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มุ่งมั่นที่จะ
เป็นบริษัท
เคมีภัณฑ์ 
ชั้นน�ำ 
ระดับโลก

สร้ำงสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่ดี
เพื่อสังคม

อินโดรามา เวนเจอร์ส คือบริษัท
เคมีภัณฑ์ชั้นน�าและผู้น�าระดับโลกใน
การผสาน PET และเส้นใยที่สามารถ
รี ไซเคิลได ้ เ พ่ือรองรับลูกค ้าหลัก 
ใ น ต ล า ด สิ น ค ้ า อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค ที่ 
หลากหลาย

เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม 
ตามกลยุทธ์หลักของเราเพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า และสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่ดีส�าหรับสังคม

เส้นทางสู่ 
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

วิสัยทัศน์
ของเรา

ในฐานะผู้ผลิต PET รายใหญ่ที่สุดของโลก 
เราได้จัดตั้งธุรกิจรีไซเคิลเพื่อตอบสนอง
ความท้าทายในการจัดการทรัพยากร
ตลอดจนความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่
ยั่งยืนจากลูกค้าระดับโลกของเรา

เรามีโอกาสได ้แสดงบทบาทผู ้น�าโดย 
น�าเสนอผลิตภัณฑ์รีไซเคิลแก่ลูกค้าที ่
อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนาวิธีการ 
เพื่อผนวกรวมความสามารถในการ
รีไซเคิลให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ของเรา บทบาท
นี้คือสิ่งที่เราให้ความส�าคัญอย่างย่ิง และ 
รวมอยู่ในกลยุทธ์การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของเรา

ธุรกิจ 
รีไซเคิล 
ของเรา

กลยุทธ์ด้านการรีไซเคิลของไอวีแอลส่งเสริมให้เกิด 
การด�าเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนสมบูรณ์

การรีไซเคิล
• การใช้เทคโนโลยีใหม่ส�าหรับ

การรีไซเคิลเพื่อแก้ปัญหา 
ขยะพลาสติก

• ความมุ่งมั่นในการรีไซเคิล 
ด้วยการขยายธุรกิจ 
อย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรมและการดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์
• การออกแบบผลิตภัณฑ์: น�้าหนักเบา / ประสิทธิภาพสูง
• ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่า
• การใช้งาน / การจัดการ / การก�าจัด

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
ในการด�าเนินงาน

• คาร์บอนฟตุพร้ินท์ / พลงังาน / น�า้ / ของเสยี
• ทรพัยากรทดแทน
• การบรหิารจดัการและการประเมนิ 

วัฏจกัรชวีติผลติภณัฑ์

การจัดท�าบัญชี 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ความตระหนักเรื่องการรีไซเคิล
• การคัดแยกขยะพลาสติก
• การรีไซเคิลพลาสติก
• การให้ความรู้แก่นักเรียน/นักศึกษา

การร่วมมือกับ 
ภาคส่วนต่างๆ

• ลูกค้า
• ผู้ผลิต / คู่ค้า
• หน่วยงานภาครัฐ

ผลักดันการปรับแก้กฎหมายและข้อบังคับ
• การแก้ปัญหาขยะพลาสติกด้วยการ 

เพิ่มอุปสงค์ส�าหรับพลาสติกรีไซเคิล
• การเพิ่มอุปสงค์ระดับท้องถิ่น 

ส�าหรับ PET รีไซเคิล

การรีไซเคลิ

การออกแบบ

การผลิต

การจดัเก็บ

เศรษฐกิจ 
หมุนเวียน

วัตถุดิบทางเลือก
• วัตถุดิบที่มาจากการรีไซเคิล
• วัตถุดิบทดแทน

การจดัจ�าหน่าย 

การบรโิภค



IVL is one of the leaders in the plastics industry, for which recycling is 
one of the major sustainability issues. We made recycling one of the 
key factors in our business growth strategy to become a more sus-
tainable company by increasing the recycling business capacity 
year-on-year, demonstrating our commitment to environmental 
protection and our role as a good corporate citizen.

THE COMPANY HAS GROWN ITS RECYCLING BUSINESS
WITH A FOCUS ON SOCIAL AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT.

75/102 Ocean Tower 2, 37th Fl, Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Asoke Road,
Klongtoey Nue Sub District, Wattana District,  Bangkok 10110, Thailand

Phone : +66 2 661 6661   Fax +66 2 661 6664

Indorama Ventures Public Company Limited

www.indoramaventures.com

เราเข้าซื้อกิจการบริษัท Sorepla Industries S.A. ในประเทศฝรั่งเศส 
โรงงานรไีซเคิลแห่งนีป้ระกอบด้วย 3 สายการผลิต ได้แก่ พอลิเอทิลีนเทเรฟ 
ทาเลตรีไซเคิล (rPET) พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงรีไซเคิล (rHDPE) 
และเม็ดส�าหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จังหวัดนครปฐม ยังได้สร้างโรงงานแห่งใหม่ 
เพือ่รไีซเคิลพอลิเอทลีินความหนาแน่นสูง ซึง่เป็นพลาสตกิทีใ่ช้ผลิตฝาขวด 
และเรายังเข้าซ้ือกิจการบริษัท Custom Polymers ซึ่งเป็นโรงงานรีไซเคิล
ในสหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงต้นปี 2562 เพื่อเสริมก�าลังการรีไซเคิลทั่วโลก

จากการร่วมทุนกับบริษัท Loop Industries เราคาดหวังที่จะรีไซเคิล
พลาสติก PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นการท�าตามค�ามั่นสัญญาและส่งเสริมการเปล่ียนไปสู่เศรษฐกิจ 
แบบหมุนเวียน

จุดมุ่งหมายของเราคือ 
การท�ากระบวนการ 
รีไซเคิลที่สมบูรณ์

ตั้งแต่ปี 2554 – 2561

ลด
การใช้ทรัพยากรน�้า
และการใช้พลังงาน

เราคือ
ผู้น�าด้านการ
รีไซเคิล PET  
ในเอเชยี ยโุรป
และอเมรกิาเหนือ

ความมุ่งมั่นด้านการรีไซเคิลของเราทั่วโลก
การน�าวัสดุ PET หลังการบริโภค  750,000 ตัน กลับมาเป็นวัตถุดิบ 
ในการผลิตโพลีเอสเตอร์ ภายในปี 2568

ลด
คาร์บอนฟุตพริ้นท์
กว่า 1.25 ล้านตัน
ในวัฏจักรชีวิต

ลด
ขยะพลาสติก
ที่น�าไปฝังกลบ 
ปริมาณ 840,000 ตัน

รีไซเคิล 
ประมาณ 38,000  
ล้านขวด PET

ความร่วมมือล่าสุดของเราคือการเป็นผู้บุกเบิกที่แท้จริง เพื่อให้สามารถแปลง
สภาพขยะ PET หลังการบรโิภคให้กลบัสูส่ภาพ PET บริสทุธ์ิ และผลติเป็น PET  
คุณภาพสูงส�าหรับบรรจุอาหารได้อีกครั้ง เทคโนโลยีนี้คาดว่าจะท�าลายข้อ
จ�ากัดในการรีไซเคิล PET ที่มีสี ซึ่งเป็นปัญหาของอุตสาหกรรมมายาวนาน  
เราร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรของเราในการสร้างเทคโนโลยีอันล�้าสมัย
เพื่อแก้ ไขปัญหาขยะทั่วโลก อันจะท�าให้เราก้าวสู่บทบาทที่เป็นย่ิงกว่าผู้ผลิต
โพลิเมอร์

การให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลคือส่ิงท่ีไอวีแอลให้ความส�าคัญ เราเสริม
สร้างและเพ่ิมความตระหนักแก่สาธารณะ  รวมไปถึงการเปล่ียนพฤติกรรม
การทิ้งขยะ การจัดการขยะ และความส�าคัญของการรีไซเคิล ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างจากการรีไซเคิลขวด PET 

• โรงเรียน 15 แห่ง นักเรียน 5,032 คน องค์กร 10 แห่ง

• ขวด PET มากกว่า 2,000 กิโลกรัม

• เสื้อกว่า 2,500 ตัวผลิตจากขวดรีไซเคิลและมอบให้สังคม

นวัตกรรมบุกเบิก สานสัมพันธ์ชุมชน

อินโดรามา เวนเจอร์สประกาศเปิดตัว DEJATM  

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ rPET 100% ซึ่งมีผลิตภัณฑ์
หลากหลายรูปแบบ เช่น เกล็ดพลาสติกรีไซเคิล  
เม็ดพลาสติกรีไซเคิล เส้นใยและเส้นด้ายส�าหรับ 
การใช้งานในรูปแบบต่างๆ 



ความสำาเร็จที่สำาคัญ 
ในปี 2561

• สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

• ติดอันดับ 1 ใน 10 ของบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก

• ในปี 2561 ได้รับการจัดอันดับทีร่ะดับ B 
จากการประเมินการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 

• ในปี 2561ได้รับการจดัอันดับ 
ทีร่ะดับ B- จากการประเมนิ 
ห่วงโซ่อปุทาน

• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มดัชนี FTSE4Good Index Series 
โดยได้รับคะแนนสูงสุดในการประเมิน 
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล (ESG)
เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ 100 ในปี 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• SET Sustainability Awards  

ประเภทบรษิทัจดทะเบียน 
ด้านความย่ังยืนดีเด่นประจ�าปี 2561

• Thailand Sustainability Investment  
หรือ “หุ้นยั่งยืน”  
ประจ�าปี 2561

• ได้รับการจัดอันดับ 
ในระดับ Gold 

• ติดอันดับสูงสุดร้อยละ 3  
ของผู้จัดจ�าหน่ายทั้งหมด

ได้รับคะแนนการเปิดเผยข้อมูล 
ด้าน ESG สูงสุดประจ�าปี 2561

การเปิดเผยข้อมูล 
ด้าน ESG ปี 2561

การเปิดเผยข้อมูลด้าน 
ESG ปี 2561
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ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรายงานว่า ปี 2561 เป็นปีแห่ง
ความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินและ
การด�าเนินธุรกิจหลัก เรายังคงด�าเนินตามกลยุทธ์เพ่ือ
บรรลุถึงการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ ย่ังยืน และ 
มผีลก�าไร เราก�าลังเสริมความแข็งแกร่งของความได้เปรียบ 
ในด้านการแข่งขนัด้วยกลุม่ธรุกจิและผลิตภณัฑ์ทีห่ลากหลาย  
การบูรณาการ และการขยายธุรกิจรีไซเคิลทั่วโลก รวมถึง 
การส่งมอบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง ในช่วงปีที่ผ่านมา  
เรามีการเข้าซ้ือกิจการ 12 แห่ง ซึ่งช่วยให้เราเติบโตขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ขยายความครอบคลุมในเชิงภูมิศาสตร์ 

สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารกลุ่มบรษิทัฯ

“การปฏวิติัทางเศรษฐกจิคร้ังต่อไป
เร่ิมต้นข้ึนแล้ว และจดุเปล่ียนส�าคัญ
คือการมุ่งเน้นสู ่ความยัง่ยนื”

ความยั่งยืนไม่ใช่แค่ประเด็นทางสังคมหรือ 
สิง่แวดล้อมเท่าน้ัน แต่เป็น แนวความคดิ ทีจ่ะ
เปล่ียนแปลงเศรษฐกจิของเรา  มากขึน้ตามล�าดับ  
รวมไปทั้งบริษัทที่รับแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้

และเพ่ิมบทบาทของเราในฐานะผู ้น�าด้านรีไซเคิลใน
ภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ นอกจากนี้เราได้
เข้าท�าสัญญาข้อตกลงสองฉบับในการเพิ่มศักยภาพของ
เทคโนโลยีรีไซเคิลเชิงเคมี

6
อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม



สิง่ทีผ่มกล่าวถงึทัง้หมดน้ี คือรากฐานทีส่นบัสนุนการเติบโต
สู่การปฏิรูปผ่านรูปแบบ “ชนะและเพ่ิมก�าลังการผลิต”  
การควบรวมและการเข้าซ้ือกิจการ และความเป็นเลิศใน 
การด�าเนินงาน สิง่เหล่าน้ีได้รับการสนับสนุนเพิม่เตมิจาก
แนวทางความรับผดิชอบของเราต่อการด�าเนินธรุกจิอย่าง
ยั่งยืน บุคลากรและวัฒนธรรมของเรา การบริหารจัดการ
ความเสีย่ง และการก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งช่วยให้เราสร้าง
คุณค่าให้กับสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการด�าเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง

ในปี 2561 ไอวีแอลประสบผลส�าเร็จด้านรายได้และผลก�าไร 
ด้วยการปรับปรุงโครงสร้าง การเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ และ
กลยุทธ์การลงทุนใหม่

• รายได้ทัง้หมด 10.741 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 27 เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี

• ก�าไรหลักก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษเีงนิได้ ค่าเสือ่มราคา และ 
ค่าจัดจ�าหน่าย (Core EBITDA) 1.4 พันล้านเหรยีญสหรัฐ  
เพิม่ขึน้ร้อยละ 44 เมือ่เปรียบเทยีบปีต่อปี และอัตรา 
การท�าก�าไร (EBITDA Margin) เพิม่ขึน้ร้อยละ 13

• ก�าไรหลังหักภาษีและ NCI 819 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี

• กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน 989 เหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี

• สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating 
(พันธมิตรกับเอสแอนด์พี) ได้ปรับอันดับ 
ความน่าเชื่อถือของไอวีแอล จาก A+ เป็น AA-

ผู้น�าบนเส้นทางแห่งความยั่งยืน

ความยัง่ยนืเป็นองค์ประกอบส�าคัญของความส�าเร็จส�าหรับ
ไอวีแอลมาโดยตลอด บริษัทตระหนักดีว่าเราต้องแสดง 
เจตนารมย์ในการพฒันาและบรรลถุงึกลยทุธ์ด้านการพัฒนา 
อย่างยัง่ยนืระหว่างการก้าวหน้าไปสูเ่ศรษฐกจิทีย่ัง่ยนืและ
การสร้างโอกาสต่างๆ 

ไอวีแอลด�าเนนิโครงการต่าง  ๆมากมายในปี 2561 ซึง่สอดคล้อง 
กบัความมุง่มัน่ของเราในการเน้นย�า้ความส�าคญัของความยัง่ยนื 
ในระยะยาวให้กบับริษทัด้วยการรีไซเคลิ การลดคาร์บอนฟุตพริน้ท์  
การเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน และการพัฒนาทุนมนุษย์

การรีไซเคิล

เราสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนอย่างต่อเน่ือง โดย
มุ่งมั่นที่จะเพิ่มการใช้วัสดุที่เป็นของเสียจากโพลีเอสเตอร์

และ PET หลังการบริโภคมาใช้เป็นวัตถุดิบในอนาคต  
การรีไซเคิลคอืส่วนส�าคัญทีก่�าลังเติบโตในธรุกจิของไอวีแอล

เราได้เข้าซ้ือกิจการบริษัท Sorepla ผู้น�าด้านการรีไซเคิล
เชิงกลในประเทศฝร่ังเศส และ Customs Polymers  
ในสหรฐัอเมริกาเพือ่ขยายความมุง่มัน่ในการรีไซเคลิของเรา  
นอกจากนี ้เราได้ท�าความร่วมมอืกบับริษทัธรุกจิ ทีเ่กดิขึน้ 
ใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ Ioniqa และ Loop Industries เพื่อ
พฒันาการรีไซเคลิเชิงเคมแีละช่วยให้เทคโนโลยขีองทัง้สอง
บริษัทได้น�ามาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

นอกจากการลงทุนในปี 2561 แล้ว เราต้ังใจที่จะเพิ่ม
การลงทุนในธุรกิจรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างบทบาทการเป็น
ผูน้�าด้านความยัง่ยนื และให้สอดคล้องกบัความมุง่มัน่ของ
ลูกค้า เราเช่ือว่าการปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ในเชิงนิเวศ
ของอุตสาหกรรมและการสนับสนุนคู่ค้าในห่วงโซ่คุณค่า 
จะเป็นการเพิ่มการยอมรับและการใช้ PET รีไซเคิล

ทุนมนุษย์

พื้นฐานของไอวีแอลสร้างขึ้นจากคุณสมบัติการเป็นผู้น�า
ของพนักงาน จ�านวนพนักงานของเราได้เติบโตจาก 6,000 
คนในปี 2553 เป็น 18,000 คนในปัจจุบัน ผมเช่ือว่า 
บุคลากรของเราคือผูข้บัเคล่ือนทกุความส�าเรจ็ เพือ่สะท้อน
ให้เห็นถึงความพยายาม เราจึงใช้เวลาเพ่ิมขึ้น 2 เท่า 
ในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ และสร้าง
วัฒนธรรมที่ผลักดันประสิทธิภาพการท�างาน

