมนเชสเตอร์ เป็นผูไ้ ปจดสิทธิบตั ร โพลีเอธิลนี เทอเรฟธาลเลทเป็น
ครัง้ แรกในปี 2484 (ค.ศ. 1941) หลังจากได้ทำ� การทดลองต่อยอดจากงานวิจยั
ของ วอลเลซ คาโรเธอร์ส พนักงานดูปองท์ ทีไ่ ด้สรุปมาว่าโพลิเอสเตอร์เกิดจาก
เอธิลนี ไกลคอล ท�ำปฏิกริ ยิ ากับกรดเทอเรฟธาลลิก
งานวิจยั และพัฒนาในเรือ่ งการน�ำพลาสติกเพทมาประยุกต์ทำ� ขวดพลาสติก
ใช้ในเชิงการค้าได้เริม่ ตัง้ แต่ปลายทศวรรษที่ 1960 และเพิม่ มากขึน้ ในระหว่าง
ปี 2514-2518 (ค.ศ. 1971-1975) งานวิจยั และพัฒนาดังกล่าวนีส้ ว่ นใหญ่มงุ่
ที่พลาสติกหลักๆ หลายชนิด บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว และกระป๋องใน
สหรัฐอเมริกาและยุโรป มองหาโอกาสหรือความเป็นไปได้ในการน�ำขวดเพทมา
ใช้แทนขวดแก้วและกระป๋อง อันส่งผลทัง้ ด้านทีค่ กุ คามต่อธุรกิจปัจจุบนั และอีก
ด้านก็เป็นโอกาสส�ำหรับธุรกิจใหม่ๆ ด้วย
การน�ำเทคโนโลยีบรรจุเครื่องดื่มน�้ำอัดลมลงในขวดเพทให้เป็นเชิงธุรกิจมี
การเติบโตขึน้ เป็นอันมาก พลาสติกเพทได้เข้ามาแทนทีบ่ รรจุภณั ฑ์ทที่ �ำจากวัสดุ
ชนิดอืน่ อย่างต่อเนือ่ ง เริม่ ตัง้ แต่เป็นวัสดุทางเลือกส�ำหรับเครือ่ งดืม่ บรรจุรอ้ นทีม่ ี
การละลายอย่างทัว่ ถึงตัง้ แต่ปี 2528 (ค.ศ. 1985) เริม่ ใช้บรรจุนำ�้ ผลไม้ในปีพ.ศ.
2533 บรรจุนำ�้ ดืม่ ตัง้ แต่ปี 2543 และเริม่ น�ำมาใช้เป็นบรรจุภณั ฑ์สำ� หรับไวน์ เบียร์
อาหารเด็ก และแทนทีบ่ รรจุภณั ฑ์เดิมทีเ่ คยใช้วสั ดุพวกโลหะและแก้ว
พลาสติกเพทในปัจจุบันเป็นพลาสติกหนึ่งในสองชนิดหลักที่ใช้ในการท�ำ
ขวดพลาสติก และพลาสติกเพทท�ำให้แก้วไม่ได้รบั ความนิยมในการใช้เป็นบรรจุ
ภัณฑ์ส�ำหรับหลายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งขวดเครื่องดื่มน�ำ้ อัดลม เครื่องดื่มชนิด
ต่างๆ อาหาร ขวดสารเคมีทใี่ ช้ทำ� ความสะอาดตามบ้านและผลิตภัณฑ์ดแู ลผิว
พรรณต่างๆ
ในทีส่ ดุ บรรดาขวดน�ำ้ อัดลมทัง้ หมดก็เปลีย่ นจากแก้วมาเป็นขวดพลาสติกเพท
รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์สำ� หรับการดูแลผิวพรรณและสารเคมีทใี่ ช้ในครัวเรือนก็เปลีย่ น
อย่างรวดเร็ว เนือ่ งมาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ราคาถูก มีความปลอดภัยในการ
ใช้งานและยอมรับได้ในด้านผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเพราะสามารถรีไซเคิลได้
เรือ่ งเล่าเกีย่ วกับพลาสติกเพททีไ่ ม่ถกู ต้อง
มีการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพลาสติกเพทที่ไม่ถูกต้องกันแบบปากต่อ
ปาก ซึง่ ไม่ยตุ ธิ รรมกับพลาสติกเพทด้วยการน�ำไปปะปนกับพลาสติกชนิดอืน่ ทีม่ ี
โครงสร้างทางเคมีแตกต่างกันมาก โดยความเป็นจริงแล้ว พลาสติกเพทเป็นวัสดุ
ทีส่ ะอาด ไม่มสี ารบิสฟีนอล เอ (BPA) ฟะทาเลท ไดออกซิน ตะกัว่ แคดเมียม
หรือสารทีไ่ ปขัดขวางการท�ำงานของต่อมไร้ทอ่ การดืม่ น�้ำจากขวดเพททีต่ งั้ ทิง้ ไว้

ในรถร้อนๆ หรือดืม่ จากขวดน�ำ้ ทีแ่ ช่ในช่องแช่แข็ง ขวดน�ำ้ พลาสติกทีผ่ า่ นการใช้
มากกว่าหนึง่ ครัง้ หรือน�ำขวดเพทไปล้างแล้วใช้ซำ�้ หลายครัง้ ไม่ได้ทำ� ให้เกิดความ
เสีย่ งต่อสุขภาพ ถ้าท่านต้องการจะน�ำขวดเพทมาใช้ซำ�้ ก็เพียงแต่ลา้ งให้สะอาด
ด้วยน�ำ้ สบูห่ รือน�ำ้ ยาล้างจานเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าปราศจากเชือ้ โรคหรือบักเตรี เหมือน
กับทีท่ ำ� กับภาชนะบรรจุอาหารและเครือ่ งดืม่ อืน่ ๆ
ผลิตพลาสติกเพทได้อย่างไร
พลาสติกเพทก็เช่นเดียวกันกับโพลิเมอร์ชนิดอื่นๆ คือท�ำมาจากน�้ำมันดิบ
วัตถุดิบตั้งต้นส�ำหรับการผลิตพลาสติกเพทคือ เพียว เทอเรฟธาลิก แอซิด
(พีทเี อ) และโมโนเอธิลนี ไกลคอล น�ำมาท�ำปฏิกริ ยิ าเคมีกนั โดยมีสารโมโนเมอร์
สองชนิดในปริมาณเล็กน้อยเป็นตัวช่วย แล้วผ่านกระบวนการควบแน่นหลายขัน้
ตอนเกิดเป็นโพลิเมอร์พนื้ ฐาน โพลิเมอร์ทเี่ กิดขึน้ เป็นโพลิเอสเตอร์ชนิดหนึง่ ซึง่
ปกติจะใช้สำ� หรับผลิตแผ่นฟิลม์ พลาสติกบางๆ และเส้นใย ในกรณีทผี่ ลิตเป็น
พลาสติกเพท โพลิเมอร์พนื้ ฐานนีก้ จ็ ะผ่านสภาวะการท�ำให้เป็นของแข็งซึง่ โพลิเมอร์
ทีต่ กผลึกออกมาจะมีคณุ สมบัตทิ สี่ ามารถน�ำไปผ่านกระบวนการผลิตได้งา่ ยและ
เสริมผลิตภัณฑ์ให้มีความแข็งแรงขึ้น กระบวนการที่ท�ำให้เป็นของแข็งยังช่วย
ให้ผลิตภัณฑ์มคี วามบริสทุ ธิม์ ากขึน้ โดยมัน่ ใจได้วา่ สารตัวอืน่ ทีเ่ กิดจากปฏิกริ ยิ า
จะถูกขจัดออกไป วัสดุนกี้ จ็ ะมีความเหมาะสมในการน�ำไปผลิตเป็นบรรจุภณั ฑ์
ก่อนทีจ่ ะถูกปล่อยออกสูต่ ลาด บรรจุภณั ฑ์พลาสติกเพทดังกล่าวนีจ้ ะต้องผ่านการ
ทดสอบว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างโมเลกุลหรือมีสารตัวใดหลุดออกมาหรือ
ไม่ เป็นการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับเกีย่ วกับสิง่ ทีต่ อ้ งสัมผัส
กับอาหารอย่างเคร่งครัด เพือ่ ความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
การผลิตพลาสติกเพทของ ไอวีแอล
ไอวีแอล เริม่ ท�ำการผลิตพลาสติกเพทในประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2538 (ค.ศ.
1995) และโรงงานในต่างประเทศแห่งแรกของเราคือบริษทั สตาร์เพท ตัง้ อยูท่ เี่ มือง
แอชีโบโร มลรัฐนอร์ท แคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ตัง้ แต่ปี 2546 (ค.ศ.
2003) การขยายกิจการไปต่างประเทศเกิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็วเพราะพลาสติกเพท
เป็นธุรกิจท�ำเงินและเน้นการใช้เทคโนโลยีมากกว่าการใช้แรงงาน ดังนัน้ การเลือก
ท�ำเลทีต่ งั้ ด้านภูมปิ ระเทศเป็นปัจจัยรอง สิง่ ส�ำคัญส�ำหรับ ไอวีแอล คือการเลือก
ต�ำแหน่งทีต่ งั้ โรงงานให้ใกล้กบั ลูกค้าและแหล่งวัตถุดบิ ฉะนัน้ ในปี 2549 เรา
จึงสร้างโรงงานโอเรียนโกลบอลเพท แห่งแรกทีเ่ มืองไกลเปดา ประเทศลิธวั เนีย
และเริม่ ท�ำการผลิตในทันทีทไี่ ด้เป็นสมาชิกของชุมชนชาวยุโรป เป็นการเปิดช่อง
ทางการเข้าสูต่ ลาดทีม่ หึมาส�ำหรับสินค้าของเรา
ในปี พ.ศ. 2551 เราก็ได้ไปซือ้ กิจการของ อีสต์แมน เคมิคอล ผูผ้ ลิตสาร
พีทเี อ และพลาสติกเพท ในเมืองร็อตเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ และได้ซอื้
โรงงานผลิตพลาสติกเพท ทีเ่ มืองเวอร์กงิ ตัน ทีป่ ระเทศสหราชอาณาจักร ล่าสุด
ตอนกลางปี 2553 เราได้ทำ� การเปิดโรงงานผลิตเพททีเ่ ราเพิง่ สร้างเสร็จ คือโรงงาน
อัลฟาเพท รัฐแอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังได้ไปถือหุน้ ร่วมกับบริษทั
อ็อตทานา โพลิเมอรี ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นเกาะซาร์ดเิ นีย ประเทศอิตาลี
ตัง้ แต่เปิดโรงงานอย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 3 มิถนุ ายน 2553 อัลฟาเพท
ซึง่ เป็นโรงงานผลิตเพททีใ่ หญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ในทวีปอเมริกาเหนือ มีสว่ นแบ่งการ
ตลาดอยูท่ ี่ 432,000 ตันต่อปี สามารถผลิตได้เต็มจ�ำนวนตามทีอ่ อกแบบมาเมือ่ วัน
ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ปัจจุบนั เดินเครือ่ งผลิตได้วนั ละ 1,200 ตันต่อวัน นอกจาก
นี้ โรงงานอัลฟาเพท ยังเป็นโรงงานทีใ่ ช้เทคโนโลยีใหม่ลา่ สุด คือ MTRD หรือ
จากสภาวะของเหลวได้ออกมาเป็นเม็ดพลาสติกเลย ซึง่ ในรายละเอียดของเทคนิค
นีท้ า่ นสามารถอ่านได้ในคอลัมน์นวัตกรรมใหม่
ก้าวต่อไปของธุรกิจเพท
การผลิตพลาสติกเพทใช้พลังงานน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ที่ท�ำจากแก้วและ
อลูมเิ นียม ดังนัน้ เพทจึงมีคา่ การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกมา
น้อยกว่าวัสดุตวั เลือกอืน่ การรีไซเคิลพลาสติกเพทยังคงเป็นธุรกิจทีเ่ พิง่ เริม่ ใหม่
แต่ในอนาคตจะเป็นสิง่ ทีพ่ บเห็นได้ทวั่ ไปมากขึน้ ไอวีแอลต้องการทีจ่ ะส่งเสริม
ให้มกี ารรีไซเคิล ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการเตรียมท�ำโครงการด้านนีอ้ ยูแ่ ล้ว ด้วยการ
ประกาศเริม่ ก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ขนาด 36,000 ตันต่อปี สถานทีต่ ดิ
กับโรงงานอัลฟาเพท ในประเทศสหรัฐอเมริกา การลงทุนครัง้ นีไ้ ม่เพียงแต่ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าเท่านัน้ แต่เป็นการเติมเต็มความต้องการทีจ่ ะสร้าง
ธุรกิจของเราให้ยงั่ ยืนด้วย
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วันนี.้ .. ทีอ่ นิ โดรามา

A Leading PET IVLProducer
วันนี้ ผู้น�ำการผลิตพลาสติกเพท
Indorama Ventures is a leading international PET resin producer established in three major regions of the world – Asia Pacific,
North America, and Europe. Orion Global PET, a subsidiary of Indorama, is located in Klaipeda Free Economic Zone, Lithuania. The
Company produces PET polymers (Polyethylene Terephthalate) which are used in a wide range of industries including beverages, food,
pharmaceutical, personal and home care. The plant started commercial production in 2006 with an annual capacity of 230,000 tons,
making it the largest single PET resin plant in Europe. Modern Swiss technologies enable it to reduce the environmental impact well
below the permissible parameters.
The plant is ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 certified. The Company focuses on people, processes, knowledge, quality
product meeting customers’ satisfaction, dedicated service, safety in operations and commitment to social responsibility and environment.
In 2010, Orion Global PET received the Exporter of the Year Award from the Lithuanian Confederation of Industrialists.
อินโดรามา เวนเจอรส์ เป็นบริษทั ผูผ้ ลิตพลาสติกเพทชัน้ น�ำของโลก มีโรงงานตัง้ อยูใ่ นสามทวีปหลัก คือ เอเชียแปซิฟกิ อเมริกาเหนือและยุโรป โอเรียน โกลบอล เพท
เป็นบริษทั ย่อยของอินโดรามา โรงงานของบริษทั โอเรียน โกลบอล เพท ตัง้ อยูใ่ นเขตเศรษฐกิจเสรีเมืองไกลเปดา ประเทศลิธวั เนีย ซึง่ ท�ำการผลิตพลาสติกเพท หรือ
โพลีเอธิลนี เทอเรฟธาเลท ทีม่ กี ารใช้กนั อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ท�ำเป็นบรรจุภณั ฑ์สำ� หรับอาหารและเครือ่ งดืม่ ในอุตสาหกรรมผลิตยาต่างๆ รวมทัง้
ของใช้สว่ นตัวและในครัวเรือน โรงงานเริม่ การผลิตเพือ่ จ�ำหน่ายได้ในปี 2549 ด้วยก�ำลังการผลิต 230,000 ตันต่อปี ซึง่ เป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกเพททีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
ในทวีปยุโรป โดยใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัยของสวิสท�ำให้สามารถลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมได้ต�่ำกว่าค่าทีไ่ ด้รบั อนุญาต โรงงานนี้ ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO
9001, ISO 14001และ OHSAS 18001 โดยบริษทั ได้มงุ่ เน้นทีบ่ คุ ลากร กระบวนการผลิต ความรู้ และคุณภาพของสินค้าเพือ่ ให้เป็นทีพ่ อใจของลูกค้า มุง่ มัน่ ในการ
บริการ มีการท�ำงานทีป่ ลอดภัยและให้คำ� มัน่ สัญญาว่าจะรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ในปี 2552 บริษทั โอเรียน โกลบอล เพท ได้รบั รางวัลผลิตภัณฑ์ดเี ด่น
แห่งปีจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศลิธวั เนีย
IVL Acquires Plants in China, Mexico and U.S.A.
Good news as the company continues to acquire facilities and
bring more people into our Indorama family. On 12 November
2010, IVL signed a definitive agreement to acquire PET polymer
and resins manufacturing facilities located in Spartanburg, South
Carolina and Queretaro, Mexico from INVISTA. The total value of
the acquisition will be $420 million less certain assumed liabilities,
and includes $229 million for the net fixed assets and equity
interests, as well as $174 million for the net working capital of
the business, subject to customary adjustments at closing. We
anticipate the transaction will close in the first quarter of 2011,
pending receipt of necessary regulatory approvals.
INVISTA’s Spartanburg, South Carolina, facility produces polyester
resins and polyester staple currently used in bottles for carbonated
soft drinks, water, beer, juice, and wine; food and custom-container

