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Time is running fast and we have come across to year 2011 happily. IVL has continued moving fast. At the beginning of this year, we
have completed the deal with Guangdong Company in China and become
the owner of Guangdong IVL PET Polymers Company Limited. We also
signed agreements with Korea’s SK Chemicals Company which allow us
to enter the market in Southeast Asia and Eastern Europe, and continued
to seek out new and potentially profitable markets such as Latin America
and Africa. While the Company is growing, the organization may have
to be re-shaped; the people who work for it have to be more flexible
in order to adapt your self to a different working culture and work load.
However, I hope everyone will be happy in year 2011. When you
are happy, your work will be more efficient.
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Editor’s Note

The Royal Project
โครงการหลวง

The Royal Project

In 1969, Northern Thailand faced difficult political and social conditions following the banning of opium poppy cultivation in 1959. There
were no alternatives given to the hill tribes who grew poppies as it was
their only cash crop. His Majesty was concerned that the poorest had
been left with no means of supporting themselves and founded the Royal
Project in 1969, requesting H.S.H. Prince Bhisadej Rajani to be its director.
The King funded the project from the Privy Purse in order to conduct
highland agricultural research, development and experimental work. The
Royal Project aims to offer a helping hand to all mankind, conserve and
sustain natural resources, eradicate opium poppy cultivation and associated addiction problems and encourage a balance in the utilization and
conservation of land and forests.
There are six experimental stations in the hills at Ang Khang, Pang Da,
Mae Lod, Inthanon, Doi Pui (under the directorship of Kasetsart University)
and Khun Wang (under the directorship of the Department of Agriculture
and Cooperatives). Crops include temperate fruits, vegetables, flowers,
ferns, coffee, tea, shiitake mushrooms, strawberries, passion fruit, guava,
herbs, potatoes, legumes, cereals, dried flowers and fast-growing forest
trees. Technology is used for the minimum use of synthetic chemicals.
Cash crops and agricultural technology derived from research have
been introduced to both hill tribes and surrounding lowlanders. People
are working on improving watershed areas, land management and soil
conservation. Schools have been established in cooperation with the Border Patrol Police and primary education authorities. Doctors and nurses
from Chiang Mai University Hospital visit those in need of health care,
nutrition advice, family planning advice, etc.
The hill tribes in the project area are encouraged to form self-help
organizations, particularly rice banks, production groups and cooperatives.
Rice banks have been set up in several villages. Rice may be borrowed
for immediate consumption while awaiting harvest time. At the end of
the season, the borrowers must replace the rice they borrowed.
Three small-scale canning plants have been set up in Chiang Mai
and Chiang Rai to process the agricultural products of the hill tribes and
lowlanders in the project.
The Royal Project won the Magsaysay Award in 1988 for International Understanding.

โครงการหลวง

ในปีพ.ศ. 2512 ภาคเหนือของประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเมือง
และปัญหาทางสังคมจากการห้ามปลูกฝิน่ ในปีพ.ศ. 2502 ชาวไทยภูเขาทีท่ ำ� การปลูกฝิน่
จึงได้รบั ความเดือดร้อนเนือ่ งจากไม่มที างเลือกในการประกอบอาชีพ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็นกังวลว่าราษฎรเหล่านีจ้ ะถูกทอดทิง้ และไม่สามารถเลีย้ งดูตนเอง
ได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตงั้ มูลนิธโิ ครงการหลวงขึน้ ในปีพ.ศ. 2512 โดย
มี หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการ
โครงการหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์เพือ่ ใช้ใน
โครงการหลวงให้มกี ารวิจยั และพัฒนาการเกษตรในเขตพืน้ ทีร่ าบสูง โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ช่วยเหลือราษฎร อนุรกั ษ์และบ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ก�ำจัดการปลูกฝิน่ ซึง่
ผิดกฎหมายและลดปัญหายาเสพติด ตลอดจนการรักษาหน้าดินและจัดสรรการใช้พนื้ ที่
ให้ถกู ต้องไม่ให้มกี ารรุกล�ำ้ เขตพืน้ ทีป่ า่ เพือ่ การท�ำมาหากิน
สถานี ท ดลองและพั ฒ นาหกแห่ ง ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ได้แก่ อ่างขาง ปางดะ แม่หลอด อินทนนท์ และดอยปุย และมีสถานี
ขุนวางทีอ่ ยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตร ท�ำการเพาะปลูกครอบคลุม
ผลไม้เมืองหนาว ผัก ดอกไม้ เฟิรน์ ชา กาแฟ เห็ดหอม สตรอเบอร์รี่ เสาวรส ฝรัง่
สมุนไพร มันฝรัง่ พืชตระกูลถัว่ ธัญพืช ดอกไม้แห้งและไม้ปา่ ยืนต้น โดยมีการน�ำ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพือ่ ลดปริมาณการใช้สารเคมีสงั เคราะห์
พืชเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ได้จากการวิจัยของโครงการหลวง
ถูกถ่ายทอดให้แก่ราษฎรภูเขาและผู้ที่อาศัยในพื้นที่ราบโดยรอบตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�ำ้ การจัดการและการบ�ำรุงรักษาหน้าดิน จัดตั้ง
โรงเรียนโดยความร่วมมือจากต�ำรวจตระเวนชายแดนและส�ำนักงานการศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน อีกทัง้ ยังมีการให้คำ� แนะน�ำด้านสุขภาพ การตรวจและรักษาโรค รวมถึงการวางแผน
ครอบครัวโดยคณะแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญและพยาบาลจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ราษฎรภูเขาทีอ่ าศัยในเขตพืน้ ทีโ่ ครงการได้รบั การสนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ องค์กร
เพื่อช่วยเหลือตนเอง เช่น การจัดตั้งธนาคารข้าว การรวมกลุ่มอาชีพและสหกรณ์
ธนาคารข้าวถูกตัง้ ขึน้ ในหลายหมูบ่ า้ นเพือ่ ให้ราษฎรสามารถกูย้ มื ข้าวเพือ่ การบริโภคใน
ช่วงเวลาทีข่ า้ วรอการเก็บเกีย่ ว โดยราษฎรสามารถน�ำข้าวทีเ่ กีย่ วได้มาคืนให้แก่ธนาคาร
ในภายหลัง นอกจากนีย้ งั มีการตัง้ โรงงานผลิตอาหารกระป๋องขนาดเล็ก 3 โรงงานใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่และเชียงราย เพือ่ รองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากราษฎรภูเขา
และราษฎรในเขตพืน้ ทีร่ าบลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นบริเวณโครงการหลวง โครงการหลวงของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั กลายเป็นทีร่ จู้ กั และได้รบั การยกย่องในระดับนานาชาติจนท�ำให้
ได้รบั รางวัลแมกไซไซ สาขาสันติภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศในปีพ.ศ. 2531
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เวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน แล้วเราก็ผา่ นวันปีใหม่เข้าสูป่ ี 2554 ไอวีแอล ยัง
คงก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เมือ่ ต้นปีนกี้ ไ็ ด้ท�ำพิธลี งนามส่งมอบบริษทั กวางตง
ไอวีแอล พีอที ี โพลิเมอร์ ในประเทศจีนอย่างเป็นทางการ ต่อจากนัน้ ก็ได้ลงนาม
ข้อตกลงเพือ่ ซือ้ กิจการทัง้ หมดของบริษทั เอสเค เคมิคอลส์ ของเกาหลี ท�ำให้เรา
สามารถบุกตลาดในภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปตะวันออกได้ ขณะ
เดียวกันก็ยงั คงมองหาตลาดใหม่ทมี่ โี อกาสท�ำก�ำไรได้ เช่น ประเทศในแถบลาติน
อเมริกาและแอฟริกา ขณะทีบ่ ริษทั ก�ำลังเติบโตก็อาจต้องมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
รูปแบบองค์กรบ้าง ขณะเดียวกันคนทีท่ ำ� งานในองค์กรเหล่านีก้ ต็ อ้ งมีความ
ยืดหยุน่ มากขึน้ เพือ่ จะได้ปรับตัวเองเข้าสูว่ ฒั นธรรมองค์กรทีว่ ฒั นธรรมการท�ำงาน
และปริมาณงานทีเ่ ปลีย่ นไป
อย่างไรก็ดี ดิฉนั หวังว่า ทุกท่านจะมีความสุขในปี 2554 นี้ เมือ่ ทุกคนมีความ
สุข ผลการท�ำงานก็จะออกมาดี มีประสิทธิภาพ
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Message from CEO
สาส์นจากผูบ้ ริหาร

New Year’s Message from Aloke Lohia
สารอวยพรปีใหม่จากประธานบริษทั
Dear Friends and Colleagues,

Another New Year has passed and Indorama Ventures continues
to outpace the industry as we consolidate and grow within the
Polyester Value Chain space. Thanks to the full support of all our
stakeholders, we have achieved what just a few short years ago
would have appeared to be still a long way off. Our investment
into businesses in North America, Europe and Asia point us to a
new, higher-value, direction as we begin to make our first steps
into speciality fibres and research and development. This will not
only diversify our product offering and bring in new customers
but offers current customers more choice.
We have continued to seek out new and potentially profitable
markets to enter in Latin America, China, Southeast Asia, Africa
and Eastern Europe and we have consolidated our position as
market leader in the USA and Europe. We expect to enter the
Indian and Middle East markets and continue to seek potentially
high-growth emerging markets for possible expansion.
None of these developments could have been achieved without the dedication and the sacrifices many have made to ensure
that we reach our goals. We are moving closer to reaching our
Aspiration 2014, a goal of achieving 10 million tonnes of capacity
by 2010. More than that, we seek to develop our strengths and
mitigate our weaknesses by adding new operations people to our
bank of wisdom and knowledge.
As you return from your New Year celebrations, keep in mind
that your work, at whatever level, has great value in supporting
our company’s development. We cannot achieve anything alone,
but can conquer the world if we work as a team. May I wish all
of you and your families complete health and happiness in the
new year and success in achieving your deepest desires.
Aloke Lohia Group CEO
สวัสดีเพือ่ นร่วมงานทุกท่าน
ปีใหม่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครัง้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังคงเติบโต
และมีการด�ำเนินงานทีโ่ ดดเด่นอย่างต่อเนือ่ งในสายโซ่ธรุ กิจโพลีเอสเตอร์ ผมขอ
ขอบคุณส�ำหรับการสนับสนุนอย่างดีเยีย่ มจากผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกท่าน ความส�ำเร็จ
ของเราในวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น การลงทุนของเราในธุรกิจในภูมิภาค
อเมริกาเหนือ ยุโรปและเอเชียจะน�ำเราไปสู่ทิศทางการเติบโตรูปแบบใหม่
และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ นี่นับเป็นก้าวย่างแรกในผลิตภัณฑ์เส้นใย
โพลิเอสเตอร์ที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะรวมทั้งการมุ่งเน้นในการค้นคว้าและ
พัฒนา ซึง่ ไม่เพียงแต่ทำ� ให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความหลากหลาย และสร้างลูกค้า
ใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ แต่ยงั เป็นการเสนอทางเลือกใหม่แก่ลกู ค้าเดิมของเราอีกด้วย เราได้
แสวงหาตลาดใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพอย่างต่อเนือ่ งไม่วา่ จะเป็น ลาตินอเมริกา จีน เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกาและยุโรปตะวันออก ตลอดจนเสริมความแข็งแกร่ง
ในธุรกิจในฐานะผูน้ ำ� ตลาดในอเมริกาและยุโรป ในอนาคตเราคาดหวังทีจ่ ะเข้าไป
ในตลาดอินเดียและตะวันออกกลาง และแสวงหาโอกาสในตลาดใหม่ๆ ทีม่ กี าร
เติบโตสูง ก้าวย่างทีส่ ำ� คัญเหล่านีจ้ ะไม่สามารถเกิดขึน้ ได้หากปราศจากความทุม่ เท
และการเสียสละจากพวกเราทุกคน เราได้เข้าใกล้แผนงาน Aspiration 2014
เข้ามาทุกขณะ แผนงานทีเ่ ราตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะมีกำ� ลังการผลิตให้ถงึ 10 ล้านตัน
ภายในปี 2010 นอกเหนือจากนัน้ เรายังคงไม่หยุดนิง่ ในการแสวงหาโอกาสทีจ่ ะ

พัฒนาความแข็งแกร่งและลดจุดอ่อนด้วยการเพิม่ บุคลากรใหม่ๆ เข้ามาเสริมคลัง
ปัญญาและองค์ความรูข้ ององค์กร
หลังจากทีท่ กุ ท่านกลับจากการเฉลิมฉลองปีใหม่ ไม่วา่ ท่านจะท�ำงานอยูใ่ น
ระดับใด ผมอยากให้ทกุ ท่านระลึกไว้เสมอว่า เราทุกคนมีคณุ ค่ากับบริษทั และ
มีสว่ นช่วยในการพัฒนาให้บริษทั เติบโต เราไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้เพียง
ล�ำพัง หากแต่ความร่วมมือร่วมใจเป็นทีมเดียวกันจะท�ำให้เรามีชยั ชนะ ท้ายนี้
ผมขออวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข ความ
ส�ำเร็จตามทีป่ รารถนา

นายอาลก โลเฮีย ประธานกรรมการ

The Polyester Fibres and Yarns part of our business has seen
some amazing developments in 2010. I am proud of the achievements of our people in pulling together a business that is now
becoming very profitable as the market prices continue to rise.
When we acquired Tuntex in 2008, it looked like it would be a
long uphill struggle to get it on its feet again. A long history of
problems was taken as a challenge by our management and staff
and within a year we had produced the impossible – a profitable
business that provides employment to over a thousand people. It
is something of which we are very proud.
Our division employs the majority of people in the group and
therefore we are very conscious of our role in society. We are
today considered a good employer if the awards that we receive
are any indication. However, it is our employees who are the best
judge and the results show that we can achieve the impossible
only with their cooperation.
Developments in 2010 will have some very positive effects

for us from 2011 onwards. We have brought in new members
of the group in the specialty fibres business that I foresee will
make our product offering very broad and deep. We had already
commenced a small entry into this area, but recent acquisitions
will extend this ability to make us one of the premier polyester
fibres, filaments and yarns producers in the world. I believe that
Polyester is the world’s material of choice today as the technology has made it very practical yet affordable. With non-flammable
materials, we can prevent potential problems in public buildings
that natural fibres cannot. Environmentally-friendly fibres make the
appeal of Polyester even more favourable to the world's textile
manufactures. I therefore see no barrier to IVL in the market and
encourage all our stakeholders to continue their invaluable support
as we move into a new era.
I would like to take this opportunity to thank all our stakeholders for their strong support over the past year and wish all
of you a prosperous new year also.
Sashi Prakash Khaitan

Message from Mr. SP Khaitan,CEO of the

Polyester and Wool Division
สารจากนายเอสพี ไคตันผูบ้ ริหารกลุม่ ธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายขนสัตว์

เส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์หนึง่ ในธุรกิจของเรามีการพัฒนาทีน่ า่ ทึง่ ใน
ปี 2553 ผมมีความภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้เห็นความส�ำเร็จ
ความส�ำเร็จทีม่ าจากความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคน ท�ำให้ธรุ กิจของ
เราสามารถท�ำก�ำไรได้อย่างดีและมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง หากมองย้อน
ไปในปี 2550 ช่วงทีเ่ ราเข้าซือ้ กิจการจากทุนเท็กซ์ ในเวลานัน้ ดูเหมือนว่า หนทาง
ข้างหน้าจะยังอีกยาวไกลในการทีจ่ ะปรับปรุงธุรกิจให้ดขี นึ้ อีกครัง้ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ในอดีตเป็นความท้าทายทีส่ ำ� คัญของผูบ้ ริหารและทีมงานทุกคน และภายในเวลา
ไม่ถงึ ปี เราสามารถสร้างผลก�ำไรให้ธรุ กิจและยังก่อให้เกิดการจ้างงานกว่าพันคน
นับเป็นเรือ่ งทีเ่ รามีความภาคภูมใิ จอย่างมาก
แผนกของเรานับว่ามีบคุ ลากรเป็นจ�ำนวนมากเมือ่ เปรียบเทียบกับส่วนอืน่ ๆ
ภายในกลุม่ ธุรกิจ ดังนัน้ เราจึงตระหนักเป็นอย่างดีถงึ บทบาทและหน้าทีข่ องเรา
หากผมจะใช้รางวัลต่างๆทีเ่ ราได้รบั เป็นตัวตัดสิน วันนีเ้ ราได้รบั การยอมรับใน
ฐานะนายจ้างทีด่ ี แต่อย่างไรก็ตามสิง่ ทีใ่ ช้เป็นตัวตัดสินได้ดที สี่ ดุ คือพนักงานของ
เราเอง และผลทีไ่ ด้กแ็ สดงว่า เราสามารถประสบความส�ำเร็จในสิง่ ทีค่ ดิ ว่าเป็นไป
ไม่ได้เพียงแค่เราร่วมมือกัน
การพัฒนาของเราทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2553 นีจ้ ะส่งผลด้านบวกต่อพวกเราตัง้ แต่
ปีหน้าเป็นต้นไป เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ นัน่ ก็คอื ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ทมี่ คี ณุ สมบัติ
พิเศษเฉพาะ ซึง่ ผมมองว่าจะท�ำให้การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ของเรามีความหลาก
หลายมากยิง่ ขึน้ แม้วา่ ก่อนหน้านีเ้ ราจะได้เริม่ เข้าไปในตลาดนีบ้ า้ งแล้วก็ตาม แต่
การเข้าซือ้ กิจการในครัง้ นีจ้ ะช่วยให้เราก้าวขึน้ เป็นหนึง่ ในผูผ้ ลิตเส้นใยและเส้นด้าย
โพลีเอสเตอร์ทสี่ ำ� คัญของโลก ผมเชือ่ ว่าโพลีเอสเตอร์จะเป็นวัตถุดบิ ทีส่ ำ� คัญของ
โลก เนือ่ งจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ทชี่ ว่ ยให้โพลีเอสเตอร์สามารถน�ำไปใช้งานได้
หลายหลายในราคาทีย่ อ่ มเยาว์ และด้วยวัสดุทไี่ ม่ตดิ ไฟจะท�ำให้เราสามารถป้องกัน
ความเสียหายทีอ่ าจเกิดในอาคารในขณะทีเ่ ส้นใยธรรมชาติไม่สามารถป้องกันได้
นอกจากนีก้ ารเป็นเส้นใยทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมท�ำให้โพลีเอสเตอร์ได้รบั ความ
สนใจมากยิง่ ขึน้ จากผูผ้ ลิตสิง่ ทอทัว่ โลก ผมจึงไม่เห็นอุปสรรคใดๆต่อ IVL ใน
ตลาดและผมยังคงส่งเสริมให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกท่านให้การสนับสนุนพวกเราที่
ก�ำลังจะก้าวเข้าสูย่ คุ ใหม่ตอ่ ไป
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการสนับสนุน
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา และผมขอให้ทกุ ท่านเจริญรุง่ เรืองประสบความส�ำเร็จ
ทุกประการ
นายซาชิ ปรากาช ไครตัน
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Chip cutting and Drying

เรือ่ งจากปก

Polyester Fibres and Yarns Production
การผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์

Polyester is a plastic invented in Britain in the early 1940s by
two gentlemen working with synthetic polymers. In the 1950s, the
new textile became popular for its easy care, drape, and versatility.
Polyester is usually considered less flammable than natural fibres
because they melt and shrink, dripping away from the flame.
The word Polyester can be broken into poly, meaning many,
and ester, a basic organic chemical compound. The principle raw
material used in the manufacture of polyester is Purified Terephthalic
acid (PTA) and Mono Ethylene Glycol (MEG), which is derived
from petroleum. In this procedure, PTA and MEG are reacted to
form monomer, which is the chemical building block of polyester
and the chemical process that produces the finished polyester is
called polymerization.
Polyester is known for its versatility of usage, it being economic
and affordable and it is recyclable and its production is relatively
better in terms of greenhouse emissions. The polymer finds usage as yarns and fibres in numerous textile products for apparel
and non-apparel. The resin is also used in a host of application
for production of packaging films for consumer goods, bottling
of beverages or being melted and spun into non-woven textiles.
Non woven fabrics currently are the fastest growing segment for
fabric formation serving hygiene, personal care, transportation,
construction and infrastructure development. Fabrics for upholstery,
furnishings, bedding, automotive seats and agricultural crop covers
are the well known uses but less well-known are other uses like
in hoses, power belting, ropes and nets, thread, tire cord, X-ray
films, TV screen and engineering plastic.

