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หน้าหลัก •  ข่าวสารและบทความ •  ข่าวสารบริษัท •  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศกลยุทธ์องค์กรป� 2563 – 2566
04 กมุภาพันธ ์2563

กรงุเทพฯ ประเทศไทย – 4 กมุภาพันธ ์2563 – บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอร ์จํากดั (มหาชน) หรอื ไอวแีอล ประกาศกลยทุธปี์ 2563 – 2566 ในงาน Capital Markets Day

สรปุ:

การดําเนนิธรุกจิของไอวแีอลที�ใชเ้วลาเป็นเครื�องพสิจูนไ์ดแ้สดงใหเ้ห็นวา่สามารถสรา้งตอบแทนที�แข็งแกรง่ใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยี ทั �งในชว่งที�อยูใ่นจดุสงูสดุและขาลงของวฏัจักร
ธรุกจิเคมภีณัฑ์
เราไดกํ้าหนดกลยทุธปี์ 2563 ที�มุง่เนน้หลกัสําคญั 5 สว่น ไดแ้ก ่การปรับเปลี�ยนตน้ทนุผา่นโครงการโอลมิปัส การใชส้นิทรัพยอ์ยา่งเต็มศกัยภาพ การเตบิโตไปยงัธรุกจิที�เกี�ยวเนื�อง
การเป็นผูนํ้าธรุกจิรไีซเคลิ และการพัฒนาบคุลากร
ในธรุกจิ PET แบบองคร์วม (Combined PET) เรามุง่สรา้งความแข็งแกรง่เพื�อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทนุการผลติ พรอ้มขบัเคลื�อนระบบเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีน (Circular
Economy) สําหรับ PET โดยสรา้งความเป็นผูนํ้าในธรุกจิรไีซเคลิ
สําหรับธรุกจิเสน้ใย เรามุง่เนน้ประสทิธผิลในการดําเนนิงาน การบรูณาการสนิทรัพย ์และนวตักรรมที�ตอบสนองความตอ้งการที�เปลี�ยนแปลงไปของผูบ้รโิภค ซึ�งจะกอ่ใหเ้กดิธรุกจิที�
สามารถสรา้งอตัราผลตอบแทนตอ่เงนิทนุดําเนนิงาน (ROCE) ดว้ยตวัเลขสองหลกั
ธรุกจิอื�นๆ ของเราสามารถสรา้งกระแสเงนิสดที�ใชใ้นการดํานเนนิงานที�ดอียา่งตอ่เนื�อง เรายงัคงใหค้วามสําคญักบัเงนิทนุหมนุเวยีน ในขณะเดยีวกนักดํ็าเนนิการลดสดัสว่นหนี�สนิ
อยา่งตอ่เนื�อง
เราสานตอ่การลงทนุพัฒนาบคุลากรของเรา ปรับโครงการองคก์รและการกํากบักจิการรวมทั �งกระบวนการบรหิารทรัพยากรบคุคล เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่ไอวแีอลจะเป็นองคก์รที�
แข็งแกรง่ในอนาคต

นายอาลก โลเฮยี ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารกลุม่บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ กลา่ววา่ “เพื�อมุง่สูก่ารเตบิโตอยา่งตอ่เนื�อง ไอวแีอลดําเนนิธรุกจิตามแนวทางเชงิกลยทุธด์ว้ย
ความมุง่มั�นที�จะบรรลผุลตอบแทนตอ่เงนิทนุดําเนนิงานในอตัราสองหลกั กระแสเงนิสดที�แข็งแกรง่ในทกุชว่งของวฏัจักร และผลตอบแทนตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีที�สงูกวา่คา่เฉลี�ย ตลอด
การดําเนนิธรุกจิของไอวแีอล เราสามารถรักษาสถานภาพที�แข็งแกรง่ทั �งในชว่งจดุสงูสดุและชว่งชะลอตวัของวฏัจักรธรุกจิเคมภีณัฑ ์และคาดวา่จะสามารถสรา้งความสําเร็จไดอ้ยา่ง
ตอ่เนื�อง ดว้ยประสบการณท์ี�ชํ�าชองและความเป็นมอือาชพีของทมีบรหิาร”

กลยทุธด์งักลา่วไดรั้บการนําเสนอและเห็นชอบในการประชมุ Global Management Conference (GMC) ของไอวแีอล ซึ�งมผีูบ้รหิารกวา่ 200 คนจากประเทศตา่งๆ ทั�วโลกเขา้
รว่ม เมื�อวนัที� 30 – 31 มกราคมที�ผา่นมา ณ กรงุเทพฯ ประเทศไทย

สําหรับผูท้ี�สนใจ สามารถศกึษารายละเอยีดเพิ�มเตมิทางเว็บไซตไ์อวแีอล
รับบชมวดีโีอถา่ยทอดงาน Capital Markets Day
https://www.indoramaventures.com/th/investor-relations/downloads/webcasts
ดาวนโ์หลดเอกสารนําเสนอ "A New Era of Growth and Value Creation"
https://www.indoramaventures.com/th/investor-relations/downloads/presentations

