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Dear Readers,

This issue of the Beacon introduces a recent business unit within 
the Indorama Ventures Fibers division, The Indorama Mobility 
Group. Created as a result of sustained growth – internal as well 
as through partnerships and acquisitions – the unit comprises of 
3 business segments, the concept and formation of which are 
explained in more detail here.

Just as importantly, Indorama Ventures has considerably 
advanced its environmental initiatives by introducing the fully 
recycled (and recyclable) DEJA rPET. This landmark set of products 
comes in addition to separate awards from Procter & Gamble, 
Coca-Cola and Pirelli which recognize our achievements in 
sustainable production. Moreover, Indorama Ventures continues 
to make its mark on the Dow Jones Sustainability Index – as the 
company is included in the DJSI World Index for the first time, 
ranking 2nd globally in the Chemicals Sector this year. 

The current issue highlights each of these developments, along 
with a special community-based program to promote recycling. 
We also profile one Indorama Ventures subsidiary in the United 
States that went above and beyond to support other efforts to 
improve its community. Lastly, our regular travel feature puts 
the spotlight on Slovakia, where visitors can explore the natural 
and cultural marvels that surround one of our latest production 
centers. We hope you enjoy this issue of The Beacon – and as 
always, send us an email with any comments or suggestions you 
may have.

Copyright © 2019 Indorama Ventures Public Company Limited.

เรียน ท่านผู้อ่านทุกท่าน

คนไทยใช้ 'ค่ะ' และ 'ครับ' อย่างไร

ไอวีีแอล สร้างสรรคแ์บรนด์ส์ำาหรับวีัตถุดุ์ิบรีไซเคลิ rPET

กลุ่มธุรุกิจใหม่ Indorama Mobility 
ประโยชน์จากการปรับโครงสร้างแบบควีบรวีม

กิจการใหม่และควีามสำาเร็จครั้งสำาคัญ 
จุด์เริ่มต้นการเติบโตเฟสใหม่ของ อินโด์รามา เวีนเจอร์ส

ข่าวีสาร และ สาระสำาคัญ

ไอวีีแอล เริ่มใช้การประเมินผล ERP ระบบเด์ียวีกันทั่วีโลก

หากอยากกำาจัด์ขยะพลาสติก ทุกคนต้องมีส่วีนร่วีม

นวีัตกรรมด์้านผลิตภัณฑ์ของ ไอวีีแอล ได์้รับการยอมรับ 
จากแบรนด์์ชั้นนำาระด์ับโลก  

การมุ่งสู่ควีามเป็นเลิศ

NORTH CAROLINA CHARITY RECEIVES SUPPORT 
FROM TEAM AT STARPET INC.

30-31

องคก์รการกศุลในนอรท์แคโรไลนาได์้รับการสนับสนนุ
จากทีมงาน StarPet Inc.

SCENIC AND SUBLIME, SLOVAKIA 
STIMULATES SOPHISTICATED SIGHTSEERS

10-11

ทิวีทัศนธ์ุรรมชาตแิละควีามสวียงามของสโลวีาเกยี 
ด์ึงด์ดู์นักท่องเที่ยวีที่มองหาประสบการณล์กึซึ้ง

บทบรรณาธุิการ

สารบัญ

เด์อะ บีคอน ฉบับนี้ นำาเสนอหน่วียงานธุุรกิจใหม่ภายใต้ธุุรกิจเส้นใยของ
อินโด์รามา เวีนเจอรส์ ได์้แก่ กลุ่ม Mobility ซึ่ งได์้ก่อตั้ งมาจาก 
การเติบโตอย่างยั่ งยืน ทั้ งภายในองคก์รและจากการร่วีมมือรวีมทั้ง 
ซื้ อกิจการต่างๆ โด์ยกลุ่มด์ั งกล่าวีประกอบด์้ วีย 3 ส่วีนซึ่ งรายละเอียด์
ของแนวีคดิ์สามารถุอ่านได์้ในฉบับนี้

ควีามใส่ใจด์้านสิ่ งแวีด์ล้อมเป็นสิ่ งสำาคัญยิ่ งควีบคู่ไปกับการด์ำาเนินธุุรกิจ
อินโด์รามา เวีนเจอรส์ จึงได์้พัฒนาแบรนด์ผ์ลติภัณฑร์ไีซเคลิอย่าง DEJATM 

นอกเหนือจากนี้ บรษิััทฯ ยังได์้รับรางวีัลจาก พรอคเตอร์ แอนด์์ แกมเบลิ 
โคคา-โคล่า และพีเรลลี่ ซึ่งเป็นการตอกยำา้ควีามสำาเรจ็ ของผลิตภัณฑร์ีไซเคิล
ของอนิโด์รามา เวีนเจอรส์

อินโด์รามา เวีนเจอร์ส ยั งคงได์้รั บการคัด์เลือกให้ เ ป็นสมาชิกของด์ัชนี
ควีามยั่ งยืนด์าวีน์โจนส์ โด์ยอยู่ในด์ัชนคีวีามยั่งยืนด์าวีน์โจนสร์ะด์ับโลกเป็น
ครั้ งแรก และมคีะแนนเป็นลำาด์ับที่ 2 ของอตุสาหกรรมเคมีภัณฑ์

ในฉบับนี้ เราจะพูด์ถุึงพัฒนาการต่างๆ  ซึ่งรวีมถุึงกิจกรรมพเิศษัเพื่อส่งเสรมิ 
การรีไซเคิลในสั งคม นอกจากนี้  เรานำาเสนอเรื่ องราวีของบริษััทย่อยใน
ประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึ่งโด์ด์เด์น่ในเรื่องการผลักด์ันสร้างควีามเปลี่ยนแปลง 
ในสังคม ของพวีกเขา และท้ายสดุ์ บทควีามท่องเที่ยวีของเราฉายแสงไปที่
ประเทศสโลวีาเกีย แหล่งศูนยก์ารผลิตใหม่ที่ รอบล้อมด์้วียธุรรมชาติและ
วีัฒนธุรรมมากมาย เราหวีังวีา่คณุจะเพลดิ์เพลนิไปกับ เด์อะ บคีอน และสามารถุ
ส่งอีเมลให้แนะนำาเราได์้เช่นเคยนะคะ
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by TO COMBAT PLASTIC WASTE, 
EVERYONE HAS A ROLE TO PLAY
หากอยากก�าจัดขยะพลาสติก 
ทกุคนตอ้งมส่ีวนรว่ม

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

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

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

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

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

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

ประเทศไทยกำาลังประสบปัญหาเรื่องขยะพลาสตกิ  เชน่ เด์ียวีกับประเทศอื่นๆ
คนไทยหนึ่งคนใช้ถุงุพลาสติกเฉลี่ยวีันละ 8 ถุุง เมื่อคดิ์รวีมทั้ งประเทศ 
คนไทยใชถุ้งุพลาสตกิมากถุึง 500 ถุงุตอ่วีัน รัฐบาลกำาลังหาทางแก้ไขปัญหา
ด์ังกลา่วี และจะยกเลกิการใช้พลาสตกิสามประเภทภายในสิ ้นปี 2562

อนิโด์รามา เวีนเจอรส์ ต้องการส่งเสรมิการจัด์การขยะพลาสตกิอย่างยั่งยนื
บนพืน้ฐานของเศรษัฐกจิหมนุเวียีน จึงได์้เข้ารว่ีมกลุม่ PPP Plastic (Public 
Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management) 
หรอื กลุม่ภาคีเครือข่ายองคก์รภาครัฐและเอกชนเพื่อการจัด์การพลาสตกิ
และขยะอย่างยั่ งยืน โด์ยจะมีการจัด์กิจกรรมที่นำาไปสู่การลด์จำานวีนขยะ
ที่ไมจ่ำาเป็น

ในปัจจุบัน อินโด์รามา เวีนเจอร์ส ได์้เข้าร่วีมหลายโครงการเกี่ยวีกบัการแกไ้ข
ปัญหาเรื่องขยะในประเทศไทย ได์แ้ก่

 • จัด์หลักสูตรให้ควีามรู้เกี่ยวีกับขยะและการรไีซเคิลในโรงเรียนและ 
    บริษััทเอกชน 
 •  มอบถุังขยะรไีซเคลิโด์ยไมเ่สยีค่าใช้จ่าย ผ่านมลูนธิุไีอวีแีอล
 •  ให้บริการจัด์ตั้งธุนาคารขยะแกโ่รงเรียนต่างๆ
 •  รวีบรวีมและขนส่งขวีด์พลาสติก PET ไปยังโรงงานรไีซเคิลของบริษััท
 •  จัด์แสด์งผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากขวีด์ PET รไีซเคิล
 •  มอบเสื้อรไีซเคิลจำานวีน 500 ตัวี แก่อาจารย์และนักเรียน 
 •  จัด์กิจกรรมในวีันสิ่งแวีด์ล้อมโลก โด์ยเชญิชวีนให้คนนำาขวีด์พลาสติก  
     PET มาแลกของที่ระลึก โด์ยสามารถุรวีบรวีมพลาสติกสำาหรับการ  
     รไีซเคิลได์้มากถุึง 63 กโิลกรัม

เราได์้ลงนามในบันทกึควีามเข้าใจกับบริษััท GEPP SA-ARD จำากัด์ หรือ 
GEPP Your Waste เพื่ อ เ พิ่ ม ช่องทาง สำา หรับการรวีบรวีมขยะจาก
ครัวีเรือน ด์้วียกลไกด์ั งกล่าวี ขยะที่สามารถุนำาไปรีไซเคลิได์้จะถุกูนำาเข้าสู่
กระบวีนการรไีซเคลิ

การจัด์การขยะเป็นควีามรับผิด์ชอบของเราทุกคน ทีมงานด์้านควีามรับผิด์
ชอบต่อสังคมของ อินโด์รามา เวีนเจอร์ส ได์้มีส่วีนในการลด์ขยะพลาสติก 
โด์ยอาศัยพลังแห่งควีามรู้ควีามเข้าใจ นำาเสนอข้อมูลเกี่ยวีกับการรไีซเคิล
และการนำาพลาสติกกลับมาใชใ้หม่ต่อสาธุารณะผ่านทุกช่องทางที่เป็นไปได์้ 
ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างสิ่งแวีด์ล้อมของไทยให้เป็น “สีเขียวี” มากขึ้น 
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ACQUISITIONS AND MILESTONES 
MARK NEW PHASE OF GROWTH 
FOR INDORAMA VENTURES
กิจการใหม่และความส�าเร็จครั้งส�าคัญ 
จดุเริม่ตน้การเตบิโตเฟสใหมข่อง 
อินโดรามา เวนเจอร์ส

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

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

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

อินโด์รามา เวีนเจอร์ส ยังคงเตบิโตอย่างรวีด์เร็วีผ่านการเข้าซือ้กจิการใหม่ๆ 
และด์้วียควีามสำาเร็จครั้งสำาคญัที่จะนำาพาบรษิััทเข้าสู่เฟสใหม่ของการพัฒนา
ในระด์บัโลก การตัด์สนิใจและควีามสำาเร็จของ ไอวีีแอล เมื่อไม่นานมานี้จะช่วีย
พัฒนาควีามสามารถุเชิงอุตสาหกรรมของบรษิััทอย่างมีนัยสำาคญั และเปิด์
ประตูสู่การเตบิโตและพัฒนาการอย่างก้าวีกระโด์ด์ในอนาคต

เมื่อไมน่านมานี ้    ไอวีแีอล      ประกาศข้อตกลงในการเข้าซื้อธุรุกจิ/ สนิทรัพย ์
บางสว่ีนจาก         Huntsman              ผู้นำาระด์ับโลกด์้านการผลติออกไซด์์แบบบรูณาการ 
และอนพุันธุ์ ในส่วีนที่ เกี่ยวีเนื่องกับการผลติออกไซด์แ์บบบูรณาการและ
อนพุันธุ์ ซึ่งตั้งอยูใ่นสหรฐัอเมรกิา อนิเด์ยีและออสเตรเลยี แผนการเขา้ซื้อครั้งนี้
ถุือเป็นครั้ งที่มีมูลค่าสงูที่สดุ์เท่าที่ เคยมีมา อีกทั้ งยังมีมูลค่าสงูสดุ์เท่าที่
บริษััทไหนในไทยเคยทำาในช่วีงสิบปีที่ผา่นมา ราคาการซื้อขายอ้างอิงจาก
มลูค่ากิจการเท่ากับสองพันล้านเหรียญสหรัฐ บวีกกับภาระผูกพันเรื่อง
เงนิบำานาญมลูค่าอกี 76 ล้านเหรยีญสหรัฐ โด์ยคาด์วีา่การเจรจาจะเสรจ็สิ้น
ภายในไตรมาสที ่4 ของปี 2562