Polyester is manufactured by one of several methods depending on the desired end form. The two most common forms are
filament and staple. In the filament form, each individual strand of
polyester fiber is continuous in length, producing smooth-surfaced
fabrics. Filaments are further classified as flat yarns and bulky
yarns. In staple form, filaments are cut to short, predetermined
lengths. In this form polyester is easier to blend with other fibres
and enhances the desired functionality. Staple fibre is classified
for fibrefill, tow, regular spinning fibre and short cut fibre. Tow is
a form in which continuous filaments are drawn, loosely packed
together. Fibrefill is the sponge-like form used in the manufacture
of quilts, pillows, and outerwear.

Polymerization
To form polyester, Terephthalic acid is first reacted with ethylene glycol at a temperature of 464-518oF (240-270oC) to form
the ester product, a monomer (single, non-repeating molecule).
The Esterification process generates water as the by-product. The
monomer chain is combined to form the polymer (Polyester) under
conditions of higher of high temperature 500-572oF (260-300oC)
and vacuum in presence of catalyst. The Poly-condensation reaction increases the viscosity of products and generates MEG as
by product. This MEG is recycled back to process. The result is
molten Polyester that is pumped to downstream processes such
as chips, filaments and fibres.

After the polyester emerges from polymerization, the long
molten strands are allowed to cool, cut into tiny chips and predried. These chips are further dried to remove moisture to make
them suitable for melt spinning.

Melt spinning

Polymer chips are melted at 500-572oF (260-300oC) to form
a viscous melt, which is pumped through a spinneret and forced
through its tiny holes. These are usually round, but may be pentagonal or hollow or any other shape to produce special fibres.
The number of holes in the spinneret determines the size of
the yarn, as the emerging fibres are brought together to form a
single strand in case of filament operations. Other chemicals may
be added to the melt at the spinning stage to make the material
flame retardant, antistatic, or easier to dye.

Drawing the fiber

When polyester emerges from the spinneret, it is soft and easily
elongated up to five times its original length. The stretching forces
the random polyester molecules to align in a parallel formation to
increase the strength and resilience of the fiber. When filaments
dry, the fibers become solid and strong instead of brittle.
Drawn fibers may vary greatly in diameter and length, depending on the characteristics desired of the finished material. In
addition, as the fibers are drawn, they may be textured or twisted
to create softer or duller fabrics.

Winding

After the polyester yarn is drawn, it is wound on large bobbins or flat-wound packages, ready to be woven into material.
In making polyester staple fiber, polymerization, drying, and melt
spinning are much the same as in the manufacture of filament
yarn except that in the melt spinning process, the spinneret has
more holes when the product is staple fiber. The bundles of
polyester that emerge are called tow.

Drawing tow

The tow is quickly cooled in cans that gather the thick fibres.
Several lengths of tow are gathered and then drawn on heated
rollers to three or four times their original length. After the drawing, oriented molecular chains are set thermally under tension to
achieve required tensile properties as well as shrinkage behaviour.

Crimping

Drawn tow is then fed into compression boxes, which force
the fibres to fold like an accordion, at a rate of 9-15 crimps
per inch (3-6 per cm). This helps the fiber hold together during
the downstream manufacturing stages.

Setting

After the tow is crimped, it is heated at 212-356oF (100180oC) to completely dry the fibers and set the crimp. Some of
the crimp will unavoidably be pulled out of the fibers during the
following processes.

Cutting

Following heat setting, tow is cut into shorter lengths. Polyester
that will be blended with cotton is cut in 1.25-1.50 inch (3.2-3.8
cm) pieces; for rayon blends, 2 inch (5 cm) lengths are cut. For
heavier fabrics, such as carpet, polyester filaments are cut into
4-6 inch (10-15 cm) lengths.

การผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์

โพลีเอสเตอร์เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรก
ในประเทศอังกฤษในช่วงทศวรรษ 1940 โดยพนักงานที่ท�ำงานผลิต
โพลิเมอร์สงั เคราะห์ ในช่วงทศวรรษ 1950 สิง่ ทอชนิดใหม่นไี้ ด้รบั ความ
นิยมเนือ่ งจากสามารถดูแลสวมใส่งา่ ยและประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
โพลีเอสเตอร์จะติดไฟยากกว่าเส้นใยธรรมชาติเมื่อได้รับความร้อน
โพลีเอสเตอร์จะหลอมและหดตัว แล้วหยดออกจากเปลวไฟ
ค�ำว่าโพลีเอสเตอร์สามารถแตกออกเป็นค�ำว่าโพลี ซึง่ แปลว่า หลายๆ
และค�ำว่าเอสเตอร์ เป็นสารประกอบเคมีอินทรีย์พื้นฐาน วัตถุดิบหลักที่
ใช้ในการผลิตโพลีเอสเตอร์คือ สารพีทีเอ หรือกรดเธอเรฟธาลิก และ
โมโนเอธิลีนไกลคอล หรือ เอ็มอีจี ซึ่งท�ำมาจากน�้ำมันปิโตรเลียม โดย
สารพีทีเอ จะท�ำปฏิกิริยากับ เอ็มอีจี เกิดเป็นเอสเตอร์โมโนเมอร์ซึ่งป็น
โครงสร้างทางเคมีชุดที่จะต่อกันป็นโพลีเอสเตอร์และกระบวนการทาง
เคมีที่ผลิตโพลีเอสเตอร์นี้เรียกว่า กระบวนการโพลิเมอไรเซชัน
โพลีเอสเตอร์ เป็นที่รู้จักกันว่าสามารถใช้งานได้แบบหลากหลาย
รูปแบบมีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์และคนทั่วไปสามารถซื้อได้
อีกทั้งยังสามารถรีไซเคิลได้ และกระบวนการผลิตที่ช่วยลดการปล่อย
ก๊าชเรือนกระจกเส้นใยโพลีเอสเตอร์และเส้นด้ายส�ำหรับถักสามารถน�ำ
ไปใช้ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอหลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็นเครื่องนุ่งห่มและ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เครื่องนุ่ง ห่มเม็ดพลาสติกสังเคราะห์นี้ยังสามารถน�ำ
ไปผลิตเป็นแผ่นฟิล์มบรรจุของกินของใช้ ผลิตเป็นขวดเครื่องดื่มชนิด
ต่างๆ หรือน�ำไปหลอมแล้วปั่นเป็นผืนผ้าที่ไม่ต้องผ่านการทอ ผ้าแบบ
ที่ไม่ต้องผ่านการทอนี้ ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวาง ทั้ง
ท�ำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย และการดูแลส่วนตัว ใช้ในการขนส่ง
การก่อสร้าง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผ้าหรือวัสดุคล้ายหนัง
ส�ำหรับใช้ท�ำเบาะ ผ้านวม เครื่องตกแต่งบ้าน เครื่องนอน เบาะนั่งใน
รถยนต์และแผ่นคลุมแปลงพืชผักต่างๆ การใช้งานเหล่านี้เป็นที่ทราบ
กันดีอยูแ่ ล้ว แต่ทยี่ งั ไม่เป็นทีร่ จู้ กั มากนัก คือ การท�ำเป็นสายยางฉีดน�้ำ
สายพานขับ เชือกและตาข่าย ด้ายเย็บผ้า ผ้าใบโครงยางรถยนต์ แผ่น
ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ จอโทรทัศน์และพลาสติกวิศวกรรม
การผลิ ต เส้ น ใยโพลี เ อสเตอร์ ท� ำ ได้ ห ลายวิ ธี ขึ้ น อยู ่ กั บ รู ป แบบ
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ต้องการ รูปแบบที่นิยมที่สุดสองแบบคือ ผลิตเป็น
เส้นใยยาว(ฟีลาเมนท์) และเส้นใยสั้น (สเตเปิ้ล) ถ้าเป็นเส้นใยฟีลาเม
นท์ แต่ละเกลียวของเส้นใยโพลีเอสเตอร์จะต่อเนื่องเป็นเส้นยาว น�ำไป
ทอจะได้ผืนผ้าที่ผิวสัมผัสเรียบ เส้นใยฟีลาเมนท์ยังผลิตเป็นเส้นด้าย
ถักหรือไหมพรมได้สองแบบคือ แบบเส้นไหมแบน กับเส้นไหมแบบเส้น
ใหญ่ฟู ส่วนในรูปของเส้นใยสเตเปิล้ จะถูกตัดเป็นเส้นสัน้ ๆ ท�ำให้งา่ ยต่อ
การน�ำไปผสมกับเส้นใยประเภทอืน่ ตามแต่ประโยชน์การใช้งาน เส้นใยส
เตเปิล้ จะถูกจัดเป็นกลุม่ ของเส้นใยผสม กลุม่ เส้นใยเชือก เส้นใยตัดสัน้
และด้ายปัน่ ทัว่ ๆ ไป Tow เป็นลักษณะการดึงเส้นใยฟีลาเมนท์อย่างต่อ
เนือ่ งพันเป็นเส้นอย่างหลวมๆ ส่วนไฟเบอร์ฟลิ จะมีลกั ษณะคล้ายฟองน�ำ้
ใช้ท�ำผ้านวม หมอน หมวกและเสื้อผ้าชั้นนอก
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Teaอาหารสมอง
Time

กระบวนการโพลิเมอไรเซชั่น

กระบวนการผลิตโพลีเอสเตอร์ท�ำโดยน�ำกรดเทอเรฟธาลลิกมาท�ำ
ปฏิกิริยากับเอธิลีนไกลคอล ที่อุณหภูมิ 240-270 องศาเซลเซียส ได้
เป็นเอสเตอร์โมโนเมอร์ จากกระบวนการเอสเตอริฟเิ คชัน่ สกัดเอาส่วน
ผสมของน�้ำที่ไม่ได้ใช้ออกมา สารโมโนเมอร์จะท�ำปฏิกิริยาเชื่อมต่อกัน
กลายเป็นโพลิเมอร์ หรือโพลีเอสเตอร์ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูงกว่า
260-300 องศาเซลเซียส ความดันสุญญากาศโดยมาคะตาลิสต์หรือ
สารเร่งปฏิกริ ยิ าเป็นตัวช่วย จากปฏิกริ ยิ าโพลีคอนเดนเซชัน่ ท�ำให้ความ
หนืดเพิม่ ขึน้ และได้ MEG ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ แล้วจึงถูกน�ำ
กลับเข้ากระบวนการผลิตใหม่อกี ครัง้ สิง่ ทีไ่ ด้จะเป็นโพลีเอสเตอร์เหลว
ซึง่ จะถูกสูบส่งไปยังกระบวนการผลิตต่อไป เช่น กระบวนการผลิตเป็น
เม็ดชิพ หรือเป็นเส้นใยฟีลาเมนท์และไฟเบอร์

กระบวนการตัดเม็ดและอบแห้ง

หลังจากได้โพลีเอสเตอร์ออกมาจากกระบวนการโพลิเมอไรเซชั่น
ในลักษณะทีเ่ ป็นเส้นเหลวๆ ยาว จะถูกปล่อยให้เย็นลงแล้วตัดเป็นเม็ด
เล็กๆ ท�ำให้แห้งพอหมาด แล้วจึงน�ำไปขจัดความชื้นออกเพื่อให้เหมาะ
กับการน�ำไปหลอมและปั่นและกรอเป็นเส้นด้าย

กระบวนการปั่นด้ายขณะหลอม

เม็ดโพลิเมอร์จะถูกน�ำไปหลอมทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 260-300 องศาเซลเซียส
จนเป็นของเหลวที่หนืดซึ่งจะถูกสูบผ่านเครื่องปั่นด้ายอัดผ่านรูเล็กๆ
ปกติจะเป็นเส้นกลม แต่บางครัง้ ก็เป็นเส้นห้าเหลีย่ มหรือเส้นกลวง แล้ว
แต่จะต้องการให้เป็นเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษแบบใด จ�ำนวนรูของ
เครื่องปั่นด้ายจะเป็นตัวก�ำหนดขนาดของเส้นด้าย ขณะที่เส้นใยถูก
ดันออกมาจากรูเหล่านั้นจะถูกฟั่นเป็นเกลียวเส้นด้ายในกระบวนการ
ผลิตเส้นใยฟีลาเมนท์ เราสามารถเติมสารเคมีต่างๆ เข้าไปในเครื่อง
ปั่นขณะที่ยังเหลวอยู่เพื่อผลิตเป็นเส้นใยชนิดที่ติดไฟยาก หรือไม่เกิด
ไฟฟ้าสถิต หรือให้ด้ายย้อมติดง่ายขึ้น

กระบวนการดึงเส้นใยโท

จะมีการรวบรวมเส้นใยเศษเชือกหรือโทขนาดความยาวต่างๆ กัน
ไว้ในกระบะแล้วท�ำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว จากนั้นน� ำไปดึงบนลูก
กลิ้งร้อนจนยืดออก 3-4 เท่าของความยาวเดิม หลังจากผ่านการดึง
แล้วโมเลกุลที่ต่อกันยาวๆ จะถูกปรับการเรียงตัวภายใต้ความร้อน
และแรงดึงตามขนาดก�ำหนดเพื่อให้ได้คุณสมบัติการยืดและหดตัว
ตามที่ต้องการ

การท�ำให้เป็นจีบ

เส้นใยโทที่ผ่านการดึงแล้วจะถูกป้อนเข้าสู่กล่องอัด ซึ่งจะควบคุม
เส้นใยให้พบั ไปมาคล้ายหีบเพลงชักในอัตรา 9-15 จีบต่อนิว้ หรือ 3-6
จีบต่อเซนติเมตร การท�ำเช่นนี้จะช่วยให้เส้นใยยึดเข้าด้วยกันระหว่าง
กระบวนการผลิตขั้นต่อไป

การท�ำให้จีบอยู่ตัว

หลังจากเส้นใยโทถูกอัดให้เป็นลอนแล้วจะถูกน�ำไปให้ความร้อน
ที่อุณหภูมิ 100-180 องศาเซลเซียสจนกระทั่งแห้งสนิทและลอนพับ
อยู ่ ตั ว อาจถู ก ดึ ง ออกในขั้ น ตอนการผลิ ต ถั ด ไปอย่ า งหลี ก เลี่ ย ง
ไม่ได้

ขั้นตอนการตัด

Everyone assumes that everyone else thinks the same way
they do. This can cause problems in communication when we
want to do business in other countries. Inability to adapt is the
cause of a lot of business failures. Prudential Relocation, part of
Prudential Insurance, asked 72 personnel managers working for
multinationals to name the qualities required for overseas success. Nearly 35% said culture adaptability, patience, flexibility and
tolerance for others' beliefs. Only 22% of them listed technical
and management skills.
It is therefore very difficult if you are sent to work abroad
but cannot adapt to the local culture. Guan xi (connections/
relationships) is a very important element in doing business in
China. Typically, a good way to enter a business relationship is
to remember that the Chinese people love elaborate meals. If you
invite the General Manager of a company, don’t be surprised if
he brings along a couple of deputies and assistants to the event.
As part of the meal, there will be several toasts, and the visitor
will be expected to make at least one toast to whoever is the
most senior in the Chinese group.
Understanding that others may not think the same way makes
it very important to check that your understanding is the same

เมื่อผ่านการท�ำให้จีบอยู่ตัวด้วยความร้อนแล้ว เส้นใยโทก็จะถูก
ตัดให้สั้นลง ถ้าเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่จะผสมกับฝ้ายจะถูตัดให้มี
ความยาว 1.25-1.50 นิ้ว หรือ 3.2-3.8 ซม. ต่อชิ้น ส�ำหรับการผสม
เป็นเรยอน จะตัดให้ยาว 2 นิ้วหรือ 5 ซม. แต่ถ้าจะน�ำไปผลิตเป็น
ผ้าหนาหนัก เช่น พรม เส้นใยโพลีเอสเตอร์จะถูกตัดให้ยาว 4-6 นิ้ว
หรือ 10-15 ซม.