พลังงานทดแทน

ปัจจุบัน บริษัทย่อยของไอวีแอล 3 แห่ง มีการใช้พลังงาน
ทดแทนในการด�าเนินงาน 100% ท�าให้การใช้พลังงาน
ทดแทนโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากปีที่ผ่านมา

สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

เราผนวกรวมประเด็นด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
ให้อยูใ่นกระบวนการบริหารจดัการธรุกจิ และการด�าเนิน
โครงการต่างๆ มากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพ่ือให ้
การด�าเนินงานของเรามีสภาพแวดล้อมการท�างานที่มี 
สขุอนามยัและความปลอดภยั

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เรามุง่เน้นอย่างต่อเน่ืองด้านความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน  
ส ่ งผลให ้ เราสามารถลดคาร ์บอนฟุตพร้ินท ์ เหลือ  
0.522 tCO2e/ตนัการผลติ ในปี 2561 จาก 0.553 tCO2e/ตนั 
การผลิตในปี 2560
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม



อาลก โลเฮีย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

เส้นทางส�าหรับปี 2562 และอนาคต

การมุ่งสร้างศักยภาพและคุณค่าให้เพิ่มขึ้น 

เราก้าวเข้าสู่ปี 2562 ด้วยการด�าเนินงานที่แข็งแกร่ง
และยังคงมุ่งม่ันและเติบโตอย่างต่อเน่ือง โครงการต่างๆ 
ของบริษัทท�าให้เรามีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น 
มีความคล่องตัวสูงขึ้นในโลกที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  
แต่ยังคงยึดมั่นในจุดประสงค์ของเราได้ดียิ่งขึ้น เราจะ
ด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการพัฒนาตลาดในปัจจุบัน
และมุ่งสู่ตลาดใหม่ไปพร้อมกัน

การด�าเนินงานด้วยความร่วมมือ

ส่วนหน่ึงของความพยายามด้านการรีไซเคิลของเราคือ  
ความมุ่งมั่นที่จะน�าวัสดุ PET หลังการบริโภคปริมาณ 
750,000 ตันมาใช ้ เป ็นวัตถุ ดิบส�าหรับการผลิต
โพลีเอสเตอร์ภายในปี 2568 การได้เป็นส่วนหน่ึง 
ของมูลนิธิ Ellen MacArthur ตั้งแต่เร่ิมต้นท�าให้เรา 
มส่ีวนร่วมใน New Plastics Economy โดยร่วมมอืกบัโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เพื่อเป็นไปตาม 
วิสัยทัศน์ของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนส�าหรับพลาสติก 
ที่ยั่งยืน 

การส่งเสริมมาตรฐานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของวัฏจักรชีวิตของ PET ทีท่ราบกนั ประกอบด้วย 
อัตราการรวบรวมขยะที่เพิ่มสูงขึ้น หมายถึงการเพิ่มอัตรา
การรีไซเคลิทัว่ทัง้โลก ในห่วงโซ่อุปทานของเรามกีารท�างาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่ก�ากับดูแล และคาดการณ์ 
ว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณการรวบรวมขวด PET ได้มาก
ขึ้น รวมถึงการเพิ่มปริมาณวัสดุในบรรจุภัณฑ์ให้เป็นตาม
ปรมิาณทีต้่องการ เรายงัคงผลักดันการเปลีย่นแนวคดิของ
ผูบ้ริโภคท่ัวโลก เพือ่หยดุยัง้การใช้พลาสติกอย่างขาดความ
รับผดิชอบ และกระตุ้นให้เหน็ความจ�าเป็นของการรีไซเคลิ

การสร้างความส�าเร็จให้เกิดขึ้นของเรา

การประสบความส�าเร็จในปีน้ีเกิดขึ้นได้เป็นเพราะการให ้
ความส�าคัญ ความทุ่มเท และการท�างานอันยอดเยี่ยม 
ของทีมทั่วโลกด้านความย่ังยืน ซึ่งแสดงให้ปรากฏแล้วว่า  
ความย่ังยืนเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งในการบ่งบอกความเป็นเรา 
และสิ่งที่เราท�าในฐานะบริษัท ในปี 2561 ไอวีแอล 
ยั งคง เป ็นสมาชิกของดัช นีความยั่ งยืนดาวโจนส ์  
(Dow Jones Sustainability Index) ซึ่งเป ็นดัชนี 
ที่ส�าคัญในด้านความมุ่งมั่นขององค์กรที่มีต่อการพัฒนา
อย่างยัง่ยนืในระดับโลก ตลอดจนการท�างานทีม่คุีณค่าของ
พนักงานที่ร่วมกันปฏิบัติทั่วโลก นอกจากน้ี เรายังภูมิใจ
ที่ได้รับการรับรองโดย EcoVadis, CDP, Sustainalytics, 
MSCI, Bloomberg’s ESG Disclosure และ FTSE4Good 
เช่นกัน

ในนามของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ผมขอแสดง
ความขอบคุณอย่างจริงใจต่อทุกคนในครอบครัวไอวีแอล 
ส�าหรับการท�างานอย่างหนักและความทุ่มเทเพื่อเติมเต็ม 
ความต้องการด้านความยั่งยืนของลูกค้าและชุมชนที่เรา
อาศัยอยู่และท�างานร่วมกัน

นอกจากน้ี ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หุ้นส่วน 
ทางธุรกิจ และบริษัทในกลุ่ม ส�าหรับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่และการเป็นส ่วนส�าคัญต่อความส�าเร็จ 
อันต่อเนื่องของไอวีแอล
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ภาพรวมธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่า

ไอวีแอลคือหน่ึงในผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีช้ันน�าของโลก ในปี 2561 เรามีพื้นที่ด�าเนินงาน 93 แห่ง 
ใน 31 ประเทศ ธุรกิจของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจ 5 กลุ่ม ได้แก่ Olefins, Specialty Chemicals, Integrated PET, 
Fibers และ Packaging

ต�นน้ำ ปลายน้ำขั้นกลาง

โรงงานเส�นใย/
เส�นด�าย ขนแกะ

โรงงานเส�นใย/เส�นด�าย 
เส�นใยเรยอน

โรงงานเส�นใย/เส�นด�าย 
เส�นใยไนลอน

โรงงานเส�นใย/เส�นด�าย 
เส�นใยโพรพ�ลีน

โรงงานเส�นใย/
เส�นด�ายโพลีเอสเตอร�

โรงงานพร�ฟอร�ม โรงงานเป�าข�้นรูปขวด 

อุตสาหกรรมยานยนต�

อุตสาหกรรมนันวูเว�น

อุตสาหกรรมสิ�งทอและนันวูเว�น

โรงงานสิ�งทอ

อุตสาหกรรมอาหาร
และเคร�่องดื่ม 

อุตสาหกรรม
ที่ไม�ใช�อาหาร 

อุตสาหกรรมฟ�ล�ม
และแผ�นพลาสติก 

โรงงานร�ไซเคิล

เส�นใยเรยอน
และเส�นด�าย

เส�นด�าย
ขนแกะ

เส�นใยไนลอน
และเส�นด�าย

เส�นใย/เส�นด�าย
โพรพ�ลีน

เส�นใยและเส�นด�าย
โพลีเอสเตอร�

พร�ฟอร�ม

โรงานแผ�นฟ�ล�ม

ขวดและฝา

แผ�นพลาสติก 
PET

ฟ�ล�มอิเล็กทรอนิกส� บรรจ�ภัณฑ�อาหาร 

บรรจ�ภัณฑ�ยา บรรจ�ภัณฑ�แบบยืดหยุ�น
แผงเซลล�

พลังงานแสงอาทิตย� 

บรรจ�ภัณฑ�เคร�่องดื่ม

ผลิตภัณฑ�
เพ�่อการดูแลตัวเอง

ผลิตภัณฑ�
รักษาความสะอาด

ในครัวเร�อน

บรรจ�ภัณฑ�อาหารและเคร�่องดื่ม

เคร�่องแต�งกาย ความปลอดภัย 

เฟอร�นิเจอร�การแพทย�

ยานยนต�

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ�สุขอนามัย 

สิ�งทอสำหรับยานยนต�

เคร�่องแต�งกาย เบาะรถยนต� ผ�าม�าน

ป�าปลูก โรงงานเยื่อไม�

โรงงาน
เฮกซะเมทิลีนไดเอไมด�

โรงงาน
เบนซิน

โรงงาน
บิวตาไดอีน

โรงงานอะดิพ�กไนไตรล� 

โรงงานอะดิพ�ก

โรงงานแอมโมเนีย

แท�นข�ดเจาะน้ำมัน

โรงกลั่น 

Nylon Filament Yarns Plant

โรงงานโพลีเมอร� 
โพลีเอสเตอร�

โรงงานโพรพ�ลีน 

ก�าซแครกเกอร� (เร��มดำเนินการป� 2561) โรงงานเอทิลีนออกไซด� 

โรงงานกรดเทเรฟทาลิคบร�สุทธิ์ 
โรงงานพาราไซลีน 

โรงงานแนพทาลีนไดคาร�บอคซีเลท

โรงงานโพลีโพรพ�ลีน

แนพทาลีน
ไดคาร�บอคซีเลท

PIA

ADA : กรดอะดิพ�ก
ADN : กรดอะดิโพไนไตรล�
HMDA : เฮกซะเมทิลีนไดเอไมด�

PIA : กรดไอโซฟทาลิคบร�สุทธิ์
EO/EG : เอทิลีนออกไซด�/เอทิลีนไกลคอล
PTA :  กรดเทเรฟทาลิคบร�สุทธ�
PET : โพลีทิลีนเทเรฟทาเลท
NDC : นาฟทาลีนไดคาร�บอซิเลต

โรงงานของไอว�แอล 
ผลิตภัณฑ�ของบร�ษัท

ลูกค�า
ผู�บร�โภค

ผู�จัดจำหน�าย

พาราไซลีน

PTA

EO/EG

เม็ดพลาสติก 
PET

โพรพ�ลีน 

เอทิลีน 

ฟาร�มแกะมาร�โน โรงขนแกะมาร�โน

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม10



ต�นน้ำ ปลายน้ำขั้นกลาง

โรงงานเส�นใย/
เส�นด�าย ขนแกะ

โรงงานเส�นใย/เส�นด�าย 
เส�นใยเรยอน

โรงงานเส�นใย/เส�นด�าย 
เส�นใยไนลอน

โรงงานเส�นใย/เส�นด�าย 
เส�นใยโพรพ�ลีน

โรงงานเส�นใย/
เส�นด�ายโพลีเอสเตอร�

โรงงานพร�ฟอร�ม โรงงานเป�าข�้นรูปขวด 

อุตสาหกรรมยานยนต�

อุตสาหกรรมนันวูเว�น

อุตสาหกรรมสิ�งทอและนันวูเว�น

โรงงานสิ�งทอ

อุตสาหกรรมอาหาร
และเคร�่องดื่ม 

อุตสาหกรรม
ที่ไม�ใช�อาหาร 

อุตสาหกรรมฟ�ล�ม
และแผ�นพลาสติก 

โรงงานร�ไซเคิล

เส�นใยเรยอน
และเส�นด�าย

เส�นด�าย
ขนแกะ

เส�นใยไนลอน
และเส�นด�าย

เส�นใย/เส�นด�าย
โพรพ�ลีน

เส�นใยและเส�นด�าย
โพลีเอสเตอร�

พร�ฟอร�ม

โรงานแผ�นฟ�ล�ม

ขวดและฝา

แผ�นพลาสติก 
PET

ฟ�ล�มอิเล็กทรอนิกส� บรรจ�ภัณฑ�อาหาร 

บรรจ�ภัณฑ�ยา บรรจ�ภัณฑ�แบบยืดหยุ�น
แผงเซลล�

พลังงานแสงอาทิตย� 

บรรจ�ภัณฑ�เคร�่องดื่ม

ผลิตภัณฑ�
เพ�่อการดูแลตัวเอง

ผลิตภัณฑ�
รักษาความสะอาด

ในครัวเร�อน

บรรจ�ภัณฑ�อาหารและเคร�่องดื่ม

เคร�่องแต�งกาย ความปลอดภัย 

เฟอร�นิเจอร�การแพทย�

ยานยนต�

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ�สุขอนามัย 

สิ�งทอสำหรับยานยนต�

เคร�่องแต�งกาย เบาะรถยนต� ผ�าม�าน

ป�าปลูก โรงงานเยื่อไม�

โรงงาน
เฮกซะเมทิลีนไดเอไมด�

โรงงาน
เบนซิน

โรงงาน
บิวตาไดอีน

โรงงานอะดิพ�กไนไตรล� 

โรงงานอะดิพ�ก

โรงงานแอมโมเนีย

แท�นข�ดเจาะน้ำมัน

โรงกลั่น 

Nylon Filament Yarns Plant

โรงงานโพลีเมอร� 
โพลีเอสเตอร�

โรงงานโพรพ�ลีน 

ก�าซแครกเกอร� (เร��มดำเนินการป� 2561) โรงงานเอทิลีนออกไซด� 

โรงงานกรดเทเรฟทาลิคบร�สุทธิ์ 
โรงงานพาราไซลีน 

โรงงานแนพทาลีนไดคาร�บอคซีเลท

โรงงานโพลีโพรพ�ลีน

แนพทาลีน
ไดคาร�บอคซีเลท

PIA

ADA : กรดอะดิพ�ก
ADN : กรดอะดิโพไนไตรล�
HMDA : เฮกซะเมทิลีนไดเอไมด�

PIA : กรดไอโซฟทาลิคบร�สุทธิ์
EO/EG : เอทิลีนออกไซด�/เอทิลีนไกลคอล
PTA :  กรดเทเรฟทาลิคบร�สุทธ�
PET : โพลีทิลีนเทเรฟทาเลท
NDC : นาฟทาลีนไดคาร�บอซิเลต

โรงงานของไอว�แอล 
ผลิตภัณฑ�ของบร�ษัท

ลูกค�า
ผู�บร�โภค

ผู�จัดจำหน�าย

พาราไซลีน

PTA

EO/EG

เม็ดพลาสติก 
PET

โพรพ�ลีน 

เอทิลีน 

ฟาร�มแกะมาร�โน โรงขนแกะมาร�โน

ข้อมูล 
เพิ่มเติม 

รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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การสร้างคณุค่าทีย่ั่งยนืของไอวแีอลให้กับผู้มส่ีวนได้เสีย

รายได้รวม 

10,741
ล้านเหรียญสหรัฐ

การผลิตทั้งหมด 

11.34
ล้านตัน
(รวมยอดขาย 
ระหว่างบริษัท)

คะแนนความผูกพัน
ของพนักงาน 

3.85

การรีไซเคิล PET 
ทั้งหมด

350,903
ตัน

ก�าไรหลักสุทธิ

789
ล้านเหรียญสหรัฐ

ดัชนีความพึงพอใจ 
ของลูกค้า

86.01%

พลังงานทดแทน 

2.75
ล้านกิกะจูล

การรีไซเคิลน�้า 
และการใช้ซ�้า  

8.8%

การบาดเจ็บ 
ถึงขั้นเสียชีวิต  

0 
กิจกรรมเพื่อสังคม 

552

การละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 

0

สัดส่วนยอดขาย
จากผลิตภัณฑ์ใหม่ 

23%
ธุรกิจเส้นใย

การลดอตัราการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

5.6%

สัดส่วนยอดขาย
จากผลิตภัณฑ์ใหม่  

33%
กลุ่มธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ PET  
ที่มีมูลค่าเพิ่ม

การลดอัตรา
การใช้พลังงาน  

3.8%
การเพิ่มการใช้
พลังงานทดแทน 

6.9%

อัตราการลาออก 

5.89%

การน�าของเสียกลับ
มาใช้ซ�้า รีไซเคิล และ
ดึงทรัพยากรกลับ 

57%

อัตราการรักษา 
ลูกค้าเดิม 

93%

อัตราการบาดเจ็บ 
ถึงขั้นหยุดงาน

3.71
(กรณีต่อ1 ล้าน 
ชัว่โมงท�างาน)  

อัตราการบาดเจ็บ 
จากการท�างาน

1.29
(กรณีต่อ 2 แสน 
ชัว่โมงท�างาน)

ผลลัพธ์

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด  

4,680
ล้านเหรียญสหรัฐ

การใช้พลังงาน 

59.9
ล้านกิกะจูล

การใช้วัตถุดิบ

11.8
ล้านตัน

การฝึกอบรม
พนักงาน 

30.43
ชั่วโมงต่อพนักงาน

พนักงานประจ�า 

15,221
คน

การใช้น�า้จากแหล่งน�า้

60.3
ล้านลูกบาศก์เมตร

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 

173.60
เหรียญสหรัฐ 
ต่อพนักงาน

การสนับสนุน 
เพื่อสังคม

2.35
ล้านเหรียญสหรัฐ

เงินทุน
พันธกิจ
เรามุง่มัน่สู่ความเป็นผูน้�าท่ีมคีวามรับผดิชอบ 
ในอตุสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนาความเป็นเลศิ 
ของบคุลากร กระบวนการท�างาน และเทคโนโลยี  
เพือ่สร้างคณุค่าให้กับผูม้ส่ีวนได้เสยี

