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ร่วมกัน
ยกระดับเคมีภัณฑ์

เพื ่อโลกที่ดีกว่�



•	อินโดรามา	 เวนเจอร์ส	 ได้รับรางวัล	 Thailand  

 Sustainability Investment (THSI) ประจ�ำปี 2564  

 เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

•	อินโดรามา	เวนเจอร์ส	ได้รับคะแนน B	จากการ 
	 ประเมินกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 ของ CDP	ในปี	2564
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•	อนิโดรามา	เวนเจอร์ส	ได้รับกำรยอมรับเป็นหน่ึงใน 

 สมำชิกของ S&P Global Sustainability Yearbook 2022  

 และเป ็นสมาชิกดัช นีความยั่ งยืนดาวโจนส ์ 

	 ในกลุม่	World และ Emerging Markets ของบริษทั 

 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เป็นปีที่ 3 และ 5 ติดต่อกัน 

• ไอวีแอลได้รับกำรจัดอันดับต�ำแหน่งเปอร์เซ็นไทล ์

 ที่ 97 จากบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�าทั่วโลก	139	แห่ง	

•	ในป ี	2564	 อินโดรามา	 เวนเจอร ์ส	 ได ้ รับ 

 กำรประเมินในระดับ Platinum ด้วยคะแนน 75  

 คะแนน

• ไอวีแอล ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นผู้น�ำที่อันดับ 1%  

 (ค่ำเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99) ของกลุ่มบริษัทผู้ผลิต 

 เคมีภัณฑ์พื้นฐำน	จาก	EcoVadis

• อินโดรำมำ เวนเจอร์ส ได้รับกำรจัดอันดับเป็นที่ 1  

	 ด้วยเกรด	B	จาก	50	บริษัทเคมภีณัฑ์ช้ันน�ำของโลก  

 50 แห่ง

คว�มสำ�เร็จสำ�คัญในปี 2564

•	อนิโดรามา	เวนเจอร์ส	ได้รับรางวลั	Best Sustainability  
 จำกงำน SET Awards ประจ�ำปี 2564

•	อินโดรามา	 เวนเจอร์ส	 ยังคงได้รับคัดเลือก 
 ให้อยู่ในกลุ่มดัชนี FTSE4Good 
•	ไอวแีอล	ได้รับคะแนนด้าน	ESG 4.1 จำก 5 คะแนน  
 โดยได้รับกำรจดัอนัดบัอยูใ่นต�ำแหน่งเปอร์เซน็ไทล์ 
 ที่ 95

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม
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ความส�าเร็จส�าคัญในปี	2564
ไอวีแอลโดยสังเขป
วิสัยทัศน์ปี	2573
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์
สารจากประธาน	ESG	Council
ผลงานส�าคัญด้านความยั่งยืนประจ�าปี	2564
การมีส่วนสนับสนุนในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDGs)
ความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนของเราเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
แนวทางของเราในการสร้างคุณค่า
การเงินเพื่อความยั่งยืน
การขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจของไอวีแอล

ธุรกิจที่มีคว�มรับผิดชอบและก�รกำ�กับดูแลที่มีประสิทธิภ�พ
การก�ากับดูแลกิจการ
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

ก�รขับเคลื่อนก�รสร�้งคุณค่�และก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน
การบริหารจัดการนวัตกรรม
การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
การขับเคลื่อนการหมุนเวียนด้วยการรีไซเคิล

ก�รมุ่งสู่ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
การบริหารจัดการพลังงาน
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
การบริหารจัดการของเสีย

ก�รเสริมสร้�งพลังให้กับพนักง�นและชุมชนของเร�
ความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล	
การลงทุนให้พนักงานของเรา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Operational	Excellence	Awards

ส�รบัญ
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• อินโดรามา	เวนเจอร์ส	ได้รับคะแนนด้าน	ESG ที่ระดับ BBB
ในปี 2564

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

• อนิโดรำมำ เวนเจอร์ส ได้รับกำรประเมนิด้ำน ESG อยูใ่นอนัดบัที ่7

จำก 228 บริษัท	 โดยเป ็นบริษัทมีความเสี่ยงปานกลาง 

ที่จะเผชิญกับผลกระทบทางการเงินที่ส�าคัญจากปัจจัย	ESG	 

นอกจากนี	้บริษัทไม่เคยประสบกับปัญหากรณีพิพาทร้ายแรง

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://sustainability.indoramaventures.com/th/external-ratings/at-a-glance


3

1
3

18 7

1

336 16

พลาสติก
Combined PET

โรงง�นของไอวีแอล
ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

124*
แห่ง ทวีป ประเทศ โรงงาน

รีไซเคิล

*	 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี	2564	ประกอบด้วยข้อมูลจากโรงงาน	112	แห่ง

	 รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ภายใต้	หัวข้อ	“เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้”	

	 ในรายงานความยั่งยืนปี	2564	ฉบับเต็ม

กลุ่มธุรกิจ

เส้นใย

ออกไซด์และ
อนุพันธ์แบบบูรณาการ

ทวีปอเมริก�เหนือ
•	แคนาดา
•	เม็กซิโก
•	สหรัฐอเมริกา

ทวีปอเมริก�ใต้
•	บราซิล

ทวีปโอเชียเนีย
•	ออสเตรเลีย

ทวีปแอฟริก�
•	อียิปต์
•	กานา
•	ไนจีเรีย

ทวีปยุโรป 
•	ออสเตรีย
•	บัลแกเรีย
•	สาธารณรัฐเช็ก
•	เดนมาร์ก
•	ฝรั่งเศส
•	เยอรมนี
•	ไอร์แลนด์

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

•	สโลวาเกีย
•	สเปน
•	เนเธอร์แลนด์
•	ตุรกี
•	สหราชอาณาจักร

#1	PET	ทั่วโลก
	 ผู้น�าด้านการรีไซเคิล	

ผู้ผลิตแบบบูรณาการเพียงรายเดียวในยุโรป
และแบบครบวงจรในอเมริกาเหนือ	
ผู้น�าด้านบรรจุภัณฑ์ในตลาดเกิดใหม่	
ผู้น�าด้าน	PIA	ระดับโลก

#1	เส้นใยสั้นในภูมิภาคอาเซียน
#2	เส้นใยสององค์ประกอบ
#2	ความปลอดภัยในยานยนต์และยางรถยนต์

#1	 สารลดแรงตึงผิวที่ปราศจากไอออน
	 ในทวีปอเมริกา	
#1	 EO	ในทวีปอเมริกา	
#1	 ผู้จัดหาส่วนผสมส�าหรับผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน
 และสิ่งทอในทวีปอเมริกา
	#2	บริษัทระดับโลกที่ใช้กระบวนการ	
	 Ethoxylation	

ทวีปเอเชีย 
•	จีน
•	อินเดีย
•	อินโดนีเซีย
•	อิสราเอล
•	เมียนมา	
•	ฟิลิปปินส์
•	ไทย

ไอวีแอลโดยสังเขป

4 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม
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https://www.indoramaventures.com/th/worldwide
https://sustainability.indoramaventures.com/th/shorturl/2021/sustainability-report


ยืนยันอน�คตองค์กรของเร�
ด้วยวิธีก�รแบบใหม่ในก�รทำ�ง�น
	เครื่องมือดิจิทัล
 Indorama Ventures 
 Excellence (IVEX)
	ผู้น�ารุ่นต่อไป

พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ของเร�
ให้คุ้มค่� มีประสิทธิภ�พ 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	ยกระดับด้านการวิจัยและพัฒนา
	เพิ่มความเป็นผู้น�าด้าน	rPET	
	 เป็นสองเท่า
	วัตถุดิบชีวภาพ	2.4	ล้านตัน

ทำ�ง�นร่วมกับพันธมิตร
เพื่อลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
ในก�รดำ�เนินง�นของเร� 
ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย	เช่น	
การเลิกใช้ถ่านหิน	โครงการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม	พลังงานทางเลือก	และ
เทคโนโลยีการดักจับ	การใช้ประโยชน์	
และการกักเก็บคาร์บอน	(CCUS)

5

องค์กรที่พร้อม
สำ�หรับอน�คต

ก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
จ�กก�รดำ�เนินง�น

 ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นนวัตกรรมและ

มีคว�มยั่งยืน

“ร่วมกัน
ยกระดับเคมีภัณฑ์
เพื่อโลกที่ดีกว่า”

วิสัยทัศน์ปี 2573
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6

ส�รจ�กประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รกลุ่มบริษัทฯ

“การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจ
ของเรา การแก้ปัญหาคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากเรา
ตระหนักถึงความเร่งด่วนเพื่อดำาเนินการ อินโดรามา เวนเจอร์ส จึงกำาลัง
ก้าวขึ้นไปอีกระดับในการลงทุนในบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่อส่งมอบ
ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังของเรา”

นายอาลก โลเฮีย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ข้อมูลสำาหรับ
สารฉบับเต็ม
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ส�รจ�กประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

“เคมีภัณฑ์ของเรามีบทบาทในชีวิตประจำาวันมากขึ้น เรามั่นใจในความสามารถ
ของไอวีแอลในการสร้างประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมในการส่งมอบ 
ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังด้านความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อม
สู่โลกใหม่แห่งการหมุนเวียน”

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

7บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห � ร
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“เราตระหนักถึงความจำาเป็นในการทำางานข้ามสายงานร่วมกัน
เพื่อบรรลุศักยภาพสูงสุดในฐานะ ’ไอวีแอลรวมเป็นหนึ่ง’ 
และมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่ยั่งยืนในระบบนิเวศยุค New Normal”

นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์

สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

ส�รจ�กประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รด้�นกลยุทธ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ข้อมูลสำาหรับ
สารฉบับเต็ม
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“เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน คือ วิวัฒนาการทางอุตสาหกรรม
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์และการดำาเนินธุรกิจของเรา 
โดยยังสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้บริโภค
ผ่านรูปแบบ ‘การผลิต-การใช้-การรีไซเคิล’ ”

นายยาช โลเฮีย
ประธาน	ESG	Council

สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

ส�รจ�กประธ�น ESG COUNCIL
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+4.58%

with a total reduced 
GHG emission of 

2.50 million tons

CELEBRATE WITH US
Since 2011, we have achieved

ผลง�นสำ�คัญด้�นคว�มยั่งยืนประจำ�ปี 2564

สิ่งแวดล้อม ก�รรี ไซเคิล

10 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

+0.4%

-0.62%

+16%

+5%

-1%

+59%

-3%

-3%

-3%

72,000
14,300

+43%

1,591,292
317,064

+43%

0.5
2.4

+43%

+8%

7.5%
ก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�
จ�กพลังง�นทดแทน

109.5
ก�รใช้พลังง�นทั้งหมด

ล้านกิกะจูล

5.33 

5.93%

อัตร�ก�รใช้น้ำ�ทั้งหมด

ปริม�ณน้ำ�รี ไซเคิลและน้ำ�ใช้ซ้ำ�

ลบ.ม./ตันการผลิต 0.0085
อัตร�ปริม�ณของเสียอันตร�ย

ตัน/ตันการผลิต

ตัน

ล้�นขวด

ล้�นตัน

ล้�นขวด

ล้�นตัน

ตัน
(ตั้งแต่ปี	2554	–	ธันวาคม	2564)

