2559

บร�ษัท อินโดรามา เวนเจอรส จำกัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ประจำป

มุงมั่นที่จะเปนบริษัท
เคมีภัณฑชั้นนำระดับโลก
สรางสรรคผลิตภัณฑที่ดี
เพื่อสังคม

www.indoramaventures.com

สารบัญ

บร�ษัท อินโดรามา เวนเจอรส จำกัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ประจำป 2559

2

18

6

22

สารจากประธานเจาหนาที่
บริหารกลุมบริษัทฯ

ภาพรวมธุรกิจ
ของไอวีแอล

10

ขอมูลการดำเนินงาน
ที่สำคัญในป 2559

12

ความยั่งยืนในความหมาย
ของอินโดรามา เวนเจอรส

ผูมีสวนไดเสียของเรา

การประเมิน
สาระสำคัญ

32

ประเด็นสำคัญ
ดานเศรษฐกิจ

41

ประเด็นสำคัญ
ดานสิ่งแวดลอม

52

ประเด็นสำคัญ
ดานสังคม

68

ขอมูลผลการ
ดำเนินงานทั่วโลก

88
เกี่ยวกับรายงาน
92
GRI Index

98

รายงานการรับรองจาก
หนวยงานภายนอก

104
ขอมูลการติดตอ
และขอเสนอแนะ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ
รายงานความยัง่ ยืนฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 7 และเป็นรายงานฉบับที่ 3
ทีด่ �ำ เนินการตามกรอบแนวทางการรายงานความยัง่ ยืน (GRI’s
G4 Sustainability Reporting Guidelines) ผมมีความยินดีที่
จะบอกกล่าวว่า ปี 2559 เป็นปีที่ประสบความสำ�เร็จในด้านผล
ประกอบการทางการเงินทีด่ ขี นึ้ จากการลงทุนเชิงกลยุทธ์และการ
เข้าซื้อกิจการสำ�คัญๆ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาในระยะยาว
ของเราผ่านแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด ขณะเดียวกัน
ในระยะเวลาไม่กปี่ ที ผี่ ่านมา เรามีความก้าวหน้าด้านความยัง่ ยืน
และการมุ่ ง เน้ น ประเด็ น การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ด้วยเหตุนี้ ไอวีแอลจึงวางแนวทางเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อม
อยูเ่ สมอ ซึง่ จะเห็นได้ชดั ในรายงานฉบับนีแ้ ละการรับรูจ้ ากผูม้ สี ว่ น
ได้เสียภายนอกองค์กร

เรายังคงพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องในประเด็นต่างๆ เหล่านี้ และทุกคน
ทั่วทั้งองค์กรยังคงมุ่งมั่นที่จะท�ำหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าด้านความยั่งยืน
ต่อไป ความส�ำเร็จของเราไม่ได้เกิดขึ้นจากคนของเราเท่านั้น แต่เกิดขึ้น
เพราะแนวทางของเราด้วย ไอวีแอลได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจนใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาความยั่งยืนเพื่อให้ฝังอยู่ในวัฒนธรรม
การด�ำเนินธุรกิจ การปฏิบัติงานในแต่ละวัน และกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะ
ยาว นอกจากนี้ ในระดับผูบ้ ริหาร เรายังมีคณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนและ
บริหารความเสี่ยง ที่ได้รับมอบหมายในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผ่านโครงการต่างๆ ของไอวีแอล การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาว และ
ขอบข่ายการบริหารความเสีย่ ง ส�ำหรับวิธกี ารในการตรวจสอบและปรับปรุง
การด�ำเนินกิจการของเรานั้น เราได้ใช้ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) เพื่อ
เป็นเกณฑ์มาตรฐานวัดประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของเรา

ค่านิยมใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งก�ำหนดขึ้นในช่วงต้นปี 2559 และประกาศ
พร้อมกันทัว่ โลกในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน ด้วยการลงทุนอย่างชาญฉลาด
มาโดยตลอดในห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เราจึง
มุง่ มัน่ “เพือ่ เป็นบริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ระดับโลกทีส่ ร้างผลิตภัณฑ์อนั ยอดเยีย่ มเพือ่
สังคม” และนี่คือใจความส�ำคัญของความปรารถนาที่จะเป็นผู้น�ำของโลก
ที่มุ่งเน้นให้ธุรกิจของเราส่งผลกระทบเชิงบวกมากขึ้น ในขณะที่สร้าง
ผลกระทบเชิงลบน้อยลงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

มุ่งมั่นสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น

ในทางกลยุทธ์นั้น เราก�ำลังสานความสัมพันธ์ของเรากับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น
ผู้จัดจ�ำหน่าย ลูกค้า ชุมชนท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่และด�ำเนินงานเกี่ยวกับ
ความยัง่ ยืน ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคมทีเ่ กิดจากห่วงโซ่
คุณค่าจะได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และบรรเทาโดยใช้นโยบายที่มี
การปรับปรุงและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ในฐานะผู้ผลิตปิโตรเคมีภัณฑ์ขั้นกลางรายใหญ่ของโลก และหนึ่งในผู้ผลิต
ห่วงโซ่คุณค่าโพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก
ท�ำให้กลยุทธ์ทางธุรกิจของไอวีแอลคือการเสริมความเข้มแข็งให้ต�ำแหน่ง
ผู้น�ำตลาดทั้งในด้านขนาดการผลิต การบูรณาการ และการสร้างความ
แตกต่าง ตลอดจนความสามารถในการสร้างผลก�ำไรและผลตอบแทน
จากการลงทุน โดยให้ความส�ำคัญกับการส่งมอบมูลค่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน
ระยะยาว
ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท�ำให้นวัตกรรมมีบทบาทส�ำคัญ
ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในการสร้างตลาดที่มีความยั่งยืนเพียงพอต่อการ
รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพชีวิต
เราเชื่อมั่นว่า ไอวีแอลจะประสบความส�ำเร็จได้โดยการปลูกฝังความยั่งยืน
ให้อยู่ในทุกสิ่งที่เรากระท�ำ นอกจากนี้ เรายังเชื่อว่าการเพิ่มความสามารถ
ในการใช้วัสดุรีไซเคิลและผนวกรวมให้อยู่ในกระบวนการผลิตของเรานั้น
จะช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดและช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในเชิงรุก นอกเหนือ
จากการรี ไซเคิ ล แล้ ว เรายั ง ส่ ง เสริ ม โครงการด้ า นความยั่ ง ยื น ของเรา
อย่างต่อเนื่องและเน้นย�้ำเจตนารมณ์ของการให้ความส�ำคัญต่อผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป
การประเมินสารัตถภาพคือสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการระบุและจัดล�ำดับ
ประเด็นที่ส�ำคัญที่สุดต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ไอวีแอลจะเน้นย�้ำความ
ส�ำคัญของการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เพือ่ รับทราบข้อเสนอแนะว่าเราจะสามารถปรับปรุงได้อย่างไร ความคิดเห็น
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นต่างๆ ซึ่งรวมถึงประเด็น
ด้านความยัง่ ยืนจะมีการระบุผา่ นกลไกการมีสว่ นร่วมต่างๆ มากมาย ซึง่ รวม
อยู่ในการด�ำเนินกิจการของเรา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมใหม่ของบริษัทฯ
ไอวีแอลมีความก้าวหน้าที่ส�ำคัญในการปรับปรุงประเด็นปัญหาทุกๆ ด้าน
ของความยั่งยืนของเรา โดยเริ่มจากการประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
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ความท้าทายที่เราก�ำลังเผชิญคือการปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่เราได้ให้ไว้
เราให้ความส�ำคัญกับประเด็นส�ำคัญต่างๆ เช่น ความหลากลาย นวัตกรรม
ซึ่งรวมถึงการดูแลผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทุนมนุษย์
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพราะผมเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทฯ
ประสบความส�ำเร็จในระยะยาว

จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างความตระหนักและเพิ่ม
ความกังวลไปทั่วโลก เราก�ำลังมองไปที่การเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การรีไซเคิล การใช้
ทรัพยากรที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียน ที่จะช่วย
เสริมความยั่งยืนให้แก่เรามากยิ่งขึ้น เราได้ด�ำเนินงานด้านการรีไซเคิลเป็น
เวลาหลายปีแล้ว แต่การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจรีไซเคิล ตลอดจนพลังงาน
หมุนเวียนและทรัพยากรที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้นั้น ก�ำลังได้รับการประเมิน
และเราก�ำลังเรียนรูบ้ ทเรียนส�ำคัญว่าด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ด�ำเนินธุรกิจและการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การเติบโต
ของธุรกิจรีไซเคิลคือสิ่งส�ำคัญที่สุด และในช่วงปี 2554-2559 ก็ได้แสดง
ให้เห็นแล้วว่า ธุรกิจรีไซเคิลของไอวีแอลมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมาก

รางวั ล และการยอมรั บ ด้ า นการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ
ปัญหาสภาพภูมิอากาศ
ไอวีแอลได้ปฏิบัติตามมติเห็นชอบจากทั่วโลกในข้อตกลงจากการประชุม
COP 21 (การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ สมัยที่ 21) ณ กรุงปารีสว่าด้วยการหาแนวทาง
ในการพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนต�่ำที่เข้มแข็ง บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายเชิงรุก
ดังที่แสดงไว้ในแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศปี 2563 ซึ่งระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้ขยายขอบเขต
การก� ำ กั บ ดู แ ลด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและใช้ แ นวทางที่ ค รบวงจรมากขึ้ น เพื่ อ
แก้ปัญหาทางสังคมและบูรณาการกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรร่วมกับเป้าหมายทางธุรกิจ
ขณะที่การปฏิบัติงานเหล่านี้ยังคงด�ำเนินอยู่ ไอวีแอลพอใจกับความส�ำเร็จ
ที่ได้รับจากรางวัลและการยอมรับในปี 2559 ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความ
มุ่งมั่นและมุ่มเทของพนักงานของเรา ตัวอย่างของการจัดอันดับดังกล่าวมี
ดังนี้

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีของ
• FTSE4Good ASEAN5 Index และ
• FTSE4Good Emerging Index

หนึ่งในการเป็นผู้นำ� ใน SET Index คะแนนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาลของ Bloomberg (Bloomberg ESG Disclosure Scores)

ได้รับคะแนนเกรด B ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change ‘B’
Rating)

การปฏิบัติตามเกณฑ์ ESG
เราตระหนักดีว่าเราคือผู้รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และวิธีการของเรา เราจึงมี
การประเมินวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์เพือ่ สร้างแผนงานด้วยการผนวกรวมเกณฑ์
ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) และการดูแลผลิตภัณฑ์ให้อยู่ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา

ทรัพยากรที่น�ำกลับมาใช้ ใหม่ ได้
เราเชื่อมั่นในการเพิ่มการใช้ทรัพยากรที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ให้มากที่สุด
และเราได้เริ่มต้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ รวมไปถึงพลังงานจากชีวมวลและ
แหล่งพลังงานอื่นๆ ในโรงงานของเราบางส่วนแล้ว กลยุทธ์ที่สำ� คัญของเรา
ในอนาคตคือการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระยะยาว สร้างความหลากหลาย
ให้มากขึน้ ในกลุม่ บริษทั ทัง้ ในระยะกลางถึงระยะยาว และพัฒนาความเข้าใจ
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรา

เติบโตอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยความหลากหลาย
ไอวีแอลตระหนักดีวา่ พนักงานทีม่ คี วามสามารถและมีความหลากหลายคือ
ข้อได้เปรียบส�ำคัญในการแข่งขัน เราคือผู้ว่าจ้างที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม
และความปรารถนาของเราคือการส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายขึ้นใน
บริษทั ฯ การมีพนักงานต�ำแหน่งต่างๆ ทีม่ คี วามสามารถและความหลากหลาย
จะท�ำให้บริษทั ฯ สามารถคาดการณ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
มีความหลากหลายและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงได้ดยี งิ่ ขึน้

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

รางวัล Bronze Class จากรายงานประจำ�ปีด้านความยั่งยืน
(Sustainability Yearbook 2017) ของ RobecoSAM

อันดับ 1 ของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยด้าน
ความโปร่งใสในการรายงานองค์กร

ทั้งหมด และเสาะหาแนวทางเพื่อลดรอยเท้าคาร์บอนให้น้อยลงยิ่งขึ้น
รวมถึงลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายของ
เราจะสามารถตรวจสอบวัดผลได้ และจะแสดงอยู่ในรายงานความยั่งยืน
ของเราในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงคือความแน่นอน แม้เราจะบรรลุความส�ำเร็จมากมายใน
ปี 2559 แต่เรายังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับความยั่งยืน ความโปร่งใส และ
การก�ำกับดูแลกิจการให้ดขี นึ้ ต่อไปในปี 2560 เพือ่ ให้ครอบคลุมทุกประเด็น
ปัญหา และนับจากนี้ไป เราจะยังคงพยายามเพิ่มการประหยัดต้นทุน
รวมถึงการสร้างคุณประโยชน์และอนาคตที่ดียิ่งขึ้น
ผมมีความภาคภูมิใจอย่างมากในการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของไอวีแอล
และยินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น โดยสามารถส่งมา
ได้ที่ทีมงานความยั่งยืน
ในนามของคณะกรรมการและคณะผู ้ บ ริ ห าร ผมขอขอบคุ ณ ทุ ก คนใน
ครอบครัวไอวีแอลส�ำหรับการท�ำงานหนักและความทุ่มเทเพื่อเติมเต็ม
ความต้องการด้านความยั่งยืนของลูกค้าและชุมชนที่เราอาศัยและท�ำงาน
อยู่ร่วมกัน
นอกจากนี้ ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หุ้นส่วนทางธุรกิจ และ
บริษัทในเครือ ผู้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และเป็นส่วนส�ำคัญต่อความ
ส�ำเร็จของเรา

จากมุมมองด้านการบริหารจัดการที่ดีนั้น เป้าหมายของเราในอีกไม่กี่ปีข้าง
หน้าคือ การท�ำให้เกิดความโปร่งใสในระดับทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อาลก โลเฮีย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
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ภาพรวมธุรกิจ
ของไอวีแอล
ไอวี แ อลคื อ หนึ่ ง ในผู้ ผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี ชั้ น นำ � ของโลก
ในปี 2559 เรามีพื้นที่ดำ�เนินงาน 67 แห่ง ใน 21 ประเทศ ครอบคลุม
4 ภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และแอฟริกา
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จำ � เป็ น (สิ น ค้ า
โภคภัณฑ์ที่จำ�เป็นต่อชีวิตประจำ�วัน) และกลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
ประเภทโพลีเมอร์ เส้นใย และบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของเรามีบทบาท
สำ�คัญในสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องดื่ม สุขอนามัย อุตสาหกรรม
และยานยนต์ เรามีพนักงานมากกว่า 14,000 คนทั่วโลก และมีรายได้
รวม 7.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2559
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างองค์กรเพื่อ
การดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม
บริษัทไอวีแอลสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา
www.indoramaventures.com

ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายของเราภายใต้ยี่ห้อ
Ecorama® ผลิตจากเม็ดพลาสติกที่ได้จาก
ขวด PET ที่ใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์นี้ เหมาะสำ�หรับ
เสื้อผ้ากีฬาและชุดทำ�งาน สิ่งทอภายในบ้าน
และสิ่งทอสำ�หรับยานยนต์ ภาคอุตสาหกรรม
การทหาร และการแพทย์

โรงงานของ

อินโดรามา เวนเจอรส ทั่วโลก
สหราชอาณาจักร
Beverage Plastics

เนเธอรแลนด

Indorama Ventures Europe3
Wellman International

เดนมารก
FiberVisions6

โปแลนด
Indorama Ventures Poland

ลิธัวเนีย
Orion Global Pet

ตุรกี
Indorama Ventures Corlu PET

แคนาดา

เยอรมนี

Indorama Ventures PTA Montreal

Trevira4,6
PHP Fibers6

ฝรั่งเศส

Wellman France Recyclage

ไนจ�เร�ย

สหรัฐอเมร�กา

Indorama PET (Nigeria)
Indorama Ventures Packaging (Nigeria)

StarPet
AlphaPet1

กานา

Auriga Polymers1,6
Indorama Ventures (Oxide & Glycols)
FiberVisions Manufacturing6
FiberVisions Products
Polyamide High Performance
Indorama Ventures Olefins*
Indorama Ventures Xylenes & PTA6

เม็กซิโก

Indorama Ventures Polymers Mexico1,3

Indorama Ventures Packaging (Ghana)

สเปน
Indorama Ventures Quimica

ไอรแลนด
Wellman International2,6

Indorama Ventures EcoMex1
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จ�น
Guangdong IVL PET Polymer3
FiberVisions (China) Textile Products
ES FiberVisions (Suzhou)5
ShenMa-PHP (Pingdingshan) Air Bag Yarn Manufacturing
Performance Fibers6

ไทย
IPI Rayong2,6
Indorama Petrochem
TPT Petrochemicals
IPI Nakhon Pathom2,6
AsiaPet / Indorama Polymers
Petform
Indorama Holdings
Indorama Ventures Polymers (Rayong)
ES Fiber Visions (Thailand)5

Business Overview

67
ประเทศ
21
ทวีป
4
โรงงาน

ฟ�ลิปปนส
Indorama Ventures Packaging (Philippines)

อินโดนีเซีย
PT Indorama Polypet Indonesia
PT Indorama Petrochemicals
PT Indorama Ventures Indonesia
PT Indorama Polyester Industries Indonesia
PT Indorama Polychem Indonesia

เมียนมาร
Indorama Ventures Packaging (Myanmar)

อินเดีย
Micro Polypet
IVL Dhunseri Petrochem Industries

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
PET

เสนใย /
เสนดาย

Ethylene

1) เม็ดพลาสติก PET ร�ไซเคิล
2) เสนใยร�ไซเคิล
3) Bio-PET

Paraxylene

PTA

เอทิลีนออกไซด /
เอทิลีนไกลคอล

4) โพลีเมอรสที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ
5) เทคโนโลยีเสนใยสังเคราะหผสม
6) ศูนยว�จัยและพัฒนา

เอทิลีน

IPA

บรรจ�ภัณฑ

แผนพลาสติก PET

* ยังไมเร��มดำเนินการ

Sustainability Report 2016
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ขอมูลการดำเนินงานที่สำคัญในป 2559
ผลการดำเนินงานดานเศรษฐกิจ

2559
2558
2557
2556

7,481
6,688
5,585

9,960

707
724
690

338

180
67

7,215

274

119

* รวมการรวมคา

(ลานดอลลาร)

(ลานดอลลาร)

274

2559
2558
2557
2556

ยอดขายสุทธิ

กำไรหลักสุทธิ

2559
2558
2557
2556

707

(ลานดอลลาร)

9,960

กระแสเง�นสดจากการดำเนินงาน
(หนึ่งพันตัน)

การผลิตทั้งหมด *

2559
2558
2557
2556

7,215
6,845
7,509
7,456

ผลการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม

พลังงาน
Energy

5.25

5.95

857

ประสิทธิภาพดานพลังงานที่เพ��มข�้น

(กิกะจูล/ตันการผลิต)

รวม

856,864

รวม

พลังงานหมุนเว�ยนที่ ไอว�แอล

5.61

2556

5.54

2557

2558

5.25

พลังงานไฟฟา

2559

ชีวมวล

รวม

‘000

407,021

รวม

584,691

461,537

กิกะจูล
กาซชีวภาพ

2556

2557

2558

2559

การปลอยกาซเร�อนกระจก
5,154,586

0.590

เปาหมายสำหรับป 2563

6%

4,068,608

ลดความเขมขนการปลอยกาซเร�อนกระจก
3,293,945

3,654,718
0.546

การปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมด

5.15ลาน

0.517

ความเขมขนของการปลอยกาซเรือนกระจก

(ทางตรง+ ทางออม)

ไดทั้งทางตรงและทางออม (Scope 1 & 2)
โดยเทียบกับป 2555

2556

2557

ธุรกิจร� ไซเคิล

2558

ตันคารบอน
ไดออกไซด
เทียบเทา
2559

2556

2557

338,248
4.89

227,503

2557

2558

2558

2559

5.43

398,340

278,144

2556

0.517

(ตันคารบอน
ไดออกไซด
เทียบเทา/
ตันการผลิต)

ความเขมขนของการใชน้ำ

การเติบโตในแตละปของธุรกิจร�ไซเคิลของไอว�แอล

398,340

0.544

(ตัน)

เม็ดพลาสติก rPET
ที่มีวัสดุร�ไซเคิลไมเกิน
รอยละ 25
2559

2556

4.70
2557

5.12

(ลบ.ม./
ตันการผลิต)
2558

4.70

2559

ความสำเร็จและเปาประสงค
2557
2558

2559

อันดับเปอรเซ็นไทลของไอวีแอล

20%

84%

69%

ในดัชนีความยั่งยืนดาวนโจนส บริษัทเคมีภัณฑของโลก

บรรลุเปาหมาย
ในการเปดเผยขอมูล
กาซเร�อนกระจกทางตรงและทางออม
(Scope 1&2)

การประเมินวงจรชีวิต (LCA)
ครอบคลุมผลิตภัณฑ

100%

100%

ไดจากที่วางเปาหมาย
ไวในป 2563

100
*ตามเกณฑที่เลือกไว

ในเอเชียภายใน
ป 2560

95-100

การประเมินวงจรชีว�ตใหครอบคลุมผลิตภัณฑ

*การเปดเผยการปลอย

กาซเรือนกระจกทางออมอื่นๆ
(Scope 3) ใหได

เปาหมายป

%

2563

%

ผลการดำเนินงานดานสังคม
แรงงานทั้งหมด (พนักงานเต็มเวลา)

14,432

แรงงานเพศหญิงทั้งหมด (พนักงานเต็มเวลา)

2559
2558
2557

14,432
12,868
11,175

3,175

2559
2558
2557

3,175
2,788
2,570

ความยั่งยืนในความหมาย
ของอินโดรามา เวนเจอร์ส
ในมุมมองของไอวีแอล ความยัง่ ยืนหมายถึง การเติบโตทางธุรกิจ
ไปพร้อมกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนือ่ ง
ด้วยการบริหารจัดการปัจจัยหลักสามประการ อันได้แก่ Profit
(ผลก�ำไร) Planet (โลก) และ People (มนุษย์) ซึ่งประกอบด้วย
การบริหารความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
รวมถึงภาระหน้าที่และโอกาสต่างๆ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้าน
กลยุทธ์และพันธกิจเกี่ยวกับความยั่งยืนของเรา สามารถดูได้ที่
เว็บไซต์ www.indoramaventures.com ในหัวข้อ การพัฒนา
สู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีจรรยาบรรณส�ำหรับพนักงาน
และกรรมการส�ำหรับหลักพื้นฐานการปฏิบัติงานในการด�ำเนิน
กิจการของเรา

อินโดรามา เวนเจอร์ส ให้คุณค่ากับการเป็นพลเมือง
บรรษัทที่ดี และแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างกระตือรือร้น เราให้ความ
ส�ำคัญสูงสุดกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม และมี
จุดมุ่งหมายที่จะปรับเปลี่ยนกิจกรรมด้านธุรกิจของ
เราเพื่อการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่
ที่เราด�ำเนินธุรกิจ ปัจจุบันนี้ เรามีหลังคาพลังงานแสง
อาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยส�ำหรับ
การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโรงงาน

การริเริ่มโครงการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ คือการสนับสนุนวิสัยทัศน์
ใหม่แห่งการเป็นบริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ระดับโลก ทีส่ ร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อนั ดีเยีย่ ม
เพือ่ สังคม ความเน้นความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานอย่างยัง่ ยืน ทัง้ ในมิตดิ า้ น
สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเฉพาะการจัดการนวัตกรรม การดูแลผลิตภัณฑ์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เราประสบความส�ำเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ของเรา

แนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืน

เราไม่ได้วัดความส�ำเร็จของเราจากผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเท่านั้น แต่
รวมถึงความส�ำเร็จในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อ
สังคม เรามีความมุง่ มัน่ และพยายามรักษาวัฒนธรรมการเป็นองค์กรทีด่ ขี อง
สังคมทีย่ ดึ มัน่ ในมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การก�ำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการทุจริต จุดมุ่งหมายของ
เราคือการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งด้านความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะผู้บริหารของไอวีแอลให้ความ
ส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะก้าวสูเ่ ป้าหมายความ
ยั่งยืนระยะยาว รวมถึงพันธกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม

การกำ�กับดูแลด้านความยั่งยืน

ในการจะบรรลุ ถึ ง การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น
คณะบริหารได้ก�ำหนดโครงสร้างและกระบวนการต่างๆ ที่จะช่วยปลูกฝัง
เรื่องประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
และลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ คณะบริหารยังผลักดันให้
โรงงานของเราทั้งหมดได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม เช่น ISO 14001, ISO 50001 และมาตรฐานอื่นๆ ส�ำหรับ
อุตสาหกรรมเฉพาะด้าน หรือมาตรฐานของแต่ละประเทศทีเ่ ราด�ำเนินธุรกิจ
ในกระบวนการเหล่านี้ เรามุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการให้ดีกว่ามาตรฐานตาม
ข้อก�ำหนดและกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ
และแต่ละพื้นที่ โดยมีการวิเคราะห์ตามก�ำหนดระยะเวลา และการควบคุม
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่โรงงานแต่ละแห่ง

แนวทางของเราและโครงการด้านความยั่งยืน
เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนซึ่งเป็นรากฐานของกลยุทธ์
การด�ำเนินธุรกิจของเรา

ไอวีแอลเชื่อมั่นในความส�ำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งจะท�ำให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์และจัดการความเสี่ยง
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมไปถึง
โอกาสต่างๆ จากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริ ษั ท คื อ หน่ ว ยงานบริ ห ารระดั บ สู ง สุ ด ของไอวี แ อล
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการก�ำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ให้องค์กรและตรวจสอบ
การด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ จะประชุมกันอย่าง
สม�่ำเสมอเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจและประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมถึงการด� ำเนินงาน และทิศทาง
ของบริษัทฯ ในอนาคต
คณะกรรมการฯ ได้ปลูกฝังความยัง่ ยืนให้เป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ระยะยาว ทั้งยังปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กร และการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
โดยผลักดันผ่านคณะอนุกรรมการคือ คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและ
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้เชิงลึกและมีความเชี่ยวชาญในการ
ท�ำงานด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความ
ยั่งยืนฯ เป็นหน่วยงานบริหารที่มีอ�ำนาจเป็นอันดับรองจากหน่วยงานที่มี
อ�ำนาจสูงสุดของบริษัทฯ
ปัจจุบนั คณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนและบริหารความเสีย่ งประกอบด้วย
สมาชิกที่มาจากคณะกรรมการบริษัท 6 คน โดยมีสมาชิกที่เป็นกรรมการ
อิสระจ�ำนวน 3 คน

เส้นทางสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการว�จัย
และพัฒนานวัตกรรม
จรรยาบรรณสำหรับ
ผูจัดจำหนาย
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การบร�หารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส และรายงาน
ปละสองครั้ง

การบร�หารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส และรายงาน
ปละสองครั้ง

การสำรวจความพ�งพอใจ
ลูกคา (เฉพาะพ�้นที่)

การสำรวจความพ�งพอใจ
ลูกคา (เฉพาะพ�้นที่)

การสำรวจความพ�งพอใจ
ลูกคา (เฉพาะพ�้นที่)

การสำรวจความพ�งพอใจ
ลูกคา (เฉพาะพ�้นที่)

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน
(การตรวจสอบรับรอง)

รายงานความยั่งยืน
(การตรวจสอบรับรอง)

2553

2554

2555

2556

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

2557

ความยั่งยืนในความหมายของอินโดรามา เวนเจอร์ส

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
นายอาลก โลเฮีย

นายระเฑียร ศรีมงคล

นายมาริษ สมารัมภ์

นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล

นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับคณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนและการบริหารความเสีย่ ง สามารถติดตามได้ทเี่ ว็บไซต์ของเรา www.indoramaventures.com
คณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนและการบริหารความเสีย่ งมุง่ มัน่ ทีจ่ ะผลักดัน
และบูรณาการความยั่งยืนให้อยู่ในกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงการ
วางกลยุทธ์ในระยะยาว และกรอบการท�ำงานด้านการบริหารความเสี่ยง
องค์กร คณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนฯ ยังมีหน้าทีต่ รวจสอบดูแลการพัฒนา
และการด�ำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืนและการบริหาร
ความเสี่ยงของไอวีแอลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดประชุมตามก�ำหนดวาระ
เพือ่ ตรวจสอบประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืน ทบทวนข้อเสนอ
แนะจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย แนวโน้มและประเด็นด้านความยัง่ ยืน และกรอบการ
รายงานด้านความยั่งยืน
รายงานของคณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนฯ ปี 2559 ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ
จะเผยแพร่อยู่ในรายงานประจ�ำปีของเรา ซึ่งสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา

จรรยาบรรณสำหรับ
ผูจัดจำหนายและการประเมิน
การบร�หารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส และรายงาน
ปละสองครั้ง
การสำรวจความพ�งพอใจ
ลูกคา (ทั่วโลก)
ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

คณะกรรมการกำ�กับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนและการบริหารความเสีย่ งได้รบั การสนับสนุน
จากคณะกรรมการก�ำกับดูแลการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิก
ผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์หลากหลายในบทบาทหน้าที่และธุรกิจ
ที่แตกต่างกัน คณะกรรมการก�ำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ มีหน้าที่
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
น�ำแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนไปปรับใช้ในทุกหน่วยงานของไอวีแอล
ภายใต้การแนะน�ำของคณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนฯ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัท

รายงานดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส

การประเมิน
ของ EcoVadis

คณะกรรมการว�จัย
และพัฒนานวัตกรรม

รายงานการเปดเผย
ขอมูลคารบอน

โครงสรางการกำกับ
ดูแลดานความยั่งยืน

จรรยาบรรณสำหรับ
ผูจัดจำหนายและ
การประเมิน

เปาหมายองคกร

รายงานดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส

การบร�หารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส และรายงาน
ปละสองครั้ง

คณะกรรมการว�จัย
และพัฒนานวัตกรรม

การสำรวจความพ�งพอใจ
ลูกคา (ทั่วโลก)

การประเมินของ
EcoVadis

รายงานความยั่งยืน
(การตรวจสอบรับรอง)

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การประเมินวงจร
ชีว�ตผลิตภัณฑ

การทำบัญชี
กาซเร�อนกระจก
โครงสรางการกำกับ
ดูแลดานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

2558

2559

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
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รางวัลและการรับรอง
ด้านความยั่งยืน
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการรับรองด้านความยั่งยืน ดังนี้

ไอวีแอลได้รบั การคัดเลือกให้อยูใ่ นรายงานประจ�ำปีดา้ นความยัง่ ยืน RobecoSAM’s
Sustainability Yearbook ในปี 2560 และได้รับการจัดอันดับ Bronze Class ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปี 2560 ซึ่งแสดงถึงความส�ำเร็จของไอวีแอลในการ
เป็นบริษัทที่มีคะแนนด้านความยั่งยืนสูงสุดของโลก คือร้อยละ 10 ของบริษัทที่มี
ผลการด�ำเนินงานที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นๆ ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รางวัลนี้ ดูได้จากหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ ย วกั บ รายงานประจ� ำ ปี ด ้ า นความยั่ ง ยื น ของ RobecoSAM สามารถดู ไ ด้ ที่
https://yearbook.robecosam.com

ไอวีแอลได้เข้าร่วมการประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของ CDP เป็น
ครั้งแรกในปี 2559 และได้รับคะแนนที่ระดับ B

ไอวีแอลได้รบั การประเมินตามเกณฑ์ FTSE Russell และได้รบั คัดเลือกให้อยูใ่ นดัชนี
FTSE4Good Index และ FTSE4Good Emerging Index
ดัชนี FTSE4Good Index เป็นดัชนีทวี่ ดั ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ทีม่ คี วามโดดเด่น
ในการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) การประเมินตามเกณฑ์
ของดัชนีนคี้ รอบคลุมมากกว่า 20 ประเทศเกิดใหม่ทวั่ โลก และอินโดรามา เวนเจอร์ส
ก็มคี วามโดดเด่นในฐานะบริษทั ไทยชัน้ น�ำ ส�ำหรับรายละเอียดเกีย่ วกับดัชนีนี้ สามารถ
ดูได้ที่ http://www.ftse.com/products/indices/ftse4good

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ Bloomberg Terminal ได้ขยายวิธีการจัดเก็บข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และระบุรายละเอียดมากขึ้น
จากข้อมูลทีร่ วบรวมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ นักวิเคราะห์ Bloomberg ได้ประเมิน
และจัดอันดับให้ไอวีแอลมีคะแนนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (ESG Disclosure Scores) อยู่ที่ร้อยละ 62.40 ซึ่งอยู่ในอันดับสูงสุด
ของบริษัทในกลุ่มดัชนี SET50 ในประเทศไทย
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EcoVadis Gold Recognition
ในปี 2559 ไอวีแอลได้เข้าร่วมการประเมิน/รับรองคุณภาพของ EcoVadis ซึ่ง
ครอบคลุมเกณฑ์ดา้ นความยัง่ ยืน 21 หัวข้อในการประเมิน 4 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้
• สิ่งแวดล้อม
• การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
• การปฏิบัติที่เป็นธรรมทางธุรกิจ
• การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
ไอวีแอลได้รับการยอมรับในระดับ Gold Recognition ในปี 2559 โดยติดอันดับ
สูงสุดในร้อยละ 5 ของบริษัทที่ได้รับการประเมินและเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายที่เป็นที่
ต้องการมากที่สุด

ความยั่งยืนในความหมายของอินโดรามา เวนเจอร์ส

MSCI เป็นองค์กรอิสระที่จัดท�ำบทวิเคราะห์และดัชนีต่างๆ โดยอ้างอิงจากงานวิจัย
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกด้านข้อมูลให้แก่นักลงทุนสถาบันชั้นน�ำของโลกในการจัด
พอร์ตการลงทุนให้มคี ณ
ุ ภาพมากขึน้ ไอวีแอล ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ บริษทั สินค้าเคมีโภคภัณฑ์
ได้รับการประเมินคะแนนเกรด B จากการจัดอันดับโดยใช้เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

การจัดอันดับขององค์กร Transparency International
ไอวีแอลได้รบั อันดับสูงสุดในกลุม่ บริษทั ในประเทศไทย และอยูใ่ นอันดับ 20 จาก 100
ของบริษัทข้ามชาติในตลาดใหม่ องค์กร Transparency International จะประเมิน
แนวทางปฏิบัติด้านการรายงานของบริษัทจากสามประเด็น ดังนี้
• การรายงานด้านโครงการต่อต้านการทุจริต
• ความโปร่งใสขององค์กร
• การรายงานจากแต่ละประเทศของบริษัทข้ามชาติ (Country-by-Country
Reporting)

ไอวีแอลได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่นประจ�ำปี 2559 จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีนายฮาร์ชา เร็ดดี้ รองประธานด้านความยั่งยืน เป็นตัวแทน
ขึน้ รับรางวัลในนามของไอวีแอล รางวัลรายงานความยัง่ ยืนดีเด่นนีจ้ ะมอบให้แก่บริษทั
ที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ของ Ceres-ACCA Sustainability Report Awards

ในปี 2559 สถาบันไทยพัฒน์ได้จัดอันดับและคัดเลือกให้ไอวีแอลเป็นหนึ่งในร้อย
อันดับแรกของบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG100) ประจ�ำปี 2559 จากบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด 621 บริษัท

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
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ผู้มีส่วนได้เสียของเรา
บริษทั ฯ มีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรอยูเ่ สมอ เพื่อรักษา
สัมพันธภาพอันดีในการท�ำงาน รวมถึงสร้างความเข้าใจ จัดล�ำดับความส�ำคัญ และ
สือ่ สารเรื่องความคาดหวัง ผลประโยชน์ และข้อกังวลต่างๆ ในการด�ำเนินธุรกิจของเรา
การมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของจริย ธรรมทางธุ ร กิ จ และ
ความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุแนวทางปฏิบัติด้านธุรกิจที่เป็นเลิศ
ผู้มีส่วนได้เสีย: บริษัทฯ ได้นิยามผู้มีส่วนได้เสียไว้ว่า คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่
ในต�ำแหน่งที่จะได้รับหรือสูญเสียผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม
จากการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมีการระบุมุมมองและความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสียผ่านการเสวนาหรืออภิปรายในรูปแบบต่างๆ และเราจะคงไว้ซึ่งปฏิสัมพันธ์
อันดีและสม�่ำเสมอกับผู้มีส่วนได้เสียผ่านกลไกการมีส่วนร่วมต่างๆ

อินโดรามา เวนเจอร์ส มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ ใช้ของเรา เราคือผู้ส่งมอบวัสดุที่หลากหลาย
ส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เราคือผู้ผลิต
เส้นด้ายไนลอน 6.6 รายส�ำคัญที่มีต�ำแหน่งทาง
การตลาดอันแข็งแกร่ง ปัจจุบัน 1 ใน 4 ของการผลิต
ถุงลมนิรภัย ผลิตจากเส้นด้ายของไอวีแอล
และเรายังมีชื่อเสียงในฐานะผู้จัดจ�ำหน่ายผ้าใบยาง
รถยนต์โพลีเอสเตอร์ (TCF) ส�ำหรับรถยนต์โดยสาร
และรถบรรทุกขนาดเล็ก (PCLT)

ช่องทางการมีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายในองค์กร

ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกองค์กร

• พนักงาน

•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
ผู้ถือหุ้น
•
ลูกค้า
•
ผู้จัดจ�ำหน่าย รวมถึงผู้ท�ำ •
สัญญารับเหมา
•
นักลงทุน
•
หน่วยงานรัฐบาลและ
•
กลุ่มอุตสาหกรรม
•
สื่อมวลชน
•
ชุมชน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กลไกการมีส่วนร่วม

ความถี่

แบบส�ำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงาน
แบบประเมินผลการฏิบัติงานประจ�ำปี
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการฝึกอบรม
ระบบกลไกร้องเรียน
การประชุมผู้บริหารพบพนักงาน
การประชุมระหว่างพนักงานและทีมงาน การฝึกอบรมและ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
รายงานประจ�ำปี
รายงานความยั่งยืน
นิตยสารบริษัท
เว็บไซต์บริษัท
การสื่อสารทางอีเมล์
สื่อสังคมออนไลน์
การประชุมสามัญประจ�ำปี
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
รายงานประจ�ำปีและรายงานความยั่งยืน
เว็บไซต์บริษัท
การประชุมนักวิเคราะห์และการประชุมทางไกล
การสรุปข้อมูลส�ำคัญและการน�ำเสนอข้อมูลต่อนักวิเคราะห์
การพบปะและให้ข้อมูลแบบรายบุคคล
กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานและชุมชน
แบบส�ำรวจผู้ถือหุ้น
นิตยสารบริษัท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบกลไกร้องเรียน
การเดินทางเพื่อพบนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
เอกสารเผยแพร่ส�ำหรับนักลงทุน
การรับข่าวสารทางอีเมล
สื่อสังคมออนไลน์
แบบส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้า
การเยี่ยมลูกค้า
เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือด้านการตลาด
งานแสดงผลิตภัณฑ์ การประชุม และการสัมมนา
นโยบายเกี่ยวกับพันธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจ
ระบบบริหารจัดการผู้จัดจ�ำหน่าย
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน ลูกค้า และผู้จัดจ�ำหน่าย
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
กิจกรรมชุมชนท้องถิ่นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
โครงการเปิดบ้านกับชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

รายปี
รายปี
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
รายปี
รายปี
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
รายปี
รายไตรมาส
รายปี
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
รายไตรมาส
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
รายไตรมาส
สองหรือสามครั้งต่อปี
รายปี
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
รายไตรมาส
รายไตรมาส
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
เป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
ตามความจ�ำเป็น
ต่อเนื่องตามความจ�ำเป็น
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
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การมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย จะท� ำ ให้ เ กิ ด แนวทางจากมุ ม มองที่
หลากหลาย ซึ่งเราสามารถน�ำมาขับเคลื่อนนวัตกรรม บรรเทาความเสี่ยง
ส�ำรวจโอกาส และสร้างความสัมพันธ์บนพืน้ ฐานของความไว้วางใจกับชุมชน
ที่เราอาศัยอยู่และด�ำเนินงาน
จุดมุง่ หมายของการมีสว่ นร่วมคือการสร้างความเข้าใจและพัฒนายุทธศาสตร์
ความยั่งยืน รวมถึงแนวทางการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อตอบสนองต่อ
ข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร
ในฐานะบริษัทอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ระดับโลก พนักงานของเรามีความ
ส�ำคัญยิ่งต่อความส�ำเร็จ ตลอดปี 2559 เราได้รวบรวมข้อเสนอแนะส�ำคัญๆ
จากพนักงานของเราผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

•
•
•
•

แบบส�ำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานประจ�ำปี
ข้อเสนอแนะระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบส�ำรวจการประเมินสารัตถภาพ
การประชุมกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

ผู้มีส่วนได้เสียของเรา

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปีนี้ ไอวีแอลได้มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรในจ�ำนวนที่
มากขึน้ ซึง่ รวมถึงลูกค้า ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย นายธนาคาร นักลงทุน รัฐบาล ชุมชน
ผู้ถือหุ้น และสื่อมวลชน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประเด็นที่มี
สารัตถภาพ การด�ำเนินงานเหล่านี้ เป็นการด�ำเนินงานเพิม่ เติมจากกลไกการมี
ส่วนร่วมที่ด�ำเนินการต่อเนื่องซึ่งใช้ก�ำหนดประเด็นส�ำคัญต่อความยั่งยืน
ประเด็นหลักที่ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอลเสนอและการตอบสนองของเรา
จะสรุปอยู่ในส่วนข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียในรายงานฉบับนี้ อีกทั้ง
การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ทั้งหมด ก็เป็นตัวอย่าง
ของวิธีการแก้ปัญหาในประเด็นส�ำคัญต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียของเรา

ชุมชน
รัฐบาลและ
หนวยงานบังคับ
ใชกฎหมาย

ผูจัดจำหนาย
ผูทำสัญญาและ
ผูรับเหมา

ผูมีสวนไดเสียของ

สื่อมวลชน

ธนาคาร

พนักงาน

นักลงทุน
ลูกคา

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
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การประเมินสาระส�ำคัญ
ในแต่ละปี ไอวีแอลจะดำ�เนินการประเมินสาระสำ�คัญตามแนวทางของหลักการ
รายงานความยั่งยืน (GRI G4 Guidelines) เพื่อระบุและจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
ประเด็นด้านความยัง่ ยืน รวมไปถึงตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน (KPIs) ที่
เกีย่ วข้อง และเป้าหมายสำ�หรับการปรับปรุงให้ดีขึ้น “การประเมินสาระสำ�คัญ”
คือหนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการประเด็นที่มี
สาระสำ�คัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้
เสีย นอกจากนี้ การประเมินสาระสำ�คัญยังช่วยระบุและจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
ของประเด็นต่างๆ ที่เป็นสาระสำ�คัญที่สุดต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน
เป็นแนวทางสำ�หรับการวางเนื้อหาในรายงานความยั่งยืน ปี 2559 ฉบับนี้ด้วย
ไอวีแอลได้พจิ ารณาประเด็นต่างๆ ทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
เสนอขึ้นระหว่างขั้นตอนการประเมินสาระสำ�คัญ ซึ่งมีบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน
แต่การให้ความสำ�คัญจะแตกต่างกันไปในผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เมื่อประเมิน
ประเด็นเหล่านี้แล้ว เราได้ระบุประเด็นที่มีความสำ�คัญมากที่สุดต่อไอวีแอลและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียของเรา และประเด็นเหล่านีค้ อื ประเด็นทีม่ สี าระสำ�คัญ จากแผนภาพ
ที่ แ สดงในหน้ า ถั ด ไป จะแสดงถึ ง ประเด็ น เหล่ า นี้ ใ นส่ ว นขวาบนของแผนภู มิ
ผลการประเมินพบว่า ประเด็นที่มีสาระสำ�คัญสำ�หรับไอวีแอลและผู้มีส่วนได้เสีย
จะสอดคล้องกับประเด็นของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับปรุงและ
เปลี่ ย นแปลงจำ � นวนของประเด็ น สำ � คั ญ เพื่ อ สะท้ อ นถึ ง ความก้ า วหน้ า และ
แผนดำ�เนินงานสำ�หรับปี 2560 รวมทั้งปีต่อๆ ไป และเราจะวัดประสิทธิภาพ
การดำ�เนินงานของเราจากเป้าหมายเหล่านี้ในรายงานสำ�หรับปีต่อไป

อินโดรามา เวนเจอร์ส ดำ�เนินธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์ PET ผลิตภัณฑ์ของเราคือ
วัสดุสำ�หรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึง
สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ เช่น แผ่นฟิล์ม PET สำ�หรับ
จอภาพอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

แผนภาพแสดงประเด็นที่มีสาระสำคัญ ป 2559
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ความสำคัญตอผูมีสวนไดเสียภายนอก
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ความหลากหลายทาง

3.

การบริหารจัดการทร

4.

การเปลี่ยนแปลงสภา

5.

การดูแลผลิตภัณฑ

6.

ความรับผิดชอบตอส

7.

ผลิตภัณฑที่เปนพิษ

8.

การจัดการของเสีย

9.

การจัดการน้ำเสีย

11. ภาษี

24

12. การบริหารจัดการกา

13. การปลอยกาซเรือนก

14. การบริหารจัดการสิ่ง

4

15. การบริหารหวงโซอุป

3

2.3

16. นวัตกรรม

12

10

17. การบริหารความสัมพ

26

2

2.2

วัสดุที่ไมใชวัตถุดิบ

2.

10. การเปลี่นแปลงดานเท

23
17

1.

18. สิทธิมนุษยชน

27

19. ความโปรงใส

11

20. การกำกับดูแลกิจการ
21. การพัฒนาทุนมนุษย

2.1

22. การบริหารความเสี่ยง

23. ความเชื่อมั่นของอุปก
24. วัตถุดิบ

2

25. การปฏิบัติตามขอกำห

26. การดึงดูดผูที่มีความ

1.9
1.8

27. การรักษาบุคลากรที่ม

1

28. อาชีวอนามัย สุขอนา

29. จริยธรรมและคุณธร

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

ผลกระทบตอองคกร
30

25

1.

วัสดุที่ไมใชวัตถุดิบ

2.

ความหลากหลายทางชีวภาพ

3.

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

4.

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5.

การดูแลผลิตภัณฑ

6.

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

7.

ผลิตภัณฑที่เปนพิษ

8.

การจัดการของเสีย

9.