ค่านิยม

 » ลูกค้าคือเหตุผลในการด�ารงอยู่
 » บุคลากรของเราสร้างความแตกต่าง
 » เรามองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส
 » ความหลากหลายคือจุดแข็งของเรา
 » เราด�าเนนิธุรกิจอย่างมคีวามรบัผดิชอบ

มุง่มัน่ทีจ่ะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชัน้น�าระดบัโลก 
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

วิสัยทัศน์

โมเดลทางธุรกิจ

ข้อมูล 
เพิ่มเติม 

5 ทวีป 5 กลุ่มธุรกิจ

31 ประเทศ

ศูนย์วิจัยและพัฒนา 15 แห่ง

โรงงาน  93 แห่ง

12
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*** 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
สร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
พนักงาน และผู้รับเหมา

*** 4 การศึกษาที่เท่าเทียม
มอบโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาความสามารถแก ่
พนักงานทุกคน และส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลสู่สังคม

*** 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
ลดผลกระทบอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของเราในรหว่างการไปใช้  
และส่งเสริมวิธีการต่างๆ เพื่อการรีไซเคิล

*** 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปรับปรุงด้านการใช้ทรัพยาการ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
และพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนต�่า

*** 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร 
และทรัพยากรทางทะเล

ร่วมมือกับองค์กรที่มีจุดประสงค์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา 
ขยะมหาสมุทร

*** 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
ลดความเสี่ยงของผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น  
และติดตามตรวจสอบบริเวณโดยรอบพื้นที่ด�าเนินงานของเรา

*** 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการผลักดัน 
ให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

** 6 การจัดการน�้าและสุขาภิบาล
บริหารจัดการการใช้น�้าอย่างยั่งยืนและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ด้านทรัพยากรน�้าทั่วโลกด้วยแผนด�าเนินการบรรเทาความเสี่ยง

** 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ

จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่เหมาะสม มีความเท่าเทียมกัน  
และการไม่เลือกปฏิบัติในพื้นที่การด�าเนินธุรกิจ

* 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
เพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานทดแทน 
ให้ได้มากที่สุด

ไอวแีอลกับเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื (SDGs)

ด้วยลักษณะการด�าเนินธรุกจิ ไอวีแอลมุ่งม่ันทีจ่ะแสดงบทบาทในการสนับสนุนให้บรรลุความส�าเร็จในเป้าหมายการพฒันา 
ที่ยั่งยืนดังต่อไปนี้ 

เป้าหมายทีแ่สดงเป็นสคีอืได้รับผลกระทบทางตรงจากการด�าเนินธรุกจิซึง่ไอวีแอลให้การสนับสนุนอย่างเตม็ทีต่่อเป้าหมายน้ัน 
และเป้าหมายที่เป็นสีขาวคือได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งไอวีแอลเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ : *** =  สนับสนุนอย่างเต็มที่    ** =  สนับสนุน    * =  ติดตาม

ข้อมูล 
เพิ่มเติม 
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รางวัลและการรับรองด้านความยั่งยืน

ความส�าเร็จและการรับรองที่เราได้รับแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการบริหารงาน ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นและ 
ความทุ่มเทของพนักงาน ความส�าเร็จและการให้ความส�าคัญที่เราสร้างขึ้น ท�าให้เราเดินหน้าต่อไปสู่การเป็นบริษัท
เคมีภัณฑ์ชั้นน�าระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ความส�าเร็จที่ส�าคัญ มีดังต่อไปนี้

อินโดรามา เวนเจอร์สได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน RobeccoSAM’s Sustainability Yearbook 2019 และ 
เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI)
เราได้รับการจดัอันดับเป็น 10% แรกของบรษิทัเคมภัีณฑ์ทัว่โลกและเป็น 1 ใน 2 บรษิทัในอตุสาหกรรม
เคมีภัณฑ์กลุ่มตลาดเกิดใหม่ของ DJSI
การเข้าเป็นสมาชิกในดัชนนีีย้นืยนัถงึผลการด�าเนินงานทีเ่ป็นเลิศขององค์กร ท่ามกลางองค์กรช้ันน�าระดับโลกในอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ และความมุ่งมั่นในการเป็นผู้น�าด้านความยั่งยืนของเรา

อินโดรามา เวนเจอร์สได้ระดับ B จากการประเมินการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP และ 
ได้ระดับ B- การประเมินห่วงโซ่อุปทาน
CDP คือหน่วยงานสากลที่ด�าเนินการประเมิน เผยแพร่ จัดการ และแลกเปล่ียนข้อมูลส�าคัญด้านส่ิงแวดล้อม เพ่ือปกป้อง 
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

อินโดรามา เวนเจอร์สยังคงได้รับเลือกให้อยู่ในดัชนี FTSE4Good จากการประเมินเมื่อเดือนมิถุนายน 
2561 ที่ผ่านมา
เราได้รับคะแนนสูงสุดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล (ESG) โดยอยู่ในอันดับ 1 ของกลุ่ม
ทีเ่ปอร์เซ็นต์ไทล์ 100
ดัชนีนี้ออกแบบมาเพื่อวัดผลการด�าเนินงานที่เข้มแข็งและดีเลิศด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล (ESG) โดยอ้างอิง
จากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

ในปี 2561 อินโดรามา เวนเจอร์สได้รับการยอมรับในระดับ Gold โดยติดอันดับสูงสุดร้อยละ 3 ของ 
ผู้จัดจ�าหน่ายทั้งหมดในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ ์จากการประเมินโดย EcoVadis
EcoVadis CSR Rating จะประเมินตามแนวทางการด�าเนินงานการจัดซือ้ย่างยัง่ยนืใน 4 ประเด็นหลกั ได้แก่ สิง่แวดล้อม แรงงาน
และสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณ และการจัดซื้ออย่างยั่งยืน

เราได้รับคะแนนสูงสุดส�าหรับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลจาก 
Bloomberg และเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มบริษัท SET50 ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Bloomberg ประเมินการด�าเนินงานขององค์กรตามก�าหนดวาระทุกปี โดยรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการ 
ก�ากับดูแลที่องค์กรเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมไปถึงข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทโดยตรง

อินโดรามา เวนเจอร์สได้รบัคะแนน 68 จากการประเมนิด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดแูล (ESG)
Sustainalytics คอืหน่วยงานประเมนิด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดแูล เพือ่แสดงให้เหน็ถงึประสทิธภิาพการด�าเนินงาน 
ขององค์กรว่ามีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลที่มีความส�าคัญต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ

อินโดรามา เวนเจอร์สได้ระดับ BB จากการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล (ESG) 
ในปี 2561 
MSCI คอืหน่วยงานอิสระผูใ้ห้บริการด้านการศึกษาดชันีและวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือสนับสนุนข้อมลูให้นักลงทนุกลุ่มสถาบันช้ันน�า
ของโลกในการบริหารจัดการด้านการลงทุน

อินโดรามา เวนเจอร์สได้รับรางวัล SET Sustainability Awards ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน
ดีเด่นประจ�าปี 2561 รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ “หุ้นยั่งยืน” เป็นครั้งที่ 4 
ติดต่อกัน และรางวัล Best Sustainability Report จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูล 
เพิ่มเติม 
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ในฐานะผู้น�าด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ อินโดรามา เวนเจอร์สต้องแสดงบทบาทผู้น�าในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
นวัตกรรม การรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ และการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสภาพภูมิอากาศ ตลอดปี 2561 ไอวีแอล 
ได้เข้าร่วมและมีบทบาทอย่างชัดเจนในสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ

สมาคมอุตสาหกรรมหลักที่เราเป็นสมาชิก มีดังนี้

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) หรือไอวีแอล ได้รับรางวัล  
Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ “หุน้ย่ังยนื” เป็นปีที ่4 ติดต่อกนั  
และรางวัล SET Sustainability Awards ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้าน 
ความยั่งยืนดีเด่นประจ�าปี 2561

อินโดรามา เวนเจอร์ส (ไอวีแอล) ได้รับรางวัล  
Best Sustainability Award 2561 จัดโดย
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ประเทศไทย

The Committee of PET Manufacturers in Europe (CMPE) ทวีปยุโรป

Plastics Recyclers Europe (PRE) ทวีปยุโรป

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประเทศไทย

National Association for PET Container Resources (NAPCOR) ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
แคนาดา และเม็กซิโก

European Man-Made Fibres Association (CIRFS) ประเทศเบลเยียม

World Economic Forum ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Americas Fiber Manufacturing Association ประเทศสหรัฐอเมริกา

Association of Plastics Recyclers (APR) ประเทศสหรัฐอเมริกา

PETRA – PET Resin Association ทวีปอเมริกาเหนือ

IVC – Industrievereinigung Chemiefaser e.V., ประเทศเยอรมนี

EDANA ทวีปยุโรป

Operation Clean Sweep ประเทศสหรัฐอเมริกา

สมาคมอตุสาหกรรมและการเข้าเป็นสมาชกิ
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ข้อมูล 
เพิ่มเติม 



ความยั่งยืน
ในความหมายของอินโดรามา เวนเจอร์ส

ความย่ังยืนของอินโดรามา เวนเจอร์ส หมายถงึ การเติบโต 
ทางธุรกิจไปพร้อมกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกด้าน
ส่ิงแวดล้อมและสังคม และการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพในสามปัจจัยหลัก คือ Profit (ผลก�าไร) 
Planet (โลก) และ People (มนุษย์) ซึ่งรวมถึงการบริหาร
ความเสี่ยงตลอดจนภาระหน้าที่และโอกาสต่างๆ

ไอวีแอลมุง่มัน่ในการพฒันาด้านความยัง่ยนืซึง่เป็นรากฐาน 
ของกลยทุธ์การด�าเนินธรุกจิในภาพรวม การริเร่ิมโครงการ
ด้านความยั่งยืนของบริษัทเป็นไปตามวิสัยทัศน์คือ 
บริษทัเคมภีณัฑ์ระดบัโลก ทีส่ร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ทีดี่เพือ่สงัคม  
การเน้นความส�าคัญมากข้ึนต่องานด้านความย่ังยืน ในมิติ 
ด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม โดยเฉพาะการจัดการนวัตกรรม 
การรับผดิชอบต่อผลิตภณัฑ์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
ล้วนมีส่วนช่วยให้เราประสบความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์
ของเรา

จุดมุ่งหมายของบริษัทคือการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู ้มี
ส่วนได้เสีย ทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เราไม่ได้วัดความส�าเร็จจากผลประโยชน ์
เชิงเศรษฐกจิเท่าน้ัน แต่รวมถงึความส�าเร็จในการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย

ความส�าเร็จ 
ไม่ได้วัดจากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

แต่รวมถึงความส�าเร็จในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

2553
2556

2554 – 2555

ประสิทธิภาพ 
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

รายงานความยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยง 
ทุกไตรมาสและ

รายงานปีละสองครั้ง

การส�ารวจความพึงพอใจ 
ของลูกค้า (เฉพาะพื้นที่)
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การก�ากับดูแลด้านความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษทั คอืหน่วยงานบริหารระดับสงูสดุของ
ไอวีแอล มหีน้าทีรั่บผดิชอบการก�าหนดทศิทางเชิงกลยทุธ์ 
ให้องค์กร และติดตามการด�าเนินงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทได้น�าประเด็นความยั่งยืนเข้าไปเป็น
ส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะยาว วัฒนธรรม
องค์กร และการปฏิบัติงานในแต่ละวัน โดยผลักดันผ่าน
คณะอนกุรรมการคอื คณะกรรมการด้านความยัง่ยนืและ
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งด�าเนินงานตามกฎบัตรของ 
คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
ดังได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของเรา www.indoramaventures.com

สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหาร 
ความเสีย่งเป็นผูม้คีวามรู้เชิงลกึและความเช่ียวชาญในงาน
ด้านความย่ังยืนและการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการ
ด้านความย่ังยืนฯ เป็นการบริหารงานระดับสูงสุดเป็น 
อันดับสองทีรั่บผดิชอบด้านความย่ังยนืเป็นหลัก ประกอบด้วย 
สมาชิกจากคณะกรรมการบริษทั 7 คน เป็นกรรมการอิสระ  
4 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ รับหน้าที่
เป็นประธาน ได้รับการสนบัสนุนจากประธานทีบ่รหิารทัง้ 
2 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง หัวหน้าฝ่าย
ปฏิบัติงาน และหัวหน้าโรงงาน ร่วมด้วยคณะกรรมการ
ก�ากบัดูแลการพัฒนาอย่างยัง่ยนื ซ่ึงประกอบด้วยผูบ้ริหาร
ระดับสงูทีม่ปีระสบการณ์และความเช่ียวชาญทีห่ลากหลาย 
จากหน่วยงานและธุรกิจที่แตกต่างกันภายในองค์กร 
โครงสร ้างของคณะกรรมการด ้านความย่ังยืนและ 
การบริหารความเสี่ยงมีรายระเอียดในเว็บไซต์ของเรา

รายละเอียดเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัแนวทางด้านความยัง่ยนืและ
การบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดในเว็บไซต์ของเรา

การริเริ่มโครงการด้านความย่ังยืน
ที่ส�าคัญในปี 2561
ในปี 2561 ไอวีแอลได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ มากมาย 
อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ

• การก�าหนดราคาคาร์บอนภายในบริษัท
• โครงการและการประเมินความเป็นไปได้ในการใช้

พลังงานทดแทน
• การศึกษาการจ�าแนกผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
• การบังคับใช้การปกป้องด้านสิทธิมนุษยชนในการ

ปฏิบัติงานและห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของเรา รวมถึง 
ผลการประเมินด้านสิทธิมนุษยชน

• พันธกิจและโครงการว่าด้วยความหลากหลาย
• การด�าเนินการตามแนวทางด้านความปลอดภัย 

ในกระบวนการและแนวทางการรายงาน

รายงานของคณะกรรมการด้านความยัง่ยนืและการบรหิาร
ความเสี่ยง ปี 2561 ส�าหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทได้เผยแพร่
อยูใ่นรายงานประจ�าปี ซึง่มเีผยแพร่ในเว็บไซต์ของเรา

IVL’s Sustainability Platform

2560

2557 2559 2561

2558 2562 และปีต่อๆ ไป

การประเมินวัฏจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ 

(โรงงานในทวีปเอเชยี)

ระบบจัดการ 
ข้อมูลความยั่งยืน

การประเมินคณะ
กรรมการบริษัท

โดยบุคคลภายนอก

การท�าบัญชี 
ก๊าซเรือนกระจก 

Scope 3

เป้าหมายองค์กร

รายงานการเปิดเผย
ข้อมูลคาร์บอน

การประเมินวัฏจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ 

การจ�าแนก
ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

การก�าหนดราคา
คาร์บอนภายในบริษัท

ความปลอดภัย
ในกระบวนการ

พลังงานทดแทน

คณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

จรรยาบรรณส�าหรับ 
ผู้จัดจ�าหน่าย

การประเมินของ EcoVadis

รายงานดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์

โครงสร้างการก�ากับดูแล
ด้านความยั่งยืน

การเน้นย�้าความส�าคัญของ
การลดการปล่อยน�า้ใช้แล้ว 

ให้เป็นศูนย์

การส�ารวจและเพิ่มการใช้
พลังงานทดแทน  

(ภายในและภายนอกโรงงาน)
การเน้นย�า้ความส�าคัญ 
ของการลดของเสีย
อันตรายที่น�าไปฝัง

กลบให้เป็นศูนย์

ข้อมูล 
เพิ่มเติม
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การประเมิน 
สาระส�าคัญ 

การประเมนิสาระส�าคญัเป็นเคร่ืองมอืทีช่่วยให้เราสามารถ  
จัดล�าดับความส�าคัญและท�าความเข้าใจภาพรวมด้าน
ความยั่งยืน รวมถึงการก�าหนดนโยบายที่ให้ความส�าคัญ
และมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นด้านความยั่งยืน  
ซึ่งมีความส�าคัญอย่างมากต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย 
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ในปี 2561 ไอวีแอลด�าเนินการ
ประเมินสาระส�าคัญตามมาตรฐานแนวทางการรายงาน
ความยัง่ยนื GRI ร่วมกบักลยุทธ์ทางธรุกจิ และการจดัล�าดับ 
ความส�าคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือระบุประเด็น
ด้านความย่ังยืน ที่ส่งผลต่อบริษัทและผู ้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก กระบวนการนี้ช่วยให้เราพัฒนาแผนปฏิบัติการ 
บรรเทาความเสี่ยงและส�ารวจโอกาสในการเยียวยา  
ผู้มีส่วนได้เสียทั่วโลกของเรา ได้แก่ ลูกค้า ผู้จัดจ�าหน่าย 
ธนาคาร สื่อมวลชน และพนักงาน จะเป็นผู ้ให้ข้อมูล
ประเด็นต่างๆ ถึง 38 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไอวีแอล  
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอ่ืนๆ ที่เข้าร่วมประเมิน
ประเด็นต่างๆ ที่มีผลกระทบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

