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Dear Readers,
This issue of the Beacon introduces a recent business unit within
the Indorama Ventures Fibers division, The Indorama Mobility
Group. Created as a result of sustained growth – internal as well
as through partnerships and acquisitions – the unit comprises of
3 business segments, the concept and formation of which are
explained in more detail here.
Just as importantly, Indorama Ventures has considerably
advanced its environmental initiatives by introducing the fully
recycled (and recyclable) DEJA rPET. This landmark set of products
comes in addition to separate awards from Procter & Gamble,
Coca-Cola and Pirelli which recognize our achievements in
sustainable production. Moreover, Indorama Ventures continues
to make its mark on the Dow Jones Sustainability Index – as the
company is included in the DJSI World Index for the first time,
ranking 2nd globally in the Chemicals Sector this year.
The current issue highlights each of these developments, along
with a special community-based program to promote recycling.
We also profile one Indorama Ventures subsidiary in the United
States that went above and beyond to support other efforts to
improve its community. Lastly, our regular travel feature puts
the spotlight on Slovakia, where visitors can explore the natural
and cultural marvels that surround one of our latest production
centers. We hope you enjoy this issue of The Beacon – and as
always, send us an email with any comments or suggestions you
may have.

เรียน ท่านผู้อ่านทุกท่าน
เดอ ะ บีีค อน ฉบัั บนี้้�นำำ � เสนอหน่่ ว ยงานธุุ ร กิิ จ ใหม่่ ภ ายใต้้ ธุุ ร กิิ จ เส้้ น ใยของ
อิิ น โดรามา เวนเจอรส์์ ได้้ แ ก่่ กลุ่่�ม Mobility ซึ่่� งได้้ ก่่ อ ตั้้� งมาจาก
การเติิ บ โตอย่่ า งยั่่� งยืื น
ทั้้� งภายในองค์์ก รและจากการร่่ ว มมืื อ รวมทั้้� ง
ซื้้� อกิิ จ การต่่ า งๆ โดยกลุ่่�มดัั ง กล่่ า ว ป ร ะ ก อ บ ด้้ วย 3 ส่่ ว นซึ่่� งรายละเอีี ย ด
ของแนวคิิดสามารถอ่่านได้้ ในฉบัั บนี้้�
ความใส่่ ใ จด้้ านสิ่่� งแวดล้้ อ มเป็็นสิ่่� งสำำ �คัั ญ ยิ่่� งควบคู่่�ไปกัั บการดำำ � เนิิ น ธุุร กิิ จ
อิินโดรามา เวนเจอร์์ส จึึงได้้ พััฒนาแบรนด์์ผลิิตภัั ณฑ์์รีไี ซเคิิลอย่่าง DEJATM
นอกเหนืือ จากนี้้� บริิษัั ทฯ ยัั งได้้รัั บรางวัั ล จาก พรอคเตอร์์ แอนด์์ แกมเบิิล
โคคา-โคล่่ า และพีีเรลลี่่� ซึ่่�งเป็็นการตอกย้ำำ��ความสำำ�เร็็จ ของผลิิต ภัั ณฑ์์รีี ไ ซเคิิล
ของอิินโดรามา เวนเจอร์์ส
อิิ น โดรามา เวนเจอร์์ส ยัั งคงได้้ รัั บก า รคัั ดเ ลืื อ กให้้ เป็็ น ส มาชิิ ก ของดัั ช นีี
ความยั่่� งยืืน ดาวน์์ โ จนส์์ โดยอยู่่�ในดัั ช นีีค วามยั่่� งยืืน ดาวน์์ โ จนส์์ร ะดัั บโลกเป็็น
ครั้้� งแรก และมีีค ะแนนเป็็นลำำ�ดัั บ ที่่� 2 ของอุุต สาหกรรมเคมีีภัั ณ ฑ์์
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TO COMBAT PLASTIC WASTE,
EVERYONE HAS A ROLE TO PLAY

BALANCE
by

Corporate Communications

หากอยากก�ำจัดขยะพลาสติก
่ นร่วม
ทุกคนต้องมีสว

Thailand has a burgeoning plastic waste problem. Thais
use an average of 8 plastic bags a day, amounting to 500
million plastic bags per day for the nation. The government is
implementing methods to fight the issue, and will ban three
types of plastic by the end of 2019.

ประเทศไทยกำำ�ลัั งประสบปััญหาเรื่่�องขยะพลาสติิก เช่่น เดีียวกัั บประเทศอื่่�นๆ
คนไทยหนึ่่� งคนใช้้ ถุง
ุ พลาสติิก เฉลี่่�ยวัั น ละ 8 ถุุง เมื่่�อคิิด รวมทั้้� งประเทศ
คนไทยใช้้ถุงุ พลาสติิกมากถึึง 500 ถุุงต่่อวัั น รััฐบาลกำำ�ลัั งหาทางแก้้ไขปััญหา
ดัั งกล่่าว และจะยกเลิิกการใช้้ พลาสติิกสามประเภทภายในสิ้้� นปีี 2562

To encourage sustainable plastic waste management based
on the circular economy concept, Indorama Ventures has
joined PPP Plastic (Public Private Partnership for Sustainable
Plastic and Waste Management).

อิินโดรามา เวนเจอร์์ส ต้้องการส่่งเสริิมการจััดการขยะพลาสติิกอย่่างยั่่�งยืืน
บนพื้้�นฐานของเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน จึึงได้้เข้้ าร่่วมกลุ่่�ม PPP Plastic (Public
Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management)
หรืือ กลุ่่�มภาคีีเ ครืือ ข่่ า ยองค์์ก รภาครัั ฐ และเอกชนเพื่่�อการจััดการพลาสติิก
และขยะอย่่ า งยั่่� งยืืน โดยจะมีี ก ารจัั ดกิิ จ กรรมที่่�นำำ � ไปสู่่�การลดจำำ�นวนขยะ
ที่่�ไม่่จำ�
ำ เป็็น

Indorama Ventures is already involved in numerous projects to
alleviate Thailand’s waste problem. These include:

ในปัจจุบัน อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้เข้าร่วมหลายโครงการเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาเรื่องขยะในประเทศไทย ได้แก่

• Educating schools and private companies with waste and

• จัดหลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับขยะและการรีไซเคิลในโรงเรียนและ
บริษัทเอกชน
• มอบถัั งขยะรีีไซเคิิลโดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย ผ่่านมููลนิิธีไี อวีีแอล
• ให้บริการจัดตั้งธนาคารขยะแก่โรงเรียนต่างๆ
• รวบรวมและขนส่ งขวดพลาสติก PET ไปยังโรงงานรีไซเคิลของบริษัท

•
•
•
•
•
•

recycling programs
Providing free recycling bins through the IVL Foundation
Providing waste bank services to schools
Gathering and sending PET bottles to our recycling plants
Demonstrating the products can be made from recycled
PET bottles
Giving over 500 recycled shirts to teachers and students
Holding World Environment Day activities where people
exchanged PET bottles as gifts (in further activities IVL
collected over 63 kilograms of plastic to recycle)

• จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ท�ำมาจากขวด PET รีไซเคิล
• มอบเสื้อรีไซเคิลจ�ำนวน 500 ตัว แก่อาจารย์และนักเรียน
• จัดกิจกรรมในวันสิ่ งแวดล้อมโลก โดยเชิญชวนให้คนน�ำขวดพลาสติก
PET มาแลกของที่ระลึก โดยสามารถรวบรวมพลาสติกส�ำหรับการ		
รีไซเคิลได้มากถึง 63 กิโลกรัม

An MoU was also signed with a startup called GEPP in order to
make recycling more accessible and to ensure the waste will
be recycled.

เราได้้ ล งนามในบัั น ทึึก ความเข้้ า ใจกัั บ บริิษัั ท GEPP SA-ARD จำำ �กัั ด หรืือ
GEPP Yo u r Was te เพื่่� อ เ พิ่่� ม ช่่ อ ง ท า ง สำำ � หรัั บการร วบร วมขยะจาก
ครัั ว เรืือ น ด้้ ว ยกลไกดัั งกล่่ า ว ขยะที่่� สามารถนำำ � ไปรีีไ ซเคิิลได้้ จ ะถููกนำำ�เข้้ าสู่่�
กระบวนการรีีไซเคิิล

Proper waste management is everyone’s responsibility. The
Corporate Social Responsibility team at Indorama Ventures
continues to educate in order to help reduce plastic waste –
showing the public how to recycle and re-use plastic whenever
possible, to secure a greener future for Thailand.

การจัดการขยะเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคน ทีมงานด้านความรับผิด
ชอบต่อสั งคมของ อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้มีส่วนในการลดขยะพลาสติก
โดยอาศัยพลังแห่ งความรู้ความเข้าใจ น�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิล
และการน�ำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ต่อ สาธารณะผ่านทุกช่องทางที่เป็นไปได้
ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างสิ่ งแวดล้อมของไทยให้เป็น “สีเขียว” มากขึ้น
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ACQUISITIONS AND MILESTONES
MARK NEW PHASE OF GROWTH
FOR INDORAMA VENTURES

กิจการใหม่และความส�ำเร็จครั้งส�ำคัญ
จุดเริม
่ ต้นการเติบโตเฟสใหม่ของ
อินโดรามา เวนเจอร์ส

Indorama Ventures continues its period of accelerated growth
with another wave of acquisitions, as well as significant
company achievements that pave the way toward a new
phase in the company’s global development. Taken together,
IVL’s recent moves and achievements will radically improve its
industrial capabilities, opening the door to major growth and
progress in the years ahead.

อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านการเข้าซือ
้ กิจการใหม่ๆ
และด้วยความส�ำเร็จครั้งส�ำคัญที่จะน�ำพาบริษัทเข้าสู่เฟสใหม่ของการพัฒนา
ในระดับโลก การตัดสินใจและความส�ำเร็จของ ไอวีแอล เมื่อไม่นานมานี้จะช่วย
พัฒนาความสามารถเชิงอุตสาหกรรมของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ และเปิด
ประตูสู่การเติบโตและพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดในอนาคต

IVL recently announced an agreement to acquire certain
integrated Oxides and Derivatives businesses/assets from
Huntsman, a world leader in manufacturing integrated oxides
and derivatives located in the US, India and Australia. The
planned acquisition will be Indorama’s largest ever and one of
the largest by any Thai company over the past decade. With a
purchase price based on an enterprise value of $2 billion, along
with $76 million in pension obligations, the deal is expected to
be complete by 4Q 2019.

เมื่่�อไม่่นานมานี้้� ไอวีีแอล ประกาศข้้อตกลงในการเข้้ าซื้้�อธุุรกิิจ / สิินทรัั พย์์
บางส่่วนจาก Huntsman ผู้้�นำำ�ระดัั บโลกด้้านการผลิิตออกไซด์์แบบบููรณาการ
และอนุุพัั น ธ์์ ในส่่ว นที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัั บ การผลิิต ออกไซด์์แ บบบููร ณาการและ
อนุุพัั น ธ์์ ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในสหรััฐอเมริิกา อิินเดีียและออสเตรเลีีย แผนการเข้้าซื้้�อครั้้�งนี้้�
ถืือเป็็นครั้้� งที่่�มีีมููล ค่่ า สููง ที่่�สุุด เท่่ า ที่่�เคยมีีม า อีีก ทั้้� งยัั งมีีมููล ค่่ า สููง สุุด เท่่ า ที่่�
บริิษัั ทไหนในไทยเคยทำำ�ในช่่ว งสิิบปีีที่่�ผ่่านมา ราคาการซื้้�อขายอ้้ างอิิ ง จาก
มููล ค่่ า กิิจ การเท่่ า กัั บ สองพัั น ล้้ า นเหรีีย ญสหรัั ฐ บวกกัั บ ภาระผููก พัั น เรื่่�อง
เงิินบำำ�นาญมููลค่่าอีีก 76 ล้้ านเหรีียญสหรัั ฐ โดยคาดว่่าการเจรจาจะเสร็็จสิ้้�น
ภายในไตรมาสที่่� 4 ของปีี 2562

The Huntsman acquisition further solidifies IVL as a global
industrial leader with a diverse but integrated portfolio,
holding the #1 or #2 position in most of its production
categories. By integrating Huntsman’s own portfolio under
the IVL umbrella, considerable improvements in efficiency will
be made possible through operational synergy not only in the
EOs and in the differentiated chemicals market but will also
reflect in EOD products and propylene oxide derivatives.

การเข้้ าซื้้�อ Huntsman ทำำ�ให้้สถานะผู้้�นำำ�อุต
ุ สาหกรรมระดัั บโลกของไอวีีแอล
แข็็งแกร่่งขึ้้�น ทำำ � ให้้ เ ราเป็็นบริิ ษัั ทที่่�มีี ผ ลิิต ภัั ณ ฑ์์ห ลากหลายแต่่ เ ชื่่� อมโยง
สนัั บสนุุนซึ่่�งกัั นและกัั น อีีกทั้้� งยัั งสามารถเป็็นผู้้�นำำ�อัั นดัั บ 1 หรืือ 2
ในหมวดผลิิต ภัั ณ ฑ์์ห ลัั ก ของบริิษัั ท เมื่่�อผลิิต ภัั ณ ฑ์์ข อง Huntsman
มาอยู่่�ภายใต้้ ไ อวีีแ อลแล้้ ว เราจะสามารถพัั ฒ นาประสิิท ธิิภ าพขององค์์ก ร
ได้้ อ ย่่ า งมีี นัั ยสำำ �คัั ญ ด้้ ว ยการสร้้ างความสอดคล้้ อ งเชื่่� อมโยงของการ
ปฏิิบัั ติก
ิ ารต่่า งๆ การเข้้ าซื้้� อครั้้� งนี้้� เป็็นจุุดเปลี่่�ยนสำำ�คัั ญ ของไอวีีแ อล ที่่�จะ
ช่่ว ยส่่งเสริิมการเติิบโตของบริิษัั ทในตลาด EOs และเคมีีภัั ณ ฑ์์เ ฉพาะทาง
รวมไปถึึงการเพิ่่�มสายผลิิตภััณฑ์์ประเภท EODs และอนุุพัันธ์์โพรพิิลีน
ี ออกไซด์์
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IVL is also in the process of acquiring Sinterama S.p.A., a major
polyester automotive interiors and high performance colored
yarns manufacturer with production sites in Italy, Brazil, China,
and Bulgaria. These sites have a combined capacity of 30,000
tonnes per annum that specialize in serving the automotive
interior market and employ a total of 889 people.

นอกจากนี้้� ไอวีีแ อลมีีแ ผนที่่�จะซื้้�อ Sinterama S.p.A. ผู้้�ผลิิตส่่วนประกอบ
ภายในรถยนต์์ที่่�ทำำ� จากโพลีีเ อสเตอร์์แ ละเส้้ น ด้้ า ยสีีป ระสิิท ธิิภ าพสููง ที่่�มีีฐ าน
การผลิิตในอิิตาลีี บราซิิล จีีน และบัั ลแกเรีีย กำำ�ลัั งการผลิิตรวมทั้้� งสิ้้�น
30,000 ตัั นต่่อปีี โดยมีีความเชี่่�ยวชาญในตลาดส่่ว นประกอบภายในรถยนต์์
และมีีพนัักงานทั้้�งหมด 889 คน

Sinterama’s connection to Indorama Ventures began in 2011,
when the two companies joined forces to expand Trevira
to meet customer demand. The forthcoming acquisition
allows for even fuller integration especially with Sinterama’s
innovative solutions and product development expertise
enhancing IVL’s substantial portfolio in this sector.

Sinterama และ ไอวีีแอล ร่่ว มมืือ กัั น ครั้้� งแรกเมื่่�อปีี 2554 ในบริิษัั ท Trevira
ในการขยายธุุรกิิจเพื่่�อตอบสนองต่่อลููกค้้ารายใหญ่่ การเข้้าซื้้�อกิิจการดัั งกล่่าว
จะทำำ�ให้้การบููรณาการระหว่่างสองบริิษััทสมบููรณ์์มากขึ้้�น โซลููชั่่�นเชิิงนวััตกรรม
และความเชี่่�ยวชาญด้้ านการพัั ฒนาผลิิตภัั ณฑ์์ของ Sinterama จะช่่วยให้้
สััดส่ว
่ นผลิิตภััณฑ์์ของ ไอวีีแอล ในอุุตสาหกรรมนี้้� แข็็งแกร่่งขึ้้�น

Helping to manage these acquisitions, whilst also maintaining
strong growth on a global scale, are a set of special ‘green
loans’ from Japan’s Mizuho Bank. The loans, for USD 100m
and EUR 100m, are noteworthy for their status as positive
incentive loans (PILs), whose terms are linked to IVL's
continued improvement in its ESG (Environmental, Social and
Governance) rating.

