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บทสรุปสําหรับผูบร�หาร
รายงานความยั่งยืน
ป 2563

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ความสำ�เร็จสำ�คัญในปี 2563
• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการยกย่องใน SAM’s
Sustainability Yearbook 2021 ในระดับ Silver และ
เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในกลุ่ม World
และ Emerging Markets

• เรามีคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 3 เมือ่ เทียบกับบริษทั เคมีภณั ฑ์
ชั้นน�ำทั่วโลก 115 แห่ง

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการปรับอันดับ
ESG จาก BB เป็น BBB ในปี 2563

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนน B จากการ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
CDP ในปี 2563

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการประเมินจาก EcoVadis และ

ยังคงอยู่ในระดับ Gold ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้น�ำ
ที่อันดับ 2% (ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 98) ของกลุ่มบริษัทผู้ผลิต
เคมีภัณฑ์พื้นฐาน

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังคงได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม
•

2

ดัชนี FTSE4Good จากการประเมินในเดือนตุลาคม
2563 โดยอยู่ ในอันดับต้นๆ ของกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์
ทั่วโลก (คะแนน 4.6 จาก 5 คะแนน)
เราได้รับคะแนน ESG ดีที่สุดซึ่งอยู่ในอันดับต้นของกลุ่ม
ด้วยค่าต�ำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 100

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

• Sustainalytics ได้ประเมิน อินโดรามา เวนเจอร์ส

ESG

INDUSTRY
เป็ น หนึ่ ง ในผู ้ น� ำ ในกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ์
TOP RATED
โดยบริษัทได้ตำ� แหน่งที่ 7 จาก 202 บริษัท จากรายงาน
ในเดือนมกราคม 2564
เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล “Best Regional

ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต จากการได้รับ
Loan มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็น
ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายแรกที่ ได้รับเงินกู้ในลักษณะนี้
Loan”

Blue

สารบัญ
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน
ไอวีแอลโดยสังเขป
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
กรอบการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนของเราเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
รูปแบบการสร้างคุณค่า
การสนับสนุนของเราต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)
การตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19

4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ

16

การก�ำกับดูแลกิจการ

17

การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน
การเป็นผู้น�ำทางความคิดด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
การขับเคลื่อนการหมุนเวียนด้วยการรีไซเคิล
การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน
การสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้า

18
19
20
21
22
23

มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
การบริหารจัดการพลังงาน
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ	
การบริหารจัดการของเสีย

24
25
26
27
28
29

การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและชุมชนของเรา
การตอบแทนสู่ชุมชนของเรา
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล
การลงทุนให้พนักงานของเรา
การสร้างความเชื่อมั่นด้านสถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสม

30
31
32
33
34

Operational Excellence Awards

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563

3

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

ข้อมูลส�ำหรับ
สารฉบับเต็ม

“การมุ่งเน้นความส�ำคัญในเรื่องความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
เป็นสิ่งจ�ำเป็นในยามที่เราก้าวผ่านสถานการณ์และ
ความไม่แน่นอนต่างๆ”
ในแง่ มุ ม ด้ า น COVID-19 ความยั่ ง ยื น หมายถึ ง ความยื ด หยุ ่ น
และความคล่ อ งตั ว ในการตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด
การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น และการให้ความส�ำคัญในเรื่องของสุขภาพ
ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี ให้มากยิ่งขึ้น

นายอาลก โลเฮีย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

4

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์

ข้อมูลส�ำหรับ
สารฉบับเต็ม

“ที่อินโดรามา เวนเจอร์ส พวกเราเชื่อว่า ความยั่งยืน
คือ ที่มาของความได้เปรียบในการแข่งขัน
เพื่อการเติบโตในระยะยาวของเรา”

นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563

5

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน

ข้อมูลส�ำหรับ
สารฉบับเต็ม

“ศักยภาพและความยืดหยุ่นทางธุรกิจ ผูกอยู่กับ
ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้าง
พลังทางสังคม”
เรามองว่าความยั่งยืนคือเส้นทางที่เต็มไปด้วยการปรับเปลี่ยน
ซึ่งต้องการการพัฒนาอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง และไอวีแอล
มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้น�ำทางความคิดในการส่งมอบระบบนิเวศ
แบบหมุนเวียนที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นให้แก่โลกในอนาคต

นายยาช โลเฮีย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน

6

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ไอวีแอลโดยสังเขป

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ทวีปยุโรป

โรงงานของไอวีแอล

•

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

123*
แห่ง

ทวีปอเมริกาเหนือ

6

•

ทวีป

•
•

33

ประเทศ

•
•

แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

15

•
•
•

ออสเตรีย
บัลแกเรีย
เดนมาร์ก
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
ไอร์แลนด์

3

•
•
•
•
•

18

โรงงานรีไซเคิล

บราซิล

•
•

กลุ่มธุรกิจ

PET

เส้นใย

•

อียิปต์
กานา
ไนจีเรีย

•
•
•
•
•

สโลวาเกีย
สเปน
สาธารณรัฐเช็ก
เนเธอร์แลนด์
ตุรกี
สหราชอาณาจักร

ทวีปเอเชีย
1

ทวีปแอฟริกา

•

7

ทวีปอเมริกาใต้
•

อิตาลี
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
โปแลนด์
โปรตุเกส
รัสเซีย

3

1

* รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2563 ประกอบด้วยข้อมูลจากโรงงาน 107 แห่ง
รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ภายใต้ หัวขอ “เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้” ในรายงานความยั่งยืนฉบับเต็ม

•

ทวีปโอเชียเนีย
•

ออสเตรเลีย

•
•
•
•
•
•
•

จีน
อินเดีย
อินโดนีเซีย
อิสราเอล
พม่า
ฟิลิปปินส์
ไทย

ออกไซด์และ
อนุพันธ์แบบบูรณาการ
บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563

7

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

ข้อมูล
เพิ่มเติม

กลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืนมุง่ เน้นในสามองค์ประกอบทีจ่ ำ� เป็นในการบรรลุซงึ่ เป้าหมายในปี 2568 - การปกป้องสิง่ แวดล้อมด้วยการด�ำเนินงานอย่างรับผิดชอบ การเสริมสร้างพลัง
ให้กับพนักงานของเรา และการส่งผ่านคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียของเรา และการขับเคลื่อนความมั่งคั่งทางธุรกิจเป็นไปตามหลักจริยธรรมและสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม

สงั ค
ม

•ก
นามยั และความปล ารมสี
อดภ ว น
• สขุ อ
ร
ยั
•ก

•

8

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ก ำ ก ั บ ดู แ ล

าร • น ว
เตบิ
ัต
โ ต ด ก ร รม /
สัด
า นร
ผ ลิ
า ย ไ ด ส ว น ย อ ด ข า ย จ า ก
 / E B IT D A ำ ไร • ค ว า
/ก

•ก

ธุ ร กิ จ ของเรามี ห ลั ก คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมเป็ น รากฐาน การขั บ เคลื่ อ น
ประสบการณ์ของลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ทเี่ ราสร้างสรรค์ขนึ้ และการก้าวไปข้างหน้า
ในการตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการทางสั ง คมเพื่ อ การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น
และความเป็นผู้นำ�

การ

เสาห
ลกัส
าํคญั

กลย
ทุธ

ดจิ
ทิ ลั

รก
ิจ
ธรุ ก
บิ ตั ำกบั ดแู
ของ นเปน
งิ าน
ล หล
ส
ใ

ง
อยา
กั จรยิ ธรรม และความโปร
ำงา
ารท
• นวตั กรรม การแปลงกระบวนก
•

า
•ก
ารป
•ก

การก�ำกับดูแล – ศักยภาพทางธุรกิจ

ง

บร�ษัทเคมีภัณฑที่ยั่งยืน

าศ • เศรษฐกจิ แบบหมนุ เวยี น
มู อิ าก
าพภ ลายเออรทีเ่ ปนทีตี่ องการ
งสภ
ปอ ซพั พ
ปก กร •
ยา

การที่เราให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วม การลงทุนในการสร้าง
ขีดความสามารถ และการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของเรา แสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุความส�ำเร็จในระยะยาว

ะสทิ ธ
ภิ าพ
• ทร เชงิ น
พั ย
าก

ลอ ม
แวด

สังคม - วัฒนธรรมการส่งเสริมความส�ำเร็จ

ผูมสี
ษุ ย
ของ นาทนุ มน
ม
ว
ฒ
ัพ
าร

• ผลติ ภณ
ั ฑค า
ร
• การล บ อน
ดกา • ก
รใช าร
ท รพ
ั
• ปร
ารบ อ
จิ • ค
ษฐก การรี ไซเคลิ
เศร
•
เิ วศ ดแทน
รท

