דוח קיימות
תקציר מנהלים 2018

להיות חברת כימיקלים ברמה עולמית
המייצרת מוצרים מעולים עבור כולם

אנחנו משיגים –מייצרים – וממחזרים

הדירקטוריון שלנו
הקטליזטור למיצוב הנוכחי של IVL

למידע נוסף

מסר ממנכ"ל הקבוצה

"המהפכה הכלכלית הבאה בעיצומה
והיסט מהותי זה מתבסס כל

קיימות".
קיימות היא לא רק עניין סביבתי או חברתי,
אלא רעיון שבכוחו לחולל טרנספורמציה בכלכלות שלנו
שתתרחב ביחד עם החברות המאמצות את עקרונותיה.

אלוקה לוהיה
מנכ"ל הקבוצה

למידע נוסף
דוח קיימות – תקציה מנהלים 2018
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מבט על IVL
אתרי פעילות IVL

אירופה

ליום  31דצמבר 2018

•
•
•
•
•

93
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מדינות

אסיה
•
•
•
•
•
•
•

אתרים חדשים

סין
הודו
אינדונזיה
ישראל
מיאנמר
פיליפינים
תאילנד

• קנדה
• ארצות הברית
• מקסיקו

3

17

7

אפריקה 3
• מצרים
• גאנה
• ניגריה

דרום אמריקה

1

• ברזיל

חומרי הזנה

PET

סיבים

אנחנו מבצעים אינטגרציה לאחור כדי
לייצר את החומרים במעלה הזרם עבור
הייצור של  PETופוליאסטר.

אנחנו מציעים מוצרים מסוגים שונים,
לרבות מוצרים טרמיים למילוי בתוכן
חם ,עם צמיגות פנימית גבוהה ונמוכה,
לחימום מהיר ,דרגה כללית ועוד המון.

החוטים והפוליאסטר שלנו משמשים
כחומרי גלם לענפי הרכב והטכני,
למוצרים לבית ,לביגוד ,למוצרי היגיינה
ולמוצרים בתחום הרפואה.

חומרי אריזה

צמר

מוצרים ממוחזרים

המוצרים שלנו כוללים בקבוקים
המיוצרים בהזרקה (לתבניות) ,מכסים
לבקבוקים ובקבוקים.

העסק הראשון שלנו היה בייצור חוטי
צמר שזורים וסרוקים ,תוך הפעלת
המכונות הטובות בתחומן והטכנולוגיה
העדכנית ביותר.

המוצרים הממוחזרים שלנו כוללים
שבבי בקבוקים PET ,או rPET
ממוחזרים וסיבים ממוחזרים.

הערה :סה"כ אתרי פעילות כולל הפעילויות שנרכשו במחצית השניה של  2018וכן מיזמים משותפים.
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איטליה
ליטה
לוקסמברג
פולין
פורטוגל
רוסיה

אוסטריה
דנמרק
צרפת
גרמניה
אירלנד

אתרים

יבשות

בשנת 19 2018

סלובקיה
ספרד
הולנד
טורקיה
בריטניה

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

צפון אמריקה

Indorama Ventures PCL.
Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.

האתרים שלנו ברחבי העולם
למידע נוסף

המוצרים שלנו

המוצרים שלנו
למידע נוסף

 IVLיוצרת ערך בר-קיימא עבור בעלי עניין

ההון שלנו

התוצאות שלנו

המודל העסקי שלנו

4,680

59.9

מיליון דולר
סה"כ הון עצמי

מיליון ג'יגה-ג'ולים
בצריכת אנרגיה

11.8

60.3

מיליון טון
צריכת חומרי גלם

מיליון מ"ק
משיכת מים

חזון
להיות חברת כימיקלים ברמה עולמית
המייצרת מוצרים מעולים עבור כולם

משימה
אנו מחויבים להיות מובילת תעשיה אחראית,
הממנפת את המצוינות של אנשינו ,של תהליכים
ושל טכנולוגיות כדי לייצר ערך עבור בעלי העניין.

10,741

789

מיליון דולר
סך ההכנסות

מיליון דולר
רווח נטו

11.34

86.01%

מיליון טון סה"כ ייצור
(לרבות מכירות
בין-חברתיות)

במדד שביעות רצון
לקוחות

23%

33%

30.43

173.60

במדד חיוניות
עסק סיבים

במדד חיוניות
עסק HVA PET

שעות הכשרה
לכל עובד

דולר הוצאה
על הכשרה
לכל עובד

0.522

2.75

tCO2e
לכל טון ייצור

מיליון ג'יגה-ג'ולים
של אנרגיה מתחדשת

15,221

2.25

עובדים
קבועים

מיליון דולר
בתרומות לאחריות
תאגידית ()CSR

ערכים
«

«
«
«
«

הלקוח הוא סיבת קיומינו.
אנשינו עושים את כל ההבדל.
אנו מתייחסים לשינוי כהזדמנות.
הכוח שלנו הוא בגיוון.
אנחנו אנשים אחראים.