(ตั้งแต่ปี	2554	–	ธันวาคม	2564)

(ตั้งแต่ปี	2554	–	ธันวาคม	2564)

78%
ก�รจัดก�รของเสียแทนก�รฝังกลบ

0.439

อัตร�ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก 
(Scope 1)

tCO2e/ตันการผลิต

0.150

อัตร�ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก 
(Scope 2)

tCO2e/ตันการผลิต

0.589

อัตร�ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก 
(Scope 1 และ 2)

tCO2e/ตันการผลิต

6.63
อัตร�ก�รใช้พลังง�นทั้งหมด

กิกะจูล/ตันการผลิต

2.8
ก�รใช้พลังง�นทดแทน

ล้านกิกะจูล
ก�รรี ไซเคิล
ขวด PET

ก�รรี ไซเคิล PET
หลังก�รบริโภค
ที่ถูกอัดเป็นก้อน

ลดปริม�ณ
ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์
ในวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์

https://sustainability.indoramaventures.com/th/environmental/recycling/at-a-glance


สังคม เศรษฐกิจและการกำากับดูแล

อัตราการบาดเจ็บ
จากการทำางานโดยรวม (TRIR)

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่

การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า*

*	 มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นทางการ 
	 ทุกปีเว้นปีโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความยั่งยืน	 
	 การส�ารวจนี้ด�าเนินการในปี	2563

11บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห � ร
2 5 6 4ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี

76.20% (NPS)

25,760

22%
+5% 87%

90%
92%

+11%

0.98

0.66

+38%

+38%
+55%

684

-24%

+234%

+2.48
 THB

AA-

+61%

+2.19%

29.92
+35%11.42%

+51%1.65

200,981 
-20%

23% 22%31%

Net 
Promoter 
Score (NPS)

92%86.16% 57
450

43% 18%

7%

ชั่วโมง

ล้านเหรียญสหรัฐ

8% 
สิ่งแวดล้อม

24% 
การศึกษา

สุขภาพ
และกีฬา

สังคมและ
ความเป็นอยู่ที่ดี

ศิลปะและ
วัฒนธรรม

คน

เหรียญสหรัฐ

กรณี

ของพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม

ธุรกิจเส้นใย

ดัชนีความพึงพอใจ
ของลูกค้า (CSI)

อัตราการรักษา
ลูกค้าเดิม
(CRR) 

ธุรกิจพลาสติก 
Combined PET

ธุรกิจออกไซด์และ
อนุพันธ์

แบบบูรณาการ

ของหัวหน้าธุรกิจหลักร่วมลงนาม

ของหัวหน้าโรงงานร่วมลงนาม

ล้านเหรียญสหรัฐ

(หลังหักภาษีและส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม)

กรณี

ต่อ 200,000 ชั่วโมงท�างาน

ต่อ 200,000 ชั่วโมงท�างาน

พนักงานทั้งหมด

14.8 ล้านตัน

ปริมาณการขายทั้งหมด

3.76 บาท

กำาไรหลักต่อหุ้น

TRIS
อันดับความน่าเชื่อถือจาก

14,629 ล้านเหรียญสหรัฐ

รายได้รวมทั้งหมด

1,055 ล้านเหรียญสหรัฐ

กระแสเงินสด
จากกิจกรรมดำาเนินงาน

1,743 ล้านเหรียญสหรัฐ

(ก่อนหักดอกเบี้ยภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา และค่าจัดจ�าหน่าย)

กำาไรหลัก

กำาไรหลักสุทธิ

ความหลากหลายทางเพศ

คะแนนความผูกพันของพนักงาน

การฝึกอบรมเฉลี่ย

การสนับสนุนด้าน CSR ทั้งหมด

สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมอบให้

ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา

ผู้ที่ ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการรี ไซเคิล 

การลาออกโดยรวม 

ทรัพยากรบุคคล อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

ผลงานสำาคัญด้านการเงิน รายงานโครงการสร้างความตระหนัก
ในการปฏิบัติตามหลักการกำากับ 
ดูแลกิจการ (CGPAC) ปี 2564

การลงนามรับรองด้านสิทธิมนุษยชน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

อัตราการบาดเจ็บจากการ
ทำางานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)

กิจกรรม CSR
ในปี 2564

9,493 

2,751

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

2021 result:
0.66 cases

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

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

Following and 
contributing  
to industry partnerships 
and  commitments

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 

2021 results:
14.3 billion bottles
0.317 million tons

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

2021 result: 3%

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

2021 result:
0.317 million tons

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

90% waste  diverted 
from landfill 
by 2025/2030

2021 result:
78% waste diverted from 
landfill

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

2021 result:
Fibers Business = 23%
Combined PET = 31%
IOD = 22%

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

2021 result: +0.48%

Renewable electricity  
consumption
10% by 2025
25% by 2030

2021 result: 7.5%

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

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

SDGs Report 2021

ก�รมีส่วนสนับสนุนในเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (SDGs)
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(SDGs)	เป็นวธิทีีส่�าคญัเพือ่มุง่สูส่งัคมทีย่ัง่ยนื	โดยการพฒันาคณุภาพชีวิตของผูค้นและแก้ไขปัญหาระดบัโลก	สงัคม	

และสิ่งแวดล้อม	 เรามีส่วนร่วมอย่างมากในการบรรลุผลตาม	SDGs	ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน	 ไอวีแอลเป็นบริษัทแรก 

ในประเทศไทยที่เผยแพร่รายงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ	(SDGs)	ในปี	2563	ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม	สามารถ

เข้าชมในรายงาน	SDGs	ฉบับใหม่ปี	2564

เป้�หม�ย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม
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คว�มมุ่งหวังด้�นคว�มยั่งยืนของเร�
เพื่อมุ่งสู่ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
มุ่งเน้นเป้�หม�ยระยะสั้นและระยะกล�ง

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	

13บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห � ร
2 5 6 4ร � ย ง � น ค ว � ม ยั่ ง ยื น ปี

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
• บูรณ�ก�รแนวคิดเชิงเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเข้าใน
	 การด�าเนินธุรกิจของไอวีแอล	
• เข้�ร่วมกับองค์กรต่างๆ	เพื่อผลักดันและสนับสนุน
	 การด�าเนินงานเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ของเสีย 
การจัดการขยะแทนการฝังกลบอยู่ที่	90%	ภายในปี	2568/2573

*	ปีฐาน	ณ	ปี	2563

อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย
LTIFR < 0.5	กรณี/200,000	ชั่วโมงท�างาน	ภายในปี	2568

ก�รให้คว�มรู้ด้�นก�รรีไซเคิล
อบรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลแก่ผู้บริโภคทั่วโลก 
1,000,000 คน	ภายในปี	2573

วัตถุดิบหมุนเวียน
วัตถุดิบชีวภ�พ: 16% เมื่อเทียบกับวัตถุดิบทั้งหมดของไอวีแอล
วัตถุดิบรีไซเคิล (rPET)(B) : 10% เมื่อเทียบกับวัตถุดิบทั้งหมดของไอวีแอล และ 23% เทียบกับวัตถุดิบ 
ในธุรกิจ PET ภ�ยในปี 2573

คว�มมุ่งมั่นด้�นก�รรีไซเคิล
• PET หลังก�รบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน ต่อปี
 750,000 ตัน	ภายในปี	2568
 1,500,000 ตัน	ภายในปี	2573(A)

• รีไซเคิลขวด PET หลังก�รบริโภค ต่อปี
 50,000 ล้�นขวด ภายในปี	2568
 100,000 ล้�นขวด ภายในปี	2573(A)

ก�รลงทุนด้�นคว�มยั่งยืน
2,000 ล้�นเหรียญสหรัฐ ภายในปี	2568
(ยอดสะสมในปี 2563-2568)
7,000 ล้�นเหรียญสหรัฐ ภายในปี	2573
(ยอดสะสมในปี 2563-2573)

พลังง�น*
การลดอัตราการใช้พลังงาน
5%	ภายในปี	2568
15%	ภายในปี	2573

ก๊�ซเรือนกระจก*
การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(Scope	1	และ	2)
10% ภายในปี	2568
30% ภายในปี	2573

ก�รใช้ไฟฟ้�จ�กพลังง�นทดแทน
10% ภายในปี	2568
25%	ภายในปี	2573

น้ำ�*
การลดอัตราการใช้น้�า
10% ภายในปี	2568
20%	ภายในปี	2573

ข้อมูลเพิ่มเติม
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แนวท�งของเร�ในก�รสร้�งคุณค่�

14 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ปัจจัยข�เข้� คว�มมุ่งเน้นคว�มพร้อมดำ�เนินก�ร คุณภ�พ 
และคว�มพร้อมท�งก�รเงิน

ต้นทุนท�งก�รเงิน (Financial Capital)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,117	ล้านเหรียญสหรัฐ
รวมทรัพย์สินหมุนเวียน	5,292	ล้านเหรียญสหรัฐ

ด�าเนินงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเข้าซื้อกิจการใหม่และโรงงาน 
ที่ก�าลังเกิดข้ึนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ ์
ชั้นน�าที่ยั่งยืน

มองหาการควบรวมและซื้อกิจการใหม่อย่างต่อเน่ืองเพื่อเสริมความ
แข็งแกร่งให้กบัห่วงโซ่อปุทานของเรา	กลยทุธ์ระดบัโลกทีม่กีารบรูณาการ
อย่างสูงน้ีช่วยให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินงานสามารถรับมือกับการ 
หยุดชะงักที่คาดไม่ถึงได้เป็นอย่างดี

การน�าแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมาใช้เพื่อช่วย 
ลดต้นทนุทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนินธรุกจิอย่างยัง่ยนื	มุง่สูก่ารปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	 ผ่านกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกและการด�าเนินงานอย่างรับผิดชอบ

เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาการขาดแคลนผูม้คีวามสามารถ	เราลงทนุอย่าง
มากในการพฒันาความสามารถและทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรับพนักงาน
ของเราเพื่อพร้อมต่อความรับผิดชอบที่สูงข้ึนและกลายเป็นองค์กร 
ที่พร้อมส�าหรับอนาคต

ความไว้วางใจเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับองค์กรที่จะเติบโต	ดังนั้น	เราจึง
พร้อมที่จะลงทุนในโครงการให้ความรู้ที่ส่งเสริมการรีไซเคิล	รวมถึง
ส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีตลอดการด�าเนินงานของเรา	
และสร้างความมั่นใจว่าเราจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนและ 
สิ่งแวดล้อมเสมอ

เราลงทนุในการพฒันานวตักรรมใหม่	ไม่เพยีงเพือ่จะเป็นผูน้�าตลาด
เท่านั้น	แต่ยังรวมถึงการพัฒนาเทคนิคและกระบวนการใหม่ๆ	เพื่อ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยั่งยืน

ต้นทุนท�งก�รผลิต (Manufactured Capital)
124	โรงงาน	ใน	33	ประเทศ	ใน	6	ภูมิภาค
โรงงานรีไซเคิลทั้งหมด	16	โรงงาน

ต้นทุนท�งสังคมและคว�มสัมพันธ์ 
(Social and Relationship Capital)
การสนับสนุนด้าน	CSR	1.65	ล้านเหรียญสหรัฐ

