มุงมั่นสูการเปนบร�ษัทเคมีภัณฑชั้นนำระดับโลก
สรางสรรคผลิตภัณฑที่ดีเพ�่อสังคม

บทสรุปสำหรับผูบร�หาร
รายงานความยั่งยืน ป 2561

We Source - We Make _ We Recycle

คณะกรรมการบริษัทฯ
ผู้มีบทบาทส�ำคัญในการผลักดันให้ ไอวีแอลด�ำรงอยู่ในปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

“ การปฏิวัติทางเศรษฐกิจครั้งต่อไป
เริ่มต้นขึ้นแล้ว และจุดเปลี่ยนส�ำคัญ
คือการมุ่งเน้นสู่ ความยั่งยืน.”
ความยั่งยืนไม่ใช่แค่ประเด็นทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
แต่เป็นแนวความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของเรามากขึ้น
อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งบริษัทที่รับแนวคิดนี้มาใช้

อาลก โลเฮีย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
ข้อมูล
เพิ่มเติม

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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ไอวีแอลโดยสังเขป
โรงงานของไอวีแอล

อเมริกาเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

93
5

โรงงาน

แห่ง

3

ทวีป

31 ประเทศ
โรงงานใหม่ 19 แห่งในปี 2561

ยุโรป

• ออสเตรีย
• สาธารณรัฐเช็ก
• เดนมาร์ก
• ฝรั่งเศส
• เยอรมนี
• ไอร์แลนด์

• แคนาดา
• สหรัฐอเมริกา
• เม็กซิโก

17

อเมริกาใต้
• บราซิล

1

7
• อียิปต์
• กานา
• ไนจีเรีย

ผลิตภัณฑ์ PET

เส้นใย

บรรจุภัณฑ์

เส้นด้ายขนสัตว์

ผลิตภัณฑ์รี ไซเคิล

• สโลวาเกีย
• สเปน
• เนเธอร์แลนด์
• ตุรกี
• สหราชอาณาจักร

เอเชีย

3 แอฟริกา

สารตั้งต้น

เราบูรณาการวัตถุดิบต้นน�้ำที่ใช้ในการ เราส่งมอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ สมบัติ
ผลิต PET และโพลีเอสเตอร์
หลากหลาย ตัง้ แต่เกรดบรรจุรอ้ น มีค่า
ความหนืดสูง แบบให้ความร้อนเร็ว และ
เกรดทั่วไป

• อิตาลี
• ลิทัวเนีย
• ลักเซมเบิร์ก
• โปแลนด์
• โปรตุเกส
• รัสเซีย

เส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ของเราใช้
ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอส�ำหรับยานยนต์
และอุตสาหกรรม เครื่องแต่งกายสิ่งทอ
ส�ำหรับครัวเรือน สุขอนามัยและการแพทย์

โรงงานทั่วโลก
ข้อมูลเพิ่มเติม

• จีน
• อินเดีย
• อินโดนีเซีย
• อิสราเอล
• พม่า
• ฟิลิปปินส์
• ไทย

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ของเราประกอบ ธุ ร กิ จ แรกของเราเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยธุ ร กิ จ ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลของเรา ได้แก่ เกล็ด
ด้วยพลาสติกขึน้ รูปขวด ฝาขวด และขวด เส้นด้ายขนแกะเนื้อละเอียดคุณภาพสูง จากขวดพลาสติก เม็ดพลาสติก PET หรือ
พลาสติกส�ำเร็จ
โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ดีที่สุด rPET รีไซเคิลและเส้นใยรีไซเคิล
หมายเหตุ: โรงงานทั้งหมดของไอวีแอลรวมถึงการเข้าซื้อกิจการในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 และกิจการร่วมทุน
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วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ผลิตภัณฑ์ของเรา
ข้อมูลเพิ่มเติม

การสร้างคุณค่าทีย่ งั่ ยืนให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เงินทุน
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

4,680
ล้านเหรียญสหรัฐ
การใช้วัตถุดิบ

11.8
ล้านตัน

การฝึกอบรมพนักงาน

30.43
ชั่วโมงต่อพนักงาน

พนักงานประจ�ำ

15,221
คน

การใช้พลังงาน

59.9
กิกะจูล

การใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำ

60.3
ล้านลบ.ม.

วิสัยทัศน์

โมเดลทางธุรกิจ
รายได้รวม

ก�ำไรหลักสุทธิ

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

10,741
ล้านเหรียญสหรัฐ

พันธกิจ

การผลิตทั้งหมด

ดัชนีความพึงพอใจ
ของลูกค้า

เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้น�ำที่มีความรับผิดชอบ
ในอุตสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศ
ของบุคลากร กระบวนการท�ำงาน และเทคโนโลยี
เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ต่อพนักงาน

การสนับสนุนเพือ่ สังคม

2.35
ล้านเหรียญสหรัฐ

11.34
ล้านตัน

(รวมยอดขายระหว่างบริษทั )

สัดส่วนยอดขายจาก
ผลิตภัณฑ์ ใหม่

23%
ธุรกิจเส้นใย

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม

173.60
เหรียญสหรัฐ

ผลลัพธ์

ค่านิยม

»» ลูกค้าคือเหตุผลในการด�ำรงอยู่
»» บุคลากรของเราสร้างความแตกต่าง
»» เรามองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส
»» ความหลากหลายคือจุดแข็งของเรา
»» เราด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

