ရေေှည်တည်တံံ့နိုင်စွမ််း အစီေင်ခစ
ံ ာ  အျဉ်း််းခဉ ််

၂ဝ၂ဝ ခုနှစ်

ရေေှည်တည်တံ့ရ ော
အနောဂါတ်အတွက်
အောားထုတ်ချက်

INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေှညတ
် ည်တံ့နုင်စွမ်ား အစီေင်ခစော
အကျဉ်ားချျုပ်ကု ေယူေန် စကန်(scan) ဖတ်ပါ

၂၀၂၀ခုနှစ်တင
ွ ်ား ရ ောံ့ချက်ကျရ ော ရေေှည်တည်တံ့ရေားဆုင်ေော စွမ်ားရဆောင်မှုမျောား

Indorama Ventures သည် SAM ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်

ရေေှည်တည်တံ့နုင်စွမ်ား နှစ်ချျုပ်စောအုပ်တွင် ရငွ အဆင်ံ့ဖဖင်ံ့
အ အမှတ်ဖပျုခခံ့ေပပီား Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI) - ကမ္ောံ့ရစျားကွက် နှင်ံ့ တက် စ်စ
ရစျားကွက်မျောားတွင် စောေင်ားေင်ခံံခံ့ပါ ည်။
တစ်ျမဘာ လံို်း၌ ်းီ်းရ ာ င်ရေသည်ံ့ ရေေှည်တည်တံံ့ရသာ 
ဓာ တို ်စစည််း ျိုမပဏီမဉာ ်း ၁၁၅ ခိုအေျ်တွင် ျျွန်ို််တသ
ိုို့ ည်
အ င်ံ့ ုား ရေော ျို ေယူနိုင်ခံ့်ါသည်။

၂၀၂၀ ခို နှ စ်တွ င် Indorama Ventures သည် EcoVadis
၏ အရဖခခ ဓောတု ပ စစ ည်ား ထု တ် လု ပ် မှု န ယ် ပယ် သံို်း သ်် ခဉျ်
တွ င် ထ ပ် တ န်ား အဆင်ံ့ နှ စ် ေောခု င် နှု န်ား ထ မှ တစ် ခု အဖဖစ် (၉၈
ေောခု င် နှု န်ား ထက်
ောလွ န် ) အသ အမှ တ် မ် ခံ ခံ့ ေ ပ်ီ်း ရေွှေ အ ဆင်ံ့
ကု ဆ က် လ က် ထ န်ား ထာ ်းနို င် ခံ့ ်ါသည် ။

Indorama

Ventures
သည်
၂၀၂၀ခိုနှစ်
ရအာ ျ်တိုဘာ လညွှေ််းျေ််း
မ်ေ်လည်
သံို်းသ််ခဉျ်
တွင်လည််း FTSE4Good Index Series တွင််ါဝင်ခံ့ပ်ီ်း
ျမဘာ လံို်း င
ို ်ော  ဓာ တို်စစည််း ျိုမပဏီ သတ်မှတ်ခဉျ်၌
ထ််တေ််းအ င်ံ့ ေေှခံ့်ါသည်။ (၅ မှတ်တွင် ၄.၆ မှတ်ေေှ)
ျျွန်ို််တသ
ိုို့ ည် ေောနှုနား် ဖပည်ံ့ဖဖင်ံ့ အုပ်စုတွင်ားတွင် ထပ်ဆား၌
ု
ေပ်တည်နုင်ခံ့ပပီား အရကောင်ားဆုား ESG ေမှတ် ေေှခံ့်ါသည်။

၂

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

Indorama Ventures ၏ ESG rating
ည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် BB မှ BBB ုို့
တုားတက်ခံ့ပါ ည်။

Indorama Ventures သည် ၂၀၂၀ ခိုနှစ်တွင်
C D P ၏ ေော ီဥတု အရဖပောင်ားအလဆုင်ေော
ုား

ပ်ချက်တွင် B အဆင်ံ့ ေေှခံ့်ါသည်။

• Sustainalytics ၏ ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇန်နဝါေီလ

အစီေင်ခစောတွင် IVL အောား ဓော တု ပ စစ ည်ား
န ယ် ပ ယ် တွ င် ရခါ င်ား ရဆော င် တ စ ဦား အ ဖဖ စ်
အ အ မှ တ် ဖပျု ခံ့ ပပီား ကု မပ ဏီ ရပါ င်ား ၂ ၀ ၂
ခု အ န က် တွ င် အ ဆ င်ံ့ ၇ ရပား အ ပ် ခံ့ ပါ ည် ။

ESG

INDUSTRY
TOP RATED

၂ နှစ်

ျ်တိုျ် ေေှမခင််း

IndoramaVentures သည် အရမေျေ်ရ ေါ်လာ  သေ််း ၃၀၀
တေ် BlueLoan အတွျ် ထိုတ်လို််ရေ်းေယ််ယ်တွင်း် “Best
Regional Loan” ိုျို ေေှခံ့်ါသည် – ်လတ်စတစ်
ရျာ ်ရစံ့
ထိုတ်လို််သူတစ်ဦ်းမှ
ခဉီ်းမမြှင်ံ့ခံေမခင််း မြစ််ါသည်။

ရမ ာ ်မှေ််းခဉျ် - လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းအတွျ် ရျာ င််းမွေ်ရသာ  ထိုတျ
် ိုေ်မဉာ ်းထိုတလ
် ို််သည်ံ့ ရေေှည်တည်တံ့ရ
ံ သာ  ျမဘာ ံ့ထ််တေ််း ဓာ တို်စစည််း ျိုမပဏီတစ်ခို မြစ်လာ ေေ်

်ထမ ်းံို အကျမ်

မောတကော
လုပ်ငန်ားစု အမှုရဆောင်အေောေှချျုပ် CEO ၏ အမှောစကောား
မဟောဗျျူဟောဆုင်ေော အေောေှချျုပ်၏ အမှောစကောား
ရေေှည်တည်တံ့ရေားဆင
ု ်ေော အေောေှချျုပ်၏ အမှောစကောား
IVL အရ ကောင်ား တရစံ့တရစောင်ား
ရေေှည်တည်တံ့ရေား မဟောဗျျူဟော
ရေေှည်တည်တံ့ရေားဆင
ု ်ေော မူရ ောင်မျောား
ေော ီဥတု အရဖပောင်ားအလဆုင်ေော မဟောဗျျူဟော
ကောဗွန်မျှရဖခ ရေောက်ေှရေားအတွက် ကျွပ်န်ုပ်တုို့၏ ရေေှည်တည်တံ့ရေားဆင
ု ်ေော ေည်မှန်ားချက်မျောား
တန်ဖုား ဖန်တီားမှု ပုစ
UN ၏ SDGs (ရေေှည်တည်တံ့ရ ော ဖွွံ့ပဖျုားရေား ပန်ားတုင်မျောား) အတွက် ကျွနပ
်ု ်တုို့၏ ပါဝင် ြိုးကျုားပမ်ားမှုမျောား
COVID-19 ကမ္ောံ့ကပ်ရေောဂါအရပေါ် တုို့ဖပန်မှု
တောဝန်ယူမှုေှပပီား ထရေောက်ရ
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ော အုပ်ချျုပ်မှု

၁၇

ရျာ ််ိုေတ် အို််ခဉ ််မှု
ရေေှည် ဖွွံ့ပဖျုားမှုကု ရမောင်ားနှင်ဖခင်ား

၁၈

စျ်ဝေ််း်ံို စီ်း်ွာ ်းရေ်း အရတွ်းအရခေါ် ်းီ်းရ ာ င်မှု
မ်ေ်လည်သေ်စ
ို့ င် သံို်းစွမခင််းမြင်ံ့ စျ်ဝေ််း်ံို စီ်း်ွာ ်းရေ်းျို ရမာ င််းနှင်မခင််း
ေ််းသစ် တီထွင်မခင််းမြင်ံ့ ရမာ င််းနှင်ရသာ  ြွံွံ့ပြ ်းမှု
လံိုခခံ ပ်ီ်း ရေေှည်တည်တံံ့ရသာ  ထိုတ်ျိုေ်မဉာ ်း
ဝယ်သူမဉာ ်းနှင်ံ့ ခိုင်မာ ရသာ  ျ် ရ
ံ ေ်း တည်ရ ာ ျ်မခင််း
ကောဗွန်မျှရဖခ ုို့ ရေောက်ေှရေား
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စွမ််းအင် စီမံခေ်ခ
ို့ ွမှု
ြေ်လံိုအမ် ဓာ တ်ရငွွံ့ စီမံခေ်ခ
ို့ ွမှု
ရေ စီမံခေ်ခ
ို့ ွမှု
စွေ်
်ို့ စ််စစည််း စီမံခေ်ခ
ို့ ွမှု
လို််ငေ််း လည််တ်မှု ထူ်းချွေ် မ
ို ဉာ ်း
ကျွန်ုပ်တုို့၏ ဝန်ထမ်ားမျောားနှင်ံ့ လူမှုအ ုင်ားအဝုင်ားကု စွမ်ားေည်နှင်ံ့ အခွင်ံ့အလမ်ားမျောား ဖမြှင်ံ့တင်ရပားဖခင်ား
ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းသိုို့ မ်ေ်လည် ရ််းျမ််းမခင််း
မ်ေ်လည် သေ်စ
ို့ င် သံို်းစွမခင််း င
ို ်ော  အသ်ညာ မဉာ ်း ရ််းမခင််း
ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ လူမဉာ ်းျို ေင််းနှီ်းမမြှ ််နှံမခင််း
လံိုခခံ ပ်ီ်း အျဉ ်းမြစ်ထွေ််းရသာ  လို််ငေ််းခွင် ရြာ ်ရ ာ င်မခင််း

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေှည်တည်တံ့နုင်စွမ်ား အစီေင်ခစော အကျဉ်ားချျုပ်
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၃၃
၃၄

၃

လုပင
် န်ားစု အမှုရဆောင် အေောေှချျုပ် CEO ၏ အမှောစကောား

အမှာ စျာ ်း
အမ်ည်ံ့အစံိုအတွျ်

“ကျွနပ
်ု ်တုို့ ည် ကမ္ောံ့ ကပ်ရေောဂါနှင်ံ့ ၄င်ားရ ကောင်ံ့
မရ ချောမှုမျောားကု ဖဖတ်ရကျော်ရနေ ညံ့်အရလျောက်

ရေေှည်တည်တံ့ရေားအတွက် ပုမုခင
ု ်မောရ ော
အောရုစူားစုက်မှုကု လုအပ်ရနပါ ည်။”
COVID-19 ကပ်ရေောဂါကောလ၌ ရေေှညတ
် ည်တံ့မှု ဆု ည်မောှ
ဆုားေောားရ ော အရဖခအရနမျောားကု တုဖို့ ပန်ေောတွင် ကကခ
ံ့ ုင်မှု
ဖမန်ဆန်မှု ေှဖခင်ား၊ အဖခောား မ
ူ ျောားနှင်ံ့ ပူားရပါင်ားရဆောင်ေက်ဖခင်ားနှင်ံ့
ကျန်ားမောရေား၊
လုခချုရေားနှင်ံ့
အဆင်ရဖပရချောရမွွံ့ရေားတုို့ကု
ဆုလုပါ ည်။

၄

ရမ ာ ်မှေ််းခဉျ် - လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းအတွျ် ရျာ င််းမွေ်ရသာ  ထိုတျ
် ိုေ်မဉာ ်းထိုတလ
် ို််သည်ံ့ ရေေှည်တည်တံ့ရ
ံ သာ  ျမဘာ ံ့ထ််တေ််း ဓာ တို်စစည််း ျိုမပဏီတစ်ခို မြစ်လာ ေေ်

မဟောဗျျူဟောဆုင်ေော အေောေှချျုပ်၏ အမှောစကောား

အမှာ စျာ ်း
အမ်ည်ံ့အစံိုအတွျ်

“Indorama Ventures တွင် ရေေှည်တည်တံ့မှု ည်
ရစျားကွက် ယှဉပ် ပျုင်မှုတွင် ကျွနပ
်ု ်တုို့အတွက်
အောား ောချက်ဖဖစ်ပပီား ရေေှည်ဖွွံ့ပဖျုားတုားတက်မှုကု
အရထောက်အကူဖပျု ည်ံ့ ေင်ားဖမစ်ဖဖစ် ည်ဟု ကျွနပ
်ု ်တုို့

ယု ကည်ထောားပါ ည်။”

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေှည်တည်တံ့နုင်စွမ်ား အစီေင်ခစော အကျဉ်ားချျုပ်

၅

ရေေှညတ
် ည်တံ့ရေားဆုင်ေော အေောေှချျုပ်၏ အမှောစကောား

အမှာ စျာ ်း
အမ်ည်ံ့အစံိုအတွျ်

“ကျွနပ
်ု ်တုို့၏ စီားပွောားရေား အလောားအလောနှင်ံ့ ကကံ့ခုင်မှု ည်
ကျွနပ
်ု ်တုို့၏

ောဝပတ်ဝန်ားကျင် ဆုင်ေော တောဝန်ယူမှုနှင်ံ့

လူမှုရေားေော စွမ်ားေည် ဖမြှင်ံ့တင်ရပားဖခင်ားတုို့နင
ှ ်ံ့ တုက်ရုက်
ဆက်နွယ်ရနပါ ည်။”
ကျွန်ုပတ
် ုို့ ည် ရေေှည်တည်တရ
ံ့ ေားကု စဉ်ဆက်မဖပတ် တားု တက်မှု
မျောားလအ
ု ပ်ရနရ ော အရဖပောင်ားအလ ခေီားတစ်ခုအဖဖစ် ရှုဖမင်ပပီား IVL
အရနဖဖင်ံ့ အနောဂါတ်တွင် ပုမု ရေေှညတ
် ည်တရ
ံ့
ော စက်ဝန်ားပု
စီားပွောားရေား ရဂဟစနစ် ရဖော်ရဆောင်ေော၌ အရတွားအရခေါ်ပုင်ားဆုင်ေော
ဦားရဆောင် ူတစ်ဦား ဖဖစ်လောေန် ရမျှော်မှန်ားပါ ည်။

၆

ရမ ာ ်မှေ််းခဉျ် - လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းအတွျ် ရျာ င််းမွေ်ရသာ  ထိုတျ
် ိုေ်မဉာ ်းထိုတလ
် ို််သည်ံ့ ရေေှည်တည်တံ့ရ
ံ သာ  ျမဘာ ံ့ထ််တေ််း ဓာ တို်စစည််း ျိုမပဏီတစ်ခို မြစ်လာ ေေ်

IVL အရ ကောင်ား တရစံ့တရစောင်ား

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

ဉရေောပ

IVL ၏ လုပ်ငန်ားရနေောမျောား
၃၁ ေျ် ီဇင်ဘာ လ ၂၀၂၀ ခိုနှစ် အထ

၁၂၃*
ရေော 

၃၃
နိုင်ငံ

ရဖမောက် အရမေ က

၆

ျရေ ါ
မျကစီျို
အရမေျေ်

တိုျ်

အီတလီ
လစ်သူရေ်းေီ်းယာ ်း
လူဇင်ဘာ ံ့ ်
်ိုလေ်
ရ်ေါ်တူ ီ
ရိုေှာ ်း

စလိုဗျ်ျီ်းယာ ်း
စ်ေ်
ခဉျ်သမမတနိုင်ငံ
ေယ်သာ လေ်
တူေျီ
ယူရျ (အ ဂလေ်)

၁၅

မ်ေ်လည် သေ်စ
ို့ င်သည်ံ့
လို််ငေ််းရေော မဉာ ်း

အောေှ

* ၂၀၂၀ ခိုနှစ် ရေေှည်တည်တံ့န
ံ ိုင်စွမ််း အစီေင်ခံစာ တွင် လို််ငေ််းရေော  ၁၀၇
ခိုမှ အခဉျ်အလျ်မဉာ ်း ်ါဝင််ါသည်။ အရသ်းစတ် အခဉျ်အလျ်မဉာ ်းျို
ရေေှည်တည်တံ့န
ံ ိုင်စွမ််း အစီေင်ခံစာ  အမ်ည်ံ့အစံတ
ို ွင် ‘ဤအစီေင်ခံစာ 
အရသျာ င််း’ ျဏ္ဍ၌ ရြာ ်မ်ထာ ်း်ါသည်။

ရတောင် အရမေက

ဘော ဇီ်း

စီားပွောားရေား နယ်ပယ်မျောား

PET လို််ငေ််း အစို

သသစကတီ်းယာ ်း
ဘူရ ်းေီ်းယာ ်း
ေ််းမတ်
မ်င်သစ်
ဉာ မေီ
အိုင်ယာ လေ်

ြိုင်ဘာ 

အောဖေက

အီ ဉစ်
ါော
နိုင် ဉီ်းေီ်းယာ ်း

Oceania
သသစရသတ်းလဉ

တရိုတ်
အနဒယ
အင် ိုေီ်းေှာ ်း
အစစရေ်း
မမေ်မာ 
ြလစ််င
ို ်
ထိုင််း

(IOD) ရအာ ျ် ို ်နှင်ံ့
ျ်စ််ထိုတ်ျိုေ်မဉာ ်း
၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေှည်တည်တံ့နုင်စွမ်ား အစီေင်ခစော အကျဉ်ားချျုပ်

၇

ရေေှညတ
် ည်တံ့ရေား မဟောဗျျူဟော

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ ၂၀၂၅ ခိုနှစ် ်စ်မှတ်မဉာ ်းျို မ်ည်ံ့မှီရစေေ်အတွျ် ရေေှည်တည်တံံ့ရေ်း မဟာ ဗဉျူဟာ တွင် အဓျ အ်ို င််း သံို်း်ိုင််းျို အာ ရံိုစိုျ်ထာ ်း်ါသည် တာ ဝေ်သရသာ  လို််ငေ််းလည််တ်မမှု ြင်ံ့ သဘာ ဝ်တ်ဝေ််းျဉင်အာ ်း ျာ ျွယ်မခင််း၊ ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ လူမဉာ ်းျို စွ မ််းေည်မမြှင်ံ့တင်ရ််းမခင််းနှင်ံ့
်ါဝင််ျ်သျ်သူမဉာ ်းအတွျ် တေ်ြို်းရြာ ်ရ ာ င်လရမ်ာ င်
ွှ
်းရ််းမခင််း၊ နှင်ံ့ စီ်း်ွာ ်းရေ်း ြွံွံ့ပြ ်းတ်းို တျ်မှုျို ျဉငံ့်ဝတ်နှင်ံ့အညီ ေ််းသစ်စွာ  ရမာ င််းနှင်ရစမခင််း။

ောဝ ပတ်ဝန်ားကျင် - တောဝန် ရ

ော လုပ်ငန်ား လည်ပတ်မှု

ျျွန်ို််တ၏
ိုို့
လို််ငေ််းလည််တ်မန
ှု ှင်ံ့
ထိုတ်ျေ
ို ်မဉာ ်းျို
သဘာ ဝ
်တ်ဝေ််းျဉင် ထခိုျ်မှု မေှေေ်၊ စျ်ဝေ််း်ံို စီ်း်ွာ ်းရေ်း စေစ်ျို တို်းမမြှင်ံ့ေေ်၊
ျိုေ်သျမ််းေင််းမမစ်မဉာ ်းျို
ရလ ာ ံ့ခဉေေ်နှင်ံ့
သဘာ ဝ
်တ်ဝေ််းျဉင်
ထခိုျ်ရစသည်ံ့ အော မဉာ ်း ထိုတလ
် တ
ွှ ်မှုျို ရလ ာ ံ့ခဉမခင််းမြင်ံ့ ော သီဥတို
ရမ်ာ င််းလမှုျို တွေ်း် လှေ်ပ်ီ်း စျ်ဝေ််း်ံို စီ်း်ွာ ်းရေ်း စေစ်ျို တို်းတျ်ရစေေ်
အာ ရံိုစိုျ်ထာ ်း်ါသည်။

လူမှုရေားေော - စွမ်ားေည် ဖမြှင်ံ့တင်ရေား ယဉ်ရကျားမှု
ျျွန်ို််တ၏
ိုို့
လူူ့အခွင်ံ့အရေ်းျို ရလ်းစာ ်းမှု၊ စွမ််းေည် မမြှငတ
်ံ့ င်ရေ်းမဉာ ်း
လို််ရ ာ င်မှု၊ ေင််းနှီ်းမမြှ ််နမ
ှံ ှုနှင်ံ့ ်ါဝင််ျ်သျ်သူမဉာ ်းအတွျ် ညီတူညီမ
တေ်ြ်းို ရြာ ်ရ ာ င်မတ
ှု ိုို့ျ ျျွန်ို််တိုို့၏ ရေေှည် ရအာ င်မမင်မှု ေေှေေ်
ကျ ်း်မ််းမှုျို ရြာ ်မ်ရေ်ါသည်။

အုပ်ချျုပ်မှု - စီားပွောားရေား အလောားအလော
ျျွန်ို််တိုို့၏ စီ်း်ွာ ်းရေ်းျို သမာ သမတ်ေှမှုနှင်ံ့ ျဉင်ံ့ဝတ်စည််းမဉ်း််း မဉာ ်း
အရ်ေါ် အရမခခံထာ ်းပ်ီ်း ေ််းသစ်ရသာ  ထိုတ်ျိုေ်မဉာ ်းမြင်ံ့ ဝယ်ယူ သူမဉာ ်း
အတွျ် ထရော ျ်ရသာ  ဝေ်ရ ာ င်မှု အရတွွံ့အကျံ မဉာ ်း ေေှရစ ျာ 
ရေေှည်တည်တံံ့ရသာ  ြွွံ့ံ ပြ ်းမှုအ်ိုင််းတွင် ်းီ်းရ ာ င်သူ မြစ်ေေ် လူမှုရေ်းော 
လိုအ််ခဉျ်မဉာ ်းျိုလည််း ရေှွံ့ ျ်မြည်ံ့ ည််း သွာ ်း်ါမည်။

