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Committed Towards
A Sustainable Future

สแกนเพ�่อเข�าชม
บทสรุปสําหรับผู�บร�หาร

รายงานความยั่งยืน
ป� 2563

บทสรุปสำหรับผู�บร�หาร รายงานความยั่งยืน
ป� 2563

บร�ษัท อินโดรามา เวนเจอร�ส จำกัด (มหาชน)
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ข้อมูล
เพิ่มเติม

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการยกย่องใน SAM’s 
Sustainability Yearbook 2021 ในระดับ Silver และ 
เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ในกลุ่ม World 
และ Emerging Markets

• เรามีคะแนนรวมเป็นอนัดบัท่ี 3 เม่ือเทียบกับบรษัิทเคมีภณัฑ์
ชั้นน�าทั่วโลก 115 แห่ง • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนน B จากการ

ประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ 
CDP ในปี 2563

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล “Best Regional
Loan” ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต จากการได้รับ  
Blue Loan มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็น 
ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายแรกที่ได้รับเงินกู้ในลักษณะนี้

• Sustainalytics ได้ประเมิน อินโดรามา เวนเจอร์ส 
เป ็นหนึ่ ง ในผู ้น�า ในกลุ ่มอุตสาหกรรมเคมี ภัณฑ  ์
โดยบริษัทได้ต�าแหน่งที่ 7 จาก 202 บริษัท จากรายงาน 
ในเดือนมกราคม 2564

ความส�าเร็จส�าคัญในปี 2563 

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการปรับอันดับ 
ESG จาก BB เป็น BBB ในปี 2563

ESG

TOP RATED
INDUSTRY

เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
• อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังคงได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม

ดัชนี FTSE4Good จากการประเมินในเดือนตุลาคม 
2563 โดยอยู่ในอันดับต้นๆ ของกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์ 
ทั่วโลก (คะแนน 4.6 จาก 5 คะแนน)

• เราได้รับคะแนน ESG ดีที่สุดซึ่งอยู่ในอันดับต้นของกลุ่ม
ด้วยค่าต�าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 100

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการประเมินจาก EcoVadis และ 
ยังคงอยู่ในระดับ Gold ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่ึงในผู้น�า 
ที่อันดับ 2% (ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 98) ของกลุ่มบริษัทผู้ผลิต
เคมีภัณฑ์พื้นฐาน

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม2
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์                   
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน
ไอวีแอลโดยสังเขป
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน           
กรอบการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน    
กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนของเราเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
รูปแบบการสร้างคุณค่า                   
การสนับสนุนของเราต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)                           
การตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19                                                

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ

การก�ากับดูแลกิจการ     

การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน

การเป็นผู้น�าทางความคิดด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
การขับเคลื่อนการหมุนเวียนด้วยการรีไซเคิล
การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน
การสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้า                 

มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 

การบริหารจัดการพลังงาน
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
การบริหารจัดการของเสีย
Operational Excellence Awards

การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและชุมชนของเรา

การตอบแทนสู่ชุมชนของเรา             
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล
การลงทุนให้พนักงานของเรา
การสร้างความเชื่อมั่นด้านสถานที่ท�างานที่ปลอดภัยและเหมาะสม 
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ข้อมูลส�าหรับ
สารฉบับเต็มสารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

“การมุ่งเน้นความส�าคัญในเรื่องความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

เป็นสิ่งจ�าเป็นในยามที่เราก้าวผ่านสถานการณ์และ 

ความไม่แน่นอนต่างๆ”

ในแง่มุมด้าน COVID-19 ความยั่งยืน หมายถึง ความยืดหยุ่น
และความคล่องตัวในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด  
การท�างานร่วมกับผู้อ่ืน และการให้ความส�าคัญในเรื่องของสุขภาพ  
ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี  ให้มากยิ่งขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

นายอาลก โลเฮีย

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม4
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ข้อมูลส�าหรับ
สารฉบับเต็มสารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ 

“ที่อินโดรามา เวนเจอร์ส พวกเราเชื่อว่า ความยั่งยืน 

คือ ที่มาของความได้เปรียบในการแข่งขัน 

เพื่อการเติบโตในระยะยาวของเรา”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์

นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ข้อมูลส�าหรับ
สารฉบับเต็มสารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน 

“ศักยภาพและความยืดหยุ่นทางธุรกิจ ผูกอยู่กับ 

ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้าง

พลังทางสังคม”

เรามองว่าความยั่งยืนคือเส้นทางท่ีเต็มไปด้วยการปรับเปล่ียน  
ซึ่งต้องการการพัฒนาอย่างสม�่าเสมอและต่อเน่ือง และไอวีแอล  
มีความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้น�าทางความคิดในการส่งมอบระบบนิเวศ 
แบบหมุนเวียนที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นให้แก่โลกในอนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน

นายยาช โลเฮีย 

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม6
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ข้อมูล
เพิ่มเติม

ทวีปเอเชีย

ทวีปแอฟริกา

ทวีปอเมริกาใต้

ทวีปยุโรป 

3

3

7
18

1
1

ไอวีแอลโดยสังเขป

โรงงานของไอวีแอล 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

กลุ่มธุรกิจ

• ออสเตรีย
• บัลแกเรีย
• เดนมาร์ก
• ฝรั่งเศส
• เยอรมนี
• ไอร์แลนด์

• แคนาดา
• เม็กซิโก
• สหรัฐอเมริกา

• บราซิล

• อียิปต์
• กานา
• ไนจีเรีย

• ออสเตรเลีย

ทวีปอเมริกาเหนือ

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

• สโลวาเกีย
• สเปน
• สาธารณรัฐเช็ก
• เนเธอร์แลนด์
• ตุรกี
• สหราชอาณาจักร

123*
แห่ง

33
 ประเทศ

6
 ทวีป

15 
โรงงานรีไซเคิล

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

เส้นใยPET ออกไซด์และ 
อนุพันธ์แบบบูรณาการ

* รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2563 ประกอบด้วยข้อมูลจากโรงงาน 107 แห่ง 
รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ภายใต้ หัวข�อ “เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้” ในรายงานความยั่งยืนฉบับเต็ม

ทวีปโอเชียเนีย

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ข้อมูล
เพิ่มเติมกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

กลยุทธ์ด้านความยัง่ยืนมุ่งเน้นในสามองค์ประกอบท่ีจ�าเป็นในการบรรลุซึง่เป้าหมายในปี 2568 - การปกป้องส่ิงแวดล้อมด้วยการด�าเนินงานอย่างรบัผิดชอบ การเสรมิสร้างพลัง 
ให้กับพนักงานของเรา และการส่งผ่านคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียของเรา และการขับเคลื่อนความมั่งคั่งทางธุรกิจเป็นไปตามหลักจริยธรรมและสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม

สิง่แวดลอ้ม - การด�าเนนิการดว้ยความรบัผดิชอบ
การด�าเนินงานและผลิตภัณฑ์ของเรามุ่งเน้นไปท่ีการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
เ อ้ือต ่อระบบเศรษฐกิจแบบหมุน เวียน การลดการใช ้ทรัพยากรและ 
การปล่อยมลพิษ ท้ังน้ีเพื่อขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 
การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

สงัคม - วฒันธรรมการสง่เสรมิความส�าเรจ็
การที่เราให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วม การลงทุนในการสร้าง
ขีดความสามารถ และการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของเรา แสดงให้เห็น 
ถึงความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุความส�าเร็จในระยะยาว

การก�ากบัดแูล – ศกัยภาพทางธรุกจิ
ธุรกิจของเรามีหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐาน การขับเคล่ือน 
ประสบการณ์ของลูกค้าผ่านผลิตภณัฑ์ท่ีเราสร้างสรรค์ขึน้และการก้าวไปข้างหน้า 
ในการตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมเพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืน 
และความเป็นผู้น�า

•  การก กบัดแูล หลกัจรยิธรรม และความโป
ร�งใส

ของ
รกิ
จ

 

บร�ษัทเคมีภัณฑ�ที่ยั่งยืน

• ก
าร
ปก
ป�อ
งสิ
ทธ
มินุ
ษย
ชน

  • 
กา
รม
สี�ว
นร

�วม
ของ
ผู�มีส

�วนได�เ
สีย

•  การป

บิติังานอย�า
 • นวตักรรม  •  การแปลงกระ

บวนก
ารท

งาน
เปน

ดจิ
ทิลั

• นวัตกรรม / สัดส�วนยอดขายจากผ
ลิ

ฑ�ให
ม�

• การเตบิโตด�านรายได� / EBITDA / ก ไร  • ควา

งธุร
กิจ

งแวดล�อม

การก กับดูแล

สัง
คม

• สุ
ขอ
นา
มัย
แล
ะค
วา
มป
ลอ
ดภั
ย  

• ก

ารพั
ฒน
าทุนม

นุษย�

• ผู
�นำ
ทา
งค
วา
มคิ
ด 

 • 
สุข
อน
ามั
ย 
คว
าม
ปล
อด
ภยั

 แล
ะคว
ามเป

นอยู�ท
ี่ี�ดี

• ดั
ชนี
คว
าม
สุข
ระ
ดับ
สูง

  •
 บ
ริษั
ทท
ี่ี�น�า

ท
งาน
ด�วย

• ทรัพยากรทดแทน  • การรีไซเคิล

• ประสิทธิภาพเชิงนเิวศเศรษฐกิจ  • คาร�บอ

• ผลติภัณฑ�คาร�บอน
  • การปกป�องสภาพภมูิอากาศ  • เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

