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เรียนผู้อ่านทุกท่าน

ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดที่บริษัทหลายแห่งยังต้องหาหนทางพลิกฟื้ นธุรกิจ อินโดรามา 
เวนเจอร์ส ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการยืนหยัดและรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากวิกฤต
ครั้งนี้เป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัทฯ ยังเห็นว่าสวัสดิภาพของพนักงานในวิกฤตครั้งนี้คือเรื่องแรก
ที่ต้องจัดการโดยเร่งด่วน ซึ่งเป็นการดำาเนินนโยบายตามค่านิยมหลักขององค์กรที่กล่าวว่า "เรา
ทำาธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ" โดยผู้อ่านสามารถอ่านเพ่ิมเติมในเรื่องทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขอนามัย และความปลอดภัย (EHS) ในการรับมือกับโรคโควิด-19 ได้ในหน้า 22-24

สำาหรับเรื่องจากปกในฉบับนี้ เราจะพูดถึงการพัฒนาธุรกิจออกไซด์แบบบูรณาการและอนุพันธ์
หรือ IOD ซึ่งเป็นหนึ่งในสามกลุ่มธุรกิจหลักของไอวีแอล  ธุรกิจ IOD คือผู้ผลิตสารตั้งต้นที่เรา 
นำาไปใช้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำาวันนับล้านชิ้น นอกจากนี้เราจะพูดถึง
ความก้าวหน้าของธุรกิจ IOD ในฐานะหัวใจสำาคัญที่จะช่วยให้ไอวีแอลเติบโตต่อไปในอนาคตด้วย 

สำาหรับเนื้อหาส่วนอื่นนั้น เราจะพูดถึงการเปลี่ยนคำาสำาคัญในคำาประกาศด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และคุณค่าหลักขององค์กร (หน้า 8-9) และจะพาผู้อ่านทุกท่านไปชมการจัดแสดงนิทรรศการ 
ที่น่าตื่นเต้นซึ่งจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ทางทะเลของประเทศลิทัวเนีย ไฮไลท์สำาคัญของนิทรรศการคือ
การพูดถึงบทบาทของพลาสติก PET ที่มีต่อเศรษฐกิจหมุนเวียนในทุกขั้นตอน (หน้า 28-29) 

สำาหรับผู้อ่านท่านใดที่มีแผนจะเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานของเราในประเทศเนเธอร์แลนด์ เราขอ
แนะนำาสถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญของชาวดัชท์ที่ยังมีคนรู้จักไม่มากนักใกล้กับโรงงานของเรา (หน้า 
30-31) 
 
สุดท้ายนี้ ผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็น ให้คำาแนะนำา หรือเล่าเรื่องราวของคุณให้เรานำาไป
สื่อสารได้ทาง COMMUNICATIONS@INDORAMA.NET

EDITOR’S 
NOTE
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).

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.

As always, please email us your comments and suggestions, or let us 
know what is happening in your location at communications@indorama.
net.

Keep up with everything IVL has to offer on www.indoramaventures.com  
or follow us on social media
ติดตามเร่ืองราวจากไอวีแอลได้ท่ี www.indoramaventures.com หรือกดติดตามเราได้ผ่านส่ือ 
โซเชียลออนไลน์

SUBSCRIBE TO OUR EMAIL ALERT

indoramaventures 
Indorama Ventures PCL @indoramaventures_official

ivlteam

www.indoramaventures.com/subscribe
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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. 

บทสัมภาษณ์น้ีตัดตอนมาจากบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มภายในบริษัทของ คุณอาลก โลเฮีย 
เร่ืองการซ้ือกิจการ Oxiteno สแกน QR code ด้านล่างเพ่ือชมคลิปเต็มบน YouTube

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.

THE ELEMENTS 
OF GROWTH

Executive interview with Group CEO 

องค์ประกอบแห่งการเติบโต

หลังจากไอวีแอลประกาศการเข้าซ้ือกิจการบริษัท Oxiteno ผู้ผลิตสารลดแรงตึงผิวใน 
ประเทศบราซิล คุณอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทไอวีเเอล ได้ให้ 
สัมภาษณ์ถึงท่ีมาของความสำาเร็จในการเข้าซ้ือกิจการและแรงผลักดันท่ีอยู่เบ้ืองหลัง 
การเติบโตอย่างต่อเน่ืองของไอวีแอลในภาพรวม
 
อะไรคือสูตรความสำาเร็จในการเข้าซื้อกิจการ?
ผมคิดว่าคงไม่มีสูตรความสำาเร็จท่ีตายตัว ตลอด 30 ปท่ีีผ่านมาพวกเราท่ีไอวีแอลเห็นว่า 
ความสำาเร็จเกิดจากทีมงานผู้บริหารและพนักงานท่ีมีความกระตือรือร้นและทุ่มเททำางาน
อย่างหนัก ผมจึงพูดได้ว่าความสำาเร็จท่ีเกิดข้ึนเปน็ผลงานของพวกเขาทุกคน เปน็ผล
จากทักษะความสามารถของพวกเขา โดยมีผมกับคณะผู้บริหารท่านอ่ืนๆ เปน็ผู้ร่วมงาน 
และการร่วมมือกันทำางานน้ีเองคือส่ิงท่ีกำาหนดทิศทางให้กับองค์กรของเรา รวมถึงช่วย
กำาหนดค่านิยมขององค์กร ดังน้ันในมุมของไอวีแอล  องค์ประกอบท่ีนำาไปสู่ความสำาเร็จ
มีอยู่หลายส่วน แต่ผมคิดว่า "คน" คือองค์ประกอบแรก

อะไรคือองค์ประกอบที่จะช่วยขับเคลื่อนไอวีแอลไปสู่อนาคต?
ผมอยากจะชวนให้เราทุกคนได้มองย้อนกลับไปในป ี 2561 และ 2562 ซ่ึงเปน็ช่วงท่ีเรา
เร่ิมแต่งต้ัง IMC หรือ Indorama Management Council ท่ีจะเข้ามาช่วยกำาหนดว่า
องค์กรของเราในอนาคตควรมีหน้าตาเปน็อย่างไร รวมถึงการช่วยนิยามคำาว่าองค์กร 
ท่ีพร้อมสำาหรับอนาคตซ่ึงต้องพัฒนาข้ึนจากโครงสร้างทางธุรกิจของเรา ประกอบด้วย 
กลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่ม พนักงานขององค์กร และท่ีสำาคัญท่ีสุดก็คือโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในส่วนของแผนงานเชิงกลยุทธ์สำาคัญ 5 ข้อก็มีจุดมุ่งหมายสำาคัญแรกอยู่ท่ีการทำาให้ 
แน่ใจว่าเราจะได้บุคคลากรท่ียอดเย่ียมท่ีสุดเพ่ือต่อยอดความสามารถของพวกเขา 
ต่อมาคือการให้ความสำาคัญกับความย่ังยืนซ่ึงเปน็คุณค่าท่ีเราต้องการส่งต่อให้แก่ลูกค้า 
ถัดไปคือการเติบโตทางธุรกิจ เพราะเราเห็นว่าการเติบโตของธุรกิจ PET ในอนาคตคง
ไม่สามารถพัฒนาไปถึงระดับท่ีเราคาดหวังได้ เราจึงต้องมีเสาหลักทางธุรกิจตัวอ่ืนๆ 
มารองรับให้เราเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเราได้พบแล้วในธุรกิจ IOD ส่วนแผนงาน
เชิงกลยุทธ์อีกสองข้อจะเปน็เร่ืองความยอดเย่ียมขององค์กรหรือการใช้สินทรัพย์เต็ม
ศักยภาพ และสุดท้ายคือการดำาเนินงานทางธุรกิจท่ียอดเย่ียม

เราได้ยินมามากมายเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลง 
วิวัฒนาการ และการปฏิรูป แต่อะไรคือส่ิงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอด 30 ปี
ที่ผ่านมา?
คือในส่วนของความเปน็ครอบครัว คำาว่าครอบครัวน้ีคือพลังท่ีอยู่เบ้ืองหลังระบบคุณค่า
ในองค์กรของเราซ่ึงเช่ือว่าความไว้วางใจเปน็กุญแจสำาคัญ ความเปน็ครอบครัวทำาให้
องค์กรของเรามีความม่ันคง เพราะหมายถึงว่าทุกคนท่ีน่ีเม่ือมองเข้ามาในองค์กรแล้ว 
จะรู้สึกได้ทันทีว่าเรากำาลังเดินหน้าไปในฐานะครอบครัวและคนกลุ่มเดียวกันท่ีมีค่านิยม 
แบบเดียวกัน ผมคิดว่าน่ีแหละคือส่ิงท่ีพนักงานของเราสามารถเช่ือม่ันได้ และผมก็มุ่งม่ัน
ท่ีจะรักษาคุณค่าน้ีเอาไว้

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.

