บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร
ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี 2 5 6 4

ร่วมกัน
ยกระดับเคมีภัณฑ์

เพื ่ อ โลกที่ ดีก ว่ า

ความสำ�เร็จสำ�คัญในปี 2564

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนน B จากการ
ประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ของ CDP ในปี 2564
• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รบั การยอมรับเป็นหนึง่ ใน
สมาชิกของ S&P Global Sustainability Yearbook 2022
และเป็ น สมาชิ ก ดั ช นี ค วามยั่ ง ยื น ดาวโจนส์
ในกลุม่ World และ Emerging Markets ของบริษทั
ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เป็นปีที่ 3 และ 5 ติดต่อกัน
• ไอวีแอลได้รับการจัดอันดับต�ำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์
ที่ 97 จากบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำทั่วโลก 139 แห่ง

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล Thailand
Sustainability Investment (THSI) ประจ�ำปี 2564
เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน
2 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

• อิ น โดรามา เวนเจอร์ ส ยั ง คงได้ รั บ คั ด เลื อ ก
ให้อยู่ในกลุ่มดัชนี FTSE4Good
• ไอวีแอล ได้รบั คะแนนด้าน ESG 4.1 จาก 5 คะแนน
โดยได้รบั การจัดอันดับอยูใ่ นต�ำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์
ที่ 95

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รบั รางวัล Best Sustainability
จากงาน SET Awards ประจ�ำปี 2564

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

• ในปี 2564 อิ น โดรามา เวนเจอร์ ส ได้ รั บ
การประเมินในระดับ Platinum ด้วยคะแนน 75
คะแนน
• ไอวีแอล ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น�ำที่อันดับ 1%
(ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99) ของกลุ่มบริษัทผู้ผลิต
เคมีภัณฑ์พื้นฐาน จาก EcoVadis

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1
ด้วยเกรด B จาก 50 บริษทั เคมีภณั ฑ์ชนั้ น�ำของโลก
50 แห่ง

สารบัญ
ข้อมูลเพิ่มเติม

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนนด้าน ESG ที่ระดับ BBB
ในปี 2564

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รบั การประเมินด้าน ESG อยูใ่ นอันดับที่ 7
จาก 228 บริ ษั ท โดยเป็ น บริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งปานกลาง
ที่จะเผชิญกับผลกระทบทางการเงินที่ส�ำคัญจากปัจจัย ESG
นอกจากนี้ บริษัทไม่เคยประสบกับปัญหากรณีพิพาทร้ายแรง

ความส�ำเร็จส�ำคัญในปี 2564
ไอวีแอลโดยสังเขป
วิสัยทัศน์ปี 2573
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์
สารจากประธาน ESG Council
ผลงานส�ำคัญด้านความยั่งยืนประจ�ำปี 2564
การมีส่วนสนับสนุนในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนของเราเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
แนวทางของเราในการสร้างคุณค่า
การเงินเพื่อความยั่งยืน
การขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจของไอวีแอล

2
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและการก�ำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

18
19
20
21

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน

22
23
24
25
26

การมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

27
28
29
30
31
32

การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและชุมชนของเรา

33
34
35
36
37
38

การก�ำกับดูแลกิจการ
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

การบริหารจัดการนวัตกรรม
การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
การขับเคลื่อนการหมุนเวียนด้วยการรีไซเคิล

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
การบริหารจัดการพลังงาน
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
การบริหารจัดการของเสีย

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล “Best Sustainability-Linked
Transaction & Best ESG-Linked Financing Deal of the Year”
จากการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked
Bond: SLB) มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท

ความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล
การลงทุนให้พนักงานของเรา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Operational Excellence Awards

บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร
ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี 2 5 6 4

3

ไอวีแอลโดยสังเขป

HOME

โรงงานของไอวีแอล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
124*
แห่ง

6
ทวีป

33
ประเทศ

16
โรงงาน
รี ไซเคิล

* รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2564 ประกอบด้วยข้อมูลจากโรงงาน 112 แห่ง
รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ภายใต้ หัวข้อ “เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้”
ในรายงานความยั่งยืนปี 2564 ฉบับเต็ม

ทวีปอเมริกาเหนือ

ทวีปยุโรป

• แคนาดา
• เม็กซิโก
• สหรัฐอเมริกา

•
•
•
•
•
•
•

กลุ่มธุรกิจ

พลาสติก
Combined PET

เส้นใย

#1 PET ทั่วโลก
ผู้นำ�ด้านการรีไซเคิล
ผู้ผลิตแบบบูรณาการเพียงรายเดียวในยุโรป
และแบบครบวงจรในอเมริกาเหนือ
ผู้นำ�ด้านบรรจุภัณฑ์ในตลาดเกิดใหม่
ผู้นำ�ด้าน PIA ระดับโลก
#1 เส้นใยสั้นในภูมิภาคอาเซียน
#2 เส้นใยสององค์ประกอบ
#2 ความปลอดภัยในยานยนต์และยางรถยนต์

#1 สารลดแรงตึงผิวที่ปราศจากไอออน
ในทวีปอเมริกา
#1 EO ในทวีปอเมริกา
#1 ผู้จัดหาส่วนผสมสำ�หรับผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน
และสิ่งทอในทวีปอเมริกา
ออกไซด์และ
อนุพันธ์แบบบูรณาการ #2 บริษัทระดับโลกที่ใช้กระบวนการ
Ethoxylation
4 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

ออสเตรีย
บัลแกเรีย
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
ไอร์แลนด์

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

อิตาลี
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
โปแลนด์
โปรตุเกส
รัสเซีย

สโลวาเกีย
สเปน
เนเธอร์แลนด์
ตุรกี
สหราชอาณาจักร

ทวีปเอเชีย

3

18

1
ทวีปอเมริกาใต้

• บราซิล

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

•
•
•
•
•
•
•

7

3
1
ทวีปแอฟริกา

• อียิปต์
• กานา
• ไนจีเรีย

ทวีปโอเชียเนีย

• ออสเตรเลีย

จีน
อินเดีย
อินโดนีเซีย
อิสราเอล
เมียนมา
ฟิลิปปินส์
ไทย

วิสัยทัศน์ปี 2573

ยืนยันอนาคตองค์กรของเรา
ด้วยวิธีการแบบใหม่ในการท�ำงาน
เครื่องมือดิจิทัล
Indorama Ventures
Excellence (IVEX)
ผู้น�ำรุ่นต่อไป

HOME

พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ของเรา
ให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยกระดับด้านการวิจัยและพัฒนา
เพิ่มความเป็นผู้น�ำด้าน rPET
เป็นสองเท่า
วัตถุดิบชีวภาพ 2.4 ล้านตัน

องค์กรที่พร้อม
ส�ำหรับอนาคต

“ร่วมกัน
ยกระดับเคมีภัณฑ์
เพื่อโลกที่ดีกว่า”

ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นนวัตกรรมและ
มีความยั่งยืน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการด�ำเนินงาน

ท�ำงานร่วมกับพันธมิตร
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในการด�ำเนินงานของเรา
ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย เช่น
การเลิกใช้ถ่านหิน โครงการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก และ
เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์
และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS)

บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร
ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี 2 5 6 4

5

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

HOME

ข้อมูลสำ�หรับ
สารฉบับเต็ม

“การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจ
ของเรา การแก้ปัญหาคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากเรา
ตระหนักถึงความเร่งด่วนเพื่อด�ำเนินการ อินโดรามา เวนเจอร์ส จึงก�ำลัง
ก้าวขึ้นไปอีกระดับในการลงทุนในบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่อส่งมอบ
ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังของเรา”

นายอาลก โลเฮีย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
6 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

HOME

ข้อมูลสำ�หรับ
สารฉบับเต็ม

“เคมีภัณฑ์ของเรามีบทบาทในชีวิตประจ�ำวันมากขึ้น เรามั่นใจในความสามารถ
ของไอวีแอลในการสร้างประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมในการส่งมอบ
ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังด้านความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อม
สู่โลกใหม่แห่งการหมุนเวียน”

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร
ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี 2 5 6 4

7

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์

HOME

ข้อมูลสำ�หรับ
สารฉบับเต็ม

“เราตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการท�ำงานข้ามสายงานร่วมกัน
เพื่อบรรลุศักยภาพสูงสุดในฐานะ ’ไอวีแอลรวมเป็นหนึ่ง’
และมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่ยั่งยืนในระบบนิเวศยุค New Normal”

นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์
สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
8 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

สารจากประธาน ESG COUNCIL

HOME

ข้อมูลสำ�หรับ
สารฉบับเต็ม

“เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน คือ วิวัฒนาการทางอุตสาหกรรม
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์และการด�ำเนินธุรกิจของเรา
โดยยังสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้บริโภค
ผ่านรูปแบบ ‘การผลิต-การใช้-การรีไซเคิล’ ”

นายยาช โลเฮีย

ประธาน ESG Council
สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร
ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี 2 5 6 4

9

ผลงานสำ�คัญด้านความยั่งยืนประจำ�ปี 2564
สิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงานทั้งหมด

109.5 ล้านกิกะจูล
อัตราการใช้พลังงานทั้งหมด

6.63 กิกะจูล/ตันการผลิต
การใช้พลังงานทดแทน

2.8 ล้านกิกะจูล

การใช้พลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน

7.5%

อัตราการใช้น้ำ�ทั้งหมด

5.33 ลบ.ม./ตันการผลิต
ปริมาณน้ำ�รี ไซเคิลและน้ำ�ใช้ซ้ำ�

5.93%

+5%

การรี ไซเคิล

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Scope 1)

0.439 tCO e/ตันการผลิต

การรี ไซเคิล PET
หลังการบริ โภค
ที่ถูกอัดเป็นก้อน

-3%

2

-1%

+59%

+4.58%

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Scope 2)

0.150 tCO e/ตันการผลิต
0.589 tCO e/ตันการผลิต

การรี ไซเคิล
ขวด PET

-3%

-0.62%
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+16%

การจัดการของเสียแทนการฝังกลบ

+8%

78%

Since 2011, we have achieved

+43%

14,300 ล้านขวด
72,000 ล้านขวด

with a total reduced

GHG emission of

2.50 million tons

(ตั้งแต่ปี 2554 – ธันวาคม 2564)

อัตราปริมาณของเสียอันตราย

0.0085 ตัน/ตันการผลิต

CELEBRATE WITH US

-3%

2

+0.4%

317,064 ตัน
1,591,292 ตัน
(ตั้งแต่ปี 2554 – ธันวาคม 2564)