การเข้าซื้อ Huntsman ทำาให้สถุานะผู้นำาอตุสาหกรรมระด์ับโลกของไอวีแีอล
แข็งแกร่งขึ้น ทำาให้เราเป็นบริษััทที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายแต่เชื่อมโยง
สนับสนนุซึ่งกันและกัน อกีทั้ งยังสามารถุเป็นผู้นำาอันด์ับ 1 หรอื 2 
ในหมวีด์ผลิตภัณฑห์ลักของบริษััท เมื่อผลิตภัณฑข์อง Huntsman 
มาอยูภ่ายใต้ไอวีีแอลแล้วี เราจะสามารถุพัฒนาประสิทธุิภาพขององคก์ร
ได์้อย่างมีนัยสำาคัญด์้วียการสร้างควีามสอด์คล้องเชื่อมโยงของการ
ปฏิิบัตกิารต่างๆ การเข้าซื้ อครั้ งนี้ เป็นจดุ์เปลี่ยนสำาคัญของไอวีีแอล ที่จะ
ช่วียส่งเสรมิการเตบิโตของบริษััทในตลาด์ EOs และเคมภีัณฑเ์ฉพาะทาง 
รวีมไปถุงึการเพิ่มสายผลติภัณฑป์ระเภท EODs และอนพุันธุโ์พรพลินีออกไซด์ ์ 
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นอกจากนี้        ไอวีีแอลมีแผนที่จะซื้อ Sinterama S.p.A. ผู้ผลติส่วีนประกอบ 
ภายในรถุยนตท์ี่ทำาจากโพลีเอสเตอรแ์ละเส้นด์้ายสปีระสิทธุภิาพสงูที่มฐีาน
การผลติในอติาล ี บราซลิ จนี และบัลแกเรยี กำาลังการผลติรวีมทั้ งสิ้น    
30,000 ตันตอ่ปี โด์ยมคีวีามเชี่ยวีชาญในตลาด์ส่วีนประกอบภายในรถุยนต์
และมีพนักงานทั้งหมด์ 889 คน

Sinterama และ ไอวีแีอล ร่วีมมือกันครั้ งแรกเมื่อปี  2554 ในบริษััท Trevira 
ในการขยายธุรุกจิเพื่อตอบสนองตอ่ลกูค้ารายใหญ ่ การเข้าซื้อกจิการด์ังกลา่วี
จะทำาใหก้ารบรูณาการระหวีา่งสองบรษิััทสมบรูณม์ากขึ้น โซลชูั่นเชงินวีตักรรม
และควีามเชี่ยวีชาญด์้านการพัฒนาผลติภัณฑข์อง  Sinterama  จะช่วียให ้
สัด์สว่ีนผลติภัณฑข์อง ไอวีแีอล ในอตุสาหกรรมนี้ แขง็แกร่งขึ้น

ตัวีช่วียทีท่ำาใหแ้ผนการเข้าซือ้เหล่านี้เป็นไปได์ ้ โด์ยที่ยังสามารถุรกัษัาระด์บั
การเตบิโตในระด์บัโลกได์ ้ คือ “เงินกู้สีเขียวี” จากธุนาคารมิซโุฮะ ในประเทศ
ญี่ปุ่ น เงินกู้ด์ังกล่าวีมีมูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐและ 100 ล้านยูโร 
ซึ่งเป็นเงินกู้แบบ PILs ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นผลมาจากการเลื่อนอันด์ับ 
ESG (Environmental, Social and Governance) ของ ไอวีีแอล ไปอยู่
อันด์ับที่สูงขึ้น

เงินกู้ด์ังกล่าวีมาพร้อมกับด์อกเบี้ยที่ตำ่ากวี่าปกติเนื่องมาจากโมเด์ลด์้าน
ควีามยั่งยนืของไอวีแีอล   นี่เป็นครั้ งแรกที่มกีารให้กู้เงนิในลักษัณะด์ังกล่าวี 
แกบ่รษิััทในประเทศไทย

ไอวีีแอล ได์้จัด์ตั้ งหน่วียงานภายในขึ้ น ม า ใ ห ม่ เ พื่ อ ด์ู แ ล ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เกี่ยวีกับยางรถุยนต ์ ควีามปลอด์ภัยยานยนตแ์ละวีัสด์เุฉพาะทาง อันเป็น
ผลมาจากการขยายขอบเขตกิจกรรมของบริษััท ที่ขยายกวี้างขึ้นเรื่อยๆ 
หน่วียงานใหม่นี้ รู้จักกันในชื่อ Indorama Mobility Group 
ปฏิบิัติงานที่ฐานการผลติ 16 แห่งใน 9 ประเทศ และสร้างยอด์ขายได์้มากกวี่า
หนึ่ งพั นล้ านบาทต่อปี การจัด์ตั้ งหน่วียธุุรกิจด์ั งกล่าวีจะทำาให้ภาวีะ
ควี ามเป็นผู้นำาและองคก์รมีควีามเฉพ าะเจาะจงมากขึ้ น อันจะนำาไปสู่
การรักษัาระด์ับคณุภาพของผลิตภัณฑ์และการสร้างนวีัตกรรมใหม่ๆ 
ในกลุม่ตลาด์ที่เกี่ยวีข้อง

นายอาลก โลเฮีย ประธุานเจ้าหน้าที่บรหิารกลุม่บรษิััทฯ กล่าวีวี่า "เรามคีวีาม
ยนิด์เีป็นอย่างยิ่งที่ได์ต้้อนรับเพื่อนรว่ีมงานใหม ่ ซึ่งจะเข้ามาชว่ีย เตมิเตม็และ
พัฒนาศักยภาพของบรษิััทให้เตบิโตอย่างตอ่เนื่อง"

IVL is also in the process of acquiring Sinterama S.p.A., a major 
polyester automotive interiors and high performance colored 
yarns manufacturer with production sites in Italy, Brazil, China, 
and Bulgaria. These sites have a combined capacity of 30,000 
tonnes per annum that specialize in serving the automotive 
interior market and employ a total of 889 people. 

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

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

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

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

Commenting on recent developments across the organization, 
Mr. Aloke Lohia, Group CEO of Indorama Ventures, said, 
“We are thrilled to welcome our new colleagues and their 
competencies, which will empower our collective potential to 
grow continually.”
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Indorama Polymers received the Thai Star Packaging Award 
2019 for Packaging Materials and Components and the Best 
Sustainable Packaging Design Award 2019 from the Department 
of Industrial Promotion at BITEC.

อินโด์รามา โพลีเมอรส์ ได์้รับรางวีัลบรรจภุัณฑย์อด์เยี่ยมของประเทศไทย
ประจำาปี 2562 ในหมวีด์วีัสด์แุละสว่ีนประกอบเพื่อการผลติบรรจุภัณฑ์ และ
รางวีัลออกแบบบรรจุภัณฑเ์พื่อควีามยั่ งยืนยอด์เยี่ยมประจำาปี 2562 
จากกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม ณ ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค

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

Indorama Ventures Corlu PET Sanayi A.Ş, ถุูกจัด์ให้เป็นหนึ่ งใน 500 
กจิการอตุสาหกรรมยอด์เยี่ยมของตุรกีสำาหรับปี 2561 ในลำาด์ับที่  94 
ตัวีแทนจากหอการค้าเมอืงคอรล์ไูด์้เด์นิทางไปยังโรงงานของเราเพื่อมอบ
รางวีัลไวี้เป็นที่ระลกึเมื่อวีันที ่30 กรกฎาคม

Mr. Roberto Bettini, Chief Human Resources Officer at Indorama 
Ventures Corlu PET Sanayi A.S, visited the plant in Turkey view 
IVC’s operation and met with the IVC HR team and European HR 
Managers.

นายโรแบร์โต เบต็ตินี ประธุานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่่ายทรัพยากรบคุคลของ
ไอวีีแอล เด์ินทางไปยังตรุกีเพื่อเยี่ยมชมการปฏิิบัตกิารของ Indorama 
Ventures Corlu PET Sanayi A.S และพบปะหารอืกับฝ่่ายทรัพยากรบคุคล
ของ Indorama Ventures Corlu PET Sanayi A.S และผู้จัด์การด์้านทรัพยากร
บคุคลในภมูภิาคยโุรป

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn gave 
opening remarks at the 10th World Environmental Education 
Congress (WEEC 2019) and graced the IVL booth at the congress, 
conversing with an IVL representative about waste management. 
The company  exhibited information on the PET recycling process 
and showed various recycled PET products, such as fibers, yarns 
and packaging. The purpose of the exhibition was to demonstrate 
IVL's commitment to contributing to society and encouraging 
the public to play their part in solving environmental problems 
together.

ส ม เ ด์็จ พ ร ะ ก นิษั ฐ า ธุิร า ช เ จ้ า  ก ร ม ส ม เ ด์็จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุด์ า ฯ
ส ย า ม บ ร ม ร า ช กุม า รี  เ ส ด์็จ เ ป็น อ ง ค์ป ร ะ ธุ า น เ ปิด์ ก า ร ป ร ะ ชุม ง า น
สิ่ งแวีด์ล้อมศกึษัาโลกครั้ งที่ 10 และได์้เสด์็จทอด์พระเนตรเยี่ยมชมบูธุ
ไอวีีแ อ ล ยั งได์้ร่วีมแสด์งนิทรรศการและแลกเปลี่ยนองคค์วีามรู้ด์้าน
การรไีซเคลิ ทั้ งกระบวีนการรไีซเคลิขวีด์พลาสตกิ PET  และผลติภัณฑ ์
รีไซเคิลต่างๆ อ า ทิ  เ ส้ น ใ ย  เ ส้ น ด์้ า ย  แ ล ะ บ ร ร จุภั ณ ฑ์  ซึ่ งแสด์งถุึง 
ควีามมุ่งมั่นของไอวีีแอลในการช่วียเหลือสั งคม และส่งเสริมให้ทกุคน
มสี่วีนรว่ีมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวีด์ล้อมรว่ีมกัน
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On July 31st, 2018 the Thai Embassy in Turkey held 
a seminar and organized a plant visit with the 
Ambassador, H. E. Phantipha Lamsudha Ekarohit, 
who led senior students, graduate students, and 
Thai companies in Turkey around the plant.

สถุานทูตไทยจัด์สัมมนาให้กับนักศึกษัาชั้นปีสดุ์ท้ายและ
นักศกึษัาจบใหมช่าวีไทยในตรุก ีกงสลุวีางแผนพานักศกึษัาไป
เยี่ยมชมโรงงานของบรษิััทที่มคีวีามเกี่ยวีข้องกับประเทศไทย
และได์้พาไปทศันศกึษัาที่โรงงานเมื่อวีันที ่ 30    กรกฎาคม โด์ยม ี
นางพันทิพา เอี่ยมสทุธุา เอกะโรหติ เอกอัครราชทตูฯ 
เป็นผู้นำาการเยี่ยมชมด์้วียตัวีเอง
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Indorama Ventures PCL. donated 1,000,000 Thai Baht 
to the Faculty of Denistry at Thammasat University 
to support the faculty and the renovation of the 
Ratchasuda Building – the dental implant clinic. The 
purpose of this donation was to provide the best possible 
facilities for post-graduate students in the field of Dental 
Implantology.

อินโด์รามา เวีนเจอรส์ มอบเงิน 1,000,000 บาท ให้แก ่
คณ ะ ทั นตแพทยศาสตร์  มหาวีิทยาลั ยธุ ร ร ม ศ า สตร์  เพื่ อ
สนับสนนุการปรับปรงุและก่อสร้างอาคารราชสดุ์า ซึ่งเป็นที่ตั้ ง 
คลินิกทั นตกรรมรากเทียม โด์ยการสนั บสนุนเงินในครั้ งนี ้
มีวีัตถุปุระสงคเ์พื่อส่งเสริมและสนับสนนุการศึกษัาในสาขาวีิชา
ทันตกรรมรากเทยีม

Trevira revealed several new innovations at Techtextil 2019 in Frankfurt 
this May presenting products with a with range of sustainable 
technologies and applications in both technical and functional textiles.

บริษััท Trevira เปิด์ตัวีนวีัตกรรมเพื่อควีามยั่งยืนใหม่ หลายรายการ ณ งาน 
Techtextile 2019 ที่แฟรงก์เฟิรต์ในเด์ือนพฤษัภาคม เพื่อนำาเสนอเทคโนโลยี
และการนำามาประยุกต์ใช้อันหลากหลายสำาหรับวีงการสิ่ งทอเทคนคิและสิ่ งทอ
คุณสมบัติพิเศษั
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The management and employees of the IVL had a fun and 
healthy time at the International Yoga day on June 16th, 2019 at 
Chulalongkorn University. The event was opened by H.E. Suchitra 
Durai, the Ambassador of India in Thailand.

คณะผู้บรหิารและพนักงานสำานักงานกรงุเทพฯ เข้ารว่ีมงาน วีันโยคะสากล 
ครั้ งที ่ 5 เมื่อวีันที ่ 16 มถิุนุายน 2562 ที่จฬุาลงกรณม์หาวีทิยาลัย 
โด์ยมนีางสจุติรา ด์ไูร เอกอัครราชทตูอนิเด์ยีประจำาประเทศไทยเป็นประธุาน 
ในพธิุเีปิด์งาน

IVL sponsored the 10th World Environmental Education Congress 
(WEEC 2019) in Bangkok. Mr. Yashovardhan Lohia, Chief Recycling 
Officer, led the IVL team to showcase our PET recycling as well 
as CSR initiatives that aim to promote waste separation and 
recycling among the public.

Mr. Richard Jones, Senior Vice President at IVL, led a 
workshop, called "Dust off your Capes and Put on your 
Wonder Gear" at the Dragonfly 360's Wo=Men Summit 
2019, where participants were surprised to learn about 
a variety of plastics and the facts that PET is even more 
sustainable than other alternative materials.

The IVL Mobility group's “Functional Materials” sales team 
meeting in Diedenbergen, Germany.