แผนภาพแสดงประเด็นสาระส�าคัญส�าหรับปี 2561 ได้รบั 
การปรับปรุงเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจะแสดง 
ให้เห็นถึงปัจจัยและอิทธิพลต่างๆ ในการประเมินและ 
การตัดสินใจของผู ้มีส ่วนได ้ เสียในแต ่ละประเด็น  
และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และการก�ากับดูแล การจัดล�าดับประเด็นส�าคัญด้วยการ
ประเมินสาระส�าคัญในด้านความเสี่ยงและโอกาสเพื่อ
การด�าเนินธุรกิจและครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียให้มากขึ้น  
จะช่วยให้เรามีแนวคิดแบบบูรณาการด้านความยั่งยืน
และขยายกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น  
จากการประเมินของเรา ประเด็นที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับ 
ไอวีแอลและผู้มีส่วนได้เสียปรากฎในแผนภาพประเด็น
สาระส�าคัญ ปี 2561

มีแนวคิด 
แบบบูรณาการ 

ด้านความยั่งยืน 
และขยายกลยุทธ์ทางธุรกิจ
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กระบวนการประเมินสาระส�าคัญของไอวีแอล

การประเมินสาระส�าคัญ 
ช่วยให้เราพัฒนาแผนปฏิบัติการบรรเทาความเสี่ยง 
และการส�ารวจโอกาสในการเยียวยา

การระบุ 
ประเด็นส�าคัญ

การตรวจสอบ
ความถูกต้อง

การรับรองและ
การรายงาน

การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดล�าดับ
ความส�าคัญ

01 02 03

04 05
ข้อมูล 
เพิ่มเติม 



อิท
ธิพ

ลต
่อผ

ลป
ระ

โย
ชน

์ท
ี่ม

ีต่อ
ผู้ม

ีส่ว
น

ได
้เส

ีย

นัยส�ำคัญของผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ

แผนภาพแสดงประเด็นสาระส�าคัญ ปี 2561

ประเด็นสาระส�าคัญ
การประเมินประเด็นสาระส�าคัญเป็นตัวก�าหนดประเด็น
หลัก 12 ประเด็นที่มีสาระส�าคัญส�าหรับปี 2561 และ
เน้ือหาของรายงานฉบับน้ี เราได้ใช้องค์ประกอบหลัก 
ตามมาตรฐานแนวทางการรายงานความย่ังยืน GRI  
เพ่ือระบุและจัดล�าดับความส�าคัญประเด็นที่ส�าคัญที่สุด 
ต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย

การบร�หาร
การปฏิบัติตาม
ข�อกำหนด

การบร�หารจัดการ
ความสัมพันธ�
กับลูกค�า

การพัฒนา
ทุนมนุษย�

จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ คุณธรรม 
และความโปร�งใส

อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย 

การรักษา
บุคลากรที่มี
ความสามารถ

สิทธิมนุษยชน 

การรับผิดชอบ
ต�อผลิตภัณฑ�

การร�ไซเคิล
การบร�หาร
จัดการ
สิ�งแวดล�อม

การบร�หาร
ความเสี่ยงและ
ภาวะว�กฤต

การกำกับ
ดูแลกิจการ

ดา
นสั

งค
ม

      ดานสิ่งแวดลอม

  ดานเศรษฐกิจ

ประเด็น 
สาระส�าคัญหลัก  

12 ประเด็น 
ปี 2561

การปฏิบัติตามข้อก�าหนด

การรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
การพัฒนาทุนมนุษย์

การรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การดึงดูดผู้มีความสามารถ

ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่�า

การบริหารความเสี่ยง
และภาวะวิกฤต

การบริหารจัดการ 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

สิทธิมนุษยชน 

การรีไซเคิล

ภาษี

ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ 

อุตสาหกรรม 4.0 
การบริหารจัดการของเสีย

การบริหารจัดการน้�าทิ้ง 

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

เหตุการณ์ลมฟ้าอากาศรุนแรง

การบริหารจัดการทรัพยากรน้�า

เศรษฐกิจดิจิทัลและการท�าให้เป็นดิจิทัล

การเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์ 

ภูมิรัฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ 

นวัตกรรม
ราคาคาร์บอน

ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

การสร้างความแตกต่าง
ทางการตลาด  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การก�ากับดูแลกิจการ

พลังงานทดแทน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  

จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม  
และความโปร่งใส

อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย 

และความเป็นอยู่ท่ีดี 

ต่�ำ

สูง

สูง
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ประเด็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืน

ประเด็น 
สาระส�าคัญของ

ไอวีแอล

ความสอดคล้อง 
กับประเด็น GRI

ผู้มีส่วนได้เสียหลักและ 
ขอบเขตผลกระทบ พันธกิจและเป้าหมายของไอวีแอล

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

กำรก�ำกับ 
ดูแลกิจกำร

• ธรรมาภิบาล
• การต่อต้านการทุจริต
• แนวทางการบริหาร

• การควบคุม
ด้านการบริหาร

• พนักงาน

• หุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ

• ภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามี
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติใน 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• ปลูกฝังการต่อต้านการทุจริต จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่โปร่งใส 
และการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ
ให้อยู่ในวัฒนธรรมขององค์กร

• ปราศจากการทุจริต
• ได้รับคะแนน CG Rating ระดับดีเลิศ

จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จรรยำบรรณ
ทำงธรุกิจ 
คุณธรรม และ
ควำมโปร่งใส

• จรรยาบรรณและ
คุณธรรม

• การต่อต้านการทุจริต
• การประเมิน 

ด้านสิทธิมนุษยชน
• นโยบายสาธารณะ
• แรงงานเด็ก
• แนวทางการบริหาร

• การควบคุม
ด้านการบริหาร

• พนักงาน

• หุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ

• ผู้ท�าสัญญา 
รับเหมา  
ภาครัฐ และ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• การฝึกอบรมด้านจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และการสร้าง
ความตระหนักให้พนักงานทุกคนใน
บริษัทฯ ภายในปี 2563

• ปราศจากการทุจริต
• การรายงานเผยแพร่สู่สาธารณะ หากมี

การฝ่าฝืนกฎหมายและข้อก�าหนด

กำรบริหำร 
กำรปฏิบัติตำม
ข้อก�ำหนด

• จรรยาบรรณและ
คุณธรรม

• การต่อต้านการทุจริต
• การปฏิบัติตาม 

ข้อก�าหนดด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

• การปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดด้าน 
สิ่งแวดล้อม

• แนวทางการบริหาร

• การด�าเนินงาน
ด้านการผลิต

• ใบอนุญาตใน
การด�าเนิน
ธุรกิจ

• หุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ

• ชุมชน
• ภาครัฐและ

ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อก�าหนด
ที่เกี่ยวข้อง

• การปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
ที่เกินกว่ามาตรฐาน

กำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและ
ภำวะวิกฤต

• จรรยาบรรณและ
คุณธรรม

• ประสิทธิภาพการ
ด�าเนินงานด้าน
เศรษฐกิจ

• แนวทางการบริหาร

• พนักงาน
• การด�าเนินงาน

ด้านการผลิต

• หุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ

• ผู้ท�าสัญญา 
รับเหมา

• ชุมชน
• ภาครัฐและ

ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• การระบุและตรวจสอบความเสี่ยง 
ที่ก�าลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กำรบริหำร
จัดกำรควำม
สัมพันธ์กับ
ลูกค้ำ

• สุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของลูกค้า

• การตลาดและ 
การติดฉลาก

• ความเป็นส่วนตัว 
ของลูกค้า

• แนวทางการบริหาร

• คณะผู้บริหาร
• บุคลากรด้าน

การขายและ
การตลาด

• หุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ

• อัตราความพงึพอใจของลูกค้า (CSI) 
และอัตราการรักษาลูกค้าเดมิ (CRR) 
เพ่ิมขึน้หรือเท่ากบัปีก่อนหน้า
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ประเด็น 
สาระส�าคัญของ

ไอวีแอล

ความสอดคล้อง 
กับประเด็น GRI

ผู้มีส่วนได้เสียหลักและ 
ขอบเขตผลกระทบ พันธกิจและเป้าหมายของไอวีแอล

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

กำรบริหำร
จัดกำรด้ำน 
สิ่งแวดล้อม

• พลังงาน
• ทรัพยากรน�้า
• การปล่อยของเสียและ

ก๊าซเรือนกระจก
• น�้าทิ้งและของเสีย
• การปฏิบัติตาม 

ข้อก�าหนด 
ด้านสิ่งแวดล้อม

• แนวทางการบริหาร

• พนักงาน
• การด�าเนินงาน

ด้านการผลิต

• หุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ

• ผู้ท�าสัญญา 
รับเหมา

• ชุมชน
• ภาครัฐและ

ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทางตรง (Scope 1) และทางอ้อม 
(Scope 2) ลงร้อยละ 6 ภายในปี 2563  
โดยอ้างอิงจากปี 2556

• ลดลงหรือคงไว้เท่ากับส�าหรับอัตรา 
ของเสียอันตรายจากปีที่ผ่านมา

กำรรีไซเคิล • วัสดุ
• ประสิทธิภาพการ

ด�าเนินงานด้าน
เศรษฐกิจ

• การปล่อยของเสียและ
ก๊าซเรือนกระจก

• สุขอนามัยและ 
ความปลอดภยัของลูกค้า

• แนวทางการบริหาร
• โครงสร้างองค์กร

• พนักงาน
• การด�าเนินงาน

ด้านการผลิต

• หุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ

• ผู้ท�าสัญญา 
รับเหมา

• ชุมชน
• ภาครัฐและ

ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• น�าวัสดุ PET หลังการบริโภค  
750,000 ตัน กลับมาใช้เป็นสารตั้งต้น
ในปริมาณการผลิตโพลีเอสเตอร์ภายใน
ปี 2568

• เพิ่มอัตราการของรีไซเคิล

กำรรบัผดิชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์

• สุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของลูกค้า 

• การปล่อยของเสียและ
ก๊าซเรือนกระจก

• แนวทางการบริหาร

• การด�าเนินงาน
ด้านการผลิต

• พนักงาน

• หุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ

• ผู้ท�าสัญญา 
รับเหมา

• ภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• เพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่า
ร้อยละ 7 ภายในปี 2563

• การลดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย
• การจ�าแนกผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน 

ภายในปี 2563
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ประเด็น 
สาระส�าคัญของ

ไอวีแอล

ความสอดคล้อง 
กับประเด็น GRI

ผู้มีส่วนได้เสียหลักและ 
ขอบเขตผลกระทบ พันธกิจและเป้าหมายของไอวีแอล

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

สิทธิมนุษยชน • ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
• อิสระในการเข้าร่วม

สมาคมและการเจรจา
ต่อรองร่วม

• การประเมิน 
ด้านสิทธิมนุษยชน

• แรงงานเด็ก
• แรงงานบังคับหรือ 

การเกณฑ์แรงงาน
• สิทธิของคนพื้นเมือง
• การประเมินด้าน 

สิ่งแวดล้อมของ 
ผู้จัดจ�าหน่าย

• การประเมินด้านสังคม
ของผู้จัดจ�าหน่าย

• แนวทางปฏิบัติด้านการ
รักษาความปลอดภัย

• จรรยาบรรณและ
คุณธรรม

• แนวทางการบริหาร

• พนักงาน • ผู้จัดจ�าหน่าย
• ผู้ท�าสัญญา 

รับเหมา
• ชุมชน

• การปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยสิทธิ
พื้นฐานในการท�างานตามแนวทางของ
องค์การสหประชาชาติ และมาตรฐาน
ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ

• ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
• การปลูกฝังด้านสิทธิมนุษยชนให้กับ

บริษัทที่รวมกิจการกับไอวีแอล
• การประเมินความเสี่ยงด้าน 

สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่า

กำรพัฒนำ 
ทุนมนุษย์

• การจ้างงาน
• การฝึกอบรมและ 

การศึกษา
• โครงสร้างองค์กร
• แนวทางการบริหาร

• พนักงาน • การกระตุน้ศักยภาพความเป็นผูน้�า
ภายในองค์กรและการพฒันาผูน้�าที่
สามารถปฏบัิติงานและผลักดันองค์กร 
ไปสูวิ่สยัทศัน์

• การสร้างและคงไว้ซึง่ระบบทีม่ ี
ความสามารถระดับโลกโดยยงัคง 
รักษาวัฒนธรรมด้ังเดิม

กำรรกัษำ
บุคลำกรทีมี่
ควำมสำมำรถ

• การจ้างงาน
• ความหลากหลายและ

โอกาสที่เท่าเทียม
• ประสิทธิภาพการ

ด�าเนินงานด้าน
เศรษฐกิจ

• โครงสร้างองค์กร
• แนวทางการบริหาร

• พนักงาน • การรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่ม ี
ความสามารถและบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพการท�างานสูงภายใน
องค์กร

• การลดอัตราการลาออก

อำชีวอนำมัย 
ควำมปลอดภัย 
และควำม 
เป็นอยู่ที่ดี

• อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

• การฝึกอบรมและ 
การศึกษา

• น�้าทิ้งและของเสีย
• ความเชื่อมั่นของ

อุปกรณ์การผลิตและ
ความปลอดภัยของ
กระบวนการ

• จรรยาบรรณและ
คุณธรรม

• โครงสร้างองค์กร
• แนวทางการบริหาร

• การด�าเนินงาน
ด้านการผลิต

• พนักงาน

• หุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ

• ผู้ท�าสัญญา 
รับเหมา

• ชุมชน

• ไม่มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหต ุ
ในการท�างาน

• ลดอัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน
จนถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) และอัตรา
การบาดเจ็บจากการท�างานทั้งหมด 
(TRIR) ของพนักงานและผู้รับเหมา  
ลงให้ได้ร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า
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ด้านเศรษฐกิจ

การก�ากับดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม และความโปร่งใส 
การปฏิบัติตามข้อก�าหนด

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีท�าให้เราสามารถวางมาตรฐาน
ด้านคุณธรรมและประสบความส�าเร็จในการเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับ 
ผู ้ มีส ่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้ก�าหนด
แนวทางโครงสร้างการก�ากับดูแลเพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
มคีวามโปร่งใสและเป็นไปตามหลักปฏบัิติของจรรยาบรรณ  
กระบวนการส�าคัญที่ผลักดันให้เกิดการก�ากับดูแลที่ดี 
คือการเตรียมพร้อมและการสื่อสารเกี่ยวกับการก�ากับ 
ดูแลองค์กร นโยบายหลกั การบริหารความเสีย่งกฎระเบยีบ  
และการบริหารการปฏิบัติตามข้อก�าหนด โดยมีการ
ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองผ่านคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ การก�ากับดูแล
กิจการและการมีโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ขององค์กรที่มีประสิทธิภาพและโปร ่งใสจะน�าไปสู ่ 
การปฏบัิตติามข้อก�าหนดและจรรยาบรรณในการด�าเนินงาน

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ท�ำให้เรำสำมำรถวำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม

และประสบควำมส�ำเร็จในกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืน

รวมถึงคุณค่ำระยะยำวส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

ความพยายามของเราสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนี้
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การก�ากับดูแลกิจการ
จากการเติบโตอย่างรวดเรว็ของธรุกจิ การขยายการด�าเนินงาน 
ไปยังภูมิภาคใหม่ และการเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
บริษทัทกุปี เราเช่ือว่าการก�ากบักจิการทีดี่คอืส่วนส�าคัญต่อ 
ความยั่งยืน อันจะท�าให้บริษัทสามารถปรับตัวได้อย่าง
รวดเร็ว เราได้จัดท�านโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ รวมไปถงึ 
การริเริม่ด�าเนินการด้านการก�ากบัดูแล การบริหารความเสีย่ง  
และการปฏบัิติตามข้อก�าหนดทัว่ทัง้องค์กร ทัง้คณะกรรมการ 
บริษัทและคณะผู้บริหารต่างมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายดังกล่าว กระบวนการแต่งต้ัง 
คณะกรรมการบริษทัค�านึงถงึผลประโยชน์ทบัซ้อนทีเ่กดิขึน้
หรืออาจเกดิขึน้ของสมาชิกคณะกรรมการบรษิทั เป็นไปตาม 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ที่ ไอวีแอล การก�ากับดูแลกิจการที่ ดี เ ร่ิมจากระดับ
สูงสุดขององค์กร เราได้จัดท�าแผนการบริหารทักษะใน 
การท�างาน (Skill Metrix) ส�าหรับคณะกรรมการบริษัท 
เพื่ อ ให ้ องค ์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมี 
ความเหมาะสมและแสดงความสามารถองค์กรต้องการ
ส�าหรับเผชิญความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
แผนการบริหารทักษะในการท�างานยังเปิดโอกาสให้
เราประเมินองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
และพิจารณาถึงโครงสร ้างในอนาคตให้สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ของบริษัท 

