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Dear Readers,

Emerging from the unprecedented events of last year, the first issue of the  
Beacon in 2021 aims to ‘Restart the Journey’ in connection with our Global  
Management Conference (GMC) theme where our focus on resilience and stability  
was discussed, proving to be a distinct advantage for the compa ny. Leading on from 
this, exciting progress and plans were announced at our Capital Markets Day and 
year-end results showed strong volume growth in 2020.

Find out about the inspiring ways IVL and partners are giving back to our communi-
ties, whether through educational outreach in Ghana with the IVL Foundation, PET 
recycling efforts in Alabama, donations to COVID-19 research in Europe and more. 
Indorama Ventures’ Group CEO joined  The Secret Sauce, one of Bangkok’s most 
popular business shows, to discuss the company’s rise over the years. In business 
development, we present an introduction to the Indorama Mobility Group and latest 
innovations from Schoeller in Germany.

Soft skills are no doubt a requirement in the current working environment. Find out 
which ones are most popular to improve your work performance. Finally, who doesn’t 
like a little outdoor adventure? In this edition, we head to one of IVL’s newer markets to 
break down some of the best outdoor activities in Australia for the next time you find 
yourself in the great outback. 

We hope you enjoy this issue of The Beacon. As always, please email comments and 
suggestions, or let us know what’s happening in your location, at communications@
indorama.net.

จากหลากหลายเหตุการณ์ไม่คาดฝนัเม่ือปก่ีอน เดอะบีคอนฉบับแรกของป ี2564 มุ่ง “จุดประกายการ
เดินทาง” โดยเช่ือมโยงกับวาระการประชุมกลุ่มผู้บริหารไอวีแอล (GMC) ในปน้ีี ท่ีเราได้มีโอกาสพูดคุยถึง
ความยืดหยุ่นและความม่ันคงของบริษัท ซ่ึงกลายมาเปน็ข้อได้เปรียบในการรับมือกับอุปสรรคท่ีผ่านมา  
เดอะบีคอนฉบับน้ี ยังนำาเสนอความคืบหน้าและแผนการต่างๆ จากงาน CAPITAL MARKETS DAY 
รวมถึงผลประกอบการประจำาปี 2563 ท่ีแสดงชัดถึงการเติบโตของปริมาณขายท่ีแข็งแกร่ง 

เรียนรู้เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในสังคมของไอวีแอลและพันธมิตรของเรา ไม่ว่าจะเปน็โครงการสนับสนุน 
การศึกษาในประเทศกานาผ่านมูลนิธิไอวีแอล        โครงการรณรงค์การรีไซเคิลในรัฐแอลาบามาของสหรัฐฯ 
การสนับสนุนงานวิจัยโรคโควิด-19 และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ี อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังเปน็ 
บริษัทท่ีน่าจับตามองในส่ือหลายช่องทาง โดยคุณอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ 
ได้เข้าร่วมรายการธุรกิจระดับแนวหน้าของไทยอย่าง เดอะซีเคร็ดซอส เพ่ือพูดคุยถึงการเติบโตของ 
บริษัทฯ ในช่วงท่ีผ่านมา ด้านการพัฒนาธุรกิจ เรานำาทุกท่านไปรู้จักกับหน่วยธุรกิจอย่าง INDORAMA 
MOBILITY GROUP และนวัตกรรมใหม่จาก SCHOELLER ประเทศเยอรมนี

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในช่วงน้ี ทักษะส่วนบุคคล หรือ SOFT SKILL คือส่ิงจำาเปน็ในการ
ทำางานแบบใหม่ท่ีทุกคนต้องปรับตัว เราเชิญชวนท่านผู้อ่านมาร่วมค้นหาสุดยอดทักษะท่ีจะช่วยพัฒนา
ศักยภาพของคุณในอนาคต ในส่วนสุดท้าย สำาหรับท่านผู้อ่านท่ีกำาลังมองหาการการผจญภัย เราขอ
พาคุณลัดเลาะไปตามเส้นทางสู่ภูมิภาคใหม่สำาหรับไอวีแอล ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย พร้อมแนะนำา
กิจกรรมกลางแจ้งท่ีน่าสนใจสำาหรับโอกาสหน้าท่ีคุณได้ไปเยือนประเทศออสเตรเลีย

หวังเปน็อย่างย่ิงว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการอ่านเดอะบีคอนฉบับน้ี คุณสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ 
ส่งข้อเสนอแนะให้เราได้ทางอีเมล COMMUNICATIONS@INDORAMA.NET เช่นเคย
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INSIDE THE BOARDROOM
ถอดบทเรียนธุรกิจ

Indorama Ventures’ Group CEO chats with The Standard’s 
The Secret Sauce podcast

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส 
ในรายการ เดอะซีเคร็ตซอส พ็อดแคสต์ ของสำานักข่าว เดอะสแตนดาร์ด 

This past January, Indorama Ventures’ Group CEO, Mr. Aloke  
Lohia and Lead Independent Director, Mr. Rathian Srimongkol 
joined the crew behind The Standard’s The Secret Sauce  
podcast to talk about environmental trends, boardroom wisdom 
and how the company has adjusted during challenging 
times. Below is a brief excerpt from the interview. 

The Standard: It is very refreshing to see a Thai company  
become such a global player. What are the success 
factors, the name of the game, to keep growing bigger  
and bigger?
Aloke Lohia: This game can be played by anyone. It depends 
on your vision and how you want to look at risk. I got my 
inspiration during the 1997 crisis. We were lucky in that time 
because we were an exporter, so when the baht went to half 
its value, our costs came down. We were a lucky company. 
It wasn’t by design, but since then we have been  
building IVL by design because we don’t want to get  
caught on the wrong side of a crisis again. That’s when  
we started looking at international expansion, to  
start not putting all of our eggs in one basket. 

เม่ือเดือนมกราคมท่ีผ่านมา คุณอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กลุ่มบริษัทฯ และ คุณระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการอิสระ บริษัท  
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) ได้ร่วมพูดคุยในรายการ 
เดอะซีเคร็ตซอส  ของทาง เดอะ สแตนดาร์ด   ในหลากหลายประเด็น 
ไม่ว่าจะเปน็เทรนด์ด้านส่ิงแวดล้อม บทเรียนธุรกิจจากคณะกรรมการ 
บริหาร และวิธีการที่ใช้ปรับตัวในช่วงวิกฤติ บทความนี้เป็นเพียงส่วน 
หนึ่งจากบทสัมภาษณ์

ผู้สัมภาษณ์: น่าช่ืนใจนะครับท่ีได้เห็นบริษัทไทยก้าวข้ึนไปอยู่ในระดับ 
แนวหน้าของโลก อะไรเป็นส่ิงที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จในธุรกิจนี้ 
แล้วมีอะไรบ้างที่จะสามารถทำาให้เราประสบความสำาเร็จมากยิ่งขึ้น 
ไปอีก
คุณอาลก: อันที่จริงไม่ว่าใครก็สามารถเข้าสู่ธุรกิจนี้ได้ ขึ้นอยู่กับ 
วิสัยทัศน์และวิธีท่ีคุณมองภาพความเส่ียงมากกว่า ตัวผมเกิดแรงบันดาล 
ใจในชว่งวกิฤตกิารณต์ม้ยำากุง้เมือ่ป ี  2540   นบัวา่โชคดมีากทีต่อนน้ัน 
บริษัทฯ เราเน้นการส่งออก พอค่าเงินบาทด่ิงลงต้นทุนของเราก็ลง 
ตาม เราโชคดีเพราะท่ีจริงเราไม่ได้ออกแบบรูปแบบธุรกิจไว้รับมือกับ 
สถานการณ์แบบน้ัน แต่นับจากน้ัน เราต้ังใจออกแบบรูปแบบการทำา 
ธุรกิจของเราเพ่ือท่ีจะไม่มีวันต้องเจอสถานการณ์ท่ีอาจส่งผลเสีย 
ต่อบริษัทฯ ในอนาคตอีก     นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราเริ่มศึกษาการขยาย 
กิจการในต่างประเทศเพ่ือจะได้ไม่เอาความเส่ียงมาไว้ในท่ีเดียว
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@A+$We have been very fortunate with people. They know 
that, number one, there are no politics and number two, 
everything we ask is for the health of IVL. The health of 
IVL is also what they believe in, they know the purpose. 
As long as they know the purpose, then it is not political 
and it is not selfish. 
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@A+ Slowly. Rome wasn’t built in a day, and nor was IVL. 
We started with 20,000 tons of PET annually and now we 
produce six million tons. I’ll tell you about a lesson I learned 
in the USA. Our first overseas investment was in the US, and 
it was to make 50,000 tons of PET. So I thought, “It’s just 
50,000 tons; the market is 3 million tons. How difficult will 
it be to sell?” In the first quarter we didn’t sell more than 
10%—it was more like giving away samples [laughs]. One 
of my customers was frank with me and he said, “Aloke, 
you know, you visit me every month and I’ve been very 
rude in the sense that I don’t promise to buy anything from 
you because you only produce 50,000 tons and I need 
500,000 tons.” 

So, in America, they are big companies. Five companies  
consume 80% of the product. He told me that even if he bought 
everything I made, it wasn’t enough to leverage against my  
competitors. So that was a lesson that scale was important 
— that’s true in all commodities businesses. 
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บทสัมภาษณ์น้ีเป็นเพียงบทคัดย่อจากฉบับเต็มและมีการปรับเน้ือหาบาง
ส่วนเพ่ือความชัดเจน หากต้องการรับชมบทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม %

กรุณาสแกน QR Code ด้านล่าง

*The Standard is an online news agency based in Bangkok  
reporting local and global stories.

เดอะ สแตนดาร์ท เป็นสำานักข่าวออนไลน์ในกรุงเทพฯ ท่ีนำาเสนอข่าว 
ในประเทศไทยและรอบโลก

ผู้สัมภาษณ์:     คุณบอกว่าบุคลากรเป็นปัจจัยสำาคัญ       แล้วตลอดหลายปี$
มาน้ี คุณเข้าซ้ือกิจการหลายต่อหลายแห่ง น่ันหมายความว่าคุณไม่$
เพียงแต่รับเอากิจการใหม่ๆเข้ามา แต่คุณยังรับเอาวัฒนธรรมที่$
หลากหลายมากข้ึนเข้ามาด้วย คุณมีวิธีจัดการกับบุคลากรอย่างไร$
ในฐานะท่ีพวกเขาเป็นสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าท่ีสุดของบริษัท
คุณอาลก: บริษัทเรามีโชคกับเรื่องของบุคลากรมาตลอด ทุกคนที่ 
ไอวีแอลรู้ว่า หน่ึง ท่ีน่ีไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งฝา่ย และสอง ทุกอย่างท่ี 
เราขอให้พนักงานทำาล้วนเพ่ือความม่ันคงของไอวีแอลและความ 
ม่ันคงขององค์กรเรา  น้ีเองก็คือส่ิงท่ีพนักงานทุกคนเช่ือม่ัน และรู้ดีว่า 
ส่ิงท่ีต้ังใจทำาอยู่น้ันเพ่ืออะไร ตราบใดท่ีทุกคนรับรู้ถึงเหตุผลเบ้ืองหลัง 
ความต้ังใจน้ี องค์กรของเราก็จะปราศจากการแบ่งพรรคพวกและไม่มี
คนท่ีเห็นแก่ตัว

ผู้สัมภาษณ์:    ถ้าพูดถึงเร่ืองของลูกค้าสัมพันธ์          ในเม่ือผลิตภัณฑ์ของ$
ไอวีแอลเป็นวัตถุดิบสำาหรับผลิตสินค้าอื่นเป็นหลัก หมายความว่า$
มีโอกาสที่จะติดกับดักทางราคาได้ง่าย ดังนั้นเราจึงอยากทราบว่า$
คุณมีวิธีบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร เพ่ือหลีกเล่ียง
กับดักทางราคาท่ีว่าน้ัน
คุณอาลก: ต้องค่อยเป็นค่อยไปครับ กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จใน 
วันเดียว ไอวีแอลก็เช่นกัน เมื่อเริ่มทำาธุรกิจนี้เราผลิต PET ได้ปีละ  
20,000 ตัน แต่ทุกวันนี้เราผลิตได้ถึงปีละ 6 ล้านตัน ผมขอเล่าบท 
เรียนที่ผมเรียนรู้จากการไปทำาธุรกิจที่สหรัฐอเมริกา การลงทุนใน 
ต่างประเทศครั้งแรกของเราก็คือที่สหรัฐอเมริกา เพ่ือที่จะสามารถ 
ผลิต PET ให้ได้ 50,000 ตันต่อป ี ตอนน้ันผมคิดว่า “เราผลิตได้  
50,000 ตัน ในขณะท่ีตลาดมีความต้องการ PET ถึง 3 ล้านตัน 
ต่อป ี มันจะขายยากสักแค่ไหนเชียว” กลายเปน็ว่าเราขายได้ไม่ถึงร้อย 
ละ 10 ในไตรมาสแรก ท่ีจริงเหมือนว่าเราได้แต่แจกตัวอย่างสินค้า 
ด้วยซ้ำา (หัวเราะ) จากน้ันก็มีลูกค้ารายหน่ึงมาคุยกับผมตรงๆ ว่า “อาลก  
คุณรู้ไหมว่าผมรู้สึกเสียมารยาทมากท่ีคุณมาพบผมทุกเดือน แต่ผมก็
ไม่เคยรับปากจะซ้ือสินค้าของคุณสักอย่าง น่ันเปน็เพราะผมต้องการ
สินค้าถึง 500,000 ตัน ในขณะท่ีคุณผลิตได้แค่ 50,000 ตันเท่าน้ัน
เอง”

บริษัทต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาล้วนแล้วแต่เปน็บริษัทขนาดใหญ่ เพียง
แค่ 5 บริษัทก็ต้องการสินค้าไปแล้วกว่าร้อยละ 80 ลูกค้าท่านดังกล่าว
ยังพูดกับผมอีกว่า ต่อให้เขาซ้ือ PET ท้ังหมดท่ีผมผลิตได้ ผมก็ยังไม่มี
ภาษีมากพอจะสู้กับคู่แข่งเจ้าอ่ืนๆ ในตลาด น่ันจึงเปน็บทเรียนว่าขนาด
ของธุรกิจมีความสำาคัญเสมอ น่ีคือเร่ืองจริงของกิจการผลิตวัตถุดิบ
ทุกชนิดเลย
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SALES VOLUME AND OPERATING 
CASH FLOW UP IN 2020
ปริมาณขายและกระแสเงินสดจาก
การดำาเนินการสูงขึ้นในปี 2563

Proved resilient in one of the most turbulent economic 
years in history

ยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลาง
สถานการณ์เศรษฐกิจที่ผันผวนมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์
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In a year that rocked the majority of the world’s industries,  
Indorama Ventures proved resilient and even saw growth 
in key areas such as sales volume (up 18%) and cash 
flow (up 6%)—although core EBITDA declined slightly 
by 3%. 

The results are proof of the company’s successful reorganization  
efforts, a wide-ranging portfolio,internal transformation  
projects and a focus on growth. The cornerstone of this  
operational excellence lies in the successful implementation 
of SAP S4/HANA, a resource planning software package 
originally designed to run on large database platforms  
for Oracle, Microsoft and IBM. The implementation of the 
software was also credited for the company’s strong Q4 
performance as world economies began to recover back 
from the pandemic slowdown. 

“We emerged from the year with no structural damage  
to the end markets that we serve,” said Mr. Aloke Lohia, 
Group CEO of Indorama Ventures. “Safety and hygiene  
remain key characteristics to our offerings and the 
pandemic has only further proven the sustainability 
of our products.”

Indorama Ventures’ innovative cost saving program, 
Project Olympus — which affects finance, operations, 
procurement, supply chain, sales and HR functions 
across the business — exceeded company targets by 
over 21%. Encouraged by the numbers, plans to increase 
Project Olympus targets to deliver US$610 million in 
extra EBITDA on an annual basis by 2023 are in place—
last year, we projected just US$352 million. 

Our strong US$2.6 billion in liquidity and US$1.39 billion  
in operating cash flow are key indicators of financial  
strength. Operating debt also improved on a pro-forma 
basis at the end of 2020 compared to 2019 and we 
locked in 70% of debt at historically low interest rates. 
The free cash flow generated will be put into strategic 
projects, debt repayment, improved shareholder returns 
and ROCE (return on capital employed).

With the rollout of COVID-19 vaccines already underway, 
IVL expects to see a rebound in polyester fiber demand 
across its 123 operating sites in 33 countries. This would 
have a knock-on effect on other areas, improving PX, PTA 
and MEG demand and spreads, as well as demand for 
lifestyle fibers and a variety of other products. The rising 
price of crude oil has had a positive impact on MEG 
spreads. Demand for PET, hygiene fibers and HVA IOD 
portfolios are expected to remain robust.

“In 2020, we launched the company on a journey of 
transformation, emboldening our leaders with the right 
tools, and strengthening us from within with systems 
that will carry us forward,” said Mr. Lohia. “With this 
we prepare ourselves for the next chapter in our story, 
towards an enhanced IVL that is resilient, agile, and 
innovative.”

