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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

ปัจจบัุนคนท่ัวโลกมคีวามส�านกึและห่วงใยปัญหาสิง่แวดล้อมและกลายเป็นสิง่ท่ีหล่อหลอมสงัคมท่ียัง่ยนืในอนาคต ขณะท่ีธรุกจิและองค์กรต่างๆ 
มีแผนกลยุทธ์ส�าหรับการเติบโตของธุรกิจเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความยั่งยืน เช่นเดียวกับอินโดรามา เวนเจอร์ส อนาคตของบริษัทฯ 
ไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการท�าก�าไร แต่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
สร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วันนี้เราสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งด้วยการเป็นบริษัทท่ีมีความเป็นสากลอย่างแท้จริง ท�าให้สามารถ
เข้าถึงคนทั่วโลก นับเป็นข้อได้เปรียบที่ส�าคัญของไอวีแอล

ไอวแีอลให้ค�ามัน่ในการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุม่ ในฐานะธรุกจิระดบัโลกท่ีให้บรกิารลกูค้าเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายและสร้าง
ความย่ังยืน และมองเห็นเราเป็นผู้ส่งมอบในล�าดับต้น เราจึงตัดสินใจเริ่มการรายงานผลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนตามกรอบมาตรฐาน
สากล Global Reporting Initiative หรือ GRI ด้วยความโปร่งใส รับผิดชอบและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

เราเช่ือมัน่ว่า นวตักรรมจะเป็นพลงัขบัเคลือ่นท่ีส�าคญัในทุกภาคส่วนธรุกจิจากนีต่้อไป ครอบคลมุตัง้แต่การสรรหาวัตถดุบิไปจนถงึประสทิธภิาพ
ของกระบวนการผลิต ในปี 2556 อินโดรามา เวนเจอร์ส มีการส่งเสริมการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน โดยการลดการใช้ทรัพยากรและลดต้นทุน 
โครงการท่ีเราก�าลังด�าเนินการอยู่หลายโครงการมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน ซ่ึงคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนให้
บริษัทฯ ประมาณ 5 เหรียญสหรัฐต่อตันในปี 2557 เรายังคงมองหาโอกาสอื่นๆ ในการลดการใช้พลังงานและน�้า รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิต

ในฐานะผูน้�าในการด�าเนนิธรุกจิรไีซเคลิในยโุรป ซึง่เป็นอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตสงู เนือ่งจากความต้องการทีเ่พิม่ขึน้ของผูบ้รโิภค
ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน จากประสบการณ์ของเราในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในยุโรป ท�าให้เรามั่นใจว่า โรงงานรีไซเคิลจะกลายเป็น
สิ่งส�าคัญนอกเหนือจากโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยเส้นด้ายของเราทั่วโลก และเพื่อตอบสนองความต้องการในเอเชีย เราเสร็จสิ้นการ
ก่อสร้างโรงงานรไีซเคลิแห่งใหม่ในจงัหวดันครปฐม ซ่ึงตัง้อยู่ภายในบรเิวณโรงงานอินโดรามา โพลเีอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ ในประเทศไทย นอกจาก
นี้ปัจจุบันเรายังเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลเพียงรายเดียวในสหรัฐอเมริกาท่ีให้บริการลูกค้าท่ีเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีเป็น
แบรนด์ชั้นน�าระดับโลก

ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานฉบับนี้จะแสดงให้ผู้อ่านทุกท่านได้เห็นถึงความมุ่งม่ันของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานและการ
ด�าเนินกลยุทธ์เพื่อเป้าหมายในการลด การใช้ซ�้าและการน�ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ ช่วยรักษาโลกของเราในขณะเดียวกันเพิ่ม
ผลก�าไรให้กับบริษัทฯ ทุกย่างก้าวที่ผ่านมาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทาง เราให้ค�ามั่นในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะดูแลรักษาโลกของเราตาม
เป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์ที่ยั่งยืนมากที่สุดในโลก

อาลก โลเฮีย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
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“การเป็นหนึ่งในบริษัทเคมีท่ีได้รับการช่ืนชมระดับโลกเป็นเป้า
หมายที่ท้าทายส�าหรับเรา และเป็นแนวทางที่เรายดึมัน่เพือ่น�า
ไปสูค่วามย่ังยืนทางธรุกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม”
ส�าหรับเราการเป็นหนึ่งในบริษัทท่ีได้รับการช่ืนชมมากท่ีสุดของโลก ไม่ได้เป็นเพียงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ แต่เป็นวิถีแห่งการด�าเนินธุรกิจเพื่อ 
ตอบสนองต่อความต้องการท่ีเพิม่ขึน้ของโลกจากการเพิม่ของจ�านวนประชากร การลดลงของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรามองสงัคมในอนาคต
ว่า ในปี 2573 คนจะมีวิถีการด�ารงชีวิตที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น มีการใช้ชีวิตแบบคาร์บอนสมดุลหรือด�ารงชีวิตโดยไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนในชั้นบรรยากาศ บรรจุ
ภัณฑ์อัจฉริยะ มีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย มีระบบขนส่งที่ชาญฉลาดและมีการใช้พลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น ดิฉันมองเห็นโอกาสที่มีอยู่อย่างมหาศาล
ส�าหรับอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการเติบโตธุรกิจ ในขณะเดียวกันช่วยโลกของเราให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

นวตักรรมจะเป็นเสมือนประตท่ีูเปิดไปสูโ่อกาสนี ้ อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งเน้นการเข้าใจถงึความต้องการของลกูค้าและตอบสนองต่อความต้องการเพือ่ให้ 
ลูกค้าบรรลุเป้าหมายและสร้างความยั่งยืน เรามีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอยู่ท่ีประเทศเยอรมันและสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีหน้าท่ีหลักในการสร้างสรรค์
นวตักรรมและพฒันาผลติภณัฑ์ให้กบัลกูค้า ไอวแีอลมสีว่นในการสรา้งสรรค์นวตักรรมทีห่ลากหลาย เช่น โพลเีมอร์ชนดิอดัเป่าขึน้รปูสามารถน�าไปรไีซเคลิ
และมีความแข็งแรงมากกว่าโพลีเมอร์ทั่วไป ความมุ่งมั่นในด้านนวัตกรรมส่งผลให้เรามีผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เช่น เส้นใยที่ป้องกันการลุกลามของไฟ ฟิล์ม
และเส้นใยส�าหรับการใช้งานทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นนสัดส่วนร้อยละ 25 ของรายได้ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการเข้าซื้อธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต นอกจาก
นี้เรายังมีการผลักดันผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาให้ออกสู่ตลาด นักวิจัยของเรามีการร่วมมือกับลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วย
ให้ธุรกิจเรายั่งยืนด้วยเช่นกัน

นอกจากการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแล้วนั้น การรีไซเคิลยังเป็นส่วนประกอบท่ีส�าคัญของโมเดลทางธุรกิจของ 
อินโดรามา เวนเจอร์ส และเป็นเทรนด์ท่ีท่ัวโลกให้ความส�าคญั ส่งผลให้เรามกีารเข้าซ้ือกจิการและด�าเนนิธรุกจิรไีซเคลิขนาดใหญ่ในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ฝรัง่เศส
และเนเธอร์แลนด์ จากการผนึกก�าลังระหว่างธุรกิจของไอวีแอลท่ัวโลก ท�าให้เราสามารถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการรีไซเคิลไปยังโรงงานของเราในเอชีย 
เช่น ท่ีจงัหวดันครปฐม ซ่ึงมแีผนเริม่ด�าเนนิการในไตรมาสท่ี 1 ในปี 2557 เราคาดว่าจะมกีารถ่ายทอดเทคโนโลยี bottle-to-flake เพิม่เตมิไปยังโรงงานอ่ืนๆ 
ภายในกลุ่มธุรกิจของเรา

นอกเหนือจากการรีไซเคิล ไอวีแอลยังคงยึดถือเสาหลัก 7 ประการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การรีไซเคิล การลดของเสีย การลดการใช้ทรัพยากร 
การใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาบุคลากร การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เรามีการด�าเนินธุรกิจ เราก�าลังท�าการประเมินเพื่อ
ก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนส�าหรับการด�าเนินงานตามหลักการดังกล่าว เพื่อให้การด�าเนินงานมีความสอดคล้องกับทิศทางการด�าเนินงานขององค์กร ซึ่ง
เราคาดว่าจะสามารถชี้แจงเป้าหมายดังกล่าวไปยังผู้มีส่วนได้เสียภายในปี 2558

เราให้ความส�าคัญกับการสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีกับพนักงาน เราจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ�าทุกปีทั่วโลกและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุข
ภาพ เช่น การอบรมให้ความรู้ในเรื่องการตรวจหามะเร็งเต้านม

ในปี 2556 ดิฉันมองว่า เราประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ที่โรงงาน Trevira เราสามารถผลิตเส้นใย PLA ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสกัด
ก๊าซธรรมชาตจิากช้ันหินดนิดาน โดยเส้นใย PLA จะสามารถย่อยสลายได้เองโดยไม่เป็นอันตรายภายในระยะเวลาสัน้และเป็นเส้นใยท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 
โรงงาน Wellman International ของเรามีการผลิตเส้นใยจากพลาสติก PET ที่ใช้แล้วทั่วยุโรป 

รายงานเล่มนี้ไม่ได้เพียงแค่สรุปผลงานการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนของบริษัท แต่ยังแสดงให้เห็นถึงแนวทางการด�าเนินงานในอนาคต เพื่อบรรลุเป้า
หมายด้านความยั่งยืน สอดคล้องการวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดในโลก

สุจิตรา โลเฮีย
กรรมการและประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

สารจากกรรมการและประธานคณะกรรมการก�ากับดูแล
การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

อินโดรามา เวนเจอร์ส มุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างย่ังยนื ซ่ึงเป็น
รากฐานของกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมของเรา
วิสัยทัศน์
อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นหนึ่งในผู้ผลิตในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ชั้นน�าระดับโลกที่มุ่งเน้นบุคลากรและกระบวนการ อันเป็นผลให้เราเป็นหนึ่งใน
บริษัทที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดในโลก

พันธกิจ
เรามุ่งพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ผสมผสานความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียและกระบวนการผลิตระดับสากลเพื่อ
บรรลคุวามพงึพอใจของลกูค้า สง่ผลให้เป็นผูจ้ดัจ�าหนา่ยที่ได้รบัความนยิม เรามกีารจดัระบบการเรยีนรูข้องบคุลากร ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัในการ
เติบโตของธุรกิจ

คุณค่า

 เน้นความส�าคัญของบุคลากร
 เราเชื่อมั่นว่า บุคคลเป็นก�าลังหลักที่ส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้จัดจ�าหน่าย ลูกค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมและ

ความพึงพอใจเป็นเสมือนพลังขับเคลื่อนที่ส�าคัญเพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จและการเติบโตของธุรกิจ

 ความพึงพอใจของลูกค้า
 เราเชื่อมั่นว่า เราด�าเนินธุรกิจได้จนถึงทุกวันนี้เนื่องจากลูกค้าของเรา เรามุ่งเน้นการท�ากิจกรรมเพื่อบรรลุความพึงพอใจและความภักดี

ของลูกค้าเพื่อสัมพันธภาพที่ยั่งยืน

 ความรับผิดชอบต่อสังคม
 เราเชื่อมั่นในการเป็นผู้มีความรับผิดชอบและใส่ใจต่อสังคม รักษารวมถึงพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา

 การก�ากับดูแลกิจการ
 เราเชื่อมั่นในความโปร่งใส ความถูกต้อง มีเหตุผล และจริยธรรม เพื่อให้บรรลุผลสูงสุดในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับหลัก

การปฏิบัติที่ดีที่สุด

ข้อมูลหลักท่ีส�าคัญ

ชื่อ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 75/102 อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2 ชั้น 37 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
จ�านวนพนักงาน 9,173 คน
ประเภทธุรกิจ ประกอบธรุกจิด้านการลงทุนโดยการถอืหุ้นในบรษัิทต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในผลติภณัฑ์ปิโตรเคมี

แบบครบวงจร ซ่ึงผลิตและจ�าหน่าย Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (EO&EG) กรดเทเรฟทาลิก 
บริสุทธิ์ (PTA) โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเรต (PET) เส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ (Polyester Fibers and Yarns) 
เส้นใยจากขนสัตว์ (Wool) และเส้นใยเส้นด้ายชนิดอื่นๆ
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ข้อมูลทางการเงินปี 2556

รายได้ 7,456 ล้านเหรียญสหรัฐ
สินทรัพย์ 5,761 ล้านเหรียญสหรัฐ
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  1,876 ล้านเหรียญสหรัฐ
จ�านวนโรงงาน 42 แห่ง
มูลค่ากิจการในตลาด 2,943 ล้านเหรียญสหรัฐ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 2
ก�าไรสุทธิ 43 ล้านเหรียญสหรัฐ
ก�าไรหลักรวมก่อนหักดอกเบี้ย  487 ล้านเหรียญสหรัฐ
ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
หนี้สินรวม 2,885 ล้านเหรียญสหรัฐ

ธุรกิจ PET ธุรกิจเส้นใยเส้นด้าย ธุรกิจวัตถุดิบ

ก�าลังการผลิต 

3,753,800 ตัน
ปริมาณการผลิต

2,869,989 ตัน

ก�าลังการผลิต

1,338,600 ตัน
ปริมาณการผลิต

909,457 ตัน

ก�าลังการผลิต 

2,995,000 ตัน
ปริมาณการผลิต

1,997,469 ตัน

ผลิตภัณฑ์และบริการ
ไอวีแอลเป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยโพลีเมอร์อันดับต้น มีรำยได้จำกกำรขำยในปี 2556 รวม 7.5 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ

ธุรกิจหลักของอินโดรามา เวนเจอร์ส ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ออกไซต์และไกลคอล (EO & EG), PTA, 
PET, โพลีเอสเตอร์, เส้นด้ายขนสัตว์ (Wool) และผลิตภัณฑ์เส้นใยเส้นด้ายชนิดอื่นๆ โดยจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ส�าหรับอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลที่อยู่อาศัย ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ส�าหรับอุตสาหกรรม
และธุรกิจ เช่น วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ให้แก่ลูกค้าของเราในอเมริกาเหนือ แอฟริกา ยุโรปและเอเชีย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
รายงาน เราแบ่งการด�าเนินงานเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ PET เส้นใยเส้นด้ายและวัตถุดิบ

PET
โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต หรือ PET เป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นหน่วยธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ประกอบด้วยธุรกิจ PET และ
บรรจุภัณฑ์ มีโรงงานทั้งสิ้น 18 แห่งใน 12 ประเทศ 4 ภูมิภาคทั่วโลก โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายเม็ดพลาสติก PET ซึ่งเป็นพลาสติก
โพลีเมอร์ เราเป็นผู้ผลิต PET ระดับโลกอย่างแท้จริง เนื่องจากเราเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวที่มีการด�าเนินงานครอบคลุม 4 ภูมิภาคหลักทั่วโลก 
ได้แก่ ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชียและแอฟริกา และเป็นผู้น�าตลาดในยุโรปและอเมริกาเหนือ บริษัทฯ ผลิตเม็ดพลาสติก PET หลายชนิด รวม
ถึงชนิดท่ีใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีมีอุณหภูมิสูง ชนิดท่ีมีความหนืดต�่าและสูง ชนิดท่ีร้อนเร็ว และชนิดท่ัวไป เพ่ือรองรับความ
ต้องการของตลาดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตลาดเครื่องดื่มน�้าอัดลม น�้าดื่มบรรจุขวด เครื่องดื่มชนิดอื่นๆ อาหารและของใช้อื่นๆ

รายได้รวม
ปี 2556

อเมริกาเหนือเอเชียและประเทศอื่นๆ ยุโรป

36% 38% 

26% 
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หากพิจารณาตามก�าลังการผลิต ไอวีแอลประมาณการส่วนแบ่งการตลาดในตลาด PET ทั่วโลกอยู่ที่ร้อยละ 14.5 ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาด
ในอเมริกาเหนือและยุโรปอยู่ที่ประมาณร้อยละ 33 

เส้นใยและเส้นด้าย
ธุรกิจเส้นใยเส้นด้าย ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจัดจ�าหน่ายเส้นใยเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ โพลีโพรพิลีน Bi-component และเส้นด้ายขนสัตว์ ซึ่ง
มผีลติภณัฑ์หลากหลายชนดิทัง้กลุม่ผลติภณัฑ์ท่ัวไปและผลติภณัฑ์ชนดิพเิศษ ปัจจบัุนมโีรงงานผลติเส้นใยเส้นด้ายท้ังหมด 12 แห่งใน 9 ประเทศ
ครอบคลุม 3 ภูมิภาคทั่วโลกและเป็นผู้น�าในการผลิตเส้นใยเส้นด้ายระดับโลก

วัตถุดิบ
ธุรกิจวัตถุดิบ ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจัดจ�าหน่ายกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (PTA) และโมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG) โดยวัตถุดิบหลักของ 
PTA ได้แก่ พาราไซลีน (PX) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสายอะโรเมติกส์ในธุรกิจปิโตรเคมี ผลิตจากแนฟทาและน�้ามันดิบ ในขณะที่ MEG เป็นสาร
ที่ได้จากเอทิลีนและก๊าซธรรมชาติ

PTA เป็นสารประกอบอินทรีย์ อยู่ในรูปผงแป้ง ไม่มีสี เป็นเคมีโภคภัณฑ์ที่ใช้เป็นสารตั้งต้นหลักในการผลิตโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) โดย 
PTA ส่วนใหญ่ถูกน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต PET อย่างไรก็ตามพบว่า มีการใช้งานในรูปแบบอื่นๆ ที่มีความเฉพาะ 

MEG เป็นสารประกอบอินทรย์ี ไม่มีกลิน่ ไม่มีส ี มีลกัษณะเป็นของเหลว มรีสหวาน ส่วนใหญ่ถกูน�าไปใช้เป็นสารต้านการแข็งตวัส�าหรบัหม้อน�า้
รถยนต์ คิดเป็นกว่าร้อยละ 50 ของการใช้เอทิลีน ไกลคอลในเชิงพาณิชย์ และใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต PET คิดเป็นร้อยละ 40 ของการ
บริโภคเอทิลีน ไกลคอลทั่วโลก นอกจากนี้ยังพบว่ามีการน�า MEG ไปใช้ในระบบท�าความเย็นด้วยเช่นกัน 

บริษัทฯ มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบต่อพนักงานและ
ชุมชนท้องถิ่นน้อยที่สุด ในทุกช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เรามีการประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อลดหรือจ�ากัด
ความเสี่ยงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

นอกจากนี้เรามีการประเมินความเสี่ยงเชิงรุกด้านอาชีวอนามัยหรือความปลอดภัยท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โดยตรง เช่น การปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบข้อบังคบัด้านผลติภณัฑ์ ในกรณดีงักล่าว ความปลอดภยัด้านการขนส่งวัตถดุบิเป็นประเดน็ส�าคญัท่ีเราค�านงึถงึและพยายามอย่างเตม็ท่ี
ในการลดอุบัติเหตุร้ายแรงระหว่างการขนส่งให้เป็นศูนย์ ซึ่งประสบความส�าเร็จในการด�าเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

เรามีการด�าเนินการเชิงรุกในการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากลูกค้าหลักของเราอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นจึงมี
ข้อก�าหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้มีการน�าระบบบริหารงานมาตรฐานหรือ ISO มาใช้ในหลายโรงงาน เพื่อให้
แน่ใจว่าประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์

นอกเหนอืจากการส่งเสรมิด้านผลติภัณฑ์และบรกิาร เราให้ความส�าคญัด้านการสือ่สารทางการตลาดว่าต้องมีมาตรฐานความโปร่งใสในระดบัสงูและ
มีการตรวจสอบก่อนการเผยแพร่ บริษัทฯ มีการตรวจสอบวัสดุหรือเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายธุรกิจ เพื่อ
ให้แน่ใจว่ามีการน�าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือในทุกตลาดที่เรามีการด�าเนินงาน เรามีความรับผิดชอบต่อการสื่อสารในทุกรูปแบบ โดย
ไม่ชี้น�าหรือบิดเบือนผู้ท่ีได้รับข้อมูล นอกจากนี้บริษัทฯ ยังปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการในการสื่อสารเกี่ยวกับ
การจัดหาและใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
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6 Sustainability of Ous Business  Indorama Sustainability Report 2013

Fibers and Yarns
The Fibers and Yarns business segment primarily comprises the manufacture and sale of Polyester, Polypropylene, 
Bi-component and Wool fibers and yarns. We manufacture a broad range of products serving both the commodity and 
non-commodity segments. As of today, the Company has 12manufacturing sites in 9 countries on three major continents 
and is a global leader in the production of fibers and yarns.

Feedstock
The Feedstock segment comprises the Purified Terephthalic Acid (PTA) and Monoethylene Glycol (MEG) businesses. The 
raw material for PTA is Paraxylene (PX), which is part of the aromatics chain of petrochemicals, coming from naphtha and 
crude oil, while MEG comes from ethylene and natural gas.

PTA is an organic compound in the form of a colorless powder. It is a commodity chemical, used principally in the manufacture 
of Polyethylene Terephthalate (PET). Most PTA is consumed as a feedstock of PET, however there are a few small niche uses. 
MEG is an organic compound. In its pure form, it is an odorless, colorless, syrupy liquid. Its major end are as antifreeze 
for automobile radiators, which accounts for over 50% of ethylene glycol’s commercial uses, and as a raw material in the 
production of PET, which accounts for 40% of total ethylene glycol consumption globally. It is commonly used in other 
cooling systems too.

We emphasize health and safety procedures to ensure that our products and manufacturing processes have no or limited 
impact on employees and the local community. At every stage of the product’s life cycle, we ensure that we assess the 
health and safety impacts to mitigate or eliminate risk to the extent possible. 
We also proactively seek to assess any health or safety risk related to the products themselves, for instance ensuring that 
we comply with regulations governing the products themselves. In such cases, secure transportation of raw materials is a 
key concern and every effort is made to ensure that no serious accidents occur during their transportation. This is an area 
where the Company has achieved success over the long term.

We also proactively seek certification of the quality of our end products. While our major customers are mainly in the food 
and beverage industry and therefore have strict requirements regarding the consistency of quality of our products, we 
have also applied ISO certification at many of our factories to ensure that health or safety issues do not compromise the 
quality of the products.

While promoting our products and services, we are aware that our marketing communications must achieve high standards 
of transparency and due diligence before publication or dissemination. The Company therefore ensures that any marketing 
communications materials are checked by experts in our business lines to ensure that we are providing completely factual 
and verifiable information that complies with the strictest guidelines of every market where we compete. We are careful to 
act responsibly in all our communications so as not to influence our audience with negative stereotypes regarding gender 
or according to age. Moreover, the Company has never had any incidents of non-compliance with regulations or official 
guidelines regarding any of our communications and concerning the provision and use of products and services.

PET is used mainly as a packaging material, typically for soft drinks and 
water bottles and boxes for foods like salads found in supermarkets, but 
increasingly it is used in home care packaging, e.g. liquid soap bottles 
and personal care, such as for shampoo bottles and the clear packaging 
used for pharmaceuticals. More recently, PET has been used as the film 
that covers solar panels. 

HOUSEHOLD PRODUCTS

FOOD
PACKAGING

PERSONAL
CARE

PHARMACEUTICAL

INDUSTRIAL

BEVERAGE
CONTAINERS

บรรจุภัณฑ์อาหาร

เวชภัณฑ์

อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์
เพื่อการดูแลตนเอง

บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน

ส่วนใหญ่ PET ถกูน�าไปใช้ผลติบรรจภุณัฑ์ส�าหรบัน�า้อดัลม น�า้ดืม่และบรรจภุณัฑ์
ส�าหรับอาหาร เช่น กล่องสลัดตามซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่มีการใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน 
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น เช่น ขวดสบู่เหลวและขวดผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเอง เช่น ขวด
ยาสระผม แผงยาพลาสติกที่มีความใส รวมทั้งถูกน�าไปใช้ในฟิล์มเคลือบแผงโซลาร์

ลูกค้าช้ันน�าระดับโลก
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โครงสร้างการถือหุ้น
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
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โรงงานท้ัง 42 แห่งของเราท่ัวโลกตัง้อยู่ในนคิมอุตสาหกรรมหรอืเขตประกอบการอตุสาหกรรมท่ีไม่ได้ตดิอยู่กบัพืน้ท่ีคุม้ครองหรอืพืน้ท่ีท่ีมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงใดๆ ต่อพื้นที่เหล่านี้

เหตุการณ์ส�าคัญในปี 2556

กุมภาพันธ์ 2556
• เข้าซื้อธุรกิจบรรจุภัณฑ์อัตราร้อยละ 100 ในประเทศไนจีเรีย ทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นผู้ผลิตพลาสติกขึ้นรูปขวด (PET preforms) การเข้า

ซื้อกิจการในครั้งนี้จะท�าให้บริษัทฯ มีการขยายกิจการไปยังธุรกิจปลายน�้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ PET โดยมีการตั้งโรงงานผลิตขวด PET ใน
ประเทศไนจีเรีย ซึ่งจะด�าเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2556

การด�าเนินธุรกิจท่ัวโลก

เส้นใยโพลีโอเลฟินส์ เป็นเส้นใยที่มีความทนทานต่อรอยขีดข่วน คราบเปื้อน แสงแดด ไฟและสารเคมี มีคุณสมบัติในการติดสีย้อมได้ดี 
เส้นใยโพลีโอเลฟินส์สามารถอยู่ในรูปแบบเส้นใยยาวเส้นเดี่ยวหรือเส้นใยยาวกลุ่ม เส้นใยสั้น หรือเส้นด้ายฟิล์ม โดยเป็นเส้นใยที่ไม่มีสีและกลม
ตามภาคตัดขวาง สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ให้สัมผัสภายนอกคล้ายขี้ผึ้งและไม่มีสี
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พฤษภาคม 2556
• ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทได้มมีตอินมุตกิารเข้าร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 50 ต่อร้อยละ 50 กบัผูผ้ลติเส้นใยนนัวเูว่นระดบัโลก จดัตัง้

โรงงานผลติเส้นใย Bicomponent ในบรเิวณโรงงานบริษัท อินโดรามา โพลเีอสเตอร์ อนิดสัตร้ีส์ จ�ากดั (มหาชน) จงัหวัดระยอง ประเทศไทย 
โดยมีก�าลังการผลิต 14,500 ตันต่อปี คาดว่าเริ่มเปิดด�าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2558

• คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการขยายก�าลังการผลิตเส้นใย Bicomponent เพิ่มเติมจ�านวน 10,800 ตัน ที่โรงงานในเมือง Covington 
รัฐ Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท FiberVisions Manufacturing Company คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557

ตุลาคม 2556
• จัดตั้งบริษัท Indorama Ventures Packaging (Philippines) เป็นการเริ่มด�าเนินธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์ในประเทศฟิลิปปินส์

พฤศจิกายน 2556
• แจ้งการหยุดผลิตโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET Indorama Polymers Workington Ltd., ในสหราชอาณาจักร ซ่ึงการหยุดผลิตนี ้

เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับปรุงธุรกิจและการปรับโครงสร้างทางกลยุทธ์ในภูมิภาคยุโรป

ธันวาคม 2556
• ลงนามสญัญาร่วมทุนกบับรษัิท Abu Dhabi National Chemicals Company (“ChemaWEyaat”) เพือ่จดัตัง้โรงงาน Tacaamol Aromatics 

ซึ่งตั้งอยู่ในเขต Madeenat ChemaWEyaat AlGharbia’s (MCAG) ทางตะวันตกของเมืองอาบูดาบี โรงงานร่วมทุนแห่งนี้คาดว่าจะมีการ
ก�าลงการผลิตพาราไซลีนประมาณ 1.4 ล้านตันต่อปี และเบนซินประมาณ 0.5 ล้านตันต่อปี

กลยุทธ์การเติบโต 
ธุรกิจของอินโดรามา เวนเจอร์ส ถูกพัฒนาเพื่อตอบรับความท้าทายด้านความยั่งยืนที่เกิดขึ้นทั่วโลก เช่น การร่อยหรอของทรัพยากรและการ
เปลีย่นแปลงของภมูอิากาศท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประชากรและธรุกจิ ท้ังทางกายภาพและทางการเงนิ ในรปูแบบการเพิม่ขึน้ภยัธรรมชาต ิมลพษิ
และราคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น ในทางกลับกันการเติบโตของประชากรจะเพิ่มความต้องการผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้
แก่บริษัทฯ

การน�ากลับมาใช้ใหม่เพ่ือการเติบโตในอนาคตอย่างย่ังยืน
ผู้น�าด้านการรีไซเคิลขยะประเภท PET ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป

การด�าเนินงานด้านความยั่งยืนทั่วโลก

Bio-PET
Mexico

Recycled Resins
Spartanburg, US

Recycled Resins
Mexico

Flake to PET Resin
Efficiency and Recycling

Decatur,US

Bi-co Fiber
Recycled Fiber
Mullagh, Ireland

Bio-PET
Rotterdam, The Netherlands

Bottle Flakes
Verdun, France

Bottle Flakes
Spijk, The Netherlands

Recycled Fiber
Nakhon Pathom, Thailand

Recycled Fiber
Rayong, Thailand

Bio-PET
Tangerang, Indonesia
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ไอวีแอลเชื่อม่ันว่า อนาคตขึ้นอยู่กับการบริโภคท่ีมีการค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากข้ึน อันเป็นผลมาจากความตระหนักของลูกค้าท่ีเพิ่มสูงข้ึน  
การเพิม่ข้ึนของการจดัเกบ็ภาษีด้านสิง่แวดล้อมและเครือ่งมือทางเศรษฐศาสตร์อืน่ๆ เพือ่บรรเทาปัญหาความท้าทายด้านสิง่แวดล้อมในอนาคต ดงันัน้ 
เราจึงมีการจัดการทางธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ประเด็นท่ีท้าทายเหล่านี้และสร้างโอกาสด้วยการจัดตั้งธุรกิจรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณการบริโภควัสดุ
ใหม่และน�าเสนอผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (HVA) เพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะของลูกค้า พร้อมกับการด�าเนินธุรกิจอื่นๆ

ในปี 2557 บริษัทฯ คาดว่า จะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตอีก 700,000 ตัน จากเดิมที่มีก�าลังการผลิต 5.8 ล้านตันเพิ่มขึ้นเป็น 6.5 ล้านตัน
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปี 2556 เนื่องจากการด�าเนินงานเต็มอัตราของโรงงานผลิต MEG ในรัฐเท็กซัสภายหลังเสร็จสิ้นการเปลี่ยน catalyst 
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 การเริ่มด�าเนินการของโรงงานผลิตเส้นใยแห่งใหม่ Polychem (CP4) ในประเทศอินโดนีเซียในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 
การเพิ่มอัตราการใช้ก�าลังการผลิตของโรงงานในประเทศไนจีเรียภายหลังจากการขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในประเทศกานา รวมทั้งการเพิ่มของ
อัตราการใช้ก�าลังการผลิตของโรงงานปัจจุบัน

