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เรียนผู้อ่านทุกท่าน

หากสองปีท่ีผ่านมาจะสอนให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างน้ัน       น่ันคงเป็นการได้เรียนรู้ว่า อินโดรามา      เวนเจอร์ส 
และบุคลากรของบริษัทมีความสามารถในการรับมือกับวิกฤตและมีความแข็งแกร่งยิ่งกว่าใคร  
ซ่ึงพิสูจน์อย่างชัดเจนจากผลประกอบการประจำาป ี 2564 ท่ีสูงเปน็ประวัติการณ์ (หน้า 4) โดยใน 
ปท่ีีผ่านมา บริษัทฯ ของเราสามารถทำารายได้สูงกว่าท่ีคาดการณ์ในทุกกลุ่มธุรกิจท่ามกลางการฟื้นตัว 
จากภาวะโรคระบาดของโลก

แม้เราจะมองย้อนกลับไปด้วยความภูมิใจในความสำาเร็จ ส่ิงสำาคัญสำาหรับเราเวลาน้ียังคงเปน็ 
การมองไปสู่อนาคต โดยในนิตยสารฉบับน้ี เราได้สรุปสาระสำาคัญจากการประชุมภายในบริษัทฯ 
ในเร่ืองวิสัยทัศน์ 2030 (หน้า 12) ซ่ึงกำาหนดเปา้หมายสำาคัญให้เราเติบโตเปน็ผู้นำาด้านความ
ย่ังยืนของโลก นอกจากน้ี เราจะพาผู้อ่านย้อนกลับไปในการประชุม IVL Group Management 
Conference ประจำาป ี2565 ของไอวีแอลท่ีเพ่ิงจัดข้ึนเม่ือช่วงต้นป ี(หน้า 9) โดยในการประชุม 
ดังกล่าว บรรดาผู้นำาสำาคัญของบริษัทฯ   ได้มาร่วมกันเสนอแผนธุรกิจตามแก่นสำาคัญของ 
องค์กรท่ีกำาหนดเปา้หมายองค์กรใหม่ท่ี “ร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์เพ่ือโลกท่ีดีกว่า” โดยส่วนหน่ึง 
ในการสร้างโลกท่ีดีกว่าเดิมคือการเฉลิมฉลองความพยายามของสมาชิกครอบครัวไอวีแอลท่ีมีส่วน
ช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีย่ิงใหญ่น้ีได้ ทางเราขอแนะให้ผู้อ่านเปดิหน้า 16 และ 
17 เพ่ือติดตามเร่ืองรางวัล EHS EXCELLENCE AWARDS 

ในส่วนของเร่ืองจากปก เราจะให้ข้อมูลผู้อ่านอย่างรอบด้านเร่ืองการเข้าซ้ือกิจการ Oxiteno ใน 
บราซิลของไอวีแอลเม่ือไม่นานมาน้ี (หน้า 20-25) รวมไปถึงธุรกิจสำาคัญท่ีเพ่ิมเข้ามาในไอวีแอลท้ัง
ในแง่ของธุรกิจและค่านิยมร่วม เพ่ือฉลองการต้อนรับของ Oxiteno สู่ไอวีแอล ส่วนคอลัมน์การ
ท่องเท่ียวฉบับน้ีจะพูดถึงบราซิลและเมืองเซาเปาโล มหานครท่ีเต็มไปด้วยสีสัน (หน้า 30-31) ซ่ึง
สำาหรับใครก็ตามท่ีมีแผนจะไปเยือนโรงงานของเราในบราซิล ไม่ควรพลาดท่ีจะอ่าน

และเช่นเคย ผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็น ส่งข้อเสนอแนะ หรือแจ้งให้เรารู้ว่ามีเร่ืองน่าสนใจอะไร
กำาลังเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของคุณได้ทาง communications@indorama.net

EDITOR’S 
NOTE
Dear Readers,

If the past two years have taught us anything, it’s that Indorama Ventures and 
its people are as resilient and robust as they come. For proof, look no further 
than the company’s record performance in 2021 (page 4). Last year, we 
achieved unprecedented gains across all major segments while riding the 
wave of the globe’s pandemic recovery effort.  

As we look back with pride on our achievements, it’s important to keep 
laser focus on the future. In this issue, we recap the exciting discussions 
surrounding Vision 2030 (page 12) ambitious goal to become a global 
sustainability leader. We also take a look back at the recent IVL Group 
Management Conference 2022 (pages 9), where the company’s key leaders 
presented business plans through the lens of our new Purpose statement: 
Reimagining Chemistry Together to Create a Better World. Part of building a 
better world is also celebrating the efforts of IVL family members who strive 
to help the company achieve these lofty aspirations, so make sure to check 
out page 16 and 17 for info on the company’s EHS Excellence Awards.  

In this issue’s cover story, we tell you everything you need to know about 
IVL’s recent acquisition of Brazil-based Oxiteno (pages 20-25), and its key 
additions to the company’s portfolio—both in terms of business and shared 
values. To help celebrate this new addition, our travel feature is all about 
Brazil and its bustling metropolis Sao Paulo (pages 30-31). It’s a must-read if 
you find yourself visiting one of our new sites. 

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

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

SUBSCRIBE TO OUR EMAIL ALERT

indoramaventures 
Indorama Ventures PCL @indoramaventures_official

ivlteam

www.indoramaventures.com/subscribe
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ข้อมูลผลการดำาเนินงานตลอดปี 2564
• Core EBITDA 1,743 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 55 จากปก่ีอน)
• รายได้รวมจากการขาย 14,629 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 38 

จากปก่ีอน)
• ปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 จากปก่ีอน
 
ผลการดำาเนินงานปี 2564 ตอกย้ำาถึงความยืดหยุ่นและการปรับตัวรับมือ 
ทางธุรกิจของไอวีแอล
ไอวีแอลประกาศผลการดำาเนินงานประจำาป ี2564 ทำาสถิติสูงสุดเปน็ประวัติการณ์ 
เปน็ผลจากการเพ่ิมข้ึนของอุปสงค์ท่ีมีต่อธุรกิจของไอวีแอลในทุกพ้ืนท่ีท่ัวโลก
ตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ ผลประกอบการที่ดีขึ้นยังบ่งช้ีถึงศักยภาพ
ของกลุ่มธุรกิจท่ีมีการบูรณาการระดับโลกของบริษัทว่าสามารถรับมือกับอัตรา
เงินเฟอ้ท่ีพุ่งสูง การเพ่ิมข้ึนของราคาพลังงาน และการหยุดชะงักของห่วงโซ่
อุปทานจากการระบาดของโควิด-19 ท่ัวโลกได้เปน็อย่างดี 
 
“สองปท่ีีผ่านมาเปน็ช่วงเวลาท่ีธุรกิจประสบภาวะชะงักงันในแบบท่ีเราไม่เคยเจอ
มาก่อน         โมเดลธุรกิจของเราถูกทดสอบว่ามีความแข็งแกร่งขนาดไหน และทีมงาน 
ของเราถูกทดสอบว่ามีความคล่องตัวต่อสถานการณ์อย่างไร ซ่ึงทำาให้ผมม่ันใจ 
ในโมเดลธุรกิจ กลยุทธ์ และทีมงานของเรามากกว่าทุกคร้ัง ขณะท่ีโลกเร่ิมฟื้นตัว 
จากภาวะโรคระบาดใหญ่ ผมมีความเช่ือม่ันต่อโมเดลธุรกิจของไอวีแอลจะเปน็ 
รากฐานท่ีแข็งแกร่งให้กับการเติบโตทางธุรกิจของเราไปจนถึงป ี2567” คุณอาลก 
โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริษัทฯ ไอวีแอลกล่าว
 
ผลการดำาเนินงานประจำาป ี2564 ท่ีทำาสถิติสูงสุดน้ัน เกิดจากปจัจัยทางเศรษฐกิจ 
มหภาค ซ่ึงรวมถึงราคาน้ำามันดิบท่ีสูงข้ึน ภาวะหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน  
และความเช่ือม่ันท่ีฟื้นกลับมาในหมู่ผู้บริโภค ท้ังหมดน้ีได้รับแรงสนับสนุนจากการ 
กระจายการฉีดวัคซีนตลอดช่วงปท่ีีสองของการระบาดใหญ่ ปจัจัยเหล่าน้ีทำาให้ 
อัตรากำาไรของไอวีแอลดีข้ึน และยังสร้างผลประโยชน์ให้บริษัทฯ ในฐานะผู้จำาหน่าย 
สินค้าระดับภูมิภาคท่ีสามารถตอบสนองลูกค้าได้รวดเร็ว อีกท้ังโครงการปรับปรุง 
องค์กรยังช่วยทำาให้บริษัทฯ มีผลกำาไรและรายได้สูงกว่าท่ีต้ังเปา้ไว้

ท้ังน้ี ธุรกิจ Combined PET ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของไอวีแอลมี Core EBITDA  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 39 เปน็ 1,103 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่ามกลางอุปสงค์ท่ีพุ่งสูง 
และภาวะชะงักงันของอุปทานในตลาดโลก ขณะท่ีธุรกิจ Integrated Oxides &  
Derivatives (IOD) มี Core EBITDA ท่ี 377 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ  
228 จากปก่ีอนหน้า จากการได้รับประโยชน์จากเชลก๊าซและอัตรากำาไรท่ีเพ่ิมข้ึน  
ธุรกิจกลุ่ม Fibers มี Core EBITDA เพ่ิมข้ึนร้อยละ 37 เปน็ 268 ล้านเหรียญ 
สหรัฐ จากปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 

By the Numbers: Full Year 2021
• Core EBITDA of US$1,743 million (up 55% year-on-year)
• Consolidated Revenue of US$14,629 million (up 38% year-on-year) 
• Production volumes up 7% year-on-year
 
Record 2021 underscores IVL’s innate agility and resilience. 
IVL posted a record 2021 performance as economic recovery  
drove demand across the company’s global footprint, proving  
the resilience of its integrated global portfolio against rising 
inflation, energy price hikes, and supply chain shocks amid the 
global pandemic. 

“The past two years were an unprecedented period of disruption  
in which our business model’s robustness and our teams’ agility  
were tested. I have never been more confident in our model, our  
strategy, and our teams. As the world emerges from the pandemic, 
our increased confidence in IVL’s resilient model sets a strong 
foundation for further growth through 2024,” said Mr. Aloke Lohia, 
IVL’s Group CEO. 

The record result was driven by macroeconomic factors, including  
heightened crude oil prices, supply disruptions, and resurgent  
consumer confidence, as vaccinations were rolled out in the  
pandemic’s second full year. These factors led to improving margins  
and benefited IVL as a preferred regional supplier that can  
react quickly to fulfill our customer needs. IVL’s transformation  
programs are also delivering efficiency gains faster than planned. 
IVL's largest segment, Combined PET (CPET), posted a 39% 
increase in Core EBITDA to US$1,103 million amid strong demand 
and supply chain disruptions in global markets. Integrated Oxides 
and Derivatives (IOD) recorded a Core EBITDA of US$377 million, up 

RECORD 2021 PERFORMANCE  
HERALDS THE VISION 2030 ERA

ผลการดำาเนินงานของปี 2564 เป็นสัญญาณของการเข้าสู่ยุควิสัยทัศน์ 2030 

(Left-Right) Mr. Aloke Lohia, Mr. DK Agarwal being interviewed by Mr. Stuart Kelly at the Business Plan Meeting 

228% from a year earlier as the segment benefited from shale gas 
economics and improving margins. The Fibers segment delivered a 
37% increase in Core EBITDA of US$268 million as volumes rose 11%. 

Vision 2030
IVL also outlined its new Vision 2030 ambition to grow organically  
with sustainability as its priority, guided by its new Purpose  
statement: Reimagining Chemistry Together to Create a Better World. 

Under Vision 2030, IVL will invest in technology to capture carbon 
from its operations, increase renewable energy consumption, and 
phase out coal. The company will invest more in PET recycling 
and introduce bio-based feedstock in about a third of its 
petrochemical value chain. Additional measures to future-proof 
the company include developing leaders with a growth mindset 
and empowering them with the right tools to lead.

วิสัยทัศน์ 2030
ไอวีแอลได้กำาหนดเปา้หมาย วิสัยทัศน์ 2030 ให้คำานึงถึงการเติบโตของธุรกิจ 
จากภายในโดยมีความย่ังยืนเป็นปัจจัยสำาคัญตามแก่นขององค์กร 
ท่ีกำาหนดเปา้หมายใหม่ท่ีกล่าวว่า “ร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์เพ่ือโลกท่ีดีกว่า”
 
ภายใต้ วิสัยทัศน์ 2030 ไอวีแอลมีแผนลงทุนในเทคโนโลยีท่ีจะช่วยตรวจจับ
คาร์บอนท่ีเกิดจากการดำาเนินงาน เพ่ิมการบริโภคพลังงานหมุนเวียน และลดการ 
ใช้ถ่านหิน บริษัทจะลงทุนเพ่ิมในการรีไซเคิล PET และจะใช้วัตถุดิบชีวภาพให้มาก
ข้ึน โดยต้ังเปา้ว่าหน่ึงในสามของห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์แบบบูรณาการต้องมีการ 
ใช้วัตถุดิบท่ีมาจากแหล่งย่ังยืน นอกจากน้ี มาตรการเสริมในการเตรียมบริษัทฯ 
ให้พร้อมรับมือกับอนาคตน้ันประกอบไปด้วยการพัฒนาผู้นำาให้มีกรอบความ
คิดแบบก้าวหน้าและการสนับสนุนพวกเขาด้วยการมอบเคร่ืองมือท่ีถูกต้องใน
การนำาองค์กร
 

Having reset our business for the ‘new normal’ era, it’s time to  
also reset our longer term ambition and build our industry  
leadership in sustainability. More than 80% of our feedstock is  
polyester related, which is possible to be bio-renewable or 
circular. We are confident in our abilty to deliver on our  
aspirational Vision 2030 that grows shareholder valueunder  
our Purpose of Reimagining Chemistry Together to Create a 
Better World.