• การลดการใช�ทรัพยากร  • ซพัพลายเออร�ที่ี� เปนที่ี�ต�องการ

ญัคาํ
สกัล

หาสเ

�ธทุ
ยลก

�ธพั
ลลผ

5

ำ

ำ

ำ

ำ

ำ

ธุ

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม8
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ข้อมูล
เพิ่มเติมกรอบการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน

วสิยัทศัน ์ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�าระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

คา่นิยม
“อิงหลักฐาน 

เสมอ”

“ความซื่อสัตย์ 

ในทุกสิ่ง”

“ท�างานร่วมกันและ

มีนวัตกรรมใหม่”

“ความเป็นผู้น�า

ที่มีวิสัยทัศน์”

“การปรับเปลี่ยน 

แนวความคิด”

ความมุง่หวัง
ความเป็นกลางทางคาร์บอน

เพื่อโลกและธุรกิจของเรา
มีความยั่งยืน พันธมิตรที่เชื่อถือได้

ส�าหรับชุมชนทั่วโลก

ผูส้รา้ง
ความแตกตา่ง

ความเป็นผู้น�า
ทางความคิดเรื่องความยั่งยืน 
และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

แนวคิดที่เชื่อมโยง
ระดับโลก-ท้องถิ่นที่มี 
ความใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางแบบหมุนเวียน
การปรับปรุงวงจรสมบูรณ์ 
ในห่วงโซ่คุณค่าของไอวีแอล

ผู้น�านวัตกรรม
มาใช้ในการด�าเนินงาน

ESG ดีที่สุด
ในระดับชั้น การลงทุน
ในธุรกิจที่ยั่งยืน

ล�าดบั
ความส�าคญั
เชงิกลยุทธ ์

สิ่งที่ต้องท�า ผลักดัน - การเติบโตที่ยั่งยืน ตัวช่วยให้ส�าเร็จ

การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
จัดระเบียบการด�าเนินงานของเรา 
อย่างมีความรับผิดชอบ 
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

การรีไซเคิล
สร้างโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับ 
การรีไซเคิลที่โลกต้องการเพื่อให ้
เกิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ความมีประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน 
และก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษ ี
(ROCE) รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
พลังงาน/ของเสียไปเป็นทรัพยากร

การวัดผล
มีความเข้าใจในขอบข่ายของพันธกิจ 
ด้านความยั่งยืนและผลิตภัณฑ์ของเรา 
ว่ามีส่วนร่วมท�าให้สังคมดีขึ้นอย่างไร

การให้ความรู้
โปรแกรมการให้ความรูต้ามล�าดบัขัน้ 
โดยใช้ประโยชน์จากพ้ืนที ่
ของไอวีแอลที่กว้างขวางทั่วโลก

ตวัชีว้ดั เป้าหมายของไอวีแอล 
ที่มีการแบ่งปันและน�าไปใช้ทางสังคม

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

ความเป็นกลางทางคาร์บอน การตรวจสอบจากภายนอก
การให้ความรูแ้ก่ผู้บรโิภค 
1,000,000 คน ภายในปี 2573

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วยผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและเข้าถึงได้

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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การเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเป ็นข ้อกังวลท่ีย่ิงใหญ่ 
ของมนุษยชาติ ในฐานะภาคธุรกิจ ไอวีแอลมีบทบาทส�าคัญในการ 
ด�าเนินการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราตระหนัก
ถึงความเส่ียงเหล่าน้ีและมุ่งม่ันท่ีจะลงมือแก้ ไข กลยุทธ์ด้านการ 
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2568 ให้ความส�าคัญกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดียิ่งขึ้น การสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
การรับมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการและการด�าเนินธุรกิจ

การลด
ปริมาณคาร์บอน

ไฟฟ้า
จากพลังงาน
ทดแทน

กลยุทธ์ด้าน 
การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

Science-  
Based Targets

ความมุง่หวังของเรา
• การปรบัปรงุการด�าเนนิงานประสิทธิภาพเชงินิเวศเศรษฐกิจ

• การก�าหนดเป้าหมายร่วมระหว่างการใช้พลังงาน 
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• การก�าหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรแบบเงา

• Emissions trading scheme (ETS)

• การประเมินความตึงเครียดด้านน�า้ ด้วย WRI

การศึกษาทางเลือกในการก�าหนด Science-Based 
Targets (SBTs)

การเพิม่การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  
ท้ังในบรเิวณโรงงาน (แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบติดต้ังบนหลังคาและพ้ืนดิน) และภายนอกโรงงาน  
(การซ้ือไฟฟ้าแบบสมมติ (VPPAs))

Climate Strategy 2025 
เสาหลัก    กลยุทธ์     ผลลัพธ์

ประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการ 

และผลิตภัณฑ์

การบูรณาการวัตถุดิบทั้งต้นน�้าและปลายน�้า • การเพิ่มการใช้วัตถุดิบจากการรีไซเคิล 
หลังการบริโภคแล้ว

นวัตกรรมด้านสภาพภูมิอากาศ • ลดอัตราการใช้พลังงาน 5% ในปี 2568*

ทรัพยากรธรรมชาติ

วัตถุดิบที่มาจากการรีไซเคิล • ลดการใช้วัตถุดิบใหม่

พลังงานทดแทนและคาร์บอนต�่า • การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่ 10% ในปี 2568 
และ 25%  ในปี 2573

ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่า • ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
(Scope 1 และ 2) 10% ในปี 2568*

การบริหารจัดการน�้าและน�้าเสีย • ลดอัตราการใช้น�้า 10% ในปี 2568*

การปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

การก�าหนดราคาคาร์บอนแบบเงา • การระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
สภาพภูมิอากาศ

• การบูรณาการ ESG และการก�าหนดราคา
คาร์บอน เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

การประเมินความตึงเครียดด้านน�้า

กรอบการด�าเนินงาน TCFD

การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์

เศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน 

การบริหารจัดการของเสีย

ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

การบริโภคอย่างรับผิดชอบ

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

• การลด การรีไซเคิล การใช้ซ�้า

• การลดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ

• การลดของเสีย PET

• การให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล

* ปีฐาน ณ ปี 2563

กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อมูล
เพิ่มเติม

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม10
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ข้อมูล
เพิ่มเติมความมุ่งหวังด้านความย่ังยืนของเราเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

มุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลาง
 เราก�าลังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการใช้พลังงานทดแทน การด�าเนินโครงการด้านพลังงาน และติดตามการใช้พลังงานในทุกประเทศท่ีเรามีโรงงานด�าเนินงานอยู่  
เรายังคงสนับสนนุข้อตกลงปารสี ซึง่หลายๆ ประเทศได้ให้ปฏิญาณในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกผ่าน Nationally Determined Contributions (NDCs) เราได้ 
ก�าหนดความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนเหล่านี้ ส�าหรับปี 2568 - 2573 ดังนี้

• รีไซเคิลวัสดุ PET หลังการบริโภคปริมาณ 
750,000 ตันต่อปี มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต 
โพลีเอสเตอร์ 

• รีไซเคิลขวด PET จ�านวน 50,000 ล้านขวดต่อปี

• บูรณาการแนวคิดเชิงเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
เข้าในการด�าเนินธุรกิจของไอวีแอล 

• เข้าร่วมกับองค์กรเพื่อผลักดันและสนับสนุน
การด�าเนินงาน เพือ่มุ่งสูเ่ศรษฐกิจแบบหมุนเวยีน

10% ภายในปี 2568 
25% ภายในปี 2573

การจัดการขยะแทนการฝังกลบอยู่ที่ 90%
ในปี 2568

การลดอัตราการใช้พลังงาน 5% ภายในปี 25681,500 ล้านเหรียญสหรัฐ
การลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน

การลดอัตราการใช้น�า้ 10% ภายในปี 2568
การสนับสนุนต่อ

การรีไซเคิล
ความมุ่งมั่นในระดับโลกปี 2568

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

พลังงาน*การลงทุนด้านความยั่งยืน

น�า้*

ของเสีย

การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(Scope 1 และ 2) 10% ภายในปี 2568

ก๊าซเรือนกระจก*

* ปีฐาน ณ ปี 2563 บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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รูปแบบการสร้างคุณค่า
ด้วยการท่ีเราเข้าสู่ปีท่ี 10 ในการ
รายงานด้านความยั่งยืน เราจึงน�า 
I nte r n at ional  I ntegrated 

Reporting Council (IIRC)’s  

I nte r n at ional  I ntegrated  

Reporting <IR> Framework 
มาประยุกต์ใช้เพิ่มเติม โดยก�าหนด
โครงสร้างของรายงานเป็นไปตาม
ก ร อ บ ข อ ง ม า ต ร ฐ า น ดั ง ก ล ่ า ว  
เราสามารถที่จะน�าเสนอว่าองค์กร
ของเราสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วน 
ได้เสียผ่านกลยุทธ์การด�าเนินงาน
ของเราท้ังในระยะส้ัน ระยะกลาง 
และระยะยาว ในท้ัง 6 ประเภท 
ของต้นทุนตามมาตรฐานนี้

ปัจจัยขาเข้า ความมุ่งเน้น ปัจจัยขาออก ผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้น

ต้นทุนทางการเงนิ (Financial Capital)
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,515 ล้านเหรยีญสหรฐั
รวมทรพัย์สินหมุนเวยีน 3,990 ล้านเหรยีญสหรฐั

วสัิยทศัน์
มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�าระดับโลก  

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

พนัธกิจ
เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้น�าที่มีความรับผิดชอบในอุตสาหกรรม  
โดยมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศของบุคลากร กระบวนการท�างาน  

และเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ผลลัพธ์ทางการเงิน (Financial Capital)
รายได้รวม 10,594 ล้านเหรียญสหรัฐ
Core EBITDA 1,114 ล้านเหรียญสหรัฐ
ก�าไรหลักต่อหุ้น (EPS) 1.01 บาท

ต้นทุนทางการผลิต (Manufactured Capital)
123 โรงงาน ใน 33 ประเทศ ใน 6 ภูมิภาค
โรงงานรีไซเคลิท้ังหมด 15 โรงงาน

ผลลัพธ์ทางการผลิต (Manufactured Capital)
การผลิต Flake 155,586 ตัน
การผลิต rPET 41 กิโลตัน
รีไซเคิลขวด PET ประมาณ 10,100 ล้านขวด

ต้นทุนทางธรรมชาต ิ(Natural Capital)
การใช้วตัถดิุบ 15.02 ล้านตัน
การใช้พลังงาน 104.7 ล้านกิกะจลู
การใช้น�า้ 82.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
การใช้พลังงานทดแทน 1.77 ล้านกิกะจลู

ผลลัพธ์ทางธรรมชาติ (Natural Capital)
อตัราการใช้พลังงานลดลง 3% จากขอบเขตการรายงานในปี 2562
อัตราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท้ังหมด (Scope 1 และ 2) ลดลง 5.6%
จากขอบเขตการรายงานในปี 2562
อตัราการใช้น�า้ลดลง 10% จากขอบเขตการรายงานในปี 2562

อัตราของเสียอันตรายลดลง 17% จากขอบเขตการรายงานในปี 2562

ต้นทุนทางบุคลากร (Human Capital)
คณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีความหลากหลาย
พนักงานทั้งหมด 25,207 คน
การฝึกอบรม 429,886 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2,070,050 เหรียญสหรัฐ 

ผลลัพธ์ทางบุคลากร (Human Capital)
อัตราการรกัษาพนักงาน 91.51%
สัดส่วนพนักงานหญงิ 22%
อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานโดยรวม 0.91 กรณี ต่อ 200,000 
ชั่วโมงท�างาน
อัตราการบาดเจบ็ถงึขัน้หยุดงาน 0.48 กรณ ีต่อ 200,000 ชัว่โมงท�างาน

ต้นทุนทางสังคมและความสัมพนัธ์ 
(Social and Relationship Capital)
ค่าใช้จ่ายด้าน CSR 1.09 ล้านเหรยีญสหรฐั 
กองทนุ COVID-19 

ผลลัพธ์ทางสงัคมและความสัมพนัธ์
(Social and Relationship Capital)
ดชันีความพงึพอใจของลูกค้า (CSI) 86.16%
อัตราการรกัษาลูกค้าเดิม (CRR) 92%
585 กิจกรรม CSR

ต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)
ค่าใช้จ่ายในการวจิยัและพฒันา 19.2 ล้านเหรยีญสหรฐั 
นักวจิยัและพัฒนา 173 คน
ศนูย์วจิยัและพัฒนาทัว่โลก 17 แห่ง

ผลลัพธ์ทางปัญญา (Intellectual Capital)
สัดส่วนยอดขายจากผลิตภณัฑ์ใหม่
35% ส�าหรบัธุรกิจพลาสติก PET Specialty
23% ส�าหรบัธุรกิจเส้นใย
94 สิทธิบัตร

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม12



ข้อมูล
เพิ่มเติมรูปแบบการสร้างคุณค่า (ต่อ)

ปัจจัยขาเข้า ความมุ่งเน้น ปัจจัยขาออก ผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้น

ต้นทุนทางการเงนิ (Financial Capital)
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,515 ล้านเหรยีญสหรฐั
รวมทรพัย์สินหมุนเวยีน 3,990 ล้านเหรยีญสหรฐั

วสัิยทัศน์
มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�าระดับโลก 

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

พนัธกิจ
เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้น�าที่มีความรับผิดชอบในอุตสาหกรรม 
โดยมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศของบุคลากร กระบวนการท�างาน 

และเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ผลลัพธ์ทางการเงิน (Financial Capital)
รายได้รวม 10,594 ล้านเหรียญสหรัฐ
Core EBITDA 1,114 ล้านเหรียญสหรัฐ
ก�าไรหลักต่อหุ้น (EPS) 1.01 บาท

ต้นทุนทางการผลิต (Manufactured Capital)
123 โรงงาน ใน 33 ประเทศ ใน 6 ภูมิภาค
โรงงานรีไซเคลิท้ังหมด 15 โรงงาน

ผลลัพธ์ทางการผลิต (Manufactured Capital) 
การผลิต Flake 155,586 ตัน
การผลิต rPET 70 กิโลตัน
รีไซเคิลขวด PET ประมาณ 10,100 ล้านขวด

ต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital)
การใช้วตัถดิุบ 15.02 ล้านตัน
การใช้พลังงาน 104.7 ล้านกิกะจลู
การใช้น�า้ 82.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
การใช้พลังงานทดแทน 1.77 ล้านกิกะจลู

ผลลัพธ์ทางธรรมชาต ิ(Natural Capital) 
อัตราการใช้พลังงานลดลง 3% จากขอบเขตการรายงานในปี 2562  
อัตราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท้ังหมด (Scope 1 และ 2) ลดลง 5.6%  
จากขอบเขตการรายงานในปี 2562 
อัตราการใช้น�า้ลดลง 10% จากขอบเขตการรายงานในปี 2562 

อัตราของเสียอันตรายลดลง 17% จากขอบเขตการรายงานในปี 2562

ต้นทุนทางบุคลากร (Human Capital)
คณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีความหลากหลาย
พนักงานทั้งหมด 25,207 คน
การฝึกอบรม 429,886 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2,070,050 เหรียญสหรัฐ 

ผลลัพธ์ทางบุคลากร (Human Capital)
อัตราการรกัษาพนักงาน 91.51%
สัดส่วนพนักงานหญงิ 22%
อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานโดยรวม 0.91 กรณี ต่อ 200,000 
ชั่วโมงท�างาน
อตัราการบาดเจบ็ถงึขัน้หยุดงาน 0.48 กรณ ีต่อ 200,000 ชัว่โมงท�างาน

ต้นทุนทางสังคมและความสัมพนัธ์
(Social and Relationship Capital)
ค่าใช้จ่ายด้าน CSR 1.09 ล้านเหรยีญสหรฐั
กองทนุ COVID-19

ผลลัพธ์ทางสงัคมและความสัมพนัธ์  
(Social and Relationship Capital)
ดัชนีความพงึพอใจของลูกค้า (CSI) 86.16%
อัตราการรกัษาลูกค้าเดิม (CRR) 92%
585 กิจกรรม CSR

ต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)
ค่าใช้จ่ายในการวจิยัและพฒันา 19.2 ล้านเหรยีญสหรฐั
นักวจิยัและพฒันา 173 คน
ศนูย์วจิยัและพฒันาทัว่โลก 17 แห่ง

ผลลัพธ์ทางปัญญา (Intellectual Capital)
สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่
35% ส�าหรบัธุรกิจพลาสติก PET Specialty
23% ส�าหรบัธุรกิจเส้นใย 
94 สทิธิบัตร 

Better Growth

Better Environment

Better Life

ปรมิาณการผลิตท้ังหมด

13.72 ล้านตัน 
(ไม่รวมการขายภายในระหว่างบรษัิท) 
15.55 ล้านตัน 
(รวมการขายภายในระหว่างบรษัิท)

ธรุกจิออกไซด์และอนพัุนธ์แบบบูรณาการ

ปรมิาณการผลิต 1.98 ล้านตัน 
Core EBITDA 105 ล้านเหรยีญสหรฐั

ธรุกจิพลาสติก Combined PET

ปรมิาณการผลิต 10.17 ล้านตัน 
Core EBITDA 794 ล้านเหรยีญสหรฐั

ธรุกจิเส้นใย

ปรมิาณการผลิต 1.57 ล้านตัน 
Core EBITDA 195 ล้านเหรยีญสหรฐั

สนับสนุนต่อ
SDGs หมายเลข

สนับสนุนต่อ
SDGs หมายเลข

สนับสนุนต่อ
SDGs หมายเลข

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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การสนับสนุนของเราต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)

Science-Based 
Target (SBTs) 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน

ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อตกลงความริเริ่มระดับโลก 
ที่พัฒนากลยุทธ์ด้านคาร์บอนต่�าให้แข็งแกร่ง

การดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี การรับผิดชอบต่อสังคมและการท�างานร่วมกัน

ความมุ่งมั่น
ด้านรีไซเคิล

พันธมิตรในกลุ่ม
อุตสาหกรรม

การวิเคราะห์
ความเครียดด้านน�้า

การจัดการขยะ 
แทนการฝังกลบ

การจัดเก็บ 
ขวดพลาสติก 

สถานที่ท�างาน 
ที่ปลอดภัย 

การปกป้องสิทธิ
มนุษยชน

ความปลอดภัย
ในกระบวนการ

ความรู้ สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่ดี

ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและ
เพิ่มประสิทธิภาพของพลังงาน

การให้ความรู้ 
ด้านการรีไซเคิล

พลังงาน 
ทดแทน

การรีไซเคิลและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

น�าลูกค้าเข้าสู่วงจรห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์และ
พัฒนาวิธีการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากรและสร้างความมั่นใจ
ว่ากระบวนการผลิตของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รับประกันว่าสุขภาพและความปลอดภัยเป็นอันดับแรก 
ของการด�าเนินกิจกรรมของเรา