ตัวช่วยทีท
่ �ำให้แผนการเข้าซือ
้ เหล่านี้เป็นไปได้ โดยที่ยังสามารถรักษาระดับ
การเติบโตในระดับโลกได้ คือ “เงินกู้สีเขียว” จากธนาคารมิซโุ ฮะ ในประเทศ
ญี่ ป่ ุ น เงิ น กู้ ดั ง กล่ า วมี มู ล ค่ า 100 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ และ 100 ล้ า นยู โ ร
ซึ่ ง เป็ นเงิ น กู้ แ บบ PIL s ภายใต้ เ งื่ อ นไขที่ เ ป็ นผลมาจากการเลื่ อ นอั น ดั บ
ESG (Environmental, Social and Governance) ของ ไอวีแ อล ไปอยู่
อันดับที่สู งขึ้น

The loans are provided at a reduced borrowing rate on the
basis of IVL's sustainability model. They are the first loans of
their kind to be issued to a Thailand-based company.

เงิิน กู้้�ดัั งกล่่ า วมาพร้้ อ มกัั บ ดอกเบี้้� ยที่่�ต่ำำ�� กว่่ า ปกติิเ นื่่�องมาจากโมเดลด้้ า น
ความยั่่�งยืืนของไอวีีแอล นี่่�เป็็นครั้้� งแรกที่่�มีีการให้้กู้้�เงิินในลัั กษณะดัั งกล่่าว
แก่่บริิษัั ทในประเทศไทย

Such a continuous expansion of company activity has prompted
IVL to form a new internal business unit, comprised of its Tire,
Automotive Safety, and Functional Materials sectors. This unit,
referred to as the Indorama Mobility Group, operates across
16 manufacturing sites in 9 countries, and exceeds $1 billion
in annual sales revenue. The formation of the group will allow
for more increasingly focused leadership and organization,
which will in turn be directed at maintaining high quality and
rapid innovation across the relevant sectors.

ไอวีี แ อล ได้้ จัั ดตั้้� งหน่่ ว ยงานภายในขึ้้� น ม า ใ ห ม่่ เ พื่่� อ ดูู แ ล ผ ลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
เกี่่� ยวกัั บยางรถยนต์์ ความปลอดภัั ยยานยนต์์และวัั สดุุเฉพาะทาง อัั นเป็็น
ผลมาจากการขยายขอบเขตกิิ จ กรรมของบริิษัั ท ที่่�ขยายกว้้ า งขึ้้� นเรื่่�อยๆ
หน่่ ว ยงานใหม่่นี้้�รู้้�จัั ก กัั น ในชื่่�อ
Indorama
Mobilit y
Group
ปฏิิบััติิงานที่่�ฐานการผลิิต 16 แห่่งใน 9 ประเทศ และสร้้ างยอดขายได้้มากกว่่า
หนึ่่� งพัั นล้้ านบาทต่่ อ ปีี การจัั ดตั้้� ง ห น่่ ว ย ธุุ ร กิิ จ ดัั งกล่่ า ว จ ะ ทำำ � ให้้ ภ าว ะ
ค ว า มเป็็นผู้้�นำำ � และองค์์ก รมีีค วามเฉพ า ะ เจ า ะ จงม ากขึ้้� น อัั น จะนำำ � ไปสู่่�
ก า รรัั กษ าระดัั บ คุุณ ภาพของผลิิต ภัั ณ ฑ์์แ ละการสร้้ างนวัั ต กรรมใหม่่ๆ
ในกลุ่่�มตลาดที่่�เกี่่�ยวข้้อง

Commenting on recent developments across the organization,
Mr. Aloke Lohia, Group CEO of Indorama Ventures, said,
“We are thrilled to welcome our new colleagues and their
competencies, which will empower our collective potential to
grow continually.”

นายอาลก โลเฮีีย ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิหารกลุ่่�มบริิษัั ทฯ กล่่าวว่่า "เรามีีความ
ยิินดีีเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ได้้ต้้อนรัั บเพื่่�อนร่่วมงานใหม่่ ซึ่่�งจะเข้้ามาช่่วย เติิมเต็็มและ
พััฒนาศัั กยภาพของบริิษัั ทให้้เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง"
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Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn gave
opening remarks at the 10th World Environmental Education
Congress (WEEC 2019) and graced the IVL booth at the congress,
conversing with an IVL representative about waste management.
The company exhibited information on the PET recycling process
and showed various recycled PET products, such as fibers, yarns
and packaging. The purpose of the exhibition was to demonstrate
IVL's commitment to contributing to society and encouraging
the public to play their part in solving environmental problems
together.
ส ม เ ด็็ จ พ ร ะ ก นิิ ษ ฐ า ธิิ ร า ช เ จ้้ า ก ร ม ส ม เ ด็็ จ พ ร ะ เ ท พ รัั ต น ร า ช สุุ ด า ฯ
ส ย า ม บ ร ม ร า ช กุุ ม า รีี เ ส ด็็ จ เ ป็็ น อ ง ค์์ ป ร ะ ธ า น เ ปิิ ด ก า ร ป ร ะ ชุุ ม ง า น
สิ่่� ง แวดล้้ อ มศึึก ษาโลกครั้้� งที่่� 10 และได้้ เ สด็็จ ทอดพระเนตรเยี่่�ยมชมบูู ธ
ไ อ วีี แ อ ล ยัั งได้้ ร่่ ว มแสดงนิิ ท รรศการและแลกเปลี่่� ยนองค์์ค วามรู้้�ด้้ าน
การรีีไซเคิิล ทั้้� งกระบวนการรีีไซเคิิลขวดพลาสติิก PET และผลิิต ภัั ณ ฑ์์
รีี ไ ซเคิิ ล ต่่ า ง ๆ อ า ทิิ เ ส้้ น ใ ย เ ส้้ น ด้้ า ย แ ล ะ บ ร ร จุุ ภัั ณ ฑ์์ ซึ่่� ง แ ส ด ง ถึึ ง
ความมุ่่�งมั่่� นของไอวีี แ อลในการช่่ ว ยเหลืื อ สัั งคม และส่่ ง เสริิมให้้ ทุก
ุ คน
มีีส่่วนร่่วมในการแก้้ไขปัั ญหาสิ่่�งแวดล้้อมร่่วมกัั น

Indorama Polymers received the Thai Star Packaging Award
2019 for Packaging Materials and Components and the Best
Sustainable Packaging Design Award 2019 from the Department
of Industrial Promotion at BITEC.

On July 30th, 2019, Indorama Ventures Corlu PET Sanayi A.S, ranked
94th in Turkey’s top 500 Industrial Enterprises and was presented
an award as a token of appreciation.

อิินโดรามา โพลีีเมอร์์ส ได้้ รัั บ รางวัั ลบรรจุุภัั ณ ฑ์์ย อดเยี่่�ยมของประเทศไทย
ประจำำ�ปีี 2562 ในหมวดวัั สดุุและส่่วนประกอบเพื่่�อการผลิิต บรรจุุภัั ณ ฑ์์ และ
รางวัั ล ออกแบบบรรจุุภัั ณ ฑ์์เ พื่่�อความยั่่� งยืื น ยอดเยี่่� ยมประจำำ �ปีี 2562
จากกรมส่่งเสริิม อุุตสาหกรรม ณ ศููนย์์นิท
ิ รรศการและการประชุุมไบเทค

Indorama Ventures Corlu PET Sanayi A.Ş, ถููก จัั ด ให้้ เ ป็็นหนึ่่� งใน 500
กิิจ การอุุต สาหกรรมยอดเยี่่� ยมของตุุร กีี สำำ � หรัั บปีี 2561 ในลำำ �ดัั บที่่� 94
ตัั วแทนจากหอการค้้ าเมืืองคอร์์ลูไู ด้้เดิินทางไปยัั งโรงงานของเราเพื่่�อมอบ
รางวัั ลไว้้เป็็นที่่�ระลึึกเมื่่�อวัั นที่่� 30 กรกฎาคม

Mr. Roberto Bettini, Chief Human Resources Officer at Indorama
Ventures Corlu PET Sanayi A.S, visited the plant in Turkey view
IVC’s operation and met with the IVC HR team and European HR
Managers.
นายโรแบร์์ โต เบ็็ต ติินีี ประธานเจ้้ า หน้้ าที่่�บริิห ารฝ่่ายทรัั พยากรบุุค คลของ
ไอวีีแ อล เดิิน ทางไปยัั งตุุรกีีเ พื่่�อเยี่่�ยมชมการปฏิิบัั ติก
ิ ารของ Indorama
Ventures Corlu PET Sanayi A.S และพบปะหารืือกัั บฝ่่ายทรัั พ ยากรบุุคคล
ของ Indorama Ventures Corlu PET Sanayi A.S และผู้้�จััดการด้้านทรัั พยากร
บุุคคลในภููมิภ
ิ าคยุุโรป

6

23

CONNECT
by

Corporate Communications

On July 31st, 2018 the Thai Embassy in Turkey held
a seminar and organized a plant visit with the
Ambassador, H. E. Phantipha Lamsudha Ekarohit,
who led senior students, graduate students, and
Thai companies in Turkey around the plant.
สถานทูู ต ไทยจัั ดสัั มมนาให้้ กัั บนัั ก ศึึก ษาชั้้�นปีี สุุดท้้ ายและ
นัักศึึกษาจบใหม่่ชาวไทยในตุุรกีี กงสุุลวางแผนพานัักศึึกษาไป
เยี่่�ยมชมโรงงานของบริิษัั ทที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับประเทศไทย
และได้้พาไปทััศนศึึกษาที่่�โรงงานเมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม โดยมีี
นางพัั น ทิิพ า เอี่่�ยมสุุท ธา เอกะโรหิิต เอกอัั ค รราชทููต ฯ
เป็็นผู้้�นำำ�การเยี่่�ยมชมด้้ วยตัั วเอง

Trevira revealed several new innovations at Techtextil 2019 in Frankfurt
this May presenting products with a with range of sustainable
technologies and applications in both technical and functional textiles.
บริิษัั ท Trevira เปิิดตัั ว นวัั ต กรรมเพื่่�อความยั่่�งยืืนใหม่่ หลายรายการ ณ งาน
Techtextile 2019 ที่่�แฟรงก์์เ ฟิิ ร์์ต ในเดืื อ นพฤษภาคม เพื่่�อนำำ � เสนอเทคโนโลยีี
และการนำำ � มาประยุุก ต์์ใ ช้้ อัั น หลากหลายสำำ � หรัั บ วงการสิ่่� งทอเทคนิิค และสิ่่� งทอ
คุุณ สมบัั ติิพิิเศษ

Indorama Ventures PCL . donated 1,000,000 Thai Baht
to the Faculty of Denistry at Thammasat University
to support the faculty and the renovation of the
Ratchasuda Building – the dental implant clinic. The
purpose of this donation was to provide the best possible
facilities for post-graduate students in the field of Dental
Implantology.
อิินโดรามา เวนเจอร์์ส มอบเงิิน 1,000,000 บาท ให้้ แ ก่่
ค ณ ะ ทัั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์์ ม ห า วิิ ท ย า ลัั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์์ เ พื่่� อ
สนัั บ สนุุน การปรัั บปรุุง และก่่อ สร้้ า งอาคารราชสุุด า ซึ่่�งเป็็นที่่�ตั้้� ง
คลิิ นิิ ก ทัั นตกร รมร ากเทีี ย ม โดยการ สนัั บสนุุนเ งิิ น ในครั้้� งนี้้�
มีี วัั ต ถุุป ระสงค์์เ พื่่�อส่่ ง เสริิม และสนัั บ สนุุน การศึึก ษาในสาขาวิิช า
ทัั นตกรรมรากเทีียม
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IVL sponsored the 10th World Environmental Education Congress
(WEEC 2019) in Bangkok. Mr. Yashovardhan L ohia, Chief Recycling
Officer, led the IVL team to showcase our PET recycling as well
as CSR initiatives that aim to promote waste separation and
recycling among the public.
อิินโดรามา เวนเจอร์์ส สนัั บสนุุนการประชุุมสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษาโลกครั้้� งที่่� 10
(WEEC 2019) จัั ดขึ้้� นในกรุุง เทพ ฯ ซึ่่� งนายยาโชว าดัั น โลเฮีี ย ปร ะ ธาน
เจ้้ าหน้้ า ที่่� บริิ ห ารด้้ านรีี ไ ซเคิิ ล นำำ �ทีี ม ไอวีี แ อลถ่่ า ยทอดการรีีไ ซเคิิล PET
และแนวคิิด ความรัั บผิิด ชอบต่่ อ สัั งคม (CSR) ที่่�ส่่ ง เสริิม การแยกขยะ
เพื่่�อนำำ�ไปรีีไซเคิิลในสัั งคม

The management and employees of the IVL had a fun and
healthy time at the International Yoga day on June 16th, 2019 at
Chulalongkorn University. The event was opened by H.E. Suchitra
Durai, the Ambassador of India in Thailand.
คณะผู้้�บริิหารและพนัั กงานสำำ�นัั กงานกรุุงเทพฯ เข้้ าร่่วมงาน วัั นโยคะสากล
ครั้้� งที่่� 5 เมื่่�อวัั นที่่� 16 มิิถุน
ุ ายน 2562 ที่่�จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลัั ย
โดยมีีนางสุุจิต
ิ รา ดููไร เอกอััครราชทููตอิินเดีียประจำำ�ประเทศไทยเป็็นประธาน
ในพิิธีเี ปิิดงาน
Mr. Richard Jones, Senior Vice President at IVL, led a
workshop, called "Dust off your Capes and Put on your
Wonder Gear" at the Dragonfly 360's Wo=Men Summit
2019, where participants were surprised to learn about
a variety of plastics and the facts that PET is even more
sustainable than other alternative materials.
นายริิชาร์์ด โจนส์์ รองประธานอาวุุโส ของไอวีีแอล ได้้เป็็นผู้้�นำำ�เวิิร์ค
์ ชอป
“ปัั ดฝุ่่� นเสื้้� อคลุุมและสวมใส่่ Wonder Gear ของคุุณ ” (Dust off
your Capes and Put on your Wonder Gear) ในงาน Dragonfly
360's Wo=Men Summit 2019 ซึ่่� งผู้้�เข้้ า ร่่ ว ม ได้้ เ รีีย นรู้้�เกี่่�ยวกัั บ
พลาสติิกหลากหลายรููปแบบ และความยั่่�งยืืน ของพลาสติิกที่่�เหนืือ
กว่่าวัั สดุุทางเลืือกอื่่�นๆ

The IVL Mobility group's “Functional Materials” sales team
meeting in Diedenbergen, Germany.
ทีีมงานฝ่่ ายขาย “วัั ส ดุุเ ฉพาะทาง” ของกลุ่่�มธุุรกิิจ Mobility จัั ดประชุุม
ทีีม งานที่่�เมืือ งดีีเ ดนเบอร์์เ กน ประเทศเยอรมนีี
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The Rayong team in Thailand participated in the “Fast Stop Stroke” marathon on May 12th, 2019 at the Air Force Sports
Stadium, Ko Samet National Park where the shirts were made up of IVL recycled yarn (DEJA). This was organized by the
local public health authority in order to educate the attendees about the benefits of exercise and a having a healthy
heart.
ทีีมงานระยองสนัั บสนุุนและเข้้ าร่่วมงานวิ่่�ง “Fast Stop Stroke” เมื่่�อวัั นอาทิิตย์์ที่่� 12 เมษายน 2562 ณ ศููน ย์์พัั ฒนากีีฬ ากองทัั พอากาศ
บ้้านเพในเขตอุุทยานแห่่งชาติิเขาแหลมหญ้้ า -หมู่่�เกาะเสม็็ด จััดโดยสำำ�นัั กงานสาธารณสุุขจัั งหวััดระยองเพื่่�อส่่ ง เสริิม การออกกำำ�ลัั งกาย
และป้้ องกัั นโรคเลืือดออกในสมอง เสื้้�อที่่�ใช้้สำ�
ำ หรัั บวิ่่�งในงานดัั งกล่่าวผลิิตมาจากเส้้นด้้ ายรีีไซเคิิลของ IVL (DEJATM)

