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Dear Readers,

The Beacon’s first issue of the new decade takes a close look at 
Indorama Ventures’ ambitious strategies and robust portfolio.

While the course of the COVID-19 pandemic and its effect on global 
markets remains to be seen, we are well-positioned to weather 
current challenges and emerge stronger than ever. Our recent 
milestone of 50 billion bottles recycled proves the sustainability 
of PET and clearly defines the significance of recycling towards a 
circular economy.

As a major global supplier, our capability and responsibility to 
customers has only grown in recent times following a string of 
important acquisitions across various business segments, including 
Huntsman’s $2 billion integrated oxides and surfactants business. 

On the heels of our major acquisitions in Brazil, this edition’s travel 
feature transports you to the vibrant metropolises and lush jungles 
of the captivating nation. Elsewhere, a special contribution from 
Indorama Ventures’ Senior Vice President and IVL Foundation 
Director Richard Jones sets the record straight on misconceptions 
about plastic production. Our CSR activities will also be highlighted 
in these pages, with particular attention on our collaboration with 
the Jan & Oscar Foundation in Ranong. 

We hope you enjoy this issue of The Beacon – and as always, 
please email us any comments or suggestions that come to mind.

Copyright © 2020 Indorama Ventures Public Company Limited.
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ความรี้บผิู้ดช่อ่บต่อ่ส้งคมแลุะสิ�งแวดลุ�อ่มขอ่งอ่งค์กรี

หาดท่รีายสุดงดงามแลุะงานเลุี�ยงแสนสนุกในบรีาซิลุ

บท่บรีรีณาธิ์การี

สารีบ้ญ

นิตยสารีฉบ้บแรีกขอ่งท่ศวรีรีษนี�จะเจาะลุึกในเรี้�อ่งขอ่งกลุยุท่ธ์์ท่ี�ยิ�งใหญ่แลุะ
ความแข็งแกรี่งขอ่งธุ์รีกิจท่้�งหมดในเคร้ีอ่อ่ินโดรีามา เวนเจอ่ร์ีส

ขณะท่ี�การีแพรี่รีะบาดขอ่งโรีคโควิด-19 แลุะผู้ลุกรีะท่บท่ี�ตามมาน้�นย้งเกิดขึ�น
อ่ย่างต่อ่เน้�อ่ง เรีาอ่ย้่ในจุดท่ี�ได�เปีรีียบท่ี�จะผู่้านความท่�าท่ายในป้ีจจุบ้นนี�ไปีได�แลุะ
กลุ้บมาผู้งาดได�อ่ย่างแข็งแกร่ีงกว่าท่ี�เคย ความสำาเร็ีจหนึ�งขอ่งเรีาเม้�อ่ไม่นาน
มานี�ค้อ่การีรีีไซเคิลุขวด PET ครีบ 50,000 ลุ�านขวด แสดงให�เห็นถึึงความย้�งย้น
ขอ่งพลุาสติก PET แลุะบ่งบอ่กถึึงบท่บาท่สำาค้ญขอ่งการีรีีไซเคิลุท่ี�มีต่อ่
รีะบบเศรีษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy)

ในฐานะผู้้�ผู้ลิุตรีายหลุ้กขอ่งโลุก ถึ้อ่ได�ว่าขีดความสามารีถึแลุะความรี้บผู้ิดช่อ่บ
ท่ี�เรีามีต่อ่ลุ้กค�าเพิ�งเติบโตขึ�นไปีอ่ีกข้�นเม้�อ่ไม่นานมานี� หลุ้งจากการีเข�าซ้�อ่
กิจการีครี้�งสำาค้ญหลุายครี้�งจากภาคส่วนธุ์รีกิจท่ี�หลุากหลุาย รีวมไปีถึึงธ์ุรีกิจ
ผู้ลุิตภ้ณฑ์์อ่อ่กไซด์แบบบ้รีณาการีแลุะสารีลุดแรีงตึงผู้ิวขอ่ง Huntsman ท่ี�มี
ม้ลุค่าถึึง 2,000 ลุ�านเหรีียญสหร้ีฐ

คอ่ลุ้มน์การีท่่อ่งเที่�ยวในฉบ้บนี�จะติดตามการีเข�าซ้�อ่กิจการีครี้�งสำาค้ญใน
บรีาซิลุ โดยเรีาจะนำาคุณท่่อ่งไปีในเม้อ่งท่ี�แสนมีช่ีวิตช่ีวาแลุะป่ีาท่ี�เขียวช่อุ่่ม
ขอ่งปีรีะเท่ศท่ี�เปีี� ยมเสน่ห์แห่งนี� แลุะย้งมีบท่ความพิเศษจากคุณรีิช่ารี์ด โจนส์ 
รีอ่งปีรีะธ์านอ่าวุโสขอ่งอ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์ส แลุะผู้้�อ่ำานวยการีม้ลุนิธ์ิไอ่วีแอ่ลุ 
ท่ี�จะแก�ไขความเข�าใจผู้ิดต่าง ๆ เกี�ยวก้บการีผู้ลุิตพลุาสติก นอ่กจากนี�ย้งมีการี
เน�นยำ�าถึึงกิจกรีรีมเพ้�อ่ส้งคม (CSR) ขอ่งเรีาในนิตยสารีฉบ้บนี�อ่ีกด�วย โดยเฉพาะ
เรี้�อ่งความร่ีวมม้อ่ท่ี�เรีามีก้บม้ลุนิธ์ิ Jan & Oscar ในจ้งหว้ดรีะนอ่ง

หว้งเป็ีนอ่ย่างยิ�งว่าคุณจะมีความสุขก้บการีอ่่าน The Beacon ฉบ้บนี�เหม้อ่น
ทุ่กฉบ้บท่ี�ผู้่านมา แลุะคุณสามารีถึแสดงความคิดเห็นหร้ีอ่ส่งข�อ่เสนอ่แนะให�เรีา
ได�ท่างอี่เมลุเช่่นเคย
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Dear Stakeholders,

The theme for IVL in the 2020’s involves the intersection of 
two defining, but critical attributes: firstly, the increasingly 
important aspects of the global, circular economy and IVL’s 
leading role within this ecosystem; and secondly, IVL’s portfolio 
transformation and expansion, to ensure the business remains  
durable to perform under all conditions, a portfolio of all 
seasons if you like.

Globally and socially, there is unprecedented pressure on 
plastic.  The truth is that our key product, PET remains as 
the only 100% recyclable plastic and produces a much more 
environmentally friendly bottle compared to materials such as 
glass and aluminum. 

Following China’s ban on waste plastics in 2018, a number 
of places around the world banned ‘Single Use Plastics.’  This 
social and political pressure on plastics and their recyclability 
actually creates a tremendous opportunity for IVL to enlarge 
our recycling investments and create a positive impact on 
global circular economy initiatives. I have personally made 
a pledge to the Ellen MacArthur Foundation to achieve 750 
KMT recycled content by 2025.

เรีียน ท่่านผู้้�ถึ้อ่หุ�น

สารีะสำาค้ญขอ่งไอ่วีแอ่ลุ ในปีี 2563 เป็ีนการีบรีรีจบก้นขอ่งแนวคิดท่ี�ช่้ดเจน
แลุะมีความสำาค้ญ 2 ปีรีะการี ปีรีะการีแรีก การีเพิ�มความสำาค้ญขอ่งแนวคิด
รีะบบเศรีษฐกิจหมุนเวียนรีะด้บโลุกแลุะบท่บาท่ในการีเป็ีนผู้้�นำาขอ่งไอ่วีแอ่ลุใน
รีะบบนิเวศเศรีษฐกิจนี� ปีรีะการีท่ี� 2  การีปีร้ีบเปีลีุ�ยนแลุะขยายกลุุ่มธุ์รีกิจขอ่ง
ไอ่วีแอ่ลุ เพ้�อ่เป็ีนหลุ้กปีรีะก้นว่าบริีษ้ท่จะม้�นคงอ่ย้่ได�ในทุ่กสถึานการีณ์ หร้ีอ่
กลุุ่มธ์ุรีกิจท่ี�พรี�อ่มรี้บม้อ่ก้บทุ่กช่่วงขอ่งการีดำาเนินธ์ุรีกิจ

จากแรีงกดด้นท่ี�เกิดขึ�นท่้�วโลุกแลุะในรีะด้บส้งคมในเร้ี�อ่งพลุาสติก ซึ�งความ
เป็ีนจรีิงน้�นผู้ลุิตภ้ณฑ์์หลุ้กขอ่งเรีา PET ย้งคงเป็ีนพลุาสติกเพียงช่นิดเดียว
ท่ี�สามารีถึรีีไซเคิลุได� 100% แลุะสามารีถึนำาไปีผู้ลุิตขวดท่ี� เป็ีนมิตรีต่อ่
สิ�งแวดลุ�อ่มมากกว่าเม้�อ่เท่ียบก้บว้สดุอ่้�น ๆ เช่่น แก�ว หร้ีอ่อ่ะลุ้มิเนียม

หลุ้งจากการีแบนพลุาสติกขอ่งจีนในปีี 2561 หลุายปีรีะเท่ศท่้�วโลุกเรีิ�ม
แบน “การีใช่�พลุาสติกครี้�งเดียวท่ิ�ง” สภาวะกดด้นท่างการีเม้อ่งแลุะส้งคมต่อ่
พลุาสติกแลุะการีรีีไซเคิลุกลุ้บสรี�างโอ่กาสท่ี�ดีให�ไอ่วีแอ่ลุได�ขยายการีลุงทุ่น
ในธ์ุรีกิจรีีไซเคิลุ แลุะส่งผู้ลุดีต่อ่การีริีเริี�มใหม่ ๆ ในรีะบบเศรีษฐกิจหมุนเวียน
รีะด้บโลุก ผู้มได�ให�คำาม้�นก้บม้ลุนิธ์ิ Ellen MacArthur ไว�ว่าเรีาจะรีีไซเคิลุให�ได�
ถึึง 750,000 เมตรีิกต้นภายในปีี 2568

OUTLOOK FOR THE 2020s
มองภาพอนาคตในรอบ 10 ปีีนี�
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Last year many global chemical companies had challenging 
results, including IVL; however, our overall business outlook 
remains positive with growing consumer needs and increasing 
urbanization supporting polyester and its value chain. IVL 
remains well positioned to leverage our global footprint, 
customer focus and diversified businesses.

In 2019 we made IVL’s largest ever acquisition - the $2 Billion 
Integrated Oxides and Surfactants business of Huntsman 
across USA, India and Australia. This acquisition supplements 
our already well-balanced Chemicals portfolio involving the 
polyester value chain and specialty fibers. Huntsman’s assets 
helps us to enlarge our customer focus with a broader product 
offering under one umbrella, and marks our entry into the 
large and growing space of surfactants in customer segments.

A keyword for our business remains sustainability: It serves 
as a beacon of our business strategy, orienting all of our 
activities and shaping our product portfolio to ensure 
they make a positive contribution to the circular economy, 
ensure environmental protection, optimize our supply chain, 
minimize risks, and generate positive employee engagement.

Our objective remains to grow profitably and sustainably. We 
invest where we see opportunities for growth and where we 
believe we have relevant competence. At the same time, we 
will continue to rigorously reduce costs wherever it makes 
sense.  Given our global leadership position in PET, we have 
set an internal target to drive the circular economy and have 
formed a dedicated team to focus on the recycling business.

We are at a turning point in IVL history – we are well positioned 
to effectively navigate the challenging horizons ahead. We 
have prioritized and committed ourselves to transforming the 
business, portfolio and processes to continue to lead in this  
new era of business and technology in the 2020’s, in order to 
remain relevant – and highly essential – to our customers, our 
shareholders and to society.

ในปีีท่ี�ผู้่านมา บรีิษ้ท่เคมีภ้ณฑ์์หลุายแห่ง รีวมถึึงไอ่วีแอ่ลุ ต�อ่งเผู้ช่ิญหน�าก้บ
ผู้ลุปีรีะกอ่บการีท่ี�ค่อ่นข�างท่�าท่าย อ่ย่างไรีก็ตาม ภาพรีวมขอ่งบรีิษ้ท่ฯ ย้ง
ถึ้อ่ว่าเป็ีนบวก เน้�อ่งจากความต�อ่งการีขอ่งผู้้�บรีิโภคท่ี�เพิ�มมากขึ�น แลุะการี
เติบโตขอ่งส้งคมเม้อ่งท่ี�ช่่วยสน้บสนุนความต�อ่งการีโพลุีเอ่สเตอ่รี์แลุะ
ผู้ลุิตภ้ณฑ์์ในห่วงโซ่คุณค่า ไอ่วีแอ่ลุย้งคงอ่ย้่ในตำาแหน่งท่ี�ดีในการีบรีิหารี
แลุะใช่�ปีรีะโยช่น์จากท่ี�ต้�งการีดำาเนินงานท่ี�มีอ่ย้่ท่้�วโลุก การีมุ่งเน�นท่ี�ลุ้กค�า แลุะ
ความหลุากหลุายท่างธ์ุรีกิจ

ในปีี 2562 บรีิษ้ท่ฯ ได�เข�าซ้�อ่กิจการี ซึ�งเป็ีนดีลุท่ี�ใหญ่ท่ี�สุดเป็ีนปีรีะว้ติการีณ์
ขอ่งไอ่วีแอ่ลุ ปีรีะกอ่บด�วยกลุุ่มธุ์รีกิจ Integrated Oxides and Surfactants 
ม้ลุค่า 2 พ้นลุ�านเหรีียญสหรี้ฐขอ่งบริีษ้ท่ Huntsman ในปีรีะเท่ศ
สหรี้ฐอ่เมรีิกา อ่ินเดีย แลุะอ่อ่สเตรีเลุีย การีเข�าซ้�อ่กิจการีครี้�งนี�เสรี็จสิ�นใน
ไตรีมาสแรีกขอ่งปีี 2563 แลุะช่่วยเสรีิมกลุุ่มธุ์รีกิจเคมีภ้ณฑ์์ที่�มีความสมดุลุ
อ่ย้่แลุ�ว ซึ�งเกี�ยวข�อ่งก้บห่วงโซ่ม้ลุค่าโพลุีเอ่สเตอ่รี์แลุะเส�นใยท่ี�มีคุณสมบ้ติ
พิเศษ สินท่รี้พย์ด้งกลุ่าวขอ่ง Huntsman ช่่วยให�บรีิษ้ท่ฯ สามารีถึขยายฐาน
ลุ้กค�ามากขึ�น ด�วยการีเสนอ่ผู้ลุิตภ้ณฑ์์ท่ี�หลุากหลุายขึ�นภายใต�บรีิษ้ท่เดียว 
แลุะเป็ีนการีก�าวเข�าส้่ตลุาดผู้ลุิตภ้ณฑ์์สารีลุดแรีงตึงผู้ิว ซึ�งเป็ีนตลุาดท่ี�มี
ขนาดใหญ่แลุะมีการีเติบโต รีอ่งรี้บลุ้กค�าในหลุายกลุุ่ม อ่าท่ิ ผู้ลิุตภ้ณฑ์์การี
ด้แลุส่วนบุคคลุ ผู้งซ้กฟิอ่ก สี เกษตรีกรีรีม สารียึดติดแลุะอุ่ตสาหกรีรีม
แปีรีรี้ปีอ่าหารี นอ่กจากนี�ย้งเปิีดโอ่กาสเพิ�มเติมในการีเข�าส้่ธ์ุรีกิจโพลุีย้รีีเท่น
แลุะอ่อ่กซีฟ้ิเอ่ลุ

ความย้�งย้นย้งคงเป็ีนเรี้�อ่งสำาค้ญท่ี�ธ์ุรีกิจเรีายึดถึ้อ่ เป็ีนเหม้อ่นสิ�งท่ี�กำาหนด
ท่ิศท่างกลุยุท่ธ์์ การีดำาเนินงาน ตลุอ่ดจนกลุุ่มผู้ลิุตภ้ณฑ์์ขอ่งบรีิษ้ท่ฯ เพ้�อ่ให�
ม้�นใจว่าเรีาจะส่งเสรีิมรีะบบเศรีษฐกิจหมุนเวียน ปีกปี� อ่งสิ�งแวดลุ�อ่ม เพิ�ม
ปีรีะสิท่ธ์ิภาพห่วงโซ่อุ่ปีท่าน รีวมท่้�งลุดความเสี�ยง แลุะสรี�างความผู้้กพ้น
เช่ิงบวกให�ก้บพน้กงาน

เปี� าหมายขอ่งเรีาค้อ่การีร้ีกษาการีเติบโตอ่ย่างมีกำาไรีแลุะย้�งย้น บรีิษ้ท่ฯ จะ
ลุงทุ่นในท่ี�ท่ี�มอ่งเห็นโอ่กาสในการีเติบโต แลุะตรีงก้บความสามารีถึขอ่งเรีา 
ในขณะเดียวก้นเรีาย้งคงลุดต�นทุ่นอ่ย่างต่อ่เน้�อ่งทุ่กจุดท่ี� เหมาะสม 
ด�วยตำาแหน่งผู้้�นำารีะด้บโลุกขอ่งเรีาใน PET เรีาได�กำาหนดเปี� าหมายภายใน
บรีิษ้ท่ฯ เพ้�อ่ข้บเคลุ้�อ่นรีะบบเศรีษฐกิจหมุนเวียนแลุะได�จ้ดต้�งท่ีมงานท่ี�มุ่ง
เน�นไปีท่ี�ธ์ุรีกิจรีีไซเคิลุภายใต�การีนำาขอ่งหนึ�งในคณะกรีรีมการีไอ่วีแอ่ลุ

เรีาอ่ย้่ในจุดเปีลุี�ยนในปีรีะว้ติศาสตรี์ขอ่งไอ่วีแอ่ลุ - เรีาอ่ย้่ในตำาแหน่งท่ี�ดีท่ี�จะ
นำาท่างไปีส้่ความท่�าท่ายใหม่ ๆ อ่ย่างมีปีรีะสิท่ธิ์ภาพ เรีาได�จ้ดลุำาด้บความ
สำาคญ้แลุะมุง่ม้�นท่ี�จะเปีลุี�ยนแปีลุงธ์รุีกจิ กลุุม่ผู้ลุติภณ้ฑ์แ์ลุะกรีะบวนการีต่าง ๆ 
เพ้�อ่นำาไปีส้่ยุคใหม่ขอ่งธ์ุรีกิจแลุะเท่คโนโลุยีในท่ศวรีรีษ 2020 เพ้�อ่รี้กษา
ความส้มพ้นธ์์ – แลุะจำาเป็ีนอ่ย่างยิ�งต่อ่ลุ้กค�า ผู้้�ถึ้อ่หุ�นขอ่งเรีาแลุะต่อ่ส้งคม

CONNECT 
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2019 IN REVIEW: 
INDORAMA VENTURES REMAINS 
STRONG IN UNCERTAIN TIMES 
ภาพรวมปีี 2562:
คงความแข็็งแกร่งท่่ามกลาง
ช่่วงเวลาท่ี�ไม่แน่นอน

While 2019 was a challenging year on many fronts, Indorama 
Ventures proved its resilience, registering a volume growth of 
18%. The China-US trade war, Brexit uncertainty, and the risk 
of global recession – compounded by the start of the COVID-19 
outbreak towards the end of the year – caused industry-wide 
spreads to decline to historic lows in 2019. Nevertheless, the 
Company’s operating cash flow grew by 33% to $1.3 billion 
through the year, spurred by operational excellence and lower 
prices. Despite the volatile climate, Indorama Ventures has 
proposed a dividend of 1.225 THB per share for 2019.

