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His Majesty King Bhumibol Adulyadej passed 

away peacefully on October 13, 2016. This is 
the greatest loss for the Thai nation. 
 
 His Majesty King Bhumibal was born on December 5, 1927 in 
Massachusetts, U.S.A. and grew up in Switzerland. He was the ninth 
king of the Chakri Dynasty. He reigned for 70 years and was the
longest reigning monarch in the world. He ascended the throne on June 9, 
1946 when he was only 19 years old. He showed his outstanding 
abilities in various fields, including music, fine arts and sports. Thai 
people respect him for his tireless work on the development of the 
country. Over 4,000 royally-initiated projects were implemented related 
to issues that affected people’s lives such as education, health, 
environment and transportation. The King was also an inventor with 
patents for a waste water aerator and rainmaking. 
 
 His philosophy of a ‘Sufficiency Economy’ has been recognized 
widely. Its key principle emphasizes the importance of following a 
middle path. In other words, people should avoid extremes of 
thought, behavior and action. The ultimate goal was sustainable 
happiness in an unpredictable and changing world. These form only 
some of His Majesty’s legacy. 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จ
สวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นความสูญเสียที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดส�าหรับปวงชนชาวไทย 

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชทรงประสตูเิมือ่วนัที ่ 5 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2470 ทีรั่ฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา และเตบิโตในประเทศสวติ
เซอร์แลนด์ ท่านทรงเป็นกษัตริย์คนที่ 9 ในราชวงค์จักรี พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์
มาเป็นเวลายาวนานนับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2489 ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมพรรษา
เพียง 19 ชันษาเท่านั้น ซึ่งระยะเวลาที่ทรงครองราชสมบัติกว่า 70 ปี ได้รับการ
บันทึกว่ายาวนานท่ีสุดในโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูพิลอดลุยเดช ทรงแสดง
พระปรชีาสามารถหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางดนตร ีศลิปะ และกฬีา อย่างไรกต็าม 
พสกขนิกรไทยต่างเลื่อมใส และเคารพท่านเป็นอย่างสูง เนื่องจากพระองค์ท่านทรง
งานหนกัเพ่ือการพัฒนาประเทศ โครงการในพระราชด�าริกว่า 4,000 โครงการที่ได้มี
การด�าเนินการนั้น มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นความเป็นอยู่ที่มีผลกระทบต่อชีวิต
ของผู้คนในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม 
นอกจากนี้ ท่านทรงเป็นเจ้าของสิทธิบัตร กังหันน�้าชัยพัฒนา และ ฝนหลวง ซึ่งสิ่ง
ประดิษฐ์เหล่านี้ ถูกคิดค้นเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวาง หลกัการส�าคัญคือการพัฒนาทีม่พีืน้ฐานอยูบ่นทาง
สายกลาง กล่าวคอื หลกีเลีย่งความคดิ พฤตกิรรม และการกระท�าทีเ่กนิกว่าความจ�าเป็น
โดยเป้าหมายสูงสุดของหลักการนี้ คือความสุขที่ยั่งยืนในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง 
คาดเดาไม่ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมา เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงประทานไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง 

His Majesty
King Bhumibol Adulyadej

1927 - 2016

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
2470 - 2559
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Editor’s Note

Dear Readers, 
 
 All Thais nationwide felt tremendous sadness when the palace
announced the death of King Bhumibol Adulyadej. It was the greatest 
loss in the hearts of all Thais. 

 His Majesty King Bhumibol Adulyadej was the world’s longest -
reigning monarch. For the seven decades of his reign, he was the soul 
of the Thai nation, working tirelessly for the people with generosity 
and compassion. Thousands of royally-initiated projects reflect his 
devotion to the development of the country. As the father of the 
nation, he will always be remembered. His philosophy, wisdom and 
abilities are a legacy for Thai people and the rest of the world. 

 This issue’s cover page shows His Majesty the King, as a sign of our 
great respect for our beloved Thai Monarch. 

คุยกับ บรรณาธิการ 

สวัสดีค่ะ ผู้อ่านทุกท่าน 

 ชาวไทยทั่วประเทศ ต่างมีความโศกเศร้าอย่างยิ่ง หลังจากที่ส�านัก
พระราชวังได้ประกาศข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เหตุการณ์ครั้งน้ีเป็นการสูญเสีย
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส�าหรับคนไทย 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมินิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงเป็นพระมหา
กษัตริย์ที่ครองราชย์สมบัติยาวนานที่สุดในโลก ในระยะเวลาเจ็ดทศวรรษ
แห่งการครองราชย์ พระองค์ท่านทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทย 
ทรงท�างานหนักโดยไม่เหน็ดเหนื่อย ประกอบพระราชกรณีกิจด้วยความ
เอื้ออาทร และมีพระเมตตา โครงการในพระราชด�าริจ�านวนหลายพัน
โครงการสะท้อนให้เหน็ถงึการอทุศิพระวรกายเพือ่การพฒันาของประเทศ
ในฐานะพ่อของแผ่นดิน พระองค์ท่านจะอยู่ในดวงใจชาวไทยตลอดไป 
ค�าสอนและปรัชญา รวมถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์จะเป็นมรดก
สืบทอดให้แก่คนไทยและคนทั่วโลก 

 ในเล่มนี้ เราจึงขอน�าภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เป็นปกหน้า เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและแสดง
ความเคารพที่มีต่อพระมหากษัตริย์ไทยอันเป็นที่รักยิ่ง 
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Transparency means a  lot to us 
and our Investors 

 Indorama Ventures was recently rated by Transparency International 
as the most transparent company that they examined in Thailand 
and number 20 in the world – quite an accomplishment for a company 
that only listed six years ago! What does this mean to our stakeholders 
and what is its significance? Transparency International (TI) is a German 
organization that has served as a facilitator against corruption for the 
past 20 years. The organization focuses on laws concerning corruption 
and whistleblowing. Its vision is to see a world in which government; 
business, civil society and the daily lives of people are free of corruption. 
TI believes that corruption is seriously harming emerging economies 
at a time when they are also faced by slowing growth. Since its first 
report in 2008 focusing on the world’s top multinationals, its view 
was expanded to include emerging market multinationals in 2013. 

The study assessed the transparency of corporate reporting by 100 
large emerging market multinational companies in 15 countries and 
active in 185 countries drawn from the Boston Consulting Group’s 
2011 “Global Challengers” list. Corporate reporting is measured on three 
dimensions, reporting on anti-corruption programs, organizational 
transparency, country-by-country reporting. The information was gathered 
from corporate websites and other publicly available sources. 
 
 Indorama Ventures has been developing a global website since 
our listing in the Thai Stock Exchange and continues to improve it 
using the principle that visitors ought to be able to find key information 
about the company in as few a number of clicks as possible. 

 เมือ่เดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา องค์กรเพือ่ความโปร่งใสนานาชาต ิหรอื Transparency
International ได้จัดอันดับให้บรษิทั อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นบรษิทัทีม่คีวามโปร่งใส
ทีส่ดุในประเทศไทยและเป็นอนัดบัที ่20 ในระดบัโลก นบัว่าเป็นความส�าเรจ็อย่างยิง่
ส�าหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนมาได้เพียงหกปีเท่านั้น!
หลายท่านอาจสงสัยว่าแล้วการจัดอันดับนี้มีความหมายและความส�าคัญอย่างไรกับ
ผู้มีส่วนได้เสียของเรา? 
 
 องค์กรเพือ่ความโปร่งใสนานาชาต ิ (TI) เป็นองค์กรของเยอรมนัทีท่�าหน้าทีเ่ป็น
ผูผ้ลกัดนัและประสานงานให้เกิดการผนกึก�าลงักันต่อต้านคอร์รัปชัน่มาตลอด 20 ปีที่
ผ่านมา โดยเน้นในประเดน็กฎหมายทีเ่ก่ียวกับการคอร์รปัช่ันและการแจ้งเบาะแสหรือ
whistleblowing ซึง่วสิยัทศัน์ของ TI คอืการเหน็โลกทีป่ราศจากการคอร์รปัชัน่ทัง้ใน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และในชีวิตประจ�าวันของทุกคน อีกทั้งองค์กร
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาตยิงัเช่ือว่า การคอร์รปัช่ันมีผลร้ายอย่างยิง่ต่อเศรษฐกจิของ
ประเทศทีก่�าลงัพฒันา โดยเฉพาะเมือ่ประเทศเหล่านีต้้องเผชญิกบัภาวะการเตบิโตอย่าง
เชื่องช้า โดยตั้งแต่ปี 2551 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติได้จัดท�ารายงานเกีย่ว
กับบริษัทข้ามชาติชั้นน�าของโลกและต่อมาได้ขยายการรายงานให้ครอบคลุมถึง
บริษัทข้ามชาติที่มีจากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในปี 2556 

 โดยรายงานนีไ้ด้ศกึษาและประเมนิระดบัความโปร่งใสของบรษิทัในการรายงาน
ข้อมลูของบริษทัข้ามชาติขนาดใหญ่ 100 บริษทัทีม่าจากประเทศตลาดเกดิใหม่ 15 ประเทศ 
และมกีารด�าเนนิธรุกจิอยูใ่น 185 ประเทศ ซึง่เป็นการอ้างองิรายชือ่มาจากรายชือ่ 
Global Challengers ของ Boston Consulting Group ปี 2554 โดยการรายงานของ
บรษิทัจะถูกวัดใน 3 มติ ิ ได้แก่ การรายงานเกีย่วโครงการการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ 
ความโปร่งใสขององค์กร และ ภาพรวมของการรายงานของแต่ละประเทศ ซึง่ข้อมลู
ดงักล่าวจะถกูรวบรวมจากเวบ็ไซต์ขององค์กรและแหล่งข้อมลูสาธารณะอืน่ๆ 
 
 บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส ได้จดัท�าและพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรอย่างต่อเนือ่ง
ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หลักการว่า
ผู้เข้าเยี่ยมชมควรหาข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับบริษัทได้ด้วยจ�านวนคลิ๊กที่น้อยครั้งที่สุด 

ความโปร่งใส เป็นสิ่งสำาคัญต่อเราและนักลงทุน
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 Investors usually have to evaluate the risks related to their
investments and will often look at a company’s risks, including how 
it addresses corruption. Understanding this will help their assessment 
and a lack of transparency can become a red flag. TI helps investors 
by providing them with a perception or likelihood of non-transparency. 
It found that the overall average score for the 100 companies assessed 
in its report is 3.4 out of 10 while the basic materials group, in which 
Indorama Ventures was placed, had an average score of 3.4 also. 
What makes this important for investors is that IVL attained 5.6 and 
could therefore be considered one of the most transparent companies 
not only in the basic materials industry but in the emerging markets.

 Our score was 81 per cent for anti-corruption programme disclosure, 
which is far above the industry average of 50 per cent, but with 
some room for future growth. We were pleased that the efforts of our 
team and that of the human resources department at all our subsidiaries 
have been recognized. Keep in mind that our anti-corruption stance 
is well documented in our sustainability report and we continue to 
pursue good corporate governance as a goal because it will not only 
lower our cost but should enable those stakeholders, such as customers 
and investors, to have more confidence in us. TI made some very good 
suggestions that we have taken very seriously such as, among other 
items, forbidding so-called facilitation payments. Our Board of Directors 
had no hesitation in approving an amendment to our anti-corruption
policy immediately. Facilitation payments are bribes, and they are now 
treated as such by IVL. We will also be making our Whistleblower
communications two-way so that an anonymous whistleblower may 
follow a case via a case number that will not reveal his or her identity.

