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สรางสรรคผลิตภัณฑที่ดีเพ�่อสังคม
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สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส ในกลุมตลาดเกิดใหม อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ
ติดอันดับ 1 ใน 5 ของบริษัทเคมีภัณฑระดับโลก

รายงานความยัง่ ยืนประจําป 2018 ของ RobecoSAM ไดรับคัดเลือกใหอยูในดัชนี
อยูในระดับ Silver Class
เปน Industry Mover

ผูนําใน SET Index:
การเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอม สังคม
และธรรมาภิบาล (ESG) สูสาธารณชน

FTSE4Good ASEAN5 Index
FTSE4Good Emerging Index

การประเมินการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศของ CDP อยูในระดับ B

ไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

SET Sustainability Awards ประเภท Rising Star
Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ
“หุนยั่งยืน”

ไดรับการยอมรับจาก EcoVadis ในระดับ
Gold Recognition: ติดอันดับสูงสุดในรอยละ 3
ของผูจัดจําหนายทุกประเภท
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เกี่ยวกับ
ผลการดำ�เนินงานทัว่ โลก รายงานฉบับนี้

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ
ปีที่ผ่านมา เป็นปีที่ไอวีแอลประสบความสำ�เร็จในหลายๆ ด้าน
ทั้ง ด้ า นการเติ บ โตขององค์ ก ร การเข้ า ซื้อ กิ จ การสำ � คั ญ ๆ
ความมัน่ ใจในตลาดตราสารทุน และทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือ การได้รบั
การยอมรับการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท
ผมขอขอบคุณพนักงานไอวีแอลทุกท่านสำ�หรับความทุ่มเท
ทั้งหมด แม้จะมีภาระหน้าที่สำ�คัญ แต่เราสามารถผ่านพ้นมา
อย่างราบรื่น การดำ�เนินงานที่ดีที่ผ่านมายังช่วยผลักดันให้ปีนี้
เป็นปีที่ประสบความสำ�เร็จ

การเติบโตสู่ความสำ�เร็จอันยิ่งใหญ่

ค

วามท้าทายทีเ่ ราเผชิญตลอดมาในปี 2560 คือ การบริหาร
การเติบโตอย่างรวดเร็วของเราให้สอดคล้องกับค่านิยม
และหลักการของความยั่งยืน สิ่งที่เราทำ�แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพและเป็นบทบัญญัติตัวตนของเรา เรายังคงให้
ความสำ � คั ญ ต่ อ พั น ธกิ จ ในการมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะเป็ น บริ ษั ท
เคมีภณ
ั ฑ์ชน้ั นำ�ระดับโลกทีส่ ร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทด่ี เี พือ่ สังคม การปลูกฝัง
คุณค่าด้านความยั่งยืนให้อยู่ในดีเอ็นเอขององค์กรของเราและการมุ่งเน้น
กรอบการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ทำ�ให้เรา
สามารถบริ ห ารการเติ บ โตของเราและให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ไปพร้อมๆ กันได้
เราจะยังคงทุ่มเทการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มากยิ่งขึ้น ในขณะที่เราบรรลุ
ผลสำ�เร็จทางการเงินในปีทผ่ี า่ นมา เราก็ยงั ตระหนักดีวา่ ความสำ�เร็จในอนาคต
ระยะยาวของเรานัน้ ยังขึน้ อยูก่ บั แนวทางการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและชุมชน
ทีเ่ ราเข้าไปดำ�เนินธุรกิจโดยการลดรอยเท้าคาร์บอน แนวทางนีจ้ ะยิง่ ทวีความ
สำ�คัญเพราะไอวีแอลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการดำ�เนินงาน
หน่วยธุรกิจ และจำ�นวนพนักงาน เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบที่ดี
ต่อสิง่ แวดล้อมและดำ�เนินงานด้วยความซือ่ สัตย์และโปร่งใส ทัง้ หมดนีจ้ ะส่งผล
อันเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของไอวีแอลและความสำ�เร็จในระยะยาว

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไอวีแอลได้ ให้การสนับสนุนโครงการระดับนานาชาติต่างๆ ในเชิงรุก โดยไม่
เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความยั่งยืนผ่านการด�ำเนินธุรกิจของเราเท่านั้น แต่ยัง
ช่วยลดการเพิ่มอุณหภูมิของโลกให้ต�่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของธุรกิจและรากฐานการเติบโตไอวีแอลมุ่งมั่น
ในการบรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)
จำ�นวน 17 หัวข้อ เราสนับสนุน ดำ�เนินงานให้มีความสอดคล้อง และผนวก
หัวข้อต่างๆ นีเ้ ข้าเป็นส่วนหนึง่ ในกลยุทธ์องค์กร เพือ่ อนาคตทีย่ ง่ั ยืนสำ�หรับ
ทุกคน

ความส�ำเร็จส�ำคัญที่ ได้รับ

วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลน การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
กฎระเบียบทีเ่ คร่งครัดยิง่ ขึน้ สำ�หรับการขยายธุรกิจและการลงทุน การพัฒนา
นวัตกรรม และการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแรง
ผลักดันทางธุรกิจ ในปี 2560 เราผสานเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับแนว
นโยบายด้านความยัง่ ยืนของเรา และใช้ขอ้ มูลต่างๆ เพือ่ เสริมความแข็งแกร่ง
ของผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงปรับปรุงขั้น
ตอนการดำ�เนินงานภายในองค์กรในแง่มุมต่างๆ
การได้เป็นสมาชิก DJSI และการจัดอันดับด้านความยั่งยืนที่สำ�คัญๆ
เจตนารมณ์ของเรายังคงมุ่งมั่นในการสร้างความสำ�เร็จและยังคงทุ่มเทอย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้ความสำ�คัญกับองค์ประกอบหลักต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้าง
ความมั่นใจให้ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งส่งผลให้จุดประสงค์ของเรามีความ
ชัดเจนขึ้น องค์ประกอบดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศและการรับผิดชอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม

ไอวีแอลสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
(United Nations Sustainable Development Goals - SDGs) โดยตระหนัก
ว่าการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็นความเสีย่ งระดับโลก โดยในปี 2558
เราได้จัดท�ำแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศปี 2563 เพื่อติดตามและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา
อีกทั้งเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและการปกป้อง
แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยตามธรรมชาติ เรามีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียนโดยอาศัยการรีไซเคิลเพื่อลดการใช้น�้ำ พลังงาน และการ
บริโภควัตถุดิบ
ในปี 2560 เราได้ด�ำ เนินการจัดทำ�บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
อื่นๆ (GHG Scope 3) อย่างเป็นระบบทั่วโลก และได้จัดทำ�การประเมิน
วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ในทวีปเอเชียเพื่อระบุและทำ�ความเข้าใจถึงความเสี่ยง
และโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่า

การรี ไซเคิลและพลังงานหมุนเวียน

ความพยายามอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เราบรรลุความส�ำเร็จในการได้รับ
การยอมรับในระดับโลก ในปี 2560 ไอวีแอลได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices - DJSI) เป็น
ครั้งแรก โดยเป็นหนึ่งในสองอันดับสูงสุดของบริษัทเคมีภัณฑ์ ในกลุ่มตลาด
เกิดใหม่ และอันดับหนึ่งในห้าของบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก นอกจากนี้ยังได้
รับการจัดอันดับทั้ง Silver Class และ Industry Mover ในรายงานประจ�ำ
ปี 2561 ด้านความยั่งยืนของ RobecoSAM ความส�ำเร็จเหล่านี้ยืนยันถึง
ผลการด�ำเนินงานอันยอดเยีย่ มของไอวีแอล ท่ามกลางบริษทั ชัน้ น�ำของโลก
ในกลุ่มเคมีภัณฑ์และเป็นการเน้นย�้ำถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้น�ำด้าน
ความยั่งยืน

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานตลอดการดำ�เนินงาน
ของเรา ไอวีแอลมุ่งพัฒนาการดำ�เนินงานด้านการรีไซเคิล ซึ่งได้กลายเป็น
ส่วนสำ�คัญและกำ�ลังเติบโตในธุรกิจของเรา รวมไปถึงการลงทุนด้านพลังงาน
หมุนเวียน อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน และการลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ในแผงพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เ พื่ อ เพิ่ ม การใช้ พ ลั ง งานสี เ ขี ย วและ
พลังงานสะอาด

นอกจากความสำ�เร็จที่กล่าวไปแล้ว เรายังได้รับคะแนนระดับ B จากการ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของ CDP การยอมรับใน
ระดับ Gold Recognition โดยได้รับการจัดอันดับสูงสุดในร้อยละ 3 ของ
บริษัทผู้จัดจำ�หน่ายทุกประเภทโดย EcoVadis การเข้าร่วมให้อยู่ในดัชนี
FTSE4Good ASEAN5 Index และ Emerging Index รวมทั้งเป็นบริษัท
ชั้นนำ�ของประเทศไทยในดัชนี SET50

ไอวีแอลเป็นบริษทั ทีด่ �ำ เนินธุรกิจแบบมีสว่ นร่วม และเชือ่ มัน่ ว่าความหลากหลาย
ในสถานทีท่ �ำ งาน รวมทัง้ ความเท่าเทียมทางเพศจะทำ�ให้เราเข้มแข็งขึน้ ไอวีแอล
ยังคงมุง่ มัน่ ในการสรรหา พัฒนา และรักษาไว้ซง่ึ บุคลากรหญิงในสถานที่
ทำ�งาน ตลอดจนการทำ�ให้สถานทีท่ �ำ งานมีการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน

การเน้นย้ำ�ถึงสิ่งที่มีความสำ�คัญ

ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นจากผู้มีส่วนได้เสียและแนวโน้มที่กำ�ลังเกิดขึ้นใน
ระดับสากล ล้วนมีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจและความยัง่ ยืนของไอวีแอล
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นและสำ�รวจโอกาสต่างๆ สำ�หรับธุรกิจรี ไซเคิลอยู่
เสมอ

ความหลากหลาย

นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่ำ

ขณะที่เรายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราได้พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา
ให้มีความหลากหลายโดยเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ที่มีความยั่งยืนสูง
สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ และมีรอยเท้าคาร์บอนต�่ำ ในปี 2560
เราได้ประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO 14040/44:2006
ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในทวีปเอเชีย

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

โครงการแรกมีชื่อว่า i-Lead ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่มีจุดประสงค์ ใน
การให้ คำ � ปรึ ก ษาและฝึ ก อบรมแก่ ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ จ ะเป็ น ผู้ นำ � ธุ ร กิ จ ใน
อนาคต สำ�หรับโครงการที่สองคือ โครงการ “Shadow Development”
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาผู้มีความสามารถในประเทศนั้นๆ
ให้ ได้เข้าร่วมในหลักสูตรการศึกษาที่เป็นระบบของสถาบันชั้นนำ� โครงการ
พัฒนาแต่ละโครงการจะยังคงดำ�เนินการในปี 2561 และต่อไปในอนาคต

สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

สิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัย คือ ส่วนที่เราให้ความสำ�คัญ แม้ว่าบางครั้งมาตรการที่
เคร่งครัดทีส่ ดุ ยังมิอาจรับประกันผลลัพธ์ ได้ อย่างเช่นอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ ในปี
2560 ซึ่งมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นหนึ่งรายในอินเดีย การสอบสวนหลังเกิด
เหตุการณ์ทำ�ให้เราเพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้เข้มงวดยิ่งขึ้น ทั้งของ
พนักงานและผู้รับเหมาทั้งหมดของเรา

เส้นทางสำ�หรับปี 2561 และอนาคต

สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานยังคงเป็นสิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ ไอวีแอล
เชื่อว่าการบาดเจ็บในสถานที่ทำ�งานและการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องสามารถ
ป้องกันได้ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมเชิงรุก และการ
ฝึกอบรมขั้นสูงให้กับพนักงานทุกคนในสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลลัพธ์
เชิงบวกต่อธุรกิจและสภาพแวดล้อม ดังนัน้ เราจึงผนวกรวมเรือ่ งสุขอนามัย
และความปลอดภัยไว้ ในขั้นตอนการบริหารธุรกิจเพื่อให้กิจกรรมทั้งหมด
ได้รับการประเมินจากมุมมองของการป้องกันอุบัติเหตุ

ทุนมนุษย์

พนักงานของไอวีแอล คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุด และเป็นเหตุผลที่ทำ�ให้เรา
ประสบความสำ�เร็จอย่างต่อเนื่องมายาวนาน เพื่อสนับสนุนความตั้งมั่นใน
การเติบโต เราต้องการให้ ไอวีแอลเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการทำ�งาน ซึ่ง
ส่งผลให้พนักงานมีแรงกระตุ้นสู่ความสำ�เร็จ อันเป็นข้อได้เปรียบสำ�คัญใน
การแข่งขัน เราจะยังคงดึงดูดพนักงานที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม รวมไปถึง
การจั ด สภาพแวดล้ อ มการทำ � งานให้ ส่ ง เสริ ม ต่ อ ความคิ ด ที่ จ ะช่ ว ยใน
การพัฒนาบริษัท โครงการเรียนรู้และการฝึกอบรม ตลอดจนการพัฒนา
พนักงาน จะยังคงเป็นรากฐานสำ�คัญของไอวีแอล เพื่อให้พนักงานของเรา
แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่
ตลอดสามปีที่ผ่านมา เราได้มุ่งเน้นความสำ�คัญของการพัฒนาความเป็น
ผูน้ �ำ ในอนาคตผ่านโครงการต่างๆ โดยได้รเิ ริม่ ดำ�เนินโครงการพัฒนาความ
เป็นผูน้ �ำ อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVLDP) ในปี 2558 ซึง่ เป็นโครงการพัฒนา
ผู้นำ�ทั่วโลก และยังมีโครงการอื่นๆ อีกสองโครงการที่ได้เริ่มดำ�เนินการในปี
2560

ไอวีแอลเชือ่ มัน่ ในการเคารพสิทธิมนุษยชน เราใช้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ทีม่ กี ารทบทวนอยูเ่ ป็นระยะๆ โดยคณะกรรมการบริษทั และเรามีการปรับปรุง
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด
นโยบายนีม้ คี วามเกีย่ วข้องกับจรรยาบรรณสำ�หรับพนักงานและผูจ้ ดั จำ�หน่าย
เราจะพยายามรักษามาตรฐานทางจริยธรรมให้อยู่ในระดับสูงสุดและวาง
แนวทางนโยบายและการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามกติกา ปฏิญญา และหลักการ
ที่ได้รับการยอมรับโดยสากล

การเปลีย่ นแปลงเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ความมุง่ มัน่ ของเราคือการทำ�
สิง่ ต่างๆ ให้ดยี ง่ิ ขึน้ ในทุกๆ ปี ซึง่ เรากำ�ลังดำ�เนินการตามเป้าหมายอันยิง่ ใหญ่
โดยการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและความต้องการของตลาดที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขณะที่เราอยู่บนวิถีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้น
สิง่ ทีเ่ ราให้ความสำ�คัญยังคงเป็นเรือ่ งของความยัง่ ยืนอยูเ่ สมอ เพราะนัน่ คือ
คุณค่าหลักของไอวีแอล เรายังคงมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม การเป็น
พลเมืองบรรษัทที่มีความรับผิดชอบ และการสนับสนุนชุมชนที่เราเข้าไป
ดำ�เนินธุรกิจ ขณะทีเ่ ราพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งในฐานะบริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ระดับโลก
เรายังคงสานต่อความยึดมั่นในรากฐานและมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ดีขึ้น
ด้วยการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของเรา
ผมหวังว่า ข้อความเหล่านีจ้ ะสามารถสือ่ สารถึงความภาคภูมใิ จในความสำ�เร็จ
ของไอวีแอล ซึง่ ได้มาจากการมีสว่ นร่วมและความกระตือรือร้นของพนักงาน
ของเราในการสนับสนุนชุมชน สิ่งแวดล้อม และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในนามของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ผมขอแสดงความขอบคุณต่อ
ทุกคนในครอบครัวไอวีแอลสำ�หรับการทำ�งานหนักและความทุม่ เทเพือ่ เติมเต็ม
ความต้ อ งการด้ า นความยั่ ง ยื น ของลู ก ค้ า และชุ ม ชนที่ เ ราอาศั ย อยู่ แ ละ
ทำ�งานอยู่ร่วมกัน
นอกจากนี้ ผมขอขอบคุณผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย หุน้ ส่วนทางธุรกิจ และบริษทั
ในกลุ่ม สำ�หรับการสนับสนุนอย่างเต็มที่และเป็นส่วนสำ�คัญต่อความสำ�เร็จ
ของเรา

อาลก โลเฮีย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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เราเชื่ อ มั่ น อย่ า งยิ่ ง ในการเป็ น ผู้ ส รรค์ ส ร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละเทคโนโลยี
อันยั่งยืนผ่านแนวทางปฏิบัติและนวัตกรรมที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ ทั้ ง ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและเป็ น การสร้ า งมู ล ค่ า แก่ ลู ก ค้ า ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งตามแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2563 และจะช่วยขับเคลื่อนตลาดด้วยการ
เป็นผู้บุกเบิกแนวทางการแก้ปัญหา

ภาพรวมธุรกิจ

ของไอวีแอล

ไอวีแอลคือหนึง่ ในผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชน้ั นำ�ของโลก ในปี 2560
เรามีพื้นที่ดำ�เนินงาน 75 แห่งใน 25 ประเทศ ครอบคลุม 4 ภูมิภาค
ทั่วโลก ทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และแอฟริกา ธุรกิจของบริษัท
ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำ�เป็น (สินค้าโภคภัณฑ์ที่จำ�เป็นต่อชีวิต
ประจำ�วัน) และกลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงประเภทโพลีเมอร์ เส้นใย และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ถกู นำ�ไปใช้ในลูกค้าสำ�คัญ กลุม่ สินค้าอุปโภคบริโภค
เช่น เครื่องดื่ม สินค้าสุขอนามัย กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มยานยนต์
บริษัทมีพนักงานกว่า 15,000 คนทั่วโลก และมีรายได้รวม 8.4 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในปี 2560
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งองค์ ก รและโครงสร้ า งการดำ � เนิ น งานด้ า น
ความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทไอวีแอล สามารถ
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.indoramaventures.com

โรงงานของอินโดรามา เวนเจอร์ส ทั่วโลก
ยุโรป
อเมริกา
เม็กซิโก

• Indorama Ventures
Polymers Mexico1,3
• Indorama Ventures EcoMex1
• Performance Fibers Mexico
Operations

สหรัฐอเมร�กา

• StarPet
• AlphaPet1
• Auriga Polymers1,6
• Indorama Ventures
(Oxide & Glycols)
• FiberVisions Manufacturing6
• FiberVisions Products
• PHP Fibers
• Indorama Ventures Olefins*
• Indorama Ventures
Xylenes & PTA6

แคนาดา

เดนมารก
• FiberVisions6
ฝรั่งเศส
• Wellman France Recyclage
• Glanzstoff Longlaville
เยอรมนี
• Trevira4,6
• PHP Fibers6
ไอรแลนด
• Wellman International2,6
ลิธัวเนีย
• Orion Global Pet
โปแลนด
• Indorama Ventures Poland
เนเธอรแลนด
• Indorama Ventures
Europe3
• Indorama Ventures
Recycling Netherlands
ตุรกี
• Indorama Ventures
Corlu PET

• Indorama Ventures PTA Montreal

แอฟริกา
กานา

• Indorama Ventures
Packaging (Ghana)

ไนจ�เร�ย
• Indorama PET Nigeria
• Indorama Ventures
Packaging (Nigeria)

สหราชอาณาจักร
• Beverage Plastics
สเปน
• Indorama Ventures
Quimica6
อิตาลี
• Glanzstoff
Industries - Sicrem
สาธารณรัฐเช็ค
• Glanzstoff Bohemia
ลักเซมเบิรก
• Glanzstoff
Industries - Textilcord Steinfort
โปรตุเกส
• Indorama Ventures
Portugal PTA

PET

เสนใย/เสนดาย

เอทิลีน

พาราไซลีน

PTA

เอทิลีนออกไซด/เอทิลีนไกลคอล

NDC

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

*ยังไมเร��มดำเนินการ

IPA

บรรจ�ภัณฑ

แผนพลาสติก PET

4) โพลีเมอรที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ
5) เทคโนโลยีเสนใยสังเคราะหผสม
6) ศูนยว�จัยและพัฒนา

75 โรงงานใน 25 ประเทศ ครอบคลุม 4 ภูมิภาค
เอเชีย
จีน
• Guangdong IVL PET Polymer3
• FiberVisions (China) Textile
Products
• ES FiberVisions (Suzhou)5
• ShenMa-PHP (Pingdingshan)
Air Bag Yarn Manufacturing
• Performance Fibers6

เมียนมาร
• Indorama Ventures
Packaging (Myanmar)

อินเดีย
• IVL Dhunseri Petrochem
Industries

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

ไทย
• IPI Rayong2,6
• Indorama Petrochem
• TPT Petrochemicals
• IPI Nakhon Pathom2,6
• AsiaPet / Indorama Polymers
• Petform
• Indorama Holdings
• Indorama Petrochem Limited
(2nd Branch)
• ES FiberVisions (Thailand)5

ฟ�ลิปปนส
• Indorama Ventures
Packaging (Philippines)

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจของไอวีแอล
ตนนํ้า

ขั้นกลาง

ปาปลูก

โรงงานเยื่อไม

โรงงาน
เบนซิน

โรงงานกรดอะดิพิก

โรงงานบิวตาไดอีน

โรงงานอะดิพิกไนไตรล

โรงงาน
เฮกซะเมทิลีนไดเอไมด

โรงงานแอมโมเนีย

โพรพ�ลนี

โรงงานเสนใย/เสนดาย โพลีเอสเตอร

โรงงานโพรพิลีน

เอทิลนี

กาซแครกเกอร

(เริ่มดําเนินการป 2560)

โรงงานเอทิลีนออกไซด

EO/EG

เม็ดพลาสติก
PET

PIA

แทนขุดเจาะนํ้ามัน

โรงงานโพลีเมอร
โพลีเอสเตอร
กรดเทเรฟทาลิคบร�สทุ ธิ์
พาราไซลีน

โรงกลั่น

โรงงานพาราไซลีน

โรงงานกรดเทเรฟทาลิคบริสุทธิ์

แนพทาลีนไดคารบอคซีเลท

โรงงานแนพทาลีนไดคารบอคซีเลท
ผูจัดจําหนาย
ธุรกิจของไอวีแอล
ผลิตภัณฑของบริษัท

ลูกคา
ผูบริโภค

PIA: กรดไอโซทาลิคบริสุทธิ์
EO/EG: เอทิลีนออกไซด/เอทิลีนไกลคอล
PTA: กรดเทเรฟทาลิคบริสุทธิ์
PET: โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลท
NDC: แนฟทาลีนไดคารบอซีเลท

ADA: กรดอะดิพิก
ADN: กรดอะดิโพไนไตรล
HMDA: เฮกซะเมทิลีนไดเอไมด

ปลายนํ้า
เสนใยเรยอน
และ เสนดาย

โรงงานเสนใย / เสนดาย เสนใยเรยอน

สิง� ทอสำหรับยานยนต

อุตสาหกรรมยานยนต
เสนใยไนลอน
และเสนดาย

โรงงานเสนใย / เสนดาย เสนใยไนลอน

ลีน/เสนดายโรงงาน
โพลีโพรพ�ลีน

ผลิตภัณฑสขุ อนามัย

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมนันวูเวน

โรงงานเสนใย / เสนดาย เสนใยโพรพิลีน

เคร�อ่ งแตงกาย

ความปลอดภัย

ยานยนต

การแพทย

เฟอรนเิ จอร

อุตสาหกรรม

เสนใยโพลีเอสเตอร
และเสนดาย

โรงงานเสนใย/เสนดาย โพลีเอสเตอร

อุตสาหกรรมสิ่งทอและนันวูเวน
อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม

บรรจ�ภณ
ั ฑอาหารและเคร�อ่ งดืม่

พร�ฟอรม

โรงงานพรีฟอรม

โรงงานรีไซเคิล

ขวดและฝา

โรงงานเปาขึ้นรูปขวด

ผลิตภัณฑ
เพ�อ่ การดูแลตัวเอง

อุตสาหกรรมที่
ไมใชอาหาร

ฟ�ลม อิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรมฟลม
และแผนพลาสติก

ผลิตภัณฑรกั ษา
ความสะอาดในครัวเร�อน

บรรจ�ภณ
ั ฑอาหาร

บรรจ�ภณ
ั ฑเคร�อ่ งดืม่

บรรจ�ภณ
ั ฑยา แผงเซลลพลังงานแสงอาทิตย บรรจ�ภณ
ั ฑแบบยืดหยุน
แผนพลาสติก
PET

ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญในปี 2560
ผลการดำเนินงานดานเศรษฐกิจ
การผลิตทั้งหมด

9,960,134 10,642,439

(ตัน)

6,687,525

สัดสวนยอดขายจากผลิตภัณฑ ใหม

7,481,352

20.2%
ธุรกิจเสนใย
2557

2558

2559

31.0%

ธุรกิจ PET HVA

2560

หมายเหตุ: รวมธุรกรรมภายในบร�ษัท

ยอดขายสุทธิ
(ลานดอลลาร)

7,509

6,845

7,208

85.5%

8,438

ดัชนีความพ�งพอใจของลูกคา

90%

อัตราการรักษาลูกคาเดิม
2557

2558

2559

กำไรหลักสุทธิ
(ลานดอลลาร)

2560

คะแนนความผูกพันของพนักงาน

459
119
2557

180
2558

274

2559

3.83

100%

การประเมินดานสิทธิมนุษยชน
ในสถานที่ทำงาน

2560

ผลการดำเนินงานดานสังคม
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานโดยรวม (TRIR)

(ตอ 200,000 ชั่วโมงทํางาน)

พนักงานทั้งหมด
(คน)

12,868

14,432

15,195

2558

2559

2560

ไทย
24.6%

จ�น
13.2%

ความหลากหลาย
อื่นๆ
27.1%

12

อินโดนีเซีย
12.5%
อเมร�กา
11.8%

เยอรมัน
10.5%

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)
(ตอหนึ่งลานชั่วโมงทํางาน)

1.19
3.82

5.92%
อัตราการลาออก
พฤติกรรม
28.45%

สิ�งแวดลอม
สุขอนามัย
และความปลอดภัย

15.82%

ชั่วโมงการฝกอบรมเฉลี่ย

ชั่วโมงการฝกอบรม
ประเด็นสำคัญตางๆ
การบร�หารจัดการ

7.15%

การปฏิบัติหนาที่

ระบบคุณภาพ
12.01%
ดานเทคนิค
5.35%

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

31.23%

22.71

(ชั่วโมง/พนักงานหนึ่งคน)

ผลการดำเนินงานดานสิ�งแวดลอม
พลังงาน

2.67

ประสิทธิภาพดานพลังงาน
(กิกะจ�ล / ตันการผลิต)
6

5.56

2,675,389

พลังงานหมุนเว�ยน
5.52

5.57

5.33

(ลานกิกะจ�ล)

987,743

4

461,537

584,691

2
0

2557
2557

การปลอยกาซเร�อนกระจก

2558

2559

การปลอยกาซเร�อนกระจกทั้งหมด
(ทางตรง + ทางออม)

6%

เปาหมายสำหรับป 2563

3,654,718

2558

2559

2560

2560

ความเขมขนของการปลอยกาซเร�อนกระจกทั้งหมด

5.57 ลาน (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) 0.523 (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา/ตันการผลิต)

4,068,608

5,268,839

5,567,206

0.546

0.544

0.529

ลดความเขมขน
การปลอยกาซเร�อนกระจก
ทั้งทางตรงและทางออม
โดยเทียบกับป 2555

2557

2558

2559

2560

2557

2558

5.17

(ลบ.ม./ ตันการผลิต)

5.43
5.12
4.70
2557

2558

2559

7.28%

5.17

359,827

5.06%

2557

2559

2558

386,734

359,827

2559

2560

338,248

ธุรกิจร� ไซเคิล

5.06%

6.89%

6.75%

2560

2017
2560

2559

การร� ไซเคิลน้ำและ
การนำกลับมาใช ใหม

ความเขมขนของการใชน้ำ

0.523

2560

278,144

(ตัน)

เม็ดพลาสติก rPET ที่มีวัสดุร� ไซเคิลไมเกินรอยละ 25

2557

2558

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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รางวัลและการรับรองด้านความยั่งยืน
อินโดรามา เวนเจอร์สได้ร่วมเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ใน
กลุ่ ม ตลาดเกิ ด ใหม่ อุ ต สาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ์ เ ป็ น ครั้ ง แรก โดยมี
RobecoSAM เป็นผู้เผยแพร่ และไอวีแอลติดอันดับ 1 ใน 5 ของบริษัท
เคมีภัณฑ์ระดับโลก ในรายงานความยั่งยืนประจำ�ปีของ RobecoSAM
นั้น โดยมีอันดับอยู่ใน Silver Class และยั ง ได้ รั บ การยอมรั บ ในฐานะ
Industry Mover ด้ ว ย ซึ่ ง มอบให้ บ ริ ษั ท ที่ พั ฒ นาผลการดำ � เนิ น งาน
ด้ า นความยั่ ง ยื น ได้ อ ย่ า งโดดเด่ น ในสั ด ส่ ว นที่ ม ากที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ ปี
ก่ อ นหน้ า การจั ด อั น ดั บ นี้ แ สดงถึ ง ความพยายามที่ จ ะปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และยังแสดง
ให้เห็นว่าไอวีแอลคือหนึ่งในบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลก

ในปี 2560 ไอวีแอลได้เข้าร่วมการประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศของ CDP เป็นปีที่สองติดต่อกัน และยังร่วมการประเมินห่วงโซ่
อุปทานเป็นครั้งแรกด้วย ซึ่งบริษัทได้รับคะแนนที่ระดับ B และ B- ตามลำ�ดับ

ไอวีแอลได้รับการประเมินตามเกณฑ์ FTSE Russell และได้รับคัดเลือกให้
อยู่ในดัชนี FTSE4Good ASEAN5 Index และ FTSE4Good Emerging
Index

ในปี 2560 ไอวีแอลได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment
(THSI) หรือ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม และรางวัล SET Sustainability
Awards ประเภท Rising Star จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัลนี้มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจ
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นตัวอย่างที่ดีส�ำหรับบริษัทอื่นๆ

14

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

ในปี 2560 ไอวีแอลได้เข้าร่วมการประเมิน/รับรองคุณภาพของ EcoVadis
และได้รับการยอมรับในระดับ Gold Recognition ติดอันดับสูงสุดใน
ร้อยละ 4 ของบริษัทผู้จัดจ�ำหน่ายในหมวดการผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐาน
และอันดับสูงสุดในร้อยละ 3 ของผู้จัดจ�ำหน่ายทุกหมวดที่ประเมินโดย
EcoVadis

อ้ า งอิ ง จากข้ อ มู ล ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และธรรมาภิ บ าล (ESG)
ที่รวบรวมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ นักวิเคราะห์ Bloomberg ได้ประเมิน
และจัดอันดับไอวีแอลอยู่ในกลุ่มบริษัทในดัชนี SET50 ในประเทศไทย

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

สมาคมอุตสาหกรรมและสมาชิก
ในฐานะผู้น�ำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ ไอวีแอลได้แสดงถึงบทบาทผู้น�ำในการผลักดันนวัตกรรม การรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ และการสร้างผลกระทบเชิงบวก
ต่อสภาพภูมิอากาศ ตลอดปี 2560 ไอวีแอลได้เข้าร่วมและมีบทบาทอย่างชัดเจนในสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ และการเป็นสมาชิก

สมาคมอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมโดยให้
ความส�ำคั ญ ด้ า นการพั ฒ นาการเติ บ โต
อย่างยั่งยืนในการด�ำเนินอุตสาหกรรม

สถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ มไทย ก�ำหนดนโยบาย
และแนวทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความก้ า วหน้ า ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในประเทศ
ไทย

โครงการอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว กระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นโครงการด�ำเนินงานเชิงรุก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้
อุตสาหกรรมไทยประกอบกิจการอันเป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้

Plastics Recyclers Europe (PRE) ส่งเสริม
การรีไซเคิลพลาสติกและสร้างบรรยากาศในการ
ด�ำเนินธุรกิจให้มีผลก�ำไรและเกิดความยั่งยืน
ส�ำหรับสมาชิกในสหภาพยุโรป

European Man-Made Fibres Association
(CIRFS) เป็ น ตั ว แทนกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรม
เส้ น ใยประดิ ษ ฐ์ ใ นยุ โ รป และเป็ น ผู ้ เ สนอและ
เผยแพร่ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม

The Committee of PET Manufacturers
in Europe (CMPE) เป็นตัวแทนของกลุ่ม
ผู ้ ผ ลิ ต เม็ ด พลาสติ ก PET และผู ้ ผ ลิ ต กรด
เทเรฟทาลิก (PTA)

Verband Der Chemischen Industrie e.V.
เป็นตัวแทนน�ำเสนอประเด็นที่สนใจของบริษัท
เคมีภณ
ั ฑ์และเวชภัณฑ์เพือ่ รับรอง “สิทธิใ์ นการ
ประกอบกิจการ” ของสมาชิก

The Lithuanian Confederation of
Industrialists เป็ น ตั ว แทนตามสิ ท ธิ ข อง
สมาชิ ก ในการปกป้ อ งประเด็ น สนใจของ
อุตสาหกรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

The Confederation of Danish Industry (DI)
ท�ำหน้าทีส่ ร้างบรรยากาศทีด่ ที สี่ ดุ ในการด�ำเนิน
ธุรกิจเพื่อพัฒนาโอกาสในการเติบโตและการ
แข่งขันทางธุรกิจในภาพรวม

American Fuel & Petrochemical
Manufacturers (AFPM) เป็ น ตั ว แทน
โรงกลั่นปิโตรเลียมและผู้ผลิตปิโตรเคมีภัณฑ์
ทั่ ว สหรั ฐ ฯ และสนั บ สนุ น การเติ บ โตให้ เ ป็ น
ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองและน่าเชื่อถือ

Quebec Business Council on the
Environment (CPeQ) เป็นตัวแทนภาค
ธุรกิจในรัฐควิเบก ประเทศแคนาดา ว่าด้วย
ประเด็ น การพั ฒ นาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ความยั่ ง ยื น โดยด�ำเนิ น งานสนั บ สนุ น ตาม
วัตถุประสงค์ ให้บริษัทที่เป็นสมาชิก

The National Agency For Food and Drug
Administration and Control (NAFDAC)
เป็นหน่วยงานคุ้มครองด้านสาธารณสุขโดย
การตรวจสอบว่ า มี ก ารผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
ถูกต้องตามข้อก�ำหนด รวมไปถึงตรวจสอบ
การส่งออก น�ำเข้า การโฆษณา และการจ�ำหน่าย

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.indoramaventures.com

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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ความยั่งยืนในความหมายของ

อินโดรามา เวนเจอร์ส

ความยัง่ ยืนในมุมมองของไอวีแอล หมายถึง การเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับ
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริหารจัดการ
ปัจจัยหลักสามประการ อันได้แก่ Profit (ผลกำ�ไร) Planet (โลก) และ
People (มนุษย์) ซึ่งประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ
สิง่ แวดล้อม และสังคม รวมถึงภาระหน้าทีแ่ ละโอกาสต่างๆ สำ�หรับข้อมูลเพิม่ เติม
ด้านกลยุทธ์และพันธกิจเกีย่ วกับความยัง่ ยืนของบริษทั สามารถดูได้ทเ่ี ว็บไซต์
www.indoramaventures.com ในหัวข้อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้
ยังมีจรรยาบรรณสำ�หรับพนักงานและกรรมการสำ�หรับหลักพื้นฐานการ
ปฏิบัติงานในการดำ�เนินกิจการของเรา

ก

ารริเริ่มโครงการด้านความยั่งยืนของบริษัท สนับสนุน
วิสัยทัศน์ ใหม่แห่งการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ร ะดั บ โลก
ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อันดีเยี่ยมเพื่อสังคม และเน้น
ความสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติ
ด้านสิง่ แวดล้อมและสังคม โดยเฉพาะการจัดการนวัตกรรม
การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งมี
ส่วนช่วยให้ประสบความสำ�เร็จตามวิสยั ทัศน์ของบริษทั
บริษัทไม่ได้วัดความสำ�เร็จจากผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
แต่รวมถึงความสำ�เร็จในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อ
สังคมด้วย บริษทั มุง่ มัน่ และพยายามรักษาวัฒนธรรมการเป็นองค์กรทีด่ ขี อง
สังคมทีย่ ดึ มัน่ ในมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การกำ�กับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการทุจริต จุดมุ่งหมายของ
บริษัทคือการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งด้านความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน คณะผูบ้ ริหารของไอวีแอลให้ความ
สำ�คัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่เป้าหมาย
ความยั่งยืนระยะยาว รวมถึงพันธกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้อง
สิ่งแวดล้อม
ในการจะบรรลุถงึ การจัดการสิง่ แวดล้อมอย่ามีประสิทธิภาพนัน้ คณะผูบ้ ริหาร
ได้ก�ำ หนดโครงสร้างและกระบวนการต่างๆ ทีจ่ ะช่วยปลูกฝังเรือ่ งประสิทธิภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และลดความเสี่ยง
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ คณะบริหารยังผลักดันให้โรงงานของเรา
ทั้ ง หมดได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานการจั ด การด้ า นพลั ง งานและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ISO 14001, ISO 50001 และมาตรฐานอื่นๆ สำ�หรับ
อุตสาหกรรมเฉพาะด้าน หรือมาตรฐานของแต่ละประเทศที่เข้าดำ�เนินธุรกิจ
ในกระบวนการเหล่านี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินการให้ดีกว่ามาตรฐานตาม
ข้อกำ�หนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ
และแต่ละพื้นที่ โดยมีการวิเคราะห์ตามกำ�หนดระยะเวลา และการควบคุม
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่โรงงานแต่ละแห่ง

แนวทางของบริษัทและโครงการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนซึ่งเป็นรากฐานของกลยุทธ์
การดำ�เนินธุรกิจของเรา

แนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืน

ไอวีแอลเชื่อมั่นในความสำ�คัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทสามารถคาดการณ์และจัดการความเสี่ยงด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมไปถึงโอกาส
ต่างๆ จากการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

การก�ำกับดูแลด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษทั คือหน่วยงานบริหารระดับสูงสุดของไอวีแอล มีหน้าที่
รับผิดชอบในการก�ำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ให้องค์กรและตรวจสอบการ
ด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั จะประชุมกันอย่างสมำ�่ เสมอ
เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจและประเด็นที่มีนัยส�ำคัญต่างๆ ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงการด�ำเนินงานภายใน และทิศทางของบริษัท
ในอนาคต
คณะกรรมการบริษัทได้ปลูกฝังความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
ทางธุรกิจระยะยาว ทั้งยังปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กร และการปฏิบัติงาน
ในแต่ละวัน โดยผลักดันผ่านคณะอนุกรรมการคือ คณะกรรมการด้าน
ความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนและบริหารความเสีย่ ง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้เชิงลึกและมีความเชี่ยวชาญ
ในการทำ�งานด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
ความยัง่ ยืนฯ เป็นหน่วยงานบริหารทีม่ อี �ำ นาจเป็นอันดับรองจากหน่วยงาน
ที่มีอำ�นาจสูงสุดของบริษัท
ปัจจุบนั คณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนและบริหารความเสีย่ งประกอบด้วย
สมาชิกที่มาจากคณะกรรมการบริษัท 6 คน โดยมีสมาชิกที่เป็นกรรมการ
อิสระจำ�นวน 3 คน

คณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
จรรยาบรรณ
สําหรับผูจัดจําหนาย

2553
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การสํารวจ
ความพึงพอใจ
ลูกคา (เฉพาะพื้นที่)

การบริหารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส และ
รายงานปละสองครั้ง
การสํารวจความ
พึงพอใจลูกคา
(เฉพาะพื้นที่)

การบริหารความเสี่ยง
ทุกไตรมาสและ
รายงานปละสองครั้ง
การสํารวจ
ความพึงพอใจลูกคา
(เฉพาะพื้นที่)

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

รายงาน
ความยั่งยืน

รายงาน
ความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน
(GRI 3.1 Level B+)

รายงานความยั่งยืน
(แนวทาง GRI G4)

2554-2555

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

2556

2557

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
ความยั่งยืนในความหมายของ อินโดรามา เวนเจอร์ส

นายระเฑียร ศรีมงคล
กรรมการ

นายอาลก โลเฮีย
ประธานกรรมการ

นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
กรรมการ

นายมาริษ สมารัมภ์
กรรมการ

นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
กรรมการ

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
กรรมการ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
นับตัง้ แต่การก่อตัง้ คณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนและการบริหารความเสีย่ ง
มุ่งมั่นที่จะผลักดันและบูรณาการความยั่งยืนให้อยู่ในกิจกรรมทางธุรกิจ
ในปัจจุบัน รวมถึงการวางกลยุทธ์ ในระยะยาว และกรอบการทำ�งานด้าน
การบริหารความเสีย่ งองค์กร คณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนฯ ยังมีหน้าที่
ตรวจสอบดูแลการพัฒนาและการดำ�เนินการตามนโยบายและกลยุทธ์
ด้านความยัง่ ยืนและการบริหารความเสีย่ งของไอวีแอลอย่างต่อเนือ่ ง โดยมี
การจัดประชุมตามกำ�หนดวาระเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน
ด้านความยัง่ ยืน ทบทวนข้อเสนอแนะจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย แนวโน้มและประเด็น
ด้านความยั่งยืน และกรอบการรายงานด้านความยั่งยืน

รายงานของคณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนฯ ปี 2560 สำ�หรับผูถ้ อื หุน้ บริษทั
จะเผยแพร่อยูใ่ นรายงานประจำ�ปี ซึง่ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษทั

คณะกรรมการกำ�กับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนและการบริหารความเสีย่ งได้รบั การสนับสนุน
จากคณะกรรมการกำ�กับดูแลการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิก
ผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์หลากหลายในบทบาทหน้าที่และธุรกิจที่
แตกต่างกัน คณะกรรมการกำ�กับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ มีหน้าที่
ขับเคลื่อนการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
นำ�แนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนไปปรับใช้ ในทุกหน่วยงานของไอวีแอล
ภายใต้การแนะนำ�ของคณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนฯ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

การประเมิน
ของ EcoVadis
โครงสรางการกํากับดูแล
ดานความยั่งยืน
รายงาน
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส
คณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
จรรยาบรรณ
สําหรับผูจัดจําหนาย
การบริหารความเสี่ยง
ทุกไตรมาสและ
รายงานปละสองครั้ง
การสํารวจ
ความพึงพอใจลูกคา

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
รายงานความยั่งยืน
(แนวทาง GRI G4)
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การประเมิน
ของ EcoVadis

รายงาน
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส

การประเมิน
ของ EcoVadis

คณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

รายงานการเปดเผย
ขอมูลคารบอน

คณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

รายงานการเปดเผย
ขอมูลคารบอน

จรรยาบรรณ
สําหรับผูจัดจําหนาย

การประเมิน
วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ

จรรยาบรรณ
สําหรับผูจัดจําหนาย

เปาหมายองคกร

การบริหารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส
และรายงานปละสองครั้ง

การทําบัญชีกา ซเรือนกระจก
Scope 1&2

การบริหารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส
และรายงานปละสองครั้ง

การประเมิน
วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ

การสํารวจ
ความพึงพอใจลูกคา

การทําบัญชีกา ซเรือนกระจก
Scope 3

การสํารวจ
ความพึงพอใจลูกคา

การทําบัญชี
กาซเรือนกระจก
Scope 1&2

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

โครงสราง
การกํากับดูแล
ดานความยั่งยืน

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

โครงสราง
การกํากับดูแล
ดานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน
(แนวทาง GRI G4)

เริ่มการประเมิน
คณะกรรมการบริษัท
โดยบุคคลภายนอก

ระบบจัดการขอมูล
ความยัง่ ยืน

รายงานความยั่งยืน
(แนวทาง GRI G4)
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รายงาน
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส

2560
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560

19

ผู้มีส่วนได้เสีย
ของเรา

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ เป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมทางธุรกิจ
และความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุแนวทางปฏิบัติด้านธุรกิจที่เป็นเลิศ บริษัทมี
ส่วนร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรอยูเ่ สมอ เพือ่ รักษา
สัมพันธภาพอันดีในการทำ�งาน รวมถึงสร้างความเข้าใจ จัดลำ�ดับความ
สำ�คัญ และสื่อสารเรื่องความคาดหวัง ความสนใจและข้อห่วงกังวลต่างๆ
ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

Stakeholders
ช่องทางการมีส่วนร่
วมและผู้มีส่วนได้and
เสีย Engagement Channels:
ผูมีสวนไดเสีย
ผูม สี ว นไดเสียภายในองคกร

• พนักงาน

ผูมีสวนไดเสีย
ภายนอกองคกร

• ผูถือหุน
• ลูกคา
• ผูจัดจําหนาย รวมถึงผูรับเหมา
• นักลงทุน
• ธนาคาร
• หนวยงานรัฐบาลและกลุม อุตสาหกรรม
• สื่อมวลชน
• ชุมชน
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กลไกการมีสวนรวม

ความถี่

• แบบสํารวจความผูกพันของพนักงาน
รายป
• แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
รายป
• การปฐมนิเทศพนักงานใหมและการฝกอบรม
ดําเนินการตอเนื่อง
• ระบบกลไกรองเรียนในองคกร
ดําเนินการตอเนื่อง
• การประชุมผูบริหารพบพนักงาน
ดําเนินการตอเนื่อง
• การประชุมระหวางพนักงานและทีมงาน การฝกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดําเนินการตอเนื่อง
• รายงานประจําป
รายป
• รายงานความยั่งยืน
รายป
• นิตยสารบริษัท
ดําเนินการตอเนื่อง
• เว็บไซตบริษัท
ดําเนินการตอเนื่อง
• การสื่อสารทางอีเมล
ดําเนินการตอเนื่อง
• สื่อสังคมออนไลน
ดําเนินการตอเนื่อง
• การประชุมสามัญประจําป
รายป
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน
รายไตรมาส
• รายงานประจําปและรายงานความยั่งยืน
รายป
• เว็บไซตบริษัท
ดําเนินการตอเนื่อง
• การประชุมนักวิเคราะหและการประชุมทางไกล
รายไตรมาส
• การสรุปขอมูลสําคัญและการนําเสนอขอมูลตอนักวิเคราะห
ดําเนินการตอเนื่อง
• การพบปะและใหขอมูลแบบรายบุคคล
รายไตรมาส
• กิจกรรมผูถือหุนเยี่ยมชมโรงงานและชุมชน
สองหรือสามครั้งตอป
• แบบสํารวจผูถือหุน
รายป
• นิตยสารบริษัท
ดําเนินการตอเนื่อง
• ขาวประชาสัมพันธ
ดําเนินการตอเนื่อง
• ระบบกลไกรองเรียนในองคกร
ดําเนินการตอเนือ่ ง
• การเดินทางเพื่อพบนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ
รายไตรมาส
• เอกสารเผยแพรสําหรับนักลงทุน
รายไตรมาส
• การรับขาวสารทางอีเมล
ดําเนินการตอเนือ่ ง
• สื่อสังคมออนไลน
ดําเนินการตอเนือ่ ง
• แบบสํารวจความพึงพอใจลูกคา
เปนประจําอยางตอเนื่อง
• การเยี่ยมลูกคา
ดําเนินการตอเนื่อง
• เว็บไซตผลิตภัณฑและขอมูลที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตอเนื่อง
• เครื่องมือดานการตลาด
ดําเนินการตอเนื่อง
• งานแสดงผลิตภัณฑ การประชุม และการสัมมนา
ดําเนินการตอเนื่อง
• นโยบายเกี่ยวกับคูคาทางธุรกิจและคูแขงทางธุรกิจ
ดําเนินการตอเนื่อง
• ระบบบริหารจัดการผูจัดจําหนาย
ดําเนินการตอเนื่อง
• การเขารวมกิจกรรมตางๆ กับชุมชน ลูกคา และผูจัดจําหนาย
ตามความจําเปน
• การเขารวมเปนสมาชิกกลุมอุตสาหกรรม
ดําเนินการตอเนื่อง
• กิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ดําเนินการตอเนื่อง
• กิจกรรมเยี่ยมเยียนชุมชนทองถิ่น
ดําเนินการตอเนื่อง
• โครงการเปดบานกับชุมชนและเจาหนาที่ทองถิ่น
ดําเนินการตอเนื่อง

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ผู้มีส่วนได้เสียของเรา

IVL Annual General Meeting, 2017

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร

จุดมุ่งหมายของการมีส่วนร่วมคือการสร้างความเข้าใจและพัฒนากลยุทธ์
ด้านความยัง่ ยืน รวมถึงแนวทางความร่วมมือกับผูม้ สี ว่ นได้เสียเพือ่ ตอบสนอง
ต่อข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ

•
•
•
•
•

การมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียจะทำ�ให้เกิดแนวทางจากมุมมองทีห่ ลากหลาย
ซึง่ บริษทั สามารถนำ�มาขับเคลือ่ นนวัตกรรม บรรเทาความเสีย่ ง สำ�รวจโอกาส
และสร้างความสัมพันธ์บนพืน้ ฐานของความไว้วางใจกับชุมชนทีเ่ ราอาศัยอยู่
และดำ�เนินงาน

ในฐานะบริษทั อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ระดับโลก พนักงานของบริษทั มีความสำ�คัญ
ยิ่งต่อความสำ�เร็จ ตลอดปี 2560 ข้อเสนอแนะสำ�คัญจากพนักงานได้ถูก
รวบรวมผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้
แบบสำ�รวจความผูกพันของพนักงานประจำ�ปี
ข้อเสนอแนะระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบสำ�รวจการประเมินสาระสำ�คัญ
การประชุมกลยุทธ์ทางธุรกิจ
กลไกการร้องเรียน

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
ชุมชน

ภาครัฐและหนวยงาน
บังคับใชกฎหมาย

ผูจัดจำหนาย
และผูรับเหมา

พนักงาน

ในปีนี้ ไอวีแอลได้มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรในจำ�นวนที่
มากขึ้น ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้จัดจำ�หน่าย ธนาคาร นักลงทุน ภาครัฐ กลุ่ม
อุตสาหกรรม ชุมชน ผูถ้ อื หุน้ และสือ่ มวลชน โดยเป็นส่วนหนึง่ ของการประเมิน
ประเด็นสาระสำ�คัญ การดำ�เนินงานเหล่านี้ เป็นการดำ�เนินงานเพิ่มเติมจาก
กลไกการมีส่วนร่วมที่ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งใช้ ในการกำ�หนด
ประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืน
การดำ�เนินงานสำ�คัญที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ทั้งหมดเป็นตัวอย่างเชิง
ปฏิบัติของวิธีการแก้ปัญหาในประเด็นสำ�คัญต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัท

ผูมีสวนไดเสีย
นักลงทุน

สื่อมวลชน

ธนาคาร

ลูกคา

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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การประเมิน

สาระสำ�คัญ

แต่ละปี ไอวีแอลจะดำ�เนินการประเมินสาระสำ�คัญตามมาตรฐานแนวทาง
ของหลักการรายงานความยั่งยืน GRI เพื่อระบุและจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
ประเด็นด้านความยัง่ ยืน รวมไปถึงตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน (KPI)
ที่เกี่ยวข้อง และเป้าหมาย สำ�หรับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น การทำ�
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง “การประเมินสาระสำ�คัญ” จากผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นหนึ่งในวิธีการที่ดีท่สี ุดในการสนับสนุนการบริหารจัดการ เพื่อเน้นย้ำ�
ถึงประเด็นที่มีสาระสำ�คัญซึ่งส่งผลต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้
การประเมินสาระสำ�คัญยังช่วยในการระบุประเด็นต่างๆ และจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญ ทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญทีส่ ดุ ต่อธุรกิจและผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตลอดจน
ใช้เป็นแนวทางสำ�หรับการจัดเตรียมเนือ้ หาในรายงานความยัง่ ยืน ปี 2560
ฉบับนี้ด้วย
ไอวีแอลได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ที่ได้รับการเสนอขึ้นจากผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรในระหว่างขั้นตอนการประเมิน ซึ่งมีบาง
ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกัน แต่การให้ความสำ�คัญจะแตกต่างกันไปในผู้มีส่วน
ได้เสียแต่ละกลุ่ม เมื่อทำ�การประเมินประเด็นเหล่านี้แล้ว จะได้ประเด็นที่มี
ความสำ�คัญมากที่สุดต่อไอวีแอลและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ประเด็น
สาระสำ � คั ญ เหล่ า นี้ แ สดงอยู่ ใ นส่ ว นขวาบนของแผนภู มิ ใ นหน้ า ถั ด ไป
ผลการประเมินพบว่า ประเด็นสาระสำ�คัญสำ�หรับไอวีแอลและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
จะสอดคล้องกับประเด็นของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงจำ�นวนของประเด็นสาระสำ�คัญเพื่อสะท้อนถึงความ
ก้าวหน้าและแผนดำ�เนินงานสำ�หรับปี 2560 รวมทั้งปีต่อๆ ไป และจะ
วัดประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของบริษทั จากเป้าหมายเหล่านีใ้ นรายงาน
สำ�หรับปีถัดไป

แผนภาพแสดงประเด็นสาระสำ�คัญ ปี 2560
อิทธิพลตอการประเมินและการตัดสินใจของผูมีสวนไดเสีย

สูง
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นัยสําคัญของผลกระทบดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคมขององคกร

จริยธรรมทางธุรกิจ คุณธรรม และความโปร่งใส
การกำ�กับดูแลกิจการ
การบริหารการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การบริหารจัดการนวัตกรรม
การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
การรี ไซเคิล
ภาษี
การสร้างความแตกต่างทางตลาด
ความเชื่อมั่นในระบบและอุปกรณ์การผลิต
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ
การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�
การปล่อยระบายก๊าซ (GHG, SOx, NOx, VOCs)
ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบ
การบริหารจัดการน้ำ�เสีย
การบริหารจัดการของเสีย
ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ�
การบริหารจัดการการใช้พลังงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
พลังงานหมุนเวียน
วัสดุที่ ไม่ใช่วัตถุดิบ
สิทธิมนุษยชน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
การพัฒนาทุนมนุษย์
การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
การดึงดูดผู้ที่มีความสามารถ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

สูง

การเพิ่มประสิทธิภาพของการลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสูงสุดด้วยการ
ประเมินสาระสำ�คัญ
การประเมินสาระสำ�คัญช่วยให้ ไอวีแอลระบุประเด็นหลักทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ และ
ช่วยพัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารลดความเสีย่ ง รวมถึงการสำ�รวจและสร้างโอกาส
การจัดลำ�ดับประเด็นสำ�คัญด้วยการประเมินสาระสำ�คัญในด้านความเสี่ยง
และโอกาสเพือ่ การดำ�เนินธุรกิจและครอบคลุมผูม้ สี ว่ นได้เสียให้มากขึน้ จะช่วย
สร้างแนวคิดแบบบูรณาการเกีย่ วกับความยัง่ ยืน และขยายกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของบริษัทให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย
การประเมินสาระสำ�คัญ คือเครือ่ งมือในการจัดลำ�ดับความสำ�คัญ และทำ�ให้
มองเห็นภาพรวมของความยัง่ ยืน รวมไปถึงการออกนโยบายสำ�หรับการเน้น
ความสำ�คัญและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นเหล่านั้น ซึ่งมีความสำ�คัญ
ที่สุดต่อธุรกิจและผูม้ สี ว่ นได้เสีย กระบวนการประเมินสาระสำ�คัญมีประโยชน์
ต่อไอวีแอล ดังนี้
• การให้ความสำ�คัญในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำ�กัด
• การบูรณาการประเด็นด้านความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กลยุทธ์ธุรกิจหลัก
• การสร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้เสียและนักลงทุน
• การคาดการณ์ความเสี่ยงและโอกาสที่กำ�ลังเกิดขึ้น
• การจัดทำ�รายงานความยั่งยืนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
• การปรับปรุงด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างการสือ่ สารด้านความยัง่ ยืน
• การกำ�หนดหลักพื้นฐานสำ�หรับการพัฒนาการตรวจวัดประสิทธิภาพ
การดำ�เนินงาน
• การกำ�หนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงานหลักในการดำ�เนิน
ธุรกิจ โดยเน้นความสำ�คัญของประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกเหนือไปจากด้านเศรษฐกิจ
• การบูรณาการประเด็นสาระสำ�คัญให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจ
การจัดการความยั่งยืน การลดผลกระทบความเสี่ยง และการสร้าง
โอกาส ให้เหมาะสม

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ประเด็นสาระสำ�คัญคือประเด็นที่มีประสิทธิภาพ มีการระบุไว้ ในหน้าที่และ
การดำ�เนินงานทางธุรกิจทีส่ �ำ คัญ และมีความสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อการเติบโต
ของบริษทั การบูรณาการประเด็นสาระสำ�คัญเข้าในกลยุทธ์ทางธุรกิจทำ�ให้
บริษัทเข้าใจความต้องการและการดำ�เนินงานภายในองค์กร และสามารถ
สื่อสารประเด็นดังกล่าวสู่ภายนอกองค์กรได้ ทั้งในเชิงการสร้างคุณค่า
รวมไปถึงการบริหารผลการดำ�เนินงานในประเด็นสำ�คัญให้ดียิ่งขึ้น

การรายงาน
ความยัง่ ยืนและ
ความโปรงใส

บูรณาการสาระสำคัญ
กับกลยุทธทางธุรกิจ

การประเมิน
ประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน

กลยุทธดา นความยัง่ ยืน
เปาหมายขององคกรและ
การกำหนด KPI
การพัฒนาแผนกลยุทธ

การดำเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ
ทีว่ างไว

การประเมินสาระสำ�คัญ

ในปี 2560 ไอวีแอลได้ดำ�เนินการประเมินสาระสำ�คัญหลังจากอธิบาย
กระบวนการประเมินสาระสำ�คัญและการระบุประเด็นสาระสำ�คัญผ่านการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นทั่วโลก การประเมินสาระสำ�คัญของบริษัท
ดำ�เนินการสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การจัดลำ�ดับความสำ�คัญด้าน
กลยุทธ์เชิงสังคมและสิง่ แวดล้อมของบริษทั และเป็นไปตามมาตรฐานแนวทาง
การรายงานความยั่งยืน GRI การประเมินสาระสำ�คัญจะเป็นตัวกำ�หนด
ประเด็นสาระสำ�คัญสำ�หรับปี 2560 และเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ บริษัท
ได้ ใช้องค์ประกอบหลักของแนวทางการรายงานตามมาตรฐาน GRI เพื่อ
ระบุและจัดลำ�ดับความสำ�คัญประเด็นที่มีความสำ�คัญที่สุดต่อธุรกิจและ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การประเมิน
สาระสำคัญ

ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้จัดจำ�หน่าย ธนาคาร สื่อมวลชน และ
พนักงาน จะได้รับข้อมูลของประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไอวีแอลทั้งหมด
32 ประเด็น ผู้เข้าร่วมจะประเมินประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อไอวีแอล
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แผนภาพประเด็นสาระสำ�คัญจะแสดงให้เห็นถึง
การแบ่งกลุ่มประเด็นความยั่งยืนดังกล่าว และประเด็นที่ปรากฏในแผนภาพ
คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทั้งผู้มีส่วนได้เสียและไอวีแอล
สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นสาระสำ�คัญหลัก จะอยู่ในบท
ต่อๆ ไปของรายงานความยั่งยืน

IVL Capital Markets Day 2017

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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กระบวนการการประเมินสาระสำ�คัญของ ไอวีแอล
01

การนิยามและการระบุประเด็นสําคัญ

02

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย

03

การจัดลําดับความสําคัญ

04

การตรวจสอบความถูกตอง

05

การตรวจสอบรับรองและการรายงาน

1. การนิยามและการระบุประเด็นสำ�คัญ
• นิยามสาระสำ�คัญว่ามีความหมายอย่างไรต่อไอวีแอล
และกำ�หนดวัตถุประสงค์ของการประเมินสาระสำ�คัญ
• กำ�หนดตัวชี้วัดความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งแวดล้อม และ
สังคมทั่วโลก
• ระบุและจัดลำ�ดับความสำ�คัญผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร เช่น พนักงานทุกระดับ
ทั่วโลก และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า
ผู้จัดจำ�หน่าย นักลงทุน นักวิเคราะห์ ธนาคาร ภาครัฐและ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ชุมชนและกลุ่มอุตสาหกรรม
สื่อมวลชน ฯลฯ

3. การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
• เก็บข้อมูลและรวมรวบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
• วิเคราะห์รายละเอียดผลตอบรับต่อประเด็นสาระสำ�คัญ
เพื่อทำ�ความเข้าใจนัยสำ�คัญ ความเป็นไปได้ของ
เหตุการณ์ และผลกระทบต่อธุรกิจ ของบริษัท และ
ผู้มีส่วนได้เสีย รวมไปถึงพัฒนาระเบียบวิธีการให้
คะแนนเพื่อประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอัน
หลากหลายและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
• จัดประเภทประเด็นสาระสำ�คัญในแง่ของความเสี่ยง
และโอกาสสำ�หรับทั้งต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย
• จัดลำ�ดับความสำ�คัญและแบ่งกลุ่มประเด็นสาระสำ�คัญ
ต่างๆ ออกเป็นมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
• จัดเตรียมแผนภาพแสดงประเด็นสาระสำ�คัญ
โดยอิงจากคะแนนผลการประเมินของผู้มีส่วนได้เสีย
• สำ�หรับประเด็นสาระสำ�คัญแต่ละประเด็น ไอวีแอลได้
กำ�หนดขอบเขตผลกระทบทั้งภายในและภายนอก
องค์กร รวมถึงจุดสิ้นสุดของผลกระทบดังกล่าว

4. การตรวจสอบความถูกต้อง
• ผู้บริหารระดับอาวุโสตรวจสอบความถูกต้องของ
ประเด็นสาระสำ�คัญและขอบเขตที่สัมพันธ์กัน โดยอิง
จากผลการประเมิน ความสำ�คัญต่อความสำ�เร็จ
ทางธุรกิจ และความสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• แบ่งกลุ่มประเด็นสาระสำ�คัญต่างๆ ออกเป็นมิติ
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

5. การตรวจสอบรับรองและการรายงาน
2. การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
• ให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้ามามี
ส่วนร่วมผ่านการสำ�รวจและประเมินสาระสำ�คัญและ
การเก็บรวบรวมผลตอบรับและข้อเสนอแนะ
• สร้างความตระหนักของการประเมินสาระสำ�คัญผ่าน
การฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
• การมีส่วนร่วมประจำ�ปี รายไตรมาส หรือตามกำ�หนดอื่นๆ
• การมีส่วนร่วมประจำ�ปี
- การสำ�รวจสาระสำ�คัญ
- การสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า
- การสำ�รวจการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- การประชุมกลยุทธ์ทางธุรกิจ
• การมีส่วนร่วมรายไตรมาส
- การประชุมนักลงทุน
- การประชุมนักวิเคราะห์
- กิจกรรม Capital Markets Day
- กิจกรรม Opportunity Day ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
- กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Roadshows)
• การมีส่วนร่วมตามกำ�หนดอื่นๆ และการประชุมร่วมกับ:
- ลูกค้า
- ผู้จัดจำ�หน่าย
- หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

• บูรณาการประเด็นสาระสำ�คัญหลักให้อยู่ในกลยุทธ์
ของบริษัท รวมทั้งการบริหารและกำ�กับดูแล
และการดำ�เนินกิจการ
• พัฒนากลยุทธ์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สำ�หรับ
ประเด็นสาระสำ�คัญหลักที่ได้จากการประเมินใน
แง่มุมต่อไปนี้
- การประเมินความเป็นไปได้และความน่าจะเป็น
- การประเมินความเสี่ยงและโอกาส
• ตรวจสอบรับรองโดยหน่วยงานสอบทานภายนอก
ซึ่งจะตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ
ประเมินสาระสำ�คัญ กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย การเก็บรวบรวมและการประเมิน
ข้อมูล โดยเฉพาะตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย
เพื่อรับรองความครบถ้วน ความแม่นยำ�
ความเชื่อถือได้ และความโปร่งใส

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ประเด็นสาระสำ�คัญ

จากกระบวนการประเมินสาระสำ�คัญ สามารถระบุประเด็นสาระสำ�คัญหลักได้ 13 ประเด็น

จริยธรรมทางธุรกิจ
จรรยาบรรณ
และความโปรงใส

การกํากับดูแล
กิจการ

การบริหาร
การปฏิบัติตาม
ขอกําหนด

การบริหารจัดการ
ความสัมพันธ
กับลูกคา

การบริหาร
จัดการนวัตกรรม

การบริหารจัดการ
หวงโซอุปทาน

สิทธิมนุษยชน

กลยุทธดาน
สภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

การดูแลรับผิดชอบ
ตอผลิตภัณฑ

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า

ในปีนี้กระบวนการประเมินสาระสำ�คัญได้ขยายให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมากขึ้น เช่น ลูกค้า ผู้จัดจำ�หน่าย ธนาคาร นักลงทุน และ
สื่อมวลชน อีกทั้งยังมีการรวบรวมผลตอบรับและข้อเสนอแนะในการกำ�หนดประเด็นสำ�คัญหลักของบริษัทฯ อีกด้วย

ประเด็นและผลกระทบ
การวางแผน การเพิม่ ประสิทธิภาพการลดความเสีย่ ง และการ
เพิ่มโอกาสให้มากที่สุดด้วยการประเมินสาระสำ�คัญ
ไอวี แ อลมี ส่ ว นร่ ว มในการผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารมากมายที่ สั ม พั น ธ์
กับสิ่งแวดล้อมในทางกายภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือแม้แต่ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสีย
ก็ตาม

นอกจากนี้ ไอวีแอลยังได้ก�ำ หนดประเด็นทางธุรกิจทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างมีนยั
สำ�คัญต่อสิ่งแวดล้อม และจัดลำ�ดับความสำ�คัญประเด็นเหล่านั้นดังที่แสดง
รายละเอียดไว้ ในส่วนประเด็นสาระสำ�คัญในบทต่อๆ ไป
ส�ำหรับแนวทางการป้องกันล่วงหน้านั้น บริษัทได้ระบุความเสี่ยงที่เป็น
ไปได้ทสี่ มั พันธ์กบั ประเด็นด้านเศรษฐกิจ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และโอกาสและความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ไอวีแอล ได้ ใช้กระบวนการประเมินและระบุประเด็นสาระสำ�คัญเพื่อวางแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
บริษัท สิ่งแวดล้อม และสังคมมากที่สุด

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและ
ภาวะวิกฤต

ประเด็นสาระสําคัญ
ของบริษัท

ประเด็นสาระสำ�คัญด้านความยั่งยืน

ประเด็นสาระสำ�คัญ
ของไอวีแอล

ความสอดคล้อง
กับประเด็น GRI

ผู้มีส่วนได้เสียหลักและ
ขอบเขตผลกระทบ
ภายในองค์กร

ภายนอกองค์กร

พันธกิจและเป้าหมายของไอวีแอล
(ปี 2560-2563)

จริยธรรมทางธุรกิจ
จรรยาบรรณและ
ความโปร่งใส

• ธรรมาภิบาล
• จรรยาบรรณ
• การต่อต้านการทุจริต

• การควบคุม
ด้านการบริหาร
• พนักงาน

• หุ้นส่วน
ทางธุรกิจ
• ผู้ทำ�สัญญา
รับเหมา
• ภาครัฐ และ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• การฝึกอบรมด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ และการสร้างความตระหนักให้
พนักงานทุกคนในบริษัท ภายในปี 2563
• ปราศจากการทุจริต
• การรายงานเผยแพร่สู่สาธารณะ หากมี
การฝ่าฝืนกฎหมายและข้อกำ�หนด

การกำ�กับดูแลกิจการ

• ธรรมาภิบาล
• จรรยาบรรณ
• การต่อต้านการทุจริต

• การควบคุม
ด้านการบริหาร
• พนักงาน

• หุ้นส่วน
ทางธุรกิจ
• ภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• ได้รบั การยอมรับในระดับโลกว่ามีมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบตั ใิ นการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
• ปลูกฝังการต่อต้านการทุจริต จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจที่โปร่งใส และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายข้อบังคับให้อยู่ในวัฒนธรรมของ
องค์กร
• ปราศจากการทุจริต
• ได้รับ CG Scoring ระดับดีเลิศจาก IOD

การบริหารการปฏิบัติตาม • การปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
ข้อกำ�หนด
• การต่อต้านการทุจริต

• การดำ�เนินงาน
ด้านการผลิต
• ใบอนุญาตใน
การดำ�เนินธุรกิจ
• การปฏิบัติตาม
ข้อกำ�หนด
ด้านสิ่งแวดล้อม

• หุ้นส่วน
ทางธุรกิจ
• ชุมชน
• ภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำ�หนดที่
เกี่ยวข้อง
• การปฏิบัติตามข้อกำ�หนดในระดับที่สูงกว่า
มาตรฐาน

การบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

• การบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

• คณะผู้บริหาร
• บุคลากร
ด้านการขายและ
การตลาด

• หุ้นส่วน
ทางธุรกิจ

• ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) และอัตรา
การรักษาลูกค้าเดิม (CRR) เท่ากับหรือเพิ่มขึ้น
กว่าปีก่อนหน้า

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

• การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของ
ผู้จัดจำ�หน่าย
• การประเมินตนเองในแนวทาง
ปฏิบัติด้านแรงงานของ
ผู้จัดจำ�หน่าย
• การประเมินตนเองด้านสิทธิ
มนุษยชนของผู้จัดจำ�หน่าย
• การประเมินตนเอง
ด้านผลกระทบต่อสังคม
ของผู้จัดจำ�หน่าย

• การดำ�เนินงาน
ด้านการผลิต
• พนักงาน

• หุ้นส่วน
ทางธุรกิจ
• ภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• ผู้จัดจำ�หน่ายวัตถุดิบรายใหม่และวัสดุนอกเหนือ
วัตถุดิบรายสำ�คัญทั้งหมดต้องได้รับการประเมิน

การบริหารจัดการ
นวัตกรรม

• ผลิตภัณฑ์และบริการที่
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• ประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ

• การดำ�เนินงาน
ด้านการผลิต
• พนักงาน

• หุ้นส่วน
ทางธุรกิจ
• ชุมชน

• รักษาระดับหรือปรับปรุงสัดส่วนยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ให้ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า
• ผนวกรวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาลให้อยู่ในกระบวนการนวัตกรรม

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและ
ภาวะวิกฤต

• บทบาทในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
• ความเสี่ยงและโอกาสอันเนื่อง
มาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

• พนักงาน
• การดำ�เนินงาน
ด้านการผลิต

• หุ้นส่วน
ทางธุรกิจ
• ผู้ทำ�สัญญา
รับเหมา
• ชุมชน
• ภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• การระบุและตรวจสอบความเสี่ยงที่กำ�ลัง
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ประเด็นสาระสำ�คัญ
ของไอวีแอล

ความสอดคล้อง
กับประเด็น GRI

ผู้มีส่วนได้เสียหลักและ
ขอบเขตผลกระทบ
ภายในองค์กร

ภายนอกองค์กร

พันธกิจและเป้าหมายของไอวีแอล
(ปี 2560-2563)

• สาระสำ�คัญด้านพลังงาน
(การปล่อยของเสียและ
ก๊าซเรือนกระจก)

• พนักงาน
• การดำ�เนินงาน
ด้านการผลิต

• หุ้นส่วน
ทางธุรกิจ
• ผู้ทำ�สัญญา
รับเหมา
• ภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
และทางอ้อม (Scope 1 & 2) ลงร้อยละ 6
ภายในปี 2563 โดยอ้างอิงจากปี 2556

กลยุทธ์ด้าน
สภาพภูมิอากาศ

• สาระสำ�คัญด้านพลังงาน
(การปล่อยของเสียและ
ก๊าซเรือนกระจก)

• การดำ�เนินงาน
ด้านการผลิต
• พนักงาน

• หุ้นส่วน
ทางธุรกิจ
• ผู้ทำ�สัญญา
รับเหมา
• ภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและ
ทางอ้อม (Scope 1 & 2) ลงร้อยละ 6 ภายในปี
2563 โดยอ้างอิงจากปี 2556
• การคำ�นวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
Scope 3

การดูแลรับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์

• สุขอนามัยและความปลอดภัยของ • การดำ�เนินงาน
ลูกค้า จากการปล่อยของเสียและ ด้านการผลิต
• พนักงาน
ก๊าซเรือนกระจก
• ผลิตภัณฑ์และบริการ
• ประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ

• หุ้นส่วน
ทางธุรกิจ
• ผู้ทำ�สัญญา
รับเหมา
• ภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• การเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่ำ
ที่ร้อยละ 7
• การลดความเป็นพิษในผลิตภัณฑ์
• การจำ�แนกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ�

• ทรัพยากรน�้ำ

• การดำ�เนินงาน
ด้านการผลิต
• พนักงาน

• หุ้นส่วน
ทางธุรกิจ
• ผู้ทำ�สัญญา
รับเหมา
• ภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย
• ชุมชน

• เพิ่มการรีไซเคิลน�้ำและการน�ำกลับมาใช้ ใหม่

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(การฝึกอบรมและการศึกษา)
• การประเมินตนเองของผู้จัด
จำ�หน่ายด้านแนวทางปฏิบัติ
ด้านแรงงาน กลไกร้องเรียน
ความเชื่อมั่นของอุปกรณ์
การผลิต และความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต

• การดำ�เนินงาน
ด้านการผลิต
• พนักงาน

• หุ้นส่วน
ทางธุรกิจ
• ผู้ทำ�สัญญา
รับเหมา
• ชุมชน

• ไม่มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในการทำ�งาน
• ลดอัตราการบาดเจ็บจากการทำ�งาน
จนถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) และอัตราการ
บาดเจ็บจากการทำ�งานทั้งหมดของพนักงาน
และผู้รับเหมา (TRIR) ให้ ได้ร้อยละ 2
จากปีก่อนหน้า

สิทธิมนุษยชน

• ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
• อิสระในการเข้าร่วมสมาคมและ
การเจรจาต่อรองร่วม
• การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน
ของผู้จัดจำ�หน่าย
• แรงงานเด็ก (แรงงานบังคับหรือ
การเกณฑ์แรงงาน)
• แนวทางปฏิบัติด้านการรักษา
ความปลอดภัย
• กลไกการร้องทุกข์
ด้านสิทธิมนุษยชน

• พนักงาน

• ผู้จัดจำ�หน่าย
• ผู้ทำ�สัญญา
รับเหมา
• ชุมชน

• การปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยสิทธิ
พื้นฐานในการทำ�งานตามแนวทางขององค์การ
สหประชาชาติ และมาตรฐานขององค์กรแรงงาน
ระหว่างประเทศ
• ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
• การปลูกฝังด้านสิทธิมนุษยชนให้บริษัท
ที่รวมกิจการกับไอวีแอล

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560

31

การประเมินสาระสำ�คัญ

การบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ใ

นการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United
Nations Sustainable Development Summit) ในเดือน
กันยายน ปี 2558 ผู้นำ�ระดับโลกจากประเทศสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติได้ลงมติรับรองวาระกรอบการพัฒนา 15 ปี
(พ.ศ. 2558-2573) ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (2030 Agenda
for Sustainable Development) ซึง่ ประกอบด้วยการดำ�เนินการ 17 ประการ
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –
SDGs) โดยทุกประเทศได้กำ�ลังทุ่มเทเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
ในขณะที่ ยั ง ปกป้ อ งโลกและอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มตามแผนและเป้ า หมาย
สำ�หรับอีก 13 ปีข้างหน้า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการและ 169
เป้าประสงค์ จะครอบคลุมประเด็นด้านการขจัดความยากจน การเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งด้านสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
และให้ความสำ�คัญต่อปัญหาของสตรีและเด็กผู้หญิง โดยจะบูรณาการและ
สร้างสมดุลยภาพของการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนออกเป็นสามมิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม เป้าหมายและเป้าประสงค์ดังกล่าวจะกระตุ้นการ
ดำ�เนินการประเด็นปัญหาที่สำ�คัญอย่างยิ่งต่อมนุษยธรรมและสังคมโลก
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 คือสิ่งที่ต้องใช้
ความพยายามและทุม่ เทอย่างมาก ภาคส่วนเอกชนจะต้องแสดงบทบาทสำ�คัญ
ในการร่วมมือกับภาครัฐบาล สถาบันต่างๆ และชุมชนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว และการมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนก็ยังเป็นผลดีต่อ
การดำ�เนินธุรกิจ ไอวีแอลได้ผนวกเป้าหมาย SDGs เข้าอยู่ในกลยุทธ์การ
ดำ�เนินธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งบริษัทมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนที่
บริษัทมีการเข้าไปดำ�เนินกิจการ เพื่อส่งเสริมแผนดำ�เนินการด้านประชากร
และสิ่งแวดล้อมของโลก เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองและไปสู่การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน นอกจากนี้ บริษทั ยังระบุประเด็นสำ�คัญให้ตรงกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนนี้ด้วย และจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
ของประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยอาศัยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้
ในปี 2560

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ไอวีแอล มีการดำ�เนินกิจการเพื่อแสดงบทบาทสำ�คัญของบริษัทในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังต่อไปนี้

ธุรกิจรี ไซเคิลและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

โดยการนำ�พาผลิตภัณฑ์รี ไซเคิลให้ลูกค้า เพื่อให้อยู่ในวัฏจักรห่วงโซ่
คุ ณ ค่ า และพั ฒ นาหนทางเพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง หมดให้ ส ามารถ
รีไซเคิลได้

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยการปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งตามข้ อ ตกลงจากการประชุ ม รั ฐ ภาคี
กรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
สมัยที่ 21 (COP21) ในการพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนต�่ำที่เข้มแข็ง
การประเมินสาระสำ�คัญ

การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

โดยการลดความเสี่ยงของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันไม่พึงประสงค์
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ สุ ข อนามั ย และความปลอดภั ย จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
บริษัท ทั้งในขั้นตอนการใช้งานผลิตภัณฑ์และการกำ�จัด

การดูแลรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม

โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการสร้างความมั่นใจ
ต่อการผลิตของบริษทั ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

สุขอนามัยและความปลอดภัย

โดยการรับรองว่าสุขอนามัยและความปลอดภัยคือความสำ�คัญอันดับแรก
ในการดำ�เนินกิจการของบริษัท

พนักงาน

โดยการมุง่ เน้นความสำ�คัญของความเท่าเทียมทางเพศ มีการจ้างงาน
พนักงานหญิงและมอบโอกาสการพัฒนา แสดงถึงการสนับสนุนความ
หลากหลายทางเพศ

พลเมืองบรรษัท

โดยการให้ ค วามรู้ ด้ า นการรี ไ ซเคิ ล ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการ
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ ก รที่ โ ดดเด่ น ของบริ ษั ท ที่
ดำ�เนินการทั่วโลก

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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ประเด็นสาระสำ�คัญ

ไอวีแอลเชื่อมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของ
บริษัท ควบคู่ไปกับความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำ�เนินธุรกิจ บริษัทประเมินผลประกอบการ
ทางการเงิ น โดยไม่ เ พี ย งพิ จ ารณาแต่ ผ ลกำ � ไรและผลตอบแทนต่ อ
ผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่ยังประเมินในแง่ของความโปร่งใส ซึ่งครอบคลุมถึง
การสนับสนุนเชิงเศรษฐกิจผ่านการจ่ายภาษี การจัดซื้อภายในประเทศ
การขายและการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่น

ประเด็นสาระสำ�คัญ
การกำ�กับดูแลกิจการ

อิ น โดรามา เวนเจอร์ ส มุ่ ง มั่ น ในการก้ า วสู่ ม าตรฐานสู ง สุ ด ด้ า นการ
กำ�กับดูแลกิจการ และเชื่อมั่นในการสร้างดุลยภาพระหว่างเป้าหมายด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีคือปัจจัยที่จะ
นำ�ไปสู่มาตรฐานด้านคุณธรรมและความซื่อตรง ตลอดจนการเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างยั่งยืนและการเพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในระยะยาว
โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารให้คำ�มั่นที่จะดำ�เนินการให้การ
ปฏิบัติงานทั่วโลกมีความโปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด

จากการเติบโตอย่างรวดเร็ว การขยายพื้นที่ไปยังภูมิภาคใหม่ และการเพิ่ม
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ใหม่ของบริษัททุกปี ส่งผลให้บริษัทเข้าสู่สภาวะด้านกฎ
ระเบียบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทต้องรับมือกับความท้าทายและข้อ
กำ�หนดใหม่ๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนได้
อย่างรวดเร็ว บริษัทได้จัดตั้งนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ รวมไปถึงการ
ริเริ่มดำ�เนินการด้านการกำ�กับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบทั่วทั้งองค์กร

ในการผลักดันให้เกิดการกำ�กับดูแลทีด่ นี น้ั กระบวนการสำ�คัญคือการเตรียมความพร้อมและการสือ่ สารเกีย่ วกับโครงสร้างตรวจสอบดูแลองค์กร
นโยบายหลัก การบริหารความเสีย่ งขององค์กร การบริหารจัดการด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ โดยมีการติดตามตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่องผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการกำ�กับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส   และ
การมีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร จะนำ�ไปสู่การปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและจรรยาบรรณในการดำ�เนินงาน ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัท (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประเมินคะแนนของบริษัทในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการปฏิบัติ
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
1. การเคารพสิทธิ
ของผูถือหุน
2. การปฏิบัติตอผูถือหุน
อยางเทาเทียม

5. ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบร�ษัท

หลักปฏิบัติ
การกำกับดูแล
กิจการของ
ไอว�แอล
4. การเปดเผยขอมูล
และความโปรงใส

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

บริษัทเชื่อว่าการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีต้องเริ่มจากระดับสูงสุดขององค์กร
ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ปฏิบัติตัวในฐานะแบบอย่างของการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีผ่านการแสดงให้เห็นว่านโยบายการกำ�กับดูแลกิจการได้รับ
การปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัดและมีการพิจารณาและจัดการความเสีย่ งอย่าง
ละเอียดรอบคอบ ดังนั้น ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำ�กับดูแล
กิจการจึงเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยในการพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารระดับสูง เพิ่มเติมจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (เช่น EBITDA และ
อัตราการทำ�กำ�ไรต่อเงินทุน (Return On Capital Employed: ROCE)
เป็นต้น)
หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องไอวี แ อลถู ก อธิ บ ายไว้ ใ นนโยบาย
การกำ�กับกิจการของบริษัท โดยนโยบายระบุว่า ไอวีแอลจะปฏิบัติและ
ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และ
ถือเรื่องดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักที่ทำ�ให้บริษัทประสบความสำ�เร็จในฐานะ
สมาชิกที่มีความรับผิดชอบในสังคม

