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Dear Readers,

While many companies are still finding their feet amid the pandemic,
Indorama Ventures is proving to be resilient in the face of the challenges.
Most important, we are looking after our people as our most urgent
priority under our “We are responsible” core value. You can read more
about the work our Environment, Health & Safety (EHS) team is doing on
Covid-19 on (pages 22-24).
In our cover story, we review developments in our Integrated Oxides and
Derivatives (IOD) business, one of IVL’s three business segments. IOD
produces base products used to make items that millions of people use
every day. We look at how IOD is progressing as a key growth driver for
IVL in the years ahead.
Elsewhere in this edition, we review some important changes to our
Vision, Mission and Values statements (page 8-9), and we also learn
about an exciting exhibition hosted by the Lithuanian Sea Museum that
highlights PET’s role through various stages of the circular economy
(page 28-29).
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If you happen to be planning a trip to our sites in The Netherlands, please
check out our feature (pages 30-31) on some lesser-known Dutch gems
near our facilities.

THE ELEMENTS OF GROWTH

As always, please email us your comments and suggestions, or let us
know what is happening in your location at communications@indorama.
net.
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เรียนผูอ
้ า่ นทุกท่าน
ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดที่บริษัทหลายแห่งยังต้องหาหนทางพลิกฟื้ นธุรกิจ อินโดรามา
เวนเจอร์ส ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการยืนหยัดและรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากวิกฤต
ครั้งนี้เป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัทฯ ยังเห็นว่าสวัสดิภาพของพนักงานในวิกฤตครั้งนี้คือเรื่องแรก
ที่ต้องจัดการโดยเร่งด่วน ซึ่งเป็นการดำ�เนินนโยบายตามค่านิยมหลักขององค์กรที่กล่าวว่า "เรา
ทำ�ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ" โดยผู้อ่านสามารถอ่านเพิ่ มเติมในเรื่องทีมงานด้านสิง
่ แวดล้อม
สุขอนามัย และความปลอดภัย (EHS) ในการรับมือกับโรคโควิด-19 ได้ในหน้า 22-24
สำ�หรับเรื่องจากปกในฉบับนี้ เราจะพู ดถึงการพั ฒนาธุรกิจออกไซด์แบบบูรณาการและอนุพันธ์
หรือ IOD ซึ่งเป็นหนึ่งในสามกลุ่มธุรกิจหลักของไอวีแอล ธุรกิจ IOD คือผู้ผลิตสารตั้งต้นที่เรา
นำ�ไปใช้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ม
ี นุษย์ใช้ในชีวิตประจำ�วันนับล้านชิ้น
นอกจากนี้เราจะพู ดถึง
ความก้าวหน้าของธุรกิจ IOD ในฐานะหัวใจสำ�คัญที่จะช่วยให้ไอวีแอลเติบโตต่อไปในอนาคตด้วย
สำ�หรับเนื้อหาส่วนอื่นนั้น เราจะพู ดถึงการเปลี่ยนคำ�สำ�คัญในคำ�ประกาศด้านวิสัยทัศน์ พั นธกิจ
และคุณค่าหลักขององค์กร (หน้า 8-9) และจะพาผู้อ่านทุกท่านไปชมการจัดแสดงนิทรรศการ
ที่น่าตื่นเต้นซึ่งจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ทางทะเลของประเทศลิทัวเนีย ไฮไลท์ส�ำ คัญของนิทรรศการคือ
การพู ดถึงบทบาทของพลาสติก PET ที่มีต่อเศรษฐกิจหมุนเวียนในทุกขั้นตอน (หน้า 28-29)
สำ�หรับผู้อ่านท่านใดที่มีแผนจะเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานของเราในประเทศเนเธอร์แลนด์ เราขอ
แนะนำ�สถานที่ท่องเที่ยวสำ�คัญของชาวดัชท์ท่ย
ี ังมีคนรู้จักไม่มากนักใกล้กับโรงงานของเรา (หน้า
30-31)
สุดท้ายนี้ ผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็น ให้ค�ำ แนะนำ� หรือเล่าเรื่องราวของคุณให้เรานำ�ไป
สื่อสารได้ทาง COMMUNICATIONS@INDORAMA.NET
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องค์ประกอบแห่งการเติบโต

THE BEACON

บทสัมภาษณ์ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารกลุม
่ บริษท
ั ฯ
หลังจากไอวีแอลประกาศการเข้าซือ
้ กิจการบริษท
ั Oxiteno ผูผ
้ ลิตสารลดแรงตึงผิวใน
ประเทศบราซิล คุณอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารกลุม
่ บริษท
ั ไอวีเเอล ได้ให้
สัมภาษณ์ถึงทีม
่ าของความสำ�เร็จในการเข้าซือ
้ กิจการและแรงผลักดันทีอ
่ ยู่เบือ
้ งหลัง
การเติบโตอย่างต่อเนือ
่ งของไอวีแอลในภาพรวม

อะไรคือสูตรความสำ�เร็จในการเข้าซื้อกิจการ?

Executive interview with Group CEO

ผมคิดว่าคงไม่มส
ี ต
ู รความสำ�เร็จทีต
่ ายตัว ตลอด 30 ปีทผ
่ี า่ นมาพวกเราทีไ่ อวีแอลเห็นว่า
ความสำ�เร็จเกิดจากทีมงานผูบ
้ ริหารและพนักงานทีม
่ ค
ี วามกระตือรือร้นและทุม
่ เททำ�งาน
อย่างหนัก ผมจึงพู ดได้วา่ ความสำ�เร็จทีเ่ กิดขึน
้ เป็นผลงานของพวกเขาทุกคน เป็นผล
จากทักษะความสามารถของพวกเขา โดยมีผมกับคณะผูบ
้ ริหารท่านอืน
่ ๆ เป็นผูร้ ว่ มงาน
และการร่วมมือกันทำ�งานนีเ้ องคือสิง
่ �ำ หนดทิศทางให้กบ
ั องค์กรของเรา รวมถึงช่วย
่ ทีก
กำ�หนดค่านิยมขององค์กร ดังนัน
่ �ำ ไปสูค
่ วามสำ�เร็จ
้ ในมุมของไอวีแอล องค์ประกอบทีน
มีอยูห
่ ลายส่วน แต่ผมคิดว่า "คน" คือองค์ประกอบแรก

อะไรคือองค์ประกอบที่จะช่วยขับเคลื่อนไอวีแอลไปสู่อนาคต?

Aloke Lohia, Group CEO of IVL
ปปปปปปปป

After announcing the acquisition of surfactants manufacturer
Oxiteno, Group CEO of IVL, Mr. Aloke Lohia discusses the broad
strokes of what it takes to pull off a successful acquisition and
the driving forces behind IVL’s continued growth.
What is the formula for a successful acquisition?
There is no set formula for success, I think. We at IVL, for us, over
the last 30 years, success has meant that we have been driven
by a passionate, dedicated, hardworking team of leaders and
colleagues. I can contribute or attribute the success to them. It's a
tribute to their skills, where I and my board, we are working with
our teams. It is basically setting the direction. And amongst all
of it, is our values. So for us, success has so many facets. But I
think ‘people’ is the first.
Can you talk about some of the other elements that will
drive IVL into the future?
I'd like to take you back a little bit into 2018 and 2019 when we
formed our IMC, the Indorama Management Council, and with
that we started defining what the future for us looks like and
what we coined as our Future Ready Organization, which was
to evolve around our platforms; our three segments, our people,
and importantly, the infrastructure. Our Five Strategic Priorities
revolved around making sure we had the best talent and we
groomed the talent. It was around sustainability that we are
going to be able to deliver value to our customers. It was about
adjacency growth because the future growth was clearly not going
to come from PET to the extent that we desire, we needed to have
a strong pillar for adjacency growth which we have found now in
IOD. And the other two were around organizational excellence or
asset optimization and operational excellence.
We hear a lot about continuous improvement, change,
evolution, transformation, but what hasn't changed in 30
years?
The family part of it. The family is a force in our value system,
where we believe trust is key. As a family we bring stability in
that sense, that they can see us and know that it's the same
family, the same people and the same values going forward. I
think that is something that our people can rely on and I can
commit to that.
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ผมอยากจะชวนให้เราทุกคนได้มองย้อนกลับไปในปี 2561 และ 2562 ซึง
่ เป็นช่วงทีเ่ รา
เริม
่ ะเข้ามาช่วยกำ�หนดว่า
้ IMC หรือ Indorama Management Council ทีจ
่ แต่งตัง
องค์กรของเราในอนาคตควรมีหน้าตาเป็นอย่างไร รวมถึงการช่วยนิยามคำ�ว่าองค์กร
ทีพ
่ ร้อมสำ�หรับอนาคตซึง
่ ต้องพัฒนาขึน
้ จากโครงสร้างทางธุรกิจของเรา ประกอบด้วย
กลุม
่ ธุรกิจ 3 กลุม
่ พนักงานขององค์กร และทีส
่ �ำ คัญทีส
่ ด
ุ ก็คอ
ื โครงสร้างพืน
้ ฐาน
ในส่วนของแผนงานเชิงกลยุทธ์ส�ำ คัญ 5 ข้อก็มจ
ี ด
ุ มุง
่ หมายสำ�คัญแรกอยูท
่ ก
่ี ารทำ�ให้
แน่ใจว่าเราจะได้บุคคลากรที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพื่อต่อยอดความสามารถของพวกเขา
ต่อมาคือการให้ความสำ�คัญกับความยัง
่ เป็นคุณค่าทีเ่ ราต้องการส่งต่อให้แก่ลก
ู ค้า
่ ยืนซึง
ถัดไปคือการเติบโตทางธุรกิจ เพราะเราเห็นว่าการเติบโตของธุรกิจ PET ในอนาคตคง
ไม่สามารถพัฒนาไปถึงระดับทีเ่ ราคาดหวังได้
เราจึงต้องมีเสาหลักทางธุรกิจตัวอืน
่ ๆ
มารองรับให้เราเติบโตได้อย่างต่อเนือ
่ ง ซึง
่ เราได้พบแล้วในธุรกิจ IOD ส่วนแผนงาน
เชิงกลยุทธ์อก
ี สองข้อจะเป็นเรือ
่ งความยอดเยีย
่ มขององค์กรหรือการใช้สน
ิ ทรัพย์เต็ม
ศักยภาพ และสุดท้ายคือการดำ�เนินงานทางธุรกิจทีย
่ อดเยีย
่ ม

เราได้ยินมามากมายเกี่ยวกับการพั ฒนาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลง
วิวัฒนาการ และการปฏิรูป แต่อะไรคือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอด 30 ปี
ที่ผ่านมา?
คือในส่วนของความเป็นครอบครัว คำ�ว่าครอบครัวนีค
้ อ
ื พลังทีอ
่ ยูเ่ บือ
้ งหลังระบบคุณค่า
ในองค์กรของเราซึง
่ เชือ
่ ว่าความไว้วางใจเป็นกุญแจสำ�คัญ
ความเป็นครอบครัวทำ�ให้
องค์กรของเรามีความมัน
่ เ่ี มือ
่ มองเข้ามาในองค์กรแล้ว
่ คง เพราะหมายถึงว่าทุกคนทีน
จะรู้สึกได้ทันทีว่าเรากำ�ลังเดินหน้าไปในฐานะครอบครัวและคนกลุ่มเดียวกันทีม
่ ีค่านิยม
แบบเดียวกัน ผมคิดว่านีแ่ หละคือสิง
่ นักงานของเราสามารถเชือ
่ มัน
ุ่ มัน
่ ได้ และผมก็มง
่
่ ทีพ
ทีจ
่ ะรักษาคุณค่านีเ้ อาไว้

This is a small excerpt from a larger in-house interview with Mr. Aloke
Lohia on the acquisition of Oxiteno. Scan the QR code below to watch
the full clip on YouTube.
บทสัมภาษณ์นต
้ี ด
ั ตอนมาจากบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มภายในบริษท
ั ของ คุณอาลก โลเฮีย
เรือ
่ งการซือ
้ กิจการ Oxiteno สแกน QR code ด้านล่างเพือ
่ ชมคลิปเต็มบน YouTube

*Parts of this interview have been edited for clarity
*บทสัมภาษณ์บางส่วนได้ถก
ู ปรับเปลีย
่ นเพือ
่ การสือ
่ สารทีช
่ ด
ั เจน
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RECORD PRODUCTION
VOLUMES IN 3Q 2021
ปริมาณการผลิตมากเป็ นประวัติการณ์ในไตรมาส 3 ปี 2021
Global demand is surging, but higher energy prices and supply chain disruptions are reasons for caution
แม้ความต้องการทัว่ โลกจะเพิม
้ ราคาพลังงานทีพ
่ ุง
่ สูงและการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตยังคงเป็นปัจจัยทีต
่ อ
้ งระวัง
่ ขึน
ผลประกอบการ
•
•
•
•

รายได้เพิม
้ 9% จากไตรมาสก่อน และเพิม
้ 50% เมือ
่ เทียบปีตอ
่ ปี
่ ขึน
่ ขึน
Reported EBITDA ของไตรมาส 3 ลดลง 13% จากไตรมาสก่อน แต่เพิม
้
่ ขึน
99% เมือ
่ เทียบปีตอ
่ ปี
Reported annualized EPS อยูท
่ ่ี 4.53 บาท และ Core annualized EPS อยูท
่ ่ี
4.09 บาท
Core ROCE ลดลง 12.2% เมือ
่ เทียบไตรมาสต่อไตรมาส แต่เพิม
้ 747 BPS
่ ขึน
จากปีกอ
่ น

ตลาดโลกฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ยังแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค
Alastair Port, COO of IOD

Chris Kenneally and Alastair Port have been appointed to the
Indorama Management Council (IMC), the highest operational
decision making body in the company.
คริส เคนนีลลีย์ และอะลาสแตร์ พอร์ท ได้รบ
ั การแต่งตัง
้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งเป็นสมาชิก
Indorama Management Council (IMC) คณะผูบ
้ ริหารด้านการปฏิบต
ั ก
ิ ารระดับสูง
ของบริษท
ั ฯ

Money Matters
•
Revenue is up 9% since last quarter, and 50% year-onyear.
•
Reported EBITDA decreased by 13% since last quarter, and is
up 99% year-on-year.
•
Reported annualized earnings per share (EPS) at THB 4.53
and a core annualized EPS of THB 4.09.
•
Return On Capital Employed (ROCE) is down 12.2%, and up
747 base points year-on-year.
Global Recovery Steady, but Uneven
As the global economy recovers from the pandemic, IVL
production volumes reached 3.73 million metric tons, a company
record, amid surging demand for its products. Brent crude oil
prices are testing supply chains and driving a commodity boom.
The costs of freight and shortage of materials are driving prices
further.
Project Olympus Update
The third quarter saw continued improvement for IVL’s Project
Olympus. The cost-saving and efficiency transformation project
saw an additional US$63 million in gains, and is on track to
achieve US$610 million in savings by 2023.
The High Council
IVL recently strengthened its Indorama Management Council (IMC)
— the company’s highest operations committee. COOs of the
Fibers and Integrated Oxides and Derivatives (IOD) segments were
appointed, along with rotations of experienced executives. These
movements help to make individual segments self-sustainable
and spread experience across the organization.