INVISTA Site at Spartanburg

applications, and fibers and specialty polymers for a variety of
applications. The Spartanburg operation has a total capacity of 470
kMT per annum and approximately 490 people are employed at the
site. We welcome all of you and look forward to working with you.
INVISTA’s Queretaro, Mexico, facility produces polyester resins and polyester staple similar to that produced at INVISTA’s
Spartanburg operation. Queretaro has a total capacity of 535 kMT
per annum. Approximately 510 people are employed at the site.
Again, we welcome all of you to the family and look forward to
working together.
IVL will now have access to new customers and markets
via Queretaro and entry into the US specialty PET fibers market
via Spartanburg. We will be keeping essentially all employees at
these two plants and believe we will have many years of growth
with your help.
“This planned acquisition will allow IVL to build upon our
expanding global platform, make the company the largest PET
producer in the world, and deliver on our strategy to enter into
new higher growth regions like Central and Latin America,” said,
Aloke Lohia, Group Chief Executive Officer of Indorama Ventures.
“We believe these valuable assets will further strengthen our capability and reinforce our ongoing commitment to the PET and Fiber
business. We are truly excited as such million ton opportunities
are seldom available. Furthermore, INVISTA’s innovative products
and a recognized brand will allow Indorama Ventures to enhance
its value proposition to its customers and stakeholders, considering
the depth of management and knowledge that reside at these facilities supporting manufacturing, R&D and Post Consumer Recycling
(PCR),” added Mr. Lohia.
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On 11 November 2010, IVL announced a definitive agreement
to acquire the assets of Guangdong Shinda UHMWPE Co. Ltd.,
which has manufacturing in Kaiping City, Guangdong Province of
China. The plant has an installed capacity of 406,000 tons per
annum to produce PET polymers and Polyester polymers for fibers
and yarns and industrial applications.
The transaction is expected to be finalized sometime in the
first quarter of 2011, pending required regulatory approvals as
well as certain conditions precedent by the vendor.
ไอวีแอล ซือ้ บริษทั ผลิตโพลิเมอร์ของจีน เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา
เป็นข่าวดีทบี่ ริษทั ยังคงซือ้ กิจการใหม่ และเป็นการเพิม่ สมาชิกในครอบครัว
อินโดรามามากขึน้ เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
(IVL) ประกาศเซ็นสัญญาซือ้ โรงงานผลิต PET โพลีเมอร์และเรซินในเมืองสปาร์
แทนบูรก์ รัฐเซาท์ แคโรไลนา สหรัฐฯ และ เมืองเกเรตาโร ในประเทศเม็กซิโก
จากบริษทั อินวิสต้า การเข้าซือ้ กิจการในครัง้ นีม้ มี ลู ค่า 420 ล้านเหรียญสหรัฐ ไม่
รวมภาระหนีส้ นิ บางรายการและอีก 229 ล้านเหรียญส�ำหรับสินทรัพย์ถาวร รวม
ทัง้ 174 ล้านเหรียญสหรัฐในส่วนทุนของเครือข่ายธุรกิจ การโอนทรัพย์สนิ จาก
ทัง้ หมดคาดว่าจะเสร็จสิน้ ในไตรมาสแรก ปีพ.ศ. 2554 โดยปัจจุบนั อยูร่ ะหว่าง
การรออนุมตั ติ ามกฎระเบียบ
อินวิสต้า สปาร์แทนบูร์ก ในรัฐเซาท์แคโรไลนา เป็นผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์
เรซิน และโพลีเอสเตอร์ สเตเปิล ที่ปัจจุบันใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับ
เครือ่ งดืม่ ประเภทน�ำ้ อัดลม น�ำ้ ดืม่ เบียร์ น�ำ้ ผลไม้ และไวน์ บรรจุภณั ฑ์สำ� หรับ
อาหารและผลิตภัณฑ์ตามค�ำสัง่ เฉพาะของลูกค้า เส้นใย และโพลีเมอร์สงั เคราะห์
ส�ำหรับการใช้งานต่าง ๆ กัน โรงงานผลิตในสปาร์แทนบูรก์ มีกำ� ลังการผลิตอยูท่ ี่
470,000 เมตริกตันต่อปีและมีการพนักงานประมาณ 490 คน ซึง่ เรามีความยินดี
ทีจ่ ะได้ทำ� งานร่วมกัน
อินวิสต้า เกเรตาโร ในประเทศแมกซิโก เป็นผูผ้ ลิตโพลีเอสเตอร์ เรซิน และ
โพลีเอสเตอร์ สเตเปิล เช่นเดียวกับโรงงานผลิตอินวิสต้า สปาร์แทนบูรก์ โดยมี
ก�ำลังการผลิตอยูท่ ี่ 535,000 เมตริกตันต่อปี และมีการพนักงานประมาณ 510 คน
การเข้าซือ้ กิจการในครัง้ นีค้ าดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กบั IVL ได้เต็ม
จ�ำนวนนับตัง้ แต่ปแี รกของการร่วมงาน โดยอินโดรามา เวนเจอร์สเชือ่ ว่าการควบ
รวมกิจการในครัง้ นีจ้ ะสร้างโอกาสในการเพิม่ มูลค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในอนาคต
"แผนการควบรวมกิจการในครัง้ นีจ้ ะช่วย อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) ใน
การขยายธุรกิจไปทัว่ โลก และท�ำให้เรากลายเป็นผูผ้ ลิต PET อันดับ 1 ของโลก
และยังเป็นกลยุทธ์ทจี่ ะช่วยเจาะตลาดในภูมภิ าคทีม่ อี ตั ราการเติบโตสูงทัง้ อเมริกา
กลางและอเมริกาใต้" นาย อาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร อินโดรามา เวน
เจอร์ส กล่าว "เราเชือ่ ว่ากิจการทีม่ คี า่ นี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั
ธุรกิจผลิตพลาสติกเพทและเส้นใยของเรา เรารูส้ กึ ตืน่ เต้นกับการทีผ่ ลิตได้ถงึ ล้าน
ตัน นอกจากนีแ้ ล้ว ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ของอินวิสต้า และการเป็นแบรนด์
ทีค่ นุ้ เคย จะช่วยให้อนิ โดรามา เวนเจอร์ส สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้
การได้เข้าถึงการบริหารและองค์ความรูท้ ลี่ กึ ซึง้ จากการผลิต งานวิจยั และพัฒนา
การน�ำกลับมาใช้ใหม่" นายโลเฮียกล่าวเพิม่ เติม
11 พฤศจิกายน 2553 – บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) ประกาศเซ็น
สัญญาซือ้ สินทรัพย์ในบริษทั กวางตง ซินตา ยูเอชเอ็มดับบลิวพีอี จ�ำกัด ซึง่ มีฐาน
การผลิตอยูท่ ี่ เมืองไคปิง มณฑล กวางตุง้ ประเทศจีน มีกำ� ลังผลิตโพลีเมอร์เพท
และโพลีเอสเตอร์ เรซิน ส�ำหรับเส้นใยและด้ายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 406,000
ตันต่อปี การท�ำข้อตกลงทางธุรกิจในครัง้ นีค้ าดว่าจะมีขอ้ สรุปภายในไตรมาส 1
ปี พ.ศ. 2554 โดยขัน้ ตอนทีย่ งั เหลืออยูไ่ ด้แก่การขออนุมตั ติ ามกฎระเบียบของ
ทางการ และเงือ่ นไขสุดท้ายกับเจ้าของกิจการเดิม

Guangdong Shinda plant in Guangdong Province

Signing Ceremony between Guangdong Shinda
& Indorama Polymers Pcl.11 Nov 2010
New Project in Nigeria
IVL’s PET business will make its first foray into a new continent
following the announcement in August that it will construct a Solid
State Polymerization (SSP) plant in Port Harcourt, Nigeria, on the
West Coast of Africa. Solid State Polymerization is the second
stage of the PET production process used to produce bottle grade
chips. The initial resin resulting from a polycondensation process
will be produced at the company’s facility in Ottana, Italy, and
shipped to Nigeria for final processing. The approximately US$11
million plant will have a capacity of 75,000 tons per year and is
expected to be operational in the third quarter of 2011.
โครงการสร้างโรงงานแห่งใหม่ทไี่ นจีเรีย
ธุรกิจผลิตพลาสติกเพทของ IVL จะเริ่มรุกคืบเข้าสู่ทวีปใหม่เป็นครั้ง
แรก หลังจากได้ประกาศออกไปในเดือนสิงหาคมว่าจะท�ำการก่อสร้างโรงงาน
ผลิตสารโพลิเมอร์ในสภาวะของแข็งในเมืองพอร์ต ฮาร์คอร์ท ประเทศไนจีเรีย
ซึ่งตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกา กระบวนการเปลี่ยนให้เป็นสาร
โพลิเมอร์ในสภาวะของแข็งเป็นขั้นที่สองของกระบวนการผลิตพลาสติกเพทที่
ใช้ผลิตเม็ดพลาสติกเกรดทีใ่ ช้ในการผลิตขวด สารสังเคราะห์เริม่ ต้นนีเ้ กิดจาก
กระบวนการการควบแน่นหลายขั้นตอนโดยจะท�ำการผลิตจากโรงงานในเมือง
อ๊อตตานา ประเทศอิตาลี แล้วขนส่งทางเรือมายังประเทศไนจีเรียเพือ่ ท�ำการผลิต
ในขัน้ ตอนสุดท้าย โรงงานซึง่ มีมลู ค่าประมาณ 11 ล้านเหรียญสหรัฐ มีกำ� ลังการ
ผลิต 75,000 ตันต่อปี คาดว่าจะสามารถเริม่ ท�ำการผลิตได้ในไตรมาสทีส่ ามของ
ปี 2554
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Mr. S. N. Bhaumick (right) receiving the honor shield from
The director of Singburi Technical College 16 Sep. 2010

Mr. Lohia and Mrs. Lohia at the commencement
ceremony 15 Nov 2010
Mr. Aloke Lohia was granted an Honorary PhD
Mr. Aloke Lohia, Group CEO of Indorama Ventures Public
Company Limited, was granted an Honorary PhD from the Faculty
of Business Administration, Rajamangala University of Technology
Krungthep on 15 November 2010. The commencement ceremony
was presided over by Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhorn, representing His Majesty the King.
นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส
จ�ำกัด (มหาชน) เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิจ์ ากคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน
2553 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จเป็นประธานในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร

IRH received the Honor Shield from Singhburi Technical College
The Cooperative Education Program is an important link in
the educational process that allows vocational college students to
receive on-the-job training in industry. This is achieved through a
working agreement between IRH and educational institutions. This
agreement allows the students, through study and work experience,
to enhance their knowledge, personal development, and professional
preparation. IRH supports educational institutions by providing onthe-job training to students of the institute. Annually, 20 students
from nearby institutes come for training for 3-4 months. Picture
shows Mr. S. N. Bhaumick receiving the Honor Shield from Director
of the Singhburi Technical College for supporting the Cooperative
Education Program on 16 September 2010.
IRH รับโล่หข์ อบคุณในความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บรุ ี
โครงการทวิภาคีเป็นการตกลงให้ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาน
ประกอบการกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นตัวเชือ่ มส�ำคัญทีท่ ำ� ให้นกั เรียนอาชีวศึกษา
ได้รบั การฝึกปฏิบตั งิ านจริงในโรงงานอุตสาหกรรม สิง่ นีส้ ำ� เร็จได้ดว้ ยความร่วมมือ
กันระหว่าง บริษทั อินโดรามา โฮลดิง้ ส์และสถาบันการศึกษา ซึง่ จะช่วยให้นกั เรียน
มีความรูแ้ ละทักษะการท�ำงานเพิม่ ขึน้ เป็นการพัฒนาตนเอง รวมทัง้ เตรียมตัวเป็น
ผูเ้ ชีย่ วชาญในวิชาชีพ อินโดรามา โฮลดิง้ ส์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาด้วยการ
ให้ความร่วมมือรับนักศึกษาเข้าท�ำการฝึกปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ โดย
ในแต่ละปี จะรับนักศึกษาจ�ำนวน 20 คน จากสถาบันการศึกษาในแถบพืน้ ที่
ใกล้โรงงานเข้ามารับการฝึกปฏิบตั งิ านเป็นเวลา 3-4 เดือน ในรูปนาย เอส เอ็น
พาวมิค ได้รับโล่เกียรติยศจากผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เป็นการ
ขอบคุณทีใ่ ห้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางการศึกษา ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วัน
ที่ 16 กันยายน 2553

New Silo Project in Rotterdam
Management at our Rotterdam PET and PTA site are proceeding with a new project to expand storage capacity for finished goods.
Silos were bought in Germany and shipped by sea to our Europoort site in April 2010. On July 29 the first silo was installed. The
hoisting of the silos was finished shortly after. In total, 24 silos with a capacity of 400 - 600 cubic metres were put into place. With
this project, Indorama Ventures’ Europoort facility in Rotterdam will increase its PET storage capacity by approximately 10,000 metric tons.
โครงการติดตัง้ ไซโลเก็บสินค้าใหม่ทรี่ อ็ ตเตอร์ดมั
ผูบ้ ริหารทีโ่ รงงานผลิตสารพีทเี อและพลาสติกเพททีเ่ มืองร็อตเตอร์ดมั ได้มโี ครงการเตรียมสร้างไซโลส�ำหรับเก็บผลิตภัณฑ์เพิม่ โดยได้สงั่ ซือ้ ไซโลจ�ำนวน 24 ไซโล
จากประเทศเยอรมัน แล้วขนส่งทางเรือมายังโรงงานทีท่ า่ เรือยูโรพอร์ต เมือ่ เดือนเมษายน 2553 ได้ทำ� การติดตัง้ ไซโลชุดแรกเสร็จไปเมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม ศกนี้
ส่วนไซโลทีเ่ หลือ ก็ทำ� การยกและติดตัง้ เสร็จในเวลาไม่นานหลังจากนัน้ จาก 24 ไซโลทีต่ ดิ ตัง้ เรียบร้อยไปนัน้ จะท�ำให้มขี นาดบรรจุสนิ ค้าได้ 400-600 ลูกบาศก์เมตร
โครงการนีส้ ง่ ผลให้มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกทีท่ า่ เรือยูโรพอร์ตในเมืองร็อตเตอร์ดมั ของอินโดรามา เวนเจอร์ส เพิม่ ขึน้ ซึง่ ไซโลเหล่านีม้ คี วามจุสามารถเก็บพลาสติกเพท
ได้ประมาณ 10,000 เมตริกตัน
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มีอะไรเกิดขึน้ ทีโ่ รงงานสตาร์เพท?
ไอวี แ อลเป็ น บริ ษั ท ต่ า งชาติ แ ห่ ง แรกที่ เ ข้ า ไปซื้ อ บริ ษั ท สตาร์ เ พทใน
มลรัฐนอร์ทแคโรไลน่า ซึ่งสตาร์เพทเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เป็นพลเมือง
ที่ดีที่ได้ร่วมสร้างสุขภาพและสวัสดิการของชุมชนในท้องถิ่นเป็นเวลาหลาย
ปี ซึ่งปีนี้ได้ให้ความช่วยเหลือที่หลากหลายแก่ท้องถิ่นด้วยการให้ความ
สนับสนุนแก่สวนสัตว์ของมลรัฐนอร์ท แคโรไลน่า ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง แอชีโบโร
บริษัทเป็นผู้สนับสนุนให้สวนสัตว์ สามารถรักษาคุณภาพและยกระดับการจัด
แสดงต่างๆ ได้ โดยบริษทั สตาร์เพทยังคงมอบทุนสนับสนุนโครงการ “Zoo To
Do” ให้สำ� เร็จไปได้ดว้ ยดี