ในปี 2560:
• ไอวีแอลไม่มีประเด็นปัญหาการร้องเรียน การจ่ายค่าปรับ หรือการรับโทษใดๆ ที่มีนัยสำ�คัญเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนด
การกำ�กับดูแลกิจการ บริษัทยังคงใช้กระบวนการบริหารที่เข้มงวดสำ�หรับการกำ�กับดูแลกิจการ ทำ�ให้ ไม่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบใดๆ นับตั้งแต่
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2553
• ไอวีแอลไม่มีการจ่ายค่าปรับ การรับโทษ หรือข้อตกลงใดๆ อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการผูกขาด (anti-trust) และกฏหมาย
ต่อต้านการทุจริตตลอดปี และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาด้านการผูกขาดใดๆ
• ไม่มีองค์กรหรือพนักงานถูกดำ�เนินคดีเนื่องจากมีพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน การผูกขาด การทุจริต โดยรวมถึงผลลัพธ์ ใดๆ จาก
พฤติกรรมเหล่านั้น
• ไม่มพ
ี นักงานได้รบั โทษหรือเลิกจ้างอันเนือ่ งมาจากการไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศทีเ่ ข้าดำ�เนินธุรกิจ
เป้าหมายสำ�หรับปี 2560-2563
• ปรับปรุงและพัฒนาการเป็นแบบอย่างที่ดีในการกำ�กับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
• เป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรองระดับโลกในมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• พนักงานไอวีแอลทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หลักการกำ�กับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของบริษัท
• การปลูกฝังให้วัฒนธรรมองค์กรของไอวีแอลตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่โปร่งใส และการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
• สร้างความตระหนักและการรับรู้ให้แก่พนักงานของบริษัท
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ไอวีแอลตระหนักถึงความสำ�คัญของความหลากหลายด้านมุมมอง ภูมหิ ลัง
และประสบการณ์ของคณะกรรมการเพื่อความสำ�เร็จของบริษัท

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการ

สมาชิกคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการได้ดำ�เนินการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองในปี 2560 ผลการประเมินได้นำ�มาสรุปและ
อภิปรายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
ปี 2561 ซึ่งสมาชิกได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของปี 2560 ให้อยู่
ในระดับน่าพึงพอใจมาก
นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทโดยบุคคลภายนอก
คณะกรรมการบริษัทได้รับรองให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยบุ ค คลภายนอก ซึ่ง ฝ่ า ยกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การกำ�ลั ง ร่ ว มมื อ กั บ
สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษัท เพื่อ ดำ�เนิ น การประเมิ น
ดังกล่าว

การต่อต้านการทุจริต

ในกระบวนการบริหารความเสีย่ งทีด่ �ำเนินการ ทุกโรงงานได้ประเมินความเสีย่ ง
ที่อาจเกิดการทุจริตขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ จนถึงวันนี้ ไม่มีโรงงานใดระบุถึง
ความเสี่ ย งที่ มี นั ย ส�ำคั ญ นอกจากนี้ มาตรการป้ อ งกั น และแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้ก�ำหนดให้พนักงานปัจจุบันทุกคน รวมถึง
พนั กงานใหม่ จะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับและ
นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในปี 2560

จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณ และความโปร่งใส

บริษัทให้คุณค่ากับการเติบโตทางธุรกิจและการสร้างผลกำ�ไรด้วยวิธีการ
ที่ถูกต้อง บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินงานให้มีมาตรฐานสูงสุดทั้งจริยธรรมทาง
ธุรกิจและหลักปฏิบัติ และปฏิบัติเกินกว่าที่มาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับในหลายๆ กรณี จรรยาบรรณและนโยบายต่างๆ ของไอวีแอล
ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการ” เป็นหลักปฏิบัติ
และมาตรฐานทางจริ ย ธรรมที่ ใ ช้ ขับ เคลื่ อนการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท
ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นคุณธรรมอย่างเต็มที่
ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของไอวีแอล พนักงานใหม่ทุกคนทั่วโลกจำ�เป็นต้อง
เข้ารับการฝึกอบรมทั้งส่วนของภาคบังคับและภาคเสริมอื่นๆ ตามลักษณะ
ของงานทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ รวมถึงนโยบายและหลักปฏิบตั ขิ ององค์กร จริยธรรม
ทางธุรกิจ จรรยาบรรณ สิทธิมนุษยชน ข้อบังคับการต่อต้านการทุจริตและ
การต่อต้านการติดสินบน การใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบข้อบังคับอื่นที่
จำ�เป็นต้องปฏิบัติตาม

การฝึกอบรมด้านจรรยาบรรณที่ FiberVisions (ประเทศจีน)

การฝึกอบรมว่าด้วยจรรยาบรรณของไอวีแอล
ในปี 2560 พนักงานกว่า 11,000 คนได้ร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม
ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายกำ�กับดูแลกิจการและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของ
แต่ละประเทศ  
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้พฒ
ั นาคูม่ อื นโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริต
เพือ่ ป้องกันพฤติกรรมทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ แม้วา่ ข้อตกลงทางธุรกิจของบริษทั
ส่วนใหญ่จะไม่ได้เกีย่ วข้องกับรัฐบาลโดยตรง แต่บริษทั ยังคงแนะนำ�พนักงาน
ของบริษัทให้ ใช้ความระมัดระวังในการดำ�เนินงานอันเกี่ยวข้องกับบุคลากร
ของรัฐบาลและกิจกรรมทางการเมือง การบริจาคโดยไอวีแอลและบริษทั ย่อย
จะเป็นไปตามนโยบายอย่างเคร่งครัดทีก่ �ำ หนดโดยคณะกรรมการกำ�กับดูแล
การดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและต้องแสดงถึงผลกระทบ
อันดีได้ สำ�หรับข้อมูลเพิม่ เติมสามารถดูได้ทส่ี ว่ น “กิจกรรม CSR ปี 2560”
ของรายงานฉบับนี้
แม้ บ ริ ษั ท จะเคารพสิ ท ธิ ข องพนั ก งานในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ทางการเมือง แต่ ไอวีแอลจะไม่มสี ว่ นร่วมในบทบาททางการเมืองใดๆ
ในปี 2560 โดยไอวีแอลและบริษัทย่อยไม่ ได้บริจาค สนับสนุน หรือมี
ส่วนร่วมทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
บริษัทเชื่อในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งมั่นที่จะปกป้องพนักงานและ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทจากการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดทุกรูปแบบ
ทั้งจากความแตกต่างด้านอุดมการณ์ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยม
ทางเพศ แหล่งกำ�เนิด อายุ ความทุพพลภาพ หรือสถานภาพอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสิทธิมนุษยชน บริษัทให้ความสำ�คัญและพยายามสร้างสภาพแวดล้อม
การทำ�งานทีเ่ ป็นมิตรและพร้อมให้การสนับสนุนแก่พนักงานทุกคน ซึง่ รวมถึง
การปกป้องพนักงานของบริษัทจากการล่วงละเมิดทางเพศ และให้โอกาส
ความก้าวหน้าทางอาชีพโดยเท่าเทียมสำ�หรับทุกคน ไอวีแอลพยายามปลูกฝัง
ความหลากหลายให้หยั่งรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของบริษัท สำ�หรับข้อมูล
เพิ่มเติมจะอยู่ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน” ในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
บริษัทมีความรับผิดชอบต่อการดำ�เนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม
ด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ
ในการดำ�เนินงานของบริษัททั่วโลก

การปกป้องสิทธิเด็ก

ไอวีแอลเชื่อมั่นในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะความส�ำคัญ
ของสิทธิเด็ก บริษัทได้ประกาศพันธกิจในการบูรณาการด้านสิทธิเด็กให้
อยู่ในแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติของบริษัทย่อย และ
ยอมรับหลักสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and
Business Principles: CRBP) โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานเด็กในท้องถิ่นที่ด�ำเนินธุรกิจและตรวจสอบว่าไม่มีการจ้างบุคคล
อายุต�่ำกว่าเกณฑ์ตามกฎหมายเข้าท�ำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังเรียกร้อง
ให้ผู้จัดจ�ำหน่าย ผู้ท�ำสัญญาและผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้ ให้บริการ และหุ้นส่วน
ทั้งหมดมีแนวทางปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน
บริษัทมีการตรวจสอบ การควบคุมภายในองค์กร และกระบวนการประเมิน
อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็กในการดำ�เนินธุรกิจและห่วงโซ่
อุปทานของบริษัท
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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ประเด็นสาระสำ�คัญของบริษัท

สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทจะเผยแพร่อยู่ในรายงานประจำ�ปี 2560 ของบริษัท
บนเว็บไซต์ www.indoramaventures.com

ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงรายใหม่ รวมทั้งบุคลากรภายนอกด้านความ
ปลอดภัยจำ�เป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมภาคบังคับที่ครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ อาทิ สุขอนามัยและความปลอดภัย จรรยาบรรณสำ�หรับคู่ค้าธุรกิจ
นโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำ�หนด
ด้านแรงงาน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ ต่อเด็ก
อีกทั้งยังไม่มีเหตุการณ์อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วย
ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสุขภาพของเด็ก
คณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการด้านความเสีย่ ง
ระดับธุรกิจและระดับโรงงานจะทำ�หน้าที่เฝ้าสังเกตและตรวจสอบด้านสิทธิ
เด็กในการดำ�เนินธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานของบริษัท
อินโดรามา เวนเจอร์สได้เข้าร่วมอยู่ใน
การศึกษาเพือ่ กำ�หนดเกณฑ์มาตรฐาน
ทั่ว โลกของ 100 บริ ษัท ครอบคลุ ม
5 ภู มิ ภ าค ในการประเมิ น แนวทาง
และขอบเขตการสนั บ สนุ น และแก้ ไข
ปัญหาด้านสิทธิเด็ก Global Child
Forum คือมูลนิธิ ไม่แสวงผลกำ�ไรใน
ประเทศสวีเดน ได้ร่วมมือกับ Boston
Consulting Group ในการดำ�เนินการศึกษาเพื่อกำ�หนดเกณฑ์
มาตรฐานของ 100 บริษทั ว่าด้วยสิทธิเด็ก ไอวีแอลได้รบั การประเมิน
ที่ 6.7 คะแนน ซึ่งเกินกว่าค่าเฉลี่ยที่ 5.7 คะแนนของบริษัททั้งหมด
100 แห่ง

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มีการละเมิดสิทธิเด็กใน
การดำ�เนินธุรกิจและในผู้จัดจำ�หน่ายที่เป็นคู่ค้ารายหลักขั้นที่ 1
(ผู้จัดจำ�หน่ายวัตถุดิบและวัสดุสำ�คัญที่ ไม่ใช่วัตถุดิบ)

การบริหารการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด

บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
เพื่อความยั่งยืนของบริษัท การมีธุรกิจดำ�เนินอยู่ในหลายประเทศและหลาย
เขตอำ�นาจศาลทำ�ให้มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดเพิม่ ขึน้
ซึ่งเป็นข้อกังวลหลักที่บริษัทให้ความสำ�คัญ ไอวีแอลและหน่วยงานในเครือ
(บริษัทย่อยและบริษัทหุ้นส่วนร่วมทุน) ยึด มั่นและปฏิบั ติตามกฎหมาย
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งส่วน
ท้องถิ่นและระหว่างประเทศ อันครอบคลุมเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ต่างๆ การละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจส่งผลให้ ได้รับโทษตาม
กฎหมายอย่างรุนแรง เช่น ค่าปรับ การถอนผลิตภัณฑ์ออกจากตลาด หรือ
การปิดโรงงาน
สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริหารการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
จะเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.indoramaventures.com/EN/
CSResponsibility/CSR_SustainabilityReport.php)
นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคมในช่วงระยะเวลา
ที่รายงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่มีการดำ�เนินคดีที่มีนัยสำ�คัญกับไอวีแอล
และบริษัทย่อยที่จะส่งผลลัพธ์เชิงลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทมากกว่าร้อยละ
5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และยังไม่มีคดีความที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญ

• จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้านการ
ให้สนิ บน และนโยบายอืน่ ๆ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ที่
www.indoramaventures.com โดยจะมีผลบังคับใช้กบั พนักงาน
ทุกคนของไอวีแอล รวมทั้งบริษัทย่อย หุ้นส่วน บริษัทร่วมทุน
ผู้จัดจำ�หน่าย ผู้ทำ�สัญญาและผู้รับเหมาที่ดำ�เนินงานให้บริษัท
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
• ไม่มกี รณีของการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดเกิดขึน้ ในปี 2560 และ
บริษทั ได้กำ�หนดเป้าหมายให้มผี ลลัพธ์เดียวกันนีส้ ำ�หรับปี 2561
• ตลอดระยะเวลาของการรายงานปี 2560 นี้ ไม่มีกรณีหรือ
เหตุการณ์การทุจริตหรือให้สินบน ไม่มีพนักงาน ผู้ทำ�สัญญา
และผู้รับเหมา หรือผู้จัดจำ�หน่ายถูกเลิกจ้าง และไม่มีสัญญา
ใดๆ กับหุ้นส่วนทางธุรกิจถูกทำ�ให้สิ้นสุดจากข้อกล่าวหาเรื่อง
การทุจริต
• ไม่มคี ดีทางกฎหมายอันเกีย่ วข้องกับการทุจริตเกิดขึน้ ต่อไอวีแอล
หรือพนักงานของบริษัทระหว่างระยะเวลาของรายงานฉบับนี้

กลไกการแจ้งเบาะแส

ในปี 2560 ได้มีการรายงานมายังคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส 6 ครั้ง
โดยแต่ละกรณีได้รับการสืบสวนและแก้ ไขปัญหาแล้ว ผลการสืบสวนและ
การดำ�เนินการจะรายงานไปยังคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำ�กับดูแลกิจการ (NCCG) และคณะกรรมการบริษัท ในช่วงสิ้นสุด
ของปีนั้น ไม่มีกรณีใดอยู่ในระหว่างพิจารณา ทั้งนี้ ด้วยความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี บริษัทจะยังคงเพิ่มความปลอดภัยให้กลไกการแจ้งเบาะแส
เพือ่ เพิม่ ความไว้วางใจในตัวระบบ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกการแจ้งเบาะแสจะเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์
ของบริษัท
เพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่า จะบรรลุมาตรฐานสูงสุดในจริยธรรมทางธุรกิจ
นโยบายต่อไปนีจ้ งึ ได้รบั การปรับปรุงในปี 2560 ได้แก่ นโยบายด้านสิง่ แวดล้อม
นโยบายด้านความหลากหลาย จรรยาบรรณสำ�หรับพนักงาน และจรรยาบรรณ
สำ�หรับผู้จัดจำ�หน่าย
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในด้านความโปร่งใสได้เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี และ
ขยายขอบเขตไปมากกว่าข้อมูลทางการเงิน บริษทั ได้ยอมรับความคาดหวัง
และความเชื่ อ มั่ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า บริ ษั ท ยึ ด มั่ น ใน
การบรรลุมาตรฐานสูงสุด ในการเพิ่มความไว้วางใจทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กรนั้น บริษัทมุ่งมั่นต่อการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งด้าน
การเงิน สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำ�กับดูแลกิจการอย่างโปร่งใสผ่าน
ช่องทางอันหลากหลาย ซึ่งรวมถึงรายงานประจำ�ปี รายงานความยั่งยืน
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมนักลงทุน การประชุมเชิงกลยุทธ์ การประกาศ
ในตลาดหลักทรัพย์ กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน การเผยแพร่
นิตยสาร The Beacon (รายไตรมาส) และเว็บไซต์
เป้าหมายสำ�หรับปี 2560:
1. ไม่มีประเด็นปัญหาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
2. รายงานเผยแพร่สู่สาธารณะหากมีการกระทำ�ใดๆ ที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
ผลลัพธ์ ในปี 2560:
ไม่มีประเด็นปัญหาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนด

ในปี 2560 ไม่มีเหตุการณ์ของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดหรือหลัก
ปฏิบัติด้วยความสมัครใจ (Voluntary Code) ว่าด้วยผลกระทบ
จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย อีกทั้ง
ยังไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
หรือข้อมูลลูกค้าสูญหาย
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริ ษั ท ได้ รั บ การประเมิ น ในระดั บ สู ง สุ ด ของกลุ่ ม บริ ษั ท ใน
ประเทศไทยและอยู่ ในอันดับที่ 20 จาก 100 บริษัทข้ามชาติ ใน
กลุ่มตลาดเกิดใหม่ Transparency International ได้ประเมิน
แนวทางปฏิบัติการรายงานของบริษัทครอบคลุมสามหัวข้อดังนี้
•    การรายงานเกีย่ วกับแนวทางต่อต้านการทุจริต
•    ความโปร่งใสขององค์กร
•    การรายงานระหว่างประเทศ

ไม่มีเหตุการณ์ของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นต่อไปนี้
• ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท
• การสื่อสารด้านการตลาด
• การละเมิดข้อมูลส่วนตัวและการสูญหายของข้อมูลลูกค้า

ไอวีแอลเป็นผู้นำ�ตลาดในห่วงโซ่คุณค่าโพลีเอสเตอร์ ในการรักษาตำ�แหน่ง
ผูน้ �ำ และขับเคลือ่ นการเติบโตทีย่ ง่ั ยืนอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั เชือ่ ว่าการบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ดี คือองค์ประกอบสำ�คัญเพื่อความ
ยั่งยืนในระยะยาว
การมีส่วนร่วมกับลูกค้าคือจุดแข็งหลักและเป็นส่วนส�ำคัญต่อกลยุทธ์
ความยัง่ ยืนของไอวีแอล บริษทั มีการสือ่ สารกับลูกค้าในหลากหลายช่องทาง
เพื่อสร้างความร่วมมือ การรับฟังข้อเสนอและค�ำแนะน�ำ ตลอดจนการท�ำ
ความเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้มากขึน้ ช่องทางเหล่านีป้ ระกอบด้วย
การมีปฏิสัมพันธ์อย่างสม�่ำเสมอผ่านการประชุมและการประชุมทางไกล
ของผู้บริหารด้านการตลาดและผู้บริหารอาวุโส รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และการส�ำรวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าประจ�ำปี เป็นต้น

ความพึงพอใจของลูกค้าและการรักษาลูกค้าเดิม

การสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้าทำ�ให้บริษัทเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้า รวมไปถึงความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท และยังช่วยให้
คาดการณ์แผนในอนาคตของลูกค้าได้อีกด้วย ในปี 2560 ผลรวมของ
คะแนนดัชนีความพึงพอใจของลูกค้ายังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
ที่ 85.46% แม้ว่าจำ�นวนการตอบสนองจากการดำ�เนินธุรกิจทั่วโลกของ
บริษัทจะสูงกว่าปี 2559

กลุ่มธุรกิจ
เส้นใย

ผลลัพธ์ CSI
ปี 2559
82.55%

เป้าหมาย CSI
สำ�หรับปี 2560

ผลลัพธ์ CSI
ปี 2560
83.66%

PET

84.73%

วัตถุดิบ

87.64%

ขนสัตว์

86.39%

บรรจุภัณฑ์

80.40%

82.68%

ผลรวมของไอวีแอล

85.60%

85.46%

เป้าหมาย CSI
สำ�หรับปี 2561

83.49%
เพิ่มหรือรักษาดัชนี
ความพึงพอใจของปี 2559

87.72%
85.29%

เพิ่มหรือรักษาดัชนี
ความพึงพอใจของปี 2560

ผลรวมของอัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR) เป็นจำ�นวนร้อยละของรายได้ทั้งหมด:
กลุ่มธุรกิจ
เส้นใย
PET

ผลลัพธ์ CRR
ปี 2559
72%
97%

เป้าหมาย CRR
สำ�หรับปี 2560
≥73%
≥94%

ผลลัพธ์ CRR
ปี 2560
91%*
96%

เป้าหมาย CRR
สำ�หรับปี 2561
≥90%*
≥94%

วัตถุดิบ

97%

≥80%

70%

≥80%

ขนสัตว์

90%

≥85%

83%

≥85%

บรรจุภัณฑ์

95%

≥95%

95%

≥95%

ผลรวมของไอวีแอล

93%

≥85%

90%

≥91%

Note : CRR จากรายได้
* ในปี 2560 กลุ่มธุรกิจเส้นใยคำ�นวณโดยอิงจากกลุ่มลูกค้าหลักเช่นเดียวกับธุรกิจอื่น

นอกจากนี้ ด้ ว ยผลลั พ ธ์ ข้ า งต้ น ลู ก ค้ า จะสามารถคาดการณ์ ก าร
พัฒนาด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทได้ ด้วยเหตุนี้
ทีมนวัตกรรมของบริษัทจึงผนวกรวมความต้องการของลูกค้าไว้ ในแผน
การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น

สิ่งนี้ถือเป็นตัวขับเคลื่อนแนวทางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
ซึง่ ผสานรวมกันดังหนึ่งในค่านิยมของบริษัทที่ว่า “ลูกค้าคือเหตุผลในการ
ดำ�รงอยู่” ตัวอย่างต่อไปนี้คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการร่วมมือ
กับลูกค้าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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ประเด็นสาระสำ�คัญของบริษัท

ผลรวมของคะแนนดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI):

ขวดรี ไซเคิลที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบ

Polyclear® EBM PET 5507 คือเม็ดพลาสติกรุ่นใหม่ที่สามารถนำ�ไปรี ไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์เป็น PET
แบบใสในกระบวนการผลิตของไอวีแอล ผลิตภัณฑ์น้ี ได้รับการรับรองจากสมาคมผู้ดำ�เนินธุรกิจรี ไซเคิลพลาสติก
(Association of Plastic Recyclers: APR) โดยสามารถเป็นไปตามและดีกว่าเกณฑ์ข้อกำ�หนดทั้งหมดที่สำ�คัญ
สำ�หรับการรี ไซเคิล นอกจากนี้ ขวดขนาด 89 oz ของ Coca-Cola ที่ผลิตจาก EBM PET 5507 ก็ ได้รับรางวัล
Best New Container ในงาน APR Plastics Recycling Showcase ปี 2560 อีกด้วย
บรรจุภณ
ั ฑ์น้ีได้รบั การพัฒนาและผลิตออกจำ�หน่ายแล้ว โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ ระหว่างอินโดรามา เวนเจอร์ส
กับ โคคา-โคลา รวมถึง CKS Packaging Inc. เพือ่ ความมัน่ ใจว่าบรรจุภณ
ั ฑ์นเ้ี ป็นไปตามข้อกำ�หนดด้านการรีไซเคิล
และยังคงมาตรฐานประสิทธิภาพด้านการใช้งานของบรรจุภณ
ั ฑ์ ไว้

Polyclear® EBM PET 5507

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะ

การหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
องค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างมีนยั สำ�คัญ ไอวีแอลจึงตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพอันเกี่ยวข้อง
กับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในการลดความเสี่ยง
ดังกล่าวนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นการสร้างการจูงใจเชิงบวกและความร่วมมือ
อันดีกบั พันธมิตรในห่วงโซ่อปุ ทาน เพือ่ ส่งเสริมแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นเลิศด้าน
สิทธิมนุษยชน สุขอนามัยและความปลอดภัย และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ด้านสิ่งแวดล้อม แรงงาน และข้อบังคับด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการประเมินผู้จำ�หน่าย

ขั้นตอนการประเมินผู้จัดจำ�หน่าย เริ่มต้นดำ�เนินการในปี 2557 และขยาย
ขอบเขตครอบคลุมผูจ้ ดั จำ�หน่ายทัง้ หมดในปี 2558 ไม่วา่ จะเป็นผูจ้ ดั จำ�หน่าย
วัตถุดิบหรือผู้จัดจำ�หน่ายวัสดุนอกเหนือวัตถุดิบรายสำ�คัญ และยังคง

ดำ � เนิ น การต่อเนื่องมาจนถึงปี 2560 กระบวนการดังกล่าวใช้วิธีการที่
เป็นระบบและสอดคล้องกัน โดยให้ผู้จัดจำ�หน่ายตอบแบบสอบถามประเมิน
ตนเอง ซึ่งจะช่วยประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล รวมไปถึงความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน แรงงาน
เด็กและแรงงานบังคับ ธรรมาภิบาล (การปฏิบัติตามกฎระเบียบ) และการ
ปรับปรุงให้ห่วงโซ่อุปทานมีความยั่งยืน
ในปี 2560 ผู้จัดจำ�หน่ายรายใหม่ทั้งหมดได้รับการประเมินโดยใช้เกณฑ์
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และไม่มีผู้จัดจำ�หน่ายรายใด
ถูกระบุว่าสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ไอวีแอลมุ่งเน้นในด้านการดำ�เนินงานตามองค์ประกอบการประเมินผู้จัด
จำ�หน่ายโดยใช้จรรยาบรรณสำ�หรับผู้จัดจำ�หน่ายและการประเมินตนเอง
ของผู้จัดจำ�หน่าย

แนวทางปฏิบัติ
การบริหารจัดการ การตอตาน
สุขอนามัยและ
และการติดตามผล การผูกขาดและ
ความปลอดภั
การดําเนินงาน
การตอตาน ความปลอดภัยยและ
ดานสิ่งแวดลอม
การแขงขัน
สุขลักษณะ
ของขวัญ การตอนรับ
ของสภาพแวดลอม
และการอุปถัมภ
ในการทํางาน
อันไมเหมาะสม
การวิเคราะหความเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอม สังคม
และธรรมาภิบาล
ความไวใจและ
ความเคารพซึ่งกันและกัน

ความหลากหลายและ
ความเสมอภาค
ไมมีการเลือกปฏิบัติ

การประเมิน
ผูจัดจําหนายของ
ไอวีแอล

มาตรฐานแรงงาน

การปกปองสิทธิมนุษยชน
(แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ
หรือการเกณฑแรงงาน)
การปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและ
ดานสิ่งแวดลอม
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

อิสระในการเขารวม
สมาคมและ
การเจรจาตอรองรวม

การใหสินบน
การทุจริต
และการฉอโกง

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ความโปรงใสและ
การรายงาน
การประพฤติมิชอบ

การเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินธุรกิจ

ไอวีแอลเชือ่ มัน่ ในการบริหารจัดการการขนส่งเพือ่ สิง่ แวดล้อม (Eco-logistics)
ที่มีประสิทธิภาพ ในปี 2560 บริษัทได้ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องในการลงทุนใน
ห่วงโซ่อปุ ทานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการดำ�เนินธุรกิจ เช่น การลดค่าใช้จา่ ยทาง
ตรงในการขนส่งวัตถุดิบและการลดก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมในหลายพื้นที่
ดำ�เนินงานธุรกิจ
ในปี 2560 ไอวีแอลได้เข้าร่วมการประเมินด้านห่วงโซ่อปุ ทานของ CDP
และได้อยู่ในระบบของ CDP
การประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี้
•     กลยุทธ์และการบริหารจัดการ
•     ความเสี่ยงและโอกาส
•     การจัดทำ�บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้เชื้อเพลิงและ  
พลังงาน และการซื้อขาย

Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC หรือ IVOG คือ
บริษทั ย่อยทีไ่ อวีแอลเป็นเจ้าของทัง้ หมด ตัง้ อยูใ่ นเมืองเคลียร์เลค (ฮิวสตัน)
รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เป็นผูผ้ ลิตเอทิลนี ออกไซด์และเอทิลนี ไกลคอล
(EO/EG) และไอวีแอลกำ�ลังตั้งโรงงานผลิตโอเลฟินส์ คือ Indorama
Ventures Olefins LLC หรือ IVOL ในเมืองเลคชาร์ลส์ รัฐลุยเซียนา
ซึ่งเป็นรัฐติดกับเท็กซัส ทั้งสองบริษัทอยู่ห่างกัน 275 ไมล์ การจัดซื้อ
และส่งเอทิลนี ไปยัง IVOG เพือ่ เป็นวัตถุดบิ นัน้ ไอวีแอลมีสามทางเลือก
ดังนี้
1. วางท่อส่งโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านดอลลาร์ต่อไมล์
2. ทำ�สัญญา การขนส่งผ่านท่อที่มีอยู่ในระยะยาว ตามปริมาณ
ที่ต้องการขนส่ง ซึ่งต้องมีข้อตกลงการจัดเก็บเอทิลีนสองฉบับ
3. ทำ�สัญญาข้อตกลงแลกเปลี่ยน
หลังจากทบทวนและสำ�รวจความเป็นไปได้ทั้งหมดแล้ว IVOL เลือกทำ�
สัญญาแลกเปลี่ยนเอทิลีนกับผู้ผลิตร่วมระยะเวลา 10 ปี ด้วยเหตุนี้
อินโดรามาจึงมีตัวเลือกในการส่งมอบการผลิตเอทิลีนทั้งหมด 420
กิโลตันต่อปีของ IVOL ให้แก่ผู้ผลิตร่วม และสำ�หรับการส่งกลับไปยัง
จุดหมายทีม่ กี ารตกลงร่วมกันระหว่างคูส่ ญ
ั ญา ข้อตกลงนีส้ ง่ ผลดีตอ่
ทัง้ IVOL และผูผ้ ลิตร่วมทีม่ ปี ริมาณการผลิตเอทิลนี เกินกำ�ลังในเท็กซัส
และปริมาณการผลิตไม่เพียงพอในลุยเซียนา และยังช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งผ่านท่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ปัจจุบัน ผู้ผลิตร่วมมีกิจการเอทิลีนระดับโลกสามแห่งในรัฐเท็กซัส และ
แห่งที่สี่คาดว่าจะเริ่มต้นในปี 2561 ทำ�ให้มั่นใจได้ว่า โรงงาน EO/EG
ที่เมืองเคลียร์เลคของ IVOG จะสามารถผลิตและจัดจำ�หน่ายได้อย่าง
เพียงพอโดยไม่มีการหยุดชะงักหากเกิดสถานการณ์ที่อาจมีปัญหา
ด้านการผลิตจากโรงงานใดโรงงานหนึ่ง ประโยชน์ที่ได้รับอีกอย่างคือ
การขนส่งเอทิลีนจะใช้ระยะทางน้อยกว่า 20 ไมล์ ขณะที่ระยะทางจาก
โรงงานผลิตในของ IVOL เมืองเคลียร์เลคจะอยู่ที่ 275 ไมล์ ซึ่งช่วย
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่งผ่านท่อ

ประโยชน์ที่ ได้จากการแลกเปลี่ยน PEO
ในปี 2560 IVOG ทำ�สัญญาแลกเปลี่ยนเอทิลีนออกไซด์บริสุทธิ์
(PEO) กับผู้ผลิตร่วมในรัฐลุยเซียนา ทำ�ให้บริษัทลดความเสี่ยงด้าน
การขนส่งวัตถุอันตรายหากหายใจเข้าไป (Toxic Inhalation Hazard:
TIH) ลง 5,632 ไมล์ และลดปริมาณการปล่อยมลพิษจากการขนส่ง
ลง 20,941 tCO2 คู่สัญญาทั้งสองในฐานะผู้ผลิตร่วมจะได้รับปริมาณ
PEO จาก IVOG ในเมืองเคลียร์เลคสำ�หรับลูกค้าในฮิวสตัน ขณะที่
IVOG จะจัดหาให้ลูกค้าในภาคตะวันออกของลุยเซียนา โครงการนี้
ช่วยให้ IVOG ลดการขนส่งทางเรือได้ประมาณ 75,000 ดอลลาร์ ใน
ปี 2560

พัฒนาการขนส่ง MEG ไปยัง IVL Mexico

การจัดแสดงการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท Trevira (German)
ที่งาน Expo ปี 2560

ในปี 2561 IVOG ได้ริเริ่มโครงการปรับเปลี่ยนวิธีการขนส่ง MEG
จากทางรถไฟเป็นเรือบรรทุกไปยัง IVL Mexico ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
ไอวีแอลเป็นเจ้าของทั้งหมด โครงการนี้คาดว่าจะลดปริมาณการขนส่ง
จาก 72 ตู้รถไฟต่อเดือนเหลือเพียงการขนส่งทางเรือ 2 ครั้งต่อเดือน
และคาดว่าจะลดปริมาณการปล่อยมลพิษได้ 1,607 tCO2 ต่อปี (จาก
2,128 tCO2 ทางรถไฟเหลือ 521 tCO2 ทางเรือ) ให้แก่ IVL Mexico

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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ประเด็นสาระสำ�คัญของบริษัท

ในปี 2560 ไอวี แ อลได้ เ ข้ า ร่ ว มการประเมิ น /รั บ รองคุ ณ ภาพของ
EcoVadis และได้รับการยอมรับในระดับ Gold โดยติดอันดับสูงสุด
ร้อยละ 4 ของผูจ้ ดั จำ�หน่ายประเภทผูผ้ ลิตเคมีภณ
ั ฑ์พน้ื ฐาน และอันดับ
สูงสุดร้อยละ 3 ของผู้จัดจำ�หน่ายทุกประเภทที่ประเมินโดย EcoVadis
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ ก ร
ประกอบด้วย 21 หัวข้อใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
•     สิ่งแวดล้อม
•     แนวทางปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
•     แนวทางปฏิบัติที่เป็นธรรมทางธุรกิจ
•     การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
ผลการประเมินดังกล่าวได้ถูกนำ�ไปอ้างอิงในกลุ่มลูกค้าของไอวีแอล
และในปี 2560 ได้ มี บ ริ ษั ท เข้ า ดู ผ ลการประเมิ น เพิ่ ม ขึ้ น 6 บริ ษั ท
เมือ่ เทียบกับปี 2559 ปัจจุบนั มีบริษทั เข้าดูผลการประเมินแล้ว 29 บริษทั

ทางออกในการแลกเปลี่ยนเอทิลีน

การบริหารจัดการนวัตกรรม

การบริหารจัดการนวัตกรรมมีบทบาทสำ�คัญต่อความสำ�เร็จของธุรกิจ
มูลค่าสูงของบริษทั และทำ�ให้บริษทั ก้าวสูก่ ารเป็นผูน้ �ำ ของโลกในธุรกิจเหล่านี้
จากการมีความคิดสร้างสรรค์ การบุกเบิกริเริ่ม และจินตนาการจะทำ�ให้
บริษัทสามารถสร้างโอกาสทางการตลาดเฉพาะกลุ่มใหม่ๆ ที่เหนือกว่า
คูแ่ ข่ง ที่ไอวีแอลเรามุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ์
ที่บูรณาการความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ธุรกิจมูลค่าสูงของบริษัทกำ�ลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องและกำ�ลังเผชิญความ
ท้าทายต่างๆ ทั้งการประเมินด้านเทคนิค การแข่งขัน และทางสังคม การที่
จะก้าวตามแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความท้าทายจาก
ทั่วโลก รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทเลือกที่จะพัฒนาความ
เข้มแข็งด้านนวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรมจะมุง่ เน้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทีจ่ ะ
ตอบสนองความต้องการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และประสิทธิภาพในการผลิตที่มีอยู่เดิม รวมไปถึง
การค้นหาโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การลดปริมาณของเสีย การเพิ่ม
ผลกำ�ไรและเพิ่มลูกค้าใหม่โดยเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์
และการนำ�ไปใช้งาน

เศรษฐกิจ
แบบหมุนเว�ยน

การว�จัย
และพัฒนา

ไอวีแอลมีจุดมุ่งหมายในการส่งมอบคุณค่าที่ดียิ่งๆ ขึ้นแก่ลูกค้า โดยการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ประเมินความต้องการใน
อนาคต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กระบวนการทางธุ ร กิ จ ที่ สำ � คั ญ ในการบริ ห ารจั ด การนวั ต กรรมคื อ
ระบบ Stage-Gate บริษัทได้พัฒนาหลักการสำ�หรับระบบ Stage-Gate
เพื่ อ นำ � ไปปรั บ ใช้ ทั่ ว โลกและบริ ห ารโครงการวิ จั ย และพั ฒ นาให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากประโยชน์ที่รู้จักกันดีของกระบวนการ Stage-Gate ที่เป็นระบบ
ยังมีประโยชน์จากการบูรณาการเข้ากับการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
ด้วย โดยผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานทำ�ให้เกิดการพัฒนาทางความคิดซึ่ง
ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น

นวัตกรรม
ดานผลิตภัณฑ

การบร�หารจัดการ
นวัตกรรมของ
ไอว�แอล

นวัตกรรม
แบบเปด

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญสูงสุดในการบริหารจัดการนวัตกรรม
และการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมสำ�หรับไอวีแอล นอกจาก
จะเพิม่ คุณค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นการช่วยบริษทั ฯ อนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
ด้วย โดยการจำ�กัดหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต
และการช่วยลดความเป็นพิษในผลิตภัณฑ์

นวัตกรรม
ดานกระบวนการ

นวัตกรรม
ดานสิ�งแวดลอม

วิสัยทัศน์การวิจัยและพัฒนาของบริษัท
มุง่ มัน่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทย่ี ง่ั ยืนและสร้างผลกำ�ไร แก้ ไขปัญหา
เทคนิคอันซับซ้อน และนำ�เสนอแนวทางด้านนวัตกรรมให้ลูกค้า
ของเรา
อัตราการรักษาลูกค้าและพนักงานของบริษัทอยู่ในระดับสูงซึ่งได้กล่าวถึง
ในรายงานฉบับนี้นั้น เป็นการสะท้อนถึงความเข้มแข็งของบริษัทในด้าน
นวัตกรรมและการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ
สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่*
ธุรกิจเส้นใย
ธุรกิจเส้นใยของบริษัทมีสัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ ใหม่อยู่ท่ี
ร้อยละ 20.2 ในปี 2560 (ไม่รวมการเข้าซื้อกิจการ) ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายทีว่ างไว้ทร่ี อ้ ยละ 20 หากรวมการเข้าซือ้ กิจการใหม่ สัดส่วน
ยอดขายจากผลิตภัณฑ์ ใหม่จะอยู่ที่ร้อยละ 19.6 สำ�หรับปี 2561 นี้
บริษัทวางเป้าหมายสัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ ใหม่ ให้อยู่ท่ี
ร้อยละ 20 ขึน้ ไป ซึง่ รวมการเข้าซือ้ กิจการใหม่ดว้ ย
ธุรกิจ PET มูลค่าสูง
ในปี 2560 ธุรกิจ PET มูลค่าสูงของบริษทั มีสดั ส่วนยอดขายจาก
ผลิตภัณฑ์ ใหม่อยู่ที่ร้อยละ 31 สำ�หรับผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษจาก
เป้าหมายทีก่ ำ�หนดไว้ทร่ี อ้ ยละ 35 สัดส่วนที่ไม่เป็นตามเป้าหมายนีเ้ กิด
จากสองโครงการสำ�คัญ คือ การขยายขอบเขตตามที่คาดการณ์
ไว้สำ�หรับโครงการแรกถูกยกเลิกเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงด้าน
กฎระเบียบซึง่ ขัดต่อค่านิยมหลักของบริษทั ขณะทีก่ ารขยายโครงการ
ที่สองต้องล่าช้าออกไปและจะเริ่มดำ�เนินการในปี 2561 ซึ่งบริษัท
กำ�หนดเป้าหมายสัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ ใหม่ในปี 2561 ไว้
ทีร่ อ้ ยละ 33
* สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ ใหม่ (Vitality Index) คือ รายได้ที่เกิดจากยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปีหลัง
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

อินโดรามา เวนเจอร์ส ผลักดันนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ความสามารถที่เปนเลิศ
และการทำงานรวมกัน

การเร�ยนรูและ
พัฒนา
อยางตอเนื่อง

เทคโนโลยีและ
ระบบดิจ�ทัล

ขอกำหนดการ
ทำงานในรายละเอียด
ที่ชัดเจนในการแกปญหา
ขอมูลจำเพาะ และ
ความสำคัญที่เกี่ยวของ

องคประกอบหลัก
ของกลไกขับเคลื่อน
การเติบโต
ความคลองตัว
ดานระเบียบว�ธีการ
(การประเมินตนแบบที่รวดเร็ว
ตอบสนองสิ�งที่ลูกคาตองการ
ที่สุด) ที่รวดเร็ว

ความเปนเลิศ
ดานนวัตกรรม
(การคิดเชิงว�พากษ
และโครงการ
Six Sigma)

ความรวมมือ
ของลูกคา

ความคลองตัวของ
ขอบเขตงานดาน
นวัตกรรมและ
การบร�หารจัดการ
โครงการ

ความสำ � เร็ จ ของนวั ต กรรมด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท สามารถประเมิ น
ได้จากสัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ ใหม่ รวมไปถึงจำ�นวนผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมที่มีอยู่ สิทธิบัตรที่จดทะเบียนแล้วและ/หรือที่กำ�ลังยื่นจดทะเบียน
นอกจากนี้ บริษทั ยังคงประเมินการใช้วตั ถุดบิ ทีย่ ง่ั ยืนในสัดส่วนทีม่ ากขึน้ เพื่อ
ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดต่างๆ ด้านประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน เศรษฐกิจ
และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์จากโครงการของบริษัทที่สร้างจากแนวคิดเพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เส้นใย PLA
(Polylactic Acid) เป็นวัตถุดิบอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายทาง
ชีวภาพได้ ซึ่งได้รับการพัฒนาให้ของเหลวร้อนแทรกซึมได้จึงนำ�
มาใช้แทนที่เส้นใย Polyolefin สำ�หรับการผลิตถุงชา
ความได้เปรียบด้านผลิตภัณฑ์
การผลิต PLA ใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลน้อยลงประมาณร้อยละ 25-55
เมื่อเทียบกับโพลีเมอร์ที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ทำ�ให้ลด
การปล่อยมลพิษสูอ่ ากาศและน้ำ�ลงได้ ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจาก PLA  
สามารถนำ�มาเข้าสู่ระบบรี ไซเคิลที่มีอยู่ ได้ และสามารถเผาไหม้ ได้
อย่างสะอาดหรือย่อยสลายในเชิงอุตสาหกรรม รวมถึงมีความ
เสถียรเมื่อนำ�ไปฝังกลบ การใช้ PLA ส่งผลให้มีการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับพลาสติก PET ที่ผลิต
จากน้ำ�มัน