การด�าเนินการที่ส�าคัญในปี 2561 เพ่ือเสริมสร้าง 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของเรามีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบ ริษัทได ้ก� าหนดอา ยุ เกษียณ 
ของกรรมการอิสระไว้ที ่72 ปี เพ่ือคงไว้ซึง่องค์ประกอบ
อันเข้มแข็ง

2. คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้มีการแต่งต้ัง
ประธานกรรมการอิสระ บทบาทและความรบัผดิชอบ 
ของประธานกรรมการอิสระดังปรากฎในเว็บไซต์ของเรา

3. คณะกรรมการบรษิทัส่งเสริมให้สมาชิก คณะผูบ้รหิาร 
เลขานุการบริษัท และผู้ตรวจสอบภายในให้เข้าร่วม
การสัมมนา โครงการฝึกอบรม และหลักสูตรต่างๆ 

ที่จะช่วยพัฒนาบทบาทอันส่งผลต่อความก้าวหน้า
ของบริษัท กรรมการอิสระของเรา 3 คนได้เข้าร่วม
หลักสูตรการฝึกอบรมดังต่อไปนี้

• นายมาริษ สมารัมภ์
1. หลักสูตร Risk Management Program for  

Corporate Leaders (RCL) รุ่น 13/2018
2. หลักสตูร IT Governance and Cyber Resilience 

Program (ITG) รุ่น 8/2018

• นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา: หลักสูตร Strategic 
Board Master Class (SBM) รุ่น 3/2018

• นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช: หลักสตูร Board Matters 
and Trends Agenda รุ่น 6/2018

4. คณะกรรมการบริษัทและสมาชิกคณะอนุกรรมการ
ได้ด�าเนินการประเมินการปฏิบัติงานของตัวเอง
ในปี 2561 ผลลัพธ์ที่ได้มีการสรุปและอภิปราย 
ในการประชุมคณะกรรมการ เดอืนกมุภาพนัธ์ 2561 
เกีย่วกบัหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบหลัก (KRA) ตัวช้ีวัด 
ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน (KPI) และอัตรา 
ค่าตอบแทนแบบแปรผันของคณะกรรมการบริหาร
และผูบ้ริหารระดับสงู ซึง่รวมถงึตัวช้ีวัดด้านสิง่แวดล้อม 
สังคม และการก�ากับดูแล ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพ
การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ (เช่น EBITDA และ 
ROCE เป็นต้น)

5. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ได้ด�าเนินการประเมินโดยหน่วยงานภายนอกในส่วน
ของแนวทางปฏิบัติของการก�ากับดูแลกิจการและ 
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปี
ที่ผ ่านมา และมีการรายงานผลการประเมินต่อ 
คณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561  
ผลการประเมินอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งและ 
มข้ีอเสนอแนะทีช่่วยเพิม่ประสทิธผิลในการด�าเนินงาน 
มากขึ้น

บคุลำกรผูม้บีทบำทส�ำคัญในกำรผลกัดนัให้ไอวีแอลด�ำรงอยู่ในปัจจบุนั
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม และความโปร่งใส
ไอวีแอลให้คุณค่ากับการเติบโตทางธุรกิจและการสร้าง
ผลก�าไรอย่างรับผิดชอบ เรามุ ่งมั่นที่จะด�าเนินงาน
ด้วยมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณทางธุรกิจ และท�า 
เหนือเกนิกว่ามาตรฐานในหลายๆ กรณ ีทัง้การปฏบัิติตาม
กฎหมายทีบั่งคบัใช้ ระเบยีบ ข้อก�าหนด และข้อบงัคับต่างๆ

ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักในการปฏบัิติตามหลัก 
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท (CGPAC) จรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจและนโยบายต่างๆ เป็นส่วนที่เข้ามา
ประกอบในหลักการและมาตรฐานทางจรรยาบรรณ และ 
ผลักดันเป็นแนวทางการด�าเนินธุรกิจทั่วโลก โดยให ้
ความส�าคัญในด้านคุณธรรม เอกสารดังกล่าวมีเผยแพร ่
อยู ่ในเว็บไซต์ของเราทั้งหมด 18 ภาษาในส่วนของ  
“การก�ากับดูแลกิจการ” 

บริษัทจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมโดยเชิญวิทยากร 
ผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้และมีคอร์สการเรียนรู ้
ด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์ โดยมีพนักงานไอวีแอล 
ร้อยละ 82 เข้าร่วมการฝึกอบรมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  
จากพ้ืนทีด่�าเนินงานร้อยละ 76 ทีพ่นักงานทัง้หมด 100% 
เข้ารับการฝึกอบรม

การต่อต้านการทุจริต

เราทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างสม�่าเสมอ
เพือ่ให้มัน่ใจว่าเน้ือหาสอดคล้องกบัมาตรฐานการต่อต้าน
การทุจริตในปัจจุบัน ไอวีแอลปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การติดสนิบนของสหราชอาณาจกัร (UK Bribery Act) และ
กฎหมายระดับท้องถิ่น ประเทศ และระหว่างประเทศที่มี 
ผลบังคับใช้ นอกจากนี้ เราได้น�ากรอบการท�างานในการ
ต่อต้านการทุจริตมาใช้ในการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรม 
ปลอดการทุจริตและช่วยให้ไอวีแอลได้รับการต่ออาย ุ
การรับรองของโครงการแนวร่วมปฏบัิติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทจุริต (CAC) เมือ่เดือนพฤษภาคม 2561

ไอวีแอลและบริษัทย่อยไม่มีการบริจาคหรือ 
ให้การสนับสนุนทางการเมืองใดๆ ในปี 2561

บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)  
จากการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียน

 

การประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการ
เราได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการและ 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นคร้ังแรก
โดยหน่วยงานภายนอก (สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ; IOD) ผลการประเมินพบว่า 
ไอวีแอลมีแนวคิดด้านความย่ังยืนและโครงสร้าง
การก�ากับดูแลที่เข้มแข็ง

กิจกรรมทางการเมืองและการบริจาค

เราเคารพสิทธิของพนักงานในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง แต่ไอวีแอลจะไม่มีส่วนร่วมในบทบาท
ทางการเมืองใดๆ แม้ข้อตกลงทางธุรกิจของเราส่วนใหญ ่
จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรัฐบาล แต่เราก็แนะน�าให้
พนักงานของเราใช ้ความระมัดระวังเมื่อต ้องมีส ่วน
เกีย่วข้องกบับุคลากรของภาครัฐและกจิกรรมทางการเมอืง  
การบริจาคอ่ืนๆ ของไอวีแอลและบริษัทย่อยให้เป็นไป
ตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ซึง่ก�าหนดโดยคณะกรรมการ
ด้านความรับผดิชอบต่อสงัคม และต้องแสดงถงึผลกระทบ 
เชิงบวกได้ ส�าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถดูได้ในส่วน  
“กิจกรรม CSR ปี 2561”

บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองการ
เป็นสมาชิก แนวร่วมปฏบัิตขิองภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(CAC) เมื่อพฤษภาคม 2561 
(ไอวีแอลได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2557)
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การบรหิารการปฏบิติัตามข้อก�าหนด
การมธีรุกจิทีด่�าเนินงานอยูใ่นหลายประเทศและหลายเขต
อ�านาจศาลเพิม่ความเสีย่งของการไม่ปฏบิตัติามข้อก�าหนด 
ซ่ึงเป็นข้อห่วงกังวลหลักที่บริษัทให้ความส�าคัญ ระบบ 
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่ไอวีแอลจะใช้การปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดเป็นเครือ่งมอืส�าคัญในการเพิม่ประสทิธภิาพการ
ด�าเนินธรุกจิ และบูรณาการแนวทางเดยีวกนัในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการด้านความ
ยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ  
และคณะผู้บริหารระดับสูงจะใช้การบริหารจัดการแนว
บนลงล่างเพื่อแนะน�าการปฏิบัติตามข้อก�าหนด ตลอดจน
ความเสี่ยงที่เป็นที่ห่วงกังวลและก�าลังเกิดขึ้น

จนถงึวันที ่31 ธนัวาคม 2561 ไม่มกีารด�าเนินคดทีีม่ี
นัยส�าคัญต่อไอวีแอลและบรษิทัย่อยทีส่่งผลกระทบ 
เชิงลบต่อสนิทรพัย์ของบริษทัมากกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีคดีความที่ส่งผลกระทบ
อย่างมนัียส�าคญัต่อธรุกจิของเรา นอกจากน้ี ตลอด 
4 ปีที่ผ่านมา เรายัง:

 » ไม่มีกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่มี
นัยส�าคัญ

 » ไม่มีกรณีหรือเหตุการณ์การทุจริตหรือให้
สินบน ไม่มีพนักงาน ผู้ท�าสัญญารับเหมา หรือ
ผู้จัดจ�าหน่ายถูกเลิกจ้าง และไม่มีสัญญาใดๆ  
กับหุ ้นส ่วนทางธุรกิจถูกท�าให ้สิ้นสุดจาก 
ข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต

 » ไม่มีการด�าเนินคดีทางกฎหมายอันเกี่ยวข้อง
กบัการทจุรติหรือพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขนั
เกิดขึ้นไอวีแอลหรือพนักงานของบริษัท

เรามเีป้าหมายเช่นเดียวกนัน้ีส�าหรับผลลัพธ์ในปี 2562

กลไกการร้องเรียน

นโยบายการร้องเรียนของเราเกี่ยวข้องกับการรายงาน
และการสอบสวนข้อเท็จจริงของข้อกล่าวหาการกระท�าที่ 
ไม่เหมาะสม คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสจะใช้อ�านาจ
พิเศษตัดสินว่าเมื่อใดที่สถานการณ์ดังกล่าวจ�าต้องได้รับ
การสืบสวน และด�าเนินกระบวนการสืบสวนที่เหมาะสม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมายที่ใช้บังคับ และ 
กฎระเบียบข้อบังคับ ผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ภายในและภายนอก
สามารถช่วยสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 
ไอวีแอลได้ โดยการรายงานการละเมิดนโยบายใดๆ  
ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

ในปี 2561 มีการรายงานผ่านมายังคณะอนุกรรมการ
การแจ้งเบาะแส 2 กรณี กรณีแรกปิดการพิจารณาแล้ว 
และไม่ต้องด�าเนินการใดๆ เพิ่มเติมเน่ืองจากไม่มีการ 
ฝ่าฝืนใดๆ ส่วนกรณีที่สองอยู่ในระหว่างการสอบสวน  
ผลการสอบสวนและการด�าเนินการจะรายงานไปยัง 
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับ
ดูแลกิจการ (NCCG) และคณะกรรมการบริษัท

ศูนย์รับการร้องเรียน คือช่องทางใหม่ส�าหรับการรายงาน
การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้โดยอิสระ ซึ่งพัฒนาขึ้นมา
เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารเพิ่มเติม โดยได้เปิดให้ใช้งานและ
สื่อสารให้พนักงานทุกคนรับรู้เมื่อต้นปี 2562 ส�าหรับ 
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ทีเ่ว็บไซต์ของเรา

“เรามุง่มัน่ท่ีจะปฏบิติังานให้เป็นตามหลักจรรยาบรรณ 
มีความโปร่งใส และปราศจากการให้สนิบนหรือการทุจริต 

ในการด�าเนนิงานของเราท่ัวโลก”
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การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
ความพยายามของเราสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนต่อไปนี้

การประเมินความเสี่ยง

เราด�าเนินการประเมนิความเสีย่งซึง่ท�าให้หน่วยงานต่างๆ 
ได้รับรู้ภาพรวมของความเสี่ยงแบบองค์รวมที่ก�าลังเผชิญ 
และท�าให้ฝ่ายบริหารสามารถระบุความเสี่ยงเหล่าน้ีและ 
ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น เราประเมินผลกระทบที่
อาจเกดิขึน้และความเป็นไปได้ของความเสีย่ง ซึง่ครอบคลมุ 
การประเมนิและทบทวนความเสีย่งทัง้ภายในและภายนอก 
รวมไปถงึความเสีย่งและปัจจยัอ่ืนๆ ทัว่โลก ทีอ่าจส่งผลต่อ
การด�าเนนิงานของเราอนัเนือ่งจากการขยายตวัของธรุกิจ
และการด�าเนินงานระหว่างประเทศ

การประเมินความเสี่ยงน้ียังช่วยให้เราเข้าใจความเสี่ยง
ที่อาจท�าให้เกิดอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจ เราจ�าแนก
ความเสีย่งออกเป็นความเสีย่งทางธรุกจิ ความเสีย่งเกีย่วกบั 
การด�าเนินงาน ความเสี่ยงในการบริหาร ความเสี่ยง
ทางการเงนิ และความเสีย่งด้านการปฏบิติัตามกฎระเบียบ 
ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
ทั้งหมด นอกจากน้ี เรายังได้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิด
ขึ้นใหม่ด้วย เพราะอาจก่อตัวเป็นความเสี่ยงส�าคัญ หรือ 
อาจเป็นความเสีย่งท่ีมอียูแ่ล้วแต่ระบุจ�านวนได้ยาก ซ่ึงอาจ
ท�าให้เกิดความเสียหายหรือมีความไม่แน่นอนในระดับสูง  
ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ปัจจัยความเส่ียง”  
และ “ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่” จะกล่าวถึงใน รายงาน
ประจ�าปี 2561

ความเสีย่งทีม่นียัส�าคัญทัง้หมด ได้มกีารระบุ วิเคราะห์ บนัทกึ 
รายงาน และเร่ิมต้นมาตรการบรรเทาอย่างเหมาะสมแล้ว  
โดยเจ้าของความเสีย่งทีรั่บผดิชอบในการประเมนิความเสีย่ง 
และก�าหนดการควบคุมท่ีเกี่ยวข้องจะได้รับมอบหมายให้
เป็นผูบ้รรเทาและ/หรือลดความเสีย่งดงักล่าว นอกจากนี้  
ยังมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง ซึ่งรวมถึง 
การควบคุมดูแล การสังเกตช่วงวิกฤต หรือการก�าหนด
สถานะความเสี่ยงเพื่อระบุการเปล่ียนแปลงระดับการ
ปฏิบัติงานที่จ�าเป็นหรือเป็นที่คาดการณ์ไว้ ทั้งน้ีเพื่อให้
มั่นใจว่ามีการครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่เกิดขึ้น อีกทั้ง 
มีการการด�าเนินการควบคุม และการตอบสนองต่อ 
ความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม คณะอนุกรรมการ
ระดบักลุม่ธรุกจิและระดบัโรงงานจะเป็นผูท้บทวนรายงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมด้วยแผนบรรเทา 
ความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส คณะกรรมการฯ จะรายงาน 
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะถึงการด�าเนินการและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี

เพ่ือให้ไอวีแอลยงัคงมีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนอง 
ต่อความท้าทายและโอกาสต่างๆ ได้โดยแสดงถงึความคืบหน้า 
อย่างชัดเจนต่อเป้าหมายขององค์กร เราจึงใช้การบริหาร
จัดการความเสี่ยงเป็นกลไกในการติดตามตรวจสอบ
และบริหารจัดการความไม่แน่นอน สิ่งน้ีช่วยให้เราเข้าใจ 
ความเสี่ยงทางธุรกิจที่ส�าคัญ ส�ารวจโอกาสใหม่ๆ ส�าหรับ
การเติบโตอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื รวมทัง้ปรับกลยทุธ์ใหม่
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของไอวีแอลเป็น
ไปตามกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ 
Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway  
Commission (COSO) ซึ่งเป็นคณะกรรมการของสถาบัน
วิชาชีพ 5 สถาบันในสหรัฐอเมริกา โครงสร้างการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะช ่วยสนับสนุน
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการ 
ได้อย่างเข้มแข็ง คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการ
บริหารความเสี่ยง (SRMC) คณะอนุกรรมการ และผู้ดูแล 
ประสานงานด้านความเสีย่ง (Risk Champion) จะมบีทบาท
ส�าคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งส่งเสริมการจัดวางอ�านาจหน้าที่ตาม 
สายงาน รวมทั้งบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน

ข้อมูล 
เพิ่มเติม

“ด้วยแนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง 
ทีอ่อกแบบมาอย่างดธีรุกิจของเราจงึมีท้ังความยัง่ยืน 

และความต่อเน่ือง” 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
เราด�าเนินการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)  
ในระดับองค์กรทุกๆ 6 เดือนเพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืน 
โดยเฉพาะด้านผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและสงัคมต่อการ 
ด�าเนินธรุกจิของเรา โดยจะครอบคลุมกลยทุธ์ การด�าเนินงาน  
สิง่แวดล้อม ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ และช่ือเสยีง

เรายงัด�าเนินการวิเคราะห์สภาพการณ์ (Scenario Analysis)  
และ TCFD เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมอิากาศ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะครอบคลมุ 
ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ รายได้ และ EBITDA ของเรา

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของทรพัยากรน�า้ได้ด�าเนินการ
เพื่อระบุพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านทรัพยากรน�้าในการ
ด�าเนินงานของเราทัว่โลก โดยใช้เครือ่งมอืวิเคราะห์ความเสีย่ง 
ของน�้า (AQUEDUCT Water Risk Tool) ซ่ึงพัฒนาโดย 
World Resources Institute (WRI) นอกจากนี้ ความเสี่ยง
เกีย่วกบัสทิธมินุษยชนในสถานทีท่�างานและห่วงโซ่อุปทาน
ก็เป็นส่วนส�าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงเช่นกัน  
ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความเสี่ยงของทรัพยากรน�้า 
และสิทธิมนุษยชน สามารถดูได้ที่บทอ่ืนๆ ในรายงาน 
ความยั่งยืน ปี 2561

วัฒนธรรมในองค์กรด้านความเสี่ยง
เราได้ปลูกฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงให้รวมอยู่ใน
กระบวนการด�าเนินธุรกิจ โดยน�ามาใช้ในการด�าเนิน 
ตามกลยุทธ์ขององค์กร การปฏิบัติงานในแต่ละวัน และ 
การตัดสนิใจทัว่ทัง้องค์กร ผูดู้แลประสานงานด้านความเส่ียง 
ในฐานะผูป้ระสานงานการบริหารจดัการความเสีย่งองค์กร
จะเป็นผูส้นับสนุนธรุกจิของเราในกระบวนการและเทคนิค
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเพ่ิมความตระหนัก  
การเป็นเจ้าของ และการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะ 
ส่งผลต่อผลการด�าเนินธรุกจิของเรา

ในขณะที่ลักษณะโดยรวมขององค์กรในทุกระดับมีการ 
เตรียมพร้อมกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เรายังมี 
องค์ประกอบท่ีส�าคัญอ่ืนๆ ได้แก่ โครงสร้างการก�ากบัดูแล 
ด้านความเสีย่ง ค่านิยมองค์กร จรรยาบรรณและจริยธรรม 
นโยบายและขัน้ตอน กจิกรรมควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการ 
บรกิารจดัการความเสีย่ง และกระบวนการประเมนิความเสีย่ง

ในปี 2561 กรรมการของเราได้เข้าร่วมการฝึกอบรม
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม 
ในส่วน “การก�ากบัดูแลกจิการ” ของรายงานฉบับน้ี

การผลักดันวัฒนธรรมด้านความเสีย่งคือกระบวนการทีต่่อเน่ือง  
โดยให้ความส�าคัญกบัการสร้างความตระหนักเชิงวัฒนธรรม 
การเปลีย่นแปลงวัฒนธรรม และการปรับปรุงปรับเปล่ียน  
ไอวีแอลได้เพิ่มจ�านวนโครงการฝึกอบรมและสร้างความ
ตระหนกั ต้ังแต่ระดับคณะกรรมการบริษัทไปจนถงึระดับปฏบิติั 
การในโรงงาน ซึง่รวมถงึการฝึกอบรมด้านความปลอดภยั การเฝ้า 
สงัเกตความปลอดภยั การตอบแทนการรายงานเหตุการณ์
เกอืบเกดิอุบตัเิหต ุระบบการแบ่งปันความรู้เพ่ือแบ่งปันบทเรียน  
และการรายงานเหตกุารณ์เกอืบเกดิอุบัตเิหตุผ่านช่องทาง 
การสือ่สารต่างๆ

• เสริมสร้างความมัน่คงปลอดภยัของระบบด้วยการ
ป้องกันระดับสูง

• สื่อสาร ให้ความรู้ แนะแนวทาง และแจ้งเตือน 
แก่ผู้ใช้ให้ตระหนักถึงความเสี่ยง

• มีนโยบายส�ารองเพื่อป้องกันระบบและข้อมูล
• จดัวางการควบคมุทีเ่ข้มงวดยิง่ขึน้ส�าหรับกจิกรรม

ไอทีของผู้ใช้ และป้องกันการละเมิดจากภายใน
• ประเมนิความเสีย่งและปรบัปรงุระดบัความมัน่คง

ปลอดภัยอย่างสม�่าเสมอ

• ทบทวนแนวทางในการรวมกลยทุธ์และการพฒันา
ด้วยการเพิ่มความคล่องตัว ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยน และการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

• ติดตามตรวจสอบการเปล่ียนแปลงทีอ่าจก่อให้เกดิ
ผลกระทบรุนแรง

• เลือกระดับอันเหมาะสมของการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนา ควบคู่ไปกับการวัดผลตอบแทน
ของการลงทุนนั้นๆ อย่างมีประสิทธิผล

• เพิ่มการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในโรงงานรีไซเคิล
• ร่วมด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าของแบรนด์ 

ในการส่งเสริมการรณรงค์การรีไซเคิล
• ส ่งเสริมการให้ความรู ้ด ้านการรีไซเคิลและ 

การบริโภค rPET

• ติดตามตรวจสอบการเปล่ียนแปลงด้านกฎระเบียบ 
และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างสม�่าเสมอ และ 
ปฏบัิติตามกฎหมายและข้อบงัคับด้านสิง่แวดล้อม 
ที่ใช้บังคับในพื้นที่ด�าเนินงาน

• ประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านทรัพยากรน�้า
โดยด�าเนินการวิเคราะห์สภาพการณ์และการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหว

• ร่วมด�าเนินงานและสื่อสารกับหน่วยงานท้องถ่ิน 
เพื่อให ้มีน�้าประปาที่ เพียงพอและหลีกเล่ียง 
ความขัดแย้งกับผู้มีส่วนได้เสีย

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
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ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

นวัตกรรม/เทคโนโลยีนวัตกรรม 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน

วิกฤตน้�า
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การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ไอวีแอลคือผู ้น�ำตลำดในห่วงโซ่คุณค่ำโพลีเอสเตอร์  
ในกำรรักษำต�ำแหน่งผู ้น�ำและขับเคล่ือนกำรเติบโต 
ที่ย่ังยืนอย่ำงต่อเน่ือง เรำเช่ือว่ำกำรบริหำรควำมสัมพันธ์
กบัลกูค้ำ (CRM) ทีดี่ คอืองค์ประกอบส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จ 
ในระยะยำว กำรมีส่วนร่วมกับลูกค้ำคือจุดแข็งหลักและ
เป็นส่วนส�ำคัญต่อกลยทุธ์ควำมยัง่ยนืของบริษัท เรำร่วมมอื 
กับลูกค้ำผ่ำนกำรสื่อสำรหลำกหลำยช่องทำงเพ่ือรับฟัง 
ค�ำแนะน�ำและเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำให้มำกขึ้น 
หน่ึงในช่องทำงเหล่ำน้ีคือกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ำ ในปี 2561 ดัชนีควำมพึงพอใจของลูกค้ำยังคงอยู ่
ในระดับสูงอย่ำงต่อเน่ืองที่ร ้อยละ 86 แม้ว่ำจ�ำนวน 
ผู ้ตอบแบบส�ำรวจจำกกำรด�ำเนินงำนทั่วโลกจะสูงกว่ำ 
ปี 2560 ก็ตำม

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) และอัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR) ปี 2561
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การวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า
ครอบคลุมการด�าเนินงานทั่วโลก

100%  

“การบริหารความสมัพนัธ์กับลูกค้า  
คือองค์ประกอบส�าคัญต่อความส�าเร็จในระยะยาว”

ดัชนีความพึงพอใจ 
ของลูกค้า

ในภาพรวมของไอวีแอล

หมำยเหตุ: อัตรำกำรรักษำลูกค้ำเดิม (CRR) ในภำพรวมครอบคลุมอัตรำร้อยละจำกรำยได้ทั้งหมด

เป้าหมายด้าน CSI ในภาพรวมของไอวแีอล 

> 85.46% 
ปี 2561 

> 86.01%

86.01%

85.46%

86%85.60%

2558

2560

2559

2561

ควำมพยำยำมของเรำสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืนต่อไปนี้

ข้อมูล 
เพิ่มเติม

ปี 2560 
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นอกจำกน้ี ด้วยผลลพัธ์ข้ำงต้น ลูกค้ำจะสำมำรถคำดกำรณ์
ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริกำร 
ของบริษทัได้ ด้วยเหตน้ีุ ทมีนวัตกรรมของเรำจึงผนวกรวม 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำไว้ในแผนวิจัยและพัฒนำเพื่อ
ให้บรรลุผลตำมที่ลูกค้ำต้องกำรได้มำกยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็น 
ตัวขับเคลื่อนแนวทำงนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริกำร
ของบริษัท โดยผสำนรวมกันดังหน่ึงในค่ำนิยมของบริษัท
ที่ว่ำ “ลูกค้ำคือเหตุผลในกำรด�ำรงอยู่” ตัวอย่ำงต่อไปน้ี
คือกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกควำมร่วมมือกับลูกค้ำ
เพื่อรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำ

ในปี 2561 Glanzstoff Sicrem บริษัทย่อยในประเทศ
อิตำลีที่เรำเป็นเจ้ำของทั้งหมด ได้รับรำงวัล Supplier 
Award จำก Pirelli ในหมวดหมู่ Quality and Speed  
โดยเลือกจำกผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย 12,000 รำย
ทั้งหมด 8 สำขำ

Pirelli คือผู้ผลิตยำงอย่ำงเป็นทำงกำรแต่เพียงผู้เดียว
ให้กำรแข่งขัน Formula 1 และ Superbike World  
Championship และยังผลิตยำงให้กำรแข่งขันแรลลี่
และมอเตอร์ครอสรำยกำรอื่นๆ ด้วย นอกจำกนี้ Pirelli  
ยังเป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยยำงให้ผู้ผลิตรถยนต์ที่มี 
ช่ือเสียง และ Granzstoff Sicrem ก็เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ
เพียงรำยเดียวให้แก่ Pirelli โดยมีกำรพัฒนำสิ่งทอ 
และยำงแบบ Single-end ส�ำหรับรถแข่ง F1 ทัง้ 4 ประเภท  
และรับประกันในแง่คุณภำพว่ำไม่มีข้อบกพร่อง 

Glanzstoff Sicrem สำมำรถทดสอบและส่งมอบวัสดุใน
ระยะเวลำที่จ�ำกัดได้ภำยในหนึ่งสัปดำห์ กำรสนับสนุน
เพิ่มเติมนี้คือกำรผลิตตัวอย่ำงสิ่งทอหลำยรูปแบบ 
เพ่ือน�ำไปคัดเลือกส�ำหรับยำงรถแข่ง F1 ขนำด 18 
น้ิวของ Pirelli และเดินเคร่ืองต้นแบบเพื่อผลิตวัสดุ
เสริมแรงด้วยเส้นใยทอชนิดใหม่ ที่ผสมอำรำมิดและ 
โพลีอำไมด์ 66 กำรด�ำเนินงำนของ Glanzstoff Sicrem 
ท�ำให้ Pirelli สำมำรถเปิดตัวยำงรุ่นใหม่ในตลำดได ้
ในเวลำน้อยกว่ำ 1 ปี

ส�ำหรับรำงวัล Supplier Award ที่ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
จะได้รับรำงวัลจำก 8 หมวดหมู่ โดยมีเพียงรำยเดียว 
ที่ได้รับรำงวัล Sustainability หรือ “ควำมยั่งยืน”  

ซึ่งตกเป็นของ Glanzscoff Sicrem จำกกำรผลิตเรยอน 
ที่ใช้เซลลูโลสธรรมชำติจำกพืช โดยได้รับกำรรับรอง
ส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรวนเกษตรที่ยั่งยืน และ 
เสริมสร้ำงวิสัยทัศน์และค่ำนิยมให้แก่บริษัท

ในปี 2561 ไม่มีเหตุการณ์ของการไม่ปฏิบัติ 
ตามข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้
• ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยจาก

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
• การสื่อสารด้านการตลาด
• การละเมดิข้อมลูส่วนตวัและการสญูหายของ

ข้อมูลลูกค้า
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การบริหารจัดการนวัตกรรม
ความพยายามของเราสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนต่อไปนี้

นวัตกรรมช่วยเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ และที่ส�าคัญ 
กว ่านั้นในกรณีของไอวีแอล คือช ่วยให ้เราปกป้อง 
ส่ิงแวดล้อมได้โดยการจ�ากัดและลดคาร์บอนฟุตพร้ินท ์
ในกระบวนการผลิตของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ  
นอกเหนือจากการลดความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ ขณะที่ 
การมุ่งเป้าหมายไปที่การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม
และมีคณุค่ามากขึน้แก่ลูกค้า โดยตอบสนองความต้องการ
ในปัจจุบัน เราเองก็คาดการณ์ถึงความต้องการในอนาคต
ด้วยเช่นกัน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม 
ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจาก 
การรักษาข้อปฏิบัติเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เรามุ่งเน้นแล้ว 
นวัตกรรมยังถูกบูรณาการเข้ากับการรับผิดชอบต่อ
ผลิตภณัฑ์ด้วย ผ่านการประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม
และสังคมต่างๆ ตามแบบแผน

ในปัจจุบัน นวัตกรรมในการพัฒนาของไอวีแอลจะมุ่งเน้น 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และทางเลือกที่ตอบสนอง 
ความต้องการทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้อง
กบัหลักแนวทางปฏบัิติและนโยบายด้านการรับผดิชอบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เรามีศูนย์วิจัยและพัฒนา 
(R&D) 15 แห่งทั่วโลก ส�าหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ PET 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมุ่งเน้น
ด้านการพฒันาโพลเีมอร์ชนิดพิเศษ ขณะทีธ่รุกจิผลิตภณัฑ์
เส้นใยจะด�าเนินการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และ
สหรัฐอเมริกาในรูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศ การวิจัยและ
พัฒนาจะมุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์แนวด่ิง ได้แก่ ยานยนต์
และอุตสาหกรรม สขุอนามยัและการแพทย์ เคร่ืองแต่งกาย
และเครื่องใช้ในบ้าน

ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ส�าหรับการวิจัยและพัฒนา
ของเรามุ่งเน้นไปที่การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและตลาด 
ที่ขับเคลื่อนความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นโอกาสที่
เพิ่มขึ้นในการขยายตลาด

 

สดัส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่*

ธรุกิจเส้นใย

ธรุกจิเส้นใยของเรามีสดัส่วนยอดขายจาก
ผลิตภณัฑ์ใหม่อยู่ท่ีร้อยละ 23 จากเป้าหมาย 
ท่ีวางไว้ทีร้่อยละ 20 ส�าหรับปี 2562 น้ี เราวาง 
เป้าหมายสดัส่วนยอดขายจากผลิตภณัฑ์ใหม่ 
ให้อยู่ทีร้่อยละ 21 โดยไม่รวมการเข้าซ้ือกจิการใหม่

กลุม่ธรุกิจผลิตภัณฑ์ PET ทีมี่มูลค่าเพิม่สงู

กลุม่ธรุกจิผลิตภณัฑ์ PET ท่ีมมูีลค่าเพิม่สงู 
(PET HVA) ของเราพฒันาข้ึนจากนวตักรรม 
และการเตบิโตของผลิตภณัฑ์ทัว่โลก โดยมี
สดัส่วนยอดขายจากผลิตภณัฑ์ใหม่อยู่ท่ี 
ร้อยละ 33 ในปี 2561 ซึง่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ทีว่างไว้ทีร้่อยละ 33 และเป้าหมายสดัส่วนยอดขาย 
จากผลิตภณัฑ์ใหม่ในปี 2562 ของเราก�าหนดไว้ที่
ร้อยละ 34 โดยไม่รวมการเข้าซือ้กจิการใหม่
* สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่ (Vitality Index) คือรายได้ 
ที่เกิดจากยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปีหลัง

ข้อมูล 
เพิ่มเติม
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สัดส่วนยอดขายจาก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ปี 2561*

23% 33%กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ 
PET ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 