2

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Scope 1 และ 2)

+43%

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ลดปริมาณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์
ในวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์

0.5 ล้านตัน
2.4 ล้านตัน

(ตั้งแต่ปี 2554 – ธันวาคม 2564)

+43%

HOME

ข้อมูลเพิ่มเติม

สังคม

เศรษฐกิจและการกำ�กับดูแล

ทรัพยากรบุคคล

พนักงานทั้งหมด

25,760

+2.19%

ความหลากหลายทางเพศ

22%

0.98

76.20% (NPS)
29.92 ชั่วโมง

การลาออกโดยรวม

11.42%

อัตราการบาดเจ็บ
จากการทำ�งานโดยรวม (TRIR)

+61%
+35%

การสนับสนุนด้าน CSR ทั้งหมด

1.65 ล้านเหรียญสหรัฐ

สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมอบให้

14.8 ล้านตัน

14,629 ล้านเหรียญสหรัฐ

0.66 กรณี

+38%

กำ�ไรหลัก

(ก่อนหักดอกเบี้ยภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา และค่าจัดจ�ำหน่าย)
ล้านเหรียญสหรัฐ

สิ่งแวดล้อม
8%

+51%
-20%

ศิลปะและ
วัฒนธรรม
7%

สังคมและ
ความเป็นอยู่ที่ดี
43%

+5%

การศึกษา
24%

(หลังหักภาษีและส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม)
ล้านเหรียญสหรัฐ

กำ�ไรหลักต่อหุ้น

3.76 บาท
สุขภาพ
และกีฬา
18%

อันดับความน่าเชื่อถือจาก

TRIS

90% ของหัวหน้าธุรกิจหลักร่วมลงนาม
92% ของหัวหน้าโรงงานร่วมลงนาม

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ ใหม่
+234%

ธุรกิจเส้นใย ธุรกิจพลาสติก ธุรกิจออกไซด์และ
Combined PET
อนุพันธ์
แบบบูรณาการ

-24%

1,055 ล้านเหรียญสหรัฐ

450

กิจกรรม CSR
ในปี 2564

87% ของพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม

+55%

684

กระแสเงินสด
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน

รายงานโครงการสร้างความตระหนัก
ในการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการ (CGPAC) ปี 2564
การลงนามรับรองด้านสิทธิมนุษยชน

+38%

1,743

ต่อ 200,000 ชั่วโมงท�ำงาน

กำ�ไรหลักสุทธิ

ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา
ผู้ที่ ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการรี ไซเคิล

2,751คน

ปริมาณการขายทั้งหมด

+11%

รายได้รวมทั้งหมด

อัตราการบาดเจ็บจากการ
ทำ�งานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)

ความรับผิดชอบต่อสังคม

200,981เหรียญสหรัฐ
9,493

ผลงานสำ�คัญด้านการเงิน

กรณี
ต่อ 200,000 ชั่วโมงท�ำงาน

คะแนนความผูกพันของพนักงาน
การฝึกอบรมเฉลี่ย

อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

23% 31%

22%

การสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า*
+2.48

86.16% 92% 57

THB

ดัชนีความพึงพอใจ อัตราการรักษา Net
ของลูกค้า (CSI) ลูกค้าเดิม
Promoter
(CRR)
Score (NPS)

AA-

* มีการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นทางการ
ทุกปีเว้นปีโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความยั่งยืน
การส�ำรวจนี้ด�ำเนินการในปี 2563
บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร 11
ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี 2 5 6 4

การมีส่วนสนับสนุนในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs) เป็นวิธที สี่ ำ� คัญเพือ่ มุง่ สูส่ งั คมทีย่ งั่ ยืน โดยการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูค้ นและแก้ไขปัญหาระดับโลก สังคม
และสิ่งแวดล้อม เรามีส่วนร่วมอย่างมากในการบรรลุผลตาม SDGs ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ไอวีแอลเป็นบริษัทแรก
ในประเทศไทยที่เผยแพร่รายงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในปี 2563 ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถ
เข้าชมในรายงาน SDGs ฉบับใหม่ปี 2564

เป้าหมาย
No Human Rights
Violations
2021 result:
No Human Rights
Violations

LTIFR
per 200,000 man-hours
< 0.5 cases by 2025
< 0.1 cases by 2050
2021 result: 0.66 cases

HOME

ข้อมูลเพิ่มเติม

LTIFR
per 200,000 man-hours
< 0.5 cases by 2025
< 0.1 cases by 2050

Educating
1 million consumers
around the world about
recycling education by 2030

2021 result:
0.66 cases

2021 result:
53,585 people
(cumulative 2018-2021)

Reduction in
water intensity
10% by 2025
20% by 2030

Renewable electricity
consumption
10% by 2025
25% by 2030

2021 result: +0.48%

2021 result: 7.5%

Sustainability CAPEX
US$ 2 billion by 2025
US$ 7 billion by 2030

90% waste diverted
from landfill
by 2025/2030

Vitality Index in 2022
Fibers Business = 23%
Combined PET = 31%
IOD = 22%

2021 result:
78% waste diverted from
landfill

2021 result:
Fibers Business = 23%
Combined PET = 31%
IOD = 22%
Bottles recycled per year
50 billion by 2025
100 billion by 2030
PET bale input per year
0.75 million tons by 2025
1.5 million tons by 2030

Reduction in combined
GHG (Scope 1&2) intensity
10% by 2025
30% by 2030

PET bale input per year
0.75 million tons by 2025
1.5 million tons by 2030
diverted from ocean

2021 result: 3%

2021 result:
0.317 million tons

2021 results:
14.3 billion bottles
0.317 million tons

ข้อมูลเพิ่มเติม

SDGs Report 2021
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PET bale input per year
0.75 million tons by 2025
1.5 million tons by 2030
diverted from landfill
2021 result:
0.317 million tons

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

Following and
contributing
to industry partnerships
and commitments

ความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนของเรา
เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
มุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลาง
การลงทุนด้านความยั่งยืน

2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2568
(ยอดสะสมในปี 2563-2568)

7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2573
(ยอดสะสมในปี 2563-2573)

พลังงาน*

การลดอัตราการใช้พลังงาน
5% ภายในปี 2568
15% ภายในปี 2573

ก๊าซเรือนกระจก*

การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ 2)
10% ภายในปี 2568
30% ภายในปี 2573

การใช้ ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
10% ภายในปี 2568
25% ภายในปี 2573

HOME
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ความมุ่งมั่นด้านการรี ไซเคิล

• PET หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน ต่อปี
750,000 ตัน ภายในปี 2568
1,500,000 ตัน ภายในปี 2573(A)
• รี ไซเคิลขวด PET หลังการบริโภค ต่อปี
50,000 ล้านขวด ภายในปี 2568
100,000 ล้านขวด ภายในปี 2573(A)

การให้ความรู้ด้านการรี ไซเคิล

อบรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลแก่ผู้บริโภคทั่วโลก
1,000,000 คน ภายในปี 2573

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

LTIFR < 0.5 กรณี/200,000 ชั่วโมงทำ�งาน ภายในปี 2568

ของเสีย

การจัดการขยะแทนการฝังกลบอยู่ที่ 90% ภายในปี 2568/2573

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

น้ำ�*

การลดอัตราการใช้น้ำ�
10% ภายในปี 2568
20% ภายในปี 2573

• บูรณาการแนวคิดเชิงเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเข้าใน
การดำ�เนินธุรกิจของไอวีแอล
• เข้าร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อผลักดันและสนับสนุน
การดำ�เนินงานเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

วัตถุดิบหมุนเวียน

วัตถุดิบชีวภาพ: 16% เมื่อเทียบกับวัตถุดิบทั้งหมดของไอวีแอล
วัตถุดิบรี ไซเคิล (rPET)(B) : 10% เมื่อเทียบกับวัตถุดิบทั้งหมดของไอวีแอล และ 23% เทียบกับวัตถุดิบ
ในธุรกิจ PET ภายในปี 2573

หมายเหตุ: IVL Vision 2030 recycling ambition
(A) 3.13 ล้านตันของ PET หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน และ 2 แสนล้านขวด PET หลังการบริโภค ต่อปี
(B) 21% เมื่อเทียบกับวัตถุดิบทั้งหมดของไอวีแอล และ 48% เทียบกับวัตถุดิบในธุรกิจ PET

* ปีฐาน ณ ปี 2563
บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร 13
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แนวทางของเราในการสร้างคุณค่า

124 โรงงาน ใน 33 ประเทศ ใน 6 ภูมิภาค
โรงงานรีไซเคิลทั้งหมด 16 โรงงาน

ต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital)

การใช้วัตถุดิบ 15.97 ล้านตัน
การใช้พลังงาน 109.5 ล้านกิกะจูล
การใช้น�้ำ 88.1 ล้านลูกบาศก์เมตร
การใช้พลังงานทดแทน 2.8 ล้านกิกะจูล

วิสัยทัศน์

มองหาการควบรวมและซื้อกิจการใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความ
แข็งแกร่งให้กบั ห่วงโซ่อปุ ทานของเรา กลยุทธ์ระดับโลกทีม่ กี ารบูรณาการ
อย่างสูงนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการด�ำเนินงานสามารถรับมือกับการ
หยุดชะงักที่คาดไม่ถึงได้เป็นอย่างดี

พันธกิจ

การน�ำแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมาใช้เพื่อช่วย
ลดต้นทุนทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน มุง่ สูก่ ารปล่อยก๊าซ
เรื อ นกระจกสุ ท ธิ เ ป็ น ศู น ย์ ผ่ า นกลยุ ท ธ์ ก ารลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจกและการด�ำเนินงานอย่างรับผิดชอบ

แถลงการณ์ความมุ่งหมาย

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา 22.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
นักวิจัยและพัฒนา 214 คน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทั่วโลก 21 แห่ง
14 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

เราลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ไม่เพียงเพือ่ จะเป็นผูน้ ำ� ตลาด
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาเทคนิคและกระบวนการใหม่ๆ เพื่อ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์เพื่อโลกที่ดีกว่า
73
/25
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แผนกา
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ธุรกิจพลาสติก
Combined PET

ธุรกิจเส้นใย

กลย
ทุ

นิ งาน
ารดำเน
อบก
ะกร ยงั� ยนื
ธแ ล นความ
ดา

ต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)

เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นําที่มีความรับผิดชอบในอุตสาหกรรม โดย
มุง่ พัฒนาความเป็นเลิศของบุคลากร กระบวนการท�ำงาน และเทคโนโลยี
เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ุ ท ธ ิ ล
ก ล ย ร� ไ ซ เ ค
าร
ด า น ก

เพือ่ หลีกเลีย่ งปัญหาการขาดแคลนผูม้ คี วามสามารถ เราลงทุนอย่าง
คณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีความหลากหลาย มากในการพัฒนาความสามารถและทักษะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับพนักงาน
พนักงานทั้งหมด 25,760 คน
ของเราเพื่อพร้อมต่อความรับผิดชอบที่สูงขึ้นและกลายเป็นองค์กร
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2,400,000 เหรียญสหรัฐ
ที่พร้อมส�ำหรับอนาคต
ความไว้วางใจเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับองค์กรที่จะเติบโต ดังนั้น เราจึง
ต้นทุนทางสังคมและความสัมพันธ์
พร้อมที่จะลงทุนในโครงการให้ความรู้ที่ส่งเสริมการรีไซเคิล รวมถึง
(Social and Relationship Capital)
ส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีตลอดการด�ำเนินงานของเรา
การสนับสนุนด้าน CSR 1.65 ล้านเหรียญสหรัฐ
และสร้างความมั่นใจว่าเราจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนและ
สิ่งแวดล้อมเสมอ
ต้นทุนทางบุคลากร (Human Capital)

มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นบริษทั เคมีภณั ฑ์ชนั้ น�ำระดับโลกทีด่ ำ� เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม
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ต้นทุนทางการผลิต (Manufactured Capital)

ด�ำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเข้าซื้อกิจการใหม่และโรงงาน
ที่ก�ำลังเกิดขึ้นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์
ชั้นน�ำที่ยั่งยืน

ธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์
แบบบูรณาการ
ก ล ย ุท ธ ก า ร ล ด
ก า ร ป ล  ดา น ร ะ จ ก
อ ย ก  า ซ เ ร� อ น ก

ป 2 5

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,117 ล้านเหรียญสหรัฐ
รวมทรัพย์สินหมุนเวียน 5,292 ล้านเหรียญสหรัฐ

ความมุ่งเน้น

นค ค วา ม
วาม มุง
ยั�งย หวัง
ืน

ต้นทุนทางการเงิน (Financial Capital)

ความพร้อมดำ�เนินการ คุณภาพ
และความพร้อมทางการเงิน

คว
การร�ไซ ามมงุ มนั�
เคลิ
ป 2 ดาน
568

ปัจจัยขาเข้า

ด า

ด้วยการที่เราเข้าสู่ปีที่ 11 ในการรายงานด้านความยั่งยืน เราจึงน�ำ International Integrated Reporting Council (IIRC)’s International
Integrated Reporting <IR> Framework มาประยุกต์ใช้เพิ่มเติม โดยก�ำหนดโครงสร้างของรายงานเป็นไปตามกรอบของมาตรฐานดังกล่าว
เราสามารถที่จะน�ำเสนอว่าองค์กรของเราสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่านกลยุทธ์การด�ำเนินงานของเราทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว ใน 6 ประเภท ของต้นทุนตามมาตรฐานนี้
ปัจจัยขาออก

ผลลัพธ์

ปริมาณการผลิตทั้งหมด

ผลลัพธ์ทางการเงิน (Financial Capital)

14.72* ล้านตัน
16.51# ล้านตัน

รายได้รวม 14,600 ล้านเหรียญสหรัฐ
Core EBITDA 1,743 ล้านเหรียญสหรัฐ
ก�ำไรหลักต่อหุ้น (EPS) 3.76 บาท

ธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ

ผลลัพธ์ทางการผลิต (Manufactured Capital)

ปริมาณการผลิต 2.24* ล้านตัน
Core EBITDA 377 ล้านเหรียญสหรัฐ

ธุรกิจพลาสติก Combined PET

ปริมาณการผลิต 10.73* ล้านตัน
Core EBITDA 1,103 ล้านเหรียญสหรัฐ
ธุรกิจเส้นใย

ปริมาณการผลิต 1.75* ล้านตัน
Core EBITDA 268 ล้านเหรียญสหรัฐ

* ไม่รวมการขายภายในระหว่างบริษัท
# รวมการขายภายในระหว่างบริษัท

รีไซเคิลขวด PET 14,300 ล้านขวด / รีไซเคิล PET ที่ถูกอัดเป็นก้อน 317,064 ตัน
การผลิต Flake 222,205 ตัน
อัตราของเสียทั้งหมด 0.0234 ตันต่อตันการผลิต
78% จากของเสียทั้งหมด ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ

HOME

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลที่เกิดขึ้น
Better Growth
Future-proofing our organization,
leveraging on new ways of working

Great Product
for Society

Circular
Economy

สนับสนุนต่อ SDGs หมายเลข

ผลลัพธ์ทางธรรมชาติ (Natural Capital)

อัตราการใช้พลังงานลดลง 1.5%
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) ลดลง 3%
น�้ำรีไซเคิลและน�้ำใช้ซ�้ำอยู่ที่ 5.93%
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานทดแทน
(ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน) 143,705 ตัน
ผลลัพธ์ทางบุคลากร (Human Capital)

สัดส่วนพนักงานหญิง 22% / การฝึกอบรมเฉลี่ย 29.92 ชั่วโมง / การลาออกโดยรวม 11.42%
อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานโดยรวม 0.98 กรณี ต่อ 200,000 ชั่วโมงท�ำงาน
อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานถึงขั้นหยุดงาน 0.66 กรณี ต่อ 200,000 ชั่วโมงท�ำงาน

Better Environment
Working together with partners to
decarbonize our operations

Net Zero
Carbon

Recycling to End
Plastic Waste

สนับสนุนต่อ SDGs หมายเลข

ผลลัพธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital)

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) 86.16%
อัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR) 92% / NPS อยู่ที่ 57
กิจกรรม CSR 450 กิจกรรม / ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการรีไซเคิล 2,751 คน

Better Life

Reimagining our products for value,
performance and environment

ผลลัพธ์ทางปัญญา (Intellectual Capital)

สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่: 31% ส�ำหรับธุรกิจพลาสติก Combined PET /
23% ส�ำหรับธุรกิจเส้นใย / 22% ส�ำหรับธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ
696 ผลิตภัณฑ์ใหม่ / 121 โครงการความร่วมมือ
74 สิทธิบัตร (สิทธิบัตรที่ยื่นจดและได้รับ จากทั้งหมด 958 ฉบับ)
65% ของการใช้จา่ ยด้านการวิจยั และพัฒนาสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมในธุรกิจพลาสติก
Combined PET

Health & Safety

Well-being &
Empowerment

สนับสนุนต่อ SDGs หมายเลข

บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร 15
ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี 2 5 6 4

การเงินเพื่อความยั่งยืน

HOME

ข้อมูลเพิ่มเติม

“การส่งเสริมในด้านการเงินเพือ่ ความยัง่ ยืนเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กบั สถานะทางการเงินของเรา
และยังช่วยเราให้เติบโตทางธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ การมีสว่ นร่วมในการออกหุน้ กูค้ รัง้ นีม้ าจากความเชือ่ มัน่
ของนักลงทุนต่อแนวโน้มการเติบโตของเรา ตลอดจนบทบาทของเราในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน
ชั้ น น�ำระดั บ โลก ในการส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อั น มี คุ ณ ค่ า ส�ำหรั บ การผลิ ต สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคและ
อุตสาหกรรมต่างๆ ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจกับไอวีแอล”

นายซันเจย์ อาฮูจา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน*
* นายซันเจย์ อาฮูจา ด�ำรงต�ำแหน่ง Interim Executive President Combined PET ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2565

มูลค่าทั้งหมดกว่า 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน
300 ล้าน

เงินกู้นินจา
เหรียญสหรัฐ
โดยเงินกู้ร่วม 300 ล้าน
หุ้นกู้ส่งเสริม
ESG
เหรียญสหรัฐ ความยั่งยืน
เงินกู้สีเขียว
โดยธนาคาร 255 ล้าน
เงินกู้สีน้ำ�เงิน โดย BBL,
Mizuho
เหรียญสหรัฐ เพื่อการรีไซเคิล KBank, KTB,
โดย IFC, ADB SCB และ HSBC
200 ล้าน
และ DEG
เหรียญสหรัฐ

200 ล้านยูโร
2561

2562

2563

16 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

2564

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้ออกหุน้ กูส้ ง่ เสริมความยัง่ ยืน
มูลค่า 10,000 ล้านบาท ในปี 2564 เพื่อขับเคลื่อน
การผลิตทีย่ งั่ ยืนและสนับสนุนการด�ำเนินการเกีย่ วกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การออกหุ ้ น กู ้ ส ่ ง เสริ ม ความยั่ ง ยื น ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด
ในประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการเงิน
ของเรา และสามารถวัดได้จากประสิทธิภาพของเรา
ในการบรรลุตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน และยัง
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันยาวนานของเราในการ
เติบโตอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจของไอวีแอล

HOME

เพือ่ สนับสนุนการเติบโตของเราและบรรลุความมุง่ หวังด้านความยัง่ ยืน เราได้พฒั นาให้มี 6 หน่วยงานส�ำคัญ ซึง่ ควบคุมโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์
ภายในองค์กรและคัดเลือกจากอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้เราด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์และด�ำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
การปกป้องและ
การสร้างคุณค่า
ผ่านความสม่ำ�เสมอ
การปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
และความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิผล รวมถึง
แนวทางปฏิบัติด้าน BCM

การสื่อสาร
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
ระดับโลกที่ส่งเสริมมูลค่า
ทางธุรกิจทั่วโลกของเรา

ดิจิทัล
การนำ�เสนอ
ความสามารถด้านดิจิทัล
ระดับโลกที่ขับเคลื่อน
มูลค่าทางธุรกิจและ
สร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน

ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
การสนับสนุนความมั่งคั่ง
ของเราโดยทำ�ให้ผู้คนและ
โลกของเราปลอดภัย

Indorama Ventures
Excellence (IVEX)
การกำ�กับดูแล
การนำ� Lean Six Sigma
ไปใช้ทั่วทั้งไอวีแอล
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความยั่งยืน
การก้าวสู่การเป็นบริษัท
เคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นนำ�
ระดับโลกผ่านการสร้าง
คุณค่าด้าน ESG และ
การหมุนเวียน