ต้นทุนท�งบุคล�กร (Human Capital)
คณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ	และมีความหลากหลาย
พนักงานทั้งหมด	25,760	คน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2,400,000	เหรียญสหรัฐ

ต้นทุนท�งปัญญ� (Intellectual Capital)
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	22.7	ล้านเหรียญสหรัฐ
นักวิจัยและพัฒนา	214	คน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทั่วโลก	21	แห่ง

ต้นทุนท�งธรรมช�ติ (Natural Capital)
การใช้วัตถุดิบ	15.97	ล้านตัน
การใช้พลังงาน	109.5	ล้านกิกะจูล
การใช้น�้า	88.1	ล้านลูกบาศก์เมตร
การใช้พลังงานทดแทน	2.8	ล้านกิกะจูล

วิสัยทัศน์
มุง่มัน่ทีจ่ะเป็นบริษทัเคมภีณัฑ์ช้ันน�าระดบัโลกทีด่�าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยนื	
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

พันธกิจ
เรามุ่งมั่นสู ่ความเป็นผู ้น�าที่มีความรับผิดชอบในอุตสาหกรรม	 โดย 
มุง่พฒันาความเป็นเลศิของบคุลากร	กระบวนการท�างาน	และเทคโนโลยี	
เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

แถลงก�รณ์คว�มมุ่งหม�ย
ร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์เพื่อโลกที่ดีกว่า

ธุรกิจเส้นใย
ธุรกิจพลาสติก 
Combined PET

ธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์
แบบบูรณาการ
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ด้วยการที่เราเข้าสู่ปีที่	11	ในการรายงานด้านความยั่งยืน	เราจึงน�า	International	Integrated	Reporting	Council	(IIRC)’s	International	
Integrated	Reporting	<IR>	Framework	มาประยุกต์ใช้เพิ่มเติม	โดยก�าหนดโครงสร้างของรายงานเป็นไปตามกรอบของมาตรฐานดังกล่าว	
เราสามารถที่จะน�าเสนอว่าองค์กรของเราสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่านกลยุทธ์การด�าเนินงานของเราทั้งในระยะสั้น	ระยะกลาง	และ
ระยะยาว	ใน	6	ประเภท	ของต้นทุนตามมาตรฐานนี้

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

Better Growth

Better Environment

Better Life

Great Product
for Society

Circular
Economy

Net Zero
Carbon

Recycling to End 
Plastic Waste

Health & Safety Well-being &
Empowerment

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

Working together with partners to 
decarbonize our operations

Reimagining our products for value, 
performance and environment

ปัจจัยข�ออก ผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้น

สนับสนุนต่อ SDGs หม�ยเลข

สนับสนุนต่อ SDGs หม�ยเลข

สนับสนุนต่อ SDGs หม�ยเลข

ผลลัพธ์ท�งก�รเงิน (Financial Capital)
รายได้รวม	14,600	ล้านเหรียญสหรัฐ
Core	EBITDA	1,743	ล้านเหรียญสหรัฐ
ก�าไรหลักต่อหุ้น	(EPS)	3.76	บาท

ผลลัพธ์ท�งก�รผลิต (Manufactured Capital)
รีไซเคิลขวด	PET	14,300	ล้านขวด	/	รีไซเคิล	PET	ที่ถูกอัดเป็นก้อน	317,064	ตัน
การผลิต	Flake	222,205	ตัน
อัตราของเสียทั้งหมด	0.0234	ตันต่อตันการผลิต
78%	จากของเสียทั้งหมด	ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ

ผลลัพธ์ท�งธรรมช�ติ (Natural Capital)
อัตราการใช้พลังงานลดลง	1.5%
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด	(Scope	1	และ	2)	ลดลง	3%
น�้ารีไซเคิลและน�้าใช้ซ�้าอยู่ที่	5.93%
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานทดแทน	
(ก๊าซชีวภาพ	ชีวมวล	พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน)	143,705	ตัน

ผลลัพธ์ท�งบุคล�กร (Human Capital)
สัดส่วนพนักงานหญิง	22%	/	การฝึกอบรมเฉลี่ย	29.92	ชั่วโมง	/	การลาออกโดยรวม	11.42%
อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานโดยรวม	0.98	กรณี	ต่อ	200,000	ชั่วโมงท�างาน
อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นหยุดงาน	0.66	กรณี	ต่อ	200,000	ชั่วโมงท�างาน

ผลลัพธ์ท�งสังคมและคว�มสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital)
ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า	(CSI)	86.16%
อัตราการรักษาลูกค้าเดิม	(CRR)	92%	/	NPS	อยู่ที่	57
กิจกรรม	CSR	450	กิจกรรม	/	ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการรีไซเคิล	2,751	คน

ผลลัพธ์ท�งปัญญ� (Intellectual Capital)
สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่:	31%	ส�าหรับธุรกิจพลาสติก	Combined	PET	/	
23%	ส�าหรับธุรกิจเส้นใย	/	22%	ส�าหรับธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ
696	ผลิตภัณฑ์ใหม่	/	121	โครงการความร่วมมือ	
74	สิทธิบัตร	(สิทธิบัตรที่ยื่นจดและได้รับ	จากทั้งหมด	958	ฉบับ)
65%	ของการใช้จ่ายด้านการวจิยัและพฒันาสอดคล้องกับผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมในธุรกจิพลาสติก	
Combined	PET

ปริม�ณก�รผลิตทั้งหมด
14.72*	ล้านตัน
16.51

#
	ล้านตัน

ธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณ�ก�ร
ปริมาณการผลิต	2.24*	ล้านตัน
Core	EBITDA	377	ล้านเหรียญสหรัฐ

ธุรกิจพล�สติก Combined PET
ปริมาณการผลิต	10.73*	ล้านตัน
Core	EBITDA	1,103	ล้านเหรียญสหรัฐ

ธุรกิจเส้นใย
ปริมาณการผลิต	1.75*	ล้านตัน
Core	EBITDA	268	ล้านเหรียญสหรัฐ

*	ไม่รวมการขายภายในระหว่างบริษัท
#	รวมการขายภายในระหว่างบริษัท
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เงินกู้สีน้ำ�เงิน
เพื่อก�รรีไซเคิล
โดย IFC, ADB 
และ DEG

หุ้นกู้ส่งเสริม
คว�มยั่งยืน
โดย BBL, 
KBank, KTB, 
SCB และ HSBC

ก�รเงินเพื่อคว�มยั่งยืน

“การส่งเสรมิในด้านการเงินเพือ่ความยัง่ยนืเป็นการเสรมิความแขง็แกร่งให้กบัสถานะทางการเงินของเรา 
และยงัช่วยเราให้เติบโตทางธุรกจิตามแผนกลยทุธ์ การมส่ีวนร่วมในการออกหุน้กูค้รัง้นีม้าจากความเชือ่มัน่
ของนักลงทุนต่อแนวโน้มการเติบโตของเรา ตลอดจนบทบาทของเราในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน 
ชั้นนำาระดับโลก ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อันมีคุณค่าสำาหรับการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและ
อุตสาหกรรมต่างๆ ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจกับไอวีแอล”

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้ออกหุน้กูส่้งเสรมิความยัง่ยนื 
มูลค่า 10,000 ล้านบาท ในปี 2564 เพื่อขับเคลื่อน
การผลิตทีย่ัง่ยนืและสนบัสนนุการดำาเนนิการเกีย่วกบั
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การออกหุ ้นกู ้ส ่งเสริมความย่ังยืนท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ในประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการเงิน
ของเรา	และสามารถวัดได้จากประสิทธิภาพของเรา
ในการบรรลุตามเป้าหมายด้านความย่ังยืน	และยัง
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอนัยาวนานของเราในการ
เติบโตอย่างยั่งยืน

มูลค่�ทั้งหมดกว่� 1,300 ล้�นเหรียญสหรัฐ
ในด้�นก�รเงินเพื่อคว�มยั่งยืน

นายซันเจย์ อาฮูจา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน*

*	นายซันเจย์	อาฮูจา	ด�ารงต�าแหน่ง	Interim	Executive	President	Combined	PET	ตั้งแต่	เดือนมีนาคม	2565

200 ล้�น
เหรียญสหรัฐ
200 ล้�นยูโร

เงินกู้สีเขียว
โดยธน�ค�ร 
Mizuho

เงินกู้นินจ�
โดยเงินกู้ร่วม 
ESG 

255 ล้�น
เหรียญสหรัฐ

300 ล้�น
เหรียญสหรัฐ

300 ล้�น
เหรียญสหรัฐ

16 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม
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https://www.indoramaventures.com/th/leadership/executives/196/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B2


ปัจจัยข�เข้� ปัจจัยข�ออก

ก�รขับเคลื่อนก�รเติบโตท�งธุรกิจของไอวีแอล

เพือ่สนับสนุนการเตบิโตของเราและบรรลคุวามมุ่งหวังด้านความยัง่ยนื	เราได้พฒันาให้ม	ี6	หน่วยงานส�าคญั	ซึง่ควบคมุโดยผูเ้ช่ียวชาญทีม่ปีระสบการณ์

ภายในองค์กรและคัดเลือกจากอุตสาหกรรม	ซึ่งจะช่วยให้เราด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์และด�าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา

คว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ

การปกป้องและ
การสร้างคุณค่า
ผ่านความสม่�าเสมอ	
การปฏิบัติตามข้อก�าหนด
และความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิผล	รวมถึง
แนวทางปฏิบัติด้าน	BCM

ก�รสื่อส�ร

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
ระดับโลกที่ส่งเสริมมูลค่า
ทางธุรกิจทั่วโลกของเรา

ดิจิทัล

การน�าเสนอ
ความสามารถด้านดิจิทัล
ระดับโลกที่ขับเคลื่อน
มูลค่าทางธุรกิจและ
สร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน

คว�มปลอดภัย 
อ�ชีวอน�มัย
และสิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนความมั่งคั่ง
ของเราโดยท�าให้ผู้คนและ
โลกของเราปลอดภัย

Indorama Ventures 
Excellence (IVEX)

การก�ากับดูแล
การน�า	Lean	Six	Sigma	
ไปใช้ทั่วทั้งไอวีแอล	
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเรา

คว�มยั่งยืน

การก้าวสู่การเป็นบริษัท
เคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�า
ระดับโลกผ่านการสร้าง
คุณค่าด้าน	ESG	และ
การหมุนเวียน

6 หน่วยง�นสำ�คัญ

ความท้าทายในแต่ละ
กลุ่มธุรกิจ

ข้อก�าหนดและ
ความคาดหวังใหม่

แรงกดดันจากภายนอก
และแนวโน้มของโลก

เพิ่มขีดความสามารถภายใน
(การด�าเนินงานและทักษะ)

การมีส่วนร่วมในเชิงบวกระหว่าง
พนักงานและหน่วยงาน

เป็นองค์กรที่ยั่งยืน	
ส่งเสริมการเรียนรู้	และ
มีความพร้อมส�าหรับอนาคต

17บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห � ร
2 5 6 4ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี
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ธุรกิจที่มีคว�มรับผิดชอบ
และก�รกำ�กับดูแล
ที่มีประสิทธิภ�พ