การจัดการน้ำเสีย

10. การเปลี่นแปลงดานเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ
11. ภาษี
12. การบริหารจัดการการใชพลังงาน
13. การปลอยกาซเรือนกระจก (GHG, SOx, NOx, VOCs)

การประเมินสาระส�ำคัญ
เพิ่มประสิทธิภาพการลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสสูงสุดด้วยการประเมินสาระส�ำคัญ
การประเมินสาระส�ำคัญช่วยให้บริษัทฯ ระบุประเด็นหลักที่เป็นสาระส�ำคัญ และช่วยพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ลดความเสี่ยง รวมถึงการส�ำรวจและสร้างโอกาส นอกจากนี้ การจัดล�ำดับประเด็นส�ำคัญด้วยการประเมิน
สาระส�ำคัญในด้านความเสี่ยงและโอกาส ทั้งเพื่อการด�ำเนินธุรกิจและความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียให้
มากขึน้ ยังช่วยสร้างวิธคี ดิ แบบบูรณาการเกีย่ วกับความยัง่ ยืน และขยายกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราให้ครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย

14. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
15. การบริหารหวงโซอุปทาน
16. นวัตกรรม
17. การบริหารความสัมพันธกับลูกคา
18. สิทธิมนุษยชน
19. ความโปรงใส
20. การกำกับดูแลกิจการ
21. การพัฒนาทุนมนุษย
22. การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
23. ความเชื่อมั่นของอุปกรณการผลิต
24. วัตถุดิบ
25. การปฏิบัติตามขอกำหนดดานสิ่งแวดลอม
26. การดึงดูดผูที่มีความสามารถ
27. การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
28. อาชีวอนามัย สุขอนามัย และความปลอดภัย
29. จริยธรรมและคุณธรรม

2.9
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30. การปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ

การประเมินสาระส�ำคัญ คือเครือ่ งมือในการจัดล�ำดับความส�ำคัญ และท�ำให้มองเห็นภาพรวมของความยัง่ ยืน
รวมไปถึงการออกนโยบายส�ำหรับการเน้นความส�ำคัญและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นเหล่านั้น ซึ่งมี
ความส�ำคัญที่สุดต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการประเมินสาระส�ำคัญมีประโยชน์ต่อไอวีแอล ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•

การให้ความส�ำคัญในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
การบูรณาการประเด็นด้านความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจหลัก
การสร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้เสียและนักลงทุน
การคาดการณ์ความเสี่ยงและโอกาสที่ก�ำลังเกิดขึ้น
การจัดท�ำรายงานความยั่งยืนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การปรับปรุงด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างการสื่อสารด้านความยั่งยืน
การก�ำหนดหลักพื้นฐานส�ำหรับการพัฒนาการตรวจวัดประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
การก�ำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานหลักในการด�ำเนินธุรกิจ โดยเน้นความส�ำคัญของ
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกเหนือไปจากด้านเศรษฐกิจ
• การบูรณาการประเด็นที่มีสาระส�ำคัญให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจ การจัดการความยั่งยืน
การลดผลกระทบความเสี่ยง และการสร้างโอกาสให้เหมาะสม

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

30. การปฏิบัติตามกฎระเ

ในปี 2559 ไอวีแอลได้ด�ำเนินการประเมินสาระส�ำคัญหลังจากอธิบาย
กระบวนการประเมินสาระส�ำคัญและการระบุประเด็นส�ำคัญผ่านการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นทั่วโลก สาระส�ำคัญของเราประเมินจากกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ การจัดล�ำดับความส�ำคัญด้านกลยุทธ์เชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทฯ และเป็นไปตามมาตรฐานแนวทางการรายงานความยั่งยืน GRI G4

การประเมินสาระส�ำคัญ

ประเด็นที่มีสาระส�ำคัญคือประเด็นที่มีประสิทธิภาพ ที่ระบุไว้ในกิจกรรม
และหน้าที่ทางธุรกิจ โดยเน้นย�้ำว่ามีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโต
ของบริษัท การบูรณาการประเด็นส�ำคัญเหล่านี้กับกลยุทธ์ทางธุรกิจท�ำให้
บริษัทเข้าใจการสื่อสารภายในองค์กร และสามารถสื่อสารประเด็นดังกล่าว
สู่ภายนอกองค์กรได้ ทั้งการสร้างคุณค่าหรือมูลค่า รวมไปถึงการจัดการ
ประเด็นส�ำคัญให้ดียิ่งขึ้น

ะสำคัญ

ินสาร
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ความยั่งย
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การ วามโปรงใส
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กลยุท
ธ
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ห
ำหนด มายข ดานความย
KPIs ององค ั่งยืน
การพ กรแล
ัฒนาแ ะ
ผนก
ลยุทธ


การก

บูรณาการ
สาระสำคัญกับ
กลยุทธทางธุรกิจ

การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน

การด
ตามแผนกล ำเนินงาน
ยุทธที่วางไ

ว

การประเมินสาระส�ำคัญจะเป็นตัวก�ำหนดประเด็นส�ำคัญส�ำหรับปี 2560
และเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ เราได้ใช้องค์ประกอบหลักของแนวทาง
GRI G4 เพื่อระบุและจัดล�ำดับความส�ำคัญประเด็นที่มีความส�ำคัญที่สุดต่อ
ธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย

ผูเ้ ข้าร่วมจะประเมินประเด็นต่างๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อไอวีแอล ทัง้ ในปัจจุบนั
และอนาคต แผนภาพสาระส�ำคัญจะแสดงให้เห็นถึงการแบ่งกลุ่มประเด็น
ความยัง่ ยืนดังกล่าว และประเด็นทีป่ รากฏในแผนภาพคือประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับทั้งผู้มีส่วนได้เสียและไอวีแอล

ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้จัดจ�ำหน่าย นายธนาคาร สื่อ และพนักงาน
จะได้รบั ข้อมูลของประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับทัง้ หมดไอวีแอล 30 ประเด็น

ส�ำหรับรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับประเด็นส�ำคัญหลัก จะอยูใ่ นบทต่อๆ ไป
ของรายงานความยั่งยืน
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2. การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
• ใหผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกรเขามามีสวนรวมผาน
แบบสำรวจสาระสำคัญและเก็บรวบรวมผลตอบรับ
• สรางความตระหนักของการประเมินสาระสำคัญผานการฝกอบรม
และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
• การมีสวนรวมประจำป
- แบบสำรวจสาระสำคัญ
- แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกคา
- แบบสำรวจการมีสวนรวมของพนักงาน
- การประชุมกลยุทธทางธุรกิจ
• การมีสวนรวมรายไตรมาส
- การประชุมนักลงทุน
- การประชุมนักวิเคราะห
- กิจกรรม Capital Markets Day
- กิจกรรม Opportunity Day ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ (Investor Roadshows)
• การมีสวนรวมตามกำหนดอื่นๆ และการประชุมรวมกับ
- ลูกคา
- ผูจัดจำหน�าย
- หน�วยงานบังคับใชกฎหมาย
- ชุมชน

1. การนิยามและระบุประเด็นสำคัญ
• นิยามสาระสำคัญวามีความหมายอยางไรตอไอวีแอล และกำหนด
วัตถุประสงคของการประเมินสาระสำคัญ
• กำหนดตัวชี้วัดความยั�งยืนดานเศรษฐกิจ สิ�งแวดลอม และสังคม
ตลอดหวงโซคุณคาที่มีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ผูมีสวนไดเสีย สิ�งแวดลอม และสังคมทั�วโลก
• ระบุและจัดลำดับความสำคัญผูมีสวนไดเสีย ทั้งผูมีสวนไดเสียภายใน
เชน พนักงานทุกระดับทั�วโลก และผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน ลูกคา
ผูจัดจำหน�าย นักลงทุน นักวิเคราะห นายธนาคาร รัฐบาลและ
หน�วยงานบังคับใชกฎหมาย ชุมชนและกลุมอุตสาหกรรม สื่อมวลชน ฯลฯ

1. การนิยามและระบุประเด็นสำคัญ

5. การตรวจสอบรับรองและ
การรายงาน

5. การตรวจสอบ
รับรองและ
การรายงาน

• บูรณาการประเด็นหลักที่มีสาระสำคัญ
ในกลยุทธของบริษัท รวมทั้ง
การบริหารและกำกับดูแล และ
การดำเนินกิจการ
• พัฒนากลยุทธ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
สำหรับประเด็นสำคัญหลักที่ไดจากการ
ประเมินในแงมุมตอไปน�้
- การประเมินความเปนไปไดและความน�าจะเปน
- การประเมินความเสี่ยงและโอกาส
• ตรวจสอบรับรองโดยหน�วยงานสอบทานภายนอก
ซึ�งจะตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการประเมิน
สาระสำคัญ กระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
การเก็บรวบรวมและการประเมินขอมูล โดยเฉพาะ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานดานสิ�งแวดลอม
สุขอนามัยและความปลอดภัย เพื่อรับรองความครบถวน
ความแมนยำ ความเชื่อถือได และความโปรงใส
• รายงานประเด็นที่มีสาระสำคัญของป 2559 ในรายงาน
ความยั�งยืน
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4. การตรวจสอบ
ความถูกตอง

2. การมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดเสีย

3. การจัดลำดับ
ความสำคัญ

4. การตรวจสอบความถูกตอง
• ผูบริหารระดับอาวุโสตรวจสอบความถูกตอง
ของประเด็นที่มีสาระสำคัญและขอบเขต
ที่สัมพันธกัน โดยอิงจากผลการประเมิน
ความสำคัญตอความสำเร็จทางธุรกิจ และ
ความสำคัญตอผูมีสวนไดเสีย
• แบงกลุมประเด็นสำคัญตางๆ ออกเปนมิติ
ดานเศรษฐกิจ สิ�งแวดลอม และสังคม

3. การจัดลำดับความสำคัญ
• เก็บขอมูลและรวมรวบความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดเสียทั้งหมด
• วิเคราะหรายละเอียดผลตอบรับตอประเด็น
ที่มีสาระสำคัญเพื่อทำความเขาใจนัยสำคัญ
ความเปนไปไดของเหตุการณ และผลกระทบ
ตอธุรกิจ บริษัท และผูมีสวนไดเสีย รวมไปถึง
พัฒนาระเบียบวิธีการใหคะแนนเพื่อประเมินขอมูล
จากแหลงขอมูลอันหลากหลายและผูมีสวนไดเสีย
กลุมตางๆ
• จัดประเภทประเด็นสำคัญในแงของความเสี่ยงและ
โอกาสสำหรับทั้งธุรกิจและผูมีสวนไดเสีย
• จัดลำดับความสำคัญและแบงกลุมประเด็น
สำคัญตางๆ ออกเปนมิติดานเศรษฐกิจ สิ�งแวดลอม
และสังคม
• จัดเตรียมแผนภาพแสดงประเด็นที่มีสาระสำคัญ
โดยอิงจากคะแนนผลการประเมินของผูมีสวนไดเสีย
• สำหรับประเด็นสำคัญแตละประเด็น ไอวีแอล
ไดกำหนดขอบเขตผลกระทบทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร รวมถึงจุดสิ้นสุดของผลกระทบ
ดังกลาว

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การประเมินสาระส�ำคัญ

ประเด็นส�ำคัญ
จากกระบวนการประเมินสาระส�ำคัญ เราสามารถระบุประเด็นหลักที่มีสาระส�ำคัญได้ 10 ประเด็น

การมุ่งเน้นประเด็นที่ส�ำ คัญต่อบริษัทฯ มากที่สุด
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นอกจากประเด็นหลักที่มีสาระส�ำคัญข้างต้น บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ก�ำลังเกิดขึ้น รวมถึงเป็น
ประเด็นที่มีสาระส�ำคัญเช่นกัน
ในปีนี้ เราได้ขยายกระบวนการวิเคราะห์สาระส�ำคัญเพื่อให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมากขึ้น เช่น ลูกค้า ผู้จัดจ�ำหน่าย นายธนาคาร
นักลงทุน และสื่อมวลชน อีกทั้งยังมีการรวบรวมผลตอบรับและข้อเสนอแนะในการก�ำหนดประเด็นส�ำคัญหลักของบริษัทฯ อีกด้วย

ความเสี่ยงและโอกาส
การวางแผน การเพิ่มประสิทธิภาพการลดความเสี่ยง และการเพิ่มโอกาสให้มากที่สุดผ่านการประเมินสาระสำ�คัญ
ไอวีแอลมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าและบริการมากมายที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในทางกายภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค หรือแม้แต่ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียก็ตาม
ที่ไอวีแอล เราใช้กระบวนการประเมินสาระส�ำคัญและการระบุประเด็นส�ำคัญเพื่อวางแผน เพิ่มประสิทธิภาพการลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสให้มากที่สุด
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ สิ่งแวดล้อม และสังคม
ไอวีแอลยังได้ก�ำหนดประเด็นทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และจัดล�ำดับความส�ำคัญประเด็นเหล่านั้นดังที่แสดงรายละเอียดไว้
ในส่วนประเด็นส�ำคัญในบทต่อไป
ส�ำหรับแนวทางการป้องกันล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้ระบุความเสี่ยงที่เป็นไปได้ที่สัมพันธ์กับประเด็นด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โอกาส
และความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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ประเด็นส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

ประเด็นส�ำคัญด้านเศรษฐกิจ

ประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระส�ำคัญ
ผู้มีส่วนได้เสียหลักและขอบเขตผลกระทบ

ประเด็นส�ำคัญ
ของไอวีแอล

ความสอดคล้องกับ
ประเด็น GRI

การก�ำกับดูแล
กิจการ

• ธรรมาภิบาล
• จรรยาบรรณ
• การต่อต้านการทุจริต

การบริหาร
จัดการ
นวัตกรรม

• ผลิตภัณฑ์และบริการที่ • การด�ำเนินงาน
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ด้านการผลิต
• ประสิทธิภาพการด�ำเนิน • พนักงาน
งานด้านเศรษฐกิจ

การปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนด

ภายในองค์กร

เป้าหมายการ พันธกิจและเป้าหมายของไอวีแอล
พัฒนาที่ยั่งยืน
ส�ำหรับปี 2560-2563

• หุ้นส่วนทางธุรกิจ
• รัฐบาลและผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
ว่ามีมาตรฐานและแนวทาง
ปฏิบัติในกรก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี
• ปลูกฝังการต่อต้านการทุจริต
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจที่โปร่งใส และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ
ให้อยู่ในวัฒนธรรมขององค์กร

• หุ้นส่วนทางธุรกิจ
• ชุมชน

• รักษาหรือปรับปรุงสัดส่วน
ยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ใน
ปี 2559
• ผนวกรวมประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาลให้อยู่ใน
กระบวนการนวัตกรรม

• การปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนด
• การต่อต้านการทุจริต

• การด�ำเนินงาน
• หุ้นส่วนทางธุรกิจ
ด้านการผลิต
• ชุมชน
• ใบอนุญาตในการ
ด�ำเนินธุรกิจ

• ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
• การรายงานเผยแพร่สู่
สาธารณะหากมีการฝ่าฝืน
กฎหมายและข้อก�ำหนด

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ

• การก�ำกับดูแล
• จรรยาบรรณ
• การต่อต้านการทุจริต

• พนักงาน
• ผู้ท�ำสัญญารับ
เหมา

• หุ้นส่วนทางธุรกิจ
• รัฐบาลและผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• การฝึกอบรมด้านจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
และการสร้างความตระหนัก
ให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ
ภายในปี 2563

การดูแลรับ
ผิดชอบต่อ
ผลิตภัณฑ์

• สุขอนามัยและความ
• พนักงาน
ปลอดภัยของลูกค้า จาก • ผู้ท�ำสัญญา
การปล่อยของเสียและ
รับเหมา
ก๊าซเรือนกระจก
• การด�ำเนินงาน
• ผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านการผลิต
• ประสิทธิภาพการด�ำเนิน
งานด้านเศรษฐกิจ

• หุ้นส่วนทางธุรกิจ
• รัฐบาลและผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• การลดผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษ
• การจ�ำแนกผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• เพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• สร้างโอกาสส�ำหรับพลังงาน
สะอาดเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

การบริหาร
จัดการด้านสิ่ง
แวดล้อม

• สาระส�ำคัญ พลังงาน • การด�ำเนินงาน
• หุ้นส่วนทางธุรกิจ
(การปล่อยของเสียและ
ด้านการผลิต
• ชุมชน
ก๊าซเรือนกระจก)
• การบริหารจัดการ • รัฐบาลและผู้บังคับใช้
พลังงาน
กฎหมาย
• การปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดด้าน
สิ่งแวดล้อม
• การปล่อยมลพิษ
ทางอากาศ
• น�้ำเสียและของเสีย

• การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางตรงและทางอ้อม
(Scope 1 & 2) ลดร้อยละ 6
โดยอ้างอิงจากปี 2556
• การลดของเสีย ซึ่งรวมถึงของ
เสียอันตรายต่อตันการผลิต
โดยอ้างอิงจากปี 2556 หรือ
ปีก่อนหน้า
• เพิ่มการรีไซเคิลวัสดุและ
การน�ำกลับมาใช้ใหม่โดย
อ้างอิงจากปี 2556 หรือปี
ก่อนหน้า

• การควบคุมด้าน
การบริหาร
• พนักงาน

การปฏิบัติตาม • การปฏิบัติตามข้อก�ำหนด • การด�ำเนินงาน
ข้อก�ำหนดด้าน
ด้านการผลิต
สิ่งแวดล้อม
• การปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดด้าน
สิ่งแวดล้อม
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ภายนอกองค์กร

• หุ้นส่วนทางธุรกิจ
• ชุมชน
• รัฐบาลและผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• รักษาหรือปรับปรุงการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดด้าน
สิ่งแวดล้อมทั้งหมด
• ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือ
ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
• การรายงานเผยแพร่สู่
สาธารณะหากมีการฝ่าฝืน
กฎหมายและข้อก�ำหนด

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ความสอดคล้องกับ
ประเด็น GRI

ผู้มีส่วนได้เสียหลักและขอบเขตผลกระทบ
ภายในองค์กร

ภายนอกองค์กร

เป้าหมายการ พันธกิจและเป้าหมายของไอวีแอล
พัฒนาที่ยั่งยืน
ส�ำหรับปี 2560-2563
• ไม่มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ในการท�ำงาน
• การลดอัตราการบาดเจ็บจาก
การท�ำงานจนถึงขั้นหยุดงาน
(LTIFR) และอัตราการ
บาดเจ็บจากการท�ำงาน
ทั้งหมดของพนักงานและ
ผู้รับเหมา (TRIR) ให้ได้ทุกปี

สิทธิมนุษยชน

• ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
• แรงงานทั้งหมด
ของไอวีแอล
• อิสระในการเข้าร่วม
สมาคมและการเจรจา
ต่อรองร่วม
• การประเมินด้านสิทธิ
มนุษยชนของผู้จัด
จ�ำหน่าย
• แรงงานเด็ก (แรงงาน
บังคับหรือการเกณฑ์
แรงงาน)
• แนวทางปฏิบัติด้านการ
รักษาความปลอดภัย
• กลไกการร้องทุกข์ด้าน
สิทธิมนุษยชน

• ผู้จัดจ�ำหน่าย
• ผูท้ ำ� สัญญารับเหมา
• ชุมชน

• การปฏิบัติตามหลักการ
ว่าด้วยสิทธิพื้นฐานในการ
ท�ำงานตามแนวทางของ
องค์การสหประชาชาติ และ
มาตรฐานขององค์กรแรงงาน
ระหว่างประเทศ
• ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
• การปลูกฝังด้านสิทธิมนุษยชน
ให้บริษัทที่รวมกิจการกับ
ไอวีแอล

การพัฒนาทุน
มนุษย์

• การจ้างงาน
• แรงงานทั้งหมด
ของไอวีแอล
• การฝึกอบกรมและ
การศึกษา (การพัฒนา
ความสามารถ)
• การดึงดูดและการรักษา
ผู้มีความสามารถ

• หุ้นส่วนทางธุรกิจ
• ชุมชน

• การเปิดศักยภาพความเป็น
ผู้นำ� ภายในและพัฒนาเหล่า
ผู้น�ำเพื่อขับเคลื่อนองค์กร
สู่วิสัยทัศน์ใหม่ๆ
• การสร้างและหล่อหลอม
วัฒนธรรมและระบบความ
สามารถและพรสวรรค์ระดับ
โลก

ประเด็นส�ำคัญด้านสังคม

สุขอนามัยและ • อาชีวอนามัยและความ • อาชีวอนามัยและ • ผู้จัดจ�ำหน่าย
ความปลอดภัย
ปลอดภัย (การฝึกอบรม ความปลอดภัย • ผู้ทำ� สัญญารับเหมา
และการศึกษา)
• ชุมชน

การประเมินสาระส�ำคัญ

ประเด็นส�ำคัญ
ของไอวีแอล

*หุ้นส่วนทางธุรกิจ ได้แก่ ผู้จัดจ�ำหน่าย ผู้ท�ำสัญญารับเหมา ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน ฯลฯ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development Summit) ในเดือนกันยายน ปี 2558 ผู้น�ำจาก
ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติทุกประเทศได้ลงมติรับรองวาระการพัฒนา 15 ปี (พ.ศ. 2558-2573) ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (2030 Agenda for
Sustainable Development) ซึง่ ประกอบด้วยการด�ำเนินการ 17 ประการตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)
โดยทุกประเทศได้กำ� ลังทุม่ เทเพือ่ ส่งเสริมความเจริญรุง่ เรืองในขณะทีย่ งั ปกป้องโลกและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมตามแผนและเป้าหมายส�ำหรับอีก 13 ปีขา้ งหน้า
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 17 ประการและ 169 เป้ า ประสงค์ จะครอบคลุ ม ประเด็ น ด้ า นการขจั ด ความยากจน การเสริ ม สร้ า งสิ ท ธิ ม นุ ษ ย
ชน และการส่ ง เสริ ม ความเท่ า เที ย มทางเพศและให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ปั ญ หาของสตรี แ ละเด็ ก ผู ้ ห ญิ ง โดยจะบู ร ณาการและสร้ า งสมดุ ล ยภาพของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนออกเป็นสามมิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป้าหมายและเป้าประสงค์ดังกล่าวจะกระตุ้นการด�ำเนินการประเด็นปัญหา
ที่ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษยธรรมและสังคมโลก
ไอวีแอลได้ตอบรับโดยการด�ำเนินการตามกลยุทธ์แบบรวมกลุ่มว่าด้วยพลเมืองบรรษัทและการบริจาคเพื่อการกุศลตามเป้าหมาย SDGs ในปี 2559 ไอวี
แอลมุ่งมั่นในการสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนที่มีการด�ำเนินกิจการ เพื่อส่งเสริมแผนด�ำเนินการส�ำหรับมนุษย์ โลก และความเจริญรุ่งเรืองไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน ในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ไอวีแอลได้ใช้นโยบายว่าด้วยสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่มีคุณภาพและงานที่มีคุณค่า และการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ไอวีแอลยังระบุประเด็นส�ำคัญให้ตรงกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนนีด้ ว้ ย และจะใช้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ มาจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็น
การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยอาศัยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ในปี 2560

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
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ประเด็นส�ำคัญ
ไอวีแอลเชื่อมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของเรา ควบคู่
ไปกับความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ ที่เราเข้าไป
ด�ำเนินงาน เราจะประเมินผลประกอบการทางการเงินโดยไม่เพียงแต่ยึดการประเมิน
จากผลก�ำไรและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่ยังประเมินในแง่ของความโปร่งใส
ซึง่ ครอบคลุมถึงการสนับสนุนเชิงเศรษฐกิจผ่านการจ่ายภาษี การจัดซือ้ ภายในประเทศ
การขาย และการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่น

อินโดรามา เวนเจอร์ส คือผู้ผลิตวัสดุ PET
ระดับโลก ส�ำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
ปัจจุบัน ขวดพลาสติก PET จ�ำนวน 1 ใน 5
ผลิตจากเม็ดพลาสติกของไอวีแอล และบริษัทฯ ยัง
เสนอผลิตภัณฑ์หลายระดับเพื่อสนับสนุน
ความต้องการของลูกค้าอันหลากหลาย
และร่วมกันพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ประเด็นส�ำคัญด้านเศรษฐกิจ
การก�ำกับดูแลกิจการ
อินโดรามา เวนเจอร์ส มุง่ มัน่ ในการก้าวสูม่ าตรฐานสูงสุดด้านการก�ำกับดูแล
กิจการ และเชื่อมั่นในการสร้างดุลยภาพระหว่างเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ
สิง่ แวดล้อม และสังคม ส�ำหรับไอวีแอลแล้ว การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ คี อื การ
แสดงให้เห็นถึงมาตรการของคุณธรรมและความซื่อตรง ตลอดจนการท�ำให้
มีการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทใน
ระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ จะรับ
หน้าทีด่ ำ� เนินการให้เกิดผลปฏิบตั ทิ วั่ โลก และจะด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส
และมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด
จากการเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว ของธุ ร กิ จ การขยายธุ ร กิ จ ไปยั ง พื้ น ที่ ใ หม่
และการเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของไอวีแอลทุกๆ ปี ส่งผลให้เราได้เข้าสู่
กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเผชิญกับความท้าทาย
และข้อก�ำหนดใหม่ๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม ในการที่เราจะสามารถปรับตัว
ได้อย่างรวดเร็วนั้น เราได้จัดตั้งนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ รวมไปถึง
การริเริม่ ด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแล การบริหารความเสีย่ ง และการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบทั่วทั้งองค์กร

สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการจะเป็นตัวระบุความแตกต่างของอัตรา
ผลตอบแทนผู้บริหารอาวุโส ซึ่งเพิ่มเติมจากการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ทางเศรษฐกิจ (เช่น EBITDA และผลตอบแทนต่อเงินทุนด�ำเนินงาน เป็นต้น)
ไอวีแอลได้จัดงานเสวนาส�ำหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ระดับสูงเรื่อง Corporate Governance Code and Interpretation
for International Corporates ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อ
เป็นการให้ความรู้ด้านแนวทางและแนวโน้มการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยมีนายรพี สุจริตกุล เลขานุการในคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และข้อมูลใหม่ๆ ว่าด้วย
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและหน้าที่ของกรรมการบริษัท

ไอวีแอลเชื่อว่า การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น ต้องเริ่มจากระดับสูงสุดของ
องค์กร ผู้บริหารสูงสุด ในฐานะผู้น�ำของบริษัท ต้องสร้างความเชื่อมั่นว่า
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการนัน้ ได้รบั การปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด และมี
การบริหารและพิจารณาความเสี่ยงอย่างละเอียดรอบคอบ รวมทั้งต้องเป็น
แบบอย่างของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย ดังนั้น ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุน
อยางเทาเทียมกัน

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน

หลักปฏิบัติการ
กำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 3 บทบาท
ของผูมีสวนไดเสีย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
หมวดที่ 4 การเปดเผย
ขอมูลและความโปรงใส

ในการผลักดันให้เกิดการก�ำกับดูแลทีม่ ปี ระสิทธิภาพนัน้ กระบวนการส�ำคัญ
คือการเตรียมพร้อมและการสื่อสารของการควบคุมองค์กร นโยบายหลัก
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร การบริหารจัดการด้านกฎระเบียบและ
การปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ โดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ผ่ า นคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและคณะกรรมการตรวจสอบ
การก�ำกับดูแลกิจการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและโปร่งใส รวมไปถึงการมีโครงสร้าง
การบริหารความเสี่ยงองค์กร จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดและจรรยาบรรณในการด�ำเนินงาน
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แผนภาพข้างต้นแสดงหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีของไอวีแอล โดย
รายละเอียดของนโยบายการก�ำกับกิจการของบริษัทฯ จะอยู่ในเว็บไซต์
ในนโยบายระบุว่า ไอวีแอลจะปฏิบัติและด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และค�ำนึงถึงปัจจัยหลักที่ท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จ
และความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะสมาชิกในสังคม
ไอวีแอลไม่มีประเด็นปัญหาการร้องเรียน การจ่ายค่าปรับ หรือการรับโทษ
ใดๆ ที่มีนัยส�ำคัญ เรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดการก�ำกับ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ในปี 2559:
• ไอวี แ อลไม่ มี ก ารจ่ า ยค่ า ปรั บ การรั บ โทษ หรื อ ข้ อ ตกลงใดๆ
อั น เนื่ อ งมาจากการฝ่ า ฝื น กฎหมายป้ อ งกั น การผู ก ขาดและ
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ตลอดปี 2559 และไม่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งต่ อ
ข้อกล่าวหาด้านการผูกขาดใดๆ
• เราไม่ มี ก ารด� ำ เนิ น การด้ า นกฎหมายว่ า ด้ ว ยพฤติ ก รรมต่ อ ต้ า น
การแข่ ง ขั น การต่ อ ต้ า นการผู ก ขาด และการปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น
การผูกขาด รวมถึงผลลัพธ์ใดๆ ขององค์กรหรือของพนักงาน
• ไม่มพี นักงานคนใดได้รบั การลงโทษหรือเลิกจ้างอันเนือ่ งมาจากการ
ไม่ปฎิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายของ
ประเทศที่เราด�ำเนินธุรกิจ

จรรยาบรรณส�ำหรับกรรมการ พนักงาน ผู้จัดจ�ำหน่าย และนโยบายต่อต้าน
การทุจริตของบริษทั ฯ ได้รบั การพัฒนาในระดับกลุม่ และน�ำไปปฏิบตั ใิ ช้โดย
คณะกรรมการบริษทั พนักงาน ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย และผูเ้ กีย่ วข้องทีป่ ฏิบตั งิ านกับ
บริษทั ฯ เรามีกลไกการก�ำกับดูแลทีเ่ ตรียมพร้อมส�ำหรับการบริหารจัดการทุก
ระดับเพือ่ ให้เชือ่ มัน่ ได้วา่ การด�ำเนินนโยบายและจรรยาบรรณมีประสิทธิภาพ
ในปี 2559 พนักงานทัง้ หมดได้รบั การฝึกอบรมภาคบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
และนโยบายบริ ษั ท และเรายั ง ให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ จรรยาบรรณส� ำ หรั บ
ผู้จัดจ�ำหน่ายของไอวีแอลให้แก่ผู้จัดจ�ำหน่าย ซึ่งรวมถึงผู้ท�ำสัญญารับเหมา
ผู้จัดจ�ำหน่ายวัสดุที่ไม่ใช่วัตถุดิบ ผู้จัดจ�ำหน่ายด้านสาธารณูปโภค และ
ผู้จัดจ�ำหน่ายด้านบริการ เราได้รับการยืนยันแล้วว่า ผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบ
ทุกรายและผูจ้ ดั จ�ำหน่ายวัสดุทไี่ ม่ใช่วตั ถุดบิ รายส�ำคัญมีการรับทราบจรรยา
บรรณแล้ว และกระบวนการนีย้ งั คงด�ำเนินการต่อไปเพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
รับทราบจรรยาบรรณและนโยบายของบริษัท
เป้ า หมายปี 2559: ไม่ มี ป ระเด็ น ปั ญ หาการฝ่ า ฝื น กฎหมายหรื อ
ข้อบังคับใด ๆ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมายในการรายงานเผยแพร่สู่
สาธารณะหากมีการกระท�ำใด ๆ ทีเ่ ป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ าม
ผลลัพธ์ในปี 2559: ไม่มปี ระเด็นปัญหาการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตั ติ าม
เป้าหมายปี 2560: ไม่มปี ระเด็นปัญหาการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตั ติ าม
เป้าหมายส�ำหรับปี 2560 - 2563
• การเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการก�ำกับดูแลกิจการด้วยการปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• การเป็นที่ยอมรับทั่วโลกในด้านมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• พนั ก งานไอวี แ อลทุ ก คนตระหนั ก ถึ ง หน้ า ที่ แ ละปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย ข้อบังคับ หลักการก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ
ของบริษัท
• การปลูกฝังเรื่องการต่อต้านทุจริต จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจที่โปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการ ให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับวัฒนธรรมองค์กร
ของไอวีแอล

ตารางแสดงทักษะของคณะกรรมการบริษัท
ตารางแสดงทั ก ษะของคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ สร้ า ง
องค์ ป ระกอบที่ เ หมาะสมของคณะกรรมการโดยระบุ ทั ก ษะ ความรู ้
ความหลากหลาย ประสบการณ์ และความสามารถที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการเพือ่ ให้สามารถตอบสนองความท้าทายทัง้ ในปัจจุบนั
และอนาคตของบริษัทฯ ตารางนี้ยังเป็นโอกาสในการประเมินองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการและพิจารณาองค์ประกอบนัน้ ในอนาคตเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ด้วย

ประเด็นส�ำคัญด้านเศรษฐกิจ

ดูแลกิจการตลอดปี 2559 เรายังคงใช้กระบวนการบริหารที่เข้มงวดส�ำหรับ
การก�ำกับดูแลกิจการท�ำให้เราไม่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบใดๆ นับตั้งแต่เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2553

กระบวนการสรรหาคณะกรรมการจะพิ จ ารณาถึ ง ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นของสมาชิกคณะกรรมการบริษัท
โดยเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ไอวีแอลตระหนักถึงความส�ำคัญของความหลายหลายด้านมุมมอง ภูมิหลัง
และประสบการณ์ของคณะกรรมการเพื่อความส�ำเร็จของบริษัทฯ ความ
หลากหลายและความเสมอภาคทางเพศมีความส�ำคัญต่อไอวีแอล และ
บริษัทฯ ยังมุ่งที่จะเพิ่มสัดส่วนของผู้หญิงในคณะกรรมการด้วย
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาว่าจะมีการก�ำหนดเป้าหมายในการเพิม่
สัดส่วนของกรรมการที่เป็นผู้หญิงให้ได้ร้อยละ 20 หรือมากกว่าภายใน
ปี 2568 หากมีต�ำแหน่งและผู้สมัครเพศหญิงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

การต่อต้านการทุจริต
ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ด�ำเนินการอย่างสม�่ำเสมอ ทุกโรงงาน
จะประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตขึ้นเป็นระยะๆ จนถึงวันนี้ ไม่มี
โรงงานใดระบุถึงความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ นอกจากนี้ ในมาตรการป้องกัน
และแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้ก�ำหนดให้พนักงานปัจจุบันทุกคน
รวมถึงพนักงานใหม่ จะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในปี 2559

การบริหารจัดการนวัตกรรม
การบริหารจัดการนวัตกรรมมีบทบาทส�ำคัญต่อความส�ำเร็จขององค์กร
ของเรา การมีความคิดสร้างสรรค์ การบุกเบิกริเริม่ และจินตนาการจะท�ำให้
เราสามารถสร้างโอกาสทางการตลาดเฉพาะกลุ่มใหม่ๆ ที่เหนือกว่าคู่แข่ง
ที่ไอวีแอล เรามุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่มี
การพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม การบริหารจัดการนวัตกรรมยังรวม
ถึงการประเมินระบบ แนวทางปฏิบัติ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการที่มีอยู่เดิมด้วย นอกจากนี้ ไอวีแอลยังมุ่งเน้นการขยายการ
ด�ำเนินงานด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ งให้ครอบคลุมทุกหน่วยการด�ำเนินงาน
ตลอดจนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเพือ่ พัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า
และความคิดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจของเราก�ำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก�ำลังเผชิญความท้าทายต่างๆ
เราจ�ำเป็นต้องมีแนวทางในการตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านัน้ เพือ่ คงไว้
ซึ่ ง ความส� ำ เร็ จ นวั ต กรรมท� ำ ให้ เรามี ค วามพร้ อ มและความได้ เ ปรี ย บ
ในการแข่งขันทางธุรกิจ การที่จะก้าวตามแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว รวมถึงความท้าทายจากทั่วโลกนั้น เราเลือกที่จะพัฒนา
ความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม ซึง่ นวัตกรรมในการพัฒนาจะมุง่ เน้นผลิตภัณฑ์

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
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ใหม่ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และประสิทธิภาพในการผลิตที่มีอยู่
เดิม รวมไปถึงการค้นหาโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การลดปริมาณของ
เสีย การเพิ่มผลก�ำไรและเพิ่มลูกค้าใหม่โดยเพิ่มความหลากหลายของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน

เรามุ ่ ง มั น ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ยั่ ง ยื น และสร้ า งผลก� ำ ไร
แก้ ไขปั ญ หาด้ า นเทคนิ ค อั น ซั บ ซ้ อ น และเสนอแนวทางแก้ ไข
เชิงนวัตกรรมให้ลูกค้าของเราอย่างรวดเร็วที่สุด

การสร้างนวัตกรรมและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจอยู่เสมอยังช่วย
ดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถเข้ามา ขณะที่ยังรักษาพนักงานเดิมไว้ด้วย
ซึ่งล้วนแต่มีความส� ำคัญยิ่งต่อประสิทธิภาพและผลการด� ำเนินงานของ
บริษัทฯ ในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้การบริหารจัดการนวัตกรรมและการดูแล
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ สู ง สุ ด นวั ต กรรมส� ำ หรั บ
ไอวีแอล นอกจากจะเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นการช่วยบริษัทฯ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย โดยการจ�ำกัดหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในกระบวนการผลิต และการช่วยลดผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษ

ธุรกิจเส้นใยของไอวีแอลมีสัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่ (Vitality
Index) อยู่ที่ร้อยละ 22.2 ในปี 2559 (ร้อยละ 21.6 ในปี 2558) ซึ่ง
เป็นไปตามเป้าหมายส� ำหรับปี 2559 ที่ระบุไว้ในรายงานของปีที่
แล้ว และส�ำหรับปี 2561 เราตั้งใจว่าจะรักษาสัดส่วนยอดขายจาก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้อยู่ที่ร้อยละ 20 ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม เป้าหมาย
ของเราคือการรักษาหรือปรับปรุงผลลัพธ์ของปี 2559 ซึ่งเป็นการวาง
เป้าหมายต�่ำลงส�ำหรับปี 2561 เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจในช่วง
ระยะทีผ่ า่ นมา และผลิตภัณฑ์หลักบางส่วนทีพ่ ฒ
ั นาแล้วก็ได้นำ� ออกจาก
ดัชนีสัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่

ไอวีแอลมีจุดมุ่งหมายในการส่งมอบคุณค่าที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้า โดยการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ประเมินความต้องการใน
อนาคต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กระบวนการทางธุรกิจที่ส�ำคัญในการบริหารจัดการนวัตกรรมคือระบบ
Stage-Gate ซึ่งมีมโนทัศน์ดังที่แสดงไว้ในแผนภูมิด้านล่าง เราได้ขยาย
ความหลักการของระบบ Stage-Gate เพื่อน�ำไปปรับใช้ทั่วโลกและบริหาร
โครงการวิจัยและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น นอกจากประโยชน์ที่รู้จักกันดีของ
กระบวนการ Stage-Gate ที่เป็นระบบ ยังมีประโยชน์จากการบูรณาการ
เข้ากับการดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ด้วย โดยผ่านการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมตามแบบแผน

* สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่ (Vitality Index): รายได้ที่เกิดจากยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปีหลัง

ก. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและแตกต่างสามารถเกิดขึ้นได้บนพื้นฐาน
ของการพัฒนาเทคโนโลยี เราได้จัดตั้งกลไกเพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุล
เพื่อให้มั่นใจว่า แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่จะได้รับการตรวจสอบในด้านความ
สัมพันธ์ ศักยภาพทางการค้า และศักยภาพทางการตลาด โดยคณะกรรมการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องก่อนจะมีการอนุมัติในขั้นตอนสุดท้าย
ส�ำหรับการผลิต

Stage 0:
ความคิดและ
ความตองการ

Stage 1:
การประเมินแนวคิด

Gate 0

ความคิดถูกตอง
ระบุความตองการ

Gate 1

แนวคิดการออกแบบ
กระบวนการ/ผลิตภัณฑ
ถูกตอง

ความคิดและ
ความตองการที่มา
จากผลิตภัณฑเดิม
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Stage 4:
การสุมตัวอยาง
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การประเมิน
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ตนแบบผลิตภัณฑ
และการพัฒนา
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การทดลองแนวคิด
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การคา

แผนผังภาพรวมของกระบวนการ Stage-Gate ในการประเมินโครงการวิจัยและพัฒนา
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ผลิตภัณฑมี
ดำเนินการตามขอกำหนด การดำเนินการดานความ
คุณสมบัติครบถวน
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ
เสร็จสมบูรณ
ระยะที่รวดเร็วของ Stage-Gate

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ข. นวัตกรรมด้านกระบวนการ

คุณลักษณะดานสิ่งแวดลอมของนวัตกรรมดานกระบวนการ ป 2559
การลดกาซเรือนกระจก
การประหยัดพลังงาน
การประหยัดวัสดุ
การรีไซเคิล
การประหยัดน้ำ
สุขอนามัย สวัสดิภาพ และความปลอดภัย
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พลังงานหมุนเวียน (จากแผงพลังงานแสงอาทิตย)

คุณลักษณะดานสิ่งแวดลอมของนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ ป 2556 ถึง 2559
การลดกาซเรือนกระจก

นอกจากการเปลี่ ย นแปลงวั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ แ ล้ ว ไอวี แ อลยั ง
พยายามผลั ก ดั น โครงการพั ฒ นากระบวนการผลิ ต จากผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม (Process Development with Eco-impact) ให้มุ่งสู่ทิศทาง
ของการปรับปรุงกระบวนการผลิตผ่านนวัตกรรมด้านกระบวนการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•

ประเด็นส�ำคัญด้านเศรษฐกิจ

ความส�ำเร็จของนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ของเราสามารถประเมินได้จาก
สัดส่วนยอดขายจากผลิตใหม่ รวมไปถึงจ�ำนวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีอยู่
สิทธิบัตรที่จดทะเบียนแล้วและ/หรือที่ก�ำลังยื่นจดทะเบียน นอกจากนี้เรา
ยังด�ำเนินโครงการที่จะน�ำไอเดียเหล่านี้ไปพัฒนาให้เป็นจริงโดยการสร้าง
ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ ที่ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เรายังคงประเมินการใช้
วัตถุดบิ ทีย่ งั่ ยืนมากขึน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดต่างๆ ด้านประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงาน เศรษฐกิจ และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

การรีไซเคิล
การประหยัดพลังงาน
การประหยัดวัสดุ
สุขอนามัย สวัสดิภาพ และความปลอดภัย
พลังงานหมุนเวียน (จากแผงพลังงานแสงอาทิตย)
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ง. นวัตกรรมแบบเปิด
นวัตกรรมแบบเปิดจะมอบโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีนัยส�ำคัญ กล่าวคือ
ช่วยลดต้นทุน เร่งเวลาสู่ตลาด เพิ่มความแตกต่าง เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการนวัตกรรม และสร้างรายได้ใหม่ให้บริษัท
ไอวีแอลตระหนักถึงความส�ำคัญของนวัตกรรมแบบเปิดและเข้าไปมีสว่ นร่วม
กับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงลูกค้าและผู้จัดจ�ำหน่าย เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าให้ลูกค้า
ในเดือนกรกฏาคม 2559 ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมแบบเปิด
และอยู่ในความร่วมมือกับหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของเรา ไอวีแอล
ได้เปิดตัวบรรจุภัณฑ์แบบมีด้ามจับ โดยใช้ PolyClear® EBM PET
5507 ซึ่งสามารถน�ำมารีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์เป็น PET แบบใส ได้
รับการยอมรับจากสมาคมผู้รีไซเคิลพลาสติก (Association of Plastic
Recyclers: APR) เราก�ำลังพัฒนาเม็ดพลาสติก EBM PET ที่รีไซเคิล
ได้อย่างสมบูรณ์นี้ เพื่อเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์แบบมีด้ามจับที่ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและเครื่องใช้ในครัวเรือน ให้เป็น PET ที่สามารถ
รีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์เป็น PET แบบใส แทนที่เม็ดพลาสติก HDPE
หรือ PETG ซึ่งไม่สามารถรีไซเคิลได้

ค. นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบนั ความยัง่ ยืนเป็นประเด็นหลักทีท่ วั่ โลกก�ำลังให้ความส�ำคัญมากขึน้
โดยตระหนักถึงความเข้าใจเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ และการทีก่ ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การรักษาสิง่ แวดล้อม และความ
เป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์นั้น ต่างมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งหมด ความ
ส�ำเร็จของเราด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการแสดงให้เห็นถึงบทบาทความ
เป็นผูน้ ำ� ของเราในการท�ำความเข้าใจและส่งเสริมความยัง่ ยืนตลอดทัง้ ห่วงโซ่
คุณค่า หลักการชี้นำ� ด้านการดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
ของเราจะให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนด การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบ และการส่งเสริมกลยุทธ์สาม R ได้แก่ การลด
(Reduce) การใช้ซ�้ำ (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle) เพื่อให้การ
ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ไปอย่ า งมั่ น คงส� ำ หรั บ ปั จ จุ บั น และ
คนรุ่นหลังในอนาคต และยังเป็นรากฐานส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจที่
ปลอดภัย ทันสมัย และยั่งยืนอีกด้วย

ตั้งแต่ปี 2554 ไอวีแอลได้ร่วมงานกับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีมากมายที่
พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีส�ำหรับการรีไซเคิลขยะพลาสติก PET ที่มีสี
ให้เป็นวัตถุดิบ PET บริสุทธิ์ และในปี 2559 ไอวีแอลได้ประเมินเทคโนโลยี
ส�ำหรับการรีไซเคิลสารเคมีหลัก โดยร่วมงานกับเจ้าของแบรนด์ต่างๆ ด้วย
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มวัสดุจากการรีไซเคิลในเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ และ
ลดรอยเท้าคาร์บอนของเม็ดพลาสติก PET ให้น้อยลง

จ. เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
ไอวีแอลได้มโี อกาสแสดงบทบาทผูน้ ำ� โดยการน�ำลูกค้าผลิตภัณฑ์รไี ซเคิลเข้า
ร่วมในวัฏจักรห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ และพัฒนาแนวทางในการท�ำให้
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามาถรีไซเคิลได้ นี่คือสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับบริษัทฯ
ซึ่งเราได้รวมไว้ในกลยุทธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเรา
การมีสว่ นร่วมในโครงการ MainStream ก็เป็นหนึง่ ในแนวทางการด�ำเนินงาน

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
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เพื่อให้ส�ำเร็จตามกลยุทธ์ดังกล่าว โดยเป็นการเร่งนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน
ธุรกิจและช่วยขยายขนาดของการรีไซเคิลอันเป็นส่วนส�ำคัญของเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน

ฉ. การวิจัยและพัฒนา
ศูนย์การวิจัยและพัฒนาของเราเพิ่มขึ้นเป็น 11 แห่งในปี 2559 ทั่วโลก
(จากเดิม 9 แห่งเมื่อปี 2558) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนนวัตกรรม ในการ
รักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้น ไอวีแอลได้น�ำนวัตกรรมมาใช้เพื่อ
ปรับปรุงระบบและกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลภายในองค์กร
ส�ำหรับกลุม่ ผลิตภัณฑ์ PET ศูนย์การวิจยั และพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกา
ของเรา จะมุง่ เน้นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ขณะทีก่ ลุม่ ผลิตภัณฑ์
เส้นใยและเส้นด้ายจะด�ำเนินการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกา
โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความส�ำคัญที่สุดในพื้นที่โรงงานของแต่ละ
ภูมภิ าค โดยใช้แบบจ�ำลองศูนย์ความเป็นเลิศ และในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เรามีการถือครองสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์มากกว่า 250 รายการ ซึ่งครอบคลุม
ภูมิภาคที่เป็นพื้นที่ด�ำเนินงานหลักของบริษัท
วิสัยทัศน์การวิจัยและพัฒนาของเรา
เรามุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและสร้างผลก�ำไร แก้ไขปัญหา
เทคนิคอันซับซ้อน และน�ำเสนอโซลูชนั อย่างมีนวัตกรรมให้ลกู ค้าของเรา
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นวัตกรรมดานผลิตภัณฑและการพัฒนาธุรกิจ
ความตองการของ
ลูกคาและตลาด
การพัฒนา
ความตองการใชงาน

ผลิตภัณฑ
ทางเลือก

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ ใหม
ของไอวีแอล

การเติบโตทางธุรกิจ
ความสามารถและ
กำลังการผลิต
ของผลิตภัณฑ

การปรับปรุง
พัฒนาวัสดุ

เทคโนโลยีขั้นสูง

ทรัพยสินทางปญญา
และกฎขอบังคับ

การปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ไอวีแอลตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเพื่อความ
ยั่งยืนของบริษัทฯ การมีธุรกิจด�ำเนินอยู่ในหลายประเทศและหลายเขต
อ�ำนาจศาลท�ำให้การไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นซึ่งเป็น
ข้อกังวลหลักทีเ่ ราให้ความส�ำคัญ ไอวีแอลและหน่วยงานในเครือ (บริษทั ย่อย
บริ ษั ท คู ่ ค ้ า ร่ ว มทุ น ) จะต้ อ งยึ ด มั่ น และปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ
หลักเกณฑ์ และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งส่วนท้องถิ่น
และระหว่างประเทศ และครอบคลุมเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ
การละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจส่งผลให้ได้รับโทษตามกฎหมาย
อย่างรุนแรง เช่น ค่าปรับ การถอนผลิตภัณฑ์ออกจากตลาด หรือการปิด
โรงงาน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

• ส่งมอบข้อมูลเชิงกลยุทธ์ได้ดยี งิ่ ขึน้ ให้แก่คณะกรรมการและคณะผูบ้ ริหาร
ท�ำให้สามารถระบุและบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ก�ำลังเพิ่มขึ้นได้
• ก�ำหนดทิศทางคณะผูบ้ ริหารผ่านอุปสรรคด้านกฎระเบียบของการขยายตัว
ทั่วโลก
• มีบทบาทส�ำคัญในการแก้ปัญหาความเสี่ยงจากการฉ้อโกงและทุจริตใน
การด�ำเนินธุรกิจ ห่วงโซ่อุปทาน และกระบวนการจัดซื้อ

ระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของไอวีแอล
ไอวี แ อลยึ ด มั่ น ในการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บในฐานะส่ ว นส� ำ คั ญ ของ
ประสิทธิภาพการด�ำเนินธุรกิจ และบูรณาการองค์ประกอบเดียวกันนี้ให้
เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการการบริหารความเสีย่ งขององค์กร การปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบจะได้รับการติดตามตรวจสอบด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. รายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและใบรับรองการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ: โรงงานของไอวีแอลแต่ละแห่งจะได้รับรายการตรวจ
สอบการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดซึ่งต้องมีการติดตามตรวจสอบอย่าง
เข้มงวดว่าเป็นไปตามข้อก�ำหนด โดยทั่วไปแล้ว ผู้จัดการโรงงานจะ
มีหน้าที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า โรงงานนั้นมีการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบอย่างครบถ้วน และส่ง “ใบรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ”
เป็นรายไตรมาส
2. การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบโดยคณะกรรมการบริหารธุรกิจ
หลักว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง: คณะกรรมากรบริหารธุรกิจหลักจะ
ตรวจสอบสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มธุรกิจตามล�ำดับ
และให้คำ� แนะน�ำแก่โรงงานตามความจ�ำเป็น
3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้านความ
ยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง: คณะกรรมการบริหารธุรกิจหลักจะแจ้ง
สถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้แก่คณะกรรมการด้านความยั่งยืน
และบริหารความเสี่ยง โดยเน้นประเด็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
ส�ำคัญตามวาระที่เห็นสมควร
4. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจรับรองภายใน: ระบบการควบคุม
ภายในในทุกขั้นตอนของการด�ำเนินธุรกิจจะช่วยสร้างความมั่นใจว่า
มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นอกจากนี้ แผนกตรวจสอบภายในของ
องค์กรยังตรวจสอบสถานะการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบโดยเป็นส่วนหนึง่
ของการตรวจสอบรับรองและการรายงานสถานะแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท
5. การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ: นอกจากคณะกรรมการด้าน
ความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงแล้ว ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่
ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ซึง่ รวมถึงการด�ำเนินการ
ใดๆ โดยหรือต่อบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม แผนกตรวจสอบ
ภายในจะส่งผลการตรวจสอบในที่ประชุมเป็นรายไตรมาส
นอกเหนือจากวิธีข้างต้นแล้ว ด้วยแนวทางแบบบนลงล่าง คณะกรรมการ
ด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงและคณะผู้บริหารอาวุโสยังคงให้
ค�ำแนะน�ำแก่ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งและการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ที่กำ� ลังเกิดขึ้น
บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าปรับและการลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงินใดๆ อันเนื่อง
มาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของพื้นที่ที่เราด�ำเนินธุรกิจ

(G4-SO8) นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคมใน
ช่วงระยะเวลาที่รายงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีการด�ำเนินคดีที่มีนัยส�ำคัญกับบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย ทีจ่ ะส่งผลลัพธ์เชิงลบต่อสินทรัพย์ของเรามากกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ และยังไม่มคี ดีความทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั
อย่างมีนัยส�ำคัญ

ประเด็นส�ำคัญด้านเศรษฐกิจ

ระบบการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บที่ ไ อวี แ อลจะสร้ า งความมั่ น ใจให้ แ ก่
คณะกรรมการบริษทั คณะผูบ้ ริหาร ลูกค้า นักลงทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ
ในด้านต่างๆ ดังนี้

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการด�ำเนินการตามแนวทางนี้ไปอีกหลายปีข้างหน้า
คณะท�ำงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะท�ำงาน
ร่วมกันเพื่อน�ำข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อเสริมสร้างระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้มีความมั่นคง และสร้าง
ความมั่นใจว่า บริษัทฯ ไม่เพียงปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางกฎหมายเท่านั้น
แต่ยังท�ำปฏิบัติงานและด�ำเนินธุรกิจตามมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุดด้วย

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ที่ไอวีแอล เราให้คุณค่ากับการเติบโตทางธุรกิจและการสร้างผลก�ำไรด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง เรามุ่งมั่นที่จะด�ำเนินงานให้มีมาตรฐานสูงสุดทั้งจริยธรรม
ทางธุรกิจ หลักปฏิบัติ ความซื่อสัตย์ และในหลายๆ กรณี นอกเหนือจาก
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
และนโยบายอืน่ ๆ ของเรา อาทิ จรรยาบรรณส�ำหรับกรรมการ จรรยาบรรณ
ส�ำหรับพนักงาน จรรยาบรรณส�ำหรับผู้จัดจ�ำหน่าย นโยบายต่อต้านการ
ทุจริต พระราชบัญญัตกิ ารติดสินบนแห่งสหราชอาณาจักร (UK Bribery Act)
นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายเกี่ยวกับหุ้น
ส่วนและคูแ่ ข่งทางธุรกิจ นโยบายการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้อง
อืน่ ๆ เป็นต้น หลักปฏิบตั เิ หล่านีไ้ ด้นำ� มาใช้เป็นตัวขับเคลือ่ นการด�ำเนินธุรกิจ
ของเราทั่วโลก จรรยาบรรณและนโยบายต่างๆ ของไอวีแอล จะแสดงอยู่ใน
เว็บไซต์ของเรา (www.indoramaventures.com) ในหัวข้อ “การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี” และปัจจุบัน เรามีฉบับแปลทั้งหมด 14 ภาษา เพื่อรับรอง
ความเข้าใจที่ชัดเจนของพนักงานทุกคน
ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ พนักงานใหม่ทุกคนจ�ำเป็นต้องเข้า
รับการฝึกอบรมทัง้ ส่วนของภาคบังคับและภาคเสริมอืน่ ๆ ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะ
ของงานทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ อาจรวมถึงการฝึกอบรมว่าด้วยข้อบังคับการต่อต้าน
การทุจริตและการต่อต้านการติดสินบนระดับนานาชาติ พระราชบัญญัตกิ าร
ให้สินบนแห่งสหราชอาณาจักร การใช้ข้อมูลภายใน จริยธรรมภาคปฏิบัติ
และข้อก�ำหนดของระเบียบกฎหมาย คณะท�ำงานด้านทรัพยากรมนุษย์
ของเราในพื้นที่ด�ำเนินงาน พร้อมด้วยการสนับสนุนจากส่วนของการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี จะพัฒนาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมกับแต่ละพืน้ ทีเ่ พือ่ ทดสอบระดับ
ความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและจรรยาบรรณของเรา
เรายังได้พัฒนาแนวทางในการป้องกันพฤติกรรมทุจริตที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่า
ข้อตกลงทางธุรกิจส่วนใหญ่ของเราจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรัฐบาล แต่
เรายังคงแนะน�ำให้พนักงานของเราพึงระวังเมือ่ มีการด�ำเนินงานอันเกีย่ วข้อง
กับบุคลากรของรัฐบาลและกิจกรรมทางการเมือง การบริจาคโดยบริษัทฯ
และบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างเคร่งครัด และต้องสามารถพิสจู น์
ผลกระทบด้านดีจากการบริจาคนัน้ ได้ ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร สามารถดูได้ในหมวดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
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แม้บริษัทฯ จะเคารพสิทธิของพนักงานในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการ
เมือง แต่ไอวีแอลจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในบทบาททางการเมืองใดๆ ใน
ปี 2559 ไอวีแอลและบริษัทย่อยไม่ได้บริจาค สนับสนุน หรือมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ไอวีแอลเชือ่ มัน่ ในการเคารพสิทธิมนุษยชน เรามีหน้าทีป่ กป้องพนักงานและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียของเราจากการเลือกปฏิบตั แิ ละการล่วงละเมิดทุกรูปแบบ โดย
ค�ำนึงถึงมุมมองความคิด เชือ้ ชาติ สีผวิ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ แหล่งก�ำเนิด
อายุ ความทุพพลภาพ หรือสถานภาพอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและพยายามสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่เป็น
มิตรและพร้อมสนับสนุนให้แก่พนักงานทุกคน ซึง่ รวมถึงการปกป้องพนักงาน
ของเราจากการล่วงละเมิดทางเพศ และให้โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ
โดยเท่าเทียมส�ำหรับทุกคน ไอวีแอลพยายามเพิม่ ความหลากหลายให้ปลูกฝัง
อยูใ่ นวัฒนธรรมของเรา ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมจะอยูใ่ นหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน”
ในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้

การปกป้องสิทธิเด็ก
ไอวีแอลตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิเด็ก และด�ำเนินการอย่างจริงจัง
ในการปกป้องสิทธิเด็ก บริษัทฯ ได้ประกาศพันธกิจในการบูรณาการด้าน
สิทธิเด็กให้อยู่ในแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ และได้ยอมรับสิทธิเด็กและ
หลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles:
CRBP) และนอกจากการปกป้องสิทธิเด็กในบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
ไอวีแอลยังเรียกร้องให้ผจู้ ดั จ�ำหน่าย ผูท้ ำ� สัญญารับเหมา ตัวแทน ผูใ้ ห้บริการ
และคู่ค้าทั้งหมด มีแนวทางปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน
การฝึกอบรมผู้จัดจ�ำหน่าย
การจัดงานสัมมนาผู้จัดจ�ำหน่ายในปี 2559 มีขึ้นเพื่อสื่อสารเนื้อหา
ของจรรยาบรรณส�ำหรับผู้จัดจ�ำหน่ายของไอวีแอล รวมไปถึงการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้จัดจ�ำหน่าย และมาตรฐานที่คาดหวังจาก
ผู้จัดจ� ำหน่าย ผู้ท� ำสัญญารับเหมา และหุ ้นส่วนทางธุรกิจของเรา
ประเด็นต่างๆ จะครอบคลุมถึงการปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต
รวมไปถึงโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต (CAC)
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กลไกการแจ้งเบาะแส
บริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนมีบทบาทในการรายงานการทุจริตหรือการกระท� ำที่
ผิดจรรยาบรรณให้แก่คณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแส โดยไม่จ�ำเป็นต้อง
รายงานผ่านผู้บังคับบัญชาในสายงาน และไม่ต้องเปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแส
ช่องทางการรายงานต่างๆ ได้แก่
• ผู้จัดการในสายงาน
• คณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแส (อีเมล์ ethics@indorama.net)
• กรรมการอิสระฝ่ายก�ำกับการดูแลการปฏิบัติ (อีเมล์ independent
directors@indorama.net) เพือ่ รายงานไปยังสมาชิกคณะอนุกรรมการ
แจ้งเบาะแส
• การแจ้งเป็นลายลักษณะอักษรสามารถส่งไปได้ที่
คณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแส นายริชาร์ด โจนส์ หัวหน้าฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บจม. อินโดรามา เวนเจอร์ส 75/64
โอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนอโศก
แขวงคลองเคยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
คณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแสจะสืบสวนข้อเท็จจริง โดยคณะอนุกรรมการฯ
รับรองว่า ผู้ที่รายงานจะได้รับการปกปิดตัวตน ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใด
และจะไม่มีการกระท�ำอันใดที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นแก่ผู้แจ้งเบาะแส
ในปี 2559 ได้มีการรายงานมายังคณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแสสองครั้ง
โดยทั้งสองกรณีได้รับการสืบสวนและแก้ไขปัญหาแล้ว ผลการสืบสวนและ
การด�ำเนินการจะรายงานไปยังคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ (NCCG) และคณะกรรมการบริษัท ส่วนในช่วงสิ้นสุด
ของปีนั้น ไม่มีกรณีใดอยู่ในระหว่างพิจารณา ทั้งนี้ ด้วยความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี บริษทั ฯ จะยังคงเพิม่ ความปลอดภัยให้กลไกการแจ้งเบาะแส
เพื่อเพิ่มความไว้วางใจในตัวระบบ
การด�ำเนินการและการฝึกอบรมจรรยาบรรณของไอวีแอล
การฝึกอบรมคือกระบวนการส�ำคัญที่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องส�ำหรับ
ไอวีแอล พนักงานของเราจะได้รับการแนะน�ำและการฝึกอบรมเกี่ยว
กับจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การ
ต่อต้านการทุจริต การต่อต้านการให้สินบน และการบริหารความเสี่ยง
พนั ก งานใหม่ ทุ ก คนจ� ำ เป็ น ต้ อ งเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมทั้ ง ส่ ว นของ
ภาคบังคับและภาคเสริมอื่นๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่รับผิดชอบ
ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมว่าด้วยข้อบังคับการต่อต้านการทุจริตและ
การต่อต้านการติดสินบนระดับนานาชาติ พระราชบัญญัตกิ ารให้สนิ บน
แห่งสหราชอาณาจักร การใช้ข้อมูลภายใน จริยธรรมภาคปฏิบัติ และ
ข้อก�ำหนดของระเบียบกฎหมาย
เราจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน รวมทั้งบริษัทย่อย ผ่านการสัมมนา
และหลักสูตรการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเองออนไลน์ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ รักษา
และพัฒนามาตรฐานเชิงรุก ให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นและแนวทาง
ปฏิบัติอันเป็นเจตนารมณ์ของบรรทัดฐานที่บริษัทฯ ก�ำหนดขึ้น ในปี
2559 พนักงานมากกว่า 9,000 คนได้เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมที่
จัดขึ้นโดยส่วนงานการก�ำกับดูแลกิจการและทีมทรัพยากรบุคคลของ
พื้นที่ดำ� เนินงาน นอกจากนี้ ส่วนงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดียังได้จัด
ท�ำวิดีโอส�ำหรับการฝึกอบรมภายในองค์กรว่าด้วยประเด็นต่างๆ อาทิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น เพื่อ
เผยแพร่ไปยังบริษัทย่อยในต่างประเทศ โดยลงไว้ในช่อง YouTube
ของบริษัท

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ความพึงพอใจของลูกค้าและการรักษาลูกค้าเดิม
การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าท�ำให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้า
รวมไปถึงความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของเรา และยังช่วยให้เราคาดการณ์
แผนอนาคตของลูกค้าได้อีกด้วย ทีมนวัตกรรมของเราจึงสามารถผนวกรวม
ความต้องการของลูกค้าไว้ในแผนการวิจยั และพัฒนาได้ สิง่ นีค้ อื ตัวขับเคลือ่ น
แนวทางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ซึง่ ผสานรวมกันท�ำให้เราเข้า
ใกล้หนึ่งในค่านิยมของเราที่ว่า “ลูกค้าคือเหตุผลในการด�ำรงอยู่”

ประเด็นส�ำคัญด้านเศรษฐกิจ

• จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้านการ
ให้สินบน และนโยบายอื่นๆ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
(www.indoramaventures.com) โดยจะมีผลบังคับใช้กบั พนักงาน
ทุกคนของไอวีแอล รวมทั้งบริษัทย่อย คู่ค้า บริษัทร่วมทุน ผู้จัด
จ�ำหน่าย และผู้ท�ำสัญญารับเหมาที่ด�ำเนินงานให้บริษัทฯ ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม
• ไม่มีการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดใดเกิดขึ้นในปี 2559 และบริษัทฯ
ได้ก�ำหนดเป้าหมายให้มีผลลัพธ์เดียวกันนี้สำ� หรับปี 2560
• ระหว่างช่วงเวลาการรายงานของปี 2559 ไม่มีกรณีหรือเหตุการณ์
การทุจริตหรือให้สินบน ไม่มีพนักงาน ผู้ท�ำสัญญารับเหมา หรือ
ผู้จัดจ�ำหน่ายถูกเลิกจ้าง และไม่มีสัญญาใดๆ กับคู่ค้าทางธุรกิจถูก
ท�ำให้สิ้นสุดจากข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต
• ไม่มีคดีทางกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับการทุจริตเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ
หรือพนักงานระหว่างช่วงเวลาที่รายงาน

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ไอวีแอลเป็นผู้น�ำตลาดในห่วงโซ่คุณค่าโพลีเอสเตอร์ ในการรักษาต�ำแหน่ง
ผู้น�ำและขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าการบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ดี คือองค์ประกอบส�ำคัญเพื่อความยั่งยืน
ในระยะยาว
การร่วมมือกับลูกค้า ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ
ลูกค้า ซึง่ เรามีการสือ่ สารกับลูกค้าหลากหลายช่องทางเพือ่ สร้างความร่วมมือ
และตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น การมีปฏิสมั พันธ์อย่างสม�่ำเสมอ
ผ่านการประชุมและการประชุมทางไกลของผู้บริหารด้านการตลาดและ
ผู้บริหารอาวุโส รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทฯ และการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ�ำปี

ในปี 2559 ได้มกี ารก�ำหนดมาตรฐานส�ำหรับขัน้ ตอนการส�ำรวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าทั่วโลก เพื่อให้มีความสม�่ำเสมอและสอดคล้อง เพิ่มคุณค่าทาง
ธุรกิจด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพของขั้นตอนการส�ำรวจ และมีเกณฑ์ที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ในธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยราคาตลาด เราสามารถประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้าได้จากข้อมูลการสั่งซื้อซ�้ำในระยะยาว เนื่องจากเรามีการรักษาอัตรา
ก�ำลังการผลิตของโรงงานในระดับสูงในปี 2559 และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น
ในปี 2560 ข้อมูลการสัง่ ซือ้ ซ�ำ้ และค�ำสัง่ ซือ้ ในปริมาณมากนี้ สะท้อนให้เห็นถึง
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้เป็นอย่างดี

ผลรวมของคะแนนอัตราความพึงพอใจของลูกค้า (CSI):
กลุ่มธุรกิจ

CSI ในปี 2558

เป้าหมาย CSI
ส�ำหรับปี 2559

CSI ในปี 2559

เส้นใย

80%

83%

PET

85%

85%

วัตถุดิบ

86%

ขนสัตว์

78%

บรรจุภัณฑ์*

85%

80%

ผลรวม CSI ของไอวีแอล

86%

86%

เพิ่มหรือรักษาอัตรา
ความพึงพอใจของปี 2558

88%
86%

เป้าหมาย CSI
ส�ำหรับปี 2560

เพิ่มหรือรักษาอัตรา
ความพึงพอใจของปี
2559

* ในปี 2559 กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ได้เพิ่มขอบเขตการส�ำรวจไปสู่การด�ำเนินงานทั่วโลก จากเดิมที่ส�ำรวจเพียงในประเทศไทยอย่างเดียวในปี 2558 ผลคะแนนจึงไม่สามารถ
เปรียบเทียบได้

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
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ผลรวมของอัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR) เป็นจ�ำนวนร้อยละของรายได้ทั้งหมด:
กลุ่มธุรกิจ

CRR ในปี 2558

เป้าหมาย CRR
ส�ำหรับปี 2559

CRR ในปี 2559

เป้าหมาย CRR
ส�ำหรับปี 2560

เส้นใย

71%

72%

≥73%

PET

94%

97%

≥94%

วัตถุดิบ

76%

97%

≥80%

ขนสัตว์

84%

90%

≥85%

บรรจุภัณฑ์*

95%

95%

≥95%

ผลรวม CRR ของไอวีแอล

82%

93%

≥85%

เพิ่มหรือรักษาอัตราการ
รักษาลูกค้าเดิมของปี
2558

* CRR จากรายได้

มีการก�ำหนดมาตรฐานส�ำหรับขั้นตอนการส�ำรวจความพึงพอใจของ
ลูกค้าทั่วโลก ในปี 2559
ในปี 2559 ไม่ มี เ หตุ ก ารณ์ ก ารไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดหรื อ
หลักจรรยาบรรณใดๆ อันเกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา อีกทัง้ ยังไม่มกี ารร้องเรียนว่าข้อมูล
อันเป็นความลับของลูกค้ารั่วไหลหรือสูญหาย

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
ส่งเสริมกระบวนการสอบทานธุรกิจทัว่ ทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทาน
ห่วงโซ่อุปทานอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรและ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�ำคัญ ไอวีแอลจึงตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
บริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพอันเกี่ยวข้องกับปัจจัย
ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในการลดความเสีย่ งดังกล่าว
นี้ เราได้มงุ่ เน้นการสร้างความร่วมมืออันดีกบั พันธมิตรในห่วงโซ่อปุ ทาน เพือ่
ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านสิทธิมนุษยชน สุขอนามัยและความ
ปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม แรงงาน และข้อ
บังคับด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการประเมินผู้จัดจำ�หน่าย
ขั้นตอนการประเมินผู้จัดจ�ำหน่าย เริ่มต้นด�ำเนินการในปี 2557 และขยาย
ขอบเขตครอบคลุมผูจ้ ดั จ�ำหน่ายทัง้ หมดในปี 2558 ไม่วา่ จะเป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
วัตถุดบิ หรือผูจ้ ดั จ�ำหน่ายวัสดุนอกเหนือวัตถุดบิ รายส�ำคัญ และยังคงด�ำเนิน
การต่อเนื่องในปี 2559 กระบวนการดังกล่าวจะใช้วิธีการที่เป็นระบบและ
สอดคล้องกัน โดยให้ผู้จัดจ�ำหน่ายตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง ซึ่ง
จะช่วยประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้าน ESG รวมไปถึงความเสี่ยงอัน
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ธรรมาภิบาล
(การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ) และการปรับปรุงให้หว่ งโซ่อปุ ทานมีความยัง่ ยืน

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินธุรกิจ โดยลดค่าใช้จา่ ยในการขนส่งวัตถุดบิ
ทางตรงและการลดก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมในหลายพื้นที่ด�ำเนินงาน
ในปี 2559 ไอวีแลได้เข้าร่วมการประเมิน/รับรองคุณภาพของ EcoVadis
ซึง่ ครอบคลุมเกณฑ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 21 หัวข้อ
ภายใต้ประเด็นหลักต่อไปนี้
• สิ่งแวดล้อม
• การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
• การปฏิบัติที่เป็นธรรมทางธุรกิจ
• การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
• ไอวีแอลได้รับอันดับ Gold Recognition ซึ่งติดอันดับสูงสุดร้อยละ
5 ของบริษัทที่ได้รับการประเมิน
กรณีศึกษา: ความมีประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์
การลดรอยเท้าคาร์บอนโดยการเข้าใกล้ลูกค้ามากขึ้น
โรงงาน PTA ในประเทศไทยเริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์โดยทางรถไฟ มีการ
ขนส่งตู้สินค้าทั้งเต็มและว่างเปล่าทางรถไฟจากมาบตาพุดไปยังท่าเรือ
แหลมฉบัง และการขนส่งจากพื้นที่โรงงานไปยังมาบตาพุดยังคงเป็น
รถบรรทุก
ในแบบจ�ำลองธุรกิจนี้ มีการขนส่งตู้สินค้า 60 ตู้ระหว่างสถานีและ
ท่าเรือในหนึ่งรอบการขนส่ง ท�ำให้ลดการบริโภคน�้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล
เกือบร้อยละ 76 (34.5 ลิตร/รอบขนส่งทางถนน และ 8.26 ลิตร/
รอบขนส่งทางรถไฟ) และยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนด้วย สามารถ
ลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 19,715 กิกะจูล/ปี และลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ 1,388 ตัน/ปี นอกจาก
นี้ ยังสามารถลดการใช้รถบรรทุกบนท้องถนนได้อย่างมีนัยส�ำคัญด้วย
ซึ่งท�ำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ
จะลดได้มากขึ้นเมื่อมีการร่วมทุนระหว่างธุรกิจ PET และโพลีเอสเตอร์
โครงการนี้ ส อดคล้ อ งกั บ ความมุ ่ ง มั่ น ของไอวี แ อลในการสนั บ สนุ น
ห่วงโซ่อปุ ทานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและมีนวัตกรรมความยัง่ ยืนผ่าน
การสนับสนุนของผู้จัดจ�ำหน่ายและหุ้นส่วนของเรา

ไอวีแอลเชื่อในการบริหารจัดการการขนส่งเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-logistics)
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ในปี 2559 เราได้สานต่อการริเริม่ ลงทุนในห่วงโซ่อปุ าทาน
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

จุดมุ่งหมายของคุณค่าหลักขององค์กรและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเรา
คือ การป้องกันและส่งเสริมสภาพแวดล้อมโดยรอบ เรามุง่ ทีจ่ ะลดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมจากการด�ำเนินธุรกิจของเรา รวมถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับ
ธุรกิจของเราด้วย ในแต่ละปี เราจะทุม่ เทด�ำเนินการเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ดังกล่าว โดยพยายามใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม
ด้านสิง่ แวดล้อม และรักษาความเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้ได้
มากทีส่ ดุ ในด้านพลังงาน ซึง่ เป็นต้นทุนแปลงสภาพทีส่ ำ� คัญนัน้ เรามุง่ หมาย
ที่จะอนุรักษณ์พลังานให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลโดยตรงในการประหยัด
ค่าใช้จ่าย ด้วยเหตุนี้ เราจึงเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนในการด�ำเนินธุรกิจ
เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีอยู่อย่างจ�ำกัด และเราเข้าใจดีถึงความ
จ�ำเป็นในการลดการพึ่งพาการผลิตพลังงานจากแหล่งที่มีคาร์บอนเป็น
องค์ประกอบ
การลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกและการจั ด การของเสี ย อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จะช่วยรักษาการยอมรับในสังคมในทุกประเทศทีเ่ ราด�ำเนินงาน
ประสิทธิภาพในที่นี้หมายถึงกุญแจส�ำคัญในการลดทุน ซึ่งจะช่วยปรับปรุง
ผลก�ำไรของเรา ในฐานะผู้น�ำด้านการผลิตวัตถุดิบส�ำหรับบริษัทสินค้า
อุปโภคบริโภคของโลก เราตระหนักดีว่า การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนั้น
ถือเป็นความท้าทายที่เราต้องเผชิญ ไอวีแอลเข้าใจดีว่านี่คือโอกาสส�ำคัญ
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ เราจึงขยายธุรกิจการรีไซเคิลไปทั่วโลก
เพื่อแสดงจุดยืนในการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในฐานะบริษัท เราเข้าใจถึงความจ�ำเป็นในการปรับปรุงการด�ำเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานให้
สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ นอกจากนี้
เรายังตระหนักดีวา่ การออกกฎหมายและข้อก�ำหนดใหม่ๆ อาจส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อธุรกิจของเราหากเราไม่ให้ความส�ำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม
เป็นอันดับแรก นอกจากนี้ ส�ำหรับชุมชนแล้ว เราไม่เพียงท�ำให้เกิดการ
สร้างงานเท่านั้น แต่ยังค�ำนึงถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในฐานะที่เรา
เป็นพลเมืองบรรษัท ดังนั้นเราจึงต้องการด�ำเนินธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบ
เชิงลบใดๆ ต่อชุมชนที่เราด�ำเนินงาน

ประเด็นส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

ประเด็นส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม
การดูแลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์เองนั้น ไม่เป็นอันตราย ถึงกระนั้นเราก็ยังแสวงหา
วิธีลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นพิษในวัตถุดิบของเราและ
เคมีภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของเราในการสร้างความก้าวหน้าให้
สังคม ด้วยเหตุนี้ การดูแลผลิตภัณฑ์จึงมีบทบาทส�ำคัญในการลดความเสี่ยง
ของผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยจาก
ผลิตภัณฑ์ของเรา
การบริ ห ารจั ด การนวั ต กรรมและการดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกอบด้ ว ย
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจ นโยบายและกระบวนการต่างๆ
และการออกแบบองค์กร การบริหารจัดการนวัตกรรมจะมุ่งเน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ซึ่งจ�ำเป็นต้องรวมเป้าหมายของการดูแลผลิตภัณฑ์
อยู่ในกระบวนการด้วย
การดูแลผลิตภัณฑ์จะครอบคลุมกระบวนการ 3 ขัน้ ตอน คือ ความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ ความเป็นพิษของกระบวนการ และผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
(เช่น ผลกระทบต่อวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์) หน้าที่ของกระบวนการดูแล
ผลิตภัณฑ์จะเน้นความส�ำคัญของสารเคมีที่ใช้ระหว่างกระบวนการผลิต
ความรับผิดชอบร่วม ไอวีแอลมีความรับผิดชอบร่วมในการท�ำให้ผลิตภัณฑ์
ที่เราจัดเตรียม ผลิต จัดจ�ำหน่าย น�ำมาใช้ ก�ำจัด/รีไซเคิล หรือควบคุม
ดูแลนั้น ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
แต่ในฐานะผู้ผลิต เราไม่ได้มีการควบคุมการด�ำเนินการของลูกค้าตลอด
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ไอวีแอลผลิตเส้นใยในปริมาณมาก
ส�ำหรับการน�ำไปใช้ในสินค้าแตกต่างกันไป และส่วนมากไม่ได้รบั การเปิดเผย
จากลูกค้า นอกจากนี้ กระบวนการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ของลูกค้ายังมี
ความหลากหลายและเป็นความลับ ดังนัน้ การดูแลผลกระทบของผลิตภัณฑ์
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดวงจรชีวิตจึงเป็นไปได้ยาก ด้วยเหตุนี้ ไอวีแอลได้
ปรับใช้กลยุทธ์ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสองลักษณะ คือ (ก) ท�ำความ
เข้าใจและลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเท่าทีเ่ ป็นไปได้ ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุด
กระบวนการผลิตในโรงงาน และ (ข) เน้นความส�ำคัญในการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อมีการน�ำผลิตภัณฑ์ไปใช้ ซึ่งแนวทางลักษณะที่สองนี้
ประสบความส�ำเร็จในหลายกรณีทมี่ ผี ลกระทบมากกว่าการเน้นความส�ำคัญ
ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สิ้นสุดในกระบวนการผลิตในโรงงาน

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
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ขั้นตอนการทดลอง
ระดับหองปฏิบัติการ
• การทดสอบเชิงว�เคราะห
• การทดสอบตัวอยางของ
ลูกคาในปร�มาณนอยใน
หองปฏิบัติการ

ขั้นตอนการพัฒนา
• การผลิตแบบครั้งเดียวในโรงงาน
นำรองหร�อเคร�่องจักรในการผลิต
• การประเมินความเปนไปไดของการ
ผลิตผลิตภัณฑ
• ปร�มาณที่จำกัดของผลิตภัณฑ
ที่ใชเปนตัวอยางสำหรับลูกคา
• แนวโนมของการปรับเปลี่ยน
สูตรการผลิต
ความสอดคลองของผลิตภัณฑกับ
ขอกำหนด/การอธิบายลักษณะความเสี่ยง
(PCRC) มีขั้นตอนการวิเคราะหดังนี้

• ขั้นตอนแรกเร��มของการพัฒนาผลิตภัณฑ
• โดยทัว่ ไปจะประกอบดวยแนวคิดดาน
การว�จัยและการพัฒนา
• การสอบถามของลูกคาเกี่ยวกับความ
เปนไปไดในการผลิตผลิตภัณฑดวย
ประสิทธิภาพกาผลิตที่มีอยู
• คนพบโอกาสทางการตลาด

แนวทางปฏิบัติหลักในการดูแลผลิตภัณฑ
• นวัตกรรม
• ความยั่งยืน
• การประเมินวงจรชีว�ตผลิตภัณฑ
• การปฏิบัติตามขอกำหนดใหเกินกวา
มาตรฐาน

• การผลิตเชิงพาณิชยของ
ผลิตภัณฑ
• ไมมีการปรับเปลี่ยนสูตรการผลิต
• สอดคลองกับกฎหมายและ
ขอบังคับทั้งหมด

การตลาด
ดานการขาย

• ตรวจสอบความสอดคลองตอ
ขอกำหนดเพ�่อดำเนินการทดสอบ
• ตรวจสอบความอันตราย
• ตรวจสอบเอกสารขอมูล
ความปลอดภัย
• ตรวจสอบปจจัยเสี่ยง
• ตรวจสอบการจัดการดาน
การปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ

การตรวจสอบ
การปฏิบัติตาม
ขอกำหนด

ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์
ไอวีแอลยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทในการลดความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ โดย
วิธีการต่อไปนี้
• การรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคน�ำไปใช้นั้น สอดคล้องกับ
กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
• การลดผลกระทบจากความเป็นพิษระหว่างกระบวนการผลิต
แม้ว่าความเป็นพิษจะไม่ใช่ข้อกังวลของไอวีแอล แต่เราก็ตรวจสอบ
วัตถุดิบของเราอย่างเข้มงวด เราได้ประเมินความเสี่ยงของสารเคมีที่มี
ต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อม และก�ำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่สเถียรซึ่งอาจมี
ความเสี่ยง เราได้ใช้แนวทางเชิงรุกโดยมีส่วนร่วมในการประเมินและ
รับรองว่า เราปฏิบตั ติ ามระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH) และ
ข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ที่เกี่ยวกับ
การจดทะเบียน จะแทนทีด่ ว้ ยวัสดุทเี่ ป็นทีร่ จู้ กั และมีการจดทะเบียนแล้ว
หรือแทนทีด่ ว้ ยทางเลือกทีใ่ ช้สารเคมีทปี่ ลอดภัย ส่วนส�ำคัญที่ IVL Fibers
ได้เปลีย่ นวัตถุดบิ คือ เม็ดสีมาสเตอร์แบตช์ และระบบเร่งปฏิกริ ยิ าส�ำหรับ
พอลีเมอร์ที่จัดหาโดยหน่วยงานภายนอก

ความยั่งยืนและการวิจัยและพัฒนา
ประเด็นหลักสามประเด็นที่เราให้ความส�ำคัญเพื่อความยั่งยืนในการวิจัย
และพัฒนา มีดังต่อไปนี้
ก. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ความส�ำคัญกับความยั่งยืน
ข. ด้วยเป้าหมายการส่งมอบกระบวนการภายในที่ได้รับการปรับปรุง
เราได้นำ� ระบบ Stage-Gate มาปรับใช้ในกระบวนการนวัตกรรม โดยมี
เป้าหมายหลักคือ การใช้แนวทางเชิงรุกมากขึ้นเพื่อประเมินพอลีเมอร์
ชีวภาพก่อนออกสู่ตลาด
ค. วิสัยทัศน์ของไอวีแอลคือการเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เพื่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ นี้ เราจึ ง จั ด ตั้ ง คณะท� ำ งานการดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยมี

42

แนวคิดดานผลิตภัณฑ

• ขยายสูการผลิตสูระดับการ
ดำเนินกิจการ
• ทบทวนรายละเอียดขั้นตอน PCRC
• สรุปและดำเนินการขั้นตอนสุดทายของ
กระบวนการ PCRC
• การตรวจสอบโดยนักพ�ษว�ทยา (ในกรณีที่จำเปน)
• ปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตในสวนยอย (ถามี)
• ตองมีการควบคุมการปฏิบัติตามขอกำหนด
ทั้งหมดสำหรับการขยายปร�มาณ
การผลิต

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทย่อยร่วมแนวทางปฏิบัติและช่วยเหลือในด้านการ
ปรับปรุงการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ เรายัง
เริม่ ด�ำเนินการประเมินวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Analysis: LCA)
ครบทุกขั้นตอน และจะพัฒนากระบวนการต่างๆ โดยใช้ผลการประเมิน
LCA เพื่อก�ำหนดโครงการพัฒนาต่างๆ ในอนาคต

การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
การพิจารณาวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์คือส่วนส�ำคัญของกระบวนการนวัตกรรม
ที่ประสบความส�ำเร็จของไอวีแอล เพื่อให้สอดคล้องกับลูกค้าและสังคม
เรายังคงให้ความส�ำคัญกับผลกระทบวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย
(Final Product) ของเราตลอดระยะเวลาของการผลิต การน�ำไปใช้ และการ
ก�ำจัดทิ้ง เราสามารถแสดงความก้าวหน้าได้อย่างมีนัยส�ำคัญจากการลดผล
กระทบวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ขนั้ ปลาย แม้วา่ ระบบวัดกระบวนการภายใน
ของเราจะเพิ่มขึ้นก็ตาม
ในปี 2559 ไอวีแอลได้ขยายความครอบคลุมของการประเมินวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14044/44 ที่ก�ำหนดให้การ
ประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เป็นขอบข่ายงานและวิธีการที่ส�ำคัญในการ
ระบุและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด อาทิเช่น จากขั้นตอนการสกัดวัตถุดิบไปจนถึงการก�ำจัด
ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ยังช่วยให้บริษัทฯ
สร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
ในปี 2559 ทุกโรงงานในทวีปเอเชียได้รเิ ริม่ ด�ำเนินกระบวนการประเมินวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ และโรงงานบางแห่งในอเมริกาเหนือ ซึ่งครอบคลุมร้อยละ
55 ของการผลิตทั่วโลก เรามีจุดมุ่งหมายที่จะขยายการประเมินวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมการด�ำเนินงานของเราส่วนที่เหลือในปี 2560-2561
โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่ปรึกษาภายนอกที่ใช้ซอฟต์แวร์ GaBi ในการ
ประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ประเด็นส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

การศึกษาการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรามีเกณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
ศักยภาพของ
ภาวะโลกรอน
การใชและ
การแปลงที่ดิน

ศักยภาพ
ของฝนกรด

การขาดแคลนน้ำ

ความครอบคลุม
การประเมินวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ
ของไอวีแอล

การสิ้นเปลือง
ทรัพยากร

ศักยภาพของ
การแพรกระจาย
ของพืชน้ำ

ศักยภาพของ
การทำลายโอโซน

ศักยภาพของ
การเกิดหมอกควัน

ความเปนพิษ
ความตองการ
พลังงานขั้นตน

นอกจากการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เริ่มต้นด�ำเนินการแล้วนั้น
เรามีเป้าหมายให้การประเมินวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ดำ� เนินการครอบคลุม
มากกว่าร้อยละ 70 ของการผลิตทัง้ หมดของไอวีแอล และจะครอบคลุม
ร้อยละ 95 ภายในปี 2563

คุณค่าที่สำ�คัญกว่าไอวีแอล: การลงทุนเพื่อผลกระทบ
ต่อโลก
เราเล็งเห็นโอกาสอันส�ำคัญในการก้าวข้ามขอบเขตการด�ำเนินธุรกิจของเรา
โดยการเร่งพัฒนาตลาดพลังงานสะอาดและสนับสนุนการชดเชยคาร์บอน
ตลอดจนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

เหนือกว่ามาตรฐาน
ไอวี แ อลมี จุ ด มุ ่ ง หมายในการด� ำ เนิ น งานให้ เ กิ น กว่ า มาตรฐานของ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ความมุง่ มัน่ ของเราคือการลดผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยมีเป้าหมายของระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน
และสิง่ แวดล้อมให้ครอบคลุมการด�ำเนินธุรกิจของเราทัง้ หมดภายในปี 2563
และปฏิบัติตามระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH: Regulation
on Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of
Chemicals) ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ทรัพยากรที่ทดแทนได้
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่เพิ่มขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับความมั่นคงทางอาหารที่
เพี ย งพอและการค� ำ นึ ง ถึ ง ความสมดุ ล ระหว่ า งการผลิ ต อาหารและ
ความต้องการด้านอุตสาหกรรม และความจ�ำเป็นของความยั่งยืนนี้ยังน�ำมา
ปรับใช้ได้กับแนวคิดเรื่องทรัพยากรที่ทดแทนได้ของไอวีแอลด้วย
ในแต่ละปีที่ไอวีแอล มีการใช้ทรัพยากรที่ทดแทนได้เพิ่มขึ้นทุกปี เช่น
แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล วัตถุดบิ ฐานชีวภาพ ซึง่ รวมถึง Poly Lactic Acid (PLA)
และ Bio-MEG เป็นต้น มีการผลิตพลาสติก PLA มากกว่า 26,000 ตันในช่วง
5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งลดรอยเท้าคาร์บอนได้มากกว่า 40,000 ตัน

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
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ประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยน และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:
เส้นใยจากโพลีเอสเตอร์และ PLA ส�ำหรับการน�ำไปใช้เป็นเส้นใยสังเคราะห์
ความต้ อ งการที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ “สี เขี ย ว” ท� ำ ให้ ผู ้ ผ ลิ ต โดยเฉพาะในทวี ป ยุ โรป พยายามค้ น หาวิ ธี ป รั บ ปรุ ง เพื่ อ เพิ่ ม ความยั่ ง ยื น ให้ แ ก่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกระบวนการผลิ ต มากขึ้ น ในการปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี อ ยู ่ เ ดิ ม เหล่ า ผู ้ ผ ลิ ต ยั ง พิ จ ารณาถึ ง การแทนที่ เชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ด้ ว ยวั ส ดุ
ขั้นต้นที่สามารถทดแทนได้
การให้ความส�ำคัญมากขึ้นของเชื้อเพลิงชีวภาพได้แสดงให้เห็นว่า เราจ�ำเป็นต้องท�ำให้เกิดความสมดุลระหว่างการผลิตอาหารและความต้องการ
ทางอุ ต สาหกรรม เพื่ อ ปกป้ อ งความมั่ น คงทางอาหาร ซึ่ ง ไม่ ใช่ ส ถานการณ์ ที่ ต ้ อ งมี ผ ลแพ้ - ชนะ กล่ า วคื อ บริ ษั ท ต่ า งๆ สามารถมี บ ทบาทเชิ ง
ผลประโยชน์ได้ โดยยังคงด�ำเนินการสร้างนวัตกรรมให้ผลิตภัณฑ์และกระบวนการด�ำเนินกิจการอันจะน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ
ความจ� ำ เป็ น ของความยั่ ง ยื น ยั ง น� ำ มาปรั บ ใช้ ไ ด้ กั บ แนวคิ ด เรื่ อ งทรั พ ยากรที่ ท ดแทนได้ ในกรณี นี้ เส้ น ใยประดิ ษ ฐ์ (Man-made fibers) คื อ
ตั ว เลื อ กส� ำ หรั บ ปั ญ หาที่ ไ ม่ ส ามารถแก้ ไขได้ ด ้ ว ยเส้ น ใยธรรมชาติ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว ในการผลิ ต สิ่ ง ทอทั่ ว โลก จะมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอร้ อ ยละ 40
ทีผ่ ลิตจากการใช้นำ�้ มันดิบร้อยละ 0.8 ของปริมาณการบริโภคน�ำ้ มันทัง้ หมด ซึง่ ในจ�ำนวนนีค้ อื การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ซงึ่ สามารถน�ำมารีไซเคิลได้ อย่างไรก็ตาม
การรีไซเคิลในปัจจุบันยังคงให้ความส�ำคัญกับการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ส่วนการแปรสภาพสิ่งทอที่ใช้แล้วเพื่อน�ำกลับมาสู่วงจรผลิตภัณฑ์นั้นยังมีน้อย
Trevira คือผู้น�ำด้านการผลิตเส้นใยส�ำหรับการใช้งานเป็นสารประกอบชีวภาพในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเส้นใยสังเคราะห์ และใช้แนวคิดด้านความยั่งยืนในสาม
ประเด็น ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในโครงการเส้นใย PES การขยายการใช้เส้นใยวัตถุดิบที่ทดแทนได้ (PLA) และการพัฒนาแนวคิด
ส�ำหรับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของ Trevira
การพัฒนาใหม่ของเส้นใยสารประกอบชีวภาพ: ในปัจจุบนั Trevira ก�ำลังพัฒนาเส้นใย PET/PE ทีม่ จี ดุ หลอมเหลวต�่ำ ซึง่ จะช่วยประหยัดพลังงานระหว่าง
กระบวนการผลิต และ/หรือท�ำให้มีอัตราการผลิตสูงขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีส่วนในการลดปริมาณความร้อนในวัตถุดิบขั้นพื้นฐานด้วย ส�ำหรับการพัฒนาขั้น
ต่อไป ซึ่งได้เริ่มต้นแล้ว คือเส้นใย PET/PE ดัดแปลงที่จะช่วยลดการเกิดฝุ่นระหว่างกระบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ การพัฒนาส่วนนี้จะช่วยปรับปรุง
พันธะของเมทริกซ์เส้นใย ท�ำให้สามารถลดอัตราส่วนของการใช้เส้นใยที่มีพันธะ การน�ำไปใช้นี้จะรวมถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัยที่ใช้ใยสังเคราะห์ ตลอดจน
การใช้งานทางเทคนิคต่างๆ
การพัฒนาเส้นใย PLA เพื่ออนาคตด้านสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ปี 2553 Trevira ได้ใช้วัตถุดิบที่ทดแทนได้ในการผลิตเส้นใยโดยร่วมกับ NatureWorks และในฐานะผู้จัดจ�ำหน่ายวัสดุ PLA/IngeoTM
ในส่ ว นของพอลี เ มอร์ ชี ว ภาพ พอลี แ ลคไทด์ จ ะแสดงถึ ง โอกาสส� ำ คั ญ ในด้ า นเทคนิ ค เนื่ อ งจากมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการย่ อ ยสลายได้ อ ย่ า งน่ า พอใจ
นอกจากนี้ เส้ น ใย PLA นั้ น สามารถรี ไซเคิ ล ได้ เช่ น เดี ย วกั บ โพลี เ อสเตอร์ และยั ง สามารถย่ อ ยสลายในทางชี ว ภาพได้ ทั้ ง หมด (ย่ อ ยสลายได้
ในเชิงอุตสาหกรรม) เส้นใยทดแทนนี้ ถือเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนส�ำหรับเส้นใยที่ผลิตโดยใช้นำ�้ มันดิบ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะผลิตวัสดุที่ยอดเยี่ยม
ได้มากยิ่งขึ้น