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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ประเด็นสาระสำ�คัญของบริษัท

ก. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ียั่งยืนและสร้างความแตกต่างสามารถเกิดขึ้นได้
บนพื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยี บริษัทมีกระบวนการที่สร้างขึ้นเพื่อ
ให้มน่ั ใจว่าแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รบั การตรวจสอบในด้านความเกีย่ วเนือ่ ง
ศักยภาพทางการค้าและการตลาด โดยคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของแต่ละธุรกิจที่เกี่ยวข้องก่อนจะมีการอนุมัติในขั้นตอนสุดท้าย
สำ�หรับดำ�เนินการผลิต

ข. นวัตกรรมด้านกระบวนการ
นอกจากการเปลีย่ นแปลงวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว บริษทั ยังพยายาม
ผลักดันโครงการต่างๆ ให้มุ่งสู่ทิศทางของการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ผ่านนวัตกรรมด้านกระบวนการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ดังต่อไปนี้
• ลดการใช้พลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม
(ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและต้นทุนพลังงาน)
• เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ (ลดของเสียและผลผลิตที่ไม่ผ่านมาตรฐาน)
• เพิ่มความสม�่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ (ลดต้นทุนในห่วงโซ่คุณค่า)
• ลดการปล่อยของเสีย (สู่อากาศและน�้ำ)
• ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดต่างๆ (เพื่อเป็นพลเมืองบรรษัทที่มี
ความรับผิดชอบ)
• ปรับปรุงด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน
(สุขอนามัยและความปลอดภัย)
• ลดต้นทุนการผลิต (ลดต้นทุนพลังงาน)
ค. นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบนั ความยัง่ ยืนเป็นประเด็นหลักทีท่ วั่ โลกก�ำลังให้ความส�ำคัญมากขึน้
โดยตระหนักถึงความเข้าใจเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการที่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การรักษาสิ่งแวดล้อม และ
ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์นั้น ต่างมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งหมด
ความส�ำเร็จของบริษัทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการแสดงบทบาทความ
เป็นผู้น�ำในการท�ำความเข้าใจและส่งเสริมความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่
คุณค่า หลักการแนวทางและนโยบายด้านการดูแลรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
และความยั่งยืนของบริษัท ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
การอนุรักษ์ ความรับผิดชอบ และการส่งเสริมกลยุทธ์ 3Rs ได้แก่ การลด
การใช้ (Reduce) การใช้ซ�้ำ (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle) เพื่อให้
การดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมั่นคงส�ำหรับปัจจุบันและคน
รุน่ หลังในอนาคต และยังเป็นรากฐานส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจทีป่ ลอดภัย
ทันสมัย และยัง่ ยืนอีกด้วย

ง. นวัตกรรมแบบเปิด
นวัตกรรมแบบเปิดจะมอบโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีนัยสำ�คัญ กล่าวคือ
ช่วยลดต้นทุน เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น เพิ่มความแตกต่าง เพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกระบวนการนวัตกรรม และสร้างรายได้ ใหม่ให้บริษัท
บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของนวัตกรรมแบบเปิดและเข้าร่วมกับผู้ ให้
บริการด้านเทคโนโลยี รวมถึงลูกค้าและผูจ้ ดั จำ�หน่าย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตใหม่ๆ เพือ่ สร้างมูลค่าให้ลกู ค้า ไอวีแอลเข้าร่วมโครงการ
วิจัยของกลุ่มบริษัทและมหาวิทยาลัย เพื่อมอบโอกาสพัฒนาศักยภาพและ
ทดสอบแนวคิดที่พัฒนาในห้องทดลอง ความพยายามเหล่านี้ทำ�ให้ ไอวีแอล
มี บ ทบาทในการฝึ ก นั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละวิ ศ วกรรุ่ น ใหม่ เ พื่ อ เชื่ อ มโยง
นวัตกรรมจากห้องทดลองสู่ระดับอุตสาหกรรม
จ. เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
ไอวีแอลมีโอกาสแสดงบทบาทผู้นำ�โดยการนำ�ลูกค้าผลิตภัณฑ์รี ไซเคิล
เข้าร่วมในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาแนวทางให้ผลิตภัณฑ์
ทัง้ หมดสามารถรีไซเคิลได้ สิง่ นีเ้ ป็นความสำ�คัญทีส่ ดุ สำ�หรับบริษทั และได้รวม
ไว้ ในกลยุทธ์การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของบริษทั
ฉ. การวิจัยและพัฒนา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาของเรามีทั้งหมด 11 แห่งทั่วโลก เป็นส่วนหนึ่งของแผน
นวัตกรรม ในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้น ไอวีแอลได้นำ�
นวัตกรรมมาใช้เพื่อปรับปรุงระบบและกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในองค์กร
สำ�หรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ PET การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โพลีเมอร์เกิดขึ้นที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกาของเรา ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์
เส้นใยและเส้นด้าย งานวิจยั ดำ�เนินการในภูมภิ าคเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา
ในรูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศ การวิจัยและพัฒนาจะมุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์
แนวดิ่ง ได้แก่ ยานยนต์และอุตสาหกรรม สุขอนามัยและการแพทย์ เครื่อง
แต่งกายและเครื่องใช้ ในบ้าน

การบริหารจัดการนวัตกรรมของบริษัทสอดคล้องและตอบสนอง
เป้าหมายของลูกค้า ในการพัฒนาสู่บรรจุภัณฑ์ที่รี ไซเคิลและนำ�
กลับมาใช้ซ้ำ�ได้ทั้งหมด
ความร่วมมือเพือ่ ให้เกิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนแบบเต็มรูปแบบ
โพลีเอทิลนี เทเรฟทาเลท หรือ PET นิยมนำ�มาใช้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก แต่ในจำ�นวนการใช้วสั ดุนท้ี ว่ั โลก มีเพียงร้อยละ 20 ทีส่ ามารถนำ�กลับมา
รีไซเคิล ส่วนทีเ่ หลือจะกำ�จัดด้วยการเผาหรือฝังกลบ และการกำ�จัดที่ไม่มปี ระสิทธิภาพจะทำ�ให้เกิดผลเสียต่อสิง่ แวดล้อม ในฐานะผูน้ ำ�อุตสาหกรรม
ผลิต PET ระดับโลก และผูด้ ำ�เนินการรีไซเคิลรายใหญ่ บริษทั ได้รเิ ริม่ โครงการแก้ปญ
ั หานีโ้ ดยร่วมมือกับ Unilever บริษทั ข้ามชาติสนิ ค้าอุปโภคบริโภค
และ Ioniqa บริษทั สตาร์อพ
ั จากเนเธอร์แลนด์
Ioniqa คือบริษทั เทคโนโลยีสะอาดทีก่ อ่ ตัง้ มาจากทีมนักวิจยั แห่งมหาวิทยาลัยไอนด์โฮเวน และได้พฒ
ั นาเทคโนโลยีของตัวเองทีม่ ปี ระสิทธิผลและมี
ต้นทุนทีค่ มุ้ ค่าสามารถ “close the loop” ของพลาสติกได้ โดยนำ�ขยะ PET ทีร่ ีไซเคิลไม่ได้ เช่น ขวดทีม่ สี ี มาทำ�ให้แตกตัวจนถึงระดับโมเลกุลพืน้ ฐาน
และในขณะเดียวกันก็คดั แยกสีและสารปนเปือ้ นอืน่ ๆ ออกด้วย โมเลกุลดังกล่าวจะทำ�ให้กลับสูส่ ภาพ PET บริสทุ ธ์แบบใสทีโ่ รงงานของเรา
ด้วยโรงงานการผลิต 75 แห่งใน 25 ประเทศทัว่ โลก บริษทั จึงมีบทบาทสำ�คัญในการนำ�เทคโนโลยีใหม่นม้ี าใช้ และจากการร่วมมือกันทัง้ สามฝ่ายทำ�ให้
มัน่ ใจว่า เทคโนโลยีนจ้ี ะผ่านขัน้ ตอนการพัฒนาและสามารถนำ�มาใช้ ได้ในระดับอุตสาหกรรม การรี ไซเคิลเคมีภณ
ั ฑ์ทำ�ให้ขยะ PET หลังการบริโภค
ถูกแปลงสภาพกลับไปเป็นสารตัง้ ต้นและนำ�ไปผลิต PET คุณภาพสูงสำ�หรับบรรจุอาหารได้ตอ่ ไป คาดการณ์วา่ PET แบบหมุนเวียนนีจ้ ะสำ�เร็จ
ภายในปี 2562
ความร่วมมือครัง้ นีส้ ง่ ผลให้เกิด “เศรษฐกิจพลาสติก PET หลังการใช้งาน” อันจะช่วยผลักดันให้มกี ารจัดเก็บมากขึน้ และลดการรัว่ ไหลของขยะ
สูส่ ง่ิ แวดล้อม
แต่ละฝ่ายให้ความร่วมมือและมุง่ มัน่ ให้มบี รรจุภณ
ั ฑ์ทท่ี ำ�ให้เกิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและแก้ปญ
ั หาขยะได้ทว่ั โลก Ioniqa ในฐานะผูพ
้ ฒ
ั นาเทคโนโลยี
อันเป็นนวัตกรรม Unilever ตัง้ มัน่ ว่าจะใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกทีท่ ง้ั นำ�กลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิล และกำ�จัดได้อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2568 และไอวีแอลที่
ขับเคลื่อนโครงการในฐานะผู้ผลิตพอลีเมอร์และผู้ดำ�เนินการรี ไซเคิลจะเพิ่มสัดส่วนการรี ไซเคิลให้มากขึ้น
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วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

WELLMAN INTERNATIONAL ร่วมมือกับ THE ROYAL COLLEGE OF SURGEONS IN IRELAND (RCSI) ในการวิจัยการป้องกัน
การเกิดแผลกดทับ
• Wellman International คือบริษัทย่อยที่ ไอวีแอลเป็นเจ้าของทั้งหมด และเป็นผู้ผลิตเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์รายใหญ่ของยุโรป ให้แก่
อุตสาหกรรมด้านสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพ เครื่องนอนและเครื่องเรือน รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์สำ�หรับตลาดทั้งใน
ยุโรปและของโลกอย่างยาวนาน Wellman ได้ก่อตั้งโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงกลยุทธ์เพื่อป้อนผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงสู่ตลาด ตอบสนอง
การแข่งขันที่สูงขึ้น และสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีความต้องการมากขึ้น
• หนึ่งในโครงการด้านการวิจัยและพัฒนาคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยพิเศษเพื่อช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับ (Pressure ulcer หรือ
Bedsore) ซึ่งส่งผลกระทบต่องบประมาณการดูแลสุขภาพและผู้ป่วยต้องอยู่ในโรงพยาบาลหรือได้รับการดูแลในระยะยาว จากข้อมูลล่าสุด
ของ Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) ในสหรัฐอเมริกาพบว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่ที่ประมาณปีละ 9.1 – 11.6
พันล้านดอลลาร์
• ด้วยประสบการณ์จากการพัฒนาเส้นใยสำ�หรับเครื่องนอนภายในบ้านและผลิตภัณฑ์สุขอนามัย Wellman ได้ประยุกต์ความรู้มาพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เส้นใยเน้นตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ชั้นบนสุดของฟูก PU Pro Mattress จะเป็นเส้นใยพิเศษที่มีคุณสมบัติส่งผ่าน
ไอความชื้น เป็นการดึงความชื้นออกจากผิวหนังและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและช่วยป้องกันความเสียหายแก่ผิวหนัง ส่วนชั้นฐานของฟูกได้รับ
การพัฒนาจากเส้นใย Breathair ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีเส้นใยที่ช่วยกระจายน้ำ�หนัก เพิ่มความยืดหยุ่น และมีความทนทาน

• วัสดุสำ�หรับเครื่องนอนแบบใหม่นี้คือตัวอย่างสำ�คัญของการส่งเสริม
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องควบคู่ ไปกับความร่วมมือของแต่ละฝ่าย

ประเด็นสาระสำ�คัญของบริษัท

• ความร่วมมือในการวิจัยระหว่าง Wellman International และ Royal
College of Surgeons ประเทศไอร์แลนด์ (RCSI) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลกและยังเป็นสถาบันระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่ไม่แสวงผลกำ�ไรในกรุงดับลิน โดยเน้นด้านการศึกษาและการวิจยั เพือ่
พัฒนาสุขภาพของมนุษย์ทั่วโลก ความร่วมมือครั้งนี้ทำ�ให้งานวิจัยเชิง
คลินกิ ของ RCSI ได้รวมผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการดูแลผูป้ ว่ ย และ Wellman
ผู้ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการพั ฒ นาวั ส ดุ จ นเกิ ด เป็ น ความรู้ แ ละ
นวัตกรรมใหม่และได้ผลลัพธ์เป็นฟูก PU Pro ผลิตจากเส้นใยพิเศษที่
มีคุณสมบัติการกระจายน้ำ�หนักและการส่งผ่านความชื้นที่ ได้รับการ
รับรอง
(ซ้าย) ศาสตราจารย์เซนา มัวร์ Head of RCSI School of Nursing & Midwifery และ
(ขวา) ซีลีน โดแลน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ Wellman International

ความตองการ
ของลูกคาและตลาด
การปรับปรุง
พัฒนาวัสดุ

ความตอง
ดานการใชงาน

การพัฒนา
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑใหม
ของไอว�แอล

ผลิตภัณฑ
ทางเลือก

การเติบโต
ทางธุรกิจ
ความสามารถ
ของผลิตภัณฑ
และกำลังการผลิต

เทคโนโลยีขั้นสูง

ทรัพยสิน
ทางปญญาและ
กฎขอบังคับ

ห้องทดลองที่ Orion Global เมืองไคลเปดา
ประเทศลิทัวเนีย

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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การประชุมด้านกลยุทธ์ของไอวีแอล ปี 2561

การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

ไอวีแอลมีโครงสร้างการบริหารจัดการความเสีย่ งองค์กร (Enterprise Risk
Management) ทั้ ง แนวบนลงล่ า งและล่ า งขึ้ น บน เพื่ อ ระบุ แ ละบริหาร
จัดการความเสี่ยงในปัจ จุ บัน และอนาคตในด้ านเศรษฐกิ จ สิ่ง แวดล้ อ ม
และสั ง คม รวมถึ ง โอกาสที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
โครงสร้างนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และ
คณะผู้บริหารระดับสูง ครอบคลุมการประเมินและทบทวนความเสี่ยงภายใน
และภายนอกองค์กร รวมถึงความเสี่ยงทั่วโลกและปัจจัยที่อาจส่งผลต่อ
การดำ�เนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการขยายธุรกิจและดำ�เนินงานธุรกิจ
ระหว่างประเทศ หัวหน้าหน่วยธุรกิจซึง่ เป็นสมาชิกคณะกรรมการด้านความ
ยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนสมาชิกคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทางธุรกิจ จะติดตามความเสี่ยงสำ�คัญทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด
และตรวจสอบให้มีมาตรการป้องกันและการควบคุมเพื่อบรรเทาความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่มีนัยสำ�คัญนำ�มาวิเคราะห์ บันทึก รายงานและมีมาตรการ
บรรเทาความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
และแผนบรรเทาความเสี่ ย งจะได้ รั บ การทบทวนทุ ก ไตรมาสโดย
คณะกรรมการต่ า งๆ จากกลุ่ ม ธุ ร กิ จ และระดั บ โรงงาน นอกจากนี้
คณะกรรมการ ด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงยังทบทวน
ความเสีย่ งทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร แผนธุรกิจ โครงการ
ลงทุนใหม่ การรวมกิจการ และการเข้าซื้อกิจการเพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจมี
ความยั่งยืน โดยเฉพาะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนและการบริหารความเสีย่ ง (SRMC) เป็นหนึง่
ในคณะอนุ ก รรมการของบริ ษั ท ทำ � หน้ า ที่ ท บทวนผลการดำ � เนิ น งาน
ด้านความยั่งยืน ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
และแจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ทราบถึ ง ความเสี่ ย งและความเป็นไปได้
ของผลกระทบที่มีนัยสำ�คัญ เพื่อให้มีกระบวนการ ขั้นตอนและนโยบาย
ทางธุรกิจที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังมีกระบวนการประเมินและให้คำ�ปรึกษา
แก่คณะกรรมการบริษัทด้านความเสี่ยงที่มีนัยสำ�คัญและความไม่แน่นอน
ต่ า งๆ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การเติ บ โตทั้ ง ในแง่ ก ารทำ � กำ � ไรและ
ความยั่งยืน คณะกรรมการ SRMC จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เป็ น ระยะๆ และประเมิ น ผลการดำ � เนิ น งานรายปี โ ดยอ้ า งอิ ง จาก
นโยบายและแนวทางปฏิ บัติท่ีใ ช้ ใ นปั จ จุ บัน และหั ว หน้ า หน่ ว ยธุ ร กิ จ ที่เ ป็ น
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สมาชิกคณะกรรมการ SRMC จะคอยติดตามและตรวจสอบความเสี่ยง
สำ�คัญทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด
การบริหารจัดการความเสีย่ งยังครอบคลุมถึงความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน
ในสถานทีท่ �ำ งาน ในห่วงโซ่อปุ ทาน โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดของความเสีย่ ง
ด้านสิทธิมนุษยชนในบทอื่นของรายงานฉบับนี้
ผู้บริหารและหน่วยธุรกิจของไอวีแอล ให้ความส�ำคัญต่อความเสี่ยงด้าน
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศซึ่ ง เป็ น ความเสี่ ย งที่ มิ อ าจหลี ก เลี่ ย ง
ได้และส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�ำคัญ หลังข้อตกลงใน
การประชุ ม รั ฐ ภาคี อ นุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 (COP 21) ไอวีแอลได้เตรียมการป้องกันผล
สะท้อนของความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
บริษัทได้ด�ำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้ำ การวิเคราะห์
ราคาเงา และผลกระทบต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรทางธุรกิจ ส�ำหรับ
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ว่ า ด้ ว ยความเสี่ ย งด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะกล่าวถึงในรายงานประจ�ำปีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
(www.indoramaventures.com)

การผลักดันวัฒนธรรมความเสี่ยงเชิงบวก

ไอวีแอลสนับสนุนและผลักดันวัฒนธรรมความเสี่ยงเชิงบวกในสำ�นักงาน
ขององค์กรและทุกพื้นที่การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทซึ่งช่วยให้เกิดผลกระทบ
เชิงบวกในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
• เสริมสร้างความแข็งแกร่งการบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
• ส่งเสริมการรับความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
• แก้ ไขปัญหาเกีย่ วกับพฤติกรรมและประเด็นอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างทันท่วงที
เพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำ�งานมีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีขึ้น
• ตรวจสอบว่ามีการประเมิน ยกระดับ และแก้ ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และ
การรับความเสี่ยงเกินความจำ�เป็น รวมถึงการรวมกิจการและการเข้า
ซื้อกิจการ
บริษัทมีโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยงเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
• ข้อเสนอแนะพนักงานและสิ่งจูงใจ
• การรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ
• การฝึกอบรมและการสร้างความตระหนัก
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LEADERSHIP
We lead the industry by
providing the better.
We measure our success
from the response to
your needs.

To protect and conserve the environment where we conduct business
To take an active role in social responsibilities as a good corporate citizen
To ensure economic prosperity and sustainability to all our stakeholders

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

สำ�หรับไอวีแอล ระบบบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม (Environmental Management
System หรือ EMS) คือเครื่องมือสำ�คัญในการจัดการผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ระบบดังกล่าวจะมีโครงสร้าง
สำ�หรับแนวทางการวางแผนและดำ�เนินมาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อมและ
ทำ�ให้บริษัทได้รับผลประโยชน์ด้านต่างๆ ได้แก่
• การกำ�หนดและทบทวนจุดมุ่งหมายและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
• การดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมใน
การดำ�เนินงานและการอนุรักษ์ทรัพยากร
• การจัดตั้งโครงการและกระบวนการต่างๆ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายและ
เป้าประสงค์ที่กำ�หนดไว้
• การระบุโอกาสสำ�หรับการปรับปรุงและพัฒนา
• การปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านสิ่งแวดล้อมและการลดความเสี่ยงของ
การละเมิดข้อกำ�หนด
• การส่งเสริมขวัญและกำ�ลังใจของพนักงาน รวมถึงภาพลักษณ์ของ
องค์กรกับผู้มีส่วนได้เสีย
• การเพิ่มความตระหนักของพนักงานในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
• การส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและการป้องกันมลพิษ
• การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและการลดค่าใช้จ่าย
การดำ�เนินงานของบริษัทร้อยละ 77 ได้รับการรับรองการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และร้อยละ 32 ได้รับการ
รับรองการบริหารจัดการด้านพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 สำ�หรับ
สถานะการรับรองตามมาตรฐาน ISO ของไอวีแอล สามารถดูเพิ่มเติมได้
จากเว็บไซต์ของบริษัท

รอยเท้าคาร์บอน

ในปี 2560 ไอวี แ อลได้ คำ � นวณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกทางตรง
(Scope 1) และทางอ้อม (Scope 2) รวมถึงทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3)
ตามเกณฑ์ที่เลือกไว้ ของทุกการดำ�เนินงานทั้งหมดในทั่วโลก สอดคล้อง
กั บ ระเบี ย บการจั ด ทำ � บั ญ ชี ก๊ า ซเรื อ นกระจก (GHG Accounting
Protocols) ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานการจั ด ทำ � บั ญ ชี แ ละการรายงาน
ก๊ า ซเรื อ นกระจกระดั บ องค์ ก ร (Greenhouse Gas Protocol on
Corporate Accounting and Reporting) โดยสถาบันทรัพยากรแห่งโลก
(World Resource Institute หรือ WRI) สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Developemnt
หรือ WBCSD) และมาตรฐาน ISO 14064-1: 2006

สถานะการรับรองมาตรฐาน ISO ของไอวีแอล
2558

2559

100%
91%
89%

2560
77%
71%
59%

32%
16%18%
ISO 50001

45%
37%
25%

OHSA 18001

ISO 14001

ISO 9001

การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ�เนินงานและการลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำ�กัด (IRPL) บริษัทย่อยที่ ไอวีแอลเป็น
เจ้าของทั้งหมดในจังหวัดระยอง ได้ติดตามตรวจสอบและปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนควบคุมการกำ�จัดน้ำ�โดยลดการใช้สารตัว
พาลงมากกว่าร้อยละ 18 จาก 0.43 กิโลกรัมต่อการผลิตล้านตัน
เหลือ 0.35 กิโลกรัมต่อการผลิตล้านตัน การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ส่ ว นนี้ ช่ ว ยลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกและลดค่ า ใช้ จ่ า ยให้
บริษัทได้ 62,721 ดอลลาร์ การเพิ่มประสิทธิภาพของการกำ�จัด
สารละลายที่เหลือและตัวแปรการผลิต (On-stream Factor) ทำ�ให้
IRPL สามารถลดการใช้วัตถุดิบหลัก (พาราไซลีน) ลงได้ถึง 414
ล้านตันในปี 2560 และลดต้นทุนได้ 348,000 ดอลลาร์

ในปี 2560 ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทสำ�หรับ
ปี 2563 คือการลดระดับก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 6 จากปี 2556

Indorama Ventures Europe B.V., The Netherlands
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)
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2557

2558

2559

2560

การปลอยกาซเร�อนกระจกทั้งหมด (Scope 1 & 2)
การปลอยกาซเร�อนกระจกทั้งหมด (tCO2e)
การผลิตทั้งหมด (ตัน)
ความเขมขนของการปลอยกาซเร�อนกระจกทั้งหมด
(tCO2e/ตันการผลิต)
0.546
0.544
0.523
0.529
5,268,839
3,654,718

6,687,525

4,068,608

5,567,207

9,960,132 10,642,439

7,481,352

2557

2558

2557

2558

2559

2559

การปล
อยก
าซเร�
อนกระจกทางตรง
(Scope
การปล
อยก
าซเร�
อนกระจกทั
้งหมด (Scope
1 &1)2)
การปล
้งหมด (tCO
การปลออยก
ยกาาซเร�
ซเร�ออนกระจกทั
นกระจกทางตรง
(tCO2e)2e)
ความเข
้งหมด (tCO e/ตันการผลิต)
ความเขมมขขนนของการปล
ของการปลออยก
ยกาาซเร�
ซเร�ออนกระจกทั
นกระจกทางตรง
2
(tCO2e/ตันการผลิต)
0.546
0.544
0.523
0.529
0.335
0.334
0.312
0.298
5,567,207
3,561,396
5,268,839
3,330,966
3,654,718
2,087,526

4,068,608
2,226,176

2557
2557

2558
2558

2560

2560

2560
2560

ประเด็นสาระสำ�คัญของบริษัท

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรง (Scope 1)

2559
2559

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางออม (Scope 2)
การปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรง (Scope 1)

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรง (tCO2e)
ความเขมขนของการปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรง (tCO2e/ตันการผลิต)
0.312

0.298

2,087,526

2,226,176

2557

2558

0.334
3,330,966

2559

0.335
3,561,396

2560

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางออม (tCO2e)
ความเขมขนของการปลอยกาซเร�อนกระจกทางออม
การปล
อยกนาการผลิ
ซเร�อนกระจกทางตรง
(tCO2e)
(tCO2e/ตั
ต)
ความเขมขนของการปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรง (tCO2e/ตันการผลิต)
0.246
0.234
0.335
0.334
0.194
0.188
0.312
0.298
3,561,396
1,937,873 2,005,811
1,842,432 3,330,966
1,567,192
2,087,526 2,226,176

2557
2557

2558
2558

2559
2559

2560
2560

Indorama Petrochem Limited (IRPL)

ความเข้มข้นของการใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจกทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางออม (Scope 2)

ในปี 2560 IRPL มีความเข้มข้นของการใช้พลังงานและก๊าซเรือน
กระจกต่ำ�ที่สุดในประวั ติศ าสตร์ จากการปรั บ ปรุ งประสิ ทธิ ภ าพ
ยกาซเร�ดอตามตรวจสอบโรงงานอย่
นกระจกทางออม (tCO2e) างมีประสิทธิผล
การดำ�เนิการปล
นงาน อการติ
การปรับปรุ
งความน่
เชือ่ ถือ และการคงไว้
ซง่ึ ตัวแปรการผลิ
ความเข
มขนาของการปล
อยกาซเร�อนกระจกทางอ
อม ตระดับสูง
e/ตั
น
การผลิ
ต
)
ส่งผลให้ส(tCO
ามารถลดความเข้
ม
ข้
น
การใช้
พ
ลั
ง
งานลงที
่
2.76 กิกะจูล/
2
ล้านตัน จาก 4.13 กิ0.246
กะจูล/ล้านตันทีก่ ำ�หนดแบบไว้ และลดการปล่อย
ก๊าซเรื0.234
อนกระจกทางตรงและทางอ้อมลงรวมกันร้อยละ 7.4 จาก
0.194
0.2843 tCO2e/ล้านตันการผลิตในปี
2556 เหลือ0.188
0.2632 tCO2e/
ล้านตันการผลิต1,842,432
ในปี 2560 ซึ1,937,873
่งสอดคล้องกั2,005,811
บเป้าหมายการลด
ก๊า1,567,192
ซเรือนกระจกโดยรวมของไอวีแอล

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางออม (Scope 2)
การปลอยกาซเร�อนกระจกทางออม (tCO2e)
ความเขมขนของการปลอยกาซเร�อนกระจกทางออม
(tCO2e/ตันการผลิต)
0.234

1,567,192

0.246

1,842,432

0.194

0.188

1,937,873

2,005,811

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560

2557

2558

2559

2560
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เป้าหมายของไอวีแอลเกี่ยวกับรอยเท้าคาร์บอนของบริษัท
เป้าหมายปี 2563

ความสำ�เร็จในปี 2560

1. ไอวีแอลมีเป้าหมายขององค์กร คือ การลดความเข้มข้นของคาร์บอน
ลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับระดับของปี 2556
2. การเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) ทั้งหมด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) ร้อยละ 90 และการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่เลือกไว้ (Scope 3) ร้อยละ10
3. การรับรองมาตรฐานการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลุม
โรงงานทั้งหมด
4. การรับรอง ISO 9001 สำ�หรับการดำ�เนินงานทั้งหมด และ ISO 14001,
ISO 50001, OHSAS 18001 (หรือเทียบเท่า) สำ�หรับการดำ�เนินงาน
ร้อยละ 98
(*มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานที่ดำ�เนินงานภายใต้ ไอวีแอลอย่างน้อยสองปี)

พลังงาน

การให้ความสำ�คัญกับประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของไอวีแอลเพิ่มขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ส่ ว นช่ ว ยในเรื่ อ งความสามารถในการแข่ ง ขั น ทาง
ธุรกิจของบริษัทด้วยการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทได้ดำ�เนินการประหยัดพลังงานหลาย
ช่องทางควบคู่ไปกับการดำ�เนินธุรกิจ

การใชพลังงาน การใชพลังงาน

1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมได้ร้อยละ 1.13
จากปี 2559
2. เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมได้ครบ
ทั้งหมดในปี 2559
3. ได้รับการรับรองการรายงานครอบคลุมโรงงานทั้งหมด
4. ได้รบั การรับรอง ISO 9001 สำ�หรับการดำ�เนินงานทัง้ หมด
ISO 14001 สำ�หรับการดำ�เนินงานร้อยละ 77
ISO 50001 สำ�หรับการดำ�เนินงานร้อยละ 32 และ
OHSAS 18001 (หรือเทียบเท่า) สำ�หรับการดำ�เนินงานร้อยละ 45

พลังงานทดแทน

โรงงานของเราสองแห่ง ได้แก่ Orion Global Pet (OGP) ในประเทศลิทวั เนีย
และ Indorama Ventures Quimica ในประเทศสเปน ได้มกี ารใช้พลังงานไฟฟ้า
ทดแทนทั้งหมด โรงงานของอินโดรามา โฮลดิ้งส์ ในจังหวัดลพบุรีได้ติดตั้ง
โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ สำ � หรั บ ใช้ ภ ายในโรงงานและในปี 2560
โรงงาน OGP สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 65 เทียบกับ
ปี 2559 โดยการใช้ชีวมวลแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล

การใชพลังงานทดแทนทั
การใชพลั้งหมด
งงานทดแทนทั้งหมด

การใชพลังงานทั้งหมด (กิกการใช
ะจ�ล) พลังงานทั้งหมด (กิกะจ�ล)
ความเขมขนของการใชพลังความเข
งาน (กิกมะจ�
ขนลของการใช
/ตันการผลิพตลั)งงาน (กิกะจ�ล/ตันการผลิต)

5.56

5.525.56

5.52
5.33
53,041,022

37,522,808

41,467,851
37,522,808

5.57
5.33
59,237,580
53,041,022

5.57
59,237,580

พลังงานทดแทนที่จัดซื้อผานการรั
พลังงานทดแทนที
บรอง (กิกะจ�่จัดลซื) ้อผ2,574,508
านการรับรอง (กิกะจ�ล)
พลังงานทดแทนที่จัดซื้อและใช
พลัไปงงานทดแทนที
(กิกะจ�ล) ่จัดซื้อและใช ไป (กิกะจ�ล)
กาซชีวภาพ (กิกะจ�ล)
กาซชีวภาพ (กิกะจ�ล)
1,221,325
ชีวมวล (กิกะจ�ล)
ชีวมวล (กิกะจ�ล)

41,467,851

6,237

987,743
461,537
33,472
219,067
208,998

2557

2558
2557

2559
2558

2560
2559

2560 2557

584,691
461,537
40,180
33,472
317,477219,067
227,034208,998

492,531
987,743

290,369
290,369
6,280584,691
6,280
40,180
317,438
855,872317,438
317,477
373,656227,034
373,656

25582557 25592558 25602559

2,574,508
1,221,325

6,237
492,531

855,872

2560

หมายเหตุ ไมรวมพลังงานทดแทนที
หมายเหตุ่ผลิไมตรและขาย
วมพลัง100,811
งานทดแทนที
กิกะจ�่ผลลิตและขาย 100,811 กิกะจ�ล

ไอวีแอลมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสำ�รวจหาโอกาสในการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนทุกๆ
ปีในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
รางวัล ENERGIA AWARD
Indorama Ventures PTA Montreal LP หรือ IVPTA คือบริษทั ย่อยที่ไอวีแอลเป็นเจ้าของ
ทั้งหมดและมีระบบไอน้ำ�อิ่มตัวความดันต่ำ�  (25 psig) หลายหน่วย ในกระบวนการ p-X
Oxidation บริษทั IVPTA จึงมองหาแนวทางในการเพิม่ มูลค่า และได้ตดิ ตัง้ ระบบกังหันสำ�หรับ
การรวบรวมไอน้ำ�ส่วนเกินจากโรงงานและเปลีย่ นเป็นพลังงานไฟฟ้า ป้อนกลับให้โรงงานทีอ่ ยู่
ในเครือข่ายและยังลดการใช้พลังงานโดยรวมลงร้อยละ 20 หรือ 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
IVPTA ได้นำ�เสนอโครงการนี้ในการประกวด Energia ในรัฐควิเบก ประเทศแคนาดา ซึ่ง
สนับสนุนโดย Quebec Association for Energy Management (AQME) มีจดุ มุง่ หมาย
เพื่อมอบรางวัลแก่บริษัทที่มีการบริหารจัดการและประสิทธิภาพด้านพลังงานเป็นเลิศ
IVPTA นำ�เสนอโครงการนี้ในหมวดกระบวนการผลิตหรืออุตสาหกรรม (ค่าใช้จา่ ยด้านพลังงาน
5 ล้านดอลลาร์แคนาดาต่อปีหรือมากกว่า) โดยแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ต่อประสิทธิภาพ
ด้านพลังงาน และได้รบั รางวัลชนะเลิศ
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีระบบบริหารจัดการการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านสิ่งแวดล้อมที่
เป็นระบบและมั่นคง มีการเตรียมพร้อมและแผนดำ�เนินการเชิงรุกตลอดใน
แต่ละปีเพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน และ
ข้อกำ�หนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการบังคับใช้ และในช่วงสองสามปีที่
ผ่านมา การรายงานด้านสิง่ แวดล้อมของบริษทั ดำ�เนินการมากกว่าการแสดง
ให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านสิ่งแวดล้อมและระเบียบข้อบังคับ
อื่นๆ ที่บังคับใช้

บริษัทติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า และวิเคราะห์ผลลัพธ์
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังคง
ด�ำเนินอยู่แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็ตาม

การปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลประโยชน์ต่อไอวีแอล โดย
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและยังช่วยสร้างคุณค่าด้วยการให้การปกป้อง
คุ้มครองต่างๆ ทั้งต่อพนักงาน ผู้ทำ�สัญญาและผู้รับเหมา ทรัพย์สินของ
บริษัท ชุมชนรอบโรงงาน และที่สำ�คัญที่สุดคือชื่อเสียงของบริษัท

• บริษัทหนึ่งของเราในสหรัฐอเมริกา ได้รับแจ้งว่ามีการละเมิดข้อกำ�หนด
ด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2559 และเป็นที่สิ้นสุดในปี 2560 โดยบริษัทได้จ่าย
ค่าปรับเป็นจำ�นวน 32,464 ดอลลาร์สหรัฐ

ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย
• ไม่มีกรณีการละเมิดข้อกำ�หนดด้านสิ่งแวดล้อม
ความสำ�เร็จ
• ไม่มีกรณีการละเมิดข้อกำ�หนดด้านสิ่งแวดล้อมจาก
การดำ�เนินงานทั้งหมด
ไอวีแอลตระหนักดีว่า ทั้งสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกันอย่าง
ใกล้ชิด และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมคือกุญแจสำ�คัญต่อความสำ�เร็จ
ของบริษัทในอนาคต
ความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

• บริษัทหนึ่งของเราในประเทศจีนได้จ่ายค่าปรับจำ�นวน 14,769 ดอลลาร์
สหรัฐจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้มีการดำ�เนินการแก้ ไขทั้งสองกรณีและรายงานบทเรียนให้ทุกฝ่ายที่
เกีย่ วข้อง ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของความพยายามเผยแพร่ความรู้ ฝ่ายบริหารของ
บริษัทได้ออกหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
ทัง้ หมด ซึง่ เป็นไปตามความมุง่ มัน่ และความรับผิดชอบในการปกป้องสิง่ แวดล้อม
ของบริษทั
มากกว่าการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
Guangdong IVL PET Polymer Kaiping Limited บริษัทย่อย
ที่ ไอวีแอลเป็นเจ้าของทั้งหมดในประเทศจีน ได้ริเริ่มการดำ�เนินการ
เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยติดตั้งระบบลดก๊าซไนโตรเจน
ออกไซด์ (NOx) มูลค่ากว่า 230,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลด
ปริมาณ NOx ให้น้อยลงกว่าที่ภาครัฐกำ�หนดไว้
โครงการนี้เป็นประโยชน์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
ดังต่อไปนี้
• มีการปล่อย NOx สู่อากาศน้อยลง ซึ่งต่ำ�กว่าระดับที่กำ�หนด
ไว้มาก
• ไม่มีสารปนเปื้อนทั้งของแข็งและของเหลวจากการผลิตและไม่มี
มลพิษทุติยภูมิระหว่างการดำ�เนินงาน
• ค่าใช้จา่ ยการดำ�เนินงานต่ำ�ลง เนือ่ งจากลดการใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ า
ที่มีต้นทุนสูง
• การจัดการ การขนส่ง และการจัดเก็บ เป็นไปด้วยง่ายเนื่องจาก
Reducing Agent ชนิดใหม่ ไม่ติดไฟและไม่ก่อให้เกิดการระเบิด

• ปลู ก ฝั ง หลั ก การดำ � เนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและความยั่ ง ยื น ไว้ ใ น
การดำ�เนินธุรกิจ ระบบบริหารจัดการ และแนวทางปฏิบัติ
• ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้แนวทางปฏิบัติในการลดการใช้
ทรัพยากร การน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ และการรีไซเคิลรวมไปถึงจากการ
ส่งเสริมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในทุกสถานที่ปฏิบัติงาน
• มีเป้าหมายต่อเนื่องในการไม่ให้เกิดกรณีการละเมิดข้อกำ�หนดด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำ�คัญ และมุ่งหมายที่จะจัดการบริหารการปฏิบัติ
ตามข้อกำ�หนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
• มีระบบการแจ้งข้อมูลและรายงานสถานะของการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
ให้คณะกรรมการระดับบริหารของบริษัทตามวาระรายไตรมาส

ในปี 2560 นอกจากกรณีที่กล่าวข้างต้น ไม่มีการจ่ายค่าปรับจาก
การละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสิง่ แวดล้อมใดๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญ
อันเกี่ยวข้องกับการจัดหาหรือใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และไม่มี
บทลงโทษทีเ่ ป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินต่อไอวีแอลด้วย
นอกจากนี้ ยังไม่มีการร้องทุกข์ ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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ประเด็นสาระสำ�คัญของบริษัท

การบริหารจัดการการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านสิง่ แวดล้อม ท�ำให้สามารถ
ก�ำจัดการปล่อยมลพิษทางอากาศ น�้ำเสีย และขยะจากการด�ำเนินงานของ
บริษัทได้ และท�ำให้อยู่ในระดับที่ก�ำหนดไว้ การบริหารจัดการการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดนี้ จะท�ำให้ ไอวีแอลมั่นใจว่าไม่มี
กรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่มีการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข ผลผลิตทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของบริษัท และเพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่น
ของบริษัทในการไม่ละเมิดข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงก�ำหนด
แผนงานสร้ า งแรงจู ง ใจเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก�ำหนด โดยเชื่ อ มโยงกั บ
ประสิทธิภาพการท�ำงานของผู้บริหารอาวุโส หัวหน้าโรงงาน และผู้จัดการ
ด้านสิง่ แวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2560 ไม่พบว่ามีการละเมิดการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดที่มีนัยสำ�คัญ ใน
รอบระยะเวลาของการรายงานฉบับนี้ ยกเว้นสองกรณี ได้แก่

กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ

หลักฐานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วเป็นที่ประจักษ์
ชัดเจน อุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นผิวโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 2 องศาฟาเรนไฮต์
(1.1 องศาเซลเซียส) ตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 การเปลี่ยนแปลงนี้
เกิดขึ้นจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซที่ผลิตจากมนุษย์
ขึ้นสู่ช้ันบรรยากาศมากขึ้น ปีที่ร้อนที่สุดส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วง 35 ปีหลัง
(ที่มา: https://climate.nasa.gov/evidence/) และ 17 ปีที่ร้อนที่สุดจาก
ทั้งหมด 18 ปีนั้น ได้รับการบันทึกตั้งแต่ปี 2544 โลกของเรากำ�ลังได้รับผล
กระทบต่างๆ ทั้งไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้น ความแห้งแล้งในระยะเวลานานขึ้น
และพายุ ฤ ดู ร้ อ นที่ เ กิ ด มากขึ้ น ทั้ ง ความถี่ ระยะเวลา และความรุ น แรง
นอกจากนี้ ประชากรที่กำ�ลังเพิ่มขึ้นทำ�ให้ความต้องการอาหาร วัตถุ และ
พลังงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำ�ให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงและสร้างมลภาวะ
จากกระบวนการผลิตต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือความเสี่ยงส�ำคัญ

การยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบมากที่สุดนั้นเป็นเรื่องส�ำคัญยิ่ง ซึ่งส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
การด�ำเนินธุรกิจ เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ สภาพอากาศที่รุนแรง เช่น
พายุเฮอร์ริเคน “ฮาร์วีย์” ในรัฐเท็กซัสที่ผ่านมา ซึ่งท�ำให้เกิดอุทกภัยหลาย
พื้นที่ ผู้คนหลายหมื่นคนต้องอพยพ และธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทน�้ำมัน
และก๊าซ ต้องหยุดการด�ำเนินงาน
แม้จะมีฉันทามติทางวิทยาศาสตร์และการตระหนักถึงภัยคุกคามนี้อย่าง
กว้ า งขวาง แต่ ก็ ยั ง จำ � เป็ น ต้ อ งมี ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมจากระดั บ
ปัจเจกบุคคล องค์กร ประเทศ และระหว่างประเทศ การรับมือกับปัญหา
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจึงควรได้รับการให้ความสำ�คัญสูงสุดและไม่ควร
เพิกเฉย

บริ ษั ท มี ค วามมุ ่ ง มั่ น อย่ า งแรงกล้ า ในการหาหนทางพั ฒ นากลยุ ท ธ์
คาร์บอนต�่ำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทเล็งเห็นว่า เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
คือเครื่องมือส�ำคัญในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และ
เป็นโอกาสในการสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจรีไซเคิลของบริษัททั่วโลก
ด้วยนวัตกรรมของบริษัท บริษัทมุ่งหมายที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ใช้ ได้คุณค่าสูงสุดและใช้ ได้ระยะเวลานานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยบริษัท
ได้ก�ำหนดเป้าหมายเชิงรุกไว้ ในกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ ปี 2563
(Climate Strategy 2020) ที่ให้ความส�ำคัญใน 6 ประเด็นหลัก

ที่ ไ อวี แ อล บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งนี้ แ ละมุ่ ง มั่ น ในการดำ � เนิ น การ
นอกจากกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ ปี 2563 ของบริษัทแล้ว ได้มีการ
พัฒนามาตรฐานองค์กรสำ�หรับกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate
Strategy Corporate Standard) เพื่ อ เป็ น แนวทางการดำ � เนิ น งาน
ทั่วโลกในด้านการปฏิบัติอันเป็นเลิศเพื่อสภาพภูมิอากาศ แนวทางดังกล่าว
รวมถึงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยแผนปฏิบัติการ
และดั ช นี ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน (KPI) สำ � หรั บ รายละเอี ย ด
เพิ่มเติมจะอยู่ในรายงานประจำ�ปี 2560 ของบริษัท ซึ่งดูได้จากเว็บไซต์
www.indoramaventures.com

บริษัทได้รับการยอมรับจากความสำ�เร็จสำ�คัญและการรับรองจากองค์กร
ภายนอก เช่น RobecoSAM และ CDP แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุ
เป้าหมายและยกระดับมาตรฐานเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ยั่งยืนอันจะนำ�มาซึ่ง
คุณค่าที่เพิ่มขึ้นสำ�หรับผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งทำ�ให้บริษัทก้าวสู่ความสำ�เร็จ
ตามวิสัยทัศน์ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีให้แก่สังคม

ปริมาณและประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ ในกระบวนการผลิตคือที่มาส�ำคัญ
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) และเพื่อรับมือกับปัญหานี้ บริษัท
ได้ด�ำเนินโครงการต่างๆ ในปี 2560 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน
พลังงาน

การดำเนินธุรกิจ
ที่ตรวจสอบได
โครงสรางคณะกรรมการ
การมีสวนรวมของ CEO
การสนับสนุนจาก BOD
ผูมีความรูในแตละประเด็น
สิ�งจ�งใจเพ�่อความสำเร็จ

การมีสวนรวม
และการเปดเผย
ขอมูล
เปดขอมูลในดัชนีความยัง่ ยืน
ดาวโจนส (DJSI) และ CDP
มีสวนรวมกับ
- กลุมอุตสาหกรรม
ที่มีลักษณะใกลเคียงกัน
- ผูกำหนดนโยบาย
- สถาบันเชิงว�ชาการ
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การจัดทำบัญชี
กาซเร�อนกระจก
ประเมินกาซเร�อนกระจกทางตรง
ทางออม และทางออมอื่นๆ

พัฒนาบทบาทของบร�ษัท
ในการเผชิญความทาทาย
ดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
ความยั่งยืนและสรางคุณคา
เพ�่มข�้นใหกับผูมีสวนไดเสีย

การลดกาซ
เร�อนกระจก
เพ�่อกำหนดเปาหมาย
การลดกาซเร�อนกระจก
ขององคกรเพ�อ่ วางแนวทาง
ใหสอดคลองกับเปาหมาย
องคกรโดยกำหนด
เปาหมายการลด
กาซเร�อนกระจกของ
หนวยธุรกิจและของ
ผลิตภัณฑเฉพาะ

นวัตกรรม

การบรรเทาความเสี่ยง

เนนความสำคัญไปยัง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ
คารบอนต่ำ

ระบุความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีตอบร�ษัท
อยางครบถวนและสราง
แผนบรรเทาความเสี่ยง

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

• อินโดรามา เวนเจอร์ส – Quimica ประเทศสเปน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของเตาเผาและหม้อต้มทีท่ ำ� งานเพือ่ ส�ำรอง
การผลิตสามารถช่วยลดการใช้กา๊ ซธรรมชาติได้ทงั้ หมด 200 NM3
ต่อชั่วโมง ตั้งแต่เริ่มต้นแนวคิดจนถึงการด�ำเนินการในกระบวน
การผลิต และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ด้วย
• อินโดรามา เวนเจอร์ส พีทีเอ – มอนทรีออล ประเทศแคนาดา
บริษทั สร้างโอกาสในการใช้กา๊ ซชีวภาพจากโรงงานบำ�บัดน้ำ�เสียใน
พืน้ ทีเ่ พือ่ ป้อนเข้าสูเ่ ตาเผาน้ำ�มันร่วมกับก๊าซธรรมชาติ เป็นการลด
การใช้ก๊าซธรรมชาติและเพิ่มสัดส่วนการใช้ก๊าซชีวภาพสะอาดนี้
ส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2,340 tCO2
เทียบเท่าต่อปี
• อินโดรามา ปิโตรเคมี – หน่วยผลิต PET ประเทศไทย
ในการสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ระยะยาวขององค์กรและการปรับปรุงการดำ�เนินงานด้านสิง่ แวดล้อม
และเศรษฐกิจ บริษัทได้ตัดสินใจเปลี่ยนจากการใช้นำ�้ มันและก๊าซ
ธรรมชาติเพือ่ ทำ�ความร้อนในเตาเผาเป็นเชือ้ เพลงชีวมวล เครือ่ ง
ทำ�ความร้อนแบบใหม่ถกู ออกแบบให้สามารถใช้วสั ดุชวี มวลต่างๆ
เป็นเชือ้ เพลิงได้ อาทิ ไม้สบั เชือ้ เพลิงไม้อดั แท่ง และกะลาปาล์ม ด้วย
การใช้พลังงานที่สะอาดขึ้นนี้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(Scope 1) ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 ในปี 2560 เมือ่ เทียบกับปี 2559

การขยายและปรั บ ปรุ ง การรี ไ ซเคิ ล คื อ หนทางสำ�คั ญ ในการ
ช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยปกติแล้ว
การผลิตสินค้าจากวัสดุรี ไซเคิลจะใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิต
สินค้าจากวัสดุหรือสารตั้งต้นบริสุทธิ์ การรี ไซเคิลช่วยลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการ
ฝังกลบขยะ และลดมลภาวะทางน้ำ�  บริษัทเน้นย้ำ�ความสำ�คัญ
ของการรี ไซเคิลและธุรกิจรี ไซเคิลของเรา ส่งผลให้มีการเติบโต
จากเพียง 4 ตันในปี 2554 เป็นมากกว่า 350,000 ตัน และบริษัท
ยังคงมองหาโอกาสอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ขยายธุรกิจรีไซเคิลนี้ สำ�หรับ
โครงการทีเ่ พิ่งผ่านมาคือการร่วมมือกับ Unilever และ Ioniqa
เพื่ อ รี ไ ซเคิ ล ขวด PET ที่ มี สี ใ ห้ เ ป็ น PET บริ สุ ท ธิ์ นั้ น ถื อ เป็ น
นวัตกรรมและตัวอย่างสำ�คัญของความพยายามอันต่อเนื่อง
ของบริษัท รายละเอียดของโครงการนี้จะอยู่ในส่วน “การบริหาร
จัดการนวัตกรรม” ของรายงานฉบับนี้
386,734

(หนวย: ตัน)

338,248

359,827

278,144

2557

2558

2559

2560

จากโครงการต่างๆ ด้านการประหยัดพลังงานที่ดำ�เนินการไป
แล้ว และการศึกษาเฉพาะด้านว่าด้วยการใช้พลังงานเพือ่ ระบุพน้ื ที่
เป้าหมายสำ�หรับปฏิบัติการนั้น FiberVisions A/S สามารถ
ประหยัดพลังงานได้มากขึน้ ทุกปี โดยในปี 2560 สามารถประหยัด
พลังงานได้ 775 MWh ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 เมือ่ เทียบกับปี 2558
ที่เริ่มต้นข้อตกลงนี้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนอัตราภาษีการให้เงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะ (Public Service Obligation หรือ
PSO) สำ�หรับพลังงานทดแทนแยกจากค่าไฟฟ้าและภาษีพลังงาน
ในปี 2559 ก็เป็นปัจจัยสำ�คัญด้วยเช่นกัน

การประเมินวงจรชีวิต / รอยเท้าคาร์บอน
ในปี 2560 บริษทั ได้ด�ำ เนินการประเมินวงจรชีวติ (LCA) ของพืน้ ทีด่ �ำ เนินงาน
ทัง้ หมดในทวีปเอเชีย และบางพืน้ ทีใ่ นสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก ข้อมูล LCA
และผลลัพธ์ของหน่วยผลิตในสหรัฐฯ และเม็กซิโกได้รับการตรวจสอบจาก
องค์กรภายนอกเพือ่ คุณภาพและความถูกต้องแม่นยำ� ระหว่างกระบวนการนี้
บริษัทได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง LCA ในพื้นที่ดำ�เนินงานทั้งหมดเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14040/44:2006 และมีแผนขยาย LCA ให้
ครอบคลุมพืน้ ทีด่ �ำ เนินงานของบริษทั ทัง้ หมดภายในปี 2563 รวมถึงจัดทำ�
บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 จากการดำ�เนินงานทัว่ โลก
การศึกษาเป้าหมายอิงฐานวิทยาศาสตร์
บริษทั ทบทวนปัญหาสภาพภูมอิ ากาศและศึกษาเป้าหมายฐานวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับความเป็นไปได้ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
และทางอ้อม การวิเคราะห์ระดับสูงนี้หมายถึงการระบุความเป็นไปได้ของ
ตำ�แหน่งพื้นที่ในการลดรอยเท้าคาร์บอนด้วยพลังงานทดแทน และวิธี
อื่นๆ ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของบริษัท
ความก้าวหน้าของราคาเงา / การกำ�หนดราคาคาร์บอนภายใน
บริษทั ดำ�เนินการประเมินเพือ่ ทำ�ความเข้าใจความอ่อนไหวของราคาคาร์บอน
ในธุรกิจของบริษทั และดำ�เนินการขัน้ ต่อไปเพือ่ ศึกษาและปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ในการแฝงต้นทุนคาร์บอนภายในให้อยูใ่ นการดำ�เนินงานของบริษทั ซึง่ รวมถึง
การใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ (M&A)
Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)
หรือคณะกรรมการดูแลการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอันเกี่ยวกับ
สภาพภูมิอากาศ
บริษัทมีแผนจะใช้ 2-degree scenarios ช่วยในการพิจารณาทางการเงิน
ที่เป็นไปได้ และสอดคล้องกับแนวทางของ TCFD หลังจากดำ�เนินการ
วิจัยเพิ่มเติม การเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องและเปรียบเทียบได้นี้จะเป็นไป
ตามแนวทางนี้ ซึ่งจะนำ�ไปใช้แสดงถึงแนวทางปฏิบัติด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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ประเด็นสาระสำ�คัญของบริษัท

การรีไซเคิล

FiberVisions A/S บริษัทย่อยของเราในประเทศเดนมาร์กได้ท�ำ
สัญญาข้อตกลงร่วมโดยสมัครใจกับ Danish Energy Agency
เพื่อสนับสนุนการลดการใช้พลังงานทั้งหมดลงร้อยละ 7 ภายใน
ปี 2563 และยกเลิ ก การใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ทั้ ง หมดภายใน
ปี 2593 ตามมาตรการ Energy Efficiency Directive ปี 2555

การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นไม่เป็นอันตราย แต่บริษัทก็แสวงหาวิธี
ลดผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและความเป็ น พิ ษ ในวั ต ถุ ดิ บ และสารเคมี
อื่นๆ ของบริษัท การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์มีบทบาทส�ำคัญใน
การลดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยจาก
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การบริ ห ารจั ด การนวั ต กรรมและการดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประกอบด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ นโยบายและ
กระบวนการต่างๆ และการออกแบบองค์กร ในขณะที่การบริหารจัดการ
นวัตกรรมจะมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ซึ่งจ�ำเป็นต้องรวม
เป้าหมายของการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์อยู่ในกระบวนการด้วย
การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะครอบคลุมกระบวนการ
ใน 3 ขั้ น ตอน คื อ ความปลอดภั ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ความเป็ น พิ ษ ของ
กระบวนการ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการก�ำจัดเมื่อสิ้น
อายุ ก ารใช้ ง าน กระบวนการดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะเน้ น ไปที่
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิต ตั้งแต่เริ่มการ
ผลิตจนถึงการก�ำจัดซาก กระบวนการนี้ท�ำให้บริษัทสามารถระบุขั้นตอน
เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมทั้งด้านการออกแบบ การผลิต การใช้
วัตถุดิบ การขนส่ง และห่วงโซ่คุณค่าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ยังสามารถน�ำมาปรับใช้กับการด�ำเนินงานและห่วงโซ่คุณค่าของบริษัททั้ง
ต้นน�้ำและปลายน�้ำ

ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์

ไอวีแอลลดความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการต่อไปนี้
• การรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคน�ำไปใช้นั้น สอดคล้อง
กับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
• การลดผลกระทบจากความเป็นพิษระหว่างกระบวนการผลิต
ขั้นตอนการทดลอง
ระดับหองปฏิบัติการ
• การทดสอบเชิงว�เคราะห
• การทดสอบตัวอยางของลูกคา
ในปร�มาณนอยในหองปฏิบัติการ

• การหลีกเลี่ยงการปล่อยมลพิษในกระบวนการผลิตในพื้นที่ด�ำเนินงาน
ของลูกค้า
แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของไอวีแอล จะไม่ใช่ข้อกังวลเรื่องความเป็นพิษ แต่บริษัท
ก็ตรวจสอบวัตถุดิบของเราอย่างเข้มงวด ประเมินความเสี่ยงของสารเคมี
ที่มีต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อม และก�ำจัดผลิตภัณฑ์ที่สามารถระเหยได้
ซึ่ ง อาจเป็ น ความเสี่ ย ง บริ ษั ท ด�ำเนิ น การเชิ ง รุ ก โดยมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
ประเมินและรับรองว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบสารเคมีของสหภาพ
ยุโรป (Regulation on Registration, Evaluation, Authorization and
Restriction of Chemicals - REACH) และข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จะทดแทนด้วยการใช้วัสดุที่เป็นที่รู้จักและ
มีการจดทะเบียนแล้ว หรือใช้สารเคมีทางเลือกที่ปลอดภัย

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

การประเมินวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment – LCA) จะ
ช่วยก�ำหนดขอบเขตและวิธกี ารเพือ่ ระบุและประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
ตลอดระยะเวลาวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ เช่น ตัง้ แต่การสรรหาวัตถุดบิ ไป
จนถึงการก�ำจัดทิง้ LCA ยังช่วยสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคูแ่ ข่ง
ได้ดว้ ย ในปี 2560 ทุกโรงงานในทวีปเอเชียและโรงงานบางแห่งในสหรัฐอเมริกา
ได้รับการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ISO 14044/44 และบริษทั มีแผนขยายการประเมินวัฏจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์ให้
ครอบคลุมการด�ำเนินงานทัง้ หมดของบริษทั ในปี 2561 และคาดว่าจะประเมิน
เสร็จสิน้ ในปี 2562
บริษัทมีเป้าหมายให้การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ดำ�เนิน
การครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 70 ของการผลิตทั้งหมดที่มีอยู่ และ
จะครอบคลุมร้อยละ 95 ภายในปี 2563

แนวคิด
ดานผลิตภัณฑ
• ขั้นตอนแรกเร��มของการพัฒนาผลิตภัณฑ
• โดยทั่วไปจะประกอบดวยแนวความดาน
การว�จัยและการพัฒนา

• การสอบถามของลูกคาเกีย่ วกับความเปนไปได

ในการผลิตผลิตภัณฑดว ยประสิทธิภาพการผลิตทีม่ อี ยู

• การคนพบโอกาสทางการตลาด

ขั้นตอน
การพัฒนา

แนวทางปฏิบตั หิ ลักในการดูแล
รับผิดชอบตอผลิตภัณฑ

• การผลิตแบบครั้งเดียวในโรงงาน
นำรองหร�อในพ�้นที่การผลิต

• การประเมินความเปนไปไดของ

• นวัตกรรม
• ความยั่งยืน
• การประเมินวัฏจักรชีว�ตของผลิตภัณฑ
• การปฏิบัติตามขอกำหนด
ใหเกินกวามาตรฐาน

การผลิตผลิตภัณฑ
• ปร�มาณที่จำกัดของผลิตภัณฑ
ที่ใชเปนตัวอยางสำหรับลูกคา
• แนวโนมของการปรับเปลี่ยนสูตร
การผลิตของผลิตภัณฑ

ความสอดคลองของ
ผลิตภัณฑกบั ขอกำหนด
การอธิบายลักษณะความเสีย่ ง (PCRC)
มีขน้ั ตอนการว�เคราะหดงั นี้

• การผลิตเชิงพาณิชยของ

• ตรวจสอบความอันตราย
• ตรวจสอบเอกสารขอมูลความปลอดภัย SDS
• ตรวจสอบปจจัยและโอกาสเสีย่ ง
• ตรวจสอบการจัดการดาน

• การตรวจสอบโดยนักพ�ษว�ทยา (ในกรณีที่จำเปน)
• ปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตเพ�ยงเล็กนอย (ถามี)
• การควบคุมการปฏิบัติตามขอกำหนด
ทั้งหมดสำหรับการขยายการผลิต

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

ขอบังคับทั้งหมด

การตรวจสอบ
การปฏิบัติตามขอกำหนด

• ตรวจสอบความสอดคลองตอขอกำหนดเพ�อ่

การปรับเปลีย่ นผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑ

• ไมมีการปรับเปลี่ยนสูตรการผลิต
• สอดคลองกับกฎหมายและ

• ขยายการดำเนินกิจการ
• ทบทวนรายละเอียดขั้นตอน PCRC
• สรุปและดำเนินการขัน้ ตอนสุดทายของ

ดำเนินการทดสอบ
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การตลาดดานการขาย

กระบวนการ PCRC

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

เหนือกว่ามาตรฐานของกฎระเบียบและข้อบังคับ

ไอวี แ อลมี จุ ด มุ ่ ง หมายในการด�ำเนิ น งานให้ เ หนื อ กว่ า มาตรฐานของ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ความมุ่งมั่นของบริษัทคือ การลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยมีเป้าหมายของระบบบริหารจัดการด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมการด�ำเนินธุรกิจของบริษัททั้งหมด
ภายในปี 2563 และปฏิบัติตามระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH)
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ภายในปี 2561

ทรัพยากรที่ทดแทนได้

การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่เพิ่มขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับความมั่นคงทางอาหารที่
เพียงพอและการค�ำนึงถึงความสมดุลระหว่างการผลิตอาหารและความ
ต้องการด้านอุตสาหกรรม และเพื่อความยั่งยืนจึงน�ำมาปรับใช้ ได้เป็น
แนวคิดเรื่องทรัพยากรที่ทดแทนได้ของไอวีแอล
ในแต่ละปี ไอวีแอลมีการใช้ทรัพยากรทีท่ ดแทนได้เพิม่ ขึน้ ทุกปี เช่น แสงอาทิตย์
ลม ชีวมวล วัตถุดิบฐานชีวภาพ (ซึ่งรวมถึงเซลลูโลสจากการเพาะปลูก
อย่างยั่งยืน) Poly Lactic Acid (PLA) และ Bio-MEG เป็นต้น

โครงการวิจัยต่างๆ ที่ Glanzstoff จะมุ่งเน้นการตอบสนองความ
ต้องการที่จำ�เป็นในอนาคต เช่น ระบบจุ่มที่ ไม่ใช้สารฟอร์มัลดี ไฮด์
การรี ไซเคิลเส้นใยชีวภาพ ตลอดจนการใช้งานรูปแบบใหม่ของ
เส้นใยสังเคราะห์ชีวภาพ
การใช้วัตถุดิบฐานชีวภาพ
Glanzstoff คือผู้ผลิตเส้นใยสังเคราะห์เรยอน ที่ ใช้เทคโนโลยีสูง
ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากแหล่งวัตถุดิบที่ทดแทนได้ ผลิตภัณฑ์
ขั้นต้นสำ�หรับการผลิตเรยอนจะมาจากเยื่อกระดาษและเซลลูโลส
จากพื้นที่ปลูกป่าที่ยั่งยืน
การนำ�ผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการผลิตมาใช้ใหม่
• ก๊าซที่มีกำ�มะถันเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเกิดขึ้นในการผลิต ถูกนำ�
มาเปลี่ ย นเป็ น กรดกำ�มะถั น (Sulphuric Acid) ในระบบ
ทำ�ก๊ า ซบริ สุ ท ธิ์ ที่ ทั น สมั ย ที่ สุ ด ของโลกด้ ว ยกระบวนการ
ออกซิ เ ดชั น ด้ ว ยตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า (Catalytic Oxidation
Process) สามารถทำ�ให้ก๊าซพิษอยู่ ในระดับที่ปล่อยออกได้
กรดซัลฟิวริกที่ ได้จากระบบทำ�ก๊าซบริสุทธิ์จะนำ�ไปป้อนกลับสู่
กระบวนการปั่นอีกครั้ง
• น้ำ�ที่ ใช้ ในกระบวนการผลิตจะบำ�บัดด้วยกระบวนการหลาย
ขั้นตอนเพื่อแยกเอาโซเดียมซัลเฟตที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้

เกณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รวมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
เข้าไว้ด้วย ซึ่งสัมพันธ์ถึงการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตผลิตภัณฑ์ การใช้
ผลิตภัณฑ์ และการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการลดวัสดุอันตราย
การใช้ส่วนประกอบรีไซเคิล และการสนับสนุนลูกค้าของเราในการริเริ่ม
โครงการลดน�้ำหนักผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ขั้นปลายที่มีการน�้ำหนักเบาและผลิตภัณฑ์ที่มีลดการปล่อย
มลพิษในส่วนของผู้บริโภค ได้กลายเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ท�ำให้
เกิดผลประโยชน์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายและผลกระทบ
ของวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่าง
การประหยัดเชื้อเพลิงและน�้ำหนักของยานพาหนะ เป็นต้น
บริษัทได้จัดตั้งคณะทำ�งานการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นสำ�คัญต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ
และช่วยเหลือกันในการปรับปรุงการประเมินความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทได้ดำ�เนินการประเมินวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ครบทุกขั้นตอน และกำ�ลังพัฒนากระบวนการต่างๆ โดย
ใช้ผลลัพธ์จาก LCA เพื่อกำ�หนดโครงการพัฒนาต่างๆ ในอนาคต

การลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพลังงาน

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดค่าใช้จ่าย คือ ส่วนประกอบส�ำคัญ
ของกลยุทธ์ดา้ นพลังงานของบริษทั กลยุทธ์นรี้ วมถึงการใช้พลังงานสีเขียว
หรือพลังงานสะอาดให้มากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะพลังงานสะอาดจะ
ท�ำให้บริษัทได้ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสนับสนุน
พันธกิจของบริษัทในการลดความเข้มข้นคาร์บอน (Carbon Intensity)
ในการด�ำเนินงาน โรงงานของเราสองแห่ง ได้แก่ Orion Global PET ใน
ประเทศลิธัวเนีย และ Indorama Ventures Quimica ประเทศสเปน มีการใช้
พลังงานสะอาดในการด�ำเนินงานทัง้ หมด และโรงงานอืน่ ๆ อีกหลายแห่งของ
เราก็มกี ารใช้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และชีวมวล
ในทั่ ว โลก ค่ า เฉลี่ ย ศั ก ยภาพในการทำ�ให้ โ ลกร้ อ น (Global
Warming Potential: GWP) ของเส้นใยเรยอนแบบชุบหนึ่งตันนั้น
น้อยกว่าของเส้นใย PET-HMLS แบบชุบหนึ่งตัน แม้จะเปรียบเทียบ
กับเทคโนโลยีที่ดีที่สุด (Conversion and Dipping) ก็ยังให้ค่า
GWP ที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากการชุบ PET นั้นใช้พลังงานมากกว่า

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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ประเด็นสาระสำ�คัญของบริษัท

Glanzstoff หนึ่งในบริษัทย่อยของเรา ผู้ผลิตเส้นด้ายเฉพาะทาง
เทคนิค เส้นใยและสิ่งทอที่ใช้สำ�หรับอุตสาหกรรมยางและคอมโพสิต
และเป็นผู้นำ�ด้านกระบวนการผลิตเส้นด้ายความหนืดสูง สำ�หรับ
งานด้านเทคนิค

เกณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืน

น�้ำ คือ ทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุด ความตึงเครียดด้านน�้ำที่เพิ่มขึ้น รวมถึง
ปั ญ หาภั ย แล้ ง อุ ท กภั ย และระดั บ น�้ ำ ทะเลที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น คื อ ข้ อ กั ง วลทั้ ง
ในประเทศที่พัฒนาแล้วและก�ำลังพัฒนา ในรายงาน Global Risk Report
ของ World Economic Forum ได้จัดให้วิกฤตการณ์ด้านน�้ำอยู่ในกลุ่ม
ความเสี่ยงระดับสูงสุดของโลก สถานการณ์น�้ำของโลกก�ำลังเสื่อมถอยลง
ในแง่คุณภาพ ซึ่งเป็นภัยต่อสุขภาพของมนุษย์และระบบนิเวศ เกิดเป็น
แรงผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันจากทุกฝ่าย รวมถึงภาคเอกชนใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบและมี วิ สั ย ทั ศ น์ เ พื่ อ สร้ า งสรรค์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ดี เ พื่ อ สั ง คมด้ ว ยการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพโดยใช้แนวทางปฏิบัติด้านอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ และด้วย
ความส�ำคัญของทรัพยากรน�้ำในการด�ำเนินงานของบริษัท ด้วยเหตุนี้
ทรัพยากรน�้ำจึงถูกระบุเป็นหนึ่งในหัวข้อประเด็นส�ำคัญจากการประเมิน
สาระส�ำคั ญ ของปี 2560 และน�ำนโยบายและกลยุ ท ธ์ ข องการบริ ห าร
ทรัพยากรน�้ำของโลกมาใช้ด้วย
บริษัทมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรวมถึง
การใช้ทรัพยากรน�้ำและการปล่อยน�้ำทิ้ง
ไอวีแอลมีความมุ่งมั่นต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอย่าง
ยั่ ง ยื น (ซึ่ ง รวมถึ ง การใช้ น้� ำ จากแหล่ ง น�้ ำ และการปล่ อ ยน�้ ำ ทิ้ ง )
โดยการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่บังคับใช้
มาตรฐานระหว่างประเทศ และระเบียบข้อบังคับของประเทศที่เข้า
ด�ำเนินธุรกิจ และจะใช้แนวทางปฏิบัติเชิงรุกเพื่อแสดงถึงความเป็น
ผู้น�ำและความรับผิดชอบอันสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท

ปราศจากการปล่อยน�้ำทิ้งสู่สาธารณะ
(Zero Liquid Discharge)

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการลดการใช้น�้ำด้วยแนวทางปฏิบัติ 3Rs (Reduce,
Reuse, Recycle) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้น�้ำ
ในการลดการใช้น�้ำจืดจากแหล่งน�้ำธรรมชาติ บริษัทได้สร้างโรงบ�ำบัด
น�้ำเสียเพื่อรีไซเคิลและใช้ซ�้ำในการด�ำเนินงานเป็นส่วนใหญ่
เป้าหมายความเข้มข้นของการใช้น�้ำ ปี 2561:
รักษาหรือลดความเข้มข้นของการใช้น�้ำจากปีก่อนหน้า
ประสิทธิภาพการใช้น�้ำและการเกิดน�้ำเสีย
IRPL มีโรงบ�ำบัดน�้ำเสียและรี ไซเคิลน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดด้วยการ
กรองผ่านเยื่อ (Membrane) แบบออสโมซิสผันกลับ (Reverse
Osmosis – RO) เพื่อผลิตน�้ำที่ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized
Water) การรี ไซเคิลที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากการติดตามตรวจสอบที่
ดีขึ้นและการปรับปรุงความพร้อมในการท�ำงานของหน่วย RO
Membrane ซึ่งส่งผลให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า
67,000 ดอลลาร์สหรัฐจากปริมาณการปล่อยน�้ำเสียในระดับต�่ำ
และลดการใช้น�้ำดิบ

การบร�โภคน้ำ
การบร�โภคน้ำ

น้ำที่นำมาร� ไซเคิลและใชซ้ำ
น้ำที่นำมาร� ไซเคิลและใชซ้ำ

ปร�มาณการบร�โภคน้ำทั้งหมด (ลบ.ม.)
ปร�มาณการบร�โภคน้ำทั้งหมด (ลบ.ม.)
ความเขมขนของการใชน้ำ (ลบ.ม./ตันการผลิต)
ความเขมขนของการใชน้ำ (ลบ.ม./ตันการผลิต)
5.43
5.17
5.12
5.43
5.17
5.12
4.70
55,034,189
4.70
55,034,189
46,837,024
46,837,024
36,099,631 38,200,946
38,200,946
36,099,631

2557
2557

2558
2558

2559
2559

น้ำที่นำมาร�ไซเคิลและใชซ้ำทั้งหมด (ลบ.ม.)
น้ำที่นำมาร�ไซเคิลและใชซ้ำทั้งหมด (ลบ.ม.)
รอยละของน้ำที่นำมาร�ไซเคิลและใชซ้ำทั้งหมด
รอยละของน้ำที่นำมาร�ไซเคิลและใชซ้ำทั้งหมด
7.28%
6.89%
7.28%
6.75%
6.89%
6.75%
5.06%
5.06%
3,229,152
3,229,152
2,780,405
2,782,341
2,782,341
2,436,929 2,780,405
2,436,929

2560
2560

2557
2557

2558
2558

2559
2559

2560
2560

ในปี 2560 การบริโภคน�้ำเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ เนื่องมาจากการเข้าซื้อกิจการโรงงานที่มีการใช้น�้ำในปริมาณมากของกลุ่มธุรกิจเส้นใยของบริษัท
การกักเก็บน้ำ�ฝน
IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited บริษัทย่อยของไอวีแอลใน Panipat รัฐหรยาณา ประเทศอินเดีย ได้ติดตั้งระบบกักเก็บ
น้ำ�ฝนในพื้นที่โรงงานในปี 2560 เพื่อสำ�รองน้ำ�ผิวดินลงสู่ชั้นหินอุ้มน้ำ�ใต้ดิน (ก่อนที่จะไหลผ่านผิวดินไปจนหมด) ปริมาณน้ำ�ฝนที่ ไหลซึมผ่านสู่
ดินอยู่ที่ประมาณ 41,500 ลบ.ม./ปี ซึ่งเป็นปริมาณมากกว่าร้อยละ 30 ของการใช้แหล่งน้ำ�จืดของโรงงานในปี 2560 น้ำ�เหล่านี้จะปราศจากสาร
มลพิษ เกลือ แร่ธาตุ และสารปนเปื้อนอื่นๆ จากมนุษย์ และช่วยลดการกร่อนของดินและลดการปนเปื้อนสารฆ่าแมลงและปุ๋ยของน้ำ�ผิวดินที่ลงไป
ผสมกับน้ำ�ใต้ดิน บริษัทมีแผนที่จะขยายการใช้ระบบนี้ ไปยังพื้นที่โรงงานอื่นๆ ในอนาคต
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้ำ

น�้ำเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับความต่อเนื่องทางธุรกิจและ
ความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
โรงงานและกลุ่มธุรกิจจะประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านทรัพยากรน�้ำ
อย่างสม�่ำเสมอ บริษัทสื่อสารกับหน่วยงานท้องถิ่นเป็นประจ�ำและต่อเนื่อง
เพื่อตรวจสอบระดับน�้ำใต้ดินและระดับน�้ำในอ่างเก็บน�้ำ การวางแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทจะรวมเรื่องน�้ำเป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบ

ในปี 2561 บริษัทจะด�ำเนินงานร่วมกับโรงงานทั้งหมดของเราเพื่อประเมิน
ความเป็นไปได้และทางลือกต่างๆ ในการลดการใช้น�้ำ เพิ่มการรีไซเคิล และ
น�ำนำ�้ เสียกลับมาใช้ ใหม่ ด้วยการใช้โรงบ�ำบัดนำ�้ เสียเพือ่ ก้าวสูเ่ ป้าหมายของ
Zero Liquid Discharge รวมทัง้ ก�ำหนดเป้าหมายทัง้ ในระดับองค์กรและระดับ
กลุ่มธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทยังด�ำเนินการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส�ำหรับ
พื้นที่ด�ำเนินงานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น และ
การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างการเข้าซื้อกิจการ
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้ำด้วย การประเมินดังกล่าว
ประกอบด้วยประเด็นผลเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ และมาตรการป้องกันและเยียวยาที่จ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินการ
ประเด็นสาระสำ�คัญของบริษัท

จากการใช้เครื่องมือ Global Water Tool ของ World Business Council
for Sustainable Development – WBCSD บริษัทได้ด�ำเนินการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของทรัพยากรน�้ำ (Water Sensitivity Analysis) เพื่อระบุ
พื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน�้ำในพื้นที่การด�ำเนินงานของบริษัททั่วโลก
เครื่องมือดังกล่าวนี้ช่วยให้สามารถระบุประเด็นต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
• จ�ำนวนโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ขาดแคลนน�้ำ
• โรงงานที่ เ ผชิ ญ ความเสี่ ย งมากที่ สุ ด และต้ อ งมี ก ารด�ำเนิ น โครงการ
ในอนาคต
• ผลกระทบในท้องถิ่นต่อการมีน�้ำใช้และมลภาวะ
• คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงความตึงเครียดด้านน�้ำในปี 2563
• เส้นฐานความตึงเครียดด้านน�้ำและดัชนีการขาดแคลนน�้ำ
• การประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นทรั พ ยากรน�้ ำ - สภาพการณ์ ป ั จ จุ บั น
และอนาคต

การประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้ำจะรวมถึงประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
• ปริมาณและความเข้มข้นของการใช้น�้ำ
• สัดส่วนของน�้ำรีไซเคิลและน�้ำใช้ซ�้ำ
• คุณภาพของน�้ำปล่อยทิ้ง
• ปริมาณทั้งหมดและร้อยละของการใช้น�้ำจากแหล่งธรรมชาติในพื้นที่
ที่มีความตึงเครียดและขาดแคลนน�้ำ
• ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของการใช้น�้ำในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน�้ำ
• ร้อยละของโรงงานที่มีการละเมิดข้อก�ำหนดเกี่ยวกับทรัพยากรน�้ำ
• การเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับและนัยการก�ำหนดราคา
• ผลกระทบต่อธุรกิจจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน�้ำ
• การประเมินความเสี่ยงด้านระเบียบข้อบังคับ ชื่อเสียง และกายภาพ

จากการประเมินโดยใช้เครื่องมือของ WBCSD ในปี 2560 พบว่า
• โรงงานร้อยละ 8.1 อยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน�้ำอย่างรุนแรง
• โรงงานร้อยละ 27.4 อยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน�้ำ
• โรงงาน 17 แห่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน�้ำ

Petform (Thailand) Limited, Lopburi, Thailand
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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สุขอนามัยและความปลอดภัย

ที่ อิ น โดรามา เวนเจอร์ ส เราให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ สุ ข อนามั ย และความ
ปลอดภั ย เป็ น อั น ดั บ แรกในทุ ก กิ จ กรรมการด�ำเนิ น งาน บริ ษั ท เชื่ อ ว่ า
สุ ข อนามั ย และความปลอดภั ย ของทุ ก คน ไม่ ว ่ า จะเป็ น พนั ก งาน
ผู ้ รั บ เหมา ชุ ม ชน และสาธารณะ ล้ ว นมี ค วามส�ำคั ญ ต่ อ การได้ รั บ
อนุ ญ าตให้ ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ การมี ส ถานที่ ท�ำงานที่ ป ลอดภั ย และ
มีสุขอนามัยไม่เพียงแต่เพิ่มขวัญก�ำลังใจให้พนักงานเท่านั้น แต่ยังช่วยลด
การสูญเสียเวลาท�ำงาน การเจ็บป่วยและบาดเจ็บ และประหยัดค่าใช้จ่าย
ของบริษัทด้วย

ระบบบริหารจัดการสุขอนามัยและความปลอดภัย
และการประเมินความเสี่ยง

ระบบบริหารจัดการสุขอนามัยและความปลอดภัยมีอยู่ในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัททั่วโลก แต่ละโรงงานมีการส่งเสริมให้ด�ำเนินโครงการด้านความ
ปลอดภัยเพื่อสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ปลอดภัยและ
มีสุขอนามัย และช่วยควบคุมความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในสถานที่ท�ำงานอย่างเหมาะสม
ในปี 2560 บริษัทมีการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ให้ พ นั ก งานทุ ก คน ส่ ง ผลให้ ส ามารถปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาสุ ข อนามั ย
และความปลอดภั ย ของพนั ก งานได้ โดยมี ค วามตระหนั ก มากขึ้ น
และมี ก ารรายงานเหตุ ก ารณ์ อั น เกื อ บเกิ ด เป็ น อุ บั ติ เ หตุ ใ นอั ต ราสู ง ขึ้ น
จากเดิม 732 ครั้งในปี 2559 เป็น 1,007 ครั้งในปี 2560 อย่างไรก็ตาม
การบาดเจ็ บ จากการท�ำงานโดยรวมและการบาดเจ็ บ จากการท�ำงาน
ถึงขั้นหยุดงานในปี 2560 ได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่องจากมีอุบัติเหตุ
มากขึ้ น ในโรงงานของบริ ษั ท ที่ ไ ด้ เ ข้ า ซื้ อ ในปี 2560 ซึ่ ง มี อั ต ราแรงงาน
เพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลปีต่อปี ด้วยเหตุนี้ บริษัท
ให้ความส�ำคัญอย่างมากในการปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยส�ำหรับโรงงานเหล่านี้
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานโดยรวม
(กรณี / 200,000 ชั่วโมงทำงาน)

1.48

1.57
0.97

2557

2558

2559

1.19

2560

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน
(กรณี / หนึ่งลานชั่วโมงทำงาน)

4.73
3.67

3.12

3.82

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ร้อยละ 45 ของการด�ำเนินธุรกิจทั้งหมดของ
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 ด้านระบบจัดการ
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2559 (ร้ อ ยละ 37
ของการด�ำเนินธุรกิจทั้งหมด) และบริษัทได้ก�ำหนดเป้าหมายการรับรอง
มาตรฐานดั ง กล่ า วให้ ได้ ร ้ อ ยละ 98 ของการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง หมด
ภายในปี 2563 ส�ำหรั บ โรงงานที่ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม บริ ษั ท ของเราเป็ น ระยะ
เวลา 2 ปี

โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในสถานที่ปฏิบัติงาน
เพื่อสมดุลยภาพของชีวิตและการท�ำงานที่ดี

พนักงานที่มีสุขภาพดีย่อมสนับสนุนให้บริษัทเข้มแข็งยิ่งขึ้น หลายบริษัท
ที่มีชื่อเสียงด้านการส่งเสริมสมดุลยภาพของชีวิตและการท�ำงาน จะเป็น
ที่ ส นใจของพนั ก งานและดึ ง ดู ด ผู ้ ส มั ค รที่ มี คุ ณ ภาพเมื่ อ มี ก ารเปิ ด รั บ
ต�ำแหน่งใหม่ และบริษัทเหล่านี้ยังมีแนวโน้มอัตราการรักษาไว้ซึ่งพนักงาน
ที่สูงกว่า ท�ำให้ ใช้เวลาการฝึกอบรมพนักงานใหม่น้อยลง พนักงานมี
ความภักดีต่อบริษัทมากขึ้น และมีผู้เชี่ยวชาญในองค์กรในระดับสูงขึ้น
บริษัทมีความห่วงใยสุขภาพพนักงาน และทุ่มเทความพยายามเพื่อสร้าง
สมดุลยภาพของชีวิตและการท�ำงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการท�ำงาน นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมการออกก�ำลัง
กายในสถานที่ท�ำงานเพื่อสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดีของพนักงานทั่วโลก
โครงการสนับสนุนสุขภาพบางส่วน ได้แก่ สิทธิ์การเข้าศูนย์ฟิตเนส การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสุขภาพการกุศลต่างๆ กิจกรรม Company Outing
โอกาสการเข้าร่วมกับชุมชน และการฝึกการท�ำงานเป็นทีม เช่น ชมรม
แบดมินตัน ชมรมบาสเก็ตบอล ชมรมโยคะ และชมรมวิ่ง