2019 also marked our largest acquisition to date: Huntsman’s 
$2 billion integrated oxides and surfactants business. 
Huntsman’s extensive assets will allow Indorama Ventures 
to expand its already extensive customer base. Moreover, 
Huntsman’s production facilities in the US, India and Australia 
will further cement the company’s global reach.

The strategic acquisitions of Custom Polymers PET LLC 
and Green Fiber International – US recycling assets with a 
combined capacity of 71,000 tons – will enhance Indorama 
Ventures’ contributions to the global circular economy.

Indorama Ventures also completed entry into the Brazilian 
fiber business in 2019, acquiring M&G Fibras Brasil, the 
country’s largest polyester fibers plant. With its total capacity 
of 75,000 tonnes per annum, this plant will work in synergy 
with Brazil’s largest PET asset – another property of M&G 
Group, acquired in 2018 – to further establish the company’s 
strong presence in South America’s largest economy.

แม�ว่าปีี 2562 จะเป็ีนปีีท่ี�พวกเรีาต�อ่งเผู้ช่ิญหน�าก้บความท่�าท่ายมากมาย แต่
อ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์สได�พิส้จน์ให�เห็นถึึงความสามารีถึในการีปีร้ีบต้วด�วย
ปีรีิมาณการีผู้ลุิตเติบโตรี�อ่ยลุะ 18 แม�ว่าสงครีามการีค�ารีะหว่างปีรีะเท่ศจีน-
สหรี้ฐอ่เมรีิกา ความไม่แน่นอ่นขอ่ง Brexit แลุะความเสี�ยงในการีเกิดภาวะ
เศรีษฐกจิถึดถึอ่ยจากการีรีะบาดขอ่ง COVID-19 ท่ี�เรีิ�มต�นเม้�อ่ปีลุายปีีท่ี�ผู้า่นมา 
ได�ส่งผู้ลุให�ธุ์รีกิจทุ่กปีรีะเภท่ตกอ่ย่้ในสถึานการีณ์ท่ี�แย่ลุงจนถึึงจุดท่ี�ตำ�าท่ี�สุด
ในปีี 2562 อ่ย่างไรีก็ตาม การีปีฏิิบ้ติงานท่ี�เป็ีนเลุิศแลุะรีาคาท่ี�ตำ�ากว่าช่่วย
กรีะตุ�นให�กรีะแสเงินสดจากการีดำาเนินงานขอ่งบริีษ้ท่อ่ย้่ท่ี� 1,300 ลุ�าน
ดอ่ลุลุารี์สหรี้ฐ หรี้อ่คิดเป็ีนการีเติบโตรี�อ่ยลุะ 33 ตลุอ่ดท่้�งปีีท่ี�ผู้่านมา โดย
อ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์ส สามารีถึจ่ายเงินป้ีนผู้ลุต่อ่หุ�นท่ี� 1.225 บาท่ในปีี 2562 
แม�ว่าสถึานการีณ์ต่าง ๆ จะมีความไม่แน่นอ่นอ่ย้่ตลุอ่ดเวลุาก็ตาม

ปีี 2562 ย้งเป็ีนปีีท่ี�เรีาได�เข�าซ้�อ่ธ์ุรีกิจอ่อ่กไซด์แบบบ้รีณาการีแลุะสารีลุดแรีง
ตึงผู้ิวขอ่งบรีิษ้ท่ Huntsman ม้ลุค่า 2,000 ลุ�านดอ่ลุลุารี์สหรี้ฐ ซึ�งน้บว่า
เป็ีนการีเข�าซ้�อ่กิจการีท่ี�ใหญ่ท่ี�สุด สินท่รี้พย์ท่ี�ครีอ่บคลุุมขอ่งบรีิษ้ท่ 
Huntsman ท่ำาให�อ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์สสามารีถึขยายฐานลุ้กค�าเดิมท่ี�ท่้�วถึึง
อ่ย้่แลุ�วให�กว�างอ่อ่กไปีมากยิ�งขึ�น นอ่กจากนี� โรีงงานขอ่งบรีิษ้ท่ Huntsman 
ท่้�งในสหรี้ฐอ่เมรีิกา อ่ินเดีย แลุะอ่อ่สเตรีเลีุย จะช่่วยส่งเสรีิมให�บรีิษ้ท่ขอ่งเรีา
สามารีถึขยายขอ่บเขตครีอ่บคลุุมไปีได�ท่้�วโลุก

การีเข�าซ้�อ่กิจการีขอ่งบรีิษ้ท่ Custom Polymers PET LLC แลุะ Green Fiber 
International ธ์ุรีกิจรีีไซเคิลุในปีรีะเท่ศสหรี้ฐอ่เมริีกาซึ�งมีกำาลุ้งการีผู้ลิุต
รีวมอ่ย้ท่่ี� 71,000 ตน้ จะช่ว่ยสง่เสรีมิการีมสีว่นรีว่มขอ่งอ่นิโดรีามา เวนเจอ่รี์ส
ในการีสรี�างเศรีษฐกิจแบบหมุนเวียนในรีะด้บโลุก

อ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์สเสรี็จสิ�นการีดำาเนินการีเข�าส้่ธ์ุรีกิจเส�นใยขอ่งบรีาซิลุ
ในปีี 2562 โดยเข�าซ้�อ่กิจการีขอ่งบรีิษ้ท่ M&G Fibras Brasil เจ�าขอ่งโรีงงาน
ผู้ลุิตเส�นใยโพลีุเอ่สเตอ่ร์ีท่ี�ใหญ่ท่ี�สุดในปีรีะเท่ศด�วยกำาลุ้งการีผู้ลิุตสุท่ธิ์ 
75,000 ต้นต่อ่ปีี โดยโรีงงานนี�จะท่ำางานรี่วมก้บโรีงงานผู้ลุิต PET ท่ี�ใหญ่
ท่ี�สุดในปีรีะเท่ศบรีาซิลุ ซึ�งเป็ีนท่รี้พย์สินขอ่งบรีิษ้ท่ M&G Group ท่ี�เรีาได�เข�า
ซ้�อ่ไปีแลุ�วในปีี 2561 เพ้�อ่เสรีิมความแข็งแกรี่งให�ก้บบรีิษ้ท่ท่ี�ต้�งอ่ย้่ในปีรีะเท่ศ
ท่ี�มีขนาดเศรีษฐกิจใหญ่ท่ี�สุดในท่วีปีอ่เมรีิกาใต�
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Other recent moves have strengthened Indorama Ventures’ 
market position worldwide. The completed acquisition of 
Invista Germany’s specialty assets provides Indorama Ventures 
with intellectual property rights for specialty resin, which can 
be marketed worldwide. The finalized share purchase of Indo 
Rama Synthetics in India strengthens the company’s foothold 
in the world’s second-largest polyester market. The acquisition 
of Bevpak Nigeria, which has a production capacity of 18,000 
MTS, further consolidates our packaging portfolio position 
in Africa.

Indorama Ventures also concluded its acquisition of Sinterama, 
a leading global manufacturer of high-performance colored 
yarns and polyester automotive interiors with facilities in Italy, 
Brazil, China and Bulgaria. 

Now with over 24,000 employees working across 119 
operating sites in 33countries across six continents, the 
Company’s diverse portfolio and well-matured presence 
around the world equips Indorama Ventures to turn changing 
global trade flows into new business opportunities.  

“Our global reach, with around 80% of capital invested in 
Europe and Americas, makes our business model resilient to 
events happening in any particular country or region,” said Mr. 
Aloke Lohia, Group CEO of Indorama Ventures. “On the other 
hand, our end-product strategy of serving the packaging, 
hygiene and safety needs of society, leads to our growth in 
excess of GDP growth.” 

การีดำาเนินการีอ่้�น ๆ ท่ี�ผู้่านมาสรี�างความแข็งแกรี่งให�ก้บจุดย้นในตลุาดขอ่ง
อ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์สท่้�วโลุกด�วยเช่่นก้น โดยการีเข�าซ้�อ่กิจการีขอ่งบรีิษ้ท่ 
Invista ปีรีะเท่ศเยอ่รีมน ีผู้้�ผู้ลิุตเคมภ้ีณฑ์ช์่นิดพิเศษ ท่ำาให�อ่นิโดรีามา เวนเจอ่รี์ส
ได�ร้ีบสิท่ธิ์�ในท่ร้ีพย์สินท่างป้ีญญาขอ่งเรีซินช่นิดพิเศษท่ี�สามารีถึนำาไปีขาย
ได�ท่้�วโลุก ส่วนการีซ้�อ่หุ�นขอ่งบรีิษ้ท่ Indo Rama Synthetics ในปีรีะเท่ศ
อ่ินเดีย น้บเป็ีนการีสรี�างรีากฐานขอ่งบรีิษ้ท่ท่ี�ม้�นคงในปีรีะเท่ศท่ี�เป็ีนเจ�าขอ่ง
ตลุาดโพลีุเอ่สเตอ่รี์ท่ี�ใหญ่เป็ีนอ่้นด้บสอ่งขอ่งโลุก รีวมถึึงการีเข�าซ้�อ่กิจการี
ขอ่งบรีิษ้ท่ Bevpak Nigeria ท่ี�มีกำาลุ้งการีผู้ลุิต 18,000 ต้น ซึ�งช่่วยเสรีิม
ความม้�นคงให�ก้บสถึานะในธุ์รีกิจบรีรีจุภ้ณฑ์์ขอ่งอ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์สใน
ท่วีปีแอ่ฟิรีิกา

นอ่กจากนี� อ่ินโดรีามา เวนเจอ่ร์ีสย้งต้ดสินใจเข�าซ้�อ่กิจการีขอ่งบริีษ้ท่ 
Sinterama ผู้้�นำารีะด้บโลุกด�านการีผู้ลิุตเส�นด�ายสีสมรีรีถึนะส้งแลุะ
โพลุีเอ่สเตอ่รี์สำาหรี้บช่ิ�นส่วนภายในรีถึยนต์ ท่ี�มีโรีงงานต้�งอ่ย้่ในปีรีะเท่ศ
อ่ิตาลุี บรีาซิลุ จีน แลุะบ้ลุแกเรีีย

ป้ีจจุบ้นเรีามีพน้กงานกว่า 24,000 คน ท่ี�ท่ำางานอ่ย้่ในโรีงงาน 119 แห่ง 
ใน 33 ปีรีะเท่ศ ท่้�วท่้�ง 6 ท่วีปี พรี�อ่มด�วยกลุุ่มธ์ุรีกิจหลุ้กท่ี�หลุากหลุายแลุะมี
การีเติบโตท่ี�ดีขึ�นอ่ย่างต่อ่เน้�อ่งท่้�วโลุก ซึ�งช่่วยผู้ลุ้กด้นให�อิ่นโดรีามา เวนเจ
อ่ร์ีสสามารีถึเปีลุี�ยนความไม่แน่นอ่นขอ่งกรีะแสการีค�าโลุกให�เป็ีนโอ่กาสท่าง
ธ์ุรีกิจใหม่ ๆ 

นายอ่าลุก โลุเฮีีย ปีรีะธ์านเจ�าหน�าท่ี�บรีหิารีกลุุม่บริีษ้ท่ อ่ินโดรีามา เวนเจอ่ร์ีส 
กลุา่ววา่ “ธ์รุีกจิขอ่งเรีาดำาเนนิการีครีอ่บคลุมุท่กุภม้ภิาคท่้�วโลุก ปีรีะกอ่บด�วย
การีลุงทุ่นในยุโรีปีแลุะอ่เมรีิกาปีรีะมาณรี�อ่ยลุะ 80 ท่ำาให�โมเดลุท่างธ์ุรีกิจขอ่ง
เรีามีความย้ดหยุ่นต่อ่สถึานการีณ์ท่ี�เกิดขึ�นในแต่ลุะปีรีะเท่ศหรี้อ่ภ้มิภาค 
ในขณะเดียวก้น กลุยุท่ธ์์สินค�าอุ่ปีโภคบรีิโภคท่ี�ตอ่บสนอ่งความต�อ่งการีใช่�
บรีรีจุภ้ณฑ์์ ผู้ลุิตภ้ณฑ์์เพ้�อ่สุขอ่นาม้ย ความปีลุอ่ดภ้ย แลุะไลุฟ์ิสไตลุ์ จะช่่วย
เพิ�มศ้กยภาพในการีเติบโตท่ี�ส้งกว่าอ่้ตรีาการีเติบโตขอ่ง GDP”
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CORPORATE STRATEGY ANNOUNCED 
AT CAPITAL MARKETS DAY 2020
อินโดรามา เวนเจอร์ส ปีระกาศกลยุุท่ธ์์สามปีี
ข็ององค์กร ในงาน CAPITAL MARKETS 
DAY ปีระจำาปีี 2563

2020’s Capital Markets Day earlier this year successfully unveiled 
the long-term strategies that will further establish Indorama 
Ventures as an industry leader in all business segments. Our 
experienced and professional leadership team has set in 
action a well articulated 2023 strategy focusing on 5 pillars:

1. Cost Transformation – Accelerate performance through 
cost optimization

2. Asset Full Potential – Focus on commercial excellence   
to grow revenues and margin

3. Adjacency Growth – Pursue organic and bolt-on growth 
in attractive adjacencies

4. Recycling Leadership – Build leading rPET business; set 
new bar for sustainability

5. Leadership Development – Invest in and develop the 
best management team in the industry

จากงาน Capital Markets Day เม้�อ่ช่่วงต�นปีี 2563 ท่ี�เพิ�งผู้่านมานี� ไอ่วีแอ่ลุ
ได�เผู้ยกลุยุท่ธ์์อ่งค์กรีรีะยะยาว ท่ี�จะช่่วยเสรีิมสรี�างอ่งค์กรีในฐานะผู้้�นำาขอ่ง
อุ่ตสาหกรีรีมในท่กุกลุุม่ธ์รุีกจิ ท่มีผู้้�บรีหิารีรีะดบ้สง้ผู้้�มากไปีด�วยปีรีะสบการีณ์
แลุะมคีวามเป็ีนมอ้่อ่าช่ีพขอ่งเรีา ได�วางกลุยุท่ธ์์อ่งค์กรีท่ี�ช่้ดเจนถึึงปีี 2566 
มุ่งเน�นหลุ้กสำาค้ญ 5 ส่วน ด้งนี�

1. การเพิ่มประสิทธิภาพขอิงต้นทุนและเงินสด – เสรีิมสรี�างสมรีรีถึนะ
ผู้่านการีลุดต�นทุ่นอ่ย่างเหมาะสม

2. การใช้สินทรัพย์อิย่างเต็มศักยภาพ – มุ่งเน�นความเป็ีนเลุิศท่าง     
การีค�าเพ้�อ่เพิ�มรีายได�แลุะกำาไรี

3. การเติบโตไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อิง – แสวงหาการีเติบโตท้่�งภายใน  
แลุะเข�าซ้�อ่กิจการีเกี�ยวเน้�อ่งท่ี�น่าสนใจ

4. การเป็นผู้นำาธุรกิจรีไซเคิล – สรี�างธ์ุรีกิจรีีไซเคิลุ PET ช่้�นนำา กำาหนด
มาตรีฐานใหม่ขอ่งความย้�งย้น

5. การพัฒนาผู้นำา – ลุงทุ่นแลุะแลุะพ้ฒนาท่ีมบรีิหารีท่ี�ยอ่ดเยี�ยมท่ี�สุด   
ในอุ่ตสาหกรีรีม
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Mr. Aloke Lohia, Group CEO of Indorama Ventures, said 
“Going forward, IVL will continue to pursue our strategic 
themes, with the ambition of achieving double-digit ROCE, 
strong cash flows across the cycle and above average returns 
to shareholders. Historically, we have always remained 
strong through the peaks and troughs of the chemical cycle 
and expect to continue to outperform thanks to our highly 
experienced and professional management team.”

The above pillars are accompanied by specific goals for 
company performance, such as developing a global circular 
economy for PET, strengthening cost advantage, seeking 
to improve operational efficiency, asset integration, and 
innovation. A focus on  generating working capital will enable 
healthy operating cash flow across the Company’s entire 
network of operations.

The three-year strategy utilized advanced research and 
knowledge from previous accomplishments to analyze the 
current situation in order to envision an ambitious, yet realistic, 
future. Development of internal leadership is viewed as a 
crucial component to our operations as a truly global company. 
Prioritization of management practices comes as part of a 
larger investment in people, governance structures, and HR 
processes that will help enhance the working experience 
while also improving efficiency across the organization.

Working towards a new era of growth, this strategy captures 
every piece of the Indorama Ventures business with the 
expectation of creating maximum value from each asset, idea 
and stakeholder. Sustainability remains a key component 
in everything we do as the Company has gone beyond the 
requirements of a safe and responsible company.

นายอ่าลุก โลุเฮีีย ปีรีะธ์านเจ�าหน�าท่ี�บรีหิารีกลุุม่บริีษท้่อ่นิโดรีามา เวนเจอ่รีส์ 
กลุา่ววา่ “เพ้�อ่มุง่ส้ก่ารีเติบโตอ่ยา่งตอ่่เน้�อ่ง ไอ่วแีอ่ลุดำาเนนิธ์รุีกจิตามแนวท่าง
เช่ิงกลุยุท่ธ์์ด�วยความมุ่งม้�นท่ี�จะบรีรีลุุผู้ลุตอ่บแท่นต่อ่เงินทุ่นดำาเนินงานใน
อ่ต้รีาสอ่งหลุก้ กรีะแสเงนิสดท่ี�แขง็แกร่ีงในท่กุช่ว่งขอ่งวฏ้ิจ้กรี แลุะผู้ลุตอ่บแท่น
ต่อ่ผู้้�มีส่วนได�เสียท่ี�ส้งกว่าค่าเฉลีุ�ย ตลุอ่ดการีดำาเนินธุ์รีกิจขอ่งไอ่วีแอ่ลุ 
เรีาสามารีถึร้ีกษาสถึานภาพท่ี�แข็งแกรี่งท่้�งในช่่วงจุดส้งสุดแลุะช่่วงช่ะลุอ่ต้ว
ขอ่งวฏ้ิจก้รีธุ์รีกจิเคมภีณ้ฑ์ ์ แลุะคาดวา่จะสามารีถึสรี�างความสำาเรีจ็ได�อ่ยา่ง
ตอ่่เน้�อ่ง ด�วยปีรีะสบการีณ์ท่ี�ช่ำ�าช่อ่งแลุะความเป็ีนม้อ่อ่าช่พีขอ่งท่มีบรีหิารี”

หลุ้กสำาค้ญท่้�งห�าด้งท่ี�ได�กลุ่าวไปีข�างต�น มาพรี�อ่มก้บเปี� าหมายเฉพาะเพ้�อ่
ศ้กยภาพในการีดำาเนินงานขอ่งบรีิษ้ท่ เช่่น การีพ้ฒนารีะบบเศรีษฐกิจ
หมุนเวียนรีะด้บโลุกสำาหรี้บ PET การีเสรีิมสรี�างความได�เปีรีียบท่างต�นทุ่น 
แลุะการีมุ่งม้�นพ้ฒนาปีรีะสิท่ธ์ิภาพในการีดำาเนินงาน การีควบรีวมสินท่รี้พย ์
แลุะการีคิดค�นนว้ตกรีรีม นอ่กจากนี� การีให�ความสำาค้ญก้บการีสรี�างเงิน
ทุ่นหมุนเวียนจะช่่วยท่ำาให�กรีะแสเงินสดในการีดำาเนินงานน้�นมีความ
แข็งแกรี่งไปีท่้�วท่้�งเครี้อ่ข่ายการีดำาเนินงานขอ่งบรีิษ้ท่ฯ 