เกณฑ์ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
เกณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรายังรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งสัมพันธ์กับการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตผลิตภัณฑ์ การใช้ผลิตภัณฑ์ และ
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการลดวัสดุอนั ตราย การใช้สว่ นประกอบ
รีไซเคิล และการสนับสนุนลูกค้าของเราเพื่อริเริ่มโครงการลดน�้ำหนัก
ผลิตภัณฑ์ขั้นปลายที่มีน�้ำหนักเบาจะเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ท�ำให้
เกิดผลประโยชน์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายและผลกระทบ
ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างการประหยัด
เชือ้ เพลิงและน�ำ้ หนักของยานพาหนะนัน้ เป็นทีเ่ ข้าใจกันอย่างชัดเจน บริษทั
ยานยนต์จึงต้องพยายามด�ำเนินการตามแนวทางต่างๆ รวมถึงการท�ำให้
ผลิตภัณฑ์มีน�้ำหนักเบา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการ
ใช้เชื้อเพลิงส�ำหรับการน�ำไปปฏิบัติในแผนด�ำเนินการปี 2563 ในส่วนของ
การน�ำไปปรับใช้ในยาง ผลประโยชน์จากการประหยัดเชือ้ เพลิงจะมาจากการ
ลดลงของแรงต้านทานการหมุนของล้อ (Rolling Resistance) เพราะยางมี
น�ำ้ หนักเบาลง Performance Fibers ได้พฒ
ั นาผ้าใบยางรถยนต์ ECOTECTM
ทีช่ ว่ ยลดน�ำ้ หนักของยางได้มากถึง 350 กรัม ส่งผลให้แรงต้านทานการหมุน
ของล้อลดลงร้อยละ 2.5

การลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพลังงานของเรา
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและการลดค่าใช้จา่ ยคือส่วนประกอบส�ำคัญ
ของกลยุทธ์ด้านพลังงานของเรา กลยุทธ์นี้รวมถึงการใช้พลังงานสีเขียวหรือ
พลังงานสะอาดให้มากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะพลังงานสะอาดจะท�ำให้
เราได้ผลตอบแทนทางเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสนับสนุน

44

พันธกิจของเราในการลดดัชนีการเกิดคาร์บอน (Carbon Intensity)
ในการด�ำเนินงานของเรา Orion Global PET บริษัทย่อยที่เราเป็นเจ้าของ
ทัง้ หมดในประเทศลิทวั เนีย มีการใช้พลังงานสะอาดในการด�ำเนินงานทัง้ หมด
และหน่วยงานอื่นๆ อีกหลายแห่งของเราก็ก�ำลังใช้พลังงานสะอาด เช่น
แสงอาทิตย์ พลังงานลม และชีวมวล
กรณีศึกษา: การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการลดมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม
Performance Fibers (ประเทศจีน)
ไอวีแอลสนับสนุนอย่างเต็มทีต่ ามนโยบายของประเทศจีนในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจ
ความยั่งยืนของไอวีแอลเช่นกัน วัตถุประสงค์ของไอวีแอลในการบรรลุ
เป้าหมายด้านความยั่งยืนคือพื้นฐานส�ำคัญส�ำหรับการบรรลุวิสัยทัศน์
ของบริษทั ฯ นัน่ คือ การเป็นบริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ระดับโลก ทีส่ ร้างผลิตภัณฑ์
อันยอดเยี่ยมเพื่อสังคม
ที่ Performance Fibers ของเราในประเทศจีน จะให้ความส�ำคัญกับ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการลดของเสียที่เป็นสาร
เคมี ขยะเคมีจากการผลิตวัสดุเสริมแรงในยางรถยนต์นี้ จะมีโครงสร้าง
ซับซ้อน ไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้งา่ ย และมีตน้ ทุนการจัดการ
ดูแลสูง ในปี 2559 Performance Fibers ได้ริเริ่มโครงการลดการใช้
สารเคมีในงานผลิต โครงการนี้สามารถลดการใช้สารเคมีได้ร้อยละ 6
จากการใช้สูตรพิเศษ และโรงงานยังตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นส�ำหรับปี
2560 ด้วย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ในฐานะผูผ้ ลิตเส้นใยประดิษฐ์ Trevira มีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
และสังคม และมีพันธกิจในโครงการ Responsible Care ของสมาคม
อุตสาหกรรมเคมี (Verband der Chemischen Industrie – VCI)
จุดมุ่งหมายของโครงการ Responsible Care คือการปรับปรุงและ
พัฒนาด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในโรงงาน และ
การป้องกันด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคและพนักงาน โดยไม่ขึ้นกับ
ข้อก�ำหนดทางกฎหมาย แนวคิดพื้นฐานดังกล่าวนี้ สะท้อนให้เห็นผ่าน
นโยบายของบริษัท คือ ผลิตภัณฑ์ใหม่จะยั่งยืนเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หรือ “เป็นสีเขียวมากขึ้น” กว่าผลิตภัณฑ์
เดิม ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตถึงขั้นตอนการบริโภค ไปจนถึงการก� ำจัด
ทิ้ง/การรีไซเคิล
Trevira จะทบทวนความจ�ำเป็นของการใช้สารที่เป็นพิษและมีการย้าย
ถิ่นฐานในกระบวนการผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารดังกล่าวเท่าที่
เป็นไปได้ รวมถึงการลดจ�ำนวนและปริมาณของสารเคมีที่จ�ำเป็นให้
น้อยที่สุดทั้งในระหว่างการจัดเก็บและการน� ำไปใช้ และการแทนที่
สารเคมีอนั ตรายด้วยผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นอันตรายน้อยกว่าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากกว่า ในฐานะส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาความเป็นพิษ
ในห่วงโซ่คุณค่า บริษัท Trevira จึงร่วมงานกับผู้จัดจ�ำหน่ายหลายราย
ในการประกาศความเข้ากันได้ด้านสิ่งแวดล้อมส�ำหรับสารย้อมสีที่ใช้
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH)
ในความพยายามใช้วัตถุดิบที่ทดแทนได้นี้ Trevira ได้เริ่มน�ำเส้นใย
ที่ท�ำจาก Poly Lactic Acid (PLA) (อ้างอิงจาก IngeoTM) มาใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในปี 2553 วัตถุดิบนี้ผลิตจากแหล่งพลังงาน
ทดแทนทั้งหมด และในการผลิต PLA นี้ มีการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากถึงร้อยละ 85 และในการผลิตเป็นเม็ดพลาสติก ก็ใช้
พลังงานน้อยลงถึงร้อยละ 69 เมื่อเปรียบเทียบกับพอลิเมอร์แบบเดิม
หลังจากน�ำมาใช้งานแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากเส้นใยเหล่านี้จะน�ำไป
รีไซเคิล และสามารถย่อยสลายเชิงอุตสาหกรรมเป็นกรดแลกติก ซึง่ เป็น
สารวัตถุดิบขั้นพื้นฐาน เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Downcycling
Trevira ยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงเทคนิคและวิธีการด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มต่ า งๆ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง การใช้ ท รั พ ยากร
การอนุรักษ์พลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ คือการลดปริมาณการใช้พลังงานส่วนเฉพาะ
ลงร้อยละ 10 ภายในปี 2563 โดยเทียบกับปี 2555 ส่วนด้านการ
ประหยัดพลังงานและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นั้น ท�ำได้
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต กล่าวคือ กระบวนการเกิด
พอลิเมอร์จะมาจากการปัน่ เส้นใยโดยตรง ซึง่ ท�ำให้ไม่ตอ้ งผลิตผลิตภัณฑ์
ขั้นกลาง (ชิป) และช่วยลดการใช้พลังงานโดยการท�ำให้เกิดฉนวนกัน
ความร้อนในหน่วยการผลิตทัง้ หมด นอกจากนี้ Trevira ยังได้ตดิ ตัง้ ระบบ
หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ทโี่ รงงาน เพือ่ ช่วยเพิม่ ส่วนแบ่งของพลังงาน
ทดแทนในการผลิตพลังงานทั้งหมด

ธุรกิจรี ไซเคิลที่ก�ำ ลังเติบโตของไอวีแอล
ธุรกิจรีไซเคิลของไอวีแอล ซึ่งเติบโตขึ้นทุกปี ท�ำให้เกิดประโยชน์ด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ปริมาณการรีไซเคิลได้เพิ่มขึ้นจากเพียง
4,000 ตันในปี 2554 เป็น 389,000 ตันในปี 2559

ประโยชน์ด้านสังคม

ประเด็นส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

กรณีศึกษา: หนทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน
Trevira (ประเทศเยอรมนี)

• ขยะพลาสติก PET มากกว่า 0.5 ล้านตัน ถูกน�ำขึ้นมาจากหลุมฝังกลบ
ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559
• จากการคาดคะเนประมาณร้อยละ 5 ของขยะพลาสติก PET ทั้งหมดที่
น�ำไปหลุมฝังกลบ ธุรกิจรีไซเคิลของเราได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน
เป็นมูลค่ามากกว่า 1.8 ล้านยูโรส�ำหรับค่าใช้จา่ ยในการก�ำจัดขยะในหลุม
ฝังกลบจากการรีไซเคิล (อ้างอิงจากค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดขยะในหลุม
ฝังกลบโดยเฉลี่ยของยุโรป)
• ผู้มีรายได้น้อยสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้โดยการมีส่วนร่วมในการ
เก็บและจ�ำหน่ายขวดพลาสติก PET เพื่อน�ำไปรีไซเคิล
• การจ้างงาน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) จากการรีไซเคิล อ้างอิงจาก
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) แม้จะมีการมองว่าประเด็น
หลักของการรีไซเคิลคือเรื่องสิ่งแวดล้อม แต่การรีไซเคิลยังเพิ่มการ
จ้างงานและโอกาสการสร้างรายได้มากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ การรีไซเคิล
พลาสติก PET ปริมาณ 1,000 ตัน สามารถสร้างงานได้เพิ่มขึ้นประมาณ
10 - 15 ต�ำแหน่งในส่วนการจัดการขยะ จากการประมาณการนี้ ไอวีแอล
สามารถสร้างงานเพิม่ ขึน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ประมาณ 4,000 - 6,000
ต�ำแหน่งจากการรีไซเคิลพลาสติก PET ปริมาณ 398,000 ตัน

ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม
• มีการลดคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 156,000 ตันโดยการรีไซเคิล
ขวดพลาสติก PET 0.5 ล้านตัน ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559
• มีส่วนท�ำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
Wellman บริษทั ย่อยทีไ่ อวีแอลเป็นเจ้าของทัง้ หมด และมีความเหมาะสม
ต่อกลยุทธ์ธรุ กิจรีไซเคิลของไอวีแอล โดยสนับสนุนวัตถุประสงค์หลักของ
เศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่
>> กลยุทธ์เกี่ยวกับพลาสติกในเศรษฐกิจหมุนเวียน แก้ปัญหาความ
สามารถในการรีไซเคิล ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ
การมีสารอันตรายอยู่ในพลาสติก และการก� ำหนดเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Goals: SDGs)
เพื่อลดขยะมหาสมุทร
>> เป้าหมายร่วมของรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปแต่ละประเทศในการ
รีไซเคิลขยะชุมชนร้อยละ 65

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
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>> เป้าหมายร่วมของรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปแต่ละประเทศในการ
รีไซเคิลขยะจากบรรจุภัณฑ์ร้อยละ 75 ภายในปี 2563
>> เป้าหมายผูกพันในการลดปริมาณหลุมฝังกลบให้ได้ร้อยละ 10 ของ
ปริมาณขยะทั้งหมดภายในปี 2573 ส�ำหรับรัฐสมาชิกแต่ละประเทศ
>> การส่งเสริมเครื่องมือทางเศรษฐกิจในการลดหลุมฝังกลบขยะ
>> การส่ ง เสริ ม การน� ำ กลั บ มาใช้ ซ�้ ำ และการกระตุ ้ น การพึ่ ง พาเชิ ง
อุตสาหกรรม (Industrial Symbiosis) โดยการเปลี่ยนผลพลอยได้
ของอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นวัตถุดิบของอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง
>> สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจส�ำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สีเขียวและสนับสนุน
แผนฟื้นฟูและรีไซเคิล
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อบริษัท

FiberVisions, Varde ประเทศเดนมาร์ก

ธุรกิจรีไซเคิลช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้บริษัทอย่างสม�ำ่ เสมอ

398

‘000 ลานตัน

การเติบโตในแตละปของการผลิตรีไซเคิล
2016
2015
2014
2013
2012

398
338
278
228
173

15%
5 ป CAGR

*เม็ดพลาสติก rPET มีวัสดุรีไซเคิลไม่เกิน 25%
**CAGR: Compounded Annual Growth Rate (อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี)

การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ ไ อวี แ อล เรามี ร ะบบบริ ห ารจั ด การการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดด้ า น
สิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบและมั่นคง มีการเตรียมพร้อมและแผนด�ำเนินการ
เชิงรุกตลอดในแต่ละปีเพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องตามกฎหมาย
ระเบียบ มาตรฐาน และข้อก�ำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการบังคับใช้
ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา การรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของเราไปไกลกว่า
การแสดงถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและระเบียบข้อ
บังคับอื่นๆ ที่บังคับใช้ ไอวีแอลมุ่งหมายที่จะด�ำเนินการต่อไปอีกขั้นด้าน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยยึดมั่นในโครงการ Responsible Care
ซึ่งเป็นพันธกิจสมัครใจของอุตสาหกรรมเคมีทั่วโลกในการผลักดันให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและบรรลุถึงความเป็นเลิศในประสิทธิภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย และความมั่นคง
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดย
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และยังช่วยสร้างคุณค่าด้วยการให้การปกป้อง
คุ้มครองต่างๆ มากมาย ทั้งตัวพนักงาน สุขอนามัยของผู้รับเหมา ทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ ชุมชนรอบโรงงาน และที่ส�ำคัญที่สุดคือ ชื่อเสียงของบริษัทฯ
การบริหารจัดการการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ท�ำให้เรา
สามารถขจัดการปล่อยมลพิษทางอากาศ น�ำ้ เสีย และขยะจากการด�ำเนินงาน
ของเราได้ ให้อยู่ในข้อจ�ำกัดที่ก�ำหนดไว้ การบริหารจัดการการปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดนี้ จะท�ำให้ไอวีแอลมั่นใจว่าไม่มีกรณี
การไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่มีการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข ผลผลิตทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของเรา และเพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นของเรา
ในการไม่ละเมิดข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม เราจึงก�ำหนดแผนงานสร้างแรง
จูงใจเพื่อปฏิบัติตามข้อก�ำหนด โดยเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของผู้บริหารอาวุโส หัวหน้าโรงงาน รวมไปถึงผู้จัดการสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม (EHS)
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เป้าหมายปี 2559
ไม่มีกรณีการละเมิดข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
ความส�ำเร็จ
• ไม่มีกรณีการละเมิดข้อก�ำหนดที่มีนัยส�ำคัญจากการด�ำเนินงาน
ทั้งหมด
• ไม่มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการท�ำงาน

ไอวีแอลตระหนักดีว่า ทั้งสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจต่างเชื่อมโยงกันอย่าง
ใกล้ชิด และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมคือกุญแจส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของ
บริษัทฯ ในอนาคต

ความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม
• ไอวีแอลปลูกฝังหลักการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนไว้
ในการด�ำเนินธุรกิจ ระบบบริหาร และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ
• ไอวีแอลมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้แนวทางปฏิบัติ
ของการลดการใช้ทรัพยากร การน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ และการรีไซเคิล
นอกเหนือไปจากการส่งเสริมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ที่ปฏิบัติงาน
• บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ า หมายต่ อ เนื่ อ งในการไม่ ใ ห้ เ กิ ด กรณี ก ารละเมิ ด
ข้ อ ก� ำ หนดด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ และมุ ่ ง หมายที่ จ ะ
จัดการบริหารการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
• เรามีระบบการแจ้งข้อมูลและสถานการณ์ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดให้
คณะกรรมการระดับบริหารของบริษัทฯ ตามวาระไตรมาส

เราติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ของเรา
ต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า และน�ำผลลัพธ์มาใช้ปรับปรุง
การด�ำเนินงานเพือ่ การพัฒนา กระบวนการนีเ้ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและยังคง
ด�ำเนินอยู่แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ จากผลิตภัณฑ์ของเราก็ตาม
ระหว่างระยะเวลาของการรายงานในฉบับนี้ ไม่มีการละเมิดการปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดที่มีนัยส�ำคัญ ยกเว้นสองกรณี ได้แก่
• หน่วยงานของเราหน่วยงานหนึง่ ในสหรัฐอเมริกาได้รบั แจ้งว่ามีการละเมิด
ข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2559 และปัจจุบันยังไม่เป็นที่สิ้นสุด
• มีการรั่วไหลของ HTM จากระบบท่อระหว่างการทดสอบระบบ HTM
Heater ในหน่วยงานหนึ่งของเราในประเทศไทย สถานการณ์อยู่ภายใต้
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ระบบการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านสิ่งแวดล้อม
ของไอวีแอล
ไอวีแอลตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมผ่านวิธีการ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. รายการตรวจสอบ (Compliance Checklist) และใบรับรองการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนด (Compliance Certificate)
2. การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดโดยคณะกรรมการ
บริหารธุรกิจหลักด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
3. การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดโดยคณะกรรมการด้าน
ความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
4. ระบบควบคุมภายในและการสอบบัญชีภายใน
5. การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

• การระบุประเด็นการอนุรักษ์พลังงาน การควบคุมการปฏิบัติงาน และ
การดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
• การพัฒนาลูกค้า/ตลาดใหม่ๆ
• การส่งเสริมขวัญและก�ำลังใจของพนักงาน และภาพลักษณ์ขององค์กร
ต่อสาธารณะ ผู้วางระเบียบ ผู้ให้ยืม และนักลงทุน
• การเพิม่ ความตระหนักของพนักงานในประเด็นเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมและ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
• การส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและป้องกันมลพิษ
• การเพิ่มประสิทธิภาพ/การลดค่าใช้จ่าย
มากกว่าร้อยละ 70 ของการด�ำเนินงานของเราได้รับการรับรองการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และมากกว่าร้อยละ
18 ของการด�ำเนินงาน ได้รับการรับรองการบริหารจัดการพลังงานตาม
มาตรฐาน ISO 50001 สถานะการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO ของ
ไอวีแอล สามารถดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเรา
100%

89% 91%
71%
59%

2558

ส�ำหรับรายละเอียดเกีย่ วกับระบบการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านสิง่ แวดล้อม
ของเรา สามารถดูเพิม่ เติมได้ในส่วน “การปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด” ของรายงาน
ฉบับนี้

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ส� ำ หรั บ ไอวี แ อล ระบบบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental
Management System: EMS) คือเครือ่ งมือส�ำคัญในการจัดการผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมต่างๆ ของเรา ระบบดังกล่าวจะให้โครงสร้าง
ส�ำหรับแนวทางการวางแผนและด�ำเนินการมาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม
และท�ำให้เราได้ผลประโยชน์ต่างๆ ได้แก่
• การก�ำหนดและทบทวนจุดมุ่งหมายและเป้าประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
• การปรับปรุงผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมด้วยประสิทธิภาพด้าน
สิ่งแวดล้อมในการการปฏิบัติงานและการอนุรักษ์ทรัพยากร
• การจัดตัง้ โครงการและกระบวนการต่างๆ เพือ่ ให้เป็นไปตามจุดมุง่ หมาย
และเป้าประสงค์ที่วางไว้
• การระบุโอกาสส�ำหรับการปรับปรุง
• การตรวจสอบและวัดผลความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์
• การปฏิบตั บิ ตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัดและลดความ
เสี่ยงของการละเมิดข้อก�ำหนด
• การทบทวนความก้าวหน้าของ EMS และน�ำมาปรับปรุง
• การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยส�ำหรับ
พนักงานและชุมชนโดยรอบ

2559

37%
25%
16%

0%

ในปี 2559 ไม่มีการจ่ายค่าปรับอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนที่มีนัยส�ำคัญ
ต่อกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสิง่ แวดล้อมใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหา
หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา และไม่มกี ารลงโทษทางการเงินหรือไม่เป็น
ตัวเงินต่อไอวีแอล
นอกจากนี้ ยังไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ประเด็นส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

การควบคุมโดยทันที และไม่มีผลกระทบต่อดิน น�้ำ และชุมชนโดยรอบ
เราได้รายงานเหตุการณ์นี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่
30 กันยายน 2559 เอกสารส�ำเนาของรายงานฉบับดังกล่าวสามารถดู
ได้ในเว็บไซต์ของเรา

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS

18%

ISO 50001

เปรียบเทียบสถานะการรับรองมาตรฐาน ISO ของไอวีแอล ปี 2558 และ 2559

ฝ่ายบริหารของไอวีแอลได้พัฒนานโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอยู่ใน
เว็บไซต์ของเรา เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

รอยเท้าคาร์บอน
ในปี 2559 ไอวีแอลได้ค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและ
ทางอ้อม (GHG Scope 1 and 2) ของการด�ำเนินงานทั้งหมดทั่วโลกให้
สอดคล้องกับระเบียบการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Accounting
Protocols) – มาตรฐานการจัดท�ำบัญชีและการรายงานก๊าซเรือนกระจก
ระดับองค์กร (Greenhouse Gas Protocol on Corporate Accounting
and Reporting) โดยสถาบันทรัพยากรแห่งโลก (World Resource
Institute: WRI) / สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World
Business Council for Sustainable Development: WBCSD) และ
มาตรฐาน ISO 14064-1: 2006
นอกจากนี้เรายังมุ่งหมายที่จะค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
Scope 3 ทั่วโลกจากเกณฑ์ที่เลือกในปี 2560 ส่วนส�ำหรับปี 2559 ความ
เข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกลดลงสอดคล้องกับเป้าหมายส�ำหรับปี 2563
นั่นคือ ลดลงร้อยละ 6 จากระดับก๊าซเรือนกระจกเมื่อปี 2556

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
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การผลิตทั้งหมด (ตัน)
9,960,132

2015

7,481,352

2014

6,687,525
5,584,728

3.23
ลาน

การปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง,
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

การปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง
2016
2015
2014
2013

2016

0.517

2015

0.544

2014

0.546
0.590

2013

ความเขมขนของการปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง
3,236,691

2,226,176
2,087,526
1,968,370

0.325

การปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง,
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา/ตันการผลิต

2013

0.517

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา/ตันการผลิต

2016

ตัน

9.96
ลาน

ความเขมขนของการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมด

2016
2015
2014

0.325
0.298
0.312
0.352

2013

ในปี 2559 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินสองแห่ง ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อกิจการโรงงานใหม่ในธุรกิจ
วัตถุดิบอุตสาหกรรมและพลาสติก PET

ความเขมขนของการปลอยกาซเรือนกระจกทางออม

2016

1,917,894

2015
2014
2013

1,842,432
1,567,192
1,325,575

0.192

การปลอยกาซเรือนกระจกทางออม,
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา/ตันการผลิต

1.91
ลาน

การปลอยกาซเรือนกระจกทางออม,
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

การปลอยกาซเรือนกระจกทางออม

2016
2015

0.192
0.246

2014

0.234

2013

0.237

ในปี 2559 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการเข้าซื้อกิจการโรงงานใหม่ในธุรกิจวัตถุดิบอุตสาหกรรมและพลาสติก PET
เนื่องจากการจัดซื้อกระแสไฟฟ้าที่น้อยลงเพราะการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม ผลรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันลดลง

เป้าหมายของไอวีแอลเกี่ยวกับรอยเท้าคาร์บอนของบริษัทฯ

เป้าหมายปี 2563

• ไอวีแอลมีเป้าหมายขององค์กรคือการลดความเข้มข้นของคาร์บอนลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับระดับของปี 2556
• การเปิดเผยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) ร้อยละ 100 ทางอ้อม (Scope 2) ร้อยละ 90 และเกณฑ์ที่เลือกไว้ของ Scope 3 ร้อยละ 100
ของโรงงานทั้งหมด
• มีการรับรองการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมโรงงานทั้งหมด
• การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ส�ำหรับการด�ำเนินงานทั้งหมด และ ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 (หรือเทียบเท่า) ส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ร้อยละ 98
(*มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานที่ด�ำเนินงานภายใต้ไอวีแอลอย่างน้อยสองปี)
ความส�ำเร็จในปี 2559
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทางตรงและทางอ้อมได้ร้อยละ 4.96 จากปี 2558
• การเปิดเผยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมได้ทั้งหมด
• ได้รับการรับรองการรายงานครอบคลุมโรงงานส�ำหรับตัวชี้วัดที่เลือกมากกว่าร้อยละ 50 และการรับรองส�ำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและ
ทางอ้อมทั้งหมด
• ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ส�ำหรับการด�ำเนินงานร้อยละ 91, ISO 14001 ส�ำหรับการด�ำเนินงานร้อยละ 71, ISO 50001 ส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ร้อยละ 18 และ OHSAS 18001 (หรือเทียบเท่า) ส�ำหรับการด�ำเนินงานร้อยละ 37

การตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) และทางอ้อม (Scope 2) โดยหน่วยงานภายนอก
เป็นครั้งแรกที่ TÜV Nord Cert GmbH ได้ตรวจสอบและรับรองการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางตรงและทางอ้อม (GHG Scope 1 and 2) ส�ำหรับ
พื้นที่ด�ำเนินงานทั้งหมดของไอวีแอลว่าสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 14064-3
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พลังงาน
การให้ความส�ำคัญกับประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของไอวีแอลนัน้ เพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ มีสว่ นช่วยเรือ่ งความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยการ
ลดค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานและการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการริเริม่ การประหยัดพลังงานหลายช่องทางควบคูไ่ ปกับการ
ด�ำเนินธุรกิจ ไอวีแอลสามารถลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานลงจาก 5.54
กิกะจูลต่อตันการผลิตในปี 2558 เหลือ 5.25 กิกะจูลต่อตันการผลิตในปี 2559

การบริโภคพลังงานทั้งหมด
ลานกิโลจูล

2016

21.51

15.88

2015

16.39

12.38

2014

15.30

11.79

2013

14.62

10.57

กาซธรรมชาติ

ถานหิน

พลังงานไฟฟา

7.47

พลังงานทดแทน ป 2556-2559 (กิกะจูล)
317,438

พลังงานไฟฟาทดแทน
ชีวมวล

317,477
187,629

219,067

กาซชีวภาพ

373,656

198,360

208,998

227,034

21,032

33,472

40,180

165,770

2556

2557

2558

2559

ความเขมขนของการใชพลังงานทดแทน

0.13

2016

0.13

2015

0.10

2014

0.08

2013

0.09

ความเขมขนของการใชพลังงาน

2.15 0.71

2.26 0.38

พลังงานไฟฟาทดแทน

5.61

2.05 1.05

5.88 2.06 0.35

ไอน้ำ

นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งเครื่องท�ำความร้อนเชื้อเพลิงชีวมวลใหม่ที่โรงงาน
Orion Global Pet ประเทศลิทวั เนีย และอินโดรามา เวนเจอร์ส โพลิเมอร์ส
(ระยอง) ประเทศไทย เพือ่ ลดการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลและเพิม่ การใช้พลังงาน
ทดแทน ส�ำหรับโรงงานอื่นๆ ของเรา ได้แก่ Indorama Ventures PTA
(Montreal), TPT Petrochemical, อินโดรามา ปิโตรเคม ประเทศไทย,
Indorama Ventures Xylenes และ PTA ได้ลงทุนในระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
ในการใช้กา๊ ซชีวภาพทีไ่ ด้จากการบ�ำบัดน�ำ้ เสียเพือ่ น�ำไปใช้ลดการใช้เชือ้ เพลิง
ฟอสซิล นอกจากนี้ พืน้ ทีโ่ รงงาน Performance Fibers (Kaiping) ยังใช้เชือ้ เพลิง
ชีวภาพเพื่อลดรอยเท้าพลังงาน (Energy Footprint) ด้วยเหตุนี้ ภาพรวม
ของการใช้พลังงานทดแทนจึงเพิ่มขึ้นจาก 407,021 กิกะจูลในปี 2556 เป็น
856,864 กิกะจูลในปี 2559

5.95
11.49

9.41

โรงงานบางแห่งของเรา ได้แก่ Orion Global Pet ประเทศลิทวั เนีย Trevira
ใน Bobingen และ Guben ประเทศเยอรมนี และอินโดนรามา โฮลดิ้งส์
ในจังหวัดลพบุรี ประเทศไทย ได้ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
ผลิตพลังงานสะอาดส�ำหรับการใช้ภายในโรงงาน โรงงาน Orion Global Pet
ประเทศลิทวั เนียได้เข้าสูส่ ถานะโรงงานสีเขียวจากการซือ้ พลังงานไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน�ำ้ ) เพือ่ ลด
รอยเท้าคาร์บอนได้น้อยยิ่งขึ้น และโรงงาน OGP ยังสามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 62 เมื่อเทียบกับปี 2558

(กิกะจูล/ตันการผลิต)

ไอวีแอลได้เพิ่มประสิทธิภาพทั้งแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจและผลลัพธ์
ของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกลยุทธ์นวัตกรรมธุรกิจ โดยการ
ปรับปรุงการด�ำเนินงานทางภูมศิ าสตร์และการลดน�ำ้ หนักของผลิตภัณฑ์
ประเภทขวด
ก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์ของเรา (PET, Preform, ขวด ฯลฯ) ได้รับ
การจ�ำหน่ายหรือจัดส่งไปยังโรงงานส�ำหรับการใช้งานของลูกค้า เช่น
ผู้ผลิตน�ำ้ อัดลม หรือน�้ำดื่มบรรจุขวด เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความสิ้น
เปลืองทางเศรษฐกิจและความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม ไอวีแอลจึงได้
เพิ่มระดับความได้เปรียบโดยการร่วมจัดสรรพื้นที่ส�ำหรับโรงงานของผู้
จัดจ�ำหน่าย ท�ำให้สามารถลดค่าใช้จา่ ยทัง้ การขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ไปได้มาก และไอวีแอลยังก้าวต่อไปอีกขั้นด้วยการด�ำเนินธุรกิจใน
ประเทศที่ก่อนหน้านี้ต้องมีการส่งออกผลิตภัณฑ์บางส่วน เช่น อินเดีย
ตุรกี แคนาดา ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ และไนจีเรีย ส่งผลให้สามารถ
ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและพลังงานได้มหาศาล
การส่งต่อผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจให้แก่ลูกค้า
นวัตกรรมได้ขยายขอบเขตมาสู่ผลิตภัณฑ์ นอกจากการเพิ่มความ
สั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยและลู ก ค้ า แล้ ว โดยการลดน�้ ำ หนั ก
ของ Preform และขวดพลาสติก อย่างไรก็ตาม การคงไว้ซึ่งคุณภาพ
ความแข็งแรง และความเชื่อมั่น รวมถึงการลดการใช้พลาสติก คือ
ผลลั พ ธ์ ที่ ดี เชิ ง เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ มส� ำ หรั บ ทั้ ง ไอวี แ อลและ
ลูกค้า ซึ่งเป็นตัวอย่างของการท�ำให้ผลิตภัณฑ์ขวดและ Preform มี
น�้ำหนักเบาและการลดการขนถ่ายล�ำ (Transshipment) ผลลัพธ์
จากการท�ำให้ขวดและ Preform น�้ำหนักเบาคือการลด PET และ
HDPE (รวมถึงขวด ฝาน�ำ้ ดื่ม และ Preform) ได้ 5 เท่า จากประมาณ
651 ตันในปี 2557 เป็น 3,796 ตันในปี 2559 นอกจากนี้ ไอวีแอล
ยังสามารถลดจ�ำนวนการขนส่งตู้สินค้าได้ทั้งหมด 1,027 รอบในปี
2559 ในประเทศฟิลิปปินส์ กานา และเฉพาะประเทศเมียนมาร์ที่
ลดลงได้เกือบ 4 เท่า จาก 267 รอบในปี 2557 และด้วยน�้ำหนัก 15
ตันต่อตู้สินค้า ท�ำให้เป็นการลดค่าขนส่งของบริษัทฯ และรอยเท้า
คาร์บอนได้ประมาณ 1,440 ตัน
จากตัวอย่างนี้ ไอวีแอลก�ำลังก้าวสู่ระดับต่อไปของแผนด�ำเนินงานด้าน
ความยัง่ ยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการไขว่คว้าโอกาสและความเป็นไปได้
ต่างๆ ผ่านนวัตกรรมที่มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม และยังคงไว้ซึ่งความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยน โดยการเลือกสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

พลังงานทดแทน

ประเด็นส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์น�้ำหนักเบาและความใกล้ชิดกับลูกค้าคือกลยุทธ์ที่
ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

เชื้อเพลิงอื่นๆ

5.25

2556

2557

5.54
5.25

(กิกะจูล/
ตันการผลิต)
2558

2559

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
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ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านพลังงาน
(Energy Return on Investment: EROI)
เรามุง่ มัน่ ในการบริหารจัดการผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมของเรา ทุกๆ ปี เรา
จะลงทุนเพื่อริเริ่มโครงการที่สร้างผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายส�ำหรับไอวีแอล การลงทุนของเราทั้งหมดจะผ่านการ
วิเคราะห์ทางการเงินและความเป็นไปได้เพื่อท�ำให้แต่ละโครงการของเรามี
ความยัง่ ยืนอย่างแท้จริง เราติดตามรายการค่าใช้จา่ ยในการลงทุน ค่าใช้จา่ ย
ในการด�ำเนินธุรกิจ การประหยัดค่าใช้จ่าย และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับทุกโครงการผ่านระบบข้อมูลการบริหารจัดการ (Management
Information System: MIS) ซึง่ ได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งให้ครอบคลุม
โรงงานและโครงการต่างๆ ทั้งหมดของเรา

• การติดตั้งกังหันไอน�้ำใหม่ที่โรงงาน Indorama Ventures Spain เพื่อ
เปลี่ยนไอน�้ำให้เป็นพลังงาน
• การติดตัง้ เทคโนโลยี RTO ทีโ่ รงงาน Indorama Ventures Rotterdam
Plant ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายโรงงาน PTA ส่วนเทคโนโลยี
CATOX ที่มีอยู่เดิมจะถูกถอนการติดตั้งเนื่องจากชุด RTO สามารถ
ลดค่าใช้จา่ ยการด�ำเนินงานได้ และ VOCs ยังสามารช่วยปรับปรุงคุณภาพ
อากาศได้ด้วย
• การติดตั้งระบบล�ำเลียงชิปความร้อน (Hot Chip Conveyor System)
โดย Performance Fibers China เพื่อรองรับการขนส่งวัตถุดิบจาก
Guangdong IVL China ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการด�ำเนินงานและช่วย
ประหยัดพลังงาน
• การติดตัง้ เครือ่ งท�ำความเย็นประสิทธิภาพสูงทีโ่ รงงาน Auriga ซึง่ ใช้สาร
ท�ำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน
• การติดตั้งเครื่องท�ำความเย็นแบบดูดซึมไอน�้ำ (Vapor Absorption
Chiller) ที่ท�ำงานด้วยไอน�้ำจากเตาความร้อนพลังถ่านหิน ซึ่งช่วยลด
ค่าใช้จ่ายการด�ำเนินงานและลดการใช้สารท�ำความเย็น
เรายังมีโครงการเกีย่ วกับการประหยัดทรัพยากรและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ มากมาย
นอกเหนือจากพลังงาน เช่น การประหยัดน�้ำ การลดการใช้วัตถุดิบ สารเคมี
และวัตถุดบิ อุตสาหกรรม (เช่น กรดแอซีตกิ พาราไซลีน เป็นต้น) การลดการ
ก�ำจัดกากตะกอนน�้ำเสีย และการลดของเสียอื่นๆ ในกระบวนการผลิต ซึ่ง
จะช่วยลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ

ตัวอย่างบางส่วนของโครงการรายจ่ายฝ่ายทุนเพือ่ ประหยัดพลังงานทีด่ ำ� เนิน
การส�ำเร็จในปี 2559 โดยเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเลิศในการด�ำเนินงาน
ของไอวีแอล และเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีดังนี้

• การแทนทีก่ ารใช้ถา่ นหินเชือ้ เพลิง (Thermal Coal) ด้วย Thermic Fluid
Heater เพื่อแปลงสภาพ Pet Coke
• ชุดก�ำจัดไอกรด (Scrubber Unit) ส�ำหรับระบบไอเสียแบบสุญญากาศ
(Vacuum Exhaust System) และชุดอบแห้งขยะมูลฝอย (Waste Solid
Drying Unit) ที่ Performance Fibers ประเทศจีน

ค่าใช้จ่ายของโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าใช้จ่ายของรายจ่ายฝ่ายทุน (CAPEX) (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ค่าใช้จ่ายของรายจ่ายการด�ำเนินงาน (OPEX) ประจ�ำปี (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
กระประหยัดค่าใช้จ่ายรายปี (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ความครอบคลุมของข้อมูลจากทั่วโลก (ร้อยละของการผลิตทั้งหมด)

หมายเหตุ:
ปี 2557: รายจ่ายฝ่ายทุนต�่ำในปี 2557 เนื่องจากมีการลงทุนที่จ�ำกัด การ
ประหยัดค่าใช้จ่ายของเราส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากโครงการที่ไม่จ�ำเป็นต้องใช้
การลงทุน เช่น การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�ำงาน
ปี 2558: การประหยัดค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับต�ำ่ ในปี 2558 เนื่องจากมีการ
ลงทุนในโครงการใหม่สองโครงการ ซึ่งผลตอบแทนจะมาจากโครงการ
ดังกล่าวในปี 2559 หรือหลังจากนี้ โครงการทั้งสองได้แก่ การลงทุนจ�ำนวน
8.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐส�ำหรับเครือ่ งท�ำความร้อนเชือ้ เพลิงชีวมวลทีโ่ รงงาน
Orion Global Pet ในประเทศลิทัวเนีย และการลงทุนจ�ำนวน 900,000
ดอลลาร์สหรัฐ ส�ำหรับเครือ่ งท�ำความร้อนเชือ้ เพลิงชีวมวลทีโ่ รงงานอินโดรามา
เวนเจอร์ส โพลีเมอร์ส (ระยอง) ในประเทศไทย บริษัทฯ คาดว่า โครงการ
ทัง้ สองจะช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยรายปีได้โดยเริม่ ตัง้ แต่ปี 2559 เป็นต้นไป ที่
ประมาณ 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามล�ำดับ
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2556

2557

2558

2559

15.16
0.00
6.55
85%

4.69
0.00
7.85
85%

20.02
0.00
6.67
85%

25.3
1.96
4.94
100%

ปี 2559: การประหยัดค่าใช้จ่ายที่แสดงในตารางข้างต้นมีค่าต�่ำลงเนื่อง
จากโครงการของเราบางส่วนเริ่มด�ำเนินการในไตรมาสที่สามหรือสี่ของปี
เป็นต้นมา นอกจากนี้ ในปี 2559 Indorama Ventures Europe BV ใน
Rotterdam ยังรับผิดชอบโครงการด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีรายจ่ายฝ่ายทุน
(CAPEX) 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการคืนทุนที่ต�่ำ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุง
คุณภาพของการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการขยายการด�ำเนินงานใน
ปัจจุบันและในอนาคต
ไอวีแอลมุง่ มัน่ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และอันตรายต่อพนักงานและ
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการด�ำเนินงาน
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ประเด็นส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2559 การใช้นำ�้ ทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 และผลรวมการผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยมีการเข้าซื้อกิจการโรงงานใหม่
หลายแห่ง อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นของการใช้นำ�้ ลดลงจาก 5.12 เหลือ 4.44 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต เนือ่ งจากการบริหารจัดการน�ำ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

ปริมาณการบริโภคน้ำทั้งหมด
2015
2014

46,837,024
38,200,946
36,099,631

น้ำที่นำมารีไซเคิล/ใชซ้ำทั้งหมด
ลบ.ม.

3.23
ลาน

2016
2015
2014

4.70

2016

ลบ.ม./ตันการผลิต

2016

4.70

2015

5.12

2014

5.43

อัตรารอยละของน้ำที่นำมารีไซเคิล/ใชซ้ำทั้งหมด

3,235,080
2,780,405
2,436,929

6.90

2016
2015

%

ลบ.ม.