*Parts of this interview have been edited for clarity
*บทสัมภาษณ์บางส่วนได้ถูกปรับเปล่ียนเพ่ือการส่ือสารท่ีชัดเจน

บทสัมภาษณ์ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ

Aloke Lohia, Group CEO of IVL



FOCUSISSUE 29

5

ผลประกอบการ
• รายได้เพ่ิมข้ึน 9% จากไตรมาสก่อน และเพ่ิมข้ึน 50% เม่ือเทียบปีต่อปี
• Reported EBITDA ของไตรมาส 3 ลดลง 13% จากไตรมาสก่อน แต่เพ่ิมข้ึน 

99% เม่ือเทียบปต่ีอปี
• Reported annualized EPS อยู่ท่ี 4.53 บาท และ Core annualized EPS อยู่ท่ี 

4.09 บาท
• Core ROCE ลดลง 12.2% เม่ือเทียบไตรมาสต่อไตรมาส แต่เพ่ิมข้ึน 747 BPS 

จากปก่ีอน

ตลาดโลกฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ยังแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค
ขณะท่ีตลาดโลกกำาลังฟื้นตัวจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ปริมาณการผลิต 
ของไอวีแอลเพ่ิมเปน็ 3.73 ล้านเมตริกตัน จากความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
นับเปน็สถิติใหม่ของบริษัทฯ ส่วนราคาน้ำามันดิบเบรนท์คือปจัจัยท่ีทดสอบห่วงโซ่อุปทาน 
ของโลก และยังผลักดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงข้ึน นอกจากน้ี ยังทำาให้ราคาค่าขนส่ง 
สูงข้ึนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ 

ความคืบหน้าของโครงการ Olympus 
ในไตรมาส 3 โครงการ Olympus หรือโครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
องค์กรยังเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการดำาเนินงาน 
คิดเปน็จำานวน 63 ล้านเหรียญสหรัฐ และยังเดินหน้าสู่เปา้หมายการลดต้นทุนมูลค่า 
610 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในป ี2566

คณะผู้บริหารระดับสูง
ไอวีแอลเพ่ิมความแข็งแกร่ง Indorama Ventures Council (IMC) ซ่ึงเป็นคณะผู้บริหาร 
ด้านการปฏิบัติการระดับสูงสุดขององค์กรด้วยการแต่งต้ังประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ด้านปฏิบัติการ (COO) ในกลุ่มธุรกิจ Fibers และ Integrated Oxides and Derivatives 
(IOD) หลายตำาแหน่ง รวมถึงสับเปล่ียนหน้าท่ีระหว่างผู้บริหารท่ีมากด้วยประสบการณ์ 
ซ่ึงจะช่วยให้แต่ละกลุ่มธุรกิจสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน พร้อมกับสนับสนุนการ
แลกเปล่ียนความเช่ียวชาญท่ัวท้ังองค์กร

RECORD PRODUCTION  
VOLUMES IN 3Q 2021

Global demand is surging, but higher energy prices and supply chain disruptions are reasons for caution
แม้ความต้องการท่ัวโลกจะเพ่ิมข้ึน ราคาพลังงานท่ีพุ่งสูงและการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตยังคงเปน็ปจัจัยท่ีต้องระวัง

Money Matters
• Revenue is up 9% since last quarter, and 50% year-on- 

year.
• 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. 

ปริมาณการผลิตมากเป็นประวัติการณ์ในไตรมาส 3 ปี 2021

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.

”

”Mr. D K Agarwal 
CEO of Combined PET, IOD and Fibers Business
ดีลิป กุมาร์ อากาวาล  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจ Combined PET, IOD และธุรกิจ Fibers

การฟื้นตัวจากสถานการณ์โรคระบาดของตลาดเศรษฐกิจหลักส่งผลดีต่อเราตลอด 
ท้ังป ี และเราคาดหวังว่าอุปสงค์ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ของเราจะยังสูงต่อไปจนถึงปหีน้า  
กล่าวได้ว่า เวลาน้ีโมเดลทางธุรกิจของเราท่ีต้ังโรงงานผลิตในพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างกัน
ทางภูมิศาสตร์เพ่ือดำาเนินการผลิตอย่างเปน็บูรณาการและเพ่ือส่งสินค้าให้แต่ละภูมิภาค
ของโลกกำาลังทำาผลงานได้อย่างแข็งแกร่ง

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 ได้รับการแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งเปน็สมาชิก 
Indorama Management Council (IMC) คณะผู้บริหารด้านการปฏิบัติการระดับสูง

ของบริษัทฯ

Chris Kenneally, COO of Fibers Alastair Port, COO of IOD
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เป้าหมายระดับโลกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศเป้าหมายด้าน CSR ทั่วโลกภายในปี 2573 สอดคล้อง
กับประเด็นหลักที่บริษัทฯ ให้ความสำาคัญ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

 
 
 
 

• โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการรีไซเคิลของไอวีแอลจะให้ความรู้แก่
ประชาชน 1 ล้านคนทั่วโลก

• เข้าถึงประชาชนหรือผู้ได้รับประโยชน์กว่า 100,000 คนในชุมชนต่างๆ ที่ได้รับ 
ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
ของไอวีแอล

• สนับสนุนการคัดแยกพลาสติก PET รวมอย่างน้อย 100 ตัน

ประธานไอวีแอลรับรางวัล CIO/CDO of the Year สำาหรับประเทศไทย
นายเอสเค อากาวาล ประธานและผู้อำานวยการโครงการด้านโกลบอล อีอาร์พี และดิจิทัล 
ทรานส์ฟอเมช่ัน ได้รับคัดเลือกจากผู้บริหารกว่า 1,000 คน ท่ัวเอเชียแปซิฟกิ ให้รับ 
รางวัล “2021 CIO/CDO of the Year for Thailand” จากไอดีซี ประเทศไทย (IDC 
Thailand) ในงาน IDC Future Enterprise Award โดยรางวัลน้ีมุ่งค้นหาองค์กรท่ี
มีความเปน็ผู้นำาด้านการปรับเปล่ียนสู่อนาคต โดยพิจารณาจากความสำาเร็จในการปรับ
เปล่ียนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (digital transformation) ซ่ึงไอวีแอลได้นำา SAP S/4 Hana 
มาใช้สำาหรับระบบจัดการท่ัวท้ังองค์กร หรือ  ERP

รองประธานไอวีแอลรับรางวัล 
WeQual Asia-Pacific
คุณวัน นรชิกิน โมห์ด นาซีร์ รองประธาน
การบริหารความเส่ียงและความต่อเน่ือง
ทางธุรกิจของไอวีแอล ได้รับรางวัล
ความเป็นเลิศด้านผู้นำาของ WeQual 
Asia-Pacific ประจำาป ี 2564 ซ่ึงเปน็
องค์กรท่ีสนับสนุนและส่งเสริมผู้หญิงท่ี
ประสบความสำาเร็จท่ัวท้ังภูมิภาคเอเชีย
เเปซิฟกิ ซ่ึงคุณ วัน นรชิกิน โมห์ด นาซีร์ 
เข้ารอบสุดท้ายของการคัดเลือกร่วมกับ
ผู้บริหารท่านอ่ืนท่ีได้รับรางวัลท้ังหมด 8 
ประเภท รวม 23 ท่าน

อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศ
เข้าซื้อกิจการ Oxiteno
อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศข้อตกลงในการเข้าซ้ือกิจการ Oxiteno ซ่ึงเปน็บริษัท 
ลูกของ Ultrapar Participações ในประเทศบราซิล การเข้าซ้ือกิจการคร้ังน้ีจะช่วยให้ 
ไอวีแอลมีธุรกิจท่ีเปน็เอกลักษณ์ในอุตสาหกรรมสารลดแรงตึงผิวมูลค่าเพ่ิมและขยาย 
ธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives (IOD) ให้เติบโตย่ิงข้ึน โดย Oxiteno 
เปน็ผู้นำาการผลิตในธุรกิจน้ีและเปน็ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์สำาหรับตลาดท่ีน่าสนใจมากใน
ภูมิภาคลาตินอเมริกา

การเข้าซ้ือกิจการคร้ังน้ียังช่วยนำาทีมผู้บริหารท่ีมีผลงานยอดเย่ียมมาสู่องค์กร ไปจนถึง 
แนวทางการดำาเนินงานระดับโลก และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ท่ีแข็งแกร่งกับผู้บริโภค 
ในประเทศบราซิล อุรุกวัย เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา การเข้าซ้ือกิจการคร้ังน้ีจะช่วยให้ 
ไอวีแอลมีตำาแหน่งทางธุรกิจท่ีดีในตลาดสารลดแรงตึงผิว ซ่ึงเปน็ตลาดท่ีเติบโตอย่าง
แข็งแกร่งตลอดหน่ึงทศวรรษท่ีผ่านมา

 
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 Brazil-
based 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. 

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 well-
being initiative. 

• Enabling the cumulative sorting of at least 100 tons of PET. 

CORPORATE NEWS

Wan Norashikin Mohd Nasir

ข่าวสารองค์กร
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ไอวีเเอลออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนมูลค่าสูงสุดในไทย
ไอวีเเอลออกหุ้นกู้ส่งเสริมความย่ังยืน (SLB) 3 ชุด มูลค่ารวม 1 หม่ืนล้านบาท นับเปน็ 
มูลค่าหุ้นกู้ส่งเสริมความย่ังยืนท่ีสูงท่ีสุดในไทยด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะส่งเสริมการเติบโต
อย่างย่ังยืนของบริษัทฯ การออกหุ้นกู้คร้ังน้ีนับเปน็ส่วนหน่ึงในกลยุทธ์ด้านการเงินของ 
ไอวีแอลซ่ึงมีการใช้เคร่ืองมือทางการเงินหลากหลายเพ่ือให้บริษัทดำาเนินการได้ตาม 
เปา้หมายความย่ังยืนท่ีวางไว้ ท้ังน้ี การออกหุ้นกู้ดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
เช่น หลักการจัดหาเงินทุนส่งเสริมความย่ังยืนของ International Capital Markets 
Association (ICMA)

ไอวีแอลมีรายชื่ออยู่ใน DJSI
อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับเกียรติให้มีช่ืออยู่ในดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ (Dow Jones 
Sustainability World Index: DJSI) เปน็ปท่ีีสามติดต่อกัน และมีช่ือในดัชนีตลาดย่ังยืน
เกิดใหม่ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index) เปน็ปี
ท่ีห้าติดต่อกัน

โรงงาน Oxiteno ท่ีบราซิล

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.         