 โดยทั่วไปแล้ว นักลงทุนจะประเมินความเสี่ยงของการลงทุนของพวกเขา และมัก
จะดูข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งรวมถึงดูว่าบริษัทมีแนวทางเกี่ยวกับการ
คอร์รัปชั่นอย่างไร ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยการประเมินของพวกเขา โดยการขาดความ
โปร่งใสจะกลายเป็นสัญญาณอันตรายต่อการลงทุน ซึ่งจากการประเมินขององค์กร
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาตคิะแนนเฉลีย่ของการรายงานของบรษิทัทัง้ 100 แห่งคอื 
3.4 จากคะแนนเตม็ 10 และค่าเฉลีย่ของบริษัทในกลุม่วสัดพุืน้ฐาน (Basic Materials) 
อยู่ที่ 3.4 คะแนนเช่นกัน โดยสิ่งที่ส�าคัญต่อนักลงทุน คือ การที่บริษัท อินโดรามา 
เวนเจอร์ส ได้รับ 5.6 คะแนน นัน่จงึหมายความว่าบริษทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส ไม่
เพยีงจะเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความโปร่งใสมากที่สุดในกลุ่มวัสดุพื้นฐาน แต่ยังเป็น
บริษัทหนึ่งในบริษัทที่มีความโปร่งใสมากที่สุดกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ด้วย 

 แม้คะแนนร้อยละ 81 ทีเ่ราได้รับส�าหรับโครงการการต่อต้านการคอร์รปัชัน่จะ
สงูกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 50 ของกลุ่มธุรกิจเดียวกันอยู่พอสมควร แต่ก็ยังมีช่องว่างให้
สามารถพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต เรายินดีอย่างยิ่งที่ความพยายามของทีมงานและ
บุคคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลในบริษัทย่อยทุกแห่งของเราได้รับการยอมรับ ทั้งนี้ 
ข้อมูลด้านการต่อต้านการคอร์รับชั่นได้ถูกรายงานไว้อย่างละเอียดในรายงานความ
ยัง่ยนืของเรา และเรามเีป้าหมายทีจ่ะพัฒนาให้บริษทัมกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่าง
ต่อเนือ่ง เพราะนอกจากเราจะสามารถลดต้นทนุได้แล้ว ยงัช่วยสร้างความเชือ่มัน่ใน
บรษิทัให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างลกูค้าและนกัลงทนุอกีด้วย โดยองค์กรเพือ่ความโปร่งใส
นานาชาติได้ให้ค�าแนะน�าท่ีเป็นประโยชน์ และทางบริษทัได้น�าไปปรบัใช้อย่างจรงิจงั เช่น 
เพ่ิมความเข้มข้นในการป้องกนัการจ่ายเงินค่าอ�านวยความสะดวก หรอื Facilitation 
Payments ซึ่งทางคณะกรรมการไม่ลังเลที่จะพิจารณาและอนุมัติให้มีการแก้ไข
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้ระบุให้การจ่ายเงินค่าอ�านวยความสะดวกเป็น
ส่วนหนึง่ของการตดิสนิบน เรายงัด�าเนนิการให้การสือ่สารทีเ่กีย่วกบัการแจ้งเบาะแส
เป็นไปในสองทาง โดยผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับรหัสของกรณีที่แจ้งซึ่งจะช่วยให้ผู้แจ้ง
เบาะแสสามารถเข้าไปตดิตามความคบืหน้าโดยไม่ต้องเปิดเผยตวัตน 

Good public reporting supports and
promotes good behavior. 
การรายงานต่อสาธารณะท่ีดีช่วยสนับสนุนและส่งเสริม
ให้เกิดพฤติกรรมท่ีดี 

By   Richard  Jones
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 Indorama Ventures is in the top 25 companies with a good 
level of transparency in Transparency International's research on 
transparency in corporate reporting. 
 
 อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 25 บริษัทที่มีความ
โปร่งใสอยูใ่นระดบัด ี(good level) จากการส�ารวจของ Transparency International 
ด้านความโปร่งใสในการรายงานขององค์กร 

 Indorama Ventures Public Company Limited, received an ESG100
Certificate from Ms. Suthicha Chareonngam (2nd from the left)
Deputy Director of Thaipat Institute. For the second consecutive year, 
Indorama Ventures has been named one of the public listed companies 
that have outstanding sustainability performance on the basis of its 
Environmental, Social and Governance (ESG) activities in Thailand. The 
company has been recognized as one of the three companies listed in 
the chemicals industry. The certificate recognizes the quality of the 
company’s sustainability development disclosure through its various 
public reporting channels. It also reflects the company’s commitment 
to its excellence in ESG that is relevant to stakeholders along the value 
chain in the long term. 
 
 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)  ได้รับรางวัล ESG100
Certificate จากคุณสุธิชา เจริญงาม (ที่สองจากซ้าย) รองผู้อ�านวยการ สถาบันไทยพัฒน์

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนในกรอบสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ
เป็นปีที่สองติดต่อกัน และเป็นหนึ่งในสามบริษัทของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล โดยในปี 2559 รางวัลดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพในการเปิดเผย
ข้อมูลด้านการพัฒนาความยั่งยืนผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะต่างๆ ของบริษัทฯ นอกจากนั้นยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียตามห่วงโซ่คุณค่าในระยะยาว 

 Indorama Ventures Public Company Limited, received the Investor’s 
Choice Award from Dr. Chaiyawat Wibulswasdi (on the left) Chairman
of The Stock Exchange of Thailand. The company is one of 11 listed 
firms received a full 100 points for five consecutive years from Thai 
Investor Association’s evaluation on its annual general meeting (AGM).
The award reflects the company’s commitment to fair and excellent 
treatment of shareholders. 
 
 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) รับรางวัล Investor’s Choice 
Award จาก ดร. ชยัวฒัน์ วบิลูย์สวสัดิ ์(ซ้าย) ประธานกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย อนิโดรามา เวนเจอร์ส เป็นหนึง่ใน 11 บริษทั จดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์ที่ได้รับคะแนนการประเมิน AGM หรือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า
ปี 100 คะแนนเต็ม 5 ปีติดต่อกัน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สะท้อนถึงความ
มุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างยอดเยี่ยมและยุติธรรม 

 At the beginning of October, Mr. Aloke Lohia visited PHP Fibers, 
one of IVL’s subsidiaries in the U.S.A. 
 
 คุณอาลก โลเฮีย เข้าเยี่ยมโรงงาน PHP Fibers หนึ่งในบริษัทในกลุ่มไอวีแอลที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา 
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 Indorama Holdings, in Lopburi, Thailand, is proud to announce 
that its largest knitting yarn customer, Global Merino Company, had 
its fabric GM1619, a 1/72 ( 18.9 Micron Super wash ) Compact Yarn, 
voted the “Best Product” in the base layer apparel category in the 
2016 ISPO Outdoor Trade Show in Munich. Global Merino, which 
produces fabrics in Thailand for export to Asia for garment making, 
has worked closely with Indorama Holdings to develop special yarns 
with great success. 
 
 บรษิทั อนิโดรามา โฮลดิง้ส์ จ�ากดั จงัหวดัลพบรีุ มคีวามภาคภมูใิจทีไ่ด้เป็นส่วน
หนึ่งของความส�าเร็จของบริษัท Global Merino Company ลูกค้าเส้นด้ายนิตติ้ง
รายใหญ่ทีส่ดุได้รับการโหวตให้ได้รับรางวลัผลติภณัฑ์ยอดเยีย่ม ในสาขาเสือ้ผ้าเครือ่ง
แต่งกาย ประเภทเบสเลเยอร์ ได้แก่ ผลติภณัฑ์สิง่ทอ GM1619  ซึง่ผลติจากเส้นด้าย 
Compact Yarn 1/72 (เส้นด้าย Super wash 18.9 ไมครอน) ของบรษิทั อนิโดรามา 
โฮลดิง้ส์ ในงาน ISPO Outdoor Trade Show 2016 ทีเ่มอืงมวินคิ ประเทศเยอรมนันี 
ทัง้นีบ้รษิทั Global Merino Company เป็นผูผ้ลติสิง่ทอในประเทศไทยเพือ่ส่งออกไปยงั
ลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าในภูมิภาคเอเชีย มีการท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับบริษัท 
อินโดรามา โฮลดิ้งส์ ในการพัฒนาเส้นด้ายชนิดพิเศษซึ่งประสบความส�าเร็จเป็นอย่างย่ิง

วันนี้ที่....ไอวีแอล

 Indorama Polyester Industries PCL (Nakorn Pathom) and Asia PET 
(Thailand) Limited received awards for excellent river conservation and 
restoration 2016 from Mrs. Atchaka Sriboonruang, Minister of Industry 
at the opening ceremony in honor of Her Majesty the Queen of
Thailand’s 84th birthday anniversary at the Thailand Cultural Centre. 
 
 บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) จังหวัด นครปฐม 
และบริษัท เอเชียเพ็ท ประเทศไทย จ�ากัด ได้รับรางวัลอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น�้าดีเด่น 
ประจ�าปี 2559 จากนางอรรชกา ศรีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสพระชนมายุครบ 84 พรรษา ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

 Gaspar Ramón Trueba Moncada, delegate from the Secretariat 
of Labor and Social Welfare (STPS) visited the Queretaro Complex and 
learned about our production processes. On this occasion, Indorama 
Ventures Polymers Mexico took this opportunity to strengthen the 
relationship with the STPS and promote itself as a company that follows
the labor and safety regulations. 
 
 นาย Gaspar Ramón Trueba Moncada ผู้แทนจากส�านักเลขาธิการแรงงาน 
และสวัสดิการสังคม (STPS) ได้เยี่ยมชมโรงงาน Queretaro เพื่อเรียนรู้กระบวนการ
ผลิต เป็นโอกาสให้บริษัท Indorama Ventures Polymers Mexico ได้พัฒนา
ความสัมพันธ์กับ STPS และแสดงให้เห็นถึงการเป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ
ด้านแรงงานและความปลอดภัย 
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 Indorama Polyester Industries (Nakhon Pathom) PCL, Asia Pet (Thailand) Ltd., Indorama Polymers PCL, Petform (Thailand) Ltd., Indorama 
Holdings Ltd., Indorama Petrochem Ltd. and TPT Petrochemicals PCL. have received CSR-DIW Continuous Awards granted by the Department 
of Industrial Works, Ministry of Industry, for the sixth consecutive year. The awards are given to companies with a continuously successful 
performance in sustainability development and social responsibility. 

 บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม, บริษัท เอเชียเพ็ท (ประเทศไทย) จ�ากัด, บริษัท อินโดรามา โพลิเมอร์ส จ�ากัด (มหาชน), 
บริษัท เพ็ทฟอร์ม ประเทศไทย จ�ากัด, บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จ�ากัด, บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ากัดและบริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 
CSR-DIW Continuous Awards จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทที่ประสบความส�าเร็จด้าน
ความยั่งยืนขององค์กร และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 Two Thai subsidiaries of IVL have received the National Outstanding 
Best Practice Award on Safety, Occupational Health and Working 
Environment 2016. The awards were granted by the Department of 
Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour, in recognition of 
the company’s outstanding and excellent performance of environment, 
health and safety management and practices. Among companies that 
have won the awards for 5 to 9 consecutive years, Indorama Petrochem 
Limited and Indorama Polyester Industries PCL (Nakhon Pathom)
received awards at the diamond and gold level respectively. 