The Indorama Ventures PCL . team welcomed Mr. Pralong Dumrongthai, the
Director-General of the Pollution Control Department, as well as the Department
of Environmental Quality Promotion team to visit our Indorama Polyester Industries
PCL . plant in Nakhon Pathom province outside of Bangkok. The visit provided an
opportunity to discuss the technology involved in recycling PET, using recycled
products to produce raw materials for food packaging & yarn. The attendees also
highlighted the importance of these technologies in maintaining sustainability.
ทีีมผู้้�บริิหารอิินโดรามา เวนเจอร์์ส จำำ�กััด (มหาชน) ให้้การต้้อนรัั บ นายประลอง ดำำ�รงค์์ไทย
อธิิบดีีก รมควบคุุม มลพิิษ พร้้ อ มคณะ ตลอดจนหน่่ว ยงานที่่�เกี่่�ยวข้้ อ ง เข้้ า เยี่่�ยมชมโรงงานผลิิต
เม็็ดพลาสติิกรีีไซเคิิล PET บริิษัั ท อิินโดรามา โพลีีเอสเตอร์์ อิินดัั สตรี้้�ส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
จัั งหวััดนครปฐม เพื่่�อศึึกษาดููงานกระบวนการจััดการเทคโนโลยีีการผลิิต และการควบคุุมกระบวนการ
รีีไซเคิิลพลาสติิก PET (rPET) สำำ�หรัั บผลิิตเป็็นภาชนะบรรจุุอาหารและเส้้นใยเส้้นด้้ าย
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Indorama
Polyester
Industries
PCL .
Nakhon Pathom received the Outstanding
organization award for the “Prevention and
control of alcohol consumption” on July 9th,
2019 at Central Festival EastVille.
อิิน โดรามา โพลีีเ อสเตอร์์ อิิน ดัั ส ต รีี ส์์ (นครปฐม)
ได้้ รัั บร างวัั ลอ งค์์ก รที่่�ดำำ � เนิิ น การ ดีี เ ด่่ น ด้้ านการ
ป้้องกัั นและควบคุุมการบริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
เมื่่�อวัั นที่่� 9 กรกฎาคม 2562 ณ ศููนย์์การค้้ า
เซนทรัั ลพลาซ่่าอีีสวิิล เนื่่�องในวัั นงดดื่่�มสุุราแห่่งชาติิ
ประจำำ�ปีี 2562
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SCENIC AND SUBLIME, SLOVAKIA
STIMULATES SOPHISTICATED SIGHTSEERS

BALANCE
by

Corporate Communications

ทิวทัศน์ธรรมชาติและความสวยงามของ
สโลวาเกีย ดึงดูดนักท่องเทีย
่ วทีม
่ องหา
ประสบการณ์ลก
ึ ซึ้ง
Slovakia is neither the flashiest country in Europe nor is it the
first destination on the minds of continental travelers but its
cultural, historical, and natural highlights are impressive to
even the most seasoned travelers. From the charming walking
tours of Bratislava to the towering Tatra mountains in the
north, this often overlooked nation promises an amazing time
to anyone that decides to visit.
Just a guided walk through the capital of the city will show
countless beautiful statues and architectural features, each
with its own story – originating from much earlier centuries
to the Soviet occupation. This peaceful city also provides a
comfortable modern atmosphere, perfect for enjoying an
artistic performance and a lovely stroll in the park beside the
iconic river Danube.

สโลวาเกีียไม่่ใช่่ประเทศที่่�หวืือ หวาที่่�สุุดหรืือเป็็นที่่�นิิยมมากที่่�สุุดในทวีีปยุุโรป
แต่่จุด
ุ เด่่น ด้้ านวัั ฒนธรรม ประวัั ติิศ าสตร์์ และธรรมชาติิ ที่่� เรีี ย บง่่ า ยกลัั บ
น่่าประทัั บ ใจแม้้ แ ต่่กัั บ นัั กท่่ อ งเที่่� ยวมากประสบการณ์์ มีี ทั้้� งทัั วร์์เ ดิิ น เท้้ า
ในเมืือ งบราติิสลาวาอัั น มีีเ สน่่ห์์ มีีทั้้� งเทืือ กเขาทาทราอัั น สููง ตระหง่่านทาง
ภาคเหนืื อ ประเทศที่่�มัั ก ถูู ก มองข้้ ามแห่่ ง นี้้� จะเปิิดเผยรายละเอีี ย ดอัั น
น่่ า ตื่่�นตาตื่่�นใจหากคุุณใช้้เวลาอยู่่�ที่่�นั่่�นนานพอ
ระหว่างร่วมทัวร์เดินเท้าส�ำรวจเมืองหลวงพร้อมไกด์น�ำทาง คุณจะได้ชน
ื่ ชม
รูปปั้นและสถาปัตยกรรมจ�ำนวนนับไม่ถ้วน แต่ละชิน
้ แต่ละแห่ งต่างมาพร้อม
กับเรื่ อ งราวในอดีต ตั้ง แต่ สมั ยเริ่ม ต้นของยุคประวั ติศาสตร์ไปจนถึง สมั ย ที่
ประเทศถูกปกครองโดยโซเวี ยต
เมืองอันแสนสงบนี้ยั งมีกลิ่นอายความ
เป็นสมัยใหม่ผสมอยู่ด้วย โดยคุณสามารถเข้ าชมการแสดงหรื อแค่เดินเล่น
ในสวนริมแม่น�้ำดานูบก็ได้
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Most of Slovakia’s castles can be seen outside the capital city
and can range from bright and colorful to quite weathered,
which completely immerses you in a wonderfully medieval
setting. Exploring the countryside brings you across rolling
hills and through valleys filled with colorful flowers which
are perfect for hiking through and each village, town, and its
people have their own charm.

นอกเมืองหลวงของสโลวาเกียมีปราสาทเก่าๆ ตระการตามากมาย มีทั้ง
แบบสีสันสดใสและป้อมปราการโบราณสมัยยุคกลางบนเนินเขา
หากไป
เที่ ย วในชนบท
คุณ จะได้ เ พลิ ด เพลินไปกับ เนิน เขาเรี ย งรายและหุบ เขาที่
ปกคลุมไปด้ว ยดอกไม้หลากสี เมืองและหมู่บ้ านแต่ล ะแห่ ง ต่างก็มีลักษณะ
อันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และส�ำหรับคนที่กล้าเข้ าไปคุยกับคนท้องถิ่น
พวกเขาจะได้พกความทรงจ�ำแสนประทับใจกลับบ้ านไปด้ว ยแน่นอน

Winter is an especially popular time to visit the country,
particularly the Tatra mountains, where the ski slopes are
beautiful and the quiet neighboring villages come to life.
In the mountains, traditions have been passed through the
generations leading to a rich regional culture. During the
warmer seasons, one can also occasionally catch a glimpse
of the diverse wildlife that wanders the mountains. Chamois,
marmots, lynxes, bears, and other creatures can still be seen
occasionally roaming the mountains.

ฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่คนมักมาเยือนประเทศนี้ โดยเฉพาะบริเวณเทือก
เขาทาทรา ที่กลายเป็นลานสกีคุณภาพดี ท�ำให้หมู่บ้ านต่างๆ อันเงี ยบสงบ
กลับคึกคักขึ้นมา และ ณ ที่แห่ งนี้ ประเพณีพื้นเมืองได้ถูกถ่ายทอดต่อมา
จากรุ่นสู่รุ่น ท�ำให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้ชื่นชมรายละเอี ยดเล็กๆ น้อ ยๆ
ของวั ฒนธรรมในภูมิภาคนี้ ในช่วงอากาศอุ่น คุณอาจมีโอกาสได้ชื่นชม
บรรดาสั ต ว์ ป่ าที่ มี ค ว ามหลากหลายอย่ า งมากที่ อ าศั ย บนเทื อ กเขานี้
ในบางโอกาส คุณอาจได้เห็นตัวชามัว ตัวมาร์มอต ตัว ลิงซ์ และหมีเดินไปมา
ในบริเวณนี้

A walk through the hills and mountains has excellent natural
scenery and the region is mostly made of glacier lakes, natural
forests, and other key attractions that are located between
many of the country’s lesser-visited towns and cities. Other
highlights, such as museums, churches, palaces, and relaxing
spas, contribute to the comfort and satisfaction with its
relatively slow pace of life.

การเดิน ตามเนินเขาไปจนถึง บนภูเขาจะพาคุณไปพบกับทิว ทัศน์ ธ รรมชาติ
แสนสวยงามเช่นกัน ธารน�้ำแข็ ง ป่ าธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆ
อื่นๆ ต่างตั้ง อยู่ร ะหว่ างเมืองที่คนไม่ค่อ ยนิยมไปกัน สถานที่ส�ำคัญ อื่นๆ
เช่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โบสถ์ พ ร ะ ร าช วั ง แล ะ สป าเพื่ อการผ่ อนคลายท�ำให้
ผู้ม าเยือนรู้ สึกปลอดโปร่ งและสบายใจไปกับวิถีชีวิ ตที่ไม่ต้องรีบเร่ ง

With other bigger cities such as Krakow, Vienna, and Budapest
so close to the country’s borders, many potential visitors forgo
Slovakia in favor of these better-known destinations. Yet
Slovakia’s relatively undiscovered urban and rural attractions
make the country even more satisfying to explore; outside
of high season in the Tatras, a visit to Slovakia is unlikely to
include any area that is overly crowded with tourists.

สโลวาเกียอยู่ติดกับเมืองที่โดดเด่นด้านวั ฒนธรรมอย่ างคราโคว เวี ยนนา
และบูดาเปสต์ ท�ำให้นักท่องเที่ยวมักเลือกที่จ ะไปเมืองที่มีชื่อเสีย งเหล่านั้น
แทนที่จ ะมาที่นี่ อย่ างไรก็ตาม ด้ว ยความที่สถานที่ท่องเที่ยวทั้งในเมืองและ
ชนบทไม่ เ ป็ นที่ นิ ย มมากนั ก ถื อ เป็ นข้ อ ดี อ ย่ า งหนึ่ ง ในมุ ม ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
นั่นคือ ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวที่เทือกเขาทาทรา ไม่มีที่ไหนในสโลวาเกีย
ที่คุณจะรู้ สึกอึ ดอั ดเพราะจ�ำนวนนักท่องเที่ยวเลย

Indorama Ventures 2018 acquisition of Kordárna Plus a.s., the
largest producer of tire cord fabrics in Europe, gave us our first
production center in Slovakia. Located north of Bratislava,
Kordárna’s Slovakian factory also produces technical fabrics
for the Automotive Industry.

เมื่่�อปีี 2561 อิินโดรามา เวนเจอร์์ส เข้้ าซื้้� อกิิจการ Kordarna Plus a.s. ผู้้�ผลิิต
สิ่่� งทอสำำ � หรัั บ ยางในรถยนต์์ร ายใหญ่่ที่่�สุด
ุ ของยุุโ รป
ถืือ เป็็นโรงงาน
แห่่ ง แรกของไอวีีแ อล
ในประเทศสโลวาเกีีย
นอกจากนี้้� โรงงานของ
Kordarna ที่่�ตั้้� งอยู่่�ทางเหนืือของเมืืองบราติิสลาวา ผลิิตสิ่่�งทอทางเทคนิิค
ใ น อุุต สาหกรรมยานยนต์์

The acquisition also included a separate Kordárna location
in southeastern Czech Republic. The two plants operate on
opposite sides of the national border, but are less than 30km
apart. By joining forces with Kordárna and its 786 employees,
IVL is the leading tire cord producer in Europe.

จากการเข้ าซื้อ ดัง กล่ า ว เราได้โ รงงานของ Kordarna อี ก แห่ ง หนึ่ ง ที่ ตั้ ง
อยู่ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งใต้ข องสาธารณรั ฐ เชคมาด้ ว ย โรงงานทั้ ง สอง
แห่ ง ตั้ ง อยู่ ค นละฝั่ งของชายแดนของสองประเทศนี้ แ ต่ มี ร ะยะทางตรง
ห่ า งกัน เพี ย ง 30 กิโลเมตร การเข้ าซื้อ กิจ การของ Kordarna รวมไปถึง
พนั ก งานทั้ ง หมด 786 คน ท�ำให้ต อนนี้ไ อวี แ อลกลายเป็ นผู้ ผ ลิ ต ยางใน
รถยนต์ อั น ดับ หนึ่ ง ของยุโ รป
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HOW THAIS USE ‘KA’
AND ‘KRUB’

FOCUS
by

Corporate Communications

คนไทยใช้ ‘ค่ะ’
และ ‘ครับ’ อย่างไร

Thai culture depends on many nonverbal cues which are
highly dependent on the situation at hand. For example,
when ordering food, English speakers would say “I would
like to have…” before proceeding with their order whilst Thai
speakers simply say “ao” which just means “want” followed
by the food they want, then adding in the magic word “Ka” or
“Krub”, which makes every sentence polite.

ภาษาไทยเป็นวั ฒนธรรม “บริบทสู ง” หมายความว่ าสถานการณ์แวดล้อม
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการก�ำหนดว่าผูพ
้ ู ดควรใช้ภาษาอย่างไร ในทางตรงกันข้าม
ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมบนโลกใบนี้ที่มีบริบทต�่ำ ความแตกต่าง
ดังกล่าวส่งผลให้เมือ
่ คุณพู ดภาษาไทย คุณสามารถตอบโจทย์ระดับความเป็น
ทางการในภาษาอัง กฤษได้อ ย่ างหลากหลาย ยกตัว อย่ างเช่น เมื่อผู้พูด
ภาษาอัง กฤษสั่ ง อาหารจะใช้ค�ำพู ดประมาณว่ า “I would like to have…”
ตามด้ว ยชื่อ อาหาร ในขณะที่คนไทยจะพู ดค�ำสั้นๆ ว่ า “เอา” ซึ่ งมีความ
หมายว่ า “ต้องการ” แล้ว ตามด้ว ยชื่อ อาหาร และต่อ ด้ว ยค�ำมหัศจรรย์ “ค่ ะ”
หรื อ “ครับ” อันจะกล่าวถึง ต่อไป

Thai people are extremely socially conscious as to how to
respond, the required social decorum, and politeness is been
engrained in the culture. They gauge the level of formality
that is appropriate in this situation before responding with
“Ka” or “Krub” but it is commonplace to use it at the end of
every sentence.

เราไม่ได้หมายความว่าคนไทยไม่ให้ความส�ำคัญเรื่องความสุภาพ อันทีจ
่ ริงแล้ว
ค นไ ท ยใ ห้ ค ว า ม ส�ำ คั ญ ต่ อ เ รื่ อ ง ม า ร ย า ท ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม สุ ภ า พ
อย่ า งมาก
พวกเขาจะต้องประเมินระดับความเป็นทางการที่เหมาะสมใน
แต่ละบริบท โดยปกติแล้ว พวกเขามักเลือกที่จ ะสุภาพไว้ก่อน
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KA AND KRUB

ค่ะ และ ครับ

Easily the most used words in Thai – and possibly the most
important – ‘ka’ and ‘krub’ are what’s known as ‘polite
particles’. These are words added to the end of sentences to
show courtesy and politeness for the listener. ‘Ka’ is used by
female speakers, while ‘krub’ is used by male speakers.
Of course, it is the speaker’s prerogative whether he or she
wants to use ‘ka’ or ‘krub’.

กล่าวได้ว่ าสองค�ำนี้เป็นค�ำที่ใช้บ่อ ยที่สุดในภาษาไทย และอาจะเรี ยกได้ว่ า
เป็นค�ำที่ส�ำคัญที่สุดด้ว ย ค�ำว่ า “ค่ ะ” และ “ครับ” เป็น “ค�ำแสดงความ
สุภาพ” นั่นคือค�ำที่ใช้ลงท้ายประโยคต่างๆ เพื่ อแสดงความเคารพต่อผู้ฟั ง
โดย “ค่ ะ” เป็นค�ำที่ใช้โดยผู้หญิ ง ส่วน “ครับ” เป็นค�ำที่ใช้โดยผู้ชาย ด้วย
ความที่เราอยู่ในประเทศไทย ผู้พูดมีสิทธิที่จ ะตัดสินใจว่ าจะใช้ค�ำว่ า “ค่ ะ”
และ “ครับ” หรื อไม่

Thais use ‘ka’ or ‘krub’ most frequently when they are speaking
to someone they have just met, in formal situations, when
speaking with an older or a person with a higher status such as
their boss, or anytime they just want to be polite.

