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Dear Readers,

Adaptation is a key theme in this issue of The Beacon, and with 
good reason. COVID-19 has knocked many industries back on 
their heels, and although progress in pharmaceutical development 
has been encouraging, it is clear that many changes brought 
about by this pandemic will be with us for a long time to come. Yet 
we are determined to remain resilient.

As we show in this issue, PET is already being used to improve 
hygiene in medical and non-medical situations around the world. 
The versatility of PET and other Indorama Ventures materials, 
together with your continued hard work, has contributed to our 
business continuity in these difficult times.

In this same spirit of positive adaptation, Indorama Ventures is 
also implementing its Aligned Systems and Processes (A.S.A.P)
initiative to let our offices and manufacturing sites collaborate 
easier and effectively around the world.

You’ll read about all of these developments and more in the 
current issue, including a special story from our sites in the Czech 
Republic and Egypt.

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

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

ติิดติามข่่าวสารและความเคล่�อนไหวข่องไอวีแอล ได้ที่ี�

www.indoramaventures.com หร่อติิดติามผ่่านที่างโซเชียีลมีเดยี

NEWS & EVENTS

WELCOME TO THE IVL 360 GALLERY

RESILIENCE IN UNCERTAIN TIMES
การปรับติัวในชี่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน

ข่่าวสารและกิจกรรม

ยินดีติ้อนรับส่่ไอวีแอล 360 แกลเลอรี

ไอวีแอลกับ A.S.A.P ส่่ความพร้อมเพ่�ออนาคติ

40 ปี Trevira CS – ความปลอดภััยพร้อมประโยชีน์ที่ี�มากกว่า
พัฒนาเส้นใยติ้านจุลชีีพและผ่ลิติภััณฑ์์เพ่�อความยั�งย่น 

เรียน ที่่านผ่่้อ่านทีุ่กที่่าน

40 YEARS TREVIRA CS – SAFETY WITH ADDITIONAL 
BENEFITS: ANTIMICROBIAL AND SUSTAINABLE

การปรับตัิวเป็นธีีมหลักข่องเดอะ บีคอนฉบับนี� โดยโรคโควิด-19 ได้ส่งผ่ลกระที่บ
ติ่อหลาย ๆ อุติสาหกรรม แม้ว่าความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านเวชีภััณฑ์์จะกำาลัง
ไปในที่ิศที่างที่ี�ดี แต่ิก็เห็นได้ชีัดว่าการระบาดครั�งนี�นำามาซ่�งความเปลี�ยนแปลง
มากมายที่ี�จะอย่่กับเราไปอีกนาน อย่างไรก็ติาม เรามีความมุ่งมั�นทีี่�จะสร้างความ
ย่ดหยุ่นและพร้อมปรับตัิวอย่่ติลอดเวลา

เน่�อหาในฉบับนี�นำาเสนอคุณสมบัติิข่องพลาสติิก PET ทีี่�สามารถนำามาใชี้เพ่�อ
เสริมสร้างสุข่อนามัยที่ั�งในด้านทีี่�เกี�ยวข้่องและไม่เกี�ยวข้่องกับการแพที่ย์ที่ั�วโลก
ด้วยคุณสมบัติิที่ี�หลากหลายข่อง PET และวัสดุอ่�น ๆ ข่อง อินโดรามา เวนเจอร์ส
ประกอบกบัการที่ำางานอยา่งหนกัข่องเรา มสีว่นสำาคญัที่ี�ที่ำาให้เกดิความติอ่เน่�อง
ที่างธีุรกิจในชี่วงเวลาที่ี�ยากลำาบากนี�

นอกจากนี� อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังได้ปรับตัิวเชีิงบวกด้วยการริเริ�มนำาระบบและ
กระบวนการที่ี�ที่ำางานร่วมกัน หร่อ A.S.A.P มาใชี้งานจริง เพ่�อให้สำานักงานและ
โรงงานข่องเราที่ั�วโลกสามารถที่ำางานร่วมกันได้อย่างสะดวกง่ายดายและมี
ประสิที่ธีิภัาพมากยิ�งข่่�น

คณุจะไดรั้บที่ราบเกี�ยวกบัการพัฒนาติา่ง ๆ และความเคล่�อนไหวที่ี�นา่สนใจ รวมถง่
เร่�องราวพิเศษจากโรงงานข่องเราในสาธีารณรัฐเชี็กและอียิปต์ิ

เราหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่คณุจะมีความสขุ่กบัการอา่นเดอะ บคีอนฉบบันี� และสามารถแสดง
ความคิดเหน็หรอ่ข่อ้เสนอแนะใหก้บัเราไดท้ี่างอเีมล communications@indorama.net 
เหมอ่นเชีน่เคย

EDITOR’S NOTE

2019 SUSTAINABILITY REPORT: 
DRIVING TOWARDS A CIRCULAR ECONOMY

A.S.A.P (ALIGNED SYSTEMS AND PROCESSES): 
ENABLING IVL TO BE FUTURE READY

PET AND THE NEW NORMAL: 
PROTECTING OURSELVES (AND THE EARTH)

EGYPT – CRADLE OF CIVILIZATIONS

THE IVL FAMILY: MEMBERS OF A FAMILY HAVE TO HELP 
EACH OTHER, EVEN IF IT MEANS GOING AIRBORNE

INDORAMA VENTURES RESPONDS TO COVID-19

COVID-19 DONATION HIGHLIGHTS

SAFETY AND STABILITY

TABLE OF CONTENT

indoramaventures

ivlteam

@indoramaventures_official

indoramaventurespcl

4

12-13

14-15

10-11

22-25

16-19

20-21

28-29

30-31

26-27

6-7

8-9

FOCUS

CONNECT

BALANCE

SUSTAINABILITY 

Copyright © 2020 Indorama Ventures Public Company Limited.

ความปลอดภััยและความมั�นคงข่ององค์กร

บที่บาที่ข่องอินโดรามา เวนเจอร์สติ่อโควิด-19

การบริจาคเพ่�อชี่วยเหล่อวิกฤติิโควิด-19

ครอบครัวไอวีแอล: สมาชีิกในครอบครัวที่ี�ชี่วยเหล่อกันเสมอ
แม้ว่าจะติ้องบินไปกลางอากาศ

อียิปติ์ แหล่งกำาเนิดข่องอารยธีรรม

รายงานความยั�งย่นปี 2562: มุ่งส่่เศรษฐกิจหมุนเวียน
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ความปลอดภััยและความมั�นคงขององค์กร

Indorama Ventures is paying close attention to each new 
development concerning COVID-19, as we continue to observe 
all the recommended protocols during this delicate period. 
Although there is no guarantee of a quick end to this crisis, we 
will continue doing our best for each other and for the world.

With all the concerns and disruptions related to the pandemic, 
it is important to also take note of some positive developments. 
Our Global Emergency Management Team (GEMT) has been 
working efficiently to support internal wellness and safety, 
balancing the scales of various situations across our sites 
worldwide. In addition, we also set up in 2020 a philanthropic
fund of US$2.5 million to deliver much-needed support,
making sure that our communities are receiving help 
throughout this period.

GEMT and other leaders have stepped up in this hour of need, 
but the heart and soul of the company is focused on our team 
of employees in every continent. Everything we have achieved 
up to this point is the result of your hard work and expertise. 
We hope for the lasting good health for all members of our 
IVL family along with your loved ones, as we make our way 
through the pandemic. Safety is our primary concern and the 
management is doing its utmost to support all stakeholders 
during this unprecedented crisis.

Although we have not gotten past this virus yet, we must 
keep our spirits high. When times are hard, it is continued 
dedication that keeps our company moving forward. Since 
the very beginning, Indorama Ventures has always strived to 
serve the global community through our vision, mission, and 
values. It is this sense of community that has held us together 
so impressively during the present challenge. In short, we are 
here for each other – and that is why we succeed.

“I am proud and inspired by the way we have risen to the 
challenge – with flexibility, compassion, and courage – the IVL 
way. Let this be our culture for times to come.” – Mr. Aloke Lohia, 
GCEO of Indorama Ventures.

อินโดรามา เวนเจอร์ส ให้ความสำาคัญกับความเคล่�อนไหวที่ี�เกี�ยวข่้องกับ
โรคโควิด-19 ในทุี่ก ๆ ด้าน  โดยเรายังคงปฏิิบัติิติามกฎระเบียบติ่าง ๆ ที่ี�เป็น
ข่้อแนะนำาอย่างติ่อเน่�องในชี่วงเวลาอันยากลำาบากนี� แม้ว่าจะไม่มีอะไรรับรอง
ได้ว่าวิกฤติินี�จะสิ�นสุดลงเม่�อไหร่ แต่ิเราจะพยายามอย่างดีที่ี�สุดเพ่�อกันและกัน 
และเพ่�อโลกใบนี�

จากความกังวลและความเปลี�ยนแปลงที่ี� เกิดจากการแพร่ระบาดข่อง
โรคโควิด-19 การพัฒนาเชีิงบวกจ่งเป็นสิ�งสำาคัญ Global Emergency 
Management Team หร่อ GEMT ข่องเราที่ำางานอย่างมีประสิที่ธีิภัาพเพ่�อ
สร้างความปลอดภััยและด่แลสุข่ภัาพข่องทีุ่กคนในองค์กร อีกที่ั�งยังปรับติัว
ให้เข้่ากับสถานการณ์ที่ี�หลากหลายในสถานทีี่�ปฏิิบัติิงานข่องเราที่ั�วโลก 
นอกจากนี� ยังได้จัดติั�งกองทีุ่นการกุศลม่ลค่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่�อให้
การสนับสนุนที่ี�จำาเป็น ที่ำาให้มั�นใจได้ว่าชีุมชีนรอบข้่างจะได้รับความชี่วยเหล่อ
ติลอดชี่วงเวลานี�

GEMT และผ่่้นำาที่่านอ่�น ๆ เป็นหน้าด่านสำาคัญในสถานการณ์อันยากลำาบาก
ครั�งนี� แติ่แที่้จริงแล้วหัวใจและจิติวิญญาณข่องไอวีแอล ค่อพนักงานข่องเรา
ในทีุ่กที่วีป โดยทีุ่ก ๆ อย่างที่ี�เราได้ที่ำามาจนถ่งข่ั�นนี�เป็นผ่ลจากการที่ำางาน
อย่างหนักและความร่้ความเชีี�ยวชีาญข่องทีุ่ก ๆ คน เราหวังว่าครอบครัว
ไอวีแอล รวมถ่งคนที่ี�คุณรัก จะมีสุข่ภัาพที่ี�ดีอย่่เสมอในระหว่างที่ี�เรากำาลังก้าว
ผ่่านการระบาดใหญ่ครั�งนี�ไป สิ�งที่ี�เราใส่ใจที่ี�สุดค่อความปลอดภััยข่องทีุ่กคน 
ฝ่่ายบริหารกำาลังพยายามอย่างเติ็มที่ี� เพ่�อสนับสนุนผ่่้มีส่วนได้เสียทีุ่กที่่านใน
วิกฤติการณ์ที่ี�ไม่เคยพบเจอมาก่อนเชี่นนี�

แม้ว่าการแพร่ระบาดข่องเชี่�อไวรัสจะยังคงเพิ�มข่่�นอย่างติ่อเน่�อง แต่ิเราก็ควร
รักษาจิติใจให้เข่้มแข่็งและมุ่งมั�นเพราะการทีุ่่มเที่อย่างติ่อเน่�องจะชี่วยให้บริษัที่
ก้าวไปข่้างหน้าได้ในชี่วงเวลาทีี่�ยากลำาบาก ติั�งแติเ่ริ�มติน้ อนิโดรามา เวนเจอรส์ 
พยายามอย่างหนักมาติลอดเพ่�อรับใชี้ชีุมชีนที่ั�วโลกผ่่านวิสัยที่ัศน์ พันธีกิจ 
และค่านิยมข่องเรา ความร่้ส่ก เป็นหน่�งเดียวกันกับชีุมชีนเป็นสิ�งที่ี�ย่ดเหนี�ยว
พวกเราไว้อย่างน่าประที่ับใจที่่ามกลางความที่้าที่ายที่ี�เกิดข่่�นอย่่ติอนนี� เรา
ประสบความสำาเร็จได้ด้วยการชี่วยเหล่อกันและกัน

นายอาลก โลเฮีีย ประธีานเจ้าหน้าที่ี�บริหารกลุ่มบริษัที่อินโดรามา เวนเจอร์ส 
กล่าวว่า “ผ่มร้่ส่กภัาคภั่มิใจและได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีีการรับม่อกับ
ความที่้าที่ายด้วยความย่ดหยุ่น ความเห็นอกเห็นใจ และความกล้าหาญ 
ติามวิถีที่างข่องไอวีแอล และนี�จะเป็นวัฒนธีรรมที่ี�เราย่ดถ่อติ่อไปในอนาคติ”

SAFETY AND STABILITY

FOCUS 
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INDORAMA VENTURES
RESPONDS TO COVID-19
บทบาทของอนิโดรามา เวนเจอร์สต่อ่โควดิ-19

Indorama Ventures proudly operates as a global entity and 
since the beginning of the year, we have witnessed the 
effects of this COVID-19 outbreak in our communities across 
the world. We are a responsible company, and as part of our 
commitment to the local communities where we are situated, 
a philanthropic fund of US$ 2.5 million was set up in 2020 to 
help them. It is now, more than ever, to ensure that in times like 
these we continue to look at how we can help those around us 
who may be affected by the pandemic of COVID-19.

This fund is intended to be utilized at IVL locations worldwide 
to support as many people as possible and make sure that this 
help reaches areas of the community in need. Thanks to the 
cooperation of our representatives at each site and volunteers 
who have dedicated time to these contributions, the fund is 
now being distributed to various organizations worldwide and 
will continue to play a part throughout the year.

THE IVL PHILANTHROPIC FUND
อินโดรามา เวนเจอร์สดำาเนินงานอย่างภัาคภั่มิใจในฐานะองค์กรชีั�นนำาระดับโลก
มาโดยติลอด และติั�งแต่ิติน้ปีทีี่�ผ่า่นมา เราไดเ้ห็นถง่ผ่ลกระที่บจากการแพรร่ะบาด
ข่องโรคโควิด-19 ทีี่�เกิดข่่�นกับชีุมชีนติ่าง ๆ ที่ั�วโลก ในฐานะองค์กรทีี่�มี
ความรบัผ่ดิชีอบติอ่สังคม สอดคลอ้งกบัคำามั�นสญัญาที่ี�จะดแ่ลชีมุชีนในพ่�นที่ี�
ที่ี�ดำาเนินธีุรกิจ เราจ่งจัดติั�งกองทีุ่นการกุศลม่ลค่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
ข่่�นเพ่�อชี่วยเหล่อชีุมชีนและสังคม ในเวลาเชี่นนี� เรายิ�งติ้องร่วมม่อกันเพ่�อ
มองหาที่างทีี่�จะสามารถช่ีวยเหล่อชีุมชีนโดยรอบทีี่�อาจได้รับผ่ลกระที่บจาก
การระบาดข่องโควิด-19 อย่างติ่อเน่�อง

กองทีุ่นนี�มีวัติถุประสงค์เพ่�อนำาไปใชีใ้นพ่�นที่ี�รอบ ๆ โรงงานข่องไอวีแอลที่ั�วโลก
เพ่�อสนับสนุนผ่่้คนให้มากที่ี�สุดเที่่าที่ี�จะเป็นไปได้ และเข่้าถ่งทีุ่กชีุมชีนที่ี�ติ้องการ
ความชี่วยเหล่อ ด้วยความร่วมม่อจากติัวแที่นข่องเราในแติ่ละพ่�นที่ี� รวมที่ั�ง
พนักงานจิติอาสาที่ี�ทีุ่่มเที่เวลาในการที่ำาหน้าที่ี�เหล่านี� ติอนนี�กองทีุ่นข่องเรา
ได้ส่งติ่อความชี่วยเหล่อไปยังองค์กรติ่าง ๆ ที่ั�วโลก และจะยังคงดำาเนินการ
ติ่อไปติลอดที่ั�งปี

กัองทุุนช่�วียเหลือชุ่มช่นและสู่ังคมของไอวีีแอล

FOCUS 

6 25



Indorama Ventures has been working hard to offer support in 
compliance with COVID-19 regulations. In April, our Integrated 
Oxides and Derivative business (IOD) experts in Australia, 
India and the USA collaborated to successfully utilize existing 
facilities to manufacture hand sanitizers. They were able 
to provide over 14,300 gallons  of sanitizers to government 
and public sectors in the USA to help relieve the shortage of 
essential supplies.