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
 

การประชุม IVEX Regional Virtual Conference 2021
ไอวีแอลเปน็องค์กรท่ีให้ความสำาคัญกับการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ด้วยเหตุน้ี
ทาง Indorama Ventures Excellence (IVEX) จึงทำางานเพ่ือกระตุ้นและให้คำาปรึกษา
เพ่ือนร่วมงานท่ัวโลกเพ่ือให้บรรลุเปา้หมายขององค์กร ซ่ึงรวมถึงงานประชุมประจำาป ี
IVEX Regional Virtual Conference 2021 ท่ีจัดเปน็เวลาสองวัน โดยในปน้ีีประชุมผ่าน
ระบบ Microsoft Team และมุ่งเน้นการประชุมเก่ียวกับโครงการ  Lean Six Sigma 
(LSS) ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

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.
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BALANCE

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

เรายังคงมุ่งมั่นช่วยสร้างโลกที่ยั่งยืน สร้างสังคมที่รุ่งเรือง และสร้างองค์กร 
ที่มีความรับผิดชอบ

Sri Prakash Lohia 
Chairman of the Board
ศรี ปรากาซ โลเฮีย 
ประธานคณะกรรมการ

THE FUTURE IS NOW

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.

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

ความปลอดภัยของพนักงานและสถานที่ทำางานถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญ 
ต่อเราเป็นลำาดับแรกๆ และยังคงเป็นเช่นนั้นจนถึงวันนี้

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.
เราให้ความสำาคัญสูงสุดกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง และเรายังได้ตั้งหน่วยงานด้าน EHS เพ่ือทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานภายในองค์กร

Udey Gill 
Chief Strategy Officer
อุเดย์ กิล  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านกลยุทธ์

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

Yash Lohia 
Chief Sustainability Officer
ยาช โลเฮีย 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านความย่ังยืน

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 ความยั่งยืนหมายถึงความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการตอบสนอง 
ต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งการทำางานร่วมกับพันธมิตร และให้ความสำาคัญ
กับเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น

Aloke Lohia 
Group CEO
อาลก โลเฮีย 
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทฯ

อนาคตอยู่ที่นี่แล้ว

เพ่ือให้องค์กรของเราก้าวไปเป็นองค์กร “ที่พร้อมสำาหรับอนาคต” 
การทำางานเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์นี้จึงเป็นพันธกิจที่เราต้องทำาอย่าง 
ต่อเนื่อง และยังต้องอาศัยบทบาทของทุกคนในครอบครัวไอวีแอล 
ด้วยเหตุนี้ Indorama management council (IMC) และคณะ
กรรมการบริหารขององค์กร จึงอนุมัติให้มีการเปลี่ยนคำาประกาศ 
วิสัยทัศน์และคุณค่าขององค์กรในสองส่วน ได้แก่การเพ่ิมคำาว่า 
“ความยั่งยืน” ลงในส่วนของวิสัยทัศน์ และการเพ่ิมเนื้อหาด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยลงในค่านิยมหลักที่ว่า “เราดำาเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ”

D K Agarwal 
CEO of Combined PET, IOD and Fibers Business
ดีลิป กุมาร์ อากาวาล  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจ Combined PET, IOD และธุรกิจ Fibers
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BALANCE

To be a world-class 
sustainable chemical company 

making great products for 
society.

“มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำา
ระดับโลกที่ดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพ่ือสังคม”

VISION
วิสัยทัศน์

ลูกค้าคือเหตุผลในการดำารงอยู่

We promise to measure ourselves by our 
customers’ success. Through unparalleled 

innovation and attention to quality, we will aim to 
exceed their expectations

เราประเมินตนเองจากความสำาเร็จของลูกค้าของเรา  
เรามุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือความคาดหวัง 
ด้วยนวัตกรรมที่โดดเด่นและความใส่ใจในคุณภาพที่แตกต่าง

บุคลากรของเราสร้างความแตกต่าง

A company is its people and people provide the 
competitive advantage. We have to respect every 

voice and rely on one another to grow.

บุคลากรเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการดำารงอยู่ของบริษัท และช่วย
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เราจึงเคารพในความคิดเห็น

และร่วมกันขับเคลื่อนบริษัทไปสู่การเติบโต

เรามองการเปล่ียนแปลงเปน็โอกาส
The business landscape is constantly evolving. We 
embrace the challenges of change to be world-class 

and maintain our differentiation.

ในสภาวะที่ธุรกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรายินดีรับ 
ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง เพ่ือก้าวสู่การเป็น 

บริษัทชั้นนำาระดับโลกและคงไว้ซึ่งความแตกต่างของเรา

The customer is why we exist.

Our people make the difference.

ความหลากหลายคือจุดแข็งของเรา

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.

ในฐานะบริษัทระดับโลก เราเห็นคุณค่าของความรู้ มุมมองและ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนและ 

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

เราดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

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.

เรายึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง และสร้างดุลยภาพ
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพ่ือการเติบโตของธุรกิจ
และกำาไรอย่างยั่งยืน โดยคำานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยเป็น

สำาคัญ

Diversity is our strength.

We are responsible.

We see change as an opportunity.

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

for  our stakeholders.
เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำาที่ม ี

ความรับผิดชอบในอุตสาหกรรม โดย
มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศของบุคลากร
กระบวนการทำางานและเทคโนโลยีเพ่ือ

สร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

MISSION
พันธกิจ

VALUES
ค่านิยม
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ACTIVITY HIGHLIGHTS

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.

Performance Fibers, China

Performance Fibers, China

ไฮไลท์กิจกรรม

การใช้พลังงานหมุนเวียนที่โรงงานของไอวีแอล ในประเทศจีน
Performance Fibers หน่ึงในบริษัทย่อยของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในประเทศจีน  
ลงนามข้อตกลงร่วมกับ China Southern Power Grid เพ่ือเพ่ิมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนมากข้ึนกว่าเดิมด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ ซ่ึงแผงโซลาร์เซลล์ท่ีจะติดต้ัง
ใหม่น้ีสามารถลดการปล่อยคาร์บอนจำานวน 904 เมกะตันต่อป ี หรือเทียบเท่าการปลูก
ต้นไม้ 27,657 ต้น
 
การฝึกอบรม LSS Yellow Belt ในประเทศเยอรมนี
หลักสูตรการฝกึอบรม Lean Six Sigma (LSS) Yellow Belt  คร้ังแรกของโรงงาน 
Trevira ในเมือง Guben ประเทศเยอรมนี หน่ึงในบริษัทของอินโดรามา เวนเจอร์ส  การ
ฝกึอบรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือ
ปรับปรุงการทำางานให้ดีข้ึน
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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.

Indorama Ventures Fibras Brasil

Team from Indorama Ventures Xylenes & PTA

Training session at Trevira

IVXP และ United Way
United Way of Morgan County จัดกิจกรรม Day of Caring โดยมีอาสาสมัคร 
200 คนจากองค์กรในพ้ืนท่ีร่วมดำาเนินงาน 28 โครงการเพ่ือชุมชนในรัฐแอละแบมา 
สหรัฐอเมริกา ท้ังน้ี พนักงานจิตอาสา 20 คนจาก Indorama Ventures Xylenes & 
PTA (IVXP) ได้ร่วมช่วยเหลือ 2 โครงการ ได้แก่ การทำาความสะอาดและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บ้านพักของประชาชนในพ้ืนท่ี 3 หลัง และบ้านพักผู้ปว่ยอีก 2 หลัง 

มูลนิธิไอวีแอล
มูลนิธิไอวีแอลมอบชุด PPE กว่า 2,000 ชุดท่ีผลิตจากเส้นด้าย PET รีไซเคิลให้กับ 
โรงพยาบาล 6 แห่งในกรุงเทพฯ เพ่ือช่วยปกปอ้งบุคลากรทางการแพทย์จากการ 
ติดเช้ือระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี ทางมูลนิธิฯ ยังให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มูลนิธิอิสรชน 
ซ่ึงมีอาสาสมัครมอบถุงยังชีพให้กับคนไร้บ้านและชุมชนท่ีมีความเส่ียงรอบกรุงเทพฯ
 
เอกอัครราชทูตไทยประจำาบราซิลเยี่ยมชมโรงงานไอวีแอล
นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำาบราซิล เย่ียมชมบริษัท Indorama 
Ventures Fibras Brasil ในประเทศบราซิล โดยมีทีมงานไอวีแอลคอยนำาเสนอข้อมูล 
การดำาเนินงาน และนำาชมกระบวนการผลิต นับเปน็โอกาสดีในการกระชับความสัมพันธ์ 
ระหว่างไอวีแอลกับหน่วยงานภาครัฐของไทยให้แน่นแฟน้ย่ิงข้ึน
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FRESH FACES

Another month, another group of exciting new additions  
to the IVL family

What attracted you to join IVL?
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. 
 
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. 
 
Which IVL location would you most like to visit?
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.
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. 

Have you discovered any new hobbies during work from 
home?
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. 

