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• ในปี 2562 ได้รับคะแนน B จากการประเมิน
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• เป็นสมาชิก DJSI World and Emerging Markets
 ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
• อันดับ 2 ของบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก
• ได้รับรางวัลความยั่งยืนระดับ “Silver Class”

• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มดัชนี 
 FTSE4Good Index Series 
• โดยได้รับการประเมินคะแนนสูงสุด 
 ด้าน ESG เป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม
     ที่เปอร์เซ็นไทล์ 100 ในปี 2562

• ได้รับการจัดอันดับใน 
 ระดับ Gold 
 อันดับสูงสุดร้อยละ 3 
 ของผู้จัดจ�าหน่ายทั้งหมด

• ได้รับคะแนน BB
 การเปิดเผยข้อมูล 
 ด้าน ESG
 ประจ�าปี 2562

• การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ปี 2562 
 อันดับ 3 เปอร์เซ็นไทล์
 กลุ่ม Commodity Chemicals

ความส�าเร็จส�าคัญในปี 2562
ข้อมูลเพิ่มเติม
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โรงงานของไอวีแอล*
ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2562

* ในปี 2562 ไอวแีอลมโีรงงานทั้งหมด 94 แห่งทั่วโลก 
 รายละเอยีดเพิ่มเตมิอยู่ในบท ‘เกี่ยวกบัรายงานฉบบันี้’ ของรายงานความยั่งยนื

109
แห่ง

5
ทวปี

32
ประเทศ

22
แห่งในปี 2562

โรงงานใหม่ 

ทวีปยุโรป
• ออสเตรยี                 
• บลัแกเรยี                  
• สาธารณรฐัเชก็         
• เดนมาร์ก               
• ฝรั่งเศส                    
• เยอรมน ี                  
• ไอร์แลนด์                 
• อติาล ี                      
• ลทิวัเนยี    

• ลกัเซมเบริ์ก
• โปแลนด์
• โปรตเุกส
• รสัเซยี
• สโลวาเกยี
• สเปน
• เนเธอร์แลนด์
• ตรุกี
• สหราชอาณาจกัร   

ทวีปเอเชีย
• จนี
• อนิเดยี
• อนิโดนเีซยี
• อสิราเอล
• พม่า
• ฟิลปิปินส์
• ไทย

ทวีปแอฟริกา
• อยีปิต์                 
• กานา                 
• ไนจเีรยี 

ทวีปอเมริกาเหนือ
• แคนาดา                 
• เมก็ซโิก   
• สหรฐัอเมรกิา                 

ทวีปอเมริกาใต้
• บราซลิ

18

7

3

3

1

ไอวีแอลโดยสังเขป

4 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม



สิ่งแวดล้อม - การด�าเนินการด้วยความรับผิดชอบ
การด�าเนินงานและผลิตภัณฑ์ของเรามุ ่งเน้นไปที่การเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม เอื้อต่อระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน การลดการใช้
ทรัพยากรและการปล่อยมลพิษ ทั้งนี้ เพื่อสู ้กับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมอิากาศ และการส่งเสรมิเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีน

สังคม - วัฒนธรรมการส่งเสริมความส�าเร็จ
การที่เราให้ความเคารพต่อสทิธมินษุยชน การมสี่วนร่วม การลงทนุใน
การสร้างขีดความสามารถ และการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ของเรา แสดงให้เหน็ถงึความมุ่งมั่นเพื่อบรรลคุวามส�าเรจ็ในระยะยาว

การก�ากับดูแล - ศักยภาพทางธุรกิจ
ธุรกิจของเรามีหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐาน การขับเคลื่อน
ประสบการณ์ของลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ที่เราสร ้างสรรค์ขึ้นและ 
การก้าวไปข้างหน้าในการตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมเพื่อ 
การเตบิโตอย่างยั่งยนืและความเป็นผู้น�า

กลยทุธ์ด้านความยั่งยนืของเราช่วยส่งเสรมิวสิยัทศัน์ และสอดคล้องกบักลยทุธ์และ
ทศิทางทางธรุกจิ รวมถงึแสดงให้เหน็ความมุ่งมั่นของเราที่มตี่อประเดน็ส�าคญัที่สดุ
สามประเด็น นั่นคือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล เป้าหมายของเรา 
คอืการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มสี่วนได้เสยีทั้งหมดของเรา

•  การกาํกบัดแูล หลกัจรยิธรรม และความโปร�งใสของกจิการ
  

มุ�งมั่นที่จะเป�น
บริษัทเคมีภัณฑ�
ชั้นนําระดับโลก 

สร�างสรรค�ผลติภณัฑ�ทีด่ี
เพื่อสังคม
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•  การปฏบิตังิานอย�างยัง่ยนื  • นวตักรรม  •  การแปลงกระบวนการทาํงา
นเป�นดจิทิ

ลั

• นวัตกรรม / สัดส�วนยอดขายจากผลิตภัณฑ�ใหม�

• การเติบโตด�านรายได� / EBITDA / กําไร  • ความต�อเนื่องทางธุรกิจ
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  •
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างานด�วย

• ทรัพยากรทดแทน  • การรีไซเคิล

• ประสิทธิภาพเชิงนเิวศเศรษฐกิจ  • คาร�บอนฟุ
ตพ

ริ้นท�

• ผลิตภัณฑ�คาร�บอนต่ํา  • การปกป�องสภาพภูมิอากาศ  • เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

• การลดการใช�ทรัพยากร  • ซัพพลายเออร�ที่เป�นที่ต�องการเสาหลกัสาํคญั

กลยทุธ�

ผลลพัธ�

กลยุทธ์ด้านความย่ังยืนของไอวีแอล
ข้อมูลเพิ่มเติม

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร 
รำยงำนควำมย่ังยืน ปี 2562 5



มิติความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC)

นายอาลก โลเฮีย
ประธานกรรมการ

นายระเฑียร ศรีมงคล
สมาชกิ

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
สมาชกิ

นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
สมาชกิ

นายยาโชวาดัน โลเฮีย
สมาชกิ

ดร.ดีพัก พาริค
สมาชกิ

นายคณิต สีห์
สมาชกิ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
สมาชกิ

นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
สมาชกิ

ธุรกิจ PET แบบองค์รวม ธุรกิจเส้นใยธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ

การก�ากับดูแล สิ่งแวดล้อม สังคม

การก�ากบัดูแลกจิการ / การบรหิารความเสี่ยง / 
การบรหิารจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกค้า / 
การบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทาน / ระบบการจดัการภาษ ี/ 
การบรหิารจดัการนวตักรรม

การดูแลรบัผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
(พลงังาน – ก๊าซเรอืนกระจก – น�้า – ของเสยี) / 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ / 
การดูแลรบัผดิชอบต่อผลติภณัฑ์

ทรพัยากรบคุคล (แนวปฏบิตักิารใช้แรงงาน – 
การพฒันาทนุมนษุย์ – สทิธมินษุยชน) / 
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั / 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร

โครงสร้างการก�ากับดูแลด้านความยั่งยืนของไอวีแอล

6 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม



เรารับแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมาใช้ เพราะมันคือ  
การเดินทางอย่างหนึ่ง คือการน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง     
และคือสิ่งที่เรียกร้องให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ในด้านการด�าเนินงาน ทีมงาน และเพื่อความส�าเร็จ 
ในระยะยาวของเรา