เราคาดการณ์ว่า ก�าไรของ PTA จะปรบัตวัดข้ึีนจากราคาพาราไซลนี (PX) ท่ีปรบัตวัลดลงและอุปทานของพาราไซลนี ในขณะท่ี PET และเส้นใย
ประเภทคอมโมดิตี้จะมีเสถียรภาพมากขึ้น ก�าไรของ MEG จะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากราคาเอทิลีนในสหรัฐอเมริกาที่ลดต�่าลงและภาวะตึงตัว
ของ MEG ทั่วโลก ในด้านผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจะมีก�าไรคงที่ 

ในปี 2557 เราคาดการณ์ว่า จะสามารถลดต้นทุนโดยรวมได้ประมาณ 5 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐจากโครงการ
เพื่อความเป็นเลิศ

ในการปฏิบัติงานหลายโครงการ รวมทั้งปริมาณการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
เรามีการจัดตั้งส�านักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating Headquarters หรือ ROH) เพื่อปรับโครงสร้างและลดต้นทุนทางด้านภาษี 

ในอีก 5 ปีข้างหน้า ไอวีแอลคาดว่า การเติบโตส่วนใหญ่จะมาจากผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม รวมทั้งผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เส้นใย โพลีเมอร์ ฟิล์มและ
กลุ่มผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ซ่ึงจะช่วยให้ธุรกิจของบริษัทมีความย่ังยืน ในขณะเดียวกันช่วยแก้ปัญหาประเด็นท้าทายทางด้านความย่ังยืนท้ังทางสิ่ง
แวดล้อมและสังคมในอนาคต

โพลีเอสเตอร์เป็นวัสดุท่ีมีอนาคตสดใส 
การใช้งานใหม่ทุกที่ ทุกเวลา

โพลีเอสเตอร์ อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติก ซึ่งอยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นขวดน�้าอัดลมไปจนถึงชิ้นส่วนยานพาหนะ รูปแบบของ
โพลีเอสเตอร์ที่เป็นที่รู้จักและมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง ได้แก่ PET (Polyethylene Terephthalate) ซึ่งส่วนใหญ่ถูกน�าไปใช้เป็นวัสดุใน
การผลติขวดบรรจุน�้าอัดลม โพลีเอสเตอรม์คีณุสมบตัิที่โดดเดน่ มีความคงทนต่อสารเคม ีสามารถขึน้รูปในหลายรปูแบบ งา่ยต่อการซกัและ
ท�าให้แห้ง

นอกเหนือจากนี้ นวัตกรรมใหม่ๆ ของโพลีเอสเตอร์ ท�าให้เกิดพลาสติกชนิดใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษและถูกน�าไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
เช่น PlantBottle™ ของบริษัทโคคา โคล่า รองเท้า Flyknit™ ของบริษัทไนกี้ ขวดบรรจุเครื่องดื่ม Tropicana® ของบริษัทเป๊ปซี่ โค หน้าจอ
ที่มีความยืดหยุ่นของบริษัทแอลจี รถยนต์ไฟฟ้าฟอร์ด โฟกัส และโทรทัศน์อัจฉริยะของบริษัท ซัมซุง

คุณสมบัติพิเศษของโพลีเอสเตอร์เหล่านี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มาจากพืช ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล และ PET ที่มีความ
ใสเหมอืนแก้ว เพือ่ตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนทรพัยากรธรรมชาติในอนาคต การแข่งขันในตลาดและการเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากร
ทั่วโลก ไอวีแอลเชื่อมั่นว่า โพลีเอสเตอร์เป็นหนึ่งในกุญแจส�าคัญเพื่อโลกที่ยั่งยืนในอนาคต
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27%

ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมโมดิตี้

24% 25%
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34%

66%76% 75%
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รายได้จากผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (HVA) คิดเป็นร้อยละ 27 ของรายได้รวม โดยมีรายได้ 2,105 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2556 เติบโตขึ้นร้อยละ 3 
จากปี 2555 ในขณะที่ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากร้อยละ 25 
ในปี 2555 เป็นร้อยละ 34 ในปี 2556

การบริหารจัดการด้านความย่ังยืน
คณะกรรมการก�ากบัดแูลความรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นหน่วยงานก�ากบัดแูลสงูสดุ มีหน้าท่ีรบัผดิชอบในด้านการก�ากบัดแูลการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ของอนิโดรามา เวนเจอร์ส ประกอบด้วยผูบ้รหิารระดบัสงูและพนกังานอาวุโสจากส�านกังานส่วนกลาง ท�าหน้าท่ีก�าหนดและสือ่สารนโยบาย รวมท้ัง
กรอบการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ตรวจและติดตามผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน สมาชิกในคณะกรรมการจะมีการประชุมร่วมกันเป็น
ประจ�าเพือ่ตดิตามผลการด�าเนนิงานด้านความย่ังยนื หยิบยกประเดน็ส�าคญัท่ีเกดิข้ึนจากการด�าเนนิงาน ตลอดจนน�าเสนอแนวทางและแผนการ
ด�าเนนิงานในอนาคต คณะกรรมการจะมกีารประชมุรว่มกนักบัคณุสจุติรา โลเฮยี กรรมการและประธานคณะกรรมการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประจ�าทุกไตรมาส เพื่อน�าเสนอผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ในปี 2556 คณะกรรมการมีการประชุม
ร่วมกันจ�านวน 4 ครั้ง โดยมีระเบียบวาระการประชุมในเรื่อง การก�าหนดเป้าหมายหลักและกระบวนการท�างานในปีต่อไป น�าเสนอข้อมูลและ
ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ตลอดจนการวางแผนและอนุมัติรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ

ธรุกจิเส้นด้ายขนสตัว์ เป็นธรุกจิท่ีมคีวามเฉพาะ ประกอบด้วยธรุกจิพัฒนา ผลติและจ�าหน่ายเส้นด้ายขนสตัว์และม้วนขนแกะ เส้นด้ายขนสตัว์
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตท่ีมีคุณภาพสูง ส่วนมากถูกน�าไปใช้ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น เครื่องแต่งกายท่ีเน้นในเรื่องคุณภาพ เสื้อถัก เครื่องนอน 
เกรดพรีเมี่ยมและสิ่งทอส�าหรับการตกแต่งภายในอื่นๆ



16 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายด้านความยั่งยืนและกรอบในการด�าเนินงานที่เรียกว่า เสาหลัก 7 ประการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพิ่มเติมจาก
นโยบายปัจจุบันที่ครอบคลุมการต่อต้านการให้สินบนและคอรัปชั่น สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ส�านักงานแต่ละสาขาหรือโรงงาน
แต่ละแห่งมีหน้าที่ก�าหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและชุมชนตามแนวทางดังกล่าว โดยมีการจัดตั้งคณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมระดบัท้องถิ่น เพื่อประสานงานและด�าเนนิกจิกรรมร่วมกบัพนกังาน ชุมชนและหน่วยงานท้องถิน่ กจิกรรมทุกกจิกรรมจะถกูตดิตามผลเพือ่
ประเมนิประสทิธภิาพและผลตอบรบั ข้อมูลของกิจกรรมและผลทางสถิติที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดเก็บและส่งกลับที่ส�านักงานใหญ่เพื่อท�าการประเมิน
ผลงานและรายงานต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจ�าทุกเดือน

รายละเอียดเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามเสาหลัก 7 ประการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ใน
บทถัดไป

กรรมการและประธานคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลการด�าเนินงาน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการก�ากับดูแล
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

คณะท�างานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ระดับท้องถิ่น



องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

คณะกรรมการแบ่งตามเพศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เพศหญิง
7%

กรรมการอิสระ
50%

กรรมการบริหาร
36%

กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร

14%

เพศชาย
93%
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เราเช่ือมัน่ในการก�ากบัดแูลกจิการอย่างโปร่งใส่และมีประสทิธภิาพ 
รวมท้ังการบรหิารความเสีย่งอย่างเหมาะสม เพือ่ให้การด�าเนนิงาน
ของบริษัทถูกต้องตามจริยธรรมและเป็นไปตามข้อบังคับทาง
กฎหมาย อันจะส่งผลให้บรษัิทได้รบัประโยชน์สงูสดุทางด้านธรุกจิ
และเติบโตอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และกลุ่มคณะกรรมการบริหารจ�านวน 5 ราย กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 2 ราย และกรรมการอิสระจ�านวน 7 ราย เพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างเพียงพอและเสมอภาค 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ เพศ อายุ และทักษะ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่จะส่งเสริมให้เราเติบโตในฐานะบริษัทระดับโลก 
ในกลุ่มคณะกรรมการ 14 ราย มีเพศชาย 13 ราย และเพศหญิง 1 ราย

กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร

เพศชาย 7 2 4
เพศหญิง - - 1

โครงสร้างคณะกรรมการมอีตัราส่วนท่ีเหมาะสมกบัขนาดของบรษัิท การมีจ�านวนของกรรมการบรหิาร กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารและกรรมการ
อิสระผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ และความช�านาญท่ีเหมาะสมท�าให้บริษัทฯมีความสมดุลในด้านความสามารถท่ีจะบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ บรษัิทฯ จะรกัษาหลกัการด้านความสมดลุเกีย่วกบัการมคีวามรูแ้ละประสบการณ์นี้ไว้ส�าหรบัการพิจารณาคดัเลอืกคณะกรรมการใหม่

ผูถ้อืหุ้นและพนกังานสามารถเสนอข้อแนะน�าต่อคณะกรรมการได้ผ่านทางอเีมล independentdirectors@indorama.net ตามท่ีให้ไว้บนเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ www.indoramaventures.com ข้อสงสัยและข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกส่งตรงไปถึงคณะกรรมการ ส�าหรับผู้ถือหุ้นสามารถเลือก 
ได้ว่าจะติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์หรือเลขานุการบริษัท

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม



18 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
บริษัท

โครงสร้างการจัดการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจ
Feedstock และ PET

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
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แผนสืบทอดต�าแหน่งทางการบริหาร
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการได้วางแผนการสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกลุ่ม
ผู้บริหารระดับสูงท่ีเป็นหลักโดยร่วมหารือกับคณะกรรมการบริษัทส�าหรับการวางแผนนี้ ส�าหรับพนักงานท่ัวไปฝ่ายทรัพยากรบุคคลระหว่าง
ประเทศจะท�าหน้าท่ีวางแผนสบืทอดต�าแหน่งร่วมกนักบัผูบ้รหิารในแต่ละสายงาน เพือ่ให้แน่ใจได้ว่าการวางแผนสบืทอดต�าแหน่งมีประสทิธิภาพ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศได้ให้การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร และใช้ระบบเลื่อนระดับหรือเลื่อนต�าแหน่งงานที่เร็วกว่าส�าหรับ
พนักงานที่มีศักยภาพสูง

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ
ข้อก�าหนดของคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคบัต่างๆ รวมถงึตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย/ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเนื้อหาที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท กรรมการต้องเป็นผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถให้เวลาและ
การสนับสนุนอย่างเพียงพอแก่บริษัท พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ศีลธรรม และมีคุณธรรม 

การเสนอชื่อของคณะกรรมการอิสระเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการจะพิจารณาองค์รวมด้านทักษะ การศึกษา ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ และความรู้ เพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการมีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหาที่ระบุไว้
ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก�ากบัดแูลกจิการ รวมท้ังการมส่ีวนร่วมในบรษัิทในประเดน็ท่ีเกีย่วข้องกบัเศรษฐกจิ 
สิ่งแวดล้อมและสังคม คุณสมบัติขั้นต�่าของผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้มีการก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

สมาชิกคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก�ากบัดแูลกจิการจะถกูเสนอช่ือให้ด�ารงต�าแหน่งโดยมีวาระด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี คณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการปัจจุบันประกอบด้วย นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ นายอาลก โลเฮีย ดร.ศิริ การเจริญดี และ นายคณิต สีห์ วาระของคณะกรรมการชุดนี้จะสิ้นสุดใน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 นอกจากนายอาลก โลเฮียแล้ว คณะกรรมการรายอื่นเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก�ากบัดแูลกจิการ ท�าหน้าท่ีช่วยเหลอืคณะกรรมการในการพฒันาและประเมินผูส้บืทอดต�าแหน่ง
ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการส�าหรับต�าแหน่งต่างๆ ของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเพื่อควบคุมดูแล
การวางแผนสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหาร

ในปี 2556 สมาชิกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ท�าการประเมินผลงานตนเอง สรุปผล และหารือในที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 ประธานกรรมการบริษัทได้ด�าเนินการโดยผ่านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแล
กิจการ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททุกท่านเป็นรายบุคคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และกรรมการ
บริหารมีการประเมินโดยใช้ KPI ซึ่งก�าหนดโดยคณะกรรมการตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแล
กิจการ การประเมินนี้ได้ถูกจัดท�าในรูปแบบของระบบ Balanced Scorecard ในช่วงสิ้นปีของทุกปี ผลงานของประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
และกรรมการบริหารจะถูกประเมินโดยใช้ KPI เป็นการอ้างอิงในการค�านวณค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
ก�ากับดูแลกิจการ 

ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากบัดแูลกจิการจะพจิารณาและอนมัุตเิป็นรายปี ข้ันตอนการประเมิน
ผลและโครงสร้างค่าตอบแทนจะถูกยึดจากผลการด�าเนินงานของบริษัท รวมถึงการด�าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และจะให้แผนก
ทรัพยากรบุคคลประสานงานด้านการเตรียมการจ่ายค่าตอบแทนรายปี รวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น ในทางเดียวกัน ผู้จัดการ
ในสายบังคับบัญชาจะประเมินพนักงานตามหลักเกณฑ์เดียวกัน
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิก 3 ราย คอื นายระเฑยีร ศรมีงคล นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนชิ และนายมารษิ สมารมัภ์ สมาชิกทุกราย
เป็นกรรมการอิสระและมีประสบการณ์และความรู้ที่จ�าเป็นต่อการตรวจสอบงบการเงิน

ประธานกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าท่ีรายงานภารกิจคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างทันทีเม่ือเสร็จสิ้นการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการจะสอบทานประเดน็ต่างๆ ท่ีเกดิข้ึนกบักลุม่ผูบ้รหิาร เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
หัวหน้าฝ่ายการตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

กฎบัตรของคณะกรรมการบรษัิทได้ถกูร่างข้ึนเพือ่หลกีเลีย่งการขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าท่ีตรวจสอบพฤตกิรรม
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกกรณี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อบ่งชี้และบริหารการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
ขององค์กร รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง นโยบายต่างๆ ที่ได้ถูกก�าหนดไว้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการประกอบด้วย
สมาชิกจ�านวน 5 ราย โดยสมาชิก 2 รายเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรประกอบด้วยนายอาลก โลเฮีย (ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท รองประธานกรรมการ) นายระเฑียร ศรีมงคล (กรรมการอิสระ รองประธาน ประธานกรรมการตรวจสอบ) นายมา
ริษ สมารัมภ์ (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ) นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล (เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ PET, PTA และ EO/EG) และ 
นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล (กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจโพลีเอสเตอร์)

คณะอนุกรรมการ
ยอยในระดับธุรกิจ

และโรงงงาน

คณะกรรมการหลัก
กลุมธุรกิจวัตถุดิบ

คณะกรรมการหลัก
กลุมธุรกิจ PET และ
พลาสติกข้ึนรูปขวด

คณะกรรมการหลัก
กลุมธุรกิจขนสัตว

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองคกร

คณะอนุกรรมการ
ยอยในระดับธุรกิจ

และโรงงงาน

คณะอนุกรรมการ
ยอยในระดับธุรกิจ

และโรงงงาน
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วัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร คือ
• เพื่อปลูกฝังเรื่อง “วัฒนธรรมด้านความเสี่ยง” ในองค์กร เพื่อตรวจสอบควบคุมการบริหารความเสี่ยงในองค์รวม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการ

ปฏบัิตติามข้อกฎหมายและข้อบังคบัต่างๆ ในทุกท่ีท่ีมกีจิการของบรษัิทฯ และเพือ่ป้องกนัความเสีย่งใดๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ก่อนการเริม่ด�าเนนิ
ธุรกิจใหม่

• เพื่อปรับปรุงให้มีการด�าเนินงานที่โปร่งใสมากขึ้นและสามารถคาดการณ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ดีขึ้น เพื่อความก้าวหน้าไป
สู้เป้าหมายของบริษัทอย่างมั่นคง เพื่อสร้างความตื่นตัวและความพร้อมขององค์กรส�าหรับการตอบสนองต่อความอุปสรรคและโอกาส
ต่างๆ และ

• เพื่อบ่งช้ีและประเมินผลกระทบอันเกิดจากความเสี่ยงทางธุรกิจ (รวมถึงด้านแนวโน้มการถดถอยทางเศรษฐกิจ) ขององค์กร และปรับ
กลยุทธ์ของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อบรรเทาสถานการณ์ให้มีความเสี่ยงที่ลดน้อยลง

การบริหารความเสี่ยงองค์กรและแผนรองรับความเสี่ยง
ไอวีแอลเชื่อมั่นว่า การด�าเนินธุรกิจนั้นมีความเสี่ยง จึงได้มีการเตรียมการส�าหรับภาวะฉุกเฉินและมีแผนรองรับเตรียมการไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) 
ระยอง และ นครปฐม บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ากัด ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 นอกจากนี้ UAB Orion Global PET และ Wellman International Limited ใน
ยุโรปก็ได้รับการรับรองตามมาตรฐานนี้ด้วยเช่นกัน

แนวทางจริยธรรมทางธุรกิจ
ไอวแีอลมนีโยบายท่ีก�าหนดเป็นลายลกัษณ์อักษรในเรือ่งการทุจรติและการให้สนิบน สทิธแิรงงาน การรกัษาความลบัของข้อมลู การด�าเนนิธุรกจิ
อย่างมีจริยธรรม การซื้อและขายหลักทรัพย์ด้วยข้อมูลภายใน ความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ ลูกค้า สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย รวมถึงนโยบายการแจ้งเบาะแส

จรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นเอกสารอย่างย่อที่ครอบคลุมเนื้อหาหลายแง่มุมเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ นโยบายที่สมบูรณ์ได้ถูกร่างขึ้น
และแจกจ่ายให้กบัผูเ้กีย่วข้อง จรรยาบรรณของพนกังานครอบคลมุเนือ้หาด้านจรยิธรรมและคณุค่า กฎระเบียบ ความซ่ือสตัย์ ความลบั การรกัษา
ทรพัย์สนิขององค์กร การลงโทษทางวนิยั ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการท่ีเกีย่วโยงกนั และการใช้ข้อมลูภายในเพือ่การซ้ือขายหลกัทรพัย์

นโยบายข้างต้นและจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการและพนักงานถูกแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท พันธกิจและคุณค่าของบริษัทสามารถอ่านได้
จากบนเว็บไซต์และในรายงานประจ�าปี

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีขั้นตอนการด�าเนินงานภายในส�าหรับการรายงานการด�าเนินงานอย่างไม่เป็นธรรมหรือการทุจริต ในกรณีที่มีผู้รับทราบถึง
เรื่องท่ีล่วงละเมิดนโยบายหรืออาจท�าให้เกิดการล่วงละเมิดนโยบาย ผู้นั้นจ�าเป็นต้องรายงานเรื่องดังกล่าวอย่างทันทีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ดงัต่อไปนี ้ผูจ้ดัการในสายบังคบับัญชา หรอื คณะอนกุรรมการแจ้งเบาะแส หรอืฝ่ายก�ากบัดแูลการปฏบัิต ิโดยการส่งอีเมลถงึ ethics@indorama.net  
ผู้ที่รายงานจะได้รับการปกปิดชื่อเป็นความลับไม่ว่าจะรายงานผ่านช่องทางใดก็ตาม

พนักงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการให้สินบนและการทุจริต ตลอดจนผู้ที่หลอกลวงหรือขัดขวางการสอบสวนจะถูกด�าเนินงานภายใต้กฎหมายท้อง
ถิ่นและกฎระเบียบในเรื่องของการให้สินบนและการทุจริต การด�าเนินการของบริษัทฯจะด�าเนินภายใต้กฎระเบียบและกฎหมายท้องถิ่น
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การเปิดเผยข้อมูลอาจท�าได้โดยการรายงานไปยังคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้แจ้ง ผ่านทางช่องทางใดๆ
ดังต่อไปนี้
อีเมล: ethics@indorama.net
หนังสือ: โดยการเปิดเผยข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งไปที่
หน่วยงานก�ากับดูแลกิจการ
นายริชาร์ด โจนส์
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
75/102 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 37 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนอโศก
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

ข้อร้องเรียนซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยเก็บไว้เป็นความลับนั้น อาจกระท�าโดยการแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่ขึ้นตรง (ในกรณีที่
ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์) ในกรณีนี้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานจะต้องส่งรายงานต่อไปยังคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส โดยใช้
ความระมัดระวังและเหมาะสม และไม่เปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยเก็บไว้เป็นความลับนั้น ควรรายงาน
ผ่านช่องทางอีเมลหรือท�าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยภาษาอังกฤษ กรณีรายงานด้วยภาษาท้องถิ่น รายงานนั้นจะถูกแปลเป็นภาษา
อังกฤษเพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป

เราสนับสนุนความเคารพในสิทธิมนุษยชนดังที่ระบุไว้ใน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติกาที่เกี่ยวข้องอีกสองฉบับ กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
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ไอวีแอลมุ่งมั่นในการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส�าหรับวันนี้
และในอนาคต ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่อนาคตท่ียัง่ยืน

นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

นวัตกรรมผลติภณัฑ์มีความส�าคญัต่อความยัง่ยืนของไอวแีอล นอกเหนอืจากการน�าเสนอผลติภณัฑ์ท่ีมีความแตกต่างให้แก่ลกูค้าเพ่ือเพิม่มูลค่า
ทางธุรกิจ แต่ยังช่วยเพิ่มก�าไรให้แก่บริษัทฯ อีกด้วย ส่งผลให้บริษัทฯ มีการจัดซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ท�าให้ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์เกิด
ความยั่งยืนในระยะยาวด้วยเช่นเดียวกัน

บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจภายในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ แต่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปที่ไม่มีความแตกต่าง 
ในตลาด นวัตกรรมจึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการสร้างความแตกต่างให้แก่ลูกค้า ด้วยการเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ท่ีมีการน�าเสนอผลิตภัณฑ์
หลากหลายชนิด นอกจากนี้นวัตกรรมยังเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการกีดกันผู้ประกอบการรายใหม่ในอุตสาหกรรมและช่วยให้บริษัทฯ สามารถ
ก้าวข้ามผ่านวัฏจักรในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้อีกด้วย

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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นวัตกรรมของไอวีแอลถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าด้วยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติ 
โดดเด่น สามารถเติมเต็มความต้องการของลูกค้า ทดแทนการใช้วัสดุเดิม

บรษัิทฯ มกีารจดัตัง้คณะกรรมการพฒันานวตักรรม ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็นตวัแทนจากฝ่ายเทคนคิและฝ่ายขาย เพือ่จดัล�าดบัความส�าคญั
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเกิดความร่วมมืออันดีระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศ โดยมีนายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ 
หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย ด�ารงต�าแหน่งประธานในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโพลีเมอร์ ส่วนคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเส้นใยเส้นด้าย มีนายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจโพลีเอสเตอร์ หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายด�ารงต�าแหน่ง
ประธาน

คณะกรรมการวิจยัและพฒันานวตักรรม จดัตัง้ข้ึนเพือ่วตัถปุระสงค์ในการใช้ประโยชน์จากความรู ้ความสามารถท่ีบรษัิทฯ มีอยู่ในหน่วยธรุกจิต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดการเกื้อหนุนและส่งเสริมซ่ึงกันและกัน สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างย่ังยืน และเอ้ือให้เกิดการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
วิจัยและพัฒนาแต่ละแห่ง หลีกเลี่ยงการท�างานที่ทับซ้อน ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมบนพื้นฐานการแบ่งปันองค์ความรู้และเพิ่ม
ความรวดเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนเพิ่มโอกาสความส�าเร็จในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
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คณะกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จะมีการประชุมในทุกไตรมาสเพื่อทบทวนโครงการ น�าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  
ความต้องการของลกูค้าท่ัวโลก และจดัล�าดบัการท�างานของศนูย์ความเป็นเลศิแต่ละแห่ง นอกจากนีค้ณะกรรมการยังมีการทบทวนความคบืหน้า
ของโครงการหลัก รวมทั้งปัญหาและประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น และจัดสรรทรัพยากรตามสมควร เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการตรวจสอบและถ่วงดุลหลายขั้นตอน โดยคณะกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมก่อนจะได้
รับอนุมัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป

การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ช่วยให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีมีความย่ังยืนและแตกต่าง นวัตกรรมเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีก่อให้เกิดอุปสรรคในการเข้าสู่
อุตสาหกรรม ท�าให้เกิดความสมดุลทางการแข่งขันและลดต้นทุน นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถสร้างความร่วมมือกับลูกค้าหลักในระยะ
ยาว เพิ่มโอกาสความส�าเร็จและลดเวลาในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด

ศูนย์ความเป็นเลิศ (Centers of Excellence หรือ CoE) ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยธุรกิจแต่ละแห่ง ครอบคลุม
ความสามารถทางเทคนิคที่ส�าคัญต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระดับสากล และเพื่อให้การสื่อสารระหว่างหน่วยธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
บริษัทฯ มีการจัดท�าศูนย์กลางทางความรู้ เพื่อรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ภายในองค์กร 

จ�านวนผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ท่ีเรามีถือเป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรามีผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในระหว่างการ
พัฒนาไปจนถึงก่อนการผลิตเพื่อจัดจ�าหน่าย ยกตัวอย่างเช่น

สินทรัพย์ด้านการวิจัยและพัฒนา
การวิจัยและพัฒนาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจของไอวีแอล การเข้าซื้อกิจการที่มีการวิจัยและพัฒนาช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนา
นวัตกรรมแบบก้าวกระโดด ซึ่งโดยปกติใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาและผ่านขั้นตอนการอนุมัติจากลูกค้า

บรรจุภัณฑ์ส�าหรับ
น�้าผลไม้ ไวน์
และอาหาร

บรรจุภัณฑ์
ขนาดใหญ่

ฟิล์มส�าหรับ
แผงโซลาร์

บรรจุภัณฑ์
ส�าหรับเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์
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ในปี 2554-2555 บริษัทฯ มีการขยายกลุ่มการวิจัยและพัฒนา โดยจัดตั้งศูนย์การวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่งในอเมริกาและเยอรมัน

ศูนย์การวิจัยและพัฒนา ที่ตั้ง ผลิตภัณฑ์ มูลค่าสินทรัพย์
(ล้านเหรียญสหรัฐ)

สัดส่วนการถือหุ้น

Trevira เมือง Guben ประเทศ Germany เส้นใย 137 ร้อยละ 75
Auriga เมือง Spartanburg ประเทศสหรัฐอเมริกา PET รีไซเคิล 366 ร้อยละ 99
Wellman เมือง Mullagh สาธารณรัฐไอร์แลนด์ เส้นใยรีไซเคิลและ

PET รีไซเคิล
80 ร้อยละ 100

FiberVisions เมือง Covington ประเทศสหรัฐอเมริกา เส้นใย 306 ร้อยละ 100
อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ 
นครปฐม

จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย เส้นใยรีไซเคิล 88 ร้อยละ 99

อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ 
ระยอง

จังหวัดระยอง ประเทศไทย เส้นใย BICO 345 ร้อยละ 99

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาจ�านวน 125 คน โดยมีฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ฐานการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์เส้นใยเส้นด้ายในประเทศเยอรมัน ณ สิน้ปี 2556 บรษัิทฯ ถอืครองสทิธบัิตรหลายรายการ ครอบคลมุภมูภิาคหลกั 
3 ภูมิภาค ได้แก่ สิทธิบัตร 26 รายการในเอเชีย 96 รายการในอเมริกาและ 30 รายการในยุโรป

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตท่ีแข็งแกร่ง
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บรษัิทฯ มีการพฒันาเมด็พลาสตกิชีวภาพ (Bio-PET resin) ท่ีตอบโจทย์
ทางด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม ซ่ึงสร้างโอกาสทางธรุกจิให้กบัไอวแีอล 
บริษัทฯ มีการพัฒนาโพลีเมอร์ท่ีใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติท่ีผลิตจาก 
เอทานอลจากอ้อยแทนวตัถดุบิท่ัวไปท่ีใช้ผลติเมด็พลาสตกิ PET ได้แก่ 
กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (PTA) และโมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG) ซึ่ง
วัตถุดิบทั้งสองชนิดนี้เป็นสารอนุพันธ์จากน�้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 
โดยบรษัิท โคคา โคล่า มกีารน�าเม็ดพลาสตกิชนดินีม้าใช้ในบรรจภุณัฑ์
ที่ชื่อว่า PlantBottleTM

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น: PlantBottle™
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บริษัทฯ ไม่เพียงแต่น�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่
ลูกค้า แต่ยังมุ่งมั่นในการน�าเสนอโซลูชั่นที่ตอบสนองต่อความ
ท้าทายด้านความยั่งยืนด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

เราให้ความส�าคัญกับลูกค้าในทุกระดับและก�าหนดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึ่งในเป้าหมายของบริษัทฯ ดังแสดงให้เห็นจากพันธกิจของ
เรา เรามุ่งเน้นการด�าเนินงานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและสร้างสัมพันธภาพในระยะยาว

เราแบ่งกลุ่มลูกค้าตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่ม PET กลุ่มวัตถุดิบ และกลุ่มเส้นใยเส้นด้าย โดยพิจารณาจากพื้นที่ในการขาย ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับโลก เรามุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าทุกรายด้วยบริการที่มีมาตรฐานสูง ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากกลุ่มลูกค้า
ของเรามีทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ปัจจุบันเรามุ่งให้บริการลูกค้าโดยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ ซึ่งรวมทั้งการน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มหรือผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ

เพื่อให้สามารถตอบสนองลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ เราจ�าเป็นต้องมีความสอดคล้องในการด�าเนินธุรกิจและมีการบูรณาการทุกภาคส่วน
เข้าด้วยกัน เรามุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการและกลยุทธ์ทางการตลาดโดยให้หน่วยธุรกิจทุกหน่วยเข้ามามีส่วนร่วม เรามีการพบปะลูกค้า
เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับข้อเสนอแนะและแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้การพบปะลูกค้ายังท�า
ให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ประเด็นด้านความยั่งยืนของลูกค้าได้อีกด้วย
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การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
พนกังานในทุกระดบัของบรษัิทฯ มกีารตดิต่อกบัลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ อย่างไรกต็ามฝ่ายขายและการตลาดของแต่ละผลติภณัฑ์มหีน้าท่ีรบัผดิชอบ
ในการสร้างความเชือ่ม่ันและผูกพันกบัลกูค้า โดยการค้นหาและท�าความเข้าใจกบัความต้องการของลกูค้า รวมถงึซักถามเพือ่ให้ได้ข้อเสนอแนะ
เกีย่วกบัผลติภณัฑ์และบรกิาร โดยรปูแบบหนึง่ของกระบวนการสร้างความผกูพนัท่ีเรามีการจดัท�า ได้แก่ การรบัเรือ่งร้องเรยีนผ่านตวัแทนฝ่ายขาย 
โดยเรื่องร้องเรียนเหล่านี้ถูกส่งผ่านไปยังหัวหน้างานและทีมผู้บริหารเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติม ให้ค�าแนะน�า ตลอดจนตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ
อย่างเหมาะสม โดยผู้บริหารจะให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว 