น�ยรัสเซล เลตัน เคคูเอว�
กรรมการอิสระ
สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง

“เร�มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินง�น
ให้ดีที่สุดด้วยก�รทำ�สิ่งต่�งๆ 

อย่�งถูกต้อง”

18 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

https://www.indoramaventures.com/th/leadership/subcommittee/sustainability-risk-management-committee/194/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2


12.5%

12.5%

50%

37.5%

Independent 
Directors on the 

NCCG 
Committee

100%

87%

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
การก�ากบัดแูลทีม่ปีระสทิธิภาพของไอวแีอลและบริษทัในเครือน้ันเป็นไปตามความซือ่ตรง	การเตบิโตของธุรกจิ	และคณะกรรมการบริษทัทีม่ปีระสบการณ์

และมคีวามสามารถสงู	คูม่อืก�ากบัดแูลกจิการ	(CG	Manual)	จดัท�าข้ึนในปี	2562	ให้กรรมการบริษทั	พนักงาน	และผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้หมด	โดยให้ความส�าคญั

ในประเดน็เก่ียวกับแนวทางในการน�าค่านิยมของไอวแีอลไปปฏิบติั	ความเช่ือมโยงกบัจดุมุง่หมายระยะยาวของบริษทัและความตระหนกัถงึการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดี	โดยบริษัทติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและให้ค�าแนะน�าและการสนับสนุนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในพนักงานของไอวีแอล

กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการ
16 ท่�น

ในคณะกรรมการ
ของไอวีแอล

กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
ก�าหนดค่าตอบแทน	
และก�ากับดูแลกิจการ
(คณะกรรมก�ร NCCG) 
เป็นกรรมก�รอิสระทุกท่�น

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

บริษัทฯ	ประสบความส�าเร็จ
ในการต่ออายุการเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย	
ในก�รต่อต้�นก�รทุจริต (CAC)
ในเดือนเมษายนปี	2564	ไอวีแอล
ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกครั้งแรก
ในเดือนตุลาคมปี	2557

กรรมการอิสระ

กรรมการบริหาร

ร�ยง�นโครงก�รสร้�งคว�มตระหนักในก�รปฏิบัติ
ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร (CGPAC) ปี 2564

87.5%
กรรมการ
ที่เป็นผู้ชาย

กรรมการ
ที่เป็นผู้หญิง

ของพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับคู่มือก�ากับดูแลกิจการ

เปิดตัว Conflict of Interest 
Assistance Package 
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินนโยบาย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
แก่บริษัทในเครือ

ไม่มีก�รลงโทษ
ไอวีแอลในเรื่องการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่จ�าเป็น
เกี่ยวกับระเบียบด้านการ
ก�ากับดูแลกิจการ

19บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห � ร
2 5 6 4ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี

ผลง�นสำ�คัญปี 2564

บริษัทได้ดำ�เนินก�รลงน�ม
รับรองด้�นสิทธิมนุษยชน
โดยหัวหน้าธุรกิจหลัก
และหัวหน้าโรงงานทั้งหมด
90%	ได้รับการลงนาม
	 โดยหัวหน้าธุรกิจหลัก
92%	ได้รับการลงนาม
	 โดยหัวหน้าโรงงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
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100%

ก�รบริห�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�น
การบรูณาการความยัง่ยนืเข้าไปในห่วงโซ่อปุทานของเราถือเป็นประเดน็หลกัทีเ่ราให้ความสนใจ	เรามกีลไกทีแ่ข็งแกร่งและพร้อมทีจ่ะรับรองว่าซพัพลายเออร์

ยึดถือนโยบายของไอวีแอลและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	และการก�ากับดูแล	(ESG)	อย่างเคร่งครัด	 โดยยึดถือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม	นอกเหนือจากการตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน	ประเด็นที่ครอบคลุมประกอบด้วย	จริยธรรม	

สิทธิมนุษยชน	ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	(EHS)	รวมถึงความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน

เส้นท�งก�รจัดซื้อจัดจ้�งอย่�งยั่งยืน ผลก�รประเมินในปี 2564

ยกระดับเครื่องมือซัพพล�ยเออร์หลัก
และระบบข้อมูลดิจิทัล
•	ปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณทางธุรกิจ
	 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์	
	 การประเมินตนเองของซัพพลายเออร์	และ
	 แบบสอบถามข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
•	ปรับปรุงและส�ารวจเครื่องมือดิจิทัลที่จะ
	 ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์

100%	ของซัพพลายเออร์กลุ่มวัตถุดิบ
และไม่ใช่กลุ่มวัตถุดิบได้รับการประเมินในเรื่อง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน

ไม่พบ การระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนจากซัพพลายเออร์หลัก
ของกลุ่มวัตถุดิบและไม่ใช่กลุ่มวัตถุดิบ

ไม่มี	การร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
ในห่วงโซ่อุปทานผ่านกลไกการร้องเรียน

ไม่พบ ความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับ
การใช้แรงงานเด็ก	การบังคับใช้แรงงาน
จากซัพพลายเออร์หลักของกลุ่มวัตถุดิบ
และไม่ใช่กลุ่มวัตถุดิบ

ไอวีแอลได้รับก�รประเมินในระดับ Platinum 
และเป็น ผู้นำ�ที่อันดับ 1% ของบริษัท
ที่ดำ�เนินก�รดีเยี่ยมในก�รดำ�เนินก�ร
ด้�นคว�มยั่งยืนในห่วงโซ่อุปท�น

สร้�งขีดคว�มส�ม�รถ
•	ฝึกอบรมทีมจัดซื้อจัดจ้างทั่วโลก
•	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงรุกกับซัพพลายเออร์
	 ซึ่งอาจมีความพร้อมในการลดการปล่อย
	 ก๊าซเรือนกระจกที่แตกต่างกันออกไป

โครงก�รก�รมีส่วนร่วมกับซัพพล�ยเออร์
•	ชักชวนและจูงใจซัพพลายเออร์ให้ช่วยกัน
	 ลดคาร์บอนฟรุตพริ้นท์
•	ปรับเปลี่ยนการตัดสินใจของเรา
	 ในการจัดซื้อจัดจ้างตามผลลัพธ์ของโครงการ

กำ�หนดแนวท�งก�รลดก�รปล่อย
ก๊�ซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุปท�น– 
ให้คว�มสำ�คัญกับ Scope 3 
โดยให้การตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้าง
สอดคล้องกับความพยายามในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สนับสนุนหลักก�รด้�น ESG 
ที่แข็งแกร่งในก�รจัดซื้อจัดจ้�ง
และเครื่องมือซัพพล�ยเออร์
ที่ครบครัน 
•	นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
	 ที่มีความรับผิดชอบ	
•	การประเมินตนเอง	
•	แบบสอบถามด้าน	GHG

จัดก�รอบรมแล้ว 1 ครั้ง 
จัดก�รอบรมให้ได้ 2 ครั้ง 
ภ�ยในไตรม�ส 2/2565
ส�าหรับทีมจัดซื้อจัดจ้างทั่วโลก

ผลง�นสำ�คัญปี 2564

20 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม
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CSI 88.35%
CRR 93%

CSI
86.16%

CRR
92%

NPS
57

CSI 84.81%
CRR 94%

CSI 85.67%
CRR 93%

CSI 87.13%
CRR 91%

PET

CSI 86.51%
CRR 95%

CSI 85.86%
CRR 93%

CSI 84.76%
CRR 85%

ก�รบริห�รจัดก�รคว�มสัมพันธ์กับลูกค้�

เป้�หม�ยปี 2564-2565:
CSI > 86%

กลุ่มธุรกิจ*

เส้นใย

บรรจุภัณฑ์ขนแกะ

ออกไซด์และอนุพันธ์
แบบบูรณ�ก�ร

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

ส�รตั้งต้น

ผลก�รดำ�เนินง�นจริง*:
ภ�พรวมของ IVL

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับธุรกิจที่ท�าก�าไรและยั่งยืน	 เราท�าการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นทางการทุกปีเว้นปี	 โดยเป็น

ส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ความยัง่ยนื	ซึง่ออกแบบมาเพือ่ท�าความเข้าใจและประเมนิความต้องการ	ความคาดหวงั	และความพงึพอใจของลกูค้าทีม่ต่ีอผลติภัณฑ์

และบริการของเรา	เรารวบรวมค�าตชิมอย่างเป็นระบบเพือ่การปฏิสมัพนัธ์ทางธุรกิจทัง้หมดและในทกุระดบัจากลกูค้าของเรา	การศกึษาของเราประกอบด้วย

ประเด็นที่มุ่งเน้น	22	ด้าน	ซึ่งรวมอยู่ในปัจจัยส�าคัญ	6	ประการ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คว�มพึงพอใจ

ของลูกค้�

*	มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นทางการทุกปีเว้นปีโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความยั่งยืน	การส�ารวจนี้ด�าเนินการในปี	2563

ผลง�นสำ�คัญปี 2564

Performance Fibers ประเทศจีน ได้รับร�งวัล 
Yokohama Supplier Excellence 
Per fo rmance	F iber s	 แสดงให ้ เห็น ถึงมาตรฐาน 
และความเช่ือมั่นอย่างสูงของไอวีแอลผ่านรางวัลที่ได้รับ	 
โดยเน้นย�้าคุณค่าของเราคือ	ลูกค้าคือเหตุผลที่เราด�ารงอยู่	
เราประเมินตนเองจากความส�าเร็จของลูกค้าของเรา 
และตั้งเป้าที่จะท�าให้ดีเหนือความคาดหมายผ่านนวัตกรรม
และความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด

Glanzstoff Sicrem ได้รบัร�งวัล Pirelli Supplier 
Award จ�กก�รบรกิ�รที่โดดเด่นในปี 2564
ในฐานะทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของ	Indorama	Mobility	Group	Glanzstoff	
Sicrem	เป็นผู้จัดหาส่งมอบวัสดุเสริมแรงสิ่งทอมาอย่างต่อเนื่อง	
โดยได้รับรางวัลในประเภท	“Service	Level”	จากการมีส่วน
สนับสนุนในการผลิตยางรถยนต์รายแรกที่ได้รับการรับรองจาก	
Forest	Stewardship	Council	(FSC)	โดยยางรถยนต์ดังกล่าว 
ถูกผลิตด้วยเรยอนที่ผ่านการรับรอง	FSC

21บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห � ร
2 5 6 4ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี
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ก�รขับเคลื่อนก�รสร้�ง
คุณค่�และก�รเติบโต
อย่�งยั่งยืน

น�ยระเฑียร ศรีมงคล
กรรมการอิสระ
สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง

“ก�รแก้ปัญห�อย่�งยั่งยืน
และสร้�งสรรค์เป็นสิ่งสำ�คัญ

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเร� 
และเร�กำ�ลังก้�วสู่คว�มท้�ท�ยนี้”

22 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

https://www.indoramaventures.com/th/leadership/subcommittee/sustainability-risk-management-committee/190/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%91%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5