ขณะทีต
่ ลาดโลกกำ�ลังฟื้ นตัวจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ปริมาณการผลิต
ของไอวีแอลเพิม
้
่ เป็น 3.73 ล้านเมตริกตัน จากความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทเ่ี พิม
่ สูงขึน
นับเป็นสถิตใิ หม่ของบริษท
ั ฯ ส่วนราคาน้ำ�มันดิบเบรนท์คอ
ื ปัจจัยทีท
่ ดสอบห่วงโซ่อป
ุ ทาน
ของโลก และยังผลักดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ให้สง
ู ขึน
้ นอกจากนี้ ยังทำ�ให้ราคาค่าขนส่ง
สูงขึน
้ ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดบ
ิ

ความคืบหน้าของโครงการ Olympus
ในไตรมาส 3 โครงการ Olympus หรือโครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
องค์กรยังเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ ง โดยสามารถเพิม
่ ประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน
คิดเป็นจำ�นวน 63 ล้านเหรียญสหรัฐ และยังเดินหน้าสูเ่ ป้าหมายการลดต้นทุนมูลค่า
610 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2566

คณะผู้บริหารระดับสูง
ไอวีแอลเพิม
่ เป็นคณะผูบ
้ ริหาร
่ ความแข็งแกร่ง Indorama Ventures Council (IMC) ซึง
ด้านการปฏิบัติการระดับสูงสุดขององค์กรด้วยการแต่งตัง
่ ริหาร
้ ประธานเจ้าหน้าทีบ
ด้านปฏิบต
ั ก
ิ าร (COO) ในกลุม
่ ธุรกิจ Fibers และ Integrated Oxides and Derivatives
(IOD) หลายตำ�แหน่ง รวมถึงสับเปลีย
่ นหน้าทีร่ ะหว่างผูบ
้ ริหารทีม
่ ากด้วยประสบการณ์
ซึง
่ จะช่วยให้แต่ละกลุม
่ ธุรกิจสามารถพึง
่ พาตนเองได้อย่างยัง
่ ยืน พร้อมกับสนับสนุนการ
แลกเปลีย
่ นความเชีย
่ วชาญทัว่ ทัง
้ องค์กร

”

Chris Kenneally, COO of Fibers

The recovery in major economies from the pandemic
has benefited us through the year, and we expect strong
demand for our products to continue into next year. Our
business model of integrated and regional supply across a
diversified geographical and product base is proving its
robustness.
การฟื้ นตัวจากสถานการณ์โรคระบาดของตลาดเศรษฐกิจหลักส่งผลดีต่อเราตลอด
ทัง
่ี ีต่อผลิตภัณฑ์ของเราจะยังสูงต่อไปจนถึงปีหน้า
้ ปี และเราคาดหวังว่าอุปสงค์ทม
กล่าวได้วา่ เวลานีโ้ มเดลทางธุรกิจของเราทีต
่ ง
ั้ โรงงานผลิตในพืน
้ ทีท
่ ม
่ี ค
ี วามแตกต่างกัน
ทางภูมศ
ิ าสตร์เพือ
่ ดำ�เนินการผลิตอย่างเป็นบูรณาการและเพือ
่ ส่งสินค้าให้แต่ละภูมภ
ิ าค
ของโลกกำ�ลังทำ�ผลงานได้อย่างแข็งแกร่ง
Mr. D K Agarwal
CEO of Combined PET, IOD and Fibers Business
ดีลป
ิ กุมาร์ อากาวาล

่ ริหารธุรกิจ Combined PET, IOD และธุรกิจ Fibers
ประธานเจ้าหน้าทีบ

”
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CORPORATE NEWS
ข่าวสารองค์กร

Global CSR Targets
Indorama Ventures has announced its 2030 global CSR targets
that align with its CSR focus areas. Here’s a look:

•
•
•

IVL’s recycling awareness project will have educated 1
million people globally.
Reach at least 100,000 beneficiaries/people in the
community with direct or indirect benefits from IVL’s wellbeing initiative.
Enabling the cumulative sorting of at least 100 tons of PET.

เป้าหมายระดับโลกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศเป้าหมายด้าน CSR ทั่วโลกภายในปี 2573 สอดคล้อง
กับประเด็นหลักที่บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

•
•

•

โครงการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ด้ า นการรี ไ ซเคิ ล ของไอวี แ อลจะให้ ค วามรู้ แ ก่
ประชาชน 1 ล้านคนทั่วโลก
เข้าถึงประชาชนหรือผู้ได้รับประโยชน์กว่า 100,000 คนในชุมชนต่างๆ ที่ได้รับ
ผลประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมจากโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี
ของไอวีแอล
สนับสนุนการคัดแยกพลาสติก PET รวมอย่างน้อย 100 ตัน

ประธานไอวีแอลรับรางวัล CIO/CDO of the Year สำ�หรับประเทศไทย

นายเอสเค อากาวาล ประธานและผูอ
้ �ำ นวยการโครงการด้านโกลบอล อีอาร์พี และดิจท
ิ ล
ั
ทรานส์ฟอเมชัน
ั คัดเลือกจากผูบ
้ ริหารกว่า 1,000 คน ทัว่ เอเชียแปซิฟก
ิ ให้รบ
ั
่ ได้รบ
รางวัล “2021 CIO/CDO of the Year for Thailand” จากไอดีซี ประเทศไทย (IDC
Thailand) ในงาน IDC Future Enterprise Award โดยรางวัลนีม
้ ง
ุ่ ค้นหาองค์กรที่
มีความเป็นผูน
้ �ำ ด้านการปรับเปลีย
่ นสูอ
่ นาคต โดยพิจารณาจากความสำ�เร็จในการปรับ
เปลีย
่ นองค์กรสูย
่ ค
ุ ดิจท
ิ ล
ั (digital transformation) ซึง
่ ไอวีแอลได้น�ำ SAP S/4 Hana
มาใช้ส�ำ หรับระบบจัดการทัว่ ทัง
้ องค์กร หรือ ERP

รองประธานไอวี แ อลรั บ รางวั ล
WeQual Asia-Pacific

IVL President wins IDC Award
Mr. SK Agrawal, President and Program Director of Global ERP and
Digital Transformation at Indorama Ventures, was selected among
more than 1,000 entries across Asia-Pacific to be awarded
“2021 CIO/CDO of the Year for Thailand” by IDC Thailand for the
IDC Future Enterprise Awards. The award seeks out disruptive,
leading-edge organizations who have successfully carried out
digital transformation in the region. IVL is integrating S/4 Hana
as part of an SAP ERP implementation across all functions.
IVL VP Wins Award from WeQual Asia-Pacific
Indorama Ventures’ Vice President of Global Risk Management
and Business Continuity Management, Wan Norashikin Mohd
Nasir is a Winner of the WeQual Asia-Pacific 2021 Leadership
Excellence Award. WeQual identifies and advocates for
successful women across the Asia-Pacific region. Wan Norashikin
Mohd Nasir joined 23 other finalists across eight categories.
Indorama Ventures Acquires Oxiteno
Indorama Ventures announced the agreement to acquire Brazilbased Oxiteno, a subsidiary of Ultrapar Participações. The
acquisition gives IVL a unique portfolio in high-value surfactants
and significantly extends its existing Integrated Oxides and
Derivatives (IOD) business.Oxiteno is a leader in its field, catering
to highly attractive end-use markets in Latin America.
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คุณวัน นรชิกน
ิ โมห์ด นาซีร์ รองประธาน
การบริหารความเสีย
่ งและความต่อเนือ
่ ง
ทางธุรกิจของไอวีแอล
ได้รับรางวัล
ความเป็นเลิศด้านผู้นำ�ของ WeQual
Asia-Pacific ประจำ�ปี 2564 ซึง
่ เป็น
องค์กรทีส
่ นับสนุนและส่งเสริมผู้หญิงที่
ประสบความสำ�เร็จทัว่ ทัง
้ ภูมิภาคเอเชีย
เเปซิฟก
ิ ซึง
่ คุณ วัน นรชิกน
ิ โมห์ด นาซีร์
เข้ารอบสุดท้ายของการคัดเลือกร่วมกับ
ผูบ
้ ริหารท่านอืน
่ ทีไ่ ด้รบ
ั รางวัลทัง
้ หมด 8
ประเภท รวม 23 ท่าน
Wan Norashikin Mohd Nasir

อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศ
เข้าซื้อกิจการ Oxiteno

อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศข้อตกลงในการเข้าซือ
้ กิจการ Oxiteno ซึง
่ เป็นบริษท
ั
ลูกของ Ultrapar Participações ในประเทศบราซิล การเข้าซือ
้ กิจการครัง
้ ะช่วยให้
้ นีจ
ไอวีแอลมีธร
ุ กิจทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ในอุตสาหกรรมสารลดแรงตึงผิวมูลค่าเพิม
่ และขยาย
ธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives (IOD) ให้เติบโตยิง
้ โดย Oxiteno
่ ขึน
เป็นผูน
้ �ำ การผลิตในธุรกิจนีแ้ ละเป็นผูใ้ ห้บริการผลิตภัณฑ์ส�ำ หรับตลาดทีน
่ า่ สนใจมากใน
ภูมภ
ิ าคลาตินอเมริกา
การเข้าซือ
้ กิจการครัง
้ ง
ั ช่วยนำ�ทีมผูบ
้ ริหารทีม
่ ผ
ี ลงานยอดเยีย
่ มมาสูอ
่ งค์กร ไปจนถึง
้ นีย
แนวทางการดำ�เนินงานระดับโลก และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ทแ่ี ข็งแกร่งกับผูบ
้ ริโภค
ในประเทศบราซิล อุรก
ุ วัย เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา การเข้าซือ
้ กิจการครัง
้ ะช่วยให้
้ นีจ
ไอวีแอลมีต�ำ แหน่งทางธุรกิจทีด
่ ใี นตลาดสารลดแรงตึงผิว ซึง
่ เป็นตลาดทีเ่ ติบโตอย่าง
แข็งแกร่งตลอดหนึง
่ ทศวรรษทีผ
่ า่ นมา
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่ ราซิล
โรงงาน Oxiteno ทีบ

The acquisition brings with it an excellent management team,
world-class expertise and strong consumer relationships in Brazil,
Uruguay, and Mexico, as well as huge growth potential in markets
like the United States. This purchase will give IVL a unique
position in the surfactants market, which has enjoyed strong
growth for the past decade.
IVEX Regional Virtual Conference 2021
We value continuous improvement and growth, which is why the
Indorama Ventures Excellence (IVEX) team has been working to
stimulate and consult colleagues around the world on the company’s
mission. Conducted across two days, the IVEX Regional Virtual
Conference is an annual event, this year held on MS Teams and
focusing on Lean Six Sigma (LSS) projects in each business segment.

การประชุม IVEX Regional Virtual Conference 2021

ไอวีแอลเป็นองค์กรทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ ง ด้วยเหตุน้ี
ทาง Indorama Ventures Excellence (IVEX) จึงทำ�งานเพือ
่ กระตุน
้ และให้ค�ำ ปรึกษา
เพือ
่ นร่วมงานทัว่ โลกเพือ
่ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึง
่ รวมถึงงานประชุมประจำ�ปี
IVEX Regional Virtual Conference 2021 ทีจ
่ ด
ั เป็นเวลาสองวัน โดยในปีนป
้ี ระชุมผ่าน
ระบบ Microsoft Team และมุง
่ เน้นการประชุมเกีย
่ วกับโครงการ Lean Six Sigma
(LSS) ในแต่ละกลุม
่ ธุรกิจ

IVL Issues the largest SLB in Thailand
Showcasing our long-standing commitment to sustainable growth,
IVL issued a THB 10 billion triple-tranche Sustainability-Linked
Bond (SLB), the largest in Thailand. The bond is part of IVL’s
financing strategy across a range of instruments linked to our
sustainability targets. It is aligned with internationally accepted
standards including International Capital Markets Association’s
(ICMA) Sustainability-Linked Bond Principle

ไอวีเเอลออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนมูลค่าสูงสุดในไทย

ไอวีเเอลออกหุน
้ กูส
้ ง
่ เสริมความยัง
่ ล้านบาท นับเป็น
่ ยืน (SLB) 3 ชุด มูลค่ารวม 1 หมืน
มูลค่าหุน
้ กูส
้ ง
่ เสริมความยัง
่ ง
ู ทีส
่ ด
ุ ในไทยด้วยความมุง
่ มัน
่ ะส่งเสริมการเติบโต
่ ยืนทีส
่ ทีจ
อย่างยัง
ั ฯ การออกหุน
้ กูค
้ รัง
้ บ
ั เป็นส่วนหนึง
่ ในกลยุทธ์ดา้ นการเงินของ
่ ยืนของบริษท
้ นีน
ไอวีแอลซึง
่ มีการใช้เครือ
่ งมือทางการเงินหลากหลายเพื่อให้บริษัทดำ�เนินการได้ตาม
เป้าหมายความยัง
้ กูด
้ ง
ั กล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
่ ยืนทีว่ างไว้ ทัง
้ นี้ การออกหุน
เช่น หลักการจัดหาเงินทุนส่งเสริมความยัง
่ ยืนของ International Capital Markets
Association (ICMA)

IVL Included in the DJSI
Indorama Ventures is honoured to be listed on the Dow Jones
Sustainability World Index for the third consecutive year, and the
Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index for the fifth.