Mr Alastair Port, President of IOD, said “We are very proud of 
our teams, who have worked on a global platform, to rapidly 
bring these products to our local communities and front line 
workers, to help them fight the spread of this virus.”

Mr. DK Agarwal, Chief Executive Officer of the combined PET
and IOD business, said, “In this moment, every sector wants 
to help battle the COVID-19 outbreak together. At IVL, apart 
from other forms of social contribution, our experts have 
collaborated to develop products with an aim to help relieve 
the stress of this pandemic. With our specialized knowhow, IVL 
facilities across the world are now developing their businesses 
to be able to produce hygiene necessities where possible. We 
aim to do our best and will explore what more we can do. 
We believe that a joint effort is needed to lead our society to 
overcome this crisis soon.”

The Integrated Oxides and Derivative business (IOD) of IVL is 
a leading producer of surfactants used to manufacture home 
and personal care and agrochemical products, globally serving 
major brands. This enables the company to address a wider 
range of needs at this critical time.

IOD SANITIZERS
อนิโดรามา เวนเจอร์สให้ความรว่มมอ่และสนบัสนุนกฎข่อ้บงัคบัป้องกนัโควดิ-19
ติ่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยเม่�อเด่อนเมษายนที่ี�ผ่่านมา ผ่่้เชีี�ยวชีาญในธีุรกิจ
ออกไซดแ์ละอนพุนัธีแ์บบบ่รณาการ (IOD) ในประเที่ศออสเติรเลยี อนิเดยี และ
สหรฐัอเมริกา ได้รว่มมอ่กนัผ่ลิตินำ�ายาฆ่า่เชี่�อสำาหรับลา้งมอ่จากสายการผ่ลติิ
ข่องโรงงานที่ี�มอีย่แ่ลว้ไดส้ำาเรจ็ ซ่�งพวกเข่าไดม้อบผ่ลติิภัณัฑ์น์ี�ใหก้บัหนว่ยงาน
ที่ั�งภัาครัฐและภัาคเอกชีนในสหรฐัอเมริกาไดก้วา่ 14,300 แกลลอน ชีว่ยบรรเที่า
ปัญหาการข่าดแคลนสินคา้เพ่�อสุข่อนามยัที่ี�จำาเป็น

นาย Alastair Port ประธีานกลุ่มธีุรกิจ IOD กล่าวว่า “เราร่้ส่กภัาคภั่มิใจใน
ที่มีงานซ่�งที่ำางานประสานกนัที่ั�วโลก ทีี่�สามารถผ่ลิติสนิคา้จำาเป็นนี�ใหก้บัคนใน
ชีมุชีนและผ่่ท้ี่ี�ที่ำางานหนา้ดา่นในการติอ่ส่ก้บัการแพรร่ะบาดข่องไวรสัชีนดินี�”

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ประธีานเจ้าหน้าที่ี�บริหารกลุ่มธีุรกิจ Combined PET
และ IOD กล่าวว่า “ข่ณะนี� ทีุ่กภัาคส่วนล้วนติ้องการชี่วยกันติ่อส่้กับการ
ระบาดข่องโควิด-19 สำาหรับไอวีแอล นอกจากการชี่วยเหล่อสังคมในร่ปแบบ
ติ่าง ๆ แล้ว ผ่่้เชีี�ยวชีาญข่องเราได้ร่วมกันพัฒนาผ่ลิติภััณฑ์์สำาคัญทีี่�มุ่งหวัง
ว่าจะสามารถบรรเที่าสถานการณ์การแพร่ระบาดนี� เราจะพยายามอย่างเต็ิมที่ี�
และจะมองหาชี่องที่างในการชี่วยเหล่อเพิ�มเติิมที่ี�เราสามารถที่ำาได้ เราเชี่�อว่า
ความร่วมแรงร่วมใจข่องทีุ่กฝ่่ายเป็นสิ�งจำาเป็นทีี่�จะนำาพาทุี่กคนให้ผ่่านพ้น
วิกฤติินี�ไปได้ในเร็ววัน”

กลุ่มธุีรกิจ IOD ข่องไอวีแอล เป็นผ่่้นำาการผ่ลิติสารลดแรงต่ิงผ่ิว ซ่�งใชี้
ในการผ่ลิติผ่ลิติภััณฑ์์ครัวเร่อน ผ่ลิติภััณฑ์์เพ่�อการด่แลส่วนบุคคล และ
ผ่ลิติภััณฑ์์ที่างการเกษติร รองรับการผ่ลิติข่องแบรนด์ชีั�นนำาระดับโลกที่ำาให้
บริษัที่สามารถติอบสนองความติ้องการที่ี�หลากหลายมากข่่�นในชี่วงเวลาสำาคัญ
เชี่นนี�

นำ�ายาฆ่�าเช่ื�อโดียธุุรกัิจ IOD
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COVID-19 DONATION HIGHLIGHTS

Glanzstoff - Bohemia s.r.o., an Indorama Ventures Company, has 
contributed to COVID-19 prevention efforts in Lovosice, the Czech 
Republic, at Litoměřice Hospital by donating 1 million CZK (41,090 
USD) for the purchase of medical instruments and other means to 
prevent the spread of COVID-19. The hospital recognizes the 
company as one of the first organizations to reach out with help 
since the beginning of the COVID-19 outbreak.

Glanzstoff - Bohemia s.r.o. หน่�งในบริษัที่ข่อง อินโดรามา เวนเจอร์ส
ได้มีส่วนร่วมในความพยายามป้องกันการแพร่กระจายข่องโรคโควิด-19 
โดยบริจาคเงินจำานวน 1 ล้านโคร่นาเชี็ก (41,090 เหรียญสหรัฐ) ให้กับ
โรงพยาบาล Litoměřice ณ เม่อง Lovosice สาธีารณรัฐเชี็ก เพ่�อซ่�อ
เคร่�องมอ่ที่างการแพที่ยแ์ละคา่ใชีจ้า่ยอ่�น ๆ สำาหรับการป้องกนัการแพรร่ะบาด
ข่องโรคโควิด-19 ซ่�งที่างโรงพยาบาลที่ราบดีว่า Glanzstoff Bohemia เป็น
บรษิทัี่แรก ๆ ที่ี�ไดย้่�นมอ่เข่า้มาชีว่ยเหล่อตัิ�งแติใ่นชีว่งเริ�มติน้การระบาดใหญค่รั�งนี�

Indorama Ventures Polymers Mexico, S. de R.L. de C.V., Indorama 
Ventures EcoMex, S. de R.L. de C.V. and Performance Fibers 
Operations Mexico S. de R.L. de C.V. have contributed to the fight 
against COVID-19 by donating 25 pieces of medical equipment to 
the Mexican Institute of Social Security, a government organization 
that assists public health in Mexico and currently is overseeing and 
following up COVID-19 cases.

บริษัที่ Indorama Ventures Polymers Mexico บริษัที่ Indorama Ventures
EcoMex และบริษัที่ Performance Fibers Operations Mexico ได้มีส่วนร่วม
ในการติ่อส่้วิกฤติิโควิด-19 โดยการสนับสนุนอุปกรณ์ที่างการแพที่ย์จำานวน
25 ชีุดให้แก่สถาบันประกันสังคมเม็กซิกัน ซ่�งเป็นหน่วยงานข่องภัาครัฐที่ี�ที่ำา
หน้าที่ี�ให้ความชี่วยเหล่อด้านสาธีารณสุข่ในประเที่ศเม็กซิโก รวมทัี่�งด่แลติิดติาม
ผ่่ต้ิดิเชี่�อโรคโควิด-19

Trevira GmbH, an Indorama Ventures company in Germany, has 
donated an amount of 11,556 EUR (12,945 USD) to five charities in 
Guben (Brandenburg) and Bobingen (Bavaria), the homes of two 
Trevira sites. As part of Indorama Ventures’ philanthropic fund, 
these donations will reach various communities affected by 
COVID-19 such as the unemployed, youth, low-income families, 
cultural centers and food banks. 

Trevira GmbH หน่�งในบริษัที่ข่อง อินโดรามา เวนเจอร์ส ในประเที่ศเยอรมนี 
บริจาคเงินจำานวน 11,556 ย่โร (12,945 เหรียญสหรัฐ) ให้กับ 5 องค์กรการกุศล
ในเม่อง Guben แคว้น Brandenburg และ Bobingen แคว้น Bavaria ซ่�ง
เป็นที่ี�ติั�งข่องบริษัที่ Trevira ที่ั�งสองแห่ง เน่�องจากกิจกรรมนี�เป็นส่วนหน่�งข่อง
กองที่นุการกศุลข่องอินโดรามา เวนเจอรส์ เงนิบริจาคเหลา่นี�จง่ถก่นำาไปมอบให้
กบัชีมุชีนและผ่่ค้นในชีมุชีนติา่ง ๆ ที่ี�ไดร้บัผ่ลกระที่บจากการแพรร่ะบาดครั�งนี�  อาที่ิ
ผ่่้ว่างงาน เยาวชีน ครอบครัวที่ี�มีรายได้น้อย ศ่นย์วัฒนธีรรม และธีนาคารอาหาร

การบริจาคเพื่่�อช่่วยเหล่อวิกฤต่ิโควิด-19

FOCUS 
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In April, the IVL Foundation donated 2 million THB (64,300 USD) in 
support of COVID-19 medical treatment to Ramathibodi Foundation 
and to King Chulalongkorn Memorial Hospital. The fund will 
contribute to treating patients and the purchase of supplies, 
including medicine and medical equipment at the institutions to 
help prevent the further spread of COVID-19.              

เม่�อเด่อนเมษายนที่ี�ผ่่านมา ม่ลนิธีิไอวีแอลได้บริจาคเงินจำานวน 2 ล้านบาที่ ให้กับ
ม่ลนิธีิรามาธีิบดีฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภัากาชีาดไที่ย เพ่�อสมที่บทีุ่น
ค่ารักษาพยาบาลสำาหรับผ่่้ติิดเชี่�อโรคโควิด-19 โดยกองทุี่นดังกล่าวจะถ่กนำาไป
ใชี้ในการรักษาผ่่้ป่วยและเป็นค่าใชี้จ่ายสำาหรับอุปกรณ์ติ่าง ๆ อาที่ิ ยา เวชีภััณฑ์ ์
อุปกรณ์ที่างการแพที่ย์ และอุปกรณ์ชี่วยป้องกันการแพร่ระบาดในอนาคติข่อง
โรคโควิด-19

Playing a part in the fight against COVID-19, Indorama Ventures Xylenes & 
PTA, LLC. and AlphaPet Inc. in Decatur has donated an amount of 30,000 
USD to the United Way of Morgan County - Alabama, USA. The non-profit 
organization will use this donation in the Community Crisis Fund to aid 
people with meal service and food pantries and also in the Community 
Action Partnership to prevent housing evictions of families.

บริษัที่ Indorama Ventures Xylenes & PTA และ บริษัที่ AlphaPet ร่วมเป็น
ส่วนหน่�งข่องการต่ิอส่้กับการแพร่ระบาดข่องโรคโควิด-19 ในเม่อง Decatur ที่ั�งสอง
บริษัที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินจำานวน 30,000 เหรียญสหรัฐให้แก่หน่วยงาน United Way 
ในแคว้นมอร์แกน รัฐแอละบามา ประเที่ศสหรัฐอเมริกา องค์กรไม่แสวงหาผ่ลกำาไรแห่งนี�
จะนำาเงินจำานวนนี�ไปใชี้ในกองทีุ่น Community Crisis เพ่�อชี่วยเหล่อผ่่้คนด้านอาหารและ
โรงครัว นอกจากนี� เงินบางส่วนก็ยังถ่กนำาไปใชี้ใน Community Action Partnership
เพ่�อป้องกันปัญหาการถ่กย่ดที่ี�อย่่อาศัยข่องแติ่ละครัวเร่อนอีกด้วย 

Thank you to all Indorama Ventures sites that have reached out to their communities in this difficult time and to 
those who are planning to provide aid before the end of the year.

ข่อบคุณโรงงานติ่าง ๆ ข่องอินโดรามา เวนเจอร์สที่ี�ได้ชี่วยเหล่อ และกำาลังวางแผ่นจะชี่วยเหล่อชีุมชีนข่องพวกเราในชี่วงเวลาที่ี�ยากลำาบากนี� 
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Guangdong IVL PET Polymer Co., Ltd. (Kaiping), an Indorama 
Ventures company in China, has contributed to government 
efforts in preventing the spread of COVID-19 with donations of 
equipment valued over 154,330 RMB (20,000 USD). This includes 
40,400 three-layered masks, 60,000 disposable gloves, 30,000 
disposable caps, 13,500 disposable aprons, 1,000 pairs of goggles 
and 2,000 N95 masks. These items have been supplied to the 
Kaiping City Government and distributed to areas around the city.

Guangdong IVL PET Polymer Co., Ltd. (Kaiping) หน่�งในบริษัที่ข่อง
อินโดรามา เวนเจอร์ส ในประเที่ศจีน ได้มีส่วนร่วมในความพยายามข่องรัฐบาล
เพ่�อป้องกันการแพร่ระบาดข่องโรคโควิด-19 ด้วยการบริจาคอุปกรณ์ม่ลค่ากว่า 
154,330 หยวน (20,000 เหรียฐสหรัฐ) ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยสามชีั�น 
40,400 ชีิ�น ถุงม่อแบบใชี้แล้วที่ิ�ง 60,000 ชีิ�น หมวกคลุมศีรษะแบบใชี้แล้วที่ิ�ง 
30,000 ชีิ�น ผ่้ากันเป่� อนแบบใชี้แล้วที่ิ�ง 13,500 ชีิ�น แว่นป้องกันติา 1,000 ค่่ และ
หนา้กาก N95 2,000 ชีิ�น อปุกรณเ์หล่านี�ไดน้ำาไปบรจิาคให้กบัหนว่ยงานรฐับาล
เม่องไคผ่ิง และถ่กนำาไปกระจายส่่พ่�นที่ี�โดยรอบ



RESILIENCE
IN UNCERTAIN TIMES
การปรับต่ัวในช่่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน

Indorama Ventures performed well in the first quarter of 2020 
despite facing the challenge of continuing operations through 
the global COVID-19 pandemic. Overall, a quarter-by-quarter 
comparison showed solid growth during Q1 2020.

Despite the global disruption, Indorama Ventures registered 
revenue growth of 15% in the first quarter of 2020 when 
compared to the fourth quarter of 2019. The company 
attained a core EBITDA of US$304 million and an operating 
cash flow of US$340 million – representing quarter-on-quarter 
increases of 51% and 28% respectively. These substantial 
gains were driven by volume and margins growth in the three 
core business verticals of Combined PET, Integrated Oxides & 
Derivatives, and Fibers.