ท�าให้การให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลเป็นโปรแกรมในระดับโลก 
เพ่ือร่วมมือกันสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมต่อไป

ด้วยการให้ความส�าคญักับการสร้างคณุค่าต่อ 3Ps, People, Planet, และ Prosperity เรายงัคงให้การสนบัสนุน
ในการมีส่วนร่วมใน UN SDGs

ข้อมูล
เพิ่มเติม

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม14
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ข้อมูล
เพิ่มเติมการตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19 

การเริม่ระบาดของ COVID-19  ในปี พ.ศ. 2563 ได้สร้างผลกระทบอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนท่ัวโลก และท้าทายความสามารถทุกระดับของเราในการรบัรองความปลอดภยั
และความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของเราไปพร้อมกับการรักษาความยืดหยุ่นทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการปลูกฝังความย่ังยืน 
มาอย่างยาวนานของเรา ท�าให้เราประสบความส�าเร็จในการจัดการกับผลกระทบต่างๆ จากการแพร่ระบาดของโรคนี้

การบริจาคผ่านกองทุน COVID-19 ของไอวีแอล (1.88 ล้านเหรียญสหรัฐ)

การดูแลพนักงาน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การมีส่วนช่วยเหลือสังคม

สนับสนุนองค์กรทั้งสิ้น 135 แห่ง ใน 29 ประเทศ

24%
เอเชีย

31%
ยโุรป 
ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา

45%
อเมริกา

23%
โรงพยาบาล

14%
องคก์รการกุศล 

63%
ชุมชน 10%

ชุด PPE

27%
อุปกรณ ์

ทางการแพทย ์ 

3%
อื่นๆ 30%

อาหาร เครื่องดื่ม 
เสื้อผ้า และ 
ของจ�าเป็น

30%
ผลิตภัณฑ ์ 
ฆา่เชื้อโรค

* ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563, % ของการมีส่วนร่วมทั้งหมด 

บริจาครถพยาบาล 3 คันในอินโดนีเซีย  
เพื่อสนับสนุนการตอบสนอง 
ตอ่สถานการณฉ์ุกเฉิน COVID-19

ไอวีแอลและหนว่ยงานคูค่า้ทางธุรกิจไดผ้ลิตและบริจาคชุด PPE 
20,000 ชุด ใหก้ับโรงพยาบาลมากกวา่ 200 แหง่ทั่วประเทศ 
ส�าหรับแพทยแ์ละทันตแพทย ์ในประเทศไทย

บริจาคหนา้กากอนามัย 
ใหก้ับชุมชนทั่วโลก

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

ไอวีแอลมีการเติบโตด้านก�าลังการผลิตถึง 5% และการเติบโตทั้งหมดที่ 18% ถึงแม้จะอยู่ 
ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ความส�าเร็จน้ีถูกผลักดันโดยคณะกรรมการและ 
ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน

13.72 
ล้านตัน

การผลิต

1,114
ล้านเหรียญสหรัฐ

ก�าไรหลัก 
ก่อนหักดอกเบ้ียภาษเีงนิได้  
ค่าเสือ่มราคา และค่าจดัจ�าหน่าย 
(Core EBITDA)+11% -3%10,594

ล้านเหรียญสหรัฐ

รายได้รวม

-7%

AA-1.01 บาท
ก�าไรหลักต่อหุ้น

-0.95

1,388
ล้านเหรียญสหรัฐ

กระแสเงินสด 
จากกิจกรรมด�าเนินงาน 

+6% -47%205
ล้านเหรียญสหรัฐ

ก�าไรหลักสุทธิ

อันดับความ 
น่าเชื่อถือจาก

หลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

TRIS

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม16



ข้อมูล
เพิ่มเติมการก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ

และมีประสิทธิภาพ

การก�ากับดูแลกิจการ 

การก�ากับดแูลกจิการเป็นกรอบในการด�าเนนินโยบาย กระบวนการ และความคาดหวงั ทีบ่คุคลากรของไอวแีอล 
และบริษัทย่อยท่ัวโลกยดึถอือย่างสม�า่เสมอ โดยระบบก�ากับดูแลกิจการของเราซึง่มีการต่อยอดมาจากวสัิยทัศน์  
พันธกิจ และค่านิยมของเรา และมีคณะกรรมการบริษัทคอยติดตามดูแลนั้น ถือเป็นรากฐานของการด�าเนินงาน 
ในแต่ละวัน อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่น�าทางให้เราด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

ช่องทางการแจ ้งเบาะแส เป ็นเว็บไซต ์
ท่ีแยกอิสระ เพื่อความสะดวกย่ิงขึ้นและ 
มีความปลอดภัยในการสื่อสาร

กรรมการในคณะกรรมการสรรหา 
ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ 
(คณะกรรมการ NCCG) เป็นกรรมการ
อิสระทุกท่าน

บริษัทฯ ได้รับคะแนน CG ระดับ “ดีเย่ียม 
5 ดาว” จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีท่ี 8 
ติดต่อกัน

บริ ษัทฯ ประสบความส�า เร็จ ในการ 
ต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ 
ของภาคเอกชนไทย ในการต ่อต ้าน 
การทุจริต (CAC) ในเดือนพฤษภาคม  
ปี พ.ศ. 2561 ไอวีแอลได้รับการรับรอง
เป ็นสมาชิกครั้ งแรกในเดือนตุลาคม 
ปี พ.ศ. 2557

ผลงานส�าคัญในปี 2563  

ในปี 2563 เราพัฒนางานด้านความหลากหลาย โดยการแต่งต้ัง

กรรมการอิสระทีเ่ป็นผู้หญงิหน่ึงท่านเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท 

ซึ่งสอดคล้องกับวาระของไอวีแอลเรื่องความหลากหลายทางเพศ

ไอวีแอลเป็นหน่ึงในผู ้ ได้รับรางวัล 
Asset Class PLC ส�าหรับ ASEAN  

CG Scorecard (ACGS) ประจ�าปี 
2562 ที่ประกาศเมื่อปี 2563

81% ของโรงงานของเรา ได้รบัการฝึกอบรมเก่ียวกับ 

คูมื่อในการก�ากับดูแลกจิการฉบบัใหม่  ได้ครบถ้วนท้ังหมด

86% ของพนักงานของเราได้รับการฝึกอบรม 

การต่อต้านการทุจริต 

ไม่มี การลงโทษไอวีแอลในเรื่องการไม่ปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดท่ีจ�าเป็นเก่ียวกับระเบียบด้านการก�ากับ 
ดูแลกิจการ

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน

ความมุ่งมั่นเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

• สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ 
34% ส�าหรับ ธุรกิจ PET
22% ส�าหรับ เส้นใย 
ในปี 2564

• ดัชนีความพึงพอใของลูกค้า 
(CSI) มากกว่าหรือเท่ากับ 
86.0% ในปี 2564

• เป็นผู้น�าด้าน rPET 
ในตลาดหลัก

• มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 

โดย :

 - พัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานและองค์กรภายนอก

 - เป็นผู้น�าทางความคิด 
ด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 

 - พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน 
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า

 - ไม่ให้ของเสียพลาสติกออกไปสู ่
สิ่งแวดล้อมและมหาสมุทร

• รีไซเคิล PET หลังการบริโภค
ปริมาณ 750,000 ตันต่อปี 
มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต 
โพลีเอสเตอร์

• รีไซเคิลขวด PET จ�านวน 
50,000 ล้านขวดต่อปี 

• ลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ 
ด้านความยั่งยืนเป็นจ�านวนเงิน 
1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

• มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ 
ที่ปล่อยคาร์บอนต�่าคิดเป็น 7% 
ของรายได้ทั้งหมด

ระยะสั้น
(2564–2567)

ระยะกลาง
(2568)

ระยะยาว
(2593)

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม18



ข้อมูล
เพิ่มเติม

การเป็นผู้น�าทางความคิด 
ด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ในฐานะผู้ผลิต PET บริสุทธิ์ รายใหญ่ที่สุด เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�าที่ส่งเสริมแนวคิดการหมุนเวียนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายด้านรีไซเคิลของเราในปี 2568 ด้วยจุดมุ่งหมาย
ท่ีกว้างมากขึ้นในการสร้างวันพรุ่งนี้ท่ีดีขึ้น หน่ึงในตัวขับเคลื่อนหลักในการมุ่งสู่การเป็นผู้น�า คือ การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมืออย่างมีความหมายกับพันธมิตร 
ในอุตสาหกรรมของเรา เพื่อผลักดันสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มอุปสงค์ของ rPET

อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นสมาชกิใน Circular Economy Accelerator: A Recycling Partnership  
Initiative เราก�าลังเพิม่ความพยายามด้านการรีไซเคลิ โดยการวางถงัขยะเขน็ได้รมิทางเท้าในการจัดเก็บ 
พลาสติกในบริเวณชุมชนท่ีมีครัวเรือนอยู่อาศัยเป็นจ�านวนมาก เพื่อการมีส่วนร่วมในโครงการริเริ่ม 

ความรับผดิชอบที่เพิ่มขึน้ของผูผ้ลติ (Producer responsibility : EPR) รว่มกบัรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา 

เป้าหมายโดยรวม
• มอบถังขยะเข็นได้วางริมทางเท้าเพื่อจัดเก็บฟิล์มและวัสดุยืดหยุ่นเพื่อน�าไปรีไซเคิลให้กับประชาชน
• เพิ่มอุปสงค์ในการสนับสนุนตลาดปลายทาง
• บรรลุอัตราการน�ากลับที่ 30% สอดคล้องกับค�านิยามการรีไซเคิลของ EMF
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การจัดเก็บ