”
”

”

คุณอาลก โลเฮีย 
ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส

จากการปรับธุรกิจของเราเพ่ือรองรับยุค 'ปกติใหม่' หรือ ‘new normal’ บ่งชี้ให้เห็น 
ว่าถึงเวลาแล้วที่ เราควรจะปรับเป้าหมายในระยะยาวและสร้างความเป็นผู้นำา 
อตุสาหกรรมของเราในดา้นความยัง่ยนื     วตัถดุบิกวา่รอ้ยละ    80     ทีเ่ราใชม้โีพลเีอสเตอร์ 
เป็นส่วนผสม ซึ่งสามารถทดแทนได้ด้วยวัตถุดิบทดแทนหรือหมุนเวียนเชิงชีวภาพได้  
เรามั่นใจในความสามารถของเราว่าจะสามารถทำาตามวิสัยทัศน์ 2030 ซึ่งจะช่วยเพ่ิม 
มูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของเราภายใต้แก่นสำาคัญขององค์กรที่จะร่วมกันยกระดับ
เคมีภัณฑ์เพ่ือโลกที่ดีกว่า

Mr. Aloke Lohia 
Group CEO of Indorama Ventures

Mr. Chris Kenneally, Executive President, Fibers, presenting at the Business Plan Meeting

”
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CORPORATE NEWS
ข่าวสารองค์กร กิจกรรมองค์กร

Mr. Aloke Lohia Wins 'Bangkok Post CEO of the Year' 2021
Indorama Ventures' Group CEO, Mr. Aloke Lohia, was recognized 
as the Best CEO in Manufacturing at the Bangkok Post CEO 
of the Year 2021 Awards. The awards recognize CEOs and 
thought leaders based in Thailand who develop strategies to 
create enterprises of the future.
 
IVL Wins Major Sustainability Finance Award
IVL was awarded 'Best Sustainability-Linked Transaction & 
Best ESG-Linked Financing Deal of the Year' for its THB 10  
billion (around US$30 million) Sustainability-Linked Bond (SLB)  
issued in November 2021. The issuance sets a new benchmark  
as the largest SLB transaction in Thailand and the first offered  
to both institutions and high-net-worth investors. The award 
was announced at the 15th Best Deal & Solution Awards 2021 by 
Alpha Southeast Asia, an institutional publication focused on  
investment in Southeast Asia.

New IVL Partnership to Recycle 1.6 Billion PET Bottles in Czech  
Republic
Indorama Ventures completed a deal for an 85% equity stake in  
Czech Republic-based PET recycler, UCY Polymers CZ s.r.o. (UCY),  
boosting the country and Europe’s plastic collection and  
recycling ambitions. The deal means IVL will recycle about 
1.12 billion additional post-consumer PET bottles in the Czech 
Republic every year by 2025. The number will reach 1.6 billion 
when combined with total bottles recycled by UCY across the 
Czech Republic, Germany, and Central Europe. 

IVL Thailand Earns Zero-Waste Landfill Certificate 
Indorama Polyester Industries PCL (Rayong), an IVL business 
in Thailand, received a certificate of the 2021 Industrial Works  
Department's Standard for Zero-Waste to Landfill (ZWL-DIW: 
2021). The award ceremony included discussions about Zero  
Landfill Management Guidelines for industrial establishments.  

คุณอาลก โลเฮีย ได้รับรางวัล 'Bangkok Post CEO of the Year' 2021 
คุณอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด 
(มหาชน) ได้รับรางวัลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารยอดเย่ียมด้านการผลิตจากงาน 
Bangkok Post CEO of the Year 2021 โดยรางวัลดังกล่าวเปน็การยกย่อง 
ผู้บริหารและผู้นำาทางความคิดในประเทศไทยท่ีพัฒนากลยุทธ์เพ่ือสร้างองค์กร
แห่งอนาคต

ไอวีแอลชนะรางวัล Major Sustainability Finance Award
เม่ือเร็วๆ น้ี ไอวีแอลได้รับรางวัล 'Best Sustainability-Linked Transaction 
& Best ESG-Linked Financing Deal of the Year' สำาหรับตราสารหน้ีส่งเสริม
ความย่ังยืนมูลค่า 10,000 ล้านบาท (30 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซ่ึงออกในเดือน 
พฤศจิกายน 2564 การออกตราสารหน้ีคร้ังน้ี ได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ในฐานะ 
ตราสารหน้ีส่งเสริมความย่ังยืนท่ีมีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทยโดยบริษัทฯ ได้
เสนอตราสารหน้ีดังกล่าวให้สถาบันการเงินและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นหลัก 
รางวัลดังกล่าวประกาศข้ึนในงาน Best Deal & Solution Awards 2021 
คร้ังท่ี 15 โดย Alpha Southeast Asia ซ่ึงเปน็นิตยสารท่ีเน้นการลงทุน
สถาบันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไอวีแอลเตรียมรีไซเคิลขวด        PET         1.6          พันล้านขวดในสาธารณรัฐเช็กผ่านพันธมิตร 
ทางธุรกิจใหม่ 
อินโดรามา เวนเจอร์สบรรลุข้อตกลงการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85 ใน UCY 
Polymers CZ s.r.o. (UCY) บริษัทรีไซเคิลพลาสติก PET ท่ีอยู่ในสาธารณรัฐเช็ก เพ่ือ
เพ่ิมการเก็บรวบรวมพลาสติกท้ังในสาธารณรัฐเช็กและในยุโรป และตอบสนอง 
ต่อจุดมุ่งหมายการรีไซเคิลพลาสติก ข้อตกลงน้ีช่วยให้ไอวีแอลสามารถรีไซเคิล
ขวดพลาสติก PET ใช้แล้วกว่า 1.12 พันล้านขวดในสาธารณรัฐเช็กทุกปจีนถึงป ี
2568 โดยตัวเลขขวดท่ีรีไซเคิลจะเพ่ิมข้ึนไปถึง 1.6 พันล้านขวดเม่ือรวมจำานวน
ขวดท้ังหมดท่ี UCY รีไซเคิลในสาธารณรัฐเช็ก เยอรมนี และยุโรปกลาง

ไอวีแอล ประเทศไทย ได้รับใบรับรอง Zero-Waste Landfill 
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตร้ีส์ จำากัด (มหาชน) (จังหวัดระยอง) หน่ึงใน 
ธุรกิจไอวีแอลในประเทศไทย ได้รับใบรับรองมาตรฐานสำาหรับการจัดการขยะฝงักลบ 
เปน็ศูนย์จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำาป ี 2564 (ZWL-DIW:2021) ใน 
พิธีมอบรางวัลได้มีการอภิปรายเร่ืองแนวทางการจัดการขยะฝงักลบเปน็ศูนย์
สำาหรับสถานประกอบการอุตสาหกรรม

Think Outside the Trash
บริษัท Indorama Ventures Xylenes & PTA (IVXP) ท่ีเมืองดิเคเตอร์ รัฐ
แอละแบมา สหรัฐอเมริกา ได้จัดโครงการการศึกษาการรีไซเคิลประจำาปคีร้ังท่ี 5 
'Think Outside the Trash' ร่วมกับพันธมิตรด้านการศึกษา (PIE) ท่ี Austin 
Middle School ภายใต้ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับโควิด-19 ในงานได้จัดให้มีการ
แข่งขันสามรายการ ได้แก่ การแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ การเก็บรวบรวมขวด 
PET ท่ีผ่านการใช้งานแล้ว และรวบรวมวัสดุรีไซเคิลให้ได้ 16,500 ปอนด์ โดยงานน้ี 
มุ่งสนับสนุนให้เด็ก ๆ เปน็ 'ทูตรีไซเคิล' ในบ้าน โรงเรียน และชุมชนของพวกเขา  

การแข่งขัน New Life of a PET Bottle
Indorama Ventures Poland ได้จัดการแข่งขันช่ือ 'New Life of a PET Bottle' 
สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 1-3 ท่ีโรงเรียนประถมศึกษา Wloclawek ใน
การประกวดสร้างสรรค์วัตถุโดยใช้ขวด PET มีการส่งผลงานท้ังหมด 50 ช้ิน 
โดยมีรางวัลชมเชย 10 รางวัล และรางวัลใหญ่ 2 รางวัล ผู้ชนะคือเด็กหญิง 
Kornelia อายุ 7 ขวบ ได้รับรางวัลเปน็คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ขณะท่ีรองชนะเลิศ
อันดับ 1 คือเด็กชาย Mikoaj อายุ 8 ขวบ ซ่ึงได้รับรางวัลเปน็จักรยานหน่ึงคัน 

เปิดตัว Global Business Service Center (GBS) ในโกลกาตา
ไอวีแอลเปดิตัว Global Business Service Center (GBS) ในเมืองโกลกาตา 
ประเทศอินเดีย เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว ขับเคล่ือนมาตรฐานของบริษัท รองรับ
การเติบโต ลดต้นทุนองค์กร และพัฒนาบุคลากร GBS มีพนักงาน 250 คนทำา
หน้าท่ีเปน็ผู้ให้บริการร่วมช้ันเย่ียมแก่โรงงานทุกแห่งของไอวีแอลท่ัวโลก ศูนย์ฯ 
ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิตขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ และส่งมอบ 
เทคโนโลยีล่าสุดเพ่ือขับเคล่ือนประสิทธิภาพการดำาเนินงานซ่ึงเปน็ส่วนหน่ึงใน
แผนการเปล่ียนโครงสร้างของบริษัทฯ 
 
บริษัท ไอวีแอลในเยอรมนี ฉลองวาระครบรอบ 10 ปีแห่งการปลอดอุบัติเหตุ
Trevira บริษัทในกลุ่มอินโดรามา เวนเจอร์ส จัดงานฉลองให้แก่ทีมผลิตที ่
โรงงานในเมืองกูเบน ประเทศเยอรมนี ในวาระที่ทำางานโดยปลอดอุบัติเหต ุ
ตลอด 10 ปีเป็นครัง้แรก ในการฉลองความสำาเร็จนี้มีการมอบดอกไม้ให ้
ทีมงานทุกคนเพ่ือเป็นเกียรติในความสำาเร็จ โดยทีมงานทุกคนมารวมตัวกัน 
เท่าที่สถานการณ์โควิด-19 ในขณะนัน้เอื้ออำานวย ความสำาเร็จของโรงงาน 
ช่วยส่งเสริมหน่ึงในห้าค่านิยมของไอวีแอลท่ีว่า "เราดำาเนินธุรกิจอย่างมีความ 
รับผิดชอบ" โดยประเด็นสุขภาพและความปลอดภัยของทุกๆ คนเปน็ส่ิงสำาคัญ 
ท่ีบริษัทฯไม่มีการประนีประนอมใดๆ ท้ังส้ิน 

ACTIVITY HIGHLIGHTS

Think Outside the Trash
Indorama Ventures Xylenes & PTA, an operating site in Decatur, 
Alabama, kicked off the 5th Annual Recycle Education Program  
'Think Outside the Trash' with Partner in Education (PIE) at Austin 
Middle School. The event included three competitions to design  
posters, collect PET for recycling, and collect 16,500 lbs of recyclable 
material. The event encouraged kids to be Recycle Ambassadors in  
their homes, schools, and communities.
 
The New Life of a PET Bottle
Indorama Ventures Poland has conducted a competition called 
'New Life of a PET Bottle' for grade 1-3 students at Wloclawek  
elementary school. The contest challenged them to create a creative 
object using PET bottles. A total of 50 pieces were submitted, with  
10 honorable mentions and two main prizes awarded. The 
winner, a 7-year-old girl named Kornelia, received a laptop as a  
prize, while the first runner up, an 8-year-old boy named Mikoaj, 
got a bicycle.

Global Business Service Center (GBS) in Kolkata Kicks Off
IVL recently inaugurated its Global Business Service Center (GBS)  
in Kolkata, India to enhance agility, drive   standardization, 
support growth, optimize costs and develop people. The GBS  
center employs 250 people acting as a shared service function  
to provide best-in-class services to all of IVL's sites globally.  
It will help consolidate large-scale processes and deploy  
cutting-edge technology to drive operational efficiencies as  
part of IVL's transformation journey.

IVL in Germany Celebrates 10 Accident-Free Years
Trevira, an Indorama Ventures company, is  celebrating the fact  
that, for ten years, the production team at its operating site in  
Guben, Germany, has worked without an accident. This achievement 
was honored with each employee receiving flowers and a team  
gathering as soon as the COVID-19 situation allowed. The event  
reaffirmed one of IVL's five values, "We are responsible," in  
which health and safety are non-negotiable.

Mr. Aloke Lohia and IVL's Executives at the GBS Townhall Indorama Ventures employees in Germany celebrate 10 accident-free years
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Mr. Klaus Holz, 
Chief Human Resources Officer
“IVL’s 2021 performance is proof of how well  
we pivoted to the evolving situation. This  
innate agility is a quality that we must retain  
as we reset our workplaces for the new era  
under Vision 2030.”

Mr. Alastair Port, 
Executive President, Integrated Oxides 
and Derivatives (IOD)
“IOD delivered strong recovery and growth  
in key markets and continues its  transition  
to a specialty surfactants portfolio serving  
end markets with stable high margins,  
supported by a strengthened intermediates  
business.”