46.84
ลาน

ความเขมขนของการใชน้ำ

2014

6.90
7.28
6.75

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559

51

ประเด็นส�ำคัญด้านสังคม
กลยุทธ์การลงทุนของไอวีแอลจะปลูกฝังการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมลงในกิจกรรมต่างๆ ที่จะสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม หรือสถานที่
ท�ำงานและทีอ่ ยูอ่ าศัยของพนักงานและชุมชน นอกจากการสร้างผลกระทบ
ที่ดีให้สิ่งแวดล้อมและสังคมแล้ว เรายังส่งเสริมแนวคิดของประสิทธิภาพ
ความยั่งยืนและการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการช่วยให้บริษัทฯ มีความสามารถ
ในการแข่งขันและประสบความส�ำเร็จได้ในระยะยาว

สุขอนามัยและความปลอดภัย
ที่อินโดรามา เวนเจอร์ส เราให้ความส�ำคัญกับเรื่องอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเป็นอันดับแรกในทุกกิจกรรมการด�ำเนินงาน เราเชื่อว่าสุขอนามัย
และความปลอดภัยของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของเรา ผู้ท�ำสัญญา
รั บ เหมา ชุ ม ชน และสาธารณะ ล้ ว นมี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การได้
รับอนุญาตให้ดำ� เนินงานในพื้นที่ การจัดหาสถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัยและมี
สุขอนามัยไม่เพียงแต่เพิ่มขวัญก�ำลังให้พนักงานเท่านั้น แต่ยังช่วยลด
การสูญเสียเวลาท�ำงาน ลดการสูญเสียจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ด้วย

1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

ในปี 2559 เราลงทุนอย่างต่อเนื่องด้านการฝึกอบรมเรื่องอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยให้พนักงานของเราทุกคน การลงทุนนี้ช่วยลดอัตราการ
การบาดเจ็บจากการท�ำงานถึงขัน้ หยุดงาน (Loss Time Injury Frequency
Rate: LTIFR) ซึ่งในปีนี้ ลดลงเหลือ 3.03 ครั้ง จาก 3.67 ครั้งในปี 2558
ขณะทีอ่ ตั ราการบาดเจ็บจากการท�ำงานโดยรวม (Total Recordable Injury
Rate: TRIR) ลดลงเหลือ 1.00 ครัง้ ในปี 2559 จาก 1.57 ครัง้ ในปี 2558 ซึง่ เรา
สามารถบรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ในปี 2558 คือรักษา TRIR ไว้ให้ตำ�่ กว่า 1.80
ไอวีแอลสามารถลดจ�ำนวนการบาดเจ็บจากการท�ำงานโดยรวมให้เหลือ 164
ครั้งในปี 2559 จาก 214 ครั้งในปี 2558 และการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน
เหลือ 99 ครั้งในปี 2559 จาก 100 ครั้งในปี 2558 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ได้แก่
ค่าจ้างแก่ผู้ท�ำงานที่ได้รับบาดเจ็บส�ำหรับช่วงที่หยุดงานที่ไม่ครอบคลุมจาก
เงินชดเชยของพนักงาน ค่าแรงล่วงเวลาที่จ�ำเป็นต่อการบาดเจ็บ ค่าใช้จ่าย
การฝึกอบรมส�ำหรับพนักงานทีม่ าแทน การสูญเสียผลิตภาพอันเนือ่ งมาจาก
การก�ำหนดเวลาท�ำงานใหม่ การเรียนรูก้ ารท�ำงานของพนักงานใหม่ ค่าใช้จา่ ย
ในการซ่อมและเปลี่ยนวัสดุ เครื่องจักร และทรัพย์สินที่เสียหาย

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานโดยรวม (ตอ 200,000 ชั่วโมงทำงาน)

2556

2557

ผลรวม (พนักงาน+ผูรับเหมา)
2559: TRIR เท่ากับ 1.00 โดยมีเป้าหมายคือต�ำ่ กว่า 2.00
เป้าหมายปี 2560: TRIR ต�ำ่ กว่า 1.80

7.0

• โรงงานทุกแห่งของไอวีแอล ไม่มีรายงานการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2559
• โรงงาน 28 แห่งในปี 2559 มีรายงานการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
เป็นศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 45 ของหน่วยงานทั้งหมดของบริษัทฯ
ต่อเนื่องจากปี 2558 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 29 ของหน่วยงานทั้งหมด

2558

พนักงาน

2559

ผูทำสัญญารับเหมา

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (ตอหนึ่งลานชั่วโมงทำงาน)

6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

2556

2557

2558

ผลรวม (พนักงาน+ผูรับเหมา)
พนักงาน
2559: LTIFR ลดลงร้อยละ 17.46 โดยมีเป้าหมายคือลดลงร้อยละ 10 จากปี 2558
เป้าหมายปี 2560: ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2559
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2559

ผูทำสัญญารับเหมา
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รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559

ประเด็นส�ำคัญด้านสังคม

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเชิงพฤติกรรมส�ำหรับ P.O.W.E.R.
Indorama Ventures Xylenes and PTA, สหรัฐอเมริกา
Indorama Ventures Xylenes and PTA ได้ด�ำเนินโครงการความปลอดภัยเชิงพฤติกรรม (Behavioral Based Safety: BBS) ซึ่งเป็นโครงการที่เน้น
ด้านการระบุและการสนทนาเกี่ยวความเสี่ยงของเงื่อนไขและพฤติกรรมความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น พนักงานจะกรอกข้อมูลโดยสมัครใจเพื่อระบุประเด็น
ปัญหาด้านความปลอดภัยที่เป็นไปได้ลงใน BBS Card (พร้อมรายละเอียดเฉพาะเจาะจง) คณะกรรมการก� ำกับดูแลด้านความปลอดภัยเชิงพฤติกรรม
(BBS Steering Committee) อันประกอบด้วยบุคลากรจากฝ่ายปฏิบัติงาน ฝ่ายบ�ำรุงรักษา และคณะผู้น�ำจะประชุมเป็นรายเดือนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่มี
แนวโน้มต่าง ๆ และเสนอแนวทางคาดการณ์โดยค�ำนึงถึงประเภทของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น การท�ำความเข้าใจแนวโน้มเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทฯ มองเห็น
ความส�ำคัญของประเด็นปัญหาเฉพาะ และหลีกเลีย่ งอุบตั เิ หตุทอี่ าจเกิดขึน้ โครงการ BBS นี้ ได้รบั การทบทวนและปรับปรุงตามล�ำดับขัน้ ตอนเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมศาสตร์และแบบแผนเดิมของระบบ BBS โครงการนี้มีชื่อว่า P.O.W.E.R. ซึ่งย่อมาจาก Positive Observations with Excellent Results
(การสังเกตการณ์เชิงบวกเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ)
ความส�ำเร็จของโครงการ BBS เกิดจากหลักการ 5 ประการ ดังนี้ 1) ไม่เปิดเผยชื่อพนักงานที่ส่งข้อมูลการสังเกต 2) ไม่เป็นการบังคับ 3) เน้นความส�ำคัญ
ของพฤติกรรมด้านความปลอดภัย 4) ขัน้ ตอนสัน้ และไม่ซบั ซ้อน และ 5) ให้การตอบสนองทันที โครงการ BBS นี้ สร้างประโยชน์ให้แก่บริษทั ฯ และพนักงาน
โดยการปรับปรุงการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการลดการบาดเจ็บได้ชว่ ยลดค่าใช้จา่ ย เช่น เงินชดเชยและค่าล่วงเวลาของพนักงานทีม่ ี
เหตุจ�ำเป็นต้องหยุดงานอันเนื่องมากจากการบาดเจ็บ ดังนั้น เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการต่อไป คณะท�ำงานของโครงการจึงประชุมเพื่ออภิปราย
ในแค่ละเดือนและปรับใช้กลยุทธ์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุด โดยไม่สูญเสียคุณภาพของการด�ำเนินงาน
โครงการ BBS หรือความปลอดภัยเชิงพฤติกรรมนี้ เป็นโครงการอาสาสมัคร โดยมีแรงงาน ซึ่งรวมพนักงานและผู้รับเหมา ได้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 21
ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน
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กรณีศึกษา: Safety 360 ํ: “Big Hitting” Hazards
Wellman International
ในปี 2559 Wellman International (WIL) ได้สำ� เร็จโครงการ Six Sigma Green Belt ว่าด้วยการวิเคราะห์อุบัติเหตุในสถานที่ทำ� งาน โดยมีวัตถุประสงค์
ในการลดการเกิดการบาดเจ็บในสถานที่ปฏิบัติงาน และการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลต่อต้นทุนยิ่งขึ้น ตลอดจนการจัดการด้านอุบัติเหตุ
โครงการนี้ได้ใช้การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis) ของการบาดเจ็บเป็นระยะเวลาหกเดือน ซึ่งรวมถึงประเภทอาการบาดเจ็บ สถาน
ที่ การปฏิบัติงาน และปัจจัยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Six Sigma ตลอดทั้งโครงการ การวิเคราะห์นี้ได้ท�ำให้ WIL สามารถเน้นความส�ำคัญ
ของ “Big Hitting” Hazards (อันตรายที่ส่งผลกระทบหลายด้าน) และจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ นอกจากนี้ การ
วิเคราะห์ยังเน้นความส�ำคัญของบัญชีรายการความเสี่ยงภายในของแต่ละพื้นที่โรงงาน ซึ่งจะท�ำให้เห็นภาพได้ชัดโดยแผนผังรายการความเสี่ยง ที่ท�ำให้
พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เยี่ยมชมโรงงานสามารถเข้าใจบัญชีรายการความเสี่ยงได้อย่างง่ายดาย
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้คือ อัตราการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงานลดลงร้อยละ 18 ในปี 2559 (เปรียบเทียบกับปี 2558) พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น
ในโครงการเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัย และการสร้างระบบตรวจสอบพนักงานเพื่อประเมิน “Big Hitting” Hazards และการปรับใช้
กลยุทธ์ควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากประโยชน์ต่อความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว การลดอัตรา
การบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงานที่ประมาณร้อยละ 30 ในปี 2559 ยังให้ประโยชน์ด้านการเงินที่ประมาณ 26,500 ดอลลาร์สหรัฐ
เพื่อการปรับปรุงการควบคุมความเสี่ยง WIL ยังด�ำเนินการวางแผนเพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทบทวนความเสี่ยงเป็นประจ� ำทุกปีให้
พนักงานจากส่วนที่เกี่ยวข้องของโรงงาน การอบรมนี้จัดโดย HSE Department ซึ่งจะส�ำรวจความอันตรายในแต่ละพื้นที่โรงงานและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับพนักงาน ส่วนพนักงานจะให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการควบคุมความเสีย่ งทีเ่ ป็นไปได้ทอี่ าจน�ำมาใช้ปรับปรุงการด�ำเนินงานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
ค�ำแนะน�ำด้านการควบคุมความเสีย่ งทีไ่ ด้จากการอบรมนีจ้ ะน�ำไปวิเคราะห์และประเมิน จากนัน้ ผลการประเมินส่วนใหญ่จะน�ำไปผนวกรวมการกับโครงการ
ด้านวัตถุประสงค์ความปลอดภัย OHSAS ในปีต่อไป แผนทบทวนความเสี่ยงนี้เรียกว่า “Safety 360 ํ” โดยให้ความส�ำคัญกับการประเมินด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยจากมุมมองรอบด้าน ด้วยข้อมูลและความเป็นเจ้าของจากพนักงานทุกคน

ระบบจัดการสุขอนามัยและความปลอดภัย และ
การประเมินความเสี่ยง
ระบบจัดการสุขอนามัยและความปลอดภัยมีอยู่ในการด�ำเนินธุรกิจของเรา
ทั่วโลก แต่ละโรงงานจะได้รับการส่งเสริมให้ด�ำเนินโครงการด้านความ
ปลอดภัยเพื่อสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ปลอดภัยและมี
สุขอนามัย และช่วยควบคุมความเสีย่ งด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในสถานที่ทำ� งานอย่างเหมาะสม
โรงงานของเราทัง้ หมด 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37 ของการด�ำเนินธุรกิจทัง้ หมด
ของเรา ได้รบั การรับรองมาตรฐาน OHSAS ด้านระบบจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย โดยจ�ำนวนดังกล่าวนี้ เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 คือ 14 แห่ง หรือ
ร้อยละ 25 ของการด�ำเนินงานทัง้ หมด และเราได้กำ� หนดเป้าหมายว่า ไอวีแอล
จะได้รบั การรับรองมาตรฐานดังกล่าวร้อยละ 98 ภายในปี 2563
ในฐานะส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการด้านความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ และ
ฝ่ายบริหารระดับระดับอาวุโส จะติดตามตรวจสอบความเสีย่ งด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยเป็นประจ�ำในทุกโรงงานทัว่ โลก ส่วนระบบด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยก็ได้รับการประเมินอย่างสม�่ำเสมอ และผลการประเมิน
ความเสี่ยงยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงกระบวนการด้านความ
ปลอดภัยและมั่นใจได้ว่ามีระดับสุขลักษณะ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ
อยู่ในระดับที่เหมาะสม ผลการประเมินความเสี่ยงนี้ จะรายงานไปยัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจและฝ่ายความยั่งยืน

โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อ
สมดุลยภาพของชีวิตและการทำ�งานของพนักงาน
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พนักงานที่มีสุขภาพดีย่อมส่งผลให้บริษัทเข้มแข็งยิ่งขึ้น และยังมีโอกาสป่วย
น้อยลงอีกด้วย จากการวิจัยทางการตลาดพบว่า หลายบริษัทที่มีชื่อเสียง
ด้านการส่งเสริมสมดุลยภาพของชีวิตและการท�ำงาน จะเป็นที่สนใจของ
พนักงานและดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณภาพเมื่อมีการเปิดรับต�ำแหน่งใหม่ และ
บริษัทเหล่านี้ยังมีแนวโน้มอัตราการรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่สูงกว่า ท�ำให้ใช้
เวลาการฝึกอบรมพนักงานใหม่น้อยลง พนักงานมีความภักดีต่อบริษัท
มากขึ้น และมีผู้เชี่ยวชาญในองค์กรในระดับสูงขึ้น

ไอวีแอลมีความห่วงใยสุขภาพพนักงาน และทุ่มเทความพยายามเพื่อสร้าง
สมดุลยภาพของชีวิตและการท�ำงาน เนื่องจากการออกก�ำลังกายของ
พนักงาน ไม่เพียงแต่ทำ� ให้จำ� นวนของผูข้ าดงานระยะสัน้ ลดลงเท่านัน้ แต่ยงั
ส่งผลถึงการขาดงานระยะยาวด้วย ไอวีแอลจึงส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางร่างกายในสถานที่ท�ำงาน เพื่อสุขอนามัยและสวัสดิภาพของสถานที่
ท�ำงานทั่วโลกที่ดียิ่งขึ้น
ไอวีแอลและหน่วยงานของบริษัทฯ ก�ำลังด�ำเนินการส่งเสริมสมดุลยภาพ
ของชีวิตและการท�ำงานในสถานที่ท�ำงาน โดยไม่กระทบถึงประสิทธิภาพ
การท�ำงาน ตัวอย่างบางส่วนของโครงการดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
• การเข้าถึงศูนย์สขุ ภาพ หรือ Fitness Center: ไอวีแอลและหน่วยงาน
ของบริษัทฯ ทั่วโลกได้จัดให้พนักงานของเราสามารถเข้าถึงโรงยิมและ
ศูนย์สุขภาพต่าง ๆ ทั่วโลก
• สโมสรกีฬา หรือ Sport Club: มีสโมสรกีฬาต่าง ๆ มากมายส�ำหรับ
พนักงานของไอวีแอลทัว่ โลก ซึง่ รวมถึงสโมสรฟุตบอล จักรยาน วิง่ โยคะ
และแบดมินตัน
• การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมสุขภาพเพือ่ การกุศล: ทุก ๆ ปี พนักงานของเรา
จะเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพหรือรายการแข่งขันเพือ่ การกุศลต่าง ๆ ทัว่ โลก
เช่น การวิ่งมาราธอน โยคะ และปีนผา เป็นต้น
• การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวหรือสันทนาการนอกสถานที่
• โอกาสการมีส่วนร่วมกับชุมชน
• กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในทีม
พนักงานของไอวีแอลทุกแห่งจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมสโมสรและ
กิจกรรมต่าง ๆ ดังตัวอย่างข้างต้น เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย
ผ่อนคลายความเครียด และกระตือรือร้นอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังมีการจัด
การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรหรือการแข่งกีฬาอืน่ ๆ ระหว่างพนักงานของ
เรากับลูกค้าและผู้จัดจ�ำหน่ายด้วย

สิทธิมนุษยชน
ไอวีแอลเชื่อว่า การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจะส่งผลให้บริษัท
มีแนวทางปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับสภาพแวดล้อม
สังคม และการด�ำเนินธุรกิจที่ดี มีความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือกว่า

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ไอวี แ อลยึ ด มั่ น ในการเคารพต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและปฏิ บั ติ ต ามปฏิ ญ ญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations
Universal Declaration of Human Rights) และหลักการและสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานในการท�ำงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International
Labor Organization’s Declaration on Fundamental Principles and
Rights at Work) ไอวีแอลได้เผยแพร่นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเมือ่ ปี 2556
ซึ่งได้รับการปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดในปี 2559 เพื่อสะท้อนถึงสิทธิ์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายอื่น ๆ ของ
บริษทั ฯ เผยแพร่ผา่ นหน้าเว็บไซต์ของเรา www.indoramaventures.com
นโยบายเหล่านีเ้ ป็นนโยบายส�ำหรับคณะกรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
ผู้ฝึกงาน และบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานแต่ได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินการในนาม
หรือเป็นตัวแทนของไอวีแอล ซึง่ รวมไปถึงผูท้ ไี่ ด้รบั การว่าจ้างโดยบริษทั ย่อย
บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมของไอวีแอล
เรามีการจัดท�ำคู่มือและมาตรการที่ชัดเจนส� ำหรับพนักงาน คู่ค้า และ
ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายของเรา เพือ่ หลีกเลีย่ งองค์ประกอบต่าง ๆ จากการด�ำเนินธุรกิจ
ที่อาจส่งผลกระทบหรือขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ปัญหาเมื่อ
เกิดเหตุการณ์เหล่านั้น
แนวทางของไอวีแอลต่อสิทธิมนุษยชน จะสอดคล้องตามจรรยาบรรณส�ำหรับ
พนักงาน ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย และผูท้ ำ� สัญญารับเหมา รวมไปถึงโครงการฝึกอบรม
และการประเมินด้านต่าง ๆ ประจ�ำปี คณะท�ำงานของเราจะได้รบั การแนะน�ำ
จากนโยบาย ข้อปฏิบัติ และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณ์ใน
การด�ำเนินธุรกิจของอินโดรามา เวนเจอร์ส และจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจของไอวีแอล เอกสารแต่ละฉบับจะครอบคลุมประเด็นปัญหาด้านสิทธิ
มนุษยชนและการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมไปถึงสิทธิแรงงาน
แรงงานเด็ก สภาพการท�ำงาน ความเป็นส่วนตัว การติดสินบน และการทุจริต
ไอวีแอลมีช่องทางการสื่อสารที่กำ� หนดไว้เฉพาะ และมีการฝึกอบรมว่าด้วย
จริยธรรมและสิทธิมนุษยชนส�ำหรับพนักงานและผูจ้ ดั การ ในส่วนของการเพิม่
ความตระหนักส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้มีการระบุไว้ในบางบริบท
ส�ำหรับปัญหาเฉพาะ เช่น ความมั่นคงที่รับผิดชอบ เป็นต้น
ไอวีแอลจะไม่มีการผ่อนปรนต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนใด ๆ ใน
การด�ำเนินงานทั้งหมดและห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ

การปกป้องสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจของ
ไอวีแอล
ไอวี แ อลเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในทุ ก ขั้ น ตอนของห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ในการ
ด� ำ เนิ น การตามนโยบายนี้ เราให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ประเด็ น ปั ญ หาและ
ความสัมพันธ์ที่เรามีระดับการควมคุมและอิทธิพลมากขึ้น ดังต่อไปนี้

ก. พนักงาน
ไอวีแอลเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน บริษทั สาขา บริษทั ร่วมทุน
และบริ ษั ท ในเครื อ โดยเราจะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ บั ง คั บ ใช้ ใ นแต่ ล ะ

ประเทศที่เราด�ำเนินธุรกิจ ความมุ่งมั่นของเราคือการประกาศนโยบายด้าน
สิทธิมนุษยชน นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติของคณะกรรมการ นโยบาย
ด้านความหลากหลาย นโยบายเรื่องโรคเอดส์ และนโยบายอื่น ๆ ในส่วน
ของการแก้ปัญหาด้านการปฏิบัติโดยมิชอบที่อาจเกิดขึ้น เราได้มีกลไก
การแจ้งเบาแส ซึ่งน�ำมาใช้ในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ พนักงานคนใดที่มี
ข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของกิจกรรมของไอวีแอล จะ
สามารถแจ้งไปยังคณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแส และช่องทางอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้
กล่าวไว้ในรายงานฉบับนี้

ประเด็นส�ำคัญด้านสังคม

คู่แข่ง เพิ่มความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียและชื่อเสียงของบริษัทฯ ช่วยให้
ธุรกิจเติบโตและดึงดูดนักลงทุน และช่วยดึงดูดเด็กรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามสามารถ
ให้อยากร่วมงานกับบริษทั ทีค่ วามรับผิดชอบและห่วงใยเรือ่ งสิง่ แวดล้อมและ
สังคม นอกจากนี้ การให้ความส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนยังช่วยเรื่องการต่อสู้
กับการค้ามนุษย์ และการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

[ส�ำนักงานใหญ่ของไอวีแอลได้จัดโครงการฝึกอบรมว่าด้วยการต่อต้านการคุกคามทางเพศ
ส�ำหรับพนักงาน]

การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำ�งาน
(Workplace Human Rights Assessment: WHRA)
จากการรับรองหลักปฏิบัติของสหประชาชาติโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาติ (United Nations Guiding Principles by the Human
Rights Council) ในปี 2554 ได้มกี ารยอมรับว่า ธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบ
ในการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการระบุ การหลีกเลี่ยง การบรรเทา
และการเยียวยาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ในช่วงต้นปี 2559 ได้มกี ารทบทวนและประเมินระดับสูงของการด�ำเนินธุรกิจ
ของไอวีแอลในปัจจุบัน เพื่อระบุความเสี่ยงและปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่
อาจเกิดขึน้ การประเมินดังกล่าวสามารถระบุประเด็นทีต่ อ้ งใช้การสอบทาน
ด้านสิทธิมนุษยชนเพิม่ เติม เพือ่ ให้แน่ใจว่ามีการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
และมีการปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม
ในช่วงปลายปี 2559 เราได้ด�ำเนินการสอบทานด้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติม
การทบทวนตรวจสอบนี้ ด�ำเนินการตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของ
ไอวีแอลและหลักปฏิบตั ขิ องสหประชาชาติวา่ ด้วยการด�ำเนินธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชน (United Nations Framework and Guiding Principles on
Business and Human Rights) การประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนนี้
ได้รับการพัฒนาในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการว่าด้วย
ความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รในการปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนภายใต้ ก รอบ
ความคิด “ปกป้อง เคารพ และเยียวยา” ของสหประชาชาติ (United
Nations “Protect Respect and Remedy” Framework)
การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนมีประโยชน์ต่อไอวีแอลดังต่อไปนี้
• สามารถระบุความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนทีอ่ าจเกิดขึน้ และแก้ไขปัญหา
ก่อนจะเกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่า
• เข้าใจวิธีการที่ไอวีแอลสามารถได้รับผลกระทบที่ดีหรือมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนโดยการเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานและชุมชนได้รับ
ผลกระทบจากห่วงโซ่คุณค่า
• สามารถก�ำหนดมาตรการในการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ได้รับการระบุผ่านกระบวนการป้องกัน การบรรเทา และการเยียวยา
• เพิ่มศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจโดยการรายงานผลกระทบที่มีการระบุ
และด�ำเนินการ

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
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• สามารถสร้างพันธมิตรระหว่างธุรกิจและผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ เพือ่ จัดการ
กับปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาการด�ำเนิน
การร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบสะสมหรือประเด็นปัญหาที่เคย
เกิดขึ้น
ไอวีแอลได้ระบุประเด็นปัญหาทีค่ รอบคลุมถึงห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของเรา ในปี 2559
การประเมินของเราได้ระบุถงึ ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ กับผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
รายเล็กและไม่ส�ำคัญในห่วงโซ่อุปทาน ความมั่นคง สุขอนามัย และความ
ปลอดภัย ในส่วนทีจ่ ะกล่าวถึงต่อไปนี้ เราจะส�ำรวจแต่ละประเด็นโดยละเอียด

มาตรการ
• แบบสอบถาม WHRA
• การจัดท�ำแผนทีผ่ ู้มีส่วนได้เสีย
• การสรุปข้อมูลประเทศโดยสังเขป

การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานทีท่ ำ� งาน หรือ WHRA ได้ดำ� เนินการ
ครอบคลุมสถานที่ปฏิบัติงานของไอวีแอลทั้งหมด 21 ประเทศ จุดประสงค์
ของการประเมินนี้คือการตรวจสอบการปกป้องสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบ
ความคิด “ปกป้อง เคารพ และเยียวยา” ของสหประชาชาติ และเพื่อ
ระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ท�ำงาน อันเป็น
ผลมาจากกิจกรรมของหน่วยธุรกิจหรือโรงงาน โดยปกติแล้ว WHRA จะมี
กระบวนการสามขั้นตอน ดังแผนภาพต่อไปนี้

การประเมิน

การดำ�เนินการบรรเทา

• แบบส�ำรวจการประเมิน WHRA ด้วย
ตัวเองทางออนไลน์
• การประเมินความเสี่ยง
• การสั ม ภาษณ์ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย เพื่ อ
แก้ปัญหาความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูง

• ข้อเสนอแนะและแผนปฏิบัติการที่มี
การตกลงไว้
• การติดตามแผนปฏิบัติการ

การประเมินความเสีย่ งนี้ มีการด�ำเนินการทัว่ โลกผ่านการวิจยั ขัน้ ทุตยิ ภูมใิ นแต่ละประเทศ ภาคส่วน และระดับปฏิบตั กิ ารทีด่ ำ� เนินงานทัว่ โลกและการส�ำรวจ
ข้อมูลพนักงาน การประเมินความเสี่ยงนี้เป็นการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งมีการประเมินผลกระทบและโอกาสจากมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน
การประเมินนอกเหนือจากนี้จะด�ำเนินการในบางพื้นที่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการรับรอง SA 8000

ผลลัพธ์
จากการรวบรวมการประเมินผลกระทบความเสี่ยงและการวิเคราะห์การสัมภาษณ์การประเมิน ประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ คือประเด็นที่มีการระบุถึงการปฏิบัติ
ด้านการปรับปรุงและการเยียวยา
ประเด็นที่มีการระบุการปรับปรุง

การปฏิบัติด้านการเยียวยา
ระดับโรงงาน/หน่วยธุรกิจ

ความมั่ น คงและ การผนวกรวมหลั ก สิ ท ธิ
ความปลอดภัย
มนุ ษ ยชนกั บ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ด้านความปลอดภัย
การเลือกบริษัทรักษาความ
ป ล อ ด ภั ย ที่ เ ป ็ น บ ริ ษั ท
เอกชน

ระดับองค์กร

หลักสิทธิมนุษยชนและการฝึกอบรมได้ถูกน�ำมารวมอยู่ใน ผนวกรวมมาตรฐานด้ า นความมั่ น คงและ
สัญญาที่ทำ� กับหน่วยงานรักษาความปลอดภัย
ความปลอดภั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สิ ท ธิ
มนุษยชน
การเลือกบริษัทเอกชนด้านการรักษาความปลอดภัยต้อง
พิจารณาจากความสามารถทางทักษะอาชีพ ระดับการฝึก
อบรมพนักงาน คุณภาพของอุปกรณ์ ประวัติการปฏิบัติ
โดยมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน และความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
ทางการเมือง
การฝึกอบรมบุคลากรด้าน การประเมินได้ระบุถึงการขาดการอ้างอิงนโยบายด้านสิทธิ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย
มนุษยชน โดยเฉพาะการใช้ก�ำลัง ในสัญญาระหว่างไอวีแอล สิทธิมนุษยชน
และผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย ในบางประเทศ ไม่มีการ
ฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนที่เจาะจงเรื่องการใช้ก�ำลังด้าน
ความปลอดภัย หรือยังไม่เพียงพอ ในแง่ของการเยียวยา
มี ก ารบั ง คั บ ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมเฉพาะด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ส�ำหรับบุคลากรด้านความปลอดภัย บางประเทศได้รวมหลัก
สิทธิมนุษยชน (เช่น การใช้กำ� ลัง) อยูใ่ นสัญญาทีป่ รับปรุงแก้ไข
ใหม่กบั ผูใ้ ห้บริการด้านความปลอดภัย และในบางประเทศได้
มีการเริม่ การฝึกอบรมเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่บคุ ลากร
ด้านความปลอดภัยแล้ว
อิสระของการรวม การแก้ปัญหาการร้องเรียน การก่อตั้ง Unit Redressal Committee (URC) ที่รับผิด มีการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
กันเป็นสมาคม
ของพนักงาน
ชอบการรับฟัง ตัดสินกรณีเกี่ยวกับวินัย และการร้องเรียน ของพนักงาน และน�ำมาเป็นส่วนหนึ่งของ
ของพนักงาน
จรรยาบรรณส�ำหรับพนักงาน
สภาพแวดล้อมของ สิ่งของจ�ำเป็นขั้นพื้นฐานใน คณะกรรมการ URC จะได้ รั บ มอบหมายให้ ด� ำ เนิ น การ มี ก ารทวนสอบเป็ น ระยะ ๆ โดยคณะ
สถานที่ท�ำงาน
อาคารส�ำหรับค้างคืน
ตรวจสอบอาคารส�ำหรับค้างคืน และรายงานให้หัวหน้าฝ่าย กรรมการบริหารความเสี่ยงธุรกิจและคณะ
ทรัพยากรบุคคลทั่วโลก และยังรายงานให้คณะกรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความ
บริหารความเสี่ยงด้วย
เสี่ยง (SRMC)
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ไอวีแอล ผู้จัดจ�ำหน่าย และหุ้นส่วนทางธุรกิจ ร่วมด�ำเนินการเพื่อให้สิทธิ
มนุษยชนมีความส�ำคัญในห่วงโซ่อุปทาน โดยการประเมินและระบุประเด็น
ปัญหาและข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้น การมี
ส่วนร่วมของเราคือการประกาศผ่านความมุง่ มัน่ ด้านความยัง่ ยืนและบริหาร
จัดการผ่านจรรยาบรรณส�ำหรับผู้จัดจ�ำหน่าย การประเมินตนเองของ
ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และกฎหมายของประเทศทีบ่ งั คับใช้
ไอวีแอลจะประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนตามความ
เหมาะสม เพื่อระบุปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจริงและที่อาจเกิดขึ้น
ในห่วงโซ่อุปทาน การปฏิบัติเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงและ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน จะได้รับการแนะน�ำและ
ด�ำเนินการผ่านการอภิปรายและประสานงานกับผู้จัดจ�ำหน่ายที่เกี่ยวข้อง
รวมไปถึงผู้ท�ำสัญญารับเหมา
กระบวนการประเมินผู้จัดจ�ำหน่าย
กระบวนการประเมินผู้จัดจ�ำหน่าย เริ่มต้นในปี 2557 ซึ่งได้ขยายขอบเขต
จนครอบคลุมผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบและผู้จัดจ�ำหน่ายวัสดุนอกเหนือวัตถุดิบ
ทั้งหมดในปี 2558 และในปี 2559 กระบวนการนี้ได้น�ำไปปรับใช้กับ
ผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบและวัสดุนอกเหนือวัตถุดิบรายใหม่ทั้งหมด
กระบวนการดังกล่าวมีแนวทางที่เป็นระบบและมีความสอดคล้อง โดย
ผู้จัดจ�ำหน่ายต้องด�ำเนินการดังนี้
• ยอมรับจรรยาบรรณส�ำหรับผู้จัดจ�ำหน่าย
• ตอบรับแบบสอบถามการประเมินตนเอง
กระบวนการนี้จะท�ำให้ไอวีแอลสามารถด�ำเนินการได้ดังนี้
• เข้าถึงความเสีย่ งและระบุโอกาสด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(ESG)
• เข้าถึงความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชน ซึง่ รวมถึงแรงงานเด็กและ
การบังคับใช้แรงงาน
• จ�ำแนกผู้จัดจ�ำหน่ายเป็นกลุ่มความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงระดับกลาง และ
ความเสีย่ งต�ำ่ และประสานงานเพือ่ แก้ปญ
ั หาทีพ่ บจากการประเมิน ทัง้ นี้
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทาน
• สร้างความมั่นใจว่า ผู้จัดจ�ำหน่ายปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องจะทบทวนความเสีย่ ง
ของห่วงโซ่อุปทานเป็นรายไตรมาส และด�ำเนินการบรรเทาความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสมตามความจ�ำเป็น ปัจจุบัน เราก�ำลังก�ำหนดเป้าหมายให้มีการ
ตรวจสอบผู้จัดจ�ำหน่ายอย่างเป็นระบบภายในปี 2563

ค. ลูกค้า หุ้นส่วนและคู่แข่งทางธุรกิจ
ไอวีแอลพยายามให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชนของลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ
รวมไปถึงผู้ถือหุ้น คู่แข่ง และเจ้าหนี้ ในทุกประเทศที่เรามีการด�ำเนินธุรกิจ
และควบคุมผลลัพธ์โดยส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ยังขยายครอบคลุมถึงผลกระทบ
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารผ่ า นเครื อ ข่ า ย
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งมักจะหมายถึงการสร้างและการใช้ประโยชน์ใน

ความสัมพันธ์เหล่านี้ โดยร่วมกันผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และให้
ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนมากขึ้น
เราเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและหุน้ ส่วนทางธุรกิจอืน่ ๆ ทีร่ ะบุไว้ใน
นโยบายเกีย่ วกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย (นโยบายการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ นโยบายการ
ปฏิบัติต่อลูกค้า นโยบายเกี่ยวกับหุ้นส่วนและคู่แข่งทางธุรกิจ และนโยบาย
เกี่ยวกับพันธมิตรทางการค้าและเจ้าหนี้)

ประเด็นส�ำคัญด้านสังคม

ข. ผู้จัดจำ�หน่าย

ลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือบุคคลใด ๆ ก็ตามที่มีความกังวลเกี่ยวกับ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมของไอวีแอล สามารถใช้ช่องทาง
ที่ก�ำหนดขึ้นตามนโยบายการแจ้งเบาะแสบนเว็บไซต์ของเรา

การนำ�ไปปฏิบัติ
ไอวี แ อลมุ ่ ง มั่ น ในการเคารพต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตลอดทั้ ง ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า
และการด�ำเนินงานทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านนโยบายและขั้นตอน
การท�ำงานของบริษัทฯ ในการบูรณาการข้อพิจารณาด้านสิทธิมนุษยชนกับ
การบริหารธุรกิจของเรานัน้ จ�ำเป็นต้องมีการสอบทานด้านสิทธิมนุษยชนอยู่
ในการประเมินความเสี่ยงของเรา
ไอวีแอลจึงประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและด�ำเนินการ
ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน เพือ่ ระบุผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
จากกิจกรรมทางธุรกิจของเราที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ไอวีแอล
ยังส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในนโยบายของเราทีม่ กี ารเผยแพร่ ตลอด
จนการส่งเสริมผ่านการอภิปรายกับผู้มีส่วนได้เสีย การผลักดันโครงการ
ต่าง ๆ การประสานงาน และการฝึกอบรม
ในปี 2559 ไอวีแอลได้ดำ� เนินการประเมินสิทธิมนุษยชนในสถานทีท่ ำ� งาน โดย
ครอบคลุมการด�ำเนินงานทัง้ หมด เพือ่ ระบุประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้น การประเมินครั้งต่อไปจะด�ำเนินการในช่วงสิ้นปี
2560 โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างมาตรการการจัดการที่
เหมาะสม ซึง่ รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ไอวีแอล มาตรการเยียวยายังด�ำเนินต่อไปและจะได้รบั การติดตามตรวจสอบ
เป็นระยะ ๆ โดยคณะกรรมการ URC คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ และคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (SRMC)
นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานยังได้รับการ
ประเมินผ่านกลไกการปฏิบัติตามสองขั้นตอน จรรยาบรรณส�ำหรับผู้จัด
จ�ำหน่าย และการประเมินตนเองของผู้จัดจ�ำหน่าย ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการด�ำเนินการประเมินของผู้จัด
จ� ำ หน่ า ยวั ต ถุ ดิ บ และวั ส ดุ น อกเหนื อ วั ต ถุ ดิ บ รายเดิ ม ทั้ ง หมด ส่ ว นผู ้ จั ด
จ�ำหน่ายรายใหม่ของเรา จะต้องยอมรับจรรยาบรรณส�ำหรับผู้จัดจ�ำหน่าย
และการประเมินตนเองของผู้จัดจ�ำหน่าย ไอวีแอลไม่มีการผ่อนปรนใด ๆ
ต่อการละเมิดทีเ่ กีย่ วกับแรงงานเด็กและการบังคับใช้แรงงานในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม การด�ำเนินการในปีที่ผ่านมารวมถึงการลงนามใน
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยสิทธิเด็กกับองค์การ UNICEF โครงการฝึกอบรมเฉพาะ
ด้าน และการประเมินผูจ้ ดั จ�ำหน่าย การไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจะได้รบั การ
แก้ไขโดยการอภิปรายและประสานงานกับผู้จัดจ�ำหน่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวม
ไปถึงผู้ทำ� สัญญารับเหมาด้วย

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
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กรณีศกึ ษา: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การมีสว่ นร่วมในธุรกิจ FiberVisions
ประเทศจีน
ไอวีแอลมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และสนใจที่จะ
ส�ำรวจวิธกี ารทีห่ ว่ งโซ่คณ
ุ ค่าจะครอบคลุมได้มากขึน้ ไอวีแอลตระหนักดี
ว่า แนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการจ้างงานของเราจะต้องปกป้องสิทธิมนุษยชน
เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญมากขึ้นต่อด�ำเนินงาน
ในปี 2559 FiberVisions ประเทศจีน (FV China) ได้ให้ความส�ำคัญ
ต่อการสร้างความตระหนักภายในบริษทั ฯ เกีย่ วกับปัญหาสิทธิมนุษยชน
และใช้การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อประเมินประเด็น
ต่าง ๆ ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า และประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
การด�ำเนินธุรกิจของไอวีแอล ในความพยายามจะสร้างความเข้าใจให้
มากขึ้นนั้น FV China ได้พัฒนาโครงการฝึกอบรมสามวันว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนส�ำหรับพนักงานที่ต้องรับมือกับตัวบทกฎหมายและหลัก
ปฏิบัติ การฝึกอมรมพนักงาน ชั่วโมงท�ำงาน แรงงานเด็ก และประเด็น
ทางวินยั โครงการนีท้ ำ� ให้พนักงาน 28 คนได้เรียนรูร้ ายละเอียดเกีย่ วกับ
มโนทัศน์ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่ง FV China จะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดใน
การด�ำเนินงานแต่ละวัน

ความหลากหลาย

การพัฒนาทุนมนุษย์
“คนต้องมาก่อน” คือคุณค่าส�ำคัญส�ำหรับไอวีแอล เราให้คุณค่าและ
ความส�ำคัญกับบุคลากร ในขณะที่เรามีการขยายการด�ำเนินงานพร้อมกับ
พนักงานทั่วโลกจ�ำนวน 63 สัญชาติ เราเชื่อมั่นว่า การลงทุนกับพนักงาน
และช่วยพัฒนาศักยภาพจะน�ำพาให้เราไปสู่แนวคิดใหม่ ๆ และนวัตกรรมที่
จะคอยขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานของเราในอนาคต ด้วยโครงสร้างการท�ำงาน
ที่ครอบคลุม เราจึงสามารถสานต่อการพัฒนาโครงการผู้น�ำเพื่อเสริมสร้าง
แนวทางความเป็นผู้น�ำ เพื่อให้ไอวีแอลประสบความส�ำเร็จได้อย่างยั่งยืน
ความส�ำเร็จของไอวีแอลขึน้ อยูก่ บั ความเชีย่ วชาญและจิตวิญญาณผูป้ ระกอบการ
ของพนักงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพพนักงานคือสิ่งส�ำคัญ
อันดับหนึ่งของเรา โดยมุ่งหมายที่จะพัฒนาผู้น�ำส�ำหรับวันพรุ่งนี้ และเรายัง
ให้ความส�ำคัญกับการเลือ่ นต�ำแหน่งผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมภายในองค์กร

การพัฒนาการจัดการ
ไอวีแอลพัฒนาแรงงานส�ำหรับต�ำแหน่งผู้น�ำและผู้บริหารระดับอาวุโส
ผ่านโครงการพัฒนาความเป็นผู้น�ำต่าง ๆ ซึ่งออกแบบและปรับแต่งเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ โดยเฉพาะ

ไอวีแอลได้น�ำนโยบายความหลากหลายมาใช้ ที่ให้ความส�ำคัญต่อแรงงาน
ที่มีความสามารถและมีความหลากหลาย และเป็นความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของบริษัทฯ ไอวีแอลเชื่อมั่นในการปฏิบัติต่อผู้คนด้วยศักดิ์ศรีและ
ความเคารพ และความหลากหลายที่มากขึ้นจะน�ำมาซึ่งผลตอบแทนที่สูง
ขึ้น นอกจากนี้ ไอวีแอลยังยอมรับและสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ทั้ง
ผูห้ ญิงและผูช้ ายต่างได้รบั การปฏิบตั ิ ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และโอกาส
ที่เท่าเทียมกัน โดยตัดสินจากทักษะและความสามารถ

ไอวี แ อลยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ของเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
ระดับกลาง โครงการพัฒนาพนักงานทั้งระดับภูมิภาคและระดับสากล
ไม่เพียงถ่ายทอดทักษะและความช�ำนาญ แต่ยังช่วยกระตุ้นพนักงานด้วย
การการสร้างแรงบันดาลใจให้มอี ตั ลักษณ์ทชี่ ดั เจนและสะท้อนคุณค่าองค์กร
และหลักการของไอวีแอล ในปีที่มีการตรวจสอบนี้ มีพนักงาน 71 คนได้
เข้าร่วมหลักสูตรของโครงการพัฒนาความเป็นผู้น�ำของไอวีแอล และในปี
2559 มีพนักงาน 40 คนได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมโครงการความเป็น
ผู้น�ำระดับสากลเป็นระยะเวลา 24 เดือน

แรงงานที่หลากหลาย

การดึงดูดผู้มีความสามารถและความเท่าเทียมทางเพศ

ศูนยรวม
ผูมีความสามารถ
ทั่วโลก

ในปี 2559 เราได้ว่าจ้างพนักงาน 1,484 คนจากทั้งหมด 19 ประเทศ โดย
มีการว่าจ้างผู้หญิงเข้าเป็นพนักงานใหม่ร้อยละ 29 (จากร้อยละ 21 ในปี
2558) ในจ�ำนวนนี้ประกอบด้วยผู้สมัครเพศหญิงในต�ำแหน่งบริหารร้อยละ
13.7 (จากร้อยละ 10.1 ในปี 2558) เราให้ความส�ำคัญกับการจัดจ้างผู้หญิง
มากขึ้นและมอบโอกาสการพัฒนาโดยมีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนความ
เท่าเทียมทางเพศให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาจะรวมถึง
กระบวนการหลักด้านการบริหาร เช่น การวางแผนหาผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
โครงการฝึกอบรมและการพัฒนา และโครงการแนะแนวและให้ค�ำปรึกษา
ซึ่งจะเริ่มต้นด�ำเนินการในปี 2560

ความเทาเทียม
ทางเพศ
ความหลากหลาย
ของไอว�แอล

การใหความสำคัญ
กับความสามารถ

การผสมผสาน
วัฒนธรรม
การปฏิบัติ
อยางเทาเทียม

80%
70%

แรงงานเพศหญิงที่เพิ่มขึ้นในแตละป
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60%
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40%
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10%
0%

79%

71%

2558

อัตราการวาจางพนักงานชายใหม

2557

2558

29%

21%

2559

อัตราการวาจางพนักงานหญิงใหม

2559

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การสรรหาบุคคล
(68)
24%

อเมริกาเหนือ
ยุโรป

(10)
13%

(218)
76%
(70)
84%

ผูชาย
ผูหญิง
(คน)

(760)
68%

(352)
32%

เอเชีย

(6)
100%

แอฟริกา
0%

50%

100%

การจัดระบบผู้มีความสามารถทั่วโลก
ด้วยการเติบโตและการเพิ่มขึ้นของบุคลากรทั่วโลก ไอวีแอลจึงตระหนักถึง
ความจ� ำ เป็ น ของกระบวนการเชิ ง โครงสร้ า งส� ำ หรั บ การบริ ห ารจั ด การ
ความสามารถและผลการปฏิบัติงานในระดับองค์กร
ตั้ ง แต่ ป ี 2560 เป็ น ต้ น ไป ไอวี แ อลจะจั ด ระบบให้ มี ค� ำ อธิ บ ายและ
การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในระดับองค์กร และกระบวนการ
จัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ส�ำหรับผู้น�ำระดับอาวุโสของบริษัทฯ
กระบวนการ MD&A จะเป็นส่วนส�ำคัญในการทบทวนธุรกิจและกระบวนการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานทั่วโลก
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานครอบคลุมพนักงานมากกว่าร้อยละ
90 โดยเป็นการเชือ่ มโยงกับแผนการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ การทบทวน
ความสามารถเป็นประจ�ำและการบริหารการสืบทอดต�ำแหน่งทีม่ นั่ คงส�ำหรับ
บทบาทหลักนั้น จะช่วยท�ำให้มั่นใจว่า เราเข้าใจการกระจายความสามารถ
ของเราทัว่ โลก ซึง่ จะท�ำให้เรามีวธิ กี ารทีถ่ กู ต้องในการบริหารจัดการผูม้ คี วาม
สามารถ และยังท�ำให้เราสามารถสร้างความแข็งแกร่งได้อย่างเหมาะสม

การศึกษาและการเติบโต
เรายังคงลงทุนกับบุคลากรของเราด้วยการให้โอกาสในการเข้าถึงสถานที่
ท�ำงาน การฝึกอบรม และการพัฒนาที่ทันสมัย และเพื่อสร้างแรงบันดาล
ใจให้เพื่อนร่วมงาน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนด้านการฝึกอบรมและ
การพัฒนาให้พนักงานเป็นจ�ำนวนเงิน 292.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อพนักงาน
หนึ่งคน ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยคือ 12.95 ชั่วโมงต่อพนักงานหนึ่งคน
การเน้นความส�ำคัญในอีกหลายปีขา้ งหน้าคือการด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ
และจัดระเบียบโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ เพือ่ ท�ำให้องค์กรสามารถเติบโตและ

ประสบความส�ำเร็จได้อย่างมั่นคงต่อไป เราได้จัดให้มีกฎ 70:20:10 (เรียนรู้
จากการท�ำงานร้อยละ 70 เรียนรูจ้ ากการสอนงาน การปรึกษา และการสังเกต
จากผู้อื่นร้อยละ 20 และเรียนรู้จากโครงการฝึกอบรมร้อยละ 10)
โครงการฝึกอบรมที่โดดเด่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการการฝึกอบรมพัฒนา
ทุนมนุษย์ มีดังนี้

ประเด็นส�ำคัญด้านสังคม

ในประเทศพม่า เราได้ด�ำเนินการโครงการ Young Interns โดย
ร่ ว มมื อ กั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา และธนาคาร
กรุงเทพ เรายังได้ริเริ่มโครงการฝึกงานกับสถาบันเทคโนโลยี 8 แห่งใน
ประเทศไทย เราได้เริ่มหารือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในประเทศไทยเพื่อ
ด�ำเนินโครงการฝึกงานส�ำหรับผูส้ ำ� เร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์
และบริหารธุรกิจใน Asian Operations โครงการดังกล่าวจะช่วยให้
ไอวีแอลสามารถคัดสรรบุคคลที่มีศักยภาพและความสามารถ และยัง
ช่วยให้นักศึกษาในชุมชน เพิ่มพูนทักษะการท�ำงาน ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่
ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้ฝึกงานและบริษัทฯ โครงการฝึกงาน
ลักษณะเดียวกันนี้ยังได้เริ่มต้นโดยหน่วยธุรกิจในทวีปยุโรปและเอเชีย
(ประเทศไทยและอินโดนีเซีย) เพื่อลดช่องว่างของทักษะด้านความ
ช�ำนาญเฉพาะทางและการปฏิบัติหน้าที่

1. Indorama Ventures Leadership Development
Program: โครงการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ อินโดรามา เวนเจอร์ส
(IVLDP) อันล�้ำสมัยส�ำหรับต�ำแหน่งผู้น�ำ ได้รับการออกแบบและเริ่ม

ด�ำเนินโครงการแบ่งเป็นสองระลอก โดยระลอกที่หนึ่ง ประกอบด้วย
พนักงานหลัก 60 คน จากสามทวีปเข้าร่วมโครงการในปี 2558 และ
ต่อเนื่องด้วยระลอกที่สอง โดยมีพนักงาน 71 คนจากสามทวีปเข้าร่วม
โครงการในปี 2559 ใจความส�ำคัญของโครงการนีค้ อื การพัฒนาต�ำแหน่ง
ผู้น�ำและผู้บริหารในอนาคต
2. i-Lead: บริษัทอาจมีแนวคิดต่าง ๆ มากมาย แต่ในการน�ำมาปฏิบัติ
นั้น จ�ำเป็นต้องมีกระบวนการที่มีผู้น�ำที่แข็งแรงเพื่อควบคุมโอกาสและ
ความเป็นไปได้ต่าง ๆ และท�ำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ การพัฒนา
ความสามารถมีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในอนาคตของบริษทั ฯ จึงเป็น
เหตุผลที่ไอวีแอลให้ความส�ำคัญต่อเรื่องนี้เป็นอันดับสูงสุด
โครงการ i-Lead ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้น�ำรุ่นใหม่ ซึ่ง
สามารถท�ำงานร่วมกับทีมงานระดับโลกได้ และสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้น�ำรุ่นใหม่นี้ มีความเป็นเลิศในการท�ำงาน
ด้วยการเตรียมพร้อมผู้น�ำของเราเพื่อเติบโตในโลกที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง
การให้ความส�ำคัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และโอกาส
ทางการตลาด เราจะพยายามอย่างหนักเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่
ประสบความส�ำเร็จและยั่งยืน
เริ่มแรกนั้น โครงการ i-Lead เป็นโครงการเร่งรัดที่กระตุ้นสมาชิก
27 คนจาก 3 ภูมิภาค (อเมริกาเหนือ EMEA และเอเชีย) เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะความเป็นผูน้ ำ� ผ่านการมีสว่ นร่วมและการอภิปราย การจัดท�ำแผน
พัฒนาบุคลากร การเยีย่ มชมโรงงาน การท�ำงานเป็นกลุม่ การเรียนรูจ้ าก
การปฏิบัติ และการน�ำเสนอสู่ระดับสูงสุด สมาชิกที่ได้รับเลือกให้เข้า
ร่วมโครงการจะมาจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมและหน้าที่การปฏิบัติงาน
ที่หลากหลาย และเป็นการได้รับเลือกจากประสิทธิภาพการท�ำงานและ
ปัจจัยด้านศักยภาพต่าง ๆ
โครงการมี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง การให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
ความสามารถ กรอบความคิด และการกระท�ำ ทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ นไอวีแอล
ให้ประสบความส�ำเร็จได้มากขึ้น โครงการ i-Lead นี้ จะช่วยผลักดัน
การพัฒนาความเป็นผู้น�ำของไอวีแอล จากข้อจ�ำกัดเรื่องเวลาสู่ความต่อ
เนือ่ งในช่วง 12 เดือนข้างหน้า โดยมีการระบุและตกลงผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการ
ไว้อย่างชัดเจน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ จะก�ำหนดทิศทางและลักษณะ
โดยการเป็นผูน้ ำ� จากแถวหน้า ประธานฯ ของเราจะยังคงมีสว่ นร่วมตลอด
ทั้งโครงการอย่างกระตือรือร้นและเลือกผู้บริหารระดับอาวุโสด้วยตัว
เองเพื่อให้รับบทบาทผู้ให้ค�ำปรึกษาระดับภูมิภาค (Regional Mentor)
ซึ่งบทบาทนั้นคือการแนะน�ำและให้ความคิดเห็นเพื่อช่วยให้สมาชิกมี
ความคิดนอกกรอบและสร้างแนวความคิดใหม่ๆ ได้ รวมไปถึงการแนะ
ทิศทางและกระตุ้นให้มีความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ทั้งนี้ ผู้ให้ค�ำปรึกษา
ไม่ใช้นักแก้ปัญหา หากแต่เป็นผู้กระตุ้นให้สมาชิกในทีมมีความคิด
สร้างสรรค์และแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเอง
3. ความเป็นเลิศทางธุรกิจผ่านแนวทาง Six Sigma (Business
Excellence through Six Sigma ): การพัฒนาโดยใช้วิธี
ปรับปรุงคุณภาพในองค์กรโดยการลดความผิดพลาดและการสูญเปล่า