กลุยุท่ธ์์สามปีีขอ่งอ่งค์กรีน้�น ได�รี้บการีพ้ฒนามาจากการีศึกษาค�นคว�า
รีะด้บส้ง แลุะความรี้�ท่ี�ส้�งสมมาจากความสำาเรี็จต่าง ๆ ท่ี�ผู้่านมาขอ่งบรีิษ้ท่ฯ 
โดยนำามาวิเครีาะห์ให�เข�าก้นก้บสถึานการีณ์ในป้ีจจุบ้น เพ้�อ่สรี�างอ่นาคตท่ี�
ท่ะเยอ่ท่ะยานบนพ้�นฐานขอ่งความเป็ีนจรีิง การีพ้ฒนาผู้้�นำาภายในอ่งค์กรี
เอ่งก็ถึ้อ่เป็ีนอ่งค์ปีรีะกอ่บสำาค้ญสำาหรี้บการีดำาเนินงานขอ่งเรีาในฐานะ
บรีิษ้ท่รีะด้บโลุกอ่ย่างแท่�จรีิง การีจ้ดลุำาด้บความสำาค้ญขอ่งแนวการีบรีิหารี
จ้ดการีน้�นถึ้อ่เป็ีนส่วนหนึ�งขอ่งการีลุงทุ่นท่ี�มากขึ�นในด�านบุคลุากรี 
โครีงสรี�างขอ่งการีกำาก้บดแ้ลุ แลุะกรีะบวนการีจด้การีท่รีพ้ยากรีมนุษย ์ ท่ี�จะ
ช่ว่ยส่งเสรีมิปีรีะสบการีณใ์นการีท่ำางานไปีพรี�อ่ม ๆ กบ้การีพฒ้นาปีรีะสทิ่ธ์ภิาพ
ในการีท่ำางานไปีท่้�วท่้�งอ่งคก์รี

เพ้�อ่ก�าวส้่ยุคใหม่ขอ่งการีเติบโตขอ่งอ่งค์กรี กลุยุท่ธ์์เหลุ่านี�จะเป็ีนกรีอ่บการี
ดำาเนินงานในทุ่ก ๆ กลุุ่มธุ์รีกิจขอ่งอ่ินโดรีามา เวนเจอ่ร์ีส ด�วยความคาดหว้ง
ท่ี�จะสรี�างม้ลุค่าส้งสุดจากแต่ลุะสินท่รี้พย์ ความคิด แลุะผู้้�มีส่วนได�เสีย ในส่วน
ขอ่งความย้�งย้น ก็จะย้งคงเป็ีนอ่งค์ปีรีะกอ่บสำาค้ญในการีดำาเนินงาน ท่ี�จะท่ำา
ให�บรีิษ้ท่ฯ บรีรีลุุความปีรีารีถึนาท่ี�จะเป็ีนบรีิษ้ท่ท่ี�ดำาเนินธ์ุรีกิจอ่ย่างปีลุอ่ดภ้ย
แลุะมีความรี้บผู้ิดช่อ่บ
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IVL GROUP MANAGEMENT 
CONFERENCE 2020
การปีระชุ่มกลุ่มผู้้�บริหารไอวแีอลปีี 2563

Indorama Ventures’ Global Management Conference (GMC) 
2020 took place in Bangkok, Thailand on 30-31 January, with 
over 200 members of  the global leadership team in attendance. 
The grand scale two day conference took place across three 
hotel venues and was tightly scheduled with presentations on 
business innovations and continuous improvement from our 
business segments. Plans, achievements and developments 
throughout the Company were discussed and communicated to 
the leadership, including announcements from new acquisitions 
and the newly formed Mobility group. The rising significance 
of recycling as a global concern and as part of the Company’s 
growth strategy brought forward the progress of advanced 
technologies for the future, and the role of Indorama Ventures 
in fighting climate change.

Group CEO Mr. Aloke Lohia opened the event with his annual 
letter to stakeholders, celebrating Indorama Ventures’ 
achievements from the last decade, leading to assertive goals for 
the next. The results of 2019 were summarized and progressed 
to the planned strategic focus for the near future. Mr. Lohia also 
congratulated the Company’s success in sustainability with the 
announcement of IVL’s successive inclusion in the FTSE4Good 
Index Series and being listed in the Dow Jones Sustainability 
Emerging Markets Index and World Index, ranking second 
among top global chemical companies.

บรีิษ้ท่ อ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์ส ได�จ้ดการีปีรีะชุ่ม Global Management 
Conference หรี้อ่ GMC ปีรีะจำาปีี 2563 ท่ี�กรีุงเท่พมหานครี ปีรีะเท่ศไท่ย เม้�อ่
ว้นท่ี� 30-31 มกรีาคมที่�ผู้่านมา โดยมีท่ีมผู้้�นำาจากท่้�วโลุกกว่า 200 คนเข�าร่ีวม
การีปีรีะชุ่มครี้�งใหญ่นี� เป็ีนรีะยะเวลุา 2 ว้น ท่ี�โรีงแรีม 3 แห่ง ซึ�งเป็ีนการีปีรีะชุ่ม
ท่ี�เต็มไปีด�วยการีนำาเสนอ่นว้ตกรีรีมธ์ุรีกิจแลุะการีพ้ฒนาอ่ย่างต่อ่เน้�อ่งขอ่ง
ภาคส่วนธ์ุรีกิจต่าง ๆ มีการีหารี้อ่เรี้�อ่งแผู้นงาน ความสำาเรี็จ แลุะการีพ้ฒนา
ด�านต่าง ๆ ขอ่งบรีิษ้ท่ แลุะมีการีถึ่ายท่อ่ดไปีถึึงกลุุ่มพน้กงานรีะด้บผู้้�นำา 
รีวมไปีถึึงการีปีรีะกาศเร้ี�อ่งการีเข�าซ้�อ่ธ์ุรีกิจใหม่แลุะกลุุ่ม Mobility ท่ี�จ้ดต้�ง
ขึ�นใหม่ ความสำาค้ญขอ่งการีรีีไซเคิลุท่ี�เพิ�มขึ�นเป็ีนปีรีะเด็นสำาค้ญรีะด้บโลุก
เป็ีนส่วนหนึ�งขอ่งกลุยุท่ธ์์การีเติบโตขอ่งบรีิษ้ท่ แลุะนำามาซึ�งความก�าวหน�า
ขอ่งเท่คโนโลุยีข้�นส้งในอ่นาคตแลุะบท่บาท่ขอ่งอิ่นโดรีามา เวนเจอ่รี์สในการี
ต่อ่ส้�ก้บการีเปีลุี�ยนแปีลุงสภาพภ้มิอ่ากาศ

นายอ่าลุก โลุเฮีีย ปีรีะธ์านเจ�าหน�าท่ี�บรีิหารีกลุุ่มบรีิษ้ท่อิ่นโดรีามา เวนเจอ่ร์ีส 
เปิีดงานด�วยจดหมายปีรีะจำาปีีท่ี� เขียนถึึงผู้้�มีส่วนได�เสียเพ้�อ่เฉลุิมฉลุอ่ง
ความสำาเรี็จขอ่งอ่ินโดรีามา เวนเจอ่ร์ีสจากท่ศวรีรีษท่ี�ผู้่านมา ซึ�งจะนำาไปีส่้
เปี� าหมายท่ี�ช่้ดเจนสำาหรี้บอ่นาคต มีการีสรีุปีผู้ลุงานในปีี 2562 แลุะนำาไปี
ดำาเนินการีต่อ่เพ้�อ่การีมุ่งเปี� าเช่ิงกลุยุท่ธ์์ท่ี�วางแผู้นไว�สำาหรี้บอ่นาคตอ่้นใกลุ� 
นายอ่าลุก ยง้ได�แสดงความยินดกีบ้ความสำาเรีจ็ด�านความย้�งยน้ขอ่งบรีษิ้ท่ฯ 
จากการีท่ี�ไอ่วีแอ่ลุได�รี้บการีค้ดเลุ้อ่กให�อ่ย้่ในด้ช่นีความย้�งย้นรีะด้บโลุกอ่ย่าง 
FTSE4Good Index อ่ย่างต่อ่เน้�อ่ง แลุะย้งได�รี้บการีจ้ดอ่้นด้บให�อ่ย้่ในด้ช่นี
ความย้�งย้นดาวโจนส์ในกลุุ่มด้ช่นีตลุาดเกิดใหม่ (Emerging Market 
Index) แลุะกลุุ่มด้ช่นีโลุก (World Index) อ่ีกด�วย โดยอ่ย้่ในอ้่นด้บสอ่งขอ่ง
กลุุ่มบริีษ้ท่เคมีภ้ณฑ์์รีะด้บโลุก
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Lining up to our awareness as an environmentally conscious 
and sustainable company, the theme of the event this year was 
“Practicing Healthy Habits: Healthy Mind in Healthy Body”. Simple 
exercise sessions led by professional trainers were scattered 
throughout the schedule, from basic stretching in the meeting 
room, tips for long haul flights, to a morning workout for general 
health - to refresh your focus and reboot your body. The theme 
was also heavily reflected in culinary selections, proportionately 
balanced meals, healthy snacks and nourishing drinks were 
served along the event. After a full day of productivity, a cocktail 
dinner and entertainment was arranged for all guests.

An important aspect of an event as such is the opportunity for 
Indorama Ventures leaders to interact and personally get to know 
the people they have been working with. Awards were given to 
recognize the performance and dedication of team members, 
upholding our value that our people make the difference. The 
gathering of the leadership reinforces our ambition in striving 
towards enhancement and development, creating opportunities 
in determination for business growth and fulfilling the roles of a 
responsible industry leader.

เพ้�อ่สอ่ดคลุ�อ่งก้บแนวคิดบรีิษ้ท่ท่ี� ใส่ใจต่อ่สิ�งแวดลุ�อ่มแลุะความย้�งย้น 
ธ์ีมขอ่งงานปีีนี�จึงเป็ีน “การีฝึักนิส้ยท่ี�ดีเพ้�อ่สุขภาพ: จิตใจท่ี�เข�มแข็งใน
รี่างกายท่ี�แข็งแรีง” พรี�อ่มการีสอ่นอ่อ่กกำาลุ้งกายอ่ย่างง่ายท่ี�แท่รีกอ่ย้่ใน
ตารีางกิจกรีรีมโดยครี้ฝึักม้อ่อ่าช่ีพ โดยฝึักสอ่นต้�งแต่การีย้ดกลุ�ามเน้�อ่ข้�น
พ้�นฐานในห�อ่งปีรีะชุ่ม เคล็ุดลุ้บบริีการีรี่างกายสำาหรี้บเท่ี�ยวบินรีะยะไกลุ ไปี
จนถึึงการีอ่อ่กกำาลุ้งกายตอ่นเช่�าเพ้�อ่สุขภาพ เพ้�อ่ท่ำาจิตใจให�สดช่้�นแลุะช่่วย
ให�รี่างกายกรีะปีรีี�กรีะเปีรี่า ธ์ีมขอ่งงานย้งสะท่�อ่นอ่อ่กมาให�เห็นอ่ย่างเด่นช่้ด
ในเรี้�อ่งการีค้ดสรีรีอ่าหารี ไม่ว่าจะเป็ีนอ่าหารีท่ี�จ้ดมาอ่ย่างสมดุลุตามส้ดส่วน
 อ่าหารีว่างเพ้�อ่สุขภาพ แลุะเครี้�อ่งด้�มท่ี�ช่่วยบำารีุงสุขภาพ ท่ี�มีให�บรีิการีตลุอ่ด
กิจกรีรีม แลุะหลุ้งจากท่ำากิจกรีรีมมาท่้�งว้น แขกทุ่กท่่านย้งได�รี่วมรี้บปีรีะท่าน
อ่าหารีม้�อ่คำ�าแบบค็อ่กเท่ลุแลุะเพลิุดเพลิุนไปีก้บความบ้นเท่ิงมากมาย

ห้วใจสำาค้ญขอ่งงานนี�ค้อ่เป็ีนโอ่กาสสำาหรี้บผู้้�นำาขอ่งอ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์ส 
ในการีพ้ดคุยแลุะท่ำาความรี้�จ้กก้บคนท่ี�พวกเขาท่ำางานด�วยเป็ีนการีส่วนต้ว 
มีการีมอ่บรีางว้ลุเพ้�อ่เป็ีนการีรี้บร้ี�ถึึงปีรีะสิท่ธิ์ภาพการีท่ำางานแลุะความ
ทุ่่มเท่ขอ่งสมาช่ิกในท่ีม แลุะเป็ีนการีรี้กษาคุณค่าหลุ้กท่ี�เรีายึดถึ้อ่ ค้อ่คนขอ่ง
เรีาจะต�อ่งสรี�างความแตกต่างได� การีรีวมต้วขอ่งผู้้�นำาช่่วยตอ่กยำ�าความ
มุ่งม้�นขอ่งเรีาในการีมุง่ไปีส้ก่ารีเพิ�มปีรีะสิท่ธิ์ภาพแลุะการีพ้ฒนา สรี�างโอ่กาส
ในการีต้ดสินใจท่ี�นำาไปีส้่ความเติบโตท่างธุ์รีกิจ แลุะการีท่ำาหน�าที่�ตามบท่บาท่
ขอ่งผู้้�นำาท่ี�มีความรี้บผู้ิดช่อ่บในอุ่ตสาหกรีรีมนี�
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NEWS & EVENTS
ข็่าวสารและกิจกรรม

Indorama Ventures has been selected as a member of the FTSE 4 
Good Index Series for the fourth consecutive year, with an increase 
in overall score from 4.3 in 2019 to 4.6 in 2020 and the highest ESG 
score out of all chemical companies. The company has also been 
highly ranked by an international non-profit organization, The 
CDP, and received a B Rating in Climate Change for the fourth 
consecutive year.

Trevira GmbH, an Indorama Ventures company, successfully 
showcased their newest innovations at the 2020 Heimtextil 
trade fair in Frankfurt. Across the 2,000 m2 stand, a special 
showcase “Textile Future by Trevira CS” was curated 
especially for the contract market by renowned Berlin 
design company studio Aisslinger, giving visitors an 
opportunity to find out more about future-oriented, 
innovative applications of Trevira CS fabrics.

In January 2020, the leadership team from our FiberVisions site in 
Varde, Denmark received a prestigious award for being one of the 
best places to work in Denmark, achieving second place overall. 
We sincerely congratulate the management and all employees at 
our site in Varde for this meaningful accomplishment and for 
upholding IVL’s value that our people make the difference.

อ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์ส ได�รี้บการีค้ดเลุ้อ่กให�เป็ีนสมาช่ิกในด้ช่นี FTSE4 
Good Index Series ติดต่อ่ก้นเป็ีนปีีท่ี� 4 โดยคร้ี�งนี�ได�รี้บการีปีรีะเมินด�าน
สิ�งแวดลุ�อ่ม ส้งคม แลุะธ์รีรีมาภิบาลุ (ESG) เป็ีนอ่้นด้บหนึ�งในกลุุ่มบรีิษ้ท่
เคมีภ้ณฑ์์โดยมีคะแนนเพิ�มขึ�นจาก 4.3 ในปีี 2019 เป็ีน 4.6 ในปีี 2020 
นอ่กจากนี� บรีิษ้ท่ฯ ย้งได�รี้บการีจ้ดอ่้นด้บท่ี�ดีจากอ่งค์กรีเอ่กช่นเพ้�อ่
สาธ์ารีณปีรีะโยช่น์ด�านการีเปีลุี�ยนแปีลุงขอ่งสภาพภ้มิอ่ากาศ หรี้อ่ CDP โดย
ได�รี้บการีปีรีะเมินรีะด้บ B ในฐานะบรีิษ้ท่ท่ี�มีแผู้นลุดป้ีญหาการีเปีลุี�ยนแปีลุง
ขอ่งสภาพอ่ากาศ (Climate Change) ติดต่อ่ก้นเป็ีนปีีท่ี� 4

Trevira GmbH หนึ�งในธ์ุรีกิจขอ่งอ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์ส จ้ดแสดง
นว้ตกรีรีมลุ่าสุดในงาน Heimtextil 2020 ณ เม้อ่งแฟิรีงค์เฟิิรี์ต โดย
นำาเสนอ่ภายใต�แนวคิด “Textile Future by Trevira CS”  บนพ้�นท่ี� 
2,000 ตารีางเมตรี ซึ�งได�ความรี่วมม้อ่เป็ีนพิเศษจาก Aisslinger 
สต้ดิโอ่อ่อ่กแบบท่ี�มีช่้�อ่เสียง นำาพาผู้้�เยี�ยมช่มเข�าส้่โลุกแห่งอ่นาคต ท่ี�ซึ�ง
ผู้ลุิตภ้ณฑ์์แบรีนด์ Trevira CS ถึ้กนำาเสนอ่การีใช่�งานอ่ย่างสรี�างสรีรีค์

ในเดอ้่นมกรีาคม ปีี 2020 ท่มีผู้้�นำาจาก FiberVisions ในเมอ้่งวารีเ์ดอ่ ปีรีะเท่ศ
เดนมารี์ก ได�รีบ้รีางวลุ้ในฐานหนึ�งในสถึานท่ี�ท่ำางานท่ี�ดีท่ี�สุดในเดนมารี์ก โดยมี
คะแนนรีวมเป็ีนอ่้นด้บสอ่งจากบรีิษ้ท่ท่้�งหมด เรีาขอ่แสดงความยินดีก้บท่ีม
ผู้้�บรีิหารีแลุะพน้กงานทุ่กคนก้บความสำาเร็ีจท่ี�มีคุณค่ายิ�งในครี้�งนี�  ซึ�งแสดง
ให� เห็นถึึงความยึดม้�นในคุณค่าขอ่งไอ่วีแอ่ลุท่ี�ว่า “บุคลุากรีขอ่งเรีาสรี�าง
ความแตกต่าง”
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Wilbur Ross, United States Secretary of Commerce, and Kobsak 
Pootrakool, Thai Deputy Secretary - General to the Prime Minister 
for Political Affairs, joined Dilip Kumar Agarwal, CEO of Feedstock 
and PET at Indorama Ventures, and Ramesh Narsinghpura, COO 
of Indorama Ventures  to announce the company’s acquisition of 
$2 billion worth of petrochemical assets from Huntsman 
Corporation at the 2019 Indo-Pacific Business Forum.

In December 2019 Indorama Ventures was involved in 
the creation of Wonderfruit Festival’s Creature stage, 
aiming to raise awareness on the versatility of recycled 
PET in alignment with the festival’s ethos towards 
environmental care. We also took part in a debate on the 
role of plastics within a circular economy and set up a 
PET bottle recycling workshop to encourage attendees 
to recycle in everyday life.

As an official partner of BURIRAM UNITED Football Club for 2020, 
Indorama Ventures proudly supports the use of recycled PET (rPET) 
products in daily life. Buriram United’s jerseys are now made of 
100% rPET fibers, with one jersey being made of approximately 14 
post-consumer PET bottles. We will be cooperating with the club 
on waste management and recycling education towards a vision 
to permanently change how PET bottles are perceived and 
processed.