คนไทยจะพู ดค�ำว่ า “ค่ ะ” และ “ครับ” บ่อ ยที่สุดเมื่อพวกเขาก�ำลังพู ดอยู่กับ
คนที่เพิ่ ง รู้จักกัน เมื่อ อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นทางการ เมื่อก�ำลังพู ดกับผู้ที่
อาวุโสกว่ าหรื อมีสถานะสู ง กว่ า
หรื อเมื่อใดก็ตามที่อ ยากจะแสดงความ
สุภาพ ซึ่ ง ก็แทบจะใช้ตลอดเวลา

It’s appropriate, and even second nature for Thais to put ‘ka’ or
‘krub’ on the end of all the most common phrases. For example,
we’ll use ‘ka’ for the following examples. In Thai, ‘hello’ would
be ‘Sawat-dee KRUB, ‘thank you’ would be ‘Khob Khun Krub’,
and ‘sorry’ would be ‘Kor Thot Krub’, while ‘you’re welcome’,
‘it’s okay’, ‘no problem’, ‘no thank you’, ‘never mind’, and ‘it’s all
good’ can all pretty much be translated as ‘Mai Pen Rai Krub’.
Needless to say, ‘Mai Pen Rai’ is a highly useful phrase in Thai.

การใช้ค�ำว่ า “ค่ ะ” และ “ครับ” ต่อท้ายวลีทั่ว ๆ ไป ถือว่ ามีความเหมาะสมและ
อาจเรี ยกได้ว่ าเป็นไปโดยธรรมชาติ เราขอใช้ “ค่ ะ” ในตัว อย่ างต่อไปนี้เพื่ อ
ไม่ให้เนื้อหายาวจนเกินไป ในภาษาไทย ค�ำว่ า “hello” คือ “สวั สดีค่ ะ” ค�ำว่ า
“thank you” คือ “ขอบคุณค่ ะ” และ “sorry” คือ “ขอโทษค่ ะ” ในขณะที่
“you’re welcome” “it’s okay” “no problem” “no thank you” “never
mind” และ “it’s all good” สามารถใช้ว ลีเดียวกันเมื่อแปลเป็นภาษาไทย
นั่นคือ “ไม่เป็นไรค่ ะ” อย่ างที่ทุกคนทราบ “ไม่เป็นไร” เป็นวลีที่มีประโยชน์
อย่ างมากในภาษาไทย

‘Ka’ and ‘Krub’ can also be used as a substitute for ‘yes’ when
answering simple questions or responding to someone calling
your name.

“ค่ ะ” และ “ครับ” สามารถใช้แทนค�ำว่ า “yes” เมื่อ ต้องการตอบค�ำถามง่ ายๆ
หรื อ ตอบรับการเรี ยกขาน

WHY THAIS STILL USE THESE WORDS
WHEN THEY SPEAK AND WRITE IN ENGLISH

ท�ำไมคนไทยถึงยั งใช้สองค�ำนี้เมื่อพู ดและเขียน
ภาษาอังกฤษ

As English does not have suitable translations for ‘Ka’ and
‘Krub’, the closest approximation of the word would be ‘please’
but ‘please’ falls short of conveying the proper meaning and
isn’t nearly as versatile.

ในภาษาอังกฤษ ไม่มค
ี �ำแปลทีเ่ หมาะสมส�ำหรับค�ำว่า “ค่ะ” และ “ครับ” การเทียบเคียง
ทีใ่ กล้ทส
ี่ ด
ุ คือค�ำว่า “please” แต่กย
็ ังไม่สามารถสือ
่ สารนัยยะได้อย่างครบถ้วน
และใช้ได้ในบริบทที่จ�ำกัดเท่านั้น

That is why many Thais – even if they communicate in English –
still tend to use ‘Ka’ or ‘Krub’ in both conversation and writing.

นีค
่ อ
ื เหตุผลทีค
่ นไทยหลาย ๆ คน แม้แต่คนทีม
่ ก
ี ารศึกษาสูงและใช้ภาษาอัง กฤษ
ได้อ ย่ างดีเ ยี่ยม ยั งใช้ค�ำว่ า “ค่ ะ” และ “ครับ” ในการสนทนาและการเขียน

Thai is a highly challenging language for foreigners to master
but now that you have an idea of what the words mean, you
can use ‘Ka’, and ‘Krub’ like a native speaker and that should
be enough to get any conversation with a Thai person started
the right way.

ส�ำหรับชาวต่างชาติ การใช้ภาษาไทยให้ได้ในระดับดีเ ยี่ยมเป็นเรื่ องที่ท้าทาย
อย่ างมาก แต่อ ย่ างน้อ ยคุณก็ได้รู้แล้วว่ า “ค่ ะ” และ “ครับ” มีความหมาย
อย่ างไรและสามารถใช้สองค�ำนี้ได้เป็นธรรมชาติเหมือนเจ้ าของภาษา แค่นี้
คุณก็สามารถเริ่มต้นบทสนทนาได้อ ย่ างถูกต้องแล้ว
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CELEBRATING IVL’S NEW GLOBAL
INGREDIENT BRAND FOR rPET

FOCUS
by

Corporate Communications

ไอวีีแอล สร้้างสรรค์์แบรนด์์
วัตถุดบ
ิ ตัวใหม่สำ� หรับ rPET

DEJATM RECYCLING FOR GOOD

DEJATM รีไ ซเคิ ล เพื่ อ สิ่ ง ที่ ดี ก ว่ า

Across the world people have become much more aware
of their impact on the environment and consumers are also
increasingly concerned about how the businesses that they
buy from are managing their environmental responsibilities.
At IVL we have always had a commitment to sustainability;
we work for the benefit of society today and for future
generations. We understand how important it is that we now
communicate our commitment to sustainability clearly to our
customers to enable them to promote this with their own
customers.

ในขณะนี้ผู้คนในทุกส่ว นของโลกได้ต ระหนักมากขึ้นว่ ากิจ กรรมในชี วิ ตของ
พวกเขาส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งไร ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ โ ภคจึ ง ให้
ความสนใจม ากขึ้ น เรื่ อ ยๆว่ าบ ริ ษั ทที่ เ ป็ น เ จ้ าข อ ง สิ น ค้ าที่ พ ว ก เ ข าซื้ อ
มีความรับผิดชอบต่อ สิ่ งแวดล้อมมากเพี ย งใด
ความยั่ ง ยืนเป็นหนึ่ งใน
หลักการที่ไอวีแ อลยึดถือมานาน เรามุ่ งมั่นที่จ ะสร้ างประโยชน์ให้กับสั งคม
ในวันนี้และให้กับลูกหลานของเราในวันข้ างหน้า เราทราบดีว่ าเราต้องช่ว ย
ลููกค้้ าของเราสื่่�อสารเรื่่�องความยั่่�งยืืน ออกไปให้้ ชัั ดเจนเพื่่�อที่่�ลููกค้้ าของเรา
จะได้้ส่่ งมอบต่่อ ลููกค้้ าของพวกเขาต่่อไป

The consumers’ desire to purchase in a more sustainable
manner is prompting the industry to show how they are
meeting this customer need. At IVL, we have been pioneering
the technology to convert rPET bottles into fiber for over 40
years. Together at IVL we have the expertise to educate, to
innovate, and to circulate sustainability across our products
like recycled flakes, pellets, and fiber ingredients. We are
bringing converters and customers a sustainable ingredient
brand that offers both education and leadership and that new
brand is DEJATM.

เนื่่�องจากผู้้�บริิโภคต้้องการซื้้�อสิินค้้ าที่่�ตอบโจทย์์เรื่่�องความยั่่�งยืืน ผู้้�ประกอบการ
จำำ � เ ป็็ น ต้้ อ ง แ ส ด ง ใ ห้้ ผู้้� บ ริิ โ ภ ค เ ห็็ น ถึึ ง ค ว า ม พ ร้้ อ ม ใ น ก า ร ต อ บ สนอง
ความต้้องการดัั งกล่่าว
ไอวีีแ อลบุุก เบิิกการใช้้ เ ทคโนโลยีีก ารแปลงขวด
rPET ให้้เป็็นเส้้นใยที่่�มีีมากว่่า 40 ปีีแล้้ ว นอกจากนั้้�น เรายัั งมีีความเชี่่�ยวชาญ
ในการให้้ความรู้้� สร้้ างนวััตกรรม และเผยแพร่่ประเด็็นเรื่่�องความยั่่�งยืืนด้้ วย
การผลิิตวััตถุุดิบ
ิ รีีไซเคิิลประเภทเกล็็ดพลาสติิก เม็็ดพลาสติิก และเส้้นใย
วัั นนี้้� เร าจึึ ง พ ร้้ อมนำำ � เสนอแบรนด์์ DE JA T M ซึ่่� งเป็็นแบรนด์์ใ หม่่ข องเรา
ที่่�ส่่งมอบวััตถุุดิบ
ิ ที่่�ยั่่�งยืืนให้้แก่่ผู้้�แปรรููปผลิิตภัั ณฑ์์และลููกค้้ าของเรา
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The DEJATM ingredient brand for IVL recycled flakes, pellets
and fiber unifies and celebrates our IVL companies and our
overall sustainable approach. DEJATM works all along the value
chain, giving converters credibility; retailers accreditation and
consumers the assurance of a 100% sustainable brand. The
DEJATM premium brand will differentiate IVL globally from
low-grade ingredients and cheap imports. DEJATM transforms
plastic bottles into extra-ordinary innovative ingredient
products to protect the future. To find out more about the
DEJATM brand for IVL contact Celene Dolan at Wellman
International: cdolan@wellman-intl.com

DEJATM เป็็นแบรนด์์สำำ� หรัั บเกล็็ดพลาสติิก เม็็ดพลาสติิก และเส้้ นใยรีีไ ซเคิิล
ของไอวีีแ อล ช่่ ว ยสร้้ า งความเป็็นเอกภาพและของบริิษัั ท ในกลุ่่�มไอวีีแ อล
เผยแพร่่ก ารทำำ� งานเพื่่�อความยั่่�งยืืน ของเราเป็็นอย่่า งไร DEJATM จะสร้้ าง
ความได้้ เ ปรีีย บให้้ แ ก่่ทุก
ุ ส่่ ว นในห่่ ว งโซ่่คุณ
ุ ค่่ า
ผู้้�แปลงสภาพวัั ต ถุุดิิบ
จะมีีค วามน่่ า เชื่่�อถืือ ผู้้�ค้้ า ปลีีก จะได้้ รัั บ การยอมรัั บ และผู้้�บริิโ ภคจะมีีค วาม
เชื่่� อมั่่�นว่่ า สิิน ค้้ า ที่่�ซื้้� อเป็็นสิิน ค้้ า เพื่่�อความยั่่� งยืืน อย่่ า งแท้้ จ ริิ ง แบรนด์์
DEJATM เป็็นแบรนด์์คุุณภาพสููงซึ่่�งจะทำำ�ให้้ไอวีีแอลแตกต่่างจากผู้้�ผลิิตวััตถุุดิบ
ิ
คุุณภาพต่ำำ��และผู้้�นำำ�เข้้ าสิินค้้ า ราคาถููกทั่่�วโลก DEJATM เป็็นการแปลงสภาพ
ขวดพลาสติิกให้้กลายเป็็นวััตถุุดิบ
ิ เชิิงนวััตกรรมที่่�มีีความพิิเศษ
ทั้้� งนี้้�
เพื่่�อปกป้้องโลกในอนาคต หากคุุณอยากทราบข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับแบรนด์์
DEJATM กรุุณ าติิดต่่อ คุุณ ซิิลีีน โดลัั น จาก Wellman International ได้้ ที่่�
cdolan@wellman-intl.com

AT THE CORE OF THE CIRCULAR ECONOMY

ตอบโจทย์์เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนอย่่างแท้้จริิง
ด้้วยแกนหลัักได้้แก่่

CIRCULATE:

หมุุนเวีียน:

EDUCATE:

มอบความรู:้

INNOVATE:

สร้างนวัตกรรม:

DEJATM

DEJATM

DEJATM REMADE TO BE REMADE AGAIN

DEJATM REMADE TO BE REMADE AGAIN

By partnering with producers to ensure that they design
recyclability into their products, keeping them in the loop.

OEMs, Consumers and Government on what a valuable
resource plastic can be.

To eliminate single use plastic and to use technology to
increase the range of plastic formats that can be recycled.

DEJA should adopt a strategic approach to circularity,
ensuring engagement with the various stakeholders in the
value chain.
TM

“For a long time IVL has been seen as a benchmark for
industry in terms of the quality rPET products we continuously
provide to our customers. We have decided to celebrate and
proudly acknowledge our premium position with the DEJATM
ingredient brand, its sustainable messaging will resonate with
both our converters and their customers. We are confident
that our DEJATM brand will enable converters to differentiate
and to increase their margin along the supply chain. It will also
give consumers the confidence they need to select sustainable,
purposeful products.”

ร่่ ว มกัั บผู้้�ผลิิต เพื่่� อออกแบบสิิ น ค้้ าที่่�รีี ไ ซเคิิ ล ได้้ เพื่่� อให้้ สิิ น ค้้ าเหล่่ า นั้้� น
หมุ น เวี ย นในวั ฏ จั ก รต่ อ ไป

ท�ำให้ ผู้ รั บ จ้ า งผลิ ต สิ น ค้ า ผู้ บ ริโ ภค และภาครั ฐ ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
พลาสติ ก

เพื่ อ ก�ำจั ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก แบบใช้ค รั้ ง เดี ย วและใช้เ ทคโนโลยีใ นรีไ ซเคิ ล
พลาสติกที่อ ยู่ในรูปแบบอื่นๆ

DEJATM ควรใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและกระตุน
้
การมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

“ไอวีีแอล ถููกยกให้้เป็็นมาตรฐานอ้้ างอิิงสำำ�หรัั บบริิษัั ทอื่่�นๆ ในอุุตสาหกรรม
มานานแล้้ ว เนื่่�องจากเราสามารถส่่งมอบสิินค้้า rPET คุุณภาพสููงให้้กัั บลููกค้้ า
อย่่างต่่อเนื่่�อง จากความภููมิใิ จและการยอมรัับในฐานะผู้้�ผลิิตสิินค้้ าคุุณภาพสููง
เราจึึงเปิิดตัั วแบรนด์์วัั ตถุุดิบ
ิ DEJATMที่่�เน้้นเรื่่�องความยั่่�งยืืนอัั นจะส่่งผลบวก
ต่่อทั้้� งผู้้�ผลิิตและลููกค้้าของพวกเขา เรามั่่�นใจว่่าแบรนด์์ DEJATM จะช่่วยผู้้�ผลิิต
ที่่�เป็็นลููกค้้ า เราในการสร้้ า งความแตกต่่ า งจากคู่่�แข่่ ง และการเพิ่่�มผลกำำ�ไร
ตลอดทั้้� งห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน นอกจากนี้้�ยัั งทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคมีีความมั่่�นใจว่่าสิินค้้ า
ที่่�พวกเขาใช้้เป็็นสิินค้้ าเพื่่�อความยั่่�งยืืนและมีีความหมาย”
นายอุเดย์ กิล ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารกลุ่มธุรกิจเส้นใยของไอวีแอล

Uday Gill, CEO Fibers at IVL
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NEWLY-FORMED INDORAMA
MOBILITY GROUP TO BENEFIT
FROM UNIFIED STRUCTURE

FOCUS
by

Corporate Communications

การจััดตั้ง
้� กลุ่่ม
� ธุร
ุ กิิจ
INDORAMA MOBILITY
ประโยชน์จากการปรับโครงสร้าง
แบบควบรวม

Indorama Ventures took a strategic step forward within the
Fibers business segment in May 2019 by announcing the
formation of Indorama Mobility Group. The new business unit
comprises three business segments: Tires, Automotive Safety
and Functional Materials.

เมื่่�อเดืือ นพฤษภาคม 2562 อิิน โดรามา เวนเจอร์์ส ได้้ เ ริ่่�มต้้ น ก้้ า วใหม่่อัั น
สำำ �คัั ญ ยิ่่� งในเชิิ ง กลยุุท ธ์์ใ นกลุ่่�มธุุร กิิ จ เส้้ นใย ด้้ ว ยการประกาศการจัั ดตั้้� ง
Indorama Mobility Group อัั นเป็็นกลุ่่�มธุุรกิิจใหม่่ที่่� ประกอบไปด้้ ว ยธุุรกิิจ
สามส่่วน ได้้แก่่ ยางรถยนต์์ ความปลอดภัั ยยานยนต์์ และวัั สดุุเฉพาะทาง

The formation of the Indorama Mobility Group is the
culmination of successive strategic acquisitions over the
past five years: PHP Fibers, Performance Fibers, Glanzstoff,
Kordárna, and UTT. The Group collectively has decades of
industry knowledge, experience and brand equity, allowing
for a unique portfolio of fiber, yarn, single-end cord and
fabric. These products form the backbone of this integrated
global business unit, and is based on diverse materials such as
polyester, polyamide, rayon, aramid hybrid and PEN.

