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EDITOR’S NOTE
บทบรรณาธิการ

Dear Readers,

This issue of The Beacon chronicles Indorama Ventures’ continued progress 
toward its core objectives, despite a volatile global economy and ongoing 
efforts to contain the COVID-19 virus. We also examine how the virus has 
shifted priorities among employees and businesses alike, leading to new 
standards and expectations moving forward.

Elsewhere in the issue, we highlight the company’s performance and how 
our new Transformation Management Office (TMO) will increase internal 
efficiency by establishing a standardized system for the company’s 
worldwide operations.

In terms of CSR and sustainability, we check in on our Recycling Education 
Project – a 30-year program launched in 2017 to help establish a culture of 
recycling and care among the younger generation in Thailand. Early 
successes point the way forward for increased international efforts in the 
same vein, helping the world move closer to sustainable living.

Indorama Ventures has increased its total recycling capacity, in addition
to joining the World Economic Forum’s Global Plastic Action Partnership 
(GPAP) as part of our long-term commitment to maintaining a clean 
environment.

Lastly, although travel may remain difficult these days, we close out the 
magazine with a look at incredible Ireland and its splendid sights.

As always, please reach out to us with any comments or suggestions that 
come to mind at communications@indorama.net

เรียน ท�านผู้่�อ�านทุกท�าน

เน่�อหาในเดอะบีคิอนฉบับนี�พ่ื่ดถึึงคิวามก�าวหน�าสู่่�เป้� าหมายหลักของอินโดรามา เวนเจอร์สู่ 
แม�ทั�วโลกจะป้ระสู่บกับเศรษฐกิจที�ผู้ันผู้วนและต้�องใชุ�คิวามพื่ยายามอย�างต้�อเน่�องในการ
คิวบคิมุไวรสัู่โคิวดิ-19 เรายงัได�ป้ระเมนิอีกว�าไวรัสู่ได�สู่�งผู้ลต้�อคิวามสู่ำาคิญัระหว�างคินทำางาน
และธรุกจิอย�างไรบ�าง ซึ�งสู่ิ�งนี�จะนำาไป้สู่่�มาต้รฐานและคิวามคิาดหวังใหม�ในอนาคิต้

ในวารสู่ารฉบับนี� เราได�เน�นยำ�าถึึงผู้ลการดำาเนินงานของบริษัทและชุี�ให�เห็นว�าหน�วยงานใหม�
ของเราอย�าง Transformation Management Office (TMO) จะชุ�วยเพื่ิ�มป้ระสู่ิทธิภาพื่
ภายในองคิ์กรด�วยการสู่ร�างระบบที�มีมาต้รฐานเดียวกันสู่ำาหรับการดำาเนินงานทั�วโลกของ
บริษัทอย�างไรบ�าง

ในสู่�วนของงานด�านคิวามรับผู้ดิชุอบต้�อสู่งัคิม (CSR) และคิวามยั�งยน่ เราต้ดิต้ามการดำาเนนิ
โคิรงการให�คิวามร่�เกี�ยวกับการรีไซเคิิล ซึ�งเริ�มต้�นในปี้ 2560 และเป็้นโคิรงการที�มีระยะเวลา
ทำางานยาว 30 ปี้ เพ่ื่�อสู่ร�างวัฒนธรรมการรีไซเคิิลให�เกิดขึ�นในหม่�คินรุ�นใหม�ในป้ระเทศไทย 
โดยคิวามสู่ำาเร็จในชุ�วงต้�นชุี�ให�เห็นถึึงหนทางอันสู่ดใสู่ของการขยายโคิรงการร่ป้แบบ
เดียวกันนี�ไป้ยังป้ระเทศต้�าง ๆ มากขึ�นเร่�อย ๆ เพื่่�อชุ�วยให�โลกขยับเข�าใกล�การใชุ�ชุีวิต้อย�าง
ยั�งย่นมากกว�าเดิม

นอกจากนี� อินโดรามา เวนเจอร์สู่ ยังได�เพื่ิ�มกำาลังการรีไซเคิิลโดยรวม รวมทั�งเข�าร�วมการ
เป็้นหุ�นสู่�วนป้ฏิิบัติ้การขยะพื่ลาสู่ต้ิกโลก (Global Plastic Action Partnership หร่อ GPAP) 
ของสู่ภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ซึ�งเป็้นสู่�วนหนึ�งของคิวามมุ�งมั�นใน
ระยะยาวของเราที�จะรักษาสู่ภาพื่แวดล�อมให�สู่ะอาดอย่�เสู่มอ

สูุ่ดท�ายนี� แม�ว�าการเดินทางอาจจะยังเป็้นเร่�องที�ยากลำาบากในปั้จจุบัน แต้�เราก็ได�ปิ้ดท�าย
วารสู่ารฉบับนี�ด�วยเร่�องราวของป้ระเทศไอร์แลนด์ และวิวทิวทัศน์อันงดงาม

ผู้่�อ�านสู่ามารถึแสู่ดงคิวามคิิดเห็นหร่อข�อเสู่นอแนะให�กับเราได�ทางอีเมล 
communications@indorama.net เหม่อนเชุ�นเคิย
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The third quarter 2020 financial results for Indorama Ventures 
show continued profit for the company, on the strength of 
record sales volume. These achievements are particularly 
notable as they come at a time when much of the world 
has experienced significant economic slowdown due to the 
ongoing COVID-19 pandemic.

Reported net profit for Indorama Ventures was Baht 380 
million (US$ 12.6 million) in the third quarter of 2020, leading 
to a total of Baht 1,104 million (US$ 36.6 million) for the first 
nine months of the year. Sales volume for the quarter reached 
3.6 million tons, representing 18% growth year-on-year.

To ensure greater operational efficiency, the company has 
prioritized an increase in Return on Capital Employed (ROCE). 
Third quarter results show Indorama Ventures is on track 
for enhanced progress by this measurement, from 4% ROCE 
towards its target of 15% ROCE by 2023.

Cash flow reached US$ 354 million in this year’s third quarter 
(US$ 994 millionfor 9M2020), leaving the company with ample 
liquidity for its future pursuits. Project Olympus, an initiative to 
transform internal operations and further improve efficiency, is 
on pace to significantly exceed its goal of reducing costs by US$ 
76 million in 2020. Overall, our entire transformation journey 
aims to deliver US$ 582 million of additional, sustainable, 
EBITDA by 2023.

ผลประกอบการไตรมาสท่ี่� 3 เผยผลกำาไรและความก้าวหน้้า

ผู้ลป้ระกอบการไต้รมาสู่ที� 3 ป้ระจำาปี้ 2563 ของอินโดรามา เวนเจอร์สู่
แสู่ดงให�เห็นถึึงผู้ลกำาไรอย�างต้�อเน่�องของบริษัทฯ จากยอดขายที�แข็งแกร�ง  
และคิวามสู่ำาเร็จนี�เป็้นที�น�าจบัต้ามองเป็้นพื่เิศษ เพื่ราะเกดิขึ�นในชุ�วงที�เศรษฐกจิ
สู่�วนใหญ�ของโลกชุะลอต้วัลงอย�างมากเน่�องจากการแพื่ร�ระบาดอย�างต้�อเน่�อง
ของโรคิโคิวิด-19

โดยรายงานกำาไรสูุ่ทธิของอินโดรามา เวนเจอร์สู่ อย่�ที� 380 ล�านบาท (12.6 
ล�านเหรียญสู่หรัฐ) ในไต้รมาสู่ที� 3 ของปี้ 2563 ซึ�งนำาไป้สู่่�ยอดรวม 1,104 
ล�านบาท (36.6 ล�านเหรียญสู่หรัฐ) ในชุ�วง 9 เด่อนแรกของปี้ ป้ริมาณการขาย
ในไต้รมาสู่นี�สู่่งถึึง 3.6 ล�านตั้น ซึ�งเต้ิบโต้ขึ�นร�อยละ 18 เม่�อเทียบปี้ต้�อปี้

เพื่่�อให�มั�นใจถึึงป้ระสิู่ทธิภาพื่ในการดำาเนินงานที�ดีขึ�น บริษัทได�ให�คิวามสู่ำาคัิญ
กับอัต้ราสู่�วนผู้ลต้อบแทนต้�อเงินทุน (ROCE) ที�เพื่ิ�มขึ�น ผู้ลป้ระกอบการ
ไต้รมาสู่ 3 แสู่ดงให�เห็นว�าอินโดรามา เวนเจอร์สู่ มี ROCE ที�พื่ัฒนาขึ�นและมุ�ง
สู่�งเสู่ริมเป้� าหมายในการเต้ิบโต้ของ ROCE จากร�อยละ 4 เป็้นร�อยละ 15 ต้าม
เป้� าภายในปี้ 2566

บริษัทฯ มีกระแสู่เงินสู่ดหมุนเวียนสู่่งถึึง 354 ล�านเหรียญสู่หรัฐในไต้รมาสู่ที� 3 
ของปี้นี� (994 ล�านเหรียญสู่หรัฐสู่ำาหรับชุ�วง 9 เด่อนแรกของปี้ 2563) 
ทำาให�บริษัทมีสู่ภาพื่คิล�องเพื่ียงพื่อสู่ำาหรับการเต้ิบโต้ในอนาคิต้ โดย Project 
Olympus ซึ�งเป็้นโคิรงการรเิริ�มที�จะเป้ลี�ยนการดำาเนินงานภายในและป้รบัป้รงุ
ด�านป้ระสิู่ทธิภาพื่ กำาลังบรรลุเป้� าหมายในการลดต้�นทุนลงอย�างมีนัยสู่ำาคัิญ
ถึึง 76 ล�านเหรียญสู่หรัฐในปี้ 2563 โดยรวมแล�วเสู่�นทางการเป้ลี�ยนแป้ลง
ทั�งหมดมีเป้� าหมายที�จะสู่�งมอบกำาไรก�อนหักดอกเบี�ย ภาษีเงินได� คิ�าเสู่่�อม
ราคิา และคิ�าตั้ดจำาหน�าย (EBITDA) ที�เพื่ิ�มขึ�นและยั�งย่นจำานวน 582
ล�านเหรียญสู่หรัฐภายในปี้ 2566
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Achievements extend far beyond the bottom line. Aligned 
with holistic environmental, social, and corporate governance 
(ESG) goals, the company has pledged to recycle 750,000 tons 
of post-consumer PET, committing US$ 1.5 billion towards its 
global recycling infrastructure by 2025.

Other types of modernization efforts are also underway, 
including the successful application of digital transformations 
as well as Lean Six Sigma (LSS) to support technological 
adoption across all operations. The ongoing implementation 
of ERP software to standardize global operations, as well as 
the introduction of a Global Business Service (GBS) office, also 
represent major milestones for the company’s transformation 
journey.

These initiatives, together with newly streamlined corporate 
governance structures, will make operations smoother and 
easier to manage moving forward – particularly on regional 
projects that benefit from collaboration across multiple 
locations.

Greater efficiency allows Indorama Ventures to follow through 
on both its internal and external goals, leading to business 
success as well as real progress towards sustainable production 
and a circular economy. The company’s third quarter 
performance is proof once again that hard work, aligned with 
far-sighted strategy and a positive company culture, can deliver 
toward the world’s economic and environmental needs.

คิวามสู่ำาเรจ็ขยายไป้ไกลกว�าผู้ลกำาไร ซึ�งสู่อดคิล�องกบัเป้� าหมายด�านสู่ิ�งแวดล�อม 
สู่งัคิม และการกำากบัดแ่ลกจิการ (ESG) แบบองค์ิรวม บรษิทัฯ ได�ให�คิำามั�นที�จะ
เพื่ิ�มกำาลังการรีไซเคิิลพื่ลาสู่ต้ิก PET ใชุ�งานแล�วเป็้น 750,000 ต้ัน ด�วยเงิน
ลงทุน 1.5 พื่ันล�านเหรียญสู่หรัฐสู่ำาหรับโคิรงสู่ร�างพื่่�นฐานการรีไซเคิิลทั�วโลก
ภายในปี้ 2568

นอกจากนี� ยังมีการป้รับป้รุงคิวามทันสู่มัยด�านอ่�น ๆ ที�กำาลังดำาเนินการ รวม
ถึึงการเป้ลี�ยนแป้ลง Digital Transformation และ Lean Six Sigma (LSS) 
เพื่่�อสู่นับสู่นุนการนำาเทคิโนโลยีไป้ใชุ�ในทุกการดำาเนินงาน การนำาซอฟต์้แวร ์
ERP มาใชุ�อย�างต้�อเน่�องเพื่่�อสู่ร�างมาต้รฐานการดำาเนินงานทั�วโลก ต้ลอดจน
การเปิ้ดต้ัวสู่ำานักงาน Global Business Service (GBS) ที�แสู่ดงให�เห็นถึึง
ก�าวสู่ำาคิัญสู่ำาหรับเสู่�นทางการเป้ลี�ยนแป้ลงของบริษัท

คิวามคิิดริเริ�มเหล�านี� พื่ร�อมด�วยโคิรงสู่ร�างการกำากับด่แลกิจการที�ป้รับป้รุง
ใหม�จะทำาให�การดำาเนินงานเป็้นไป้ได�อย�างราบร่�นขึ�นและง�ายขึ�นเพื่่�อบริหาร
องคิก์รให�ก�าวไป้ข�างหน�า โดยเฉพื่าะอย�างยิ�งในโคิรงการระดบัภม่ภิาคิที�ได�รบั
ป้ระโยชุน์จากการทำางานร�วมกันในหลากหลายพื่่�นที�

ป้ระสิู่ทธิภาพื่ที�เพื่ิ�มขึ�นจะชุ�วยให�อินโดรามา เวนเจอร์สู่ สู่ามารถึป้ฏิิบัติ้ต้ามเป้� า
หมายทั�งภายในและภายนอกองคิ์กร นำาไป้สู่่�คิวามสู่ำาเร็จทางธุรกิจและคิวาม
ก�าวหน�าที�แท�จรงิสู่่�การผู้ลติ้ที�ยั�งยน่และเศรษฐกจิหมนุเวยีน นอกจากนี� ผู้ลการ
ดำาเนินงานในไต้รมาสู่ที� 3 ของบริษัทฯ ยังเป็้นการพื่ิสู่่จน์อีกว�าการทำางาน
หนักโดยสู่อดคิล�องกับกลยุทธ์ที�มองการณ์ไกลและวัฒนธรรมของบริษัทใน
เชุิงบวกจะสู่ามารถึสู่�งมอบคิวามก�าวหน�าที�แท�จริงต้�อคิวามต้�องการทาง
เศรษฐกิจและสู่ิ�งแวดล�อมของโลกได�
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CSR AND SUSTAINABILITY HIGHLIGHTS

The IVL Foundation and Indorama Ventures companies in 
Rayong have partnered with the Kenan Foundation Asia and 
Rayong Primary Educational Service Area Office 1 to organize a 
“Teacher Professional Development Training” session for the 
second consecutive year. The training program is developed for 
science teachers in 31 extended opportunity schools in Rayong 
province, supporting the development of the professional 
teacher community and the local infrastructure of education.

ม่ลนิธิไอวีแอลและบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์สู่ ในจังหวัดระยอง ร�วมม่อ
กับม่ลนิธิคิีนันแห�งเอเชุียและสู่ำานักงานเขต้พื่่�นที�การศึกษาป้ระถึมศึกษา
ระยอง เขต้ 1 จัดอบรม “การพื่ัฒนาวิชุาชุีพื่คิร่” ขึ�นเป็้นปี้ที�สู่องต้ิดต้�อกัน
โดยโคิรงการอบรมนี�ถึ่กพื่ัฒนาขึ�นมาสู่ำาหรับคิร่ที�สู่อนด�านวิทยาศาสู่ต้ร์ใน
โรงเรียน 31 แห�งในจังหวัดระยอง เพื่่�อสู่นับสู่นุนการพื่ัฒนาชุุมชุนวิชุาชุีพื่
คิร่และโคิรงสู่ร�างพื่่�นฐานด�านการศึกษาในท�องถึิ�น

กิจกรรมด้้าน้ความรับผิด้ชอบต่อสังคม และการด้ำาเน้ิน้งาน้
เพื่่�อความยั�งย่น้

PHP Fibers (PHP), an Indorama Ventures company in Germany, has donated a total of € 35,000 (US$ 49,600) from the IVL 
Philanthropic Fund and additional contributions from employee donations to five organizations in their community. These 
donations will help many people in need affected by COVID-19 including the elderly, terminally ill patients, children requiring 
special care, educational facilities, disabled workers and more.

บริษัท PHP Fibers หนึ�งในบริษัทของอินโดรามา เวนเจอร์สู่ ในป้ระเทศเยอรมนี ได�บริจาคิเงินรวมทั�งสู่ิ�น 35,000 ย่โร โดยเป็้นเงินจากกองทุนการกุศล
ของไอวีแอลและเงินบริจาคิเพื่ิ�มเต้ิมจากพื่นักงาน ให�กับห�าองคิ์กรในชุุมชุน เงินบริจาคินี�จะชุ�วยคินจำานวนมากที�ต้�องการคิวามชุ�วยเหล่อจากผู้ลกระทบของ
โคิวิด-19 รวมถึึงผู้่�สู่่งอายุ ผู้่�ป้� วยระยะสูุ่ดท�าย เด็กที�ต้�องการการด่แลเป็้นพื่ิเศษ สู่าธารณ่ป้โภคิด�านการศึกษา แรงงานพื่ิการ และอ่�น ๆ
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FOCUS

Indorama Ventures Poland presented holiday gifts to children 
in Wloclawek and Michelin, in association with ‘Akademia 
Zabawy i Ruchu’ and ‘Anima Show’. With a goal to support the 
mental health of children during COVID-19 social distancing, 
the partners arranged recreational activities and provided 
educational supplies about recycling. The students were able to 
enjoy learning about types of materials and waste separation. It 
is believed that educating the younger generation will create a 
sense of environmental awareness for a greener future.