6 หน่วยงานสำ�คัญ
ปัจจัยขาเข้า

ปัจจัยขาออก

ความท้าทายในแต่ละ
กลุ่มธุรกิจ

เพิ่มขีดความสามารถภายใน
(การดำ�เนินงานและทักษะ)

ข้อกำ�หนดและ
ความคาดหวังใหม่

การมีส่วนร่วมในเชิงบวกระหว่าง
พนักงานและหน่วยงาน

แรงกดดันจากภายนอก
และแนวโน้มของโลก

เป็นองค์กรที่ยั่งยืน
ส่งเสริมการเรียนรู้ และ
มีความพร้อมสำ�หรับอนาคต

บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร 17
ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี 2 5 6 4

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ
และการกำ�กับดูแล
ที่มีประสิทธิภาพ

18 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
กรรมการอิสระ
สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง
“เรามุ่งมั่นที่จะดำ�เนินงาน
ให้ดีที่สุดด้วยการทำ�สิ่งต่างๆ
อย่างถูกต้อง”

การกำ�กับดูแลกิจการ

HOME

การก�ำกับดูแลทีม่ ปี ระสิทธิภาพของไอวีแอลและบริษทั ในเครือนัน้ เป็นไปตามความซือ่ ตรง การเติบโตของธุรกิจ และคณะกรรมการบริษทั ทีม่ ปี ระสบการณ์
และมีความสามารถสูง คูม่ อื ก�ำกับดูแลกิจการ (CG Manual) จัดท�ำขึน้ ในปี 2562 ให้กรรมการบริษทั พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หมด โดยให้ความส�ำคัญ
ในประเด็นเกีย่ วกับแนวทางในการน�ำค่านิยมของไอวีแอลไปปฏิบตั ิ ความเชือ่ มโยงกับจุดมุง่ หมายระยะยาวของบริษทั และความตระหนักถึงการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยบริษัทติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและให้ค�ำแนะน�ำและการสนับสนุนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในพนักงานของไอวีแอล
12.5%

กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการ

16 ท่าน

37.5%

100%

50%

Independent
Directors on the
NCCG
Committee

กรรมการอิสระ

ในคณะกรรมการ
ของไอวีแอล

กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ
(คณะกรรมการ NCCG)
เป็นกรรมการอิสระทุกท่าน

87.5% 12.5%

กรรมการบริหาร

กรรมการ
ที่เป็นผู้ชาย

กรรมการ
ที่เป็นผู้หญิง

รายงานโครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ (CGPAC) ปี 2564

87%

ของพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับคู่มือก�ำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้รับคะแนน CG ระดับ
“ดีเยี่ยม 5 ดาว” จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน

บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จ
ในการต่ออายุการเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
ในเดือนเมษายนปี 2564 ไอวีแอล
ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกครั้งแรก
ในเดือนตุลาคมปี 2557

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลงานส�ำคัญปี 2564
บริษัทได้ด�ำเนินการลงนาม
รับรองด้านสิทธิมนุษยชน
โดยหัวหน้าธุรกิจหลัก
และหัวหน้าโรงงานทั้งหมด
90% ได้รับการลงนาม
โดยหัวหน้าธุรกิจหลัก
92% ได้รับการลงนาม
โดยหัวหน้าโรงงาน
เปิดตัว Conflict of Interest
Assistance Package
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินนโยบาย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
แก่บริษัทในเครือ

ไม่มีการลงโทษ

ไอวีแอลในเรื่องการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่จ�ำเป็น
เกี่ยวกับระเบียบด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการ
บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร 19
ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี 2 5 6 4

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

HOME

การบูรณาการความยัง่ ยืนเข้าไปในห่วงโซ่อปุ ทานของเราถือเป็นประเด็นหลักทีเ่ ราให้ความสนใจ เรามีกลไกทีแ่ ข็งแกร่งและพร้อมทีจ่ ะรับรองว่าซัพพลายเออร์
ยึดถือนโยบายของไอวีแอลและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (ESG) อย่างเคร่งครัด โดยยึดถือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม นอกเหนือจากการตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน ประเด็นที่ครอบคลุมประกอบด้วย จริยธรรม
สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EHS) รวมถึงความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน
เส้นทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
ยกระดับเครื่องมือซัพพลายเออร์หลัก
และระบบข้อมูลดิจิทัล
• ปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณทางธุรกิจ
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์
การประเมินตนเองของซัพพลายเออร์ และ
แบบสอบถามข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
• ปรับปรุงและส�ำรวจเครื่องมือดิจิทัลที่จะ
ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์
สร้างขีดความสามารถ
• ฝึกอบรมทีมจัดซื้อจัดจ้างทั่วโลก
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงรุกกับซัพพลายเออร์
ซึ่งอาจมีความพร้อมในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่แตกต่างกันออกไป
โครงการการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์
• ชักชวนและจูงใจซัพพลายเออร์ให้ช่วยกัน
ลดคาร์บอนฟรุตพริ้นท์
• ปรับเปลี่ยนการตัดสินใจของเรา
ในการจัดซื้อจัดจ้างตามผลลัพธ์ของโครงการ
20 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

ผลการประเมินในปี 2564
100%

100% ของซัพพลายเออร์กลุ่มวัตถุดิบ
และไม่ใช่กลุ่มวัตถุดิบได้รับการประเมินในเรื่อง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
ไม่พบ การระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนจากซัพพลายเออร์หลัก
ของกลุ่มวัตถุดิบและไม่ใช่กลุ่มวัตถุดิบ
ไม่พบ ความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับ
การใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน
จากซัพพลายเออร์หลักของกลุ่มวัตถุดิบ
และไม่ใช่กลุ่มวัตถุดิบ
ไม่มี การร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
ในห่วงโซ่อุปทานผ่านกลไกการร้องเรียน

ไอวีแอลได้รับการประเมินในระดับ Platinum
และเป็น ผู้น�ำที่อันดับ 1% ของบริษัท
ที่ด�ำเนินการดีเยี่ยมในการด�ำเนินการ
ด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลงานส�ำคัญปี 2564
ก�ำหนดแนวทางการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุปทาน–
ให้ความส�ำคัญกับ Scope 3
โดยให้การตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้าง
สอดคล้องกับความพยายามในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สนับสนุนหลักการด้าน ESG
ที่แข็งแกร่งในการจัดซื้อจัดจ้าง
และเครื่องมือซัพพลายเออร์
ที่ครบครัน
• นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีความรับผิดชอบ
• การประเมินตนเอง
• แบบสอบถามด้าน GHG
จัดการอบรมแล้ว 1 ครั้ง
จัดการอบรมให้ ได้ 2 ครั้ง
ภายในไตรมาส 2/2565
ส�ำหรับทีมจัดซื้อจัดจ้างทั่วโลก

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

HOME

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับธุรกิจที่ท�ำก�ำไรและยั่งยืน เราท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นทางการทุกปีเว้นปี โดยเป็น
ส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ความยัง่ ยืน ซึง่ ออกแบบมาเพือ่ ท�ำความเข้าใจและประเมินความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี อ่ ผลิตภัณฑ์
และบริการของเรา เรารวบรวมค�ำติชมอย่างเป็นระบบเพือ่ การปฏิสมั พันธ์ทางธุรกิจทัง้ หมดและในทุกระดับจากลูกค้าของเรา การศึกษาของเราประกอบด้วย
ประเด็นที่มุ่งเน้น 22 ด้าน ซึ่งรวมอยู่ในปัจจัยส�ำคัญ 6 ประการ

เป้าหมายปี 2564-2565:
CSI > 86%
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจ
ของลูกค้า

ผลการดำ�เนินงานจริง*:
ภาพรวมของ IVL

กลุ่มธุรกิจ*
CSI 86.51%
CRR 95%

CRR
92%

NPS
57

CSI 85.86%
CRR 93%

เส้นใย

PET

CSI 85.67%
CRR 93%

ขนแกะ

CSI
86.16%

ข้อมูลเพิ่มเติม

CSI 87.13%
CRR 91%

ผลิตภัณฑ์รี ไซเคิล
CSI 84.81%
CRR 94%

บรรจุภัณฑ์

CSI 88.35%
CRR 93%

สารตั้งต้น

CSI 84.76%
CRR 85%

ออกไซด์และอนุพันธ์
แบบบูรณาการ

ผลงานส�ำคัญปี 2564

* มีการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นทางการทุกปีเว้นปีโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความยั่งยืน การส�ำรวจนี้ด�ำเนินการในปี 2563

Performance Fibers ประเทศจีน ได้รับรางวัล
Yokohama Supplier Excellence

Performance Fibers แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง มาตรฐาน
และความเชื่อมั่นอย่างสูงของไอวีแอลผ่านรางวัลที่ได้รับ
โดยเน้นย�้ำคุณค่าของเราคือ ลูกค้าคือเหตุผลที่เราด�ำรงอยู่
เราประเมิ น ตนเองจากความส� ำ เร็ จ ของลู ก ค้ า ของเรา
และตั้งเป้าที่จะท�ำให้ดีเหนือความคาดหมายผ่านนวัตกรรม
และความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด

Glanzstoff Sicrem ได้รบั รางวัล Pirelli Supplier
Award จากการบริการที่โดดเด่นในปี 2564

ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของ Indorama Mobility Group Glanzstoff
Sicrem เป็นผู้จัดหาส่งมอบวัสดุเสริมแรงสิ่งทอมาอย่างต่อเนื่อง
โดยได้รับรางวัลในประเภท “Service Level” จากการมีส่วน
สนับสนุนในการผลิตยางรถยนต์รายแรกที่ได้รับการรับรองจาก
Forest Stewardship Council (FSC) โดยยางรถยนต์ดังกล่าว
ถูกผลิตด้วยเรยอนที่ผ่านการรับรอง FSC

บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร 21
ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี 2 5 6 4

การขับเคลื่อนการสร้าง
คุณค่าและการเติบโต
อย่างยั่งยืน

นายระเฑียร ศรีมงคล
กรรมการอิสระ
สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง
“การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
และสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำ�คัญ
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา
และเรากำ�ลังก้าวสู่ความท้าทายนี้”

22 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การบริหารจัดการนวัตกรรม
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เราพัฒนาระบบและกระบวนการของเราอย่างต่อเนือ่ งเพื่อน�ำเสนอผลลัพธ์ทตี่ อบสนองความต้องการด้านสิง่ แวดล้อม
ของลูกค้าให้เป็นไปอย่างเหนือความคาดหมาย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราสะท้อนถึงการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ต่อระบบ
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นที่นวัตกรรมและวิสัยทัศน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม
สัดส่วนยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ ใหม่*