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างความเชื่อมั่นและ
ผกูพนักบัลกูค้าด้วยเช่นเดยีวกนั โดยมกีารวดัความพึงพอใจหลายรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการซ้ือซ�า้และการซ้ือเพิม่ของลกูค้า แต่สิง่ท่ีบรษัิทฯ 
ให้ความส�าคัญสูงสุด คือ การติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ฝ่ายขายมีหน้าท่ีพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
โดยตรง ในขณะที่ผู้บริหารระดับสูงจะมีการเยี่ยมเยียนลูกค้ารายหลักเป็นประจ�า เพื่อสอบถามและประเมินความพึงพอใจ

ในธุรกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยราคาตลาด เราสามารถวัดความพึงพอใจของลูกค้าจากข้อมูลการซ้ือเพิ่มในระยะยาว เนื่องจากบริษัทฯ มีการรักษา
อัตราการใช้ก�าลังการผลิตในระดับสูงและคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในปี 2557 ท�าให้ข้อมูลการซื้อซ�้าและค�าสั่งซื้อในปริมาณมาก สามารถสะท้อนให้
เห็นถึงความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการได้เป็นอย่างดี

ในปี 2556 ฝ่ายขายผลติภณัฑ์ PTA ได้มีการจัดส�ารวจความคดิเห็นของลกูค้าในการซ้ือผลติภณัฑ์ PTA จากโรงงานของเรา 2 แห่งในประเทศไทย 
ได้แก่ โรงงานอินโดรามา ปิโตรเคมและทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์

โดยเรามีการส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้า 7 รายที่เป็นลูกค้าภายในประเทศและลูกค้าต่างประเทศอีก 12 ราย ทั้งนี้มีลูกค้า 5 รายจากกลุ่มที่
มกีารส�ารวจความคิดเห็นเป็นลูกค้าของโรงงานทั้ง 2 แห่งดังกล่าว และการส�ารวจความคิดเห็นครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่มาจากโรงงานอินโดรามา 
ปิโตรเคม คิดเป็นร้อยละ 85 และจากทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ คิดเป็นร้อยละ 100
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ในการส�ารวจความคิดเห็นดังกล่าว ครอบคลุมหัวข้อหลัก 4 หัวข้อ ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การขนส่ง เอกสารการจัดส่งและบริการของ
ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด โดยผลการส�ารวจพบว่า

ปี คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การขนส่ง เอกสารการจัดส่ง บริการของฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

2556 ร้อยละ 85 ร้อยละ 86 ร้อยละ 91 ร้อยละ 84
2555 ร้อยละ 78 ร้อยละ 82 ร้อยละ 90 ร้อยละ 81

จากปี 2558 เป็นต้นไป เราคาดการณ์ว่า จะมีการส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้าผ่านแบบส�ารวจความคิดเห็น และเรามีแผนการจัดตั้งเป้าหมาย
คะแนนความพงึพอใจและมีการทบทวนคะแนนการประเมินจากลกูค้าเป็นประจ�าทุกปี เพือ่ปรบัปรงุผลติภณัฑ์และการบรกิารอย่างต่อเนือ่ง ความ
พยายามอย่างต่อเนื่องนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

เอกลักษณ์ของไอวีแอล
กลยุทธ์หลักอย่างหนึ่งของบริษัทฯ ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า คือ กลยุทธ์ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ โดยขนาดและการ 
กระจายตัวของสินทรัพย์ของเรา ท�าให้บริษัทฯ มีการประหยัดต่อขนาดในภูมิภาคหลักๆ ได้แก่ เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือและแอฟริกา โรงงาน
หลายแห่งของเราทั่วโลกมีการบูรณาการเข้ากับวัตถุดิบ ท�าให้เราสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนของ
ลูกค้าและบริษัท ตามปรัชญาการด�าเนินงานของบริษัทที่ว่า สัญญาฉบับเดียวให้บริการทั่วโลก

อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้ผลิตระดับโลกอย่างแท้จริง

อเมริกาเหนือ ยุโ
รป

และตะวันออกกลาง

เอเชีย

ลกูค้าของเราท่ีเป็นแบรนด์ช้ันน�าระดบัโลกหลายรายอยู่ในกลุม่อุตสาหกรรมสนิค้าอปุโภคบรโิภคท่ีมกีารด�าเนนิงานในตลาดเกดิใหม่ สนิค้าอุปโภค
บริโภคเป็นสินค้าที่มักจะมีราคาคงที่ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ดังนั้นลูกค้าเหล่านี้จึงต้องเพิ่มปริมาณการขาย เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 
ส่งผลให้เกิดก�าไรเพิ่มมากขึ้น การเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพในการขายจึงเป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่มปริมาณการขาย ดังนั้นเราจึงร่วมมือ
เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับลูกค้า เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าในตลาดเกิดใหม่เหล่านี้ 
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ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น: ตลาดเกิดใหม่ในประเทศไนจีเรีย
เม่ือเราทราบว่า ลูกค้าของเรามีการเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดไนจีเรียในแอฟริกาตะวันตกและเป็นหนึ่งในตลาดท่ีมีการเติบโตสูงสุดใน
แอฟริกา บริษัทฯ ตัดสินใจเข้าสู่ตลาดนี้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของเรา โดยจัดตั้งโรงงานผลิต PET ขนาดเล็กและเข้าซ้ือกิจการผลิต 
ขวดพลาสตกิ PET ในบรเิวณใกล้เคยีง เรามุ่งให้บรกิารลกูค้าในตลาดท่ีลกูค้ามองเห็นว่ามีศกัยภาพในการเตบิโต ซ่ึงเป็นการสร้างความย่ังยืนให้
แก่อินโดรามา เวนเจอร์ส ด้วยเช่นเดียวกัน

ประเด็นท้าทายด้านความย่ังยืนของลูกค้าของเรา
ลกูค้าของเราต้องการผลติภณัฑ์ท่ีมีความย่ังยืนด้านสิง่แวดล้อม รวมท้ังผลติภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของวัสดุรไีซเคลิเพิม่มากขึน้ เราเชือ่ว่า ลกูค้า
ย่อมต้องการให้ผูจ้ดัหาผลติภณัฑ์มีระบบการบรหิารห่วงโซ่อปุทานท่ียัง่ยืนด้วยเช่นเดยีวกนั ความท้าทายส�าหรบัพลาสตกิท่ีมาจากวสัดธุรรมชาติ 
คือ วัสดุธรรมชาติที่ใช้จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร โดยใช้พื้นที่เพาะปลูกแทนที่การปลูกพืชที่ให้อาหาร โปรดอ้างอิงหัวข้อ 7.1 การ
รีไซเคิลและ 7.2 การลดของเสีย

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น: พลาสติกแบบอัดเป่าขึ้นรูป
หนึง่ในความท้าทายของฝ่ายการตลาดของลกูค้าเรา คอื การสร้าง
ความโดดเด่นให้บรรจุภัณฑ์เมื่อวางอยู่บนชั้นวางสินค้า เพื่อดึงดูด
ผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ท่ีท�าจากแก้วมักจะมีน�้าหนักมาก 
หรือท�าจากอะลูมิเนียมที่ไม่สามารถใช้งานได้จริง ลูกค้าหลายราย
มองว่าพลาสติก PET ไม่แข็งแกร่งพอท่ีจะน�ามาผลิตเป็นบรรจุ
ภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งโดยมากขวดพลาสติกขนาดใหญ่มักต้องติดหู
จับแยกชิ้น เพื่อความสะดวกในการถือ อินโดรามา เวนเจอร์สจึง
ได้พัฒนาเม็ดพลาสติก PET ชนิดอัดเป่าขึ้นรูปส�าหรับบรรจุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ที่ให้ความแข็งแรงในขณะเดียวกันมีความใส สามารถ
มองเห็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใน เพื่อแสดงความสดใหม่ของน�้าผล
ไม้ และสามารถน�าไปรีไซเคิลได้ทั้งหมด

ปัจจุบันบริษัท เป๊ปซี่โค น�าเม็ดพลาสติกชนิด EBM ไปใช้ผลิตขวด
บรรจนุ�า้ผลไม้ Tropicana™ ซ่ึงได้รบัรางวลัการออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์
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สุขภาพและความปลอดภัยเป็นหนึ่งในสิ่งท่ีเราให้ความส�าคัญ 
เรามเีป้าหมายให้พนกังานและผูท่ี้อยู่ในบริเวณใกล้เคยีงโรงงาน
ของเรามีความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี

ไอวแีอลมุ่งม่ันในการจดัการให้สถานท่ีท�างานมคีวามปลอดภยัต่อพนกังานของเรา ซ่ึงถอืเป็นความรบัผดิชอบในฐานะผูว่้าจ้าง และเป็นขวัญก�าลงัใจ
ในการท�างานให้กบัพนกังาน นอกจากนี้ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการบาดเจ็บจนต้องหยุดงาน และการสูญเสียทรัพย์สินอีกด้วย

ไอวีแอลมีนโยบายสุขอนามัยและความปลอดภัยส่วนกลาง เพื่อดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยทั้งหมด แต่ละโรงงานมี
การแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Site Hygiene and Safety Officer) ท�าหน้าท่ีประเมินผลการด�าเนินงานด้าน 
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย ตรวจสอบการน�าระบบจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้ ติดตามการจัดการ
อย่างสม�า่เสมอ รวมท้ังควบคมุดแูลผูร้บัเหมาให้ปฏบัิตติามนโยบายด้านสขุอนามัยและความปลอดภยั หัวหน้าโรงงานแต่ละแห่งมหีน้าท่ีสือ่สาร
นโยบายให้พนักงานทุกคนรับรู้ โดยพนักงานแต่ละคนจะได้รับเอกสารเกี่ยวกับนโยบายตั้งแต่เริ่มเข้าเป็นพนักงานของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ 
ยังจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในเรื่องนโยบาย รวมทั้งสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

นโยบายสุขอนามัยและความปลอดภัยของเราครอบคลุมไปจนถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ ท้ังด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบลูกค้า โรงงาน
ของเราทุกแห่งมีห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยการตรวจหาความไม่สมบูรณ์หรือการปนเปื้อน เรามีการปรับปรุง 
การด�าเนินงานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสารกับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ โดยการ
ให้การศึกษา จัดการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมส�าหรับพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้ 
นอกจากนี้เรายังจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ในเรื่องเดียวกันนี้กับผู้รับเหมา ผู้จัดจ�าหน่ายและชุมชนอีกด้วย

การปฏิบัติงานด้วยความสะอาดและปลอดภัย
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ระบบจัดการสุขอนามัย ความปลอดภัย และการประเมินความเสี่ยง 
โรงงานหลักของเราหลายแห่งมีการน�ามาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 มาใช้และยังด�าเนินงานตาม
มาตรฐานการรับรอง ISO 14001 ซ่ึงเป็นมาตรฐานการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม และมีการประเมินผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
สม�่าเสมอ ปัจจุบันเรามีโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 แล้วทั้งสิ้น 20 แห่ง

ไอวีแอลยังได้ก�าหนดให้โรงงานทั้งหมดมีการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยให้มีการระบุกระบวนการท�างานหรือพื้นที่
ที่ต้องมีการทบทวนหรือควบคุมเพิ่มเติม โรงงานแต่ละแห่งต้องมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงเป็นประจ�า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจาก
นียั้งต้องมีการตรวจสอบเพิม่เตมิในกรณท่ีีมกีารเปลีย่นแปลงการด�าเนนิงานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบัญชีรายการความเสีย่ง เช่น การตดิตัง้อุปกรณ์
ใหม่ เปลี่ยนระบบการท�างานใหม่หรือเมื่อย้ายโรงงาน

ผลจากการประเมินความเสี่ยงจะถูกรายงานไปที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร และสรุปผลในรายงานความยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ จะน�าผลจากการประเมิน
ความเสีย่งไปใช้ในการปรบัปรงุวิธกีารปฏบัิตงิานด้านความปลอดภยัและด�าเนนิการเพือ่ให้แน่ใจว่ามีระดบัสขุอนามัย ความปลอดภยัและสวสัดกิาร
ที่เพียงพอ

การด�าเนินงานด้านระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงงานในประเทศไทย

ในประเทศไทย โรงงานของเรา 6 จาก 10 แห่งมีระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบ 
การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001 ซ่ึงได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานภายนอก คดิเป็นร้อยละ 60 ของการด�าเนนิงาน 
ของเราในประเทศไทย ในขณะท่ีโรงงานอ่ืนๆ ของเราท่ียังไม่ได้รับการรับรองมีการด�าเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับสุขภาพและ
ความปลอดภัยให้น้อยที่สุด เช่น ภายในอาคารส�านักงานหรือในกระบวนการน�าระบบจัดการไปใช้ 

โรงงานของเรามกีารจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยมสีดัส่วนตวัแทนพนกังานอย่างน้อย
ร้อยละ 40 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยจัดให้มีการ
ประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามผลการด�าเนินงาน สอบสวนอุบัติเหตุและติดตามการปฏิบัติการแก้ไข

การท่ีบรษัิทจะยืนอยู่ในระดบัแนวหน้าในอตุสาหกรรมนัน้ นอกเหนอืจากการมีระบบบรหิารจดัการด้านสขุอนามัยและความปลอดภยัแล้ว บรษัิท
ยังต้องมีการด�าเนินโครงการด้านความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัย ตลอดจนมี
การควบคุมความเสี่ยงในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท�างานอย่างเพียงพอ

โครงการปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย 
การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย โรงงานทีพีที ปิโตร
เคมิคอลส์ ได้จัดให้มีโครงการปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย ซึ่งเริ่มด�าเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554

ในปี 2556 โครงการปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยที่จัดท�าขึ้นนั้นมุ่งเน้นเป้าหมายที่ส�าคัญ ได้แก่ การสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา (เป้าหมาย
ที่ 1) การได้รับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องในการท�างานที่ปฏิบัติตามขั้นตอน (เป้าหมายที่ 2) และการสวมใส่หมวกนิรภัยโดยใช้สายรัดคางอย่าง
ถูกต้อง (เป้าหมายท่ี 3) โดยความส�าเร็จของโครงการปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยที่โรงงานทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ แสดงให้เห็นจากตัวเลข
อัตราการได้รับบาดเจ็บที่ลดลง และอัตราการบาดเจ็บจากการท�างานรวมลดลงจาก 0.70 ใน 2554 เหลือ 0.52 ในปี 2556
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โครงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท�างานและชุมชน
ไอวีแอลมีโครงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท�างาน เช่น แสง ความร้อน เสียง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สารเคมีและตัวแปรอื่นๆ ที่
มีการระบุไว้ในการประเมินความเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย 
เพื่อวัดคุณภาพอากาศและคุณภาพเสียงตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บรษัิท อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ากดั ให้การสนบัสนนุนายกเทศมนตรตี�าบลบ้านฉางในการจดัท�าแผนฉุกเฉินส�าหรบัชุมชนในพืน้ท่ีต�าบลบ้านฉาง 
เพือ่ประโยชน์ของชาวบ้านในท้องถิน่ โดยโรงงานส่งผูแ้ทนไปเข้าร่วมกจิกรรมท่ีจดัโดยการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และโรงงาน
ทั้งหมดในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (AIE) 

การส่งเสริมสุขภาพพนักงาน
บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีวอนามัยหรือปัญหาสุขภาพโดยทั่วไป เพราะพนักงานของเราเป็นเหมือน
คนในครอบครัวของเรา ไอวีแอลมีโครงการสื่อสารให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้นที่การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพที่ดี

ไอวีแอลมีนโยบายเรื่องโรคเอดส์ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูล การไม่เลือกปฏิบัติ การทดสอบ การให้ 
การศึกษา และสร้างความตระหนัก โดยผู้จัดการและหัวหน้างานทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมในการสื่อสารให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
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โครงการแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับปัญหาทางสุขภาพจิต หรือที่รู้จักดีในชื่อ โครงการริบบิ้นสีเขียว (Green Ribbon) เป็นโครงการที่จัดขึ้นใน
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในระดับประเทศ โดยองค์กรความร่วมมือ See Change โครงการนี้จัดให้มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่รณรงค์ให้คนพดูคยุปัญหาสขุภาพจติอย่างเปิดเผย และรณรงค์ในเดอืนพฤษภาคมของทุกปีเป็นสญัลกัษณ์ในการส่งเสรมิ
การสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพจิตและต่อสู้กับปัญหาสุขภาพจิต เช่นเดียวกันกับโครงการริบบิ้นสีชมพู (Pink Ribbon) ที่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์
ส�าหรับการตระหนักถึงมะเร็งเต้านม โครงการริบบิ้นสีเขียวอ่อน (Lime Green Ribbon) เป็นโครงการที่จัดท�าขึ้นในสหรัฐอเมริกาและกลายเป็น
สัญลักษณ์สากลที่แสดงถึงการลดอคติต่อปัญหาสุขภาพจิต

โครงการแข่งขันลดน�้าหนัก
น�้าหนักเกินเป็นปัญหาใหม่ส�าหรับสุขภาพของคนในปัจจุบัน การมีน�้าหนักที่มากเกินไปอาจผลกระทบกับสุขภาพในระยะยาว 

บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ากัด จัดให้มีโครงการแข่งขันลดน�้าหนัก ตั้งแต่ในปี 2554 โดยหลังจากเริ่มโครงการได้ประมาณ 4 เดือน พบว่า 
พนักงาน 20 คนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถลดน�้าหนักรวมกันได้ถึง 72.9 กิโลกรัม หรือสามารถลดน�้าหนักได้เฉลี่ย 3.64 กิโลกรัมต่อคน

บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ากัด (มหาชน) จัดโครงการแข่งขันลดน�้าหนักด้วยเช่นเดียวกันปี 2555-2556 โดยมีระยะเวลาในการเข้าร่วม
โครงการนาน 4 เดือน มีพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 28 คนในปี 2555 และ 23 คนในปี 2556 โดยตลอดระยะเวลาในการจัดโครงการในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมาสามารถลดน�้าหนักได้รวม 47.2 กิโลกรัมในปี 2555 และ 49.3 กิโลกรัม 2556 คิดเป็นร้อยละ 2.15 และร้อยละ 2.75 ของน�้าหนักร่างกาย
ของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการแข่งขัน
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ในปี 2556 บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ากัด (มหาชน) เริ่มจัดตั้งชมรมจักรยานทีพีที เพื่อเชิญชวนให้พนักงานขี่จักรยานไปท�างานและออก
ก�าลังกายเพื่อลดน�้าหนัก
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เสาหลัก 7 ประการเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน เป็นแนวทาง
หลกัท่ีเรามุง่มัน่ในการปฏบัิตเิพือ่ให้บรรลตุามเป้าหมายอย่างดี
ท่ีสดุ ครอบคลมุการด�าเนนิงานทางด้านสิง่แวดล้อม สงัคมและ
บุคลากร เพือ่อนาคตท่ียัง่ยืนของบรษัิทและของพนกังานทุกคน 
ตลอดจนเพือ่ปกป้องสิง่แวดล้อมและเสรมิสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี
ในระยะยาวในสังคม

เสาหลัก 7 ประการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การใช�พลังงาน
ทดแทน

การร�ไซเคิล

การลด
ของเส�ย

การพัฒนา
ชุมชนท�องถิ�น

การนำทรัพยากร
กลับมาใช�ซ้ำ

การเชื่อมโยงผู�มี
ส�วนได�เส�ย

การพัฒนา
บุคลากร
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การรีไซเคิลเป็นประเด็นด้านความย่ังยืนท่ีส�าคัญ ดังนั้นเราจึง
ก�าหนดให้การรไีซเคลิเป็นหนึง่ในหัวข้อหลกัของกลยุทธ์การเตบิโต
ทางธรุกจิของเรา เพือ่ให้เราเป็นบรษัิทท่ีมีความยัง่ยืนมากย่ิงข้ึน 
นอกจากนี้เรามีการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการรีไซเคิล
ให้แก่บุคคลภายนอกท่ัวไป เพื่อสร้างความตระหนักในสังคม
และส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในการใช้
ผลติภัณฑ์รไีซเคลิ
เรามีการขยายการด�าเนินงานตามกลยุทธ์การรีไซเคิล ในปี 2552 เราเสร็จสิ้นการก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ในรัฐ Alabama 
สหรัฐอเมริกาและได้มีการก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อใช้ในบรรจุภัณฑ์ส�าหรับอาหารและเครื่องดื่ม จาก
การเข้าซื้อกิจการของ Wellman International ในปี 2554 ท�าให้อินโดรามา เวนเจอร์ส กลายเป็นผู้ด�าเนินธุรกิจรีไซเคิลจากพลาสติกที่ใช้แล้ว
ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

ธุรกิจรีไซเคิล

ไอวีแอลตั้งเป้าการเติบโตธุรกิจรีไซเคิลจาก 55,000 ตันในปี 2556 เป็น 676,000 ตันในปี 2561 โดยจัดตั้งโรงงานในเอเชีย ยุโรปและขยายธุรกิจ
เพิ่มเติมในอเมริกาเหนือ เรามีแผนที่จะบูรณาการภายในห่วงโซ่เพิ่มเติมโดยการขยายธุรกิจในลักษณะย้อนกลับไปยังกระบวนการล้าง และตั้ง
เป้าส่วนแบ่งร้อยละ 3 ของปริมาณการบริโภคพลาสติกชนิด rPET ทั่วโลกภายในปี 2561 ปัจจุบันอินโดรามา เวนเจอร์ส มีการด�าเนินธุรกิจ
รีไซเคิลครอบคุลมภูมิภาคหลัก ได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรปและเอเชีย โรงงาน Wellman International ช่วยให้เราสามารถขยายธุรกิจรีไซเคิล 
PET ได้เพิ่มเติม ซึ่งเป็นแรงผลักดันด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญส�าหรับบริษัทเครื่องดื่มชั้นน�า นอกจากนี้โรงงาน Wellman ยังสามารถผลิตเส้นใย
รีไซเคิลที่ใช้ในชุดกีฬาและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน

1. การรีไซเคิล

การเติบโตของปริมาณ พลาสติกชนิด rPET (KMT)
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ผลการด�าเนินงาน

ร้อยละ 3.7
ของรายได้จากธุรกิจรีไซเคิล

ในปี 2556 ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลคิดเป็นร้อยละ 4 ของ
การผลิตโดยรวม ภายในปี 2561 เรามีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเป็นร้อยละ 17

ปริมาณการใช้วัตถุดิบ (ตัน)
 2554 2555 2556 แนวโน้ม
PTA 2,301,600 2,803,920 3,197,040

14.02 %MEG 986,400 1,201,680 1,370,160

หมายเหตุ: ปริมาณการใช้วัตถุดิบที่แสดงในตารางนี้เป็นข้อมูลการใช้วัตถุดิบของธุรกิจ PET และเส้นใยเส้นด้าย ข้อมูลที่มีการรายงานฉบับที่แล้วเป็นการเพียงข้อมูล
การใช้วัตถุดิบจากธุรกิจ PET เพียงอย่างเดียว

ปริมาณการใช้ PTA
ปริมาณการใช้ MEG

ตัน

ในปี 2556 ไอวีแอลมีปริมาณการใช้วัตถุดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.02 จาก 4,005,600 ตันในปีที่ผ่านมาเป็น 4,567,200 ตัน

วัตถุดิบที่น�ากลับมาใช้ใหม่ (ตัน)
 2554 2555 2556 แนวโน้ม
วัตถุดิบที่น�ากลับมาใช้ใหม่ 583,690 633,962 704,827 11.18%

ตัน

ปริมาณของวัตถุดิบที่น�ามาใช้ใหม่ที่โรงงานของไอวีแอล เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.18 จาก 633,962 ตัน เป็น 704,827 ตัน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการสนับสนุน
ให้โรงงานทุกแห่งมีการน�าวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
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บริษัทฯ มีการลงทุนในนวัตกรรมและผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลออกจ�าหน่าย เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้วัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานและการรับรองสูงสุด นอกจากนี้เรามีการลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องที่โรงงานรีไซเคิลของเรา เช่น 
การลดการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เรามีการท�างานร่วมกับเครือข่ายที่มีในการจัดหาพลาสติกใช้แล้วและอยู่ใน
ขั้นตอนความร่วมมือภายในเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในห่วงโซ่อุปทาน
ผลการด�าเนินงาน

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น:
ECORAMATM เป็นผลิตภัณฑ์เส้นใยรีไซเคิล (ได้รับเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย) ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557 
บริษัทเสร็จสิ้นการก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลภายในบริเวณโรงงานอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ ในจังหวัดนครปฐม มีก�าลังการผลิต
อยู่ที่ 28,500 ตันต่อปี โดยมีผู้จัดหาพลาสติกใช้แล้วจากภายนอก เพื่อน�ามาผลิตเป็นเส้นใยและเส้นด้ายรีไซเคิล

การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้านการรีไซเคิลในสังคม
อินโดรามา เวนเจอร์ส จัดการแข่งขันที่มีชื่อว่า RECO เป็นประจ�าทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ โดยการผลิต 
ผลงานแฟชั่นหรือผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิลพลาสติก PET และโพลีเอสเตอร์ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่า ของที่ถูกมอง
ว่าเป็นขยะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้หากมีการน�ามาใช้อย่างสร้างสรรค์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังริเริ่มโครงการให้ความรู้แก่ชุมชนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดในเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุใช้แล้ว

ในปี 2557 บรษัิทฯ มแีผนทบทวนกระบวนการผลติ เพือ่ตรวจสอบหาของเสยีท่ีสามารถน�ากลบัมาใช้ซ�า้เพิม่เตมิ เพือ่ค้นหาสดัส่วนของของเสยี 
ที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ และเราจะตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่าได้รับผลกระทบจากการรีไซเคิลของเสียนี้หรือไม่ ในบางกรณีอาจ
มกีารจดัท�าโครงการน�าร่องเพือ่ทดสอบการน�าของเสยีกลบัมาใช้ในกระบวนการผลติ หากพบว่าของเสยีดงักล่าวไม่สามารถน�ามาใช้ในกระบวนการ
ผลติได้ เราจะตรวจสอบเพิม่เตมิว่า ของเสยีเหล่านีส้ามารถน�าไปใช้ผลติเป็นพลงังานหรอืขายเป็นผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพต�า่ได้หรอืไม่

จากการด�าเนินการเหล่านี้ เราจะเดินหน้าในการสรรหาเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงกระบวนการรีไซเคิลต่อไป
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ความพยายามในการลดของเสยีของเราครอบคลมุท้ังในเรือ่งของ
เสยีและน�้าท้ิง เรามุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทุกข้ันตอน 
ตัง้แต่การลดการใช้วตัถดุบิไปจนถงึการปรบัปรงุประสทิธภิาพใน 
การด�าเนินงานโดยการเพ่ิมศักยภาพในการด�าเนินงานควบคู่
ไปกับความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้สามารถผลติสนิค้าได้มากข้ึนโดยใช้ทรพัยากรธรรมชาติ
และพลงังานให้น้อยลง
ไอวแีอลตระหนกัถงึความส�าคญัของการลดของเสยี ท้ังในรปูแบบขยะและการใช้พลงังานอย่างไม่มปีระสทิธภิาพ เราตัง้เป้าหมายในการควบคมุ
ในเรื่องดังกล่าวโดยใช้ระบบบริหารจัดการ รวมถึงการน�ามาตรฐานสากลส�าหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ที่ผ่านการรับรองจาก
หน่วยงานภานนอกมาใช้ นอกจากนี้เรายังมีการน�ามาตรฐานสากลส�าหรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ส�าหรับโรงงานท่ียังไม่ได้มี
การน�ามาตรฐาน ISO14001มาใช้ ซ่ึงมเีนือ้หาครอบคลมุการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมและเป็นเรือ่งท่ีส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิ ยกตวัอย่างเช่น 
โรงงาน Wellman ในเมือง Spijk ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีการตรวจรับรอง ISO 9001 ใหม่อีกครั้งและจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อปิดช่องว่างตาม
มาตรฐาน ISO14001 เพือ่ให้มัน่ใจว่าการจดัการด้านสิง่แวดล้อมเป็นไปตามาตรฐานสากล เรามกีารจดัการเพือ่ให้แต่ละโรงงานมกีารด�าเนนิงาน
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

กว่าร้อยละ 78
ของโรงงานของเราทั่วโลกได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ส�าหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
หรือมาตรฐานส�าหรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

การจัดการของเสีย
การลดของเสยีเป็นหนึง่ในเสาหลกั 7 ประการเพือ่การพัฒนาอย่างยัง่ยืนของไอวแีอล เราให้ค�าม่ันในการลดของเสยีด้วยความรบัผดิชอบในขณะเดยีวกนั
ปฏิบตัิตามกฎระเบยีบและข้อบงัคบัภายในท้องถิน่ เรามกีารสื่อสารในเรื่องการด�าเนนิการเพือ่ลดของเสยีไปยงัโรงงานของเราทกุแห่ง โดยมกีาร
ระบุล�าดับช้ันของการปฏิบัติการจัดการของเสีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลด การใช้ซ�้าและการน�ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
นอกจากนี้เรามีการตั้งเป้าหมายในการลดขยะให้เป็นศูนย์

เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซ ของเสีย และน�้าทิ้ง เราต้องมีการวัดปริมาณของเสียที่ปล่อยออกมาและตั้งเป้าหมายในการลด ในปี 2557 เรามี
แผนที่จะติดตามข้อก�าหนดทางกฎหมายของโรงงานแต่ละแห่งเกี่ยวกับการปล่อยของเสีย เราจะวัดและบันทึกความคืบหน้าของการปฏิบัติตาม
กฎหมาย รวมทั้งตั้งเป้าในการลดของเสียในปี 2557 นอกจากนี้เราจะพัฒนาวิธีการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการริเริ่มโครงการ
ที่เฉพาะเจาะจงและจะมีการพิจารณาเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในปีถัดไป เช่นเดียวกับน�้าเสียและขยะ บริษัทฯ ตั้งใจที่จะด�าเนินการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมาย จากนั้นก�าหนดโครงการริเริ่มในการลดของเสียในปี 2557 และก�าหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในปีถัดไป

2. การลดของเสีย
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ตัวอย่างของโครงการริเริ่มที่เกิดขึ้น ได้แก่ โครงการลดการใช้วัตถุดิบที่โรงงาน FiberVisions ในเมือง Varde ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งช่วยให้เรา
สามารถลดของเสียที่เผาไหม้ได้ในปริมาณที่ต�่ากว่า 0.8 กรัมต่อเส้นใย 1 กิโลกรัม

ในปี 2556 ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของไอวีแอลเท่ากับ 76,777 ตัน ซึ่งถูกน�ากลับมาใช้ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 55 โดยของเสีย
ส่วนใหญ่จะถูกก�าจัดโดยวิธีฝังกลบและน�าไปเผา คิดเป็นร้อยละ 27 ของปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน การริเริ่มโครงการลดของเสียหลากหลาย
โครงการ ท�าให้ในปี 2556 บริษัทฯ สามารถลดปริมาณของเสียที่ไม่เป็นอันตราย เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ไอวีแอลตั้งเป้าในการรักษาและ
ปรับปรุงระบบจัดการของเสีย เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น

ของเสียที่เป็นอันตราย (ตัน)
 2554 2555 2556 แนวโน้ม
ปริมาณของเสียที่เป็นอันตราย 10,975 11,782 10,899 -7.49%

ในปี 2556 ไอวีแอลมีปริมาณของเสียท่ีเป็นอันตรายลดลงจาก 11,782 ตันเหลือ 10,899 ตัน หรือลดลงร้อยละ 7.49 การวัดปริมาณของเสียท่ีเป็นอันตรายนี้จะ 

ถูกวัดจากปริมาณของเสียทั้งหมดที่ผลิตออกมาจากแต่ละโรงงาน บริษัทฯมีแผนการวัดปริมาณของเสียที่เป็นอันตรายจากโรงงานแต่ละแห่งเพื่อเปรียบเทียบกับตัวเลข

ปริมาณการผลิต

ของเสียที่ไม่เป็นอันตราย (ตัน)
 2554 2555 2556 แนวโน้ม
ปรมิาณของเสยีท่ีไม่เป็นอันตราย 103,933 120,572 65,877 -45.36%

จ�านวนปริมาณขยะที่ไม่ป็นอันตรายลดลงในปี 2556 ร้อยละ 45.36 จาก 120,572 ตัน เหลือ 65,877 ตัน เนื่องจากแนวทางการลดขยะที่เกือบทุกโรงงานได้ปฎิบัติใช้

ในปี 2556 แนวโน้มส�าหรับการลดขยะที่ไม่เป็นอันตรายจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2557

ในปี 2556 มีของเสยีจ�านวน 101.6 ตนัจากโรงงานในประเทศโปแลนด์ถกูเคลือ่นย้ายข้ามแดน ซ่ึงจดัเป็นของเสยีอันตรายภายใต้อนสุญัญาบาเซล

ตัน

ตัน
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โรงงาน FiberVisions ในเมือง Covington 
มกีารจดัท�าโครงการทางเลอืกในการบ�าบัดน�า้เสยีจากกระบวนการผลติ โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ลดปัญหาและค่าใช้จ่ายในการผสมน�า้หล่อเย็นกบั
น�า้จากกระบวนการผลติในข้ันตอนการป่ันและข้ึนรปู ทางโรงงานมีการส�ารวจนอกพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นทางเลอืก โดยใช้โรงบ�าบัดและระบายน�า้เสยีของ
เมือง Covington โครงการนี้ท�าให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์หลายประการ เช่น การหลีกเลี่ยงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น การลดค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับปริมาณออกซิเจนที่จ�าเป็นส�าหรับปฏิกิริยาเคมีในน�้าเสียที่ยังไม่ได้ผ่านการแยก ส�าหรับประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับ คือ 
การลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นด้วยการใช้ระบบบ�าบัดทางชีวภาพของโรงงานบ�าบัดในเมือง Covington

โรงงาน FiberVisions ในเมือง Athens 
มีการริเริ่มโครงการควบคุมปริมาณออกซิเจนท่ีจ�าเป็นส�าหรับปฏิกิริยาเคมีในน�้าเสีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ส�าหรับสารอินทรีย์ส่วนเกินในน�้าเสีย โครงการดังกล่าวช่วยให้สามารถก�าหนดค่าสารอินทรีย์ในน�้าเสียจากกระบวนการปั่นและหาวิธีการในการ
บ�าบัดที่ดีที่สุด บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการหลีกเลี่ยงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น การลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสารอินทรีย์ส่วนเกินในน�้าเสีย 
เป็นที่ชื่นชมในฐานะบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โรงงาน FiberVisions ในเมือง Varde
มีการริเริ่มโครงการลดของเสียที่เผาไหม้ได้ในปริมาณที่ต�่ากว่า 0.8 กรัมต่อเส้นใย 1 กิโลกรัม ช่วยให้บริษัทสามารถลดการใช้วัตถุดิบหรือมีการ
จัดการวัตถุดิบที่ดีขึ้น การลดของเสียที่เผาไหม้ได้จึงเป็นการลดต้นทุน และช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์จากการลดของเสีย

โรงงานอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ ระยอง
ท่ีโรงงาน IPI ในจงัหวัดระยอง มีการจดัท�าโครงการลดของเสยีท่ีเป็นตะกอนของ PTA/EG ท่ีใช้ในกระบวนการผลติโพลเีอสเตอร์ โดยมีหน่วยงาน
ควบคุมคุณภาพของบริษัทท�าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ ในข้ันตอนการสุ่ม เรามีการระบายตะกอนท่ีใช้ส�าหรับล้างในหม้อท่ีมีการสุ่มตัวอย่าง 
จากนั้นส่งไปยังหน่วยงานควบคุมคุณภาพเพื่อตรวจสอบต่อไป ตะกอนท่ีถูกระบายออกถูกน�ากลับไปใช้ในกระบวนการอีกครั้ง ช่วยให้บริษัท
สามารถลดของเสียเป็นจ�านวน 30 ตันต่อปี ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 138,000 บาทต่อปี ท�าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์จาก
การที่บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ�าหน่ายของเสียและลดมลพิษในประเทศไทย

โรงงาน Wellman ในเมือง Mullagh สาธารณรัฐไอร์แลนด์
โรงงาน Wellman มีการต้ังค่าการปล่อยน�า้จากพายหุรือฝน โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ส่งสญัญาณเตอืนเม่ือน�า้ท่ีปล่อยออกถงึจดุท่ีก�าหนด โครงการ
นี้เกิดขึ้นจากข้อก�าหนดด้านการควบคุมและป้องกันมลพิษที่ออกใหม่ในปี 2556 ที่ระบุให้โรงงานมีการตั้งค่าเพื่อควบคุมระดับการปล่อยน�้าจาก
พายุหรือฝน ท�าให้สามารถรักษาและก�าจัดได้อย่างปลอดภัย โดยต้องมีการตรวจสอบการปล่อยน�้าจากพายุหรือฝนเป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อให้
เป็นไปตามข้อก�าหนด ท�าให้บรษัิทได้รบัประโยชน์จากการควบคุมการปล่อยของเสยีจากโรงงาน ในขณะเดยีวกนัผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีได้รบัประโยชน์
จากการจ�ากัดการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้

นอกจากนี ้Wellman ยังมีการรเิริม่โครงการปรบัปรงุพืน้ท่ีภายในโรงงานในส่วนการป่ันผสมด้าย เพือ่ปรบัปรงุวธิกีารจดัเกบ็ผลติภณัฑ์ขัน้สดุท้าย 
โดยมีการติดตั้งที่จัดเก็บรวมและปรับปรุงระบบการระบาย เพื่อให้สามารถควบคุมการล้นให้อยู่ภายในระบบท่อระบายน�้า บริษัทได้รับประโยชน์
จากการควบคุมการจัดเก็บผลิตภัณฑ์และการใช้งาน ในขณะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์จากปริมาณของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
ลดลง

พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไอวีแอลมีการลดการใช้พลังงานด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ทางการเงิน เนื่องจากต้นทุนที่ลดลง 
แต่ยังช่วยลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ไอวแีอลมกีารน�าวธิกีารต่างๆ มาใช้ในการปรบัปรงุระบบการจดัการก๊าซเรอืนกระจก เพือ่ตรวจสอบ
และรายงานข้อมลูการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก รวมทัง้ปรบัปรงุการด�าเนนิงาน ปัจจบุนัมีโรงงานทัง้หมด 6 แห่งที่ไดร้ับการรบัรองมาตรฐานระบบ
การจัดการพลังงาน ISO 50001 ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง



44 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)

อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งม่ันในการน�าระบบมาตรฐานสากล ISO 14064 ว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมาใช้ (หรอืวธิกีารอ่ืนท่ีเหมาะสม) 
มาใช้บริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับโรงงานท่ีปัจจุบันยังไม่มีการรับรอง โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี 2558 และเสร็จสิ้นการรับรองภายใน 
ปี 2561 เพื่อวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เรามแีผนท่ีจะตัง้เป้าการลดการใช้พลงังานในระดบัองค์กรในอนาคตหลงัจากการประเมินการใช้พลงังานในปี 2557 โดยใช้ข้อมูลเป็นปีฐาน ปัจจยั
หลกัท่ีส�าคญัในการขบัเคลือ่นการประหยัดพลงังาน คอื การลดต้นทุนทางด้านพลงังานในระดบัองค์กร ในปี 2557 เราจะสามารถวเิคราะห์ข้อมลู
การใช้พลังงาน และเมื่อเราทราบข้อมูลฐาน เราจะสามารถก�าหนดแผนปฏิบัติการเพื่อลดการใช้พลังงานต่อไป

ในระยะที่ 2 เราจะท�าการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) ในผลิตภัณฑ์หลักที่มีความส�าคัญและผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ในภายหลัง ท�าให้เราสามารถตรวจสอบการใช้พลังงานเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จ�านวน 1 ตัน รวมทั้งตรวจสอบกระบวนการปรับปรุงเพื่อ
ลดการใช้พลังงาน

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น: โครงการริเริ่มในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
โรงงานอินโดรามา ปิโตรเคมมีการจัดท�าบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามข้อก�าหนดในมาตรฐาน ISO 14064-1 และน�าหลักการ 
GHG Protocol มาใช้วัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงสามารถน�ามาใช้ในการค�านวณและติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ระบบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน
ภายนอกตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งสามารถน�าผลที่ได้ไปแสดงในฉลากคาร์บอนในอนาคต

ในปี 2556 ไอวีแอลมีการริเริ่มโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานหลายโครงการ เช่น

•	 โรงงาน IVL Mexico ได้จัดท�าโครงการลดการใช้พลังงาน เพื่อลดต้นทุนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยสามารถลดการใช้ก๊าซได้ 
1,084 ล้านบีทียู และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 1,615,127 กิโลวัตต์ชั่วโมง (KMh) 

•	 โรงงานอินโดรามา ปิโตรเคม สามารถประหยัดพลังงานได้ 765 เมกกะวัตต์ชั่วโมง (MWh) ต่อปีจากการถอดตัวห้ามกลไกของวาล์ว
ควบคุมหัวกระจายอากาศในเครื่องตกผลึกตัวแรกออกโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการท�างาน ส่งผลให้ลดความดันด้านส่ง ท�าให้ลด
การใช้พลังงานในเครื่องอัดอากาศ

•	 โรงงาน Wellman ในเมอืง Mullagh สาธารณรฐัไอร์แลนด์ ตดิตัง้ป๊ัมน�า้ใหม่ในหอระบายความร้อนของน�า้ ส่งผลให้สามารถเพิม่ประสทิธภิาพ
ของปั๊มในหอระบายความร้อน ท�าให้ลดต้นทุนจากการลดการใช้พลังงาน

•	 โรงงาน FiberVisions ในเมือง Covington มีการริเริ่มโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยการเปลี่ยนระบบให้แสงสว่าง
เดิมมาใช้หลอดไฟ LED ซึ่งช่วยประหยัดพลังงาน โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการบ�ารุงรักษาอาคารและส�านักงาน

•	 โรงงาน FiberVisions ในเมอืง Varde ประเทศเดนมาร์ก มโีครงการลดการใช้พลงังาน ซ่ึงสามารถประหยัดพลงังานได้ 1,064 เมกกะวตัต์ 
ชั่วโมง (MWh) และมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลดการใช้พลังงานเพิ่มเติมในอนาคต
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การใช้พลังงาน (กิกะจูล)

2554 2555 2556 แนวโน้ม

การใช้พลังงานทางตรงรวม 21,669,955 21,847,356 21,801,220 -0.21%

การใช้พลังงานทางอ้อมรวม 5,476,334 9,944,330 4,725,065 -52.48%

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีจ�านวนโรงงานเพิ่มมากขึ้น แต่การใช้พลังงานทางตรงในปี 2556 อยู่ที่ 21,801,220 กิกะจูล ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว และเราจะยังคง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องในอนาคต

การใช้พลงังานทางตรงรวม กกิะจูล (GJ)

การใช้พลงังานทางอ้อมรวม กกิะจูล (GJ)

กกิะจลู (GJ)

ในปี 2556 ไอวีแอลมีการบริหารจัดการเพื่อลดการใช้ท้ังพลังงานทางตรงและทางอ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการใช้พลังงานทางตรงโดยรวมลดลงเล็กน้อย 
อยู่ที่ 21,801,220 กิกะจูล จาก 21,847,356 กิกะจูล หรือลดลงร้อยละ 0.21 ในขณะที่การใช้พลังงานทางอ้อมโดยรวมลดลงอย่างชัดเจนคิดเป็นร้อยละ 52.48 จาก 
9,944,330 กิกะจูล เหลือ 4,725,065 กิกะจูล โดยจะมีการวัดผลเพื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้พลังงานในปี 2557 ต่อไป

การจัดการน�้า
การด�าเนินงานของไอวีแอลในปัจจุบันและการเติบโตในอนาคตต้องมีการเข้าถึงน�้าในปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสม ไอวีแอลมีการค�านึงถึง
ผลกระทบจากการใช้น�้าต่อชุมชนท้องถิ่นและมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับน�้าท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน
และชุมชน

เราก�าหนดให้โรงงานของเราทุกแห่งมีการบ�าบัดน�้าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานท้องถิ่น มีการตรวจสอบคุณภาพของน�้าเสียก่อนปล่อยออกจาก
โรงงาน เช่น ท่ีโรงงาน FiberVisions ในเมือง Athens รัฐ Georgia มีการริเริ่มโครงการควบคุมปริมาณออกซิเจนท่ีใช้ในการย่อยสลาย 
สารอินทรย์ีโดยแบคทีเรยี (BOD) ในน�า้เสยี โดยการก�าหนดค่า BOD และใช้วธิกีารบ�าบัดท่ีดท่ีีสดุ ซ่ึงช่วยให้โรงงานสามารถลดค่าใช้จ่ายเกีย่วกบั
สารอินทรีย์ส่วนเกินในน�้าเสีย

ไอวีแอลมีแผนในการจัดท�าแผนการพัฒนาในปี 2557 เพื่อประเมินสมดุลน�้าและวิเคราะห์หาจุด hotspots ในโรงงานที่ยังไม่มีการด�าเนินการ 
เพื่อให้สามารถลดการใช้น�้า หลังจากการประเมิน บริษัทฯ จะมีการก�าหนดเป้าหมายการลดการใช้น�้าเป็นรายปีและก�าหนดเป้าหมายโดยรวม
ภายในปี 2561 โดยหนึ่งในเป้าหมายของเรา คือ การประเมินปริมาณน�้าที่ใช้ต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ 1 ตันและแสวงหาแนวทางในการลดการใช้
น�้าเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต
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ในปี 2556 ไอวีแอลมีการใช้น�้าโดยรวม 24.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน�้าผิวดินและน�้าในอุตสาหกรรม โดยมีปริมาณการใช้น�้าลดลง
คิดเป็นร้อยละ 17 จากปี 2555

ปริมาณการใช้น�้า (ล้านลูกบาศก์เมตร)
 2554 2555 2556 แนวโน้ม

ปริมาณการใช้น�้าตามแหล่งก�าเนิดน�้า 23.65 29.56 24.4 -17.46%

ล้านลูกบาศก์เมตร

ในปี 2556 ไอวีแอลมีการใช้น�้าลดลงร้อยละ 17.46 จาก 29.56 ลูกบาศก์เมตรเป็น 24.4 ลูกบาศก์เมตร น�้าที่น�ามาใช้จะมาจากแหล่งน�้าต่างๆ ทัง้น�า้ผวิดนิ น�า้บาดาล 
และน�า้เสยีจากหน่วยงานอ่ืน ซ่ึงน�า้ท่ีน�ามาใช้เหล่านีม้าจากแหล่งน�า้ท่ีได้รบัอนญุาตและไม่ส่งผลต่อระบบนเิวศน์ในท้องถิน่

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น: โครงการปรับสภาพคาร์บอนไดออกไซต์ให้เป็นกลางที่โรงงาน Wellman ในเมือง Spijk ประเทศเนเธอร์แลนด์
ที่โรงงาน Wellman ในเมือง Spijk ประเทศเนเธอร์แลนด์มีการเริ่มทดสอบความเป็นไปได้ในการน�าระบบปรับสภาพคาร์บอนไดออกไซต์ให้
เป็นกลางมาใช้แทนท่ีวิธีการปรับสภาพน�้าในปัจจุบันท่ีใช้กรดซัลฟิวริก การปรับสภาพคาร์บอนไดออกไซต์ให้เป็นกลางจะช่วยลดปริมาณ
ซัลเฟตในน�้าเสีย ปัจจุบันโรงงานอยู่ในระหว่างกระบวนการทางกฎหมายในการอนุมัติใบอนุญาตสิ่งแวดล้อมส�าหรับการปรับสภาพ 
คาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นกลางและการต่ออายุใบอนุญาตใช้น�้า
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การน�าทรัพยาการกลับมาใช้ซ�้าไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มความ
ได้เปรียบในการแข่งขันจากต้นทุนที่ลดลง แต่ยังช่วยแก้ปัญหา
ราคาทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอีกด้วย
การน�าน�้าและทรัพยากรกลับมาใช้ซ�้าจัดอยู่ในระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โรงงานแต่ละแห่งมีการก�าหนดเป้าหมายการน�าวัสดุและน�้า
กลับมาใช้ซ�้าและการรีไซเคิลเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ตามความท้าทายด้านน�้าในพื้นที่นั้นๆ

เรื่องน�า้จะกลายเป็นความท้าทายระดบัโลกในอนาคตอันใกล้ เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและการเพิม่ขึน้ของประชากรโลก ความเสีย่ง
ด้านน�้าไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการขาดแคลนน�้าเพื่อใช้ในการผลิตเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับความท้าทายในการจัดการปริมาณน�้าจ�านวนมากที่มา
จากน�า้ท่วมหรือการระบายน�า้ คุณภาพของน�้าเป็นอีกประเด็นท่ีได้รับความสนใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในชุมชนท่ีอยู่ปลายน�า้ เราตระหนักดีว่า 
นอกเหนอืจากการลดลงของทรพัยากรธรรมชาต ิความเสีย่งด้านน�า้อาจส่งผลกระทบทางการเงนิต่อบรษัิทจากความล่าช้าในการอนมัุติโครงการ 
การติดขัดด้านการผลิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเข้มงวดของกฎระเบียบและผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีการ
บริหารจัดการน�้าแบบกระจายอ�านาจ เนื่องจากระดับและประเภทความเสี่ยงด้านน�้าที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

คณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการท�าแผนพัฒนาทรัพยากรน�้า รวมถึงการประเมินสมดุลน�้าเพื่อวิเคราะห์หาจุด hotspots เรามีแผนที่จะจัดท�า
แผนปฏิบัติการภายในปี 2558 เพื่อระบุแผนการลดการใช้น�้าและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เราจะท�าการวัดปริมาณการใช้น�้าในโรงงานที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ที่มีแนวโน้มการขาดแคลนน�้าในอนาคต เราจะท�าการตรวจสอบปริมาณน�้าที่ใช้ต่อการผลิต PET 1 ตันและใช้เป็นข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
การลดการใช้น�้าในโรงงานผลิต PET

ความคืบหน้าด้านการน�าทรัพยากรกลับมาใช้ซ�้า

การน�าน�้ากลับมาใช้ซ�้าและรีไซเคิล

ปริมาณน�้าที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (ล้านลูกบาศก์เมตร)
2554 2555 2556 แนวโน้ม

ปริมาณน�้าที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 1.495 1.521 1.753 15.25%

ล้านลูกบาศก์เมตร

ในปี 2556 น�้าที่หมุนเวียนกลับมาใช้มีปริมาณ 1.753 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.25 ไอวีแอลได้พัฒนาความสามารถในการจัดการน�้าและน�าน�้าหมุนเวียนกลับ
มาใช้ใหม่ได้เป็นอย่างดี โรงงานที่มีระบบควบคุมแบบปิด (Closed Loop System) จะช่วยให้ประหยัดน�้าได้มากขึ้น ความพยายามในการพัฒนาและเพิ่มการน�าน�้ากลับ
มาใช้ใหม่รวมถึงการวัดผลเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากทุกโรงงานทั่วโลกและสร้างความตะหนักให้พนักงาน

3. การน�าทรัพยากรกลับมาใช้ซ�้า
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โรงงาน Indorama Holdings Rotterdam
โรงงานของเราในเมือง Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีการริเริ่มโครงการลดความกระด้างของน�้า เพ่ือท�าละลายน�้าและลดปริมาณ 
น�้าบริสุทธิ์ที่ใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากน�้าจากอุตสาหกรรมมีราคาถูกกว่าน�้าบริสุทธิ์ที่ผ่านการกรอง

โรงงาน  FiberVisions ในเมือง Covington
มกีารน�าของเสยีท่ีเกดิจากกระบวนการผลติโพรพลินี (PP) กลบัมาใช้ใหม่ ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการใช้วสัด ุ ท�าให้ต้นทุนลดลง การน�าโพรพลินี 
กลับมาใช้ใหม่นี้ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

โรงงาน Indorama Ventures (Oxide and Glycols)
ตัวเร่งปฏิกริยา (Catalyst) มีส่วนส�าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตออกไซต์และไกลคอล ในปี 2556 โรงงาน Indorama 
Ventures (Oxide and Glycols) หรือ IVOG มีการเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยามาเป็น S-893 ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกริยาชนิดใหม่ที่ท�าให้รอบในการ 
ท�างานลดลง จงึช่วยเพิม่ผลผลติด้วยการใช้เอทิลนีในปรมิาณเท่าเดมิ ลดการสญูเสยีเอทิลนีในสภาพก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นผลพลอยได้
จากการท�าปฏิกริยาและช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

โรงงาน StarPet
โรงงาน StarPet ในรัฐ North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการริเริ่มโครงการดักจับฝุ่นจากเศษ PET ขนาดเล็กเพื่อหมุนเวียนกลับมา 
ใช้ใหม่ โดยบริษัทได้เก็บรวบรวมและกรองฝุ่นที่ได้ลงในถัง ซึ่งช่วยลดต้นทุนแปรสภาพได้ประมาณ 14,000 เหรียญสหรัฐต่อปี

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น:
โรงงาน Wellman ในเมือง Spijk ประเทศเนเธอร์แลนด์มีการริเริ่มโครงการหลายโครงการเพื่อให้การใช้น�้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึง
โครงการปรับสภาพคาร์บอนไดออกไซต์ให้เป็นกลาง โครงการลดปริมาณการใช้น�้าดิบโดยการน�าน�้าจากโรงบ�าบัดน�้าเสียกลับมาใช้ใหม่  
การเปลี่ยนแหวนยางเพื่อป้องกันน�้ารั่วจากท่อ เป็นต้น
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น�้ามันเป็นแหล่งพลังงานท่ีส�าคัญของโลก แต่ราคาน�้ามันท่ีมี
แนวโน้มปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจากต้นทุนการด�าเนินงานท่ี
เพิม่ขึน้และการส�ารองน�า้มนั นอกจากนีก้ารเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศคาดว่าจะส่งผลกระทบทางการเงินต่อราคาเชื้อเพลิง
หรอืโอกาสส�าหรบัพลงังานทางเลอืกด้วยการสร้างแรงจงูใจทาง
ภาษีหรือการจัดเก็บภาษีมลพิษ
ไอวีแอลมีความพยายามในการใช้พลังงานทดแทนและเชื้อเพลิงทางเลือกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เรามีการติดตั้งแผงโซลาร์ เพื่อเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศหรือน�้า นอกจากนี้ยังไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอน
การผลิตไฟฟ้า จึงมั่นใจได้ว่า เราช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ผลการด�าเนินงาน

6.93 เมกะวัตต์
คือ ตัวเลขก�าลังการผลิตไฟฟ้าของไอวีแอล
ที่มาจากแหล่งพลังานทดแทน เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์

4. การใช้พลังงานทดแทน

แผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งที่โรงงาน Treviraกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ติดตั้งที่โรงงาน Orion Global Pet
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ในปี 2556 เรามีการใช้พลงังานจากแหล่งพลงังานทดแทนประมาณ 992.63 กกิะจลู (จากพลงังานแสงอาทิตย์) และ 17.3 กกิะจลู (จากพลงังานลม) 
ที่โรงงานของเราในจังหวัดลพบุรี มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 847.44 กิกะจูลต่อปีแทนการใช้ระบบไฟฟ้า ช่วยให้สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ประมาณ 940,000 บาทต่อปี

ไอวีแอลมุ่งมั่นในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาดกว่าในอนาคต

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น:
ท่ี Trevira เราให้เช่าพืน้ท่ีบนหลงัคาของโรงงานในเมอืง Bobingen และ Guben ให้แก่บรษัิทผูผ้ลติพลงังานแสงอาทิตย์ เพือ่ตดิตัง้แผงโซลาร์ 
นับเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการด้านพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยน�าพลังงานท่ีผลิตได้ไปใช้ในโรงงาน  
ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังช่วยลดหย่อนภาษีราว 57,705 เหรียญสหรัฐและสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการให้เช่าหลังคาเป็น
จ�านวน 106,515 เหรียญสหรัฐ
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เป้าหมายของเราคือการเป็นหนึ่งในบริษัทท่ีได้รับความช่ืนชม
มากที่สุดในภาคอุตสาหกรรม เรามุ่งหวังในการเป็นบริษัทเคมี
ท่ีดงึดดูผูท่ี้มคีวามสามารถและคนเก่งเข้ามาร่วมท�างาน โดยให้
โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพด้วยโครงการบรหิาร
จัดการผูม้คีวามสามารถและให้ผลตอบแทนท่ีดีเพือ่สร้างแรงจงูใจ

บคุลากรเป็นรากฐานแห่งความส�าเร็จและเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนไปสู่การเติบโตในอนาคต ดังเช่นที่แสดงไว้ในพันธกิจขององค์กร เรา
ให้ความส�าคัญแก่บุคลากรและเป็นหนึ่งในคุณค่า 4 ประการที่บริษัทยึดถือและถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในทุกวัน นอกเหนือจากนี้มุม
มองด้านบุคลากรยังเป็นหนึ่งในมุมมองหลักของระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร (Balanced Score Card) ส�าหรับผู้บริหารทุก
ต�าแหน่ง

ในฐานะบริษัทชั้นน�าระดับโลก เรามีนโยบายในการขจัดการแบ่งแยกกีดกัน แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน การส่งเสริมเสรีภาพและการร่วม
เจรจาต่อรอง เรามีการพิจารณาถงึความหลากหลายและความเท่าเทียมทางโอกาสในท่ีท�างาน เพือ่ให้ม่ันใจว่าไม่มกีารแบ่งแยกหรอืเลอืกปฏบัิติ 
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติหรือศาสนา

5. การพัฒนาบุคลากร
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พนักงานทั้งหมดแบ่งแยกตามประเภทธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

PET
เส้นใยและเส้นด้าย 
ขนสัตว์ 
วัตถุดิบ(1)

ไม่ได้ด�าเนินธุรกิจ 
รวมพนักงานประจ�า

ประเภทธุรกิจ

2,633
4,969
436
781
354

9,173(2)

หมายเหตุ: (1) ธุรกิจ PTA และ EG/EO (2) ไม่รวมพนักงานชั่วคราว

PET
เส้นใยและเส้นด้าย
ขนสัตว์
วัตถุดิบ
ไม่ได้ด�าเนินธุรกิจ 

54%

29%
8%

5%

4%

สัดส่วนพนักงานโดยแบ่งตามประเทธุรกิจ ประจ�าปี 2556

พนักงานทั้งหมดแบ่งแยกตามภูมิภาค
จ�านวนพนักงาน

อเมริกาเหนือ  1,728 (18%)
เอเชีย  5,176 (58%)
ยุโรป  2,218 (23%)
แอฟริกา  51 (1%)
รวม  9,173 (100%)

ประเภทของพนักงาน จ�านวนพนักงานชาย จ�านวนพนักงานหญิง
พนักงานต่างชาติ 211 2
พนักงานประจ�า 5,211 1,726
พนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง 1,128 394
พนักงานชั่วคราว 579 99

เพศหญิง
25%

เพศชาย
75%

พนักงานทั้งหมดแบ่งแยกตามเพศ

ยุโรป เอเชีย                  อเมริกา                  แอฟริกา

23%

1%

58%

18%

เอเชีย

5,
17

6
15

4 67
6

2,
21

8
10

4
82

1,
72

8
59 53 51 38

ยุโรป อเมริกา แอฟริกา

จัดหมวดหมู่ของพนักงานตามภูมิภาค

พนักงานประจ�า

พนักงานชั่วคราว

พนักงานจัดจ้างภายนอก
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กลยุทธ์การบริหารพนักงาน
การเตบิโตของพนกังานเป็นปัจจยัส�าคญัต่อความส�าเร็จและความย่ังยืนของไอวีแอล ในฐานะบรษัิทช้ันน�าระดบัโลก เราต้องการพฒันาให้บุคลากร
มีมุมมองท่ีเป็นสากล ไอวีแอลเป็นบริษัทท่ีมีการเติบโตและมีแผนท่ีจะสร้าง รวมท้ังเข้าซ้ือสินทรัพย์และธุรกิจภายในอุตสาหกรรมห่วงโซ่
โพลเีอสเตอร์ท่ัวโลก บรษัิทฯ ใช้ระบบบรหิารผลการปฏบัิตงิาน (Performance Management System) ในการค้นหาพนกังานท่ีมผีลการปฏบัิตงิาน
และมีศกัยภาพในการท�างานสงู เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพต่อไป พนกังานกลุม่นีจ้ะได้รบัโอกาสในการท�างานในหน่วยงานอ่ืนๆ 
ภายในบริษัท ทั้งในและต่างประเทศในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และจะถูกย้ายไปยังหน่วยงานนั้นในภายหลัง การโอนย้ายหน่วยงานถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งช่วยให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะ เพื่อก้าวสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการวางแผนกลยุทธ์การบริหารบุคลากรท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นประจ�าทุกปี โดยจะต้องมีการน�าเสนอแผน
และผ่านการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิท ท้ังนีก้ลยุทธ์การบรหิารบุคลากรจะต้องรองรบัการเตบิโตของธรุกจิ มกีารจดัสรรบุคลากรอย่างเหมาะสมเพ่ือ
ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ มกีารบูรณาการธรุกจิและภาคส่วนการท�างานเข้าด้วยกนั ตลอดจนมีการพฒันาบุคลากรให้เหมาะสมกบัความต้องการ
ของธรุกจิ เช่น การเตรยีมความพร้อมด้านบุคลากรท่ีเหมาะสมส�าหรบัการขยายหน่วยงานใหม่ การปรบัโครงสร้างขององค์กรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 
การประเมินพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดต�าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