31

מדינות

5
 15מרכזי מו"פ
יבשות

93

אתרים

5

תחומי פעילות

3.85

0

ציון מחוברות
עובדים

מקרי מוות

350,903

LTIFR = 3.71

טון של PET
ממוחזרים

מקרי איבוד זמן עקב
תדירות הפציעות לכל
מיליון שעות אדם

דוח קיימות – תקציה מנהלים 2018
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נתונים פיננסיים בולטים 2018
השגנו צמיחה  YOYב EBITDA-של  44%והגדלנו את ה EBITDA-שלנו בקצב של מעל  250%בארבע השנים האחרונות

158

הכנסות
 10.7מיליארד
דולר ארה"ב

48
 EBITDAהליבה

211

(מיליון דולר ארה"ב)

לפי מגזרים עסקים

 EBITDAהליבה
 1.4מיליארד
דולר ארה"ב

791

232

רווח הליבה נטו

תזרים מזומנים
תפעולי
 989מיליון דולר

(אחרי מסים וזכויות
המיעוט)
 PETמשלוב
אולפינים
סיבים
אריזות
כימיקלים מיוחדים

6

 789מיליון דולר

רווח למניה
4.61
באט תאילנדי

למידע נוסף
Indorama Ventures PCL.
Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.
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הוקרה חיצונית

• 2018
ציון :שינוי אקליםB :
• 2018
ציון שרשרת אספקהB- :

• מדורגת במדד FTSE4Good
בסדרת ה ESG-הטוב ביותר
במאון ה100%-
בקבוצה בשנת 2018

• מדורגת במדד  DJSIלשווקים
מתעוררים – תעשיית הכימיקלים
• מדורגת בין עשרת חברות הכימיקלים
הטובות ביותר בעולם

• דירוג זהב
ציון BB :ESG

ציון גילוי הטוב ביותר במדד ESG
בשנת 2018

• מדורגת בין 3%
הספקים הטובים ביותר
בכל הקטגוריות

הבורסה לניירות ערך בתאילנד
• פרסי  SETלקיימות יוצאת מן הכלל בשנת 2018
• השקעה בקיימות בתאילנד 2018

למידע נוסף

Environment, Society and Governance – ESG
מדד הציות לשיקולי סביבה ,חברה ,ממשל תאגידי

גילויי ESG
2018

דוח קיימות – תקציה מנהלים 2018
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יעדי פיתוח בר קיימא ( ( SDGsוIVL-
בהתחשב בטבעם של עסקים IVL ,מחויבת למלא את תפקידה באמצעות תרומתה להשגת היעדים הבאים לפיתוח בר-קיימא.
היעדים על רקע צבוע מושפעים מפעילות עסקית באופן ישיר ו IVL-פועלת נמרצות להשיגם .היעדים על רקע לבן מושפעים
מפעילות עסקית באופן עקיף ו IVL-עוקבת אחריהם באופן שוטף.
* = חשיבות גבוהה
** = בינונית
*** = למעקב
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תמיכה בשויון מגדרי
ובהגברת השתתפותן
וקידומן של נשים

מתן הזדמנויות לימוד ופיתוח
לכל העובדים וקידים החינוך
למיחזור בחברה כולה

הבטחת הבריאות
והבטיחות של המוצרים,
העובדים והקבלנים שלנו

ניהול ניצול בר-קיימא במים
וניתוח הסיכון העולמי למים,
לצד תוכניות פעולה להורדת
הסיכון

הגברת השימוש בחשמל
ממקורות מתחדשים בכל
מקום אפשרי

צמצום ההשפעות של מוצרינו
תוך כדי השימוש בהם וקידום
אמצעים לשלב יכולות מיחזור

הענקת תנאי עבודה מכובדים
ושויוניים ומניעת הפליה
בפעילויות שלנו

שותפויות עם ארגונים
להגברת תרומותינו
לכלכלה המעגלית

הכנסת שיפורים בניצול
משאבים וביעילות אנרגטית,
ופיתוח אסטרטגיות לכלכלה
דלת פחמן

שיתוף פעולה עם ארגונים
בעלי דעות דומות על מנת
לטפל בפסולת באוקיינוסים

הורדת הסיכון להשפעות
סביבתיות שליליות וביצוע
ניטור באזורים הסמוכים
לפעילותינו.