ธุรกิจพลาสติก
Combined PET
2564

* รายได้ที่เกิดจากยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น
ในช่วง 5 ปีหลัง

เป้าหมาย 34%

2565
เป้าหมาย 31%

ความเป็นจริง 31%

ธุรกิจ
เส้นใย
2564
เป้าหมาย 23%
ความเป็นจริง 23%

ธุรกิจออกไซด์และ
อนุพันธ์แบบบูรณาการ
2565
เป้าหมาย 23%

2564

2565

เป้าหมาย 18%

เป้าหมาย 22%

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลงานส�ำคัญปี 2564
22.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในการวิจัยและพัฒนา

214

นักวิจัยและพัฒนา

ความเป็นจริง 22%

21

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
CPET

121

IOD

More
eco-friendly
Bio-based
surfactant

Biodegradable
crop solution

100% renewable
coalescent

Improved
Performance

Fibers

Better Value

ECOTEC™

Enka®
Nylon BIO

BREATHAIR®

โครงการความร่วมมือ

696 ผลิตภัณฑ์ใหม่
เปิดตัวในปี 2564
74 สิทธิบัตรในปี 2564
(สิทธิบัตรที่ยื่นจดและได้รับ)
จากทั้งหมด 958 ฉบับ

บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร 23
ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี 2 5 6 4

การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

HOME

ความมุง่ มัน่ ของเราในการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์เริม่ ต้นด้วยวัตถุดบิ ของเรา และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขัน้ ตอน
ของห่วงโซ่อุปทาน เราลงทุนในการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่าที่จะเป็นไปได้
ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ การใช้สารเคมีที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงประสิทธิภาพและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากระบบการผลิตของเรา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเรา
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบ

การผลิต

การจัดจำ�หน่าย
และการตลาด

การใช้
ผลิตภัณ
ฑ์ &
Product
Use
และการหมดอายุ
End of Life การใช้งาน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (REACH, SVHC, SIN list, FDA ฯลฯ)
การบริหารจัดการสสารและสารเคมีอันตราย
การบริหารจัดการและการจัดหาเอกสารข้อมูลความปลอดภัย สารสนเทศ และการสื่อสาร
การประเมินความเสี่ยง (สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม) และการบริหารจัดการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างรับผิดชอบ

• วัตถุดิบชีวภาพ
• วัตถุดิบหมุนเวียน
• สารเคมีทดแทน
ที่ปลอดภัยกว่า

การผลิตอย่างรับผิดชอบ
(กระบวนการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน และการปล่อยมลพิษและ
การบริหารจัดการของเสีย)

การขนส่ง
อย่างปลอดภัย

• ทรัพยากร (พลังงานทดแทนและทรัพยากรน�้ำ) ประสิทธิภาพการขนส่ง
• การท�ำให้ผลิตภัณฑ์มีน�้ำหนักเบา
และการลดการใช้วัตถุดิบโดยยังคงคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ดังเดิม

การลดความเป็นพิษ
(จากวัตถุดิบและกระบวนการผลิต)

หมายเหตุ:

การควบคุมและบริหารจัดการกระบวนการ

24 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

การออกแบบผลิตภัณฑ์

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

• การบริโภคอย่างรับผิดชอบ
ผ่านการเก็บรวบรวม
และการรีไซเคิล
• บริการผลิตภัณฑ์
และการแก้ปัญหา
• การออกแบบเพื่อการรีไซเคิล
• ผลกระทบในแต่ละขั้นตอน
การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
ที่หมดอายุการใช้งาน
• การย่อยสลายทางชีวภาพ
และความสามารถในการ
สลายตัว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลงานส�ำคัญปี 2564
100%

ของหน่วยธุรกิจที่ด�ำเนินงานใน
ยุโรปปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
REACH

100%

ของความสอดคล้องกับ ECHA
SVHC list และด�ำเนินการเชิงรุก
ในการไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ใน SIN list

ไม่มี

การละเมิดระเบียบข้อบังคับ
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

เปิดตัว

DejaTM Carbon Neutral PET

ChemScore: เราได้รบั การจัดอันดับเป็นที่ 1
จาก 50 บริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต เคมี ภั ณ ฑ์ ชั้ น น�ำ
ของโลก โดย ChemSec ซึ่งพิจารณา
จากผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและการ
บริหารจัดการสารเคมีอนั ตราย เพือ่ ก�ำหนด
มาตรฐานส�ำหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
ที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

HOME

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับบรรจุภณั ฑ์เพือ่ ไม่ให้กลายเป็นขยะหรือมลพิษ บรรจุภณั ฑ์ทไี่ ม่สามารถก�ำจัดหรือน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้
จะต้องถูกหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย เราจึงทุ่มเทและต้องการเงินทุนที่เพียงพอส�ำหรับ
การรวบรวม การคัดแยก และการรีไซเคิล
การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่โลกต้องการ
เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
• การรวบรวมและการแยกขยะ
• โรงงานรีไซเคิล PET

ผลงานส�ำคัญปี 2564
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The Easy Mask
• ผลิตขึ้นด้วยเส้นด้ายที่มีประสิทธิภาพจาก  
DejaTM ซึ่งเป็น rPET 100%
• เทคโนโลยีการย้อมสี CO2 ของบริษัท DyeCoo
โดยปราศจากการใช้น�้ำ
• เทคโนโลยีการถักทอแบบไม่มีรอยต่อของบริษัท Stoll
ช่วยลดของเสียจากการผลิตให้เหลือน้อยกว่า 1%
โดยหน้ากากสามารถถอดประกอบได้ง่าย จึงสามารถ
เปลี่ยนชิ้นส่วนและน�ำกลับมาใช้ใหม่แทนการทิ้ง
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เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

การจ

เพิ่มการใช้วัตถุดิบหมุนเวียน ควบคู่ ไปกับ
การลดการใช้วัตถุดิบจากฟอสซิล
• วัตถุดิบชีวมวล
• วัตถุดิบรีไซเคิล (rPET)
ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของวัสดุที่ยั่งยืน
• ขวด PET และบรรจุภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและนวัตกรรม
• Easy Mask (ร่วมมือกับพันธมิตร)
• โครงการประกวดนวัตกรรมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
• ผลิตภัณฑ์ DejaTM

ข้อมูลเพิ่มเติม

ก า ร จั ดจำ ำ

หน

เราภูมิใจที่ ได้สนับสนุนการเรียกร้อง
ของมู ล นิ ธิ Ellen MacArthur
ในการปรับใช้ หลักการความรับผิดชอบ
ที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (EPR) ส�ำหรับ
บรรจุภัณฑ์ ร่วมกับธุรกิจและองค์กร
ชั้นน�ำกว่า 150 แห่ง
โครงการประกวดนวัตกรรมเศรษฐกิจแบบ
หมุ น เวี ย น ถู ก พั ฒ นาโดยองค์ ก รระหว่ า ง
ประเทศร่วมกับไอวีแอล โครงการดังกล่าว
ได้สร้างความตระหนักรู้ ให้กับสาธารณชน
เกี่ ย วกั บ ความจ� ำ เป็ น ในการลดของเสี ย
ในประเทศไทย
บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร 25
ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี 2 5 6 4

การขับเคลื่อนการหมุนเวียน
ด้วยการรี ไซเคิล

HOME

ข้อมูลเพิ่มเติม
เราประสบความส�ำเร็จในการเติบโตขึ้นของการรีไซเคิลเชิงกล ส่งผลให้เราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์รีไซเคิลได้ส�ำเร็จ นอกจากนี้ เรายังภูมิใจ
ในความมุ่งมั่นของที่มีต่อ rPET ซึ่งเป็นวัสดุที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในระบบการปิดวงนี้

การรี ไซเคิล PET
หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน*
หน่วย: ตัน

5,418

750,000
317,064
222,288
206,996
143,507

2554

2560

2562

2563

รี ไซเคิลแล้ว
72,000 ล้านขวด PET
หลังการบริโภค

1,500,000

ลดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์
2.4 ล้านตัน
ในวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์

การเข้าซื้อโรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่
1 แห่ง ในเมือง Dallas รัฐ Texas
ซึ่งสามารถรีไซเคิลขวด PET
มากกว่า 3 พันล้านขวด/ปี

รี ไซเคิล
2554 – 2564

2564 เป้าหมายปี เป้าหมายปี
2568
2573

ผลงานส�ำคัญปี 2564

ลดปริมาณ
ขยะพลาสติก
1.6 ล้านตัน
ที่ต้องน�ำไปฝังกลบ

เริ่มการจัดตั้งโรงงานรี ไซเคิล
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศ
อินโดนีเซีย เพื่อรีไซเคิลขวด PET
มากกว่า 2 พันล้านขวด
ภายในปี 2566

ความมุ่งมั่นด้านการรี ไซเคิล
Recycling
Since 2011 until now, we recycled

75049177482
Billion

Million

Thousand

BOTTLES

As of 24 March 2022

บนเว็บไซต์ของเราแสดงจ�ำนวนขวดที่ถูกรีไซเคิลแบบเรียลไทม์ซึ่งเปิดเผย
ต่อสาธารณชน และแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการด�ำเนินงาน
ต่อความมุ่งมั่นในการรีไซเคิลของเรา
* IVL Vision 2030 recycling ambition: 3.13 ล้านตันของ PET หลังการบริโภค
ที่ถูกอัดเป็นก้อน และ 2 แสนล้านขวด PET หลังการบริโภค ต่อปี
26 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

• รีไซเคิล PET หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน ต่อปี
750,000 ตัน ภายในปี 2568
1,500,000 ตัน ภายในปี 2573

ความก้าวหน้าตามเป้าหมายปี 2568
• รีไซเคิล PET หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน
317,064 ตัน ในปี 2564

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ไอวีแอล ภูมิใจที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งของ New
Plastics Economy Global Commitment
ซึ่งรายงานผลตั้งแต่กลางปีถึงกลางปี น�ำโดย
มูลนิธิ Ellen MacArthur ร่วมกับโครงการ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง สหประชาชาติ รายงาน
ความมุ ่ ง มั่ น ระดั บ โลกฉบั บ ที่ 3 ได้ บั น ทึ ก
“ความก้ า วหน้ า ที่ ส� ำ คั ญ ” ของเราในการ
รีไซเคิล

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
กรรมการอิสระ
สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง
“กลยุทธ์การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของเรา
กำ�หนดจุดยืนและเป้าหมาย
เชิงรุกในการจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