 บริษัทในกลุ่มอินโดรามา เวนเจอร์ส ในประเทศไทย 2 แห่ง ได้รับรางวัลสถาน
ประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน ประจ�าปี 2559 (ระดับประเทศ) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยในกลุ่มบริษัทที่ได้รางวัลต่อเนื่อง 5-9 ปี ได้แก่ บริษัท 
อนิโดรามา ปิโตรเคม จ�ากัด ได้รบัรางวลัระดบัเพชร และบรษิทั อนิโดรามา โพลเีอสเตอร์ 
อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัลในระดับทอง 
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วันนี้ที่....ไอวีแอล

 Mr. Anivesh Tewari, representing Indorama Polyester Industries  
PCL. (Nakhon Pathom), received an honorary shield, national level, for 
outstanding establishment of the year 2015 from the Department of 
Skill Development, Ministry of Labor. 
 
 คุณอนิเวส ติวารี เป็นตัวแทนบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด 
(มหาชน) จังหวัดนครปฐม เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ
ด้านการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ�าปี พ.ศ.2558 จากกระทรวงแรงงาน  

 Indorama Polyester Industry (Nakhon Pathom) won the Gold Award 
in the QCC Competition at International Convention on Quality Control 
Circles 2016 (ICQCC 2016). The ICQCC competition was organized by
the Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry and 
The Association of QC Headquarters of Thailand. 
 
 บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม 
ได้รบัรางวลัระดับ Gold Award จากงานมหกรรมคณุภาพนานาชาตปิระจ�าปี  2559 
(International Convention on Quality Control Circles หรือ ICQCC 2016) 
เม่ือเดอืนสงิหาคม งานมหกรรมนีจั้ดขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิคณุภาพแห่งประเทศไทย 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 Four subsidiaries of Indorama Ventures received an Honorable Award 
for Excellent Establishment of Labor Relations and Welfare Award 2016. 
- Indorama Polyester Industries Pcl. (Rayong) received The 2016 Honorable 
 Award for Excellent Establishment on Labor Relations and  Walfare for 
 the 12th consecutive year (2005-2016) 
- Indorama Holdings Limited received The 2016 Honorable Award for 
 Excellent Establishment on Labor Relations and Welfare for the 11th 
 Consecutive year (2006-2016) 
- Indorama Polyester Industries Pcl. (Nakhon Pathom) received The 2016  
 Honorable Award on Labor Relations and Welfare for the seventh 
 consecutive year (2010-2016) 
-  Indorama Petrochem Limited received The 2016 Honorable Award on 
 Labor Relations and Welfare for the sixth consecutive year (2011-2016).

 บรษิทัย่อย 4 แห่ง ในกลุม่บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) ได้รับรางวลั
เกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ประจ�าปี 2558 ดังนี้ 
- บรษิทั อนิโดรามา โพลเีอสเตอร์ อนิดสัตร้ีส์ จ�ากดั (มหาชน) จงัหวดัระยอง ได้รบั 
 รางวลัเป็นปีที ่12 ตดิต่อกนั (พ.ศ. 2548-2559) 
- บรษัิท อนิโดรามา โฮลดิง้ส์ จ�ากัด ได้รบัรางวลัเป็นปีที ่11 ตดิต่อกนั (พ.ศ. 2549-2559) 
- บรษิทั อนิโดรามา โพลเีอสเตอร์ อนิดสัตร้ีส์ จ�ากดั (มหาชน) จงัหวดันครปฐม ได้รบั
 รางวลัเป็นปีที ่7 ตดิต่อกนั (พ.ศ. 2553-2559) 
- บรษิทั อนิโดรามา ปิโตรเคม จ�ากดั (มหาชน) จงัหวดัระยอง ได้รบัรางวลัเป็นปีที ่6  
 ตดิต่อกนั (พ.ศ. 2554-2559) 
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FABRIC COVER
OF TEMPORARY WORK OF ART

The Floating Piers by Christo and Jeanne-Claude (Photo: Wolfgang Volz)

More than 1,200,000 people walked on 

between June 18 and July 3, 2016. 

“The Floating Piers”
Christo and Jeanne-Claude’s

during its 16 days performance

“The Floating Piers” by Christo and Jeanne-Claude 
made from PHP Fibers’ Enka® Nylon type 154HRST 
high tenacity multifilament yarn

The temporary work of art featured fabric covered piers 

3 kilometres in length and 16 meters in width, constructed across 

the water of Italy’s Lake Iseo, and continued along 2.5 kilometres 

of pedestrian streets in Sulzano and Peschiera Maraglio located 

in Northern Italy. What has this piece of art to do with IVL ?

My name is Axel Konopik, working at IVL’s subsidiary PHP Fibers 

in Germany, the leading European manufacturer of polyamide 

and polyester high-tenacity industrial filament yarns. The uncoated 

fabric which covered “The Floating Piers” was made from PHP’s 

polyamide 6.6 Enka® Nylon type 154HRST in 1880dtex (g/10.000 m) 

twisted with 60 turns in Z-direction. This yarn is first choice when 

high strength and outstanding dimensional stability are keys for 

the final application.

Already in spring 2014 I was involved by offering the complete 

yarn volume. Before our German weaving customer could weave 

the fabric, the bobbins had to be dyed in yellow - dahlia, a colour 

selected by Christo himself. This took place at a specialised 

German customer of PHP. When in autumn 2015 the project was 

officially presented to the press and after checking the drawings 

on “www.christojeanneclaude.net” I spontaneously decided to 

make a private visit to this one of a time art project.

The special character of this installation for me was Christo offering 

this piece of art to everyone with an invitation of not only looking 

at it like in a museum but moving with, feeling and being part 

of this art performance. Experiencing on site the combination of 

an open air event of that size imbedded in beautiful landscape 

together with a sharp design, a crystal clear colour contrast to 

nature, the piers taking the movement of the water and perfect 

weather impressed me deeply.

As you can see on the photo I was spending my holiday time on 

the piers having a lot of fun. 

For further interest please visit

http://www.thefloatingpiers.com.

 

The Floating Piers by Christo and Jeanne-Claude (Photo: Axel Konopik)

ผลงานดังกลาวมีการนำสิ่งทอคลุมสะพานที่ยื่นออกไปในทะเลสาบ Lake Iseo 
ในประเทศอิตาลี เปนระยะทาง 3 กิโลเมตร ขนาดความกวาง 16 เมตรและยาว 

ตอเน่ืองครอบคลุมทางเดินเทาเปนระยะ 2.5 กิโลเมตรใน Sulzano และ Peschiera 

Maraglio ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวสำคัญทางตอนเหนือของอิตาลี มาถึงตอนนี้ 

ทานผูอานคงสงสัยแลววา ไอวีแอลไดมีสวนรวมกับงานศิลปะชิ้นนี้อยางไร?

ผมช่ือ Axel Konopik ทำงานอยูท่ีบริษัท PHP Fibers บริษัทยอยในกลุมไอวีแอล 
ในประเทศเยอรมันนี ซ่ึงเปนบริษัทช้ันนำผูผลิตเสนดายพอลิเอไมดและโพลีเอสเตอร 

แรงดึงสูงสำหรับใชในอุตสาหกรรมส่ิงทอในภาพท่ีใชปกคลุม ผลงาน The Floating 

Piers ทำจากเสนดายไนลอนพอลิเอไมด 6.6 Enka® Nylon type 154HRST 

ขนาด 1880 dtex (g/10.000 m) ถูกบิด 60 รอบ เปนรูปตัว Z ผลิตโดยบริษัท

(Enka® Nylon type 154HRST) จากบริษัท PHP Fibers 
ถูกนำไปใชในผลงานศิลปะ “The Floating Piers” 
โดย Christo and Jeanne-Claude

PHP เสนดายชนิดนี้เปนตัวเลือกแรกที่นำมาใชงาน เนื่องจากมีความแข็งแรงสูง 
และมีความโดดเดนดานการคงรูป ซ่ึงเปนคุณสมบัติ ที่สำคัญสำหรับการใชงาน

ในชวงฤดูใบไมผลิของป 2557 ผมไดมีสวนรวมในการสงมอบเสนดายสำเร็จรูป 

ใหแกลูกคาของเรา โดยกอนที่จะสงมอบใหแกบริษัททอผาในประเทศเยอรมัน 
เสนดายถูกยอมเปนสีเหลืองในเฉดท่ีคุณ Christo ศิลปนเจาของผลงานเปนผูเลือก 
โดยเราไดสงเสนดายดังกลาวไปยังลูกคาของเรา ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในเยอรมัน 

ตอมาในชวงฤดูใบไมรวงป 2558 โครงการนี้ไดถูกนำเสนอตอสื่อมวลชนอยาง 

เปนทางการเปนครั ้งแรก และหลังจากที่ผมไดเขาไปดูภาพวาดในเว็บไซต 
www.christojeanneclaude.net ผมจึงตัดสินใจท่ีจะไปเย่ียมชมช้ินงานศิลปะ 
ดังกลาวดวยตนเองทันที

สำหรับผลงานช้ินน้ีมีจุดเดนท่ีเจาของผลงานตองการสรางงานศิลปะท่ีไมเพียงแต 

ใหคนท่ัวไปไดมองดูเหมือนการชมงานในพิพิธภัณฑ แตเปนงานท่ีผูเขาชมทุกคน 

สามารถเคล่ือนไหว รูสึกและเปนสวนหน่ึงของงานแสดง การไดรับประสบการณ 

จากการเยี่ยมชมสถานที่จริงและการผสมผสานระหวางงานกลางแจงที่เปน 

สวนหนึ่งของทิวทัศนธรรมชาติที่สวยงาม และดีไซนที่เฉียบคม ดวยสีที่โดดเดน 
ตัดกับธรรมชาติโดยรอบ สภาพอากาศที่ลงตัวและทางเดินที่เคลื่อนไปตาม 

กระแสน้ำทำใหผมประทับใจสะพานแหงนี้เปนอยางมาก

ในภาพที่เห็น ในชวงวันหยุดการผมสนุกสนานไปกับการเยี่ยมชมสะพานแหงนี้ 

สำหรับผูที่สนใจขอมูลเพิ่มเติม
สามารถเขาไปดูไดที่ www.thefloatingpiers.com 

ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายไนลอน
ใยยาวกลุ่มแรงดึงสูง

ในช่วง 16 วันของการจัดแสดงผลงานศิลปะ

“The Floating Piers”

ระหว่างวันท่ี 18 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559

1,200,000 คน
มีผู้เข้าชมผลงานกว่า
โดย Christo and Jeanne-Claude
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Innovation
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FABRIC COVER
OF TEMPORARY WORK OF ART
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nature, the piers taking the movement of the water and perfect 

weather impressed me deeply.
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IVL Activities

 Indorama Ventures Head Office arranged a shareholder visit to our 
plant in Lopburi, Thailand. 

 อนิโดรามา เวนเจอร์ส ส�านกังานใหญ่จัดกิจกรรมเยีย่มชมโรงงานส�าหรับผูถื้อหุน้ 
ที่โรงงานในจังหวัดลพบุรี 

 Indorama Ventures Servicios Corporativos celebrated Mother’s Day 
and Children’s Day at Santa Fe office in April and May. 
 
 บรษิทั Indorama Ventures Servicios Corporativos ฉลองวนัแม่และวนัเดก็
ที่ส�านักงานในเมือง Santa Fe เมื่อเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมา 

 Indorama Ventures Servicios Corporativos in Queretaro arranged 
leadership workshops for its departments to enhance teamwork.   
 
 บรษิทั Indorama Ventures Servicios Corporativos ในเมอืง Queretaro 
จัดการอบรมด้านความเป็นผู้น�าให้แก่พนักงานในแผนกต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�างานร่วมกัน 

 Representatives from all Indorama Ventures PTA plants attended the IVL PTA Maintenance & Reliability Meet at Indorama Petrochem 
and TPT Petrochemicals. 
 