၈

ရမ ာ ်မှေ််းခဉျ် - လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းအတွျ် ရျာ င််းမွေ်ရသာ  ထိုတျ
် ိုေ်မဉာ ်းထိုတလ
် ို််သည်ံ့ ရေေှည်တည်တံ့ရ
ံ သာ  ျမဘာ ံ့ထ််တေ််း ဓာ တို်စစည််း ျိုမပဏီတစ်ခို မြစ်လာ ေေ်

ရေေှညတ
် ည်တံ့ရေား မူရ

ရမျှော်မှန်ားချက်

တန်ဖုားမျောား

ဖဖစ်လုမှုမျောား

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

လူမှုအ ုင်ားအဝုင်ားအတွက် ရကောင်ားမွန်ရ ော ထုတ်ကန
ု ်မျောားထုတ်လပ
ု ်
ကုမပဏီတစ်ခု ဖဖစ်လောေန်
"အပမတမ်ား
က်ရ

အရဖခခမှု"

"ပူားရပါင်ားရဆောင်ေက်မှု

"အဖမင်ကျယ်ရ ော

"အရဖခအရနနှင်ံ့

င် ရုား ောားမှု"

နှင်ံ့ ဆန်ား စ်တီထွင်မ"ှု

ဦားရဆောင်မှု"

အညီ ရတွားရခေါ်မ"ှု

ကောဗွန်မျှရဖခ

ရေေှည်တည်တံံ့မန
ှု ှငံ့်
စျ်ဝေ််း်ံို စီ်း်ွာ ်းရေ်း တွင်

အတုင်ားအတော

ပါဝင်ပက် က် ူမျောားနှင်ံ့
ထရတွွံ့ချတ်ဆက်မှု
ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ လို််ရ ာ င်မှု
မဉာ ်းျိုလူမှုအသိုင်း် အဝိုင််း
အာ ်းအျဉ ်းမြစ်ရစပ်ီ်း
တာ ဝေ်သမှုနှင်ံ့
ျိုျ်ညီရစမခင််း

လူမှုအသိုင််းအဝိုင်း် ျို
IVL ၏ ်ေ််းတိုင်မဉာ ်း မ ရဝ
ရြာ ်ရ ာ င်မခင််း

ယု ကည်ေရ

ဝမျောားကု တားု တက်ရစဖခင်ား
ရေေှည်တည်တံ့ပံ ်ီ်း လူအမဉာ ်းတတ်နိုင်ရသာ  ထိုတ်ျိုေ်မဉာ ်း
ထိုတ်လို််မခင််းမြင်ံ့

ကမ္ောအနှို့ - ရေ

တွင်ား

်ါဝင််ျ်သျ်သူမဉာ ်းနှငံ့်
ေီ်းစ််မခင််း

လုပ်ေမည်ံ့အေော

မဟောဗျျူဟောကျက
ဦားစောားရပားမှုမျောားက

ည်ံ့ ရေေှည်တည်တံ့ရ ော ကမ္ောံ့ထပ်တန်ား ဓောတုပစစည်ား

"အေောေောတုင်ားတွ

ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ ျမဘာ နှင်ံ့ စီ်း်ွာ ်းရေ်းျို
ရေေှည်တည်တံံ့ရစေေ်

ရတွားရခေါ်မှုပုင်ား ဉီားရဆောင်မှု

ထင်ေှောားရစမည်ံ့
အချက်မျောား

ောင်

စက်ဝန်ားပုစနစ် ချဉ်ားကပ်မှု
IVL၏ တေ်ြို်းျွင််း
စျ်ဝေ််း်ံိုစေစ်ျို
်ိုမိုမမြှင်ံ့တင်မခင််း

ျ်တွင်

တွန်ားအောားမျောား - ရေေှည်တည်တံ့ရ
ဖပန်လည်

န့််စင်

ုားစွဖခင်ား

ျမဘာ ကျီ်းတွင် စျ်ဝေ််း်ံို
စီ်ွာ ်းရေ်းစေစ် ရြာ ်ရ ာ င်
နိုငေ
် ေ် လိုအ််သည်ံ့
မ်ေ်လည် သေ်ို့စင်မခင််း
ိုင်ော  အရမခခံ
အရ ာ ျ်အအံိုမဉာ ်း
တည်ရ ာ ျ်မခင််း

၂၀၂၅ ခိုနှစ် မတိုင်မီ
တစ်နှစ်လ င် PET ်ိုလင််း
(၅၀ ဘီလီယံ) တေ်ခဉေ်
၇၅၀,၀၀၀ တေ် မ်ေ်လည်
သေ်ို့စင်မခင််း

ော မတ်ဖက်

ျမဘာ ံ့ လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းအတွျ်

ရစောလျင်စွော ဖပျုလုပ် ူ

ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ လို််ငေ််းမဉာ ်းတွင်
ေ််းသစ်တထ
ီ ွင်မှုမဉာ ်း
ထည်ံ့သင
ွ ််းရ်ါင််းစ််မခင််း

ော ဖွွံ့ပဖျုားမှု

ESG ကဏ္ဍ အရကောင်ားဆုား
ရေေှည်တည်တံံ့ရသာ 
စီ်း်ွာ ်းရေ်းတွင် ေင််းနှီ်း
မမြှ ််နှံမခင််း

လုပ်နုင်ရစမည်ံ့ အေော

ထရေောက်မှု

တုင်ားတောနုငရ
်

ော

သဘာ ဝေင််းမမစ်မဉာ ်းျို
ထရော ျ်စွာ  အသံို်းမ် မှု၊
ရေေှည်တည်တံ့ရ
ံ ေ်း
်ေ််းတိုင်မဉာ ်းနှင်ံ့ ROCE တျ
ိုို့ ို
ရြာ ်ရ ာ င်မှု၊ စွမ််းအင်
အရမ်ာ င််းအလ/
စွေ်
်ို့ စ််စစည််းမှ ေင််းမမစ်သိုို့

ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ ရေေှည်
တည်တံ့ရ
ံ ေ်း ်ေ််းတိုငတ
် ွင်
မည်သည်တိုို့ ်ါဝင်သည်နှင်ံ့
ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ ထိုတျ
် ေ
ို ်မဉာ ်း
လူမှုအသိုင််းဝိုင််းျို မည်သိုို့
တ်းို တျ်ရစသည်ျို
ော်းလည်ရစမခင််း

ျာ ဗွေ်မ ရမခသိုို့

မ်င််မှ လာ ရော ျ်
တင
ို ််းတာ  အတည်မ် မခင််း

အ ပညောရပားဖခင်ား

ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ ျမဘာ အနှံို့
မြေ်ို့ျဉျ်မှုျို အသံို်းခဉ၍
အသ်ညာ  ရ််းမခင််း
အစီအစ်း် မဉာ ်းျို တို်းမမြှင်ံ့
အရျာ င်အထည်
ရြာ ်မခင််း

၂၀၃၀ ခိုနှစ် မတိုင်မီ
ဝယ်ယူသူရ်ါင််း ၁,၀၀၀,၀၀၀
ျို အသ်ညာ ရ််းမခင််း

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေှည်တည်တံ့နုင်စွမ်ား အစီေင်ခစော အကျဉ်ားချျုပ်

၉

ေော

ီဥတု အရဖပောင်ားအလ ဆုင်ေော မဟောဗျျူဟော

ော သီဥတို အရမ်ာ င််းအလသည် ျျွန်ို်တ
် ိုို့ ေင် ိုင်ရေေသည်ံ့ အကျီ်းမာ ်း ်းံို
အချ်အခမဉာ ်းအေျ် တစ်ခို မြစ််ါသည်။ စီ်း်ွာ ်းရေ်းလို််ငေ််းတစ်ခအ
ို ရေမြင်ံ့
IVLသည် အရေ်း်ါရသာ ျဏ္ဍ တစ်ေ််တွင် ်ါဝင်ရေ်ါသည်။ ျျွန်ို််တိုို့သည်
ဤအနတော ယ် မြစ်နိုင်ရမခမဉာ ်းျို လျ်ခထ
ံ ာ ်းပ်ီ်း ရမြေှင််းေေ် လို််ရ ာ င်
ခဉျ်မဉာ ်း မ် လို််သွာ ်းေေ် ျတမ် ်ါသည်။
ျျွန်ို််တိုို့၏ ၂၀၂၅ ခိုနှစ်
ော သီဥတို မဟာ ဗဉျူဟာ တွင် သဘာ ဝေင််းမမစ်မဉာ ်းျို ်ိုမရ
ို ျာ င််းမွေ်စွာ 
အသံို်းမ် မခင််း၊ စျ်ဝေ််း်ံို စီ်း်ွာ ်းရေ်း စေစ်ျို ရထာ ျ်ျူမခင််း၊ ော သီဥတို
ရမ်ာ င််းလမခင််း ိုင်ော  ကျံံ့ခိုင်မှုနှင်ံ့ လို််ငေ််းစ်း်၊လို််ငေ််း လည််တ်မှုမဉာ ်း၏
ထရော ျ်မှုမဉာ ်းျို အာ ရံိုစိုျ်ထာ ်း်ါသည်။

မဏ္ဍ င်မဉာ ်း

လုပ်ငန်ားစဉ်/ထုတက
် ုန်
ထရေောက်မှု

ျာ ဗွေ်
ရလ ာ ံ့ခဉမခင််း

လည််တ်မခင််း င
ို ်ော  တို်းတျ်မှုမဉာ ်း

ောဝ
ေင်ားဖမစ်မျောား

• စွမ််းအင် သံို်းစွမခင််းနှင်ံ့ ြေ်လံိုအမ် ဓာ တ်ရငွွံ့

ော သီဥတို
မဟာ ဗဉျူဟာ 

သ်ပံ ေည််းျဉ
်ေ််းတင
ို ်မဉာ ်း

မ်ေ်လည် မ်ည်ံ့ပြ ်းပမ စွမ််းအင် ်ိုမို အသံို်းမ် မခင််း၊
လို််ငေ််း ျ
ို ်မဉာ ်းအတွင််း (ရခါင်မို်းရ်ေါ်နှင်ံ့
ရမမရ်ေါ် တွင် တ်် င်မခင််း) နှင်ံ့ လို််ငေ််း ျ
ို ်
မ်င်် (စွမ််းအင် ဝယ်ယူမခင််း
သရဘာ တူညီခဉျ်မဉာ ်း)

အထျ်နှင်ံ့ ရအာ ျ်သိုို့ စီ်း
ရ်ါင််းစ််မခင််း

င််းမှုမဉာ ်းျို

•

သံို်းစွပ်ီ်းသည်ံ့ ်စစည််းမဉာ ်းမှ မ်ေ်လည်
သေ်ို့စင်ထာ ်းသည်ံ့ ျိုေ်သျမ််းျို်ိုမို သံို်းစွမခင််း

ော သီဥတို

ေ််းသစ်မခင််း

•

၂၀၂၅မတိုင်မီ စွမ််းအင် သံို်းစွမှု
မ်င််းအာ ်းျို ၅ ော ခိုင်နှုေ််း ရလ ာ ံ့ခဉမခင််း*

•

အသစ်ထိုတ်ယူထာ ်းရသာ  ျိုေ်သျမ််း
အသံို်းမ် မှု ရလ ာ ံ့ခဉမခင််း

ိုင်ော  တီထွင်

•

ေော ီဉတု ရဖပောင်ားလမှုကု
ကကံ့ကကံ့ခနုင်မှု

သံို်းရေနှင်ံ့ ရေ ို်း စီမံခေ်ို့ခမှု
ွ

၂၀၂၅မတိုင်မီ ြေ်လံိုအမ် ဓာ တ်ရငွွံ့ (ျဏ္ဍ
၁ နှင်ံ့ ၂) ရ်ါင််းစ်် ထိုတ်လွှတ်မှု
မ်င််းအာ ်းျို ၁၀ ော ခိုင်နှုေ််း ရလ ာ ံ့ခဉမခင််း*

•

၂၀၂၅မတိုင်မီ ရေသံို်းစွမှု မ်င််းအာ ်းျို ၁၀
ော ခိုင်နှုေ်း် ရလ ာ ံ့ခဉမခင််း*

ျာ ဗွေ်အရမခခံ ရစဉ်းနှုေ််း သတ်မှတ်မခင််း

•

ော သီဥတို ိုင်ော  အနတော ယ်မဉာ ်းျို
ေင် ိုင်ရမြေှင််းမခင််း

•

ESG နှင်ံ့ ျာ ဗွေ်အရမခခံ ရစဉ်းနှုေ််း
သတ်မှတ်မခင််းျို စီ်း်ွာ ်းရေော 
ံို်းမြတ်ခဉျ်မဉာ ်းတွင် ထည်ံ့သွင်း် မခင််း

•
•

ရလ ာ ံ့ခဉ၊ မ်ေ်လည် သေ်ို့စင်၊ မ်ေ် သံို်းစွ

•
•

PET စွေ်
်ို့ စ််စစည််းမဉာ ်းျို ရလ ာ ံ့ခဉမခင််း

TCFD မူရဘာ င်
မြစ်နိုင်သည်ံ့ အရမခအရေမဉာ ်း သံို်းသ််ခဉျ်

စွေ်
်ို့ စ််စစည််း စီမံခေ်ို့ခွမှု
ရေေှည်တည်တံံ့ရသာ  ထိုတ်ျိုေ် ျွင်း်

ျ်

တာ ဝေ်သရသာ  သံို်းစွမှု
စက်ဝန်ားပု
စီားပွောားရေားစနစ်

်ါဝင််ျ်သျ်သူမဉာ ်းနှင်ံ့ ထရတွွံ့မှု

* ၂၀၂၀ ခိုနှစ်ရ်ေါ် အရမခခံ၍

၁ဝ

မ်ေ်လည်မ်ည်ံ့ပြ ်းပမ စွမ််းအင် အသံို်းမ် မှု:
၂၀၂၅မတိုင်မီ ၁၀% နှင်ံ့ ၂၀၃၀မတိုင်မီ ၂၅%

•

ျာ ဗွေ်ထိုတ်လွှတ်မှု ေည််းရသာ 
ထိုတ်ျိုေ်မဉာ ်း

ရေေင််းမမစ်ရ်ေါ် အနတော ယ်မြစ်နိုငရ
် မခ သံို်းသ််မှု

• အြွွံ့တွင််း ျာ ဗွေ်အရမခခံရစဉ်းနှုေ််း ခဉမှတ်မခင််း
• ထိုတ်လွှတ်မှုအရမခခံ ျိုေ်သွယ်ရေ်း စေစ်(ETS)
• WRI ၏ ရေေင််းမမစ်ရ်ေါ် ြအာ ်း သံို်းသ််မှု
သ်ပံေည််းျဉ ်ေ််းတိုင်မဉာ ်း သတ်မှတ်ေေ်
လို််ရ ာ င်မခင််း

ေလ ်မဉာ ်း

မ်ေ်လည် မ်ည်ံ့ပြ ်းပမနှင်ံ့ ျာ ဗွေ်
ထိုတ်လွှတ်မှု ေည််းရသာ  စွမ််းအင်

ထိုတ်လွှတ်မခင််းတျ
ိုို့ ို စံခဉေ် သတ်မှတ်မခင််း

မ်ေ်လည်
မ်ည်ံ့ပြ ်းပမ
စွမ််းအင်

မဟာ ဗဉျူဟာ မဉာ ်း

မ်ေ်လည် သေ်စ
ို့ င်ထာ ်းရသာ  ျိုေ်သျမ််းမဉာ ်း

ကျွန်ုပ်တုို့၏ ေည်မန
ှ ်ားချက်မျောား
• ျိုေ်ျဉမှု ထရော ျ်ရသာ  လို််ငေ််း

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

ရမ ာ ်မှေ််းခဉျ် - လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းအတွျ် ရျာ င််းမွေ်ရသာ  ထိုတျ
် ိုေ်မဉာ ်းထိုတလ
် ို််သည်ံ့ ရေေှည်တည်တံ့ရ
ံ သာ  ျမဘာ ံ့ထ််တေ််း ဓာ တို်စစည််း ျိုမပဏီတစ်ခို မြစ်လာ ေေ်

သဘာ ဝ ေင််းမမစ်မဉာ ်း သံို်းစွမှုျို
ရလ ာ ံ့ခဉမခင််း
မ်ေ်လည် သေ်ို့စင် သံို်းစွမခင််း
အသ်ညာ မဉာ ်း ရ််းမခင််း

ိုင်ော 

ကောဗွန်မျှရဖခအတွက် ကျွပန
် ်ုပ်တို့၏
ု ရေေှညတ
် ည်တံ့ရေား ေည်မန
ှ ်ားချက်မျောား
တောတုနှင်ံ့ တောလတ် ပစ်မှတ်မျောားကု အောရုစုက်ဖခင်ား

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

ျျွန်ို််တို့သ
ို ည် မ်ေ်လည်မ်ည်ံ့ပြ ်းပမ စွမ််းအင် အသံို်းမ် မခင််း၊ စွမ််းအင် သံို်းစွမှု ထရော ျ်ရသာ  စီမံျေ််းမဉာ ်း ရြာ ်ရ ာ င်မခင််းနှင်ံ့ စွမ််းအင် သံို်းစွမှု ရလ ာ ံ့ခဉမခင််း အာ ်းမြင်ံ့ ျျွန်ို််တို့ို
လို််ငေ််းလည််တ်ော  နိုင်ငံတင
ို ််းတွင် ြေ်လအ
ံို မ် ဓာ တ်ရငွွံ့ ထိုတ်လွှတ်မှုျို ရလ ာ ံ့ခဉရေ်ါသည်။ ျျွန်ို််တို့သ
ို ည် နိုင်ငံ တစ်ခိုခဉင််းအလိုျ် သတ်မတ
ှ ်ထာ ်းသည်ံ့ ထည်ံ့ဝင်မှုမဉာ ်း (NDCs)
အလိုျ် ြေ်လအ
ံို မ် ဓာ တ်ရငွွံ့ ထိုတလ
် ွှတမ
် ှုရလ ာ ံ့ခဉေေ် နိုင်ငံအမဉာ ်းစိုျ ျတျဝတ်မ် ထာ ်းသည်ံ့ ်ေစ် ော သီဥတို သရဘာ တူညခ
ီ ဉျ်ျို ရထာ ျ်ခအ
ံ ာ ်းရ််း်ါသည်။ ရအာ ျ််ါ
ရေေှညတ
် ည်တရ
ံံ့ ေ်း ိုင်ော  ရသာ ံ့ခဉျ် ေည်မှေ််းခဉျ််ေ််းတင
ို ်မဉာ ်းျို ၂၀၂၅-၂၀၃၀ ခိုနှစ်မဉာ ်းအတွျ် ခဉမှတထ
် ာ ်း်ါသည်:

ရေေှည်တည်တံ့ရေား ေင်ားနှားီ မှုမျောား
ရေေှည်တည်တံံ့ရေ်း ေည်မှေ််းခဉျ်
မဉာ ်းအတွျ် အရမေကန်ုရေေါ်လော
၁.၅

ဖပန်လည်

န့််စင်

၂၀၂၅ ခိုနှစ် ျမဘာ လံ်းို

ီလီယ ေင််းနှီ်းမမြှ ််နှံမှု

၂၀၂၅ ခိုနှစ် မတိုင်မီ စွမ််းအင် သံို်းစွမှု မ်င််းအာ ်းျို ၅
ေောခုင်နှုန်ား ရလ ာ ံ့ခဉမခင််း

ဖန်လုအမ်ဓောတ်ရငွွံ့(GHG)*

ုားစွဖခင်ား
ိုင်ော  ျတျဝတ်

သံို်းစွသူမဉာ ်း အသံို်းမ် ပ်ီ်းရသာ  PET ်စစည််း တေ်ခဉေ်
တစ်နှစ်လျှင် ၇၅၀,၀၀၀ တန်အောား နှစ်စဉ် မ်ေ်လည်
သေ်စ
ို့ င်၍ ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ polyester ထိုတ်လို််မှုတွင်
ျိုေ်သျမ််းအမြစ် မ်ေ်လည် အသံို်းမ် ေေ်
တစ်နှစ်လျှင် ူားခွရပါင်ား ၅၀
သေ်စ
ို့ င် အသံို်းမ် ေေ်

စွမ်ားအင်*

ီလီယ ျို မ်ေ်လည်

ဖပန်လည် ဖပည်ံ့ပဖျုားပမ စွမ်ားအင်
၂၀၂၅ ခိုနှစ် မတိုင်မီ ၁၀ ေောခုင်နှုန်ား
၂၀၃၀ ခိုနှစ် မတိုင်မီ ၂၅ ေောခုင်နှုန်ား

၂၀၂၅ ခိုနှစ် မတိုင်မီ ြေ်လံိုအမ် ဓာ တ်ရငွွံ့
(ျဏ္ဍ ၁ နှင်ံ့ ၂) ရ်ါင််းစ်် ထိုတ်လွှတ်မှု
မ်င််းအာ ်းျို ၁၀ ေောခုင်နှုန်ား ရလ ာ ံ့ခဉမခင််း

စွန့််ပစ်ပစစည်ား
၂၀၂၅ ခိုနှစ် မတိုင်မီ စွေ်
်ို့ စ််စစည််းမဉာ ်း၏
၉၀ ေောခုင်နှုန်ား အမှုျ်ျေ်မဉာ ်းသိုို့
မရော ျ်ေှေေ်

စက်ဝန်ားပု စီားပွောားရေား
• IVL ၏ လုပ်ငန်ားလည်ပတ်မှုမျောားတွင်

စျ်ဝေ််း်ံို စီ်း်ွာ ်းရေ်း စေစ်ျို ရပါင်ားစပ်ဖခင်ား
ုို့ ျျွန်ို််တ၏
ိုို့
်ါဝင်ထညံ့်သွင််းမှုမဉာ ်း ပုမအ
ု ောားရကောင်ား
ရစေန် အြွွံ့အစည််းမဉာ ်းနှင်ံ့ ပူားရပါင်ား
ရဆောင်ေက်ဖခင်ား