การจัั ดตั้้� งกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ Mobilit y เป็็ นการควบร วมธุุ ร กิิ จ เชิิ ง กลยุุ ท ธ์์
ที่่� ป ร ะ สบความสำำ� เร็็จในช่่ว งห้้ าปีีที่่�ผ่่านมาทั้้� งบริิษัั ท
PHP Fibers,
Performance Fibers, Glanzstoff, Kordana, และ UTT ดัั งนั้้� น กลุ่่�มธุุรกิิจ
Mobility จึึ ง เป็็นแหล่่ ง รวมองค์์ค วามรู้้�ในอุุต สาหกรรม ประสบการณ์์ และ
ต้้ น ทุุน ของแบรนด์์ที่่� แต่่ล ะบริิษัั ท สะสมมาหลายสิิบปีี
ทำำ�ให้้ก ลุ่่�มธุุรกิิจ
Mobility มีีส่่ว นผสมผลิิต ภัั ณ ฑ์์ที่่� ไม่่เหมืือ นใคร มีีทั้้� งเส้้ นใย เส้้ น ด้้ า ย
single-end cord และสิ่่�งทอ ที่่�ทำำ� มาจากวัั ส ดุุอัั น
หลากหลาย เช่่น
โพลีีเอสเตอร์์ โพลีีอ ะไมด์์ เรยอน อารามิิด ไฮบริิด และ PEN

The Indorama Mobility Group’s target markets are in tire
reinforcement, airbags, seatbelts, mechanical rubber goods,
sewing threads, fabrics, ropes and cordage, and composites.
Group members have collectively built strong positions in
these areas over the years, notably in the automotive sector.

ตลาดเป้้ าหมายของกลุ่่�มธุุรกิิจ Mobility ได้้แก่่ วัั สดุุเสริิมแรงยางรถยนต์์
ถุุงลมนิิรภัั ย เข็็มขััดนิร
ิ ภัั ย สิินค้้ ายางประเภทกลศาสตร์์ ด้้ ายเย็็บผ้้ า สิ่่�งทอ
เชืือกและกลุ่่�มเชืือก
และวัั สดุุประเภทคอมโพสิิต
บริิษัั ทต่่างๆ
ภายใต้้
กลุ่่�มธุุร กิิ จ Mobility ได้้ค รองตำำ � แหน่่ ง ที่่�ดีีเ ยี่่�ยมในตลาดเหล่่ า นี้้� มานาน
หลายปีี โดยเฉพาะในภาคอุุตสาหกรรมยานยนต์์

This intra-group merger strengthens the organizational
identity of the manufacturers, creating a truly global
presence and allowing for increased synergy. Such a move
accelerates business growth through the cross proliferation of
product lines, expanded customer partnership, and a global
manufacturing footprint.

การรวมกิิจ การภายในกลุ่่�มธุุร กิิจ เดีีย วกัั น ทำำ �ให้้ อัั ต ลัั ก ษณ์์เ ชิิ ง บริิห ารของ
ผู้้�ผลิิตต่่างๆ เข้้มแข็็งขึ้้� น ส่่งผลให้้กลุ่่�มธุุรกิิจมีีฐานการผลิิตกระจายอยู่่�ทั่่�วโลก
และให้้ผู้้�ผลิิตแต่่ล ะรายมีีก ารทำำ� งานที่่�สอดคล้้ อ งกัั น มากขึ้้� น การตัั ดสิินใจ
ดัั งกล่่าวทำำ �ให้้ ธุุร กิิจเติิบโตเร็็วขึ้้� นผ่่ า นจำำ � นวนสายผลิิต ภัั ณ ฑ์์ที่่� เพิ่่�มมากขึ้้�น
อย่่างรวดเร็็ว การที่่�มีีลูก
ู ค้้ าที่่�เป็็นพาร์์ทเนอร์์ในวงกว้้ างขึ้้�น และการขยายฐาน
การผลิิตไปในส่่วนต่่างๆ ของโลก

The Indorama Mobility Group today has a sales revenue in
excess of $1 billion, with 16 manufacturing sites in 9 countries.

ณ
ตอนนี้้�
กลุ่่�มธุุรกิิจ
Mobility
มีีร ายได้้ จ ากการขายมากกว่่า
หนึ่่�งพัั นล้้ านเหรีียญสหรััฐ มีีฐานการผลิิต 16 แห่่งใน 9 ประเทศ
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INDORAMA MOBILITY GROUP - MARKET SEGMENTS SERVED
Tire
• Tire Cords & Fabrics

Automotive Safety
• Airbags
• Seatbelts
• Sewing Threads

Business Segment

Functional Materials

Sites
Regions

• MRG
• Fabrics

EU

• RNTS

AM

Tire

Business Segment

Indorama Mobility
Group companies
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Δ
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Home Automotive MRG
Textiles
Interior

Δ

UTT

• Composites & Specialities
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Performance Fibers
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Δ
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INDORAMA MOBILITY GROUP - กลุ่่�มตลาดที่่�ธุุรกิิจรองรัั บ
ยางรถยนต์
• สิ่ งทอส�ำหรับยางใน
และยางในรถยนต์

ความปลอดภัยยานยนต์
• ถุง ลมนิร ภัย
• เข็มขัดนิร ภัย
• ด้ายเย็บ

วัสดุเฉพาะทาง
กลุ่มธุรกิจ

• ผลิตภัณฑ์
Mechanical rubber
• สิ่ งทอ
• เชือก กลุ่มเชือก
และสายรัด

ภูมิภาค
ของ
โรงงาน

บริษัทใน
กลุ่มธุรกิจ
Mobility

ยาง
รถยนต์

• วั สดุคอมโพสิต
และวั สดุชนิดพิเศษ
ยุโรป

ยาง
รถยนต์

PHP

Δ

Glanzstoff

Δ

Kordana

Δ

UTT
อเมริกา

PHP
Performance Fibers

Performance Fibers

Glanzstoff

ถุงลม เข็มขัด
นิรภัย นิรภัย
Δ

Δ

ด้าย
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Δ

วัสดุเฉพาะทาง

สิ่งทอ
เพื่อที่อยู่
อาศัย

วัสดุ
เชือก
ผลิตภัณฑ์
คอมโพสิต
กลุม
่
ผลิตภัณฑ์
ตกแต่ง
และวัสดุ
Mechanical สิ่งทอ เชือก
ภายใน
ชนิด
และ
rubber
รถยนต์
สายรัด พิเศษ

Δ

Δ
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Δ

Δ

Δ

Δ

Δ
Δ
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Δ
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Δ

Δ

PHP
เอเชีย

ความปลอดภัยยานยนต์

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ
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MRG: Mechanical Rubber Goods
RNTS : Ropes, Nets, Tows, Strappings.
Production capabilities for the target markets.
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Headed by Mr. Jochen Boos, Chief Executive Officer of the
newly-formed Indorama Mobility Group (formerly CEO of
PHP Fibers), the new unit will pursue a growth path that is
intertwined with the exciting development of the mobility
industry.

ภายใต้ ก ารน�ำของนาย Jochen Boos ในฐานะประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
หรื อ CEO ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ Mobilit y (อดี ต CEO ของ PHP Fibers)
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ใหม่ นี้ จ ะมี เ ส้ น ทางการเติ บ โตที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นาของ
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ อั น น่ า ตื่ น เต้ น อย่ า งใกล้ ชิ ด

“Today’s suppliers have to adapt to the strong and disruptive
trends that are already approaching – like e-mobility,
autonomous driving, shared mobility and smart vehicles,
which are creating new opportunities for fibers and textiles”,
said Mr. Boos.

นาย Boos กล่ า วว่ า “ซั พ พลายเออร์ใ นปั จจุ บั น ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
กระแสความเปลี่ ย นแปลงอั น รุ น แรงและล�้ ำ สมั ย ที่ ก�ำลั ง เข้ า มา
เช่ น
ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ า ระบบขับเคลื่อนอั ตโนมัติ ยานพาหนะส�ำหรับแบ่ งปัน
และยานพาหนะอั จฉริ ย ะ ซึ่ ง ล้วนแต่เป็นโอกาสใหม่ๆ ส�ำหรับสินค้าประเภท
เส้นใยและสิ่ งทอ”

Spearheading the global Commercial and Operations is
Mr. Arnaud Closson, Chief Operating Officer of the Indorama
Mobility Group (formerly CEO of Glanzstoff). He recently
highlighted the advantages of the kind of organizational
synergy that the group formation facilitates, stating: “The
newly created Indorama Mobility Group, supported by its
long-standing legacy brands, will integrate all of its assets
and unify its go-to-market strategy. We aim to leverage our
global operational footprint and tailor our product portfolio
to deliver even better customer value.”

ผู้้�ที่่�จะมาดููแ ลเรื่่�องการค้้ า และการปฏิิบัั ติิก ารคืือ นาย Arnaud Closson
ในฐานะประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่ายปฏิิบััติก
ิ ารหรืือ COO (อดีีต CEO ของ
G l a n z s t o f f ) เ มื่่� อไ ม่่ น า น ม า นี้้� น า ย C l o s s o n ไ ด้้ กล่่ า วถึึ ง ข้้ อ ดีี ข อ ง
ก า ร เ กื้้� อ หนุุนทางธุุรกิิจที่่�เป็็นผลมาจากการจััดตั้้� งกลุ่่�มธุุรกิิจ Mobility ว่่า
“กลุ่่�มธุุรกิิจ Mobility ที่่�จัั ดตั้้� ง ขึ้้�นม าใ หม่่ บ น พื้้� นฐานแบรนด์์ ที่่�มีี ป ระวัั ติิ
มายาวนานจะเป็็นการบููรณาการสิิน ทรัั พ ย์์ทั้้� งหมดและเป็็นการรวมกลยุุทธ์์
แบบ go-to-market ต่่างๆ เข้้ าด้้ วยกัั น เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะใช้้เครืือข่่ายปฏิิบััติก
ิ าร
ทั่่�วโลกให้้เป็็นประโยชน์์และออกแบบส่่ว นผสมผลิิตภัั ณฑ์์ให้้สามารถส่่ ง มอบ
คุุณค่่าที่่�ดีีกว่่าเดิิมให้้กัั บลููกค้้ า”
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The structure of the Indorama Mobility Group is aligned to
provide functional and unified leadership. This move will drive
market focus through the dedicated commercial organization
of the three business segments, accelerating technology
and product innovations through centralized R&D, as well
as benchmarking best practices across sites to deliver a new
level of consistent manufacturing excellence. Supporting
these new initiatives is a geographically and culturally diverse
workforce with locations worldwide.

โครงสร้้ า งของกลุ่่�มธุุร กิิ จ Mobility ถููก ออกแบบให้้ มีีก ารบริิห ารจัั ด การ
ที่่� เน้้ น หน้้ า ที่่�และการบูู ร ณาการ ซึ่่� งจ ะ ทำำ � ให้้ เป้้ าหมายด้้ า นการตลาดถููก
ขัั บ เคลื่่�อนผ่่ า น รููป แบบอ ง ค์์ ก ร ข อ ง ธุุ ร กิิ จ ทั้้� ง ส า ม ก ลุ่่�ม ที่่� อ อ ก แ บ บมา
โดยเฉพาะ ส่่งเสริิมการพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมด้้ านผลิิตภัั ณฑ์์ผ่่าน
การวิิจัั ยและพััฒนาแบบรวมศููนย์์ รวมไปถึึงการกำำ� หนดแนวปฏิิบัั ติิที่่�ดีีให้้กัั บ
โรงงานต่่างๆ เพื่่�อให้้ทุก
ุ ๆ ที่่�มีีผลงานอัั นยอดเยี่่�ยมเหมืือนกัั นหมด บุุคลากร
ที่่�มีีค วามแตกต่่ า งทั้้� งในเรื่่�องของภูู มิิศ าสตร์์แ ละวัั ฒ นธรรมที่่�กระจายอยู่่�
ทั่่�วโลกจะเป็็นแรงสนัั บสนุุนสำำ�คัั ญ

In addition to its production and marketing advantages,
the Group is also committed to having a positive impact
on customers and on society, through environmentally
sustainable operations. It will contribute meaningfully to
Indorama Ventures’ mission of responsible industry leadership
that creates value for business and society.

นอกจากข้อ ดีในแง่ของการผลิตและการตลาดแล้ว กลุ่มธุรกิจ Mobility
ยั ง มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะสร้ า งผลลั พ ธ์ เ ชิ ง บวกให้ แ ก่ ลู ก ค้ า และสั ง คมด้ ว ยการท�ำให้
กระบวนการทัง
้ หมดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะช่วยให้ อินโดรามา เวนเจอร์ส
บรรลุพันธกิจในการเป็นผู้น�ำอุ ตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อทั้ง ธุรกิจ
ของตัวเองและสั งคม

“Empowering safety and performance” – fibers and textiles
that move the world.

“เสริมสร้างความปลอดภัยและสมรรถนะ”
โลกไปข้างหน้า
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GLOBAL BRAND LEADERS RECOGNIZE
IVL’S PRODUCT INNOVATIONS
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
ของไอวีีแอล ได้้รับ
ั การยอมรัับ
จากแบรนด์ชน
ั้ น�ำระดับโลก
Indorama Ventures' (IVL) on-going efforts at promoting
environmental responsibility and a circular economy have yet
again been recognized for their innovative excellence. Recent
awards for quality include special recognitions by Coca-Cola,
Pirelli, and Procter & Gamble, proving once more that IVL’s
emphasis on product safety, a low carbon footprint, and short
time to market, each deliver real value to its customers.

นัั บเป็็นอีีกครั้้� งหนึ่่�งที่่�ความมุ่่�งมั่่�นของ อิินโดรามา เวนเจอร์์ส ในการแสดง
ความรัั บผิิดชอบต่่อ สิ่่�งแวดล้้ อมและส่่ งเสริิมระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนได้้รัั บ
การยอมรัั บในแง่่ของความเป็็นเลิิศเชิิงนวััต กรรม พิิสูจ
ู น์์ได้้ จากรางวัั ลด้้ าน
คุุณภาพที่่�บริิษััทได้้รัับรวมถึึงการยอมรัับจาก Coca-Cola Pirelli และ Proctor

A WORLD-CLASS SOLUTION FOR COCA-COLA

โซลูชน
ั่ ระดับโลกช่วย Coca-Cola บรรลุเป้าหมายด้าน
สิ่งแวดล้อม

On May 1st, 2019, our product – the “FuTuRePET Single
Pellet Sustainability Solution (SPSS)” received the Coca-Cola
Sustainability Award for its recycling-friendly design which
also delivers remarkable industrial performance. The SPSS
polymer was developed to meet sustainability goals with
an ability to maintain a firm and attractive shape, blending
strength and durability with a clean appearance, and which
can also be produced with up to 25% recycled materials,
thereby allowing packaging which uses material with the
Resin Code 1 symbol. This standard facilitates the recycling
process, which in turn, helps to preserve our environment.

เมื่่�อวัั นที่่� 1 พฤษภาคม 2562 ผลิิตภัั ณฑ์์ของเรา FuTuRePET Single Pellet
Sustainability Solution (SPSS) ได้้รัั บรางวัั ล Coca-Cola Sustainability
Award สำำ� หรัั บ การออกแบบที่่�เป็็นมิิต รต่่อ สิ่่� งแวดล้้ อม ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�ผลการ
ดำำ�เนิิน งานเชิิ ง อุุต สาหกรรมอัั น ยอดเยี่่� ยม พอลิิ เ มอร์์ SPSS ถููกพัั ฒนาขึ้้�น
เพื่่�อตอบสนองต่่อ เป้้ าหมายด้้ า นความยั่่� งยืืน โดยยัั งคงความสามารถใน
การรัั กษารููป ร่่ า งที่่�แข็็ งแรงและน่่าสนใจ อีีกนัั ยหนึ่่�งคืือเป็็นการผสมผสาน
ร ะ ห ว่่ า งความแข็็ ง แรงและความคงทนโดยมีี ลัั ก ษณะภายนอกที่่� สะอาด
ผลิิตภัั ณฑ์์ดัั งกล่่าวมีีส่่วนประกอบที่่�เป็็นวัั สดุุรีไี ซเคิิลมากถึึง 25% ทำำ�ให้้เป็็น
บรรจุุภัั ณ ฑ์์ที่่� ได้้ รัั บ สัั ญ ลัั ก ษณ์์ Resin Code 1 มาตรฐานดัั งกล่่ า วช่่ ว ย
ส่่ ง เสริิ มกระบวนการรีีไซเคิิลและยัั งช่่วยรัั กษาสิ่่�งแวดล้้ อมอีีกด้้ วย

SPSS was selected based on how well the product exemplified
Coca-Cola’s ‘innovation pillars’. The criteria centered on
‘reducing the environmental footprint by minimizing
resources such as energy, water, and materials through design
or manufacturing’.