กลยุทธ�ฝ�ายทรัพยากรบุคคล

2557 - 2561

9. การเสร�มสร�างหัวหน�าฝ�าย
ทรัพยากรบุคคลให�แข็งแกร�ง

8. การใช�ระบบฐานข�อมูลพนักงาน

7. การเชื่อมโยงกับมหาว�ทยาลัย

6. การปรับโครงสร�างองค�กร

5. การสร�างแรงจ�งใจและให�ความสำคัญ

4. การวางแผนส�บทอดตำแหน�ง

3. การสร�างผู�นำเพ�่อขับเคล�่อนองค�กร

2. การสรรหาบุคลากร1. ต�นทุนบุคลากร

เราเช่ือม่ันว่า ปรัชญาน�าทางของบริษัทจะเป็นพลังท่ีขับเคลื่อน สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแรงกระตุ้นในการท�างานในทุกๆวัน จากคุณค่าท่ี 
เรายดึมัน่ว่า บคุลากรเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุ ดงันัน้กลยทุธด้์านทรพัยากรบคุคลของเรา จงึมเีป้าหมายในการดงึศกัยภาพเหลา่นี้ในทกุธรุกจิทัว่โลก 
ด้วยการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้น�า เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจของไอวีแอล



54 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)

การปฏบัิตงิานของฝ่ายทรพัยากรบุคคลจะช่วยสนบัสนนุเป้าหมายการเตบิโต เป็นเสมือนพนัธมิตรท่ีดขีองผูน้�า ให้การสนบัสนนุธรุกจิทุกภาคส่วน 
เอ้ือให้เกดิการด�าเนนิงานและการปฏบัิตงิานท่ีเป็นเลศิ รวมท้ังวางแผนและก�าหนดต้นทุนบุคลากรให้แก่พนกังานของเราท่ัวโลก เรามีการเตรยีม
ความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของธุรกิจไอวีแอลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ลูกค้าของเรามีการปรับเปลี่ยน
ความคาดหวังอยู่เสมอ เราตระหนักดีว่า บุคลากรของเราในทุกระดับทั่วโลกสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและชาญฉลาด ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญ
ต่อความส�าเรจ็ของบรษัิทฯ การเพ่ิมขีดความสามารถของพนกังานให้สามารถซักถามได้อย่างท่ีถกูต้อง เปิดโอกาสให้เกดิการเรยีนรูแ้ละคดิทบทวน
ถึงความต้องการของธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งส�าคัญอันดับแรกและได้รับการสนับสนุนจากผู้น�า ซึ่งมีหน้าที่สอนงานและสร้างแรงบันดาลใจ

ไอวีแอลสรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม ในการสร้างทีมเรามุ่งเน้นความต้องการทางธุรกิจและวางแผนเพ่ือรองรับ
การเติบโตในอนาคต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลด�าเนินกิจกรรมในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อให้ได้ผู้สมัคร
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความหลากหลาย

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าในการพัฒนาทักษะและความรู้แก่พนักงาน เรามองการฝึกอบรมเป็นเรื่องของระบบโดยรวม ไม่ใช่เป็นการจัดเป็น
ครั้งไปเท่านั้น ดังนั้นช่วงเวลาก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมจึงเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญต่อการฝึกอบรมด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ มุ่งเน้นในประเด็นหลักที่ช่วยให้ผลการด�าเนินงานของบริษัทมีความยั่งยืน กลยุทธ์การบริหารคนเก่งมุ่งวางแผนการมอบหมายงานที่มี
ความส�าคัญ สร้างจิตส�านึกในหน้าที่ในการสอนงานและให้ค�าปรึกษา การเรียนรู้การท�างานเป็นทีม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการวางแผนเพื่อ
สร้างความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมในอนาคต พัฒนาผู้น�ารุ่นใหม่ และสร้างคนเก่งที่มีความสามารถหลากหลาย

ไอวีแอลเชื่อว่า การสร้างความสมดุลของการฝึกอบรมมีหลากหลายมิติ ตั้งแต่ด้านเทคนิคไปจนถึงพฤติกรรม ตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับ
บุคคล ตั้งแต่การฝึกการปฏิบัติงานจริงไปจนถึงการอบรมผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ สถิติการฝึกอบรมบางรายการในปี 2556 แสดงให้เห็นถึง
ปริมาณการฝึกอบรมและกลุ่มบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมในทุกหน่วยธุรกิจทั่วโลก

เนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนนี้สามารถอ่านได้จากรายงานประจ�าปี 2556 ภายใต้หัวข้อบุคลากร ในเรื่องของการก�ากับดูแลกิจการ

แผนการพัฒนาบุคลากร
บรษัิทฯ มีการจดัท�าและน�านโยบายการจดัการทรพัยากรบุคคลไปใช้ในการจงูใจเพือ่ดงึดูดและรกัษาคนเก่ง รวมถงึการพฒันาและเลือ่นต�าแหน่ง
พนักงาน เรามีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นประจ�าทุกปี เพื่อปรับปรับปรุงนโยบายให้ตรงกับความ
จ�าเป็นทางธรุกจิและการเปลีย่นแปลงของตลาดงานในปัจจบัุน ในด้านความย่ังยืนขององค์กรในระยะยาว บรษัิทฯ ให้ความส�าคญัต่อการประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน เพื่อการพัฒนาในอนาคต ทั้งในระดับผู้บริหารและพนักงานทั่วไป
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บริษัทฯ มีการจัดประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี เพื่อค้นหาผู้ที่มีความสามารถและเตรียมแผนการพัฒนาที่เหมาะสม โดยแบ่งเป็น 
2 ขั้นตอน คือ การประเมินตนเองและการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรง เปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินและผู้ประเมินได้แลกเปลี่ยนพูดคุย
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและสิ่งที่คาดหวังส�าหรับการท�างานในปีต่อไป

ผู้ถูกประเมินท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีผลการปฏิบัติงานและขีดความสามารถระดับสูงจะได้รับการพิจารณาเลื่อนต�าแหน่ง ส่วนพนักงานกลุ่มอ่ืนจะได้
รับการแนะน�าแนวทางเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานและพัฒนาความสามารถต่อไป

ผลจากการประเมินการปฏิบัติงาน จะถูกน�าไปใช้ในการพิจารณาความต้องการในการฝึกอบรมส�าหรับพนักงานแต่ละคน และบริษัทฯ จะมีการ
วางแผนการฝึกอบรมทั้งปี โดยพิจารณาจากความต้องการในการฝึกอบรมทั้งหมด พนักงานจะได้รับการฝึกอบรมตามความต้องการในการฝึก
อบรม ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้วิทยากรภายในและภายนอก ตัวอย่างของโครงการฝึกอบรมที่เราจัดขึ้น ได้แก่
1. โครงการฝึกอบรมในเรื่อง Six Sigma ในระดับ Green Belt และ Black Belt
2. โครงการอบรมการตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน ISO 50001
3. โครงการอบรมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
4. โครงการอบรม 5ส
5. โครงการอบรมภายในเกี่ยวกับด้านเทคนิค

บรษัิทฯ มกีารระบุความต้องการในการฝึกอบรมส�าหรบัพนกังานในระดบัผู้บรหิารในช่วงการประเมินผลการปฏบัิตงิาน โดยจดัให้มีการฝึกอบรม
ภายในหรือส่งไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ตัวอย่างการฝึกอบรมของเรา ได้แก่
1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านการจ�าลองสถานการณ์ธุรกิจ
2. การฝึกอบรมด้านทักษะการน�าเสนอผลงาน
3. การฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการเงินส�าหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน
4. การฝึกอบรมกลยุทธ์ทางการเงินส�าหรับผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินของบริษัท ( CFO)
5. การฝึกอบรมของกรรมการหลักสูตร Directors Certification Program
6. การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารเวลาส�าหรับการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และ อื่นๆ

แผนงานการฝึกอบรมที่มุ่งเน้น

หัวข้อหลัก จ�านวนครั้ัง จ�านวนพนักงานที่เข้าอบรม จ�านวนชั่วโมงอบรม
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การสรรหาบุคลากรและการดึงดูดคนเก่ง

เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จะต้องใส่ใจในเรื่องของการคัดสรร ดึงดูดและสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน บริษัทฯ อยู่ใน
อตุสาหกรรมที่มกีารแข่งขันสงู ดังนั้นการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องส�าคัญ เพื่อดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจในการร่วมงาน
กับองค์กร บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างน่าพึงพอใจในทุกประเทศที่เราด�าเนินงาน เราจ่ายค่าแรงอย่างเป็นธรรมตามท้องถิ่น
และมีการจ่ายค่าแรงข้ันต�า่ตามท่ีกฎหมายก�าหนด บรษัิทฯ จดัให้มีการฝึกการปฏบัิตงิานจรงิ ให้โอกาสในการศกึษาต่อ ให้เงนิเดอืนและผลประโยชน์
ที่น่าพึงพอใจ เช่น การประกันสุขภาพ และ ผลประโยชน์ส�าหรับการเกษียณอายุการท�างาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่
พนักงานต่างชาติ ครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงานต่างชาติ
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การพัฒนาในแต่ละบุคคลจะมุ่งเน้นการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคสูงสุดร้อยละ 30 ด้านความปลอดภัยของแต่ละบุคคลร้อยละ 22 ด้านการ 
เสริมสร้างทักษะการบริหารบุคคลร้อยละ 14
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ประเทศ เมือง ค่าแรงขั้นต�่าในท้องถิ่น อัตรา สัดส่วนเมื่อเทียบกับต�าแหน่งแรกเข้าของไอวีแอล

อเมริกา เท็กซัส 7.25 ชั่วโมง NA
 อลาบามา 7.25 ชั่วโมง 5.2
 นอร์ทแคโรไลนา 7.25 ชั่วโมง 1.1
 จอร์เจีย 5.25 ชั่วโมง 1.05
 เม็กซิโก 64.76 วัน 1.08
เนเธอร์แลนด์  68.23 วัน 1.02
อิตาลี  56.9 วัน 1.09
ไทย  300.00 วัน 1.11
อินโดนีเซีย  73.333 วัน 1.05
โปแลนด์  77.00 วัน 1.04
จีน  11.10 ชั่วโมง 1.01
ไนจีเรีย  600.00 วัน 1
เยอรมัน ตะวันตก 1,988.00 เดือน 1.12
 ตะวันออก 1,728.00 เดือน 1.12
อังกฤษ  6.19 ชั่วโมง 1.06
ลิธัวเนีย  48.48 วัน 1.02
ฝรั่งเศส  9.53 ชั่วโมง 1.1
ไอร์แลนด์  8.65 ชั่วโมง 1.02
เดนมาร์ก  108.7 วัน 1.08

เงนิเดอืนและสทิธปิระโยชน์ของบรษัิทฯส�าหรบัพนกังานต่างชาต ิรวมถงึค่าเช่าบ้าน การเล่าเรยีนบุตรในโรงเรยีนนานาชาต ิการคุม้ครองสขุภาพ 
ค่าน�้ามันรถ เป็นต้น ส�าหรับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานท้องถิ่นนั้นจะได้รับตามมาตรฐาน (หรือสูงกว่า) ตามพื้นที่ที่จ้างงาน

บริษัทฯ มีการจัดท�าการส�ารวจความผูกพันที่มีต่อองค์กรของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานหลักที่มีความส�าคัญ เพื่อให้เข้าใจในความ
ต้องการของพนักงาน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการส�ารวจความคิดเห็นของพนักงานที่ลาออกจากงาน เพื่อให้เข้าใจช่องว่างของแนวทางการปฏิบัติ
ที่เป็นอยู่

การสรุปผลงานความคืบหน้าของการพัฒนาบุคลากร ประจ�าปี 2557 (ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในรายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2556)
 - การฝึกอบรมตามความต้องการ
 - การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน
 - ระบบการประเมินผลงานใหม่
 - การให้เงินสนับสนุนตามระดับความสามารถและต�าแหน่ง
 - การพิจารณาเลื่อนขั้นให้กับพนักงานผู้มีความสามารถและมีศักยภาพสูง
 - กระบวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้ง การแบ่งแยกและกีดกัน การข่มขู่ และการฉ้อโกง
 - การเพิ่มเติมนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
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กลยุทธ์ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในปี 2557 และแผนงานการฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นส�าหรับพนักงาน
ในสภาพธุรกิจที่ซับซ้อนในปัจจุบัน ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จและมีความยั่งยืน คือ ความสามารถในการบริหารคนเก่ง ทั้ง
ในเรื่องการค้นหา พัฒนาและสร้างแรงจูงใจ คนเก่งหรือบุคลากรท่ีมีความสามารถสูงเป็นทรัพยากรการผลิตท่ีส�าคัญท่ีขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ 
เป้าหมาย การเติบโตทางธุรกิจของไอวีแอลเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น การวางกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจะช่วยให้สร้างรากฐานที่ส�าคัญใน
การขยายธุรกิจ พัฒนาและใช้ความรู้ได้อย่างรวดเร็วเหนือการแข่งขัน ประเด็นที่มีความส�าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ของเรา 
ประกอบด้วย

 ก. การดึงดูดและรักษาคนเก่ง
 ข. การสร้างและพัฒนาความสามารถเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
 ค. การเชื่อมโยงพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของบรรลุเป้าหมาย

กลยุทธ์การปฏิบัติงานแผนกทรัพยากรบุคคลในภาพรวม มีดังต่อไปนี้

การดึงดูดและรักษาคนเก่ง การสร้างและพัฒนาความสามารถ การเชื่อมโยงกับพนักงาน

ไอวีแอลเป็นนายจ้างสามารถดึงดูด
และรักษาคนเก่งที่มีความหลากหลาย
มาร่วมงานได้

1. โอกาสในการเรียนรู้ เติบโต และ
 ความก้าวหน้าทางด้านอาชีพ
2. การระบุผู้สืบทอดต�าแหน่ง
3. การสร้างผู้น�าเพื่อขับเคลื่อนองค์กร

1. เช่ืมโยงกบัพนกังานท่ีมีความสามารถสงู
2. ส่งเสริมเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ
3. รวมถึงการสร้างบรรยากาศในการ
 ท�างานที่ดี

สิ่งที่จะพัฒนาต่อ
1. การปรับ
 โครงสร้าง
 องค์กรใหม่
2. การบริหาร
 ผลการปฏิบัติ
 งานใหม่ส�าหรับ
 ต�าแหน่งงานหลกั
3. การอบรมเพื่อ
 ปรับเปลี่ยน
 พฤติกรรม

ความสนใจใหม่
1. การวางแผน
 สืบทอด
 ต�าแหน่ง
2. การย้ายงาน
 ภายในองค์กร
3. การประเมิน
 แบบ 360 องศา
 ส�าหรับต�าแหน่ง
 งานหลกั

สิ่งที่จะพัฒนาต่อ
1. กลยุทธ์การ
 สรรหา
 บุคลากร
 แบบใหม่
2. การค�านึงถึง
 การบริหาร
 ต้นทุน

ความสนใจใหม่
1. การสร้าง
 แบรนด์ของ
 นายจ้าง
2. เชื่อมโยงเข้า
 กับมหาวทิยาลัย
 ต่างๆ
3. การย้ายงาน
 ภายในองค์กร

สิ่งที่จะพัฒนาต่อ
1. การบูรณาการ
 และการสื่อสาร
 ระหว่าง
 วัฒนธรรม
2. การเสริมสร้าง
 สุขภาพและ
 ความเป็นอยู่ที่ดี

ความสนใจใหม่
1. การริเริ่มโครง
 การใหม่ๆ จาก
 ผลการส�ารวจ

ล�าดับความส�าคัญ

ประเด็นที่ให้ความสนใจ
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วิธีการระบุความต้องการในการฝึกอบรมที่เราน�ามาใช้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธี ได้แก่
 1. ระบุโดยใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล อ้างอิงจากความสามารถด้านการท�างานและด้านพฤติกรรมของแต่ละคน
 2. ระบุโดยความจ�าเป็นในการท�างานของแต่ละแผนก
 3. ระบุโดยความจ�าเป็นระดับองค์กร เพื่อท�าให้องค์กรบรรลุความต้องการจ�าเป็นต้องมีการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ เพิ่มเติมขึ้นมา เช่น  
  การอบรมเรื่องก�ากับดูแลกิจการ เป็นต้น

ความหลากหลายและความเท่าเทียมทางโอกาส

						การอบรมด้านพฤติกรรม 						การอบรมด้านการท�างาน

27%

73%

2%2%

19%

3%

74%

โครงการอบรมพนักงานในปี 2556

การอบรมพนักงานในปี 2556 แบ่งแยกตามภูมิภาค

การอบรมพนักงานในปี 2556 แบ่งแยกตามเนือ้หาการอบรม

						เอเชีย 						ยุโรป 						อเมริกาเหนือ
3%

4%

93%

	 การเงิน
  การพัฒนาตนและความเป็นอยู่ที่ดี
  ความเป็นผู้น�า
 คุณภาพ
 การขายและการตลาด

บรษิทัฯ ยดึมัน่ในความรบัผดิชอบด้านสทิธมินษุยชน เรามกีารน�าปฏญิญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน และกติกาที่เกี่ยวข้องอีกสองฉบับ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
แพ่งและสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมมาปฏิบัติใช้ในการด�าเนินธุรกิจทั่วโลก

เราเคารพต่อสทิธพินกังานและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี โดยไม่มีการแบ่งแยกหรอืเลอืกปฏบัิติ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านอายุ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา สัญชาติ แหล่งก�าเนิด รสนิยมทาง
เพศ ความทุพพลภาพ หรือสถานภาพอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน

เราไม่มีการจ้างแรงงานเดก็ท่ีผดิกฎหมาย แรงงานท่ีถกูบังคบั หรอืแรงงานทาส แรงงาน
ท่ีถูกบังคับให้ท�างานเกินเวลาและไม่มีการจ้างบุคคลท่ีอายุต�่ากว่า 16 ปี และบุคคลท่ี
มอีายนุ้อยจะไม่ถูกจ้างเป็นอันขาด ยกเว้นแต่ในกรณีที่การจ้างเหล่านั้น เป็นไปอย่างถูก
ต้องตามกฎหมายและมีการจัดการฝึกอบรมทางทักษะที่เหมาะสม
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บริษัทฯ มีนโยบายเฉพาะด้านโรคเอดส์และให้ค�ามั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีปราศจากการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติต่อ 
ผู้ติดเช้ือเอดส์ พนักงานผู้ติดเช้ือเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเอดส์จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับพนักงานคนอ่ืนๆ รวมท้ังผลประโยชน์ต่างๆ เช่น 
การประกันชีวิตและสุขภาพ ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพและวันลา เราส่งเสริมให้ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และลูกค้าของเราปฏิบัติเช่นเดียวกัน

พนักงานทุกคนและผู้รับจ้างช่วงต้องปฏิบัติตามนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ หากบุคคลใดมีความเกี่ยวข้องกับการคุกคามหรือเลือกปฏิบัติ  
ถือเป็นการท�าผิดวินัยและมีผลต่อการสิ้นสุดการจ้างงาน

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น:
บริษัทฯ ให้การอบรมเกี่ยวกับเร่ืองมะเร็งเต้านมระยะแรกส�าหรับพนักงานหญิงในโรงงาน และจัดโครงการตรวจสุขภาพแก่พนักงานเป็น
ประจ�าทุกปี รวมถึงให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สิทธิมนุษยชน การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต
เราจดัท�านโยบายคุม้ครองและให้ความเป็นธรรมกบัพนกังานท่ีร้องเรยีน พนกังานสามารถหยิบยกประเดน็เรือ่งส่วนตวัหรอืเรือ่งท่ีเกีย่วข้องกบังาน 
โดยมีหัวหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคลระหว่างประเทศ เลขานกุารบรษัิทและหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในเป็นผูร้ายงานไปยังคณะกรรมการสรรหา 
ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ (NC&CG) โดยตรงเกี่ยวกับประเด็นที่มีการร้องเรียน รวมถึงสิทธิมนุษยชนและการสอบสวน

พนักงานจะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซึ่งประกอบด้วย สิทธิมนุษยชน แรงงานเด็ก ความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ สทิธแิรงงาน รวมท้ังหัวข้ออ่ืนๆท่ีเกีย่วข้อง พนกังานสามารถเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัการกระท�าท่ีละเมดิจรรยาบรรณ
และนโยบายก�ากบัดแูลกจิการหรือประเด็นอืน่ๆท่ีมผีลกระทบต่อผลประโยชน์ทางธรุกจิและเป็นการกระท�าท่ีผดิกฎหมายภายใต้กฎหมายท้องถิน่
หรอกฎหมายระหว่างประเทศ และเรายังมีนโยบายรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้ง การแบ่งแยกและกีดกัน การข่มขู่ และการฉ้อโกง
ผ่านกระบวนการร้องเรียน

การคุ้มครองการเปิดเผยข้อมูล หมายถึง การแจ้งบอกข้อมูลใดๆ โดยสุจริต และโดยเชื่อว่ามีมูลเหตุในเรื่องดังกล่าวจริง ซึ่งการเปิดเผยหรือ
แสดงให้เห็นข้อมูลนัั้นอาจเป็นหลักฐานของการกระท�าผิดจรรยาบรรณหรือประพฤติมิชอบ บริษัทและฝ่ายจัดการจะไม่เปิดเผยบุคคลผู้แจ้ง
เบาะแส หรือกระท�าการใดที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการลงโทษ การแจ้งเบาะแสสามารถแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาตามสายงาน (ในกรณีที่ไม่มีความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์) ในกรณีดังกล่าวผู้บังคับบัญชาตามสายงานจะต้องรายงานไปยังคณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแส (Whistleblower 
Committee) โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้รายงาน

ผลการด�าเนินงาน

0 0 0
กรณีเกีย่วกบัข้อพพิาทด้านแรงงานผ่านทาง
กระบวนการร้องเรียนอย่างเป็นทางการ

กรณีเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องสิทธิมนุษยชน
ผ่านกระบวนการร้องเรียนอย่างเป็นทางการ

เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการทุจริต
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ไอวแีอลมีการเช่ือมโยงกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีท้ังภายในและภายนอก 
นบัเป็นส่วนหนึง่ของการด�าเนนิธรุกจิเพือ่รกัษาสมัพนัธภาพและ
สร้างความเข้าใจในความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหนึ่งในเสาหลัก 7 ประการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอินโดรามา เวนเจอร์ส โรงงานของเราแต่ละแห่ง
มีกระบวนการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและด�าเนินการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ 
นกัลงทุน หน่วยงานรฐับาลและกลุม่อุตสาหกรรม และชุมชนท้องถิน่ โรงงานทุกแห่งมหีน้าท่ีระบุผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีตามท่ีตัง้และกจิกรรม บรษัิทฯ 
ให้ค�านิยามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีได้รับหรือสูญเสียผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมหรือสิ่งแวดล้อมจาก 
การด�าเนินงานของบริษัท เรามีการด�าเนินการเชื่อมโยงที่เฉพาะเจาะจง โดยใช้วิธีในการสื่อสารที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยี โรงงานแต่ละแห่งจดัให้มีการปฏสิมัพนัธ์กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี เพือ่ให้เข้าใจถงึมมุมองและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี โดย
เก็บข้อมูลไว้ที่ระดับโรงงาน นอกจากนี้เรายังส่งเสริมให้โรงงานน�ามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 มาใช้ บริษัทฯ คาดว่าจะ
สามารถปรับปรุงกระบวนการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง รูปแบบการเชื่อมโยง จ�านวนครั้งในการมีเชื่อมโยง

ผู้ถือหุ้น •	มูลค่าหุ้นและเงินปันผล 

•	การเติบโตทางธุรกิจและ
 ทิศทางในอนาคต 

•	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี ปีละครั้ง
นักลงทุนสัมพันธ์ ต่อเนื่อง
ระบบกลไกร้องเรียน ต่อเนื่อง
กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน ปีละสองครั้ง
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน รายไตรมาส
นิตยสารบริษัท รายไตรมาส
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามความเหมาะสม
เว็บไซต์ ต่อเนื่อง
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ตามความเหมาะสม

6. การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง รูปแบบการเชื่อมโยง จ�านวนครั้งในการมีเชื่อมโยง

ลูกค้า •	คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการจัดส่ง

•	การแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์

•	ความสามารถในการให้บริการครอบคลุม
 ตลาดทั่วโลก

•	ความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทาน

•	ความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์

การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า รายปี
เยี่ยมลูกค้า ต่อเนื่อง
เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ ต่อเนื่อง
เครื่องมือการสื่อสารการตลาด ต่อเนื่อง
การติตต่อแบบตัวต่อตัว ต่อเนื่อง

พนักงาน •	ค่าตอบแทนและผลประโยชน์

•	ความก้าวหน้าทางอาชีพ

•	ความรับผิดชอบในหน้าที่ของพนักงาน

•	ความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงาน

แบบส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน รายปี
การประเมินผลการปฏิบัติงาน รายปี
ระบบกลไกร้องเรียน ต่อเนื่อง
การประชุมพนักงาน ตามความเหมาะสม
การฝึกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามความเหมาะสม
นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตามความเหมาะสม

ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ •	การปฎิบัติในการจัดซื้อ

•	ความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์

ระบบบริหารจัดการผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ ต่อเนื่อง
นโยบายเกี่ยวกับหุ้นส่วนและคู่แข่งทางธุรกิจ ตามความเหมาะสม

นักลงทุน •	ความคืบหน้าของการลงทุน

•	ผลตอบแทนจากการลงทุน

•	การบริหารจัดการความเสี่ยง

•	ความยั่งยืนของธุรกิจ

นักลงทุนสัมพันธ์ ต่อเนื่อง
การประชุมนักวิเคราะห์ รายไตรมาส
ระบบกลไกร้องเรียน ต่อเนื่อง
ถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลบริษัท/
เอกสารเผยแพร่จากฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

รายไตรมาส

เอกสารและการโต้ตอบทางจดหมายและอีเมล์ ต่อเนื่อง
การประชุมทางไกล 4 ครั้งในปี 2556
การสมัครเพื่อรับข่าวสารทางอีเมล์ ต่อเนื่อง
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ต่อเนื่อง
การเดินทางเพื่อพบนักลงทุน 14 ครั้งในปี 2556
รายงานความยั่งยืน รายปี
การสือ่สารผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น 
ทวิตเตอร์

ต่อเนื่อง

หน่วยงานรัฐบาล •	การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

•	การปฏิบัติตามเงื่อนไขการยินยอม

•	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

•	ความโปร่งใสของการรายงาน

เยี่ยมชมโรงงาน ตามความเหมาะสม
การประชุมกลุ่มย่อย ตามความเหมาะสม
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม
การเป็นสมาชกิของหน่วยงานภาคอตุสาหกรรม ต่อเนื่อง

กลุ่มอุตสหกรรม/ 
ชุมชนท้องถิ่น

•	สนับสนุนโครงการของภาคอุตสาหกรรม

•	จัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง

•	การเข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรม
 กับชุมชนท้องถิ่น

การประชุมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม ตามความเหมาะสม
กิจกรรมการเปิดบ้าน รายปี
กิจกรรมชุมชนท้องถิ่นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ต่อเนื่อง
การเข้าร่วมงานกับกลุ่มอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง
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กระบวนการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นท่ัวไป ผู้ถือหุ้นกู้และนักลงทุน
 บรษัิทฯ มจี�านวนผูถ้อืหุ้นท่ีมีรายช่ืออยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้อืหุ้นกว่า 36,798 คน รวมท้ังนกัลงทุนรายย่อย นกัลลงทุนสถาบัน เช่น กองทุน

บ�าเหน็จบ�านาญและธนาคาร ไอวีแอลมุ่งมั่นในการให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการ บริษัทฯ มีการแสดงอีเมลบนหน้าเว็บไซต์ 
เพ่ือช่วยในการตดิต่อสือ่สาร ท้ังฝ่ายนกัลงทุนสมัพันธ์และกรรมการอิสระ

 เราสนบัสนนุให้ผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถอืหุ้นสามญัประจ�าปีท่ีมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อน�าเสนอผลการด�าเนินงาน
และกลยุทธ์ให้แก่ผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้มีการซักถาม แสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงในบางประเด็น

2. ลูกค้า
 เราเชือ่มัน่ว่า การเชือ่มโยงกบัลกูคา้เป็นปัจจยัส�าคญัต่อความส�าเรจ็ของบรษิทั เรามุง่สร้างสมัพนัธภาพทีแ่ขง็แกร่งดว้ยการใช้การสือ่สาร

แบบสองทาง เรามีการน�าวิธีการสื่อสารแบบมืออาชีพเข้ามาใช้ในการรับข้อซักถามจากลูกค้าและรักษาช่องทางการสื่อสารอย่างเปิดเผย

 เราต้องให้การสนับสนุนลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความย่ังยืน ความย่ังยืนของลูกค้าเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับเราด้วยเช่นเดียวกัน 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเส้นใยรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์ Future PET และผลิตภัณฑ์ Trevira CS ช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมาย
และขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต เรามีการจัดท�านโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าและนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อรักษามาตรฐานการให้
บรกิารอย่างมอือาชพี บรษัิทฯ มกีารทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความทันสมยัและเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั
กับแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม

3. ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และพันธมิตรทางธุรกิจ
 เราเชื่อมั่นในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้จัดหาและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ดังนั้นเราจึงมีการ

ประเมินผู้จดัหาผลติภณัฑ์และพนัธมิตรทางธรุกจิ เพือ่ให้ม่ันใจว่า มีมาตรฐานการรกัษาสิง่แวดล้อมและการปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม
เช่นเดียวกัน

 เราตอ้งการพฒันาสมัพนัธภาพทีด่กีบัผู้จดัหาผลติภณัฑ์และพันธมติรทางธรุกิจบนพืน้ฐานของความเคารพ ความไว้วางใจและการเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน เราเชื่อมั่นในความร่วมมืออย่างใกล้ชิด เพื่อท�าความเข้าใจในความต้องการและตอบสนองตามความต้องการ ดังนั้นเราจึง
มีการติดต่อสื่อสารกับผู้จัดหาผลิตภัณฑ์อย่างสม�่าเสมอ เพื่อพัฒนาสัมพันธภาพ