Wilbur Ross รี้ฐมนตรีีพาณิช่ย์ขอ่งสหรี้ฐฯ แลุะนายกอ่บศ้กดิ� ภ้ตรีะก้ลุ 
รีอ่งเลุขาธิ์การีนายกรี้ฐมนตรีีฝ่ัายการีเม้อ่ง รี่วมก้บนายดีลุิปี กุมารี์ อ่ากาวาลุ 
ปีรีะธ์านกรีรีมการีบรีหิารีกลุุม่ธ์รุีกจิ Feedstock แลุะ PET แลุะนายรีาเมซ นาซงิบรุีะ 
ปีรีะธ์านกรีรีมการีบริีหารีด�านปีฏิิบ้ติการีขอ่งอ่ินโดรีามา เวนเจอ่ร์ีส ในการี
ปีรีะกาศการีเข�าซ้�อ่กิจการีปิีโตรีเคมีม้ลุค่า 2 พ้นลุ�านเหรีียญสหรี้ฐจากบรีิษ้ท่ 
Huntsman Corporation ณ การีปีรีะชุ่มธุ์รีกิจอ่ินโด-แปีซิฟิิก ปีรีะจำาปีี 2019

ในเด้อ่นธ์้นวาคม ปีี 2019 อ่ินโดรีามา เวนเจอ่ร์ีส สน้บสนุนงาน 
Wonderfruit แลุะมีส่วนในการีสรีรีสรี�างเวท่ีหลุ้ก (Creature Stage) 
โดยมีเปี� าหมายในการีสรี�างการีร้ีบรี้�ในเร้ี�อ่งขอ่งปีรีะโยช่น์อ่้นหลุากหลุาย
ขอ่งพลุาสติก PET ซึ�งสอ่ดคลุ�อ่งก้บแนวคิดหลุ้กขอ่งงานท่ี�มุ่งเน�นการี
ใส่ใจสิ�งแวดลุ�อ่ม แลุะเรีาได�เป็ีนร่ีวมแบ่งป้ีนแนวคิดเกี�ยวก้บบท่บาท่ขอ่ง
พลุาสติกในเศรีษฐกิจหมุนเวียน รีวมท่้�งจด้เวริีก์ช่อ็่ปีรีีไซเคิลุขวด PET 
เพ้�อ่กรีะตุ�นในผู้้�เข�าร่ีวมงานได�เห็นคุณค่าขอ่งการีรีีไซเคิลุสิ�งต่าง ๆ ท่ี�
ใช่�อ่ย้่ในช่ีวิตปีรีะจำาว้น

ในฐานะหนึ�งในผู้้�สน้บสนุนหลุ้กอ่ย่างเป็ีนท่างการีขอ่งสโมสรีฟุิตบอ่ลุบุรีีรี้มย ์
ย้ไนเต็ด ปีี 2563 อ่ินโดรีามา เวนเจอ่ร์ีส สน้บสนุนการีใช่�ผู้ลุิตภ้ณฑ์์ท่ี�ท่ำาจาก PET 
รีีไซเคิลุ (rPET) โดยเส้�อ่ฟุิตบอ่ลุขอ่งบุรีีรี้มย์ ย้ไนเต็ด ในฤด้กาลุนี� ผู้ลุิตจากเส�นใย
 rPET 100% ซึ�งเส้�อ่หนึ�งต้วผู้ลุิตจากขวด PET ปีรีะมาณ 14 ขวด นอ่กจากนี� เรีา
จะรี่วมม้อ่ก้บสโมสรีฯ ในการีจ้ดการีขยะแลุะให�ความร้ี�เกี�ยวก้บรีีไซเคิลุ เพ้�อ่สรี�าง
การีรี้บรี้�ท่ี�ถึ้กต�อ่งต่อ่การีใช่�งานแลุะการีจ้ดการีขวด PET สำาหรี้บนำาไปีรีีไซเคิลุ
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MULTIPLE ACQUISITIONS EXTENDS 
INDORAMA VENTURES’ GLOBAL REACH
อินโดรามา เวนเจอร์สเข็�าซื้้�อกิจการ
หลายุแห่ง ข็ยุายุการดำาเนินธ์ุรกิจ
ครอบคลุมท่่�วโลก
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Three fully completed acquisitions have yet again expanded 
the reach and production capacity of Indorama Ventures’ 
footprint. These landmark agreements underscore the 
Company’s continuous commitment to provide sustainable 
products to our customers around the world.

An impressive addition to our facilities was completed at 
the beginning of this year, that is the $2 billion acquisition 
of Huntsman’s world-class integrated oxides and derivatives 
businesses which will comprehensively enhance our business 
strategy. With facilities in the USA, India and Australia, 
Huntsman represents Indorama Ventures’ largest acquisition 
to date with resources of over 900 patents and numerous 
intellectual properties, bringing a deep understanding of 
various end markets to bring us closer to consumer needs. 

Last year, Indorama Ventures also concluded the acquisition of 
Sinterama, Europe’s leading supplier of polyester automotive 
interiors and high performance colored yarns. With operating 
sites in Italy, Brazil, China and Bulgaria, Sinterama’s market 
presence adds greatly to our existing specialties business and 
with new market addition of Bulgaria expands our reach to 33 
countries worldwide.

Mr. Aloke Lohia, Group CEO of Indorama Ventures, commented 
on the acquisitions by saying, “I would like to heartily welcome 
our new colleagues to the IVL family. I am confident that 
together we will drive this important business to generate 
significant value for all our stakeholders, reduce earnings 
volatility, and underpin IVL’s earnings growth opportunities 
for years to come.”

As contribution to our pledge regarding recycling 
investments came the acquisition of California-based Green 
Fiber International Inc., a recycling company that produces 
40,000 tons of rPET flakes per annum. By increasing our 
recycling volume, the acquisition aligns with our long-term 
sustainability objective of integrating PET into a fully 
circular economy.

Mr. Yash Lohia, Executive Director and Chief Recycling Officer 
of Indorama Ventures, said: “At Indorama Ventures, we play a 
key role in promoting the circular economy and environmental 
sustainability globally by pursuing the right opportunities to 
fill gaps that are intrinsic to a sustainable future. We strongly 
feel that this acquisition will contribute to profitable future 
growth in the sustainable recycling business with the potential 
to expand further.”  

การีเข�าซ้�อ่ธุ์รีกจิกจิการีเพิ�มเตมิ 3 รีายการีลุา่สดุ ช่ว่ยให�อ่นิโดรีามา เวนเจอ่รีส์ 
มีเครี้อ่ข่ายการีดำาเนินธ์ุรีกิจแลุะกำาลุ้งการีผู้ลุิตท่ี�ครีอ่บคลุุมมากขึ�น 
ความรี่วมม้อ่ครี้�งสำาค้ญเหลุ่านี�เน�นยำ�าความมุ่งม้�นขอ่งบริีษ้ท่ท่ี�ต�อ่งการี
สรี�างสรีรีค์ผู้ลุิตภ้ณฑ์์ท่ี�ย้�งย้นให�ก้บลุ้กค�าขอ่งเรีาท่้�วโลุก

หนึ�งในการีขยายธุ์รีกิจท่ี�แลุ�วเสรี็จเม้�อ่ต�นปีีนี� ได�แก่ การีเข�าซ้�อ่กิจการี
อ่อ่กไซด์แบบบ้รีณาการีแลุะอ่นุพ้นธ์์รีะด้บโลุก ม้ลุค่า 2 พ้นลุ�านเหรีียญสหรี้ฐ 
จากบรีิษ้ท่ Huntsman ซึ�งจะช่่วยส่งเสรีิมกลุยุท่ธ์์ในการีดำาเนินธ์ุรีกิจขอ่งเรีา
ให�สมบ้รีณ์ยิ�งขึ�น ด�วยฐานการีผู้ลุิต 3 แห่ง ในปีรีะเท่ศสหรี้ฐอ่เมรีิกา อ่ินเดีย 
แลุะอ่อ่สเตรีเลุีย จึงถึ้อ่ว่าการีเข�าซ้�อ่กิจการีขอ่ง Huntsman ครี้�งนี�เป็ีนดีลุท่ี�
ใหญ่ท่ี�สุดขอ่งอ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์ส พรี�อ่มด�วยท่รี้พยากรีสำาค้ญอ่ย่าง
สิท่ธิ์บ้ตรีกว่า 900 ฉบ้บ แลุะท่รี้พย์สินท่างป้ีญญาอ่้�น ๆ อ่ีกจำานวนมาก อ้่นจะ
ช่่วยท่ำาให�เรีาเกิดเข�าใจอ่ย่างลึุกซึ�งต่อ่ตลุาดผู้้�บริีโภคท่ี�หลุากหลุายแลุะตอ่บ
สนอ่งความต�อ่งการีได�อ่ย่างดียิ�งขึ�น

เม้�อ่ปีีท่ี�แลุ�ว เรีาได�เข�าซ้�อ่กิจการีจาก Sinterama S.p.A ผู้้�ผู้ลิุตโพลุีเอ่สเตอ่รี์
สำาหรี้บตกแต่งภายในรีถึยนต์แลุะเส�นด�ายโพลุิเอ่สเตอ่รี์ย�อ่มสีปีรีะสิท่ธ์ิภาพ
ส้งช่้�นนำาขอ่งยุโรีปี ด�วยฐานการีผู้ลุิตในปีรีะเท่ศอ่ิตาลุี บรีาซิลุ จีน แลุะ
บ้ลุแกเรีีย ตลุาดท่ี� Sinterama จะมีบท่บาท่สำาค้ญต่อ่การีพ้ฒนาธ์ุรีกิจ
ผู้ลุิตภ้ณฑ์์ช่นิดพิเศษขอ่งอ่ินโดรีามา เวนเจอ่ร์ีส พรี�อ่มสรี�างโอ่กาสในตลุาด
ใหม่ ๆ อ่ย่างปีรีะเท่ศบ้ลุแกเรีีย ท่ำาให�ป้ีจจุบ้นเรีามีธ์ุรีกิจธ์ุรีกิจครีอ่บคลุุม 33 
ปีรีะเท่ศท่้�วโลุก

นายอ่าลุก โลุเฮีีย ปีรีะธ์านเจ�าหน�าท่ี�บรีิหารีกลุุ่มบรีิษ้ท่อิ่นโดรีามา เวนเจอ่ร์ีส 
กลุา่ววา่ “ผู้มขอ่ต�อ่นรี้บเพ้�อ่นรี่วมงานใหม่ขอ่งเรีาเข�าส้่ครีอ่บครี้วไอ่วีแอ่ลุ 
ด�วยใจจริีง ผู้มม้�นใจว่าเรีาจะรี่วมก้นข้บเคลุ้�อ่นธ์ุรีกิจท่ี�สำาค้ญนี�ให�เกิดคุณค่า
ยิ�งต่อ่ผู้้�มีส่วนได�เสียทุ่กฝ่ัาย ลุดความผู้้นผู้วนขอ่งผู้ลุกำาไรี แลุะหนุนโอ่กาส
ในการีเติบโตขอ่งรีายได�ในอ่นาคต” 

จากการีให�คำาม้�นส้ญญาขอ่งเรีาในการีลุงท่นุด�านรีีไซเคลิุ อ่นิโดรีามา เวนเจอ่รีส์
ได�เข�าซ้�อ่กิจการี Green Fiber International Inc. ท่ี�ดำาเนินการีในรี้ฐ
แคลุิฟิอ่รี์เนีย ซึ�งเป็ีนธ์ุรีกิจรีีไซเคิลุท่ี�สามารีถึผู้ลุิตเกลุ็ด PET รีีไซเคิลุได�ถึึง 
40,000 ต้นต่อ่ปีี ซึ�งช่่วยเพิ�มความสามารีถึในการีรีีไซเคิลุขอ่งเรีาให�มากขึ�น 
สอ่ดคลุ�อ่งก้บเปี� าหมายรีะยะยาวด�านความย้�งย้นขอ่งอ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์ส 
ท่ี�ต้�งเปี� าบ้รีณาการีการีผู้ลุิต PET ให�เป็ีนส่วนหนึ�งขอ่งรีะบบเศรีษฐกิจ
หมุนเวียนอ่ย่างเต็มรี้ปีแบบ

นายยาช่ โลุเฮีีย ปีรีะธ์านเจ�าหน�าท่ี�บรีิหารีด�านรีีไซเคิลุ อ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์ส 
กลุ่าวว่า “อิ่นโดรีามา เวนเจอ่ร์ีส มีบท่บาท่สำาค้ญในการีส่งเลุรีิมเศรีษฐกิจ
หมุนเวียนแลุะความย้�งย้นท่้�วโลุก โดยแสวงหาโอ่กาสต่างๆ เพ้�อ่สรี�างอ่นาคต
ท่ี�ย้�งย้นอ่ย่างแท่�จรีิง เรีาเช่้�อ่ม้�นว่าการีซ้�อ่กิจการีครี้�งนี�จะเป็ีนผู้ลุดีต่อ่การี
เติบโตขอ่งธุ์รีกิจรีีไซเคิลุอ่ย่างย้�งย้นในอ่นาคตแลุะมีศ้กยภาพท่ี�จะต่อ่ยอ่ด
ธ์ุรีกิจได�อ่ีกมาก”
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INDORAMA VENTURES AND COCA-COLA 
BEVERAGES PHILIPPINES JOIN FORCES 
TO ESTABLISH PETVALUE
อินโดรามา เวนเจอร์ส และ โคคา-โคล่า 
ในปีระเท่ศฟิิลิปีปิีนส์ ร่วมม้อจ่ดต่�ง
โรงงานรีไซื้เคิลข็วด PET

With the shared goal of making a more sustainable future 
happen today, Indorama Ventures and Coca-Cola Beverages 
Philippines, Inc. (CCBPI)—the bottling arm of Coca-Cola in the 
country—have signed a joint-venture agreement to establish 
PETValue, the largest state-of-the-art bottle-to-bottle 
recycling facility in the Philippines. 

“PETValue will help ensure that used PET plastic bottles—
packaging that is 100% recyclable, and therefore not ‘single-
use’—will be given new life and function as they are collected, 
processed, and used again and again within a circular 
economy,” said Gareth McGeown, CEO of CCBPI. “PETValue will 
deploy cutting-edge technologies and industry-leading best 
practices to employ the safest and most advanced recycling 
process for plastic bottles made from PET (polyethylene 
terephthalate) material. Its projected capacity, or the amount 
of used plastic bottles it can process, is 30,000 MT per year 
or almost 2 billion pieces of plastic bottles, with an output of 
16,000 MT per year of recycled PET resin.”

อ่ินโดรีามา เวนเจอ่ร์ีส แลุะ Coca-Cola Beverages Philippines, Inc. (CCBPI) 
บรีิษ้ท่ผู้ลุิตขวดเคร้ี�อ่งด้�มขอ่งโคคา-โคลุ่าในปีรีะเท่ศฟิิลุิปีปิีนส์ มีเปี� าหมาย
รี่วมก้นในการีสรี�างอ่นาคตท่ี�ย้�งย้นกว่าเดิมให�เกิดขึ�นต้�งแต่ว้นนี� ท่้�งสอ่ง
บรีิษ้ท่จึงรี่วมม้อ่ก้นโดยลุงนามในข�อ่ตกลุงร่ีวมทุ่นเพ้�อ่จ้ดต้�ง PETValue 
โรีงงานรีีไซเคิลุจากขวดส้่ขวดท่ี�ลุำ�าสม้ยท่ี�สุดในฟิิลุิปีปิีนส์

“ขวดพลุาสตกิ PET ท่ี�ใช่�แลุ�วเป็ีนบรีรีจภุณ้ฑ์ท์่ี�สามารีถึรีไีซเคิลุได� 100% ดง้น้�น
จงึไมใ่ช่พ่ลุาสตกิแบบ ‘ใช่�แลุ�วท่ิ�ง’ โรีงงาน PETValue นี�จะช่ว่ยให�เรีาม้�นใจว่า
ขวด PET จะถึ้กนำากลุ้บมาใช่�ใหม่ได� เพรีาะถึ้กรีวบรีวมเข�าส้่กรีะบวนการี 
แลุะถึ้กใช่�อ่ีกซำ�าได�ครี้�งแลุ�วครี้�งเลุ่าภายใต�แนวคิดเศรีษฐกิจแบบหมุนเวียน”  
แกเรีธ็์  แมค็กาวน ์ ปีรีะธ์านกรีรีมการีบรีหิารี Coca-Cola Beverages 
Philippines, Inc. (CCBPI) กลุ่าว “โรีงงานนี�จะนำาเท่คโนโลุยีท่ี�ท่้นสม้ยแลุะ
แนวปีฏิบ้ิตทิ่ี�ดที่ี�สุดในอ่ตุสาหกรีรีมมาใช่�เพ้�อ่ความปีลุอ่ดภย้ส้งสดุ แลุะจะมา
พรี�อ่มก้บกรีะบวนการีรีีไซเคิลุท่ี�ท่้นสม้ยท่ี�สุดสำาหรี้บขวดพลุาสติกท่ี�ท่ำาจาก
วส้ด ุ PET (Polyethylene terephthalate) กำาลุ้งการีผู้ลุติหรีอ้่จำานวนขวด
พลุาสตกิใช่�แลุ�วท่ี�โรีงงานสามารีถึจ้ดการีได�คอ้่ 30,000 ตน้ตอ่่ปีี หรีอ้่นบ้เป็ีน
ขวดพลุาสตกิรีาว 2 พน้ลุ�านขวด โดยมีกำาลุ้งการีผู้ลุติเมด็พลุาสติก PET 
รีไีซเคิลุ 16,000 ตน้ตอ่่ปีี”
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“We are very proud of our partnership with Indorama 
Ventures; they’ve been helping us with innovative initiatives 
on sustainable packaging—from light-weighting efforts 
that allow us to lessen the amount of plastic we use in our 
packaging, to developing the country’s the first-ever beverage 
bottle made from 100% recycled plastic,” added McGeown. 
“Through PETValue, Indorama Ventures and Coca-Cola are 
introducing to the Philippines green technologies that will 
help strengthen Filipinos’ commitment to sustainability—a 
major step in making our World Without Waste vision a reality 
in the Philippines.” 

Yashovardhan Lohia, Chief Recycling Officer of Indorama 
Ventures commented “Indorama Ventures has always 
been committed to sustainability, and to ensuring that the 
technologies we use are advanced, efficient, and meet or even 
surpass industry standards so that we can better manage 
our environmental impact. We firmly believe that a circular 
economy for plastic bottles, particularly PET plastic bottles, is 
possible and must be established. We cannot let the potential 
of this recyclable resource go to waste. This is a philosophy 
shared by Coca-Cola, and our partnership with them is 
testament to how two organizations that share the same 
principles can institutionalize sustainability practices among 
industries and be of benefit to local communities.”