การร่วมแรงร่วมใจที่เพิ่มพูนขึ้นมีส่วนส่งเสริมให้เป็น
ทศวรรษที่ประสบความส�าเร็จแห่งการด�าเนินงาน 
เพื่อความยั่งยืน 

นายอาลก โลเฮีย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร 
รำยงำนควำมย่ังยืน ปี 2562 7



ยืดอายุ
ของผลิตภัณฑ�
อาหารและเครื่องดื่ม

เต็มสมบูรณ�
การครบวง

สิ่งแวดล�อม
เป�นมิตร

เบา
นํ้าหนัก

คาร�บอนฟุตพริ้นท�ตํ่าที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับ

บรรจุภัณฑ�ทางเลือกอื่นๆ

รีไซเคิล

ร�วมภาคภูมิใจกับประเทศไทย
เมื่อบริษัทระดับโลกที่มีฐานการดําเนินงานหลักในประเทศไทยรีไซเคิล

พันล�านขวด
ตั้งแต�ป� 2554

และยังดําเนินการต�อไป
ครบเมื่อ 23 มีนาคม 2563

เรายังคงเดินหน�าอย�างเต็มที่ในความพยายามของเราเพื่อการรีไซเคิล
ให� ได �อย�างน�อย 50 พันล�านขวดต�อป� และลงทุนเป�นจํานวนเงิน 
1.5 พันล�านเหรียญสหรัฐ เพ่ือบรรลุผลสําเร็จที่ตั้งไว � ในป� 2568

มาร�วม                   ไปด�วยกัน

8 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม



การรีไซเคิลคือหัวใจหลักของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ของโลกในอนาคต และพวกเราที่ ไอวีแอลเชื่อว่า
มันคือนวัตกรรมส�าคัญยิ่งส�าหรับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 

ไอวีแอลก้าวขึ้นเป็นผู้น�าระดับโลกอย่างรวดเร็ว
ด้านรีไซเคิลด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่โลกต้องการ
เพื่อให้ครบวงและส่งมอบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนส�าหรับ
บรรจุภัณฑ์ PET 

นายยาช โลเฮีย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านรีไซเคิล

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านรีไซเคิล

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร 
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4,582 73.45 13.19 65.22

11.36 387

12.34 2.59

21%

206,996

35%

0.555

90.97% 86.58%

4.181.45

33.06 170.67 22,696 1,796,730

ล้านเหรยีญสหรฐั

ชั่วโมงต่อพนกังานต่อปี

พนัล้านเหรยีญสหรฐั

ล้านกกิะจูล ตนัล้านตนั

ธรุกจิเส้นใย คะแนนความผูกพนั
ของพนกังาน

ดชันคีวามพงึพอใจ
ของลูกค้า

กลุ่มธรุกจิผลติภณัฑ์
PET ที่มมีูลค่าเพิ่ม

ล้านเหรยีญสหรฐั
(หลงัหกัภาษแีละส่วนได้เสยีที่ไม่มอี�านาจควบคมุ)

เหรยีญสหรฐัต่อพนกังาน คน เหรยีญสหรฐั

ล้านกกิะจูล ล้านตนั ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

การฝึกอบรมพนักงาน

รายได้รวม

การผลิตทั้งหมด พลังงานทดแทน การรีไซเคิลขวด PET
อัตราการบาดเจ็บ

ถึงขั้นหยุดงาน
อัตราการบาดเจ็บ

จากการท�างานโดยรวม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 

(Scope1 และ Scope 2)

สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่ก�าไรหลักสุทธิ

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม พนักงานทั้งหมด การสนับสนุนเพื่อสังคม

การใช้พลังงาน การใช้วัตถุดิบ การใช้น�้าจากแหล่งน�า้

tCO
2
e ต่อตนัการผลติ กรณตี่อ 1,000,000 

ชั่วโมงท�างาน
กรณตี่อ 200,000 
ชั่วโมงท�างาน

วิสัยทัศน์
มุง่มัน่ทีจ่ะเป็นบรษิทัเคมภีณัฑ์

ชัน้น�ำระดบัโลก สร้ำงสรรค์

ผลติภณัฑ์ทีด่เีพือ่สงัคม

พันธกิจ
เรามุง่มั่นสูค่วามเป็นผูน้�าที่มคีวามรบัผดิชอบ 
ในอตุสาหกรรม โดยมุง่พฒันาความเป็นเลศิ
ของบคุลากร กระบวนการท�างาน และ
เทคโนโลย ีเพื่อสร้างคณุค่าให้กบัผูม้ส่ีวนได้เสยี

ค่านิยม
• ลกูค้าคอืเหตผุลในการด�ารงอยู่
• บคุลากรของเราสร้างความแตกต่าง
• เรามองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส
• ความหลากหลายคอืจดุแขง็ของเรา
• เราด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ

ทุน

รูปแบบ
ทางธุรกิจ

ผลลัพธ์

การสร้างคุณค่าที่ย่ังยืนของไอวีแอลให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

10 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม



รีไซเคิลและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
• พัฒนาหนทางเพื่อให้ผลติภณัฑ์ทั้งหมดสามารถรไีซเคลิได้
• แนะน�าผลติภณัฑ์ รไีซเคลิให้ลูกค้า เพื่อให้อยู่ในวฏัจกัรห่วงโซ่คณุค่า
• ร่วมมอืกบัองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มการมสี่วนร่วมในการผลกัดนัให้เกดิเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีน 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน
• ปฏบิตัใิห้สอดคล้องตามข้อตกลงจากการประชมุรฐัภาค ีกรอบอนสุญัญาสหประชาชาติ
 ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ สมยัที่ 21 ในการพฒันากลยทุธ์
 ด้านสภาพภูมิอากาศ
• เพิ่มการใช้พลงังานไฟฟ้าจากแหล่งพลงังานทดแทน
• น�าผลวเิคราะห์และข้อแนะน�าของ TCFD มาประยกุต์ใช้

การดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
• ท�าการเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารจดัการการใช้ทรพัยากรอย่างยั่งยนื
• เพิ่มประสทิธภิาพการใช้ทรพัยากรและพลงังาน
• ลดผลกระทบจากสารเคมีที่เป็นอนัตราย

พนักงานและสุขอนามัยและความปลอดภัย
• มอบสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ด ีความเท่าเทยีมทางเพศและการไม่เลอืกปฏบิตัิ
• มอบโอกาสการพัฒนาด้านการเรยีนรู้
• รบัรองว่าสขุอนามยัและความปลอดภยัคอืความส�าคญัอนัดบัแรกในการด�าเนนิกจิการ

การรับผิดชอบต่อสังคมและ
การร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
• มสี่วนร่วมสนบัสนนุในการพฒันาท้องถิ่นในด้านสขุภาพ ความเป็นอยู่ที่ด ี
 และการศึกษา
• ส่งเสริมการพฒันาและการสร้างคณุค่าร่วมกนักบัผู้มสี่วนได้เสยี

ไอวีแอลกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งแวดล้อม
การด�าเนินงานและผลิตภัณฑ์
ของเรามุง่เน้นไปที่การเป็นมติร
กับสิ่งแวดล ้อม ซึ่ง เอื้อต ่อ 
ระบบเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีน 
การลดการใช้ทรพัยากร และการ
ปล่อยมลพิษ ทั้งนี้ เพื่อสู้กับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ
และการส ่งเสริมเศรษฐกิจ 