สมาชิกใหม่

ไอวีแอลขอต้อนรับผู้บริหารใหม่สองรายสู่ครอบครัวของเรา

อะไรที่ดึงดูดคุณให้เข้ามาร่วมงานกับไอวีแอล? 
เอริค: หลังจากเติบโตอย่างรวดเร็วและเข้าซ้ือกิจการจำานวนมาก ตอนน้ีไอวีแอลกำาลัง 
ก้าวไปสู่จุดสูงสุดจุดใหม่ และได้เร่ิมต้นเส้นทางการเปล่ียนแปลงท่ีน่าต่ืนเต้น เม่ือเร็วๆ น้ี  
เรียกว่าเปน็องค์กรท่ีประสบความสำาเร็จอย่างมาก แต่ก็ยังมีเร่ืองให้ทำาอีกเยอะเช่นกัน และ
น่ันแหละคือความน่าต่ืนเต้น ผมอยากเปน็คนหน่ึงท่ีได้ช่วยบริษัทฯ ให้เดินไปสู่อนาคตท่ีน่า
ต่ืนตาต่ืนใจเช่นน้ัน

มาร์โค: บริษัทมีความมุ่งม่ันและพลังท่ีจะก้าวเดินไปข้างหน้าสูงมาก ตรงน้ีคือส่ิงท่ี 
ดึงดูดใจผมมาก ผมคิดว่าการได้เห็นบริษัทใหญ่ๆ ริเร่ิมโครงการใหม่ๆ เติบโต และเปน็ 
ผู้นำาในอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ืองคือเร่ืองท่ีสร้างแรงบันดาลใจได้ดี
 
โรงงานไอวีแอลที่ไหนที่คุณอยากจะไปเยี่ยมเยือนมากที่สุด?
เอริค: ท้ังหมดทุกท่ีเลย! ในแต่ละประเทศ สถานท่ี หรือผู้คน ล้วนมีความหลากหลาย 
อยู่เต็มไปหมด ผมอยากไปเท่ียวและพบปะผู้คนให้มากท่ีสุด มีอะไรมากมายให้ผมเรียนรู้
จากพวกเขาทุกคน

มาร์โค: สำานักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ เปน็เปา้หมายลำาดับต้นของผมเลย ถึงแม้ตอนน้ีจะยัง
เปน็ไปไม่ได้ แต่ผมหวังว่าสักวันหน่ึงจะได้ไปท่ีน่ันเม่ือสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-
19 ดีข้ึนและพรมแดนเปดิกว้างสำาหรับการเดินทางอย่างปลอดภัยอีกคร้ัง

คุณได้ค้นพบงานอดิเรกใหม่ๆ ระหว่าง work from home บ้างไหม?

เอริค: ความท่ีผมยังคงทำางานจากทางตะวันตกเฉียงใต้ท่ีสวยงามของฝร่ังเศส ผมเลย
ชอบทำางานในสวนนอกบ้านและสนุกกับการอยู่กลางแจ้งขณะทำางาน เคร่ืองมือออนไลน์
ทำาให้ผมทำางานได้ทุกท่ีและผมก็ใช้ประโยชน์จากมัน!
มาร์โค: อันท่ีจริง ช่วงท่ีผ่านมาผมยังไม่ได้ค้นพบงานอดิเรกใหม่ๆ เลย แต่ก็ยังพอมีเวลา
ให้ได้เรียนรู้อยู่
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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.

หัวหน้ากลุ่มดิจิทัลของไอวีแอล
เอริคเปน็ชาวฝร่ังเศส อายุ 42 ป ีและเปน็คุณพ่อของลูกสาวสามคน เขาใช้ชีวิตในทวีป
เอเชียมาต้ังแต่ป ี2552  มีประสบการณ์ทำางานร่วมกับทีมงานนานาชาติ และรักในความ
หลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรมจากการทำางานน้ี โดยเอริคได้ย้ายสำานักงานเข้ามา
ประจำาตำาแหน่งในประเทศไทย

ประธานเจ้าหน้าฝ่ายปฏิบัติการ Schoeller GmbH & CoKG (ออสเตรีย)
มาร์โคมาร่วมงานท่ี ไอวีแอล ด้วยประสบการณ์ 35 ปกัีบบริษัทโรงงานฝา้ยในอิตาลีและ
เยอรมนี เขาแต่งงานและมีลูกชายสองคน

Eric Delattre 

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.  

Marco Zaffalon

เอริค เดอแลทร์

มาร์โค แซฟฟาลอน
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MASK UP

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. 

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.

When the pandemic put a heavy strain on Europe’s supply of surgical masks,  
Indorama Ventures decided to do something about it

กระชับหน้ากาก

เม่ือการระบาดคร้ังใหญ่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการจัดหาหน้ากากอนามัยในยุโรป  
อินโดรามา เวนเจอร์ส จึงเข้ามาช่วยหาทางออกในเร่ืองน้ี

ด้วยผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่สร้างความลำาบากให้กับผู้คนและ 
ก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าในระบบห่วงโซ่อุปทานในหลายพ้ืนที่ของโลก บริษัท
อินโดรามา เวนเจอร์ส จึงยังยึดมั่นในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบ 
ที่มีต่อชุมชนของเราต่อไป ย้อนกลับไปในปี 2563 ขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป 
ยังต้องเผชิญกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกแรก ไอวีแอลซึ่งมีชื่อเสียง 
จากการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมแรงยางสำาหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้ตัดสินใจ 
ที่จะเข้ามาช่วยแก้สถานการณ์

โรงงาน Textilcord ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Steinfort ประเทศลักเซมเบิร์ก 
ได้ลงทุนในสายการผลิตใหม่ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนบางส่วนจากรัฐบาล 
ลักเซมเบิร์ก ทำาให้โรงงานแห่งนี้สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้ถึง 20 ล้านชิ้นต่อปี 
นอกจากนี้ Textilcord ยังพ่ึงพา Avgol อีกบริษัทหนึ่งของอินโดรามา เวนเจอร์ส 
ในการจัดส่งวัสดุเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยตรง เป้าหมายของการลงทุนครั้งนี้คือ 
การช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในช่วงการระบาดของโรค 
โควิด-19 โดยย้ายสายการผลิตไปยังพ้ืนที่อื่นในยุโรปที่มีความเหมาะสมต่อการผลิต 
มากกว่า และเพ่ือลดการพ่ึงพาแหล่งหน้ากากอนามัยจากภายนอกทวีป
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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. 

Find out more
ค้นหาเพ่ิมเติม (QR code) ได้ท่ี

https://medical-face-mask.com/

“ณ จุดสูงสุดของวิกฤตโรคระบาดในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2563 เหล่าผู้นำาของประเทศ 
ในยุโรปเล็งเห็นถึงความจำาเป็นในการลดการพ่ึงพาแหล่งผลิตหน้ากากอนามัย 
จากภายนอกทวีป ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยรับรองว่าทุกคนจะได้รับการปกป้อง 
เริ่มตั้งแต่บุคลากรทางการแพทย์” Céline Vuarnesson กรรมการผู้จัดการของ 
Textilcord เมือง Steinfort อธิบาย “เราจึงต้องการตอบสนองความต้องการชาว 
ยุโรปให้ได้โดยย้ายฐานการผลิตหน้ากากอนามัย และเพ่ือรับประกันว่าเราจะมีสายส่ง 
สินค้าภายในท้องถิ่น”
 
ในปี 2564 สายการผลิตดังกล่าวมีความพร้อมและสามารถเดินเครื่องการผลิตได้
เป็นปกติ ทำาให้สามารถส่งหน้ากากอนามัยให้แก่ลูกค้าได้ทั่วภูมิภาคยุโรป นอกจากนี้ 
ทาง Textilcord ยังเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ผลิตหน้ากากอนามัย
ประเภทที่สามารถต่อต้านไวรัสได้ตั้งแต่ที่ไวรัสเริ่มสัมผัสกับตัวหน้ากากอีกด้วย
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THE IOD GAME PLAN

A winning formula for Indorama Ventures

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.

The IOD vertical provides 3 key strategic advantages to IVL:

• 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.

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

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.

สูตรแห่งชัยชนะ

กลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives (IOD) เป็นหนึ่งในสามกลุ่ม
ธุรกิจหลักของอินโดรามา เวนเจอร์ส คู่กับธุรกิจ Combined PET และ Fibers โดย
ภาคธุรกิจนี้เป็นผู้นำาในการผลิตสารลดแรงตึงผิวที่สามารถนำามาใช้กับผลิตภัณฑ์ 
หลากหลายประเภทในตลาดที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 
กลุ่มธุรกิจ IOD ช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 3 ประการหลักแก่ 
ไอวีแอล ได้แก่

• ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นน้ำาให้กลุ่มธุรกิจ PET และ 
Fibers

• กำาไรจากผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง

• แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งแนวดิ่ง 
และแนวนอน

เรายังคงมุ่งมัน่พัฒนาธุรกิจ IOD ให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือและดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยการตัดสินใจอย่างเหมาะสมในการดูแลพนักงาน 
และชุมชนของเรา นอกจากนี้ การวางกลยุทธ์บูรณาการธุรกิจสารลดแรงตึงผิว 
ที่มีมูลค่าสูงและมีปริมาณการขายสูง ทำาให้ไอวีแอลมีอัตรากำาไรสูงขึ้นจากกลุ่ม 
ผลิตภัณฑ์ที่มีความสมดุล ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจ IOD นับว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบ 
ต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการมีนวัตกรรมใหม่ๆ
 
ผลติภณัฑจ์ากธรุกจิ IOD เป็นส่วนสำาคญัของไอวีแอล ผลติภณัฑใ์นธรุกจิ
นี้มีอะไรบ้าง?