อินโดรามา เวนเจอร์สมีผ่ลประกอบการที่ี�ดีในชี่วงไติรมาสแรกข่องปี 2563 
แม้จะต้ิองเผ่ชีิญกับความที่้าที่ายในการดำาเนินธีุรกิจท่ี่ามกลางการระบาด
ข่องโควิด-19 ที่ั�วโลก โดยมีการเติิบโติทีี่�มั�นคงเม่�อเที่ียบแบบไติรมาสต่ิอ
ไติรมาส

อินโดรามา เวนเจอร์สที่ำารายได้ในไติรมาสแรกข่องปี 2563 เพิ�มข่่�นร้อยละ 15 
จากไติรมาสสุดที่้ายข่องปี 2562 โดยบริษัที่ฯ มีกำาไรหลักก่อนหักดอกเบี�ย 
ภัาษีเงินได้ ค่าเส่�อมราคาและค่าติัดจำาหน่าย (Core EBITDA) อย่่ที่ี� 304 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และมีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน 340 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ�มข่่�นจากไติรมาสที่ี�ผ่่านมาร้อยละ 51 และร้อยละ 28 ติามลำาดับ 
ที่ั�งหมดนี�เป็นผ่ลมาจากปริมาณการผ่ลิติและกำาไรทีี่�เติิบโติข่องกลุ่มธุีรกิจ 
Combined PET กลุ่มธุีรกิจออกไซด์และอนุพันธี์แบบบ่รณาการ (IOD) 
และกลุ่มธุีรกิจเส้นใย

CONNECT 

10 25



Even so, Q1 yielded a year-on-year growth rate of -3% for 
the company, as the COVID-19 pandemic and historically 
low crude oil prices had a modest but noticeable impact on 
operations. First quarter operating income totaled US$148 
million, a year-on-year decrease of 17%. This was largely the 
result of near-term challenges faced by MEG and MTBE, which 
will be partially offset by growth in PIA and PX. Segments 
of the fiber business were also impacted by lockdowns 
in China, India, and Italy, as COVID-19 began to spread.

These setbacks aside, Indorama Ventures’ global business 
performed admirably. Hygiene fibers and integrated PET 
reported solid growth in both volume and margins due to 
effective regional supply chain management during a period 
of increased demand. Project Olympus also enabled Indorama 
Ventures to reduce inventories and reduce capex by US$30 
million to achieve targeted cost savings. The project is on track 
to save the company US$76 million in run rate costs throughout 
2020. 

Going forward, Indorama Ventures will remain focused on 
the five strategic priorities of cost transformation, asset 
full potential, adjacency growth, recycling leadership, and 
leadership development, as these priorities will generate 
significant long-term advantages. Through its regionalized 
geographical footprint, market segment participation and 
feedstock adaptability, Indorama Ventures has remained strong
throughout these challenging times and is well-positioned to 
continue making positive strides in the coming years.

IVL’s Core EBITDA grew in all three segments and in all 
regions as our products primarily go into daily necessities and
non-durable consumer goods having inelastic demands. This 
portfolio makes IVL much more integrated than ever before 
with diversified earnings streams. We participate in about
a dozen end-use market segments and our business now has 
scale, which creates tremendous resiliency and opportunity.

อย่างไรก็ติาม บริษัที่ฯ มีรายได้ลดลงร้อยละ 3 เม่�อเที่ียบกับไติรมาสแรก
ข่องปีก่อน เน่�องจากการแพร่ระบาดข่องโควิด-19 และราคานำ�ามันดิบที่ี�ติำ�าสุด
เป็นประวัติิการณ์ ซ่�งส่งผ่ลกระที่บติ่อการดำาเนินงานอย่างเห็นได้ชีัด ใน
ไติรมาสแรก บรษิทัี่ฯ มรีายไดจ้ากการดำาเนินงานรวมที่ั�งสิ�น 148 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั ลดลงจากไติรมาสเดยีวกนัในปีกอ่นรอ้ยละ 17 เป็นผ่ลจากธีรุกจิ MEG 
และ ธีุรกิจ MTBE ทีี่�ติ้องเผ่ชีิญกับความที่้าที่ายที่ี�จะเกิดข่่�นในอนาคติอันใกล้
ซ่�งจะได้รับการชีดเชียบางส่วนจากการเติิบโติข่องธีุรกิจ PIA และธุีรกิจ PX 
นอกจากนี� กลุ่มธุีรกิจเส้นใยก็ได้รับผ่ลกระที่บจากการล็อกดาวน์ในประเที่ศ
จีน อินเดีย และ อิติาลี เม่�อโควิด-19 เริ�มแพร่ระบาดเชี่นกัน

นอกจากผ่ลกระที่บทีี่�ได้กล่าวไปแล้วนั�น ธีุรกิจข่องอินโดรามา เวนเจอร์ส
มีผ่ลประกอบการที่ี�น่าพ่งพอใจ ไม่ว่าจะเป็นธีุรกิจเส้นใยเพ่�อสุข่อนามัย และ
ธีุรกิจ PET แบบบ่รณาการ ทีี่�มีปริมาณการผ่ลิติและกำาไรเติิบโติข่่�นด้วย
การบริหารห่วงโซ่อุปที่านในระดับภั่มิภัาคทีี่�มีประสิที่ธิีภัาพเพ่�อติอบสนอง
ความติ้องการที่ี�เพิ�มข่่�น โครงการ Olympus ได้ชี่วยให้อินโดรามา เวนเจอร์ส 
ลดติน้ที่นุดา้นสนิคา้คงคลังและคา่ใชีจ้า่ยเพ่�อซ่�อสินที่รพัยใ์หม่ (Capex) ได้ถง่
30 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผ่ลให้บรรลุเป้าหมายในการลดรายจ่าย และคาดว่า
การดำาเนินการข่องโครงการจะสามารถลดติ้นทีุ่นได้ 76 ล้านเหรียญสหรัฐ
ภัายในปีนี� 

อินโดรามา เวนเจอร์สยังคงเดินหน้าเติิบโติติามกลยุที่ธี์หลัก 5 ส่วนสำาคัญ 
ได้แก่ การปรับเปลี�ยนติ้นทีุ่น การใชี้สินที่รัพย์อย่างเติ็มศักยภัาพ การเติิบโติ
ไปยังธีุรกิจที่ี�เกี�ยวเน่�องการเป็นผ่่้นำาธีุรกิจรีไซเคิล และการพัฒนาที่ักษะผ่่้นำา
ในองค์กร ด้วยการดำาเนินธีุรกิจในระดับภั่มิภัาค กลุ่มติลาดทีี่�หลากหลาย 
และการปรับเปลี�ยนวัติถุดิบ บริษัที่ฯ ยังคงมีความแข่็งแกร่งติลอดชี่วงเวลา
ที่ี�ที่า้ที่ายนี� และอย่ใ่นติำาแหน่งที่ี�ดใีนการกา้วไปข่า้งหน้าส่่ปีติอ่ ๆ ไปอยา่งมั�นคง

Core EBITDA ข่องไอวีแอลมีการเติิบโติใน 3 กลุ่มธุีรกิจ และในทีุ่กภั่มิภัาค
เน่�องจากผ่ลิติภัณัฑ์ห์ลักข่องเราถก่นำาไปผ่ลิติเป็นสนิคา้ที่ี�จำาเป็นในชีวีติิประจำาวนั
และสินค้าอุปโภัคบริโภัคที่ี�มีอายุการใชี้งานสั�นและมีความติ้องการที่ี�ไม่ผ่ันแปร
ร่ปแบบการดำาเนินธุีรกจิเชีน่นี�ส่งผ่ลให้ไอวีแอลมีการบ่รณาการมากยิ�งข่่�นด้วย
กระแสรายไดท้ี่ี�หลากหลาย ผ่ลติิภัณัฑ์ข์่องเรามกีารใชีง้านในหลายกลุม่อตุิสาหกรรม
ประกอบกบัข่นาดข่องธีรุกจิ จ่งชีว่ยเพิ�มความสามารถในการปรบัตัิวและสร้าง
โอกาสให้กับไอวีแอล
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NEWS & EVENTS
ข่าวสารและกิจกรรม

Indorama Ventures Europe and Ioniqa Technologies 
Celebrates Technology towards Sustainability

As well as establishing our global mechanical recycling sites, 
Indorama Ventures is also investing in chemical recycling 
technology with a vision of a fully circular economy for PET. At 
the beginning of the year, the BHET project team of Indorama 
Ventures Europe B.V. and the management team of Ioniqa 
Technologies were excited to celebrate the receipt of the first 
BHET batch produced at Ioniqa demo plant in The Netherlands.  

In the Ioniqa process, PET from at-source or post-consumer 
separation is used to produce BHET, an intermediate in PET 
production. The technology creates the possibility for PET waste 
to be recycled into new high-quality products including food 
applications. This moment marks an important step in IVL’s 
progress to be part of the environmental solution by producing 
sustainable PET resins, bringing us closer to our goal of a circular 
economy in action.

Indorama Ventures Europe และ Ioniqa Technologies พััฒนา
เทุคโนโลยีสู่่�ควีามยั�งยืน

อินโดรามา เวนเจอร์สจัดติั�งโรงงานรีไซเคิลเชีิงกลที่ั�วโลก พร้อมลงทีุ่น
สนับสนุนการพัฒนาเที่คโนโลยีรีไซเคิลที่างเคมี โดยย่ดมั�นในวิสัยที่ัศน์ที่ี�
ติ้องการขั่บเคล่�อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเติ็มร่ปแบบสำาหรับ PET เม่�อ
ติ้นปีที่ี�ผ่่านมา ที่ีมโครงการ BHET ข่อง Indorama Ventures Europe B.V. 
และผ่่้บริหารข่อง Ioniqa B.V. ได้ประกาศความสำาเร็จข่อง BHET ชีุดแรก
ซ่�งผ่ลิติโดยโรงงานนำาร่องข่อง Ioniqa ที่ี�ประเที่ศเนเธีอร์แลนด์

ในกระบวนการข่อง Ioniqa นั�น PET ทีี่�มาจากแหล่งผ่ลิติหร่อ PET ทีี่�ผ่่านการ
ใชี้งานแล้ว จะถ่กนำามาใชี้สังเคราะห์ BHET ซ่�งเป็นผ่ลิติภััณฑ์์ที่ี�ได้จากข่ั�นติอน
หน่�งข่องการผ่ลิติพลาสติิก PET เที่คโนโลยีนี�ชี่วยให้การรีไซเคิล PET เป็น
ผ่ลติิภัณัฑ์ใ์หมท่ี่ี�มคีณุภัาพสง่รวมถง่สามารถนำาไปใชีบ้รรจอุาหาร ความสำาเร็จ
นี�แสดงให้เห็นถ่งก้าวสำาคัญข่องเป้าหมายด้านสิ�งแวดล้อมข่องไอวีแอล 
ด้วยการผ่ลิติเม็ดพลาสติิกที่ี�มีความยั�งย่น และเข้่าใกล้เป้าหมายในการ
ข่ับเคล่�อนเศรษฐกิจหมุนเวียนมากข่่�น

CONNECT 
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Annual General Meeting of Shareholders 2020

The Annual General Meeting of Shareholders of Indorama 
Ventures was held on Tuesday 30th June 2020 at the Siam 
Kempinski Hotel, Bangkok. Due to the restrictions of 
COVID-19 prevention following government regulations, 
the event this year was adjusted to fit our current situation 
and to ensure the safety of all attendees.

The meeting room and the registration area was cleaned 
and disinfected in advance with hand sanitizer gel provided 
at various locations. All attendees were required to wear 
face masks all times, maintain social distance and took a 
temperature check at the entrance to the meeting. Printed 
copies of the 2019 Annual Report, Financial Report and 
Sustainability Report were not provided for sanitary reasons 
and to minimize direct personal contact.

Indorama Ventures Becomes a TCFD Supporter

Indorama Ventures is the first chemical company in Thailand 
and the second chemical company in Southeast Asia to 
become a TCFD Supporter, cementing the company’s 
commitment toward and leadership in sustainability 
embedding Environmental, Social, and Governance (ESG) 
factors into our business operations.

The TCFD was created in 2015 by the Financial Stability 
Board (FSB) to develop consistent climate-related financial 
risk disclosures for companies, banks, and investors
in providing information to stakeholders. TCFD 
recommendations are recognized worldwide for climate-
related risk management and disclosure from the 
perspective of financial institutions and will also allow the 
management to make informed and long-range decisions 
for IVL’s sustainability.

อินโดีรามา เวีนเจอร์สู่ ไดี้รับกัารรับรองเป็ีน TCFD Supporter

อินโดรามา เวนเจอร์สเป็นบริษัที่เคมีภััณฑ์์รายแรกข่องประเที่ศไที่ยและ
เป็นรายที่ี�สองข่องภ่ัมิภัาคเอเชีียติะวันออกเฉียงใติ้ ที่ี�ได้รับการรับรอง
เป็นองค์กรสนับสนุนคณะที่ำางานด้านการเปิดเผ่ยข้่อม่ลที่างการเงินที่ี�
เกี�ยวข่้องกับสภัาพภั่มิอากาศ หร่อ Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD) อย่างเป็นที่างการ ติอกยำ�าความมุ่งมั�น
และการเป็นผ่่้นำาด้านความยั�งย่นข่องไอวีแอล ซ่�งได้นำาประเด็นด้าน
สิ�งแวดล้อม สังคม และธีรรมาภัิบาล (ESG) มาปรับใชี้ในการดำาเนินธีุรกิจ

TCFD จดัติั�งข่่�นในปี 2559 โดยคณะกรรมการดแ่ลเสถยีรภัาพที่างการเงนิ 
FSB หร่อ Financial Stability Board ประเที่ศสหรัฐอเมริกา ซ่�ง
มุ่งส่งเสริมการเปิดเผ่ยข่้อม่ลเพ่�อเป็นประโยชีน์แก่บริษัที่ ธีนาคาร และ
นักลงทีุ่น ในการให้ข่้อม่ลแก่ผ่่้มีส่วนได้เสีย โดยข้่อแนะนำาข่อง TCFD
นับเป็นมาติรฐานทีี่�ได้รับการยอมรับระดับโลกในมุมมองข่องสถาบัน
การเงินติ่าง ๆ สำาหรับการบริหารจัดการความเสี�ยงและการเปิดเผ่ย
ข่้อม่ลอันเกี�ยวเน่�องกับสภัาพภั่มิอากาศ ซ่�งชี่วยให้ผ่่้บริหารสามารถ
ติัดสินใจเร่�องสำาคัญ ๆ ในระยะยาวที่ี�มีผ่ลติ่อความยั�งย่นข่องไอวีแอล
ได้ดียิ�งข่่�น

กัารปีระชุ่มผู้่้ถืือหุ้นปีระจำาปีี 2563

การประชีุมสามัญผ่่้ถ่อหุ้นประจำาปีข่องอินโดรามา เวนเจอร์สจัดข่่�น
เม่�อวันอังคารที่ี� 30 มิถุนายน 2563 ที่ี�ผ่่านมา โดยการประชีุมในปีนี�
มีการปรับให้ เข่้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันติามมาติรการป้องกัน
การแพรร่ะบาดข่องโควิด-19 ที่ี�รัฐบาลกำาหนด เพ่�อรับรองความปลอดภัยั
ข่องผ่่้ร่วมงานทีุ่กคน 

ห้องประชีุมและจุดลงที่ะเบียนได้ผ่่านการที่ำาความสะอาดและฆ่่าเชี่�อ
อย่างดี พร้อมให้บริการเจลที่ำาความสะอาด ผ้่่ร่วมงานทีุ่กคนต้ิองสวม
หนา้กากอนามยัติลอดเวลา รกัษาระยะห่างที่างสงัคม และติรวจอณุหภัม่ิ
ร่างกายก่อนเข่้าประชีุม นอกจากนี� ยังงดแจกเอกสารรายงาน รายงาน
ที่างการเงิน และรายงานความยั�งย่นประจำาปี 2562 เพ่�อสุข่อนามัยและ
ลดการสัมผ่ัสระหว่างกัน
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ยินดีต่้อนรับส่่ไอวีแอล 360 แกลเลอรี
นิิทรรศการและศูนิย์์ประชุุมธุุรกิจ ณ สำำานัิกงานิใหญ่่ อิินิโดรามา เวนิเจอิร์สำ กรุงเทพฯ

AN EXPERIENCE CENTER WITH BUSINESS FACILITIES AT INDORAMA VENTURES’ HEAD OFFICE, BANGKOK

“At the IVL 360 Gallery, we have created exhibitions 
to portray the past, present and future of Indorama 

Ventures. We are proud of our journey, how we have 
remained committed to our vision and mission, applying 

our values in all IVL operations and becoming the 
dynamic company of companies we are today. Visitors will 
experience the principles of Indorama Ventures and gain 

an understanding of PET as a versatile and sustainable 
material. With this center, we hope to leave visitors with a 
strong sense of IVL’s commitment to a sustainable future 

for all of our stakeholders.” 