For the first time in 2020, Indorama Ventures was evaluated on 
its sustainability by ChemScore among companies working to 
reduce their chemical footprint, boosting investments in safer 
and greener alternatives. The evaluation was developed in 
order to provide investors with better information to assess 
which companies have strong chemical management strategies.

IVL achieved a B- grade, successfully ranked second among the 
world’s top 35 chemical companies. The ranking is based on 
four categories of hazardous product portfolios, development 
of safer chemicals, management and transparency, as well as 
impacts and controversies.

อินโดรามา เวนเจอร์สู่ ได�รับการป้ระเมินด�านคิวามยั�งย่นโดย ChemScore 
เป็้นคิรั�งแรกในปี้ 2563 พื่ร�อมกับบริษัทอ่�น ๆ ที�ดำาเนินงานเพ่ื่�อลดการใชุ�สู่าร
เคิมี และสู่�งเสู่ริมการลงทนุในทางเลอ่กที�ป้ลอดภัยและเป็้นมิต้รกบัสู่ิ�งแวดล�อม
มากขึ�น การป้ระเมินนี�ได�รับการพื่ัฒนาเพ่ื่�อให�ข�อม่ลที�ดียิ�งขึ�นแก�นักลงทุนใน
การป้ระเมินว�า บริษัทใดมีกลยุทธ์การบริหารจัดการสู่ารเคิมีที�แข็งแกร�ง

ไอวีแอลได�รับการยอมรับเป็้นอันดับที�สู่องจากบริษทัชุั�นนำาทั�วโลกด�านเคิมีภัณฑ์์
35 แห�ง ด�วยเกรด B- โดยการจัดอนัดบันี�ป้ระเมนิจาก 4 หวัข�อ ได�แก� รายการ
ผู้ลติ้ภณัฑ์อ์นัต้ราย การพื่ฒันาสู่ารเคิมีที�มคีิวามป้ลอดภัยมากขึ�น การบรหิาร
จัดการและคิวามโป้ร�งใสู่ และผู้ลกระทบและข�อถึกเถึียง

With continuous advancements in our sustainability practices, 
Indorama Ventures has improved its position and retained a 
Gold recognition in the 2020 EcoVadis Assessment. Level at score 
72, this secures IVL in the top 2% of companies in the basic 
chemical industry worldwide. The assessment is based on 
performance in environmental areas, human rights, ethics and 
sustainable procurement.

ด�วยคิวามก�าวหน�าอย�างต้�อเน่�องของแนวทางการป้ฏิบิัต้ิเพื่่�อคิวามยั�งย่นของ
เรา อินโดรามา เวนเจอร์สู่ ได�พื่ัฒนาจุดย่นและยังคิงได�รับการป้ระเมินในปี้ 
2563 จาก EcoVadis ให�อย่�ในระดับโกลด์ ด�วยคิะแนน 72 คิะแนน ทำาให�
เราต้ดิอนัดบัร�อยละ 2 แรกของบริษทัที�อย่�ในอตุ้สู่าหกรรมเคิมพีื่่�นฐานทั�วโลก 
โดยการป้ระเมินนี�วัดผู้ลจากผู้ลงานด�านสิู่�งแวดล�อม สู่ิทธิมนุษยชุน หลัก
จริยธรรม และการจัดซ่�อจัดจ�างอย�างยั�งย่น

บริษัท Indorama Ventures Poland ร�วมกับ ‘Akademia Zabawy i Ruchu’ และ ‘Anima Show’ มอบของขวัญต้�อนรับวันหยุดให�กับเด็ก ๆ ในเม่อง
Wloclawek และ Michelin ด�วยเป้� าหมายเพ่ื่�อสู่�งเสู่ริมสูุ่ขภาพื่จิต้ของเด็ก ๆ ในชุ�วงที�ต้�องเว�นระยะห�างทางสัู่งคิมเน่�องจากการแพื่ร�ระบาดโคิวิด-19  พื่ันธมิต้ร
ของอินโดรามา เวนเจอร์สู่ จึงจัดกิจกรรมนันทนาการและมอบอุป้กรณ์เพื่่�อการเรียนร่�เกี�ยวกับการรีไซเคิิล ทำาให�นักเรียนสู่ามารถึสู่นุกสู่นานไป้กับการศึกษา
ป้ระเภทของวัสู่ดุและการแยกขยะ เพื่ราะเราเชุ่�อว�าการให�คิวามร่�กับคินรุ�นใหม�จะสู่ามารถึสู่ร�างจิต้สู่ำานึกด�านสู่ิ�งแวดล�อมเพื่่�ออนาคิต้ที�เป็้นมิต้รกับสิู่�งแวดล�อม
มากขึ�น



ความร่วมมือของผ้�นำาที่างธุุรกิจเพืื่�อเป� าหมาย
ด�านความย่�งยืน

บริษ่ัที่ร่วมทุี่นแห่งใหม่
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EVENTS HIGHLIGHTS

BUSINESS LEADERSHIP FOR SDGs
Celebrating both the 20th anniversary of the UNGC and the 75th 
anniversary of the United Nations, the “GCNT FORUM 2020: Thailand 
Business Leadership for SDGs” was held at the United Nations Conference 
Center in Bangkok. Indorama Ventures was present among more than 
200 participants from sustainability leaders, representatives of UN 
agencies in Thailand, UN Global Compact, government agencies, the 
business sector, and civil society organizations gathered to demonstrate 
their leadership in driving sustainability under the ‘New Normal.’

Mr. Aloke Lohia, Group CEO of Indorama Ventures, said “The UN SDGs 
and Sufficiency Economy Principles are one of our key strategies, it is a 
balance between efficiency and resiliency – to do business with a focus 
on long-term value creation rather than short-term gains. IVL has 
operated our sustainable business through a circular economy concept 
including recycling to reduce plastic waste and converted it to create 
value added by recycling. We also set a target to recycle 750,000 tons of 
post-consumer PET per annum by 2025 and are committed to investing 
US$ 1.5 billion. Additionally, we hereby pledge that by 2030, we shall 
collectively invest a total of Baht 1 billion, in approximately 45 projects 
and initiatives that directly support achieving the SDGs and commit to 
embedding the SDGs into the core of our business strategies and 
activities.”

Toyobo and Indorama Ventures established a joint 
venture to build a new plant for automobile airbag 
yarns in Thailand with operations expected to 
commence in the first quarter of 2022. Partnerships 
between the two companies have been in place for 
many years, including the 2014 joint acquisition of PHP 
Fibers (PHP), a German airbag yarn maker. With 
predicted growth in the airbag market, this joint 
venture is expected to increase efficiency to meet the 
demands of our customers worldwide.

NEW JOINT VENTURE

ไฮไลที่์กิจกรรม

งาน “GCNT FORUM 2020: Thailand Business Leadership for SDGs” จัดขึ�น
เน่�องในโอกาสู่ฉลองคิรบรอบ 20 ปี้ เคิร่อข�าย United Nations Global Compact
และคิรบรอบ 75 ปี้ สู่หป้ระชุาชุาต้ิ ณ ศ่นย์ป้ระชุุมสู่หป้ระชุาชุาต้ิ กรุงเทพื่มหานคิร
โดยผู้่�บรหิารจากอินโดรามา เวนเจอร์สู่ ได�ป้ระกาศเจต้นารมณท์�ามกลางผู้่�เข�าร�วมงาน
กว�า 200 คิน ซึ�งเป็้นผู้่�นำาด�านการพัื่ฒนาที�ยั�งย่นจากหลากหลายองค์ิกร ทั�งผู้่�แทน
หน�วยงานของสู่หป้ระชุาชุาต้ิในป้ระเทศไทย ผู้่�แทน UNGC ผู่้�นำาภาคิรัฐ ภาคิธุรกิจ
และภาคิป้ระชุาสู่งัคิม ที�มาร�วมผู้นึกกำาลงัเพื่่�อแลกเป้ลี�ยนคิวามเป็้นผู้่�นำาในการขับเคิล่�อน
คิวามยั�งย่นภายใต้�วิถึี ‘New Normal’

โต้โยโบ และอินโดรามา เวนเจอร์สู่ ร�วมกันจัดต้ั�งบริษัทร�วมทุนเพ่ื่�อ
สู่ร�างโรงงานแห�งใหม�ในป้ระเทศไทยสู่ำาหรับการผู้ลิต้เสู่�นด�ายถึุงลม
นิรภัยยานยนต้์ โดยคิาดว�าจะเริ�มดำาเนินการในไต้รมาสู่แรกของปี้ 
2565 ทั�งนี� การร�วมมอ่กนัระหว�าง 2 บริษทั ได�เริ�มต้�นขึ�นมาเป็้นเวลา
หลายปี้แล�ว และได�ซ่�อกจิการ PHP Fibers ซึ�งเป็้นผู้่�ผู้ลติ้เสู่�นด�าย
ถึงุลมนริภัยสู่ญัชุาต้เิยอรมนัร�วมกนัอกีด�วย ด�วยการคิาดการณว์�า
ต้ลาดถึุงลมนิรภัยจะเต้ิบโต้ขึ�น การจัดต้ั�งบริษัทร�วมทุนในคิรั�งนี�จะ
สู่ามารถึเพื่ิ�มป้ระสู่ิทธิภาพื่การผู้ลิต้ให�ต้อบสู่นองต้�อคิวามต้�องการ
ของล่กคิ�าทั�วโลกได�เป็้นอย�างดี

นายอาลก โลเฮีย ป้ระธานเจ�าหน�าที�บริหารกลุ�มบริษัท อินโดรามา 
เวนเจอรส์ู่ กล�าวว�า “แนวคิดิ SGDs ของสู่หป้ระชุาชุาต้ ิ และหลัก
การเศรษฐกิจพื่อเพื่ียงเพื่่�อคิวามยั�งย่น เป็้นหนึ�งในกลยุทธ์หลัก
ของเรา ซึ�งเป็้นคิวามสู่มดลุระหว�างป้ระสู่ทิธผิู้ลและคิวามต้�านทานของ
ธรุกจิ โดยให�คิวามสู่ำาคิญักบัการสู่ร�างมล่คิ�าในระยะยาวมากกว�าผู้ล
กำาไรในระยะสู่ั�น ไอวีแอลดำาเนนิธรุกจิที�ยั�งยน่ภายใต้�แนวคิดิเศรษฐกจิ
หมุนเวียน ซึ�งรวมถึึงการรีไซเคิิลเพื่่�อลดป้ริมาณขยะพื่ลาสู่ต้ิกและ
สู่ร�างมล่คิ�าเพื่ิ�มโดยการรไีซเคิลิ เรายังได�ต้ั�งเป้� าหมายที�จะรไีซเคิลิขวด
พื่ลาสู่ต้ิก PET ที�ใชุ�งานแล�วให�ได� 750,000 ต้ันต้�อปี้ ภายในปี้ 2568 
โดยใชุ�เงนิลงทนุ 1.5 พื่นัล�านเหรยีญสู่หรฐั นอกจากนี� เราขอให�คิำามั�น
สู่ญัญาว�าภายในปี้ 2573 เราจะใชุ�เงนิลงทนุรวม 1 พื่นัล�านบาทใน
โคิรงการต้�าง ๆ ป้ระมาณ 45 โคิรงการ เพื่่�อสู่นับสู่นุนการบรรลุเป้� า
หมายการพื่ัฒนาที�ยั�งย่น (SDGs) โดยต้รง และจะมุ�งมั�นนำาหลัก 
SDGs มาไว�ในกลยุทธ์และกิจกรรมทางธุรกิจของเรา”
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DX CEO AWARD
In the field of business transformation, Mr. Aloke Lohia, Group CEO of 
Indorama Ventures, has been recognized as the DX CEO of Thailand by 
IDC Thailand in the fourth annual IDC Digital Transformation Awards 
ASEAN.

The award recognizes outstanding organizations that have made critical 
breakthroughs in business transformation in one or more dimensions of 
IDC’s digital transformation framework. Indorama Ventures’ digital 
transformation project was selected among over 1,200 high-quality 
entries from organizations across Asia. 

รางว่ล DX CEO
ในด�านการเป้ลี�ยนแป้ลงทางธุรกิจ หร่อ Business Transformation นายอาลก โลเฮีย 
ป้ระธานเจ�าหน�าที�บริหารกลุ�มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์สู่ ได�รับการยกย�องโดย IDC 
Thailand ให�เป็้น DX CEO หร่อผู้่�นำาด�านดิจิต้ัล ทรานฟอร์มเมชุัน สู่ำาหรับป้ระเทศไทย 
ในงานป้ระกาศรางวัลป้ระจำาปี้ IDC Digital Transformation Awards ซึ�งจัดขึ�นเป็้น
คิรั�งที� 4 ในภ่มิภาคิอาเซียน

รางวัลนี�เป็้นการยกย�ององคิ์กรที�มีคิวามเป็้นเลิศด�านการเป้ลี�ยนแป้ลงทางธุรกิจที�
สู่ามารถึนำาแนวคิดิเร่�องการเป้ลี�ยนแป้ลงทางดจิทิลั ต้ามขอบข�ายดจิทิลั ทรานส์ู่ฟอรเ์มชุนั
ของ IDC มาป้รับใชุ�ในองคิ์กรได�ในมิต้ิใดมิต้ิหนึ�งหร่อในหลายมิต้ิ ซึ�งโคิรงการเป้ลี�ยน
แป้ลงทางดิจิทัลของอินโดรามา เวนเจอร์สู่ ได�รับคิัดเล่อกจากกว�า 1,200 โคิรงการ
คิุณภาพื่ขององคิ์กรต้�าง ๆ ทั�วเอเชุีย

Organized by Indorama Ventures, the largest 
upcycling competition in Thailand is back!

The press conference in September for RECO 2020 
officially launched our upcycling competition for the 
ninth year. Organized annually by Indorama Ventures, 
the RECO Young Designer Competition aims to 
promote the recycling of post-consumer materials
with value and creativity by inviting young designers
to produce fashion collections using recycled PET 
among other materials. This year, the main theme is 
“REVIVE: Start from the Street” to bring back discarded 
materials to create both runway and daily wear fashion 
looks.

โครงการร่โค่ 2563
การประกวดออกแบบอ่พื่ไซเคิลที่่�ใหญ่่ที่่�สุดในประเที่ศไที่ย
โดย อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่บมาแล�วในป่ 2563

การแข�งขันการออกแบบอัพื่ไซเคิิล RECO 2020 เปิ้ดต้ัวอย�าง
เป็้นทางการแล�ว ด�วยงานแถึลงข�าวเม่�อเด่อนกันยายนที�ผู้�านมา
โคิรงการนี�จัดขึ�นเป็้นป้ระจำาทุกปี้โดยอินโดรามา เวนเจอร์สู่ ซึ�งการ
แข�งขัน RECO Young Designer นี�มีจุดมุ�งหมายเพ่ื่�อสู่�งเสู่ริมการ
รไีซเคิลิวัสู่ดทุี�ผู้�านการใชุ�งานอย�างมีคิณุคิ�าและสู่ร�างสู่รรคิ ์ ด�วยการ
เชุญิชุวนนกัออกแบบรุ�นใหม�มาออกแบบผู้ลงานแฟชุั�นจากวสัู่ด ุ PET
รีไซเคิิลร�วมกับวัสู่ดุเหล่อใชุ�อ่�น ๆ โดยธีมหลักในปี้นี�คิ่อ “REVIVE: 
Start from the Street” เพ่ื่�อนำาวัสู่ดุที�ถึ่กทิ�งกลับมาสู่ร�างสู่รรค์ิ
เสู่่�อผู้�าแฟชุั�นทั�งสู่ำาหรับใสู่�บนรันเวย์และในชุีวิต้ป้ระจำาวัน 

RECO 2020

FOCUS



By now, the COVID-19 pandemic has forced global society to 
adjust its norms for health and safety, something many of us 
previously took for granted. Yet the urgency of this outbreak 
has accelerated developments in various industries to meet 
demands of the new normal. Indorama Ventures strives to be a 
world-class chemical company making great products for 
society, and in this crisis, we have taken up the challenge to 
make a difference, seizing this change as an opportunity to 
leverage our potential to help others.

With industry partners, Indorama Ventures has become the
first company in Thailand to produce recycled PET yarns for 
medical grade reusable PPE coveralls. This accomplishment is 
part of the “PPE Innovation Platform” in collaboration with the 
Government Pharmaceutical Organization (GPO) of Thailand, 
ensuring that all health and safety standards are met. 
Manufactured suits were provided to medical personnel across 
200 hospitals in Thailand, relieving the shortages of personal 
protective equipment and keeping people safe.