การด�ำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของเรามุ่งเน้นไปที่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เอื้ อ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ แบบหมุ น เวี ย น การลดการใช้ ท รั พ ยากรและ
การปล่อยมลพิษ ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ี
อยทู ดี่
น
ป
เ
วาม
ละค ดว ย
แ
ยั งาน
สยี
ทำ
ว นไดเ

างความคดิ • สขุ อน
• ผนู ำท
าม
• ดชั นคี วามสขุ ระดับส ยั ความ
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สิง่ แวดลอ้ ม - การด�ำเนินการด้วยความรับผิดชอบ

ิจ
ม
ฑ  ให งธ ุร ก

ผลล
พัธ

กรอบการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

วิสยั ทัศน์
ค่านิยม
ความมุง่ หวัง
ผ ู ้สรา้ ง
ความแตกต่าง

“อิงหลักฐาน
เสมอ”

“ความซื่อสัตย์
ในทุกสิ่ง”

ความเป็นกลางทางคาร์บอน
เพื่อโลกและธุรกิจของเรา

ตัวชีว้ ดั

“ท�ำงานร่วมกันและ
มีนวัตกรรมใหม่”

“ความเป็นผู้น�ำ
ที่มีวิสัยทัศน์”

มีความยั่งยืน
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วยผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและเข้าถึงได้

“การปรับเปลี่ยน
แนวความคิด”

พันธมิตรที่เชื่อถือได้
ส�ำหรับชุมชนทั่วโลก

ความเป็นผู้นำ�

แนวคิดที่เชื่อมโยง

แนวทางแบบหมุนเวียน

ผู้น�ำนวัตกรรม

ESG ดีที่สุด

ทางความคิดเรื่องความยั่งยืน
และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ระดับโลก-ท้องถิ่นที่มี
ความใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสีย

การปรับปรุงวงจรสมบูรณ์
ในห่วงโซ่คุณค่าของไอวีแอล

มาใช้ในการด�ำเนินงาน

ในระดับชั้น การลงทุน
ในธุรกิจที่ยั่งยืน

สิ่งที่ต้องท�ำ

ล�ำดับ
ความส�ำคัญ
เชิงกลยุทธ์

ข้อมูล
เพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
จัดระเบียบการด�ำเนินงานของเรา
อย่างมีความรับผิดชอบ
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

เป้าหมายของไอวีแอล
ที่มีการแบ่งปันและน�ำไปใช้ทางสังคม

ผลักดัน - การเติบโตที่ยั่งยืน

ตัวช่วยให้สำ� เร็จ

การรี ไซเคิล

ความมีประสิทธิภาพ

การวัดผล

การให้ความรู้

สร้างโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับ
การรีไซเคิลที่โลกต้องการเพื่อให้
เกิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน
และก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี
(ROCE) รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
พลังงาน/ของเสียไปเป็นทรัพยากร

มีความเข้าใจในขอบข่ายของพันธกิจ
ด้านความยั่งยืนและผลิตภัณฑ์ของเรา
ว่ามีส่วนร่วมท�ำให้สังคมดีขึ้นอย่างไร

โปรแกรมการให้ความรูต้ ามล�ำดับขัน้
โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่
ของไอวีแอลที่กว้างขวางทั่วโลก

ความเป็นกลางทางคาร์บอน

การตรวจสอบจากภายนอก

การให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริโภค
1,000,000 คน ภายในปี 2573

การรีไซเคิลขวด PET ปริมาณ
750,000 ตัน (5 หมื่นล้านขวด) ต่อปี
ภายในปี 2568

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ ย นแปลงทางสภาพภู มิ อ ากาศเป็ น ข้ อ กั ง วลที่ ยิ่ ง ใหญ่
ของมนุษยชาติ ในฐานะภาคธุรกิจ ไอวีแอลมีบทบาทส�ำคัญในการ
ด� ำ เนิ น การด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ เราตระหนั ก
ถึ ง ความเสี่ ย งเหล่ า นี้ แ ละมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะลงมื อ แก้ ไ ข กลยุ ท ธ์ ด ้ า นการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2568 ให้ความส�ำคัญกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดียิ่งขึ้น การสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประสิทธิภาพ
ของกระบวนการและการด�ำเนินธุรกิจ

Climate Strategy 2025

เสาหลัก
ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ
และผลิตภัณฑ์

ความมุง่ หวังของเรา
การลด
ปริมาณคาร์บอน

• การปรับปรุงการด�ำเนินงานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
• การก�ำหนดเป้าหมายร่วมระหว่างการใช้พลังงาน

ไฟฟ้า
จากพลังงาน
ทดแทน

การเพิม่ การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ทัง้ ในบริเวณโรงงาน (แผงพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตัง้ บนหลังคาและพืน้ ดิน) และภายนอกโรงงาน
(การซือ้ ไฟฟ้าแบบสมมติ (VPPAs))

กลยุทธ์ด้าน
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

• การก�ำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรแบบเงา
• Emissions trading scheme (ETS)
• การประเมินความตึงเครียดด้านน�้ำ ด้วย WRI

ScienceBased Targets

การศึกษาทางเลือกในการก�ำหนด Science-Based

ทรัพยากรธรรมชาติ

และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์

การบูรณาการวัตถุดิบทั้งต้นน�้ำและปลายน�้ำ

• การเพิ่มการใช้วัตถุดิบจากการรีไซเคิล

นวัตกรรมด้านสภาพภูมิอากาศ

• ลดอัตราการใช้พลังงาน 5% ในปี 2568*

วัตถุดิบที่มาจากการรีไซเคิล

• ลดการใช้วัตถุดิบใหม่

พลังงานทดแทนและคาร์บอนต�่ำ

• การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่ 10% ในปี 2568

ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่ำ

• ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด

การบริหารจัดการน�้ำและน�้ำเสีย

• ลดอัตราการใช้น�้ำ 10% ในปี 2568*

การก�ำหนดราคาคาร์บอนแบบเงา

• การระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

การประเมินความตึงเครียดด้านน�้ำ

• การบูรณาการ ESG และการก�ำหนดราคา

หลังการบริโภคแล้ว

และ 25% ในปี 2573

(Scope 1 และ 2) 10% ในปี 2568*

สภาพภูมิอากาศ

คาร์บอน เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
การบริหารจัดการของเสีย
ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

Targets (SBTs)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

กลยุทธ์

การปรับตัว
กรอบการด�ำเนินงาน TCFD
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

เศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน
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ข้อมูล
เพิ่มเติม

* ปีฐาน ณ ปี 2563

การบริโภคอย่างรับผิดชอบ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

• การลด การรีไซเคิล การใช้ซ�้ำ
• การลดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ
• การลดของเสีย PET
• การให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล

ความมุง่ หวังด้านความยัง่ ยืนของเราเพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็นกลางทางคาร์บอน

มุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลาง

ข้อมูล
เพิ่มเติม

เราก�ำลังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการใช้พลังงานทดแทน การด�ำเนินโครงการด้านพลังงาน และติดตามการใช้พลังงานในทุกประเทศที่เรามีโรงงานด�ำเนินงานอยู่
เรายังคงสนับสนุนข้อตกลงปารีส ซึง่ หลายๆ ประเทศได้ให้ปฏิญาณในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่าน Nationally Determined Contributions (NDCs) เราได้
ก�ำหนดความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนเหล่านี้ ส�ำหรับปี 2568 - 2573 ดังนี้
การลงทุนด้านความยั่งยืน

1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ
การลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน

พลังงาน*

การลดอัตราการใช้พลังงาน 5% ภายในปี 2568

ก๊าซเรือนกระจก*

การรี ไซเคิล
ความมุ่งมั่นในระดับโลกปี 2568
•

•

การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Scope 1 และ 2) 10% ภายในปี 2568

รีไซเคิลวัสดุ PET หลังการบริโภคปริมาณ
750,000 ตันต่อปี มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
โพลีเอสเตอร์
รีไซเคิลขวด PET จ�ำนวน 50,000 ล้านขวดต่อปี

ของเสีย
การจัดการขยะแทนการฝังกลบอยู่ที่ 90%
ในปี 2568

การใช้ ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

10% ภายในปี 2568
25% ภายในปี 2573

•
•

น�ำ้ *

การลดอัตราการใช้นำ�้ 10% ภายในปี 2568
* ปีฐาน ณ ปี 2563

บูรณาการแนวคิดเชิงเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
เข้าในการด�ำเนินธุรกิจของไอวีแอล
เข้าร่วมกับองค์กรเพื่อผลักดันและสนับสนุน
การด�ำเนินงาน เพือ่ มุง่ สูเ่ ศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

การสนับสนุนต่อ
บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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รูปแบบการสร้างคุณค่า
ด้วยการที่เราเข้าสู่ปีที่ 10 ในการ
รายงานด้านความยั่งยืน เราจึงน�ำ
I n te r n a t i o n a l I n te gr a te d
Reporting Council (IIRC)’s
I n te r n a t i o n a l I n te gr a te d
Reporting <IR> Framework