 เราต้องการปรับปรุงการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยร่วมกันกับผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และพันธมิตรทางธุรกิจ 
และพัฒนาใบแจ้งการสั่งซื้อที่มีความโปร่งใส รวมทั้งนโยบายด้านเครดิตให้มีมาตรฐานครบวงจร

 เรามีแผนท่ีจะพฒันาแนวทางการด�าเนนิงานด้านเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อมส�าหรบัผูจ้ดัหาผลติภณัฑ์ภายใน 2 ปีข้างหน้า เพือ่ให้ม่ันใจ
ว่า สัมพันธภาพระหว่างบริษัทและผู้จัดหาผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่

4. พนักงาน
 เราปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัและรกัษามาตรฐานให้อยู่ในระดบัสงูไม่ว่าจะเป็นการด�าเนนิงานท่ีใดกต็าม พนกังานทุกคน 

มีสัญญาจ้างงานสอดคล้องกับกฎหมายหรือวิธีการปฏิบัติในท้องถิ่น เราเชื่อมั่นในการให้ค่าจ้างที่เป็นธรรม โครงสร้างเงินเดือนของเรา
สะท้อนให้เห็นถึงการจ่ายค่าจ้างและเงือนไขในท้องถิ่น เพื่อให้การจ่ายค่าจ้างเป็นไปตามนโยบายค่าจ้างขั้นต�่าและมีชั่วโมงการท�างานที่
สอดคล้องกับข้อปฏิบัติในอุตสาหกรรมและมาตรฐานในประเทศ
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 บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน เรามีการน�าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติกาที่เกี่ยวข้องอีกสองฉบับ 
กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธทิางแพ่งและสทิธทิางการเมือง และกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธทิางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม
มาปฏิบัติใช้ในการด�าเนินธุรกิจท่ัวโลก เราไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก แรงงานท่ีถูกบังคับหรือแรงงานทาส แรงงานท่ีถูกบังคับให้ท�างาน 
เกินเวลาหรือให้อภัยในการละเมิดโดยลูกค้า ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือพันธมิตรทางธุรกิจ การจ้างงานเป็นไปตามข้อบังคับและสอดคล้อง
กับกฎหมายในเรื่องอายุ ช่ัวโมงการท�างาน การชดเชย สุขภาพและความปลอดภัย เรามีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและ 
ข้อก�าหนดของกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้ชุมชนท้องถิน่และหน่วยงานท่ีมีอ�านาจว่าเราเป็นนายจ้างท่ีซ่ือสตัย์และเป็นธรรม 
เรามุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ

 เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระดับประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนเกณฑ์การ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เราจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะการท�างานให้แก่พนักงานตามความต้องการในการท�างาน เพื่อประโยชน์ต่ออาชีพและ
ความก้าวหน้าของพนักงานทุกคน

 บรษัิทฯ มีข้ันตอนการร้องเรยีนภายใน เพือ่ให้พนกังานทุกคนสามารถหยิบยกพดูคยุประเดน็ส่วนตวัและประเดน็ท่ีเกีย่วข้องกบัการท�างาน 
บุคคลใดท่ีรูส้กึว่าถกูข่มเหง เลอืกปฏบัิต ิ ข่มขู่หรอืตกเป็นเหยือสามารถเข้าสูข้ั่นตอนการร้องเรยีน ซ่ึงมกีารตรวจสอบโดยผูบ้รหิารระดบัสงู
และเก็บเป็นความลับ โดยสามารถร้องเรียนโดยตรงไปยังผู้บริหารระดับสูงได้ทางอีเมล ethics@indorama.net ตามท่ีแสดงไว้ในหน้า
เว็บไซต์ ส�าหรับลูกค้าท่ีมีเรื่องหรือประเด็นร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัท สามารถร้องเรียนผ่านตัวแทนส�านักงานหรือโรงงานในพื้นท่ี หรือ
ติดต่อโดยตรงที่ส�านักงานใหญ่ ในประเทศไทยตามขั้นตอนการร้องเรียนของลูกค้า

พนักงานใหม่และพนักงานที่ลาออก
  2556

  ชาย หญิง

จ�านวนพนักงานที่จ้างใหม่ คน 1,231 318
อัตราพนักงานจ้างใหม่ ร้อยละ 18% 13.70%
จ�านวนพนักงานที่ลาออก คน 1,100 387
อัตราพนักงานลาออก ร้อยละ 16.10% 16.70%

สภาพแวดล้อมในการท�างานและสิ่งแวดล้อมท่ีดี
เรามุ่งมั่นในการจัดหาสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

เรามีการลงทุนในการสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพท่ีดีแก่พนักงานของเราท่ัวโลกด้วยการจัดให้สวัสดิการด้านสุขภาพแก่พนักงาน โครงการ
ป้องกันสุขภาพและการตรวจสุขภาพประจ�าปี

นอกจากนี้เรามีการบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั่วโลกด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานและผู้รับเหมาเข้าใจถึงนโยบาย
ในสถานประกอบการ ตลอดจนการรับมือกับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง

เราให้ความเคารพในสิทธิของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านอายุ เช้ือชาติ  
สีผิว ศาสนา สัญชาติ แหล่งก�าเนิด รสนิยมทางเพศ ความทุพพลภาพ หรือสถานภาพอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน

เรามีการน�าวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมมาใช้ในการด�าเนินงานและแสวงหาการขจัดความมีอคติ การแบ่งแยก การข่มขู่และคุกคาม
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ความหลากหลาย
ในฐานะบรษัิทช้ันน�าระดับโลก เรามพีนกังานกว่า 9,000 คนจากหลากหลายเช้ือชาต ิความแตกต่างทางวฒันธรรม พืน้ฐาน ทักษะ ประสบการณ์
ของพนักงานของเราทั่วโลกเป็นแรงขับเคลื่อนพลังความคิดสร้างสรรค์และความแข็งแกร่งของธุรกิจ

เราเห็นคุณค่าของความแตกต่างและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีสนับสนุนความหลากหลาย พนักงานของเราทุกคนได้รับ 
การปฏบัิตอิย่างเท่าเทียมกนัและเป่ียมไปด้วยพลงัในการสร้างความแตกต่าง เราให้ค�ามัน่ในการจ้างและพฒันาคนเก่งในท้องถิน่ เพือ่สร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในตลาดโลก

ความหลากหลายของพนักงาน
  2556
  ชาย หญิง
พนักงานทั้งหมดแบ่งตามเพศ คน 6,850 2,323
อัตราส่วนของพนักงานทั้งหมดแบ่งตามเพศ ร้อยละ 74.7% 25.3%
  ยุโรป อเมริกาเหนอื เอเชียแปซิฟิก แอฟริกา
พนักงานทั้งหมดแบ่งตามภูมิภาค คน 2,218 1,728 5,176 51
อัตราส่วนของพนักงานทั้งหมดแบ่งตามภูมิภาค ร้อยละ 24.2% 18.8% 56.4% 0.6%
  <30 ปี 30-50 ปี >50 ปี
พนักงานทั้งหมดแบ่งตามกลุ่มอายุ คน 1,616 6,145 1,412
อัตราส่วนของพนักงานทั้งหมดแบ่งตามกลุ่มอายุ ร้อยละ 17.6% 67.0% 15.4%

ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม
เราต้องดงึดดูและรกัษาคนเก่ง เรามกีารเช่ือมโยงผลการปฏบัิตงิานกบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ พนกังานประจ�าของเราได้รบัสทิธปิระโยชน์
ตามที่กฎหมายท้องถิ่นก�าหนด ได้แก่ การประกันชีวิต และ/หรือ การประกันสุขภาพ การตรวจร่างกายประจ�าปี การวางแผนการเกษียณอายุ 
แรงจูงใจในระยะยาว โบนัสประจ�าปี การลาคลอดบุตรในบางพื้นที่และทุนการศึกษาส�าหรับบุตรพนักงาน เรามีการจัดประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ�าปี เพื่อวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพและปรับขึ้นเงินเดือน

ชุมชน
บริษัทฯ มีการด�าเนินธุรกิจรอบชุมชน ดังนั้นจึงต้องมีการเชื่อมโยงและเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัท หน่วยธุรกิจของเรามีการติดต่อและปฏิสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นและมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธภาพที่มั่นคงด้วยการควบคุม
ผลกระทบทั้งทางสังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพกับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โรงงานของเราทุกแห่งมี
การรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้น�าชุมชนอย่างสม�่าเสมอ

เรามกีารเชิญผู้น�าชุมชนและกลุม่บุคลลอ่ืนๆ เข้าเย่ียมชมโรงงานและเรยีนรูเ้กีย่วกบัธรุกจิของเรา ในช่วงท่ีเกดิอุทกภยั เราย่ืนมือช่วยเหลอืชุมชน
ท้องถิ่นในทันที

รัฐบาล หน่วยงานท่ีมีอ�านาจควบคุมและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร
เนื่องจากเราเป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีการด�าเนินงานทั่วโลก เราจึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดทั้ง
ในประเทศและระหว่างประเทศ และปฏิบัติตามหรือสูงกว่ามาตรฐานการด�าเนินธุรกิจในพื้นท่ีท่ีเรามีการด�าเนินงาน เรามีทีมส่งเสริมกิจกรรม
สาธารณะ ซึ่งมีหน้าที่รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐและมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและข้อก�าหนดสาธารณะ
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เรามีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานก�ากับดูแลและหน่วยงานภาครัฐผ่านทีมส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ เราเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยยึดถือหลักความโปร่งใสและตรงไปตรงมา

ทมีงานของเราเข้าไปมสีว่นร่วมกบัหนว่ยงานก�ากบัดแูลอย่างสม�า่เสมอ มกีารหารอืเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัความยัง่ยนื 
รวมท้ังให้ข้อมลูแก่ภาครัฐและปฏบัิตติามกฎระเบียบ อินโดรามา เวนเจอร์ส มบีทบาทในสมาคมการค้าอตุสาหกรรม ในฐานะสมาชิกขององค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เช่น งานประชุมเศรษฐกิจโลกประจ�าปี (The World Economic Forum)

อุตสาหกรรมและสมาคมอุตสาหกรรม
ไอวีแอลเป็นสมาชิกขององค์กรธุรกิจ เช่น สมาคมหอการค้าและเข้าร่วมในสมาคมอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวปฏิบัติที่
ดีที่สุดในอุตสาหกรรม มีการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับหน่วยงานก�ากับดูแล หน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยสมาคม
อุตสาหกรรมหรอืสมาคมการค้า บรษัิทฯ เคารพความเสมอภาคทางการเมอืงและไม่เคยให้การช่วยเหลอืพรรคการเมอืง นกัการเมอืงหรอืสถาบัน
ที่เกี่ยวข้องใดๆ
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อินโดรามา เวนเจอร์สเป็นมิตรที่ดีต่อชุมชนและต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกัน
อินโดรามา เวนเจอร์สให้ค�ามั่นในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างผลประโยชน์ในระยะยาวให้แก่
ชุมชนที่เรามีการด�าเนินธุรกิจ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและทุ่มเทความรู้ ความสามารถและทรัพยากรเพื่อสร้างและพัฒนาชุมชน โดย
ขอบเขตการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเรา ประกอบด้วย การให้เพ่ือสังคม การสนับสนุนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม โครงการทางด้านสิ่ง
แวดล้อม การศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและจิตอาสา

การให้เพ่ือสังคม
ไอวแีอลให้การสนบัสนนุแก่องค์กรท่ีมเีป้าหมายในการพฒันาคณุภาพชีวติของคนในชมุชนท่ีเรามีการด�าเนนิธรุกจิ โรงงานแต่ละแห่งมีงบประมาณ
ของตนเองในการสนับสนุนโครงการให้เพื่อสังคม โดยให้การสนับสนุนหน่วยงานระดับประเทศ องค์กรที่ไม่แสวงผลก�าไร องค์กรพัฒนาเอกชน
และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่เรามีการด�าเนินธุรกิจ เราไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือพรรคการเมืองและนักการเมือง และเราไม่
สามารถให้การสนับสนุนแก่ทุกโครงการที่มีการน�าเสนอ ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลสูงสุด บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนโครงการการกุศลที่สอดคล้องกับ
นโยบายการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นโครงการภายในชุมชน โดยมุ่งเน้นในเรื่องการศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ศิลปะ
วัฒนธรรม การบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการพัฒนาชุมชนเป็นหลัก

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น:
โครงการให้เพื่อสังคมในปี 2556

7. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

พนกังานท่ีโรงงาน Wellman International ในสาธารณรฐัไอร์แลนด์ จดักจิกรรมจ�าหน่าย
ขนมการกุศล เพื่อระดมทุนให้แก่ Pieta House ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร เพื่อ
น�าไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ท�าร้ายตัวเองและมีแนวโน้มฆ่าตัวตาย

โรงงาน Wellman International ในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ บริจาคเสื้อแจ๊คเก็ตสะท้อนแสง
ให้แก่โครงการ Zambia Immersion เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นและลดการเกิด
อุบัติเหตุในเวลากลางคืน

Wellman International จัดงาน Coffee Morning เพื่อระดมทุนให้กับบ้านพักฟื้น  
Our Lady’s Hospice สาขา Harold’s Cross การจัดงานนี้สามารถระดมทุนได้มากกว่า 
2,000 ยูโร

StarPet บริจาคเงินให้แก่เมือง Asheboro โรงเรียน Randolph, Christian Outreach 
Center มูลนิธิที่อยู่อาศัย, Salvation Army, หน่วยงานต�ารวจ Asheboro และสวนสัตว์ 
Asheboro เพื่อปรับปรุงชุมชน

PT Indorama Ventures Indonesia บริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้และคนสูงอายุ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลองสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอด 

PT Indorama Ventures Indonesia บริจาคเงินแก่ชาวบ้านในท้องถิ่น เนื่องในวันส�าคัญ
ทางศาสนา
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ตัวแทนจากบริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ากัด (มหาชน) มอบกระสอบทราย น�้าดื่ม
และอาหาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมในจังหวัดระยอง 

กลุ่มบริษัท PET จังหวัดลพบุรีบริจาคน�้าดื่มจ�านวน 2,000 ขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยน�้าท่วมจังหวัดปราจีนบุรีที่เทศบาลท่าโคลง

พนกังาน FiberVisions ร่วมการแข่งขันขีจ่กัรยานในโครงการ The Brevet ท่ีเมือง Jackson 
(จอร์เจีย) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยโรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ 

FiberVisions Athens บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในการลดความผิดปกติแต่ก�าเนิด

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) นครปฐม บริจาคผ้าอ้อม
ผู้ใหญ่และยาแก้คันให้แก่บ้านพักคนชรานครชัยศรีเป็นประจ�าทุกเดือน

ทีมฟุตบอล Orion Global Pet เข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลการกุศลประจ�าปีที่ FEZ และ
มอบเงินสนับสนุนแก่องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไรและสมาคมหัวใจเด็ก

บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ากัด บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ซีพียู 
จอคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องแฟกซ์ ฯลฯ แก่สมาคมคน
พิการทางการเคลื่อนไหวสากล (APDI) 

บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) มอบเงนิให้แก่สมาคมผูส้ือ่ข่าวต่างประเทศ
ประจ�าประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ที่จังหวัดลพบุรี 

กลุม่บรษัิทย่อยของอนิโดรามา เวนเจอร์สในจงัหวดัลพบุร ีมอบเงนิจ�านวน 500,000 บาท
และเงินสมทบเพิ่มเติมจากพนักงานจ�านวน 19,746 บาทแก่โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัด
ลพบุรี เพื่อก่อสร้างอาคารทันตกรรมและกายภาพบ�าบัดหลังใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 
พรรษา

Indorama Ventures Mexico บริจาคเงินแก่สภากาชาดเม็กซิกัน เพื่อไปช่วยเหลือแก่
เหย่ือผู้ประสบภยัพิบัติและการช่วยเหลอืให้คนรูจ้กัการป้องกนัและเตรยีมความพร้อมเมือ่
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
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การสนับสนุนโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ศิลปะและวัฒนธรรมมีความส�าคัญต่อการพัฒนาชุมชน ช่วยเชื่อมโยงคนในชุมชนเข้าด้วยกันและสร้างชุมชนที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ไอวีแอลให้การ
สนับสนุนกิจกรรมในท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ในปี 
2556 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลายโครงการ ได้แก่

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น:

บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จ�ากัด เข้าร่วมเทศกาลชักพระ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนา
และวัฒนธรรมที่จัดขึ้นหลังวันเข้าพรรษาและน�าอาหารไปแจกจ่ายแก่ผู้ร่วมงาน

โรงงานทุกแห่งในประเทศไทยมีเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ผู้บริหาร 
พนักงานชาวต่างชาติ และพนักงานไทยรว่มฉลองประเพณีไทยในโรงงานและมีสว่นรว่ม
กบัชุมชนท้องถิน่เป็นการสนบัสนนุกจิกรรมในท้องถิน่แบบดัง้เดมิและรกัษาสมัพนัธภาพ
ที่ยั่งยืนระหว่างโรงงานและชุมชนใกล้เคียง

บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ากัด บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด 
(มหาชน) และ บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ากัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
เพื่อสนับสนุนงานประเพณีข้าวหลาม ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดระยอง

ช่วงเทศกาลถือศีลรอมฎอน บริษัท PT. Indorama Ventures Indonesia ได้มอบของ
ขวัญและบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับชุมชนในบริเวณ
ใกล้เคียง

PT. Indorama Ventures Indonesia ร่วมกิจกรรมกับชุมชนเนื่องในโอกาสวันอนุสรณ์
คมัภร์ีกรุอาน (18 รอมฎอน 1434 H) โดยจดัให้มีการอ่านคมัภร์ีและรบัประทานอาหารเช้า
ร่วมกัน 

Orion Global Pet สนันสนุนเทศกาลแจ๊ส Klaipeda Pilies และเทศกาล Klaipeda Sea 
Festival ซึ่งเป็นเทศกาลใหญ่ประจ�าปีของเมือง Klaipeda
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สิ่งแวดล้อม
ไอวแีอลให้ค�ามัน่ในการรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม สอดคล้องกบันโยบายด้านสิง่แวดล้อม เรามีการเช่ือมโยงแนวปฏบัิตด้ิานสิง่แวดล้อม
เข้ากับการด�าเนินธุรกิจทั่วโลกและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

โรงงานของเราท่ัวโลกมีการด�าเนินงานตามกฎหมายและข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม และมุ่งรักษาและพัฒนาการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสูงสุด

เราให้ค�ามั่นในการร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับองค์กรธุรกิจภายในห่วงโซ่ เพื่อ
ลดผลกระทบจากการด�าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการในท้องถิ่น เราด�าเนินโครงการหลากหลายโครงการ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีทั่วโลก 

โครงการที่ได้ด�าเนินการในปี 2556 ได้แก่

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น:

Indorama Ventures Poland ร่วมกบับรษัิทเคมีอ่ืนๆเข้าร่วมโครงการ "A Tree for a Bottle" 
ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
ท้องถิ่นและคนรุ่นใหม่ท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมโดยการเก็บขวดพลาสติก
ท่ีใช้แล้ว โดยเด็กท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้รับต้นไม้เป็นการตอบแทน ซ่ึงขวดท่ีได้จะถูก
น�าไปรีไซเคิลในภายหลัง เด็กจะน�าต้นไม้ที่ได้รับแจกไปปลูกในเมือง เพื่อสร้างชุมชนให้
น่าอยู่มากยิ่งขึ้น มีขวดกว่า 13 ล้านขวดจากทั่วโปแลนด์ถูกเก็บมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ
และสามารถปลูกต้นไม้ได้ 18,500 ต้น

Indorama Ventures Poland เชิญตวัแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในเมอืง ท้ังหน่วยงานราชการ 
ส�านกังานและเดก็ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีโดยรอบร่วมกนัท�าความสะอาดบรเิวณโรงงานและปลกูต้นไม้ 
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

FiberVisions Covington เข้าร่วมโครงการท�าความสะอาดชุมชนเพือ่ให้น่าอยู่ จดัโดยองค์กร 
Keep America Beautiful ซ่ึงเป็นองค์กรการกศุลเพือ่การปรบัปรงุชุมชนท่ีใหญ่ท่ีสดุในอเมรกิา

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) ริเริ่มโครงการ “Adopt a Beach” ที่บริเวณ
หาดแม่ร�าพึง ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส�าคญัในจงัหวดัระยองและอยู่ใกล้โรงงานของเรา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าความสะอาดและดูแลรักษาชายหาด เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว 
สร้างรายได้ให้ชมุชนท้องถิน่และเศรษฐกจิของประเทศ กจิกรรมนีม้อีาสาสมัครเข้าร่วมกว่า 
677 คน ท้ังผูบ้รหิารระดบัสงูและพนกังานจากบรษัิท อนิโดรามา ปิโตรเคม จ�ากดั บรษัิท 
อินโดรามา โพลเีอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ จ�ากดั (มหาชน) และบรษัิท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ 
จ�ากัด (มหาชน) รวมทั้งตัวแทนจากส�านักงานใหญ่และนักเรียนจากโรงเรียนในท้องถิ่น 
โครงการนี้เริ่มต้นครั้งแรกในปี 2555 และมีจ�านวนขยะที่เก็บได้ทั้งหมดรวม 7.9 ตัน
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บรษัิทฯ ได้รเิริม่โครงการธนาคารขยะเม่ือเดือนพฤศจกิายน 2553 ท่ีโรงเรยีนบ้านหนองแฟบ 
จงัหวดัระยอง เพือ่ส่งเสรมิความสะอาดและสขุภาพท่ีดีให้แก่ชมุชน โดยการให้ความรูแ้ก่
นักเรียนเพื่อลดและมีการจัดเก็บขยะที่ดีขึ้น นักเรียนจะน�าขยะที่เก็บได้มาที่โรงเรียนและ
ท�าการเก็บบันทึกในสมุดบัญชีเงินฝาก บริษัทฯ จะท�าการติดต่อบริษัทรีไซเคิลในท้องถิ่น 
เพื่อให้เข้ามารับซื้อขยะจากธนาคาร ขยะจะถูกชั่งน�้าหนักตามประเภทของขยะ โดยเงิน
ที่ได้จากการขายขยะจะถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคารเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไป จากความ
ส�าเร็จของโครงการแรก บริษัทฯ ได้ขยายโครงการธนาคารขยะแห่งที่ 2 ที่โรงเรียนวัด
กรอกยายชา จังหวัดระยอง

จ�านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 162 คน
จ�านวนสมาชิกทั้งหมด (รวมชุมชน) 235 คน
จ�านวนขยะทั้งหมดที่เก็บได้ 37,692.3 กิโลกรัม
จ�านวนรายได้ทั้งหมด 100,827.63 บาท

จากความส�าเร็จของโครงการท่ีผ่านมา บริษัทฯ จะให้มีการประกวด RECO Young 
Designer Competition อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และ 
ส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบแฟช่ันและผลิตภัณฑ์
จากวสัดรุไีซเคลิประเภท PET และเส้นใยเส้นด้ายจากโพลเีอสเตอร์ จากแนวคดิการจดัการ
ประกวดท่ีเน้นการออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมและมคีวามย่ังยืน โครงการนีจ้งึช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังสนับสนุนนักออกแบบรุ่นใหม่เข้าสู่ 
เส้นทางสายอาชีพ

ผู้เข้าประกวดมีโอกาสท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม workshop กับผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรม
และได้น�าเสนอผลงานกับนักออกแบบท่ีมีช่ือเสียง การตัดสินจะพิจารณาจากรูปแบบ 
ความคดิสร้างสรรค์ การขายได้จรงิในตลาดและความยัง่ยนื ในรอบสดุท้ายของการตดัสนิ 
ผู้เข้าแข่งขัน 10 ทีมสุดท้ายจะได้รับงบประมาณเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจริง โดยทีมที่เข้า
รอบสุดท้ายทุกทีมจะได้แสดงผลงานในรูปแบบของแฟชั่นโชว์และงานแสดงผลิตภัณฑ์

ไอวีแอลจัดกิจกรรม workshop เพ่ือสอนคนท่ีอาศัยในชุมชนดินแดงในการสร้างสรรค์ 
สิง่ประดษิฐ์จากขวดพลาสตกิรไีซเคลิ ซ่ึงปีนีน้บัเป็นปีท่ี 2 ตดิต่อกนั โครงการนีม้วีตัถปุระสงค์
เพือ่ส่งเสรมิให้คนรูจ้กัน�าของท่ีไม่ใช้แล้ว มาสร้างสรรค์ก่อให้เกดิรายได้เสรมิ โดยมีผูส้นใจ
เข้าร่วมกิจกรรมตลอดท้ังวันและคนท่ีมาเข้าร่วมส่วนมากรู้สึกพอใจและเช่ือมั่นว่าจะ
สามารถสร้างรายได้เพิม่เตมิจากขวดพลาสตกิใช้แล้วและเป็นการรกัษาสิง่แวดล้อมอีกด้วย
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การศึกษา
ไอวแีอลให้การสนบัสนนุชมุชนท้องถิน่ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาระดบัท้องถิน่และมีบทบาทในการสร้างพลเมืองและชุมชนท่ีด ีเราเช่ือม่ัน
ว่า การพฒันาคนเก่งไม่เพยีงแต่ช่วยเสรมิสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนท้องถิน่แต่ยงัพฒันาทรพัยากรมนษุย์ ซ่ึงเป็นส่วนส�าคญัของการด�าเนนิ
ธุรกิจของเราในอนาคต เราท�างานอย่างใกล้ชิดโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ เรามีการให้ทุนการ
ศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน เพื่อให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเพิ่มโอกาสในอนาคต ในปี 2556 เรามีการลงทุนด้านการศึกษาทั่วโลก
เป็นจ�านวนเงิน 744,696 บาทและให้การสนับสนุนนักเรียนจ�านวน 268 คน

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น:

โครงการด้านการศึกษาที่ได้ด�าเนินการในปี 2556 ได้แก่

โรงงาน Wellman International ในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ มอบตัวอย่างวัสดุบรรจุภัณฑ์
รีไซเคิล เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยในสวีเดน

Indorama Ventures Mexico ต้อนรบันกัศกึษาจากมหาวิทยาลยั Universidad Autónoma 

de Querétaro เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จริงในการท�างาน 

PT. Indorama Ventures Indonesia มอบทุนการศึกษา 9 ทุนแก่นักเรียนในชุมชน ซึ่ง
แต่ละปี PT. IVI จะมอบทุนในแก่เด็กนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ ในปี 2256  
PT.  IVI ได้มอบทุนแก่นกัเรยีนช้ันประถมศกึษาจ�านวน 5 ทุนๆละ 500,000 รเูปีย และนกัเรยีน
ชั้นมัธยมเป็นจ�านวน 4 ทุนๆ ละ 750,000 รูเปีย เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องต่อไป

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) จัดบรรยายเกี่ยวกับบริษัทให้แก่นักศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในงานศึกษา

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) มอบตัวอย่างเม็ดพลาสติก RAMAPET 
N1 และ RAMAPET แก่นกัศกึษาปรญิญาเอก วทิยาลยัปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ีจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการท�าวิทยานิพนธ์
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บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จ�ากัด จัดอบรมหลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษให้เด็กใน
ชุมชนบ้านปากคลองพระเป็นเวลา 6 สปัดาห์ (ในช่วงปิดเทอม) ซ่ึงสอนโดยพนกังานของ
บรษัิทและภรรยาของพนกังานต่างชาต ิ และบรจิาคหนงัสอืสนทนาภาษาอังกฤษให้แก่เดก็  
เพื่อไปฝึกฝนด้วยตนเอง

บรษัิท อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ากดั จดัโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่นกัเรยีนในท้อง
ถิ่นที่โรงเรียนวัดประชุมมิตร อ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้
แก่เดก็นกัเรยีนในระดบัประถมศกึษา 6 เพือ่ศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา โดยเดก็นกัเรยีน
ได้รับการสอนเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน โดยอาสาสมัครท่ีเป็นภรรยา
พนักงานต่างชาติอาสา โดยเข้าไปสอนท่ีโรงเรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง โครงการนี้สิ้นสุด
เมื่อเดือนกันยายน 2556

โรงงาน FiberVisions ในเมือง Suzhou ร่วมกับโรงเรียนอาชีวศึกษา จัดโครงการฝึกงาน
ในต�าแหน่งซ่อมบ�ารุง เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการท�างานจริงในช่วงการ
ศึกษาภาคสุดท้าย

กลุ่มบริษัท PET ในจังหวัดลพบุรีเชิญวิทยากรจากกรมประมงจังหวัดมาให้ความรู้เรื่อง
กับชาวบ้านปากคลองพระเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงปลาดุกและบริจาคกระชังปลาแก่ชาวบ้าน
Indorama Europoort ต้อนรบันกัเรยีนเข้าเย่ียมชมโรงงาน เพือ่เรยีนรูแ้ละได้ประสบการณ์
ในการท�างานทางด้านช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการ รวมทั้งแนะแนวอาชีพในอนาคต 

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) นครปฐม จัดอบรมการ
สานตะกร้าและดอกไม้จัน เพื่อสร้างรายเสริมอย่างยั่งยืนแก่ชาวบ้าน

โครงการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในปี 2556 ได้แก่

บรษัิท อนิโดรามา ปิโตรเคม จ�ากดั ร่วมมือกบับรษัิทในนคิมอตุสาหกรรมเอเชยี จดัท�าแผน
จดัการเหตฉุุกเฉินแก่ชุมชนท้องถิน่ ประกอบด้วยแผนฉุกเฉิน การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 
การให้ความรู้และฝึกอบรม โดยมีแผนการฝึกซ้อมฉุกเฉินเป็นขั้นตอนต่อไป

FiberVisions บรจิาครถพ่วงให้บรกิารน�า้ให้กบัเมอืง Covington รฐั Georgia เพือ่เป็นการ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สะอาด

กลุ่มบริษัท PET ลพบุรีบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนปากคลองพระเพื่อส่งเสริมให้
คนในชุมชนสุขภาพที่ดี

PT Indorama Ventures อินโดนเีซีย ร่วมมือกบัโรงพยาบาลท้องถิน่ในการให้ความรูเ้รือ่ง
สุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่

สุขภาพและความเป็นอยู่ในชุมชน
ไอวแีอลมุง่ส่งเสรมิสขุภาพและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เราให้การสนบัสนนุโครงการด้านสขุภาพและความเป็นอยู่ท่ีดหีลากหลายโครงการ 
ครอบคลุมการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพที่ดี

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น:
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จิตอาสาพนักงาน
ไอวีแอลสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาสร้างความมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนด้วยการร่วมกันท�าสิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคม

ผลการด�าเนินงาน

พนักงาน FiberVisions Athens ร่วมกับองค์กรการกุศลท้องถิ่น the United Way เพื่อ
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงเรียน Pencil School

พนกังาน FiberVisions Athens ร่วมท�าอาหารและจ�าหน่ายในช่วงเปลีย่นเวลาท�างาน เพ่ือ
ระดมทุนให้กบัโครงการ March of Dimes องค์กรการกศุลท่ีไม่แสวงหาผลก�าไร เพือ่ใช้เป็นทุน
ในการดแูลสขุภาพของมารดาและทารก โดยรวบรวมเงนิบรจิาคได้ท้ังสิน้ 1,071 เหรยีญสหรฐั