- Aradhana Lohia Sharma, 
Vice President of Indorama Ventures

“เราไดี้สู่ร้างสู่รรค์นิทุรรศกัารเพัื�อถื�ายทุอดีปีระวีัต้ิควีามเป็ีนมา 
ควีามเป็ีนไปีในปัีจจุบัน และอนาคต้ของอินโดีรามา เวีนเจอร์สู่ไว้ี
ภายในไอวีีแอล 360 แกัลเลอรีแห�งนี� เราดีำาเนินงานดี้วียควีาม
ภาคภ่มิใจ โดียยึดีมั�นต้ามวีิสู่ัยทัุศน์ และพัันธุกัิจของเรา มุ�งนำา
ค�านิยมมาเป็ีนสู่�วีนหนึ�งของกัารทุำางานของไอวีีแอล จนกัลาย
มาเป็ีน ‘Company of Companies’ เฉกัเช่�นทุุกัวีันนี� ผู้่้เข้าช่ม

จะไดี้รับร่้ถืึงหลักักัารของอินโดีรามา เวีนเจอร์สู่และเรียนร่้
เกัี�ยวีกัับ PET ซึ่ึ�งเป็ีนวีัสู่ดีุทุี�หลากัหลายและยั�งยืน ดี้วียแกัลเลอรีนี� 
เราหวีังวี�าทุุกัทุ�านจะสู่ามารถืรับร่้ถืึงควีามมุ�งมั�นของไอวีีแอลใน
กัารสู่ร้างอนาคต้ทุี�ยั�งยืนสู่ำาหรับผู้่้มีสู่�วีนได้ีเสู่ียทุั�งหมดีของเรา” 

- อาราธุนา โลเฮีีย ช่าร์มา 
รองปีระธุานกัรรมกัาร อินโดีรามา เวีนเจอร์สู่

CONNECT 
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Covering an area of 800 square meters, the IVL 360 Gallery is 
equipped with interactive displays and informative content to 
guide visitors through Indorama Ventures’ past, present and 
future. As visitors are welcomed into the exhibition, they will 
first get to learn about our history dating back to 1990 on one 
side, before seeing the development of how IVL became the 
‘Company of Companies’ at a glance in our introduction video 
on the other side. The growth of the company is displayed 
in a timeline starting from the first PET production facility in 
Thailand in 1990 to the growth of global operations across 33 
countries at present.

At Indorama Ventures, we believe that every product has 
the potential to change the world for the better. In the next 
section, visitors are able to explore innovative products from 
our sites around the world, gathering some of the most 
advanced developments of the industry in one place. Among 
the current displays are Trevira’s flame retardant curtains, fully 
recycled PET bottles for commercial use, the most lightweight 
fire extinguisher we offer, to designer brand sweaters 
knitted with our wool. For those interested in the chemical 
components, there is also an interactive display that illustrates 
Indorama Ventures’ feedstock part of the business, starting 
from downstream up to upstream, showing the properties of 
components and where they fit in the manufacturing process.

As the world’s largest PET producer, we are strongly committed 
to sustainability, impact on the environment and solutions 
for a greener future. This next section displays Indorama 
Ventures’ recycling process and facilities worldwide, since 
2011, we have recycled over 50 billion bottles and is continuing 
to do so in pursuit of a circular economy for PET. The company 
holds a strong record in environment, social and governance 
(ESG) development goals and external ratings at a corporate 
level. To fully explain the recycling process and its products, 
an rPET material kiosk is set up to present samples of flakes, 
pellets, fibers and yarns, bringing recycled materials closer to 
consumer experience.

To conclude, the last section tells the stories that make us IVL, 
the dreams and accomplishments living up to our vision and 
values. The success of Indorama Ventures is made possible 
thanks to the Board of Directors, management team, senior 
leadership team and their ongoing support for all members of 
the IVL family and our stakeholders. At the end of this tour, 
Indorama Ventures hopes that our visitors are able to know 
the company better and that our ambitions for a greater future 
was portrayed throughout.

ไอวีแอล 360 แกลเลอรี ติั�งอย่่บนเน่�อที่ี�ข่นาด 800 ติารางเมติร พร้อม
ส่�อแสดงผ่ลแบบอินเที่อร์แอคที่ีฟที่ี�จัดแสดงประวัติิความเป็นมา ติลอดจน
ความเป็นไปในปัจจุบัน และอนาคติข่องอินโดรามา เวนเจอร์ส (ไอวีแอล) 
เม่�อเข่้าส่่นิที่รรศการ ผ่่้เข่้าชีมจะได้เรียนร่้เกี�ยวกับบริษัที่ฯ ข่องเราย้อนไปถ่ง
ปี 2533 ก่อนจะได้ไปด่พัฒนาการทีี่�ที่ำาให้ไอวีแอลกลายมาเป็น ‘Company
of Companies’ ผ่่านวิดีโอแนะนำาที่ี�ฉายอย่่อีกด้านหน่�งข่องห้องจัดแสดง
การเติิบโติข่องบริษัที่จะถ่กนำาเสนอติามชี่วงเวลา โดยเริ�มติ้นจากโรงงาน
ผ่ลิติ PET แห่งแรกข่องเราในประเที่ศไที่ยที่ี�ก่อติั�งเม่�อปี 2533 จนมาถ่ง
การดำาเนินงานใน 33 ประเที่ศที่ั�วโลก ณ ปัจจุบัน

ที่ี�อินโดรามา เวนเจอร์ส เราเชี่�อมั�นว่าทีุ่กผ่ลิติภััณฑ์์ข่องเรามีศักยภัาพที่ี�จะ
ชี่วยเปลี�ยนแปลงให้โลกน่าอย่่ข่่�นได้ ในส่วนถัดไปข่องนิที่รรศการ ผ่่้เข้่าชีมจะ
ได้เรียนร่้ผ่ลิติภััณฑ์์นวัติกรรมจากโรงงานข่องเราที่ั�วโลก โดยเราได้รวบรวม
นวัติกรรมที่ี�ก้าวหน้าในอุติสาหกรรมติ่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ซ่�งผ่ลิติภััณฑ์์ทีี่�ถ่ก
จัดแสดงอย่่ในข่ณะนี� ได้แก่ ผ่้าม่านหน่วงไฟแบรนด์ Trevira ข่วด PET 
รีไซเคิลสำาหรับใชี้ในเชีิงพาณิชีย์ ถังดับเพลิงที่ี�มีนำ�าหนักเบาที่ี�สุด ไปจนถ่ง
เส่�อกันหนาวทีี่�ออกแบบโดยดีไซเนอร์และถักที่อจากข่นสัติว์ข่องเรา สำาหรับ
ผ่่้ที่ี�สนใจในองค์ประกอบที่างเคมี เราก็มีพ่�นที่ี�จัดแสดงวัติถุดิบที่ี�อินโดรามา
เวนเจอร์สใชี้ติั�งแติ่ติ้นนำ�าไปจนถ่งปลายนำ�าการผ่ลิติ ที่ำาให้เห็นคุณสมบัติิและ
การใชี้งานในหลากหลายกระบวนการผ่ลิติ

ในฐานะผ่่้ผ่ลิติพลาสติิก PET รายใหญ่ที่ี�สุดข่องโลก เราย่ดมั�นและใส่ใจใน
ความยั�งย่น คำาน่งถ่งผ่ลกระที่บติ่อสิ�งแวดล้อม และพัฒนาโซล่ชีันเพ่�อก้าวไป
ส่่อนาคติที่ี�ดีกว่า นิที่รรศการในส่วนถัดไปมีการจัดแสดงกระบวนการรีไซเคิล
จากโรงงานติ่าง ๆ ข่องอินโดรามา เวนเจอร์สที่ั�วโลก นับติั�งแติ่ปี 2554 เราได้
รีไซเคิลข่วดพลาสติิกไปแล้วมากกว่า 50,000 ล้านข่วด และยังคงดำาเนินการ
อย่างติ่อเน่�องเพ่�อส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสำาหรับ PET ไอวีแอล
มีประวัติิที่ี�ดีในการข่ับเคล่�อนเป้าหมายการพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อม สังคม 
และธีรรมาภัิบาล โดยได้รับการจัดอันดับที่ี�ดีด้านความยั�งย่นในระดับองค์กร
ซ่�งประเมินโดยหน่วยงานติ่าง ๆ ในส่วนจัดแสดง rPET จะมีติัวอย่างวัสดุ
รีไซเคิลที่ี�อย่่ในร่ปข่องเกล็ด เม็ด เส้นใย และเส้นด้าย ให้ได้ชีมและสัมผั่สกับ
วัสดุเหล่านั�นเพ่�อเข่้าใจกระบวนการและผ่ลิติภััณฑ์์ทีี่�ได้จากการรีไซเคิลอย่าง
สมบ่รณ์

ส่วนสุดท้ี่ายข่องนิที่รรศการจะส่�อถ่งเร่�องราวทีี่�สร้างให้เราเป็นไอวีแอล 
ความฝั่น และความสำาเรจ็ที่ี�ดำาเนนิติามวสิยัที่ศันแ์ละคา่นยิมข่องเรา ความสำาเรจ็
ข่องอนิโดรามา เวนเจอรส์เกดิข่่�นจากคณะกรรมการบรษิทัี่ ที่มีบรหิารจดัการ 
และที่มีผ่่น้ำาอาวโุส ทีี่�คอยให้ความชีว่ยเหล่อสมาชีกิที่กุคนในครอบครวัไอวีแอล
และผ่่้ถ่อหุ้นทีุ่กด้านข่องเรา โดยอินโดรามา เวนเจอร์ส หวังว่าหลังได้รับชีม
นิที่รรศการจบแล้วผ่่้เข้่าชีมทุี่กท่ี่านจะได้ร่้จักกับบริษัที่มากข่่�นและได้เห็นถ่ง
จุดมุ่งหมายข่องเราในการสร้างอนาคติที่ี�ดี
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ไอวีแอลได้เริ�มใชี้ Enterprise Resource Planning หร่อ  ERP ระบบเดียวกัน
ที่ั�วที่ั�งองค์กรในทีุ่กฟังก์ชีัน ซ่�งจะนำาไอวีแอลไปส่่ความเป็นเลิศระดับโลกและ
ปรับเปลี�ยนวิธีีการที่ำางานให้ดียิ�งข่่�น

สู่ร้างรากัฐานกัารเต้ิบโต้ทุี�แข็งแกัร�ง

การเติิบโติอย่างน่าที่่�งข่องไอวีแอลในชี่วง 10 ปีที่ี�ผ่่านมา แสดงให้เห็นถ่ง
ความกา้วหน้าระดบัโลก ดว้ยการข่ยายกจิการมากกวา่ 100 แห่ง ครอบคลมุ 
33 ประเที่ศ ซ่�งส่งผ่ลให้เรามีรากฐานที่ี�แข่็งแกร่งพร้อมก้าวเดินส่่ความ
เป็นเลิศระดับโลกข่ั�นติ่อไป

แม้จะมีความที่้าที่ายจากสภัาพแวดล้อมที่างธีุรกิจในปัจจุบัน ไอวีแอลยังคงให้
ความสำาคญักบัการดำาเนนิกลยทุี่ธีก์ารเติบิโติในปีนี�เพ่�อผ่ลักดนั ‘ความพร้อม
สำาหรับอนาคติ’ หน่�งในเสาหลักสำาคัญในกลยุที่ธ์ีข่องเราค่อการปรับเปลี�ยน 
ERP เพ่�อผ่สานระบบที่ั�งหมดไว้ในแพลติฟอร์มเดียวกัน ซ่�งจะชี่วยลดติ้นทีุ่น 
ปรับปรุงประสิที่ธีิภัาพโดยรวม และที่ำาให้ธีุรกิจข่องเราคล่องติัวข่่�น

A.S.A.P หรือระบบและกัระบวีนกัารทุี�ทุำางาน
ร�วีมกััน: กัารใช่้ระบบ ERP เดีียวีกัันทุั�วีทุั�งไอวีีแอล

โครงการ A.S.A.P เริ�มติ้นเม่�อปี 2019 ซ่�งเป็นการดำาเนินการเปลี�ยนแปลง
ระดับโลกครั�งใหญ่ที่ี�สุดข่องไอวีแอลโดยจะนำาระบบ SAP มาใชี้ในทีุ่ก ๆ แห่ง ซ่�ง
S/4 HANA จะมุ่งไปที่ี� 5 ด้านหลักที่ี�เกี�ยวข่้องกับการดำาเนินธีุรกิจ ในข่ณะที่ี� 
SuccessFactors จะมุ่งเน้นไปด้านบริหารที่รัพยากรบุคคล โครงการนี�กำาลัง
ดำาเนินการร่วมกับ Accenture ซ่�งเป็นผ่่้นำาระดับโลกในการดำาเนินโครงการ
ที่ี�เกี�ยวข่้องกับ SAP

A.S.A.P (ALIGNED SYSTEMS AND 
PROCESSES): ENABLING IVL 
TO BE FUTURE READY

ไอวีแอลกับ A.S.A.P ส่่ความพื่ร้อมเพื่่�ออนาคต่

IVL has embarked on a journey to implement a single group-
wide ERP platform across all our functions. This will take IVL to 
the next level of global excellence and transform our ways of 
working. 

BUILDING ON A STRONG GROWTH FOUNDATION

The company’s impressive growth over the past 10 years 
has established a strong global footprint, expanding to over 
100 plants across 33 countries, providing us with a strong 
foundation to step into the next level of global excellence.

Despite the challenges in today’s unprecedented business 
environment, IVL continues to focus on executing this year’s 
growth strategy to drive ‘future readiness’. One of the key 
pillars of our strategy is ERP transformation to consolidate all 
our systems into one integrated platform to help drive down 
costs, improve overall efficiency and make our businesses even 
more agile. 