อนิโด์รามา เวีนเจอรส์ สนับสนนุการประชมุสิ่งแวีด์ล้อมศกึษัาโลกครั้ งที ่10 
(WEEC 2019) จัด์ขึ้ นในกรงุเทพฯ ซึ่ งนายยาโชวีาด์ั น โลเฮีย ประธุาน
เจ้าหน้าที่บริหารด์้านรีไซเคิล นำาทีมไอวีีแอลถุ่ายทอด์การรีไซเคิล PET 
และแนวีคดิ์ควีามรับผิด์ชอบต่อสั งคม (CSR) ที่ส่งเสริมการแยกขยะ 
เพื่อนำาไปรไีซเคลิในสังคม

นายรชิารด์์ โจนส ์รองประธุานอาวีโุส ของไอวีแีอล ได์เ้ป็นผู้นำาเวีริค์ชอป
“ปัด์ฝุ่่ นเสื้ อคลมุและสวีมใส่ Wonder Gear ของคณุ” (Dust off 
your Capes and Put on your Wonder Gear) ในงาน  Dragonfly 
360's Wo=Men Summit 2019 ซึ่งผู้เข้าร่วีม ได์้เรียนรู้เกี่ยวีกับ
พลาสตกิหลากหลายรปูแบบ และควีามยั่งยนืของพลาสตกิที่ เหนอื
กวี่าวีัสด์ทุางเลอืกอื่นๆ

ทมีงานฝ่่ายขาย “วีัสด์เุฉพาะทาง” ของกลุ่มธุรุกิจ Mobility จัด์ประชมุ
ทีมงานที่ เมืองด์ีเด์นเบอรเ์กน ประเทศเยอรมนี
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The Indorama Ventures PCL. team welcomed Mr. Pralong Dumrongthai, the 
Director-General of the Pollution Control Department, as well as the Department 
of Environmental Quality Promotion team to visit our Indorama Polyester Industries 
PCL. plant in Nakhon Pathom province outside of Bangkok. The visit provided an 
opportunity to discuss the technology involved in recycling PET, using recycled 
products to produce raw materials for food packaging & yarn. The attendees also 
highlighted the importance of these technologies in maintaining sustainability.

ทมีผู้บรหิารอนิโด์รามา เวีนเจอรส์ จำากัด์ (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายประลอง ด์ำารงคไ์ทย 
อธุบิด์กีรมควีบคมุมลพิษัพร้อมคณะ ตลอด์จนหน่วียงานที่ เกี่ยวีข้อง เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลติ
เมด็์พลาสตกิรไีซเคลิ PET บรษิััท อนิโด์รามา โพลเีอสเตอร ์ อนิด์ัสตรี้ส ์ จำากัด์ (มหาชน) 
จังหวีัด์นครปฐม เพื่อศกึษัาด์งูานกระบวีนการจัด์การเทคโนโลยกีารผลติ และการควีบคมุกระบวีนการ
รไีซเคลิพลาสตกิ PET (rPET) สำาหรับผลติเป็นภาชนะบรรจอุาหารและเส้นใยเส้นด์้าย

The Rayong team in Thailand participated in the “Fast Stop Stroke” marathon on May 12th, 2019 at the Air Force Sports 
Stadium, Ko Samet National Park where the shirts were made up of IVL recycled yarn (DEJA). This was organized by the 
local public health authority in order to educate the attendees about the benefits of exercise and a having a healthy 
heart. 

ทมีงานระยองสนับสนนุและเข้ารว่ีมงานวีิ่ง “Fast Stop Stroke” เมื่อวีันอาทติยท์ี่ 12 เมษัายน 2562 ณ ศนูยพ์ัฒนากีฬากองทัพอากาศ
บ้านเพในเขตอทุยานแห่งชาตเิขาแหลมหญ้า-หมูเ่กาะเสมด็์ จัด์โด์ยสำานักงานสาธุารณสขุจังหวีัด์ระยองเพื่อส่งเสรมิ การออกกำาลังกาย
และป้องกันโรคเลอืด์ออกในสมอง เสื้อที่ใช้สำาหรับวีิ่งในงานด์ังกล่าวีผลติมาจากเส้นด์้ายรไีซเคลิของ IVL (DEJATM)

Indorama Polyester Industries PCL. 
Nakhon Pathom received the Outstanding 
organization award for the “Prevention and 
control of alcohol consumption” on July 9th, 
2019 at Central Festival EastVille.

อินโด์รามา โพลีเอสเตอร์ อินด์ัส ตรีส์ (นครปฐม) 
ได์้รั บรางวีั ลองค์กรที่ ด์ำาเนินการด์ีเด์่นด์้ านการ
ป้องกันและควีบคมุการบรโิภคเครื่องด์ื่มแอลกอฮอล ์
เมื่อวีันที ่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ศนูยก์ารค้า 
เซนทรัลพลาซ่าอสีวีลิ เนื่องในวีันงด์ด์ื่มสรุาแห่งชาติ
ประจำาปี 2562
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Slovakia is neither the flashiest country in Europe nor is it the 
first destination on the minds of continental travelers but its 
cultural, historical, and natural highlights are impressive to 
even the most seasoned travelers. From the charming walking 
tours of Bratislava to the towering Tatra mountains in the 
north, this often overlooked nation promises an amazing time 
to anyone that decides to visit.

Just a guided walk through the capital of the city will show 
countless beautiful statues and architectural features, each 
with its own story – originating from much earlier centuries 
to the Soviet occupation. This peaceful city also provides a 
comfortable modern atmosphere, perfect for enjoying an 
artistic performance and a lovely stroll in the park beside the 
iconic river Danube.

สโลวีาเกยีไมใ่ชป่ระเทศที่หวีอืหวีาที่สดุ์หรอืเป็นที่นยิมมากที่สดุ์ในทวีปียโุรป 
แตจ่ดุ์เด์น่ด์้านวีัฒนธุรรม ประวีัติศาสตร์ และธุรรมชาติที่ เรียบง่ายกลับ
น่าประทับใจแม้แต่กับนักท่องเที่ยวีมากประสบการณ์ มีทั้ งทั วีร์เด์ินเท้า
ในเมืองบราตสิลาวีาอันมีเสน่ห์ มีทั้ งเทือกเขาทาทราอันสงูตระหง่านทาง
ภาคเหนือ ประเทศที่มักถุูกมองข้ามแห่งนี้ จะเปิด์เผยรายละเอียด์อัน
น่าตื่นตาตื่นใจหากคณุใช้เวีลาอยูท่ี่นั่นนานพอ

ระหวี่างร่วีมทัวีร์เด์ินเท้าสำารวีจเมืองหลวีงพร้อมไกด์์นำาทาง คุณจะได์้ชืน่ชม
รูปป้ันและสถุาปัตยกรรมจำานวีนนับไม่ถุ้วีน แต่ละชิน้แต่ละแห่งต่างมาพร้อม
กับเรื่องราวีในอด์ีตตั้งแต่สมัยเริ่มต้นของยุคประวีัติศาสตร์ไปจนถุึงสมัยที่
ประเทศถุูกปกครองโด์ยโซเวีียต เมืองอันแสนสงบนี้ยังมีกลิ่นอายควีาม
เป็นสมัยใหม่ผสมอยู่ด์้วีย โด์ยคุณสามารถุเข้าชมการแสด์งหรือแค่เด์ินเล่น
ในสวีนริมแม่นำ้าด์านูบกไ็ด์้

SCENIC AND SUBLIME, SLOVAKIA 
STIMULATES SOPHISTICATED SIGHTSEERS
ทิวทัศน์ธรรมชาติและความสวยงามของ
สโลวาเกีย ดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วทีม่องหา
ประสบการณล์กึซึ้ง

BALANCE 
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Most of Slovakia’s castles can be seen outside the capital city 
and can range from bright and colorful to quite weathered, 
which completely immerses you in a wonderfully medieval 
setting. Exploring the countryside brings you across rolling 
hills and through valleys filled with colorful flowers which 
are perfect for hiking through and each village, town, and its 
people have their own charm.

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

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

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

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

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

นอกเมืองหลวีงของสโลวีาเกียมีปราสาทเก่าๆ ตระการตามากมาย มีทั้ง
แบบสีสันสด์ใสและป้อมปราการโบราณสมัยยุคกลางบนเนินเขา หากไป
เที่ยวีในชนบท คุณจะได์้เพลิด์เพลินไปกับเนินเขาเรียงรายและหุบเขาที่
ปกคลุมไปด์้วียด์อกไม้หลากสี เมืองและหมู่บ้านแต่ละแห่งต่างก็มีลักษัณะ
อันเป็นเอกลักษัณ์ของตัวีเอง และสำาหรับคนที่กล้าเข้าไปคุยกับคนท้องถุิ่น 
พวีกเขาจะได์้พกควีามทรงจำาแสนประทับใจกลับบ้านไปด์้วียแน่นอน

ฤด์ูหนาวีเป็นช่วีงเวีลาที่คนมักมาเยือนประเทศน้ี โด์ยเฉพาะบริเวีณเทือก
เขาทาทรา ที่กลายเป็นลานสกีคุณภาพด์ี ทำาให้หมู่บ้านต่างๆ อันเงียบสงบ
กลับคึกคักขึ้นมา และ ณ ที่แห่งนี้ ประเพณีพื้นเมืองได์้ถุูกถุ่ายทอด์ต่อมา
จากรุ่นสู่รุ่น ทำาให้นักท่องเที่ยวีมีโอกาสได์้ชื่นชมรายละเอียด์เล็กๆ น้อยๆ 
ของวีัฒนธุรรมในภูมิภาคนี้  ในช่วีงอากาศอุ่น คุณอาจมีโอกาสได์้ชื่นชม
บรรด์าสัตวี์ ป่าที่มีควีามหลากหลายอย่างมากที่อาศัยบนเทือกเขานี้            
ในบางโอกาส คุณอาจได์้เห็นตัวีชามัวี ตัวีมาร์มอต ตัวีลิงซ์ และหมีเด์ินไปมา
ในบริเวีณนี้

การเด์ินตามเนินเขาไปจนถุึงบนภูเขาจะพาคุณไปพบกับทิวีทัศน์ธุรรมชาติ
แสนสวียงามเช่นกัน ธุารนำ้าแข็ง ป่าธุรรมชาติ และสถุานที่ท่องเที่ยวีเด์่นๆ 
อื่นๆ ต่างตั้งอยู่ระหวี่างเมืองที่คนไม่ค่อยนิยมไปกัน สถุานที่สำาคัญอื่นๆ 
เช่น พิ พิธุภัณฑ์ โบสถุ์ พระราชวีัง และสปาเพื่อการผ่อนคลายทำาให้
ผู้มาเยือนรู้สึกปลอด์โปร่งและสบายใจไปกับวีิถุีชีวีิตที่ไม่ต้องรีบเร่ง

สโลวีาเกียอยู่ติด์กับเมืองที่โด์ด์เด์่นด์้านวีัฒนธุรรมอย่างคราโควี เวีียนนา 
และบูด์าเปสต์ ทำาให้นักท่องเที่ยวีมักเลือกที่จะไปเมืองที่มีชื่อเสียงเหล่านั้น
แทนที่จะมาที่นี่ อย่างไรก็ตาม ด์้วียควีามที่สถุานที่ท่องเที่ยวีทั้งในเมืองและ
ชนบทไม่เป็นที่นิยมมากนักถุือเป็นข้อด์ีอย่างหนึ่งในมุมของนักท่องเที่ยวี 
นั่นคือ ช่วีงนอกฤด์ูกาลท่องเที่ยวีที่เทือกเขาทาทรา ไม่มีที่ไหนในสโลวีาเกีย
ที่คุณจะรู้สึกอึด์อัด์เพราะจำานวีนนักท่องเที่ยวีเลย

เมื่อปี 2561 อนิโด์รามา เวีนเจอรส์ เข้าซื้ อกจิการ Kordarna Plus a.s. ผู้ผลติ
สิ่ งทอสำาหรับยางในรถุยนตร์ายใหญ่ที่สดุ์ของยโุรป   ถุือเป็นโรงงาน 
แห่งแรกของไอวีีแอล ในประเทศสโลวีาเกีย นอกจากนี้ โรงงานของ   
Kordarna ที่ตั้ งอยูท่างเหนอืของเมอืงบราตสิลาวีา ผลติสิ่งทอทางเทคนคิ
ในอตุสาหกรรมยานยนต์

จากการเข้าซื้อด์ังกล่าวี เราได์้โรงงานของ  Kordarna อีกแห่งหนึ่งที่ตั้ง
อยู่ในภาคตะวีันออกเฉียงใต้ของสาธุารณรัฐเชคมาด์้วีย โรงงานทั้งสอง
แห่งตั้งอยู่คนละฝ่ั่งของชายแด์นของสองประเทศนี้แต่มีระยะทางตรง
ห่างกันเพียง 30 กิโลเมตร การเข้าซื้อกิจการของ Kordarna รวีมไปถุึง
พนักงานทั้งหมด์ 786 คน ทำาให้ตอนนี้ไอวีีแอลกลายเป็นผู้ผลิตยางใน
รถุยนต์อันด์ับหนึ่งของยุโรป
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Thai culture depends on many nonverbal cues which are 
highly dependent on the situation at hand. For example, 
when ordering food, English speakers would say “I would 
like to have…” before proceeding with their order whilst Thai 
speakers simply say “ao” which just means “want” followed 
by the food they want, then adding in the magic word “Ka” or 
“Krub”, which makes every sentence polite.