• စက်ဝန်ားပု စီားပွောားရေား

ရေ*
၂၀၂၅ ခိုနှစ် မတိုင်မီ ရေသံို်းစွမှု
မ်င််းအာ ်းျို ၁၀ ေောခုင်နှုန်ား ရလ ာ ံ့ခဉမခင််း

* ၂၀၂၀ ခိုနှစ်ရ်ေါ် အရမခခံ၍

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေှည်တည်တံ့နုင်စွမ်ား အစီေင်ခစော အကျဉ်ားချျုပ်

၁၁

တန်ဖုား ဖန်တီားမှု ပုစ
ရေေှညတ
် ည်တံ့မ
ံ အ
ှု စီေင်ခစ
ံ ာ ျို မ် စိုမခင််း
၁၀ နှစ်မ်ည်ခ
ံ့ ဉေ်တွင် ျျွန်ို်် တသ
ို့ို ည်

International
Integrated
Reporting Council (IIRC) ၏
International
Integrated
Reporting
<IR> မူရဘာ င်အာ ်း
လိုျ်ောအစီေင်ခံထာ ်း်ါသည် ။
ျျွန်ို ််တို့ို၏ အစီေင် ခံစာ ျို ဤမူရဘာ င်
နှ င်ံ့အညီမ် စို
အစီ ေင် ခံမခင််း မြင်ံ့
ျျွန်ို ််တို့ို၏ ်ါဝင် ်ျ်သျ် သူ မဉာ ်းျို
်င်မေင််းမမစ် ရမခာ ျ်ခို အတွျ် ရေတို၊
ရေလတ် နှ င်ံ့ ရေေှည် မဟာ ဗဉျူဟာ မြင်ံ့
ျျွန်ို ််တို့ို၏ တေ် ြို်းမဉာ ်းျို
မည်သိုို့
ြေ် တီ်း
ရေရသျာ င််း
မ်သနို င်မည်
မြစ််ါသည်။

ထည်ံ့

ွင်ားမှု

ဏ္ဍောရေား ေင်ားဖမစ်

စိုစိုရ်ါင််း equity US$ ၄,၅၁၅ သေ််း
လျ်ေှ ်ိုင် ိုင်မှု US$ ၃,၉၉၀ သေ််း

ထုတလ
် ုပ်မှု ေင်ားဖမစ်

မ်ေ်လည်သေ်စ
ို့ င်မခင််း အလို််ရံို ၁၅ ခို အ်ါအဝင်
ျမဘာ ံ့တိုျ်ကျီ်း ၆ ခိုရ်ေါ်မှ နိုင်ငံရ်ါင််း ၃၃ နိုင်ငံေှ ၁၂၃
ခိုရသာ  လို််ငေ််းရေော မဉာ ်း

အောရုစုက်မှု
ကျွန်ုပ်တုို့၏ ရမျှော်မှန်ားချက်
လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းအတွျ် ရျာ င််းမွေ်ရသာ 
ထိုတ်ျိုေ်မဉာ ်းထိုတ်လို််သည်ံ့ ရေေှည်တည်တံံ့ရသာ 
ျမဘာ ံ့ထ််တေ််း ဓာ တို်စစည််း ျိုမပဏီတစ်ခို မြစ်လာ ေေ်

ကျွန်ုပ်တုို့၏ ေည်မှနား် ချက်

ျျွန်ို််တသ
ိုို့ ည် လို််ငေ််း ေယ််ယ်အတွင််း တာ ဝေ်သရသာ  ်းီ်းရ ာ င်သူ
မြစ်လာ ေေ်၊ ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ ရျာ င််းမွေ်ရသာ  အြွွံ့ဝင်မဉာ ်း၊ လို််ငေ််းစ်း်မဉာ ်းနှင်ံ့
ေည််း်ညာ မဉာ ်းျို မမြှင်ံ့တင်၍ ်ါဝင််ျ်သျ်သူမဉာ ်းအတွျ် တေ်ြို်းတစ်ေ််
ြေ်တီ်းရ််းနိုင်ေေ် သနနဌာ ေ် ခဉထာ ်း်ါသည်။

ောဝ ေင်ားဖမစ်

ျိုေ်သျမ််း သံို်းစွမှု = ၁၅.၀၂ သေ််း တေ်
စွမ််းအင် သံို်းစွမှု = ၁၀၄.၇ သေ််း GJ
ရေ သံို်းစွမှု = ၈၂.၅ သေ််း ျိုဗမီတာ 
မ်ေ်လည် မ်ည်ံ့ပြ ်းပမ စွမ််းအင် = ၁.၇၇ သေ််း GJ

လူ ောား ေင်ားဖမစ်

အေည်အခဉင််း၊ အရတွွံ့အကျံ မ်ည်ံ့ဝ
လူမဉ ်းစံိုလင်ရသာ  ဘိုတ်အြွွံ့
ဝေ်ထမ််းစိုစိုရ်ါင််း ၂၅,၂၀၇ ဦ်း
သင်တေ််းောေီရ်ါင််း ၄၂၉,၈၈၆ ောေီ
သင်တေ််း ျိုေ်ျဉစေတ် စိုစိုရ်ါင််း US$ ၂,၀၇၀,၀၅၀

လူမှုရေားနှင်ံ့ ဆက်ဆရေား ေင်ားဖမစ်
CSR ထည်ံ့ဝင်မှုမဉာ ်း US$ ၁.၀၉ သေ််း
COVID-19 ေေ််ံိုရငွ

ဉောဏ်စွမား် ေင်ားဖမစ်

၁၂

သိုရတသေနှင်ံ့ ြွံွံ့ပြ ်းရေ်းတွင် US$ ၁၉.၂ သေ််း သံို်း
သိုရတသေနှင်ံ့ ြွံွံ့ပြ ်းရေ်း ဝေ်ထမ််း ၁၇၃ ်းီ်း
သိုရတသေနှင်ံ့ ြွံွံ့ပြ ်းရေ်း စင်တာ  ၁၇ ခို
ရမ ာ ်မှေ််းခဉျ် - လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းအတွျ် ရျာ င််းမွေ်ရသာ  ထိုတျ
် ိုေ်မဉာ ်းထိုတလ
် ို််သည်ံ့ ရေေှည်တည်တံ့ရ
ံ သာ  ျမဘာ ံ့ထ််တေ််း ဓာ တို်စစည််း ျိုမပဏီတစ်ခို မြစ်လာ ေေ်

တန်ဖုား ဖန်တီားမှု ပုစ (ရနောက်ဆက်တွ)
ထွကေ
် မှု
ှ
ထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်မှု စုစုရပါင်ား ပမောဏ

ေလေ်
ဏ္ဍောရေား ေင်ားဖမစ်

တေ်ခဉေ် ၁၃.၇၂ သေ််း တေ်

ဝင်ရငွ = US$ ၁၀,၅၉၄ သေ််း

တေ်ခဉေ် ၁၅.၅၅ သေ််း တေ်

်င်မ EBITDA = US$ ၁,၁၁၄ သေ််း
်င်မ ေှယ်ယာ တစ်ခိုလ င် ေရငွ(EPS) = THB ၁.၀၁ ဘတ်

(ျိုမပဏီအခဉင််းခဉင််းတွင််း ရော င််းခဉမှု မ်ါဝင်)
(ျိုမပဏီအခဉင််းခဉင််းတွင််း ရော င််းခဉမှု ်ါဝင်)

IOD စီားပွောားရေားလုပ်ငန်ား
ထိုတလ
် ို််မှု ်မာ ဏ = ၁.၉၈ သေ််း တေ်
်င်မ EBITDA = US$ ၁၀၅ သေ််း

PET စီားပွောားရေားလုပ်ငန်ား အစု
ထိုတလ
် ို််မှု ်မာ ဏ = ၁၀.၁၇ သေ််း တေ်
်င်မ EBITDA = US$ ၇၉၄ သေ််း

ဖုင်

ော စီားပွောားရေားလုပ်ငန်ား

ထိုတလ
် ို််မှု ်မာ ဏ = ၁.၅၇ သေ််း တေ်
်င်မ EBITDA = US$ ၁၉၅ သေ််း

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

အကျျုား

က်ရေောက်မှု

ပရ
ု ကောင်ားရ

ော ဖွွံ့ပဖျုားမှု

ထုတလ
် ုပ်မှု ေင်ားဖမစ်

ရျာ ်မ်ာ ်း (Flake) ထိုတလ
် ို််မှု = ၁၅၅,၅၈၆ တေ်
rPET ထိုတလ
် ို််မှု = ၇၀ kt
PET ဘူ်းခွံ ၁၀.၁ ဘီလီယံ မ်ေ်လည် သေ်စ
ို့ င်ခံ့

ောဝ ေင်ားဖမစ်
၂၀၁၉ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််းနှင်ံ့နှုင််းယှ်း််ါျ စိုစိုရ်ါင််း စွမ််းအင်
သံို်းစွမှု မ်င််းအာ ်း ၃ % ရလဉာ ံ့ျဉ

SDG မျောား

အရထောက်အကူဖပျု ည်ံ့

Better Environment

၂၀၁၉ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််းနှင်ံ့နှုင််းယှ်း််ါျ ြေ်လံိုအမ်ဓာ တ်ရငွွံ့
(ရှုရထာ င်ံ့ ၁ နှင်ံ့ ၂) စိုစိုရ်ါင််း မ်င််းအာ ်း ၅.၆ % ရလဉာ ံ့ျဉ
၂၀၁၉ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််းနှင်ံ့နှုင််းယှ်း််ါျ စိုစိုရ်ါင််း ရေ
သံို်းစွမှု မ်င််းအာ ်း ၁၀ % ရလဉာ ံ့ျဉ
၂၀၁၉ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််းနှင်ံ့နှုင််းယှ်း််ါျ စိုစိုရ်ါင််း
အနတော ယ်ေှ စွေ်
်ို့ စ််စစည််း ထွျ်ေှမှု မ်င််းအာ ်း ၁၇ % ရလဉာ ံ့ျဉ

SDG မျောား

အရထောက်အကူဖပျု ည်ံ့

လူ ောား ေင်ားဖမစ်

Better Life

ဝေ်ထမ််း ထေ််းထာ ်းနိုင်နှုေ််း ၉၁.၅၁ %
အမဉ ်းသမီ်းဝေ်ထမ််း ၂၂ %
တစ််းီ်းအလို််ခဉေ် ောေီရ်ါင််း ၂၀၀,၀၀၀ လ င် TRIR မြစ်စ်း် ၀.၉၁ ခို
တစ််းီ်းအလို််ခဉေ် ောေီရ်ါင််း ၂၀၀,၀၀၀ လ င် LTIFR မြစ်စ်း် ၀.၄၈ ခို

လူမရ
ှု ေားနှင်ံ့ ဆက်ဆရေား ေင်ားဖမစ်

ဝယ်ယူသူမဉာ ်း ရျဉေ််မှု ခခံ ငံိုညေ
ွှ ််းျေ််း (CSI) ၈၆.၁၆ %
ဝယ်ယူသူမဉာ ်း ထေ််းထာ ်းနိုင်နှုေ််း (CRR) ၉၂ %
CSR လှု််ေှာ ်းမှုမဉာ ်း ၅၈၅ ခို

အရထောက်အကူဖပျု ည်ံ့

SDG မျောား

ဉောဏ်စွမ်ား ေင်ားဖမစ်

အထူ်းမ် PET စီ်း်ွာ ်းရေ်း လို််ငေ််း ေှင်သေ်နိုင်စွမ််း ညွှေ််းျေ််း ၃၅ %
အမ င် (Fibers) စီ်း်ွာ ်းရေ်းလို််ငေ််း ေှင်သေ်နိုင်စွမ််း ညွှေ််းျေ််း ၂၃ %
မူ်ိုင်ခွင်ံ့ ၉၄ ခို

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေှည်တည်တံ့နုင်စွမ်ား အစီေင်ခစော အကျဉ်ားချျုပ်

၁၃

UN ၏ SDGs မျောားအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏
ု ပါဝင် ြိုးကျုားပမ်ားမှုမျောား

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

3Ps – People(လူသာ ်း), Planet(ျမဘာ ) နှင်ံ့ Prosperity(သာ ယာ ဝရမ်ာ မှု) တအ
ိုို့ တွျ် တေ်ြ်းို တစ်ေ်် ြေ်တီ်းေေ်
မ်င််းမ်ရသာ  အာ ရံိုစိုျ်မှုမြင်ံ့ UN ၏ SDGs မဉာ ်းျို ျ်လျ် ရထာ ျ််ပံံ့ ်ီ်း ျူညီ်ံံ့်ို်းသွာ ်းမည် မြစ််ါသည်။
ဖပန်လည်

ဝယ်ယူ

န့််စင်ဖခင်ားနှင်ံ့ စက်ဝ န်ားပု
စီားပွောားရေား

ူမျောားကု ထုတ်ကုန်တန်ဖုားကွ င်ားဆက်အတွင်ား

ရခေါ်ရဆောင်ပပီား စက်ဝန်ားပု စီားပွောားရေားကု
ရထောက်ပံ့နုင်မညံ့် နည်ားလမ်ားမျောား ရဖော် ရဆောင်ဖခင်ား

မ်ေ်လည်
သေ်ို့စင်မခင််း
သနနဌာ ေ်

ောဝ ပတ်ဝန်ားကျင် ထန်ား

မ်ားရေား

ကုန် ကမ်ားေင်ားဖမစ် ုားစွဖခင်ား ထရေောက်မှုကု တားု တက်ရစေန်နှင်ံ့
ကျွန်ုပ်တို့ု၏ ထုတ်လုပ်မှုမျောား
ောဝပတ်ဝန်ားကျင်ကု
ထခုက်မှုမေှ ည်ကု ရ ချောရစဖခင်ား

ရေေင််းမမစ်ရ်ေါ် ြအာ ်း
သံို်းသ််ခဉျ်

၁၄

အမှုျ်ျေ်မဉာ ်းသိုို့
စွေ်
်ို့ စ််စစည််းမဉာ ်း
မရော ျ်ေှရေ်း

်လတ်စတစ်
ဘူ်းခွံ စိုရ ာ င််းမခင််း

လို််ငေ််း
ေယ််ယ်တွင််း
်ူ်းရ်ါင််းမခင််း

မ်ေ်လည်
သေ်ို့စင်မခင််း
်ညာ ရ််းမခင််း

ကျန်ားမောရေား၊ လုခချုရေားနှင်ံ့ အဆင်ရဖပရေား

ကျွန်ုပ်တို့ု၏ လုပ်ငန်ားမျောားတွင် ကျန်ားမောရေားနှင်ံ့
လုခချုရ ားကင်ားရေားကု ရေှွံ့တန်ားတင်ရ ကောင်ား အောမခဖခင်ား

လံိုခခံ ရသာ 
လို််ငေ််းခွင်

လူူ့အခွင်ံ့အရေ်း
ျာ ျွယ်မခင််း

လို််ငေ််းစ်း်
လံိုခခံ ရေ်း

ေော

ီဥတု ရဖပောင်ားလမှုနှင်ံ့ စွမ်ားအင်

ကောဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ရလျှောံ့ချ ည်ံ့ မဟောဗျျူဟောမျောား
ရဖော်ရဆောင်ရ ော ကမ္ောလုားဆုင်ေော စီမကန်ား မျောားနှင်ံ့ အဖပည်ံ့အဝ
လုက်နောရဆောင်ေက်ဖခင်ား

မ်ည်ံ့ပြ ်းပမ
စွမ််းအင်

သ်ပံေည််းျဉ
်စ်မှတ် (SBTs)

GHG ရလ ာ ံ့ခဉမခင််း နှင်ံ့
စွမ််းအင်သံို်းမှု ထရော ျ်မှု

CSR နှင်ံ့ ပူားရပါင်ားရဆောင်ေက်မှုမျောား

ဖပန်လည် န့််စင်ဖခင်ား အ ပညောရပားဖခင်ားကု ကမ္ောအနှို့
ရဆောင်ေက်ရ ော အစီအစဉ် ဖဖစ်ရစေန်နှင်ံ့
လူမှုအ ုင်ားအဝုင်ားအတွက် ပုမု အကျျုား ေှေန်
ပူားရပါင်ားရဆောင်ေက်မှုမျောား တားု ဖမြှင်ံ့ ဖခင်ား

အသ်ညာ 

Indorama Ventures PCL.
ရမ ာ ်မှေ််းခဉျ် - လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းအတွျ် ရျာ င််းမွေ်ရသာ  ထိုတျ
် ိုေ်မဉာ ်းထိုတလ
် ို််သည်ံ့ ရေေှည်တည်တံ့ရ
ံ သာ  ျမဘာ ံ့ထ််တေ််း ဓာ တို်စစည််း ျိုမပဏီတစ်ခို မြစ်လာ ေေ်

သဘာ ဝ်တ်ဝေ််းျဉင်

ျဉေ််းမာ မှု

COVID-19 ကမ္ောံ့ကပ်ရေောဂါအရပေါ် တုဖို့ ပန်မှု

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

၂၀၂၀ ခိုနှစ်တင
ွ ် COVID-19 ျမဘာ ံ့ ျ ်် ရော  ါသည် ျမဘာ  အနှံို့ တွ င် တစ် ကျ မ် တ စ် ခါမှ မကျံ ြူ်း ရသာ  သျ် ရော ျ် မှု မြစ် ရစခံ့ ပ်ီ်း ျျွန်ို ်် တိုို့ ၏ လို ်် င ေ််း ကျံံ့ ကျံံ့ ခံ နို င် မှု ျို
ထ ေ််း သ မ််း လဉျ် တေ် ြို်း ျွ င််း ျ် အ တွ င််း ေှ ်ါဝင် ် ျ် သ ျ် သူ မဉာ ်း၏ ရဘ်းျင််း လံို ခခံ ရေ်းနှ ငံ့် ျဉေ််း မာ ရေ်းတို့ို ျို ရြာ ် ရ ာ င် ော တွ င် ျျွန်ို ်် တို့ို ၏ လို ်် နို င် စွ မ််း နှ င်ံ့
်ျ် သ ျ် ပ်ီ်း လို ်် င ေ််း အ င်ံ့ အာ ်းလံို်း ၌ စ ေ် ရခေါ်မှု မဉာ ်း ကျံ ခံ့ ေ ်ါသည် ။ သိုို့ ရသာ ် ျျွန်ို ်် တိုို့ ၏
ယ် စို နှ စ် ရျဉာ ် သျာ  ရေေှ ည် တ ည် တံံ့ ရေ်းျို IVL တွ င်
ရ်ါင််း စ်် ထ ည်ံ့ သွ င််း မခင််း အာ ်းထို တ် မှု မဉာ ်းျ ျမဘာ ံ့ ျ ်် ရော  ါ၏ သျ် ရော ျ် မှု မဉာ ်းျို ရအာ င် မမင် စွာ  မြတ် ရျဉာ ် နို င် ေ ေ် အရထာ ျ် အ ျူ မ် ခံ့ ်ါသည် ။
COVID-19 အရေ်းရ်ေါ် အရမခအရေျို
တံိုို့မ်ေ်နိုင်ေေ် အင် ိုေီ်းေှာ ်း နိုင်ငံသိုို့
လူောတင်ယာ ်း် သံို်းစီ်း လှျူ ါေ််းခံ့သည်။

ဝန်ထမ်ားအောား ဂရုစုက်ဖခင်ား

ျမဘာ အနှံို့ေှ လူမှု အသိုင််း
အဝိုင််း မဉာ ်းသိုို့ နှာ ရခါင််းစည််း
မဉာ ်း လှျူ ါေ််းခံ့သည်။

စီားပွောားရေား ဆက်လက်လည်ပတ်ဖခင်ား လူမှုအ ုင်ားအဝုင်ားကု

ရထောက်ပဖံ့ ခင်ား

IVL ၏ COVID-19 ေန်ပုရငွမှ တဆင်ံ့ လှျူေါန်ားမှုမျောား (US$ ၁.၈၈

န်ား)

နိုင်ငံရ်ါင််း ၂၉ ခိုေှ အြွွံ့အစည််း ၁၃၅ ခိုျို ရထာ ျ််မ
ံံ့ ှုမဉာ ်း မ် လို််ခံ့
၆၃%

၂၄%

လူမှု အသိုင််းအဝိုင်း် မဉာ ်း

အာ ေှ

ရ

၃၁%
EMEA

၄၅%

အရမေျ
တိုျ်မဉာ ်း

၂၃%

၁၀%

PPE
ရထာ ျ််ံမ
ံ့ ှု

၃%

အမခာ ်း

၃၀%

အစာ ်းအရသာ ျ်၊
အဝတ်အထည်နင
ှ ်ံ့
မေှမမြစ်အော မဉာ ်း

၂၇%

်းရံိုမဉာ ်း

၁၄%

ရ ်း
်စစည််းမဉာ ်း

ျိုသိုလ်မြစ်
အြွွံ့အစည််းမဉာ ်း

* ၂၀၂၀ ခိုနှစ် ီဇင်ဘာ လ အထ အခဉျ်အလျ်မဉာ ်း၊ စိုစရ
ို ်ါင််း လှျူ ါေ််းမှုမဉာ ်း၏ ော ခိုင်နှုေ််း

၃၀%

လျ်သေ်ို့
ရ ်းေည်
IVL
နှင်ံ့
မတ်ြျ်
အြွွံ့အစည််းမဉာ ်းသည်
ထိုင််းနိုင်ငံေှ
ော ဝေ်မဉာ ်းနှင်ံ့ သွာ ်း ော ဝေ်မဉာ ်း အသံ်းို မ် ေေ် PPE ဝတ်စိုံ
၂၀,၀၀၀ ျို မ် လို််ပ်ီ်း ရ ်းရံို ၂၀၀ ရျဉာ ်သိုို့ လှျူ ါေ််းခံ့သည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေှည်တည်တံ့နုင်စွမ်ား အစီေင်ခစော အကျဉ်ားချျုပ်