למידע נוסף
Indorama Ventures PCL.
Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.
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ממשל תאגידי
אנו מחויבים לפעול בצורה מוסרית ,בשקיפות,
ללא שוחד או שחיתות בכל הפעילויות שלנו
ברחבי העולם.

לא הוטלו על  IVLשום קנסות בשנת 2018
בגין אי ציות מהותית לכללי ממשל תאגידי.
אנו לא נוקטים עמדות פוליטיות כלשהן.
לא ניתנה שום תרומה פוליטית ישירה בשנת
 2018על-ידי  IVLאו על-ידי חברות הבת שלה.

חושף שחיתות ()whistleblower
ל IVL-מדיניות להגנת עובדים חושפי שחיתות .המדיניות
מספק מידע על הפרקטיקה בנושא ,וערוצים כדי להגיש
תלונות באופן אנונימי .אתר האינטרנט של החברה מציג ערוצי
תקשורת שונים עבור גורמים חיצוניים המבקשים ליצור קשר
עם ועדת ה whistleblower-או עם דירקטורים בלתי תלויים,
לרבות באמצעות שליחה לכתובותethics@Indorama.net :
וindependentdirectors@Indorama.net -
מבלי לחשוף את זהותם.

למידע נוסף

המאבק נגד שחיתות
החברה הצליחה לחדש את הסמכתה כחברה
בקואליציה לפעולה קולקטיבית במגזר הפרטי
נגד שחיתות בתאילנד ( )CACבחודש מאי .2018
( IVLקיבלה הסמכה לראשונה בחודש אוקטובר .)2014

הערכה בנושא ממשל תאגידי
ביצועי החברה והדירקטוריון בנושאי ממשל תאגידי
עברו הערכה בפעם הראשונה על-ידי גוף מקצועי
חיצוני ( .)IODממצאי ההערכה :ל IVL-דפוס
חשיבה חדה בנושאי קיימות ומבנה ממשל
תאגידי איתן.

ציון מצוינות ב CG-של -5כוכבים
בביצועי ממשל תאגידי בקרב
חברות הרשומות למסחר
בתאילנד

דוח קיימות – תקציה מנהלים 2018
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ניהול קשרי לקוחות
על מנת לשמור על המעמד שלנו ולהמשיך להניע צמיחה עקבית ובת-קיימא ,אנו מאמינים שניהול קשרי לקוחות ( )CRMמיטבי
הוא חלק בלתי נפרד מההצלחה שלנו לטווח הארוך .מחוברות לקוחות היא נקודת החוזק העיקרית שלנו והינה מרכיב חשוב
באסטרטגיית הקיימות שלנו.

מדידת שביעות רצון לקוחות מאפשרת לנו להבין את הצרכים הנוכחיים והעתידיים של לקוחותינו ואת שביעות רצונן מהמוצרים
והשירותים שלנו .המשוב הזה מסייע לנו להעריך מראש את התוכניות העתידיות של הלקוחות שלהם.

מדד שביעות רצון לקוחות ( )CSIושיעור שמירת לקוחות ()CRR
 IVLכולל
CSI

86.01%

CRR

93%

יעד CSI
בשנת 2019
 IVLכולל

טוב יותר משנה
קודמת או שמירה
על אותה רמה

מדידת שביעות רצון
לקוחותינו הקיפה

100%
מהפעילות הגלובלית שלנו
ציוני הכיסוי הכולל של שיעור שמירת לקוחות ( )CRRהוא בהתאם לאחוז מסך ההכנסות

10

למידע נוסף
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Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.
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ניהול חדשנות
ניהול חדשנות מתמקד בפיתוח מוצרים חדשים ובהכנסת
שיפורים ביעילותם של מוצרים קיימים העונים על צרכים
חברתיים וסביבתיים בהתאם לעקרונות המנחים
והמדיניות שלנו לגבי שימור וטיפוח סביבתי
( )stewardshipוקיימות.
אנו ב IVL-עובדים באופן הדוק עם לקוחותינו על מנת
להתעדכן בצרכי השוק המשתנים בתכיפות ,באתגרים
הגלובליים ובמגמות-על ,לרבות יעדי פיתוח בר-קיימא,
ועל מנת למלא את דרישותיהם וצרכיהם.