ANNUAL REPORT HIGHLIGHTS

Mr. Aloke Lohia,  
Group CEO
“Our aim to be a more purposeful organization 
is not just a slogan on our stationery. Vision  
2030 is a bold but realistic ambition that will,  
once again, require all our focus and our full  
arsenal of inherent IVL strengths. It is entirely  
achievable.”

Mr. DK Agarwal,  
CEO
“Early in 2022, we announced our Vision 2030  
ambition to become a global industry leader  
in sustainability. This is a far-reaching  
progression in IVL’s journey towards ‘net zero’  
in line with our commitment to reduce our  
environmental footprint."

Mr. Uday Gill,  
Chief Strategy Officer
“IVL has grown at an unprecedented pace. In  
our early phases, we followed a simple business  
unit portfolio management approach. As  
complexity increased, we understood the need  
to unlock cross functional interdependencies  
to fulfil our potential as ‘One IVL’.”

Mr. Sanjay Ahuja, 
Executive President, Combined PET 
(CPET)
“This is an exciting time for our value chain  
as the world enters a post-pandemic era.”

Mr. Chris Kenneally, 
Executive President, Fibers
“Fibers is a diverse business that includes  
many categories that touch consumers’  
daily lives with products in the automotive, 
lifestyle and hygiene sectors. This diversity  
brings enormous potential.”

Mr. SP Lohia,  
Chairman
“In the last two years, as the global pandemic 
caused unprecedented disruption all over the  
world, we proved the company’s resilience  
under the most testing conditions in our  
history, culminating in a record financial  
performance in 2021.”
“ในช่วงสองปท่ีีผ่านมา ขณะท่ีโลกกำาลังเผชิญกับ
การระบาดใหญ่ท่ีนำาไปสู่การเปล่ียนแปลงในแบบ
ท่ีไม่เคยมีมาก่อน เราได้พิสูจน์แล้วว่าบริษัทฯ สามารถ 
ฟนัฝ่าอุปสรรคในสภาวะแวดล้อมที่ท้าทายที่สุด 
ในประวัติศาสตร์ ส่งผลให้การดำาเนินงานป ี2564     
ดีกว่าปก่ีอนๆ”  

“เป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน 
ไม่ใช่แค่คำาพูดสวยหรูที่มีไว้เพ่ือประดับบนสื่อต่างๆ 
วิสัยทัศน์ 2030 เป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากแต่เป็น
ไปได้ และเราต้องทำาเหมือนที่เคยทำา นั่นคือดึงจุดแข็ง 
ออกมาใช้และให้ความสำาคัญอย่างเต็มที่ แล้วจะประสบ 
ความสำาเร็จได้แน่นอน”

“ในต้นปี 2565    เราได้ประกาศเปา้หมาย วิสัยทัศน์   2030 
ในการที่จะเป็นผู้นำาอุตสาหกรรมระดับโลกด้านความ
ยั่งยืน นี่เป็นก้าวอันยิ่งใหญ่บนเส้นทางสู่ ‘net zero’ 
ของไอวีแอล ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเรา
ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”

“การท่ีโลกเข้าสู่ยุคหลังการระบาดใหญ่เปน็ผลดีสำาหรับ
บริษัทของเรา”

“Fibers เปน็ธุรกิจท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุม 
ผลิตภัณฑ์หลายหมวดหมู่ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจำาวัน
ของผู้บริโภคโดยตรง ท้ังในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Mobility  
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Lifestyle และกลุ่มผลิตภัณฑ์ Hygiene  
ความหลากหลายดังกล่าวนำามาซ่ึงศักยภาพมหาศาล
และความยืดหยุ่น”

“ผลการประกอบการป ี2564 ของไอวีแอลคือบทพิสูจน์
ว่าเราปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป
อย่างช้าๆ ได้เปน็อย่างดี ความคล่องตัวท่ีเรามีมาต้ังแต่ 
เริ่มแรกเป็นคุณสมบัติที่เราต้องรักษาไว้ ในขณะที่เรา 
กำาลังพลิกโฉมการดำาเนินงานของเราให้สอดคล้องกับ
ยุคใหม่ภายใต้วิสัยทัศน์ 2030”

“ไอวีแอลเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ 
ในช่วงแรกเราใช้วิธีบริหารแบบตรงไปตรงมาตาม 
กลุ่มธุรกิจ     ต่อมาเม่ือธุรกิจซับซ้อนข้ึน เราจึงเข้าใจว่า 
การพ่ึงพาซ่ึงกันและกันข้ามสายงานมีความสำาคัญต่อ 
การทำางานให้เต็มศักยภาพภายใต้แนวคิด ‘One IVL’” 
 

“ธุรกิจ IOD ฟื้ นตัวและเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาด 
สำาคัญและยังคงดำาเนินการเปล่ียนผ่านสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
สารลดแรงตึงผิวชนิดพิเศษท่ีมีส่วนต่างกำาไรสูงคงท่ี 
สำาหรับลูกค้าปลายน้ำาต่อไป โดยได้รับแรงหนุนจากธุรกิจ 
ข้ันกลางท่ีมีความแข็งแกร่ง”

GMC

Group Management Conference 2022 Highlights
ไฮไลต์การประชุม Group Management Conference ประจำาปี 2565

In January, the annual Group Management Conference (GMC 
2022) brought together 250 of the company’s leaders from 
around the world to share a vision of the future. The initial 
ambition to hold an in-person event in Abu Dhabi was stymied 
by the emergence of the Omicron variant of the pandemic, and  
the organizing team demonstrated IVL’s traditional agility in  
speedily moving the event online. Still, the Board of Directors  
and members of the Indorama Management Council (IMC) were  
able to meet in Phuket, from where the event was broadcast live. 

With the theme of Purpose, over two days the key executives  
presented their business plans through the lens of IVL’s new  
Purpose statement: Reimagining Chemistry Together to Create a  
Better World, which was introduced for the first time at the event. 
At the same time, Group CEO, Mr. Aloke Lohia explained IVL’s new  
Vision 2030 ambition to build its global industry leadership in 
sustainability as a more purposeful company.

Mr. Sanjay Ahuja talks about CPET

Indorama Ventures GMC Project team in Phuket

Mr. Aloke Lohia addresses the global IVL audience online from Phuket

ในเดือนมกราคมท่ีผ่านมา การประชุม  Group Management Conference  ประจำาป ี
ได้เชิญผู้นำาของบริษัทฯ  จำานวน 250 คน ท่ัวโลกมาประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ 
แห่งอนาคต แต่เดิมการประชุมมีกำาหนดจัดข้ึนท่ีเมืองอาบูดาบี แต่เพราะการ 
ระบาดใหญ่ของโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ุโอไมครอน ทำาให้ทีมผู้จัดงานต้องแสดง 
ศักยภาพความคล่องตัวท่ีมีมาแต่เดิมของไอวีแอลด้วยการเปล่ียนรูปแบบ 
การประชุมมาเปน็ออนไลน์อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารและสมาชิก 
ของ Indorama Management Council (IMC) ได้มาร่วมประชุมกันท่ีจังหวัดภูเก็ต 
เพ่ือดำาเนินการถ่ายทอดสดของการประชุมไปท่ัวโลก 

 
ด้วยธีมหลักท่ีว่าด้วย     'ความมุ่งหมาย'     ตลอดสองวันของการประชุม     ทางผู้บริหารหลัก 
ได้นำาเสนอแผนธุรกิจภายใต้กรอบเปา้หมายใหม่ของไอวีแอลท่ีว่า “ร่วมกันยกระดับ 
เคมีภัณฑ์เพ่ือโลกท่ีดีกว่า” ซ่ึงเปน็คำาประกาศท่ีเปดิเผยให้ทุกคนในองค์กรทราบ 
ผ่านการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก ขณะเดียวกัน คุณอาลก โลเฮีย ประธาน 
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริษัทฯยังได้อธิบายถึงความมุ่งม่ันตาม วิสัยทัศน์ 2030 ท่ีต้องการ 
พัฒนาองค์กรให้กลายเปน็บริษัทท่ีมีจุดมุ่งหมายการทำางานชัดเจนย่ิงข้ึน  
โดยการสร้างสถานะเปน็ผู้นำาอุตสาหกรรมระดับโลกท่ีให้ความสำาคัญกับเร่ืองความ
ย่ังยืน

ไฮไลต์จากรายงานประจำาปีของไอวีแอล
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with society. Even as a B2B company, IVL believes it is more
important than ever to align our Purpose with end-consumers’  
demand for a more sustainable world. Our Purpose works- 
hand-in-glove with IVL’s Vision 2030 ambition to build its  
leadership in sustainability, which was also launched at GMC  
2022. 
 
Following the successful creation and introduction of the IVL’s 
Purpose statement to 250 IVL leaders, plans are being drawn to 
communicate the Purpose to all stakeholders, starting with its  
26,000 employees. The conference closed with the following  
encouragement:

• Put our Purpose at the core of everything you do, including business  
plans. Everything you do and say must reinforce our Purpose. 
Find ways to leverage our Purpose as a driver of business value.

• Communicate our Purpose to our teams and drive meaning in  
individual roles.

• Ensure our Purpose’s visibility as a living asset that will not fade  
through lack of care or attention. 

• Enhance our reputation as a purposeful company whose products 
and services are aligned with our stakeholders’ beliefs.

• Build Purpose into everything we do, e.g., measurement, rewards, 
recognition, etc.

IVL’S PURPOSE: REIMAGINING 
CHEMISTRY TOGETHER TO  
CREATE A BETTER WORLD

More than 30 years ago, IVL’s world was very different. When the  
company started, it was responding to enormous consumer  
demand for plastic goods that were more useful, cheaper,  
and transformed everyday living for millions of people. Today,  
consumers are telling companies they want products that 
contribute to a more sustainable world.
 
That is not new at IVL, which has been striving for the same  
better world for many years. In 2021, the company celebrated its  
tenth year of sustainability reporting, and added the word  
“sustainability” to its Vision statement. 
 
At GMC 2022, IVL announced its new purpose statement to a core 
group of 250 leaders: Reimagining Chemistry Together to Create  
a Better World. 

“Having grown to become a global leader, we should be more  
confident about expressing our Purpose as a public declaration 
of not only what we do, but why we do it. As one example of  
how we intend to achieve our purpose, by 2030 we want  
about a fifth of all IVL’s feedstock to come from circular and  
renewable sources. This is reimagining chemistry on a grand  
scale, marching towards achieving our customers' and our own  
ESG goals,” said Group CEO, Mr. Aloke Lohia. 

Many of IVL’s biggest customers are transforming themselves  
into truly purposeful organizations by reinventing their relationship  

Mr. Alastair Port discusses IOD sustainability ambitionsMr. Stuart Kelly, Global Head of Corporate Communications, facilitates GMC 2022

Mr. Yash Lohia joins members of the IMC and the Lohia family in Phuket

จุดมุ่งหมายของไอวีแอล: “ร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์เพ่ือโลกที่ดีกว่า” 

เมื่อ 30 ปีที่แล้ว โลกของไอวีแอลแตกต่างจากปัจจุบันเป็นอย่างมาก ในการ 
ดำาเนินกิจการช่วงแรก บริษัทฯมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการมหาศาล 
ของลูกค้าท่ีมีต่อสินค้าพลาสติก ซ่ึงในเวลาน้ันเปน็สินค้าท่ีมีประโยชน์หลากหลาย  
ราคาถูก และช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำาวันของคนนับล้านๆ คน แต่ในวันนี้  
ผู้บริโภคได้หันมาบอกบริษัทต่างๆ ว่าพวกเขาต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีจะมีส่วนช่วย 
ทำาให้โลกมีความย่ังยืนมากย่ิงข้ึน
 
อย่างไรก็ดี ความต้องการดังกล่าวไม่ใช่เร่ืองใหม่สำาหรับไอวีแอลท่ีมุ่งม่ันทำางาน 
เพ่ือโลกท่ีดีกว่าเดิมมาหลายปก่ีอนหน้าน้ีแล้ว ในป ี 2564 บริษัทฯเฉลิมฉลอง 
วาระครบรอบ 10 ปขีองรายงานด้านความย่ังยืน และยังได้เพ่ิมคำาว่า “ความย่ังยืน”  
ลงในวิสัยทัศน์ของบริษัทฯด้วย
 
โดยในการประชุม GMC2022 ท่ีผ่านมา ทางไอวีแอลได้ประกาศแก่นสำาคัญของ 
องค์กรท่ีกำาหนดเปา้หมายใหม ่       “ร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์เพ่ือโลกท่ีดีกว่า”    ต่อหน้า 
ผู้นำากลุ่มธุรกิจหลักจำานวน 250 คน

“จากการเติบโตเปน็ผู้นำาในระดับโลก บริษัทฯของเราควรมีความม่ันใจมากข้ึนใน
การประกาศความมุ่งหมายของเราต่อสาธารณะว่าทำาไมเราถึงทำาส่ิงน้ี มากกว่า
แค่บอกว่าเรากำาลังทำาอะไรบ้าง เช่น ตัวอย่างการบรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้ น่ันคือ 
ภายในป ี 2573 เราต้องการเห็นวัตถุดิบท้ังหมดของบริษัทฯราวหน่ึงในห้ามา 
จากแหล่งผลิตแบบครบวงจรและหมุนเวียน ซ่ึงถือว่าเปน็การพลิกโฉมโลกของ
เคมีภัณฑ์คร้ังใหญ่เพ่ือให้เราประสบความสำาเร็จในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และเปา้หมายด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของ
เราเอง” คุณอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯกล่าว