31 ประเทศ
5 ทวีป

โรงงาน

93 แห่ง

5 กลุ่มธุรกิจ
ศูนย์วิจัยและพัฒนา 15 แห่ง

789
ล้านเหรียญสหรัฐ
86.01%

สัดส่วนยอดขายจาก
ผลิตภัณฑ์ ใหม่

33%
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์
PETที่มีมูลค่าเพิ่ม

0.522
tCO e

พลังงานทดแทน

ต่อตันการผลิต

2.75
ล้านกิกะจูล

คะแนนความผูกพัน
ของพนักงาน

การบาดเจ็บ
ถึงขั้นเสียชีวิต

2

23%
0
การรีไซเคิล PET ทั้งหมด อัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน
350,903
3.71
ตัน

(กรณีต่อ 1 ล้านชั่วโมงท�ำงาน)

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ ปี 2561
เรามีการเติบโตของ EBITDA (ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�ำหน่าย) เพิ่มขึ้น 44%
เมื่อเทียบแบบ ปีต่อปี และด�ำเนินงานบริหารจนท�ำให้ EBITDA สูงกว่า 250% ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

รายได้รวม
+27%
10.7
ล้านเหรียญสหรัฐ ปีต่อปี
กระแสเงินสดใน
การด�ำเนินงาน +16%
ปีต่อปี
989
ล้านเหรียญสหรัฐ
ก�ำไรต่อหุ้น
4.61
บาท
6

+16%
ปีต่อปี

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

158
48

Core EBITDA
1.4 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ

+44%
ปีต่อปี

789
ล้านเหรียญสหรัฐ

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ
791
232

ก�ำไรหลักสุทธิ

หลังหักภาษีเงินได้และส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

Core EBITDA

211

+72%
ปีต่อปี

PET แบบบูรณาการ
โอเลฟินส์
เส้นใย
บรรจุภัณฑ์
เคมีภันฑ์ชนิดพิเศษ

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ความส�ำเร็จและการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก

• เป็นสมาชิก DJSI ประจ�ำปี 2561

ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของตลาดเกิดใหม่
• ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 10 อันดับสูงสุด
ของบริษัทเคมีภัณฑ์ทั่วโลก

• ได้รบั การยอมรับในระดับ Gold
• โดยติ ด อั น อั บ สู ง สุ ด ร้ อ ยละ 3
ของผู้จัดจ�ำหน่ายทั้งหมด

การเปิดเผยข้อมูล
ด้าน ESG ปี 2561
ข้อมูล
เพิ่มเติม

• ในปี 2561ได้รบั คะแนนเกรด B

• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มดัชนี

จากการประเมินการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ
• ในปี 2561ได้รบั คะแนนเกรด Bจากการประเมินห่วงโซ่อปุ ทาน

FTSE4Good Index Series โดย
ได้รับการประเมินคะแนนสูงสุด
ด้าน ESG เป็นอันดับ 1 ในกลุม่
ที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ 100 ในปี 2561

ได้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG
สูงสุดประจ�ำปี 2561

ได้รับคะแนนเกรด BB
จากการประเมินด้าน ESG

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• SET Sustainability Awards ประเภทบริษัทจดทะเบียน
ด้านความยั่งยืนดีเด่นประจ�ำปี 2561
• Thailand Sustainability Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน”
ประจ�ำปี 2561
บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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ไอวีแอลกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ด้วยลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะแสดงบทบาทในการบรรลุความส�ำเร็จให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายต่างๆเหล่านีม้ ที งั้ เป้าหมายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากกิจกรรมและธุรกิจทีไ่ อวีแอลสนับสนุนเป็นหลัก และเป้าหมาย
ที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการด�ำเนินธุรกิจของไอวีแอล แต่เราก็ยังคงติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบหลัก
***
*** == ผลกระทบระดั
รับประกันด้านสุขภาพและ 3
บกลาง
** = ติดตามตรวจสอบ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
พนักงาน และผู้รับเหมา
*

***
มอบโอกาสการเรียนรู้และ 4
การพัฒนาแก่พนักงานทุกคน
และส่งเสริมการให้ความรู้
ด้านการรีไซเคิลสู่สังคม

*สนับสนุนความเท่าเทียม 5

ทางเพศ รวมถึงเพิ่มบทบาท
การมีส่วนร่วมและการ
เลื่อนต�ำแหน่งของพนักงานหญิง

*เพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้า 7

6
**
บริหารการใช้น�้ำอย่างยั่งยืน

8
**
จัดให้มีสภาพการท�ำงาน

12
***
ลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์

13
***
ปรับปรุงการใช้ทรัพยากร

17
***
ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ

จากแหล่งพลังงานทดแทน
ให้มากที่สุด

และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากรน�้ำทั่วโลกด้วยแผน
ด�ำเนินการบรรเทาความเสี่ยง

ที่เหมาะสม มีความเท่าเทียม
และการไม่เลือกปฏิบัติในการ
ด�ำเนินธุรกิจ

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนต�่ำ

ของเราในระยะการน�ำไปใช้
และส่งเสริมวิธีการต่างๆ
เพื่อการรีไซเคิล

14 ***
15
***
ร่วมมือกับองค์กรที่มีจุดประสงค์
ลดความเสี่ยงของผลกระทบ
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาขยะใน
มหาสมุทร

8
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ทางลบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ้น และติดตามตรวจสอบ
บริเวณใกล้พื้นที่ด�ำเนินงานของเรา

เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการ
ผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
ข้อมูล
เพิ่มเติม