ธุรกิจ
เส้นใย 

เป้าหมาย สัดส่วนยอดขาย
จากผลิตภัณฑ์ใหม่*
ในปี 2562

21% 34%

เป้าหมายปี 2561 > 20% เป้าหมายปี2561 = 33%

ไอวีแอลคือผู้น�าอุตสาหกรรมระดับโลกในห่วงโซ่คุณค่า 
Integreated PET ในการผลิตผ่านกระบวนการรีไซเคิล 
กลุ่มธุรกิจรีไซเคิลของเราให้ความส�าคัญกับการดูแล 
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เราแสดงบทบาทผู ้น�าใน
เศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการน�าลูกค้าผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
มาเข้าร่วมในห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์และการพัฒนา 
แนวทางให ้ผลิตภัณฑ ์ทั้ งหมดสามารถรี ไซเคิลได ้  
การบริหารจดัการนวัตกรรมของเราสอดคล้องกบัเป้าหมาย 
ของลูกค้า คือการมบีรรจุภณัฑ์ทีส่ามารถรีไซเคิลและน�ามา
ใช้ซ�้าได้ ไอวีแอลก�าลังก้าวข้ามบทบาทที่มากกว่าการเป็น
ผูผ้ลติโพลเีมอร์สูก่ารด�าเนินธรุกจิรไีซเคิลซึง่เป็นส่วนหน่ึง
ของสัดส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราที่ก�าลังขยายตัว

เราลงทุนในเทคโนโลยีรีไซเคิลและด�าเนินการผลิต
สารเคมีโดยใช้เทคนิครีไซเคิลเข้ามาช่วยในเชิงพาณิชย์  
ซึ่งเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผลในการใช้ต้นทุนจะสามารถ
ท�าให้เกิดการหมุนเวียนของพลาสติกสมบูรณ์ (close the 
loop) และท�าให้การเปลี่ยนขยะพลาสติก PET หลังบริโภค
ทั้งหมดกลับไปเป็นสารตั้งต้นมอนอเมอร์ และน�ามาผลิต
เป็น PET คุณภาพสูงส�าหรับบรรจุอาหารได้ต่อไป

“ไอวแีอลมุ่งมัน่ให้มบีรรจภุณัฑ์ท่ีท�าให้เกดิเศรษฐกิจ 
แบบหมุนเวยีนและแก้ปัญหาขยะท่ัวโลก”

การร่วมทนุระหว่างอินโดรามา เวนเจอร์สกบั Loop Industries  
ได้น�าเสนอยุคใหม่แห่งการรีไซเคิล PET และโพลีเอสเตอร์

ความร่วมมอืของอินโดรามา เวนเจอร์สกบั Loop Industries  
เป็นการประสานความเช่ียวชาญด้านการผลิตระดับโลก 
ของไอวีแอลกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันเป็น
กรรมสทิธิข์อง Loop เพือ่ก้าวสูผู่น้�าทีน่่าเช่ือถอืของโลก
ในการผลักดันเศรษฐกิจแบบ “หมุนเวียน” ส�าหรับ 
เม็ดพลาสติก PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 
ทีย่ัง่ยนื 100%

การเป็นพันธมิตรในคร้ังน้ีท�าให้เกิดแนวทางการ 
แก้ปัญหาเชิงพาณชิย์ให้บริษทัสนิค้าบรรจุภณัฑ์ส�าหรับ
ผูบ้รโิภค เพือ่ตอบสนองต่อการบริโภคพลาสตกิทีก่�าลัง
เพิ่มขึ้นทั่วโลก ซึ่งต้องการความรับผิดชอบอย่างสูง 
ในการจดัเกบ็และน�าวัสดเุหล่าน้ีกลับมาใช้ใหม่ แต่ด้วย
ความร่วมมอืนี ้อินโดรามา เวนเจอร์สและ Loop Industries  
จะสามารถรีไซเคลิพลาสตกิ PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ที่มีปริมาณเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองนี้ได ้ ซึ่งถือเป็น 
เคร่ืองพสิจูน์ความมุง่มัน่และการส่งเสริมการเปล่ียนแปลง 
สูร่ะบบเศรษฐกจิหมนุเวียน

การร่วมทุน 50/50 คร้ังนี้จะได้รับใบอนุญาตทั่วโลก  
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ ส�าหรับการใช้เทคโนโลยี
ของ Loop Industries ในการผลิตเม็ดพลาสติก PET  
และเส้นใยโพลเีอสเตอร์ได้อย่างยัง่ยนื 100% ผลผลิต
จากโรงงานแห่งน้ีทั้งหมดจะมีผู้รับซื้อเป็นบริษัทสินค้า
อุปโภคบรโิภคช้ันน�าของโลก

ความร่วมมือเพื่อเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบสมบูรณ์

ธุรกิจเส้นใย
กลุ่มธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ PET  
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

*สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่ (Vitality Index) คือรายได้ที่เกิดจากยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปีหลัง
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ไอวีแอลไม่มี 
ผลกระทบเชิงลบในชุมชน 

ที่เราด�าเนินงาน

สิ่งแวดล้อม

การดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ในฐานะบริษัท เรารับรู้ถึงความจ�าเป็นในการปรับปรุง
ผลการด�าเนินงานด ้านสิ่ งแวดล ้อมอย ่างต ่อเ น่ือง  
โดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานด้าน 
สิ่งแวดล้อมเพื่อจะไม่เกิดปัญหาด้านการไม่ปฏิบัติ 
ตามข้อก�าหนด เราตระหนักดีว่าอาจมีการออกกฎหมาย
ที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการด�าเนินธุรกิจหากเรา 
ไม่มุ่งเน้นบทบาทผู้น�าในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน
เราต้องท�าให้แน่ใจว่าจะไม่มีผลกระทบเชิงลบในชุมชน 
ที่เราด�าเนินงาน

ความพยายามของเราสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนต่อไปนี้
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จุดมุ ่ งหมายของค ่านิยมองค ์กรและนโยบายด ้าน 
สิ่งแวดล้อมคือการปกป้องและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม  
เรามีระบบบริหารจัดการการปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
ด้านสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นระบบและมัน่คง มกีารเตรียมพร้อม 
และแผนด�าเนินการเชิงรุกตลอดในแต่ละปีเ พ่ือให ้
การด�าเนินธุรกิจสอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
มาตรฐาน และข้อก�าหนดอ่ืนๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
การบังคับใช้ บริษัทย่อยของไอวีแอลได้ด�าเนินการ 
มากกว่านั้นโดยการยึดถือตามแนวทาง Responsible 
Care ซึ่งเป็นค�ามั่นสัญญาโดยสมัครใจของผู้ประกอบการ 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ทั่วโลกเพ่ือผลักดันการปรับปรุง
ประสิทธิผลอย่างต่อเน่ืองและบรรลุสู ่ความเป็นเลิศ 
ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ไอวีแอล 
มีจุดมุ่งหมายในการด�าเนินงานให้เหนือกว่ามาตรฐาน 
ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ และ
ในการเติบโตอย่างยั่งยืนน้ัน เราใช้เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 
ในนโยบายด้านสิง่แวดล้อมของเรา เมือ่ด�าเนินการตรวจสอบ 
วิเคราะห์ก่อนจะมีการรวมกิจการและเข้าซื้อกิจการ  
รวมไปถึงการวางแผนโครงการและการขยายพื้นที่สีเขียว

เพ่ือให ้สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ด ้านความยั่งยืน 
ของบริษัท และสนับสนุนความมุ่งมั่นในการไม่ละเมิด
ข ้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ เราจึงก�าหนด 
แผนงานสร ้างแรงจูงใจเพื่อปฏิ บั ติตามข ้อก�าหนด  
โดยเช่ือมโยงกับประสิทธิภาพการท�างานของผู้บริหาร
อาวุโส หัวหน้าโรงงาน และผู ้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
สุขอนามัย และความปลอดภัย (EHS) ที่เกี่ยวข้อง

เราควบคุมปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ น�้าเสีย 
และของเสีย จากการด�าเนินงานของเราให้อยู่ในระดับ 
ที่ก�าหนดไว้ และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองถึง 
ผลกระทบของผลติภณัฑ์ต่อสขุอนามยัและความปลอดภยั
ของแรงงาน ลูกค้า และผู้ดูแลในห่วงโซ่คุณค่า อีกทั้ง 
ยงัวิเคราะห์ผลลัพธ์เพือ่ปรับปรุงและพฒันากระบวนการน้ี
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 ไม ่พบว ่ามีการละเมิดการปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดทีม่นัียส�าคญั (มากกว่า 100,000 เหรยีญสหรัฐ)  
ยกเว้น 2 กรณีต่อไปนี้จากโรงงานในประเทศจีน

 » สถานีบ� า บัดน�้ า เสี ยมีปริมาณน�้ า เสี ย เกินกว ่ า 
ค่ามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และต้องจ่ายค่าปรับ 
เป็นจ�านวน 21,964 เหรียญสหรัฐ

 » ไม่มีการติดป้ายก�ากับบริเวณประตูของโรงของเสีย
อันตราย ซึ่งได้จ่ายค่าปรับเป็นจ�านวน 14,643 
เหรียญสหรัฐ

บรษิทัได้ด�าเนินการแก้ไขทัง้สองกรณแีละรายงานบทเรียน
ให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความพยายาม
เผยแพร่ความรู้ ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ออกหลักเกณฑ์
เพิม่เตมิเพือ่ให้แน่ใจว่ามกีารปฏบัิติตามข้อก�าหนดท้ังหมด 
ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งม่ันและความรับผิดชอบในการ
ปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา

เป้าหมายส�าหรับปี 2561
• ไม่มีกรณีการละเมิดข้อก�าหนดด้าน 

สิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�าคัญ
ความส�าเร็จในปี 2561
• ไม่มีกรณีการละเมิดข้อก�าหนดด้าน 

สิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�าคัญ
• ไม่มีบทลงโทษท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็น

ตัวเงินต่อไอวีแอล
เป้าหมายส�าหรับปี 2562
• ไม่มีกรณีการละเมิดข้อก�าหนดด้าน 

สิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�าคัญ

ข้อมูล 
เพิ่มเติม
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การบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม 
ไอวีแอลมุ ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึผลกระทบจากการด�าเนินงาน
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของเรา ระบบบริหารจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อมเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการจัดการผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยจะมีการ
ก�าหนดโครงสร้างส�าหรับการวางแผนและด�าเนินมาตรการ
ปกป้องสิง่แวดล้อมเพือ่ให้บรรลุตามเป้าหมาย ท�าให้บรษิทั
ได้รับผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่

• การก�าหนดและทบทวนจุดมุ ่งหมายและเป้าหมาย 
ด้านสิ่งแวดล้อม

• ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมผ่านการด�าเนินงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากร การระบุโอกาส 
ส�าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดต้นทุน

• การปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม

• การส่งเสริมขวัญและก�าลังใจของพนักงาน รวมถึง 
ภาพลักษณ์ขององค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การเพ่ิมความค�านึงถงึสิง่แวดล้อมและความรับผดิชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมของพนักงาน

จากการปรับปรุงการด�าเนินงานด ้านสิ่ งแวดล ้อม 
อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปกป้อง
สิ่งแวดล้อมโดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
การปล่อยมลพิษทางอากาศ และผ่านการรับรองมาตรฐาน 
ISO 14001 ซ่ึงช่วยให้โรงงานทุกแห่งของบริษัทมีการ
ด�าเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันและเป็นไปตาม 
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 ร้อยละ 77 ของโรงงานทัง้หมด
ภายใต้การก�ากับดูแลของบริษัทได้รับการรับรองการ
บริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 
และร้อยละ 39 ได้รับการรับรองการบริหารจัดการด้าน
พลงังานตามมาตรฐาน ISO 50001 อัตราส่วนในปี 2561  
น้ีลดลงจากปี 2560 เน่ืองจากการเข้าซ้ือกิจการใหม่ 
ส�าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO และมาตรฐานอื่นๆ ของไอวีแอล สามารถ
ดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

“ไอวแีอลมุ่งมัน่ในการด�าเนนิกจิการให้สอดคล้องกับ 
กฎระเบยีบข้อบังคับ โดนค�านงึถงึความเสีย่งด้านช่ือเสยีง 
และความเสีย่งของตลาดอนัเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมอิากาศ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

ในทุกๆ ปี บริษัทได้มีลงทุนเพื่อริเร่ิมโครงการที่ก่อให ้
เกดิประโยชน์ด้านสิง่แวดล้อม รวมถงึช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย 
ของบริษัทฯ การลงทุนในส่วนน้ีและส่วนอ่ืนๆ สามารถ
ตรวจสอบได้โดยใช้ระบบการค�านวณผลตอบแทนจาก
การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Retrun on  
Investment – EROI) และผ่านระบบการบริหารจัดการข้อมลู 
การบริหารจดัการ (Management Information System – MIS)  
ท�าให้สามารถติดตามสถานะค่าใช้จ่ายในการลงทนุ ค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนนิธรุกจิ การประหยดัค่าใช้จ่าย และผลกระทบด้าน
สิง่แวดล้อมส�าหรบัทกุโครงการของเรา ในปี 2561 การลงทนุ 
ด้านสิ่งแวดล้อมช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรายปีได้ทั้งหมด  
7.2 ล้านเหรยีญสหรัฐ โดยร้อยละ 90 ของการลดค่าใช้จ่ายน้ี 
มาจากการเติบโตทางธรุกจิและโครงการประหยดัพลังงาน 

http://www.indoramaventures.com/en/our-company/iso-related-certifications
http://www.indoramaventures.com/en/our-company/iso-related-certifications
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สถานะการรับรองมาตรฐานต่างๆ ของไอวีแอล

เป้าหมายส�าหรับปี 2563 
100% ของโรงงานท้ังหมดภายใต้การก�ากบัดแูลของบริษัทได้รับการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001  
98% ของโรงงานท้ังหมดภายใต้การก�ากบัดแูลของบริษทัได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001, ISO 50001 
และ OHSAS 18001/ISO 45001
(*มีผลกับโรงงานในกลุ่มบริษัทไอวีแอลที่มีการด�าเนินงานในนามของกลุ่มบริษัทไอวีแอลเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี)

การลดก๊าซเรือนกระจกจากการลดการใช้ PX ส่งผลให้ 
สามารถลด CO2 ลงได้ ด้วยเหตุน้ี ปรมิาณ COD จึงลดลง 
และช่วยลดการผลิตก๊าซมีเทน อุณหภูมิการล�าเลียง 
ที่เคยใช้อยู่ที่ประมาณ 72°C ได้ลดลงไปเหลือ 55°C 
จากการด�าเนินโครงการนี้

โรงงานของทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใน
ประเทศไทยที่ไอวีแอลเป็นเจ้าของทั้งหมด น�้าเสียของ 
PTA จะมสีารของแขง็แขวนลอย ซ้ือจะเกดิจากเมโลกลุ PX  
โดยปกติจะถกูดักจับและน�ากลบัคืนผ่านการกรอง โดย
การน�ากลับคนืจะขึน้อยูก่บัอุณหภมูขิองการผลติ กล่าวคือ  
อุณหภูมิต�่าจะน�ากลับคืนได้ดีกว่า การน�ากลับคืนที่
ไม่มีประสิทธิภาพแสดงให้เห็นถึงการสูญเสียของแข็ง
แขวนลอยหลุดออกไปยังระบบบ�าบัดน�้าเสีย (ETP)  
ซึง่การท�าของแขง็แขวนลอยหลดุออกไปน้ัน ท�าให้ไม่เพยีง 
สูญเสียโมเลกุล PX ที่แท้จริงควรถูกเผาไหม้เป็น CO2 
ในเคร่ืองปฏิกรณ์ แต่ยังเป็นการเพิ่มภาระการบ�าบัด
ของระบบบ�าบัดน�าเสีย ในปี 2561 ทีพีทีได้ติดต้ัง 
ถังสุญญากาศเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนถังควบคุมความ
ดัน (Flash Drum) เดิม ซึ่งความดันระหว่างด�าเนินงาน 
ได้เปลีย่นเป็นความดันบรรยากาศจากระดับสญุญากาศ
ก่อนหน้านี้ 

การด�าเนนิการน้ีช่วยประหยัด PX ได้ค่อนข้างมาส�าหรับ
ปี 2561 และช่วยลดการผลิต COD ในแต่ละวัน โดยมผีล
ประโยชน์คดิเป็นมลูค่าประมาณ 737,113 เหรียญสหรฐั  
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เป้าหมายส�าหรับปี 2561
ดกีว่าหรือเท่ากบัปีก่อนหน้า
ผลลัพธ์ในปี 2561 
ลดการใช้พลงังานได้ร้อยละ 3.8 จากปี 2560
เป้าหมายส�าหรับปี 2562
ดกีว่าหรือเท่ากบัปีก่อนหน้า