מדד חיוניות ()Vitality Index
תחום
הסיבים

תחום הPET-
ערך נוסף גבוה

23%

יעד ב20% = 2018-

יעד
מדד חיוניות
בשנת 2019

33%

יעד ב33% = 2018-

21%

34%

תחום
הסיבים

תחום הPET-
ערך נוסף גבוה

כלכלה
מעגלית
חדשנות
במוצרים

חדשנות
בתהליכים

המיקוד
בניהול
החדשנות
בIVL-
חדשנות
סביבתית

למידע נוסף

מחקר
ופיתוח

חדשנות
פתוחה

פיתוח חדשנות
במוצרים
חדשים בIVL-

יכולות
וקיבולת של
מוצרים

צמיחה
עסקית

מוצרים
אלטרנטיביים

דרישות
יישומים

IP
ורגולטורי

צורכי
השוק
והלקוחות

התאמות
לחומרים

טכנולוגיות
מתקדמות

דוח קיימות – תקציה מנהלים 2018
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ניהול מוצר ()stewardship
ניהול מוצר ב IVL -מספק מסגרת לרתום את כלל החברה
למאמצים להבטיח שהמוצרים שלנו לא מסכנים את בריאות האדם
או הסביבה בהתאם לשימוש המיועד בהם וליצירת ערך על-ידי זיהוי
הזדמנויות לצמצם את השימוש במשאבים וצריכת חומרים.

2018
כיסוי LCA
באופן גלובלי

65%

יעד
כיסוי LCA
באופן גלובלי
עד 2020

95%

סיווג מוצרי בר-קיימא
אנחנו בעיצומו של תהליך סיווג המוצרים שלנו ,במטרה לאפשר לנו
לזהות שלבים בפיתוח מוצרים כדי שנוכל לשפר עוד יותר את
עיצובם ,ייצורם ,את חומרי הגלם ,השינוע ואת שרשרת הערך ,כל
זאת כדי לצמצם את השפעתם הסופית על הסביבה והחברה וכדי
להבטיח מיצוב ברור של תיק מוצרי הבר-קיימה שלנו .היעד שלנו
הוא להשלים את תהליך הסיווג עד שנת .2020

הערכת מחזור חיים ()LCA
סיימנו את ביצוען של הערכות מחזור חיים בכל המפעלים שלנו
באסיה (לא כולל רכישות חדשות במהלך שנת  )2018ובחלק
מהמפעלים שלנו בארצות הברית ובאירופה ,בהתאם ל-
 ,ISO14040/44:2006עבור  65%מסך הייצור שלנו .אנו מתכוונים
לבצע הערכות מחזור חיים בשאר המפעלים באזורים האחרים.

12

שלב הניסוי –
שלב מעבדה

תפיסת
המוצר

סקירות
בנושא ציות
רגולטורי

ניהול מוצר
פעולות עיקריות

התאמת המוצרים
לדרישות /אפיון
סיכונים/ניתוח
אתר ראשוני

שלב
פיתוח

שיווק
ומכירות

למידע נוסף
Indorama Ventures PCL.
Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.
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מיחזור
 – PETמיחזור – הרנסנס בהורדת כמות פסולת ה PET -פלסטיק המגיעה לטבע ובשמירה של משאבים טבעיים.

350,903
טון

359,827

386,734

338,248

278,144

227,503

2018

2017

2016

2015

2014

173,102

יעד התחייבות גלובלית
למיחזר  750,000טון של
פסולת  PETלאחר
צריכה כחומרי זינה
לייצור הפוליאסטר שלנו
עד לשנת 2025

מיחזרנו כ 38 -מיליארד בקבוקים
בין השנים 2011-2018

2013

3,576
2012

2011

* שרפי  rPETהמכילים תוכן ממוחזר עד לשיעור של 30%

מיחזור מכני

אנחנו

ממחזר הPET-
המוביל באסיה,
באירופה ובצפון
אמריקה

למידע נוסף

אנחנו היצרן המוביל בייצור מוצרי
סיבי פוליאסטר באיכות גבוהה
המיוצרים ממיחזור בקבוקי PET
לאחר צריכה

אנחנו היצרן המוביל המציע שרפי
 PETהמכילים תוכן ממוחזר
(בטכנולוגיית המסה) בכל רחבי
העולם

• ממשיכים להתרחב – רכשנו את
 Soreplaבשנת 2018

מיחזור כימי
• שיתוף פעולה עם  UnileverוIoniqa-
• שיתוף פעולה עם  Loopתעשיות

דוח קיימות – תקציה מנהלים 2018
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פליטות גזי חממה
סה"כ פליטות  – GHGטווח  1ו2-

פליטות  GHGישירות – טווח 1

0.553
0.544

0.537

0.325

פליטות  GHGעקיפות – טווח 2
0.246

0.328

0.232

0.321

0.209
0.197

0.522
0.298

5,913,464

3,688,970
5,528,000

5,089,355

2,224,494
3,211,409

3,109,687

4,068,608

2018

2017

עוצמה

2016

2015

סה"כ פליטות

)/ tCO2e/טון ייצור)

)(tCO2e

2,316,591
1,979,668

1,842,432

2,226,176

2018

2017

עוצמה
)/ tCO2e/טון ייצור)

אנחנו מחויבים לניהול תביעת הרגל
הסביבתית שלנו באופן פרו-אקטיבי
ולהשקיע ביוזמות בעלות השפעה חיובית.