A.S.A.P (ALIGNED SYSTEMS AND PROCESSES): 
ESTABLISHING A GROUP-WIDE ERP SYSTEM IN IVL
The A.S.A.P project was launched in 2019 being the largest 
global transformation undertaken at IVL which will result 
in the implementation of SAP systems (S/4 HANA and 
SuccessFactors) across all our locations. S/4 HANA will focus on 
5 business functions (Finance, Operations, Procurement, Sales, 
and Supply Chain) while SuccessFactors focuses on Human 
Resources (HR). This project is being executed in partnership 
with Accenture, a global leader in the implementation of SAP 
projects.

วีิสู่ัยทุัศน์ของ A.S.A.P: เพัื�อเปีลี�ยน
ภ่มิทุัศน์แบบหลายระบบของไอวีีแอลเป็ีน
ดีิจิทุัลแพัลต้ฟอร์มแบบบ่รณากัารทุี�ทุำาให้

ข้อม่ล กัระบวีนกัาร และกัารปีฏิบิัติ้งาน
ของไอวีีแอลง�ายขึ�นและเป็ีนมาต้รฐาน

เดีียวีกัันทุั�วีโลกั
THE A.S.A.P VISION: TO TRANSFORM IVL’S 

MULTI-SYSTEM LANDSCAPE INTO AN 
INTEGRATED DIGITAL CORE PLATFORM THAT 
SIMPLIFIES AND STANDARDIZES IVL’S DATA, 

PROCESSES AND PRACTICES GLOBALLY.

CONNECT 
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TRANSFORMING THE WAYS OF WORKING IN IVL: 
KEY BENEFITS OF A.S.A.P FOR OUR PEOPLE

In addition to bringing ‘best in class’ industry processes to our 
organization, S/4 HANA will offer various functionalities. There 
will no longer be a need for different systems for different 
functions in different countries, allowing business to run more 
efficiently around the globe. The system will enable IVL to 
make the right data driven decisions and better manage our 
work – overall, making us more efficient as an interconnected 
team.

กัารปีรับเปีลี�ยนวิีธุีกัารทุำางานของไอวีีแอล: 
ปีระโยช่น์ทุี�สู่ำาคัญของ  A.S.A.P สู่ำาหรับคน
ในองค์กัร
นอกจากจะเป็นการนำากระบวนการอุติสาหกรรมระดับยอดเยี�ยมมาส่่องค์กร
ข่องเราแล้ว ระบบ S/4 HANA ยังมีฟังก์ชีันการใชี้งานที่ี�หลากหลาย ดังนั�น 
ไม่จำาเป็นติ้องใชี้ระบบทีี่�แติกติ่างกันสำาหรับฟังก์ชีันติ่าง ๆ ในแต่ิละประเที่ศ
อกีติอ่ไป ที่ำาใหส้ามารถดำาเนนิธีรุกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิี่ธิีภัาพมากข่่�นที่ั�วโลก ระบบนี�
จะชี่วยให้ไอวีแอลสามารถติัดสินใจได้อย่างถ่กติ้องด้วยข่้อม่ลและการจัดการ
งานที่ี�ดีข่่�นข่องเรา โดยรวมแล้วจะที่ำาให้เรามีประสิที่ธีิภัาพมากข่่�นในฐานะที่ีม
ที่ี�ที่ำางานรว่มกนั

“A.S.A.P is going to transform the way we work in IVL. The new 
systems will ensure that we adopt the ‘best in class’ processes and 
technologies for enabling our employees to be more effective and 
propel our organization to a new level of globalized excellence.” 

“A.S.A.P จะเปลี่่�ยนวิิธี่ที่่�เราที่ำางานในไอวิ่แอลี่ ระบบใหม่่น่�จะช่่วิยให้ม่่�นใจได้้วิ่าเราใช่้
กระบวินการแลี่ะเที่คโนโลี่ย่ที่่�ด้่ในระด้่บ ‘best in class’ เพื่่�อให้พื่น่กงานของเรา
ที่ำางานได้้อย่างม่่ประสิิที่ธีิภาพื่ม่ากข้�นแลี่ะสิาม่ารถข่บเคล่ี่�อนองค์กรของเราไปส่ิ่
ควิาม่เป็นเลี่ิศระด้่บโลี่กในแบบใหม่่”

“A.S.A.P is of paramount importance for successful 
execution of our growth strategy. It is an enabler 
for our IVL to be ‘future ready’ and establish a solid 
foundation for working in a true globalized manner.” 

“A.S.A.P is going to be a game changer for our 
organization and will enable us to realize the right 
value from our strategic investments. It is the ‘need of 
the hour’ for IVL.”

Dr. Deepak Parikh
ดีร. ดีีพัักั พัาริค

Mr. Sanjay Ahuja
นายซึ่ันเจย์ อาฮี่จา

“A.S.A.P ม่่ควิาม่สิำาค่ญยิ�งในการการด้ำาเนินการตาม่กลี่ยุที่ธี์เพื่่�อ
การเตบิโตของเราใหป้ระสิบควิาม่สิำาเรจ็ เพื่ราะเป็นสิิ�งที่่�ช่ว่ิยใหไ้อวิแ่อลี่
ม่่ ‘ควิาม่พื่ร้อม่สิำาหร่บอนาคต’ แลี่ะสิร้างรากฐานอ่นม่่�นคงสิำาหร่บ
การที่ำางานในยุคโลี่กาภิวิ่ตน์อย่างแท้ี่จริง”

“A.S.A.P จะเป็นสิิ�งที่่�เปลี่่�ยนการด้ำาเนนิธีรุกิจขององคก์รแลี่ะจะช่ว่ิยให้
เราตระหน่กถ้งคุณค่าที่่�เหม่าะสิม่จากการลี่งทีุ่นเช่ิงกลี่ยุที่ธี์ของเรา 
น่�นค่อ ‘สิิ�งที่่�จำาเป็น ณ ตอนน่�’ สิำาหร่บไอวิ่แอลี่”

A.S.A.P PROJECT LEADERSHIP – STEERING IVL 
ON THIS EXCITING TRANSFORMATION
This strategic project is directly steered by the IMC (Indorama 
Management Council) members - Mr. Aloke Lohia (Group 
CEO), Mrs. Suchitra Lohia (Executive Director), Mr. Dilip Kumar 
Agarwal (CEO of Feedstock and PET), Mr. Udey Paul Singh Gill 
(CEO of Fibers), Mr. Dr. Deepak Parikh (CSO). Mr. Sanjay Ahuja 
(CFO) and Mr. Roberto Bettini (CHRO).
*Members as of August 2020

ผู้่้นำาโครงกัาร A.S.A.P – นำาไอวีีแอลสู่่�
กัารปีฏิริ่ปีอันน�าต้ื�นเต้้น
โครงการเชีงิกลยทุี่ธีน์ี�ข่บัเคล่�อนโดย IMC หรอ่ Indorama Management 
Council ซ่�งประกอบไปด้วยนายอาลก โลเฮีีย (ประธีานเจ้าหน้าที่ี�บริหารกลุม่
บรษิทัี่ฯ) นางสุจิติรา โลเฮีีย (รองประธีานเจ้าหน้าที่ี�บรหิารกลุม่บริษทัี่ฯ) 
นายดลีปิ กมุาร ์ อากาวา (ประธีานเจา้หนา้ที่ี�บรหิารกลุม่ธีรุกจิ Combined PET
และ IOD) นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล (ประธีานเจ้าหน้าที่ี�บริหารกลุ่ม
ธีุรกิจ Fibers) ดร. ดีพัก พาริค (ประธีานเจ้าหน้าที่ี�บริหารด้านกลยุที่ธี์) 
นายซันเจย์ อาฮ่ีจา (ประธีานเจ้าหน้าที่ี�บริหารด้านการเงิน) นายโรเบอร์โติ ้
เบที่ที่ีนี (ประธีานเจ้าหน้าที่ี�บริหารด้านที่รัพยากรบุคคล)
*สมาชีิกเม่�อเดอ่นสิงหาคม 2563

Mr. Shiv Srivastava
นายช่ิฟ ศรีวีาสู่ต้าวีา
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THE A.S.A.P JOURNEY: IT’S TIME TO GET EXCITED

The A.S.A.P journey kicked off in July 2019 with an assessment 
phase and is now in the Global Design Phase (March – 
November 2020) to put together the best-fitting system 
template for IVL. Notwithstanding the challenges of COVID-19, 
the project team and around 130 representatives from 25 sites 
around the globe have shown tremendous commitment to 
ensure that we meet all milestones and objectives en route to 
a positive future.

Meanwhile, SuccessFactors is going to transform our HR 
landscape by automating processes and ensuring seamless 
data integration along with new features like a self-
service platform, performance management, and learning 
management for all employees. SuccessFactors will streamline 
activities around talent management and bring in up-to-date 
best HR practices across the globe.

Going forward, the implementation of A.S.A.P will occur 
in phases over the next three years and will require active 
support and ownership from every employee within IVL. Stay 
tuned for more exciting updates on how this transformation 
can make your day-to-day work more efficient and productive, 
and when the system will be rolled out in your respective sites. 
You can follow A.S.A.P’s intranet page to stay updated with 

กัารเดิีนทุางของ A.S.A.P: ถืึงเวีลาอันน�าตื้�นเต้้น

การเดนิที่างข่อง A.S.A.P เริ�มข่่�นในเดอ่นกรกฎาคม 2562 ดว้ยข่ั�นการประเมนิ 
และติอนนี�อย่่ในขั่�นการออกแบบ (ติั�งแติ่เด่อนมีนาคม - พฤศจิกายน 2563)
เพ่�อรวบรวมเที่มเพลติข่องระบบที่ี�เหมาะสมที่ี�สุดสำาหรับไอวีแอล แม้จะมี
ความที่า้ที่ายจากวกิฤติโิควดิ-19 แต่ิที่มีงานในโครงการนี�และติวัแที่นประมาณ
130 คน จาก 25 โรงงานที่ั�วโลก ยังคงแสดงให้เห็นถ่งความมุ่งมั�นอันแน่วแน ่
เพ่�อให้มั�นใจว่าเราจะบรรลุเป้าหมายและวัติถุประสงค์ที่ั�งหมดทีี่�กำาหนดไว้ใน
อนาคติ

ในข่ณะเดียวกันระบบ SuccessFactors จะชี่วยเปลี�ยนแนวที่างการบริหาร
ที่รัพยากรบุคคลข่องเรา โดยที่ำาให้กระบวนการเป็นระบบอัติโนมัติิและสร้าง
ความมั�นใจในการรวมข่้อม่ลที่ี�ไร้รอยติ่อที่ี�มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ ๆ อาทิี่ 
แพลติฟอรม์บรกิารตินเอง ระบบการบรหิารผ่ลการปฏิบิตัิงิาน และการจดัการ
เรียนร่ส้ำาหรับพนกังานที่กุคน โดยระบบ SuccessFactors จะปรับปรงุกจิกรรม
ติา่ง ๆ ในการบริหารบุคลากรและนำาแนวที่างปฏิบิตัิดิา้นที่รพัยากรบคุคลที่ี�ดี
และที่นัสมยัที่ี�สุดมาใชีท้ี่ั�วโลก

การดำาเนินงานข่อง A.S.A.P จะเกิดข่่�นในระยะเวลาอีกสามปีข่้างหน้านี� และ
จะติ้องได้รับการสนับสนุนอย่างเติ็มที่ี�ด้วยความร่้ส่กเป็นเจ้าข่องร่วมกันจาก
พนักงานทีุ่กคนภัายในไอวีแอล ดังนั�น คุณสามารถติิดติามข่้อม่ลข่่าวสาร
ใหม่ ๆ เพ่�อดว่า่การเปลี�ยนแปลงนี�จะที่ำาให้การที่ำางานในแติล่ะวนัมปีระสทิี่ธีภิัาพ
มากข่่�นอย่างไร และเม่�อไหร่ที่ี�ระบบจะเปิดติัวในสถานที่ี�ที่ำางานข่องคุณ โดย
สามารถติิดติาม A.S.A.P ได้บนอินที่ราเน็ติ เพ่�อที่ราบข่้อม่ลล่าสุดข่อง
การพฒันาดา้นติา่ง ๆ 

“Implementation of SuccessFactors will set a strong foundation 
for establishing leading HR processes across our organization and 
enable us to deliver an enhanced experience to our employees.” 

“The A.S.A.P journey is going to be an exciting one and touch 
upon every aspect of business. I am really looking forward to the 
active support from everyone in IVL to play their part and drive 
the success of A.S.A.P.” 

Mr. Roberto Bettini

“การใช้่ระบบ SuccessFactors จะสิร้างรากฐานท่ี่�แข็งแกร่งสิำาหร่บงานด้้าน
ที่ร่พื่ยากรบุคคลี่ช่่�นนำาที่่�วิที่่�งองค์กรของเรา แลี่ะช่่วิยให้เราสิาม่ารถสิ่งม่อบ
ประสิบการณ์ที่่�ด้่ข้�นให้ก่บพื่น่กงานของเราได้้”

“การเดิ้นที่างของ A.S.A.P ต้องเป็นสิิ�งหน้�งที่่�น่าต่�นเต้น แลี่ะจะสิ่งผลี่ก่บทุี่ก
แง่มุ่ม่ของธีุรกิจ ผม่ต่�งตารอท่ี่�จะได้้ร่บการสิน่บสินุนอย่างแข็งข่นจากทีุ่กคนใน
ไอวิ่แอลี่ในการม่่สิ่วินร่วิม่แลี่ะผลี่่กด้่นควิาม่สิำาเร็จของ A.S.A.P”

นายโรเบอร์โต้้ เบทุทุีนี

Mr. S.K. Agrawal
นาย เช่คเกัอร์ กัุมาร์ อากัาวีาล
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40 YEARS TREVIRA CS – SAFETY 
WITH ADDITIONAL BENEFITS: 
ANTIMICROBIAL AND SUSTAINABLE

40 ปี TREVIRA CS – ความปลอดภััยพื่ร้อมประโยช่น์
ที�มากกว่า พื่ัฒนาเส้นใยต่้านจุลช่ีพื่และสินค้าเพื่่�อความยั�งย่น 

Acquired by Indorama Ventures in 2011, Trevira CS is well 
known for its flame retardant fabrics that have been used in 
hotels, restaurants, hospitals, the care sector, public buildings, 
offices, railways and maritime shipping, over the past 40 years. 
All textile applications can be designed with Trevira CS fabrics. 
Trevira CS collections are becoming more and more ambitious 
in their designs, thanks to heightened market demand and the 
development of new end uses. Further properties are required 
to complement the flame retardant function, and two variants 
in particular should be mentioned here.

ในปี 2554 อินโดรามา เวนเจอร์สเข้่าซ่�อกิจการ Trevira CS ซ่�งมีชี่�อเสียง
ด้านการผ่ลิติผ่้ากันไฟทีี่�ใชี้ในโรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล การด่แล
สุข่ภัาพ อาคารสาธีารณะ สำานักงาน ระบบราง และการข่นส่งที่างที่ะเล
มาเป็นเวลากว่า 40 ปี  การใชี้งานสิ�งที่อสามารถออกแบบด้วยผ่้า Trevira CS 
ที่ี�มีการพัฒนาคอลเลคชีั�นติ่าง ๆ ให้มีความโดดเด่นอย่างติ่อเน่�อง ซ่�ง
เกิดจากความติ้องการข่องติลาดที่ี�เพิ�มส่งข่่�นและการใชี้งานสำาหรับสินค้าที่ี�
ได้รับการพัฒนาร่ปแบบใหม่ ๆ โดยคุณสมบัติิที่ี�เพิ�มเติิมเข่้ามาจะติ้องเสริม
คุณสมบัติิหลักอย่างการหน่วงการติิดไฟ ซ่�งมี 2 ส่วนประกอบสำาคัญที่ี�
น่ากล่าวถ่ง ดังนี�

© Trevira GmbH: Trevira CS 
Bioactive: How it works

© Trevira GmbH: การที่ำางาน
ข่องผ่้า Trevira CS Bioactive
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Trevira CS Bioactive contains a silver-based antimicrobial agent 
which is firmly anchored in the fiber polymer, inhibiting the 
accumulation and growth of microorganisms both in and on 
the fibers and fabrics. This additive has a permanent 
antimicrobial effect that remains unaffected by frequent 
washing or wear, and is concentrated on keeping the surface of 
the fibers clean. As well as being kind to the skin, Trevira CS 
fabrics are also environmentally friendly – with properties 
worked into the fiber rather than coating it, and therefore not 
leaking into water sources during cleaning. Trevira CS Bioactive 
fabrics have been tested for their antimicrobial and flame 
retardant properties with successful results.