More
eco-friendly

Improved
Performance

Better Value

เป้าหมาย 34%

ความเป็นจริง 31%

เป้าหมาย 23%

ความเป็นจริง 23%

เป้าหมาย 18%

ความเป็นจริง 22%
เป้าหมาย 31% เป้าหมาย 23% เป้าหมาย 22%

2564 2564 25642565 2565 2565

ผลง�นสำ�คัญปี 2564

22.7 ล้�นเหรียญสหรัฐ  
ในการวิจัยและพัฒนา

214 
นักวิจัยและพัฒนา

21 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา

696 ผลิตภัณฑ์ใหม่	
เปิดตัวในปี	2564

74 สิทธิบัตรในปี	2564
(สิทธิบัตรที่ยื่นจดและได้รับ)	
จากทั้งหมด 958 ฉบับ

121 
โครงการความร่วมมือ

Fi
be

rs
 

IO
D

CP
ET

Bio-based 
surfactant

ECOTEC™ BREATHAIR®

Biodegradable 
crop solution

Enka®  
Nylon BIO

100% renewable 
coalescent

ก�รบริห�รจัดก�รนวัตกรรม
เราพฒันาระบบและกระบวนการของเราอย่างต่อเนือ่งเพื่อน�าเสนอผลลพัธ์ทีต่อบสนองความต้องการดา้นสิง่แวดลอ้ม

ของลูกค้าให้เป็นไปอย่างเหนือความคาดหมาย	กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราสะท้อนถึงการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ต่อระบบ

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน	โดยมุ่งเน้นที่นวัตกรรมและวิสัยทัศน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

สัดส่วนยอดข�ย
ผลิตภัณฑ์ใหม่* 

ธุรกิจพล�สติก
Combined PET

ธุรกิจออกไซด์และ
อนุพันธ์แบบบูรณ�ก�ร

ธุรกิจ
เส้นใย

*	 รายได้ที่เกิดจากยอดขาย
	 ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น
	 ในช่วง	5	ปีหลัง
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• การบริโภคอย่างรับผิดชอบ
 ผ่านการเก็บรวบรวม
 และการรีไซเคิล
• บริการผลิตภัณฑ์
 และการแก้ปัญหา

• การออกแบบเพื่อการรีไซเคิล
• ผลกระทบในแต่ละขั้นตอน
 การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
 ที่หมดอายุการใช้งาน
• การย่อยสลายทางชีวภาพ
 และความสามารถในการ
 สลายตัว

• วัตถุดิบชีวภาพ
• วัตถุดิบหมุนเวียน
• สารเคมีทดแทน
 ที่ปลอดภัยกว่า

• ทรัพยากร (พลังงานทดแทนและทรัพยากรนำ้า)
• การทำาให้ผลิตภัณฑ์มีนำ้าหนักเบา
 และการลดการใช้วัตถุดิบโดยยังคงคุณสมบัติ
 ของผลิตภัณฑ์ดังเดิม

ประสิทธิภาพการขนส่ง

100% 
ของหน่วยธุรกิจที่ด�าเนินงานใน
ยุโรปปฏิบัติตามกฎระเบียบของ	
REACH

100% 
ของความสอดคล้องกับ	ECHA	
SVHC	list	และด�าเนินการเชิงรุก
ในการไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ใน	SIN	list

ไม่มี
การละเมิดระเบียบข้อบังคับ
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

Product Use &
End of Life

เปิดตัว
DejaTM Carbon Neutral PET

ก�รดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
ความมุง่มัน่ของเราในการดแูลรับผิดชอบต่อผลติภัณฑ์เร่ิมต้นด้วยวตัถดุบิของเรา	และสามารถตรวจสอบได้ในทกุข้ันตอน

ของห่วงโซ่อุปทาน	 เราลงทุนในการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์	การใช้สารเคมีที่ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน	การปรับปรุงประสิทธิภาพและผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมจากระบบการผลิตของเรา	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเรา

ChemScore: เร�ได้รบัก�รจัดอนัดบัเป็นที ่1 
จ�ก 50 บริษัทผู ้ผลิตเคมีภัณฑ์ช้ันนำ� 
ของโลก โดย	ChemSec	ซึ่งพิจารณา 
จากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการ
บรหิารจัดการสารเคมอัีนตราย	เพือ่ก�าหนด
มาตรฐานส�าหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์
ที่ยั่งยืน

ผลง�นสำ�คัญปี 2564

วัตถุดิบ ก�รผลิต ก�รใช้ผลิตภัณฑ์
และก�รหมดอ�ยุก�รใช้ง�น

ก�รพัฒน�
ผลิตภัณฑ์

ก�รจัดจำ�หน่�ย
และก�รตล�ด

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (REACH, SVHC, SIN list, FDA ฯลฯ)

การบริหารจัดการสสารและสารเคมีอันตราย

การบริหารจัดการและการจัดหาเอกสารข้อมูลความปลอดภัย สารสนเทศ และการสื่อสาร

การประเมินความเสี่ยง (สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม) และการบริหารจัดการ

การจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างรับผิดชอบ

การลดความเป็นพิษ 
(จากวัตถุดิบและกระบวนการผลิต)

การขนส่ง
อย่างปลอดภัย

การผลิตอย่างรับผิดชอบ 
(กระบวนการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน และการปล่อยมลพิษและ
การบริหารจัดการของเสีย)

หมายเหตุ: การควบคุมและบริหารจัดการกระบวนการ การออกแบบผลิตภัณฑ์

24 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม
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เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
เศรษฐกจิแบบหมนุเวียนเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรับบรรจภัุณฑ์เพือ่ไม่ให้กลายเป็นขยะหรือมลพษิ	บรรจภุณัฑ์ทีไ่ม่สามารถก�าจดัหรือน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้ 

จะต้องถูกหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย	 เราจึงทุ่มเทและต้องการเงินทุนที่เพียงพอส�าหรับ 

การรวบรวม	การคัดแยก	และการรีไซเคิล

ผลง�นสำ�คัญปี 2564ก�รสร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�นที่โลกต้องก�ร
เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
• ก�รรวบรวมและก�รแยกขยะ
• โรงง�นรีไซเคิล PET

เพิ่มก�รใช้วัตถุดิบหมุนเวียน ควบคู่ ไปกับ
ก�รลดก�รใช้วัตถุดิบจ�กฟอสซิล
• วัตถุดิบชีวมวล
• วัตถุดิบรีไซเคิล (rPET)

ร่วมมือกับลูกค้�เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร
ของวัสดุที่ยั่งยืน
• ขวด PET และบรรจุภัณฑ์

ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและนวัตกรรม
• Easy Mask (ร่วมมือกับพันธมิตร)
• โครงก�รประกวดนวัตกรรมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
• ผลิตภัณฑ์ DejaTM

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

WE SOURCE PRODUCTION

WE RECYCLE
PEOPLE CONSUME

ก�
รรี ไ

ซเคิล

ก�
รอ

อก
แบบ

ก�รผลิต

ก�รจัดจำ�ห
น่�ยก�รบ

ริโภ
ค

ก�รจัดเก็บ

เราภูมิใจท่ีได้สนับสนุนการเรียกร้อง
ของมูลนิ ธิ	 Ellen	 MacArthur	 
ในการปรบัใช้	หลกัการความรบัผดิชอบ
ท่ีเพิ่มขึ้นของผู้ผลิต	 (EPR)	ส�าหรับ
บรรจุภัณฑ์	ร่วมกับธุรกิจและองค์กร
ชั้นน�ากว่า	150	แห่ง

โครงก�รประกวดนวัตกรรมเศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียน	ถูกพัฒนาโดยองค์กรระหว่าง
ประเทศร่วมกับไอวีแอล	 โครงการดังกล่าว 
ได้สร้างความตระหนักรู ้ให้กับสาธารณชน 
เกี่ยวกับความจ�า เป ็นในการลดของเสีย 
ในประเทศไทย

The Easy Mask
• ผลิตขึ้นด้วยเส้นด้ายที่มีประสิทธิภาพจาก		
	 DejaTM	ซึ่งเป็น	rPET	100%
• เทคโนโลยีการย้อมสี	CO2	ของบริษัท	DyeCoo	
	 โดยปราศจากการใช้น�้า
• เทคโนโลยีการถักทอแบบไม่มีรอยต่อของบริษัท	Stoll	 
	 ช่วยลดของเสียจากการผลิตให้เหลือน้อยกว่า	1%	
โดยหน้ากากสามารถถอดประกอบได้ง่าย	 จึงสามารถ
เปลี่ยนชิ้นส่วนและน�ากลับมาใช้ใหม่แทนการทิ้ง

25บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห � ร
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คว�มมุ่งมั่นด�้นก�รรีไซเคิล

25602554

143,507
5,418

2562

206,996

2563 2564
2568 2573

222,288
317,064

750,000

1,500,000

รีไซเคิล
2554	–	2564

ไอวีแอล	ภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของ	New	
Plastics	Economy	Global	Commitment	
ซึ่งรายงานผลตั้งแต่กลางปีถึงกลางปี	น�าโดย
มูลนิธิ	Ellen	MacArthur	ร่วมกับโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	 รายงาน 
ความมุ ่งมั่นระดับโลกฉบับท่ี	 3	 ได้บันทึก	
“ความก้าวหน้าท่ีส�าคัญ”	 ของเราในการ
รีไซเคิล

คว�มก�้วหน้�ต�มเป�้หม�ยปี 2568

As of 24 March 2022

Recycling

Since 2011 until now, we recycled

Billion Million Thousand

7 5 0 4 9 1 7 7 4 8 2 BOTTLES

ก�รขับเคลื่อนก�รหมุนเวียน
ด้วยก�รรี ไซเคิล
เราประสบความส�าเร็จในการเติบโตขึ้นของการรีไซเคิลเชิงกล	ส่งผลให้เราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์รีไซเคิลได้ส�าเร็จ	นอกจากนี้	เรายังภูมิใจ

ในความมุ่งมั่นของที่มีต่อ	rPET	ซึ่งเป็นวัสดุที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในระบบการปิดวงนี้

ก�รรีไซเคิล PET 
หลังก�รบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน*
หน่วย:	ตัน

เป้าหมายปี เป้าหมายปี

ลดค�ร์บอน
ฟุตพริ้นท์

2.4	ล้านตัน
ในวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์

รีไซเคิลแล้ว
72,000 ล้านขวด	PET	
หลังการบริโภค

ลดปริม�ณ
ขยะพล�สติก
1.6	ล้านตัน
ที่ต้องน�าไปฝังกลบ

• รีไซเคิล	PET	หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน	ต่อปี
750,000 ตัน ภ�ยในปี 2568
1,500,000 ตัน ภ�ยในปี 2573

• รีไซเคิล	PET	หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน
317,064 ตัน	ในปี	2564

บนเว็บไซต์ของเราแสดงจ�านวนขวดที่ถูกรีไซเคิลแบบเรียลไทม์ซึ่งเปิดเผย 
ต่อสาธารณชน	และแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการด�าเนินงาน 
ต่อความมุ่งมั่นในการรีไซเคิลของเรา

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

เริ่มการจัดตั้งโรงง�นรีไซเคิล
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศ
อินโดนีเซีย	เพื่อรีไซเคิลขวด	PET	
มากกว่า	2	พันล้านขวด
ภายในปี	2566