ความปลอดภัยในกระบวนการ  (Process Safety)

ความปลอดภัยในกระบวนการ คือ กรอบระเบียบในการบริหารจัดการ
การด�ำเนินงานของโรงงานให้มีแบบแผนปฏิบัติที่เป็นเลิศและสอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดต่างๆ ที่บังคับใช้ เพื่อให้ระบบและกระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบ การสร้าง และการด�ำเนินการ ไปจนถึง
การน�ำไปปฏิบัติและบ�ำรุงรักษา วัตถุประสงค์เพื่อมั่นใจว่ามีการป้องกันและ
ควบคุมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต
รวมถึงเหตุไฟไหม้ การสัมผัสสารพิษ และการระเบิดที่จะส่งผลเสียอย่าง
ร้ายแรงท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ความเสียหายของทรัพย์สิน
การไม่สามารถผลิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทมุ่งมั่นและให้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกับพนักงานของเรา
รวมถึงความปลอดภัยในกระบวนการ เพือ่ การด�ำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ
บริษัทมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในแผนงานออกแบบและ
การก่อสร้างโรงงานใหม่ รวมทั้งอุปกรณ์ และการด�ำเนินงานของโรงงาน
ทั้งหมดทั่วโลก บริษัทมีมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการที่เข้มงวด
และการจั ด ท�ำเอกสารคู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน (Standard Operating
Procedure: SOP) ซึ่ ง บางโรงงานได้ ก�ำหนดแนวปฏิ บั ติ ที่ เ กิ น กว่ า
มาตรฐานและกฎหมายท้องถิ่นเพื่อปกป้องพนักงานและผู้รับเหมาทุกฝ่าย
และมีการประเมินความเสี่ยงในการด�ำเนินงานของบริษัททั้งหมด รวมถึง
ตรวจสอบว่ามีการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมในพื้นที่
ด�ำเนินงาน
ในปี 2560 บริ ษั ท ได้ เ ริ่ ม รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ใน
กระบวนการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
อเมริกา (American Petroleum Industry’s Recommended Practice)

2557

2558

2559

2560

เป้าหมายปี 2560:
อัตราการบาดเจ็บจากการทำ�งานโดยรวมและอัตราการบาดเจ็บ
จากการทำ�งานถึงขั้นหยุดงาน ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า

58

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

ตั ว แทนพนั ก งานในคณะกรรมการร่ ว มบริ ห ารด้ า นสุ ข อนามั ย และ
ความปลอดภัย
พนักงานของเราร้อยละ 90.3 มีส่วนร่วมในคณะกรรมการร่วมบริหาร
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานที่มีอยู่ในโรงงานของบริษัท
โดยมีแนวทางส�ำหรับการรักษาความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สิน
ไว้ ให้

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การบาดเจ็บจากการท�ำงานเป็นศูนย์
โรงงานของเรา 22 แห่งได้บรรลุเป้าหมายของ “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” ในปี
2560 ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นอันแรงกล้าจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัทและผู้บริหารระดับสูงทั้งในส่วนส�ำนักงานองค์กรและโรงงาน
อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต
อุ บั ติ เ หตุ ถึ ง ขั้ น เสี ย ชี วิ ต เกิ ด ขึ้ น หนึ่ ง ครั้ ง ในปี 2560 ที่ ป ระเทศอิ น เดี ย
ผู ้ รั บ เหมาที่ ด�ำเนิ น งานในโรงงานแห่ ง หนึ่ ง ของเราได้ เ สี ย ชี วิ ต จากการ
พังทลายของแบบหล่อขณะก�ำลังท�ำการตรวจสอบรอยรั่วหลังคา ทั้งที่มี
ค�ำสั่งไม่ให้เข้าพื้นที่ แต่ผู้รับเหมารายนี้ได้ละเมิดค�ำสั่งจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต

การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�ำงาน
หลั ก สิ บ ประการของ United Nations Global Compact’s Ten
Principles ได้ ร ะบุ ข อบเขตส�ำหรั บ การประเมิ น ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ในสถานที่ ท�ำงาน เราเห็ น ชอบว่ า มี เ หตุ ผ ลอั น ชอบด้ ว ยจริ ย ธรรมและ
เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจในการตอบสนองหลักการดังกล่าว ได้เริ่ม
การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนผ่านแบบส�ำรวจเป็นระบบเป็นประจ�ำทุกปี
และด�ำเนินการแก้ปัญหาต่างๆ แบบส�ำรวจประกอบด้วย 4 ระดับ ได้แก่
ระดับองค์กร ระดับประเทศ ระดับโรงงาน และระดับผลิตภัณฑ์

01 ระดับองคกร

เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ข้ึน ได้มีการตรวจสอบหาความจริงเชิงลึกและจัดให้มี
การด�ำเนินการอย่างเหมาะสมในพื้นที่โรงงาน สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์
ครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงมาตรการความปลอดภัยหลังเกิดอุบัติเหตุ ได้เผยแพร่
ไปยังทุกหน่วยงานในกลุ่มบริษัท เพื่อให้ทุกฝ่ายปรับปรุงแนวทางบริหาร
จัดการความเสี่ยง เสริ ม สร้ างโครงการความปลอดภั ยเชิงพฤติ กรรม
ตลอดจนเริ่มใช้ระเบียบปฏิบัติส�ำหรับพนักงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลตาม
ความเหมาะสม

สิทธิมนุษยชน

ก. การปกป้องสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ
ไอวีแอลเคารพสิทธิมนุษยชนพนักงานทุกคน ทั้งในส่วนของบริษัทย่อย
กิจการร่วมทุน และบริษัทร่วม มีความมั่นใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่
บังคับใช้ ในแต่ละประเทศที่เข้าด�ำเนินธุรกิจ ความมุ่งมั่นของบริษัท ปรากฎ
ให้เห็นในนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
ในคณะกรรมการ นโยบายด้านความหลากหลาย นโยบายเรื่องโรคเอดส์
และนโยบายอื่นๆ และในส่วนของการแก้ปัญหาด้านการปฏิบัติโดยมิชอบ
ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทมีกลไกการแจ้งเบาะแส ซึ่งน�ำมาใช้ครอบคลุมทั้งบริษัท
หากพนักงานคนใดที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของ
กิจกรรมในไอวีแอล จะสามารถแจ้งไปยังคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส
ผ่านช่องทางอืน่ ๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ ในรายงานฉบับนี้

02 ระดับประเทศ

03 ระดับโรงงาน

04 ระดับผลิตภัณฑ

• โรงงาน / หนวยธุรกิจทําแผนปฏิบัติการเฉพาะโดยอางอิงจากการประเมินความเสี่ยง
ดานสิทธิมนุษยชน
• ความเสี่ยงเฉพาะของผลิตภัณฑตองไดรับการบรรเทาโดยมีหัวหนางานการผลิตใหคําปรึกษา

การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�ำงาน (Workplace Human
Rights Assessment หรือ WHRA) จะมีกระบวนการ 3 ขั้นตอนเรียก
ว่า IACM คือการระบุ (Identify) ประเมิน (Assess) สื่อสารและบรรเทา
(Communicate and Mitigate) บริ ษั ท น�ำกระบวนการนี้ ม าใช้ ใ น
ปี 2559 การส�ำรวจ WHRA ท�ำโดยให้ประเมินตนเองทางออนไลน์ ซึ่งจาก
การรวบรวมผลกระทบความเสี่ยง บริษัทได้วิเคราะห์ความโน้มเอียงของ
ความเสี่ยงด้านมนุษยชน (Human Rights Risk Propensity หรือ HRRP*)
และระบุพื้นที่ที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุง ในปี 2560 ได้มีแผนการเยียวยา
การปิดกั้นความเสี่ยง และด�ำเนินการต่อเนื่องตามกระบวนการประเมิน
ทั้งสามขั้นตอนอีกครั้ง ผลลัพธ์จากกระบวนการประเมินในปี 2560 มี
ดังต่อไปนี้

ระบุความเสี่ยง

ประเมิน

• ตัวชี้วัดใหม่ 2 ตัว (การดูแลรับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์และสิทธิมนุษยชน
ในประเทศที่มีการด�ำเนินธุรกิจ)
• มีการเพิ่มเติมค�ำถาม 10 ข้อในการ
ประเมินความเสี่ยงส�ำหรับตัวชี้วัด
ดังกล่าว
• ความเสี่ยงทั้งหมดที่ระบุในแบบส�ำรวจ
ปี 2559 ได้รับการบรรเทา

• การส�ำรวจการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชนทางออนไลน์ส�ำหรับ
พื้นที่ด�ำเนินงานของไอวีแอลทั้งหมด
• วัดความโน้มเอียงของความเสี่ยง
ด้านมนุษยชน (HRRP*) โดย HRRP
ของปี 2560 เท่ากับปี 2559
(ร้อยละ 0.22)
• มีการระบุประเด็นความเสี่ยงในโรงงาน
2 แห่งและระดับประเทศ

สื่อสารและบรรเทา
• จากประเด็นความเสี่ยงที่ได้ระบุ
ได้มีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อระบุบทบาทและแนวทางบรรเทา
ความเสี่ยงที่พื้นที่โรงงานทั้งสองแห่ง
• ก�ำหนดแผนปฏิบัติการตามแนวทาง
บรรเทาความเสี่ยงที่ตกลงพร้อมกับ
ติดตามกลไกเพื่อตรวจสอบ
ความคืบหน้า

*HRRP = จำ�นวนที่มีการระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น / (การตอบรับจากหน่วยงานทั้งหมด * คำ�ถามทั้งหมด)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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ประเด็นสาระสำ�คัญของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2559 ไอวีแอลยึดมั่นในการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ
ตามปฏิญญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
(United Nations Universal Declaration of Human Rights) และหลักการ
และสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานในการท�ำงานขององค์ ก รแรงงานระหว่ า งประเทศ
(International Labor Organization’s Declaration on Fundamental
Principles and Rights at Work) และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของ
บริษัทได้สะท้อนถึงสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

ในระดับองคกรจะเปนการระบุแนวโนมที่เกิดขึ้น
ดานสิทธิมนุษยชนและทําแผนปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเสี่ยง

ประเด็นหลักที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุงและการบรรเทา
จากการรวบรวมการประเมินผลกระทบความเสี่ยงและการวิเคราะห์การประเมินจากการสัมภาษณ์ประเด็นต่อไปนี้ คือประเด็นที่มีการระบุถึงการปฏิบัติ
ด้านการปรับปรุงและการเยียวยา
การปฏิบตั ดิ า้ นการเยียวยา
ประเด็นหลัก
ระดับองค์กร
ระดับประเทศ/ระดับโรงงาน
ความมัน่ คง
และความปลอดภัย

กระบวนการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานส�ำหรับการเลือกบริษัท
รักษาความปลอดภัยที่เป็น
บริษัทเอกชน

- การพัฒนาคู่มือและเผยแพร่ไปยังโรงงาน
- การติดตามและตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ
- ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะ

การเลือกบริษทั เอกชนด้านการรักษาความปลอดภัย
ต้องพิจารณาจากความสามารถทางทักษะอาชีพ
ระดับการฝึกอบรมพนักงาน คุณภาพของอุปกรณ์
ประวัติการปฏิบัติโดยมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน และ
ความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทางการเมือง

สภาพแวดล้อม
ของสถานทีท่ ำ� งาน

การคุกคามในสถานที่ท�ำงาน

- หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน ว่าด้วยนิยาม การระบุ
ประเด็น และการจัดการกับปัญหาการคุกคามใน
สถานที่ทำ�งาน
- การทบทวนและตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการ
การแจ้งเบาะแส

- คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนในระดับโรงงานให้
ความรูแ้ ละช่วยเหลือพนักงานตามความเหมาะสม
โดยเสริมหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ ขจัดการคุกคาม
- การให้ค�ำปรึกษาและสร้างความตระหนัก

บริษัทจะคงใช้การประเมินสามขั้นตอนดังกล่าวนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการประเมินความต้องการเป็นประจ�ำและต่อเนื่องตามข้อมูลความเสี่ยงเฉพาะและบริบท
การด�ำเนินกิจการ
• จ�ำแนกผู้จัดจ�ำหน่ายเป็นกลุ่มความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงระดับกลาง และ
ในปี 2560 ไม่มีพื้นที่การด�ำเนินงานและผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบ
ความเสี่ยงต�่ำ และประสานงานเพื่อแก้ปัญหาที่พบจากการประเมิน
รายหลั ก และวั ส ดุ น อกเหนื อ จากวั ต ถุ ดิ บ อยู ่ ใ นความเสี่ ย งที่ มี
ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทาน
นัยส�ำคัญเกีย่ วกับแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการเกณฑ์แรงงาน
• มั่นใจได้ว่าผู้จัดจ�ำหน่ายปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของ
บริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะทบทวน
ข. การปกป้องสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน
ความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานเป็นรายไตรมาส และด�ำเนินการบรรเทาความ
ไอวีแอลร่วมด�ำเนินการกับผู้จัดจ�ำหน่าย ลูกค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อ
เสี่ยงอย่างเหมาะสมตามความจ�ำเป็น ปัจจุบัน บริษัทมีความตั้งใจจะด�ำเนิน
ให้การปกป้องสิทธิมนุษยชนอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน โดยการประเมินและระบุ
การตรวจสอบการด�ำเนินงานของผู้จัดจ�ำหน่ายอย่างเป็นระบบภายใน
ประเด็นปัญหาและข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้น
ปี 2563
การมีส่วนร่วมของบริษัทแสดงผ่านความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนและบริหาร
จัดการผ่านจรรยาบรรณส�ำหรับผู้จัดจ�ำหน่าย การประเมินตนเองของ
ลูกค้า หุ้นส่วน และคู่แข่งทางธุรกิจ
ผู้จัดจ�ำหน่าย นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และกฎหมายของประเทศที่มี
บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนของลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ รวมไปถึงผู้ถือหุ้น
ผลบังคับใช้ การด�ำเนินการเพื่อจัดการและแก้ ไขปัญหาความเสี่ยงและ
คู่แข่งทางธุรกิจ และเจ้าหนี้ ในทุกประเทศที่เข้าด�ำเนินธุรกิจและควบคุม
ผลกระทบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน จะได้ รั บ การแนะน�ำและ
การด�ำเนิ น งานโดยส่ ว นใหญ่ ซึ่ ง ขยายครอบคลุ ม ถึ ง ผลกระทบด้ า น
ด�ำเนินการผ่านการอภิปรายและประสานงานกับผู้จัดจ�ำหน่ายที่เกี่ยวข้อง
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการด้วย
รวมไปถึงผู้รับเหมา
บริษัทเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นๆ ที่
ผู้จัดจ�ำหน่าย
ระบุไว้ ในนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย (นโยบายการปฏิบัติต่อ
กระบวนการประเมินผู้จัดจ�ำหน่าย เริ่มขึ้นในปี 2557 และได้ขยายขอบเขต
ผู้ถือหุ้น นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า นโยบายเกี่ยวกับหุ้นส่วนและคู่แข่ง
จนครอบคลุ ม ผู ้ จั ด จ�ำหน่ า ยวั ต ถุ ดิ บ และผู ้ จั ด จ�ำหน่ า ยวั ส ดุ น อกเหนื อ
ทางธุรกิจ และนโยบายเกี่ยวกับพันธมิตรทางการค้าและเจ้าหนี้)
วัตถุดิบรายส�ำคัญทั้งหมด ตลอดจนด�ำเนินการต่อเนื่องให้ครอบคลุม
ผู้รับเหมาในปี 2558 กระบวนการดังกล่าวจะมีแนวทางที่เป็นระบบและ
ลูกค้า หุน้ ส่วนทางธุรกิจ หรือบุคคลใดๆ ก็ตามทีม่ ขี อ้ กังวลเกีย่ วกับผลกระทบ
มีความสอดคล้อง โดยผู้จัดจ�ำหน่าย รวมถึงผู้รับเหมาต้องด�ำเนินการ
ด้านสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมของไอวีแอล สามารถใช้ชอ่ งทางทีก่ �ำหนดขึน้
ดังต่อไปนี้
ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสของบริษัท
• ยอมรับจรรยาบรรณส�ำหรับผู้จัดจ�ำหน่าย
• ตอบรับแบบสอบถามการประเมินตนเอง
กระบวนการนี้จะท�ำให้ ไอวีแอลสามารถ
• ประเมินความเสีย่ งและระบุโอกาสด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(ESG)
• ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงแรงงานเด็ก
และการบังคับใช้แรงงาน
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วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ความยั่งยืนด้านบุคลากรผู้มีความสามารถ

แนวคิดด้านความหลากหลาย

หลายปี ที่ ผ ่ า นมา อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี ไ ด้ พ บกั บ ความผั น ผวน
ด้านคุณภาพของบุคลากร แต่ที่อินโดรามา เวนเจอร์ส เราได้ขับเคลื่อนสู่
การเติบโตอย่างรอบคอบและประสบความส�ำเร็จ กลุ่มผู้มีความสามารถ
ของบริษัทประกอบด้วยบุคลากรจ�ำนวน 15,195 คนทั่วโลก ซึ่งเป็นส่วน
ส�ำคัญต่อการเติบโตของบริษัท พนักงานคือสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุด และ
มีความพร้อมต่อการแก้ปัญหาและรับความท้าทายของสภาพแวดล้อม
ในอุตสาหกรรมของเรา

ความหลากหลายและความพยายามสรรหาบุคลากรจะให้ความส�ำคัญที่
การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศสภาพ และรสนิยม
ทางเพศ บริษัทเชื่อว่าความแตกต่างและความหลากหลายนี้จะช่วยสร้าง
สภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ส่งผลดีต่อการเติบโต ความก้าวหน้า และการ
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ความหลากหลายสามารถนิยามได้ ในแง่ของ
การกระจายสัดส่วนของอายุพนักงานได้เช่นกัน บริษัทภูมิใจในสัดส่วน
ของอายุพนักงานที่สมดุลและลงตัว ซึ่งครอบคลุมธุรกิจและการตลาดที่
แตกต่างกัน อายุพนักงานโดยเฉลี่ยของบริษัทคือ 39.2 ปี

พนั ก งานของบริ ษั ท ทั่ ว โลกมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น และมี ภู มิ ห ลั ง ทางด้ า น
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ตลอดจนระบบความคิดและภาษาที่แตกต่างกัน
ท�ำให้เกิดมีลักษณะเฉพาะ อันช่วยให้สามารถเปลี่ยนความท้าทายให้เป็น
โอกาสในการเติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านบุคลากร
ผู ้ มี ค วามสามารถ บริ ษั ท จึ ง มุ ่ ง เน้ น การลงทุ น ในพนั ก งานส�ำหรั บ การ
พัฒนาทักษะ ความรู้ และการแสดงความสามารถ

แนวทางของบริษัทในการสร้างความยั่งยืนด้านความหลากหลายของ
บุคลากรที่ไอวีแอลมีดังต่อไปนี้
1. แบบแผนด้านความหลากหลาย – บริษัทได้จัดเตรียมและเริ่มผลักดัน
แบบแผนด้านความหลากหลายส�ำหรับอนาคต 5 ปีข้างหน้า แบบแผน
นี้จะเน้นความส�ำคัญของเสาหลัก 3 ประการ ได้แก่ ความสามารถ
ในสถานที่ท�ำงาน ตลาด และชุมชน บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการ
จ้างงานพนักงานเพศหญิง ชนกลุ่มน้อย ผู้มีความบกพร่อง และวัย
หนุ่มสาว และบริษัทยังได้พัฒนาการรายงานโครงการที่ด�ำเนินการในปี
2559 ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแบบแผนส�ำหรับความพยายามในอนาคต

พนักงานทั่วโลก

กลุ่มผู้มีความสามารถประกอบด้วยพนักงาน 15,195 คนกระจายอยู่ใน
พื้นที่ด�ำเนินงานต่างๆ 25 ประเทศ ใน 4 ทวีป โดยข้อมูลส�ำคัญของแรงงาน
ทั่วโลกของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

พนักงานทั่วโลกแบงตามทว�ป
ยุโรป
27.1%

เอเชีย
55.3%

อเมร�กาเหนือ
16.6%
แอฟร�กา
1%

เพศหญิง

Baby
Boomers

Gen X

Gen Y

Gen Z

22.21%

14%

34%

49%

2%

พนักงานผูมี

Traditionalist ความบกพรอง
1%

88

หมายเหตุ
• Gen Z, iGen หรือ Contennials คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นไป
• Gen Y หรือ Millennials คือผู้ที่เกิดระหว่างปี 2520 – 2538
• Gen X คือผู้ที่เกิดระหว่างปี 2508 – 2519
• Baby Boomers คือผู้ที่เกิดระหว่างปี 2489 - 2507
• Traditionalist หรือ Silent Generation คือผู้ที่เกิดก่อนปี 2488

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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2. การสื่ อ สาร – บริ ษั ท ได้ ก�ำหนดนโยบายด้ า นความหลากหลายซึ่ ง
รับรองโดยคณะกรรมการบริหารของไอวีแอล และได้รับการแปลเป็น
16 ภาษา นโยบายดังกล่าวได้ถูกน�ำไปอธิบายเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน
ในทุกพื้นที่ด�ำเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมเจตจ�ำนงความ
หลากหลายโดยกล่าวถึงวัฒนธรรมของบริษัทในเว็บไซต์ส่วน “ร่วมงาน
กับเรา” และระบุถึงวัฒนธรรมความหลากหลายในคุณสมบัติผู้สมัคร
งานต�ำแหน่งว่างตามเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ด้วย

การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ

มาตรฐานส�ำหรับการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถของเราคือ
• แผนการสืบทอดต�ำแหน่งที่เป็นระบบอันเนื่องจากการปลดเกษียณ
และการขยายธุรกิจ
• การด�ำเนินการเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถก่อนการลาออก
โดยอ้างอิงจากการวิเคราะห์ข้อมูลการลาออก
• การส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน

การลดการลาออก
โดยสมัครใจรอยละ 16

verall
9%

การลดการลาออก
โดยรวมรอยละ 6

8.5%

6.24%

5.92%

6.9%

6.3%

Asia’s Best Employer Brand Award 2017
บริษัทให้คุณค่าแก่พนักงานของเราตลอดวงจรชีวิตการท�ำงาน ได้ปรับปรุง
การมี ส ่ ว นร่ ว มของพนั ก งานและการรั ก ษาบุ ค ลากรจากข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก
ที่รวบรวมจากการประชุมกลยุทธ์ทั่วโลกของไอวีแอล และการส�ำรวจความ
ผูกพันของพนักงานทั่วโลก รวมถึงการอภิปรายกลุ่มย่อย แนวทางนี้
ประสบความส�ำเร็จทัง้ ด้านการลดการลาออกโดยสมัครใจได้รอ้ ยละ 16 และ
ลดต้นทุนการสรรหาบุคลากรโดยเฉลีย่ ลงร้อยละ 12 เมือ่ เทียบกับปี 2559
อัตราการรักษาบุคลากรในปี 2560 ได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.81 ส�ำหรับไอวีแอล
แล้ว พนักงานคือตัวแทนของบริษัท (Brand Ambassador) ทั้งในบริเวณ
และนอกบริเวณพืน้ ทีด่ �ำเนินงาน ซึง่ ช่วยให้สามารถดึงดูดผูม้ คี วามสามารถ
ทีก่ ระตือรือร้น ผลลัพธ์ของการให้คณ
ุ ค่าแก่พนักงานเป็นส�ำคัญท�ำให้บริษทั
ได้รับรางวัล Asia Best Employer Brand Award ประจ�ำปี 2560 จาก
Employer Branding Institute ประเทศอินเดีย

5.92%

5.59%

5.26%

4.68%

47%
2014

017

2015

2016

2017

การจัดจ้างพนักงานใหม่ในปี 2560

ในปี 2560 มีการจ้างพนักงานใหม่จำ�นวน 1,732 คน ใน 25 ประเทศ โดยมีพนักงานเพศหญิงร้อยละ 26.44 และร้อยละ 14 ของผู้สมัครเพศหญิงได้รับ
การว่าจ้างในตำ�แหน่งบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทวีป

ชาย

หญิง

รวม

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

เอเชีย

908

52.4

372

21.5

1,280

73.9

อเมริกาเหนือ

202

11.7

55

3.1

257

14.8

ยุโรป

147

8.5

31

1.8

178

10.3

17

1.0

-

-

17

1.0

1,274

73.6

       458

26.4

1,732

100.0

แอฟริกา
รวม

จากการเน้ น ความส�ำคั ญ ด้ า นการแนะน�ำของพนั ก งานในองค์ ก ร
(Referrals) และสื่อสังคมในการจัดจ้างพนักงานใหม่ บริษัทสามารถลด
ต้นทุนการสรรหาบุคลากรลงได้ร้อยละ 2.7
1. การออกแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล รู ป แบบใหม่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท เพื่ อ
รวบรวมโอกาสในการร่ ว มงานกั บ เราในทุ ก แห่ ง ของไอวี แอลทั่ ว โลก
ท�ำให้ บ ริ ษั ท เข้ า ถึ ง และติ ด ต่ อ ผู ้ ส มั ค รที่ เ พี ย บพร้ อ มด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การดึงดูดเด็กรุน่ ใหม่ – โครงการเชือ่ มโยงกับสถานศึกษาเป็นการเน้นยำ�้
ความพยายามในการดึงดูดผูม้ คี วามสามารถทีเ่ พิง่ ส�ำเร็จการศึกษาจาก
สถาบันด้านวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารธุรกิจชัน้ น�ำ โดยการเสนอ
โอกาสฝึกงานให้แก่นกั ศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพในระยะเวลาทีก่ �ำหนด โครงการนี้
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ไม่เพียงมอบโอกาสพิเศษในการฝึกงานเท่านัน้ แต่ยงั ช่วยให้ผสู้ �ำเร็จการ
ศึกษาได้ประยุกต์ ใช้สิ่งที่เรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติและได้รับประสบการณ์จริง
ในการท�ำงานเป็นทีม การบริหารโครงการ เครือข่ายข้ามสายงาน และการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีนักศึกษากว่า 150 คนเข้าร่วมโครงการนี้
ในปี 2560
บริษัทปฏิบัติตามข้อก�ำหนดค่าแรงขั้นต�่ำของแต่ละท้องถิ่น และ
อัตราค่าจ้างระดับเริ่มต้นของทั้งพนักงานชายและหญิงจะมากกว่า
มาตรฐานเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต�่ำตามพื้นที่ที่จ้างงาน

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ในปีนี้ บริษัทได้ยกเลิกการด�ำเนินงานของโรงงานหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
เลิกจ้างพนักงานจ�ำนวน 107 คน พนักงานทุกคนทีถ่ กู เลิกจ้างจะได้รบั การ
แจ้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ 3 เดือน และได้รบั เงิดชดเชย ค่าล่วงเวลา และ
ค่าจ้างส�ำหรับวันหยุดเต็มจ�ำนวน
คณะท�ำงานของบริษัทต่างท�ำงานด้วยความมุ่งมั่นในสิ่งที่ “สามารถท�ำได้”
และ “ต้องท�ำให้ ได้” เพือ่ ตอบสนองความท้าทายด้านเศรษฐกิจและการตลาด
เพื่อตอบรับเจตนารมณ์นี้ บริษัทได้ผลักดันโครงการสร้างความผูกพัน
และการมี ส ่ ว นร่ ว มของพนั ก งาน เช่ น การเล่ น เกมเป็ น ที ม การเล่ น
กีฬา กิจกรรม CSR การส่งเสริมบทบาทหน้าที่ การติดตามเฝ้าสังเกต
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส และการหมุนเวียนเปลีย่ นงาน ในการท�ำความเข้าใจผลกระทบ
ของโครงการภาคปฏิบัติเหล่านี้ และเพื่อการรับฟังจากพนักงานโดยตรง
บริษัทได้ออกแบบแบบส�ำรวจความผูกพันของพนักงานทั่วโลก (Global
Employee Engagement – GEE) ทางออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่
ท�ำให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกต่อความผูกพันของพนักงาน และน�ำไปทบทวน
และปรับแนวทางใหม่ส�ำหรับโครงการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อไป
ความผูกพันของพนักงาน

สูงจากทุกหน่วยธุรกิจเป็นประจ�ำ นอกจากนี้ มีช่องทางการสื่อสาร
ส�ำหรับพนักงาน เช่น จดหมายของบริษทั จดหมายข่าวภายในหน่วยงาน
และนิตยสาร Beacon ขององค์กร ทีช่ ว่ ยให้บริษทั สือ่ สารเนือ้ หาส�ำคัญ
และเริม่ ต้นบทสนทนาทัว่ ทัง้ บริษทั ในหัวข้อส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของ
บริษทั
3. รางวัลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Operation Excellence Awards)
การมอบรางวัลการปฏิบัติงานเป็นเลิศนี้ เริ่มขึ้นในปี 2560 เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงการยอมรับความพยายามของทีมย่อยภายในกลุ่มธุรกิจ
รางวัลนีจ้ ะมีเกณฑ์ตดั สิน 12 เกณฑ์ ทีม่ งุ่ เน้นด้านการเงิน การปฏิบตั งิ าน
และความยั่งยืน หน่วยธุรกิจที่ดีที่สุด 4 หน่วยในแต่ละกลุ่มธุรกิจจะได้
รับรางวัลโดยมีประธานและรองประธานเป็นผู้มอบรางวัลท่ามกลาง
ผู้น�ำธุรกิจของไอวีแอลจากทั่วโลกในการประชุมกลยุทธ์ประจ�ำปีที่จัดขึ้น
ที่กรุงเทพมหานคร

คะแนนความผูกพัน
ของพนักงานโดยเฉลี่ย

3.83

1.59%
คะแนนความผูกพัน
ของพนักงานเพ��มข�้นจากป 2559

2558

2559

ประเด็นสาระส�ำคัญของบริษัท

3.65

3.77

Indorama Ventures Xylenes & PTA LLC, USA - Feedstock Business

2560

การมีสวนรวมของพนักงาน
ในแบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน

90.42%

93.5%

93.75%

93.75%

UAB Orion Global Pet, Lithuania - PET Business

พนักงานเขารวมการสำรวจ
ความผูกพันของพนักงาน

2558
2559
2560
ในปี 2560 ได้มีการจัดท�ำแบบส�ำรวจความผูกพันของพนักงานทั้งหมด
15 ภาษา บริ ษั ท ได้ ป ระจั ก ษ์ ถึ ง การปรั บ ปรุ ง ค่ า เฉลี่ ย ความผู ก พั น ที่ มี
นั ย ส�ำคั ญ ที่ 3.82 คะแนน จากเดิ ม 3.77 คะแนนในปี 2559 คะแนน
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นี้ ส ามารถน�ำไปประกอบการออกแบบและผลั ก ดั น โครงการ
สร้ า งความผู ก พั น โดยอ้ า งอิ ง จากการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ที่ ร วมตั ว แปร
ต่างๆ เช่น ระยะเวลาการท�ำงาน เพศ และอายุ เป็นต้น ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ
การด�ำเนิ น การบางส่ ว นในการผลั ก ดั น โครงการสร้ า งความผู ก พั น
มีดังต่อไปนี้

Wellman International Ltd., Ireland - Fibers Business

1. กลุ่มผู้เป็นแบบอย่าง (Influencer Groups) กลุ่มผู้เป็นแบบอย่าง
ภายในองค์ ก รจะมี เ ครื อ ข่ า ยที่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ แ ละปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรมอั น เป็ น แบบอย่ า งได้ ที ม ผู ้ น�ำหน่ ว ยธุ ร กิ จ จะร่ ว มมื อ กั บ
หัวหน้าฝ่ายเพื่อจัดการปัญหาความต้องการและตัวเลือกความผูกพัน
ที่ระบุไว้ ในแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้น
2. การยกระดับการสื่อสาร บริษัทได้ปรับปรุงช่องทางต่างๆ โดยอิงจาก
ผลลัพธ์จากการส�ำรวจเพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความผูกพันและ
การสือ่ สารทีด่ ยี งิ่ ขึน้ โดยจัดให้มกี ารประชุมเชิงปฏิสมั พันธ์กบั ผูน้ �ำระดับ

Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation, Batino,
Philippines – Packaging Business

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์

บริษัทลงทุนในทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดให้มีสถานที่
ท�ำงานที่ทันสมัย มีโอกาสการพัฒนา และมีวัฒนธรรมสร้างแรงบันดาลใจ
ในปี 2560 บริษทั ลงทุน 314.12 ดอลลาร์สหรัฐในการฝึกอบรมและพัฒนา
ชัว่ โมงการฝึกอบรมโดยเฉลีย่ ต่อพนักงานอยูท่ ี่ 22.71 ชัว่ โมง ซึง่ เพิม่ ขึน้ จาก
ปี 2559 (19.7 ชัว่ โมง) บริษทั ก�ำลังอยูใ่ นขัน้ ตอนการสร้างองค์กรการเรียนรู้
ที่จะสร้างโอกาสการเรียนรู้จากประสบการณ์มากขึ้นผ่านบทบาทและการ
มอบหมายงานตามความสามารถ การเรียนรูด้ ว้ ยตัวเองจากมหาวิทยาลัย
ชั้ น น�ำ และการเปิ ด รั บ ความสามารถข้ า มสายงานจากเพื่ อ นร่ ว มงาน
ขอบเขตการเรียนรู้จากประสบการณ์จะอิงตามกรอบความคิด 3E ได้แก่
ประสบการณ์ (Experience) การศึกษา (Education) และการเปิดรับ
(Exposure) ในสัดส่วน 70:20:10 (เรียนรู้จากงานร้อยละ 70 เรียนรู้จาก
การได้รับค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษา และการสังเกตผู้อื่นร้อยละ 20 และเรียนรู้จาก
การฝึกอบรมร้อยละ 10)

หลักสูตรการเรียนรู
ดวยตัวเอง

การเรียนรู
แบบรวมมือ

หลักสูตรการเรียนรูดวยตัวเอง
ทางออนไลนนี้จะชวยเพิ่ม
ความรูและความชํานาญ
ดานเทคนิคของการผลิต PET
และกระบวนการบํารุงรักษา
หลักสูตรนี้พัฒนาสําหรับ
หัวหนางาน ผูค วบคุมเครือ่ งจักร
และเจาหนาที่เทคนิคดานการ
ผลิต PET โดยเฉพาะ
มีพนักงานกวา 1,000 คน
ไดประโยชนจากหลักสูตรนี้
และตั้งใจจะใชแพลตฟอรม
การเรียนรูทางออนไลนนี้
สําหรับหลักสูตรการบริหาร
และการเปนผูนําดวย

การรวมมือกันผานการแบงปน
ความรูคือสวนประกอบสําคัญ
ของการเรียนรูเชิงปฏิบัติ
เปาหมายหลัก คือ
การสรางระบบเพื่อสนับสนุน
การเรียนรูอยางตอเนื่อง
ผานชองทางแบบรวมมือ เชน
Toast Masters Club
ที่พนักงานจะพัฒนาความคิด
ในระดับที่สูงขึ้นและการสื่อสาร
ทางวาจาที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงการบริหารจัดการตนเอง
และทักษะการเปนผูนํา

การศึกษาตอเนื่อง

การศึกษาในระดับสูง

โครงการการศึกษาตอเนื่อง
จะครอบคลุมดานเทคโนโลยี
ความรูดานอุตสาหกรรม
และพฤติกรรม ความเปนเลิศ
ทางธุรกิจ Six Sigma
ยังคงเปนหัวขอหลัก
ของการฝกอบรม
บริษัทมีพนักงานมากกวา
500 คนไดรับการฝกอบรม
ในโครงการนี้ และยังมี
โครงการใหมมากกวา
70 โครงการในป 2560
ที่เนนดานปรับปรุงคุณภาพ
ในองคกรออกแบบมาเพื่อ
มอบโอกาสแกพนักงานใน
การผนึกความรูและนําสิ่งที่ได
เรียนรู ในสถานที่ทํางานไป
ปฏิบัติจริง

บริษัทสงเสริมใหพนักงาน
ของเราทีม่ ศี กั ยภาพเขาศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้นจากหลักสูตร
ของสถาบันชั้นนํา
โครงการการศึกษาเหลานี้
จะชวยเพิ่มทักษะการบริหาร
จัดการธุรกิจใหแกพนักงาน
และเครือขายเพื่อนรวมงาน
ยังชวยใหเกิดความเขาใจเชิงลึก
มากยิ่งขึ้นในการประยุกต
ใชความรู ในชีวิตจริง
และในสาขาอาชีพ

การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ
บริ ษั ท มี ร ะบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ผ สานด้ ว ยระบบการพั ฒ นา
ความเป็นผู้น�ำ ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management
Discussion and Analysis – MD&A) ยั ง คงเป็ น ตั ว ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
การประเมิ น สถานการณ์ ข องธุ ร กิ จ อย่ า งเป็ น องค์ ร วม อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล
และเน้นความส�ำคัญของการแก้ปัญหา ซึ่งครอบคลุมผลการปฏิบัติงาน
ในอดี ต รวมถึ ง เหตุ ผ ลของการไม่ บ รรลุ เ ป้ า หมาย โอกาส อุ ป สรรค
และการจั ด ล�ำดั บ ความส�ำคั ญ ลั ก ษณะโดยรวมและความคาดหวั ง
ส�ำหรั บ ผลการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ จะก�ำหนดจากการทบทวน MD&A
รายไตรมาส ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บุคลากรแต่ละคนปรับเปลี่ยนเป้าหมาย
ของตนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความคาดหวั ง และค�ำติ ช มจากรอบด้ า น
ยังเป็นการท�ำให้เกิดความเข้าใจต่อการปรับเปลี่ยนเป้าหมายที่จ�ำเป็น
ต่อความสามารถของผู้น�ำ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)
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ความจ�ำเป็นในการเรียนรู้จะประเมินจากบทบาทความรับผิดชอบ และ
ความสามารถของแต่ละบุคคล ควบคู่ไปกับความต้องการด้านธุรกิจใน
อนาคต โครงการด้านการเรียนรู้จะครอบคลุมทุกมิติของความสามารถ
ทั้งด้านเทคนิค การจัดการ ความรู้ด้านอุตสาหกรรม และทักษะการเป็นผู้น�ำ
วิธีการเรียนรู้ส�ำหรับพนักงานของเรามีดังต่อไปนี้

การพัฒนาผาน
การเรียนรูจากตัวอยาง
ตั้งแตป 2559 การเรียนรูงาน
จากการติดตามตัวอยาง
(Job Shadow) ไดพิสูจนแลว
วาเปนเครื่องมือที่ประสบ
ความสําเร็จสําหรับการเรียนรู
เชิงปฏิบัติและการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร
วิธีการนี้ชวยใหพนักงาน
คุนเคยกับงานในระดับที่สูงขึ้น
โดยการสังเกตหัวหนางาน
ในการประชุม การเยีย่ มชมลูกคา
และสรางความคุนเคยกับหนาที่
ใหมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
พนักงานผูติดตาม (Shadow
Employee) บางสวน
ยังไดรับโอกาสปฏิบัติงาน
ในระดับสูงขึ้นในอนาคตดวย

ผลลัพธ์จากเครื่องมือเหล่านี้จะน�ำมาใช้โดยคณะกรรมการทบทวนความ
สามารถ (Talent Review Committees – TRCs) คณะกรรมการบริษัท
จะทบทวนทั้งความพร้อมของกระบวนการวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
และแผนการสืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
(Group CEO) และคณะกรรมการฝ่ า ยบริ ห าร โดยมี ค ณะกรรมการ
สรรหา พิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การ (Nomination,
Compensation & Corporate Governance Committee – NCCG)
ให้ค�ำปรึกษา ส�ำหรับต�ำแหน่งส�ำคัญอื่นๆ คณะกรรมการ TRC จะตรวจ
สอบว่ามีการส่งผ่านความเป็นผู้น�ำโดยใช้การทบทวนและการวางแผน
ที่ต่อเนื่องส�ำหรับการพัฒนาผู้น�ำรุ่นต่อไป บริษัทจะท�ำให้พนักงานมีโอกาส
เรียนรู้จากประสบการณ์และจะยังคงลงทุนด้านการเรียนรู้ รวมถึงการฝึก
อบรมระหว่างการท�ำงานต่อไป

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ฒนาผู
ติดตาม Program
Globalโครงการพั
Leadership
Development
และโครงการพัฒนาการจัดการ

โครงการพัDevelopment
ฒนาความเปนProgram
ผูนําทั่วโลก
Global Leadership

ด ว ยความที่ เ ป น องค ก รที่ เ ติ บ โต ขยายธุ ร กิ จ
และพั ฒ นาอย า งรวดเร็ ว บริ ษั ท จํ า เป น ต อ งพั ฒ นา
กลุมผูมีความสามารถอยางตอเนื่องซึ่งเปนบุคลากร
ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับสูงและสามารถรับหนาที่
บทบาทผู  นํ า ได รวมถึ ง การปฏิ บั ติ ต ามแนวทางของ
ทีมผูนําในปจจุบัน
ผูนําในอนาคตตองสามารถพัฒนาความรูและความ
เขาใจเชิงลึกในดานธุรกิจของเรา ระบบการดําเนินงาน
ความเสี่ ย ง โอกาสและขอบเขตการแข ง ขั น ทั้ ง ใน
บริ บ ทของสถานการณ ป  จ จุ บั น และในแง ข องการมี
วิสÃ
ัยทัศ¦น ในการคาดการณ
ละเตรียมพร
าหรับÎµ
สิ่งที่ ´ÉªÃ¨
µ¦¡´ µ แªµ¤Á
} อมสํ¼o
กําลังจะเกิดขึ้น และนี่คือจุดเริ่มตนของโครงการ i-Lead
ซึ่งออกแบบมาเพื่อพัฒนาผูนํารุนใหมที่สามารถทํางาน
รวมกับทีมงานระดับโลกได รวมถึงสรางแรงบันดาลใจ
ใหผูนํารุนใหมนี้มีความเปนเลิศในการทํางาน

The first cohort of the Shadow Program is
comprised five men and six women of diverse
backgrounds. They are being exposed to higher
level management concepts at a leading institute
through modular programs. They also accompany
their superiors to attend key meetings and get
mentorship.