ในปีท่ีอุตสาหกรรมทั่วโลกต่างเริ่มส่ันคลอนจากวิกฤติโรคระบาด 
โควิด-19 อินโดรามา เวนเจอร์ส ไม่เพีียงสามารถคงความเสถียรภาพีของ
ธุุรกิจเอาไว้ได้แต่ยังสามารถเพ่ิีมการเติบโตในส่วนสำาคัญอย่างปริมาณ
ขาย (เพ่ิีมข้ึนร้อยละ 18) และกระแสเงินสด (เพ่ิีมข้ึนร้อยละ 6) แม้ว่าจะมี
มูลค่า EBITDA ท่ีลดลงเล็กน้อยเพีียงร้อยละ 3 

ตัวเลขดังกล่าวเปน็ผลพีวงจากความสำาเร็จในการปรับโครงสร้าง
องค์กร          การเพ่ิีมผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย           โครงการเปล่ียนแปลง 
ภายในบริษัทฯ และการมุ่งเน้นสร้างการเติบโต      หัวใจสำาคัญของ ความ 
เป็นเลิศด้านการดำาเนินงานน้ีเกิดจากความสำาเร็จของโครงการ  
SAP S4/HANA แพีคเกจซอฟต์แวร์สำาหรับวางแผนจัดการทรัพียากร 
ซึ่งเดิมพัีฒนาขึ้นเพ่ืีอใช้งานกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ Oracle 
Microsoft และ IBM  การใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวยังเปน็เหตุผลหลักๆ 
ท่ีบริษัทของเรามีผลการดำาเนินงานท่ีดีในไตรมาสท่ี 4 หลังจากเศรษฐกิจ
โลกเร่ิมฟื้นตัวจากการชะลอตัวช่วงโรคระบาด  

“เราดำาเนินธุุรกิจต่อไปได้ท่ามกลางผลกระทบต่างๆ โดยไม่ส่งผลเชิงโครง 
สร้างต่อตลาดท่ีเราให้บริการ” คุณอาลก โลเฮีย ประธุานเจ้าหน้าท่ี 
บริหาร กลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ ไอวีแอล กล่าวว่า “ความ 
ปลอดภัยและสุขอนามัยยังคงเปน็คุณสมบัติเด่นในผลิตภัณฑ์ของเรา 
และการระบาดใหญ่ท่ัวโลกในคร้ังน้ีเปน็อีกเคร่ืองพิีสูจน์ถึงความย่ังยืน
ของผลิตภัณฑ์ของเรา”

โครงการลดต้นทุนของ     อินโดรามา      เวนเจอร์ส     อย่างโครงการ       Olympus 
ซ่ึงมีผลต่อการเงิน การดำาเนินงาน การจัดซ้ือ ห่วงโซ่อุปทาน ยอดขาย 
และการบริหารทรัพียากรบุคคล  สามารถบรรลุเปา้หมายของบริษัทฯ 
ได้มากกว่าร้อยละ 21 ในปแีรก  ด้วยผลลัพีธ์ุท่ีเกินความคาดหมายน้ี 
ทำาให้มีการปรับเปา้หมาย EBITDA จากโครงการ Olympus เพ่ิีมข้ึน
เปน็ 610 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปภีายในป ี2566 เทียบกับเปา้หมายเดิม
ท่ีประกาศไว้ปท่ีีแล้วท่ี 352 ล้านเหรียญสหรัฐ

สภาพีคล่องทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง 2.6 พัีนล้านเหรียญสหรัฐ และ 
กระแสเงินสดจากการดำาเนินงานถึง 1.39 พัีนล้านเหรียญสหรัฐ คือ 
ตัวช้ีวัดสำาคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งด้านการเงินของเรา 
ในขณะเดียวกัน การบริหารหน้ีสินจากการดำาเนินงานล่วงหน้าปรับตัว 
ในทิศทางท่ีดีข้ึนจากป ี 2563 เม่ือเทียบกับป ี 2562 และสามารถตรึง 
สภาพีหน้ีส้ินไว้ท่ีร้อยละ  70  ด้วยอัตราดอกเบ้ียระดับต่ำา เปน็ประวัติการ 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีแผนนำากระแสเงินสดท่ีสร้างข้ึนไปลงทุนใน
โครงการเชิงกลยุทธ์ุต่างๆ         การชำาระหน้ีส้ิน       การพัีฒนากำาไรของผู้ถือหุ้น 
และตัวเลข ROCE (ผลตอบแทนการลงทุน) 

ด้วยความคืบหน้าของวัคซีนสำาหรับโรคโควิด-19 ไอวีแอลคาดการณ์ว่า 
ความต้องการผลิตภัณฑ์เส้นใยโพีลีเอสเตอร์จะกลับสู่ระดับปกติ 
สำาหรับโรงงานท้ัง 123 แห่งใน 33  ประเทศ ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะส่งผล 
ต่อธุุรกิจอ่ืนเช่นกัน       ไม่ว่าจะเปน็ในด้านความต้องการและการกระจายตัว 
ของผลิตภัณฑ์ PX PTA และ MEG รวมไปถึงเส้นใยไลฟส์ไตล์ 
และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ      ราคาน้ำามันดิบท่ีดีดตัวสูงข้ึนส่งผลดีต่อธุุรกิจ   MEG 
ในขณะท่ีความต้องการผลิตภัณฑ์           PET             เส้นใยสำาหรับผลิตภัณฑ์สุขอนามัย 
และผลิตภัณฑ์ IOD มูลค่าเพ่ิีมจะยังคงมีเสถียรภาพีท่ีสูงต่อไป
 
คุณโลเฮียยังกล่าวอีกว่า “ในป ี2563 เรามีการนำาร่องการปฏิรูปโครง 
สร้าง การเตรียมความพีร้อมให้ผู้บริหารด้วยเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและ 
การสร้างความแข็งแกร่งภายในจากระบบท่ีจะนำาพีาองค์กรไปสู่
อนาคตด้วยส่ิงเหล่าน้ี เรามีการเตรียมความพีร้อมขับเคล่ือนสู่บทใหม่
ด้วยการยกระดับไอวีแอลให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และมีนวัตกรรม”
 

ยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลาง
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ทา่มกลางชว่งลอ็คดาวนท์ัว่โลก การประชมุ Global Management 
Conference (GMC) ของอินโดรามา เวนเจอร์สท่ีจัดข้ึนทุกๆ ปี  
ไม่ได้เปน็การพบปะคร้ังใหญ่เหมือนทุกคร้ัง แต่ต้องปรับตัวรองรับ 
ข้อจำากัดในการเดินทางระหว่างประเทศและมาตรการเว้นระยะห่าง 
เพ่ือลดการแพร่ระบาด เม่ือไม่สามารถจัดการประชุมให้ทุกคนเจอกัน 
พร้อมหน้าได้น้ัน บริษัทฯ จึงปรับเปล่ียนการประชุมเป็นออนไลน์ 
เต็มรูปแบบ รองรับการเข้าร่วมของทีมผู้บริหารท่ัวโลก ภายใต้
สถานการณ์และข้อจำากัดเหล่าน้ี อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งก้าว
ข้ามข้อจำากัดในป ี 2563 และเปน็ท่ีมาของการประชุม GMC ภายใต้ 
คอนเซปต์ “เร่ิมต้นการเดินทางคร้ังใหม่” เพ่ือเตรียมความพร้อม 
เข้าสู่ป ี2564 อย่างเต็มกำาลังและก้าวหน้าอย่างม่ันคงในปต่ีอๆ ไป

ในปีนี้งานประชุม GMC เริ่มต้นด้วยการสัมภาษณ์ คุณอาลก โลเฮีย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ดำาเนิน
การสมัภาษณโ์ดย คณุกลุเวช เจนวฒันวทิย ์กรรมการผูอ้ำานวยการ 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ซึง่คณุโลเฮยีทา้ว
ความถงึความกา้วหนา้ของบรษัิทฯ ตามกลยทุธท์ีไ่ดป้ระกาศไวใ้นการ
ประชุมที่กรุงเทพฯ เมื่อปีที่แล้ว พร้อมชี้ให้เห็นถึงความสามารถของ
ไอวีแอลในการครองตำาแหน่งในตลาดตลอดช่วงเวลาที่เต็มไปด้วย
อปุสรรคนานาประการ ทัง้นี ้คณุโลเฮยียงัไดพู้ดถงึโครงสรา้งธรุกจิ 
บคุลากร และระบบการทำางานของบรษัิทฯ โดยเนน้ไปทีค่วามตา้นทาน

2021 GLOBAL MANAGEMENT CONFERENCE

Restarting the Journey

การประชุมกลุ่มผู้บริหารไอวีแอล ปี 2564

Caught in the pandemic lockdown with the rest of the world, 
Indorama Ventures’ Global Management Conference (GMC) this 
year had to break from its tradition of being the company’s 
largest annual gathering, adapting to travel restrictions and 
social distancing policies. Unable to meet in person, the event 
was transformed into a highly structured online conference 
to support the attendance of IVL’s management teams from 
around the world. Looking to put the difficulties of 2020 in 
the past, this year’s GMC was conducted under the concept 
of “Restarting the Journey” – heading forward to a recharged 
2021 and promising times ahead.

The event began with an interview with Indorama Ventures’ 
Group CEO, Mr. Aloke Lohia, conducted by Mr. Kulvech Janvatanavit, 
CEO at Thai Institute of Directors (IOD). Expressing 
his thoughts on the company’s progress since the lively 
GMC in Bangkok last year, Mr. Lohia pointed out how IVL 
managed to secure its position in the market during these 
challenging times. Bringing attention to our platforms,  
people and systems, he highlighted the company’s strong 
risk threshold and resilience with a solid product portfolio. 

เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่
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The powerful force of IVL’s regional footprint in combination 
with capable leadership teams allowed production and 
business to continue, even when everything else seemed to 
have come to a halt.

Although the agenda was reduced from previous years, the 
organizing team did not forget to include activities to help 
participants relax during their breaks. These included a session  
on how to unlock your “super brain”, giving advice on ways 
to learn faster and retain more information. Adapting to the  
current situation, this year’s healthy habits workshop provided 
knowledge on self-care during long virtual meetings, attending 
to both the physical and mental aspects in this new normal 
working environment. Question and answer sessions were 
scattered across the agenda, allowing participants to interact 
with each other.

Throughout the two-day conference, IVL’s business segments 
– Combined PET, Fibers and Integrated Oxides and Derivatives 
(IOD) – updated the management on their 2021-2023 
business plans, and addressed milestones, concerns and 
changes to previous plans. The three sessions culminated 
in a consolidated IVL business plan to assess the company’s  
short and long-term targets on 
the journey ahead. At the end 
of the event, awards were given 
out to recognize outstanding  
performance and to motivate 
others.

Despite the abridged format, 
Indorama Ventures’ 2021 Global 
Management Conference was 
considered a success in convening  
the team in a safe manner, 
conveying key messages and 
upholding our values among all 
participants across the world. We 
all have a hardworking year to 
look forward to with much hope 
that in 2022 a physical meeting 
will be possible.

อันแข็งแกร่งต่อความเสี่ยงและมีความยืดหยุ่นด้วยสินค้าที่มีความ
หลากหลายและชัดเจน แรงขับเคลื่อนหลักที่ผลักดันให้อินโดรามา 
เวนเจอร์ส ก้าวต่อไปได้นั้น มาจากการดำาเนินงานในหลากภูมิภาค 
และทีมผู้นำามากความสามารถ แม้ในภาวะที่ทุกๆ อย่างดูเหมือนจะ
หยุดไปชั่วขณะ

แม้กำาหนดการประชุมอาจสั้นกว่าในปีอื่นๆ ทีมผู้จัดยังคงให้ความ
สำาคัญต่อกิจกรรมระหว่างการประชุม ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมรู้สึก 
ผ่อนคลายในช่วงพัก หนึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ กิจกรรม
ปลดล็อค “สุดยอดสมอง” ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือให้แนวทางการเรียนรู้และ 
การจดจำาข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้น ในส่วนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
ปีนี้มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ โดยนำาเสนอวิธีการ
ดูแลตัวเองสำาหรับผู้ที่ต้องประชุมออนไลน์เป็นเวลานาน รวมถึงให้ 
คำาแนะนำาการจัดการสภาพร่างกายและจิตใจในช่วงการทำางาน 
รูปแบบใหม่ นอกจากนี้ ในแต่ละช่วงของการประชุม จะจัดให้มีการ
ถามตอบเป็นระยะๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้มีปฏิสัมพันธ์กัน

ตลอดระยะเวลาการประชุมทั้งสองวัน กลุ่มธุรกิจหลักของไอวีแอล 
ได้แก่ ธุรกิจ Combined PET ธุรกิจ Fiber และธุรกิจ Integrated 
Oxides and Derivatives (IOD) ได้นำาเสนอความคืบหน้าใน
แผนการจัดการช่วงปี 2564 - 2566 โดยพูดคุยถึงเป้าหมาย  
ข้อกังวล และการเปลี่ยนแปลงจากแผนเดิมที่ เคยกำาหนดไว้  
โดยทัง้หมดนีจ้ะถกูผนวกเปน็แผนธรุกจิรวมของไอวแีอล เพ่ือประเมนิ
เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ ในภายภาคหน้า ช่วงท้าย
ของการประชุมได้มีการมอบรางวัลเพ่ือยกย่องผลการดำาเนินงาน
ของโรงงานที่ยอดเยี่ยม และสร้างแรงบันดาลใจให้โรงงานอื่นๆ 

แม้ระยะเวลาในการจัดประชุมจะสั้นลง การประชุม GMC ประจำาปี 
2564 ของอินโดรามา เวนเจอร์ส นับว่าประสบความสำาเร็จจากการ
จดัประชมุอยา่งปลอดภยัตามมาตรการตา่งๆ  อกีทัง้ยงัไดถ้า่ยทอด
สาระสำาคญัและตอกย้ำาคา่นยิมขององคก์รใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชมุจาก
ทัว่โลก เราตระหนกัดวีา่เสน้ทางในปนีีย้งัมอีกีหลายดา้นทีต่อ้งเตรยีม
ความพรอ้มอกีมาก และหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ในป ี2565 เราจะสามารถ
จัดการประชุมที่ทุกคนสามารถเดินทางมาพบปะกันพร้อมหน้าได้ 
อีกครั้ง
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อิินโดรามา เวนเจอิร์ส คาดผลการดำาเนินงาน 
ที่่�แข็็งแกร่งในปีี 2564

STRONG FINANCIAL PERFORMANCE  
PROJECTED IN 2021

The global chemicals producer has spent 2020 planning 
ahead amidst uncertainty in the pandemic.

ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์์ช้ันนำาระดับโลก เราได้ใช้เวลาในปี 2563 วางแผนงาน
สำาหรับอนาคต ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาด
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จากปริมาณขายท่ีเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2563 อินโดรามา  
เวนเจอร์ส ประกาศแผนดำาเนินธุรกิจสำาหรับปถัีดไปในงานประชุม IVL 
Capital Markets Day ประจำาป ี 2564 แม้ผลกระทบของโรคระบาด 
จะยังคงมีอยู่ แต่อินโดรามา เวนเจอร์ส สามารถดำาเนินตามแผนท่ีวางไว้
เพ่ือเพ่ิม EBITDA เปน็ 2 เท่า และมีอัตราผลตอบแทนต่อเงินทุนดำาเนิน
งาน (ROCE) เปน็ตัวเลข 2 หลักภายในป ี2566 อย่างแน่นอน โดยอาศัย
ความม่ันคงของกระแสเงินสด ทุกกลุ่มธุรกิจได้ก้าวข้ามนานาอุปสรรคและ
เดินหน้าสู่แผนการฟื้นฟูอย่างเต็มท่ีไปพร้อมกับภาวะเศรษฐกิจ

ด้วยการให้ความสำาคัญกับโครงสร้างธุรกิจ บุคลากร และระบบ 
การทำางาน เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งและความสามัคคีในองค์กร ทำาให้
บริษัทกำาลังก้าวเดินไปในทิศทางท่ีถูกต้องเพ่ือรักษาเสถียรภาพและการ
เติบโตในอนาคตสำาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนของบริษัทฯ มาตรการ
รับมือผลกระทบของโรคระบาดหมายรวมถึงการปรับผังการดำาเนินงาน
องค์กร และการส่งเสริมทีมผู้นำาในกลุ่มธุรกิจย่อย จริงอยู่ท่ีหลายคนอาจ
ทราบดีว่ากำาลังซ้ือของภาคธุรกิจอาจหดหายไปในป ี 2563 แต่เวลาก็ได้
พิสูจน์แล้วว่าตอนน้ีมีสัญญาณของการฟื้นตัว ดังน้ัน แผนการดำาเนิน
ธุรกิจของเราจึงพร้อมใช้งานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าธุรกิจได้ตามเปา้และลงทุนใน
โครงการท่ีเพ่ิมศักยภาพธุรกิจต่อไป

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส 
เล่าถึงแผนการจัดการธุรกิจแนวด่ิง และการดำาเนินงานในหลายภูมิภาค
ท่ีล้วนเปน็ส่วนสำาคัญในความสามารถในการปรับตัวของบริษัทฯ ว่า  
“แม้เปน็ปท่ีีท้าทาย แต่ป ี 2563 ทำาให้ผมม่ันใจในธุรกิจของเราย่ิงข้ึน 
ไปอีก ท่ามกลางการแพร่ระบาด เราได้เสริมความแข็งแกร่งให้โครงสร้าง
ธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพบุคลากรของเรา และพัฒนาระบบให้ก้าวหน้า ทำาให้ 
เราอยู่ในตำาแหน่งท่ีดีในการสร้างผลประโยชน์จากโอกาสท่ีเกิดข้ึนใน
ช่วงสถานการณ์ฟื้นตัว เพ่ิมศักยภาพของไอวีแอลให้เต็มท่ี และเตรียม 
บริษัทฯ ให้พร้อมสำาหรับอนาคต”

การดำาเนินงานอย่างรอบคอบแสดงให้เห็นผลดี ผ่านโครงการ Olympus 
ท่ีสามารถดำาเนินการได้ดีกว่าเปา้หมายท่ีวางไว้ในปแีรกกว่าร้อยละ 25 
โครงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเพ่ือลดต้นทุนของบริษัทฯ น้ี จึงได้ปรับ
เปา้หมายใหม่และคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนได้ 610 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ภายในป ี2566 ส่วนกลุ่มธุรกิจหลักเอง ก็ได้ปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์
ปจัจุบัน โดยใช้ประโยชน์จากการเปน็ One IVL ด้วยจุดมุ่งหมายและ 
โอกาสในการเติบโตท่ีสูงข้ึน

ในฐานะผู้นำาการขับเคล่ือนความย่ังยืนในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์์  เรายัง
หนักแน่นกับพันธกิจความย่ังยืน ไม่ว่าจะเปน็ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (ESG) และยังคงต้ังม่ันว่าจะดำาเนินการบริหารตรงตาม 
เปา้หมายความย่ังยืนต่อไป ท้ังน้ี อินโดรามา เวนเจอร์ส เช่ือในศักยภาพ
ท่ีจะบรรลุเปา้หมายการรีไซเคิลระดับโลกตามแผนประจำาป ี2568 อีกด้วย

Coming off strong volume growth in 2020, Indorama Ventures 
announced its plans for the year ahead at the annual IVL 
Capital Markets Day 2021. Despite the effects of the ongoing 
pandemic, the company is on track to double EBITDA and 
deliver double-digit ROCE (return on capital employed) by 2023. 
Leveraging on strong operating cash flow, all segments are 
overcoming the challenges and heading towards a full recovery 
in line with the economy. 

With a key focus on our platforms, people and systems to  
reinforce strength and unity, the company is heading in the right 
direction to ensure stability and future growth for all stakeholders. 
Dealing with the effects of the pandemic involved reorganizing 
the business and building strong leadership teams across 
different verticals. Despite the fact that 2020 brought with 
it decreased demand, this is proving to be a temporary setback. 
Plans are already in place to meet capital management goals 
and invest in value attractive value-adding projects. 