PET2 steering Team IVL’s Rotterdam Site
Indorama Polymers Rotterdam celebrated the groundbreaking
Friday October 1 Indorama Polymers Rotterdam celebrated the
groundbreaking for the PET2 plant. During the visit by Indorama
Ventures PET Division CEO, Mr. D. K. Agarwal, there was a short
ceremony south of the PET plant at the Europoort site.
Members of the PET2 steering team (S. Short, B. Held, S.
Baldi, A. van Ooteghem, W. Fornara, R. Lakeman, R. van de
Visch) as well as G. Rathore were present. Due to obligations
elsewhere Salil Joshi, S.K. Sharma and Martin Buurmans - also
members of the PET2 steering team - were not available that day.
เมือ่ วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม นาย ดี เค อาการ์วาล ประธานกรรมการบริหาร
กลุม่ ธุรกิจ PET บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) ได้ทำ� พิธขี ดุ ดิน
(groundbreaking) คล้ายพิธลี งเสาเอกของไทย เพือ่ จะเริม่ ก่อสร้างโรงงาน
ผลิตพลาสติกเพทโรงทีส่ อง ในระหว่างการเยีย่ มชมโรงงาน บริษทั อินโดรามา
โพลิเมอร์ส ร็อตเตอร์ดมั โดยพิธไี ด้จดั แบบเรียบง่ายทีบ่ ริเวณด้านใต้ของโรงงาน
ผลิตพลาสติกเพทบริเวณท่าเรือยูโรพอร์ต ทั้งนี้ได้มีทีมผู้บริหารโรงงานผลิต
พลาสติกเพทโรงทีส่ องมาร่วมพิธดี ว้ ย เช่น นายเอส ชอร์ต นายบี เฮลด์ นาย
เอส บัลดี นายเอ วาน อูเตกเฮม นายดับบลิว ฟอร์นารา นายอาร์ เลคแมน
นายอาร์ แวน เดอ วิสช์ รวมทัง้ นายจี ราธอร์ แต่นาย ซาลิล โจชิ นายเอส
เค ชาร์มาและนาย มาร์ตนิ บูรแมนส์ ซึง่ เป็นสมาชิกของทีมผูบ้ ริหารโรงงาน
ผลิตพลาสติกเพทโรงทีส่ องด้วย ไม่สามารถมาร่วมงานได้เนือ่ งจากติดภารกิจ

What's Happening at StarPet? (by Avnish Madan)
Way over in the USA, IVL's first foreign acquisition, StarPet
in Asheboro North Carolina, has always been a part of the local
community. As a good corporate citizen, it has been contributing
to the health and welfare of local communities for many years.
This year, we have seen some assistance to a wider variety of
"locals" with a contribution to the North Carolina Zoo located in
Asheboro. Corporate sponsorship enables the zoo to maintain and
upgrade exhibits. StarPet also sponsors “Zoo To Do”.

A poem coined by Jimmy Dowdell, one of
the process supervisors of how he visualizes
a foreign company in the USA
กลอนนี้ แ ต่ ง โดย จิ ม มี่ ดาวเดล หั ว หน้ า งาน
กระบวนการผลิตผูห้ นึง่ ซึง่ สะท้อนสิง่ ทีเ่ ขาเห็นบริษทั
ต่างชาติมาตัง้ ในสหรัฐอเมริกา
AlphaPet
Once upon a time
on some land beside BP
came an organization
from far across the sea.
They set themselves a goal
to build a new age Plant
forget about the critics
who told them, no you can't.
They started hiring people
of many different types
with promises of great success
but few believed the hype.
As pressures started rising
and tempers seemed to flare
our leaders kept us on the path
with knowledge soon to share.
And now we've stuck together
through all of thick and thin
and listen daily as the “chips”
fill up our many bins!
กาลครัง้ หนึง่ นานมาแล้ว
บนผืนดินข้างข้างบีพี
ได้มอี งค์กรหนึง่
มาจากดินแดนอีกฟากของทะเล
เขาตัง้ เป้าหมายให้กบั ตนเอง
จะสร้างโรงงานยุคใหม่
ลืมเรือ่ งวิกฤติเศรษฐกิจ
ทีใ่ ครต่อใครต่างบอกเขาว่า คุณท�ำไม่ได้หรอก
เขาเริม่ จ้างพนักงาน
ด้วยพืน้ ฐานแตกต่างมากมาย
ด้วยค�ำมัน่ ถึงความส�ำเร็จยิง่ ใหญ่
แต่นอ้ ยคนทีเ่ ชือ่ ค�ำโฆษณา
ขณะทีค่ วามกดดันเริม่ เพิม่ มากขึน้
และด้วยอารมณ์ทดี่ จู ะพลุง่ พล่าน
ผูน้ ำ� ของเราก็ดงึ เราให้เข้าทีเ่ ข้าทาง
ด้วยความรูค้ วามสามารถมาถ่ายทอดแบ่งปัน
และแล้วเราก็รว่ มท�ำงานอยูด่ ว้ ยกัน
ผ่านปัญหายากง่ายด้วยกัน
และรับฟังปัญหาแต่ละวัน
ขณะทีเ่ ม็ดพลาสติกเพท (chips) ก็เติมเต็มหลายๆ ถังให้เรา
Jimmy Dowdell – Process Supervisor
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Good To Know
รูไ้ ว้ ใช่วา่

Plastiki Catamaran

an amazing use of PET plastic bottles

Plastiki Catamaran กับความมหัศจรรย์ของขวดน�ำ้ พลาสติก
The unforgettable image of a letter in a bottle floating in the
sea, sent by a man to his true love in the movie "Message in a
Bottle,” is back and becoming the object of focus of the world
again. Here we will take you to sail the world on a new journey
aboard the recycled plastic bottle catamaran Plastiki.
Plastiki was built following an innovative idea by David De
Rothschild, 31 year-old son of the Rothschild banking family of
England. He is a writer and enthusiastic environmentalist. He is
also the head of Adventure Ecology, an expedition group raising
awareness about climate change. Plastiki was conceived after he
read a 2006 United Nations report that found there are more than
6.4 million tons per year of plastic litter in the sea. Inspired by
"Kon Tiki", a sailing vessel made of balsa wood by Thor Heyerdahl
the Norwegian explorer and anthropologist, he named his boat
Plastiki in honor of Heyerdahl.
The 18–meter-long Plastiki was built from recycled PET bottles, compressed by carbon dioxide gas to enhance their strength,
durability and ability to float. The boat consisted of more than
12,500 bottles, as that is the number of discarded plastic bottles
that appear in America every 8.3 seconds, or 2.5 million bottles
per hour. Imagine how this wasted plastic causes a serious threat
to the environment and creates a pollution problem for marine life
In addition, other materials used in Plastiki are recycled and
natural, such as cashew bark and sugar cane mucilage, a recycled
aluminum mast and utilizing the power of solar panels.
Plastiki took four months to travel over 8,000 miles across
the Pacific Ocean, heading to Sydney Harbour. During the trip
De Rothschild and his crew members found the Great Pacific
Garbage Patch on the north of the Pacific Ocean, which is double
the size of Texas.
The great story of Plastiki, the PET recycled bottle catamaran,
can show the world how old PET bottles can actually be used
effectively and promote human awareness of a potential global
waste contamination disaster too.
Source : My World Magazine, October 2010
http://www.greenpacks.org/2009/03/25/plastiki-recycled-plastic-bottlescatamaran-to-sail-the-world/

หลายคนคงประทับใจไม่รู้ลืมกับภาพของขวดที่ภายในสอดจดหมายลอย
มากับน�้ำทะเลที่ชายหนุ่มส่งถึงรักแท้ของเขาซึ่งเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง
ดัง Message in a Bottle กลับมาวันนีข้ วดใบน้อยได้ออกเดินทางท่ามกลาง
มหาสมุทรอีกครัง้ แต่มนั ถูกเปลีย่ นแปลงรูปแบบการเดินทางให้ดยู งิ่ ใหญ่และ
อลังการมากยิง่ ขึน้ และเป็นทีจ่ บั ตามองของคนทัง้ โลกอีกครัง้ ใช่แล้วเราก�ำลังจะ
น�ำท่านออกเดินทางครัง้ ใหม่ไปกับเรือใบขวดพลาสติกรีไซเคิล Plastiki
Plastiki ถูกสร้างขึน้ ด้วยไอเดียสุดเจ๋งของ เดวิด เดอ รอธไซลด์ หนุม่ รุน่
ใหม่วยั 31 ปีผมู้ ดี กี รีเป็นถึงทายาทของนายธนาคารใหญ่ "รอธไซลด์" ในประเทศ
อังกฤษแต่กลับหลงใหลงานเขียนและการท�ำงานด้านสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ เป็นผูก้ อ่
ตัง้ กลุม่ Adventure Ecology อีกด้วย การต่อเรือในครัง้ นีไ้ ด้รบั แนวคิดหลัง
จาก เดอ รอธไซลด์ ได้อา่ นรายงานของสหประชาชาติเมือ่ ปี 2549 ซึง่ พบว่าใน
แต่ละปีมกี ารทิง้ ขยะพลาสติกลงสูท่ ะเลกว่า 6.4 ล้านตัน ประกอบกับแรงบันดาล
ใจในการต่อเรือ "Kon Tiki" จากไม้บลั ซาของบรรพบุรษุ อย่าง "ธอร์ เฮเยอร์ดาล"
นักส�ำรวจและนักมานุษยวิทยาชาวนอร์เวย์
เรือใบ Plastiki ถูกตัง้ ชือ่ เพือ่ เป็นเกียรติแก่ เฮเยอร์ดาล ล�ำนีม้ คี วามยาว
18 เมตร ถูกสร้างขึ้นจากขวดน�้ำพลาสติก PET รีไซเคิลที่ถูกอัดด้วยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จนเต็มเพือ่ เสริมให้มคี วามแข็งแรงทนทานและสามารถลอยตัว
ในน�ำ้ ได้จำ� นวนกว่า 12,500 ใบ หรือเทียบได้กบั ปริมาณขวดพลาสติกทีถ่ กู ทิง้ ใน
อเมริกาทุก 8.3 วินาที หรือ 2.5 ล้านใบในแต่ละชัว่ โมง ลองนึกภาพตามสิครับ
ว่าขยะพลาสติกเหล่านีจ้ ะเป็นภัยร้ายแรงต่อสิง่ แวดล้อมและก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิง่ มีชวี ติ ในน�ำ้ มากแค่ไหน! นอกจากนีว้ สั ดุอนื่ ทีถ่ กู น�ำมาใช้ในการต่อเรือก็ลว้ น
เป็นมิตรกับธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็นกาวอินทรียจ์ ากเปลือกต้นมะม่วงหิมพานต์และ
อ้อย เสากระโดงเรือจากท่ออลูมเิ นียมรีไซเคิล ใบเรือจากวัสดุรไี ซเคิล หรือแม้แต่
พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ เป็นต้น
เรื อ ใบอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ ล� ำ นี้ ใ ช้ เ วลา 4 เดื อ น เพื่ อ เดิ น ทางข้ า ม
มหาสมุทรแปซิฟกิ มุง่ หน้าสูท่ า่ เรือซิดนีย์ ซึง่ รวมเป็นระยะทางกว่า 8,000 ไมล์
ระหว่ า งการเดิ น ทางเขาได้ พ บกั บ แพขยะลอยทะเลที่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า
รัฐเท็กซัสถึง 2 เท่า หรือบริเวณทีเ่ รียกว่า "Great Pacific Garbage Patch"
ซึง่ อยูท่ างตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟกิ ความยิง่ ใหญ่ของเรือขวดพลาสติก
รีไซเคิล Plastiki นีน้ อกจากจะเป็นการพิสจู น์ให้เห็นว่าขวดพลาสติกทีไ่ ร้คา่ ก็
สามารถน�ำมาสรรสร้างให้เกิดประโยชน์ได้แล้ว ยังเสมือนเป็นการปลูกจิตส�ำนึก
และท�ำให้ผคู้ นหันมาใส่ใจกับภัยขยะปนเปือ้ นในสิง่ แวดล้อมและปัญหามลพิษ
ในทะเลกันอย่างจริงจังเสียที
ขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสาร My World ฉบับเดือนตุลาคม 2553
http://www.greenpacks.org/2009/03/25/plastiki-recycledplastic-bottles-catamaran-to-sail-the-world/
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New Technology

MTR PET Resin
Process
เทคโนโลยีใหม่-กระบวนการผลิตพลาสติกเพทของ MTR
In general, PET Resin is normally produced by using Pure
Terephthalic Acid (PTA) as a raw material to react with Mono
Ethylene Glycol (MEG) in four reactors using Conventional Polycondensation (CP), to get a low viscosity precursor pellet. This is
sent through a Solid State Polycondensation (SSP) step, essentially
a post-condensation process to get a high-viscosity bottle-grade resin
at the same time getting rid of the undesired Acetaldehyde (AA)
In UIF-MTR Technology, a conventional four reactor melt
processing unit is replaced by a two reactor process. There is no
Solid State Processing, and polycondensation is achieved in one
step. Post Pellet conditioning keeps the AA well within norms,
using an underwater Pelletizer to get spherical pellets with a lower
chance of fines being generated.
This UIF-MTR technology is used at the latest generation
state-of-art 432,000 tonne per annum AlphaPet PET Inc plant built
in Decatur, Alabama – one of the largest capacity plants in all
of North America. Groundbreaking started in Q1 2008 and trial
operations started in Q3 of 2009. It has an optimal supply chain
and flexibility with access to barges, rail and road networks. The
plant was officially opened in June 2010. It has an extremely low
carbon footprint and is strategically poised to service customers
all over NAFTA.
Project: TangoPET
Capacity: 2 x 600 t/d
Location: Decatur / Alabama
USA