၁၅

တောဝန်ယူမေ
ှု ပပီ
ှ ား
ထရေောက်ရ ော အုပခ
် ျျုပ်မှု
COVID-19 ျမဘာ ံ့ျ််ရော  ါ မြစ်ရေရသာ ်လည််း IVL သည်သဘာ ဝေည််းျဉ ြွွံ့ံ ပြ ်းမှု်မာ ဏ ၅ %
နှင်ံ့ စိုစိုရ်ါင််း ြွံွံ့ပြ ်းမှု ၁၈ % ေှခံ့ရသျာ င််း မှတတ
် မ််းတင်ခံ့်ါသည်။ ဤရအာ င်မမင်မမ
ှု ှာ  ျျွန်ို််
တို့၏
ို ထရော ျ်ရသာ  ရခါင််းရ ာ င်မှုရသျာ င်ံ့ တစ်စတ်တစ််ိုင််းမြစ်ပ်ီ်း ရေေှည်တည်တံ့မ
ံ ှု အရ်ေါ်
ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ အာ ရံိုစိုျ်မှုရသျာ င်ံ့ မြစ််ါသည်။

ထုတ်လုပ်မှု

၁၃.၇၂

+၁၁%

န်ားတန်

+၆%

-၀.၉၅

၁၆

ဝင်ရငွ
US$

၇%

၁၀,၅၉၄
န်ား

လုပ်ငန်ား လည်ပတ်ရငွ
US$

၁,၃၈၈

န်ား

အခွန်နှင်ံ့ NCI
နှုတ်ပပီားရနောက် ပင်မ
အ ောားတင် အဖမတ်
US$
န်ား

ပင်မ ေှယ်ယောတစ်ခုလျှင် ေရငွ
THB

၁.၀၁

Indorama Ventures PCL.
ရမ ာ ်မှေ််းခဉျ် - လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းအတွျ် ရျာ င််းမွေ်ရသာ  ထိုတျ
် ိုေ်မဉာ ်းထိုတလ
် ို််သည်ံ့ ရေေှည်တည်တံ့ရ
ံ သာ  ျမဘာ ံ့ထ််တေ််း ဓာ တို်စစည််း ျိုမပဏီတစ်ခို မြစ်လာ ေေ်

၂၀၅

TRIS
ညွှန်ားက
န်ား

ပင်မ EBITDA
US$
န်ား

၁,၁၁၄

၄၇%

AA-

၃%

ရကော်ပုေတ် အုပ်ချျုပမ
် ှု

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

IVL ၏ ရျာ ််ိုေတ် အို်ခ
် ဉ ််မသ
ှု ည် IVL နှင်ံ့ လျ်ရအာ ျ်ခံလို်င
် ေ််းမဉာ ်းတွင် ျမဘာ တစ်ဝမ
ှ ််း၌ မူဝါ မဉာ ်း၊ လူမဉာ ်း၊
လို််ငေ််းစ်း်မဉာ ်းနှင်ံ့ ရမ ာ ်မှေ််းခဉျ်မဉာ ်းျို လွှမ််းခခံ ထာ ်းပ်ီ်း ရျာ ််ေ
ို တ်အ်
ို ခ
် ဉ ််မှုျို ရေို့စ်း်လိုျ်ော်ါသည်။
ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ ရမ ာ ်မှေ််းခဉျ်၊ ေည်မေ
ှ ််းခဉျ်နှင်ံ့ တေ်ြို်းတို့တ
ို ွင် ေျ်ရှုင််းစွာ  အမမစ်တွယ်၍ ျျွန်ို််တ၏
ိုို့
ါရိုျတ
် ာ မဉာ ်း
ဘိုတအ
် ြွွံ့မှ ကျီ်းသျ််ရသာ  ရျာ ််ေ
ို တ်အို််ခဉ ််မှုသည် ျျွန်ို််တိုို့ ရေို့စ်း်လို််ော ှ ်းမှုမဉာ ်း၏ အရမခခံ အိုတ်မမစ်
မြစ််ါသည်။၄င််းသည် ျျွန်ို်တ
် ၏
ို့ို စီ်း်ွာ ်းရေ်းျိုမေ
ှ ျ
် ေ်ရသာ ေည််းလမ််းမြင်ံ့ လို်ျ
် ိုင်ရစပ်ီ်း ျျွန်ို်တ
် ို့ို လိုျ်ောေမည်ံ့
တာ ဝေ်မဉာ ်းျို သေှရစ်ါသည်။
တင် ရမမြှာ  ျ် မခင််း ၊
ရလဉာ ် ရသျ်း
နှ ငံ့်
ရျာ ် ်ို ေ တ်
အို ်် ခဉ ်် ရေ်း
ရျာ ် မ တီ
independent
(NCCG ရျာ ် မ တီ ) ေှ ါရို ျ် တာ  မဉာ ်းမှာ 
Directors on the
၁၀၀ ော ခို င် နှု ေ််း ရနှာ င် ြွွံ့မှု ျင််း ေှ င််း
NCCG Committee
်ါသည် ။

100%

၂၀၂၀ ခုနှစ် ထူားဖခောားချက်မျောား
၂၀၂၀ ခိုနှစ်တွင် IVL ၏ လင်စံိုလင်မှု အစီ အစ်း် နှင်ံ့အညီ
လွတ်လ််ရသာ 

အမဉ ်းသမီ်း

ဘိုတ်အြွွံ့တွင်ခေ်ို့အ််ပ်ီ်း
ခံ့်ါသည်။

ျျွန်ို််တိုို့ လို််ငေ််းရေော မဉာ ်း၏

သျယ်ငါ်း်ွင်ံ့” ေမှတ်ျို
အမြစ် ေေှခံ့်ါသည်။

ေှစ်နှစ်ရမမာ ျ်

IVL ရအာ ျ် တို ဘာ လ ၂၀၁၄ ခို နှ စ် တွ င်

သတင််း ရ််းသူ အစီ ေ င် ခံ မခင််း ခဉေ် ေ ယ် မှာ 
လွ တ် လ ်် ရသာ လမ််း ရသျာ င််း တစ် ခို မြစ် ၍
လွ ယ် ျူ လံို ခခံ စွာ 
သတင််း ်ိုို့
နို င် မ ည်ံ့
ေည််း လမ််း တစ် ခို မြစ် ်ါသည် ။

်ထမ ံို်း စတင် ေေှ ခံ့ ရသာ  ထို င််း နို င် ငံ ေှ
်ို ဂ လ ျ ျဏ္ဍ အျဉင်ံ့ ်ဉျ် မခစာ ်းမှု
ေ်ို့ ျဉင် ရေ်း စို ရ်ါင််း လှု ်် ော ှ ်းမှု (CAC)
မှ ရထာ ျ် ခံ ခဉျ် လ ျ် မှ တ် ျို ရမလ
၂၀၁၈
ခို နှ စ် တွ င်
ရအာ င် မမင် စာ ွ
သျ် တ မ််း တ်းို နို င် ခံ့ ်ါသည် ။

တစ််း်းီ ျို
တို်းတျ်ရစ

၈၁ % တွင်

ျျွန်ို််တိုို့၏ ရျာ ််ိုေတ် အို််ခဉ ််မှု လျ်စွ အသစ်ျို
သင်တေ််း်ခ
ိုို့ ဉပ်ီ်း မြစ််ါသည်။

ဝေ်ထမ််းမဉာ ်း၏

IVL သည် ထိုင််းနိုင်ငံေှ Institute of
Directors (IOD) မှ “အထူ်းရျာ င််းမွေ် -

ါရိုျ်တာ 

စံိုလင်ျွမ်ာ ်းမှုျို

၈၆ % ျို အျဉင်ံ့်ဉျ် မခစာ ်းမှု

တိုျ်ြဉျ်ရေ်း သင်တေ််း ်ခ
ိုို့ ဉပ်ီ်း မြစ််ါသည်။
IVL အာ ်း ရျာ ််ိုေတ် အို််ခဉ ််ရေ်း စည််းမဉ်း််းမဉာ ်းအေ
ျိုေ််စစည််း ိုင်ော  သတ်မှတ်ခဉျ် လိုျေ
် ာမှု
မေှမခင််းရသျာ င်ံ့

မေှပါ။

ေဏ်ခတ်ခေဖခင်ား

IVL သည် ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ်တွင် ထိုတမ် ်ေ်
ရသျညာ ခရ
ံ့ သာ  2019 ASEAN CG
Scorecard (ACGS) အတွျ် Asset
Class PLC
ို ေေှသူမဉာ ်းအေျ်
တစ််းီ်း မြစ််ါသည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေှည်တည်တံ့နုင်စွမ်ား အစီေင်ခစော အကျဉ်ားချျုပ်

၁၇

ရေေှည် ဖွွံ့ပဖျုားမှုကု ရမောင်ားနှင်ဖခင်ား
ပုရကောင်ားရ

ော ရေေှည်တည်တံ့ ည်ံ့ ဖွွံ့ပဖျုားမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တုို့၏
ေည်မှနား် ချက်မျောား

ရေတု

ရေလတ်

(၂၀၂၁-၂၀၂၄)

• ၂၀၂၁ ခုနှစ်တငွ ် ေှင်

န်နုင်စွမ်ား
ညွှန်ားကန်ား ည် အထူားဖပျု PET
စီားပွောားရေားအတွက် ၃၄ % နှင်ံ့
ဖုင် ော စီားပွောားရေားအတွက် ၂၂
% ေှရေား

• ၂၀၂၁ ခုနှစ်တငွ ် ဝယ်ယူ

ူမျောား

စတ်ရကျနပ်မှု ညွှန်ားကန်ား (CSI)
ည် ၈၆ % နှင်ံ့ ညီမျှ
ုို့မဟုတ် ရကျော်လွန်ေန်

• ပင်မရစျားကွက်မျောားတွင် rPET
စီားပွောားရေားတွင် ဉီားရဆောင် ူ
ဖဖစ်ေန်

• နှစ်စဉ်

(၂၀၂၅)

ုားစွပပီားရ ော PET
၇၅၀,၀၀၀ တန် ကု
ကျွန်ုပ်တုို့၏ polyester
ထုတလ
် ုပ်ရေားအတွက်
ကုန် ကမ်ားအဖဖစ် ဖပန်လည်
န့််စင် အ ုားဖပျုေန်

• နှစ်စဉ်

ူားခွရပါင်ား ၅၀

ီလီယကု ဖပန်လည်
န့််စင်ေန်

• ရေေှည်တည်တံ့ရေား

ပန်ားတင
ု ်မျောားအတွက် US$
၁.၅ ီလီယ
ေင်ားနှီားဖမြှျုပ်နှေန်

• ကောဗွန်ထုတလ
် ွှတမ
် ှု

နည်ားရ ော ထုတက
် ုန်မျောားမှ
ဝင်ရငွ ၇ % ေေှေန်

၁၈

ရမ ာ ်မှေ််းခဉျ် - လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းအတွျ် ရျာ င််းမွေ်ရသာ  ထိုတျ
် ိုေ်မဉာ ်းထိုတလ
် ို််သည်ံ့ ရေေှည်တည်တံ့ရ
ံ သာ  ျမဘာ ံ့ထ််တေ််း ဓာ တို်စစည််း ျိုမပဏီတစ်ခို မြစ်လာ ေေ်

ရေေှည်
(၂၀၅၀)

• စက်ဝန်ားပု စီားပွောားရေား အတွက်
- မ်င်် ဌာ ေမဉာ ်းနှင်ံ့
အြွွံ့အစည််းမဉာ ်းနှင်ံ့
လျ်တမှု
ွ မဉာ ်း ရြာ ်ရ ာ င်ေေ်
- စျ်ဝေ််း်ံို စီ်း်ွာ ်းရေ်းတွင်
အရတွ်းအရခေါ််ိုင််း
်းီ်းရ ာ င်သူ မြစ်လာ ေေ်
- ဝယ်ယူသူမဉာ ်း၏
လိုအ််ခဉျ်နှင်ံ့ ျိုျ်ညီ ရသာ 
ရေေည်တည်တံ့ံ သည်ံ့
ထိုတျ
် ိုေ်မဉာ ်း
ေ််းသစ်တထ
ီ ွင်၍
ဝေ်ရ ာ င်မှုရ််းေေ်
- သဘာ ဝ်တ်ဝေ််းျဉင်နှင်ံ့
သမို ဒော မဉာ ်းသိုို့ ်လတ်စတစ်
အမှုျ်မဉာ ်း မရော ျ်ေရစေေ်
ှ

စက်ဝန်ားပု စီားပွောားရေား အရတွားအရခေါ် ဦားရဆောင်မှု

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

အကျီ်းမာ ်း ံို်း PET ျိုေ်သျမ််းသစ် ထိုတလ
် ို််သတ
ူ စ်ဦ်းမြစ်သည်ံ့အရလဉာ ျ် ျျွန်
်ို ်တသ
ိုို့ ည် ်မ
ို ိုရတာ ျ််ရသာ  အော ါတ်ျို ရြာ ်ရ ာ င်ေေ် ေည်ေွယ်ခဉျ်မြင်ံ့
ျျွန်ို််တ၏
ိုို့
၂၀၂၅ ခိုနှစ် မ်ေ်လည်သေ်စ
ို့ င်ရေ်း ်စ်မှတမ
် ဉာ ်းျို ေေှနိုင်ေေ် စျ်ဝေ််း်ံို စီ်း်ွာ ်းရေ်းစေစ်ျို မမြှငတ
်ံ့ င်ော တွင် ဦ်းရ ာ င်သတ
ူ စ်ဦ်းမြစ်လာ ေေ်
ေည်သေ််ါသည်။ စျ်ဝေ််း်ံစ
ို ီ်း်ွာ ်းရေ်း အရတွ်းအရခေါ် ဦ်းရ ာ င်သူ မြစ်လာ ေေ်အတွျ် ျျွန်ို််တအ
ိုို့ ာ ်း အဓျ ရမာ င််းနှငမ
် တ
ှု စ်ခိုမာ ှ လို်င
် ေ််းေယ််ယ်အတွင််းေှ
မတ်ြျ်မဉာ ်းနှင်ံ့ ်ူ်းရ်ါင််း၍ ျျွန်ို််တ၏
ိုို့
ေ််းသစ်တီထွင်နင
ို ်စွမ််းျို မမြှင်ံ့တင်ပ်ီ်း rPET လိုလာ ်းမှုျို ်ိုမိုမမြှင်ံ့တင်နိုင်ရေ်း လို််ရ ာ င်ေေ် မြစ််ါသည်။

Indorama Ventures သည် Circular Economy Accelerator : A Recycling Partnership
Initiative ၏ အြွွံ့ဝင်တစ််းီ်း မြစ််ါသည်။ ျျွန်ို််တ၏
ိုို့
မ်ေ်လည်သေ်စ
ို့ င်မခင််း အာ ်းထိုတ်မှုမဉာ ်းျို
အေှေ်အဟိုေ်မမြှင်ံ့ေေ် အရမေျေ်အစို်းေ၏ ထိုတ်လို််သူမဉာ ်း၏ ျ်လျ် တာ ဝေ်ယူမှု (EPR) အစီအစ်း်
မဉာ ်းနှင်ံ့အညီ မသာ ်းစိုအမဉာ ်းအမ်ာ ်း ရ်ါင််းစို ရေထိုင်ရသာ  လူရေအမ် စီမံျေ််းမဉာ ်းတွင် ်လျ်ရြာ င််း
မဉာ ်း၌ စွေ်
်ို့ စ််စစည််း စိုရ ာ င််းရေ်း ်ံို်း/လှည််းမဉာ ်း စီစ်း်ထာ ်း်ါသည်။

ပန်ားတုင်မျောား

• ြလင်မဉာ ်းနှင်ံ့ ရမ်ာ င််းလွယ်မ်င်လွယ််စစည််းမဉာ ်းအာ ်း ်လျ်ရြာ င််းမဉာ ်းတွင််င် မ်ေ်လည်သေ်စို့ င်မခင််းျို
လူမဉာ ်း ်ိုမိုအသံို်းမ် နိုင်ေေ်

• သံို်းစွပ်ီ်း ်စစည််း ရစဉ်းျွျ်ျို ရထာ ျ််ံံ့မှုမဉာ ်း ်ိုမိုမဉာ ်းမ်ာ ်းရအာ င် ရ ာ င်ေွျ်ေေ်
• EMF ၏ မ်ေ်လည် သေ်စို့ င်နိုင်ရသာ  အော မဉာ ်း အ ်ပါယ် ြွင်ံ့ ိုခဉျ်နှင်ံ့အည မ်ေ်လည် သေ်စို့ င်နိုင်စွမ််းျို
၃၀ % အထ စွမ််းရ

ာ င်နိုင်ေေ်

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေှည်တည်တံ့နုင်စွမ်ား အစီေင်ခစော အကျဉ်ားချျုပ်

၁၉

ဖပန်လည် န့််စင် ုားစွဖခင်ားဖဖင်ံ့ စက်ဝန်ားပု
စီားပွောားရေားကု ရမောင်ားနှင်ဖခင်ား

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

ျမဘာ အနှတ
ံို့ ွင် ေှရေသည်ံ့အခဉျ်ျို အသံို်းခဉ၍ ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ စျ်ဝေ််း်ံိုစီ်း်ွာ ်းရေ်းတွင် အရတွ်းအရခေါ််ိုင််း ဦ်းရ ာ င်သတ
ူ စ််းီ်းမြစ်လာ ရေ်း်ေ််းတင
ို ်ျို ေေှနိုင်ေေ် အတွျ် ျျွန်ို််တိုို့သည်
မ်ေ်လည်သေ်ို့စင်မခင််းတွင် တျယ်ံ့ရမ်ာ င််းလမှုမဉာ ်းျို ရမာ င််းနှင်မခင််း၊ ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ မ်ေ်လည် သေ်ို့စင်နိုင်စွမ််းနှင်ံ့ ထရော ျ်မှုတျ
ိုို့ ို တ်းို မမြှင်ံ့နိုင်ရေ်းအတွျ် ကျ ်း်မ််းရေ်ါသည်။

ကျွန်ုပတ
် ုို့၏ ဖပန်လည် န့််စင်ဖခင်ား မဟောဗျျူဟော

၂၀၂၀ ခုနှစ် ထူားဖခောားချက်

• ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ ျမဘာ အနှံို့ မ်ေ်လည်သေ်ို့စင်မခင််း
စွမ််းရ

ာ င်ေည်ျို အာ ်းရျာ င််းရစေေ်

• စျ်ဝေ််း်ံို စီ်း်ွာ ်းရေ်းျို ျူညီရထာ ျ််ံံ့ေေ်
• အမ်ည်ံ့အဝ မ်ေ်လည် လည််တ်ရသာ  စေစ် မြစ်လာ ရစေေ်
ုားစွပပီား PET

ူားခွမျောား ဖပန်လည် န့််စင်မှု
၂၀၆,၉၉၆

၂၂၂,၂၈၈

Coca-Cola Beverages Philippines, Inc. (CCBPI),
ြလစ််ိုင် နိုင်ငံတင
ွ ််းေှ Coca-Cola ၏ အခဉ ေည် ်ို လင််း
ထိုတ်လို််သည်ံ့ ျိုမပဏီခွ နှင်ံ့ Indorama Ventures

ရလျှောံ့ချမှု

၁၄၃,၅၀၇
၁၂၈,၈၉၀

၁.၉

န်ား တန် နီားနီား

တသ
ိုို့ ည်
ြလစ််ိုင်နိုင်ငံတင
ွ ်
သံ်းို ပ်ီ်းဘူ်းခွမ
ံ ှ-ဘူ်းခွံသစ်သိုို့
မ်ေ်လည်သေ်စ
ို့ င်နိုင်မည်ံ့
အကျီ်းမာ ်း ံို်း
ေည််း်ညာ မမင်ံ့
PETValue
စျ်ရံို
တည်ရထာ င်ေေ်
joint-venture
သရဘာ တူညီခဉျ် လျ်မှတ်ျို ရေ်းထို်းခံ့်ါသည်။

ထိုတ်ျိုေ်
သျ်တမ််း အတွင််း

၁၀၉,၄၄၆

ျာ ဗွေ် ထိုတ်လွှ တ်မှု

၃,၅၇၆

ရေှောင်လွှနုင်မှု

၂၀၁၁ ၂၀၁၂
ယူေစ်: တေ်

ဖပန်လည် န့််စင်မှု
PET ဘူ်းခွံ ၅၈ ီ လီ ယ နီား နီား
(၂၀၂၀ ခိုနှစ်တွင် ၁၀.၁ ဘီလီယံ)

၂၀၁၅ ၂၀၁၇ ၂၀၁၉

၂၀၂၀

၁.၃ န်ား တန်
အမှုျ်ျ ေ်မဉာ ်းသိုို့
်လတ်စတစ်
စွေ်ို့်စ်စစည််းမဉာ ်း ရော ျ်ေှမှု

DejaTM Brand - ျွင််း ျ်ျို ်တ်နင
ို ေ
် ေ် အစ်း် ကျ ်း်မ််းရေပ်ီ်း၊ ျျွန်ို်တ
် ၏
ို့ို
DejaTM အမှတ်တံ ်် ရေေှည်တည်တရ
ံံ့ သာ  rPET / rPETအရော အရနှာ
ရျာ ်စမဉာ ်း၊ ရျာ ်ရစံ့မဉာ ်း၊ ြိုင်ဘာ မဉာ ်းနှင်ံ့ အမ င်မဉာ ်းျို ရနောက်တစ်ြိုးကမ်
ဖပန်လည် အ ုားဖပျုနုင်ေန် ဖပျုလုပ်ထောားပါ ည်။