แบบหมนุเวยีน

การก�ากับดูแล
ธุรกิจของเรามีหลักคุณธรรมและ
จรยิธรรมเป็นรากฐาน การขบัเคลื่อน
ประสบการณ ์ของลู กค ้ าผ ่ าน
ผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างสรรค์ขึ้นและ 
การก้าวไปข้างหน้าในการตอบสนอง
ต่อความต้องการทางสังคมเพื่อ 
การเตบิโตอย่างยั่งยนืและความเป็นผูน้�า

สังคม
การที่ เ ราให ้ความเคารพต ่อ 
สิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วม  
ใ น ก า ร ล ง ทุ น เ พื่ อ ส ร ้ า ง ขี ด 
ความสามารถ และการสร้างคณุค่า
ร ่วมกับผู ้มีส ่วนได้เสียของเรา  
แสดงให ้ เห็นถึ งความมุ ่ งมั่น 
เพื่อบรรลคุวามส�าเรจ็ในระยะยาว

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร 
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ขอ้มูลทางการเงินที่ส�าคัญ

การก�ากับดูแล

+18%

การผลติ

12.34
ล้านตนั +6%

รายได้รวม

11.36
พนัล้านเหรยีญสหรฐั

อนัดบัความน่าเชือ่ถอื 

AA -
จาก TRIS

1,147
ล้านเหรยีญสหรฐั -51%

ก�าไรหลักสุทธิ
หลงัหกัภาษแีละส่วนได้เสยี
ที่ไม่มอี�านาจควบคมุ

ก�าไรหลัก
ก่อนหกัดอกเบี้ยภาษเีงนิได้ ค่าเสื่อมราคา
และค่าตดัจ�าหน่าย (Core EBITDA)

387
ล้านเหรยีญสหรฐั

+33% -56%

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด�าเนนิงาน
1,316
ล้านเหรยีญสหรฐั

ศักยภาพทางธุรกิจ

ไอวีแอลมีการเติบโตด้านก�าลังการผลิตถึงร้อยละ 18 ในปี 2562 อันเนื่องมาจาก 
การขยายธรุกจิด้วยการเข้าซื้อกจิการ การกระจายตวัในวงกว้างของอตุสาหกรรมลดต�่าลง 
เป็นประวตักิารณ์ในปี 2562 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนนิงานในช่วงดงักล่าวเพิ่มขึ้น  
เป็นผลมาจากราคาที่ต�่าลงและการด�าเนนิงานให้มคีวามยอดเยี่ยม

ก�าไรหลกัต่อหุ้น
1.96
บาท

-20%

12 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม



ไอวีแอลได้น�านโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการ รวมถึง 
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) มาพจิารณาทบทวน ปรบัโครงสร้าง และรวบรวม
ให้อยู่ภายใต้เอกสารเพียงฉบับเดียวที่มีชื่อว่า “คู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำร” 
(“คู่มือ”) โดยคู่มือฉบับนี้มุ่งเน้นให้กรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
ของบริษัทรับทราบ และน�าค่านิยมของบริษัทและการก�ากับดูแลกิจการไปปฏิบัติ
ใช้ในบริษัท ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 คู่มือฉบับนี้ได้ถูกกระจายไปยัง 
ทกุหน่วยงานของไอวแีอล อกีทั้งยงัถกูน�าไปสื่อสารและอบรมให้กบัพนกังานทั่วโลก

ไอวีแอลให้ความส�าคัญเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศ และหากมีโอกาส  
บริษัทจะท�าการแต่งตั้งกรรมการอิสระหญิงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้า 
ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทนและการก�ากับดูแลกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท 
ได้เสนอชื่อกรรมกำรอิสระหญิง 1 ท่ำน เพื่อเข้ำรับกำรแต่งต้ังในเดือน
พฤษภำคม 2563 ภำยหลังจำกกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 

เรามุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม โปร่งใส 
ปราศจากการให้สินบนและการทุจริตในการด�าเนินงาน 
ทั่วโลกของบรษิทั

ในปี 2562 ไอวีแอลไม่ได้รับโทษใดๆ อันเนื่องมาจาก 
การไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดการก�ากับดูแลกิจการอย่างม ี
นยัส�าคญั

บรษิทัได้รบัการต่ออายกุารรบัรองโครงการแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 โดยบริษัทผ่านการรับรอง 
ครั้งแรกเมื่อเดอืนตลุาคม 2557

บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ของการปฏิบัติตาม 
หลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประเมิน
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดย 
ถอืเป็นปีที่เจด็ตดิต่อกนัที่บรษิทัได้รบัคะแนนในระดบั “ดเีลศิ”

การก�ากับดูแลกิจการ

ผลงานส�าคัญในปี 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม
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ผลงานส�าคัญในปี 2562

ด้วยความเป ็นผู ้น�าตลาดในห่วงโซ ่คุณค่าของ
โพลีเอสเตอร์ ไอวีแอลเล็งเห็นถึงบทบาทที่ส�าคัญ 
ในการสร้างความเข้าใจและการท�าให้เกิดผลกระทบ 
ทางบวกต่อความต้องการของลูกค้าที่เกี่ยวเนื่อง 
กับความพยายามที่เพิ่มมากขึ้นต่อการรับมือกับ 
ความท้าทายด้านความยั่งยนื

รางวัลที่ไดร้ับจากลูกคา้

อินโดรามา เวนเจอร์ส 
ได้รับรางวัล 
Sustainability Award 
จาก Coca-Cola

เพ็ทฟอร์ม (ประเทศไทย) 
ได้รับรางวัล Gold Award 
จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จ�ากัด (มหาชน) ในโครงการ
มอบรางวัลของคู่ค้าธุรกิจ
ปี 2562

2559 2560 2561 2562

85.60% 85.46%

86.01%

สารตั้งต้น

บรรจุภัณฑ์

พลาสติก PET

เส้นด้ายขนแกะ

เส้นใย

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

CSI : 86.16%
CRR : 95%

CSI : 88.11%
CRR : 95%

CSI : 87.11%
CRR : 94%

CSI : 86.56% 
CRR : 92%

CSI : 85.88%
CRR : 91%

CSI : 84.73%
CRR : 98%

การวดัผลความพงึพอใจของลูกค้า

ครอบคลมุการด�าเนนิงานทั่วโลก 100%

เป้าหมายภาพรวม 
CSI ของไอวีแอล
ในปี 2562

CRR
93%

CSI
86.58%

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

86%

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

ดัชนีความพึงพอใจของลูกคา้ (CSI) และ
อัตราการรักษาลูกคา้เดิม (CRR)

ข้อมูลเพิ่มเติม

CSI (2559-2562)
86.58%

14 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
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PHP Enka TecTape Hybrid Roving 
ชนะรางวัล AVK Innovation Award
การพฒันาของที่นั่งรถยนต์ให้มนี�้าหนกัเบาด้วย PHP Fibers’ Enka 
TecTape Hybrid Roving ได้รับรางวัล AVK Innovation Award  
ในงาน Composites Europe ประจ�าปี 2562 ซึ่งไดร้บัการสนบัสนนุ
งานจากรฐับาลของประเทศเยอรมนี