*	IVL	Vision	2030	recycling	ambition:	3.13	ล้านตันของ	PET	หลังการบริโภค
ที่ถูกอัดเป็นก้อน	และ	2	แสนล้านขวด	PET	หลังการบริโภค	ต่อปี

ผลง�นสำ�คัญปี 2564
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ก�รมุ่งสู่ก�รปล่อย
ก๊�ซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์

น�ยเทวินทร์ วงศ์ว�นิช
กรรมการอิสระ
สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง

“กลยุทธ์ก�รลดก�รปล่อย
ก๊�ซเรือนกระจกของเร�

กำ�หนดจุดยืนและเป้�หม�ย
เชิงรุกในก�รจัดก�รกับก�ร

เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ”

หมายเหตุ:	อัตราการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	เช่น	พลังงาน	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	น�้า	และของเสีย	ค�านวณจากการผลิตทั้งหมด	รวมถึงการผลิตที่ใช้ภายในบริษัท
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กลยุทธ์ก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
มุ่งสู่เป�้หม�ยด�้นคว�มยั่งยืน

ก�รกำ�หนดร�ค�ค�ร์บอน แนวท�ง

2568 10% 5% 10% 10%

2573 30% 15% 25% 20%

ก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
และก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ณ	งาน	“Thailand’s	Climate	Leadership	Summit	ภายใต้หัวข้อ	A	New	Era	of	Accelerated	Actions”	ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายโกลบอล
คอมแพ็กแห่งประเทศไทย	(GCNT)	ร่วมกับสหประชาชาติ	(UN)	 ในประเทศไทย	ไอวีแอลได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

พัฒน�ประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�น
ลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานและโครงการการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม

พลังง�นไฟฟ้�จ�กพลังง�นทดแทน
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานของไอวีแอล
ผ่านโครงการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ก�รรีไซเคิล
ลงทุนและขยายโรงงานรีไซเคิลเพื่อจัดการปัญหามลพิษจากขยะพลาสติก
และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เทคโนโลยีแห่งอน�คต
ส�ารวจโอกาสด้านเทคโนโลยีการดักจับ	การใช้ประโยชน์	และการกักเก็บคาร์บอน	
(CCUS)	ไฮโดรเจนสีเขียว	วัตถุดิบหมุนเวียน/วัตถุดิบชีวภาพ	
และเชื้อเพลิงธรรมชาติทดแทน	(RNG)

วัตถุดิบหมุนเวียน
แทนที่วัตถุดิบที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยวัตถุดิบชีวภาพและวัตถุดิบรีไซเคิล

แนวท�งแก้ปัญห�ต้นทุนท�งธรรมช�ติ
ส�ารวจกรรมสิทธิ์โครงการชดเชยคาร์บอนบางส่วนและทั้งหมด

ก�รลดอัตร�
ก�รปล่อยก�๊ซ
เรือนกระจก 

มุ่งมั่นที่จะ
ลงทุนมูลค�่กว่� 

640 ล�้น
เหรียญสหรัฐ

ภ�ยในปี 2573
เพื่อบรรลุ
เป้�หม�ย

ด้�นคว�มยั่งยืน

ก�รลดอัตร�
ก�รใช้พลังง�น

ก�รใช้ไฟฟ�้
จ�กพลังง�น

ทดแทน

ก�รลดอัตร�
ก�รใช้น้ำ�

ในปี	2564	Decarbonization SOPs	ซึง่มเีน้ือหาครอบคลมุถงึการประยกุต์ใช้
การก�าหนดรำคำคำร์บอนภำยใน (ICP)	 ได้รับการพัฒนาและปรับใช้เพื่อ
ผลักดันให้เกิดโครงการด้านความยั่งยืนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ใช้การคาดการณ์ราคา	ETS	ส�าหรับการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก	Scope	1
ก�าหนดราคาคาร์บอนภายในที่	20	เหรียญสหรัฐ
ส�าหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	Scope	2

โรงงานภายใต้กลไกการซื้อขายสิทธิ์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(ETS)

ก�าหนดราคาคาร์บอนภายในที่	
20	เหรียญสหรัฐต่อตัน

โรงงานทีไ่ม่ได้อยูภ่ายใต้กลไกการซือ้ขายสทิธ์ิ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(ETS)
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หมายเหตุ:	0.589	tCO
2
e/ตันการผลิต	ส�าหรับขอบเขตการรายงานปี	2563	

	 และ	2564
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(tCO

2
e) อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(tCO

2
e/ตันการผลิต)

2564

0.197 0.184
0.155 0.150

2,409,0612,344,6952,224,494

2561 2562 2563

2,485,210

7,035,992 7,247,667

4,744,746
3,688,970

2561 2562 25642563

0.325
0.371

0.452 0.439

2564

0.607 0.5890.5550.522

9,445,053

7,089,441
5,913,464

2562 25632561

9,732,877

ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก
เราก�าลังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าเพื่อบรรลุเป้าหมายของเราในปี	2568/2573	และเพิ่มความมุ่งมั่นของเราเพื่อสนับสนุน 

ความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ซึ่งหลายประเทศร่วมลงนามเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	และเพื่อให้สอดคล้อง

ตามเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศโดยรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่เกิน	1.5	องศาเซลเซียส

ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งตรง 
(Scope 1)

ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกทั้งหมด
(Scope 1 และ 2)

ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งอ้อม
(Scope 2)

คว�มก้�วหน้�
ต�มเป้�หม�ยปี 2568

ผลง�นสำ�คัญปี 2564

ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด	(Scope	1	และ	2)	
3%

ก�รจัดตั้ง Decarbonization 
Committee
ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
จากธุรกิจเพื่อดูแลโครงการริเริ่ม
ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

100%
การค�านวณ	การตรวจสอบ	และ
การรับรองข้อมูล	การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก	มีความสอดคล้อง	
และเป็นไปตามมาตรฐาน	
ISO	14064-1	และ	ISO	14064-3

28.5 ล้�นเหรียญสหรัฐ (CAPEX)
การลงทุนในโครงการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก	

ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
รวม 143,175 ตัน 
จากการใช้พลังงานหมุนเวียน	
(ก๊าซชีวภาพ	ชีวมวล	
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน)

ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด	(Scope	1	และ	2)	
10%*

ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด	(Scope	1	และ	2)	
30%*

ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งอ้อมด้�นอื่นๆ (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

*	ปีฐาน	ณ	ปี	2563

เป้�หม�ยปี 2568

เป้�หม�ยปี 2573

29บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห � ร
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104,724,983

73,452,756

59,984,718

2561 2562 2563

5.29
5.75

6.73
6.63

2564

109,547,567

2561 2562 2563 2564

1,767,434

2,587,557
2,754,247

15%
17%

52%

33%

15%

68%

17%

58%

25%
25%

35%

40%

2,803,265

ก�รบริห�รจัดก�รพลังง�น
ไอวีแอลด�าเนินโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจ�านวนมากในทุกประเทศที่เรามีการปฏิบัติงาน	เช่น	การใช้พลังงาน

ทดแทน	การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	โครงการเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายปี	2568/2573	ของเรา

อย่างมากในการช่วยลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อินโดร�ม� เวนเจอร์ส ประเทศอินโดนีเซีย 
ลงน�มในข้อตกลงตดิตัง้แผงพลังง�นแสงอ�ทิตย์
บริษัท	PT.	Indorama	PolyPet	บริษัทในเครือของเรา	 
ในเมือง	Cilegon	ได้ลงนามในข้อตกลงกับ	PT.	Pejuang	
Surya	Nusantara	 เพื่อติดต้ังแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 
บนหลังคา	 ซึ่งมีก�าลังผลิตกว่า	1.2	 เมกะวัตต์-พีค	 
โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได	้
1,100	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ก�รใช้พลังง�น ก�รใช้พลังง�นทดแทน ผลง�นสำ�คัญปี 2564

การใช้พลังงานทั้งหมด	(กิกะจูล)
อัตราการใช้พลังงาน	(กิกะจูล/ตันการผลิต)

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

หมายเหตุ:	6.64	กิกะจูล/ตันการผลิต	ส�าหรับขอบเขตการรายงานปี	2563	และ	
	 6.63	กิกะจูล/ตันการผลิต	ส�าหรับขอบเขตการรายงานปี	2564

ลดอัตราการใช้พลังงาน	5%*
การใช้พลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนอยู่ที่	10%

ลดอัตราการใช้พลังงาน	15%*
การใช้พลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนอยู่ที่	25%

ลดอัตราการใช้พลังงาน	1.5%
การใช้พลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนอยู่ที่	7.5%

*	ปีฐาน	ณ	ปี	2563

เป้�หม�ยปี 2568

เป้�หม�ยปี 2573

คว�มก้�วหน้�
ต�มเป้�หม�ยปี 2568

67%
การรับรองมาตรฐาน
ISO	50001:2011/
ISO	50001:2018
เมื่อเทียบกับขอบเขต
การรายงานปี	2563

โรงงาน	6	แห่ง
ใช้พลังงานไฟฟ้า
จากพลังงงานทดแทน	100%

มีการเซ็นสัญญา	11	ฉบับ
ส�าหรับแผงพลังงานแสงอาทิตย์	
35	เมกะวัตต์-พีค

30 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม
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82,504,769 

 65,222,820 
 60,285,763 

2561 2562 2563 2564

5.31
5.33

5.93

5.10
5.32

6.55
7.46

8.07

 5,786,158 

 5,255,856 

2561 2562 2563 2564

 5,292,534 

88,083,250

5,555,472

ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรน้ำ�
ที่ไอวีแอลเรามุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรน�้าอย่างรับผิดชอบและมีการบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน	ซึ่งท�าให้มั่นใจได้ว่าเราปฏิบัติตามข้อกฎหมาย 

ที่บังคับใช้ทั้งหมด	นอกจากนี้	เราได้ประเมินความเสี่ยงของทรัพยากรน�้าทั้งในด้านความเสี่ยงและโอกาส	ซึ่งเรามีการด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปี

(%	ของโรงงานไอวีแอลในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน�้าโดยใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงของน�้า	AQUEDUCT	พัฒนาโดย	WRI)

ก�รประเมินคว�มตึงเครียดด้�นนำ้�ปี 2564 ก�รใช้นำ้�จ�กแหล่งนำ้� นำ้�ที่นำ�ม�รีไซเคิลและใช้ซำ้�

การใช้น�้าจากแหล่งน�้าทั้งหมด	(ลบ.ม.)
อัตราการใช้น�้า	(ลบ.ม./ตันการผลิต)

ปริมาณน�้ารีไซเคิลและน�้าใช้ซ�้า	(ลบ.ม.)
อัตราน�้ารีไซเคิลและน�้าใช้ซ�้า	(%)

