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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
ปัจจุบนั คนทัว่ โลกมีความส�ำนึกและห่วงใยปัญหาสิง่ แวดล้อมและกลายเป็นสิง่ ทีห่ ล่อหลอมสังคมทีย่ งั่ ยืนในอนาคต ขณะทีธ่ รุ กิจและองค์กรต่างๆ
มีแผนกลยุทธ์ส�ำหรับการเติบโตของธุรกิจเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความยั่งยืน เช่นเดียวกับอินโดรามา เวนเจอร์ส อนาคตของบริษัทฯ
ไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการท�ำก�ำไร แต่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
สร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วันนี้เราสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งด้วยการเป็นบริษัทที่มีความเป็นสากลอย่างแท้จริง ท�ำให้สามารถ
เข้าถึงคนทั่วโลก นับเป็นข้อได้เปรียบที่ส�ำคัญของไอวีแอล
ไอวีแอลให้คำ� มัน่ ในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ในฐานะธุรกิจระดับโลกที่ให้บริการลูกค้าเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายและสร้าง
ความยั่งยืน และมองเห็นเราเป็นผู้ส่งมอบในล�ำดับต้น เราจึงตัดสินใจเริ่มการรายงานผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนตามกรอบมาตรฐาน
สากล Global Reporting Initiative หรือ GRI ด้วยความโปร่งใส รับผิดชอบและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
เราเชือ่ มัน่ ว่า นวัตกรรมจะเป็นพลังขับเคลือ่ นทีส่ ำ� คัญในทุกภาคส่วนธุรกิจจากนีต้ อ่ ไป ครอบคลุมตัง้ แต่การสรรหาวัตถุดบิ ไปจนถึงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิต ในปี 2556 อินโดรามา เวนเจอร์ส มีการส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยการลดการใช้ทรัพยากรและลดต้นทุน
โครงการที่เราก�ำลังด�ำเนินการอยู่หลายโครงการมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนให้
บริษัทฯ ประมาณ 5 เหรียญสหรัฐต่อตันในปี 2557 เรายังคงมองหาโอกาสอื่นๆ ในการลดการใช้พลังงานและน�้ำ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิต
ในฐานะผูน้ ำ� ในการด�ำเนินธุรกิจรีไซเคิลในยุโรป ซึง่ เป็นอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตสูง เนือ่ งจากความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผูบ้ ริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน จากประสบการณ์ของเราในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในยุโรป ท�ำให้เรามั่นใจว่า โรงงานรีไซเคิลจะกลายเป็น
สิ่งส�ำคัญนอกเหนือจากโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยเส้นด้ายของเราทั่วโลก และเพื่อตอบสนองความต้องการในเอเชีย เราเสร็จสิ้นการ
ก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ในจังหวัดนครปฐม ซึง่ ตัง้ อยูภ่ ายในบริเวณโรงงานอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ ในประเทศไทย นอกจาก
นี้ปัจจุบันเรายังเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลเพียงรายเดียวในสหรัฐอเมริกาที่ให้บริการลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็น
แบรนด์ชั้นน�ำระดับโลก
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะแสดงให้ผู้อ่านทุกท่านได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานและการ
ด�ำเนินกลยุทธ์เพื่อเป้าหมายในการลด การใช้ซ�้ำและการน�ำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ ช่วยรักษาโลกของเราในขณะเดียวกันเพิ่ม
ผลก�ำไรให้กับบริษัทฯ ทุกย่างก้าวที่ผ่านมาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทาง เราให้ค�ำมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะดูแลรักษาโลกของเราตาม
เป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์ที่ยั่งยืนมากที่สุดในโลก
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สารจากกรรมการและประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแล
การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

“การเป็นหนึ่งในบริษัทเคมีที่ได้รับการชื่นชมระดับโลกเป็นเป้า
หมายที่ท้าทายส�ำหรับเรา และเป็นแนวทางที่เรายึดมัน่ เพือ่ น�ำ
ไปสูค่ วามยัง่ ยืนทางธุรกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม”
ส�ำหรับเราการเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดของโลก ไม่ได้เป็นเพียงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ แต่เป็นวิถีแห่งการด�ำเนินธุรกิจเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ของโลกจากการเพิม่ ของจ�ำนวนประชากร การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรามองสังคมในอนาคต
ว่า ในปี 2573 คนจะมีวิถีการด�ำรงชีวิตที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น มีการใช้ชีวิตแบบคาร์บอนสมดุลหรือด�ำรงชีวิตโดยไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนในชั้นบรรยากาศ บรรจุ
ภัณฑ์อัจฉริยะ มีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย มีระบบขนส่งที่ชาญฉลาดและมีการใช้พลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น ดิฉันมองเห็นโอกาสที่มีอยู่อย่างมหาศาล
ส�ำหรับอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการเติบโตธุรกิจ ในขณะเดียวกันช่วยโลกของเราให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
นวัตกรรมจะเป็นเสมือนประตูทเี่ ปิดไปสูโ่ อกาสนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส มุง่ เน้นการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและตอบสนองต่อความต้องการเพือ่ ให้
ลูกค้าบรรลุเป้าหมายและสร้างความยั่งยืน เรามีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอยู่ที่ประเทศเยอรมันและสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า ไอวีแอลมีสว่ นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทีห่ ลากหลาย เช่น โพลีเมอร์ชนิดอัดเป่าขึน้ รูปสามารถน�ำไปรีไซเคิล
และมีความแข็งแรงมากกว่าโพลีเมอร์ทั่วไป ความมุ่งมั่นในด้านนวัตกรรมส่งผลให้เรามีผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เช่น เส้นใยที่ป้องกันการลุกลามของไฟ ฟิล์ม
และเส้นใยส�ำหรับการใช้งานทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นนสัดส่วนร้อยละ 25 ของรายได้ของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการเข้าซื้อธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต นอกจาก
นี้เรายังมีการผลักดันผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาให้ออกสู่ตลาด นักวิจัยของเรามีการร่วมมือกับลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วย
ให้ธุรกิจเรายั่งยืนด้วยเช่นกัน
นอกจากการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแล้วนั้น การรีไซเคิลยังเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญของโมเดลทางธุรกิจของ
อินโดรามา เวนเจอร์ส และเป็นเทรนด์ทที่ วั่ โลกให้ความส�ำคัญ ส่งผลให้เรามีการเข้าซือ้ กิจการและด�ำเนินธุรกิจรีไซเคิลขนาดใหญ่ในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ฝรัง่ เศส
และเนเธอร์แลนด์ จากการผนึกก�ำลังระหว่างธุรกิจของไอวีแอลทั่วโลก ท�ำให้เราสามารถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการรีไซเคิลไปยังโรงงานของเราในเอชีย
เช่น ทีจ่ งั หวัดนครปฐม ซึง่ มีแผนเริม่ ด�ำเนินการในไตรมาสที่ 1 ในปี 2557 เราคาดว่าจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี bottle-to-flake เพิม่ เติมไปยังโรงงานอื่นๆ
ภายในกลุ่มธุรกิจของเรา
นอกเหนือจากการรีไซเคิล ไอวีแอลยังคงยึดถือเสาหลัก 7 ประการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การรีไซเคิล การลดของเสีย การลดการใช้ทรัพยากร
การใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาบุคลากร การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เรามีการด�ำเนินธุรกิจ เราก�ำลังท�ำการประเมินเพื่อ
ก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนส�ำหรับการด�ำเนินงานตามหลักการดังกล่าว เพื่อให้การด�ำเนินงานมีความสอดคล้องกับทิศทางการด�ำเนินงานขององค์กร ซึ่ง
เราคาดว่าจะสามารถชี้แจงเป้าหมายดังกล่าวไปยังผู้มีส่วนได้เสียภายในปี 2558
เราให้ความส�ำคัญกับการสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีกับพนักงาน เราจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ�ำทุกปีทั่วโลกและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุข
ภาพ เช่น การอบรมให้ความรู้ในเรื่องการตรวจหามะเร็งเต้านม
ในปี 2556 ดิฉันมองว่า เราประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน ที่โรงงาน Trevira เราสามารถผลิตเส้นใย PLA ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสกัด
ก๊าซธรรมชาติจากชัน้ หินดินดาน โดยเส้นใย PLA จะสามารถย่อยสลายได้เองโดยไม่เป็นอันตรายภายในระยะเวลาสัน้ และเป็นเส้นใยทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
โรงงาน Wellman International ของเรามีการผลิตเส้นใยจากพลาสติก PET ที่ใช้แล้วทั่วยุโรป
รายงานเล่มนี้ไม่ได้เพียงแค่สรุปผลงานการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท แต่ยังแสดงให้เห็นถึงแนวทางการด�ำเนินงานในอนาคต เพื่อบรรลุเป้า
หมายด้านความยั่งยืน สอดคล้องการวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดในโลก

สุจิตรา โลเฮีย

กรรมการและประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

อินโดรามา เวนเจอร์ส มุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ซึง่ เป็น
รากฐานของกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมของเรา
วิสัยทัศน์

อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นหนึ่งในผู้ผลิตในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ชั้นน�ำระดับโลกที่มุ่งเน้นบุคลากรและกระบวนการ อันเป็นผลให้เราเป็นหนึ่งใน
บริษัทที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดในโลก

พันธกิจ

เรามุ่งพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ผสมผสานความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียและกระบวนการผลิตระดับสากลเพื่อ
บรรลุความพึงพอใจของลูกค้า ส่งผลให้เป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายที่ได้รบั ความนิยม เรามีการจัดระบบการเรียนรูข้ องบุคลากร ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
เติบโตของธุรกิจ

คุณค่า
เน้นความส�ำคัญของบุคลากร
เราเชื่อมั่นว่า บุคคลเป็นก�ำลังหลักที่ส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้จัดจ�ำหน่าย ลูกค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมและ
ความพึงพอใจเป็นเสมือนพลังขับเคลื่อนที่ส�ำคัญเพื่อน�ำไปสู่ความส�ำเร็จและการเติบโตของธุรกิจ
ความพึงพอใจของลูกค้า
เราเชื่อมั่นว่า เราด�ำเนินธุรกิจได้จนถึงทุกวันนี้เนื่องจากลูกค้าของเรา เรามุ่งเน้นการท�ำกิจกรรมเพื่อบรรลุความพึงพอใจและความภักดี
ของลูกค้าเพื่อสัมพันธภาพที่ยั่งยืน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
เราเชื่อมั่นในการเป็นผู้มีความรับผิดชอบและใส่ใจต่อสังคม รักษารวมถึงพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา
การก�ำกับดูแลกิจการ
เราเชื่อมั่นในความโปร่งใส ความถูกต้อง มีเหตุผล และจริยธรรม เพื่อให้บรรลุผลสูงสุดในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับหลัก
การปฏิบัติที่ดีที่สุด
ข้อมูลหลักที่ส�ำคัญ
ชื่อ
สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
จ�ำนวนพนักงาน
ประเภทธุรกิจ
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
75/102 อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2 ชั้น 37 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
9,173 คน
ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุน้ ในบริษทั ต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ในผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมี
แบบครบวงจร ซึ่งผลิตและจ�ำหน่าย Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (EO&EG) กรดเทเรฟทาลิก
บริสุทธิ์ (PTA) โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเรต (PET) เส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ (Polyester Fibers and Yarns)
เส้นใยจากขนสัตว์ (Wool) และเส้นใยเส้นด้ายชนิดอื่นๆ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินปี 2556
รายได้
สินทรัพย์
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
จ�ำนวนโรงงาน
มูลค่ากิจการในตลาด
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรหลักรวมก่อนหักดอกเบี้ย
ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
หนี้สินรวม

ธุรกิจ PET
ก�ำลังการผลิต

3,753,800 ตัน
ปริมาณการผลิต
2,869,989 ตัน

7,456 ล้านเหรียญสหรัฐ
5,761 ล้านเหรียญสหรัฐ
1,876 ล้านเหรียญสหรัฐ
42 แห่ง
2,943 ล้านเหรียญสหรัฐ
ร้อยละ 2
43 ล้านเหรียญสหรัฐ
487 ล้านเหรียญสหรัฐ
2,885 ล้านเหรียญสหรัฐ

ธุรกิจเส้นใยเส้นด้าย
ก�ำลังการผลิต

1,338,600 ตัน
ปริมาณการผลิต
909,457 ตัน

เอเชียและประเทศอื่นๆ

ยุโรป

อเมริกาเหนือ
36%

38%

รายได้รวม
ปี 2556

26%

ธุรกิจวัตถุดิบ
ก�ำลังการผลิต

2,995,000 ตัน
ปริมาณการผลิต
1,997,469 ตัน

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ไอวีแอลเป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายโพลีเมอร์อันดับต้น มีรายได้จากการขายในปี 2556 รวม 7.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ธุรกิจหลักของอินโดรามา เวนเจอร์ส ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ออกไซต์และไกลคอล (EO & EG), PTA,
PET, โพลีเอสเตอร์, เส้นด้ายขนสัตว์ (Wool) และผลิตภัณฑ์เส้นใยเส้นด้ายชนิดอื่นๆ โดยจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลที่อยู่อาศัย ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ส�ำหรับอุตสาหกรรม
และธุรกิจ เช่น วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ให้แก่ลูกค้าของเราในอเมริกาเหนือ แอฟริกา ยุโรปและเอเชีย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
รายงาน เราแบ่งการด�ำเนินงานเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ PET เส้นใยเส้นด้ายและวัตถุดิบ
PET
โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต หรือ PET เป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นหน่วยธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ประกอบด้วยธุรกิจ PET และ
บรรจุภัณฑ์ มีโรงงานทั้งสิ้น 18 แห่งใน 12 ประเทศ 4 ภูมิภาคทั่วโลก โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเม็ดพลาสติก PET ซึ่งเป็นพลาสติก
โพลีเมอร์ เราเป็นผู้ผลิต PET ระดับโลกอย่างแท้จริง เนื่องจากเราเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวที่มีการด�ำเนินงานครอบคลุม 4 ภูมิภาคหลักทั่วโลก
ได้แก่ ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชียและแอฟริกา และเป็นผู้น�ำตลาดในยุโรปและอเมริกาเหนือ บริษัทฯ ผลิตเม็ดพลาสติก PET หลายชนิด รวม
ถึงชนิดที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอุณหภูมิสูง ชนิดที่มีความหนืดต�่ำและสูง ชนิดที่ร้อนเร็ว และชนิดทั่วไป เพื่อรองรับความ
ต้องการของตลาดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตลาดเครื่องดื่มน�้ำอัดลม น�้ำดื่มบรรจุขวด เครื่องดื่มชนิดอื่นๆ อาหารและของใช้อื่นๆ
รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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หากพิจารณาตามก�ำลังการผลิต ไอวีแอลประมาณการส่วนแบ่งการตลาดในตลาด PET ทั่วโลกอยู่ที่ร้อยละ 14.5 ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาด
ในอเมริกาเหนือและยุโรปอยู่ที่ประมาณร้อยละ 33

เส้นใยและเส้นด้าย

ธุรกิจเส้นใยเส้นด้าย ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจัดจ�ำหน่ายเส้นใยเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ โพลีโพรพิลีน Bi-component และเส้นด้ายขนสัตว์ ซึ่ง
มีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดทัง้ กลุม่ ผลิตภัณฑ์ทวั่ ไปและผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ ปัจจุบนั มีโรงงานผลิตเส้นใยเส้นด้ายทัง้ หมด 12 แห่งใน 9 ประเทศ
ครอบคลุม 3 ภูมิภาคทั่วโลกและเป็นผู้น�ำในการผลิตเส้นใยเส้นด้ายระดับโลก

วัตถุดิบ

ธุรกิจวัตถุดิบ ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจัดจ�ำหน่ายกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (PTA) และโมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG) โดยวัตถุดิบหลักของ
PTA ได้แก่ พาราไซลีน (PX) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสายอะโรเมติกส์ในธุรกิจปิโตรเคมี ผลิตจากแนฟทาและน�้ำมันดิบ ในขณะที่ MEG เป็นสาร
ที่ได้จากเอทิลีนและก๊าซธรรมชาติ
PTA เป็นสารประกอบอินทรีย์ อยู่ในรูปผงแป้ง ไม่มีสี เป็นเคมีโภคภัณฑ์ที่ใช้เป็นสารตั้งต้นหลักในการผลิตโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) โดย
PTA ส่วนใหญ่ถูกน�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต PET อย่างไรก็ตามพบว่า มีการใช้งานในรูปแบบอื่นๆ ที่มีความเฉพาะ
MEG เป็นสารประกอบอินทรีย์ ไม่มกี ลิน่ ไม่มสี ี มีลกั ษณะเป็นของเหลว มีรสหวาน ส่วนใหญ่ถกู น�ำไปใช้เป็นสารต้านการแข็งตัวส�ำหรับหม้อน�ำ้
รถยนต์ คิดเป็นกว่าร้อยละ 50 ของการใช้เอทิลีน ไกลคอลในเชิงพาณิชย์ และใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต PET คิดเป็นร้อยละ 40 ของการ
บริโภคเอทิลีน ไกลคอลทั่วโลก นอกจากนี้ยังพบว่ามีการน�ำ MEG ไปใช้ในระบบท�ำความเย็นด้วยเช่นกัน
บริษัทฯ มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบต่อพนักงานและ
ชุมชนท้องถิ่นน้อยที่สุด ในทุกช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เรามีการประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อลดหรือจ�ำกัด
ความเสี่ยงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
นอกจากนี้เรามีการประเมินความเสี่ยงเชิงรุกด้านอาชีวอนามัยหรือความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โดยตรง เช่น การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับด้านผลิตภัณฑ์ ในกรณีดงั กล่าว ความปลอดภัยด้านการขนส่งวัตถุดบิ เป็นประเด็นส�ำคัญทีเ่ ราค�ำนึงถึงและพยายามอย่างเต็มที่
ในการลดอุบัติเหตุร้ายแรงระหว่างการขนส่งให้เป็นศูนย์ ซึ่งประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เรามีการด�ำเนินการเชิงรุกในการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากลูกค้าหลักของเราอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นจึงมี
ข้อก�ำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้มีการน�ำระบบบริหารงานมาตรฐานหรือ ISO มาใช้ในหลายโรงงาน เพื่อให้
แน่ใจว่าประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากการส่งเสริมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เราให้ความส�ำคัญด้านการสือ่ สารทางการตลาดว่าต้องมีมาตรฐานความโปร่งใสในระดับสูงและ
มีการตรวจสอบก่อนการเผยแพร่ บริษัทฯ มีการตรวจสอบวัสดุหรือเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายธุรกิจ เพื่อ
ให้แน่ใจว่ามีการน�ำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือในทุกตลาดที่เรามีการด�ำเนินงาน เรามีความรับผิดชอบต่อการสื่อสารในทุกรูปแบบ โดย
ไม่ช้ีน�ำหรือบิดเบือนผู้ที่ได้รับข้อมูล นอกจากนี้บริษัทฯ ยังปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการในการสื่อสารเกี่ยวกับ
การจัดหาและใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
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with Global Majors
ลูกค้าชั้นน�ำระดับโลก

d-class Technologies
ld-class
Technologies

World-class
World-class customer
customer base
base globally
globally

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.

เวชภัณฑ์

ส่วนใหญ่ PET ถูกน�ำไปใช้ผลิตบรรจุภณั ฑ์สำ� หรับน�ำ้ อัดลม น�ำ้ ดืม่ และบรรจุภณั ฑ์

PHARMACEUTICAL

บรรจุภัณฑ์อาหาร
FOOD
PACKAGING

อุINDUSTRIAL
ตสาหกรรม

PETส�isำหรั
used
mainlyเช่as
material,
drinks
andตภัณฑ์ที่ใช้ใน
บอาหาร
น aกล่packaging
องสลัดตามซุ
ปเปอร์typically
มาร์เก็ตforแต่soft
มีการใช้
ในผลิ

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.

ครัวเรือนเพิ่มขึ้น เช่น ขวดสบู่เหลวและขวดผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเอง เช่น ขวด
ยาสระผม แผงยาพลาสติกที่มีความใส รวมทั้งถูกน�ำไปใช้ในฟิล์มเคลือบแผงโซลาร์

PERSONAL
BEVERAGE
ผลิ
ตภัCARE
ณฑ์
บรรจุ
ภัณฑ์เครื่องดื่ม
CONTAINERS
เพื่อการดูแลตนเอง
ผลิHOUSEHOLD
ตภัณฑ์ที่ใช้PRODUCTS
ในครัวเรือน
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Sustainability of Ous Business

Indorama Sustainability Report 2013

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556

9

โครงสร้างการถือหุ้น
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การด�ำเนินธุรกิจทั่วโลก

โรงงานทัง้ 42 แห่งของเราทัว่ โลกตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ตดิ อยูก่ บั พืน้ ทีค่ มุ้ ครองหรือพืน้ ทีท่ มี่ คี วาม
หลากหลายทางชีวภาพสูง ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงใดๆ ต่อพื้นที่เหล่านี้

เหตุการณ์ส�ำคัญในปี 2556
กุมภาพันธ์ 2556
•
เข้าซื้อธุรกิจบรรจุภัณฑ์อัตราร้อยละ 100 ในประเทศไนจีเรีย ทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นผู้ผลิตพลาสติกขึ้นรูปขวด (PET preforms) การเข้า
ซื้อกิจการในครั้งนี้จะท�ำให้บริษัทฯ มีการขยายกิจการไปยังธุรกิจปลายน�้ำในกลุ่มผลิตภัณฑ์ PET โดยมีการตั้งโรงงานผลิตขวด PET ใน
ประเทศไนจีเรีย ซึ่งจะด�ำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2556

เส้นใยโพลีโอเลฟินส์ เป็นเส้นใยที่มีความทนทานต่อรอยขีดข่วน คราบเปื้อน แสงแดด ไฟและสารเคมี มีคุณสมบัติในการติดสีย้อมได้ดี

เส้นใยโพลีโอเลฟินส์สามารถอยู่ในรูปแบบเส้นใยยาวเส้นเดี่ยวหรือเส้นใยยาวกลุ่ม เส้นใยสั้น หรือเส้นด้ายฟิล์ม โดยเป็นเส้นใยที่ไม่มีสีและกลม
ตามภาคตัดขวาง สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ให้สัมผัสภายนอกคล้ายขี้ผึ้งและไม่มีสี
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พฤษภาคม 2556
•
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมติการเข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ต่อร้อยละ 50 กับผูผ้ ลิตเส้นใยนันวูเว่นระดับโลก จัดตัง้
โรงงานผลิตเส้นใย Bicomponent ในบริเวณโรงงานบริษทั อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ จ�ำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง ประเทศไทย
โดยมีก�ำลังการผลิต 14,500 ตันต่อปี คาดว่าเริ่มเปิดด�ำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2558
•

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการขยายก�ำลังการผลิตเส้นใย Bicomponent เพิ่มเติมจ�ำนวน 10,800 ตัน ที่โรงงานในเมือง Covington
รัฐ Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท FiberVisions Manufacturing Company คาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557

ตุลาคม 2556
•
จัดตั้งบริษัท Indorama Ventures Packaging (Philippines) เป็นการเริ่มด�ำเนินธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์ในประเทศฟิลิปปินส์
พฤศจิกายน 2556
•
แจ้งการหยุดผลิตโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET Indorama Polymers Workington Ltd., ในสหราชอาณาจักร ซึ่งการหยุดผลิตนี้
เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับปรุงธุรกิจและการปรับโครงสร้างทางกลยุทธ์ในภูมิภาคยุโรป
ธันวาคม 2556
•
ลงนามสัญญาร่วมทุนกับบริษทั Abu Dhabi National Chemicals Company (“ChemaWEyaat”) เพือ่ จัดตัง้ โรงงาน Tacaamol Aromatics
ซึ่งตั้งอยู่ในเขต Madeenat ChemaWEyaat AlGharbia’s (MCAG) ทางตะวันตกของเมืองอาบูดาบี โรงงานร่วมทุนแห่งนี้คาดว่าจะมีการ
ก�ำลงการผลิตพาราไซลีนประมาณ 1.4 ล้านตันต่อปี และเบนซินประมาณ 0.5 ล้านตันต่อปี

กลยุทธ์การเติบโต

ธุรกิจของอินโดรามา เวนเจอร์ส ถูกพัฒนาเพื่อตอบรับความท้าทายด้านความยั่งยืนที่เกิดขึ้นทั่วโลก เช่น การร่อยหรอของทรัพยากรและการ
เปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อประชากรและธุรกิจ ทัง้ ทางกายภาพและทางการเงิน ในรูปแบบการเพิม่ ขึน้ ภัยธรรมชาติ มลพิษ
และราคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น ในทางกลับกันการเติบโตของประชากรจะเพิ่มความต้องการผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้
แก่บริษัทฯ
การน�ำกลับมาใช้ใหม่เพื่อการเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน
ผู้น�ำด้านการรี ไซเคิลขยะประเภท PET ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

Recycled Resins
Spartanburg, US

Bi-co Fiber
Recycled Fiber
Mullagh, Ireland

Bottle Flakes
Spijk, The Netherlands
Bio-PET
Rotterdam, The Netherlands

Flake to PET Resin
Efficiency and Recycling
Decatur,US
Recycled Fiber
Rayong, Thailand

Recycled Resins
Mexico

Bio-PET
Mexico

Recycled Fiber
Nakhon Pathom, Thailand
Bottle Flakes
Verdun, France

Bio-PET
Tangerang, Indonesia

การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนทั่วโลก
รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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ไอวีแอลเชื่อมั่นว่า อนาคตขึ้นอยู่กับการบริโภคที่มีการค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อันเป็นผลมาจากความตระหนักของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น
การเพิม่ ขึน้ ของการจัดเก็บภาษีดา้ นสิง่ แวดล้อมและเครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์อนื่ ๆ เพือ่ บรรเทาปัญหาความท้าทายด้านสิง่ แวดล้อมในอนาคต ดังนัน้
เราจึงมีการจัดการทางธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ประเด็นที่ท้าทายเหล่านี้และสร้างโอกาสด้วยการจัดตั้งธุรกิจรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณการบริโภควัสดุ
ใหม่และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (HVA) เพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะของลูกค้า พร้อมกับการด�ำเนินธุรกิจอื่นๆ
ในปี 2557 บริษัทฯ คาดว่า จะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตอีก 700,000 ตัน จากเดิมที่มีก�ำลังการผลิต 5.8 ล้านตันเพิ่มขึ้นเป็น 6.5 ล้านตัน
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปี 2556 เนื่องจากการด�ำเนินงานเต็มอัตราของโรงงานผลิต MEG ในรัฐเท็กซัสภายหลังเสร็จสิ้นการเปลี่ยน catalyst
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 การเริ่มด�ำเนินการของโรงงานผลิตเส้นใยแห่งใหม่ Polychem (CP4) ในประเทศอินโดนีเซียในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
การเพิ่มอัตราการใช้ก�ำลังการผลิตของโรงงานในประเทศไนจีเรียภายหลังจากการขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในประเทศกานา รวมทั้งการเพิ่มของ
อัตราการใช้ก�ำลังการผลิตของโรงงานปัจจุบัน
เราคาดการณ์วา่ ก�ำไรของ PTA จะปรับตัวดีขนึ้ จากราคาพาราไซลีน (PX) ทีป่ รับตัวลดลงและอุปทานของพาราไซลีน ในขณะที่ PET และเส้นใย
ประเภทคอมโมดิตี้จะมีเสถียรภาพมากขึ้น ก�ำไรของ MEG จะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากราคาเอทิลีนในสหรัฐอเมริกาที่ลดต�่ำลงและภาวะตึงตัว
ของ MEG ทั่วโลก ในด้านผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจะมีก�ำไรคงที่
ในปี 2557 เราคาดการณ์ว่า จะสามารถลดต้นทุนโดยรวมได้ประมาณ 5 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐจากโครงการ
เพื่อความเป็นเลิศ
ในการปฏิบัติงานหลายโครงการ รวมทั้งปริมาณการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
เรามีการจัดตั้งสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating Headquarters หรือ ROH) เพื่อปรับโครงสร้างและลดต้นทุนทางด้านภาษี
ในอีก 5 ปีข้างหน้า ไอวีแอลคาดว่า การเติบโตส่วนใหญ่จะมาจากผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม รวมทั้งผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เส้นใย โพลีเมอร์ ฟิล์มและ
กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของบริษัทมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกันช่วยแก้ปัญหาประเด็นท้าทายทางด้านความยั่งยืนทั้งทางสิ่ง
แวดล้อมและสังคมในอนาคต