 ตัวแทนจากโรงงานผลิต PTA ของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ท้ังหมด เข้าร่วมการประชุม IVL PTA Maintenance & Reliability Meet ที่บริษัท อินโดรามา 
ปิโตรเคม และ บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ 

 Indorama Ventures Poland sponsored prizes for the 14th Tree for 
a Bottle. This campaign aims to raise ecological awareness among the 
young generation and society in Wloclawek, Poland. 

 บริษัท Indorama Ventures Poland สนับสนุนรางวัลส�าหรับการจัดกิจกรรม 
Tree for a Bottle คร้ังที ่14 โครงการนีมุ้ง่เสริมสร้างความตระหนกัด้านสิง่แวดล้อม
ให้แก่สังคมและคนรุ่นใหม่ในเมือง Wloclawek ประเทศโปแลนด์ 
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 32 students from the STC College visited Indorama Ventures 
Europe in Rotterdam to learn about maintenance functions. 
 
 กลุม่นกัเรียนจาก STC College จ�านวน 32 คน เข้าเยีย่มบรษิทั Indorama 
Ventures Europe เมอืง Rotterdam เพ่ือศกึษาเกีย่วกบัหน้าทีซ่่อมบ�ารงุ 

 Indorama Ventures Poland arranged a fire drill to practice evacuation 
procedures. 
 
 บริษัท Indorama Ventures Poland จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ 

 Indorama Ventures Head Office volunteered to make special 
arm bands for children with cleft lips and cleft palette after surgery. 
These arm bands help prevent young children from bending their 
arms to touch their faces during the critical recovery period. 
 
 บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส ส�านกังานใหญ่ร่วมอาสาท�าปลอกแขนเพือ่ใช้หลงั
การผ่าตดัส�าหรบัเดก็ปากแหว่งเพดานโหว่ทีไ่ด้รบัการรกัษา ปลอกแขนน้ีช่วยป้องกัน
ผู้ป่วยเด็กสัมผัสใบหน้าในช่วงเฝ้าระวังหลังการผ่าตัด 

 Linda Standridge and Kim Abernathy organized a charitable activity 
by making 25 soft blankets for sick children suffering from cancer at St. 
Jude Children’s Research Hospital in Memphis, Tennessee, USA. This 
activity is a part of Indorama Ventures Xylene and PTA’s CSR program: 
Living our Values. 
 
 คุณ Linda Standridge และ คณุ Kim Abernathy จัดกจิกรรมการกศุลโดยจดั
ท�าผ้าห่ม 25 ผืน ส�าหรับเด็กผู้ป่วยจากโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษา ณ โรงพยาบาล
St. Jude ซึ่งเป็นสถานที่วิจัยและรักษาโรคมะเร็งในเด็ก ตั้งอยู่ในเมือง Memphis 
รฐั Tennessee ประเทศสหรฐัอเมรกิา กิจกรรมดงักล่าวนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของโครงการ 
Living our Values ซึ่งเป็นโครงการ CSR ของบริษัท Indorama Ventures Xylene
and PTA 

กิจกรรมกลุม่บรษิทั ไอวแีอล

 Indorama Ventures Lopburi and Tha Klong Fire Station arranged 
basic training for firefighting to female residents at its complex. 
 
 กลุ่มบรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จงัหวดัลพบรุ ีและ สถานดัีบเพลิงท่าโขลงร่วมจัด
กิจกรรมฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับกลุ่มสตรีที่อาศัยในบ้านพักของโรงงาน
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IVL Activities

 AsiaPet and Indorama Polymers donated 250 used 
chairs to Thum Ta Ko temple in Lopburi to facilitate the 
temple when it performs religious rituals. 
 
 บรษิทัเอเชยีเพท็ และ อนิโดรามา โพลเีมอร์ส บรจิาคเก้าอีจ้�านวน 250 ตัว
ให้แก่วัดถ�้าตะโกในจังหวัดลพบุรี เพื่อให้วัดได้น�าไปใช้ในงานประเพณีต่างๆ

 TPT Petrochemicals PCL arranged a friendship football 
match between TPT FC and Map Ta Phut Industrial Estate (MTP-
IEAT) team. The objective was to build a good relationship with 
the government and support its anti-drugs campaign. 
 
 บริษทั ทพีีท ีปิโตรเคมคิอลส์ จ�ากดั (มหาชน) จดัการแข่งขนัฟตุบอล
กระชบัมติรระหว่างทมี ทพีีท ีเอฟซ ีและทมีนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
โดยมีจุดมุ ่งหมายเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรภาครัฐและ
สนบัสนนุการรณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิ 

 TPT Petrochemicals PCL in collaboration with IEAT, 
Maptaphut Municipality and local community joined Big 
Cleaning Day activity hosted by the Map Ta Phut industrial 
estate office. The activities included garbage collecting and
tree planting at Suchada beach, in Rayong, Thailand. 
 
 บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองมาบตาพุดและชุมชน ท�า
กิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งจัดโดยส่วนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
โดยกิจกรรมได้แก่การเก็บขยะ และปลูกต้นไม้บริเวณชายหาดสุชาดาที่
จังหวัดระยอง 

 TPT Petrochemicals PCL organized a painting competition 
for students at Ban Non Fab school, in Rayong province, 
Thailand. The activity was arranged on the memorial day of 
Thai poet, Sunthorn Phu. 
 
 บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม
ประกวดวาดภาพให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแฟบ จังหวัดระยอง 
เนื่องในวันสุนทรภู่ 
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กิจกรรมกลุม่บรษิทั ไอวแีอล

 On October 17, the management and staff of Indorama Ventures Head Office arranged a mourning and memorial event to pay tribute 
to His Majesty King Bhumibol Adulyadej who recently passed away.  
 
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พนักงานและคณะผู้บริหาร บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ส�านักงานใหญ่ จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัย 

 Mr. Klaus Holz, CEO of Trevira, signed the declaration of the founding 
members for the Energy Efficiency Network for Chemical Sites, a federal
government network promoting energy saving and effective resource utilization. 

 คณุ Klaus Holz CEO ของบรษิทั Trevira ร่วมลงนามเป็นสมาชกิผูก่้อตัง้ the Energy 
Efficiency Network for Chemical Sites เมือ่เดอืนพฤษภาคม เครอืข่ายนีด้�าเนนิงานตาม
แผนของภาครฐัเพือ่สนบัสนนุด้านการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation 
organized Family Fun Day. 
 
 บรษิทั Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation 
จดักจิกรรม Family Fun Day ส�าหรบัพนกังานและครอบครวั  
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CG Factoid

 In August, the CGPAC Team launched a new training course
on our Human Rights Policy; specifically on potential sexual
harassment. The course commenced at head office. One of the 
course’s objectives is to have an open platform for employees to 
learn about IVL’s stand on sexual harassment, legal information and 
what can be done should they face such a situation. The course is 
being further developed for specific local requirements. It is important 
for to ensure all employees understand sexual harassment and 
help embrace diversity, one of IVL’s core values. 

 The Human Rights Policy is one of the keys components in driving 
diversity in the company. It ensures that our employees will work in 
a safe and welcoming environment. In this issue we will touch upon 
IVL’s position regarding diversity. 

CG พอดีคำา: ความหลากหลายของพนักงานและสิทธิมนุษยชน

Diversity and
Human Rights

 เมือ่เดอืนสงิหาคมทีผ่่านมา ทมี CGPAC ได้เปิดตวัหลกัสตูรอบรมใหม่เรือ่งการ
คุกคามทางเพศ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายสิทธิมนุษยชนที่ส�านักงานใหญ่ของ
ไอวแีอล โดยหนึง่ในเป้าหมายหลกัของหลกัสตูรนีค้อื การให้ความรูก้บัพนกังานเกีย่ว
กบันโยบายของบริษทัเกีย่วกบัการคกุคามทางเพศ ข้อมลูด้านกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
และแนวทางการรับมือเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งจากการจัดอบรมที่
ส�านกังานใหญ่นี ้ทางทมีงานจะพัฒนาเนือ้หาให้เหมาะสมกบัความต้องการของแต่ละ
ท้องที่ เนื่องจากบริษัทเห็นความส�าคัญของการที่พนักงานในองค์กรทุกคนเข้าใจถงึ
ประเดน็เร่ืองการคกุคามทางเพศ อนัเป็นหนึง่ในการส่งเสรมิความหลากหลายในหมู่
พนกังานซึง่เป็นหนึง่ในค่านยิมหลกัของไอวแีอล 

 นโยบายสิทธิมนุษยชน เป็นหนึ่งในองค์ประกอบส�าคัญในการขับเคลื่อนความ
หลากหลายของพนกังานในองค์กร โดยช่วยสร้างความมัน่ใจว่า พนกังานของเราทกุคน
จะมีบรรยากาศการท�างานที่ปลอดภัยและเป็นมิตร โดยคอลัมน์ CG พอดีค�าฉบับนี้
จะแนะน�าท่านให้เข้าใจถึงนโยบายของไอวีแอลที่เกี่ยวกับ ความหลากหลายของ
พนักงานในองค์กร 
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By   Kongkun  Tribunjongsilpa

What is not currently covered by our definition of diversity
 Furthermore, IVL also embrace different traits of employees gained
through their experiences, such as cultural fluency, language skill and 
gender smarts. Although these distinct attributes are not covered by 
Human Rights Policy; they are valuable equipment for our people to 
excel in their works and in providing innovative ideas and solutions. 

What do we mean by diversity?
Our Human Rights Policy identifies diversity as differences in terms of: 
 ๏ race ๏ color 
 ๏ religion  ๏ gender 
 ๏ sexual orientation ๏ national origin 
 ๏ age ๏ disability 
 ๏ any status regarded as a human rights 

อะไรคือค�านิยามของความหลากหลายในมุมมองของเรา 
นโยบายสทิธมินษุยชนของเราระบวุ่าความหลากหลายนัน้ ครอบคลมุถงึความหลากหลาย
ในประเด็นดังต่อไปนี ้: 
 ๏ เชือ้ชาติ ๏ สผิีว 
 ๏ ศาสนา ๏ เพศ 
 ๏ ความพงึพอใจทางเพศ ๏ สญัชาต ิ
 ๏ อาย ุ ๏ ความทพุพลภาพ 
 ๏ สถานภาพอืน่ใดทีถ่อืว่าเป็นสิทธมินษุยชน  

ความหลากหลายในด้านใดบ้างที่ยังไม่รวมอยู่ในค�านิยามของเรา 
 ไอวีแอลให้ความส�าคัญกับคุณลักษณะที่แตกต่างของพนักงาน อันเป็นผลจาก
ประสบการณ์ของแต่ละคน อาท ิ ทกัษะวฒันธรรม (Cultural fluency) ทกัษะทาง
ภาษา หรอืความเข้าใจในเพศอืน่ เป็นต้น แม้ว่าคณุลักษณะเหล่านีจ้ะไม่ได้ถกูรวมไว้
ในนโยบายสทิธมินษุยชน แต่คณุสมบตัเิหล่านีเ้ป็นเครือ่งมอืทีม่ค่ีายิง่ส�าหรับพนกังาน
ของเราในการท�างานและสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆให้กบัองค์กรได้อย่างดเียีย่ม 
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CAN DIVERSITY ACTUALLY MAKE DIFFERENCE?
ความหลากหลายสามารถสรางความแตกตางไดจริงหรือ?