Citing their vertically-integrated and multi-regional platforms 
as key to resilience, Mr. Aloke Lohia, Group CEO of Indorama 
Ventures said: “Despite a challenging year, 2020 has given 
me even more conviction in our businesses. Through the 
pandemic, we have strengthened our platforms, empowered 
our people and advanced our systems agenda, therefore 
positioning ourselves well to take advantage of opportunities 
in the recovery, to unlock the full potential of IVL and to ready 
the company for the next era.” 

This prudence has paid off for the company, with Project  Olympus 
ahead of its first year target by over 25%. The company’s  
cost-saving transformation project has increased its goal 
to deliver an impressive US$610 million by 2023. Business 
segments have also refreshed their strategies in adapting 
to the current situation, harnessing the ‘One IVL’ advantage 
with greater ambitions and growth opportunities.

As a leader of sustainability efforts in the chemicals industry, 
these decisions were not made without consideration 
of the company’s ESG (environmental, social and governance) 
goals. Indorama Ventures intends to uphold its commitment 
to sustainability, and is on track to meet its 2025 recycling goals. 
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ACTIVITY HIGHLIGHTS

ไฮไลที่์์กิิจกรรม

Bangkok Post’s International Forum 2020 – Beyond  
the Pandemic: A Decade of Challenges from 2021
Mr. Aloke Lohia, Group CEO of Indorama Ventures shared 
how companies can adapt in this new era of change as 
a panelist the Bangkok Post’s International Forum 2020 
– Beyond the Pandemic: A Decade of Challenges from 2021. 
 
On resilience, Mr. Lohia said: “That is what will build companies 
and countries, so I feel blessed that we have this great 
management and great people.”

Indorama Ventures PTA Montreal Sponsors Construction 
of Birth House in the Community 
In some regions, birth houses in the community offer mothers 
and families the choice to safely give birth to a child in a home 
environment rather than in a hospital. In collaboration with the 
CSSS Foundation (Foundation of Health and Social Services), 
Indorama Ventures PTA Montreal recently contributed 
CA$10,000 (UD$7,870)  towards  the construction of a birth house 
near their site. As of February 2021, the construction of the 
birth house was complete and preparations are in place 
to welcome families. With this initiative, the company 
hopes to help provide a healthy and complete system for 
childbirth and care in the community.

การประชุมนานาชาติบางกอกโพสต์ปี 2563 ในหัวข้อ “ก้าวให้ไกล
กว่าโรคระบาด ในทศวรรษแห่งความท้าทายนับจากปี 2564"
คุณอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทอินโดรามา 
เวนเจอร์ส ได้เข้าร่วมเวทีประชุมนานาชาติบางกอกโพสต์ที่จัดขึ้น
ในป ี2563 ในหวัขอ้ “กา้วใหไ้กลกวา่โรคระบาด ในทศวรรษแหง่ความ
ท้าทายนับจากปี 2564” 

คณุโลเฮยีไดใ้หค้วามสำาคญักบัความยดืหยุน่ในการดำาเนนิธรุกจิ โดย
กลา่ววา่ “ปจัจยันีแ้หละทีจ่ะสรา้งองคก์รและประเทศชาต ิผมรูส้กึเปน็
เกียรติมากๆ ที่บริษัทของเรามีการบริหารจัดการที่ดี และมีบุคลากร
ที่มีความสามารถในสถานการณ์เช่นนี้”

Indorama Ventures PTA Montreal มอบเงินสนับสนุนการ
ก่อสร้างสถานแรกเกิดในชุมชน 
ในบางพ้ืนที่ สถานแรกเกดิในชมุชนทำาหนา้ที่แทนโรงพยาบาลเพ่ือให้
หญงิตัง้ครรถแ์ละครอบครวัใหก้ำาเนดิบตุรอยา่งปลอดภยัในละแวกที่
อยู่อาศัยของชุมชนนั้น Indorama Ventures PTA Montreal ใน
ประเทศแคนาดา จงึรว่มมอบเงนิสนบัสนนุการสรา้งสถานแรกเกดิใน
ชุมชนใกล้โรงงาน มูลค่า 10,000 เหรียญแคนาดา (7,870 เหรียญ
สหรัฐ) ผ่านมูลนิธิเพ่ือสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ หรือ CSSS  
สถานแรกเกิดของโครงการนี้สร้างเสร็จพร้อมใช้งานเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ปี 2564 และพร้อมรองรับครอบครัวในชุมชนแล้ว  
ไอวแีอลหวงัอยา่งยิง่วา่ การสนบัสนนุครัง้นีจ้ะสามารถเปน็สว่นหนึง่ 
ในการช่วยเหลือการคลอดบุตรและดูแลเด็กๆ ในชุมชนต่อไป 
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Indorama Ventures Europe Donates 85,000 EUR for COVID-19 
Research
At the beginning of 2021, Indorama Ventures Europe made  
a donationof €85,000 (US$102,360) to Franciscus Gasthuis & 
Vlietland Hospital in Rotterdam, the Netherlands. With  
this donation, and we are supporting two ongoing research studies 
at the hospital relating to the pandemic.

€25,000 (UD$30,100) will be used to fund the electronic nose  
(eNose), equipment already used in the research of asthma,  
COPD, lung cancer and the detection of COVID-19. The eNose  
research supports an accurate diagnosis of infection in conjunction  
with pre-existing devices and online analysis platforms. IVL hopes 
to use this to detect COVID-19 at large-scale public areas such 
as airports and shopping malls.

€60,000 (US$72,254) will go towards the development  
of Optiflow, a high flow nasal cannula (HFNC) oxygen delivery  
device that may make it possible to deliver respiratory support to  
patients undergoing COVID-19 treatment. Higher levels  
of oxygen is believed to potentially have a positive effect  
on the recovery period of patients.

Indorama Ventures is proud to support research studies  
to help the progressof patient treatments during this pandemic.  
We believe in the continuous development of knowledge both in 
our business and for our communities.

 

Indorama Ventures Europe มอบเงนิสนบัสนนุงานวจิยั
โควิด-19 กว่า 85,000 ยูโร
ในช่วงต้นปี 2564 Indorama Ventures Europe ได้มอบ
เงินสนับสนุนวิจัยให้โรงพยาบาล Franciscus Gasthuis 
& Vlietland  ในเมืองรอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์  
ซึ่งกำาลังศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโรคโควิด-19 อยู่สอง
โครงการด้วยกัน เป็นจำานวนเงิน 85,000 ยูโร (102,360 
เหรียญสหรัฐ) 

ในการสนับสนุนครั้งนี้ มีการใช้เงินจำานวน 25,000 ยูโร 
(30,106 เหรียญสหรัฐ) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาจมูก 
อิเลกทรอนิกส์ (eNose) ซึ่งปกติจะใช้ในการวิจัยโรคหอบ 
โรคหลอดลมอดุกัน้เรือ้รงั (COPD) มะเรง็ปอด และการตรวจ
จับโรคโควิด-19  งานวิจัย eNose จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการวินิจฉัยสภาวะติดเชื้อได้แม่นยำามากขึ้น  โดยใช้ร่วม
กับเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ และระบบวิเคราะห์ข้อมูล
ออนไลน์ ไอวีแอลมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์นี้ 
จะสามารถนำาไปใชม้ากขึน้ เพ่ือตรวจจบัโรคโควดิ-19 ในพ้ืนที่
อย่างสนามบินและห้างสรรพสินค้า

เงินอีกส่วนหนึ่งจำานวน 60,000 ยูโร (72,254 เหรียญ
สหรัฐ) จะนำาไปใช้พัฒนาเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการสูง  
(HFNC) ที่เรียกว่า Optiflow ซึ่งจะทำาหน้าที่คล้ายเครื่อง
ชว่ยหายใจสำาหรบัผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการรกัษาโรคโควดิ-19 โดย
มีความเชื่อว่าระดับออกซิเจนที่สูงมากพออาจช่วยให้ผู้ป่วย 
ฟื้ นตัวและมีอาการดีขึ้นอีกด้วย

อินโดรามา เวนเจอร์สรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็น 
ฟันเฟืองหนึ่งของการสนับสนุนงานวิจัย ที่จะนำามาซึ่ง
กระบวนการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด 
ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพการพัฒนาความรู้ของชุมชน
และบริษัทของเรา
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UAB Orion Global PET พร้อมใช้งานรั้วไฟฟา้พลังงานแสง 
อาทิตย์ชิ้นแรกในประเทศลิทัวเนีย 
UAB Orion Global PET (OGP) ของเราในประเทศลิทัวเนียกำาลัง 
เตรียมพร้อมเปิดใช้รั้วไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นที่แรกของ
ประเทศ

ตั้งแต่การประกาศโครงการของโรงงาน PET ในสังกัดอินโดรามา 
เวนเจอร์ส เมื่อปี 2563 ทาง OGP ตัดสินใจเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานหมุนเวียนในพ้ืนที่จำากัดด้วยการติดตั้งโรงงานไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย์แทนที่รั้วแบบเก่า รั้วแบบใหม่นี้สามารถผลิต
กระแสไฟฟา้และทำาหน้าที่เป็นรั้วกั้นให้กับโรงงานได้ในเวลาเดียวกัน 
โดยคาดการณ์ว่ารั้วพลังงานแสงอาทิตย์ที่ Orion Global PET  
จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 55.82 เมกะวัตต์ต่อปีทำาให้ 
ภาพรวมการผลติพลงังานแสงอาทติยข์องโรงงานสงูถงึ 390,000 
กิโลวัตต์

การประกวดนวัตกรรมเครื่องดักจับขยะทางทะเล
อินโดรามา เวนเจอร์ส และมูลนิธิไอวีแอล ร่วมกับคณะการประมง 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จดัโครงการประกวดนวตักรรม “เครือ่ง
ดักจับขยะทะเล” เพ่ือค้นหาสุดยอดอุปกรณ์ที่จะช่วยลดปริมาณขยะ
ในระบบนเิวศทางทะเลได ้ซึง่คณะกรรมการไดค้ดัเลอืกผูช้นะแลว้ และ
จะนำาแนวคิดดังกล่าวมาสานต่อให้เป็นรูปธรรม

การแข่งขันนี้เปิดให้นักศึกษาได้ทดลองใช้เครื่องมือที่ออกแบบมา
ในสถานการณ์เสมือนจริง โดยนำาไปทดลองดักขยะ ลดการรั่วไหล 
ลงสูท่ะเล ซึง่ไอวแีอลหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่  โครงการนีจ้ะชว่ยสง่เสรมิ
การคัดแยกและการจัดการขยะอย่างเหมาะสมในชุมชนเพ่ือสภาพ
แวดล้อมที่ดีขึ้นต่อไป

ผลติภณัฑ ์PET ทีส่รา้งความแตกตา่งจากโรงงานไอวแีอลในจงัหวดั
ลพบุรี
จากการให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์์ให้หลากหลายเพ่ือ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ AsiaPet (Thailand) 
และ Indorama Polymers โรงงานของไอวีแอลในจังหวัดลพบุรี 
ประเทศไทย ประสบความสำาเร็จในการพัฒนาและใช้ผลิตภัณฑ์์ 
PET โดยการใช้โลหะเบาและตัวเร่งปฎิกิริยาที่ปราศจากพลวง 
สำาหรับผลิตภัณฑ์์ตัวใหม่นี้ ทีมงานได้เลือกใช้ตัวเร่งปฎิกิริยาที่ทำา
ขึ้นมาจากอลูมิเนียม ซึ่งนำาเข้ามาจากบริษัทคู่สัญญาอย่างโตโยโบ 
ประเทศญี่ปุ่น ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์์ PET ตัวใหม่ภายใต้ชื่อ HPC

UAB Orion Global PET to Start Operations 
of First Solar Power Fence in Lithuania
In Lithuania, UAB Orion Global PET (OGP), 
will soon start operating the first 
solar-powered fence. 

Following the announcement of the  
Indorama Ventures’ PET facility in 2020, 
OGP has chosen to maximize renewable  
energy in a limited space by installing  
a solar power plant in place of a conventional 
fence. This non-standard fencing solution  
will generate electricity and mark the 
boundaries of the site at the same time. 
The solar power fence at Orion Global 
PET is expected to generate 55.82 MWh 
of electricity per year, increasing the 
total solar energy capacity at the site 
to 390,000kWh.

“Marine Waste Trap” Innovation Award
Indorama Ventures and the IVL Foundation, together 
with the Faculty of Fisheries at Kasetsart University, collaborated 
on the “Marine Waste Trap” Innovation Award in search of 
a new device to reduce waste in marine ecosystems. The 
winning project has been chosen and will now be brought 
to life.

As part of the competition, students had to put their devices 
to the test by placing the waste-reducing trap in the sea. 
With this initiative we hope to encourage waste 
separation and proper disposal for a better environment. 
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Di!erentiated PET Product at  facilities in Lopburi
In line with our priority of diversifying our product line to meet customer 
needs, AsiaPet (Thailand) and Indorama Polymers in Lopburi, Thailand, 
have successfully developed and deployed a PET grade using non-heavy 
metal and antimony-free catalysts. The product uses an aluminum catalyst 
which was initially procured from Toyobo Japan under a license agreement.  
This PET grade, named HPC, is now commercially available, mainly to selected 
Japanese customers in aseptic and hyphenate bottle applications.

Indorama Ventures is the only known PET producer in the world to develop  
and use aluminum catalysts for PET in continuous industrial CP/SSP lines,  
which rival Germanium and Titanium catalysts. It is also an environmentally 
advantageous option as its characteristics allow for minimal loss of properties 
during the recycling process.

While our Japanese partners are working to establish the aluminum grade 
PET more widely, the material has also received a Thai Star Packaging Award 
from the Department of Industrial Promotion Thailand, with the opportunity 
to further production to other global sites.

ที่วางจัดจำาหน่ายในตลาดสำาหรับลูกค้าชาวญี่ปุ่ นที่ 
ตอ้งการใชผ้ลติภณัฑ์ข์วดที่ทีนความรอ้นและปลอด
เชื้อ 

อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้ผลิตรายเดียวในโลก 
ที่เลอืกใชอ้ลมูเินยีมเปน็ตวัเรง่ปฎกิริยิาในการผลติ 
PET ในกระบวนการ CP/SSP ซึง่สามารถทดแทนการ
ใชต้วัเรง่ปฎกิริยิาอยา่งเจอรเ์มเนยีมและไทเทเนยีม
ได้ ลักษณะพิเศษของอลูมิเนียมยังเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมสำาหรับกระบวนการรีไซเคิลต่อไป 
เพราะสามารถลดการสูญเสียคุณสมบัติในการ 
ผลิตลงได้

ขณะทีคู่ค่า้ในประเทศญีปุ่น่กำาลงัเพ่ิมความนยิมของ
ผลิตภัณฑ์์ PET เกรดอลูมิเนียมให้ใช้กันมากขึ้น 
วัสดุดังกล่าวยังได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม (กสอ.) ประเทศไทยด้วยโอกาสใน
การตอ่ยอดผลติภณัฑ์์ไปยงัแหลง่ผลติทัว่โลกตอ่ไป
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INDORAMA MOBILITY GROUP  
          

PROVIDING SOLUTIONS IN A DYNAMIC ERA

ผู้้�มอบโซลู้ช่ั่�นในยุุคสม่ยุแห่่งการเปลู่�ยุนแปลูง

The world of mobility is experiencing considerable transformation 
– simultaneously enhancing performance, safety, compliance 
and sustainability. Success in this journey requires 
a close partnership with strong players as well as the whole 
value chain, from raw material suppliers to OEMs 
(original equipment manufacturer).   Indorama  Ventures  recognized 
the need early and formed the Indorama  Mobility Group (IMG) 
in 2019 under its fibers division, following the successive 
strategic acquisitions of PHP Fibers, Performance Fibers, 
Glanzstoff, Kordarna and UTT, creating a global, innovative, and 
dynamic automotive textile group. Together with Indorama 
Ventures’ Combined PET business and its growing recycling 
activities, the Mobility Group is equipped with all the necessary 
backing to help us drive change.

โลกอุุตสาหกรรมยานยนตก์ำาลังเผชิิญกบัการเปล่�ยนแปลงมากมาย
ในปจัจุบัน ไม่ว่่าจะเปน็การพััฒนาสมรรถนะขอุงผลิตภััณฑ์์ การเพิั�ม
คว่ามปลอุดภััย การปฏิิบัติตามข้อุบังคับ และการมุ่งมั�นในเร่�อุงคว่าม
ยั�งย่นไปพัร้อุมๆ กัน การจะทำำาให้ธุุรกิจม่คว่ามคล่อุงตัว่ได้ตามท่ำ�คาด
ไว้่ จึงจำาเป็นต้อุงม่คว่ามร่ว่มม่อุระหว่่างค่่ค้าทำ่�แข็งแกร่ง และม่การ
ทำำางานอุย่างเปน็ระบบตั�งแต่ต้นสายไปจนถงึปลายสาย จากแหลง่ผ้่
ผลิตวั่ตถุดิบ จนไปถึงผ้่ผลิตอุุปกรณ์ (OEM) อิุนโดรามา เว่นเจอุร์ส 
เล็งเห็นถึงปญัหาและคว่ามจำาเปน็ตรงน่�ตั�งแต่ช่ิว่งแรก และได้ก่อุตั�ง 
Indorama Mobility Group ในป ี2562 ภัายใต้กลุ่มธุุรกิจ Fibers 
หลังสำาเร็จกลยทุำธ์ุการเขา้ซ่ื้�อุกิจการระดบัโลก อุาทิำ บรษัิัทำ PHP Fibers  
บริษััทำ Performance Fibers บริษััทำ Glanzstoff บริษััทำ Kordarna 
และ บริษััทำ UTT จนอุอุกมาเป็นกลุ่มผ้่ผลิตเส้นใยเพ่ั�อุยานยนต์ท่ำ�
ครอุบคลมุการผลติไปทัำ�ว่โลก ประกอุบกบัการคว่บรว่มกจิการ PET 
และกิจกรรมส่งเสริมการร่ไซื้เคิลขยะท่ำ�มากขึ�นขอุงไอุว่่แอุลเอุง  
ทำำาให้กลุ่มธุุรกิจ Mobility ม่คว่ามพัร้อุมในทุำกด้านเพ่ั�อุช่ิ�ว่ยผลักดัน
คว่ามเปล่�ยนแปลงในครั�งน่�
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Tire Reinforcement
The Indorama Mobility Group is a new force in the tire  
reinforcement industry, but its unique competitive capabilities 
were years in the making by its legacy companies. 
IMG has a full product portfolio of tire reinforcement 
products made from PET (polyethylene terephthalate), 
polyamide 6.6, rayon, aramid and hybrids that address 
evolving needs. The tire market sub-segments we 
serve include PCLT (passenger car and light truck), UHP  
(ultra high performance), racing, run-flat, motorcycle, 
aircraft, all-terrain vehicle, agricultural and industrial tires. 
 