การร�ไซเคิล
การออกแบบ

การผลิต

การจัดจำหน�ายการบร�โภค

เศรษฐกิจ
แบบหมุนเว�ยน

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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222,288
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3,576

2554 2555 2558 2560 2562 2563

143,507

การขับเคลื่อนการหมุนเวียน
ด้วยการรีไซเคิล

ด้วยโรงงานการผลติทีมี่อยูท่ัว่โลก เราก�าลังขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงอย่างแท้จรงิด้านการรีไซเคลิ และมองหาอยูเ่สมอในการเพิม่ก�าลงัการผลิตด้านรีไซเคลิและประสิทธภิาพ
เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายของเราในการเป็นผู้น�าด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

กลยุทธ์ด้านรีไซเคิล
• การเพิ่มความแข็งแกร่งของก�าลังการรีไซเคิลทั่วโลก
• การสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
• การสร้างความเชื่อมั่นของการปิดวงทั้งหมด

DejaTM Brand - มุ่งมั่นอย่างสม�่าเสมอในการปิดวงกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
DejaTM  ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน คือ เกล็ดพลาสติก rPET/rPET blend เม็ดพลาสติก
และเส้นใย  ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อน�ากลับมาท�าใหม่อีกครั้ง

หน่วย : ตัน

ปรมิาณขวด PET หลังการบรโิภคท่ีรีไซเคลิแล้ว 

ลดคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์

ประมาณ 1.9 ล้าน ตัน
ในวัฏจักรชีวิต

ลดปริมาณ  
ขยะพลาสติก

ประมาณ 1.3 ล้าน ตัน
ที่ต้องน�าไปฝังกลบ

รีไซเคิลแล้ว 
ประมาณ 58 พันล้าน ขวด PET

(10.1 พันล้านขวด ในปี 2563) 

รีไซเคิล
2554 - 2563

Coca-Cola Beverages Philippines, Inc. (CCBPI)  

ซึ่งเป็นหน่วยบรรจุขวดของ Coca-Cola ในฟิลิปปินส์ และ  

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) ได้ลงนามใน 

ข้อตกลงร่วมทุนเพือ่ก่อต้ัง PETValue ซึง่เป็นโรงงานรีไซเคลิ

ขวดที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์

PETValue จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าขวดพลาสติก 

PET ใช้แล้วซึ่งสามารถรีไซเคิลได้ 100% และไม่ใช่ “การใช ้

ครั้ ง เดียว” จะ ได ้รับชีวิตใหม ่ และถูกน�ามาใช ้ซ�้ าแล ้ว 

ซ�้าอีกในระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน โรงงานคาดการณ์

ก�าลังการผลิตเกล็ดพลาสติกไว้ท่ี 30,000 เมตริกตัน 

ต่อปี จะสามารถรีไซเคลิขวดพลาสติกได้เกอืบ 2 หม่ืนล้านขวด 

พร้อมด้วยการผลิตเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลได้ 16,000 

เมตริกตันต่อปีในระยะแรก เครื่องท�าเม็ดท่ีสองจะถูกติดต้ัง 

ในล�าดับถัดไปเพื่อรับปริมาณ Flake ที่เหลือมาผลิตต่อ

ผลงานส�าคญัในปี 2563  

AND

ข้อมูล
เพิ่มเติม

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
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ข้อมูล
เพิ่มเติมการเติบโตท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 

นวัตกรรมช่วยขับเคลื่อนการเติบโตและเป็นสิ่งส�าคัญต่อความย่ังยืนของธุรกิจของเราในระยะยาว 
การมีนวัตกรรมหมายถึงการมองเห็นความต้องการของตลาดล่วงหน้า การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ ์
ท่ีล�้าสมัย การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในหมู่พนักงาน และการลงทุนจ�านวนมากด้านการวิจัย 
และพัฒนา (R&D)

นวัตกรรมยังหมายถึงความเชื่อม่ันท่ีว่ากระบวนการและแนวทางการแก้ปัญหาของเราบรรจบกับ  
ความต้องการด้านส่ิงแวดล้อมและเป็นไปตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเรา เราน�า 6 หัวข้อมา 
ประยุกต์ใช้ ดังนี้ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม นวัตกรรม
แบบเปิด และความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก

* สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ รายได้ที่เกิดจากยอดขายผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปีหลัง

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่* 

ธุรกิจเส้นใย ธุรกิจพลาสติก 
PET Specialty

ความเป็นจริง  23%
เป้าหมาย 22%

เป้าหมาย 22% เป้าหมาย 34%ความเป็นจริง 35%
เป้าหมาย 34%

2563 2564 2564

ผลงานส�าคัญในปี 2563  
19.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการวิจัยและพัฒนา 

173  นักวิจัยและพัฒนา 

17 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

94 สิทธิบัตรในปี 2563 

(ยื่นจดและได้รับ) จากทั้งหมด 884 ฉบับ

มากกว่า 300 โครงการความร่วมมือ 

Wellman HealthGuard® AMIC
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการป้องกันไวรัส 
ของผู้บริโภค  Wellman International ร่วมมือ
กับ HealthGuard Corporation พัฒนาเส้นใย
สังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ต ่างๆ ท่ีสามารถต้าน 
ไวรัส  ต ้านเชื้ อจุ ลินทรีย ์  และต ้านแบคที เรีย 
เส้นใยเหล่าน้ีเม่ือผ่านกระบวนการ HealthGuard® 
AMIC  จะช ่วยลดการแพร ่กระจายของไวรัส  
SARS-CoV-2  (COVID-19)

ผลงานส�าคญัในปี 2563

2563

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน
เพ่ือลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม เราออกแบบ พัฒนา และส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเข้มงวดทั้งในด้านคุณภาพและความย่ังยืน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ 
อย่างมีความรบัผิดชอบ เพือ่การรกัษาให้ระบบมีประสิทธิภาพ และการลงทุนศกึษาผลกระทบในวฏัจกัรชวีติของผลิตภณัฑ์ของเรา เราจงึเตบิโตอย่างยัง่ยืนต่อเนือ่งมาโดยล�าดบั  
และให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัย

กระบวนการก�าหนดลักษณะความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของผลิตภัณฑ์

กลไกด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ
สสารและสารเคมีอันตราย

ท�าการประเมิน 100%  
ของผลิตภัณฑ์ของเรา  

เพื่อระบุผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ของมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้น 
จากผลิตภัณฑ์

กระบวนการประกอบด้วยการ
ประเมินวัตถุดิบ ครอบคลุมถึง
ความเป็นอันตรายในการผลิต

และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ
ผลิตภณัฑ์ (การขึน้ทะเบียนสารเคมี

และความปลอดภัยทางอาหาร) 
ร่วมกับการมุ่งเน้นสูตรใหม่ๆ  

ของตลาดเป้าหมาย

ข้อมูลจากลูกค้า 
ถูกรวบรวมเพื่อเป็นข้อมูล

การพัฒนาการน�าไปใช้งาน
ปลายทาง

Regulatory 
Compliance

(FDA, REACH, SIN list, 
SVHC list)

Resources
(Renewable energy, 

Water) Bio-based

Use Phase Impacts Biodegradability 
& Composability

Transportation 
Efficiency

Lightweighting 
& Downgauging

End of Life 
Management

Toxicity

เกณฑ์
การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์

แนวทางการปรับปรุงและเป้าหมายก�าหนดไว้ส�าหรับ 
การยุติสารเคมีอันตรายที่มีความเสี่ยง

ผลิตภัณฑ์ในพอร์ตการจัดการผลิตภัณฑ์จะได้รับ 
การประเมินส�าหรับสารเคมีหรือสารมีความท้าทาย

ข้อมูล
เพิ่มเติม

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
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ข้อมูล
เพิ่มเติมการสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้า

จากค่านยิมของเราท่ีกล่าวถงึความส�าคญัของลูกค้าและเหตผุลในการด�ารงอยู่ของธุรกิจ เราท�างานอย่างหนกัเพือ่น�าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสูงสุดระดบัโลกและแสวงหา
การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองในการให้บริการของเรา นอกจากการเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างสม�่าเสมอแล้ว เรายังคงมุ่งม่ันในการติดตามข้อเสนอแนะผ่านเครื่องมือ 
ชี้วัดต่างๆ เช่น ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) อัตราการรักษาลูกค้า (CRR) คะแนน Net Promoter Score (NPS) รวมไปถึงค�าแนะน�าแบบบูรณาการ เราจะยังคง 
ให้ความส�าคัญกับลูกค้าในการด�าเนินธุรกิจของเรา 

หมายเหตุ:  (1)  ผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้าน ของใช้ส่วนบุคคลและความสะอาด; ผลิตภัณฑ์ความสะอาดรวมถึงผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับเด็ก  
   ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับภาวะการควบคุมการกล้ันปัสสาวะในผู ้ ใหญ่ ผลิตภัณฑ์ดูแลส�าหรับผู ้หญิง ผ้าเช็ด  

 ท�าความสะอาดแบบใช้ครั้งเดียว และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัยและเสื้อกาวน์
 (2)  ข้อมูล CoMa อ้างอิงจากข้อมูลจริงปี 2563; ข้อมูลการตลาดท่ีกล่าวถึงด้านบนครอบคลุม 94% ของผลิตภัณฑ ์

IVL ทั้งหมด
(3) ข้อมูลจริงปี 2563

กลุ่มธุรกิจ
การวัดดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า 
ครอบคลุมการด�าเนินงานทั่วโลก 