ไอวีแอลมีรายชื่ออยู่ใน DJSI

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รบ
ั เกียรติให้มช
ี อ
่ื อยูใ่ นดัชนีความยัง
่ ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones
Sustainability World Index: DJSI) เป็นปีทส
่ี ามติดต่อกัน และมีชอ
่ื ในดัชนีตลาดยัง
่ ยืน
เกิดใหม่ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index) เป็นปี
ทีห
่ า้ ติดต่อกัน
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THE FUTURE IS NOW
อนาคตอยู่ที่ นี่ แล้ว

Achieving our Vision is a constant work in progress as we
transform towards a ‘Future Ready” company, every
member of the IVL family has a role to play. The
Indorama Management Council (IMC) and the Board of
Directors have approved two changes to our Vision and
Value statements, adding the word “sustainable” in the
Vision statement and an additional element of health and
safety in the “We are responsible” core value.
เพื่ อให้องค์กรของเราก้าวไปเป็นองค์กร “ที่พร้อมสำ�หรับอนาคต”
การทำ�งานเพื่ อบรรลุวิสัยทัศน์น้ีจึงเป็นพั นธกิจที่เราต้องทำ�อย่าง
ต่อเนื่อง และยังต้องอาศัยบทบาทของทุกคนในครอบครัวไอวีแอล
ด้วยเหตุน้ี Indorama management council (IMC) และคณะ
กรรมการบริหารขององค์กร จึงอนุมัติให้มีการเปลี่ยนคำ�ประกาศ
วิสัยทัศน์และคุณค่าขององค์กรในสองส่วน
ได้แก่การเพิ่ มคำ�ว่า
“ความยั่งยืน” ลงในส่วนของวิสัยทัศน์ และการเพิ่ มเนื้อหาด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยลงในค่านิยมหลักที่ว่า “เราดำ�เนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ”

In light of COVID-19, sustainability means being resilient and
agile in response to adverse events, working in partnership with
others, and focusing ever more closely on health, safety and
well-being.
ในช่วงโควิด-19 ความยั่ งยืนหมายถึงความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งการทำ�งานร่วมกับพั นธมิตร และให้ความสำ�คัญ
กับเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ท่ด
ี ีมากยิ่งขึ้น
Aloke Lohia
Group CEO
อาลก โลเฮีย
ประธานกรรมการบริหารกลุม
่ บริษท
ั ฯ

We remain committed to help create a sustainable world, a
prospering society and a responsible organization

Our business potential and resilience istied to our environmental
responsibility and social empowerment.

เรายังคงมุ่งมั่ นช่วยสร้างโลกที่ ยั่ งยืน สร้างสังคมที่ รุ่งเรือง และสร้างองค์กร
ที่ มีความรับผิดชอบ

ศักยภาพกับความสามารถในการปรับตัวทางธุรกิจของเราสัมพันธ์กบ
ั การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสิง
ั คมของเราอย่างแนบแน่น
่ แวดล้อมและการเสริมสร้างพลังให้แก่สง

Sri Prakash Lohia
Chairman of the Board
ศรี ปรากาซ โลเฮีย
ประธานคณะกรรมการ

Yash Lohia
Chief Sustainability Officer
ยาช โลเฮีย
่ ริหารด้านความยัง
่ ยืน
ประธานเจ้าหน้าทีบ

The safety of our employees and facilities has been at the forefront
of our efforts and remains so today.

We continue to attach our highest importance to environment,
health and safety. We have created a central EHS enabling
function with responsibility to standardize policies and common
guidelines.

ความปลอดภั ย ของพนั ก งานและสถานที่ ทำ � งานถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามสำ � คั ญ
ต่อเราเป็ นลำ�ดับแรกๆ และยังคงเป็ นเช่นนั้ นจนถึงวันน้ี

D K Agarwal
CEO of Combined PET, IOD and Fibers Business
ดีลป
ิ กุมาร์ อากาวาล

่ ริหารธุรกิจ Combined PET, IOD และธุรกิจ Fibers
ประธานเจ้าหน้าทีบ
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เราให้ความสำ�คัญสูงสุดกับเรื่ องสิ่ งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่ อง และเรายังได้ต้ั งหน่วยงานด้าน EHS เพื่ อทำ�หน้าที่ กำ�หนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติให้เป็ นมาตรฐานภายในองค์กร
Udey Gill
Chief Strategy Officer
อุเดย์ กิล
่ ริหารด้านกลยุทธ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ
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VISION
วิสย
ั ทัศน์

MISSION
พันธกิจ

To be a world-class
sustainable chemical company
making great products for
society.

We commit to be a
responsible industry leader
leveraging on the excellence
of our people, processes, and
technologies to create value
for our stakeholders.

“มุ่งมั่ นที่ จะเป็ นบริษั ทเคมีภัณฑ์ช้ั นนำ�
ระดับโลกที่ ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่ งยืน
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ี ดีเพื่ อสังคม”

เรามุ่งมั่ นสู่ความเป็ นผู้นำ�ที่ มี
ความรับผิดชอบในอุตสาหกรรม โดย
มุ่งพั ฒนาความเป็ นเลิศของบุคลากร
กระบวนการทำ�งานและเทคโนโลยีเพื่ อ
สร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

VALUES
ค่านิยม

The customer is why we exist.

Diversity is our strength.

ลูกค้าคือเหตุผลในการดำ�รงอยู่

ความหลากหลายคือจุดแข็งของเรา

We promise to measure ourselves by our
customers’ success. Through unparalleled
innovation and attention to quality, we will aim to
exceed their expectations

As a global company we value the variety of
knowledge, perspectives and experiences in our
organization, and draw strength from these to fuel
our competitiveness.

เราประเมินตนเองจากความสำ�เร็จของลูกค้าของเรา
เรามุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ เหนือความคาดหวัง
ด้วยนวัตกรรมที่ โดดเด่นและความใส่ใจในคุณภาพที่ แตกต่าง

ในฐานะบริษั ทระดับโลก เราเห็นคุณค่าของความรู้ มุมมองและ
ประสบการณ์ท่ี หลากหลาย ในการเป็ นกลไกขับเคลื่ อนและ
เพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษั ทฯ

Our people make the difference.

We are responsible.

บุคลากรของเราสร้างความแตกต่าง

เราดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

A company is its people and people provide the
competitive advantage. We have to respect every
voice and rely on one another to grow.

In our pursuit of business growth and profitability
we do things the right way –economically, socially,
and environmentally. Furthermore, health and safety
are non-negotiable.

บุคลากรเป็ นปั จจัยสำ�คัญต่อการดำ�รงอยู่ของบริษั ท และช่วย
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เราจึงเคารพในความคิดเห็น
และร่วมกันขับเคลื่ อนบริษั ทไปสู่การเติบโต

เรายึดมั่ นในการดำ�เนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง และสร้างดุลยภาพ
ด้านสังคม สิ่ งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่ อการเติบโตของธุรกิจ
และกำ�ไรอย่างยั่ งยืน โดยคำ�นึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยเป็ น
สำ�คัญ

We see change as an opportunity.
่ นแปลงเป็นโอกาส
เรามองการเปลีย

The business landscape is constantly evolving. We
embrace the challenges of change to be world-class
and maintain our differentiation.
ในสภาวะที่ ธุรกิจมีการพั ฒนาอย่างต่อเนื่ อง เรายินดีรับ
ความท้าทายจากการเปลี่ ยนแปลง เพื่ อก้าวสู่การเป็ น
บริษั ทชั้ นนำ�ระดับโลกและคงไว้ซึ่ งความแตกต่างของเรา
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ACTIVITY HIGHLIGHTS
ไฮไลท์กิจกรรม

Performance Fibers, China

Renewable energy at IVL in China
Performance Fibers, an Indorama Ventures company in
China, signed an agreement to increase its use of renewable
energy with additional solar power, in partnership with China
Southern Power Grid. The solar panels will help to reduce carbon
emissions by 904 megatons per year — equal to planting 27,657
trees.
LSS Yellow Belt Training in Germany
The first Lean Six Sigma (LSS) Yellow Belt training courses recently
took place at the Guben production site of Trevira, an Indorama
Ventures company in Germany. The training courses help to
empower employees with various tools to make improvements
in their workplace.

การใช้พลังงานหมุนเวียนที่โรงงานของไอวีแอล ในประเทศจีน
Performance Fibers หนึง
่ ในบริษท
ั ย่อยของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในประเทศจีน
ลงนามข้อตกลงร่วมกับ China Southern Power Grid เพือ
่ เพิม
่ การใช้พลังงาน
หมุนเวียนมากขึน
้ กว่าเดิมด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึง
่ แผงโซลาร์เซลล์ทจ
่ี ะติดตัง
้
ใหม่นส
้ี ามารถลดการปล่อยคาร์บอนจำ�นวน 904 เมกะตันต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูก
ต้นไม้ 27,657 ต้น
การฝึกอบรม LSS Yellow Belt ในประเทศเยอรมนี
หลักสูตรการฝึกอบรม Lean Six Sigma (LSS) Yellow Belt ครัง
้ แรกของโรงงาน
Trevira ในเมือง Guben ประเทศเยอรมนี หนึง
่ ในบริษท
ั ของอินโดรามา เวนเจอร์ส การ
ฝึกอบรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพนักงานโดยใช้เครือ
่ งมือต่างๆ เพือ
่
ปรับปรุงการทำ�งานให้ดข
ี น
ึ้
Performance Fibers, China
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IVXP and United Way
United Way of Morgan County organised United Way's Day of
Caring, where 200 volunteers from organisations in the area
completed 28 projects for the community in Alabama, the USA.
The team of 20 employees from Indorama Ventures Xylenes &
PTA (IVXP) volunteered between two projects, working on three
residential homes and two hospice patient homes — cleaning
and doing landscape work.
The IVL Foundation
The IVL Foundation gave over 2,000 PPE suits made from
recycled PET yarns to six hospitals in Bangkok to help protect
medical personnel from infection during their duties. They also
provided financial support to the Issarachon Foundation, whose
volunteers deliver relief bags to the homeless and communities
at risk around Bangkok.
Ambassador of Thailand to Brazil Visits IVL Site
The Ambassador of Thailand to Brazil – H.E. Nitivadee Manitkul
– visited Indorama Ventures Fibras Brasil. The IVL team gave a
small presentation on the company and presented a short plant
tour of the production line. The event was an opportunity to
further strengthen the relationship between IVL and governmental
organizations.

Training session at Trevira

Team from Indorama Ventures Xylenes & PTA

IVXP และ United Way
United Way of Morgan County จัดกิจกรรม Day of Caring โดยมีอาสาสมัคร
200 คนจากองค์กรในพืน
้ ทีร่ ว่ มดำ�เนินงาน 28 โครงการเพือ
่ ชุมชนในรัฐแอละแบมา
สหรัฐอเมริกา ทัง
้ นี้ พนักงานจิตอาสา 20 คนจาก Indorama Ventures Xylenes &
PTA (IVXP) ได้รว่ มช่วยเหลือ 2 โครงการ ได้แก่ การทำ�ความสะอาดและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บา้ นพักของประชาชนในพืน
้ ที่ 3 หลัง และบ้านพักผูป
้ ว่ ยอีก 2 หลัง
มูลนิธิไอวีแอล
มูลนิธไิ อวีแอลมอบชุด PPE กว่า 2,000 ชุดทีผ
่ ลิตจากเส้นด้าย PET รีไซเคิลให้กบ
ั
โรงพยาบาล 6 แห่งในกรุงเทพฯ เพือ
่ ช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากการ
ติดเชือ
้ ระหว่างปฏิบต
ั ห
ิ น้าที่ ทางมูลนิธฯ
ิ ยังให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มล
ู นิธอ
ิ ส
ิ รชน
ซึง
่ มีอาสาสมัครมอบถุงยังชีพให้กบ
ั คนไร้บา้ นและชุมชนทีม
่ ค
ี วามเสีย
่ งรอบกรุงเทพฯ
เอกอัครราชทูตไทยประจำ�บราซิลเยี่ยมชมโรงงานไอวีแอล
นางสาวนิธวิ ดี มานิตกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำ�บราซิล เยีย
่ มชมบริษท
ั Indorama
Ventures Fibras Brasil ในประเทศบราซิล โดยมีทม
ี งานไอวีแอลคอยนำ�เสนอข้อมูล
การดำ�เนินงาน และนำ�ชมกระบวนการผลิต นับเป็นโอกาสดีในการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างไอวีแอลกับหน่วยงานภาครัฐของไทยให้แน่นแฟ้นยิง
้
่ ขึน

Indorama Ventures Fibras Brasil
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FRESH FACES
สมาชิกใหม่
Another month, another group of exciting new additions
to the IVL family
ไอวีแอลขอต้อนรับผูบ
้ ริหารใหม่สองรายสูค
่ รอบครัวของเรา

What attracted you to join IVL?