Automotive Safety
The Automotive Safety business segment of Indorama  
Mobility Group includes airbags, seatbelts and sewing threads.  
Competition is limited to relatively few suppliers in these 
segments. 

Airbags dominate this business segment. The products  
are safety-critical and require long approval times as well 
as extended quality controls and systems. This also makes 
the airbag segment a sensitive market in which partnership 
-based developments, together with customers, high  
technological expertise and high quality standards, are 
essential – and represent a high barrier for new entrants.

Both companies had separately achieved successful  
development milestones in the airbag segment over several 
decades – PHP Fibers as one of the pioneers of airbag yarns 
in Europe and UTT as one of the leading suppliers of fabrics 
to airbag manufacturers.

The companies integration into IVL brought together two 
of the largest suppliers in this market. Looking at all 
the suppliers in the airbag sector, Mobility Group is 
the only one that is integrated from polymer production 
to fabric manufacturing – with both polyamide 6.6 and polyester 
for airbag applications in its portfolio. With production 
facilities in all major markets in Europe, North America and 
China, IMG is serving leading tier-1 companies worldwide.

Functional Materials

The Indorama Mobility Group Functional Segment represents  
a traditional core business of yarn, cord and fabric from  
polyester, rayon and aramid. It serves various industries  
like MRG (mechanical rubber goods), broad fabrics, 
ropes, nets, tows and strappings as well as composites 
and specialties. Indorama Mobility Group combines the  
manufacturing sites and product portfolios to satisfy  
customers’ local needs worldwide.  

BREATHAIR®

• Breathair® is the new sustainable fiber material for 
enduring comfort. 

•   Due to its complex three- dimensional fiber structure,  
it is highly elastic and breathable – perfect for padding 
in furniture, automobiles, apparel or packaging.

• Lightweight.

ผู้ลิูตภ่ัณฑ์์เสริมแรงยุางรถยุนต์
Indorama Mobility Group เม่�อุเท่ำยบประสบการณ์กับธุุรกิจรายอุ่�น
ในแว่ดว่งการเสรมิแรงยางรถยนต ์อุาจเปน็เพ่ัยงผ้่ผลิตรายใหมท่่ำ�เพิั�ง
ก่อุตั�งไม่นาน แต่ถ้ามอุงในศัักยภัาพัการแข่งขันท่ำ�โดดเด่นนั�น 
ถ่อุว่่าม่ประสบการณ์มากกว่่าใครจากการบริหารธุุรกิจทำ่�ผ่านมา  
ก่อุนหนา้น่� IMG ม่ไลนก์ารผลติครบครนัในดา้นผลติภััณฑ์์เสรมิแรง
ยางรถยนต์ท่ำ�ทำำามาจาก PET (โพัลิเอุทิำล่นเทำเรฟทำาเลต) พัอุลิเอุไมด์ 
6.6  เรยอุน อุารามิด และเส้นใยไฮบริด ท่ำ�ตอุบโจทำย์คว่ามต้อุงการ
ขอุงอุุตสาหกรรมยางรถยนตท่์ำ�ปรบัเปล่�ยนไปตามยคุสมยัตลอุดเว่ลา 
โดยกลุ่มธุุรกิจยางรถยนต์ขอุงเรานั�น ครอุบคลุมตลาดท่ำ�หลากหลาย 
ตั�งแต่รถยนต์โดยสารและรถบรรทุำกขนาดเล็ก (PCLT) ยางรถยนต์
สมรรถนะส่ง ยางสำาหรับรถแข่ง ยางรันแฟร็ต จักรยานยนต์  
เคร่�อุงบิน รถเอุท่ำว่่ และยางยนต์ในภัาคอุุตสาหกรรมและการเกษัตร

ระบบความปลูอดภ่ัยุยุานยุนต์
กลุ่มธุุรกิจคว่ามปลอุดภััยยานยนต์ขอุง Indorama Mobility Group 
ม่ศัักยภัาพัโดดเด่นในหลายด้าน รว่มถึงตลาดทำางการค้าทำ่�รอุงรับ 
ถุงลมนิรภััย เข็มขัดนิรภััย และเส้นใยถักทำอุต่างๆ การแข่งขันในภัาค
ธุุรกิจน่�จำากัดอุย่่ในว่งแคบระหว่่างผ้่ผลิตไม่ก่�รายเท่ำานั�น 

ถุงลมนิรภััยถ่อุเปน็ผลิตภััณฑ์์หลักในกลุ่มธุุรกิจน่� เปน็ผลิตภััณฑ์์ท่ำ�ม่
คว่ามสำาคัญด้านคว่ามปลอุดภััย จึงใช้ิเว่ลานานในการตรว่จสอุบ
คุณภัาพัและระบบการทำำางาน ทำำาให้ภัาคธุุรกิจท่ำ�ผลิตถุงลมนิรภััย 
เปน็ตลาดทำ่�รัดกุม ม่การพััฒนาจากค่ค้่า กลุ่มล่กค้า ร่ปแบบเทำคโนโลย่
แบบใหม่ๆ และมาตรฐานสินค้าท่ำ�ม่คุณภัาพัส่ง เป็นสิ�งจำาเป็น 
อุย่างหล่กเล่�ยงไมไ่ด ้ ส่งผลใหธุุ้รกิจหนา้ใหมเ่จอุกบัคว่ามทำา้ทำายและ
อุุปสรรคครั�งใหญ่ในเว่ลาเด่ยว่กัน 

ในช่ิว่งเว่ลาหลายทำศัว่รรษัท่ำ�ผ่านมา PHP Fibers และ UTT ต่างเปน็
บริษััทำท่ำ�ลำ�าหน้าในว่งการการผลิตถุงลมนิรภััยด้ว่ยกันทัำ�งค่่ ฝั่ั� ง PHP 
Fibers เป็นบริษััทำแรกๆ ท่ำ�บุกเบิกการผลิตถุงลมนิรภััยจากเส้นใย
ไนลอุนในทำว่่ปยุโรป ส่ว่น UTT เปน็ผ้่ผลิตผ้ารายใหญ่ให้กับโรงงาน
ผลิตถุงลมนิรภััยลำาดับต้นๆ 

การคว่บรว่มกิจการสอุงบริษััทำน่�เข้ามาอุย่่ภัายใต้ไอุว่่แอุล ถ่อุได้ว่่า
เป็นการนำาผ้่ผลิตท่ำ�ใหญ่ท่ำ�สุดขอุงโลกมาเจอุกันในตลาด เพัราะ 
เม่�อุเท่ำยบกับผ้่ผลิตรายอุ่�นท่ำ�ผลิตถุงลมนิรภััย กลุ่ม Mobility ขอุงเรา 
ยังเป็นเพ่ัยงผ้่ผลิตรายเด่ยว่ท่ำ�นำาการผลิตพัอุลิเมอุร์มาผสมผสานกับ
การทำอุผ้าท่ำ�ใช้ิทำำาถุงลมนิรภััย โดยการใช้ิเส้นใยพัอุลิเอุไมด์ 6.6 และ
โพัล่เอุสเตอุร์ในการผลิต เรายังม่แหล่งการผลิตในตลาดใหญ่ๆ  
ทัำ�ว่ทำว่่ปยุโรป อุเมริกาเหน่อุ และจ่น ด้ว่ยข้อุได้เปร่ยบเหล่าน่� IMG  
จึงกลายเปน็ผ้่ผลิตระดับต้นขอุงโลก  

ว่สดุที่่�มคุ่ณสมบ่ติพิิเศษ
กลุ่มธุุรกิจวั่สดุท่ำ�ม่คุณสมบติัพิัเศัษัขอุง Indorama Mobility Group 
นับว่่าเป็นหัว่ใจหลักขอุงธุุรกิจการผลิตเส้นด้าย สิ�งทำอุและผ้าจาก 
โพัล่เอุสเตอุร์ เรยอุน และอุารามิด ธุุรกิจน่�ยังรว่มถึงการผลิตสินค้า
ท่ำ�ใช้ิงานเฉพัาะในตลาดอุุตสาหกรรมและการผลิตยาง (MRG) ผ้า เช่ิอุก 
ตาข่าย เช่ิอุกลากสนิค้าและเช่ิอุกรดั รว่มถึงคอุมโพัสติและเส้นใยชินิด
พิัเศัษั IMG ได้รว่บรว่มการผลิตและสินค้าประเภัทำต่างๆ เอุาไว่้ 
เพ่ั�อุรอุงรับคว่ามต้อุงการขอุงล่กค้าในทุำกพ่ั�นท่ำ�ทัำ�ว่โลก
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• Global Recycled Standard (GRS) certification.
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X$S'#6."6-'Y เปน็วั่สดุเส้นใยร่ปแบบใหม่เพ่ั�อุคว่ามยั�งย่น ม่คว่าม
คงทำนแต่นุ่มสบาย

• โครงสรา้งเสน้ใยสามมติิทำำาให ้ BreathairY ม่คว่ามย่ดหยุ่นและ
ระบายอุากาศัได้ด่ เหมาะสำาหรับการนำาไปทำำาเบาะเฟอุร์นิเจอุร์ ยานยนต์ 
เส่�อุผ้า หร่อุบรรจุภััณฑ์์อุ่�น่ๆ 

• ม่นำ�าหนักเบา

#()*;+%,-%*.,+&/0123+"452(6
X$@3O6Y TecTape Hybrid Roving เปน็นวั่ตกรรมวั่สดุแปรร่ปแบบ

สิ�งทำอุให้กลายเปน็คอุมโพัสิตเส้นใยเสริมแรง
• อุอุกแบบมาเพ่ั�อุรอุงรับการจัดการเส้นทำางขอุงโครงสร้าง$

คอุมโพัสิตท่ำ�ปลอุดขอุงเส่ย 
• ม่นำ�าหนักเบา

ความยุ่�งยืุน
เปา้หมายขอุงเราค่อุการสรา้งคว่ามมั�นคงด้านคว่ามยั�งย่นและคว่าม
ก้าว่หนา้ทำางเศัรษัฐกจิใหกั้บผ้่ม่ส่ว่นไดเ้ส่ยขอุงอุงคก์ร โดยตวั่ช่ิ�วั่ด
คว่ามสำาเร็จไม่ใชิ่รายได้ทำางเศัรษัฐกิจแต่เพ่ัยงอุย่างเด่ยว่ แต่เป็น
คว่ามสำาเร็จในการรักษัาสิ�งแว่ดล้อุม และค่นประโยชิน์ให้กับสังคม $
เราคาดหว่ังทำ่�จะสานต่อุแผนธุุรกิจตามพัันธุกิจขอุงบริษััทำ นั�นก็ค่อุ$
เน้นคว่ามสำาคัญขอุงการดำาเนินธุุรกิจอุย่างยั�งย่นให้มากขึ�น$
ผ่านการร่ไซื้เคิลขยะ ลดคาร์บอุนฟุ�ตพัริ�นท์ำ และเพิั�มสัดส่ว่นการใช้ิ
พัลังงานหมุนเว่่ยนและส่งเสริมทุำนมนุษัย์ในสังคม

เส�นด�ายุโพิลู่เอสเตอร์ rPET (PET ร่ไซเคิลู)
• เมด็พัลาสตกิร่ไซื้เคลิผลติมาจากเสน้ดา้ยหร่อุขว่ดพัลาสตกิทำ่�ผ่าน

การใช้ิงานแล้ว่
• ได้รับการรับรอุงมาตรฐานร่ไซื้เคิลระดับโลก GRS

Bio-based PET แลูะเส�นใยุ PA สำาห่ร่บยุางรถยุนต์
• เส้นใยโพัล่เอุสเตอุร์และพัอุลิเอุไมด์ในยางในรถยนต์ท่ำ�ผลิตจาก$

ช่ิว่วั่สดุ 
• สามารถตอุบสนอุงคว่ามตอุ้งการดา้นคว่ามยั�งย่นขอุงผลติภััณฑ์์

ล่กค้าได้ 

DIPTEC™
X$DIPTEC™ ค่อุเทำคโนโลย่การขึ�นร่ปยางรถยนต์ท่ำ�ปราศัจากการใช้ิ

เรซื้อุซิื้นอุลฟอุร์มอุลด่ไฮด์ โดยไม่ลดประสิทำธิุภัาพัในการทำำางาน 
• ผลิตตามกฎระเบ่ยบและข้อุบังคับขอุง REACH (การลงทำะเบ่ยน

การประเมินผลการอุนุญาตและการจำากัดการใช้ิสารเคม่)

7,+ *1,+ ,8-29,3+ 94+ 2(:41;+ /4<+ 9=*9+ 9=,+ '(341*;*++
Mobility Group has launched our new website!  Please 
52>29+<>+52*+9=,+?2()+41+@"+-43,+0,?4AB+

ตอนน่�เราได�เปิดต่วเว็บไซต์ให่มข่อง Indorama Mobility Group 
เป็นที่่�เร่ยุบร�อยุแลู�ว สามารถเข�าไปศึกษาข�อมลู้เพิิ�มเตมิได�ผู่้านลิูงก์
ห่รือ QR code ด�านลู่าง

AAAC;402?29/C2(341*;*5,(9<1,>C-4;
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เส้้นใยโพลีีเอส้เตอร์์รี์ไซเคิิลีทีี่�ได้้รั์บร์องมาตร์ฐานการ์รี์ไซเคิิลีร์ะดั้บโลีก 
หรื์อ Global Recycle Standard (GRS) ที่ำาให้เร์าส้ามาร์ถผลิีตเส้้น
ด้้ายแบบใหม่อย่างทีี่�ไม่มีใคิร์เคิยที่ำามาก่อน 

ด้้วยคิวามร์่วมมือกับ Trevira GmbH หน่�งในบร์ิษััที่อินโด้ร์ามา  
เวนเจอร์์ส้ในปร์ะเที่ศเยอร์มนี ส่้วนปร์ะกอบของเส้้นใยโพลิีเอส้เตอร์์ 
ในเส้้นด้้ายชนิด้ใหม่ของเร์านั�นได้้พัฒนามาจากขวด้ PET รี์ไซเคิิลี  
สี้ธร์ร์มชาติของเส้้นใยอัลีปากาช่วยลีด้การ์ใช้สี้ย้อม นำ�า แลีะพลัีงงาน
ทีี่�จำาเป็นต่อการ์ผลีิตไปได้้มาก ซ่�งก่อให้เกิด้ปร์ะโยชน์ส้ำาคัิญที่ีช่วย
เส้ร์ิมคิวามยั�งยืนให้กับ
ผ้าคิลุีมเบาะร์ถยนต์ ใน
ปัจจุบันผ้้ผลิีตชิ�นส่้วน 
แลีะแบร์นด์้ต่างๆ กำาลัีง 
ใช้นวัตกร์ร์มเส้้นด้้าย
ชนิด้นี�เป็นจุด้ส่้งเส้ริ์ม
ภาพลีักษัณ์์ในตลีาด้
ด้้วยการ์บอกเล่ีาเรื์�อง
ร์าวคิวามยั�งยืนในการ์ 
ผลิีต นวัตกร์ร์มนี�ถ้ก 
เปดิ้เผยต่อส้าธาร์ณ์ชน 
คิรั์�งแร์กในงานแส้ด้ง 
สิ้นค้ิา อิ เ ล็ีกที่ร์อนิกส์้ 
ส้ำาหรั์บผ้้บริ์โภคิ หรื์อ 
Consumer Electronics 
Show (CES) ในรั์ฐลีาส้เวกัส้ 
งานแส้ด้งยนตร์กร์ร์ม 
เจนีวา หรื์อ Geneva  

Schoeller GmbH บร์ษัิัที่ทีี่�เขา้มาเปน็ส้ว่น
หน่�งของ อินโด้ร์ามา เวนเจอร์์ส้ ตั�งแต่ป ี
2561 เป็นทีี่�ร้้์จักในฐานะผ้้คิิด้ค้ินนวัตกร์ร์ม
เส้้นด้้ายคิวามลีะเอยีด้ส้้งทีี่�มีคิวามหลีากหลีาย  
ทัี่�งทีี่�ผลิีตจากวัส้ดุ้ธร์ร์มชาติแลีะวัส้ดุ้
สั้งเคิร์าะห์ การ์ด้ำาเนินธุร์กิจอย่างยั�งยืนแลีะ
การ์ปรั์บตัวตามตลีาด้ทีี่�มีการ์เปลีี�ยนแปลีงอย่้
ตลีอด้เวลีาถือเป็นปัจจัยส้ำาคัิญที่ี�ช่วยขับ
เคิลืี�อนให้เกิด้นวัตกร์ร์มใหม่ๆ อย่้เส้มอ 
Schoeller จ่งไม่หยุด้พัฒนาแลีะได้้ขยาย
กลุ่ีมผลีติภณั์ฑ์์ทีี่�มีคิวามยั�งยืนมาตร์ฐานใหม่ 
หรื์อ New Level of Sustainability (NLS) 
มากข่�น ปจัจุบัน บริ์ษััที่ฯ อย่้ในร์ะหว่างการ์
ขยาย NLS ขั�นทีี่� 5 ซ่�งมุ่งเน้นผลิีตภัณ์ฑ์์
ส้ำาหรั์บยานยนต์ โด้ยผส้านโคิร์งการ์พัฒนา
เส้้นใยเชิงอุตส้าหกร์ร์มของ Schoeller เข้า
กับคิร์อบคิรั์วไอวีแอลี ด้้วยการ์ผส้มผส้าน
เส้้นใยจากขนอัลีปากาสี้ธร์ร์มชาติเข้ากับ

นวััตกรรมเพ่ื่�อควัามยั่ั�งย่ั่น

ส้ร้์างส้ร์ร์ค์ิโซล้ีชั�นทีี่�ชาญฉลีาด้แลีะตอบส้นองคิวามต้องการ์ตลีาด้ด้้วยคิวามยั�งยืน

SUSTAINOVATION

Intelligent market-oriented solutions with improved sustainability

Schoeller GmbH, an Indorama Ventures company  
incorporated in 2018, is known for its innovative worsted 
yarns in a wide variety of blends, including natural and 
manmade fibers. Sustainability and an ever-changing 
market are the key elements driving innovation today. 
Always proactive, Schoeller has been expanding its NLS 
(New Level of Sustainability) product range on a massive  
scale. Now in the 5th NLS expansion stage for the  
automotive segment, the development synergies from the 
Schoeller industrial yarn program and the IVL family are finally  
coming together. With a blend of alpaca fibers in natural 
shades and Global Recycle Standard (GRS) certified recycled 
polyester fibers (PES), we have brought a completely new 
yarn to this industry.  

