2/10/2020

อินโดรามา เวนเจอร์ส เริมการผลิตโอเลฟิ นส์เชิงพาณิชย์ ทีโรงงานในเมือง Westlake รัฐหลุยส์เซียนา สหรัฐอเมริกา | Indorama Ventures (IVL)

หน้าหลัก •

ข่าวสารและบทความ •

ข่าวสารบริษัท •

ข่าวประชาสัมพั นธ์

ข่าวประชาสัมพั นธ์

อินโดรามา เวนเจอร์ส เริมการผลิตโอเลฟนส์เชิงพาณิชย์ ทีโรงงานในเมือง Westlake รัฐหลุยส์เซียน
า สหรัฐอเมริกา
03 กุมภาพันธ์ 2563

ั าระดับโลก ประกาศเริมการผลิตเชิงพาณิชย์ของ
กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 3 กุมภาพันธ์ 2563 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู ้ผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ชนนํ
โรงงานโอเลฟิ นส์แครกเกอร์ ซึงตังอยูท
่ โรงงาน
ี
Indorama Ventures Olefins (IVOL) ในเมือง Westlake รัฐหลุยส์เซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือวันที 31 มกราคม 2563 ที
ผ่านมา
โรงงานแห่งนีมีกําลังการผลิตเอทิลน
ี อยูท
่ ี 440,000 ตันต่อปี และมีการเชือมต่อกับระบบโครงสร ้างพืนฐานท่อส่งผ่านก๊าซเอทิลน
ี จากบริเวณพืนทีชายฝั งสหรัฐอเมริกา (US Gulf
Coast) ส่งผลให ้มีระบบการขนส่งทีมีประสิทธิภาพมากขึน โรงงานแครกเกอร์แห่งนีตังอยูใ่ นพีนทียุทธศาสตร์บริเวณพืนทีชายฝั งของสหรัฐอเมริกา ซึงทําให ้สามารถเข ้าไปใช ้
ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติทได
ี ้จากชันหิน (shale gas) นอกจากนี โรงงานนีตังอยูใ่ นยุทธศาสตร์ทตั
ี งทีผลิตและจัดส่งเอทิลน
ี ในระยะยาวให ้แก่บริษัท Indorama Ventures
Oxide and Glycols (IVOG) ในเมือง Clear Lake รัฐเท็กซัส รวมทังโรงงานผลิต EO และ PO แบบบูรณาการทีเพิงซือกิจการมาเมือไม่นานนีในเมือง Port Neches รัฐเท็กซัส

ผมรูส้ กึ ภาคภูมใิ จกับความสําเร็จของทีมปฏิบตั กิ ารที IVOL ของเราเป็ นอย่างมาก ในการเริมการ

นายโทนี บารร์ ผูอ
้ า
ํ นวยการ Indorama Ventures Olefins LLC ได้กล่าวว่า “
80”

ผลิตเชิงพาณิชย์อย่างปลอดภัย และบรรลุอตั ราการผลิตกว่าร้อยละ

ผมมีความยินดีเป็ นอย่างยิงกับการเริมการผลิตของโรงงานก๊าซแครกเกอร์ของเรา
และรูส้ กึ ขอบคุณเพือนร่วมงานของผมทุกคนทีมุง่ มันทํางานกันไม่ได้หยุดหย่อน ซึงความสําเร็จนีจะเกิดขึนไม่ได้เลยหากขาดการสนับสนุนและความร่วมมือจากทังหน่วยงานและ
ชุมชนท้องถินอันดีเยียม”
นายดีลป
ิ กุมาร์ อากาวาล ประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลุม
่ ธุรกิจ PET และกลุม
่ ธุรกิจออกไซด์แบบบูรณาการและอนุพ ันธ์ ได้กล่าวทิงท้ายว่า “ถือเป็ นอีกหนึงความสําเร็จ
ของไอวีแอล และเป็ นการเสริมทัพกลุม่ ผลิตภัณฑ์ในทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างดีเยียม โรงงานใหม่นถืี อเป็ นยุทธศาสตร์สําคัญทีจะช่วยเสริมการเติบโตอย่างต่อเนืองของกลุม่ ธุรกิจ
ออกไซด์แบบบูรณาการและอนุพันธ์ของไอวีแอล ซึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ผมอยากจะขอขอบคุณเพือนร่วมงานทุกคนของผม ในความมุง่ มันตังใจ และการตังมันอยูบ่ น
หลักของความปลอดภัย ในการเริมการผลิตเชิงพาณิชย์ของโรงงานก๊าซแครกเกอร์ในเมือง Westlake รัฐหลุยส์เซียนานี
พวกเราคาดหวังทีจะได้รว่ มมือกับชุมชนทางตะวันตกเฉียงใต้ของหลุยส์เซียนา ในการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวติ และสร้างความมันใจว่าชุมชนจะได้รับผลประโยชน์จากการ
ลงทุนครังนีของเรา”
นายอลาสแตร์ พอร์ต ประธานกลุม
่ ธุรกิจออกไซด์แบบบูรณาการและอนุพ ันธ์ กล่าวว่า “

###
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
ยุโรป ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา

เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ฝรังเศส อังกฤษ อิตาลี เดนมาร์ก ลิทวั เนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ลักเซมเบิรก
์ สเปน ตุรกี ไนจีเรีย
กานา 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:

เอกสารฉบับนีประกอบด ้วย “ข ้อความทีแสดงถึงการคาดการณ์” เกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) บริษัท ซึงอ ้างอิงจาก
ความเชือ สมมติฐาน การคาดการณ์ และการวางแผนในอนาคตของผลการดําเนินงานด ้านเศรษฐกิจของผู ้บริหารโดยพิจารณาจากข ้อมูลปั จจุบน
ั ทีมีอยู่ ข ้อความใดๆ ทีนํ าหน ้าหรือ
ตามด ้วยคําว่า “ตังเป้ า” “เชือ” “คาดหวัง” “มุง่ ” “มุง่ หมาย” “จะ” “อาจจะ” “คาดการณ์” “ต ้องการจะ” “วางแผน” “น่าจะ” “ควรจะ” “ประมาณการ” “มีโครงการ” “คาดว่า” “ประเมินว่า” หรือ
ข ้อความอืนๆ ทีแสดงเจตนาในทางเดียวกัน หรืออยูใ่ นรูปปฏิเสธในลักษณะ
###
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ข่าวสารล่าสุดจากไอวีแอล

04 กุมภาพั นธ์ 2563

27 มกราคม 2563

06 มกราคม 2563

อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศกลยุทธ์องค์กรป
2563 – 2566

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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