“เรีาภ้มิใจท่ี�ได�รี่วมงานก้บอ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์ส พ้นธ์มิตรีขอ่งเรีาเสมอ่ โดย
เรีิ�มต�นจากการีสรี�างสรีรีค์บรีรีจุภ้ณฑ์์แบบย้�งย้น จากความพยายามในการี
ใช่�บรีรีจุภ้ณฑ์์ท่ี�มีนำ�าหน้กเบา ท่ำาให�เรีาสามารีถึลุดปีรีิมาณพลุาสติกท่ี�ใช่�ใน
บรีรีจุภ้ณฑ์์เพ้�อ่พ้ฒนาขวดเครี้�อ่งด้�มท่ี�ท่ำาจากพลุาสติกรีีไซเคิลุ 100% 
ครี้�งแรีกในฟิิลุิปีปิีนส์” แม็คกาวน์เสรีิม “อ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์สแลุะโคคา-โคลุ่า
ได�นำาเท่คโนโลุยีสีเขียวมาใช่�ในฟิิลุิปีปิีนส์ผู้่านโรีงงาน PETValue ซึ�งจะช่่วย
เสรีิมสรี�างความมุ่งม้�นด�านความย้�งย้นขอ่งฟิิลุิปีปิีนส์ ถึ้อ่เป็ีนข้�นตอ่น
สำาค้ญในการีสรี�างวิส้ยท่้ศน์รีะด้บโลุก World Without Waste ให�เป็ีนจรีิงได�
ในฟิิลุิปีปิีนส์

นายยาโช่วาด้น โลุเฮีีย ปีรีะธ์านเจ�าหน�าท่ี�บรีิหารีด�านรีีไซเคิลุขอ่งอิ่นโดรีามา 
เวนเจอ่รี์ส ให�ความเห็นว่า “อ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์ส มุ่งม้�นท่ี�จะพ้ฒนาด�าน
ความย้�งย้นมาโดยตลุอ่ด แลุะเรีาต้�งใจสรี�างความม้�นใจว่าเท่คโนโลุยีท่ี�เรีาใช่�
น้�นท่้นสม้ย มีปีรีะสิท่ธิ์ภาพ แลุะตรีงตามหรี้อ่ส้งกว่ามาตรีฐานอุ่ตสาหกรีรีม 
สามารีถึจ้ดการีผู้ลุกรีะท่บต่อ่สิ�งแวดลุ�อ่มได�ดียิ�งขึ�น เรีาเช่้�อ่ม้�นว่าเศรีษฐกิจ
หมุนเวียนสำาหรี้บขวดพลุาสติก โดยเฉพาะอ่ย่างยิ�งขวดพลุาสติก PET จะ
เกิดขึ�นอ่ย่างแน่นอ่นแลุะจะต�อ่งเป็ีนท่ี�ยอ่มรี้บ เรีาจะไม่ปีลุ่อ่ยให�ท่รี้พยากรีท่ี�
สามารีถึนำากลุ้บมาใช่�ใหม่ถึ้กท่ิ�งเป็ีนขยะได� นี�คอ้่แนวคิดท่ี�โคคา-โคลุา่มเีช่น่ก้น 
ความรี่วมม้อ่ขอ่งเรีาจึงเป็ีนเครี้�อ่งพิส้จน์ว่าอ่งค์กรีท่้�งสอ่งท่ี�ใช่�หลุ้กการี
เดียวก้นนี�จะสามารีถึสรี�างความย้�งย้นให�ก้บอุ่ตสาหกรีรีมแลุะเป็ีนปีรีะโยช่น์
ต่อ่ชุ่มช่นท่�อ่งถึิ�น”

SUSTAINABILITY 
Corporate Communications

by 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
ความร่บผู้ิดช่อบต่อส่งคมและสิ�งแวดล�อมข็ององค์กร

The IVL Family at Indorama Ventures Europe dedicated their time 
and effort in a fundraising campaign for the Erasmus MC-Sophia 
Children’s Hospital through sporting events and donation. This 
voluntary activity reflected the company’s contribution to help 
enhance living quality for people in society.

In February 2020, the Joint Foreign Chambers of Commerce of 
Thailand launched the CAP (Care About Plastics) initiative at the 
residence of H.E the Ambassador of The Netherlands. As an 
industry leader, Indorama Ventures donated a plastics compactor 
in support of this initiative and also participated in the launching 
event with an exhibition space on PET and plastic recycling.

Bangchak Corporation PCL collected and contributed 
600,000 PET bottles to Indorama Ventures PCL as part of 
the ‘Rak Pan Sook’ collaboration towards a circular 
economy of plastic waste. Bottle collection points were set 
up at Bangchak facilities around Bangkok to encourage 
citizens to maintain a clean environment. IVL will recycle 
these bottles into polyester fiber products and return the 
revenue to charity organizations. 

ครีอ่บครี้วไอ่วีแอ่ลุขอ่งเรีาท่ี� Indorama Ventures Europe เม้อ่ง Rotterdam 
ปีรีะเท่ศเนเธ์อ่รี์แลุนด์ ได�รี่วมก้นจ้ดท่ำาโครีงการีรีะดมทุ่นเพ้�อ่โรีงพยาบาลุเด็ก 
Erasmus MC-Sophia โดยการีจ้ดงานแข่งข้นกีฬาแลุะเปิีดรี้บบรีิจาค กิจกรีรีม
จิตอ่าสานี� ได�สะท่�อ่นให�เห็นถึึงการีสน้บสนุนขอ่งบริีษ้ท่ฯ ในการีช่่วยยกรีะด้บ
คุณภาพช่ีวิตขอ่งคนในส้งคม

หอ่การีค�ารีว่มตา่งปีรีะเท่ศในปีรีะเท่ศไท่ย ได�เปิีดตว้โครีงการีรีีไซเคิลุ Care About 
Plastics หรีอ้่ CAP ณ ท่ำาเนยีบเอ่กอ่ค้รีรีาช่ท่ต้เนเธ์อ่ร์ีแลุนด์ปีรีะจำาปีรีะเท่ศไท่ย 
ในเด้อ่นกุมภาพ้นธ์์ 2563 ซึ�งอ่ินโดรีามา เวนเจอ่ร์ีสเอ่ง ในฐานะผู้้�นำาใน
อ่ตุสาหกรีรีม ได�รีว่มบรีิจาคเครี้�อ่งบีบอ่้ดขวดพลุาสติกเพ้�อ่เป็ีนการีสน้บสนุน
การีดำาเนินงานขอ่งโครีงการีฯ แลุะได�เข�ารี่วมพิธ์ีเปิีดต้วโครีงการีด้งกลุา่ว 
พรี�อ่มจ้ดนิท่รีรีศการีให�ความรี้�เรี้�อ่ง PET แลุะการีรีีไซเคิลุพลุาสติก

บรีิษ้ท่ บางจาก คอ่ร์ีปีอ่เรีช่้�น จำาก้ด (มหาช่น) ได�ท่ำาการีจ้ดเก็บแลุะ
รีวบรีวมขวดพลุาสติก PET จำานวน 600,000 ขวด ก่อ่นนำามามอ่บให�ก้บ 
อ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์ส ในส่วนหนึ�งขอ่งโครีงการี ร้ีกษ์ ป้ีน สุข ซึ�งเป็ีน
โครีงการีความร่ีวมม้อ่รีะหว่างบางจากฯ ก้บไอ่วีแอ่ลุ ในการีสรี�างรีะบบ
เศรีษฐกิจหมุนเวียนขอ่งขยะพลุาสติก โดยขวดท่้�งหมดมาจากจุดรี้บ
ขวด PET ท่ี�ต้�งอ่ย้่ในสถึานีนำ�าม้นบางจากท่้�วกรุีงเท่พมหานครี เพ้�อ่
เป็ีนการีช่้กช่วนให�ปีรีะช่าช่นรี่วมก้นร้ีกษาความสะอ่าดขอ่งสิ�งแวดลุ�อ่ม 
แลุะไอ่วีแอ่ลุก็ได�นำาขวดเหลุ่านี�มารีีไซเคิลุเป็ีนผู้ลุิตภ้ณฑ์์จากเส�นใย
โพลีุเอ่สเตอ่ร์ี แลุะนำารีายได�มอ่บให�ก้บอ่งค์กรีการีกุศลุต่อ่ไปี
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Indorama Ventures Polimeros donated uniforms to children in 
need at Creche Califórinia, Ipojuca, Brazil. Through this donation, 
the company aims to take any possible action to support the 
education of children and is happy to make the first day of daycare 
enjoyable for everyone at the center. 

IVL invited colleagues at Head Office and the surrounding 
community to exchange their PET bottles for gifts including candy, 
plants and DEJATM recycled shirts. All bottles collected were 
transported to our facility in Nakhon Pathom to be recycled, 
promoting PET as a 100% recyclable material and encouraging 
the community to separate their waste by putting PET bottles in 
the correct bin.

IVL Foundation visited underprivileged children and young 
adults born with facial deformities at Srisangwan Hospital, 
Mae Hong Son province in Thailand for their Operation 
Smile weeklong medical visit in February. The team was 
able to offer the chance to receive safe surgeries at no cost, 
providing an opportunity for the children to heal physically 
and thrive emotionally.

Indorama Ventures Polimeros ได�มอ่บช่ดุนก้เรียีนให�แกเ่ด็กนก้เรียีนท่ี�ศ้นย์
ดแ้ลุเดก็ Creche Califórinia เมอ้่ง Ipojuca ปีรีะเท่ศบรีาซลิุ โดยกจิกรีรีมในครี้�งนี�
เกิดขึ�นจากความต้�งใจขอ่ง บริีษ้ท่ฯ ท่ี�จะมีส่วนรี่วมในการีสน้บสนุนให�เด็กได�มี
การีศกึษา แลุะมคีวามยนิดที่ี�ท่ำาให�วน้แรีกท่ี�ขอ่งท่กุคนท่ี�ศน้ยด์แ้ลุเด็กมสีสีน้มากขึ�น

ไอ่วแีอ่ลุได�เช่ญิช่วนให�พน้กงานท่ี�สำานก้งานใหญแ่ลุะคนในช่มุช่นโดยรีอ่บ มารีว่ม
กจิกรีรีมนำาขวด PET มาแลุกขอ่งขวญ้ อ่าท่ ิขนมหวาน ต�นไม� เส้�อ่รีไีซเคิลุ DEJATM 
ในวน้วาเลุนไท่น ์ โดยขวดท่ี�เกบ็รีวบรีวมได�ถึก้สง่ตอ่่ไปียง้โรีงงานรีไีซเคลิุขอ่งเรีา
ในจ้งหวด้นครีปีฐม โดยกจิกรีรีมนี�จ้ดขึ�นเพ้�อ่ให�ความร้ี�ถึงึคณุสมบ้ตขิอ่ง PET ท่ี�
สามารีถึรีีไซเคิลุได� 100% แลุะเช่ิญช่วนให�คนในชุ่มช่นห้นมาแยกขยะโดยการี
ท่ิ�งขวด PET ให�ถึก้ถึง้แลุะการีรีไีซเคิลุพลุาสตกิ

ต้วแท่นจากม้ลุนิธ์ิไอ่วีแอ่ลุเดินท่างไปีเยี�ยมเด็กแลุะเยาวช่นผู้้�มีความ
ผู้ิดปีรีกติบนใบหน�า ท่ี�โรีงพยาบาลุศรีีส้งวาลุย์ จ้งหว้ดแม่ฮ่ีอ่งสอ่น 
ภายใต�โครีงการีการีให�บรีิการีท่างการีแพท่ย์ขอ่งม้ลุนิธ์ิสรี�างรีอ่ยยิ�ม 
ในเด้อ่นกุมภาพ้นธ์์ท่ี�ผู้่านมา โดยม้ลุนิธ์ิไอ่วีแอ่ลุได�ให�การีสน้บสนุนแลุะ
ช่่วยเหลุ้อ่เด็ก ๆ ให�เข�าถึึงการีผู้่าต้ดได�โดยไม่เสียค่าใช่�จ่าย แลุะท่ำาให�
พวกเขามีสุขภาพกายแลุะใจท่ี�สมบ้รีณ์แข็งแรีง

BALANCE 
Corporate Communications

by 
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INDORAMA VENTURES’ CSR PROJECT RAISES 
ENVIRONMENTAL AWARENESS IN RANONG
อินโดรามา เวนเจอร์สผู้ล่กด่นโครงการปีล้กฝ่ัง
จิตสำานึกด�านสิ�งแวดล�อมในจ่งหว่ดระนอง

In collaboration with the Jan & Oscar Foundation, Indorama 
Ventures conducted an educational roadshow on waste 
separation and recycling at several schools and communities 
in Ranong. The Mayor of Ranong Province, Mr. Jirawach 
Charoennitiphokin, was in attendance at the Khao Niwet 
Municipal School stop and gave the opening speech. 

Our team brought the roadshow to the Koh Payam Child 
Development Center and Koh Lhao Home School to educate 
children and other members of the Moken community. 
Where suitable, waste banks were set up to create a waste 
management infrastructure for the locals.

The Moken are an ethnic minority of semi-nomadic sea 
gypsies who still live mostly as hunter-gatherers, making 
their livelihood from the Andaman Sea. In recent years, large 
amounts of marine litter have been filling their fishing nets, 
threatening their way of life. Most of them live under the 
absolute poverty line and are not registered citizens.  

“With Moken kids, we hope to inspire the connection 
of tradition with modern life while tackling present day 
problems,” said Dr. Michel Pardos, Project Manager for the 

อ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์สรี่วมม้อ่ก้บม้ลุนิธ์ิ Jan & Oscar จ้ดกิจกรีรีมเดินสาย 
ให�ความรี้� เรี้�อ่งการีแยกขยะแลุะการีรีี ไซเคิลุให�ก้บโรีงเรีียนแลุะชุ่มช่น
หลุายแห่งในจ้งหว้ดรีะนอ่ง โดยได�รี้บเกียรีติจากนายจิรีาว้จน์ เจรีิญนิธ์ิโภคิน
นายกเท่ศมนตรีีเม้อ่งรีะนอ่งกลุ่าวเปิีดงานแลุะเข�าร่ีวมกิจกรีรีม ณ 
โรีงเรีียนเท่ศบาลุเขานิเวศน์

ท่ีมงานขอ่งเรีาได�ลุงพ้�นท่ี�ศ้นย์พ้ฒนาเด็กเลุ็กเกาะพยามแลุะโรีงเรีียนบ�าน
เกาะเหลุา เพ้�อ่ให�ความรี้�ก้บเด็ก ๆ แลุะสมาช่ิกในชุ่มช่นมอ่แกน รีวมถึึงจ้ดต้�ง
ธ์นาคารีขยะเพ้�อ่ให�ช่าวบ�านได�มีความร้ี�แลุะโครีงสรี�างพ้�นฐานด�านการี
บรีิหารีจ้ดการีขยะ

ช่าวมอ่แกนเป็ีนช่นกลุุ่มน�อ่ยกลุุ่มหนึ�งขอ่งช่นเผู้่ายิปีซีท่ะเลุที่�ย้งคงใช่�ช่ีวิต
แบบมีการีเคลุ้�อ่นย�ายถึิ�นฐาน เก็บขอ่งป่ีาลุ่าส้ตว์ แลุะท่ำามาหากินด�วยการีจ้บ
ส้ตว์ท่ะเลุจากท่ะเลุอ่้นดาม้น ในช่่วงไม่กี�ปีีท่ี�ผู้่านมา แหอ่วนขอ่งช่าวมอ่แกน
เต็มไปีด�วยขยะท่างท่ะเลุ ท่ำาให�วิถึีช่ีวิตขอ่งพวกเขาถึ้กคุกคาม เพรีาะช่าว
มอ่แกนส่วนใหญ่ใช่�ช่ีวิตโดยมีรีายได�ตำ�ากว่ารีะด้บมาตรีฐานท่ี�เพียงพอ่ต่อ่
การีดำารีงช่ีวิต แลุะส่วนมากเป็ีนบุคคลุไรี�ส้ญช่าติ

ดรี.ไมเคิลุ พาโดส ผู้้�จ้ดการีม้ลุนิธ์ิ Jan & Oscar กลุ่าวว่า “เรีาหว้งว่าจะ
สามารีถึสรี�างแรีงบ้นดาลุใจให�ก้บเด็ก ๆ ช่าวมอ่แกนในการีใช่�ช่ีวิตตาม
ปีรีะเพณีด้�งเดิมไปีพรี�อ่มก้บวิถึีช่ีวิตสม้ยใหม่ ขณะเดียวก้นก็แก�ป้ีญหาท่ี�
กำาลุ้งเกิดขึ�นในป้ีจจุบ้นไปีด�วย ช่าวมอ่แกนมีความเช่้�อ่เรี้�อ่งการีเคารีพต่อ่
สิ�งแวดลุ�อ่มเป็ีนอ่ย่างมาก พวกเขาจะไม่มีว้นใช่�ท่รี้พยากรีธ์รีรีมช่าติอ่ย่าง
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อินโดรามา เวนเจอร์สผู้ล่กด่นโครงการปีล้กฝ่ัง
จิตสำานึกด�านสิ�งแวดล�อมในจ่งหว่ดระนอง

Jan & Oscar Foundation. “The Moken have traditionally always 
had high respect for their environment and would never 
exploit their natural resources, that to them were never just 
a product but their kin. We would like to inspire them to join 
forces to connect to old roots of harmonious coexistence with 
nature through education and the right actions towards living 
well. Trash reduction and recycling is a great start for that.”

The team worked closely with the children, learning that they 
were familiar with types of waste but were not sure how to 
separate them. Afterwards, the children said the education 
session and knowledge books helped them understand 
plastics and that it can be used for a lot of things. They were 
very impressed that so many things can be made from PET 
plastic and were encouraged to make a change.

In keeping with the United Nations’ 2030 Agenda and its 
17 sustainable development goals, the initiative promotes a 
circular economy and is based on three pillars: 

1. Recycle or upcycle plastic waste out of the Andaman 
Sea as well as the rivers and canals that flow into it. This 
work will be conducted and partly managed by the local 
Moken population. 

2. Reuse or recycle plastic waste – along with paper and glass 
– in Ranong City to reduce plastic leakage into the sea. 
This will be managed by Ranong Recycle for Environment 
Social Enterprise.

3. Promote waste separation and the 3R concept (Reduce-
Reuse-Recycle) with educational programs, and set up 
waste banks in governmental primary schools and Moken 
villages.

ไม่รี้�คุณค่า เพรีาะสำาหรี้บพวกเขาแลุ�ว ธ์รีรีมช่าติไม่ใช่่ผู้ลุิตภ้ณฑ์์หรี้อ่สินค�า 
ท่ว่าเปีรีียบเสม้อ่นญาติมิตรีขอ่งพวกเขาเอ่ง เรีาอ่ยากสรี�างแรีงบ้นดาลุใจให�
ช่าวมอ่แกนมาร่ีวมมอ้่กบ้เรีา เพ้�อ่เช่้�อ่มโยงการีใช่�ช่วีติแบบด้�งเดมิท่ี�อ่ย้ร่ีว่มก้น
ก้บธ์รีรีมช่าติได�อ่ย่างกลุมกลุ้น ผู้่านการีให�ความรี้�แลุะการีปีฏิิบ้ติต้วอ่ย่าง
ถึ้กต�อ่ง ซึ�งจะนำาไปีส้่การีมีช่ีวิตความเป็ีนอ่ย้่ท่ี�ดี โดยเรีิ�มต�นจากการีให�ความรี้�
เรี้�อ่งการีลุดปีรีิมาณขยะแลุะการีรีีไซเคิลุ”

จากการีท่ำางานอ่ย่างใกลุ�ช่ิดก้บเด็ก ๆ ท่ำาให�เรีาได�เรีียนรี้�ว่าพวกเขารี้�จ้กขยะ
ปีรีะเภท่ต่าง ๆ  แต่ไม่ท่รีาบถึึงวิธ์ีการีแยกขยะ เด็ก ๆ บอ่กว่ากิจกรีรีมการี
เรีียนการีสอ่นแลุะหน้งส้อ่ชุ่ดความรี้�ช่่วยให�พวกเขาเข�าใจว่าเรีาสามารีถึนำา
พลุาสติกไปีใช่�ปีรีะโยช่น์ได�มากมาย อ่ีกท่้�งย้งร้ี�สึกปีรีะท่้บใจที่�ได�ท่รีาบว่ามี
ขอ่งหลุายอ่ย่างท่ำามาจากพลุาสติก PET แลุะมีแรีงบ้นดาลุใจท่ี�จะสรี�างความ
เปีลุี�ยนแปีลุง

เรีาดำาเนินงานอ่ย่างสอ่ดคลุ�อ่งก้บวารีะปีี 2573 ขอ่งอ่งค์การีสหปีรีะช่าช่าติ
แลุะเปี� าหมายการีพ้ฒนาท่ี�ย้�งย้น 17 ข�อ่ โดยเริี�มต�นจากการีส่งเสรีิม
เศรีษฐกิจแบบหมุนเวียน ภายใต�หลุ้กสำาค้ญ 3 ส่วน ได�แก่

1. รีีไซเคิลุหรี้อ่อ่้พไซเคิลุขยะพลุาสติกจากท่ะเลุอ่้นดาม้น รีวมถึึงแม่นำ�า
ลุำาคลุอ่งท่ี�ไหลุลุงส้่ท่ะเลุ โดยช่าวมอ่แกนจะเป็ีนผู้้�ดำาเนินงานแลุะบรีิหารี
จ้ดการีงานนี�ในบางส่วน

2. นำาขยะพลุาสติกมาใช่�ซำ�าหรี้อ่นำาไปีรีีไซเคิลุ ควบค่้ไปีก้บกรีะดาษแลุะแก�ว
ในเม้อ่งรีะนอ่ง เพ้�อ่ลุดการีปีลุ่อ่ยขยะพลุาสติกลุงส้่ท่ะเลุ ซึ�งท่างกลุุ่ม
รีะนอ่งรีีไซเคิลุเพ้�อ่สิ�งแวดลุ�อ่ม (Ranong Recycle for Environment 
Social Enterprise) ซึ�งเป็ีนกลุุ่มท่ี�ดำาเนินกิจการีเพ้�อ่ส้งคมจะเป็ีนผู้้�
ดำาเนินการี

3. ส่งเสรีิมการีแยกขยะแลุะแนวคิด 3R การีลุดการีใช่� การีนำากลุ้บมาใช่�ซำ�า 
แลุะการีนำาขยะกลุ้บมาใช่�ใหม่ (Reduce-Reuse-Recycle) ด�วยการีให�
ความรี้�แลุะจ้ดต้�งธ์นาคารีขยะในโรีงเรีียนรี้ฐบาลุรีะด้บปีรีะถึมศึกษาแลุะ
หม้่บ�านมอ่แกน
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JUST THE FACTS, MA’AM.