การม้วนด้าย

เมือ่ เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ถกู ดึงออกมาเป็นเส้นแล้วก็จะถูกพันหรือ
ม้วนรอบกระสวยหรือพันแกนแบนพร้อมส�ำหรับการทอเป็นผ้า ในการ
ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบเส้นใยสั้น ขั้นตอนกระบวนโพลิเมอไรเซ
ชั่น การอบแห้งและการปั่นด้ายขณะเหลว ก็เหมือนกับการผลิตเส้นใย
ฟีลาเมนท์ ที่แตกต่าง คือ ขั้นตอนการปั่นด้ายขณะเหลวของสเตเบิ้ล
เครือ่ งปัน่ ด้ายจะมีรมู ากกว่าฟีลาเมนต์เส้นใยโพลีเอสเตอร์ทอี่ อกมาเป็น
มัดเรียกว่าโท (Tow) หรือเศษเชือก

"What is the proportion?"
asked the man.
"Fifty-fifty," came the reply.
Most people would have felt that no further questioning was
needed, that there was a clear understanding. However, this man
pursued the issue to make sure he understood correctly. "What
do you mean by fifty-fifty?" he asked, and the manager replied,
"One horse to one rabbit."
Silent communications are not universal.” For instance, in the
United Arab Emirates, the "thumbs up" gesture can be considered
offensive by some while the O. K. hand signal is considered a
rude gesture in Brazil.

Case Studies
in Culture

กรณีศกึ ษาด้านวัฒนธรรม

กระบวนการดึงเส้นใยไฟเบอร์

เมือ่ โพลีเอสเตอร์ถกู ดันออกมาจากเครือ่ งปัน่ ด้าย จะมีลกั ษณะอ่อน
นุม่ ง่ายต่อการดึงให้ยาวขึน้ ถึงห้าเท่าของความยาวเดิม แรงดึงให้ยดื ออก
นีจ้ ะช่วยจัดการเรียงตัวของโมเลกุลโพลีเอสเตอร์ทกี่ ระจัดกระจายอยูใ่ ห้
มาอยู่ในแนวขนานเป็นแนวเดียวกันท�ำให้เพิ่มความแข็งแรงและความ
ยืดหดได้ของเส้นใย เมื่อเส้นใยฟีลาเมนท์แห้ง เส้นใยแข็งตัวแบบแข็ง
แรงไม่เปราะหรือหักง่าย
เส้นใยทีถ่ กู ดึงออกมาจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวแตก
ต่างกันอย่างมาก ขึน้ อยูก่ บั คุณสมบัตขิ องผ้าทีต่ อ้ งการ เส้นใยทีถ่ กู ดึงมา
แล้วสามารถน�ำไปท�ำให้เส้นด้ายฟูหรือตีเกรียว เพื่อให้เกิดเป็นลักษณะ
ผ้าที่มีเนื้อนุ่มหรือหยาบตามต้องการ

as theirs. A good story to illustrate this is one about a man who
saw a sign in the window of a restaurant that said, SPECIAL
TODAY--RABBIT STEW.
"That's a favorite of mine," he thought and went in. After he
had taken three or four bites, which did not taste right, he asked
the waiter to call over the manager. "By any chance is there any
horsemeat in this rabbit stew?" the customer asked. "Well, now
that you ask, there is some," replied the owner.

หลายคนมักคิดไปเองว่าคนอืน่ จะคิดแบบเดียวกับทีต่ วั เองคิดเสมอ ด้วยเหตุ
นี้ จึงอาจเกิดปัญหาในการสือ่ สารขึน้ ได้เมือ่ มีการท�ำธุรกิจในประเทศอืน่ ๆ การที่
ไม่สามารถปรับตัวได้นนั้ ก่อให้เกิดความล้มเหลวทางด้านธุรกิจมากมาย บริษทั
พรูเด็นเชียล รีโลเคชัน่ หนึง่ ในบริษทั ย่อยของพรูเด็นเชียลประกันภัยได้ทำ� การ
ส�ำรวจผูจ้ ดั การฝ่ายบุคคลจ�ำนวน 72 คน ทีท่ ำ� งานกับบริษทั ต่างชาติ เพือ่ สอบถาม
ถึงคุณสมบัตทิ จี่ ะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจในต่างประเทศ เกือบ
35% กล่าวว่า ต้องมาจากการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของชาตินนั้ การมีความ
อดทน มีความยืดหยุน่ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ มีเพียง 22% เท่านัน้
ทีก่ ล่าวว่า ต้องมีทกั ษะทางด้านเทคนิคและการจัดการ
ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งทีล่ ำ� บากหากคุณถูกส่งไปท�ำงานทีต่ า่ งประเทศแต่ไม่สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิน่ ได้ กวาน ซี (Guan Xi) หรือสายสัมพันธ์
จึงเป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญมากในการท�ำธุรกิจในประเทศจีน โดยปกติแล้ว วิธี
ในการเข้าไปสร้างสายสัมพันธ์ในวงการธุรกิจทีด่ ี คือ ควรระลึกไว้เสมอว่า คนจีน
มีวฒั นธรรมในการรับประทานอาหารทีล่ ะเอียดอ่อน หากคุณเชิญผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ของบริษทั ไม่ตอ้ งประหลาดใจเลยหากคุณจะเห็นเขาพาผูช้ ว่ ยไปด้วยอีก 2-3
คน ในระหว่างมือ้ อาหารจะมีการดืม่ อวยพรหลายครัง้ และเจ้าภาพจะคาดหวัง
ว่าอย่างน้อยแขกทีม่ าจะขอดืม่ อวยพรให้กบั คนทีม่ อี าวุโสมากทีส่ ดุ ในกลุม่ คนจีน

ด้วยเหตุที่ว่าคนแต่ละคนอาจคิดไม่เหมือนกัน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องส�ำคัญ
มากทีค่ ณุ ควรจะตรวจสอบเพือ่ ให้แน่ใจว่าเข้าใจตรงกัน มีเรือ่ งเล่าอยูเ่ รือ่ งหนึง่ ที่
สามารถใช้เป็นตัวอย่างในกรณีนไี้ ด้เป็นอย่างดี เรือ่ งมีอยูว่ า่ มีผชู้ ายคนหนึง่ เห็น
ป้ายทีห่ น้าต่างของร้านอาหารติดว่า “เมนูพเิ ศษวันนี้ – สตูกระต่าย”
“นัน่ เป็นอาหารโปรดของฉันเลยนะ” ชายคนนีค้ ดิ ได้ดงั นัน้ จึงเดินเข้าไปใน
ร้าน หลังจากทีเ่ ขาทานเข้าไปซัก 3-4 ค�ำ เขากลับรูส้ กึ ว่า มันไม่ใช่รสชาติเดียวกับ
ทีเ่ ขาเคยทาน ดังนัน้ เขาจึงเรียกบริกรให้ไปตามผูจ้ ดั การร้านอาหารมา และถาม
ว่า “มันมีโอกาสไหมทีจ่ ะมีเนือ้ ม้าปนอยูใ่ นสตูกระต่าย” ผูจ้ ดั การตอบว่า “ไหนๆ
คุณก็ถามมาแล้ว มันก็มอี ยูบ่ า้ ง”
“สัดส่วนทีป่ นคิดเป็นเท่าไหร่” ผูช้ ายคนดังกล่าวถามต่อ
“50-50” เสียงตอบจากผูจ้ ดั การ
คนส่วนใหญ่มกั รูส้ กึ ว่าหากได้รบั ค�ำตอบทีช่ ดั เจนก็ไม่จำ� เป็นต้องถามอะไรเพิม่
เติม แต่อย่างไรก็ดชี ายคนนีไ้ ด้ซกั ถามต่อเพือ่ ให้แน่ใจว่าเขาเข้าใจถูกต้อง “คุณ
หมายถึงอะไร 50-50” ผูจ้ ดั การร้านจึงตอบว่า “ม้าหนึง่ ตัวต่อกระต่ายหนึง่ ตัว”
การสือ่ สารโดยใช้ภาษากายไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ป็นสากล ยกตัวอย่างเช่น ในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ การยกนิว้ หัวแม่มอื ขึน้ นัน้ เป็นความก้าวร้าวไม่สภุ าพ ในขณะที่
การใช้สญั ญาณมือโอเคนัน้ ถือเป็นเรือ่ งหยาบคายในประเทศบราซิล
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IVL Today

Indorama Polyester Industries (IPI) is a subsidiary of
Indorama Ventures Pcl (IVL). IVL
entered the polyester business
in 1997 with the acquisition of
Indo Poly (formerly known as
Siam Polyester), a polyester
fiber plant in Thailand, eventually becoming the largest polyester fiber producer in Thailand
after acquiring Tuntex Thailand,
a subsidiary of Taiwan’s Tuntex
in 2008.
We manufacture a broad range
of over 200 types of filament
yarns, staple fibers and polymers.
This makes us one of select few
companies in this industry who
serve raw material to most key
polyester woven, circular and

warp knits, non-woven or fiberfill
producers. Our customers in turn
serve verticals as fashion fabrics,
industrial fabrics, furnishing and
upholstery fabrics, bed and bath
linens, pillows, mattresses, floor
covering, fabrics serving contract
markets of hygiene, hospitality,
automotive and various technical
textiles.
In the fibers and yarns industry, IPI is recognized for its
manufacturing consistency and
reliability. Today, the company’s
product mix allows us to serve a
global clientele with a broad range
of products, from staples to highly
specialized yarns. Pre-eminent
among this latter portfolio are our
Performance Yarns.
Indorama has been consistently
striving to introduce products that
are ahead of the competition to

maintain our lead in the market
place. Technology, Innovation and
Customer Service together with
our global alliances diferentiates
us from the competition. Branded
speciality products leverage our
presence in speciality applications that drive IVL’s strategic
growth objectives. IPI engages and
maintains long term relationships
with customers by providing the
technical support to ensure efficient application and launching of
new products. Speciality products
contribute 20% of existing volumes
and we plan to increase it to 45%
by 2013.
IVL continues to invest in
people and infrastructure with a
focus on innovation and creating
a market driven organisation. Major
focus segments are automotive,
home textiles, active wear, Indus-

trial yarns and hygine sectors.
One of our key success factors
is customer focus with a view to
understand their needs and provide
them with customised solutions.
This has helped us in maintaining
long term relationships and we
have grown with our customers.
We have been able to create
superior value for our customers
by branding our products and
creating awareness amongst final
consumers for the functionalities
we provide at the end user stage.

บริษทั อินโดรามา โพลีเอสเตอร์
อิ น ดั ส ตรี้ ส ์ หรื อ ไอพี ไ อ เป็ น
บริษัทในเครือของบริษัท อินโด
รามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ ไอวีแอล ไอวีแอลได้เข้าสู่
ธุ ร กิ จ ผลิ ต โพลี เ อสเตอร์ ตั้ ง แต่
ปี 2540 ด้ ว ยการซื้ อ กิ จ การของ
บริษทั อินโด โพลี (เดิมชือ่ บริษทั
สยามโพลีเอสเตอร์) ซึง่ เป็นผูผ้ ลิต
เส้นใยโพลีเอสเตอร์แห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย และในที่สุดก็กลาย
เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต เส้ น ใยโพลี เ อสเตอร์
ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทยเมื่ อ
ได้ เ ข้ า ซื้ อ กิ จ การบริ ษั ท ทุ น เท็ ก ซ์
ประเทศไทย อันเป็นบริษทั ลูกของ
ทุนเท็กซ์ในไต้หวัน ในปี 2551
อิ น โดรามาท� ำ การผลิ ต และ
จ�ำหน่ายเส้นด้ายไหมพรม เส้นใย
สเตเปิล้ (เส้นใยสัน้ ) และโพลิเมอร์ส
ชนิดต่างๆ กว่า 200 ชนิด ท�ำให้เร
เป็นหนึง่ ในไม่กบี่ ริษทั ในอุตสาหกรรม
ประเภทนี้ ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น ผู ้

จัดส่งวัตถุดิบให้กับโรงทอเส้นใย
โพลีเอสเตอร์ใหญ่ๆ ผูผ้ ลิตไหมพรม
ถักเส้นกลมและเส้นยาว รวมทั้งผู้
ผลิตผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ตอ้ งทอและเส้นใย
ส� ำ หรั บ ยั ด ไส้ ห มอน ผ้ า นวมหรื อ
ตุก๊ ตา ซึง่ ลูกค้าของเราน�ำไปผลิตเป็น
สินค้าตามสมัยนิยม สิง่ ทอส�ำหรับงาน
อุตสาหกรรม ผ้าส�ำหรับหุม้ เบาะหรือ
ใช้ตกแต่งบัาน ทีน่ อน หมอน ผ้าปู
และผ้าคลุมเตียง ผ้าขนหนูและอืน่ ๆ
ทีใ่ ช้ในห้องน�ำ้ รวมทัง้ สิง่ ทอทีใ่ ช้ทำ� ชิน้
ส่วนอุปกรณ์ตา่ งๆ ในรถยนต์
เป็นทีย่ อมรับกันในอุตสาหกรรม
การผลิตเส้นใยและเส้นด้ายถักว่า
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรี้ส์ เป็นผู้ผลิตที่ผลิตสินค้า
ได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้าและมีความน่าเชือ่ ถือ การทีใ่ น
ปัจจุบนั นี้ บริษทั มีผลิตภัณฑ์ทหี่ ลาก
หลาย ท�ำให้เราสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทั้งหมดทั่ว
โลกด้วยผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เส้นใยสั้น
(สเตเปิล้ ) จนถึงเส้นด้ายทีม่ คี ณุ สมบัติ
พิเศษเฉพาะ อันเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ ชี อื่

เสียงโดดเด่นของเรา
บริษัท อินโดรามา พยายาม
ที่ จ ะน� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ เ พื่ อ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของลูกค้าและรักษาความเป็นผู้น�ำ
ทางการตลาดเสมอมา การที่เรามี
เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ และ
การให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งการ
ขยายเครือข่ายธุรกิจไปทั่วโลกส่งผล
ให้เรามีความโดดเด่นในการแข่งขัน
การที่เรามีเครื่องหมายการค้าส�ำหรับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษ
เฉพาะท�ำให้เราอยู่ในกลุ่มตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณุ สมบัตพิ เิ ศษเฉพาะ
ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเป้าหมายในการ
เติ บ โตเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องอิ น โดรามา
อินโดรามามุ่งเน้นการรักษาความ
สัมพันธ์กบั ลูกค้าให้ยนื ยาวโดยให้การ
สนับสนุนทางเทคนิคเพื่อให้แน่ใจ
ว่ามีการประยุกต์ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเพือ่ เป็นการเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย ผลิตภัณฑ์ที่มี
ลักษณะเฉพาะเหล่านี้มีส่วนในการ
เพิม่ ยอดขาย 20% ซึง่ เราวางแผนจะ

เพิ่มยอดขายขึ้นเป็น 45% ภายใน
ปี 2556
อินโดรามายังลงทุนในการพัฒนา
บุ ค ลาการและปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า ง
พื้นฐานอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นทาง
ด้านนวัตกรรมและการสร้างองค์กรที่
ขับเคลือ่ นตลาด โดยมุง่ เน้นไปทีธ่ รุ กิจ
ยานยนต์ สิง่ ทอทีใ่ ช้ในบ้านเรือน ชุด
กีฬา เส้นด้ายอุตสาหกรรมและในส่วน
ของผลิตภัณฑ์สขุ อนามัยเป็นหลัก
หนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อ
ความส� ำ เร็ จ ของธุ ร กิ จ ก็ คื อ การให้
ความส�ำคัญต่อลูกค้าโดยเข้าใจถึง
ความต้องการของลูกค้าและหาโซ่ลชู นั่
ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ซึง่ สิง่ นีช้ ว่ ยให้เรารักษาความสัมพันธ์
ระยะยาวและเติบโตไปพร้อมๆ กับ
ลูกค้า เราสามารถสร้างคุณค่าทีเ่ หนือ
กว่าส�ำหรับลูกค้าของเราโดยการสร้าง
ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ของอินโดรามา
และสร้างการรับรู้ในหมู่ผู้บริโภคขั้น
สุดท้ายส�ำหรับฟังก์ชนั การใช้งานทีเ่ รา
น�ำเสนอให้ผใู้ ช้