อะไรที่ดึงดูดคุณให้เข้ามาร่วมงานกับไอวีแอล?

Eric: After such fast growth and many acquisitions, IVL is reaching
new heights and has recently started an exciting transformation
journey. So much has been achieved and yet there is still so
much to be done — that’s exciting. I want to be a contributor to
that future.

เอริค: หลังจากเติบโตอย่างรวดเร็วและเข้าซือ
้ กิจการจำ�นวนมาก ตอนนีไ้ อวีแอลกำ�ลัง
ก้าวไปสูจ
่ ด
ุ สูงสุดจุดใหม่ และได้เริม
่ นแปลงทีน
่ า่ ตืน
่ เต้น เมือ
่ เร็วๆ นี้
่ ต้นเส้นทางการเปลีย
เรียกว่าเป็นองค์กรทีป
่ ระสบความสำ�เร็จอย่างมาก แต่กย
็ ง
ั มีเรือ
่ งให้ท�ำ อีกเยอะเช่นกัน และ
นัน
่ เต้น ผมอยากเป็นคนหนึง
่ ทีไ่ ด้ชว่ ยบริษท
ั ฯ ให้เดินไปสูอ
่ นาคตทีน
่ า่
่ แหละคือความน่าตืน
ตืน
่ ตาตืน
่ ใจเช่นนัน
้

Marco: This company has a lot of ambition and drive, and I find
that very appealing. It’s inspiring to see such a big company take
on new initiatives and continue to grow and be an industry leader.

มาร์โค: บริษท
ั มีความมุง
่ มัน
่ ะก้าวเดินไปข้างหน้าสูงมาก
ตรงนีค
้ อ
ื สิง
่ และพลังทีจ
่ ที่
ดึงดูดใจผมมาก ผมคิดว่าการได้เห็นบริษท
ั ใหญ่ๆ ริเริม
่ โครงการใหม่ๆ เติบโต และเป็น
ผูน
้ �ำ ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนือ
่ งคือเรือ
่ งทีส
่ ร้างแรงบันดาลใจได้ดี

Which IVL location would you most like to visit?

โรงงานไอวีแอลที่ไหนที่คุณอยากจะไปเยี่ยมเยือนมากที่สุด?

Eric: All of them! There is so much diversity on our countries,
locations, businesses, and people. I really want to visit and meet
as many people as possible. I have so much to learn from each
of them.

เอริค: ทัง
้ น ล้วนมีความหลากหลาย
้ หมดทุกทีเ่ ลย! ในแต่ละประเทศ สถานที่ หรือผูค
อยูเ่ ต็มไปหมด ผมอยากไปเทีย
่ วและพบปะผูค
้ นให้มากทีส
่ ด
ุ มีอะไรมากมายให้ผมเรียนรู้
จากพวกเขาทุกคน

Marco: Obviously, the headquarters in Bangkok would be at the
top of my list. It’s not possible right now, but I hope to one day
visit there once the situation with the pandemic improves and
borders open up for safe travel.

มาร์โค: สำ�นักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ เป็นเป้าหมายลำ�ดับต้นของผมเลย ถึงแม้ตอนนีจ
้ ะยัง
เป็นไปไม่ได้ แต่ผมหวังว่าสักวันหนึง
่ จะได้ไปทีน
่ น
ั่ เมือ
่ สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ดีขน
ึ้ และพรมแดนเปิดกว้างสำ�หรับการเดินทางอย่างปลอดภัยอีกครัง
้

Have you discovered any new hobbies during work from
home?

คุณได้ค้นพบงานอดิเรกใหม่ๆ ระหว่าง work from home บ้างไหม?

Eric: Since I’m still working from the beautiful Southwest of
France, I like to work outside on my garden and enjoy being
outdoors while working. Online tools allow us to work anywhere
and I take advantage of it!
Marco: Actually I haven’t discovered any new hobbies, but there
is still time.
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เอริค: ความทีผ
่ มยังคงทำ�งานจากทางตะวันตกเฉียงใต้ทส
่ี วยงามของฝรัง
่ เศส ผมเลย
ชอบทำ�งานในสวนนอกบ้านและสนุกกับการอยูก
่ ลางแจ้งขณะทำ�งาน เครือ
่ งมือออนไลน์
ทำ�ให้ผมทำ�งานได้ทก
ุ ทีแ่ ละผมก็ใช้ประโยชน์จากมัน!
มาร์โค: อันทีจ
่ ริง ช่วงทีผ
่ า่ นมาผมยังไม่ได้คน
้ พบงานอดิเรกใหม่ๆ เลย แต่กย
็ ง
ั พอมีเวลา
ให้ได้เรียนรูอ
้ ยู่
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Eric Delattre
IVL Group Head of Digital
Eric is a 42-year-old French citizen, and father of three daughters, who
has lived in Asia since 2009. He has a strong background working with
international teams, and loves the diversity of people and cultures that
brings. Eric has recently relocated and is now based in Thailand.

เอริค เดอแลทร์

หัวหน้ากลุม
่ ดิจท
ิ ล
ั ของไอวีแอล
เอริคเป็นชาวฝรัง
ิ ในทวีป
่ เศส อายุ 42 ปี และเป็นคุณพ่อของลูกสาวสามคน เขาใช้ชวี ต
เอเชียมาตัง
้ แต่ปี 2552 มีประสบการณ์ท�ำ งานร่วมกับทีมงานนานาชาติ และรักในความ
หลากหลายของผูค
้ นและวัฒนธรรมจากการทำ�งานนี้ โดยเอริคได้ยา้ ยสำ�นักงานเข้ามา
ประจำ�ตำ�แหน่งในประเทศไทย

Marco Zaffalon
Chief Operating Officer at Schoeller GmbH & CoKG (Austria)

Marco comes to IVL with 35 years of experience with spinning
companies in Italy and Germany. He is married with two sons.

มาร์โค แซฟฟาลอน

ประธานเจ้าหน้าฝ่ายปฏิบต
ั ก
ิ าร Schoeller GmbH & CoKG (ออสเตรีย)
มาร์โคมาร่วมงานที่ ไอวีแอล ด้วยประสบการณ์ 35 ปีกบ
ั บริษท
ั โรงงานฝ้ายในอิตาลีและ
เยอรมนี เขาแต่งงานและมีลก
ู ชายสองคน
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MASK UP

กระชับหน้ากาก
When the pandemic put a heavy strain on Europe’s supply of surgical masks,
Indorama Ventures decided to do something about it
เมือ
่ การระบาดครัง
่ ผลกระทบอย่างหนักต่อการจัดหาหน้ากากอนามัยในยุโรป
้ ใหญ่สง
อินโดรามา เวนเจอร์ส จึงเข้ามาช่วยหาทางออกในเรือ
่ งนี้

With waves of COVID-19 still causing hardship and supply
shortages throughout much of the world, Indorama Ventures has
continued to stay firm on its commitment to help alleviate the
burden of the pandemic for our communities. In 2020, when
much of Europe was reeling with the first waves of COVID-19,
an IVL company originally known for making tire reinforcement
products for passenger cars decided to step up.

ด้วยผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่สร้างความลำ�บากให้กับผู้คนและ
ก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าในระบบห่วงโซ่อุปทานในหลายพื้ นที่ของโลก บริษัท
อินโดรามา เวนเจอร์ส จึงยังยึดมั่นในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบ
ที่มีต่อชุมชนของเราต่อไป ย้อนกลับไปในปี 2563 ขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป
ยังต้องเผชิญกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกแรก ไอวีแอลซึ่งมีช่อ
ื เสียง
จากการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม แรงยางสำ � หรั บ รถยนต์ น่ั ง ส่ ว นบุ ค คลได้ ตั ด สิ น ใจ
ที่จะเข้ามาช่วยแก้สถานการณ์

Our Textilcord plant, located in Steinfort, Luxembourg, invested
in a new production line partially supported by the Luxembourg
State, which will make it possible to produce 20 million surgical
masks each year. Textilcord also relies on another Indorama
Ventures company, Avgol, to directly supply materials in the
manufacturing process. The goal of this investment is to help
relieve mask shortages during the pandemic by relocating the
manufacturing line to a more suitable area in Europe and reduce
its reliance on external sources of surgical masks.

โรงงาน Textilcord ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Steinfort ประเทศลักเซมเบิร์ก
ได้ ล งทุ น ในสายการผลิ ต ใหม่ ภ ายใต้ ก ารสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น บางส่ ว นจากรั ฐ บาล
ลักเซมเบิร์ก ทำ�ให้โรงงานแห่งนี้สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้ถึง 20 ล้านชิ้นต่อปี
นอกจากนี้ Textilcord ยังพึ่ งพา Avgol อีกบริษัทหนึ่งของอินโดรามา เวนเจอร์ส
ในการจัดส่งวัสดุเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยตรง เป้าหมายของการลงทุนครั้งนี้คือ
การช่ ว ยบรรเทาปั ญ หาการขาดแคลนหน้ า กากอนามั ย ในช่ ว งการระบาดของโรค
โควิด-19 โดยย้ายสายการผลิตไปยังพื้ นที่อ่น
ื ในยุโรปที่มีความเหมาะสมต่อการผลิต
มากกว่า และเพื่ อลดการพึ่ งพาแหล่งหน้ากากอนามัยจากภายนอกทวีป
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“At the height of the crisis, in spring of 2020, the leaders of
European countries saw the need to reduce dependency on
external sources to supply surgical masks, essential to guarantee
the protection of everyone, starting with medical personnel.”
explains Céline Vuarnesson, Managing Director of Textilcord
Steinfort. “We wanted to respond to the European desire to
relocate the manufacture of these products and guarantee local
supply.”
In 2021, the production line is now up and running, supplying
masks to customers across the region. Textilcord is also working
on new developments in technology which might allow it to
produce masks that help to neutralize viruses as they come
into contact with the material.
“ณ จุดสูงสุดของวิกฤตโรคระบาดในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2563 เหล่าผู้น�ำ ของประเทศ
ในยุ โ รปเล็ ง เห็ น ถึ ง ความจำ � เป็ น ในการลดการพึ่ ง พาแหล่ ง ผลิ ต หน้ า กากอนามั ย
จากภายนอกทวีป ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยรับรองว่าทุกคนจะได้รับการปกป้อง
เริ่มตั้งแต่บุคลากรทางการแพทย์” Céline Vuarnesson กรรมการผู้จัดการของ
Textilcord เมือง Steinfort อธิบาย “เราจึงต้องการตอบสนองความต้องการชาว
ยุโรปให้ได้โดยย้ายฐานการผลิตหน้ากากอนามัย และเพื่ อรับประกันว่าเราจะมีสายส่ง
สินค้าภายในท้องถิ่น”
ในปี 2564 สายการผลิตดังกล่าวมีความพร้อมและสามารถเดินเครื่องการผลิตได้
เป็นปกติ ทำ�ให้สามารถส่งหน้ากากอนามัยให้แก่ลูกค้าได้ท่ว
ั ภูมิภาคยุโรป นอกจากนี้
ทาง Textilcord ยังเดินหน้าพั ฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ผลิตหน้ากากอนามัย
ประเภทที่สามารถต่อต้านไวรัสได้ต้ง
ั แต่ท่ไี วรัสเริ่มสัมผัสกับตัวหน้ากากอีกด้วย

Find out more
ค้นหาเพิม
่ เติม (QR code) ได้ท่ี
https://medical-face-mask.com/

15

FOCUS

THE BEACON

THE IOD GAME PLAN
แผนเติบโตของธุรกิจ IOD

A winning formula for Indorama Ventures

สูตรแห่งชัยชนะ

Integrated Oxides and Derivatives (IOD) is one of Indorama
Ventures’ three main verticals alongside Combined PET and
Fibers. The business segment is a leading performance and
surfactants solutions producer serving a diverse range of end
products in growth markets.

กลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives (IOD) เป็นหนึ่งในสามกลุ่ม
ธุรกิจหลักของอินโดรามา เวนเจอร์ส คู่กับธุรกิจ Combined PET และ Fibers โดย
ภาคธุรกิจนี้เป็นผู้นำ�ในการผลิตสารลดแรงตึงผิวที่สามารถนำ�มาใช้กับผลิตภัณฑ์
หลากหลายประเภทในตลาดที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

The IOD vertical provides 3 key strategic advantages to IVL:

กลุ่มธุรกิจ IOD ช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 3 ประการหลักแก่
ไอวีแอล ได้แก่

•
•
•

Cost advantage in upstream capabilities to PET and Fiber
segments.
Profitability through high value-added products.
Strong platform to expand into horizontal or vertical
products.

IOD strives to continue as a trusted partner and responsible
operator, ensuring the right decisions in keeping our employees
and communities safe. Through a strategized combination of
high volume and high value surfactants, IVL is able to earn
higher margins with a balanced product portfolio. The vertical
is well-positioned for continued growth through innovative
solutions.