โดยทัว่ ไปแล้ว การผลิตเม็ดพลาสติกเพท จะใช้ พีทเี อ หรือกรดเทอเรฟธาลิก
บริสทุ ธิเ์ ป็นวัตถุดบิ น�ำมาท�ำปฏิกริ ยิ ากับโมโนเอธิลนี ไกลคอล (MEG) ในถัง
ปฏิกริ ยิ าเคมีทตี่ ดิ ตัง้ เรียงกันสีช่ ดุ ประกอบด้วยหน่วยควบแน่นหลายขัน้ ตอนแบบ
ดัง้ เดิมเพือ่ ให้ได้เม็ดพลาสติกขัน้ ต้นชนิดทีม่ คี วามหนาแน่นต�ำ่ แล้วจึงส่งต่อไป
ยังหน่วยควบแน่นหรือขั้นตอนแยกน�้ำออกจากก้อนพลาสติกแข็ง โดยเฉพาะ
กระบวนการควบแน่นในขัน้ ตอนสุดท้ายจะได้เม็ดพลาสติกเกรดส�ำหรับท�ำขวด
ชนิดที่มีความหนาแน่นสูงและขณะเดียวกันก็ขจัดอาเซตัลดีไฮด์ที่ไม่ต้องการ
ออกไปด้วย
ส�ำหรับกระบวนการผลิตแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีของ UIF-MTR ขัน้
ตอนที่ใช้ถังปฏิกิริยาเคมีสี่ชุดที่เป็นกระบวนการแบบเหลวจะถูกแแทนที่ด้วย
กระบวนการที่ใช้ถังปฏิกิริยาเคมีเพียงสองชุด ซึ่งจะไม่มีขั้นตอนท�ำให้เป็น
ของแข็งก่อนหรือกระบวนการในรูปของของแข็งเหมือนแบบเดิม และปฏิกริ ยิ า
การควบแน่นโพลิเมอร์จะเกิดขึน้ ในขัน้ ตอนเดียว การควบคุมสภาวะเงือ่ นไขของ
การท�ำเม็ดพลาสติกขัน้ สุดท้ายจะสามารถควบคุมให้อาเซตัลดีไฮด์อยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานและการท�ำให้เป็นเม็ดขณะอยูใ่ ต้นำ�้ ช่วยให้ได้เม็ดแบบรูปทรงกลมซึง่
ช่วยลดโอกาสในการแตกเป็นผงละเอียดด้วย
เทคโนโลยีของ UIF-MTR นี้ อินโดรามาได้นำ� มาใช้ในโรงงานผลิตเม็ด
พลาสติกเพทโรงล่าสุด คือโรงงานบริษทั อัลฟาเพท สร้างขึน้ ทีเ่ มือง เดคาเทอร์
รัฐอาลาบามา ประเทศสหรัฐฯ โดยมีกำ� ลังการผลิต 432,000 เมตริกตันต่อปี จัด
เป็นโรงงานทีม่ ขี นาดก�ำลังการผลิตสูงทีส่ ดุ ในทวีปอเมริกาเหนือ ได้เริม่ การก่อสร้าง
ตัง้ แต่ไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2008 และทดลองเดินเครือ่ งในไตรมาสทีส่ ามของ
ปี ค.ศ. 2009 ท�ำเลทีต่ งั้ ของโรงงานนีม้ คี วามเหมาะสมสูงสุดเพราะมีเครือข่าย
วัตถุดบิ และมีความหลากหลายในการขนส่งสินค้า ซึง่ สามารถท�ำได้ทงั้ ทางเรือ ทาง
รถขนส่งและทางรถไฟ ได้มกี ารเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการในเดือนมิถนุ ายน ปี
ค.ศ. 2010 เป็นโรงงานทีม่ คี า่ การปล่อยคาร์บอนต�ำ่ มากๆ และมีกลยุทธ์ทมี่ งุ่ บริการ
ลูกค้าในประเทศต่างๆ ทัว่ ทัง้ เขตของนาฟต้า

Uhde Inventa-Fischer
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Conventional Route
PTA/PIA + EG

MTR Route
PTA/PIA + EG

Conventional
polycondensation

MTR
polycondensation

One Step Process

UIF - MTR vs Conventional
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกระบวนการผลิตแบบเดิมกับแบบของ UIF – MTR

Precursor pellet with
low viscosity
Solid state
postcondensation
High-viscosity
PET bottle resin

High-viscosity
PET bottle resin

PLA
PTA
EG

343-D-03 343-R-01

DISCAGE
343-R-02

345-R-01

345-R-02

PASTE MIXER ESTERIFICATION PRE-POLY FINISHER
4-Reactor-single-stream PET process for all PET products

SSP
PROCESS
BOTTLE GRADE
GHIPS
IV: 0.60 – 0.62

BOTTLE GRADE
CHIPS
IV: 0.76 – 0.84
AA < 1ppm

PLA
PTA
EG

CHIPS
CONDITIONING
BOTTLE GRADE
GHIPS
IV: 0.76 – 0.84
DISCAGE
PASTE MIXER
ESPREE
2-Reactor-single-stream PET process for all PET products

BOTTLE GRADE
CHIPS
IV: 0.76 – 0.84
AA < 1ppm
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Technical Advantages over Conventional resin
Drying time two times faster
Injection process temperature window wider
IV drop lower than conventional resin
Bottle physical properties comparable or better
Lower energy consumption in Stretch Blow molding
Better product uniformity
Tighter IV tolerance, improved process window for customers.
Lower fines in product
Lower AA rebuild in pre-forms
AlphaPet resin has the least carbon footprint. It has been
audited by a third party to be 0.185 tCO2 eq/t of PET
when compared to 0.250 to 0.350 tCO2 eq/t of
Conventional PET.

Pellet Geometry
รูปทรงของเม็ดพลาสติกเพท

เม็ดพลาสติกเพทจากกระบวนการผลิตตามเทคนิคของ MTR มีลกั ษณะเป็น
รูปทรงกลม ส่วนเม็ดพลาสติกเพทจากกระบวนการผลิตแบบเก่าจะเป็น
รูปทรงกระบอก

Characteristic
Acetaldehyde
Energy demand
Cycle times
Color
Oligomers
Smooth transition
MTR

good
12

poor
34

5
Customer’s priority

Technological summary
ข้อสรุปทางเทคนิค

Conventional Process with SSP

ข้อมูลทางเทคนิคของเม็ดพลาสติกเพทแบบใหม่เปรียบเทียบกับแบบดัง้ เดิม
ระยะเวลาในการท�ำให้แห้งเร็วกว่าแบบเดิมสองเท่า
ช่วงอุณหภูมทิ สี่ ามารถใช้ในกระบวนการฉีดพลาสติกจะกว้างกว่า
ค่าความหนืดทีแ่ ท้จริงต�ำ่ กว่าการผลิตแบบเดิม
คุณสมบัตทิ างกายภาพของขวดทีผ่ ลิตได้เหมือนเดิมหรือดีกว่า
ใช้พลังงานในการเป่าดึงขึน้ รูปน้อยกว่า
เนือ้ ของผลิตภัณฑ์มลี กั ษณะสม�ำ่ เสมอกว่า
มีชว่ งของค่าความหนืดแคบกว่า ท�ำให้ชว่ งการควบคุมกระบวนการผลิต
ของลูกค้าดีขนึ้
มีผงละเอียดร่วงหลุดจากผลิตภัณฑ์นอ้ ยกว่าแบบเดิม
มีการคืนรูปของอาเซตัลดีไฮด์ในระหว่างก่อนการขึน้ รูปน้อยกว่า
เม็ดพลาสติกเพทของบริษัทอัลฟาเพท มีค่าการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์ อ อกมาน้ อ ยที่ สุ ด ต�่ ำ สุ ด (ซึ่ ง ได้ ผ ่ า นการตรวจประเมิ น
จากบุคคลทีส่ าม) มีคา่ ประมาณ 0.185 ตันเทียบเท่ากับตันคาร์บอนไดออกไซด์
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของการผลิตเม็ดพลาสติกเพทด้วยเทคโนโลยี
เก่าจะอยูท่ ี่ 0.250 - 0.350 ตันเทียบเท่ากับตันคาร์บอนไดออกไซด์
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ศิลปินน้อย

Dear Readers,
Welcome back again to Art Imagine. We have had cool weather
in Thailand since the beginning of November and this year it
seems like Winter will be with us for longer. Don’t forget to take
care of yourself and keep warm.
We are extremely pleased to be back at Wat Map Chalood
School again and we are looking forward to seeing some improved
skills. Let’s take a look at the development and imagination of the
students. The theme this time is “The End of Buddhist Lent Day”.
Thank you Mr. Phusit Pokphalakorn, Director of Wat Map
Chalood School and the teachers for their warm welcome and for
providing us with a warm welcome and the use of their facilities.
Contact: Wat Map Chalood School
Tambon Huaypong, Amphur Muang, Rayong Province
21150, Tel: 038 684192, 038 685993
สวัสดีทา่ นผูอ้ า่ นและสวัสดีลมหนาวทีพ่ ดั ผ่านมาทักทายเรากันตัง้ แต่ตน้ เดือน
พฤศจิกายน ให้พวกเราได้สดู ไอหนาวกันจนฉ�ำ่ ปอด ได้ยนิ มาว่าหน้าหนาวปีนจี้ ะ
หนาวมาก และหนาวนานด้วยนะครับ ท่านผูอ้ า่ นอย่าลืมดูแลรักษาร่างกายให้
อบอุน่ อยูเ่ สมอ จะได้ไม่เจ็บไม่ปว่ ยนะครับ
เอาล่ะ...ทักทายกันพอหอมปากหอมคอ ตอนนีเ้ ข้าเรือ่ งกิจกรรมวาดรูประบาย
สีทที่ กุ คนตัง้ หน้าตัง้ ตารอชมฝีมอื น้องๆ กันดีกว่า ณ โรงเรียนวัดมาบชลูด เรา
มีความยินดีอย่างยิง่ ทีไ่ ด้กลับมาจัดกิจกรรมทีโ่ รงเรียนวัดมาบชลูดอีกครัง้ หนึง่
ลองมาดูพฒ
ั นาการของเด็กนักเรียนตัวจิว๋ กันดีกว่าว่าฝีมอื เป็นอย่างไรบ้าง กับ
หัวข้อ “วันออกพรรษา”
ขอขอบคุณผูอ้ ำ� นวยการภูษติ โภคพลากรณ์ และคณะครูโรงเรียนวัดมาบชลูด
ส�ำหรับการต้อนรับทีอ่ บอุน่ เป็นอย่างยิง่ และให้โอกาสพวกเราจัดกิจกรรมและ
อ�ำนวยความสะดวกอย่างดี
โรงเรียนวัดมาบชลูด
ติดต่อ : ต�ำบลห้วยโป่ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ 038
684192, 038 685993

e:
1st hPitrtirza Tonkul.
Suc วัลที่หนึ่ง ันกุล
ราง .สุจิตตรา ต
ด.ญ

2nd Pri
AungkanazeKulju
รางวัลที่สอง nta
ด.ญ.อังคณ
า กุลจันทะ

3td Prize peachoe.
Panpapornาม
รางวัลที่ส ปพร เพียช่อ
ด.ญ.พรรณ

“Art Imagine”
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Will a plastic bottle leach harmful substances into water if
I reuse it?
Most convenience-sized beverage bottles sold in the U.S. are
made from Polyethylene Terephthalate (PET). The US Food and
Drug Administration (FDA) has determined that PET meets standards
for food-contact materials established by federal regulations and
therefore permits the use of PET in food and beverage packaging
for both single use and repeated use. FDA has evaluated test data
that simulate long-term storage and that support repeated use.
The toxicological properties of PET and any compounds that
might migrate under test conditions have also been well studied.
The results of these tests demonstrate that PET is safe for its
intended uses.
There have been some messages sent around the web
misleading people that reusing plastic water bottles can cause them
to break down into carcinogenic compounds. The source of this idea
probably came from a graduate student master's thesis at the University
of Idaho, one which was unfortunately reported upon by the media
despite its lack of peer review and did not reflect a level of scientific
accuracy and reliability. The student’s thesis incorrectly identifies
di (2-ethylhexyl) adipate (DEHA), a plastics additive, as a human

PET bottles are ขวดเพทมี
safe
to
use
ความปลอดภัยในการใช้งาน
carcinogen. DEHA is neither regulated nor classified as a human
carcinogen by the U.S. Occupational Health & Safety Administration, the National Toxicology Program or the International Agency
for Research on Cancer, the leading authorities on carcinogenic
substances.
Fortunately, FDA requires a much higher standard to make
decisions about food contact packaging. Di-ethylhexyl adipate (DEHA)
as mentioned in the email is neither regulated nor classified as a
human carcinogen. Further, DEHA is not inherent in PET plastic as
raw materials, by products, or decomposition products. DEHA has
been cleared by FDA for food contact applications and would not
pose a health risk even if present. DEHA is a common plasticizer
used in many plastic items, many of which are found in a lab
setting. For this reason, the student's detection is likely to have
been the result of inadvertent lab contamination.
Also note that PET plastics used for bottled water containers
are not unique to this product type and is the same as PET
plastics used to package other common foods and beverages.
No DEHA is used in PET manufacturing.
PETRA – the PET Resin Association – is the trade association
of North America’s producers of PET resin states that PET does
not contain BPA, phthalates, dioxins, lead, or endocrine disrupters.
PET bottles will not release harmful toxins if left in a hot car,
if frozen, if used more than once, or if repeatedly washed and
rinsed. All are urban myths.
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PET is approved as safe for food and beverage contact by the
FDA and health-safety regulatory authorities throughout the world.
It has been extensively studied, tested, and used without incident
for more than 30 years.
If placed in a landfill, PET bottles and containers pose no risk
of leaching or contaminating groundwater, since PET is inert and
won’t biologically degrade because it can easily be crushed flat
and it takes up relatively little landfill space.
Some organizations (including the IBWA) do recommend that
plastic water bottles be used only once before recycling, but not
because re-use is likely to cause carcinogenic compounds to leach
from the plastic bottles into the liquids they hold. The concern is
that people (particularly children) can too easily spread and ingest
bacteria from their hands and mouths by re-using bottles without
properly washing them or allowing them sufficient time to dry.
Can freezing a PET beverage bottle cause dioxins to leach
into its contents?
This is the subject of another e-mail hoax. There simply is no
scientific basis to support the claim that PET bottles will release
dioxin when frozen. Dioxins are a family of chemical compounds
that are produced by combustion at extremely high temperatures.
They can only be formed at temperatures well above 700 degrees
Fahrenheit (>370 degrees Celsius); they cannot be formed at room
temperature or in freezing temperatures. Moreover, there is no
reasonable scientific basis for expecting dioxins to be present in
plastic food or beverage containers in the first place.
ถ้าฉันน�ำขวดเพทมาใช้ซำ�้ จะมีสารอันตรายหลุดออกมาปนกับน�ำ้ ดืม่ หรือไม่
ขวดเครือ่ งดืม่ น�ำ้ อัดลมขนาดเหมาะมือทีข่ ายกันทัว่ ไปในประเทศสหรัฐฯ ส่วน
ใหญ่ท�ำจากวัสดุโพลิเอธิลนี เทอเรฟธาเลท หรือเพท คณะกรรมการอาหาร
และยาของสหรัฐฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าพลาสติกเพทมีคณุ สมบัตติ ามมาตรฐาน
ของวัสดุที่สัมผัสกับอาหารที่สภาคองเกรสออกเป็นกฎหมายและก�ำหนดราย
ละเอียดโดยคณะกรรมการอาหารและยา ฉะนัน้ การอนุญาตให้ใช้พลาสติกเพท
ท�ำบรรจุภณั ฑ์สำ� หรับอาหารและเครือ่ งดืม่ ทัง้ แบบการใช้แล้วทัง้ และน�ำกลับมาใช้
ใหม่ได้ คณะกรรมการอาหารและยาได้มกี ารประเมินผลจากข้อมูลการทดลอง
ทัง้ กรณีทบี่ รรจุเก็บไว้เป็นเวลานานและกรณีทนี่ ำ� มาใช้ซำ�้ ทัง้ ได้มกี ารศึกษาอย่าง
ละเอียดในสภาวะทีอ่ าจมีสารประกอบบางชนิดหรือคุณสมบัตทิ อี่ าจเป็นอันตราย
จากเพทหลุดออกมา ผลลัพธ์ทไี่ ด้แสดงให้เห็นว่ามีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
ในเงือ่ นไขต่างๆ ดังกล่าว
ได้มขี า่ วสารทีท่ ำ� ให้คนเข้าใจผิดส่งต่อๆ กันไปทัว่ ว่า การใช้ขวดน�ำ้ พลาสติก
ซ�ำ้ ๆ อาจเป็นสาเหตุให้สารทีก่ อ่ ให้เกิดมะเร็งหลุดออกมา ต้นตอของความคิด
ดังกล่าวนีม้ าจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยไอดาโฮ ที่
บังเอิญมีสื่อมวลชนน�ำไปเสนอข่าวทั้งๆ ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ที่
เกีย่ วข้อง และไม่บง่ บอกระดับของความน่าเชือ่ ถือหรือความถูกต้องแม่นย�ำของ
ผลการทดลอง จากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้สรุปผลการวิเคราะห์อย่างไม่ถกู
ต้องว่า ได-เอธิลเฮกซิล อดิเพต หรือ DEHA ซึง่ เป็นสารเติมในพลาสติก เป็น
สารทีก่ อ่ ให้เกิดมะเร็ง ในขณะทีค่ ณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของสหรัฐ โครงการการศึกษาผลของสารพิษทีม่ ตี อ่ ร่างกายแห่งชาติหรือองค์การ
นานาชาติทศี่ กึ ษาเกีย่ วกับมะเร็งอันเป็นหน่วยงานชัน้ แนวหน้าทีช่ ำ� นาญด้านสารที่
ก่อให้เกิดมะเร็ง ต่างก็ไม่มกี ารระบุหรือไม่จดั ให้สาร DEHA อยูใ่ นประเภทสาร
ทีก่ อ่ ให้เกิดมะเร็ง