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

ภาษัาไทยเป็นวีัฒนธุรรม “บริบทสูง” หมายควีามว่ีาสถุานการณ์แวีด์ล้อม
เป็นปัจจยัสำาคญัในการกำาหนด์วีา่ผูพู้ด์ควีรใชภ้าษัาอยา่งไร ในทางตรงกนัขา้ม 
ภาษัาอังกฤษัเป็นหนึ่งในวีัฒนธุรรมบนโลกใบนี้ที่มีบริบทตำ่า ควีามแตกต่าง
ด์งักลา่วีส่งผลใหเ้มือ่คณุพูด์ภาษัาไทย คณุสามารถุตอบโจทยร์ะด์บัควีามเป็น
ทางการในภาษัาอังกฤษัได์้อย่างหลากหลาย ยกตัวีอย่างเช่น เมื่อผู้พูด์
ภาษัาอังกฤษัสั่งอาหารจะใช้คำาพูด์ประมาณวี่า “I would like to have…” 
ตามด์้วียชื่ออาหาร ในขณะที่คนไทยจะพูด์คำาสั้นๆ วี่า “เอา” ซึ่งมีควีาม
หมายวี่า “ต้องการ” แล้วีตามด์้วียชื่ออาหาร และต่อด์้วียคำามหัศจรรย์ “ค่ะ” 
หรือ “ครับ” อันจะกล่าวีถุึงต่อไป

เราไมไ่ด์ห้มายควีามวี่าคนไทยไมใ่หค้วีามสำาคญัเรื่องควีามสภุาพ อนัทีจ่ริงแลว้ี 
คนไทยให้ควีามสำาคัญต่อเรื่ องมารยาททางสั งคมและควีามสุภาพ
อย่างมาก พวีกเขาจะต้องประเมินระด์ับควีามเป็นทางการที่เหมาะสมใน
แต่ละบริบท โด์ยปกติแล้วี พวีกเขามักเลือกที่จะสุภาพไวี้ก่อน

FOCUS 
Corporate Communications

by HOW THAIS USE ‘KA’ 
AND ‘KRUB’
คนไทยใช ้‘ค่ะ’ 
และ ‘ครับ’ อยา่งไร
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As English does not have suitable translations for ‘Ka’ and 
‘Krub’, the closest approximation of the word would be ‘please’ 
but ‘please’ falls short of conveying the proper meaning and 
isn’t nearly as versatile. 

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

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

KA AND KRUB

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

ค่ะ และ ครบั

ท�าไมคนไทยถึงยังใช้สองค�านี้เมื่อพูดและเขียน
ภาษาอังกฤษ

ในภาษัาองักฤษั ไมม่คีำาแปลทีเ่หมาะสมสำาหรบัคำาวีา่ “คะ่” และ “ครบั”  การเทยีบเคยีง
ทีใ่กลท้ีส่ดุ์คอืคำาวี่า “please” แตก่ย็ังไมส่ามารถุสือ่สารนยัยะได์อ้ย่างครบถุว้ีน
และใชไ้ด์้ในบริบทที่จำากัด์เท่านั้น

นีค่อืเหตผุลทีค่นไทยหลาย ๆ คน แมแ้ตค่นทีม่กีารศกึษัาสูงและใชภ้าษัาอังกฤษั
ได์้อย่างด์ีเยี่ยม ยังใช้คำาวี่า “ค่ะ” และ “ครับ” ในการสนทนาและการเขียน

สำาหรับชาวีต่างชาติ การใช้ภาษัาไทยใหไ้ด์้ในระด์ับด์ีเยี่ยมเป็นเรื่องที่ท้าทาย
อย่างมาก แต่อย่างน้อยคุณกไ็ด์้รู้แล้วีวี่า “ค่ะ” และ “ครับ” มีควีามหมาย
อย่างไรและสามารถุใช้สองคำานี้ได์้เป็นธุรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษัา แค่นี้
คุณก็สามารถุเริ่มต้นบทสนทนาได์้อย่างถุูกต้องแล้วี

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

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

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

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

กล่าวีได์้วี่าสองคำานี้เป็นคำาที่ใช้บ่อยที่สุด์ในภาษัาไทย และอาจะเรียกได์้วี่า
เป็นคำาที่สำาคัญที่สุด์ด์้วีย คำาวี่า “ค่ะ” และ “ครับ” เป็น “คำาแสด์งควีาม
สุภาพ” นั่นคือคำาที่ใช้ลงท้ายประโยคต่างๆ เพื่อแสด์งควีามเคารพต่อผู้ฟัง  
โด์ย “ค่ะ” เป็นคำาที่ใช้โด์ยผู้หญิง ส่วีน “ครับ” เป็นคำาที่ใช้โด์ยผู้ชาย ด์้วีย
ควีามที่เราอยู่ในประเทศไทย ผู้พูด์มีสิทธุิที่จะตัด์สินใจวี่าจะใช้คำาวี่า “ค่ะ” 
และ “ครับ” หรือไม่

คนไทยจะพูด์คำาวี่า “ค่ะ” และ “ครับ” บ่อยที่สุด์เมื่อพวีกเขากำาลังพูด์อยู่กับ
คนที่เพิ่งรู้จักกัน เมื่ออยู่ในสถุานการณ์ที่เป็นทางการ เมื่อกำาลังพูด์กับผู้ที่
อาวีุโสกวี่าหรือมีสถุานะสูงกวี่า หรือเมื่อใด์ก็ตามที่อยากจะแสด์งควีาม
สุภาพ ซึ่งก็แทบจะใช้ตลอด์เวีลา

การใช้คำาวี่า “ค่ะ” และ “ครับ” ต่อท้ายวีลีทั่วีๆ ไป ถุือวี่ามีควีามเหมาะสมและ
อาจเรียกได์้วี่าเป็นไปโด์ยธุรรมชาติ  เราขอใช้ “ค่ะ” ในตัวีอย่างต่อไปนี้เพื่อ
ไม่ให้เนื้อหายาวีจนเกินไป ในภาษัาไทย คำาวี่า “hello” คือ “สวีัสด์ีค่ะ” คำาวี่า 
“thank you” คือ “ขอบคุณค่ะ” และ “sorry” คือ “ขอโทษัค่ะ”  ในขณะที่ 
“you’re welcome” “it’s okay” “no problem” “no thank you” “never 
mind” และ “it’s all good” สามารถุใช้วีลีเด์ียวีกันเมื่อแปลเป็นภาษัาไทย 
นั่นคือ “ไม่เป็นไรค่ะ”  อย่างที่ทุกคนทราบ “ไม่เป็นไร” เป็นวีลีที่มีประโยชน์
อย่างมากในภาษัาไทย

“ค่ะ” และ “ครับ” สามารถุใช้แทนคำาวี่า “yes” เมื่อต้องการตอบคำาถุามง่ายๆ 
หรือตอบรับการเรียกขาน
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by CELEBRATING IVL’S NEW GLOBAL 
INGREDIENT BRAND FOR rPET
ไอวแีอล สร้างสรรคแ์บรนด์
วัตถดุบิตวัใหมส่�าหรบั rPET

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

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

DEJATM รีไซเคิลเพื่อส่ิงที่ดีกว่า

ในขณะนี้ผู้คนในทุกส่วีนของโลกได์้ตระหนักมากขึ้นวี่ากิจกรรมในชีวีิตของ
พวีกเขาส่งผลกระทบต่อสิ่งแวีด์ล้อมอย่างไร ด์ังนั้น ผู้บริโภคจึงให้
ควีามสนใจมากขึ้นเรื่อยๆวี่ าบริษััทที่ เ ป็นเจ้ าของสินค้า ท่ีพ วีกเขาซื้อ                                        
มีควีามรับผิด์ชอบต่อสิ่งแวีด์ล้อมมากเพียงใด์ ควีามยั่งยืนเป็นหนึ่งใน
หลักการที่ไอวีีแอลยึด์ถุือมานาน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
ในวีันนี้และให้กับลูกหลานของเราในวีันข้างหน้า เราทราบด์ีวี่าเราต้องช่วีย
ลกูค้าของเราสื่อสารเรื่องควีามยั่งยนืออกไปให้ชัด์เจนเพื่อที่ลกูค้าของเรา
จะได์้ส่งมอบตอ่ลกูค้าของพวีกเขาตอ่ไป

เนือ่งจากผูบ้รโิภคตอ้งการซื้อสนิค้าที่ตอบโจทยเ์รื่องควีามยั่งยนื ผูป้ระกอบการ
จำา เ ป็นต้องแสด์งให้ผู้ บ ริ โ ภ ค เ ห็น ถุึ ง ค วี า ม พ ร้ อ มใ น ก า ร ต อ บ สนอง
ควีามต้องการด์ังกล่าวี  ไอวีีแอลบกุเบกิการใช้เทคโนโลยกีารแปลงขวีด์ 
rPET ให้เป็นเส้นใยที่มมีากวี่า 40 ปีแล้วี นอกจากนั้น เรายังมคีวีามเชี่ยวีชาญ
ในการใหค้วีามรู ้ สร้างนวีัตกรรม และเผยแพรป่ระเด์น็เรื่องควีามยั่งยนืด์้วีย
การผลติวีัตถุดุ์บิรไีซเคลิประเภทเกลด็์พลาสตกิ เมด็์พลาสตกิ และเส้นใย 
วีั นนี้ เราจึงพร้อมนำาเสนอแบรนด์์ DEJAT M       ซึ่ งเป็นแบรนด์์ใหม่ของเรา 
ที่ส่งมอบวีัตถุดุ์บิที่ยั่งยนืให้แกผู่้แปรรปูผลติภัณฑแ์ละลกูค้าของเรา
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The DEJATM ingredient brand for IVL recycled flakes, pellets 
and fiber unifies and celebrates our IVL companies and our 
overall sustainable approach. DEJATM works all along the value 
chain, giving converters credibility; retailers accreditation and 
consumers the assurance of a 100% sustainable brand. The 
DEJATM premium brand will differentiate IVL globally from 
low-grade ingredients and cheap imports. DEJATM transforms 
plastic bottles into extra-ordinary innovative ingredient 
products to protect the future. To find out more about the 
DEJATM brand for IVL contact Celene Dolan at Wellman 
International: cdolan@wellman-intl.com

AT THE CORE OF THE CIRCULAR ECONOMY

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

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

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

DEJATM

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

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

Uday Gill, CEO Fibers at IVL

DEJATM เป็นแบรนด์ส์ำาหรับเกลด็์พลาสตกิ เมด็์พลาสตกิและเส้นใยรีไซเคลิ
ของไอวีีแอล ช่วียสร้างควีามเป็นเอกภาพและของบริษััทในกลุ่มไอวีีแอล 
เผยแพรก่ารทำางานเพื่อควีามยั่งยืนของเราเป็นอย่างไร DEJATM จะสร้าง
ควีามได์้เปรียบให้แก่ทกุส่วีนในห่วีงโซค่ณุค่า ผู้แปลงสภาพวีัตถุดุ์ิบ 
จะมคีวีามน่าเชื่อถุือ ผู้ค้าปลีกจะได์้รับการยอมรับ และผู้บริโภคจะมคีวีาม
เชื่อมั่นวี่าสินค้าที่ซื้ อเป็นสินค้าเพื่อควีามยั่งยืนอย่างแท้จริง แบรนด์ ์
DEJATM เป็นแบรนด์ค์ณุภาพสงูซึ่งจะทำาให้ไอวีแีอลแตกต่างจากผู้ผลติวีัตถุดุ์บิ
คณุภาพตำา่และผู้นำาเข้าสนิค้าราคาถุูกทั่วีโลก DEJATM เป็นการแปลงสภาพ
ขวีด์พลาสตกิให้กลายเป็นวีัตถุดุ์บิเชิงนวีัตกรรมที่มคีวีามพเิศษั ทั้ งนี ้
เพื่อปกป้องโลกในอนาคต    หากคณุอยากทราบข้อมลูเพิ่มเตมิเกี่ยวีกบัแบรนด์ ์
DEJATM กรณุาตดิ์ต่อคณุซลิีน โด์ลัน จาก Wellman International ได์้ที ่
cdolan@wellman-intl.com

ตอบโจทยเ์ศรษฐกจิหมนุเวยีนอยา่งแท้จริง
ด้วยแกนหลักได้แก่

หมนุเวยีน:
ร่วีมกับผู้ผลิตเพื่อออกแบบสินค้าที่ รีไซเคิลได์้ เพื่ อให้สินค้ าเหล่านั้ น
หมุนเวีียนในวีัฏิจักรต่อไป

มอบความรู:้
ทำาให้ผู้รับจ้างผลิตสินค้า ผู้บริโภค และภาครัฐตระหนักถุึงคุณค่าของ
พลาสติก

สร้างนวัตกรรม:
เพื่อกำาจัด์ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเด์ียวีและใช้เทคโนโลยีในรีไซเคิล
พลาสติกที่อยู่ในรูปแบบอื่นๆ

DEJATM 
DEJATM ควีรใชแ้นวีทางเชิงกลยุทธุ์เพื่อสร้างเศรษัฐกจิหมุนเวีียนและกระตุน้ 
การมีส่วีนร่วีมของผู้มีส่วีนได์้ส่วีนเสียตลอด์ทั้งห่วีงโซ่อุปทาน