3.5%
EBIT rise for every ten percent 
increase in gender diversity in 
the UK companies

จากการสำรวจบริษัทสัญชาติอังกฤษพบวา 

ทุกๆ 10% ของความหลากหลายทางเพศ 

ท่ีเพ่ิมข้ึน จะทำใหบริษัทมีกำไรข้ันตนเพ่ิมข้ึน

Comparing to other companies in the same industry, companies with

more likely to have financial returns exceed industry medians

จากการสำรวจบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันพบวา

35%
Racial or ethnic diversity are

บริษัทที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติหรือชาติพันธ
มีโอกาสมากกวา

15%
Gender diversity are

บริษัทที่มีความหลากหลายทางเพศมีโอกาสมากกวา

ที่จะมีผลตอบแทนทางการเงินสูงกวาคาเฉลี่ยของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

From : “Why Diversity Matter,” McKinsey
จากบทความ “ทำไมความหลากหลายถึงสำคัญ” โดย Mckinsey

3.5
Employees in a working culture allowing 
them to raise different ideas are

more likely to meet innovation potential 
compared to those who work in the 
opposite culture.

45% 
more likely to have annual
growth of market share
ที่จะมีการเติบโตของสวนแบงการตลาด
เพิ่มขึ้นในแตละป

70%
more likely to be able to 
capture a new market
ที่จะมีการขยายธุรกิจเขาสูตลาดใหม

Survey of 1,800 professionals from diverse fields
reveals companies with diversity are:
ผลสำรวจจากพนักงาน 1,800 คน จากธุรกิจหลากหลายสาขา พบวา 
บริษัทที่มีความหลากหลาย มีโอกาสมากกวา 

พนักงานท่ีอยูในองคกรท่ีมีวัฒนธรรมท่ียอมรับความคิดเห็น
ที่หลากหลาย จะมีแนวโนมแสดงศักยภาพในการสราง 
นวัตกรรมสูงกวา พนักงานท่ีไมไดอยูในองคกรท่ีมีวัฒนธรรม 
แบบเดียวกัน

TIME

From “How diversity can drive innovation,” Harvard Business Review
จากบทความ “How diversity can drive innovation” โดย Harvard Business Review
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CG Factoid
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คุณควรน�าเหตุการณ์ดังกล่าวไปปรึกษากับหัวหน้างานหรือแผนกทรัพยากร
บคุคลของสงักดัของคณุ แต่ถ้าเหตกุารณ์ยงัไม่คลีค่ลาย คณุสามารถรายงาน
เร่ืองทีเ่กดิขึน้มายงัคณะอนกุรรมการแจ้งเบาะแสของไอวแีอลได้ทาง 

โดยคณะอนกุรรมการจะประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่แก้ไขปัญหาที่
ถูกแจ้งมา 

คุณควรทำาอย่างไรหากคุณถูกคุกคามหรือได้รับการเลือกปฏิบัติ
เนื่องจากความแตกต่างของคุณ
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ความหลากหลายสามารถสรางความแตกตางไดจริงหรือ?
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the UK companies
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Comparing to other companies in the same industry, companies with

more likely to have financial returns exceed industry medians
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พนักงานท่ีอยูในองคกรท่ีมีวัฒนธรรมท่ียอมรับความคิดเห็น
ที่หลากหลาย จะมีแนวโนมแสดงศักยภาพในการสราง 
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From “How diversity can drive innovation,” Harvard Business Review
จากบทความ “How diversity can drive innovation” โดย Harvard Business Review
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 IVL prohibits any behavior that causes other employees to feel 
threatened or uncomfortable based on their perceived or actual 
differences. Here are some examples of behavior that we believe 
are unacceptable. 
Prejudice - An opinion toward a person by stereotyping them  
without really knowing them 
Discrimination - Treatment or consideration in favor of or against a 
person based on his/her difference 
Harassment – Physically and/or verbally offending, humiliating or 
threatening unwelcome or offensive jokes or comments 

By   Kongkun  Tribunjongsilpa

พฤตกิรรมอะไรทีเ่ราไม่ยอมรบั 
 
 ไอวีแอลห้ามไม่ให้พนักงานมีพฤติกรรมท่ีก่อให้พนักงานผู้อ่ืนเกิดความรู้สึก
ว่าถูกคุกคามหรือไม่สบายใจจากการรับรู้ว่าแตกต่างหรือมีความแตกต่าง และนี่
คือตัวอย่างของพฤติกรรมที่เรามองว่าไม่เหมาะสม 
การมีอคติ – การตัดสินผู้อื่นว่าเป็นอย่างไรก่อนที่จะท�าความรู้จักกับผู้นั้นจริง 
การเลือกปฏิบัติ – การปฏิบัติหรือการพิจารณาที่แตกต่างกัน การกีดกัน 
การหน่วงเหนีย่วหรอืการล�าเอยีงซึง่มีพืน้ฐานมาจากความแตกต่างพนกังานผูน้ัน้ 
การคุกคาม – การกระท�าและค�าพูดที่ให้รู้สึกขุ่นเคือง อับอาย หรือถูกคุกคาม 
มุขตลก ค�าหยอกล้อ หรอืค�าวจิารณ์ทีไ่ม่พงึปรารถนา 

What we are against 

What should you do if you are being harassed or treated 
unfairly due to your diversity?

 Consult with your supervisor or the Human Resources personnel at 
your office. If the issue is unresolved, you can send a report to the 
Whistleblower Committee via  

The committee will seek to resolve the situation on your behalf. 

ethics@indorama.net.
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Good to Know

Breast Cancer Project in Thailand

 The Friends Help Friends group was founded in 2009 by a group 
of patients recovering from breast cancer and volunteers. Members in 
the group have provided consultation for patients as they have experience 
with the disease. They give advice to new patients in order to reduce 
their anxiety and educate them how to take care of themselves. The 
group supports the patients to build confidence and enhance their 
quality of life. The group has been successful with about 600 patients 
receiving the consultation in 2015. 
 
Find more information about breast cancer please visit the Queen 
Sirikit Centre for Breast Cancer website. 
http://www.qscbcfoundation.org/ 

1. Stand in front of the mirror and look for any abnormalities
 (redness, soreness, rash or swelling) around your breast.

2. Raise your arms and look if there are any
 abnormalities or changes.

3. Lie down, feel your breast for abnormalities.

4. Compare abnormalities between raising and 
 lowering your arms, between sitting and standing.

 Breast cancer is one of the most serious diseases for women around the world. It can be 
cured if detected early. Indorama Ventures has initiated projects concerning education about this 
disease and supports patients after treatment. We would also like to invite everyone to promote 
this matter together. 

Self Examination for Breast Cancer 
 
 As there are many factors that cause breast cancer, it is necessary 
to understand and learn how to protect ourselves. Start with learning 
about personal risks from your family health history. See doctors for 
a clinical exam regularly. Remain healthy. Exercise and be careful 
what you eat. Always, follow the four steps below: 

 Since 2011, IVL headquarters in Bangkok has continuously supported 
this CSR project in collaboration with the Breast Cancer Center 
Memorial Foundation. The company has provided assistance to 
the "Friends Help Friends" group, Queen Sirikit Centre for Breast 
Cancer at Chulalongkorn Hospital and the Thai Red Cross. We have 
subsidized chemotherapy for breast cancer and donated recycle
fibers as material for bras. We have also provided training on basic self 
examination for breast cancer and engaged employees with volunteer
activities, making bras for patients recovering from breast cancer.

 ยืนหันหน้าเข้ากระจกและมองหาส่ิงผิดปกติบริเวณรอบๆ
 หน้าอก (รอยแดง รอยช�า้ ผืน่คนั หรือรอยบวม)

 ยกแขนข้ึนและมองหาสิง่ผดิปกตหิรือความเปลีย่นแปลงอืน่ๆ

 นอนราบและสมัผสัหาสิง่ผดิปกตบิริเวณหน้าอก

 เปรยีบเทยีบความผดิปกตริะหว่างเมือ่ยกแขนขึน้ลง
 ระหว่างนัง่และยนื
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โครงการมะเร็งเต้านม
ในประเทศไทย

Pictures: Indorama Ventures’ Bangkok Head Office and Indorama Ventures Poland arranged CSR activities on breast cancer awareness month.
รูปภาพ: บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ส�านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และบริษัท Indorama Ventures Poland ประเทศโปแลนด์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในเดือนแห่งการ
รณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านมประจ�าป ี

 The Beacon กรกฏาคม-กันยายน 2559  /  21 

     มะเร็งเต้านม หนึง่ในโรคร้ายทีพ่บมากเป็นอนัดบัต้นๆของผูห้ญงิทัว่โลก สามารถ
รักษาให้หายได้หากตรวจพบแต่เนิน่ๆ ดงันัน้ การให้ความรู ้ รวมถงึการช่วยเหลอืผูท้ี่
เป็นโรคนีห้ลงัจากรบัการรกัษาจงึเป็นสิง่ที ่บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส ให้ความส�าคญั
 เราจงึอยากเชญิชวนให้ทกุท่านร่วมเป็นส่วนหนึง่ของการประชาสมัพนัธ์ในเรือ่งนี ้ 

การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
 
 โรคมะเร็งเต้านมมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เราจึงควรป้องกันเท่าที่จะสามารถ
ท�าได้ เร่ิมจากการสอบถามประวตัคิวามเสีย่งทางพันธกุรรม การพบแพทย์เพือ่ตรวจ
ร่างกายสม�า่เสมอ การรักษาสขุภาพโดยการออกก�าลงักาย การรบัประทานอาหารทีม่ี
ประโยชน์ นอกจากนี ้ ควรปฏบิตัติาม 4 ขัน้ตอน ในการตรวจมะเรง็เต้านมเบือ้งต้น
ด้วยตนเอง และหากพบสิง่ผดิปกตคิวรรีบปรึกษาแพทย์ 

 ส�านักงานใหญ่ ไอวีแอล ที่กรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับ
มูลนธิศูินย์มะเรง็เต้านมเฉลิมพระเกยีรตอิย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2554 ทางบริษทัฯ ได้
ให้ความช่วยเหลอื “กลุ่มเพือ่นช่วยเพือ่น” ในศนูย์สิรกิติิบ์รมราชนินีาถ เพ่ือมะเร็ง
เต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในหลายด้าน อาทิ การบริจาคเงิน
สนับสนุนซื้อเคมีบ�าบัดส�าหรับโรคมะเร็งเต้านม และการส่งมอบเส้นใยรีไซเคิลของ
บริษัทให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อน�าไปผลิตยกทรงให้แก่ผู้ป่วย นอกจากนี้เราได้จัดให้มีการ
อบรมพนกังานเกีย่วกบัการตรวจมะเรง็เต้านมเบือ้งต้นด้วยตนเอง พร้อมชักชวนเพ่ือน
พนักงานท�ากิจกรรมจิตอาสา ร่วมเย็บยกทรงแบบพิเศษดังกล่าวในแก่ผู้ป่วยอีกด้วย

 กลุม่เพ่ือนช่วยเพ่ือน จดัตัง้ขึน้เมือ่ปีพ.ศ. 2552 จากการรวมตวัของกลุม่ผูป่้วย
มะเร็งเต้านมทีไ่ด้รับการรักษาเสร็จสิน้ รวมทัง้อาสาสมคัร เพือ่ให้ค�าปรกึษาแก่ผูป่้วย 
จากผูท้ีเ่คยผ่านประสบการณ์การรักษาตวัจากโรคมะเร็งเต้านม เพือ่ให้ความรูใ้นการ
ดแูลตนเองทีถ่กูวธิ ีช่วยลดความวติกกงัวล เสริมสร้างความมัน่ใจและคณุภาพชวีติทีด่ี
ให้แก่ผูป่้วย โดยในปี พ.ศ. 2558 มผีูเ้ข้ารับความช่วยเหลอืจ�านวนกว่า 600 ราย 
 