วันนี.้ .. ทีอ่ นิ โดรามา

PolyesterธุรกิจผลิBusiness
ตเส้นใยโพลิเอสเตอร์

Indorama Ventures Recognized as the Largest Investor in the Netherlands
The Netherlands-Thailand Chamber of Commerce recognized Indorama Ventures Public
Company Limited as the largest investor in the Netherlands at its prestigious award night
at the Grand Hyatt Erawan Hotel on November 24, 2010. Mr. Aloke Lohia, Group CEO
of Indorama Ventures Public Company Limited is pictured (right) receiving the award from
Bangkok Governor MR Sukhumbhand Paribatra.
อินโดรามา เวนเจอร์สได้รบั การยกย่องในฐานะบริษทั ทีม่ กี ารลงทุนสูงสุดในประเทศเนเธอร์แลนด์
บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรรายใหญ่
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจยอดเยี่ยมในสาขาบริษัทที่มีการลงทุนในประเทศ
เนเธอร์แลนด์สงู ทีส่ ดุ ซึง่ จัดขึน้ โดยสภาหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ
เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ทีผ่ า่ นมา โดยมีนายอาลก โลเฮีย ประธานกรรมการบริษทั (คนขวา)
เป็นผูเ้ ข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์สขุ มุ พันธุ์ บริพตั ร ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
Indorama Ventures Acquires Polyester Assets in Poland and Indonesia
Indorama Ventures Public Company Limited signed agreements with Korea’s SK Chemicals
Company Limited on December 8, 2010, to acquire the entire issued capital of SK Eurochem
Sp. z o.o., in Poland, PT SK Keris and PT SK Fiber in Indonesia. The acquisitions consolidate
Indorama Ventures position in the two important emerging markets of East Europe and Southeast
Asia with Polyethylene Terephthalate resin (PET) and Polyester Fibres and Yarns businesses.
SK Eurochem is a 140,000 tons per annum PET manufacturing facility while SK Keris is a
160,000 tons per annum PET and Polyester Filament Yarn manufacturing facility while SK
Fiber Indonesia is a Polyester Filament Yarn manufacturing facility with a capacity of 36,000
tons per annum. The acquisition in Poland is virtually integrated with a third party supplier
of Purified Terephthalic Acid (PTA), further consolidating the Company’s low cost structure.
In the picture : Mr. DK Agarwal, Indorama Ventures' CEO for the PET business (first left), Mr. Sashi Prakash Khaitan, Indorama Ventures’ CEO for
the Polyester Fiber Business (second left), Mr. Chang Geun Kim, Vice Chairman of SK Chemicals (third left), Mr. Aloke Lohia, Group CEO of Indorama
Ventures Public Company Limited (middle), Mr. Moon Suk Lee, SK Chemicals’ Executive Vice President of Green Chemical Business (third right),
Mr. Chartsiri Sophonpanich, President of Bangkok Bank (second right) and Mr. Jae Yong Ahn, SK Chemicals’ Head of Corporate Strategy (first right)
อินโดรามา เวนเจอร์สเข้าซื้อกิจการโพลีเอสเตอร์ในโปแลนด์และอินโดนีเซีย
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเซ็นสัญญากับบริษัท เอสเค เคมิคอลส์ จ�ำกัด ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 เพื่อซื้อ
กิจการบริษัท เอสเค ยูโรเคม จ�ำกัด ในประเทศโปแลนด์ และบริษัท พีที เอสเค กริช จ�ำกัด พร้อมทั้งบริษัทลูกคือบริษัท พีที เอสเค ไฟเบอร์ จ�ำกัด ในประเทศ
อินโดนีเซีย การท�ำข้อตกลงในธุรกิจในครัง้ นีจ้ ะช่วยเพิม่ ความแข็งแกร่งให้กบั อินโดรามา เวนเจอร์ส ในกลุม่ ธุรกิจเม็ดพลาสติก (PET) เส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์
ทั้งในภูมิภาคยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เอสเค ยูโรเคม เป็นผู้ผลิต PET ที่มีก�ำลังการผลิตอยู่ที่ 140,000 ตันต่อปี ในขณะที่บริษัท พี ที
เอสเค กริช เป็นผู้ผลิต PET และเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์โดยมีก�ำลังการผลิตอยู่ที่ 160,000 ตันต่อปีและบริษัท พี ที เอสเคไฟเบอร์ อินโดนีเซีย มีก�ำลังการผลิตเส้น
ด้ายโพลีเอสเตอร์ 36,000 ตันต่อปี การซื้อกิจการในโปแลนด์ในครั้งนี้จึงนับเป็นการรวมตัวกับผู้ผลิตเพียวริไฟด์ เธอเรฟธาลลิก แอซิด (พีทีเอ) อย่างแท้จริงซึ่ง
ส่งผลต่อโครงสร้างต้นทุนที่ต�่ำกว่าของบริษัทฯ
บุคคลในรูป: นาย ดีเค อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเพท (คนที่ 1 จากซ้าย) นาย ซาชิ ปรากาศ ไคตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ
เส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ (คนที่ 2 จากซ้าย) Mr. Chang Geun Kim ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอสเค เคมิคอล จ�ำกัด (คนที่ 3 จากซ้าย) นายอาลก
โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) (คนกลาง) นาย มูน ซุก ลี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสเค เคมิคอล จ�ำกัด
(คนที่ 3 จากขวา) นายชาติศิริ โสภณพาณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากขวา) และ นายแจ ยอง อาน หัวหน้าฝ่าย
กลยุทธ์และแผนงาน บริษัท เอสเค เคมิคอลส์ จ�ำกัด (คนที่ 1 จากขวา)
On October 13, 2010, an annual meeting between government and business representatives was held in Druskininkai City, Lithuania. Together with an OGP representative, participants
included Mayor of Klaipeda, R. Taraskevicius; President of the Confederation of Lithuanian
Industrialists B. Lubys; Klaipeda state seaport general director E. Gentvilas and Minister of
Economy of the Republic of Lithuania, D. Kreivys.
เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคมทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารประชุมประจ�ำปีระหว่างผูแ้ ทนภาครัฐและภาคธุรกิจทีเ่ มือง
ดรัสกี้นินไก ทั้งนี้ผู้แทนจาก บริษัทโอไรออน โกลบอล เพท ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับ นาย R.
Taraskevicius นายกเทศมนตรีเมืองไคลเปดา นาย B. Lubys ประธานสมาพันธ์นกั อุตสาหกรรม
ลิธัวเนีย นาย E. Gentvilas ผู้จัดการทั่วไปของการท่า เมืองไคลเปดา นาย D. Kreivys รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของสาธารณรัฐลิธัวเนีย
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UAB Orian Global Pet Wins Two Prestigious Awards in Lithuania
The company recognized as “Successful Company in 2010” and won gold medal for
“Ramapet R1” product
UAB Orion Global Pet was voted “Successful Company 2010” while its product “Ramapet
R1” won the gold medal as Lithuanian Product of the Year 2010. The recognition came from
the Lithuanian Confederation of Industrialists. The announcement was made at the Parliament
(Seimas) of the Republic of Lithuania and the Grand Royal Palace.
In the picture : Mrs. Irena Degutiene, Chair Person of Parliament of the Repulic of
Lithunia (1st left), Mr. Om Praksh Misha General Director of UAB Orion Global Pet (2nd
left), Mr. Gediminas Rainys, Director – General Lithuanian
Confederation of Industrialists (3rd left) and Mr. Juozas
Magelinskas, Vice President of the Lithuanian Confederation of Industrialists (4th left).
บริษัท ยูเอบี โอเรียน โกลบอล เพท จ�ำกัดคว้า 2 รางวัลใหญ่ในลิธัวเนีย
รางวัลบริษัทที่ประสบความส�ำเร็จสูงสุดในปี 2010 และรางวัลเหรียญทองจากผลิตภัณฑ์
“Ramapet R1”
บริษัท ยูเอบี โอเรียน โกลบอล เพท จ�ำกัด สาธารณรัฐลิธัวเนีย ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัล
“บริษทั ทีป่ ระสบความส�ำเร็จสูงสุดในปี 2553” และรางวัลเหรียญทองจากผลิตภัณฑ์ “Ramapet
R1” ให้เป็นผลิตภัณฑ์แห่งปี 2553 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐลิธวั เนีย พิธรี บั รางวัลจัดขึน้
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ที่อาคารรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐลิธัวเนียและพระราชวังลิธัวเนีย
บุคคลในภาพ: Mrs. Irena Degutiene ประธานรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐลิธวั เนีย (คนที่ 1 จากซ้าย),
Mr. Om Praksh Misha ผู้บริหารยูเอบี โอเรียน โกลบอล เพท (คนที่ 2 จากซ้าย), Mr. Gediminas Rainys ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐลิธัวเนีย (คนที่ 3 จากซ้าย) และ Mr. Juozas
Magelinskas รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐลิธัวเนีย (คนขวาสุด)

Indorama Ventures Closes China Deal in Guangdong
Indorama Ventures signed the final agreement to become the owner of Guangdong IVL PET
Polymers Company Limited, on January 27, 2011. The plant, located in Kaiping City, Guangdong
Province, China 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 company plans to
expand the plant in future as demand grows to around 500,000 tonnes per annum.
The picture shows Mr. Aloke Lohia (front row, third from right) next to Mrs Lohia and
members of the IVL Board of Directors with Mr. Chanitr Charnchainarong (front row, second
from right), representing the Stock Exchange of Thailand, at the Grand Opening of Guangdong
IVL PET Polymer Co. Ltd., on January 27, 2011.
อินโดรามา เวนเจอร์ส บรรลุขอ้ ตกลงเจรจาธุรกิจทีเ่ มืองกวางตง ประเทศจีน
บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)(IVL) ท�ำพิธลี งนามส่งมอบบริษทั อย่างเป็นทางการหลังจากบรรลุขอ้ ตกลงขัน้ สุดท้ายในการเป็นเจ้าของบริษทั กวาง
ตง ไอวีแอล พีอที ี โพลีเมอร์ จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2554 โรงงานแห่งนีต้ งั้ อยูท่ เี่ มืองไคปิง มณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน มีกำ� ลังการผลิตเม็ดพลาสติกเพท
เส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในอุตสาหกรรมอยูท่ ี่ 406,000 ตันต่อปี โดยบริษทั ได้วางแผนทีจ่ ะขยายโรงงานให้มกี ำ� ลังการผลิต 500,000 ตัน
ต่อปี เพือ่ ตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต
บุคคลในรูป: คุณอาลก โลเฮีย (แถวแรกคนที่ 3 จากซ้าย) คุณสุจติ รา โลเฮีย และคณะกรรมการบริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส และคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์
(แถวแรกคนที่ 2 จากขวา) ตัวแทนเจ้าหน้าทีจ่ ากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในพิธเี ปิดโรงงาน กวางตง ไอวีแอล พีอที ี โพลีเมอร์ จ�ำกัด อย่างเป็นทางการเมือ่
วันที่ 27 มกราคม 2554
Mrs. Suchitra Lohia (4th from left) donated 420,000 Baht on November 24, 2010, to be
used for the relief of the victims of severe flooding in Lopburi. One of the first projects was
the construction of a new home for a family whose house was burned down. Next to Khun
Suchitra (6th from left) is the Deputy Minister of Education.
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 คุณสุจิตรา โลเฮีย (ที่ 4 จากซ้าย) ได้บริจาคเงินจ�ำนวน 420,000
บาทเพือ่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยครัง้ ร้ายแรงในจังหวัดลพบุรี หนึง่ ในโครงการชุดแรก
คือการสร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัวที่บ้านเสียหายหนัก โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(คนที่ 6 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยาน

Representatives from IVL donated 5,000 Baht to each family effected from the severe flooding total 25 families at Moo 6 village (Backside of
Lopburi Factory) on Friday 24 December 2010 witnessed by Mr. Kasem Praparkorn-Chief Executive of Khaosamorkorn Sub-district Administrative
Organization, Mr. Taweep Weeraprasit-Chairman of Khaosamorkorn Sub-district Administrative Organization Council, Khaosamorkorn Sub-district Headman,
Moo 6 Village Head, Moo 6 Asst. Village Head. In the afternoon, they presented money to effected 84 employees’ family, for 50 small effect families
received 1,500 Baht each, medium effect 27 families received 3,000 Baht each and severe effect 7 families received 5,000 Baht each.
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ตัวแทนผู้บริหารบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) - โรงงานลพบุรี ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับ ชาวชุมชนหมู่ 6 ต.
เขาสมอคอน อ. ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จ�ำนวน 25 ครอบครัวๆละ 5,000 บาท โดยมีนายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลเขาสมอคอน นายทวีป วีระประสิทธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาสมอคอน ก�ำนันต�ำบลเขาสมอคอน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย วันเดียวกันได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จ�ำนวน 84 ครอบครัว ซึ่ง
คณะกรรมการเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย ตามระดับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ โดยผูท้ เี่ สียหายระดับ พืน้ ฐานมี 50 ครอบครัว ได้รบั เงินช่วยเหลือครอบครัว
ละ 1,500 บาท ระดับกลาง มี 27 ครอบครัวๆ ละ 3,000 บาท ความเสียหายระดับสูง จ�ำนวน 7 ครอบครัวๆ 5,000 บาท
Half Marathon Raising Fund-Run for Leukaemia Research
Indorama Polymers Workington Limited sponsored an employee in the Great North Run
(the world largest half marathon – over 50,000 participants). The employee, Jim Mavir (Quality
Manager), ran in memory of his late wife Alison who died of Leukaemia. Jim raised over
1,250 for Leukaemia research to which the Company sponsored him the sum of 260
Jim hopes this will become an annual event.
วิง่ มาราธอนการกุศลรับบริจาคช่วยงานวิจยั โรคลูคเี มีย
บริษทั อินโดรามา โพลีเมอร์ส เวอร์คงิ ตัน จ�ำกัด บริจาคเงินจ�ำนวน 260 ปอนด์ เพือ่ สนับสนุนนาย
จิม มาเวียร์ ผูจ้ ดั การฝ่ายควบคุมคุณภาพให้เข้าร่วมการแข่งขันวิง่ Great North Run ซึง่ เป็นการ
แข่งขันวิง่ ฮาล์ฟมาราธอนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก มีผเู้ ข้าร่วมแข่งขันกว่า 50,000 คน โดยนายจิมได้วงิ่ เพือ่
ร�ำลึกถึงภรรยาทีเ่ สียชีวติ ด้วยโรคลูคเี มีย เขาสามารถรวบรวมเงินสนับสนุนการวิง่ ครัง้ นีไ้ ด้เป็นจ�ำนวนถึง
1.250 ปอนด์ ส�ำหรับเป็นทุนสนับสนุนงานวิจยั โรคลูคเี มีย ซึง่ จิมหวังว่ากิจกรรมนีจ้ ะกลายเป็นกิจกรรม
ทีจ่ ดั ขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี
CSR-DIW Standard Certification awarded to four companies in IVL group
Four companies in IVL group, TPT Petrochemicals Public Co. Ltd., Indorama
Petrochem Limited and Indorama Polyester Industries Public Co. Ltd., in Rayong
and Indorama Polyester Industries Public Co. Ltd., in Nakhon Pathom, have
been awarded the CSR-DIW Standard by the Department of Industrial Works,
Thailand’s Ministry of Industry. This certification is the first step to acquire
ISO 26000. The awards ceremony was arranged at the Grand Four Wings
Convention Hotel in Bangkok.
บริษัทในเครืออินโดรามา เวนเจอร์ส สี่บริษัทรับประกาศนียบัตรมาตรฐาน
CSR-DIW
บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม
จ�ำกัด บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง และ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด (มหาชน) จังหวัด
นครปฐม ซึ่งเป็นบริษัทในเครืออินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) จาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเป็นการเตรียมการสู่
มาตรฐานสากล ISO 26000 พิธีมอบประกาศนียบัตรดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟ วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
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Special Applications of Polyester by Indorama Ventures
ผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์มีคุณสมบัติเฉพาะที่ผลิตโดยอินโดรามา

Indorama Ventures has been consistently striving to introduce products
that are ahead of the competition in order to maintain our lead the market
place. Technology, Innovation and Customer Service together with our
global alliances differentiates us from the competition. Branded specialty
products leverage our presence in specialty applications that drive IVL’s
strategic growth objectives. Indorama Ventures engages and maintains long
term relationships with customers by providing the technical support to
ensure efficient application and launching of new products.
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้พยายามที่จะน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและรักษาความเป็นผู้น�ำทางการตลาด
เสมอมา การที่เรามีเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ และการให้บริการแก่ลูกค้า
รวมทั้งการขยายเครือข่ายธุรกิจไปทั่วโลกส่งผลให้เรามีความโดดเด่นในการ
แข่งขัน การที่เรามีเครื่องหมายการค้าส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษ
เฉพาะท�ำให้เราอยู่ในกลุ่มตลาดของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ ซึ่ง
เป็นตัวขับเคลื่อนเป้าหมายในการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของอินโดรามา อินโดรามา
เริม่ ติดต่อธุรกิจและรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้ยนื ยาวโดยให้การสนับสนุน
ทางเทคนิคเพือ่ ให้แน่ใจว่ามีการประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพือ่
เป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย

Sewing thread polyester filament
เส้นด้ายใยสังเคราะห์ส�ำหรับเย็บผ้า
Heavy coarse denier for denim and carpet industry
ด้ายเส้นใหญ่ ส�ำหรับทอผ้ายีนส์ลายสองและใช้ในอุตสาหกรรมพรม
Mosquito net yarn as part of a World Health Organization (WHO) program
ด้ายส�ำหรับทอมุง้ กันยุงซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในโปรแกรมขององค์การอนามัยโลก (WHO)
100% post consumer recycled polyester yarns for uniforms and
hospital linen
เส้นด้ายใยสังเคราะห์จากการน�ำผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์กลับมาใช้ใหม่ 100%
ส�ำหรับผลิตเครื่องแบบและผ้าปูเตียงในโรงพยาบาล
Stretch yarns for medical applications
เส้นด้ายยืดส�ำหรับการใช้งานทางการแพทย์
Spun lace polyester staple fiber for non woven applications
เส้นใยสั้นส�ำหรับการผลิตชิ้นงานที่ไม่ได้ใช้การทอ

Brands

Ambs® and AmbsCool®
suite of polyester fibres incorporating Nano Horizons Inc.,
SmartSilver™, which is a global
brand of additives integrated at
the molecular level into our offerings to provide antimicrobial
and anti-odour protection that
lasts the expected life of the product. Anti-microbial synthetics provide customers with a solution to heavy-use apparel and children’s
bedding to prevent lingering odours. IPI markets its. Innerwear,
active sports wear, socks & stockings, home furnishings, toweling
Ambs® และ AmbsCool® กลุ่มผลิตภัณฑ์เส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่รวมเอา
SmartSilver ของบริษัทนาโน ฮอไรซอนส์ อิงค์ ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกมา
ผสมผสานกับสารเติมแต่งในระดับโมเลกุลลงบนผลิตภัณฑ์ เพื่อต้านจุลชีพ
และสามารถท�ำให้คุณสมบัติการป้องกันกลิ่นที่คงอยู่ตลอดอายุการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ (มหาชน) เปิดตลาด
ผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์ตา้ นจุลชีพ เพือ่ เป็นทางเลือกให้กบั ลูกค้าในการป้องกัน
เครื่องแต่งกายที่ใช้งานเป็นประจ�ำ เช่น ชุดชั้นใน ชุดกีฬา ถุงน่อง และถุงเท้า
และผ้าเช็ดตัว รวมทั้งที่นอนและผ้าปูที่นอนส�ำหรับเด็กไม่ให้มีกลิ่น

X Flame® is the star performer of our top-level performance
yarns - a flame retardant fiber
that provides textile solutions to
public safety issues. It is a halogen
free, non toxic and environment
friendly polymer with permanent flame retardant properties, eliminating
the need for any chemical treatment. Thermally and hydrolytically stable,

Afron® is an environment
friendly polymer which is free
from Antimony or heavy metal.
Most textiles ultimately end up
as land fill and it is a vowed
mission of IPI to make products having a green footprint. Afron®
is available as a homopolymer as well as masterbatch for use
in making packaging films and as yarns for carpets and other
textiles applications aimed at the hygiene products required for
baby diapers and furnishing textiles.