นอกจากน้ี ลูกค้ารายใหญ่ท่ีสุดของไอวีแอลหลายรายกำาลังเปล่ียนแปลงตัวเองให้ 
กลายเปน็องค์กรท่ีดำาเนินธุรกิจอย่างมีจุดมุ่งหมายผ่านการสร้างความสัมพันธ์ 
กับสังคมข้ึนใหม่ แม้ไอวีแอลจะถือเปน็องค์กรแบบธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) แต่บริษัทฯ 
เช่ือว่าการทำาให้ความมุ่งหมายขององค์กรสอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู้บริโภคท่ีอยู่ปลายทางเพ่ือโลกท่ีย่ังยืนย่ิงข้ึนคือส่ิงสำาคัญ ด้วยเหตุน้ี เปา้หมายของ 
องค์กรจึงเดินหน้าควบคู่ไปกับความมุ่งม่ันตาม วิสัยทัศน์ 2030 ของไอวีแอล 
ท่ีต้องการก้าวไปเปน็ผู้นำาด้านความย่ังยืนซ่ึงได้ประกาศให้ผู้นำาองค์กรทุกท่าน
ทราบในการประชุม GMC ด้วย

หลังการทำาแผนและช้ีแจงเปา้หมายใหม่ของไอวีแอลให้แก่ผู้บริหารจำานวน 250 คน 
สำาเร็จเปน็ท่ีเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯได้ทำาการร่างแผนการส่ือสารเพ่ือแจ้งความ
มุ่งหมายต่างๆ ท่ีประกาศในการประชุม GMC ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน เร่ิมต้น
จากพนักงาน 26,000 คน การประชุม GMC จบลงพร้อมแผนการดำาเนินงานท่ี
จะช่วยให้บริษัทฯบรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้ ดังน้ี

• ใหถ้อืความมุง่หมายขององคก์รเปน็หัวใจในการทำางานทกุอย่าง      รวมไปถงึ 
แผนธุรกิจต่างๆ ทุกอย่างที่ทำาและพูดในองค์กรต้องมีส่วนช่วยสนับสนุน 
เป้าหมายขององค์กรให้เป็นจริง

• หาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากความมุ่งหมายท่ีวางไว้เพ่ือนำามาใช้เป็นตัว
ขับเคล่ือนให้เกิดคุณค่าทางธุรกิจ

• สื่อสารความมุ่งหมายขององค์กรให้สมาชิกทุกคนในทีมทราบ และช่วยกัน
สร้างความหมายในการทำางานให้เกิดขึ้นตามบทบาทของแต่ละคน

• ทำาให้แน่ใจว่าภาพของความมุ่งหมายท่ีกำาหนดข้ึนเปน็เหมือนสินทรัพย์มีชีวิตท่ี
จะไม่เลือนหายไปจากการไม่ดูแลและเอาใจใส่

• ยกระดับช่ือเสียงขององค์กรให้เป็นบริษัทท่ีทำางานอย่างมีจุดมุ่งหมาย  
และผลิตภัณฑ์กับการบริการของบริษัทต้องสอดคล้องกับความเช่ือของผู้มี
ส่วนได้เสีย

• สร้างความมุ่งหมายในทุกส่ิงท่ีทำา เช่น การวัดผล การให้รางวัล การเป็นท่ียอมรับ  
ฯลฯ
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SUSTAINABILITY 

BECOMING A GLOBAL  
SUSTAINABILITY LEADER THROUGH  

VISION 2030 

At GMC 2022, 250 of IVL’s leaders from around the world were 
introduced to Vision 2030, the company’s new ambition to build  
its industry leadership in sustainability. Vision 2030 is about 
continuing to meet IVL’s longstanding goal of doubling EBITDA 
every five years while prioritizing sustainability. 

When IVL first started in the 1990s, it sought to become a  
leading PET producer, which it achieved by 2010 when it listed  
on the Thailand's Stock Exchange. It then reset its Vision to 
become a global chemicals company, which today accurately 
reflects its global leadership position. In 2021, IVL added the  
word “sustainable” to its Vision to be a “world-class 
sustainable chemical company making great products for 
society”. Vision 2030 sets a new path for IVL as a purposeful 
company whose products touch billions of lives every day. 

Now, IVL is continuing to provide customers with plastic goods 
while simultaneously working towards its sustainability goals,  
including increasing investments in decarbonization and  
recycling. Key objectives include expanding PET recycling  
capacity, reducing greenhouse gas emissions, increasing use 
of renewable energy, and replacing a third of its petrochemical 
value chain with bio-based feedstock. 

IVL’s three business segments are already including the aims 
of Vision 2030 in their long-term business plans, which 
started at GMC 2022 with each of the segment Presidents 
presenting on how they will continue to build more purposeful 
organizations. 

21x29.7 cm

ในงานประชุม GMC ผู้นำา 250 คนของไอวีแอลจากทั่วโลกได้ทำาความรู้จักกับ 
วิสัยทัศน์ 2030 ซ่ึงเปน็ความมุ่งม่ันคร้ังใหม่ของบริษัทฯในการก้าวเปน็ผู้นำา 
อุตสาหกรรมท่ีมีความย่ังยืน โดย วิสัยทัศน์ 2030 มุ่งหมายในระยะยาวให้ไอวีแอล 
สามารถเพ่ิม EBITDA เปน็สองเท่าในทุกๆ ห้าปพีร้อมกับการให้ความสำาคัญใน
ด้านความย่ังยืนก่อนส่ิงใด
 
เม่ือคร้ังท่ีไอวีแอลเร่ิมดำาเนินธุรกิจในช่วงทศวรรษ 1990 บริษัทฯ  มุ่งม่ันในการก้าว 
ข้ึนเปน็ผู้ผลิต PET ช้ันนำาและประสบความสำาเร็จในป ี 2553 เม่ือเข้าจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากน้ันบริษัทฯได้กำาหนดวิสัยทัศน์ใหม่เพ่ือ 
ก้าวไปเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก ซ่ึงได้กลายเป็นภาพสะท้อนท่ีชัดเจนถึงสถานะ 
ของบริษัทฯในปจัจุบัน ในป ี 2564 ไอวีแอลได้เพ่ิมคำาว่า “ความย่ังยืน” ลงใน 
วิสัยทัศน์ขององค์กรเพ่ือ “มุ่งม่ันท่ีจะเปน็บริษัทเคมีภัณฑ์ช้ันนำาระดับโลกท่ีดำาเนิน
ธุรกิจอย่างย่ังยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพ่ือสังคม” วิสัยทัศน์ 2030 จึงนับ
เปน็การกำาหนดจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนย่ิงกว่าเดิมให้แก่ไอวีแอลในฐานะบริษัทท่ีมี
ผลิตภัณฑ์เข้าถึงผู้คนนับพันล้านคนในทุกๆ วัน
 
ปจัจุบัน ไอวีแอลยังคงให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าเก่ียวกับพลาสติก ในขณะเดียวกัน 
ก็ทำางานเพ่ือบรรลุเปา้หมายด้านความย่ังยืน ซ่ึงรวมถึงการลงทุนเพ่ิมข้ึนเพ่ือลด 
การปล่อยคาร์บอนและเพ่ิมการรีไซเคิล วัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯ ในเวลาน้ี  
ได้แก่ การขยายกำาลังการผลิต PET รีไซเคิล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ิม 
การใช้พลังงานหมุนเวียน และแทนท่ีหน่ึงในสามของห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการ 
ปโิตรเคมีด้วยวัตถุดิบชีวภาพ
 
นอกจากน้ี กลุ่มธุรกิจสามกลุ่มหลักของไอวีแอลได้ผนวกเอา วิสัยทัศน์ 2030  
เข้ามาเปน็ส่วนหน่ึงในแผนธุรกิจระยะยาวเรียบร้อยแล้ว โดยเร่ิมจากการประชุม  
GMC       ท่ีประธานของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้ออกมานำาเสนอแนวทางว่าพวกเขาจะยังคง 
เดินหน้าสร้างองค์กรท่ีมีจุดมุ่งหมายชัดเจนย่ิงข้ึนได้อย่างไร 

ก้าวสู่ผู้นำาด้านความยั่งยืนในระดับโลกตาม วิสัยทัศน์ 2030
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Mr. Aloke Lohia, IVL founder and Group CEO, was announced 
as the recipient of the 2022 Petrochemical Heritage Award,  
one of the most prestigious global recognitions for personal  
achievement in the petrochemicals industry. First established  
in 1997, the award is annually given to an individual who  
has displayed significant entrepreneurship within the field, as  
well as been an active philanthropic figure in the community.  
It is co-presented by the Science History Institute, the  
Founders Club, and the American Fuel and Petrochemical  
Manufacturers (AFPM), whose common goal is to promote  
public understanding of modern science, industries, and  
economies in the context of the petrochemical industry.

The first ever Petrochemical Heritage Award was given to 
Gordon Cain in 1997. Past winners of the award have included  

Jim Teague of Enterprise Products Partners, and Albert and  
James Chao of Westlake Chemical. 

Mr. Lohia founded IVL in 1990. Five years later, he set up  
Thailand’s first PET production company. Since then, the  
company has become the largest PET producer in the world,  
with 140 operating sites in 35 counties.
 
Speaking about Mr. Lohia, President and CEO, Mr. David Cole  
said: “[Mr. Lohia’s] career is the model example of the 
entrepreneurship in the petrochemical sector, that the 
Petrochemical Heritage Award was created to recognize.”

MR. ALOKE LOHIA AWARDED  
PETROCHEMICAL HERITAGE AWARD

Scan here to watch the full acceptance  
speech from Mr. Aloke Lohia at the  
2022 Petrochemical Heritage Award

สแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ืออ่านสุนทรพจน์รับรางวัล 
Petrochemical Heritage Award 2022 ฉบับเต็ม

ของคุณอาลก โลเฮียได้ท่ีน่ี

Mr. Aloke Lohia, Mrs. Suchitra Lohia, Mr. Anuj Lohia, and IVL executivesat the Petrochemical Heritage Award

Mr. Aloke Lohia receives the award from Science History Institute, President and CEO, Mr. David Cole

คุณอาลก โลเฮีย ผู้ก่อต้ังและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทไอวีแอล ได้รับ 
การประกาศให้เปน็ผู้รับรางวัล Petrochemical Heritage Award ป ี 2565  
ซ่ึงเป็นหน่ึงในรางวัลอันทรงเกียรติท่ีสุดสำาหรับความสำาเร็จส่วนบุคคลใน 
อุตสาหกรรมปโิตรเคมี รางวัลดังกล่าวจัดข้ึนคร้ังแรกในป ี1997 โดยจะมอบให้ 
แก่บุคคลท่ีแสดงบทบาทสำาคัญในฐานะผู้ประกอบการในสาขาปโิตรเคมีรวมถึง 
ผู้ทำากิจกรรมสาธารณกุศลให้แก่ชุมชนอย่างแข็งขัน ท้ังน้ี Science History  
Institute, the Founders Club และ American Fuel and Petrochemical  
Manufacturers (AFPM) เปน็ผู้มอบรางวัลน้ีร่วมกัน เปา้หมายของการให้รางวัล 
คือการส่งเสริมให้สาธารณะเข้าใจวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจสมัย 
ใหม่ภายใต้บริบทของอุตสาหกรรมปโิตรเคมี 
 
สำาหรับบุคคลแรกที่ได้รับรางวัล Petrochemical Heritage Award คือ 
Gordon Cain เมื่อปี 2540 ในส่วนของบุคคลอื่นที่เคยได้รับรางวัลนี้ ได้แก่ 
Jim Teague จาก Enterprise Products Partners และ Albert และ James  
Chao จาก Westlake Chemical
 
คุณอาลก โลเฮีย เปน็ผู้ก่อต้ังไอวีแอลข้ึนเม่ือป ี2533 ห้าปหีลังจากน้ัน เขาได้ต้ัง 
บริษัทผลิต PET แห่งแรกของประเทศไทย และนับแต่น้ัน บริษัทฯ      ได้กลายเปน็ผู้ผลิต  
PET รายใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยมีโรงงาน  140   แห่งใน   35 ประเทศ        คุณเดวิด     โคล 
ประธานและซีอีโอของ Science History Institute กล่าวถึงคุณโลเฮียว่า  
“เส้นทางอาชีพ [ของคุณโลเฮีย] ถือเปน็แบบอย่างของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
ปโิตรเคมีท่ีคู่ควรกับการต้ังรางวัล Petrochemical Heritage Award เพ่ือ 
ให้เปน็ท่ีรู้จักและยอมรับของทุกคน”  

คุณอาลก โลเฮีย รับรางวัล PETROCHEMICAL HERITAGE AWARD
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Every company in the world strives to  
make world-class goods, but what separates  
industry leaders are their commitments to 
change beyond end products and balance  
sheets. Indorama Ventures has always  
placed the utmost importance on reducing  
risk, driving improvements in safety, and 
strengthening our environmental programs. 
We not only aim to do these things  

ourselves but also aim to be leaders that inspire others to do the  
same — to be champions of safety and environmental compliance. 

To celebrate members of the Indorama Ventures family who 
exemplify these values, the company is pleased to announce 
the EHS Excellence Awards. The honor will be bestowed to an 
individual or team (EHS or non-EHS) that has demonstrated a  
conscious effort to embody the company’s environmental, health, 
and safety values. 
 
This year, the company received a whopping 91 nominations 
across all segments — showcasing the strong talent and drive 
within the company. Although only two awards are up for grabs, 
each nomination is a worthy example of the positive impact all of  
us can have on the EHS culture of our respective sites.