พนักงาน FiberVisions เข้าร่วมการแข่งขันขี่จักรยานการกุศลในงาน Jackson County 
Brevet Charity Bicycle Ride เพื่อระดุมทุนช่วยเหลือหน่วยงานวิจัยโรคโลหิตจางจาก
ไขกระดูกฝ่อในรัฐ Georgia

พนักงาน Auriga Polymers ระดมเงินทุนจ�านวน 56,050.36 เหรียญสหรัฐเพื่อบริจาค
ให้กับองค์กร United Way นอกจากนี้ยังรวบรวมอาหารกระป๋องจ�านวน 4,070 กระป๋อง
เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้

พนักงานกลุ่มบริษัท PET ลพบุรีเข้าร่วมกิจกรรมการขี่จักรยานและบริจาคเงินสนับสนุน
การซื้อเสื้อกีฬา

พนักงานอาสาสมัคร บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อิน
โดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) ระยอง และ บริษัท อินโดรามา 
ปิโตรเคม จ�ากัด เข้าร่วมกิจกกรมปลูกต้นไม้ ทาสีทางเดินและเก็บขยะที่หาดน�้าริน เนื่อง
ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

พนักงาน AlphaPet และครอบครัวเข้าร่วมการแข่งขัน Dragon Boat ซึ่งจัดขึ้นโดยโรง
พยาบาล Decatur General เพื่อหาทุนให้กับโรงพยาบาล

พนักงาน Auriga Polymers ร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐให้
กับองค์กร United Way

พนักงานบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมซ่อมแซม
และทาสีสนามเด็กเล่นแก่โรงเรียนที่อยู่ใกล้บริเวณโรงงาน

						การสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
						สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน
						การศึกษา
						จิตอาสาพนักงาน
						สิ่งแวดล้อม
						การให้เพื่อสังคม

โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ปี 255611%

18%

26%

11%

24%

10%
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ข้อมูลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนปี 2556

ข้อมูลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนปี 2556[1]

รายละเอียดของข้อมูล หน่วย ตัวเลข

EN3 การใช้พลังงานทางตรง กิกะจูล 10,918,614

EN4 การใช้พลังงานทางอ้อม กิกะจูล 1,876,609

พลังงานที่ซื้อจากภายนอก กิกะจูล 1,488,387

ไอน�้าที่ซื้อจากภายนอก กิกะจูล 388,222

EN22[2] ของเสียอันตราย (รวมจากทุกวิธีการก�าจัดของเสีย) ตัน 6,120.68

- การใช้ซ�้า ตัน 0.87

- การน�ากลับมาใช้ ตัน 90.59

- การน�ากลับคืน (รวมถึงการน�าพลังงานกลับคืน) ตัน 3.46

- การเผาท�าลาย ตัน 5,384.66

- การถมดิน ตัน 321.24

- อื่นๆ ตัน 75.00

ของเสียที่ไม่เป็นอันตราย ตัน 36,770.30

- การใช้ซ�้า ตัน 170.62

- การน�ากลับมาใช้ ตัน 26,234.97

- การน�ากลับคืน (รวมถึงการน�าพลังงานกลับคืน) ตัน 14.40

- การถมดิน ตัน 8,214.90

- อื่นๆ ตัน 41.82

LA7 จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (พนักงาน) ราย 49

จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ผู้รับเหมา) ราย 10

จ�านวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บเนื่องจากการท�างาน (พนักงาน) วัน 153

จ�านวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บเนื่องจากการท�างาน (ผู้รับเหมา) วัน 3

จ�านวนวันหยุดงาน (พนักงาน) วัน 8,940.50

จ�านวนวันหยุดงาน (ผู้รับเหมา) วัน 0

ชั่วโมงท�างานรวม (พนักงาน) ชั่วโมงท�างาน 5,913,066

ชั่วโมงท�างานรวม (ผู้รับเหมา) ชั่วโมงท�างาน 3,800,445

วันท�างานรวม (พนักงาน) ชั่วโมงท�างาน 739,133.25

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (พนักงาน) รายต่อ 200,000 ชั่วโมงท�างาน - คน 1.657

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ผู้รับเหมา) รายต่อ 200,000 ชั่วโมงท�างาน - คน 0.526

อัตราวันหยุดงานจากการบาดเจ็บเนื่องจากการท�างาน (พนักงาน) วันต่อ 200,000 ชั่วโมงท�างาน - คน 0.158

อัตราวันหยุดงานจากการบาดเจ็บเนื่องจากการท�างาน (ผู้รับเหมา) วันต่อ 200,000 ชั่วโมงท�างาน - คน 0.16

อัตราการหยุดงาน (พนักงาน) วันต่อ 200,000 วันท�างาน - คน 2,419.18

อัตราการหยุดงาน (ผู้รับเหมา) วันต่อ 200,000 วันท�างาน - คน -
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รายละเอียดของข้อมูล หน่วย ตัวเลข

LA10 จ�านวนพนักงานชาย คน 1,635

จ�านวนพนักงานหญิง คน 1,014

จ�านวนผู้บริหารระดับสูง คน 37

จ�านวนพนักงานระดับผู้บริหาร คน 383

จ�านวนพนักงานในโรงงาน คน 2,103

จ�านวนชั่วโมงอบรมพนักงานชาย ชั่วโมง 38,676.09

จ�านวนชั่วโมงอบรมพนักงานหญิง ชั่วโมง 23,894.93

จ�านวนชั่วโมงอบรมส�าหรับผู้บริหารระดับสูง ชั่วโมง 347

จ�านวนชั่วโมงอบรมส�าหรับพนักงานระดับผู้บริหาร ชั่วโมง 12,930.52

จ�านวนชั่วโมงอบรมส�าหรับพนักงานในโรงงาน ชั่วโมง 41,223.63

จ�านวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ยส�าหรับพนักงานชาย ชั่วโมง/เพศชาย/ปี 23.66

จ�านวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ยส�าหรับพนักงานหญิง ชั่วโมง/เพศหญิง/ปี 23.57

จ�านวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ยส�าหรับพนักงานระดับผู้บริหารระดับสูง ชั่วโมง/ผู้บริหารระดับสูง/ปี 9.38

จ�านวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ยส�าหรับพนักงานระดับผู้บริหาร ชั่วโมง/ผู้บริหาร/ปี 33.76

จ�านวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ยส�าหรับพนักงานในโรงงาน ชั่วโมง/พนักงานในโรงงาน/ปี 19.60

หมายเหตุ
[1] ข้อมูลผลการด�าเนินงานจากพารามิเตอร์ทั้ง 5 นี้ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกครอบคลุมการด�าเนินงาน 8 โรงงานในประเทศไทย
[2] โรงงาน IPI นครปฐมไม่ได้รายงานเกี่ยวกับวิธีการก�าจัดของเสีย

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน 2556[3]

ด้านเศรษฐกิจ

รายละเอียดของข้อมูล หน่วย 2554 2555 2556

มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง

- รายได้ พันล้านบาท 186.10 210.73 229.12

- ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา 
และค่าตัดจ�าหน่าย

พันล้านบาท 17.12 14.41 14.04

- เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบริษัท พันล้านบาท 5.63 3.29 1.63

- เงินกู้จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน พันล้านบาท - 0.61 0.99

การได้รับการช่วยเหลือที่ส�าคัญจากภาครัฐ

- สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน พันล้านบาท 4.6 3.8 4.4

หมายเหตุ
[3] ผลการด�าเนินงานอ้างอิงจากข้อมูลจากทุกโรงงานในประเทศไทยและต่างประเทศ
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ด้านสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดของข้อมูล หน่วย 2554 2555 2556
วัตถุดิบ (ก)

- PTA ตัน 1,950,588 2,146,256 2,287,993
- MEG ตัน 789,524 868,723 832,768
วัสดุตั้งต้นที่น�ากลับมาใช้ใหม่ ตัน 583,690 633,962 704,827
การใช้พลังงาน (ข)

- การใช้พลังงานทางตรงทั้งหมด กิกะจูล 21,669,955 21,847,356 21,801,220
- การใช้พลังงานทางอ้อมจากแหล่งพลังงานปฐมภูมิทั้งหมด กิกะจูล 5,476,334 9,944,330 4,725,065
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

365,705 344,019 387,534

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ค) ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

139,172 [c] 128,095 [c] 224,806

การปลดปล่อยมลพิษ
- (VOCs) สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ตันสารอินทรีย์

ระเหยง่าย
56.8 177.2 337.8

- ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ตัน
ไนโตรเจนออกไซด์

4,898.90 2,274.6 1,462.6

- ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) ตัน
ซัลเฟอร์ออกไซด์

705.6 1,457.1 727.5

การรั่วไหล (ง)

- การปล่อยสารเคมี ราย - 7 10

ลูกบาศก์เมตร - 200 435.5

- การปล่อยไฮโครคาร์บอน ราย - 1 1

ลูกบาศก์เมตร - 0.01 0.15

น�้า

แหล่งน�้าที่น�ามาใช้ ล้านลูกบาศก์เมตร 23.65 29.56 24.40

 - น�้าผิวดิน ล้านลูกบาศก์เมตร 7.96 7.97 14.24

 - น�้าบาดาล ล้านลูกบาศก์เมตร 0.73 0.77 2.17

 - น�้าฝน ล้านลูกบาศก์เมตร 0.06 0.05 0.04

 - น�้าเสียจากแหล่งอื่น ล้านลูกบาศก์เมตร 0.03 0.02 -

 - น�้าสาธารณูปโภค ล้านลูกบาศก์เมตร 9.64 14.35 7.58

 - น�้าทะเล ล้านลูกบาศก์เมตร - - -

 - อื่นๆ ล้านลูกบาศก์เมตร 5.24 6.39 0.38

น�้าที่ถูกน�ากลับมาใช้ (ซ) ล้านลูกบาศก์เมตร 1.495 1.521 1.753

ร้อยละของน�้าที่
ถูกน�ากลับมาใช้

6.32% 5.14% 7.18%
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ของเสีย

ปริมาณของเสียทั้งหมดที่ก่อขึ้น ตัน 114,908 132,354 76,777

- ของเสียอันตราย ตัน 10,975 11,782 10,899

- ของเสียไม่อันตรายทั่วไป ตัน 103,933 120,572 65,877 (จ)

ปริมาณของเสียที่ถูกก�าจัดทั้งหมด (ฉ) ตัน 25,175 23,300 20,900

- ของเสียอันตราย ตัน 10,700 11,341 9,920

- ของเสียไม่อันตรายทั่วไป ตัน 14,475 11,959 10,980

จ�านวนของเสียที่ถูกน�ากลับมาใช้ (ช) ตัน 28,814 33,033 42,407

- ของเสียอันตราย ตัน 807 567 686

- ของเสียไม่อันตรายทั่วไป ตัน 28,007 32,466 41,722

ของเสียอันตรายที่ถูกส่งไปก�าจัดข้ามแดน ตัน 68.9 67.6 101.6

การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

การก�าจดัของเสยี การบ�าบัดของเสยี และ ค่าต้นทุนรกัษาสิง่แวดล้อม บาท 16,695,776 15,528,050 232,622,332(ซ)

ค่าใช้จ่ายในการดูแลสิ่งแวดล้อม บาท 72,444 555,670 30,102,924

หมายเหตุ
 (ก) รายงานเฉพาะปริมาณการใช้วัตถุดิบที่ส�าคัญ ได้แก่ PTA และ MEG
 (ข) การค�านวณหน่วยอ้างอิงมาจาก http://www.natural-gas.com.au/about/references.html
 (ค) มีโรงงานในต่างประเทศที่ไม่ได้รายการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมระหว่างปี 2554 - 2555 จ�านวน 2 โรง
 (ง) รายงานจากโรงงาน 3 แห่ง คือ TPT Ottana Polimeri และ FiberVisions Denmark 
 (จ) หลายๆ กิจกรรมการลดปริมาณของเสียในโรงงานได้ถูกริเริ่มขึ้นในปี 2556 ซึ่งท�าให้ช่วยลดปริมาณการเกิดของเสียไม่อันตราย
 (ฉ) วิธีการก�าจัดของเสียรวมถึงการเผาและการฝังกลบ
 (ช) วิธีการน�ากลับมาใช้รวมถึง การใช้ซ�้า การน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการฟื้นฟู
 (ซ) โรงงานที่มณฑลกวางตุ้งได้ลงทุนในระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อรองรับการเพิ่มการผลิต PET 1,500 ตัน/วัน
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แรงงาน

2554 2555 2556

รายละเอียดของข้อมูล หน่วย ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

แรงงาน

แบ่งตามเพศ คน 6,793 2,119 7,077 2,207 6,850 2,323

แบ่งตามภูมิภาค

- ยุโรป คน 2,230 2,219 2,218

- อเมริกาเหนือ คน 1,281 1,592 1,728

- เอเชียแปซิฟิก คน 5,330 5,416 5,176

- แอฟริกา คน 0 57 51

แบ่งตามอายุ

- น้อยกว่า 30 ปี คน NA 1,963 1,616

- 30 - 50 ปี คน NA 5,532 6,145

- มากกว่า 50 ปี คน NA 1,789 1,412

จ�านวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ยแบ่งตามเพศ (ฌ)

เพศชาย ชั่วโมง/คน/ปี NA NA 23.66

เพศหญิง ชั่วโมง/คน/ปี NA NA 23.57

จ�านวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ยแบ่งตามระดับต�าแหน่ง (ฌ)

พนักงานในโรงงาน ชั่วโมง/คน/ปี NA NA 19.60

ผู้บริหาร ชั่วโมง/คน/ปี NA NA 33.76

ผู้บริหารระดับสูง ชั่วโมง/คน/ปี NA NA 9.38

การจัดจ้างพนักงานใหม่ตามกลุ่มอายุ

น้อยกว่า 30 ปี คน 706 360 781 272 965 233

30 - 50 ปี คน 199 120 169 94 249 83

มากกว่า 50 ปี คน 9 3 7 4 17 2

รวม คน 914 483 957 370 1231 318

อัตราการจ้างพนักงานใหม่ ร้อยละของ
พนักงานทั้งหมด

13.5% 22.8% 13.5% 16.8% 18.0% 13.7%

การลาออกตามกลุ่มอายุ

น้อยกว่า 30 ปี คน 795 386 860 256 786 232

30 - 50 ปี คน 226 121 250 122 258 144

มากกว่า 50 ปี คน 38 10 58 11 56 11

รวม คน 1059 517 1168 389 1100 387

อัตราการลาออก ร้อยละของ
พนักงานทั้งหมด

15.6% 24.4% 16.5% 17.6% 16.1% 16.7%
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2554 2555 2556

รายละเอียดของข้อมูล หน่วย ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

พนักงานที่มีสิทธิในการลา
เพื่อเลี้ยงดูบุตร

คน 503 457 485 463 993 528

ความครอบคลุม ร้อยละ 7.4% 21.6% 6.9% 21.0% 14.5% 22.7%

พนักงานที่ใช้สิทธิในการลา
เพื่อเลี้ยงดูบุตร

คน 90 419 87 428 119 450

พนกังานท่ีกลบัมาท�างานหลงัจาก
การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

คน 84 29 52 43 117 36

พนกังานท่ีกลบัมาท�างานหลงัจาก
การลาเพือ่เลีย้งดบุูตรและท�างาน
เป็นเวลา 1 ปี

คน 81 26 51 41 108 28

หมายเหตุ

 (ฌ) อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากโรงงานในประเทศไทยเท่านั้น

ความปลอดภัย

รายละเอียดของข้อมูล หน่วย 2556

การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (พนักงาน) ราย 78

จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ผู้รับเหมา) ราย 11

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (พนักงาน) รายต่อ 200,000 ชั่วโมงท�างาน - คน 0.99

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ผู้รับเหมา) รายต่อ 200,000 ชั่วโมงท�างาน - คน NR

วันหยุดงานจากการบาดเจ็บเนือ่งจากการท�างาน

จ�านวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บเนื่องจากการท�างาน (พนักงาน) ราย 225

จ�านวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บเนื่องจากการท�างาน (ผู้รับเหมา) ราย 4

อัตราวันหยุดงานจากการบาดเจ็บเนื่องจากการท�างาน (พนักงาน) รายต่อ 200,000 ชั่วโมงท�างาน - คน 2.85

อัตราวันหยุดงานจากการบาดเจ็บเนื่องจากการท�างาน (ผู้รับเหมา) รายต่อ 200,000 ชั่วโมงท�างาน - คน NR

การหยุดงาน

จ�านวนการหยุดงาน (พนักงาน) วัน 10,265.6

จ�านวนการหยุดงาน (ผู้รับเหมา) วัน 13

อัตราการหยุดงาน (พนักงาน) วันต่อ 200,000 วันท�างาน - คน 1,041.61

อัตราการหยุดงาน (ผู้รับเหมา) วันต่อ 200,000 วันท�างาน - คน NR
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IVL กับรางวัลแห่งความส�าเร็จในปี 2556

24 มกราคม 2556
บรษัิท เอเซีย เพท็ (ไทยแลนด์) จ�ากดัและ บรษัิท อินโดรามา 
โฮลดิง้ส์ จ�ากดั ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการปฎิบัติตาม
กฎหมายในการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารประจ�าปี 
พ.ศ. 2555 จากคุณพเิชษฐ ไพบูลย์ศริ ิผูว่้าราชการจงัหวดัลพบุรี

2 มีนาคม 2556
คณุประไพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบรหิารและบุคคล ตวัแทนบรษัิท อนิโดรามา โพลเีอสเตอร์ 
อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) นครปฐม เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงานปี 2556 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

7 มีนาคม 2556
คณุประไพ ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบรหิารและบุคคลตวัแทนบรษัิท อินโดรามา โพลเีอสเตอร์ 
อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) นครปฐม ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นประจ�าปี 2556 ในวันสตรีสากล 

27 มีนาคม 2556
ดร. ณพ ศิวะศิลป์ชัย ตัวแทนบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ากัดเข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
ประจ�าปี 2555 เป็นปีท่ี 2 ตดิต่อกนัจากคณุพรีะวฒัน์ รุง่เรอืงศร ีรองผูว่้าการสายงานท่าเรอือุตสาหกรรม 
ตัวแทนผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

4 เมษายน 2556 
คณุปวีณา ศรโีพธิท์อง ผูช่้วยผูจ้ดัการหัวหน้ากลุม่งานผูอ้อกหลกัทรพัย์และบรษัิทจดทะเบียนตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเข้าเย่ียมเยียน บรษัิท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) เพือ่แสดงความยินดกีบั
คณุรชิาร์ด โจนส์ หัวหน้าฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์และสือ่สารองค์กรส�าหรบัการได้รบัเลอืกให้เป็น 1 ใน 25 เจ้าหน้าท่ี
นักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุดในโลกเสมอมา
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5 พฤษภาคม 2556
Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC ได้รับรางวัล Pinnacle ในด้านการขนส่งเคมีภัณฑ์อย่าง
ปลอดภัยจาก Union Pacific 

14 มิถุนายน 2556
บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ได้รับประกาศนียบัตรในการส่งเสริมการบริจาคโลหิตเพื่อประโยชน์
ต่อสังคม เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก 2556 จัดโดยโรงพยาบาลบ้านหมี่

18 มิถุนายน 2556
บรษัิท อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ากดั รบัมอบใบรบัรองการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนส�าหรบัผลติภณัฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ล�าดับที่ 3 (ระบบสีเขียว) จากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

19 มิถุนายน 2556 
บรษิทั อนิโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) ระยอง ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว 
ระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว) จากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

31 ตุลาคม 2556
บรษัิท เอเซีย เพท็ (ไทยแลนด์) จ�ากดั บรษัิท อินโดรามา โพลเีมอร์ส จ�ากดั (มหาชน) และบรษัิท อินโดรามา 
โฮลดิง้ส์ จ�ากดั ได้รบัรางวลัอุตสาหกรรมสเีขียว ระดบัท่ี 3 (ระบบสเีขียว) จากปลดักระทรวงอุตสาหกรรม

5 กรกฎาคม 2556
คณุอนเิวส ตวิาร ีรองประธานฝ่ายปฏบัิตกิาร ตวัแทนบรษัิท อินโดรามา โพลเีอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ จ�ากดั 
(มหาชน) นครปฐม เข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน ระดับประเทศ ประจ�าปี 2556 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (2553-2556) ในงานสัปดาห์
ความปลอดภัยในการท�างานแห่งชาติ ครั้งที่ 27
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23 สิงหาคม 2556
คุณสันติเทพ สาลีงาม ตัวแทนจากบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ากัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์ ประจ�าปี 2556 จาก ดร. อินทร์ริตา นนทะ
วัชรศิริโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงแรงงาน โดยที่ผ่านมาบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม ท�างาน
ต่อเนื่องกันเป็นจ�านวน 1,534,294 ชั่วโมงการท�างาน โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จากรายงาน
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2552 - 31 ธันวาคม 2555 กรุงเทพมหานคร พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2556

17 กรกฎาคม 2556
บรษัิท เอเซีย เพท็ (ไทยแลนด์) จ�ากดัและ บรษัิท เพท็ฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ากดั ได้รบัรางวลัและใบรบัรอง
มาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน

26 สิงหาคม 2556
บรษัิท อนิโดรามา โพลเีมอร์ส จ�ากดั (มหาชน) บรษัิท เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์) จ�ากดั และบรษัิท เพท็ ฟอร์ม 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด เข้ารับมอบเกียรติบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

26 สิงหาคม 2556
PT. Indorama Ventures Indonesia ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก 
Sucofindo International Certification Services

5 กรกฏาคม 2556 
นายซานดิฟ๊ พันดรุงั การ์มสั รองประธานบรษัิท (ฝ่ายการผลติ) และผูจ้ดัการโรงงาน ตวัแทนบรษัิทอินโดรามา 
ปิโตรเคม จ�ากดั เข้ารบัรางวลัสถานประกอบกจิการดเีด่นด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน ระดับประเทศ ปี 2556 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (2554-2556) ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย
ในการท�างานแห่งชาติ ครั้งที่ 27
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11 กันยายน 2556 
บรษัิท เอเซีย เพท็ (ไทยแลนด์) จ�ากดั ได้รบัรางวลั CSR-DIW Network และ CSR-DIW Continuous 
ประจ�าปี 2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

11 กันยายน 2556 
บรษัิท เพท็ ฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ากดั ได้รบัรางวัล CSR-DIW Network และ CSR-DIW Continuous 
ประจ�าปี 2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

11 กันยายน 2556 
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) นครปฐมได้รับรางวัล CSR-DIW Advance 
ระดับที่ 4 ประจ�าปี 2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

11 กันยายน 2556 
บรษัิท อนิโดรามา โพลเีอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ จ�ากดั (มหาชน) นครปฐม ได้รบัรางวลั CSR-DIW Continuous 
ประจ�าปี 2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

11 กันยายน 2556
บรษัิท อนิโดรามา โพลเีมอร์ส จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัรางวลั CSR-DIW Network และ CSR-DIW Continuous 
ประจ�าปี 2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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13 กันยายน 2556
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) ระยอง ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจ�าปี 2555 เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน (2548 - 2556) 
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน	  

11 กันยายน 2556 
บรษัิท ทีพทีี ปิโตรเคมคิอลส์ จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัรางวัล CSR-DIW Advance ระดบัท่ี 4 ประจ�าปี 2556 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

11 กันยายน 2556 
บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous ประจ�าปี 2556 จาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

11 กันยายน 2556 
บรษัิท อนิโดรามา ปิโตรเคม จ�ากดั ได้รบัรางวลั CSR-DIW Continuous ประจ�าปี 2556 จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

11 กันยายน 2556 
บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous ประจ�าปี 2556 จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
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13 กันยายน 2556
บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ากัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวสัดกิารแรงงาน ประจ�าปี 2556 เป็นปีท่ี 3 ตดิต่อกนั (2554-2556) จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน

17 ตุลาคม 2556
คุณสุจิตรา โลเฮีย กรรมการและประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล Sustainability Excellence Award 
จากมร. โยฮัน โบร์ เอกอคัรราชฑตูเนเธอร์แลนด์ประจ�าประเทศไทยในงาน NTCC/ Beluthai 15th Annual 
Business Award ท่ีจัดข้ึนโดยหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทยและหอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก/ไทย  
ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

26 ตุลาคม 2556
StarPet ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ ISO 22000:2005 ISO/TS 
22002-1:2009 และ FSSC 22000 ส�าหรับโรงงานผลิตโพลิเอทิลีน เทเรฟทาเลตส�าหรับบรรจุภัณฑ์
อาหารในกลุ่ม M (กลุ่มวัสดุส�าหรับบรรจุภัณฑ์) 

13 กันยายน 2556
บรษัิท อินโดรามา โพลเีอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ จ�ากดั (มหาชน) นครปฐม ได้รบัรางวลัสถานประกอบกจิการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจ�าปี 2556 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (2553-2556) จาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

PERRY JOHNSON
REGISTRARS, INC.

StarPet Inc.
801 Pineview Road, Asheboro, NC 27203 

FSSC 22000:2011 
Certification scheme for food safety systems including ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009

and additional FSSC 22000 requirements 

Manufacture of Polyethylene Terepthalate Resin for Food Packaging Containers
Category Code: M (Packaging Material Manufacturing)

Perry Johnson Registrars, Inc. (PJR)
755 West Big Beaver Road, Suite 1340

Troy, Michigan 48084
(248) 358-3388 

Terry Boboige, President

Date of the Certification Decision: October 26, 2013
Initial Certification Date: October 26, 2013

Certificate of Registration No: C2013-02816
Valid Until: October 25, 2016 

13 กันยายน 2556
บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวสัดกิารแรงงาน ประจ�าปี 2556 เป็นปีท่ี 8 ตดิต่อกนั (2549-2556) จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 
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5 พฤศจิกายน 2556
บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน
EN ISO 50001:2011 ด้านการจัดการพลังงาน

7 พฤศจิกายน 2556
PT. Indorama Ventures Indonesia ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฮาลาล ส�าหรับกระบวนการผลิต PET 
จากศูนย์ประเมินและวิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องส�าอางค์ สภาอิสลามแห่งชาติ 

20 พฤศจิกายน 2556
บริษัท เพ็ท ฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ากัด ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ISO 22000:2005 ส�าหรับโรงงาน
ผลิตพลาสติกขึ้นรูปขวดประเภท PET ขวดพลาสติกและฝาจุกเกลียว

29 ตุลาคม 2556
บรษัิท อนิโดรามา ปิโตรเคม จ�ากดั ได้รบัประกาศนยีบัตรรบัรองมาตรฐาน EN ISO 50001:2011 ด้านการ
จัดการพลังงาน

 

 
 

 
In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement.  This certificate’s 
validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification.  Validity may be confirmed via email at 
certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. 
 
The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Petform (Thailand) Limited 
Site 1: 85 Moo 11, Bang-Ngha Thaklong Road, T. Khaosamokorn, Amphur Thawung, Lopburi 15180,  

Site 2: No6/9, I-2 Road, T. Map Ta Put, A. Muang Rayong, Rayong Province 21150,  
Site 3: No. 999/2, Moo 1, Mitraphap Road, T. Na Klang, A Soongnoen, Nakornratchasima Province, Thailand 

          
 
 
 
 
  
 

Manufacture of pet preforms, bottles and closures. 
 

 

Certificate of Registration 

This is to certify that the food safety management system of 
 

has been assessed and registered by Intertek Certification AB as conforming to the requirements of: 

ISO 22000:2005 
 The food safety management system is applicable to  

 

Certificate Number: 
Initial Certification Date: 
Certificate Issue Date: 
Certificate Expiry Date: 

225053 
20 November 2013 
20 November 2013 
19 November 2016 

 

Magnus Molin, CEO 
Intertek Certification AB  

P.O. Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden 
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10 ธันวาคม 2556 
PT. Indorama Ventures Indonesia ได้รบัรางวลั PROPER PERINGKAT BIRU (BLUE) ส�าหรบัการด�าเนนิงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2555-2556 จัดโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมอินโดนีเซีย เพื่อจัดอันดับการด�าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท 

20 ธนัวาคม 2556
บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัการจดัอันดบั 1 ใน 75 หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ดเีด่น  

ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ จากการส�ารวจของนติยสาร IR 

12 ธันวาคม 2556 
คณุปิยะนนัท์ ปัญญายงค์ ตวัแทนบรษัิท อนิโดรามา โฮลดิง้ส์ จ�ากดั เข้ารบัใบรบัรองมาตรฐานการป้องกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจากนายธนาคม จงจริะ ผูว่้าราชการจงัหวัดลพบุรี

4 ธันวาคม 2556 
Alphapet Inc ได้รบัประกาศนยีบัตรรบัรองความเป็นเลศิด้านมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร จากการตรวจสอบ
โดย ASI Food Safety Consultants ว่ามมีาตรฐานความปลอดภยัอาหารระดบัสงูสะท้อนให้เหน็ถงึความ
เป็นเลิศของระบบบริหารความปลอดภัยด้านอาหาร

Certificate 
of  Excellence 

in food safety for 
audit conducted on 

This certificate recognizes that the above facility was found in an audit by  
ASI Food Safety Consultants to have a high level of food safety, 

exemplified by excellence in conditions and in programs for food safety management.  

      
AlphaPet,  Inc. 

Decatur,  AL. 

December  4,  2013 

27 พฤศจิกายน 2556
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปีและ
คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี โดยพธิมีอบรางวลัประจ�าปี 2556 จดัข้ึนท่ีโรงแรมแชงกรลีา โดยความร่วมมือของ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย และสมาคมบรษัิทจดทะเบียน รางวลันีเ้ป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่คณะกรรมการของบริษัทและ 
คณะกรรมการตรวจสอบที่ท�าหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อินโดรามา เวนเจอร์ส 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553



 

LRQA Assurance Statement
Relating to Indorama Ventures Public Company Limited’s environmental 

and social indicators within the Sustainability Report for the calendar year 

2013 

This Assurance Statement has been prepared for Indorama Ventures Public Company Limited in accordance with our 
contract but is intended for the readers of this Report. 

Terms of Engagement 
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) was commissioned by Indorama Ventures Public Company Limited (IVL)
to provide independent assurance on the environmental and social indicators within its Sustainability Report 2013 (“the 
Report”) to a limited level of assurance using LRQA’s verification procedure. LRQA’s verification procedure is based on 
current best practice and uses the principles of AA1000AS (2008) - Inclusivity, Materiality, Responsiveness and 
Reliability of performance data and processes defined in ISAE3000.