၂ဝ

PETValue သည် အသံို်းမ် ထာ ်းရသာ  PET ်လတ်စတစ်
ဘူ်းခွံမဉာ ်းသည် ော နှုေ််းမ်ည်ံ့ မ်ေ်လည် သေ်ို့စင်နိုင်သမြင်ံ့
“တစ်ခါသံို်း” မမြစ်ေေ်၊ စျ်ဝေ််း်ံို စီ်း်ွာ ်းရေ်း စေစ်အတွင််း
ထ််ခါထ််ခါမ်ေ် အသျ်သွင််း အသံို်းမ် နိုင်ေေ် ရသခဉာ ရစ
်ါမည်။ စျ်ရံို၏ တစ်နှစ်တာ အတွင််း ထိုတ်လ်
ို ်နိုင်မှုမှာ 
ရျာ ်စ (flakes) တစ်နှစ်လ င် ၃၀,၀၀၀ မျ်ထေစ်တေ်
မြစ်ပ်ီ်း ်လတ်စတစ် ဘူ်းခွံ ၂ ဘီလီယံခေ်ို့ မ်ေ်လည်
သေ်စ
ို့ င်ရ််းနိုင်မည် မြစ်ျာ  စီမံျေ််း ်ထမ အ င်ံ့တွင်
မ်ေ်လည် သေ်ို့စင်ထာ ်းရသာ  ရျာ ်ရစ်း တစ်နှစ်လ င်
၁၆,၀၀၀ မျ်ထေစ်တေ် ထိုတ်လို််နိုင်မည်ဟို တွျ်ခဉျ်
ထာ ်း်ါသည်။
ိုတယ ်ံိုသွေ််းစျ်ျိုလည််း ျဉေ်ေှသည်ံ့
ရျာ ်စမဉာ ်းျို သံို်းစွနိုင်ေေ်
ျ်လျ် တ်် င်သွာ ်းမည်
မြစ််ါသည်။

ရမ ာ ်မှေ််းခဉျ် - လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းအတွျ် ရျာ င််းမွေ်ရသာ  ထိုတျ
် ိုေ်မဉာ ်းထိုတလ
် ို််သည်ံ့ ရေေှည်တည်တံ့ရ
ံ သာ  ျမဘာ ံ့ထ််တေ််း ဓာ တို်စစည််း ျိုမပဏီတစ်ခို မြစ်လာ ေေ်

ဆန်ား စ် တီထွငဖ် ခင်ားဖဖင်ံ့
ရမောင်ားနှငရ
်
ော ဖွွံ့ပဖျုားမှု

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

ေ််းသစ်တီထင
ွ ်မသ
ှု ည် ြွံွံ့ပြ ်းမှုျို ရမာ င််းနှင်ပ်ီ်း ျျွန်ို်တ
် ို့ို စီ်း်ွာ ်းရေ်း၏ ရေေှည် တည်တမ
ံံ့ အ
ှု တွျ်
မေှမမြစ် အရေ်း်ါ်ါသည်။ ေ််းသစ်တထ
ီ ွင်မှုေသည်
ှ
သ
ို ည်မာ ှ ရစဉ်းျွျ် လအ
ို ််ခဉျ်မဉာ ်းျို ကျ တင်
ခေ်မ
ို့ ှေ််းရလံ့လာ မခင််း၊ ေည််း်ညာ  မမင်မ
ံ့ ာ ်းရသာ  ထိုတျ
် ေ
ို ်မဉာ ်း ြေ်တီ်းမခင််း၊ ဝေ်ထမ််းမဉာ ်း၏ ြေ်တီ်းနိုင်စမ
ွ ််း
ျို အာ ်းရ််းမခင််းနှင်ံ့ သိုရတသေ နှင်ံ့ ြွံွံ့ပြ ်းရေ်း (R&D) တို့တ
ို ွင် ကျီ်းမာ ်းရသာ  ေင််းနှီ်းမမ ််နှံမှုမဉာ ်း
မ် လို််မခင််း တို့ျ
ို ို ိုလို်ါသည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် ထူားဖခောားချက်မျောား
US$ ၁၉.၂

၁၇၃ R&D ဝေ်ထမ််းမဉာ ်း

ထမိုို့ ်င် ျျွန်ို််တ၏
ိုို့
လို််ငေ််းစ်း်မဉာ ်းနှင်ံ့ ထိုတျ
် ိုေ်မဉာ ်းသည် သဘာ ဝ်တ်ဝေ််းျဉင် ိုင်ော  လိုအ််ခဉျ်
မဉာ ်းျို မြည်ံ့တင််းနိုင်ပ်ီ်း ျျွန်
်ို ်တ၏
ိုို့
ရေေှည်တည်တရ
ံံ့ ေ်း မဟာ ဗဉျူဟာ နှင်ံ့ ျိုျ်ညီေေ် ရသခဉာ ရစေေ်
ဟိုလည််း အဓ်ပါယ်ေ်ါသည်။ ျျွန်ို််တသ
ိုို့ ည်
ေ််းသစ် တီထွင်မှုနှင်ံ့ ်ျ်သျ်ပ်ီ်း ျဏ္ဍရမခာ ျ်ခို
သတ်မတ
ှ ် ထာ ်း်ါသည်: ထိုတျ
် ိုေ််င
ို ််း ေ််းသစ်မ၊ှု လို်င
် ေ််းစ်း််င
ို ််း ေ််းသစ်မ၊ှု သဘာ ဝ ်တ်ဝေ််းျဉင်
ိုင်ော  ေ််းသစ်မှု၊ ်ွင်ံ့လင််းမမင်သာ ရသာ  ေ််းသစ်မှု၊ အြွွံ့တွင််းနှင်ံ့ အြွွံ့မ်င်် ်ူ်းရ်ါင််း ရ ာ င်ေွျ်မှု။

၁၇ R&D စင်တာ မဉာ ်း
၉၄ မူ်ငို ်ခွင်ံ့မဉာ ်း ၂၀၂၀ ခိုနှစ် အတွင််း

(ရလ ာ ျ်ထာ ်း နှင်ံ့ ေေှ) မူ်ိုင်ခွင်ံ့ ၈၈၄ ခို အေျ်

၃၀၀ ရကျော် ်ူ်းရ်ါင််းရ

ေှင် န်မှု ညွှန်ားကန်ား*
ြိုင်ဘာ  စီ်း်ွာ ်းရေ်း

၂၀၂၀

လျ်ရတွွံ့

၂၃%
်စ်မှတ် ၂၂%

၂၀၂၁

၂၂%

၂၀၂၀

၃၅%
်စ်မှတ် ၃၄%
လျ်ရတွွံ့

သံို်းစွသူမဉာ ်း၏

၂၀၂၁
်စ်မှတ်

ာ င်ေျ
ွ ်မှုို စီမံျေ််းမဉာ ်း

Wellman HealthGuard® AMIC

အထူ်းမ် PET စီ်း်ွာ ်းရေ်း

်စ်မှတ်

န်ား R&D အတွျ် သံို်းစွမှု

၃၄%

ဗိုင််းေ််စ်

ျာ ျွယ်ရေ်း

ရတာ င််း

ိုမှုျို

Wellman
International
သည်
HealthGuard Corporation နှင်ံ့ ်ူ်းရ်ါင််းပ်ီ်း
မ်ည်ံ့မီေ
ှ ေ်

ဘျ်တ်းီ ေီ်းယာ ်း၊

အလွေ်အမင််း

ရသ်းငယ်ရသာ 

ဘျ်တ်းီ ေီ်းယာ ်း နှင်ံ့ ဗိုင််းေ််စ်မဉာ ်းျို တွေ််းလှေ် နိုင်ရသာ 

polyester အရမခခံ ြို င် ဘာ မဉာ ်းျို ထို တ် လို်် ခံ့ ်ါသည် ။
ျျွန်ို ်် တို့ို ၏ ြို င် ဘာ မဉာ ်းျို HealthGuard® AM IC
အ သံို်း မ် ထာ ်း ်ါ ျ
SARS-CoV-2
(COVID-19)
ဗိုင််းေ််စ် မ်ေ််
ို့ ွာ ်းမှုျို ရလ ာ ံ့ခဉနိုင််ါသည်။

* ေှင်သေ်မှု ညွှေ််းျေ််း: လွေ်ခံ့ရသာ  ငါ်းနှစ်အတွင််း ထိုတ်ျိုေ်မဉာ ်း ရော င််းခဉမှုမှ ေေှခံ့ရသာ  ဝင်ရငွ။

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေှည်တည်တံ့နုင်စွမ်ား အစီေင်ခစော အကျဉ်ားချျုပ်

၂၁

လုခချုပပီား ရေေှည်တည်တံ့ရ
ထုတ်ကုန်မျောား

ော

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

ျျွန်ို််တို့၏
ို
သဘာ ဝ်တ်ဝေ််းျဉင်အရ်ေါ် သျ်ရော ျ်မှုမဉာ ်းျို ရလ ာ ံ့ခဉေေ် ျျွန်ို််တို့သ
ို ည် အေည်အရသွ်းနှင်ံ့ ရေေှညတ
် ည်တံံ့မခင််း ိုင်ော  အမမင်ံ့မာ ်း ံို်း စံခဉေ်မဉာ ်းျို လိုျ်ော၍
ထိုတျ
် ိုေ်မဉာ ်းျို ီဇိုင််း ွ၊ ထိုတလ
် ို််ပ်ီ်း တင်််
ိုို့ ါသည်။ ျိုေ်သျမ််း်စစည််းမဉာ ်းျို တာ ဝေ်သသ သံို်းစွမခင််းမှ ထရော ျ်ရသာ  စေစ်မဉာ ်းျို ထေ််းသမ််းလည််တ်မခင််းနှင်ံ့ ျျွန်ို််တို့၏
ို
ထိုတျ
် ိုေ်မဉာ ်းျို စျ်ဝေ််းလမ််းရသျာ င််းအမ်ည်ံ့တင
ွ ် ေင််းနှီ်းမမြှ ််နှံမှုအထ ရ ာ င်ေွျ်မခင််းမြင်ံ့ ျျွန်ို််တို့သ
ို ည် ရဘ်းျင််းလံိုခခံ ရေ်းျို အာ ရံိုစိုျ်ပ်ီ်း ရေေှညတ
် ည်တစ
ံံ့ ွာ  ြွံွံ့ပြ ်းေေ်
စ်း် ျ်မမ်တ် ရ ာ င်ေွျ်ရေ်ါသည်။

ထုတ်ကုန်
ေီဇုင်ားဆွဖခင်ား
တ်မှတ်ချက်မျောား

လုအပ်ချက်မျောား
လုက်နောမှု

ေင်ားဖမစ်မျောား

(မ်ေ်လည် မ်ည်ံ့ပြ ်းပမ
စွမ််းအင်၊ ရေ)

(FDA, REACH, SIN
list,
SVHC list)

ယ်ယူပုို့ရဆောင်ရေား
ထရေောက်မှု

အ

ဇီဝ အရဖခခ

ုားဖပျု အဆင်ံ့လု က်
က်ရေောက်မှုမျောား

ထုတ်ကုန် လုခချုရေား ယနတေောားမျောား
ထုတ်ကုန် လုအပ်ချက် လုက်နောမှု အနတေောယ် ဖဖစ်နုင်ရဖခ လကခဏော တ်မှတ်ဖခင်ား
Product Compliance Risk Characterization (PCRC) လုပ်ငန်ားစဉ်

အျမြတ်မခင််းျို ျျွန်ို််တိုို့၏
သဘာ ဝ ်တ်ဝေ််းျဉင် နှင်ံ့
လူထို ျဉေ််းမာ ရေ်း
ထခိုျ်ရစနိုင်ရသာ 
ထိုတျ
် ိုေ်မဉာ ်း၏ ၁၀၀ %
အရ်ေါ်
ရ ာ င်ေွျ်ထာ ်း်ါသည်။

PCRC လို််ငေ််းစ်း်တင
ွ ် ျိုေ်ထိုတ်လို်င
် ေ််း

ထိုတျ
် ိုေ် စီ်း င််းမှု
သတင််း
အခဉျ်အလျ်မဉာ ်း
ေေှေေ် ဝယ်ယူသူမဉာ ်း၏
ရတွွံ့ကျံ မှုမဉာ ်းျို
စိုရ ာ င််းထာ ်း်ါသည်။

အနတော ယ်နှင်ံ့ ထိုတ်ျိုေ် လိုအ််ခဉျ်မဉာ ်း
(ဓာ တို်စစည််း စာ ေင််းသွင််းမခင််းနှင်ံ့
အစာ ်းအရသာ ျ် င
ို ်ော  ရဘ်းျင််းမှု)

ဇီ ဝ ပပျုကွ နု င် စွ မ်ား နှ ငံ့်

က် တ မ်ား ကု န်ချ န်
စီ မ ခန့်် ခွမှု

ဖွွံ့ စ ည်ား နု င် စွ မ်ား

အနတေောယ်ေှရ ော ဓောတု
ပစစည်ားမျောား / အေောဝတထျုမျောား
အနတော ယ်ေှရသာ  ဓာ တို ်စစည််းမဉာ ်းျို သံို်းစွမှုျို
တစ် င်ံ့ခဉင််း ေ််တေ်န
ို့ ိုင်ေေ် ်ိုမိုတို်းတျ်ရသာ 
ခဉ်း််းျ်််ံိုနှင်ံ့ ်စ်မှတ်မဉာ ်း သတ်မှတ်ထာ ်း်ါသည်။

တ်
ိုို့ ါဝင်ရသာ  ျိုေ်သျမ််း အျမြတ်မတ
ှု ိုို့

်ါဝင်ပ်ီ်း ်စ်မှတထ
် ာ ်းရသာ 
ရစဉ်းျွျ်မဉာ ်းအတွျ် ရြာ ်မမျူလာ 
အသစ်မဉာ ်း ရြာ ်ထိုတ်ေေ်
အာ ရံိုစိုျ်ထာ ်း်ါသည်။

၂၂

ဝန်ရပါံ့ရစဖခင်ား နှင်ံ့
အထူ ရလျှောံ့ချဖခင်ား

အဆပ်ေှမှု

ျိုမပဏီ၏ ထိုတ်ျိုေ်အာ ်းလံို်းျို ရမ်းခွေ််းထိုတ်စော 
ဓာ တို ်စစည််း သမ
ိုို့ ဟိုတ် အော ဝတထ မဉာ ်းနှင်ံ့
်ျ်သျ်ပ်ီ်း သံို်းသ််မှုမဉာ ်း မ် လို််ထာ ်း်ါသည်။

ရမ ာ ်မှေ််းခဉျ် - လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းအတွျ် ရျာ င််းမွေ်ရသာ  ထိုတျ
် ိုေ်မဉာ ်းထိုတလ
် ို််သည်ံ့ ရေေှည်တည်တံ့ရ
ံ သာ  ျမဘာ ံ့ထ််တေ််း ဓာ တို်စစည််း ျိုမပဏီတစ်ခို မြစ်လာ ေေ်

ဝယ်

ူမျောားနှင်ံ့ ခုင်မောရ

ောဆက်ဆရေားတည်ရဆောက်ဖခင်ား

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ တေ်ြို်းမဉာ ်းတွင် ရြာ ်မ်ထာ ်းသည်ံ့အတိုင််း ဝယ်ယူသူမဉာ ်းရသျာ င်ံ့ ျျွန်ို််တိုို့ တည်ေှေမခင််း မြစ််ါသည်။ ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ ဝယ်ယူသူမဉာ ်းျို အေည်အရသွ်း အမမင်ံ့မာ ်း ံို်း
ျမဘာ ံ့အ ငံ့် ထိုတ်ျိုေ်မဉာ ်း ျမ််းလှမ််းပ်ီ်း ဝေ်ရ ာ င်မှုမဉာ ်း ရ််းော တွင် စ်း် ျ်မမ်တ် တို်းတျ်မှုမဉာ ်းျို ေှာ ကျံလဉျ်ေှ်ါသည်။ ျ် ံရေ်းမဉာ ်းျို ရေို့စ်း်နှင်ံ့ စ်း် ျ်မ မ်တ်
အာ ်းရျာ င််းေေ် လို််ရ ာ င်မမ
ှု ဉာ ်းအမ်င် ျျွန်ို််တသ
ိုို့ ည် ဝယ်ယူသူမဉာ ်း စတ်ရျဉေ််မှု ညွှေ််းျေ််း (CSI)၊ ဝယ်ယူသူမဉာ ်းအာ ်း ထေ််းထာ ်းနိုင်နှုေ််း (CRR)၊ Net Promoter Score
(NPS) စရသာ  ျေယာ ်းျို အသံို်းမ် ၍ ဝယ်ယူသူမဉာ ်း၏ တံို့ိုမ်ေ်ခဉျ်မဉာ ်းျို တျ်ကျွစွာ  ေှာ ရြွပ်ီ်း အကျံမ် ခဉျ်မဉာ ်းျို လို််ငေ််းအတွင််း ရ်ါင််းစ််ရေ်ါသည်။ ျျွန်ို််တိုို့သည်
ဝယ်ယူသူမဉာ ်းျို ဗဟိုမ် ၍ ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ လို််ငေ််းမဉာ ်းျို ျ်လျ် လည််တ်သွာ ်းမည် မြစ််ါသည်။
IVL ထုတ်ကုန်မျောား

တ် အ ုားဖပျုမှုနှင်ံ့ IVL CoMa ခွတမ်ား2

အဆုား

IVL CoMa ခွတမ််း3

သန့််စင်ရ ေး ဖိုင်ဘာမ ာေး
အ ောက်ဆီဂျင်နင
ှ အ
် ့်
ောင်စော
အ ော အနှောမ, မျက်နောှ ပြင်
ဂုဏသ
် တ္တိအပြောင််း ြစစည််းမျော်း

အ ွေ့ ျော်းအ ်းသု်း ဖိုင်ဘောမျော်း
အေထိုင်မှုသု်း ဖိုင်ဘောမျော်း

အေထိုင်မှုသု်း ဖိုင်ဘောမျော်း

စော်းအသောက်ကုေ် ထုတ္်ြို်းအ ်း

၄၈%

ိမ်၊ တ္စ်ကိုယ် ည်၊ ဂရုစိုကမ
် ှု နှင့််
သေ်ရှ့် င်း် အ ်း

၂၀%

ဆီ နှင့်် ဓောတ္်အငွေ့

အ ွေ့

ျော်းယောဉ်

စိတ္် ြိုင်း် မျော်း

IVL အလုားစု

CSI > ၈၆%

၁%

စီားပွောားရေား
နယ်ပယ်မျောား

၁၀%

ဝယ်ယူသမ
ူ ဉာ ်း
စတ်ရျဉေ််မှု
တိုင််းတာ မခင််း

၆%

ဝတ္် ထည်

၂၀၂၀ ခုနှစ် ပစ်မှတ် :

၂၀၂၀ ခုနှစ် လက်ရတွွံ့:
IVL အလုားစု

CSI
၈၆.၁၆%

CRR
၉၂%

၈၆.၅၁%
CRR ၉၅%

ိမ် ော နှင့်် အဆောက်

ုြ်အ ်း

ျှြ်စစ်

CRR

၈၈.၃၅%
CRR ၉၃%

CSI

CSI

ျမဘာ အနှံို့ လို််ငေ််းမဉာ ်း

၈၅.၈၆%
၉၃%

Fibers

PET

၁၀၀%

CRR

၈၄.၇၆%
၈၅%

IOD

၅%
CSI

ျှြ်က်း ြစစည််းမျော်းနှင့််
ြစစည််းမျော်း

CSI

CSI

Feedstocks
အေထိင
ု မ
် ှုသ်းု ဖိုငဘ
် ောမျော်း

NPS
၅၇

CRR

၃%

Notes: (၁) အမ်သံို်း၊ တစ်ျိုယ်ေည်သံို်းနင
ှ ်ံ့ သေ်ေ
ို့ ှင််းရေ်း (Home, Personal Care and Hygiene) ထိုတ်ျေ
ို ်မဉာ ်း; သေ်ေ
ို့ ှင််းရေ်း
ထိုတ်ျိုေ်မဉာ ်းတွင် ျရလ်း အနှီ်း၊ လူကျီ်း ရသ်းခံ၊ အမဉ ်းသမီ်းသံို်း ထိုတ်ျိုေ်မဉာ ်း၊ တစ်ခါသံို်း သေ်ေ
ို့ ှင််းရေ်း
်စစည််းမဉာ ်းနှင်ံ့ ရ ်း်စစည်း် မဉာ ်း (်း်မာ ., နှာရခါင််းစည််းမဉာ ်းနှင်ံ့ ဝတ်ရံိုမဉာ ်း) ်ါဝင််ါသည်။
(၂) CoMa (Contribution Margin) (ထည်ံ့ဝင်မှု ော နှုေ််း)ျို IVL 2020A အရ်ေါ် အရမခခံထာ ်း်ါသည်; အထျ််ါ
ထိုတ်ျိုေ်ရစဉ်းျွျမ
် ဉာ ်းသည် IVL ထိုတ်ျိုေ်မဉာ ်း၏ 94 % ျို ျိုယ်စာ ်းမ် ်ါသည်။
(၃) 2020A

၈၄.၈၁%
၉၄%

Packaging

CSI
CRR
Wool

၈၅.၆၇%
၉၃%

CSI
CRR

၈၇.၁၃%
၉၁%

Recycling

၂၀၂၁ ပစ်မှတ်
IVL အလံို်းစံို CSI

> ၈၆%

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေှည်တည်တံ့နုင်စွမ်ား အစီေင်ခစော အကျဉ်ားချျုပ်

၂၃

ကောဗွန်မျှရဖခ

ုို့ ရေောက်ေှရေား

ကမ္ောရပေါ်၌ ပုရကောင်ားရ

ရေတု

(၂၀၂၁-၂၀၂၄)

•

ပပနည်ားကျ
ပစ်မှတမ
် ျောား (SBTs)
တ်မှတေ
် န်

• ရှုရထောင်ံ့ ၃
ဖန်လုအမ် ဓောတ်ရငွွံ့
ထုတလ
် ွှတမ
် ှု ပစ်မှတ်
တ်မှတေ
် န်

• ြိုးကီားမောားရ

ော
ောဝပတ်ဝန်ားကျင်
ဆုင်ေော စည်ားမျဉ်ား
မလုက်နောမှု မေှေန်

ော

ောဝပတ်ဝန်ားကျင်အတွက် ကျွန်ုပ်တုို့၏ ေည်မန
ှ ်ားချက်

ရေလတ်

ရေေှည်

(၂၀၂၅)