มาประยุกต์ ใช้เพิ่มเติม โดยก�ำหนด
โครงสร้างของรายงานเป็นไปตาม
กรอบของมาตรฐานดั ง กล่ า ว
เราสามารถที่จะน�ำเสนอว่าองค์กร
ของเราสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วน
ได้เสียผ่านกลยุทธ์การด�ำเนินงาน
ของเราทั้ ง ในระยะสั้ น ระยะกลาง
และระยะยาว ในทั้ ง 6 ประเภท
ของต้นทุนตามมาตรฐานนี้

ปัจจัยขาเข้า
ต้นทุนทางการเงิน (Financial Capital)

รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ 4,515 ล้านเหรียญสหรัฐ
รวมทรัพย์สนิ หมุนเวียน 3,990 ล้านเหรียญสหรัฐ

ต้นทุนทางการผลิต (Manufactured Capital)
123 โรงงาน ใน 33 ประเทศ ใน 6 ภูมภิ าค
โรงงานรีไซเคิลทัง้ หมด 15 โรงงาน

ต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital)
การใช้วตั ถุดบิ 15.02 ล้านตัน
การใช้พลังงาน 104.7 ล้านกิกะจูล
การใช้นำ�้ 82.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
การใช้พลังงานทดแทน 1.77 ล้านกิกะจูล

ต้นทุนทางบุคลากร (Human Capital)

คณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีความหลากหลาย
พนักงานทั้งหมด 25,207 คน
การฝึกอบรม 429,886 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2,070,050 เหรียญสหรัฐ

ต้นทุนทางสังคมและความสัมพันธ์

(Social and Relationship Capital)
ค่าใช้จา่ ยด้าน CSR 1.09 ล้านเหรียญสหรัฐ
กองทุน COVID-19

ต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

ค่าใช้จา่ ยในการวิจยั และพัฒนา 19.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
นักวิจยั และพัฒนา 173 คน
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาทัว่ โลก 17 แห่ง

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ความมุ่งเน้น
วิสยั ทัศน์

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นําที่มีความรับผิดชอบในอุตสาหกรรม
โดยมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศของบุคลากร กระบวนการท�ำงาน
และเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

รูปแบบการสร้างคุณค่า (ต่อ)
ปัจจัยขาออก
ปริมาณการผลิตทัง้ หมด
13.72 ล้านตัน
(ไม่รวมการขายภายในระหว่างบริษทั )
15.55 ล้านตัน
(รวมการขายภายในระหว่างบริษทั )
ธุรกิจออกไซด์และอนุพนั ธ์แบบบูรณาการ
ปริมาณการผลิต 1.98 ล้านตัน
Core EBITDA 105 ล้านเหรียญสหรัฐ
ธุรกิจพลาสติก Combined PET
ปริมาณการผลิต 10.17 ล้านตัน
Core EBITDA 794 ล้านเหรียญสหรัฐ
ธุรกิจเส้นใย
ปริมาณการผลิต 1.57 ล้านตัน
Core EBITDA 195 ล้านเหรียญสหรัฐ

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ผลลัพธ์

ผลที่เกิดขึ้น

ผลลัพธ์ทางการเงิน (Financial Capital)

Better Growth

รายได้รวม 10,594 ล้านเหรียญสหรัฐ
Core EBITDA 1,114 ล้านเหรียญสหรัฐ
ก�ำไรหลักต่อหุ้น (EPS) 1.01 บาท

ผลลัพธ์ทางการผลิต (Manufactured Capital)

การผลิต Flake 155,586 ตัน
การผลิต rPET 70 กิโลตัน
รีไซเคิลขวด PET ประมาณ 10,100 ล้านขวด

ผลลัพธ์ทางธรรมชาติ (Natural Capital)

อัตราการใช้พลังงานลดลง 3% จากขอบเขตการรายงานในปี 2562
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมด (Scope 1 และ 2) ลดลง 5.6%
จากขอบเขตการรายงานในปี 2562
อัตราการใช้นำ�้ ลดลง 10% จากขอบเขตการรายงานในปี 2562
อัตราของเสียอันตรายลดลง 17% จากขอบเขตการรายงานในปี 2562

ผลลัพธ์ทางบุคลากร (Human Capital)

อัตราการรักษาพนักงาน 91.51%
สัดส่วนพนักงานหญิง 22%
อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานโดยรวม 0.91 กรณี ต่อ 200,000
ชั่วโมงท�ำงาน
อัตราการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน 0.48 กรณี ต่อ 200,000 ชัว่ โมงท�ำงาน

สนับสนุนต่อ

SDGs หมายเลข

Better Environment

สนับสนุนต่อ

SDGs หมายเลข

Better Life

ผลลัพธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์

(Social and Relationship Capital)
ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) 86.16%
อัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR) 92%
585 กิจกรรม CSR

ผลลัพธ์ทางปัญญา (Intellectual Capital)

สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่
35% ส�ำหรับธุรกิจพลาสติก PET Specialty
23% ส�ำหรับธุรกิจเส้นใย
94 สิทธิบตั ร

สนับสนุนต่อ

SDGs หมายเลข

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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การสนับสนุนของเราต่อเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
ขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ด้วยการให้ความส�ำคัญกับการสร้างคุณค่าต่อ 3Ps, People, Planet, และ Prosperity เรายังคงให้การสนับสนุน
ในการมีส่วนร่วมใน UN SDGs
การรี ไซเคิลและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน

นำ�ลูกค้าเข้าสู่วงจรห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์และ
พัฒนาวิธีการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อตกลงความริเริ่มระดับโลก
ที่พัฒนากลยุทธ์ด้านคาร์บอนต่ำ�ให้แข็งแกร่ง

ความมุ่งมั่น
ด้านรีไซเคิล

พันธมิตรในกลุ่ม
อุตสาหกรรม

การให้ความรู้
ด้านการรีไซเคิล

พลังงาน
ทดแทน

Science-Based
Target (SBTs)

ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและ
เพิ่มประสิทธิภาพของพลังงาน

การดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี

การรับผิดชอบต่อสังคมและการท�ำงานร่วมกัน

ปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากรและสร้างความมั่นใจ
ว่ากระบวนการผลิตของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รับประกันว่าสุขภาพและความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
ของการดำ�เนินกิจกรรมของเรา

ทำ�ให้การให้ความรูด้ า้ นการรีไซเคิลเป็นโปรแกรมในระดับโลก
เพือ่ ร่วมมือกันสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมต่อไป

การวิเคราะห์
ความเครียดด้านน�้ำ

14

การจัดการขยะ
แทนการฝังกลบ

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

การจัดเก็บ
ขวดพลาสติก

สถานที่ท�ำงาน
ที่ปลอดภัย

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การปกป้องสิทธิ
มนุษยชน

ความปลอดภัย
ในกระบวนการ

ความรู้

สิ่งแวดล้อม

ความเป็นอยู่ที่ดี

การตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19

ข้อมูล
เพิ่มเติม

การเริม่ ระบาดของ COVID-19 ในปี พ.ศ. 2563 ได้สร้างผลกระทบอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนทัว่ โลก และท้าทายความสามารถทุกระดับของเราในการรับรองความปลอดภัย
และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของเราไปพร้อมกับการรักษาความยืดหยุ่นทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการปลูกฝังความยั่งยืน
มาอย่างยาวนานของเรา ท�ำให้เราประสบความส�ำเร็จในการจัดการกับผลกระทบต่างๆ จากการแพร่ระบาดของโรคนี้
บริจาครถพยาบาล 3 คันในอินโดนีเซีย
เพื่อสนับสนุนการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19

การดูแลพนักงาน

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริจาคหน า้ กากอนามัย
ให ก้ ับชุมชนทั่วโลก

การมีส่วนช่วยเหลือสังคม

การบริจาคผ่านกองทุน COVID-19 ของไอวีแอล (1.88 ล้านเหรียญสหรัฐ)
สนับสนุนองค์กรทั้งสิ้น 135 แห่ง ใน 29 ประเทศ
63%

24%

ชุมชน

เอเชีย

23%

31%

ยุโรป
ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา

45%

อเมริกา

10% 3%
อื่นๆ

ชุด PPE

27%

โรงพยาบาล

14%

องค์กรการกุศล

* ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563, % ของการมีส่วนร่วมทั้งหมด

อุปกรณ์
ทางการแพทย์

30%

อาหาร เครื่องดื่ม
เสื้อผ้า และ
ของจ�ำเป็น

30%

ผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อโรค

ไอวีแอลและหน่วยงานคูค่ า้ ทางธุรกิจได้ผลิตและบริจาคชุด PPE
20,000 ชุด ให ก้ ับโรงพยาบาลมากกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ
ส�ำหรับแพทย์และทันตแพทย์ ในประเทศไทย