In collaboration with Trevira GmbH, an Indorama Ventures  
company in Germany, the PES component of the blend 
has been developed from recycled PET bottles. The natural 
colours of alpaca fibers allow for a substantial reduction 
of dyestuff, water and energy during the manufacturing  
process. These are significant advantages that improve  
sustainability for automotive seat cover fabrics. Original  
equipment manufacturers and brands are currently  
using this innovation for professional storytelling  
in the market. This development was unveiled for the first 
time worldwide at the Consumer Electronics Show or CES in 



CONNECT

21

ISSUE 27

Las Vegas, Geneva Motor Show in Switzerland and Techtextil 
in Germany. Our project partner, the Swiss-based Rinspeed 
is a well-known creative think tank and mobility lab for 
the automotive industry. This sustainable interior solution 
has already been met with considerable interest from the 
automotive industry. 

Because of the sizable price difference between filament 
and staple-fiber yarns, this inventive Schoeller yarn is a  
high-end product aimed at luxury-class vehicles. While this is a 
limited market in terms of quantity, its luxury class position may 
open further doors in Europe and the USA. Experience shows 
that such developments, especially if they are sustainable, 
migrate rapidly to the higher-volume vehicle classes. This 
will lead to an accelerated migration of Trevira’s GRS certified 
recycled PES into further model ranges and competitor 
models where we expect fiber sale volumes to increase 
substantially as demand begins to build up, particularly 
in the recycled PES segment.   

Schoeller has created a new word for this exciting combination 
of sustainability and innovative solutions — SUSTAINNOVATION. 
With this in mind, the company continues to work on intelligent, 
market-oriented solutions across the entire product range.

Motor  Show ปร์ะเที่ศส้วิส้เซอร์์แลีนด้์ แลีะงานจัด้แส้ด้งสิ้�งที่อ  
Techtextil ปร์ะเที่ศเยอร์มน ีซ่�งได้้รั์บคิวามร่์วมมือจากพันธมิตร์ชั�นนำา
อย่าง Rinspeed จากปร์ะเที่ศส้วิซเซอร์์แลีนด้์ ผ้้เชี�ยวชาญด้้าน
นวัตกร์ร์มส้ร้์างส้ร์ร์ค์ิแลีะการ์ที่ด้ลีองเกี�ยวกับยานยนต์ ที่ำาให้โซล้ีชั�น
ด้้านการ์ตกแต่งภายในทีี่�ยั�งยืนนี�ได้้รั์บคิวามส้นใจอย่างมากจากผ้้ทีี่�
เกี�ยวข้องในอุตส้หกร์ร์มยานยนต์

ร์าคิาที่ี�ต่างกันค่ิอนข้างมากร์ะหว่างเส้้นด้้ายส้ังเคิร์าะห์แลีะเส้้นด้้าย
ธร์ร์มชาติส่้งผลีให้ผลิีตภัณ์ฑ์์เส้้นด้้ายแบบใหม่ของ Schoeller  
กลีายเปน็ส้นิคิา้คิณุ์ภาพส้้ง เหมาะส้ำาหร์บัยานยนตร์์ะด้บัหร้์หร์า ที่ี�แม้
จะเป็นตลีาด้เฉพาะที่ี�มีปริ์มาณ์ไม่มากนัก แต่ส้ามาร์ถเปิด้โอกาส้
ที่างการ์ค้ิาในยุโร์ปแลีะส้หรั์ฐอเมริ์กา ซ่�งจากปร์ะส้บการ์ณ์์แล้ีว  
การ์พัฒนาร้์ปแบบนี�โด้ยเฉพาะสิ้นค้ิาทีี่�มีคิวามยั�งยืนส้้ง จะขยายตัว
ไปส่้้ตลีาด้ร์ะดั้บอื�นๆ ทีี่�มีปริ์มาณ์การ์ผลิีตจำานวนมากในร์ะยะเวลีา 
อันร์วด้เร์็ว ซ่�งจะช่วยเร์่งให้เส้้นใยโพลีีเอส้เตอร์์รี์ไซเคิิลีทีี่�ได้้การ์
รั์บร์อง GRS ของ Trevira ถ้กนำาไปใช้ในยานยนต์รุ่์นต่างๆ ทีี่� 
หลีากหลีายมากข่�น  โด้ยเร์าหวังว่าปริ์มาณ์การ์ขายของเส้้นใยชนิด้นี� 
จะเติบโตอย่างต่อเนื�องตามคิวามต้องการ์ตลีาด้ทีี่�เริ์�มเพิ�มส้้งข่�นโด้ย
เฉพาะกลุ่ีมเส้้นใยโพลีีเอส้เตอร์์รี์ไซเคิิลี 

Schoeller ได้้ส้ร้์างปร์ากฎการ์ณ์์คิรั์�งใหม่ทีี่�ผส้มผส้านคิวามยั�งยืน
แลีะนวัตกร์ร์มโซล้ีชั�น เกิด้คิำาใหม่ทีี่�เรี์ยกว่า “Sustainovation” แลีะ
ด้้วยแนวคิิด้ใหม่นี� บริ์ษััที่ฯ จะส้ามาร์ถเดิ้นหน้าส้ร้์างส้ร์ร์ค์ิโซล้ีชั�นทีี่�
ชาญฉลีาด้แลีะตอบส้นองคิวามต้องการ์ของตลีาด้ส้ำาหรั์บทุี่กๆ กลุ่ีม
ผลิีตภัณ์ฑ์์ทีี่�กำาลัีงด้ำาเนินการ์ผลิีต



22

THE BEACON  SUSTAINABILITY

ขวด้พลีาส้ติกทีี่�ใช้งานแล้ีวกำาลัีงจะกลัีบมา
มีปร์ะโยชน์อีกคิรั์�งทีี่�ส้นามของทีี่มเบส้บอลี  
Rocket City Trash Pandas ซ่�งแข่งขันใน 
Minor League ของรั์ฐอัลีาบามา อีกทัี่�งยัง
เปน็ทีี่มร์ะดั้บ Double-A ภายใต้การ์ด้้แลีของ
ทีี่มร์ะดั้บตำานานอย่าง Los Angeles Angels 
ซ่�งแข่งขันใน Major League ด้้วย โด้ยได้้ร่์วม
มือกับอินโด้ร์ามา เวนเจอร์์ส้ ด้ำาเนินโคิร์งการ์
ให้คิวามร้้์เกี�ยวกับการ์รี์ไซเคิิลี เพื�อปรั์บเปลีี�ยน
ส้นามแข่งให้เปน็มิตร์ต่อสิ้�งแวด้ล้ีอมยิ�งข่�น  

ถังขยะรี์ไซเคิิลีร้์ปที่ร์งขวด้น้ำากว่า 30 ใบ ถ้กนำา 
ไปวางตามจุด้ต่างๆ ในส้นามแข่งของทีี่ม  
Rocket City Trash Pandas มีการ์ตกแต่ง
ลีวด้ลีายสี้สั้นอย่างโด้ด้เด่้น เพื�อด่้งด้้ด้ผ้้ทีี่�
สั้ญจร์ผ่านไปมาให้นำาขวด้ใช้งานแล้ีวมาหย่อน
เพื�อมอบชีวิตใหม่ให้กับมัน นอกจากนี� บร์ร์ด้า
แฟนๆ ทีี่�เข้ามาชมการ์แข่งขันของทีี่มน่าจะ
สั้งเกตเห็นวิดี้โอจากมาส้คิอตอย่าง “Sprocket” 
ทีี่�ส้อนเด็้กๆ ให้ร้้์จักการ์ใช้ถังขยะรี์ไซเคิิลี
แที่นถังขยะร์วมแบบเดิ้มๆ วิดี้โอส้าธิตตัวนี� 
จะเปดิ้ในทุี่กช่วงการ์แข่งขัน ซ่�งผ้้จัด้การ์แข่งขัน
คิาด้การ์ณ์์ว่าจะมีผ้้ชมตลีอด้ทัี่�งปกีว่า 250,000 

ผู้้�พิื่ชิิตปััญหาขยั่ะ

อินโด้ร์ามา เวนเจอร์์ส้แลีะทีี่มเบส้บอลีชั�นแนวหน้า ร์วมพลัีงจัด้การ์ขยะในพื�นทีี่�

Trash Heroes

Indorama Ventures teams up with heavy-hitting  
baseball team to take out the trash

Plastic bottles can now earn a new lease on life at the home 
field of the Rocket City Trash Pandas baseball team. The  
Alabama-based, Minor League squad—which is a Double-A affiliate 
of the legendary Los Angeles Angels MLB team—recently partnered 
with Indorama Ventures’ recycling education program 
to give the field an eco-friendly lift. 

Around 30 bottle-shaped recycling bins were placed around 
the Rocket City Trash Pandas’ home field. Eye-catching 
graphics decorate each of the bins, promoting recycling 
and encouraging visitors to “give a bottle another life”. As 
fans walk around the arena, they will become familiar with 
the video of the team mascot ‘Sprocket’ teaching children  
to use new bins instead of typical trash cans. The  
video is played across all concession stands and organizers  
estimate that over 250,000 people will see the  
videos throughout the year. Both Indorama Ventures  
Xylenes & PTA (IVXP) and Indorama Ventures Sustainable  
Solutions (IVSS) participated in this program.  

คิน โด้ยโคิร์งการ์นี�ยังเปน็คิวามร่์วมมือภายในคิร์อบคิรั์วไอวีแอลีร์ะหว่าง  
Indorama Ventures Xylenes & PTA (IVXP) แลีะ Indorama Ventures  
Sustainable Solutions (IVSS) อีกด้้วย

คิวามร่์วมมือกันในคิรั์�งนี� ถือเป็นกิจกร์ร์มล่ีาสุ้ด้ของโคิร์งการ์ให้ 
คิวามร้้์เกี�ยวการ์รี์ไซเคิิลีของไอวีแอลีทีี่�ด้ำาเนินต่อเนื�องมากเป็นปีทีี่� 
4 แล้ีว แลีะเปน็โคิร์งการ์เพื�อคิวามรั์บผิด้ชอบต่อสั้งคิม หรื์อ CSR  
ร์ะดั้บโลีกทีี่�ตั�งเป้าส่้งเส้ริ์มคิวามเข้าใจเรื์�องการ์คัิด้แยกแลีะการ์ 
รี์ไซเคิิลีให้กับเยาวชนแลีะเด็้กๆ เพร์าะเร์าเชื�อว่าอนาคิตนั�นข่�นอย่้ 
กับคินรุ่์นใหม่ สื้�อปร์ะกอบการ์เรี์ยนร้้์ หลีากหลีายร้์ปแบบถ้กนำามา
ใช้ในโคิร์งการ์ ทัี่�งชุด้หนังสื้อการ์์ต้นให้คิวามร้้์ วิดี้โอ ร์วมถ่งการ์จัด้
อบร์มให้คิวามร้้์ แลีะกิจกร์ร์มภายในชุมชน ซ่�งทัี่�งหมด้นี�ถ้กส่้งต่อ
ไปใช้ในปร์ะเที่ศต่างๆ ทัี่�วโลีก แลีะได้้รั์บการ์แปลีไปใช้ในหลีากหลีาย
ภาษัา ในปจัจุบัน ส้ำาหรั์บในส้หรั์ฐอเมริ์กา ส้มาชิก คินในคิร์อบคิรั์ว 
ไอวีแอลีอย่าง IVXP IVSS แลีะ AlphaPet 

ร้์ปแบบการ์จัด้กิจกร์ร์มในป ี 2563 แตกต่างออกไปจากปก่ีอนๆ โด้ย
เน้นช่องที่างออนไลีน์ แลีะส้ามาร์ถจัด้การ์อบร์มได้้มากถ่ง 30 คิรั์�ง 
คิิด้เปน็การ์ส้อน 210 ชั�วโมง มีจำานวนนักเรี์ยนแลีะอาจาร์ย์เข้าร่์วมกว่า  
800 คินส้ำาหรั์บโร์งเรี์ยนมัธยม Austin Middle School (AMS) ไอวีแอลี 
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This new partnership is just the  latest move in IVL’s  
comprehensive recycling education initiative, now  
running continuously for the fourth year. This  
global CSR (Corporate Social Responsibility)  
campaign aims to promote waste separation and  
recycling concepts among children with the belief that 
the next generation can change our future. Various 
educational tools are used including our informative  
animated book series, videos, knowledge sessions, 
 community programs and more—all dispersed  
through key markets and translated into local languages. 
In the United States, the most recent program involved 
members from IVXP, IVSS, and AlphaPet.

Unlike previous years, sessions in 2020 were conducted 
virtually, achieving over 30 training sessions and covered 
210 teaching hours with over 800 students and  
teachers at Austin Middle School (AMS). The school 
was given 12 PET boxes to be used as visual aids in 
science classrooms and 450 IVL recycle bags for all new  
students starting at the school. These tools were also 
provided to 200 students at the Wetlands Edge Education 
Center (WEEC). 

The results of the program speak for themselves. 
By early December 2020, the Rocket City Trash 
Pandas program had collected 313 kilograms of PET  
bottles while the schools showed equally  
impressive results, combining to gather over  
1,624 kilograms of recyclable materials, 218 kilograms 
of which was PET. IVSS then picks up the collected 
materials, places them in recycling containers before 
sending them to the Decatur Recycling Center (DRC).
The center separates waste types and sorts out PET 
bottles before turning them into bales for recycling. 

Indorama Ventures estimates that our recycling efforts 
affect around 200,000 residents in three of the state’s 
cities— Decatur, Madison, and Huntsville. 

While the focus of our recycling education program is 
geared towards students and educating youth on the 
importance of recycling and taking pride in cleaning 
their environment, we believe there is much more to 
gain. The combined recycling team from IVXP, IVSS 
and AlphaPet shows how one initiative can have 
multiple positive impacts such as increasing recycling 
awareness and collecting a large volume of PET through 
effective outreach and gaining the support of people 
across communities. Residents in Decatur, Madison 
and Huntsville are absorbing the message to separate 
waste and are acting on it. 

ได้้ส่้งมอบสื้�อชุด้การ์เรี์ยนร้้์ PET จำานวน 12 ชิ�นส้ำาหรั์บใช้ในห้องเรี์ยนวิที่ยาศาส้ตร์์ 
แลีะมอบกร์ะเปา๋รี์ไซเคิิลีจำานวน 450 ชิ�นส้ำาหรั์บนักเรี์ยนทีี่�เข้าใหม่ นอกจากนี�  ไอวีแอลี 
ยังมอบอุปกร์ณ์์แบบเดี้ยวกันนี�ให้แกนักเรี์ยน 200 คินทีี่�ศ้นย์การ์เรี์ยนร้้์  
Wetlands Edge Education Center (WEEC)

ผลีลัีพธ์ของโคิร์งการ์นี�นับว่าเปน็ไปตามคิาด้หมายอย่างมาก ภายในเดื้อน
ธันวาคิมป ี 2563 โคิร์งการ์ทีี่�จัด้ร่์วมกับทีี่มเบส้บอลี Rocket City Trash 
Pandas ส้ามาร์ถร์วบร์วมขวด้ PET ได้้มากถ่ง 313 กิโลีกรั์ม ขณ์ะทีี่�โร์งเรี์ยน
อื�นๆ ทีี่�เข้าร่์วมก็มีผลีงานไม่น้อยหน้า ส้ามาร์ถร์วบร์วมวัส้ดุ้รี์ไซเคิิลีได้้จำานวน
กว่า 1,624 กิโลีกรั์ม โด้ยเปน็ขวด้พลีาส้ติก PET 218 กิโลีกรั์ม ที่าง IVSS 
ได้้ร์วบร์วมสิ้�งของทัี่�งหมด้นำาไปจัด้เก็บก่อนส่้งมอบให้ ศ้นย์รี์ไซเคิิลีขยะเมือง 
ดี้เคิเธอร์์ ซ่�งจะคัิด้แยกขยะตามปร์ะเภที่ แลีะนำาขวด้พลีาส้ติก PET ไปบีบอัด้ 
เปน็ก้อนก่อนนำาเข้าส่้้กร์ะบวนการ์รี์ไซเคิิลี 

อินโด้ร์ามา เวนเจอร์์ส้ คิาด้ว่า การ์ด้ำาเนินงานด้้านรี์ไซเคิิลีของเร์าจะส่้งผลีเชิง 
บวกต่อส้มาชิกชุมชนปร์ะมาณ์ 200,000 คินทีี่�อาศัยในเมืองดี้เคิเธอร์์  
แมดิ้สั้น แลีะฮันส์้วิลีล์ี

โคิร์งการ์ให้คิวามร้้์เกี�ยวกับการ์รี์ไซเคิิลีมุ่งเน้นกลุ่ีมนักเรี์ยนแลีะเยาวชน เพื�อ
ให้เห็นคิวามส้ำาคัิญของการ์รี์ไซเคิิลีแลีะส้ร้์างคิวามภาคิภ้มิใจทีี่�ได้้พัฒนา 
ส้ภาพแวด้ล้ีอมของชุมชน เร์าเชื�อมั�นว่าผลีลัีพธ์ของโคิร์งการ์ไม่ได้้หยุด้อย่้เพียง
เท่ี่านี� ทีี่มรี์ไซเคิิลีจาก IVXP IVSS แลีะ AlphaPet ทีี่�ที่ำางานร่์วมกันอย่างดี้เปน็
เคิรื์�อืงชี�ชัด้ว่าโคิร์งการ์นี�ส้ามาร์ถส้ร้์างคิวามเปลีี�ยนแปลีงเชิงบวกในหลีายๆ 
ด้้าน ไม่ว่าจะเปน็การ์เพิ�มคิวามตร์ะหนักร้้์เกี�ยวกับการ์รี์ไซเคิิลี ร์วมถ่งการ์เก็บ
ร์วบร์วม PET ปริ์มาณ์มากผ่านคิวามร่์วมมือของคินในชุมชนต่างๆ จะเห็นได้้ว่า
ผ้้คินในเมืองดี้เคิเธอร์์ แมดิ้สั้น แลีะฮันส์้วิลีล์ี เริ์�มค่ิอยๆ ซ่มซับแลีะเข้ามามีส่้วน
ร่์วมในการ์คัิด้แยกขยะมากข่�น
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EMPHATIC PROGRESS ON IVL’S TRANSFORMATION JOURNEY

As a pivotal part of Indorama Ventures’ digital  
transformation journey, the A.S.A.P project was initiated in 
2019 for the deployment of SAP S/4HANA and Success 
Factors to establish an integrated platform that will drive 
future growth. A.S.A.P is by far the largest transformation in 
IVL and will touch every sphere of our business. The  
implementation phase of the project commenced in March 
2020. From the project standpoint, the past year has been  
exceptional. Notwithstanding the various complexities,  
including COVID-19, multiple key milestones were achieved 
with the most prominent ones being:

• SuccessFactors release 1 go-live: This marked the launch 
of the performance and goal management, succession 
planning and career development modules, to levitate our 
talent development capabilities. As the first project go-live, 
the system was officiated by Mr. Aloke Lohia and Mrs. 
Suchitra Lohia through a virtual lamp lighting ceremony. 