• GHG (ဖန်လုအမ် ဓောတ်ရငွွံ့)
(ရှုရထောင်ံ့ ၁ နှင်ံ့ ၂) စုစုရပါင်ား
ထုတလ
် ွှတမ
် ှုဖပင်ားအောားကု ၁၀ %
ရလျှောံ့ချေန်*

• ဖပန်လည်ဖပည်ံ့ပဖျုားပမ စွမ်ားအင်
၂၀၂၅ မတင
ု ်မီ ၁၀ % နှင်ံ့
၂၀၃၀ မတင
ု ်မီ ၂၅ %

ုားစွေန်

• စွမ်ားအင် ုားစွမှု ဖပင်ားအောားကု
၅ % ရလျှောံ့ချေန်*
• ရေ ုားစွမှု ဖပင်ားအောားကု ၁၀ %
ရလျှောံ့ချေန်*
• စွန့််ပစ်ပစစည်ား ၉၀ %

အမှိုက်ကန်မျောား ုို့ မရေောက်ေန်
* ၂၀၂၀ ခိုနှစ်ရ်ေါ် အရမခခံ၍

၂၄

ရမ ာ ်မှေ််းခဉျ် - လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းအတွျ် ရျာ င််းမွေ်ရသာ  ထိုတျ
် ိုေ်မဉာ ်းထိုတလ
် ို််သည်ံ့ ရေေှည်တည်တံ့ရ
ံ သာ  ျမဘာ ံ့ထ််တေ််း ဓာ တို်စစည််း ျိုမပဏီတစ်ခို မြစ်လာ ေေ်

(၂၀၅၀)

• စက်ဝန်ားပု စီားပွောားရေား
• ကောဗွန် မျှရဖခ ုို့

ုို့

- ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ ျာ ဗွေ်
ထိုတ်လွှတ်မှုျို
စ်း် ျ်မမ်တ် ရလ ာ ံ့ခဉေေ်
> လို််ငေ််း လည််တ်မခင််း
သံို်းစွမှု ထရော ျ်မခင််းျို
တို်းတျ်ရစေေ်
> မ်ေ်လည်မ်ည်ံ့ပြ ်းပမ နှင်ံ့
ျာ ဗွေ်အထွျ်ေည််းရသာ 
စွမ််းအင်မဉာ ်း သံို်းစွေေ်
- သဘာ ဝ ေင််းမမစ် သံို်းစွမှုျို
ထရော ျ် ရျာ င််းမွေ်ရစေေ်

စွမ်ားအင် စီမခန့််ခွမှု

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

ျာ ဗွေ်မ ရမခ ရော ျ်ေှရေ်းအတွျ် ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ ရသာ ံ့ခဉျ်ျဉရသာ  မဟာ ဗဉျူဟာ မဉာ ်းမှာ  ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ သမာ ရို်းျဉ စွမ််းအင်အရ်ေါ် မှီခိုမျ
ှု ို တျ်ကျွစွာ  ရလ ာ ံ့ခဉမခင််း၊ ျျွန်ို််တိုို့၏
ရေို့စ်း် လို််ငေ််းလည််တ်မမ
ှု ဉာ ်းတွင် မ်ေ်လည်မ်ည်ံ့ပြ ်းပမစွမ််းအင်ျို ရော ရနှာအသံို်းမ် မခင််းနှင်ံ့ လို််ငေ််းလည််တ်ော တွင် ေင််းမမစ်သို်းံ စွမခင််း ထရော ျ်မှုျို တ်းို တျ်ရစမခင််းတို့ို

မြစ််ါသည်။
စုစုရပါင်ား စွမ်ားအင်
၅.၅၀

ုားစွမှု
၆.၇၃

၅.၇၅

၅.၂၉

၅.၅၈
၁၀၄,၇၂၄,၉၈၃
၇၃,၄၅၂,၇၅၆

၇၂,၁၉၀,၇၇၆

၂၀၁၇

၂၀၁၈

၂၀၁၉

၂,၅၇၅,၉၆၇

၂,၇၅၄,၂၄၇
၁၅%

၁၉%

၃၃%

၅၅,၀၇၀,၆၅၀ ၅၉,၉၈၄,၇၁၈

၂၀၂၀

စိုစိုရ်ါင််း သံို်းစွမှု (GJ) - ၂၀၂၀ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််း (၁၀၇ ရေော )
စိုစိုရ်ါင််း သံို်းစွမှု (GJ) - ၂၀၁၉ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််း (၉၄ ရေော )
မ်င််းအာ ်း (GJ / ထိုတ်ျိုေ်တေ်) - ၂၀၂၀ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််း (၁၀၇ ရေော )

၂၀၂၀ ခုနှစ် ထူားဖခောားချက်မျောား

စုစုရပါင်ား ဖပန်လည်ဖပညံ့ပဖျုားပမ စွမ်ားအင်
ုားစွမှု

၄၈%

•

စိုစိုရ်ါင််း စွမ််းအင် သံို်းစွမှု မ်င််းအာ ်း
ရလဉာ ံ့ျဉ

၂,၅၈၇,၅၅၇

•

၁၇%

၃၃%

၂၅%

၅၂%

၅၈%

သံို်းစွေေ်

၈% တို်းတျ်

၂၅%
၃၅%
၄၀%

၂၀၁၇

၂၀၁၈

၂၀၁၉

၂၀၂၀

လစ်သရ
ူ ေ်းေီ်းယာ ်းနိုင်ငံေှ ျျွန်ို််တို့၏
ို လျ်ရအာ ျ်ခံ
ျိုမပဏီ UAB Orion Global PET တွင် ခခံစည််းရို်းအစာ ်း
ိုလာ မ်ာ ်းမဉာ ်း
တ်် င်ထာ ်းမခင််းမြင်ံ့
ေယ်ေမတ်
သတ်မတ
ှ ် ရ််းသျံ့သိုို့ တစ်နှစ်လ င် လ ််စစ်ဓာ တ်အာ ်း
၅၅.၈၂ မီ ါဝ််ောေီ ထိုတလ
် ို်် နင
ို ်ရသာ ရသျာ င်ံ့
ထိုလို်င
် ေ််းရေော ေှ စိုစိုရ်ါင််း ိုလာ  စွမ််းအင််မာ ဏျို
၃၉၀,၀၀၀ ျီလဝ
ို ််သိုို့ ရော ျ်ေှရစခ်
ံ့ ါသည်။

မ်ေ်မ်ည်ံ့ပြ ်းပမ ဇီဝ ဓာ တ်ရငွွံ့ စိုစိုရ်ါင််း (GJ)
မ်ေ်မ်ည်ံ့ပြ ်းပမ ဇီဝ ရလာ င်စာ  စိုစိုရ်ါင််း (GJ)
မ်ေ်မ်ည်ံ့ပြ ်းပမ လ ််စစ် စိုစို ရ်ါင််း (GJ)

မှတ်ခဉျ်: မ်င််းအာ ်းျို တွျ်ခဉျ်ော တွင် ျိုမပဏအ
ီ ခဉင််းခဉင််းအတွင််း ရော င််းခဉမှုမဉာ ်း်ါ ်ါဝင်ရသာ  ထိုတ်လို််မှု အာ ်းလံို်းျို ခခံ ငံိုတွျ်ခဉျ်ထာ ်း်ါသည်။
၂၀၂၀ ခိုနှစ်တွင် စွမ််းအင် လိုအ််ခဉျ် မမင်ံ့မာ ်းရသာ  cracker စျ်ရံိုမဉာ ်းျို ဝယ်ယခ
ူ ံ့မခင််းရသျာ င်ံ့ စွမ််းအင် သံို်းစွမှု မမင်ံ့တျ်ခံ့်ါသည်။

* ၂၀၂၀ ခိုနှစ်ရ်ေါ်
အရမခခံ၍

ဇီဝဓာ တ်ရငွွံ့ သံို်းစွမှု

၃%

၁,၇၆၇,၄၃၄

မ်င််းအာ ်း (GJ / ထိုတ်ျိုေ်တေ်) - ၂၀၁၉ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််း (၉၄ ရေော )

၂၀၂၅ ခုနှစ် ပစ်မှတ်
စွမ််းအင်သံို်းစွမှု မ်င််းအာ ်းျို ၅ % ရလ ာ ံ့ခဉေေ်*
မ်ေ်လည်မ်ည်ံ့ပြ ်းပမ လ ််စစ် စွမ််းအင်ျို ၁၀ %

၂၀၁၉ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််းနှင်ံ့ နှုင််းယှ်း်
် ါျ

၂၀၃၀ ခုနှစ် ပစ်မှတ်
မ်ေ်လည်မ်ည်ံ့ပြ ်းပမ လ ််စစ် စွမ််းအင်ျို

၂၅ %

၂၀၁၃-၂၀၂၀ တုားတက်မှု
စွမ််းအင်သံို်းစွမှု မ်င််းအာ ်း ၄ % ရလဉာ ံ့ျဉ

သံို်းစွေေ်
၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေှည်တည်တံ့နုင်စွမ်ား အစီေင်ခစော အကျဉ်ားချျုပ်

၂၅

ဖန်လအ
ု မ် ဓောတ်ရငွွံ့ စီမခန့််ခွမှု

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

ျျွန်ို််တို့၏
ို ၂၀၂၅ ခိုနှစ် မတင
ို ်မီ ရှုရထာ င်ံ့ ၁ နှင်ံ့ ၂ GHG (ြေ်လအ
ံို မ် ဓာ တ်ရငွွံ့) ထိုတလ
် ွှတမ
် ှုျို ၁၀ % ရလ ာ ံ့ခဉေေ် ်ေ််းတိုင်ျို ေေှနိုင်ေေ် ျျွန်ို််တို့၏
ို ျာ ဗွေ် ထိုတလ
် ွှတမ
် ှုျို
ရလ ာ ံ့ခဉပ်ီ်း ရမ်ာ င််းလမှုမဉာ ်းလို််ရ

ာ င်ေေ် ရမာ င််းနှင်ရေ်ါသည်။

GHG တက
ု ်ရုက်ထုတလ
် ွှတ်မှု

GHG

(ရှုရထောင်ံ့ ၁)

၀.၃၂၁ ၀.၃၂၅

၀.၄၅၂

၀.၃၇၁

၀.၂၃၂

၀.၁၈၄

၀.၅၂၂

၀.၅၅၅

၀.၁၆၉

၀.၆၀၇
၀.၅၂၄

၉,၄၄၅,၀၅၃

၀.၁၅၅

၇,၀၃၅,၉၉၂

၂၀၂၀ ခုနှစ်ထားူ ဖခောားချက်

(ရှုရထောင်ံ့ ၁ နှင်ံ့ ၂)

၀.၅၅၃

၀.၁၉၇

၀.၃၅၅

၄,၇၄၄,၇၄၆
၃,၆၈၈,၉၇၀
၃,၂၁၁,၄၀၉

GHG ထုတလ
် ွှတမ
် ှု စုစုရပါင်ား

ွယ်ဝုက် ထုတလ
် ွှတ်မှု
(ရှုရထောင်ံ့ ၂)

၇,၀၈၉,၄၄၁
၅,၉၁၃,၄၆၄
၅,၅၂၈,၀၀၀
၂,၃၁၆,၅၉၁

၂၀၁၉ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််းနှင်ံ့
နှုင််းယှ်း််ါျ GHG ထိုတ်လွှတ်မှု စိုစိုရ်ါင််း
(ရှုရထာ င်ံ့ ၁ နှင်ံ့ ၂)

၅.၆ % ရလဉာ ံ့ျဉ

၂၀၁၃-၂၀၂၀ တားု တက်မှု
GHG ထိုတ်လွှတ်မှု စိုစိုရ်ါင််း မ်င််းအာ ်း

၂,၃၄၄,၆၉၅

၂,၂၂၄,၄၉၄

•

၆,၇၇၇,၃၄၄

၂,၄၀၉,၀၆၁

(ရှုရထာ င်ံ့ ၁ နှင်ံ့ ၂)

၁၀ % ရလဉာ ံ့ျဉ

၄,၅၉၇,၉၆၀
၂,၁၇၉,၃၈၄

၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉

၂၀၂၀

၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉

GHG ထိုတ်လွှတ်မှု (tCO2e) - ၂၀၂၀ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််း (၁၀၇ ရေော )
GHG ထိုတ်လွှတ်မှု (tCO2e) - ၂၀၁၉ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််း (၉၄ ရေော )

၂၀၂၀

၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉

၂၀၂၅ ခုနှစ် ပစ်မှတ်

၂၀၂၀

မ်င််းအာ ်း (tCO2e / ထိုတ်ျိုေ်တေ်) - ၂၀၂၀ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််း (၁၀၇ ရေော )
မ်င််းအာ ်း (tCO2e / ထိုတ်ျိုေ်တေ်) - ၂၀၁၉ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််း (၉၄ရေော )

GHG ထိုတ်လွှတ်မှု စိုစိုရ်ါင််း မ်င််းအာ ်း
* Base year 2020

(ရှုရထာ င်ံ့ ၁ နှင်ံ့ ၂)

၁၀ % ရလ ာ ံ့ခဉေေ်*

မှတ်ခဉျ်: မ်င််းအာ ်းျို တွျ်ခဉျ်ော တွင် ျိုမပဏအ
ီ ခဉင််းခဉင််းအတွင််း ရော င််းခဉမှုမဉာ ်း်ါ ်ါဝင်ရသာ  ထိုတ်လို််မှု အာ ်းလံို်း ျို ခခံ ငံိုတွျ်ခဉျ်ထာ ်း်ါသည်။
၂၀၂၀ ခိုနှစ်တွင် ထိုတ်လွှတ်မှု မမင်ံ့မာ ်းရသာ  cracker စျ်ရံိုမဉာ ်းျို ဝယ်ယခ
ူ ံ့မခင််းရသျာ င်ံ့ ထိုတ်လွှတ်မှု မမင်ံ့တျ်ခံ့်ါသည်။

GHG (ရှုရထောင်ံ့ ၃)

• ဝယ်ယူထာ ်းရသာ 
ထိုတျ
် ိုေ်နှင်ံ့
ဝေ်ရ ာ င်မှု

• ရလာ င်စာ 

ီနှင်ံ့
စွမ််းအင်သံို်း
လှု််ေှာ ်းမှုမဉာ ်း

၂၆

၂၀၂၀ ခိုနှစ်တင
ွ ် ရအာ ျ််ါ ျဏ္ဍမဉာ ်းအတွျ် GHG ရှုရထာ င်ံ့ ၃ အခဉျ်အလျ်မဉာ ်းျို ၁၀၀ % စိုရ
၂၀၂၃ ခိုနှစ် မတင
ို ်မီ ျျွန်ို််တိုို့ စီ်း်ွာ ်းရေ်း၏ သျ်

ာ င််းထာ ်း်ါသည်။

• ဝယ်ယူသည်ံ့ ျိုေ််စစည််းမဉာ ်း

• ရော င််းခဉသည်ံ့ ျိုေ််စစည််းမဉာ ်း

• ဝေ်ထမ််းမဉာ ်း

• လို််ငေ််း လည််တ်မှုမှ

သယ်ယူ်ရ
ိုို့
မြေ်ခ
ို့ ဉမခင််း

၁၀၀%

ိုင်ော  ျဏ္ဍမဉာ ်းအာ ်းလံို်းျို်ါ တ်းို ခဉွံ့တွျ်ခဉျ်ေေ် စီစ်း်ထာ ်း်ါသည်။

ာ င်မခင််းနှင်ံ့

ရံို်းတျ်ရံို်း င််းမခင််းနှင်ံ့
စီ်း်ွာ ်းရေ်း ခေီ်းထွျ်မခင််း

သယ်ယူ်ရ
ိုို့
မြေ်ခ
ို့ ဉမခင််း

ာ င်မခင််းနှင်ံ့

ထွျ်ေှရသာ  စွေ်
်ို့ စ််စစည််း

GHG ထိုတ်လွှတ်မျ
ှု ို ISO 14064-1 နှင်ံ့
ISO 14064-3 တို့န
ို ှင်ံ့အညီ စာ ေင််းမ် စိုမခင််း၊
အတည်မ် မခင််း နှင်ံ့ အာ မခံမခင််း။

ရမ ာ ်မှေ််းခဉျ် - လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းအတွျ် ရျာ င််းမွေ်ရသာ  ထိုတျ
် ိုေ်မဉာ ်းထိုတလ
် ို််သည်ံ့ ရေေှည်တည်တံ့ရ
ံ သာ  ျမဘာ ံ့ထ််တေ််း ဓာ တို်စစည််း ျိုမပဏီတစ်ခို မြစ်လာ ေေ်

ရေ စီမခန့််ခွမှု

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

ျျွန်ို််တို့သ
ို ည် ရေ သံို်းစွမှု၊ ရေထိုတယ
် ူ သံို်းစွမခင််းနှင်ံ့ စွေထ
်ို့ ိုတမ် ခင််း အ်ါအဝင်ျို တာ ဝေ်သသ စီမံခေ်ို့ခွပ်ီ်း 3Rs ေယာ မမဉာ ်းျို အသံို်းမ် ျာ  ရေစီမံခေ်ို့ခမှု
ွ နှင်ံ့ ်ျ်သျ်ပ်ီ်း
စ်း်

ျ်မမ်တ် တ်းို တျ်မှုျို အာ ်းထိုတ် ေှာ ရြွလဉျ်ေှ်ါသည်။ ရေ အေင််းမမစ် ရ်ါမဉာ ်းမှုမေှရသာ  ရ သမဉာ ်းတွင် ျျွန်ို််တို့လ
ို ို််ငေ််းလည််တ်သည်ံ့ ရေော ်တ်ဝေ််းျဉင်တွင်

ရေအေင််းမမစ်ရ်ေါ် ြအာ ်းသျ်ရော ျ်မှုျို ်ံိုမေ
ှ ်တိုင််းတာ ၍ မလိုလာ ်းအ််ရသာ  သျ်ရော ျ်မှုမဉာ ်းျို ရေှာ င်ေှာ ်းမခင််းမြင်ံ့ ျျွန်ို််တို့၏
ို လို််ငေ််းမဉာ ်းျို တာ ဝေ်သသ လည််တ််ါသည်။
ဖပန်လည်

ရေထုတယ
် ူ ုားစွမှု စုစုရပါင်ား
၅.၃၅

၅.၃၂

၅.၁၀

၈.၀၇

၅.၃၁

န့််စင်/ ားု စွ ရ ော ရေ
စုစုရပါင်ား ၈.၈၂

၈.၀၇

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေင်ားဖမစ်ရပေါ် ဖအောား
က်ရေောက်မှု ုား ပ်ချက်
(AQUEDUCT Water Risk Tool ျို အသံို်းမ် ၍ တွျ်ခဉျ်ထာ ်းသည်ံ့
ရေေင််းမမစ် ရ်ါမဉာ ်းမှု မေှရသာ  ရေော မဉာ ်းတွင် လည််တ်ရေသည်ဟို
အတည်မ် ထာ ်းရသာ  IVL ၏ လို််ငေ််း ော ခိုင်နှုေ််း)

၇.၄၆

၆.၅၅

၄.၆၁

၃၃%

၈၂,၅၀၄,၇၆၉
၆၅,၂၂၂,၈၂၀
၆၀,၂၈၅,၇၆၃
၅၃,၅၅၂,၆၁၆

၃၈%

၁၃%

၅,၇၈၆,၁၅၈
၅,၂၉၂,၅၃၄
၅,၂၅၅,၈၅၆
၄,၆၉၉,၅၆၈

၁၀%

၂၄%

၃၁%

၅,၇၆၁,၁၈၇

၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀

၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၀

ရေထိုတ်ယူမှု စိုစိုရ်ါင််း (ျိုဗမီတာ ) - ၂၀၂၀ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််း (၁၀၇ ရေော )
ရေထိုတ်ယူမှု စိုစိုရ်ါင််း (ျိုဗမီတာ ) - ၂၀၁၉ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််း (၉၄ ရေော )
မ်င််းအာ ်း (ျိုဗမီတာ /ထိုတ်ျေ
ို ်တေ်) - ၂၀၂၀ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််း (၁၀၇ ရေော )
မ်င််းအာ ်း (ျိုဗမီတာ /ထိုတ်ျေ
ို တ
် ေ်) - ၂၀၁၉ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််း (၉၄ ရေော )

မ်ေ်သေ်စ
ို့ င်/သံို်းရသာ  ရေ ထိုထည် (ျိုဗမီတာ ) - ၂၀၂၀ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််း (၁၀၇ ရေော )
မ်ေ်သေ်စ
ို့ င်/သံို်းရသာ  ရေ ထိုထည် (ျိုဗမီတာ ) - ၂၀၁၉ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််း (၉၄ ရေော )
မ်ေ်သေ်စ
ို့ င်/သံို်းရသာ  ရေ (ော ခိုင်နှုေ်း် ) - ၂၀၂၀ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််း (၁၀၇ ရေော )
မ်ေ်သေ်ို့စင်/သံို်းရသာ  ရေ (ော ခိုင်နှုေ််း) - ၂၀၁၉ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််း (၉၄ ရေော )