ยังโชคดีทคี่ ณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ ต้องการมาตรฐานทีส่ งู
กว่าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในการตัดสินใจให้เป็นวัสดุท�ำบรรจุภัณฑ์อาหาร
ไดเอธิลเฮกซิล อดิเพต ที่ถูกอ้างถึงในอีเมล์ ไม่ได้ถูกจัดให้เป็นสารที่ก่อให้
เกิดมะเร็งในมนุษย์ นอกจากนัน้ DEHA ไม่ได้ถกู ใช้เป็นวัตถุดบิ หรือเกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตหรือไม่แม้แต่จะเกิดจากการแตกตัวออกมา คณะ
กรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ ไม่ได้จดั ให้ DEHA เป็นสารทีม่ คี วามเสีย่ ง
ต่อสุขภาพแม้จะปรากฏอยู่ โดยปกติ DEHA จะถูกใช้เป็นสารทีท่ ำ� ให้เกิดความ
ยืดหยุน่ ในพลาสติกหลายชนิด ซึง่ พบได้ในการเตรียมการทดสอบในห้องปฏิบตั ิ
การ ด้วยเหตุนเี้ อง สิง่ ทีน่ กั ศึกษาพบน่าจะเป็นผลจากสิง่ ทีป่ นเปือ้ นโดยบังเอิญ
จากห้องปฏิบตั กิ าร ขอเน้นว่าทัง้ ขวดพลาสติกเพททีใ่ ช้บรรจุนำ�้ และบรรจุภณั ฑ์
พลาสติกเพททีใ่ ช้บรรจุอาหารและเครือ่ งดืม่ ต่างไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับ DEHA
นัน่ คือ ไม่มกี ารใช้ DEHA ในการผลิตพลาสติกเพท
สมาคมพลาสติกเพท (PETRA) เป็นสมาคมผูผ้ ลิตพลาสติกเพทแห่งทวีป
อเมริกาเหนือได้ทำ� เอกสารสรุปข้อเท็จจริงเกีย่ วกับพลาสติกเพทหลายข้อ โดยจะ
ขอเลือกมาเพียงสองสามข้อ ดังนี้
พลาสติกเพทไม่มสี ารบิส-ฟีนอล เอ (BPA) ฟะทาเลท ไดออกซิน ตะกัว่
หรือสารทีไ่ ปขัดขวางการท�ำงานของต่อมไร้ทอ่ ขวดเพทไม่ได้ปล่อยสารพิษทีเ่ ป็น
อันตรายหากตัง้ ทิง้ ไว้ในรถร้อนๆ หรือดืม่ จากขวดน�ำ้ ทีแ่ ช่ในช่องแช่แข็ง ถ้ามีการ
ใช้มากกว่าหนึ่งครั้ง หรือน�ำขวดเพทไปล้างแล้วใช้ซำ�้ หลายครั้งไม่ได้ทำ� ให้เกิด
ความเสีย่ งต่อสุขภาพ
พลาสติกเพทได้รบั การยืนยันจากคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วย
งานทีอ่ อกกฎระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัยทัว่ โลกว่ามีความปลอดภัย
ในการใช้บรรจุอาหารและเครือ่ งดืม่ ได้มกี ารศึกษา ทดสอบและน�ำไปใช้งานจริง
โดยไม่เกิดเหตุทมี่ ปี ญั หาใดๆมามากกว่า 30 ปีแล้ว
ถ้าน�ำไปฝังกลบ ขวดเพทและบรรจุภณั ฑ์พลาสติกเหล่านีไ้ ม่มคี วามเสีย่ งต่อ
การชะล้างหรือปนเปื้อนต่อน�้ำใต้ดิน เนื่องจากพลาสติกเพทเป็นสารเฉื่อย ไม่
ย่อยสลายด้วยวิธชี วี ภาพ แต่เนือ่ งจากสามารถอัดให้แบนได้งา่ ยจึงท�ำให้ใช้พนื้ ที่
ในการฝังกลบน้อย
บางหน่วยงานอาจแนะน�ำให้ใช้ขวดน�้ำพลาสติกเพียงครั้งเดียวก่อนน�ำไป
รีไซเคิล แต่การใช้ซำ�้ ไม่ได้เป็นสาเหตุให้สารทีก่ อ่ ให้เกิดมะเร็ง ถูกชะออกจาก
ขวดพลาสติกมาอยูใ่ นเครือ่ งดืม่ นัน้ แต่เป็นการใส่ใจว่าผูบ้ ริโภคอาจแพร่หรือติด
เชือ้ บักเตรีจากมือและปากด้วยการใช้ขวดซ�้ำโดยไม่ได้ลา้ งให้สะอาดอย่างทัว่ ถึง
หรือทิง้ ไว้ให้แห้งนานพอ
กรณีทนี่ �ำเครือ่ งดืม่ บรรจุในขวดพลาสติกเพทไปแช่แข็งจะสามารถท�ำให้สาร
พิษไดออกซินถูกชะออกมาหรือไม่?
กรณีนกี้ เ็ ป็นอีกเรือ่ งหนึง่ ทีม่ กี ารส่งต่อกันทางอีเมล์ ซึง่ กรณีนกี้ ไ็ ม่มที ฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์มายืนยันได้วา่ ขวดเพทจะปลดปล่อยสารพิษไดออกซินออกมาเมือ่ ถูก
แช่แข็ง สารพิษไดออกซินเป็นสารประกอบเคมีทเี่ กิดขึน้ จากการเผาไหม้ทอี่ ณุ หภูมิ
สูงมาก จะก่อตัวขึน้ ได้หากถูกเผาทีอ่ ณุ หภูมสิ งู กว่า 700 องศาฟาเรนไฮท์ หรือ
มากกว่า 370 องศาเซลเซียส ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ทอี่ ณุ หภูมหิ อ้ งหรือทีอ่ ณุ หภูมิ
จุดเยือกแข็ง จะเห็นได้วา่ ไม่มเี หตุผลอ้างอิงใดๆ ทางวิทยาศาสตร์ในอันทีจ่ ะ
เกิดสารพิษไดออกซิน จากบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกทีใ่ ช้บรรจุอาหารและเครือ่ งดืม่
ตัง้ แต่แรกแล้ว

http://www.plasticsinfo.org/beveragebottles/faq.html
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Sustainability
						 Thinking?
คิดอย่างไร ให้ยั่งยืน ?

Think about it : the day you leave this world, what would
you want to leave behind? Your currency - or your legacy in
endowing sustainability to future generations?
Facts to ponder : all the ants on the planet, taken together,
have a biomass greater than that of humans. Ants have been
incredibly industrious for millions of years. Yet their productiveness nourishes plant, animals and soil. Human industry has been
in full swing for little over a century, yet it has brought about a
decline in almost every ecosystem on the planet. Nature doesn’t
have a design problem. People do.
Consider this : what if human designed products and systems
that celebrate an abundance of human creativity, culture, and
productivity? That are so intelligent and safe, our species leaves
an ecological footprint to delight in, not lament?
Ways to do it : Sustainability strategies we can adopt
Radical resource productivity: slow resource depletion at one
end of the value chain, lower pollution at the other end, and
provide a basis to increase employment with meaningful jobs.
Biomimicry : eliminate the idea of waste, by redesigning
industrial systems along biological lines that can change the nature
of industrial processes and materials, enabling the constant reuse
of materials in continuous closed cycles, and often the elimination of toxicity.
Service and flow economy : shift from an economy of
goods and services to one of service and flow. This will entail
a new perception of value, a shift from the acquisition of goods
as a measure of affluence to an economy where the continuous
receipt of quality, utility, and performance promotes well-being.
Invest in natural capital : work toward reversing world-wide
planetary destruction through reinvestments in sustaining, restoring
and expanding stocks of natural capital, so that the biosphere can
produce more abundant ecosystem services and natural resources.
Be a TBL (Triple Bottom Line) company : Measure our
success by Profit, People, and Planet – the three P’s. We need
Profit. It enables us to accomplish what is right and what
is good. Our People and Planet results tell us how well we
deliver sustainability. Report our progress with a Global Reporting
Initiative - to share what we have done and to invite others
to join our aspiration. The power of engagement from People
(customers, workforce, stakeholders, and shareholders) through
their belief in our noble endeavor; will propel our performance
excellence into new heights – sustainability excellence and value
creation excellence.
Yes, feel free to leave behind Legacy AND Currency as
you will have abundance of both. Embrace sustainability now!

คิดดูซิว่า ในวันที่คุณต้องจากโลกใบนี้ไป อะไรหละที่คุณอยากจะทิ้งไว้
ให้กบั คนทีอ่ ยูข่ า้ งหลัง เงินทอง? หรือว่าจะเป็นมรดกทีส่ ร้างความยัง่ ยืนไปยัง
ชัว่ ลูกชัว่ หลาน
ความจริงทีค่ วรรู้ : คุณรูไ้ หมว่า ถ้ามดทัง้ หมดในโลกนีม้ าอยูร่ วมกัน พวก
มันจะมีชวี มวลมากกว่าเมือ่ มนุษย์มาอยูร่ ว่ มกันซะอีก มดเป็นสัตว์ทมี่ คี วามขยัน
ขันแข็งอย่างน่าอัศจรรย์มาเป็นเวลาหลายล้านปีแล้ว และสิง่ ต่างๆทีม่ นั ท�ำก็ชว่ ย
บ�ำรุงรักษาพืชพันธ์ุ สัตว์ และดิน แล้วมนุษย์หละ? อุตสาหกรรมทีม่ นุษย์ได้สร้าง
ขึน้ เจริญเติบโตถึงขีดสุดเป็นเวลามากกว่าทศวรรษ แต่วา่ มันกลับน�ำมาซึง่ ความ
เสือ่ มโทรมของเกือบจะทุกๆระบบนิเวศบนโลกใบนี้ ธรรมชาติไม่เคยสร้างปัญหา
มนุษย์ตา่ งหากทีเ่ ป็นคนท�ำ
ลองคิดดูสิ : อะไรจะเกิดขึน้ ถ้ามนุษย์เอาแต่ออกแบบสินค้าและระบบเพือ่
เฉลิมฉลอง ความสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และ กิจกรรมทีม่ ากมายเหลือคณานับ
ของตัวมนุษย์เอง มันช่างดูชาญฉลาดและน่าปลอดภัย ทีเ่ ผ่าพันธ์มุ นุษย์เราทิง้ รอย
เท้าทางนิเวศวิทยาเพือ่ สร้างความพอใจ ไม่ใช่ความทุกข์ใช่ไหม?
แนวทางในการปฎิบตั ิ : กลยุทธ์ทสี่ ร้างความยัง่ ยืนทีเ่ ราควรน�ำมาใช้
เพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรอย่างเฉียบพลัน : ค่อยๆท�ำให้ทรัพยากร
ร่อยหรอลงทีป่ ลายห่วงโซ่มลู ค่าด้านหนึง่ และอีกด้านหนึง่ ก็ลดการสร้างมลภาวะลง
และจ้างงานทีส่ ำ� คัญและมีความหมายเพิม่ ขึน้
เลียนแบบสิ่งมีชีวิต : ก�ำจัดความคิดเรื่องของเสียทิ้งไปโดยการปรับปรุง
การออกแบบระบบอุตสาหกรรมควบคู่กับแนวทางด้านชีววิทยา ซึ่งสามารถ
เปลีย่ นแปลงพืน้ ฐานของกระบวนการทางอุตสาหกรรมและวัสดุทใี่ ช้ สามารถน�ำ
วัสดุกลับมาใช้ซ�้ำได้อย่างสม�่ำเสมอในระบบปิดที่ต่อเนื่อง และอีกทั้งก�ำจัดการ
สร้างสารพิษ
การบริการและการหมุนเวียนเศรษฐกิจ : เปลีย่ นจากเศรษฐกิจการผลิต
สินค้าและให้บริการเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน สิง่ เหล่านีจ้ ะน�ำไปสูก่ ารรับรูใ้ หม่ๆ
ทางด้านคุณค่า การเปลีย่ นจากการครอบครองสิง่ ของซึง่ เป็นตัววัดความมัง่ คัง่ ทาง
เศรษฐกิจ เป็นเศรษฐกิจทีไ่ ด้รบั สิง่ ทีม่ คี ณุ ภาพ อรรถประโยชน์ และการปฏิบตั ิ
ทีส่ ง่ เสริมสวัสดิภาพให้ดขี นึ้
ลงทุนในทุนธรรมชาติ : ท�ำงานทีม่ งุ่ เน้น การกอบกูส้ งิ่ มีชวี ติ ทัว่ โลกทีถ่ กู
ท�ำลายล้างให้กลับคืนมา โดยการลงทุนใหม่กับสิ่งที่มีความยั่งยืน ฟื้นฟูและ
เพิม่ พูนทรัพยากรธรรมชาติคงที่ เพือ่ ทีช่ วี ภาคหรือโลกของสิง่ มีชวี ติ จะสามารถ
ผลิตการบริการทางระบบนิเวศและทรัพยากรทางธรรมชาติทหี่ ลากหลายเพิม่ ขึน้
การเป็นบริษทั แบบ Triple Bottom Line (TPL) : วัดความส�ำเร็จโดยใช้
หลัก 3 P Profit (การเงิน) People (สังคม) และ Planet (สิง่ แวดล้อม) เรา
ต้องการก�ำไรเพือ่ ท�ำให้ได้มาในสิง่ ทีต่ อ้ งการแล้วก็เป็นสิง่ ทีด่ ดี ว้ ย ผลลัพธ์ทางสังคม
และสิง่ แวดล้อมจะบอกเราว่าเราสร้างความยัง่ ยืนดีแค่ไหน? แจ้งสิง่ ทีเ่ ราท�ำโดยใช้
Global Reporting Initiative ซึง่ เป็นแนวทางในการจัดท�ำรายงาน CSR เพือ่
แบ่งปันสิง่ ทีเ่ ราท�ำและเชิญชวนให้คนอืน่ มาร่วมในสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยกัน
ใช่! ตามสบายไม่วา่ คุณจะทิง้ มรดกหรือเงินทองทีม่ อี ยูม่ ากมายให้กบั คน
ข้างหลัง แต่อย่าลืมแนวคิดแบบยัง่ ยืนตัง้ แต่ตอนนี้