วัสดุพ้ืนฐาน (อาท ิเอทลินี ไกลคอล สารลดแรงตึงผวิ เอทาโนลาไมน ์และสารตวักลาง) 
ใช้กับผลิตภัณฑ์หลากหลาย ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ในบ้าน ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย 
ผลิตภัณฑ์ใช้เพ่ือการเกษตร และเทคโนโลยีที่ใช้สำาหรับบ่อน้ำามัน ขณะเดียวกัน 
บริษัทฯ ยังสร้างธุรกิจต้นน้ำาด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
สำาหรับผลิตภัณฑ์อนุพันธ์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์หลายรายการจากธุรกิจเหล่านี้ 
ถูกจัดให้เป็น “สารลดแรงตึงผิว” หรือวัสดุที่ช่วยลดแรงเสียดทานของพ้ืนผิว 
ระหว่างของเหลวสองชนิด หรือระหว่างของเหลวกับของแข็งซึ่งสามารถพบได้ 
ในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำาวัน 

แผนเติบโตของธุรกิจ IOD
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WHAT ARE SURFACTANTS?
Materials that lower the surface tension between two liquids, or liquid and a solid

 
สารลดแรงตึงผิวคืออะไร

คือวัสดุที่ช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างของเหลวสองชนิด หรือระหว่างของเหลวกับของแข็ง

WHAT APPLICATIONS? 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีสารลดแรงตึงผิว

INKS

TOOTHPASTES PAINTSSHAMPOOSDETERGENTSAUTO OIL LUBRICANT

HERBICIDES
BIOCIDES

(SANITIZERS)
หมึกพิมพ์ น้ำายาฆ่าเชื้อ สารกำาจัดวัชพืช

น้ำามันหล่อลื่น
รถยนต์

ผงซักฟอก ยาสีฟนั ยาสระผม สีทาบ้าน



THE BEACON  FOCUS

18

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 

.

Smooth Sailing

The current outlook

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. 

WORLDVIEW 
โลกทรรศน์

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

Indorama Ventures Oxides  
(Port Neches, USA)

Indorama Ventures Oxides 
(Ankleshwar, India)

Indorama Ventures 
Propylene Oxides  
(Dayton, USA)

Indorama Ventures  
Oxides International 
(Chocolate Bayou, USA)

Indorama Ventures Olefins (Louisiana, USA) 

Botany, Australia 
Indorama Ventures Oxides 

(Botany, Australia)

Mumbai, India

The Woodlands, USA

Operating sites 
โรงงานผลิต

R&D Centers 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา

Chad Anderson 
Vice President, Manufacturing
แช็ด แอนเดอร์สัน 
รองประธานกรรมการฝา่ยผลิต

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.

ท่ีต้ังโรงงานผลิตของเราอยู่ใกล้กับฐานของลูกค้า เรายังผลิตสินค้า
คล้ายๆ กันในโรงงานผลิตต่างๆ เพ่ือให้เราสามารถพัฒนาปรับปรุง  
และผสมผสานเทคโนโลยีได้ตลอดเวลา นอกจากน้ี พนักงานของเรา
ในแต่ละพ้ืนท่ียังมีส่วนช่วยพัฒนาสินค้าด้วยวิธีการผลิตท่ีดีข้ึนด้วย

ทีมงานมืออาชีพในกลุ่มธุรกิจ IOD ล้วนมีพ้ืนฐานความรู้ทางอุตสาหกรรมสูง และยังได้รับ 
การสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาถึง 6 แห่ง โรงงานผลิต 7 แห่ง และสำานักงาน
การตลาดของกลุ่มธุรกิจอีกหลายแห่ง ทำาให้ธุรกิจ IOD มีความยืดหยุ่นเปน็เลิศในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ ท่ัวโลก

เดินหน้าอย่างราบรื่น

สถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจ

ในปี 2564 ธุรกิจ IOD มีผลดำาเนินงานที่น่าพึงพอใจจากความต้องการผลิตภัณฑ ์
ปลายน้ำาที่หลากหลายเป็นหลัก ธุรกิจยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปจาก 
แครกเกอร์ผลิตเอทิลีนที่คาดว่าจะเริ่มกลับมาเดินเครื่องผสมกับการนำานวัตกรรม 
ท่อส่งสารเคมีตัวใหม่มาใช้    ด้วยห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการและเทคโนโลยีชุดใหม่นี้  
ไอวีแอลจะมีผลิตภัณฑ์ IOD ที่มีทั้งเอกลักษณ์และความหลากหลาย และสามารถ 
เดินหน้าผลิตสินค้ามูลค่าสูงได้มากยิ่งขึ้นต่อไป

A Global Footprint การขยายธุรกิจไปท่ัวโลก
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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.

ไอวีแอลบรรลุข้อตกลงการซ้ือโรงงานผลิตท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งท่ีสองจาก Oxiteno ผู้ผลิต 
สารลดแรงตึงผิวในบราซิล การซ้ือโรงงานคร้ังน้ีจะช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ  
IOD ของบริษัทฯ จากการมีโรงงานผลิตเพ่ิมเปน็ 11 แห่ง ใน 4 ประเทศ

Oxiteno's Pasadena facility in Texas, USA.



THE BEACON  CONNECT

20

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่มวิจัยและพัฒนาของ IOD ยังคงเปน็ส่ิงท่ีเราให้ความ 
สำาคัญเพ่ือนำาเสนอส่ิงใหม่ๆ และสายผลิตภัณฑ์ท่ีจะช่วยตอบสนองต่อตลาดหลักและ 
ตลาดเสริมของกลุ่มธุรกิจได้ดีย่ิงข้ึน อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังวางแผนขับเคล่ือน 
นวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยการลงทุนในศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ โดยศูนย์ฯ ใหม่ล่าสุด 
อยู่ท่ีรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเปน็ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคอเมริกา 
ของบริษัทฯ และเช่ือมโยงกับศูนย์ฯ อ่ืนๆ ท่ีอยู่ในออสเตรเลีย อินเดีย และจีน

ปัจจัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

กลุ่มธุรกิจ IOD เติบโตจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิตมากข้ึน รวมถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในตลาดเกิดใหม่และตลาดท่ีกำาลังโต กลุ่มธุรกิจน้ีจะให้ความสำาคัญกับการคิดค้นผลิตภัณฑ์
และกระบวนการท่ีย่ังยืนเพ่ือให้อุตสาหกรรม IOD ดำาเนินต่อไปในระยะยาว

ปัจจัยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจ IOD ยังคงเดินหน้าต่อไปท้ังในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจท่ีมีความน่าเช่ือถือและผู้ผลิตท่ีมี 
ความรับผิดชอบ การท่ีผลิตภัณฑ์หลายรายการจากกลุ่มธุรกิจน้ีถูกนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน
เท่ากับว่าการเพ่ิมข้ึนของประชากรโลกจะส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนด้วย การ
ขยายตัวของเมืองในประเทศกำาลังพัฒนา ควบคู่ไปกับกำาลังซ้ือของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน และ
ความกังวลเร่ืองสุขภาพกับความปลอดภัย นับเปน็ตัวเร่งสำาคัญให้กลุ่มธุรกิจ IOD เติบโต 
โดยเฉพาะในช่วงท่ีเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 และการฟื้นตัวของธุรกิจหลังวิกฤตโรค
ระบาด

การสร้างนวัตกรรม

Alastair Port 
IOD President and COO
อะลาสแตร์ พอร์ท 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านปฎิบัติการและกลุ่มธุรกิจ IOD

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 land-
scape creates a perfect setting for this investment.

ธุรกิจ IOD มุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับรูปแบบการดำาเนิน 
ธุรกิจใหม่ของเรา และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ของเรา จึงถือว่าเป็นหมุดหมายสำาคัญ 
ต่อการก้าวไปเป็นบริษัทที่ “พร้อมสำาหรับอนาคต” และยังทำาหน้า 
ที่เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตลาด 
เฉพาะและผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยพ้ืนที่เขต Woodlands มีความ 
เหมาะสมอย่างยิ่งสำาหรับการลงทุนครั้งนี้

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.

Innovation Model

https://iod.indoramaventures.com

21x29.7 cm
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https://iod.indoramaventures.com

21x29.7 cm
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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 ถึงแม้ว่าเราจะดำาเนินงานได้ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
สุขอนามัย และความปลอดภัย หรือ EHS (Environment, healthand safety)  
แต่ก็ยังไม่ถือว่าดีเพียงพอ  เราจึงมุ่งมั่นทำาให้หลักการทั้งสามด้านสูงกว่ามาตรฐาน 
ที่วางไว้ เพราะหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย เป็นหลักการ 
สำาคัญของธุรกิจตั้งแต่ครั้งที่เราเริ่มต้นกิจการเมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว ตลอดระยะเวลา 
ที่บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องนี้ การเข้าซื้อกิจการแต่ละครัง้ได้นำากระบวนการและ 
บุคลากรใหม่ๆ สู่องค์กร   ส่งผลให้การสร้างมาตรฐานนโยบาย EHS เเบบศูนย์รวม 
มีความสำาคัญต่อบริษัทฯ มากขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2563 ไอวีแอลจึงได้ตั้งหน่วยงาน 
EHS ขององค์กรให้เป็นหนึ่งในหน่วยบริหารจัดการส่วนกลาง นับเป็นอีกก้าวสำาคัญ
ในการทำาตามวิสัยทัศน์ของเราที่จะก้าวไปเป็นบริษัทที่ "พร้อมสำาหรับอนาคต"

Foundation and Plan for Excellence 
 Five Strategic priorities

ONE WORLD

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.