SPSS ได้รับเลือกเพราะช่ว ยเน้น “เสาหลักด้านนวั ตกรรม” ของ Coca-Cola
ให้ชัดเจนขึ้น หลักเกณฑ์ในการพิ จ ารณาเน้นเรื่ อง “การลดผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมด้ว ยการใช้ทรั พ ยากร เช่น พลัง งาน น�้ำ และวั สดุ ให้น้อ ยที่สุดใน
ขั้นตอนการออกแบบและผลิต”

IVL representatives Steven Landrie (Technical Sales Manager),
Byron Geiger (IVSS COO), and Conor Twomey (R&D Director)
had the opportunity to present SPSS and other products at
Coca-Cola’s Innovation in Sustainability summit.

ตัั วแทนของ ไอวีีแอล ได้้แก่่ สตีีเวน แลนดรีี (ผู้้�จััดการฝ่่ายขาย) ไบรอน ไกเกอร์์
(หัั ว หน้้ า เจ้้ า หน้้ าที่่�ปฏิิบัั ติก
ิ าร บริิษัั ท IVSS) และคอนเนอร์์ ทููเมย์์ (ผู้้�จัั ดการ
ฝ่่ ายวิิ จัั ย และพัั ฒ นาผลิิต ภัั ณ ฑ์์ ) ได้้ รัั บ โอกาสให้้ นำำ � เสนอ SPSS และ
ผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ ในงานประชุุมด้้ านนวััตกรรมและความยั่่�งยืืนของ Coca-Cola

SPSS was developed to meet sustainability goals without
sacrificing high performance standards. The award
demonstrates the important strides IVL has made towards
increasing recycled content and minimizing the environmental
footprint of its own products and those of its customers.

SPSS ถููกออกแบบมาให้้บรรลุุเป้้าหมายด้้านความยั่่�งยืืนโดยไม่่ละทิ้้�งมาตรฐาน
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& Gamble เป็็นเครื่่�องยืืน ยัั น ว่่า ไอวีีแ อล ให้้ค วามสำำ�คัั ญ ต่่อ ความปลอดภัั ย
ของผลิิตภัั ณ ฑ์์การรัั กษาค่่าคาร์์บอนฟรุุตพริ้้�นท์์ให้้อยู่่�ในระดัั บต่ำำ�� และการลด
ระยะเวลาในการผลิิตและส่่งมอบสิินค้้า ทั้้� งนี้้� เพื่่�อส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ค่่า
อย่่างแท้้จริิงให้้กัับลููกค้้าของเรา

ระดัับสููงด้้านการปฏิิบััติิงาน รางวััลดัั งกล่่าวทำำ�ให้้เห็็นถึึงพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
ของไอวีีแอล ในแง่่ของการเพิ่่�มสััดส่ว่ นวััสดุุรีไี ซเคิิลและการลดผลกระทบต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อมในผลิิตภััณฑ์์ของเราเองและผลิิตภััณฑ์์ของลููกค้้า
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LEADING THE WAY THROUGH QUALITY

ก้าวไปข้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ

Another major global brand also recognized IVL and one of
its subsidiaries for recent advances in producing sustainable
solutions. Procter & Gamble graded IVL, along with its Israeli
subsidiary Avgol Industries, as a “best-in-class” supplier as part
of their Sustainable Supply Chain Innovation Program.

Proctor & Gamble ก็็เ ป็็น อีี ก แ บ รนด์์ ชั้้� นนำำ � ร ะ ดัั บโ ล ก ที่่� ใ ห้้ ก า รยอมรัั บ
ไอวีีแ อล และหนึ่่�งในบริิ ษัั ทในเครืื อ สำำ � หรัั บความก้้ าวหน้้ าด้้ านการคิิดค้้ น
โ ซ ลูู ชั่่� น เ พื่่� อ ค ว า ม ยั่่� ง ยืื น โ ด ย P r o c t o r & G a m b l e ย กใ ห้้ ไ อ วีี แ อ ล
และบริิษัั ท ในเครืือ สัั ญชาติิ อิิ ส ร าเ อ ล
Avgol
Indus trie s ให้้ เ ป็็น
ซัั พ พลายเออร์์ “ชั้้� นเยี่่�ยม” ภายใต้้ โ ครงการนวัั ต กรรมซัั พพลายเชนเพื่่�อ
ความยั่่�งยืืน

The assessment was made after a review of company data
from Avgol and IVL in recent years, including key sustainability
factors, inclusion in the Dow Jones Sustainability Index for the
third straight year, as well as other notable instances of formal
recognition for their commitment to working towards an
integrated circular economy.

ผลการประเมินดังกล่าวมาจากการพิ จารณาข้อมูลของ Avgol และ ไอวี แ อล
ในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา ที่่�รวมถึึงปัั จจััยด้้านความยั่่�งยืืน การได้้รัับจััดอัันดัับโดย
ดััชนีีเพื่่�อความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์เป็็นปีีที่่�สามติิดต่อ
่ กัันและการได้้รัั บรางวััลอื่่�นๆ
ส�ำหรับความมุ่งมัน
่ ทีจ
่ ะสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบบูรณาการ

Procter & Gamble effectively signaled its commitment to clean
products that serve the public good. This inspiring commitment
opens the door to future collaborations with suppliers to
maintain manufacturing excellence while reducing the use of
natural resources as far as is possible.

Proctor & Gamble ส่ งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าพวกเขาก็มุ่งมั่นที่จ ะสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและส่ งผลดีต่อสาธารณะเช่นกัน การที่บริษัทมีเป้าหมาย
อั น น่ า ชื่ น ชมดั ง กล่ า วจะน�ำไปสู่ ก ารร่ ว มมื อ กั บ ซั พ พลายเออร์ใ นการรั ก ษา
ความเป็นเลิศด้านการผลิ ตควบคู่ไปกับการลดการใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ
ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในอนาคต
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RESPONDING QUICKLY, DELIVERING QUALITY
Last year, another IVL subsidiary, Glanzstoff Sicrem, was
granted a supplier award, for special honors, winning the
“Quality and Speed” award out of around 12,000 suppliers in
a total of eight categories.
Glanzstoff Sicrem’s contribution to Pirelli centered on its
development of fabric and single end cords for F1 tires,
involving four codes and guaranteeing zero defects in terms
of quality. These materials were tested and delivered despite
tight cut-off times of as little as one week, allowing Pirelli to
bring a new tire to market in under a year.
Such an exclusive prize was very special, yet Pirelli’s supplier
awards would bring even greater recognition to Glanzstoff
Sicrem. Of the suppliers awarded in eight categories,
only Glanzstoff Sicrem was chosen for the prestigious
“Sustainability” prize. The company was singled out as a
champion of sustainability for its ability to produce rayon
using only cellulose from plantations that have been certified
for sustainable agro-forestry management.
Such efforts go above and beyond industry standards, and
further reinforce the vision and values of Glanzstoff Sicrem, as
well as IVL as a whole.

ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ส่ งมอบอย่างมีคุณภาพ
เมื่่�อปีีที่่�แล้้ว Glanzstoff Sicrem ซึ่่�งเป็็นบริิษััทในกลุ่่�มของไอวีีแอล ได้้รัับรางวัั ล
สำำ� หรัั บ ซัั พ พลายเออร์์ย อดเยี่่�ยมในหมวด
“คุุณ ภาพและความรวดเร็็ว”
จากคู่่�แข่่ งทั้้� งหมดกว่่า 12,000 รายจากแปดสาขา Glanzstoff Sicrem
ส่่ งมอบคุุณค่่าให้้กัั บบริิ ษัั ท Pirelli ด้้วยการพััฒนาสิ่่�งทอและเส้้นด้้ า ยแบบ
single end สำำ�หรัั บยางรถแข่่ ง F1 ที่่�อาศัั ย four codes และการัั นตีีว่่าสิินค้้ า
ทุุกชิ้้�นจ ะไม่่ มีี ข้้ อ บกพร่่ อ ง แม้้ ว่่ า ในตอนนั้้� นจะมีีเ วลาจำำ�กัั ด เพีีย งแค่่ ห นึ่่� ง
สัั ปดาห์์ แต่่เราก็็สามารถทดสอบและส่่ งมอบวัั สดุุได้้ ทัั นเวลา ทำำ�ให้้ Pirelli
สามารถปล่่อยยางรถยนต์์รุ่่�นใหม่่เข้้ าสู่่�ตลาดได้้ภายในหนึ่่�งปีี
รางวััลพิิเศษดัั งกล่่าวเป็็นสิ่่�งที่่�มีีความหมายอย่่างยิ่่�ง และรางวััลซัั พพลายเออร์์
ยอดเยี่่�ยมจาก Pirelli จะทำำ�ให้้ Glanzstoff Sicrem ได้้รัับการยอมรัับมากขึ้้�น
Pirelli มอบรางวัั ลซัั พ พลายเออร์์ยอดเยี่่�ยมให้้กัั บบริิษัั ทต่่ า งๆ ใน 8 สาขา
แต่่มีี Glanzstoff Sicrem เพีียงบริิษัั ทเดีียวที่่�ได้้รัั บรางวัั ล “ด้้ านความยั่่�งยืืน”
อัั น ทรงเกีีย รติิ บริิษัั ท ได้้ รัั บ รางวัั ล นี้้� ในฐานะผู้้�ชนะเลิิศ ด้้ านความยั่่� งยืื น
จากการผลิิตเส้้นใยเรยอนจากเซลลููโลสที่่�เพาะขึ้้� นเองและได้้รัั บการรัั บ รอง
ในด้้ านการจััดการวนเกษตรอย่่างยั่่�งยืืน
ความพยายามต่างๆ
ที่กล่าวมาเป็นสิ่ งที่เกินและเหนือกว่ ามาตรฐาน
อุุตสาหกรรม
ทำำ�ให้้ วิสั
ิ ั ยทััศน์์และคุุณค่่าของ
Glanzstoff
Sicrem
แข็็งแกร่่ ง ยิ่่�งขึ้้�น รวมไปถึึงไอวีีแ อลเองด้้ วยในภาพรวม
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INDUSTRY LEADERSHIP ON A GLOBAL SCALE

ผู้น�ำอุตสาหกรรมในระดับโลก

IVL's continuing investments in environmentally friendly
products fits its vision “to be a world-class chemical company
making great products for society.” Its recognition by
Coca-Cola, P&G, and Pirelli are just the latest in a long line of
environmental achievements for the company.

แผนการลงทุุน ในผลิิต ภัั ณ ฑ์์ที่่� เป็็นมิิต รต่่อ สิ่่�งแวดล้้ อ มอย่่ า งต่่อ เนื่่�องของ
ไอวีีแ อล สอดคล้้ อ งกัั บ วิิสัั ย ทัั ศ น์์เ ชิิ ง รุุก ของบริิษัั ท ที่่�มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นบริิษัั ท
เคมีีภััณฑ์์ระดัั บโลกที่่�ผลิิตสิินค้้ าคุุณภาพเพื่่�อสัั งคม รางวััลจาก Coca-Cola
P&G และ Pirelli เป็็ นค ว า ม สำำ � เ ร็็ จ ล่่ า สุุ ด ใ น บ ร ร ด า ค ว า ม สำำ � เ ร็็ จ ด้้ าน
สิ่่�งแวดล้้ อ มมากมายของบริิษัั ท ฯ

Partnerships and acquisitions have helped accelerate IVL's
efforts to create a circular economy. Such investments ensure
further breakthroughs in the months and years to come,
opening the door to new improvements in the quality of
products people use, as well as the quality of life that future
generations will enjoy.

การสร้้ างพัั นธมิิตรและการเข้้ าซื้้� อกิิจการต่่างๆ ช่่วยส่่งเสริิมความพยายาม
ในการสร้้ างระบบเศรษ ฐกิิ จ หมุุน เวีี ย นของไอวีี แ อ ล การ ลงทุุนเหล่่ า นี้้�
จะนำำ � พามาซึ่่� งความสำำ � เร็็จ ใหม่่ๆ ในอนาคต และเปิิดประตูู สู่่� การพัั ฒ นา
คุุณ ภาพของผลิิต ภัั ณ ฑ์์ที่่�ผู้้�คนนำำ � ไปใช้้ รวมไปถึึ ง คุุณ ภาพชีี วิิต ของผู้้�คน
ในรุ่่�นต่่อๆ ไปด้้ วย
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MAKING OUR MARK

SUSTAINABILITY

่ วามเป็ นเลิศ
การมุง
่ สูค

by

Sustainability

As IVL continues to grow and successfully expand our
operations globally, we are gaining a significate amount of
recognition on a wider scale and receiving a positive impact
on sustainability.

การเติบโตและการขยายการด�ำเนินงานทัว
่ โลกของไอวีแอลประสบความส�ำเร็จ
อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน เรายังได้รับการยอมรับมากขึ้น ในระดับที่
กว้างขึ้นและส่งผลกระทบที่ดีต่อความยั่งยืน

The Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) are a family of bestin-class benchmarking indices for investors who recognize
that sustainable practices are critical to generating long-term
value for shareholders who wish to reflect their sustainability
convictions in their investment portfolios. The DJSI is widely
respected in capital markets, and was the first global index
to track the largest and leading sustainability-driven publicly
listed companies.

ดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ (Dow Jones Sustainability Indices หรืือ DJSI)
คืือกลุ่่�มดััชนีีที่่�มีเี กณฑ์์มาตรฐานการประเมิินที่่�ดีีที่่�สุดสำ
ุ �ำ หรัับนัักลงทุุนที่่�มองเห็็น
ความสำำ�คัญ
ั ของแนวทางปฏิิบัติ
ั ที่่�ยั่่�
ิ งยืืนในการสร้้างคุุณค่่าระยะยาวให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
และนั ก ลงทุ น ที่ ต้ อ งการสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความเชื่ อ มั่ น ด้ า นความยั่ ง ยื น ใน
กลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุน
ดัชนีความยัง
่ ยืนดาวโจนส์ได้รบ
ั การยอมรั บอย่ า ง
กว้ า งขวางในตลาดทุ น และเป็นดั ช นี ระดั บ โลกตั ว แรกที่ มี ก ารติดตามการ
ด�ำเนิ น งานของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ชั้ น น�ำขนาดใหญ่
ทั่วโลกซึ่งมีศักยภาพและขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวทางความยั่งยืน

The SAM Corporate Sustainability Assessment (CSA) results,
derived from analysis of financially material ESG factors
alongside S&P DJSI robust index methodology, to form the
basis of the construction and maintenance of the entire DJSI
series. The CSA follows a strict rules-based methodology.
After applying a range of financially relevant and industry
specific ESG criteria. A “Total Sustainability Score” is assigned
to each company according to their industry. Based on this
Total Sustainability Score, those companies that rank within
the top 10% of their industries are included in respective DJSI
Indices, following a best-in-class approach.