RISING TO THE OCCASION

Introducing the EHS Excellence Awards

EHS EXCELLENCE AWARDS WINNERS  
INDIVIDUAL/TEAM 2021

EHS EXCELLENCE AWARDS WINNERS  
SITE PERFORMANCE 2021

• Satish Dhanaroj, Avgol India  
(Fibers Business: Hygiene) 

• Asep Sukria, PT Indorama Polychem Indonesia  
(Fibers Business: Lifestyle) 

• Kanan Vaidhyanathan, Indorama Polymers  
(Combined PET Business: PET) 

• Patcharaporn Junpopun, Petform (Thailand) 
(Combined PET Business: Packaging) 

• Koen Wissink, Wellman International (Spijk) 
(Combined PET Business: Recycling) 

• Gianluca Parisi Lionello Fanciulli, Glanzstoff Group 
(Fibers Business: Mobility) 

• Teresa Mcgee, Indorama Ventures Xylenes & PTA 
(Combined PET Business: Aromatics) 

• Rachel Lavergne, Indorama Ventures Oxides 
(Integrate Oxides and Derivatives Business)

• KORDARNA Plus  
(Fibers Business: Mobility) 

• PT Indorama Polychem Indonesia  
(Combined PET Business : Aromatics) 

• Indorama Polyester Industries (Rayong)  
(Combined PET Business: PET) 

• Indorama Ventures Packaging (Philippines)  
(Combined PET Business: Packaging) 

• AVGOL, Russia  
(Fibers Business: Hygiene) 

• Sinterama Bulgaria Eood  
(Fibers Business: Lifestyle) 

• Indorama Ventures Recycling Poland  
(Combined PET Business: Recycling) 

• Indorama Ventures Oxides Ankleshwar  
(Integrated Oxides and Derivatives Business) 

All of our winners for both categories of the EHS Excellence Awards

ผลสำาเร็จแห่งการทำางาน

ทำาความรู้จักกับ EHS Excellence Award

ผู้ชนะ EHS EXCELLENCE AWARDS  
แบบบุคคลและกลุ่ม ป ี2564 

ผู้ชนะ EHS EXCELLENCE AWARDS  
การปฏิบัติงานของโรงงาน ป ี2564 

• คุณ Satish Dhanaroj Avgol India  
(กลุ่มธุรกิจ Fibers: Hygiene) 

• คุณ Asep Sukria PT Indorama Polychem Indonesia  
(กลุ่มธุรกิจ Fibers: Lifestyle) 

• คุณ Kanan Vaidhyanathan Indorama Polymers  
(กลุ่มธุรกิจ PET) 

• คุณพัชราภรณ์ จันทร์โพธ์ิพันธ์ Petform (Thailand)  
(กลุ่ม Packaging) 

• คุณ Koen Wissink Wellman International (Spijk)  
(กลุ่มธุรกิจรีไซเคิล) 

• คุณ Gianluca Parisi Lionello Fanciulli Glanzstoff Group  
(กลุ่มธุรกิจ Fibers: Mobility) 

• คุณ Teresa Mcgee Indorama Ventures Xylenes & PTA 
(กลุ่มธุรกิจAromatics) 

• คุณ Rachel Lavergne Indorama Ventures Oxides  
(กลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives)

• KORDARNA Plus  
(กลุ่มธุรกิจ Fibers: Mobility) 

• PT Indorama Polychem Indonesia  
(กลุ่มธุรกิจ Aromatics) 

• Indorama Polyester Industries (Rayong)  
(กลุ่มธุรกิจ PET) 

• Indorama Ventures Packaging (Philippines)  
(กลุ่มธุรกิจ Packaging) 

• AVGOL, Russia 
(กลุ่มธุรกิจ Fibers: Hygiene) 

• Sinterama Bulgaria Eood 
(กลุ่มธุรกิจ Fibers: Lifestyle) 

• Indorama Ventures Recycling Poland  
(กลุ่มธุรกิจรีไซเคิล) 

• Indorama Ventures Oxides Ankleshwar  
(กลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives)

ทุกบริษัทในโลกมุ่งม่ันท่ีจะผลิตสินค้าระดับโลก แต่ส่ิงท่ีทำาให้ผู้นำาในอุตสาหกรรม
แตกต่างออกไปคือความมุ่งม่ันในการเปล่ียนแปลงนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์และ
งบดุล อินโดรามา เวนเจอร์ส ให้ความสำาคัญในการลดความเส่ียง ขับเคล่ือน 
การพัฒนาด้านความปลอดภัย และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงการด้าน 
ส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ อยู่เสมอ เราไม่เพียงต้ังเป้าท่ีจะทำาส่ิงเหล่าน้ีด้วยตนเอง แต่
ยังมุ่งเปน็ผู้นำาท่ีจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้บริษัทอ่ืนปฏิบัติเช่นเดียวกันเพ่ือการ
ก้าวไปเปน็ผู้นำาด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านส่ิงแวดล้อม 

ในการฉลองความสำาเร็จให้กับสมาชิกของอินโดรามา เวนเจอร์ส ผู้เปน็แบบอย่าง 
ในการทำาตามค่านิยมดังกล่าว บริษัทฯมีความยินดีท่ีจะประกาศรางวัล EHS 
Excellence Award เพ่ือเปน็เกียรติให้แก่บุคลากรท้ังเปน็รายบุคคลและเปน็ทีม  
(ท้ังท่ีเปน็ทีม EHS และไม่ใช่) จากความพยายามท่ีจะแสดงออกถึงคุณค่าด้าน 
ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยภายในบริษัทฯ
 
ในการประกาศรางวัล มีการเสนอช่ือผู้เข้าชิงรางวัลมากถึง 91 รายช่ือจากทุก
กลุ่มธุรกิจในบริษัทฯสะท้อนถึงความสามารถและแรงผลักดันท่ีแข็งแกร่งภายใน 
บริษัทฯท่ีมีต่อเร่ืองน้ี และถึงแม้จะมีรางวัลอยู่เพียง 2 ประเภท แต่บุคคลหรือทีมท่ี
ได้รับการเสนอช่ือข้ึนมาล้วนเปน็ตัวอย่างอันดีท่ีช่วยสะท้อนว่าทุกคนภายในองค์กร
สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านความสามารถในการสร้างวัฒนธรรม EHS 
ให้มีข้ึนในไซต์งานแต่ละแห่งท่ีมีความแตกต่างกันได้
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Additionally, winners were also announced for the newest 
IVL Group award category, The IVL Culture Awards, which was 
established to celebrate employees and teams within the IVL 
family that exemplify the company’s core principles. Susanne 
Dahl from Denmark took home the Leadership Award, which 
recognizes an employee who leads by example when it comes to 
driving results and championing change. Arminda Gamat-Dahilan 
from Philippines was the recipient of the Change Enabler Award, 
for motivating and collaborating with her fellow colleagues to 
implement changes at IVL. Congratulations to the winners!

I am speechless, honoured, and proud of this  
recognition that puts Varde on the IVL map.  
The result of a joint effort. I feel lucky to  
lead such an efficient team. Together we make  
a difference.

To be branded as a woman of substance  
is my goal. Inspired by IVL leaders, I push  
myself to work harder than I did yesterday.  
I try to impact learnings and improvements.  
That someday, people will remember me  
and say, It’s Mam Mhin who taught me this...

” ”

” ”

คุณ Susanne Dahl 
FiberVisions 
ประเทศเดนมาร์ก

คุณ Arminda Gamat - Dahlian 
Indorama Ventures Packaging Corporation 
ประเทศฟลิิปปนิส์

คุณ Raja Chairmapandi 
Indorama Ventures Packaging 
ประเทศไนจีเรีย

CELEBRATING A YEAR OF EXCELLENCE

Indorama Ventures announces the winners of the  
2022 IVL Performance Excellence Awards

First established in 2017, 'IVL Performance Excellence Awards' 
recognizes outstanding performance throughout our operations 
all over the world. With eight categories up for grabs, nominees 
were assessed based on several criteria including operational 
performance, financial performance, customer and employee 
satisfaction, and sustainability efforts. Winners were announced 
at the annual GMC 2022 event in January.

Since 2020, IVEX has been employing a variety of world-class tools, cross-sharing  
networks, and leadership development of employees through projects, to make IVL a 
future-ready company and lay a strategic foundation, from people building to excellence  
development at all levels. Thus, the IVEX Project Competition was born to celebrate 
employees that help IVL achieve this mission. This year, Raja Chairmapandi took home 
top prize, while Haibin Wang won silver and Alejandro Perez took home the bronze. 
  
Mr. Chairmapandi joined IVL in 2013. He currently works as technical specialist in 
Operational Excellence and as an IVEX Regional Expert and will soon be taking on the  
role of IVEX Regional Expert – IPET APAC. 

IVEX Project Competition 2021 

IVL Culture Awards 2021

PET Division Winner:
Asiapet Limited and Indorama Polymers 

Public Company Limited,
Lopburi, Thailand 

ผู้ชนะกลุ่มผลิตภัณฑ์ PET:
Asiapet Limited and Indorama Polymers 

Public Company Limited 
จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย

Packaging Vertical Winner:
Petform (Thailand),
Lopburi, Thailand 

ผู้ชนะกลุ่มธุรกิจ Packaging:
Petform (Thailand) 

จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย 

PET Division Winner:
Indorama Petrochem (PET),

Rayong, Thailand  

ผู้ชนะกลุ่มผลิตภัณฑ์ PET:
Indorama Petrochem (PET) 

จังหวัดระยอง ประเทศไทย 

IOD Segment Winner:
Indorama Ventures Oxides Ankleshwar,

Ankleshwar, India  
 

ผู้ชนะกลุ่มธุรกิจ IOD:
Indorama Ventures Oxides Ankleshwar 

เมือง Ankleshwar ประเทศอินเดีย

Fibers Segment Winner:
Performance Fibers (Kaiping),

Kaiping, China 

ผู้ชนะกลุ่มธุรกิจ Fibers: 
Performance Fibers (Kaiping) 

เมือง Kaiping ประเทศจีน

Aromatics Division Winner:
Indorama Ventures Quimica,

San Roque, Spain  

ผู้ชนะกลุ่มผลิตภัณฑ์ Aromatics:
Indorama Ventures Quimica 
เมือง San Roque ประเทศสเปน

Packaging Vertical Winner:
Petform (Thailand),
Rayong, Thailand 

ผู้ชนะกลุ่มธุรกิจ Packaging:
Petform (Thailand) 

จังหวัดระยอง ประเทศไทย

Recycling Business Winner:
Indorama Ventures Sustainable Solutions,

Alabama, U.S.A 

ผู้ชนะกลุ่มธุรกิจ Recycling:
Indorama Ventures Sustainable Solutions 

รัฐแอละแบมา ประเทศสหรัฐอเมริกา

เฉลิมฉลองปีแห่งความเป็นเลิศ

อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล  
IVL Performance Excellence Awards ปี 2565

การมอบรางวัล IVL Performance Excellence Awards มีข้ึนคร้ังแรกในปี 2560 
เพ่ือยกย่องผู้มีผลงานโดดเด่นจากพ้ืนท่ีปฏิบัติงานทุกแห่งท่ัวโลกขององค์กร  
เปน็ความคิดริเร่ิมท่ีสำาคัญในการรักษาและพัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานท่ีมุ่ง 
เน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานเกิดความท้าทายและสามารถก้าวข้ามขอบเขต 
ข้อจำากัด โดยมีการพิจารณาจากผลการดำาเนินงานท่ีโดดเด่นใน 10 หลักเกณฑ์  
บนพ้ืนฐานของผลการดำาเนินงานด้านการเงิน ผลการดำาเนินงานเชิงปฏิบัติ และ 
ผลการดำาเนินงานด้านความย่ังยืน รางวัลน้ีมีด้วยกันท้ังส้ิน 8 ประเภท โดยมีการ 
ประกาศรายช่ือผู้ชนะในการประชุม Group Management Conference (GMC)  
2022 ท่ีจัดข้ึนในเดือนมกราคมท่ีผ่านมา ดังน้ี

ในการประชุม     Group   Management   Conference   (GMC)   2022   ท่ีผ่านมายังมี 
การประกาศรายช่ือผู้ชนะรางวัล     IVL Culture Awards     ซ่ึงเปน็รางวัลประเภทใหม่ 
ล่าสุดอีกด้วย     รางวัลน้ีก่อต้ังข้ึนเพ่ือร่วมยินดีไปกับพนักงานและทีมงานในครอบครัว 
ไอวีแอลจากการเปน็แบบอย่างในการปฏิบัติงานตามหลักการสำาคัญขององค์กร  
โดยคุณ Susanne Dahl จากประเทศเดนมาร์กคว้ารางวัล Leadership Award 
ซ่ึงเปน็รางวัลท่ีมอบให้กับพนักงานท่ีเปน็แบบอย่างของการเปน็ผู้ผลักดันให้เกิด
ผลการปฏิบัติงานท่ีดีและเปน็ผู้นำาความเปล่ียนแปลงสำาคัญมาสู่องค์กร ส่วนคุณ  
Arminda Gamat-Dahilan จากประเทศฟลิิปปนิส์ ได้รับรางวัล Change 
Enabler Award จากผลงานการสร้างแรงจูงใจและร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงานนำา 
พาให้เกิดความก้าวหน้าภายในไอวีแอลข้ึน บริษัทขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะท้ังสอง 
ไว้ในโอกาสน้ีด้วย! 