DEJATM REMADE TO BE REMADE AGAIN
“ไอวีแีอล ถุกูยกให้เป็นมาตรฐานอ้างอิงสำาหรับบรษิััทอื่นๆ ในอตุสาหกรรม 
มานานแล้วี เนื่องจากเราสามารถุส่งมอบสนิค้า rPET คณุภาพสงูให้กับลกูค้า
อยา่งตอ่เนือ่ง    จากควีามภมูใิจและการยอมรับในฐานะผูผ้ลติสนิค้าคณุภาพสงู 
เราจึงเปิด์ตัวีแบรนด์ว์ีัตถุดุ์บิ     DEJATM                       ที่ เน้นเรื่องควีามยั่งยนือันจะส่งผลบวีก 
ตอ่ทั้ งผู้ผลติและลกูค้าของพวีกเขา เรามั่นใจวีา่แบรนด์ ์DEJATM จะชว่ียผูผ้ลติ
ที่ เป็นลกูค้าเราในการสร้างควีามแตกต่างจากคู่แข่งและการเพิ่มผลกำาไร
ตลอด์ทั้ งหว่ีงโซอ่ปุทาน นอกจากนี้ ยังทำาให้ผู้บรโิภคมคีวีามมั่นใจวี่าสนิค้า
ที่พวีกเขาใช้เป็นสนิค้าเพื่อควีามยั่งยนืและมคีวีามหมาย”

นายอุเด์ย ์กลิ ประธุานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่มธุุรกจิเสน้ใยของไอวีีแอล
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by NEWLY-FORMED INDORAMA 
MOBILITY GROUP TO BENEFIT 
FROM UNIFIED STRUCTURE

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

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

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

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

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

เมื่อเด์ือนพฤษัภาคม 2562 อินโด์รามา เวีนเจอรส์ ได์้เริ่มต้นก้าวีใหม่อัน
สำาคัญยิ่งในเชิงกลยทุธุ์ในกลุ่มธุุรกิจเส้นใย         ด์้วียการประกาศการจัด์ตั้ ง 
Indorama Mobility Group อันเป็นกลุ่มธุรุกิจใหม่ที่ประกอบไปด์้วียธุรุกิจ
สามสว่ีน ได์้แก ่ยางรถุยนต ์ควีามปลอด์ภัยยานยนต ์และวีัสด์เุฉพาะทาง 

การจัด์ตั้ งกลุ่มธุุรกิจ Mobilit y เป็นการควีบรวีมธุุรกิจเชิงกลยุทธุ์
ที่ ปร ะ สบควีามสำาเร็จในช่วีงห้าปีที่ผ่านมาทั้ งบริษััท                  PHP Fibers,  
Performance Fibers,  Glanzstoff,  Kordana,  และ UTT    ด์ังน้ั น กลุ่มธุรุกจิ 
Mobility จึงเป็นแหล่งรวีมองคค์วีามรู้ในอตุสาหกรรม ประสบการณ์ และ
ต้นทนุของแบรนด์ท์ี่แตล่ะบริษััทสะสมมาหลายสิบปี ทำาให้กลุ่มธุรุกิจ 
Mobility มสี่วีนผสมผลติภัณฑท์ี่ไม่เหมือนใคร มีทั้ งเส้นใย เส้นด์้าย 
single-end cord และสิ่งทอ ที่ทำามาจากวีัสด์อุัน        หลากหลาย เช่น 
โพลเีอสเตอร ์โพลอีะไมด์ ์เรยอน อารามดิ์ ไฮบรดิ์ และ PEN

ตลาด์เป้าหมายของกลุม่ธุรุกจิ Mobility ได์้แก ่วีัสด์เุสรมิแรงยางรถุยนต ์
ถุงุลมนริภัย เขม็ขัด์นริภัย สนิค้ายางประเภทกลศาสตร ์ด์้ายเยบ็ผ้า  สิ่งทอ 
เชอืกและกลุม่เชอืก และวีัสด์ปุระเภทคอมโพสติ บรษิััทต่างๆ ภายใต ้  
กลุ่มธุุรกิจ Mobility ได์้ครองตำาแหน่งที่ด์ีเยี่ยมในตลาด์เหล่านี้ มานาน
หลายปี โด์ยเฉพาะในภาคอตุสาหกรรมยานยนต ์

การรวีมกิจการภายในกลุ่มธุุรกิจเด์ียวีกันทำาให้อัตลักษัณเ์ชิงบริหารของ
ผู้ผลติต่างๆ เขม้แขง็ขึ้ น ส่งผลใหก้ลุม่ธุรุกจิมฐีานการผลติกระจายอยูท่ั่วีโลก
และให้ผู้ผลติแตล่ะรายมกีารทำางานที่สอด์คล้องกันมากขึ้ น  การตัด์สินใจ
ด์ังกล่าวีทำาให้ธุุรกิจเตบิโตเร็วีขึ้นผ่านจำานวีนสายผลติภัณฑท์ี่ เพิ่มมากขึ้น
อย่างรวีด์เรว็ี การที่มลีกูค้าที่เป็นพารท์เนอรใ์นวีงกวี้างขึ้น และการขยายฐาน
การผลติไปในสว่ีนต่างๆ ของโลก 

ณ ตอนนี้ กลุ่มธุรุกิจ Mobility มีรายได์้จากการขายมากกวี่า                                        
หนึ่งพันล้านเหรยีญสหรัฐ มีฐานการผลติ 16 แห่งใน 9 ประเทศ

การจัดัตั้ั�งกลุ่่�มธุร่กจิั
INDORAMA MOBILITY 
ประโยชนจ์ากการปรบัโครงสร้าง
แบบควบรวม



1723

INDORAMA MOBILITY GROUP - MARKET SEGMENTS SERVED

INDORAMA MOBILITY GROUP - กลุม่ตลาดที่ธุรุกจิรองรับ

Tire
• Tire Cords & Fabrics

Automotive Safety
• Airbags

• Seatbelts

• Sewing Threads

Functional Materials
• MRG

• Fabrics

• RNTS

• Composites & Specialities

Business Segment Business Segment Funtional MaterialsTire

Tire

EU

AM

ASIA

PHP

PHP

PHP

Performance Fibers

Performance Fibers

Kordarna

UTT

Glanszstof f
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ยางรถยนต์

•  สิ่งทอสำาหรับยางใน 
    และยางในรถุยนต์

ความปลอดภัยยานยนต์

•  ถุุงลมนิรภัย

•  เข็มขัด์นิรภัย

•  ด์้ายเย็บ

วัสดุเฉพาะทาง
•  ผลิตภัณฑ์ 
    Mechanical rubber

•  สิ่งทอ

•  เชือก กลุ่มเชือก 
    และสายรัด์

•  วีัสด์ุคอมโพสิต 
    และวีัสด์ุชนิด์พิเศษั

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

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

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

ภายใต้การนำาของนาย Jochen Boos ในฐานะประธุานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือ CEO ของกลุ่มธุุรกิจ Mobility (อด์ีต CEO ของ PHP Fibers) 
กลุ่มธุุรกิจใหม่นี้จะมีเส้นทางการเติบโตที่ เชื่อมโยงกับการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมยานยนต์อันน่าตื่นเต้นอย่างใกล้ชิด์ 

นาย Boos กล่าวีวี่า “ซัพพลายเออร์ในปัจจุบันต้องปรับตัวีให้เข้ากับ
กระแสควีามเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงและลำ้าสมัยที่กำาลังเข้ามา      เช่น      
ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ยานพาหนะสำาหรับแบ่งปัน 
และยานพาหนะอัจฉริยะ ซึ่งล้วีนแต่เป็นโอกาสใหม่ๆ สำาหรับสินค้าประเภท
เส้นใยและสิ่งทอ”

ผู้ที่จะมาด์ูแลเรื่องการค้าและการปฏิิบัติการคือนาย Arnaud Closson 
ในฐานะประธุานเจ้าหน้าที่ฝ่่ายปฏิบิัตกิารหรอื COO (อด์ตี CEO ของ 
Glanz s tof f )  เมื่ อไม่นานมานี้  นาย Closson ได์้กล่าวีถุึงข้อ ด์ีของ
การเกื้ อหนนุทางธุรุกจิที่เป็นผลมาจากการจัด์ตั้งกลุ่มธุรุกิจ  Mobility วี่า 
“กลุม่ธุรุกิจ        Mobility               ที่ จัด์ตั้ งขึ้นมาใหม่บนพื้นฐานแบรนด์์ที่ มีประวีัต ิ
มายาวีนานจะเป็นการบูรณาการสินทรัพยท์ั้ งหมด์และเป็นการรวีมกลยทุธุ์
แบบ go-to-market ต่างๆ เข้าด์้วียกัน เรามุ่งมั่นที่จะใช้เครอืข่ายปฏิบิัตกิาร
ทั่วีโลกให้เป็นประโยชนแ์ละออกแบบส่วีนผสมผลติภัณฑใ์ห้สามารถุส่งมอบ
คณุค่าที่ด์กีวี่าเด์มิให้กับลกูค้า”
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The structure of the Indorama Mobility Group is aligned to 
provide functional and unified leadership. This move will drive 
market focus through the dedicated commercial organization 
of the three business segments, accelerating technology 
and product innovations through centralized R&D, as well 
as benchmarking best practices across sites to deliver a new 
level of consistent manufacturing excellence. Supporting 
these new initiatives is a geographically and culturally diverse 
workforce with locations worldwide.

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

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

โครงสร้างของกลุ่มธุุรกิจ Mobility ถุูกออกแบบให้มีการบริหารจัด์การ
ที่ เน้นหน้าที่และการบูรณาการ ซึ่ งจะทำาให้  เป้าหมายด์้านการตลาด์ถุูก
ขับเคลื่อนผ่านรูปแบบอ ง ค์ก ร ข อ ง ธุุร กิจ ทั้ ง ส า มกลุ่มที่ อ อกแบบมา
โด์ยเฉพาะ ส่งเสรมิการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวีัตกรรมด์้านผลติภัณฑผ์่าน
การวีจิัยและพัฒนาแบบรวีมศนูย ์ รวีมไปถุึงการกำาหนด์แนวีปฏิิบัติที่ด์ีให้กับ
โรงงานต่างๆ เพื่อให้ทกุๆ ที่มผีลงานอันยอด์เยี่ยมเหมอืนกันหมด์ บคุลากร
ที่มคีวีามแตกต่างทั้ งในเรื่องของภูมิศาสตร์และวีัฒนธุรรมที่กระจายอยู่
ทั่วีโลกจะเป็นแรงสนับสนนุสำาคัญ 

นอกจากข้อด์ีในแง่ของการผลิตและการตลาด์แล้วี กลุ่มธุุรกิจ Mobility 
ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างผลลัพธุ์เชิงบวีกให้แก่ลูกค้าและสังคมด์้วียการทำาให้
กระบวีนการทัง้หมด์เป็นมติรตอ่สิ่งแวีด์ลอ้ม อนัจะชว่ียให ้อนิโด์รามา เวีนเจอรส์ 
บรรลุพันธุกิจในการเป็นผู้นำาอุตสาหกรรมที่มีควีามรับผิด์ชอบต่อทั้งธุุรกิจ
ของตัวีเองและสังคม 

“เสริมสร้างควีามปลอด์ภัยและสมรรถุนะ” – เส้นใยและสิ่งทอที่ขับเคลื่อน
โลกไปข้างหน้า

FOCUS 
Corporate Communications

by 
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GLOBAL BRAND LEADERS RECOGNIZE 
IVL’S PRODUCT INNOVATIONS

Indorama Ventures' (IVL) on-going efforts at promoting 
environmental responsibility and a circular economy have yet 
again been recognized for their innovative excellence. Recent 
awards for quality include special recognitions by Coca-Cola, 
Pirelli, and Procter & Gamble, proving once more that IVL’s 
emphasis on product safety, a low carbon footprint, and short 
time to market, each deliver real value to its customers.