Flame retardant fibers and yarns for protection and safety
เส้นใยไฟเบอร์และด้ายโพลีเอสเตอร์ทตี่ ดิ ไฟได้ยากและหน่วงเหนีย่ วการลุกลาม
ของไฟ ใช้ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ในการป้องกันไฟและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
Anti microbial yarns for active wear and hygiene sector
เส้นใยที่มีสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ใช้ส� ำหรับผลิตเสื้อผ้ากีฬาและผลิตภัณฑ์
สุขอนามัย

Technological Innovation:

นวัตกรรมเทคโนโลยี
The major focus segments of Indorama Ventures are the Automotive, Home Textiles, Active Wear, Industrial Yarns and Hygiene sectors.
Over the years Indorama Ventures has successfully introduced specialty
products such as:
อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้ให้ความสนใจการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ทที่ นั สมัย
โดยมุง่ เน้นไปทีธ่ รุ กิจยานยนต์ สิง่ ทอทีใ่ ช้กบั เครือ่ งเรือนหรือเครือ่ งตกแต่งบ้าน
ชุดกีฬา เส้นด้ายอุตสาหกรรมและในส่วนของผลิตภัณฑ์สุขอนามัยเป็นหลัก
ช่วงหลายปีที่ผ่านมาอินโดรามา เวนเจอร์ส ประสบความส�ำเร็จในการเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ เช่น
Ultra micro yarns “DDX” for lightweight down jackets - as light as
28g per garment
เส้นด้ายอัลตราไมโคร “DDX” ใช้ส�ำหรับการผลิตเสื้อแจ๊คเก็ตให้มีน�้ำหนักเบา
ลง เหลือเพียง 28 กรัมต่อตัว
Colored yarns : for automotive interiors
เส้นด้ายสีต่างๆ ใช้ส�ำหรับการตกแต่งภายในรถยนต์

X Flame® is perfect for upholstery and furnishings in public buildings like
cinemas, as well as in the home for curtains, partitions and bed linen.
Highly applicable to industrial solutions in automobiles, shipping, railways
and airlines, anywhere where protection against fire is non-negotiable, X
Flame outperforms.
X Flame® เป็นสินค้าเส้นใยที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมในระดับต้นๆ เส้นใย
ทีต่ ดิ ไฟยากและหน่วงเหนีย่ วการลุกลามของไฟ ส�ำหรับทอผ้าหรือผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้
เพื่อความปลอดภัยของคนโดยทั่วไป เป็นผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ที่ปราศจากสาร
ฮาโลเจน ไม่มีความเป็นพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติที่
ติดไฟยากโดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้สารเคมีเคลือบผิวหน้าเพื่อช่วยปรับคุณสมบัติ
X Flame® มีความคงตัวไม่ว่าจะโดนความร้อนหรือน�้ำ จึงเหมาะที่จะใช้หุ้ม
เบาะหรือบุนวมและเครื่องตกแต่งในอาคารสาธารณะ เช่น โรงภาพยนตร์ ใช้
ท�ำผ้าม่านในบ้าน ท�ำฉากกั้น รวมทั้งผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน นอกจากนั้น
ยังเหมาะอย่างยิ่งที่จะน�ำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรม
การขนส่งสินค้า ในรถไฟและสายการบิน ไม่ว่าที่ใดๆ ที่จ�ำเป็นต้องป้องกันการ
ติดไฟ เช่น ชุดดับเพลิง เต็นท์ หรือเสือ้ ผ้าเด็ก X Flame® เป็นตัวเลือกทีเ่ หมาะ
ที่สุด เนื่องจากมีประสิทธิภาพดีกว่า

ตราสินค้า
Some of our leading brands are :
บางส่วนของแบรนด์ชั้นน�ำของเราคือ

Afron® เป็นเส้นใยโพลิเมอร์ชนิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งปลอดจาก
ธาตุพลวงหรือโลหะหนัก สิ่งทอส่วนใหญ่หลังจากใช้งานไปแล้วหลังจากสิ้น
สุดอายุใช้งานก็จะจบที่การฝังกลบ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัส
ตรี้ส์ จ�ำกัด (มหาชน) จึงประกาศเป็นภารกิจไว้ว่าจะผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมีส่วนช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Afron® มี
จ�ำหน่ายในรูปของเส้นใยชนิดโฮโมโพลิเมอร์ (โพลิเมอร์ที่เกิดจากสารโมโนเม
อร์ชนิดเดียวกันมาจับต่อกันเป็นโมเลกุลใหญ่) เช่นเดียวกับเม็ดสี Masterbatch
ส�ำหรับใช้ในการท�ำฟิลม์ บรรจุภณ
ั ฑ์และเป็นเส้นด้ายส�ำหรับท�ำพรม รวมทัง้ การ
ประยุกต์ใช้กบั สิง่ ทออืน่ ๆ ทีน่ ำ� ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สขุ อนามัยส�ำหรับใช้ในการ
ท�ำผ้าอ้อมเด็กและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตกแต่งบ้าน
Kroma® is a superb selection of silk touch cationic
products that are ideal for that
silky look and feel required
for exclusive furnishings and
fashions. Designers love them when creating comfortable work
wear too. With one eye on future trends and as part of our own.
Kroma® เป็นผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมที่น่าเลือกใช้ให้ความรู้สึกและสัมผัสที่
อ่อนนุ่มเหมือนผ้าไหม เหมาะส�ำหรับท�ำเครื่องแต่งกายแฟชั่นหรือเครื่องเรือน
เครื่องตกแต่งบ้านที่มีลักษณะเฉพาะตัว ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นที่ต้องการของนัก
ออกแบบเมื่อต้องการจะออกแบบชุดท�ำงานที่สวมใส่สบาย ด้วยการมองแนว
โน้มของแฟชั่นในอนาคต ขณะเดียวกันก็คงความเป็นเอกลักษณ์ของเราเอง
Colyar® is the name of our
range of colored, spin drawn
and textured yarns that are
ideal for embroidery, furnishings, automotive and industrial
fabric applications.
Colyar® คือเส้นด้ายสีทผี่ ลิตโดยตรงจากโพลีเมอร์มที งั้ แบบผิวเรียบแบบ
(Flat)และแบบเส้นใยฟู(Texture)ที่เหมาะส�ำหรับงานผ้าลูกไม้และเย็บปัก
ถักร้อย ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน หรือใช้ท�ำเบาะนั่งในรถยนต์ รวมทั้งใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าที่ท�ำจากผ้า
Ecorama®, an umbrella of products and services designed to
reduce emission of greenhouse gasses; conserving scarce petrochemical products as a part of our mission to make the world
more sustainable for the next generation.
Ecorama® เป็นสินค้าและบริการที่ออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ส่วนหนึ่งของภารกิจของอินโดรามา เวนเจอร์ส คือ การอนุรักษ์
ทรัพยากรของโลกเพือ่ ชนรุน่ หลัง ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีทมี่ แี นวโน้ม
จะหมดลงในอนาคตอย่างประหยัด ซึง่ เราได้มกี ารน�ำขวดพลาสติกเพทใช้แล้ว
มาผลิตเป็นเส้นใยตามที่ลูกค้าต้องการ
CoolComf ® is Moisture
Management Yarns, Cool &
fresh feel, Dry touch. It is suitable for innerwear, outerwear,
active sports wear, socks,
home furnishings.
CoolComf® เป็นเส้นด้ายที่มีคุณสมบัติระบายความชื้นได้ดี ท�ำให้รู้สึก
เย็นสดชืน่ ให้ความสัมผัสทีแ่ ห้งสบาย เหมาะส�ำหรับท�ำเป็นเสือ้ ผ้ากีฬา ชุดชัน้
ในหรือเสื้อผ้าชั้นนอก หมวก ถุงเท้า รวมทั้งท�ำเครื่องเรือนเครื่องตกแต่งบ้าน
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IVL Activities กิจกรรมกลุ่มอินโดรามา

กิจกรรมกลุม่ อินโดรามา

Every 3rd week of each month, group representatives from Asia Pet
(Thailand) donates 100 kilos of rice, 120 sets snacks and 92 cartons
of milk to Wat Thum Tako School. The school has 120 children. The
purpose is to support food and lunches for the children for one month
ทุกๆ อาทิตย์ที่ 3 ของเดือน กลุ่มตัวแทนจากพนักงานบริษัท เอเชีย เพท
บริจาคข้าวสาร 100 กิโลกรัม ขนมและนม จ�ำนวน 120 ชุด ที่โรงเรียน วัด
ถ�้ำตะโก ซึ่งมีนักเรียนประมาณ 102 คน สนับสนุนอาหารและอาหารกลางวัน
เป็นเวลา 1 เดือน

Indorama Holdings Limited donated books to Samorkorn Wittayakan
School in Lopburi. The aim is to provide access to quality books at
schools and encourage children to love reading. Over 385 books and
sufficient bookshelves were sent to the school on December 3, 2010. In
the picture: Mr. Supit Sangpaksa, HR Manager (first from the left) and
Mr. Wirat Chansuebsai, Asst. Vice President HR & Admin (second from
the left). Mr. Suthep Pongkachart, School Principal (right) is seen here
handing over a thank you certificate to Mr. Umesh Chandra, Advisor for
PET at our Lopburi plant.
บริษัท อินโดรามา โฮลด์ดิ้ง จ�ำกัด น�ำโดยคุณอูเมช จันดาร ที่ปรึกษา
กลุ่มธุรกิจ PET ได้ท�ำพิธีมอบหนังสืออย่างเป็นทางการ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียน
สมอคอนวิทยาคาร จ.ลพบุรี ทางบริษัทจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการอ่าน
หนังสือให้กับเยาวชนและสนับสนุนให้มีแหล่งค้นหาความรู้ในโรงเรียน โดย
บริษัทฯ ได้ส่งมอบหนังสือทั้งหมด 385 เล่มพร้อมทั้งชั้นวางหนังสือ เมื่อวัน
ที่ 3 ธันวาคม 2553 บุคคลในภาพข่าว: คุณสุพิศ สังข์ปักษา ผู้จัดการฝ่าย
บุคคล บริษทั อินโดรามา โฮลด์ดงิ้ จ�ำกัด (คนที่ 1 จากซ้าย), คุณวิรตั น์ จันทร์
สืบสาย ผูช้ ว่ ยรองประธานฝ่ายบริหารงานและจัดการทรัพยากรบุคคล (คนที่ 2
จากซ้าย), คุณสุเทพ พงคชาติ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร (ขวา)
ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่คุณอูเมช จันดาร ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจ PETและ
ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในงานพิธีมอบหนังสือ

To promote health, 55 of IVL’s management led by Ms. Lohia
and staff joined the Standard Chartered Bangkok Marathon 23 (The
greatest marathon competition in Thailand) called “Run for Good” There
were five categories, the Micro 2.5 km, 5 km, Mini 10 km, 21km half
marathon and Marathon 42.195 km Wheelchair on November21, 2010.
The competition began and ended at Sanam Chai Road in front of the
Grand Palace and The Temple of the Emerald Buddha, Wat Phra Kaew.
เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ผู้บริหาร
อินโดรามา เวนเจอร์ส น�ำโดย คุณสุจติ รา โลเฮียและพนักงาน จ�ำนวน 55 คน ได้
เข้าร่วมกิจกรรมสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอนครัง้ ที่ 23 (ซึง่ เป็นการ
แข่งขันมาราธอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย) “Run for good” โดยการแข่งขัน
แบ่งออกเป็น 5 ประเภทได้แก่ไมโครมาราธอน 2.5, กิโลเมตร 5 กิโลเมตร, มินิ
มาราธอน 10 กิโลเมตร, ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร, และ มาราธอน
42.195 กิโลเมตร และประเภทรถเข็น จุดเริ่มต้นละสิ้นสุดอยู่ที่บริเวณถนน
สนามไชย หน้าพระบรมมหาราชวัง

To raise the awareness of waste and environmental problems TPT
Petrochemical Pcl invited an instructor on waste recycling from the Department of Environmental Quality Promotion to teach students and teachers at
Ban Nong Fab School. The company donated a cage for collecting waste
and other facilities for the opening of the “Waste Recycle Bank” on 12
November, 2010. The management from IPI-Rayong, IRPL, TPT and staff
joined the activity. The project supports the use of recycled waste and the
revenue from this project goes towards supporting students’ scholarships.
เพือ่ เป็นการปลูกจิตส�ำนึกปัญหาเกีย่ วกับขยะและสิง่ แวดล้อมบริษทั ทีพที ี
ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด มหาชน ได้เชิญวิทยากรจากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมมาให้ความรูแ้ ก่เด็กและครูทโี่ รงเรียนหนองแฟบและสร้างกรงเก็บแยก
ขยะและสิง่ ของอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เพือ่ ท�ำการเปิดธนาคารขยะเมือ่ วันที่ 12
พฤศจิกายน 2553 โดยมีผบู้ ริหารจากบริษทั อินโดรามาปิโตรเคม และบริษทั
อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ ทีพที แี ละพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
นี้สนับสนุนการน�ำขยะกลับมาใช้ใหม่โดยรายได้ที่ได้จากโครงการจะน�ำไปใช้
สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนต่อไป

To keep good relations with people in the local community Orion
Global Pet in LIthuania donated two computers to Jakai village elementary
school to celebrate "Children’s and Parents Day." The computers were
handed over to Ms. Ingrida Narbutiene the school representative (second
lady in the back row ) on November 19, 2010.
เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีแก่ประชาชนและชุมชนใกล้เคียง
บริษทั โอเรียน โกลบอล เพ็ท ได้ทำ� การบริจาคคอมพิวเตอร์ชดุ ใหม่จำ� นวนสอง
ชุดแก่โรงเรียนประถมศึกษา Jakai village เพือ่ เฉลิมฉลองในงานวันเด็กและ
วันผูป้ กครองเมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 โดยมีคณุ Ingrida Narbutiene
ตัวแทนจากโรงเรียนรับมอบคอมพิวเตอร์ (สุภาพสตรีที่สองในแถวแรก)

Mr. Asoke Mathur VP-Operations of Indorama Polyester Industries Pcl
Nakhon Pathom kicked off the opening of the company’s sports competition 20-23 December, 2010 on the front lawn of the main building. The
blue team received the highest points for the combined sports.
คุณอโศก มาตู ผูบ้ ริหารระดับสูงแผนกปฎิบตั กิ ารได้เตะลูกบอลเพือ่ เปิดงาน
กีฬาสีภายในของบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธ.ค. 2553

Happy Birthday!
Management and employees at head office celebrated the birthday
party of Mr. Lohia on Friday 26 November, 2010 (Mr. Lohia birthday is
on 27 November). Mr. Lohia walked around and talked with employees
with friendly greetings, creating a warm atmosphere.
ผู้บริหารและพนักงานส�ำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ ร่วมอวยพรวันคล้ายวัน
เกิดคุณอาลก โลเฮีย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553 (วันเกิดคุณอาลก
โลเฮีย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553) ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและ
คุณโลเฮียได้พูดคุยกับพนักงานอย่างเป็นกันเอง

On October 16, 2010 Indorama Petrochem organized a religious
event to worship the Hindu goddess Uma Devi and Lord Hanuman for
the second consecutive year. The auspicious ceremony was attended by
Thai Indians and Indians residing in Thailand along with family members.
บริษทั อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ำกัด จัดงานประเพณีบชู าพระแม่อมุ าเทวีและ
สักการะองค์พระหนุมานเป็นปีที่สอง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมาเพื่อ
ความเป็นสิรมิ งคล โดยมีชาวอินเดียและชาวไทยเชือ้ สายอินเดียและครอบครัว
จากทั่วประเทศ เดินทางมาร่วมพิธีอันส�ำคัญกันอย่างเนืองแน่น

Orion Global PET arranged training on the Annual Appraisal Process
for 16 employees on November 23, 2010. The Purpose of the training
was to explain what benefits would be received by the annual appraisal of
managers, employees and the company. The company received feedback
from the participants too.
บริษัท โอเรียน โกลบอล เพ็ท ได้จัดอบรมพนักงานในหัวข้อเรื่องขั้น
ตอนการประเมินประจ�ำปีแก่พนักงานทั้งหมด 16 คน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ออธิบายถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการประเมินผลงานของพนักงานระดับ
หัวหน้า พนักงานและบริษัทและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมอบรมเมื่อวัน
ที่ 23 พฤศจิกายน 2553