In the process of production, Indorama Ventures recycles locally
collected PET bottles at our plant in Nakhon Pathom before 
sending the yarns for weaving at Thai Taffeta. The complete 
suits are handed over to the GPO for distribution to medical 
personnel working to contain the COVID-19 outbreak. The suits 
are classified as Reusable Level 3 PPE which must be water-
repellent and have hydrostatic pressure properties with 
resistance to infiltration by blood and viruses. Considered a 
high level of protective equipment, this type of coverall is used 
during the treatment of high-risk patients and can be washed 
and reused up to 50 times.

In addition, this process is also used to produce Level 2 PPE suits 
which are waterproof and can be washed and reused up to 20 
times, in lower-risk environments. Commonly made from virgin 
materials, the coveralls developed in this project are made of 
100% recycled polyester yarns, have double layers for better 
protection, and are still comfortable to wear. They are tailored 
by a producer that has been certified by Thailand’s Food and 
Drug Administration. So far, over 16,500 suits for medical 
personel have been handed over.
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ต้อนนี�การระบาดของโรคิโคิวดิ-19 ถึอ่เป็้นการหยดุชุะงกัของทั�งโลกที�ได�บงัคิบั
ให�สัู่งคิมป้รับบรรทัดฐานด�านสูุ่ขภาพื่และคิวามป้ลอดภัยที�หลายคินอาจไม�เคิย
เห็นคิุณคิ�ามาก�อน ภาวะฉุกเฉินจากการระบาดนี�ได�ชุ�วยเร�งการพื่ัฒนาใน
อตุ้สู่าหกรรมต้�าง ๆ เพื่่�อต้อบสู่นองคิวามต้�องการในยคุิคิวามป้กติ้รป่้แบบใหม� 
หรอ่ New Normal อนิโดรามา เวนเจอร์สู่ มุ�งมั�นที�จะเป็้นบรษิทัเคิมภีณัฑ์์
ชุั�นนำาระดับโลก สู่ร�างสู่รรคิ์ผู้ลิต้ภัณฑ์์ที�ดีเพื่่�อสู่ังคิมมาต้ลอด รวมถึึงในชุ�วง
เวลาวิกฤต้เชุ�นนี�ด�วย เรานำาคิวามท�าทายมาสู่ร�างคิวามแต้กต้�าง โดยพื่ลิก
วิกฤต้ให�เป็้นโอกาสู่ที�เราจะได�ใชุ�ศักยภาพื่ของเราชุ�วยเหล่อผู้่�อ่�น

อินโดรามา เวนเจอร์สู่ เป็้นบริษัทแรกในป้ระเทศไทยที�ผู้ลิต้เสู่�นด�าย PET
รีไซเคิิลเพื่่�อผู้ลิต้ชุุด PPE มาต้รฐานการแพื่ทย์ที�ใชุ�ซำ�าได�ร�วมกับองค์ิกร
พื่ันธมิต้รในอุต้สู่าหกรรม คิวามสู่ำาเร็จนี�เป็้นสู่�วนหนึ�งของ “PPE Innovation 
Platform” ซึ�งเป็้นคิวามร�วมมอ่กบัองคิก์ารเภสู่ชัุกรรมแห�งป้ระเทศไทย (GPO) 
เพื่่�อให�มั�นใจว�าได�มาต้รฐานด�านสูุ่ขภาพื่และคิวามป้ลอดภัยถึ่กต้�องทั�งหมด 
ชุดุ PPE ที�ผู้ลติ้ขึ�นนั�นได�ถึก่สู่�งต้�อให�กบับุคิลากรทางการแพื่ทยใ์นโรงพื่ยาบาล 
200 แห�งในป้ระเทศไทยเพื่่�อบรรเทาปั้ญหาการขาดแคิลนอปุ้กรณแ์ละเคิร่�องมอ่
ในการป้� องกันการต้ิดเชุ่�อไวรัสู่โคิวิด-19

ในกระบวนการผู้ลิต้ อินโดรามา เวนเจอร์สู่ รีไซเคิิลขวด PET ที�โรงงานของเรา
ในจังหวัดนคิรป้ฐม ก�อนที�จะสู่�งเสู่�นด�ายไป้ทอที�บริษัท ไทยแทฟฟิต้�า จำากัด 
โดยชุุดที�เสู่ร็จสู่มบ่รณ์จะถึ่กสู่�งมอบให�กับองคิ์การเภสู่ัชุกรรม เพ่ื่�อแจกจ�ายให�
กับบุคิลากรทางการแพื่ทย์ที�ทำางานต้�อต้�านการระบาดของโคิวิด-19 ชุุด PPE 
ระดับที� 3 จะต้�องกันนำ�าได�และมีคิุณสู่มบัต้ิทนแรงดันนำ�า ต้�านทานต้�อการ
แทรกซึมของเล่อดและไวรัสู่  ชุุดคิลุมชุนิดนี�ใชุ�ในการรักษาผู้่�ป้� วยที�มีคิวาม
เสู่ี�ยงสู่่ง เพื่ราะเป็้นอุป้กรณ์ป้� องกันในระดับสู่่ง โดยสู่ามารถึซักและนำากลับมา
ใชุ�ใหม�ได�ถึึง 50 คิรั�ง

กระบวนการนี�ยังสู่ามารถึผู้ลิต้ชุุด PPE ระดับ 2 ได�เชุ�นกัน ซึ�งสู่ามารถึกันนำ�า
และซักเพื่่�อนำากลับมาใชุ�ใหม�ได� 20 คิรั�ง เหมาะแก�การใชุ�งานในสู่ภาพื่แวดล�อม
ที�มีคิวามเสู่ี�ยงต้ำ�า โดยทั�วไป้ชุุดคิลุมจะทำาจากวัสู่ดุที�ผู้ลิต้ขึ�นใหม� แต้�ชุุดคิลุมที�
ได�ถึ่กพื่ัฒนาในโคิรงการนี�ทำาจากเสู่�นด�ายโพื่ลีเอสู่เต้อร์รีไซเคิิล 100% มี
คิวามหนาสู่องชุั�นเพื่่�อการป้กป้� องที�ดีขึ�น และยังสู่วมใสู่�สู่บาย ต้ัดเย็บโดย
ผู้่�ผู้ลิต้ที�ได�รับการรับรองจากสู่ำานักงานคิณะกรรมการอาหารและยาของ
ป้ระเทศไทย โดยในปี้ 2563 ได�มอบชุุด PPE สู่ำาหรับบุคิคิลากรทางการแพื่ทย์
ไป้แล�วกว�า 16,500 ชุุด

จากขวด้ PET ส่่ชุด้ PPE - การร่ไซเคิลเพื่่�อสังคม

POST-CONSUMER PET BOTTLES TO PPE
COVERALLS - RECYCLING FOR SOCIETY



Such success enables Thailand to produce high-quality PPE 
coveralls without importing recycled PET yarns from abroad. 
This equipment will support medical personnel at the front line 
who are treating COVID-19 patients throughout this pandemic. 
As we promote this project to the public in partnership with 
various organizations, Indorama Ventures hopes to raise 
awareness on the value of recycling. This accomplishment
also exemplifies efficient waste management under a circular 
economy model.
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คิวามสู่ำาเร็จดังกล�าวทำาให�ป้ระเทศไทยสู่ามารถึผู้ลิต้ชุุด PPE คิุณภาพื่สู่่ง
โดยไม�ต้�องนำาเข�าเสู่�นด�าย PET รีไซเคิิลจากต้�างป้ระเทศ อุป้กรณ์นี�จะชุ�วย
สู่นับสู่นุนบุคิลากรทางการแพื่ทย์ในแนวหน�าที�ต้�องรับม่อกับผู้่�ป้� วยโคิวิด-19 
ต้ลอดระยะเวลาที�มีการระบาด ด�วยคิวามร�วมม่อจากหลายองคิ์กร รวมทั�ง
การป้ระชุาสู่ัมพื่ันธ์ต้�อสู่าธารณชุน อินโดรามา เวนเจอร์สู่ หวังที�จะสู่ร�าง
โอกาสู่ในการสู่ร�างคิวามต้ระหนกัถึงึคิณุคิ�าของขยะและการรไีซเคิิล นอกจากนี� 
การดำาเนินโคิรงการนี�ยังแสู่ดงให�เห็นถึึงการจัดการขยะอย�างมีป้ระสู่ิทธิภาพื่
ภายใต้�ร่ป้แบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกด�วย

SUSTAINABILITY



เม่�อเด่อนพื่ฤศจิกายนปี้ 2563 ที�ผู้�านมา อินโดรามา เวนเจอร์สู่ นำาร�องเป็้นผู่้�
ผู้ลิต้เม็ดพื่ลาสู่ต้ิกชุั�นนำาระดับโลกรายแรก ที�ได�ลงนามสัู่ญญาเงินก่�สู่ีนำ�าเงิน 
(Blue Loan) ซึ�งจะนำาไป้สู่่�เป้� าหมายการรีไซเคิิลขวด PET ทั�วโลก จำานวน 5 
หม่�นล�านขวดต้�อปี้ภายในปี้ 2568
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In November 2020, Indorama Ventures signed the first-ever 
Blue Loan to a global plastic resin manufacturer, which will lead 
to the recycling of 50 billion PET bottles globally per annum by 
2025.

INDORAMA VENTURES
SIGNS US$ 300 MILLION BLUE LOAN

อิน้โด้รามา เวน้เจอร์ส ลงน้ามใน้สัญญาเงิน้ก่้ส่น้ำ�าเงิน้
ม่ลค่า 300 ล้าน้เหร่ยญสหรัฐ

The landmark US$ 300 million financing package was arranged 
by the International Finance Corporation (IFC), a member of the 
World Bank Group, for Indorama Ventures Global Services 
(IVGS), a subsidiary of Indorama Ventures (IVL). A Blue Loan is 
an innovative instrument whereby the funds raised are certified 
and tracked exclusively for projects that support a Blue Economy 
– i.e. sustainable use of ocean resources for economic growth, 
improved livelihoods and jobs, and ocean ecosystem health. 
This marks IFC’s first Blue Loan exclusively focused on addressing 
marine plastic pollution.

The financing package comprises a US$ 150 million senior loan 
from IFC and parallel loans of US$ 150 million from the Asian 
Development Bank (ADB) and Deutsche Investitions-und 
Entwicklungsgesellschaft (DEG). The funding will help increase 
Indorama Ventures’ recycling capacity in Thailand, Indonesia, 
Philippines, India and Brazil — countries which are facing issues 
with mismanaged waste and plastic waste in the environment. 
Investments in renewable energy and resource efficiency 
projects will also be increased.

THE AGREEMENT
International Finance Corporation (IFC) สู่ถึาบันการเงินในเคิร่อของ
ธนาคิารโลก (World Bank Group) เป็้นผู้่�จัดสู่รรเงินทุนม่ลคิ�า 300 ล�าน
เหรียญสู่หรัฐ ให�กับบริษัทย�อยของอินโดรามา เวนเจอร์สู่ (IVL) ได�แก� บริษัท 
อินโดรามา เวนเจอร์สู่ โกลบอล เซอวิสู่เซสู่ จำากัด (IVGS) โดยสู่ัญญาเงินก่�
สู่ีนำ�าเงินถึ่อเป็้นนวัต้กรรมทางการเงิน ซึ�งเงินทุนจะได�รับการรับรองและต้ิด
ต้ามเป็้นพื่ิเศษสู่ำาหรับโคิรงการที�สู่�งเสู่ริมเศรษฐกิจสีู่นำ�าเงิน (Blue Economy) 
หร่อเศรษฐกิจเพื่่�อทรัพื่ยากรทางทะเลและชุายฝัั่� ง ซึ�งคิรอบคิลุมตั้�งแต้�การใชุ�
ทรัพื่ยากรในมหาสู่มุทรอย�างยั�งย่นเพื่่�อการเต้ิบโต้ทางเศรษฐกิจ การพัื่ฒนา
คิวามเป็้นอย่�และอาชุีพื่ รวมไป้ถึึงคิวามสู่มบ่รณ์ของระบบนิเวศในมหาสู่มุทร 
โดยเงินทุนนี�เป็้นการป้ล�อยสู่ัญญาเงินก่�สู่ีนำ�าเงินคิรั�งแรกของ IFC ที�มุ�งเน�น
ด�านการจัดการมลพื่ิษพื่ลาสู่ต้ิกในท�องทะเล

เงินทุนทั�งหมดป้ระกอบไป้ด�วยสิู่นเชุ่�อม่ลคิ�า 150 ล�านเหรียญสู่หรัฐจาก IFC 
และสิู่นเชุ่�อม่ลคิ�า 150 ล�านเหรียญสู่หรัฐจาก Asian Development Bank 
(ADB) และ Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG) 
โดยเงนิทนุนี�จะชุ�วยเสู่ริมการขยาดกำาลงัการรีไซเคิลิของอนิโดรามา เวนเจอร์สู่ 
ทั�งในป้ระเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิป้ปิ้นสู่์ อินเดีย และบราซิล ที�กำาลังเผู้ชุิญ
กับปั้ญหาเกี�ยวกับขยะที�ได�รับการจัดการอย�างไม�ถึ่กต้�องและขยะพื่ลาสู่ติ้กใน
สิู่�งแวดล�อม นอกจากนี� จะนำาไป้ลงทุนในโคิรงการด�านพื่ลังงานหมุนเวียน
และการเพื่ิ�มป้ระสิู่ทธิภาพื่การใชุ�ทรัพื่ยากรด�วย

ข�อตกลง
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Currently, Indorama Ventures is steadily progressing on a 
greener path with long-term sustainable ambitions embedded 
in business goals, and many achievements to affirm its ongoing 
success. The company is looking to increase solar, wind and 
other renewable energy sources at its 123 manufacturing 
facilities worldwide to 30% of its power bill by 2030, in addition 
to a US$ 1.5 billion spending plan on increasing recycling 
capacities. With the reinforcement of this Blue Loan, the 
company is headed towards the circular economy of the future 
and hopes to make a change in social perceptions and actions 
toward plastics.

OUR SUSTAINABILITY

Amid ongoing COVID-19 restrictions, a ceremonial signing 
event was held at Indorama Ventures’ head office in Bangkok 
with physical and online attendees taking part from around the 
world. As part of our commitment to make changes for a better 
environment, the Blue Loan signing ceremony was made a 
carbon neutral event. Events at any scale will create a carbon 
footprint – carbon neutrality means this footprint is reduced 
and offset. This action is a statement that represents the 
significance of the deal and Indorama Ventures’ role as a 
responsible corporate citizen.

Among the 30 key attendees of this event, 20 attended 
physically and 10 attended virtually along with others who 
joined online. Equipment and resources including food and 
drinks were sourced locally; all of this is to ensure minimal 
transportation of both people and objects. On the event date, 
The Thailand Greenhouse Gas Management Organization 
(TGO) examined and verified carbon emission levels which 
Indorama Ventures purchased to offset the carbon footprint 
created, certifying it as a zero-carbon event.