โพลีเอสเตอร์เป็นวัสดุที่มีอนาคตสดใส
การใช้งานใหม่ทุกที่ ทุกเวลา

โพลีเอสเตอร์ อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติก ซึ่งอยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นขวดน�้ำอัดลมไปจนถึงชิ้นส่วนยานพาหนะ รูปแบบของ
โพลีเอสเตอร์ที่เป็นที่รู้จักและมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง ได้แก่ PET (Polyethylene Terephthalate) ซึ่งส่วนใหญ่ถูกน�ำไปใช้เป็นวัสดุใน
การผลิตขวดบรรจุน�้ำอัดลม โพลีเอสเตอร์มคี ณ
ุ สมบัติที่โดดเด่น มีความคงทนต่อสารเคมี สามารถขึน้ รูปในหลายรูปแบบ ง่ายต่อการซักและ
ท�ำให้แห้ง
นอกเหนือจากนี้ นวัตกรรมใหม่ๆ ของโพลีเอสเตอร์ ท�ำให้เกิดพลาสติกชนิดใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษและถูกน�ำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เช่น PlantBottle™ ของบริษัทโคคา โคล่า รองเท้า Flyknit™ ของบริษัทไนกี้ ขวดบรรจุเครื่องดื่ม Tropicana® ของบริษัทเป๊ปซี่ โค หน้าจอ
ที่มีความยืดหยุ่นของบริษัทแอลจี รถยนต์ไฟฟ้าฟอร์ด โฟกัส และโทรทัศน์อัจฉริยะของบริษัท ซัมซุง
คุณสมบัติพิเศษของโพลีเอสเตอร์เหล่านี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มาจากพืช ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล และ PET ที่มีความ
ใสเหมือนแก้ว เพือ่ ตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต การแข่งขันในตลาดและการเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนประชากร
ทั่วโลก ไอวีแอลเชื่อมั่นว่า โพลีเอสเตอร์เป็นหนึ่งในกุญแจส�ำคัญเพื่อโลกที่ยั่งยืนในอนาคต
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รายได้จากผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (HVA) คิดเป็นร้อยละ 27 ของรายได้รวม โดยมีรายได้ 2,105 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2556 เติบโตขึ้นร้อยละ 3
จากปี 2555 ในขณะที่ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากร้อยละ 25
ในปี 2555 เป็นร้อยละ 34 ในปี 2556
27%

24%

รายได้
ในปี 2556
73%

รายได้
ในปี 2555
76%

ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม

34%

25%

CORE
EBITDA
ในปี 2556

CORE
EBITDA
ในปี 2555

66%
ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมโมดิตี้

75%

การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการก�ำกับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลสูงสุด มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในด้านการก�ำกับดูแลการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของอินโดรามา เวนเจอร์ส ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงและพนักงานอาวุโสจากส�ำนักงานส่วนกลาง ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดและสือ่ สารนโยบาย รวมทัง้
กรอบการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน ตรวจและติดตามผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน สมาชิกในคณะกรรมการจะมีการประชุมร่วมกันเป็น
ประจ�ำเพือ่ ติดตามผลการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืน หยิบยกประเด็นส�ำคัญทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงาน ตลอดจนน�ำเสนอแนวทางและแผนการ
ด�ำเนินงานในอนาคต คณะกรรมการจะมีการประชุมร่วมกันกับคุณสุจติ รา โลเฮีย กรรมการและประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประจ�ำทุกไตรมาส เพื่อน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน ในปี 2556 คณะกรรมการมีการประชุม
ร่วมกันจ�ำนวน 4 ครั้ง โดยมีระเบียบวาระการประชุมในเรื่อง การก�ำหนดเป้าหมายหลักและกระบวนการท�ำงานในปีต่อไป น�ำเสนอข้อมูลและ
ผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน ตลอดจนการวางแผนและอนุมัติรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ

ธุรกิจเส้นด้ายขนสัตว์ เป็นธุรกิจทีม่ คี วามเฉพาะ ประกอบด้วยธุรกิจพัฒนา ผลิตและจ�ำหน่ายเส้นด้ายขนสัตว์และม้วนขนแกะ เส้นด้ายขนสัตว์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่มีคุณภาพสูง ส่วนมากถูกน�ำไปใช้ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น เครื่องแต่งกายที่เน้นในเรื่องคุณภาพ เสื้อถัก เครื่องนอน
เกรดพรีเมี่ยมและสิ่งทอส�ำหรับการตกแต่งภายในอื่นๆ
รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายด้านความยั่งยืนและกรอบในการด�ำเนินงานที่เรียกว่า เสาหลัก 7 ประการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพิ่มเติมจาก
นโยบายปัจจุบันที่ครอบคลุมการต่อต้านการให้สินบนและคอรัปชั่น สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานแต่ละสาขาหรือโรงงาน
แต่ละแห่งมีหน้าที่ก�ำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและชุมชนตามแนวทางดังกล่าว โดยมีการจัดตั้งคณะท�ำงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมระดับท้องถิ่น เพื่อประสานงานและด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับพนักงาน ชุมชนและหน่วยงานท้องถิน่ กิจกรรมทุกกิจกรรมจะถูกติดตามผลเพือ่
ประเมินประสิทธิภาพและผลตอบรับ ข้อมูลของกิจกรรมและผลทางสถิติที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดเก็บและส่งกลับที่ส�ำนักงานใหญ่เพื่อท�ำการประเมิน
ผลงานและรายงานต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจ�ำทุกเดือน
กรรมการและประธานคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการก�ำกับดูแล
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

คณะท�ำงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ระดับท้องถิ่น
รายละเอียดเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามเสาหลัก 7 ประการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ใน
บทถัดไป
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

เราเชือ่ มัน่ ในการก�ำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส่และมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ การบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
ของบริษัทถูกต้องตามจริยธรรมและเป็นไปตามข้อบังคับทาง
กฎหมาย อันจะส่งผลให้บริษทั ได้รบั ประโยชน์สงู สุดทางด้านธุรกิจ
และเติบโตอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และกลุ่มคณะกรรมการบริหารจ�ำนวน 5 ราย กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 2 ราย และกรรมการอิสระจ�ำนวน 7 ราย เพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างเพียงพอและเสมอภาค
บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ เพศ อายุ และทักษะ ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะส่งเสริมให้เราเติบโตในฐานะบริษัทระดับโลก
ในกลุ่มคณะกรรมการ 14 ราย มีเพศชาย 13 ราย และเพศหญิง 1 ราย
กรรมการอิสระ
7
-

เพศชาย
เพศหญิง

องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
กรรมการบริหาร
36%

กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร
14%

กรรมการอิสระ
50%

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2
-

กรรมการบริหาร
4
1

คณะกรรมการแบ่งตามเพศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เพศหญิง
7%

เพศชาย
93%

โครงสร้างคณะกรรมการมีอตั ราส่วนทีเ่ หมาะสมกับขนาดของบริษทั การมีจำ� นวนของกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารและกรรมการ
อิสระผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ และความช�ำนาญที่เหมาะสมท�ำให้บริษัทฯมีความสมดุลในด้านความสามารถที่จะบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษทั ฯ จะรักษาหลักการด้านความสมดุลเกีย่ วกับการมีความรูแ้ ละประสบการณ์นี้ไว้สำ� หรับการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการใหม่
ผูถ้ อื หุน้ และพนักงานสามารถเสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการได้ผา่ นทางอีเมล independentdirectors@indorama.net ตามที่ให้ไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ www.indoramaventures.com ข้อสงสัยและข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกส่งตรงไปถึงคณะกรรมการ ส�ำหรับผู้ถือหุ้นสามารถเลือก
ได้ว่าจะติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์หรือเลขานุการบริษัท

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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โครงสร้างการจัดการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการ
บริษัท

กลุ่มธุรกิจ
Feedstock และ PET
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

แผนสืบทอดต�ำแหน่งทางการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการได้วางแผนการสืบทอดต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกลุ่ม
ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นหลักโดยร่วมหารือกับคณะกรรมการบริษัทส�ำหรับการวางแผนนี้ ส�ำหรับพนักงานทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคลระหว่าง
ประเทศจะท�ำหน้าทีว่ างแผนสืบทอดต�ำแหน่งร่วมกันกับผูบ้ ริหารในแต่ละสายงาน เพือ่ ให้แน่ใจได้วา่ การวางแผนสืบทอดต�ำแหน่งมีประสิทธิภาพ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศได้ให้การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร และใช้ระบบเลื่อนระดับหรือเลื่อนต�ำแหน่งงานที่เร็วกว่าส�ำหรับ
พนักงานที่มีศักยภาพสูง

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ

ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับต่างๆ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเนื้อหาที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท กรรมการต้องเป็นผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถให้เวลาและ
การสนับสนุนอย่างเพียงพอแก่บริษัท พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ศีลธรรม และมีคุณธรรม
การเสนอชื่อของคณะกรรมการอิสระเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการจะพิจารณาองค์รวมด้านทักษะ การศึกษา ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ และความรู้ เพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการมีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหาที่ระบุไว้
ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการ รวมทัง้ การมีสว่ นร่วมในบริษทั ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมและสังคม คุณสมบัติขั้นต�่ำของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้มีการก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
สมาชิกคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการจะถูกเสนอชือ่ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งโดยมีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี คณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการปัจจุบันประกอบด้วย นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการ นายอาลก โลเฮีย ดร.ศิริ การเจริญดี และ นายคณิต สีห์ วาระของคณะกรรมการชุดนี้จะสิ้นสุดใน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 นอกจากนายอาลก โลเฮียแล้ว คณะกรรมการรายอื่นเป็นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ ท�ำหน้าทีช่ ว่ ยเหลือคณะกรรมการในการพัฒนาและประเมินผูส้ บื ทอดต�ำแหน่ง
ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการส�ำหรับต�ำแหน่งต่างๆ ของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเพื่อควบคุมดูแล
การวางแผนสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหาร
ในปี 2556 สมาชิกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ท�ำการประเมินผลงานตนเอง สรุปผล และหารือในที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 ประธานกรรมการบริษัทได้ด�ำเนินการโดยผ่านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแล
กิจการ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททุกท่านเป็นรายบุคคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และกรรมการ
บริหารมีการประเมินโดยใช้ KPI ซึ่งก�ำหนดโดยคณะกรรมการตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแล
กิจการ การประเมินนี้ได้ถูกจัดท�ำในรูปแบบของระบบ Balanced Scorecard ในช่วงสิ้นปีของทุกปี ผลงานของประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
และกรรมการบริหารจะถูกประเมินโดยใช้ KPI เป็นการอ้างอิงในการค�ำนวณค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
ก�ำกับดูแลกิจการ
ส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการจะพิจารณาและอนุมตั เิ ป็นรายปี ขัน้ ตอนการประเมิน
ผลและโครงสร้างค่าตอบแทนจะถูกยึดจากผลการด�ำเนินงานของบริษัท รวมถึงการด�ำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และจะให้แผนก
ทรัพยากรบุคคลประสานงานด้านการเตรียมการจ่ายค่าตอบแทนรายปี รวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น ในทางเดียวกัน ผู้จัดการ
ในสายบังคับบัญชาจะประเมินพนักงานตามหลักเกณฑ์เดียวกัน
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คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิก 3 ราย คือ นายระเฑียร ศรีมงคล นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช และนายมาริษ สมารัมภ์ สมาชิกทุกราย
เป็นกรรมการอิสระและมีประสบการณ์และความรู้ที่จ�ำเป็นต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ประธานกรรมการตรวจสอบจะท�ำหน้าที่รายงานภารกิจคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการจะสอบทานประเด็นต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับกลุม่ ผูบ้ ริหาร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ายการตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
กฎบัตรของคณะกรรมการบริษทั ได้ถกู ร่างขึน้ เพือ่ หลีกเลีย่ งการขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะท�ำหน้าทีต่ รวจสอบพฤติกรรม
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกกรณี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อบ่งชี้และบริหารการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
ขององค์กร รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง นโยบายต่างๆ ที่ได้ถูกก�ำหนดไว้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการประกอบด้วย
สมาชิกจ�ำนวน 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)

คณะกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการหลัก
กลุมธุรกิจวัตถุดิบ

คณะกรรมการหลัก
กลุม ธุรกิจ PET และ
พลาสติกขึน้ รูปขวด

คณะกรรมการหลัก
กลุมธุรกิจขนสัตว

คณะอนุกรรมการ
ยอยในระดับธุรกิจ
และโรงงงาน

คณะอนุกรรมการ
ยอยในระดับธุรกิจ
และโรงงงาน

คณะอนุกรรมการ
ยอยในระดับธุรกิจ
และโรงงงาน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร คือ
•
เพื่อปลูกฝังเรื่อง “วัฒนธรรมด้านความเสี่ยง” ในองค์กร เพื่อตรวจสอบควบคุมการบริหารความเสี่ยงในองค์รวม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการ
ปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในทุกทีท่ มี่ กี จิ การของบริษทั ฯ และเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ก่อนการเริม่ ด�ำเนิน
ธุรกิจใหม่
•
เพื่อปรับปรุงให้มีการด�ำเนินงานที่โปร่งใสมากขึ้นและสามารถคาดการณ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ดีขึ้น เพื่อความก้าวหน้าไป
สู้เป้าหมายของบริษัทอย่างมั่นคง เพื่อสร้างความตื่นตัวและความพร้อมขององค์กรส�ำหรับการตอบสนองต่อความอุปสรรคและโอกาส
ต่างๆ และ
•
เพื่อบ่งชี้และประเมินผลกระทบอันเกิดจากความเสี่ยงทางธุรกิจ (รวมถึงด้านแนวโน้มการถดถอยทางเศรษฐกิจ) ขององค์กร และปรับ
กลยุทธ์ของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อบรรเทาสถานการณ์ให้มีความเสี่ยงที่ลดน้อยลง

การบริหารความเสี่ยงองค์กรและแผนรองรับความเสี่ยง

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

แนวทางจริยธรรมทางธุรกิจ

ไอวีแอลมีนโยบายทีก่ ำ� หนดเป็นลายลักษณ์อกั ษรในเรือ่ งการทุจริตและการให้สนิ บน สิทธิแรงงาน การรักษาความลับของข้อมูล การด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม การซื้อและขายหลักทรัพย์ด้วยข้อมูลภายใน ความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ ลูกค้า สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย รวมถึงนโยบายการแจ้งเบาะแส
จรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นเอกสารอย่างย่อที่ครอบคลุมเนื้อหาหลายแง่มุมเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ นโยบายที่สมบูรณ์ได้ถูกร่างขึ้น
และแจกจ่ายให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้อง จรรยาบรรณของพนักงานครอบคลุมเนือ้ หาด้านจริยธรรมและคุณค่า กฎระเบียบ ความซือ่ สัตย์ ความลับ การรักษา
ทรัพย์สนิ ขององค์กร การลงโทษทางวินยั ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ การซือ้ ขายหลักทรัพย์
นโยบายข้างต้นและจรรยาบรรณส�ำหรับกรรมการและพนักงานถูกแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท พันธกิจและคุณค่าของบริษัทสามารถอ่านได้
จากบนเว็บไซต์และในรายงานประจ�ำปี
บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีขั้นตอนการด�ำเนินงานภายในส�ำหรับการรายงานการด�ำเนินงานอย่างไม่เป็นธรรมหรือการทุจริต ในกรณีที่มีผู้รับทราบถึง
เรื่องที่ล่วงละเมิดนโยบายหรืออาจท�ำให้เกิดการล่วงละเมิดนโยบาย ผู้นั้นจ�ำเป็นต้องรายงานเรื่องดังกล่าวอย่างทันทีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ผูจ้ ดั การในสายบังคับบัญชา หรือ คณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแส หรือฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบตั ิ โดยการส่งอีเมลถึง ethics@indorama.net
ผู้ที่รายงานจะได้รับการปกปิดชื่อเป็นความลับไม่ว่าจะรายงานผ่านช่องทางใดก็ตาม
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการให้สินบนและการทุจริต ตลอดจนผู้ที่หลอกลวงหรือขัดขวางการสอบสวนจะถูกด�ำเนินงานภายใต้กฎหมายท้อง
ถิ่นและกฎระเบียบในเรื่องของการให้สินบนและการทุจริต การด�ำเนินการของบริษัทฯจะด�ำเนินภายใต้กฎระเบียบและกฎหมายท้องถิ่น
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การเปิดเผยข้อมูลอาจท�ำได้โดยการรายงานไปยังคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้แจ้ง ผ่านทางช่องทางใดๆ
ดังต่อไปนี้
อีเมล: ethics@indorama.net
หนังสือ: โดยการเปิดเผยข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งไปที่
หน่วยงานก�ำกับดูแลกิจการ
นายริชาร์ด โจนส์
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
75/102 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 37 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนอโศก
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
ข้อร้องเรียนซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยเก็บไว้เป็นความลับนั้น อาจกระท�ำโดยการแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่ขึ้นตรง (ในกรณีที่
ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์) ในกรณีนี้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานจะต้องส่งรายงานต่อไปยังคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส โดยใช้
ความระมัดระวังและเหมาะสม และไม่เปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยเก็บไว้เป็นความลับนั้น ควรรายงาน
ผ่านช่องทางอีเมลหรือท�ำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยภาษาอังกฤษ กรณีรายงานด้วยภาษาท้องถิ่น รายงานนั้นจะถูกแปลเป็นภาษา
อังกฤษเพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป
เราสนับสนุนความเคารพในสิทธิมนุษยชนดังที่ระบุไว้ใน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติกาที่เกี่ยวข้องอีกสองฉบับ กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ไอวีแอลมุ่งมั่นในการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส�ำหรับวันนี้
และในอนาคต ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ อนาคตทีย่ ง่ั ยืน

Capital
Markets
2014
นวัตกรรมผลิ
ำคัญต่อความยัDay
ง่ ยืนของไอวี
แอล นอกเหนือจากการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามแตกต่างให้แก่ลกู ค้าเพือ่ เพิม่ มูลค่า
! ตภัณฑ์มคี วามส�
ทางธุรกิจ แต่ยังช่วยเพิ่มก�ำไรให้แก่บริษัทฯ อีกด้วย ส่งผลให้บริษัทฯ มีการจัดซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์เกิด
ความยั่งยืLeadership
นในระยะยาวด้วยเช่นเดียวกัน with Differentiation
Aloke Lohia, Group CEO

บริษัทฯ มีJanuary
การเติบโตอย่
างรวดเร็
10,
2014วในธุรกิจภายในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ แต่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปที่ไม่มีความแตกต่าง
ในตลาด นวัตกรรมจึงเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการสร้างความแตกต่างให้แก่ลูกค้า ด้วยการเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
หลากหลายชนิด นอกจากนี้นวัตกรรมยังเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการกีดกันผู้ประกอบการรายใหม่ในอุตสาหกรรมและช่วยให้บริษัทฯ สามารถ
ก้าวข้ามผ่านวัฏจักรในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้อีกด้วย

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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นวัตกรรมของไอวีแอลถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าด้วยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ
โดดเด่น สามารถเติมเต็มความต้องการของลูกค้า ทดแทนการใช้วัสดุเดิม
บริษทั ฯ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกทีเ่ ป็นตัวแทนจากฝ่ายเทคนิคและฝ่ายขาย เพือ่ จัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเกิดความร่วมมืออันดีระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศ โดยมีนายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย ด�ำรงต�ำแหน่งประธานในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโพลีเมอร์ ส่วนคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเส้นใยเส้นด้าย มีนายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจโพลีเอสเตอร์ หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธาน

คณะกรรมการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์จากความรู้ ความสามารถทีบ่ ริษทั ฯ มีอยู่ในหน่วยธุรกิจต่างๆ
เพื่อให้เกิดการเกื้อหนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกัน สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และเอื้อให้เกิดการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
วิจัยและพัฒนาแต่ละแห่ง หลีกเลี่ยงการท�ำงานที่ทับซ้อน ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมบนพื้นฐานการแบ่งปันองค์ความรู้และเพิ่ม
ความรวดเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนเพิ่มโอกาสความส�ำเร็จในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

24

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จะมีการประชุมในทุกไตรมาสเพื่อทบทวนโครงการ น�ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
ความต้องการของลูกค้าทัว่ โลก และจัดล�ำดับการท�ำงานของศูนย์ความเป็นเลิศแต่ละแห่ง นอกจากนีค้ ณะกรรมการยังมีการทบทวนความคืบหน้า
ของโครงการหลัก รวมทั้งปัญหาและประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น และจัดสรรทรัพยากรตามสมควร เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการตรวจสอบและถ่วงดุลหลายขั้นตอน โดยคณะกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมก่อนจะได้
รับอนุมัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ช่วยให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนและแตกต่าง นวัตกรรมเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการเข้าสู่
อุตสาหกรรม ท�ำให้เกิดความสมดุลทางการแข่งขันและลดต้นทุน นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถสร้างความร่วมมือกับลูกค้าหลักในระยะ
ยาว เพิ่มโอกาสความส�ำเร็จและลดเวลาในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
ศูนย์ความเป็นเลิศ (Centers of Excellence หรือ CoE) ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยธุรกิจแต่ละแห่ง ครอบคลุม
ความสามารถทางเทคนิคที่ส�ำคัญต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระดับสากล และเพื่อให้การสื่อสารระหว่างหน่วยธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บริษัทฯ มีการจัดท�ำศูนย์กลางทางความรู้ เพื่อรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ภายในองค์กร
จ�ำนวนผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ที่เรามีถือเป็นตัวชี้วัดความส�ำเร็จของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรามีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างการ
พัฒนาไปจนถึงก่อนการผลิตเพื่อจัดจ�ำหน่าย ยกตัวอย่างเช่น

บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับ
น�้ำผลไม้ ไวน์
และอาหาร

บรรจุภัณฑ์
ส�ำหรับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

บรรจุภัณฑ์
ขนาดใหญ่

ฟิล์มส�ำหรับ
แผงโซลาร์

สินทรัพย์ด้านการวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจของไอวีแอล การเข้าซื้อกิจการที่มีการวิจัยและพัฒนาช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนา
นวัตกรรมแบบก้าวกระโดด ซึ่งโดยปกติใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาและผ่านขั้นตอนการอนุมัติจากลูกค้า

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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ในปี 2554-2555 บริษัทฯ มีการขยายกลุ่มการวิจัยและพัฒนา โดยจัดตั้งศูนย์การวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่งในอเมริกาและเยอรมัน
ศูนย์การวิจัยและพัฒนา

ที่ตั้ง

ผลิตภัณฑ์

มูลค่าสินทรัพย์ สัดส่วนการถือหุ้น
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
Trevira
เมือง Guben ประเทศ Germany
เส้นใย
137
ร้อยละ 75
Auriga
เมือง Spartanburg ประเทศสหรัฐอเมริกา PET รีไซเคิล
366
ร้อยละ 99
Wellman
เมือง Mullagh สาธารณรัฐไอร์แลนด์
เส้นใยรีไซเคิลและ
80
ร้อยละ 100
PET รีไซเคิล
FiberVisions
เมือง Covington ประเทศสหรัฐอเมริกา
เส้นใย
306
ร้อยละ 100
อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย
เส้นใยรีไซเคิล
88
ร้อยละ 99
นครปฐม
อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จังหวัดระยอง ประเทศไทย
เส้นใย BICO
345
ร้อยละ 99
ระยอง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตที่แข็งแกร่ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาจ�ำนวน 125 คน โดยมีฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ฐานการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยเส้นด้ายในประเทศเยอรมัน ณ สิน้ ปี 2556 บริษทั ฯ ถือครองสิทธิบตั รหลายรายการ ครอบคลุมภูมภิ าคหลัก
3 ภูมิภาค ได้แก่ สิทธิบัตร 26 รายการในเอเชีย 96 รายการในอเมริกาและ 30 รายการในยุโรป
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ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น: PlantBottle™
บริษทั ฯ มีการพัฒนาเม็ดพลาสติกชีวภาพ (Bio-PET resin) ทีต่ อบโจทย์
ทางด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กบั ไอวีแอล
บริษัทฯ มีการพัฒนาโพลีเมอร์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ผลิตจาก
เอทานอลจากอ้อยแทนวัตถุดบิ ทัว่ ไปที่ใช้ผลิตเม็ดพลาสติก PET ได้แก่
กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (PTA) และโมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG) ซึ่ง
วัตถุดิบทั้งสองชนิดนี้เป็นสารอนุพันธ์จากน�้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ
โดยบริษทั โคคา โคล่า มีการน�ำเม็ดพลาสติกชนิดนีม้ าใช้ในบรรจุภณั ฑ์
ที่ชื่อว่า PlantBottleTM

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ ไม่เพียงแต่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่
ลูกค้า แต่ยังมุ่งมั่นในการน�ำเสนอโซลูชั่นที่ตอบสนองต่อความ
ท้าทายด้านความยั่งยืนด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