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563

15

การกำ�กับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ
ไอวีแอลมีการเติบโตด้านก�ำลังการผลิตถึง 5% และการเติบโตทั้งหมดที่ 18% ถึงแม้จะอยู่
ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ความส�ำเร็จนี้ถูกผลักดันโดยคณะกรรมการและ
ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน
การผลิต

13.72 10,594

+11%

ล้านตัน

+6%
-0.95

16

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ก�ำไรหลัก

รายได้รวม

ล้านเหรียญสหรัฐ

กระแสเงินสด
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน

-7%

ก�ำไรหลักต่อหุ้น
บาท

1.01

(Core EBITDA)

1,114

-3%

ล้านเหรียญสหรัฐ
ก�ำไรหลักสุทธิ

หลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

1,388 205

ล้านเหรียญสหรัฐ

ก่อนหักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้
ค่าเสือ่ มราคา และค่าจัดจ�ำหน่าย

ล้านเหรียญสหรัฐ
อันดับความ
น่าเชื่อถือจาก

TRIS

-47%

AA-

การกำ�กับดูแลกิจการ

ข้อมูล
เพิ่มเติม

การก�ำกับดูแลกิจการเป็นกรอบในการด�ำเนินนโยบาย กระบวนการ และความคาดหวัง ทีบ่ คุ คลากรของไอวีแอล
และบริษทั ย่อยทัว่ โลกยึดถืออย่างสม�ำ่ เสมอ โดยระบบก�ำกับดูแลกิจการของเราซึง่ มีการต่อยอดมาจากวิสยั ทัศน์
พันธกิจ และค่านิยมของเรา และมีคณะกรรมการบริษัทคอยติดตามดูแลนั้น ถือเป็นรากฐานของการด�ำเนินงาน
ในแต่ละวัน อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่นำ� ทางให้เราด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ
(คณะกรรมการ NCCG) เป็นกรรมการ
อิสระทุกท่าน
บริษัทฯ ได้รับคะแนน CG ระดับ “ดีเยี่ยม
5 ดาว” จากสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริ ษั ท ไทย ( IOD ) เป็ น ปี ที่ 8
ติดต่อกัน

ช่ อ งทางการแจ้ ง เบาะแส เป็ น เว็ บ ไซต์
ที่ แ ยกอิ ส ระ เพื่ อ ความสะดวกยิ่ ง ขึ้ น และ
มีความปลอดภัยในการสื่อสาร

บริ ษั ท ฯ ประสบความส� ำ เร็ จ ในการ
ต่ อ อายุ ก ารเป็ น สมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บั ติ
ของภาคเอกชนไทย ในการต่ อ ต้ า น
การทุ จ ริ ต ( CAC ) ในเดื อ นพฤษภาคม
ปี พ.ศ. 2561 ไอวีแอลได้รับการรับรอง
เป็ น สมาชิ ก ครั้ ง แรกในเดื อ นตุ ล าคม
ปี พ.ศ. 2557

ผลงานส�ำคัญในปี 2563
ในปี 2563 เราพัฒนางานด้านความหลากหลาย โดยการแต่งตั้ง
กรรมการอิสระทีเ่ ป็นผูห้ ญิงหนึง่ ท่านเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษทั
ซึ่งสอดคล้องกับวาระของไอวีแอลเรื่องความหลากหลายทางเพศ

81% ของโรงงานของเรา ได้รบั การฝึกอบรมเกีย่ วกับ

คูม่ อื ในการก�ำกับดูแลกิจการฉบับใหม่ ได้ครบถ้วนทัง้ หมด

86%

ของพนั ก งานของเราได้ รั บ การฝึ ก อบรม
การต่อต้านการทุจริต

ไม่มี การลงโทษไอวีแอลในเรื่องการไม่ปฏิบัติตาม
ข้ อ ก� ำ หนดที่ จ� ำ เป็ น เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บด้ า นการก� ำ กั บ
ดูแลกิจการ
ไอวี แ อลเป็ น หนึ่ ง ในผู ้ ไ ด้ รั บ รางวั ล
Asset Class PLC ส�ำหรับ ASEAN
CG Scorecard (ACGS) ประจ�ำปี
2562 ที่ประกาศเมื่อปี 2563

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน
ความมุ่งมั่นเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ระยะสั้น
(2564–2567)

• สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่
•
•

18

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

34% ส�ำหรับ ธุรกิจ PET
22% ส�ำหรับ เส้นใย
ในปี 2564
ดัชนีความพึงพอใของลูกค้า
(CSI) มากกว่าหรือเท่ากับ
86.0% ในปี 2564
เป็นผู้นำ� ด้าน rPET
ในตลาดหลัก

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ระยะกลาง
(2568)

• รีไซเคิล PET หลังการบริโภค
•
•
•

ปริมาณ 750,000 ตันต่อปี
มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
โพลีเอสเตอร์
รี ไซเคิลขวด PET จ�ำนวน
50,000 ล้านขวดต่อปี
ลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์
ด้านความยั่งยืนเป็นจ�ำนวนเงิน
1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
มีรายได้จากผลิตภัณฑ์
ที่ปล่อยคาร์บอนต�่ำคิดเป็น 7%
ของรายได้ทั้งหมด

ระยะยาว
(2593)

• มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
โดย :
-- พัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานและองค์กรภายนอก
-- เป็นผู้นำ� ทางความคิด
ด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
-- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า
-- ไม่ให้ของเสียพลาสติกออกไปสู่
สิ่งแวดล้อมและมหาสมุทร

การเป็นผู้นำ�ทางความคิด
ด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ในฐานะผู้ผลิต PET บริสุทธิ์ รายใหญ่ที่สุด เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำที่ส่งเสริมแนวคิดการหมุนเวียนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายด้านรีไซเคิลของเราในปี 2568 ด้วยจุดมุ่งหมาย
ที่กว้างมากขึ้นในการสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้น หนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักในการมุ่งสู่การเป็นผู้น�ำ คือ การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมืออย่างมีความหมายกับพันธมิตร
ในอุตสาหกรรมของเรา เพื่อผลักดันสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มอุปสงค์ของ rPET

การร� ไซเคิล

DESIGN

การออกแบบ

WE

เศรษฐกิจ
แบบหมุนเว�ยน
PE

การบร�โภค

OP

LE CONSUM

U
PROD C TION

การจัดเก็บ

R E C YC L E

SOURCE
WE

E

การจัดจำหนาย

การผลิต

อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นสมาชิกใน Circular Economy Accelerator: A Recycling Partnership
Initiative เราก�ำลังเพิม
่ ความพยายามด้านการรีไซเคิล โดยการวางถังขยะเข็นได้รมิ ทางเท้าในการจัดเก็บ
พลาสติกในบริเวณชุมชนที่มีครัวเรือนอยู่อาศัยเป็นจ�ำนวนมาก เพื่อการมีส่วนร่วมในโครงการริเริ่ม
ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้ ของผูผ้ ลิต (Producer responsibility : EPR) ร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

เป้าหมายโดยรวม
• มอบถังขยะเข็นได้วางริมทางเท้าเพื่อจัดเก็บฟิล์มและวัสดุยืดหยุ่นเพื่อน�ำไปรีไซเคิลให้กับประชาชน
• เพิ่มอุปสงค์ในการสนับสนุนตลาดปลายทาง
• บรรลุอัตราการน�ำกลับที่ 30% สอดคล้องกับค�ำนิยามการรีไซเคิลของ EMF
บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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การขับเคลื่อนการหมุนเวียน
ด้วยการรี ไซเคิล

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ด้วยโรงงานการผลิตทีม่ อี ยูท่ วั่ โลก เราก�ำลังขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงอย่างแท้จริงด้านการรีไซเคิล และมองหาอยูเ่ สมอในการเพิม่ ก�ำลังการผลิตด้านรีไซเคิลและประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายของเราในการเป็นผู้น�ำด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ผลงานส�ำคัญในปี 2563

กลยุทธ์ด้านรี ไซเคิล
• การเพิ่มความแข็งแกร่งของก�ำลังการรีไซเคิลทั่วโลก
• การสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
• การสร้างความเชื่อมั่นของการปิดวงทั้งหมด
รี ไซเคิลแล้ว

ปริมาณขวด PET หลังการบริโภคทีร่ ีไซเคิลแล้ว
206,996
128,890

ประมาณ 58 พันล้าน ขวด PET
(10.1 พันล้านขวด ในปี 2563)

222,288

143,507

Coca-Cola Beverages Philippines, Inc. (CCBPI)

ลดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์

ประมาณ 1.9 ล้าน ตัน
ในวัฏจักรชีวิต

109,446

AND

ซึ่งเป็นหน่วยบรรจุขวดของ Coca-Cola ในฟิลิปปินส์ และ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) ได้ลงนามใน
ข้อตกลงร่วมทุนเพือ่ ก่อตัง้ PETValue ซึง่ เป็นโรงงานรีไซเคิล
ขวดที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์