Governance
ธรรมาภิบาล

Assurance
ความเชื่อมั่น

Standardization
มาตรฐาน

Capability
building
การสร้าง 

ความสามารถ

Communications
and culture
การส่ือสารและ

วัฒนธรรม

โลกของเรา

เราได้พัฒนาทีมส่ิงแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย (EHS) ของเราให้ดีย่ิงข้ึนในฐานะ 
หน่ึงในหกองค์ประกอบหลักท่ีมีหน้าท่ีช่วยบริหารจัดการไอวีเเอลให้กลายเปน็องค์กรท่ีพร้อมสำาหรับอนาคต  

และสร้างมาตรฐานใหม่ท่ีจะช่วยให้เรารักษาสถานะความเปน็ผู้นำาในอุตสาหกรรมได้ต่อไป 

รากฐานและแผนสู่ความเป็นเลิศ
แผนงานสำาคัญเชิงกลยุทธ์ 5 ข้อ
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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 ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพ่ิมความ
แข็งแกร่งให้กับไอวีแอล และทำาให้องค์กรของ
เราพลิกฟื้ นจากปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

Our EHS Vision

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 world-
leading products and practices while providing stakeholders 
with the information needed to follow our EHS vision. 

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

Everyone has a responsibility to:

• 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 consi- 
derations into all job functions and business decisions.

• Use process hazard management systems, procedures and 
practices to identify and prevent hazardous conditions.

Our guiding principles will be the basis of our success 
Five Guiding principles 
1. Know our risks
2. Employee empowerment
3. Compliance
4. Transparent risk and incident reporting
5. Continuous improvement

วิสัยทศัน์ด้าน EHS

เป้าหมายของอินโดรามา เวนเจอร์ส คือการ “ปกป้องผู้คนและโลกซ่ึงมีส่วนสำาคัญ 
ต่อความรุ่งเรืองของเรา” ด้วยเหตุน้ี เราจึงให้ความสำาคัญกับชีวิตและความเป็นอยู่ 
ท่ีดีของพนักงาน ลูกค้า ส่ิงแวดล้อม และชุมชนเป็นลำาดับแรกในทุกสิ่งท่ีเราทำา 
การเป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และดำาเนินธุรกิจระดับโลกควบคู่ไปกับการให้ข้อมูล 
สำาคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นเร่ืองจำาเป็นต่อการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ EHS 
ของเรา

ดังน้ัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราจึงได้ผนวกค่านิยมด้าน EHS เข้าไปในทุก 
แง่มุมของการทำาธุรกิจ

ทุกคนในองค์กรมีหน้าที่ดังต่อไปนี้:

• ระแวดระวังตลอดเวลาถึงการกระทำาและเงื่อนไขที่ไม่ปลอดภัย และแจ้งให้ฝา่ย
บริหารกับเพ่ือนร่วมงานทราบถึงการกระทำาหรือเงื่อนไขดังกล่าวเพ่ือดำาเนิน
การแก้ไข

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติงานเป็นไปตามหรือสูงกว่า
มาตรฐานที่กำาหนดโดยภาครัฐและของไอวีเเอลเอง

• บูรณาการความสำาคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย เข้าเป็น 
ส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจทางธุรกิจ

• ใช้ระบบ ขั้นตอน และการฝกึปฏิบัติด้านการจัดการอันตรายที่อาจเกิดจาก
กระบวนการผลิตมาใช้ระบุและป้องกันสภาวะที่เป็นอันตราย

หลักการช้ีนำาขององค์กรคือพ้ืนฐานที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ
5 หลัักการช้ี้�นำำาของไอว้ีแอลั ได้้แก่ 
1. เรียนรู้ความเสี่ยงของเรา
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
3. ร่วมมือและปฏิบัติตาม
4. รายงานความเสี่ยงและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างโปร่งใส
5. พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Todd Hogue 
Group EHS Head
ท็อดด์ โฮก 
หัวหน้าทีม EHS ของกลุ่มธุรกิจ
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แผนงานสำาคัญด้าน EHS

Meet the Team

เค็นเน็ท บราวน์ (เค็น)
Americas Regional EHS Director

เซซิล คอนนาตี้
EMEA Regional EHS Director

เกศินี วิมูล
APAC Regional EHS Director

IVL Regional 
Corporate EHS

IVL Corporate EHS 
Center of Excellence

ปีเตอร์ บูม 
Group Safety Program Director

เดย์ ดูฮอน
Group Environmental

Compliance Program Director 

แช็ด วายบ่อล
Group Process Safety 

Program Director

ซัมแมนต้า คอนเนล
Group Industrial Hygiene Director

อรุณเนช บาห์ลา
Aromatics & PET EHS Director

IVL Business
Segment EHS

คิม นอตส์
Integrated Oxides EHSQ Director

คริสท็อฟ เอ็ววาร์ด
Fibers Mobility EHS Lead

เอดูอาร์โด รูอิซ
Fibers Lifestyle EHS Lead

วาสิการันต์  
กฤษณามอลตี้

Packaging EHS Lead

รอนนี่ ไลท์เท็นบาร์จ
Recycling EHS Lead

แฮนน่า ดอนส์
Fibers Hygiene EHS Lead

มนต์ธัช สุวัณณาคาร
EHS Data Specialist

IVL Corporate
EHS Support

สุมลมาลย์ จันทรประภา
EHS Administrative Assistant

EHS: THE ROAD AHEAD — KEY MILESTONES

Announcement of  
EHS Excellence Awards

ประกาศแผนประกวดรางวัลความเป็นเลิศ 
ด้าน EHS 

เร่ิมคอร์สเรียนด้าน EHS  
(EHS Academy Course) 

เสร็จส้ินการติดต้ัง
ซอฟต์แวร์  

Red-On-Line

เผยแพร่ 
กฎความปลอดภัย 

ท่ัวท้ังองค์กร

เร่ิมการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ Intelex 

ช่วงท่ี 1 

เร่ิมต้นการตรวจสอบ 
นโยบายด้าน EHS 

Launch First EHS  
Academy Course

Intelex Phase 1 
to Go Live

EHS Auditing 
Commences

Release Training on 
Safety Golden Rules

Complete 
Red-On-Line 
Deployment

October
2021

December
2021

January
2022

2Q 2022

October/
November 

2021

4Q 2021  
-

1Q 2022

ท็อดด์ โฮก 
Group EHS Head

ตุลาคม 2564

ตุลาคม/
พฤศจิกายน  

2564

มกราคม 2565

ไตรมาสท่ี 2 
2565

ไตรมาสท่ี 4 2564 
- 

 ไตรมาสท่ี 1 2565

ธันวาคม 2564

รู้จักทีมงาน EHS
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Like all things at Indorama Ventures, working together, standing together and being 
together is what makes us strong. 
เพราะทุกอย่างท่ีอินโดรามา เวนเจอร์ส เราให้ความสำาคัญกับการทำางานร่วมกัน การช่วยเหลือกันและกัน และการอยู่
เคียงข้างกัน ซ่ึงเปน็ปจัจัยท่ีทำาให้เรากลายเปน็องค์กรท่ีมีความแข็งแกร่ง

Cecil Conaty Kesinee Wimoon

SWATTING THE BUG

EMEA Regional EHS Director APAC Regional EHS Director

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.

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.

Ken Brown
Americas Regional EHS Director

Throughout the two years of COVID-19, Indorama Ventures was able to remain nimble,  
keep people  employed and suffer minimal business interruptions

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.

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 ไปท่ัวโลก ส่งผลให้เรา 
ต้องปรับตัวและเรียนรู้การบริหารธุรกิจระดับโลกด้วย
แนวทางใหม่ๆ คำาแนะนำาจากทีมส่ิงแวดล้อม สุขอนามัย 
และความปลอดภัย หรือ EHS ช่วยให้โรงงานในทุกพ้ืนท่ี
ของเราสามารถจำากัดจำานวนผู้ติดเช้ือให้อยู่ในระดับต่ำาได้
ผู้นำาทีม EHS ระดับภูมิภาคท้ังสามท่านน้ีจะอธิบายว่าพวก
เขาทำาได้อย่างไร

นับต้ังแต่มีการระบาดเกิดข้ึน ทีมประจำาทวีปอเมริกาของ
เรากำาหนดให้มีตารางการประชุมออนไลน์ทุกวันร่วมกับ
ทุกโรงงานในบราซิล เม็กซิโก แคนาดา และสหรัฐอเมริกา 
แม้ว่าในสหรัฐอเมริกาจะโชคดีท่ีมีวัคซีนท่ีเข้าถึงได้ง่าย
ต้ังแต่ต้นป ี 2564 แต่อัตราการฉีดวัคซีนก็ยังไม่ได้สูงข้ึน
ในทันทีด้วยหลายๆ เหตุผล ทุกโรงงานในภูมิภาคของเรา
จึงพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีสุดในการจัดหาวัคซีน และแจ้ง
ความคืบหน้าให้พนักงานทราบอยู่เสมอ

ในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) 
ทีมของเราตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วและ
เด็ดขาด ด้วยการสนับสนุนของคณะผู้บริหารระดับสูง 
ทำาให้เราสามารถติดต่อกับทุกโรงงานในภูมิภาคได้ตลอด
เวลา เพ่ือคอยให้การสนับสนุนการบริหารจัดการในแต่ละ
โรงงานระหว่างท่ีพวกเขาต้องปรับตัวเข้ากับการทำางาน
รูปแบบใหม่ และคอยส่ือสารอย่างชัดเจนกับพนักงาน
ทุกคน ในช่วงเวลานี้แม้สุขภาพกายจะสำาคัญที่สุด แต่
เราก็ให้ความสำาคัญกับเรื่องสุขภาพจิตด้วย เราเปดิตัว
โครงการ IVL Group Employee Assistance Program 
เพ่ือช่วยเหลือพนักงานไอวีแอล ซึ่งโครงการนี้เป็นเพียง
หนึ่งในตัวอย่างของแผนงานท่ีเรานำาเร่ืองสุขภาพจิต 
ข้ึนเปน็หัวข้อสำาคัญในการต่อสู้กับโรคโควิด-19

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ (APAC) เรากำาหนดการประชุม 
ประจำาสัปดาห์ข้ึนเพ่ือติดตามจำานวนการฉีดวัคซีนของ 
พนักงาน ไปจนถึงการกระจายวัคซีนของภาครัฐและ 
โควต้าการจัดซ้ือวัคซีนเพ่ือจะได้รู้ว่าไอวีแอลสามารถ 
ทำาอะไรได้บ้าง เพราะในบางประเทศ โครงการฉีดวัคซีน 
ของภาครัฐเปน็ไปอย่างล่าช้า ซ่ึงสร้างความกังวลเร่ือง 
สุขภาพของพนักงานให้กับเรา จนถึงตอนน้ีทางไอวีแอล 
ได้จัดซ้ือวัคซีนให้พนักงานและครอบครัวของพนักงาน 
ไปแล้วราว 8,900 คน ในประเทศฟลิิปปนิส์ อินเดีย ไทย 
และเมียนมาร์

ตลอดสองปีที่ผ่านมา ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างคล่องตัว  
ดูแลพนักงาน และเกิดการชะงักทางธุรกิจเพียงเล็กน้อย

ฟันฝ่าอุปสรรค

เค็น บราวน์
ผู้อำานวยการทีม EHS ประจำาภูมิภาคอเมริกา

เซซิช คอนนาต้ี
ผู้อำานวยการทีม EHS ประจำาภูมิภาคยุโรป 
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

เกศินี วิมูล
ผู้อำานวยการทีม EHS ประจำาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
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FEELING LUCKY?

Indorama Ventures teams up with Coca-Cola and 
Trash Lucky in a project to turn plastic waste into 
protective gear for frontline workers

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.

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.

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: 
อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่: 
trashlucky.com/en/recycleme

รีไซเคิลลุ้นโชค

อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมกับ โคคา-โคล่า และ แทรช ลัคก้ี ในโครงการ 
เปล่ียนพลาสติกใช้แล้วเป็นอุปกรณ์ป้องกันสำาหรับเจ้าหน้าท่ีด้าน
สาธารณสุขท่ีอยู่แนวหน้า

การจัดการขยะอย่างไม่ถูกต้องในประเทศไทยยังเปน็ปญัหาท่ีพบได้ในหลายพ้ืนท่ี 
ด้วยเหตุน้ี หน่ึงในแผนความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ของอินโดรามา 
เวนเจอร์ส คือการสร้างความตระหนักรู้เร่ืองการรีไซเคิลพลาสติก PET การคัดแยก 
และลดปริมาณขยะ เราจึงร่วมมือกับบริษัท โคคา-โคล่า ประเทศไทย และแทรช ลัคก้ี 
องค์กรเก็บขยะ เพ่ือช่วยกันสร้างโลกท่ีสะอาดข้ึน
 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้คนรีไซเคิลขวดพลาสติก โคคา-โคล่า และ แทรช ลัคก้ี  ได้ร่วมกัน 
จัดโครงการ "Recycle Me" ซ่ึงเปดิโอกาสให้ผู้บริโภคส่งคืนขวดและวัสดุรีไซเคิลอ่ืนๆ 
เพ่ือลุ้นรับของรางวัล ซ่ึงทางอินโดรามา เวนเจอร์ส เข้ามามีส่วนร่วมในการรวบรวม 
ขวดและคัดแยกขวด PET เพ่ือนำาไปรีไซเคิล โดยขวด PET จะถูกแปรรูปเปน็เส้นใย 
และนำาไปผลิตอุปกรณ์ปอ้งกัน PPE จำานวน 1,500 ช้ินสำาหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
และโรงพยาบาลท่ีต่อสู้กับโรคโควิด-19
 
โครงการน้ีเปน็ส่วนหน่ึงในแผนระดับโลกของโคคา-โคล่า ท่ีต้องการรีไซเคิลขวด PET 
และกระปอ๋งให้ได้ปริมาณเท่ากับจำานวนขวดและกระปอ๋งท่ีบริษัทฯ จำาหน่ายภายในป ี
2573 ซ่ึงเปน็ไปในทิศทางเดียวกับความมุ่งม่ันของ อินโดรามา เวนเจอร์ส ท่ีจะสร้าง
ระบบการรีไซเคิลแบบหมุนเวียน การแยกขยะ และการรีไซเคิล ซ่ึงจะช่วยประหยัด 
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดปริมาณขยะฝงักลบ นับได้ว่าเปน็ปจัจัยสำาคัญอีกหน่ึง
ประการในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

สำาหรับคนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ เพียงคัดแยกขยะท่ีสามารถนำาไปรีไซเคิลตามรหัส
พลาสติกรีไซเคิลบนวัสดุพลาสติก แล้วส่งผ่านบริการขนส่งเอกชนไปยังแทรช ลัคก้ี 
ผู้ท่ีส่งของมาร่วมรีไซเคิลจะได้รับคะแนนสะสมตามของท่ีบริจาค ซ่ึงสามารถนำาไปแลก
เปน็ของรางวัลได้ด้วย! (เฉพาะในประเทศไทยเท่าน้ัน) 
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ทักษะของผู้นำาองค์กร

ผู้นำาท่ีแข็งแกร่งคือเสาหลักของบริษัททุกแห่ง และน่ันคือสาเหตุท่ีการพัฒนาความเปน็ผู้นำาเปน็หน่ึงใน  
5 แผนงานเชิงกลยุทธ์สำาคัญของไอวีแอลเพ่ือการเติบโตในอนาคต

ท่ีอินโดรามา เวนเจอร์ส การพัฒนาผู้นำาท่ีแข็งแกร่งคือส่ิงสำาคัญต่อความสำาเร็จของ 
บริษัท เพราะผู้นำาท่ีมีประสิทธิภาพจะสร้างทีมงานท่ีแข็งแกร่ง และทีมท่ีแข็งแกร่งจะช่วย 
ให้ไอวีแอลเติบโตและบรรลุเปา้หมายได้
 
ทักษะความเป็นผู้นำา
ธุรกิจแต่ละประเภทต่างก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ดังน้ันคุณสมบัติท่ีสำาคัญท่ีสุดของ
ผู้นำาก็คือความสามารถในการสร้างลักษณะท่ีตอบโจทย์วัตถุประสงค์และวัฒนธรรมของ
องค์กรน้ันๆ ในป ี2562 ไอวีแอลได้ร่วมมือกับผู้นำาในแต่ละระดับขององค์กรเพ่ือรวบรวม
รายการทักษะความเปน็ผู้นำาและพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการทำางานขององค์กร ทักษะความ
เปน็ผู้นำาน้ีคือเคร่ืองมือสำาคัญท่ีนำามาใช้สร้างความสอดคล้องและความหลากหลายใน
การทำางาน

หลักสูตรความเป็นผู้นำา
เพ่ือสนับสนุนผู้นำาในองค์กร ไอวีแอลได้พัฒนาหลักสูตรความเปน็ผู้นำาและเร่ิมโครงการ 
พัฒนาผู้นำาในป ี 2563 หลักสูตรน้ีได้รับการออกแบบให้พัฒนาผู้นำาระดับต่างๆ อย่างมี 
ประสิทธิภาพและตรงตามเปา้หมายขององค์กร ต้ังแต่ผู้นำาระดับเล็ก ระดับกลาง ระดับ 
อาวุโส หรือผู้จัดการอาวุโส ด้วยการใช้แนวทางการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันต้ังแต่การฝกึ 
อบรม การฝกึสอน  การให้คำาปรึกษา การมอบหมายงาน และอ่ืนๆ

ด้วยการเดินหน้าตามวิสัยทัศน์เพ่ือก้าวไปเปน็ “บริษัทเคมีภัณฑ์ช้ันนำาระดับโลกท่ีดำาเนิน 
ธุรกิจอย่างย่ังยืน และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพ่ือสังคม” ทำาให้เราเห็นความสำาคัญ 
ของการมีผู้บริหารท่ีสามารถซ่ึงเปน็ข้อได้เปรียบในการแข่งขันและผู้สร้างความแตกต่าง 
ให้แก่องค์กร หลักสูตรความเปน็ผู้นำาน้ีจะช่วยพัฒนาความเปน็ผู้นำา ทำาให้บริษัทของเรา 
เดินหน้าไปบนเส้นทางท่ีเหมาะสมและเตรียมพร้อมสำาหรับความท้าทายท่ีรออยู่ข้างหน้า

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. 
 
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.

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 . 

As we continue to move towards our vision of becoming a “world-
class 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. 

LEADING THE WAY

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.
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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.
 

