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อินโดรามา เวนเจอร์ส เริ�มการผลิตโอเลฟ�นส์เชิงพาณิชย์ ที�โรงงานในเมือง Westlake รัฐหลุยส์เซียน
า สหรัฐอเมริกา

03 กมุภาพันธ ์2563

กรงุเทพฯ ประเทศไทย – 3 กมุภาพันธ ์2563 – บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากดั (มหาชน) หรอื ไอวแีอล ผูผ้ลติเคมภีณัฑช์ั �นนําระดบัโลก ประกาศเริ�มการผลติเชงิพาณชิยข์อง
โรงงานโอเลฟินสแ์ครกเกอร ์ซึ�งตั �งอยูท่ี�โรงงาน Indorama Ventures Olefins (IVOL) ในเมอืง Westlake รัฐหลยุสเ์ซยีนา ประเทศสหรัฐอเมรกิา เมื�อวนัที� 31 มกราคม 2563 ที�
ผา่นมา

โรงงานแหง่นี�มกํีาลงัการผลติเอทลินีอยูท่ี� 440,000 ตนัตอ่ปี และมกีารเชื�อมตอ่กบัระบบโครงสรา้งพื�นฐานทอ่สง่ผา่นกา๊ซเอทลินีจากบรเิวณพื�นที�ชายฝั�งสหรัฐอเมรกิา (US Gulf
Coast) สง่ผลใหม้รีะบบการขนสง่ที�มปีระสทิธภิาพมากขึ�น โรงงานแครกเกอรแ์หง่นี�ตั �งอยูใ่นพี�นที�ยทุธศาสตรบ์รเิวณพื�นที�ชายฝั�งของสหรัฐอเมรกิา ซึ�งทําใหส้ามารถเขา้ไปใช ้
ประโยชนจ์ากกา๊ซธรรมชาตทิี�ไดจ้ากชั �นหนิ (shale gas) นอกจากนี� โรงงานนี�ตั �งอยูใ่นยทุธศาสตรท์ี�ตั �งที�ผลติและจัดสง่เอทลินีในระยะยาวใหแ้กบ่รษัิท Indorama Ventures
Oxide and Glycols (IVOG) ในเมอืง Clear Lake รัฐเท็กซสั รวมทั�งโรงงานผลติ EO และ PO แบบบรูณาการที�เพิ�งซื�อกจิการมาเมื�อไมน่านนี�ในเมอืง Port Neches รัฐเท็กซสั

นายโทนี� บารร ์ผูอ้าํนวยการ Indorama Ventures Olefins LLC ไดก้ลา่ววา่ “ผมรูส้กึภาคภมูใิจกบัความสําเร็จของทมีปฏบิตักิารที� IVOL ของเราเป็นอยา่งมาก ในการเริ�มการ
ผลติเชงิพาณชิยอ์ยา่งปลอดภยั และบรรลอุตัราการผลติกวา่รอ้ยละ 80”

นายอลาสแตร ์พอรต์ ประธานกลุม่ธรุกจิออกไซดแ์บบบรูณาการและอนพุนัธ ์กลา่ววา่ “ผมมคีวามยนิดเีป็นอยา่งยิ�งกบัการเริ�มการผลติของโรงงานกา๊ซแครกเกอรข์องเรา
และรูส้กึขอบคณุเพื�อนรว่มงานของผมทกุคนที�มุง่มั�นทํางานกนัไมไ่ดห้ยดุหยอ่น ซึ�งความสําเร็จนี�จะเกดิขึ�นไมไ่ดเ้ลยหากขาดการสนับสนุนและความรว่มมอืจากทั �งหน่วยงานและ
ชมุชนทอ้งถิ�นอนัดเียี�ยม”

นายดลีปิ กมุาร ์อากาวาล ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารกลุม่ธรุกจิ PET และกลุม่ธรุกจิออกไซดแ์บบบรูณาการและอนพุนัธ ์ไดก้ลา่วทิ�งทา้ยวา่ “ถอืเป็นอกีหนึ�งความสําเร็จ
ของไอวแีอล และเป็นการเสรมิทพักลุม่ผลติภณัฑใ์นทวปีอเมรกิาเหนอืไดอ้ยา่งดเียี�ยม โรงงานใหมน่ี�ถอืเป็นยทุธศาสตรสํ์าคญัที�จะชว่ยเสรมิการเตบิโตอยา่งตอ่เนื�องของกลุม่ธรุกจิ
ออกไซดแ์บบบรูณาการและอนุพันธข์องไอวแีอล ซึ�งสอดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษัิทฯ ผมอยากจะขอขอบคณุเพื�อนรว่มงานทกุคนของผม ในความมุง่มั�นตั �งใจ และการตั �งมั�นอยูบ่น
หลกัของความปลอดภยั ในการเริ�มการผลติเชงิพาณชิยข์องโรงงานกา๊ซแครกเกอรใ์นเมอืง Westlake รัฐหลยุสเ์ซยีนานี�

พวกเราคาดหวงัที�จะไดร้ว่มมอืกบัชมุชนทางตะวนัตกเฉียงใตข้องหลยุสเ์ซยีนา ในการพัฒนาเศรษฐกจิ คณุภาพชวีติ และสรา้งความมั�นใจวา่ชมุชนจะไดรั้บผลประโยชนจ์ากการ
ลงทนุครั �งนี�ของเรา”

# # #
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

ยโุรป ตะวนัออกกลางและ
แอฟรกิา

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

# # #
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ข่าวสารล่าสุดจากไอวีแอล

04 กุมภาพันธ์ 2563

อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศกลยุทธ์องค์กรป�
2563 – 2566

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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