•

ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นน้ำ�ให้กลุ่มธุรกิจ PET และ
Fibers

•

กำ�ไรจากผลิตภัณฑ์ท่ม
ี ีมูลค่าเพิ่ มสูง

•

แพลตฟอร์ ม ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ซึ่ ง สามารถขยายไปสู่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ่ื น ๆ ทั้ง แนวดิ่ ง
และแนวนอน

เรายังคงมุ่งมัน
่ พั ฒนาธุรกิจ IOD ให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือและดำ�เนินธุรกิจ
อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ด้ ว ยการตั ด สิ น ใจอย่ า งเหมาะสมในการดู แ ลพนั ก งาน
และชุมชนของเรา นอกจากนี้ การวางกลยุทธ์บูรณาการธุรกิจสารลดแรงตึงผิว
ที่ มี มู ล ค่ า สู ง และมี ป ริ ม าณการขายสู ง ทำ � ให้ ไ อวี แ อลมี อั ต รากำ � ไรสู ง ขึ้ น จากกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ท่ม
ี ีความสมดุล ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจ IOD นับว่าอยู่ในสถานการณ์ท่ไี ด้เปรียบ
ต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการมีนวัตกรรมใหม่ๆ

Integrated Oxides and Derivatives (IODs) are an integral
part of the IVL portfolio, but what do they produce?

ผลิตภัณฑ์จากธุรกิจ IOD เป็นส่วนสำ�คัญของไอวีแอล ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจ
นี้มีอะไรบ้าง?

Base materials (ethylene, glycols, surfactants, ethanolamines and
intermediates) are used to support a wide range of products,
from home cleaning, personal care, crop solutions and oilfield
technologies, while also being back-integrated with highly
competitive technology offerings in other derivatives. Many of
these products are classified as “surfactants” — materials that
lower surface tension between two liquids or a liquid and a
solid. They are found in a variety of everyday products.

วัสดุพ้ืนฐาน (อาทิ เอทิลน
ี ไกลคอล สารลดแรงตึงผิว เอทาโนลาไมน์ และสารตัวกลาง)
ใช้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลากหลาย ตั้ ง แต่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นบ้ า น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ลร่ า งกาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ช้ เ พื่ อ การเกษตร และเทคโนโลยี ท่ี ใ ช้ สำ � หรั บ บ่ อ น้ำ � มั น ขณะเดี ย วกั น
บริษัทฯ ยังสร้างธุรกิจต้นน้ำ�ด้วยเทคโนโลยีท่ีช่วยเพิ่ มความสามารถในการแข่งขัน
สำ � หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ นุ พั นธ์ อ่ื น ๆ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลายรายการจากธุ ร กิ จ เหล่ า นี้
ถู ก จั ด ให้ เ ป็ น “สารลดแรงตึ ง ผิ ว ” หรื อ วั ส ดุ ท่ี ช่ ว ยลดแรงเสี ย ดทานของพื้ น ผิ ว
ระหว่ า งของเหลวสองชนิ ด หรื อ ระหว่ า งของเหลวกั บ ของแข็ ง ซึ่ ง สามารถพบได้
ในผลิตภัณฑ์ท่เี ราใช้ในชีวิตประจำ�วัน
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WHAT ARE SURFACTANTS?

Materials that lower the surface tension between two liquids, or liquid and a solid

สารลดแรงตึงผิวคืออะไร

คือวัสดุท่ช
ี ่วยลดแรงเสียดทานระหว่างของเหลวสองชนิด หรือระหว่างของเหลวกับของแข็ง

WHAT APPLICATIONS?
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีสารลดแรงตึงผิว

INKS
หมึกพิ มพ์

AUTO OIL LUBRICANT
น้ำ�มันหล่อลื่น
รถยนต์

BIOCIDES
(SANITIZERS)
น้ำ�ยาฆ่าเชื้อ

HERBICIDES
สารกำ�จัดวัชพื ช

DETERGENTS

TOOTHPASTES

SHAMPOOS

PAINTS

ผงซักฟอก

ยาสีฟน
ั

ยาสระผม

สีทาบ้าน
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A Global Footprint

การขยายธุรกิจไปทัว่ โลก

IOD’s team of dedicated professionals possess a strong background
in industry knowledge facilitated by six R&D centers, seven
manufacturing sites, and many marketing offices that offer great
flexibility to respond to customer demands in different regions

ทีมงานมืออาชีพในกลุม
่ ธุรกิจ IOD ล้วนมีพน
้ื ฐานความรูท
้ างอุตสาหกรรมสูง และยังได้รบ
ั

Smooth Sailing

เดินหน้าอย่างราบรื่น

The current outlook

สถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจ

The IOD segment delivered favorable results in 2021, mostly
driven by downstream demand across the product range.
The outlook remains strong and well-positioned with the
anticipated ethylene cracker restart and a fresh innovative
pipeline of applications. Through an integrated value chain and
innovative technology, Indorama Ventures will have a unique
and diverse IOD portfolio and will continue to churn out more
high value products.

การสนับสนุนจากศูนย์วจ
ิ ย
ั และพัฒนาถึง 6 แห่ง โรงงานผลิต 7 แห่ง และสำ�นักงาน
การตลาดของกลุม
่ ธุรกิจอีกหลายแห่ง ทำ�ให้ธรุ กิจ IOD มีความยืดหยุน
่ เป็นเลิศในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมภ
ิ าคต่างๆ ทัว่ โลก

ในปี 2564 ธุรกิจ IOD มีผลดำ�เนินงานที่น่าพึ งพอใจจากความต้องการผลิตภัณฑ์
ปลายน้ำ�ที่หลากหลายเป็นหลัก ธุรกิจยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปจาก
แครกเกอร์ผลิตเอทิลีนที่คาดว่าจะเริ่มกลับมาเดินเครื่องผสมกับการนำ�นวัตกรรม
ท่อส่งสารเคมีตัวใหม่มาใช้ ด้วยห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการและเทคโนโลยีชุดใหม่น้ี
ไอวีแอลจะมีผลิตภัณฑ์ IOD ที่มีทั้งเอกลักษณ์และความหลากหลาย และสามารถ
เดินหน้าผลิตสินค้ามูลค่าสูงได้มากยิ่งขึ้นต่อไป
We have manufacturing locations that are close to our
customer base. But we also make very similar products
across the manufacturing locations so we can capture
the technology improvements and synergies, as well
as employing our people to help each of the assets in
a better way.

.

ทีต
่ ง
ั ฐานของลูกค้า เรายังผลิตสินค้า
้ั โรงงานผลิตของเราอยูใ่ กล้กบ
คล้ายๆ กันในโรงงานผลิตต่างๆ เพือ
่ ให้เราสามารถพัฒนาปรับปรุง
และผสมผสานเทคโนโลยีได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ พนักงานของเรา
ในแต่ละพืน
้ ทีย
่ ง
ั มีสว่ นช่วยพัฒนาสินค้าด้วยวิธก
ี ารผลิตทีด
่ ข
ี น
ึ้ ด้วย

Chad Anderson
Vice President, Manufacturing
แช็ด แอนเดอร์สน
ั
รองประธานกรรมการฝ่ายผลิต

WORLDVIEW
โลกทรรศน์
Indorama Ventures
(Oxide Glycols)
(Clear Lake, USA)

Operating sites
โรงงานผลิต

R&D Centers
ศู นย์วิจัยและพั ฒนา

The Woodlands, USA

Indorama Ventures
Propylene Oxides
(Dayton, USA)

Indorama Ventures
Oxides International
(Chocolate Bayou, USA)

Mumbai, India

Indorama Ventures Oxides
(Ankleshwar, India)

Indorama Ventures Oxides
(Port Neches, USA)
Indorama Ventures Olefins (Louisiana, USA)
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Botany, Australia
Indorama Ventures Oxides
(Botany, Australia)
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Oxiteno's Pasadena facility in Texas, USA.

IVL has recently made an agreement for its second largest
acquisition to date with Brazil-based surfactant manufacturer,
Oxiteno. This acquisition will strengthen the IOD segment with 11
operating sites in four countries.

ไอวีแอลบรรลุขอ
้ ตกลงการซือ
้ โรงงานผลิตทีใ่ หญ่ทส
่ี ด
ุ แห่งทีส
่ องจาก Oxiteno ผูผ
้ ลิต
สารลดแรงตึงผิวในบราซิล

การซือ
้ โรงงานครัง
้ ะช่วยเพิม
้ นีจ
่ ความแข็งแกร่งให้ธรุ กิจ

IOD ของบริษท
ั ฯ จากการมีโรงงานผลิตเพิม
่ เป็น 11 แห่ง ใน 4 ประเทศ
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Innovation Model
การสร้างนวัตกรรม

Product innovation within IOD’s R&D technical group remains a top
priority for introducing new products and product lines to serve both
key and auxiliary IOD markets. Indorama Ventures continues to drive
innovation by investing in new research and development centers,
with the latest one in Texas, USA. It will become the company’s
regional research and development hub, with links to sister facilities
in Australia, India, and China.
What’s moving the industry?
The IOD segment is largely driven by increasing products and
innovative applications in growing and emerging markets. The
segment continues to increase focus on creating sustainable
products and processes to give the IOD industry more longevity.
What’s driving growth?
IOD strives to continue to be a trusted partner and responsible
operator. Since many IOD products are used for everyday applications,
the world’s growing population naturally contributes to increased
demand. The rise of urbanization among developing nations, coupled
with increased spending power and growing concerns for health and
safety are significant catalysts, especially in the wake of COVID-19
and post pandemic recovery.
IOD is committed to strengthening our innovation
platforms and meeting our customers’ market
needs. Our new facility will be a significant
milestone on our ‘future ready’ roadmap and serve as a
center of excellence for the development of new niche
and sustainability product lines. The Woodlands landscape creates a perfect setting for this investment.
ธุรกิจ IOD มุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับรูปแบบการดำ�เนิน
ธุรกิจใหม่ของเรา และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาด
ศูนย์วิจัยและพั ฒนาแห่งใหม่ของเรา จึงถือว่าเป็นหมุดหมายสำ�คัญ
ต่อการก้าวไปเป็นบริษัทที่ “พร้อมสำ�หรับอนาคต” และยังทำ�หน้า
ที่เป็นศู นย์แห่งความเป็นเลิศด้านการพั ฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ อตลาด
เฉพาะและผลิตภัณฑ์ท่ย
ี ่ง
ั ยืน โดยพื้ นที่เขต Woodlands มีความ
เหมาะสมอย่างยิ่งสำ�หรับการลงทุนครั้งนี้

Alastair Port
IOD President and COO
อะลาสแตร์ พอร์ท
่ ริหารด้านปฎิบต
ประธานเจ้าหน้าทีบ
ั ก
ิ ารและกลุม
่ ธุรกิจ IOD
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นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภายในกลุม
่ วิจย
ั และพัฒนาของ IOD ยังคงเป็นสิง
่ ทีเ่ ราให้ความ
และสายผลิตภัณฑ์ทจ
่ี ะช่วยตอบสนองต่อตลาดหลักและ
สำ�คัญเพือ
่ นำ�เสนอสิง
่ ใหม่ๆ
ตลาดเสริมของกลุม
่ ธุรกิจได้ดย
ี ง
้
อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังวางแผนขับเคลือ
่ น
่ิ ขึน
นวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยการลงทุนในศูนย์วจ
ิ ย
ั และพัฒนาแห่งใหม่ โดยศูนย์ฯ ใหม่ลา่ สุด
อยูท
่ ร่ี ฐ
ั เท็กซัส สหรัฐอเมริกา ซึง
่ จะเป็นศูนย์กลางการวิจย
ั และพัฒนาในภูมภ
ิ าคอเมริกา
ของบริษท
ั ฯ และเชือ
่ มโยงกับศูนย์ฯ อืน
่ ๆ ทีอ
่ ยูใ่ นออสเตรเลีย อินเดีย และจีน

ปัจจัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
กลุม
่ ธุรกิจ IOD เติบโตจากผลิตภัณฑ์ทม
่ี ก
ี ารผลิตมากขึน
้ รวมถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในตลาดเกิดใหม่และตลาดทีก
่ �ำ ลังโต กลุม
่ ธุรกิจนีจ้ ะให้ความสำ�คัญกับการคิดค้นผลิตภัณฑ์
และกระบวนการทีย
่ ง่ั ยืนเพือ่ ให้อต
ุ สาหกรรม IOD ดำ�เนินต่อไปในระยะยาว

ปัจจัยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ
กลุม
่ ธุรกิจ IOD ยังคงเดินหน้าต่อไปทัง
่ า้ ทางธุรกิจทีม
่ ค
ี วามน่าเชือ่ ถือและผูผ
้ ลิตทีม
่ ี
้ ในฐานะคูค
ความรับผิดชอบ การทีผ
่ ลิตภัณฑ์หลายรายการจากกลุม
่ ธุรกิจนีถ
้ ก
ู นำ�ไปใช้ในชีวต
ิ ประจำ�วัน
เท่ากับว่าการเพิม
้ ของประชากรโลกจะส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์เพิม
้ ด้วย การ
่ ขึน
่ ขึน
ขยายตัวของเมืองในประเทศกำ�ลังพัฒนา ควบคูไ่ ปกับกำ�ลังซือ้ ของผูบ
้ ริโภคทีเ่ พิม
้ และ
่ ขึน
ความกังวลเรือ่ งสุขภาพกับความปลอดภัย นับเป็นตัวเร่งสำ�คัญให้กลุม
่ ธุรกิจ IOD เติบโต
โดยเฉพาะในช่วงทีเ่ กิดการระบาดของโรคโควิด-19 และการฟื้นตัวของธุรกิจหลังวิกฤตโรค
ระบาด

CONNECT
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ONE WORLD
โลกของเรา

We review our EHS team, one of the six core enabling functions with the task to organize
IVL into a future-ready organization and set the standard for us to continue
our industry-leading position.
เราได้พฒ
ั นาทีมสิง
ี ง
้ ในฐานะ
่ แวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย (EHS) ของเราให้ดย
่ิ ขึน
หนึง
่ ในหกองค์ประกอบหลักทีม
่ ห
ี น้าทีช
่ ว่ ยบริหารจัดการไอวีเเอลให้กลายเป็นองค์กรทีพ
่ ร้อมสำ�หรับอนาคต
และสร้างมาตรฐานใหม่ทจ
่ี ะช่วยให้เรารักษาสถานะความเป็นผูน
้ �ำ ในอุตสาหกรรมได้ตอ
่ ไป
At Indorama Ventures, we believe it is not enough to simply meet
environment, health or safety standards, but to exceed them
wherever we operate. Environment, health and safety has been a
core principle of our business since the beginning of operations more
than 30 years ago. As we continue to grow, each acquisition brings
with it new processes and people, and the need for centralized EHS
standards has never been more important. In 2020, we established
the corporate EHS Team as one of six Enabling Functions, a critical
step towards our vision as a “future-ready” company.