100%

ผลิตภัณฑ์ของ IVL การใช้ปลายทางและส่วนแบ่ง CoMa ของ IVL2

เป้าหมายปี 2563:
ภาพรวมของ IVL
CSI > 86% CSI

86.16%
CRR
92%

NPS
57

บรรจุภัณฑ์

CSI 84.81%
CRR 94%

ขนแกะ

CSI 85.67%
CRR 93%

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

CSI 87.13%
CRR 91%

สารตั้งต้น

CSI 88.35%
CRR 93%

PET

CSI 86.51%
CRR 95%

เส้นใย

CSI 85.86%
CRR 93%

ออกไซด์และอนุพันธ ์
แบบบูรณาการ

CSI 84.76%
CRR 85%

ผลการด�าเนินงานจริงปี  2563: 
ภาพรวมของ IVL

เป้าหมายปี 2564/2565
ภาพรวมดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าของ   > 86%

PET, PTA และ
ออกไซด์ไกลคอล

ส่วนแบ่ง CoMa ของ IVL3

Oxyfuel สารลดแรงตงึผิว

เส้นใยส�าหรบัผลิตภณัฑ์ไลฟ์สไตล์

เส้นใยส�าหรบัผลิตภณัฑ์ 
ไลฟ์สไตล์ PO, PEO

เส้นใยส�าหรบัยานยนต์ 
เส้นใยส�าหรบัผลิตภณัฑ์ไลฟ์สไตล์

PET, PEO  
สารลดแรงตึงผิว เส้นใย

ส�าหรบัผลิตภณัฑ์ท�าความสะอาด

PET, NDC

บรรจุภัณฑ์อาหารและ
เครื่องดื่ม

น�้ามันและแก๊ส

ชิ้นส่วนยานยนต์

เสื้อผ้า

ผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้าน
และการก่อสร้าง

เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล
และความสะอาด1

20%

48%

1%

10%

6%

5%

3%

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร รายงานความยั่งยืน ปี 2563
23

https://sustainability.indoramaventures.com/th/economic/customer-relationship-management


72
%

ความมุ่งหวังของเราเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นของโลก

มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ระยะกลาง
(2568)

ระยะยาว
(2593)

ระยะสั้น
(2564–2567)

• ก�าหนดเป้าหมายให้เป็นไป 
ตาม Science-Based Target 
(SBTs) 

• ก�าหนดเป้าหมาย 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
Scope 3

• ไม่มีกรณีการไม่ปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่เป็นกรณีใหญ่ๆ

• ลดอัตราการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
(Scope 1 และ 2) 10%*

• การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่  
10% ภายในปี 2568 และ 
25% ภายในปี 2573

• ลดอัตราการใช้พลังงาน 5%*

• ลดอัตราการใช้น�า้ 10%*

• การจัดการขยะแทนการฝังกลบ
อยู่ที่ 90%

• มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

• มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 

โดย :

 - ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่าง
ต่อเนื่อง

> ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

> ซื้อพลังงานทดแทน 
และปล่อยคาร์บอนต�่า

 - เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ

* ปีฐาน ณ ปี 2563

24
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การบริหารจัดการพลังงาน 
กลยุทธ์หลักของเราท่ีจะน�าไปสู่การเป็นบริษัทท่ีมีความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยความมุ่งมั่นในการลดการใช้พลังงานส้ินเปลืองท่ีใช้แล้วหมดไป และเพิ่มการใช้พลังงาน
ทดแทน รวมทั้งส่งเสริมการด�าเนินงานด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

104,724,983

73,452,756
59,984,71855,070,650

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

การใช้พลังงาน

5.50 5.29
5.75

5.58

6.73

การใช้พลังงานทั้งหมด (กิกะจูล)-ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)

การใช้พลังงานทั้งหมด (กิกะจูล)-ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

อัตราการใช้พลังงาน (กิกะจูล/ตันการผลิต) -ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)

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

การใช้พลังงานทดแทน

1,767,434

2,587,557
2,754,247

2,575,967

19%
15%

17%

48%

33%

52%

33%

58%

25%

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

เป้าหมายปี 2568
ลดอัตราการใช้พลังงาน 5%*
การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่ 10%

เป้าหมายปี 2573
การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่  25%

ความก้าวหน้าในปี 2556-2563
ลดอัตราการใช้พลังงาน  4%

* ปีฐาน ณ ปี 2563

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

ผลงานส�าคัญในปี 2563  
• ลดอัตราการใช้พลังงานลง 3%

เมื่อเทียบกับขอบเขตการรายงานปี 2562

• เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ  8%

72,190,776

25%

35%

หมายเหตุ : อัตราการใช้พลังงาน ถูกค�านวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท  
 ปี 2563 ปริมาณการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการเข้าซื้อกิจการประเภท cracker 

40%

ข้อมูล
เพิ่มเติม

25
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7,035,992

4,744,746
3,688,970

3,211,409

0.321 0.325 0.371

0.355
0.169 0.524

0.452

4,597,960

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

• Purchased Goods 
and Services

• Upstream Transportation 
and Distribution

• Downstream Transportation 
and Distribution

• Fuel and Energy
- related Activities

• Employee Commuting 
and Business Travel

• Waste Generated 
in Operations

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
เรามีการด�าเนินการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และผลักดันการเปล่ียนแปลงในห่วงโซ่คุณค่าของเราเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทั้งทางตรง (Scope 1) และทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Scope 2) ลง 10% ภายในปี 2568

ในปี 2563 มีการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมด้านอ่ืนๆ (Scope 3) ครอบคลุม 100% ดังประเภทท่ีแสดงด้านล่าง 
เรามแีผนท่ีจะด�าเนินการขยายขอบเขตการรายงานการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมด้านอ่ืนๆ ทุกประเภทในปี 2566

การค�านวณ การตรวจสอบ และการรับรองข้อมูล 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีความสอดคล้อง 

และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14064-1 และ 
ISO 14064-3

100%
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทางอ้อมด้านอื่นๆ  
(Scope 3)

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง 
(Scope 1)

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมด 
(Scope 1 และ 2)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
จากการใช้พลังงาน 

(Scope 2)
0.232

0.197 0.184

0.155

0.607
0.5550.5220.553

2,409,061
2,344,695

2,224,494
2,316,591

9,445,053

7,089,441
5,913,464

5,528,000

* ปีฐาน ณ ปี 2563

ผลงานส�าคัญในปี 2563  
• ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 

(Scope 1 และ 2) 5.6% เมื่อเทียบกับ 
ขอบเขตการรายงานปี 2562

2,179,384

6,777,344

หมายเหตุ: อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถูกค�านวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท 
   ปี 2563 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการเข้าซื้อกิจการประเภท cracker 

ความก้าวหน้าในปี 2556-2563
ลดอัตราการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด  
(Scope 1 และ 2) 10%

เป้าหมายปี 2568
ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ทั้งหมด (Scope 1 และ 2) 10%*

ข้อมูล
เพิ่มเติม

2560 2560 25602561 2561 25612562 2562 25622563 2563 2563
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เรามีการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าใช้และน�้าท้ิงด้วยความรับผิดชอบ รวมท้ังการหาแนวทางปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างต่อเน่ือง โดยใช้แนวทาง
ปฏิบัติ 3Rs เพื่อให้เกิดความม่ันใจในการบริหารจัดการพื้นท่ีท่ีมีความตึงเครียดด้านน�้า เรามีการประเมินความตึงเครียดด้านน�้า เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม 
และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงงานของเรา

การบริหารจัดการทรัพยากรน้�า

สูงมาก            สูง            ปานกลางถึงสูง           ต�่าถึงปานกลาง          ต�่า

ทั้งหมด อเมริกา เอเชียยุโรป 
ตะวันออกกลาง 

และแอฟริกา

* ปีฐาน ณ ปี 2563

ผลงานส�าคัญในปี 2563  
• ลดอัตราการใช้น�้าทั้งหมด 10%

เมื่อเทียบกับขอบเขตการรายงานปี 2562

• มีปริมาณน�้ารีไซเคิลและน�้าใช้ซ�้าเพิ่มขึ้น 10% จากปี 2562

82,504,769 

 65,222,820 
 60,285,763 

 53,552,616 

การใช้น�้าจากแหล่งน�้า น�้าที่น�ามารีไซเคิลและใช้ซ�า้

5.315.10

4.61

8.82

5.325.35

6.55

7.46
8.07 8.07

 5,786,158 
 5,255,856 

4,699,568 

 5,292,534 

59,586,748 5,761,187

33% 38%
28% 33%

18%

18%

13%

23%
8%

23%

26%

10%13%

24%

14%

16% 17%

31%

10%

การประเมินความตึงเครียดด้านน�า้ปี 2563
(% ของโรงงานไอวีแอลในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดดา้นน�้า 

โดยใช เ้ครื่องมือวิเคราะหค์วามเสี่ยงของน�้า AQUEDUCT พัฒนาโดย WRI)

หมายเหตุ: อัตราการใช้น�้าถูกค�านวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท 
                 ปี 2563 ปริมาณการใช้น�้าเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการเข้าซื้อกิจการประเภท cracker 

การใช้น�า้จากแหล่งน�า้ทั้งหมด (ลบ.ม.) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
การใช้น�า้จากแหล่งน�า้ทั้งหมด (ลบ.ม.) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)
อัตราการใช้น�า้ (ลบ.ม./ตันการผลิต)- ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
อัตราการใช้น�้า (ลบ.ม./ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