22
IVL Activities

กิจกรรมกลุม่ อินโดรามา

IVL

ACTIVITIES

A representative group from Indorama Ventures PCL offers 75 disaster
relief packages, supplies and provisions to Mr. Pao Thongdee, Puka Subdistrict Administrative Organization to 600 households at Tambon Phuka,
Amphur Bann Mee, Lopburi Province who were affected by flooding up to
a depth of two meters.
ตัวแทนพนักงานกลุม่ บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) มอบถุง
ยังชีพเครือ่ งอุปโภคบริโภคและสิง่ ของจ�ำเป็นจ�ำนวน 75 ชุด มอบให้กบั นายเป้า ทองดี
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลพุคา เพือ่ น�ำไปมอบให้กบั ประชาชน ต�ำบลพุคา อ�ำเภอ
บ้านหมี่ จ. ลพบุรี ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์นำ�้ ท่วมกว่า 600 ครัวเรือน (น�ำ้
ท่วมสูงอยูใ่ นระดับ 2 เมตร)

On 24, 25, 28 August 2010 Indorama Polyester’s staff went to paint
and undertake maintenance on the playground at Wat Sawangarom School,
Wat Khlong Thang Luang School, Kasemphet Village in the area around the
factory in Nakhon Pathom. This activity made the children very happy and
after maintenance the playground became a better place to play.
เมือ่ ระหว่างวันที่ 24, 25, 28 สิงหาคม 2553 พนักงานของบริษทั อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ จ�ำกัด (มหาชน) นครปฐม ได้เข้าไปทาสีและซ่อมแซม
สนามเด็กเล่นให้แก่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดคลองทางหลวงและเทศบาล
หมูบ่ า้ นเกษมเพชรและบริเวณใกล้เคียงกับโรงงาน ซึง่ กิจกรรมนีไ้ ด้สร้างความสุขให้
แก่เด็กๆ เป็นอย่างยิง่ ซึง่ หลังจากซ่อมแซมสนามเด็กเล่นก็กลายเป็นสถานทีท่ นี่ า่ เล่น
ขึน้ มากทีเดียว

Indorama Holdings Limited contributed 10 scholarships to employee's
children for 2010 on August 19, 2010. The purpose of the scholarship
is to support the education of employee's children. To qualify, the children
must be educated to high school grade 1 or above and must continue to
study in 2010. They must have a minimum GPA of 3.50. The scholarship
per child is 2,000 baht.
บริษทั อินโดรามา โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด ได้แจกทุนการศึกษาประจ�ำปี 2553 ให้แก่
บุตรพนักงานเมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2553 วัตถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนทุนการศึกษา
แก่บตุ รพนักงาน ซึง่ คุณสมบัตขิ องเด็กทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษาจะต้องศึกษาอยูใ่ นระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึน้ ไปและต้องศึกษาติดต่อกันจนถึงปีการศึกษา 2553 โดยมีผล
การเรียนไม่ตำ�่ กว่า 3.50 ซึง่ แต่ละทุนการศึกษามีมลู ค่า 2,000 บาท

A representative group from Indorama Ventures PCL offers 75 disaster
relief packages, supplies and necessities to Mr. Natapong Leangthong, village
leader of Tambon Nong-Muang and Ms. Thawon Leangthong, Sub-district
Administrative Organization, for 800 households at Tambon Nong Muang,
Amphur Ban Mee, Lopburi Province, who were affected by flooding up to
a depth of two meters.
ตัวแทนพนักงานกลุม่ บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพ
เครือ่ งอุปโภคบริโภคและสิง่ ของจ�ำเป็น จ�ำนวน 75 ชุด มอบให้กบั นายณัฐพงษ์ เหลืองทอง
ก�ำนันต�ำบลหนองเมือง และนางถาวร เหลืองทอง นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนอง
เมือง เพือ่ น�ำไปมอบให้กบั ประชาชน ต�ำบลหนองเมือง อ�ำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี ทีไ่ ด้รบั ผล
กระทบจากสถานการณ์นำ�้ ท่วมกว่า 800 ครัวเรือน (น�ำ้ ท่วมสูงอยูใ่ นระดับ 2 เมตร)

Kim Price, AlphaPet Utilities Operator, was
adjudged the best in the Safety Slogan Contest
with the slogan “SAFETY TAKES NO BREAK’.
คิม ไพรซ์ พนักงานหน่วยสาธารณูปโภค ได้
รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดค�ำขวัญความ
ปลอดภัยของบริษัทอัลฟ่าเพท ด้วยค�ำขวัญที่
ว่า “รักจะปลอดภัย ให้คดิ ถึงเรือ่ งความปลอดภัย
ตลอดเวลา”

Teresa Handy, DCS Operator, was adjudged
best for coming up with the name of the safety
committee for AlphaPet with the name “CHIPS”
(Committee Helping Individuals Perform Safely).
เทเรซ่า แฮนดี้ เจ้าหน้าที่ DCS ได้รบั รางวัลจาก
การประกวดตัง้ ชือ่ คณะกรรมการความปลอดภัยของ
โรงงานอัลฟ่าเพท ด้วยชือ่ ทีว่ า่ “CHIPS” ซึง่ ย่อมา
จาก “คณะกรรมการช่วยเหลือทุกท่านให้ปฏิบตั งิ าน
อย่างปลอดภัย”
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A representative group from Indorama Ventures PCL offers 150 disaster
relief packages and necessary supplies and provisions to Mr. Ampol Khemjaroen, head of the Department of Labour Protection and Welfare, Lopburi
Province to give to any employees who were affected by severe flooding.
ตัวแทนพนักงานกลุม่ บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพ
เครือ่ งอุปโภคบริโภคและสิง่ ของจ�ำเป็น จ�ำนวน 150 ชุด มอบให้กบั นายอ�ำพล เข็ม
เจริญ หัวหน้าส�ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดลพบุรี เพือ่ น�ำไปมอบ
ให้กบั ผูใ้ ช้แรงงานในจังหวัดลพบุรี ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์นำ�้ ท่วม

About 45 IPI Rayong volunteer staff joined with the local Muslim Community
to repair the community mosque on October 2, 2010. This activity is one part of
the CSR activities conducted by IPI for the benefit of the surrounding community.
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2553 พนักงานบริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส้ ์ (มหาชน) ระยอง จ�ำนวน 45 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนมุสลิม
ท้องถิน่ เพือ่ ท�ำการซ่อมแซมและทาสีมสั ยิดซึง่ เป็นอีกหนึง่ กิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรทีบ่ ริษทั อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ตอบแทนคืนสู่
ชุมชนใกล้เคียง

In order to support society and the community as well as conducting
good public relation, Indorama Polyester Industries PCL led by HR Manager
Khun Prapai along with other staff co-operated with Khun Kaew Sub-district
Administrative Organization (Aor Bor Tor Khun Kaew) and the public to clean
Khun Kaew community on the occasion of National Mother’s Day 2010.
เพือ่ เป็นการสนับสนุนสังคมรวมถึงการสานสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ ชุมชน บริษทั อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ จ�ำกัด (มหาชน) นครปฐม น�ำโดยคุณประไพ หัวหน้า
แผนกบุคคลและพนักงานได้รว่ มกับ อบต.ขุนแก้ว และประชาชนชาวขุนแก้วเพือ่
พัฒนาต�ำบลขุนแก้วเนือ่ งในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2553 โดยกิจกรรมนี้
จัดขึน้ ในวันที่ 11 สิงหาคม

On 18 September, 2010, Mrs.
Natnicha Kulcharattham (2nd left)
Senior HR Manager with employees
from TPT Petrochemicals Pcl joined
the “International Coastal Clean-up Day”
activity helping to clean and collect
garbage along the Beach from Laem
Charoen to Had Pla for a distance of
more than 17 km.
เมื่ อ วั น ที่ 18 กั น ยายน 2553
นางณัฐณิชา กุลจรัสธรรม ผู้จัดการ
อาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและรัฐกิจ
สัมพันธ์ น�ำทีมพนักงานบริษัท ทีพีที
ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วม
กิจกรรม “วันอนุรกั ษ์ชายฝัง่ สากล” โดย
การท�ำความสะอาดชายหาดและเก็บขยะ
บริเวณหาดแหลมเจริญ – หาดพลา เป็น
ระยะทางกว่า 17 กิโลเมตร

Indorama Polyester Industries PCL in cooperation with Nakhon Chaisri
Police station, Village Heads and the public donated clothing, foods, drinking
water and supplies necessary to help people who got affected by flooding at Moo1-7, Sainoi Sub-district, Bangban district, Ayutthaya Province on
November 3, 2010.
บริษทั อินโดรามา โพลิเอสเตอร์ ฯ (นครปฐม) ร่วมกับสถานีตำ� รวจภูธรนครชัยศรี
ก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นและประชาชน ได้รว่ มกันบริจาคเสือ้ ผ้า อาหาร น�ำ้ ดืม่ และสิง่ ของ
จ�ำเป็น เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนทีป่ ระสบอุทกภัย ณ หมู่ 1-7 ต�ำบลไทรน้อย อ�ำเภอ
บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมือ่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553

Mr. Sunil Fotedar, CMO, represented TPT Petrochemicals Pcl. to receive
the award for "Environmental Governance" from Ms. Montha Pranutnoraphan,
Governor of the Industrial Estates Authority of Thailand on 12 July, 2010.
นาย สุนลิ โฟเทดา CMO บริษทั ทีพที ี ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน) รับ
รางวัล “ธรรมภิบาลสิง่ แวดล้อม” (ธงขาวดาวเขียว) จากนางมณฑา ประณุทนรพาล
ผูว้ า่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553
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Indorama Holdings Ltd. (IRH) 1, Indorama Textiles (Thailand) Ltd. (IRT) 2 received the National Outstanding Industrial Establishment Award 2010 on
Labour Relations and Welfare for the Fifth Consecutive Year (2006-2010). And Indorama Polyester Industries Public Co., Ltd. (IPI Rayong) 3 received the
National Outstanding Industrial Establishment Award 2010 on Labour Relations and Welfare for the sixth consecutive year (2005-2010) organized by the
Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour. The Award Ceremony was on August 27, 2010 at Grand Ballroom, 4th Floor, Miracle
Grand Convention Hotel.
บริษทั อินโดรามา โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (IRH) (ภาพที่ 1) และบริษทั อินโดรามา เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (IRT) (ภาพที่ 2) ได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการห้าปีซอ้ น (ปี 2549-2553) ประจ�ำปี 2553 และบริษทั อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ จ�ำกัด (มหาชน) (IPI-ระยอง) (ภาพที่ 3) ได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการหกปีซอ้ น (ปี 2548-2553) ประจ�ำปี 2553 ซึง่ จัดขึน้ โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานกระทรวงแรงงาน โดยได้เข้ารับมอบรางวัล
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ทีโ่ รงแรมมิราเคิลแกรนด์ ชัน้ 4 ที่ ห้องแกรนด์บอลลูม

1. Mr. S. P. Khaitan (center) and Mr. Wirat
Chansuebsai (left), Indorama Holding Ltd., received the
award from the Prime Minister, H.E. Abhisit Vejjajiva
นายเอส พี ไคตาน และนายวิรตั น์ จันทร์สบื สาย
จากบริษทั อินโดรามา โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด รับรางวัลจาก
พณฯ นายกรัฐมนตรี

2. Mr. Rajesh Banka (center) and Mr. S. N.
Bhaumick (left), Indorama Textiles (Thailand) Ltd.,
received the award from the Prime Minister, H.E.
Abhisit Vejjajiva
นายราเจซ บังกา และนายเอส เอ็น โบมิค จาก
บริษทั อินโดรามา เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด รับ
รางวัลจาก พณฯ นายกรัฐมนตรี

Indorama Holdings Ltd. received the National Outstanding Establishment
Award 2010 for the Zero Accident Campaign, Bronze Category for the
Achievement of up to 3 million man-hours without lost time injury, organized
by the Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour
The Award Ceremony was on September 3rd, 2010 at Amari Don Muang
Airport Hotel, Bangkok. Picture shows Khun Dumrong receiving the Award
from Assistant Minister Mr. Yuph Nana.
บริษทั อินโดรามา โฮลดิง้ ส์ ได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นประจ�ำปี 2553
ประเภทเหรียญทองแดงโดยไม่มอี บุ ตั เิ หตุและการบาดเจ็บเกิดขึน้ เลยขณะปฎิบตั งิ าน
เป็นจ�ำนวนสามล้านชัว่ โมงการท�ำงานซึง่ งานนีจ้ ดั ขึน้ โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน โดยได้เข้ารับมอบรางวัลในวันที่ 3 กันยายน 2553 ที่
โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ จากรูปคุณด�ำรงค์ตวั แทนพนักงาน
บริษทั อินโดรามา โฮลดิง้ ส์ ขึน้ รับรางวัลจากคุณ ยุพ นานา ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำ
กระทรวงแรงงาน

3. Mr. Ashok Arora (center) and Ms. Sunanta
Lornopparatana (left), Indorama Polyester Industries
Pcl (Rayong) received the award from the Prime
Minister, H.E. Abhisit Vejjajiva
นายอโศก อโรร่า และนางสุนนั ทา ล้อนพรัตน์
บริษทั อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ จ�ำกัด
(มหาชน) รับรางวัลจาก พณฯ นายกรัฐมนตรี