ที่อินโดรามา เวนเจอร์ส ถึงแม้ว่าเราจะดำ�เนินงานได้ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
สุขอนามัย และความปลอดภัย หรือ EHS (Environment, healthand safety)
แต่ก็ยังไม่ถือว่าดีเพี ยงพอ เราจึงมุ่งมั่นทำ�ให้หลักการทั้งสามด้านสูงกว่ามาตรฐาน
ที่วางไว้ เพราะหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย เป็นหลักการ
สำ�คัญของธุรกิจตั้งแต่ครั้งที่เราเริ่มต้นกิจการเมื่อกว่า 30 ปีท่แ
ี ล้ว ตลอดระยะเวลา
ที่บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องนี้ การเข้าซื้อกิจการแต่ละครัง
้ ได้น�ำ กระบวนการและ
บุคลากรใหม่ๆ สู่องค์กร ส่งผลให้การสร้างมาตรฐานนโยบาย EHS เเบบศูนย์รวม
มีความสำ�คัญต่อบริษัทฯ มากขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2563 ไอวีแอลจึงได้ตั้งหน่วยงาน
EHS ขององค์กรให้เป็นหนึ่งในหน่วยบริหารจัดการส่วนกลาง นับเป็นอีกก้าวสำ�คัญ
ในการทำ�ตามวิสัยทัศน์ของเราที่จะก้าวไปเป็นบริษัทที่ "พร้อมสำ�หรับอนาคต"

Foundation and Plan for Excellence
Five Strategic priorities

รากฐานและแผนสูค
่ วามเป็นเลิศ
แผนงานสำ�คัญเชิงกลยุทธ์ 5 ข้อ

Standardization
มาตรฐาน

Governance
ธรรมาภิบาล
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Assurance
ความเชื่อมั่น

Capability
building

Communications
and culture

การสร้าง
ความสามารถ

การสื่อสารและ
วัฒนธรรม
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I’m very excited about the future.
Good EHS is going to further
strengthen IVL, it’s going to make us
more resilient.
ผมรู้สึกตื่นเต้นกับอนาคตมากทีเดียว เพราะ
ทีม EHS ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่ มความ
แข็งแกร่งให้กับไอวีแอล และทำ�ให้องค์กรของ
เราพลิกฟื้ นจากปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

Todd Hogue

Group EHS Head

ท็อดด์ โฮก

หัวหน้าทีม EHS ของกลุม
่ ธุรกิจ
Our EHS Vision

วิิสััยทััศน์์ด้้าน EHS

Indorama Ventures’ goal is to “protect our people, our planet,
which enables our prosperity”. We must place the well-being
of our employees, customers, environment, and communities
at the forefront of everything we do. To be stewards of worldleading products and practices while providing stakeholders
with the information needed to follow our EHS vision.

เป้้าหมายของอิินโดรามา เวนเจอร์์ส คืือการ “ปกป้้องผู้้�คนและโลกซึ่่�งมีีส่่วนสำำ�คััญ
ต่่อความรุ่่�งเรืืองของเรา” ด้้วยเหตุุนี้้� เราจึึงให้้ความสำำ�คััญกัับชีีวิิตและความเป็็นอยู่่�
ที่่�ดีี ข องพนัั ก งาน ลูู ก ค้้ า สิ่่�งแวดล้้ อ ม และชุุ ม ชนเป็็ น ลำำ�ดัั บ แรกในทุุ ก สิ่่�งที่่�เราทำำ�
การเป็็นผู้้�สร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์และดำำ�เนิินธุุรกิิจระดัับโลกควบคู่่�ไปกัับการให้้ข้้อมููล
สำำ�คััญแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียจึึงเป็็นเรื่่�องจำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิตามวิิสััยทััศน์์ EHS
ของเรา

To help us achieve this, our EHS values have been integrated
into all aspects of business.

ดัังนั้้�น เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายดัังกล่่าว เราจึึงได้้ผนวกค่่านิิยมด้้าน EHS เข้้าไปในทุุก
แง่่มุุมของการทำำ�ธุุรกิิจ

Everyone has a responsibility to:

ทุุกคนในองค์์กรมีีหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�:

•
•
•
•

Maintain constant vigilance to identify unsafe acts
and conditions and bring these hazards to the attention
of management and coworkers to help secure their safety.
Ensure our products and operations meet or exceed
applicable government and IVL standards.
Incorporate environmental, health and safety considerations into all job functions and business decisions.
Use process hazard management systems, procedures and
practices to identify and prevent hazardous conditions.

•

•
•
•

ระแวดระวังตลอดเวลาถึงการกระทำ�และเงื่อนไขที่ไม่ปลอดภัย และแจ้งให้ฝา่ ย
บริหารกับเพื่ อนร่วมงานทราบถึงการกระทำ�หรือเงื่อนไขดังกล่าวเพื่ อดำ�เนิน
การแก้ไข
ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามหรื อ สู ง กว่ า
มาตรฐานที่ก�ำ หนดโดยภาครัฐและของไอวีเเอลเอง
บูรณาการความสำ�คัญเรื่องสิง
่ แวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย เข้าเป็น
ส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจทางธุรกิจ
ใช้ระบบ ขั้นตอน และการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการอันตรายที่อาจเกิดจาก
กระบวนการผลิตมาใช้ระบุและป้องกันสภาวะที่เป็นอันตราย

Our guiding principles will be the basis of our success
Five Guiding principles

หลัักการชี้้�นำำ�ขององค์์กรคืือพื้้�นฐานที่่�นำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ
5 หลัักการชี้้นำ
� ำ�ของไอวีีแอล ได้้แก่่

1.
2.
3.
4.
5.

1. เรียนรู้ความเสี่ยงของเรา
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
3. ร่วมมือและปฏิบัติตาม
4. รายงานความเสี่ยงและเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นอย่างโปร่งใส
5. พั ฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Know our risks
Employee empowerment
Compliance
Transparent risk and incident reporting
Continuous improvement
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EHS: THE ROAD AHEAD — KEY MILESTONES
แผนงานสำ �คัญด้าน EHS

EHS Auditing
Commences

Launch First EHS
Academy Course

เริม
่ ต้นการตรวจสอบ
นโยบายด้าน EHS

เริม
่ คอร์สเรียนด้าน EHS
(EHS Academy Course)
October/
November
2021

Announcement of
EHS Excellence Awards

ตุลาคม/
พฤศจิกายน
2564

ประกาศแผนประกวดรางวัลความเป็นเลิศ
ด้าน EHS

2Q 2022
ไตรมาสที่ 2
2565

December
2021
ธันวาคม 2564

Complete
Red-On-Line
Deployment

Intelex Phase 1
to Go Live
เริม
่ การใช้งาน
ซอฟต์แวร์ Intelex
ช่วงที่ 1

เสร็จสิน
้
้ การติดตัง
ซอฟต์แวร์
Red-On-Line

October
2021
ตุลาคม 2564

January
2022

4Q 2021
1Q 2022

มกราคม 2565

ไตรมาสที่ 4 2564
ไตรมาสที่ 1 2565

Release Training on
Safety Golden Rules
เผยแพร่
กฎความปลอดภัย
ทัว่ ทัง
้ องค์กร

Meet the Team
รู้จักทีมงาน EHS

ท็อดด์ โฮก

Group EHS Head

IVL Corporate EHS
Center of Excellence

ปีเตอร์ บูม

Group Safety Program Director

เดย์ ดูฮอน

IVL Regional
Corporate EHS

IVL Corporate
EHS Support

เค็นเน็ท บราวน์ (เค็น)

มนต์ธัช สุวัณณาคาร

Americas Regional EHS Director

เซซิล คอนนาตี้

Group Environmental
Compliance Program Director

EMEA Regional EHS Director

แช็ด วายบ่อล

APAC Regional EHS Director

Group Process Safety
Program Director

ซัมแมนต้า คอนเนล

Group Industrial Hygiene Director

24

เกศินี วิมูล

IVL Business
Segment EHS

อรุณเนช บาห์ลา

EHS Data Specialist

Aromatics & PET EHS Director

สุมลมาลย์ จันทรประภา

รอนนี่ ไลท์เท็นบาร์จ

EHS Administrative Assistant

Recycling EHS Lead

คริสท็อฟ เอ็ววาร์ด

Fibers Mobility EHS Lead

วาสิการันต์
กฤษณามอลตี้

Packaging EHS Lead

คิม นอตส์

Integrated Oxides EHSQ Director

แฮนน่า ดอนส์

Fibers Hygiene EHS Lead

เอดูอาร์โด รูอิซ

Fibers Lifestyle EHS Lead
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SWATTING THE BUG
ฟันฝ่ าอุปสรรค

Throughout the two years of COVID-19, Indorama Ventures was able to remain nimble,
keep people employed and suffer minimal business interruptions
ตลอดสองปีท่ผ
ี ่านมา ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างคล่องตัว
ดูแลพนักงาน และเกิดการชะงักทางธุรกิจเพี ยงเล็กน้อย

As the pandemic swept across the world,
we were forced to adapt quickly and learn
to manage a global business in new ways.
Under the EHS team’s guidance, our sites
did a remarkable job of keeping caseloads
to a minimum. Our three regional EHS
leads explain how:
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปทัว่ โลก ส่งผลให้เรา
ต้องปรับตัวและเรียนรู้การบริหารธุรกิจระดับโลกด้วย
แนวทางใหม่ๆ คำ�แนะนำ�จากทีมสิง
่ แวดล้อม สุขอนามัย
และความปลอดภัย หรือ EHS ช่วยให้โรงงานในทุกพืน
้ ที่
ของเราสามารถจำ�กัดจำ�นวนผูต
้ ด
ิ เชือ
้ ให้อยูใ่ นระดับต่ำ�ได้
ผูน
้ �ำ ทีม EHS ระดับภูมภ
ิ าคทัง
้ ะอธิบายว่าพวก
้ สามท่านนีจ
เขาทำ�ได้อย่างไร

Ken Brown

Americas Regional EHS Director

เค็น บราวน์

ผู้อำ�นวยการทีม EHS ประจำ�ภูมิภาคอเมริกา

Right from the onset of the pandemic, our
Americas team established a routine of
daily calls with every site in Brazil, Mexico,
Canada, and the United States. While
the United States was fortunate to have
vaccines widely available very early in
2021, this did not lead to high vaccination
rates for a variety of reasons. All of our
sites have done everything within their
power to make vaccines available and
encourage update among our employees.
นับตัง
ี ารระบาดเกิดขึน
้ ทีมประจำ�ทวีปอเมริกาของ
้ แต่มก
เรากำ�หนดให้มีตารางการประชุมออนไลน์ทุกวันร่วมกับ
ทุกโรงงานในบราซิล เม็กซิโก แคนาดา และสหรัฐอเมริกา
แม้ว่าในสหรัฐอเมริกาจะโชคดีทม
่ี ีวัคซีนทีเ่ ข้าถึงได้ง่าย
ตัง
้ ปี 2564 แต่อต
ั ราการฉีดวัคซีนก็ยง
ั ไม่ได้สง
ู ขึน
้
้ แต่ตน
ในทันทีดว้ ยหลายๆ เหตุผล ทุกโรงงานในภูมภ
ิ าคของเรา
จึงพยายามอย่างเต็มทีท
่ ส
่ี ด
ุ ในการจัดหาวัคซีน และแจ้ง
ความคืบหน้าให้พนักงานทราบอยูเ่ สมอ

Cecil Conaty

Kesinee Wimoon

เซซิช คอนนาตี้

เกศินี วิมล
ู

EMEA Regional EHS Director
ผู้อำ�นวยการทีม EHS ประจำ�ภูมิภาคยุโรป
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

In EMEA, our response was swift and
decisive. Together with senior business
leadership, we maintained contact with all
our sites, supporting local management as
they adopted new ways of working, and
maintained transparency with employees.
While physical health was paramount, we
also focused on employee mental health.
The introduction of our IVL Group
Employee Assistance Program, rolled out
to all locations, and is just one example
of how we brought mental health to the
forefront in our battle against COVID-19.
ในภูมภ
ิ าคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA)
ทีมของเราตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วและ
เด็ดขาด ด้วยการสนับสนุนของคณะผูบ
้ ริหารระดับสูง
ทำ�ให้เราสามารถติดต่อกับทุกโรงงานในภูมภ
ิ าคได้ตลอด
เวลา เพือ
่ คอยให้การสนับสนุนการบริหารจัดการในแต่ละ
โรงงานระหว่างทีพ
่ วกเขาต้องปรับตัวเข้ากับการทำ�งาน
รูปแบบใหม่ และคอยสือ
่ สารอย่างชัดเจนกับพนักงาน
ทุกคน ในช่วงเวลานี้แม้สุขภาพกายจะสำ�คัญที่สุด แต่
เราก็ให้ความสำ�คัญกับเรื่องสุขภาพจิตด้วย เราเปิดตัว
โครงการ IVL Group Employee Assistance Program
เพือ
่ ช่วยเหลือพนักงานไอวีแอล ซึ่งโครงการนี้เป็นเพี ยง
หนึ่ ง ในตัวอย่างของแผนงานที่เรานำ�เรื่องสุขภาพจิต
ขึน
้ เป็นหัวข้อสำ�คัญในการต่อสูก
้ บ
ั โรคโควิด-19