2016

2015

סה"כ פליטות
)(tCO2e

יעד 2020
להורדת רמות העוצמה
בטווחי  1ו2-
מהרמות בשנת 2013

2017

2018

עוצמה
)/ tCO2e/טון ייצור)

2015

2016

סה"כ פליטות
)(tCO2e

6%

פליטות ה GHG-בטווחי  1ו 2 -של  IVLאושרו על-ידי מבקר חיצוני (בהתאם ל ISO 14064-1 -ו.)ISO 14064-3 -

14
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אנרגיה
ההתמקדות המתמדת שלנו בשימוש יעיל של אנרגיה עוזרת לנו
להיות חברה תחרותית יותר באמצעות צמצום עלויות האנרגיה,
תוך כדי העשייה שלנו בנושא שינוי אקלים .במקביל ,אנחנו
מיישמים מספר יוזמות לחסכון באנרגיה.

שלושה מהמפעלים שלנו Orion Global PET ,בליטה,
 Indorama Ventures Quimicaבספרד וWellman -
 Internationalבאירלנד ,משתמשים בחשמל מתחדש בשעיור
של  Indorama Holdings .100%בלופבורי ,תאילנד ,הקימה
תחנת כוח סולרית  5MWהמייצרת אנרגיה ירוקה מתחדשתIVL .
ממשיכה לבחון אפשרויות נוספות לשימוש באנרגיה מתחדשת.

סה"כ צריכת אנרגיה
5.50

5.29

סה"כ צריכת אנרגיה מתחדשת
5.54

5.40

901,065

855,872
59,984,718

55,070,650

423,481

51,219,219

הגברת השימוש
באנרגיה מתחדשת
מעל השנה הקודמת

6.9%

492,531
41,467,851
373,656

1,427,919
1,226,105

2018

עוצמה
(/GJטון ייצור)

2017

2016

2015

סה"כ צריכה
()GJ

2018

2017

511,593

227,034

149,558

317,438
2015

2016

סה"כ חשמל מתחדש ()GJ
סה"כ ביוגז מתחדש ()GJ
סה"כ ביומסה מתחדשת ()GJ

למידע נוסף
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ניהול מים
 IVLמחויבת לניהול ניצול בר-קיימא של מים (לרבות שאיבה ושחרור מים) באמצעות ציות (ומעבר לכך) לכל החוקים
הסביבתיים הרלוונטיים ,התקנים הבינלאומיים והתקנות במדינות בהן אנו פועלים .כמו כן ,נפגין מובילות ואחריות באופן פרו-
אקטיבי בהתאם לערכים שלנו.
מים בשימוש חוזר וממוחזרים

סה"כ שאיבת מים
8.78
5.35

5.32

4.88

8.78

5.12

7.28
6.60

5,292,534
4,699,568

60,285,763
53,552,616
46,295,100

3,053,241

38,200,946

2018

עוצמה
(מ"ק/טון ייצור)

2017

2016

2015

סה"כ שאיבת מים
(מ"ק)

יעד עוצמת מים
בשנת 2019

16

2017

2018

מים בשימוש חוזר/
ממוחזרים ()%

2016

2,780,405

2015

סה"כ כמות המים בשימוש חוזר/
ממוחזרים (מ"ק)

טוב יותר משנה
קודמת או שמירה
על אותה רמה
למידע נוסף

Indorama Ventures PCL.
Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.
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ניהול פסולת
אנחנו מנהלים את הפסולת שלנו באופן אחראי ועושים מעבר לדרישות הרגולטוריות
בכל מקום שניתן .אנחנו מחויבים לצמצם את הפסולת שלנו ולהגביר את פינויה
באמצעות עסקים בר-קיימאיים שיכולים לבצע שימוש חוזר ,השבה או מיחזור ,וגם
כדי להבטיח פינוי וטיפול בפסולת המסוכנת שלנו על-ידי עסקים מורשים.