Indorama Polyester Industries Pcl (Rayong) donated electrical appliances valued at 3,106 Baht to support a New Year party for the elderly
to the Municipal Committee of Map Ta Phut on December 28, 2010.
ตัวแทนพนักงานบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ (มหาชน)
มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนกิจกรรม วันขึ้นปีใหม่ ชมรมผู้สูงอายุ
ประจ�ำปี 2553 มูลค่า 3,106 บาท แก่ตัวแทนคณะกรรมการของเทศบาลเมือง
มาบตาพุด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553
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On Friday 5 November, 2010 all employees celebrated “Diwali” at our
Bangkok office on the 37th floor. A Brahmin priest was invited to conduct
the religious rite called Puja according to traditional rituals accompanied by
chanting Sanskrit Mantras. Mr. Lohia's family, top management and all the
employees of Bangkok office enjoyed participating in the traditions of Diwali.
ทีส่ ำ� นักงานกรุงเทพเมือ่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ได้จดั พิธฉี ลองงานวัน “เด
วาลี “และได้เชิญพราหมณ์มาด�ำเนินพิธีทางศาสนาโดยสวดเป็นภาษาสันสกฤต
โดยมีครอบครัวคุณโลเฮีย ผู้บริหาร และพนักงานส�ำนักงานกรุงเทพฯ เข้าร่วม
พิธีทุกคนล้วนแล้วแต่ประทับใจที่ได้เข้าร่วมกับประเพณีดังกล่าว

On occasion of H.M. the King’s Birthday, Ms. Natnicha Kulcharattham
senior manager of Human Resources at TPT Petrochemical Pcl (2nd left)
provided drinking water filters to Mr. Chudeth Junsiri the president of
Soi Prapa Community on December 21, 2010 as part of the company’s
community services.
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 นางณัฐณิชา กุลจรัสธรรม ผู้จัดการอาวุโส
ผ่ายทรัพยากรบุคคลและรัฐกิจสัมพันธ์ ตัวแทนบริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์
จ�ำกัด (มหาชน) มอบเครื่องกรองน�ำ้ ดื่มให้กับนายชูเดช จันทร์ศิริ ประธาน
ชุมชนซอยประปา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในการ
ท�ำกิจกรรมต่างๆของชุมชนต่อไป

On December 24, 2010 the company arranged a farewell to Mr.
Sutee Naknoi (5th from left), supervisor of Instrument work for 3 years
and 6 months. Mr. Prabeer Mukherjee (6th left) IPI Business-Head is
seen presenting a certificate to Mr. Naknoi.
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 บริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์
จ�ำกัด (มหาชน) นครปฐมได้จัดงานเลี้ยงอ�ำลาแก่คุณสุธ นาคน้อย Supervisor
แผนก Instrument ที่ท�ำงาน 3 ปี 6 เดือน โดยมีคุณปราเบียร์ มูเคอจี้ ผู้บริหาร
มอบประกาศนียบัตร

Ms. Choladda Phorkha. a representative from IPI Rayong. attended
the Ban Phae Municipality opening ceremony for “The 10th Ban Phae
– Samed Island Festival” between December 6-12, 2010. IPI Rayong
received a trophy from Mr. Ongart Klampaiboon, Minister Attached to the
Prime Minister’s Office for supporting the activity by donating 5,000 Baht.
คุณช่อลัดดา พ่อค้า ตัวแทนเจ้าหน้าทีจ่ าก บริษทั อินโดรามา โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลต�ำบลบ้านเพเข้าร่วมพิธีเปิดงาน
“หนึ่งทศวรรษเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด” ประจ�ำปี 2553 ที่
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-12 ธันวาคม 2553 โดยโอกาสนี้ทาง บริษัท อินโด
รามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับโล่ที่ระลึกในฐานะผู้
สนับสนุนกิจกรรมจาก คุณองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายก
รัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ หลายสมัย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา

New
Year

Parties
To follow the CSR DIW program on November 9, 2010 Indorama
Petrochem organized safety training for household security for local villagers. The project was called “Indorama Cares for Community Safety.“
The activity was held at Wat Prachummitbumrung, in Ban Chang Dsitrict.
Representatives from commnunities near the plant site joined the training,
learning both the theory and practice of basic fire fighting by the Safety
Officer of the Company.
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทอินโด
รามา ปิโตรเคม จ�ำกัด ได้จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในครัวเรือนให้แก่
ชาวบ้าน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 โดยใช้ชื่อโครงการว่า “อินโดรามา
ห่วงใย ปลอดภัยในชุมชน” ที่โรงเรียนวัดประชุมมิตรบ�ำรุง อ�ำเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง โดยมีตัวแทนจากชุมชนต่างๆ รอบโรงงานเข้าร่วมการฝึกอบรม
ทัง้ ทางทฤษฎีและปฎิบตั กิ ารฝึกดับเพลิงเบือ้ งต้นโดยมีเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
ของบริษัทฯ เป็นผู้ให้การฝึกอบรม
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Indorama Polyester Industries Pcl (Rayong) held at
the Star Hotel with a fancy dress theme.
บริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด
(มหาชน) จัดเลีย้ งทีโ่ รงแรมสตาร์ พล่าซ่า ภายในคอน
เซ็ปชุดแต่งกายแฟนซี

Asia PET, IRP and PET Form held on the factory lawn.
บริษทั เอเชียเพด, อินโดรามาโพลิเมอร์และบริษทั เพท
ฟอร์ม บริเวณสนามหญ้าในโรงงาน

Indorama Petrochem held at the Rayong Brew Indorama Polyester Industries Pcl Nakhon Pathom
บริษัทอินโดรามา ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด(มหาชน) ได้ arranged on the front lawn of the office building.
บริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด
จัดงานที่โรงเบียร์ระยอง
(มหาชน) นครปฐม จัดงานบริเวณสนามหน้าอาคาร
ส�ำนักงานบริษัท

TPT Petrochemical Pcl held the Tum-Nan-Pa
restaurant
Orion Global Pet held at the Luxor restaurant
บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด(มหาชน) จัดเลี้ยง บริษทั โอเรียน โกลบอล เพต จ�ำกัด ทีร่ า้ นอาหาร ลูเซอร์
ที่ร้านอาหารต�ำนานป่า

Indorama Ventures head office Bangkok held under Indorama Holdings Limited held at the factory lawn.
the concept “Rock Party“
บริษัท อินโดรามา โฮลด์ดิ้ง จ�ำกัด จัดเลี้ยงบริเวณ
อินโดารามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด(มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ สนามหญ้าในโรงงาน
กรุงเทพฯ ภายใต้คอนเซ็ป “ร็อคปาร์ตี้”

Starpet Inc arranged a Christmas and distributed
service and attendance awards to employees who
work for 5 and 10 years.
บริษัท สตาร์เพท เพท ได้จัดงานคริสต์มาสและมอบ
รางวัลแก่พนักงานที่ท�ำงานเป็นเวลา 5 และ 10 ปี
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Be prepared for cold weather !
คุณเตรียมพร้อมส�ำหรับฤดูหนาวแล้วหรือยัง !

We received this useful information from the AICHE – Process Safety
Beacon and would like to promote to our Process Plant worldwide. In
Southeast Asia countries may not face this problem but other countries
with cold winter should be very useful.

Are you ready for winter ?

It is time to be are ready for cold weather! Winter weather can
cause major problems for process plants. Some examples:
Water pipes can freeze, possibly causing loss of critical cooling
water flow or damaging fire protection systems using water.
Condensate lines from steam traps can freeze causing the traps
to be ineffective.
Some process materials can freeze at winter temperatures, or
solids may precipitate from process solutions, causing loss of flow and
requiring maintenance operations to clear blocked pipes or equipment.
Incoming raw materials may arrive frozen, or with solid precipitated
from a solution in the bottom of the transport container (drum, truck,
railroad car, ISO container). Note that this may be a concern even if your
plant is in a place which does not have cold winter temperatures – the
shipment may have passed through cold weather on the way to your
plant, frozen, and not had enough time to thaw before arrival.
Don’t forget about the physical hazards of ice and snow – the
possibility of slips and falls. And look for places where large icicles or
heavy accumulations of ice might form – for example on structures near
steam vents, near cooling towers, or where water spray fire protection
systems have been activated.

Remember that water expands when it freezes. The pressure from
the ice can be enough to break pipes and rupture or damage process
equipment.
You can get short periods of cold weather even in areas which
normally have mild winters – be prepared for this possibility.
Read the December 2001 and October 2008 issues of the Beacon
for some examples of winter weather process safety problems (“read
only” copies available at www.sache.org).

What can you do ?

Have a “winterization” checklist to ensure that your plant is ready
for cold weather. It should include things such as checking that steam or
electric tracing of pipes and equipment is turned on and working, insulation
is in good condition, heating systems in warehouses are working, safety
showers and eye wash stations are prepared for cold weather, antifreeze
protection of engine driven equipment such as fire water pumps, and
other things appropriate to your plant.
Review procedures for thawing frozen pipes and equipment, and
incoming raw materials which might freeze in cold weather, and make
sure you understand them. Think about this even if you are in a warm
climate – do you receive materials which could freeze on the way to
your plant?
Review non-routine activities and jobs for cold weather impact.
Be ready for thawing temperatures, when leaks may appear, or ice
accumulations on piping and structures may fall to the ground.

เราได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จาก AICHE-Process Safety Beacon และ
อยากที่จะสนับสนุนให้โรงงานทั่วโลกของเราได้รับทราบ แม้ว่าประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ แต่ข้อมูลนี้จะเป็น
ประโยชน์ส�ำหรับประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น

คุณเตรียมพร้อมส�ำหรับฤดูหนาวแล้วหรือยัง ?

ขณะนี้ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องเตรียมความพร้อมส�ำหรับอากาศทีห่ นาวเหน็บ! ฤดู
หนาวสามารถท�ำให้เกิดปัญหาทีส่ ำ� คัญกับกระบวนการผลิตได้ ดังตัวอย่าง เช่น
น�้ำในท่อน�้ำสามารถกลายเป็นน�้ำแข็ง ก่อให้เกิดการสูญเสียของระบบน�้ำหล่อ
เย็นเพราะน�้ำไม่ไหล หรืออาจท�ำให้ระบบดับเพลิงที่ใช้น�้ำ ไม่สามารถใช้งานได้
ท่อน�ำ้ คอนเดนเสททีก่ บั ดักไอน�้ำสามารถแข็งตัวท�ำให้ระบบดักไอน�้ำใช้ไม่ได้ผล
วัสดุหรือสารบางชนิดในกระบวนการผลิตสามารถแข็งตัว ที่ช่วงอุณหภูมิ
ในฤดูหนาว หรือของแข็งอาจตกตะกอนแยกจากสารละลายในกระบวนการ
ผลิตได้ ท�ำให้เกิดการอุดตันในท่อหรืออุปกรณ์ต่างๆ จ�ำเป็นต้องท�ำการซ่อม
บ�ำรุงหรือแก้ไขปัญหาการอุดตันดังกล่าว
วัตถุดิบขาเข้าที่ส่งมาถึงอาจเย็นจนกลายเป็นของแข็ง หรือของแข็งอาจ
ตกตะกอนจากสารละลายอยู่ที่ด้านล่างของภาชนะบรรจุที่ใช้ในการขนส่ง เช่น
ถัง รถบรรทุกแบบถังบรรจุ รถไฟบรรทุกแบบถัง หรือตู้บรรจุสินค้ามาตรฐาน
เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่เราจะต้องให้ความส�ำคัญ ถึงแม้ว่าโรงงานของคุณอาจ
จะอยูใ่ นสถานทีท่ มี่ อี ณุ หภูมไิ ม่เย็นจัด แต่อาจมีการขนส่งผ่านเส้นทางทีม่ อี ากาศ
เย็นจัด เมือ่ ไปถึงโรงงานของคุณ วัตถุดบิ อาจเกิดแข็งตัว และไม่มเี วลาพอทีจ่ ะ
ละลายก่อนที่จะเดินทางมาถึงโรงงานของคุณ
อย่าลืมนึกถึงอันตรายทางกายภาพของน�้ำแข็งและหิมะ ซึ่งอาจท�ำให้เกิด
การลื่นและหกล้มได้ และให้ตรวจตราสถานที่ต่างๆ ที่อาจมีแท่งน�้ำแข็งขนาด
ใหญ่ย้อยลงมาหรือเกิดการสะสมของน�้ำแข็งขนาดใหญ่ได้ เช่น ตามโครงสร้าง
ใกล้ท่อระบายไอน�้ำ ใกล้หอน�้ำหล่อเย็น หรือที่ระบบท่อฉีดน�้ำดับเพลิงส�ำหรับ
ป้องกันไฟได้รับการกระตุ้นให้ท�ำงาน เมื่อน�้ำกลายเป็นน�้ำแข็งจะเกิดแรงดัน
จากน�้ำแข็งอาจมากพอที่จะท�ำให้ท่อแตกและท�ำให้อุปกรณ์หรือเกิดความเสีย
หายต่ออุปกรณ์การผลิต

ในพื้นที่ที่คุณอยู่ อาจเกิดสภาพอากาศหนาวเย็นในระยะเวลาสั้นๆได้ แม้
ในพื้นที่ซึ่งโดยปกติมีฤดูหนาวที่ไม่หนาวจัดนัก แต่ก็อาจเกิดสภาพอากาศเย็น
จัดได้...ดังนั้นจึงควรเตรียมการให้พร้อมไว้ดีกว่า หากลองย้อนกลับไปอ่าน
process safety Beacon ฉบับเดือน ธันวาคม 2001 และตุลาคม 2008 ตัวอย่าง
ในเรื่องอากาศหนาวที่มีผลต่อความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (บทความ
ส�ำหรับอ่านได้อย่างเดียวสามารถเปิดดูได้ที่ www.sache.org)

คุณควรจะท�ำอะไรเพื่อป้องกันปัญหาได้บ้าง ?

มีรายการตรวจสอบเพือ่ เตรียมพร้อมส�ำหรับฤดูหนาว (winterization check list)
เพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานของคุณพร้อมส�ำหรับสภาพอากาศหนาวเย็น ซึ่งควรจะ
รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น การตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนแก่ระบบท่อแบบ
ที่ใช้ขดลวดไฟฟ้าหรือท่อไอน�้ำมีการเปิดและท�ำงานเป็นปรกติ ฉนวนกันความ
ร้อนอยู่ในสภาพดี ระบบท�ำความร้อนในโกดังเก็บพัสดุก�ำลังท�ำงานอยู่ ที่อาบ
น�ำ้ และล้างตาฉุกเฉินได้รบั การออกแบบให้ใช้ได้กบั อากาศหนาวเย็นด้วย มีการ
ใช้สารต้านการแข็งตัวของเชื้อเพลิงในระบบเครื่องยนต์ขับเคลื่อนอุปกรณ์ เช่น
เครื่องสูบน�้ำดับเพลิง และสิ่งอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับโรงงานของคุณ
ทบทวนขั้นตอนการละลายของเหลวในระบบท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ รวม
ทัง้ วัตถุดบิ ทีเ่ ข้ามาในช่วงอากาศหนาวเย็น และให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจขัน้ ตอนการ
ท�ำงานเป็นอย่างดี ต้องคิดเกีย่ วกับเรือ่ งเหล่านีแ้ ม้วา่ คุณจะอยูใ่ นแถบภูมอิ ากาศ
ร้อน...คุณอาจจะได้รับวัสดุที่สามารถแข็งตัวระหว่างทางไปโรงงานของคุณก็ได้
ทบทวนกิจกรรมที่ไม่ใช่งานประจ�ำและงานที่อาจมีผลกระทบจากอากาศ
หนาวเย็น
เตรียมความพร้อม เมือ่ มีการรัว่ ไหลแล้วกลายเป็นของแข็ง ซึง่ เราต้องทราบ
ว่ามันจะละลายทีอ่ ณ
ุ หภูมเิ ท่าใด นอกจากนีน้ ำ�้ แข็งทีส่ ะสมบนท่อและโครงสร้าง
อาจหล่นสู่พื้น แล้วท�ำให้เกิดอันตรายได้
ที่มา : http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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Solid Waste Recycle
Bank Project

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

TPT Petrochemicals Plc., a subsidiary of Indorama Ventures Plc.,
has commenced the Waste Recycle Bank Project at Ban Nong Fab
School and community as one of our CSR Project in 2010.
Recycled waste is waste from household use which can be reused
after reprocessing in an industrial process such as paper, glass, plastic,
and metal.
The solid Waste Recycle Bank is one way to promote waste separation. The project started from children and communities using school
as a place to perform the Waste Recycle Bank process. The students
and community will receive a better understanding of how to separate
solid waste.
The objectives are as follow:
1. Encourage communities's moral sense in household waste
separation for recycling
2. To reduce pollution and promote environmental protection
3. Everyone in the communities can earn from
this activity
4. To establish sustainability and private
enterprise in the communities
5. To build a good relationship among
local communities, company and government
sectors
6. Establish a waste management style with
focus on community involvement
7. To be a good model in community
waste recycling

To setup a Waste Recycle Bank
Step 1: Prepare the place for waste storage, documentation and
equipment required
Place for recycle waste separation and storage-It cans be a simple
room or any space with the door locked just to keep all waste and keep
dry. It should have separated storage blocks for paper, glass bottles,
plastic bottle or food packaging and metal cans or others.
Documentation-pass book, application form, stock control form,
members details.
Equipment
- Weigh scale
- Notice board for price information of each kind of waste
Step 2: Set up the working team and clarify their responsibility
Waste Recycle Bank Manager-responsible general management of waste bank
Staff responsible for recording
all detail of members, i.e. name,
membership number, type and
amount of waste brought in.