ฉันพูดไม่ถูกเลย รู้สึกเปน็เกียรติมากและก็ภาคภูมิใจ 
กับความสำาเร็จท่ีสามารถนำาโรงงานในเมืองVarde  
เข้ามาเปน็ส่วนหน่ึงในแผนท่ีทางธุรกิจของไอวีแอล ซ่ึง 
เป็นผลสำาเร็จจากการร่วมมือกันทำางานฉันรู้สึกโชคดี 
ท่ีได้เข้ามาเปน็ผู้นำาทีมท่ีเต็มไปด้วยประสิทธิภาพและ
ร่วมกันสร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึน

การได้รับยกย่องให้เปน็ผู้หญิงท่ีทรงพลังคือเปา้หมาย 
ของฉันเลย การได้แรงบันดาลใจจากผู้บริหารของไอวีแอล 
ทำาให้ฉันทุ่มเททำางานหนักมากข้ึนกว่าแต่ก่อน ฉันพยายาม 
สร้างผลงานท่ีจะส่งผลต่อการเรียนรู้และการปรับปรุง
พัฒนา จนวันหน่ึงผู้คนจะจดจำาฉันได้ แล้วก็พากันพูด
ถึงฉันว่า ‘Mam Mhin เปน็คนสอนฉันเร่ืองน้ีเอง'

ต้ังแต่ป ี2563 Indorama Ventures Excellence หรือ IVEX ได้ใช้เคร่ืองมือระดับโลกท่ีหลากหลาย เครือข่าย 
การทำางานท่ีเช่ือมถึงกัน และการพัฒนาความเปน็ผู้นำาในหมู่พนักงานผ่านโครงการต่างๆ เพ่ือทำาให้ไอวีแอลเป็น
บริษัทท่ีพร้อมสำาหรับอนาคต  และวางรากฐานเชิงกลยุทธ์ต้ังแต่การสร้างคนไปจนถึงการพัฒนาหน่วยงาน
ทุกระดับให้มีความเปน็เลิศ ด้วยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการแข่งขันโครงการ IVEX Project Competition ข้ึน 
เพ่ือร่วมยินดีไปกับพนักงานขององค์กรท่ีสามารถบรรลุเปา้หมายการพัฒนาองค์กรตามท่ีกล่าวมาได้สำาเร็จ โดย 
ในปน้ีีคุณ Raja Chairmapandi เปน็ผู้ชนะเลิศรางวัลสูงสุด โดยมีคุณ Haibin Wong ตามมาเป็นลำาดับท่ีสอง 
และคุณ Alejandro Perez ได้รางวัลลำาดับท่ีสาม
 
คุณ Chairmapandi เข้าร่วมงานกับไอวีแอลต้ังแต่ป ี2556 ปจัจุบันทำางานเป็นผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคเพ่ือการ
ปฏิบัติงานเปน็เลิศ (Operational Excellence) และผู้เช่ียวชาญประจำาภูมิภาคของ IVEX โดยในอนาคตอันใกล้
เขาจะได้รับตำาแหน่งเปน็ผู้เช่ียวชาญ IVEX ระดับภูมิภาค ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ IPET ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ
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In April, Indorama Ventures completed its acquisition of Brazil- 
based Oxiteno S.A. Indústria e Comércio, becoming a leading  
global supplier in high-value surfactant markets and welcoming  
more than 1,800 new members to the growing IVL family. 
 
The acquisition includes 11 manufacturing plants in Latin America  
and the U.S., five R&D centers, an experienced management team, 
a strong environmental governance record, and expertise in green  
chemistry innovation. Oxiteno becomes part of IVL’s Integrated  

COVER STORY:  
WELCOME OXITENO

Indorama Ventures expands into attractive surfactant markets through 
acquisition of Brazil-based Oxiteno 

Mr. Aloke Lohia, Mrs Suchitra Lohia, and Mr. Anuj Lohia  
with Oxiteno’s team at Mauá Unit in Brazil 

ในเดือนเมษายนท่ีผ่านมา อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้เข้าซ้ือกิจการ Oxiteno S.A. 
Indústria e Comércio ซ่ึงต้ังอยู่ในประเทศบราซิลได้สำาเร็จ และกลายเปน็ผู้จัด 
จำาหน่ายวัตถุดิบช้ันนำาระดับโลกในตลาดสารลดแรงตึงผิวมูลค่าสูง รวมถึงต้อนรับ 
สมาชิกใหม่กว่า 1,800 คนเข้าสู่ครอบครัวไอวีแอลท่ีกำาลังเติบโตข้ึนเร่ือยๆ
 
การเข้าซ้ือกิจการคร้ังน้ีประกอบด้วยโรงงานผลิต 11 แห่งในลาตินอเมริกาและ 
สหรัฐอเมริกา ศูนย์วิจัยและพัฒนา 5 แห่ง ทีมบริหารท่ีมากประสบการณ์ ประวัติ 
การบริหารส่ิงแวดล้อมท่ีแข็งแกร่ง และความเช่ียวชาญด้านนวัตกรรมเคมีท่ีเปน็
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดย Oxiteno ได้เข้าเปน็ส่วนหน่ึงในกลุ่มธุรกิจ Integrated 

Oxides and Derivatives (IOD) segment, which was formed in  
2020 with the purchase of assets from U.S.-based Huntsman  
(Spindletop transaction) as a high-margin growth driver alongside  
IVL’s traditional Combined PET (CPET) necessities segment and  
its Fibers segment. Together, IVL’s three segments create a stronger  
and more resilient integrated platform along the company’s 
petrochemicals value chain.
 
Mr. DK Agarwal, IVL’s CEO, said, “The quality of Oxiteno’s people and  
our shared values were important considerations in our decision  
to acquire the company. Oxiteno brings an excellent management  
team, strong customer relationships in Brazil, Uruguay and  
Mexico, expertise in sustainability innovation, and a strong ESG/ 
sustainability program. We welcome our new IVL family members 
and look forward to fulfilling our Purpose of Reimagining Chemistry 
Together to Create a Better World.”

Since the transaction’s close on 1 April, IOD and Oxiteno have  
been focusing on rolling out a detailed 100-day post-merger 
integration program under the “Chemistry Connected” campaign,  
aimed at bringing the teams together, strengthening IOD’s  
customer value proposition, and expanding market reach. The plan  
sets a new high bar for how IVL will integrate acquisitions in future.  
Priorities for the transition period include: 1) Maximize synergies.  
2) Build a customer-centric innovation model, and 3) Leverage  
M&A to accelerate market penetration. These priorities depend on  
the talent and endeavors of all employees at both IVL and Oxiteno,  
as well as continued focus on developing people towards the aim  
of building a ‘Future Ready’ organization under Vision 2030.
 
Mr. Alastair Port, Executive President of IOD, said: “This highly 
complementary addition to IOD is an opportunity for Oxiteno’s 
talented people to reach their full potential as part of a larger 
petrochemicals company with shared values and a mutual 
commitment to sustainability. These are exciting times for IOD,  
and I welcome our new Oxiteno colleagues to our journey together.” 

Oxides and Derivatives หรือ IOD ของไอวีแอล ซ่ึงต้ังข้ึนในป ี2563 ผ่านการซ้ือ
สินทรัพย์จาก Huntsman (โครงการ Spindletop) ในสหรัฐอเมริกา โดยธุรกิจ
กลุ่มน้ีถือเปน็ตัวขับเคล่ือนการเติบโตท่ีมีอัตรากำาไรสูงควบคู่ไปกับกลุ่มสินค้า
จำาเปน็ในธุรกิจ Combined PET (CPET) ท่ีมีมาแต่เดิมกับธุรกิจ Fibers ของ 
ไอวีแอล โดยธุรกิจท้ังสามกลุ่มมีส่วนช่วยสร้างแพลตฟอร์มบูรณาการทางธุรกิจ
ท่ีแข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่นมากข้ึนตามห่วงโซ่คุณค่าปโิตรเคมีของบริษัทฯ 
 
 
คุณดีเค อากาวาล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของไอวีแอล กล่าวว่า "ความสามารถ 
ของบุคลากรของ Oxiteno กับค่านิยมท่ีมีร่วมกันถือเปน็ปจัจัยสำาคัญท่ีนำามาใช้
พิจารณาการซ้ือกิจการบริษัท Oxiteno ซ่ึงจะนำาทีมบริหารท่ียอดเย่ียม ความ
สัมพันธ์กับลูกค้าท่ีแข็งแกร่งท้ังในประเทศบราซิล ประเทศอุรุกวัย และประเทศ
เม็กซิโก ความเช่ียวชาญด้านนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน และโปรแกรมด้าน 
ส่ิงแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล        (ESG)       และความย่ังยืน มาสู่บริษัทฯ ของเรา             พวกเรา 
ทุกคนยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัวไอวีแอล และต้ังตารอคอยท่ีจะบรรลุ 
เปา้หมายท่ีจะร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์เพ่ือโลกท่ีดีกว่า”
 
หลังการซ้ือกิจการเสร็จส้ินลงเม่ือวันท่ี 1 เมษายนเปน็ต้นมา ธุรกิจ IOD และ 
Oxiteno ได้มุ่งเน้นไปท่ีการบูรณาการหลังการควบรวมกิจการ 100 วันภายใต้ 
แคมเปญ Chemistry Connected โดยมุ่งเปา้ไปท่ีการรวมทีม เสริมสร้างคุณค่า 
ให้ลูกค้าของ IOD และขยายการเข้าถึงตลาด แผนดังกล่าวจะมีส่วนช่วยยกระดับ
มาตรฐานแนวทางในการบูรณาการกิจการใหม่ท่ีไอวีแอลจะเข้าซ้ือในอนาคต
 
ท้ังน้ี แนวทางการจัดลำาดับความสำาคัญในช่วงการเปล่ียนผ่านองค์กร ประกอบด้วย  
1) เพ่ิมการทำางานร่วมกันให้สูงสุด 2) สร้างโมเดลนวัตกรรมท่ียึดลูกค้าเปน็ 
ศูนย์กลาง    และ  3)   ใช้ประโยชน์จากการควบรวมและการเข้าซ้ือกิจการ    (M&A)   เพ่ือ
เร่งการเจาะตลาด การจัดลำาดับความสำาคัญท้ังสามข้อน้ีข้ึนอยู่กับความสามารถและ
ความพยายามของพนักงานทุกคนท่ีท้ังไอวีแอลและ Oxiteno จะทำางานร่วมกัน รวมถึง 
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งสู่เปา้หมายในการสร้างองค์กรท่ี 
‘พร้อมสำาหรับอนาคต’ ภายใต้ วิสัยทัศน์ 2030
 
คุณอะลาสแตร์ พอร์ต ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides and 
Derivatives      กล่าวว่า        "การเสริมทัพธุรกิจ     IOD   ในคร้ังน้ีเปน็โอกาสสำาหรับบุคลากร
ท่ีมีความสามารถของ Oxiteno ท่ีจะได้บรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขา จาก 
การเข้าเปน็ส่วนหน่ึงของบริษัทปโิตรเคมีท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนพร้อมค่านิยมของ
องค์กรท่ีมีร่วมกัน รวมถึงพันธกิจร่วมในการก้าวสู่ความย่ังยืน น่ีจึงนับเปน็ช่วง 
เวลาท่ีน่าต่ืนเต้นสำาหรับธุรกิจ IOD และผมขอต้อนรับเพ่ือนร่วมงานใหม่จาก 
Oxiteno ในการเดินทางไปข้างหน้าด้วยกัน”

เรื่องจากปก:
ต้อนรับสมาชิก OXITENO สู่ครอบครัวไอวีแอล 

อินโดรามา เวนเจอร์ส ก้าวเข้าสู่ตลาดสารลดแรงตึงผิว
ผ่านการเข้าซื้อกิจการ Oxiteno ในบราซิล Plant visit to Oxiteno's Camaçari Unit Mr. Alastair Port greets new IVL members at Tremembé Unit
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Prior to the acquisition, Oxiteno was a former subsidiary of Brazil-
based Ultrapar Participações S.A. Founded in the 1970s, Oxiteno 
was the first company to manufacture ethylene oxide (EO) and 
derivatives in Brazil. Following its acquisition by IVL, Oxiteno 
brings a comprehensive portfolio of solutions and a high standard 
of delivery for markets such as Crop Solutions, Home Care and 
I&I, Personal Care, Coatings, Oil & Gas, Functional Fluids, Nutrition 
& Health and many others. It anticipates trends and develops 
sustainable operations, making chemistry responsible for the 
progress that balances economic growth, environmental protection, 
and people’s needs.

ABOUT

Mr. João Parolin greets the team at Tremembé Unit, with Mr. Alastair Port, in his new role of CEO of Integrated Oxides and Derivatives, South America

ก่อนการเข้าซ้ือกิจการ         Oxiteno        เป็นบริษัทในเครือของ          Ultrapar     Participações 
S.A. ท่ีประเทศบราซิล ซ่ึงก่อต้ังข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี 1970 โดย Oxiteno เปน็บริษัท 
แรกในบราซิลท่ีผลิตเอทิลีนออกไซด์และสารอนุพันธ์ุ โดยหลังการเข้าซ้ือกิจการ 
ไอวีแอลจะขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีครอบคลุมความต้องการของตลาดรวมถึง 
มาตรฐานการส่งมอบสินค้าระดับสูงแก่ตลาดหลากหลายประเภท เช่น เคมีภัณฑ์ 
เพ่ือการเกษตร ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำาความสะอาดบ้านโรงงานอุตสาหกรรมและ 
สำานักงาน ผลิตภัณฑ์เพ่ือการดูแลส่วนบุคคล สารเคลือบผิว อุตสาหกรรมน้ำามัน 
และปโิตรเคมี   สินค้าด้านโภชนาการและสุขภาพ และอ่ืนๆ อีกมากมาย   ท้ังน้ี  Oxiteno  
เปน็บริษัทท่ีเตรียมพร้อมรับกระแสของตลาดเสมอ อีกท้ังยังพัฒนารูปแบบการ 
ทำางานให้มีความย่ังยืน โดยนำาเคมีภัณฑ์เข้ามามีส่วนรับผิดชอบต่อความก้าวหน้า 
ทางธุรกิจท่ีคำานึงถึงความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจการคุ้มครอง 
ส่ิงแวดล้อมและความต้องการของผู้คน

ข้อมูลเกี่ยวกับ OXITENO

21x29.7 cm
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THE BOOMING IOD FAMILY

• People 
Working together to create a productive, collaborative, and 
safe environment under a common purpose 

• Innovation

 

• Responsibility

• Diversity
   

• Change
Since IVL’s acquisition of Huntsman assets in 2020, which 
led to the development of the IOD segment, the company 
sees considerable growth opportunities in high value-added 
(HVA) downstream surfactants. Through Oxiteno, IOD grows 
from about 1,200 to more than 3,000 people and becomes 
the leading non-ionic surfactants and ethylene oxide (EO) 
producer in the Americas, with additional potential to expand 
in Europe and Asia. 