0.0045

טוב יותר משנה
קודמת או שמירה
על אותה רמה

סה"כ פסולת מיוצרת ,מסולקת ,בשימוש
חוזר ,ממוחזרת ומושבת

סה"כ פסולת מסוכנת
0.0054

יעד הורדת עוצמת
הפסולת המסוכנת
בשנת 2019

0.0050

0.0046
170,949

164,152
147,749

51,308

54,075
57%

47,458

52%

117,959
37%

34,229
63%
43%

2018

2017

2016

2015

סה"כ פסולת מסוכנת (טון)
עוצמה (טונות/טון ייצור)

למידע נוסף

2018

48%

2017

57%
43%

2016

2015

סה"כ פסולת מיוצרת (טון)
סה"כ פסולת מסולקת ( %מסה"כ הפסולת המיוצרת)
סה"כ פסולת בשימוש חוזר ,ממוחזרת ומושבת
( %מסה"כ הפסולת המיוצרת)

דוח קיימות – תקציה מנהלים 2018
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בריאות ובטיחות תעסוקתית
החל מ 31-בדצמבר  45% ,2018מכל האתרים שלנו קיבלו אישורים לעמידה בדרישות מערכת ניהול בריאות ובטיחות
תעסוקתית בהתאם לתקנים  ISO 45001ו.OHSAS 18001-
כתוצאה ממספר תאונות גבוה יותר באתרים מסוימים שנרכשו בשנת  2018והמאופינים כעתירי עבודה ,סה"כ הפציעות חייבות
בדיווח והפציעות הכרוכות באיבוד זמן עבודה עלו בשנת  2018לעומת שנת  .2017הדגש העיקרי בשנת  2018היה על אכיפת
תרבות הבטיחות והנוהלים שלנו באתרים אלה על מנת לצמצם את מספר הפציעות.

סה"כ שיעור הפציעות חייבות בדיווח ()TRIR

שיעור תדירות הפציעות תוך איבוד זמן ()LTIFR

)מקרים  200,000 /שעות אדם(

)מקרים  1,000,000 /שעות אדם(

3.71
1.57
1.29

3.67

3.61

יעד הורדת
ה TRIR -והLTIFR-
לנמוך יותר משנה
קודמת

2%

2.95

1.19
1.00

יעד

תמותה
אפס תמותה

הישגים בשנת 2018
2018

18

2017

2016

2015

2018

2017

2016

2015

אפס תמותה

למידע נוסף
Indorama Ventures PCL.
Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.
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הון אנושי
15,221
עובדים
קבועים

21.53%
נשים

88

עובדים עם
מגבלויות

74

3.2%

לאומיויות

18.8%

94.01%

49.5%

אסיה

עובדים קבועים
לפי יבשה

אירופה
צפון ודרום אמריקה
אפריקה

אחוז שמירה

28.5%

* לא כולל מיזמים משותפים בהם אין לנו שליטה תפעולית

8.50%
עזיבות מרצון

עובדים נלהבים בכל רחבי העולם הבאים מרקעים רב-
תרבותיים ,דפוסי חשיבה ושפות שונים מעניקים לנו את הגיוון
האינטלקטואלי המאפשר לנו להפוך אתגרים להזדמנויות .על
מנת להבטיח קיימות ,אנו שמים דגש על השקעות משמעותיות
בעובדים שלנו כדי לפתח עוד יותר את המיומנויות ,הידע והנסיון
שלהם.

סה"כ עזיבות
6.90%
6.30%
5.89%
5.36%
4.68%

2018

למידע נוסף

5.92%
5.59%

2017

2016

דוח קיימות – תקציה מנהלים 2018
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מחוברות עובדים ברחבי העולם
יעד ציון מחוברות
עובדים בשנת
2019

בשנת  ,2018השתפר ציון מחוברות העובדים ל ,3.85-בהשוואה
ל 3.83-בשנת .2017

טוב יותר משנה
קודמת או שמירה
על אותה רמה

93.43%

3.85

השתתפות בסקר מחוברות עבודים
גלובלי

ציון מחוברות עובדים

3.85
93.43%

93.75%

3.83

3.77
3.65

93.50%

90.42%

2018

2017

2016

2015

2018

2017

2016

2015

למידע נוסף
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למידה התנסותית
תוכנית לפיתוח מנהיגות גלובלית

תוכניות אחרות לפיתוח כשרונות

 ,IVLDPהתוכנית שלנו לפיתוח מנהיגות גלובלית,
מתמקדת בפיתוח מנהיגים עתידיים .עד כה 130 ,עובדים
בכירים נחשפו לכלים להערכה עצמית ולהערכת עסקים.
מאוחר יותר ,הפעלנו תוכנית מתקדמת יותר,i-Lead ,
המיועדת ליצור תרבות של למידה התנסותית עבור
מנהיגים עתידיים .תוכנית זו היא בהובלת מנכ"ל הקבוצה.
מנהלי עסקים הובילו תוכנית נוספת v-Lead" ,תוכנית
לפיתוח מנהיגות ",במטרה לפתח מומחיות בין-תחומית
ולפתח כשרונות צעירים כדי שיוכלו להיות מנהיגים
אפקטיביים בעסק בו הם עובדים.