# # #

เกี�ยวกบั อนิโดรามา เวนเจอรส์
บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากดั (มหาชน) เป็นบรษัิทที�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึ�งในบรษัิทปิโตรเคมชีั �นนําระดบั
โลก มโีรงงานผลติครอบคลมุภมูภิาคหลกัทั�วโลก ไดแ้ก ่แอฟรกิา เอเชยี ยโุรปและอเมรกิาเหนอื โดยมกีลุม่ธรุกจิหลกั ประกอบดว้ย ธรุกจิ Integrated PET ธรุกจิโอเลฟินส ์ธรุกจิ
เสน้ใย ธรุกจิบรรจภุณัฑแ์ละธรุกจิเคมภีณัฑช์นดิพเิศษ (Specialty Chemicals) ผลติภณัฑข์องไอวแีอลรองรับลกูคา้ในกลุม่อตุสาหกรรมสนิคา้อปุโภคบรโิภค อาหารและเครื�องดื�ม
ผลติภณัฑเ์พื�อสขุอนามยั ผลติภณัฑเ์พื�อการดแูลสว่นบคุคล และอตุสาหกรรมยานยนต ์อาท ิผลติภณัฑย์างในรถยนตแ์ละผลติภณัฑด์า้นความปลอดภยั ปัจจบุนับรษัิทฯ มพีนักงาน
ทั�วโลกราว 24,000 คนและมรีายไดจ้ากการขายรวม 10.7 พันลา้นเหรยีญสหรัฐในปี 2561 บรษัิทฯ เป็นสมาชกิดชันดีาวโจนส ์(DJSI) และมสํีานักงานใหญต่ั �งอยูท่ี�กรงุเทพฯ
ประเทศไทยและมโีรงงานทั�วโลก อนัไดแ้ก่

http://www.indoramaventures.com/th/home
http://www.indoramaventures.com/th/news-media/at-a-glance
http://www.indoramaventures.com/th/investor-relations/newsroom/stock-exchange
http://www.indoramaventures.com/th/updates/other-release
https://www.indoramaventures.com/th/investor-relations/downloads/webcasts
https://www.indoramaventures.com/th/investor-relations/downloads/presentations


2/10/2020 อนิโดรามา เวนเจอรส์ ประกาศกลยทุธอ์งคก์รปี 2563 – 2566 | Indorama Ventures (IVL)

https://www.indoramaventures.com/th/updates/other-release/1374/อนิโดรามา-เวนเจอรส์-ประกาศกลยทุธอ์งคก์รปี-2563-2566 2/2

ยโุรป ตะวนัออกกลาง
และแอฟรกิา:

เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมน ีสาธารณรัฐไอรแ์ลนด ์ฝรั�งเศส องักฤษ อติาล ีเดนมารก์ ลทิวัเนยี โปแลนด ์สาธารณรัฐเชก็ ลกัเซมเบริก์ สเปน ตรุก ีไนจเีรยี กานา
โปรตเุกส อสิราเอล อยีปิต ์รัสเซยี สโลวาเกยี ออสเตรยี บลักาเรยี

อเมรกิา: สหรัฐอเมรกิา เม็กซโิก แคนาดา บราซลิ
เอเชยี: ไทย อนิโดนเีซยี จนี อนิเดยี ฟิลปิปินส ์เมยีนมาร ์ออสเตรเลยี

ตดิตอ่
รชิารด์ โจนส์
โทรศพัท:์ +662.661.6661 ตอ่ 680
richard.j@indorama.net 

นวนีสดุา กระบวนรัตน์
โทรศพัท:์ +662.661.6661 ตอ่ 247
naweensuda.k@indorama.net

หมายเหต:ุ
เอกสารฉบบันี�ประกอบดว้ย “ขอ้ความที�แสดงถงึการคาดการณ”์ เกี�ยวกบัฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานของ บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากดั (มหาชน) บรษัิท ซึ�งอา้งองิจาก
ความเชื�อ สมมตฐิาน การคาดการณ ์และการวางแผนในอนาคตของผลการดําเนนิงานดา้นเศรษฐกจิของผูบ้รหิารโดยพจิารณาจากขอ้มลูปัจจบุนัที�มอียู ่ขอ้ความใดๆ ที�นําหนา้หรอื
ตามดว้ยคําวา่ “ตั �งเป้า” “เชื�อ” “คาดหวงั” “มุง่” “มุง่หมาย” “จะ” “อาจจะ” “คาดการณ”์ “ตอ้งการจะ” “วางแผน” “น่าจะ” “ควรจะ” “ประมาณการ” “มโีครงการ” “คาดวา่” “ประเมนิวา่” หรอื
ขอ้ความอื�นๆ ที�แสดงเจตนาในทางเดยีวกนั หรอือยูใ่นรปูปฏเิสธในลกัษณะ

# # #

ข่าวสารล่าสุดจากไอวีแอล

03 กุมภาพันธ์ 2563

อินโดรามา เวนเจอร์ส เริ�มการผลิตโอเลฟ�นส์เชิง
พาณิชย์ ที�โรงงานในเมือง Westlake รัฐหลุยส์
เซียนา สหรัฐอเมริกา

27 มกราคม 2563

อินโดรามา เวนเจอรส์ ประกาศตั�งกลุ่มธุรกิจใหม่
และแต่งตั�งผู้บริหารระดับสูง

06 มกราคม 2563

อินโดรามา เวนเจอร์ส เสร็จสิ�นการเข้าซื�อสิน
ทรัพย์เอทิลีนออกไซด์และโพรพิลีนออกไซด์ แบบ
บูรณาการของบริษัท Huntsman มูลค่า 2 พัน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สงวนลขิสทิธิ� พ.ศ. 2561 บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากดั (มหาชน) Follow us on:      
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