TPT Petrochemicals Pcl, a wholly-owned subsidiary of Indorama Ventures, released 1.71 million Babylonia snails, crabs and shrimps on October
21, 2010 at Nong Fab Small Boat Fishery as part of its corporate social
responsibility (CSR) and to support the Nong Fab Small Boat Fishery Group
to increase the amount of aquatic life and create sustainable growth for both
community and industry. Mr. Sunil Fotedar from TPT, Mr. P.C. Gupta from
Indorama Petrochem, Mr. Ashok Arora from Indorama Polyester Industries,
Mr. Veerasin Kunupatham from the Department of Labour Protection and
Welfare and Sommai Jantago, abbot of Wat Nong Fab, joined the activity.
เพื่อให้สอดคล้องกับนโนบายการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและ
สนับสนุนกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น�้ำและเป็นการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งชุมชนและภาคอุตสาหกรรม บริษัท ทีพีทีฯ และ
กลุ่มบริษัทอินโดรามาได้จัดกิจกรรมปล่อยหอยหวาน ปูม้า และกุ้ง จ�ำนวน
ทัง้ หมดหนึง่ ล้านเจ็ดแสนหนึง่ หมืน่ ตัว เมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2553 ทีป่ ระมงเรือ
เล็กหนองแฟบ ในโอกาสนี้ คณะผูบ้ ริหารจากบริษทั ในเครืออินโดรามาได้เข้า
ร่วมกิจกรรม ได้แก่ นายสุนลิ โฟเทดา บริษทั ทีพที ี ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด
(มหาชน) นายพี ซี กุป๊ ตา บริษทั อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ำกัด นายอโศก อโรร่า บริษทั
อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
นายวีระศิลป์ คุณปู ถัมภ์ สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดระยอง และพระ
อธิการสมหมาย จันทโก เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบ ร่วมเป็นเกียรติ
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Mr. Richard Jones (back row, 6th from left), Head of Investor Relations
and Corporate Communications at Indorama Ventures, with management
and employees from TPT Petrochemicals PCL, prepared lunch for students
at Wat Ta Guan on 26th August 2010 and Wat Kok Yai Cha on 15th
September 2010.
นาย Richard Jones หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร บริษทั
อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงและพนักงานบริษทั
ทีพที ี ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกันเลีย้ งอาหารกลางวันให้กบั นักเรียนโรงเรียน
วัดตากวน (สามัคคีวทิ ยาคาร) เมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2553 และโรงเรียนวัดกรอกยายชา
วันที่ 15 กันยายน 2553

Mr. Charat Jeeraanantada (back row, 5th from left), HR & PR manager,
represented TPT Petrochemicals PCL to endow scholarships to students of
Map Ta Phut Phunpittayakarn School, Wat Map Chalood School and Ban Map
Ta Phut School. TPT has arranged such scholarships for more than 10 years.
นายจรัส จีระอนันต์ธาดา ผูจ้ ดั การแผนกทรัพยากรบุคคลและประชาสัมพันธ์
เป็นตัวแทนบริษทั ทีพที ี ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กบั
นักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โรงเรียนวัดมาบชลูด และโรงเรียนบ้าน
มาบตาพุด ซึง่ เป็นกิจกรรมทีท่ ำ� ต่อเนือ่ งเป็นเวลากว่า 10 ปี

Indorama Polyester Industries Pcl (Nakhon Pathom), a subsidiary of
Indorama Ventures PCL, donated two sets of computers to Sawangarom
Temple, four sets to Wat Sawangarom School and four sets to Klong Tang
Luang School on Friday 5 November, 2010.
บริษทั อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ จ�ำกัด (มหาชน) นครปฐม ซึง่ เป็น
บริษทั ในเครือ อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่ วัดสว่างอารมณ์
2 ชุด โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 4 ชุด และ โรงเรียนคลองทางหลวง 4 ชุด เมือ่
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

Map Ta Phut School received the kind support of Mrs. Sapna Arora and
Mrs. Rashmi Raturi to teach two different level classes arranged by Indorama
Polyester Industries Pcl (IPI-Rayong). The teaching program is every Saturday
starting from 9:00-11:30 am. About 45 children in Soi Prapa Community
participated. IPI’s PR team arranged all facilities needed for the class.
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร บริษัท
อินโดรามา โพลิเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ (ไอพีไอ) ระยอง ได้จดั กิจกรรมสอนภาษา
อังกฤษแก่เด็กๆ จากชุมชนซอยประปา โดยใช้สถานทีโ่ รงเรียนบ้านมาบตาพุด ซึง่
โครงการนีไ้ ด้รบั ความเอือ้ เฟือ้ จากคุณ แซบนา อโรร่า และ คุณราสมิน ราทูรี (ซึง่ เป็น
ภรรยาคุณ อโชค อโรร่า และคุณราเกซ ราทูร)ี เป็นครูสอนโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ
ทัง้ สองระดับชัน้ นีจ้ ดั ขึน้ ทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 9:00-11:30 เป็นเวลาสามเดือน ซึง่ มี
เด็กๆ เข้าเรียนประมาณ 45 คน ทางทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงงานไอพีไอ ระยอง
ได้ชว่ ยจัดเตรียมอุปกรณ์ความพร้อมของห้องเรียนให้ดว้ ย

StarPet Safety week - A luncheon was held on March 24th, where various safety awards were given to the employees. StarPet’s incentive for safety
was a gift card in the amount of $25.00/quarter for plant personnel and $10/
quarter for non plant personnel. We were pleased to announce that 74 wage
employees and 4 supervisors received safety awards for the last 4 qtrs The
award for the safety Slogan was presented to Morris Wil its for his slogan
“Don’t Be Hasty – Think of Safety” Avnish Madan, Plant Manager, congratulated the employees on a job well done, and presented the gift certificates for
distribution As an added bonus, LED flashlights, engraved with StarPet name
and “SAFETY FIRST” were given to all employees
บริษทั สตาร์เพท จัดงานฉลองเนือ่ งในโอกาสสัปดาห์แห่งความปลอดภัย
โดยได้จดั เลีย้ งอาหารกลางวันขึน้ เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2553 ทีผ่ า่ นมา และมีการ
มอบรางวัลด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานหลายรางวัล ส�ำหรับรางวัลจูงใจทาง
สตาร์เพทได้มอบบัตรก�ำนัลมูลค่า 25 ดอลล่าร์สหรัฐต่อไตรมาสให้กบั พนักงานในฝ่าย
ผลิต และ 10 ดอลล่าร์สหรัฐต่อไตรมาสส�ำหรับพนักงานทีไ่ ม่ใช่ฝา่ ยผลิต เรามีความ
ยินดีทจี่ ะแจ้งให้ทราบว่า พนักงาน สตาร์เพท 74 คน และระดับหัวหน้างานอีก 4 คน
ได้รบั รางวัลด้านความปลอดภัยตลอดช่วงเวลา 4 ไตรมาสทีผ่ า่ นมา ส�ำหรับรางวัล
ชนะเลิศการประกวดค�ำขวัญด้านความปลอดภัย ผูช้ นะเลิศคือ คุณมอริส วิลลิตส์
(Morris Willits) ด้วยค�ำขวัญทีว่ า่ “อย่าร้อนรน จนลืมคิดถึงความปลอดภัย” ใน
งานนีค้ ณุ อาฟนิช แมดัน (Avnish Madan) ผูจ้ ดั การโรงงานได้กล่าวแสดงความ
ยินดีกบั ความส�ำเร็จของพนักงานในครัง้ นี้ โดยได้มอบประกาศนียบัตรให้ดว้ ย และ
ยังแจก ไฟฉาย LED สลักชือ่ StarPet และค�ำว่า Safety First ให้เป็นของขวัญ
พิเศษแก่พนักงานทุกคน ซึง่ บริษทั สตาร์เพท ยังคาดหวังว่าปีตอ่ ไป จะเป็นปีแห่งความ
ปลอดภัยไร้อบุ ตั เิ หตุอกี ปีหนึง่
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The Loi Krathong festival is a very old Thai tradition. In

Thai, Loi means “to float” and “Krathong” refers to a circular float
decorated with banana leaves, flowers, a candle and incense sticks.
Loi Krathong is held from the middle of the eleventh to the
middle of the twelfth lunar month (October-November), which is
a season with regular flooding. It is popularly held on the full
moon night of the twelfth lunar month (November). In the past,
we called Loi Krathong “Chong Pa Rieng” a royal ceremony to
float lanterns. It is a Brahman festival to worship the gods Siva,
Vishnu and Brahma. When Thai people adopted Buddhism, they
adapted this ceremony to honor the Buddha’s cremated bones.
The original Buddha was seen as the ruler of the second heaven.
People floated lanterns to worship the footprint of the Buddha on
the Nammathanati River in India.
The idea of floating Krathong along the river was created by
Lady Noppamas; the favorite concubine of a Sukhothai-era king.
She made her Krathong in the shape of a lotus and the King
of Sukhothai floated it on the river. According to a commentary
by Sri Chula Luck, Phra Ruang (the Sukhothai King) said “From
now on, on the full moon night of the twelfth lunar month,
kings of Siam have to make floating lotus-shaped lanterns in
respect of the footprint of the Buddha on the Nammathanati
River for ever after.”
The other purpose of the ritual is to pay respect to the Goddess of Water, showing gratitude for people’s plentiful use of water
and asking for forgiveness for the ensuing effluence. People still
worship the footprint of the Buddha at the Nammathanati River in
India to divert misfortune and bad things. The Brahmin ceremony
allows sins to float away.
Nowadays, the Loi Krathong festival is held mostly in Thai
provincial areas, particularly in the North of Thailand, where it
is called Yee Peng, and the North East, where they often float
lanterns made of paper into the air. In the afternoon, smoke is
used to make the lanterns rise, while an attached torch heats the
air in the lanterns in the windy chills of night.
This year, the Loi Krathong festival falls on Sunday 21
November. Usually Thai people enjoy creating their own Krathong

made from natural resources, such as bunches of banana leaves
adorned with flowers, a candle and incense sticks. Some might
use bread instead of synthetic materials for the float out of concern for the environment. Additionally there will be the contests of
Krathong making, Lady Noppamas beauty pageants and fireworks.
ลอยกระทง เป็นประเพณีของไทยทีป่ ฏิบตั สิ บื ต่อกันมาแต่โบราณ ใน
ภาษาไทย Loi หมายถึงการลอย Krathong กระทงหมายถึง การน�ำวัตถุ
ลักษณะกลมๆทีท่ ำ� จากใบตองตกแต่งด้วยดอกไม้ธปู และเทียนน�ำไปลอย
งานลอยกระทงเริม่ ท�ำตัง้ แต่ กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึง่
เป็นฤดูนำ�้ หลาก น�ำ้ จะเต็มสองฝัง่ แม่นำ�้ ทีน่ ยิ มมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน
12 เพราะพระจันทร์เต็มดวง เดิมพิธลี อยกระทงเรียกว่าพระราชพิธจี อง
เปรียงชักโคมลอยโคมซึง่ เป็นพิธขี องพราหมณ์เพือ่ บูชาพระเป็นเจ้าทัง้ สาม
คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ครัน้ คนไทยรับนับถือ
พระพุทธศาสนา ก็ทำ� พิธยี กโคมเพือ่ บูชาพระบรมสารีรกิ ธาตุ พระจุฬา
มณี ณ สวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์ ลอยโคมบูชาพระพุทธบาท ณ หาดทรายแม่
น�ำ้ นัมมทานที ประเทศอินเดีย
การลอยกระทง ตามสายน�ำ้ นี้ นางนพมาศ สนมเอกของพระร่วงเจ้า
กรุงสุโขทัย คิดท�ำกระทงรูปดอกบัว และรูปต่างๆถวาย พระร่วงทรงให้
ลอยกระทงตามสายน�ำ้ ไหลในหนังสือ ต�ำรับท้าวศรีจฬุ าลักษณ์ พระร่วง
ตรัสว่า "แต่นสี่ บื ไปเบือ้ งหน้า โดยล�ำดับกษัตริยใ์ นสยามประเทศ ถึงกาล
ก�ำหนดนักขัตฤกษ์วนั เพ็ญเดือน 12 ให้ทำ� โคมลอย เป็นรูปดอกบัวอุทศิ
สักการบูชาพระพุทธบาทนัมฆทานที ตราบเท่ากัลปาวสาน"
ซึง่ วัตถุประสงค์ของการลอยกระทงเพือ่ ขอขมาแม่คงคาเพราะได้อาศัย
น�ำ้ ท่านกินและใช้เพราะมนุษย์มกั จะทิง้ และถ่ายสิง่ ปฏิกลู ลงไปในน�ำด้วย
เพือ่ สักการะรอยพระพุทธบาทนัมมทานทีซงึ่ ประพุทธเจ้าทรงประทับรอย
พระบาทประดิาฐานไว้บนหาดทรายทีแ่ ม่น�้ำนัมมทานทีในประเทศอินเดีย
เพือ่ ลอยทุกข์โศกโรคภัยและสิง่ ไม่ดคี ล้ายกับพิธลี อยบาปของพราหมณ์
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น นี้ ป ระเพณี ก ารลอยกระทงจั ด ขึ้ น แทบทุ ก จั ง หวั ด ใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางภาคเหนือของประเทศไทย (จะเรียก
ว่ายีเ่ ปง) และถาคตะวันออกเฉียงหเหนือจะมีการลอยโคม ซึง่ โคมจะท�ำ
จากกระดาษ ถ้าลอยตอนกลางวันจะท�ำให้โคมลอยโดยใช้ควันไฟถ้าเป็น
เวลากลางคืนก็จะใช้คบจุดทีป่ ากโคมให้ควันพุง่ เข้าในโคมท�ำให้ลอยไป
ตามกระแสลมหนาวเวลากลางคืน
ซึง่ วันลอยกระทงปีนตี้ รงกับวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 โดย
ปกติคนไทยนิยมท�ำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง และล�ำต้น
ของต้นกล้วยตกแต่งด้วยดอกไม้ธปู และเทียน ซึง่ บางคนก็ใช้ขนมปังแทน
กระทงเพือ่ ลดการใช้วสั ดุสงั เคราะห์เพือ่ สิง่ แวดล้อม นอกเหนือจากนีก้ ม็ ี
การจัดประกวดกระทง,นางนพมาศ และเล่นดอกไม้ไฟ
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ประเพณีลอยกระทง
Loi Krathong festival
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In the Vicinity
พาเทีย่ ว

Environs of Asheboro 		
								
home of StarPet
Asheboro บ้านของ StarPet
Asheboro is at the heart of North Carolina and is the site of
Indorama Ventures’ first foreign acquisition, StarPet. Covering
just 40 square kilometers, Asheboro is also the home of the North
Carolina Zoo. For anyone visiting Asheboro, it is located about 70
miles from both the North Carolina state capital of Raleigh and
its largest city, Charlotte, and is served by three major airports,
each within an hour’s drive.
As the city and surrounding area is rather hilly, it is not
surprising that the 1984 North Carolina Wilderness Act
established a portion of the ancient Uwharrie Mountain range as
the Birkhead Mountains Wilderness Area, featuring 5,160 acres
of designated hiking trails where evidence of early Indians and
settlers can often be found.
Asheboro has Tot Hill Farm Golf Club, the only 4.5 star
rated course in the area, and ranked the 7th Hardest Course
in America by Golf Digest. Asheboro Country Club is located in
the Caraway Mountains area west of Asheboro is an 18-hole
championship course that cuts through tall oaks and towering
pines and features a spring-fed lake.
If visiting Asheboro, don’t forget to experience the excitement
of stock car racing. Caraway Speedway is a .455 mile paved
oval NASCAR-sanctioned track that features weekly racing events.
Regarded as one of the most competitive and best-maintained
short tracks in NASCAR's Atlantic Region, it hosts a number of
regular divisions of weekly racing, including late model and limited
stocks, as well as a super truck division. Top level races are 200
to 600 miles (320–1000 km) in length.