• SuccessFactors release 2 go-live: This go-live featured 
the learning management system, a platform that will  
provide engaging learning experiences and better  
management of knowledge sharing in IVL.

• S/4HANA global design phase completion: With the  
finalization of this phase, we are now ready with a robust 
ERP template to be deployed across IVL.

A.S.A.P เป็น็ส่่วนหน่�งของการเป็ล่ี่�ยนแป็ลี่งด้้านดิ้จิิตััลี่ครั�งส่ำาคัญของ
อินโด้รามา เวนเจิอร์ส่ โครงการน่�เริ�มข่�นในป็ ี2562 เพ่ื่�อนำาระบบ SAP 
S4/HANA แลี่ะ SuccessFactors มาใช้้ส่ร้างระบบการทำำางานแบบ 
บูรณาการท่ำ�จิะขับเคล่ี่�อนการเติับโตัขององค์กร โครงการ A.S.A.P 
เป็น็การเป็ล่ี่�ยนแป็ลี่งครั�งใหญ่ท่ำ�สุ่ด้ท่ำ�จิะครอบคลุี่มทุำกหน่วยงานของ 
ไอว่แอลี่ โด้ยได้้เริ�มต้ันใช้้งานอยา่งเป็น็ทำางการตัั�งแตัเ่ด่้อนม่นาคมป็ ี
2563 ในแงก่ารด้ำาเนินโครงการป็ท่ีำ�ผ่่านมานบัเป็น็ช้ว่งเวลี่าการเตับิโตัท่ำ�
น่าป็ระทัำบใจิ ถ่ึงแม้จิะต้ัองเจิอกับเหตุัการต่ัางๆ รวมถ่ึงโควิด้-19 แต่ัก็ 
ส่ามารถึบรรลุี่เป็า้หมายในหลี่ายส่่วน รวมถ่ึงหมุด้หมายส่ำาคัญๆ ดั้งน่�

   • เริ�มใช้้งาน SuccessFactors ขั�นท่ำ� 1: เริ�มต้ันด้้วยการจิดั้การผ่ลี่ลี่พัื่ธ์์
แลี่ะเป็า้หมายในการป็ฎิิบัติังานการวางแผ่นส่่บทำอด้ตัำาแหนง่แลี่ะหลี่กัส่ตูัร
การพัื่ฒนาทัำกษะ เพ่ื่�อยกระด้บัความส่ามารถึในการพัื่ฒนาบุคลี่ากรของ
เรา ซ่ึ่�งในการเริ�มต้ันใช้้งานขั�นท่ำ� 1 น่� คุณอาลี่ก แลี่ะคุณสุ่จิิตัรา โลี่เฮ่ีย 
ร่วมพิื่ธ่์เป็ดิ้ใช้้งานอย่างเป็น็ทำางการผ่่านการป็ระชุ้มออนไลี่น์ 

  • เริ�มใช้้งาน SuccessFactors ขั�นท่ำ� 2: เป็ดิ้ระบบจัิด้การการเร่ยนรู้ท่ำ�
จิะมอบป็ระส่บการณก์ารเร่ยนรู้อย่างม่ส่่วนร่วม แลี่ะระบบแบง่ป็นัความรู้
ภายในไอว่แอลี่ท่ำ�ด่้ยิ�งข่�น

   • การออกแบบระบบ S/4HANA ส่ำาหรับการใช้้งานทัำ�วโลี่ก: เม่�อขั�นตัอน
ส่ำาคัญน่�แล้ี่วเส่ร็จิ เราพื่ร้อมท่ำ�จิะนำา ERP รูป็แบบเด่้ยวกันไป็ใช้้ในระบบ
ของไอว่แอลี่ทัำ�วโลี่ก

A.S.A.P PROJECT 
โครงการ A.S.A.P

ความค่บหน้าท่ำ�เด่้นชั้ด้ส่ำาหรับการเป็ล่ี่�ยนแป็ลี่งของไอว่แอลี่
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สิ่�งเหล่ี่าน่�ค่อความส่ำาเร็จิท่ำ�ไอว่แอลี่ภาคภูมิใจิ แลี่ะท่ำ�ส่ำาคัญกว่านั�น #
เราส่ามารถึบรรลี่เุป็า้หมายได้้มากมายในภาวะอตุัส่าหกรรมทำ่�ไมส่่ามารถึ
คาด้การณ์ได้้ โด้ยทำำางานร่วมกันอย่างราบร่�นผ่่านระบบออนไลี่น์
ทัำ�งหมด้ ซ่ึ่�งต่ัางจิากแผ่นเดิ้มท่ำ�วางไว้ 

นอกจิากการส่นันส่นุนจิากภายในบริษัทำฯ แล้ี่ว โครงการ A.S.A.P ยัง
ยกระด้บัมาตัรฐานการป็ฏิิบัติัส่ำาหรบัอตุัส่าหกรรม โด้ยได้้รับการยอมรบั#
ในหลี่ายๆ การป็ระชุ้ม นอกจิากน่� คุณอาลี่ก โลี่เฮ่ีย ยังได้้รับรางวัลี่ IDC 
Digital Transformation CEO ป็ระจิำาปี็ 2564 ส่ำาหรับการบริหาร#
ท่ำ�เป็ี� ยมด้้วยวิสั่ยทัำศน์ส่ำาหรับการป็รับเป็ล่ี่�ยนด้้านดิ้จิิทัำลี่ของไอว่แอลี่ #
ซ่ึ่�งรวมถ่ึงโครงการ A.S.A.P ด้้วย คุณ ;92Q92+#W30$+#!5+$>$*#
ซ่ึ่�งเป็น็ <+(62=)#O&+2=)(+ ได้้รับเก่ยรติั�ให้เป็น็หน่�งในผู้่รับรางวัลี่ในงาน 
CIO50 ASEAN ป็ระจิำาป็ ี2564 ท่ำ�จัิด้โด้ย -.)2+.$)&(.$*#O$)$#X+(3%#
Y-OXZ ส่ำาหรับความมุ่งมั�นในการผ่ลัี่กดั้นโครงการ A.S.A.P

อนาคตข้างหน้า
ด้้านความค่บหน้าของ S/4 HANA การเริ�มต้ันใช้้งานขั�นท่ำ� 1 เกิด้ข่�นเม่�อช่้วง
ต้ันป็น่ี� แลี่ะนำารูป็แบบทำ่�จิะใช้้งานทัำ�วโลี่กไป็ใช้้งานจิรงิทำ่�ครอบคลี่มุการทำำางาน
ใน 20 โรงงาน โด้ยจิะม่การระบุ super user ของโรงงานเหล่ี่าน่�แลี่ะอบรม
การใช้้งานหลัี่งการออกแบบแล้ี่วเส่ร็จิ เพ่ื่�อพื่ลัี่กดั้นการใช้้งานระบบต่ัอไป็#
ในส่่วนของ Success Factors เราเดิ้นหน้าเต็ัมกำาลัี่งเพ่ื่�อเริ�มใช้้งาน#
ในขั�นท่ำ� 3 (ระบบการจิา่ยเงนิแลี่ะคา่ตัอบแทำน) แลี่ะขั�นท่ำ� 4A (ระบบ
ศูนยก์ลี่างพื่นกังานในอเมรกิาแลี่ะเอเช่้ย) ท่ำ�จิะเกดิ้ข่�นในเด่้อนม่นาคมแลี่ะ
มิถุึนายนป็ ี2564 ตัามลี่ำาดั้บ นอกจิากน่� ขั�นท่ำ� 4B จิะเริ�มข่�นเพ่ื่�อรองรับ
การทำำางานของผู้่ใช้้ในยุโรป็ภายในเด่้อนม่นาคม 2565 ระบบศูนย์กลี่าง
พื่นักงานจิะเป็็นช้อ่งทำางในการจิดั้เร่�องตัา่งๆ แลี่ะการเป็ล่ี่�ยนแป็ลี่งขอ้มลูี่
ท่ำ�ง่ายข่�น

ในอ่กไม่ก่�เด่้อนทำ่�จิะถึ่งน่� เราม่แผ่นจิะด้ำาเนินกิจิกรรมมากมายโด้ยให้#
ความส่ำาคัญทัำ�งด้้านระบบแลี่ะผู้่ใช้้งาน เราคาด้หวังว่าความพื่ยายาม#
ครั�งน่�จิะทำำาใหก้ารเป็ล่ี่�ยนแป็ลี่งแลี่ะเตัร่ยมพื่รอ้มส่ำาหรบัอนาคตัเป็น็ไป็
อย่างราบร่�นโด้ยไม่ม่การติัด้ขัด้ทำางธุ์รกิจิใด้ๆ ขอให้ทุำกคนร่วมม่อร่วมใจิ 
ทำำางานร่วมกันในฐานะ One IVL แลี่ะร่วมกันส่ร้างป็รากฎิการณ์ใหม่ให้
กับบริษัทำฯ หากส่นใจิอ่านข้อมูลี่เพิื่�มเติัม ส่ามารถึเข้าไป็เช็้ครายลี่ะเอ่ยด้
ได้้ผ่่านช่้องทำาง A.S.A.P บนอินทำราเน็ตั

J92"2#0&*2")(.2"#$+2#%+(3/#0(02.)"#,(+#-1I8#$"#)927#9$'2#
H22.#$=9&2'2/#&.#$.#3.%+2=2/2.)2/#&./3")+7#=*&0$)2#$./#
A@@[#'&+)3$*#"2)3%#&.#=(.)+$")#)(#)92#(+&5&.$*#%*$.:#

!%$+)#,+(0#)92#5+2$)#"3%%(+)#"9(>.#H7#(3+#=(003.&)78#)92#
!:;:!:<#%+(62=)#&"#$*"(#"2))&.5#.2>#")$./$+/"#&.#)92#&./3")+7#
$./#9$"#+2=2&'2/#+2=(5.&)&(.#,+(0#"2'2+$*#,(+30":#K+:#!*(Q2#
I(9&$#>$"#.$02/#)92#-OM#O&5&)$*#J+$.",(+0$)&(.#MUN#?@?@#
,(+#9&"#'&"&(.$+7#&0%*202.)$)&(.#(,#/&5&)$*#&.&)&$)&'2"#&.#-1I8#
&.=*3/&.5#!:;:!:<:#K+:#;W#!5+$>$*8#(3+#<+(62=)#O&+2=)(+8#>$"#
named one of the CIO50 ASEAN 2020 Awardees by InterP
.$)&(.$*#O$)$#X+(3%#Y-OXZ#,(+#9&"#2,,(+)"#&.#/+&'&.5#!:;:!:<:#

!""#$%&'(")*+),

N.# )92# ;CD# E!F!# ,+(.)8# +2*2$"2# A# (,# )92# %+(5+$04"##
&0%*202.)$)&(.#%9$"2#9$"#=(002.=2/#2$+*7#)9&"#72$+#$./#
)92# 5*(H$*# )20%*$)2# &"# .(># H2&.5# /2%*(72/# $)# ?@# "&)2":#
Super users from these sites will be identified and trained 
$,)2+#)92#/2"&5.#&"#=(0%*2)2#)(#92*%#>&)9#Q27#/2%*(702.)#
$=)&'&)&2"#5(&.5#,(+>$+/:#N.#)92#;3==2""G$=)(+"#,+(.)8#>(+Q#
will carry on in full rigor for going live with release 3 (comP
%2."$)&(.#$./#'$+&$H*2#%$7Z8#+2*2$"2#D!#Y20%*(722#=2.)+$*#
covering Americas and Asia) and release 4B will be initiP
$)2/#&.#U3+(%2#H7#K$+=9#?@??:#J92#20%*(722#=2.)+$*#>&**#
,2$)3+2#$#"&.5*2#=9$..2*#)(#&.&)&$)2#$./#0$.$52#+2\32")"#
(+#/$)$#=9$.52":#

-.#)92#=(0&.5#0(.)9"8#$#03*)&)3/2#(,#$=)&'&)&2"#,(=3"&.5#(.#
H()9#"7")20#$./#%2(%*2#%2+"%2=)&'2"#>&**#H2#=$++&2/#(3)#
>&)9#$.#2./2$'(3+#(,#%+('&/&.5#$#"2$0*2""#)+$."&)&(.#&.)(#
)92#,3)3+2#")$)2#>&)9#0&.&0$*#H3"&.2""#/&"+3%)&(.":#I2)#3"#
$**#>(+Q#)(52)92+#$"#N.2#-1I#$./#0$Q2#9&")(+7#&.#)9&"#.2>#
=9$%)2+#,(+#)92#=(0%$.7:#G(+#0(+2#3%/$)2"8#'&"&)#)92#!:;:!:<#
-.)+$.2):
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เกริ่นนำ�
มูลี่นิธิ์ไอว่แอลี่ หร่อ IVLF ก่อตัั�งข่�น้ในป็ ี2561 เพ่ื่�อส่นับส่นุนการกุศลี่
แลี่ะโครงการท่ำ�เก่�ยวข้องกับสั่งคมแลี่ะสิ่�งแวด้ล้ี่อม ทัำ�งในป็ระเทำศไทำย
แลี่ะป็ระเทำศอ่�นๆ ทัำ�วโลี่ก โด้ยมุ่งเน้นกิจิกรรมส่่งเส่ริมการศ่กษาส่ำาหรับ
กลุ่ี่มท่ำ�ขาด้โอกาส่

ล่ี่าสุ่ด้ IVLF ร่วมกับบริษัทำในป็ระเทำศกานาอย่าง Dext Technology 
ซ่ึ่�งเป็น็ผู้่คิด้ค้นอุป็กรณ์การเร่ยนรู้ทำางวิทำยาศาส่ตัร์ในราคาท่ำ�เข้าถึง่ได้้ 
มอบชุ้ด้เคร่�องม่อให้เด็้กๆ ได้้ลี่งม่อป็ฏิิบัติัการทำด้ลี่องวิทำยาศาส่ตัร์ท่ำ�
เก่�ยวข้องกับไฟฟา้ ถ่ึอเป็น็การเร่ยนรู้ทัำกษะพ่ื่�นฐานด้้านวิทำยาศาส่ตัร์ 
เทำคโนโลี่ย่วิศวกรรมศาส่ตัร์ แลี่ะคณิตัศาส่ตัร์ หร่อท่ำ�เร่ยกรวมว่า 
STEM นอกจิากได้้รับความรู้แล้ี่ว อุป็กรณ์การเร่ยนรู้ดั้งกลี่า่วยังช่้วย
ส่่งเส่ริมความคิด้ส่ร้างส่รรค์ บ่มเพื่าะความส่นใจิในวิทำยาศาส่ตัร์แก่
เด็้กนักเร่ยน พื่ร้อมปู็ทำางให้พื่วกเขาม่ทัำกษะท่ำ�จิำาเป็็นต่ัอการทำำางาน 
ในอนาคตัอ่กด้้วย โด้ยม่นกัเร่ยน 300 คน จิากโรงเร่ยนจิำานวน 5 
แห่งในป็ระเทำศกานา เข้าร่วมโครงการน่� 

ปริทรรศน์
Indorama Ventures Packaging (Ghana) (IVPGL) ให้ความเห็นถ่ึง
ป็ระโยช้น์ท่ำ�ชุ้มช้นได้้รับว่า โครงการน่�ป็ระส่บความส่ำาเร็จิอย่างมากแลี่ะ
ส่ามารถึส่ร้างป็ระส่บการณ์เร่ยนรู้รูป็แบบใหม่ส่ำาหรับชุ้มช้นท่ำ�โรงเร่ยน

THE IVL FOUNDATION AND 
DEXT TECHNOLOGY IN GHANA

มููลนิธิิไอวีีแอลกับโครงก�รส่่งเส่ริมูนวัีตกรรมู 
ร่วีมูกับ DEXT TECHNOLOGY ในประเทศก�น�

INTRODUCTION 
Established in 2018, the IVL Foundation (IVLF) supports 
philanthropic, social and environment-related initiatives in 
Thailand and globally—increasingly focused on educational 
activities for underprivileged groups.

Recently, IVLF collaborated with Dext Technology  
in Ghana, which deploys innovative and affordable tools 
for learning, to provide students with hands-on electrical  
science kits to learn basic Science Technology Engineering  
and Mathematics (STEM) skills. These kits shape creativity,  
increase interest in science and equip students with  
skills for the future. The project supports five schools  
and 300 students in Ghana. 

POINT OF VIEW
Indorama Ventures Packaging (Ghana) 
(IVPGL) comments on how the project 
has been a massive success and an 
entirely new experience of learning for 
the communities where the schools are 
located. Concepts that once appeared 
complex and abstract became clear, 
and students were ignited with creativ-
ity and problem-solving skills. IVPGL is 
proud to help kick start a long chain 
of innovation that will be passed on 
to future generations. 