รี ไซเคิล

2554 - 2563

3,576

ลดปริมาณ
ขยะพลาสติก

2554 2555 2558 2560 2562 2563
หน่วย : ตัน

ประมาณ 1.3 ล้าน ตัน
ที่ต้องน�ำไปฝังกลบ

DejaTM Brand - มุ่งมั่นอย่างสม�่ำเสมอในการปิดวงกลุ่มผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน คือ เกล็ดพลาสติก rPET/rPET blend เม็ดพลาสติก
และเส้นใย ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อน�ำกลับมาท�ำใหม่อีกครั้ง

DejaTM
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

จะช่ ว ยสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ว่ า ขวดพลาสติ ก
PET ใช้แล้วซึ่งสามารถรี ไซเคิลได้ 100% และไม่ใช่ “การใช้
ครั้ ง เดี ย ว” จะได้ รั บ ชี วิ ต ใหม่ แ ละถู ก น� ำ มาใช้ ซ�้ ำ แล้ ว
ซ�้ำอีกในระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน โรงงานคาดการณ์
ก� ำ ลั ง การผลิ ต เกล็ ด พลาสติ ก ไว้ ที่ 30,000 เมตริ ก ตั น
ต่อปี จะสามารถรีไซเคิลขวดพลาสติกได้เกือบ 2 หมืน่ ล้านขวด
พร้อมด้วยการผลิตเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลได้ 16,000
เมตริกตันต่อปีในระยะแรก เครื่องท�ำเม็ดที่สองจะถูกติดตั้ง
ในล�ำดับถัดไปเพื่อรับปริมาณ Flake ที่เหลือมาผลิตต่อ
PETValue

การเติบโตทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม

ข้อมูล
เพิ่มเติม

นวัตกรรมช่วยขับเคลื่อนการเติบโตและเป็นสิ่งส�ำคัญต่อความยั่งยืนของธุรกิจของเราในระยะยาว
การมีนวัตกรรมหมายถึงการมองเห็นความต้องการของตลาดล่วงหน้า การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ที่ล�้ำสมัย การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในหมู่พนักงาน และการลงทุนจ�ำนวนมากด้านการวิจัย
และพัฒนา (R&D)
นวัตกรรมยังหมายถึงความเชื่อมั่นที่ว่ากระบวนการและแนวทางการแก้ปัญหาของเราบรรจบกับ
ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเรา เราน�ำ 6 หัวข้อมา
ประยุกต์ใช้ ดังนี้ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม นวัตกรรม
แบบเปิด และความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก

PET Specialty

2564

ความเป็นจริง

เป้าหมาย

23%
เป้าหมาย 22%

22%

(ยื่นจดและได้รับ) จากทั้งหมด 884 ฉบับ

Wellman HealthGuard® AMIC

ธุรกิจพลาสติก

2563

19.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการวิจัยและพัฒนา
173 นักวิจัยและพัฒนา
17 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
94 สิทธิบัตรในปี 2563
มากกว่า 300 โครงการความร่วมมือ

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ ใหม่*
ธุรกิจเส้นใย

ผลงานส�ำคัญในปี 2563

2563

2564

ความเป็นจริง

เป้าหมาย

35%
เป้าหมาย 34%

34%

เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการป้ อ งกั น ไวรั ส
ของผู้บริโภค Wellman International ร่วมมือ
กั บ HealthGuard Corporation พั ฒ นาเส้ น ใย
สั ง เคราะห์ โ พลี เ อสเตอร์ ต ่ า งๆ ที่ ส ามารถต้ า น
ไวรั ส ต้ า นเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ และต้ า นแบคที เ รี ย
เส้นใยเหล่านี้เมื่อผ่านกระบวนการ HealthGuard®
AMIC จะช่ ว ยลดการแพร่ ก ระจายของไวรั ส
SARS-CoV-2 (COVID-19)

* สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ รายได้ที่เกิดจากยอดขายผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปีหลัง

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน

ข้อมูล
เพิ่มเติม

เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เราออกแบบ พัฒนา และส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวดทั้งในด้านคุณภาพและความยั่งยืน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ
อย่างมีความรับผิดชอบ เพือ่ การรักษาให้ระบบมีประสิทธิภาพ และการลงทุนศึกษาผลกระทบในวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ของเรา เราจึงเติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อเนือ่ งมาโดยล�ำดับ
และให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัย

เกณฑ์
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

Regulatory
Compliance

Resources

(FDA, REACH, SIN list,
SVHC list)

(Renewable energy,
Water)

Transportation
Efficiency

Bio-based

Use Phase Impacts
End of Life
Management

กลไกด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

กระบวนการก�ำหนดลักษณะความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของผลิตภัณฑ์
ท�ำการประเมิน 100%
ของผลิตภัณฑ์ของเรา
เพื่อระบุผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้น
จากผลิตภัณฑ์

22

ข้อมูลจากลูกค้า
ถูกรวบรวมเพื่อเป็นข้อมูล
การพัฒนาการน�ำไปใช้งาน
ปลายทาง

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

Toxicity

กระบวนการประกอบด้วยการ
ประเมินวัตถุดิบ ครอบคลุมถึง
ความเป็นอันตรายในการผลิต
และการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ
ผลิตภัณฑ์ (การขึน้ ทะเบียนสารเคมี
และความปลอดภัยทางอาหาร)
ร่วมกับการมุ่งเน้นสูตรใหม่ๆ
ของตลาดเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

Lightweighting
& Downgauging

Biodegradability
& Composability

การบริหารจัดการ
สสารและสารเคมีอันตราย
แนวทางการปรับปรุงและเป้าหมายก�ำหนดไว้สำ� หรับ
การยุติสารเคมีอันตรายที่มีความเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์ในพอร์ตการจัดการผลิตภัณฑ์จะได้รับ
การประเมินส�ำหรับสารเคมีหรือสารมีความท้าทาย

การสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้า

ข้อมูล
เพิ่มเติม

จากค่านิยมของเราทีก่ ล่าวถึงความส�ำคัญของลูกค้าและเหตุผลในการด�ำรงอยูข่ องธุรกิจ เราท�ำงานอย่างหนักเพือ่ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูงสุดระดับโลกและแสวงหา
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการให้บริการของเรา นอกจากการเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างสม�่ำเสมอแล้ว เรายังคงมุ่งมั่นในการติดตามข้อเสนอแนะผ่านเครื่องมือ
ชี้วัดต่างๆ เช่น ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) อัตราการรักษาลูกค้า (CRR) คะแนน Net Promoter Score (NPS) รวมไปถึงค�ำแนะน�ำแบบบูรณาการ เราจะยังคง
ให้ความส�ำคัญกับลูกค้าในการด�ำเนินธุรกิจของเรา
ผลิตภัณฑ์ของ IVL

การใช้ปลายทางและส่วนแบ่ง CoMa ของ IVL2
ส่วนแบ่ง CoMa ของ IVL3

PET, PTA และ
ออกไซด์ ไกลคอล
PET, PEO

สารลดแรงตึงผิว เส้นใย
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด
Oxyfuel สารลดแรงตึงผิว

เส้นใยส�ำหรับยานยนต์
เส้นใยส�ำหรับผลิตภัณฑ์ ไลฟ์สไตล์
เส้นใยส�ำหรับผลิตภัณฑ์ ไลฟ์สไตล์

บรรจุภัณฑ์อาหารและ
เครื่องดื่ม

48%

ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล
และความสะอาด1

20%

น�้ำมันและแก๊ส

1%

ชิ้นส่วนยานยนต์
เสื้อผ้า

10%

เป้าหมายปี 2563:

ผลการด�ำเนินงานจริงปี 2563:
ภาพรวมของ IVL

ภาพรวมของ IVL
CSI > 86%

CSI

กลุ่มธุรกิจ

CSI

การวัดดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า
ครอบคลุมการด�ำเนินงานทั่วโลก

100%

CRR

86.16%

PET, NDC

ผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้าน
และการก่อสร้าง

86.51%
95%

เครื่องใช้ ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3%

หมายเหตุ: (1) ผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้าน ของใช้ส่วนบุคคลและความสะอาด; ผลิตภัณฑ์ความสะอาดรวมถึงผ้าอ้อมส�ำเร็จรูปส�ำหรับเด็ก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาวะการควบคุ ม การกลั้ น ปั ส สาวะในผู ้ ใ หญ่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ลส� ำ หรั บ ผู ้ ห ญิ ง ผ้ า เช็ ด
ท�ำความสะอาดแบบใช้ครั้งเดียว และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัยและเสื้อกาวน์
(2) ข้อมูล CoMa อ้างอิงจากข้อมูลจริงปี 2563; ข้อมูลการตลาดที่กล่าวถึงด้านบนครอบคลุม 94% ของผลิตภัณฑ์
IVL ทั้งหมด
(3) ข้อมูลจริงปี 2563