ปรมิาณน�า้รีไซเคลิและน�า้ท่ีน�ากลบัมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
ปรมิาณน�า้รีไซเคลิและน�า้ท่ีน�ากลบัมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)
อัตราน�า้รีไซเคลิและน�า้ท่ีน�ากลับมาใช้ใหม่ (%) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
อัตราน�า้รีไซเคลิและน�า้ท่ีน�ากลับมาใช้ใหม่ (%) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

เป้าหมายปี 2568
ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทั้งหมด (Scope 1 และ 2) 10%*

ความก้าวหน้าในปี 2556-2563
ลดอัตราการใช้น�้าทั้งหมด  7%

เป้าหมายปี 2568
ลดอัตราการใช้น�้าทั้งหมด  10%*

3%

ข้อมูล
เพิ่มเติม

2560 25602561 25612562 25622563 2563
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การบริหารจัดการของเสีย
เรามีความมุ่งหวังในการลดของเสียจากการด�าเนินงานของเราท่ีสอดคล้องกับค�ามั่นสัญญาของเราที่จะท�าให้ 90% จากของเสียท้ังหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ 
ภายในปี 2568 เรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าแนวทางในการจัดการของเสียของเราเป็นไปตามข้อก�าหนดด้านกฎระเบียบและไม่มีปริมาณเกินกว่าข้อก�าหนด ซึ่งรวมไปถึง
การจัดท�ารายการของเสียโดยละเอียดและพยายามประยุกต์ใช้รูปแบบการลดของเสียแบบใหม่ การรีไซเคิลและการน�าทรัพยากรกลับ

การรับรองระดับ
แพลทินัม
โรงงาน 5 แห่งได้รับ
การรับรองด้วยอัตรา
การผันของเสียอันตราย
มากกว่า 95%

โรงงาน 8 แห่งได้รับ
การรับรองด้วยอัตรา 
การผันของเสีย 
ที่ไม่เป็นอันตราย
มากกว่า 95%

การรับรอง    
ระดับทอง
โรงงาน 6 แห่งได้รับ
การรับรองด้วยอัตรา
การผันของเสีย 
ที่ไม่เป็นอันตรายถึง 
90-95%

ผลงานส�าคัญในปี 2563

ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด

2560 2560 2561 2562 25632561 2562 2563

 117,157 

54,001
74,344

51,379

43% 28% 30%

70%72%

57%

48%

52%

0.0054

164,152 170,949

317,448 314,8260.0045
0.0058

0.0048

0.0075

62,864

248,457

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)

ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)
ปริมาณของเสียที่น�ามาใช้ซ�า้ รีไซเคิล และน�าทรัพยากรกลับ  
(% ของปริมาณของเสียทั้งหมด)
ปริมาณของเสียที่ก�าจัดทิ้ง (% ของปริมาณของเสียทั้งหมด) 

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ปริมาณของเสียทั้งหมด 
การก�าจัดทิ้ง การใช ซ้�้า การรีไซเคิล และการน�าทรัพยากรกลับ

การจัดการขยะแทนการฝังกลบ

• อัตราของเสียทั้งหมด 0.2020 ตันต่อตันการผลิต

• ลดอัตราของเสียอันตรายทั้งหมดลง 17%
เมื่อเทียบกับขอบเขตการรายงานปี 2562

ความก้าวหน้าในปี 2556-2563
ของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ

เพิ่มจาก 48% เป็น 84% 

เป้าหมายปี 2568
90% จากของเสียทั้งหมดได้รับ 

การจัดการแทนการฝังกลบ 

หมายเหตุ: อัตราของเสียอันตรายถูกค�านวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท
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Operational Excellence Awards

รางวัลน้ีเริ่มมีขึ้นต้ังแต่ปี 2560 โดยอ้างอิงจากผลการด�าเนินงานท่ีดีเลิศ ซึ่งประเมินจากเกณฑ์การด�าเนินงานใน 10 หัวข้อ ซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน  
ผลการปฏิบัติงาน และผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน (ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม) หน่วยธุรกิจท่ีดีท่ีสุดจะถูกคัดเลือกโดย 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพอิงตามเกณฑ์เหล่านี้ และการมอบรางวัลจะจัดขึ้น ทุกปีในการประชุม Global Management Conference (GMC)

PET Business winner:  AlphaPet Inc., USA

Packaging Business winner:   
BevPak, (Nigeria) Ltd., Nigeria

PET Business winner:  
PT Indorama Polypet Indonesia (PTIPPI), Indonesia

Aromatics Business winne       r:  
Indorama Ventures Química S.L.U., Spain

Fibers Business winner:  
Indorama Polyester Industries PCL. (Rayong), Thailand

IOD Business winner:  
Indorama Ventures Oxides LLC. USA

ข้อมูล
เพิ่มเติม
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การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ความมุ่งหวังของเราเพื่อการพัฒนาชีวิต

• การท�ามาตรฐานการด�าเนินงาน
ด้าน EHS และการเพิ่ม 
ความแข็งแกร่งของบุคลากร 
ที่มีความสามารถด้าน EHS 
ภายในปี 2567

• ประมาณ 1,000 ต�าแหน่ง 
ของผู้น�าในองค์กรที่เข้าร่วม
ใน succession planning 
ภายในปี 2566

• 3,500 ผู้น�าในองค์กรที่เข้าร่วม
ใน leadership curriculum 
ภายในปี 2567

• อัตราการบาดเจ็บถึงขั้น 
หยุดงาน น้อยกว่า 0.5 กรณี 
ต่อ 200,000 ชั่วโมงท�างาน

• ให้การอบรมผู้บริโภคทั่วโลก
จ�านวน 1,000,000 คน 
ในเรื่องความรู้ด้านการรีไซเคิล
ภายในปี 2573

• อัตราการบาดเจ็บถึงขั้น 
หยุดงาน น้อยกว่า 0.10 กรณี 
ต่อ 200,000 ชั่วโมงท�างาน

• ปกป้องพนักงานและ 
สิ่งแวดล้อมที่จะส่งเสริม
ความมั่งคั่ง

• สร้างผลกระทบเชิงบวก 
ให้กับสังคม และส่งมอบคุณค่า
ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม 
และเศรษฐกิจ

ระยะสั้น
(2564–2567)

ระยะกลาง
(2568)

ระยะยาว
(2593)
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การตอบแทนสู่ชุมชนของเรา

การสนับสนุนเพื่อสังคม กิจกรรม CSR ผลลัพธ์
การศึกษา
• จ�ำนวนท้ังส้ิน 27,906 คน ท่ีได้รบักำรอบรมเรือ่งกำรรีไซเคลิ 

และกำรคดัแยกขยะ

• จ�ำนวนกำรดำวน์โหลดเอกสำรส่ือควำมรูเ้รือ่งกำรรีไซเคลิท้ังส้ิน
725 คร้ัง

• 9 องค์กรจากท้ังภาคเอกชน องค์กรและภาครฐั ได้รบักำรฝึกอบรม

• เสือ้ทีผ่ลติจากเส้นใยรีไซเคลิจ�านวน 511 ตัว มอบให้องค์กรภำยนอก

• 4 โครงการ เก่ียวกับกำรให้ควำมรูเ้รือ่งกำรรีไซเคลิกับมหำวทิยำลัย
ช้ันน�ำในประเทศไทย

ความเป็นอยู่ที่ดี
• มากกว่า 300 โครงการ ท่ีสนับสนุนควำมเป็นอยูท่ี่ดีและสุขภำพ

ของคนในชมุชนท้องท่ี

• 10 โครงการ ท่ีสนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกำส และผู้พกิำรเพือ่พฒันำ
คณุภำพชวีติ

• 13 โครงการ ทีส่นับสนุนกิจกรรมกฬีำเพือ่ส่งเสรมิสุขภำพกำย 
และสุขภำพใจในเดก็

• 44 โครงการ ท่ีจดัหำข้ำวของเครือ่งใช้ทีจ่�ำเป็นให้กับคนในชมุชน 
ท้องท่ี ในช่วงกำรแพร่ระบำดของ COVID-19

สิ่งแวดล้อม
• 28 องค์กร/คูค้่าทางธุรกิจ ท่ีร่วมส่งเสรมิกำรรีไซเคลิ PET

• ปรมิาณขวด PET 9,434 กิโลกรมั กลับเข้ำสู่กระบวนกำรรีไซเคลิ

• สำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 16.5 ตัน

กำรลงทุนเชิง
พำณิชย ์
17%

กำรบริจำคกำรกุศล 
41%

กำรลงทุน
กับชุมชน 
42%

กำรศึกษำ
27%

ศิลปะและ  
วัฒนธรรม

5%

สิง่แวดลอ้ม
6%

สุขภำพ
23%

สังคมและสวัสดิกำร
39%

585 
กิจกรรม CSR 

การสนับสนุนทั้งหมด
1,090,176
เหรียญสหรัฐ

250,528 
เหรียญสหรัฐ

73,118 
เหรียญสหรัฐ

696,748  
เหรียญสหรัฐ

33,607 ชั่วโมง

ส�ำหรับสินค้ำและผลิตภัณฑ ์
ที่บริษัทมอบให้

ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรจัดกำร
ทั้งหมด

ค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณของพนักงำน 
ที่เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำในช่วง
เวลำท�ำงำน

กิจกรรมจิตอำสำที่พนักงำน 
เข้ำร่วมในช่วงเวลำท�ำงำน

* ตัวเลขกำรสนับสนุนเพื่อสังคมและกิจกรรมต่ำง ๆ แยกออกจำกกิจกรรมและเงินสนับสนุนผ่ำนกองทุน COVID-19 และมูลนิธิไอวีแอล