การก�ำกับดูแลกิจการ
เรามุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณ
มีความโปร่งใส ปราศจากการให้สินบนและการ
ทุจริตในการด�ำเนินงานทั่วโลก
ในปี 2561 ไอวีแอลไม่มีการรับโทษใดๆ อันเนื่อง
มาจากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดการก� ำ กั บ
ดูแลกิจการ
เราไม่ มี ส ่ ว นร่ ว มในบทบาททางการเมื อ งใดๆ
ไอวี แ อลและบริ ษั ท ย่ อ ยไม่ มี ก ารบริ จ าคหรื อ
สนับสนุนทางการเมืองใดๆ ในปี 2561

การแจ้งเบาะแส
ไอวีแอลมี “นโยบายการแจ้งเบาะแส” ทีจ่ ะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับแนวทาง
ปฏิบัติการแจ้งเบาะแส และช่องทางร้องเรียนโดยไม่เปิดเผยตัวตน
เว็บไซต์ของบริษัทจะมีช่องทางการสื่อสารต่างๆ ส�ำหรับบุคคล
ภายนอกที่ต้องการติดต่อคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสหรือ
กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงการส่งอีเมลไปยัง ethics@indorama.net
และ independentdirectors@indorama.net โดยไม่เปิดเผยตัวตน

ข้อมูล
เพิ่มเติม

การต่อต้านทุจริต
บริษัทได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง
ในการเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
ในเดือนพฤษภาคม 2561
(ไอวีแอลได้รับการรับรองครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2557)

การประเมินด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
และการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การได้ ด� ำ เนิ น การโดย
หน่วยงานภายนอก (IOD) เป็นครั้งแรก และพบว่า
ไอวีแอลมีแนวคิดส่งเสริมความยั่งยืนที่แข็งแกร่ง
และมีโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้รับคะแนนด้านการก�ำกับดูแล
กิจการในระดับ “ดีเลิศ” (ระดับ 5 ดาว)
ตามโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแล

กิ จ การของบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ประเทศไทย
บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
ในการรักษาต�ำแหน่งผูน้ ำ� ของเราและขับเคลือ่ นการเติบโตทีอ่ ย่างยัง่ ยืนอย่างมัน่ คงต่อเนือ่ งนัน้ เราเชือ่ ว่าการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (CRM) ทีด่ ี
คือส่วนประกอบส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในระยะยาว การมีสว่ นร่วมกับลูกค้าคือจุดแข็งของเราและเป็นส่วนส�ำคัญของกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืน
การวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าท�ำให้บริษทั เข้าใจความต้องการของลูกค้าในปัจจุบนั และอนาคต รวมไปถึงความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการ
ของบริษทั ซึง่ ช่วยให้เราคาดการณ์แผนในอนาคตของลูกค้าได้อกี ด้วย

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) และอัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR)
ภาพรวมของไอว�แอล
CRR
CS I

86.01%

99% CRR
87.45% C S I

95%
83.17%

ส า ร ต ั้ง ต  น

ลิต

ด า ย ข น แ ก

ผ

เ

ส น

CRR
CS I

CRR
CS I



บ ร ร จ� ภั ณ ฑ

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

93%
84.37%

การวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า
ครอบคลุมการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

100%

เสน ใ ย

หมายเหตุ: อัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR) ในภาพรวมครอบคลุมอัตราร้อยละจากรายได้ทั้งหมด
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94%
85.08%

ภ ั ณ ฑ P E

CRR
CSI

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

ดีขึ้น
เป้าหมาย
ภาพรวม CSI ของ หรือเทียบเท่า
ไอวีแอลในปี 2562 กับปีที่ผ่านมา

82%
87.22%

T

93%

CSI

ะ

CRR

ข้อมูล
เพิ่มเติม

การบริหารจัดการนวัตกรรม
การบริ ห ารจั ด การนวั ต กรรมจะมุ ่ ง เน้ น ที่ ก ารพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
เดิม ให้ตอบสนองความต้องการทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยสอดคล้องกับหลักแนวทางปฏิบัติและนโยบายด้าน
การดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
ไอวีแอลมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ก้าวทัน
ความต้ อ งการของตลาดที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
ความท้าทายจากทัว่ โลก และ แนวโน้มของการตลาดทัว่ โลก
ที่ มุ ่ ง เป็ น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตลอดจนการตอบสนอง
ความต้องการและความจ�ำเป็นของลูกค้า

นวัตกรรม
แบบเปิด

การบริหาร
จัดการ
นวัตกรรม
ของไอวีแอล
นวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ธุรกิจ
เส้นใย

กลุ่มธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ PET
ที่มีมูลค่าเพิ่ม

23%

เป้าหมายปี 2561 > 20%
เป้าหมายสัดส่วน
ยอดขายจาก
ผลิตภัณฑ์ ใหม่*
ในปี 2562

33%

เป้าหมายปี 2561 = 33%

21%
ธุรกิจ
เส้นใย

34%

ธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ PET
ที่มีมูลค่าเพิ่ม

* สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ คือรายได้ที่เกินจากยอดขายผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปีหลัง

เศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน
การวิจัย
และพัฒนา

สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ ใหม่*

นวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์

นวัตกรรม
ด้านกระบวนการ

การพัฒนา
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ ใหม่
ของไอวีแอล

ทรัพย์สิน
ทางปัญญาและ
กฎข้อบังคับ

ความต้องการ
ด้านการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์
ทางเลือก