ข้อมลูเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัโรคมะเร็งเต้านม สามารถดไูด้ทีเ่วบ็ไซต์ มลูนธิศินูย์ 
มะเร็งเต้านมเฉลมิพระเกยีรต ิhttp://www.qscbcfoundation.org/ 

68318_thai_english_no16_M2.indd   21 11/25/59 BE   5:19 PM



22  /  The Beacon July-September 2016

Reduce. Reuse. Recycle

สวนน้อยในขวดนำ้า
หนึ่งในวิธีรี ไซเคิลง่ายๆ ท�าได้ทุกคน

PET Terrarium   

Materials
J Used PET bottle
J Cutter/ Scissors
J Rocks/ Potting soil/ Moss
J Various small plants
J Pebbles and other accessories

เตรียมอุปกรณ์
J ขวดน�า้พลาสตกิ PET ใช้แล้ว
J คตัเตอร์/กรรไกร
J หนิ ดนิ มอส
J ต้นไม้ขนาดเลก็ชนดิต่างๆ
J หนิกรวดและของประดบัตกแต่งอืน่ๆ

See instructions and more DIY ideas made from used 
PET bottles here.
ติดตามไอเดีย DIY จากขวด PET ใช้แล้วได้ที่นี่
https://www.youtube.com/user/indoramaventurespcl
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How to make your terrarium
J Clean the bottle and remove the label.
J Cut a square section from the middle of the bottle.
J Fill with rocks and add soil
J Pick your favorite plants
J Cover the soil with moss and decorate with pebbles
J Now, You have a new terraium made from a used PET bottle!

มาเริ่มกันเลย!!!

J ล้างท�าความสะอาด ขวดน�้าพลาสติก PET ที่ใช้แล้ว แกะฉลากออก
J เจาะขวดให้เป็นช่องตรงตัวขวด โดยใช้คัตเตอร์และกรรไกร
J ใส่หินลงไปก่อน จากนั้นใส่ดินลงไป  
J เลือกต้นไม้ที่ชอบ เพื่อสร้างสรรค์สวนขวดในสไตล์ของคุณ
J คลุมดินด้วยมอส และตกแต่งด้วยหินกรวดเพื่อความสวยงาม
J เพียงเท่านี้ เราก็จะได้กระถางใส่ต้นไม้รีไซเคิลที่ท�าจากขวดพลาสติก
    เก๋ไก๋แถมยัง Go Green รักษ์โลกอีกด้วย!!!
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HR - Knowledge Sharing

In a working team, it is common that members have different strengths
and weaknesses. This is because each employee may be an expert in 
their own job only. Since the responsibility of each employee is diverse, the 
way to evaluate employee performance through conventional systems 
such as rating, forced ranking or bell-curve grading should not be used. 
The reason is that these systems lead the focus of employees. They will 
cling to criteria of rating scores and compensation more than the overall 
outcome that they could produce for a project. Besides this, the system 
can be a fact that diminishes the level of collaboration as employees in 
the same team feel that they always need to compete to be the best 
compared to other members. 
The evaluation should be conducted in a way that focuses on performance. 
One of the suggestions is to analyze feedback project by project.
An annual performance review as well as a backward assessment is 
not enough. The evaluation of a team or individual employee needs 
to be arranged parallel to on-going projects. It is expected to be an 
interactive conversation. This will help a team understand early about weaknesses. The session should be arranged as regular coaching through 
informal conversation that emphasizes building on strengths. Furthermore, communication will enhance engagement and good relationship among the 
team. This allows leaders to learn about the expectations of employees in their career. Those with high performance may be motivated by their higher 
level of engagement in challenging projects and the company’s success. 

Emerging Trends
in Performance Management
 The business model nowadays has been improved by fresh ideas which originate innovation, creativity as well as technology. From  where does 
a successful new company get its vigorous ideas from? What encourages an effective working team to contribute new initiatives? People are the key,
to support and bring out talent in an employee. This is what a company needs to consider. Here are some suggestions on performance management.

Not only does the role of a leader change to that of a coach rather 
than an evaluator, employees also have to take ownership of their 
job performance in order to prove their abilities. Nowadays, it is very 
possible that one employee takes a part in different projects. The 
effective way to manage performance may not fit anymore into a 
clear top-down structure. Therefore, the evaluation should not come 
from only one person as a leader. Since the head of the department 
plays minor role in some projects that the same employee is involved, 
the evaluators look at each project. A suggestion to help reduce the 
complexity is to have useful tools such as a program that reports 
real-time feedbacks. Moreover, to retain talented employees, it is 
undeniable that compensation is one of the major issues. Leaders of 
a project should be granted the power to take decisions in customizing 
a compensation package to fit each individual. In the case of a fight 
for talent, good employees do not want to wait for annual salary 
increments. As a reward for excellent employees, compensation 
needs to be provided based on performance by the end of each project.
However, as can be seen, these suggestions appear to be very
dependant to the person in charge. Any negatives that might occur 
can be the result of a people-oriented approach that can sometimes 
be too subjective and difficult to monitor. 

J Team Dynamic

J Focus on Performance
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เทรนด์ใหม่ในการบริหารผลงาน
By   Paveen    Akaraseranee

J การมุ่งเน้นประสิทธิภาพการท�างาน 
ในการท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อมมีสมาชิกที่มีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกัน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากพนักงานแต่ละคนย่อมมีความถนัดและเชี่ยวชาญในด้านที่ตนเอง
รับผิดชอบ  และจากความรับผิดชอบที่หลากหลายนี้เอง ท�าให้การประเมินผลงานผ่านระบบที่เคยใช้มา อาทิ ระบบการจัดอันดับ การจัดกลุ่มผู้ถูกประเมินตามสัดส่วนหรือ
แบบระฆังคว�า่ จึงไม่เหมาะที่จะน�ามาใช้ เนื่องจากระบบดังกล่าวชี้น�าและมุ่งความสนใจไปยังเกณฑ์การให้คะแนนและผลตอบแทน มากกว่าผลงานออกมา นอกจากนี้ ระบบ
ดังกล่าวอาจส่งผลให้ความร่วมมือระหว่างพนักงานในทีมงานลดลง เพราะต่างรู้สึกว่าพวกเขาต้องแข่งขันกับเพ่ือนร่วมงานอยู่เสมอและเป็นพนักกงานดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
ในกลุ่ม การประเมินผลควรเป็นไปโดยค�านึงถึงประสิทธิภาพการท�างานเป็นส�าคัญ วิธีหนึ่งที่แนะน�า คือการวิเคราะห์ผลลัพธ์รายโครงการเนื่องจากการประเมินผลงานรายปี
และการประเมินย้อนหลังนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปการวัดผลทั้งของทีมงาน และรายบุคคลควรท�าขนานไปกับการท�างาน ซึ่งควรเป็นไปในวิธีการสนทนาระหว่างกันซึ่งจะช่วยให้
ทีมงานตระหนักถึงจุดอ่อนของทีมได้เร็วขึ้น ควรมีการจัดเวลาเพื่อสอนงานเป็นประจ�า ผ่านการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของทีม 
นอกเหนือจากนี้ การสื่อสารระหว่างกันจะท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ท�าให้หัวหน้างานได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับความคาดหวัง
ของพนักงาน พนักงานที่มีประสิทธิภาพในการท�างานสูงกว่าอาจมีแรงจูงใจจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการที่ท้าทายและมีส่วนในความส�าเร็จของบริษัทฯ 

โมเดลทางธรุกจิในปัจจุบนัล้วนแล้วแต่พฒันาจากไอเดยีใหม่ๆ ซึง่เกดิข้ึนจากนวตักรรม ความคดิสร้างสรรค์และเทคโนโลย ี ถ้าเป็นเช่นนัน้แล้วบริษัทใหม่ๆ ทีป่ระสบความส�าเรจ็
น�าไอเดยีเหล่านัน้มาจากไหน และอะไรเป็นปัจจัยท่ีส่งเสรมิการท�างาน อย่างมปีระสทิธภิาพเพ่ือให้เกดิไอเดยีใหม่ๆ เหล่านัน้ ค�าตอบ คอื บคุลากร  ดงันัน้สิง่ทีบ่รษิทัต้องค�านงึถงึ 
คือ การสนบัสนนุและดงึความสามารถของพนกังานออกมาใช้อย่างเตม็ที ่ในบทความนี ้เราจะพูดถงึข้อเสนอแนะในการบริหารผลงาน 

บทบาทของผูน้�าจงึเปลีย่นไปจากผูป้ระเมนิเป็นผูส้อนงาน พนกังานในทมีต้องพสิจูน์
ความสามารถของตนเองผ่านผลงานทีต่วัเองรับผดิชอบ ในปัจจบุนั มคีวามเป็นไปได้
อย่างมากที่พนักงานหนึ่งคนจะมีบทบาทการท�างานในหลายโครงการที่แตกต่างกัน 
วธิทีีด่ทีีส่ดุในการประเมินผลงานจงึไม่สอดคล้องกับโครงสร้างบนลงล่าง (top-down) 
อกีต่อไป ดงันัน้ การวดัผลจงึไม่ควรมาจากหวัหน้างานเพยีงคนเดียว เนือ่งจากหัวหน้างาน
อาจมบีทบาทรองในบางโครงการทีพ่นกังานคนเดยีวกนัมส่ีวนร่วม ผูท้ีม่อี�านาจในการ
วัดผลควรขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ วิธีที่แนะน�าเพื่อช่วยลดความซับซ้อนในลักษณะนี้ คือ
การน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ อาทิ โปรแกรมที่สามารถจัดเก็บข้อมูลผลการ
ประเมนิงานได้ทนัท ีนอกจากนี ้เราปฏเิสธไม่ได้ปัจจยัเร่ืองค่าตอบแทนนัน้ มผีลอย่าง
มากต่อการดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถ หัวหน้าโครงการควรมีอ�านาจในการ
ตัดสินใจเรื่องการจัดสิ่งตอบแทนที่ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล ในลักษณะ
รางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยมจึงควรมอบสิ่งตอบแทนที่ตัดสินจาก
ประสทิธภิาพการท�างานในตอนสิน้สดุของแต่ละโครงการ 

อย่างไรกต็าม ข้อแนะน�าทีก่ล่าวมาได้ให้น�า้หนกัความส�าคญัแก่หวัหน้าโครงการมาก
ขึน้ในการวดัผล ซึง่สิง่ทีเ่ป็นไปได้จะเกดิขึน้ ได้แก่ ผลในแง่ลบของวธิกีารท�างานทีมุ่่งเน้น
บคุคลเป็นส�าคญั ซึง่อาจเป็นอตันยัและยากต่อการตรวจสอบ 

J พลวัตรของทีม
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 Indorama Ventures Xylenes and PTA, LLC (IVXP) is one of the latest additions to the Indorama Ventures family.  IVXP, located in Decatur, 
AL was purchased on April 1, 2016 from BP Amoco. The site boasts a unique program with the Decatur, Alabama city school system consisting 
of an environmental learning center known as Wetlands Edge Environmental Center (WEEC). The IVXP site provides the building and the land 
and the local school system provides teachers and curriculum.  As part of, and to enhance, traditional classroom training, students are bused 
to the center from schools. “I’ve seen many students that are normally quiet and unengaged in a traditional environment suddenly become 
wild with enthusiasm when they are able to learn at Wetlands Edge,” said Marc Slate, retired teacher and one of the original facult
members at WEEC.    