CSI

บรรจุภัณฑ์

CRR

88.35%
CRR 93%
84.81%
94%

84.76%
85%

CSI

CSI

CRR

ออกไซด์และอนุพันธ์
แบบบูรณาการ
CSI

CRR

85.86%
93%

CSI

เส้นใย

PET

6%
5%

57

CRR

สารตั้งต้น
เส้นใยส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ไลฟ์สไตล์ PO, PEO

NPS

92%

85.67%
93%

CSI

ขนแกะ

เป้าหมายปี 2564/2565

ภาพรวมดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าของ

87.13%
91%

CRR

CRR

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

> 86%

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563

23

มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ระยะสั้น
(2564–2567)

• ก�ำหนดเป้าหมายให้เป็นไป

ตาม Science-Based Target

ระยะกลาง
(2568)

• ลดอัตราการปล่อย

(SBTs)

• ก�ำหนดเป้าหมาย

•

•

•
•
•

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Scope 3
ไม่มีกรณีการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นกรณีใหญ่ๆ

ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(Scope 1 และ 2) 10%*
การใช้ ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่
10% ภายในปี 2568 และ
25% ภายในปี 2573
ลดอัตราการใช้พลังงาน 5%*
ลดอัตราการใช้น�้ำ 10%*
การจัดการขยะแทนการฝังกลบ
อยู่ที่ 90%

* ปีฐาน ณ ปี 2563

24

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

72%

ความมุ่งหวังของเราเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นของโลก

ระยะยาว
(2593)

• มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
• มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
โดย :
-- ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่าง
ต่อเนื่อง
> ปรับปรุงประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
> ซื้อพลังงานทดแทน
และปล่อยคาร์บอนต�ำ่
-- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ

การบริหารจัดการพลังงาน

ข้อมูล
เพิ่มเติม

กลยุทธ์หลักของเราที่จะน�ำไปสู่การเป็นบริษัทที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยความมุ่งมั่นในการลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป และเพิ่มการใช้พลังงาน
ทดแทน รวมทั้งส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
การใช้พลังงาน
5.50

5.75

5.29

การใช้พลังงานทดแทน
6.73
5.58
104,724,983

55,070,650 59,984,718

73,452,756

2561

2562

19%
33%

72,190,776

2560

2,575,967

2563

การใช้พลังงานทั้งหมด (กิกะจูล)-ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
การใช้พลังงานทั้งหมด (กิกะจูล)-ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)
อัตราการใช้พลังงาน (กิกะจูล/ตันการผลิต) -ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)

48%

2560

2,754,247
15%
33%

52%

2,587,557
17%
25%

1,767,434
35%

58%

40%

2561

2562

2563

พลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ (กิกะจูล)
พลังงานทดแทนจากชีวมวล (กิกะจูล)
ไฟฟ้าทดแทน (กิกะจูล)

หมายเหตุ : อัตราการใช้พลังงาน ถูกค�ำนวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท
ปี 2563 ปริมาณการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการเข้าซื้อกิจการประเภท cracker

* ปีฐาน ณ ปี 2563

ลดอัตราการใช้พลังงาน 5%*
การใช้ ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่ 10%

ตราการใช้พลังงานลง 3%
• ลดอั
เมื่อเทียบกับขอบเขตการรายงานปี 2562
• เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ 8%

25%

อัตราการใช้พลังงาน (กิกะจูล/ตันการผลิต) -ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

เป้าหมายปี 2568

ผลงานส�ำคัญในปี 2563

โรงงาน UAB Orion Global PET ของเราในประเทศ
ลิทัวเนีย มีการสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยติดตั้งรั้วจากแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 55.82 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ต่อปี และมี
ก�ำลังการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ทงั้ หมด 390,000
กิโลวัตต์-ชั่วโมง

เป้าหมายปี 2573

ความก้าวหน้าในปี 2556-2563

การใช้ ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่

ลดอัตราการใช้พลังงาน

25%

4%

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูล
เพิ่มเติม

เรามีการด�ำเนินการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และผลักดันการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่คุณค่าของเราเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งทางตรง (Scope 1) และทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Scope 2) ลง 10% ภายในปี 2568
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมด
(Scope 1)
(Scope 1 และ 2)
จากการใช้พลังงาน
(Scope 2)

0.452

0.321 0.325 0.371

0.232

0.355
7,035,992
4,744,746
3,688,970
3,211,409

0.553 0.522 0.555

0.197 0.184 0.169
0.155

ผลงานส�ำคัญในปี 2563

ตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
• ลดอั
(
1 และ 2) 5.6% เมื่อเทียบกับ

0.607

Scope

0.524
9,445,053
7,089,441
5,913,464
5,528,000

2,344,695
2,316,591
2,409,061
2,224,494

ขอบเขตการรายงานปี 2562

ความก้าวหน้าในปี 2556-2563
6,777,344

4,597,960

ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(Scope 1 และ 2)

10%

2,179,384

2560 2561 2562 2563

2560 2561 2562 2563

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

* ปีฐาน ณ ปี 2563

หมายเหตุ: อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถูกค�ำนวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท
ปี 2563 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการเข้าซื้อกิจการประเภท cracker

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมด้านอื่นๆ
(Scope 3)

ในปี 2563 มีการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอืน่ ๆ (Scope 3) ครอบคลุม 100% ดังประเภททีแ่ สดงด้านล่าง
เรามีแผนทีจ่ ะด�ำเนินการขยายขอบเขตการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอืน่ ๆ ทุกประเภทในปี 2566

• Purchased Goods
and Services

• Fuel and Energy

- related Activities

26

เป้าหมายปี 2568

2560 2561 2562 2563

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e/ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e/ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

• Upstream Transportation
and Distribution

• Employee Commuting
and Business Travel

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด (Scope 1 และ 2)

10%*

100%

• Downstream Transportation
and Distribution

• Waste Generated
in Operations

การค�ำนวณ การตรวจสอบ และการรับรองข้อมูล
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก มี ค วามสอดคล้ อ ง
และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14064-1 และ
ISO 14064-3

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�

ข้อมูล
เพิ่มเติม

เรามีการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำใช้และน�้ำทิ้งด้วยความรับผิดชอบ รวมทั้งการหาแนวทางปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทาง
ปฏิบัติ 3Rs เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน�้ำ เรามีการประเมินความตึงเครียดด้านน�้ำ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงงานของเรา
การใช้น�้ำจากแหล่งน�ำ้
5.35

5.32

น�้ำที่น�ำมารี ไซเคิลและใช้ซำ�้
8.07

5.31

5.10

4.61
82,504,769
65,222,820
60,285,763
53,552,616

8.07

8.82

การประเมินความตึงเครียดด้านน�้ำปี 2563
(% ของโรงงานไอวีแอลในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน�้ำ
โดยใช เ้ ครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงของน�้ำ AQUEDUCT พัฒนาโดย WRI)

7.46
6.55

33%

38%

13%

5,786,158
5,292,534
5,255,856
4,699,568

10%

24%

31%

14%
59,586,748

2560 2561 2562 2563
การใช้น�้ำจากแหล่งน�ำ้ ทั้งหมด (ลบ.ม.) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
การใช้น�้ำจากแหล่งน�ำ้ ทั้งหมด (ลบ.ม.) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)
อัตราการใช้น�้ำ (ลบ.ม./ตันการผลิต)- ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
อัตราการใช้น�้ำ (ลบ.ม./ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

3%
17%

ทั้งหมด

อเมริกา

2560 2561 2562 2563
ปริมาณน�ำ้ รีไซเคิลและน�ำ้ ทีน่ ำ� กลับมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
ปริมาณน�ำ้ รีไซเคิลและน�ำ้ ทีน่ ำ� กลับมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)
อัตราน�ำ้ รีไซเคิลและน�ำ้ ทีน่ ำ� กลับมาใช้ใหม่ (%) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
อัตราน�ำ้ รีไซเคิลและน�ำ้ ทีน่ ำ� กลับมาใช้ใหม่ (%) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

สูงมาก

สูง

33%

18%

10%

18%

26%

13%

16%

5,761,187

28%

23%

23%

8%

ยุโรป
ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา

ปานกลางถึงสูง

เอเชีย

ต�ำ่ ถึงปานกลาง

ต�ำ่

หมายเหตุ: อัตราการใช้นำ�้ ถูกค�ำนวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท
ปี 2563 ปริมาณการใช้น�้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการเข้าซื้อกิจการประเภท cracker

ผลงานส�ำคัญในปี 2563

ตราการใช้น�้ำทั้งหมด 10%
• ลดอั
เมื่อเทียบกับขอบเขตการรายงานปี 2562
• มีปริมาณน�ำ้ รีไซเคิลและน�้ำใช้ซ�้ำเพิ่มขึ้น 10% จากปี 2562