เราให้ความส�ำคัญกับลูกค้าในทุกระดับและก�ำหนดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึ่งในเป้าหมายของบริษัทฯ ดังแสดงให้เห็นจากพันธกิจของ
เรา เรามุ่งเน้นการด�ำเนินงานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและสร้างสัมพันธภาพในระยะยาว
เราแบ่งกลุ่มลูกค้าตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่ม PET กลุ่มวัตถุดิบ และกลุ่มเส้นใยเส้นด้าย โดยพิจารณาจากพื้นที่ในการขาย ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับโลก เรามุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าทุกรายด้วยบริการที่มีมาตรฐานสูง ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากกลุ่มลูกค้า
ของเรามีทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ปัจจุบันเรามุ่งให้บริการลูกค้าโดยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ ซึ่งรวมทั้งการน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มหรือผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ
เพื่อให้สามารถตอบสนองลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ เราจ�ำเป็นต้องมีความสอดคล้องในการด�ำเนินธุรกิจและมีการบูรณาการทุกภาคส่วน
เข้าด้วยกัน เรามุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการและกลยุทธ์ทางการตลาดโดยให้หน่วยธุรกิจทุกหน่วยเข้ามามีส่วนร่วม เรามีการพบปะลูกค้า
เป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับข้อเสนอแนะและแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้การพบปะลูกค้ายังท�ำ
ให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ประเด็นด้านความยั่งยืนของลูกค้าได้อีกด้วย
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การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า

พนักงานในทุกระดับของบริษทั ฯ มีการติดต่อกับลูกค้าอย่างสม�ำ่ เสมอ อย่างไรก็ตามฝ่ายขายและการตลาดของแต่ละผลิตภัณฑ์มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการสร้างความเชือ่ มัน่ และผูกพันกับลูกค้า โดยการค้นหาและท�ำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงซักถามเพือ่ ให้ได้ขอ้ เสนอแนะ
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการ โดยรูปแบบหนึง่ ของกระบวนการสร้างความผูกพันทีเ่ รามีการจัดท�ำ ได้แก่ การรับเรือ่ งร้องเรียนผ่านตัวแทนฝ่ายขาย
โดยเรื่องร้องเรียนเหล่านี้ถูกส่งผ่านไปยังหัวหน้างานและทีมผู้บริหารเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ให้ค�ำแนะน�ำ ตลอดจนตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ
อย่างเหมาะสม โดยผู้บริหารจะให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว
นอกจากนี้บริษัทฯ มีการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างความเชื่อมั่นและ
ผูกพันกับลูกค้าด้วยเช่นเดียวกัน โดยมีการวัดความพึงพอใจหลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลการซือ้ ซ�ำ้ และการซือ้ เพิม่ ของลูกค้า แต่สงิ่ ทีบ่ ริษทั ฯ
ให้ความส�ำคัญสูงสุด คือ การติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ฝ่ายขายมีหน้าที่พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
โดยตรง ในขณะที่ผู้บริหารระดับสูงจะมีการเยี่ยมเยียนลูกค้ารายหลักเป็นประจ�ำ เพื่อสอบถามและประเมินความพึงพอใจ
ในธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยราคาตลาด เราสามารถวัดความพึงพอใจของลูกค้าจากข้อมูลการซื้อเพิ่มในระยะยาว เนื่องจากบริษัทฯ มีการรักษา
อัตราการใช้ก�ำลังการผลิตในระดับสูงและคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในปี 2557 ท�ำให้ข้อมูลการซื้อซ�้ำและค�ำสั่งซื้อในปริมาณมาก สามารถสะท้อนให้
เห็นถึงความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการได้เป็นอย่างดี
ในปี 2556 ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ PTA ได้มกี ารจัดส�ำรวจความคิดเห็นของลูกค้าในการซือ้ ผลิตภัณฑ์ PTA จากโรงงานของเรา 2 แห่งในประเทศไทย
ได้แก่ โรงงานอินโดรามา ปิโตรเคมและทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์
โดยเรามีการส�ำรวจความคิดเห็นของลูกค้า 7 รายที่เป็นลูกค้าภายในประเทศและลูกค้าต่างประเทศอีก 12 ราย ทั้งนี้มีลูกค้า 5 รายจากกลุ่มที่
มีการส�ำรวจความคิดเห็นเป็นลูกค้าของโรงงานทั้ง 2 แห่งดังกล่าว และการส�ำรวจความคิดเห็นครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่มาจากโรงงานอินโดรามา
ปิโตรเคม คิดเป็นร้อยละ 85 และจากทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ คิดเป็นร้อยละ 100
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ในการส�ำรวจความคิดเห็นดังกล่าว ครอบคลุมหัวข้อหลัก 4 หัวข้อ ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การขนส่ง เอกสารการจัดส่งและบริการของ
ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด โดยผลการส�ำรวจพบว่า
ปี
2556
2555

คุณภาพของผลิตภัณฑ์
ร้อยละ 85
ร้อยละ 78

การขนส่ง
ร้อยละ 86
ร้อยละ 82

เอกสารการจัดส่ง
ร้อยละ 91
ร้อยละ 90

บริการของฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
ร้อยละ 84
ร้อยละ 81

จากปี 2558 เป็นต้นไป เราคาดการณ์ว่า จะมีการส�ำรวจความคิดเห็นของลูกค้าผ่านแบบส�ำรวจความคิดเห็น และเรามีแผนการจัดตั้งเป้าหมาย
คะแนนความพึงพอใจและมีการทบทวนคะแนนการประเมินจากลูกค้าเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนือ่ ง ความ
พยายามอย่างต่อเนื่องนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

เอกลักษณ์ของไอวีแอล

กลยุทธ์หลักอย่างหนึ่งของบริษัทฯ ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า คือ กลยุทธ์ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ โดยขนาดและการ
กระจายตัวของสินทรัพย์ของเรา ท�ำให้บริษัทฯ มีการประหยัดต่อขนาดในภูมิภาคหลักๆ ได้แก่ เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือและแอฟริกา โรงงาน
หลายแห่งของเราทั่วโลกมีการบูรณาการเข้ากับวัตถุดิบ ท�ำให้เราสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนของ
ลูกค้าและบริษัท ตามปรัชญาการด�ำเนินงานของบริษัทที่ว่า สัญญาฉบับเดียวให้บริการทั่วโลก
อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้ผลิตระดับโลกอย่างแท้จริง

ตะวันออก

ง

ยุโรป

แล ะ

กลา

า
อเมริก เหนือ

เอเชีย

ลูกค้าของเราทีเ่ ป็นแบรนด์ชนั้ น�ำระดับโลกหลายรายอยู่ในกลุม่ อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคทีม่ กี ารด�ำเนินงานในตลาดเกิดใหม่ สินค้าอุปโภค
บริโภคเป็นสินค้าที่มักจะมีราคาคงที่ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ดังนั้นลูกค้าเหล่านี้จึงต้องเพิ่มปริมาณการขาย เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด
ส่งผลให้เกิดก�ำไรเพิ่มมากขึ้น การเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพในการขายจึงเป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่มปริมาณการขาย ดังนั้นเราจึงร่วมมือ
เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับลูกค้า เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าในตลาดเกิดใหม่เหล่านี้
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ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น: ตลาดเกิดใหม่ในประเทศไนจีเรีย
เมื่อเราทราบว่า ลูกค้าของเรามีการเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดไนจีเรียในแอฟริกาตะวันตกและเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเติบโตสูงสุดใน
แอฟริกา บริษัทฯ ตัดสินใจเข้าสู่ตลาดนี้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของเรา โดยจัดตั้งโรงงานผลิต PET ขนาดเล็กและเข้าซื้อกิจการผลิต
ขวดพลาสติก PET ในบริเวณใกล้เคียง เรามุง่ ให้บริการลูกค้าในตลาดทีล่ กู ค้ามองเห็นว่ามีศกั ยภาพในการเติบโต ซึง่ เป็นการสร้างความยัง่ ยืนให้
แก่อินโดรามา เวนเจอร์ส ด้วยเช่นเดียวกัน

ประเด็นท้าทายด้านความยั่งยืนของลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเราต้องการผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามยัง่ ยืนด้านสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ว่ นประกอบของวัสดุรไี ซเคิลเพิม่ มากขึน้ เราเชือ่ ว่า ลูกค้า
ย่อมต้องการให้ผจู้ ดั หาผลิตภัณฑ์มรี ะบบการบริหารห่วงโซ่อปุ ทานทีย่ งั่ ยืนด้วยเช่นเดียวกัน ความท้าทายส�ำหรับพลาสติกทีม่ าจากวัสดุธรรมชาติ
คือ วัสดุธรรมชาติที่ใช้จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร โดยใช้พื้นที่เพาะปลูกแทนที่การปลูกพืชที่ให้อาหาร โปรดอ้างอิงหัวข้อ 7.1 การ
รีไซเคิลและ 7.2 การลดของเสีย
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น: พลาสติกแบบอัดเป่าขึ้นรูป
หนึง่ ในความท้าทายของฝ่ายการตลาดของลูกค้าเรา คือ การสร้าง
ความโดดเด่นให้บรรจุภัณฑ์เมื่อวางอยู่บนชั้นวางสินค้า เพื่อดึงดูด
ผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ท�ำจากแก้วมักจะมีน�้ำหนักมาก
หรือท�ำจากอะลูมิเนียมที่ไม่สามารถใช้งานได้จริง ลูกค้าหลายราย
มองว่าพลาสติก PET ไม่แข็งแกร่งพอที่จะน�ำมาผลิตเป็นบรรจุ
ภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งโดยมากขวดพลาสติกขนาดใหญ่มักต้องติดหู
จับแยกชิ้น เพื่อความสะดวกในการถือ อินโดรามา เวนเจอร์สจึง
ได้พัฒนาเม็ดพลาสติก PET ชนิดอัดเป่าขึ้นรูปส�ำหรับบรรจุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ที่ให้ความแข็งแรงในขณะเดียวกันมีความใส สามารถ
มองเห็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใน เพื่อแสดงความสดใหม่ของน�้ำผล
ไม้ และสามารถน�ำไปรีไซเคิลได้ทั้งหมด
ปัจจุบันบริษัท เป๊ปซี่โค น�ำเม็ดพลาสติกชนิด EBM ไปใช้ผลิตขวด
บรรจุนำ�้ ผลไม้ Tropicana™ ซึง่ ได้รบั รางวัลการออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์
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การปฏิบัติงานด้วยความสะอาดและปลอดภัย

สุขภาพและความปลอดภัยเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราให้ความส�ำคัญ
เรามีเป้าหมายให้พนักงานและผูท้ อี่ ยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงงาน
ของเรามีความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี

ไอวีแอลมุง่ มัน่ ในการจัดการให้สถานทีท่ ำ� งานมีความปลอดภัยต่อพนักงานของเรา ซึง่ ถือเป็นความรับผิดชอบในฐานะผูว้ า่ จ้าง และเป็นขวัญก�ำลังใจ
ในการท�ำงานให้กบั พนักงาน นอกจากนี้ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการบาดเจ็บจนต้องหยุดงาน และการสูญเสียทรัพย์สินอีกด้วย
ไอวีแอลมีนโยบายสุขอนามัยและความปลอดภัยส่วนกลาง เพื่อดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยทั้งหมด แต่ละโรงงานมี
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Site Hygiene and Safety Officer) ท�ำหน้าที่ประเมินผลการด�ำเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย ตรวจสอบการน�ำระบบจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้ ติดตามการจัดการ
อย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ ควบคุมดูแลผูร้ บั เหมาให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย หัวหน้าโรงงานแต่ละแห่งมีหน้าทีส่ อื่ สาร
นโยบายให้พนักงานทุกคนรับรู้ โดยพนักงานแต่ละคนจะได้รับเอกสารเกี่ยวกับนโยบายตั้งแต่เริ่มเข้าเป็นพนักงานของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในเรื่องนโยบาย รวมทั้งสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
นโยบายสุขอนามัยและความปลอดภัยของเราครอบคลุมไปจนถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบลูกค้า โรงงาน
ของเราทุกแห่งมีห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยการตรวจหาความไม่สมบูรณ์หรือการปนเปื้อน เรามีการปรับปรุง
การด�ำเนินงานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสารกับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ โดยการ
ให้การศึกษา จัดการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมส�ำหรับพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้
นอกจากนี้เรายังจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ในเรื่องเดียวกันนี้กับผู้รับเหมา ผู้จัดจ�ำหน่ายและชุมชนอีกด้วย
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ระบบจัดการสุขอนามัย ความปลอดภัย และการประเมินความเสี่ยง

โรงงานหลักของเราหลายแห่งมีการน�ำมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 มาใช้และยังด�ำเนินงานตาม
มาตรฐานการรับรอง ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม และมีการประเมินผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
สม�่ำเสมอ ปัจจุบันเรามีโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 แล้วทั้งสิ้น 20 แห่ง
ไอวีแอลยังได้ก�ำหนดให้โรงงานทั้งหมดมีการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยให้มีการระบุกระบวนการท�ำงานหรือพื้นที่
ที่ต้องมีการทบทวนหรือควบคุมเพิ่มเติม โรงงานแต่ละแห่งต้องมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงเป็นประจ�ำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจาก
นีย้ งั ต้องมีการตรวจสอบเพิม่ เติมในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงการด�ำเนินงานทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อบัญชีรายการความเสีย่ ง เช่น การติดตัง้ อุปกรณ์
ใหม่ เปลี่ยนระบบการท�ำงานใหม่หรือเมื่อย้ายโรงงาน
ผลจากการประเมินความเสี่ยงจะถูกรายงานไปที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร และสรุปผลในรายงานความยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ จะน�ำผลจากการประเมิน
ความเสีย่ งไปใช้ในการปรับปรุงวิธกี ารปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัยและด�ำเนินการเพือ่ ให้แน่ใจว่ามีระดับสุขอนามัย ความปลอดภัยและสวัสดิการ
ที่เพียงพอ
การด�ำเนินงานด้านระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงงานในประเทศไทย
ในประเทศไทย โรงงานของเรา 6 จาก 10 แห่งมีระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ซึง่ ได้รบั การรับรองจากหน่วยงานภายนอก คิดเป็นร้อยละ 60 ของการด�ำเนินงาน
ของเราในประเทศไทย ในขณะที่โรงงานอื่นๆ ของเราที่ยังไม่ได้รับการรับรองมีการด�ำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสุขภาพและ
ความปลอดภัยให้น้อยที่สุด เช่น ภายในอาคารส�ำนักงานหรือในกระบวนการน�ำระบบจัดการไปใช้
โรงงานของเรามีการจัดตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยมีสดั ส่วนตัวแทนพนักงานอย่างน้อย
ร้อยละ 40 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยจัดให้มีการ
ประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงาน สอบสวนอุบัติเหตุและติดตามการปฏิบัติการแก้ไข
การทีบ่ ริษทั จะยืนอยู่ในระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมนัน้ นอกเหนือจากการมีระบบบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยแล้ว บริษทั
ยังต้องมีการด�ำเนินโครงการด้านความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัย ตลอดจนมี
การควบคุมความเสี่ยงในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงานอย่างเพียงพอ

โครงการปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย

การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย โรงงานทีพีที ปิโตร
เคมิคอลส์ ได้จัดให้มีโครงการปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย ซึ่งเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554
ในปี 2556 โครงการปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยที่จัดท�ำขึ้นนั้นมุ่งเน้นเป้าหมายที่ส�ำคัญ ได้แก่ การสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา (เป้าหมาย
ที่ 1) การได้รับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องในการท�ำงานที่ปฏิบัติตามขั้นตอน (เป้าหมายที่ 2) และการสวมใส่หมวกนิรภัยโดยใช้สายรัดคางอย่าง
ถูกต้อง (เป้าหมายที่ 3) โดยความส�ำเร็จของโครงการปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยที่โรงงานทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ แสดงให้เห็นจากตัวเลข
อัตราการได้รับบาดเจ็บที่ลดลง และอัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานรวมลดลงจาก 0.70 ใน 2554 เหลือ 0.52 ในปี 2556

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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โครงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและชุมชน

ไอวีแอลมีโครงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เช่น แสง ความร้อน เสียง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สารเคมีและตัวแปรอื่นๆ ที่
มีการระบุไว้ในการประเมินความเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย
เพื่อวัดคุณภาพอากาศและคุณภาพเสียงตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษทั อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ำกัด ให้การสนับสนุนนายกเทศมนตรีตำ� บลบ้านฉางในการจัดท�ำแผนฉุกเฉินส�ำหรับชุมชนในพืน้ ทีต่ ำ� บลบ้านฉาง
เพือ่ ประโยชน์ของชาวบ้านในท้องถิน่ โดยโรงงานส่งผูแ้ ทนไปเข้าร่วมกิจกรรมทีจ่ ดั โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (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
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รณรงค์ให้คนพูดคุยปัญหาสุขภาพจิตอย่างเปิดเผย และรณรงค์ในเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นสัญลักษณ์ในการส่งเสริม
การสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพจิตและต่อสู้กับปัญหาสุขภาพจิต เช่นเดียวกันกับโครงการริบบิ้นสีชมพู (Pink Ribbon) ที่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์
ส�ำหรับการตระหนักถึงมะเร็งเต้านม โครงการริบบิ้นสีเขียวอ่อน (Lime Green Ribbon) เป็นโครงการที่จัดท�ำขึ้นในสหรัฐอเมริกาและกลายเป็น
สัญลักษณ์สากลที่แสดงถึงการลดอคติต่อปัญหาสุขภาพจิต

โครงการแข่งขันลดน�้ำหนัก

น�้ำหนักเกินเป็นปัญหาใหม่ส�ำหรับสุขภาพของคนในปัจจุบัน การมีน�้ำหนักที่มากเกินไปอาจผลกระทบกับสุขภาพในระยะยาว
บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ำกัด จัดให้มีโครงการแข่งขันลดน�้ำหนัก ตั้งแต่ในปี 2554 โดยหลังจากเริ่มโครงการได้ประมาณ 4 เดือน พบว่า
พนักงาน 20 คนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถลดน�้ำหนักรวมกันได้ถึง 72.9 กิโลกรัม หรือสามารถลดน�้ำหนักได้เฉลี่ย 3.64 กิโลกรัมต่อคน
บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน) จัดโครงการแข่งขันลดน�้ำหนักด้วยเช่นเดียวกันปี 2555-2556 โดยมีระยะเวลาในการเข้าร่วม
โครงการนาน 4 เดือน มีพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 28 คนในปี 2555 และ 23 คนในปี 2556 โดยตลอดระยะเวลาในการจัดโครงการในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมาสามารถลดน�้ำหนักได้รวม 47.2 กิโลกรัมในปี 2555 และ 49.3 กิโลกรัม 2556 คิดเป็นร้อยละ 2.15 และร้อยละ 2.75 ของน�้ำหนักร่างกาย
ของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการแข่งขัน

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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ในปี 2556 บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน) เริ่มจัดตั้งชมรมจักรยานทีพีที เพื่อเชิญชวนให้พนักงานขี่จักรยานไปท�ำงานและออก
ก�ำลังกายเพื่อลดน�้ำหนัก
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เสาหลัก 7 ประการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เสาหลัก 7 ประการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นแนวทาง
หลักทีเ่ รามุง่ มัน่ ในการปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างดี
ทีส่ ดุ ครอบคลุมการด�ำเนินงานทางด้านสิง่ แวดล้อม สังคมและ
บุคลากร เพือ่ อนาคตทีย่ งั่ ยืนของบริษทั และของพนักงานทุกคน
ตลอดจนเพือ่ ปกป้องสิง่ แวดล้อมและเสริมสร้างสัมพันธภาพทีด่ ี
ในระยะยาวในสังคม

การลด
ของเส�ย

การพัฒนา
บุคลากร

การร�ไซเคิล
การเชื่อมโยงผูมี
สวนไดเส�ย

การใชพลังงาน
ทดแทน

การพัฒนา
ชุมชนทองถิ�น

การนำทรัพยากร
กลับมาใชซ้ำ

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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1. การรี ไซเคิล

การรีไซเคิลเป็นประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ ดังนั้นเราจึง
ก�ำหนดให้การรีไซเคิลเป็นหนึง่ ในหัวข้อหลักของกลยุทธ์การเติบโต
ทางธุรกิจของเรา เพือ่ ให้เราเป็นบริษทั ทีม่ คี วามยัง่ ยืนมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้เรามีการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิล
ให้แก่บุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อสร้างความตระหนักในสังคม
และส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในการใช้
ผลิตภัณฑ์รไี ซเคิล
เรามีการขยายการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์การรีไซเคิล ในปี 2552 เราเสร็จสิ้นการก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ในรัฐ Alabama
สหรัฐอเมริกาและได้มีการก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อใช้ในบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับอาหารและเครื่องดื่ม จาก
การเข้าซื้อกิจการของ Wellman International ในปี 2554 ท�ำให้อินโดรามา เวนเจอร์ส กลายเป็นผู้ด�ำเนินธุรกิจรีไซเคิลจากพลาสติกที่ใช้แล้ว
ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

ธุรกิจรี ไซเคิล
การเติบโตของปริมาณ พลาสติกชนิด rPET (KMT)
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ไอวีแอลตั้งเป้าการเติบโตธุรกิจรีไซเคิลจาก 55,000 ตันในปี 2556 เป็น 676,000 ตันในปี 2561 โดยจัดตั้งโรงงานในเอเชีย ยุโรปและขยายธุรกิจ
เพิ่มเติมในอเมริกาเหนือ เรามีแผนที่จะบูรณาการภายในห่วงโซ่เพิ่มเติมโดยการขยายธุรกิจในลักษณะย้อนกลับไปยังกระบวนการล้าง และตั้ง
เป้าส่วนแบ่งร้อยละ 3 ของปริมาณการบริโภคพลาสติกชนิด rPET ทั่วโลกภายในปี 2561 ปัจจุบันอินโดรามา เวนเจอร์ส มีการด�ำเนินธุรกิจ
รีไซเคิลครอบคุลมภูมิภาคหลัก ได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรปและเอเชีย โรงงาน Wellman International ช่วยให้เราสามารถขยายธุรกิจรีไซเคิล
PET ได้เพิ่มเติม ซึ่งเป็นแรงผลักดันด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญส�ำหรับบริษัทเครื่องดื่มชั้นน�ำ นอกจากนี้โรงงาน Wellman ยังสามารถผลิตเส้นใย
รีไซเคิลที่ใช้ในชุดกีฬาและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน
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ผลการด�ำเนินงาน

ร้อยละ

3.7

ของรายได้จากธุรกิจรีไซเคิล
ในปี 2556 ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลคิดเป็นร้อยละ 4 ของ
การผลิตโดยรวม ภายในปี 2561 เรามีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเป็นร้อยละ 17
ปริมาณการใช้วัตถุดิบ (ตัน)
PTA
MEG

2554
2,301,600
986,400

2555
2,803,920
1,201,680

2556
3,197,040
1,370,160

แนวโน้ม
14.02 %

หมายเหตุ: ปริมาณการใช้วัตถุดิบที่แสดงในตารางนี้เป็นข้อมูลการใช้วัตถุดิบของธุรกิจ PET และเส้นใยเส้นด้าย ข้อมูลที่มีการรายงานฉบับที่แล้วเป็นการเพียงข้อมูล
การใช้วัตถุดิบจากธุรกิจ PET เพียงอย่างเดียว

ตัน

ปริมาณการใช้ PTA
ปริมาณการใช้ MEG
ในปี 2556 ไอวีแอลมีปริมาณการใช้วัตถุดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.02 จาก 4,005,600 ตันในปีที่ผ่านมาเป็น 4,567,200 ตัน
วัตถุดิบที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ (ตัน)
วัตถุดิบที่น�ำกลับมาใช้ใหม่

2554
583,690

2555
633,962

2556
704,827

แนวโน้ม
11.18%

ตัน

ปริมาณของวัตถุดิบที่น�ำมาใช้ใหม่ที่โรงงานของไอวีแอล เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.18 จาก 633,962 ตัน เป็น 704,827 ตัน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการสนับสนุน
ให้โรงงานทุกแห่งมีการน�ำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556

39

บริษัทฯ มีการลงทุนในนวัตกรรมและผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลออกจ�ำหน่าย เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้วัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานและการรับรองสูงสุด นอกจากนี้เรามีการลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องที่โรงงานรีไซเคิลของเรา เช่น
การลดการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เรามีการท�ำงานร่วมกับเครือข่ายที่มีในการจัดหาพลาสติกใช้แล้วและอยู่ใน
ขั้นตอนความร่วมมือภายในเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในห่วงโซ่อุปทาน
ผลการด�ำเนินงาน
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น:
ECORAMATM เป็นผลิตภัณฑ์เส้นใยรีไซเคิล (ได้รับเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย) ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557
บริษัทเสร็จสิ้นการก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลภายในบริเวณโรงงานอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ ในจังหวัดนครปฐม มีก�ำลังการผลิต
อยู่ที่ 28,500 ตันต่อปี โดยมีผู้จัดหาพลาสติกใช้แล้วจากภายนอก เพื่อน�ำมาผลิตเป็นเส้นใยและเส้นด้ายรีไซเคิล

การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้านการรี ไซเคิลในสังคม

อินโดรามา เวนเจอร์ส จัดการแข่งขันที่มีชื่อว่า RECO เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ โดยการผลิต
ผลงานแฟชั่นหรือผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิลพลาสติก PET และโพลีเอสเตอร์ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่า ของที่ถูกมอง
ว่าเป็นขยะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้หากมีการน�ำมาใช้อย่างสร้างสรรค์
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังริเริ่มโครงการให้ความรู้แก่ชุมชนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดในเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุใช้แล้ว

ในปี 2557 บริษทั ฯ มีแผนทบทวนกระบวนการผลิต เพือ่ ตรวจสอบหาของเสียทีส่ ามารถน�ำกลับมาใช้ซำ�้ เพิม่ เติม เพือ่ ค้นหาสัดส่วนของของเสีย
ที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ และเราจะตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่าได้รับผลกระทบจากการรีไซเคิลของเสียนี้หรือไม่ ในบางกรณีอาจ
มีการจัดท�ำโครงการน�ำร่องเพือ่ ทดสอบการน�ำของเสียกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต หากพบว่าของเสียดังกล่าวไม่สามารถน�ำมาใช้ในกระบวนการ
ผลิตได้ เราจะตรวจสอบเพิม่ เติมว่า ของเสียเหล่านีส้ ามารถน�ำไปใช้ผลิตเป็นพลังงานหรือขายเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณุ ภาพต�ำ่ ได้หรือไม่
จากการด�ำเนินการเหล่านี้ เราจะเดินหน้าในการสรรหาเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงกระบวนการรีไซเคิลต่อไป
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2. การลดของเสีย