IOD assumes a leading position in innovation-led, high value-
added (HVA) surfactant solutions in attractive home & personal care, 
crop solutions, and coating & resources markets. The surfactants 
market has seen consistent growth over the last decade,  

(Left-Right) Mr. Flavio Cavalcanti, Mr. Alastair Port and Mr. João Parolin at Oxiteno plant visit in the Suzano Unit

Reimagining chemistry to create a better world and making great  
products that have a positive impact on the planet and society. 

An understanding that safety and sustainability are non-negotiable  
and a core element of our business in everything we do.

Drawing on our variety of knowledge, perspectives, and  
experiences to fuel our competitiveness.

Change is an opportunity, and we are committed to embracing 
change head-on to maintain a competitive advantage.

driven by trends in population growth, urbanization and 
increasing hygiene awareness amid the global pandemic. IVL 
estimates that at least a quarter of household cleaning products 
used within the Americas will contain their surfactants.
 
Oxiteno also adds bio-based products capability through its 
leadership in green chemistry innovation. About 20% of Oxiteno’s 
feedstock comes from bio-based materials and significantly 
enhances IVL’s ambition to introduce bio-based feedstock in 
about a third of its petrochemicals value chain under Vision 
2030. 

Shared Values
From the beginning of the process, it was clear that Oxiteno  
and IVL shared common values, a commitment to developing  
talent, and innovative products that contribute to a more  
sustainable world. When the Communications Team (part of  
the acquisition working group) reviewed each company’s set  
of values, they were struck by the commonality. They chose  
five key words as a bridge between the companies’ respective  
values under a campaign called “Chemistry Connected”. Here’s a  
breakdown:

ค่านิยมร่วม
จากจุดเร่ิมต้นของกระบวนการเข้าซ้ือกิจการ มีความชัดเจนว่า Oxiteno และ 
ไอวีแอลมีค่านิยมขององค์กรร่วมกัน มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาบุคลากรท่ีมี 
ความสามารถและมีผลิตภัณฑ์ท่ีเปน็นวัตกรรมใหม่ท่ีช่วยให้โลกมีความย่ังยืน
มากข้ึน เม่ือฝา่ยการส่ือสารองค์กร (ส่วนหน่ึงของคณะทำางานการเข้าซ้ือกิจการ)  
ตรวจทานค่านิยมของท้ังสองบริษัท คณะทำางานรู้สึกประหลาดใจในความ 
เหมือนท่ีค้นพบ และได้คัดเลือกคำาสำาคัญห้าคำาข้ึนมาเปน็สะพานเช่ือม ระหว่าง 
ค่านิยมของไอวีแอลและ Oxiteno ภายใต้แคมเปญ 'Chemistry  Connected' 
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี

นับต้ังแต่ไอวีแอลเข้าซ้ือสินทรัพย์ของ Huntsman ในป ี 2563 ซ่ึงนำาไปสู่การ 
พัฒนากลุ่มธุรกิจ IOD บริษัทฯได้มองเห็นโอกาสในการเติบโตอย่างมากใน 
อุตสาหกรรมสารลดแรงตึงผิวท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง การได้กิจการของ Oxiteno  
เข้ามาเสริม ทำาให้ธุรกิจ IOD เติบโตข้ึนจากเดิมท่ีมีบุคลากรราว 1,200 คนเปน็ 
มากกว่า 3,000 คน และทำาให้ไอวีแอลกลายเปน็ผู้ผลิตสารลดแรงตึงผิวแบบ 
ปราศจากไอออนและสารเอทิลีนออกไซด์ช้ันนำาในทวีปอเมริกา พร้อมศักยภาพท่ี
จะขยายตลาดในยุโรปและเอเชีย

ธุรกิจ IOD ครองตำาแหน่งผู้นำาการผลิตสารทำาละลายประเภทสารลดแรงตึงผิวมูลค่า 
เพ่ิมสูงและผลิตด้วยนวัตกรรมเพ่ือปอ้นเข้าสู่ตลาดท่ีน่าสนใจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำา 
ความสะอาดบ้านและร่างกาย สารละลายใช้ในการเกษตร สารเคลือบผิว และตลาด
ผลิตสินค้าวัตถุดิบต่างๆ ท้ังน้ี ตลาดสารลดแรงตึงผิวมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มการเติบโตของประชากร 

การขยายตัวของครอบครัว IOD

• ผู้คน 
ทำางานร่วมกันเพ่ือสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิผล มีความร่วมมือ และ
ปลอดภัยภายใต้จุดประสงค์ท่ีมีร่วมกัน  

• นวัตกรรม 
สร้างสรรค์เคมีใหม่เพ่ือสร้างโลกท่ีดีข้ึนและสร้างผลิตภัณฑ์ท่ียอดเย่ียม
ซ่ึงส่งผลดีต่อโลกและสังคม 
 

• ความรับผิดชอบ 
สร้างความเข้าใจว่าความปลอดภัยและความย่ังยืนเปน็เร่ืองท่ีห้ามต่อรอง 
และเปน็องค์ประกอบหลักในธุรกิจของเรา และในทุกส่ิงท่ีเราทำา 

• ความหลากหลาย 
นำาความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ท่ีหลากหลายของเรามาเปน็พลัง
เพ่ือกระตุ้นความสามารถในการแข่งขันของเรา 

• ความเปล่ียนแปลง 
ความเปล่ียนแปลงคือโอกาส และเรามุ่งม่ันท่ีจะยอมรับความ
เปล่ียนแปลงเพ่ือรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน

การขยายตัวของเมือง และการตระหนักรู้ด้านสุขอนามัยท่ีเพ่ิมข้ึนท่ามกลางการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ัวโลก ไอวีแอลประมาณการว่าอย่างน้อยหน่ึงในส่ีของ
ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดในครัวเรือนท่ีใช้ในอเมริกามีส่วนผสมของสารลดแรงตึง
ผิวของ IOD
 
นอกจากน้ี Oxiteno ยังช่วยเพ่ิมขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ชีวภาพจาก 
สถานะความเปน็ผู้นำาในนวัตกรรมเคมีสีเขียว โดยวัตถุดิบราวร้อยละ     20      ของ  
Oxiteno มาจากวัตถุดิบชีวภาพ ซ่ึงจะเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุน 
ความมุ่งม่ันของไอวีแอลท่ีจะเร่ิมนำาวัตถุดิบชีวภาพเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าทาง 
ปโิตรเคมีขององค์กรราวหน่ึงในสามภายใต้วิสัยทัศน์ 2030 
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IVL’s annual Executive Summary of the Sustainability Report 
2021 was published in May. In this edition of The Beacon, we 
preview a few sustainability highlights from 2021. For more detail 
about Indorama Ventures’ sustainability program, please scan  
the latest Executive Summary of the Sustainability Report 2021 
below.

IVL is leading Thai companies’ push to achieving the United 
Nations’ sustainability goals 
At the United Nations Sustainable Development Summit in 
September 2015, world leaders adopted the 2030 Agenda for 
Sustainable Development, which included a set of 17 action-oriented 
Sustainable Development Goals (SDGs), accepted by all countries  
and applicable to all. Countries are now mobilizing their efforts  
to promote prosperity while protecting the world.

IVL has embedded the principles of the SDGs in our business  
operations. The company has pledged to invest one billion Baht  
by 2030 in some 45 projects and initiatives that directly support  
achieving the SDGs. The progress we have made is being 
monitored throughout the year and publicly reported in our 
Sustainability Report 2021 and in the SDGs section on our website  
https://sustainability.indoramaventures.com/en/un-initiatives/sdgs.

In 2020, IVL introduced the first independent SDGs Report  
developed by the private sector in Thailand. In it, the company  
outlined five focus areas in which IVL is contributing to the SDGs:  
Recycling and the Circular Economy; Climate Change and Energy; 
Environmental Stewardship; Health, Safety and Well-being; and 
CSR and Collaborations. Activities in these five areas help IVL 
align with 13 of the 17 SDGs, totaling 39 targets.

SUSTAINABILITY REPORT 2021  
HIGHLIGHTS

IVL’s Contributions to the United Nations Sustainable Development Goals

The circular economy is the next industrial  
revolution, a “make-use-recycle” model our  
products enable. Our environment and future  
generations demand it.

Mr. Yash Lohia, 
Chairman of ESG Council and  
Sustainability and Risk  
Management Committee (SRMC) Member

คุณยาช โลเฮีย 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านความย่ังยืน 
ประธาน ESG Council และสมาชิก SRMC

”

”

สาระสำาคัญจากรายงานความยั่งยืนปี 2564

การมีส่วนร่วมของไอวีแอลเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

บทสรุปผู้บริหารของรายงานความย่ังยืนประจำาป ี2564 ของไอวีแอลเร่ิมเผยแพร่ 
ในเดือนพฤษภาคม สำาหรับเน้ือหาของรายงานดังกล่าวใน The Beacon ฉบับนี้  
เรานำาตัวอย่างสาระสำาคัญด้านความย่ังยืนบางส่วนจากป ี 2564 มาแสดงไว้ใน 
บทความ สำาหรับรายละเอียดโครงการด้านความย่ังยืนของอินโดรามา เวนเจอร์ส  
ผู้อ่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ืออ่านบทสรุปผู้บริหารของรายงานความย่ังยืน 
ประจำาป ี2564 ได้ด้านล่าง
 
ไอวีแอลเป็นผู้นำาบริษัทไทยในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของ
สหประชาชาติ
จากการประชุมการพัฒนาท่ีย่ังยืนแห่งสหประชาชาติในเดือนกันยายน 2558 
บรรดาผู้นำาของโลกได้ตอบรับวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืนภายในป ี 2573 ซ่ึงประกอบ 
ด้วย 17 เปา้หมายในการพัฒนาท่ีย่ังยืนด้วยการลงมือปฏิบัติ (Sustainable  
Development Goals หรือ SDGs) ซ่ึงเปน็ท่ียอมรับและใช้ได้กับทุกประเทศ  
ขณะน้ีประเทศต่างๆ กำาลังขับเคล่ือนความพยายามเพ่ือส่งเสริมความม่ังค่ัง 
พร้อมทัง้ปกป้องโลกไปพร้อมกัน ในการนี้ ไอวีแอลได้นำาหลักการของ SDGs  
เข้ามาเปน็ส่วนหน่ึงในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ให้คำาม่ันว่าจะลงทุนหน่ึงพันล้าน 
บาทภายในปี 2573 ใน 45 โครงการ และริเริ่มโครงการที่สนับสนุนการบรรลุ 
SDGs โดยตรง โดยจะมีการติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติตลอดท้ังปแีละ 
มีการทำารายงานต่อสาธารณะในรายงานความย่ังยืนประจำาป ี2564 และบนเว็บไซต์ 
ของบริษัทฯ  ท่ีกล่าวถึงผลการดำาเนินงานด้าน         SDGs            https://sustainability.indora 
maventures.com/en/un-initiatives/sdgs.
 
ในป ี2563 ไอวีแอลได้เผยแพร่รายงาน SDGs ฉบับแรกท่ีเขียนโดยภาคเอกชนใน
ประเทศไทย ในรายงานดังกล่าว บริษัทฯ ได้สรุปประเด็นสำาคัญห้าข้อท่ีไอวีแอล 
มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการบรรลุ SDGs ได้แก่ การรีไซเคิลและเศรษฐกิจหมุนเวียน 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน การดูแลส่ิงแวดล้อม เร่ืองสุขภาพ 
ความปลอดภัย และความเปน็อยู่ท่ีดี และประเด็นด้าน CSR กับความร่วมมือของ 
องค์กร กิจกรรมต่างๆ จากท้ังห้าด้านน้ีช่วยให้ไอวีแอลดำาเนินธุรกิจโดยสอดคล้อง 
กับ SDGs ถึง 13 ข้อจากท้ังหมด 17 ข้อ รวม 39 เปา้หมาย

เศรษฐกิจหมุนเวียนคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังต่อไป 
เปน็โมเดลของ ‘การรีไซเคิลสินค้าใช้แล้ว’ ท่ีผลิตภัณฑ์ของ 
เราทำาให้เปน็จริงได้ เพราะส่ิงแวดล้อมและผู้คนในอนาคต 
เรียกร้องให้เกิดส่ิงน้ี

Scan here to read more about 
our Sustainability Report Executive 

Summary 2021
สแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ืออ่านบทสรุปผู้บริหารของ

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2564
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IVL has continued to address pressing global challenges  
including climate change, reducing plastic waste, and the  
ongoing economic challenges brought on by COVID-19. By  
bringing together environmental, social and economic successes, 
we are contributing to a more resilient circular economy.