A WORLD-CLASS SOLUTION FOR COCA-COLA

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

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

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

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

นวัตกรรมดา้นผลิตภัณฑ์
ของไอวแีอล ได้รบัการยอมรบั
จากแบรนดช์ัน้น�าระดบัโลก  

นับเป็นอกีครั้ งหนึ่งที่ควีามมุ่งมั่นของ อินโด์รามา เวีนเจอรส์ ในการแสด์ง
ควีามรับผดิ์ชอบตอ่สิ่งแวีด์ล้อมและส่งเสรมิระบบเศรษัฐกิจหมนุเวียีนได์้รับ
การยอมรับในแงข่องควีามเป็นเลศิเชิงนวีัตกรรม พสิจูนไ์ด์้จากรางวีัลด์้าน
คณุภาพที่บรษิััทได์ร้ับ รวีมถุงึการยอมรับจาก Coca-Cola Pirelli และ Proctor 
& Gamble เป็นเครื่องยืนยันวี่า ไอวีีแอล ให้ควีามสำาคัญต่อควีามปลอด์ภัย
ของผลติภัณฑ์ การรักษัาค่าคารบ์อนฟรตุพริ้นทใ์ห้อยูใ่นระด์ับตำา่ และการลด์
ระยะเวีลาในการผลติและส่งมอบสนิค้า ทั้ งนี ้เพื่อส่งมอบผลติภัณฑท์ี่มคีณุคา่
อยา่งแท้จริงใหก้ับลกูค้าของเรา

โซลชูัน่ระดบัโลกช่วย Coca-Cola บรรลเุป้าหมายด้าน
สิ่งแวดล้อม

เมื่อวีันที่ 1 พฤษัภาคม 2562 ผลติภัณฑข์องเรา FuTuRePET Single Pellet 
Sustainability Solution (SPSS) ได์้รับรางวีัล Coca-Cola   Sustainability 
Award สำาหรับการออกแบบที่ เป็นมติรต่อสิ่งแวีด์ล้อม ซึ่งนำาไปสู่ผลการ
ด์ำาเนนิงานเชิงอตุสาหกรรมอันยอด์เยี่ยม พอลิเมอร์ SPSS ถุกูพัฒนาขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายด์้านควีามยั่งยืนโด์ยยังคงควีามสามารถุใน
การรักษัารปูร่างที่แข็งแรงและน่าสนใจ อกีนัยหนึ่งคอืเป็นการผสมผสาน
ระหวี่างควีามแข็งแรงและควีามคงทนโด์ยมีลักษัณะภายนอกที่สะอาด์
ผลิตภัณฑด์์ังกล่าวีมสี่วีนประกอบที่เป็นวีัสด์รุไีซเคลิมากถุึง 25% ทำาให้เป็น
บรรจุภัณฑท์ี่ ได์้รับสัญลักษัณ์ Resin Code 1 มาตรฐานด์ั งกล่าวีช่วีย
ส่งเสริมกระบวีนการรไีซเคลิและยังช่วียรักษัาสิ่งแวีด์ล้อมอกีด์้วีย

SPSS ได์้รับเลือกเพราะช่วียเน้น “เสาหลักด์้านนวีัตกรรม” ของ Coca-Cola 
ให้ชัด์เจนขึ้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเน้นเรื่อง “การลด์ผลกระทบต่อ
สิ่งแวีด์ล้อมด์้วียการใช้ทรัพยากร เช่น พลังงาน นำ้า และวีัสด์ุ ให้น้อยที่สุด์ใน
ขั้นตอนการออกแบบและผลิต”

ตัวีแทนของ  ไอวีแีอล ได์แ้ก ่สตเีวีน แลนด์ร ี(ผู้จัด์การฝ่่ายขาย)  ไบรอน ไกเกอร ์
(หัวีหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิิบัตกิาร บริษััท IVSS) และคอนเนอร์ ทูเมย์ (ผู้จัด์การ
ฝ่่ายวีิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) ได์้รับโอกาสให้นำาเสนอ SPSS และ 
ผลติภณัฑอ์ื่น  ๆในงานประชมุด์้านนวีตักรรมและควีามยั่งยนืของ  Coca-Cola

SPSS ถุกูออกแบบมาใหบ้รรลเุป้าหมายด์้านควีามยั่งยนืโด์ยไมล่ะทิ้งมาตรฐาน
ระด์ับสงูด์้านการปฏิบิัติงาน รางวีัลด์ังกลา่วีทำาให้เหน็ถุึงพัฒนาการที่สำาคัญ
ของไอวีแีอล ในแงข่องการเพิ่มสัด์สว่ีนวีัสด์รุไีซเคลิและการลด์ผลกระทบตอ่สิ่ง
แวีด์ล้อมในผลติภัณฑข์องเราเองและผลติภัณฑข์องลกูค้า
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SUSTAINABILITY
Corporate Communications

by

LEADING THE WAY THROUGH QUALITY

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

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

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

ก้าวไปข้างหน้าด้วยผลิตภณัฑ์คุณภาพ

Proctor & Gamble ก็เป็นอีกแบรนด์์ชั้ นนำาระด์ับโลกที่ ให้การยอมรับ
ไอวีีแอล และหนึ่งในบริษััทในเครือ สำาหรับควีามก้าวีหน้าด์้านการคิด์ค้น
โซลูชั่ น เพื่ อค วี า ม ยั่ ง ยืน โด์ย P r o c t o r  & Gamble ยกให้  ไ อ วีีแ อ ล
และบริษััทในเครือสัญชาติอิสราเอล Avgol Industries ให้เป็น 
ซัพพลายเออร์ “ชั้ นเยี่ยม” ภายใต้โครงการนวีัตกรรมซัพพลายเชนเพื่อ
ควีามยั่งยนื

ผลการประเมินด์ังกล่าวีมาจากการพิจารณาข้อมูลของ Avgol และ ไอวีีแอล 
ในชว่ีงไมก่ี่ปีที่ผา่นมา ที่รวีมถุงึปัจจัยด์้านควีามยั่งยนื การได์ร้ับจัด์อันด์ับโด์ย
ด์ัชนเีพื่อควีามยั่งยนืด์าวีโจนสเ์ป็นปีที่สามตดิ์ตอ่กัน และการได์้รับรางวีลัอื่นๆ 
สำาหรบัควีามมุ่งมัน่ทีจ่ะสร้างระบบเศรษัฐกจิหมนุเวีียนแบบบรูณาการ

Proctor & Gamble ส่งสัญญาณอย่างชัด์เจนวี่าพวีกเขาก็มุ่งมั่นที่จะสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด์และส่งผลด์ีต่อสาธุารณะเชน่กัน การที่บริษััทมีเป้าหมาย
อันน่าชื่นชมด์ังกล่าวีจะนำาไปสู่การร่วีมมือกับซัพพลายเออร์ในการรักษัา
ควีามเป็นเลิศด์้านการผลิตควีบคู่ไปกับการลด์การใช้ทรัพยากรธุรรมชาติ
ให้มากที่สุด์เท่าที่เป็นไปได์ใ้นอนาคต
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RESPONDING QUICKLY, DELIVERING QUALITY

Last year, another IVL subsidiary, Glanzstoff Sicrem, was 
granted a supplier award, for special honors, winning the 
“Quality and Speed” award out of around 12,000 suppliers in 
a total of eight categories. 

Glanzstoff Sicrem’s contribution to Pirelli centered on its 
development of fabric and single end cords for F1 tires, 
involving four codes and guaranteeing zero defects in terms 
of quality. These materials were tested and delivered despite 
tight cut-off times of as little as one week, allowing Pirelli to 
bring a new tire to market in under a year. 

Such an exclusive prize was very special, yet Pirelli’s supplier 
awards would bring even greater recognition to Glanzstoff 
Sicrem. Of the suppliers awarded in eight categories, 
only Glanzstoff Sicrem was chosen for the prestigious 
“Sustainability” prize. The company was singled out as a 
champion of sustainability for its ability to produce rayon 
using only cellulose from plantations that have been certified 
for sustainable agro-forestry management. 

Such efforts go above and beyond industry standards, and 
further reinforce the vision and values of Glanzstoff Sicrem, as 
well as IVL as a whole.

ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ส่งมอบอย่างมีคุณภาพ

เมื่อปีที่แล้วี Glanzstoff Sicrem ซึ่งเป็นบรษิััทในกลุม่ของไอวีแีอล ได์ร้ับรางวีัล
สำาหรับซัพพลายเออรย์อด์เยี่ยมในหมวีด์    “คณุภาพและควีามรวีด์เร็วี” 
จากคูแ่ข่งทั้ งหมด์กวี่า 12,000 รายจากแปด์สาขา Glanzstoff Sicrem 
ส่งมอบคณุค่าให้กับบริษััท Pirelli   ด์้วียการพัฒนาสิ่งทอและเส้นด์้ายแบบ 
single end สำาหรับยางรถุแข่ง F1 ที่อาศัย four codes และการันตีวี่าสนิค้า
ทกุชิ้นจะไม่มีข้อบกพร่อง แม้วี่าในตอนนั้ นจะมีเวีลาจำากัด์เพียงแค่หนึ่ ง
สัปด์าห์ แตเ่รากส็ามารถุทด์สอบและส่งมอบวีัสด์ไุด์้ทันเวีลา ทำาให้ Pirelli 
สามารถุปลอ่ยยางรถุยนตร์ุน่ใหมเ่ข้าสูต่ลาด์ได์้ภายในหนึ่งปี

รางวีัลพเิศษัด์ังกลา่วีเป็นสิ่งที่มคีวีามหมายอยา่งยิ่ง และรางวีัลซัพพลายเออร์
ยอด์เยี่ยมจาก Pirelli  จะทำาให ้ Glanzstoff Sicrem        ได์ร้ับการยอมรับมาก ขึน้  
Pirelli มอบรางวีัลซัพพลายเออรย์อด์เยี่ยมให้กับบรษิััทต่างๆ ใน 8 สาขา 
แตม่ ี Glanzstoff Sicrem  เพยีงบรษิััทเด์ยีวีที่ได์้รับรางวีัล     “ด์้านควีามยั่งยนื” 
อันทรงเกียรติ บริษััทได์้รับรางวีัลนี้ ในฐานะผู้ชนะเลิศด์้านควีามยั่งยืน
จากการผลติเส้นใยเรยอนจากเซลลโูลสที่เพาะขึ้ นเองและได์้รับการรับรอง
ในด์้านการจัด์การวีนเกษัตรอย่างยั่งยนื

ควีามพยายามต่างๆ ที่กล่าวีมาเป็นสิ่งที่เกินและเหนือกวี่ามาตรฐาน
อตุสาหกรรม ทำาให้วีสิัยทัศนแ์ละคณุค่าของ Glanzstoff Sicrem 
แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวีมไปถุึงไอวีแีอลเองด์้วียในภาพรวีม
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INDUSTRY LEADERSHIP ON A GLOBAL SCALE

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

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

ผู้น�าอุตสาหกรรมในระดับโลก

แผนการลงทนุในผลติภัณฑท์ี่ เป็นมติรต่อสิ่งแวีด์ล้อมอย่างต่อเนื่องของ 
ไอวีีแอล สอด์คล้องกับวีิสัยทัศนเ์ชิงรกุของบริษััทที่มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษััท
เคมีภัณฑร์ะด์ับโลกที่ผลติสนิค้าคณุภาพเพื่อสังคม รางวีัลจาก Coca-Cola 
P&G และ Pirelli เ ป็นควีามสำาเร็จล่าสุด์ในบ ร ร ด์าค วี า ม สำา เ ร็จด์้ าน
สิ่งแวีด์ล้อมมากมายของบริษััทฯ

การสร้างพันธุมติรและการเข้าซื้ อกจิการต่างๆ ชว่ียส่งเสรมิควีามพยายาม
ในการสร้างระบบเศรษัฐกิจหมุนเวีียนของไอวีีแอล การลงทุนเหล่านี้
จะนำาพามาซึ่งควีามสำาเร็จใหม่ๆ ในอนาคต และเปิด์ประตูสู่การพัฒนา
คณุภาพของผลิตภัณฑท์ี่ผู้คนนำาไปใช้ รวีมไปถุึงคณุภาพชีวีิตของผู้คน
ในรุ่นตอ่ๆ ไปด์้วีย

SUSTAINABILITY
Corporate Communications

by
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MAKING OUR MARK

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

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

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

การเตบิโตและการขยายการด์ำาเนนิงานทัว่ีโลกของไอวีแีอลประสบควีามสำาเรจ็
อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดี์ยวีกัน เรายังได้์รับการยอมรับมากขึ้น ในระดั์บที่
กวี้างขึ้นและส่งผลกระทบที่ดี์ต่อควีามยั่งยืน

ด์ัชนีควีามยั่งยืนด์าวีโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) 
คือกลุ่มด์ชันทีีม่เีกณฑม์าตรฐานการประเมนิทีดี่์ทีสุ่ด์สำาหรบันกัลงทนุทีม่องเห็น
ควีามสำาคัญของแนวีทางปฏิบิตัทิีย่ัง่ยืนในการสร้างคุณค่าระยะยาวีให้ผู้ถุือหุ้น 
และนักลงทุนที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถุึงควีามเชื่อม่ันด์้านควีามยั่งยืนใน
กลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุน ด์ชันีควีามยัง่ยนืด์าวีโจนส์ได์รั้บการยอมรับอย่าง
กวี้างขวีางในตลาด์ทุน และเป็นดั์ชนีระด์ับโลกตัวีแรกที่มีการติด์ตามการ
ด์ำาเนินงานของบริษััทที่จด์ทะเบียนในตลาด์หลักทรัพย์ชั้นนำาขนาด์ใหญ่
ทั่วีโลกซึ่งมีศักยภาพและขับเคลื่อนธุุรกิจด์้วียแนวีทางควีามยั่งยืน

ผลการประเมินควีามยั่งยืนองค์กรของ SAM (SAM Corporate 
Sustainability Assessment หรอื CSA) มาจากการวีเิคราะหปั์จจยัด์า้นสิง่แวีด์ลอ้ม 
สังคม และธุรรมาภิบาล (ESG) ที่มีนัยสำาคัญทางการเงิน ควีบคู่ไปกับวีิธุีการ
ประเมินที่น่าเชื่อถุือของ S&P DJSI ซึ่งมีหลักเกณฑ์พื้นฐานในการสร้างและ 
รักษัาคุณภาพกลุ่มด์ัชนี DJSI การประเมินควีามยั่งยืนองค์กรจะด์ำาเนินตาม
วีธิุกีารประเมนิด์ว้ียกฎเกณฑท์ีเ่ขม้งวีด์ และเมือ่กำาหนด์เกณฑต์า่งๆ ด์า้น ESG 
สำาหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวีเนื่องในทางการเงินแล้วี แต่ละบริษััทจะได์้รับ 
“คะแนนรวีมด์้านควีามยั่งยืน” (Total Sustainability Score) และใช้คะแนนนี ้
จัด์อันด์ับ โด์ยบริษััทร้อยละ 10 ที่ได์้คะแนนสูงสุด์ของแต่ละอุตสาหกรรมจะ 
ถุูกรวีมอยู่ในด์ัชนี DJSI ตามลำาด์ับแนวีทางที่ด์ีที่สุด์