หมายเหตุ: อัตราการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก น�้ำ และของเสีย ค�ำนวณจากการผลิตทั้งหมด รวมถึงการผลิตที่ใช้ภายในบริษัท

บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร 27
ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี 2 5 6 4

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

HOME

ณ งาน “Thailand’s Climate Leadership Summit ภายใต้หัวข้อ A New Era of Accelerated Actions” ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายโกลบอล
คอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) ร่วมกับสหประชาชาติ (UN) ในประเทศไทย ไอวีแอลได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
กลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

มุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน

พัฒนาประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน
ลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ�เนินงานและโครงการการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานของไอวีแอล
ผ่านโครงการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งภายในและภายนอกองค์กร
การรี ไซเคิล
ลงทุนและขยายโรงงานรีไซเคิลเพื่อจัดการปัญหามลพิษจากขยะพลาสติก
และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
วัตถุดิบหมุนเวียน
แทนที่วัตถุดิบที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยวัตถุดิบชีวภาพและวัตถุดิบรีไซเคิล
เทคโนโลยีแห่งอนาคต
สำ�รวจโอกาสด้านเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน
(CCUS) ไฮโดรเจนสีเขียว วัตถุดิบหมุนเวียน/วัตถุดิบชีวภาพ
และเชื้อเพลิงธรรมชาติทดแทน (RNG)
แนวทางแก้ปัญหาต้นทุนทางธรรมชาติ
สำ�รวจกรรมสิทธิ์โครงการชดเชยคาร์บอนบางส่วนและทั้งหมด
28 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

การลดอัตรา การลดอัตรา
การปล่อยก๊าซ การใช้พลังงาน
เรือนกระจก

การใช้ ไฟฟ้า
จากพลังงาน
ทดแทน

2568

10%

5%

10%

2573

30%

15%

25%

มุ่งมั่นที่จะ
ลงทุนมูลค่ากว่า
640 ล้าน
การลดอัตรา
เหรียญสหรัฐ
การใช้น้ำ�
ภายในปี 2573
เพื่อบรรลุ
10%
เป้าหมาย
ด้
า
นความยั
่งยืน
20%

ในปี 2564 Decarbonization SOPs ซึง่ มีเนือ้ หาครอบคลุมถึงการประยุกต์ใช้
การก�ำหนดราคาคาร์บอนภายใน (ICP) ได้รับการพัฒนาและปรับใช้เพื่อ
ผลักดันให้เกิดโครงการด้านความยั่งยืนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การก�ำหนดราคาคาร์บอน

โรงงานภายใต้กลไกการซื้อขายสิทธิ์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS)
โรงงานทีไ่ ม่ได้อยูภ่ ายใต้กลไกการซือ้ ขายสิทธิ์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

แนวทาง

ใช้การคาดการณ์ราคา ETS ส�ำหรับการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก Scope 1
ก�ำหนดราคาคาร์บอนภายในที่ 20 เหรียญสหรัฐ
ส�ำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 2
ก�ำหนดราคาคาร์บอนภายในที่
20 เหรียญสหรัฐต่อตัน

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
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เราก�ำลังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าเพื่อบรรลุเป้าหมายของเราในปี 2568/2573 และเพิ่มความมุ่งมั่นของเราเพื่อสนับสนุน
ความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งหลายประเทศร่วมลงนามเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพื่อให้สอดคล้อง
ตามเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศโดยรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส
ผลงานส�ำคัญปี 2564
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(Scope 1)

(Scope 2)

(Scope 1 และ 2)
0.555

0.522
0.325

0.371

0.452

0.607

0.589

0.439
0.197

0.184

0.155

9,445,053

0.150

7,035,992 7,247,667

9,732,877

5,913,464
4,744,746
2,409,061
2,224,494 2,344,695

2561

2562

2563

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e)

2564

2561

2562

2563

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e/ตันการผลิต)

2,485,210

2564

2561

2563

2564

หมายเหตุ: 0.589 tCO2e/ตันการผลิต ส�ำหรับขอบเขตการรายงานปี 2563
และ 2564

เป้าหมายปี 2568

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่นๆ (Scope 3)

ตั้งแต่ปี 2563 มีการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่นๆ
(Scope 3) ครอบคลุม 100% ทั้ง 5 ประเภทดังนี้
• Purchased Goods and Services
• Fuel and Energy - related Activities
• Upstream and Downstream Transportation and Distribution
• Employee Commuting and Business Travel
• Waste Generated in Operations

2562

ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด (Scope 1 และ 2)

10%*
* ปีฐาน ณ ปี 2563

การจัดตั้ง Decarbonization
Committee
ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
จากธุรกิจเพื่อดูแลโครงการริเริ่ม
ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
28.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (CAPEX)
การลงทุนในโครงการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

7,089,441

3,688,970

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวม 143,175 ตัน
จากการใช้พลังงานหมุนเวียน
(ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน)

100%

การค�ำนวณ การตรวจสอบ และ
การรับรองข้อมูล การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก มีความสอดคล้อง
และเป็นไปตามมาตรฐาน
ISO 14064-1 และ ISO 14064-3

เป้าหมายปี 2573

ความก้าวหน้า
ตามเป้าหมายปี 2568

30%*

3%

ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด (Scope 1 และ 2)

ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด (Scope 1 และ 2)
บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร 29
ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี 2 5 6 4

การบริหารจัดการพลังงาน
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ไอวีแอลด�ำเนินโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจ�ำนวนมากในทุกประเทศที่เรามีการปฏิบัติงาน เช่น การใช้พลังงาน
ทดแทน การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โครงการเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายปี 2568/2573 ของเรา
อย่างมากในการช่วยลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การใช้พลังงาน
6.73

5.75

5.29

การใช้พลังงานทดแทน
6.63

2,754,247
15%

73,452,756

33%

59,984,718

2,803,265
2,587,557

25%

เป้าหมายปี 2568

15%

17%

17%

ลดอัตราการใช้พลังงาน

5%*

68%

การใช้พลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนอยู่ที่

10%

1,767,434
25%

52%

58%

35%
40%

2561

2562

2563

2564

2561

การใช้พลังงานทั้งหมด (กิกะจูล)
อัตราการใช้พลังงาน (กิกะจูล/ตันการผลิต)
หมายเหตุ: 6.64 กิกะจูล/ตันการผลิต ส�ำหรับขอบเขตการรายงานปี 2563 และ
6.63 กิกะจูล/ตันการผลิต ส�ำหรับขอบเขตการรายงานปี 2564

2562

2563

เป้าหมายปี 2573

2564

การใช้พลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนอยู่ที่

อินโดรามา เวนเจอร์ส ประเทศอินโดนีเซีย
ลงนามในข้อตกลงติดตัง้ แผงพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท PT. Indorama PolyPet บริษัทในเครือของเรา
ในเมือง Cilegon ได้ลงนามในข้อตกลงกับ PT. Pejuang
Surya Nusantara เพื่อติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลั ง คา ซึ่ ง มี ก� ำ ลั ง ผลิ ต กว่ า 1.2 เมกะวั ต ต์ - พี ค
โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
1,100 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
30 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

15%*

ลดอัตราการใช้พลังงาน

พลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ (กิกะจูล)
พลังงานทดแทนจากชีวมวล (กิกะจูล)
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (กิกะจูล)

25%

ความก้าวหน้า
ตามเป้าหมายปี 2568
ลดอัตราการใช้พลังงาน

1.5%

การใช้พลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนอยู่ที่

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ผลงานส�ำคัญปี 2564
67%

* ปีฐาน ณ ปี 2563

109,547,567
104,724,983

ข้อมูลเพิ่มเติม

7.5%

การรับรองมาตรฐาน
ISO 50001:2011/
ISO 50001:2018
เมื่อเทียบกับขอบเขต
การรายงานปี 2563
โรงงาน 6 แห่ง
ใช้พลังงานไฟฟ้า
จากพลังงงานทดแทน 100%
มีการเซ็นสัญญา 11 ฉบับ
ส�ำหรับแผงพลังงานแสงอาทิตย์
35 เมกะวัตต์-พีค

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�

HOME

ที่ไอวีแอลเรามุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรน�้ำอย่างรับผิดชอบและมีการบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งท�ำให้มั่นใจได้ว่าเราปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
ที่บังคับใช้ทั้งหมด นอกจากนี้ เราได้ประเมินความเสี่ยงของทรัพยากรน�้ำทั้งในด้านความเสี่ยงและโอกาส ซึ่งเรามีการด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกปี
การประเมินความตึงเครียดด้านน�้ำปี 2564

การใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำ

(% ของโรงงานไอวีแอลในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน�้ำโดยใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงของน�้ำ AQUEDUCT พัฒนาโดย WRI)
15%

19%

15%

3%

41%

33%

อเมริกา

25%

20%

10%

28%

33%

ยุโรป

เอเชีย

และแอฟริกา

(40 แห่ง)

สูงมาก
ปานกลางถึงสูง

สูง
ต�่ำถึง
ปานกลาง

7.46

65,222,820
60,285,763

2561

2562

6.55

1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ CAPEX
การลงทุนในโครงการลดการใช้
ทรัพยากรน�้ำ

5,786,158
5,555,472
5,292,534

2563

2564

2561

5,255,856

2562

2563

ผลงานส�ำคัญปี 2564

5.93

5.33

88,083,250
82,504,769

17%

(112 แห่ง) (32 แห่ง) ตะวันออกกลาง (40 แห่ง)

5.31

5.10

15%

9%

14%

ทั้งหมด

20%

5.32

25%

28%

23%

7%

น�้ำที่น�ำมารี ไซเคิลและใช้ซ�้ำ
8.07

ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงงาน 5 แห่ง
มีการปล่อยน�้ำเสียเป็นศูนย์

2564

การใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำทั้งหมด (ลบ.ม.)
ปริมาณน�้ำรีไซเคิลและน�้ำใช้ซ�้ำ (ลบ.ม.)
อัตราการใช้น�้ำ (ลบ.ม./ตันการผลิต)
อัตราน�้ำรีไซเคิลและน�้ำใช้ซ�้ำ (%)
หมายเหตุ: 5.33 ลบ.ม./ตันการผลิต ส�ำหรับขอบเขตการรายงานปี 2563 และ 2564