ธุรกิจของบริษัทฯ มีผลกระทบเชิงบวกอย่ำงกว้ำงขวำงต่อชุมชนท่ีเรำด�ำเนินงำน และเรำมุ่งม่ันท่ีจะสร้ำงคุณค่ำทำงสังคม ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่ำงย่ังยืน ด้วยกำร 
ยึดม่ันในเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน เรำได้จัดกำรกับข้อกังวลหลักท่ีประชำคมโลกต้องเผชิญ เรำวำงกลยุทธ์ท้ังกลุ่มเพื่อพลเมืองในองค์กรและกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล  
ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ นวัตกรรมและรักษำใบอนุญำตทำงสังคมในกำรด�ำเนินงำน

ข้อมูล
เพิ่มเติม
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ปีที่ผ่ำนมำเรำได้จัดท�ำและเผยแพร่ส่ือควำมรู ้ประเภทของพลำสติก  
กำรรีไซเคิล PET และกำรคัดแยกขยะ รวมไปถึงจัดท�ำสื่อกำรเรียนรู ้
เชิงบันเทิงและวิดีโอกำรคัดแยกขยะในภำษำสเปน โดยเพิ่มเติมอนิเมชัน 
ของกระบวนกำรรีไซเคิล PET ซึ่งเป็นกำรน�ำเสนอด้วยภำพที่สนุกสนำน 
และเข้ำใจง่ำย กำรพัฒนำเหล่ำน้ีท�ำให้ในปี 2563 เรำมีควำมคบืหน้ำทีส่�ำคญั 
ในกำรส่งเสริมควำมรู ้ เ ก่ียวกับกำรรีไซเคิล แม้ว ่ำจะมีสถำนกำรณ ์
กำรแพร่ระบำดของ COVID-19

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

Waste Separation Video

Recycling PET Video

โครงการส่งเสริมความรู้      
ด้านการรีไซเคิล ประจ�าปี 2563

23,562
บุคคลทั่วไปและคนในชุมชน

5
กิจกรรม 
เผยแพร่ควำมรู้

250
มอบถังขยะ

2,806
นักเรียน

24
ได้รับเชิญให้ไปบรรยำย
เรื่องกำรรีไซเคิล

511
มอบเสื้อที่ผลิต 
จำกขวด PET 

153
ครู

34
กำรอบรมเสมือนจริง

279
บทควำมเกี่ยวกับ
กำรรีไซเคิล

6
กำรเข้ำเยี่ยมชม 
โรงงำนรีไซเคิล

60
โรงเรียน 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร

30
กำรอบรมในห้องเรียน

725
จ�ำนวนดำวน์โหลด
สื่อควำมรู้เรื่องรีไซเคิล

424,530
ขวดพลำสติก
ที่รวบรวมได้ทั่วโลก

9
ภำคเอกชน องค์กร 
และภำครัฐ ที่เข้ำร่วม 
โครงกำร

27,906
จ�ำนวนคนที่ได้รับ 
กำรอบรม

732
จ�ำนวนชั่วโมงที่อบรม

96
จ�ำนวนดำวน์โหลดวิดีโอ
เรื่องรีไซเคิล

6,109 กิโลกรัม

จ�ำนวนขวด PET ที่น�ำกลับไป
รีไซเคิลที่โรงงำน

เป้าหมายปี 2573
อบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรรีไซเคิล PET แก่ผู้บริโภคทั่วโลก จ�ำนวน 1,000,000 คน

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล  ข้อมูล
เพิ่มเติม
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การลงทุนให้พนักงานของเรา

บุคลำกรของเรำนับเป็นสนิทรพัย์ท่ีมีค่ำท่ีสุด ซึง่ไอวแีอลนัน้ให้ควำมส�ำคญัเป็นอย่ำงมำก เรำมุง่เน้นทีจ่ะสร้ำงทักษะผู้น�ำทมีทีแ่ขง็แกร่งพร้อมด้วยควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ 
ท่ีเหมำะสมเพ่ือขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย โดยผ่ำนกลยุทธ์กำรบริหำรสำยอำชีพ โอกำสในกำรเรียนรู้และพัฒนำ และกำรเข้ำถึงทรัพยำกรทั่วโลกของเรำ  
ไอวีแอลพัฒนำบุคลำกรของเรำและมอบรำงวัลส�ำหรับผลงำนที่โดดเด่นในรูปแบบต่ำงๆ

2560

2560 2561 2562 2563

2561 2562 2563

8.95% 9.50%
7.70%

8.49%
6.32%7.15% 7.47%

กำรลำออกโดยรวม           กำรลำออกโดยสมัครใจ

10.71%

22.7 30.43
33.06

18.58

การลาออกของพนักงาน

พนักงานทั่วโลก
แบ่งตามทวีป

76.20%

82.87%

5%
แอฟริกำ <30

ปี

30-50
ปี

>50
ปี

43%
เอเชีย

22%
อเมริกำ

30%
ยุโรป

16%

57%

27%

ดัชนีชี้วัดควำมภักดี
ของพนักงำน

กำรมีส่วนร่วมของพนักงำน

25,207
พนักงำนทั้งหมด

73.90% 
คะแนนควำมผูกพัน 
ของพนักงำนต่อองค์กร
(ควำมผูกพันอยำ่งม ี
ส่วนร่วมของพนักงำน)

ข้อมูล
เพิ่มเติม

82
เชื้อชำติ

22%
ควำมหลำกหลำย

ทำงเพศ (หญิง)

294
พนักงำน

ผู้มีควำมบกพร่อง 

ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อพนักงาน
(ชั่วโมง/พนักงำน) 

เป้าหมาย
ประมำณ 1,000 ต�ำแหน่งของผู้น�ำในองค์กรที่เข้ำร่วมใน succession planning ภำยในปี 2566

3,500 ผู้น�ำในองค์กรที่เข้ำร่วมใน leadership curriculum ภำยในปี 2567

ผลงานส�าคัญในปี 2563  

• กำรฝึกอบรม 429,886 ชั่วโมง

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
2,070,050 เหรียญสหรัฐ

• อัตรำกำรรักษำพนักงำนที่ 91.51%
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การสร้างความเชื่อมั่นด้านสถานที่ท�างาน 
ที่ปลอดภัยและเหมาะสม

1.19

0.72

1.29

0.74

1.45

0.840.91

0.48

สุขอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนน้ันเป็นส่ิงส�ำคัญอย่ำงย่ิงส�ำหรับบุคลำกรและกำรด�ำเนินงำนท่ัวโลกของบริษัท เรำภูมิใจท่ีเป็นผู้ด�ำเนินงำนท่ีมีควำมรับผิดชอบ  
ตลอดจนสำมำรถดูแลสิ่งแวดล้อมและบุคลำกรของเรำ นอกจำกน้ีไอวีแอลยังปฏิบัติงำนได้เหนือกว่ำข้อก�ำหนดขั้นพื้นฐำนทำงกฎหมำย เรำได้วำงระบบอำชีวอนำมัย 
และควำมปลอดภัย (OHS) เป็นอย่ำงดี เพื่อช่วยให้ม่ันใจได้ว ่ำทุกคนเข้ำใจถึงควำมรับผิดชอบของตนในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีปลอดภัยในกำรท�ำงำน  
และสำมำรถพัฒนำกิจวัตรท่ีดีและปลอดภัยภำยใต้กำรด�ำเนินธุรกิจของเรำ

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน 
โดยรวม (TRIR)

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน 
ถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)

(กรณี/200,000 ชัว่โมงท�ำงำน) (กรณี/200,000 ชัว่โมงท�ำงำน)

2560 25602561 25612562 25622563 2563

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

ผลงานส�าคัญในปี 2563  
• 72% ของกำรด�ำเนินธุรกิจทั้งหมด ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 

ISO 45001:2018 / OHSAS 18001:2007

• TRIR ดีขึ้นกว่าปี 2562
• LTIFR ดีขึ้นกว่าปี 2562
• ไม่มีกรณีการเสียชีวิตจากการท�างาน
• โรงงำนจ�ำนวน  44 แห่ง (มำกกว่ำ 41%) บรรลุเปำ้หมำย 

“อุบัติเหตุเป็นศูนย์”

ข้อมูล
เพิ่มเติม
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การรายงานข้อมูล การตรวจสอบ และการรับรองการรายงาน

100% 100%

ข้อมูลการติดต่อและข้อเสนอแนะ

Sustainability@indorama.net
รายงานความย่ังยืน
ปี 2563

รายงานประจ�าปี
2563

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ข้อมูล
เพิ่มเติม

สแกนเพ�่อเข�าชม
รายงานความยั่งยืน

ป� 2563
INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานความยั่งยืน
ป� 2563
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Committed Towards
A Sustainable Future

รำยงำนฉบับน้ีจัดท�ำข้ึนตำมแนวทำงมำตรฐำน 
ของ Global Reporting Initiative (GRI) core 
option และ International Integrated Reporting 
Council (IIRC)’s International Integrated 
Reporting <IR> Framework 2021

กำรตรวจสอบและกำรรับรองรำยงำน
โดยผู้ตรวจสอบอิสระจำกภำยนอก
สอดคล้องกับมำตรฐำน GRI, <IR> 
Framework และ AA1000AS

กำรค�ำนวณ กำรตรวจสอบ 
และกำรรับรองข้อมูลกำรปล่อย 
ก๊ำซเรือนกระจก โดยผู้ตรวจสอบอิสระ
จำกภำยนอก สอดคล้องกับมำตรฐำน  
ISO 14064-1 และ ISO 14064-3

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร รำยงำนควำมยั่งยืน ปี 2563
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www.indoramaventures.com
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