IVL RANKED 2nd 
IN THE DJSI’S 

CHEMICALS SECTOR 
GLOBALLY FOR 2019

การมุง่สูค่วามเป็นเลิศ

ไอวีแีอลได้อั้นด้บั
ที่ี� 2 ในกล่�ม 

เคมภีัณัฑ์ท์ี่ั�วีโลก
ของด้ชัน ีDJSI
สำำ�หรับัปีี 2562

SUSTAINABILITY
by

Sustainability
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ในปีนี้ ถุือเป็นปีที่สำาคัญเป็นอย่างมากของไอวีีแอลจากการได์้รับการประเมิน
ให้อยู่ในด์ัชนีระด์ับโลก DJSI World เป็นครั้งแรก นอกเหนือไปจากการได้์
มีชื่ออยู่ในด์ัชนีตลาด์เกิด์ใหม่ (Emerging Markets Index) โด์ยเฉพาะการที่
บริษััทได์้รับการจัด์อันด์ับที่ 2 ในกลุ่มเคมีภัณฑ์ของ DJSI สำาหรับปี 2562 ซึ่ง
เป็นการพฒันาข้ึนจากตำาแหนง่อนัด์บัที ่7 ในปี 2561 ในกลุ่มบรษิัทัอตุสาหกรรม
เคมีภัณฑ์จำานวีน 84 บริษััททั่วีโลกที่ได์้รับการประเมินควีามยั่งยืนองค์กร 
(Corporate Sustainability Assessment) และมีเพียง 10 บริษััทที่ได้์รับ 
การจดั์อนัด์บั โด์ยมไีอวีแีอลรัง้อนัด์บั 2 ของการประเมนิครัง้นี ้

นอกจากนี้ไอวีีแอลยังได์้รับการประเมินให้อยู่ในด์ัชนี DJSI Emerging 
Markets เป็นปีที่สามติด์ต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2560-2562) ด์ัชนีนี้ประกอบด์้วีย
อันด์ับสูงสุด์ร้อยละ 10 ของบริษััทชั้นนำาด์้านควีามยั่งยืนที่มีขนาด์ใหญ่ที่สุด์
จากบรรด์า 800 บริษััทในตลาด์เกิด์ใหม่ ใน 23 ประเทศ ไอวีีแอลได์้รับคะแนน
รวีมระด์ับด์ีเลิศ (Industry-best Score) จากเกณฑ์การประเมิน 11 หมวีด์
ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้์แก่ เศรษัฐกิจ สิ่งแวีด์ล้อม และสังคม

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

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

IVL IS INCLUDED 
IN THE DJSI WORLD 

INDEX FOR THE 
VERY FIRST TIME, 

AND TO THE
 EMERGING MARKETS 
INDEX, FOR THE THIRD 

CONSECUTIVE TIME 

ไอวีีแอลได้้รัับ
ก�รัปีรัะเมินให้อยู�

ในด้ัชนี DJSI 
WORLD ครัั้งแรัก 

และ อยู� ในด้ัชนี
ตล�ด้เกิด้ใหม�
เป็ีนปีีที่ี�สำ�ม
ติด้ต�อกัน 

Harsha Reddy
Head of Global 
Sustainability
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Sustainability is no longer a buzzword. It is increasingly 
becoming an overriding priority among investors, stakeholders 
and the broader public. Climate change remains a fundamental 
concern that is drawing scrutiny among governments and 
policymakers, most recently at the UN Climate Summit in New 
York, and among the broader public who are demanding that 
action needs to be taken seriously regarding the environment 
within countries around the world.

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

ควีามยั่งยืนไม่ใช่เป็นเพียงคำาศัพท์ทางเทคนิคอีกต่อไป แต่เป็นคำาที่เพ่ิม
ลำาด์ับควีามสำาคัญในกลุ่มนักลงทุน ผู้มีส่วีนได์้เสีย และสาธุารณะชน 
ในวีงกวี้าง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังคงเป็นข้อกังวีล
พื้นฐานที่ภาครัฐและผู้กำาหนด์นโยบายต้องพินิจพิเคราะห์อย่างจริงจัง
ใ นการประชุมวี่าด์้วียปัญหาสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ หรือ 
UN Climate Summit เมื่อเร็วีๆ นี้ ที่จัด์ขึ้น ณ มหานครนิวียอร์ก รวีมถุึงการ
มีบทบาทจากสาธุารณชนโด์ยทั่วีไปที่ต้องการให้มีการด์ำาเนินการด์้าน
สิ่งแวีด์ล้อมในประเทศต่างๆ ทั่วีโลก

ไอวีีแอล มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการด์ำาเนินงานด้์านควีามยั่งยืนที่ให้ผลลัพธ์ุ
ที่ด์ีในเชิงธุุรกิจ การมีส่วีนร่วีมในการประเมินควีามยั่งยืนองค์กรของ 
RobecoSAM จึงเป็นส่วีนสำาคัญ เพราะเป็นการวีางเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือ
เปรยีบเทยีบผลการด์ำาเนินงานของเรากบับรษิัทัอืน่ๆ ในอุตสาหกรรมเด์ยีวีกนั 
(แตล่ะบรษิัทัจะได์ร้บับัตรคะแนน) ทำาใหเ้รามีควีามเข้าใจเชิงลึกอันนำาไปสู่การ
พัฒนาแนวีทางการด์ำาเนินงานตามกลยทุธุท์างธุุรกจิทีย่ัง่ยนืได์ม้ากขึน้ และ
ยงัชว่ียลด์ควีามเส่ียงด์า้นควีามยัง่ยนือกีด์ว้ีย การพจิารณาทีส่ำาคญัอีกประเด็์น
หนึง่คอืวีธิุกีารประเมนิทีม่คีวีามละเอยีด์และครอบคลุม ซึ่งทำาให้บริษััทต่างๆ 
จดั์ลำาด์บัควีามสำาคญัในการด์ำาเนินงานด์า้นควีามยัง่ยืนได์ด้์ขีึน้ นอกจากนี ้
การประเมินควีามยั่งยืนยังครอบคลุมมิติสำาคญัทัง้ 3 ด์า้น และมกีารพฒันา
อย่างต่อเนื่องเพื่อติด์ตามแนวีโน้มและโอกาสด์้านควีามย่ังยืนของตลาด์
เกิด์ใหม่ โด์ยสรุปแล้วี การประเมินด์้านควีามยั่งยืนน้ีช่วียให้ไอวีีแอลมีการ
พัฒนาอันสง่ผลด์ตีอ่ผูม้ส่ีวีนได์เ้สียทกุฝ่่ายของเรา
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The yearly assessment is by invitation only, to the top 2,500 
listed companies worldwide by free-float adjusted market 
capitalization from the DJSI World. The top 800 listed 
companies from emerging markets in 23 countries were 
invited, based on free-float market capital for the DJSI 
Emerging Markets.

The inclusion of IVL in the DJSI World is an affirmation 
of our goal to be an environmental leader and our long-
standing commitment to have a positive social impact. It also 
establishes IVL as a global industry leader in sustainability. 
This accomplishment is a testament to the contributions in 
our corporate citizenship and sustainability by over 19,500 IVL 
employees around the world.

Sustainability remains at the top of our agenda as we focus 
on remaining competitive and achieving growth, and we will 
continue to have the right strategies in place to ensure we 
minimize our footprint on the environment. 

Sustainability is not only a social or environmental issue, but 
an idea that will increasingly transform our economies and 
the companies that embrace them. Our executive leadership 
team remains fully engaged and will continue to lead with a 
forward thinking approach that further improves our energy 
efficiency and sustainability. In doing so, we will also be 
positively contributing to the UN’s Sustainable Development 
Goals and demonstrating how we bring our core values to life.

การประเมินรายปีจะมีการเชิญเฉพาะบริษััทจด์ทะเบียนชั้นนำาทั่วีโลกจำานวีน 
2,500 บริษััท ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด์ที่ปรับตามเกณฑ์
สภาพคล่อง (Free-float Adjusted Market Capitalization) จากด์ัชนี DJSI 
World และในจำานวีนนี ้มบีรษิัทัจด์ทะเบียน 800 บรษิัทั จากตลาด์เกดิ์ใหมใ่น 23 
ประเทศทีไ่ด้์รบัเชญิใหเ้ข้าร่วีมการประเมิน โด์ยอิงจากมูลค่าหลักทรพัยต์าม
ราคาตลาด์ในเกณฑส์ภาพคลอ่งสำาหรบัด์ชัน ีDJSI Emerging Markets

การที่ไอวีีแอลได์้รับการประเมินให้มีชื่ออยู่ในด์ัชนี DJSI World เป็นการยืนยัน
ถุึงเป้าหมายของเราในการเป็นผู้นำาด์้านสิ่งแวีด์ล้อม และควีามมุ่งมั่นที่เรา
ยืด์ถุือมายาวีนานในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ด์ีต่อสังคม นอกจากนี้ยัง
แสด์งให้เห็นวี่า ไอวีีแอลคือผู้นำาอุตสาหกรรมทั่วีโลกในด์้านควีามยั่งยืน และ
ควีามสำาเร็จนี้คือข้อพิสูจน์ถึุงบทบาทการเป็นพลเมืองบรรษััทและการ
ด์ำาเนินงานด์้านควีามยั่งยืนของพนักงานไอวีีแอลกวี่า 19,500 คนทั่วีโลก

ควีามยั่งยืนยังคงมีควีามสำาคัญสูงสุด์ในแผนปฏิิบัติงานของไอวีีแอล โด์ย
มุ่งเน้นด์้านการคงไวี้ซึง่ควีามสามารถุในการแข่งขันและการบรรลุผลสำาเร็จใน
การเตบิโต และเราจะวีางกลยทุธุอ์ยา่งเหมาะสมเพือ่ลด์ฟุตพร้ินทท์างสิง่แวีด์ลอ้ม

ควีามยั่งยืนไม่ได้์เป็นเพียงประเด์็นทางสังคมหรือสิ่งแวีด์ล้อมเท่านั้น แต่ยัง
เป็นแนวีควีามคิด์ที่จะปฏิิรูปเศรษัฐกิจของเราและบริษััทต่างๆที่นำาแนวีคิด์นี้
มาปรับใช้ คณะผู้นำาฝ่่ายบริหารของเรายังคงมีส่วีนร่วีมอย่างแข็งขัน พร้อม
ด์้วียแนวีคิด์อันก้าวีหน้าที่จะปรับปรุงประสิทธิุภาพด้์านพลังงานและควีาม
ยั่งยืนให้ด์ียิ่งขึ้น ซึ่งในทางปฏิิบัตินั้น เราจะตอบสนองตามเป้าหมายการ
พฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาต ิ (UN’s Sustainable Development Goals) 
รวีมทั้งแสด์งให้เห็นวี่าเราจะทำาให้ค่านิยมหลักขององค์กรเป็นรูปธุรรมได์้
อย่างไร
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ASSESSMENT PROJECT
ไอวีแอล เริม่ใชก้ารประเมินผล ERP
ระบบเดยีวกนัทัว่โลก

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

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

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

ในชว่ีงไมก่ี่ปีที่ผ่าน ไอวีแีอล เตบิโตอย่างรวีด์เรว็ีจากทั้ งการเติบโตตามปกติ
และเตบิโตจากการเข้าซื้อกจิการ ในไตรมาสแรกของปี  2562  การเตบิโต 
ของบริษััทคดิ์เป็น  26%  เมื่อเทียบปีต่อปี         โด์ยคดิ์รวีมผลประกอบการ
ของธุรุกจิในทกุภมูภิาค นับเป็นครั้ งแรกตั้ งแตก่อ่ตั้ งบรษิััทฯที่เรามรีายรับ
มากถุึง   3       พันล้านด์อลลารภ์ายในไตรมาสเด์ียวี   และมกีำาไรก่อนหักด์อกเบี้ย 
ภาษัเีงนิได์ ้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด์จำาหน่าย (EBITDA) เท่ากับ 304 
ล้านด์อลลาร์ สืบเนื่องมาจากผลประกอบการ      อันน่าพึงพอใจของธุรุกิจ 
Integrated PET ธุรุกจิเส้นใย และธุรุกจิบรรจภุัณฑ์

การเติบโตอย่างรวีด์เร็วีมาพร้อมกับควีามท้าทายอันใหญ่หลวีง รวีมไปถุึง
โอกาสอีกมากมายด์้วีย การขยายตัวีทางธุุรกิจอย่างรวีด์เร็วีของ ไอวีีแอล 
นำาไปสู่ โครงสร้างการปฏิิบัติการที่ เ ปิด์กวี้างต่อการปรับปรุงพัฒนา         
ในแง่ของกระบวีนการทำางานและการบูรณาการระบบของกิจการแต่ละแห่ง
เข้าด์้วียกัน รวีมไปถุึงขั้นตอนภายในอันมีประสิทธุิผลและครอบคลุมสำาหรับ
การแบ่งปันวีิธุีการทำางานที่ด์ีที่สุด์

ผลกระทบปร ะ การหนึ่ งของการเติบโตในอั ตร าที่ ร วีด์เร็ วีคือปัญหา
ควีามไม่สอด์คล้องกันของลักษัณะการปฏิิบัติการของระบบต่างๆ ทีใ่ช้อยู่ 
ในปัจจุบัน ด์ังนั้น เราจึงพยายามที่จะทำาให้กระบวีนการภายในทั้งหมด์            
มีควีามสอด์คล้องต่อเนื่ องกันด์้วียการปรับปรุ งระบบการ วีางแผน
ทรัพยากรทางธุุรกิจขององค์กร หรือ ERP ปัจจุบันเรามีทั้งระบบ ERP 
ที่พัฒนาด์้วียตัวีเองและแบบที่จัด์หามาให้โด์ยบริษััทอื่น ระบบด์ังกล่าวี       
ทำาหน้าที่รวีบรวีม จัด์การ และคำานวีณข้อมูลต่างๆ ด์้วียวีิธุีการและมาตรฐาน
ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การวีิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและการบริหารจัด์การ
ภาพรวีมเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่งในสภาพแวีด์ล้อมด์ังกล่าวี
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In order to increase its internal efficiency and operational 
capability, IVL has decided to engage in a company-wide 
enterprise transformation. This move requires standardizing 
processes, re-organizing operations, and implementing a new 
digital core platform across the entire network. 