ต�่ำ

เราได้ ศึ ก ษาความอ่ อ นไหวของน�้ ำ ทั่ ว โลก
โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงของน�้ำ 
AQUADUCT 3.0 ของ WRI และจัดท�ำรายงาน
วิเคราะห์ความตึงเครียดด้านน�้ำ  เพื่อศึกษา
ผลกระทบที่ มี ต ่ อ การด� ำ เนิ น งานของเรา
โดยการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่
ความตึงเครียดด้านน�ำ ้ ความแห้งแล้ง น�ำ้ ล้นตลิง่
น�้ำท่วมชายฝั่ง และระดับน�้ำทะเลที่สูงขึ้น

เป้าหมายปี 2568
ลดอัตราการใช้น�้ำทั้งหมด
* ปีฐาน ณ ปี 2563

เป้าหมายปี 2573
ลดอัตราการใช้น�้ำทั้งหมด

10%*

ความก้าวหน้า
ตามเป้าหมายปี 2568
อัตราการใช้น�้ำเพิ่มขึ้น

20%*

0.48 %

บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร 31
ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี 2 5 6 4

การบริหารจัดการของเสีย
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แนวทางที่เรามุ่งเน้นคือการลดปริมาณของเสีย การใช้ซ�้ำ การรีไซเคิล และการน�ำทรัพยากรกลับ ซึ่งเป็นแนวทางที่ยั่งยืน
กว่าการฝังกลบแบบเดิมหรือการก�ำจัดขยะทั่วไป นอกจากนั้นของเสียที่เกิดขึ้นจะได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ
เพือ่ เพิม่ การใช้งานให้เกิดประโยชน์สงู สุด จ�ำกัดการสร้างของเสียทีผ่ า่ นกระบวนการใหม่ และส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด

0.0045

0.0058

0.0075

ปริมาณของเสียทั้งหมด

411,798
317,447

314,826

140,010
117,157

49%

2562

2563

2561

2564

ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด (ตัน)
อัตราของเสียอันตราย (ตัน/ตันการผลิต)
หมายเหตุ: 0.0085 ตัน/ตันการผลิต ส�ำหรับขอบเขตการรายงานปี 2563 และ 2564

8%
6%
31%
6%

20%

5%
3%
23%
2%
2562

2563

อัตราของเสียทั้งหมด
0.0234 ตันต่อตันการผลิต

23%

55%

5%

2%

23%
2%

16%
4%

ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน)
การรีไซเคิลและการใช้ซ�้ำ (% ของปริมาณของเสียทั้งหมด)
การเผาโดยน�ำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ (% ของปริมาณของเสียทั้งหมด)
การเผาโดยไม่น�ำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ (% ของปริมาณของเสียทั้งหมด)
การฝังกลบ (% ของปริมาณของเสียทั้งหมด)
อื่นๆ (% ของปริมาณของเสียทั้งหมด)

จากรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม การรับรองนีเ้ ป็นส่วนหนึง่
ของมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
การด�ำเนินการตามมาตรฐานนี้จะช่วยให้เราสามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายสู่ความยั่งยืน

จากของเสียทั้งหมด
ได้รับการรีไซเคิลและใช้ซ�้ำ

2564

เป้าหมาย
ปี 2568/2573

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด
(มหาชน) จั ง หวั ด ระยอง ธุ ร กิ จ ของไอวี แ อล
ในประเทศไทย ได้ รั บ การรั บ รองตามมาตรฐาน
การจัดการการฝังกลบเป็นศูนย์ (ZWL-DIW:2021)
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55%
50%

67%

170,949

51,379

2561

ผลงานส�ำคัญปี 2564

(ปริมาณที่เกิดขึ้น การรีไซเคิลและการใช้ซ�้ำ
การเผา (ที่น�ำและไม่น�ำพลังงานกลับมาใช้ใหม่) การฝังกลบ และวิธีอื่นๆ)

0.0085

74,344

ข้อมูลเพิ่มเติม

90%*

จากของเสียทั้งหมด
ได้รับการจัดการ
แทนการฝังกลบ
* รวมของเสียที่ถูกน�ำไปเผาและน�ำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

23%

จากของเสียทั้งหมดถูกน�ำไปเผา
และน�ำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

ความก้าวหน้า
ตามเป้าหมายปี 2568
78%*

จากของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการ
แทนการฝังกลบ

การเสริมสร้างพลัง
ให้กับพนักงาน
และชุมชนของเรา
นายคณิต สีห์
กรรมการอิสระ
สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง
“สิ่งสำ�คัญอันดับต้นๆ ของเราคือ
ความปลอดภัยของพนักงานและ
การบรรลุเป้าหมายด้าน ESG
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุน
ด้านการศึกษา ความเป็นอยู่ที่ดี
และสิ่งแวดล้อม”
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

HOME

กิจกรรม CSR ของไอวีแอล สอดคล้องและสนับสนุนแนวคิดด้านคุณค่าร่วมกัน โดยอ�ำนวยความสะดวกและมีส่วนร่วมกับชุมชนทั่วโลก ซึ่งใช้
ประโยชน์จากจุดแข็งในการท�ำงานร่วมกัน สร้างความตระหนักรู้ และพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า ในการพัฒนาล�ำดับความส�ำคัญของ CSR เรายังคง
สร้างคุณค่าในการสนับสนุนสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ตลอดจนชุมชนที่เราด�ำเนินการอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลการดำ�เนินงานด้าน CSR ปี 2564*
การสนับสนุนเพื่อสังคม**
การลงทุน
เชิงพาณิชย์

การลงทุน
กับชุมชน

10%

8%

ศิลปะและ
วัฒนธรรม
7%

43%

45%

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
จัดการทั้งหมด :

46,392
เหรียญสหรัฐ

ชั่วโมงกิจกรรม
จิตอาสาที่พนักงาน
เข้าร่วม :

9,493 ชั่วโมง

ผลลัพธ์

การศึกษา
24%

450
กิจกรรม CSR
ในปี 2564

สังคมและ
ความเป็นอยู่ที่ดี

การบริจาค
การกุศล

200,981
เหรียญสหรัฐ

สิ่งแวดล้อม

45%

การสนับสนุน
ทั้งหมด
1,652,994
เหรียญสหรัฐ

สินค้าและผลิตภัณฑ์
ที่บริษัทมอบให้ :

กิจกรรม CSR

• จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,751 คน ที่เข้ารับการอบรม
• 28 โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กร ที่เข้าร่วมโครงการ
• ขยายการฝึกอบรมไปใน 3 ประเทศ ในปี 2564
ได้แก่ โปแลนด์ อินโดนีเซีย และกานา

ความเป็นอยู่ที่ดี
สุขภาพ
และกีฬา
18%

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ของพนักงานที่เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา :

210,969
เหรียญสหรัฐ

* ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจาก โรงงาน 82 แห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
** ข้อมูลในส่วนการสนับสนุนเพื่อสังคมไม่รวมอยู่ในกองทุน COVID-19 และมูลนิธิไอวีแอล
34 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรี ไซเคิล
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• มากกว่า 260 โครงการ ที่สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดี
และสุขภาพของคนในชุมชนท้องถิ่น
• 18 โครงการ ที่สนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ
• 10 กิจกรรมกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพใจในเด็ก
• 28 โครงการ ที่จัดหาข้าวของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็น
ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น

สิ่งแวดล้อม

• 24 องค์กร ร่วมส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และการรีไซเคิล
• 15 โครงการ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
และการดูแลรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม
• รวบรวมขวด PET หลังการบริโภคกว่า 18.8 ตัน
• ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 28.95 ตัน
จากการรีไซเคิล PET

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรี ไซเคิล

HOME

เราได้ดำ� เนินโครงการให้ความรูด้ า้ นการรีไซเคิลซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของธุรกิจรีไซเคิลของเรา
ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อถ่ายทอดความส�ำคัญของการรีไซเคิล PET โครงการนี้ช่วยให้เด็กๆ
เข้าใจว่าพวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนได้ เราได้
ขยายความร่วมมือและท�ำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ซึง่ รวมไปถึงโรงเรียน มหาวิทยาลัย
บริษัท และองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้คนในวงกว้าง ซึ่งเป็นผลดี
ต่อชุมชนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านการรี ไซเคิล
ประจ�ำปี 2564

23

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย
ที่เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมายปี 2573
อบรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล
แก่ผู้บริโภคทั่วโลก
1,000,000 คน

2,751

จ�ำนวนคนที่ได้รับ
การอบรม

5

องค์กร
ที่เข้าร่วมโครงการ

ความก้าวหน้า
ตามเป้าหมายปี 2573

53,585**

คน
(ยอดสะสมในปี 2561-2564)

ข้อมูลเพิ่มเติม

LUAR BIASA

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

2,006

29

716

14

5

36

57

696

บทความเกี่ยวกับ
การรีไซเคิล

จ�ำนวนดาวน์โหลด
สื่อการเรียนรู้เรื่อง
การรีไซเคิล

1,296

6

846,045

นักเรียน

การอบรม
เสมือนจริง

ได้รับเชิญให้ ไปบรรยาย
เรื่องการรีไซเคิล

* เฉพาะขวดที่กลับเข้าโรงงานรีไซเคิลเฉพาะที่ Indorama Polyester Industries Public Company Limited (จังหวัดนครปฐม) ประเทศไทย
** สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลต่อจ�ำนวนผู้เข้าร่วมอบรมในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ครู

บุคคลทั่วไป
และคนในชุมชน

การอบรม
ในห้องเรียน

ขวดพลาสติก
ที่รวบรวมได้

จ�ำนวนชั่วโมง
ที่อบรม

จ�ำนวนดาวน์โหลดวิดีโอ
เรื่องการรีไซเคิล
จ�ำนวนขวด PET
ที่น�ำกลับไปรีไซเคิล
ที่โรงงาน*

18,801 กิโลกรัม
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การลงทุนให้พนักงานของเรา

HOME

เราสนับสนุนและส่งเสริมพนักงานของเราในการพัฒนาอาชีพรวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่หล่อเลี้ยงการเติบโตและนวัตกรรม กลยุทธ์ของ
ทรัพยากรบุคคล (HR) มอบคุณค่าให้กบั ธุรกิจและสร้างประสบการณ์ทดี่ ใี ห้กบั พนักงาน แนวทางของเรามุง่ เน้นไปทีก่ ารพัฒนาผูน้ ำ� ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ซึ่งมีส่วนสนับสนุนจุดแข็งของเราในฐานะองค์กรและผลการปฏิบัติงานในระยะยาว การพัฒนาความเป็นผู้น�ำเป็นหนึ่งในห้าล�ำดับความส�ำคัญ
เชิงกลยุทธ์ของกลุม่ ไอวีแอลและเป็นปัจจัยส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้เราประสบความส�ำเร็จ เรามองหาบุคลากรทีม่ คี ณุ ภาพและมีความสามารถอย่างต่อเนือ่ ง
และสนับสนุนส่งเสริมพนักงานเพื่อให้พวกเขาพร้อมที่จะรับความท้าทายใหม่ๆ