ผลการประเมิินความยั่่�งยืืนองค์์กรของ
SAM
(SAM
Corporate
Sustainability Assessment หรืือ CSA) มาจากการวิิเคราะห์์ปััจจััยด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม และธรรมาภิิบาล (ESG) ที่่�มีีนััยสำำ�คััญทางการเงิิน ควบคู่่�ไปกัับวิิธีีการ
ประเมิินที่่�น่่าเชื่่�อถืือของ S&P DJSI ซึ่่�งมีีหลัักเกณฑ์์พื้้�นฐานในการสร้้างและ
รัักษาคุุณภาพกลุ่่�มดััชนีี DJSI การประเมิินความยั่่�งยืืนองค์์กรจะดำำ�เนิินตาม
วิิธีก
ี ารประเมิินด้้วยกฎเกณฑ์์ที่่�เข้้มงวด และเมื่่�อกำำ�หนดเกณฑ์์ต่า่ งๆ ด้้าน ESG
สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องในทางการเงิินแล้้ว แต่่ละบริิษััทจะได้้รัับ
“คะแนนรวมด้้านความยั่่�งยืืน” (Total Sustainability Score) และใช้้คะแนนนี้้�
จััดอัันดัับ โดยบริิษััทร้้อยละ 10 ที่่�ได้้คะแนนสููงสุุดของแต่่ละอุุตสาหกรรมจะ
ถููกรวมอยู่่�ในดััชนีี DJSI ตามลำำ�ดัับแนวทางที่่�ดีีที่่�สุุด

IVL RANKED 2
IN THE DJSI’S
CHEMICALS SECTOR
GLOBALLY FOR 2019
nd
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ไอวีีแอลได้้อัน
ั ดัับ
ที่่� 2 ในกลุ่่ม
�
เคมีีภัณ
ั ฑ์์ทั่่ว
� โลก
ของดััชนีี DJSI
สำ�ำ หรัับปีี 2562
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Harsha Reddy
Head of Global
Sustainability

IVL IS INCLUDED
IN THE DJSI WORLD
INDEX FOR THE
VERY FIRST TIME,
AND TO THE
EMERGING MARKETS
INDEX, FOR THE THIRD
CONSECUTIVE TIME

ไอวีแอลได้รับ
การประเมินให้อยู่
ในดัชนี DJSI
WORLD ครั้งแรก
และ อยู่ ในดัชนี
ตลาดเกิดใหม่
เป็ นปี ที่สาม
ติดต่อกัน

This year marked an important milestone as IVL was included
in the DJSI World Index for the very first time. This was in
addition to our inclusion in the Emerging Market Index.
Specifically, we were ranked second in the DJSI’s Chemicals
Sector for 2019 – a significant improvement from our position
in seventh place in 2018. Out of the 84 companies invited
globally in the chemicals industry for the DJSI Corporate
Sustainability Assessment, only 10 companies were listed
along with IVL achieving second place.

ในปีนี้ ถือเป็นปีที่ส�ำคัญเป็นอย่างมากของไอวีแอลจากการได้รับการประเมิน
ให้อยู่ในดัชนีระดับโลก DJSI World เป็นครั้งแรก นอกเหนือไปจากการได้
มีีชื่่�ออยู่่�ในดััชนีีตลาดเกิิดใหม่่ (Emerging Markets Index) โดยเฉพาะการที่่�
บริิษััทได้้รัับการจััดอัันดัับที่่� 2 ในกลุ่่�มเคมีีภััณฑ์์ของ DJSI สำำ�หรัับปีี 2562 ซึ่่�ง
เป็็นการพััฒนาขึ้้�นจากตำำ�แหน่่งอัันดัับที่่� 7 ในปีี 2561 ในกลุ่่�มบริิษัท
ั อุุตสาหกรรม
เคมีีภััณฑ์์จำำ�นวน 84 บริิษััททั่่�วโลกที่่�ได้้รัับการประเมิินความยั่่�งยืืนองค์์กร
(Corporate Sustainability Assessment) และมีีเพีียง 10 บริิษััทที่่�ได้้รัับ
การจััดอัน
ั ดัับ โดยมีีไอวีีแอลรั้้�งอัันดัับ 2 ของการประเมิินครั้้�งนี้้�

This recognition also marks as the third consecutive year (2017-2019)
that IVL was included in the DJSI Emerging Markets Index,
which comprises sustainability leaders represented by the top
10% of the largest 800 companies in 23 emerging markets.
We received an industry-best score in a total of 11 criteria
from 22 criteria in three dimensions: economic, environmental
and social.

นอกจากนี้ไอวีแอลยังได้รับการประเมินให้อยู่ในดัชนี
DJSI
Emerging
Markets เป็นปีที่สามติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2560-2562) ดัชนีนี้ประกอบด้วย
อันดับสูงสุดร้อยละ 10 ของบริษัทชั้นน�ำด้านความยั่งยืนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
จากบรรดา 800 บริษัทในตลาดเกิดใหม่ ใน 23 ประเทศ ไอวีแอลได้รับคะแนน
รวมระดับดีเลิศ (Industry-best Score) จากเกณฑ์การประเมิน 11 หมวด
ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
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Sustainability is no longer a buzzword. It is increasingly
becoming an overriding priority among investors, stakeholders
and the broader public. Climate change remains a fundamental
concern that is drawing scrutiny among governments and
policymakers, most recently at the UN Climate Summit in New
York, and among the broader public who are demanding that
action needs to be taken seriously regarding the environment
within countries around the world.

ความยั่่�งยืืนไม่่ใช่่เป็็นเพีียงคำำ�ศััพ ท์์ ท างเทคนิิ ค อีี ก ต่่ อ ไป แต่่ เ ป็็ นคำำ �ที่่� เพิ่่�ม
ลำำ�ดัับความสำำ�คััญในกลุ่่�มนัักลงทุุน
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
และสาธารณะชน
ในวงกว้้ า ง การเปลี่่�ยนแปลงของสภ า พ ภูู มิิ อ า ก า ศยัั ง คงเป็็ นข้้ อ กัั ง วล
พื้้�นฐานที่่�ภาครัั ฐ และผู้้�กำำ � หนดนโยบายต้้ อ งพิิ นิิ จ พิิ เ คราะห์์ อ ย่่ า งจริิ ง จัั ง
ใ น การประชุุ ม ว่่ า ด้้ ว ยปัั ญหาสภาพภูู มิิ อ ากาศของสหประชาชาติิ หรืื อ
UN Climate Summit เมื่่�อเร็็วๆ นี้้� ที่่�จััดขึ้้�น ณ มหานครนิิวยอร์์ก รวมถึึงการ
มีี บ ทบาทจากสาธารณชนโดยทั่่�วไปที่่�ต้้ อ งการให้้ มีี ก ารดำำ � เนิิ น การด้้ า น
สิ่่�งแวดล้้ อ มในประเทศต่่ า งๆ ทั่่�วโลก

IVL’s focus is on driving sustainability initiatives that result in
positive business outcomes. Participating in a RobecoSAM
brand's Corporate Sustainability Assessment is important
as it benchmarks our performances against our peers (with
each company receiving a scorecard) in the same industry
by providing independent insights, allowing us to further
develop our sustainable business strategy and our approach
in term of sustainability, to reduce sustainability risks. Another
important consideration is the detailed methodology that is
used, which allows companies to better prioritize sustainability
initiatives. Moreover, the assessment is comprehensive in
the three dimensions, and constantly evolving to capture
emerging sustainability trends and opportunities. In essence,
it makes us a better company for all of our stakeholders.

ไอวีีแอล มุ่่�งเน้้นการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนที่่�ให้้ผลลััพธ์์
ที่่�ดีีใ นเชิิ งธุุรกิิจ
การมีี ส่่ ว นร่่ ว มในการประเมิิ น ความยั่่�งยืื น องค์์ ก รของ
RobecoSAM จึึงเป็็นส่่ ว นสำำ �คัั ญ เพราะเป็็ นการวางเกณฑ์์ม าตรฐานเพื่่�อ
เปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินงานของเรากัับบริิษัท
ั อื่่�นๆ ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
(แต่่ละบริิษัท
ั จะได้้รับ
ั บััตรคะแนน) ทำำ�ให้้เรามีีความเข้้าใจเชิิงลึึกอัันนำำ�ไปสู่่�การ
พัั ฒ นาแนวทางการดำำ�เนิิ น งานตามกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืนได้้มากขึ้้�น และ
ยัังช่่วยลดความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนอีีกด้้วย การพิิจารณาที่่�สำำ�คัญ
ั อีีกประเด็็น
หนึ่่�งคืือวิิธีก
ี ารประเมิินที่่�มีีความละเอีียดและครอบคลุุ ม ซึ่่�งทำำ � ให้้ บ ริิ ษัั ท ต่่ า งๆ
จััดลำ�ดั
ำ บ
ั ความสำำ�คัญ
ั ในการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนได้้ดีขึ้้�
ี น นอกจากนี้้�
การประเมิินความยั่่�งยืืนยัังครอบคลุุมมิิติิสำ�คั
ำ ญ
ั ทั้้�ง 3 ด้้าน และมีีการพััฒนา
อย่่ างต่่ อ เนื่่�องเพื่่�อติิ ด ตามแนวโน้้ ม และโอกาสด้้ า นความยั่่�งยืื น ของตลาด
เกิิ ด ใหม่่ โดยสรุุ ป แล้้ ว การประเมิินด้้านความยั่่�งยืืนนี้้�ช่่วยให้้ไ อวีี แ อลมีี ก าร
พัั ฒ นาอัันส่่งผลดีีต่อ
่ ผู้้�มีีส่ว
่ นได้้เสีียทุุกฝ่่ายของเรา
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The yearly assessment is by invitation only, to the top 2,500
listed companies worldwide by free-float adjusted market
capitalization from the DJSI World. The top 800 listed
companies from emerging markets in 23 countries were
invited, based on free-float market capital for the DJSI
Emerging Markets.
The inclusion of IVL in the DJSI World is an affirmation
of our goal to be an environmental leader and our longstanding commitment to have a positive social impact. It also
establishes IVL as a global industry leader in sustainability.
This accomplishment is a testament to the contributions in
our corporate citizenship and sustainability by over 19,500 IVL
employees around the world.
Sustainability remains at the top of our agenda as we focus
on remaining competitive and achieving growth, and we will
continue to have the right strategies in place to ensure we
minimize our footprint on the environment.
Sustainability is not only a social or environmental issue, but
an idea that will increasingly transform our economies and
the companies that embrace them. Our executive leadership
team remains fully engaged and will continue to lead with a
forward thinking approach that further improves our energy
efficiency and sustainability. In doing so, we will also be
positively contributing to the UN’s Sustainable Development
Goals and demonstrating how we bring our core values to life.

การประเมิินรายปีีจะมีีการเชิิญเฉพาะบริิษััทจดทะเบีียนชั้้�นนำำ�ทั่่�วโลกจำำ�นวน
2,500 บริ ษัท ซึ่ง มี มู ลค่ า หลั ก ทรั พย์ ต ามราคาตลาดที่ ป รั บ ตามเกณฑ์
สภาพคล่่อง (Free-float Adjusted Market Capitalization) จากดััชนีี DJSI
World และในจำำ�นวนนี้้� มีีบริิษัท
ั จดทะเบีียน 800 บริิษัท
ั จากตลาดเกิิดใหม่่ใน 23
ประเทศที่่�ได้้รับ
ั เชิิญให้้เข้้าร่่วมการประเมิิ น โดยอิิ ง จากมููลค่่าหลัักทรััพย์์ตาม
ราคาตลาดในเกณฑ์์สภาพคล่่องสำำ�หรัับดััชนีี DJSI Emerging Markets
การที่ไอวีแอลได้รับการประเมินให้มีชื่ออยู่ในดัชนี DJSI World เป็นการยืนยัน
ถึงเป้าหมายของเราในการเป็นผู้น�ำด้านสิ่งแวดล้อม และความมุ่งมั่นที่เรา
ยืดถือมายาวนานในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคม นอกจากนี้ยัง
แสดงให้เห็นว่า ไอวีแอลคือผู้น�ำอุตสาหกรรมทั่วโลกในด้านความยั่งยืน และ
ความส�ำเร็ จ นี้ คื อ ข้ อ พิ สู จ น์ ถึ ง บทบาทการเป็ นพลเมื อ งบรรษั ท และการ
ด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของพนักงานไอวีแอลกว่า 19,500 คนทั่วโลก
ความยั่่�งยืืนยัังคงมีีความสำำ�คััญสููงสุุดในแผนปฏิิบััติิงานของไอวีีแอล โดย
มุ่่�งเน้้นด้้านการคงไว้้ซึ่่�งความสามารถในการแข่่งขัันและการบรรลุุผลสำำ�เร็็จใน
การเติิบโต และเราจะวางกลยุุทธ์์อย่่างเหมาะสมเพื่่�อลดฟุุ ตพริ้้�นท์์ทางสิ่่�งแวดล้้อม
ความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงประเด็นทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยัง
เป็นแนวความคิดที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจของเราและบริษัทต่างๆที่น�ำแนวคิดนี้
มาปรับใช้ คณะผู้น�ำฝ่ายบริหารของเรายังคงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน พร้อม
ด้ ว ยแนวคิ ด อั น ก้ า วหน้ า ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นพลั ง งานและความ
ยั่งยืนให้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น เราจะตอบสนองตามเป้าหมายการ
พัฒนาทีย
่ ง
ั่ ยืนของสหประชาชาติ (UN’s Sustainable Development Goals)
รวมทั้ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เราจะท�ำให้ ค่ า นิ ย มหลั ก ขององค์ ก รเป็ นรู ป ธรรมได้
อย่างไร
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IVL KICKS OFF GLOBAL ERP
ASSESSMENT PROJECT

CONNECT
by

Corporate Communications

ไอวีแอล เริม
่ ใช้การประเมินผล ERP

ระบบเดียวกันทัว
่ โลก

IVL has grown rapidly in recent years through both organic
and inorganic means. In the first quarter of 2019, the company
achieved a consolidated growth of 26% year on year, including
growth in all the regions in which we operate. For the first
time in our history, we reached $3 billion of total revenue
in a single quarter. Our core earnings before interest, tax,
depreciation and amortization (EBITDA) was $304 million,
supported by strong performances in our auxiliary segments
of Integrated PET, Fibers and Packaging.

ในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่าน ไอวีีแอล เติิบโตอย่่างรวดเร็็วจากทั้้� งการเติิบโตตามปกติิ
และเติิบโตจากการเข้้ าซื้้�อกิิจการ ในไตรมาสแรกของปีี 2562 การเติิบโต
ของบริิษัั ทคิิดเป็็น 26% เมื่่�อเทีียบปีีต่่อ ปีี
โดยคิิด รวมผลประกอบการ
ของธุุรกิิจในทุุกภููมิภ
ิ าค นัั บเป็็นครั้้� งแรกตั้้� งแต่่ก่อ
่ ตั้้� งบริิษัั ทฯที่่�เรามีีรายรัั บ
มากถึึง 3 พัั นล้้ านดอลลาร์์ภ ายในไตรมาสเดีีย ว และมีีกำำ�ไรก่่อนหัั กดอกเบี้้�ย
ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคา และค่่าตััดจำ�
ำ หน่่าย (EBITDA) เท่่ากัั บ 304
ล้้ านดอลลาร์์ สืืบเนื่่�องมาจากผลประกอบการ อัั นน่่า พึึ ง พอใจของธุุรกิิจ
Integrated PET ธุุรกิิจเส้้นใย และธุุรกิิจบรรจุุภัั ณฑ์์

With such rapid growth comes enormous challenges, along
with many opportunities as well. IVL’s fast rate of expansion
has led to an operating structure with much room for
improvement in terms of both process and system integration
across entities, as well as a more effective and comprehensive
internal procedures for the sharing of best business practices.

การเติบโตอย่างรวดเร็วมาพร้อมกับความท้าทายอันใหญ่หลวง รวมไปถึง
โอกาสอีกมากมายด้วย การขยายตัวทางธุรกิจ อย่ างรวดเร็ วของ ไอวีแอล
น�ำไปสู่ โ คร ง สร้ าง การปฏิ บั ติ ก ารที่ เ ปิ ดกว้ าง ต่ อ การปรั บ ปรุ งพั ฒ น า
ในแง่ของกระบวนการท�ำงานและการบูรณาการระบบของกิจการแต่ล ะแห่ ง
เข้าด้วยกัน รวมไปถึงขั้นตอนภายในอันมีประสิทธิผลและครอบคลุมส�ำหรับ
การแบ่งปันวิธีการท�ำงานที่ดีที่สุด

IVL’s current systems landscape has also become somewhat
fragmented as a result of its fast pace of growth. In order
to streamline its internal processes, the group must now
consolidate its Enterprise Resource Planning (ERP) systems,
which presently include a mix of in-house as well as third-party
ERP programs. These systems collect, manage, and process
information according to different methods and standards,
making comparative analyses and macro-level management
a particular challenge under the status quo.