A CARBON NEUTRAL EVENT

ปั้จจุบัน อินโดรามา เวนเจอร์สู่ กำาลังก�าวไป้อย�างมั�นคิงบนเสู่�นทางที�เป็้นมิต้ร
กับสู่ิ�งแวดล�อมมากยิ�งขึ�น โดยมีเป้� าหมายด�านคิวามยั�งย่นที�เป็้นหนึ�งเดียว
กับเป้� าหมายทางธุรกิจ และได�รับรางวัลต้�าง ๆ เป็้นเคิร่�องย่นยันเสู่�นทางแห�ง
คิวามสู่ำาเร็จนี� นอกเหน่อจากแผู้นการลงทุน 1.5 พื่ันล�านเหรียญสู่หรัฐ 
สู่ำาหรับการเพื่ิ�มป้ระสิู่ทธิภาพื่การรีไซเคิิลแล�ว บริษัทฯ กำาลังพื่ิจารณาเพิื่�มการ
ใชุ�พื่ลังงานแสู่งอาทิต้ย์ พื่ลังงานลม และพื่ลังงานหมุนเวียนอ่�น ๆ สู่ำาหรับ
โรงงานทั�ง 123 แห�งทั�วโลก เพื่่�อให�มีการใชุ�พื่ลังงานทดแทนมากถึึงร�อยละ 30 
ของการใชุ�พื่ลังงานทั�งหมดภายในปี้ 2573 ด�วยการสู่นับสู่นุนของสัู่ญญา
เงนิก่�สู่นีำ�าเงนินี� บรษิทัฯ จะสู่ามารถึเดนิหน�าสู่่�ระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีนได�อย�าง
เต้ม็ที� และหวังว�าจะสู่ามารถึสู่ร�างคิวามเป้ลี�ยนแป้ลงต้�อคิวามร่�คิวามเข�าใจและ
พื่ฤต้ิกรรมที�ผู้่�คินในสู่ังคิมมีต้�อพื่ลาสู่ต้ิกได�ด�วยเชุ�นกัน

อินโดรามา เวนเจอร์สู่ ได�จัดพื่ิธีลงนามอย�างเป็้นทางการที�สู่ำานักงานใหญ�
ในกรุงเทพื่มหานคิร ซึ�งมีผู้่�ร�วมงานในสู่ถึานที�จัดงาน และผู้�านชุ�องทาง
ออนไลน์จากทั�วทุกมุมโลก เน่�องจากอย่�ในระหว�างการป้ฏิิบัต้ิต้ามมาต้รการ
ป้� องกันโรคิโคิวิด-19 โดยงานดังกล�าวถึ่กจัดขึ�นโดยคิำานึงถึึงการป้ล�อย
คิาร์บอน ซึ�งเป็้นหนึ�งในคิวามมุ�งมั�นของเราที�จะสู่ร�างการเป้ลี�ยนแป้ลงทาง
สู่ิ�งแวดล�อมให�ดีขึ�น อย�างไรก็ต้าม การจัดงานไม�ว�าเล็กหร่อใหญ�ล�วนก�อให�
เกดิคิารบ์อนฟุต้พื่ริ�นต้ท์ั�งสู่ิ�น ดงันั�นงานป้ลอดคิาร์บอนจึงหมายถึงึงานที�ลด
การใชุ�คิาร์บอนให�น�อยลงและชุดเชุยคิาร์บอน (Carbon Offset) ที�เกิดขึ�น
การจัดงานในลักษณะนี�แสู่ดงให�เห็นถึึงคิวามสู่ำาคิัญของข�อต้กลงที�ทำาให�เรา
ได�รับการอนุมัต้ิสู่ินเชุ่�อสู่ีนำ�าเงินนี� และบทบาทของอินโดรามา เวนเจอร์สู่ ใน
ฐานะบริษัทที�มีคิวามรับผู้ิดชุอบต้�อสู่ิ�งแวดล�อม

พื่ิธีลงนามคิรั�งนี�มีผู้่�เข�าร�วมหลักที�สู่ำาคิัญทั�งหมด 30 ท�าน โดย 20 ท�าน
ได�เดินทางมาเข�าร�วม ณ สู่ถึานที�จัดงานด�วยจนเอง และอีก 10 ท�าน เข�าร�วม
แบบออนไลนพ์ื่ร�อมผู้่�เข�าชุมคินอ่�น ๆ โดยอุป้กรณแ์ละทรพัื่ยากรต้�าง ๆ ที�ใชุ�ใน
งานนี� รวมทั�งอาหารและเคิร่�องด่�มถึก่คิดัสู่รรมาจากวตั้ถึดุบิในท�องที� เพ่ื่�อลด
การขนสู่�งทั�งคินและสู่ิ�งของ นอกจากนี� ในวนังาน องคิก์ารบรหิารจดัการ
ก๊าซเร่อนกระจก หร่อ TGO ได�เข�ามาต้รวจสู่อบ และวัดระดับการป้ล�อย
คิาร์บอน เพื่่�อสู่ามารถึชุดเชุยการป้ล�อยคิาร์บอนที�เกิดขึ�นจากการจัดงาน
ถึ่อเป็้นการรับรองว�างานที�จัดขึ�นนั�นป้ลอดคิาร์บอนอย�างแท�จริง

ความย่�งยืนของเรา

พื่ิธุ่ลงนามที่่�ม่การชดเชยคาร์บอน

SUSTAINABILITY
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A plan. A partnership. An acquisition. Indorama Ventures has 
taken three highly significant steps to ensure greater 
environmental responsibility across its operations. As the 
leading global producer of PET, the company continues to 
honor its commitment to sustainable manufacturing for the 
sake of current and future generations.

With its rapid expansion, frequent acquisitions and high bar 
for success over the years, Indorama Ventures has more than 
earned its reputation as an ambitious organization. The 
company’s recent decision to vastly expand its use of renewable 
energy over the next decade was therefore fully in character. 
The company currently powers its manufacturing plants with 
around 6% renewable energy. This figure is planned to be 
increased to 30% by 2030.

Carrying out this mission will require sustained focus and 
coordination across all production facilities, driven by a shared 
commitment to reducing its carbon footprint. Yet the goal 
itself is a necessary step toward a green future, and our 
leadership is determined to succeed.

“We are going to install more solar panels at our facilities in 
Thailand, India and many other countries,” said Mr. Yash Lohia, 
Chief Sustainability Officer at Indorama Ventures. “We will also 
buy more clean energy from other developers to demonstrate 
our effort to reduce greenhouse gas emissions.”

This move toward renewable energy fits alongside another 
long-standing priority for Indorama Ventures – the increased 
use of recycled materials during production. To ensure that 
these two initiatives meet their objectives, the company would 
need organizational help along with additional physical 
resources. Over the past few months, it secured both.

INDORAMA VENTURES’ INITIATIVES CHART
A CLEAR COURSE TOWARD SUSTAINABILITY

SETTING THE GOAL การต่�งเป� าหมาย

จากการขยายต้ัวอย�างรวดเร็ว การเข�าซ่�อกิจการที�เกิดขึ�นบ�อยคิรั�ง และ
คิวามสู่ำาเร็จที�เป็้นไป้ต้ามเป้� าหมายที�ต้ั�งไว�ในหลายปี้ที�ผู้�านมา ล�วนสู่�งผู้ลให�
อินโดรามา เวนเจอร์สู่ มีชุ่�อเสู่ียงในฐานะองคิ์กรที�มีคิวามมุ�งมั�นสู่่ง และเม่�อ
ไม�นานมานี� บริษัทฯ ยังได�ต้ัดสิู่นใจที�จะใชุ�พื่ลังงานหมุนเวียนให�มากขึ�นใน
ทศวรรษหน�านี� ถึอ่เป็้นการต้อกยำ�าต้วัต้นของเราได�อย�างชุดัเจน โดยปั้จจุบนั 
โรงงานของเราใชุ�พื่ลังงานหมุนเวยีน 6% และมีแผู้นที�จะเพื่ิ�มเป็้น 30% ภายใน
ปี้ 2573

ในการป้ฏิิบัต้ิภารกิจนี�ให�สู่ำาเร็จจำาเป็้นจะต้�องอาศัยคิวามมุ�งมั�นและการ
ป้ระสู่านงานอย�างต้�อเน่�องระหว�างโรงงานผู้ลิต้ทุกแห�ง โดยมีคิวามมุ�งมั�น
ร�วมกันซึ�งก็คิ่อการลดป้ริมาณก๊าซคิาร์บอนไดออกไซด์ที�ป้ล�อยออกมา การ
มีเป้� าหมายนั�นเป็้นสู่ิ�งสู่ำาคิัญสู่ำาหรับการก�าวเข�าสู่่�อนาคิต้สู่ีเขียว และคิวาม
เป็้นผู้่�นำาของเราก็จะเป็้นต้ัวกำาหนดคิวามสู่ำาเร็จนี�ด�วยเชุ�นกัน

นายยาชุ โลเฮีย ป้ระธานเจ�าหน�าที�บริหารด�านคิวามยั�งย่น อินโดรามา
เวนเจอร์สู่ กล�าวว�า “เราจะต้ิดต้ั�งแผู้งโซลาร์เซลล์เพื่ิ�มขึ�นในโรงงานของเรา
ทั�งในป้ระเทศไทย ป้ระเทศอนิเดยี และป้ระเทศอ่�น ๆ” และเขายังได�กล�าวอีกว�า 
“เราจะเล่อกใชุ�พื่ลังงานสู่ะอาดเพื่ิ�มเต้ิมจากผู้่�พื่ัฒนารายอ่�น ๆ เพ่ื่�อแสู่ดงให�
เห็นถึึงคิวามพื่ยายามของเราในการลดอัต้ราการป้ล�อยก๊าซเร่อนกระจก”

คิวามพื่ยายามของเราในเร่�องพื่ลงังานหมนุเวยีนนี�สู่อดคิล�องกบัจดุยน่สู่ำาคัิญ
ที�มีมาอย�างยาวนานของอินโดรามา เวนเจอร์สู่ นั�นก็คิ่อการนำาวัสู่ดุรีไซเคิิล
มาใชุ�งานในกระบวนการผู้ลติ้มากขึ�น และเพื่่�อให�แน�ใจว�าโคิรงการริเริ�มทั�งสู่อง
โคิรงการนี�จะบรรลุต้ามวัต้ถึุป้ระสู่งคิ์ บริษัทฯ จะต้�องได�รับคิวามร�วมม่อจาก
ทั�วทั�งองคิ์กรพื่ร�อมทั�งทรัพื่ยากรเพื่ิ�มเต้ิม ซึ�งในชุ�วงหลายเด่อนที�ผู้�านมานี� 
ทั�งสู่องปั้จจัยก็ได�รับการสู่นับสู่นุนอย�างดี

หลากโครงการริเริ�มครั�งสำาคัญของอิน้โด้รามา เวน้เจอร์ส 
และหน้ที่างส่่ความยั�งย่น้

แผู้นการดำาเนินงาน คิวามร�วมม่อ และการเข�าซ่�อกิจการ ค่ิอสู่ามขั�นต้อน
สู่ำาคิัญที�อินโดรามา เวนเจอร์สู่ ยึดถึ่อป้ฏิิบัต้ิเพื่่�อให�มั�นใจว�าทุกการดำาเนินงาน
ของเรานั�นอย่�บนพื่่�นฐานของคิวามรับผู้ิดชุอบต้�อสู่ิ�งแวดล�อมที�มากขึ�น และ
ในฐานะผู้่�ผู้ลิต้ PET ชุั�นนำาระดับโลก บริษัทจะยังคิงยึดมั�นที�จะดำาเนินการผู้ลิต้
อย�างยั�งย่น เพื่่�อป้ระโยชุน์ของคินรุ�นปั้จจุบันและรุ�นต้�อ ๆ ไป้
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การเข�าร่วม GPAP

เม่�อเด่อนตุ้ลาคิมที�ผู้�านมา อินโดรามา เวนเจอร์สู่ เข�าร�วมหุ�นสู่�วนป้ฏิิบัติ้การ
ขยะพื่ลาสู่ต้ิกโลก หร่อ GPAP (Global Plastic Action Partnership) ที�จัดตั้�ง
โดยสู่ภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ซึ�งเป็้นสู่�วนหนึ�ง
ของคิวามพื่ยายามในการลดการรั�วไหลของพื่ลาสู่ต้ิกสู่่�สู่ิ�งแวดล�อม และขับ
เคิล่�อนการเป้ลี�ยนแป้ลงที�จะนำาไป้สู่่�เศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ำาหรับพื่ลาสู่ต้ิก 
คิวามร�วมม่อใน GPAP นี� ป้ระกอบด�วยผู้่�นำาจากหลายภาคิสู่�วน ทั�งภาคิรัฐ 
ภาคิเอกชุน และภาคิป้ระชุาสู่ังคิม โดยทำาให�คิวามมุ�งมั�นในการรลดขยะ
พื่ลาสู่ต้ิกและมลภาวะเกิดขึ�นได�จริง

นาย Kristin Hughes ผู้่�อำานวยการ GPAP ได�กล�าวชุ่�นชุมอนิโดรามา เวนเจอร์สู่
ที�ได�เข�าร�วมโคิรงการนี�ว�า “การดำาเนนิธรุกจิทั�วโลกของพื่วกเขา โมเดลธรุกจิ
แบบบร่ณาการ และองคิค์ิวามร่�ด�านการรไีซเคิลิที�มมีานานกว�าทศวรรษ แสู่ดง
ถึึงบทบาทที�มีเอกลักษณ์ในการชุ�วยสู่นับสู่นุนการรีไซเคิิล PET ให�เกิดขึ�นได�
อย�างคิรบวงจร”

นายยาชุ โลเฮีย ได�กล�าวถึึงขั�นต้�อไป้ไว�ว�า “เม่�อเด่อนมีนาคิมที�ผู้�านมา เรา
ได�ทำาการรีไซเคิิลขวด PET ขวดที� 5 หม่�นล�านได�สู่ำาเร็จ นับต้ั�งแต้�เริ�มต้�นเม่�อ
ปี้ 2554” โดยเขายงักล�าวอกีว�า “ภายในปี้ 2568 เราต้ั�งเป้� าหมายที�จะรไีซเคิลิ
ขวด PET ให�ได� 5 หม่�นล�านขวดต้�อปี้ และเพื่่�อให�เป้� าหมายนี�สู่ำาเรจ็ เราต้ั�งใจ
ที�จะใชุ�เงินลงทุน 1.5 พื่ันล�านเหรียญสู่หรัฐ ในการขยายโคิรงสู่ร�างพ่ื่�นฐาน
สู่ำาหรับการรีไซเคิิลที�ทั�วโลกต้�องการ และ GPAP เองก็สู่นับสู่นุนการเป้ลี�ยน
แป้ลงสู่่�เศรษฐกิจหมุนเวียน และชุ�วยให�โลกเข�าใจถึึงป้ระโยชุน์ของแนวทางนี�”

JOINING GPAP
This October, Indorama Ventures joined the World Economic 
Forum’s Global Plastic Action Partnership (GPAP), as part of a 
wider effort to reduce the leakage of plastic into the 
environment and drive the transition to a circular economy for 
plastics. GPAP brings together public, private, and civil society 
leaders, taking their commitments to reducing plastic waste 
and pollution, and turning them into action.

GPAP Director Mr. Kristin Hughes praised Indorama Ventures 
for taking this initiative, adding: “Their global presence, fully 
integrated model and decades of recycling know-how means 
they are uniquely placed to close the loop for PET plastic.”

Mr. Yash Lohia offered valuable context for this step forward. 
“In March this year, we recycled our 50 billionth PET bottle 
since we started in 2011,” he said. “By 2025 we aim to recycle 
50 billion bottles a year. To achieve this, we have committed up 
to US$ 1.5 billion to expand the recycling infrastructure the 
world needs. The GPAP community is championing this shift to 
a circular economy and helping the world to understand the 
benefits of a closed-loop approach.”
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Indorama Ventures has acquired IMP Polowat, a leading PET 
recycler in Poland. Its two production sites, located close to 
Krakow and Warsaw, have a combined capacity of 23,000 tons 
of recycled PET (rPET) flakes, and 4,000 tons of rPET pellet per 
annum. Poland consumes 260,000 tons of PET bottles each 
year, providing an excellent opportunity for Indorama Ventures 
to capitalize on this market.

In 2011, the company acquired an integrated PET asset in 
Wloclawek, another city near Warsaw. The acquisition of IMP 
Polowat allows the company to bring synergy and a circular 
business model to its Polish operations.

The acquisition, which will bring Indorama Ventures closer to 
its ambitious global recycling target, is also notable for taking 
place during the pandemic-induced economic slowdown. The 
company’s sustained success in recent years has allowed it to 
stay on its strategic course of global expansion, streamlining of 
production and accelerated moves toward a circular 
operational model which enables environmental sustainability.

The global economy may have been temporarily derailed by 
COVID-19 but we have not wavered from our mission of greater 
environmental protection and responsibility.

อินโดรามา เวนเจอร์สู่ ได�เข�าซ่�อกิจการ IMP Polowat บริษัทรีไซเคิิลชุั�นนำา
ในป้ระเทศโป้แลนด์ โดยมีสู่องโรงงานต้ั�งอย่�ในเม่อง Krakow และ Warsaw 
ซึ�งมีกำาลังการผู้ลิต้เกล็ดพื่ลาสู่ต้ิก PET รีไซเคิิล (rPET) รวมกันสู่องแห�งได� 
23,000 และเม็ดพื่ลาสู่ต้กิ (rPET) รวม 4,000 ต้นัต้�อปี้ ในป้ระเทศโป้แลนด์เอง
มีอัต้ราการอุป้โภคิขวด PET 260,000 ต้ันต้�อปี้ ซึ�งเป็้นโอกาสู่ที�ดีสู่ำาหรับ
อินโดรามา เวนเจอร์สู่ ที�จะใชุ�ป้ระโยชุน์จากต้ลาดนี�

ก�อนหน�านี�ในปี้ 2554 บริษัทฯ ได�เข�าซ่�อกิจการ PET แบบบ่รณาการ
ในเม่อง Wloclawek ซึ�งเป็้นอีกเม่องที�อย่�ใกล�กับ Warsaw การเข�าซ่�อ
IMP Polowat ในคิรั�งนี�ทำาให�บริษัทฯ สู่ามารถึนำาร่ป้แบบของการทำาธุรกิจ
ร�วมกันและเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชุ�ดำาเนินงานในป้ระเทศโป้แลนด์

การเข�าซ่�อกิจการเป็้นสู่�วนหนึ�งที�จะทำาให�อินโดรามา เวนเจอร์สู่ เข�าใกล�เป้� า
หมายในการรีไซเคิิลทั�วโลก นอกจากนี� ยังเป็้นที�น�าสู่ังเกต้อีกว�า การเข�าซ่�อ
กิจการนี�เกิดขึ�นในชุ�วงที�เศรษฐกิจชุะลอตั้วจากการเกิดโรคิระบาดคิรั�งใหญ� 
การที�บริษัทยังคิงป้ระสู่บคิวามสู่ำาเร็จอย�างต้�อเน่�องในชุ�วงไม�กี�ปี้ที�ผู้�านมานั�น 
ทำาให�ยังคิงดำาเนินต้ามกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจไป้ทั�วโลก การป้รับป้รุง
การผู้ลิต้ และการเร�งเข�าสู่่�ร่ป้แบบการดำาเนินงานแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ซึ�งจะนำาไป้สู่่�คิวามยั�งย่นด�านสู่ิ�งแวดล�อม

การแพื่ร�ระบาดของโคิวิด-19 อาจสู่�งผู้ลให�เศรษฐกิจทั�วโลกชุะลอต้ัวลง
ชุั�วคิราว แต้�เรากไ็ม�ได�ย�อท�อต้�อภารกจิในการป้กป้� อง และมคีิวามรบัผู้ดิชุอบ
ต้�อสิู่�งแวดล�อมมากขึ�น