WEEC’s objectives: 

• To create an understanding of the natural environment and the interrelationships among living things. 
• To promote sound stewardship and wise management of our natural resources for the welfare of Man and all living things.
•  To create an awareness of global, national, and local environmental problems and foster sound decision-making regarding their solutions.
•  To enrich, vitalize, extend, complement and combine all content areas of the K-12 school curriculum by means of firsthand observation
  and direct experience outside the classroom. 
• To develop programs that are constructivist, provide a venue for placed-based education, and directly correlated to the National Science 
 Standards, Decatur City Schools Hands-on Activities Science Program (HASP), the Alabama Course of Study and High School 
 Graduation Exam requirements 
• To emphasize the concept of biodiversity, a global issue with far-reaching implications that encompasses sustainable development, 
 corporate and social environmental accountability and relationships with local and indigenous communities 
•  To educate students on how industry is essential for the things we enjoy and manufacturing can be done in a manner that is not  
 only sustainable but also enhancing to the surrounding environment. 
 
 Since opening its doors in 2002, Wetlands Edge Environmental Learning Center (WEEC) has educated more than 80,000 students, teachers 
and visitors. WEEC provides hands-on, environmental "place-based" educational opportunities across the K-16 curriculum to all who visit.  The WEEC 
facility consists of a building showcasing aquatic life, including two floors of touch tanks, a 1,650-gallon marine tank, and a 780-gallon fresh-
water ecosystem. In addition, more than two miles of trails traverse the 320 acre habitat enabling visitors to see several diverse ecosystems 
including a swamp, a marsh, bottomland hardwoods, upland species, young pines, and one of the largest white oak trees in the world. 
  This award-winning wildlife habitat is certified through the Wildlife Habitat Council (WHC), a nonprofit, non-lobbying organization dedicated 

ศนูย์ส่งเสรมิการเรยีนรูด้้านสิง่แวดล้อมพืน้ทีชุ่ม่นำา้ (Wetlands Edge)

Wetlands Edge 
Environmental Center (WEEC)

CSR Corner
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 บรษิทั Indorama Ventures Xylenes & PTA, LLC (IVXP) หนึง่ในสมาชกิใหม่ในครอบครัวอนิโดรามา เวนเจอร์ส ตัง้อยูท่ีเ่มอืงดเีคเตอร์ รัฐอลาบามา สหรฐัอเมรกิา โดย
ไอวแีอลได้เสรจ็สิน้การเข้าซือ้บรษิทั เมือ่วนัที ่ 1 เมษายน 2559 ซึง่เป็นบรษิทัเคมภีณัฑ์ในกลุม่บรษิทั BP Amoco บรษิทั IVXP ได้ร่วมกบัโรงเรยีนในท้องถิน่ในเมอืงดเีคเตอร์
รฐัอลาบามา ในการด�าเนนิงานศนูย์ส่งเสรมิการเรยีนรูด้้านส่ิงแวดล้อมพ้ืนทีชุ่ม่น�า้ หรือทีเ่รียกว่า Wetlands Edge Environmental Center (WEEC) โดย IVXP ได้อ�านวย
ความสะดวกด้านอาคารสถานทีแ่ละพืน้ที ่ ในขณะทีโ่รงเรยีนในท้องถิน่เป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัหาครูผูส้อนและหลกัสตูรการศกึษา โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรู้
นอกห้องเรยีนเพือ่สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ "ผมได้เหน็นกัเรยีนหลายคนทีป่กตแิล้วเป็นคนเงยีบ ไม่ค่อยมส่ีวนร่วมในห้องเรยีน แต่เมือ่ได้เข้ามาเรยีนรูท้ีศู่นย์ส่งเสริมการเรียนรู้แห่ง
นี ้กลับมท่ีาทตีืน่เต้นและกระตอืรอืร้น" Marc Slate อดตีครผูู้สอนทีเ่กษยีณอาย ุหนึง่ในคณะครูชดุแรกเร่ิมของ WEEC กล่าว 

J เป้าหมายของ WEEC ได้แก ่

• เพือ่สร้างความเข้าใจเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาต ิและความสมัพันธ์ระหว่างสิง่มชีวีติ 
• เพือ่ส่งเสรมิการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตอิย่างชาญฉลาด เพ่ือความเป็นอยูท่ีด่ขีองมนษุย์และสิง่มชีวีติ 
• เพือ่สร้างความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัปัญหาส่ิงแวดล้อมทัง้ในระดบัพ้ืนที ่ประเทศ และระดบัโลกและส่งเสริมการตดัสนิใจด้านสิง่แวดล้อมอย่างถกูต้อง 
• เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาระบบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (K-12) ให้มคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ผ่านวธิกีารสงัเกตด้วยตนเองโดยตรงและส่งเสริมประสบการณ์นอกชัน้เรยีน 
• เพื่อพัฒนาโครงสร้างทางปัญญาและความรู้ ส่งเสริมสถานที่เรียนรู้ที่สัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา โปรแกรมกิจกรรมวิทยาศาตร์ภาคปฏิบัติ
 ของโรงเรยีนเมืองดเีคเตอร์ (Decatur City Schools Hands-on Activities Science Program หรือ HASP) แนวทางการเรียนรู้ของรัฐอลาบามาและข้อก�าหนดการสอบ
 ในระดับมัธยมศกึษา 
• เพือ่ปลกูฝังแนวคดิด้านความหลากหลายทางชวีภาพ ซึง่เป็นปัญหาระดบัโลกทีม่ผีลกระทบในวงกว้าง ครอบคลมุการพัฒนาอย่างยัง่ยนื ความรับผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม 
 ขององค์กร สงัคม ความสัมพนัธ์กบัชมุชนท้องถิน่และชนพืน้เมอืง 
• เพือ่ให้ความรูแ้ก่เยาวชนถงึความจ�าเป็นทีอ่ตุสาหกรรมต้องมกีารด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

 ตัง้แต่เริม่เปิดให้เข้าชมในปี พ.ศ. 2545 WEEC ได้ให้ความรู้แก่นกัเรียนครูผูส้อน และผูเ้ข้าชมเป็นจ�านวนกว่า 80,000 คน WEEC ส่งมอบโอกาสทางการศกึษาสิง่แวดล้อม
ในพืน้ท่ีให้แก่ระบบการศกึษา K-16 และผู้เข้าชมทกุคน โดยใน WEEC ประกอบด้วยอาคารจดัแสดงสตัว์น�า้ ทีภ่ายในมบ่ีอน�า้ให้สมัผสักบัสตัว์ได้ 2 แห่ง บ่อบรรจนุ�า้ทะเลขนาด 
1,650 แกลลอน และบ่อระบบนเิวศน�า้จืดขนาด 780 แกลลอน นอกจากนี ้ผูเ้ข้าชมจะได้เหน็ส่วนระบบนเิวศน์ทีอ่ยูอ่าศยัขนาด 320 เอเคอร์ ระหว่างทางเดนิเป็นระยะกว่า 2 
ไมล์ น�าเสนอความหลากหลายของระบบนเิวศน์ ได้แก่ หนอง บงึ เนนิทราย ป่าไม้ และพืชพันธุท์ีร่าบสงูต่างๆ ทวิต้นสน และต้นโอ๊คขาวทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก
 ศนูย์การเรยีนรูแ้ห่งนีไ้ด้รบัการรบัรองจากองค์กร Wildlife Habitat Council (WHC) ซึง่เป็นองค์กรทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไร และไม่มคีวามผกูมดัทางการเมอืง แต่ด�าเนนิงาน
เพือ่เพิม่คุณภาพและปรมิาณทีอ่ยูข่องสัตว์ป่าในพืน้ทีข่ององค์กร ภาครัฐและภาคเอกชน โดยโปรแกรมทีจ่ดัเหล่านีไ้ด้รับการรับรองจาก WHC ทัง้ในด้าน "สตัว์ป่าในทีท่�างาน" 
ด้าน "พืน้ท่ีขององค์กรเพือ่การเรยีนรู"้ และพืน้ทีแ่ห่งนีย้งัได้รบัการจดทะเบยีนเป็นแหล่งดนูกของรัฐอลาบามาอกีด้วย 

By   Tammy Gaull - Gatza
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In the Vicinity

 Indorama Ventures Public Company Limited acquired Micro Polypet 
Private Limited in 2015. Located in Karnal, Haryana, India, this facility 
produces Polyethylene Terephthalate (PET) used for bottles, films and 
sheets. The state of Haryana is one of 29 states in India. It borders on 
the country's capital city, Delhi on three sides. Being one of the most 
economically developed regions since 2002, the state has been the 
largest recipient of investment per capita in India. The state is divided 
into four divisions for administrative purpose namely, Ambala, Gurgaon, 
Hisar and Rohtak. For anyone who is interested in travelling to this 
state, you should be prepared for the weather. It is extremely hot in 
summer, around 45°C. The hottest months are May and June and the 
coldest are December and January. Touristic sites relating to history, 
culture and religion are dotted around India. Haryana too has diverse 
places to visit and things to do. Here are some suggestions 

 Kabuli Bagh Masjid Located in Panipat, a historical district in 
Rohtak division, the mosque built in 1527 to celebrate the victory of 
Sultan Ibrahim Lodhi at the first battle of Panipat. The building is 
made of bricks made from red sandstone. The gateway consists of the 
huge arches decorated with spandrels. The hemispherical dome in the 
middle of the building is the main prayer hall. The view outside is 
completed by a fountain in the front garden opposite the gateway. 

 Kingdom of Dreams opened in 2010. This place is India’s first 
live entertainment venue, with theatre and leisure activities. Located 
in Gurgaon division, the Kingdom of Dreams provides many activities 
in different zones. For example, the highlight is a palatially-designed 
auditorium named Nautanki Mahal. The place is for Indian and inter-
national theatrical performances on stage. Cultural Gully, the boulevard, 
is for visitors to experience the ambiance of live music, crafts and 
food art with the theme of the kitchen from 14 of India’s states. 

 The Heritage Transport Museum is India’s first comprehensive 
transport museum and is situated at Tauru-Gurgaon. This private 
museum is a non-profit organization, initially supported by the Indian 
Government. The aim is to create a facility which provides resources 
for transport development and the history of transportation, emphasizing 
the Indian context. The collections include automobiles, railway 
cars, motorcycles, maritime vessels as well as aircraft. 