Waste separation and weigh scale staff
Accounting staff-compare the price of such waste and calculate the
amount of money for each member and also be responsible for the
deposit and withdrawal of each member.
Public Relations-to promote waste recycle banks in order to get
more members and waste
Step 3: Arrange training on how to run the Waste Recycle Bank
1. Training on how to separate waste and which one can be recycled
2. Practice how to fill in each form as part of a recording system
a. Member application form
b. Waste Deposit Passbook
c. Membership control record
d. Waste Deposit form
e. Withdrawal form
f. Waste Deposit Report
g. Debit Record
h. Cashbook
Step 4: Price Notice Board for Waste Recycle Bank
Coordinate with local Waste Separation and Recycle Vendor for
price quotation and kinds of recycle waste they can buy
Specify types of recycled waste that waste bank can accept and
the rate for each waste
Put up the price notice board for each type of waste
Waste price can be varied depends on the market, so must check
before the bank opens each time
Step 5: Broadcasting
Fo r better understanding and achievement, try broadcasting in school
Announce through a speaker system distributed to each classroom
or walk through each room to inform
Set up an exhibition board
Add some subject activities
Step 6: Start the process
Students and people from the community who want to be a member
have to fill in the application form. When they bring in their waste, such
as plastic bottles, scrap paper, cans or metal scrap, the Waste Recycle
Bank staff has to weigh each type of material and record the weight and
amount of money earned in the Account Book/passbook using the price
given by the scrap purchaser.
To withdraw the money - in case any member would like to withdraw
money from their account, they have to fill in the form. The bank staff
checks the details. If it is correct then pay.
Step 7: The process after the bank closes
Record all data - regularly update waste amount and money
earned for each member
Record account balance and other details each time then report
the performance
Report performance on the notice board every month
Contact the waste separation and recycle company or local shop
to buy the waste from the Waste Recycle Bank - staff have to observe
how the buyer weighs the waste then record in the sales form
Achievement from this project
Reduce amount of garbage
Scrap can be recycled, reducing pollution for a better environment
Added value to recycle waste
Increase community income and Waste Recycle Bank
Fund to provide poor students with a scholarship
Enhance students savings for their further education

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือของบริษัท
อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) ได้เริม่ ท�ำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
กับโรงเรียนบ้านหนองแฟบและชุมชนหนองแฟบ ในปี 2553 ซึ่งเป็นหนึ่งใน
โครงการความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ซึ่งขยะ
รีไซเคิล คือ ขยะจากครัวเรือนทีส่ ามารถน�ำมาเป็นวัตถุดบิ ผ่านกระบวนการผลิต
ใหม่แล้วน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้อกี เช่น กระดาษ เศษแก้วหรือขวดแก้ว พลาสติก
และโลหะต่างๆ ธนาคารขยะรีไซเคิล คือ รูปแบบหนึ่งในการด�ำเนินงานเพื่อส่ง
เสริม การคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเริ่มต้นที่เยาวชนและชุมชนเป็นหลัก และ
ใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ด�ำเนินการ เพื่อให้เยาวชนและชุมชน เกิดความเข้าใจ
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
1. เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนและคนในชุมชนมีจติ ส�ำนึกในการคัดแยกขยะจาก
ครัวเรือน เพื่อน�ำมารีไซเคิล
2. เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ ลดมลภาวะและส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน
3. เพื่อให้นักเรียนและชุมชนมีรายได้ จากการด�ำเนินกิจกรรมนี้
4. เพื่อให้เกิดวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
5. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างองค์กร ชุมชน หน่วยงานราชการ
หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
6. สร้างรูปแบบการจัดการขยะ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการวัสดุรีไซเคิลของชุมชน
การเตรียมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
ขัน้ ตอนที่ 1 การจัดเตรียมสถานทีเ่ ก็บรวมรวบขยะ เอกสารและอุปกรณ์
สถานที่เก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิลและคัดแยก ยึดหลักง่ายๆ โดย
สามารถเก็บรวบรวมขยะ และป้องกันฝนได้ ควรอยูใ่ นบริเวณเดียวกันมีประตู
ปิด-เปิดมิดชิด และแบ่งพื้นที่ส�ำหรับวัสดุรีไซเคิลแต่ละประเภทชัดเจน เช่น
กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ เป็นต้น จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ระบบเอกสาร สมุดคู่ฝากและเอกสารบัญชี
อุปกรณ์ – เครื่องชั่ง
มีการติดป้ายบอกราคาของขยะที่รับซื้อ
ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกคณะท�ำงานและก�ำหนดหน้าที่ของคณะท�ำงาน
ผู้จัดการธนาคาร รับผิดชอบด�ำเนินงาน ในภาพรวมของธนาคาร
เจ้าหน้าที่จดบันทึก รับผิดชอบการจดบันทึกรายละเอียด เกี่ยวกับ
สมาชิก ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ ประเภท และปริมาณวัสดุรีไซเคิล เพื่อ
ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าทีค่ ดั แยก และชัง่ น�ำ้ หนักรับผิดชอบการคัดแยกขยะ และชัง่ น�ำ้
หนัก เพื่อจัดเก็บในสถานที่เก็บ
เจ้าหน้าที่คิดเงิน (เจ้าหน้าที่บัญชี) รับผิดชอบการเทียบกับราคาที่
ก�ำหนด และคิดจ�ำนวนเงินของสินค้าที่สมาชิกน�ำมาฝาก พร้อมทั้งรับผิดชอบ
การฝาก – ถอนเงินของสมาชิก
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 3 อบรมเพิ่มความรู้ในขั้นตอนการด�ำเนินงาน
2.1 แนะน�ำการแยกขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆ
2.2 อธิบายและฝึกการท�ำบัญชีและกรอกเอกสารต่างๆ
1. ใบสมัครสมาชิก
2. สมุดคู่ฝาก
3. ทะเบียนคุมลูกค้า
4. ใบน�ำฝาก
5. ใบถอน
6. สรุปการน�ำฝาก
7. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้
8. สมุดเงินสด
ขั้นตอนที่ 4 จัดท�ำใบเสนอราคา / ป้ายประกาศราคา
ประสานงานร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เพื่อขอใบเสนอราคาและประเภท
ของขยะรีไซเคิลที่รับซื้อ
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ก�ำหนดประเภทของขยะรีไซเคิลที่รับฝากในธนาคาร และก�ำหนดราคา
จัดท�ำป้ายประกาศราคาให้สมาชิกได้ทราบถึงราคาขยะแต่ละประเภท
ราคาขยะมีการขึน้ ลงตามภาวะตลาดควรตรวจสอบทุกครัง้ ก่อนเปิดธนาคาร
ขั้นตอนที่ 5 การประชาสัมพันธ์
จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และสร้างความเข้าใจ
ที่ดียิ่งขึ้น
การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในห้องเรียนและบริเวณทางเดิน
การจัดบอร์ดนิทรรศการ
การแทรกในกิจกรรมของแต่ละรายวิชา เช่น วิชาการสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 6 เริ่มด�ำเนินการโดยเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล
ก�ำหนดวันเวลา เปิดท�ำการธนาคารขยะรีไซเคิล
การด�ำเนินงานวันเปิดธนาคาร
1. การรับสมัครสมาชิก รับสมัครสมาชิกของธนาคาร โดยให้ผู้ที่สนใจ
กรอกรายละเอียดใบสมัคร
เจ้าหน้าทีธ่ นาคารให้เลขทีส่ มาชิก พร้อมสมุดคูฝ่ าก โดยธนาคารจะเป็น
ผู้เก็บรวบรวมสมุดคู่ฝากไว้สมาชิกสามารถขอดูได้ในวันที่ธนาคารเปิดท�ำการ
2. การฝากวัสดุรีไซเคิล เมื่อสมาชิกน�ำขยะรีไซเคิลมาฝากที่ธนาคาร เจ้า
หน้าที่จะท�ำการคัดแยกประเภทและชั่งน�้ำหนัก
คิดเป็นจ�ำนวนเงิน โดยเทียบกับใบราคาที่ได้มาจากร้านรับซื้อของเก่า
ลงบันทึกในใบน�ำฝาก
เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกรายละเอียด เลขทีส่ มาชิก ประเภทขยะรีไซเคิล จ�ำนวน
เงินลงในเอกสารใบสรุปการน�ำฝาก
บันทึกลงในสมุดคู่ฝาก เพื่อเก็บเป็นหลักฐานการฝากถอนของสมาชิก
เจ้าหน้าที่ธนาคารลงรายละเอียด สมาชิกในทะเบียนลูกค้า
3. การถอนเงิน กรณีสมาชิกประสงค์จะถอนเงิน ให้กรอกรายละเอียดใน
ใบถอนเงิน แล้วให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และจ่ายเงิน
ขั้นตอนที่ 7 การด�ำเนินงานหลังปิดท�ำการ
1. การลงบันทึกข้อมูล ปรับปรุงรายละเอียดเกีย่ วกับสมาชิกอย่างสม�่ำเสมอ
สรุปการรับฝากวัสดุรีไซเคิล สรุปรับ-จ่าย รายงานผลการด�ำเนินงาน
ภายหลังเปิดธนาคารเสร็จสิน้ เจ้าหน้าทีต่ อ้ งท�ำการรวบรวมรายรับ ราย
จ่ายและทะเบียนคุมเจ้าหนี้ของธนาคารในแต่ละวัน เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบ การลงค่าใช้จ่าย การซื้อ ขายขยะรีไซเคิล ลงในสมุดเงินสด เพื่อ
สามารถตรวจสอบการขาดทุน ก�ำไร
ควรมีการสรุปการด�ำเนินงาน ในแต่ละเดือนและแจ้งแก่สมาชิกของ
ธนาคารโดยการจัดบอร์ดนิทรรศการ บริเวณที่ท�ำการ
2. ติดต่อโรงรับแยกของเสีย บริษัทรีไซเคิลหรือร้านรับซื้อของเก่าเพื่อรับ
ซือ้ ขยะจากธนาคารขยะรีไซเคิลโดยพนักงานสังเกตการชัง่ น�้ำหนักและลงบันทึก
ในแบบฟอร์มการขาย
สรุปและประเมินผล
+ ปริมาณวัสดุรไี ซเคิลทีร่ วบรวมได้ + ก�ำไรในการซือ้ ขาย + ความต่อเนือ่ ง
ของการฝากจากสมาชิก + การปรับราคาวัสดุรีไซเคิล (ขึ้น-ลง) + ปัญหาและ
อุปสรรคเพื่อท�ำการแก้ไข
ผลส�ำเร็จที่ได้จากการด�ำเนินโครงการ
ลดปริมาณขยะ
น�ำขยะไปรีไซเคิล เป็นการลดปัญหามลภาวะและช่วยแก้ไขเรื่อง
สิ่งแวดล้อม
เพิ่มมูลค่าให้ขยะรีไซเคิล
สร้างรายได้สู่ชุมชน โรงเรียน โดยมีกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล
เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนต่อไป
ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีเงินออม เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไป

Art Imagine
Dear Reader,
Happy New Year 2011
and welcome to a cheerful
column “Art Imagine” which is
a result of good activity that allows young students to create some
nice and joyful art work as the
New Year greeting cards. So
we would like to send the
happiness through the
New Year card painted
by our little artists from
Wat Nongkrabok School
and wishing you a healthy
and happy throughout this
golden rabbit year. Let’s enjoy
the New Year's greetings from Wat
Nongkrabok School children.
Thank you Mr. Vicheanrat Pungklan, the
Director of Wat Nongkrabok School and teachers who providing us with a warm welcome
and some facilities.
Contact : Wat Nongkrabok School
Wat Nongkrabok Moo 4,Tumbon Nonglalok,
Amphur Ban Khai, Rayong Tel: 038-641010.

Art Imagine

ศิลปินน้อย

ด.ญ. ศศิวิมล สร้อยสม
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ด.ญ. ฐิติพร ไสยา

ศิลปินน้อย

สวัสดีทา่ นผูอ้ า่ นทุกท่าน….
ต้อนรับสูป่ ี 2554 ด้วยความสดใสเบิก
บานกับ “ศิลปินน้อย” กิจกรรมดีๆ ทีเ่ ป็น
ศูนย์รวมแห่งความสร้างสรรค์ จากเยาวชน
ตัวน้อยๆ ของเรา ในครั้งนี้คณะท�ำงานขอ
ส่งความสุขมาถึงทุกท่านด้วยการ์ดอวยพรปี
ใหม่สสี นั สดใส จากฝีมอื น้องๆ โรงเรียนวัด
หนองกระบอก และขออาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัย ดลบันดาลให้ทา่ นผูอ้ า่ นทุกท่านมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขกายสุขใจตลอด
ปีกระต่ายทองนีน้ ะครับ
การ์ดอวยพรปีใหม่จากน้องๆ โรงเรียนวัด
หนองกระบอก น่ารักสวยงามเพียงไรเชิญท่าน
ผูอ้ า่ นชมผลงานของน้องๆได้เลยครับ
ขอขอบคุณผูอ้ ำ� นวยการวิเชียรรัตน์ พึง่
กลัน่ และคณะครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก
ที่ให้โอกาสพวกเราจัดกิจกรรมและอ�ำนวย
ความสะดวกเป็นอย่างดียงิ่
ติดต่อ : โรงเรียนวัดหนองกระบอก หมู่
4 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 038-641010
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ด.ญ. วรรณดี วงศ์ไพศาล
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Cultural Interest
วัฒนธรรม

The literal meaning of 'Diwali' in Sanskrit is 'a row of lamps'.
The most popular tradition of Diwali is filling little clay lamps with
oil and wick and lighting them in rows all over the house. Even
today, the tradition projects the rich and glorious past of our country
and teaches us to uphold the true values of life.
Diwali has many legends and religious accounts associated
with it. Lights and diyas are lit to signifying the driving away of
darkness and ignorance, as well as the awakening of the light
within ourselves. It is the perfect time for family gatherings, foods,
celebrations and pooja. Goddess Laxmi plays a major role in this
festival, as do Ram and Sita. This autumn festival is a five-days
celebration, of which each one has its own significance.
People renovate and decorate their houses and business places.
Entrances are made colorful with lovely traditional motifs of Rangoli
designs to welcome Laxmi, the Goddess of wealth and prosperity.
To indicate her long awaited arrival, small footprints are drawn
with rice flour and vermilion powder (kumkum) all over the houses.
Lamps are kept burning all through the nights.
In order to welcome Goddess Laxmi, the house is kept clean
and rangoli is drawn at the doorstep. A pandit is consulted for the
best time of puja. The general things needed for a diwali puja are
silver and gold coins, suparis, uncooked Rice, paan leaves, kumkum for applying tilak, mithaai (Indian sweets), camphor, agarbattis
(incense sticks), dry fruit (almonds, cashews), flower petals and
Lakshmi-Ganesh icon.
The pooja ritual is performed in the evening when tiny diyas
of clay are lit to drive away the shadows of evil spirits. Bhajans
are sung in praise of the goddess and sweets are offered to her.
Diwali puja consists of a combined pooja of five deities: Ganesha is worshipped at the beginning of every auspicious act as
Vighnaharta; Goddess Lakshmi is worshipped in her three forms
Mahalakshmi,the goddess of wealth and money, Mahasaraswati, the
goddess of books and learning and Mahakali. People also worship
'Kuber'- the treasurer of the gods.
Traders, in earlier days, closed their annual account books and
purchased metal and gold from their annual profits. Nowadays, there
are huge shopping sales in markets to entice customers who wait
until Diwali to make their annual purchases. Post-Diwali was a new
financial year for the traders who initiated new account books. In
some parts of India, there are city competitions on who is best at
decorating their street, shop or house. It makes for a very vibrant city.
Apart from the traditional get-together over meals and firecrackers being lit by children, today some people in India also
celebrate Diwali by Stock trading (a special session is kept for this
on the National Stock Exchange in India).

ความหมายของค�ำว่า ‘Diwali’ ในภาษาสันสกฤตหมายถึง ‘แถว
แห่งแสงประทีป’ ประเพณีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของพิธีดิวาลี
คือการเติมน�้ำมันและไส้ตะเกียงในภาชนะทีท่ �ำจากดินเผา และจุด
ไฟประดับเป็นแถวรอบๆบ้าน ในปัจจุบนั ประเพณีนยี้ งั คงแสดงถึง
ความมัง่ คัง่ และรุง่ เรืองในอดีต และยังสอนให้เรายึดมัน่ รักษาไว้ซงึ่
คุณค่าทีแ่ ท้จริงของชีวติ
ต�ำนานของพิธดี วิ าลีมมี ากมายซึง่ ล้วนแล้วแต่มคี วามเกีย่ วข้องกับ
ศาสนาทัง้ สิน้ แสงไฟและโคมไฟถูกจุดขึน้ เพือ่ ขับไล่ความมืดมนและ
ความโง่เขลา ในขณะเดียวกันเป็นการปลุกไฟในตัวเรา ช่วงเวลานี้
ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ครอบครัวจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา, รับ
ประทานอาหาร,เฉลิมฉลองและท�ำการสักการะบูชาร่วมกัน พระนาง
ลักษมีเป็นเทพองค์ส�ำคัญในเทศกาลนี้เช่นเดียวกับพระรามและ
พระนางสีดา เทศกาลนี้จะเริ่มต้นในฤดูใบไม้ร่วงและมีระยะเวลา
การเฉลิมฉลองรวม 5 วัน ซึง่ แต่ละวันก็จะมีการเฉลิมฉลองทีแ่ ตก
ต่างกันออกไป
ในช่วงเทศกาลผูค้ นจะพร้อมใจกันซ่อมแซมและตกแต่งบ้านเรือน
และสถานทีท่ �ำงาน ทางเข้าจะถูกตกแต่งด้วยสีสนั และลวดลายแบบ
ดัง้ เดิม มีการวาดภาพด้วยทรายหรือผงสีบนพืน้ เพือ่ เป็นการต้อนรับ
พระนางลักษมี เทพแห่งความมัง่ คัง่ และเจริญรุง่ เรือง และเพือ่ ทีจ่ ะบ่ง
บอกถึงการรอคอยการมาเยือนของพระนางลักษมี จะมีการวาดรอยเท้า
เล็กๆด้วยแป้งข้าวเจ้าและผงหลากหลายสีรอบบริเวณบ้าน โดยโคมไฟ
จะถูกจุดไว้ตลอดทัง้ คืน