RECYCLING CAPACITY กำาล่งการร่ไซเคิล



PET เป็้นบรรจุภัณฑ์์พื่ลาสู่ต้ิกที�มีการจัดเก็บและรีไซเคิิลมากที�สูุ่ดในโลก 
หลายปี้ที�ผู้�านมา อินโดรามา เวนเจอร์สู่ ได�เพื่ิ�มกำาลังในการรีไซเคิิลวัสู่ดุนี�
ด�วยการเข�าซ่�อกจิการและป้รบัป้รงุการทำางานอย�างต้�อเน่�อง ปั้จจบุนั บรษิทั ฯ
เป็้นผู้่�นำาระดับโลกด�านการรีไซเคิิล โดยมีแผู้นที�จะลงทุนเพื่ิ�มเต้ิมอีก 1.5 พื่ัน
ล�านเหรียญสู่หรัฐ เพื่่�อรีไซเคิิล PET ให�ได�อย�างน�อย 750,000 เมต้ริกต้ัน
ภายในปี้ 2568

เม่�อธุรกิจที�ป้ระสู่บคิวามสู่ำาเร็จเป็้นผู้่�นำาทาง ธุรกิจอ่�น ๆ ก็จะดำาเนินงานต้าม
ร่ป้แบบนี� การแสู่ดงให�เห็นถึึงคิวามรับผู้ิดชุอบด�านสู่ิ�งแวดล�อม ทั�งคิวาม
มุ�งมั�นที�มีต้�อ GPAP การลงทุนอย�างจริงจังในการดำาเนินงานด�านรีไซเคิิล
ทั�วโลก รวมถึึงวัฒนธรรมภายในที�สู่�งเสู่ริมโซล่ชุันสีู่เขียว ทำาให�อินโดรามา 
เวนเจอรส์ู่ กำาลังยกระดบัมาต้รฐานคิวามยั�งยน่สู่ำาหรบัธรุกจิในภาคิสู่�วนเดยีว
กันและภาคิสู่�วนอ่�น ๆ

บนโลกที�มีทรัพื่ยากรอย่�อย�างจำากัด เศรษฐกิจหมุนเวียนจึงเป็้นหนทางเดียว
ที�จะทำาให�โลกของเราเดินต้�อไป้ข�างหน�าได� ยิ�งพื่วกเราสู่ามารถึลดขยะได�มาก
เท�าใด คินรุ�นต้�อไป้กจ็ะยิ�งมอีนาคิต้ที�สู่ะอาดและมคีิวามสุู่ขมากขึ�นเท�านั�น ด�วย
โคิรงการรเิริ�มทกุรป่้แบบของเรา อนาคิต้อันสู่ดใสู่ใกล�เข�ามามากขึ�นอย�างที�
ไม�เคิยมีมาก�อน 
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PET is already the most collected and recycled form of plastic 
packaging in the world. For years, Indorama Ventures has 
further strengthened its ability to recycle the material through 
acquisitions and improved techniques. The company is now
a global recycling leader, with plans to spend an additional
US$ 1.5 billion to generate a minimum of 750,000 metric tons 
of recycled PET by 2025.

Where successful businesses lead, others will follow. By setting 
a responsible environmental example – through its commitment 
to GPAP, its heavy investment in recycling operations around 
the world and its internal culture that promotes green solutions 
– Indorama Ventures is raising the sustainability standard for 
businesses within its sector and beyond.

On a planet with finite resources, a circular economy is the only 
way forward. The more we are able to reduce waste, the 
cleaner and happier future generations will be. With the types 
of initiatives that we have set into motion, that bright future is 
now closer than ever.

A WAY FORWARD FOR EVERYONE หนที่างส้่อนาคตสำาหร่บทีุ่กคน



CSR FRAMEWORK
โครงสรา้งของ CSR 

CORE PRINCIPLES
หวัใจสาํคญั

EMBRACING
CHANGE

ยอมรบัการเปลี�ยนแปลง

DIVERSITY
ความหลากหลาย

LEADERSHIP
ความเป็นผูน้าํ

UNIQUENESS
ความเป็นเอกลกัษณ์

Stakeholder Needs: Community, Educational institution, Government
ความต้องการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี: ชมุชน สถาบนัการศกึษา รฐับาล

STRATEGIC PRIORITIES
ลาํดบัความสาํคญัเชงิกลยทุธ์

CSR AREAS
ขอบเขตของกจิกรรม CSR

Creating Shared Value for Society
สรา้งคณุคา่ใหธ้รุกจิไปพรอ้มกบัสงัคม 

VALUE PROPOSITION
การสง่ตอ่คณุคา่

อาํนวยความสะดวกและเขา้ไปมสีว่นรว่มกบัชมุทั�วโลกโดยใชป้ระโยชนจ์ากจดุแขง็ของไอวแีอล
ใน i) การทาํงานรว่มกนั ii) การสรา้งความตระหนกัรูท้างสงัคม iii) การพฒันาหว่งโซค่ณุค่า

Facilitating and engaging the global community by leveraging IVL’s strengths
in i) Collaboration; ii) Raising Social Awareness; and iii) Developing our Value Chain

ENVIRONMENT
ดา้นสิ�งแวดล้อม
•   RECYCLING

การรไีซเคลิ

•   ECOLOGICAL
     DEVELOPMENT

การพฒันาระบบนเิวศ

WELL-BEING
ดา้นความเป็นอยู่
•   SKILL IMPROVEMENT

การพฒันาทกัษะ
ความสามารถ

สขุภาพ
•   HEALTH

•   WEALTH
ความมั�งคั�ง

KNOWLEDGE
ดา้นความรู้
•   EDUCATION

การศกึษา

•   INNOVATION
นวตักรรม

ขอบข่ายความรับผิด้ชอบต่อสังคมของอิน้โด้รามา เวน้เจอร์ส:
การสร้างสรรค์คุณค่าธุุรกิจเพื่่�อสังคม

Corporate Social Responsibility – or CSR – is a process where 
companies integrate social and environmental concerns into 
their business and interactions with stakeholders. Our CSR goals 
are simple: To have a positive impact on society and deliver 
value whether social, environmental or economic. We focus on 
creating value for our business and society, to ensure the 
company remains sustainable.

คิวามรบัผู้ดิชุอบต้�อสู่งัคิมขององคิก์รหรอ่ CSR เป็้นกระบวนการที�บร่ณาการ
ป้ระเดน็ด�านสู่งัคิมและสู่ิ�งแวดล�อม เข�าไป้เป็้นสู่�วนหนึ�งของการดำาเนนิธรุกจิและ
การสู่ร�างป้ฏิิสู่ัมพื่ันธ์กับผู้่�มีสู่�วนได�สู่�วนเสู่ีย เป้� าหมาย CSR ของอินโดรามา 
เวนเจอร์สู่นั�นเรียบง�ายและชุัดเจน คิ่อ เพื่่�อสู่ร�างผู้ลกระทบเชุิงบวกต้�อสู่ังคิม
และสู่�งมอบคุิณคิ�า ไม�ว�าจะเป็้นด�านสู่ังคิม สู่ิ�งแวดล�อม หร่อเศรษฐกิจ เรามุ�ง
เน�นที�จะสู่ร�างคุิณคิ�าให�กับธุรกิจและสัู่งคิมของเราเพ่ื่�อให�บริษัทยังคิงอย่�ได�
อย�างยั�งย่น
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INDORAMA VENTURES’ CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY FRAMEWORK:
CREATING SHARED VALUE FOR SOCIETY



Scan the QR code below to learn more about Indorama Ventures’ CSR initiatives
สู่แกน QR Code ด�านล�างเพ่ื่�อเรียนร่�เพื่ิ�มเต้ิมเกี�ยวกับ CSR ของอินโดรามา เวนเจอร์สู่
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SOCIAL NEEDS

We aim to achieve this by facilitating and engaging the global 
community, leveraging strengths in collaboration, raising 
awareness and developing the value chain. This process is 
separated into three key areas of focus which are knowledge, 
well-being and environment, together covering an extensive 
scope of concepts. Within these areas, operations are based on 
four core principles of embracing change, diversity, uniqueness 
and leadership which will affect key stakeholders such as the 
community, educational institutions, government organizations, 
employees, customers and more.

In addition to the main framework, the concept of Creating 
Shared Value (CSV) was also introduced under the CSR umbrella 
earlier in 2020. This concept in corporate business promotes the 
coexistence of society and business, pushing the simultaneous 
success of both factors.

เรามุ�งมั�นที�จะบรรลุเป้� าหมายนี�โดยการชุ�วยเหล่อและเข�าไป้มีสู่�วนร�วมกับชุุมชุน
ทั�วโลก เพื่ิ�มคิวามแข็งแกร�งด�วยคิวามร�วมม่อ สู่ร�างการต้ระหนักและพื่ัฒนา
ห�วงโซ�คิุณคิ�า ป้ระเด็นหลักที�เรามุ�งเน�นแบ�งออกเป็้น 3 ข�อ ได�แก� การศึกษา 
คิวามเป็้นอย่�ที�ดี และสู่ิ�งแวดล�อม ซึ�งคิรอบคิลุมแนวคิิดที�กว�างขวาง
การดำาเนินงานในป้ระเด็นเหล�านี�ต้ั�งอย่�บนหลักการสู่ำาคิัญ 4 ป้ระการ ค่ิอ
การยอมรับการเป้ลี�ยนแป้ลง คิวามหลากหลาย คิวามเป็้นเอกลักษณ์ และ
คิวามเป็้นผู้่�นำา ซึ�งจะสู่�งผู้ลกระทบต้�อผู่้�มีสู่�วนได�สู่�วนเสู่ียที�สู่ำาคิัญ เชุ�น ชุุมชุน 
สู่ถึาบัน การศึกษา องคิ์กรของรัฐ พื่นักงาน ล่กคิ�า และอ่�น ๆ

นอกเหนอ่จากขอบข�ายหลกัที�กล�าวมาแล�ว แนวคิดิเร่�องการสู่ร�างสู่รรคิค์ิณุคิ�า
ธุรกิจเพื่่�อสัู่งคิม (Creating Shared Value) ยังได�รับการนำาเสู่นอภายใต้�
กรอบการทำางานของ CSR ในปี้ 2563 แนวคิิดดังกล�าวนี�สู่�งเสู่ริมให�เกิด
ป้ระโยชุน์ทั�งด�านธุรกิจ สัู่งคิม และสู่ิ�งแวดล�อมคิวบคิ่�กัน

SUSTAINABILITY
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AWARDS HIGHLIGHTS
รางวัลสำาคัญ สะท้ี่อน้ความทีุ่่มเที่

At the end of 2020, the time to recognize awards and 
performances over the past year has arrived. Indorama Ventures 
is honored and proud to be recognized in various sectors of our 
organization and hopes to achieve an even higher standard to 
exceed all expectations.

ในชุ�วงป้ลายปี้ 2563 เป็้นเวลาแห�งการแสู่ดงผู้ลการดำาเนินงานและรางวัลที�
เราได�รับในปี้ที�ผู้�านมา อินโดรามา เวนเจอร์สู่ ร่�สู่ึกเป็้นเกียรต้ิและภาคิภ่มิใจ
เป็้นอย�างยิ�งที�การดำาเนินงานในหลายด�านของเราได�รับการยอมรับ และเรา
หวังเป็้นอย�างยิ�งว�าเราจะสู่ามารถึก�าวไป้ยังมาต้รฐานที�สู่่งขึ�นเพื่่�อให�บรรลุทุก
เป้� าหมายที�เราคิาดหวังไว�

The ‘Sustainable Business Awards (SBA) 2019 Thailand’ was 
organized by Global Initiatives, an organization that is driving 
and supporting the business sector to achieve sustainability 
goals. Indorama Ventures was recognized in seven categories 
and won in three, reflecting our commitment in this aspect.

The three awards won were for Climate Change, Supply Chain 
Management and UN Sustainable Development Goals, in 
addition to another four Special Recognition Awards in the 
categories of Strategy and Sustainability Management, 
Workforce, Water Management, and Waste and Material 
Productivity.

Sustainable Business Awards (SBA)

รางวัล ‘Sustainable Business Awards (SBA) 2019 Thailand’ หร่อรางวัล
ธุรกิจยั�งย่น ป้ระเทศไทย ป้ระจำาปี้ 2562 โดย Global Initiatives องค์ิกรที�
มีคิวามมุ�งมั�นในการขับเคิล่�อนและสู่นับสู่นุนภาคิธุรกิจให�บรรลุเป้� าหมายด�าน
คิวามยั�งย่น ได�มอบรางวัลชุนะเลิศให�แก� อินโดรามา เวนเจอร์สู่  3 รางวัล 
จาก 7 สู่าขาการดำาเนินงานด�านคิวามยั�งย่นที�ได�รับการเสู่นอชุ่�อ สู่ะท�อนถึึง
คิวามมุ�งมั�นของเราในด�านนี�เป็้นอย�างดี

รางวัลชุนะเลิศทั�ง 3 รางวัล เป็้นคิวามมุ�งมั�นจากการดำาเนินงานด�านการ
เป้ลี�ยนแป้ลงสู่ภาพื่ภ่มิอากาศ (Climate Change) การจัดการห�วงโซ�อุป้ทาน 
(Supply Chain Management) และเป้� าหมายด�านคิวามยั�งย่นขององค์ิการ
สู่หป้ระชุาชุาต้ิ (UN Sustainable Development Goals) นอกจากนี� เรายังได�
รับการยกย�องพื่ิเศษ (Special Recognition Awards) ในอีก 4 ด�าน ได�แก� 
การจัดการด�านกลยุทธ์และคิวามยั�งย่น (Strategy and Sustainability 
Management) การจัดการแรงงาน (Workforce) การบริหารจัดการ
ทรัพื่ยากรนำ�า (Water Management) และป้ระสิู่ทธิภาพื่การใชุ�ของเสีู่ยและ
วัสู่ดุ (Waste and Material Productivity)

รางว่ลธุุรกิจย่�งยืน ประเที่ศไที่ย

Indorama Ventures received an award at the ASEAN and 
Thailand’s Top Corporate Brands 2020. In attendance to receive 
the award this year was Mr. DK Argarwal, CEO of Combined PET, 
IOD and Fibers Business.

Organized by Chulalongkorn Business School’s Master in 
Branding and Marketing (MBM) Program, the award recognizes 
Indorama Ventures as Thailand’s Top Corporate Brand 2020 in 
the Petrochemicals and Chemicals sector. The company aims to 
further develop corporate strategies to achieve growth and a 
sustainable business.

Thailand’s Top Corporate Brands 2020

อินโดรามา เวนเจอร์สู่ ได�รับรางวัลในงาน “ASEAN and Thailand’s Top 
Corporate Brands 2020” โดยมีคิุณดีลิป้ กุมาร์ อากาวาล ป้ระธานเจ�าหน�าที�
บริหารธุรกิจ Combined PET, IOD และ Fibers เป็้นตั้วแทนบริษัทฯ ร�วมพื่ิธี
รับรางวัลในปี้นี�

งานป้ระกาศรางวลันี� จดัขึ�นโดยหลกัสู่ต่้รป้ริญญาโทด�านแบรนดแ์ละการต้ลาด 
คิณะพื่าณชิุยศาสู่ต้รแ์ละการบญัชุ ี จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย โดยอินโดรามา 
เวนเจอร์สู่ เข�ารับรางวัลในฐานะที�เป็้นองค์ิกรในกลุ�มเคิมีภัณฑ์์และปิ้โต้รเคิมี ที�
มีม่ลคิ�าแบรนด์สู่่งสูุ่ดในป้ระเทศไทย ป้ระจำาปี้ 2563 บริษัทฯ ยังมีเป้� าหมายที�
จะพื่ัฒนากลยุทธ์ขององค์ิกรต้�อไป้เพ่ื่�อให�บรรลุการเติ้บโต้และธุรกิจที�ยั�งย่น

องค์กรที่่�ม่ม้ลค่าแบรนด์ส้งสุดในประเที่ศไที่ยประจำาป่ 2563
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Indorama Ventures was recognized by the International Data 
Group (IDG) in receiving a “CIO50 ASEAN 2020” Award. IDG’s 
CIO50 Awards recognizes the top 50 technology leaders driving 
innovation, strengthening resilience and influencing rapid 
change. The judging criteria was based on the three core pillars 
of innovation, leadership and resiliency.

Led by SK Agrawal, President and Program Director of Global 
ERP and Digital Transformation, Indorama Ventures is currently 
undergoing digital transformation projects, implementing SAP 
S/4 Hana, an integrated ERP, across all functions. The full 
implementation of the ERP will help drive organization-wide 
optimization, improve overall efficiency, and make businesses 
even more agile.