ผ ล ก ร ะ ท บ ป ร ะ ก า ร หนึ่ ง ข อ ง ก า ร เ ติ บโ ตใ น อั ต ร า ที่ ร วด เ ร็ ว คื อ ปั ญ ห า
ความไม่สอดคล้องกันของลักษณะการปฏิบัติการของระบบต่างๆ ทีใ่ ช้อยู่
ในปัจจุบัน
ดังนั้น
เราจึงพยายามที่จ ะท�ำให้กระบวนการภายในทั้งหมด
มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ต่ อ เ นื่ อ ง กั น ด้ ว ย ก า รป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร ว า ง แ ผ น
ทรั พ ยากรทางธุ ร กิ จ ขององค์ ก ร หรื อ ERP ปั จจุ บั น เรามี ทั้ ง ระบบ ERP
ที่ พั ฒ นาด้ ว ยตั ว เองและแบบที่จั ด หามาให้โ ดยบริษั ท อื่ น
ระบบดังกล่าว
ท�ำหน้าที่รวบรวม จัดการ และค�ำนวณข้อมูลต่างๆ ด้วยวิธีการและมาตรฐาน
ที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้การวิเคราะห์เชิ งเปรียบเทียบและการบริหารจัดการ
ภาพรวมเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมดังกล่าว
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In order to increase its internal efficiency and operational
capability, IVL has decided to engage in a company-wide
enterprise transformation. This move requires standardizing
processes, re-organizing operations, and implementing a new
digital core platform across the entire network.

ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท�ำงานและขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ
งานภายในองค์กร เราได้ตัดสินใจน�ำองค์กรเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้ งใหญ่
นั่นคือ ท�ำให้กระบวนการท�ำงานต่างๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน จัดระเบียบ
การปฏิบัติการต่างๆ และน�ำแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบใหม่มาใช้ในทุกส่วนของ
องค์กร

After extensive discussion with others in the chemical industry,
IVL has agreed to partner with Accenture Consulting for this
ambitious project. Accenture has implemented SAP systems
across many large chemical companies, and is guiding the
implementation of a similar preconfigured system that will act
as IVL's base platform.

หลั ง จากการหารื อ กั บ บริ ษั ท อื่ น ๆ ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เคมี ภั ณ ฑ์ เราตั ด สิ น ใจ
ท�ำงานร่ ว มกั บ Accenture Consulting เพื่ อ บรรลุ เ ป้ าหมายดั ง กล่ า ว
Accenture มี ป ระสบการณ์ ด้ า นระบบ ERP ในบริ ษั ท เคมี ภั ณ ฑ์ ร ายใหญ่
หลายบริ ษั ท และก�ำลั ง ให้ ค�ำแนะน�ำเกี่ ย วกั บ การใช้ ง านระบบที่ อ อกแบบ
ไว้ แ ล้ ว ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น กั บ ระบบที่ จ ะน�ำมาใช้ เ ป็ นแพลตฟอร์ ม
พื้ น ฐานของ ไอวี แ อล

That system is called SAP S/4 HANA, and will be the single
integrated ERP system for IVL moving forward. The SAP S/4
HANA system will bring a number of benefits across the entire
network, including:

ระบบ ERP คุุณ ภาพสููง ระบบใหม่่จ ะช่่ว ยทำำ�ให้้ เ ราบริิห ารจัั ดการกระบวนการ
ซัั บซ้้อนที่่�มีีอยู่่�ในปัั จจุุบัันในหลายๆ กลุ่่�มธุุรกิิจ และในอนาคตจะกลายเป็็นระบบ
การจัั ดการเพีีย งหนึ่่�งเดีีย วของ ไอวีี แ อล ระบบใหม่่นี้้� จะนำำ� มาซึ่่�งประโยชน์์
มากมายแก่่เครืือข่่าย ไอวีีแ อล ทั้้� งหมด ได้้แก่่

• Simplified global processes under a single system
• Centralized data governance
• Enhanced accuracy with more speed
• A core system to enable digitalization
• Better reporting and insight-driven decision making
• Improved overall cost efficiency

•ทำำ�ให้้กระบวนการทำำ�งานต่่างๆของบริิษัท
ั ในกลุ่่�มทั่่�วโลกง่่ายขึ้้� นภายใต้้ระบบเดีียวกััน
• รวมศูนย์การจัดการข้อมูล
• เพิม
่ ความแม่นย�ำและความเร็ว
• เป็นระบบหลักทีจ
่ ะพาบริษท
ั ก้าวสูร
่ ะบบดิจท
ิ ล
ั
้ึ และการตัดสินใจบนพืน
• มีระบบการรายงานผลทีด
่ ข
ี น
้ ฐานข้อมูลอย่างละเอียด
• ปรับปรุงประสิทธิภาพต้นทุนในภาพรวม

The goal is to implement a standardized SAP S/4 HANA that
will replace each of our existing ERP systems across all IVL
sites. To realize this objective, the company carried out a
detailed assessment over the course of 15 weeks – which took
us to the middle of October 2019 – before initiating the full
implementation process.

เป้าหมายของเราคือการแทนที่ระบบ ERP ที่มีอยูใ่ นปัจจุบันทั้งหมดในทุก
บริษัทในเครือไอวีแอล ด้วยระบบ SAP S/4 HANA ระบบเดียวกัน และเพื่อให้
โครงการนี้ประสบความส�ำเร็จ
เราจะท�ำการประเมินระบบอย่ างละเอี ยด
เป็นเวลา 15 สัปดาห์ การประเมินดังกล่าวเสร็จสิน
่ ลางเดือนตุลาคม 2562
้ ราวทีก
หลังจากนั้นจึงเป็นกระบวนการน�ำมาใช้ งานอย่างเต็มรูปแบบ

Through careful coordination between the Indorama
Management Council, the Steering Committee, the Project
Managers, and the Project Coordinators, the upgrade will
pave the way for more integrated and sustainable planning,
processes and practices. By putting every IVL property to work
on the same data system, the company can coordinate even
more closely for better performance in the months and years
ahead.

เมื่อผ่านการพิ จ ารณาอย่ างถี่ถ้วนโดย Indorama Management Council
และ
Steering
Committee
รวมไปถึง ผู้ จั ดการโครงการและเหล่ า
ผู้ประสานงานโครงการแล้ว การพัฒนาระบบดัง กล่าวจะท�ำให้การวางแผน
กระบวนการท�ำงาน
และแนวทางการปฏิ บั ติ ง านมี ค วามสอดคล้ อ ง
และยั่ ง ยืนขึ้น เมื่อทุกธุรกิจของ ไอวี แ อล ท�ำงานบนระบบข้อมูลเดียวกัน เรา
จะสามารถประสานงานอย่ า งใกล้ชิด มากขึ้ น เพื่ อ ผลการด�ำเนิ น งานที่ ดีขึ้ น
ในอนาคตต่อไป
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NORTH CAROLINA CHARITY
RECEIVES SUPPORT FROM
TEAM AT StarPet Inc.

BALANCE
by

Corporate Communications

องค์กรการกุศลในนอร์ทแคโรไลนา

ได้รบ
ั การสนับสนุนจากทีมงาน
StarPet Inc.

Since its inception, Indorama Ventures has encouraged
a working culture that promotes social responsibility and
community engagement. This commitment recently led to
involvement in a few special projec ts at the local level.
A recent initiative by StarPet location offers an inspiring
example of such team-oriented philanthropy in action.

ตัง
้ แต่เริม
้ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมการท�ำงาน
่ ก่อตัง
ทีเ่ น้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีสว
่ นร่วมกับชุมชน ความมุ่งมัน
่
ในเรื่องนีม
้ ก
ั น�ำไปสูก
่ ารเข้าร่วมโครงการพิเศษในระดับท้องถิน
่ ต่างๆ หนึ่งใน
ตัวอย่างทีส
่ ร้างแรงบันดาลใจเรื่องการร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมเพื่อการกุศล
คือกิจกรรมทีร
่ เิ ริม
่ โดยพนักงาน StarPet ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของไอวีแอล

Located in Asheboro, North Carolina, StarPet Inc. joined the
IVL family in 2003. A quality manufacturer of 8 different types
of plastic resin, StarPet was the first US acquisition for IVL.

StarPet Inc. ตั้้�งอยู่่�ที่่�เมืืองแอชโบโร รััฐนอร์์ทแคโรไลนา และผนวกเข้้ากัับไอวีีแอล
เมื่่�อปีี 2546 StarPet เป็็นผู้้�ผลิิตคุุณภาพดีีที่่�ทำ�
ำ การผลิิตเม็็ดพลาสติิก 8
ประเภท โดยถืือเป็็นบริิษััทแรกในสหรััฐอเมริิกาที่่� ไอวีีแอล เข้้าซื้้�อ

Two StarPet team members, Amy Jackson and Jonathan McDaniel,
recently became aware of a special charity project called
“Sport a Shirt, Share a Night” at the Ronald McDonald House
in nearby Winston-Salem. The goal of the project was to raise
money and awareness for the Ronald McDonald House and its
mission of helping to keep families together.

30

เมื่ อ ไม่ น านมานี้ ที ม งานของ StarPet สองท่ า น ได้ แ ก่ เอมี่ แจ็ ค สั น และ
โจนาธาน
แมคแดเนี ย ล
ได้ รู้ จั ก โครงการการกุ ศ ลพิ เ ศษที่ ใ ช้ ชื่ อ ว่ า
“Sport a Shirt, Share a Night” หรื อ “เสื้ อ หนึ่ ง ตั ว เพื่ อ ที่ พั ก หนึ่ ง คืน ”
ของมู ลนิ ธิโ รนั ล ด์ แมคโดนั ล ด์ เฮาส์ ในเมื อ งวิ น สตั น - ซาเลมซึ่ ง อ ยู่
ใกล้ ๆ กั บ บริ ษั ท วั ตถุ ป ร ะ ส งค์ ข องโคร ง การ ดั ง กล่ า วคื อ การเรี่ ย ไร
เงิ น และประชาสั ม พั น ธ์ มู ล นิ ธิ โ รนั ล ด์ แมคโดนั ล ด์ เฮาส์ และภารกิ จ ของ
มู ล นิ ธิ ใ นการช่ ว ยให้ ค รอบครั ว อยู่ ด้ ว ยกั น อย่ า งพร้ อ มหน้ า พร้ อ มตา
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Ronald McDonald Houses are founded on the idea that family
members should be able to stay together at all times – especially
during the most difficult situations, such as when a child needs
to travel far from home in order to receive medical treatment.
For many families, the expense of traveling together for
extended periods of time often becomes overly burdensome.
By providing accommodation for families at little or no cost,
Ronald McDonald Houses help parents stay right beside their
children to offer continuous love and support.

โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ก่อ ตั้งขึ้นบนพื้นฐานของความคิดที่ว่ าครอบครั ว
ควรได้อ ยู่ด้ว ยกันตลอดเวลา โดยเฉพาะในยามล�ำบาก เช่น เมื่อ ลูกเล็กต้อง
เดินทางไกลจากบ้ านเพื่ อรับการรักษาพยาบาล ส�ำหรับหลายๆ ครอบครั ว
ค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไปด้ว ยกันในระยะเวลาต่อเนื่องนานๆ ถือเป็นภาระ
ที่หนักเกินกว่ าจะรับไหว ทางมูลนิธิจึงให้ที่พักแก่ครอบครั วเหล่านี้โดยคิด
ราคาแบบย่ อ มเยาว์ ห รื อ โดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยเลย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ช่ ว ยให้ พ่ อ แม่
ได้อ ยู่กับลูกๆ เพื่ อมอบความรักและก�ำลังใจตลอดเวลา

Eager to help families in the community, Amy and Jonathan
took the idea to StarPet management, which agreed to join the
effort. StarPet ordered “Sport a Shirt, Share a Night” t-shirts
for every employee at the company, and set aside a special
day for them to wear the shirts. On April 26, 2019, StarPet
employees joined over 30,000 people in North Carolina who
were wearing the same shirt to support the charity.

เอมี่ แ ละโจนาธานมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น อย่ า งมากที่ จ ะช่ ว ยครอบครั ว ใน
ชุมชนของตัวเองและน�ำเสนอโครงการดัง กล่าวต่อผู้บริหาร StarPet ซึ่ ง
ตกลงที่จ ะเข้ าร่ วมกิจกรรม โดยทางทีม งาน StarPet ได้สั่ งซื้อเสื้อภายใต้
โครงการ “Sport a Shirt, Share a Night” ให้กับพนักงานทุกคนและ
ก�ำหนดวันให้ พนักงานใส่เสื้อ ดัง กล่าวมาพร้ อมกัน เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2562 พนักงาน StarPet ร่ วมกับคนอีกราว 30,000 คนในรัฐนอร์ท
แคโรไลนา สวมเสื้อ ดัง กล่าวเพื่ อแสดงความสนับสนุนต่อกิจกรรมการกุศล
ดัง กล่าว

Supporting this initiative was particularly important for Amy,
because of what she herself had experienced last year. When
her niece was sick and needed care, her sister’s family was able
to stay together thanks to the generosity of a nearby Ronald
McDonald House. This first-hand experience reminded Amy of
the importance of being with family, while motivating her to
support such a worthwhile charity project.

การที่ ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม นี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ถื อ เป็ นเรื่ อ งส�ำคั ญ ส�ำหรั บ เอมี่
เพราะเธอมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเมื่อปีที่แล้ว หลานของเธอป่วยและต้อง
ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
ครอบครัวของพี่สาวเธอได้อยู่ด้วยกันอย่าง
พร้อมหน้าพร้อมตาเพราะความเอื้อเฟื้ อของมูลนิธโิ รนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์
ในบริเวณใกล้เคีย ง
การที่เคยมีประสบการณ์ตรงท�ำให้เ อมี่ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการที่ครอบครัวได้อยู่ด้วยกัน
และสร้างแรงบันดาลใจให้
สนับสนุนโครงการการกุศลที่มีคุณค่าแบบนี้

For its part, StarPet is proud to play a small part in supporting
this charity project as part of its community outreach efforts.
By helping keep families together, Ronald McDonald Houses
let children going through difficult times receive the care they
need – from their medical provider as well as their loved ones.

StarPet มีีค วามภาคภูู มิิ ใ จอย่่ า ง ยิ่่� งที่่� ได้้ มีี บ ทบาทแม้้ เ พีี ย งเล็็ ก น้้ อ ยใน
โครงการการกุุศลนี้้� อัั นเป็็นส่่วนหนึ่่�งของความพยายามที่่�จะเข้้ าถึึงชุุมชน
ที่่�พัั ก ภายใต้้ มููลนิิธิิโ รนัั ล ด์์ แมคโดนััลด์์ เฮาส์์ ช่่ว ยให้้ค รอบครัั ว ได้้ อ ยู่่�ด้้ ว ยกัั น
ทำำ�ให้้เด็็กๆที่่�กำำ�ลัั ง เผชิิญ กัั บช่่วงเวลาที่่�ยากลำำ�บาก ได้้รัั บการดููแลที่่�ต้้องการ
ทั้้�งจากแพทย์์และจากคนที่่�พวกเขารัั ก

Parents will do anything for their children, but sometimes this
means interrupting their career to travel far away from home
for weeks or even months at a time, as bills pile up at home.
Any effort to help such struggling families can mean a world
of difference during these stressful periods. We applaud
StarPet’s action to lend support to Ronald McDonald Houses,
helping keep families together for good health and good
cheer when they need it most

พ่ อแม่พ ร้ อมที่จ ะท�ำทุกอย่ างเพื่ อ ลูกตัวเองเสมอ แต่บ างครั้ ง การเดินทาง
ไกลจากบ้ านครั้ ง ละหลายสัป ดาห์หรื อ หลายเดื อ นก็ ส่ ง ผลกระทบต่ อ หน้ าที่
การงาน ในขณะที่ค่าใช้จ่ ายก็ส ะสมเพิ่มขึ้นเรื่ อ ยๆ ดังนั้น การมอบความ
ช่่ว ยเหลืือใดๆให้้แก่่ครอบครัั วที่่�กำำ�ลัั ง ลำำ�บากอาจสร้้ างความแตกต่่างอย่่าง
มากในช่่ ว งเวลาอัั น เคร่่ ง เครีี ย ด
เราขอชื่่�นชมพนัั ก งาน
StarPet
ที่่�เข้้ าร่่วม สนัั บสนุุนมููลนิิธิิโรนัั ลด์์ แมคโดนัั ลด์์ เฮาส์์ และช่่วยให้้ครอบครัั วได้้
ร่่วมกัั นดููแลสุุขภาพร่่างกายและสร้้ างเสริิมสุุขภาพจิิตใจในเวลาที่่�จำำ�เป็็นที่่�สุุด
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