 IVLמציעה תוכנית " "shadow developmentעל מנת
להעניק תמיכה נוספת לעובדים שלנו במטה .תוכנית זו,
באורך תשעה חודשים ,פותחה על-ידי Indorama
 Venturesבשיתוף עם ,Sasin School of Management
הנמנה עם בתי הספר למנהל עסקים המכובדים ביותר
בתאילנד .התוכנית בנויה משילוב ייחודי של תוכן ,לרבות
שיעורים בסביבה כיתתית מסורתית ,ביקורים באתרים,
פרויקטים ולמידה עמית לעמית .עד כה 18 ,מנהלים בעלי
פוטנציאל גבוה השתתפו בתוכנית זו ,אשר מפתחת את
הסגל המקומי באופן אפקטיבי וכן נותנת להם תמיכה.
 18משתתפים

 38משתתפים

 27משתתפים

 1,376משתתפים

תוכנית פיתוח מנהיגות

תוכנית פיתוח מנהיגות

תוכנית

תוכנית

i-Lead

v-Lead

LSS

Shadow Development

Global Lean Six Sigma (LSS) Program
בשנת  1,376 ,2018עובדים השתתפו בתוכניות ,LSS
וביצעו  252פרויקטים .הושלמו יותר מ 43,920-שעות
הכשרה בתוכנית  Six Sigmaבין השנים  2012ל.2018-
התוצאה :חסכון של מעל  32מיליון דולר עבור החברה.
למידע נוסף

 173.60דולר

 30.43שעות

הוצאה על הכשרה

הכשרה

לכל עובד

לכל עובד
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פרסים עבור מצוינות תפעולית
בשנת  ,2017התחלנו להעניק פרסים בגין
מצוינות תפעולית כאות הוקרה ותודה לצוותים
ביחידות על מאמציהם בתוך המגזרים העסקיים.
הקריטריונים לקבלת הפרס מתמקדים בקיימות,
תפעול ופיננסים .הקריטריון בנושא קיימות,
למשל ,בוחן את הביצועים בנושאים כמו פליטות
 ,GHGפציעות ,צריכת אנרגיה ,שביעות רצון
לקוחות ומחוברות עובדים.
במהלך הישיבה השנתית בנושא האסטרטגיה
הגלובלית שהתקיימה בבנקוק ,היחידות העסקיות
בארבעת המגזרים העסקיים שהפגינו את
הביצועים הטובים ביותר קיבלו פרסים וברכות
מחברי הדירקטוריון שלנו ,בנוכחות המנהלים
הגלובליים של .IVL

22

למידע נוסף
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זכויות אדם
הערכה של זכויות אדם בשרשרת הערך העסקי שלנו
אנחנו דוגלים בשמירה על כל זכויות האדם ובאימוץ העקרונות של "ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות
האדם" של האו"ם ( )Universal Declaration of Human Rightsושל "ההצהרה של עקרונות בסיסיים וזכויות
בעבודה" של ארגון העבודה הבינלאומי (.)Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
מדיניות זכויות האדם שלנו משקפת את הזכויות של כל בעלי העניין שלנו.

100%

100%

הערכת זכויות האדם במקום העבודה

תהליך הערכת ספקים נוקט בגישה מערכתית
והרמונית ,המבקש מהם:
להכיר בקוד האתי של
הספקים

הפרות זכויות האדם
בשנת 2018

פעילות גלובלית
(לרבות )JVs

ספקים חיוניים

ספקים

אפס

לתקשר ולמתן
גיבשנו תוכנית פעולה עבור
התערבויות מוסכמות וכדי
לנטר התקדמות

לבצע הערכה

*0.30% = HRRP
איתרנו תחומי סיכון והרמה
בכל מדינה

למלא שאלון הערכה
עצמית

לקוחות ,שותפים עסקיים ומתחרים
אנחנו מכבדים את הפרטיות של הלקוחות שלנו
ושל השותפים העסקיים האחרים בהתאם לקבוע
במדיניות שלנו בנושאי היחס שלנו כלפי בעלי
מניות והיחס שלנו כלפי לקוחות; במדיניות
בנושא שותפים עסקיים ומתחרים; ובמדיניות
בנושא שותפים מסחריים ונושים.