CIO50 ASEAN 2020

Mr. Shekher Kumar Agrawal, 
President and Program Director, 
Global ERP and Digital 
Transformation

คิณุ Shekher Kumar Agrawal ป้ระธาน
และผู้่�อำานวยการโคิรงการด�านโกลบอล
ออีารพี์ื่และดจิทิลัทรานสู่ฟ์อรเ์มชุนั

อินโดรามา เวนเจอร์สู่ ได�รับคิัดเล่อกโดย International Data Group (IDG) 
ให�เข�ารับรางวัล “CIO50 ASEAN” ป้ระจำาปี้ 2563 โดยรางวัล CIO50 ของ IDG 
นี�มีขึ�นเพื่่�อยกย�องผู้่�บริหารระดับสู่่งด�านเทคิโนโลยี (CIO) 50 อันดับแรกที�ขับ
เคิล่�อนนวัต้กรรม เสู่ริมสู่ร�างคิวามย่ดหยุ�น และมีอิทธิพื่ลต้�อการเป้ลี�ยนแป้ลง
ที�รวดเร็ว ภายใต้�เกณฑ์์การคิัดเล่อก 3 ป้ระการ คิ่อ นวัต้กรรม คิวามเป็้นผู้่�นำา 
และคิวามย่ดหยุ�น

ปั้จจุบนั อนิโดรามา เวนเจอร์สู่ ภายใต้�การนำาของคิณุเชุคิเกอร์ กมุาร ์ อากาวาล 
ป้ระธานและผู้่�อำานวยการโคิรงการด�าน Global ERP and Digital 
Transformation กำาลังบริหารโคิรงการด�าน digital transformations 
มากมาย โดยจะนำาระบบ S/4 Hana ซึ�งเป็้นระบบ ERP ของ SAP มาป้รับใชุ�
โดยการนำาระบบ ERP มาป้รับใชุ�อย�างเต้็มร่ป้แบบนี�จะชุ�วยเพิื่�มป้ระสู่ิทธิภาพื่
ของทั�งองคิ์กร รวมถึึงป้รับป้รุงป้ระสู่ิทธิผู้ล และทำาให�ธุรกิจมีคิวามคิล�องต้ัว
มากยิ�งขึ�น

รางว่ล CIO50 ASEAN ประจำาป่ 2563

Mr. Vikash Jalan, Vice President, 
Strategy, Planning & Investor 
Relations

คิณุ Vikash Jalan รองป้ระธานด�าน
กลยทุธ ์การวางแผู้น และนักลงทนุสู่มัพื่นัธ์

Indorama Ventures won three awards from this year’s IR 
Magazine Forum and Awards for Best Overall Investor Relations 
(mid-cap), Best Investor Relations Officer (mid-cap), and Best 
Investor Relations in the Materials Sector in the South East 
Asian region. For the first time, the forum and awards ceremony 
were held virtually to recognize and help further IR best 
practices.

The forum and awards were organized by IR Magazine, a global 
publication in the field. Through this event, they aim to 
acknowledge achievements of individuals and companies 
leading best practices in investor relations throughout the 
region.

IR Magazine Forum and Awards

อินโดรามา เวนเจอร์สู่ คิว�า 3 รางวัลจากงาน “IR Magazine Forum and 
Awards” ป้ระจำาปี้นี� ซึ�งป้ระกอบไป้ด�วย รางวัลนักลงทุนสู่ัมพื่ันธ์ยอดเยี�ยม 
(กลุ�มธุรกิจขนาดกลาง) เจ�าหน�าที�นักลงทุนสู่ัมพื่ันธ์ยอดเยี�ยม (กลุ�มธุรกิจ
ขนาดกลาง) และนักลงทุนสัู่มพื่ันธ์ยอดเยี�ยมในอุต้สู่าหกรรมวัสู่ดุในภ่มิภาคิ
เอเชุียต้ะวันออกเฉียงใต้�  อีกทั�งในปี้นี�ยังเป็้นคิรั�งแรกที�การป้ระชุุมและการรับ
รางวัลถึก่จัดขึ�นผู้�านชุ�องทางออนไลน์เพื่่�อพัื่ฒนาแนวทางป้ฏิบิตั้งิานนักลงทุน
สู่ัมพื่ันธ์ที�ดี

งานป้ระชุุมและงานป้ระกาศรับรางวัลนี�จัดขึ�นโดย IR Magazine สิู่�งพื่ิมพ์ื่
ระดับโลกในด�านนักลงทุนสู่ัมพื่ันธ์ ซึ�งมีวัต้ถึุป้ระสู่งคิ์เพื่่�อให�บุคิคิลและบริษัท
ได�รับการยอมรับด�านการป้ฏิิบัต้ิงานนักลงทุนสู่ัมพื่ันธ์ที�ดีในภ่มิภาคิ

รางว่ลจาก IR Magazine Forum and Awards

FOCUS

Indorama Ventures sites worldwide receive awards throughout the year, these are only some of 
the highlights. To keep up with all awards from global IVL sites, follow us on social media.

บริษัทในเคิร่ออินโดรามา เวนเจอร์สู่ ทั�วโลก ได�รับรางวัลอย�างต้�อเน่�องต้ลอดทั�งปี้ นี�เป็้นเพื่ียงไฮไลต้์บางสู่�วนเท�านั�น 
ต้ิดต้ามรางวัลต้�าง ๆ ที�ไอวีแอลทั�วโลกได�รับได�ทางโซเชุียลมีเดียของเรา



โครงสร้างองค์กรด้้าน้สิ�งแวด้ล้อม สุขอน้ามัย และความปลอด้ภััย 
ของไอว่แอล

22 2622 26

IVL’S NEW CORPORATE ENVIRONMENTAL, 
HEALTH & SAFETY ORGANIZATION

As part of Indorama Ventures’ overall transformation process, the company has recently created a new Corporate Environmental, 
Health and Safety Organization. This effort was completed in conjunction with the company’s series of “Future Ready Organization” 
sprints supported by the Indorama Management Council (IMC) with Boston Consulting Group (BCG) as a partner.

BY TODD HOGUE
โดย Todd Hogue

อินโดรามา เวนเจอร์สู่ จัดต้ั�งหน�วยงานด�านสู่ิ�งแวดล�อม สูุ่ขอนามัย และคิวามป้ลอดภัย ซึ�งเป็้นสู่�วนหนึ�งของการป้รับเป้ลี�ยนภาพื่รวมขององคิ์กร คิวบคิ่�ไป้กับ
การดำาเนินโคิรงการต้�าง ๆ เพ่ื่�อเต้รียมคิวามพื่ร�อมสู่่�อนาคิต้ “Future Ready Organization” ที�ได�รับการสู่นับสู่นุนจาก Indorama Management Council 
(IMC) โดยมี Boston Consulting Group (BCG) เป็้นที�ป้รึกษา

WHY WAS THIS CHANGE NEEDED?

It was noted by the IMC that Indorama Ventures has 
grown to a scale where managing risks and leveraging 
opportunities make sense to be conducted at a 
corporate level. A stable and organized structure is 
needed to do this well. In April 2020, a leader was 
appointed to head this effort and has since been 
working to build a team to begin establishing a 
structured approach towards managing EHS risks, 
aiming to improve best practices and opportunities 
within IVL.

ที่ำาไมถึึงต�องม่การเปล่�ยนแปลง?

IMC เล็งเห็นว�าอินโดรามา เวนเจอร์สู่ เติ้บโต้ขึ�นในระดับที�การ
บริหารจัดการคิวามเสู่ี�ยงและการยกระดับโอกาสู่ทางธุรกิจทั�วทั�ง
องค์ิกรเป็้นสู่ิ�งจำาเป็้น ซึ�งต้�องอาศัยโคิรงสู่ร�างองคิ์กรที�มั�นคิงและ
มีแบบแผู้นจึงจะสู่ามารถึดำาเนินการได�อย�างมีป้ระสู่ิทธิภาพื่ในเด่อน
เมษายน 2563 มีการแต้�งต้ั�งผู้่�นำาที�รับผิู้ดชุอบด่แลเร่�องนี�และสู่ร�าง
ทีมเพื่่�อเริ�มกำาหนดแนวทางชุัดเจนที�จะนำาไป้สู่่�การบริหารคิวามเสู่ี�ยง
ด�านสู่ิ�งแวดล�อม สูุ่ขอนามัย และคิวามป้ลอดภัย (EHS) ด�วยคิวาม
มุ�งมั�นที�จะพื่ัฒนาแนวทางการป้ฏิิบัต้ิที�ดีและเพื่ิ�มโอกาสู่ให�แก�ไอวีแอล
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Segment EHS – this existing node is currently active in the Integrated Oxides and Derivatives (IOD) business. Through the 
ongoing expansion, new full time and part time roles were created in other businesses. Segment EHS leaders provide 
support to sites within the business, providing aid in execution of management systems to meet corporate and regulatory 
requirements.  Segment EHS leaders report to their respective business leaders and an additional dotted line to Corporate 
EHS.

หน่วยงาน EHS ระด่บกลุ่มธุุรกิจ ซึ�งมีอย่�แล�วในธุรกิจออกไซด์และอนุพื่ันธ์แบบบ่รณาการ (IOD) แต้�ในชุ�วงที�มีการขยายงานด�านนี� มีการกำาหนด
ต้ำาแหน�งงานใหม�ทั�งป้ระจำาและชุั�วคิราวในธุรกิจอ่�น ๆ ผู่้�นำาหน�วยงาน EHS ระดับกลุ�มธุรกิจ จะสู่นับสู่นุนโรงงานที�อย่�ในกลุ�มธุรกิจ และให�คิวาม
ชุ�วยเหล่อในการดำาเนินงานที�เกี�ยวข�อง เพ่ื่�อให�เป็้นไป้ต้ามข�อกำาหนดขององคิ์กรและกฎหมาย โดยผู่้�นำาหน�วยงาน EHS ระดับกลุ�มธุรกิจจะรายงาน
ต้�อหน�วยงาน EHS ในระดับถึัดไป้และระดับองคิ์กร

Corporate EHS Center of Excellence – this consists
of corporate experts on EHS subject matter who
are accountable for establishing the governance 
process and offering advice to other related 
departments. EHS disciplines include general safety, 
process safety, industrial hygiene, occupational 
health and environmental compliance.

ศ้นย์ความเป็นเลิศด�าน EHS ระด่บองค์กร ป้ระกอบด�วย
ผู้่�เชุี�ยวชุาญด�าน EHS ซึ�งมีหน�าที�รับผิู้ดชุอบการสู่ร�างกระบวน
การกำากับด่แลและให�คิำาป้รึกษากับแผู้นกอ่�น ๆ ที� เกี�ยวข�อง โดย
ข�อกำาหนดของ EHS รวมถึึงคิวามป้ลอดภัยทั�วไป้ คิวามป้ลอดภัย
ในกระบวนการผู้ลิต้ สูุ่ขศาสู่ต้ร์อุต้สู่าหกรรม อาชุีวอนามัย และ
การป้ฏิิบัต้ิต้ามกฎหมายสู่ิ�งแวดล�อม

Although these are new introductions to the system, it should 
be pointed out that Indorama Ventures already has a very 
talented group of EHS professionals within our plants - this 
portion of the structure remains intact. With these changes, 
there are minimal shifts in responsibility as EHS accountability 
will remain in a direct line to site heads who continue to oversee 
performance in their respective plants.

The new added corporate, regional and segment structures will 
serve to provide an aggregated view of risk management, as 
well as promote consistency and best practice sharing 
throughout Indorama Ventures.

แม�ว�าหน�วยงานเหล�านี�จะเพื่ิ�งเริ�มก�อต้ั�งขึ�น แต้�ต้�องยอมรับว�า อินโดรามา
เวนเจอรส์ู่ มกีลุ�มผู้่�เชุี�ยวชุาญด�าน EHS ที�มคีิวามสู่ามารถึภายในโรงงานของ
เราอย่�แล�ว และโคิรงสู่ร�างในสู่�วนนี�ก็ยังคิงดำาเนินงานอย�างเต็้มคิวามสู่ามารถึ 
โดยการเป้ลี�ยนแป้ลงที�เกิดขึ�นทำาให�คิวามรับผิู้ดชุอบต้�างไป้จากเดิมเพื่ียงเล็ก
น�อยเท�านั�น เน่�องจากหน�าที�ด�าน EHS จะยงัคิงอย่�ในคิวามรบัผู้ดิชุอบโดยต้รง
ของหัวหน�าโรงงาน ซึ�งจะคิอยต้รวจสู่อบผู้ลการดำาเนินการในโรงงานที�แต้�ละ
คินด่แลอย่�

โคิรงสู่ร�างใหม�ที�เพื่ิ�มเข�ามาในระดบัองคิก์ร ภม่ภิาคิ และกลุ�มธรุกจิจะทำาหน�าที�
ให�มุมมองภาพื่รวมเกี�ยวกับการบริหารคิวามเสู่ี�ยง ต้ลอดจนสู่�งเสู่ริมให�เกิด
คิวามสู่อดคิล�องและการแบ�งปั้นแนวทางการป้ฏิิบัต้ิที�ดีในทุกภาคิสู่�วนของ
อินโดรามา เวนเจอร์สู่

In this new structure, three new organizational nodes were created:
โคิรงสู่ร�างองคิก์รที�ต้ั�งขึ�นนี� ป้ระกอบด�วย 3 หน�วยงานใหม� ได�แก�

Regional EHS – this node was created to provide an 
independent view of Indorama Ventures’ EHS 
performance.  The Regional EHS Directors will lead 
the EHS auditing function, but will also provide some 
support to plants in times of crisis and support 
regulatory affairs as appropriate.

หน่วยงาน EHS ระด่บภู้มิภูาค ต้ั�งขึ�นเพื่่�อให�มุมมองที�เป็้นอิสู่ระ
เกี�ยวกับผู้ลการดำาเนินงานด�าน EHS ของอินโดรามา เวนเจอร์สู่ 
โดยผู้่�กำากบัดแ่ลหน�วยงานนี�จะเป็้นผู้่�นำาในการต้รวจสู่อบ EHS รวม
ไป้ถึึงให�การสู่นับสู่นุนโรงงานในชุ�วงเวลาที�เกิดวิกฤต้ิและชุ�วย
เหล่อด�านการป้ฏิิบัต้ิต้ามข�อกำาหนดและกฏิหมายต้�าง ๆ ต้าม
คิวามเหมาะสู่ม

CONNECT



PASSING THE BATON: RECYCLING
EDUCATION FOR A CLEANER FUTURE

In 2017, Indorama Ventures launched its Recycling Education 
Project to spread awareness and practical knowledge about 
recycling. The initiative was an ambitious one, aimed at 
educating school children around Thailand over a period of 
three decades.

A continuing focus for the project is centered around waste 
separation using the 3Rs method – Reduce, Reuse, and Recycle 
– as well as the mindset of protecting the environment for the 
benefit of future generations. The extended length of the 
project is meant to help these lessons take root in the culture. 
Already we have seen young Thai people come of age with a 
special respect for our planet and a sense of responsibility for 
preserving its natural resources.

The need to normalize recycling is urgent. When the Recycling 
Education Project began in 2017, global waste amounted to 
over 2 billion tons, according to the World Bank. Of that 
amount, 11% was plastic and 1% was PET bottles. The vast 
majority of waste (84%) at that time was not recycled, with 
improper disposal a major issue.

Yash Lohia, Chief Sustainability Officer of Indorama Ventures, 
determined that better education was necessary, particularly in 
Thailand. “If we want to implant the right understanding about 
waste separation, we must start with the young children who 
are capable of learning things excellently,” he said.

This understanding formed the heart of the Recycling Education 
Project, which has been going strong in recent years. In 2019 
alone, project teams had visited 26 schools in 6 provinces to 
educate a total of 13,872 teachers and students through a total 
period of 371 hours, including lecturing sessions and exhibitions.

Yash Lohia summarized the impacts as follows: “Throughout 
2019, we were able to collect 4,970 kilograms of recyclable PET 
bottles from the project. Furthermore, the assessment on the 
project also revealed that 100% of the participants have 
adopted new behaviors on waste separation …. We have been 
able to estimate that every 1 baht put in this project is equivalent 
to 5.49 times increase in sustainability in society.”

At present, the Recycling Education Project is a pilot initiative to 
implement sustainability missions globally. The company hopes 
that this project will encourage IVL sites in other countries to 
adopt similar initiatives, taking into account local customs and 
cultures. Such efforts would have the common goal of managing 
the world’s limited natural resources more efficiently and 
creating long-term sustainability for a circular economy.