RICHARD JONES
รีิช่าร์ีด โจนส์

ก็แค่พ้ดไปีตามข็�อเท่จ็จรงิคร่บ

Joe Friday (a television detective in the 60s) 
was right, the facts will help more than colorful 
or emotional descriptions. When it comes to 
plastic, so much poorly researched information is 
being passed around that people are unable to 
comprehend what effect a ban on plastic would 
have in the future and just get emotional.

CONTEXT IS KING
Numbers are always interesting but sometimes we 
do need a little context to understand them. Here 
is a typical example.

Plastic bottles last for 300-400 years.

By itself, it seems that plastic bottles will last a 
helluva long time. However, put in context it 
becomes more difficult to get the point. Aluminum 
will also last hundreds of years and glass lasts for 
millions of years, so what is the point of mentioning 
longevity if such durability is seen as a positive in 
other materials? Once you add that some plastics 
are easier and cheaper to recycle, with a lower 
carbon footprint than other materials, the lack of 
context can be misleading.

Context would help the reader greatly in articles 
that state the manufacture of plastics from crude 
oil is on the rise. Without any context, this may 
sound disturbing, but when you understand 
that, while plastics today account for about 4% 
of crude oil use (no agency has exact numbers), 
fuels for transportation take up to 50%. Why is this 
important?

โจ ฟิรีายเดย์ (น้กแสดงที่�รี้บบท่ตำารีวจส้บสวนในซีรีีส์โท่รีท่้ศน์
ยุคปีี 1960) พ้ดถึ้กต�อ่งว่าข�อ่เท่็จจรีิงมีปีรีะโยช่น์กว่าการี
พรีรีณนาอ่ย่างไพเรีาะแลุะสวยงามมากน้ก เม้�อ่พ้ดถึึง
พลุาสติก ข�อ่ม้ลุท่ี�มาจากการีวิจ้ยท่ี�ไม่มีคุณภาพจำานวนมาก
ถึ้กส่งต่อ่ก้น ขณะท่ี�ผู้้�คนก็ไม่เข�าใจอ่ย่างแท่�จรีิงว่าการีห�ามใช่�
พลุาสติกจะมีผู้ลุกรีะท่บอ่ะไรีในอ่นาคต แต่เรี้�อ่งนี�กลุ้บท่ำาให�
คนเรีาเกิดความรี้�สึกต่าง ๆ ขึ�นมากมาย

บริบทสำาคัญที่สุด
ต้วเลุขเป็ีนสิ�งท่ี�น่าสนใจ แต่บางครี้�งเรีาก็จำาเป็ีนต�อ่งอ่าศ้ย
บรีิบท่เพ้�อ่เสรีิมให�เข�าใจความหมายได�ดีขึ�น ต้วอ่ย่างท่ี�เห็น
ได�ช่้ดค้อ่

ขวดพลุาสติกใช่�เวลุา 300-400 ปีี ในการีย่อ่ยสลุาย

ปีรีะโยคนี�เหม้อ่นจะส้�อ่สารีว่าขวดพลุาสติกจะอ่ย้่ไปีตลุอ่ดกาลุ 
อ่ย่างไรีก็ตาม การีนำาเอ่าบรีิบท่มาช่่วยอ่ธ์ิบายน้�นอ่าจยิ�งท่ำาให�
เข�าใจยากขึ�นไปีอ่ีก เพรีาะอ่ะลุ้มิเนียมจะอ่ย้่ไปีหลุายรี�อ่ยปีี ส่วน
แก�วน้�นอ่าจเป็ีนลุ�าน ๆ ปีี ฉะน้�น การีพ้ดถึึงอ่ายุอ่้นย้นยาวขอ่ง
พลุาสติกจะมีปีรีะโยช่น์อ่ะไรี ในเม้�อ่เวลุาท่ี�เรีาพ้ดถึึงความ
ท่นท่านขอ่งว้สดุอ่้�น ๆ ม้นกลุ้บกลุายเป็ีนแง่บวกไปีหมด แต่
เม้�อ่ให�ข�อ่ม้ลุเพิ�มเติมว่าพลุาสติกบางปีรีะเภท่สามารีถึนำาไปี
รีีไซเคิลุได�ง่ายแลุะถึ้กกว่า แลุะย้งสรี�างคารี์บอ่นฟุิตพรีิ�นท่์ท่ี�ตำ�า
กว่าเม้�อ่เท่ียบก้บว้สดุอ่้�น แปีลุว่าถึ�าไม่มีการีเสรีิมบรีิบท่นี�เข�าไปี
ก็อ่าจท่ำาให�เข�าใจผู้ิดได�

บรีิบท่แวดลุ�อ่มจะช่่วยผู้้�อ่่านได�มากเม้�อ่ต�อ่งท่ำาความเข�าใจ
บท่ความท่ี�ช่ี�แจงว่าการีผู้ลิุตพลุาสติกซึ�งใช่�นำ�าม้นดิบน้�นมี
ปีรีิมาณเพิ�มขึ�น ถึ�าไม่มีบรีิบท่ ข�อ่ม้ลุนี�อ่าจท่ำาให�รี้�สึกไม่ดีน้ก 
แต่ เม้�อ่คุณเข�าใจว่าพลุาสติกในป้ีจจุบ้นคิดเป็ีนปีรีะมาณ
รี�อ่ยลุะ4 ขอ่งการีใช่�นำ�าม้นดิบ (ไม่มีแหลุ่งใดท่ี�มีต้วเลุขที่�แน่ช่้ด) 
ในขณะท่ี�เช่้�อ่เพลุิงเพ้�อ่การีขนส่งใช่�มากถึึงรี�อ่ยลุะ 50 แลุ�วท่ำาไม
ปีรีะเด็นนี�ถึึงสำาค้ญ?
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Oil demand for transport is expected to slow by 
2050 due to the rise of electric vehicles and more-
efficient combustion engines, but that would be 
offset by rising demand for petrochemicals, the 
International Energy Agency or IEA, said in a 2018 
report. What is missing here is that a lot of the 
plastics being made are destined to lightweight 
the very vehicles that are mentioned. About 50% 
of the volume of an automobile today is made of 
plastic, or about 10% of its weight, and that saves 
fuel. Airplanes have been the worst polluters by 
weight of any other mode of transportation, but 
are lightweighting to save fuel and thus lower 
global warming. Aircraft have used plastics in 
their construction since World War II and quickly 
replaced rubber tires. New, high-tech plastics 
are helping make passenger aircraft lighter, 
more durable, and more fuel-efficient. Carbon-
fiber-reinforced plastics, or CFRP, are made of 
one or more plastics combined with fibers made 
from carbon, resulting in lightweight, extremely 
strong, materials. These composites help reduce 
the weight of the aircraft and contribute to a 20 
percent reduction in fuel consumption. Better fuel 
efficiency also translates into lower carbon and 
other emissions during the lifetime of the aircraft 
and the planes can fly longer without refueling.

TECHNICAL NO-HOW
Misunderstandings also arise from the fact that 
plastics can be quite a technical matter and the 
public, understandably perhaps, doesn’t want to 
get into it that much. During a recent public panel 
discussion on the necessity (or not) of plastics came 
the statement that polyethylene terephthalate, 
abbreviated as PET and commonly used to make 
water bottles, was dangerous because it contains 
phthalates, an endocrine disruptor (let’s just 
say that it is bad for you). When an explanation 
was offered that there are two major types of 
phthalates, ortho- and tere-phthalate, and that 
ortho-phthalates are the dangerous ones, the 
moderator panicked and said that the explanation 
was too detailed and changed the subject. As 
British politician Michael Gove famously said in 
2016, “People have had enough of experts.”

สำาน้กงานพลุ้งงานสากลุ (IEA) กลุ่าวไว�ในรีายงานปีรีะจำาปีี 
2561 โดยคาดการีณ์ว่าความต�อ่งการีใช่�นำ�าม้นเพ้�อ่การีขนส่ง
น้�นจะช่ะลุอ่ต้วลุงในปีี 2593 ซึ�งเป็ีนผู้ลุมาจากจำานวน
ยานพาหนะท่ี�ข้บเคลุ้�อ่นด�วยไฟิฟิ� าท่ี�เพิ�มขึ�นแลุะเครี้�อ่งยนต์
ส้นดาปีท่ี�มีปีรีะสิท่ธ์ิภาพมากกว่าเดิม แต่จะถึ้กช่ดเช่ยด�วย
ความต�อ่งการีปิีโตรีเคมีท่ี�เพิ�มขึ�น ข�อ่ม้ลุท่ี�ขาดหายไปีค้อ่ 
พ ลุ า ส ติ ก จำา น ว น ม า ก ถึ้ ก ส รี� า ง ขึ� น เ พ้� อ่ ลุ ด นำ�า ห น้ ก ข อ่ ง
ยานพาหนะเหลุ่าน้�น อ่งค์ปีรีะกอ่บรีถึยนต์ในป้ีจจุบ้นท่ำาจาก
พลุาสติก ปีรีะมาณรี�อ่ยลุะ 50 ซึ�งมีส้ดส่วนรี�อ่ยลุะ 10 ขอ่ง
นำ�าหน้กรีถึ แลุะน้�นค้อ่การีนำาเอ่าพลุาสติกมาช่่วยปีรีะหย้ด
เช่้�อ่เพลิุง ถึ�าเท่ียบจากนำ�าหน้กแลุ�ว เครี้�อ่งบินจะท่ำาให�เกิด
มลุพิษมากท่ี�สุดเม้�อ่เท่ียบก้บวิธ์ีการีเดินท่างแบบอ่้�น ๆ แต่ได�
รี้บการีท่ำาให�มีนำ�าหน้กเบาลุงเพ้�อ่ปีรีะหย้ดเช่้�อ่เพลุิงแลุะลุด
ภาวะโลุกรี�อ่น อ่ากาศยานน้�นมีพลุาสติกเป็ีนส่วนปีรีะกอ่บมา
ต้�งแต่ยุคสงครีามโลุกคร้ี�งที่�สอ่งแลุะเข�ามาแท่นท่ี�ลุ�อ่ยางอ่ย่าง
รีวดเรี็ว พลุาสติกรี้ปีแบบใหม่ท่ี�ผู้ลุิตด�วยเท่คโนโลุยีช่้�นส้งท่ำาให�
อ่ากาศยานขนส่งผู้้�โดยสารีเบาขึ�น ท่นท่านขึ�น แลุะใช่�เช่้�อ่เพลุิง
ได�อ่ย่างมีปีรีะสิท่ธ์ิภาพมากกว่าเดิม พลุาสติกเสรีิม
คารี์บอ่นไฟิเบอ่รี์ (CFRP) น้�นท่ำาจากพลุาสติกหนึ�งช่นิดหรี้อ่
มากกว่าน้�น แลุะผู้สมด�วยไฟิเบอ่ร์ีท่ี�ท่ำาจากคารี์บอ่น ผู้ลุท่ี�ได�
ค้อ่ว้สดุท่ี�มีนำ�าหน้กเบาแลุะมีความแข็งแรีงส้ง การีผู้สมผู้สานนี�
ช่่ วยลุดนำ�าหน้กขอ่งอ่ากาศยานแลุะลุดการีเผู้าผู้ลุาญ
เช่้�อ่เพลุิงได�ถึึงรี�อ่ยลุะ 20 ปีรีะสิท่ธ์ิภาพการีใช่�เช่้�อ่เพลุิงท่ี�ดี
ขึ�นหมายถึึงการีปีลุ่อ่ยคารี์บอ่นแลุะมลุพิษอ่้�น ๆ ท่ี�น�อ่ยลุง
ตลุอ่ดรีะยะเวลุาการีใช่�งานขอ่งอ่ากาศยานน้�น ๆ แลุะเครี้�อ่งบิน
ก็สามารีถึบินได�ไกลุขึ�นโดยไม่ต�อ่งเติมนำ�าม้นรีะหว่างท่างด�วย

ความไม่เข้าใจเรื่อิงเฉพาะทาง
นอ่กจากนี� ความเข�าใจผิู้ดส่วนหนึ�งเกิดขึ�นด�วยเพรีาะว่า เม้�อ่
พ้ดถึึงพลุาสติก ม้นอ่อ่กจะเป็ีนเรี้�อ่งท่ี�ค่อ่นข�างเฉพาะท่าง 
ท่ำาให�พอ่จะเข�าใจได�ถึ�าคนส่วนใหญ่ไม่อ่ยากจะลุงลึุกในเรี้�อ่งนี�
เท่่าไหรี่น้ก รีะหว่างการีอ่ภิปีรีายต่อ่สาธ์ารีณะครี้�งหนึ�งเม้�อ่ไม่
นานมานี�ในห้วข�อ่ความจำาเป็ีน (หรี้อ่ไม่จำาเป็ีน) ขอ่งพลุาสติก มี
การีกลุ่าวถึึงเรี้�อ่งท่ี�ว่า พลุาสติกพอ่ลุิเอ่ท่ิลุีนเท่เรีฟิท่าเลุต หรี้อ่ 
PET ซึ�งม้กใช่�ผู้ลิุตขวดนำ�าด้�มน้�นมีอ่้นตรีาย เพรีาะมีส่วน
ปีรีะกอ่บขอ่งท่าเลุตซึ�ง เ ป็ีนสารีรีบกวนการีท่ำางานขอ่ง
ต่อ่มไรี�ท่่อ่ (เอ่าเป็ีนว่าม้นไม่ดีต่อ่คุณแลุ�วก้น) เม้�อ่มีการี
อ่ธ์ิบายว่ามีท่าเลุตสอ่งช่นิดหลุ้ก ได�แก่ อ่อ่รี์โธ์พาท่าเลุตแลุะ
เท่เรีฟิท่าเลุต แลุะอ่อ่รี์โธ์พาท่าเลุตค้อ่ช่นิดท่ี�อ่้นตรีาย ผู้้�ดำาเนิน
การีอ่ภิปีรีายเกิดรี้�สึกตรีะหนกขึ�นมาเม้�อ่ได�ฟ้ิงแลุะบอ่กว่า
คำาอ่ธ์ิบายน้�นลุะเอ่ียดเกินไปี จากน้�นจึงเปีลุี�ยนห้วข�อ่ท่้นท่ ี
ไมเคิลุ โกฟิ น้กการีเม้อ่งช่าวอ่้งกฤษคนหนึ�ง เคยกลุ่าวไว�ในปีี 
2559 ว่า “ผู้้�คนได�ฟ้ิงพวกผู้้�เช่ี�ยวช่าญมามากพอ่แลุ�ว”
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Besides context and science, incomplete facts 
are often taken at face value and repeated on 
social media. The most famous is the statement 
that by 2050 there will be more plastic than fish 
in the ocean. While estimating the amount of 
plastic reaching the ocean may be possible, unless 
someone counts the fish it becomes difficult to 
accept the whole statement without a very large 
pinch of salt.

THE FUTURE IS ALWAYS DIFFICULT 
TO FORESEE

A lack of foresight by both governments and 
individuals could well have a significantly negative 
effect on global warming and climate change. 
In February 2019, Aamirah Patel, writing in an 
article for TRT World, mentioned that, “Sikkim 
was the first Indian state to ban disposable plastic 
bags in 1997 and instead shifted to paper bags or 
newspapers.” This is truly horrifying for anyone 
who knows that paper bags have a larger negative 
effect on global warming than plastic bags for 
several reasons. Obviously, the manufacture of 
paper means cutting down trees and relieving the 
world of effective natural carbon sinks and oxygen 
production. Secondly, whoever thought paper 
bags jumped out of trees without a manufacturing 
process that in itself has a large carbon footprint is 
being irrational. Paper bags are single-use products 
that release methane when biodegrading, a 
worse contributor than carbon dioxide to global 
warming, while the chemicals used to produce 
paper sink into the soil.