In addition, we have strengthened our platforms, empowered our  
people, and advanced our systems, putting us in a stronger  
position to take advantage of opportunities as the recovery takes  
hold, further unlocking our full potential to make the company  
future ready for the next era.

IVL remains committed to sustainability and continues to be  
recognized by rating agencies as a leader in the chemicals  
industry. We are on track to meeting our 2025 global  
commitments on sustainability, including recycling, and set 
even more ambitious 2030 targets.

IVL’S 2021 SUSTAINABILITY HIGHLIGHTS
ไฮไลต์ประเด็นความยั่งยืนของไอวีแอลประจำาปี 2564

ขณะเดียวกัน ไอวีแอลยังคงเดินหน้าแก้ปญัหาความท้าทายระดับโลกท่ีกดดัน 
เข้ามาอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดขยะ
พลาสติก รวมไปถึงความท้าทายท่ียังไม่จบส้ินอันเน่ืองมาจากการระบาดของ 
โรคโควิด-19 แต่เม่ือนำาความสำาเร็จในการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจของบริษัทฯมารวมกัน ทำาให้ไอวีแอลมีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิด 
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีสามารถพลิกฟื้นจากวิกฤตได้ดีกว่าเดิม
 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มขององค์กร 
เพ่ิมขีดความสามารถให้กับบุคลากร และปรับปรุงระบบ ทำาให้บริษัทฯ มีสถานะ 
ท่ีแข็งแกร่งข้ึนเพ่ือใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ท่ีกำาลังเกิดข้ึนท่ามกลางการ 
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และช่วยปลดล็อกศักยภาพขององค์กรให้แสดงออกมา 
อย่างเต็มที่เพ่ือทำาให้อนาคตของบริษัทฯพร้อมรับมือกับโลกยุคถัดไป
 
ไอวีแอลยังคงยึดม่ันในความย่ังยืนและได้รับการยอมรับอย่างต่อเน่ืองจาก
หน่วยงานจัดอันดับว่าเปน็ผู้นำาในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โดยขณะน้ี บริษัทฯ
กำาลังอยู่บนเส้นทางท่ีจะนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายคำาม่ันเร่ืองความย่ังยืน
ภายในป ี2568 ท่ีได้ให้ไว้แก่โลก ซ่ึงรวมถึงการรีไซเคิล และการต้ังเปา้หมาย
ด้านความย่ังยืนท่ีท้าทายย่ิงข้ึนภายในป ี2573

21x29.7 cm
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Eat
Food-first travelers have long been praised in the state of  
Sao Paulo for its brilliant culinary scene. In the Vale do  
Paraíba region located the city of Tremembé, which contains  
one of IVL’s recently acquired Oxiteno facilities, includes  
a wide variety of international and local cuisines, including  
churrascarias (better known in the West as Brazilian  
barbecue) — the “best” spot will depend on your location  
and price range. After long days filled with meetings and  
arrangements, treat yourself to some of Sao Paulo’s  
legendary fine-dining with restaurants like Maní, which is  
ranked on the World’s 50 Best list. Just as worthwhile,  
and important, is a sample of local street eats, whether  
it’s hot dogs with mashed potatoes on top, sky-high Bologna  
sandwiches, or tapioca pastries stuffed with sweet or savory 
fillings.

Do
If you find yourself visiting Oxiteno's central office, you will  
find yourself within a short distance to several key attractions  
in the center of the city of Sao Paulo that will help take  
the mind off work — such as the St. Paul’s Cathedral and  
the Liberdade neighborhood.  If you are in the mood for a  
long walk shopping stroll, then a trip to Mercado Municipal  
is a must. Here, you will find all manner of stalls selling  
truckloads of snacks, fruits, and drinks to fill you up bite by  
bite. While you are there, make sure to take a jaunt around  
the old town. 

See
Fans of old cathedrals and churches will have no problem 
exhausting themselves wandering through the city’s 
mammoth list of worship houses. Mosteiro São Bento, among  
the city’s oldest such buildings, is often top of the list for  
most travelers thanks to its impressive stained-glass 
windows and daily mass with Gregorian chanting. Art buffs 
must also check out Museu de Arte de São Paulo (MASP), 
said to be Latin America’s largest collection of Western art —  
visits on Sunday will also reward you with an antiques  
fair nearby.

The size of Brazil makes it feel more like a continent than a country.  
If Alaska didn’t exist, Brazil would be larger in land mass than  
the United States. It’s not a continent, obviously, but it makes up  
more than half of South America and has an almost mythical  
biodiversity that holds more plants and animals than any other  
nation on earth. 
 
A true feast for the eyes, the country’s landscape varies from pristine  
white beaches and rainforests to vibrant urban metros and red-rock  
canyons. This diversity also brings with it a range of experiences  
for all kinds of travelers — whether you are there for business or  
pleasure.
 
IVL has long had a presence in Brazil, including Indorama Ventures  
Polimeros S.A. in the Port of Suape, which was acquired in 2018  
and acted as the company’s maiden entry into this key South  
American market. A year later, the company acquired three more  
facilities across the country to bolster its PET and Fibers segments. 
 
Most recently the landmark acquisition of Oxiteno has greatly  
increased IVL’s presence in the market — adding six additional 
manufacturing facilities to its Brazil portfolio, in addition to  
Oxiteno's central office, which is in the city of Sao Paulo.

One of the world’s great megacities, Sao Paulo is a cosmopolitan's  
dream, with vibrant nightlife, beautiful art museums, bountiful 
cuisine, and a stunning coastline not too far away. It is impossible  
to capture the essence of Sao Paulo in a single page, but here are 
some must-see suggestions to get you started.

EXPLORE BRAZIL

South America’s largest country offers a bountiful array of adventure, 
food, culture, and the home of Oxiteno’s head office

The Cable-Stayed Estaiada Bridge in Sao Paulo

The Annual Carnival of Sao Paulo at Cultural Walkway in May 

Oxiteno's Camaçari Unit

ขนาดของประเทศบราซิลทำาให้รู้สึกเหมือนเปน็ทวีปมากกว่าประเทศ ถ้าไม่มีรัฐ
อลาสก้าแล้ว บราซิลจะมีมวลแผ่นดินใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกาเสียอีก แน่นอนว่า
บราซิลไม่ใช่ทวีป เพียงแต่กินพ้ืนท่ีมากกว่าคร่ึงหน่ึงของทวีปอเมริกาใต้ และมี
ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีพืชและสัตว์มากกว่าประเทศอ่ืนๆ ในโลก
 
ภูมิประเทศอันหลากหลายของประเทศบราซิลเปน็ทัศนียภาพท่ีควรค่าต่อการ
เย่ียมชมอย่างแท้จริง ต้ังแต่หาดทรายขาวบริสุทธ์ิกับป่าฝน ไปจนถึงเมืองใหญ่ 
ท่ีมีชีวิตชีวา และหุบเขาหินสีแดง ความหลากหลายน้ียังนำามาซ่ึงประสบการณ์ท่ี
หลากหลายสำาหรับนักเดินทางทุกประเภท ไม่ว่าจะมาท่ีน่ีเพ่ือธุรกิจหรือพักผ่อน 
ก็ตาม
 
ไอวีแอลดำาเนินธุรกิจในบราซิลมายาวนาน ซ่ึงรวมถึงบริษัท Indorama Ventures 
Polimeros S.A. ท่ีท่าเรือ Suape ซ่ึงไอวีแอลได้เข้าซ้ือกิจการเม่ือป ี2561 และ 
ทำาหน้าท่ีเสมือนประตูบานแรกให้ไอวีแอลได้ก้าวเข้าสู่ตลาดสำาคัญของทวีป
อเมริกาใต้แห่งน้ี หน่ึงปหีลังจากน้ัน ไอวีแอลได้ใช้เงินประมาณ 105 ล้านเหรียญ 
สหรัฐเพ่ือซ้ือโรงงานเพ่ิมอีกสามแห่งท่ัวประเทศ เพ่ือสนับสนุนธุรกิจ PET และ 
Fibers ให้มากข้ึน
 
การเข้าซ้ือกิจการ Oxiteno ล่าสุดได้เพ่ิมตลาดของไอวีแอลให้มีขนาดใหญ่มากข้ึน 
โดยบริษัทฯมีโรงงานผลิตเพ่ิมอีกหกแห่งในบราซิล นอกเหนือจากสำานักงานกลาง 
ของ Oxiteno ซ่ึงต้ังอยู่ในเมืองเซาเปาโล เมืองเซาเปาโลคือหน่ึงในมหานคร 
ท่ีย่ิงใหญ่ของโลก เป็นเมืองในฝนัของนักท่องเท่ียวในเมืองท่ีมีสถานบันเทิง
ยามค่ำาคนืทีม่ชีวีติชวีา    พิพิธภณัฑศิ์ลปะทีส่วยงาม     อาหารหลากหลายเมน ูและ 
แนวชายฝั่ งสวยงามที่ไกลแค่เอื้อม และถึงแม้การพูดถึงสถานที่สำาคัญของ 
เมืองเซาเปาโลท้ังหมดไว้ในหน้าเดียวจะเปน็เร่ืองท่ีเปน็ไปไม่ได้ แต่สถานท่ีห้าม
พลาดต่อไปน้ีก็อาจเปน็จุดเร่ิมต้นท่ีดีสำาหรับคนท่ีอยากไปเท่ียวเมืองน้ีต่อไป

อาหาร
นักท่องเท่ียวสายกินพากันยกย่องความหลากหลายทางการล้ิมรสท่ียอด
เย่ียมของรัฐเซาเปาโลมานานแล้ว ในภูมิภาค Vale do Paraíba มีเมืองช่ือ 
Tremembé ซ่ึงเปน็ท่ีต้ังโรงงาน Oxiteno ท่ีไอวีแอลเพ่ิงเข้าซ้ือกิจการ รวมถึง 
เมนูอาหารนานาชาติและอาหารท้องถ่ินท่ีหลากหลาย เช่น Churrascarias (ใน
โลกตะวันตกเรียกส่ิงน้ีว่าบาร์บีคิวบราซิล) โดยร้านท่ี “อร่อยท่ีสุด” ข้ึนอยู่กับ 
สถานท่ีต้ังและราคา หรือถ้าเพ่ิงผ่านพ้นวันท่ีมีแต่การประชุมและนัดหมายสำาคัญๆ  
ลองให้โอกาสตัวเองได้ล้ิมรสอาหารสุดหรูระดับตำานานของเซาเปาโลกับร้าน
อาหารต่างๆ เช่น Mani ซ่ึงได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในรายช่ือ 50 ร้านอาหารท่ี
ดีท่ีสุดในโลก อีกส่วนท่ีคุ้มค่าน่าลอง แถมยังสำาคัญต่อย่านน้ีไม่แพ้กัน ก็คือเมนู
อาหารท้องถ่ินข้างทาง ไม่ว่าจะเปน็ฮอทดอกโปะมันฝร่ังบด แซนด์วิชโบโลญญา 
สูงเสียดฟา้ หรือขนมอบมันสำาปะหลังไส้หวานหรือคาว

 
กิจกรรม
ถ้าเดินทางไปสำานักงานใหญ่ของ Oxiteno จะพบว่าสำานักงานต้ังอยู่ไม่ไกลจาก 
สถานท่ีท่องเท่ียวสำาคัญหลายแห่งใจกลางเมืองเซาเปาโล ซ่ึงจะช่วยปลุกจิตปลุกใจ 
ให้ทำางานได้ เช่น วิหารเซนต์ปอลและย่าน Liberdade หรือถ้าอยากเดินช้อปปิ้ง 
นานๆ ต้องไม่พลาดไปเย่ียมย่านตลาดใหญ่ Mercado Municipal เพราะท่ีน่ี
จะมีรถบรรทุกขายของท่ีเต็มไปด้วยขนม ผลไม้ และเคร่ืองด่ืมท่ีจะเติมท้องให้ 
เต็มทุกคำา และระหว่างท่ีอยู่ในย่านตลาดน้ีก็ไม่ควรพลาดเดินเล่นไปรอบๆ ย่าน 
เมืองเก่า
 

สถานท่ีท่องเท่ียว
แฟนของโบสถ์และมหาวิหารเก่าแก่ไม่น่าจะมีปญัหาในการเดินสำารวจสถานท่ี
ศักด์ิสิทธ์ิของเมืองท่ีมีรายช่ือยาวเปน็หางว่าว โบสถ์ Mosteiro São Bento 
คือหน่ึงในวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองน้ี และมักอยู่ในรายการอันดับต้น ๆ ท่ีนัก
ท่องเท่ียวส่วนใหญ่ต้องไปเย่ียมชม เพราะมีหน้าต่างกระจกสีท่ีสวยงามและการ
สวดมนต์ประจำาวันแบบเกรกอเรียน ส่วนผู้ช่ืนชอบศิลปะต้องแวะชมพิพิธภัณฑ์ 
Museu de Arte de São Paulo (MASP) ซ่ึงเปน็สถานท่ีสะสมศิลปะตะวันตก
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในลาตินอเมริกา ใครท่ีไปเยือนพิพิธภัณฑ์น้ีในวันอาทิตย์ยังมีโอกาส
ได้เดินตลาดนัดของเก่าหายากท่ีจัดข้ึนใกล้ๆ กันด้วย

สำารวจบราซิล

ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ ที่พรั่งพร้อมไปด้วยการผจญภัย อาหาร วัฒนธรรม  
และที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของ Oxiteno
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