TESTIMONIALS
“Honestly, topics such as basic electronics  
were a major headache before the 
coming of the science sets. Mostly, 
lessons were taught in the abstract. 
So, when it came to these topics, 
both teachers and students were not 
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ท่ำ�เข้าร่วมตัั�งอยู่ เร่�องราวท่ำ�ดู้เหม่อนซัึ่บซ้ึ่อนแลี่ะยากท่ำ�จิะอธิ์บายได้้กลี่ายเป็น็เร่�องท่ำ�เข้าใจิได้้ง่าย 
เด็้กๆ เอง ก็ได้้รับการจุิด้ป็ระกายความคิด้ส่ร้างส่รรค์แลี่ะทัำกษะการแก้ปั็ญหา   IVPGL  รู้ส่่กภาคภูมิใจิ 
ท่ำ�ได้้ช่้วยผ่ลัี่กดั้นโครงการด้้านนวัตักรรมซ่ึ่�งจิะส่่งต่ัอให้กับคนรุ่นต่ัอไป็

ผลส่ำ�เร็จ
“ว่ากนัตัามตัรง ก่อนหนา้ทำ่�จิะได้้รับช้ดุ้การเร่ยนรู้วทิำยาศาส่ตัรน่์� การส่อนเร่�องอเิลี่ก็ทำรอนกิส่์
พ่ื่�นฐานค่อนข้างน่าป็วด้หัว ส่่วนใหญ่บทำเร่ยนเน้นทำฤษฏ่ิ ด้้วยเหตุัน่� เวลี่าเร่ยนบทำเร่ยนพื่วกน่� 
ทัำ�งครูแลี่ะนักเร่ยนก็ไม่ได้้รู้ส่่กต่ั�นเต้ันอะไร แต่ัส่่�อการส่อนช่้วยให้การเร่ยนรู้น่าต่ั�นเต้ัน ทุำกวันน่�  
เร่�องอิเล็ี่กทำรอนิกส์่พ่ื่�นฐานหร่อหัวข้อ
คล้ี่ายๆ กัน กลี่ายเป็น็วิช้าท่ำ�ฉัันช่้�นช้อบท่ำ�
จิะส่อน เราได้้ลี่งม่อทำำาโครงการต่ัางๆ ท่ำ�
ส่ามารถึเอามาใช้้แก้ไขปั็ญหาท่ำ�เราเจิอ 
ในสั่งคมอยู่ทุำกวัน ครุูแลี่ะเด็้กทุำกคนท่ำ�น่�
รู้ส่่กขอบคุณมูลี่นิธิ์ไอว่แอลี่มากๆ”

Mrs. Edith Agyei Yeboah – Community  
5 Basic School

“ชุ้ด้การเร่ยนรู้วิทำยาศาส่ตัร์ช่้วยฉัันใน
ฐานะครูผู้่ส่อนได้้เป็็นอย่างด่้ ฉัันก็เคย
ส่อนหัวข้อเหล่ี่าน่�ในเชิ้งทำฤษฎ่ิเท่ำานั�น แต่ั
พื่อม่อุป็กรณ์การส่อนเหล่ี่าน่� ทุำกอย่าง
กลี่ายเป็็นรูป็ธ์รรมมากข่�น เร่�องท่ำ�ต้ัอง 
ส่อนอย่างอิเล็ี่กทำรอนิกส์่พ่ื่�นฐานใกล้ี่
เค่ยง กับความเป็น็จิริงมากข่�น เด็้กๆ ถ่ึง
ขั�นศ่กษาบทำเร่ยนล่ี่วงหน้าเพ่ื่�อทำด้ลี่อง
เร่�องตัา่งๆ ก่อนชั้�นเร่ยนด้้วยซึ่ำ�า พื่วกเขา
ยังม่แนวคิด้ใหม่ๆ ในการแก้ป็ญัหาต่ัางๆ 
ท่ำ�เราป็ระส่บในชุ้มช้นอ่กด้้วย เราขอบคุณ
มูลี่นิธิ์ไอว่แอลี่ส่ำาหรับการส่นับส่นุน แลี่ะ
หวังว่าจิะได้้เห็นสิ่�งท่ำ�ยิ�งใหญ่ร่วมกัน”

Mr. David Sam Hagan – Aggrey 
Road 2 Junior High School

excited at all. However, with the intro-
duction of the science sets, lessons 
have become so exciting! Now, basic 
electronics and similar topics have 
become the most interesting subjects 
I like to teach. We can now come 
out with many projects that can be 
applied to many of the problems we 
face in society. We, the teachers and 
students here are so grateful to the 
IVL Foundation”.

Mrs. Edith Agyei Yeboah – Community 
5 Basic School

“The science sets have really helped 
me as a teacher. I used to teach  
science topics abstractly. But now, 
with the introduction of the science 
set, things are more practical. Topics 
such as basic electronics have be-
come more realistic. Students even 
go ahead of the curriculum schedule 
to experiment with topics before the 
next class, they have begun to come 
up with innovative ways of solving 
some of the common problems we 
face in the community. We thank the 
IVL Foundation for its intervention 
and we look forward to bigger things 
together”.

Mr. David Sam Hagan – Aggrey Road 
2 Junior High School
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AUSTRALIA: THE GREAT OUTDOORS
ประเทศออสเตรเลีีย ธรรมชาติที�แสนงดงามของแถบชนบท 

INDORAMA VENTURES  
INTO THE OUTBACK

อินโดรามา เวนเจอร์ส
กัับกัารเข้าส่�ดินแดน OUTBACK

In January 2020, Indorama Ventures 
entered into Australia by acquiring a 
Huntsman facility in Botany, New South 
Wales. The facility, now called Indorama 
Ventures Oxides Australia, is the only 
non-ionic surfactant manufacture in the 
country. It produces glycols for auto 
coolants, non-ionic surfactants for  
detergents, dispersants for agriculture 
and mining, as well as myriad other 
products.

อิินโดรามา เวนเจอิร์ส บุุกตลาดในประเทศ
อิอิสเตรเลียคร้�งแรกด้วยการเข้้าซ้ื้�อิกิจการ
ข้อิงบุริษ้ัท Huntsman ใน Botany ร้ฐ New 
South Wales เม้�อิเด้อินมกราคมปี 2563 
ปัจจุบุ้นโรงงานได้เปลี�ยนช้ื่�อิเป็น Indorama 
Ventures Oxides Australia ซ่ื้�งเป็นโรงงาน
ผลิตสารลดแรงต่งผิวปลอิดประจแุห่่งเดียวใน
ประเทศ โรงงานผลิตแห่่งนี�ย้งมีผลิตภ้ัณฑ์์อ้ิ�นๆ 
อิาทิ เอิทิลีนไกลคอิลสำาห่ร้บุนำ�ายาห่ล่อิเย็น สาร
ลดแรงต่งผิวปลอิดประจสุำาห่ร้บุยาฆ่่าเชื่้�อิ สาร
ช่ื่วยกระจายต้วสำาห่ร้บุการเกษัตรและการขุ้ด
เจาะ และผลิตภ้ัณฑ์์อ้ิ�นๆ อีิกมากมาย 

Not many of us are travelling right now, 
but that doesn’t mean we can’t dream 
and plan for the future. Folks have long 
pegged Australia as a go-to destination 
for education and travel—and it is easy 
to see why. The country is home to 
some of the most diverse landscapes, 
varied wildlife ecosystems and  
interesting people in the world. The city 
life is worth a tour, but it’s the country’s 
outdoor activities that earned it the 
name “The Great Outback”. Here’s a 
quick list of must-try outdoor  
adventures in the land down under.  

Snorkel the Great Barrier Reef
The government recommends the  
holiday town of Port Douglas (in the 
north of Queensland) as the ideal 
launch pad to access the Great Barrier 
Reef—it takes about 15 minutes by boat. 
The town has a hip café culture, which 
will be a boon if you don’t have time 
to make it to Melbourne. If you want 
to visit Green Island (the only rainforest 
near the Great Barrier Reef), then Cairns 
is the place to make your land-based 
home before heading out into the 
water. 

แม้้คนส่่วนใหญ่่ไม้ส่่าม้ารถเดิินทางทอ่งเท่�ยว 
ได้ิในตอนน่� แต่น่�นไม่้ได้ิห้าม้เราฝัันหวาน
วางแผนเดิินทางในอนาคต ผ้้คนม้ากม้าย 
ปัักหมุ้ดิปัระเทศออส่เตรเล่ียไว้เปั็นจุุดิหม้าย
ปัลีายทางเพ่ื่�อการศึกษาแลีะท่องเท่�ยว ซึึ่�งก็
ไม่้น่าแปัลีกใจุเลีย ออส่เตรเล่ียเปัน็ปัระเทศท่�
ม่้ความ้หลีากหลีายทางภู้มิ้ท่ศน์ม้ากท่�สุ่ดิแห่ง
หนึ�งของโลีก ม่้ระบบนิเวศหลี่อเล่ี�ยงส่่ตว์
นานาพ่ื่นธ์ุุ์แลีะผ้้คนท้องถิ�นก็ล้ีวนน่าส่นใจุ 
การท่องเท่�ยวในต่วเม่้องเปั็นปัระส่บการณ์์ท่� 
คุ้ม้คา่อยา่งยิ�ง แตพ่่ื่�นท่�โลีง่กวา้งในออส่เตรเลีย่ 
ต่างหากท่�ทุ้กคนพื่าก่นขนานนาม้ปัระเทศน่�ว่า
เปั็น The Great Outback ม้าด้ิกิจุกรรม้
ผจุญ่ภู่ยกลีางแจุ้งท่�ต้องไปัลีองส่่กคร่�งท่�น่�
ให้ได้ิก่นด่ิกว่า

ดำำ�น้ำำ��ดูำปะก�รัังท่ี่� Great Barrier Reef 
Port Douglas ท่�อย่้ทางตอนเหน่อของร่ฐ
คว่นส์่แลีนด์ิเปั็นส่ถานท่� ่�แนะนำาจุากร่ฐบาลี
ออส่เตรเล่ียให้เป็ันจุุดิเริ�ม้ต้นส่ำาหร่บท่อง
เท่�ยวชม้แนวปัะการ่ง Great Barrier Reef 
ซึ่ึ�งใช้เวลีาเดิินทางโดิยเร่อเพ่ื่ยง 15 นาท่ 
เม่้อง Port Douglas ย่งเปั็นอ่กหนึ�ง 
จุุดิหม้ายส่ำาหร่บการเดิินส่ำารวจุว่ฒนธุ์รรม้
คาเฟ่ ่ เหม้าะส่ำาหร่บคนท่�ไม่้ม่้เวลีาม้ากพื่อ 
จุะไปัเท่�ยวเม่้อง Melbourne แลีะถ้าต้องการ 
เย่�ยม้ชม้ Green Island (ปัา่ฝันแห่งเด่ิยวใน 
Great Barrier Reef) การจุอง ท่�พ่ื่กในเม่้อง 
Cairns ก็น่บเปัน็ทางเล่ีอกท่�ด่ิก่อนออกทริปั 
การดิำานำ�าคร่�งน่�
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The Great Barrier Reef is one of the world’s most accessible 
reefs for people who don’t want to suit up and dive  
underwater. The visibility through the region’s crystal-clear 
waters is incredible and largely viewable with just a snorkel 
and mask. There is not much else to explain  
here. Put on the mask, put your head underwater, and  
swim.  You’ll need to book a tour for this one. Most of the 
islands have a bundle of companies that offer multi-hour  
packages (depending on where you want to go in the Reef) 
and many of them gear you up and feed you too. 

Kayak Katherine Gorge 
The Katherine River in Nitmiluk National Park, Northern  
Territory, is the ultimate place to get your kayak on in 
Australia. During the dry season, the waters are relative-
ly low and calm, so the river is stable and easier to 
navigate. On either sides of the river are massive  
mountains and cliffs, similar to the limestone  
karsts in Southeast Asia. The first few gorges are often 
packed with tourists on canoe tours. If you kayak you 
will be able to move past the hordes into more  
interesting waters. 

Parts of the river may be filled with freshwater crocodiles 
and other critters that you don’t want to come in  
contact with. Opt for organized tours with local Aboriginal 
guides, which often includes lunch on the sandy banks 
of the river as you go along. 

Drive the Gibb River Road
The Gibb River Road into the Kimberly wilderness in 
Western Australia has been dubbed the “country’s  
greatest 4WD adventure. Some tourists spend their  
entire trip travelling the 660-kilometer Gibb River Road 
from Derby to Wyndham and the trip includes  
everything from freshwater crocodile sightings (the kind 
you want), flowing waterfalls, barren desserts, deep  
gorges with tranquil waters, national parks, riverside  
picnics and even horseback rides. 

Structured tours are probably the most popular way to 
travel the Gibb River Road, and they come in all shapes,  
sizes and starting locations. However, it’s worth noting 
there are many services that will simply rent out four-
wheel-drive vehicles if you’re the adventurous type who 
wants to take the wheel (beware of the prohibited routes, 
though). 

The Red Centre
The Red Centre is one of the country’s largest outback  
ranges and home to some of Aboriginal Australia’s most 
sacred places. The best examples are Uluru, a gargantuan 
rock in the middle of flat plains that changes color from 
ochre to intense red as the sun moves through the sky, 
and Kata Tjuta, a 500-million-year-old rock  
formation with 36 domes bellowing out of the ground like 
a lava explosion. Other popular activities include swimming  
in local springs hidden by gorges and wildlife tours. 

Self-drive your way through on a rented vehicle, or  
book a tour or personal driver. 

Great Barrier Reef เปัน็แนวปัะการ่งท่�เข้าถึงง่ายม้ากท่�สุ่ดิแห่งหนึ�ง
ของโลีกโดิยท่�ไม่้จุำาเปัน็ต้องใช้อุปักรณ์์ดิำานำ�าเพ่ื่�อดิำาลีงลึีก ระด่ิบความ้
ใส่ส่ะอาดิของนำ�าทะเลีเผยให้เห็นท่ศน่ยภูาพื่เบ่�องล่ีางอย่างช่ดิเจุน 
โดิยใช้เพ่ื่ยงแค่แว่นตาก่นนำ�าก็ส่าม้ารถม้องเห็นความ้งาม้ของแนว
ปัะการ่งได้ิแล้ีวความ้ส่วยงาม้น่�คงไม่้ต้องอาศ่ยคำาอธิุ์บายม้ากน่ก 
เพ่ื่ยงแค่ส่วม้แว่นตาก่นนำ�า กระโจุนต่วลีงทะเลี แลีะว่ายนำ�าไปัเร่�อยๆ 
ก็เพ่ื่ยงพื่อแล้ีว 

เราแนะนำาว่าทริปัดิำานำ�าชม้แนวปัะการ่งควรจุองล่ีวงหน้า หลีายเกาะ
เองก็ม่้แพื่คเกจุท่องเท่�ยวจุากหลีากหลีายบริษ่ทให้บริการ โดิยแตก
ต่างก่นตาม้จุุดิหม้ายปัลีายทางท่�เราเล่ีอก แพื่คเกจุส่่วนม้ากจุะรวม้
ค่าอุปักรณ์์แลีะอาหารไว้เร่ยบร้อยแล้ีวด้ิวย 

ลี�องเรือคายักัไปตามแม�นำ�า Katherine Gorge 
แม่้นำ�า Katherine ในอทุยานแหง่ชาต ิNitmiluk ท่�ต่�งอย่้ท่� Northern 
Territory เปัน็จุุดิหม้ายปัลีายทางท่�น่กพื่ายเร่อคาย่กจุะตอ้งม้าเย่อน
ให้ไดิ้ส่่กคร่�งในปัระเทศออส่เตรเลี่ย ระด่ิบนำ�าในหน้าแลี้งของแม้่นำ�า
ค่อนข้างต่�นแลีะส่งบ ทำาให้เหล่ีาน่กพื่ายเร่อส่าม้ารถทรงต่วแลีะ 
ล่ีดิเลีาะไปัตาม้กระแส่นำ�าได้ิอย่างง่ายดิาย ส่องดิ้านท่�ขนาบเส่้นทาง
ของแม่้นำ�าส่ายน่�รายล้ีอม้ไปัด้ิวยภู้เขาแลีะหน้าผาขนาดิใหญ่่ เส้่นทาง
ตอนบนของหุบเขาอาจุคราครำ�าไปัดิ้วยน่กท่องเท่�ยวท่�ม้าก่บท่วร์เร่อ
แคน้ แต่หากลีองแลี่นเร่อคาย่กด้ิวยต่วเองแลี้ว เม้่�อผ่านกลุ่ีม้น่ก 
ท่องเท่�ยวไปัได้ิจุะพื่บก่บน่านนำ�าท่�ส่วยงาม้แลีะส่งบกว่าม้าก 

บางจุุดิของแม่้นำ�าอาจุเป็ันแหล่ีงของจุระเข้นำ�าจุ่ดิแลีะส่่ตว์อ่�นๆ ทาง 
ส่ถานท่�ท่องเท่�ยวจึุงม่้ผ้้นำาท่วร์ท่�นำาโดิยชาว ABORIGIN รองร่บ 
น่กท่องเท่�ยวไวด้้ิวย โดิยแพื่คเกจุท่วร์ส่่วนม้ากม่้กรวม้บรกิารแวะพ่ื่ก
ร่บปัระทานอาหารกลีางว่นบนชายหาดิของแม่้นำ�าระหว่างทางอ่กด้ิวย  

ลัีดเลีาะเส้นทางบนถนน Gibb River 
ถนน Gibb River ท่�บ่ายหน้าส่้่ท่�ราบส้่ง Kimberly สุ่ดิวิบากในภูาค 
ตะว่นตกของออส่เตรเล่ีย ถ้กขนานนาม้ให้เป็ัน “เส้่นทางวิบากส่ำาหร่บ
การเดิินรถข่บเคล่ี�อนส่่�ล้ีอท่�วิบากท่�สุ่ดิ” น่กท่องเท่�ยวบางส่่วนเล่ีอก
จุะใช้เวลีาท่�งหม้ดิของทริปัไปัก่บการล่ีดิเลีาะเส้่นทางเก่อบ 660 
กิโลีเม้ตรท่�เริ�ม้จุาก Derby ส่้่ Wyndham ระหว่างทางพื่วกเขาย่ง
ส่าม้ารถแวะชม้จุุดิด้ิจุระเข้นำ�าจุ่ดิ นำ�าตก ทะเลีทราย หุบผาแลีะนำ�าใส่
ส่ะอาดิท่�อย่้เบ่�องลี่าง อุทยานแห่งชาติ จุุดิแวะพ่ื่กปัิกนิกริม้แม้่นำ�า 
แลีะจุุดิข่�ม้้าได้ิอ่กด้ิวย    
 
วิธุ่์เดิินทางยอดินิยม้ส่ำาหร่บถนนเส้่นน่�คงหน่ไม่้พ้ื่นการซ่ึ่�อแพื่คเกจุ
ท่วร์ท่�จุ่ดิเส้่นทางไว้อย่างลีะเอ่ยดิ โดิยม่้แพื่คเกจุหลีายร้ปัแบบจุาก
จุุดิเริ�ม้ต้นต่างๆ ให้เล่ีอก ข้อส่่งเกตอย่างหนึ�งค่อ บางแพื่คเกจุอาจุ
ครอบคลุีม้เพ่ื่ยงค่าเช่ารถข่บเคล่ี�อนส่่�ล้ีอ แต่น่�นก็ไม่้น่าใช่ปัญั่หาอะไร 
หากคุณ์ช่�นชอบการข่บรถบนเส้่นทางสุ่ดิท้าทาย (ระว่งอย่าเผลีอ 
ข่บเข้าไปับนเส้่นทางห้าม้ข่บล่ีะ) 