ความพยายามในการลดของเสียของเราครอบคลุมทัง้ ในเรือ่ งของ
เสียและน�้ำทิ้ง เรามุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทุกขั้นตอน
ตัง้ แต่การลดการใช้วตั ถุดบิ ไปจนถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด�ำเนินงานโดยการเพิ่มศักยภาพในการด�ำเนินงานควบคู่
ไปกับความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้มากขึน้ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงานให้น้อยลง
ไอวีแอลตระหนักถึงความส�ำคัญของการลดของเสีย ทัง้ ในรูปแบบขยะและการใช้พลังงานอย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ เราตัง้ เป้าหมายในการควบคุม
ในเรื่องดังกล่าวโดยใช้ระบบบริหารจัดการ รวมถึงการน�ำมาตรฐานสากลส�ำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ที่ผ่านการรับรองจาก
หน่วยงานภานนอกมาใช้ นอกจากนี้เรายังมีการน�ำมาตรฐานสากลส�ำหรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ส�ำหรับโรงงานที่ยังไม่ได้มี
การน�ำมาตรฐาน ISO14001มาใช้ ซึง่ มีเนือ้ หาครอบคลุมการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมและเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น
โรงงาน Wellman ในเมือง Spijk ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีการตรวจรับรอง ISO 9001 ใหม่อีกครั้งและจัดท�ำแผนปฏิบัติการเพื่อปิดช่องว่างตาม
มาตรฐาน ISO14001 เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมเป็นไปตามาตรฐานสากล เรามีการจัดการเพือ่ ให้แต่ละโรงงานมีการด�ำเนินงาน
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

กว่าร้อยละ
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ของโรงงานของเราทั่วโลกได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ส�ำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
หรือมาตรฐานส�ำหรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

การจัดการของเสีย

การลดของเสียเป็นหนึง่ ในเสาหลัก 7 ประการเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของไอวีแอล เราให้คำ� มัน่ ในการลดของเสียด้วยความรับผิดชอบในขณะเดียวกัน
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับภายในท้องถิน่ เรามีการสื่อสารในเรื่องการด�ำเนินการเพือ่ ลดของเสียไปยังโรงงานของเราทุกแห่ง โดยมีการ
ระบุลําดับชั้นของการปฏิบัติการจัดการของเสีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลด การใช้ซ�้ำและการน�ำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
นอกจากนี้เรามีการตั้งเป้าหมายในการลดขยะให้เป็นศูนย์
เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซ ของเสีย และน�้ำทิ้ง เราต้องมีการวัดปริมาณของเสียที่ปล่อยออกมาและตั้งเป้าหมายในการลด ในปี 2557 เรามี
แผนที่จะติดตามข้อก�ำหนดทางกฎหมายของโรงงานแต่ละแห่งเกี่ยวกับการปล่อยของเสีย เราจะวัดและบันทึกความคืบหน้าของการปฏิบัติตาม
กฎหมาย รวมทั้งตั้งเป้าในการลดของเสียในปี 2557 นอกจากนี้เราจะพัฒนาวิธีการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการริเริ่มโครงการ
ที่เฉพาะเจาะจงและจะมีการพิจารณาเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในปีถัดไป เช่นเดียวกับน�้ำเสียและขยะ บริษัทฯ ตั้งใจที่จะด�ำเนินการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมาย จากนั้นก�ำหนดโครงการริเริ่มในการลดของเสียในปี 2557 และก�ำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในปีถัดไป

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556

41

ตัวอย่างของโครงการริเริ่มที่เกิดขึ้น ได้แก่ โครงการลดการใช้วัตถุดิบที่โรงงาน FiberVisions ในเมือง Varde ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งช่วยให้เรา
สามารถลดของเสียที่เผาไหม้ได้ในปริมาณที่ต�่ำกว่า 0.8 กรัมต่อเส้นใย 1 กิโลกรัม
ในปี 2556 ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานของไอวีแอลเท่ากับ 76,777 ตัน ซึ่งถูกน�ำกลับมาใช้ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 55 โดยของเสีย
ส่วนใหญ่จะถูกก�ำจัดโดยวิธีฝังกลบและน�ำไปเผา คิดเป็นร้อยละ 27 ของปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น การริเริ่มโครงการลดของเสียหลากหลาย
โครงการ ท�ำให้ในปี 2556 บริษัทฯ สามารถลดปริมาณของเสียที่ไม่เป็นอันตราย เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ไอวีแอลตั้งเป้าในการรักษาและ
ปรับปรุงระบบจัดการของเสีย เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
ของเสียที่เป็นอันตราย (ตัน)
ปริมาณของเสียที่เป็นอันตราย
ตัน

2554
10,975

2555
11,782

2556
10,899

แนวโน้ม
-7.49%

ในปี 2556 ไอวีแอลมีปริมาณของเสียที่เป็นอันตรายลดลงจาก 11,782 ตันเหลือ 10,899 ตัน หรือลดลงร้อยละ 7.49 การวัดปริมาณของเสียที่เป็นอันตรายนี้จะ
ถูกวัดจากปริมาณของเสียทั้งหมดที่ผลิตออกมาจากแต่ละโรงงาน บริษัทฯมีแผนการวัดปริมาณของเสียที่เป็นอันตรายจากโรงงานแต่ละแห่งเพื่อเปรียบเทียบกับตัวเลข
ปริมาณการผลิต

ของเสียที่ไม่เป็นอันตราย (ตัน)

2554
ปริมาณของเสียที่ไม่เป็นอันตราย 103,933

2555
120,572

2556
65,877

แนวโน้ม
-45.36%

ตัน

จ�ำนวนปริมาณขยะที่ไม่ป็นอันตรายลดลงในปี 2556 ร้อยละ 45.36 จาก 120,572 ตัน เหลือ 65,877 ตัน เนื่องจากแนวทางการลดขยะที่เกือบทุกโรงงานได้ปฎิบัติใช้
ในปี 2556 แนวโน้มส�ำหรับการลดขยะที่ไม่เป็นอันตรายจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2557

ในปี 2556 มีของเสียจ�ำนวน 101.6 ตันจากโรงงานในประเทศโปแลนด์ถกู เคลือ่ นย้ายข้ามแดน ซึง่ จัดเป็นของเสียอันตรายภายใต้อนุสญั ญาบาเซล

42

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

โรงงาน FiberVisions ในเมือง Covington
มีการจัดท�ำโครงการทางเลือกในการบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากกระบวนการผลิต โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดปัญหาและค่าใช้จา่ ยในการผสมน�ำ้ หล่อเย็นกับ
น�ำ้ จากกระบวนการผลิตในขัน้ ตอนการปัน่ และขึน้ รูป ทางโรงงานมีการส�ำรวจนอกพืน้ ทีเ่ พือ่ เป็นทางเลือก โดยใช้โรงบ�ำบัดและระบายน�ำ้ เสียของ
เมือง Covington โครงการนี้ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์หลายประการ เช่น การหลีกเลี่ยงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น การลดค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับปริมาณออกซิเจนที่จ�ำเป็นส�ำหรับปฏิกิริยาเคมีในน�้ำเสียที่ยังไม่ได้ผ่านการแยก ส�ำหรับประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับ คือ
การลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นด้วยการใช้ระบบบ�ำบัดทางชีวภาพของโรงงานบ�ำบัดในเมือง Covington
โรงงาน FiberVisions ในเมือง Athens
มีการริเริ่มโครงการควบคุมปริมาณออกซิเจนที่จ�ำเป็นส�ำหรับปฏิกิริยาเคมีในน�้ำเสีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ส�ำหรับสารอินทรีย์ส่วนเกินในน�้ำเสีย โครงการดังกล่าวช่วยให้สามารถก�ำหนดค่าสารอินทรีย์ในน�้ำเสียจากกระบวนการปั่นและหาวิธีการในการ
บ�ำบัดที่ดีที่สุด บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการหลีกเลี่ยงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น การลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสารอินทรีย์ส่วนเกินในน�้ำเสีย
เป็นที่ชื่นชมในฐานะบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โรงงาน FiberVisions ในเมือง Varde
มีการริเริ่มโครงการลดของเสียที่เผาไหม้ได้ในปริมาณที่ต�่ำกว่า 0.8 กรัมต่อเส้นใย 1 กิโลกรัม ช่วยให้บริษัทสามารถลดการใช้วัตถุดิบหรือมีการ
จัดการวัตถุดิบที่ดีขึ้น การลดของเสียที่เผาไหม้ได้จึงเป็นการลดต้นทุน และช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์จากการลดของเสีย
โรงงานอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ ระยอง
ที่โรงงาน IPI ในจังหวัดระยอง มีการจัดท�ำโครงการลดของเสียทีเ่ ป็นตะกอนของ PTA/EG ที่ใช้ในกระบวนการผลิตโพลีเอสเตอร์ โดยมีหน่วยงาน
ควบคุมคุณภาพของบริษัทท�ำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ในขั้นตอนการสุ่ม เรามีการระบายตะกอนที่ใช้ส�ำหรับล้างในหม้อที่มีการสุ่มตัวอย่าง
จากนั้นส่งไปยังหน่วยงานควบคุมคุณภาพเพื่อตรวจสอบต่อไป ตะกอนที่ถูกระบายออกถูกน�ำกลับไปใช้ในกระบวนการอีกครั้ง ช่วยให้บริษัท
สามารถลดของเสียเป็นจ�ำนวน 30 ตันต่อปี ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 138,000 บาทต่อปี ท�ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์จาก
การที่บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ�ำหน่ายของเสียและลดมลพิษในประเทศไทย
โรงงาน Wellman ในเมือง Mullagh สาธารณรัฐไอร์แลนด์
โรงงาน Wellman มีการตัง้ ค่าการปล่อยน�ำ้ จากพายุหรือฝน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งสัญญาณเตือนเมือ่ น�ำ้ ทีป่ ล่อยออกถึงจุดทีก่ ำ� หนด โครงการ
นี้เกิดขึ้นจากข้อก�ำหนดด้านการควบคุมและป้องกันมลพิษที่ออกใหม่ในปี 2556 ที่ระบุให้โรงงานมีการตั้งค่าเพื่อควบคุมระดับการปล่อยน�้ำจาก
พายุหรือฝน ท�ำให้สามารถรักษาและก�ำจัดได้อย่างปลอดภัย โดยต้องมีการตรวจสอบการปล่อยน�้ำจากพายุหรือฝนเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อให้
เป็นไปตามข้อก�ำหนด ท�ำให้บริษทั ได้รบั ประโยชน์จากการควบคุมการปล่อยของเสียจากโรงงาน ในขณะเดียวกันผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้รบั ประโยชน์
จากการจ�ำกัดการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้
นอกจากนี้ Wellman ยังมีการริเริม่ โครงการปรับปรุงพืน้ ทีภ่ ายในโรงงานในส่วนการปัน่ ผสมด้าย เพือ่ ปรับปรุงวิธกี ารจัดเก็บผลิตภัณฑ์ขนั้ สุดท้าย
โดยมีการติดตั้งที่จัดเก็บรวมและปรับปรุงระบบการระบาย เพื่อให้สามารถควบคุมการล้นให้อยู่ภายในระบบท่อระบายน�้ำ บริษัทได้รับประโยชน์
จากการควบคุมการจัดเก็บผลิตภัณฑ์และการใช้งาน ในขณะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์จากปริมาณของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
ลดลง

พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไอวีแอลมีการลดการใช้พลังงานด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ทางการเงิน เนื่องจากต้นทุนที่ลดลง
แต่ยงั ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไอวีแอลมีการน�ำวิธกี ารต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงระบบการจัดการก๊าซเรือนกระจก เพือ่ ตรวจสอบ
และรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทัง้ ปรับปรุงการด�ำเนินงาน ปัจจุบนั มีโรงงานทัง้ หมด 6 แห่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ
การจัดการพลังงาน ISO 50001 ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
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อินโดรามา เวนเจอร์ส มุง่ มัน่ ในการน�ำระบบมาตรฐานสากล ISO 14064 ว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาใช้ (หรือวิธกี ารอืน่ ทีเ่ หมาะสม)
มาใช้บริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับโรงงานที่ปัจจุบันยังไม่มีการรับรอง โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี 2558 และเสร็จสิ้นการรับรองภายใน
ปี 2561 เพื่อวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เรามีแผนทีจ่ ะตัง้ เป้าการลดการใช้พลังงานในระดับองค์กรในอนาคตหลังจากการประเมินการใช้พลังงานในปี 2557 โดยใช้ขอ้ มูลเป็นปีฐาน ปัจจัย
หลักทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นการประหยัดพลังงาน คือ การลดต้นทุนทางด้านพลังงานในระดับองค์กร ในปี 2557 เราจะสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล
การใช้พลังงาน และเมื่อเราทราบข้อมูลฐาน เราจะสามารถก�ำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อลดการใช้พลังงานต่อไป
ในระยะที่ 2 เราจะท�ำการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) ในผลิตภัณฑ์หลักที่มีความส�ำคัญและผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ในภายหลัง ท�ำให้เราสามารถตรวจสอบการใช้พลังงานเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จ�ำนวน 1 ตัน รวมทั้งตรวจสอบกระบวนการปรับปรุงเพื่อ
ลดการใช้พลังงาน
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น: โครงการริเริ่มในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
โรงงานอินโดรามา ปิโตรเคมมีการจัดท�ำบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามข้อก�ำหนดในมาตรฐาน ISO 14064-1 และน�ำหลักการ
GHG Protocol มาใช้วัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถน�ำมาใช้ในการค�ำนวณและติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ระบบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน
ภายนอกตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งสามารถน�ำผลที่ได้ไปแสดงในฉลากคาร์บอนในอนาคต
ในปี 2556 ไอวีแอลมีการริเริ่มโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานหลายโครงการ เช่น
• โรงงาน IVL Mexico ได้จัดท�ำโครงการลดการใช้พลังงาน เพื่อลดต้นทุนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยสามารถลดการใช้ก๊าซได้
1,084 ล้านบีทียู และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 1,615,127 กิโลวัตต์ชั่วโมง (KMh)
• โรงงานอินโดรามา ปิโตรเคม สามารถประหยัดพลังงานได้ 765 เมกกะวัตต์ชั่วโมง (MWh) ต่อปีจากการถอดตัวห้ามกลไกของวาล์ว
ควบคุมหัวกระจายอากาศในเครื่องตกผลึกตัวแรกออกโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงาน ส่งผลให้ลดความดันด้านส่ง ท�ำให้ลด
การใช้พลังงานในเครื่องอัดอากาศ
• โรงงาน Wellman ในเมือง Mullagh สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ติดตัง้ ปัม๊ น�ำ้ ใหม่ในหอระบายความร้อนของน�ำ้ ส่งผลให้สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของปั๊มในหอระบายความร้อน ท�ำให้ลดต้นทุนจากการลดการใช้พลังงาน
• โรงงาน FiberVisions ในเมือง Covington มีการริเริ่มโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยการเปลี่ยนระบบให้แสงสว่าง
เดิมมาใช้หลอดไฟ LED ซึ่งช่วยประหยัดพลังงาน โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการบ�ำรุงรักษาอาคารและส�ำนักงาน
• โรงงาน FiberVisions ในเมือง Varde ประเทศเดนมาร์ก มีโครงการลดการใช้พลังงาน ซึง่ สามารถประหยัดพลังงานได้ 1,064 เมกกะวัตต์
ชั่วโมง (MWh) และมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลดการใช้พลังงานเพิ่มเติมในอนาคต
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การใช้พลังงาน (กิกะจูล)
การใช้พลังงานทางตรงรวม
การใช้พลังงานทางอ้อมรวม

2554
21,669,955
5,476,334

2555
21,847,356
9,944,330

2556
21,801,220
4,725,065

แนวโน้ม
-0.21%
-52.48%

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีจ�ำนวนโรงงานเพิ่มมากขึ้น แต่การใช้พลังงานทางตรงในปี 2556 อยู่ที่ 21,801,220 กิกะจูล ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว และเราจะยังคง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องในอนาคต
กิกะจูล (GJ)

การใช้พลังงานทางตรงรวม กิกะจูล (GJ)
การใช้พลังงานทางอ้อมรวม กิกะจูล (GJ)

ในปี 2556 ไอวีแอลมีการบริหารจัดการเพื่อลดการใช้ทั้งพลังงานทางตรงและทางอ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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�้ำ

การด�ำเนินงานของไอวีแอลในปัจจุบันและการเติบโตในอนาคตต้องมีการเข้าถึงน�้ำในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม ไอวีแอลมีการค�ำนึงถึง
ผลกระทบจากการใช้น�้ำต่อชุมชนท้องถิ่นและมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน�้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
และชุมชน
เราก�ำหนดให้โรงงานของเราทุกแห่งมีการบ�ำบัดน�้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานท้องถิ่น มีการตรวจสอบคุณภาพของน�้ำเสียก่อนปล่อยออกจาก
โรงงาน เช่น ที่โรงงาน FiberVisions ในเมือง Athens รัฐ Georgia มีการริเริ่มโครงการควบคุมปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์โดยแบคทีเรีย (BOD) ในน�ำ้ เสีย โดยการก�ำหนดค่า BOD และใช้วธิ กี ารบ�ำบัดทีด่ ที สี่ ดุ ซึง่ ช่วยให้โรงงานสามารถลดค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับ
สารอินทรีย์ส่วนเกินในน�้ำเสีย
ไอวีแอลมีแผนในการจัดท�ำแผนการพัฒนาในปี 2557 เพื่อประเมินสมดุลน�้ำและวิเคราะห์หาจุด hotspots ในโรงงานที่ยังไม่มีการด�ำเนินการ
เพื่อให้สามารถลดการใช้น�้ำ หลังจากการประเมิน บริษัทฯ จะมีการก�ำหนดเป้าหมายการลดการใช้น�้ำเป็นรายปีและก�ำหนดเป้าหมายโดยรวม
ภายในปี 2561 โดยหนึ่งในเป้าหมายของเรา คือ การประเมินปริมาณน�้ำที่ใช้ต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ 1 ตันและแสวงหาแนวทางในการลดการใช้
น�้ำเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต
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ในปี 2556 ไอวีแอลมีการใช้น�้ำโดยรวม 24.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน�้ำผิวดินและน�้ำในอุตสาหกรรม โดยมีปริมาณการใช้น�้ำลดลง
คิดเป็นร้อยละ 17 จากปี 2555
ปริมาณการใช้น�้ำ (ล้านลูกบาศก์เมตร)
ปริมาณการใช้น�้ำตามแหล่งก�ำเนิดน�้ำ

2554
23.65

2555
29.56

2556
24.4

แนวโน้ม
-17.46%

ล้านลูกบาศก์เมตร

ในปี 2556 ไอวีแอลมีการใช้น�้ำลดลงร้อยละ 17.46 จาก 29.56 ลูกบาศก์เมตรเป็น 24.4 ลูกบาศก์เมตร น�้ำที่น�ำมาใช้จะมาจากแหล่งน�้ำต่างๆ ทัง้ น�ำ้ ผิวดิน น�ำ้ บาดาล
และน�ำ้ เสียจากหน่วยงานอืน่ ซึง่ น�ำ้ ทีน่ ำ� มาใช้เหล่านีม้ าจากแหล่งน�ำ้ ที่ได้รบั อนุญาตและไม่สง่ ผลต่อระบบนิเวศน์ในท้องถิน่

ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น: โครงการปรับสภาพคาร์บอนไดออกไซต์ให้เป็นกลางที่โรงงาน Wellman ในเมือง Spijk ประเทศเนเธอร์แลนด์
ที่โรงงาน Wellman ในเมือง Spijk ประเทศเนเธอร์แลนด์มีการเริ่มทดสอบความเป็นไปได้ในการน�ำระบบปรับสภาพคาร์บอนไดออกไซต์ให้
เป็นกลางมาใช้แทนที่วิธีการปรับสภาพน�้ำในปัจจุบันที่ใช้กรดซัลฟิวริก การปรับสภาพคาร์บอนไดออกไซต์ให้เป็นกลางจะช่วยลดปริมาณ
ซัลเฟตในน�้ำเสีย ปัจจุบันโรงงานอยู่ในระหว่างกระบวนการทางกฎหมายในการอนุมัติใบอนุญาตสิ่งแวดล้อมส�ำหรับการปรับสภาพ
คาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นกลางและการต่ออายุใบอนุญาตใช้น�้ำ
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3. การน�ำทรัพยากรกลับมาใช้ซ�้ำ

การน�ำทรัพยาการกลับมาใช้ซ้�ำไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มความ
ได้เปรียบในการแข่งขันจากต้นทุนที่ลดลง แต่ยังช่วยแก้ปัญหา
ราคาทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอีกด้วย
การน�ำน�้ำและทรัพยากรกลับมาใช้ซ�้ำจัดอยู่ในระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โรงงานแต่ละแห่งมีการก�ำหนดเป้าหมายการน�ำวัสดุและน�้ำ
กลับมาใช้ซ�้ำและการรีไซเคิลเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ตามความท้าทายด้านน�้ำในพื้นที่นั้นๆ
เรื่องน�ำ้ จะกลายเป็นความท้าทายระดับโลกในอนาคตอันใกล้ เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการเพิม่ ขึน้ ของประชากรโลก ความเสีย่ ง
ด้านน�้ำไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการขาดแคลนน�้ำเพื่อใช้ในการผลิตเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับความท้าทายในการจัดการปริมาณน�้ำจ�ำนวนมากที่มา
จากน�ำ้ ท่วมหรือการระบายน�ำ้ คุณภาพของน�้ำเป็นอีกประเด็นที่ได้รับความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่อยู่ปลายน�ำ้ เราตระหนักดีว่า
นอกเหนือจากการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ความเสีย่ งด้านน�ำ้ อาจส่งผลกระทบทางการเงินต่อบริษทั จากความล่าช้าในการอนุมตั โิ ครงการ
การติดขัดด้านการผลิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเข้มงวดของกฎระเบียบและผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีการ
บริหารจัดการน�้ำแบบกระจายอ�ำนาจ เนื่องจากระดับและประเภทความเสี่ยงด้านน�้ำที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
คณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการท�ำแผนพัฒนาทรัพยากรน�้ำ รวมถึงการประเมินสมดุลน�้ำเพื่อวิเคราะห์หาจุด hotspots เรามีแผนที่จะจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการภายในปี 2558 เพื่อระบุแผนการลดการใช้น�้ำและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เราจะท�ำการวัดปริมาณการใช้น�้ำในโรงงานที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ที่มีแนวโน้มการขาดแคลนน�้ำในอนาคต เราจะท�ำการตรวจสอบปริมาณน�้ำที่ใช้ต่อการผลิต PET 1 ตันและใช้เป็นข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
การลดการใช้น�้ำในโรงงานผลิต PET

ความคืบหน้าด้านการน�ำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้�ำ
การน�ำน�้ำกลับมาใช้ซ�้ำและรี ไซเคิล
ปริมาณน�้ำที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (ล้านลูกบาศก์เมตร)
2554
2555
ปริมาณน�้ำที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
1.495
1.521

2556
1.753

แนวโน้ม
15.25%

ล้านลูกบาศก์เมตร

ในปี 2556 น�้ำที่หมุนเวียนกลับมาใช้มีปริมาณ 1.753 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.25 ไอวีแอลได้พัฒนาความสามารถในการจัดการน�้ำและน�ำน�้ำหมุนเวียนกลับ
มาใช้ใหม่ได้เป็นอย่างดี โรงงานที่มีระบบควบคุมแบบปิด (Closed Loop System) จะช่วยให้ประหยัดน�้ำได้มากขึ้น ความพยายามในการพัฒนาและเพิ่มการน�ำน�้ำกลับ
มาใช้ใหม่รวมถึงการวัดผลเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากทุกโรงงานทั่วโลกและสร้างความตะหนักให้พนักงาน
รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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โรงงาน Indorama Holdings Rotterdam
โรงงานของเราในเมือง Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีการริเริ่มโครงการลดความกระด้างของน�้ำ เพื่อท�ำละลายน�้ำและลดปริมาณ
น�้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากน�้ำจากอุตสาหกรรมมีราคาถูกกว่าน�้ำบริสุทธิ์ที่ผ่านการกรอง
โรงงาน FiberVisions ในเมือง Covington
มีการน�ำของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตโพรพิลนี (PP) กลับมาใช้ใหม่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้วสั ดุ ท�ำให้ตน้ ทุนลดลง การน�ำโพรพิลนี
กลับมาใช้ใหม่นี้ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
โรงงาน Indorama Ventures (Oxide and Glycols)
ตัวเร่งปฏิกริยา (Catalyst) มีส่วนส�ำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตออกไซต์และไกลคอล ในปี 2556 โรงงาน Indorama
Ventures (Oxide and Glycols) หรือ IVOG มีการเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยามาเป็น S-893 ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกริยาชนิดใหม่ที่ท�ำให้รอบในการ
ท�ำงานลดลง จึงช่วยเพิม่ ผลผลิตด้วยการใช้เอทิลนี ในปริมาณเท่าเดิม ลดการสูญเสียเอทิลนี ในสภาพก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ เป็นผลพลอยได้
จากการท�ำปฏิกริยาและช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
โรงงาน StarPet
โรงงาน StarPet ในรัฐ North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการริเริ่มโครงการดักจับฝุ่นจากเศษ PET ขนาดเล็กเพื่อหมุนเวียนกลับมา
ใช้ใหม่ โดยบริษัทได้เก็บรวบรวมและกรองฝุ่นที่ได้ลงในถัง ซึ่งช่วยลดต้นทุนแปรสภาพได้ประมาณ 14,000 เหรียญสหรัฐต่อปี
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น:
โรงงาน Wellman ในเมือง Spijk ประเทศเนเธอร์แลนด์มีการริเริ่มโครงการหลายโครงการเพื่อให้การใช้น�้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึง
โครงการปรับสภาพคาร์บอนไดออกไซต์ ให้เป็นกลาง โครงการลดปริมาณการใช้น�้ำดิบโดยการน�ำน�้ำจากโรงบ�ำบัดน�้ำเสียกลับมาใช้ใหม่
การเปลี่ยนแหวนยางเพื่อป้องกันน�้ำรั่วจากท่อ เป็นต้น
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4. การใช้พลังงานทดแทน

น�้ำมันเป็นแหล่งพลังงานที่ส�ำคัญของโลก แต่ราคาน�้ำมันที่มี
แนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนการด�ำเนินงานที่
เพิม่ ขึน้ และการส�ำรองน�ำ้ มัน นอกจากนีก้ ารเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศคาดว่าจะส่งผลกระทบทางการเงินต่อราคาเชื้อเพลิง
หรือโอกาสส�ำหรับพลังงานทางเลือกด้วยการสร้างแรงจูงใจทาง
ภาษีหรือการจัดเก็บภาษีมลพิษ
ไอวีแอลมีความพยายามในการใช้พลังงานทดแทนและเชื้อเพลิงทางเลือกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เรามีการติดตั้งแผงโซลาร์ เพื่อเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศหรือน�้ำ นอกจากนี้ยังไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอน
การผลิตไฟฟ้า จึงมั่นใจได้ว่า เราช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ผลการด�ำเนินงาน

6.93 เมกะวัตต์

คือ ตัวเลขก�ำลังการผลิตไฟฟ้าของไอวีแอล
ที่มาจากแหล่งพลังานทดแทน เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์

กังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ติดตั้งที่โรงงาน Orion Global Pet

แผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งที่โรงงาน Trevira

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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ในปี 2556 เรามีการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทนประมาณ 992.63 กิกะจูล (จากพลังงานแสงอาทิตย์) และ 17.3 กิกะจูล (จากพลังงานลม)
ที่โรงงานของเราในจังหวัดลพบุรี มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 847.44 กิกะจูลต่อปีแทนการใช้ระบบไฟฟ้า ช่วยให้สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ประมาณ 940,000 บาทต่อปี
ไอวีแอลมุ่งมั่นในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาดกว่าในอนาคต
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น:
ที่ Trevira เราให้เช่าพืน้ ทีบ่ นหลังคาของโรงงานในเมือง Bobingen และ Guben ให้แก่บริษทั ผูผ้ ลิตพลังงานแสงอาทิตย์ เพือ่ ติดตัง้ แผงโซลาร์
นับเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการด้านพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยน�ำพลังงานที่ผลิตได้ไปใช้ในโรงงาน
ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังช่วยลดหย่อนภาษีราว 57,705 เหรียญสหรัฐและสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการให้เช่าหลังคาเป็น
จ�ำนวน 106,515 เหรียญสหรัฐ
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5. การพัฒนาบุคลากร

เป้าหมายของเราคือการเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับความชื่นชม
มากที่สุดในภาคอุตสาหกรรม เรามุ่งหวังในการเป็นบริษัทเคมี
ทีด่ งึ ดูดผูท้ มี่ คี วามสามารถและคนเก่งเข้ามาร่วมท�ำงาน โดยให้
โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพด้วยโครงการบริหาร
จัดการผูม้ คี วามสามารถและให้ผลตอบแทนทีด่ เี พือ่ สร้างแรงจูงใจ

บุคลากรเป็นรากฐานแห่งความส�ำเร็จและเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่การเติบโตในอนาคต ดังเช่นที่แสดงไว้ในพันธกิจขององค์กร เรา
ให้ความส�ำคัญแก่บุคลากรและเป็นหนึ่งในคุณค่า 4 ประการที่บริษัทยึดถือและถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในทุกวัน นอกเหนือจากนี้มุม
มองด้านบุคลากรยังเป็นหนึ่งในมุมมองหลักของระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร (Balanced Score Card) ส�ำหรับผู้บริหารทุก
ต�ำแหน่ง
ในฐานะบริษัทชั้นน�ำระดับโลก เรามีนโยบายในการขจัดการแบ่งแยกกีดกัน แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน การส่งเสริมเสรีภาพและการร่วม
เจรจาต่อรอง เรามีการพิจารณาถึงความหลากหลายและความเท่าเทียมทางโอกาสในทีท่ ำ� งาน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าไม่มกี ารแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบตั ิ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติหรือศาสนา
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พนักงานทั้งหมดแบ่งแยกตามประเภทธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนพนักงานโดยแบ่งตามประเทธุรกิจ ประจ�ำปี 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

8%

PET
2,633
เส้นใยและเส้นด้าย
4,969
ขนสัตว์
436
วัตถุดิบ(1)
781
ไม่ได้ด�ำเนินธุรกิจ
354
รวมพนักงานประจ�ำ
9,173(2)
หมายเหตุ: (1) ธุรกิจ PTA และ EG/EO (2) ไม่รวมพนักงานชั่วคราว
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54%

1%

พนักงานทั้งหมดแบ่งแยกตามภูมิภาค

จ�ำนวนพนักงาน
1,728 (18%)
5,176 (58%)
2,218 (23%)
51 (1%)
9,173 (100%)

อเมริกาเหนือ
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ยุโรป
แอฟริกา
รวม
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จัดหมวดหมู่ของพนักงานตามภูมิภาค
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แอฟริกา

พนักงานทั้งหมดแบ่งแยกตามเพศ
เพศหญิง
25%

เอเชีย

ยุโรป

อเมริกา

ประเภทของพนักงาน
พนักงานต่างชาติ
พนักงานประจ�ำ
พนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง
พนักงานชั่วคราว
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เพศชาย
75%

51
38

59
53

104
82

154
676

1,728

2,218

พนักงานประจ�ำ
พนักงานชั่วคราว
พนักงานจัดจ้างภายนอก

เอเชีย

แอฟริกา

จ�ำนวนพนักงานชาย
211
5,211
1,128
579

จ�ำนวนพนักงานหญิง
2
1,726
394
99

กลยุทธ์การบริหารพนักงาน

การเติบโตของพนักงานเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จและความยัง่ ยืนของไอวีแอล ในฐานะบริษทั ชัน้ น�ำระดับโลก เราต้องการพัฒนาให้บคุ ลากร
มีมุมมองที่เป็นสากล ไอวีแอลเป็นบริษัทที่มีการเติบโตและมีแผนที่จะสร้าง รวมทั้งเข้าซื้อสินทรัพย์และธุรกิจภายในอุตสาหกรรมห่วงโซ่
โพลีเอสเตอร์ทวั่ โลก บริษทั ฯ ใช้ระบบบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Management System) ในการค้นหาพนักงานทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ าน
และมีศกั ยภาพในการท�ำงานสูง เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพต่อไป พนักงานกลุม่ นีจ้ ะได้รบั โอกาสในการท�ำงานในหน่วยงานอื่นๆ
ภายในบริษัท ทั้งในและต่างประเทศในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และจะถูกย้ายไปยังหน่วยงานนั้นในภายหลัง การโอนย้ายหน่วยงานถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งช่วยให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะ เพื่อก้าวสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการวางแผนกลยุทธ์การบริหารบุคลากรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นประจ�ำทุกปี โดยจะต้องมีการน�ำเสนอแผน
และผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นีก้ ลยุทธ์การบริหารบุคลากรจะต้องรองรับการเติบโตของธุรกิจ มีการจัดสรรบุคลากรอย่างเหมาะสมเพือ่
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการบูรณาการธุรกิจและภาคส่วนการท�ำงานเข้าด้วยกัน ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของธุรกิจ เช่น การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการขยายหน่วยงานใหม่ การปรับโครงสร้างขององค์กรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การประเมินพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดต�ำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
กลยุทธฝายทรัพยากรบุคคล
1. ตนทุนบุคลากร

2. การสรรหาบุคลากร
3. การสรางผูนำเพ�่อขับเคล�่อนองคกร

4. การวางแผนส�บทอดตำแหนง

2557 - 2561

5. การสรางแรงจ�งใจและใหความสำคัญ

6. การปรับโครงสรางองคกร

7. การเชื่อมโยงกับมหาว�ทยาลัย

9. การเสร�มสรางหัวหนาฝาย
ทรัพยากรบุคคลใหแข็งแกรง

8. การใชระบบฐานขอมูลพนักงาน

เราเชื่อมั่นว่า ปรัชญาน�ำทางของบริษัทจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อน สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแรงกระตุ้นในการท�ำงานในทุกๆวัน จากคุณค่าที่
เรายึดมัน่ ว่า บุคลากรเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ดังนัน้ กลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคลของเรา จึงมีเป้าหมายในการดึงศักยภาพเหล่านี้ในทุกธุรกิจทัว่ โลก
ด้วยการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้น�ำ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจของไอวีแอล
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การปฏิบตั งิ านของฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายการเติบโต เป็นเสมือนพันธมิตรทีด่ ขี องผูน้ ำ� ให้การสนับสนุนธุรกิจทุกภาคส่วน
เอือ้ ให้เกิดการด�ำเนินงานและการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นเลิศ รวมทัง้ วางแผนและก�ำหนดต้นทุนบุคลากรให้แก่พนักงานของเราทัว่ โลก เรามีการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของธุรกิจไอวีแอลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ลูกค้าของเรามีการปรับเปลี่ยน
ความคาดหวังอยู่เสมอ เราตระหนักดีว่า บุคลากรของเราในทุกระดับทั่วโลกสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและชาญฉลาด ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญ
ต่อความส�ำเร็จของบริษทั ฯ การเพิม่ ขีดความสามารถของพนักงานให้สามารถซักถามได้อย่างทีถ่ กู ต้อง เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรูแ้ ละคิดทบทวน
ถึงความต้องการของธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งส�ำคัญอันดับแรกและได้รับการสนับสนุนจากผู้น�ำ ซึ่งมีหน้าที่สอนงานและสร้างแรงบันดาลใจ
ไอวีแอลสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม ในการสร้างทีมเรามุ่งเน้นความต้องการทางธุรกิจและวางแผนเพื่อรองรับ
การเติบโตในอนาคต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลด�ำเนินกิจกรรมในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อให้ได้ผู้สมัคร
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความหลากหลาย
บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าในการพัฒนาทักษะและความรู้แก่พนักงาน เรามองการฝึกอบรมเป็นเรื่องของระบบโดยรวม ไม่ใช่เป็นการจัดเป็น
ครั้งไปเท่านั้น ดังนั้นช่วงเวลาก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมจึงเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญต่อการฝึกอบรมด้วยเช่นกัน
บริษัทฯ มุ่งเน้นในประเด็นหลักที่ช่วยให้ผลการด�ำเนินงานของบริษัทมีความยั่งยืน กลยุทธ์การบริหารคนเก่งมุ่งวางแผนการมอบหมายงานที่มี
ความส�ำคัญ สร้างจิตส�ำนึกในหน้าที่ในการสอนงานและให้ค�ำปรึกษา การเรียนรู้การท�ำงานเป็นทีม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการวางแผนเพื่อ
สร้างความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมในอนาคต พัฒนาผู้น�ำรุ่นใหม่ และสร้างคนเก่งที่มีความสามารถหลากหลาย
ไอวีแอลเชื่อว่า การสร้างความสมดุลของการฝึกอบรมมีหลากหลายมิติ ตั้งแต่ด้านเทคนิคไปจนถึงพฤติกรรม ตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับ
บุคคล ตั้งแต่การฝึกการปฏิบัติงานจริงไปจนถึงการอบรมผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ สถิติการฝึกอบรมบางรายการในปี 2556 แสดงให้เห็นถึง
ปริมาณการฝึกอบรมและกลุ่มบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมในทุกหน่วยธุรกิจทั่วโลก
เนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนนี้สามารถอ่านได้จากรายงานประจ�ำปี 2556 ภายใต้หัวข้อบุคลากร ในเรื่องของการก�ำกับดูแลกิจการ

แผนการพัฒนาบุคลากร

บริษทั ฯ มีการจัดท�ำและน�ำนโยบายการจัดการทรัพยากรบุคคลไปใช้ในการจูงใจเพือ่ ดึงดูดและรักษาคนเก่ง รวมถึงการพัฒนาและเลือ่ นต�ำแหน่ง
พนักงาน เรามีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อปรับปรับปรุงนโยบายให้ตรงกับความ
จ�ำเป็นทางธุรกิจและการเปลีย่ นแปลงของตลาดงานในปัจจุบนั ในด้านความยัง่ ยืนขององค์กรในระยะยาว บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน เพื่อการพัฒนาในอนาคต ทั้งในระดับผู้บริหารและพนักงานทั่วไป
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บริษัทฯ มีการจัดประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อค้นหาผู้ที่มีความสามารถและเตรียมแผนการพัฒนาที่เหมาะสม โดยแบ่งเป็น
2 ขั้นตอน คือ การประเมินตนเองและการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาที่ขึ้นตรง เปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินและผู้ประเมินได้แลกเปลี่ยนพูดคุย
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและสิ่งที่คาดหวังส�ำหรับการท�ำงานในปีต่อไป
ผู้ถูกประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ที่มีผลการปฏิบัติงานและขีดความสามารถระดับสูงจะได้รับการพิจารณาเลื่อนต�ำแหน่ง ส่วนพนักงานกลุ่มอื่นจะได้
รับการแนะน�ำแนวทางเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานและพัฒนาความสามารถต่อไป
ผลจากการประเมินการปฏิบัติงาน จะถูกน�ำไปใช้ในการพิจารณาความต้องการในการฝึกอบรมส�ำหรับพนักงานแต่ละคน 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
บริษทั ฯ มีการระบุความต้องการในการฝึกอบรมส�ำหรับพนักงานในระดับผูบ้ ริหารในช่วงการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน โดยจัดให้มกี ารฝึกอบรม
ภายในหรือส่งไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ตัวอย่างการฝึกอบรมของเรา ได้แก่
1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านการจ�ำลองสถานการณ์ธุรกิจ
2. การฝึกอบรมด้านทักษะการน�ำเสนอผลงาน
3. การฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการเงินส�ำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน
4. การฝึกอบรมกลยุทธ์ทางการเงินส�ำหรับผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินของบริษัท ( CFO)
5. การฝึกอบรมของกรรมการหลักสูตร Directors Certification Program
6. การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารเวลาส�ำหรับการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และ อื่นๆ
แผนงานการฝึกอบรมที่มุ่งเน้น
หัวข้อหลัก

จ�ำนวนครั้ัง

จ�ำนวนพนักงานที่เข้าอบรม

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556

จ�ำนวนชั่วโมงอบรม
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จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมอบรม
จ�ำนวนชั่วโมง

86

เทคโนโลยีสารสนเทศ

394

50

158

ความรับผิดชอบต่อสังคม

579

332

การปฏิบัติการ

1,216
198

การเงิน

สิ่งแวดล้อม

การจัดการ

สุขอนามัย

ความปลอดภัย

คุณภาพระบบ

เทคนิค

656

1,446

1,778

4,637

4,861
1,784

3,680

4,474

4,146

6,480

7,849

8,387

จ�ำนวนชั่วโมงและผู้เข้าร่วมอบรมในปี 2556

การพัฒนาในแต่ละบุคคลจะมุ่งเน้นการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคสูงสุดร้อยละ 30 ด้านความปลอดภัยของแต่ละบุคคลร้อยละ 22 ด้านการ
เสริมสร้างทักษะการบริหารบุคคลร้อยละ 14

การสรรหาบุคลากรและการดึงดูดคนเก่ง

เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จะต้องใส่ใจในเรื่องของการคัดสรร ดึงดูดและสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน บริษัทฯ อยู่ใน
อุตสาหกรรมที่มกี ารแข่งขันสูง ดังนั้นการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ เพื่อดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจในการร่วมงาน
กับองค์กร บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างน่าพึงพอใจในทุกประเทศที่เราด�ำเนินงาน เราจ่ายค่าแรงอย่างเป็นธรรมตามท้องถิ่น
และมีการจ่ายค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด บริษทั ฯ จัดให้มกี ารฝึกการปฏิบตั งิ านจริง ให้โอกาสในการศึกษาต่อ ให้เงินเดือนและผลประโยชน์
ที่น่าพึงพอใจ เช่น การประกันสุขภาพ และ ผลประโยชน์ส�ำหรับการเกษียณอายุการท�ำงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่
พนักงานต่างชาติ ครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงานต่างชาติ
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ประเทศ
อเมริกา

เนเธอร์แลนด์
อิตาลี
ไทย
อินโดนีเซีย
โปแลนด์
จีน
ไนจีเรีย
เยอรมัน
อังกฤษ
ลิธัวเนีย
ฝรั่งเศส
ไอร์แลนด์
เดนมาร์ก

เมือง
เท็กซัส
อลาบามา
นอร์ทแคโรไลนา
จอร์เจีย
เม็กซิโก

ตะวันตก
ตะวันออก

ค่าแรงขั้นต�่ำในท้องถิ่น
7.25
7.25
7.25
5.25
64.76
68.23
56.9
300.00
73.333
77.00
11.10
600.00
1,988.00
1,728.00
6.19
48.48
9.53
8.65
108.7

อัตรา
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
ชั่วโมง
วัน
เดือน
เดือน
ชั่วโมง
วัน
ชั่วโมง
ชั่วโมง
วัน

สัดส่วนเมื่อเทียบกับต�ำแหน่งแรกเข้าของไอวีแอล
NA
5.2
1.1
1.05
1.08
1.02
1.09
1.11
1.05
1.04
1.01
1
1.12
1.12
1.06
1.02
1.1
1.02
1.08

เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของบริษทั ฯส�ำหรับพนักงานต่างชาติ รวมถึงค่าเช่าบ้าน การเล่าเรียนบุตรในโรงเรียนนานาชาติ การคุม้ ครองสุขภาพ
ค่าน�้ำมันรถ เป็นต้น ส�ำหรับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานท้องถิ่นนั้นจะได้รับตามมาตรฐาน (หรือสูงกว่า) ตามพื้นที่ที่จ้างงาน
บริษัทฯ มีการจัดท�ำการส�ำรวจความผูกพันที่มีต่อองค์กรของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานหลักที่มีความส�ำคัญ เพื่อให้เข้าใจในความ
ต้องการของพนักงาน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่ลาออกจากงาน เพื่อให้เข้าใจช่องว่างของแนวทางการปฏิบัติ
ที่เป็นอยู่
การสรุปผลงานความคืบหน้าของการพัฒนาบุคลากร ประจ�ำปี 2557 (ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2556)
- การฝึกอบรมตามความต้องการ
- การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน
- ระบบการประเมินผลงานใหม่
- การให้เงินสนับสนุนตามระดับความสามารถและต�ำแหน่ง
- การพิจารณาเลื่อนขั้นให้กับพนักงานผู้มีความสามารถและมีศักยภาพสูง
- กระบวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้ง การแบ่งแยกและกีดกัน การข่มขู่ และการฉ้อโกง
- การเพิ่มเติมนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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กลยุทธ์ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในปี 2557 และแผนงานการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นส�ำหรับพนักงาน

ในสภาพธุรกิจที่ซับซ้อนในปัจจุบัน ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จและมีความยั่งยืน คือ ความสามารถในการบริหารคนเก่ง ทั้ง
ในเรื่องการค้นหา พัฒนาและสร้างแรงจูงใจ คนเก่งหรือบุคลากรที่มีความสามารถสูงเป็นทรัพยากรการผลิตที่ส�ำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมาย การเติบโตทางธุรกิจของไอวีแอลเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น การวางกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจะช่วยให้สร้างรากฐานที่ส�ำคัญใน
การขยายธุรกิจ พัฒนาและใช้ความรู้ได้อย่างรวดเร็วเหนือการแข่งขัน ประเด็นที่มีความส�ำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ของเรา
ประกอบด้วย
ก. การดึงดูดและรักษาคนเก่ง
ข. การสร้างและพัฒนาความสามารถเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ค. การเชื่อมโยงพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของบรรลุเป้าหมาย
กลยุทธ์การปฏิบัติงานแผนกทรัพยากรบุคคลในภาพรวม มีดังต่อไปนี้

ล�ำดับความส�ำคัญ

ประเด็นที่ให้ความสนใจ
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การดึงดูดและรักษาคนเก่ง

การสร้างและพัฒนาความสามารถ

การเชื่อมโยงกับพนักงาน

ไอวีแอลเป็นนายจ้างสามารถดึงดูด
และรักษาคนเก่งที่มีความหลากหลาย
มาร่วมงานได้

1. โอกาสในการเรียนรู้ เติบโต และ
ความก้าวหน้าทางด้านอาชีพ
2. การระบุผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
3. การสร้างผู้น�ำเพื่อขับเคลื่อนองค์กร

1. เชืม่ โยงกับพนักงานทีม่ คี วามสามารถสูง
2. ส่งเสริมเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ
3. รวมถึงการสร้างบรรยากาศในการ
ท�ำงานที่ดี

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

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

สิ่งที่จะพัฒนาต่อ
ความสนใจใหม่
1. การบูรณาการ 1. การริเริ่มโครง
และการสื่อสาร
การใหม่ๆ จาก
ระหว่าง
ผลการส�ำรวจ
วัฒนธรรม
2. การเสริมสร้าง
สุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี

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

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

ความสนใจใหม่
1. การวางแผน
สืบทอด
ต�ำแหน่ง
2. การย้ายงาน
ภายในองค์กร
3. การประเมิน
แบบ 360 องศา
ส�ำหรับต�ำแหน่ง
งานหลัก

โครงการอบรมพนักงานในปี 2556
การอบรมด้านพฤติกรรม

การอบรมพนักงานในปี 2556 แบ่งแยกตามเนือ้ หาการอบรม

การอบรมด้านการท�ำงาน

      

      

2% 2%

27%

19%
3%



74%

73%





การเงิน
การพัฒนาตนและความเป็นอยู่ที่ดี
ความเป็นผู้น�ำ
คุณภาพ
การขายและการตลาด

การอบรมพนักงานในปี 2556 แบ่งแยกตามภูมิภาค
เอเชีย

      

4%

ยุโรป
3%

      

อเมริกาเหนือ

      

93%

วิธีการระบุความต้องการในการฝึกอบรมที่เราน�ำมาใช้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธี ได้แก่
1. ระบุโดยใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล อ้างอิงจากความสามารถด้านการท�ำงานและด้านพฤติกรรมของแต่ละคน
2. ระบุโดยความจ�ำเป็นในการท�ำงานของแต่ละแผนก
3. ระบุโดยความจ�ำเป็นระดับองค์กร เพื่อท�ำให้องค์กรบรรลุความต้องการจ�ำเป็นต้องมีการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ เพิ่มเติมขึ้นมา เช่น
		 การอบรมเรื่องก�ำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

ความหลากหลายและความเท่าเทียมทางโอกาส
บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน เรามีการน�ำปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน และกติกาที่เกี่ยวข้องอีกสองฉบับ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
แพ่งและสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมมาปฏิบัติใช้ในการด�ำเนินธุรกิจทั่วโลก
เราเคารพต่อสิทธิพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยไม่มกี ารแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบตั ิ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านอายุ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา สัญชาติ แหล่งก�ำเนิด รสนิยมทาง
เพศ ความทุพพลภาพ หรือสถานภาพอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
เราไม่มกี ารจ้างแรงงานเด็กทีผ่ ดิ กฎหมาย แรงงานทีถ่ กู บังคับ หรือแรงงานทาส แรงงาน
ที่ถูกบังคับให้ท�ำงานเกินเวลาและไม่มีการจ้างบุคคลที่อายุตํ่ากว่า 16 ปี และบุคคลที่
มีอายุน้อยจะไม่ถูกจ้างเป็นอันขาด ยกเว้นแต่ในกรณีที่การจ้างเหล่านั้น เป็นไปอย่างถูก
ต้องตามกฎหมายและมีการจัดการฝึกอบรมทางทักษะที่เหมาะสม
รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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บริษัทฯ มีนโยบายเฉพาะด้านโรคเอดส์และให้ค�ำมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปราศจากการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้ติดเชื้อเอดส์ พนักงานผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเอดส์จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับพนักงานคนอื่นๆ รวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆ เช่น
การประกันชีวิตและสุขภาพ ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพและวันลา เราส่งเสริมให้ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และลูกค้าของเราปฏิบัติเช่นเดียวกัน
พนักงานทุกคนและผู้รับจ้างช่วงต้องปฏิบัติตามนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ หากบุคคลใดมีความเกี่ยวข้องกับการคุกคามหรือเลือกปฏิบัติ
ถือเป็นการท�ำผิดวินัยและมีผลต่อการสิ้นสุดการจ้างงาน
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น:
บริษัทฯ ให้การอบรมเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมระยะแรกส�ำหรับพนักงานหญิงในโรงงาน และจัดโครงการตรวจสุขภาพแก่พนักงานเป็น
ประจ�ำทุกปี รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สิทธิมนุษยชน การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

เราจัดท�ำนโยบายคุม้ ครองและให้ความเป็นธรรมกับพนักงานทีร่ อ้ งเรียน พนักงานสามารถหยิบยกประเด็นเรือ่ งส่วนตัวหรือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน
โดยมีหวั หน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ เลขานุการบริษทั และหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในเป็นผูร้ ายงานไปยังคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ (NC&CG) โดยตรงเกี่ยวกับประเด็นที่มีการร้องเรียน รวมถึงสิทธิมนุษยชนและการสอบสวน
พนักงานจะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซึ่งประกอบด้วย สิทธิมนุษยชน แรงงานเด็ก ความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ สิทธิแรงงาน รวมทัง้ หัวข้ออืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง พนักงานสามารถเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการกระท�ำทีล่ ะเมิดจรรยาบรรณ
และนโยบายก�ำกับดูแลกิจการหรือประเด็นอืน่ ๆทีม่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจและเป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมายภายใต้กฎหมายท้องถิน่
หรอกฎหมายระหว่างประเทศ และเรายังมีนโยบายรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้ง การแบ่งแยกและกีดกัน การข่มขู่ และการฉ้อโกง
ผ่านกระบวนการร้องเรียน
การคุ้มครองการเปิดเผยข้อมูล หมายถึง การแจ้งบอกข้อมูลใดๆ โดยสุจริต และโดยเชื่อว่ามีมูลเหตุในเรื่องดังกล่าวจริง ซึ่งการเปิดเผยหรือ
แสดงให้เห็นข้อมูลนัั้นอาจเป็นหลักฐานของการกระท�ำผิดจรรยาบรรณหรือประพฤติมิชอบ บริษัทและฝ่ายจัดการจะไม่เปิดเผยบุคคลผู้แจ้ง
เบาะแส หรือกระท�ำการใดที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการลงโทษ การแจ้งเบาะแสสามารถแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาตามสายงาน (ในกรณีที่ไม่มีความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์) ในกรณีดังกล่าวผู้บังคับบัญชาตามสายงานจะต้องรายงานไปยังคณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแส (Whistleblower
Committee) โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้รายงาน
ผลการด�ำเนินงาน

0

0
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0

กรณีเกีย่ วกับข้อพิพาทด้านแรงงานผ่านทาง กรณีเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องสิทธิมนุษยชน เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการทุจริต
กระบวนการร้องเรียนอย่างเป็นทางการ
ผ่านกระบวนการร้องเรียนอย่างเป็นทางการ

6. การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ไอวีแอลมีการเชือ่ มโยงกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ภายในและภายนอก
นับเป็นส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ รักษาสัมพันธภาพและ
สร้างความเข้าใจในความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหนึ่งในเสาหลัก 7 ประการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอินโดรามา เวนเจอร์ส โรงงานของเราแต่ละแห่ง
มีกระบวนการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและด�ำเนินการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์
นักลงทุน หน่วยงานรัฐบาลและกลุม่ อุตสาหกรรม และชุมชนท้องถิน่ โรงงานทุกแห่งมีหน้าทีร่ ะบุผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตามทีต่ งั้ และกิจกรรม บริษทั ฯ
ให้ค�ำนิยามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับหรือสูญเสียผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมหรือสิ่งแวดล้อมจาก
การด�ำเนินงานของบริษัท เรามีการด�ำเนินการเชื่อมโยงที่เฉพาะเจาะจง โดยใช้วิธีในการสื่อสารที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสีย โรงงานแต่ละแห่งจัดให้มกี ารปฏิสมั พันธ์กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพือ่ ให้เข้าใจถึงมุมมองและความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดย
เก็บข้อมูลไว้ที่ระดับโรงงาน นอกจากนี้เรายังส่งเสริมให้โรงงานน�ำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 มาใช้ บริษัทฯ คาดว่าจะ
สามารถปรับปรุงกระบวนการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ความคาดหวัง
ผู้ถือหุ้น
• มูลค่าหุ้นและเงินปันผล
• การเติบโตทางธุรกิจและ
ทิศทางในอนาคต
• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

