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อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศกลยุทธ์องค์กรป 2563 – 2566
04 กุมภาพันธ์ 2563

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 4 กุมภาพันธ์ 2563 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ประกาศกลยุทธ์ปี 2563 – 2566 ในงาน Capital Markets Day
สรุป:
การดําเนินธุรกิจของไอวีแอลทีใช ้เวลาเป็ นเครืองพิสจ
ู น์ได ้แสดงให ้เห็นว่าสามารถสร ้างตอบแทนทีแข็งแกร่งให ้กับผู ้มีสว่ นได ้เสีย ทังในช่วงทีอยูใ่ นจุดสูงสุดและขาลงของวัฏจักร
ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์
เราได ้กําหนดกลยุทธ์ปี 2563 ทีมุง่ เน ้นหลักสําคัญ 5 ส่วน ได ้แก่ การปรับเปลียนต ้นทุนผ่านโครงการโอลิมปั ส การใช ้สินทรัพย์อย่างเต็มศักยภาพ การเติบโตไปยังธุรกิจทีเกียวเนือง
การเป็ นผู ้นํ าธุรกิจรีไซเคิล และการพัฒนาบุคลากร
ในธุรกิจ PET แบบองค์รวม (Combined PET) เรามุง่ สร ้างความแข็งแกร่งเพือให ้เกิดความได ้เปรียบด ้านต ้นทุนการผลิต พร ้อมขับเคลือนระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular
Economy) สําหรับ PET โดยสร ้างความเป็ นผู ้นํ าในธุรกิจรีไซเคิล
สําหรับธุรกิจเส ้นใย เรามุง่ เน ้นประสิทธิผลในการดําเนินงาน การบูรณาการสินทรัพย์ และนวัตกรรมทีตอบสนองความต ้องการทีเปลียนแปลงไปของผู ้บริโภค ซึงจะก่อให ้เกิดธุรกิจที
สามารถสร ้างอัตราผลตอบแทนต่อเงินทุนดําเนินงาน (ROCE) ด ้วยตัวเลขสองหลัก
ธุรกิจอืนๆ ของเราสามารถสร ้างกระแสเงินสดทีใช ้ในการดํานเนินงานทีดีอย่างต่อเนือง เรายังคงให ้ความสําคัญกับเงินทุนหมุนเวียน ในขณะเดียวกันก็ดําเนินการลดสัดส่วนหนีสิน
อย่างต่อเนือง
เราสานต่อการลงทุนพัฒนาบุคลากรของเรา ปรับโครงการองค์กรและการกํากับกิจการรวมทังกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพือให ้มันใจได ้ว่าไอวีแอลจะเป็ นองค์กรที
แข็งแกร่งในอนาคต

เพือมุง่ สูก่ ารเติบโตอย่างต่อเนือง ไอวีแอลดําเนินธุรกิจตามแนวทางเชิงกลยุทธ์ดว้ ย
ความมุง่ มันทีจะบรรลุผลตอบแทนต่อเงินทุนดําเนินงานในอัตราสองหลัก กระแสเงินสดทีแข็งแกร่งในทุกช่วงของวัฏจักร และผลตอบแทนต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทีสูงกว่าค่าเฉลีย ตลอด
การดําเนินธุรกิจของไอวีแอล เราสามารถรักษาสถานภาพทีแข็งแกร่งทังในช่วงจุดสูงสุดและช่วงชะลอตัวของวัฏจักรธุรกิจเคมีภณั ฑ์ และคาดว่าจะสามารถสร้างความสําเร็จได้อย่าง
ต่อเนือง ด้วยประสบการณ์ทชํี าชองและความเป็ นมืออาชีพของทีมบริหาร”
นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลุม
่ บริษ ัท อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “

กลยุทธ์ดงั กล่าวได ้รับการนํ าเสนอและเห็นชอบในการประชุม Global Management Conference (GMC) ของไอวีแอล ซึงมีผู ้บริหารกว่า 200 คนจากประเทศต่างๆ ทัวโลกเข ้า
ร่วม เมือวันที 30 – 31 มกราคมทีผ่านมา ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สําหรับผู ้ทีสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมทางเว็บไซต์ไอวีแอล
รับบชมวีดโี อถ่ายทอดงาน Capital Markets Day
https://www.indoramaventures.com/th/investor-relations/downloads/webcasts
ดาวน์โหลดเอกสารนํ าเสนอ "A New Era of Growth and Value Creation"
https://www.indoramaventures.com/th/investor-relations/downloads/presentations
###
เกียวก ับ อินโดรามา เวนเจอร์ส
ั าระดับ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) เป็ นบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็ นหนึงในบริษัทปิ โตรเคมีชนนํ
โลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมภ
ิ าคหลักทัวโลก ได ้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยมีกลุม
่ ธุรกิจหลัก ประกอบด ้วย ธุรกิจ Integrated PET ธุรกิจโอเลฟิ นส์ ธุรกิจ
เส ้นใย ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์และธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลรองรับลูกค ้าในกลุม
่ อุตสาหกรรมสินค ้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครืองดืม
ผลิตภัณฑ์เพือสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพือการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด ้านความปลอดภัย ปั จจุบน
ั บริษัทฯ มีพนักงาน
ทัวโลกราว 24,000 คนและมีรายได ้จากการขายรวม 10.7 พันล ้านเหรียญสหรัฐในปี 2561 บริษัทฯ เป็ นสมาชิกดัชนีดาวโจนส์ (DJSI) และมีสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั
ท
่ กรุ
ี งเทพฯ
ประเทศไทยและมีโรงงานทัวโลก อันได ้แก่
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ยุโรป ตะวันออกกลาง เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ฝรังเศส อังกฤษ อิตาลี เดนมาร์ก ลิทวั เนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ลักเซมเบิรก
์ สเปน ตุรกี ไนจีเรีย กานา
และแอฟริกา:
โปรตุเกส อิสราเอล อียป
ิ ต์ รัสเซีย สโลวาเกีย ออสเตรีย บัลกาเรีย
อเมริกา:

สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา บราซิล

เอเชีย:

ไทย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ เมียนมาร์ ออสเตรเลีย

ติดต่อ
ริชาร์ด โจนส์
โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 680
richard.j@indorama.net
นวีนสุดา กระบวนรัตน์
โทรศัพท์: +662.661.6661 ต่อ 247
naweensuda.k@indorama.net

หมายเหตุ:
เอกสารฉบับนีประกอบด้วย “ข้อความทีแสดงถึงการคาดการณ์” เกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) บริษัท ซึงอ้างอิงจาก
ความเชือ สมมติฐาน การคาดการณ์ และการวางแผนในอนาคตของผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจของผูบ้ ริหารโดยพิจารณาจากข้อมูลปัจจุบนั ทีมีอยู่ ข้อความใดๆ ทีนําหน้าหรือ
ตามด้วยคําว่า “ตังเป้ า” “เชือ” “คาดหวัง” “มุง่ ” “มุง่ หมาย” “จะ” “อาจจะ” “คาดการณ์” “ต้องการจะ” “วางแผน” “น่าจะ” “ควรจะ” “ประมาณการ” “มีโครงการ” “คาดว่า” “ประเมินว่า” หรือ
ข้อความอืนๆ ทีแสดงเจตนาในทางเดียวกัน หรืออยูใ่ นรูปปฏิเสธในลักษณะ
###

ข่าวสารล่าสุดจากไอวีแอล

03 กุมภาพั นธ์ 2563

27 มกราคม 2563

06 มกราคม 2563

อินโดรามา เวนเจอร์ส เริมการผลิตโอเลฟนส์เชิง
พาณิชย์ ทีโรงงานในเมือง Westlake รัฐหลุยส์
เซียนา สหรัฐอเมริกา

อินโดรามา เวนเจอรส์ ประกาศตังกลุ่มธุรกิจใหม่
และแต่งตังผู้บริหารระดับสูง

อินโดรามา เวนเจอร์ส เสร็จสินการเข้าซือสิน
ทรัพย์เอทิลีนออกไซด์และโพรพิ ลีนออกไซด์ แบบ
บูรณาการของบริษัท Huntsman มูลค่า 2 พั น
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สงวนลิขสิทธิ พ.ศ. 2561 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)
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