ออสเตรเลีียตอนกัลีาง
จุุดิหม้ายปัลีางทางแห่งน่�จุ่ดิว่าเป็ันพ่ื่�นท่�แนวเขาท่�ม่้ขนาดิใหญ่่ท่�สุ่ดิ 
ในออส่เตรเล่ีย แลีะย่งเป็ันเส้่นทางเช่�อม้ต่อไปัย่งส่ถานท่�ส่ำาค่ญ่ท่�เป็ัน
ม้รดิกทางว่ฒนธุ์รรม้ของชาว Aborigin อยา่ง Ulruru โขดิหนิย่กษ์
ท่�ต่�งตระหง่านอย่้กลีางท่�ราบลุ่ีม้ซึึ่�งจุะเปัล่ี�ยนส่่ไปัตาม้ช่วงเวลีาท่�แส่ง
อาทิตย์กระทบ จุากส่่เหล่ีองออกนำ�าตาลีไปัจุนถึงส่่แดิงเข้ม้ แลีะ Kata 
Tjuta กลุ่ีม้หนิร้ปัโดิม้จุำานวนกวา่ 36 ชิ�นท่�ม่้อายรุ่วม้ 500 ล้ีานปั ีซึ่ึ�ง
เกิดิจุากการปัระทุของภู้เขาไฟ่

ส่าม้ารถเช่ารถเพ่ื่�อข่บตะลุียดิินแดินเข้าไปัด้ิวยต่วเอง หร่อจุองท่วร์
ไปัเปัน็คณ์ะ หร่อจุ้างคนข่บรถนำาเท่�ยวส่่วนต่วก็ได้ิ
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ความ้ส่าม้ารถทางอาช่พื่ หร่อท่กษะท่�คุณ์ม่้ผ่านปัระส่บการณ์์การทำางาน
แลีะการศึกษาท่�ระบไุวใ้นใบส่ม่้ครงาน ค่อต่วช่วยส่ำาค่ญ่ใหบ้รษ่ิทร่บคุณ์
เข้าทำางาน แตเ่ม่้�อเริ�ม้งานแลีว้ คุณ์จุะกา้วขึ�นส่้่ตำาแหนง่ท่�ส้่งขึ�นไดิอ้ย่างไร 
การพ่ื่ฒนาความ้ส่าม้ารถทางส่่งคม้ท่�เหม้าะส่ม้ไปัพื่ร้อม้ก่บความ้ส่าม้ารถ
ทางอาช่พื่ ส่าม้ารถเปัน็ต่วช่�ว่ดิว่า คุณ์ม่้สิ่ทธิุ์�จุะได้ิร่บการเล่ี�อนตำาแหน่ง
ด่ิงหว่ง หร่อต้องทำางานตำาแหน่งเดิิม้ต่อไปัปีัแล้ีวปัเีล่ีา หล่ีงจุากท่�ม่้การ
ศึกษาแนวทางการค่ดิเล่ีอกแลีะจุา้งงานของบรษ่ิทต่างๆ ท่�วโลีก สิ่�งท่�ได้ิ
ค่อ ชุดิท่กษะทางส่่งคม้ท่�ส่ำาค่ญ่ในปั ี2564 ท่�จุะช่วยใหคุ้ณ์เติบโตในอาช่พื่
การงาน ด่ิงต่อไปัน่�

กัารสื�อสาร
กลียุทธ์ุ์การทำาธุุ์รกิจุได้ิเปัล่ี�ยนไปัม้ากในช่วงปีัท่�ผ่านม้า ทุกว่นน่�ผ้้คนพื่บปัะ
ก่นน้อยลีง ทำาให้การส่่�อส่ารท่�ช่ดิเจุนระหว่างผ้้นำา ล้ีกจุ้าง ล้ีกค้า แลีะผ้้
ร่วม้งาน ม่้ความ้ส่ำาค่ญ่เป็ันอย่างม้าก บุคคลีท่�พื่ร้อม้ด้ิวยท่กษะการ
ส่่�อส่ารท่�แข็งแกร่งจุะส่าม้ารถก้าวหน้าในโลีกธุุ์รกิจุแห่งอนาคต บุคลีากร
ท่�ส่่�อส่ารไดิอ้ย่างกระช่บแลีะตรงไปัตรงม้าก่บห่วหน้า ฟ่งัอยา่งต่�งใจุ 
แลีะส่่งผา่นความ้คดิิได้ิม้ากกวา่หน้าท่�ของตนเอง จุะโดิดิเดิน่ขึ�นม้าจุาก
คนอ่�นท่นท่ สิ่�งท่�เราอยากจุะแนะนำาก็ค่อ อย่าน่�งอย่้เง่ยบๆ หาโอกาส่ท่�จุะ
ส่่�อส่ารแลีะทำาให้แน่ใจุว่าคนในท่ม้เข้าใจุส่ารตรงก่น
 
ความยืดหย่�น
ความ้ย่ดิหยุ่นน่�นม้าพื่ร้อม้ก่บการปัร่บต่วเส่ม้อ (ซึึ่�งเราจุะพ้ื่ดิถึงในห่วข้อ
ถ่ดิไปั) ผ้้ท่�ม่้ความ้ย่ดิหยุ่นหม้ายถึงผ้้ท่�ส่าม้ารถร่บงานชิ�นใหม่้ๆ เร่ยนร้้ 
แลีะพ่ื่ฒนาต่วเองในฐานะพื่น่กงาน จุริงอย่้ท่�ว่าปัระส่บการณ์์ทำางานก่บ
วุฒิการศึกษานา่จุะชว่ยในชว่งส่่ม้ภูาษณ์์งานอย่้บา้ง แตค่นท่�จุะเตบิโต
แลีะก้าวหน้าจุริงๆ ค่อคนท่�ม่้ความ้ย่ดิหยุ่นต่างหาก เพื่ราะเม่้�อไหร่ท่�
แผนการท่�เตร่ยม้ไว้ต้องเปัล่ี�ยนกลีางอากาศ คนท่�ส่าม้ารถร่บม่้อก่บ
ส่ถานการณ์์ไม่้คาดิฝันัได้ิน่�นค่อคนท่�ม่้ความ้ย่ดิหยุ่นในต่วเองท่�งน่�น เพื่ราะ
แบบน่� เราทุกคนเลียควรต่�งส่ติให้ด่ิ แลีะอย่าตกใจุก่บความ้เปัล่ี�ยนแปัลีง 

ทกััษะกัารปรับตัว
สิ่�งท่�เลีวรา้ยท่�สุ่ดิท่�จุะหลีดุิออกจุากปัากคณุ์ให้ห่วหน้าไดิยิ้นค่อ “ขอโทษท่
แต่งานน่�ไม่้ใช่หน้าท่�ของฉ่ัน” เพื่ราะคนท่�จุะโดิดิเด่ินกว่าคนอ่�นค่อ 
คนท่�ส่าม้ารถครองส่ติร่บม่้อส่ถานการณ์์ใหม่้ๆ ได้ิ ท่�จุริงแล้ีว คนเหล่ีาน่�
จุะพุ่ื่งต่วเข้าหาโอกาส่เช่นน่� ไม่้ได้ิหม้ายความ้ว่าคุณ์จุะต้องทำางานอย่าง
หน่กจุนหม้ดิไฟ่ แต่ท่กษะการปัร่บต่ว การคิดิอย่างม่้ตรรกะ การจุ่ดิการ
เวลีา แลีะความ้คิดิส่ร้างส่รรค์ในส่ถานการณ์์ท่�ไม่้คุ้นเคยจุะเปัน็ท่กษะ 
ท่�ส่ำาค่ญ่ส่ำาหร่บบุคลีากรของทุกองค์กร

กัารบริหารจัดกัารเวลีา
แทบทุกงานในปัจัุจุุบ่นคงหน่ไม่้พ้ื่นการต่�งไทม์้ไลีน์สุ่ดิหิน หร่อกำาหนดิ 
ส่่งงานท่�เล่ี�อนไม่้ได้ิ การบริหารจุ่ดิการเวลีาได้ิด่ิ ไม่้เพ่ื่ยงแต่ทำาให้งานเส่ร็จุ
ลุีล่ีวงแลีะท่ม้ทำางานได้ิอย่างราบร่�นเท่าน่�น แต่ท่กษะน่�ย่งช่วยให้คุณ์ 

Hard skills, those lines about work experience and education 
on your resume, are great to get you in the door at a  
potential employer. But after you get the job, how do you 
move up? Developing a strong set of soft skills alongside 
hard skills can often be the difference between getting that 
sought-after promotion or staying in the same position 
year after year. After studying a wealthof hiring  
and recruiting companies across the globe, below is a list 
of some of the most important soft skills you can build to 
further your career in 2021.

Communication
Strategies for conducting business have changed a lot over 
the past year. We now see each other less, which makes 
strong communication between leaders, employees,  
clients and colleagues massively important. Those with 
strong communication skills will thrive in the businesses of 
the future. Employees who can express their working  
situation with their superiors honestly, actively listen and 
contribute ideas to projects outside their work scope, stand 
out among the crowds. The key takeaway: don’t sit in the 
dark; communicate, and make sure those on your team are 
well informed.  

Flexibility
Flexibility goes hand-in-hand with adaptability (see below). 
Being flexible means you are able to take on new tasks, 
learn on the job and grow as an employee. Credentials and 
education are great during the interview process, but  
people who can grow and prove an ability to be flexible are 
the ones who rise up the ranks. What happens when plans 
change and the whole team needs to switch gears in a 
hurry? Workers with a flexible mindset in these situations 
thrive while people without them freeze up. Keep an upbeat 
attitude and don’t be dissuaded by change.  

Adaptability
The worst thing a boss can hear is, “Sorry, that’s not in my 
job description.” The most valuable employees are people 
who can think on their feet and are not afraid to adapt to 
new situations—in fact, they thrive and move towards these 
opportunities. That doesn’t mean working yourself to the 
bone and burning out, but the ability to be versatile and 

THE MOST POPULAR 
SOFT SKILLS IN 2021 

The world’s best workers often go above and beyond 
what’s listed on their resume.

ความสามารถทางสังคมที�โดดเด�นที�ส่ดในปี 2564 
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ม่้ความ้ม่้�นคงทางอารม้ณ์์ม้ากขึ�นด้ิวย เพื่ราะคงไม้่ม่้ใครส่าม้ารถ 
ครองส่ตไิด้ิปักติถ้าย่งม่้งานค้างคา จุนต้องอดิหล่ีบอดินอนปัั� นงาน 
จุนเส่ร็จุจุริงไหม้ ท่กษะการบริหารจุ่ดิการเวลีาในการทำางานจึุงกลีายเป็ัน 
ท่กษะท่�น่าจุ่บตาม้อง การบรหิารจุ่ดิการเวลีาท่�ด่ิจุะตอ้งส่าม้ารถเร่ยง
ลีำาด่ิบความ้ส่ำาค่ญ่ของงาน ส่ะส่างงานท่�อาจุจุะไม่้ได้ิร้้สึ่กส่นุกแต่จุำาเปัน็
ต้องทำาก่อน แลีะท่�ส่ำาค่ญ่ท่�สุ่ดิค่อต้องทำางานอย่างม่้ปัระสิ่ทธิุ์ภูาพื่ ถ้าคุณ์
ส่าม้ารถจุ่ดิการเวลีาได้ิด่ิ ห่วหน้าคนไหนก็ต้องชอบ แถม้คุณ์ย่งส่าม้ารถ
จุ่ดิส่รรช่วิตส่่วนต่วแลีะช่วิตการทำางานได้ิลีงต่วขึ�นอ่กด้ิวย

ความฉลีาดทางอารมณ์์
การจุ่ดิการอารม้ณ์์อาจุเปั็นเร่�องท่�บริษ่ทหลีายแห่งม้องข้าม้ แต่ 
ความ้จุริงแล้ีว น่�ค่อท่กษะท่�ส่ำาค่ญ่ไม่้แพ้ื่ด้ิานอ่�นๆ ความ้ฉัลีาดิทางอารม้ณ์์
ม่้กลีไกการทำางานส่องทางด้ิวยก่น ห่วหน้าจุะต้องส่าม้ารถทำาความ้เข้าใจุ
ล้ีกน้อง แลีะล้ีกน้องกต้็องเขา้ใจุวา่อารม้ณ์์ส่าม้ารถส่่งผลีตอ่งานต่วเอง
ได้ิม้ากแค่ไหน ความ้ฉัลีาดิทางอารม้ณ์์จุะช่วยให้เราควบคมุ้แลีะเขา้ใจุ 
ต่วเองม้ากขึ�นในส่ภูาวะท่�ถ้กกดิด่ินอย่างหน่ก เพื่ราะเม่้�อไหร่ท่�ร้้สึ่ก
เหน็ดิเหน่�อยหร่อหม้ดิไฟ่ (ไม่้ว่าจุะอย่้ในตำาแหน่งไหนในองค์กร) ก็ย่อม้
ทำาให้งานออกม้าแย ่ แลีะทุกอย่างติดิข่ดิไปัหม้ดิแนน่อน ลีองใจุด่ิก่บต่ว
เอง ใจุด่ิก่บคนอ่�นๆ ทำางานหน่กไดิ ้แต่ต้องเหน็ใจุคนอ่�นๆ เพื่ราะการด้ิแลี
ต่วเองส่ำาค่ญ่ไม่้แพ้ื่การด้ิแลีคนอ่�นเลียล่ีะ 

ทกััษะกัารเป็นผู้่้นำา
สิ่�งส่ำาค่ญ่ท่�ทุกคนควรจุำาไว้ก็ค่อ คนเราไม้จุ่ำาเปัน็ต้องเปัน็ห่วหน้างาน 
ก็ส่าม้ารถแส่ดิงศ่กยภูาพื่ความ้เปัน็ผ้้นำาออกม้าไดิ ้ ผ้้นำาท่�ส่าม้ารถม่้อย่้
ม้ากม้ายหลีายแบบ แต่สิ่�งท่�ทุกคนม่้เหม่้อนก่นค่อความ้ส่าม้ารถในการ
ส่ร้างแรงบ่นดิาลีใจุให้ก่บผ้้อ่�นแลีะผล่ีกด่ินให้ท่ม้ทำางานส่ำาเร็จุ จุุดิน่�เองท่�
ผ้้บริหารม่้กม้องหาเม่้�อคิดิจุะแต่งต่�งใครส่่กคนขึ�นส่้่ตำาแหน่งบริหาร ผ้้นำา
ท่�ด่ิจุะม่้ท่ศนคติท่�ด่ิ ส่าม้ารถต่ดิสิ่นใจุไดิ้ฉ่ับไว แต่ก็ย่ดิหยุ่นไปัตาม้
ส่ถานการณ์์ ผ้้นำาท่�ด่ิจุะต้องห่ดิฟ่งัคนอ่�น แลีะไม่้กล่ีวท่�จุะร่บฟ่งัเส่่ยง
วิจุารณ์์แล้ีวนำาไปัปัร่บใช้ ลีองฝักึฝันท่กษะเหล่ีาน่�ให้ม้าก แลีะเช่�อเลียว่า
อ่กไม่้นานคุณ์ก็จุะกลีายเปัน็คนส่ำาค่ญ่ในองค์กรต่อไปั 

ทกััษะกัารทำางานเป็นทมี
ทุกงานจุะส่ำาเร็จุได้ิ ย่อม้ต้องม่้ท่ม้เวร์ิค คำาท่�ผ้้จุ่ดิการชอบม้ากท่�สุ่ดิท่�อยาก
ได้ิยินจุากพื่น่กงานค่อ พื่วกเขาพื่ร้อม้ท่�จุะช่วยงานได้ิ ซึึ่�งน่�นก็ไม่้ได้ิ
หม้ายความ้วา่จุะใหท้ำางานหน่กจุนหม้ดิแรง แตค่นท่�ม่้ท่กษะการทำางาน
เปัน็ท่ม้ท่�ด่ิ จุะออกต่วช่วยเหล่ีอคนอ่�นในเวลีาท่�ทุกคนงานยุ่งจุนทำางานไม้่
ไหว จุะม่้ส่่วนร่วม้ ร่บร้้ได้ิว่าส่ม้าชิกในท่ม้ต้องการอะไรบ้าง แลีะพื่ร้อม้ให้
ความ้ช่วยเหล่ีออย่้เส่ม้อ

apply critical thinking, time management, and creativity to 
new situations will always be one of the most important 
skills for employees at any organization. 

Time Management
Lots of jobs have demanding timelines and deadlines that 
can’t be moved. Learning to manage your time not only 
ensures projects are completed and teams can work  
effectively, but it also helps to build emotional stability 
—how can anyone like a job when they’ve slacked on a 
project and need to pull all-nighters to get it done in two 
days? This is one of the most talked about soft skills for a 
reason. Good time managers are able to prioritize, tackle 
tasks that might not be fun but are the most important and 
take on new work effectively. If you can manage time well, 
your superiors will love you for it—and you will have a 
much better sense of work-life balance because of it. 

Emotional Intelligence
This is one of the most underrated soft skills in the  
workplace, but also one of the most important. Emotional 
intelligence works two ways. Leaders must be able  
to empathise with employees, and employees must be able 
to to understand how their personal selves impact their 
work — and vice versa. Emotional intelligence helps people 
to self-regulate, and allows them to understand when  
they or others are being pushed too hard. Emotionally tired 
or burned out individuals (no matter where they stand on 
the organization chart) are not as effective and can  
actually end up hurting productivity. Be kind to yourself, be 
kind to others. Work hard, but show empathy. It’s as much 
about taking care of yourself as it is taking care of others. 

Leadership
The most important thing to remember here is that you 
don’t need to be a manager to show leadership. Strong 
leaders come in all shapes and forms, but one thing they 
all have in common is an ability to inspire others and help 
teams succeed. Often, it’s the first thing hiring managers 
look for when thinking about promoting someone to a  
management position. Strong leaders will have a positive 
outlook, they are able to make decisions quickly and change 
those decisions if they need to. They listen to others and 
aren’t afraid to receive criticism and put it into action, as 
do all great communicators. Practice these skills, and you 
will be one of the most important people in the office. 

Teamwork
Teamwork makes the dream work, as they say. The best 
words a manager can hear one of their staff say are:  
I can help with that. That doesn’t mean taking on too much 
work and risking burnout, but good team players are  
willing to step up when other branches of their team are 
swamped. Team players step up, is someone who is  
perceptive of what others in the team need and are willing 
to help. 