รูปแบบการเชื่อมโยง
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
นักลงทุนสัมพันธ์
ระบบกลไกร้องเรียน
กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
นิตยสารบริษัท
ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์
จรรยาบรรณทางธุรกิจ

จ�ำนวนครั้งในการมีเชื่อมโยง
ปีละครั้ง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ปีละสองครั้ง
รายไตรมาส
รายไตรมาส
ตามความเหมาะสม
ต่อเนื่อง
ตามความเหมาะสม
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ความคาดหวัง
ลูกค้า
• คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการจัดส่ง
• การแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์
• ความสามารถในการให้บริการครอบคลุม
ตลาดทั่วโลก
• ความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทาน
• ความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์
พนักงาน
• ค่าตอบแทนและผลประโยชน์
• ความก้าวหน้าทางอาชีพ
• ความรับผิดชอบในหน้าที่ของพนักงาน
• ความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงาน

รูปแบบการเชื่อมโยง
การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
เยี่ยมลูกค้า
เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือการสื่อสารการตลาด
การติตต่อแบบตัวต่อตัว

แบบส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระบบกลไกร้องเรียน
การประชุมพนักงาน
การฝึกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ระบบบริหารจัดการผู้จัดหาผลิตภัณฑ์
ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ • การปฎิบัติในการจัดซื้อ
นโยบายเกี่ยวกับหุ้นส่วนและคู่แข่งทางธุรกิจ
• ความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุน
• ความคืบหน้าของการลงทุน
การประชุมนักวิเคราะห์
• ผลตอบแทนจากการลงทุน
ระบบกลไกร้องเรียน
• การบริหารจัดการความเสี่ยง
ถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลบริษัท/
• ความยั่งยืนของธุรกิจ
เอกสารเผยแพร่จากฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
เอกสารและการโต้ตอบทางจดหมายและอีเมล์
การประชุมทางไกล
การสมัครเพื่อรับข่าวสารทางอีเมล์
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
การเดินทางเพื่อพบนักลงทุน
รายงานความยั่งยืน
การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น
ทวิตเตอร์
เยี่ยมชมโรงงาน
หน่วยงานรัฐบาล • การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
การประชุมกลุ่มย่อย
• การปฏิบัติตามเงื่อนไขการยินยอม
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การเป็นสมาชิกของหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม
• ความโปร่งใสของการรายงาน
กลุ่มอุตสหกรรม/ • สนับสนุนโครงการของภาคอุตสาหกรรม การประชุมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม
ชุมชนท้องถิ่น • จัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง กิจกรรมการเปิดบ้าน
• การเข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรม กิจกรรมชุมชนท้องถิ่นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
การเข้าร่วมงานกับกลุ่มอุตสาหกรรม
กับชุมชนท้องถิ่น
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวนครั้งในการมีเชื่อมโยง
รายปี
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
รายปี
รายปี
ต่อเนื่อง
ตามความเหมาะสม
ตามความเหมาะสม
ตามความเหมาะสม
ต่อเนื่อง
ตามความเหมาะสม
ต่อเนื่อง
รายไตรมาส
ต่อเนื่อง
รายไตรมาส
ต่อเนื่อง
4 ครั้งในปี 2556
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
14 ครั้งในปี 2556
รายปี
ต่อเนื่อง
ตามความเหมาะสม
ตามความเหมาะสม
ตามความเหมาะสม
ต่อเนื่อง
ตามความเหมาะสม
รายปี
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง

กระบวนการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้และนักลงทุน

บริษทั ฯ มีจำ� นวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ รี ายชือ่ อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ กว่า 36,798 คน รวมทัง้ นักลงทุนรายย่อย นักลลงทุนสถาบัน เช่น กองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญและธนาคาร ไอวีแอลมุ่งมั่นในการให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการ บริษัทฯ มีการแสดงอีเมลบนหน้าเว็บไซต์
เพือ่ ช่วยในการติดต่อสือ่ สาร ทัง้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และกรรมการอิสระ

เราสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีที่มีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน
และกลยุทธ์ให้แก่ผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้มีการซักถาม แสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงในบางประเด็น

2. ลูกค้า

เราเชือ่ มัน่ ว่า การเชือ่ มโยงกับลูกค้าเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของบริษทั เรามุง่ สร้างสัมพันธภาพทีแ่ ข็งแกร่งด้วยการใช้การสือ่ สาร
แบบสองทาง เรามีการน�ำวิธีการสื่อสารแบบมืออาชีพเข้ามาใช้ในการรับข้อซักถามจากลูกค้าและรักษาช่องทางการสื่อสารอย่างเปิดเผย

เราต้องให้การสนับสนุนลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ความยั่งยืนของลูกค้าเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับเราด้วยเช่นเดียวกัน
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเส้นใยรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์ Future PET และผลิตภัณฑ์ Trevira CS ช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมาย
และขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต เรามีการจัดท�ำนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าและนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อรักษามาตรฐานการให้
บริการอย่างมืออาชีพ บริษทั ฯ มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้แน่ใจว่ามีความทันสมัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม

3. ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และพันธมิตรทางธุรกิจ

เราเชื่อมั่นในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้จัดหาและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ดังนั้นเราจึงมีการ
ประเมินผูจ้ ดั หาผลิตภัณฑ์และพันธมิตรทางธุรกิจ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า มีมาตรฐานการรักษาสิง่ แวดล้อมและการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม
เช่นเดียวกัน

เราต้องการพัฒนาสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผู้จดั หาผลิตภัณฑ์และพันธมิตรทางธุรกิจบนพืน้ ฐานของความเคารพ ความไว้วางใจและการเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน เราเชื่อมั่นในความร่วมมืออย่างใกล้ชิด เพื่อท�ำความเข้าใจในความต้องการและตอบสนองตามความต้องการ ดังนั้นเราจึง
มีการติดต่อสื่อสารกับผู้จัดหาผลิตภัณฑ์อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อพัฒนาสัมพันธภาพ
เราต้องการปรับปรุงการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยร่วมกันกับผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และพันธมิตรทางธุรกิจ
และพัฒนาใบแจ้งการสั่งซื้อที่มีความโปร่งใส รวมทั้งนโยบายด้านเครดิตให้มีมาตรฐานครบวงจร
เรามีแผนทีจ่ ะพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมส�ำหรับผูจ้ ดั หาผลิตภัณฑ์ภายใน 2 ปีขา้ งหน้า เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่า สัมพันธภาพระหว่างบริษัทและผู้จัดหาผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่

4. พนักงาน

เราปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและรักษามาตรฐานให้อยู่ในระดับสูงไม่วา่ จะเป็นการด�ำเนินงานที่ใดก็ตาม พนักงานทุกคน
มีสัญญาจ้างงานสอดคล้องกับกฎหมายหรือวิธีการปฏิบัติในท้องถิ่น เราเชื่อมั่นในการให้ค่าจ้างที่เป็นธรรม โครงสร้างเงินเดือนของเรา
สะท้อนให้เห็นถึงการจ่ายค่าจ้างและเงือนไขในท้องถิ่น เพื่อให้การจ่ายค่าจ้างเป็นไปตามนโยบายค่าจ้างขั้นต�่ำและมีชั่วโมงการท�ำงานที่
สอดคล้องกับข้อปฏิบัติในอุตสาหกรรมและมาตรฐานในประเทศ

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน เรามีการน�ำปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติกาที่เกี่ยวข้องอีกสองฉบับ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
มาปฏิบัติใช้ในการด�ำเนินธุรกิจทั่วโลก เราไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก แรงงานที่ถูกบังคับหรือแรงงานทาส แรงงานที่ถูกบังคับให้ท�ำงาน
เกินเวลาหรือให้อภัยในการละเมิดโดยลูกค้า ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือพันธมิตรทางธุรกิจ การจ้างงานเป็นไปตามข้อบังคับและสอดคล้อง
กับกฎหมายในเรื่องอายุ ชั่วโมงการท�ำงาน การชดเชย สุขภาพและความปลอดภัย เรามีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและ
ข้อก�ำหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้ชมุ ชนท้องถิน่ และหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจว่าเราเป็นนายจ้างทีซ่ อื่ สัตย์และเป็นธรรม
เรามุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ
เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระดับประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนเกณฑ์การ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เราจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะการท�ำงานให้แก่พนักงานตามความต้องการในการท�ำงาน เพื่อประโยชน์ต่ออาชีพและ
ความก้าวหน้าของพนักงานทุกคน
บริษทั ฯ มีขนั้ ตอนการร้องเรียนภายใน เพือ่ ให้พนักงานทุกคนสามารถหยิบยกพูดคุยประเด็นส่วนตัวและประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำงาน
บุคคลใดทีร่ สู้ กึ ว่าถูกข่มเหง เลือกปฏิบตั ิ ข่มขูห่ รือตกเป็นเหยือสามารถเข้าสูข่ นั้ ตอนการร้องเรียน ซึง่ มีการตรวจสอบโดยผูบ้ ริหารระดับสูง
และเก็บเป็นความลับ โดยสามารถร้องเรียนโดยตรงไปยังผู้บริหารระดับสูงได้ทางอีเมล ethics@indorama.net ตามที่แสดงไว้ในหน้า
เว็บไซต์ ส�ำหรับลูกค้าที่มีเรื่องหรือประเด็นร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัท สามารถร้องเรียนผ่านตัวแทนส�ำนักงานหรือโรงงานในพื้นที่ หรือ
ติดต่อโดยตรงที่ส�ำนักงานใหญ่ ในประเทศไทยตามขั้นตอนการร้องเรียนของลูกค้า
พนักงานใหม่และพนักงานที่ลาออก
จ�ำนวนพนักงานที่จ้างใหม่
อัตราพนักงานจ้างใหม่
จ�ำนวนพนักงานที่ลาออก
อัตราพนักงานลาออก

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

ชาย
1,231
18%
1,100
16.10%

2556

หญิง
318
13.70%
387
16.70%

สภาพแวดล้อมในการท�ำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

เรามุ่งมั่นในการจัดหาสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
เรามีการลงทุนในการสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพที่ดีแก่พนักงานของเราทั่วโลกด้วยการจัดให้สวัสดิการด้านสุขภาพแก่พนักงาน โครงการ
ป้องกันสุขภาพและการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
นอกจากนี้เรามีการบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั่วโลกด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานและผู้รับเหมาเข้าใจถึงนโยบาย
ในสถานประกอบการ ตลอดจนการรับมือกับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง
เราให้ความเคารพในสิทธิของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านอายุ เชื้อชาติ
สีผิว ศาสนา สัญชาติ แหล่งก�ำเนิด รสนิยมทางเพศ ความทุพพลภาพ หรือสถานภาพอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
เรามีการน�ำวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมมาใช้ในการด�ำเนินงานและแสวงหาการขจัดความมีอคติ การแบ่งแยก การข่มขู่และคุกคาม
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ความหลากหลาย

ในฐานะบริษทั ชัน้ น�ำระดับโลก เรามีพนักงานกว่า 9,000 คนจากหลากหลายเชือ้ ชาติ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม พืน้ ฐาน ทักษะ ประสบการณ์
ของพนักงานของเราทั่วโลกเป็นแรงขับเคลื่อนพลังความคิดสร้างสรรค์และความแข็งแกร่งของธุรกิจ
เราเห็นคุณค่าของความแตกต่างและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่สนับสนุนความหลากหลาย พนักงานของเราทุกคนได้รับ
การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันและเปีย่ มไปด้วยพลังในการสร้างความแตกต่าง เราให้คำ� มัน่ ในการจ้างและพัฒนาคนเก่งในท้องถิน่ เพือ่ สร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในตลาดโลก
ความหลากหลายของพนักงาน
พนักงานทั้งหมดแบ่งตามเพศ
อัตราส่วนของพนักงานทั้งหมดแบ่งตามเพศ

คน
ร้อยละ

พนักงานทั้งหมดแบ่งตามภูมิภาค
อัตราส่วนของพนักงานทั้งหมดแบ่งตามภูมิภาค

คน
ร้อยละ

พนักงานทั้งหมดแบ่งตามกลุ่มอายุ
อัตราส่วนของพนักงานทั้งหมดแบ่งตามกลุ่มอายุ

คน
ร้อยละ

ชาย
6,850
74.7%
ยุโรป
2,218
24.2%
<30 ปี
1,616
17.6%

2556

หญิง
2,323
25.3%
อเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิก
1,728
5,176
18.8%
56.4%
30-50 ปี
>50 ปี
6,145
1,412
67.0%
15.4%

แอฟริกา
51
0.6%

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

เราต้องดึงดูดและรักษาคนเก่ง เรามีการเชือ่ มโยงผลการปฏิบตั งิ านกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ พนักงานประจ�ำของเราได้รบั สิทธิประโยชน์
ตามที่กฎหมายท้องถิ่นก�ำหนด ได้แก่ การประกันชีวิต และ/หรือ การประกันสุขภาพ การตรวจร่างกายประจ�ำปี การวางแผนการเกษียณอายุ
แรงจูงใจในระยะยาว โบนัสประจ�ำปี การลาคลอดบุตรในบางพื้นที่และทุนการศึกษาส�ำหรับบุตรพนักงาน เรามีการจัดประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ�ำปี เพื่อวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพและปรับขึ้นเงินเดือน

ชุมชน

บริษัทฯ มีการด�ำเนินธุรกิจรอบชุมชน ดังนั้นจึงต้องมีการเชื่อมโยงและเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัท หน่วยธุรกิจของเรามีการติดต่อและปฏิสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นและมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธภาพที่มั่นคงด้วยการควบคุม
ผลกระทบทั้งทางสังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพกับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โรงงานของเราทุกแห่งมี
การรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้น�ำชุมชนอย่างสม�่ำเสมอ
เรามีการเชิญผูน้ ำ� ชุมชนและกลุม่ บุคลลอืน่ ๆ เข้าเยีย่ มชมโรงงานและเรียนรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของเรา ในช่วงทีเ่ กิดอุทกภัย เรายืน่ มือช่วยเหลือชุมชน
ท้องถิ่นในทันที

รัฐบาล หน่วยงานที่มีอ�ำนาจควบคุมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

เนื่องจากเราเป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีการด�ำเนินงานทั่วโลก เราจึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดทั้ง
ในประเทศและระหว่างประเทศ และปฏิบัติตามหรือสูงกว่ามาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจในพื้นที่ที่เรามีการด�ำเนินงาน เรามีทีมส่งเสริมกิจกรรม
สาธารณะ ซึ่งมีหน้าที่รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐและมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายและข้อก�ำหนดสาธารณะ
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เรามีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานก�ำกับดูแลและหน่วยงานภาครัฐผ่านทีมส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ เราเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยยึดถือหลักความโปร่งใสและตรงไปตรงมา
ทีมงานของเราเข้าไปมีสว่ นร่วมกับหน่วยงานก�ำกับดูแลอย่างสม�ำ่ เสมอ มีการหารือเกีย่ วกับอุตสาหกรรมและประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความยัง่ ยืน
รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลแก่ภาครัฐและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ อินโดรามา เวนเจอร์ส มีบทบาทในสมาคมการค้าอุตสาหกรรม ในฐานะสมาชิกขององค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เช่น งานประชุมเศรษฐกิจโลกประจ�ำปี (The World Economic Forum)

อุตสาหกรรมและสมาคมอุตสาหกรรม

ไอวีแอลเป็นสมาชิกขององค์กรธุรกิจ เช่น สมาคมหอการค้าและเข้าร่วมในสมาคมอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวปฏิบัติที่
ดีที่สุดในอุตสาหกรรม มีการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับหน่วยงานก�ำกับดูแล หน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยสมาคม
อุตสาหกรรมหรือสมาคมการค้า บริษทั ฯ เคารพความเสมอภาคทางการเมืองและไม่เคยให้การช่วยเหลือพรรคการเมือง นักการเมืองหรือสถาบัน
ที่เกี่ยวข้องใดๆ
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7. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อินโดรามา เวนเจอร์สเป็นมิตรที่ดีต่อชุมชนและต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกัน
อินโดรามา เวนเจอร์สให้ค�ำมั่นในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างผลประโยชน์ในระยะยาวให้แก่
ชุมชนที่เรามีการด�ำเนินธุรกิจ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและทุ่มเทความรู้ ความสามารถและทรัพยากรเพื่อสร้างและพัฒนาชุมชน โดย
ขอบเขตการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเรา ประกอบด้วย การให้เพื่อสังคม การสนับสนุนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม โครงการทางด้านสิ่ง
แวดล้อม การศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและจิตอาสา

การให้เพื่อสังคม

ไอวีแอลให้การสนับสนุนแก่องค์กรทีม่ เี ป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนทีเ่ รามีการด�ำเนินธุรกิจ โรงงานแต่ละแห่งมีงบประมาณ
ของตนเองในการสนับสนุนโครงการให้เพื่อสังคม โดยให้การสนับสนุนหน่วยงานระดับประเทศ องค์กรที่ไม่แสวงผลก�ำไร องค์กรพัฒนาเอกชน
และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่เรามีการด�ำเนินธุรกิจ เราไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือพรรคการเมืองและนักการเมือง และเราไม่
สามารถให้การสนับสนุนแก่ทุกโครงการที่มีการน�ำเสนอ ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลสูงสุด บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนโครงการการกุศลที่สอดคล้องกับ
นโยบายการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นโครงการภายในชุมชน โดยมุ่งเน้นในเรื่องการศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ศิลปะ
วัฒนธรรม การบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการพัฒนาชุมชนเป็นหลัก
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น:
โครงการให้เพื่อสังคมในปี 2556
พนักงานที่โรงงาน Wellman International ในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ จัดกิจกรรมจ�ำหน่าย
ขนมการกุศล เพื่อระดมทุนให้แก่ Pieta House ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร เพื่อ
น�ำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ท�ำร้ายตัวเองและมีแนวโน้มฆ่าตัวตาย
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�ำรวจ Asheboro และสวนสัตว์
Asheboro เพื่อปรับปรุงชุมชน
PT Indorama Ventures Indonesia บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และคนสูงอายุ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลองสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอด
PT Indorama Ventures Indonesia บริจาคเงินแก่ชาวบ้านในท้องถิ่น เนื่องในวันส�ำคัญ
ทางศาสนา
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กลุม่ บริษทั ย่อยของอินโดรามา เวนเจอร์สในจังหวัดลพบุรี มอบเงินจ�ำนวน 500,000 บาท
และเงินสมทบเพิ่มเติมจากพนักงานจ�ำนวน 19,746 บาทแก่โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัด
ลพบุรี เพื่อก่อสร้างอาคารทันตกรรมและกายภาพบ�ำบัดหลังใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60
พรรษา
Indorama Ventures Mexico บริจาคเงินแก่สภากาชาดเม็กซิกัน เพื่อไปช่วยเหลือแก่
เหยือ่ ผูป้ ระสบภัยพิบตั แิ ละการช่วยเหลือให้คนรูจ้ กั การป้องกันและเตรียมความพร้อมเมือ่
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ตัวแทนจากบริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน) มอบกระสอบทราย น�้ำดื่ม
และอาหาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วมในจังหวัดระยอง
กลุ่มบริษัท PET จังหวัดลพบุรีบริจาคน�้ำดื่มจ�ำนวน 2,000 ขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยน�้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีที่เทศบาลท่าโคลง
พนักงาน FiberVisions ร่วมการแข่งขันขีจ่ กั รยานในโครงการ The Brevet ทีเ่ มือง Jackson
(จอร์เจีย) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยโรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ
FiberVisions Athens บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในการลดความผิดปกติแต่ก�ำเนิด
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด (มหาชน) นครปฐม บริจาคผ้าอ้อม
ผู้ใหญ่และยาแก้คันให้แก่บ้านพักคนชรานครชัยศรีเป็นประจ�ำทุกเดือน
ทีมฟุตบอล Orion Global Pet เข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลการกุศลประจ�ำปีที่ FEZ และ
มอบเงินสนับสนุนแก่องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไรและสมาคมหัวใจเด็ก
บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ำกัด บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ซีพียู
จอคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องแฟกซ์ ฯลฯ แก่สมาคมคน
พิการทางการเคลื่อนไหวสากล (APDI)
บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงินให้แก่สมาคมผูส้ อื่ ข่าวต่างประเทศ
ประจ�ำประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ที่จังหวัดลพบุรี
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การสนับสนุนโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ศิลปะและวัฒนธรรมมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาชุมชน ช่วยเชื่อมโยงคนในชุมชนเข้าด้วยกันและสร้างชุมชนที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ไอวีแอลให้การ
สนับสนุนกิจกรรมในท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ในปี
2556 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลายโครงการ ได้แก่
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น:
บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด เข้าร่วมเทศกาลชักพระ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนา
และวัฒนธรรมที่จัดขึ้นหลังวันเข้าพรรษาและน�ำอาหารไปแจกจ่ายแก่ผู้ร่วมงาน
โรงงานทุกแห่งในประเทศไทยมีเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ผู้บริหาร
พนักงานชาวต่างชาติ และพนักงานไทยร่วมฉลองประเพณีไทยในโรงงานและมีสว่ นร่วม
กับชุมชนท้องถิน่ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมในท้องถิน่ แบบดัง้ เดิมและรักษาสัมพันธภาพ
ที่ยั่งยืนระหว่างโรงงานและชุมชนใกล้เคียง
บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ำกัด บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด
(มหาชน) และ บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
เพื่อสนับสนุนงานประเพณีข้าวหลาม ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดระยอง
ช่วงเทศกาลถือศีลรอมฎอน บริษัท PT. Indorama Ventures Indonesia ได้มอบของ
ขวัญและบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับชุมชนในบริเวณ
ใกล้เคียง
PT. Indorama Ventures Indonesia ร่วมกิจกรรมกับชุมชนเนื่องในโอกาสวันอนุสรณ์
คัมภีรก์ รุ อาน (18 รอมฎอน 1434 H) โดยจัดให้มกี ารอ่านคัมภีรแ์ ละรับประทานอาหารเช้า
ร่วมกัน
Orion Global Pet สนันสนุนเทศกาลแจ๊ส Klaipeda Pilies และเทศกาล Klaipeda Sea
Festival ซึ่งเป็นเทศกาลใหญ่ประจ�ำปีของเมือง Klaipeda
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สิ่งแวดล้อม

ไอวีแอลให้คำ� มัน่ ในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายด้านสิง่ แวดล้อม เรามีการเชือ่ มโยงแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อม
เข้ากับการด�ำเนินธุรกิจทั่วโลกและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
โรงงานของเราทั่วโลกมีการด�ำเนินงานตามกฎหมายและข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และมุ่งรักษาและพัฒนาการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสูงสุด
เราให้ค�ำมั่นในการร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับองค์กรธุรกิจภายในห่วงโซ่ เพื่อ
ลดผลกระทบจากการด�ำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการในท้องถิ่น เราด�ำเนินโครงการหลากหลายโครงการ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีทั่วโลก
โครงการที่ได้ด�ำเนินการในปี 2556 ได้แก่
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น:

Indorama Ventures Poland ร่วมกับบริษทั เคมีอนื่ ๆเข้าร่วมโครงการ "A Tree for a Bottle"
ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
ท้องถิ่นและคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมโดยการเก็บขวดพลาสติก
ที่ใช้แล้ว โดยเด็กที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับต้นไม้เป็นการตอบแทน ซึ่งขวดที่ได้จะถูก
น�ำไปรีไซเคิลในภายหลัง เด็กจะน�ำต้นไม้ที่ได้รับแจกไปปลูกในเมือง เพื่อสร้างชุมชนให้
น่าอยู่มากยิ่งขึ้น มีขวดกว่า 13 ล้านขวดจากทั่วโปแลนด์ถูกเก็บมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ
และสามารถปลูกต้นไม้ได้ 18,500 ต้น
Indorama Ventures Poland เชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในเมือง ทัง้ หน่วยงานราชการ
ส�ำนักงานและเด็กทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีโ่ ดยรอบร่วมกันท�ำความสะอาดบริเวณโรงงานและปลูกต้นไม้
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
FiberVisions Covington เข้าร่วมโครงการท�ำความสะอาดชุมชนเพือ่ ให้นา่ อยู่ จัดโดยองค์กร
Keep America Beautiful ซึง่ เป็นองค์กรการกุศลเพือ่ การปรับปรุงชุมชนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในอเมริกา
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) ริเริ่มโครงการ “Adopt a Beach” ที่บริเวณ
หาดแม่รำ� พึง ซึง่ เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ ำ� คัญในจังหวัดระยองและอยู่ใกล้โรงงานของเรา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำความสะอาดและดูแลรักษาชายหาด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
สร้างรายได้ให้ชมุ ชนท้องถิน่ และเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมนีม้ อี าสาสมัครเข้าร่วมกว่า
677 คน ทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูงและพนักงานจากบริษทั อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ำกัด บริษทั
อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ทีพที ี ปิโตรเคมิคอลส์
จ�ำกัด (มหาชน) รวมทั้งตัวแทนจากส�ำนักงานใหญ่และนักเรียนจากโรงเรียนในท้องถิ่น
โครงการนี้เริ่มต้นครั้งแรกในปี 2555 และมีจ�ำนวนขยะที่เก็บได้ทั้งหมดรวม 7.9 ตัน
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บริษทั ฯ ได้รเิ ริม่ โครงการธนาคารขยะเมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2553 ทีโ่ รงเรียนบ้านหนองแฟบ
จังหวัดระยอง เพือ่ ส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพทีด่ ีให้แก่ชมุ ชน โดยการให้ความรูแ้ ก่
นักเรียนเพื่อลดและมีการจัดเก็บขยะที่ดีขึ้น นักเรียนจะน�ำขยะที่เก็บได้มาที่โรงเรียนและ
ท�ำการเก็บบันทึกในสมุดบัญชีเงินฝาก บริษัทฯ จะท�ำการติดต่อบริษัทรีไซเคิลในท้องถิ่น
เพื่อให้เข้ามารับซื้อขยะจากธนาคาร ขยะจะถูกชั่งน�้ำหนักตามประเภทของขยะ โดยเงิน
ที่ได้จากการขายขยะจะถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคารเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไป จากความ
ส�ำเร็จของโครงการแรก บริษัทฯ ได้ขยายโครงการธนาคารขยะแห่งที่ 2 ที่โรงเรียนวัด
กรอกยายชา จังหวัดระยอง
จ�ำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด (รวมชุมชน)
จ�ำนวนขยะทั้งหมดที่เก็บได้
จ�ำนวนรายได้ทั้งหมด