หมายเหตุ:	5.33	ลบ.ม./ตันการผลิต	ส�าหรับขอบเขตการรายงานปี	2563	และ	2564

ลดอัตราการใช้น�้าทั้งหมด	10%*

ลดอัตราการใช้น�้าทั้งหมด	20%*
อัตราการใช้น�้าเพิ่มขึ้น

0.48 %
*	ปีฐาน	ณ	ปี	2563

เป้�หม�ยปี 2568

เป้�หม�ยปี 2573

คว�มก้�วหน้�
ต�มเป้�หม�ยปี 2568

1.8 ล้�นเหรียญสหรัฐ CAPEX
การลงทุนในโครงก�รลดก�รใช้
ทรัพย�กรนำ้�

โรงงาน	5	แห่ง	
มีการปล่อยน�้าเสียเป็นศูนย์

ผลง�นสำ�คัญปี 2564

เราได้ศึกษาความอ่อนไหวของน�้าทั่วโลก 
โดยใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ความเสี่ยงของน�้า	
AQUADUCT	3.0	ของ	WRI	และจัดท�ารายงาน
วิเคราะห์ความตึงเครียดด้านน�้า	 เพื่อศึกษา
ผลกระทบที่มีต ่อการด�าเนินงานของเรา	 
โดยการศกึษาแบ่งออกเป็น	5	หมวดหมู	่ได้แก่	
ความตงึเครียดด้านน�า้	ความแห้งแล้ง	น�า้ล้นตลิง่	
น�้าท่วมชายฝั่ง	และระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้น	

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

20%

15%

17%

20%

28%

7%

33%

10%

25%

25%

15%

15%

23%

14%

33%

19%

41%

28%

3%

9%

ทั้งหมด
(112	แห่ง)

เอเชีย
(40	แห่ง)

อเมริก�
(32	แห่ง)

ยุโรป 
ตะวันออกกล�ง
และแอฟริก�
(40	แห่ง)

สูงมาก

ปานกลางถึงสูง

สูง

ต�่าถึง
ปานกลาง

ต�่า

ข้อมูลเพิ่มเติม
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90%* 
จากของเสียท้ังหมด
ได้รับการจัดการ
แทนการฝังกลบ

55%  
จากของเสียทั้งหมด	
ได้รับการรีไซเคิลและใช้ซ�้า

2561 2562 2563 2564

31%
6%

23%
2%2%

16%

50%

20%

5%

55%

23%

2%

49%

8%
6%

170,949

317,447 314,826
0.0045 0.0058

0.0075
0.0085

2561 2562 2563 2564

 117,157 

74,344

51,379

140,010

411,798

จากของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการ
แทนการฝังกลบ

78%* 

23%  
จากของเสียทั้งหมดถูกน�าไปเผา
และน�าพลังงานกลับมาใช้ใหม่

4%

23%

3%
5%

67%

ก�รบริห�รจัดก�รของเสีย
แนวทางที่เรามุ่งเน้นคือการลดปริมาณของเสีย	การใช้ซ�้า	การรีไซเคิล	และการน�าทรัพยากรกลับ	ซึ่งเป็นแนวทางที่ยั่งยืน
กว่าการฝังกลบแบบเดิมหรือการก�าจัดขยะทั่วไป	นอกจากน้ันของเสียที่เกิดข้ึนจะได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ	 
เพือ่เพิม่การใช้งานให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	จ�ากดัการสร้างของเสยีทีผ่่านกระบวนการใหม่	และส่งเสริมเศรษฐกจิแบบหมนุเวียน

(ปริมาณที่เกิดขึ้น	การรีไซเคิลและการใช้ซ�้า
การเผา	(ที่น�าและไม่น�าพลังงานกลับมาใช้ใหม่)	การฝังกลบ	และวิธีอื่นๆ)

ปริม�ณของเสียทั้งหมดปริม�ณของเสียอันตร�ยทั้งหมด

ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด	(ตัน)
อัตราของเสียอันตราย	(ตัน/ตันการผลิต)

ปริมาณของเสียทั้งหมด	(ตัน)
การรีไซเคิลและการใช้ซ�้า	(%	ของปริมาณของเสียทั้งหมด)
การเผาโดยน�าพลังงานกลับมาใช้ใหม่	(%	ของปริมาณของเสียทั้งหมด)
การเผาโดยไม่น�าพลังงานกลับมาใช้ใหม่	(%	ของปริมาณของเสียทั้งหมด)
การฝังกลบ	(%	ของปริมาณของเสียทั้งหมด)
อื่นๆ	(%	ของปริมาณของเสียทั้งหมด)

*	รวมของเสียที่ถูกน�าไปเผาและน�าพลังงานกลับมาใช้ใหม่

หมายเหตุ:	0.0085	ตัน/ตันการผลิต	ส�าหรับขอบเขตการรายงานปี	2563	และ	2564

ผลง�นสำ�คัญปี 2564

อัตราของเสียทั้งหมด	
0.0234	ตันต่อตันการผลิต

เป้�หม�ย
ปี 2568/2573 คว�มก้�วหน้�

ต�มเป้�หม�ยปี 2568
บริษัท อินโดร�ม� โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำ�กัด 
(มห�ชน) จังหวัดระยอง ธุรกิจของไอ วีแอล 
ในประเทศไทย ได้รับก�รรับรองต�มม�ตรฐ�น 
ก�รจัดก�รก�รฝังกลบเป็นศูนย์ (ZWL-DIW:2021) 
จากรองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม	การรับรองน้ีเป็นส่วนหน่ึง 
ของมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	(ISO	14001)	 
การด�าเนินการตามมาตรฐานน้ีจะช่วยให้เราสามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายสู่ความยั่งยืน

32 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม
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น�ยคณิต สีห์
กรรมการอิสระ
สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง

 “สิ่งสำ�คัญอันดับต้นๆ ของเร�คือ
คว�มปลอดภัยของพนักง�นและ
ก�รบรรลุเป้�หม�ยด้�น ESG 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงก�รสนับสนุน
ด้�นก�รศึกษ� คว�มเป็นอยู่ที่ดี 

และสิ่งแวดล้อม”

ก�รเสริมสร้�งพลัง
ให้กับพนักง�น
และชุมชนของเร�

33บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห � ร
2 5 6 4ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

*	 ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจาก	โรงงาน	82	แห่ง	ณ	วันที่	28	กุมภาพันธ์	2565
**	ข้อมูลในส่วนการสนับสนุนเพื่อสังคมไม่รวมอยู่ในกองทุน	COVID-19	และมูลนิธิไอวีแอล

34 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

กิจกรรม CSR ของไอวีแอล สอดคล้องและสนับสนุนแนวคิดด้านคุณค่าร่วมกัน โดยอ�านวยความสะดวกและมีส่วนร่วมกับชุมชนทั่วโลก ซึ่งใช้
ประโยชน์จากจุดแข็งในการท�างานร่วมกัน สร้างความตระหนักรู้ และพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า ในการพัฒนาล�าดับความส�าคัญของ CSR เรายังคง
สร้างคุณค่าในการสนับสนุนสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ตลอดจนชุมชนที่เราด�าเนินการอยู่

ผลการดำาเนินงานด้าน CSR ปี 2564*

การลงทุน
เชิงพาณิชย์
10%

สิ่งแวดล้อม 
8% 

การลงทุน
กับชุมชน
45%

การศึกษา
24% 

การสนับสนุน
ทั้งหมด

1,652,994
เหรียญสหรัฐ

450
กิจกรรม CSR
ในปี 2564

การบริจาค
การกุศล
45%

สังคมและ
ความเป็นอยู่ที่ดี
43%

สุขภาพ
และกีฬา
18%

ศิลปะและ
วัฒนธรรม
7%

สินค้าและผลิตภัณฑ์
ที่บริษัทมอบให้ :
200,981 
เหรียญสหรัฐ

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
จัดการทั้งหมด :
46,392
เหรียญสหรัฐ

ชั่วโมงกิจกรรม
จิตอาสาที่พนักงาน
เข้าร่วม :
9,493 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ของพนักงานที่เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา :
210,969 
เหรียญสหรัฐ

การสนับสนุนเพื่อสังคม** กิจกรรม CSR ผลลัพธ์

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

ความเป็นอยู่ที่ดี
• มากกว่า 260 โครงการ ที่สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดี
 และสุขภาพของคนในชุมชนท้องถิ่น
• 18 โครงการ ที่สนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ
• 10 กิจกรรมกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย 
 และสุขภาพใจในเด็ก
• 28 โครงการ ที่จัดหาข้าวของเครื่องใช้ที่จ�าเป็น
 ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น

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

ข้อมูลเพิ่มเติม
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Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for Sustainable Environment (TIPMSE)

โครงก�รส่งเสริมคว�มรู้ด้�นก�รรี ไซเคิล

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

คว�มก้�วหน้�
ต�มเป้�หม�ยปี 2573

เป้�หม�ยปี 2573
อบรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล
แก่ผู้บริโภคทั่วโลก	
1,000,000	คน

53,585** 
คน
(ยอดสะสมในปี	2561-2564)	

จำานวนคนที่ได้รับ
การอบรม

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย
ที่เข้าร่วมโครงการ

องค์กร
ที่เข้าร่วมโครงการ

การอบรม
เสมือนจริง

57
บทความเกี่ยวกับ
การรีไซเคิล

ได้รับเชิญให้ไปบรรยาย
เรื่องการรีไซเคิล

ขวดพลาสติก
ที่รวบรวมได้

จำานวนขวด PET 
ที่นำากลับไปรีไซเคิล
ที่โรงงาน*

กิโลกรัม

จำานวนดาวน์โหลด
สื่อการเรียนรู้เรื่อง
การรีไซเคิล

จำานวนดาวน์โหลดวิดีโอ
เรื่องการรีไซเคิล

การอบรม
ในห้องเรียน

จำานวนชั่วโมง
ที่อบรม

นักเรียน ครู บุคคลทั่วไป
และคนในชุมชน

35บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห � ร
2 5 6 4ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี

เราได้ด�าเนินโครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคลิซึง่เป็นส่วนหนึง่ของธุรกิจรีไซเคิลของเรา
ต้ังแต่ปี	2561	 เพื่อถ่ายทอดความส�าคัญของการรีไซเคิล	PET	 โครงการน้ีช่วยให้เด็กๆ	
เข้าใจว่าพวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนได้	เราได้
ขยายความร่วมมอืและท�างานร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ	ซึง่รวมไปถงึโรงเรียน	มหาวิทยาลยั	
บริษัท	และองค์กรต่างๆ	 เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้คนในวงกว้าง	ซึ่งเป็นผลดี 
ต่อชุมชนในประเทศต่างๆ	ทั่วโลก

โครงก�รส่งเสริมคว�มรู้
ด้�นก�รรีไซเคิล 
ประจำ�ปี 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม
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Leadership Development Program

ผลง�นสำ�คัญปี 2564

ก�รลงทุนให้พนักง�นของเร�
เราสนับสนุนและส่งเสริมพนักงานของเราในการพัฒนาอาชีพรวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่หล่อเลี้ยงการเติบโตและนวัตกรรม	กลยุทธ์ของ
ทรัพยากรบคุคล	(HR)	มอบคณุค่าให้กบัธุรกจิและสร้างประสบการณ์ทีด่ใีห้กับพนักงาน	แนวทางของเรามุง่เน้นไปทีก่ารพฒันาผูน้�าทีม่ปีระสทิธิภาพ
ซึ่งมีส่วนสนับสนุนจุดแข็งของเราในฐานะองค์กรและผลการปฏิบัติงานในระยะยาว	การพัฒนาความเป็นผู้น�าเป็นหน่ึงในห้าล�าดับความส�าคัญ
เชิงกลยทุธ์ของกลุม่ไอวีแอลและเป็นปัจจยัส�าคญัทีช่่วยให้เราประสบความส�าเร็จ	เรามองหาบคุลากรทีม่คีณุภาพและมคีวามสามารถอย่างต่อเน่ือง	
และสนับสนุนส่งเสริมพนักงานเพื่อให้พวกเขาพร้อมที่จะรับความท้าทายใหม่ๆ	