Management Development
MDPhas
Program
Another Talented Class
group of
which
been put on
fast-track for learning consists of 18 is who are
being groomed to be the next generation of
การฝึกอบรม Lean Six Sigma
general managers. They are undergoing a
specially-designed Management Development
ไอวีแอลใช้หลักสูตรการฝึกอบรม Lean Six Sigma (LSS) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินProgram
งาน ในปี (MDP).
2560 มีAll
การด�ำเนิ
นโครงการaim to teach
the programs
ทั้งหมด 147 โครงการในโรงงาน 17 แห่งของธุรกิจเส้นใย และส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่practical
า 9 ล้านดอลลาร์
สหรัpromote
ฐ บุคลากรกว่
า as a way of
subjects that
learning
life in management.
850 คนได้รับประกาศนียบัตร Lean Six Sigma จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 927 คน และมีชั่วโมงการฝึ
กอบรมการลดความผิดพลาด

และการสู ญ เปล่ า (Six Sigma) มากกว่ า 30,500 ชั่ ว โมงตั้ ง แต่ ป ี 2555 ถึ ง 2560 ซึ่ ง ประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ยให้ บ ริ ษั ท ได้
26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

193

236

81

3.18

36

จำนวนพนักงาน
ทีเ่ ขารวมการฝกอบรม
Six Sigma (Yellow Belt
และระดับสูงกวา)

9.03

183

2556

คาใชจาย
ที่ประหยัดไดทั้งหมด
(ลานดอลลารสหรัฐ)

4.81

198
2555

0.95

2557

2558

2559

4.43

3.84
2560
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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ประเด็นสาระส�ำคัญของบริษัท
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ัติหนwere
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คนไดcross-functional
เ ป ด รั บ ประสบการณ ใ นแง มุ ม ที่
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าหรับกลุfunctional
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ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)

บริษัทให้การสนับสนุนชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยยึดมั่นในความเป็นพลเมือง
บรรษัทที่ดี และเชื่อมั่นใน 3 ประเด็นหลักที่ส�ำคัญด้าน CSR คือ รากฐาน
ในการสร้างและบ�ำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด พัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ชุมชน และสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน
สามประเด็นหลักที่สำ�คัญสูงสุดของกลยุทธ์ CSR
เพ�่อใหบร�ษัท คงไวซึ่งความยั่งยืน
มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม
และไดรับอนุญาตใหดำเนินธุรกิจ

การศึกษา

สุขภาพ

สิ�งแวดลอม

กิจกรรม CSR ของบริษัทจะสอดล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals – SDG) ขององค์การสหประชาชาติ
ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านการศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
บริ ษั ท ยั ง สนั บ สนุ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ตามที่ ส มาชิ ก ชุ ม ชนต้ อ งการ เช่ น
การพัฒนาด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมการกุศลทั้งหมด ป 2560

8.79%
การบร�จาคเพ�่อการกุศล

50.37%
40.84%

การลงทุนเพ�่อสังคม
โครงการดานการคาในชุมชน

รอยละกิจกรรม CSR ตามภูมิภาค ป 2560

26.37%

เอเชีย

54.40%

อเมร�กาเหนือ
ยุโรป

19.23%

546 กิจกรรม CSR ตามหมวดหมู ป 2560

31.50%

การศึกษา

32.97%

สิ�งแวดลอม
สุขภาพ

10.99%
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24.54%

อื่นๆ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

ในเดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2560 หลายพื้ น ที่ ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ของสหรั ฐ อเมริ ก าและแถบแคริ บ เบี ย นได้ รั บ ผลกระทบอย่ า งหนั ก จาก
พายุเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมาก บริษัทได้
บริจาคเงินช่วยเหลือผ่านองค์กรต่างๆ มากมาย ซึ่งรวมถึง All Hands
Volunteers, Lighthouse Christian Ministries, Samaritan’s Purse
และ Friendswood ISD Education Foundation เพื่อน�ำไปสร้างโรงเรียน
ขึ้ น ใหม่ แ ละช่ ว ยเหลื อ ครอบครั ว ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากพายุ เ ฮอร์ ริ เ คน
ในประเทศเม็กซิโก บริษัทได้บริจาคเงินให้แก่ Carlos Slim Foundation
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเม็กซิโกซิตี้ รวมถึงรัฐมอเรโลส ปวยบลา
วาฮากา และเชียปัส รวมถึงรัฐเกเรจาโรที่ประสบอุทกภัย
การศึ ก ษาที่ ดี คื อ กุ ญ แจส�ำคั ญ ต่ อ ความส�ำเร็ จ ในอนาคต และบริ ษั ท
ต้องการที่จะมอบโอกาสการเรียนรู้และการสนับสนุนด้านวิชาการ จาก
การที่ บ ริ ษั ท อยู ่ ใ นอุ ต สาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ์ เราจึ ง ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM – Science,
Technology, Engineering, and Mathematics) บริษัทมีการมอบทุน
การศึกษา สนับสนุนรางวัลการแข่งขัน และร่วมมือกับโรงเรียน วิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานและให้พนักงาน
ของบริ ษั ท เปิ ด คอร์ ส ฝึ ก อบรมตามความสมั ค รใจเพื่ อ แบ่ ง ปั น ความรู ้
กระตุ้นความคิด และท�ำให้เกิดความสนใจในสายอาชีพ STEM นักเรียนและ
นักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากพนักงานของไอวีแอล และเข้าร่วมคอร์ส
ฝึกอบรมที่จะพัฒนาทักษะ รวมถึงการสนับสนุนความหลากหลายเส้นทาง
อาชีพที่จะสร้างความยั่งยืนให้ตัวเองและเป็นประโยชน์แก่ชุมชน บริษัทได้
บริจาคทุนการศึกษาให้ Coca-Cola Scholars Foundation ด้วย เพื่อช่วย
ส่งเสริมเส้นทางของเด็กรุ่นใหม่ทั่วโลก
หลายคนอาจไม่รู้ว่าพลาสติก PET สามารถน�ำมารีไซเคิลเป็นสิ่งของที่มี
ประโยชน์ ได้มากมาย ซึ่งรวมถึงพลาสติกส�ำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร PET
ที่รีไซเคิลยังเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบได้ และช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากร
น�้ำซึ่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม โครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล ซึ่งเป็น
โครงการใหม่ของบริษัทนั้น สอดคล้องกับความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืน
และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR Flagship ทั่วโลก บริษัทได้พัฒนา
โครงการนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มความตระหนักให้เด็กๆ รู้จักการแยกขยะ กระตุ้นให้
เด็กๆ รู้จักการรีไซเคิล และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขัน
ในสหรัฐอเมริกา บริษัทสนับสนุนองคกร์ Keep America Beautiful (KAB)
ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลก�ำไรระดับประเทศ ที่ช่วยชุมชนหยุดยั้งการทิ้งขยะ
ปรับปรุงการรีไซเคิล และท�ำให้ชุมชนอเมริกาสวยงามผ่านการให้ความรู้และ
โครงการต่างๆ นอกจากนี้ ทีมงานของบริษัทยังจัดโครงการให้ความรู้เรื่อง
รีไซเคิลในโรงเรียน มีนักเรียนกว่า 750 คนเข้าร่วม และการจัดการแข่งขัน
เพื่ อ เพิ่ ม ความตระหนั ก ด้ า นการรี ไ ซเคิ ล พลาสติ ก PET และเป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
ชีวิตความเป็นอยู่ที่มีสุขภาพดีจะท�ำให้ชุมชนเข้มแข็งและมีความยั่งยืนด้วย
ตัวเอง และบริษัทจะท�ำในส่วนของเราให้ดีที่สุด หนึ่งในโครงการของบริษัท
คือการช่วยให้นักเรียนเข้าถึงน�้ำสะอาดได้ โดยการจัดตั้งและบ�ำรุงรักษา
ระบบกรองน�้ำ Reverse Osmosis (RO) ให้โรงเรียนในประเทศอินเดีย และ
บริษัทยังช่วยปรับปรุงรถพยาบาลส�ำหรับโรงพยาบาลชุมชนที่ขนส่งผู้ป่วย
38 ครั้งในพื้นที่ชนบทของอินเดีย ในประเทศไอร์แลนด์ บริษัทได้รวบรวม
เงินทุนส�ำหรับวิชาชีพที่เกี่ยวกับเด็ก และช่วยให้คนในชุมชนในจังหวัดระยอง
มากกว่า 100 คนได้รับการตรวจสุขภาพฟรี นอกจากนี้ บริษัทให้การ
สนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้มอย่างสม�่ำเสมอ ในเฉพาะปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วย
จ�ำนวน 372 คนได้รับการดูแลการผ่าตัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริษัทจะ
กระตุ้นและส่งเสริมการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุน
กิจกรรมกีฬาต่างๆ อาทิ การแข่งขันฟุตบอลและบาสเก็ตบอล รวมถึง
ครอสฟิตที่ก�ำลังเป็นที่นิยมในหมู่พนักงาน

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทสนับสนุน Asheboro Zoo โดยบริจาค
ให้ Zoological Society และสนับสนุนการระดมทุน “Zoo To Do” ของ
North Carolina Zoo ในประเทศไทย บริษัทได้จัดซื้ออุปกรณ์เติมอากาศ
ในน�้ำเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน�้ำ และพนักงานของเราก็ช่วยก�ำจัด
ผักตบชวาในคลองบางขามเพื่อให้น�้ำไหลเวียนได้ดีขึ้น พนักงานของเรา
ในประเทศเม็กซิโกได้ริเริ่มโครงการเก็บขวด PET ในโรงเรียนและโบสถ์เพื่อ
น�ำไปรีไซเคิลในโรงงานของบริษัท

ในการเสริมสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนนั้น บริษัทได้ปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เราให้การสนับสนุน
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน�้ำ (Wetlands Edge Environment Center –
WEEC) ที่ ม อบโอกาสทางการศึ ก ษาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ มทางธรรมชาติ แ ละความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต WEEC ได้ รั บ การยอมรั บ เรื่ อ ง
ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยได้ รั บ การรั บ รองด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มจากองค์ ก ร
Wildlife Habitat Council (WHC) ในระดับ Gold ท�ำให้ WEEC เป็นผู้น�ำอันการด�ำเนินงาน
ที่โดดเด่นในโครงการที่ ได้รับการรับรองด้านการอนุรักษ์กว่า 700 โครงการ

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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บริษัทร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เช่น United Way และ
Habitat for Humanity ซึ่งพนักงานของเรามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
มี ก ารรวบรวมเงิ น บริ จ าคเพื่ อ น�ำไปจั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ส�ำหรั บ
โรงพยาบาล ช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ ให้บริการ
ปรึกษาฟรี ช่วยเหลือผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม และการบริจาคอาหาร
และเครื่องนุ่งห่มให้แก่ผู้ ไม่มีที่อยู่อาศัย

กิจกรรม
CSR
ในป 2560
การศึกษา

สหรัฐอเมริกา

ทีมการเรียนรู้ของ Indorama Ventures Xylenes & PTA ที่มี
ความรู้ด้านวิศวกรรมเคมี และการบริหาร ได้จัดกิจกรรม
ให้นักเรียนเคมี 15 คนจาก Bob Jones High School ได้มี
โอกาสสังเกตการท�ำงานภายในองค์กรของบริษัทเคมีภัณฑ์
เป็นครั้งแรก

ประเทศไทย

ตัวแทนจากส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทได้เข้าร่วมงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อให้ความรู้แก่
นักเรียน ถึงวิธีรีไซเคิล PET และแสดงตัวอย่างวัสดุที่ได้จาก
การรีไซเคิล PET นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ร่วมสนุกกับ
การเล่นเกม “วิธีคัดแยกขยะ”

เนเธอร์แลนด์

ประเทศไทย

ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ สนับสนุนเงินรางวัลให้ 6 ทีมที่ดีที่สุด
ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมเวิรก์ ช็อปการผลิตภาพยนตร์ส�ำหรับนักเรียน
เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการคัดแยกขยะ

เม็กซิโก

Indorama Ventures Polymers Mexico ได้จดั ให้มี
การเยีย่ มชมโรงงานส�ำหรับนักศึกษาจาก University
of Guannajuato การเยีย่ มชมครัง้ นีม้ สี ว่ นส�ำคัญ
เพือ่ แสดงให้ทางเลือกด้านอาชีพส�ำหรับนักศึกษา
ทีส่ นใจสายอาชีพในอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์

สหรัฐอเมริกา

Indorama Ventures Xylenes & PTA, AlphaPet และ Auriga
Polymers ได้ร่วมมือกับองค์กร Keep America Beautiful
เพื่อเพิ่มความตระหนักเรื่องการรีไซเคิลโดยการจัดกิจกรรม
หลากหลาย ให้กับโรงเรียนมัธยมในท้องถิ่น

ทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคระดับสูงของ Indorama Ventures
Europe ได้แบ่งปันความรู้และแนะน�ำนักศึกษาในโครงการฝึกงาน
ระยะเวลา 4 - 6 เดือน

ประเทศไทย

พนักงานจาก อินโดรามา โฮลดิ้งส์ ร่วมเป็นครูอาสาสมัคร
เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ในช่วงฤดูร้อน

การให้ความรูเ้ รือ่ งรีไซเคิล
โปแลนด์

พนักงานที่ Indorama Ventures Poland ร่วมให้ความรู้ผ่าน
กิจกรรม “Friends of Nature” แก่นักเรียนอนุบาลใน Wloclawek
เรื่องความส�ำคัญของการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล

การท�ำงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ประเทศไทย

ฝ่าย CSR ของบริษทั ในจังหวัดลพบุรไี ด้บริจาควัสดุไม่ใช้แล้วจากโรงงานของเรา และพนักงาน
ได้ชว่ ยสร้างโรงเลีย้ งแพะส�ำหรับชุมชนบ้านปากคลองทะเล หมู่ 5 อีกทัง้ จัดการฝึกอบรมด้าน
การด�ำเนินและบริหารธุรกิจ โรงเลีย้ งแพะแห่งนีจ้ ะช่วยสร้างงานและรายได้ ให้คนในชุมชน
อีกทัง้ ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ ให้ชาวบ้านและนักเรียนในท้องถิน่ อีกด้วย
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

ประเทศไทย

บริษัทในเครือของเราในจังหวัดระยอง ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน และนักศึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมสนับสนุนเป็นพี่เลี้ยง
และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท�ำวิสาหกิจส�ำหรับชุมชนสะพานหิน เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจ
ของชุนชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนแรงงานท้องถิ่นด้วย

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

สุขภาพ

สหรัฐอเมริกา

Indorama Ventures Xylenes & PTA และ AlphaPet
ร่วมบริจาคให้มูลนิธิ United Way Foundation เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากพายุเฮอร์ริเคน

หน่วยบริการรถพยาบาลของ IVL Dhunseri Petrochem
Industries ส�ำหรับชุมชน ได้ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ไปโรงพยาบาลได้ 38 รายในปี 2560

พนักงานของเราร่วมเป็นอาสาสมัครในมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยเหลือการเข้าถึงการผ่าตัดและการดูแล
หลังผ่าตัดให้เด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งพิการแต่ก�ำเนิด
และสามารถแก้ ไขได้ด้วยการผ่าตัด

อินเดีย

สหรัฐอเมริกา

ประเทศไทย

ประเทศไทย

โปแลนด์

พนักงานของ FiberVisions ได้บริจาคผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป
(ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยของบริษัท) ที่ศูนย์รวบรวมสิ่งของบริจาค
ในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุเฮอร์ริเคน

เพือ่ ให้เด็กๆ ได้เข้าถึงน�ำ้ ดืม่ สะอาด พนักงานของเราที่ IVL
Dhunseri Petrochem Industries ได้มอบเครือ่ งกรองนำ�้ ระบบ
Reverse Osmosis (RO) และติดตัง้ ถังเก็บน�ำ้ ส�ำหรับโรงเรียน
และสนับสนุนบริการบ�ำรุงรักษาให้

ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์, อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์
ระยอง และอินโดรามา ปิโตรเคม ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชนจัด
กิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่ ณ วัดหนองแฟบ นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด

สิ่งแวดล้อม

โปแลนด์

พนักงานของ Indorama Ventures Poland บรรยาย
ในหัวข้อ “Twenty-First Century Plastics” ในโรงเรียน
ประถมศึกษาและจัดการประกวด Ecological Contest
ในหัวข้อ “My Environment is Close to Me”

พนักงานของเราในเครือไอวีแอลในจังหวัดระยองและจาก
ส�ำนักงานใหญ่ ที่กรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรมท�ำความสะอาด
ชายหาดเนื่องในวันท�ำความสะอาดชายหาดสากลแสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

พนักงานของ Indorama Ventures Poland ให้ความรู้เรื่อง
“น�้ำ ทรัพยากรอันล�้ำค่า” แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 – 3 ที่โรงเรียนประถมศึกษา Wloclawek Primary School

การยื่นมือช่วยเหลือ

ประเทศไทย

พนักงานของเราท�ำกิจกรรมจิตอาสา ท�ำตุ๊กตาผ้าขนหนูรูปสัตว์ต่างๆ และหมอนส�ำหรับเด็กจ�ำนวน 120 ใบ
ที่ใช้เส้นใยที่ท�ำจากเส้นด้ายรีไซเคิล ของขวัญทั้งสองสิ่งนี้ได้มอบให้กับเด็กที่เข้ารับการผ่าตัดจากการช่วยเหลือ
ของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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อินเดีย

ประเทศไทย

ข้อมูลผลการดำ�เนินงาน

ทั่วโลก

ข้อมูลสรุปนี้ครอบคลุมการดำ�เนินงานของโรงงานในกลุ่มธุรกิจทั้งหมด
ของบริษัท ประกอบด้วย PET, สารตั้งต้น (PTA, PIA, EO/EG, PX,
NDC), เส้นใยและเส้นด้าย, บรรจุภัณฑ์, รีไซเคิล, และขนสัตว์

Operations Information Included in 2017 Sustainability Report
Region
North America

Country

AlphaPet, Inc.
Auriga Polymers Inc.
FiberVisions Manufacturing Company
FiberVisions Products Products, Inc.
Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC
Indorama Ventures EcoMex, S. de R.L. de C.V.
Indorama Ventures Polymers Mexico, S. de R.L. de C.V.
Indorama Ventures PTA Montreal LP
Indorama Ventures Xylenes and PTA LLC
PHP Fibers Inc.
StarPet Inc.

USA
USA
USA
USA
USA
Mexico
Mexico
Canada
USA
USA
USA

Business

NDC

Europe
Beverage Plastics Limited
FiberVisions A/S
Glanzstoff Bohemia s.r.o.
Glanzstoff Industries S.R.L.
Indorama Ventures Corlu PET Sanayi Anonim Sirketi
Indorama Ventures Europe B.V.
Indorama Ventures Poland Sp. z.o.o.
Indorama Ventures Quimica S.L.U.
PHP Fibers GmbH
Textilcord Steinfort S.A.*
Trevira GmbH, Bobingen
Trevira GmbH, Guben
UAB Orion Global Pet
Wellman France Recyclage S.A.S
Wellman International Limited, Ireland
Wellman International Limited, The Netherlands

Northern Ireland
Denmark
Czech Republic
Italy
Turkey
The Netherlands
Poland
Spain
Germany
Luxembourg
Germany
Germany
Lithuania
France
Ireland
The Netherlands

Asia
Asia Pet (Thailand) Limited
ES FiberVisions (China) Limited
ES FiberVisions (Thailand) Company Limited
FiberVisions (China) Textiles Products Limited
Guangdong IVL PET Polymer Company Limited
Indorama Holdings Limited
Indorama Petrochem Limited
Indorama Petrochem Limited (2nd Branch)
Indorama Polyester Industries Public Company Limited, Nakhon Pathom
Indorama Polyester Industries Public Company Limited, Rayong
Indorama Ventures Packaging (Myanmar) Limited
Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation, Bacolod
Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation, Batino
Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation, Davao
Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation, MOP
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Thailand
China
Thailand
China
China
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Myanmar
The Philippines
The Philippines
The Philippines
The Philippines
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PIA

Region
Asia

Country

IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited, Haldia
IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited, Panipat
Performance Fibers (Kaiping) Company Limited
Performance Fibers (Kaiping) No.2 Company Limited
Petform (Thailand) Limited, Korat
Petform (Thailand) Limited, Lopburi
Petform (Thailand) Limited, Pathumthani
Petform (Thailand) Limited, Rayong
PT Indorama Petrochemicals
PT Indorama Polychem Indonesia
PT Indorama Polypet Indonesia
PT Indorama Ventures Indonesia
TPT Petrochemicals Public Company Limited

India
India
China
China
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Thailand

Business

Africa
Indorama PET (Nigeria) Limited
Indorama Ventures Packaging (Ghana) Limited
Indorama Ventures Packaging (Nigeria) Limited
Remark:
Feedstock		
PTA		
NDC = Naphthalene Dicarboxylate			
PIA = Purified Isophthalic Acid			

Nigeria
Ghana
Nigeria
PET		

Fibers		

Packaging		

Recycling		

Wool

Material Indicators

2014

2015

2016

2017

Total energy consumption
Direct GHG Emissions Scope 1
Indirect GHG Emissions Scope 2
Total NOx Emissions
Total SOx Emissions
Total VOC Emissions
Total waste (excluding reuse and recycle)
COD in treated wastewater discharged
BOD in treated wastewater discharged
Total Water Withdrawn by Sources
Waste Water Discharge
Health & Safety
Process safety events
Spills
CSR
HR

100%
100%
99.3%
82.3%
75.0%
61.4%
99.8%
83.4%
NA
100%
NA
98%
NA
42%
56%
66.7%

100%
99.6%
99.7%
84.1%
77.3%
63.6%
99.6%
77.3%
NA
100%
NA
100%
NA
65%
60%
75.8%

100%
100%
100%
95.2%
83.9%
77.4%
100%
93.5%
83.9%
100%
98.4%
100%
10%
88%
79%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
30%
100%
91%
100%

ข้อมูลผลการดำ�เนินงานทั่วโลก

Coverage of Data Collection (% of Total IVL Global Production)

* Do not include new acquisition made after June 2017
When comparing absolute figures there is a year on year increase in resource consumption and absentee days, however these can be attributed to the growth of IVL
in terms of both production output as well as number of employees.
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Global EHS Data
GRI Standards
Production
General

Total production
- PET
- PTA
- Packaging
- Fibers
- Feedstock (e.g. EG/EO)
- Wool
- Recycling Plants Production
(flakes+In process reuse)
- Others

2014

2015

2016

2017

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

9,960,134
4,101,870
3,425,608
113,202
1,325,179
872,173
2,673
119,429

10,642,439
4,262,555
3,735,362
134,838
1,327,278
1,057,123
2,188
123,095

Tons

62,045

92,366

-

-

MillionUSD

9,007

7,192

9,086

11,125

7,078,276

7,881,517

10,234,842(1)

11,182,196

Unit
Tons of production
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons

Revenue
General

Revenue of Business (Converted)

Materials
301-1

301-2

Total material use
Raw materials
- PTA
- MEG
- Paraxylene
- Acetic Acid
- Purified isophthalic acid
- PET
- PP
- PE
- HDPE
- Wool
- Cardboard packaging
- Partially oriented yarn (POY)
Bio Raw materials
- Bio-MEG
- Celluose
- PLA
Others
Total recycled materials

Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons

3,161,880
1,456,676
-

3,482,025
1,603,761
-

4,197,946
1,610,735(2)
2,271,643
124,232
52,929
302,352
128,239
32,504
4,538
2,938
11,096
5,374

4,567,981
1,692,695
2,452,829
139,606
73,761
272,977
123,183
48,689
5,481
2,521
39,637
942

18,062
2,441,658
111,415

15,694
2,780,037
144,007

10,736
1,479,580
169,854

7,447
33,411
2,383
1,718,654
183,693

Total energy consumption
• Fuel Oil
• Natural Gas
• LPG
• Diesel
• Gasoline
• Fuel Gas
• Coke
• Coal
• Other
• Renewable Energy Consumption
Biomass
Biogas

GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ

37,522,808
125,305
15,303,426
44,817
16,688
27,587
0
0
11,791,536
42,147
428,065
208,998
219,067

41,467,851
219,851
16,392,113
58,300
23,005
2,802
0
0
12,376,449
24,376
544,511
227,034
317,477

53,041,022
444,337
22,050,985(3)
54,600
68,687
30,485
40,483
354,894
15,883,530
56,987
691,094
373,656
317,438

59,237,580
398,481
25,636,212
282,014
116,426
33,095
4,239
371,981
16,313,779
37,871
1,427,492
934,961
492,531

Energy
302-1
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GRI Standards
302-1

Total Indirect energy consumption
(electricity, cooling, steam purchased from
outside of IVL group)
- Electricity purchased from conventional
sources (e.g. natural gas, coal, nuclear,
heating oil)
- Purchased steam
- Purchased heating
- Purchased cooling
- Renewable electricity generated and
consumed
- Renewable electricity purchased through
certificate
Total direct electricity sold
Total steam sold
Total indirect eletricity sold

302-3
302-4

Energy Intensity
Energy saved due to conservation and
efficiency improvement

2014

2015

2016

2017

GJ

11,762,833

13,510,681

14,915,688

16,112,027

MWh

3,267,454

3,752,967

4,081,347

4,475,563

GJ

7,466,557

9,408,898

11,487,654

12,017,219

MWh

2,074,044

2,613,583

3,191,015

3,338,116

GJ
MWh
GJ
MWh
GJ
MWh
GJ
MWh
GJ
MWh
GJ
MWh
GJ
MWh
GJ
MWh
GJ/Ton of production
GJ

2,261,891
628,303
990,603
275,168
1,062,464
295,129
5.56
228,812

2,151,325
597,590
698,158
193,933
1,026,259
285,072
5.52
413,342

2,048,701
569,084
1,028,410
285,669
54,275
15,076
6,280
1,744
290,369
80,658
700,432
194,565
850,334
236,204
5.33
786,520

2,699,489
749,858
538,931
149,703
371,063
103,073
6,237
1,733
1,221,325
339,257
668,729
185,758
827,308
229,808
742,237
206,177
5.57
614,892

m3
m3
m3

36,099,631
16,960,419
-

38,200,946
18,472,443
-

46,837,026
28,612,964
-

55,034,189
32,065,253
-

m3
m3
m3
m3
3
m /Ton of Production

952,172
12,003,015
6,146,267
37,758
5.43

2,736,178
10,602,732
6,351,455
38,140
5.12

1,245,728
10,626,737
6,299,896
51,701
4.70

3,213,299
13,774,178
5,887,591
93,868
5.17

m3
%

2,436,929
6.75

2,780,405
7.28

3,229,152
6.89

2,782,341
5.06

tCO2e

2,087,526

2,226,176

3,330,966(4)

3,561,396

tCO2e

1,567,192

1,842,432

1,937,873(5)

2,005,810

tCO2e
tCO2e/Ton of Production
tCO2e/Ton of Production
tCO2e/Ton of Production
tCO2e/Million USD

3,654,718
0.312
0.234
0.546
231.77

4,068,608
0.298
0.246
0.544
309.54

5,268,839(6)
0.334(7)
0.194(8)
0.529(9)
572.89

5,567,207
0.335
0.189
0.523
500.42

Unit

Water Withdrawal and Consumption
303-1

- Once through cooling water
- Municipal water and water utilities
- Ground water
- Rain water
Water Intensity

Reused / Recycled Water
303-3

Total volume of recycled/reused water
% of recycled/reused water

Emissions
305-1
305-2

305-4

Direct GHG emissions from all sources
owned or controlled by company
(Scope 1 emissions)
Indirect GHG emissions resulting from the
generation of electricity, heat, or steam
(Scope 2 emissions)
Total GHG emission (Scope 1 + Scope 2)
Scope 1 GHG Intensity
Scope 2 GHG Intensity
Scope 1 + Scope 2 GHG Intensity
GHG Intensity per total revenue
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Total water withdrawn by sources
- Surface water
- Sea water
(excluding once through cooling water)

GRI Standards

Unit

2014

2015

2016

2017

305-4

GHG Intensity per full time equivalent (FTE)
Employees

tCO2e/FTE

198.74

179.26

399.39(10)

385.40

305-7

Total NOx emissions
Total SOx emissions
Total VOC emissions

Tons
Tons
Tons

1,977
752
854

2,430
1,075
1,149

1,779
1,126
2,033

2,376
1,532
2,278

Total wastewater discharge
COD in treated wastewater discharged
BOD in treated wastewater discharged
TSS in treated wastewater discharged
Oil and grease in treated wastewater
discharged

m3
Tons
Tons
Tons
Tons

12,269,886
525
77
1,325
14

12,940,673
446
58
1,577
17

21,251,430
1,155
111
1,661
-

32,435,994
2,111
103
1,250
16

COD in untreated wastewater discharged
to third party

Tons

-

-

3,566

3,941

BOD in untreated wastewater discharged
to third party

Tons

-

-

1,606

885

TSS in untreated wastewater discharged
to third party

Tons

-

-

1,034

325

Oil and grease in treated wastewater
discharged

Tons

-

-

4.04

8.07

Total hazardous waste
- Reuse
- Recycling
- Recovery (including energy recovery)
- Composting
- Incineration
- Landfill
- Others
Total non-hazardous waste
- Reuse
- Recycling
- Recovery (including energy recovery)
- Composting
- Incineration
- Landfill (General waste)
- Others
Total Reused, Recycled and Recovered
Waste
Total Waste Disposed (not Reused,
Recycled or Recovered)
Total weight of hazardous waste
transported
Total weight of hazardous waste treated
The total weight of hazardous waste
shipped internationally

Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons

37,171
4,397
7,596
483
0
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

47,466
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
52,854

54,101
30,248
4,725
1,748
0
11,270
5,377
733
116,873
2,304
37,183
5,911
7,119
1,432
36,280
26,643
82,118

Tons

54,991

50,797

93,762

88,854

Tons

19,043

32,873

43,882

55,463

Tons
Tons

6,323
39

6,594
8

6,726
25(11)

5,652
183

Total significant spills

Cases
Tons
Cases
Tons
Cases
Tons
Cases
Tons

17
107
13
1
5
107

41
94
30
89
11
4

38
90
2
31
50
5
39

53
514
15
8
26
30
12
476

Wastewater Discharge
306-1

Solid Waste
306-2

306-4

Spills
306-3

- Hydrocarbon spills
- Chemical spills
- Other spills

76

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

2014

2015

2016

2017

Cases
Cases / million man hours

-

-

0
0

5
0.44

Cases
Cases / million man hours

-

-

1
0.31

3
0.26

USD

0

205

260

54,618

USD

0

0

0

47,233

Cases

9

4

2

0

Cases

8

4

2

0

2,689

2,772

3,773

13,046

25.6**

22.3**

28.6**

90.3

1.48

1.57

0.97

1.19

Cases/200,000Man-Hours
Cases/200,000Man-Hours
Cases/200,000Man-Hours
Cases/200,000Man-Hours
Cases/200,000Man-Hours
Cases/200,000Man-Hours
Cases

1.55
1.66
1.05
1.13
1.18
0.89
184

1.57
1.65
1.21
1.55
1.79
0.34
214

1.08
1.11
0.91
0.64
0.73
0.00
159(12)

1.25
1.46
0.48
0.94
1.12
0.00
225

Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)
(per million man-hours)

Cases
Cases
Cases
Cases
Cases
Cases
Cases/MillionMan-Hours

163
142
21
21
18
3
4.7

186
161
25
28
27
1
3.67

134
113
21
25
25
0
3.12

193
177
16
32
32
0
3.82

Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Total Lost-Time Injuries
(Employees+ Contractors)

Cases/MillionMan-Hours
Cases/MillionMan-Hours
Cases/MillionMan-Hours
Cases/MillionMan-Hours
Cases/MillionMan-Hours
Cases/MillionMan-Hours
Cases

5.2
5.4
4.1
2.1
1.6
4.5
118

3.6
3.5
3.8
4.1
5.0
0.0
100

3.5(16)
3.4
4.1
1.8
2.0
0.0
102(13)

4.3
4.8
2.4
1.6
1.9
0.0
144

Cases
Cases
Cases

110
93
17

85
68
17

88
69
19

133
117
16

GRI Standards
Process Safety Events
Tier 1
- No. of events
- Cases per million man hours
Tier 2
- No. of events
- Cases per million man hours

Environmental Compliance
307-1

ALL FINES: Monetary value of ALL fines for
non-compliance with environmental laws
and regulations
FINES OVER USD 10,000: Monetary value
of significant fines over USD 10,000 for
non-compliance with environmental laws
and regulations
Total number of non-monetary sanctions
for non-compliance with environmental
laws and regulations
Total number of non-monetary sanctions
for non-compliance with environmental
laws and regulations were incurred

Unit

Occupational Health and Safety
403-1

403-2

Total workforce represented in formal joint
Persons
management—worker health and safety
committees
Percentage of workforce represented in
%
formal joint management—worker health
and safety committees
Total Recordable Injury rate (TRIR)
Cases/200,000Man-Hours
(per 200,000 man-hours)

Employees
- Male
- Female
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Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Total Recordable Injury
(not including first aid incidents)

GRI Standards
403-2

2014

2015

2016

2017

Contractors
- Male
- Female
Occupational Illness Frequency Rate
(OIFR)

Cases
Cases
Cases
Cases/MillionMan-Hours

8
5
3
0.00

15
15
0
0.04

14
14
0
0.03

11
11
0
0.13

Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Total number of occupational diseases
cases

Cases/MillionMan-Hours
Cases/MillionMan-Hours
Cases/MillionMan-Hours
Cases/MillionMan-Hours
Cases/MillionMan-Hours
Cases/MillionMan-Hours
Cases

0
0
0
0
0
0
0

0.04
0
0
0
0
0
1

0.08
0.099
0
0
0
0
1

0.03
0.04
0
0.59
0.69
0
5

Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Fatalities (all Employees and Contractors)
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Lost day rate (LDR)
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Total number of lost day (only including lost
scheduled work days)

Cases
Cases
Cases
Cases
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Days/MillionMan-Hours
Days/MillionMan-Hours
Days/MillionMan-Hours
Days/MillionMan-Hours
Days/MillionMan-Hours
Days/MillionMan-Hours
Days/MillionMan-Hours
Man Days

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
59
62
44
11
9
19
1,280

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
87
99
27
56
37
151
2,252

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
54
48
80
21
24
0
1,508

1
1
0
4
4
0
1
0
0
0
1
1
0
51
53
61
27
42
49
0
1,934

1,239
1,063
176
41
28.0
13.0
1.80
2.06
1.98
2.39
0.34
0.33
0.40
54,330.1
52,754.1
40,586.8
12,167.4

2,049
1,939
110
203
113.0
90.0
1.79
2.03
1.90
2.61
0.22
0.22
0.19
62,869.6
61,870.1
46,916.3
14,953.8

1,342
974
367
167
167
0
2.00(14)
2.46
2.24
3.43
0.53
0.39
0.16
81,815.9(15)
76,637.9
56,876.3
19,761.5

1,652
1,475
177
282
282
0
2.10
2.26
2.24
2.34
1.36
1.48
0.68
99,097
87,574
68,175
19,400

Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Absentee rate (AR)
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Absentee days
Employees
- Male
- Female
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Man Days
Man Days
Man Days
Man Days
Man Days
Man Days
%
%
%
%
%
%
%
Days
Days
Days
Days
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GRI Standards
403-2

403-3

Unit

2014

2015

2016

2017

Contractors
- Male
- Female
Near Miss
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Worker with high incidence or high risk of
diseases related to their occupation

Days
Days
Days
Cases
Cases
Cases
Cases
Cases
Cases
Cases
Persons

1,576.0
1,235
342
0
0
0
0
0
0
0
114

999.5
860
140
0
0
0
0
0
0
0
114

5,178.0
3,328
1,850
732
650
582
68
82
73
9
193

10,523
10,625
898
985
885
749
136
100
92
8
448

Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female

Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons

61
61
0
53
53
0

81
81
0
33
33
0

136
136
0
57
54
3

344
339
5
104
100
4
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Notes:
(1)
2016 reported number has been restated from 10,216,877
(2)
2016 reported number has been restated from 1,751,855
(3)
2016 reported number has been restated from 21,506,204
(4)
2016 reported number has been restated from 3,236,692
(5)
2016 reported number has been restated from 1,917,894
(6)
2016 reported number has been restated from 5,154,586
(7)
2016 reported number has been restated from 0.325
(8)
2016 reported number has been restated from 0.192
(9)
2016 reported number has been restated from 0.517
(10)
2016 reported number has been restated from 390.74
(11)
2016 reported number has been restated from 45
(12)
2016 reported number has been restated from 164
(13)
2016 reported number has been restated from 99
(14)
2016 reported number has been restated from 2.05
(15)
2016 reported number has been restated from 81,830
(16)
2016 reported number has been restated from 3.4
**
2014, 2015, 2016 reported numbers have been restated due to misinterpretation
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Global Human Resources Data
GRI Standards
Employees
GRI 102-8

GRI 102-8
GRI 405-1

GRI 405-1

Total employees by gender
- Male
- Female
Total Permanent employees
- Male
- Female
Total Temporary employees
- Male
- Female
Total employees by Level*
Executive Management
- Male
- Female
Senior Management
- Male
- Female
Middle Management
- Male
- Female
Junior Management
- Male
- Female
Non Management*
- Male
- Female
Total employees by Age*
Over 50 years old
- Male
- Female
30-50 years old
- Male
- Female
Below 30 years old
- Male
- Female

2014

2015

2016

2017

Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons

11,175
8,605
2,570
10,610
8,120
2,490
565
485
80
10,610
69
61
8
284
216
68
1,083
850
233
4,268
2,860
1,408
4,906
4,133
773
10,610
1,661
1,345
316
6,372
4,860
1,512
2,577
1,915
662

12,868
10,080
2,788
12,273
9,583
2,690
595
497
98
12,273
79
71
8
330
256
74
1,257
1,006
251
5,156
3,602
1,554
5,451
4,648
803
12,273
1,709
1,399
310
7,480
5,784
1,696
3,084
2,400
684

14,432
11,257
3,175
13,769
10,718
3,051
663
539
124
13,769
88
79
9
369
286
83
1,409
1,125
284
5,778
4,028
1,750
6,125
5,200
925
13,769
2,153
1,810
343
8,222
6,210
2,012
3,394
2,698
696

15,195
11,844
3,351
14,525
11,299
3,226
670
545
125
14,525
94
83
11
388
301
87
1,485
1,185
300
6,106
4,246
1,860
6,452
5,484
968
14,525
2,488
2,118
370
8,542
6,412
2,130
3,495
2,769
726

Persons
Persons
Persons
New hire rate (%)
New hire rate (%)
New hire rate (%)
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons

876
534
342
8.26
6.58
13.73
876
9
2
7
209
107
102
658
425
233

1,645
1,292
353
13.40
13.48
13.12
1,645
96
90
6
626
501
125
923
701
222

1,484
1,054
430
10.78
9.83
14.09
1,484
102
93
9
691
500
191
691
461
230

1,732
1,274
458
11.92
11.28
14.20
1,732
99
80
19
698
485
213
935
709
226

Unit

New employee hires*
GRI 401-1
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Total new employees
- Male
- Female
Total new employee hire rate
- Male
- Female
Total new employees by age
Over 50 years old
- Male
- Female
30-50 years old
- Male
- Female
Below 30 years old
- Male
- Female
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2014

2015

2016

2017

New hire rate (%)
New hire rate (%)
New hire rate (%)
New hire rate (%)
New hire rate (%)
New hire rate (%)
New hire rate (%)
New hire rate (%)
New hire rate (%)
New hire rate (%)

8.26
0.54
0.15
2.22
3.28
2.20
6.75
25.53
22.19
35.20

13.40
5.62
6.43
1.94
8.37
8.66
7.37
29.93
29.21
32.46

10.78
4.74
5.14
2.62
8.40
8.05
9.49
20.36
17.09
33.05

11.92
3.98
3.78
5.14
8.17
7.56
10.00
26.75
25.60
31.13

Persons
Persons
Persons
Turnover rate (%)
Turnover rate (%)
Turnover rate (%)
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
Turnover rate (%)
Turnover rate (%)
Turnover rate (%)
Turnover rate (%)
Turnover rate (%)
Turnover rate (%)
Turnover rate (%)
Turnover rate (%)
Turnover rate (%)
Turnover rate (%)
Persons
Turnover rate (%)
Persons
Persons
Persons
Persons

698
500
198
6.58
6.16
7.95
698
120
98
22
297
192
105
281
210
71
6.58
7.22
7.29
6.96
4.66
3.95
6.94
10.90
10.97
10.73
617
5.82
68
68
139

1,094
884
210
8.91
9.22
7.81
1,094
160
128
32
511
401
110
423
355
68
8.91
9.36
9.15
10.32
6.83
6.93
6.49
13.72
14.79
9.94
888
7.24
0
0
0
61

909
676
233
6.60
6.31
7.64
909
172
132
40
438
314
124
299
230
69
6.60
7.99
7.29
11.66
5.33
5.06
6.16
8.81
8.52
9.91
807
5.86
89
89.0
0
28

861
665
196
5.93
5.89
6.08
861
195
157
38
414
319
95
252
189
63
5.93
7.84
7.41
10.27
4.85
4.98
4.46
7.21
6.83
8.68
680
4.68
113
107
6
35