APAC Regional EHS Director
ผู้อำ�นวยการทีม EHS ประจำ�ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

In APAC,
we established weekly
meetings and tracked vaccination
caseloads,
government
vaccine
distribution and allowances for private
purchasing to see where IVL could
help. In some countries, government
vaccination programs were slow and we
were concerned about our employees. To
date, IVL has purchased vaccines for some
8,900 employees and family members
in the Philippines, India, Thailand, and
Myanmar.
ในภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟก
ิ (APAC) เรากำ�หนดการประชุม
ประจำ�สัปดาห์ขน
ึ้ เพื่อติดตามจำ�นวนการฉีดวัคซีนของ
พนักงาน
ไปจนถึงการกระจายวัคซีนของภาครัฐและ
โควต้ า การจั ด ซื้อ วั ค ซี น เพื่อ จะได้ รู้ว่า ไอวี แ อลสามารถ
ทำ�อะไรได้บา้ ง เพราะในบางประเทศ โครงการฉีดวัคซีน
ของภาครัฐเป็นไปอย่างล่าช้า ซึง
่ สร้างความกังวลเรือ
่ ง
สุขภาพของพนักงานให้กบ
ั เรา จนถึงตอนนีท
้ างไอวีแอล
ได้จัดซือ
้ วัคซีนให้ พนักงานและครอบครัวของพนักงาน
ไปแล้วราว 8,900 คน ในประเทศฟิลป
ิ ปินส์ อินเดีย ไทย
และเมียนมาร์

Like all things at Indorama Ventures, working together, standing together and being
together is what makes us strong.
เพราะทุกอย่างทีอ
่ น
ิ โดรามา เวนเจอร์ส เราให้ความสำ�คัญกับการทำ�งานร่วมกัน การช่วยเหลือกันและกัน และการอยู่
เคียงข้างกัน ซึง
่ เป็นปัจจัยทีท
่ �ำ ให้เรากลายเป็นองค์กรทีม
่ ค
ี วามแข็งแกร่ง
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FEELING LUCKY?
รีไซเคิลลุ้นโชค

Indorama Ventures teams up with Coca-Cola and
Trash Lucky in a project to turn plastic waste into
protective gear for frontline workers
อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมกับ โคคา-โคล่า และ แทรช ลัคกี้ ในโครงการ
เปลี่ย นพลาสติ ก ใช้ แ ล้ ว เป็น อุ ป กรณ์ ป้อ งกั น สำ � หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ด้า น
สาธารณสุขทีอ
่ ยูแ
่ นวหน้า

Mismanagement of plastic waste is highly visible in Thailand. As
part of Indorama Ventures’ wider Corporate Social Responsibility
(CSR) focus to help build awareness about PET recycling, waste
separation, and waste reduction, the company has joined forces
with Coca-Cola Thailand and Trash Lucky, a waste collection
organization, to help build a cleaner world.

การจัดการขยะอย่างไม่ถูกต้องในประเทศไทยยังเป็นปัญหาทีพ
่ บได้ในหลายพื้นที่
ด้วยเหตุน้ี หนึง
่ ในแผนความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ของอินโดรามา
เวนเจอร์ส คือการสร้างความตระหนักรูเ้ รือ
่ งการรีไซเคิลพลาสติก PET การคัดแยก
และลดปริมาณขยะ เราจึงร่วมมือกับบริษท
ั โคคา-โคล่า ประเทศไทย และแทรช ลัคกี้
องค์กรเก็บขยะ เพือ
่ ช่วยกันสร้างโลกทีส
่ ะอาดขึน
้

To encourage people to recycle their plastic bottles, Coca-Cola
and Trash Lucky teamed up to host the “Recycle Me” campaign,
which allows consumers to return their bottles and other
recyclables in exchange for a chance to win prizes. Indorama
Ventures comes into play once the bottles are collected and
separated, leading on the recycling end of things. The bottles
will be turned into fibers and used to produce 1,500 pieces of
personal protective equipment (PPE) for healthcare workers and
hospitals still fighting back against COVID-19.

เพือ
่ ส่งเสริมให้ผค
ู้ นรีไซเคิลขวดพลาสติก โคคา-โคล่า และ แทรช ลัคกี้ ได้รว่ มกัน
จัดโครงการ "Recycle Me" ซึง
่ เปิดโอกาสให้ผบ
ู้ ริโภคส่งคืนขวดและวัสดุรไี ซเคิลอืน
่ ๆ
เพือ
่ ลุน
้ รับของรางวัล ซึง
่ ทางอินโดรามา เวนเจอร์ส เข้ามามีสว่ นร่วมในการรวบรวม
ขวดและคัดแยกขวด PET เพือ
่ นำ�ไปรีไซเคิล โดยขวด PET จะถูกแปรรูปเป็นเส้นใย
และนำ�ไปผลิตอุปกรณ์ปอ
้ งกัน PPE จำ�นวน 1,500 ชิน
้ สำ�หรับบุคลากรทางการแพทย์
และโรงพยาบาลทีต
่ อ
่ สูก
้ บ
ั โรคโควิด-19

The campaign is part of Coca-Cola’s wider, global initiative
to recycle the same amount of bottles and cans it sells by
2030. Indorama Ventures’ commitment to circular recycling
solutions makes the project a perfect fit for the campaign.
Waste separation, and the recycling that benefits from it, helps
to save energy costs and reduce landfills. It is one of the key
facets in a circular economy.
To enter the campaign, simply sort your own recyclables by
plastic recycling code, then send them via courier to a Trash
Lucky pick-up location. You will earn points for all the recyclables
you donate, which can be used to win prizes! (only available
in Thailand)

For more information, visit:
อ่านรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ท่:ี
trashlucky.com/en/recycleme
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โครงการนีเ้ ป็นส่วนหนึง
่ ในแผนระดับโลกของโคคา-โคล่า ทีต
่ อ
้ งการรีไซเคิลขวด PET
และกระป๋องให้ได้ปริมาณเท่ากับจำ�นวนขวดและกระป๋องทีบ
่ ริษท
ั ฯ จำ�หน่ายภายในปี
2573 ซึง
่ เป็นไปในทิศทางเดียวกับความมุง
่ มัน
่ ะสร้าง
่ ของ อินโดรามา เวนเจอร์ส ทีจ
ระบบการรีไซเคิลแบบหมุนเวียน การแยกขยะ และการรีไซเคิล ซึง
่ จะช่วยประหยัด
ค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานและลดปริมาณขยะฝังกลบ นับได้วา่ เป็นปัจจัยสำ�คัญอีกหนึง
่
ประการในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
สำ�หรับคนทีส
่ นใจเข้าร่วมโครงการ เพียงคัดแยกขยะทีส
่ ามารถนำ�ไปรีไซเคิลตามรหัส
พลาสติกรีไซเคิลบนวัสดุพลาสติก แล้วส่งผ่านบริการขนส่งเอกชนไปยังแทรช ลัคกี้
ผูท
้ ส
่ี ง
่ ของมาร่วมรีไซเคิลจะได้รบ
ั คะแนนสะสมตามของทีบ
่ ริจาค ซึง
่ สามารถนำ�ไปแลก
เป็นของรางวัลได้ดว้ ย! (เฉพาะในประเทศไทยเท่านัน
้ )
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LEADING THE WAY
ทักษะของผู้นำ�องค์กร

Strong leaders are the backbone of any company, and that’s why leadership development is one of
IVL’s five strategic priorities for future growth.
ผูน
้ �ำ ทีแ่ ข็งแกร่งคือเสาหลักของบริษท
ั ทุกแห่ง และนัน
่ี ารพัฒนาความเป็นผูน
้ �ำ เป็นหนึง
่ ใน
่ คือสาเหตุทก
5 แผนงานเชิงกลยุทธ์ส�ำ คัญของไอวีแอลเพือ
่ การเติบโตในอนาคต

Developing strong leadership at Indorama Ventures is paramount
to the company’s success. Effective leaders make strong teams,
and strong teams help IVL grow and achieve what we set out to do.

ทีอ
่ น
ิ โดรามา เวนเจอร์ส การพัฒนาผูน
้ �ำ ทีแ่ ข็งแกร่งคือสิง
่ สำ�คัญต่อความสำ�เร็จของ
บริษท
ั เพราะผูน
้ �ำ ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพจะสร้างทีมงานทีแ่ ข็งแกร่ง และทีมทีแ่ ข็งแกร่งจะช่วย
ให้ไอวีแอลเติบโตและบรรลุเป้าหมายได้

Leadership Skills Profile
Each business has its own characteristics and the most important
attributes for leaders is to embody those that respond to the
company’s objectives and corporate culture. In 2019, we engaged
our different levels of leaders across the company to help define
a common set of leadership skills and enabling behaviours.
The Leadership Skills Profile is intended both as a lever for
consistency and diversity.

ทักษะความเป็นผู้น�ำ

Leadership Curriculum
To support our leaders, the IVL Leadership Curriculum was
developed and implemented in 2020. The curriculum is designed
to offer effective and targeted development for different levels of
leaders - junior, middle, or senior managers - deploying different
learning approaches ranging from training, coaching, mentoring,
assignments, and more .

หลักสูตรความเป็นผู้น�ำ

As we continue to move towards our vision of becoming a “worldclass sustainable chemicals company making great products for
society”, we see quality leadership as our competitive advantage
and differentiator. The Leadership Curriculum helps facilitate
leadership development to keep us on the right path, preparing
us for challenges ahead.

ธุรกิจแต่ละประเภทต่างก็มล
ี ก
ั ษณะเฉพาะของตัวเอง ดังนัน
ิ ส
่ี �ำ คัญทีส
่ ด
ุ ของ
้ คุณสมบัตท
ผูน
้ �ำ ก็คอ
ื ความสามารถในการสร้างลักษณะทีต
่ อบโจทย์วต
ั ถุประสงค์และวัฒนธรรมของ
องค์กรนัน
้ �ำ ในแต่ละระดับขององค์กรเพือ
่ รวบรวม
้ ๆ ในปี 2562 ไอวีแอลได้รว่ มมือกับผูน
รายการทักษะความเป็นผูน
้ �ำ และพฤติกรรมทีเ่ อือ
้ ต่อการทำ�งานขององค์กร ทักษะความ
เป็นผู้นำ�นีค
้ ือเครือ
่ งมือสำ�คัญทีน
่ ำ�มาใช้สร้างความสอดคล้องและความหลากหลายใน
การทำ�งาน
เพือ
่ สนับสนุนผูน
้ �ำ ในองค์กร ไอวีแอลได้พฒ
ั นาหลักสูตรความเป็นผูน
้ �ำ และเริม
่ โครงการ
พัฒนาผูน
้ �ำ ในปี 2563 หลักสูตรนีไ้ ด้รบ
ั การออกแบบให้พฒ
ั นาผูน
้ �ำ ระดับต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายขององค์กร ตัง
ู้ �ำ ระดับเล็ก ระดับกลาง ระดับ
้ แต่ผน
อาวุโส หรือผูจ
้ ด
ั การอาวุโส ด้วยการใช้แนวทางการเรียนรูท
้ แ่ี ตกต่างกันตัง
้ แต่การฝึก
อบรม การฝึกสอน การให้ค�ำ ปรึกษา การมอบหมายงาน และอืน
่ ๆ
ด้วยการเดินหน้าตามวิสย
ั ทัศน์เพือ
่ ก้าวไปเป็น “บริษท
ั เคมีภณ
ั ฑ์ชน
ั้ นำ�ระดับโลกทีด
่ �ำ เนิน
ธุรกิจอย่างยัง
่ี เี พือ
่ สังคม” ทำ�ให้เราเห็นความสำ�คัญ
่ ยืน และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทด
ของการมีผบ
ู้ ริหารทีส
่ ามารถซึง
่ เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันและผูส
้ ร้างความแตกต่าง
ให้แก่องค์กร หลักสูตรความเป็นผูน
้ �ำ นีจ
้ ะช่วยพัฒนาความเป็นผูน
้ �ำ ทำ�ให้บริษท
ั ของเรา
เดินหน้าไปบนเส้นทางทีเ่ หมาะสมและเตรียมพร้อมสำ�หรับความท้าทายทีร่ ออยูข
่ า้ งหน้า
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MOTION OF THE OCEAN
ภาพสะท้อนจากมหาสมุทร
Sometimes you need to see things to understand them. One IVL company did just that with
an exhibition at the Lithuanian Sea Museum
การได้เห็นด้วยตาของตัวเองคือการเรียนรูท
้ ส
่ี �ำ คัญอีกทางหนึง
่ ORION GLOBAL PET หนึง
่ ในบริษท
ั ของ
ไอวีแอลจึงร่วมสร้างการเรียนรูผ
้ า่ นนิทรรศการทีพ
่ พ
ิ ธ
ิ ภัณฑ์ทางทะเลแห่งลิทวั เนีย