DESTROYING THE ENVIRONMENT IS NOT 
A GOOD WAY TO SAVE THE WORLD

In a strange aberration of memory, people have 
forgotten that Swedish engineer Sten Gustaf Thulin 
created plastic bags in 1959 to save the planet. As 
The Independent newspaper and the BBC noted in 
2019, plastic bags were developed as an alternative 
to paper bags, which were considered bad for the 
environment because they resulted in forests being 
chopped down. Plastic bags were invented with 
the idea that they were reusable - something the 
planet forgot. It is this blind return to deforestation 

นอ่กจากปีรีะเด็นเรี้�อ่งบรีิบท่แลุะข�อ่ม้ลุท่างวิท่ยาศาสตรี์แลุ�ว 
บ่อ่ยครี้�งท่ี�ข�อ่เท่็จจรีิงท่ี�ไม่สมบ้รีณ์ม้กถึ้กเช่้�อ่หรี้อ่ยอ่มรี้บแบบ
ไม่มีการีคิดพิจารีณาต่อ่ แลุะย้งมีการีส่งตอ่่ซำ�า ๆ ท่างโซเช่ียลุ 
มีเดีย ต้วอ่ย่างท่ี�โด่งด้งท่ี�สุดเรี้�อ่งหนึ�งค้อ่ข�อ่กลุ่าวท่ี�ว่า ในปีี 
2593 มหาสมุท่รีจะมีพลุาสติกมากกว่าปีลุา ในขณะท่ี�การี
ปีรีะเมินปีรีิมาณพลุาสติกท่ี�จะไปีถึึงมหาสมุท่รีน้�นอ่าจพอ่ท่ำาได� 
แต่การีท่ี�จะเช่้�อ่คำากลุ่าวนี�โดยไม่เอ่ะใจแม�ส้กนิดก็เป็ีนเรี้�อ่ง
ท่ี�ยากมาก เว�นแต่ว่าจะมีคนพยายามน้บจำานวนปีลุาใน
มหาสมุท่รีจรีิง ๆ

อินาคตนั�นไม่เคยทำานายได้
ง่าย ๆ เลย

การีขาดการีมอ่งการีณ์ไกลุขอ่งท่้�งรี้ฐบาลุแลุะผู้้�คนท่้�วไปีอ่าจ
ส่งผู้ลุเสียอ่ย่างมีน้ยยะสำาค้ญต่อ่ภาวะโลุกรี�อ่นแลุะการี
เปีลุี�ยนแปีลุงสภาพภ้มิอ่ากาศ ในเด้อ่นกุมภาพ้นธ์์ ปีี 2562 
อ่ามิรีาห์ ปีาเท่ลุ เขียนบท่ความให�สถึานีโท่รีท่้ศน์ TRT World 
โดยมีเน้�อ่ความว่า “สิกขิมเป็ีนรี้ฐแรีกขอ่งอ่ินเดียท่ี�ห�ามใช่�ถึุง
พลุาสติกแบบใช่�แลุ�วท่ิ�งในปีี 2540 แลุะเปีลุี�ยนมาใช่�ถึุงกรีะดาษ
หรี้อ่หน้งส้อ่พิมพ์แท่น” นี�เป็ีนเรี้�อ่งท่ี�น่าหว้�นใจอ่ย่างยิ�งสำาหรี้บ
ผู้้�ท่ี�รี้� ว่าถึุงกรีะดาษมีผู้ลุกรีะท่บด�านลุบต่อ่ภาวะโลุกรี�อ่น
มากกว่าถึุงพลุาสติกด�วยเหตุผู้ลุหลุายข�อ่ เพรีาะแน่นอ่น
ว่าการีผู้ลิุตกรีะดาษหมายถึึงการีต�อ่งต้ดต�นไม�แลุะท่ำาให�โลุก
ขาดแหลุ่งคาร์ีบอ่นซิงค์แลุะแหลุ่งผู้ลิุตอ่อ่กซิเจนธ์รีรีมช่าติท่ี�มี
ปีรีะสิท่ธ์ิภาพ ปีรีะการีท่ี�สอ่ง ใครีก็ตามท่ี�คิดว่าถึุงกรีะดาษน้�น
ไหลุอ่อ่กมาจากต�นไม�โดยไม่ต�อ่งมีกรีะบวนการีผู้ลุิตที่�สรี�าง
คารี์บอ่นฟุิตพรีิ�นท่์ขนาดใหญ่เอ่าไว�น้�น ถึ้อ่ว่าเป็ีนคนท่ี�คิดแบบ
ไม่เป็ีนเหตุเป็ีนผู้ลุเลุย เหตุผู้ลุหนึ�งค้อ่ถึุงกรีะดาษเป็ีน
ผู้ลุิตภ้ณฑ์์แบบใช่�แลุ�วท่ิ�งท่ี�ปีลุ่อ่ยก๊าซมีเท่นอ่อ่กมาเม้�อ่ย่อ่ย
สลุายตามธ์รีรีมช่าติ ซึ�งก๊าซช่นิดนี�เป็ีนต้วการีท่ี�ก่อ่ให�เกิดภาวะ
โลุกรี�อ่นท่ี�เลุวรี�ายกว่าคารี์บอ่นไดอ่อ่กไซด์เสียอ่ีก นอ่กจากนี� 
สารีเคมีท่ี�ใช่�ในการีผู้ลุิตกรีะดาษน้�นกซ็มึลุงไปีสะสมอ่ย้ใ่นผู้วิดิน

การทำาลายส่ิงแวดล้อิมไม่ใช้วิธี
รักษ์์โลกที่ดี

ในความท่รีงจำาอ่้นผิู้ดเพี�ยนน้�น ผู้้�คนลุ้มหมดแลุ�วว่าสเตียน 
กุสตาฟิ ท่ลุ้นิ วศิวกรีช่าวสวเีดน คดิค�นถึงุพลุาสตกิขึ�นมาในปีี 
2502 เพ้�อ่ช่ว่ยโลุก อ่ยา่งท่ี�หนง้ส้อ่พมิพ ์ Independent แลุะ
สำาน้กขา่ว BBC เขยีนไว�ในปีี 2562 วา่ ถึงุพลุาสตกิได�รีบ้การี
พ้ฒนาขึ�นเพ้�อ่เป็ีนท่างเลุ้อ่กแท่นถึุงกรีะดาษที่�ถึ้อ่เป็ีนสิ�งท่ี�ไม่ดี
ตอ่่สิ�งแวดลุ�อ่ม เพรีาะท่ำาให�มีการีท่ำาลุายป่ีา ถึงุพลุาสตกิได�รีบ้
การีคิดค�นขึ�นด�วยแนวคิดท่ี�ว่าม้นสามารีถึนำากลุ้บมาใช่�ใหม่ได� 
ซึ�งเรี้�อ่งนี�เป็ีนสิ�งท่ี�โลุกลุ้มไปีแลุ�ว การีขาดการีไตร่ีตรีอ่งอ่ยา่ง
ถึ�วนถึี�แลุะวนกลุ้บไปีท่ำาลุายป่ีาอี่กคร้ี�งในรี้ปีแบบขอ่งการี
รี้กษ์โลุกน้�นเป็ีนเรี้�อ่งท่ี�นา่กง้วลุท่ี�สุด ปีรีะเท่ศจนีตด้ต�นไม�ปีีลุะ
ปีรีะมาณแปีดลุ�านต�นเพ้�อ่ผู้ลุิตตะเกียบไม�แบบใช่�คร้ี�งเดียว 
ในขณะท่ี�ตะเกียบพลุาสติกสามารีถึลุ�างได�ง่าย แลุะนำากลุ้บมา
ใช่�ใหม่ได� ในป้ีจจุบ้น รี�านอ่าหารีแจกหลุอ่ดกรีะดาษ แบบใช่�
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in the name of saving the environment that is most 
disturbing. China already cuts about eight million 
trees annually just to make single-use wooden 
chopsticks when plastic ones can be easily washed 
and reused. Now, restaurants are handing out 
single-use paper straws, which is simply continuing 
the throwaway lifestyle of modern man.

One problem society faces is it is often unaware 
of where plastics are used and therefore makes an 
assumption that certain materials must be plastic-
free. It isn’t that simple. Want to use an aluminum 
canister for your water or coffee? Well, metal 
containers and cans are frequently lined with plastic 
to stop the “metallic” taste you would otherwise 
get. Prefer a paper coffee cup over a foam one? 
Most paper cups are now lined with plastic so your 
coffee doesn’t leak out.

What the world needs at this time is more awareness, 
factual answers and context. Few people even 
consider that all alternatives, like biodegradable 
plastics made from plants, are single-use and often 
have a greater impact on global warming, via the 
water use associated with growing the plants to the 
carbon footprint coming from transportation and 
their end-of-life degradation and the temperatures 
required to achieve this. Using biodegradable 
plastics in transportation is clearly impractical.

We know that plastic is a durable product that 
can be recycled and we know that it must be 
increasingly used if we are to fully develop our vision 
of lightweight, efficient, transportation. If recycled 
plastics can be used for this purpose, all the better. 
But let us not make rash decisions today that result 
in further environmental problems down the road.

ครี้�งเดียวซึ�งท่ี�จรีิงแลุ�วเป็ีนเพียงการีสานต่อ่วิถึีช่ีวิตแบบใช่�แลุ�ว
ท่ิ�งขอ่งคนในยคุนี�

ป้ีญหาหนึ�งท่ี�สง้คมต�อ่งเผู้ช่ญิคอ้่ เรีามก้ไม่รี้�วา่มกีารีใช่�พลุาสตกิ
กบ้อ่ะไรีบ�าง ดง้น้�น จงึมกีารีส้นนษิฐานวา่วส้ดบุางอ่ยา่งต�อ่ง
ปีลุอ่ดพลุาสตกิ มน้ไมง่า่ยขนาดน้�น ตว้อ่ยา่งเช่น่ หากคุณใช่�
กรีะป๋ีอ่งอ่ลุ้มิเนียมใส่นำ�าหรี้อ่กาแฟิ ต�อ่งบอ่กว่าภาช่นะแลุะ
กรีะป๋ีอ่งโลุหะม้กจะมีพลุาสตกิเคลุอ้่บอ่ย้ภ่ายในเพ้�อ่ไมใ่ห�เครี้�อ่งด้�ม
ด�านในน้�นมรีีสช่าต ิ “โลุหะ” ท่ี�คณุอ่าจจะรี้�สึกได� คณุช่อ่บถึ�วย
กาแฟิกรีะดาษมากกวา่โฟิมง้�นหรีอ้่ ข�อ่เท่จ็จรีงิคอ้่ตอ่นนี�ถึ�วย
กรีะดาษส่วนใหญ่มีพลุาสติกปีนอ่ย้่ด�วยเพ้�อ่ช่่วยไม่ให�กาแฟิ
ขอ่งคณุรี้�วซมึอ่อ่กมา

สิ�งท่ี�โลุกต�อ่งการีมากขึ�นกวา่เดมิในขณะนี�คอ้่การีรีบ้ร้ี� คำาตอ่บ
ท่ี�เป็ีนข�อ่เท่จ็จรีงิ แลุะบรีบิท่แวดลุ�อ่ม มเีพยีงไมก่ี�คนเท่า่น้�นท่ี�คิด
ได�วา่ท่างเลุอ้่กอ่้�น ๆ ท่้�งหมด เช่น่ พลุาสติกท่ี�ยอ่่ยสลุายได�ท่าง
ช่วีภาพซึ�งท่ำาจากพช้่น้�น ลุ�วนแตเ่ป็ีนผู้ลุติภณ้ฑ์แ์บบใช่�ครี้�ง
เดยีว แลุะมก้จะมผีู้ลุกรีะท่บตอ่่ภาวะโลุกรี�อ่นมากกวา่ ต้�งแตก่ารี
ใช่�นำ�าในการีเพาะปีลุ้กไปีจนถึึงคารี์บอ่นฟุิตพริี�นท่์ท่ี�เกิดจากการี
ขนสง่ แลุะยง้มีเรี้�อ่งการียอ่่ยสลุายเม้�อ่หมดอ่ายกุารีใช่�งานแลุะ
อ่ณุหภมิ้ท่ี�เอ่้�อ่ตอ่่การีไปีถึงึจุดน้�น ดง้น้�นการีใช่�พลุาสตกิท่ี�ยอ่่ย
สลุายได�ท่างช่วีภาพในการีขนส่งน้�นไมส่ามารีถึท่ำาได�จรีงิ

เรีาต่างรี้�ดีว่าพลุาสติกน้�นท่นท่านแลุะสามารีถึนำามารีีไซเคิลุได� 
แลุะรี้�ว่าจะต�อ่งมีการีใช่�พลุาสติกเพิ�มขึ�นอ่ีกมาก หากเรีาได�
พ้ฒนามุมมอ่งท่ี� เรีามีต่อ่การีขนส่งท่ี�มีนำ�าหน้กเบาแลุะมี
ปีรีะสทิ่ธ์ภิาพ หากพลุาสติกรีไีซเคิลุสามารีถึนำามาใช่�เพ้�อ่จุด
ปีรีะสงค์นี�ได�ย่อ่มดีกว่า อ่ย่าให�การีต้ดสินใจอ่ย่างหุนห้น
พลุ้นแลุ่นขอ่งเรีาในว้นนี�ท่ำาให�เกิดป้ีญหาต่อ่สิ�งแวดลุ�อ่มมาก
ขึ�นในอ่นาคตเลุย
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INDORAMA VENTURES REACHES 
A MAJOR MILESTONE: 50 BILLION 
RECYCLED PET BOTTLES
อินโดรามา เวนเจอร์ส บรรลุความสำาเร็จ
คร่�งสำาค่ญ: รไีซื้เคลิข็วด PET ครบ 
50,000 ล�านข็วด
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In March 2020, Indorama Ventures reached a total of 50 billion 
PET bottles recycled since the Company first started recycling 
in 2011. This ongoing effort represents a massive contribution 
to the environment and the global circular economy. Recycling 
50 billion bottles has saved three million barrels of crude oil 
and eliminated 1.65 million tons of carbon emissions.

“As a Thai company, we are very proud to have achieved this 
fantastic milestone,” said Mr. Yashovardhan Lohia, Indorama 
Ventures’ Chief Recycling Officer. “It is the result of our firm 
commitment to expand our recycling capacity over the years.” 

Indorama Ventures went from recycling 3,500 tons in 2011 to 
over 200,000 tons in 2019 – a 56-fold increase. The recycled 
content is used to create long-lasting products in the apparel 
and industrial equipment sectors. For example, recycled PET, 
in the form of polyester, is increasingly used to lightweight 
vehicles, which further reduces their carbon emissions.   

“By recycling 50 billion PET bottles we have averted about 1.1 
million tons from being landfilled – that’s the equivalent of 
203,700 elephants in weight or if they were all 500ml bottles 
laid end-to-end, they would stretch to the moon and back 15 
times,” Mr. Lohia said. 

He added, “In five years’ time we aim to recycle 50 billion 
bottles a year. To achieve this, we have committed up to 
US$ 1.5 billion to expand our recycling business. Our work 
will support household brand names who are using more 
and more recycled PET in their bottles. No recyclable PET 
bottle should leak into our environment. We are building the 
recycling infrastructure the world needs. Our facilities close 
the loop and deliver a circular economy for PET bottles.”

Three million barrels of crude oil is equivalent 
to 500 roundtrips from Atlanta in the USA to 

Sydney in Australia by car.

If 50 billion bottles were all 500ml bottles laid 
end-to-end, they would stretch to the moon 

and back 15 times.

PET is the most used packaging materials for 
soda and water bottles with 41% of volume 
share compared to that of aluminium and glass.

ในเด้อ่นมีนาคม ปีี 2563 อ่ินโดรีามา เวนเจอ่ร์ีส ได�รีีไซเคิลุขวด PET ครีบ 
50,000 ลุ�านขวด น้บต้�งแต่บรีิษ้ท่เรีิ�มต�นดำาเนินธ์ุรีกิจรีีไซเคิลุในปีี 2554 โดย
ความพยายามอ่ย่างต่อ่เน้�อ่งนี� น้บเป็ีนการีสรี�างปีรีะโยช่น์มหาศาลุต่อ่
สิ�งแวดลุ�อ่มแลุะเศรีษฐกิจหมุนเวียนท่้�วโลุก ซึ�งความสำาเรี็จในการีรีีไซเคิลุ
ขวด PET 50,000 ลุ�านขวด สามารีถึลุดการีใช่�นำ�าม้นดิบได�มากถึึง 3 ลุ�าน
บารี์เรีลุ แลุะช่่วยลุดการีปีลุ่อ่ยคารี์บอ่นได�ถึึง 1.65 ลุ�านต้น

นายยาโช่วาด้น โลุเ ฮีีย ปีรีะธ์านเจ�าหน�าท่ี�บรีิหารีด�านรีี ไซเ คิลุขอ่ง
อ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์สกลุ่าวว่า “เรีารี้�สึกภาคภ้มิใจเป็ีนอ่ย่างยิ�งท่ี�สามารีถึ
บรีรีลุุเปี� าหมายอ่น้นา่ภาคภม้ใิจนี�ได� แลุะนี�คอ้่ผู้ลุขอ่งความมุง่ม้�นขอ่งไอ่วแีอ่ลุ
ในการีขยายความสามารีถึขอ่งการีรีีไซเคิลุในช่่วงหลุายปีีท่ี�ผู้่านมา”

การีรีีไซเคิลุขอ่งอ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์สเพิ�มขึ�นอ่ย่างต่อ่เน้�อ่ง จาก 3,500 ต้น 
ในปีี 2554 เป็ีนกว่า 200,000 ต้น ในปีี 2562 หรี้อ่คิดเป็ีน 56 เท่่าต้ว ซึ�ง
ผู้ลุิตภ้ณฑ์์ท่ี�ได�จากการีรีีไซเคิลุถึ้กนำามาต่อ่ยอ่ดเป็ีนสินค�าต่าง ๆ ท่ี�มีอ่ายุ
การีใช่�งานได�นานในอุ่ตสาหกรีรีมท่ี�หลุากหลุาย ต้วอ่ย่างเช่่น การีนำา
โพลุีเอ่สเตอ่รี์ท่ี�ท่ำามาจาก PET รีีไซเคิลุ มาใช่�อ่ย่างแพรี่หลุายในยานพาหนะ
นำ�าหน้กเบา ซึ�งถึ้อ่เป็ีนการีช่่วยลุดปีรีิมาณการีปีลุ่อ่ยคารี์บอ่นได�อ่ีกด�วย

“การีรีีไซเคิลุขวด PET 50,000 ลุ�านขวดน้�น ช่่วยลุดการีฝ้ังกลุบขยะได�มาก
ถึึง 1.1 ลุ�านต้น เท่ียบเท่่านำ�าหน้กช่�างจำานวน 203,700 เช่้อ่ก หรี้อ่หากเท่ียบ
ก้บการีวางขวดนำ�าขนาด 500 มิลุลุิลุิตรีต่อ่ ๆ ก้น จะยาวเท่่าก้บรีะยะท่างไปี
กลุ้บดวงจ้นท่ร์ี 15 รีอ่บ” นายยาช่ลุ่าว

เขาย้งยำ�าอ่ีกว่า “ในอ่ีก 5 ปีีข�างหน�า เรีาหว้งว่าจะสามารีถึรีีไซเคิลุขวด PET ได� 
50,000 ลุ�านขวดต่อ่ปีี แลุะเพ้�อ่ให�บรีรีลุุเปี� าหมายนี� บรีิษ้ท่ได�เตรีียมลุงทุ่น 
1,500 ลุ�านเหรีียญสหรี้ฐเพ้�อ่ขยายธ์ุรีกิจรีีไซเคิลุ โดยจะสน้บสนุนสินค�าใน
ครี้วเรี้อ่นแบรีนด์ต่าง ๆ ท่ี�มีความต�อ่งการีใช่� PET รีีไซเคิลุสำาหรี้บผู้ลุิตขวด
บรีรีจุภ้ณฑ์์มากขึ�น แลุะจะต�อ่งไม่มีขวด PET ซึ�งสามารีถึรีีไซเคิลุได�หลุุดรีอ่ด
ไปีปีะปีนในสิ�งแวดลุ�อ่มอ่ีก เรีากำาลุ้งสรี�างโครีงสรี�างพ้�นฐานขอ่งการีรีีไซเคิลุ
ท่ี�จำาเป็ีนต่อ่โลุกใบนี� โรีงงานขอ่งเรีาจะช่่วยเติมเต็มวงจรีการีใช่�ผู้ลิุตภ้ณฑ์ ์
แลุะท่ำาให�เกิดรีะบบเศรีษฐกิจหมุนเวียนสำาหรี้บขวด PET”

• นำ�าม้นดิบปีรีิมาณ 3 ลุ�านบารี์เรีลุ เท่ียบเท่่านำ�าม้นท่ี�ใช่�ในการี
ขบ้รีถึไปีกลุ้บรีะหวา่งรีฐ้แอ่ตแลุนต�า ปีรีะเท่ศสหรีฐ้อ่เมริีกา 
แลุะเมอ้่งซดินีย ์ปีรีะเท่ศอ่อ่สเตรีเลุยี 500 รีอ่บ

• หากนำาขวดนำ�าขนาด 500 มิลุลุิลุิตรี จำานวน 50,000 ลุ�าน
ขวด มาเรียีงตอ่่กน้ จะยาวเท่า่กบ้รีะยะท่างไปีกลุ้บดวงจ้นท่รี ์
15 รีอ่บ

• PET เป็ีนว้สดุท่ี�นิยมนำามาผู้ลุิตบรีรีจุภ้ณฑ์์สำาหรี้บโซดาแลุะ
นำ�าด้�มมากท่ี�สุด โดยคดิเป็ีนรี�อ่ยลุะ 41 ขอ่งท้่�งหมด หาก
เท่ยีบกบ้อ่ลุ้นเิมยีมแลุะแก�ว
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BEAUTIFUL BEACHES AND BOUNTIFUL 
BANQUETS IN BRAZIL 
หาดท่รายุสดุงดงามและงานเลี�ยุง
แสนสนกุในบราซิื้ล 

With its lush rainforests, white sandy beaches, lively 
metropolises, savory cuisine, and vivacious parties, Brazil 
is one of the world’s most captivating countries. From the 
bustling streets of Sao Paolo to the depths of the untouched 
Amazon, this gem of South America offers endless possibilities 
for the visitor. 