Number of employees entitled for parental
leave

Persons

1,946

4,334

5,448

8,382

- Male
- Female
Number of employees taken parental leave
- Male
- Female

Persons
Persons
Persons
Persons
Persons

1,336
610
86
34
52

3,402
932
188
116
72

4,299
1,149
224
149
75

6,114
2,268
368
264
104

GRI Standards
GRI 401-1

New hire rate by Age
Over 50 years old
- Male
- Female
30-50 years old
- Male
- Female
Below 30 years old
- Male
- Female

Unit

Employee Turnover*
GRI 401-1

Parental leave*
GRI 401-3
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Total employee turnover
- Male
- Female
Total employee turnover rate
- Male
- Female
Total employee turnover by age
Over 50 years old
- Male
- Female
30-50 years old
- Male
- Female
Below 30 years old
- Male
- Female
Total employee turnover rate by age
Over 50 years old
- Male
- Female
30-50 years old
- Male
- Female
Below 30 years old
- Male
- Female
Voluntary employees turnover
Voluntary employees turnover rate
Number of employees laid off
- Male
- Female
Number of negotiations

GRI Standards
GRI 401-3

Unit

2014

2015

2016

2017

Number of employees return to work after
parental leave

Persons

75

172

194

345

- Male
- Female
Return to work rate (after parental leave)
- Male
- Female
Retention to work (after parental leave and
still employed for the next 12 months)

Persons
Persons
%
%
%
Persons

33
42
87.00
97.00
81.00
50

107
65
91.00
92.00
90.00
167

143
51
86.61
95.97
68.00
171

257
88
93.75
97.35
84.62
325

- Male
- Female
Retention (after parental leave and still
employed for the next 12 months) rate

Persons
Persons
%

22
28
66.67

105
62
97.09

131
40
88.14

239
86
94.20

%
%

66.67
66.67

98.13
95.38

91.61
78.43

93.00
97.73

Hours
Hours
Hours
Hours/Employee
Hours/Employee
Hours/Employee
Hours

123,349
89,146
34,203
11.6
11.0
13.7
123,349

186,914
141,557
45,357
15.2
14.8
16.9
186,914

284,356
211,450
72,906
20.7
19.7
23.9
284,356

329,779
247,584
82,195
23
22
25
329,779

Hours
Hours
Hours
Hours
Hours
Hours
Hours
Hours
Hours
Hours
Hours
Hours
Hours
Hours
Hours

1,755
1,548
207
6,119
4,786
1,333
15,233
11,392
3,841
55,653
40,998
14,655
44,589
30,422
14,167

2,060
1,835
225
7,381
5,825
1,556
19,493
14,775
4,718
86,993
65,901
21,092
70,987
53,221
17,766

2,349
2,077
272
8,537
6,717
1,820
23,726
17,979
5,747
115,958
88,521
27,437
133,786
96,156
37,630

2,676
2,324
352
9,489
7,228
2,261
32,629
26,023
6,606
144,175
111,341
32,834
140,810
100,668
40,142

Total employees receiving regular
performance reviews

Persons

4,946

8,123

13,769

14,525

Executive Management
Senior Management
Middle Management
Junior Management
Non - Management
Percentage of employee receiving regular
performance reviews

Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
%

69
219
949
2,123
1,428
46.62

79
330
1,257
3,818
2,449
66.19

88
369
1,409
5,778
6,125
100.00

94
388
1,485
6,106
6,452
100.00

%
%
%
%
%

100.00
77.11
87.63
49.79
29.11

100.00
100.00
100.00
74.06
44.93

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

- Male
- Female

Employees training*
GRI 404-1

Total training hours provided to employee
- Male
- Female
Total Average training hours
- Male
- Female
Total training hours by management
category
Executive Management
- Male
- Female
Senior Management
- Male
- Female
Middle Management
- Male
- Female
Junior Management
- Male
- Female
Non-management
- Male
- Female

Performance Review*
GRI 404-3

Executive Management
Senior Management
Middle Management
Junior Management
Non - Management
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2014

2015

2016

2017

Persons

2,536

7,806

13,249

14,283

Persons
Persons
Persons
Persons
Persons
%

42
174
949
424
1,027
24.66

79
330
1,257
3,815
2,088
61.67

88
369
1,409
5,778
5,534
95.71

94
388
1,485
6,106
6,178
98.11

%
%
%
%
%

60.87
61.27
87.63
9.96
20.97

100.00
100.00
100.00
74.06
38.33

100.00
100.00
100.00
100.00
90.35

100.00
100.00
100.00
100.00
95.75

Ratio
Ratio
Ratio

0.850
0.890
0.910

0.860
0.910
0.890

0.950
0.931
0.912

0.960
0.944
0.929

%
%
%

-

85.92
82.98
88.91
90.42

86.02
82.62
89.39
93.50

90.68
93.20
89.90
93.75

% of male employees
% of female employees

-

89.80
91.10

93.40
93.31

93.60
93.98

Persons

3,266

4,391

6,948

7,748

Percentage of total employees covered by
collective bargaining agreement

%

29.23

34.12

48.14

50.99

Number of consultations/negotiations with
trade unions over organizational changes
[unit]

Numbers

21

56

65

94

Total number of hours of employees
training on human rights policies or
procedures concerning aspects of human
rights that are relevant to operations

Hours

-

3,251

9,269

14,256

Total number of employees trained in
human rights policies or procedures concerning aspects of human rights that are
relevant to operations

Persons

-

3,832

7,997

11,403

Percentage of employees trained in human
rights policies or procedures concerning
aspects of human rights that are relevant
to operations

% of total employees

-

29.78

55.41

75.04

Total number of incidents of discrimination
and corrective actions taken

Cases

-

1

2

4

Number of incidents of discrimination
and corrective actions taken regarding
employees
Number of incidents of discrimination and
corrective actions taken to all excluding
employee

Cases

-

1

1

3

Cases

-

0

1

1

GRI Standards
GRI 404-3

Total employees receiving career
development reviews
Executive Management
Senior Management
Middle Management
Junior Management
Non - Management
Percentage of employees receiving career
development reviews
Executive Management
Senior Management
Middle Management
Junior Management
Non - Management

Unit

Remuneration ratio of women to men*
GRI 405-2

Strategic
Managerial
Supervisory and Operational

Employee Engagement Score
Employee engagement score
- Male
- Female
Data coverage of employee engagement
survey
- Male
- Female

Collective Bargaining*
Total employees covered by collective
bargaining agreements

Human Rights Integration
GRI 412-2

Non-discrimination
GRI 406-1
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GRI 102-41

2014

2015

2016

2017

Persons

-

89

405

1,676

%

-

41.98

87.85

88.35

Persons

-

212

461

1897

Cases

-

0

0

0

Numbers
Numbers

-

59
59

69
69

83
83

%

-

99.00

100.00

100.00

Total number of grievances about human rights
through formal grievance process

Cases

-

0

0

0

Number of grievances about human rights
(related to employees) through formal grievance
process
Number of grievance about human rights (not
related to employees) through formal grievance
process
Total number of human rights grievances
addressed in this reporting period

Cases

-

0

0

0

Cases

-

0

0

0

Cases

-

0

0

0

Cases

-

0

0

0

Cases

-

0

0

0

Cases

-

0

0

0

Cases

-

0

0

0

Cases

-

0

0

0

Cases

-

45

41

26

Cases

-

48

44

16

Total number of grievances about labor practices
resolved during the reporting period

Cases

-

36

32

19

Total number of grievances about labor
practices filed prior to reporting period that were
resolved during the reporting period

Cases

-

27

24

15

GRI Standards
Security Practices
GRI 410-1

Total number of security personnel trained
in the organization's human rights policies or
procedures that are relevant to operations
Percentage of security personnel trained in
the organization's human rights policies or
procedures that are relevant to operations
Total number of security personnel

Unit

Rights of Indigenous Peoples
GRI 411-1

Incidents of violations involving rights of
indigenous people

Human Rights Assessment
GRI 412-1

Total number of operations
Total number of operations that have been
subject to human rights reviews or impact
assessments
Percentage of operations that have been
subject to human rights reviews or impact
assessments

Human Rights Grievances
GRI 103-2

Number of human rights grievances (related
to employees) addressed during the reporting
period
Number of human rights grievances (not related
to employees) addressed during the reporting
period
Total number of human rights grievances filed
in previous reporting period resolved during the
reporting period
Number of human rights grievances (related to
employees) filed in previous reporting period
resolved during the reporting period
Number of human rights grievances (not related
to employees) filed in previous reporting period
resolved during the reporting period

Labor Practice Grievance
GRI 103-2

Total number of grievances about for labor
practices filed through formal grievance
mechanism
Total number of grievances about labor
practices addressed during the reporting period

*Does not include temporary manpower. Temporary manpower is contingent manpower hired through an agency. Appropriate compliance training on Human Rights,
Health & Safety has always been given to temporary manpower.
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Global CSR Data
GRI Standards
Local Community Engagement
GRI 413-1 Percentage of operations with implemented local community
engagement, impact assessments, and development programs

Unit
%

2015

2016

2017

50.0

73.1

89.7

Number of operation with implemented social impact assessment
including gender assessment

Numbers

4

4

11

Number of operation with implemented environmental impact
assessment

Numbers

12

14

20

Number of operation with implemented public disclosure of results of
environmental and social impact assessment

Numbers

8

9

13

Number of operation with implemented local community development
programs

Numbers

6

10

17

Number of operation with implemented stakeholder engagement plans
Number of operation with implemented broad base local community
consultation committees and processes

Numbers
Numbers

4
4

9
4

14
9

Number of operation with implemented works councils, occupational
health and safety committees and other employee representation
bodies to deal with impacts
Number of operation with implemented formal local community
grievance process

Numbers

14

12

20

Numbers

8

6

12

USD
USD
USD

221,921
89,863
203,214

131,135
445,808
77,239

888,367
645,634
325,003

USD
Hours
USD
USD
USD

486,298
2,516
38,961
15,937
12,588

546,010
53,102
866,390
79,924
32,688

1,749,830
103,681
1,918,393
93,160
16,013

Philanthropic Activities
Charitable donations
Community investment
Commercial Initiatives in the community

Philanthropic Contributions

Remark: 2015 data covers entities in Thailand only.
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Total cash contributions
Time: Employee volunteering during paid working hours
Estimated cost of employee volunteering during paid working hours
Total in kind giving
Total Management overheads

เกี่ยวกับ

รายงานฉบับนี้

รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานความยั่งยืนประจำ�ปีฉบับที่ 8 ของบริษัท
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน) จัดทำ�ตามแนวทางการรายงาน
ด้วยมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI)
บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน) หรือ “ไอวีแอล” คือ บริษทั มหาชน
จำ�กัด มีสำ�นักงานตั้งอยู่ที่ 75/102 อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2 ชั้น 37
ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +66 2 661 6661
www.indoramaventures.com
ไอวีแอลขึน้ ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชือ่ ย่อหลักทรัพย์
คือ IVL)

ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน) คือ ผู้ผลิตปิโตรเคมีและ
ผู้ผลิตเส้นด้ายขนสัตว์ชั้นนำ�ระดับโลก ยอดขายและสถานะการผลิตทั่วโลก
ของบริษทั แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างสูงทัง้ ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั มีบทบาทสำ�คัญในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลาย
รูปแบบ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์
การดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยานยนต์ สิ่งทอ และภาคอุตสาหกรรม
อินโดรามา เวนเจอร์ส มองเห็นความสำ�คัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่
แข็งแกร่งและยืนยาวกับผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน นักลงทุน
หุ้ น ส่ ว นทางธุ ร กิ จ ชุ ม ชนต่ า งๆ และสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมไปถึ ง การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านผลิตภัณฑ์
ของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

แนวทางของเรา

ไอวีแอลจัดทำ�และเผยแพร่รายงานความยั่งยืนเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อแสดง
ความมุ่งมั่นต่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส และส่งเสริม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำ�เนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง การริ เ ริ่ ม ดำ � เนิ น การด้ า นเศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
สังคม รวมถึงช่วยเปิดโอกาสให้บริษัทได้พัฒนาระดับการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้นในด้านวิธีบูรณาการความยั่งยืนในการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัท รายงานฉบับนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางความยั่งยืน
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

ระยะเวลาและขอบเขตของรายงาน

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560 มีเนื้อหาครอบคลุมการดำ�เนินงานของ
บริษัททั้ง 25 ประเทศทั่วโลก โดยเนื้อหาการรายงานจะรวมถึงการปรับปรุง
การดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนและการรวบรวมข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล
และสาระสำ � คั ญ ด้ า นความยั่ ง ยื น ทั้ ง หมด ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณทั้ ง หมดใน
รายงานจะครอบคลุมระยะเวลาการรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ บริษัทยัง
แสดงข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับการอภิปรายและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงต้น
ปี 2561 เพื่อให้ผู้อ่านมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากขึ้น และขณะที่บริษัทเติบโต
อย่างมีนัยสำ�คัญ บริษัทยังให้ความสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานด้านความ
ยั่งยืนให้เป็นงานสำ�คัญลำ�ดับต้น บริษัทจัดทำ�รายงานฉบับนี้โดยอ้างอิง
แนวทางรายงานความยั่งยืน Global Reporting Initiative โดยมุ่งเน้น
องค์ประกอบหลักเพื่อกำ�หนดเนื้อหาให้เป็นไปตามแนวทางของมาตรฐาน
GRI ดังที่จะระบุรายละเอียดต่อไป
รายงานความยั่ ง ยื น ของไอวี แ อลประจำ � ปี 2559 ได้ จั ด พิ ม พ์ เ ผยแพร่
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และรายงานความยั่งยืนของบริษัท
ตั้ ง แต่ ปี 2553 – 2559 ได้ เ ผยแพร่ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ที่
www.indoramaventures.com

หลักเกณฑ์ ในการกำ�หนดเนื้อหารายงาน

บริษัทเชื่อมั่นว่ากระบวนการประเมินสาระสำ�คัญที่ครอบคลุม รวมถึงการมี
ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย คือการคัดกรองเนื้อหาอันมีนัยสำ�คัญต่อการ
ดำ�เนินธุรกิจ กระบวนการดังกล่าวมีดังนี้
• ให้ความสำ�คัญต่อทรัพยากรขององค์กรสำ�หรับประเด็นด้านความ
ยัง่ ยืน ซึง่ เป็นประเด็นทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ต่อธุรกิจและผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั
• สร้างความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยคำ�นึง
ถึงโครงการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ และทุ่มเทเวลาและ
ทรัพยากรในประเด็นสาระที่สำ�คัญที่สุด
• ปลูกฝังประเด็นด้านความยัง่ ยืนในการดำ�เนินงานและการบริหารจัดการ
ในแต่ละวันของกระบวนการทางธุรกิจให้ทว่ั ถึงมากขึน้
• ระบุแนวโน้มของขอบเขตและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อทำ�ให้ธุรกิจมี
ความพร้อมในการสร้างโอกาสเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
และก้าวนำ�คู่แข่งอยู่เสมอ

88

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)

หลักการกำ�หนดคุณภาพของการรายงาน

รายงานความยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท อ้ า งอิ ง ตามแนวทางการรายงาน GRI
Standards แบบ Core Option มาตรฐานนี้กำ�หนดหลักการคุณภาพ
ของการรายงาน ได้แก่ ความสมดุล การเปรียบเทียบกันได้ ความแม่นยำ�
ความเหมาะสมของเวลา ความชัดเจน และความน่าเชือ่ ถือ บริษทั ได้ด�ำ เนินการ
เพื่อให้คุณภาพของรายงานเป็นไปตามหลักการดังกล่าว
• บริ ษั ท ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของข้ อ มู ล อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเปิ ด เผยตาม
เวลาที่กำ�หนด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
• บริษทั ให้คณ
ุ ค่าต่อความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร และได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในการ
จัดเตรียมรายงานฉบับนี้
• ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียจากช่องทางต่างๆ ได้
นำ�มารวบรวมและวิเคราะห์ รวมถึงเรือ่ งทีม่ ีความสำ�คัญทีต่ ้องพิจารณา
(ประเด็นสาระสำ�คัญที่มีการระบุไว้แล้ว)
ในปีนี้ บริษัทได้ดำ�เนินการประเมินสาระสำ�คัญเพื่อคัดกรองเนื้อหาอันมีนัย
สำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งเน้น
จุดสนใจด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
บริษัทดำ�เนินการต่างๆ มากมายเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว ด้วย
กระบวนการตรวจสอบรับรองอันเข้มแข็งจากความเชี่ยวชาญทั้งภายในและ
ภายนอก ทำ�ให้บริษัทมั่นใจว่าเนื้อหาของรายงานจะมีความครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น ในขณะที่ข้อมูลต้องคงความถูกต้องและสมบูรณ์ นอกจากนี้บริษัท
ได้พัฒนาเป้าหมายและความมุ่งมั่นในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้วยการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจ ทีมงาน และ
แต่ละบุคคล เพิ่มเติมจากตัวชี้วัดความสำ�เร็จ (KPI)
การกำ�หนดเนื้อหาในเล่มรายงาน จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน
GRI ซึ่งประกอบด้วยสามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. บริบทความยั่งยืน
ขั้ นตอนนี้ ประกอบด้ ว ยการวิ เคราะห์ แ ละการระบุ ประเด็ นสาระส�ำคั ญ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความยั่ ง ยื น สาระส�ำคั ญ นี้ มี ค วามส�ำคั ญ ต่ อ กลยุ ท ธ์ แ ละ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การระบุ
ประเด็ น เหล่ า นี้ จ ะอ้ า งอิ ง ตามโอกาสทางธุ ร กิ จ ระดั บ ความเสี่ ย ง และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท
กระบวนการนี้รวมถึงการประเมินแนวโน้มภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท นอกจากนี้ มุมมองและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสียยังน�ำมาใช้เป็นข้อมูลในการระบุประเด็นต่างๆ ที่ผู้มีส่วนได้
เสียเน้นย�้ำว่ามีความส�ำคัญ
2. การประเมินสาระส�ำคัญ
จากการผนวกรวมประเด็ น ที่ มี นั ย ส�ำคั ญ ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ บริ ษั ท และผู ้ มี
ส่วนได้เสีย บริษัทสามารถระบุสาระส�ำคัญได้หลายประเด็น และได้จัดท�ำ
การส�ำรวจที่ครอบคลุมทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ผู้จ�ำหน่าย ลูกค้า
นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อ นักวิเคราะห์ และกลุ่มธนาคาร) และภายในองค์กร
(ทุกส่วนของการปฏิบัติงาน กลุ่มธุรกิจ และหน่วยงานหลัก) รายละเอียด
กระบวนการประเมินสาระส�ำคัญจะอยู่ในบท “การประเมินสาระส�ำคัญ”
ของรายงานฉบับนี้
บริษทั ได้จดั ท�ำแผนภูมแิ สดงประเด็นหลักทีป่ ระเมินโดยหัวหน้ากลุม่ ธุรกิจ จาก
การประเมินนี้ ผูบ้ ริหารอาวุโสได้ยอมรับประเด็นสาระส�ำคัญส�ำหรับการเดิน
หน้าทางธุรกิจของบริษทั บริษทั ได้ทบทวนเกณฑ์ของ GRI และการก�ำหนดตัวชี้
วัดทีเ่ กีย่ วข้อง (ดูรายละเอียดได้ทดี่ ชั นี GRI)
มีการระบุประเด็นสาระส�ำคัญไว้ทั้งหมด 13 ประเด็น โดยมีแผนภูมิแสดง
รายละเอียดในบท “การประเมินสาระส�ำคัญ” ในรายงานฉบับนี้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ผลักดัน
ให้เกิดการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการท�ำงาน บริษัทได้ก�ำหนดตัวชี้วัด
การด�ำเนินงานหลักและเป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับประเด็นสาระส�ำคัญ

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

3. การตรวจสอบรับรอง
การตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานภายนอกในการเปิดเผยข้อมูลด้านความ
ยั่งยืนคือส่วนส�ำคัญของแนวทางของบริษัทในการแสดงข้อมูลและตัววัด
ทีถ่ กู ต้องเทีย่ งตรงต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียและสาธารณชน ไอวีแอลมีกระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาตรฐาน โดยมีการฝึกอบรมให้ทั่วโลกในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย (EHS)
ก๊าซเรือนกระจก (GHG) และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ระเบียบ
วิธีการวัดผลข้อมูลในรายงานฉบับนี้ วิธีการวัดผลข้อมูลใช้รูปแบบเดียว
กับรายงานความยัง่ ยืนประจ�ำปี 2559 อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้มงุ่ พัฒนาการ
จัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบและความสมำ�่ เสมอมากยิง่ ขึน้ ในประเด็นสถิติ
ด้านความปลอดภัย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และทรัพยากรมนุษย์
ข้อมูลและเนือ้ หาทีเ่ ปิดเผยในรายงานความยัง่ ยืนฉบับนี้ ได้รบั การตรวจสอบ
และรับรองโดยหน่วยงานอิสระภายนอก คือ TUV India Private Limited
รายงานการรับรอง (Assessment Statement) ทีอ่ อกโดย TUV India จะ
แสดงไว้ ในส่วน “รายงานการรับรองจากหน่วยงานภายนอก” ของรายงาน
ฉบับนี้ และข้อมูลที่ได้รบั การตรวจสอบรับรองได้ระบุไว้ ในดัชนีเนือ้ หา GRI
ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ร วมอยู่ ใ นรายงานฉบั บ นี้ อ าจมี ค วาม
ไม่แน่นอนเนื่องจากข้อจำ�กัดของการวัดผลข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น
ความแปรปรวนในการวัดผลอาจเป็นผลมาจากการเลือกหรือวิธกี ารวัดผล
ทีใ่ ช้ ในระบบไอวีแอลทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูล
และการตรวจวัดให้ถูกต้องแม่นยำ�ที่สุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน

ระเบียบวิธีการของข้อมูล
ความครอบคลุมของข้อมูล

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในปีน้ี ได้รบั การขยายไปสู่ 69 โรงงาน
ซึง่ ครอบคลุมปริมาณการผลิตทัง้ หมด ยกเว้นหน่วยงานทีจ่ ะกล่าวถึงในส่วน
“ข้อยกเว้น” ขณะที่ปีที่ผ่านมา มีการตรวจสอบ 22 โรงงาน ซึ่งครอบคลุม
มากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดทั่วโลก มีการเลือก
ตัวชี้วัด 9 หัวข้อ ซึ่งจะกล่าวถึงในส่วน “รายงานการรับรองจากหน่วยงาน
ภายนอก” ตัวชี้วัดดังกล่าวใช้สำ�หรับการตรวจสอบรับรองโดยอ้างอิงจาก
ประเด็นที่มีความสำ�คัญที่สุดต่อการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
รวมไปถึงความเสี่ยงหลักที่ระบุโดยกลุ่มบริษัททั้งหมด
เป้าหมายการตรวจสอบรับรอง:
ครอบคลุมการผลิตทั้งหมดภายในปี 2563 ได้บรรลุเป้าหมาย
การตรวจสอบรับรองโดยครอบคลุมการผลิตทั้งหมดในปี 2560
ขอบเขตการรายงานจะครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูลทัง้ หมดของกลุม่ บริษทั
ไอวีแอล ซึง่ ประกอบด้วยบริษทั ย่อยและโรงงานต่างๆ ยกเว้นส่วนทีร่ ะบุไว้ ใน
หัวข้อ “ข้อยกเว้น” ขอบเขตการรายงานจะอยูภ่ ายใต้การควบคุมการด�ำเนิน
งานในประเด็นด้านสังคม สิง่ แวดล้อม และเศรษฐกิจ และเป็นตามทีช่ แี้ จงไว้ ใน
ดัชนีเนื้อหา GRI ข้อมูลจากบริษัทที่มีการเข้าซื้อกิจการระหว่างปีรายงานจะ
ประกอบด้วยข้อมูลนับตั้งแต่วันที่เข้าซื้อกิจการ

สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจะอ้างอิงตามแหล่งข้อมูลจากหลักฐานทางบัญชี
ค่าแสดงตามมาตรวัด ข้อมูลจากระบบการผลิต และการประมาณค่าด้วย
หลักเกณฑ์พื้นฐาน
การจัดท�ำบัญชีและการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
ในช่วงระยะเวลาของการรายงาน การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกได้มีการ
ค�ำนวณอย่างเป็นระบบจากการด�ำเนินงานของไอวีแอลทั้งหมดทั่วโลก
โดยอ้ า งอิ ง ตามมาตรฐานการจั ด ท�ำบั ญ ชี แ ละการรายงานก๊ า ซเรื อ น
กระจกส�ำหรับองค์กร (Corporate Accounting and Reporting) ใน
Greenhouse Gas Protocol ของWorld Resource Institute: WRI
และWorld Business Council for Sustainable Development: WBCSD

การเปลี่ยนแปลงขนาด โครงสร้าง และ
ความเป็นเจ้าของ

ในปี 2560 ไอวีแอลได้มกี ารเข้าซือ้ กิจการ Glanzstoff Industries (Qingdao)
Company Limited ประเทศจีน, Glanzstoff Longlaville S.A.A ประเทศ
ฝรั่งเศส, Performance Fibers, S. de R.L. de C.V ประเทศเม็กซิโก,
Performance Fibers (Kaiping) No. 3 Company Limited ประเทศจีน
และก่อตั้งบริษัทภาคการผลิตแห่งใหม่ใน Meycauayan ประเทศฟิลิปปินส์
รวมถึงการขยายธุรกิจ Indorama Ventures Packaging (Philippines)
Corporation เพิ่มเป็นสองแห่งใน Bacolod และ Meycauayan
สำ�หรับรายละเอียดของการเข้าซื้อกิจการจะแสดงไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทใน
หัวข้อ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”

ข้อยกเว้น

ในรายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560 ครอบคลุมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย และทรัพยากรมนุษย์จากหน่วยธุรกิจและหน่วยงานร่วมทุน
บางส่วน โดยมีข้อยกเว้นในขอบเขตการรายงานจากที่แสดงไว้ข้างต้น ดังนี้
• Glanzstoff Industries (Qingdao) Company Limited ประเทศจีน
• Glasnzstoff Longlaville S.A.S ประเทศฝรัง่ เศส
• Performance Fibers Operations Mexico, S. de R.L. de C.V
ประเทศเม็กซิโก
• Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation,
Meycauayan ประเทศฟิลิปปินส์
• Performance Fibers (Kaiping) No. 3 Company Limited ประเทศจีน
• Indorama Ventures Olefins Holding LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Shenma-PHP (Pingdingshan) Air Bag Yarn Manufacturing
Co., Ltd. ประเทศจีน
• ข้ อ มู ล ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย ของสำ � นั ก งานขายและ
สำ�นักงานของบริษัท

ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคต

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้มีข้อความที่แสดงถึงมุมมองของบริษัทเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในอนาคต ซึ่งเป็นข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์
เหตุการณ์ ในอนาคต (Forward-Looking Statements) โดยทั่วไปจะระบุ
ผ่านการใช้ถ้อยคำ� เช่น “ประสงค์” “เชื่อว่า” “ประมาณ” “คาดการณ์”
“เป้าหมาย” “อาจจะ” “มีแผนจะ” “เป้าหมาย” และ “ตั้งใจ” หรือข้อความที่มี
ลักษณะคล้ายกัน หรือการใช้ถ้อยคำ�อื่นในความหมายเดียวกัน ข้อความ
คาดการณ์ เ หตุ ก ารณ์ ใ นอนาคตโดยปกติ จ ะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความเสี่ ย ง
และความไม่ แ น่ น อนซึ่ ง อาจทำ � ให้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง แตกต่ า งจากที่
คาดการณ์ ไว้อย่างมีนัยสำ�คัญ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อ มทางกฎหมายและระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ การจั ด เก็ บ ภาษี ต ามเขตอำ � นาจศาลใดๆ (ภายในและนอก
ประเทศไทย) แบบใหม่หรือเพิ่มขึ้น หรือมาตรการอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและระยะเวลาดังกล่าว ความสามารถในการแข่งขัน
อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการบรรลุตามประสงค์ของบริษัทใน
ด้านความยัง่ ยืน สภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอือ้ อำ�นวยในประเทศทีเ่ ข้าไปดำ�เนินงาน
และปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ ก ล่ า วถึ ง ในการยื่ น หลั ก ทรั พ ย์ บ ริ ษั ท มหาชน ดั ง นั้ น
นั ก ลงทุ น ควรพิ จ ารณาอย่ า งรอบคอบในการเชื่ อ ถื อ ข้ อ ความที่ เ ป็ น
การคาดการณ์อนาคต ซึ่งกล่าวเฉพาะวันที่แถลงนั้น ไอวีแอลไม่มีข้อผูกพัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตดังกล่าว
ไม่วา่ จะเป็นผลลัพธ์ของข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือเหตุการณ์อน่ื ใด
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ขอบเขตการรายงาน

รอยเท้าคาร์บอนของบริษทั อยูภ่ ายใต้กระบวนการทวนสอบยืนยันโดย
TÜV NORD CERT GmbH ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14064-3

GRI Standards Content Index for “The Core Option”
Disclosure Title

Page Number

External Assurance

Name of the organization
Activities, brands, products, and services
Location of headquarters
Locations of operations
Ownership and legal form
Market served
Scale of the organization
Information on employees and other workers
Supply chain
Significant changes to the organization and its supply chain
Precautionary principle or approach
External initiatives
Membership of associations

AR p. 22 / SR p. 88
AR p. 77-80 / IVL website
AR p. 22 / SR p. 88
AR p. 23 / SR p. 10-11
AR p. 23 / SR p. 88
AR p. 23 / SR p. 8-9
SR p. 7, 80
SR p. 12, 61-62, 80
AR p. 96-97 / SR p. 10-11
SR p. 89
SR p. 88
AR p. 62 / SR p. 14-15, 45, 53, 68-69
SR p. 15 / IVL website

-

102-14
102-15

Statement from senior decision-maker
Key impacts , risks and opportunities

SR p. 2-5
SR p.29

-

102-16
102-17

Values, principles, standards, and norms of behavior
Mechanisms for advice and concerns about ethics

SR p. 18, 37-38
AR p. 181 / SR p. 38 / IVL website

-

102-18
102-20
102-21
102-22
102-23
102-24
102-26
102-28
102-29
102-30
102-31

Governance structure
Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics
Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics
Composition of the highest governance body and its committees
Chair of the highest governance body
Nominating and selecting the highest governance body
Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy
Evaluating the highest governance body’s performance
Identifying and managing economic, environmental, and social impacts
Effectiveness of risk management processes
Review of economic, environmental, and social topics

SR p. 16-19 / IVL website
SR p.18-19 / IVL website
SR p. 28
SR p. 18 / IVL website
SR p. 19 / IVL website
SR p. 18-19, 37
SR p. 19 / IVL website
SR p. 37
SR p. 29
AR p. 117-125, 127-129 / SR p. 46
SR p. 36-69

-

102-40
102-41
102-42
102-43
102-44

List of stakeholder groups
Collective Bargain
Identifying and selecting stakeholders
Approach to stakeholder engagement
Key topics and concerned raised

SR p. 22
SR p. 83
SR p. 20-23
SR p. 22-23, 28
SR p. 20-33

-

102-45
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56

Entities included in the consolidated financial statements
Defining report content and topic boundaries
List of material topics
Restatements of information
Changes on reporting
Reporting period
Date of most recent report
Reporting cycle
Contact point for questions regarding the report
Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
GRI content index
External assurance

AR p. 77-80 / SR p. 89
SR p. 28, 88-89
SR p. 29
SR p. 79
SR p. 72-73, 89
SR p. 88
SR p. 88
SR p. 88
SR p. 100
SR p. 88-89
SR p. 92-93
SR p. 88-89, 96-99

-

103-1
103-2
103-3

Explanation of the material topic and its boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

SR p. 30-31, 36-69
SR p. 36-69, 84
SR p. 36-69

-

201-1

Direct economic value generated and distributed

AR p. 82, 193 / SR p. 12, 74

-

202-1

Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage

SR p. 62

-

205-1
205-2
205-3

Operations assessed for risks related to corruption
Communication and training about anti-corruption policies and procedures
Confirmed incidents of corruption and actions taken

SR p. 37
SR p. 37
SR p. 37

-

206-1

Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices

SR p. 37

-

GRI
Standard
Disclosures
Organizational Profile
102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9
102-10
102-11
102-12
102-13

Strategy

Ethics and Integrity
Governance

Stakeholder Engagement

Reporting Practices

Management Approach

Economic Performance
Market Presence
Anti-Corruption

Anti-Competitive Behavior
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Disclosure Title

GRI
Standard
Disclosures
Materials

Page Number

External Assurance

301-1
301-2

Materials used by weight or volume
Recycled input materials used

SR p. 72
SR p. 13, 53, 74

-

302-1
302-3
302-4

Energy consumption within the organization
Energy Intensity
Reduction of energy consumption

SR p. 13, 74-75
SR p. 13, 75
SR p. 13, 75

SR p. 96-99
SR p. 96-99
-

303-1
303-3

Water withdrawal by source
Water recycled and reused

SR p. 75
SR p. 13, 75

SR p. 96-99
SR p. 96-99

305-1
305-2
305-4
305-7

Direct (Scope 1) GHG emissions
Energy indirect (Scope 2) emissions
GHG emissions intensity
Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other significant air emissions

SR p. 13, 75
SR p. 13, 75
SR p. 13, 75-76
SR p. 76

SR p. 96-99
SR p. 96-99
SR p. 96-99

306-1
306-2
306-3
306-4

Water discharge by quality and destination
Waste by type and disposal method
Significant spills
Transport of hazardous waste

SR p. 76
SR p. 76
SR p. 76-77
SR p. 76

SR p. 96-99
SR p. 96-99
SR p. 96-99
-

307-1

Non-compliance with environmental laws and regulations

SR p. 51, 77

-

308-1

New suppliers that are screened using environmental criteria

SR p. 40

-

401-1
401-3

New employee hires and employee turnover
Parental Leave

SR p. 80-81
SR p. 81

-

403-1
403-2
403-3

Workers representation in formal joint management-worker health and safety committees
Types of injury and rated of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and
number of work-related fatalities
Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation

404-1
404-2
404-3

Average hours of training per year per employee
Programs for upgrading employees skills and Transition assistance programs
Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews

405-1
405-2

Diversity of governance bodies and employees
Ratio of basic salary and remuneration of woman to man

406-1

Energy

Water

Emissions

Effluents and Waste

Environmental Compliance

Supplier Environmental Assessment
Employment

Occupational Health and Safety

Training and Education

SR p. 77-79
SR p. 12, 77-79
SR p. 78

SR p. 96-99
SR p. 96-99
-

SR p. 37, 61
SR p. 83

-

Incidents of discrimination and corrective actions taken

SR p. 83

-

408-1

Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor

SR p. 38

-

409-1

Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor

SR p. 60

-

410-1

Security personnel trained in human rights policies or procedures

SR p. 84

-

412-1
412-2

Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments
Employee training on human rights policies or procedures

SR p. 83
SR p. 85

-

413-1

Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs

SR p. 85

-

414-1

New suppliers that were screened using social criteria

SR p. 40, 60, 84

-

415-1

Political contributions

SR p. 37

-

416-2

Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services

SR p. 39

-

417-3

Incidents of non-compliance concerning marketing communications

SR p. 39

-

418-1

Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data

SR p. 39

-

419-1

Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area

SR p. 38, 77

-

Diversity and Equal Opportunity
Non-Discrimination
Child Labor

Force or Compulsory Labor
Security Practices

Human Rights Assessment
Local Communities

Supplier Social Assessment
Public Policy

Customer Health and Safety
Marketing and Labeling
Customer Privacy

Socioeconomic Compliance

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2560

GRI Standards Index

SR p. 12, 82
SR p. 64-65
SR p. 82-83
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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” of IVL’s direct and indirect (Scope 1 and 2) GHG emissions as a whole within
the sustainability information for the applied reporting period. This assurance engagement was
conducted against the Global Reporting Initiative Standards and AA1000AS (2008) Protocol (Type 1,
Moderate Level) for verification of the Sustainability Report. The onsite verification was conducted in
March 2018 for plants in Indonesia namely, PT Indorama Polypet Indonesia; PT Indorama
Petrochemicals; PT Indorama Ventures Indonesia; and PT Indorama Polychem Indonesia in addition
to the desk review carried out for all other sites of the Company except those mentioned under the
heading ‘Exceptions’ in About This Report.
IVL opted for external assurance for the 2017 calendar year. The Report covers IVL’s sustainability
information for the period 1 January 2017 to 31 December 2017.

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 by GRI Standards. In particular, the assurance engagement includes the
following:







Verification of the application of the Report content, and principles as mentioned in the GRI
Standards, and the quality of information presented in the Report over the reporting period (1
January 2017 to 31 December 2017);
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 Standards and
AA1000AS (2008), with a Type 1, moderate level of assurance;
Verification of the reliability of the GRI Standards Disclosure 302-1, 302-3, 303-1,303-3, 305-1,
305-2, 305-7, 306-1, 306-2, 306-3, 403-2, 404-1.
Specified information was selected based on the materiality determination and needs to be
meaningful to the intended users;
Confirmation of the fulfilment of the GRI Standards; ‘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. The reporting
aspect boundaries are set out in the Report covering the sustainability performance of the Company
to the above-mentioned sites.
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 1 January 2017 to 31
December 2017.

Verification Methodology
This assurance engagement was planned and carried out in accordance with the GRI Standards and
AA1000AS (2008). The Report was 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 Standards and AA1000AS (2008);

1|Page
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Application of the principles and requirements of the GRI Standards for its ‘in accordance’ Core
criteria.

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 flows 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.



TUVI verified the Process Safety Events (Tier 1 & 2) as per American Petroleum Industry
Recommended Practice API RP 754 at all visited sites.

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:


IVL can establish micro-level benchmarking especially in steam, coal, compressed air, chilled
water, DM water, etc., for all departments/machines/products.



IVL can develop scientific tools to calculate its annual sustainability budget by considering the
scale of its impacts on the environment and social aspects.



IVL can accelerate the application of renewable energy (solar energy) at each site.



IVL can prioritize water recycling and reuse at all plants. Harvesting of rain water should be
explored.



IVL can organize additional training on Process Safety (API RP 754), Functional Safety (ISO
26262), and energy and water management.

Conclusions
The Sustainability Report was prepared based on the GRI Standards Reporting Principles and
Standard Disclosures ‘in accordance’ with the GRI Standards 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 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 Standards Core option.


Disclosures: TUVI is of the opinion that the reported disclosures generally meet the GRI
Standards reporting requirements for ‘in accordance’ - Core reporting criteria. Organization refers
to general disclosure to report contextual information about an organization while the
Management Approach is discussed to report the management approach for each material topic.
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Topic Specific Standard: TUVI is of the opinion that the reported specific disclosures for each
material topic generally meet the GRI Standards reporting requirements for ‘in accordance’ - Core
reporting criteria.

The requirements below were verified by the assurance team:













Disclosure 302-1: Energy consumption within the organization
Disclosure 302-3: Energy intensity
Disclosure 303-1: Water withdrawal by source
Disclosure 303-3: Water recycled and reused
Disclosure 305-1: Direct (Scope 1) GHG emissions
Disclosure 305-2: Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
Disclosure 305-7: Nitrogen oxides (NOx) / sulfide oxides (SOx) and other significant air emissions
Disclosure 306-1: Water discharge by quality and destination
Disclosure 306-2: Waste by type and disposal method
Disclosure 306-3: Significant spills
Disclosure 403-2: Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days,
absenteeism, and the number of work-related fatalities
Disclosure 404-1: Average hours of training per year per employee

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 was not prepared, in all material respects, in accordance with the GRI Standards, “Core
option”, 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) GHG 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 1 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 2 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 2 moderate level assurance engagement.
TUVI has evaluated the Report’s adherence to the following principles with respect to the
requirements of the GRI Standards.
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 Standards, considering aspects that are internal and external to the Company’s range of
businesses. The Report 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.
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 Standards,
‘in accordance’ with the 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. Further desk review of web-based
3|Page
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data was carried out for all other sites mentioned above. 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
Standards and AA1000AS (2008) for a Type 1, 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 performances 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
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 an independent, neutral, third party providing 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 content 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
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ข้อมูลการติดต่อและข้อเสนอแนะ
อินโดรามา เวนเจอร์ส ยินดีรับข้อเสนอแนะส�ำหรับรายงานฉบับนี้ รวมไปถึงนโยบายและการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
ท่านสามารถส่งอีเมลข้อเสนอแนะมาได้ที่ sustainability@indorama.net
หรือติดต่อไปยัง

นายริชาร์ด โจนส์
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ +662 661 661 ต่อ 680
อีเมล richard.j@indorama.net

นายฮาร์ชา วี เรดดี้
หัวหน้าฝ่ายด้านความยั่งยืน
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ +662 661 661 ต่อ 605
อีเมล harsha.r@indorama.net

นายอวีนัช จันทรา
หัวหน้าฝ่ายด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยขององค์กร
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ +662 661 661 ต่อ 184
อีเมล avinash.c@indorama.net

นโดรามา เวนเจอร์ส ในฐานะผู้ผลิต PET ที่ใหญ่ที่สุดของโลก
“มีคอิวามรั
บผิดชอบในการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการรีไซเคิล
นามบัตรของพนักงานไอวีแอลทุกคน ท�ำมาจากวัสดุรีไซเคิล
จากขวดพลาสติก PET ทั้งหมด
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บร�ษัท อินโดรามา เวนเจอรส จำกัด (มหาชน)
75/102 โอเชี่ยนทาวเวอร 2 ชั้น 37
ซอยสุข�มว�ท 19 (วัฒนา) กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท: +662 661 6661 โทรสาร: +662 661 6664

www.indoramaventures.com
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