ผ่้า Trevira CS Bioactive มีสารติ้านจุลชีีพที่ี�ที่ำาจากเงิน ซ่�งย่ดแน่นอย่่ใน
ไฟเบอร์พอลิเมอร์อย่างแน่นหนา ยับยั�งการสะสมและการเติิบโติข่องจุลินที่รีย์
ที่ั�งภัายในและบนพ่�นผ่ิวข่องเส้นใยและผ่้า สารเติิมแต่ิงนี�มีฤที่ธีิ�ติ้านจุลชีีพ
อย่างถาวร แม้จะถ่กซักหร่อสวมใส่บ่อยครั�งก็ไม่มีผ่ลกระที่บใด ๆ และมี
ความเข่ม้ข่น้ในการรกัษาพ่�นผ่วิข่องเส้นใยให้สะอาด ซ่�งเน่�อผ่า้ข่อง Trevira CS
นั�นอ่อนโยนติ่อผิ่วและเป็นมิติรติ่อสิ�งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติิที่ี�อย่่ด้านใน
เส้นใยมากกว่าแค่เคล่อบผ่ิว จ่งชี่วยให้ไม่รั�วซ่มไปกับนำ�าในระหว่างการที่ำา
ความสะอาด ผ่้า Trevira CS Bioactive ได้รับการที่ดสอบว่ามีคุณสมบัติิ
ในการติ้านจุลชีีพและการหน่วงการติิดไฟ

Indorama Ventures is constantly developing products for 
optimal consumer experience. At Trevira, our flame retardant 
fibers and filaments can now be manufactured from recycled 
material, available under the new brand Trevira CS eco. The 
flame retardant filament yarns are based on recycled PET bottles 
and consist of 50% post-consumer recycled content. To produce 
recycled fibers Trevira also uses an agglomeration plant, where 
residual waste from manufacturing sites is transformed into 
serviceable raw materials which rival the original products in 
both quality and performance. Including pre-consumer 
materials, our fiber yarns produced in this system consist of 
100% recycled content. This initiative is aligned with our 
sustainability ambitions for a circular economy and a cleaner 
environment.

อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งพัฒนาผ่ลิติภััณฑ์์อย่างติ่อเน่�องเพ่�อสร้าง
ประสบการณท์ี่ี�ดทีี่ี�สดุใหก้บัผ่่บ้รโิภัค โดย Trevira สามารถผ่ลิติเสน้ใยและเส้นใย
อตุิสาหกรรมชีนดิที่นไฟไดจ้ากวสัดรุไีซเคิลภัายใติแ้บรนดใ์หม่ Trevira CS eco
ซ่�งด้ายหน่วงการติิดไฟนั�นใชี้ข่วด PET รีไซเคิลเป็นวัสดุหลัก และมีส่วน
ประกอบข่องวัสดุที่ี�ใชี้แล้วประมาณ 50% การผ่ลิติเส้นใยรีไซเคิลข่อง Trevira 
ใชี้โรงงานข่นาดใหญ่ ซ่�งสามารถนำาข่องเสียที่ี�เหล่อจากโรงงานไปแปลงเป็น
วัติถุดิบที่ี�สามารถใชี้ประโยชีน์ได้ โดยมีที่ั�งคุณภัาพและประสิที่ธีิภัาพที่ี�เทีี่ยบ
เคยีงไดก้บัผ่ลติิภัณัฑ์ด์ั�งเดมิ ที่ำาใหส้ามารถผ่ลติิเสน้ดา้ยข่องเราที่ี�ประกอบด้วย
วัสดุรีไซเคิล 100% สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั�งย่นข่องเราทีี่�
มุ่งส่่เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่�อสิ�งแวดล้อมที่ี�ดียิ�งข่่�น

© Trevira GmbH | Fabrics made from flame retardant, 
yarn-dyed filament yarns, 50% recycled content

© Trevira GmbH | ผ่้าผ่ลิติจากเส้นด้ายที่ี�มีคุณสมบัติิหน่วง
การติิดไฟ ย้อมสีก่อนการที่อ และประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิล 50% 

© Trevira GmbH | Flame retardant, yarn-dyed filament 
yarns, 50% recycled content

© Trevira GmbH | เส้นด้ายที่ี�มีคุณสมบัติิหน่วงการติิดไฟ 
ย้อมสีก่อนการที่อ และประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิล 50%
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2019 SUSTAINABILITY REPORT: 
DRIVING TOWARDS A CIRCULAR ECONOMY

รายงานความยั�งย่นปี 2562: มุ่งส่่เศรษฐกิจหมุนเวียน

“Recycling is at the heart of a sustainable and future 
global economy, and we at IVL believe that it is a 
critical innovation for economic growth. IVL is rapidly 
becoming a global leader in recycling by building 
the infrastructure the world needs to close the loop 
and deliver a circular economy for PET packaging.”
– Mr. Yash Lohia, Chief Sustainability Officer

นายยาโช่วีาดีัน โลเฮีีย ปีระธุานเจ้าหน้าทุี�บริหารดี้านควีามยั�งยืน
เสู่ริมวี�า “กัารรีไซึ่เคิลคือหัวีใจของเศรษฐกัิจโลกัทุี�ยั�งยืนในอนาคต้ 
และพัวีกัเราทีุ�ไอวีีแอลเช่ื�อวี�านั�นคือนวีัต้กัรรมทุี�สู่ำาคัญต้�อกัารเต้ิบโต้
ของเศรษฐกัิจ ไอวีีแอลกั้าวีเป็ีนผู้่้นำาระดัีบโลกัในด้ีานกัารรีไซึ่เคิล
อย�างรวีดีเร็วีโดียกัารสู่ร้างโครงสู่ร้างพัื�นฐานทุี�โลกัต้้องกัารเพัื�อ
สู่ร้างระบบเศรษฐกัิจหมุนเวีียนทุี�ครบวีงจรอย�างสู่มบ่รณ์สู่ำาหรับ
บรรจุภัณฑ์์ทุี�ทุำาจากั PET”

“We embrace sustainability because it’s a journey, 
transformative, and demands that we continually 
improve - in our operations, our team, and for our long-
term success. Our collective efforts will contribute to a 
successful decade of action on sustainability.” – Mr. Aloke 
Lohia, GCEO

นายอาลกั โลเฮีีย ปีระธุานเจ้าหน้าทุี�บริหารกัลุ�มบริษัทุฯ ได้ีกัล�าวีวี�า 
“เรารับแนวีคิดีเรื�องควีามยั�งยืนมาปีรับใช่้ เพัราะแนวีคิดีนี�คือกัาร
เดีินทุางอย�างหนึ�ง ทุี�จะนำาไปีสู่่�กัารเปีลี�ยนแปีลง และสู่�งเสู่ริมให้เรา
พััฒนาอย�างต้�อเนื�องในดี้านกัารดีำาเนินงาน ทุีมงาน อันจะสู่�งผู้ลให้
เกัิดีควีามสู่ำาเร็จในระยะยาวี กัารร�วีมแรงร�วีมใจของทุุกัคนมีสู่�วีน
สู่�งเสู่ริมให้เป็ีนทุศวีรรษทุี�ปีระสู่บควีามสู่ำาเร็จแห�งกัารดีำาเนินงานเพัื�อ
ควีามยั�งยืน”

SUSTAINABILITY
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Indorama Ventures always puts sustainability at front and 
center in our company strategy, remaining aware of the impact 
of our operations on the environment and our communities. 
We aim to use our combined power of innovation together 
with recycling strategies to enhance our capacity to drive 
closed loop solutions moving towards a circular economy.
 
Following our materiality assessment and feedback from 
internal and external stakeholders, there were a total of 12 key 
material topics in our 2019 Sustainability Report that focused 
on reporting our sustainability progress and achievements 
relating to Governance, Environment, and Social dimensions in 
accordance with GRI Standards.
 
 
GOVERNANCE
In 2019, Indorama Ventures assembled and restructured its 
policies related to corporate governance and code of conduct, 
organizing them into a Corporate Governance Manual for the 
benefit of directors, stakeholders, and employees to clarify 
our commitment and provide an improved understanding and 
more effective implementation.
 
IVL renewed its certification for Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption. The company 
was also awarded an “Excellent - 5 Star” CG score by Thai 
Institute of Directors for seventh consecutive year.
 

อินโดรามา เวนเจอร์ส ย่ดถ่อความยั�งย่นเป็นกลยุที่ธี์ข่องบริษัที่ฯ เสมอ
เราติระหนักถ่งผ่ลกระที่บข่องการดำาเนินงานที่ี�มีติ่อสิ�งแวดล้อมและชีุมชีน
เราติั�งเป้าหมายที่ี�จะใชีค้วามสามารถข่องนวตัิกรรมรว่มกบักลยทุี่ธีก์ารรไีซเคลิ
เพ่�อเพิ�มความสามารถในการข่ับเคล่�อนโซล่ชีันที่ี�ครบวงจรไปส่่เศรษฐกิจ
หมุนเวียน

จากการประเมินสาระสำาคัญและข่้อเสนอแนะจากผ่่้มีส่วนได้เสียที่ั�งภัายในและ
ภัายนอก มีหัวข่้อสำาคัญที่ั�งหมด 12 เร่�องหลักในรายงานความยั�งย่นปี 2562 
ที่ี�เน้นการรายงานความก้าวหน้าด้านความยั�งย่นและความสำาเร็จทีี่�เกี�ยวข้่อง
กับการกำากับด่แลสิ�งแวดล้อม และมิติิที่างสังคมติามมาติรฐาน GRI

ดี้านกัารกัำากัับดี่แล

ในปี 2562 อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รวบรวมและปรับโครงสร้างนโยบาย
ที่ั�งหมดที่ี�เกี�ยวข่อ้งกบัธีรรมาภิับาลและจรรยาบรรณ โดยจัดระเบียบไวใ้นค่่มอ่
การกำากับด่แล ชีี�แจงพันธีสัญญาข่องเรา รวมถ่งสร้างความเข้่าใจที่ี�ดีข่่�น
เพ่�อนำาไปปฏิิบัติิที่ี�มีประสิที่ธีิภัาพยิ�งข่่�นเพ่�อประโยชีน์ข่องกรรมการบริษัที่ 
ผ่่้มีส่วนได้เสียไปจนถ่งพนักงานข่องเรา

นอกจากนี� ไอวีแอลยังได้ติ่ออายุการรับรองสำาหรับโครงการการสร้างแนว
ร่วมปฏิิบัติิข่องภัาคเอกชีนไที่ยในการติ่อติ้านการทีุ่จริติ บริษัที่ได้คะแนน CG
“ดีเลิศในระดับ 5 ดาว” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัที่ไที่ย
ติิดติ่อกันเป็นปีที่ี� 7
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ENVIRONMENT
In 2019,  83% of our total operations had ISO 14001
certification. Efficient energy management systems
contributed to a 6.5% reduction of indirect greenhouse 
gas emissions, saving the equivalent of 122,806 tons of CO2 
emissions. We also achieved a 5% increase in renewable 
energy use and have four sites with 100% renewable electricity 
consumption. IVL also met its 2019 water intensity target, 
reducing usage by 4% and saving 2.4 million m3 of fresh water 
in the process.
 
The Company has already initiated an audit for Hazardous 
Waste to Landfill, intending to reduce the total to zero by 2025.
 
Recently in March 2020, we achieved a milestone of 50 billion 
bottles recycled since 2011, averting about 1.1 million tons 
of bottles from being landfilled. Over 206,996 tons of plastic 
bottles were recycled in 2019 as we continue to build the 
infrastructure for a circular economy.
 
With our 12 recycling facilities worldwide, innovations have 
been implemented and IVL has signed a memorandum of 
understanding as part of the Ellen MacArthur Foundation and 
the United Nations’ Environment Program with a commitment 
to the New Plastic Economy. Looking ahead, Indorama 
Ventures intends to recycle 750,000 tons of post-consumer PET 
by 2025, with investments in recycling from operating sites to 
local education programs. We have a real time bottle recycled 
tracker displayed on our website to show our progress along 
the way to this commitment.
 
Going forward on our sustainability leadership, we set 
ambitious targets for our sustainability in 2025 across various 
areas related to our environmental stewardship and recycling.
 

SOCIAL
 
Along with OHSAS 18001/ISO 45001 certification at 70% 
of our plants, our management approach includes going 
‘beyond compliance’ with governmental regulations. 91.43% 
of our employees are represented in formal joint management 
worker health and safety committees. We also set a target 
of 10% reduction in total recordable injury rate in 2025 to 
empower our health and safety culture in our workplace.  
 
Thanks in large part to this progressive approach, our collective 
effort will contribute to a successful decade of action on 
sustainability at Indorama Ventures.
 