ความก้าวหน้าในปี 2556-2563
ลดอัตราการใช้น�้ำทั้งหมด

7%

เป้าหมายปี 2568
* ปีฐาน ณ ปี 2563

ลดอัตราการใช้น�้ำทั้งหมด

10%*

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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การบริหารจัดการของเสีย

ข้อมูล
เพิ่มเติม

เรามีความมุ่งหวังในการลดของเสียจากการด�ำเนินงานของเราที่สอดคล้องกับค�ำมั่นสัญญาของเราที่จะท�ำให้ 90% จากของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ
ภายในปี 2568 เรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าแนวทางในการจัดการของเสียของเราเป็นไปตามข้อก�ำหนดด้านกฎระเบียบและไม่มีปริมาณเกินกว่าข้อก�ำหนด ซึ่งรวมไปถึง
การจัดท�ำรายการของเสียโดยละเอียดและพยายามประยุกต์ใช้รูปแบบการลดของเสียแบบใหม่ การรีไซเคิลและการน�ำทรัพยากรกลับ
ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด
0.0054

0.0045

0.0058

ปริมาณของเสียทั้งหมด

0.0075

314,826

317,448

248,457

0.0048
117,157
54,001

51,379

74,344

52%

62,864

2561

2562

2563

72%

170,949

164,152

48%
2560

การจัดการขยะแทนการฝังกลบ

การก�ำจัดทิ้ง การใช ซ้ �้ำ การรีไซเคิล และการน�ำทรัพยากรกลับ

2560

ปริมาณของเสียอันตราย (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
ปริมาณของเสียอันตราย (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)
อัตราของเสียอันตราย (ตัน/ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
อัตราของเสียอันตราย (ตัน/ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

70%

การรับรองด้วยอัตรา
การผันของเสียอันตราย
มากกว่า 95%

57%
43%
2561

การรับรองระดับ
แพลทินัม
โรงงาน 5 แห่งได้รับ

30%

28%
2562

2563

ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)
ปริมาณของเสียที่นำ� มาใช้ซ�้ำ รีไซเคิล และน�ำทรัพยากรกลับ
(% ของปริมาณของเสียทั้งหมด)
ปริมาณของเสียที่ก�ำจัดทิ้ง (% ของปริมาณของเสียทั้งหมด)

โรงงาน 8 แห่งได้รับ
การรับรองด้วยอัตรา
การผันของเสีย
ที่ ไม่เป็นอันตราย
มากกว่า 95%

การรับรอง
ระดับทอง
โรงงาน 6 แห่งได้รับ

การรับรองด้วยอัตรา
การผันของเสีย
ที่ ไม่เป็นอันตรายถึง

90-95%

หมายเหตุ: อัตราของเสียอันตรายถูกค�ำนวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท

ผลงานส�ำคัญในปี 2563

ยทั้งหมด 0.2020 ตันต่อตันการผลิต
• อัลดอัตราของเสี
ยอันตรายทั้งหมดลง 17%
• เมื่อเทีตยราของเสี
บกับขอบเขตการรายงานปี 2562
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เป้าหมายปี 2568

90% จากของเสียทั้งหมดได้รับ
การจัดการแทนการฝังกลบ

ความก้าวหน้าในปี 2556-2563
ของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ
เพิ่มจาก
เป็น

48% 84%

Operational Excellence Awards

ข้อมูล
เพิ่มเติม

รางวัลนี้เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี 2560 โดยอ้างอิงจากผลการด�ำเนินงานที่ดีเลิศ ซึ่งประเมินจากเกณฑ์การด�ำเนินงานใน 10 หัวข้อ ซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน
ผลการปฏิบัติงาน และผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน (ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม) หน่วยธุรกิจที่ดีที่สุดจะถูกคัดเลือกโดย
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพอิงตามเกณฑ์เหล่านี้ และการมอบรางวัลจะจัดขึ้น ทุกปีในการประชุม Global Management Conference (GMC)

PET Business winner: AlphaPet Inc., USA

PET Business winner:

Fibers Business winner:

PT Indorama Polypet Indonesia (PTIPPI), Indonesia

Indorama Polyester Industries PCL. (Rayong), Thailand

Packaging Business winner:

Aromatics Business winner:

IOD Business winner:

BevPak, (Nigeria) Ltd., Nigeria

Indorama Ventures Química S.L.U., Spain

Indorama Ventures Oxides LLC. USA

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา
ความมุ่งหวังของเราเพื่อการพัฒนาชีวิต

ระยะสั้น
(2564–2567)

• การท�ำมาตรฐานการด�ำเนินงาน

•
•

30

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

ด้าน EHS และการเพิ่ม
ความแข็งแกร่งของบุคลากร
ที่มีความสามารถด้าน EHS
ภายในปี 2567
ประมาณ 1,000 ต�ำแหน่ง
ของผู้น�ำในองค์กรที่เข้าร่วม
ใน succession planning
ภายในปี 2566
3,500 ผู้นำ� ในองค์กรที่เข้าร่วม
ใน leadership curriculum
ภายในปี 2567
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ระยะกลาง
(2568)

ระยะยาว
(2593)

• อัตราการบาดเจ็บถึงขั้น

• อัตราการบาดเจ็บถึงขั้น

•

•

หยุดงาน น้อยกว่า 0.5 กรณี
ต่อ 200,000 ชั่วโมงท�ำงาน
ให้การอบรมผู้บริโภคทั่วโลก
จ�ำนวน 1,000,000 คน
ในเรื่องความรู้ด้านการรี ไซเคิล
ภายในปี 2573

•

หยุดงาน น้อยกว่า 0.10 กรณี
ต่อ 200,000 ชั่วโมงท�ำงาน
ปกป้องพนักงานและ
สิ่งแวดล้อมที่จะส่งเสริม
ความมั่งคั่ง
สร้างผลกระทบเชิงบวก
ให้กับสังคม และส่งมอบคุณค่า
ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
และเศรษฐกิจ

การตอบแทนสู่ชุมชนของเรา

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ธุรกิจของบริษัทฯ มีผลกระทบเชิงบวกอย่างกว้างขวางต่อชุมชนที่เราด�ำเนินงาน และเรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการ
ยึดมั่นในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เราได้จัดการกับข้อกังวลหลักที่ประชาคมโลกต้องเผชิญ เราวางกลยุทธ์ทั้งกลุ่มเพื่อพลเมืองในองค์กรและการบริจาคเพื่อการกุศล
ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจ นวัตกรรมและรักษาใบอนุญาตทางสังคมในการด�ำเนินงาน

การสนับสนุนเพื่อสังคม
การลงทุนเชิง
พาณิชย์

การลงทุน
กับชุมชน

17%

42%

กิจกรรม CSR

การศึกษา

• จ�ำนวนทัง้ สิน้ 27,906 คน ที่ได้รบั การอบรมเรือ่ งการรีไซเคิล

สิง่ แวดล้อม
ศิลปะและ 6%
วัฒนธรรม

การศึกษา

27%

5%

การสนับสนุนทั้งหมด

กิจกรรม CSR

เหรียญสหรัฐ

23%

41%

725 ครัง้

ชัน้ น�ำในประเทศไทย

สุขภาพ
การบริจาคการกุศล

และการคัดแยกขยะ

• จ�ำนวนการดาวน์โหลดเอกสารสือ่ ความรูเ้ รือ่ งการรีไซเคิลทัง้ สิน้
• 9 องค์กรจากทัง้ ภาคเอกชน องค์กรและภาครัฐ ได้รบั การฝึกอบรม
• เสือ้ ทีผ
่ ลิตจากเส้นใยรีไซเคิลจ�ำนวน 511 ตัว มอบให้องค์กรภายนอก
• 4 โครงการ เกีย่ วกับการให้ความรูเ้ รือ่ งการรีไซเคิลกับมหาวิทยาลัย

585

1,090,176

ผลลัพธ์

สังคมและสวัสดิการ

ความเป็นอยู่ที่ดี

• มากกว่า 300 โครงการ ทีส่ นับสนุนความเป็นอยูท่ ดี่ แี ละสุขภาพ

ของคนในชุมชนท้องที่

• 10 โครงการ ทีส่ นับสนุนกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูพ
้ กิ ารเพือ่ พัฒนา

39%

คุณภาพชีวติ

• 13 โครงการ ทีส่ นับสนุนกิจกรรมกีฬาเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพกาย

และสุขภาพใจในเด็ก

• 44 โครงการ ทีจ่ ดั หาข้าวของเครือ่ งใช้ทจ่ี ำ� เป็นให้กบั คนในชุมชน

250,528
เหรียญสหรัฐ

ส�ำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์
ที่บริษัทมอบให้

73,118
เหรียญสหรัฐ

ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ
ทั้งหมด

33,607 ชั่วโมง
กิจกรรมจิตอาสาที่พนักงาน
เข้าร่วมในช่วงเวลาท�ำงาน

696,748
เหรียญสหรัฐ

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของพนักงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในช่วง
เวลาท�ำงาน