The Sunset Theatre located in downtown Asheboro's
shopping district, features weekly special events including films and
classic movies, Friday Night Bluegrass, Sunset Concert Series,
plays and lectures.
Besides Asheboro itself, North Carolina has much to offer.
Tourism destinations in the state include amusement parks, golf,
wineries, beaches, meetings and conventions and sports venues.
Some interesting facts about North Carolina are that half of
horror master Stephen King's movies were filmed in North
Carolina. Two Presidents of the United States were born and
raised in North Carolina, James K. Polk and Andrew Johnson.
In 1795, North Carolina opened the first public university in the
United States—the University of North Carolina. Krispy Kreme,
an international chain of doughnut stores, was started in North
Carolina and Pepsi-Cola was first produced here in 1898.
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เมือง Asheboro ตัง้ อยูใ่ จกลางมลรัฐ North Carolina เป็นทีต่ งั้ ของ
บริษทั StarPet ซึง่ เป็นกิจการต่างชาติทอี่ นิ โดรามา เวนเจอร์ส เข้าครอบครอง
เป็นแห่งแรก นอกจาก StarPet แล้วบนพืน้ ทีเ่ พียง 40 ตารางกิโลเมตรของ
Asheboro ยังเป็นทีต่ งั้ ของสวนสัตว์ North Carolina อีกด้วย ส�ำหรับนัก
ท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการมาเยีย่ มชมเมือง Asheboro ซึง่ ห่างจากจากเมือง Raleigh
เมืองหลวงของมลรัฐ North Carolina และเมือง Charlotte ซึง่ เป็นเมืองที่
ใหญ่ทสี่ ดุ ของ North Carolina ราว 70 ไมล์ ท่านสามารถเดินทางโดยเครือ่ ง
บิน โดยมีทา่ อากาศยานหลักถึงสามแห่งรองรับการเดินทาง ใช้เวลาในการเดิน
ทางเพียงหนึง่ ชัว่ โมงเท่านัน้
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนี้เป็นภูเขา จึงมีกฎหมาย North
Carolina Wilderness Act ปี 2527 ก�ำหนดเขตแดนส่วนหนึง่ ของแนวเทือกเขา
โบราณ Uwharrie ให้เป็นเขตทีเ่ รียกว่า Birkhead Mountains Wilderness
Area ซึง่ เป็นบริเวณทีพ่ บหลักฐานการตัง้ รกรากของชาวอินเดียแดงในสมัยก่อน
โดยมีพนื้ ทีท่ างเดินส�ำรวจป่าขนาดใหญ่ถงึ 5,160 เอเคอร์
Asheboro มีกอล์ฟคลับระดับ 4.5 ดาว ชือ่ ว่า Tot Hill Farm Golf Club
ซึง่ ถูกจัดให้เป็นสนามกอล์ฟทีม่ คี วามยากทีส่ ดุ อันดับ 7 ของสหรัฐอเมริกา โดย
การจัดอันดับของนิตยสาร Golf Digest นอกจากนีย้ งั มี Asheboro Country
Club ซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณเทือกเขา Caraway ทางตะวันตกของ Asheborop ยัง
เป็นสนามแชมเปีย้ นชิป 18 หลุมทีต่ ดั ผ่านต้นโอ๊กและต้นสนทีส่ งู ตระหง่านพร้อม
ทัง้ ทะเลสาบ
ถ้าคุณมีโอกาสได้ไปเทีย่ ว Asheboro อย่าพลาดประสบการณ์ความตืน่ เต้น
เร้าใจของการแข่งรถทีส่ นาม Caraway Speedway ซึง่ เป็นสนามแข่งลาดยาง
รูปวงรีขนาด .455 ไมล์และผ่านการรับรองจาก NASCAR ทีน่ มี่ กี ารจัดแข่งรถ
เป็นประจ�ำทุกสัปดาห์ ถือได้วา่ เป็นอีกหนึง่ สนามแข่งระยะสัน้ ของ NASCAR
ที่มีการจัดการแข่งขันมากที่สุดและมีการดูแลรักษาที่ดีที่สุดในฝั่งแอตแลนติก
นอกจากการแข่งขันประจ�ำสัปดาห์ในดิวชิ นั่ ต่าง ๆ แล้ว ณ สนามแห่งนีย้ งั มีการ
แข่งรถรุน่ เก่าและรถหายาก รวมถึงการแข่งรถรุน่ ใหญ่อย่าง Super Truck อีก
ด้วย โดยมีระยะทางการแข่งขันยาวทีส่ ดุ คือ 200-600 ไมล์ หรือประมาณ 3201,000 กิโลเมตร
โรงภาพยนตร์ Sunset ตัง้ อยูใ่ นย่านช็อปปิง้ ใจกลางเมือง Asheboro
มีการจัดกิจกรรมพิเศษประจ�ำสัปดาห์ อาทิเช่น การฉายภาพยนตร์คลาสสิก

การแสดงเพลงคันทรีอ่ เมริกนั ทีเ่ รียกว่า Friday Night Bluegrass รวมถึงการ
แสดงคอนเสิรต์ ต่าง ๆ การแสดงและการบรรยาย
นอกเหนือจากเมือง Asheboro แล้ว North Carolina ยังมีสถานทีท่ อ่ ง
เทีย่ วอันน่าสนใจอยูอ่ กี หลายแห่งด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็นสวนสนุก สนามกอล์ฟ
แหล่งผลิตไวน์ ชายหาด รวมถึงสถานทีจ่ ดั การประชุมสัมมนาและศูนย์กฬี า
ยังมีสงิ่ ทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับ North Carolina ทีห่ ลายคนอาจจะยังไม่รู้ อาทิ
เช่น ครึง่ หนึง่ ของต้นต�ำรับหนังสุดสยองขวัญของ Stephen King นัน้ ถ่ายท�ำ
ทีน่ ี่ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอย่าง James K. Polk และ Andrew
Johnson เกิดและเติบโตทีน่ ี่ มหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของสหรัฐอเมริกาอย่าง

University of North Carolina ก็ถอื ก�ำเนิดทีน่ ใี่ นปี 2518 โดยปัจจุบนั ได้ถกู
เปลีย่ นชือ่ เป็น University of North Carolina at Chapel Hill นัน่ เอง หรือ
แม้แต่โดนัทชือ่ ดังอย่าง Krispy Kreme ทีม่ สี าขาอยูท่ วั่ โลกก็เริม่ ต้นทีน่ ี่ บริษทั
เครือ่ งดืม่ ชือ่ ดังอย่างเป๊ปซีโ่ คล่าก็ถกู ผลิตครัง้ แรกทีน่ ใี่ นปี 2441.
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The Sun is Green
เรือ่ งน่ารู้

Lopburi is an ancient royal capital of Thailand dating back
to the 17th century and is today well-known to foreigners for
its ancient ruins and pervasive colonies of monkeys. It is also
the home of three of Indorama Ventures’ projects, manufacturing
PET, wool and PET bottles for Pepsi. The area is also to be the
site of IVL’s latest project, a 2.376 MWP Solar PV Farm. The
solar farm is not a diversification of business but a pilot that will
teach us how to build and operate solar energy with possible
applications in our core business in the future.
Thailand’s Board of Investment (BOI) is encouraging industry to do small projects like this by naming alternative energy
as one of its main targets for support. The project will employ
10,800 photovoltaic, multi-crystalline solar panels on 4.5 acres
of unutilized land and expects a payback period of 7 years. The
Provincial Electricity Authority’s (PEA) Very Small Power Producer
(VSPP) program encourages alternative energy producers, who
are given an eight-year income tax holiday. With an investment
of 275 million Baht, it will be one of the first operational solar
farm in Lopburi when it is completed in 2011.
The sun is 109 times bigger than the Earth, is about 150
million km away and is about 4.5 billion years old. Many
ancient civilizations worshiped the sun as the cause of everything.
Ancient peoples worshiped the sun. Famously, the ancient Egyptians worshiped their sun god, Rather, Surprisingly, solar energy
is not a new idea, and in the late 15th century Leonardo Da
Vinci conceived of an industrial use of solar power by employing
concave mirrors to heat water. Every year, the Sun sends energy
land area amounts to 10,000 times higher than currently used
by humans, more specifically, in just 40 minutes, our heavenly
astral body "radiates" a power equal to that which humanity is
served over a whole year
Solar cells have about a 12-15 % efficiency rate in converting
solar energy, but fortunately, there is more sunshine than we can
possibly use. A 1-kilowatt solar system will prevent approximately
170 lbs. of coal from being burned, 300 lbs of CO2 from being
released into the atmosphere and 105 gallons of water from being consumed each month. The world's largest solar photovoltaic
farm, generating electricity straight from sunlight, is taking shape
near Moura, a small town in a thinly populated region of Portugal which boasts the most sunshine per square meter a year in
Europe. It is expected to supply 45MW of electricity each year,
enough to power 30,000 homes. Asia's largest PV plant with
total capacity of 24MWp was commissioned in SinAn, Southwest
of the Korean capital of Seoul.
While today’s solar energy demand currently outstrips supply,
Shell Oil predicts that 50% of the world's energy will come from
renewable sources by 2040.

The Sun is Gre
Facts about
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solar energy
พลังงานเพือ่ สิง่ แวดล้อม

เรือ่ งน่ารูเ้ กีย่ วกับพลังงานแสงอาทิตย์

ลพบุรี เป็นจังหวัดที่เลื่องชื่อในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้านโบราณ
สถานและซากปรักหักพังซึ่งหลงเหลือไว้เมื่อครั้งบรรพบุรุษ อีกด้านหนึ่งคือ
ดินแดนอาณาจักรลิงอันโด่งดัง แต่หากย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 17 จะพบ
ว่าลพบุรกี เ็ คยเป็นเมืองราชธานีมาก่อน นอกจากนีอ้ นิ โดรามา เวนเจอร์สยังมี
กิจการตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวกันของจังหวัดลพบุรถี งึ 3 โครงการ ได้แก่ โรงงาน
ผลิตเม็ดพลาสติก PET โรงงานผลิตขนสัตว์ และโรงงานผลิตขวด PET
ให้แก่เป๊ปซี่ นอกจากโรงงานทั้ง 3 แห่งแล้วบริเวณเดียวกันนี้ยังเป็นที่ตั้ง
โครงการล่าสุดของ IVL อีกด้วย นั่นคือโครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 2.376 MWP หรือ Solar PV Farm โครงการดังกล่าวไม่ใช่การ
กระจายความเสีย่ งของธุรกิจ หากแต่มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ การเรียนรูว้ ธิ ที จี่ ะผลิตและ
น�ำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้กบั เครือ่ งจักรทีม่ อี ยูต่ ลอดจนการน�ำไปใช้ในกิจการ
ต่าง ๆ ของ IVL ในอนาคต
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย หรือ BOI
ได้ผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมท�ำโครงการขนาดย่อมแบบนี้ โดยก�ำหนด
ให้พลังงานทางเลือกเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักที่ให้การสนับสนุน โครงการ
ของ IVL จะใช้แผงรับแสงอาทิตย์จำ� นวน 10,800 ชุด โดยท�ำการแปลงสภาพ
พื้นที่รกร้างว่างเปล่ากว่า 4.5 เอเคอร์ให้กลายเป็นฟาร์ม ซึ่งคาดว่าโครงการ
จะสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 7 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ.
สนับสนุนโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ VSPP เพื่อส่งเสริมการ
ผลิตพลังงานทดแทน โดยผูผ้ ลิตจะได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 8 ปี
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของ IVL ถือเป็นฟาร์มแสงอาทิตย์ล�ำดับต้น ๆ
ในจังหวัดลพบุรี ใช้งบประมาณลงทุนกว่า 275 ล้านบาท โดยคาดว่าจะก่อสร้าง
แล้วเสร็จในปี 2554
ดวงอาทิตย์มขี นาดใหญ่กว่าโลกถึง 109 เท่า ห่างจากโลกประมาณ 150 ล้าน
กิโลเมตร และมีอายุกว่า 4.5 พันล้านปี เมือ่ ครัง้ อดีตกาลบรรพบุรษุ เผ่าพันธุม์ นุษย์
ให้ความเคารพและบูชาดวงอาทิตย์ในฐานะทีเ่ ป็นผูใ้ ห้กำ� เนิดสรรพสิง่ หรือแม้แต่
ชาวอียปิ ต์โบราณก็เชือ่ ในเรือ่ งของการบูชาเทพพระอาทิตย์เช่นกัน แต่นา่ แปลก
ใจว่าพลังงานแสงอาทิตย์กลับไม่ใช่เรือ่ งใหม่ เมือ่ พบว่าในช่วงปลายศตวรรษที่
15 Leonardo Da Vinci ได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในทางอุตสาหกรรมโดย
การใช้กระจกเงาสะท้อนท�ำให้นำ�้ เกิดความร้อน ทัง้ นีใ้ นทุก ๆ ปี ดวงอาทิตย์จะ
ส่งพลังงานถึง 10,000 เท่าของพืน้ ที่ ซึง่ เป็นปริมาณทีส่ งู กว่าทีม่ นุษย์นำ� ไปใช้ ยิง่
ไปกว่านัน้ การแผ่ผลังงานของดวงอาทิตย์ในระยะเวลาเพียงแค่ 40 นาทีกลับเทียบ
ได้กบั ปริมาณทีม่ วลมนุษยชาติไปใช้ของตลอดทัง้ ปีเลยทีเดียว
เซลล์แสงอาทิตย์สามารถแปลงให้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ได้ประมาณ
12-15 เปอร์เซ็นต์ นับว่ายังโชคดีที่เรามีแสงอาทิตย์มากเกินพอจะน�ำมาใช้
ทั้งนี้พลังงานแสงอาทิตย์ 1 กิโลวัตต์จะป้องกันถ่านหินไม่ให้ถูกเผาไหม้ได้
ประมาณ 170 ปอนด์ ป้องกันการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สบู่ รรยากาศได้ถงึ
300 ปอนด์ และป้องกันการใช้นำ�้ ได้ 105 แกลลอนในแต่ละเดือน ทัง้ นีฟ้ าร์ม
ผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แหล่งใหญ่ที่สุดของโลกตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเล็ก ๆ ใน
ภูมภิ าคทีม่ ปี ระชากรเบาบางของโปรตุเกสทีม่ ชี อื่ ว่า Moura ซึง่ ทีน่ ไี่ ด้รบั ปริมาณ
แสงแดดมากที่สุดต่อตารางเมตรต่อปีในยุโรป สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
ปีละ 45 MW เพียงพอต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนจ�ำนวน 30,000
ครัวเรือน ส่วนโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ PV Farm แหล่งใหญ่
ทีส่ ดุ ของเอเชียตัง้ อยูท่ เี่ มือง SinAn ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโซลประเทศ
เกาหลี โดยมีกำ� ลังการผลิตรวม 24MWp ปัจจุบนั พบว่าความต้องการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์มเี กินกว่าก�ำลังการผลิต ในขณะทีผ่ ผู้ ลิตน�ำ้ มันรายใหญ่ของโลกอย่าง
Shell คาดการณ์วา่ ภายในปี 2583 พลังงานทีใ่ ช้ในโลกจะมาจากแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนถึงร้อยละ 50

KNOWLEDGE, COMMITMENT, SERVICE

Indorama Ventures has a full range of PET resins available covering every need, for
Carbonated Drinks; Water; Refillable; Consumer and general purpose. With the
recent expansions in capacity around the world, including the USA, Indorama
Ventures has become the world’s largest PET Producers meeting the
Industries’ need for quality resins.

อินโดรามา

เราจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

Request information : Tel. +31 181 285 400
E-mail : rotterdam.site@nl.indorama.net
WWW.INDORAMAVENTURES.COM