Does the Ocean need us or do we need it? What does it mean to
be devoted to the sea? Will changes towards marine life recovery
be easy? These were some of the core questions asked by the
Lithuanian Sea Museum as part of an exhibition called “14m3
Baltija Sea Dystopia or Reality”. The event was an educational
event and an open platform to arrange discussions on choices
to preserve the marine and other ecosystems for society and
future generations. The event’s main exhibit was a 14m3 cubicle
installation, predicting the condition of the Baltic sea in 2050. It
presented futurist sea creatures that might become a reality if
society chooses wrongly about everyday habits such as littering,
not recycling, excess consumption, and others.
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ทีจ
่ ริงแล้วมหาสมุทรต้องการเราหรือเราต่างหากทีต
่ อ
้ งการมหาสมุทร
การอุทศ
ิ ตน
ให้กบ
ั ทะเลหมายความว่าอย่างไร แล้วการเปลีย
่ นแปลงเพือ
่ ฟื้ นฟู สต
ั ว์ทะเลเป็นเรือ
่ งง่าย
หรือไม่
คำ�ถามทีก
่ ล่าวมานีเ้ ป็นส่วนหนึง
่ ในชุดคำ�ถามสำ�คัญทีพ
่ พ
ิ ธ
ิ ภัณฑ์ทางทะเลแห่ง
ลิทวั เนียตัง
้ ในนิทรรศการชือ
่ “14m3 Baltija Sea Dystopia or Reality” ซึง
่ เป็น
้ ขึน
นิทรรศการด้านการศึกษาและพื้นทีส
่ าธารณะทีเ่ ปิดกว้างต่อการแสดงความคิดเห็น
เรือ
่ งทางเลือกในการอนุรก
ั ษ์ระบบนิเวศทางทะเล รวมถึงระบบนิเวศอืน
่ ๆเพือ
่ สังคมและ
คนรุน
่ ต่อไป วัตถุจด
ั แสดงหลักของงานคือตูท
้ รงลูกบาศก์ทม
่ี ข
ี นาด 14 ลูกบาศก์เมตร
ซึง
่ ภายในจำ�ลองสภาพของทะเลบอลติกในปี 2593 โดยได้จด
ั แสดงภาพทีอ
่ าจเกิดขึน
้
กับสัตว์ทะเลในอนาคต หากว่าสังคมปัจจุบน
ั เลือกทีจ
่ ะมีพฤติกรรมทีไ่ ม่ถก
ู ต้องต่อไป เช่น
การทิง
่ ๆ
้ ขยะไม่เป็นที่ การไม่รไี ซเคิล การบริโภคเกินความจำ�เป็น และอืน
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Continuing its commitment to a sustainable future, an Indorama
Ventures site in Lithuania—Orion Global PET (OGP)—took
part in the event, displaying an exhibition on the role of PET
through various stages of the circular economy. The invitation
to participate came in part because of OGP’s great reputation
as a socially responsible company in Lithuania. It was a new
experience for the OGP team, who had to tell their stories through
physical objects and raw materials instead of a slick presentation
deck. The exhibition shows the journey of PET—what it is used
for, what happens to the bottles after they are deposited and
collected for recycling.
Participation in the event was part of OGP’s wider CSR initiatives,
which stand to help educate society about plastic, support
sustainable initiatives, and showcase the company’s own
sustainable practices.

Orion Global PET หรือ OGP โรงงานของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในประเทศลิทวั เนีย
ยังคงมุง
่ มัน
่ นาคตทีย
่ ง
ั่ ยืน โดยร่วมนิทรรศการครัง
่ แสดงให้เห็นบทบาท
่ เดินหน้าสูอ
้ นีเ้ พือ
ของพลาสติก PET ในแต่ละขัน
้ ตอนของระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ทาง OGP
ได้รบ
ั เชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการครัง
ั ทีม
่ ค
ี วามรับผิดชอบต่อสังคมใน
้ นีใ้ นฐานะบริษท
ลิทวั เนีย และการเข้าร่วมนิทรรศการฯ ครัง
ี งานของ
้ นี้ ได้ให้ประสบการณ์ใหม่ๆ แก่ทม
OGP ทีม
่ าร่วมบอกเล่าเรือ
่ งราวของพวกเขาผ่านวัสดุและวัตถุดบ
ิ แทนการนำ�เสนอผ่าน
รูปภาพและข้อความแบบเดิม นิทรรศการแสดงให้เห็นการเดินทางของพลาสติก PET
ตัง
ั ถุประสงค์การใช้งาน สิง
้ กับขวดหลังจากถูกทิง
่ นำ�
้ แต่วต
่ ทีเ่ กิดขึน
้ และการจัดเก็บเพือ
ไปรีไซเคิล
การเข้าร่วมนิทรรศการครัง
่ ของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
้ นีเ้ ป็นส่วนหนึง
ขององค์กร (CSR) ของ OGP ซึง
่ มุง
่ มัน
้ ก่สง
ั คมในเรือ
่ งพลาสติก สนับสนุน
่ ให้ความรูแ
โครงการด้านความยัง
ั ด
ิ า้ นความยัง
่ ยืน และจัดแสดงให้เห็นแนวทางปฏิบต
่ ยืนขององค์กร
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DUTCH IS LIFE
วิถีชาวดัตช์

With countless historical monuments, beautiful canals and vibrant nightlife, The Netherlands
is a must-visit when traveling throughout Europe. Take a look at some of our facilities there,
and some sightseeing suggestions.
ด้วยสถานทีส
่ �ำ คัญทางประวัตศ
ิ าสตร์นบ
ั ไม่ถว้ น คลองทีส
่ วยงามและสถานบันเทิงยามค่ำ�คืนทีม
่ ช
ี วี ต
ิ ชีวา เนเธอร์แลนด์ถอ
ื เป็นประเทศ
ที่ห้ามพลาดเมื่อไปเยือนทวีปยุโรป เราขอเชื้อเชิญให้ไปเยี่ยมชมโรงงานของเรา พร้อมแนะนำ�แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

Wellman Recycling Spijk

PET chips for recycling

Indorama Ventures Europe
The Indorama Ventures Europe (IVE) facility was acquired from
Eastman Chemicals Company in 2018. Two sites are co-located
at this location, a polyethylene terephthalate (PET) and purified
terephthalic acid (PTA) facility which provides raw materials to
our business operations in Europe

Indorama Ventures Europe

Wellman Recycling Spijk
Wellman Recycling Spijk is part of the Wellman International
group with plants in France and Ireland. It started operations in
1989 and joined Indorama Ventures in 2011. The site currently
recycles over five million PET bottles a day. Bottle caps and
labels are also washed and chipped for re-use in the market.

Wellman Recycling Spijk

30

เราได้เข้าซื้อกิจการโรงงาน Indorama Ventures Europe หรือ IVE จากบริษัท
Eastman Chemicals Company ในปี 2561 โดยมีโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ 2 แห่ง
ตั้งอยู่ในพื้ นที่เดียวกัน ได้แก่ โรงงานผลิต PET และโรงงานผลิต PTA ซึ่งเป็น
วัตถุดิบตัง
้ ต้นสำ�หรับฐานการผลิตต่างๆ ของเราในยุโรป

Wellman Recycling Spijk เป็นส่วนหนึ่งของ Wellman International Group
ที่มีโรงงานในฝรั่งเศสและไอร์แลนด์ เริม
่ ดำ�เนินการในปี 2532 โดยอินโดรามา
เวนเจอร์ส ได้เข้าซื้อกิจการมาในปี 2554 ปัจจุบันโรงงานนี้รีไซเคิลขวด PET
มากกว่า 5 ล้านขวดต่อวัน นอกจากนี้ฝาขวดและฉลากยังถูกนำ�ไปล้างและบดเป็น
เกล็ด เพื่ อนำ�กลับมาใช้ใหม่ในตลาดอีกด้วย
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Tourist destinations
in the area
แหล่งท่องเที่ยวในพื้ นที่

When you plan to visit our site, schedule some extra time to
discover the area. Your tour can start on site as our plant is located
at the Rhine River, one of the major European rivers. It flows from
Switzerland and eventually empties into the North Sea in the
Netherlands.
Not far from the site, you can enjoy nature in Hoge Veluwe National
Park, an area with different landscapes and is home to a wide
variety of plants and animals. Even closer, you can enjoy nature’s
beauty at the “Posbank” near Arnhem, a 90 meter hill with a
climbing path toward the best view of Hoge Veluwe.
There are two major cities nearby; Arnhem and Nijmegen, both
worth a visit not only for shopping, but they are also cities with
interesting histories. Spend some time at the Arnhem Museum
of Modern Art or the Holland Open Air Museum to indulge in the
city’s cultural side. Stroll around Nijmegen, the oldest city in the
Netherlands, just a few kilometers from the border with Germany.
“De Achterhoek”, is a neighbouring cultural region in the East of
the Netherlands, famous for their hospitality and the Zwarte Cross
Festival—the largest paid festival in the Netherlands with over
220,000 visitors and one of the biggest motor events in the world.
The festival is a combination of motor cross, music and theatre.
Wellman Recycling Spijk also connected the event to our recycling.
At the last edition we worked with the Zwarte Cross Festival team
to encourage the use of recyclable PET cups for all drinks, and
the festival crew created a collection system and sorting line at
the festival. They asked us to recycle the pet bottles and cups at
our plant in Spijk. Afterwards the PET flakes were delivered to the
manufacturer of the cups, creating a closed loop.
These were just a few tips when travelling to our region. We hope
we have awakened your curiosity and hope you will get the chance
to visit this beautiful country.

หากมีโอกาสได้ไปมาเยี่ยมชมโรงงานของเราที่น่ี เราขอแนะนำ�ให้เผื่อเวลาเพื่ อสำ�รวจ
พืน
้ ทีใ่ กล้เคียง โดยสามารถเริม
่ ตัง
ิ ฝั่ง
้ อยูร่ ม
่ การเดินทางจากภายในโรงงานของเราซึง
แม่น�้ำ ไรน์ หนึง
่ ในแม่น�้ำ สายสำ�คัญของทวีปยุโรป ซึง
่ ไหลมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
และจะลงสูท
่ ะเลเหนือทีป
่ ระเทศเนเธอร์แลนด์นเ่ี อง
ไม่ไกลจากโรงงาน นักท่องเทีย
่ วสามารถเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ
Hoge Veluwe ซึง
่ มีภม
ู ป
ิ ระเทศทีห
่ ลากหลาย และยังเป็นแหล่งอาศัยของพืชและสัตว์
นานาชนิด ใกล้กน
ั นัน
่ ค
ี วามงามของธรรมชาติ
้ คือ “Posbank” เนินเขาสูง 90 เมตรทีม
รอคอยให้ไปเยีย
่ มชม อยูไ่ ม่ไกลจากเมือง Arnhem และมีเส้นทางปีนเขาเพือ
่ ขึน
้ ไปชมวิว
ทีส
่ วยทีส
่ ด
ุ ของ Hoge Veluwe
สองเมืองใหญ่ทไ่ี ม่ไกลจากทีต
่ ง
่ ควรค่า
้ั โรงงานคือเมือง Arnhem และ Nijmegen ซึง
แก่การไปเยีย
่ มชม เพราะไม่เพียงเหมาะกับการไปจับจ่ายซือ
้ ของ แต่ยง
ั มีประวัตศ
ิ าสตร์
น่าสนใจอีกด้วย เยีย
่ มชมพิพธ
ิ ภัณฑ์ศล
ิ ปะสมัยใหม่ Arnhem หรือพิพธ
ิ ภัณฑ์กลางแจ้ง
แห่งฮอลแลนด์เพือ
่ ดืม
่ ด่ำ�กับวัฒนธรรมของเมือง และเดินเล่นรอบเมือง Nijmegen
เมืองทีเ่ ก่าแก่ทส
่ี ด
ุ ในเนเธอร์แลนด์ ทีห
่ า่ งจากชายแดนเยอรมนีเพียงไม่กก
่ี โิ ลเมตรเท่านัน
้
“De Achterhoek” คือภูมภ
ิ าคทางตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ทร่ี �่ำ รวยด้วยวัฒนธรรม
มีชอ
่ื เสียงเรือ
่ งความเป็นกันเอง และมีเทศกาล Zwarte Cross ซึง
่ เป็นเทศกาลแบบเสีย
ค่าเข้าชมงานทีใ่ หญ่ทส
่ี ด
ุ ในเนเธอร์แลนด์ และเป็นหนึง
่ ในงานแสดงยานยนต์ทใ่ี หญ่ทส
่ี ด
ุ
ในโลก เป็นการผสมผสานระหว่างการแสดงมอเตอร์ครอส ดนตรี และโรงละคร แต่ละปี
จะมีผม
ู้ าเยีย
่ มชมไม่ต�่ำ กว่า 220,000 คน ซึง
่ Wellman Recycling Spijk ได้มส
ี ว่ นนำ�การ
รีไซเคิลของเราไปเข้าร่วมด้วย โดยในเทศกาลทีจ
่ ด
ั ขึน
้ ครัง
้ ล่าสุด เราได้รว่ มมือกับทีมงาน

Zwarte Cross Festival เพือ
่ สนับสนุนการใช้ถว้ ยน้ำ� PET ทีน
่ �ำ มารีไซเคิลได้ส�ำ หรับเครือ
่ ง
ดืม
่ ทุกชนิดในงาน ทีมงานของเทศกาลยังได้สร้างระบบจัดเก็บและคัดแยกถ้วยและขวด
PET ทีผ
่ า่ นการใช้งานแล้วเพือ
่ ให้เรานำ�ไปทีโ่ รงงานของเราในเมือง Spijk ก่อนส่งต่อ
เกล็ด PET รีไซเคิลไปยังผูผ
้ ลิตถ้วยเพือ
่ ทำ�ให้วงจรเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยสมบูรณ์
ทีก
่ ล่าวมาทัง
ิ าคทีเ่ ป็นทีต
่ ง
้ หมดเป็นข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ สำ�หรับการเดินทางในภูมภ
้ั โรงงาน
ของเรา เราหวังเป็นอย่างยิง
้ จ
้ี ะช่วยสร้างความสนใจให้กบ
ั ผูอ
้ า่ นทุกท่าน
่ ว่าเกร็ดความรูน
และหวังว่าผูอ
้ า่ นจะมีโอกาสไปเยือนประเทศทีส
่ วยงามแห่งนี้
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