ท้องที่ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

สิ่งแวดล้อม

• 28 องค์กร/คูค่ า้ ทางธุรกิจ ทีร่ ว่ มส่งเสริมการรีไซเคิล PET
• ปริมาณขวด PET 9,434 กิโลกรัม กลับเข้าสูก่ ระบวนการรีไซเคิล
• สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 16.5 ตัน

* ตัวเลขการสนับสนุนเพื่อสังคมและกิจกรรมต่าง ๆ แยกออกจากกิจกรรมและเงินสนับสนุนผ่านกองทุน COVID-19 และมูลนิธิไอวีแอล

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรี ไซเคิล
ปี ที่ ผ ่ า นมาเราได้ จั ด ท� ำ และเผยแพร่ สื่ อ ความรู ้ ป ระเภทของพลาสติ ก
การรี ไ ซเคิ ล PET และการคั ด แยกขยะ รวมไปถึ ง จั ด ท� ำ สื่ อ การเรี ย นรู ้
เชิงบันเทิงและวิดีโอการคัดแยกขยะในภาษาสเปน โดยเพิ่มเติมอนิเมชัน
ของกระบวนการรี ไซเคิล PET ซึ่งเป็นการน�ำเสนอด้วยภาพที่สนุกสนาน
และเข้าใจง่าย การพัฒนาเหล่านีท้ ำ� ให้ในปี 2563 เรามีความคืบหน้าทีส่ ำ� คัญ
ในการส่ ง เสริ ม ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การรี ไ ซเคิ ล แม้ ว ่ า จะมี ส ถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19

ข้อมูล
เพิ่มเติม
Waste Separation Video

Recycling PET Video

Let’s Find Out About
Types of Plastic, Recycling
PET and Waste Separation

เป้าหมายปี 2573

อบรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET แก่ผู้บริโภคทั่วโลก จ�ำนวน 1,000,000 คน
โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านการรี ไซเคิล ประจ�ำปี 2563

60

โรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ

2,806
นักเรียน

153
ครู

23,562

9

34

การอบรมเสมือนจริง

30

การอบรมในห้องเรียน

732
96

จ�ำนวนคนที่ได้รับ
การอบรม

ภาคเอกชน องค์กร
และภาครัฐ ที่เข้าร่วม
โครงการ

บุคคลทั่วไปและคนในชุมชน

จ�ำนวนชั่วโมงที่อบรม

กิจกรรม
เผยแพร่ความรู้

24

ได้รับเชิญให้ ไปบรรยาย
เรื่องการรีไซเคิล

279

725

จ�ำนวนดาวน์โหลด
สื่อความรู้เรื่องรีไซเคิล

จ�ำนวนดาวน์โหลดวิดีโอ
เรื่องรีไซเคิล

250

511

6

424,530

จ�ำนวนขวด PET ที่น�ำกลับไป
รีไซเคิลที่โรงงาน

5

มอบถังขยะ

32

27,906

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

มอบเสื้อที่ผลิต
จากขวด PET
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บทความเกี่ยวกับ
การรีไซเคิล

การเข้าเยี่ยมชม
โรงงานรีไซเคิล

ขวดพลาสติก
ที่รวบรวมได้ทั่วโลก

6,109

กิโลกรัม

การลงทุนให้พนักงานของเรา

ข้อมูล
เพิ่มเติม

บุคลากรของเรานับเป็นสินทรัพย์ทมี่ คี า่ ทีส่ ดุ ซึง่ ไอวีแอลนัน้ ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เรามุง่ เน้นทีจ่ ะสร้างทักษะผูน้ ำ� ทีมทีแ่ ข็งแกร่งพร้อมด้วยความสามารถและประสบการณ์
ที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยผ่านกลยุทธ์การบริหารสายอาชีพ โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา และการเข้าถึงทรัพยากรทั่วโลกของเรา
ไอวีแอลพัฒนาบุคลากรของเราและมอบรางวัลส�ำหรับผลงานที่โดดเด่นในรูปแบบต่างๆ
การลาออกของพนักงาน

25,207

82

พนักงานทั้งหมด

เชื้อชาติ

22%

294

ความหลากหลาย
ทางเพศ (หญิง)

22%

5%

แอฟริกา

อเมริกา

43%
พนักงานทั่วโลก
แบ่งตามทวีป

เอเชีย

พนักงาน
ผู้มีความบกพร่อง

16% <30
ปี
57% 30-50
ปี

ยุโรป

เป้าหมาย

2560

76.20%

ดัชนีชี้วัดความภักดี
ของพนักงาน

82.87%

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

27% >50
ปี

30%

10.71%
9.50%
8.95%
8.49%
7.70%
7.47%
7.15%
6.32%

2561

การลาออกโดยรวม

2562

2563

การลาออกโดยสมัครใจ

ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อพนักงาน
(ชั่วโมง/พนักงาน)

22.7

30.43

33.06

18.58

73.90%

คะแนนความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร
(ความผูกพันอย่างมี
ส่วนร่วมของพนักงาน)

2560 2561 2562 2563

ประมาณ 1,000 ต�ำแหน่งของผู้น�ำในองค์กรที่เข้าร่วมใน succession planning ภายในปี 2566
3,500 ผู้น�ำในองค์กรที่เข้าร่วมใน leadership curriculum ภายในปี 2567

ผลงานส�ำคัญในปี 2563

• การฝึกอบรม 429,886 ชั่วโมง
าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
• ค่2,070,050
เหรียญสหรัฐ
• อัตราการรักษาพนักงานที่ 91.51%
บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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การสร้างความเชื่อมั่นด้านสถานที่ทำ�งาน
ที่ปลอดภัยและเหมาะสม

ข้อมูล
เพิ่มเติม

สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงานนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับบุคลากรและการด�ำเนินงานทั่วโลกของบริษัท เราภูมิใจที่เป็นผู้ด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบ
ตลอดจนสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมและบุคลากรของเรา นอกจากนี้ ไอวีแอลยังปฏิบัติงานได้เหนือกว่าข้อก�ำหนดขั้นพื้นฐานทางกฎหมาย เราได้วางระบบอาชีวอนามัย
และความปลอดภั ย (OHS) เป็ น อย่ า งดี เพื่ อ ช่ ว ยให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า ทุ ก คนเข้ า ใจถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของตนในการสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ ป ลอดภั ย ในการท� ำ งาน
และสามารถพัฒนากิจวัตรที่ดีและปลอดภัยภายใต้การด�ำเนินธุรกิจของเรา
อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
โดยรวม (TRIR)

อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
ถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)

(กรณี/200,000 ชัว่ โมงท�ำงาน)

(กรณี/200,000 ชัว่ โมงท�ำงาน)

1.19

1.29

1.45

0.91
0.72

0.74

0.84

0.48

ผลงานส�ำคัญในปี 2563
2560 2561 2562 2563

2560 2561 2562 2563

เป้าหมายปี 2568
LTIFR
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< 0.5 กรณี/200,000 ชั่วโมงท�ำงาน

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

• 72% ของการด�ำเนินธุรกิจทั้งหมด ได้รับการรับรองมาตรฐาน
• TRIR ดีขึ้นกว่าปี 2562
• LTIFR ดีขึ้นกว่าปี 2562
• ไม่มีกรณีการเสียชีวิตจากการท�ำงาน
ำนวน 44 แห่ง (มากกว่า 41%) บรรลุเป้าหมาย
• โรงงานจ�
“อุบัติเหตุเป็นศูนย์”
ISO 45001:2018 / OHSAS 18001:2007

การรายงานข้อมูล การตรวจสอบ และการรับรองการรายงาน
การตรวจสอบและการรับรองรายงาน
โดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก
สอดคล้องกับมาตรฐาน GRI, <IR>
Framework และ AA1000AS

ข้อมูลการติดต่อและข้อเสนอแนะ

การคำ�นวณ การตรวจสอบ
และการรับรองข้อมูลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก โดยผู้ตรวจสอบอิสระ
จากภายนอก สอดคล้องกับมาตรฐาน
ISO 14064-1 และ ISO 14064-3

รายงานความยั่งยืน

ป 2563
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Sustainability@indorama.net
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Council (IIRC)’s International Integrated
Reporting <IR> Framework 2021

100%

Pl

รายงานฉบับนีจ้ ดั ทำ�ขึน้ ตามแนวทางมาตรฐาน
ของ Global Reporting Initiative (GRI) core
option และ International Integrated Reporting

INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED

สแกนเพ�่อเขาชม
รายงานความยั่งยืน
ป 2563

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ข้อมูล
เพิ่มเติม

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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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 6664-5
www.indoramaventures.com

