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การเริ่ มต้ นการผลิตเชิงพาณิชย์ ณ โรงงานผลิตกรดไอโซทาลิกบริ สทุ ธิ์ (Purified Isophthalic Acid) (PIA) ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) (“ไอวีแอล” หรื อ “บริษัท”) มีความยินดีทจี่ ะประกาศให้ ทราบว่าบริ ษัทได้
ทาการเริ่ มต้ นการผลิตเชิงพาณิชย์ ณ โรงงานผลิตกรดไอโซทาลิกบริ สทุ ธิ์ (Purified Isophthalic Acid) (PIA) ของบริ ษัท Indorama
Ventures Xylenes & PTA, LLC (“IVXP”) ซึง่ ตังอยู
้ ท่ เี่ มืองดีเคเตอร์ (Decatur) ในรัฐอลาบาม่า (Alabama) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
อย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561
อนึ่ง โรงงานผลิต PIA ที่ เ มื อ งดี เ คเตอร์ นี จ้ ะช่ ว ยเสริ ม โรงงานผลิต PIA ที่ มี อ ยู่แ ล้ ว ของไอวี แ อลที่ บ ริ ษั ท Indorama
Ventures Quimica ประเทศสเปน โดยโรงงานผลิต PIA ทังสองแห่
้
งนี ้มีกาลังการผลิตรวมอยู่ที่ 440,000 เมตริ กตันต่อปี อีกทัง้ ไอวี
แอลเป็ นผู้ผลิต PIA เพียงรายเดียวที่มีโรงงานตังอยู
้ ่ใน 2 ทวีปที่มีความต้ องการในบริ โภคสูง คือ ทวีปยุโรปตะวันออกกลางและ
แอฟริ กา (EMEA) และทวีปอเมริ กา เพื่อตอบสนองความต้ องการของ PET และเคมีภณ
ั ฑ์ชนิดพิเศษ (Speciality Chemicals) ทังนี
้ ้
วัตถุดิบ อะโรเมติกส์หลักที่ใช้ ในการผลิต PIA นันมี
้ หลักประกันจากการทาสัญญาระยะยาวกับผู้ผลิตต่างๆ (supplier) ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาและทวีปยุโรป
เมืองดีเคเตอร์ (Decatur) ในรัฐอลาบาม่า (Alabama) ถือเป็ นสถานที่ผลิต Paraxylene, PTA, NDC และ PET Polymers
ซึ่งเป็ นห่วงโซ่มลู ค่า PET (Value Chain) ที่ใหญ่ที่สดุ ของไอวีแอล และขณะนี ้จะมีการผลิต PIA เสริ มร่ วมกันด้ วย ทังนี
้ ้ โรงงานของ
ไอวีแอลในเมืองดีเคเตอร์ นี ้เป็ นโรงงานผลิตแบบบูรณาการ (integrated production) ที่มีกาลังการผลิตรวมกันสูงกว่า 2 ล้ านตัน
โดยใช้ MEG ที่สง่ มาทางเรื อจากโรงงานโอเลฟิ นส์ของไอวีแอลในเมือง Clear Lake รัฐเท็กซัส (Texas) ซึง่ เมื่อเร็ วๆ นี ้ ไอวีแอลได้ รับ
อนุมตั ิการร่ วมทุนเพื่อเข้ าซื ้อกิจการ PTA-PET แบบบูรณาการ ที่เมืองคอร์ ปัส คริ สตี (Corpus Christi) รัฐเท็กซัส (Texas) ซึ่งหาก
นับรวมกับโรงงานของไอวีแอลที่เมืองดีเคเตอร์ (Decatur) และโรงงานโอเลฟิ นส์ที่เมือง Clear Lake คาดว่าจะเป็ นเครื อข่ายห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) และห่วงโซ่มลู ค่า PET (Value Chain) ที่มีประสิทธิภาพที่สดุ ในทวีปอเมริ กา
ทังนี
้ ้ เทคโนโลยีที่ใช้ ในการผลิต PIA ถือเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริษัท Indorama Ventures Quimica ประเทศสเปน
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