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

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

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

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

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

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธุิภาพการทำางานและขีด์ควีามสามารถุในการปฏิิบัติ
งานภายในองค์กร เราได์้ตัด์สินใจนำาองค์กรเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ 
นั่นคือ ทำาให้กระบวีนการทำางานต่างๆ เป็นมาตรฐานเด์ียวีกัน จัด์ระเบียบ
การปฏิิบัติการต่างๆ และนำาแพลตฟอร์มด์ิจิทัลแบบใหม่มาใชใ้นทุกส่วีนของ
องค์กร

หลังจากการหารือกับบริษััทอื่นๆ ในกลุ่มธุุรกิจเคมีภัณฑ์ เราตัด์สินใจ
ทำางานร่วีมกับ Accenture Consulting เพื่อบรรลุเป้าหมายด์ังกล่าวี  
Accenture มีประสบการณ์ด์้านระบบ ERP ในบริษััทเคมีภัณฑ์รายใหญ่
หลายบริษััท และกำาลังให้คำาแนะนำาเกี่ยวีกับการใช้งานระบบที่ออกแบบ
ไวี้แล้วีที่มีลักษัณะคล้ายคลึงกันกับระบบที่จะนำามาใช้เป็นแพลตฟอร์ม
พื้นฐานของ ไอวีีแอล

ระบบ ERP คณุภาพสงูระบบใหม่จะช่วียทำาให้เราบริหารจัด์การกระบวีนการ
ซับซ้อนที่มอียูใ่นปัจจบุันในหลายๆ กลุม่ธุรุกจิ และในอนาคตจะกลายเป็นระบบ
การจัด์การเพียงหนึ่งเด์ียวีของ ไอวีีแอล ระบบใหม่นี้ จะนำามาซึ่งประโยชน์
มากมายแกเ่ครอืข่าย ไอวีีแอล ทั้ งหมด์ ได์้แก่

•  ทำาใหก้ระบวีนการทำางานตา่ง  ๆของบรษิัทัในกลุม่ทัว่ีโลกงา่ยขึ้ นภายใตร้ะบบเด์ยีวีกนั
•  รวีมศนูยก์ารจดั์การขอ้มลู
•  เพิม่ควีามแมน่ยำาและควีามเรว็ี
•  เป็นระบบหลกัทีจ่ะพาบรษิัทักา้วีสูร่ะบบด์จิทิลั
•  มรีะบบการรายงานผลทีด่์ขีึน้และการตดั์สนิใจบนพืน้ฐานขอ้มลูอยา่งละเอยีด์
•  ปรบัปรุงประสทิธุภิาพตน้ทนุในภาพรวีม

เป้าหมายของเราคือการแทนที่ระบบ ERP ที่มีอยูใ่นปัจจุบันทั้งหมด์ในทุก
บริษััทในเครือไอวีีแอล ด์้วียระบบ SAP S/4 HANA ระบบเด์ียวีกัน และเพื่อให้
โครงการนี้ประสบควีามสำาเร็จ เราจะทำาการประเมินระบบอย่างละเอียด์   
เป็นเวีลา 15 สปัด์าห ์การประเมนิด์งักลา่วีเสรจ็สิน้ราวีทีก่ลางเด์อืนตลุาคม 2562 
หลังจากนั้นจึงเป็นกระบวีนการนำามาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ

เมื่อผ่านการพิจารณาอย่างถุี่ถุ้วีนโด์ย Indorama Management Council
และ Steering Committee รวีมไปถุึงผู้จัด์การโครงการและเหล่า                     
ผู้ประสานงานโครงการแล้วี การพัฒนาระบบด์ังกล่าวีจะทำาให้การวีางแผน 
กระบวีนการทำางาน และแนวีทางการปฏิิบัติงานมีควีามสอด์คล้อง          
และยั่งยืนขึ้น เมื่อทุกธุุรกิจของ ไอวีีแอล ทำางานบนระบบข้อมูลเด์ียวีกัน เรา
จะสามารถุประสานงานอย่างใกล้ชิด์มากขึ้นเพื่อผลการด์ำาเนินงานที่ด์ีขึ้น
ในอนาคตต่อไป
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byNORTH CAROLINA CHARITY 
RECEIVES SUPPORT FROM 
TEAM AT StarPet Inc.
องค์กรการกุศลในนอร์ทแคโรไลนา
ไดร้บัการสนบัสนนุจากทมีงาน 
StarPet Inc.

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

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

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

ตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้บรษิััท อนิโด์รามา เวีนเจอร์ส ได์ส้่งเสรมิวีัฒนธุรรมการทำางาน
ทีเ่นน้เรื่องควีามรบัผดิ์ชอบตอ่สังคมและการมสีว่ีนร่วีมกบัชมุชน  ควีามมุ่งมัน่
ในเรื่องนีม้กันำาไปสูก่ารเข้าร่วีมโครงการพเิศษัในระด์บัทอ้งถุิน่ตา่งๆ  หนึ่งใน
ตวัีอย่างทีส่ร้างแรงบนัด์าลใจเรื่องการร่วีมแรงร่วีมใจในกจิกรรมเพื่อการกศุล
คอืกจิกรรมทีร่เิริม่โด์ยพนกังาน StarPet ซึ่งเป็นบรษิััทในเครือของไอวีแีอล

StarPet Inc. ตั้งอยูท่ีเ่มอืงแอชโบโร รฐันอรท์แคโรไลนา และผนวีกเขา้กบั ไอวีแีอล 
เมื่อปี 2546  StarPet เป็นผู้ผลติคณุภาพด์ทีี่ทำาการผลติเมด็์พลาสตกิ 8 
ประเภท โด์ยถุอืเป็นบรษิััทแรกในสหรัฐอเมรกิาที ่ไอวีแีอล เข้าซื้อ

เมื่อไม่นานมานี้ ทีมงานของ StarPet สองท่าน ได์้แก่ เอมี่ แจ็คสัน และ 
โจนาธุาน แมคแด์เนียล ได์้รู้จักโครงการการกุศลพิเศษัที่ใช้ชื่อวี่า 
“Sport a Shirt, Share a Night” หรือ “เสื้อหนึ่งตัวีเพื่อที่พักหนึ่งคืน” 
ของมูลนิธุิโรนัลด์์ แมคโด์นัลด์์ เฮาส์ ในเมืองวีินสตัน-ซาเลมซึ่ งอยู่
ใกล้ๆ กับบริษััท วีัตถุุประสงค์ของโครงการด์ังกล่าวีคือการเรี่ยไร
เงินและประชาสัมพันธุ์มูลนิธุิโรนัลด์์ แมคโด์นัลด์์ เฮาส์ และภารกิจของ
มูลนิธุิในการช่วียให้ครอบครัวีอยู่ด์้วียกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
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Ronald McDonald Houses are founded on the idea that family 
members should be able to stay together at all times – especially 
during the most difficult situations, such as when a child needs 
to travel far from home in order to receive medical treatment. 
For many families, the expense of traveling together for 
extended periods of time often becomes overly burdensome. 
By providing accommodation for families at little or no cost, 
Ronald McDonald Houses help parents stay right beside their 
children to offer continuous love and support. 

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

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

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

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

โรนัลด์์ แมคโด์นัลด์์ เฮาส์ ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของควีามคิด์ที่วี่าครอบครัวี
ควีรได์้อยู่ด์้วียกันตลอด์เวีลา โด์ยเฉพาะในยามลำาบาก เช่น เมื่อลูกเล็กต้อง
เด์ินทางไกลจากบ้านเพื่อรับการรักษัาพยาบาล สำาหรับหลายๆ ครอบครัวี 
ค่าใช้จ่ายในการเด์ินทางไปด์้วียกันในระยะเวีลาต่อเนื่องนานๆ ถุือเป็นภาระ
ที่หนักเกินกวี่าจะรับไหวี ทางมูลนิธุิจึงให้ที่พักแก่ครอบครัวีเหล่านี้โด์ยคิด์
ราคาแบบย่อมเยาวี์หรือโด์ยไม่คิด์ค่าใช้จ่ายเลย ทั้งนี้เพื่อช่วียให้พ่อแม่
ได์้อยู่กับลูกๆ เพื่อมอบควีามรักและกำาลังใจตลอด์เวีลา 

เอมี่และโจนาธุานมีควีามกระตือรือร้นอย่างมากที่จะช่วียครอบครัวีใน
ชุมชนของตัวีเองและนำาเสนอโครงการด์ังกล่าวีต่อผู้บริหาร StarPet ซึ่ง
ตกลงที่จะเข้าร่วีมกิจกรรม โด์ยทางทีมงาน StarPet ได์้สั่งซื้อเสื้อภายใต้
โครงการ “Sport a Shirt, Share a Night” ให้กับพนักงานทุกคนและ
กำาหนด์วีันให้พนักงานใส่เสื้อด์ังกล่าวีมาพร้อมกัน เมื่อวีันที่ 26 เมษัายน 
2562 พนักงาน StarPet ร่วีมกับคนอีกราวี 30,000 คนในรัฐนอร์ท
แคโรไลนา สวีมเสื้อด์ังกล่าวีเพื่อแสด์งควีามสนับสนุนต่อกิจกรรมการกุศล
ด์ังกล่าวี

การที่ควีามคิด์ริเริ่มนี้ได์้รับการสนับสนุนถุือเป็นเรื่องสำาคัญสำาหรับเอมี่ 
เพราะเธุอมีประสบการณ์ที่เกี่ยวีข้องเมื่อปีที่แล้วี หลานของเธุอป่วียและต้อง
ได์้รับการด์ูแลอย่างใกล้ชิด์ ครอบครัวีของพี่สาวีเธุอได์้อยู่ด์้วียกันอย่าง
พร้อมหน้าพร้อมตาเพราะควีามเอื้อเฟ้ือของมูลนิธุโิรนัลด์์ แมคโด์นัลด์์ เฮาส์
ในบริเวีณใกล้เคียง การที่เคยมีประสบการณ์ตรงทำาให้เอมี่ตระหนักถุึง
ควีามสำาคญัของการที่ครอบครัวีได์้อยู่ด์้วียกัน และสร้างแรงบันด์าลใจให้
สนับสนุนโครงการการกุศลที่มีคุณค่าแบบนี้

StarPet มีควีามภาคภูมิใจอย่างยิ่ งที่ ได์้มีบทบาทแม้เพียงเล็กน้อยใน
โครงการการกศุลนี ้ อันเป็นสว่ีนหนึ่งของควีามพยายามที่จะเข้าถุึงชมุชน 
ที่พักภายใต้มูลนิธุิโรนัลด์์ แมคโด์นัลด์ ์เฮาส ์    ช่วียให้ครอบครัวีได์้อยูด่์้วียกัน 
ทำาให้เด์ก็ๆที่กำาลังเผชญิกับชว่ีงเวีลาที่ยากลำาบาก  ได์้รับการด์แูลที่ต้องการ 
ทั้งจากแพทยแ์ละจากคนที่พวีกเขารัก 

พ่อแม่พร้อมที่จะทำาทุกอย่างเพื่อลูกตัวีเองเสมอ แต่บางครั้งการเด์ินทาง
ไกลจากบ้านครั้งละหลายสัปด์าห์หรือหลายเด์ือนก็ส่งผลกระทบต่อหน้าที่
การงาน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายก็สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ด์ังนั้น การมอบควีาม
ช่วียเหลือใด์ๆให้แกค่รอบครัวีที่กำาลังลำาบากอาจสร้างควีามแตกต่างอย่าง
มากในช่วีงเวีลาอันเคร่งเครียด์ เราขอชื่นชมพนักงาน StarPet 
ที่เข้าร่วีม สนับสนนุมลูนธิุิโรนัลด์์ แมคโด์นัลด์์ เฮาส์ และช่วียใหค้รอบครัวีได์้
รว่ีมกันด์แูลสขุภาพรา่งกายและสร้างเสรมิสขุภาพจติใจในเวีลาที่จำาเป็นที่สดุ์