พิธกี ารสักการะบูชานัน้ จะจัดขึน้ ในช่วงค�ำ่ หลังจากทีไ่ ฟในภาชนะ
ดินถูกจุดขึน้ เพือ่ ขับไล่เงาของวิญญาณร้าย มีการขับร้องบทสวดมนต์
เพือ่ เป็นการสรรเสริญเทพและถวายขนมหวานแด่เทพ เทศกาลวัน
ขึน้ ปีใหม่ของชาวอินเดียจะประกอบด้วยการสักการะบูชาเทพทัง้ 5 องค์
ซึง่ ประกอบด้วย พระพิฆเนศ สักการะไว้เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลในการ
เริม่ ต้นท�ำสิง่ ใหม่ๆเป็น พระลักษมีจะสักการะสามปาง มหาลักษมีความ
มัง่ คัง่ และการเงิน พระแม่สรัสวตีคอื เทวีแห่งสรรพความรูแ้ ละการเรียน
รูท้ งั้ ปวงและการบูชาพระแม่มหากาลี ผูค้ นยังคงกราบไหว้บชู ากูเบรซึง่
เป็นขุมทรัพย์สมบัตขิ องพระเจ้า
ผูท้ มี่ กี จิ การค้าขายจะท�ำการปิดบัญชีประจ�ำปีให้เร็วขึน้ และน�ำก�ำไร
ทีไ่ ด้จากผลประกอบการมาซือ้ โลหะและทอง ปัจจุบนั นีม้ รี า้ นค้ามากมาย
ลดราคาเพือ่ ทีจ่ ะจูงใจลูกค้าให้จบั จ่ายใช้สอย หลังจากเทศกาลดิวาลี
ก็จะนับเป็นการเริม่ บัญชีของปีใหม่ ในบางพืน้ ทีข่ องประเทศอินเดีย
จะมีการแข่งขันกันการตกแต่งถนน, ร้านค้า หรือแม้แต่บา้ นเรือน
ท�ำให้เมืองดูมสี สี นั มากขึน้
นอกเหนือจากการพบปะสังสรรค์ของญาติพนี่ อ้ งและการจุดพลุโดย
เด็กๆตามแบบฉบับดัง้ เดิมแล้ว ทุกวันนีค้ นบางกลุม่ ในประเทศอินเดีย
ยังมีการเฉลิมฉลองเทศกาลดิวาลีดว้ ยการซือ้ ขายหุน้ (ซึง่ หุน้ ของวาระ
พิเศษนีจ้ ะถูกเก็บไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติอนิ เดีย)

เพือ่ เป็นการแสดงการต้อนรับพระนางลักษมี บ้านจะถูกเก็บกวาด
อย่างสะอาดเรียบร้อยและตกแต่งเป็นลวดลายภาพวาดด้วยทรายหรือ
ผงสีบริเวณธรณีประตู โดยมีพราหมณ์เป็นผูก้ �ำหนดฤกษ์ยามส�ำหรับ
พิธสี กั การะบูชา สิง่ ของทีใ่ ช้ในการสักการะบูชา ได้แก่ เหรียญเงิน,
เหรียญทอง, หมาก, ข้าวสารดิบ, ใบพลู, ผงสี ซึง่ ใช้ส�ำหรับเจิมหน้า
ผาก, ขนมหวานของอินเดีย, การบูร, ธูป, ผลไม้แห้ง (อัลมอนด์ เม็ด
มะม่วงหิมพานต์), กลีบดอกไม้และเหรียญของพระลักษมีและพระ
พิฆเนศไว้บชู า

Tradition of Diwali Pooja

ประเพณีการสักการะปีใหม่ของอินเดีย
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In the Vicinity
พาเทีย่ ว

Let’s visit… Lithuania

มาเทีย่ วลิธวั เนียกันเถอะ

With a population of over three million, Lithuania is home to
one of Europe’s largest single line PET plants, Orion Global PET,
based in the port of Klaipeda. Lying just across the Baltic Sea
from Sweden and Denmark it is the southernmost of the Baltic
states. During the 14th century it is thought to have been the
largest country in Europe. Over time, the country has had an
exciting history and been invaded, annexed and liberated at various
times. However, the urge to be independent remained strong and
by 1990 the country was able to declare its independence from
the former Soviet Union, the first Soviet republic to do so. By
2004, it became part of NATO and the European Union.
Lithuania has a relatively high standard of living and many
inducements to business, not the least being its 15% corporate
tax rate. It quality of life is regarded as the highest of all Baltic
states. Education is to a high standard and about 70% of students
continue their studies to undergraduate and graduate level. With
temperatures very cold in winter and hot in summer, Lithuania
has many attractions for visitors.
Let’s take a look at the area near our PET facility in Klaipeda.
First mentioned in written sources in the 13th century as Memel,
the name by which Lithuania’s major sea port is still known to
the German-speaking population of the world, the extraordinary city
of Klaipeda has been inextricably connected with the Lithuanians
for centuries. Klaipeda's main attractions are the historic buildings
in the city's centre, dating from the 13th to 18th centuries. Some
of its older buildings have picturesque half-timbered construction,
similar to that found in Germany, France, England, Denmark and
southern Sweden.
The remnants of the Klaipeda Castle, built in the 13th century,
has a quadrangular tower. The maritime museum in Fort Wilhelm,
was built at the end of the 19th century. Annual events include
Klaipeda Music Spring, the Klaipeda Castle Jazz Festival, Museum
Nights, the International Festival of Street Theatres, the International Short Film Festival, and the Klaipeda Sea Festival. For the
adventurous, there is camping at Giruliai, 11 km from Klaipeda
city centre. The national golf resort is just about 15 minutes' drive
from the centre of Klaipeda. The Curonian Spit is a sandy, wild
stretch of land next to the sea that is best explored on a bike,
is a 10 minute boat ride from the Old Ferry terminal.
In the capital Vilnius and surroundings you can try hot air
ballooning or walk around the old city. The Roman Catholic Cathedral of Vilnius is a landmark of the city and definitely one of
its greatest sights. It is situated within the limits of the old castle.
The Aleksoto Funicular, one of Europe's few surviving funiculars,
is situated in Kaunas.

ด้วยจ�ำนวนประชากรกว่า 3 ล้านคน ลิธวั เนียเป็นเสมือนบ้านของ Orion
Global PET หนึง่ ในโรงงานผลิต PET ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในยุโรป ซึง่ ตัง้ อยูท่ ที่ า่ เรือ
ไคลเปดา อีกด้านหนึง่ ของทะเลบอลติกฝัง่ ทีม่ าจากประเทศสวีเดนและเดนมาร์ก
และอยูด่ า้ นใต้สดุ ของรัฐบอลติก เมือ่ สมัยศตวรรษที่ 14 ลิธวั เนียได้รบั การขนาน
นามว่าเป็นประเทศทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในยุโรป ลิธวั เนียมีประวัตศิ าสตร์ทมี่ คี วาม
น่าสนใจมากมาย ถูกบุกรุก, ยึดครองและปลดปล่อยอาณาจักรอยู่หลายครั้ง
อย่างไรก็ตามลิธวั เนียยังคงมีแรงผลักดันอย่างมากทีต่ อ้ งการเป็นประเทศทีเ่ ป็น
อิสระ และในปี 1990 ลิธวั เนียสามารถประกาศอิสรภาพจากสหภาพโซเวียตได้ใน
ทีส่ ดุ และภายในปี 2004 ลิธวั เนียเข้าเป็นสมาชิกองค์กร NATO และสหภาพยุโรป
ลิธวั เนียเป็นประเทศทีม่ คี วามเป็นอยูค่ อ่ นข้างดีและเป็นทีน่ า่ ดึงดูดใจในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ไม่เพียงแต่การมีอตั ราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลต�ำ่ สุดอยูท่ ี่ 15% แต่
ลิธวั เนียยังถูกจัดว่าเป็นประเทศทีม่ คี ณุ ภาพในการด�ำรงชีวติ สูงสุดเมือ่ เปรียบเทียบ
กับประเทศอืน่ ๆในรัฐบอลติก มาตรฐานการศึกษาของลิธวั เนียค่อนข้างสูง กว่า
70% ของนักเรียนจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในระดับชัน้ ปริญญาตรีไปจนถึง
ระดับปริญญาโท ในเรือ่ งสภาพภูมอิ ากาศ ช่วงฤดูหนาวจะมีอณุ หภูมทิ หี่ นาวเย็น
และในช่วงฤดูรอ้ นจะมีอณุ หภูมสิ งู ลิธวั เนียจึงมีแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจมากมาย
ลองมาดูบริเวณรอบๆ โรงงาน PET ของเราในไคลเปดา ตามทีม่ กี ารบันทึก
ไว้ครัง้ แรกในสมัยศตวรรษที่ 13 เมืองท่าเมเมลถือเป็นท่าเรือหลักของลิธวั เนีย
และในปัจจุบนั ยังคงเป็นทีร่ จู้ กั ในหมูค่ นทีพ่ ดู ภาษาเยอรมันทัว่ โลก เมืองไคลเป
ดาอันเลือ่ งชือ่ นัน้ มีความผูกพันกับคนลิธวั เนียมากว่าศตวรรษ จุดท่องเทีย่ วทีน่ า่
สนใจของเมืองไคลเปดา คือ อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ทตี่ งั้ อยูใ่ จกลางเมือง ซึง่ สร้าง
ตัง้ แต่ในช่วงสมัยศตวรรษที่ 13-18 โดยอาคารบางหลังนัน้ สร้างด้วยไม้ทมี่ คี วาม
งดงามรูปทรงคล้ายกับอาคารในประเทศเยอรมัน, ฝรัง่ เศส, อังกฤษ, เดนมาร์ก
และอาคารทีพ่ บทางตอนใต้ของประเทศสวีเดน
ซากปราสาทไคลเปดาทีย่ งั คงหลงเหลือให้ได้ชนื่ ชมความงาม โดยปราสาท
ไคลเปดานีถ้ กู สร้างขึน้ สมัยศตวรรษที่ 13 มีรปู ทรงเป็นอาคารรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั
พิพิธภัณฑ์ทางทะเลภายในป้อมวิลเฮล์ม ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19
นอกจากนีย้ งั มีงานเทศกาลมากมายทีจ่ ดั ขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี เช่น งานมหกรรม
ดนตรีฤดูใบไม้ผลิของไคลเปดา (Klaipeda Music Spring), มหกรรมดนตรี
แจ๊สทีป่ ราสาทไคลเปดา (the Klaipeda Castle Jazz Festival), พิพธิ ภัณฑ์
กลางคืน (Museum Nights), เทศกาลนานาชาติ the International Festival
of Street Theatres, เทศกาลหนังสัน้ นานาชาติ (the International Short
Film Festival) และเทศกาลทะเลไคลเปดา (the Klaipeda Sea Festival)
ส�ำหรับผูท้ ชี่ นื่ ชอบการผจญภัย ที่ Giruliai ห่างจากตัวเมืองไคลเปด้า 11 กิโลเมตร
ทีน่ นั่ มีกจิ กรรมการตัง้ แคมป์ และยังมีรสี อร์ทกอล์ฟซึง่ ห่างจากตัวเมืองไคลเปดา
ประมาณ 15 นาที หากท่านชืน่ ชอบในในย่านเมืองเก่าอย่างวิลนีอสุ (Vilnius)
และบริเวณรอบๆ การขีจ่ กั รยาน ขอแนะน�ำ The Curonian Spit เป็นบริเวณ
พืน้ ทรายถัดจากทะเล ซึง่ เหมาะแก่การขีจ่ กั รยาน เพียงแค่ 10 นาทีจากการเดิน
ทางด้วยเรือจากท่า Old Ferry
นักท่องเทีย่ วสามารถทดลองขึน้ บอลลูนร้อนหรือเดินรอบๆตัวเมืองเก่า เข้า
เยีย่ มชมวิหารโรมันคาร์ทอลิกแห่งวิลนีอสุ (Roman Catholic Cathedral of
Vilnius) ซึง่ เป็นอีกหนึง่ ในจุดชมวิวทีด่ ที สี่ ดุ ของเมือง ตัง้ อยูท่ า่ มกลางปราสาทเก่า
แก่ อีกสถานทีท่ จี่ ะแนะน�ำคือ The Aleksoto Funicular หนึง่ ในรถไฟทีล่ าก
จูงด้วยสายเคเบิลในยุโรปทีย่ งั คงเหลืออยู่ ตัง้ อยูใ่ นเมืองเคานาส (Kaunas)
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Employee Engagement
In 2006 –QCC activity had been started by “Pilot” Quality Circle
team from Indorama Saraburi plant under Mr. Natchaphol Kidtham and
8 members presented to Mr. Aloke Lohia at Head office on 2nd June
2006. Quality Day was established in Indorama Company on 28th December 2006. The first QCC convention was held at CTE Lop Buri, nine
QCC teams from Saraburi, Lop Buri, Nakhon Pathom and Bangkok Head
office joined together and presented their projects to senior management.
2007 - Total 23 teams in project work, 13 teams presented on
2nd Quality Day, 20th December.
2008 - Total 35 teams in project work, 12 teams presented on
3rd Quality Day, 18th December.
2009 - Total 40 Teams in project work, 12 teams presented on
4th Quality Day, 12th December.
2010 - Total 41 Teams in project work, 6 teams presented on 5th
Quality Day, 4th December.

Quality Day

ในปี พ.ศ. 2549 กิจกรรม QCC เริ่มขึ้นครั้งแรกที่โรงงานอินโดรามา
สระบุรี ภายใต้การน�ำของคุณณัชพล และสมาชิกอีก 8 คน ถือเป็นกลุ่มคิวซีซี
กลุม่ แรกของบริษทั อินโดรามา ทีไ่ ด้น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานในกิจกรรมกลุม่
คิวซีซีให้กับคุณอาลก โลเฮีย ที่อาคารส�ำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2
มิถุนายน พ.ศ. 2549 โดยการจัดงานวันควอลิตี้ เดย์ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่
บริษทั อินโดรามา ภายในอาคารซีทอี ี โรงงานลพบุรี เมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.
2549 โดยมีกลุ่มคิวซีซี จ�ำนวน 9 กลุ่ม จากโรงงานสระบุรี ลพบุรี นครปฐม
และส�ำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เข้าร่วมการน�ำเสนอโครงการต่อผูบ้ ริหารระดับสูง
ปี พ.ศ. 2550 มีการท�ำกิจกรรมกลุ่มคิวซีซีในบริษัทอินโดรามา รวมกัน
ทั้งสิ้น 23 กลุ่ม มีตัวแทนของแต่ละบริษัทจ�ำนวน 13 กลุ่มได้ร่วมกันน�ำเสนอ
ผลงานในงาน วันควอลิตี้ เดย์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ปี พ.ศ. 2551 มีการท�ำกิจกรรมกลุ่มคิวซีซีในบริษัทอินโดรามา รวมกัน
ทั้งสิ้น 35 กลุ่ม มีตัวแทนของแต่ละบริษัทจ�ำนวน 12 กลุ่มได้ร่วมกันน�ำเสนอ
ผลงานในงาน วันควอลิตี้ เดย์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ปี พ.ศ. 2552 มีการท�ำกิจกรรมกลุ่มคิวซีซีในบริษัทอินโดรามา รวมกัน
ทั้งสิ้น 40 กลุ่ม มีตัวแทนของแต่ละบริษัทจ�ำนวน 12 กลุ่มได้ร่วมกันน�ำเสนอ
ผลงานในงาน วันควอลิตี้ เดย์ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ปี พ.ศ. 2553 มีการท�ำกิจกรรมกลุ่มคิวซีซีในบริษัทอินโดรามา รวมกันทั้ง
สิน้ 41 กลุม่ มีตวั แทนของแต่ละบริษทั จ�ำนวน 6 กลุม่ ได้รว่ มกันน�ำเสนอผลงาน
ในงาน วันควอลิตี้ เดย์ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Celebration in Indorama Thailand

Q – FORMATION

The QCC presentations in 2010 were judged by experts from The
Association of QC Headquarters of Thailand - Khun Nopporn Phairat and
Khun Puangwipat Rungtong.
การน�ำเสนอผลงานคิวซีซีในปี 2553 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้
เชี่ยวชาญ 2 ท่านจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย - คุณนพพร
ไพรัตน์ (ขวา) และคุณพวงวิภัทร์ รุ่งทอง (กลาง) เป็นกรรมการตัดสิน

First Runner-up was “Blowing Power Team” from Petform (Thailand)
Co., Ltd., Lop Buri Plant. The activity was to reduce alarm at Alarm
Check 3 of Labeler II machine, which they could reduce the problem
from label did not stick to the bottle alarm by 100%.
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทมี Blowing Power จากบริษทั เพ็ทฟอร์ม
(ประเทศไทย) จ�ำกัด – โรงงานลพบุรี ใน กิจกรรมเรือ่ ง การลดจ�ำนวนการ
เกิดปัญหา Alarm Check 3 ทีเ่ ครือ่ ง Labeler II ฉลากไม่ตดิ กับขวด โดย
สามารถลดจ�ำนวนการเกิดปัญหา Alarm Check 3 ได้ตามเป้าหมาย 100 %

งานฉลองวันแห่งคุณภาพ (ควอลิตี้ เดย์) ของบริษัทอินโดรามา ในประเทศไทย

The Winner of the 5th Quality Day was “Two for One” team from
Indorama Holding Ltd., Lop Buri, with the topic “To Reduce Yarn Hairiness at TFO Machine”. The improvement by this activity- Yarn Hairiness
could be reduced by 38 %
ทีมชนะเลิศการน�ำเสนอผลงานคิวซีซีในงานวันควอลิตี้ เดย์ ครั้งที่ 5
ได้แก่ ทีมทูฟอร์วัน จากบริษัทอินโดรามา โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด – โรงงานลพบุรี
ในกิจกรรมเรือ่ ง การลดขนในเส้นด้ายทีเ่ ครือ่ งทีเอฟโอ โดยผลของการปรับปรุง
สามารถลดขนในเส้นด้ายได้ถึง 38 เปอร์เซ็นต์

Second Runner-up was “The Power of Gear Team” from Indorama
Polyester Industries PCL., Nakhon Pathom, by reducing time adjusting the
gap between Paper Roll and Pressure Roll in the Winder Machine H4S.
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม The Power of Gear จากบริษัท
อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด (มหาชน) – โรงงานนครปฐม
ในกิจกรรมเรื่อง การลดเวลาในการปรับระยะห่างระหว่างหลอดกระดาษกับ
Pressure Roll ใน เครื่องพันด้าย (Winder Machine) H4S