לזהות
שאלות לגבי הערכת הסיכון במדדים אלה
*  = HRRPמספר הסיכונים הפוטנציאליים להפרת זכויות אדם שזוהו (תשובות מכל היחידות כפול סה"כ שאלות)
למידע נוסף
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אזרחות תאגידית
אחריות תאגידית ( )Corporate Social Responsibilityהינה אסטרטגיה מרכזית להצגת יושרה של חברתנו .המעשים שלנו
מפגינים את ההשפעה החיובית שלנו כתאגיד על הסביבה ועל החברה ,שהינה חיונית להשגת קיימות.

תרומה סוציאלית

פעילויות CSR
13%
ליוזמות
מסחריות

36%
תרומות
לצדקה

23%
רווחה וחברתי

28%
חינוך

סה"כ תרומה

תוצאות

סה"כ פעילויות CSR

 2,246,940דולר
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12%
אומנות
ותרבות

בשנת 2018

בשנת 2018

חינוך למיחזור


ב 15-בתי ספר  5,032 /תלמידים



מעל  2,000ק"ג בקבוקי פלסטיק



 10ארגונים (ציבוריים  /ממשלתיים)



ייצור ותרומת  2,500חולצות מבקבוקים ממוחזרים

בריאות


 650אנשים קיבלו גישה לשירותים רפואיים (בדיקות,
טיפולי שיניים ,הסעה בחינם לבית חולים)

52%
השקעות
בקהילה

 84,140דולר
סה"כ
תקורה ניהולית
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 114,360דולר
סה"כ
תרומות בעין

26%
בריאות

11%
סביבה



 379ניתוחים לתקן חך שסוע

שימור סביבתי

 1,007,500דולר

 58,640שעות



מרכז סביבתי Wetlands Edge

עלות משוערת:
התנדבות עובדים
במהלך שעות עבודה
בשכר

זמן:
התנדבות עובדים
במהלך שעות עבודה
בשכר



מתן חסות לגן החיות Asheboro



שימור המים ב 10-סכרים קטנים



תרומה למגוון ביולוגי – שחרור מינים שונים של צבים

למידע נוסף
Indorama Ventures PCL.
Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.
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הדרך קדימה 2019 ,והלאה

מחויבות גלובלית לשלב  750,000טון
של פסולת  PETלאחר צריכה כחומרי
זינה לייצור הפוליאסטר שלנו עד לשנת
2025

אישורי ISO
 100%בISO 9001 -
 98%בISO 50001 ,ISO 14001 -
OHSAS 18001 / ISO 45001
בפעילות הגלובלית עד שנת 2020

השלמת הסיווגים של מוצרי בר קיימה
עד לשנת 2020

למידע נוסף

הגברת המאמצים להגיע
לאפס העברות של פסולת מסוכנת
למטמנות בפעילות הגלובלית שלנו

הגברת המאמצים להגיע
לאפס פליטות נוזלים
בפעילות הגלובלית שלנו

הגברת המאמצים להעלות את
הצריכה של
אנרגיה מתחדשת

דוח קיימות – תקציה מנהלים 2018
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 אימותים והבטחת ביצוע דיווחים,דיווחי נתונים

Reporting

דיווחים
הבטחת ביצוע
Assurance

100%
מדווחים בהתאם

Reported based on the
הדיווח
לתקניInitiative
Globalיוזמת
Reporting
העולמית
(GRI) Standards
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accordance with
- לin
בהתאם
AA1000AS

GHG Verification

GHG אימותי

100%
in accordance with
ISO 14064-1 and ISO
14064-3

-בהתאם ל

Indorama Ventures PCL.
Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.
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אנשי קשר ומשוב

RICHARD JONES

HARSHA V REDDY

AVINASH CHANDRA

Head of Corporate Communications,
Sustainability and Local Human Resources

Head of Global Sustainability

Head of Corporate EHS

+662 661 6661 ext. 605

+662 661 6661 ext. 184

harsha.r@indorama.net

avinash.c@indorama.net

+662 661 6661 ext. 680
richard.j@indorama.net

Sustainability Report 2018

For More
Information
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2018 דוח קיימות – תקציה מנהלים

Annual Report 2018

For More
Information

 PETהינו מוצר מדהים שאפשר למחזר  100%ממנו.
בואו כולנו ונשתמש בו בחוכמה ונסלק אותו באופן אחראית
למען מחר טוב יותר.