In the Vicinity of
Haryana

68318_thai_english_no16_M2.indd   28 11/25/59 BE   5:20 PM



 The Beacon กรกฏาคม-กันยายน 2559  /  29 

By  Hataichanok    Ngowroongrueng

 บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) เข้าซือ้กจิการบรษิทั Micro Polypet 
Private Limited ซึง่ตัง้อยูท่ีเ่มอืง Karnal รัฐหรยาณา ประเทศอนิเดยี ซึง่เป็นบรษิทั
ผลติพลาสตกิ PET ทีใ่ช้ส�าหรับผลติบรรจภุณัฑ์ประเภทขวด ฟิล์ม และแผ่นพลาสตกิ 
หรยาณาเป็นหนึง่ใน 29 รัฐของอินเดยี มทีีต่ัง้ตดิกบักรุงเดล ี เมอืงหลวงของประเทศ
อินเดยี รัฐหรยาณามกีารพัฒนาทางเศรษฐกจิสงูทีส่ดุ ตัง้แต่ปี 2545 โดยวดัจากขนาด
การลงทนุต่อหวั ทัง้นี ้ การบริหารปกครองของรัฐ ได้แบ่งพ้ืนทีย่่อยออกเป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ เขต Ambala Gurgaon Hisar และ Rohtak ส�าหรับผูท้ีส่นใจมาเทีย่วทีร่ฐันี ้ควร
มกีารเตรียมพร้อมกบัสภาพอากาศทีร้่อนมากในฤดรู้อนมอุีณหภมูปิระมาณ 45 องศา 
โดยเดอืนทีอ่ากาศร้อนทีส่ดุได้แก่ พฤษภาคม และมถุินายน ส่วนเดอืนทีอ่ากาศเยน็
ทีส่ดุคอื ธนัวาคมและมกราคม ทัง้นี ้เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาประเทศอนิเดยี เป็นประเทศที่
เตม็ไปด้วยสถานทีท่่องเทีย่วมากมายทัง้ทางประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และศาสนา รฐัหรยาณา
เป็นรัฐหนึง่ทีม่สีถานทีท่่องเทีย่วและกจิกรรมต่างๆ ทีห่ลากหลายเป็นตวัเลอืกให้แก่นกั
ท่องเทีย่ว ในทีน่ี ้ขอยกตวัอย่างสถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีวามแตกต่างกนั 3 แห่งดงันี ้

 Kabuli Bagh Masjid มสัยดิทีต่ัง้อยูใ่นเมอืง Panipat เขต Rohtak สร้างขึน้ใน
ปี พ.ศ. 2070 เพ่ือเฉลมิฉลองชยัชนะของสลุต่าน Ibrahim Lodhi ในการรบครัง้แรก 
ตัวอาคารสร้างด้วยอิฐและหินทรายสีแดง บริเวณทางเข้าออกมีอุโมงค์ที่ตกแต่งพื้นที่
ช่วงโค้งอย่างมศีลิปะ พ้ืนทีต่รงกลางอาคาร คอื ห้องทีใ่ช้สวดอธษิฐานหลกั มลีกัษณะ
เป็นโดมรูปทรงกลมผ่าคร่ึง เมือ่มองมสัยดิแห่งนีจ้ากระยะไกล สวนและน�า้พทุีอ่ยูด้่าน
หน้าอาคาร ตรงข้ามกบัทางเข้าออก ช่วยเตมิเตม็ให้สถานทีแ่ห่งนีด้มูคีวามสวยงามอย่างยิง่ 

 Kingdom of Dream ตัง้อยูใ่นเขต Gurgaon เป็นทีร่วบรวมการแสดงสด โรง
ภาพยนตร์ และความบนัเทงิอืน่ๆ แห่งแรกในอนิเดยี เปิดให้บรกิารคร้ังแรกเม่ือปี 2553 
โดยมกีารจดัโซนกจิกรรมต่างๆ อาท ิ Nautanki Mahal หอประชมุทีม่คีวามโดดเด่น
ด้วยการออกแบบตวัอาคารในลกัษณะคล้ายกบัพระราชวงั เป็นสถานทีท่ีใ่ช้แสดงละครเวที 
ทัง้การแสดงอินเดยี และการแสดงจากต่างประเทศ นอกจากนี ้ส่วนของถนนคนเดนิที่
ชือ่ว่า Cultural Gully เปิดให้ผูเ้ข้าชมได้ชืน่ชมบรรยากาศของดนตรสีด งานฝีมอื และ
ศลิปะทางด้านอาหารอินเดยีจาก 14 รัฐ 
 
 Heritage Transport Museum คอื พิพิธภณัฑ์การขนส่งทีส่มบรูณ์แบบแห่ง
แรกในประเทศอินเดยี ตัง้อยูท่ีเ่ขต Tauru-Gurgaon พิพิธภณัฑ์แห่งนีเ้ป็นองค์กรทีไ่ม่
หวงัผลก�าไร ในช่วงแรกได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลประเทศอนิเดยี จดุมุง่หมายเพือ่
ให้เป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งรวบรวมด้านประวัติศาสตร์และพัฒนาการคมนาคมขนส่ง 
เน้นบริบทของประเทศอินเดยี ซึง่หมวดหมูข่องทีจ่ดัแสดง ได้แก่ รถยนต์ รถไฟ ยาน
พาหนะสองล้อ ยานพาหนะทางน�า้และการบนิ 

พาเที่ยว หรยาณา
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Employee Engagement

 Indorama Ventures, Bangkok Head Office, joined Thailand Industry 
Expo 2016 on July 26 – 31. The event has been arranged annually by 
the Ministry of Industry Thailand at Impact Arena Muang Thong Thani. 
IVL, as one of the leading companies in Thailand, was invited to organize 
an exhibition booth. This was our opportunity to communicate with 
consumers about our end-products. This year, the theme of our 
booth emphasized our position as a sustainable company. We took 
this opportunity to educate people about recycling both at the level 
of individuals regarding how to segregate old bottles, as well as to 
create new utilities from them, and at the level of the production 
process and how to use technology to enable the polyester recycling 
process. 

 The giant bin with a PET recycle sign was a landmark that brought 
attention from visitors to stop and learn about PET waste segregation. 
Our staff at the booth provided answers about PET production as 
well as its recycling process. We also set up a corner for selling special 
T-shirts made from Ecorama, IVL’s recycled yarn. Visitors were
interested to learn about how used bottles could be turned into a 
new shirt. The highlight of IVL’s booth was also our DIY activities. 
Our staff provided handcraft workshops, giving ideas on how to create 
products from used plastic bottles. 

 As one the world’s largest companies that produces PET bottles 
and polyester fibers, it is our responsibility to teach people about 
recycling. We were successful in circulating our message and making 
people understand recycling. After visiting our booth, visitors under-
stood the polyester cycle and the value of used PET bottles. The 
feedback that we received from visitors of different generations was 
very positive. Many said they learned new things from us and were 
impressed and therefore willing to share this new knowledge around.

Thailand
Industry
Expo 2016

Pictures 
1. The giant bin with a PET recycle sign 
2. Representatives from Indorama Ventures PCL welcomed
 Dr. Atchaka Siboonruang, Minister of Industry (3rd from left), 
 and government officers from the Ministry of Industry to
 Indorama Ventures’ booth at the Thailand Industry Expo on
 the opening day, July 26, 2016. 
3. Special T-shirts made from Ecorama,  IVL’s recycled yarns 
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 บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส ส�านกังานใหญ่ กรงุเทพฯ ร่วมงานแสดงนทิรรศการ
อตุสาหกรรม Thailand Industry Expo 2016 ทีอ่มิแพค อารน่ีา เมืองทองธานี
เมื่อวันที่ 26-31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี โดย
กระทรวงอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไอวแีอล ในฐานะบรษิทัชัน้น�าของไทย ได้รับ
เชิญให้ร่วมจัดบูธนิทรรศการภายในงาน ซึ่งเป็นโอกาสให้เราได้สื่อสารโดยตรงกับ
ผูบ้รโิภคสนิค้าทีผ่ลติจากผลิตภัณฑ์ของบรษิทั โดยในปีนี ้ธีมการจดัแสดงในบธูของเรา 
ได้เน้นย�า้การเป็นบรษิทัทีย่ัง่ยนื เราได้ถ่ายทอดความรูแ้ก่คนทัว่ไปในเร่ืองการรีไซเคลิ
ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ ทัง้ในระดบับคุคล ในส่วนของการแยกขยะและสร้างสรรค์
ของใช้จากขวดท่ีใช้แล้ว และในระดบักระบวนการผลิต โดยน�าเสนอเทคโนโลยวีงจร
การน�ากลบัมาใช้ใหม่ของขวด PET อกีด้วย 

 ถงัขยะขนาดใหญ่ทีต่ดิป้ายรีไซเคลิ PET สามารถดงึดดูความสนใจผูเ้ข้าชมทีผ่่านไป
มาให้เข้าชมบธูของเรา และเรยีนรูเ้กีย่วกบัการแยกขยะPET พนกังานประจ�าบธูร่วม
ตอบค�าถามเกีย่วกบักระบวนการผลิตและรไีซเคิล PET นอกจากนี ้เราได้ตัง้มมุส�าหรับ
จ�าหน่ายเสือ้ยดืท่ีผลติขึน้มาเป็นพเิศษ โดยท�าจากผ้า Ecorama ซึง่ผลติจากเส้นด้าย
รีไซเคลิของบริษทั ผู้เข้าชมต่างมท่ีาทสีนใจถงึกระบวนการแปรรปูขวดทีใ่ช้แล้วให้กลาย
เป็นเสื้อยืดตัวใหม่นี้ ทั้งนี้ ไฮไลท์ของบูธไอวีแอลยังได้แก่ กิจกรรม DIY สร้างสรรค์
ผลติภณัฑ์จากขวด PET ใช้แล้วในหลากหลายรปูแบบ 

 ในฐานะหนึง่ในบรษิทัผูผ้ลติพลาสตกิ PET และเส้นใยโพลเีอสเตอร์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก
เราถอืว่าการให้ความรูเ้ก่ียวกับการรไีซเคิลนัน้เป็นความรบัผดิชอบของเรา การจดังาน
ในครัง้นีถ้อืได้ว่าเป็นต้นแบบทีด่ ีในแง่การท�าให้ผูเ้ข้าชมรบัรูแ้ละเผยแพร่สารทีเ่ราต้องการ
สือ่ไปยงัทกุคน หลงัจากเยีย่มชมบธูไอวแีอล ผูเ้ข้าชมต่างมคีวามเข้าใจในวงจรโพลเีอสเตอร์
และคณุค่าของขวด PET ทีใ่ช้แล้ว เราได้รบัผลตอบรบัทีด่ยีิง่จากผูเ้ข้าชมในหลากหลายวยั 
จากการได้เรียนรู้สิง่ใหมนี ้ พวกเขาประทบัใจและต้องการทีจ่ะแบ่งปันความรูท้ีไ่ด้ให้
คนอืน่ๆ ได้ทราบต่อไป 

งานแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรม 
THAILAND INDUSTRY EXPO 2016

1

2 3

รปูภาพ 
1. ถงัขยะขนาดใหญ่ทีต่ดิป้าย รไีซเคลิ PET 
2. ตัวแทนจากบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) ต้อนรับ ดร. อรรถชกา ศรีบุญเรือง รัฐมนตรี
 ว่าการกระทรวอุตสาหกรรม (คนที่สามจากซ้าย) และคณะท�างานจากกระทรวงฯที่ร่วมเข้าชม
 บูธของบริษัทฯ ในวันเปิดงาน Thailand Industry Expo ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559  
3. เสือ้ยดืทีผ่ลติขึน้พเิศษท�าจากผ้า Ecorama ซึง่ผลติจากเส้นด้าย รไีซเคลิ ของบรษิทั 
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Specialty Oleophobic and Bico Fibers for Filtration
Unique oil/water repellent Fibers for:

Specialized filtration processes

Durability

Oil and water Repellence

Environmental Sustainability

Improved filtration efficiency

Improved dust holding capacity

Improved filter media stiffness
 
Elimination of chemical bonding resins →low VOC
Reduced energy demand during manufacturing

Reduced emissions and waste handling 

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Specialty BiCo Fibers for:

www.indoramaventures.com

Auriga Polymers Inc.
FiberVisions Corporation
Wellman International Ltd.
Trevira GmbH
Indorama Polyester Industries
PT Indorama Polychem Indonesia

Tel: +1 877 738 7527    Email: ctsusa@indorama.net
Tel: +1 678 578 7240     Email: fibervisions@fibervisions.com
Tel: +353 46 92 80200     Email: info@wellman-intl.com
Tel: +49 8234 9688 2222  Email: trevira.info@trevira.com
Tel: +66 2 661 6661     Email: ipiry_info@indorama.net
Tel: +62 21 526 1155     Email: infoipci@id.indorama.net
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