Trevira Fibers ชนะรางวัล 
Brandenburg Innovation Award
Trevira ถูกประกาศชื่อเป็นผู้ชนะรางวัล “Brandenburg 
Innovation ของกลุม่พลาสตกิและเคมภีณัฑ์ ประจ�าปี 2562” 
ของ Brandenburg Ministry of Economic Affairs  
จากผลิตภัณฑ์หน่วงไฟ เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ที่ทนทาน
ต่อรงัส ีUV

ไอวแีอลได้ก�าหนดให้นวตักรรมและการวจิยัและพฒันาเป็นหวัข้อที่มคีวามส�าคญั และน�ามาใช้
เพื่อการพัฒนาผ่านทางผลิตภัณฑ์และกระบวนการ เพื่อยังคงก้าวไปพร้อมกับความต้องการ 
ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อปกป้องผูค้นและสิ่งแวดล้อม และเพื่อพฒันาธรุกจิหลกัของเรา
ด้วยนวตักรรมต่างๆ

* สดัส่วนยอดขายผลติภณัฑ์ใหม่ คอื รายได้ที่เกดิจากยอดขายผลติภณัฑ์
  ที่พฒันาขึ้นในช่วง 5 ปีหลงั

ธุรกิจเส้นใย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ PET ท่ีมีมูลค่าเพ่ิม

ผลงานส�าคัญในปี 2562

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ ใหม่*

• ค่าใช้จ่ายในการท�าวจิยัและพฒันา
 13.8 ล้านเหรยีญสหรฐั
• นักวจิยัและพฒันา 162 คน
• ศูนย์วจิยัและพฒันาทั่วโลก 17 แห่ง

2562
ความเป็นจรงิ 21%
เป้าหมาย     21%

2562
ความเป็นจรงิ 35%
เป้าหมาย     34%

2563
เป้าหมาย 23%

2563
เป้าหมาย 34%

การบริหารจัดการนวัตกรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม

15บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร 
รำยงำนควำมย่ังยืน ปี 2562



สิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินการด้วยความรับผิดชอบ

การด�าเนินงานการผลิตและผลิตภัณฑ์ของเรามุ่งเน้นให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มสี่วนส่งเสรมิเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีน รวมถงึลดการใช้ทรพัยากรและการปล่อยมลพษิ 
เพื่อต่อสูก้บัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ

เรามุ่งมั่นในการบรหิารจดัการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมปีระสทิธภิาพ ในปี 2562 เราได้รบั
การรบัรองมาตรฐาน ISO 14001 ร้อยละ 83 ของโรงงานทั้งหมด เรามกีารลงทนุในโครงการ
ริเริ่มต่างๆ ที่มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในเชิงบวก การลงทุนของพวกเราทั้งหมด 
ได้ผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการเงิน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าแต่ละโครงการ
ของเรามคีวามยั่งยนื

กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

น�้า

พลังงาน

ของเสีย การรีไซเคิล

พลังงานหมุนเวียน ก๊าซเรือนกระจก

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

16 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ในระดับองค์กร เราด�าเนินการวิเคราะห์ความอ่อนไหวทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้เกิด 
ความมั่นใจด้านความยั่งยนื โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
สงัคมที่มตี่อการด�าเนนิธรุกจิ

เราน�าหลกัการ World Economic Forum Climate Governance 
Initiative มาใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินการอภิปราย
กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ และผลักดันไปสู่การตัดสินใจ 
ที่รอบด้าน

การก�ากับดูแลด้านสภาพภูมิอากาศ

การจัดอันดับ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : B

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยทุธ์ด้านสภาพภมูอิากาศปี 2568 สอดคล้องตามข้อตกลงจากการประชมุรฐัภาค ี
กรอบอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ สมยัที่ 21  
ในการพฒันากลยทุธ์ผลติภณัฑ์คาร์บอนต�่า

• กำรวิเครำะห์เหตุกำรณ์
 ใช้ TCFD มาเป็นแนวทางในด้านการเปลี่ยนแปลง 
 สภาพภูมอิากาศ
• กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวด้ำนน�้ำ
 ใช้เครื่องมอืวเิคราะห์ความเสี่ยงด้านน�้าที่พฒันาขึ้น
 โดย World Resources Institute (WRI)

กลยุทธ�ด�าน
สภาพภูมิอากาศ

ป� 2568
เสาหลัก กลยุทธ� ผลลัพธ�

ผลิตภณัฑ�

ของกระบวนการ /

ประสิทธิภาพ

ทรัพยาก
ร

ธรรมชาต
ิ

เศรษฐกิจ

แบบหมุนเวียน
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ข้อมูลเพิ่มเติม

2559 2560 25612559 2560 2561 2562 2562

51,219,219
55,070,650

59,984,718

73,452,756

อตัราการใช้พลงังาน 
(กกิะจูล/ตนัการผลติ)

การใช้พลงังานทั้งหมด 
(กกิะจูล)

492,531
423,481

1,226,105 1,427,919

511,593

149,558

427,812

1,501,042

พลงังานทดแทนจากชวีมวล (กกิะจูล)

พลงังานทดแทนจากก๊าซชวีภาพ (กกิะจูล)

ไฟฟ้าทดแทน (กกิะจูล)

855,872
901,065

373,656

658,7035.40 5.50 5.29
5.75

การบริหารจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้าทดแทนเพิ่มขึ้น 5% จากปี 2561
• ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าทดแทนที่จดัซื้อและผลติได้ทั้งหมดเท่ากบั 1.5 ล้านกกิะจูล
• จ�านวนโรงงานที่ใช้ไฟฟ้าทดแทน 100% เพิ่มขึ้นจาก 3 เป็น 4 แห่ง และ                                    
 โรงงานที่ตดิตั้งแผงพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคาโรงงานเพิ่มขึ้นจาก 1 เป็น 4 แห่ง

• 52% ของโรงงานทั้งหมดได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 50001 

• ลดอตัราการใช้พลงังาน 5% 
• การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยูท่ี่ 10%

• การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยูท่ี่ 25% 

ในปี 2562 มโีครงการเพิ่มประสทิธภิาพการใช้พลงังาน 
56 โครงการ ซึ่งส ่ง เสริมการด�าเนินงานด ้าน
ประสทิธภิาพเชงินเิวศเศรษฐกจิของเรา

การเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานนั้นเป็นผลมาจาก 
การเติบโตของการด�าเนินธุรกิจและการเข้าซื้อกิจการ
ที่มกีารใช้พลงังานสงู อย่างไรกต็าม เรายงัคงมุง่เน้นไป 
ที่ทางเลอืกในการใช้พลงังานที่มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 
และเพิ่มมาตรการการอนุรักษ ์พลังงานของเรา 
นอกจากนี้ เรายงัคงส�ารวจความเป็นไปได้ในการเพิ่ม
ปรมิาณการใช้พลงังานทดแทนอกีด้วย

การใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน

ผลงานส�าคัญในปี 2562เป้าหมายในปี 2568

เป้าหมายในปี 2573

18 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
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ข้อมูลเพิ่มเติม

อตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ทางตรง (Scope 1)
(tCO

2
e/ตนัการผลติ)

อตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ทางอ้อม (Scope 2)
(tCO

2
e/ตนัการผลติ)

อตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ทั้งหมด (Scope 1 และ 2)
(tCO

2
e/ตนัการผลติ)

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ทางตรง (Scope 1) (tCO

2
e)

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ทางอ้อม (Scope 2) (tCO

2
e)

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ทั้งหมด (Scope1 และ 2) (tCO

2
e)

3,109,687 3,211,409
3,688,970

4,744,746

1,979,668
5,089,355

5,528,000 5,913,4642,316,591 2,224,494
2,344,695

7,089,441

• อตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อม (Scope 2) 
 ลดลง 6.5%
• ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกปรมิาณ 
 122,806 tCO

2
e ซึ่งเป็นผลจากการใช้ไฟฟ้าทดแทน

การค�านวณ การตรวจสอบ และการรบัรองข้อมูล
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
มคีวามสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน 
ISO 14064-1 และ ISO 14064-3

100%

0.328
0.321 0.325

0.371 0.209 0.232
0.197 0.184 0.537

0.553

0.522

0.555

25622559 2560 2561 25622559 2560 2561 25622559 2560 2561

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

การวเิคราะห์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด�าเนนิงานของเราทกุแห่งทั่วโลกมคีวามสอดคล้องกบัมาตรฐาน GHG Accounting Protocols ซึ่งเป็นการจดัท�าบญัชแีละ
การรายงานก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรโดย WRI และ WBCSD และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14064-1:2006 นอกจากนั้น เรายังด�าเนินมาตรการ 
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกควบคู่กนัอกีด้วย การเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกจิการที่มกีารใช้พลงังานสูง

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(Scope 1)

การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทางออ้ม 
(Scope 2)

การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด
(Scope 1 และ 2)

ผลงานส�าคัญในปี 2562

• ลดอตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
 ทั้งหมด (Scope 1 และ 2) 10%

เป้าหมายในปี 2568

19บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร 
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ข้อมูลเพิ่มเติม

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

46,295,100
53,552,616

60,285,763
65,222,820

3,053,241
4,699,568

5,292,534 5,255,856

• บรรลเุป้าหมายอตัราการใช้น�้าที่ตั้งไว้ โดยสามารถ
 ลดอตัราการใช้น�้าลง 4%
• ลดปรมิาตรการใช้น�้าจดื 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร
• น�้าที่น�ามารไีซเคลิและใช้ซ�้า 5.2 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 คดิเป็น 7.46% ของน�้าจากแหล่งน�้าทั้งหมด

4.88
5.35 5.32 5.10

6.19

8.07 8.07
7.46

25622559 2560 2561 25622559 2560 2561

สูงมาก

ต�่าถงึปานกลาง

สูง

ต�่า

ปานกลางถงึสูง

* การประเมนิด�าเนนิการโดยใช้เครื่องมอืวเิคราะห์ความเสี่ยงของน�้า 
 AQUEDUCT พฒันาโดย WRI

* การรายงานข้อมูลมกีารเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวธิกีารค�านวณใหม่ การประเมินความตึงเครยีดดา้นน�้าปี 2562*

เราพยายามอย่างจริงจังในการลดการใช้ทรัพยากรน�้าในการด�าเนินงานทุกแห่งทั่วโลกของเรา ซึ่งในปี 2562 เราสามารถลดอัตราการใช้น�้าร้อยละ 4 จากปี 2561 
เราได้ด�าเนนิการตามแนวทางปฏบิตั ิ3Rs เพื่อลดการใช้น�้าจดืจากแหล่งน�้าธรรมชาตใินพื้นที่ด�าเนนิงานส่วนใหญ่ของเราโดยการบ�าบดัน�้าเสยีและการกกัเกบ็น�้าฝน

การใช้น�้าจากแหลง่น�้า น�้าที่น�ามารีไซเคิลและใช้ซ�้า*

อตัราการใช้น�้า 
(ลบ.ม./ตนัการผลติ)

อตัราน�้ารไีซเคลิและ
น�้าที่น�ากลบัมาใช้ใหม่ (ร้อยละ)

การใช้น�้าจากแหล่งน�้า
ทั้งหมด (ลบ.ม.)

ปรมิาตรน�้ารไีซเคลิและ
น�้าที่น�ากลบัมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.)

ทั้งหมด อเมริกา เอเชียยุโรป
ตะวันออกกลาง

และแอฟริกา

ผลงานส�าคัญในปี 2562

• ลดอตัราการใช้น�้า 10%
เป้าหมายในปี 2568

6%

25%

25%

11%

33%

22%

16%

16%

19%

27%

14%

33%

14%

39%

14%

16%

23%

15%

32%
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ข้อมูลเพิ่มเติม

2559 2560 2561 2562

47,448

54,001 51,379

147,748
164,152

170,949

74,344

• เริ่มการรบัรองการตรวจสอบ
 ของเสยีอนัตรายที่น�าไปฝังกลบ

37% 52% 57%

63% 48% 43%

0.0050 0.0054
0.0045

0.0058

25622559 2560 2561

การบริหารจัดการของเสีย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การบริหารจัดการของเสียยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตามความมุ่งมั่นของเรา 
ที่มตี่อการพฒันาอย่างยั่งยนื

เราริเริ่มการลดการใช้ของเสียอันตรายและไม่อันตรายควบคู่กันไป เรามุ่งหวังที่จะบรรลุเป้าหมายการไม่มี 
ของเสยีอนัตรายที่น�าไปฝังกลบ

ของเสียอันตราย ปริมาณของเสียทั้งหมด 
การก�าจัดทิ้ง การใชซ้�้า การรีไซเคิล และการน�าทรัพยากรกลับ

ของเสยีอนัตราย (ตนั) อตัราของเสยีอนัตราย 
(ตนั/ตนัการผลติ)

ปรมิาณของเสยีทั้งหมด (ตนั)

ปรมิาณของเสยีที่ก�าจดัทิ้ง 
(ร้อยละของปรมิาณของเสยีทั้งหมด)

ปรมิาณของเสยีที่น�ามาใช้ซ�้า รไีซเคลิ และน�าทรพัยากรกลบั 
(ร้อยละของปรมิาณของเสยีทั้งหมด)

ผลงานส�าคัญในปี 2562

317,448

72%

28%
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3,576

109,446
128,890

143,507

รี ไซเคิลแล้ว
50 พันลำ้นขวด PET

ลดปริมาณ
ขยะพลาสตกิ

1.1 ล้ำนตัน
ที่ต้องน�าไปฝังกลบ

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
มากกว่า 1.65 ลำ้นตัน 

ในวฏัจกัรชวีติ 2554 2555 2558 2560 2562

หน่วย : ตนั

• รไีซเคลิ PET หลงัการบรโิภคปรมิาณ 750,000 ตนัต่อปี 
 มาเป็นวตัถดุบิในการผลติโพลเีอสเตอร์

• รไีซเคลิขวด PET จ�านวน 50 พนัล้ำนขวดต่อปี

• ลงทนุด้านรไีซเคลิเป็นจ�านวนเงนิ 1.5 พนัล้ำนเหรยีญสหรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การรีไซเคิล 

ปริมาณขวด PET หลังการบริโภคที่รีไซเคิลแลว้

206,996

ความมุ่งม่ันในระดับโลกของเราปี 2568
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เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