ความสามารถ
ของผลิตภัณฑ์
และก�ำลังการผลิต

เทคโนโลยี
ขั้นสูง

การปรับปรุง
พัฒนาวัสดุ

ความต้องการ
ของลูกค้า
และตลาด

การเติบโต
ทางธุรกิจ

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
การดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ อวี แ อล คื อ การก� ำ หนดขอบเขต
การด�ำเนินงานส�ำหรับการมีส่วนร่วมทั่วทั้งบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์
ของเราไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเมื่อน�ำไปใช้งาน
ตามจุดประสงค์ และเพื่อสร้างคุณค่าโดยการเพิ่มโอกาสในการลดการใช้
ทรัพยากรและวัตถุดิบ

ความครอบคลุม
ของ LCA ทั่วโลก
ปี 2561

การจ�ำแนกผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน

การตรวจสอบ
ทบทวนการ
ปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนด

เราอยู่ระหว่างกระบวนการจ�ำแนกผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถระบุ
ขัน้ ตอนของผลิตภัณฑ์เพือ่ ปรับปรุงเพิม่ เติมในด้านการออกแบบ การผลิต การใช้
วัตถุดบิ การขนส่ง และห่วงโซ่คณ
ุ ค่าเพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม
ให้ น ้ อ ยที่ สุ ด และน� ำ มาใช้จ�ำแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนได้อย่างชัด เจน
เราวางเป้าหมายในการจ�ำแนกกลุม่ ผลิตภัณฑ์ให้เสร็จสมบูรณ์ในปี 2563
ขั้นตอน
การพัฒนา

การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA)
เราด�ำเนินการประเมินวัฏจักรชีวิตของพื้นที่ด�ำเนินงานทั้งหมดในทวีปเอเชีย
(ยกเว้นโรงงานจากการเข้าซื้อกิจการใหม่ในปี 2561) และโรงงานบางส่วน
ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO14040/44:2006
ซึ่งครอบคลุม 65% ของการผลิตทั้งหมดของเรา บริษัทมีแผนขยาย LCA
ให้ครอบคลุมการด�ำเนินงานทัง้ หมดในภูมภิ าคอืน่ ๆ ต่อไป
12

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

65%

เป้าหมาย
ความครอบคลุม
ของ LCA ทั่วโลก
ภายในปี 2563

ขั้นตอนการทดลอง
ระดับห้องปฏิบัติการ

การดูแล
รับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์
การตลาด
ด้านการขาย

95%

แนวคิด
ด้านผลิตภัณฑ์

การวิเคราห์
ความสอดคล้องของ
ผลิตภัณฑ์กบั ข้อก�ำหนด
/ การอธิบายลักษณะ
ความเสีย่ ง

ข้อมูล
เพิ่มเติม

การรี ไซเคิล
PET – การรีไซเคิล – การฟืน้ ฟูเพือ่ ลดขยะจากวัสดุ PET ทีอ่ อกสูธ่ รรมชาติ และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
350,903
Tons

2558

2559

359,827

2557

386,734

2556

338,248

2555

278,144

2554

227,503

3,576

173,102

เป้าหมายของการรี ไซเคิลทั่วโลก
ใช้วัสดุ PET หลังการบริโภค
750,000 ตัน
เพื่อเป็นสารตั้งต้น
ในกระบวนการผลิต
โพลีเอสเตอร์ภายในปี 2568

ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2561
มีการรี ไซเคิลขวดพลาสติกแล้ว
ประมาณ 38,000 ล้านขวด

2560

2561

* เม็ดพลาสติก rPET ประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิลไม่เกิน 30%

เราคือ

ผู้น�ำด้าน
การรีไซเคิล PET
ในเอเชีย ยุโรป และ
อเมริกาเหนือ

ข้อมูล
เพิ่มเติม

เ ร า คื อ ผู ้ ผ ลิ ต ชั้ น น� ำ
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ส้ น ใย
โพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง
จากการรีไซเคิลขวด PET
หลังการบริโภค

เราคือผูผ้ ลิตชัน้ น�ำทีผ่ ลิต
เม็ดพลาสติก PET ที่เป็น
วัสดุรีไซเคิล

การรี ไซเคิลเชิงกล
• การเข้าซือ้ กิจการบริษทั Sorepla ในปี 2561 เพือ่
ขยายธุรกิจรีไซเคิล

การรี ไซเคิลทางเคมี
• การร่วมมือกับ Unilever และ Ioniqa
• การร่วมมือกับ Loop Industries
บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมด (Scope 1 & 2)
0.544

0.537

0.553

0.328
0.522

4,068,608

2558

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)

5,089,355 5,528,000

0.325

0.321

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)
0.246
0.209

0.232
0.197

0.298

5,913,464

3,109,687 3,211,409

3,688,970

1,842,432 1,979,668

2,316,591 2,224,494

2,226,176

2559
การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด (tCO2e)

2560
2561
อัตราการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
(tCO2e/ตันการผลิต)

2558

2559
การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด (tCO2e)

เรามุ่งมั่นในการบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ของเราในเชิงรุก และลงทุนในโครงการต่างๆ ที่จะ
ช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวก

2560
2561
อัตราการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
(tCO2e/ตันการผลิต)

เป้าหมายของปี 2563
ลดระดับอัตราการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
Scope 1 และ 2
จากปี 2556

2558

2559

การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด (tCO2e)

2560

2561

อัตราการปล่อย GHG
(tCO2e/ตันการผลิต)

6%

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) และทางอ้อม (Scope 2) ของไอวีแอลได้รับการตรวจสอบและยืนยันโดยหน่วยงานตรวจภายนอก
(สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14064-1 และ ISO 14064-3)
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูล
เพิ่มเติม

พลังงาน
การให้ความส�ำคัญกับประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของเราเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยการ
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ ขณะนีเ้ ราได้ดำ� เนินโครงการประหยัดพลังงานหลายช่องทาง
ควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินธุรกิจของเรา

การใช้พลังงานทั้งหมด
เป้าหมาย
อัตราการใช้พลังงาน
ปี 2562
5.54

ดีขึ้น
หรือเท่ากับ
ปีก่อนหน้า
5.40

โรงงานของเรา 3 แห่ง ได้แก่ Orion Global PET ในประเทศลิทัวเนีย
Indorama Ventures Quimica ในประเทศสเปน และ Wellman
International ในประเทศไอร์แลนด์ คือโรงงานที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
จากแหล่งพลังงานทดแทน 100% นอกจากนี้ โรงงานของอินโดรามา
โฮลดิ้ ง ส์ ใ นจั ง หวั ด ลพบุ รี ยั ง ได้ ติ ด ตั้ ง โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
ส�ำหรับผลิตพลังงานทดแทนสีเขียว และไอวีแอลยังขยายการส�ำรวจ
ความเป็นไปได้ในการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน

การใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด
5.50

51,219,219 55,070,650

5.29

การใช้
พลังงานทดแทน
เพิม่ ขึน้
จากปีทแี่ ล้ว

6.9%

492,531

59,984,718

41,467,851

373,656
227,034
317,438

2558

2559

การใช้พลังงานทั้งหมด
(กิกะจูล)

ข้อมูล
เพิ่มเติม

2560

2561

อัตราการใช้พลังงาน
(กิกะจูล/ตันการผลิต)

855,872

2558

511,593
149,558
2559

1,226,105

901,065
423,481

1,427,919

2560

2561

พลังงานทดแทนจากชีวมวล (กิกะจูล)
พลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ (กิกะจูล)
พลังงานไฟฟ้าทดแทน (กิกะจูล)
บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
ไอวีแอลมุง่ มัน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ (รวมถึงการใช้นำ�้ จากแหล่งน�ำ้ และการปล่อยน�ำ้ ทิง้ ) โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมทัง้ หมด
ทีบ่ งั คับใช้ มาตรฐานระหว่างประเทศ และระเบียบข้อบังคับของประเทศทีเ่ ราด�ำเนินธุรกิจ และด�ำเนินการให้เหนือกว่ามาตรฐานของข้อก�ำหนดดังกล่าว
รวมถึงการใช้แนวทางปฏิบตั เิ ชิงรุกเพือ่ แสดงถึงความเป็นผูน้ ำ� และความรับผิดชอบอันสอดคล้องกับค่านิยมของบริษทั

การใช้น้ำ�จากแหล่งน้ำ�ทั้งหมด
5.12

38,200,946

2558

5.35

4.88
46,295,100

ปริมาณการใช้น�้ำทั้งหมด
(ลบ.ม.)

2560

16

7.28

60,285,763

6.60

8.78

4,699,568

5,292,534

2,780,405 3,053,241

2561

2558

อัตราการใช้น�้ำ
(ลบ.ม./ตันการผลิต)

เป้าหมาย
อัตราการใช้น�้ำ
ปี 2562
อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

8.78

5.32

53,552,616

2559

น้ำ�ที่นำ�มารี ไซเคิลและใช้ซ้ำ�

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

2559

ปริมาณน�้ำที่น�ำมารีไซเคิล
และใช้ซ�้ำทั้งหมด (ลบ.ม.)

2560

2561
อัตราการรีไซเคิล
และใช้น�้ำซ�้ำ (ร้อยละ)

ลดลง
หรือเท่ากับ
ปีที่ผ่านมา
ข้อมูล
เพิ่มเติม

การจัดการของเสีย
เราจัดการของเสียด้วยความรับผิดชอบและด�ำเนินการให้เหนือกว่ามาตรฐานของระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ให้มากที่สุด เรามุ่งมั่นที่จะลดของเสียและเพิ่มการก�ำจัดของเสียผ่านผู้ค้าที่ยั่งยืนที่สามารถใช้ซ�้ำ
ดึงทรัพยากรกลับ หรือรีไซเคิลได้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ของเสียอันตรายของเราจะถูกก�ำจัดและ
จัดการโดยผูค้ า้ ทีไ่ ด้รบั การรับรอง

ของเสียอันตรายทั้งหมด

54,075 51,308

34,229

117,959

170,949

37%

52%

57%

63%

48%

43%

57%

2559

2560

2561

ของเสียอันตรายทั้งหมด (ตัน)
อัตราของเสียอันตราย
(ตัน/ตันการผลิต)

ข้อมูล
เพิ่มเติม

164,152

147,749

43%
2558

ลดลง
หรือเท่ากับ
ปีที่ผ่านมา

ปริมาณของเสีย การกำ�จัด การใช้ซ้ำ�
การรี ไซเคิล และการดึงทรัพยากรกลับ

0.0054
0.0046 0.0050
0.0045
47,458

เป้าหมาย
อัตรา
ของเสียอันตราย
ปี 2563

2558

2559

2560

2561

ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน)
ปริมาณของเสียที่ก�ำจัดทิ้ง (ร้อยละของปริมาณขยะทั้งหมด)
ปริมาณของเสียที่น�ำมาใช้ซ�้ำ รีไซเคิล และดึงทรัพยากรกลับ
(ร้อยละของปริมาณของเสียทั้งหมด)
บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ร้อยละ 45 ของการด�ำเนินธุรกิจทั้งหมดของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001/ISO 45001
ในปี 2561 การบาดเจ็บจากการท�ำงานโดยรวมและการบาดเจ็บจากการท�ำงานถึงขั้นหยุดงานได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เนื่องจากมีจ�ำนวนอุบัติเหตุ
มากขึ้นในบางพื้นที่ด�ำเนินงานที่เราเข้าซื้อกิจการในปี 2561 ซึ่งมีอัตราแรงงานเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรม
และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยส�ำหรับโรงงานเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญต่อการลดอัตราการบาดเจ็บในปี 2561