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
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(Six Sigma) ยังคงเป็นหัวข้อหลักของการฝึกอบรมในปี 2559 โดยมี
พนักงานทั้งหมด 567 คนที่ได้รับการฝึกอบรมในโครงการ Business
Excellence through Six Sigma และมีโครงการใหม่ 74 โครงการ

การด�ำเนินงานของเรามีการเชื่อมโยงระหว่างโลกแห่งวัฒนธรรมที่หลาก
หลาย การผสมผสานวัฒนธรรมและการให้โอกาสอันเท่าเทียมจึงเป็น
เรื่องที่เราให้ความส�ำคัญ เราเคารพบุคคลทุกคนโดยไม่ค�ำนึงถึงอายุ เพศ
ความบกพร่อง ชาติพันธุ์ สัญชาติ หรือวิถีทางเพศ เรามีพนักงานจาก 63
สัญชาติที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าใจวัฒนาธรรมและภาษาต่าง ๆ
ของลูกค้าและผู้บริโภคของเรา

สถานทีท่ �ำงานทีย่ งั่ ยืน
FiberVisions China
เราตัง้ ใจแต่งตัง้ ผูน้ ำ� จากภายในองค์กร เพือ่ ให้สอดคล้องกับความมุง่ มัน่
ด้านการพัฒนาวิชาชีพของเราและความก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้นส�ำหรับ
พนักงานที่มีความสามารถที่สุด เราจึงได้พิจารณาวิธีจัดท�ำแผนการหา
ผูส้ บื ทอดต�ำแหน่ง เราบริหารการพัฒนาอาชีพให้พนักงานของเราจ�ำนวน
มากอย่างกระตือรือร้น ดังนัน้ เมือ่ ถึงเวลาจ�ำเป็น พนักงานเหล่านัน้ จึงมี
ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการเติมเต็มศักยภาพแห่งความ
เป็นผูน้ ำ� ระดับอาวุโสในกลุม่ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
ในปี 2559 FiberVisions China ได้ จั ด ตั้ ง โครงการเพื่ อ ระบุ ทั้ ง
ผูส้ บื ทอดในต�ำแหน่งส�ำคัญและการปรับปรุงการบริหารผูม้ คี วามสามารถ
และศักยภาพ รวมถึงทักษะการท�ำงาน ในปีแรกของโครงการ มีผู้ที่มี
ศักยภาพสูงได้รบั การคัดเลือก 6 คนที่ FV China และส�ำเร็จการฝึกอบรม
ในปี 2559 โครงการระยะเวลา 12 เดือนนี้ มีสว่ นเกีย่ วข้องกับทีพ่ กั อาศัย
ในเมืองซูโจว ข้อเสนอการวางแผน แผนด�ำเนินการพัฒนา การปรับปรุง
ทักษะการบริหาร ความเป็นผูน้ ำ� และการควบคุม และกลยุทธ์ขององค์กร
เมือ่ เสร็จสิน้ โครงการ ผูส้ มัครจะประยุกต์สงิ่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นการฝึกอบรม
พนักงาน การควบคุมค่าใช้จา่ ย การปรับปรุงกระบวนการผลิต การวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการจัดการความปลอดภัย
เช่นเดียวกับองค์ประกอบอื่น ๆ ของการพัฒนาอาชีพและกรอบการ
บริหารผู้มีความสามารถ FiberVisions จะติดตามตรวจสอบความมี
ประสิทธิภาพของโครงการอย่างรอบคอบ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสอดคล้องกับ
ความมุง่ มัน่ ต่อความก้าวหน้าภายในองค์กร การพัฒนาความหลากหลาย
การรวบรวมและการเติมเต็มศักยภาพของแต่ละคน

2559 ความหลากหลายด้านความบกพร่อง

ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 4.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากบางโครงการ
เสร็จสิ้น

ทรัพยากรบุคคล
ความส� ำ เร็ จ ของเราขึ้ น อยู ่ กั บ บุ ค ลากรของเราที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ เราจึงการสร้างแรงกระตุน้ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้าง
คุณค่าให้บคุ ลากรของเราอยูเ่ สมอ เพือ่ ให้มนั่ ใจถึงการลงทุนด้านบุคลากรและ
การมอบโอกาสการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ ง เราจึงส่งเสริมวัฒนธรรมของ
ความรับผิดชอบต่อตัวเอง ความหลากหลาย และนวัตกรรม ซึง่ ท�ำให้ไอวีแอล
เป็นสถานที่ทำ� งานอันยอดเยี่ยม

1% 1% 1%

ความบกพรองทางการมองเห็น
ความบกพรองทางการไดยิน
ความบกพรองทางการเรียนรู

39%

ความบกพรองทางรางกาย

57%

ความบกพรองทางภาษาและการสื่อสาร
ความบกพรองทางกายภาพอื่นๆ
1%

• 63 สัญชาติ
• พนักงานที่มีความบกพร่อง 83 คน

ความหลากหลายด้านอายุ
ความหลากหลาย สามารถนิยามได้ในแง่ของการกระจายสัดส่วนของ
อายุพนักงาน จากมุมมองภาพรวมของบริษัทฯ ไอวีแอลมีสัดส่วน
ของอายุพนักงานที่สมดุลและลงตัวซึ่งครอบคลุมธุรกิจและตลาดที่
แตกต่างกัน อายุพนักงานโดยเฉลี่ยของเราคือ 39.2 ปี

ความหลากหลายทางเพศ
เช่นเดียวกับบริษัทผู้ผลิตรายอื่น ๆ ไอวีแอลยังคงมีความท้าทายในการ
ปรับปรุงความสมดุลทางเพศ
ช่วงสิ้นสุดปี 2559 พนักงานของเราทั้งหมดประกอบด้วยพนักงานหญิง
ร้อยละ 22 และพนักงานชายร้อยละ 78

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เรามีสัดส่วนพนักงานกระจายตามภูมิภาค
ต่างๆ ดังนี้

22%

ชาย
หญิง

2559 บุคลากรทั่วโลก
78%

บุคลากรทั่วโลก
1%
17%

23%

59%

แอฟริกา (123)

อเมริกาเหนือ

เอเชีย (8,512)

ยุโรป

ยุโรป (3,342)

เอเซีย

อเมริกาเหนือ (2,455)

แอฟริกา

16.60%
18.43%

81.57%

4.4%

ชาย
หญิง

74.47%

25.53%

0%

60

84.40%

97.56%
20%

40%

60%

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

80%

100%

ลักษณะความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานของเราในระยะยาวคือเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้อัตราการลาออกโดยสมัครใจของพนักงานประจ�ำจึงอยู่ที่ร้อยละ 6.3
เทียบกับร้อยละ 8.5 ในปี 2558 จากผลส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน การด�ำเนินการเฉพาะหน่อย เช่น ค่าตอบแทนแปรผัน ความก้าวหน้าในอาชีพที่
ชัดเจนจากบทบาทในปัจจุบัน ความคล่องตัวในการท�ำงานระดับโลก และการประชุมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ล้วนส่งผลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการรักษาและสร้าง
ความผูกพันให้พนักงานของเรา
อัตราการลาออกของพนักงาน ปี 2559
อัตราการลาออกแบบสมัครใจและไม่สมัครใจ

ประเด็นส�ำคัญด้านสังคม

การลาออกของพนักงาน

เปรียบเทียบการลาออกของพนักงานของปี 2558 และ 2559
รอยละของการลาออกของพนักงาน

9%

0.71%

8.50%

6.30%

2558

2559

รอยละของ
การลาออก

ไมสมัครใจ
สมัครใจ

5.59%

0%

ในปี 2559 อัตราการลดจ�ำนวนของพนักงาน ลดลงร้อยละ 25.88 เมื่อเทียบกับปี 2558

คะแนนความผูกพันของพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน
ความส�ำเร็จทั่วโลกของเรามาจากฐานที่มั่นคงและเป็นสินทรัพย์ที่แข็งแรง
ที่สุดของเรา นั่นคือ พนักงานผู้มีความสามารถและมีความผูกพันต่อองค์กร
เพื่อให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกต่อความผูกพันของพนักงาน เราจึงได้ด�ำเนิน
การส�ำรวจ Engagement For Results (EFR) โดยความร่วมมือของบริษัท
Boston Consulting Group (BCG) เมื่อปี 2558 โดยมีพนักงานของเราเข้า
ร่วมร้อยละ 90 การประเมินแบบส�ำรวจนีไ้ ด้ชว่ ยให้เราระบุสว่ นทีจ่ ำ� เป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนในการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน
หน่วยธุรกิจทั้งหมดที่มีการจัดเตรียมและด�ำเนินตามแผนปฏิบัติงานและ
ก�ำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ จะได้รบั การตรวจสอบโดยคณะกรรมการ Apex
ตัวอย่างเช่น ในประเทศหนึ่ง เราได้ร่วมกับ Mercer เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
เงินเดือนและค่าจ้างส�ำหรับปิโตรเคมีในภูมิภาค จากรายงาน IPE พบว่า มี
การจัดท�ำช่วงเงินเดือนใหม่
ในการท� ำ ความเข้ า ใจผลกระทบของแผนปฏิ บั ติ ง านเหล่ า นี้ นั้ น ได้ มี
การออกแบบส� ำ รวจความผู ก พั น ของพนั ก งานทั่ ว โลก หรื อ Global
Employee Engagement (GEE) ในปี 2559 ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมการ
ส�ำรวจร้อยละ 93.5 เราได้ประจักษ์ถึงการปรับปรุงค่าเฉลี่ยความผูกพัน
ที่มีนัยส�ำคัญคือ 3.70 ในปี 2559 จากเดิม 3.64 ในปี 2558

แบบสำ�รวจความผูกพันของพนักงาน ปี 2558 และ 2559
คะแนนความผูกพันของพนักงาน
ชาย
หญิง
ทั้งหมด

2558

2559

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

3.62
3.71
3.64

3.69
3.80
3.70

1.93
2.43
1.65

3.71
3.70
3.69
3.68
3.67
3.66
3.65
3.64
3.63
3.62
3.61

คะแนน ป 2558

เปาหมาย ป 2559

คะแนน ป 2559

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ผูน้ ำ� ระดับอาวุโสของไอวีแอลจะได้รบั ค่าตอบแทนคงที่ และยังมีผลประโยชน์
และค่าตอบแทนผันแปรทีเ่ ชือ่ มโยงกับผลประกอบการของบริษทั นอกเหนือ
ไปจากความส�ำเร็จของบุคคลกับเป้าหมายที่วางไว้
เราก�ำหนดเป้าหมายเป็นรายปี และมีความสัมพันธ์กบั จุดมุง่ หมายระยะยาว
ของทุ ก หน่ ว ย ซึ่ ง ท� ำ ให้ เราสามารถเชื่ อ มโยงค่ า ตอบแทนทั้ ง หมดกั บ
วัตถุประสงค์ระยะยาวของบริษัทฯ นอกจากนี้ ไอวีแอลยังได้ริเริ่มโครงการ
สร้างแรงจูงใจระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายที่พนักงานต�ำแหน่งหลัก เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการสร้างคุณค่าความยั่งยืนในระยะยาว
ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ไอวีแอลไม่เคยมีขอ้ พิพาทด้านแรงงานนับตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ บริษทั

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559

61

สมาคมอุตสาหกรรมและสมาชิก

กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมทั้งหมด

ในฐานะผู้น�ำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ ไอวีแอลต้องแสดงถึงบทบาทผู้น� ำใน
การผลักดันนวัตกรรม การดูแลผลิตภัณฑ์ การสร้างผลกระทบที่ดีต่อ
สภาพภูมอิ ากาศ และท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ี ตลอดปี 2559 ทีผ่ า่ นมา
ไอวีแอลได้เข้าร่วมและมีบทบาทอย่างชัดเจนในสมาคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ที่เราเป็นสมาชิก
เรายังคงเป็นสมาชิกของสมาคมต่าง ๆ อาทิเช่น European PET Bottle
Platform, คณะกรรมการดู แ ลด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsible
Care) ประเทศไทย, โครงการ PETCycle, PET Resin Association,
Operation Clean Sweep, The Association of Plastic Recyclers,
National Association for PET Container Resources, Committee
of PET Manufacturers in Europe (CPME), Plastics Recyclers
Europe, Petcore Europe, EDANA, Americas Fiber Manufacturing
Association, British Plastics Federation Recycling Council, The
Employers’ Association of Bavarian Chemical Industry ฯลฯ
European Plastics Converters (EuPC)
รางวัลผูผ้ ลิตพอลิเมอร์ยอดเยีย่ มแห่งยุโรป (Best Polymer Supplier
Award) จาก EuPC ในการประชุมประจ�ำปีเมือ่ วันที่ 3 มิถนุ ายน 2559
องค์กร EuPC คือสมาคมการค้าระดับสหภาพยุโรป ซึง่ เป็นตัวแทนของ
ผูแ้ ปรรูปพลาสติกแห่งยุโรป 51 บริษทั และสมาคมอุตสาหกรรมยุโรป ซึง่
ครอบคลุมเกือบ 50,000 บริษทั มีการผลิตพลาสติกกว่า 45 ล้านตันทุกปี
“EuPC ได้เริม่ มอบรางวัลผูผ้ ลิตพอลิเมอร์ยอดเยีย่ มแห่งยุโรป เพือ่ สร้าง
การสือ่ สารทีด่ รี ะหว่างผูใ้ ช้พอลิเมอร์และผูจ้ ดั จ�ำหน่าย ซึง่ มีสถานการณ์
ไม่ดีในช่วงหลัง เราต้องการมอบรางวัลให้ผู้ผลิตที่สนับสนุนฐานลูกค้า
ในยุโรป” กล่าวโดย Ron Marsh ประธาน Polymers for Europe
Alliance “ดังนั้น เราเลือกสิ่งที่เราเชื่อ นั่นคือเกณฑ์ส�ำคัญ 5 เกณฑ์
ส�ำหรับผู้ใช้พอลิเมอร์ที่ผู้จัดจ�ำหน่ายต้องพิจารณา ได้แก่ คุณภาพของ
พอลิเมอร์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประสิทธิภาพการจัดส่งวัสดุ
การสือ่ สาร และนวัตกรรม”
ระหว่างการประชุมหลักประจ�ำปีของ EuPC เมือ่ วันที่ 3 มิถนุ ายน 2559 มี
การประกาศผูช้ นะรางวัลผูผ้ ลิตพอลิเมอร์ยอดเยีย่ มแห่งยุโรป 7 ราย และ
อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้ชนะรางวัลผูจ้ ดั จ�ำหน่าย PET ยอดเยีย่ ม โดยมีลกู ค้า
ร้อยละ 76 ทีล่ งคะแนนให้อนิ โดรามา เวนเจอร์ส

ส� ำ หรั บ รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ สมาคมอุ ต สาหกรรมของรายงาน
ความยั่งยืนสองปีที่ผ่านมา สามารถดูได้ในเว็บไซต์ของเรา

11.81

การบริจาคเพื่อการกุศล

20.05

การริเริ่มโครงการดานการคาในชุมชน
68.15

ในการบรรลุถึงวิสัยทัศน์แห่งการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก ที่สร้าง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อั น ยอดเยี่ ย มเพื่ อ สั ง คม เราได้ มี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชนที่ เรามี
การด�ำเนินงาน เพื่อส่งมอบความเชื่อที่ว่า ชุมชนอันมีชีวิตชีวานั้น เป็น
สิ่งส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของเรา ยุทธศาสตร์และกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
แบบรวมกลุ่มของเรา มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ในการสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก ฝ่ า ย ใจความส� ำ คั ญ ของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของไอวีแอล จะให้ความส�ำคัญกับการ
สร้างคุณค่าส�ำหรับทัง้ บริษทั ฯ และสังคม จากการปรับใช้หลักการ CSV เราจึง
มุง่ เน้นความพยายามของเราในโครงการ CSR ทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
และความรู้ทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาอุปสรรคทางสังคมและการ
ด�ำเนินการขั้นตอนต่อไปเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด
ในปี 2559 ไอวีแอลได้จัดกิจกรรม 410 กิจกรรมในพื้นที่ด�ำเนินงาน
49 แห่ง ภายใต้หัวข้อ CSR ที่สำ� คัญ 3 ประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Goals: SDG)
ของสหประชาชาติ โดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (SDG ฉบับที่ 8 การ
เติบโตทางการท�ำงานและเศรษฐกิจทีเ่ หมาะสม) ด้านสุขภาพ (SDG ฉบับที่ 3
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) และการศึกษา (SDG ฉบับที่ 4 การศึกษาที่ดี)
นอกจากใจความส�ำคัญหลักทัง้ สามประเด็นนีแ้ ล้ว ไอวีแอลยังมีสว่ นช่วยและ
สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชน เนื่องจากเราเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้คือ
ส่วนส�ำคัญในการเสริมสร้างความตระหนักและสนับสนุนกลยุทธ์ CSR ของ
เรา รวมถึงการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง ไอวีแอลได้เน้นย�้ำถึง
โครงการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิง เด็กผู้หญิง
และความเท่าเทียมทางเพศ

ประเด็นหลักในกิจกรรม CSR ป 2559

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

24%

25%

สามอันดับความสำคัญสูงสุดของกลยุทธ CSR ของกลุมบริษัทฯ
เพื่อใหบริษัทฯ
คงไวซึ่งความยั่งยืน

62

สุขอนามัย

การศึกษา
สุขภาพ
สิ่งแวดลอม

16%

มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม ไดรับอนุญาตใหดำเนินธุรกิจ

การศึกษา

การลงทุนเพื่อชุมชน

อื่นๆ
35%

สิ่งแวดลอม

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

22%

เอเชีย
ยุโรป
อเมริกาเหนือ

16%

62%

การศึกษา
พื้ น ฐานส� ำ คั ญ ของการศึ ก ษาคื อ ความสามารถในการจั ด หาช่ อ งทางใน
การให้ความรู้อันน�ำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ
เราสนับสนุนให้นกั เรียนและนักศึกษาได้รบั ความรู้ รวมถึงทักษะด้านเทคนิค
และวิชาชีพที่การจ้างงาน และท�ำให้โลกแห่งเคมีภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอด
เวลามีความน่าสนใจ
ในประเทศไทย ไอวีแอลจะร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา และกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เพื่ อ จั ด โครงการฝึ ก อบรมเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี ใ ห้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย 6 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตานลยีน (Thanlyin
Technological University) ใน Banbwegon ประเทศเมียนมาร์ ท�ำให้
นักศึกษาได้รับความรู้ด้านอุตสาหกรรมและประสบการณ์ในการปฏิบัติงา
นในประเทศไทย ซึง่ นักศึกษาคณะนีส้ ามารถน�ำสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูน้ ไี้ ปใช้ประโยชน์
เมื่อเดินทางกลับประเทศเมียนมาร์ โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วน
ส�ำหรับส่วนแรก นักศึกษาในโครงการจะเข้ารับการอบรมที่วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงคราม ในส่วนที่สอง นักศึกษาในโครงการจะฝึกงานในโรงงานของ
อินโดรามา เวนเจอร์ส จังหวัดลพบุรี ในโครงการฝึกอบรมด้านการศึกษานี้
ไอวีแอลได้จัดหาที่พัก การขนส่ง และค่าใช้จ่ายประจ�ำวันส�ำหรับนักศึกษา
ผู้ฝึกงานทุกคน ในปี 2558 นักศึกษา 2 จาก 6 คน ที่ได้เข้าร่วมโครงการ
จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และได้รับการคัดเลือกเข้าท�ำงานโดย
บริษัทย่อยของไอวีแอล คือ Indorama Ventures Packaging (Myanmar)
Limited และในปี 2559 เรามีนักศึกษาฝึกงาน 12 คนเข้าร่วมโครงการด้าน
การศึกษาระดับโลก โดยเป็นการท�ำงานในแผนกทรัพยากรบุคคล สุขอนามัย
และความปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพ และการผลิต

สิ่งแวดล้อม
เรามีจุดมุ่งหมายในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบให้
น้อยที่สุด โดยการมุ่งหาโอกาสในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดขยะจากการบริโภค โดยการมุ่นเน้นความส�ำคัญของการลด การน�ำกลับ
มาใช้ซ�้ำ และการรีไซเคิล รวมไปถึงการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสมาชิกใน
ชุมชนที่เราด�ำเนินงาน
โครงการ Wetland’s Edge Environmental Center (WECC) ซึ่งเป็น
โครงการด้านสิง่ แวดล้อมของเรา โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Indorama
Ventures Xylenes and PTA (IVXP) และโรงเรียน Decatur City Schools
ซึง่ เสนอให้นกั เรียนและสาธารณะได้รบั ประสบการณ์และโอกาสในการเรียน

รู้เรื่องสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ริเริ่มโครงการในปี 2545 WEEC ได้ให้
ความรู้แก่นักเรียน ครูอาจารย์ และผู้เยี่ยมชมไปแล้วมากกว่า 80,000 คน
WEEC จะมอบโอกาสในการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้าใจง่ายและอิงตาม
สถานที่ตลอดทั้งหลักสูตร K-16 ให้ผู้เยี่ยมชมทุกคน อาคารของ WEEC
ประกอบด้วยอาคารสองชัน้ ส�ำหรับแสดงชีวติ สัตว์นำ�้ มีโซนสิง่ แวดล้อมจ�ำลอง
(Touch Tank) บ่อน�ำ้ ทะเลความจุ 1,650 แกลลอน และระบบนิเวศน�ำ้ จืด
ความจุ 780 แกลลอน นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางเดินส�ำรวจธรรมชาติระยะ
ทาง 2 ไมล์ในพื้นที่ขนาด 320 เอเคอร์ ผู้เยี่ยมชมจะสามารถชมระบบนิเวศ
อันหลากหลาย เช่น ที่ลุ่มน�้ำขัง หนองบึง ป่าไม้เนื้อแข็งบนพื้นที่ดินทราย
สายพันธุ์จากบริเวณที่สูง ต้นสนขนาดเล็ก และหนึ่งในต้นโอ๊กที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก

ประเด็นส�ำคัญด้านสังคม

สัดสวนกิจกรรม CSR แบงตามภูมิภาค ป 2559

แหล่ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของสั ต ว์ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล แห่ ง นี้ ได้ รั บ การรั บ รองโดย
สภาสิ่งแวดล้อมสัตว์ป่า (Wildlife Habitat Council - WHC) ซึ่งเป็นกลุ่มที่
ไม่หวังผลก�ำไรและไม่มีการโน้มน้าวชักจูง โดยมีความมุ่งมั่นในการเพิ่ม
คุณภาพและปริมาณของทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ปา่ ในทีด่ นิ ขององค์กร ของเอกชน
และของรัฐ โครงการเหล่านี้ได้รับการรับรองจาก WHC ว่าเป็น Wildlife at
Work และ Corporate Lands for Learning ส�ำหรับโรงงานของ IVXP

สุขอนามัย
เรามีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนที่เรามีการ
ด�ำเนินธุรกิจและอาศัยอยู่ โดยให้ความส�ำคัญกับการลดความเสี่ยงและ
การบริหารความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยปรับปรุงคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นและ
ให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน หลังจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยสิทธิเด็กกับองค์การ UNICEF แล้ว ไอวีแอลได้บูรณาการหลักการ
ของสิทธิเด็กให้รวมอยู่ในแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของเรา และปฏิบัติตาม
หลักการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights
and Business Principles: CRBP) ในโครงการริเริ่มด้าน CSR ของเรา ซึ่ง
รวมไปถึงการด�ำเนินโครงการเพื่อช่วยเด็ก ๆ ในชุมชนเพื่อเข้าถึงน�้ำสะอาด
นอกเหนือไปจากการปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพส�ำหรับเด็กและ
สมาชิกของชุมชนในศูนย์บริการด้านสุขภาพส�ำหรับชุมชน
ไอวีแอลสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
มูลนิธสิ ร้างรอยยิม้ คือองค์กรให้บริการทางการแพทย์ทไี่ ม่แสวงผลก�ำไร ซึง่
ไอวีแอลสนับสนุนมาตัง้ แต่ปี 2557 มูลนิธสิ ร้างรอยยิม้ จะให้ความช่วยเหลือ
ด้านศัลยกรรมและการดูแลหลังผ่าตัดให้แก่เด็กทีม่ ภี าวะปากแหว่งเพดานโหว่
ซึง่ เป็นความพิการแต่กำ� เนิด ทีส่ ามารถแก้ไขได้ดว้ ยการผ่าตัด มูลนิธสิ ร้าง
รอยยิม้ ได้ชว่ ยเด็ก ๆ เหล่านีโ้ ดยการจัดท�ำแผนและศัลยกรรม การสนับสนุน
ค่าเดินทาง และการดูแลหลังผ่าตัด เช่น การแก้ไขการพูด เป็นต้น ในปี 2559
มีเด็กจ�ำนวน 317 คนได้รบั การผ่าตัดเพือ่ ให้สามารถใช้ชวี ติ อย่างปกติสขุ และ
มีสขุ ภาพทีด่ ี และปีทแี่ ล้วนี้ พนักงานไอวีแอล 30 คนได้อาสาเข้าร่วมกิจกรรม
การสร้างปลอกเพือ่ ป้องกันไม่ให้เด็ก ๆ ขยับแขนไปสัมผัสใบหน้าของตน
หลังการผ่าตัด และยังมีพนักงานอีก 7 คนเดินทางไปร่วมกิจกรรมค่ายบ�ำบัด
ฟืน้ ฟูดา้ นการพูดจังหวัดสุรนิ ทร์ โครงการหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีใ่ นจังหวัดตาก
และภารกิจแพทย์อาสาในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอนระหว่างปีทผี่ า่ นมา
ไอวีแอลไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
แก่บุคคล พรรคการเมือง หรือผู้สมัครใด ๆ

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559

63

หวงโซธุรกิจ ไอว�แอล

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ขั้นกลาง

ตนน้ำ
โรงงานกรดอะดิพิก

โรงงานเบนซีน

โรงงานบิวตาไดอีน
โรงงานอะดิโพไนไตรล

โรงงานเฮกซะ
เมทิลีนไดเอไมด

โรงงานแอมโมเน�ย

โพรพิลีน

โรงงานโพลีโพรพิลีน

โรงงานโพรพิลีน

กาซแครกเกอร

เอทิลีน

โรงงานเอทิลีนออกไซด/
เอทิลีนไกลคอล

(เริ�มดำเนินการป 2560)

เอทิลีนออกไซด/
เอทิลีนไกลคอล

แทนขุดเจาะน้ำมัน
โรงงานโพลีเมอร
โพลีเอสเตอร
กรดเทเรฟทาลิคบริสุทธิ์

โรงกลั�น

ผูจัดจำหน�าย

โรงงานพาราไซลีน

ธุรกิจ
ของเรา

ADP: กรดอะดิพิก
ADN: อะดิโพไนไตรล
HMDA: เฮกซะเมทิลีนไดเอไมด

ผลิตภัณฑ
ของเรา

โรงงาน PTA

ลูกคา

ผูบริโภค
IPA : Isophthalic Acid
EO/EG: เอทิลีนออกไซด/เอทิลีนไกลคอล
PTA: กรดเทเรฟทาลิคบริสุทธิ์
PET: โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลท

เม็ดพลาสติก
PET

ปลายน้ำ
เสนใยไนลอน 6.6
และเสนดาย

โรงงานเสนใยเสนดาย

โรงงานเสนใยเสนดาย

สิ�งทอสำหรับยานยนต

อุตสาหกรรมยานยนต

เสนใยโพรพิลีน
และเสนดาย

อุตสาหกรรมนันวูเวน

เสนใยโพลีเอสเตอร
และเสนดาย

โรงงานเสนใยเสนดาย

อุตสาหกรรมสิ�งทอ
และนันวูเวน

ผลิตภัณฑสุขอนามัย

อุตสาหกรรม

เครื่องแตงกาย

ความปลอดภัย

ยานยนต

การแพทย

เฟอรนิเจอร

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม
บรรจุภัณฑและเครื่องดื่ม

โรงงานรีไซเคิล
ขวด

พรีฟอรม

โรงงานพรีฟอรม

โรงงานเปาขึ้นรูปขวด
อุตสาหกรรม
ที่ไมใชอาหาร

ผลิตภัณฑเพื่อ ผลิตภัณฑรักษา
การดูแลตัวเอง ความสะอาดในครัวเรือน

ฟลมอิเล็กทรอนิกส บรรจุภัณฑอาหาร บรรจุภัณฑเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมฟลมและแผนพลาสติก
แผนพลาสติก PET

บรรจุภัณฑยา

แผงเซลล
พลังงานแสงอาทิตย

บรรจุภัณฑ
แบบยืดหยุน

กิจกรรม CSR ในป 2559
ประเทศไทย

ไอว�แอลสนับสนุนการศึกษาทั่วโลก

ทีพที ี ปโตรเคมิคอลส
มอบทุนการศึกษาใหแกนกั เรียนโรงเรียน วัดกรอกยายชา
ในจังหวัดระยอง เพือ่ เพิม่ โอกาสทาง การศึกษา กิจกรรม
CSR นีค้ อื ตัวอยางหนึง่ ในการชวย มุ ชนดวยการลงทุน
ระยะยาวเพือ่ อนาคตของชุมชน

โปแลนด

กลุม นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมในเมือง
Wloclawek ไดเขาเยีย่ มชมโรงงานของ
Indorama Ventures Poland
กิจกรรมครัง้ นีใ้ ชภาษาอังกฤษเปนหลัก
ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของกิจกรรมฝกภาษา
โครงการนี้ เชนเดียวกับโครงการอืน่ ๆ
คือมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหความรู
ประสบการณ และสรางโอกาสเฉพาะ
ทางใหนกั เรียนทีร่ ว มโครงการ เพือ่ เปน
ประโยชนตอ ทัง้ ตัวผูร ว มโครงการและ
ไอวีแอลในดานความตองการบุคลากร
ในอนาคต

อินเดีย

Micor Polypet ไดบริจาคโตะ เกาอี้ เครือ่ งเขียน และ
ของวางใหแกโรงเรียนในทองถิน่ ความรับผิดชอบตอ
สังคมของไอวีแอลนี้ สอดคลองกับเปาหมายการ
พัฒนาความยัง่ ยืนของสหประชาชาติ และยังรวมถึง
การศึกษาทีด่ ี (SDG #4) ซึง่ ขยายไปสูก ารสนับสนุนดาน
วัสดุอปุ กรณเพือ่ ใหมสี ภาพแวดลอมการเรียนรูท ด่ี ยี ง่ิ ขึน้
ทัง้ ครูและนักเรียน

ประเทศไทย

เม็กซิโก

ตัวแทนจากอินโดรามา เวนเจอรส ใหความรูเ รือ่ งการรีไซเคิล
พลาสติก PET ใหแกนกั เรียนและนักศึกษาในจังหวัด
สุราษฎรธานี ไอวีแอลสนับสนุนการลดการใชวสั ดุ การนำ
กลับมาใชซำ้ และการรีไซเคิลมาโดยตลอด และดวยการ
ทีบ่ ริษทั ฯ คือผูน ำดานนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรีไซเคิล
การเนนย้ำความสำคัญของการรีไซเคิลและเผยแพรความรู
ใหนกั เรียนและนักศึกษาเขาใจจึงเปนสิง่ สำคัญยิง่

นักศึกษาจาก ITESM Campus Queretaro ไดเขาเยีย่ ม
ชม Indorama Ventures Servicios Corporativos เพือ่
เรียนรูแ ละทำความเขาใจการดำเนินธุรกิจ PET ของบริษทั
การเยีย่ มชมครัง้ นีย้ งั มีความสำคัญในดานการแสดงใหเห็น
ถึงทางเลือกของเสนทางอาชีพในอนาคตสำหรับนักศึกษา
ทีส่ นใจทำงานในสาขาทีเ่ รียนมาหลังจากจบการศึกษา

สหรัฐอเมร�กา

AlphaPet รวมกับ Cedar Ridge Middle School เพือ่ สนับสนุน
โครงการ Partners-in-Education สำหรับ Decatur City School
โครงการนีอ้ อกแบบมาเพือ่ สรางความสัมพันธกบั แหลงความรูท ง้ั จาก
ธุรกิจและอุตสาหกรรม เพือ่ สงเสริมโครงการดานการศึกษาใหแก
นักเรียน และกระตุน ใหนกั เรียนพิจารณาความสนใจทางวิชาการและ
สายอาชีพของตัวเอง

การยื่นมือชวยเหลือจาก
พนักงานของไอว�แอล

ประเทศไทย

คุณสุจริตรา โลเฮีย กรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการ
ดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม และพนักงานจิตอาสา บริษทั
อินโดรามา เวนเจอรส ไดเขารวมโครงการหนวยแพทยเคลือ่ นทีก่ บั
มูลนิธสิ รางรอยยิม้ ทีจ่ งั หวัดแมฮองสอน เพือ่ ชวยเหลือการเขาถึง
ศัลยกรรมและการดูแลหลังผาตัดใหแกเด็กทีม่ ภี าวะปากแหวงเพดานโหว
ซึง่ เปนความพิการแตกำเนิด และสามารถแกไขไดดว ยการผาตัด
พนักงานยังรวมกันสรางปลอกแขนเพือ่ ปองกันไมใหเด็ก ๆ ขยับแขนไป
สัมผัสใบหนาของตนหลังการผาตัด เพือ่ ใหการผาตัดประสบความสำเร็จ
และไมมภี าวะแทรกซอน

ไอว�แอลเชื่อใน

สภาพแวดลอมที่สะอาด
โปแลนด
Indorama Ventures Poland ไดสนับสนุนของรางวัล

สำหรับโครงการรณรงค Tree for a Bottle ครัง้ ที่ 14
ซึง่ มีจดุ มุง หมายเพือ่ เพิม่ ความตระหนักดานสิง่ แวดลอมและ
ความสำคัญของการอนุรกั ษสง่ิ แวดลอมใหแกเยาวชนคนรุน
ใหมและสังคม นอกจากนี้ พนักงานบริษทั ยังไดอาสาพา
เด็กนักเรียนไปชวยกันเก็บขยะจากปาทีอ่ ยูใ กลโรงเรียนอีกดวย

ประเทศไทย

พนักงานของบริษทั ในเครือไอวีแอลในจังหวัดระยอง
แสดงความรับผิดชอบตอสิง่ แวดลอมดวยการสราง
กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดในวันทำความ
สะอาดชายหาดสากล

ลิทัวเนีย

Orion Global Pet ไดอาสากำลังรวมกับสมาชิกชุมชน
และเด็ก ๆ จากโรงเรียนทองถิน่ เพือ่ ทำกิจกรรม
ทำความสะอาดใหพน้ื ทีโ่ ดยรอบ

ฟ�ลิปปนส

Indorama Ventures Packaging (Philippines)
Corporation ไดดำเนินโครงการปลูกปาชายเลนใน
พืน้ ทีช่ ายฝง ทะเลที่ Looc, Villanueva, Misamis
Oriental ประเทศฟลปิ ปนสซง่ึ มีความเสีย่ ง ไดรบั
ผลกระทบ จากสภาพภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลง
ปาชายเลนมีคณ
ุ ประโยชนหลายอยาง ซึง่ รวมถึง
การปกปองแนว ชายฝง โดยลดการกัดกรอนทีเ่ กิดจาก
คลืน่ และการขึน้ ลงของน้ำ ทัง้ ยังเปนแหลงกักเก็บ
และสะสมคารบอน

ฮองกง

พนักงาน Performance Fibers (Hong Kong) เขารวม
อาสาสมัครเพือ่ ทำความสะอาดสวนสาธารณะในชุมชน
เปนการแสดงออกถึงการยึดมัน่ ในคุณคาของบริษทั ฯ
วาดวยความรับผิดชอบตอสิง่ แวดลอม

สหรัฐอเมร�กา

สหรัฐอเมร�กา

พนักงานสองคนที่ Indorama Ventures Xylenes
and PTA ไดรเิ ริม่ โครงการและจัดกิจกรรมเพือ่
การกุศล โดยใหกลุม อาสาสมัครผลิตผาหมจำนวน
25 ผืนเพือ่ มอบใหเด็กผูป ว ยโรคมะเร็งทีโ่ รงพยาบาล
St. Jude Children’s Research Hospital ในเมือง
Memphis รัฐ Tennessee กิจกรรมนีเ้ ปนสวนหนึง่
ของโครงการ CSR ของบริษทั โดยใชชอ่ื โครงการวา
“Living our Values”

สหรั
ฐอเมร�กา
ทีมงานที่ AlphaPet ไดเขาไปมีสว นรวมกับกิจกรรม

บริษทั ในเครือไอวีแอลในสหรัฐอเมริกาไดสรางรายได
ให United Way ซึง่ เปนองคกรทีม่ งุ พัฒนาชีวติ
มนุษยดว ยการระดมพลังของชุมชน ซึง่ สอดคลอง
กับปรัชญาองคกรของไอวีแอล และเพือ่ พัฒนา
ความเปนอยูร ว มกัน สรางโอกาสใหทกุ คนโดยเนน
ดานการศึกษา รายได และสุขภาพ

ประเทศไทย

บริษทั ในเครือขอไอวีแอลในจังหวัดระยองไดจดั ใหมบี ริการ
ทางการแพทยเคลือ่ นทีไ่ มคดิ คาใชจา ย ทีว่ ดั หนองแฟบ ขณะที่
Micro Polypet ใหบริการรถพยาบาลฟรีสำหรับชุมชน
ใกลเคียง เพราะสุขภาพเปนอีกหนึง่ ความรับผิดชอบตอสังคม
เชิงกลยุทธของเราและยังสอดคลองกับ SDG #3 คือการมี
สุขภาพและความเปนอยูท ด่ี ี กิจกรรมทัง้ สองนีแ้ สดงใหเห็นวา
CSR สามารถใหการสนับสนุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพไดในขณะที่
ยังมีสว นรวมเชิงรุกในชุมชน

ชุมชนโดยรวบรวมสินคาอาหารแหงจำนวน 1,446
ชิน้ สำหรับการระดมทุนในวันหยุดประจำปเพือ่ สราง
ประโยชนใหโรงครัวทองถิน่ ในเมือง Decatur
รัฐ Alabama นอกจากนี้ AlphaPet ยังไดระดมทุนเพือ่
ชวยเหลือมูลนิธิ Decatur-Morgan County Hospital
Foundation ในการจัดซือ้ อุปกรณทางการแพทย
ทีจ่ ำเปน

สหรัฐอเมร�กา

พนักงานที่ FiberVisions มีโครงการทีจ่ ดั เปนประจำ
ทุกป คือการทำอาหารและบารบคี วิ เพือ่ สนับสนุน
องคกร March of Dimes ซึง่ มีภารกิจในการปรับปรุง
สุขภาพของเด็กทารกโดยการปองกันไมใหเกิดขอ
บกพรองและการตายตัง้ แตแรกเกิด คาใชจา ยทางการ
แพทยเฉลีย่ สำหรับทารกทีค่ ลอดกอนกำหนดมีมากกวา
12 เทาของทารกทีม่ สี ขุ ภาพดีและ Fibervisions ไดดำเนิน
การในสวนของการสรางความตระหนักและชวยเหลือ
แมและทารกแรกเกิด

สหรั
ฐอเมร�กา
StarPet มอบเงินทุนแก Habitat for Humanity ซึง่ เปนองคกร
ทีเ่ ปนผูน ำในการแกไขปญหาสภาพทีอ่ ยูอ าศัยทีไ่ มดี StarPet
ไดเขามามีสว นรวมในการสรางทีอ่ ยูอ าศัยสำหรับครอบครัวทีม่ ี
รายไดนอ ย ตอบสนองความตองการทีอ่ ยูอ าศัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ราคา ไมแพง และเปดโอกาสใหมในการเพิม่ ความเชือ่ มัน่ และ
การพึง่ พาตนเอง

ข้อมูลผลการ
ด�ำเนินงานทั่วโลก
ข้อมูลสรุปนี้ครอบคลุมการดำ�เนินงานของโรงงานในกลุ่มธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ
(PET, PTA, EO/EG, PX, เส้นใยและเส้นด้าย, บรรจุภัณฑ์, รีไซเคิล, และขนสัตว์)

อินโดรามา เวนเจอร์ส คือผู้น�ำ ของผู้จัดจำ�หน่ายเส้นใย
องค์ประกอบชีวภาพสำ�หรับผลิตภัณฑ์สุขอนามัย
และตลาดอุตสาหกรรม เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของความสำ�เร็จของลูกค้า ปัจจุบัน หนึ่งในสอง
ผู้ผลิตผ้าอ้อมสำ�หรับเด็กจากวัสดุของไอวีแอล

อเมริกาเหนือ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AlphaPet
Auriga Polymers
FiberVisions Manufacturing
FiberVisions Products
Indorama Ventures EcoMex (EcoMex)
Indorama Ventures (Oxide & Glycols) (IVOG)
Indorama Ventures Polymers Mexico (IVPM)
Indorama Ventures PTA Montreal (IVPTA)
Indorama Ventures Xylenes and PTA (IVXP)
Polyamide High Performance (PHP USA)
StarPet

เอเชีย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asia Pet (Thailand) (APT)
FiberVisions (China) Textiles Products
Guangdong IVL PET Polymer Company (GIVL)
Indorama Holdings (Thailand) (IRH)
Indorama Petrochem (IRPL)
Indorama Polyester Industries, Nakorn Pathom (IPI-N)
Indorama Polyester Industries, Rayong (IPI-R)
Indorama Polymers Public Company (IRP)
Indorama Ventures Packaging (Myanmar) (IVPML)
Indorama Ventures Packaging (Philippines) (IVPPC) - Batino
Indorama Ventures Packaging (Philippines) (IVPPC) - MOP
Indorama Ventures Packaging (Philippines) (IVPPC) - Davao
Indorama Ventures Polymers (Rayong) (IVPR)
IVL Dhunseri Petrochem Industries (IVLDPI)
Micro Polypet
Performance Fibers (Kaiping) (PF) 1

โดยรวมแล้ว ผลการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนจากดัชนีชวี้ ดั แสดงให้เห็นว่า
ไอวีแอลมีแนวโน้มการด�ำเนินงานทีด่ ขี นึ้ ในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่
เปรียบเทียบการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม (การปล่อยก๊าซหรือของเสีย หรือ
การบริโภคพลังงานต่อตันการผลิต) แบบปีตอ่ ปี แนวโน้มทัว่ ไปรวมถึงการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม (Scope 1 & 2)
ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน ความเข้มข้นของน�ำ้ และปริมาณออกซิเจน
ที่สารแคมีใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้ำเสีย ในปีนี้ เรายังคงมุ่งมั่นเพื่อลด
การปล่อยมลพิษทางอากาศ (ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ออกไซด์ และสาร
อินทรีย์ระเหยง่าย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของระเบียบและข้อก�ำหนดต่าง ๆ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Performance Fibers (Kaiping) (PF) 2
Petform, Korat
Petform, Lopburi
Petform, Pathum Thani
Petform, Rayong
PT. Indorama Polychem Indonesia (PTIPCI)
PT. Indorama Polyester Industries Indonesia (PTIPII)
PT. Indorama Ventures Indonesia (PTIVI)
PT. Indorama Petrochemicals (PTIP)
PT. Indorama Polypet Indonesia (PTIPPI)
TPT Petrochemicals (TPT)

ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beverage Plastics (BPL)
FiberVisions A/S (FVAS)
Indorama PET (Nigeria) (IPNL)
Indorama Ventures, Europe (IVE)
Indorama Ventures Adana PET (IVAPET)
Indorama Ventures Corlu PET (IVCPET)
Indorama Ventures Packaging (Ghana) (IVPG)
Indorama Ventures Packaging (Nigeria) (IVPN)
Indorama Ventures Poland (IVP)
Indorama Ventures Quimica (IVQ)
PHP Fibers (PHP Germany)
Trevira - Bobingen
Trevira - Guben
Orion Global Pet (OGP)
Wellman France Recyclage (WFR)
Wellman International, Ireland (WIL)
Wellman International, The Netherlands (WIL NL)

เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขทั้งหมด จะเห็นได้ว่า อัตราการบริโภควัตถุดิบและ
พลังงาน รวมทั้งอัตราการหยุดงานนั้น เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
บริษัทฯ มีการเติบโตทั้งด้านผลการผลิตและจ�ำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น
เราได้น�ำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2558 ตามที่ได้ระบุไว้
ในรายงานความยั่งยืนปี 2558 มาแสดงอีกครั้ง เพราะมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมบางหัวข้อเนือ่ งจากมีการปรับปรุงความครอบคลุมและ
การค�ำนวณข้อมูลใหม่
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GRI G4