เร
าร
�ไซ
เค
ิล

ผู�บร�โภค

เราสร�าง

เราหาแหล�งที่มา

เศรษฐกิจ
แบบหมนุเว�ยน

การรีไซเคิล

การออกแบบ

การผลิต

การจัดจ�าหน่าย

การบริโภค

การจัดเก็บ

นวัตกรรมและ
การดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์
• การออกแบบผลติภัณฑ์ : น�้าหนกัเบา/

ประสทิธภิาพสูง
• ผลติภณัฑ์คาร์บอนต�่า
• การใช้งาน/การจดัการ/การก�าจดั

วัตถุดิบทางเลือก
• วตัถดุบิที่มาจากการรไีซเคลิ
• วตัถดุบิทดแทน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
• คาร์บอนฟตุพริ้นท์
• พลงังาน /น�้า /ของเสยี
• ทรพัยากรทดแทน
• การบรหิารจดัการและการประเมนิ

วฏัจกัรชวีติผลติภณัฑ์

การปรับปรุงการขนส่งสินค้า
• การจดัท�าบญัชกีารปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจก (Scope 3)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งส�าคัญส�าหรับเรา คือ การน�าเสนอมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าของเราจากผลิตภัณฑ์ของเราที่สามารถปกป้องสิ่งแวดล้อมในแนวทางที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ การน�าหลัก 
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเข้ามาใช้ในการด�าเนินงานเป็นขั้นตอนส�าคัญที่จะช่วยให้เราบรรลุความตั้งใจในการมุ่งสู่การเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก สร้างสรรค ์
ผลติภณัฑ์ที่ดตี่อสงัคม

การรีไซเคิล
• การใช้เทคโนโลยใีหม่ส�าหรบั

การรไีซเคลิเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสตกิ
• ความมุ่งมั่นในการรไีซเคลิ

ด้วยการขยายธรุกจิอย่างต่อเนื่อง

การร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
• ลูกค้า/ผู้บรโิภค
• ผู้ผลติ/คู่ค้า
• หน่วยงานภาครฐั
ความตระหนักเรื่องการรีไซเคิล
• ลูกค้า
• ผู้ผลติ/คู่ค้า
• นกัเรยีน/ครู

ผลักดันการปรับแก้กฎหมาย
และข้อบังคับ
• การแก้ปัญหาขยะพลาสตกิด้วย

การเพิ่มอปุสงค์ส�าหรบัพลาสตกิรไีซเคลิ
• การเพิ่มอปุสงค์การบรโิภค PET รไีซเคลิ

23บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร 
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สังคม
วัฒนธรรมการส่งเสริมความส�าเร็จ

สุขอนำมัย ควำมปลอดภัย และควำมเป็นอยู่ที่ดีแสดงถึงค่านิยมของเรา  
เราได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องให้มีโครงการเพื่อพัฒนา และจัดให้มีเรื่องของ 
สุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท�างานของเราเป ็นด ่านแรก 
ในการท�ากจิกรรม

เรำมอบโอกำสที่เสมอภำคและเท่ำเทียมกันส�ำหรับทุกคน ปราศจาก 
การเลือกปฏิบัติ และสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่มีความแตกต่างอย่างเป็น 
ธรรมชาตแิละเป็นเอกลกัษณ์ที่มคีวำมเคำรพในควำมหลำกหลำย และอปุถมัภ์ 
การด�าเนินงานและการร่วมกันเป็นหนึ่งระหว่างกันด้วยความเชื่อมั่นใน 
สิทธิมนุษยชนในทกุบรบิท รวมถงึกำรปฏิบัติต่อแรงงำน

เรำมส่ีวนร่วมและรกัษำสมัพนัธภำพทีแ่น่นแฟ้นกบัชุมชน ด้วยการส่งเสรมิ
กำรเติบโตทำงธุรกิจและกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในระยะยำวของชุมชนที่เรา 
อยู่อาศยัและด�าเนนิธรุกจิ

24 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
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ข้อมูลเพิ่มเติม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ร้อยละ 70 ของการด�าเนินธุรกิจทั้งหมดของเราได้รับการรับรอง
มาตรฐาน OHSAS 18001/ ISO 45001

เราลงทนุอย่างต่อเนื่องในการฝึกอบรมด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัให้แก่พนกังานและ 
ผู้รบัเหมา โดยมกีารจดัอบรมมากกว่า 465,800 ชั่วโมง

TRIR / LTIFR
ในปี 2562 อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานโดยรวม (TRIR) อยู่ที่ 1.45 กรณี และอัตรา 
การบาดเจบ็จากการท�างานถงึขั้นหยดุงาน (LTIFR) อยู่ที่ 4.18 กรณ ีโดยการเพิ่มขึ้นของอตัรา 
การบาดเจ็บดังกล่าวเป็นผลจากการเพิ่มจ�านวนโรงงานที่มีพนักงานจ�านวนมาก และเข้าซื้อ
กจิการที่มกีารใช้พนกังานในกระบวนการจ�านวนมาก

2559

2559

2560

2560

2561

2561

2562

2562

2.95

3.61

1.19
1.00

3.71

1.29

4.18

1.45

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานโดยรวม (TRIR)
(กรณ/ี200,000 ชั่วโมงท�างาน)

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)
(กรณ/ี1,000,000 ชั่วโมงท�างาน)

• ลดอตัราการบาดเจบ็จาก
 การท�างานโดยรวม (TRIR)  
 10%

เป้าหมายในปี 2568
ผลงานส�าคัญในปี 2562

• 70% ของการด�าเนนิธรุกจิทั้งหมด 
 ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน                    
 OHSAS 18001/ISO 45001 
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อเมรกิา
แอฟรกิา

เอเชยี

ยโุรป

18% 5%

45%

32%

พนักงานหญิง

22%

พนักงาน
ผู้มีความบกพร่อง

198

17%

60%

23%

น้อยกว่า 
30 ปี

30-50 ปี

50 ปี
ขึ้นไป

22,696

90.97%
คะแนนผกูพนัของพนกังาน

93.43%
การมส่ีวนร่วมของพนกังาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

2559 25592560 25602561 25612562 2562

หมายเหต ุ: อตัราการลาออก มกีารค�านวนและแสดงข้อมลูใหม่ทั้งหมด ตามวธิกีารค�านวณแบบใหม่ 
    ที่มกีารก�าหนดค�านยิามที่เข้มงวดมากขึ้น

พนักงานและความหลากหลาย

เราอยู่ได้ด้วยค่านิยมของเรา ซึ่งหมายถึงการสร้าง
สถานที่ท�างานที่มีคุณค่า ด้วยจ�านวนพนักงานกว่า 
22,696 คน จาก 79 สัญชาติ เราก�าลังอยู่ในสังคม 
การท�างานร ่วมกันใน 32 ประเทศ เพื่อสร ้าง 
ความน่าเชื่อถอื การเตบิโต และการเรยีนรูอ้ย่างมอือาชพี

ผลงานส�าคัญในปี 2562

• พนกังานทั้งหมดเพิ่มขึ้น 17.53%
• อัตราการรกัษาพนกังานที่ 90.50%
• พนกังานหญงิเพิ่มขึ้น 0.3%