To keep track with our recycling, visit here https://sustainability.
indoramaventures.com/en/environmental/recycling/at-a-
glance

ดี้านสิู่�งแวีดีล้อม

ในปี 2562 ร้อยละ 83 ข่องโรงงานที่ั�งหมดข่องเราได้รับการรับรอง ISO 
14001 ระบบการจัดการพลังงานที่ี�มีประสิที่ธิีภัาพมีส่วนชี่วยลดการปล่อย
ก๊าซเร่อนกระจกที่างอ้อมถ่งร้อยละ 6.5 เทีี่ยบเที่่ากับการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 122,806 ติัน เรายังประสบความสำาเร็จในการใชี้พลังงาน
หมุนเวียนเพิ�มข่่�นถ่งร้อยละ 5 และมีโรงงาน 4 แห่งที่ี�ใชี้พลังงานไฟฟ้าที่ดแที่น 
100 เปอร์เซ็นติ์ นอกจากนี� ไอวีแอลยังบรรลุเป้าหมายการใชี้นำ�าในปี 2019 
โดยลดการใชี้นำ�าลงร้อยละ 4 และประหยัดนำ�าจ่ดได้ 2.4 ล้านล่กบาศก์เมติร
ในกระบวนการดำาเนินงาน

บริษัที่ฯ ได้ริเริ�มการวัดประสิที่ธีิภัาพการนำาข่ยะอันติรายไปส่่การฝั่งกลบ โดย
มีวัติถุประสงค์เพ่�อลดจำานวนข่ยะที่ั�งหมดให้เป็นศ่นย์ภัายในปี 2568

ในเด่อนมีนาคม 2563 ที่ี�ผ่่านมา เราประสบความสำาเร็จในการรีไซเคิลข่วดถ่ง 
50,000 ล้านข่วดนับติั�งแติ่เราเริ�มรีไซเคิลในปี 2554 ลดการฝั่งกลบข่ยะได้
มากถง่ 1.1 ลา้นตินั นอกจากนี� ในปี 2562 เรารีไซเคิลข่วดพลาสติกิไปมากกวา่
206,996 ติัน ไปพร้อม ๆ กับการสร้างโครงสร้างพ่�นฐานสำาหรับเศรษฐกิจ
หมุนเวียนอย่างติ่อเน่�อง

ไอวีแอลได้นำาเอานวัติกรรมติ่าง ๆ มาใชี้ในการดำาเนินงานข่องโรงงานรีไซเคิล 
12 แหง่ที่ั�วโลกข่องเรา อกีที่ั�งยงัไดล้งนามในบนัที่ก่ความเข้่าใจซ่�งเป็นสว่นหน่�ง
ข่องม่ลนิธิี Ellen MacArthur และโครงการสิ�งแวดล้อมข่องสหประชีาชีาติิ
วา่ดว้ยเร่�องความมุง่มั�นในการสรา้งเศรษฐกจิพลาสติกิใหม ่อนิโดรามา เวนเจอร์ส
มองไปข้่างหน้าและมุ่งมั�นที่ี�จะรีไซเคิล PET ทีี่�ผ่่านการใชี้งานแล้วให้ได ้
750,000 ติัน ภัายในปี 2568 โดยมีการลงทีุ่นในธุีรกิจรีไซเคิลตัิ�งแต่ิสถานที่ี�
ปฏิิบัติิการไปจนถ่งการให้การศ่กษาแก่ผ่่้คนในที่้องถิ�น บนเว็บไซติ์ข่องเรา
ยังมีโปรแกรมติิดติามการรีไซเคิลข่วดแบบเรียลไที่ม์เพ่�อแสดงความค่บหน้า
ข่องพันธีสัญญานี�

ในการก้าวไปเป็นผ่่้นำาด้านความยั�งย่นนั�น เราได้กำาหนดเป้าหมายทีี่�ที่้าที่าย
สำาหรับความยั�งย่นในปี 2568 ในหลายแง่มุมที่ี�มีความเกี�ยวข่้องกับการด่แล
สิ�งแวดล้อมและการรีไซเคิล

ดี้านสู่ังคม
ด้วยการรับรองมาติรฐาน OHSAS 18001/ISO 45001 ถ่งร้อยละ 70 ข่อง
โรงงานที่ั�งหมด วิธีีการบริหารจัดการข่องเราได้รวมวิธีีปฏิิบัติิแบบ ‘เหน่อ
กว่าเกณฑ์์’ ข่องข้่อบังคับข่องรัฐบาล พนักงานข่องเรากว่าร้อยละ 91.43
เป็นติัวแที่นอย่่ในคณะกรรมการสุข่ภัาพและความปลอดภััยข่องผ่่้ร่วมงาน 
นอกจากนี� เรายังติั�งเป้าหมายที่ี�จะลดอัติราการบาดเจ็บลงให้ได้ร้อยละ 10 
ในปี 2568 เพ่�อเสรมิสรา้งวฒันธีรรมด้านสขุ่ภัาพและความปลอดภัยัในสถานที่ี�
ที่ำางานข่องเรา

ติ้องข่อบคุณแนวที่างปฏิิบัติิเพ่�อก้าวไปข้่างหน้าเหล่านี� ความพยายามร่วม
กันข่องเราจะมีส่วนที่ำาให้เกิดความสำาเร็จแห่งที่ศวรรษในการดำาเนินการ
ด้านความยั�งย่นข่องอินโดรามา เวนเจอร์ส

ติิดติามการรีไซเคิลข่องพวกเราได้ที่ี�
https://sustainability.indoramaventures.com/en/environmental/
recycling/at-a-glance 
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THE IVL FAMILY: MEMBERS OF A FAMILY
HAVE TO HELP EACH OTHER,
EVEN IF IT MEANS GOING AIRBORNE

ครอบครัวไอวีแอล: สมาช่ิกในครอบครัวที�ช่่วยเหล่อกันเสมอ แม้ว่าจะต่้อง
บินไปกลางอากาศ

When compulsory face mask policies came into force in the 
Czech Republic in March 2020, many people and companies 
found themselves unable to comply with these strict measures. 
Simply put, there were not enough masks. That’s when help 
within the Indorama Ventures family came in handy. Both 
based in the Czech Republic, Kordarna helped the Glanzstoff 
Bohemia plant in Lovosice to acquire the necessary number of 
face masks for its employees and Lovosice did not waste any 
time to repay with an equally generous gesture.

เม่�อนโยบายใส่หน้ากากอนามัยมีผ่ลบังคับใชี้ในสาธีารณรัฐเชี็ก เม่�อเด่อน
มีนาคมที่ี�ผ่่านมา ประชีาชีนและบริษัที่ห้างร้านหลายแห่งไม่สามารถปฏิิบัติิ
ติามมาติรการทีี่�เข่้มงวดนี�ได้ เพราะจำานวนหน้ากากอนามัยมีไม่เพียงพอ
ชีว่งเวลาแบบนี�แสดงใหเ้หน็วา่ความชีว่ยเหลอ่ในครอบครัวอนิโดรามา เวนเจอรส์
นั�นเป็นสิ�งสำาคัญ ด้วยติั�งอย่่ในสาธีารณรัฐเชี็ก บริษัที่ Kordarna ได้
ชี่วยเหล่อโรงงาน Glanzstoff Bohemia ในเม่อง Lovosice ด้วยการ
จัดหาหน้ากากอนามัยติามจำานวนที่ี�ติ้องการให้กับพนักงาน ส่วนที่างบริษัที่ 
Glanzstoff เองก็ไม่รีรอที่ี�จะติอบแที่นความชี่วยเหล่อข่องบริษัที่ Kordarna 
เชี่นกัน

BALANCE
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“Glanzstoff in Lovosice suffered from a critical shortage of face 
masks, which threatened their immediate ability to continue 
operations. On the other hand, Kordana managed to provide 
not only enough cotton masks for our own use but also 
ordered extra for our sister plant,” remembers Jakub Eifler, the 
HR director of Kordarna. Together with his colleagues, they 
managed to obtain several thousands of masks from eight 
different textile manufacturers in the region.

It’s useful to know that Glanzstoff in Lovosice is situated on the 
other side of the republic from Kordarna. Time was running 
out and it looked like the next shift in Lovosice might not even 
be able to come to work, so we opted for a unique logistics 
solution. Almost two thousand face masks were loaded into 
an ultralight plane borrowed from a local aeroclub, but even 
this solution did not pass without complications. “The weather 
forecast was not ideal for the flight at all, so we had to take off 
before five o’clock in the morning to avoid the approaching 
rain,” describes Jakub, “We had to throw out all equipment 
that was not absolutely necessary to not exceed the weight 
limit and managed to make the trip there and back with one 
full tank.” In the end, not only Lovosice but also a neighbouring 
plant benefited from the timely delivered masks.

However, about a week later, it was Kordarna who found itself 
in trouble, this time ordering disinfectant for COVID-19. “We 
were almost pushed to buy highly overpriced disinfectant, but 
thanks to a good relationship with Lovosice, we received a 
whole cubic metre of disinfection at normal price”. Living up to 
our values, Indorama Ventures members saw this change as an 
opportunity and were able to find a way out and strengthen 
relationships through this global pandemic.

Jakub Eifler, HR and IT Director in Kordarna, Velka nad Velickou, 
was immediately praised by the “Czech Pilots to People” 
initiative, a group of volunteer pilots who helped the state 
distribute medical supplies and necessary personnel during 
the coronavirus crisis.
 

“Glanzstoff ในเม่อง Lovosice ได้รับความเด่อดร้อนจากปัญหาการ
ข่าดแคลนหน้ากากอนามัย ซ่�งเป็นอุปสรรคในการดำาเนินงานข่องพวกเข่า 
แติ่ Kordarna สามารถจัดหาหน้ากากอนามัยที่ำาจากผ่้า ทัี่�งสำาหรับใชี้ใน
บริษัที่ข่องเราเองและสั�งเพิ�มให้กับโรงงานพี�น้องข่องเราด้วย” Jakub Eifler 
ผ่่้อำานวยการฝ่่ายที่รัพยากรบุคคลข่อง Kordarna กับเพ่�อนร่วมงานข่องเข่า
จัดการเพ่�อให้ได้หน้ากากอนามัยหลายพันชีิ�นจากผ่่้ผ่ลิติสิ�งที่อ 8 รายในพ่�นที่ี� 

แติ่โรงงาน Glanzstoff ใน Lovosice นั�นอย่่อีกฟากหน่�งข่องประเที่ศ ด้วย
เวลาที่ี�กระชีั�นชีิด ที่ำาให้ด่เหม่อนว่าคนที่ำางานกะติ่อไปที่ี� Lovosice อาจไม่
สามารถมาที่ำางานได้เม่�อพนักงานไม่มีหน้ากากอนามัย Eifler จ่งเล่อกใชี้การ
ข่นสง่ที่ี�ไมเ่หมอ่นใคร อย่างการใชีเ้คร่�องบินนำ�าหนักเบาที่ี�บรรที่กุหนา้กากอนามัย
เก่อบสองพันชีิ�น โดยเข่าย่มเคร่�องบินนี�มาจากสโมสรการบินที่้องถิ�นด้วย
ความชี่วยเหล่อจากเพ่�อน แต่ิวิธีีการแก้ปัญหานี�ก็ไม่ได้ผ่่านไปอย่างง่ายดาย
“สภัาพอากาศไม่เหมาะกับการบินเลย ดังนั�น เราจำาเป็นติ้องให้เคร่�องบินข่่�น
ก่อนติี 5 เพ่�อหลีกเลี�ยงฝ่นที่ี�กำาลังจะติก” Eifler กล่าว “เราติ้องที่ิ�งอุปกรณ์ที่ี�
ไมจ่ำาเป็นที่ั�งหมดออกเพ่�อให้นำ�าหนกัไมเ่กนิกำาหนดและติอ้งใชีน้ำ�ามนัเพยีง 1 ถงั
ในการเดินที่างไปและกลับ” ไม่เพียงแติ่ Lovosice ที่ี�ได้รับหน้ากากอนามัย
ได้อย่างที่ันเวลาเที่่านั�น แต่ิโรงงานใกล้เคียงเองก็ได้รับหน้ากากอนามัยด้วย
เชีน่กนั

อย่างไรก็ติาม หน่�งสัปดาห์ติ่อมาบริษัที่ Kordarna พบปัญหาการสั�งนำ�ายา 
ฆ่่าเชี่�อโควิด-19 “เราเก่อบติ้องซ่�อนำ�ายาฆ่่าเชี่�อโรคที่ี�มีราคาส่งเกินไป แติ ่
เพราะความสัมพนัธีท์ี่ี�ดกีบั Lovosice เราจง่ซ่�อนำ�ายาฆ่า่เชี่�อโรคที่ั�งลก่บาศกล์ติิร
ในราคาปกติ”ิ สมาชีกิข่องอนิโดรามา เวนเจอร์ส มองวา่การเปลี�ยนแปลงครั�งนี�
เป็นโอกาสที่ี�สามารถหาที่างออกได ้ และยังเสรมิสรา้งความสมัพนัธีก์บัสมาชีกิ
ภัายในครอบครัวในชี่วงการแพร่ระบาดที่ั�วโลกนี�

ความชี่วยเหล่อข่อง Jakub Eifler ผ่่้อำานวยการฝ่่ายที่รัพยากรบุคคลและ 
ฝ่่ายเที่คโนโลยสีารสนเที่ศบรษิทัี่ Kordana ในเมอ่ง Veliga nad Veligo ที่ำาให้
เข่าได้รับการยกย่องจากผ่่้ก่อติั�ง “Czech Pilots to People” ซ่�งเป็นกลุ่ม
นกับนิอาสาสมคัรผ้่่ชีว่ยรัฐในการข่นส่งบุคลากรที่ี�จำาเป็นและแจกจา่ยเวชีภัณัฑ์์
ในชี่วงการแพร่ระบาดข่องโรคโควิด-19
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PET AND THE NEW NORMAL: 
PROTECTING OURSELVES (AND THE EARTH) 

ปกป้องเราและโลกไปพื่ร้อมกันด้วยพื่ลาสต่ิก PET และวิถีีช่ีวิต่ใหม่

The pandemic has brought an unprecedented time and shift in 
our way of life, as fear of infection and lockdown restrictions 
driving the need for disposable packaging. Personal hygiene 
has become essential and much more visible in the new normal 
we are living today and it is equally important to learn how to 
manage the consequences of these changes wherever we can.

Indeed, the demand for plastics has never been greater. It is 
no longer news that the pandemic sparked a massive growth 
in products such as personal protective equipment (PPE), 
sanitizers, take-out, and delivery services. PPE has become 
a household word – not just for doctors and nurses, but for 
ordinary people as well. Masks have now joined one’s wallet, 
keys, and phone as essential items to bring every time we leave 
home. PET plays a part in many of these uses, most commonly 
seen as beverage bottles and food packaging but is also 
present in disposable masks, face shields and more.  

In the medical industry, PET is widely used in equipment 
and packaging making use of its light weight, high tensile 
strength and effective barrier properties. Now more than ever, 
disposable medical supplies are needed to maintain hygiene, 
reducing the risk of infection for patients and healthcare 
workers.

The presence of plastic is undeniable in many situations as 
we adapt to this new normal way of living. However, the 
advantages of plastic are starting to become more understood 
and accepted. Most in focus is the factor of hygiene, disposable 
products are preferred because they are perceived as new 
and sanitary. The lower cost makes plastic items accessible to 
everyone and its light weight property makes it suitable for 
transportation and storage. These simple properties of plastic 
are reasons to use the items but at the same time, consumers 
must be aware of the environmental impact these items might 
cause if not disposed of properly.

การแพร่ระบาดข่องโรคโควิด-19 เป็นวิกฤติิที่ี�ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อน และ
ที่ำาใหก้ารใชีช้ีวีติิประจำาวนัข่องเราเปลี�ยนแปลงไปอย่างมาก มาติรการล็อกดาวน์
และความหวาดกลัวการติิดเชี่�อส่งผ่ลให้เกิดความติ้องการใชี้บรรจุภััณฑ์์ที่ี�มี
ความปลอดภัยั เน่�องจากสขุ่อนามยัสว่นบคุคลกลายเป็นเร่�องที่ี�มคีวามสำาคญั
มากข่่�น ซ่�งเห็นได้ชีัดจากวิถีชีีวิติใหม่ที่ี�เราปฏิิบัติิกันทีุ่กวันนี� แติ่อีกสิ�งหน่�ง
ที่ี�สำาคัญไม่แพ้กันก็ค่อการเรียนร่้วิธีีจัดการกับผ่ลลัพธี์ที่ี�ติามมาข่องการ
เปลี�ยนแปลงให้ได้มากที่ี�สุด

อันที่ี�จริงแล้วความติ้องการพลาสติิกเพิ�มส่งข่่�นอย่างมากในชี่วงเวลานี� การ
แพร่ระบาดที่ำาให้สินค้าและบริการอย่างเชี่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 
นำ�ายาฆ่า่เชี่�อ การสั�งอาหารกลบับา้น และบรกิารสง่สิ�งข่องเติบิโติอย่างมหาศาล
ปัจจุบัน PPE กลายเป็นคำาที่ี�คนที่ั�วไปร่้จัก ไม่ได้จำากัดเฉพาะในวงการแพที่ย์
และพยาบาลเที่า่นั�น สว่นหนา้กากอนามยักเ็ป็นสิ�งจำาเป็นที่ี�ที่กุคนติอ้งพกติดิตัิว
ทีุ่กครั�งเม่�ออกจากบ้าน ไม่ติ่างจากกระเป๋าสติางค์ กุญแจ และโที่รศัพที่์ม่อถ่อ 
โดยพลาสติิก PET เป็นส่วนประกอบสำาคัญในหลาย ๆ ผ่ลิติภััณฑ์์ทีี่�เราใชี้กัน
ซ่�งส่วนใหญ่มักจะอย่่ในร่ปข่องข่วดเคร่�องด่�มและบรรจุภััณฑ์์อาหาร แต่ิ PET 
ก็ถ่กนำามาใชี้ผ่ลิติหน้ากากแบบใชี้ครั�งเดียว Face Shield และสินค้าอ่�น ๆ 
ด้วยเชี่นกัน

ในอุติสาหกรรมที่างการแพที่ย์ มีการใชี้ PET สำาหรับเคร่�องม่อและบรรจุภััณฑ์์
ติ่าง ๆ อย่างกว้างข่วาง เน่�องจากมีนำ�าหนักเบา ที่นติ่อแรงด่งส่ง และมี
คุณสมบัติิในการป้องกันที่ี�มีประสิที่ธิีภัาพ ซ่�งติอนนี�มีความจำาเป็นที่ี�จะติ้อง
รักษาความสะอาดข่องอุปกรณ์และเคร่�องม่อที่างการแพที่ย์มากยิ�งข่่�นไปอีก 
เพ่�อลดความเสี�ยงในการติิดเชี่�อที่ั�งสำาหรับผ่่้ป่วยและบุคลากรที่างการแพที่ย ์

จะเหน็ไดว้า่เราไม่สามารถหลีกเลี�ยงการใชีพ้ลาสติกิไดใ้นหลาย ๆ สถานการณ์
โดยเฉพาะเม่�อติ้องปรับติัวให้เข่้ากับวิถีชีีวิติแบบใหม่ อย่างไรก็ติาม ประโยชีน์
มากมายข่องพลาสติิกทีี่�เคยถ่กมองข้่ามก็กลับมาได้รับการยอมรับมากข่่�น 
และหากพิจารณาเร่�องสุข่อนามัย คนจะนิยมใชี้ผ่ลิติภััณฑ์์แบบใชี้แล้วที่ิ�ง 
เพราะมองว่าเป็นข่องใหม่และสะอาด นอกจากนี� พลาสติิกยังมีราคาไม่ส่งซ่�ง
ที่ำาให้ที่กุคนสามารถเข่า้ถง่ได ้ อกีที่ั�งยงัมนีำ�าหนกัเบา จ่งสะดวกติอ่การพกพา 
และจัดเก็บ คุณสมบัติิที่ี�เรียบง่ายเหล่านี�ที่ำาให้พลาสติิกเป็นวัสดุที่ี�น่านำามา
ใชี้งาน แต่ิในข่ณะเดียวกันผ่่้บริโภัคควรติระหนักถ่งผ่ลกระที่บติ่อสิ�งแวดล้อม
ที่ี�อาจเกิดข่่�นหากข่ยะพลาสติิกเหล่านั�นไม่ได้ถ่กกำาจัดอย่างเหมาะสม

SUSTAINABILITY
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Visit our PET recycling education page for more information
อ่านข้่อม่ลเพิ�มเติิมเกี�ยวกับการให้ความร่้ด้านการรีไซเคิลข่วด PET ข่องเรา

คืนควีามสู่มดุีลให้โลกัของเรา

การพ่�งพาพลาสติิกแบบที่ี�เป็นอย่่ติอนนี�อาจที่ำาให้สังคมติ้องกลับมาคิด
ที่บที่วนถ่งประโยชีน์ข่องพลาสติิกอีกครั�ง และหากมันกลายมาเป็นส่วนสำาคัญ
ในชีีวิติประจำาวัน เราทุี่กคนจะสามารถที่ำาอย่างไรได้บ้างเพ่�อให้เกิดการใชี้งาน
อย่างยั�งย่น แม้ว่าระบบการจัดการข่ยะบางส่วนอาจถ่กควบคุมอย่างเข้่มงวด
เน่�องจากนโยบายการล็อกดาวน์ แต่ิการแยกข่ยะก็ยังคงเป็นสิ�งที่ี�จำาเป็น
การได้ใชี้เวลาอย่่ที่ี�บ้านมากข่่�นอาจที่ำาให้เราได้ร่้จักประเภัที่ข่องข่ยะมากกว่า
เดิม และนับเป็นโอกาสที่ี�เราจะได้เรียนร่้วิธีีการที่ิ�งข่ยะแติ่ละประเภัที่เพ่�อสร้าง
ผ่ลกระที่บติ่อสิ�งแวดล้อมให้น้อยที่ี�สุด

พลาสติิก PET เป็นวัสดุที่ี�สามารถรีไซเคิลได้ 100% และกระบวนการนี�เริ�มด้วย
การแยกข่ยะในที่กุระดบั ในฐานะที่ี�เป็นผ่่น้ำาดา้นการรไีซเคลิระดบัโลก อนิโดรามา
เวนเจอรส์ ที่ำางานอยา่งมุง่มั�นที่ี�จะสรา้งพฤติกิรรมการแยกข่ยะ รวมถง่พฒันา
โรงงานและเที่คโนโลยีรีไซเคิลซ่�งนำาไปส่่อนาคติที่ี�ยั�งย่น ด้วยความตัิ�งใจสร้าง
เศรษฐกิจหมุนเวียน เราเชี่�อมั�นว่าพลาสติิก PET เป็นวัสดุที่ี�ส่งเสริมให้เกิด
ความยั�งย่น ซ่�งคุณก็มีส่วนร่วมได้ มา #รีไซเคิล ด้วยกันเถอะ!

BRINGING THE WORLD BACK INTO BALANCE
This reliance on plastic may lead society to reconsider the 
benefits of plastic and if it is to be an integral part of our lives, 
how we as individuals can act for sustainable use of the material. 
While some waste management systems may be restricted due 
to lockdown policies, it is still important to separate waste. 
Spending more time at home, we may become more aware of 
the types of waste we are producing, and hopefully taking the 
chance to learn about how each of them should be disposed of 
for minimum impact on the environment.  

PET is a 100% recyclable material but it starts with waste 
separation at all levels. As a global leader in recycling, 
Indorama Ventures is steadily working to influence the habit 
of waste separation and developing our recycling facilities and 
technologies towards a sustainable future. In our pursuit of a 
circular economy, we are confident that PET is a sustainable 
material. Play your part, let’s #recycle together!
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EGYPT – CRADLE OF CIVILIZATIONS

BY ASHOK SUMAN

อียิปต่์ แหล่งกำาเนิดของอารยธรรม 

โดีย Ashok Suman

COVID-19 has impacted every aspect of life in Egypt. The 
normally hustling and bustling streets of Cairo have suddenly 
become deserted. During the holy month of Ramadan, flocks 
of tourists from Arab countries usually come to Egypt, but this 
year, the roads were eerily empty. In some ways, the current 
situation is similar to what is described in the book of Exodus, 
where Egypt was devastated by ten plagues. While the 
situation today is not as dire, the parallels are hard to ignore.

The Egyptian government has taken appropriate actions to 
curb the spread of the virus, including closing all public and 
retail spaces and restricting movement from 8 pm to 6 am 
every night. The government has also announced a 100 Billion 
Egyptian Pound (1.6% of GDP) stimulus package to support the 
private sector and citizens in mitigating the impact of COVID-19. 
The tourism sector, which accounts for roughly 6% of Egypt’s 

โรคโควิด-19 กระที่บต่ิอทีุ่กแง่มุมข่องชีีวิติในอียิปติ์ ถนนทีี่�เคยเบียดเสียด
และเติ็มไปด้วยเสียงอ่กที่่กคร่กโครมข่องเม่องไคโรกลับกลายเป็นพ่�นที่ี�
รกร้าง ในระหว่างเด่อนถ่อศีลอดข่องชีาวมุสลิม กลุ่มนักที่่องเที่ี�ยวชีาวอาหรับ
จากประเที่ศติ่าง ๆ มักเดินที่างมาที่ี�ประเที่ศอียิปติ์ แต่ิในปีนี�ถนนติ่าง ๆ นั�น
ว่างเปล่าอย่างน่าประหลาด ซ่�งในบางมุมมอง สถานการณ์ปัจจุบันก็คล้าย
คล่งกับสิ�งที่ี�ปรากฏิอย่่ในหนังส่อ Exodus ทีี่�กล่าวว่าอียิปติ์จะถ่กที่ำาลายล้าง
ด้วยภััยพิบัติิ 10 ประการ ถ่งแม้ว่าสถานการณ์ในวันนี�จะยังไม่เลวร้าย แติ่ใน
ที่างเดียวกันก็ยากที่ี�จะเพิกเฉย

รัฐบาลอียิปติ์ได้ดำาเนินการควบคุมการแพร่ระบาดข่องไวรัสอย่างเหมาะสม 
รวมไปถ่งการปิดพ่�นที่ี�สาธีารณะ พ่�นที่ี�ค้าปลีก และการจำากัดการเดินที่าง
ติั�งแติเ่วลา 2 ทีุ่ม่ข่องที่กุคน่ จนถง่ 6 โมงเชีา้ นอกจากนี�รฐับาลยงัไดป้ระกาศ
มาติรการกระติุ้นเศรษฐกิจ 1 แสนล้านปอนด์อียิปติ์ (1.6% ข่อง GDP) เพ่�อ
สนับสนุนภัาคเอกชีนและประชีาชีนซ่�งจะชี่วยลดผ่ลกระที่บจากวิกฤติิโควิด-19 
โดยภัาคการที่่องเที่ี�ยวที่ี�คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6% ข่อง GDP ข่องอียิปติ์
เป็นหน่�งในภัาคส่วนที่ี�ได้รับผ่ลกระที่บเลวร้ายที่ี�สุด รายได้จากการที่่องเทีี่�ยว

BALANCE

30 25



คาดวา่จะอย่ท่ี่ี�คร่�งหน่�งข่องปีที่ี�แล้ว จากกระที่รวงการท่ี่องเที่ี�ยวและโบราณคดี
ข่องประเที่ศอียิปติ์ การปิดเม่องอาจที่ำาให้ภัาคการที่่องเที่ี�ยวส่ญเสียเงิน
ถ่ง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐติ่อเด่อน และจะมากกว่านั�นหากคิดในส่วนข่อง
ภัาคการบริการที่ั�งหมด เงินปอนด์อียิปติ์อ่อนค่าลงประมาณ 3.5% ในชี่วง
4 สปัดาหท์ี่ี�ผ่า่นมา สิ�งนี�อาจสง่ผ่ลกระที่บระยะกลางติอ่สภัาพคลอ่ง เน่�องจาก
ความพร้อมใชี้งานข่องเงินเหรียญสหรัฐในติลาดที่้องถิ�นนั�นหายาก

เด่อนพฤษภัาคมถ่อเป็นเด่อนแห่งการเริ�มติ้นฤด่ร้อนข่องประเที่ศอียิปติ์ โดย
อุณหภั่มิส่งสุดจะอย่่ในเด่อนกรกฎาคมและสิงหาคม ประมาณ 65% ข่องการ
บริโภัคพลาสติิก PET ถ่กนำาไปใชี้ในภัาคเคร่�องด่�ม โดยส่วนที่ี�เหล่อจะถ่กนำา
ไปใชี้ในนำ�ามันปรุงอาหาร ยา เคร่�องสำาอาง และแผ่่น APET การท่ี่องเทีี่�ยว
ที่ี�ลดลงประกอบกับการจำากัดการเดินที่างออกนอกบ้าน ได้ข่ัดข่วางการข่าย
บรรจุภััณฑ์์เคร่�องด่�มแบบบริโภัคคนเดียวสำาหรับที่ั�งนำ�าและกลุ่มเคร่�องด่�ม
อัดลม (CSD) อย่างไรก็ติาม ยอดข่ายข่องสินค้าในหน่วยจำาแนกประเภัที่
สินค้าที่ี�เล็กที่ี�สุด (SKU) แบบแฟมิลี�แพ็กและแบบบริโภัคหลายคนส่งข่่�น 
นอกจากนี� ยอดข่ายทีี่�เพิ�มข่่�นในกลุ่มเวชีภััณฑ์์และสุข่อนามัยส่วนบุคคลยัง
ชี่วยให้เราสามารถชีดเชียความติ้องการที่ี�แที่้จริงสำาหรับ PET ที่ี�ลดลง

IVL Dhunseri Polyester SAE (อียิปติ์) กำาลังมีส่วนร่วมในการติ่อส้่กับ
โควิด-19 โดยชี่วยจัดหาชีุดความปลอดภััยให้กับโรงพยาบาลใกล้โรงงาน
ข่องเราในสุเอซ  เรายังเป็นหุ้นส่วนกับหน่�งในล่กค้าประเที่ศอียิปติ์ข่องเราที่ี�
ผ่ลิติหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield) ซ่�งอุปกรณ์เพ่�อความปลอดภััยนี�
จะชี่วยปกป้องเจ้าหน้าที่ี�ที่างการแพที่ย์จากการติิดเชี่�อจากผ่่้ป่วย โดยเราได้
จัดหาหน้ากากคลุมหน้าดังกล่าวจำานวน 5,000 ชีิ�น และกำาลังแจกไปยัง
โรงพยาบาลและสถานที่ี�ราชีการต่ิาง ๆ

IVL Dhunseri เป็นกิจการร่วมค้าหร่อ JV 50:50 ระหว่าง IVL Netherlands 
B.V. และ Dhunseri Petrochem & Tea Limited โรงงานติั�งอย่่ที่ี�เข่ติ
ปลอดอากร Ain Sokhna ในอียิปติ์มีกำาลังการผ่ลิติ 540,000 ตัินต่ิอปี

GDP, is one of the worst-hit sectors. Tourism revenue receipts 
are expected to be half of what they were last year. According 
to the Minister of Antiquities and Tourism, the lockdown could 
result in the sector losing USD 1 billion monthly, and even 
more if hospitality is accounted for. The Egyptian Pound has 
depreciated by about 3.5% in the last four weeks. This may 
have a medium-term impact on liquidity as the availability of 
the US Dollar becomes scarce in the local market.

May is typically the onset of the summer season in Egypt, with 
peak temperatures observed in July and August. Roughly 
65% of PET consumption in Egypt goes into the beverage 
sector, with the remaining balance going into cooking oil, 
pharmaceuticals, cosmetics and APET sheets. A drop in 
tourism, coupled with restricted outdoor movement, has 
impeded sales of single-serve beverage packs for both water 
and the carbonated soft drinks (CSD) segments. However, the 
sales of family packs and multi-serve stock-keeping units have 
picked up. In addition, increased sales in the pharmaceuticals 
and personal hygiene segments have also helped us to offset 
the drop in real demand for PET.

IVL Dhunseri Polyester SAE (Egypt) is doing its part to combat 
COVID-19 by providing safety kits to hospitals near our factory 
in Suez. We have also partnered with one of our customers in 
Egypt to produce face shields. Such safety equipment will help 
safeguard medical staff from becoming infected by patients. 
We have procured 5,000 such face shields and are currently 
distributing them to various hospitals and government 
facilities.

IVL Dhunseri is a 50:50 JV between IVL Netherlands B.V. and 
Dhunseri Petrochem & Tea Limited. The factory is situated 
in the Ain Sokhna Free Zone in Egypt and has an annual 
production capacity of 540,000 tons. 
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โครงการประกวดออกแบบแฟช่ัน
โดยใชวัสดุรีไซเคิลท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในประเทศไทย

The largest upcycling design competition in Thailand

https://www.indoramaventures.com/en/sustainability/environmental/recycling/reco
https://www.facebook.com/recoyoungdesigner