MOTION OF THE OCEAN

Sometimes you need to see things to understand them. One IVL company did just that with 
an exhibition at the Lithuanian Sea Museum

ท่ีจริงแล้วมหาสมุทรต้องการเราหรือเราต่างหากท่ีต้องการมหาสมุทร การอุทิศตน 
ให้กับทะเลหมายความว่าอย่างไร แล้วการเปล่ียนแปลงเพ่ือฟื้นฟูสัตว์ทะเลเปน็เร่ืองง่าย 
หรือไม่ คำาถามท่ีกล่าวมาน้ีเปน็ส่วนหน่ึงในชุดคำาถามสำาคัญท่ีพิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่ง 
ลิทัวเนียต้ังข้ึนในนิทรรศการช่ือ “14m3 Baltija Sea Dystopia or Reality” ซ่ึงเปน็ 
นิทรรศการด้านการศึกษาและพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเปดิกว้างต่อการแสดงความคิดเห็น 
เร่ืองทางเลือกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล รวมถึงระบบนิเวศอ่ืนๆเพ่ือสังคมและ 
คนรุ่นต่อไป วัตถุจัดแสดงหลักของงานคือตู้ทรงลูกบาศก์ท่ีมีขนาด 14 ลูกบาศก์เมตร 
ซ่ึงภายในจำาลองสภาพของทะเลบอลติกในป ี 2593 โดยได้จัดแสดงภาพท่ีอาจเกิดข้ึน 
กับสัตว์ทะเลในอนาคต หากว่าสังคมปจัจุบันเลือกท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีไม่ถูกต้องต่อไป เช่น 
การท้ิงขยะไม่เปน็ท่ี การไม่รีไซเคิล การบริโภคเกินความจำาเปน็ และอ่ืนๆ 
 

ภาพสะท้อนจากมหาสมุทร

การได้เห็นด้วยตาของตัวเองคือการเรียนรู้ท่ีสำาคัญอีกทางหน่ึง ORION GLOBAL PET หน่ึงในบริษัทของ 
ไอวีแอลจึงร่วมสร้างการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการท่ีพิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งลิทัวเนีย
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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 ในประเทศลิทัวเนีย 
ยังคงมุ่งม่ันเดินหน้าสู่อนาคตท่ีย่ังยืน โดยร่วมนิทรรศการคร้ังน้ีเพ่ือแสดงให้เห็นบทบาท 
ของพลาสติก PET ในแต่ละข้ันตอนของระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ทาง OGP 
ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการคร้ังน้ีในฐานะบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมใน 
ลิทัวเนีย และการเข้าร่วมนิทรรศการฯ คร้ังน้ี ได้ให้ประสบการณ์ใหม่ๆ แก่ทีมงานของ 
OGP ท่ีมาร่วมบอกเล่าเร่ืองราวของพวกเขาผ่านวัสดุและวัตถุดิบ แทนการนำาเสนอผ่าน
รูปภาพและข้อความแบบเดิม นิทรรศการแสดงให้เห็นการเดินทางของพลาสติก PET 
ต้ังแต่วัตถุประสงค์การใช้งาน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับขวดหลังจากถูกท้ิง และการจัดเก็บเพ่ือนำา
ไปรีไซเคิล 
 
การเข้าร่วมนิทรรศการคร้ังน้ีเปน็ส่วนหน่ึงของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 
ขององค์กร (CSR) ของ OGP ซ่ึงมุ่งม่ันให้ความรู้แก่สังคมในเร่ืองพลาสติก สนับสนุน
โครงการด้านความย่ังยืน และจัดแสดงให้เห็นแนวทางปฏิบัติด้านความย่ังยืนขององค์กร 
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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 

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.

Indorama Ventures Europe
เราได้เข้าซื้อกิจการโรงงาน Indorama Ventures Europe หรือ IVE จากบริษัท 
Eastman Chemicals Company ในปี 2561 โดยมีโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ 2 แห่ง
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน ได้แก่ โรงงานผลิต PET และโรงงานผลิต PTA ซึ่งเป็น
วัตถุดิบตัง้ต้นสำาหรับฐานการผลิตต่างๆ ของเราในยุโรป

DUTCH IS LIFE

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.  

วิถีชาวดัตช์

ด้วยสถานท่ีสำาคัญทางประวัติศาสตร์นับไม่ถ้วน คลองท่ีสวยงามและสถานบันเทิงยามค่ำาคืนท่ีมีชีวิตชีวา เนเธอร์แลนด์ถือเปน็ประเทศ 
ที่ห้ามพลาดเมื่อไปเยือนทวีปยุโรป เราขอเชื้อเชิญให้ไปเยี่ยมชมโรงงานของเรา พร้อมแนะนำาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

Wellman Recycling Spijk
PET chips for recycling

Wellman Recycling Spijk
Wellman Recycling Spijk เป็นส่วนหนึ่งของ Wellman International Group 
ที่มีโรงงานในฝรั่งเศสและไอร์แลนด์ เริม่ดำาเนินการในปี 2532 โดยอินโดรามา  
เวนเจอร์ส ได้เข้าซื้อกิจการมาในปี 2554 ปัจจุบันโรงงานนี้รีไซเคิลขวด PET 
มากกว่า 5 ล้านขวดต่อวัน นอกจากนี้ฝาขวดและฉลากยังถูกนำาไปล้างและบดเป็น
เกล็ด เพ่ือนำากลับมาใช้ใหม่ในตลาดอีกด้วย
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Tourist destinations  
in the area
แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่

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.

หากมีโอกาสได้ไปมาเยี่ยมชมโรงงานของเราที่นี่ เราขอแนะนำาให้เผื่อเวลาเพ่ือสำารวจ 
พ้ืนท่ีใกล้เคียง โดยสามารถเร่ิมการเดินทางจากภายในโรงงานของเราซ่ึงต้ังอยู่ริมฝั่ ง 
แม่น้ำาไรน์ หน่ึงในแม่น้ำาสายสำาคัญของทวีปยุโรป ซ่ึงไหลมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
และจะลงสู่ทะเลเหนือท่ีประเทศเนเธอร์แลนด์น่ีเอง  
 
ไม่ไกลจากโรงงาน นักท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ 
Hoge Veluwe ซ่ึงมีภูมิประเทศท่ีหลากหลาย และยังเปน็แหล่งอาศัยของพืชและสัตว์
นานาชนิด ใกล้กันน้ันคือ “Posbank” เนินเขาสูง 90 เมตรท่ีมีความงามของธรรมชาติ
รอคอยให้ไปเย่ียมชม อยู่ไม่ไกลจากเมือง Arnhem และมีเส้นทางปนีเขาเพ่ือข้ึนไปชมวิว
ท่ีสวยท่ีสุดของ Hoge Veluwe 

สองเมืองใหญ่ท่ีไม่ไกลจากท่ีต้ังโรงงานคือเมือง Arnhem และ Nijmegen ซ่ึงควรค่า 
แก่การไปเย่ียมชม เพราะไม่เพียงเหมาะกับการไปจับจ่ายซ้ือของ แต่ยังมีประวัติศาสตร์ 
น่าสนใจอีกด้วย เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ Arnhem หรือพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
แห่งฮอลแลนด์เพ่ือด่ืมด่ำากับวัฒนธรรมของเมือง และเดินเล่นรอบเมือง Nijmegen 
เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเนเธอร์แลนด์ ท่ีห่างจากชายแดนเยอรมนีเพียงไม่ก่ีกิโลเมตรเท่าน้ัน
 
“De Achterhoek” คือภูมิภาคทางตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ท่ีร่ำารวยด้วยวัฒนธรรม 
มีช่ือเสียงเร่ืองความเปน็กันเอง และมีเทศกาล Zwarte Cross ซ่ึงเปน็เทศกาลแบบเสีย 
ค่าเข้าชมงานท่ีใหญ่ท่ีสุดในเนเธอร์แลนด์ และเปน็หน่ึงในงานแสดงยานยนต์ท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ในโลก เปน็การผสมผสานระหว่างการแสดงมอเตอร์ครอส ดนตรี และโรงละคร แต่ละป ี
จะมีผู้มาเย่ียมชมไม่ต่ำากว่า 220,000 คน ซ่ึง Wellman Recycling Spijk ได้มีส่วนนำาการ
รีไซเคิลของเราไปเข้าร่วมด้วย โดยในเทศกาลท่ีจัดข้ึนคร้ังล่าสุด เราได้ร่วมมือกับทีมงาน 

Zwarte Cross Festival เพ่ือสนับสนุนการใช้ถ้วยน้ำา PET ท่ีนำามารีไซเคิลได้สำาหรับเคร่ือง
ด่ืมทุกชนิดในงาน ทีมงานของเทศกาลยังได้สร้างระบบจัดเก็บและคัดแยกถ้วยและขวด 
PET ท่ีผ่านการใช้งานแล้วเพ่ือให้เรานำาไปท่ีโรงงานของเราในเมือง Spijk ก่อนส่งต่อ 
เกล็ด PET รีไซเคิลไปยังผู้ผลิตถ้วยเพ่ือทำาให้วงจรเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยสมบูรณ์
 
ท่ีกล่าวมาท้ังหมดเปน็ข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ สำาหรับการเดินทางในภูมิภาคท่ีเปน็ท่ีต้ังโรงงาน 
ของเรา เราหวังเปน็อย่างย่ิงว่าเกร็ดความรู้น้ีจะช่วยสร้างความสนใจให้กับผู้อ่านทุกท่าน 
และหวังว่าผู้อ่านจะมีโอกาสไปเยือนประเทศท่ีสวยงามแห่งน้ี
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