Our assurance engagement covered operations and activities of IVL’s seven subsidiary companies in Rayong, Lopburi 
and Nakhonpathom Provinces, Thailand, and specifically the following requirements:
• Evaluating the reliability of data and information for the selected environmental and social indicators:

- direct energy consumption by primary energy source ( EN3)
- indirect energy consumption by primary source (EN4)
- total weight of waste by type and disposal method (EN 22)
- rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities by 

region (LA7), and 
- average hours of training per year per employee by gender (LA10)

• Reviewing whether the selected environmental and social indicators within the Report have taken account of GRI 
G3.1’s Sustainability Reporting Guidelines

• Checking that the Report covers all of IVL’s significant environmental and social issues to enable stakeholders to 
assess IVL's performance.

Our assurance engagement excluded operations and activities of IVL’s own facilities and its subsidiary companies, other
than indicated above, and the data and information of its suppliers, contractors and any third-parties mentioned in the 
Report.

LRQA’s responsibility is only to IVL. LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end 
footnote. IVL’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information within 
the Report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the Report is derived.  Ultimately, 
the Report has been approved by, and remains the responsibility of IVL.

LRQA’s Opinion 
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that IVL has not:
• Met the requirements above
• Disclosed reliable performance data and information for the selected environmental and social indicators
• Covered all the environmental and social issues that are important to the stakeholders and readers of this Report.

The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the professional 
judgement of the Verifier.
Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  
Limited assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites.

LRQA’s Approach
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with LRQA’s verification procedure. The following tasks 
though were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement:
• Assessing IVL’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were captured 

correctly. We did this by reviewing documents and associated records.

This document is subject to the provision on page 2. 



 

 
• Reviewing IVL’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were 

included in their Report. We did this by benchmarking reports written by IVL and its peers to ensure that sector 
specific issues were included for comparability.

• Auditing IVL’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-
statements in the Report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures, instructions and 
systems, including those for internal verification. We also spoke with those key people responsible for compiling the 
data and drafting the Report.

• Visiting eight facilities of IVL’s seven subsidiary companies located in Rayong, Lopburi and Nakhonpathom
Provinces, Thailand to sample evidence for the selected environmental and social indicators to confirm its reliability.  
Note: LRQA did not verify the data back to its original sources, nor did it assess the accuracy and completeness of the data 
reported by individual locations.

Observations 
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are:
• Stakeholder Inclusivity:

We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from IVL’s stakeholder engagement 
process. IVL has stakeholder engagement processes which collect the views and expectations of stakeholders. 
Stakeholders’ concerns are then considered by IVL when setting their sustainability strategies and roadmap. 
However in order to prepare for G4 reporting, ensure that the supply chain is included in stakeholder engagements.

• Materiality:
IVL has processes in place for identifying and evaluating their material issues which are determined by a set of risk 
criteria. We are not aware of any material issues concerning IVL’s environmental and social performance that have 
been excluded from the Report. However, we believe that future Reports should disclose detailed accounts of IVL’s 
management approach to address material issues, particularly on climate change and spillage. The accounts of the 
management approach should also disclose the challenges and progress made in performance.

• Responsiveness: 
Although IVL has processes and communication channels in place to respond to stakeholders, we believe that 
future Reports should explain in detail how IVL engages with its different stakeholder groups; for example –
subcontractors working at each facility. This detail should also explain how each stakeholder group relates to IVL’s 
sustainability strategies.

• Reliability:
Although each subsidiary company of IVL has its own established data management systems, implementation of 
these systems is variable. IVL should consider establishing comprehensive reporting procedures for data 
collection, quality assurance, control and security processes, and communication protocols between each 
subsidiary company and IVL’s head-office, where all data is consolidated.

LRQA’s competence and independence
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. 
The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure 
that the approach applied is rigorous and transparent.

This verification is the only work undertaken by LRQA for IVL and as such does not compromise our independence or 
impartiality.

Signed:                                   Dated: 21 March 2014

Nit Tanasuthiseri
LRQA Lead Verifier
On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd.
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited,14th Floor, Sirinrat Building, 3388/46 Rama IV Road
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 
LRQA Reference: BGK6019321

 

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, 
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense 
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• Reviewing IVL’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were 

included in their Report. We did this by benchmarking reports written by IVL and its peers to ensure that sector 
specific issues were included for comparability.

• Auditing IVL’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-
statements in the Report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures, instructions and 
systems, including those for internal verification. We also spoke with those key people responsible for compiling the 
data and drafting the Report.

• Visiting eight facilities of IVL’s seven subsidiary companies located in Rayong, Lopburi and Nakhonpathom
Provinces, Thailand to sample evidence for the selected environmental and social indicators to confirm its reliability.  
Note: LRQA did not verify the data back to its original sources, nor did it assess the accuracy and completeness of the data 
reported by individual locations.

Observations 
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are:
• Stakeholder Inclusivity:

We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from IVL’s stakeholder engagement 
process. IVL has stakeholder engagement processes which collect the views and expectations of stakeholders. 
Stakeholders’ concerns are then considered by IVL when setting their sustainability strategies and roadmap. 
However in order to prepare for G4 reporting, ensure that the supply chain is included in stakeholder engagements.

• Materiality:
IVL has processes in place for identifying and evaluating their material issues which are determined by a set of risk 
criteria. We are not aware of any material issues concerning IVL’s environmental and social performance that have 
been excluded from the Report. However, we believe that future Reports should disclose detailed accounts of IVL’s 
management approach to address material issues, particularly on climate change and spillage. The accounts of the 
management approach should also disclose the challenges and progress made in performance.

• Responsiveness: 
Although IVL has processes and communication channels in place to respond to stakeholders, we believe that 
future Reports should explain in detail how IVL engages with its different stakeholder groups; for example –
subcontractors working at each facility. This detail should also explain how each stakeholder group relates to IVL’s 
sustainability strategies.

• Reliability:
Although each subsidiary company of IVL has its own established data management systems, implementation of 
these systems is variable. IVL should consider establishing comprehensive reporting procedures for data 
collection, quality assurance, control and security processes, and communication protocols between each 
subsidiary company and IVL’s head-office, where all data is consolidated.

LRQA’s competence and independence
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. 
The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure 
that the approach applied is rigorous and transparent.

This verification is the only work undertaken by LRQA for IVL and as such does not compromise our independence or 
impartiality.

Signed:                                   Dated: 21 March 2014

Nit Tanasuthiseri
LRQA Lead Verifier
On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd.
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited,14th Floor, Sirinrat Building, 3388/46 Rama IV Road
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 
LRQA Reference: BGK6019321
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บรษัิท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) ได้จดัท�ารายงาน
ความยั่งยืนฉบับนี้ อ้างอิงตามแนวทางของ Global Reporting 
Initiatives Generation 3.1 (GRI 3.1) ระดับ B+
รายงานความยั่งยืนปี 2556 แสดงผลการด�าเนินงานตามรอบ 12 เดือนประจ�าปี 2556 โดยอ้างอิงรูปแบบและวิธีการรายงานตามแนวทางของ 
Global Reporting Initiatives Generation 3.1 (GRI 3.1) บริษัทฯ มีการจัดท�าและเผยแพร่รายงานความยั่งยืนเป็นประจ�าทุกปี และมีการแสดง
ข้อมูลรายงานความยั่งยืนปี 2555 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เน้ือหาการรายงาน
ไอวีแอลมีการจัดประเมินเนื้อหาและสาระของรายงาน เพื่อวิเคราะห์ประเด็นหลักท่ีมีผลต่อการด�าเนินธุรกิจของไอวีแอลและสอดคล้องกับการ
ตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการก�าหนดเนื้อหาตามกรอบการรายงานสากล GRI ประกอบด้วย
ขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่

1. การก�าหนดเนือ้หาในรายงาน: ประกอบด้วยการวิเคราะห์และระบุประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับความย่ังยืน การระบุหัวข้อท่ีมีความส�าคัญต่อ
กลยุทธ์ระดับธุรกิจและการด�าเนินงานในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงและผลกระทบท่ีอาจ 
เกดิข้ึนต่อการเตบิโตอย่างย่ังยืนของไอวแีอล นอกจากนีบ้รษัิทฯ มีการน�ามมุมองและข้อเสนอแนะของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีมาใช้เป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์ประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

2. การประเมินประเดน็ส�าคัญ: โดยการรวบรวมประเดน็ต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัไอวแีอลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี เพือ่ให้บรษัิทฯ สามารถระบุประเดน็
และจดักลุม่เพือ่ให้เห็นถงึภาพรวมประเดน็ท่ีมีความส�าคญัต่อบรษัิทฯ และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี นอกจากนีก้ารประเมินประเดน็ส�าคญั ยังท�าให้
ไอวแีอลสามารถจดัล�าดบัความส�าคญัของประเดน็ท่ีต้องมีการบรหิารและรายงานประเดน็เหล่านี้ในรายงานความย่ังยืน ประเดน็ท่ีเกีย่วข้อง
กับไอวีแอลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถูกน�ามาใช้ในการจัดท�าตารางประเมินนัยส�าคัญเพื่อระบุประเด็นท่ีมีความส�าคัญ ดังข้อมูลท่ีแสดง 
ในหน้าถัดไป

3. การควบคุมภายในและการตรวจรับรองโดยหน่วยงานภายนอก: ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม ท�าหน้าท่ีอนมัุตกิารก�าหนดเนือ้หาและให้ค�าแนะน�าในการปรบัปรงุข้ันตอนการก�าหนดเนือ้หาในรายงาน บรษัิทฯ มีการเปิดเผย
ข้อมูลการรายงานอยู่ในระดับ B+ โดยข้อมูลการด�าเนินงานของโรงงาน 8 แห่งในประเทศไทยใน 5 หัวข้อ ได้รับการสอบทานและรับรอง
โดยหน่วยงานภายนอก (หน้า 89-90)

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้



92 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)

การเข้าซ้ือกิจการและการลดหน่วยธุรกิจ
•	 ไม่มีการเข้าซื้อกิจการและการลดหน่วยธุรกิจใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการด�าเนินงานในรายงานฉบับที่แล้ว
 ตารางประเมินนัยส�าคัญ

1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
2. นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
3. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
4. การปฏิบัติงานด้วยความสะอาดและปลอดภัย
5. การรีไซเคิล
6. การลดของเสีย
7. การน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
8. การใช้พลังงานทดแทน
9. การพัฒนาบุคลากร
10. การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
11. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ขอบเขตรายงาน
รายงานฉบับนี้น�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานของโรงงานท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมการด�าเนินงานของไอวีแอล เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ขอบเขตของรายงานไม่รวมถงึบรษัิทร่วมทุน บรษัิทย่อย คูค้่าและผูร้บัเหมา ท้ังนีก้ารรบัรองข้อมูลครอบคลมุโรงงานในประเทศไทยเพยีงอย่างเดยีว 
วิธีการวัดข้อมูลที่ใช้ในรายงานฉบับนี้เป็นวิธีการเดียวกับที่ใช้ในปี 2555 และถูกพัฒนาให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไอวีแอลเป็นบริษัทที่มี
การด�าเนินงานทั่วโลก จึงอาจท�าให้วิธีการในการจัดเก็บข้อมูลมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและมุ่งมั่นในการขยายขอบเขตการรายงานในอนาคต

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อ
นวีนสุดา กระบวนรัตน์
75/102 อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2 ชั้น 37 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา)
ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์: +662 661 6661
โทรสาร: +662 661 6664-5
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Level of Reporting:   = Fully reported   = Partially reported   = Not reported

Profile Description

Level 
of 

Reporting Location of disclosure Comments
1. Strategy and Analysis

1.1 Statement from the most senior
decision-maker of the organization. 

3, 5  

1.2 Description of key impacts, risks, and 
opportunities. 

13-14  

2. Organizational Profile

2.1 Name of the organization. 6  

2.2 Primary brands, products, and/or services. 7-8  
2.3 Operational structure of the organization, 

including main divisions, operating 
companies, subsidiaries, and joint ventures.

10-11  

2.4 Location of organization’s headquarters. 6  
2.5 Number of countries where the 

organization operates, and names of 
countries with either major operations or 
that are specifically relevant to the 
sustainability issues covered in the report.

12-13  

2.6 Nature of ownership and legal form. 6  
2.7 Markets served (including geographic 

breakdown, sectors served, and types of 
customers/beneficiaries).

7-9  

2.8 Scale of the reporting organization. 6-8  
2.9 Significant changes during the reporting 

period regarding size, structure, or 
ownership.

12-13  

2.10 Awards received in the reporting period. 81-88  

GRI Content Index
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Profile Description

Level 
of 

Reporting Location of disclosure Comments
3. Report Parameters

3.1 Reporting period (e.g., fiscal/calendar 
year) for information provided.

91  

3.2 Date of most recent previous report 
(if any).

91  

3.3 Reporting cycle (annual, biennial, etc.) 91  
3.4 Contact point for questions regarding the 

report or its contents.
92  

3.5 Process for defining report content. 61-62, 91  
3.6 Boundary of the report (e.g., countries, 

divisions, subsidiaries, leased facilities, 
joint ventures, suppliers). 
See GRI Boundary Protocol for further 
guidance.

92  

3.7 State any specific limitations on the scope 
or boundary of the report (see 
completeness principle for explanation of 
scope). 

92  

3.8 Basis for reporting on joint ventures, 
subsidiaries, leased facilities, outsourced 
operations, and other entities that can 
significantly affect comparability from 
period to period and/or between 
organizations.

92  

3.9 Data measurement techniques and the 
bases of calculations, including 
assumptions and techniques underlying 
estimations applied to the compilation of 
the Indicators and other information in the 
report. Explain any decisions not to apply, 
or to substantially diverge from, 
the GRI Indicator Protocols.

75-80  

3.10 Explanation of the effect of any  
re-statements of information provided in 
earlier reports, and the reasons for such 
re-statement (e.g. mergers/acquisitions, 
change of base years/periods, nature of 
business, measurement methods).

92
measurement methods remain 
the same

 

3.11 Significant changes from previous 
reporting periods in the scope, boundary, 
or measurement methods applied in the 
report.

No significant change  
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Profile Description

Level 
of 

Reporting Location of disclosure Comments
3.12 Table identifying the location of the 

Standard Disclosures in the report. 
93-104  

3.13 Policy and current practice with regard to 
seeking external assurance for the report. 

89-90  

4. Governance, Commitments, and Engagement

4.1 Governance structure of the organization, 
including committees under the highest 
governance body responsible for specific 
tasks, such as setting strategy or 
organizational oversight. 

18  

4.2 Indicate whether the Chair of the highest 
governance body is also an executive 
officer.

15  

4.3 For organizations that have a unitary 
board structure, state the number and 
gender of members of the highest 
governance body that are independent 
and/or non-executive members.

17  

4.4 Mechanisms for shareholders and 
employees to provide recommendations 
or direction to the highest governance 
body. 

21-22  

4.5 Linkage between compensation for 
members of the highest governance body, 
senior managers, and executives 
(including departure arrangements), and 
the organization’s performance (including 
social and environmental performance).

19  

4.6 Processes in place for the highest 
governance body to ensure conflicts of 
interest are avoided.

19, 21-22  

4.7 Process for determining the composition, 
qualifications, and expertise of the 
members of the highest governance body 
and its committees, including any 
consideration of gender and other 
indicators of diversity.

19  

4.8 Internally developed statements of 
mission or values, codes of conduct, and 
principles relevant to economic, 
environmental, and social performance 
and the status of their implementation.

6, 21-22  
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Profile Description

Level 
of 

Reporting Location of disclosure Comments
4.9 Procedures of the highest governance 

body for overseeing the organization’s 
identification and management of 
economic, environmental, and social 
performance, including relevant risks and 
opportunities, and adherence or 
compliance with internationally agreed 
standards, codes of conduct, and 
principles. 

20-21  

4.10 Processes for evaluating the highest 
governance body’s own performance, 
particularly with respect to economic, 
environmental, and social performance.

19  

4.11 Explanation of whether and how the 
precautionary approach or principle is 
addressed by the organization. 

20-21  

4.12 Externally developed economic, 
environmental, and social charters, 
principles, or other initiatives to which the 
organization subscribes or endorses. 

19, 21  

4.13 Memberships in associations (such as 
industry associations) and/or national/
international advocacy organizations in 
which the organization: * Has positions in 
governance bodies; * Participates in 
projects or committees; * Provides 
substantive funding beyond routine 
membership dues; or * Views membership 
as strategic. 

65  

4.14 List of stakeholder groups engaged by the 
organization. 

61-62  

4.15 Basis for identification and selection of 
stakeholders with whom to engage. 

61  

4.16 Approaches to stakeholder engagement, 
including frequency of engagement by 
type and by stakeholder group. 

61-62  

4.17 Key topics and concerns that have been 
raised through stakeholder engagement, 
and how the organization has responded 
to those key topics and concerns, 
including through its reporting.

61-65  
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STANDARD DISCLOSURES 
Economic

Profile Description

Level 
of 

Reporting Location of disclosure Comments

DMA EC Disclosure on Management 
Approach - Economic

14-15, 57, 67

EC1 Direct economic value generated and 
distributed, including revenues, operating 
costs, employee compensation, donations 
and other community investments, 
retained earnings, and payments to 
capital providers and governments.

57

EC2 Financial implications and other risks and 
opportunities for the organization’s 
activities due to climate change. 

49

EC3 Coverage of the organization’s defined 
benefit plan obligations. 

57

EC4 Significant financial assistance received 
from government. 

76

EC5 Range of ratios of standard entry level 
wage by gender compared to local 
minimum wage at significant locations of 
operation.

57
Ratios of standard entry level wage 
compared to local minimum wage is 
available but not by gender

EC6 Policy, practices, and proportion of 
spending on locally-based suppliers at 
significant locations of operation. 

-

EC7 Procedures for local hiring and proportion 
of senior management hired from the 
local community at significant locations of 
operation. 

-

EC8 Development and impact of infrastructure 
investments and services provided 
primarily for public benefit through 
commercial, in-kind, or pro bono 
engagement. 

67-74

EC9 Understanding and describing significant 
indirect economic impacts, including the 
extent of impacts. 

67-74
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Environmental

Profile Description

Level 
of 

Reporting Location of disclosure Comments

DMA EN Disclosure on Management Approach - 
Environment

38-39, 43-44, 45-47, 49

EN1 Materials used by weight or volume. 39, 77
EN2 Percentage of materials used that are 

recycled input materials. 
-

EN3 Direct energy consumption by primary 
energy source. 

75, 77

EN4 Indirect energy consumption by primary 
source.

75, 77

EN5 Energy saved due to conservation and 
efficiency improvements.

Only some examples 
of energy efficiency 
initiatives are 
demonstrated in 
page 41

EN6 Initiatives to provide energy-efficient or 
renewable energy based products and 
services, and reductions in energy 
requirements as a result of these 
initiatives. 

45

EN7 Initiatives to reduce indirect energy 
consumption and reductions achieved. 

45

EN8 Total water withdrawal by source. 46, 77
EN9 Water sources significantly affected by 

withdrawal of water. 
-

EN10 Percentage and total volume of water 
recycled and reused. 

47, 77

EN11 Location and size of land owned, leased, 
managed in, or adjacent to, protected 
areas and areas of high biodiversity value 
outside protected areas.

12
All of IVL operating sites are located in 
designated industrial areas or zones 
that are not adjacent to any protected 
area of area of high biodiversity value 
and thus we do not have any direct 
impact on the areas.

EN12 Description of significant impacts of 
activities, products, and services on 
biodiversity in protected areas and areas 
of high biodiversity value outside 
protected areas. 

-

EN13 Habitats protected or restored. -
EN14 Strategies, current actions, and future 

plans for managing impacts on 
biodiversity.

AR 2013 page 194

EN15 Number of IUCN Red List species and 
national conservation list species with 
habitats in areas affected by operations, 
by level of extinction risk. 

-
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Profile Description

Level 
of 

Reporting Location of disclosure Comments
EN16 Total direct and indirect greenhouse gas 

emissions by weight. 
77

EN17 Other relevant indirect greenhouse gas 
emissions by weight. 

-

EN18 Initiatives to reduce greenhouse gas 
emissions and reductions achieved.

43-44

EN19 Emissions of ozone-depleting substances 
by weight. 

-

EN20 NOx, SOx, and other significant air 
emissions by type and weight. 

77

EN21 Total water discharge by quality and 
destination. 

-

EN22 Total weight of waste by type and 
disposal method. 

75, 77-78

EN23 Total number and volume of significant 
spills. 

77

EN24 Weight of transported, imported, exported, 
or treated waste deemed hazardous 
under the terms of the Basel Convention 
Annex I, II, III, and VIII, and percentage of 
transported waste shipped internationally. 

78

EN25 Identity, size, protected status, and 
biodiversity value of water bodies and 
related habitats significantly affected by 
the reporting organization’s discharges of 
water and runoff. 

-

EN26 Initiatives to mitigate environmental 
impacts of products and services, and 
extent of impact mitigation.

8, 70

EN27 Percentage of products sold and their 
packaging materials that are reclaimed by 
category. 

-

EN28 Monetary value of significant fines and 
total number of non-monetary sanctions 
for non-compliance with environmental 
laws and regulations. 

In 2013, there was no fine and no 
incident of non-compliance with 
environmental laws and regulations

EN29 Significant environmental impacts of 
transporting products and other goods 
and materials used for the organization’s 
operations, and transporting members of 
the workforce. 

8
Secure transportation of raw materials 
is a key concern for 
health and safety risk related to 
the products

EN30 Total environmental protection 
expenditures and investments by type.

78
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Social: Labor Practices and Decent Work

Profile Description

Level 
of 

Reporting Location of disclosure Comments

DMA LA Disclosure on Management 
Approach - Labor Practice

51-54, 58-60, 64-65

LA1 Total workforce by employment type, 
employment contract, and region, broken 
down by gender.

51-52, 65, 76, 79

LA2 Total number and rate of new employee 
hires and employee turnover by age 
group, gender, and region.

64, 79

LA3 Benefits provided to full-time employees 
that are not provided to temporary or 
part-time employees,  
by major operations. 

65

LA15 Return to work and retention rates after 
parental leave, by gender.

80

LA4 Percentage of employees covered by 
collective bargaining agreements.

-

LA5 Minimum notice period(s) regarding 
significant operational changes, including 
whether it is specified in collective 
agreements. 

-

LA6 Percentage of total workforce represented 
in formal joint management-worker health 
and safety committees that help monitor 
and advise on occupational health and 
safety programs. 

-

LA7 Rates of injury, occupational diseases, 
lost days, and absenteeism, and number 
of work-related fatalities by region and by 
gender.

75, 80

LA8 Education, training, counseling, 
prevention, and risk-control programs in 
place to assist workforce members, their 
families, or community members 
regarding serious diseases.

34-35

LA9 Health and safety topics covered in formal 
agreements with trade unions. 

 -

LA10 Average hours of training per year per 
employee by gender, and by employee 
category. 

76, 79

LA11 Programs for skills management and 
lifelong learning that support the 
continued employability of employees and 
assist them in managing career endings. 

54, 55
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Profile Description

Level 
of 

Reporting Location of disclosure Comments
LA12 Percentage of employees receiving 

regular performance and career 
development reviews, by gender.

-

LA13 Composition of governance bodies and 
breakdown of employees per employee 
category according to gender, age group, 
minority group membership, and other 
indicators of diversity.

17, 76, 79
There is no minority group category 

LA14 Ratio of basic salary and remuneration of 
women to men by employee category, by 
significant locations of operation. 

-

Social: Human Rights

Profile Description

Level 
of 

Reporting Location of disclosure Comments

DMA HR Disclosure on Management 
Approach - Human Rights

51, 60, 63-64
AR Page 186-187

HR1 Percentage and total number of significant 
investment agreements and contracts that 
include clauses incorporating human 
rights concerns, or that have undergone 
human rights screening. 

-

HR2 Percentage of significant suppliers, 
contractors and other business partners 
that have undergone human rights 
screening, and actions taken. 

-

HR3 Total hours of employee training on 
policies and procedures concerning 
aspects of human rights that are relevant 
to operations, including the percentage of 
employees trained. 

-

HR4 Total number of incidents of discrimination 
and actions taken.

There was no incidents of discrimination 
in 2013

HR5 Operations and significant suppliers 
identified in which the right to exercise 
freedom of association and collective 
bargaining may be violated or at 
significant risk, and actions taken to 
support these rights. 

51
As a global company, IVL has a policy 
to eliminate discrimination, child labor 
and forced labor and uphold freedom of 
association and collective bargaining. 
This applies to all operations and 
significant suppliers
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Profile Description

Level 
of 

Reporting Location of disclosure Comments
HR6 Operations and significant suppliers 

identified as having significant risk for 
incidents of child labor, and measures 
taken to contribute to the effective 
abolition of child labor.

51
As a global company, IVL has a policy 
to eliminate discrimination, child labor 
and forced labor and uphold freedom of 
association and collective bargaining. 
This applies to all operations and 
significant suppliers

HR7 Operations and significant suppliers 
identified as having significant risk for 
incidents of forced or compulsory labor, 
and measures to contribute to the 
elimination of all forms of forced or 
compulsory labor. 

51
As a global company, IVL has a policy 
to eliminate discrimination, child labor 
and forced labor and uphold freedom of 
association and collective bargaining. 
This applies to all operations and 
significant suppliers

HR8 Percentage of security personnel trained 
in the organization’s policies or 
procedures concerning aspects of human 
rights that are relevant to operations. 

-

HR9 Total number of incidents of violations 
involving rights of indigenous people and 
actions taken.

There is no indigenous people in the 
areas where IVL operates.  Therefore, 
there was no incident of violations 
involving rights of indigenous people.

HR10 Percentage and total number of 
operations that have been subject to 
human rights reviews and/or impact 
assessments.

-

HR11 Number of grievances related to human 
rights filed, addressed and resolved 
through formal grievance mechanisms.

60
There was no case regarding human 
rights issue through formal grievance 
mechanism.

Social: Society

Profile Description

Level 
of 

Reporting Location of disclosure Comments

DMA SO Disclosure on Management Approach - 
Society

21-22, 60, 65-66

SO1 Percentage of operations with 
implemented local community 
engagement, impact assessments, and 
development programs.

100%  of operations implemented local 
community engagement, impact 
assessments, and development 
programs
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Profile Description

Level 
of 

Reporting Location of disclosure Comments
SO9 Operations with significant potential or 

actual negative impacts on local 
communities.

-

SO10 Prevention and mitigation measures 
implemented in operations with significant 
potential or actual negative impacts on 
local communities.

-

SO2 Percentage and total number of business 
units analyzed for risks related to 
corruption. 

-

SO3 Percentage of employees trained in 
organization’s anti-corruption policies and 
procedures. 

100% of employee are trained in 
organization’s anti-corruption policies 
and procedures during orientation

SO4 Actions taken in response to incidents of 
corruption.

21-22

SO5 Public policy positions and participation in 
public policy development and lobbying. 

65
IVL did not participate in public policy 
development nor lobbying

SO6 Total value of financial and in-kind 
contributions to political parties, 
politicians, and related institutions by 
country.

65-66

SO7 Total number of legal actions for anti-
competitive behavior, anti-trust, and 
monopoly practices and their outcomes. 

There was no legal actions for  
anti-competitive behavior, anti-trust, 
and monopoly practices in 2013

SO8 Monetary value of significant fines and 
total number of non-monetary sanctions 
for non-compliance with laws and 
regulations. 

In 2013, there was no fine and no 
incident of non-compliance with 
regulations

Social: Product Responsibility 

Profile Description

Level 
of 

Reporting Location of disclosure Comments

DMA PR Disclosure on Management 
Approach - Product Responsibility

8, 29

PR1 Life cycle stages in which health and 
safety impacts of products and services 
are assessed for improvement, and 
percentage of significant products and 
services categories subject to such 
procedures. 

-
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Profile Description

Level 
of 

Reporting Location of disclosure Comments
PR2 Total number of incidents of non-

compliance with regulations and voluntary 
codes concerning health and safety 
impacts of products and services during 
their life cycle, by type of outcomes. 

In 2013, there was no incident of 
non-compliance with regulations and 
voluntary codes concerning health and 
safety impacts of products and services

PR3 Type of product and service information 
required by procedures, and percentage 
of significant products and services 
subject to such information requirements. 

-

PR4 Total number of incidents of non-
compliance with regulations and voluntary 
codes concerning product and service 
information and labeling, by type of 
outcomes. 

-

PR5 Practices related to customer satisfaction, 
including results of surveys measuring 
customer satisfaction. 

29

PR6 Programs for adherence to laws, 
standards, and voluntary codes related to 
marketing communications, including 
advertising, promotion, and sponsorship. 

8

PR7 Total number of incidents of non-
compliance with regulations and voluntary 
codes concerning marketing 
communications, including advertising, 
promotion, and sponsorship by type of 
outcomes. 

8
In 2013, there was no incident of 
non-compliance with regulations and 
voluntary codes concerning marketing 
communications

PR8 Total number of substantiated complaints 
regarding breaches of customer privacy 
and losses of customer data. 

IVL has customer privacy policy.
In 2013, there was no substantiated 
complaint regarding breaches of 
customer privacy and losses of 
customer data.

PR9 Monetary value of significant fines for 
non-compliance with laws and regulations 
concerning the provision and use of 
products and services. 

In 2013, there was no fines for 
non-compliance with laws and 
regulations concerning the provision 
and use of products and services







กรุณาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาของเรา ข้อแนะน�าต่างๆจะถูกน�ามาใช้ปรับปรุงการท�ารายงานความยั่งยืนของบริษัทต่อไป 
1. กรุณาระบุข้อมูลส่วนตัว

เพศ ชาย หญิง

อายุ น้อยกว่า 20 20-30 31-40

41-50 51-60 มากกว่า 60

2. กรุณาระบุสถานะของท่าน

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ตัวแทนหน่วยงานราชการ สื่อมวลชน

ผู้ผลิตสินค้าให้/ผู้ให้บริการ พนักงาน สถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา

นักเรียน/นักศึกษา องค์กรไม่แสวงหาก�าไร ชุมชนในบริเวณที่ไอวีแอลด�าเนินงาน

อื่นๆ กรุณาระบุ:……………………………………………………………………………………………………………………

3. กรุณาระบุความพึงพอใจส�าหรับเนือ้หาในรายงานความยั่งยืน 2556

ความสมบูรณ์ของรายงาน สูง กลาง ต�่า ไม่พอใจ
หัวข้อ สูง กลาง ต�่า ไม่พอใจ
ความน่าสนใจ สูง กลาง ต�่า ไม่พอใจ
เนือ้หาเข้าใจง่าย สูง กลาง ต�่า ไม่พอใจ
รูปแบบการรายงาน สูง กลาง ต�่า ไม่พอใจ

ความพึงพอใจโดยรวมต่อรายงาน สูง กลาง ต�่า ไม่พอใจ

4. เนือ้หาเพิ่มเติมใดที่ท่านต้องการอ่านในรายงานความยั่งยืนปี 2557

………………………………..…………………………..…………………………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………..…………………………………………………………………………………………………

5. ข้อแนะน�าอื่นๆ

………………………………..…………………………..…………………………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………..…………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณส�าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

กรุณาส่งแบบส�ารวจนี้ถึงส�านักงานใหญ่ไอวีแอล
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) 75/102 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ช้ัน 28 ซอยสุขุมวิท19 (วัฒนา)  
กทม. 10110

แบบส�ารวจความคิดเห็นผู้อ่าน