၃%

၁၆%
စိုစိုရ်ါင််း

အလွေ်မမင်ံ့

၁၇%

•

ရလ ာ ံ့ခဉနိုင်ခံ့

ရလ ာ ံ့ခဉနိုင်ခံ့

၂၀၁၉ ခိုနှစ်ထျ် မ်ေ်သေ်စ
ို့ င်/သံို်းရသာ  ရေ ်မာ ဏ

၁၀ % တို်းတျ်ခံ့

၁၈%

၁၀%

၁၈%

၂၆%

၂၃%

၂၃%

အရမေျတျ
ို ်မဉာ ်း
်းရော ်၊
အရေှွံ့အလယ််ိုင််းနှင်ံ့
အာ ြေျ
မမင်ံ့

မှတ်ခဉျ်: မ်င််းအာ ်းျို တွျ်ခဉျ်ော တွင် ျိုမပဏအ
ီ ခဉင််းခဉင််းအတွင််း ရော င််းခဉမှုမဉာ ်း်ါ ်ါဝင်ရသာ  ထိုတ်လို််မှု အာ ်းလံို်းျို
ခခံ ငံိုတွျ်ခဉျ်ထာ ်း်ါသည်။
၂၀၂၀ ခိုနှစ်တွင် ရေလိုအ််ခဉျ် မမင်ံ့မာ ်းရသာ  cracker စျ်ရံိုမဉာ ်းျို ဝယ်ယခ
ူ ံ့မခင််းရသျာ င်ံ့ ရေထိုတ်ယူသံို်းစွမှု မမင်ံ့တျ်ခံ့်ါသည်။

၂၀၁၃ - ၂၀၂၀ တားု တက်မှု
၂၀၂၀ ခုနှစ် ထူားဖခောားချက်မျောား
• ၂၀၁၉ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််းနှင်ံ့ နှုင််းယှ်း်် ါျ ရေသံို်းစွမှု စိုစိုရ်ါင််း မ်င််းအာ ်းျို ၁၀ % ရေသံို်းစွမှု စိုစိုရ်ါင််း မ်င််းအာ ်းျို 7 %

၃၃%

၁၃%

၁၄%
၅၉,၅၈၆,၇၄၈

၂၈%

အသင်ံ့တင်ံ့မှ မမင်ံ့

၈%
အာ ေှ

ေမ်ံ့မှ အတင်ံ့တင်ံ့

ေ မ်ံ့

၂၀၂၅ ခုနှစ် ပစ်မှတ်
ရေသံို်းစွမှု မ်င််းအာ ်းျို ၁၀ %
* ၂၀၂၀ ခိုနှစ်ရ်ေါ်
အရမခခံ၍

ရလ ာ ံ့ခဉေေ်

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေှည်တည်တံ့နုင်စွမ်ား အစီေင်ခစော အကျဉ်ားချျုပ်

၂၇

စွန့််ပစ်ပစစညား် စီမခန့််ခွမှု

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ လို်င
် ေ််းလည််တ်မှုမဉာ ်းမှ စွေ်
်ို့ စ််စစည်း် မဉာ ်း ရလ ာ ံ့ခဉေေ် ေည်မှေ််းခဉျ်သည် ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ ၂၀၂၅ ခိုနှစ် မတင
ို ်မီ အမျ
ှု ်ျေ်သိုို့ စွေ်ို့်စ််စစည်း် မဉာ ်း၏ ၉၀ ော ခိုငန
် ှုေ််း
မရော ျ်ေရေ်း
ှ
ျတျဝတ်နင
ှ ်ံ့ တစ်ထ််တည််းျဉရေ်ါသည်။ ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ စွေ်
်ို့ စ််စစည််း စီမံခေ်ို့ခမှု
ွ သည် သျ် င
ို ်ော  ်း်ရ သတ်မတ
ှ ်ခဉျ်မဉာ ်းနှင်ံ့ ျိုျ်ညပီ ်ီ်း မြစ်နိုင််ါျ
ရျဉာ ်လေ
ွ ်နိုငေ
် ေ် ရသခဉာ ရအာ င် ရ ာ င်ေွျ်ရေ်ါသည်။ ိုလိုသည်မှာ  ျျွန်ို််တသ
ိုို့ ည် စွေ်ို့်စ််စစည််း ထွျ်ေှမှုျို အရသ်းစတ် စာ ေင််းဇယာ ်းမဉာ ်း မ် စို၍ စွေ်ို့်စ််စစည််း ရလ ာ ံ့ခဉမခင််း၊
မ်ေ်လည် သေ်ို့စင်မခင််းနှင်ံ့ မ်ေ်အြတ် ည်မခင််းတို့ျ
ို ို တ်းို တျ်ရစမည်ံ့ ေည််းလမ််းသစ် ီဇိုင််းသစ်မဉာ ်းျို အသံို်းခဉသွာ ်းမည် မြစ််ါသည်။
အနတေောယ်ေှ စွန့််ပစ်ပစစညား်
စုစုရပါင်ား
၀.၀၀၅၄

၀.၀၀၄၅

၀.၀၀၅၈

စွန့််ပစ်ပစစည်ား စုစုရပါင်ား

၀.၀၀၇၅

၃၁၇,၄၄၈

၀.၀၀၄၈

၁၁၇,၁၅၇

၅၄,၀၀၁

၇၄,၃၄၄
၅၁,၃၇၉

၆၂,၈၆၄

၂၀၁၈

၂၀၁၉

၂၀၂၀

၁၆၄,၁၅၂
၅၂%

၂၀၁၇

အနတော ယ်ေှ စွေ်
်ို့ စ််စစည််း စိုစိုရ်ါင််း (တေ်) - ၂၀၁၉ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််း (၉၄ ရေော )
မ်င််းအာ ်း (တေ်/ထိုတ်ျိုေ််စစည််းတေ်ခဉေ်) - ၂၀၂၀ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််း (၁၀၇ ရေော )
မ်င််းအာ ်း (တေ်/ထိုတ်ျိုေ််စစည််းတေ်ခဉေ်) - ၂၀၁၉ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််း (၉၄ ရေော )
မှတ်ခဉျ်: မ်င််းအာ ်းျို တွျ်ခဉျ်ော တွင် ျိုမပဏီအခဉင််းခဉင််းအတွင််း ရော င််းခဉမှုမဉာ ်း်ါ ်ါဝင်ရသာ 
ထိုတ်လို််မှု အာ ်းလံို်းျို ခခံ ငံိုတွျ်ခဉျ်ထာ ်း်ါသည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် ထူားဖခောားချက်မျောား
စိုစိုရ်ါင််း စွေ်
်ို့ စ််စစည််း မ်င််းအာ ်း = ၀.၀၂၀၂ တေ်/ထိုတ်ျိုေ်တေ်
၂၀၁၉ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််းနှင်ံ့ နှုင််းယှ်း််ါျ အနတော ယ်ေှ
စွေ်
်ို့ စ််စစည််း စိုစိုရ်ါင််း မ်င််းအာ ်းျို ၁၇ %
ရလ ာ ံ့ခဉနိုင်ခံ့

၂၈

၁၇၀,၉၄၉

၇၂%

၇၀%

၅၇%

ပလတ်တီနမ်အဆင်ံ့
ရထောက်ခချက်
အလုပ်ရု ၅ ခု၌ အနတေောယ်ေှ
စွန့််ပစ်ပစစည်ား ၉၅% ကု
အမှိုက်ကန်

ုို့ မရေောက်ေန်

တောားနုင်မှုအတွက် ရထောက်ခချက်

အနတော ယ်ေှ စွေ်
်ို့ စ််စစည််း စိုစိုရ်ါင််း (တေ်) - ၂၀၂၀ ခိုနှစ် အစီေင်ခံမခင််း (၁၀၇ ရေော )

•

၃၁၄,၈၂၆
၂၄၈,၄၅၇

၄၈%

၂၀၁၇

အမှိုက်ကန် ုို့မရေောက်ေန်
တောားနုင်ခံ့ရ ော စွန့််ပစ်ပစစည်ားမျောား

ထွျ်ေှ၊ စွေ်
်ို့ စ်၊ မ်ေ်သံို်းစွ၊ မ်ေ်သေ်စ
ို့ င်၊ မ်ေ်အြတ် ည်

၄၃%

၂၀၁၈

၂၈%

၂၀၁၉

၃၀%

၂၀၂၀

စိုစိုရ်ါင််းထွျ်ေှရသာ  စွေ်
်ို့ စ််စစည််း (တေ်) - ၂၀၂၀ အစီေင်ခံမခင််း (၁၀၇ ရေော )
စိုစိုရ်ါင််းထွျ်ေှရသာ  စွေ်
်ို့ စ််စစည််း (တေ်) - ၂၀၁၉ အစီေင်ခံမခင််း (၉၄ ရေော )
စိုစိုရ်ါင််း မ်ေ်လည် သံို်းစွရသာ ၊ သေ်စ
ို့ င်ရသာ ၊ အြတ် ည်နင
ို ်ရသာ 
စွေ်
်ို့ စ််စစည််း (စိုစိုရ်ါင််း ထွျ်ေှရသာ  စွေ်ို့်စ််စစ ည််း၏ ော ခိုင်နှုေ််း )
စိုစိုရ်ါင််း စွေ်
်ို့ စ်ရသာ  စွေ်
်ို့ စ််စစည််း(စိုစိုရ်ါင််း ထွျ်ေှရသာ  စွေ်ို့်စ််စစည််း၏
ော ခိုင်နှုေ််း )

၂၀၂၅ ခုနှစ် ပစ်မှတ်
စွေ်
်ို့ စ််စစည််း ၉၀%
အမှုျ်ျေ်သိုို့ မရော ျ်ေေ်

ေေှခံ့
အလုပ်ရု

၈ ခု၌ အနတေောယ်မံ့
၉၅% ကု

စွန့််ပစ်ပစစည်ား
အမှိုက်ကန်

ို့ု မရေောက်ေန်

တောားနုင်မှုအတွက် ရထောက်ခချက်
ေေှခံ့

ရေွှေအဆင်ံ့
ရထောက်ခချက်
အလုပ်ရု

၆ ခု၌ အနတေောယ်မံ့
၉၀-၉၅%

စွန့််ပစ်ပစစည်ား

ကု အမှိုက်ကန်

ုို့ မရေောက်ေန်

တောားနုင်မှုအတွက် ရထောက်ခချက်
ေေှခံ့

၂၀၁၃ - ၂၀၂၀ အတွင်ား တုားတက်မှု
အမှုျ်ျေ်သိုို့ မရော ျ်ေေ် တာ ်းနိုင်ခံ့ရသာ 
စိုစိုရ်ါင််း စွေ်
်ို့ စ််စစည််း ်မာ ဏ

၈၀% သတ
ိုို့ ို်းတျ်ခံ့

ရမ ာ ်မှေ််းခဉျ် - လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းအတွျ် ရျာ င််းမွေ်ရသာ  ထိုတျ
် ိုေ်မဉာ ်းထိုတလ
် ို််သည်ံ့ ရေေှည်တည်တံ့ရ
ံ သာ  ျမဘာ ံ့ထ််တေ််း ဓာ တို်စစည််း ျိုမပဏီတစ်ခို မြစ်လာ ေေ်

၄၈% မှ

လုပင
် န်ား လည်ပတ်မှု ထူားချွန်ဆုမျောား
ဤ

စွမ််းရ

ိုမဉာ ်းျို ၂၀၁၇ ခိုနစ
ှ ်မှ စတင်ရ််းအ််ခပံ့ ်ီ်း တိုင််းတာ မှု ၁၀ခို အရ်ေါ် အရမခခံထာ ်း်ါသည်: ဘဏ္ဍာ ရေ်း စွမ််းရ

ာ င်မှု၊ ရေေှည်တည်တံံ့ရေ်း စွမ််းရ

လို််ငေ််းရေော မဉာ ်းျို ၄င််းတ၏
ိုို့ စွမ််းရ
ရတွွံ့

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

ံိုရ

ွ်းရနွ်း်ွတွင်

ာ င်မ၊ှု လို််ငေ််း

ာ င်မှု (သဘာ ဝ်တ်ဝေ််းျဉင်၊ ျဉေ််းမာ ရေ်းနှင်ံ့ လံိုခခံ ရဘ်းျင််းရေ်း)။ အရျာ င််း

ာ င်မှုမဉာ ်းျို အထျ််ါ တင
ို ််းတာ မှုမဉာ ်းနှင်ံ့ နှုင််းယှ်း်ရေွ်းခဉယ်ပ်ီ်း နှစစ
် ်း် ျမဘာ လံို်း

ိုငေ
် ာ 

ံို်း စီ်း်ွာ ်းရေ်း

ိုင်ော  စီမံခေ်ခ
ို့ ရေ်း
ွ

ိုခဉီ်းမမြှင်ံ့်ါသည်။

PET စီားပွောားရေားတွင် ဆုေ ူ: AlphaPet Inc., USA

PET စီားပွောားရေားတွင် ဆုေ :ူ
PT Indorama Polypet Indonesia (PTIPPI), Indonesia

ထုတပ
် ုားမှု စီားပွောားရေားတွင် ဆုေ ူ:

အရမွှားန့်

BevPak, (Nigeria) Ltd., Nigeria

Indorama Ventures Química S.L.U., Spain

ော စီားပွောားရေားတွင် ဆုေ :ူ

Fibers စီားပွောားရေားတွင် ဆုေ ူ:
Indorama Polyester Industries PCL. (Rayong), Thailand

IOD စီားပွောားရေားတွင် ဆုေ ူ:
Indorama Ventures Oxides LLC. USA
၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေှည်တည်တံ့နုင်စွမ်ား အစီေင်ခစော အကျဉ်ားချျုပ်

၂၉

ကျွနုပ
် ်တုို့၏ ဝန်ထမ်ားမျောားနှငံ့် လူမှုအ ုငား် အဝုင်ားကု
စွမ်ားေည်နှင်ံ့ အခွငအ
်ံ့ လမ်ားမျောား ဖမြှငံ့တ
် င်ရပားဖခင်ား
လူမှု

ဝမျောား တားု တက်ေန် ကျွန်ုပ်တုို့၏ ေည်မှန်ားချက်မျောား

ရေတု

(၂၀၂၁-၂၀၂၄)

• EHS ကျွမ်ားကျင်နောားလည်မှု
ကုအောားရကောင်ားရစေန် ၂၀၂၄ ခုနှစ်
မတုင်မီ EHS ဆုင်ေော လုပ်ငန်ား
လည်ပတ်မှု စချန်မျောား ချမှတ်ဖခင်ား

• ၂၀၂၃ ခုနှစ် မတုင်မီ

ရခါင်ားရဆောင်မှုပုင်ား ေောထူား ရနေော
၁,၀၀၀ ခန့််ကု ေောထူားဆက်ခဖခင်ား
အစီအစဉ်တွင် ထည်ံ့ ွင်ား

ရေလတ်

ရေေှည်

• LTIFR <အလုပ်ချန် နောေီ

• LTIFR <အလုပ်ချန် နောေီ

(၂၀၂၅)

(၂၀၅၀)

၂၀၀,၀၀၀လျှင် ဖဖစ်စဉ် ၀.၅ ခု

• ကမ္ောတစ်ဝှမ်ားေှ ဝယ်ယူ

၂၀၀,၀၀၀လျှင် ဖဖစ်စဉ် ၀.၁ ခု

ူ

တစ် န်ား ကု ဖပန်လည်
န့််စင် ုားစွဖခင်ားနှင်ံ့
ပက် က်ပပီား
အ ပညောရပားေန်

စဉ်စောားေန်

• ၂၀၂၄ ခုနှစ် မတုင်မီ ရခါင်ားရဆောင်မှု
ဖွွံ့ပဖျုားရေား အစီအစဉ် စောေင်ားတွင်
ရခါင်ားရဆောင် ူ ၃,၅၀၀ ခန့််
ပါဝင်ထည်ံ့ ွင်ားေန်

၃ဝ

ရမ ာ ်မှေ််းခဉျ် - လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းအတွျ် ရျာ င််းမွေ်ရသာ  ထိုတျ
် ိုေ်မဉာ ်းထိုတလ
် ို််သည်ံ့ ရေေှည်တည်တံ့ရ
ံ သာ  ျမဘာ ံ့ထ််တေ််း ဓာ တို်စစည််း ျိုမပဏီတစ်ခို မြစ်လာ ေေ်

• ကျွန်ုပ်တုို့၏ လူမျောားနှင်ံ့

ကမ္ောကု ကောကွယ်ဖခင်ားဖဖင်ံ့
ရေေှည် ကကယ်ဝမှုကု
ထန်ား မ်ားေန်

• လူမှုရေားေော၊ စီားပွောားရေားေောနှင်ံ့
ောဝပတ်ဝန်ားကျင် ဆုင်ေော
တန်ဖုားမျောားကု
ရဖော်ရဆောင်ဖခင်ားဖဖင်ံ့
လူမှုအ ုင်ားအဝင
ု ်ားအတွက်
အကျျုားေှရ ော
က်ရေောက်မှုမျောား ေှရစေန်

ကျွန်ုပ်တို့၏
ု လူမအ
ှု
ုင်ားအဝင
ု ်ား
ဖပန်လည် ရပားကမ်ားဖခင်ား

ုို့

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ လို််ငေ််းမဉာ ်း လည််တ်ော ရေော တင
ို ််း၌ လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းမဉာ ်းအရ်ေါ် အျဉ ်းေှရသာ  သျ်ရော ျ်မှုမဉာ ်း မြစ်ရစပ်ီ်း လူမှုရေ်းော ၊ သဘာ ဝ ်တ်ဝေ််းျဉင်
စီ်း်ွာ ်းရေ်းော  တေ်ြို်းမဉာ ်းျို ရေေှည်တည်တရ
ံံ့ အာ င်

ိုင်ော နှင်ံ့

ျ်လျ် ကျ ်း်မ််းသွာ ်းမည် မြစ််ါသည်။ ျျွန်ို််တသ
ိုို့ ည် ရေေှညတ
် ည်တရ
ံ့ံ သာ  ြွံွံ့ပြ ်းရေ်း ်ေ််းတင
ို ်မဉာ ်း (SDGs) ျို

လိုျ်ောမခင််းမြင်ံ့ ျမဘာ တစ်ဝှမ််းေှ လူမှု အသိုင််းအဝင
ို ််းမဉာ ်း ရတွွံ့ကျံ ရေေသည်ံ့ ကျီ်းမာ ်းရသာ  စတ်ရခေါ်မမ
ှု ဉာ ်းျို ျူညီ ရမြေှင််း လဉျ်ေ်ါသည်
ှ
။ ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ ရျာ ််ေ
ို တ် နိုင်ငံသာ ်းနှင်ံ့
လူမှု ရျာ င််းျဉ ်း ထည်ံ့ဝင်မှု

ိုင်ော  လို််ငေ််းစို မဟာ ဗဉျူဟာ တွင် စီ်း်ွာ ်းရေ်း ြွံွံ့ပြ ်းတ်းို တျ်မှု၊

ေ််းသစ် တီထွင်မှုနှင်ံ့ အာ ်းရျာ င််းရသာ  လူမှုရေ်းော  လိုင်စင်ျို ထေ််းသမ််းနိုင်ေေ်

အာ ရံိုစိုျ်ထာ ်း်ါသည်။

စီ်း်ွာ ်းရေ်း
စီမံျေ််းမဉာ ်း

လူမှု အြွွံ့အစည််း
အတွင််း ေင််းနှီ်းမမြှ ််နှံမှု

၁၇%

၄၂%

ေလေ်နှင်ံ့ အကျျုားဆက်မျောား

CSR

လူမှုရေားေော ထည်ံ့ဝင်မှုမျောား

လှုပ်ေှောားမှုမျောား
သဘာ ဝ်တ်ဝေ််းျဉင်
အနို်ညာ နှငံ့်
ယ်း်ရျဉ်းမှု

ပညောရပားဖခင်ား

•
်ညာ ရေ်း

၆%

၂၇%

၅%

စုစုရပါင်ား
ထည်ံ့ဝင်မှုမျောား
US$ ၁,၀၉၀,၁၇၆

၅၈၅ ခု
CSR
လှုပ်ေှောားမှုမျောား

၄၁%

US$ ၂၅၀,၅၂၈

ရငွသာ ်းမြင်ံ့မဟိုတ်ရသာ 
စိုစိုရ်ါင််း ရ််းျမ််းမခင််း

လူမှုရေ်းနှင်ံ့
အ င်ရမ်
ရခဉာ ရမွွံ့ရေ်း

US$ ၇၃,၁၁၈

၃၃,၆၀၇ နောေီ

ဝေ်ထမ််းမဉာ ်း လစာ ေသည်ံ့
အလို််ခဉေ်မဉာ ်းတွင်
်ေဟတ လို််ခဉေ်

*လူမှုရေ်းော  ထည်ံ့ဝင်မှုမဉာ ်းနှင်ံ့ လှု််ေှာ ်းမှုမဉာ ်းတွင် COVID-19 ေေ််ံိုရငွ နှင်ံ့ IVL ရြာ င်ရ ်းေှင််း အစီအစ်း်မဉာ ်း မ်ါဝင််ါ။

လူမှုရေားေော ကဏ္ဍ၊ အဖွွံ့အစည်ားမျောားနှင်ံ့ အစုားေ ၉ ခု ်ါဝင်ခံ့သျ်ါသည်။
မ်ေ်သေ်စ
ို့ င်ထာ ်းရသာ  PET မြင်ံ့ ခဉ ််သည်ံ့ အျဉျီ ၅၁၁ ထည် လှျူခံ့သည်။
ထိုင််းနိုင်ငံေှ ထ််တေ််း တျကသိုလ်မဉာ ်းနှင်ံ့ ်ူ်းရ်ါင််း၍ မ်ေ်လည် သေ်စ
ို့ င်မခင််း
်ညာ ရ််းမခင််း အစီအစဉ် ၄ ခု ျို စတင်ခံ့်ါသည်။

၂၃%

•

ရ သခံ လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းမဉာ ်း၏ ျဉေ််းမာ ရေ်းျို အရထာ ျ်အျူ
မ် ရသာ  အစီအစဉ် ၃၀၀ ရကျော် ျို စတင်ခံ့်ါသည်။

•

ထခိုျ်လွယ်ရသာ  လူအို််စိုမဉာ ်း၊ မသေ်စွမ််း လူအို််စိုမဉာ ်း၏ လူရေမှု
ဘဝျို တို်းတျ်ရစမည်ံ့ အစီအစဉ် ၁၀ ခု ျို စတင်ခံ့်ါသည်။