A stroll along the famous Copacabana Beach in Rio de Janeiro 
gives you an excellent first taste of the country’s easy-going 
culture, as many friendly (and often scantily clad) locals will 
be sure to greet you with an ‘Olà’. From certain vantage 
points on the beach, you’ll be able see the legendary Christ 
the Redeemer statue looming high over the city at the top of 
Corcovado Mountain. Stepping deeper into the Marvelous 
City will reveal an enchanting combination of vibrant culture 
and beautiful architecture. While you wander the streets, 
you’ll hear the scintillating sounds of Samba and Bossa Nova, 
as this, after all, is the home of Carnival.

Brazil’s many other magnificent metropolises are also not 
to be missed. Marvel at the modernist architecture in the 
capital of Brasilia, dubbed the ‘City of Design’ by UNESCO. 
Admire the finest collection of paintings and statues in the 
Southern Hemisphere during your visit to Sao Paolo’s Museum 
of Art. And, savor sumptuous Afro-Brazilian cuisine in one of 
Salvador’s many markets.  

ป่ีาฝันเขียวช่อุ่่ม หาดท่รีายขาวสะอ่าดตา มหานครีท่ี�มีช่ีวิตช่ีวา อ่าหารีเลุิศรีส
แลุะปีารี์ตี�สุดสนุก ท่้�งหมดนี�ท่ำาให�บรีาซิลุเป็ีนหนึ�งในปีรีะเท่ศท่ี�มีเสน่ห์ท่ี�สุด
ปีรีะเท่ศหนึ�งขอ่งโลุก จากถึนนสุดครีึกครี้�นขอ่งเซาเปีาโลุ จนถึึงใจกลุาง
ป่ีาลุึกอ่้นแสนบรีิสุท่ธ์ิ�ขอ่งแอ่มะซอ่น เพช่รีเม็ดงามแห่งอ่เมรีิกาใต�เม็ดนี�เต็ม
ไปีด�วยปีรีะสบการีณ์อ่้นไรี�ขีดจำาก้ดสำาหรี้บผู้้�ท่ี�มาเยี�ยมเย้อ่น

การีได�เดินเลุ่นบนช่ายหาดโคปีาคาบานาที่�มีช่้�อ่เสียงในรีีโอ่เดจาเนโรี ถึ้อ่เป็ีน
จุดเรีิ�มต�นท่ี�ยอ่ดเยี�ยมในการีส้มผู้้สว้ฒนธ์รีรีมสบาย ๆ แลุะเข�าถึึงง่ายขอ่ง
ปีรีะเท่ศนี� แน่นอ่นว่าคนท่�อ่งถึิ�นท่ี�แสนเป็ีนมิตรี (ท่ี�ม้กจะแต่งต้วด�วยเส้�อ่ผู้�า
น�อ่ยช่ิ�น) จะรี�อ่งท่้กท่ายคุณด�วยคำาว่า “โอ่ลุ่า” แลุะจากลุานโลุ่งกว�างบน
ช่ายหาดน้�น คุณจะสามารีถึมอ่งเห็นรี้ปีป้ี� นพรีะเยซ้ครีิสต์ (Christ the 
Redeemer) อ่้นเป็ีนตำานาน ย้นหย้ดอ่ย้่บนยอ่ดเขากอ่ร์ีโกวาด้ ส้งตรีะหง่าน
เหน้อ่เม้อ่งท่้�งเม้อ่ง เม้�อ่คุณเดินลุึกเข�าไปีใน Marvelous City (ช่้�อ่เลุ่นขอ่ง
เม้อ่งรีีโอ่เดจาเนโรี แปีลุว่า เม้อ่งอ่้ศจรีรีย์) คุณจะได�เห็นการีผู้สมผู้สาน
รีะหว่างว้ฒนธ์รีรีมท่ี�น่าหลุงใหลุแลุะสถึาป้ีตยกรีรีมอ่้นงดงาม แลุะรีะหว่างท่ี�
เดินสำารีวจเส�นท่าง คุณจะได�ยินท่่วงท่ำานอ่งแซมบ�าแลุะบอ่สซาโนว่าอ้่นแสน
รี้�นเรีิง เพรีาะท่ี�นี�ค้อ่ต�นกำาเนิดขอ่งเท่ศกาลุคารี์นิว้ลุ 

เม้อ่งอ่้�น ๆ ท่ี�บรีาซิลุลุ�วนแต่งดงามตรีะการีตาจนพลุาดไม่ได�อ่ีกเช่่นก้น เพรีาะ
คุณจะได�ท่ึ�งก้บสถึาป้ีตยกรีรีมสม้ยใหม่ท่ี�เม้อ่งหลุวงอ่ย่างกรีุงบรีาซีเลีุย ซึ�ง 
UNESCO ให�ช่้�อ่ว่าเป็ีน “เม้อ่งแห่งการีอ่อ่กแบบ” เพลุิดเพลิุนไปีก้บจิตรีกรีรีม
แลุะปีรีะติมากรีรีมช่้�นเลิุศขอ่งซีกโลุกใต�รีะหว่างการีเยี�ยมช่มพิพิธ์ภ้ณฑ์์ศิลุปีะ
แห่งเซาเปีาโลุ แลุะด้�มดำ�าไปีก้บอ่าหารีแอ่โฟิรี-บรีาซิเลุียนในตลุาดส้กแห่งขอ่ง
เม้อ่งซ้ลุวาดอ่รี์
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Outside of the bustling cities, you’ll find a world of natural 
wonders to explore. This tropical nation is home to the most 
diverse ecosystems in the world. Off the coast, you can spot 
sea turtles, pink dolphins, and several species of whale. 
Further inland, you’ll have the chance to see capybaras, 
howler monkeys, scarlet macaws, toucans, three-toed sloths, 
and perhaps even an elusive jaguar.

All manner of adventure is possible in Brazil: Kayaking on the 
famous Amazon River, rock climbing Sugarloaf Mountain in 
the heart of Rio de Janeiro, and hiking to the foot of the iconic 
Iguazu Falls. 

Indorama Ventures’ 2018 acquisition of the PET business of 
M&G Group in Brazil marked its maiden entry into this key 
South American market. In 2019, the Company followed up 
with the acquisition of M&G Group’s Polyester Staple Fiber 
business. 

These moves solidified Indorama’s position as a major global 
player in fibers, and cemented its place as the number one PET 
player worldwide. The Company is now the most important 
fiber producer in South America and the largest upstream 
producer of PET in the Americas, establishing a firm foothold 
on the continent.

เม้�อ่อ่อ่กไปีนอ่กเขตเม้อ่งอ้่นแสนคึกค้ก คุณจะได�พบโลุกขอ่งธ์รีรีมช่าติท่ี�
น่าอ่้ศจรีรีย์ซึ�งพรี�อ่มให�คุณไปีสำารีวจ ปีรีะเท่ศเขตรี�อ่นแห่งนี�ค้อ่ศ้นย์กลุาง
ขอ่งรีะบบนิเวศท่ี�หลุากหลุายท่ี�สุดขอ่งโลุก เม้�อ่เดินท่างอ่อ่กห่างจากช่ายฝ้ั� ง 
คุณจะได�เห็นเต่าท่ะเลุ โลุมาสีช่มพ้ แลุะวาฬหลุายสายพ้นธ์ุ์ ส่วนบนบกน้�น 
คุณมีโอ่กาสท่ี�จะได�เจอ่คาปีีบารีา ลุิงหอ่น นกมาคอ่ว์สีแดง นกท่้แคน สลุ็อ่ธ์
สามนิ�ว แลุะอ่าจได�เจอ่เส้อ่จาก้วรี์ท่ี�ปีรีาดเปีรีียวด�วย

ในบรีาซลิุน้�น คณุจะได�พบกบ้การีผู้จญภ้ยหลุายรีป้ีแบบ ท่้�งการีพายเรีอ้่คายค้
ในแม่นำ�าแอ่มะซอ่นอ้่นเลุ้�อ่งช่้�อ่ ปีีนผู้าท่ี�ภ้เขาช่้การี์โลุฟิ ณ ใจกลุางกรุีง
รีีโอ่เดจาเนโรี แลุะเดินป่ีาเพ้�อ่เข�าไปีถึึงนำ�าตกอ่ีกวาซ้อ่้นโด่งด้ง

แลุะหากกลุ่าวถึึงการีเข�าซ้�อ่กิจการีธ์ุรีกิจ PET ขอ่งอิ่นโดรีามา เวนเจอ่ร์ีส ในปีี 
2018 ท่ี�ได�ซ้�อ่บรีิษ้ท่ M&G Group ในปีรีะเท่ศบรีาซิลุอ่้นน่าท่ึ�งนี� ก็ถึ้อ่เป็ีน
ก�าวแรีกขอ่งการีบุกตลุาดอ่เมรีิกาใต�ท่ี�มีความสำาค้ญอ่ย่างยิ�ง แลุะในปีี 2019 
บรีิษ้ท่ย้งได�เข�าซ้�อ่กิจการีเส�นใยโพลีุเอ่สเตอ่ร์ีส้งเครีาะห์ส้�นจาก M&G Group 
เพิ�มเติมอ่ีกด�วย 

การีเข�าซ้�อ่กิจการีเหลุ่านี�ท่ำาให�จุดย้นขอ่งอ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์ส ม้�นคงขึ�น
ในฐานะผู้้�มีบท่บาท่สำาค้ญในธ์ุรีกิจเส�นใย แลุะตอ่กยำ�าความเป็ีนท่ี�หนึ�งใน
ธ์ุรีกิจ PET ท่้�วโลุก ตอ่นนี�บรีิษ้ท่ฯ ถึ้อ่เป็ีนผู้้�ผู้ลุิตเส�นใยท่ี�มีความสำาค้ญท่ี�สุด
ขอ่งภ้มิภาคอ่เมรีิกาใต�แลุะเป็ีนผู้้�ผู้ลุิต PET รีะด้บต�นนำ�าท่ี�ใหญ่ท่ี�สุดในท่วีปี
อ่เมรีิกาเหน้อ่แลุะใต� แลุะน้�นค้อ่การีสรี�างรีากฐานที่�ม้�นคงในท่วีปีนี�
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As of February 2020, the World Health Organization had 
declared the novel coronavirus, now named COVID-19, 
assessed at a high-risk level worldwide. Amidst this crisis, 
Indorama Ventures products has played a role in prevention 
efforts against this outbreak, once again truly justifying our 
vision to create great products for society. The most common 
form of PET to the public is the plastic water bottle, yet many 
people outside of the industry will be surprised to learn that 
the same base material is also used in the manufacturing of 
respiratory or surgical masks.

Even though they may not be the most effective, disposable 
surgical masks made from a combination of spunmelt 
nonwoven fabrics are most commonly used. The external layer 
is an SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) fabric that acts 
as the first barrier for inhaled air, the meltblown layer acts as a 
filter, and the inner layer is manufactured for skin contact. The 
meltblown filter layer is made from superfine filaments that 
are formed when molten polymer is blown using hot air upon 
extrusion, developing interlacing fine filaments which create 
microscopic voids to capture particulate matter. Indorama 
Ventures’ subsidiary, Avgol Nonwovens, is a global producer 
of spunbond and meltblown nonwovens, with manufacturing 
sites in the USA, Israel, Russia, China and India. Avgol’s products 
meet highly demanding performance and safety standards 
specified by regulatory authorities and governments.
 
Other disposable respiratory masks are made using carded 
nonwoven fabrics. Such fabrics typically use polyester (and/
or other fibers) that are carded and then bonded by different 
processes depending on the functionality required. IVL 
supplies specialty polyester fibers that are converted by IVL’s 
customers into carded nonwoven fabric.

In many parts of the world, local authorities have placed 
regulations to prevent further spread of COVID-19, advising 
the population to wear respiratory masks in public and avoid 
attending crowded events or travelling abroad. We would 
like to remind all Indorama Ventures colleagues to take any 
appropriate precautions to keep yourselves safe and healthy.  

ต้�งแต่เด้อ่นกุมภาพ้นธ์์ปีี 2563 ท่ี�ผู้่านมา อ่งค์การีอ่นาม้ยโลุกได�ปีรีะกาศให�
ไวรี้สโคโรีนาสายพ้นธ์ุ์ใหม่ ซึ�งป้ีจจุบ้นใช่�ช่้�อ่ว่า โควิด-19 เป็ีนโรีคติดต่อ่ท่ี�ได�รี้บ
การีปีรีะเมินให�อ่ย้่ในรีะด้บความเสี�ยงส้งแลุะส่งผู้ลุกรีะท่บท่้�วโลุก ท่่ามกลุาง
วิกฤตการีณ์ท่ี�กำาลุ้งเกิดขึ�น ผู้ลุิตภ้ณฑ์์ขอ่งอ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์สมีบท่บาท่
ในความพยายามแลุะมุ่งม้�นท่ี�จะปี� อ่งก้นการีแพรี่รีะบาดขอ่งโรีคนี� ซึ�งน้บเป็ีน
อ่ีกคร้ี�งท่ี�เรีาได�แสดงให�เห็นถึึงวิส้ยท่้ศน์ในการีสรี�างผู้ลิุตภ้ณฑ์์ท่ี�ดีต่อ่ส้งคม
อ่ย่างแท่�จรีิง โดยท่้�วไปี คนจะร้ี�จ้กพลุาสติก PET ในรี้ปีแบบขวดนำ�าพลุาสติก
เป็ีนส่วนใหญ่ แต่เหลุ่าคนท่ี�ไม่ได�อ่ย้่ในอุ่ตสาหกรีรีมนี�จะต�อ่งรี้�สึกปีรีะหลุาดใจ
เม้�อ่ได�ท่รีาบว่าว้สดุท่ี�ใช่�ผู้ลุิตขวดนำ�าพลุาสติกสามารีถึนำาไปีผู้ลุิตหน�ากาก
กรีอ่งอ่ากาศหรี้อ่หน�ากากอ่นาม้ยได�

แม�ว่าจะไม่ใช่่ว้สดุท่ี�มีปีรีะสิท่ธิ์ภาพส้งสุด แต่คนก็นิยมใช่�หน�ากากอ่นาม้ยแบบ
ใช่�แลุ�วท่ิ�งท่ี�ท่ำามาจากผู้�านอ่นว้ฟิเวนแบบสป้ีนเมลุต์ ซึ�งมีช่้�นนอ่กสุดเป็ีนผู้�า 
Spunbond-Meltblown-Spunbond หรี้อ่ SMS ท่ี�เปีรีียบเสม้อ่นเกรีาะ
ปี� อ่งก้นแรีกก่อ่นท่ี�อ่ากาศจะเข�ามา โดยมีช่้�น Meltblown ท่ำาหน�าท่ี�เป็ีนต้ว
กรีอ่งอ่ากาศ โดยท่ำามาจากเส�นใยยาวช่นิดพิเศษท่ี�ผู้ลุิตโดยการีเป่ีาลุมรี�อ่น
ให�ก้บพอ่ลุิเมอ่รี์ท่ี�หลุอ่มเหลุวผู้่านเครี้�อ่งฉีด (extrusion) แลุะพ้ฒนาเป็ีน
เส�นใยท่ี�มคีวามลุะเอ่ยีดสอ่ดปีรีะสานกน้ ท่ำาให�เกดิช่อ่่งวา่งท่ี�ไมส่ามารีถึมอ่งได�
ด�วยตาเปีลุ่าช่่วยด้กจ้บอ่นุภาคขนาดเลุ็ก ส่วนช่้�นในสุดจะใช่�ว้สดุท่ี�สามารีถึ
ส้มผู้้สก้บผู้ิวได�อ่ย่างปีลุอ่ดภ้ย  บริีษ้ท่ในเครี้อ่ขอ่งอ่ินโดรีามา เวนเจอ่ร์ีส 
อ่ย่าง Avgol Nonwovens เป็ีนผู้้�ผู้ลุิตผู้�านอ่นว้ฟิเวนแบบสป้ีนบอ่นด์แลุะ 
Meltblown รีะด้บโลุก โดยมีโรีงงานต้�งอ่ย้่ในปีรีะเท่ศสหรี้ฐอ่เมรีิกา อ่ิสรีาเอ่ลุ
รี้สเซีย จีน แลุะอ่ินเดีย โดยผู้ลุิตภ้ณฑ์์ขอ่งบรีิษ้ท่ Avgol สามารีถึตอ่บสนอ่ง
ความต�อ่งการีด�านปีรีะสิท่ธ์ิภาพการีใช่�งานแลุะผู้่านมาตรีฐานความปีลุอ่ดภ้ย
ตามท่ี�หน่วยงานกำาก้บด้แลุแลุะรี้ฐบาลุกำาหนด

ส่วนหน�ากากปี� อ่งก้นอ่นุภาคขนาดเลุ็กปีรีะเภท่ใช่�แลุ�วท่ิ�งแบบอ่้�น ๆ ท่ำามาจาก
ผู้�านอ่นว้ฟิเวนช่นิดผู้่านเครี้�อ่งสาง โดยผู้�าช่นิดนี�ม้กผู้ลุิตจากโพลุีเอ่สเตอ่รี์
หรี้อ่เส�นใยอ่้�น ๆ ท่ี�ผู้่านการีสางแลุะยึดเส�นใยด�วยกรีะบวนการีท่ี�แตกต่างก้น
ขึ�นอ่ย้่ก้บความต�อ่งการีในการีใช่�งาน ไอ่วีแอ่ลุสามารีถึจ้ดหาเส�นใย
โพลีุเอ่สเตอ่รี์ช่นิดพิเศษท่ี�ลุ้กค�าสามารีถึนำาไปีผู้ลิุตเป็ีนผู้�านนอ่นว้ฟิเวนช่นิด
ผู้่านเครี้�อ่งสางได�

หน่วยงานในหลุายปีรีะเท่ศท่้�วโลุกได�อ่อ่กกฎข�อ่บ้งค้บเพ้�อ่ปี� อ่งก้นการี
แพรี่รีะบาดขอ่งโควิด-19 ด�วยการีแนะนำาให�ปีรีะช่าช่นสวมหน�ากากกรีอ่ง
อ่ากาศในท่ี�สาธ์ารีณะ แลุะหลุีกเลีุ�ยงการีชุ่มนุมคนเป็ีนจำานวนมากหรี้อ่
การีเดินท่างไปีต่างปีรีะเท่ศ เรีาต�อ่งการีท่ี�จะยำ�าเต้อ่นให�เพ้�อ่นรี่วมงานขอ่ง
อ่ินโดรีามา เวนเจอ่รี์สทุ่กคนด้แลุแลุะปี� อ่งก้นต้วเอ่งอ่ย่างเหมาะสมเพ้�อ่
ความปีลุอ่ดภ้ยแลุะสุขภาพท่ี�ดี

THE COVID-19 PANDEMIC
วกิฤติโควดิ-19
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Source: The World Health Organization
ท่ี�มา: อ่งค์การีอ่นาม้ยโลุก (WHO)
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