• คะแนนความผกูพนัของพนกังาน 
 90.97%

ความส�าเร็จในปี 2562

พนักงานทั้งหมด

พนักงานประจ�า
ทั่วโลก

แบ่งตามทวีป

• คะแนนความผกูพนัของพนกังาน
 ดขีึ้นหรอืเท่ากบัปีที่ผ่านมา 

เป้าหมายในปี 2563

การลาออกโดยรวม การลาออกโดยสมคัรใจ

ความหลากหลายดา้นอายุ

11.61%
10.71%

9.50%

7.70%7.20% 7.47%7.15%

8.95%
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ธุรกิจผลิตภัณฑ์รีไซเคิล 
AsiaPet (Thailand) Limited 
ประเทศไทย

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์
Petform (Thailand) Limited 
ลพบรุ ีประเทศไทย

ธุรกิจสารตั้งต้น
Indorama Ventures Portugal PTA 
ประเทศโปรตเุกส

ธุรกิจเส้นใย
Indorama Polyester Industries PCL.
(นครปฐม) ประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

การบริหารจัดการทุนมนุษย์

เรายังคงมีความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมการเติบโตของไอวีแอลอย่างยั่งยืน ที่ซึ่งพนักงานสามารถเรียนรู้ มีส่วนร่วม และเป็นตัวแทนของสถานที่ที่ดีเยี่ยมส�าหรับ
การท�างาน เราได้พฒันารูปแบบและช่องทาง รวมถงึระบบการเรยีนรู้ทางอเิลก็ทรอนกิส์ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการศกึษาเรยีนรู้ 

ผลงานส�าคัญในปี 2562

• ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 
 728,206 ชั่วโมง
• ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อพนกังานเพิ่มขึ้น 8.64%
• ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 170.67 เหรยีญสหรฐั
 ต่อพนกังาน
• การสื่อความโครงการ IVL Leadership 
 Curriculum project ให้กบัผูน้�าของไอวแีอลทั่วโลก

Operational Excellence Awards

27บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร 
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2559 2560 2561 2562

20.7
22.7

30.43
33.06

ชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย
(ชั่วโมง/พนกังาน)



ข้อมูลเพิ่มเติม

29%

การให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล
• โรงเรยีน 26 แห่ง /นกัเรยีน 13,149 คน /ครู 163 คน
• 560 คนที่อยู่ในชมุชน
• องค์กรมหาชนและภาครฐั 9 หน่วยงาน
• บรจิาคเสื้อที่ผลติจากขวดพลาสตกิรไีซเคลิ 3,862 ตวั

สุขภาพ
• การเข้าถงึบรกิารทางการแพทย์ 594 แห่ง
   (การตรวจสขุภาพ การดูแลสขุภาพฟัน การขนส่งฟรี
   ไปยงัโรงพยาบาล)
• การผ่าตดัปากแหว่งเพดานโหว่ 114 ราย

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• ศูนย์ส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม Wetlands Edge
 ประเทศสหรฐัอเมรกิา
• บรจิาคเพื่อสนบัสนนุอทุยานแห่งชาต ิWadden Sea
 ประเทศเดนมาร์ก
• บรจิาคเพื่อสนบัสนนุสวนสตัว์ Asheboro 
 ประเทศสหรฐัอเมรกิา
• การปล่อยเต่าทะเลและปลากะพง
• การอนรุกัษ์ทรพัยากรน�้าด้วยการปลูกต้นไม้และ
 สร้างฝายชะลอน�้า 
• เกบ็ขยะได้ปรมิาณ 400 กก. จากการท�าความสะอาด 
 แหล่งน�้า

การลงทนุ
เชงิพาณชิย์

สงัคมและ
สวสัดกิาร

ศลิปะและ
วฒันธรรม

สิ่งแวดล้อม
การลงทนุ
เพื่อชมุชน

การบรจิาค
เพื่อการกศุล

การศกึษา

สขุภาพ

40% 32%

48% 9%

11%

19%
12%

153,140 เหรียญสหรัฐ
ส�าหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์
ท่ีบริษัทมอบให้ 

82,360 เหรียญสหรัฐ
ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ
ทั้งหมด

60,960 ชั่วโมง
กิจกรรมจิตอาสาที่พนักงาน
เข้าร่วมในช่วงเวลาท�างาน

1,142,800 เหรียญสหรัฐ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของพนักงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ในช่วงเวลาท�างาน

612
กิจกรรม CSR

ในปี 2562

การรับผิดชอบต่อสังคม

เรามุ่งหวังให้มีผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน และมุ่งเน้นในการส่งมอบผลลัพธ์และคุณค่าทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจและ 
รกัษาสมัพนัธภาพของบรษิทักบัชมุชนให้มคีวามยั่งยนืในระยะยาว

การสนับสนุนเพ่ือสังคม กิจกรรม CSR ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์

การสนับสนุน
ทั้งหมด

ในปี 2562
1,796,730
เหรียญสหรัฐ

28 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
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ข้อมูลเพิ่มเติม

124
บทควำมเกี่ยวกับ
กำรรีไซเคิล

791
ถังขยะ
ที่มอบให้

3,862

นิทรรศกำรให้ควำมรู้

9
คณะที่เข้ำมำเยี่ยมชม
โรงงำนรีไซเคิล*

7
กำรบรรยำย
เรื่องกำรรีไซเคิล

จ�ำนวนดำวน์โหลด
เอกสำรรีไซเคิล

จ�ำนวนดำวน์โหลด
วีดิทัศน์รีไซเคิล

ไปสอนที่โรงเรียน

ที่ได้รับควำมรู้

13,149 
นักเรียน

163
ครู

560 คน

371
ชั่วโมงที่ให้ควำมรู้26 แห่ง

22

6 จังหวัด
533 187

75/80-81 Ocean Tower 2, 32nd floor
Sukhumvit 19 (Wattana), Asoke Road

Klongtoey Nuea, Wattana, Bangkok 10110
Call: +66 2 661 6661      Fax: +66 2 661 6664

www.indoramaventures.com

   Indorama Ventures Public Company Limited (IVL), a 
registered company that trades on the Stock Exchange 
of Thailand (ticker symbol: IVL), is a leading 
international petrochemical company with production 
plants around the world including in Africa, Asia, 
Europe, North America and South America. We 
produce core necessity products and high value-added 
products (HVA) in the polymer, fiber and packaging 
product groups. Our production integration covers 
leading raw materials such as ethylene oxide/glycol 
and PTA. IVL products meet the needs of customers in 
the industrial groups of consumer products, food and 
beverages, hygienic products, personal care products, 
and automotive products such as inner tubes and 
safety products.

INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED

About Indorama VenturesPlastic resins

PET

bottles
PET

PTA

EO/EG

Yarn & 
Fibers

plastics!
Let's learn about

PET
is a recyclable plastic

SCAN THE QR CODE 
TO READ SOME FUN FACTS ABOUT PET!

Take off the cap.

Check if the 
following symbol or 
“No. 1” is at the 
bottom of the bottle.

Easy steps
to recycle PET

bottles RECYCLE
PLASTIC!

Let’sDid you know that…
... PET is widely used in making packaging, including water bottles and 
food containers in a variety of shapes and sizes?
PET is valuable because it can be reproduced into many types of 
products. Our packaging plants also manufacture recyclable HDPE plastic 
caps.

What are the benefits of recycled PET bottles?
Most recycled PET bottles are made into synthetic fibers for textiles, 
filters, belts, packaging, and home furnishingsand carpets. PET bottles can 
also be recycled into food containers. Major beverage manufacturers 
currently use bottles from recycled PET granules while some use up to 
100% recycled PET granules.