การลาออกโดยรวม การลาออกโดยสมัครใจ

เชื้อชาติ

ยุโรป

พนักงานทั้งหมด
พนักง�นทั่วโลก
แบ่งต�มทวีป

ก�รล�ออกของพนักง�น

ความหลากหลาย
ทางเพศ

พนักงาน
ผู้มีความบกพร่อง

30% 22%
อเมริกา

แอฟริกา

เอเชีย

คว�มก้�วหน้�
ต�มเป้�หม�ย

เป้�หม�ย
ประมาณ	1,000	ต�าแหน่งของผู้น�า
ในองค์กรที่เข้าร่วมใน	succession	
planning	ภายในปี	2566

3,500	ผู้น�าในองค์กรที่เข้าร่วมใน	
leadership	curriculum	ภายในปี	2567

ต�าแหน่งผู้น�า	266	ต�าแหน่ง
ผู้น�า	1,633 คน

การจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น 2.19%

คะแนนความผูกพันของพนักงาน	(NPS)	
อยู่ที ่76.20%

การลาออกโดยรวมอยู่ที่ 11.42% 

พนักงานมีส่วนร่วมในข้อตกลง
การเจรจาต่อรองร่วม 41.89%

การฝึกอบรมทั้งหมด	
708,106 ชั่วโมง

การฝึกอบรมเฉลี่ย 29.92 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	
2.4 ล้�นเหรียญสหรัฐ

IVL’s Culture Awards 
รางวัลนี้ริเริ่มขึ้นในปี	2564	เพื่อมอบ
ให้พนักงานและฝ่ายต่างๆ	ที่เป็น
ตวัอย่างทีด่ใีนการปฏบิตัติามหลกัการ
ส�าคัญของไอวีแอล	รางวัลดังกล่าว
มุ่งเน้นไปที่	2	กลุ่มน�าร่อง	 ได้แก่	 
ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง	และผู้มี
ภาวะผู้น�า	 โดยมีแผนที่จะขยายไปสู่
กลุ่มอื่นๆ	เพิ่มเติม

ผูส้ร้างความเปลีย่นแปลง	คอืผูท้ีม่อีทิธิพล	สามารถสอน	
และสื่อสารกับผู้อื่นเพื่อ เปลี่ยนแปลงกระบวนการ 
ที่ไอวีแอลให้ดียิ่งข้ึน	 ในส่วนของความเป็นผู้น�าน้ัน 
จะช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์	เพิ่มพลังให้ผู้อื่น	เป็นผู้น�า
การเปลี่ยนแปลง	และมุ่งให้ความส�าคัญกับลูกค้า

36 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม
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กฎทอง
ด�านความปลอดภัย

การอนุญาต
ให�ทำงาน

การทำงาน
บนที่สูง

การปฏิบัติ
งานยก

การใช�งาน
ยานพาหนะ

งานที่เกิดความร�อน
และประกายไฟ

การแยกส�วน
พลังงาน

การเข�าพื้นที่
อับอากาศ

ผลง�นสำ�คัญปี 2564

อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย
ค่านิยมหลกัของเรามุง่เน้นไปทีค่วามปลอดภัยของพนกังานและรักษาการปฏิบติังานทีรั่บผดิชอบ	เราก�าลงับรรลเุป้าหมาย
การพัฒนาที่ส�าคัญในด้านการจัดการ	การบูรณาการ	การน�าไปใช้	และความคิดริเร่ิมด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
ทั่วทั้งไอวีแอล	การด�าเนินงานต่างๆ	ของไอวีแอลน้ัน	พนักงานและผู้รับเหมาของเราได้รับการคุ้มครองโดยระเบียบ 
ความปลอดภัยซึ่งได้รับการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ

LTIFR	
<0.5	กรณี	ต่อ	200,000	
ชั่วโมงท�างาน

LTIFR		
0.66	กรณี	ต่อ	200,000	
ชั่วโมงการท�างาน

EHS Excellence Awards 
ปี 2564 
EHS	Excellence	Awards	 เป็นรางวัล 
ที่มอบให้พนักงานหรือทีม	(ทั้งที่อยู่ในทีม	
EHS	หรือ	ทีมอื่นๆ)	ที่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความพยายามในการลดความเสี่ยง	 
ขับเคลือ่นการปรับปรุงโครงการด้านความ
ปลอดภัยหรือสิ่งแวดล้อม	โดยชักน�าผู้อื่น
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน	หรือสนับสนุนการ
ปฏิบตัติามข้อก�าหนดด้านความปลอดภยั
หรือสิ่งแวดล้อม	

(กรณี/200,000	ชั่วโมงท�างาน)

อัตร�ก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�นโดยรวม
(TRIR) คว�มปลอดภัย

ในกระบวนก�ร

จำ�นวนเหตุก�รณ์

อัตร�
(กรณี	ต่อ	200,000	ชั่วโมง)

ขั้นที่ 1(กรณี/200,000	ชั่วโมงท�างาน)

อัตร�ก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รทำ�ง�น
ถึงขั้นหยุดง�น (LTIFR)

คว�มก้�วหน้�
ต�มเป้�หม�ยปี 2568เป้�หม�ยปี 2568

67% 
การรับรองมาตรฐาน	
ISO	45001:2018	/	OHSAS	18001:2007
เมื่อเทียบกับขอบเขตการรายงานปี	2563

โรงงานจ�านวน	45	แห่ง	(41%) 
บรรลุเป้าหมาย
“อุบัติเหตุเป็นศูนย์”	ในปี	2564

ริเริ่มโครงก�ร Injury and Illness 
Prevention Program (I2P2) 
เพื่อท�าแผนการณ์วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และด�าเนินการควบคุม

เสริมสร้�งสมรรถนะด้�น EHS 
3	เหตุการณ์การแบ่งปันของกลุ่ม
3	การประชุมเสมือนจริงระดับภูมิภาค	และ
3	การฝึกอบรมความปลอดภัยในกระบวนการ	
(นอกเหนือจากการจัดอบรมตามปกติในแต่ละปี)

37บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห � ร
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ข้อมูลเพิ่มเติม
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OPERATIONAL EXCELLENCE AWARDS

PET Division Winners

 IOD Segment Winner  Fibers Segment WinnerAromatics Division Winner Recycling Business Winner 

Packaging Vertical Winners 

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

Petform	(Thailand)	Limited,	
Lopburi	(Closure)	-	Thailand	

Indorama	Ventures	Oxides	Ankleshwar	
Private	Limited	-	India

Performance	Fibers	(Kaiping)	
Company	Limited	-	China	

Indorama	Petrochem	Limited	(PET),	
Rayong	-	Thailand	

Petform	(Thailand)	Limited,	
Rayong	-	Thailand

Indorama	Ventures	Sustainable	
Solutions	Fontana,	Inc.	-	US	

รางวัลนีเ้ร่ิมมข้ึีนตัง้แต่ปี	2560	โดยอ้างองิจากผลการด�าเนินงานทีด่เีลศิ	ซึง่ประเมนิจากเกณฑ์การด�าเนินงานใน	10	หวัข้อ	ซึง่ครอบคลมุ
ด้านการเงิน	ผลการปฏิบัติงาน	ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน	(ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม)	และความพึงพอใจ
ของลูกค้าและพนักงาน	หน่วยธุรกิจที่ดีที่สุดจะถูกคัดเลือกโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอิงตามเกณฑ์เหล่านี้	และการมอบรางวัล
จะจัดขึ้นทุกปีในการประชุม	Group	Management	Conference	(GMC)

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

38 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม

HOME

https://sustainability.indoramaventures.com/th/environmental/operational-excellence-award


39บ ท ส รุ ป สำ � ห รั บ ผู้ บ ริ ห � ร
2 5 6 4ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี

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

การตรวจสอบและการรับรองรายงาน
โดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก
สอดคล้องกับม�ตรฐ�น GRI, <IR>
Framework และ AA1000AS

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

100% 100%

รายงานความยั่งยืนปี 2564 รายงานประจำาปี 2564
(แบบ	56-1	One	report)

Indorama Ventures - ESG Profile

แบบแสดงรายการข้้อมููล/
รายงานประจำำาปี 2564

(แบบ 56-1 ONE REPORT)

TO BE A WORLD-CLASS SUSTAINABLE CHEMICAL COMPANY 
MAKING GREAT PRODUCTS FOR SOCIETY

บริิษััท อิินโดริามา เวนเจอิริ์ส จำากััด (มหาชน)

รายยงานความย่ังยืนป ี  2564

ร่วมกัน
ยกระดับเคมีภัณฑ์

เพื ่อโลกที่ดีกว่า
sustainability@indorama.net

ก�รร�ยง�นข้อมูล ก�รตรวจสอบ และก�รรับรองก�รร�ยง�น

ข้อมูลการติดต่อ
และข้อเสนอแนะ

ข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติม

https://sustainability.indoramaventures.com/th/esg-profile
https://sustainability.indoramaventures.com/th/shorturl/2021/sustainability-report
https://hub.optiwise.io/th/documents/46287/ivl-one-report2021-th.pdf


Design by

with a total reduced GHG emission of 2.50 million tons.

CELEBRATE WITH US
Since 2011, we have achieved

As of 24 March 2022

Recycling

Since 2011 until now, we recycled

Billion Million Thousand

7 5 0 4 9 1 7 7 4 8 2 BOTTLES

recycled on 24 March 2022 and counting
billi   n PET bottles

+662 661 6661 +662 661 6664-5 E-mail: sustainability@indorama.net www.indoramaventures.com

บริษัท อินโดร�ม� เวนเจอร์ส จำ�กัด (มห�ชน)
75/102	โอเชี่ยนทาวเวอร์	2	ชั้ัน	37	ซอยสุขุมวิท	19	(วัฒนา)	
ถนนอโศก	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110	ประเทศไทย	

บทสรุปส�าหรับผู้บริหารรายงานความยั่งยืน
จัดท�าโดยใช้กระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	(PS	GREEN)	และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองธรรมชาติ

คว�มมุ่งมั่น
ด้�นก�รรี ไซเคิล

เข้าชมจ�านวนขวดที่ถูกรีไซเคิลแบบเรียลไทม์
บนเว็บไซต์ของเรา

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร
รายงานความยั่งยืนปี	2564

รีไซเคิล PET หลังการบริโภค
ที่ถูกอัดเป็นก้อน ต่อปี

รีไซเคิลขวด PET 
หลังการบริโภค ต่อปี

 750,000 ตัน ภ�ยในปี 2568
1,500,000 ตัน ภ�ยในปี 2573

 50,000 ล้�นขวด ภ�ยในปี 2568
 100,000  ล้�นขวด ภ�ยในปี 2573

https://sustainability.indoramaventures.com/th/environmental/recycling/at-a-glance
https://sustainability.indoramaventures.com/th/shorturl/2021/sustainability-report-executive-summary