การผลิต
ทั่วไป

รายได้
ทั่วไป
วัสดุ

EN 1

EN2
พลังงาน

EN3

การผลิตทั้งหมด
- PET
- PTA
- บรรจุภัณฑ์
- เส้นใยและเส้นด้าย
- วัตถุดิบ (เช่น EG/EO)
- ขนสัตว์
- การผลิตจากโรงงานรีไซเคิล (เกล็ดพลาสติกและการใช้ซำ�้
ในกระบวนการ)
- อื่น ๆ
รายได้ของธุรกิจ (แปลงสภาพ)
ปริมาณการใช้วัสดุทั้งหมด
- PTA
- MEG*1
• Bio - MEG
- พาราไซลีน
- กรดแอซีติก
- Purified isophthalic acid
- PET
- PP
- PE
- HDPE
- ขนสัตว์
- บรรจุภัณฑ์กระดาษแข็ง
- Textile grade chips
- Partially oriented yarn (POY)
- อื่น ๆ
ปริมาณวัสดุที่รีไซเคิลทั้งหมด
การบริโภคพลังงานทั้งหมด*2
• น�ำ้ มันเชื้อเพลง
• ก๊าซธรรมชาติ
• ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
• น�ำ้ มันดีเซล
• น�ำ้ มันเบนซิน
• ก๊าซเชื้อเพลิง
• ถ่านโค้ก
• ถ่านหิน
• อื่น ๆ

หน่วย

2556

2557

2558

2559

ตันการผลิต
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน

5,584,728
2,794,016
1,710,054
42,041
612,756
321,417
2,271
95,661

6,687,525
3,197,330
1,805,713
65,659
1,047,044
422,831
3,140
83,762

7,481,352
3,544,468
2,153,836
82,596
1,134,341
361,709
3,077
108,958

9,960,132
4,099,124
3,415,374
113,202
1,327,927
869,569
2,672
119,429

6,512

62,045

92,366

12,835

ล้านบาท

276,282

292,554

246,582

324,556

ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน

6,157,740
2,744,177
1,125,961
14,848
2,268,786

7,078,276
3,161,880
1,451,681
18,062
2,441,658

7,881,517
3,482,025
1,601,371
15,694
2,780,037

10,216,877
4,197,946
1,751,885
10,736
2,271,643
124,233
52,929
302,350
128,239
32,505
4,538
2,938
11,097
19,132
5,374
1,301,332
169,854

กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล

33,242,804
106,495
14,617,329
19,995
11,229
15,747
10,570,044
75,248

37,522,808
125,305
15,303,426
44,817
16,688
27,587
11,791,536
42,147

41,467,851
219,851
16,392,113
58,300
23,005
2,802
12,376,449
24,376

52,273,383
444,337
21,506,204
54,600
68,687
30,485
40,483
354,894
15,883,530
56,987

ตัน

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559

ข้อมูลผลการด�ำเนินงานทั่วโลก

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยทั่วโลก
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GRI G4

หน่วย

2556

กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล

407,021
198,360
187,629
21,082
9,489,110

461,537
208,998
219,067
33,472
11,762,833

584,691
227,034
317,477
40,180
13,510,681

856,864
373,656
317,438
165,770
14,527,078

เมกะวัตต์
กิกะจูล

2,635,864
5,876,249

3,267,454
7,466,557

3,752,967
9,408,898

4,035,300
11,487,654

เมกะวัตต์
กิกะจูล
เมกะวัตต์
กิกะจูล
เมกะวัตต์
กิกะจูล
เมกะวัตต์
กิกะจูล

1,632,291
2,064,066
573,352
0

2,074,044
2,261,891
628,303
0

2,613,583
2,151,325
597,590
0

3,191,015
2,048,701
569,084
805,571
223,770
54,275
15,076
130,878

เมกะวัตต์

56,958

83,137

186,745

36,355

กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล/ตันการผลิต
กิกะจูล

999,773
1,069,642
5.90
234,401

990,603
1,062,464
5.56
228,812

698,158
1,026,259
5.52
413,342

700,432
850,334
5.25
786,520

ปริมาณการใช้นำ�้ ทั้งหมดจากแหล่งต่าง ๆ
ลบ.ม.
ลบ.ม.
- น�ำ้ จากผิวดิน
- น�้ำทะเล (ไม่รวมการใช้นำ�้ ทะเลหล่อเย็น)
ลบ.ม.
- น�้ำทะเลหล่อเย็น
ลบ.ม.
EN8
- น�้ำประปา
ลบ.ม.
- น�ำ้ บาดาล
ลบ.ม.
- น�้ำฝน
ลบ.ม.
ความเข้มข้นในการใช้น�้ำ
ลบ.ม./ตันการผลิต
น�้ำที่น�ำกลับมาใช้ซำ�้ /รีไซเคิล
EN10*8
ปริมาณรวมของน�ำ้ ที่น�ำกลับมาใช้ซำ�้ /รีไซเคิล
ลบ.ม.
EN10
อัตราส่วนของน�้ำที่น�ำกลับมาใช้
ร้อยละ
การปล่อยก๊าซ
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
EN15
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากแหล่งที่บริษัทฯ
เทียบเท่า
เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยบริษัทฯ (Scope 1)
EN16
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
ความร้อน หรือไอน�ำ้ (Scope 2)
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 + 2)

27,132,709
14,093,121
10,476,878
2,507,663
55,047
4.89

36,099,631
16,960,419
952,172
12,003,015
6,146,267
37,758
5.43

38,200,946
18,472,443
2,736,178
10,602,732
6,351,455
38,140
5.12

46,837,024
28,612,963
1,245,728
10,626,736
6,299,896
51,701
4.70

2,303,659
8.49%

2,436,929
6.75%

2,780,405
7.28%

3,229,152
6.89%

1,968,370

2,087,526

2,226,176

3,236,692

1,325,575

1,567,192

1,842,432

1,917,894

3,293,945

3,654,718

4,068,608

5,154,586

• พลังงานหมุนเวียน*
ชีวมวล*4
ก๊าซชีวภาพ*5
พลังงานไฟฟ้า (แสงอาทิตย์/ลม/น�้ำ)*6
การบริโภคพลังงานทางอ้อมทัง้ หมด (ไฟฟ้า การท�ำความเย็น
ไอน�้ำที่จัดซื้อจากภายนอกกลุ่มบริษัทไอวีแอล)
การบริโภคพลังงานทางอ้อมทั้งหมด
พลั ง งานไฟฟ้ า ที่ จั ด ซื้ อ จากแหล่ ง พลั ง งานสิ้ น เปลื อ ง
(เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน นิวเคลียร์ น�ำ้ มันให้ความร้อน)
พลังงานไฟฟ้าที่จัดซื้อ
พลังงานไอน�ำ้ ที่จัดซื้อ
3

EN3
EN3
EN3
EN3
EN3

พลังงานความร้อนที่จัดซื้อ
พลังงานความเย็นที่จัดซื้อ
ไฟฟ้าทีจ่ ดั ซือ้ จากพลังงานหมุนเวียน
(เช่น ไฟฟ้าพลังน�ำ้ ลม แสงอาทิตย์)
EN3
EN3
EN5
EN6

พลังงานไฟฟ้าที่ขาย
พลังงานไอน�้ำที่ขายทั้งหมด
ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
พลังงานที่ประหยัดได้จากการอนุรักษ์และปรับปรุง
ประสิทธิภาพ

2557

2558

2559

การใช้น�้ำ

เทียบเท่า
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EN17

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 3)*9

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

11,031

17,217

15,389

70,428

EN18

ความเข้มข้นของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(Scope 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันการผลิต

0.352

0.312

0.298

0.325

ความเข้มข้นของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม (Scope 2)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันการผลิต

0.237

0.234

0.246

0.192
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ความเข้มข้นของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(Scope 1 + 2)
EN18
ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในหน่วยตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อรายได้ทั้งหมด
EN18
ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในหน่วยตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อพนักงานเต็มเวลา
EN21
ปริมาณการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ทัง้ หมด
EN21
ปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) ทั้งหมด
EN21
ปริมาณการปล่อยสารอินทรียร์ ะเหยง่าย (VOC) ทัง้ หมด
การก�ำจัดน�้ำเสีย
ปริมาณการปล่อยน�้ำเสียทั้งหมด
COD ในน�้ำเสียที่ได้รับการบ�ำบัดก่อนปล่อยออก
BOD ในน�้ำเสียที่ได้รับการบ�ำบัดก่อนปล่อยออก
TSS ในน�้ำเสียที่ได้รับการบ�ำบัดก่อนปล่อยออก
น�ำ้ มันและคราบในน�ำ้ เสียทีไ่ ด้รบั การบ�ำบัดก่อนปล่อยออก
COD ในน�ำ้ เสียทีไ่ ด้รบั การบ�ำบัดก่อนปล่อยสูบ่ คุ คลภายนอก
EN22
BOD ในน�้ำเสียที่ได้รับการบ�ำบัดก่อนปล่อย
สู่บุคคลภายนอก
TSS ในน�ำ้ เสียที่ได้รับการบ�ำบัดก่อนปล่อย
สู่บุคคลภายนอก
น�ำ้ มันและคราบในน�้ำเสียที่ได้รับการบ�ำบัดก่อนปล่อยสู่
บุคคลภายนอก
ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ซ�้ำ/รีไซเคิล
กากของเสีย
ของเสียอันตรายทั้งหมด
- การใช้ซำ�้
- การรีไซเคิล
- การน�ำกลับคืนมาใหม่ (รวมถึงการใช้เป็นพลังงานทดแทน)
- ส่วนที่ย่อยสลายได้
- การเผา
- การถมในหลุมฝังกลบ
- อื่น ๆ
ของเสียไม่อันตรายทั้งหมด
- การใช้ซำ�้
EN23
- การรีไซเคิล
- การน�ำกลับคืนมาใหม่ (รวมถึงการใช้เป็นพลังงานทดแทน)
- ส่วนที่ย่อยสลายได้
- การเผา
- การถมในหลุมฝังกลบ
- อื่น ๆ
ปริมาณของเสียที่น�ำกลับมาใช้ซ�้ำ รีไซเคิล และน�ำกลับคืน
มาใหม่ทั้งหมด
ปริมาณของเสียทั้งหมด (ที่ไม่นำ� กลับมาใช้ซ�้ำ รีไซเคิล และ
น�ำกลับคืนมาใหม่)
EN25
ปริมาณขยะอันตรายทั้งหมดที่ส่งไปก�ำจัด
EN25
ปริมาณขยะอันตรายทั้งหมดที่ส่งไปบ�ำบัด
EN25
ปริมาณขยะอันตรายที่ส่งไปก�ำจัดข้ามแดน

หน่วย

2556

2557

2558

2559

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันการผลิต

0.590

0.546

0.544

0.517

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ล้านบาท

7.12

7.14

9.03

15.88

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/FTE

223.17

198.74

179.26

390.74

ตัน
ตัน
ตัน

2,060
288
661

1,977
752
854

2,430
1,075
1,149

1,779
1,126
2,033

6,722,467
542.04
63.31
1,122.42
19.13
-

12,269,886
525.29
76.55
1,325.29
14.25
-

12,940,673
446.27
58.45
1,576.78
17.34
-

21,251,430
1,121
110.41
1,709
18
3,793
1,606

ตัน

-

-

-

1,035

ตัน

-

-

-

4.75

1,539,294

1,768,053

1,748,067

1,954,678

ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน

20,580
11
346
459
5,665
13,641
459
71,913
611
36,319
6,663
290
697
18,522
8,812
44,408

37,171
4,397
7,596
483
4,624
17,784
2,286
73,297
595
36,146
6,259
384
1,412
18,699
9,802
55,478

34,229
819
12,545
782
13
4,151
1,684
14,234
83,730
1,829
39,728
11,460
720
819
16,681
12,494
67,162

47,465
726
12,038
2,153
43
4,860
2,348
25,298
99,150
3,604
28,189
6,143
5,642
779
28,293
26,499
52,584

ตัน

48,085

54,991

50,797

93,762

ตัน
ตัน
ตัน

5,755
5,521
7

19,043
6,323
39

32,873
6,594
8

43,882
6,726
45

ลบ.ม.
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน

ลบ.ม.
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หน่วย

การรั่วไหล

*10

การรั่วไหลที่มีนัยส�ำคัญทั้งหมด**
- การปล่อยไฮโดรคาร์บอน
EN24

- การปล่อยสารเคมี
- การปล่อยสารอื่น ๆ

กรณี
ตัน
กรณี
ตัน
กรณี
ตัน
กรณี
ตัน

การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าปรับทั้งหมด: มูลค่าของเงินค่าปรับทั้งหมดส�ำหรับการไม่
ดอลลาร์สหรัฐ
EN29*11
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
EN29
ค่าปรับที่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ: มูลค่าเงินของ
ดอลลาร์สหรัฐ
ค่าปรับที่มากกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส�ำหรับการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
EN29
จ�ำนวนการลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงินส�ำหรับการไม่ปฏิบัติตาม
กรณี
กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
EN29
จ�ำนวนการลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงินส�ำหรับการไม่ปฏิบัติตาม
กรณี
กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พนักงานที่ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารอาชีวอนามัยและ
คน
LA5
ความปลอดภัยอย่างเป็นทางการ
อัตราส่วนของพนักงานที่ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
ร้อยละ
LA5
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเป็นทางการ
การบาดเจ็บจากการท�ำงานทั้งหมด (TRIR) (ต่อ 200,000 ราย/200,000 ชั่วโมง
ชั่วโมงท�ำงาน)
ท�ำงาน
พนักงาน
ราย/200,000 ชั่วโมง
ท�ำงาน
- เพศชาย
ราย/200,000 ชั่วโมง
ท�ำงาน
- เพศหญิง
ราย/200,000 ชั่วโมง
ท�ำงาน
ผู้ท�ำสัญญารับเหมา
ราย/200,000 ชั่วโมง
ท�ำงาน
- เพศชาย
ราย/200,000 ชั่วโมง
ท�ำงาน
- เพศหญิง
ราย/200,000 ชั่วโมง
ท�ำงาน
LA6
จ�ำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด (ไม่รวมอุบัติเหตุที่ได้รับ
ราย
การปฐมพยาบาล)
พนักงาน
ราย
ผู้ท�ำสัญญารับเหมา
ราย
อัตราการบาดเจ็บที่สูญเสียเวลาท�ำงาน (LTIFR)
ราย/ล้านชัว่ โมงท�ำงาน
(ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงท�ำงาน)*12
พนักงาน
ราย/ล้านชัว่ โมงท�ำงาน
- เพศชาย
ราย/ล้านชัว่ โมงท�ำงาน
- เพศหญิง
ราย/ล้านชัว่ โมงท�ำงาน
ผู้ท�ำสัญญารับเหมา
ราย/ล้านชัว่ โมงท�ำงาน
- เพศชาย
ราย/ล้านชัว่ โมงท�ำงาน
- เพศหญิง
ราย/ล้านชัว่ โมงท�ำงาน
*13
การบาดเจ็บที่สูญเสียเวลาท�ำงานทั้งหมด
ราย
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2556

2557

2558

2559

14
12
1
2
9
12
4
0

17
107
0
0
13
1
5
107

41
94
0
0
30
89
11
4

38
90
2
0
31
50
5
39

0

0

205

260

0

0

0

0

5

9

4

2

5

8

4

2

1,812

2,689

2,772

3,773

21%

26%

22%

29%

1.25

1.48

1.57

1.00

1.30

1.55

1.57

1.11

1.33

1.66

1.65

1.15

1.15

1.05

1.21

0.91

1.00

1.13

1.55

0.67

1.02

1.18

1.79

0.76

0.88

0.89

0.34

0.00

132

184

214

164

117
15
5.6

163
21
4.1

186
28
3.6

138
26
3.0

5.9
6.1
4.8
3.7
3.7
3.5
117

5.2
5.5
4.1
2.1
1.6
4.5
118

3.6
3.5
3.8
4.1
5.0
0.0
100

3.4
3.4
3.5
1.8
2.0
0.0
99
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LA6

พนักงาน
- เพศชาย*14
- เพศหญิง
ผู้ทำ� สัญญารับเหมา
- เพศชาย
- เพศหญิง
อัตราความถี่ของความเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (OIFR)
จ�ำนวนกรณีของโรคจากการประกอบอาชีพทั้งหมด
พนักงาน
- เพศชาย
- เพศหญิง
ผู้ทำ� สัญญารับเหมา
- เพศชาย
- เพศหญิง
การเสียชีวิต (พนักงานและผู้ทำ� สัญญารับเหมา)
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
พนักงาน
- เพศชาย
- เพศหญิง
ผู้ทำ� สัญญารับเหมา
- เพศชาย
- เพศหญิง
จ�ำนวนวันท�ำงานที่สูญเสียทั้งหมด (รวมเฉพาะวันที่ก�ำหนด
ตามตารางการท�ำงาน)
พนักงาน
- เพศชาย
- เพศหญิง
ผู้ทำ� สัญญารับเหมา
- เพศชาย
- เพศหญิง
อัตราการหยุดงาน (AR)
พนักงาน
- เพศชาย
- เพศหญิง
ผู้ทำ� สัญญารับเหมา
- เพศชาย
- เพศหญิง
วันที่หยุดงาน
พนักงาน
- เพศชาย
- เพศหญิง
ผู้ทำ� สัญญารับเหมา
- เพศชาย
- เพศหญิง

หน่วย

2556

2557

2558

2559

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย/ล้านชัว่ โมงท�ำงาน
ราย
ราย
คน
คน
ราย
คน
คน
คน
วัน/ล้านชั่วโมงท�ำงาน
วัน/ล้านชั่วโมงท�ำงาน
วัน/ล้านชั่วโมงท�ำงาน
วัน/ล้านชั่วโมงท�ำงาน
วัน/ล้านชั่วโมงท�ำงาน
วัน/ล้านชั่วโมงท�ำงาน
วัน/ล้านชั่วโมงท�ำงาน
วัน/ล้านชั่วโมงท�ำงาน

106
89
17
11
9
2
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
77
89
100
45
1
2
0
1,618.8

110
93
17
8
5
3
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
52
59
62
44
11
9
19
1,280.2

85
68
17
15
15
0
0.04
1
1
1
0
0
0
0
0
83
87
99
27
56
37
151
2,252.2

85
69
16
14
14
0
0.03
1
1
1
0
0
0
0
0
46
54
48
80
21
24
0
1,508

วันท�ำงาน
วันท�ำงาน
วันท�ำงาน
วันท�ำงาน
วันท�ำงาน
วันท�ำงาน
วันท�ำงาน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน

1,614.8
1,454.8
160
4
4
1.6%
1.8%
1.7%
2.4%
0.1%
0.1%
0.0%
38,563.7
38,333.7
27,388.1
10,945.6
230.0
230
0

1,239.2
1,063.2
176
41
28
13.0
1.8%
2.1%
2.0%
2.4%
0.3%
0.3%
0.4%
54,330.1
52,754.1
40,586.8
12,167.4
1,576.0
1,235
342

2,049.2
1,939.2
110
203
113
90.0
1.8%
2.0%
1.9%
2.6%
0.2%
0.2%
0.2%
62,869.6
61,870.1
46,916.3
14,953.8
999.5
860
140

1,341
974
367
167
167
2.1%
2.5%
2.3%
3.6%
0.5%
0.4%
1.7%
81,830.0
76,652.0
56,876.0
19,776.0
5,178.0
3,328
1,850
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GRI G4

LA6

LA7

หน่วย
เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss)
พนักงาน
- เพศชาย
- เพศหญิง
ผู้ท�ำสัญญารับเหมา
- เพศชาย
- เพศหญิง
คนท�ำงานที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงหรือมีความเสี่ยงสูงที่
จะเป็นโรคอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ*15
พนักงาน
- เพศชาย
- เพศหญิง
ผู้ท�ำสัญญารับเหมา
- เพศชาย
- เพศหญิง

2556

2557

2559

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
คน

114

114

114

732
650
582
68
82
73
9
193

คน
คน
คน
คน
คน
คน

61
61
0
53
53
-

61
61
0
53
53
-

81
81
0
33
33
-

136
136
0
57
57
-

หมายเหตุ
*1. มีการระบุตัวเลขจากปี 2556, 2557 และ 2558 ใหม่ เป็น 1,144,777, 1,474,737, และ 1,601,371 ตามล�ำดับ
*2. มีการระบุตัวเลขจากปี 2556, 2557 และ 2558 ใหม่ เป็น 32,954,966, 37,186,156, และ 41,260,994 ตามล�ำดับ
*3. มีการระบุตัวเลขจากปี 2556, 2557 และ 2558 ใหม่ เป็น 119,182, 124,885, และ 383,833 ตามล�ำดับ
*4. มีการระบุตัวเลขจากปี 2556 และ 2557 ใหม่ เป็น 0
*5. มีการระบุตัวเลขจากปี 2556, 2557 และ 2558 ใหม่ เป็น 0
*6. มีการระบุตัวเลขจากปี 2556, 2557 และ 2558 ใหม่ เป็น 119,182, 124,885, และ 156,799 ตามล�ำดับ
*7. มีการระบุตัวเลขจากปี 2556, 2557 และ 2558 ใหม่ เป็น 205,050, 299,293, และ 672,283 ตามล�ำดับ
*8. มีการระบุตัวเลขจากปี 2556, 2557 และ 2558 ใหม่ เป็น 5,993,966 ลบ.ม., 7,256,147 ลบ.ม., และ 9,485,506 ลบ.ม. ตามล�ำดับ
*9. รายงานรวมข้อมูลเฉพาะจากพื้นที่โรงงาน 2 แห่ง (IRPL และ OGP)
*10. ข้อมูลการรั่วไหลของปี 2558 มีการระบุใหม่
*11. มีการระบุตัวเลขจากปี 2558 เป็น 249,431 บาท
*12. มีการระบุจ�ำนวน LTIFR ใหม่ส�ำหรับปี 2558
*13. มีการระบุตัวเลขจากปี 2556, 2557 และ 2558 ใหม่ เป็น 223, 228 และ 185 ตามล�ำดับ
*14. มีการระบุตัวเลขจากปี 2557 ใหม่ เป็น 93
*15. มีการระบุตัวเลขจากปี 2556, 2557 และ 2558 ใหม่
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2558
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9,960,132

10
8

5,584,728

6,687,525

4

7,481,352

3,293,945

3

4

2

2

1

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2556

2557

2558

2556

3,654,718

2557

4,068,608

2558

2559

* การปลอยกาซเรือนกระจกทัง้ หมดเพิม� ขึน้ เน�อ� งจากการผลิตทีเ่ พิม� ขึน้ จาก 7.48 ลานตัน
ในชวงเวลาเดียวกัน

การปลอยกาซเรือนกระจก (ทางตรงและทางออม,
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)

0.600

ความเขมขนของการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมด
(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา/ตันการผลิต)

0.580
1,325,575

1,968,369

1,567,192

2,087,525

1,842,431

1,917,894

2,226,175

3,236,692

ทางตรง
ทางออม

0.560
0.540

0.590

0.520
0.546

0.544

0.500

2556

2557

2558

2559

0.360
0.350

0.480

0.300

0.517

2556

2557

2558

2559

ความเขมขนของการปลอยกาซเรือนกระจกทางออม
(Scope 2, ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา/ตันการผลิต)

0.250

0.340
0.330

0.200
0.352

0.150

0.310
0.300

0.325

0.290

0.312

0.280
0.270

-

2559

ความเขมขนของการปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง
(Scope 1, ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา/ตันการผลิต)

0.320

5,154,586

5

6

-

การปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมด
(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)

ลาน
6
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การผลิตทั้งหมด (ตัน)

ลาน
12

2556

2557

0.246

0.234

0.100

0.192

0.050

0.298

2558

0.237

2559

0.000

2556

2557

2558

2559

* การปลอยกาซเรือนกระจกทางตรงเพิม� ขึน้ เน�อ� งจากมีโรงไฟฟาพลังถานหินเพิม� ขึน้ มาใหม 2 โรงงาน

ความเขมขนของการใชพลังงาน (กิกะจูล/ตันการผลิต)

6.40
6.20

60.00

การใชพลังงานตามแหลงกำเนิด (ลานกิกะจูล)

50.00

6.00
40.00

5.80
5.60
5.40

5.95

5.20

5.61

5.00
4.80

5.54
5.25

2556

2557

2558

2559

1.3%
6.1%
20%

1.5%
5.3%
23%

30.00

1.3%
6.1%
17.5%

20.00

31.5%

10.00

43.5%

41%

40.1%

2556

2557

2558

-

กาซธรรมชาติ
พลังงานไฟฟา

31.6%

2.3%
3.9%
22%
30.4%

30.2%
41.2%

พลังงานไฟฟาหมุนเวียน
ถานหิน

2559
พลังไอน้ำ
เชือ้ เพลิงอืน่ ๆ
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ลาน
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
-

9.00%

ความเขมขนของการใชน้ำ (ลบ.ม./ตันการผลิต)

ปริมาณการใชน้ำทั้งหมด (ลบ.ม.)
6.00
5.00
4.00
46,837,024
36,099,631

2556

2557

2558

0.00

2559

อัตราสวนของน้ำที่นำกลับมาใชใหม/รีไซเคิล

4.70

2556

2557

2558

2559

ความเขมขนมลภาวะอากาศ (กิโลกรัม/ตันการผลิต)

0.700
0.600

0.154

0.500

6.00%

0.118
0.052

0.400
8.49%

3.00%

6.75%

0.300

6.90%

7.28%

0.369

0.200

2.00%

NOx

0.128
0.112
0.296

0.144

0.396

0.325

0.113

2556

2557

2558

0.179

6

0.000

2559

SOX
VOC

0.100

1.00%
0.00%

5.12

1.00

7.00%

4.00%

4.89

2.00

27,132,709

8.00%

5.00%

5.43

3.00

38,200,946

2556

2557

2558

2559

อัตราสวนของเสียอันตราย (กิโลกรัม/ตันการผลิต)

5
4
5.568

3
2

4.606

3.775

4.764

อัตราสวนของเสียอันตรายตอตันไดเพิม� ขึน้ บางสวน
จากการเขาซือ้ โรงงานและกิจการหมอตมถานหินสองแหง

1
0

1.80

2556

2557

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (ตอ 200,000 ชั�วโมงทำงาน)

1.60

2558

7.0

5.0

1.20
1.00

4.0

0.80

3.0

0.60

2.0

0.40

1.0

0.20

2556

2557

พนักงานรวม (พนักงาน + ผูร บั เหมา)
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อัตราการบาดเจ็บที่สูญเสียเวลาทำงาน (ตอลานชั�วโมงทำงาน)

6.0

1.40

0.00

2559

2558
พนักงาน

2559
ผูร บั เหมา

0.0

2556

2557

พนักงานรวม (พนักงาน + ผูร บั เหมา)

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

2558
พนักงาน

2559
ผูร บั เหมา

GRI G4
พนักงาน

พนักงานทั้งหมด
- เพศชาย
- เพศหญิง
พนักงานเต็มเวลาทั้งหมด
G4-10
- เพศชาย
- เพศหญิง
พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว
- เพศชาย
- เพศหญิง
พนักงานทั้งหมด
- เพศชาย
- เพศหญิง
พนักงานทั้งหมดแบ่งตามระดับต�ำแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง
- เพศชาย
- เพศหญิง
ผู้บริหารอาวุโส
G4-10, LA12
- เพศชาย
- เพศหญิง
ผู้บริหารระดับกลาง
- เพศชาย
- เพศหญิง
พนักงาน
- เพศชาย
- เพศหญิง
พนักงานทั้งหมดแบ่งตามอายุ
มากกว่า 50 ปี
- เพศชาย
- เพศหญิง
30-50 ปี
LA12
- เพศชาย
- เพศหญิง
ต�ำ่ กว่า 30 ปี
- เพศชาย
- เพศหญิง
การจ้างพนักงานใหม่และการลาออก
พนักงานใหม่ทั้งหมด
- เพศชาย
- เพศหญิง
LA1
อัตราการจ้างพนักงานใหม่
- เพศชาย
- เพศหญิง

หน่วย
FTE
FTE
FTE
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
อัตราการจ้างพนักงานใหม่
อัตราการจ้างพนักงานใหม่
อัตราการจ้างพนักงานใหม่

2557*

2558*

2559

11,175
8,605
2,570
10,610
8,120
2,490
565
485
80
11,175
8,605
2,570
11,175
77
68
9
502
410
92
2,301
1,789
512
8,295
6,338
1,957
11,175
1,694
1,368
326
6,425
4,875
1,550
3,056
2,362
694

12,868
10,080
2,788
12,273
9,583
2,690
595
497
98
12,868
10,080
2,788
12,868
92
80
12
539
433
106
2,481
1,954
527
9,756
7,613
2,143
12,868
1,742
1,412
330
7,776
6,100
1,676
3,350
2,568
782

14,432
11,257
3,175
13,769
10,718
3,051
663
539
124
14,432
11,257
3,175
14,432
120
105
15
592
459
133
2,645
2,109
536
11,075
8,584
2,491
14,432
2,502
2,159
343
8,444
6,463
1,981
3,486
2,635
851

876
534
342
8%
6%
13%

1,645
1,292
353
13%
13%
13%

1,484
1,054
430
10%
9%
14%

ข้อมูลผลการด�ำเนินงานทั่วโลก

ข้อมูลการดำ�เนินงานด้านทรัพยากรบุคคลทั่วโลก

หมายเหตุ: *มีการปรับปรุงข้อมูลบางส่วน
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GRI G4

LA1

พนักงานใหม่แบ่งตามกลุ่มอายุ
มากกว่า 50 ปี
- เพศชาย
- เพศหญิง
30-50 ปี
- เพศชาย
- เพศหญิง
ต�ำ่ กว่า 30 ปี
- เพศชาย
- เพศหญิง
อัตราการจ้างพนักงานใหม่แบ่งตามกลุ่มอายุ
มากกว่า 50 ปี
- เพศชาย
- เพศหญิง
30-50 ปี
- เพศชาย
- เพศหญิง
ต�ำ่ กว่า 30 ปี
- เพศชาย
- เพศหญิง
อัตราการลาออกของพนักงานทั้งหมด
- เพศชาย
- เพศหญิง
อัตราการลาออกของพนักงานทั้งหมด
- เพศชาย
- เพศหญิง
การลาออกแบ่งตามกลุ่มอายุ
มากกว่า 50 ปี
- เพศชาย
- เพศหญิง
30-50 ปี
- เพศชาย
- เพศหญิง
ต�ำ่ กว่า 30 ปี
- เพศชาย
- เพศหญิง
อัตราการลาออกแบ่งตามกลุ่มอายุ
มากกว่า 50 ปี
- เพศชาย
- เพศหญิง
30-50 ปี
- เพศชาย
- เพศหญิง
ต�่ำกว่า 30 ปี
- เพศชาย

หน่วย

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
อัตราการจ้างพนักงานใหม่
อัตราการจ้างพนักงานใหม่
อัตราการจ้างพนักงานใหม่
อัตราการจ้างพนักงานใหม่
อัตราการจ้างพนักงานใหม่
อัตราการจ้างพนักงานใหม่
อัตราการจ้างพนักงานใหม่
อัตราการจ้างพนักงานใหม่
อัตราการจ้างพนักงานใหม่
อัตราการจ้างพนักงานใหม่
คน
คน
คน
อัตราการลาออก
อัตราการลาออก
อัตราการลาออก
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
อัตราการลาออก
อัตราการลาออก
อัตราการลาออก
อัตราการลาออก
อัตราการลาออก
อัตราการลาออก
อัตราการลาออก
อัตราการลาออก
อัตราการลาออก

2557*

876
9
2
7
209
107
102
658
425
233
9%
1%
0%
2%
3%
2%
7%
22%
18%
34%
698
500
198
6.25%
5.81%
8%
698
120
98
22
297
192
105
281
210
71
6%
7%
7%
7%
5%
4%
7%
9%
9%

หมายเหตุ: *มีการปรับปรุงข้อมูลบางส่วน
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2558*

1,645
96
90
6
626
501
125
923
701
222
16%
6%
6%
2%
8%
8%
7%
28%
27%
28%
1,094
884
210
8.50%
8.77%
8%
1,094
160
128
32
511
401
110
423
355
68
9%
9%
9%
10%
7%
7%
7%
13%
14%

2559

1,484
102
93
9
691
500
191
691
461
230
10%
4%
4%
3%
8%
8%
10%
20%
17%
27%
909
676
233
6.30%
6.01%
7%
909
172
132
40
438
314
124
299
230
69
6%
7%
6%
12%
5%
5%
6%
9%
9%

- เพศหญิง
การลาออกด้วยความสมัครใจ
การลาออกด้วยความสมัครใจ
LA1
จ�ำนวนพนักงานที่ถูกปลด
“จ�ำนวนพนักงานที่ได้รับการหารือและเจรจาต่อรองระหว่างเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์กร”
การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
จ�ำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลาเพื่อเลี้ยงบุตร
- เพศชาย
- เพศหญิง
จ�ำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาเพื่อเลี้ยงบุตร
- เพศชาย
- เพศหญิง
จ�ำนวนพนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
- เพศชาย
- เพศหญิง
อัตราพนักงานที่กลับมาท�ำงาน (หลังการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร)
LA3
- เพศชาย
- เพศหญิง
จ�ำนวนพนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร และได้รับการ
จ้างงานต่อเป็นระยะเวลา 12 เดือน
- เพศชาย
- เพศหญิง
อัตราการรักษาไว้ซึ่งพนักงาน (หลังการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร และได้รับการ
จ้างงานต่อเป็นระยะเวลา 12 เดือน)
- เพศชาย
- เพศหญิง
การฝึกอบรมพนักงาน
จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมด
- เพศชาย
- เพศหญิง
ผู้บริหารระดับสูง
- เพศชาย
- เพศหญิง
ผู้บริหารอาวุโส
- เพศชาย
- เพศหญิง
LA9
ผู้บริหารระดับกลาง
- เพศชาย
- เพศหญิง
พนักงาน
- เพศชาย
- เพศหญิง
จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมโดยเฉลี่ย
- เพศชาย
- เพศหญิง
ผู้บริหารระดับสูง

หน่วย

อัตราการลาออก
คน
อัตราการลาออก
คน

2557*

10%
617
5.26%
68

2558*

9%
888
6.9%
0

2559

8%
807
5.59%
89

คน

139

61

28.00

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

1,946
1,336
610
86
34
52
75
33
42
87%
97%
81%

4,334
3,402
932
188
116
72
172
107
65
91%
92%
90%

5,448
4,299
1,149
224
149
75
194
143
51
87%
96%
68%

คน

50

167

171

คน
คน

22
28

105
62

131
40

ร้อยละ

67%

97%

88%

ร้อยละ
ร้อยละ

67%
67%

98%
95%

92%
78%

123,349
89,146
34,203
1,522
1,290
232
5,199
3,988
1,211
22,566
16,513
6,053
94,062
67,355
26,707
11
10
13
20

186,914
141,557
45,357
1,859
1,529
330
6,268
4,854
1,414
44,283
33,013
11,270
134,504
102,161
32,343
15
14
16
20

284,357
211,450
72,907
3,749
3,195
553
12,818
9,735
3,083
66,168
53,924
12,244
201,622
144,596
57,026
19.7
18.8
23.0
31.2

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง/คน
ชั่วโมง/คน
ชั่วโมง/คน
ชั่วโมง/คน

หมายเหตุ: *มีการปรับปรุงข้อมูลบางส่วน
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ข้อมูลผลการด�ำเนินงานทั่วโลก
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GRI G4

หน่วย

- เพศชาย
ชั่วโมง/คน
- เพศหญิง
ชั่วโมง/คน
ผู้บริหารอาวุโส
ชั่วโมง/คน
- เพศชาย
ชั่วโมง/คน
- เพศหญิง
ชั่วโมง/คน
LA9
ผู้บริหารระดับกลาง
ชั่วโมง/คน
- เพศชาย
ชั่วโมง/คน
- เพศหญิง
ชั่วโมง/คน
พนักงาน
ชั่วโมง/คน
- เพศชาย
ชั่วโมง/คน
- เพศหญิง
ชั่วโมง/คน
การประเมินผลการด�ำเนินงาน
จ�ำนวนพนักงานที่ได้รับการประเมินผลงานเป็นประจ�ำ
คน
ผู้บริหารระดับสูง
คน
ผู้บริหารอาวุโส
คน
ผู้บริหารระดับกลาง
คน
พนักงาน
คน
อัตราพนักงานที่ได้รับการประเมินผลประจ�ำปี
ร้อยละ
ผู้บริหารระดับสูง
ร้อยละ
LA11
ผู้บริหารอาวุโส
ร้อยละ
ผู้บริหารระดับกลาง
ร้อยละ
พนักงาน
ร้อยละ
จ�ำนวนพนักงานที่ได้รับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนต�ำแหน่ง
คน
ผู้บริหารระดับสูง
คน
ผู้บริหารอาวุโส
คน
ผู้บริหารระดับกลาง
คน
พนักงาน
คน
สัดส่วนการจ่ายผลตอบแทนระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย
สัดส่วนของฐานเงินเดือนและการจ่ายผลตอบแทนอื่นระหว่างเพศหญิง
กับเพศชาย
ระดับวางแผนกลยุทธ์
สัดส่วน
LA13
ระดับผู้จัดการ
สัดส่วน
ระดับหัวหน้าและการปฏิบัติการ
สัดส่วน
คะแนนความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วม
คะแนนความพึงพอใจของพนักงาน
ร้อยละ
- เพศชาย
ร้อยละ
- เพศหญิง
ร้อยละ
ความครอบคลุมข้อมูลของแบบส�ำรวจ
ความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วมของพนักงาน
- เพศชาย
ร้อยละของพนักงานชาย
- เพศหญิง
ร้อยละของพนักงานหญิง
การเจรจาต่อรองร่วมระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มสหภาพ
จ�ำนวนพนักงานทั้งหมดที่ได้รับการเจรจา
คน
ต่อรองร่วมระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มสหภาพ
อัตราพนักงานทีไ่ ด้รบั การเจรจาต่อรองร่วมระหว่างบริษทั ฯ และกลุม่ สหภาพ
ร้อยละ
G4-11
“จ�ำนวนการหารือและการเจรจาต่อรองกับ
จ�ำนวน
สหภาพทางการค้าระหว่างเกิดการเปลีย่ นแปลงภายในองค์กร”

2557*

19
26
10
10
13
10
9
12
11
11
14

19
28
12
11
13
18
17
21
14
13
15

2559

28.4
30.9
21.6
21.2
23.2
25.0
25.6
22.8
18.2
16.8
22.9

4,946
77
388
1,880
2,601
44%
100%
77%
82%
31%
2,536
50
388
1,150
948

8,123
92
541
2,297
5,193
63%
100%
100%
93%
53%
7,806
92
541
1,980
5,193

14,432
120
592
6,522
7,198
100%
100%
100%
96%
90%
13,252
120
592
2,526
10,014

0.850
0.890
0.910

0.860
0.910
0.890

0.950
0.931
0.912

-

85.92%
82.98%
88.91%

86.02%
82.62%
89.39%

90.42%

93.5%

-

89.80%
91.1%

93.4%
93.3%

3,266

4,391

6,984

29%

34%

48.4%

21

56

65

หมายเหตุ: *มีการปรับปรุงข้อมูลบางส่วน
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หน่วย

2557*

2558*

2559

ชั่วโมง

-

3251

9269

คน

-

3832

7997

ร้อยละของพนักงาน
ทั้งหมด

-

30%

55%

ราย
ราย
ราย

-

1
1
0

2
1
1

คน

-

89

405

ร้อยละ

-

42%

88%

คน

-

212

461

ราย

-

0

0

จ�ำนวน
จ�ำนวน

-

59
59

69
69

ร้อยละ

-

99%

100%

กรณี

-

0

0

กรณี

-

0

0

กรณี

-

0

0

กรณี

-

0

0

กรณี

-

0

0

กรณี

-

0

0

กรณี

-

0

0

กรณี

-

0

0

กรณี

-

0

0

กรณี

-

45

41

กรณี

-

48

44

กรณี

-

36

32

กรณี

-

27

24

ข้อมูลผลการด�ำเนินงานทั่วโลก

GRI G4

การบูรณาการสิทธิมนุษยชน
จ�ำนวนชั่วโมงทั้งหมดของการอบรมพนักงานเรื่องนโยบายสิทธิมนุษยชน
หรือกระบวนการอันเกีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชนทีส่ มั พันธ์กบั การปฏิบตั งิ าน
จ�ำนวนพนักงานทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั การอบรมพนักงานเรือ่ งนโยบายสิทธิมนุษยชน
HR2
หรือกระบวนการอันเกีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชนทีส่ มั พันธ์กบั การปฏิบตั งิ าน
อัตราส่วนของพนักงานที่ได้รับการอบรมเรื่องนโยบายสิทธิมนุษยชนหรือ
กระบวนการอันเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน
การไม่เลือกปฏิบัติ
จ�ำนวนเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติและการด�ำเนินการแก้ไข
HR3
จ�ำนวนเหตุการณ์การเลือกปฏิบตั แิ ละการด�ำเนินการแก้ไขทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงาน
จ�ำนวนเหตุการณ์การเลือกปฏิบตั แิ ละการด�ำเนินการแก้ไขนอกเหนือจากพนักงาน
แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย
จ�ำนวนบุคลากรด้านความปลอดภัยทัง้ หมดทีร่ บั การฝึกอบรมด้านนโยบาย
สิทธิมนุษยชนหรือกระบวนการที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานขององค์กร
อัตราส่วนของจ�ำนวนบุคลากรด้านความปลอดภัยทัง้ หมดทีร่ บั การฝึกอบรมด้าน
HR7
นโยบายสิทธิมนุษยชนหรือกระบวนการทีส่ มั พันธ์กบั การปฏิบตั งิ านขององค์กร
จ�ำนวนบุคลากรด้านความปลอดภัยทั้งหมด
สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง
HR8
จ�ำนวนเหตุการณ์ของการละเมิดสิทธิของชนเผ่าพืน้ เมืองและการด�ำเนินการ
การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน
การด�ำเนินการทั้งหมด
การด�ำเนินการทีน่ ำ� ไปสูก่ ารทบทวนสิทธิมนุษยชนหรือการประเมินผลกระทบ
HR9
อัตราส่วนของการด�ำเนินการที่น�ำไปสู่การทบทวนสิทธิมนุษยชนหรือการ
ประเมินผลกระทบ
การร้องทุกข์ด้านสิทธิมนุษยชน
จ�ำนวนการร้องทุกข์เรือ่ งสิทธิมนุษยชนผ่านขัน้ ตอนการร้องทุกข์ทเี่ ป็นทางการ
จ�ำนวนการร้องทุกข์เรื่องสิทธิมนุษยชน (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพนักงาน) ผ่าน
ขั้นตอนการร้องทุกข์ที่เป็นทางการ
จ�ำนวนการร้องทุกข์เรือ่ งสิทธิมนุษยชน (ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงาน) ผ่านขัน้
ตอนการร้องทุกข์ทเี่ ป็นทางการ
จ�ำนวนการร้องทุกข์เรื่องสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการแก้ปัญหาในช่วงเวลา
ของรายงานฉบับนี้
จ�ำนวนการร้องทุกข์เรื่องสิทธิมนุษยชน (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพนักงาน) ที่ได้
รับการแก้ปัญหาในช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้
HR12
จ�ำนวนการร้องทุกข์เรื่องสิทธิมนุษยชน (ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน) ที่ได้รับ
การแก้ปัญหาในช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้
จ�ำนวนการร้องทุกข์เรื่องสิทธิที่ได้รับการแก้ปัญหาก่อนหน้าช่วงเวลาของ
รายงานฉบับนี้
จ�ำนวนการร้องทุกข์เรือ่ งสิทธิมนุษยชน (ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับพนักงาน) ทีไ่ ด้รบั
การแก้ปญ
ั หาก่อนหน้าช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้
จ�ำนวนการร้องทุกข์เรื่องสิทธิมนุษยชน (ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน) ที่ได้รับ
การแก้ปัญหาก่อนหน้าช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้
การร้องทุกข์ด้านแรงงาน
จ�ำนวนการร้องทุกข์เรือ่ งแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานผ่านกลไกการร้องทุกข์
ที่เป็นทางการระหว่างช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้
จ�ำนวนการร้องทุกข์เรื่องแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานที่ได้รับการแก้ปัญหา
ระหว่างช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้
LA16
จ�ำนวนการร้องทุกข์เรื่องแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานที่ได้รับการแก้ปัญหา
ก่อนหน้าช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้
จ�ำนวนการร้องทุกข์เรือ่ งแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานก่อนหน้าช่วงเวลาของ
รายงานฉบับนี้ และได้รบั การแก้ปญ
ั หาระหว่างช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้
หมายเหตุ: *มีการปรับปรุงข้อมูลบางส่วน
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83

พนักงานแบงตามระดับ/ตำแหน�ง
100%
90%
80%

77
502

92
539

120
592

2,301

2,481

2,645

พนักงานแบงตามอายุ
100%

80%

60%

ผูบ ริหารอาวุโส

50%

ผูบ ริหารระดับกลาง

30%

8,295

9,756

11,075

พนักงาน

3,486

6,425

7,776

8,444

60%

40%

นอยกวา 30 ป
30-50 ป

20%

20%

มากกวา 50 ป

10%
0%

3,350

ผูบ ริหารระดับสูง

70%

40%

3,056

2557

2558

0%

2559

จำนวนพนักงานใหมทั้งหมด

2,000

30%

1,694

1,742

2,502

2557

2558

2559

สัดสวนการจางพนักงานใหมแบงตามอายุ
28%

25%
1,500

22%

20%

20%

923
1,000

691
นอยกวา 30 ป

658
500

0

626
290
9

2557

15%

691

30-50 ป

96

2558

102

0%

2559

100%

1,000

80%

423
800
600

299

200
0

84

5.5%

4.1%

3%

2557

2558

นอยกวา 30 ป
30-50 ป
มากกวา 50 ป

0.5%

2559

จำนวนชั�วโมงการอบรมที่จัดใหพนักงาน
1,522
5,199

1,859
6,268

3,749
12,818

22,566

44,283

66,168

60%

ผูบ ริหารระดับสูง

281

400

8%

8%

5%

มากกวา 50 ป

จำนวนการลาออก

1,200

10%

511
297

นอยกวา 30 ป
438

120

160

172

2557

2558

2559

30-50 ป

40%

94,062

134,504

201,622

ผูบ ริหารอาวุโส
ผูบ ริหารระดับกลาง

20%

พนักงาน

มากกวา 50 ป
0%

2557

2558
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2559

GRI G4

การมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น
ร้อยละการด�ำเนินงานร่วมกับชุมชนท้องถิน่ การประเมินผลกระทบ และการพัฒนาโครงการต่าง ๆ
จ�ำนวนการด�ำเนินงานทัง้ หมดทีม่ สี ว่ นร่วมกับชุมชนท้องถิน่ การประเมินผลกระทบ และโครงการ
ที่มีการพัฒนาแล้ว
จ�ำนวนการด�ำเนินงานที่มีการประเมินผลกระทบทางสังคม รวมถึงการคุกคามทางเพศ
จ�ำนวนการด�ำเนินงานที่มีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
จ� ำ นวนการด� ำ เนิ น งานที่ มี ก ารเปิ ด เผยต่ อ สาธารณะด้ า นผลการประเมิ น ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและสังคม
SO1
จ�ำนวนการด�ำเนินงานที่มีโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
จ�ำนวนการด�ำเนินงานที่มีแผนงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
จ�ำนวนการด�ำเนินงานที่มีคณะกรรมการปรึกษาชุมชนท้องถิ่นและขั้นตอน
จ�ำนวนการด�ำเนินงานทีม่ สี ภาการท�ำงาน คณะกรรมการด้านอาชีวอนามัย และตัวแทนพนักงาน
อื่น ๆ ด�ำเนินงานด้านผลกระทบ
จ�ำนวนการด�ำเนินงานที่มีขั้นตอนการร้องเรียนชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ
การร้องเรียนต่อเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
จ�ำนวนการร้องเรียนต่อเรื่องที่ส่งผลกระทบทางสังคม
จ�ำนวนเรื่องที่เกิดระหว่างรอบการรายงาน
SO11
จ�ำนวนเรื่องที่ได้รับการแก้ไข
จ�ำนวนเรื่องก่อนรอบการรายงาน
การให้เพื่อสังคม
จ�ำนวนกิจกรรมการให้เพื่อสังคมทั้งหมด
การบริจาคเพื่อการกุศล
การลงทุนในชุมชน
การริเริ่มโครงการด้านการค้า
การบริจาค
จ�ำนวนเงินบริจาคทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายพนักงานโดยประมาณ
จ�ำนวนสิ่งของ บริการ โครงการ หรือการร่วมมือเพื่อการบริจาคอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการทั้งหมด