อัตราการบาดเจ็บ
จากการทำ�งานโดยรวม (TRIR)
(กรณี / 200,000 ชั่วโมงท�ำงาน)

อัตราการบาดเจ็บจากการทำ�งาน
ถึงขัน้ หยุดงาน (LTIFR)
(กรณี / 1,000,000 ชั่วโมงท�ำงาน)
3.67

1.57
1.00

2.95

1.19 1.29

3.61 3.71

เป้าหมาย
การลด TRIR และ
LTIFR ลงให้น้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา

2%

อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต
เป้าหมาย

ไม่มีการเสียชีวิต

ความส�ำเร็จในปี 2561
2558

18

2559

2560

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

2561

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

2558

2559

2560

2561

ไม่มีการเสียชีวิต

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ทุนมนุษย์
พนักงานประจ�ำ

15,221
คน

พนักงาน
เพศหญิง

21.53%

พนักงานผู้มี
ความบกพร่อง

88

* ไม่รวมกิจการร่วมทุนที่เราไม่มีบทบาทควบคุมการด�ำเนินงาน

พนักงานทัว่ โลกของบริษทั มีความกระตือรือร้นและมีภมู หิ ลัง
ด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตลอดจนระบบความคิดและ
ภาษาที่แตกต่างกัน ท�ำให้เกิดความหลากหลายทางปัญญา
อั น ช่ ว ยให้ เ ราเปลี่ ย นอุ ป สรรคและความท้ า ทายต่ า งๆ
ให้เป็นโอกาส เพือ่ ความยัง่ ยืนด้านบุคลากร บริษทั จึงมุง่ เน้น
การลงทุนกับพนักงานในด้านการพัฒนาทักษะ ความรู้
และประสบการณ์

พนักงานทั่วโลก

74

18.8%
พนักงานประจ�ำ
ทั่วโลก
49.5%
แบ่งตามทวีป
28.5%

สัญชาติ
อัตราการรักษา
บุคลากร

เอเชีย
ยุโรป
อเมริกา
แอฟริกา

94.01%
8.50%

การลดการลาออก
โดยสมัครใจ
การลดการลาออก
โดยรวม

6.90%
6.30%
5.59%

5.92%

5.89%
5.36%

4.68%
2558

ข้อมูล
เพิ่มเติม

3.2%

2559

2560

2561

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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ความผูกพันของพนักงานทั่วโลก
เป้าหมาย
คะแนนความผูกพัน
ของพนักงาน
ในปี 2562

ในปี 2561 คะแนนความผูกพันของพนักงานได้เพิ่มขึ้นเป็น 3.85
จาก 3.83 ในปี 2560

การมีสว่ นร่วมของพนักงานในแบบส�ำรวจ
ความผูกพันของพนักงานทัว่ โลก

คะแนนความผูกพัน
ของพนักงาน

93.43%
90.42%

2558

20

3.85

93.50%

93.75%

93.43%

3.65

2559

2560

2561

2558

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ดีขึ้น
หรือเท่ากับ
ปีที่ผ่านมา

3.77

3.83

3.85

2559

2560

2561

ข้อมูล
เพิ่มเติม

การเรียนรู้จากประสบการณ์
โครงการพัฒนาความเป็นผู้น�ำทั่วโลก

โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถอื่นๆ

Indorama Ventures Development Program คือโครงการ
พัฒนาความเป็นผู้น�ำทั่วโลกของบริษัทที่มุ่งเน้นสร้างผู้น�ำ
ในอนาคต ผูบ้ ริหารทัง้ หมด 130 คนได้รบั ประสบการณ์การ
ประเมินตนเองและบทบาททางธุรกิจ ผ่านเครือ่ งมือการเรียนรู้
จากนั้นจึงมีการเริ่มต้นโครงการในระดับที่สูงขึ้น คือโครงการ
i-Lead ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์สำ� หรับผูน้ ำ� ในอนาคต โครงการนีด้ ำ� เนินการโดย
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษทั และอีกโครงการหนึง่ คือ
“โครงการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ v-Lead” ซึ่งด�ำเนินการ
โดยหัวหน้ากลุม่ ธุรกิจ มีจดุ ประสงค์เพือ่ พัฒนาความเชีย่ วชาญ
ข้ามสายงาน และสร้างบุคลากรผูม้ คี วามสามารถรุน่ ใหม่ให้เป็น
ผูน้ ำ� ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง

ไอวีแอลได้จัดโครงการ Shadow Development เพื่อสนับสนุน
พนักงานเพิ่มเติมในส่วนส�ำนักงาน โครงการนี้ใช้ระยะเวลา
9 เดื อ น เป็ น โครงการที่ พั ฒ นาขึ้ น จากความร่ ว มมื อ ของ
อินโดรามา เวนเจอร์สและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
ซึ่งเป็นสถาบันชั้นน�ำด้านการบริหารธุรกิจในประเทศไทย
โดยน�ำเสนอการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ตามหลักสูตรปกติ การเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงาน การเรียนรู้
ผ่านโครงงานและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ผู้บริหารที่มีศักยภาพ
สูงจ�ำนวน 18 คนได้เข้าร่วมโครงการนี้ และได้น�ำความรู้
และประสบการณ์มาใช้พัฒนาและสนับสนุนพนักงานท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผูเ้ ข้าร่วม
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
โครงการ LSS
Shadow Development