162 คน
235 คน
37,692.3 กิโลกรัม
100,827.63 บาท

จากความส�ำเร็จของโครงการที่ผ่านมา บริษัทฯ จะให้มีการประกวด RECO Young
Designer Competition อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และ
ส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์
จากวัสดุรไี ซเคิลประเภท PET และเส้นใยเส้นด้ายจากโพลีเอสเตอร์ จากแนวคิดการจัดการ
ประกวดทีเ่ น้นการออกแบบทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและมีความยัง่ ยืน โครงการนีจ้ งึ ช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนนักออกแบบรุ่นใหม่เข้าสู่
เส้นทางสายอาชีพ
ผู้เข้าประกวดมีโอกาสที่จะเข้าร่วมกิจกรรม workshop กับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
และได้น�ำเสนอผลงานกับนักออกแบบที่มีชื่อเสียง การตัดสินจะพิจารณาจากรูปแบบ
ความคิดสร้างสรรค์ การขายได้จริงในตลาดและความยัง่ ยืน ในรอบสุดท้ายของการตัดสิน
ผู้เข้าแข่งขัน 10 ทีมสุดท้ายจะได้รับงบประมาณเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจริง โดยทีมที่เข้า
รอบสุดท้ายทุกทีมจะได้แสดงผลงานในรูปแบบของแฟชั่นโชว์และงานแสดงผลิตภัณฑ์
ไอวีแอลจัดกิจกรรม workshop เพื่อสอนคนที่อาศัยในชุมชนดินแดงในการสร้างสรรค์
สิง่ ประดิษฐ์จากขวดพลาสติกรีไซเคิล ซึง่ ปีนนี้ บั เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้คนรูจ้ กั น�ำของที่ไม่ใช้แล้ว มาสร้างสรรค์กอ่ ให้เกิดรายได้เสริม โดยมีผสู้ นใจ
เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันและคนที่มาเข้าร่วมส่วนมากรู้สึกพอใจและเชื่อมั่นว่าจะ
สามารถสร้างรายได้เพิม่ เติมจากขวดพลาสติกใช้แล้วและเป็นการรักษาสิง่ แวดล้อมอีกด้วย
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การศึกษา

ไอวีแอลให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิน่ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิน่ และมีบทบาทในการสร้างพลเมืองและชุมชนทีด่ ี เราเชือ่ มัน่
ว่า การพัฒนาคนเก่งไม่เพียงแต่ชว่ ยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนท้องถิน่ แต่ยงั พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญของการด�ำเนิน
ธุรกิจของเราในอนาคต เราท�ำงานอย่างใกล้ชิดโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ เรามีการให้ทุนการ
ศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน เพื่อให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเพิ่มโอกาสในอนาคต ในปี 2556 เรามีการลงทุนด้านการศึกษาทั่วโลก
เป็นจ�ำนวนเงิน 744,696 บาทและให้การสนับสนุนนักเรียนจ�ำนวน 268 คน
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น:

โครงการด้านการศึกษาที่ได้ด�ำเนินการในปี 2556 ได้แก่
โรงงาน Wellman International ในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ มอบตัวอย่างวัสดุบรรจุภัณฑ์
รีไซเคิล เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยในสวีเดน
Indorama Ventures Mexico ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Universidad Autónoma
de Querétaro เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จริงในการท�ำงาน
PT. Indorama Ventures Indonesia มอบทุนการศึกษา 9 ทุนแก่นักเรียนในชุมชน ซึ่ง
แต่ละปี PT. IVI จะมอบทุนในแก่เด็กนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ ในปี 2256
PT. IVI ได้มอบทุนแก่นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาจ�ำนวน 5 ทุนๆละ 500,000 รูเปีย และนักเรียน
ชั้นมัธยมเป็นจ�ำนวน 4 ทุนๆ ละ 750,000 รูเปีย เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องต่อไป
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) จัดบรรยายเกี่ยวกับบริษัทให้แก่นักศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในงานศึกษา
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) มอบตัวอย่างเม็ดพลาสติก RAMAPET
N1 และ RAMAPET แก่นกั ศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการท�ำวิทยานิพนธ์
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บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด จัดอบรมหลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษให้เด็กใน
ชุมชนบ้านปากคลองพระเป็นเวลา 6 สัปดาห์ (ในช่วงปิดเทอม) ซึง่ สอนโดยพนักงานของ
บริษทั และภรรยาของพนักงานต่างชาติ และบริจาคหนังสือสนทนาภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก
เพื่อไปฝึกฝนด้วยตนเอง
บริษทั อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ำกัด จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่นกั เรียนในท้อง
ถิ่นที่โรงเรียนวัดประชุมมิตร อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้
แก่เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา 6 เพือ่ ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยเด็กนักเรียน
ได้รับการสอนเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน โดยอาสาสมัครที่เป็นภรรยา
พนักงานต่างชาติอาสา โดยเข้าไปสอนที่โรงเรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง โครงการนี้สิ้นสุด
เมื่อเดือนกันยายน 2556
โรงงาน FiberVisions ในเมือง Suzhou ร่วมกับโรงเรียนอาชีวศึกษา จัดโครงการฝึกงาน
ในต�ำแหน่งซ่อมบ�ำรุง เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการท�ำงานจริงในช่วงการ
ศึกษาภาคสุดท้าย
กลุ่มบริษัท PET ในจังหวัดลพบุรีเชิญวิทยากรจากกรมประมงจังหวัดมาให้ความรู้เรื่อง
กับชาวบ้านปากคลองพระเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงปลาดุกและบริจาคกระชังปลาแก่ชาวบ้าน
Indorama Europoort ต้อนรับนักเรียนเข้าเยีย่ มชมโรงงาน เพือ่ เรียนรูแ้ ละได้ประสบการณ์
ในการท�ำงานทางด้านช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการ รวมทั้งแนะแนวอาชีพในอนาคต
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด (มหาชน) นครปฐม จัดอบรมการ
สานตะกร้าและดอกไม้จัน เพื่อสร้างรายเสริมอย่างยั่งยืนแก่ชาวบ้าน

สุขภาพและความเป็นอยู่ในชุมชน

ไอวีแอลมุง่ ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยูข่ องคนในชุมชน เราให้การสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพและความเป็นอยูท่ ดี่ หี ลากหลายโครงการ
ครอบคลุมการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น:

โครงการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในปี 2556 ได้แก่
บริษทั อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ำกัด ร่วมมือกับบริษทั ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จัดท�ำแผน
จัดการเหตุฉกุ เฉินแก่ชมุ ชนท้องถิน่ ประกอบด้วยแผนฉุกเฉิน การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
การให้ความรู้และฝึกอบรม โดยมีแผนการฝึกซ้อมฉุกเฉินเป็นขั้นตอนต่อไป
FiberVisions บริจาครถพ่วงให้บริการน�ำ้ ให้กบั เมือง Covington รัฐ Georgia เพือ่ เป็นการ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สะอาด
กลุ่มบริษัท PET ลพบุรีบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนปากคลองพระเพื่อส่งเสริมให้
คนในชุมชนสุขภาพที่ดี
PT Indorama Ventures อินโดนีเซีย ร่วมมือกับโรงพยาบาลท้องถิน่ ในการให้ความรูเ้ รือ่ ง
สุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่
รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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จิตอาสาพนักงาน

ไอวีแอลสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาสร้างความมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนด้วยการร่วมกันท�ำสิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคม
ผลการด�ำเนินงาน
10%
11%

24%

โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ปี 2556
การสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน
      การศึกษา
      จิตอาสาพนักงาน
      สิ่งแวดล้อม
      การให้เพื่อสังคม

      
      


11%

18%





26%

พนักงาน FiberVisions Athens ร่วมกับองค์กรการกุศลท้องถิ่น the United Way เพื่อ
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงเรียน Pencil School
พนักงาน FiberVisions Athens ร่วมท�ำอาหารและจ�ำหน่ายในช่วงเปลีย่ นเวลาท�ำงาน เพือ่
ระดมทุนให้กบั โครงการ March of Dimes องค์กรการกุศลทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไร เพือ่ ใช้เป็นทุน
ในการดูแลสุขภาพของมารดาและทารก โดยรวบรวมเงินบริจาคได้ทงั้ สิน้ 1,071 เหรียญสหรัฐ
พนักงาน FiberVisions เข้าร่วมการแข่งขันขี่จักรยานการกุศลในงาน Jackson County
Brevet Charity Bicycle Ride เพื่อระดุมทุนช่วยเหลือหน่วยงานวิจัยโรคโลหิตจางจาก
ไขกระดูกฝ่อในรัฐ Georgia
พนักงาน Auriga Polymers ระดมเงินทุนจ�ำนวน 56,050.36 เหรียญสหรัฐเพื่อบริจาค
ให้กับองค์กร United Way นอกจากนี้ยังรวบรวมอาหารกระป๋องจ�ำนวน 4,070 กระป๋อง
เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้
พนักงานกลุ่มบริษัท PET ลพบุรีเข้าร่วมกิจกรรมการขี่จักรยานและบริจาคเงินสนับสนุน
การซื้อเสื้อกีฬา
พนักงานอาสาสมัคร บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อิน
โดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด (มหาชน) ระยอง และ บริษัท อินโดรามา
ปิโตรเคม จ�ำกัด เข้าร่วมกิจกกรมปลูกต้นไม้ ทาสีทางเดินและเก็บขยะที่หาดน�้ำริน 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�ำกัด (มหาชน) ร่วมซ่อมแซม
และทาสีสนามเด็กเล่นแก่โรงเรียนที่อยู่ใกล้บริเวณโรงงาน
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ข้อมูลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนปี 2556
ข้อมูลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนปี 2556[1]
รายละเอียดของข้อมูล

EN3
EN4

EN22[2]

LA7

หน่วย
การใช้พลังงานทางตรง
กิกะจูล
การใช้พลังงานทางอ้อม
กิกะจูล
พลังงานที่ซื้อจากภายนอก
กิกะจูล
ไอน�้ำที่ซื้อจากภายนอก
กิกะจูล
ของเสียอันตราย (รวมจากทุกวิธีการก�ำจัดของเสีย)
ตัน
- การใช้ซ�้ำ
ตัน
- การน�ำกลับมาใช้
ตัน
- การน�ำกลับคืน (รวมถึงการน�ำพลังงานกลับคืน)
ตัน
- การเผาท�ำลาย
ตัน
- การถมดิน
ตัน
- อื่นๆ
ตัน
ของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
ตัน
- การใช้ซ�้ำ
ตัน
- การน�ำกลับมาใช้
ตัน
- การน�ำกลับคืน (รวมถึงการน�ำพลังงานกลับคืน)
ตัน
- การถมดิน
ตัน
- อื่นๆ
ตัน
จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (พนักงาน)
ราย
จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ผู้รับเหมา)
ราย
จ�ำนวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บเนื่องจากการท�ำงาน (พนักงาน)
วัน
จ�ำนวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บเนื่องจากการท�ำงาน (ผู้รับเหมา)
วัน
จ�ำนวนวันหยุดงาน (พนักงาน)
วัน
จ�ำนวนวันหยุดงาน (ผู้รับเหมา)
วัน
ชั่วโมงท�ำงานรวม (พนักงาน)
ชั่วโมงท�ำงาน
ชั่วโมงท�ำงานรวม (ผู้รับเหมา)
ชั่วโมงท�ำงาน
วันท�ำงานรวม (พนักงาน)
ชั่วโมงท�ำงาน
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (พนักงาน)
รายต่อ 200,000 ชั่วโมงท�ำงาน - คน
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ผู้รับเหมา)
รายต่อ 200,000 ชั่วโมงท�ำงาน - คน
อัตราวันหยุดงานจากการบาดเจ็บเนื่องจากการท�ำงาน (พนักงาน) วันต่อ 200,000 ชั่วโมงท�ำงาน - คน
อัตราวันหยุดงานจากการบาดเจ็บเนื่องจากการท�ำงาน (ผู้รับเหมา) วันต่อ 200,000 ชั่วโมงท�ำงาน - คน
อัตราการหยุดงาน (พนักงาน)
วันต่อ 200,000 วันท�ำงาน - คน
อัตราการหยุดงาน (ผู้รับเหมา)
วันต่อ 200,000 วันท�ำงาน - คน

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556

ตัวเลข
10,918,614
1,876,609
1,488,387
388,222
6,120.68
0.87
90.59
3.46
5,384.66
321.24
75.00
36,770.30
170.62
26,234.97
14.40
8,214.90
41.82
49
10
153
3
8,940.50
0
5,913,066
3,800,445
739,133.25
1.657
0.526
0.158
0.16
2,419.18
-
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รายละเอียดของข้อมูล
LA10

จ�ำนวนพนักงานชาย
จ�ำนวนพนักงานหญิง
จ�ำนวนผู้บริหารระดับสูง
จ�ำนวนพนักงานระดับผู้บริหาร
จ�ำนวนพนักงานในโรงงาน
จ�ำนวนชั่วโมงอบรมพนักงานชาย
จ�ำนวนชั่วโมงอบรมพนักงานหญิง
จ�ำนวนชั่วโมงอบรมส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
จ�ำนวนชั่วโมงอบรมส�ำหรับพนักงานระดับผู้บริหาร
จ�ำนวนชั่วโมงอบรมส�ำหรับพนักงานในโรงงาน
จ�ำนวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ยส�ำหรับพนักงานชาย
จ�ำนวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ยส�ำหรับพนักงานหญิง
จ�ำนวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ยส�ำหรับพนักงานระดับผู้บริหารระดับสูง
จ�ำนวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ยส�ำหรับพนักงานระดับผู้บริหาร
จ�ำนวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ยส�ำหรับพนักงานในโรงงาน

หน่วย
คน
คน
คน
คน
คน
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง/เพศชาย/ปี
ชั่วโมง/เพศหญิง/ปี
ชั่วโมง/ผู้บริหารระดับสูง/ปี
ชั่วโมง/ผู้บริหาร/ปี
ชั่วโมง/พนักงานในโรงงาน/ปี

ตัวเลข
1,635
1,014
37
383
2,103
38,676.09
23,894.93
347
12,930.52
41,223.63
23.66
23.57
9.38
33.76
19.60

หมายเหตุ
[1]
ข้อมูลผลการด�ำเนินงานจากพารามิเตอร์ทั้ง 5 นี้ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกครอบคลุมการด�ำเนินงาน 8 โรงงานในประเทศไทย
[2]
โรงงาน IPI นครปฐมไม่ได้รายงานเกี่ยวกับวิธีการก�ำจัดของเสีย

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน 2556[3]

ด้านเศรษฐกิจ
รายละเอียดของข้อมูล
มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง
- รายได้
- ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�ำหน่าย
- เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
- เงินกู้จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การได้รับการช่วยเหลือที่ส�ำคัญจากภาครัฐ
- สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

หน่วย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

2555

2556

พันล้านบาท
พันล้านบาท

186.10
17.12

210.73
14.41

229.12
14.04

พันล้านบาท
พันล้านบาท

5.63
-

3.29
0.61

1.63
0.99

พันล้านบาท

4.6

3.8

4.4

หมายเหตุ
[3]
ผลการด�ำเนินงานอ้างอิงจากข้อมูลจากทุกโรงงานในประเทศไทยและต่างประเทศ
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2554

ด้านสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดของข้อมูล
วัตถุดิบ (ก)
- PTA
- MEG
วัสดุตั้งต้นที่น�ำกลับมาใช้ใหม่
การใช้พลังงาน (ข)
- การใช้พลังงานทางตรงทั้งหมด
- การใช้พลังงานทางอ้อมจากแหล่งพลังงานปฐมภูมิทั้งหมด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ค)
การปลดปล่อยมลพิษ
- (VOCs) สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)
- ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)
- ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx)
การรั่วไหล (ง)
- การปล่อยสารเคมี
- การปล่อยไฮโครคาร์บอน
น�้ำ
แหล่งน�้ำที่น�ำมาใช้
- น�้ำผิวดิน
- น�้ำบาดาล
- น�้ำฝน
- น�้ำเสียจากแหล่งอื่น
- น�้ำสาธารณูปโภค
- น�้ำทะเล
- อื่นๆ
น�้ำที่ถูกน�ำกลับมาใช้ (ซ)

หน่วย

2554

2555

2556

ตัน
ตัน
ตัน

1,950,588
789,524
583,690

2,146,256
868,723
633,962

2,287,993
832,768
704,827

กิกะจูล
กิกะจูล

21,669,955
5,476,334

21,847,356
9,944,330

21,801,220
4,725,065

365,705

344,019

387,534

139,172 [c]

128,095 [c]

224,806

56.8

177.2

337.8

4,898.90

2,274.6

1,462.6

705.6

1,457.1

727.5

-

7
200
1
0.01

10
435.5
1
0.15

23.65
7.96
0.73
0.06
0.03
9.64
5.24
1.495
6.32%

29.56
7.97
0.77
0.05
0.02
14.35
6.39
1.521
5.14%

24.40
14.24
2.17
0.04
7.58
0.38
1.753
7.18%

ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
ตันสารอินทรีย์
ระเหยง่าย
ตัน
ไนโตรเจนออกไซด์
ตัน
ซัลเฟอร์ออกไซด์
ราย
ลูกบาศก์เมตร
ราย
ลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ร้อยละของน�้ำที่
ถูกน�ำกลับมาใช้
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ของเสีย
ปริมาณของเสียทั้งหมดที่ก่อขึ้น
- ของเสียอันตราย
- ของเสียไม่อันตรายทั่วไป
ปริมาณของเสียที่ถูกก�ำจัดทั้งหมด (ฉ)
- ของเสียอันตราย
- ของเสียไม่อันตรายทั่วไป
จ�ำนวนของเสียที่ถูกน�ำกลับมาใช้ (ช)
- ของเสียอันตราย
- ของเสียไม่อันตรายทั่วไป
ของเสียอันตรายที่ถูกส่งไปก�ำจัดข้ามแดน
การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม
การก�ำจัดของเสีย การบ�ำบัดของเสีย และ ค่าต้นทุนรักษาสิง่ แวดล้อม
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน

114,908
10,975
103,933
25,175
10,700
14,475
28,814
807
28,007
68.9

บาท
บาท

16,695,776
72,444

132,354
11,782
120,572
23,300
11,341
11,959
33,033
567
32,466
67.6

15,528,050 232,622,332(ซ)
555,670 30,102,924

หมายเหตุ
(ก)
รายงานเฉพาะปริมาณการใช้วัตถุดิบที่ส�ำคัญ ได้แก่ PTA และ MEG
(ข)
การค�ำนวณหน่วยอ้างอิงมาจาก http://www.natural-gas.com.au/about/references.html
(ค)
มีโรงงานในต่างประเทศที่ไม่ได้รายการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมระหว่างปี 2554 - 2555 จ�ำนวน 2 โรง
(ง)
รายงานจากโรงงาน 3 แห่ง คือ TPT Ottana Polimeri และ FiberVisions Denmark
(จ)
หลายๆ กิจกรรมการลดปริมาณของเสียในโรงงานได้ถูกริเริ่มขึ้นในปี 2556 ซึ่งท�ำให้ช่วยลดปริมาณการเกิดของเสียไม่อันตราย
(ฉ)
วิธีการก�ำจัดของเสียรวมถึงการเผาและการฝังกลบ
(ช)
วิธีการน�ำกลับมาใช้รวมถึง การใช้ซ�้ำ การน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการฟื้นฟู
(ซ)
โรงงานที่มณฑลกวางตุ้งได้ลงทุนในระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อรองรับการเพิ่มการผลิต PET 1,500 ตัน/วัน
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

76,777
10,899
65,877 (จ)
20,900
9,920
10,980
42,407
686
41,722
101.6

แรงงาน
2554
รายละเอียดของข้อมูล
หน่วย
ชาย
หญิง
แรงงาน
แบ่งตามเพศ
คน
6,793
2,119
แบ่งตามภูมิภาค
- ยุโรป
คน
2,230
- อเมริกาเหนือ
คน
1,281
- เอเชียแปซิฟิก
คน
5,330
- แอฟริกา
คน
0
แบ่งตามอายุ
- น้อยกว่า 30 ปี
คน
NA
- 30 - 50 ปี
คน
NA
- มากกว่า 50 ปี
คน
NA
จ�ำนวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ยแบ่งตามเพศ (ฌ)
เพศชาย
ชั่วโมง/คน/ปี
NA
เพศหญิง
ชั่วโมง/คน/ปี
NA
จ�ำนวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ยแบ่งตามระดับต�ำแหน่ง (ฌ)
พนักงานในโรงงาน
ชั่วโมง/คน/ปี
NA
ผู้บริหาร
ชั่วโมง/คน/ปี
NA
ผู้บริหารระดับสูง
ชั่วโมง/คน/ปี
NA
การจัดจ้างพนักงานใหม่ตามกลุ่มอายุ
น้อยกว่า 30 ปี
คน
706
360
30 - 50 ปี
คน
199
120
มากกว่า 50 ปี
คน
9
3
รวม
คน
914
483
อัตราการจ้างพนักงานใหม่
ร้อยละของ
13.5%
22.8%
พนักงานทั้งหมด
การลาออกตามกลุ่มอายุ
น้อยกว่า 30 ปี
คน
795
386
30 - 50 ปี
คน
226
121
มากกว่า 50 ปี
คน
38
10
รวม
คน
1059
517
อัตราการลาออก
ร้อยละของ
15.6%
24.4%
พนักงานทั้งหมด

2555

2556

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

7,077

2,207

6,850

2,323

2,219
1,592
5,416
57

2,218
1,728
5,176
51

1,963
5,532
1,789

1,616
6,145
1,412

NA
NA

23.66
23.57

NA
NA
NA

19.60
33.76
9.38

781
169
7
957
13.5%

272
94
4
370
16.8%

965
249
17
1231
18.0%

233
83
2
318
13.7%

860
250
58
1168
16.5%

256
122
11
389
17.6%

786
258
56
1100
16.1%

232
144
11
387
16.7%

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556

79

2554
รายละเอียดของข้อมูล
การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
พนักงานที่มีสิทธิในการลา
เพื่อเลี้ยงดูบุตร
ความครอบคลุม
พนักงานที่ใช้สิทธิในการลา
เพื่อเลี้ยงดูบุตร
พนักงานทีก่ ลับมาท�ำงานหลังจาก
การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
พนักงานทีก่ ลับมาท�ำงานหลังจาก
การลาเพือ่ เลีย้ งดูบตุ รและท�ำงาน
เป็นเวลา 1 ปี

2555

2556

หน่วย

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

คน

503

457

485

463

993

528

ร้อยละ
คน

7.4%
90

21.6%
419

6.9%
87

21.0%
428

14.5%
119

22.7%
450

คน

84

29

52

43

117

36

คน

81

26

51

41

108

28

หมายเหตุ
(ฌ)
อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากโรงงานในประเทศไทยเท่านั้น

ความปลอดภัย

รายละเอียดของข้อมูล
การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (พนักงาน)
จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ผู้รับเหมา)
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (พนักงาน)
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ผู้รับเหมา)
วันหยุดงานจากการบาดเจ็บเนือ่ งจากการท�ำงาน
จ�ำนวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บเนื่องจากการท�ำงาน (พนักงาน)
จ�ำนวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บเนื่องจากการท�ำงาน (ผู้รับเหมา)
อัตราวันหยุดงานจากการบาดเจ็บเนื่องจากการท�ำงาน (พนักงาน)
อัตราวันหยุดงานจากการบาดเจ็บเนื่องจากการท�ำงาน (ผู้รับเหมา)
การหยุดงาน
จ�ำนวนการหยุดงาน (พนักงาน)
จ�ำนวนการหยุดงาน (ผู้รับเหมา)
อัตราการหยุดงาน (พนักงาน)
อัตราการหยุดงาน (ผู้รับเหมา)
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วย

2556

ราย
ราย
รายต่อ 200,000 ชั่วโมงท�ำงาน - คน
รายต่อ 200,000 ชั่วโมงท�ำงาน - คน

78
11
0.99
NR

ราย
ราย
รายต่อ 200,000 ชั่วโมงท�ำงาน - คน
รายต่อ 200,000 ชั่วโมงท�ำงาน - คน

225
4
2.85
NR

วัน
วัน
วันต่อ 200,000 วันท�ำงาน - คน
วันต่อ 200,000 วันท�ำงาน - คน

10,265.6
13
1,041.61
NR

IVL กับรางวัลแห่งความส�ำเร็จในปี 2556

24 มกราคม 2556

บริษทั เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์) จ�ำกัดและ บริษทั อินโดรามา
โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการปฎิบัติตาม
กฎหมายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการประจ�ำปี
พ.ศ. 2555 จากคุณพิเชษฐ ไพบูลย์ศริ ิ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลพบุรี

2 มีนาคม 2556

คุณประไพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายบริหารและบุคคล ตัวแทนบริษทั อินโดรามา โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด (มหาชน) นครปฐม เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงานปี 2556 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

7 มีนาคม 2556

คุณประไพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายบริหารและบุคคลตัวแทนบริษทั อินโดรามา โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด (มหาชน) นครปฐม ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นประจ�ำปี 2556 ในวันสตรีสากล

27 มีนาคม 2556

ดร. ณพ ศิวะศิลป์ชัย ตัวแทนบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ำกัดเข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ประจ�ำปี 2555 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันจากคุณพีระวัฒน์ รุง่ เรืองศรี รองผูว้ า่ การสายงานท่าเรืออุตสาหกรรม
ตัวแทนผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

4 เมษายน 2556

คุณปวีณา ศรีโพธิท์ อง ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การหัวหน้ากลุม่ งานผูอ้ อกหลักทรัพย์และบริษทั จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเข้าเยีย่ มเยียน บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่ แสดงความยินดีกบั
คุณริชาร์ด โจนส์ หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กรส�ำหรับการได้รบั เลือกให้เป็น 1 ใน 25 เจ้าหน้าที่
นักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุดในโลกเสมอมา

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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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�ำกัด ได้รับประกาศนียบัตรในการส่งเสริมการบริจาคโลหิตเพื่อประโยชน์
ต่อสังคม เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก 2556 จัดโดยโรงพยาบาลบ้านหมี่

18 มิถุนายน 2556

บริษทั อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ำกัด รับมอบใบรับรองการขึน้ ทะเบียนฉลากลดคาร์บอนส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ล�ำดับที่ 3 (ระบบสีเขียว) จากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

19 มิถุนายน 2556

บริษทั อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด (มหาชน) ระยอง ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว) จากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

31 ตุลาคม 2556

บริษทั เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์) จ�ำกัด บริษทั อินโดรามา โพลีเมอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั อินโดรามา
โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด ได้รบั รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว) จากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

5 กรกฎาคม 2556

คุณอนิเวส ติวารี รองประธานฝ่ายปฏิบตั กิ าร ตัวแทนบริษทั อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ จ�ำกัด
(มหาชน) นครปฐม เข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน ระดับประเทศ ประจ�ำปี 2556 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (2553-2556) ในงานสัปดาห์
ความปลอดภัยในการท�ำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

5 กรกฏาคม 2556

นายซานดิฟ๊ พันดุรงั การ์มสั รองประธานบริษทั (ฝ่ายการผลิต) และผูจ้ ดั การโรงงาน ตัวแทนบริษทั อินโดรามา
ปิโตรเคม จ�ำกัด เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน ระดับประเทศ ปี 2556 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (2554-2556) ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย
ในการท�ำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27

17 กรกฎาคม 2556

บริษทั เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์) จ�ำกัดและ บริษทั เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ได้รบั รางวัลและใบรับรอง
มาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน

23 สิงหาคม 2556

คุณสันติเทพ สาลีงาม ตัวแทนจากบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์ ประจ�ำปี 2556 จาก ดร. อินทร์ริตา นนทะ
วัชรศิริโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงแรงงาน โดยที่ผ่านมาบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม ท�ำงาน
ต่อเนื่องกันเป็นจ�ำนวน 1,534,294 ชั่วโมงการท�ำงาน โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จากรายงาน
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2552 - 31 ธันวาคม 2555 กรุงเทพมหานคร พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2556

26 สิงหาคม 2556

บริษทั อินโดรามา โพลีเมอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์) จ�ำกัด และบริษทั เพ็ท ฟอร์ม
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด เข้ารับมอบเกียรติบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม

26 สิงหาคม 2556

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

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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11 กันยายน 2556

บริษทั อินโดรามา โพลีเมอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั รางวัล CSR-DIW Network และ CSR-DIW Continuous
ประจ�ำปี 2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

11 กันยายน 2556

บริษทั เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ได้รบั รางวัล CSR-DIW Network และ CSR-DIW Continuous
ประจ�ำปี 2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

11 กันยายน 2556

บริษทั เพ็ท ฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ได้รบั รางวัล CSR-DIW Network และ CSR-DIW Continuous
ประจ�ำปี 2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

11 กันยายน 2556

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด (มหาชน) นครปฐมได้รับรางวัล CSR-DIW Advance
ระดับที่ 4 ประจ�ำปี 2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

11 กันยายน 2556

บริษทั อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ จ�ำกัด (มหาชน) นครปฐม ได้รบั รางวัล CSR-DIW Continuous
ประจ�ำปี 2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

11 กันยายน 2556

บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous ประจ�ำปี 2556 จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

11 กันยายน 2556

บริษทั ทีพที ี ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั รางวัล CSR-DIW Advance ระดับที่ 4 ประจ�ำปี 2556
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

11 กันยายน 2556

บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous ประจ�ำปี 2556 จาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

11 กันยายน 2556

บริษทั อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ำกัด ได้รบั รางวัล CSR-DIW Continuous ประจ�ำปี 2556 จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

13 กันยายน 2556

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด (มหาชน) ระยอง ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจ�ำปี 2555 เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน (2548 - 2556)
	
   จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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13 กันยายน 2556

บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน ประจ�ำปี 2556 เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน (2549-2556) จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

13 กันยายน 2556

บริษทั อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ จ�ำกัด (มหาชน) นครปฐม ได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจ�ำปี 2556 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (2553-2556) จาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

13 กันยายน 2556

บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน ประจ�ำปี 2556 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (2554-2556) จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

17 ตุลาคม 2556

คุณสุจิตรา โลเฮีย กรรมการและประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล Sustainability Excellence Award
จากมร. โยฮัน โบร์ เอกอัครราชฑูตเนเธอร์แลนด์ประจ�ำประเทศไทยในงาน NTCC/ Beluthai 15th Annual
Business Award ที่จัดขึ้นโดยหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทยและหอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก/ไทย
ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
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

26 ตุลาคม 2556

StarPet ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ ISO 22000:2005 ISO/TS
22002-1:2009 และ FSSC 22000 ส�ำหรับโรงงานผลิตโพลิเอทิลีน เทเรฟทาเลตส�ำหรับบรรจุภัณฑ์
อาหารในกลุ่ม M (กลุ่มวัสดุส�ำหรับบรรจุภัณฑ์)

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

Terry Boboige, President
Perry Johnson Registrars, Inc. (PJR)
755 West Big Beaver Road, Suite 1340
Troy, Michigan 48084
(248) 358-3388

Date of the Certification Decision: October 26, 2013
Initial Certification Date: October 26, 2013
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Certificate of Registration No: C2013-02816
Valid Until: October 25, 2016

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

29 ตุลาคม 2556

บริษทั อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ำกัด ได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน EN ISO 50001:2011 ด้านการ
จัดการพลังงาน

5 พฤศจิกายน 2556

บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน
EN ISO 50001:2011 ด้านการจัดการพลังงาน

7 พฤศจิกายน 2556

PT. Indorama Ventures Indonesia ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฮาลาล ส�ำหรับกระบวนการผลิต PET
จากศูนย์ประเมินและวิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องส�ำอางค์ สภาอิสลามแห่งชาติ

Certificate of Registration

This is to certify that the food safety management system of

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
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
Manufacture of pet preforms, bottles and closures.

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

225053
20 November 2013
20 November 2013
19 November 2016

20 พฤศจิกายน 2556

บริษัท เพ็ท ฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ISO 22000:2005 ส�ำหรับโรงงาน
ผลิตพลาสติกขึ้นรูปขวดประเภท PET ขวดพลาสติกและฝาจุกเกลียว

Magnus Molin, CEO
Intertek Certification AB
P.O. Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden

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.

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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27 พฤศจิกายน 2556

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปีและ
คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี โดยพิธมี อบรางวัลประจ�ำปี 2556 จัดขึน้ ทีโ่ รงแรมแชงกรีลา โดยความร่วมมือของ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย และสมาคมบริษทั จดทะเบียน รางวัลนีเ้ ป็นรางวัลทีม่ อบให้แก่คณะกรรมการของบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ท�ำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อินโดรามา เวนเจอร์ส
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553

Certificate
of Excellence

in food safety for
audit conducted on

December 4, 2013
AlphaPet, Inc.
Decatur, AL.
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.

4 ธันวาคม 2556

Alphapet Inc ได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองความเป็นเลิศด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร จากการตรวจสอบ
โดย ASI Food Safety Consultants ว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยอาหารระดับสูงสะท้อนให้เห็นถึงความ
เป็นเลิศของระบบบริหารความปลอดภัยด้านอาหาร

10 ธันวาคม 2556

PT. Indorama Ventures Indonesia ได้รบั รางวัล PROPER PERINGKAT BIRU (BLUE) ส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2555-2556 จัดโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมอินโดนีเซีย เพื่อจัดอันดับการด�ำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท

12 ธันวาคม 2556

คุณปิยะนันท์ ปัญญายงค์ ตัวแทนบริษทั อินโดรามา โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด เข้ารับใบรับรองมาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจากนายธนาคม จงจิระ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลพบุรี

20 ธันวาคม 2556

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั การจัดอันดับ 1 ใน 75 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ดเี ด่น
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการส�ำรวจของนิตยสาร IR
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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 misstatements 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
caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision
of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for versions translated into other languages.
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety.
Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2014. A member of the Lloyd’s Register Group.

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) ได้จดั ท�ำรายงาน
ความยั่งยืนฉบับนี้ อ้างอิงตามแนวทางของ Global Reporting
Initiatives Generation 3.1 (GRI 3.1) ระดับ B+
รายงานความยั่งยืนปี 2556 แสดงผลการด�ำเนินงานตามรอบ 12 เดือนประจ�ำปี 2556 โดยอ้างอิงรูปแบบและวิธีการรายงานตามแนวทางของ
Global Reporting Initiatives Generation 3.1 (GRI 3.1) บริษัทฯ มีการจัดท�ำและเผยแพร่รายงานความยั่งยืนเป็นประจ�ำทุกปี และมีการแสดง
ข้อมูลรายงานความยั่งยืนปี 2555 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เนื้อหาการรายงาน

ไอวีแอลมีการจัดประเมินเนื้อหาและสาระของรายงาน เพื่อวิเคราะห์ประเด็นหลักที่มีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของไอวีแอลและสอดคล้องกับการ
ตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการก�ำหนดเนื้อหาตามกรอบการรายงานสากล GRI ประกอบด้วย
ขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่
1.

การก�ำหนดเนือ้ หาในรายงาน: ประกอบด้วยการวิเคราะห์และระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน การระบุหัวข้อที่มีความส�ำคัญต่อ
กลยุทธ์ระดับธุรกิจและการด�ำเนินงานในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ ต่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของไอวีแอล นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีการน�ำมุมมองและข้อเสนอแนะของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมาใช้เป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

2.

การประเมินประเด็นส�ำคัญ: โดยการรวบรวมประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับไอวีแอลและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถระบุประเด็น
และจัดกลุม่ เพือ่ ให้เห็นถึงภาพรวมประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญต่อบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย นอกจากนีก้ ารประเมินประเด็นส�ำคัญ ยังท�ำให้
ไอวีแอลสามารถจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นทีต่ อ้ งมีการบริหารและรายงานประเด็นเหล่านี้ในรายงานความยัง่ ยืน ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับไอวีแอลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถูกน�ำมาใช้ในการจัดท�ำตารางประเมินนัยส�ำคัญเพื่อระบุประเด็นที่มีความส�ำคัญ ดังข้อมูลที่แสดง
ในหน้าถัดไป

3.

การควบคุมภายในและการตรวจรับรองโดยหน่วยงานภายนอก: ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ท�ำหน้าทีอ่ นุมตั กิ ารก�ำหนดเนือ้ หาและให้คำ� แนะน�ำในการปรับปรุงขัน้ ตอนการก�ำหนดเนือ้ หาในรายงาน บริษทั ฯ มีการเปิดเผย
ข้อมูลการรายงานอยู่ในระดับ B+ โดยข้อมูลการด�ำเนินงานของโรงงาน 8 แห่งในประเทศไทยใน 5 หัวข้อ ได้รับการสอบทานและรับรอง
โดยหน่วยงานภายนอก (หน้า 89-90)

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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การเข้าซื้อกิจการและการลดหน่วยธุรกิจ
•

ไม่มีการเข้าซื้อกิจการและการลดหน่วยธุรกิจใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการด�ำเนินงานในรายงานฉบับที่แล้ว
ตารางประเมินนัยส�ำคัญ
Influence on Stakeholder Assessments and Decisions on IVL

4

3
2
8

3

4

6

7
5
1

9

10

11

2

1

1
2
3
Significant of Economic, Environmental and Social Impact

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ขอบเขตรายงาน

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
การปฏิบัติงานด้วยความสะอาดและปลอดภัย
การรีไซเคิล
การลดของเสีย
การน�ำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
การใช้พลังงานทดแทน
การพัฒนาบุคลากร
การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

รายงานฉบับนี้น�ำเสนอข้อมูลผลการด�ำเนินงานของโรงงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมการด�ำเนินงานของไอวีแอล เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ขอบเขตของรายงานไม่รวมถึงบริษทั ร่วมทุน บริษทั ย่อย คูค่ า้ และผูร้ บั เหมา ทัง้ นีก้ ารรับรองข้อมูลครอบคลุมโรงงานในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว
วิธีการวัดข้อมูลที่ใช้ในรายงานฉบับนี้เป็นวิธีการเดียวกับที่ใช้ในปี 2555 และถูกพัฒนาให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไอวีแอลเป็นบริษัทที่มี
การด�ำเนินงานทั่วโลก จึงอาจท�ำให้วิธีการในการจัดเก็บข้อมูลมีความแตกต่างกัน 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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GRI Content Index
Level of Reporting:

= Fully reported = Partially reported

Profile Description
1. Strategy and Analysis
Statement from the most senior
1.1
decision-maker of the organization.
Description of key impacts, risks, and
1.2
opportunities.
2. Organizational Profile
Name of the organization.
2.1
Primary brands, products, and/or services.
2.2
Operational structure of the organization,
2.3
including main divisions, operating
companies, subsidiaries, and joint ventures.
Location of organization’s headquarters.
2.4
Number of countries where the
2.5
organization operates, and names of
countries with either major operations or
that are specifically relevant to the
sustainability issues covered in the report.
Nature of ownership and legal form.
2.6
Markets served (including geographic
2.7
breakdown, sectors served, and types of
customers/beneficiaries).
Scale of the reporting organization.
2.8
Significant changes during the reporting
2.9
period regarding size, structure, or
ownership.
2.10 Awards received in the reporting period.

Level
of
Reporting

= Not reported
Location of disclosure

Comments

3, 5
13-14

6
7-8
10-11
6
12-13

6
7-9
6-8
12-13
81-88

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
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Profile Description
3. Report Parameters
Reporting period (e.g., fiscal/calendar
3.1
year) for information provided.
Date of most recent previous report
3.2
(if any).
Reporting cycle (annual, biennial, etc.)
3.3
Contact point for questions regarding the
3.4
report or its contents.
Process for defining report content.
3.5
Boundary of the report (e.g., countries,
3.6
divisions, subsidiaries, leased facilities,
joint ventures, suppliers).
See GRI Boundary Protocol for further
guidance.
State any specific limitations on the scope
3.7
or boundary of the report (see
completeness principle for explanation of
scope).
Basis for reporting on joint ventures,
3.8
subsidiaries, leased facilities, outsourced
operations, and other entities that can
significantly affect comparability from
period to period and/or between
organizations.
Data measurement techniques and the
3.9
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.
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).
3.11 Significant changes from previous
reporting periods in the scope, boundary,
or measurement methods applied in the
report.
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Level
of
Reporting

Location of disclosure
91
91
91
92
61-62, 91
92

92
92

75-80

92
measurement methods remain
the same
No significant change

Comments

Profile Description
3.12 Table identifying the location of the
Standard Disclosures in the report.
3.13 Policy and current practice with regard to
seeking external assurance for the report.
4. Governance, Commitments, and Engagement
Governance structure of the organization,
4.1
including committees under the highest
governance body responsible for specific
tasks, such as setting strategy or
organizational oversight.
Indicate whether the Chair of the highest
4.2
governance body is also an executive
officer.
For organizations that have a unitary
4.3
board structure, state the number and
gender of members of the highest
governance body that are independent
and/or non-executive members.
Mechanisms for shareholders and
4.4
employees to provide recommendations
or direction to the highest governance
body.
Linkage between compensation for
4.5
members of the highest governance body,
senior managers, and executives
(including departure arrangements), and
the organization’s performance (including
social and environmental performance).
Processes in place for the highest
4.6
governance body to ensure conflicts of
interest are avoided.
Process for determining the composition,
4.7
qualifications, and expertise of the
members of the highest governance body
and its committees, including any
consideration of gender and other
indicators of diversity.
Internally developed statements of
4.8
mission or values, codes of conduct, and
principles relevant to economic,
environmental, and social performance
and the status of their implementation.

Level
of
Reporting

Location of disclosure
93-104

Comments

89-90

18

15
17

21-22
19

19, 21-22
19

6, 21-22
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Profile Description
Procedures of the highest governance
4.9
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.
4.10 Processes for evaluating the highest
governance body’s own performance,
particularly with respect to economic,
environmental, and social performance.
4.11 Explanation of whether and how the
precautionary approach or principle is
addressed by the organization.
4.12 Externally developed economic,
environmental, and social charters,
principles, or other initiatives to which the
organization subscribes or endorses.
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.
4.14 List of stakeholder groups engaged by the
organization.
4.15 Basis for identification and selection of
stakeholders with whom to engage.
4.16 Approaches to stakeholder engagement,
including frequency of engagement by
type and by stakeholder group.
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.
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

Level
of
Reporting

Location of disclosure
20-21

19

20-21
19, 21

65

61-62
61
61-62
61-65

Comments

Economic

STANDARD DISCLOSURES

Profile Description
DMA EC Disclosure on Management
Approach - Economic
Direct economic value generated and
EC1
distributed, including revenues, operating
costs, employee compensation, donations
and other community investments,
retained earnings, and payments to
capital providers and governments.
Financial implications and other risks and
EC2
opportunities for the organization’s
activities due to climate change.
Coverage of the organization’s defined
EC3
benefit plan obligations.
Significant financial assistance received
EC4
from government.
Range of ratios of standard entry level
EC5
wage by gender compared to local
minimum wage at significant locations of
operation.
Policy, practices, and proportion of
EC6
spending on locally-based suppliers at
significant locations of operation.
Procedures for local hiring and proportion
EC7
of senior management hired from the
local community at significant locations of
operation.
Development and impact of infrastructure
EC8
investments and services provided
primarily for public benefit through
commercial, in-kind, or pro bono
engagement.
Understanding and describing significant
EC9
indirect economic impacts, including the
extent of impacts.

Level
of
Reporting

Location of disclosure
14-15, 57, 67

Comments

57

49
57
76
57
Ratios of standard entry level wage
compared to local minimum wage is
available but not by gender
-

67-74

67-74
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Environmental
Profile Description
DMA EN Disclosure on Management Approach Environment
Materials used by weight or volume.
EN1
Percentage of materials used that are
EN2
recycled input materials.
Direct energy consumption by primary
EN3
energy source.
Indirect energy consumption by primary
EN4
source.
Energy saved due to conservation and
EN5
efficiency improvements.
EN6

EN7
EN8
EN9
EN10
EN11

EN12

EN13
EN14
EN15
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Initiatives to provide energy-efficient or
renewable energy based products and
services, and reductions in energy
requirements as a result of these
initiatives.
Initiatives to reduce indirect energy
consumption and reductions achieved.
Total water withdrawal by source.
Water sources significantly affected by
withdrawal of water.
Percentage and total volume of water
recycled and reused.
Location and size of land owned, leased,
managed in, or adjacent to, protected
areas and areas of high biodiversity value
outside protected areas.
Description of significant impacts of
activities, products, and services on
biodiversity in protected areas and areas
of high biodiversity value outside
protected areas.
Habitats protected or restored.
Strategies, current actions, and future
plans for managing impacts on
biodiversity.
Number of IUCN Red List species and
national conservation list species with
habitats in areas affected by operations,
by level of extinction risk.
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

Level
of
Reporting

Location of disclosure
38-39, 43-44, 45-47, 49

Comments

39, 77
75, 77
75, 77

45

45
46, 77
47, 77
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.
-

AR 2013 page 194

-

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

Profile
EN16
EN17
EN18
EN19
EN20
EN21
EN22
EN23
EN24

EN25

EN26
EN27
EN28
EN29

EN30

Description
Total direct and indirect greenhouse gas
emissions by weight.
Other relevant indirect greenhouse gas
emissions by weight.
Initiatives to reduce greenhouse gas
emissions and reductions achieved.
Emissions of ozone-depleting substances
by weight.
NOx, SOx, and other significant air
emissions by type and weight.
Total water discharge by quality and
destination.
Total weight of waste by type and
disposal method.
Total number and volume of significant
spills.
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.
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.
Initiatives to mitigate environmental
impacts of products and services, and
extent of impact mitigation.
Percentage of products sold and their
packaging materials that are reclaimed by
category.
Monetary value of significant fines and
total number of non-monetary sanctions
for non-compliance with environmental
laws and regulations.
Significant environmental impacts of
transporting products and other goods
and materials used for the organization’s
operations, and transporting members of
the workforce.
Total environmental protection
expenditures and investments by type.

Level
of
Reporting

Location of disclosure
77

Comments

43-44
77
75, 77-78
77
78

-

8, 70
In 2013, there was no fine and no
incident of non-compliance with
environmental laws and regulations
8
Secure transportation of raw materials
is a key concern for
health and safety risk related to
the products
78
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Social: Labor Practices and Decent Work
Profile Description
DMA LA Disclosure on Management
Approach - Labor Practice
Total workforce by employment type,
LA1
employment contract, and region, broken
down by gender.
Total number and rate of new employee
LA2
hires and employee turnover by age
group, gender, and region.
Benefits provided to full-time employees
LA3
that are not provided to temporary or
part-time employees,
by major operations.
LA15 Return to work and retention rates after
parental leave, by gender.
Percentage of employees covered by
LA4
collective bargaining agreements.
Minimum notice period(s) regarding
LA5
significant operational changes, including
whether it is specified in collective
agreements.
Percentage of total workforce represented
LA6
in formal joint management-worker health
and safety committees that help monitor
and advise on occupational health and
safety programs.
Rates of injury, occupational diseases,
LA7
lost days, and absenteeism, and number
of work-related fatalities by region and by
gender.
Education, training, counseling,
LA8
prevention, and risk-control programs in
place to assist workforce members, their
families, or community members
regarding serious diseases.
Health and safety topics covered in formal
LA9
agreements with trade unions.
LA10 Average hours of training per year per
employee by gender, and by employee
category.
LA11 Programs for skills management and
lifelong learning that support the
continued employability of employees and
assist them in managing career endings.
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

Level
of
Reporting

Location of disclosure
51-54, 58-60, 64-65
51-52, 65, 76, 79
64, 79
65
80
-

75, 80
34-35

76, 79
54, 55

Comments

Profile
LA12
LA13

LA14

Description
Percentage of employees receiving
regular performance and career
development reviews, by gender.
Composition of governance bodies and
breakdown of employees per employee
category according to gender, age group,
minority group membership, and other
indicators of diversity.
Ratio of basic salary and remuneration of
women to men by employee category, by
significant locations of operation.

Social: Human Rights
Profile Description
DMA HR Disclosure on Management
Approach - Human Rights
Percentage and total number of significant
HR1
investment agreements and contracts that
include clauses incorporating human
rights concerns, or that have undergone
human rights screening.
Percentage of significant suppliers,
HR2
contractors and other business partners
that have undergone human rights
screening, and actions taken.
Total hours of employee training on
HR3
policies and procedures concerning
aspects of human rights that are relevant
to operations, including the percentage of
employees trained.
Total number of incidents of discrimination
HR4
and actions taken.
Operations and significant suppliers
HR5
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.

Level
of
Reporting

Location of disclosure
-

Comments

17, 76, 79
There is no minority group category
-

Level
of
Reporting

Location of disclosure
51, 60, 63-64
AR Page 186-187
-

Comments

-

There was no incidents of discrimination
in 2013
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
HR6

Description
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.

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.

HR8

Percentage of security personnel trained
in the organization’s policies or
procedures concerning aspects of human
rights that are relevant to operations.
Total number of incidents of violations
involving rights of indigenous people and
actions taken.

HR9
HR10
HR11

Profile Description
DMA SO Disclosure on Management Approach Society
Percentage of operations with
SO1
implemented local community
engagement, impact assessments, and
development programs.

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

Location of disclosure
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
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
-

Comments

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

Percentage and total number of
operations that have been subject to
human rights reviews and/or impact
assessments.
Number of grievances related to human
rights filed, addressed and resolved
through formal grievance mechanisms.

Social: Society

102

Level
of
Reporting

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

Location of disclosure
21-22, 60, 65-66
100% of operations implemented local
community engagement, impact
assessments, and development
programs

Comments

Profile
SO9
SO10
SO2
SO3
SO4
SO5
SO6
SO7
SO8

Description
Operations with significant potential or
actual negative impacts on local
communities.
Prevention and mitigation measures
implemented in operations with significant
potential or actual negative impacts on
local communities.
Percentage and total number of business
units analyzed for risks related to
corruption.
Percentage of employees trained in
organization’s anti-corruption policies and
procedures.
Actions taken in response to incidents of
corruption.
Public policy positions and participation in
public policy development and lobbying.

Level
of
Reporting

Profile Description
DMA PR Disclosure on Management
Approach - Product Responsibility
Life cycle stages in which health and
PR1
safety impacts of products and services
are assessed for improvement, and
percentage of significant products and
services categories subject to such
procedures.

Comments

100% of employee are trained in
organization’s anti-corruption policies
and procedures during orientation
21-22
65
IVL did not participate in public policy
development nor lobbying
65-66

Total value of financial and in-kind
contributions to political parties,
politicians, and related institutions by
country.
Total number of legal actions for anticompetitive behavior, anti-trust, and
monopoly practices and their outcomes.
Monetary value of significant fines and
total number of non-monetary sanctions
for non-compliance with laws and
regulations.

Social: Product Responsibility

Location of disclosure
-

There was no legal actions for
anti-competitive behavior, anti-trust,
and monopoly practices in 2013
In 2013, there was no fine and no
incident of non-compliance with
regulations

Level
of
Reporting

Location of disclosure
8, 29

Comments

-
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Profile
PR2

PR3
PR4

PR5
PR6
PR7

PR8

PR9

104

Description
Total number of incidents of noncompliance with regulations and voluntary
codes concerning health and safety
impacts of products and services during
their life cycle, by type of outcomes.
Type of product and service information
required by procedures, and percentage
of significant products and services
subject to such information requirements.
Total number of incidents of noncompliance with regulations and voluntary
codes concerning product and service
information and labeling, by type of
outcomes.
Practices related to customer satisfaction,
including results of surveys measuring
customer satisfaction.
Programs for adherence to laws,
standards, and voluntary codes related to
marketing communications, including
advertising, promotion, and sponsorship.
Total number of incidents of noncompliance with regulations and voluntary
codes concerning marketing
communications, including advertising,
promotion, and sponsorship by type of
outcomes.
Total number of substantiated complaints
regarding breaches of customer privacy
and losses of customer data.
Monetary value of significant fines for
non-compliance with laws and regulations
concerning the provision and use of
products and services.

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

Level
of
Reporting

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

29
8
8
In 2013, there was no incident of
non-compliance with regulations and
voluntary codes concerning marketing
communications
IVL has customer privacy policy.
In 2013, there was no substantiated
complaint regarding breaches of
customer privacy and losses of
customer data.
In 2013, there was no fines for
non-compliance with laws and
regulations concerning the provision
and use of products and services

Comments

แบบส�ำรวจความคิดเห็นผู้อ่าน
กรุณาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาของเรา ข้อแนะน�ำต่างๆจะถูกน�ำมาใช้ปรับปรุงการท�ำรายงานความยั่งยืนของบริษัทต่อไป
1. กรุณาระบุข้อมูลส่วนตัว
เพศ
อายุ

ชาย
น้อยกว่า 20
41-50

หญิง
20-30
51-60

31-40
มากกว่า 60

2. กรุณาระบุสถานะของท่าน
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
ตัวแทนหน่วยงานราชการ
สื่อมวลชน
ผู้ผลิตสินค้าให้/ผู้ให้บริการ
พนักงาน
สถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา
นักเรียน/นักศึกษา
องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร
ชุมชนในบริเวณที่ไอวีแอลด�ำเนินงาน
อื่นๆ กรุณาระบุ:……………………………………………………………………………………………………………………
3. กรุณาระบุความพึงพอใจส�ำหรับเนือ้ หาในรายงานความยั่งยืน 2556
ความสมบูรณ์ของรายงาน
หัวข้อ
ความน่าสนใจ
เนือ้ หาเข้าใจง่าย
รูปแบบการรายงาน
ความพึงพอใจโดยรวมต่อรายงาน

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง

ต�่ำ
ต�่ำ
ต�่ำ
ต�่ำ
ต�่ำ
ต�่ำ

ไม่พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจ

4. เนือ้ หาเพิ่มเติมใดที่ท่านต้องการอ่านในรายงานความยั่งยืนปี 2557
......................................…………………………..…………………………………………………………………………...........................
......................................…………………………..…………………………………………………………………………...........................

5. ข้อแนะน�ำอื่นๆ
......................................…………………………..…………………………………………………………………………...........................
......................................…………………………..…………………………………………………………………………...........................

ขอขอบคุณส�ำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

กรุณาส่งแบบส�ำรวจนี้ถึงส�ำนักงานใหญ่ไอวีแอล
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) 75/102 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท19 (วัฒนา)
กทม. 10110