หน่วย

2558

2559

ร้อยละ
จ�ำนวน

50%
15

73.13%
18

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

4
12
8

4
14
9

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

6
4
4
14

10
9
4
12

จ�ำนวน

8

6

กรณี
กรณี
กรณี
กรณี

7
7
7
6

4
4
4
1

ร้อยละ
บาท
บาท
บาท

100%
7,642,944
3,094,868
6,998,698

100%
4,750,340
15,829,611
2,774,916

บาท
บาท
บาท
บาท

16,748,119
995,673
548,877
433,515

19,360,660
13,289,843
2,834,100
1,159,106
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ข้อมูลผลการด�ำเนินงานทั่วโลก

ข้อมูลการดำ�เนินงานเพื่อสังคมทั่วโลก
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ความครอบคลุมของข้อมูลการดำ�เนินงานในรายงานความยั่งยืน ปี 2559
สิ่งแวดล้อม
ส่วนธุรกิจ

โรงงาน

PTA
IRPL
PTA
PTIP
PTA
TPT
PTA
IVQ
PTA
IVE
PTA
IVPTA
PTA
IVXP
Feedstock
IVQ
Feedstock
IVOG
Feedstock
IVXP
PET
AsiaPet
PET
GIVL
PET
IPI - R
PET
IVLDPI
PET
IVPR
PET
MPPL
PET
PTIPPI
PET
PTIVI
PET
IRPN
PET
IVAPET
PET
IVCPET
PET
IVE
PET
IVP
PET
IVQ
PET
OGP
PET
AlphaPet
PET
Auriga
PET
IVPM
PET
StarPet
Fibers
FiberVisions
Asia
Fibers
IPI-N
Fibers
IPI-R
Fibers
PF ChiN/A
Fibers
PTIPCI
Fibers
Fibers
Fibers
Fibers
Fibers
Fibers
Fibers
Fibers
Fibers
Fibers
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PTIPII
PTIVI
FiberVisions
Varde
PHP
Germany
Trevira
Guben
Trevira
Bobingen
Wellman
Ireland
Auriga
FiberVisions
Athens
FiberVisions
Covington

ภูมิภาค

APAC
APAC
APAC
EMEA
EMEA
NA
NA
EMEA
NA
N/A
APAC
APAC
APAC
APAC
APAC
APAC
APAC
APAC
EMEA
EMEA
EMEA
EMEA
EMEA
EMEA
EMEA
NA
NA
NA
NA
APAC

ประเภทของหน่วยงานใหม่
และปีที่เริ่มกิจการ

2559 การเข้าซือ้ กิจการ
2558 การเข้าซือ้ กิจการ
2559 การเข้าซือ้ กิจการ
2559 การเข้าซือ้ กิจการ
2559 การเข้าซือ้ กิจการ

2559 การเข้าซือ้ กิจการ
2558 การเข้าซือ้ กิจการ
2559 การเข้าซือ้ กิจการ

2557 การเข้าซือ้ กิจการ
2558 การเข้าซือ้ กิจการ

2559 การเข้าซือ้ กิจการ

การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก
พลังงาน




'59

'58-'59
'59
'59

'59



'59
'58-'59
'59



'57-'59
'58-'59


'59







สังคม

อากาศ

น�ำ้
ของเสีย

ก๊าซเรือน
กระจก
ทางตรง

ก๊าซเรือน
กระจก
ทางอ้อม

ไนโตรเจน
ออกไซด์

ซัลเฟอร์ สารอินทรีย์
ออกไซด์ ระเหยง่าย




'59

'58-'59
'59
'59

'59
'57-'59


'59
'58-'59
'59



'57-'59
'58-'59


'59










'59

'58-'59
'59
'59

'59



'59
'58-'59
'59



'57-'59
'58-'59


'59








'57-'59

'59

'58-'59
'59
'59

'59
'57-'59


'59
'58-'59
'59


NR
N/A
'58-'59


'59





N/A











'57-'59 N/A






'59
'59
'59
'59
'59
'59






'58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59
'59
'59
'59
'59
'59
'59
'59
'59
'59
'59
'59
'59





N/A
'59
'59
'59
'59
'59
'59




'57-'59 












'59
'59
'59
'59
'59
'59
'58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59
'59
N/A
'59
'59
'59
'59





N/A





N/A


NR
NR
NR
NR
N/A
N/A '57-'59 N/A
N/A '57-'59
'58-'59 N/A '58-'59 '58-'59 N/A '58-'59




N/A
N/A





N/A
'59
N/A
'59
'59
'59
'59





N/A



























N/A
N/A
N/A

COD

BOD

การใช้น�้ำจาก
แหล่งน�้ำ

น�้ำเสีย
ที่ปล่อย




'59

'58-'59
'59
'59

'59



'59
'58-'59
'59



N/A
'58-'59


'59







สุขอนามัย
และความ
ปลอดภัย

CSR

HR




'59

'58-'59
'59
'59

'59



'59
'58-'59
'59



'57-'59
'58-'59


'59










'59

'58-'59
'59
'59

'59



'59
'58-'59
'59


N/A
'57-'59
'58-'59


'59










'59

'58-'59
'59
'59

'59



'59
'58-'59
'59



'57-'59
'58-'59


'59
















N/A










2558 การเข้าซือ้ กิจการ '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59
2557 การสร้าง '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 N/A '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59
โรงงานใหม่








APAC
N/A
N/A









APAC
N/A










EMEA









'58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59
'57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59

EMEA 2557 การเข้าซือ้ กิจการ '57-'59 '57-'59 '57-'59

'57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59

APAC
APAC
APAC
APAC

'59

N/A

'57-'59 '57-'59 '57-'59

N/A

'57-'59









'58-'59







EMEA









N/A



















EMEA









N/A



















EMEA





























NA
NA











N/A


N/A


N/A





N/A


N/A
















NA









N/A



















บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ส่วนธุรกิจ

โรงงาน

ภูมิภาค

IVPM
PHP USA
IVPPC
Batino
Packaging IVPPC MOP
Packaging IVPPC Dav

Packaging
Packaging
Packaging
Packaging
Packaging
Packaging

IVPML
Petform,
Korat
Petform,
Lopburi
Petform,
Pathumthani
Petform,
Rayong
BPL
IVPN
IVPG

Recycling
Recycling

IPI - N
Wellman,
Spijk, NL
Recycling Wellman,
Verdun, FR
Recycling EcoMex
Wool
IRH

หมายเหตุ

N/A
NR
56-59 / 57-59
APAC
EMEA
NA
COD
BOD

พลังงาน

ก๊าซเรือน
กระจก
ทางตรง

ก๊าซเรือน
กระจก
ทางอ้อม

อากาศ
ไนโตรเจน
ออกไซด์

น�ำ้

ซัลเฟอร์ สารอินทรีย์
ออกไซด์ ระเหยง่าย

ของเสีย
COD

BOD

การใช้น�้ำจาก
แหล่งน�้ำ











2557 การเข้าซือ้ กิจการ '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59
2557 การสร้าง '57-'59 '57-'59 '57-'59 NR
NR
NR '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59
โรงงานใหม่






APAC
NR
NR
NR
NR





APAC 2559 การสร้าง
NR
NR
NR
NR
NR
โรงงานใหม่





APAC
NR
NR
NR
NR
NR






APAC
NR
NR
NR
NR

Fibers
Fibers
Packaging

Packaging
Packaging

ประเภทของหน่วยงานใหม่
และปีที่เริ่มกิจการ

สังคม

NA
NA
APAC

APAC



APAC



APAC



EMEA
EMEA
EMEA 2558

การสร้าง
โรงงานใหม่





'57-'59 '57-'59










'58-'59 '58-'59 '58-'59

น�้ำเสีย
ที่ปล่อย

สุขอนามัย
และความ
ปลอดภัย

CSR

HR





'57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59
'57-'59 '57-'59 '58-'59 '57-'59






'58-'59
'58-'59










'58-'59





NR

NR

NR



NR

NR



NR







NR

NR

NR

















NR

NR

NR

NR

NR

NR











NR
NR
NR

NR
NR
NR

NR
NR
NR



'58-'59

NR
NR
NR

NR
NR
NR



'58-'59


 '58-'59 

 '58-'59 
'58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59

APAC
EMEA














N/A


N/A





N/A


N/A
















EMEA







NR

NR

NR

















NA
APAC










NR
N/A


NR


NR


NR





NR




'58-'59





NR
NR
'57-'59 '57-'59

ข้อมูลผลการด�ำเนินงานทั่วโลก

สิ่งแวดล้อม
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

ข้อมูลที่ได้รับการรายงานครบถ้วนตั้งแต่ปี 2556-2559
ไม่มีข้อมูล
ไม่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่ได้รับการรายงานเฉพาะปีที่ระบุ (เช่น 57-59 คือข้อมูลที่รายงานเฉพาะปี 2557-2559)
เอเชีย
ยุโรป, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
อเมริกาเหนือ
ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการใช้เพื่อออกซิเดชันสารอินทรีย์ในน�้ำให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน�้ำ
ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์สารที่มีอยู่ในน�้ำ
ความครอบคลุมของการรวบรวมข้อมูล (ร้อยละของการผลิตทั้งหมดของไอวีแอลทั่วโลก)

Material Indicator
การใช้พลังงานทั้งหมด

2556
100%

2557
100%

2558
100%

2559
100%

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)

100%

100%

99.6%

100%

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)

99.4%

99.3%

99.7%

100%

การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์

80.0%

82.3%

84.1%

95.2%

การปล่อยซัลเฟอร์ออกไซด์

73.2%

75.0%

77.3%

83.9%

การปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย

59.7%

61.4%

63.6%

77.4%

ของเสียทั้งหมด (ไม่รวมการใช้ซำ�้ และรีไซเคิล)

97.4%

99.8%

99.6%

100%

COD ในน�้ำเสียที่ได้รับการบ�ำบัดก่อนปล่อยออก

82.2%

83.4%

77.3%

93.5%

BOD ในน�ำ้ เสียที่ได้รับการบ�ำบัดก่อนปล่อยออก

N/A

N/A

N/A

83.9%

การใช้นำ�้ จากแหล่งน�ำ้

97%

100%

100%

100%

การปล่อยน�้ำเสีย

N/A

N/A

N/A

98.4%

สุขอนามัยและความปลอดภัย

98%

98%

100%

100%

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)

N/A

56%

60%

100%

ทรัพยากรบุคคล (HR)

N/A

66.7%

75.8%

100%

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
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เกี่ยวกับรายงาน
รายงานฉบับนี้ คือรายงานความยั่งยืนประจำ�ปีฉบับที่ 7 ของ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน) และเป็นรายงาน
ฉบับที่ 3 ที่จัดทำ�ตามกรอบแนวทางการรายงาน GRI G4
Guidelines.
ชื่อองค์กรและตำ�แหน่งที่ตั้งของสำ�นักงานใหญ่ (G4-3, G4-5)
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)
75/102 อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2 ชั้น 37 ซอยสุขุมวิท 19
(วัฒนา) ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์: +66 2 661 6661
www.indoramaventures.com
NATURE OF OWNERSHIP AND LEGAL FORM (G4-7)
บจม. อินโดรามา เวนเจอร์ส คือบริษัทมหาชนจำ�กัด ขึ้นทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชื่อย่อหลักทรัพย์: IVL)

อินโดรามา เวนเจอร์ส เริ่มเข้าสู่ธุรกิจรีไซเคิล
ในปี 2554 จากการซื้อกิจการ Wellman
International ในทวีปยุโรป ต่อมาได้ขยาย
การผลิตด้านการรีไซเคิลในประเทศไทย
สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก จุดมุ่งหมายของเรา
คือการใช้ PET รีไซเคิลให้มากขึ้นในการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ

ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) คือผู้ผลิตในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีและผู้ผลิตเส้นด้ายขนสัตว์ชั้นน�ำระดับโลก ยอดขายและสถานะ
การผลิตทั่วโลกของเราแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างสูงทั้งภาคเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของเรามีบทบาทส�ำคัญในตลาดสินค้าอุปโภค
บริโภคหลายหลายรูปแบบ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์เครื่องใช้
ภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์การดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยานยนต์ สิ่งทอ
และภาคอุตสาหกรรม
อินโดรามา เวนเจอร์ส มองเห็นความส�ำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่
มั่นคงและยาวนานกับผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน นักลงทุน
หุน้ ส่วนทางธุรกิจ ชุมชนต่างๆ และสิง่ แวดล้อม รวมไปถึงการผลิตผลิตภัณฑ์
และบริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านผลิตภัณฑ์ของเราได้ที่
เว็บไซต์ของบริษัทฯ

แนวทางของเรา
บจม. อินโดรามา เวนเจอร์ส (“ไอวีแอล” หรือ “บริษัทฯ”) จัดท� ำและ
เผยแพร่รายงานความยั่งยืนเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา ซึ่งครอบคลุมถึงการริเริ่ม
ด�ำเนินการด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคม รวมถึงช่วยเปิดโอกาสให้เรา
ได้พัฒนาระดับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้นในด้านวิธีบูรณาการ
ความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจของเรา รายงานฉบับนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับแนวทางความยั่งยืน วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ

ระยะเวลาและขอบเขตของรายงาน
รางานความยัง่ ยืนประจ�ำปี 2559 มีเนือ้ หาครอบคลุมการด�ำเนินของบริษทั ฯ
ในระยะเวลาการรายงานปี 2559 (1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559)
ทั้ง 21 ประเทศ ใน 4 ทวีปทั่วโลก ขณะที่บริษัทฯ เติบโตอย่างมีนัยส�ำคัญ
เรายังให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนให้เป็นงานส�ำคัญ
ล�ำดับต้น เราจัดท�ำรายงานฉบับนีโ้ ดยอ้างอิงแนวทางรายงานความยัง่ ยืน G4
Guidelines แบบทางเลือกหลัก โดยมุง่ เน้นองค์ประกอบหลักของแนวทางนี้
เพื่อก�ำหนดเนื้อหาให้เป็นไปตามแนวทางการรายงานความยั่งยืน G4 ดังที่
จะระบุรายละเอียดต่อไป
รายงานความยั่งยืนของไอวีแอล ตั้งแต่ปี 2553 – 2558 เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.indoramaventures.com/sustainability
รางานความยั่งยืนฉบับล่าสุด เผยแพร่เมื่อปี 2559

หลักเกณฑ์ ในการก�ำหนดเนื้อหารายงาน
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า กระบวนการประเมินสาระส�ำคัญที่ครอบคลุม รวมถึง
การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย คือการคัดกรองเนื้อหาอันมีนัยส�ำคัญต่อ
การด�ำเนินธุรกิจ กระบวนการดังกล่าวมีดังนี้
• ให้ความส�ำคัญต่อทรัพยากรขององค์กรส�ำหรับประเด็นด้านความยัง่ ยืน
ซึ่งเป็นประเด็นที่ส�ำคัญที่สุดต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของเรา
• สร้างความเชือ่ มัน่ ในกลยุทธ์ทางธุรกิจทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม โดยค�ำนึง
ถึงโครงการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ และทุ่มเทด้านเวลา
และทรัพยากรในประเด็นปัญหาที่สำ� คัญที่สุด
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• ปลูกฝังประเด็นด้านความยัง่ ยืนในการด�ำเนินงานและการบริหารจัดการ
ในแต่ละวันของกระบวนการทางธุรกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
• ระบุแนวโน้มของขอบเขตและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อท�ำให้ธุรกิจ
มีความพร้อมในการสร้างโอกาสเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
และก้าวน�ำคู่แข่งอยู่เสมอ

หลักการก�ำหนดคุณภาพของรายงาน
คู่มือการรายงานความยั่งยืน G4 ได้ก�ำหนดหลักการก�ำหนดคุณภาพของ
รายงาน ได้แก่ ความสมดุล การเปรียบเทียบกันได้ ความแม่นย�ำ ความเหมาะสม
ของเวลา ความชัดเจน และความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเพื่อให้
คุณภาพของรายงานเป็นไปตามหลักการดังกล่าว
• เราปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลและเปิดเผยตามความเหมาะสมของเวลา
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ น�ำเสนอเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจและเข้าถึง
ได้ง่าย
• เราให้คุณค่าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กร เราได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียของเราในการจัด
เตรียมรายงานฉบับนี้
• ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียจากช่องทางต่างๆ ได้
น�ำมารวบรวมและวิเคราะห์ รวมถึงประเด็นหลักทีม่ คี วามส�ำคัญ (มีการ
ระบุประเด็นส�ำคัญต่างๆ แล้ว)
ในปีนี้ เราได้ดำ� เนินการประเมินสารัตถภาพเพือ่ คัดกรองเนือ้ หาอันมีนยั ส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งเน้นประเด็น
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคม มีการด�ำเนินการต่างๆ มากมาย
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว ด้วยกระบวนการตรวจสอบรับรอง
อันเข้มแข็งจากความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก ท�ำให้เรามั่นใจว่า
เนื้อหาของรายงานจะมีความครอบคลุมมากขึ้นในขณะที่ข้อมูลยังคงความ
ถูกต้องและสมบูรณ์ นอกจากนี้เรายังพัฒนาเป้าหมายและข้อผูกพันเพื่อ
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบตั งิ าน โดยมีการปรับเปลีย่ นเป้าหมายให้เหมาะสมต่อ
กลุม่ ธุรกิจ ทีมงาน และแต่ละบุคคล นอกเหนือไปจากตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จ (KPIs)
การก�ำหนดเนื้อหาในรายงาน จะเป็นไปตามหลักเกณธ์ของ GRI G4 ซึ่ง
ประกอบด้วยสามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. บริบทความยั่งยืน
ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์และการระบุประเด็นที่มีสารัตถภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน สารัตถภาพนี้เป็นประเด็นส�ำคัญต่อกลยุทธ์และ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม การ
ระบุประเด็นเหล่านีอ้ งิ ตามโอกาสทางธุรกิจ ระดับความเสีย่ ง และผลกระทบ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริษทั ฯ กระบวนการนีร้ วมถึงการ
ประเมินแนวโน้มภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ นอกจากนี้ มุมมอง
และข้อเสนอแนะจากการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ ยังน�ำมาใช้
เป็นข้อมูลในการระบุประเด็นต่างๆ ทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียเน้นย�ำ้ ว่ามีความส�ำคัญด้วย

2. การประเมินสาระสำ�คัญ
จากการผนวกรวมประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่อาจส่งผลต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วน
ได้เสีย เราสามารถระบุสาระส�ำคัญได้หลายประเด็น เราได้จดั ท�ำการส�ำรวจที่
ครอบคลุมทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก (ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย ลูกค้า และนายธนาคาร)
และภายในองค์กร (ทุกส่วนของการปฏิบัติงาน หน่วยธุรกิจ และส่วนการ
ปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลัก) รายละเอียดกระบวนการประเมินสาระส�ำคัญจะอยูใ่ นบท
“การประเมินสาระส�ำคัญ” ของรายงานฉบับนี้

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

มีการระบุประเด็นทีม่ สี ารัตถภาพไว้ทงั้ หมด 8 ประเด็น โดยมีแผนภูมแิ สดง
รายละเอียดในบท “การประเมินสาระส�ำคัญ” ในรายงานฉบับนี้ ทัง้ นี้ เพือ่
ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการท�ำงาน บริษทั ฯ ได้กำ� หนด
ตัวชี้วัดการด�ำเนินงานหลักและเป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับประเด็นทีม่ ี
สารัตถภาพ

3. การตรวจสอบรับรอง
ไอวีแอลมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาตรฐาน โดยมีการฝึกอบรม
จากทัว่ โลกในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ก๊าซเรือนกระจก และความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร เป็นต้น ระเบียบวิธีการวัดผลข้อมูลในรายงานฉบับนี้ ใช้รูปแบบ
เดียวกับรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2558 อย่างไรก็ตาม เราได้มุ่งพัฒนา
การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบและความสม�่ำเสมอมากยิ่งขึ้น
ในประเด็ นสถิติด้า นความปลอดภั ย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
ทรัพยากรมนุษย์
ข้อมูลและเนือ้ หาทีเ่ ปิดเผยในรายงานความยัง่ ยืนฉบับนี้ ได้รบั การตรวจสอบ
และรับรองโดยหน่วยงานอิสระภายนอก คือ TUV India Private Limited
รายงานการรับรอง (Assessment Statement) ที่ออกโดย TUV India
จะแสดงไว้ในส่วน “รายงานการรับรอง” ของรายงานฉบับนี้ และข้อมูล
ที่ได้รับการตรวจสอบรับรองจะระบุไว้ในดัชนีเนื้อหา GRI

ระเบียบวิธีการของข้อมูล
ความครอบคลุมของข้อมูล:

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในปีนี้ ได้รับการขยายไปสู่พื้นที่ 22
โรงงาน ซึ่งครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด
ขณะทีป่ ที ผี่ า่ นมา มีการตรวจสอบพืน้ ที่ 15 โรงงาน ซึง่ ครอบคลุมร้อยละ 40
ของปริมาณการผลิตทั้งหมดทั่วโลก พื้นที่โรงงานที่ได้รับการตรวจสอบจะมี
9 แห่งเป็นโรงงานในประเทศไทย มีการเลือกตัวชีว้ ดั 9 ข้อส�ำหรับการตรวจสอบ
รั บ รองโดยอ้ า งอิ ง จากประเด็ น ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ต่ อ การด� ำ เนิ น งาน
ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รวมไปถึงความเสี่ยงหลักที่ระบุโดยกลุ่มบริษัท
ทั้งหมด
ในปีนี้ เรามีแผนที่จะขยายความครอบคลุมไปยังพื้นที่การด�ำเนินงานต่างๆ
มากขึ้นภายในปี 2563 โดยมีเป้าหมายความครอบคลุมการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลในพื้นที่ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งหมด
บริษัทฯ มีเป้าหมายการตรวจสอบรับรองให้ครอบคลุมภาคการผลิต
ทั้งหมดภายในปี 2563

การจัดทำ�บัญชีและการยืนยันก๊าซเรือนกระจกทางตรง
และทางอ้อม (Scopes 1 & 2)
ในช่วงระยะเวลาหนึง่ ปีของการรายงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(Scope 1) และทางอ้อม (Scope 2) ได้มีการค�ำนวณอย่างเป็นระบบจาก
การด�ำเนินงานของไอวีแอลทั้งหมดทั่วโลก โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการ
จัดท�ำบัญชีและการรายงานก๊าซเรือนกระจกส�ำหรับองค์กร (Corporate
Accounting and Reporting) ใน Greenhouse Gas Protocol
ของสถาบันทรัพยากรโลก (World Resource Institute: WRI) และ

สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business Council for
Sustainable Development: WBCSD)
นอกจากนี้ ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือรอยเท้าคาร์บอน (Carbon
Footprint) ของบริษทั ฯ ยังอยูภ่ ายใต้กระบวนการตรวจสอบยืนยันโดย TÜV
NORD CERT GmbH ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14064-3

เกี่ยวกับรายงาน

บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนภูมิแสดงประเด็นหลักที่ประเมินโดยผู้น�ำธุรกิจ จาก
การประเมินนี้ ผู้บริหารอาวุโสได้ยอมรับประเด็นที่มีสารัตถภาพส�ำหรับ
การเดินหน้าทางธุรกิจของบริษัทฯ เราได้ทบทวนเกณฑ์ของ GRI และ
การก�ำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง (ดูรายละเอียดได้ที่ดัชนี GRI)

ขอบเขตการรายงาน
ขอบเขตการรายงานจะครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูลองค์กรทั้งหมดในกลุ่ม
อินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อยและโรงงานต่างๆ ยกเว้น
ส่วนที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ข้อยกเว้น” ขอบเขตการรายงานจะอยู่ภายใต้การ
ควบคุมการด�ำเนินงานในประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่ง
มีการชี้แจงไว้ในดัชนีเนื้อหา GRI
ข้อมูลจากบริษัทที่มีการเข้าซื้อกิจการระหว่างปีรายงานจะประกอบด้วย
ข้อมูลนับตั้งแต่วันที่เข้าซื้อกิจการ

สิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมจะอ้างอิงตามแหล่งข้อมูลจากหลักฐานทางบัญชี การอ่าน
ค่าตรวจวัด ข้อมูลจากระบบการผลิต และการประมาณค่าด้วยหลักเกณฑ์พนื้ ฐาน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)
ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในรายงานฉบับนี้ เป็นการแสดงข้อมูลจากบัญชี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินงานของไอวีแอล โดยอ้างอิง
มาตรฐานของพิธีสารการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสถาบันทรัพยกรโลก/
สภาพธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (WRI/WBCSD GHG Emissions
Protocol)

การเปลี่ยนแปลงขนาด โครงสร้าง และความ
เป็นเจ้าของ
ในปี 2559 ไอวีแอลได้มกี ารเข้าซือ้ กิจการ Indorama Ventures Xylenes &
PTA LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกา Indorama Ventures Quimica S.L.U.
ในประเทศสเปน IVL Dhunseri Petrochem Industries Limited ใน
ประเทศอินเดีย ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมทุน และก่อตัง้ บริษทั ภาคการผลิตแห่งใหม่
ในประเทศเมียนมาร์ คือ Indorama Ventures Packaging (Myanmar) Limited
ส�ำหรับรายละเอียดของการเข้าซื้อกิจการจะแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ในหัวข้อ ”ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”

ข้อยกเว้น
ในรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2559 จะมีเนื้อหาครอบคลุมถึงข้อมูลด้าน
สิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย และทรัพยากรมนุษย์จากหน่วยธุรกิจและหน่วย
งานร่วมทุนบางส่วน โดยมีข้อยกเว้นในขอบเขตการรายงานจากที่แสดงไว้
ข้างต้น ดังนี้
• ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของบริษัทร่วมทุนสามแห่ง
ได้แก่ ShenMa-PHP (Pingdingshan) Air Bag Yarn Manufacturing
Co., Limited และ ES Fibervisions (Suzhou) Co., Ltd. ในประเทศจีน
และบริษัท อีเอส ไฟเบอร์ วิชันส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในประเทศไทย
• การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และทรัพยากรมนุษย์
ของ Indorama Ventures Olefins, LLC ในฐานะบริษัทยังไม่มีการ
เริ่มด�ำเนินงาน
• ข้ อ มู ล ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย ของส� ำ นั ก งานขายและ
ส�ำนักงานของบริษัท
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GRI G4
INDEX
เราได้สนับสนุนให้บริษัทย่อยของเราสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
สำ�หรับทุกคนทั่วโลก หนึ่งในผลิตภัณฑ์นั้นคือ
เส้นใยคุณสมบัติหน่วงไฟสำ�หรับสิ่งทอ
ภายในบ้าน ซึ่งเป็นที่รู้กันดีในด้านความปลอดภัย

GRI Content Index for ‘In accordance’- CORE
General Standard Disclosures
General Standard Disclosures

Strategy and Analysis
G4-1
Organizational Profile
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11
G4-12
G4-13
G4-14
G4-15

G4-16
Identified Material Aspects and Boundaries
G4-17
G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
G4-22
G4-23
Stakeholder Engagement
G4-24
G4-25
G4-26
G4-27
Report Profile
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33
Governance
G4-34
Ethics and Integrity
G4-56
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Page

External Assurance

Page 3-5

-

Annual Report Page25, Sustainability Report Page 89
Annual Report Page79-80,
IVL Website
Annual Report Page25, Sustainability Report Page 89
Annual Report Page26, Sustainability Report Page 89
Annual Report page 26, Sustainability Report Page 89
Annual Report Page26, Sustainability Report Page 8-9
Page 7, 79
Page 79
Page 82
Page 64-65
Page 91
Page 27
Annual Report Page 63,
Sustainability Report Page 16-17
Page 62

-

-

Annual Report Page 82, Sustainability Report Page 91
Page 26, 90-91
Page 27
Page 28-29
Page 28-29
Page 70
Page 91, 86-87

-

Page 20
Page 18-21
Page 20
Page 20-29

-

Page 90
Page 90
Page 90
Page 104
Page 90-91
Page 90-91

Page 100-103
Page 100-103

-

Page 14-15, IVL Website

-

Page 14

-
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Material Aspects
Materials
Energy

Water
Emissions

Effluents and Wastes

Compliance
Supplier Environmental Assessment
Employment
Occupational Health and Safety

Training and Education
Diversity and Equal Opportunity
Equal Remuneration for Women and
Men
Supplier Assessment for Labor Practices

DMA and Indicators

Page

Omission

External Assurance

G4-DMA
G4-EN1
G4-EN2
G4-DMA
G4-EN3
G4-EN5
G4-EN6
G4-DMA
G4-EN8
G4-EN10
G4-DMA
G4-EN15

Page 33-34
Page 71
Page 71
Page 47-49
Page 71-72
Page 72
Page 72
Page 47
Page 72
Page 72
Page 47
Page 72

-

Page 100-103
Page 100-103
-

G4-EN16

Page 72

GE-EN17
G4-EN18
G4-EN21
G4-DMA
G4-EN22

Page72
Page 72-73
Page 73
Page 47
Page 73

IVL is in the process of
setting up GHG data
collection tool to collect on
biogenic CO2 emissions.
IVL is in the process of
setting up GHG data
collection tool to collect on
biogenic CO2 emissions.

Page 100-103
Page 100-103

G4-EN23
G4-EN24
G4-EN25
G4-EN29
G4-PR9
G4-DMA
G4-EN32
G4-DMA
G4-LA1
G4-LA3
G4-DMA
G4-LA5
G4-LA6 *
G4-LA7
G4-DMA
G4-LA9
G4-LA11
G4-DMA
G4-LA12
G4-LA13

Page 73
Page 73-74
Page 73
Page 74
Page 37
Page 40
Page 40, 57
Page 52
Page 80
Page 80-81
Page 52
Page 74
Page 74-76
Page 76
Page 59
Page 81
Page 81-82
Page 58
Page 79
Page 82

Only disclose total water
discharge by quality. We do
not track water discharge by
destination yet but will do so
in the future.
-

-

Page 100-103
Page 100-103
-

G4-LA14

Page 40, 57-58

GRI G4 INDEX

Specific Standard Disclosures

Page 100-103

Page 100-103

Page 100-103
-

* Partially

Sustainability Report 2016

95

Material Aspects

DMA and Indicators

Page

Omission

External Assurance

Labor Practices Grievance Mechanisms
Investment - Employee Training on
Human Rights Policies and Procedures
Non-discrimination

G4-LA16
G4-HR2

Page 83
Page 82

-

-

G4-HR3
G4-DMA
G4-HR7
G4-HR8
G4-DMA
G4-HR9
G4-DMA
G4-HR10
G4-DMA
G4-HR12
G4-SO1
G4-SO11

Page 82
Page 55-57
Page 83
Page 83
Page 55-58
Page 83
Page 57
Page 57
Page 57
Page 83
Page 85
Page 85

-

-

-

-

Anti-corruption
Anti-competitive behaviour
Environmental Grievance mechanisms

G4-SO5
G4-SO7
G4-EN34

Page 39
Page 39
Annual Report
Page 181
Page 33
Page 33
Page 47

-

Economic performance

G4-DMA
G4-PR5
G4-EC1

Security Practices
Indigenous Rights
Assessment – Human Rights
Supplier Human Rights Assessment
Human Rights Grievance Mechanisms
Local Communities
Grievance Mechanisms for Impacts
on Society
Results of surveys measuring customer
satisfaction
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I

รายงานการรับรอง
จากหน่วยงาน
ภายนอก
อินโดรามา เวนเจอร์ส คือผู้นำ�ด้านนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เส้นใยที่ยังคงพัฒนาความคิดใหม่ ๆ
ให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เรามีส่วนร่วมในตลาด
อุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทำ�ให้มี
การนำ�โพลีเอสเตอร์ของเราไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

Sustainability Assurance Service
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Independent Assurance Statement
Introduction and Engagement
Indorama Ventures Public Company Limited (hereafter ‘IVL’ or ‘the Company’) commissioned TUV India
Private Limited (TUVI) to conduct the independent assurance of IVL’s sustainability report (hereinafter ‘the
Report’), which includes “limited assurance” of IVL’s sustainability information and a “reasonable assurance”
on IVL’s direct and indirect (Scope 1 and 2) CO2 emissions as a whole within the sustainability information for
the applied reporting period. This assurance engagement has been conducted against the Global Reporting
Initiative (GRI G4) - Sustainability Reporting Guidelines and AA1000AS (2008) Protocol (Type I, Moderate
Level) for verification of the Sustainability Report. The verification was conducted in February 2017 at
“Rayong: Indorama Polyester Industries, Fibers and Yarn, Indorama Polyester Industries-Petform, TPT
Petrochemicals, Indorama Ventures Polymers; Lopburi: Indorama Polymers, AsiaPet, Petform, Indorama
Holdings; Nakhon Pathom: Indorama Polymer Industries (recycle and fiber); Bangkok: Indorama Ventures
PCL.” IVL opted for external assurance for the second time for the 2016 calendar year. The Report covers
IVL’s sustainability information for the 1 January 2016 to 31 December 2016 period.

Scope, Boundary and Limitations of Assurance
The scope of the assurance includes the environmental and social indicators in the report as per the Core
disclosures required in the GRI G4 Guidelines. In particular, the assurance engagement included the
following:
 Verification of the application of the Report content, and principles as mentioned in the GRI G4
Guidelines, and the quality of information presented in the Report over the reporting period (1 January
2016 to 31 December 2016);
 Review of the policies, initiatives, practices and performance described in the Report;
 Review of the disclosures made in the Report against the requirements of the GRI G4 Guidelines and
AA1000AS (2008), with a Type 01, moderate level of assurance;
 Verification of the reliability of the GRI G4 Performance Indicators (G4- EN3,EN8,EN15,
EN16,EN21,EN22,EN23,LA6,LA9);
 Specified information is selected based on the materiality determination and needs to be meaningful to
the intended users;
 Confirmation of the fulfillment of the GRI G4 Guidelines; ‘in accordance' with the Core criteria, as declared
by the management of IVL.
The reporting boundary is based on the internal and external materiality assessment covering the below sites.
The reporting aspect boundaries are as set out in the Report covering the sustainability performance of IVL
limited to the below tabulated sites.
7 plants in Thailand: AsiaPet (Lopburi), Indorama Holdings (Lopburi), Indorama Polymers (Lopburi), Petform
(Lopburi), Petform (Rayong), Indorama Polyester Industries (Nakhon Pathom), Indorama Ventures Polymers
(Rayong).
15 overseas plants: AlphaPet (USA), Auriga Polymers (USA), Indorama Ventures Xylenes and PTA (USA),
StarPet (USA), Indorama Ventures PTA (Canada), Fiber Visions (Denmark), Guangdong IVL (China),
Performance Fibers (China), Indorama Ventures (Poland), Indorama Ventures Polymers (Mexico), Orient
Global Pet (Lithuania), Trevira (Germany), Wellman France Recyclage (France), Wellman International
(Ireland), Wellman International (The Netherlands).
Our engagement did not include an assessment of the adequacy or the effectiveness of IVL’s strategy or
management of sustainability related issues. During the assurance process, TUVI did not come across the
limitations to the scope of the agreed assurance engagement. No external stakeholders were interviewed as a
part of the sustainability engagement for the period 01 January 2016 to 31 December 2016.
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Verification Methodology
This assurance engagement was planned and carried out in accordance with the GRI G4 Guidelines and
AA1000AS (2008). The Report has been evaluated against the following criteria:
•

Adherence to the principles of Stakeholder inclusiveness, Materiality, Responsiveness,
Completeness, Neutrality, Relevance, Sustainability context, Accuracy, Reliability, Comparability,
Clarity and Timeliness; as prescribed in the GRI G4 Guidelines and AA1000AS (2008);

•

Application of the principles and requirements of the GRI G4 Guidelines for its 'in accordance' Core
criteria.

รายงานการรับรองจากหน่วยงานภายนอก
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During the assurance engagement, TUVI adopted a risk-based approach, concentrating on verification
efforts on the issues of high material relevance to IVL’s business and its stakeholders. TUVI has verified the
statements and claims made in the Report and assessed the robustness of the underlying data management
system, information flow and controls. In doing so:
•

TUVI reviewed the approach adopted by IVL for the stakeholder engagement and materiality
determination process. TUVI performed limited internal stakeholder engagement to verify the qualitative
statements made in the Report;

•

TUVI verified the sustainability-related statements and claims made in the Report and assessed the
robustness of the data management system, information flow and controls;

•

TUVI examined and reviewed the documents, data and other information made available by IVL for the
reported disclosures including the Disclosure on Management Approach and performance indicators;

•

TUVI conducted interviews with key representatives including data owners and decision-makers from
different functions of the Company during the site visit;

•

TUVI performed sample-based reviews of the mechanisms for implementing the sustainability related
policies, as described in IVL’s Sustainability Report;

•

TUVI verified sample-based checks of the processes for generating, gathering and managing the
quantitative data and qualitative information included in the Report for the reporting period.

Opportunities for Improvement
The following is an extract from the observations and opportunities for improvement reported to the
Management of IVL and are considered in drawing our conclusions on the Report; however they are generally
consistent with the Management’s objectives.
Opportunities are as follows:
•

We recommend using enterprise sustainability data management and reporting software accredited by
the GRI framework for the collection, calculation and monitoring of various material aspects and
indicators, and evaluating performance and setting higher standards;

•

The Company can opt for SA8000, Water Footprint (ISO 14046), Eco Labeling (ISO 14025), Green
Product Certification (ISO 14024), Life Cycle Assessment (ISO 14044);

•

The impact assessment of implemented CSR projects shall be done on a periodic basis to evaluate their
effectiveness;

•

The Company can consider increased contributions of renewable energy, water recycling and rain water
harvesting;

The Company can establish specific energy and water consumption benchmarks either process
wise/department wise or product wise.

Conclusions
The Sustainability Report was prepared based on the GRI G4 Reporting Principles and Standard Disclosures
‘in accordance’ with the GRI G4 Core option. In our opinion, based on the scope of this assurance
engagement, the disclosures on sustainability performance reported in the Report along with the referenced
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information provides a fair representation of the material aspects, related strategies, and performance
indicators, and meets the general content and quality requirements of the GRI G4 Core option.
•

General Standard Disclosures: TUVI is of the opinion that the reported disclosures generally meet
the GRI G4 reporting requirements for ‘in accordance’- Core reporting.

•

Specific Standard Disclosures: TUVI is of the opinion that the reported disclosures generally meet
the GRI G4 reporting requirements for 'in accordance' - Core reporting based on the GRI G4 covering
the generic Disclosures on Management Approach (DMAs) and Performance Indicators for the
identified material aspects as below.

The requirements below were verified by the assurance team:
Environmental
G4 EN 3
G4 EN 8
G4 EN 15
G4 EN 16
G4 EN 21
G4 EN 22
G4 EN 23
Social
G4 LA6
G4 LA 9

Energy consumption within the organization
Total water withdrawal by source
Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)
Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)
NOX, SOX, and other significant air emissions
Total water discharge by quality and destination
Total weight of waste by type and disposal method
Labor Practices and Decent Work
Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and total
number of work-related fatalities, by region and by gender
Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category

•

Limited Assurance Conclusion: On the basis of the procedures we have performed, nothing has come
to our attention that causes us to believe that the information subject to the limited assurance
engagement is not prepared, in all material respects, in accordance with the GRI G4 Core sustainability
reporting guidelines or that the sustainability information is not reliable in all material respects, with
regards to the reporting criteria.

•

Reasonable Assurance Conclusion: On the basis of the procedures we have performed, in our opinion,
IVL reported the direct and indirect (Scope 1 and 2) CO2 emissions as a whole, which were prepared in
accordance with the reporting criteria and is reliable, in all material respects, with regards to the
reporting criteria.

TUVI did not perform any assurance of procedures on the prospective information, such as targets,
expectations and ambitions, disclosed in the Sustainability Information. Consequently, TUVI draws no
conclusion on the prospective information. This assurance statement has been prepared in accordance with
the terms of our engagement. Type I moderate level assurance engagement with respect to sustainability
related data involves performing procedures to obtain evidence about the Sustainability Information. The
procedures performed depend on the practitioner’s judgment, but their nature is different from, and their
extent is less than, a Type II moderate level assurance engagement. It does not include detailed testing of
source data or the operating effectiveness of processes, internal controls and consequently they do not
enable us to obtain the assurance necessary to become aware of all significant matters that might be
identified in a Type II moderate level assurance engagement.
TUVI has evaluated the Report’s adherence to the following principles with respect to the requirements of the
GRI G4.
Stakeholder Inclusiveness: Stakeholder identification and engagement is carried out by IVL on a periodic
basis to bring out key stakeholder concerns as material aspects of significant stakeholders. In our view, the
Report meets the requirements.
Materiality: The materiality assessment process has been carried out, based on the requirements of the GRI
G4, considering aspects that are internal and external to the Company’s range of businesses. The Report
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fairly brings out the aspects and topics and its respective boundaries of the diverse operations of IVL. In our
view, the Report meets the requirements.
Responsiveness: TUVI believes that the responses to the material aspects are fairly articulated in the report,
i.e. disclosures on IVL’s policies and management systems including governance. In our view, the Report
meets the requirements.

รายงานการรับรองจากหน่วยงานภายนอก
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Completeness: The Report has fairly disclosed the General and Specific Standard Disclosures, including the
Disclosure on Management Approach, covering the sustainability strategy, management approach, monitoring
systems and sustainability performance indicators against the GRI G4 Guidelines, 'in accordance' Core
option. In our view, the Report meets the requirements.
Reliability: The majority of the data and information was verified by TUVI’s assurance team at IVL’s office on
the factory’s premises and found to be fairly accurate. Some inaccuracies in the data identified during the
verification process were found to be attributable to transcription, interpretation and aggregation errors and
these errors have been corrected. Therefore, in accordance with the GRI G4 Guidelines and AA1000AS
(2008) for a Type 01, moderate level assurance engagement, TUVI concludes that the sustainability data and
information presented in the Report is fairly reliable and acceptable. In our view, the Report meets the
requirements.
Neutrality: The disclosures related to sustainability issues and performance are reported in a neutral tone, in
terms of content and presentation. In our view, the Report meets the requirements.
TUVI expressly disclaims any liability or co-responsibility for any decision a person or entity would make
based on this Assurance Statement. The intended users of this assurance statement are the management of
IVL. The Management of the Company is responsible for the information provided in the Report as well as the
process of collecting, analyzing and reporting the information presented in the web-based and printed
Reports, including website maintenance and its integrity. TUVI’s responsibility regarding this verification is in
accordance with the agreed scope of work which includes non-financial quantitative and qualitative
information (Sustainability Performance – environmental and social indicators) disclosed by IVL in the Report.
This assurance engagement is based on the assumption that the data and the information provided to TUVI
are complete and true.

TUV’s Competence and Independence
TUVI is a global provider of sustainability services, with qualified environmental and social assurance
specialists. TUVI states its independence and impartiality with regard to this assurance engagement. In the
reporting year, TUVI did not work with IVL on any engagement that could compromise the independence or
impartiality of our findings, conclusions and recommendations. TUVI was not involved in the preparation of
any statements or data included in the Report, with the exception of this Assurance Statement. TUVI
maintains complete impartiality toward any people interviewed during the assurance engagement.
For and on behalf of TUV India Private Limited

Manojkumar Borekar
Project Manager and Reviewer
Head – Sustainability Assurance Service
TUV India Private Limited
Date: 20/04/2017
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ข้อมูลการติดต่อ
และข้อเสนอแนะ
อินโดรามา เวนเจอร์ส ยินดีรับข้อเสนอแนะสำ�หรับรายงานฉบับนี้ รวมไปถึงนโยบายและการดำ�เนินงาน
ด้านความยั่งยืน
ท่านสามารถส่งอีเมลข้อเสนอแนะมาได้ที่ sustainability@indorama.net หรือให้ข้อเสนอแนะทางออนไลน์ ได้ที่
www.indoramaventures.com/sustainability/share-your-thoughts.php หรือติดต่อเราได้ที่

นายริชาร์ด โจนส์
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
75/64, 65 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา)
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +662 661 6661 ต่อ 680
อีเมล richard.j@indorama.net
นายฮาร์ชา วี เรดดี้
รองประธานกรรมการร่วมด้านความยั่งยืน
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
75/64, 65 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา)
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +662 661 6661 ต่อ 605
อีเมล harsha.r@indorama.net
นายอวีนัช จันทรา
รองประธานกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย
และความปลอดภัยขององค์กร
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
75/64, 65 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 28
ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา)
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +662 661 6661 ต่อ 184
อีเมล avinash.c@indorama.net

อินโดรามา เวนเจอร์ส ในฐานะผู้ผลิต PET
ที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีความรับผิดชอบ
ในการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการรีไซเคิล
นามบัตรของพนักงานไอวีแอลทุกคน ทำ�มาจาก
วัสดุรีไซเคิลจากขวดพลาสติก PET ทั้งหมด

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

75/102 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 37 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา)
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 661 6661 โทรสาร: +662 661 6664

www.indoramaventures.com

รายงานความยั่งยืนเล่มนี้ใช้กระดาษที่ลดการใช้ต้นไม้ใน
การผลิตลงจากกระดาษทั่วไปร้อยละ 50 และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองจากธรรมชาติ