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการพัฒนา
ความเป็นผูน้ ำ� i-Lead

38 คน

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการพัฒนา
ความเป็นผูน้ ำ� v-Lead

27 คน

1,376 คน

18 คน

ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม

ชั่วโมงการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม Lean Six Sigma (LSS) ทั่วโลก
ในปี 2561 พนักงานจ�ำนวน 1,376 คนได้เข้าร่วมโครงการ
LSS และด�ำเนินโครงการทั้งหมด 252 โครงการ มีการ
ฝึกอบรมมากกว่า 43,920 ชั่วโมงตั้งแต่ปี 2555 - 2561 ซึ่ง
ประหยัดค่าใช้จ่ายให้บริษัทได้ 32 ล้านเหรียญสหรัฐ

ข้อมูล
เพิ่มเติม

173.60
30.43
ชั่วโมง / พนักงาน
เหรียญสหรัฐ / พนักงาน

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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รางวัลการปฏิบตั งิ านเป็นเลิศ (Operational Excellence Awards)
การมอบรางวัลการปฏิบัติงานเป็นเลิศเริ่มขึ้น
ในปี 2560 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการยอมรับ
ความพยายามของทีมย่อยภายในกลุ่มธุรกิจ
รางวัลนีม้ เี กณฑ์ตดั สินทีม่ งุ่ เน้นด้านความยัง่ ยืน
การปฏิบตั งิ าน และการเงิน เกณฑ์ดา้ นความยัง่ ยืน
ยังรวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบาดเจ็บ
การใช้พลังงาน ความพึงพอใจของลูกค้า และ
ความผูกพันของพนักงาน

ธุรกิจ Feedstock

PT Indorama Petrochemicals ประเทศอินโดนีเซีย

ธุรกิจ Fibers

PT Indorama Petrochemicals ประเทศอินโดนีเซีย

หน่ ว ยธุ ร กิ จ ที่ มี ผ ลปฏิ บั ติ ง านดี ที่ สุ ด จาก
4 กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ จะได้ รั บ รางวั ล โดยมี ส มาชิ ก
คณะกรรมการบริ ห ารเป็ น ผู ้ ม อบรางวั ล
ท่ามกลางผูน้ ำ� ของไอวีแอลทัว่ โลกในการประชุม
กลยุทธ์ประจ�ำปีที่จัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

ธุรกิจ PET

Guangdong IVL PET Polymer Company Limited
ประเทศจีน

ธุรกิจ Packaging

Indorama Ventures Packaging (Philippines)
Corporations บาติโน ประเทศฟิลปิ ปินส์
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ข้อมูล
เพิ่มเติม

สิทธิมนุษยชน
การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจของเรา

ไอวี แ อลยึ ด มั่ น ในการเคารพต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและปฏิ บั ติ ต ามปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Declaration of Human Rights) และหลักการและสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานในการท�ำงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO’s Declaration on Fundamental Principles
and Rights at Work) และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษทั ได้สะท้อนถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หมด

ผู้จัดจ�ำหน่าย
รายส�ำคัญ 100%
ผู้จัดจ�ำหน่าย
กระบวนการประเมินผู้จัดจ�ำหน่ายมีแนวทาง
ที่เป็นระบบและสอดคล้องกัน โดยเรียกร้อง
ให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
ยอมรับจรรยาบรรณ
ส�ำหรับผู้จัดจ�ำหน่าย
ตอบรับแบบสอบถาม
การประเมินตนเอง
ข้อมูล
เพิ่มเติม

ไม่
มกี ารละเมิด
สิทธิมนุษยชน
ในปี 2561

การด�ำเนินกิจการทั่วโลก
(รวมถึงกิจการร่วมทุน)
100%

การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานทีท่ ำ� งาน
สื่อสารและบรรเทา

มีการก�ำหนดแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางบรรเทาความเสี่ยง
ที่ตกลงเพื่อติดตาม
ประเมิน
ความคืบหน้า
HRRP* = 0.30%.
มีการระบุประเด็นความเสี่ยง
ในระดับพื้นที่และระดับประเทศ

ลูกค้า หุ้นส่วน และคู่แข่งทางธุรกิจ
เราเคารพความเป็ น ส่ ว นตั ว ของลู ก ค้ า และ
หุน้ ส่วนทางธุรกิจอืน่ ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในนโยบาย
การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น นโยบายการปฏิ บั ติ
ต่อลูกค้า นโยบายเกี่ยวกับหุ้นส่วนและคู่แข่ง
ทางธุ ร กิ จ และนโยบายเกี่ ย วกั บ พั น ธมิ ต ร
ทางการค้าและเจ้าหนี้

ระบุ

ค�ำถามว่าด้วยการประเมินความเสี่ยง
ส�ำหรับตัวชี้วัดที่มีการระบุ

หมายเหตุ* HRRP = จำ�นวนที่มีการระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น / (การตอบรับจากหน่วยงานทั้งหมด x คำ�ถามทั้งหมด)
บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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การรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) คือกลยุทธ์สำ� คัญในการแสดงถึงคุณธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ การกระท�ำของเราแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์
ทีด่ ที เ่ี ราในฐานะบริษทั มีตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ ส่งผลต่อเนือ่ งอันส�ำคัญยิง่ ในการก้าวสูค่ วามยัง่ ยืน

การสนับสนุนเพื่อสังคม
การลงทุน
เชิงพาณิชย์
13%

การบริจาค
เพื่อการกุศล
36%

เงินทีใ่ ช้สนับสนุนทัง้ หมด
ในปี 2561

กิจกรรม CSR

2,348,905

122,914

เหรียญสหรัฐ
ส�ำหรับสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั มอบให้
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กิจกรรม CSR
ในปี 2561

552

เหรียญสหรัฐ

การลงทุน
เพื่อชุมชน
51%

การศึกษา
28%

สังคมและสวัสดิการ
23%
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
12%

ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์

454,556

เหรียญสหรัฐ
ค่าใช้จา่ ยการบริหาร
จัดการทัง้ หมด

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

58,640

จ�ำนวนชัว่ โมง
กิจกรรมจิตอาสา
ทีพ่ นักงานเข้าร่วม
ในช่วงเวลาท�ำงาน

สุขภาพ
26%

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

1,007,502

เหรียญสหรัฐ
ค่าใช้จา่ ยโดยประมาณ
ของพนักงานทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาในเวลา
ชัว่ โมงการท�ำงาน

•
•
•
•

โรงเรียน 15 แห่ง นักเรียน 5,032 คน
ขวดพลาสติกมากกว่า 2,000 กิโลกรัม
องค์กรมหาชนและภาครัฐ 10 หน่วยงาน
เสื้อ 2,500 ตัวผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล
และมอบให้สังคม

สุขภาพ

ครั้ง

สิ่งแวดล้อม
11%

การให้ความรู้เรื่องการรี ไซเคิล

• การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ 650 แห่ง
(การตรวจสุขภาพ การดูแลสุขภาพฟัน การขนส่งฟรี
ไปยังโรงพยาบาล)
• การผ่าตัด 379 เคส (ปากแหว่งเพดานโหว่)

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
•
•
•
•
•

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม Wetlands Edge
บริจาคเพื่อสนับสนุน สวนสัตว์ Asheboro
การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำด้วยฝายชะลอน�้ำ 10 แห่ง
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพจากการปล่อย
เต่าทะเลและปลากะพง

ข้อมูล
เพิ่มเติม

หนทางข้างหน้าในปี 2562 และอนาคต
ความมุ่งมั่นทั่วโลกในการใช้วัสดุ PET
หลังการบริโภคจ�ำนวน 750,000 ตัน
เพื่อเป็นสารตั้งต้นในการผลิตโพลีเอสเตอร์
ภายในปี 2568

การรับรองมาตรฐาน ISO
100% ส�ำหรับ ISO 9001
98% ส�ำหรับ ISO 14001, ISO 50001,
ISO 45001 / OHSAS 18001
ในการด�ำเนินงานทั่วโลกภายในปี 2563

การจ�ำแนกผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
ภายในปี 2563

ข้อมูล
เพิ่มเติม

เน้นย�ำ้ ความส�ำคัญของการลดของเสียอันตราย
ที่น�ำไปฝังกลบให้เป็นศูนย์
ในการด�ำเนินงานทั่วโลก
เน้นย�้ำความส�ำคัญของการลดการ
ปล่อยน�้ำใช้แล้วให้เป็นศูนย์
ในการด�ำเนินงานทั่วโลก

เพิ่มการใช้
พลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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การรายงานข้อมูล การตรวจสอบ และการรับรองการรายงาน

การรับประกันการรายงาน

จัดท�ำรายงานตามแนวทาง
มาตรฐานของ GRI
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การตรวจสอบก๊าซเรือนกระจก

100%

100%

สอดคล้องกับมาตรฐาน
AA1000AS

สอดคล้องกับมาตรฐาน
ISO 14064-1 และ ISO 14064-3

ข้อมูลการติดต่อและข้อเสนอแนะ
นายริชาร์ด โจนส์

นายฮาร์ชา วี เรดดี้

นายอวีนัช จันทรา

รองประธานอาวุโส
และหัวหน้าฝ่ายสือ่ สารองค์กร ความยัง่ ยืน
และทรัพยาการบุคคล

หัวหน้าฝ่ายด้านความยั่งยืน

หัวหน้าฝ่ายด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย
และความปลอดภัยขององค์กร

โทรศัพท์ +662 661 6661 ต่อ 680
อีเมล richard.j@indorama.net

โทรศัพท์ +662 661 6661 ต่อ 605
อีเมล harsha.r@indorama.net

โทรศัพท์ +662 661 6661 ต่อ 184
อีเมล avinash.c@indorama.net

รายงานความยั่งยืน ป 2561

บร�ษัท อินโดรามา เวนเจอรส จำกัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2561
ข้อมูล
เพิ่มเติม

รายงานประจ�ำปี 2561
ข้อมูล
เพิ่มเติม

We Source - We Make _ We Recycle

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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PET คือผลิตภัณฑที่นำมาร�ไซเคิลได 100%
เราจะรวมมือกันใชประโยชนอยางชาญฉลาด และกำจัดอยางมีความรับผิดชอบ
เพ�่อวันพรุงนี้ที่ดียิ�งข�้น

บร�ษัท อินโดรามา เวนเจอรส จำกัด (มหาชน)
75/102 โอเชี่ยนทาวเวอร 2 ชั้น 37
ซอยสุข�มว�ท 19 (วัฒนา) กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท: +662 661 6661 โทรสาร: +662 661 6664
www.indoramaventures.com

บทสรุปสำหรับผูบร�หารของรายงานความยั่งยืน ป 2561 ฉบับนี้ใชกระดาษร�ไซเคิล 100%
และพ�มพดวยหมึกถั่วเหลืองจากธรรมชาติ