How can recycled PET bottles help save energy?
PET bottles are made from non-renewable crude oil, therefore, 
recycling one ton of PET bottles will help save up to 3.8 barrels 
of oil (159.11 liters) and landfill space or up to 5.7 cubic meters. 
Every kilogram of PET bottles that is recycled therefore means 
less landfill is used, while also reducing the use of crude oil, 
and contributing to a cleaner environment.

Save a bottle, save the planet!

Scan the QR code 
to read some fun 
facts about PET!

Indorama Ventures
is the largest PET manufacturer and 
proud to be leader in recycling in 

Thailand, Europe and North America.

Crush the bottle. Throw it in the 
recycling bin.

Drain any remaining 
water or liquid.

PET bottles are valuable and can be sold. PET IS A RECYCLABLE PLASTIC.

75/102 Ocean Tower 2, 37th floor 
Sukhumvit 19 (Wattana), Asoke Road

Klongtoey Nuea, Wattana, Bangkok 10110
Tel: +66 2 661 6661   Fax: +66 2 661 6664

www.indoramaventures.com

INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED

Amazing

Content verified by :
Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for Sustainable Environment (TIPMSE)

Content verified by
Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for Sustainable Environment (TIPMSE)

PLASTIC
WORLD

Adv
entures in

การให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล

เราร่วมมือกับมูลนิธิไอวีแอลในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมเกี่ยวกับความรู้ด้านการบริหารจัดการ
พลาสตกิและการรไีซเคลิ เราได้จดัตั้งเครอืข่ายการจดัเกบ็ขวด เพื่อตดิตามการมส่ีวนร่วมและการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรม และให้เหน็ถงึผลกระทบเชงิบวกจากโครงการให้ความรู้ด้านการรไีซเคลิ

ในปี 2562 เรามคีวามก้าวหน้าเป็นอย่างมากในการฝึกอบรมและให้ความรู้กบัสงัคม ดงันี้

ที่เก็บได้ทั่วโลก

เสื้อที่ผลิตจำก rPET จ�ำนวนขวด

ที่มอบให้ ที่เขำ้สู่โรงงำนรีไซเคิล**

890,310 ขวด 4,970 กก.

* คณะที่เข้าเยี่ยมชมโรงงานรไีซเคลิเฉพาะที่ประเทศไทยที่ Indorama Polyester Industries Public Company Limited จงัหวดันครปฐม
** เฉพาะจ�านวนขวดที่กลบัเข้าโรงงานรไีซเคลิเฉพาะที่ประเทศไทยที่ Indorama Polyester Industries Public Company Limited จงัหวดันครปฐม
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สรุปความมุ่งหวังหลักด้านความยั่งยืนของไอวีแอลในปี 2568 

WE SUPPORT

ก๊าซเรือนกระจก
10%
การลดอตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ทั้งหมด (Scope 1 และ 2)

น�้า
10%

การลดอตัราการใช้น�้า

ของเสียที่เป็นพิษที่น�าไปฝังกลบเป็น “ศูนย์” การด�าเนนิการ
จ�าแนกประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน

พลังงาน
5% 

การลดอตัราการใช้พลงังาน

ความมุ่งมั่นในระดับโลกปี 2568
• รไีซเคลิวสัด ุPET หลงัการบรโิภคปรมิาณ 750,000 ตันต่อปี 
 มาเป็นวตัถดุบิในการผลติโพลเีอสเตอร์
• รไีซเคลิขวด PET จ�านวน 50 พันล้ำนขวดต่อปี

• ลงทนุด้านรไีซเคลิเป็นจ�านวนเงนิ 1.5 พันล้ำนเหรยีญสหรฐั

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
• บรูณำกำรแนวคดิเชงิเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีน
 เข้ำในกำรด�ำเนนิธรุกจิของไอวีแอล

• เข้ำร่วมกบัองค์กรเพือ่ผลกัดนัและสนบัสนนุการด�าเนนิงาน
 เพื่อมุง่สูเ่ศรษฐกจิแบบหมุนเวยีน

พลังงานหมุนเวียน
10% ภำยในปี 2568 
25% ภำยในปี 2573
การใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลงังานหมนุเวยีน

30 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
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สามารถ Scan QR Code  
เพ�่อเข�าดูรายงานความยั่งยืน ป� 2562

รายงานความยั่งยืน ปี 2562
บร�ษัท อินโด

รามา เวนเจอร�ส จำกัด
 (มหาชน)

DRIVING TOWARDS A CIRCULAR ECONOMY

www.indoramaventures.com

Email : sustainability@indorama.net

750,000

50

ความมุ�งมั่น
ในระดับโลก ป�

1.5 

2568
• ร�ไซเคิล PET หลังการบร�โภคปร�มาณ 

• ร�ไซเคิลขวด PET

• ลงทุนด�านร�ไซเคิลเป�นจำนวนเง�น

มาเป�นวัตถุดิบในการผลิตโพลีเอสเตอร�

ตัน
ต�อ

ป�

พันล�านขวด
ต�อป�

พันล�าน
เหร�ยญสหรัฐ

จำนวน

รายงานความยั่งยืน ป ี 2562 จัดทำข�้นโดยใช�
กระดาษร�ไซเคิล 100% และพ�มพ�ด�วยหมึกถั่วเหลืองจากธรรมชาติ

บร�ษัท อินโดรามา เวนเจอร�ส จำกัด (มหาชน)
75/102 โอเชี ่ยนทาวเวอร�  2 ชัน้ 37
ซอยสุข �มว�ท 19 (ว ัฒนา) กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท� : +662 661 6661 
โทรสาร : +662 661 6664 

รายงานความยั่งยืน ป� 2562
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รายงานความยั่งยืน
ปี 2562

รายงานประจ�าปี
2562นายริชาร์ด โจนส์

รองประธานอาวโุสและ
หวัหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร 
และความยั่งยนื

นายฮาร์ชา วี เรดดี้
หวัหน้าฝ่ายด้านความยั่งยนื

นายอวีนัช จันทรา
หวัหน้าฝ่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
สขุอนามยัและความปลอดภยั
ขององค์กร This annual report is printed on paper that requires 50% fewer trees to produce than narmal paper.  All the texl is printed using natural say ink.

This annual report is printed on paper that requires 50% fewer trees to produce than normal paper.All the text is printed using 
natural soy ink.2016 Annual Report Indorama Ventures

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
75/102 โอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ช้ัน 37  ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) 
ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์: +662 661 6661 แฟกซ์: +662 661 6664-5
www.indoramaventures.com

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัท
เคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก
สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดี
เพื่อสังคม

รายงานประจ�าปี 2562 
INDORAMA VENTURES COMPANY LIMITED

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

100% 100%
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ISO 14064-1 และ
ISO 14064-3

การรายงานข้อมูล การตรวจสอบ และการรับรองการรายงาน

ข้อมูลการติดต่อและข้อเสนอแนะ

จัดท�ารายงาน
ตามแนวทางมาตรฐาน
ของ GRI

การตรวจสอบและ
การรับรองรายงาน

การค�านวณ การตรวจสอบ 
และการรับรองข้อมูล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สอดคล้องกับมาตรฐาน
AA1000AS

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

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

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