•

ျရလ်းငယ်မဉာ ်း၏ စတ််င
ို ််း ိုင်ော နှင်ံ့ ျိုယ်ခနဓာ ျဉေ််းမာ ရေ်းျို
မမြှင်ံ့တင်ရ််းမည်ံ့ အာ ်းျစာ ်း အစီအစဥ် ၁၃ ခု ျို စတင်ခံ့်ါသည်။

•

COVID-19 ျမဘာ ံ့ျ််ရော  ါျာ လအတွင််း ရ သခံ လူမှု
အသိုင််းအဝင
ို ််းမဉာ ်းလိုအ််သည်ံ့ အရမခခံ လိုအ််ခဉျ်မဉာ ်းျို
မြည်ံ့ ည််းရ််းမည်ံ့ အစီအစဉ် ၄၄ ခု ျို စတင်ခံ့်ါသည်။

•

သဘာ ဝ ်တ်ဝေ််းျဉင်အတွျ် အျဉ ်းေှမည်ံ့ PET မ်ေ်လည်
သေ်စ
ို့ င်မခင််းျို တို်းမမြှင်ံ့ရေ်းတွင် အဖွွံ့အစည်ား/မတ်ဖက်မျောား ၂၈ ခု
မှျူညီခံ့်ါသည်။

၃၉%

စိုစိုရ်ါင််း စီမံခေ်ို့ခွမှု
ျိုေ်ျဉစေတ်

သင်ရထာ ျ်ျူ ်စစည််းမဉာ ်းျို ၇၂၅ ြိုးကမ် ရ ါင််းလို်် ေယူခံ့သျ်ါသည်။

ကျန်ားမောရေား

ျဉေ််းမာ ရေ်း
ျိုသိုလ်မြစ်
လှျူ ါေ််းမှုမဉာ ်း

•
•
•

စုစုရပါင်ား လူဉီားရေ ၂၇,၉၀၆ ဉီား ျို မ်ေ်လည်သေ်စ
ို့ င်မခင််းနှင်ံ့ စွေ်
်ို့ စ် ်စစည််း
ခွမခာ ်းမခင််းျို အသ်ညာ ရ််းခံ့်ါသည်။

US$ ၆၉၆, ၇၄၈

ဝေ်ထမ််းမဉာ ်း လစာ ေသည်ံ့
အလို််ခဉေ်မဉာ ်းတွင် ်ေဟတ
လို််မခင််း ခေ်မ
ို့ ှေ််းျိုေ်ျဉစေတ်

•
•

ောဝ ပတ်ဝန်ားကျင်

မ်ေ်လည်သေ်စ
ို့ င်ေေ် PET
စိုရ ာ င််းခံ့်ါသည်။

ူားခွ ၉,၄၃၄ ကီလုဂေမ် ျိုျမဘာ အနှံို့

အသံို်းမ် ပ်ီ်းရသာ  ဘူ်းခွံမဉာ ်းျို မ်ေ်လည် သေ်စ
ို့ င်မခင််းမြင်ံ့
ကောဗွန်ေုင်ရအောက်ဆုေ် ထုတ်လွှတ်မှု ၁၆.၅ တန် ျို ရလ ာ ံ့ခဉခံ့်ါသည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေှည်တည်တံ့နုင်စွမ်ား အစီေင်ခစော အကျဉ်ားချျုပ်

၃၁

ဖပန်လည်
ရပားဖခင်ား

န့််စင်

ုားစွဖခင်ားဆုင်ေော အ

ပညောမျောား

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

စွန့်် ပစ်ပစစည်ား ခွထုတ်ဖခင်ား ဗီေီယု

ပ်ီ်းခသ
ံ့ ည်ံ့နှစ်တင
ွ ် ျျွန်ို််တ၏
ိုို့
‘Let’s find out about types of plastic,
recycling PET and waste separation’ စာ ရစာ င်ျို ထိုတ်ရဝ မြေ်ို့ခဉခံ့
်ါသည်။ ျျွန်ို််တ၏
ိုို့
စွေ်
်ို့ စ််စစည််း ခွထိုတ်မခင််း အ်ေ််းရမြသင်သျာ ်းရေ်း
ဗီ ယ
ီ ိုျို စ်ေ်ဘာ သာ မြင်ံ့ မ်င် င်ခံ့ပ်ီ်း PET မ်ေ်လည် သေ်ို့စင် သံို်းစွမခင််း
အရသျာ င််း ျာ တွေ််းရို််ေှင်သည် စတ်ဝင်စာ ်းြွယ်ရျာ င််းပ်ီ်း ော်းလည်ေ
လွယ်ျူရသာ  အမမင်မြင်ံ့ ရလံ့လာ နိုင်သည်ံ့ ေည််းလမ််းတစ်ခို မြစ််ါသည်။ ၂၀၂၀
ခိုနှစ်တင
ွ ် ျမဘာ ံ့ျ််ရော  ါ ကျံ ရတွွံ့ခံ့ေရသာ ်လည််း မ်ေ်လည် သေ်ို့စင်
သံို်းစွမခင််း ိုင်ော  အသ်ညာ ရ််းမခင််းတွင် အလွေ်အာ ်းေြွယ် တ်းို တျ်မှု ေေှခံ့
်ါသည်။

PET ဖပန်လည်

န့််စင်ဖခင်ား ဗီေီယု

၂၀၃၀ ခုနှစ် ပစ်မှတ်

ျမဘာ တစ်ဝှမ််းေှ ဝယ်ယူသူ တစ် န်ား ျို မ်ေ်လည် သေ်စ
ို့ င်သံို်းစွမခင််းနှင်ံ့ ်ျ်သျ်ပ်ီ်း အသ်ညာ ရ််းေေ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်

ဖပန်လည် န့််စင်ဖခင်ား
ဆုင်ေော ပညောရပားဖခင်ား

၆၀

၂,၈၀၆

၉

၃၄

သင်တေ််းတျ်ရသာ 
လူဦ်းရေ

ရျဉာ င််းမဉာ ်း

လူမှုရေ်းော ျဏ္ဍ၊
အြွွံ့အစည််းနှင်ံ့ အစို်းေ

၅

၂၄

လူမှုရေ်း ်ွမဉာ ်း

၂၅၀

မ်ေ်လည် သေ်စ
ို့ င်၍
ေရသာ  အမှုျ်အတွျ်
အမှုျ််ံို်းမဉာ ်း လှျူ ါေ််းမှု

၃၂

၂၇,၉၀၆

မ်ေ်လည် သေ်စ
ို့ င်မခင််း
ရဟာ ရမ်ာ ်ွမဉာ ်း

၅၁၁

rPET နှင်ံ့ ခဉ ််ရသာ 
အျဉျီမဉာ ်း လှျူ ါေ််းမှု

ရျဉာ င််းသာ ်း/သူ မဉာ ်း

၁၅၃

၂၃,၅၆၂

ော / ော မ မဉာ ်း

လူထိုနှင်ံ့ လူမှု
အသိုင််းအဝိုင််း

အွေ်လိုင််း သင်တေ််းမဉာ ်း

၃၀

၇၃၂

လူရတွွံ့ သင်တေ််းမဉာ ်း

၂၇၉

၇၂၅

၉၆

မ်ေ်လည် သေ်စ
ို့ င်မခင််း
င
ို ်ော  ရ ာ င််း်ါ်းမဉာ ်း

မ်ေ်လည် သေ်ို့စင်မခင််း
်ညာ ရ််းစာ မဉာ ်း ေယူမှု

၆

၄၂၄,၅၃၀

မ်ေ်လည် သေ်စ
ို့ င်ရသာ 
အလို််ရံိုမဉာ ်းသိုို့
သွာ ်းရော ျ်မှု

ျမဘာ အနှံို့
စိုရ ာ င််းေေှရသာ 
်ိုလင််းမဉာ ်း

ရမ ာ ်မှေ််းခဉျ် - လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းအတွျ် ရျာ င််းမွေ်ရသာ  ထိုတျ
် ိုေ်မဉာ ်းထိုတလ
် ို််သည်ံ့ ရေေှည်တည်တံ့ရ
ံ သာ  ျမဘာ ံ့ထ််တေ််း ဓာ တို်စစည််း ျိုမပဏီတစ်ခို မြစ်လာ ေေ်

သင်သျာ ်းရေ်း
ောေီရ်ါင််း

မ်ေ်လည် သေ်စ
ို့ င်မခင််း
်ညာ ရ််းဗီ ီယိုမဉာ ်း ေယူမှု
မ်ေ်လည် သေ်စ
ို့ င်ရသာ 
စျ်ရံိုမဉာ ်းသိုို့
မ်ေ််ရ
ိုို့ သာ  ်ိုလင််းမဉာ ်း

၆,၁၀၉ ျီလို ေမ်

ကျွန်ုပ်တို့၏
ု လူမျောားကု ေင်ားနှီားဖမြှျုပန
် ှဖခင်ား

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

ျျွန်ို််တိုို့၏ လူမဉာ ်းသည် ျျွန်ို််တအ
ိုို့ တွျ် တေ်ြို်းအေှ ံို်း ်င
ို ် ိုင်မှု မြစ်ပ်ီ်း ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ လို််သာ ်းအင်အာ ်းတွင် မဉာ ်းစွာ  ေင််းနှ်းီ မမြှ ််နထ
ှံ ာ ်း်ါသည်။ ျျွန်ို််တိုို့၏
ေည်မှေ််းခဉျ်မဉာ ်းနှင်ံ့ ရအာ င်မမင်မှုမဉာ ်းျို ရမာ င််းနှင်နင
ို ်ေေ်အတွျ် မှေျ
် ေ်ရသာ  စွမ််းရ ာ င်ေည်နင
ှ ်ံ့ အရတွွံ့အကျံ မ်ည်ံ့ဝသည်ံ့ အာ ်းရျာ င််းရသာ  ဦ်းရ ာ င်မှု
အြွွံ့ျို ြွွံ့စည််းေေ် အာ ရံိုစိုျထ
် ာ ်း်ါသည်။ ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ အလို််အျင
ို လ
် မ််းရသျာ င််း စီမံခေ်ခ
ို့ မှု
ွ မဟာ ဗဉျူဟာ မဉာ ်း၊ သင်ယူမှုနင
ှ ်ံ့ ြွံွံ့ပြ ်းရေ်း အခွင်ံ့အလမ််းမဉာ ်းနှင်ံ့
ျမဘာ အနှေ
ံို့ ှ ေင််းမမစ်မဉာ ်းအာ ်း ေယူနိုင်ခွင်ံ့တမိုို့ ြင်ံ့ ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ လူမဉာ ်းျို ြွံွံ့ပြ ်းတို်းတျ်ရစပ်ီ်း လို််နိုင်စွမ််းမမင်ံ့မာ ်းမှုတျ
ိုို့ လ
ို ည််း ိုလာ ဘ်မဉာ ်း ခဉီ်းမမြှင်ံ့ရ််း ်ါသည်။

၂၅,၂၀၇

၈၂

စိုစိုရ်ါင််း ဝေ်ထမ််း

နိုင်ငံသာ ်း ရ်ါင််းစံို

ဝန်ထမ်ားမျောား ရလျောံ့ကျဖခင်ား
၁၀.၇၁%
၇.၁၅%

၂၂%

၉.၅၀%
၈.၉၅%
၈.၄၉%
၇.၇၀%
၇.၄၇%
၆.၃၂%

၂၉၄
မသေ်စွမ််း
ဝေ်ထမ််း ဦ်းရေ

လင် မတူျွမ်ာ ်းမှု

၂၀၁၇

၂၂%

အရမေျ

၅%

အာ ြေျ

၄၃%
အာ ေှ

တုက် အလုက်
ဝန်ထမ်ားဦားရေ

၁၆%

၃၀
နှစ်ထျ် ငယ်

၅၇% ၃၀ ၅၀
နှစ် သျာ ်း

၇၆.၂၀%
ဝေ်ထမ််းမဉာ ်း၏

၂၀၁၈
နှုတ်ထွျ်မခင််း ခခံ ငံို

ပျမ်ားမျှ

၂၀၂၀

နဒအရလဉာ ျ် နှုတ် ထွျ်မခင််း

င်တန်ားရပားချန် နောေီ
(ောေီ/ဝေ်ထမ််း)

Net Promoter Score

၈၂.၈၇%

၂၀၁၉

၂၂.၇

၃၀.၄၃

၃၃.၀၆
၁၈.၅၈

စစ်တမ််းရမြ ဝေ်ထမ််း ဦ်းရေ

၂၇%

၃၀%

ဥရော ်

ပစ်မတ
ှ ်မျောား

၅၀
နှစ်ထျ် ကျီ်း

•
•

၇၃.၉၀%
ဝေ်ထမ််းမဉာ ်း တျ်ကျွ်ါဝင်မှု
(အလို််တင
ွ ် တျ်တျ်ကျွကျွ
ေှရသာ  ဝေ်ထမ််း)

၂၀၂၀ ခုနှစ်
ထူားဖခောားချက်မျောား

၂၀၁၇

၂၀၁၈

၂၀၁၉ ၂၀၂၀

၂၀၂၃ ခိုနှစ် မတင
ို ်မီ ရခါင််းရ ာ င်မှု်ိုင်း် ော ထူ်း ရေော  ၁,၀၀၀ ခေ်ို့ျို ော ထူ်း ျ်ခမံ ခင််း
အစီအစ်း်တင
ွ ် ထည်ံ့သွင််း စ်း်စာ ်းေေ်
၂၀၂၄ ခိုနှစ် မတင
ို ်မီ ရခါင််းရ ာ င်မှု ြွံွံ့ပြ ်းရေ်း အစီအစ်း် စာ ေင််းတွင် ရခါင််းရ ာ င်သူ ၃,၅၀၀ ခေ်ို့
်ါဝင်ထည်ံ့သွင််းေေ်

•

၄၂၉,၈၈၆

သင်တေ််းခဉေ်ရ်ါင််း
ောေီ
သင်တေ််း ျိုေ်ျဉစေတ် စိုစိုရ်ါင််း

၂,၀၇၀,၀၅၀ အရမေကန်
ရေေါ်လော

ဝေ်ထမ််းရဟာ င််း ထေ််းနိုင်စွမ််း
ော ခိုင်နှုေ််း

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေှည်တည်တံ့နုင်စွမ်ား အစီေင်ခစော အကျဉ်ားချျုပ်

၉၁.၅၁
၃၃

လုခချုပပီား အကျျုားဖဖစ်ထန
ွ ်ားရ
ရဖော်ရဆောင်ဖခင်ား

ော လုပင
် န်ားခွင်

်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

လို််ငေ််းခွငတ
် ွင််း လံိုခခံ ရေ်းနှင်ံ့ ျဉေ််းမာ ရေ်းသည် တစ်ျမဘာ လံို်းေှ ျျွန်ို််တ၏
ိုို့
ဝေ်ထမ််းမဉာ ်းနှင်ံ့ လို််ငေ််း လည််တ်မှုမဉာ ်းတွျ် အထူ်း အရေ်းကျီ်း်ါသည်။
ျျွန်ို််တိုို့သည် သဘာ ဝ်တ်ဝေ််းျဉင်နှင်ံ့ ျျွန်ို််တိုို့ဝေ်ထမ််းမဉာ ်းအရ်ေါ် ရိုစိုျ်ေမည်ံ့တာ ဝေ်ျို ထေ််းသမ််းထာ ်းပ်ီ်း ဥ်ရ အေ အေမ်ံ့ ံို်း လိုအ််ခဉျ်မဉာ ်းထျ်
ရျဉာ ်လွေ်ျာ  ်ံိုမှေ်ရ ာ င်ေွျရ
် လံ့ေှသည်ံ့ တာ ဝေ်သရသာ  လို််ငေ််းမြစ်ေသည်ံ့အတွျ် ိုဏ်ယူေ်ါသည်။ ျျွန်ို််တ၏
ိုို့
ခိုင်မာ စွာ  တည်ရ ာ ျ်ထာ ်းရသာ 
လို််ငေ််းခွင် ျဉေ််းမာ ရေ်းနှင်ံ့ လံိုခခံ ရေ်း (OHS) စေစ်သည် လံိုခခံ ရဘ်းျင််းရသာ  လို််ငေ််းခွင် ြေ်တီ်းေေ်၊ ျျွန်ို််တိုို့ လို််ငေ််းမဉာ ်းအတွင််း လံခို ခံ ရဘ်းျင််းပ်ီ်း
ျဉေ််းမာ ရေ်းနှင်ံ့ ညီညွတ်ရသာ  အျဉင်ံ့ရျာ င််းမဉာ ်း ထေ််းသမ််းထာ ်းနိုင်ရေ်းတျ
ိုို့ ို လူတိုင််း ော်းလည်သရဘာ ရ်ါျ်ေေ် ရသခဉာ ရစ်ါသည်။
စောေင်ား ွင်ားထောားရ ော စုစုရပါင်ား ထခုက်မှုနှုန်ား: TRIR
(မြစ်စ်း်မဉာ ်း/ ၂၀၀,၀၀၀ အလို််ခဉေ်ောေီ)

၁.၁၉

၁.၂၉

အလုပ်ရခတတနောားေ ည်ံ့ ထခုက်မှုနှုန်ား: LTIFR
(မြစ်စ်း်မဉာ ်း/၂၀၀,၀၀၀ အလို််ခဉေ်ောေီ)

၁.၄၅

၀.၉၁
၀.၇၂

၀.၇၄

၀.၈၄
၀.၄၈

၂၀၁၇

၂၀၁၈

၂၀၁၉

၂၀၂၀

၂၀၁၇

၂၀၁၈

၂၀၁၉

၂၀၂၀ ခုနှစ် ထူားဖခောားချက်မျောား

၂၀၂၀

၂၀၂၅ခုနှစ် ပစ်မတ
ှ ်
LTIFR < အလို််ခဉေ် ောေီ ၂၀၀,၀၀၀ လ င် မြစ်စ်း် ၀.၅

၃၄

ခု

•
•
•
•

72% ISO 45001:2018 / OHSAS 18001:2007 certification
TRIR ၂၀၁၉ ခုနှစ်ထက် တုားတက်
LTIFR ၂၀၁၉ ခုနှစ်ထက် တားု တက်
အ က်ရ ဆုားမှု မေှ
၂၀၂၀ခိုနှစ်တွင် ျျွန်ို််တ၏
ိုို့ လို််ငေ််းရေော မဉာ ်းအေျ် ၄၄ ရေော 
(၄၁ ော ခိုင်နှုေ််းရျဉာ ်) တွင် “ထခုက်မှု
ုည”
်ေ််းတိုင်ျို ေယူနိုင်ခံ့်ါသည်။

ရမ ာ ်မှေ််းခဉျ် - လူမှုအသိုင််းအဝိုင််းအတွျ် ရျာ င််းမွေ်ရသာ  ထိုတျ
် ိုေ်မဉာ ်းထိုတလ
် ို််သည်ံ့ ရေေှည်တည်တံ့ရ
ံ သာ  ျမဘာ ံ့ထ််တေ််း ဓာ တို်စစည််း ျိုမပဏီတစ်ခို မြစ်လာ ေေ်

အချက်အလက်မျောား အစီေင်ခဖခင်ား၊ အတည်ဖပျုဖခင်ားနှင်ံ့ အစီေင်ခဖခင်ား
အောမခမှု

ဤအစီေင်ခံစာ ျို Global Reporting
Initiative (GRI) standards core option
နှင်ံ့ International Integrated Reporting
Council (IIRC)’s International
Integrated Reporting <IR> Framework
2021 တန
ိုို့ ှင်ံ့ အညီ မ် စိုထာ ်း်ါသည်။

၁ဝဝ%

အစီေင်ခံမခင််း၊ အသအမှတ်
မ် မခင််း နှင်ံ့ အာ မခံမှု တျ
ိုို့ ို GRI
Standards၊ <IR> Framework
နှင်ံ့ AA1000AS တန
ိုို့ ှငံ့် အညီ
လွတ်လ််ရသာ  စစ်ရ ်းသူမှ
မ် စိုထာ ်း်ါသည်။

ဆက် ွယ်ေန်နှင်ံ့
အကကဉောဏ်ရပားေန်

၁ဝဝ%

(GHG) ြေ်လံိုအမ် ဓာ တ်ရငွွံ့
တွျခ
် ဉျ်မခင််း၊ အတည်မ် မခင််းနှင်ံ့
အာ မခံမှုတျ
ိုို့ ို ISO 14064-1 နှင်ံ့ ISO
14064-3 တန
ိုို့ ှငံ့် အညီ
လွတ်လ််ရသာ  စစ်ရ ်းသူမှ
မ် စိုထာ ်း်ါသည်။
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၂၀၂၀ ခုနှစ်
ရေေှည်တည်တံ့နင
ု စ
် ွမ်ား
အစီေင်ခစော
်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်
နှစ်ပတ်လည်
အစီေင်ခစော
်ိုမို မ်ညံ့်စံိုရသာ 
အခဉျ်အလျ်
မဉာ ်းအတွျ်

၂၀၂၀ ခုနှစ် ရေေှည်တည်တံ့နုင်စွမ်ား အစီေင်ခစော အကျဉ်ားချျုပ်

၃၅

INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
75/102 Ocean Tower 2, 37th Floor
Soi Sukhumvit 19 (Wattana), Bangkok 10110 Thailand
Telephone: +662 661 6661 Fax: +662 661 6664-5
www.indoramaventures.com

ဤရေေှညတ
် ည်တံ့န
ံ ိုင်စွမ််း အစီေင်ခစ
ံ ာ ျို မ်ေ်လည်သေ်ို့စင်ထာ ်းရသာ 
စာ ေွျ်မဉာ ်းမြင်ံ့သာ  ၁၀၀ ော ခိုင်နှုေ််း ်ံိုနှ််ထာ ်း်ါသည်။ စာ သာ ်းမဉာ ်း အာ ်းလံို်းျိုလည််း
သဘာ ဝ ််ို်မ
် ှင်ျိုသာ  သံို်း၍ ်ံိုနှ််ထာ ်း်ါသည်။