เม่�อปี้ 2560 อนิโดรามา เวนเจอรส์ู่ ได�รเิริ�มโคิรงการให�คิวามร่�เร่�องการรไีซเคิิล 
เพื่่�อเผู้ยแพื่ร�คิวามร่�และสู่ร�างคิวามต้ระหนักเกี�ยวกับการรีไซเคิิล โคิรงการนี�
มุ�งมั�นและต้ั�งเป้� าให�คิวามร่�แก�เด็ก ๆ ทั�วป้ระเทศไทยมานานกว�า 3 ทศวรรษ

สู่ิ�งที�โคิรงการเน�นยำ�ามาอย�างต้�อเน่�องคิ่อ การคิัดแยกขยะโดยใชุ�หลัก 3Rs 
ได�แก� Reduce, Reuse และ Recycle รวมทั�งแนวคิิดในการรักษาสิู่�งแวดล�อม
เพื่่�อป้ระโยชุน์ของคินรุ�นต้�อไป้ ซึ�งได�มีการขยายเวลาโคิรงการเพื่่�อให�แนวคิิด
เหล�านี�ฝัั่งรากลกึลงไป้ยงัระดบัวฒันธรรม พื่วกเราได�เห็นคินไทยรุ�นใหม�เคิารพื่
และมีคิวามรับผู้ิดชุอบต้�อโลกของเรากันมากขึ�น เพื่ราะนี�เป็้นหน�าที�ของพื่วก
เราทุกคินในการรักษาทรัพื่ยากรธรรมชุาต้ิ

การทำาให�คินเคิยชุินกับการรีไซเคิิลนั�นเป็้นเร่�องจำาเป็้นเร�งด�วนที�โคิรงการให�
คิวามร่�เร่�องการรีไซเคิิลได�เริ�มต้�นขึ�นเม่�อปี้ 2560 โดยทั�วโลกมีป้ริมาณขยะ
อย่�กว�า 2 พื่ันล�านต้ัน ต้ามข�อม่ลของธนาคิารโลก โดยในจำานวนนั�น 11%
เป็้นขยะพื่ลาสู่ต้ิกและ 1% เป็้นขวด PET ในขณะที�ขยะสู่�วนใหญ� (84%) ไม�ได�
รับการรีไซเคิิล และมีการกำาจัดขยะที�ไม�เหมาะสู่มเป็้นปั้ญหาหลัก

คิุณยาชุ โลเฮีย ป้ระธานเจ�าหน�าที�บริหารด�านคิวามยั�งย่นของอินโดรามา
เวนเจอร์สู่ ได�ระบุว�าการให�คิวามร่�ที�ดีขึ�นนั�นเป็้นสิู่�งจำาเป็้น โดยเฉพื่าะอย�างยิ�ง
ในป้ระเทศไทย ซึ�งเขาได�กล�าวว�า “หากเราต้�องการป้ลก่ฝัั่งคิวามเข�าใจที�ถึก่ต้�อง
เกี�ยวกับการคิัดแยกขยะ เราจะต้�องเริ�มจากเด็ก ๆ ที�สู่ามารถึเรียนร่�สิู่�งต้�าง ๆ 
ได�อย�างดีเยี�ยม”

คิวามเข�าใจนี�ก�อให�เกิดหัวใจสู่ำาคิัญของโคิรงการให�คิวามร่�เร่�องการรีไซเคิิล
ซึ�งกำาลังไป้ได�ดีในชุ�วงไม�กี�ปี้ที�ผู้�านมา โดยในปี้ 2562 เพื่ียงปี้เดียว ทีมงาน
โคิรงการได�เดินทางไป้ยังโรงเรียน 26 แห�งใน 6 จังหวัด เพื่่�อให�คิวามร่�กับคิร่
และนักเรียนทั�งหมด 13,872 คิน เป็้นเวลารวม 371 ชุั�วโมง ซึ�งมีทั�งการ
บรรยายและการจัดแสู่ดงนิทรรศการ

คิณุยาชุ โลเฮีย ได�สู่รุป้ผู้ลการดำาเนินงานไว�ดงันี� “ต้ลอดทั�งปี้ 2562 ที�ผู้�านมา 
พื่วกเราสู่ามารถึเกบ็ขวดพื่ลาสู่ต้กิ PET ที�สู่ามารถึรไีซเคิลิได� 4,970 กโิลกรมั  
จากโคิรงการ นอกจากนี� การป้ระเมินผู้ลโคิรงการยังเผู้ยให�เห็นว�าผู้่�เข�าร�วม
โคิรงการทั�ง 100% ได�รับเอาพื่ฤต้ิกรรมใหม�ในการแยกขยะมาใชุ� เราสู่ามารถึ
ป้ระเมินได�ว�าทุก ๆ 1 บาท ที�ใชุ�ในโคิรงการนี� จะชุ�วยเพื่ิ�มคิวามยั�งย่นในสัู่งคิม
ได�ถึึง 5.49 เท�า”

ปั้จจุบัน โคิรงการให�คิวามร่�เร่�องการรีไซเคิิลเป็้นโคิรงการนำาร�องเพ่ื่�อดำาเนิน
ต้ามภารกิจด�านคิวามยั�งย่นทั�วโลก โดยทางบริษัทฯ หวังว�าโคิรงการนี�จะ
สู่ามารถึเป็้นต้�นแบบให�โรงงานของไอวีแอลในป้ระเทศอ่�น ๆ มโีคิรงการที�คิล�าย
กัน โดยป้รับให�เข�ากับวัฒนธรรมของพื่่�นที�นั�น ๆ ซึ�งคิวามพื่ยายามนี�จะมี
เป้� าหมายร�วมกันคิ่อการจัดการทรัพื่ยากรธรรมชุาติ้ที�มีอย่�อย�างจำากัดในโลก
อย�างป้ระสู่ิทธิภาพื่มากยิ�งขึ�น รวมถึึงการสู่ร�างคิวามยั�งย่นให�กับเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในระยะยาว

ส่งต่อความร่้เร่�องการร่ไซเคิลเพื่่�ออน้าคตที่่�สะอาด้
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การเปล่�ยน้ผ่าน้ส่่ความสำาเร็จใน้อน้าคต

TRANSFORMATION AS A VEHICLE
FOR FUTURE SUCCESS

Even before the disruption of COVID-19, the current period was 
set to be a transformative one. Indorama Ventures’ remarkable 
growth over the last two decades has accelerated at an 
impressive rate, which is why a transformation is a necessary 
step in coordinating our global organization. With over 24,000 
employees in 33 countries, coherence is vital in daily operations 
at all levels and the journey towards this achievement has only 
begun.

To this end, Indorama Ventures has set up a Transformation 
Management Office (TMO), tasked with guiding and overseeing 
a series of ongoing adaptations within the business. These 
initiatives align with the company’s five strategic priorities 
which are:

Cost Transformation – Accelerating performance through 
cost optimization
Asset Full Potential – Focusing on commercial excellence to 
grow revenues and margin
Recycling Leadership – Building an effective rPET business 
while setting a new bar for sustainability
Adjacency Growth – Pursuing organic and build-on growth 
in attractive sectors related to the company’s core business
Leadership Development – Ensuring a future-ready 
organization by giving specialized training to leaders 
through the Indorama Business Council (IBC)

ปั้จจุบันถึ่อเป็้นชุ�วงเวลาของการเป้ลี�ยนแป้ลงคิรั�งใหญ� ต้ั�งแต้�ก�อนการแพื่ร�
ระบาดของโรคิโคิวิด-19 ใน 2 ทศวรรษที�ผู้�านมา อินโดรามา เวนเจอร์สู่ได�
เต้ิบโต้อย�างมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ�งทำาให�เห็นว�าการเป้ลี�ยนแป้ลงเป็้น
สู่ิ�งจำาเป็้นในการขับเคิล่�อนองคิ์กรระดับโลกเชุ�นนี� ด�วยบุคิลากรกว�า 24,000 
คินใน 33 ป้ระเทศ คิวามเป็้นอันหนึ�งอันเดียวกันเป็้นเร่�องสู่ำาคิัญในการดำาเนิน
งานทุกระดับ และการเดินทางสู่่�คิวามสู่ำาเร็จดังกล�าวเพื่ิ�งเริ�มต้�นขึ�น

ด�วยเหต้นุี�อนิโดรามา เวนเจอรส์ู่ จงึได�จดัต้ั�ง Transformation Management 
Office (TMO) ขึ�น ซึ�งมีหน�าที�ชุี�นำาและคิวบคิุมด่แลการป้รับต้ัวด�านต้�าง ๆ
ในการดำาเนินธรุกจิ คิวามคิดิรเิริ�มเหล�านี�สู่อดคิล�องกบัลำาดบัคิวามสู่ำาคิญัเชุงิ
กลยุทธ์ 5 สู่�วนของบริษัท ได�แก�:

การป้รับเป้ลี�ยนต้�นทุน - เร�งผู้ลการดำาเนินงานด�วยการใชุ�ต้�นทุนอย�างมี
ป้ระสิู่ทธิภาพื่
การใชุ�สู่ินทรัพื่ย์อย�างเต้็มศักยภาพื่ - มุ�งเน�นที�คิวามเป็้นเลิศด�านการคิ�า 
เพื่่�อเพื่ิ�มรายได�และผู้ลกำาไร
การเป็้นผู้่�นำาในธุรกิจรีไซเคิิล - สู่ร�างธุรกิจ rPET ที�มีป้ระสู่ิทธิภาพื่และ
กำาหนดเป้� าหมายใหม�เพื่่�อคิวามยั�งย่น
การเต้บิโต้ในธรุกจิที�เกี�ยวเน่�อง - แสู่วงหาการเต้บิโต้ทั�งแบบป้กติ้และแบบ
ต้�อยอดในภาคิสู่�วนที�น�าสู่นใจซึ�งเกี�ยวข�องกับธุรกิจหลักของบริษัท
การพื่ฒันาคิวามเป็้นผู้่�นำา - สู่ร�างคิวามมั�นใจให�กบัองคิก์รเพื่่�อคิวามพื่ร�อม
ในอนาคิต้ โดยจัดฝึั่กอบรมพื่ิเศษให�แก�ผู้่�นำาผู้�าน Indorama Business 
Council (IBC)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Taken together, these projects are aimed at bringing about 
clear improvement in a number of areas to impact all aspects of 
the organization. This includes knowledge-sharing, 
standardization of best practices, implementing a single 
administrative database across all properties, integrating digital 
technology to enhance operations, establishing a winning 
culture across the organization and more.

Additional benefits are expected to accompany each 
achievement, as success in one area will bring improvements 
elsewhere following detailed planning of the TMO leadership. 
For example, standardized data systems combined with 
improved leadership training can inspire greater engagement 
and collaboration both within and between Indorama Ventures 
properties. Collaboration, in turn, creates the possibility for 
larger projects to be carried out across sites.

With such great potential for operational improvement, this 
transformation effort represents a high priority for Indorama 
Ventures. A special transformation tracking tool is currently in 
place to measure progress toward targets and keep efforts on 
course.

Mr. DK Agarwal, CEO of Combined PET, IOD and Fibers Business at Indorama Ventures, 
offered his perspective on the project, as well as deep appreciation for the efforts of the 
Transformation Management Office. “Transformation initiatives add new dimensions to 
IVL and are built upon many acquisitions around the globe having different cultures and 
processes. Thanks to IBC, our leadership team, and our site associates for your hard work to 
make this transformation successful and unlock significant value,” he said.

นายดีเคิ อากาวาล ป้ระธานเจ�าหน�าที�บริหารธุรกิจ Combined PET, IOD และ Fibers ของอินโดรามา เวนเจอร์สู่ 
ได�เสู่นอมุมมองเกี�ยวกับโคิรงการนี� ต้ลอดจนชุ่�นชุมคิวามทุ�มเทของ Transformation Management Office 
“การรเิริ�มเป้ลี�ยนแป้ลงต้�าง ๆ ชุ�วยเพื่ิ�มมติ้ใิหม�ให�กบัไอวแีอล และเกดิขึ�นจากการเข�าซ่�อกจิการหลายแห�งทั�วโลก
ซึ�งมีวัฒนธรรมและกระบวนการที�แต้กต้�างกัน ด�วยการสู่นับสู่นุนจาก IBC ทีมผู้่�นำาของเรา และผู่้�ร�วมงานใน
โรงงานของเราที�ทำางานอย�างหนัก ทำาให�การเป้ลี�ยนแป้ลงนี�ป้ระสู่บคิวามสู่ำาเร็จและเป็้นการป้ลดล็อคิคิุณคิ�าที�
สู่ำาคัิญ” เขากล�าว

โคิรงการเหล�านี�มีวัต้ถึุป้ระสู่งคิ์เพื่่�อทำาให�เกิดการป้รับป้รุงที�ชุัดเจนในหลาย ๆ 
ด�าน อันจะสู่�งผู้ลต้�อองคิ์กรในทุกแง�มุม ซึ�งรวมถึึงการแบ�งปั้นคิวามร่� การ
กำาหนดมาต้รฐานของแนวทางป้ฏิิบัต้ิงานที�เป็้นเลิศ การใชุ�ฐานข�อม่ลการ
บริหารแบบเดียวกันในโรงงานทั�งหมด การใชุ�การเทคิโนโลยีดิจิทัลเพ่ื่�อเพิื่�ม
ป้ระสู่ิทธิภาพื่การดำาเนินงาน การสู่ร�างวัฒนธรรมที�มุ�งคิวามสู่ำาเร็จให�เกิดขึ�น
ทั�วทั�งองคิ์กร และอ่�น ๆ

เราคิาดว�าผู้ลป้ระโยชุน์อ่�น ๆ จะมาพื่ร�อมกับคิวามสู่ำาเร็จในแต้�ละคิรั�ง เพื่ราะ
เม่�อเกดิคิวามสู่ำาเร็จด�านหนึ�ง กจ็ะนำามาซึ�งการป้รบัป้รงุด�านอ่�น ๆ ไป้ด�วยต้าม
การวางแผู้นโดยละเอียดของผู้่�นำา TMO ต้ัวอย�างเชุ�น ระบบข�อม่ลที�เป็้น
มาต้รฐานบวกกับการฝึั่กอบรมคิวามเป็้นผู้่�นำาที�ดีขึ�น จะสู่ามารถึสู่ร�างแรง
บันดาลใจให�เกิดการมีสู่�วนร�วมและการทำางานร�วมกันมากขึ�นทั�งภายในและ
ระหว�างโรงงานต้�าง ๆ ของอินโดรามา เวนเจอร์สู่ และการทำางานร�วมกัน
ทำาให�เกดิคิวามเป็้นไป้ได�สู่ำาหรับโคิรงการขนาดใหญ�ที�จะดำาเนินการข�ามโรงงาน
ในระดับภ่มิภาคิ

ด�วยศักยภาพื่ที�ดีเยี�ยมในการป้รับป้รุงการดำาเนินงาน คิวามพื่ยายามในการ
เป้ลี�ยนแป้ลงนี�แสู่ดงให�เห็นถึึงการให�สู่ิ�งสู่ำาคิัญที�อินโดรามา เวนเจอร์สู่ ต้�อง
ทำาอย�างเร�งด�วน ปั้จจบุนั ได�กำาหนดเคิร่�องมอ่พิื่เศษสู่ำาหรบัต้ดิต้ามการเป้ลี�ยน
แป้ลง เพื่่�อวัดคิวามก�าวหน�าที�นำาไป้สู่่�เป้� าหมายและรกัษาคิวามมุ�งมั�นที�จะดำาเนนิ
การต้�อต้ามแผู้นที�กำาหนดไว�

CONNECT
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WORKING IN A COVID-SHAPED WORLD

Sometimes, an invisible force can have highly visible effects. The 
COVID-19 virus is one example: shutting down most 
international travel, stalling the global economy, keeping 
people at home, profoundly altering the way we communicate 
and most tragically, exacting a major cost in human health and 
lives.

Another invisible force, however, is beginning to shape our 
present and future. COVID-19 has ushered in a major cultural 
shift around the world, causing many people to step back and 
re-examine their values. We no longer take social occasions for 
granted, as many of us stay home rather than risk going to 
restaurants, cinemas, sporting events, or evenings out with our 
friends.

Yet this changing mindset also affects our relationships with the 
workplace. The global nature of the virus has put us all in the 
same boat, each of us facing a common threat, and with a much 
deeper respect for nature and the environment. It no longer 
seems responsible to take the natural world for granted, and 
more people now expect companies to share the same outlook.