82

เชื้อชาติ

281

ad

hip
e rs

Development

25,760

พนักงานทั้งหมด

22%

Pro
gr
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ยุโรป

อเมริกา

พนักงานทั่วโลก
แบ่งตามทวีป

4%

ผลงานส�ำคัญปี 2564

การลาออกของพนักงาน

22%

9.50%
8.95%
7.70% 8.49%
7.47%
6.32%

11.42%
9.08%

การจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น 2.19%

แอฟริกา

2561

ความหลากหลาย
ทางเพศ

am

Le

พนักงาน
ผู้มีความบกพร่อง

30%

44%
เอเชีย

2562

การลาออกโดยรวม

IVL’s Culture Awards

รางวัลนี้ริเริ่มขึ้นในปี 2564 เพื่อมอบ
ให้พนักงานและฝ่ายต่างๆ ที่เป็น
ตัวอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั ติ ามหลักการ
ส�ำคัญของไอวีแอล รางวัลดังกล่าว
มุ่งเน้นไปที่ 2 กลุ่มน�ำร่อง ได้แก่
ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง และผู้มี
ภาวะผู้น�ำ  โดยมีแผนที่จะขยายไปสู่
กลุ่มอื่นๆ เพิ่มเติม
ผูส้ ร้างความเปลีย่ นแปลง คือผูท้ มี่ อี ทิ ธิพล สามารถสอน
และสื่อ สารกับผู้อื่น เพื่อ เปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ที่ไอวีแอลให้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของความเป็นผู้น�ำนั้น
จะช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์ เพิ่มพลังให้ผู้อื่น เป็นผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลง และมุ่งให้ความส�ำคัญกับลูกค้า

2563

2564

การลาออกโดยสมัครใจ

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

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความก้าวหน้า
ตามเป้าหมาย

ต�ำแหน่งผู้น�ำ 266 ต�ำแหน่ง
ผู้น�ำ 1,633 คน

คะแนนความผูกพันของพนักงาน (NPS)
อยู่ที่ 76.20%
การลาออกโดยรวมอยู่ที่ 11.42%
พนักงานมีส่วนร่วมในข้อตกลง
การเจรจาต่อรองร่วม 41.89%
การฝึกอบรมทั้งหมด
708,106 ชั่วโมง
การฝึกอบรมเฉลี่ย 29.92 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
2.4 ล้านเหรียญสหรัฐ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

HOME

ค่านิยมหลักของเรามุง่ เน้นไปทีค่ วามปลอดภัยของพนักงานและรักษาการปฏิบตั งิ านทีร่ บั ผิดชอบ เราก�ำลังบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส�ำคัญในด้านการจัดการ การบูรณาการ การน�ำไปใช้ และความคิดริเริ่มด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ทั่วทั้งไอวีแอล การด�ำเนินงานต่างๆ ของไอวีแอลนั้น พนักงานและผู้รับเหมาของเราได้รับการคุ้มครองโดยระเบียบ
ความปลอดภัยซึ่งได้รับการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ
อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานโดยรวม
(TRIR)
(กรณี/200,000 ชั่วโมงท�ำงาน)
1.29

2561

อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
ถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)
(กรณี/200,000 ชั่วโมงท�ำงาน)

ความปลอดภัย
ในกระบวนการ

1.45
0.98

0.91

2562

2563

2564

0.66

0.84

0.74

0.48

2561

2562

2563

ดานความปลอดภัย

การอนุญาต งานที่เกิดความรอน การแยกสวน
ใหทำงาน
และประกายไฟ
พลังงาน

การปฏิบัติ
งานยก

อัตรา
2564

(กรณี ต่อ 200,000 ชั่วโมง)

18

15

0.064

0.047

17%
27%

EHS Excellence Awards
ปี 2564

กฎทอง

การทำงาน
บนที่สูง

จ�ำนวนเหตุการณ์

2564

การเขาพื้นที่
อับอากาศ

การใชงาน
ยานพาหนะ

EHS Excellence Awards เป็นรางวัล
ที่มอบให้พนักงานหรือทีม (ทั้งที่อยู่ในทีม
EHS หรือ ทีมอื่นๆ) ที่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความพยายามในการลดความเสี่ ย ง
ขับเคลือ่ นการปรับปรุงโครงการด้านความ
ปลอดภัยหรือสิ่งแวดล้อม โดยชักน�ำผู้อื่น
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน หรือสนับสนุนการ
ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านความปลอดภัย
หรือสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปี 2568

ผลงานส�ำคัญปี 2564

67%

ขั้นที่ 1
2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

การรับรองมาตรฐาน
ISO 45001:2018 / OHSAS 18001:2007
เมื่อเทียบกับขอบเขตการรายงานปี 2563

45 (41%)

โรงงานจ�ำนวน
แห่ง
บรรลุเป้าหมาย
“อุบัติเหตุเป็นศูนย์” ในปี 2564

ริเริ่มโครงการ Injury and Illness
Prevention Program (I2P2)
เพื่อท�ำแผนการณ์วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และด�ำเนินการควบคุม
เสริมสร้างสมรรถนะด้าน EHS
3 เหตุการณ์การแบ่งปันของกลุ่ม
3 การประชุมเสมือนจริงระดับภูมิภาค และ
3 การฝึกอบรมความปลอดภัยในกระบวนการ

(นอกเหนือจากการจัดอบรมตามปกติในแต่ละปี)

ความก้าวหน้า
ตามเป้าหมายปี 2568

LTIFR

LTIFR  

ชั่วโมงท�ำงาน

ชั่วโมงการท�ำงาน

<0.5 กรณี ต่อ 200,000

0.66 กรณี ต่อ 200,000
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OPERATIONAL EXCELLENCE AWARDS

HOME

รางวัลนีเ้ ริม่ มีขนึ้ ตัง้ แต่ปี 2560 โดยอ้างอิงจากผลการด�ำเนินงานทีด่ เี ลิศ ซึง่ ประเมินจากเกณฑ์การด�ำเนินงานใน 10 หัวข้อ ซึง่ ครอบคลุม
ด้านการเงิน ผลการปฏิบัติงาน ผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน (ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม) และความพึงพอใจ
ของลูกค้าและพนักงาน หน่วยธุรกิจที่ดีที่สุดจะถูกคัดเลือกโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอิงตามเกณฑ์เหล่านี้ และการมอบรางวัล
จะจัดขึ้นทุกปีในการประชุม Group Management Conference (GMC)
PET Division Winners

Asia Pet (Thailand) Limited/Indorama
Polymers Public Company Limited,
Lopburi - Thailand
IOD Segment Winner

Indorama Ventures Oxides Ankleshwar
Private Limited - India
38 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

Indorama Petrochem Limited (PET),
Rayong - Thailand
Aromatics Division Winner

Indorama Ventures Qu mica S.L.U,
San Roque - Spain

ข้อมูลเพิ่มเติม

Packaging Vertical Winners

Petform (Thailand) Limited,
Lopburi (Closure) - Thailand
Fibers Segment Winner

Performance Fibers (Kaiping)
Company Limited - China

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

Petform (Thailand) Limited,
Rayong - Thailand
Recycling Business Winner

Indorama Ventures Sustainable
Solutions Fontana, Inc. - US

การรายงานข้อมูล การตรวจสอบ และการรับรองการรายงาน
รายงานฉบับนี้จัดท�ำขึ้นตามแนวทางมาตรฐาน
ของ Global Reporting Initiative (GRI)
core option และ International
Integrated Reporting Council (IIRC)’s
International Integrated Reporting <IR>
Framework 2021

ข้อมูลการติดต่อ
และข้อเสนอแนะ

sustainability@indorama.net

100%

100%

การตรวจสอบและการรับรองรายงาน
โดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก
สอดคล้องกับมาตรฐาน GRI, <IR>
Framework และ AA1000AS

การค�ำนวณ การตรวจสอบ และการรับรองข้อมูล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยผู้ตรวจสอบอิสระ
จากภายนอก สอดคล้องกับมาตรฐาน
ISO 14064-1 และ ISO 14064-3

รายยงานความยั่ ง ยื น ปี 2564

แบบแสดงรายการข้้อมููล/
รายงานประจำำาปี 2564
(แบบ 56-1 ONE REPORT)

ร่วมกัน
ยกระดับเคมีภัณฑ์

เพื่ อ โลกที่ ดีก ว่ า

รายงานความยั่งยืนปี 2564
ข้อมูลเพิ่มเติม

บริิษััท อิินโดริามา เวนเจอิริ์ส จำากััด (มหาชน)
TO BE A WORLD-CLASS SUSTAINABLE CHEMICAL COMPANY
MAKING GREAT PRODUCTS FOR SOCIETY

รายงานประจ�ำปี 2564
(แบบ 56-1 One report)
ข้อมูลเพิ่มเติม

Indorama Ventures - ESG Profile
ข้อมูลเพิ่มเติม
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CELEBRATE WITH US

Since 2011, we have achieved

billi n PET bottles
recycled on 24 March 2022 and counting

with a total reduced GHG emission of 2.50 million tons.

ความมุ่งมั่น
ด้านการรี ไซเคิล

Recycling
Since 2011 until now, we recycled

รีไซเคิล PET หลังการบริโภค
ที่ถูกอัดเป็นก้อน ต่อปี

75049177482
Billion

750,000 ตัน ภายในปี 2568
1,500,000 ตัน ภายในปี 2573

Million

Thousand

BOTTLES

As of 24 March 2022

รีไซเคิลขวด PET
หลังการบริโภค ต่อปี

50,000 ล้านขวด ภายในปี 2568
100,000 ล้านขวด ภายในปี 2573

เข้าชมจ�ำนวนขวดที่ถูกรีไซเคิลแบบเรียลไทม์
บนเว็บไซต์ของเรา

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)

75/102 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้ัน 37 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา)
ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
+662 661 6661

+662 661 6664-5

E-mail: sustainability@indorama.net

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหารรายงานความยั่งยืน
จัดท�ำโดยใช้กระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (PS GREEN) และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองธรรมชาติ

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
รายงานความยั่งยืนปี 2564
www.indoramaventures.com
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