สองในสามของผู้้�บริโิภคคาดหวังัให�บริษิัทัปฏิบัิติติิามมาติริฐานด�านจริยิธริริม
ท่�ส้งข้�นและม่ควัามริับผู้ิดชอบมากข้�นติ่อพนักงาน ล้กค�า สังคมในวังกวั�าง 
และสิ�งแวัดล�อม หลังจากท่�ม่การิแพริ่ริะบาดเกิดข้�น ในขณะเด่ยวักันผู้ล
สำาริวัจจาก Global Shapers พบว่ัาคนริ่่นใหม่ 40% จาก 30,000 คน
มองวั่าริองจากเงินเดือนแล�วั “ควัามติริะหนักถึ้งเป� าหมายและผู้ล
กริะทบติ่อสังคม” เป็นสิ�งท่�สำาคัญท่�ส่ดในการิติัดสินใจเข�าทำางาน

บางคิรั�ง พื่ลังของสู่ิ�งที�เรามองไม�เหน็กส็ู่ามารถึสู่ร�างผู้ลกระทบที�เหน็ได�ชุดัเจน 
ไวรสัู่โคิวดิ-19 คิอ่ต้วัอย�างหนึ�งที�ทำาให�การเดินทางระหว�างป้ระเทศเกอ่บจะทั�ง
หมดต้�องยุต้ิลง เศรษฐกิจโลกหยุดชุะงัก ผู้่�คินต้�องอาศัยอย่�ในบ�านเป็้นสู่�วน
ใหญ� เป้ลี�ยนแป้ลงวิธีการต้ิดต้�อสู่่�อสู่ารไป้อย�างสู่ิ�นเชุิง และที�น�าเศร�าที�สุู่ดก็
คิ่อคิวามเสู่ียหายคิรั�งใหญ�ต้�อสุู่ขภาพื่และชุีวิต้ของผู้่�คิน

โคิวิด-19 ได�นำาพื่าอีกสู่ิ�งหนึ�งมาด�วย แม�เราจะมองไม�เห็น แต้�มีอิทธิพื่ลต้�อ
ปั้จจุบันและอนาคิต้ของเรา นั�นคิ่อ การเป้ลี�ยนแป้ลงทางวัฒนธรรมคิรั�งใหญ�
ทั�วโลก ซึ�งทำาให�หลาย ๆ คินต้�องถึอยหลังกลับไป้ต้รวจสู่อบสิู่�งที�ตั้วเองให�
คิวามสู่ำาคิัญอีกคิรั�ง เราจะไม�มองข�ามกิจกรรมการเข�าสู่ังคิมอีกต้�อไป้ เน่�อง
จากหลาย ๆ คินต้�องอย่�บ�านแทนที�จะออกไป้เผู้ชุิญกับคิวามเสู่ี�ยงจากการไป้
ร�านอาหาร โรงภาพื่ยนต้ร์ งานแข�งขันกีฬา หร่อแม�แต้�การไป้สู่ังสู่รรคิ์กับ
เพื่่�อนฝั่่ง

คิวามคิิดที�เป้ลี�ยนไป้นี�ยังสู่�งผู้ลกระทบต้�อคิวามสัู่มพัื่นธ์ของพื่วกเราในที�
ทำางานอีกด�วย ธรรมชุาติ้ของไวรัสู่ที�แพื่ร�ระบาดไป้ทั�วโลกทำาให�เราทุกคินลง
เร่อลำาเดียวกัน นั�นคิ่อเรากำาลังเผู้ชุิญกับภัยคิุกคิามร�วมกัน และมีคิวาม
เคิารพื่ต้�อธรรมชุาติ้และสิู่�งแวดล�อมมากขึ�น ดเ่หมอ่นว�าการมองไม�เหน็คิณุคิ�า
ของธรรมชุาต้ิจะไม�ใชุ�เร่�องที�ยอมรับได�อีกต้�อไป้  และในปั้จจุบันมีหลายคินที�
คิาดหวังให�องคิ์กรของพื่วกเขามีทัศนคิต้ิแบบนี�

A recent analysis by Accenture found that:

Two-thirds of consumers expect companies to commit to higher 
ethical standards and be increasingly responsible to employees, 
customers, greater society and the environment in the wake of 
this pandemic. Meanwhile, a recent Global Shapers survey of 
30,000 young people found that 40% viewed “an employer’s 
sense of purpose or impact on society” as the most important 
factor, after salary, in their decision to work for any company.

การที่ำางาน้ใน้โลกที่่�โควิด้ม่อิที่ธุิพื่ล

บทวเิคิราะห์ล�าสู่ดุโดย Accenture พื่บว�า

This different conception of the workplace extends beyond 
environmental concern, and toward a more holistic relationship 
between company and employee. Businesses worldwide are 
now expected to play “an expanded role in their employees’ 
financial, physical and mental well-being”, according to 
researchers at Gartner.

แนวคิดิที�มตี้�อสู่ถึานที�ทำางานที�แต้กต้�างออกไป้นี�ได�ขยายออกไป้
นอกเหน่อจากป้ระเด็นด�านสิู่�งแวดล�อม และจะนำาไป้สู่่�คิวาม
สู่ัมพื่ันธ์ที�มีคิวามเป็้นองคิ์รวมมากขึ�นระหว�างบริษัทและ
พื่นักงาน โดยนักวิจัยจาก Gartner มองว�าธุรกิจต้�าง ๆ 
ถึ่กคิาดหวังให� “มีบทบาทต้�อคิวามเป็้นอย่�ที�ดีทางด�าน
การเงนิ สู่ขุภาพื่ร�างกาย และสู่ขุภาพื่จิต้ของพื่นกังาน
มากขึ�น”
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These ideas go far beyond the new obligations related to 
hygiene, social distancing, and the need for remote work in 
many countries. Businesses need to adapt fast to keep up with 
these cultural shifts, in addition to changing market conditions.

So, what does this mean in practice? New guidelines and 
standard operating procedures, beginning with hygiene but 
also extending to how we treat one another in the workplace. 
As we reconnect with our colleagues, we all must pay special 
attention to our personal judgment and behavior – not just for 
our shared physical health, but also to maintain positive mental 
health in a rewarding working environment.

At the management level, other concerns need attention as 
well. The virus has disrupted some supply chains, caused 
setbacks in certain markets and inspired a rethink of short and 
long-term strategies. But even after the virus has disappeared 
and companies have adjusted to a new path forward, the 
cultural shifts it inspired will be here to stay. We are, indeed, all 
in this together and raising awareness of that fact may be the 
one silver lining of this entire pandemic.

คิวามคิิดเหล�านี�ไป้ไกลกว�าข�อบังคิับใหม� ๆ ที�เกี�ยวข�องกับสูุ่ขอนามัย การเว�น
ระยะห�างทางสัู่งคิม และคิวามจำาเป็้นในการทำางานผู้�านทางไกลในหลาย ๆ 
ป้ระเทศ ธุรกิจจึงจำาเป็้นต้�องป้รับต้ัวอย�างรวดเร็ว เพื่่�อก�าวต้ามการเป้ลี�ยน
แป้ลงทางวัฒนธรรม รวมถึึงปั้จจัยทางการต้ลาดที�เป้ลี�ยนแป้ลงได�อย�างทัน
ท�วงที

คิำาถึามคิ่อ ธุรกิจต้�องป้ฏิิบัต้ิต้ัวอย�างไรบ�าง แม�ขั�นต้อนการดำาเนินการที�เป็้น
แนวทางและมาต้รฐานใหม�จะเริ�มต้�นจากสูุ่ขอนามัย แต้�คิวรที�จะเพิื่�มเร่�องการ
ป้ฏิิบัต้ิต้�อกันในที�ทำางานเข�าไป้ด�วย เน่�องจากเราต้�องกลับมาทำางานกับเพ่ื่�อน
ร�วมงานอีกคิรั�ง เราทุกคินจึงต้�องระมัดระวังเร่�องพื่ฤต้ิกรรม และการใชุ�
วจิารณญาณสู่�วนบุคิคิลเป็้นพื่เิศษ ไม�ใชุ�แคิ�เพื่่�อสุู่ขภาพื่ทางกายเท�านั�น แต้�ยัง
ทำาเพื่่�อรักษาสุู่ขภาพื่จิต้ให�ดีในสู่ภาพื่แวดล�อมการทำางานที�น�าพื่อใจด�วยเชุ�นกนั

ในการบริหารยังมีป้ระเด็นอ่�น ๆ ที�ต้�องให�คิวามสู่นใจ เพื่ราะไวรัสู่ทำาให�ห�วงโซ�
อุป้ทานบางสู่�วนมีปั้ญหา ซึ�งสู่�งผู้ลให�เกิดคิวามเสู่่�อมถึอยในบางต้ลาด และ
ทำาให�ต้�องคิิดกลยุทธ์ทั�งในระยะสู่ั�นและระยะยาวใหม�อีกคิรั�ง แต้�ถึึงแม�ว�าไวรัสู่
จะหายไป้และบริษัทต้�าง ๆ สู่ามารถึป้รับต้ัวเข�าสู่่�เสู่�นทางใหม�ข�างหน�าได�แล�ว 
แต้�การเป้ลี�ยนแป้ลงทางวัฒนธรรมที�เกิดจากโคิวิด-19 จะยังคิงอย่� พื่วกเรา
ทกุคินต้�างเผู้ชุญิกบัวกิฤต้นิี�ร�วมกนั และการสู่ร�างคิวามต้ระหนักถึงึคิวามจรงิ
ที�เกิดขึ�นนั�นอาจเป็้นแสู่งสู่ว�างที�ป้ลายอุโมงคิ์ของการระบาดใหญ�คิรั�งนี�

BALANCE
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For nearly a decade, Ireland has played a very important role 
in Indorama Ventures’ pursuit of sustainable manufacturing. 
In 2011, we acquired Wellman International, one of the largest 
PET recyclers in Europe. The facility became the company’s 
very first recycling site.

Over 2 billion post-consumer PET bottles are recycled to make 
the Wellman fiber portfolio of products each year, with the 
facility converting other waste polyester products into 100% 
recycled fiber as well.

Shortly after this acquisition, in 2012, Indorama Ventures 
acquired Beverage Plastics over the border in Northern Ireland, 
a major producer of preforms, blown bottles, and closures, 
adding to our growing network of high-quality subsidiaries.

Visitors to Ireland and Northern Ireland are struck by the 
friendliness of the people, the music heard in the pubs, and 
the vast emerald landscapes that decorate this lively corner of 
Europe. The ideal journey begins in the heart of Dublin – taking 
in the majesty of St. Patrick’s Cathedral, followed by a tour of 
Dublin Castle, and then finishing the day with an entertaining 
visit to the Guinness Storehouse, with a refreshing drink to 
complete the experience at the Gravity Bar on the top floor.

Travelers moving outside the city will marvel at the island’s 
natural scenery, particularly around the five peninsulas in the 
southwest. The colorful cities of Cork and Galway add a great deal 
of texture and charm, with an atmosphere it’s easy to get lost in.

Northern Ireland is equally fascinating, with Giant’s Causeway 
and the Cliffs of Fairhead providing transcendent beauty for 
all who visit. Northern Ireland is a particular delight to explore 
on a bicycle, as its modest size and gorgeous coastal roads put 
countless natural and cultural highlights well within reach.

In Belfast, St. George’s Market offers an excellent taste of local 
life, while the zoo and botanical gardens keep you close to the 
rhythms of the natural world. A show at the ornately decorated 
Grand Opera House will bring your trip to a satisfying end, 
leaving you with a new appreciation for the wonders of this 
often overlooked island.

Along the way, let a book by one of Ireland’s famous authors 
accompany you on your journey. The words of James Joyce, 
W.B. Yeats, Brian Friel, Seamus Heaney, as well as contemporary 
authors like Marian Keyes and Roddy Doyle can give you a new 

IRELAND’S IRIDESCENT ISLES
INSPIRE THE IMAGINATION

ไอร์แลน้ด้์ ความงามที่่�เสริมสร้างจิน้ตน้าการ

เป็้นเวลาเก่อบทศวรรษที�ไอร์แลนด์มีบทบาทสู่ำาคิัญอย�างยิ�งต้�อกระบวนการ
การผู้ลิต้ที�ยั�งย่นของอินโดรามา เวนเจอร์สู่ เม่�อปี้ 2554 เราได�เข�าซ่�อกิจการ
บริษัท Wellman International ซึ�งเป็้นหนึ�งในผู้่�รีไซเคิิลพื่ลาสู่ต้ิก PET
ที�ใหญ�ที�สูุ่ดในยุโรป้ โรงงานแห�งนี�นับเป็้นโรงงานรีไซเคิิลแห�งแรกของบริษัท

ในแต้�ละปี้ ขวด PET ที�ผู้�านการใชุ�งานแล�วกว�า 2 พื่ันล�านขวดถึ่กนำาไป้
รีไซเคิิลเพื่่�อผู้ลิต้สู่ินคิ�าที�หลากหลายของกลุ�มเสู่�นใย Wellman โดยโรงงาน
แห�งนี�ยังเป้ลี�ยนผู้ลิต้ภัณฑ์์โพื่ลีเอสู่เต้อร์ที�ใชุ�แล�วเป็้นเสู่�นใยรีไซเคิิล 100% 

หลังจากการเข�าซ่�อกิจการดังกล�าวไม�นาน ในปี้ 2555 อินโดรามา เวนเจอร์สู่
ได�เข�าซ่�อกจิการในบรเิวณชุายแดนในไอร์แลนดเ์หน่อ ได�แก� Beverage Plastics
ผู้่�ผู้ลิต้พื่รีฟอร์ม ขวดที�ขึ�นร่ป้โดยการเป้� า และฝั่าปิ้ด ซึ�งเป็้นการเพิื่�มเคิร่อข�าย
ที�กำาลังเต้ิบโต้ของงกลุ�มบริษัทย�อยคิุณภาพื่สู่่งของไอวีแอล

นักท�องเที�ยวที�มาเย่อนไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหน่อจะต้�องป้ระทับใจในคิวาม
เป็้นมิต้รของผู้่�คิน เสู่ียงเพื่ลงที�สู่นุกสู่นานในผู้ับ และทิวทัศน์สีู่เขียวมรกต้
แสู่นกว�างใหญ�ที�ป้ระดบัป้ระดาพื่่�นที�ที�แสู่นมชีุวีติ้ชุวีาในยโุรป้แห�งนี� การเดินทาง
ชุวนฝัั่นเริ�มต้�นที�ใจกลางเม่องดับลิน (Dublin) โดยการชุมคิวามยิ�งใหญ�
ของอาสู่นวิหารเซนต้์แพื่ทริคิ ต้ามด�วยการเยี�ยมชุมป้ราสู่าทดับลิน จากนั�น
ปิ้ดท�ายวันด�วยการเยี�ยมชุม Guinness Storehouse พื่ร�อมเคิร่�องด่�มแสู่น
สู่ดชุ่�นที�จะชุ�วยเต้ิมเต้็มป้ระสู่บการณ์ของคิุณได�ที� Gravity Bar บนชุั�นดาดฟ� า
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appreciation for the land and its people.

Keep in mind that Ireland and Northern Ireland are considered 
to be best visited in the summer. There is, after all, a reason 
why the land is so green – but rainfall during your trip can very 
much dampen the fun. Still, if the rain does pour down on 
you, at least you’ll be able to say you had the true Ireland and 
Northern Ireland experience.

นกัท�องเที�ยวที�เดินทางออกไป้นอกเมอ่งจะต่้�นต้ากบัทิวทัศน์ธรรมชุาติ้ของเกาะ
แห�งนี� โดยเฉพื่าะบริเวณห�าคิาบสู่มทุรทางต้ะวนัต้กเฉยีงใต้� เมอ่งที�เต้ม็ไป้ด�วย
สู่ีสัู่นอย�าง Cork และ Galway เองเป็้นการผู้สู่มผู้สู่านกันอย�างดีระหว�าง
ธรรมชุาต้ิและเสู่น�ห์เฉพื่าะต้ัว เกิดเป็้นบรรยากาศที�ทำาให�เราหลงใหลได�ง�าย ๆ

สู่ำาหรับไอรแ์ลนดเ์หน่อกม็เีสู่น�หไ์ม�แพื่�กนั โดยม ีGiant’s Causeway และ Cliffs 
of Fairhead ที�พื่ร�อมมอบคิวามสู่วยงามเหน่อจินต้นาการให�กับทุกคินที�มา
เย่อน นักท�องเที�ยวสู่ามารถึผู้จญภัยไอร์แลนด์เหน่ออย�างสู่นุกสู่นานด�วยการ
ปั้� นจกัรยานชุมววิ ผู้�านถึนนขนาดพื่อเหมาะและชุมววิเลียบชุายฝัั่� งแสู่นงดงาม
ทำาให�เพื่ลิดเพื่ลินไป้กบัธรรมชุาติ้และวัฒนธรรมที�อย่�ใกล�แคิ�เอ่�อมได�อย�างไม�ร่�จบ

ต้ลาดเซนต์้จอร์จในเม่องเบลฟาสู่ต์้เป็้นอีกสู่ถึานที�หนึ�งที�ไม�คิวรพื่ลาดเพื่่�อ
สู่ัมผู้ัสู่วิถึีชุีวิต้ท�องถึิ�น แต้�ถึ�าหากอยากใกล�ชุิดธรรมชุาต้ิมากขึ�นอีกนิด สู่วน
สู่ัต้ว์และสู่วนพื่ฤกษศาสู่ต้ร์ในเบลฟาสู่ต้์ก็เป็้นจุดหมายที�น�าสู่นใจไม�แพื่�กัน 
และอย�าล่มแวะชุมการแสู่ดงที� Grand Opera House ที�ต้กแต้�งอย�างหร่หรา
เพื่่�อทำาให�การเดินทางของคิุณจบลงอย�างน�าป้ระทับใจ และให�คุิณได�กลับไป้
พื่ร�อมคิวามร่�สึู่กอิ�มเอมกับคิวามมหัศจรรย์ของเกาะที�มักถึ่กมองข�ามแห�งนี�

ในระหว�างการเดินทาง ลองให�หนังสู่่อของนักเขียนชุ่�อดังจากไอร์แลนด์อย่�
เป็้นเพื่่�อนคิ่�ใจของคิุณ ถึ�อยคิำาของ James Joyce, W.B. Yeats, Brian Friel, 
Seamus Heaney รวมถึึงนักเขียนร�วมสู่มัยอย�าง Marian Keyes และ Roddy 
Doyle จะยิ�งทำาให�คิุณร่�สู่ึกป้ระทับใจในดินแดนและผู่้�คินที�นั�น

ฤด่ที�เหมาะสู่มที�สูุ่ดสู่ำาหรับการไป้เย่อนไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหน่อคิ่อฤด่ร�อน
แม�ว�าการท�องเที�ยวในฤด่ฝั่นจะทำาให�คิุณได�พื่บกับดินแดนอันเขียวขจี แต้�การ
ที�ได�เจอกับฝั่นต้กระหว�างเดินทางก็สู่ามารถึทำาให�คิวามสู่นุกลดลงได� แต้�หาก
มสีู่ายฝั่นโป้รยป้รายลงมาบ�าง คิณุสู่ามารถึพ่ื่ดได�อย�างเต้ม็ป้ากแล�วว�าคุิณเคิย
สู่ัมผู้ัสู่กับป้ระสู่บการณ์ในไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหน่อแล�วอย�างแท�จริง

BALANCE