พลังงาน 
ไอวีแอลได้ด�าเนินโครงการประหยดัพลงังานหลายโครงการ 
ควบคู ่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ การให้ความส�าคัญกับ
ประสทิธภิาพในการใช้พลงังานทีเ่พ่ิมข้ึนอย่างต่อเนือ่ง และ
ได้เพ่ิมการแข่งขนัทางด้านพลังงาน โดยมส่ีวนช่วยเกีย่วกบั
การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและผลกระทบต่างๆ โดยใช้
โซลูชันส�าหรับเศรษฐกิจคาร์บอนต�่าและเตรียมการรับมือ
เชิงรุกโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในปี 2561 มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
38 โครงการ ซึง่ท�าให้บริษทัประหยัดพลังงานได้ 416,617 
กิกะจูล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 41,661 tCO2e  
ลดอัตราการใช้พลังงานได้ร้อยละ 3.8 ตลอดช่วงปีทีผ่่านมา  
ในขณะน้ีบริษัทก�าลังส�ารวจตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อลดอัตรา
การใช้พลังงานลงอีก

การใช้พลังงาน

การใช้พลังงานทั้งหมด (กิกะจูล)
อัตราการใช้พลังงาน (กิกะจูล/ตันการผลิต)

51,219,219
55,070,650

59,984,718

5.29
5.505.40

5.54

41,467,851

2558                 2559                 2560                 2561 
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ผลลัพธ์ในปี 2561
• การซื้อพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจาก 

พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16  
จากปี 2560

• การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 
จากปี 2560

ในการเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิกรณ์ชีวภาพ และ
ส่งผลให้มีก๊าซชีวมวลปริมาณมากข้ึน จากการเพ่ิม
ประสทิธภิาพของปฏกิรณ์ชีวภาพน้ี การผลิตก๊าซชีวภาพ 
จึงสูงกว่าก�าลังการผลิตของหน่วยผลิตพลังงานแต่
ยังจ�าเป็นต้องปรับปรุง เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากก๊าซ 
ชีวมวลทีเ่พิม่ขึน้ได้เต็มประสทิธภิาพ ในปี 2561 ได้มกีาร 
เพิม่เคร่ืองอัดก๊าซชีวภาพ หน่วยคัดแยก H2S และหวัเผา 
ชุดใหม่ เมื่ออุปกรณ์ใหม่เหล่านี้ติดต้ังพร้อมท�างาน 
การผลิตพลังงานก็จะสูงขึ้นกว่าเดิม โดยคาดการณ์
ว่าจะใช้ก๊าซชีวภาพแทนที่ก๊าซธรรมชาติได้ทั้งหมด 
1,218,000 Nm3/ปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ 2,300 tCO2e ต่อปี 

การใช้พลังงานทดแทน

พลังงานทดแทน 
ไอวีแอลมองหาโอกาสในการใช้พลังงานทดแทนแทนที ่
เช้ือเพลิงฟอสซิลที่ใช้ในกระบวนการผลิตของเรา เราอยู่
ในช่วงการเพ่ิมการใช้พลังงานทดแทนในทุกๆส่วนของ
การด�าเนินธุรกิจ เราเข้าใจว่าทรัพยากรธรรมชาตินั้น 
มีอยู่อย่างจ�ากัด และเราก็ตระหนักถึงความจ�าเป็นท่ีจะ
ต้องลดกระบวนการผลิตทีพ่ึง่พาพลังงานทีใ่ช้คาร์บอนเป็น 
เชื้อเพลิง โรงงานของเรา 3 แห่ง ได้แก่ Orion Global PET  
ในประเทศลิทัวเนีย Indorama Ventures Quimica  
ในประเทศสเปน และ Wellman International ในประเทศ
ไอร์แลนด์ เป็นโรงงานที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานทดแทน 100% นอกจากน้ีโรงงานของอินโดรามา  
โฮลด้ิงส์ในจังหวัดลพบุรียังได้ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทติย์ขนาด 5 MW ส�าหรบัผลติพลังงานทดแทนและ 
ได้ด�าเนินการขยายโครงการพลังงานไฟฟ้าทดแทน 
เพ่ิมเติม ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2562 ไอวีแอลยังขยาย 
การส�ารวจความเป็นไปได้ในการเพ่ิมการใช้พลังงานไฟฟ้า
ทดแทนมากขึน้ เพราะเรามุ่งมัน่ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้า 
ให้มากขึน้จากแหล่งพลังงานทดแทนๆเพือ่ป้อนให้โรงงาน
ของเรา 

ในปี 2561 พลงังานไฟฟ้าทดแทนทีจั่ดซือ้มปีริมาณสงูกว่า
ปี 2560 ประมาณร้อยละ 16 และเรายังใช้ก๊าซชีวภาพ 
และชีวมวลเป ็นทางเลือกส�าหรับเช้ือเพลิงทดแทน 
ในกระบวนการผลิต ด้วยเหตน้ีุเอง การใช้พลังงานทดแทน
ของเราจึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากปีก่อนหน้า 

การใช้พลังงานทดแทนของเราทั้งหมด 2.75 ล้านกิกะจูล 
ส่งผลให้เราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 176,000 
tCO2e

511,593

492,531
423,481

149,558

1,226,105
1,427,919373,656

855,872
901,065

2558                 2559                 2560                 2561 

317,438
227,034

พลังงานไฟฟ้าทดแทน (กิกะจูล) 
พลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ (กิกะจูล)
พลังงานทดแทนจากชีวมวล (กิกะจูล)

Indorama PTA Montréal บริษทัย่อยในประเทศแคนาดา
ที่ไอวีแอลเป็นเจ้าของ เป็นผู้บุกเบิกการใช้ก๊าซชีวภาพ
ในปี 2552 โดยติดตั้งหน่วยผลิตก๊าซชีวมวล ซึ่งวิธีน้ี 
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีมีประสิทธิภาพ หน่วยผลิตน้ีประกอบด้วย 
เครื่องอัดก๊าซ เครื่องลดความชื้นของก๊าซ และอุปกรณ์
จ่ายก๊าซ/หัวเผา เพื่อจะใช้ก๊าซชีวมวลที่ผลิตขึ้นแทนที่
ก๊าซธรรมชาติในเตาเผา ก๊าซชีวมวลสร้างขึ้นจากการ
บ�าบดัน�า้เสยีในปฏกิรณ์ชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน และ
มีก๊าซมีเทนในช่วงร้อยละ 70–75 โดยมีสารปนเปื้อน 
ปริมาณน้อยและสามารถน�ามาใช้แทนก๊าซธรรมชาติได้  
ในปี 2558 โรงงานได้ติดต้ังหน่วยบ�าบัดน�้าเสียที่
ต้นน�้าตามข้อบังคับใหม่ที่จะส่งผลข้างเคียงเชิงบวก 
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คาร์บอนฟุตพริ้นท์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงานของเรา
ส่วนใหญ่ เกิดขึ้นจากเช้ือเพลิงและพลังงานที่เราใช้ใน
กระบวนการผลิต บริษัทจึงได้ด�าเนินงานอย่างเต็มที่เพื่อ
ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งห่วงโซ่คุณค่า เพื่อที่จะสามารถ
ใช้ทรัพยากรอย่ามีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุน้ีเราจึงมุ่งมั่น 
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสนับสนุน
ยทุธศาสตร์ของประเทศและเป็นการสอดคล้องกบัพนัธกจิ 
ของเราทีมี่ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี เราได้ด�าเนินธรุกจิอย่างยัง่ยนื 
และค้นหาหนทางสู่การพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนต�่าที่มี 
ประสทิธภิาพ เพือ่จ�ากดักจิกรรมอันท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง 
สภาพภูมิอากาศ นอกจากกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ  
ปี 2563 (Climate Strategy 2020) ของเราแล้ว บริษทัยงัได้ 
พฒันามาตรฐานองค์กรส�าหรบักลยทุธ์ด้านสภาพภมูอิากาศ  
(Climate Strategy Corporate Standard) เพือ่เป็นแนวทาง
การด�าเนินงานทั่วโลกในด้านการปฏิบัติอันเป็นเลิศเพื่อ
สภาพภมูอิากาศ รวมถงึการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
พร้อมด้วยแผนปฏิบัติการและดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน (KPI) 

ไอวีแอลได้วิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ด�าเนินงานของเราโดยละเอียด และด�าเนินมาตรการ 
การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอย่างครอบคลุม เราค�านวณ
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง (Scope 1) และทางอ้อม  
(Scope 2) จากทกุการด�าเนินงานทัง้หมดทัว่โลก โดยสอดคล้อง 
กบัระเบียบการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยมาตรฐาน 
การจดัท�าบัญชีและการรายงานก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร  
(GHG Accounting Protocols on Corporate Accounting and  
Reporting) โดยสถาบนัทรัพยากรแห่งโลก (World Resource  
Institute – WRI) สภาธรุกจิโลกเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
(World Business Council for Sustainable Development – 
WBCSD) และมาตรฐาน ISO 14064-1: 2006 นอกจากน้ี 
เรายังติดตามการบันทึกการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3) ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดด้วย

“การตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(Scope 1) และทางอ้อม (Scope 2) ข้อมูลว่าด้วยการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมได้รับ 
การตรวจสอบรับรองโดยหน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรอง
อสิระจากภายนอกโดยสอดคล้องกับ GHG Protocol 

มาตรฐาน ISO 14064-1 และ ISO 14064-3”

เป้าหมายปี 2561
ลดระดบัอตัราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ทางตรง 
และทางอ้อมรวมกนัร้อยละ 6 จากระดบัของปี 2556
ผลลัพธ์ปี 2561
อตัราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 5.6  
เหลือ 0.522 (จาก 0.553 ในปี 2560)
เป้าหมายปี 2562
ลดระดบัอตัราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ทางตรง 
และทางอ้อมรวมกนัร้อยละ 6 จากระดบัของปี 2556

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (tCO2e)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
(tCO2e/ตันการผลิต)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)

0.298

0.328 0.321 0.325

2558            2559            2560           2561 

2,226,176

3,109,687
3,211,409

3,688,970

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)
0.246

0.209
0.232

0.197

2558            2559            2560           2561 

1,842,432
1,979,668

2,316,591 2,224,494

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (tCO2e)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
(tCO2e/ตันการผลิต)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด (Scope 1 และ 2)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (tCO2e)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
(tCO2e/ตันการผลิต)

2558            2559            2560           2561 

4,068,608

0.544 0.537
0.553

0.522

5,089,355
5,528,000

5,913,464
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เราติดตามและประเมินผลกระทบทั้งด้านการเงินและ 
ส่วนที่ไม ่แสดงผลทางการเงิน ตลอดจนความเสี่ยง 
ทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากราคาคาร์บอนที่ก�าหนด และ
มุ่งสู่ก้าวต่อไปในการศึกษาและด�าเนินการตามนโยบาย
ในการรวมต้นทุนคาร์บอนภายในองค์กร ให้อยู ่ใน 
การด�าเนินงานของเรา ซ่ึงรวมถึงการตัดสินใจการเข้าซื้อ
และการควบรวมกิจการ

กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นข้อกังวลที่เวทีโลก
ให้ความส�าคัญมากขึน้เรือ่ยๆ ไอวีแอลจึงน�าค�าแนะน�าของ
คณะกรรมทีดู่แลการเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิอันเกีย่วกบั 
สภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related  
Finanacial Disclosures – TCFD) มาใช้ในการประเมนิด้าน
การเงินและส่วนที่ไม่แสดงผลทางการเงิน เราได้พิจารณา 
IEA 450 Scenario ส�าหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน 
โดยใช้ราคาคาร์บอนภายในองค์กรเป็นตัวแปรในการ
วัดผลกระทบทางการเงนิในเชิงปริมาณ หากมกีารก�าหนด
ภาษคีาร์บอนในกลุม่ประเทศสมาชิก OECD (องค์การเพือ่ 
ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ) และกลุ่ม
ประเทศที่ไม ่เป ็นสมาชิก เราด�าเนินการวิเคราะห ์

การทดสอบความตึงเครียดเพ่ือประเมินผลกระทบต่อ
การผลิตและรายได้ EBITDA (Earnings Before Interest, 
Depreciation and Amortization) โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท  

“เรามองเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีนว่าเป็นเคร่ืองมือส�าคัญ 
ในการต่อสูกั้บการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและ 

เป็นโอกาสในการเสริมสร้างธรุกจิรีไวเคิลท่ัวโลกของเรา”

นอกจากน้ี จากแนวทางของ TCFD เราได้ใช้เคร่ืองมือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงของน�้า AQUEDUCT ในการพยากรณ์
การเปลี่ยนแปลงของความตึงเครียดด้านน�้าในอนาคต 
เพือ่ระบุพืน้ทีท่ีเ่ผชิญความเสีย่งทีม่นัียส�าคญัทีส่ดุในอุปสงค์
และอุปทานน�้าในอนาคต ผลลัพธ์ของการศึกษาเหล่านี้
ในผนวกรวมอยู่ในมาตรการการปรับเปลี่ยนระยะยาว 
ของบริษัท ซึ่งจะท�าให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลล่วงหน้าและ
สามารถตัดสินใจการณ์ไกลเพื่อความยั่งยืนของไอวีแอล

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ากัด บริษัทย่อย 
ในประเทศไทยที่ไอวีแอลเป็นเจ้าของทั้งหมด ได้รับการรับรองโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

เกณฑ์มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประกอบด้วย 14 ประเด็น 
ครอบคลุมมิติต่างๆ ทั้งการใช้ทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการ “โรงงานอุตสาหกรรมนิเวศ” คือโรงงานอุตสาหกรรมที ่
ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา 
อย่างยัง่ยนื ด้วยการมุง่เน้นด้านการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลติ รวมไปถึง 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ๋อุปทานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ข้อมูล 
เพิ่มเติม
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การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
บริษทัมุ่งม่ันในการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้อย่างยัง่ยนื 
(ซ่ึงรวมถึงการใช้น�้าจากแหล่งน�้าและการปล่อยน�้าทิ้ง)  
ผ ่านนโยบายและกลยุทธ ์ด ้านการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน�้าของไอวีแอล โดยปฏิบัติตามกฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้ทั้งหมด มาตรฐานระหว่างประเทศ 
และระเบียบข้อบังคับของประเทศที่เราด�าเนินธุรกิจ 
และใช้แนวทางปฏิบัติเชิงรุกเพ่ือแสดงถึงความเป็นผู้น�า 
และความรับผิดชอบอันสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท 
การจัดการการใช้น�้าอย่างยั่งยืนของเราคือส่วนส�าคัญ 
ในการด�าเนินงานในแต่ละวัน บริษัทยังคงมุ่งม่ันเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย Zero Liquid Discharge ให้ครอบคลุม 
พื้นที่มากขึ้น และใช้ทรัพยากรน�้าให้มีประสิทธิผลสูงสุด 
โดยใช้แนวทางปฏบัิต ิ3R (Reduce, Reuse, Recycle) ตลอดจน 
การสร้างโรงบ�าบัดน�้าเสียเพ่ือรีไซเคิลและน�าน�้ากลับมา 
ใช้ซ�า้ รวมถงึลดการใช้น�า้จืดจากแหล่งน�า้ธรรมชาติในพ้ืนท่ี
ด�าเนินงานส่วนใหญ่ 

เราบรรลุเป้าหมายด้านทรัพยากรน�า้ในปี 2561 โดยสามารถ 
ลดอัตราการใช้น�้าจาก 5.35 ลบ.ม.ต่อตันการผลิต 
ในปี 2560 เหลือ 5.32 ลบ.ม.ต่อตันการผลิตในปี 2561 
แม้จะมีการใช้น�้ามากข้ึน แต่ปริมาณน�้าที่รีไซเคิลและ 
น�ากลับมาใช้ซ�้าอยู่ที่ร้อยละ 8.78 ของปริมาณการใช้น�้า
ทั้งหมด

การใช้น้�าจากแหล่งน้�า น้�าที่น�ามารีไซเคิลและใช้ซ้�า

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

ปริมาณน�้ารีไซเคิลและน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.)
อัตราน�้ารีไซเคิลและน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ (ร้อยละ)

38,200,946 
46,295,100

53,552,616
60,285,763 

2,780,405

7.28
6.60

8.78 8.78

3,053,241

4,699,568
5,292,534

2558                 2559                 2560                 2561 2558                2559                2560                 2561 

5.325.35

4.88
5.12

ความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้า
ไอวีแอลตระหนักถึงความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้า เราจึง 
แสดงความรับผดิชอบผ่านการดูแลด้านการบริหารจดัการ 
ทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส�าคัญกับ 
การประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้าในพ้ืนที่และ
ติดตามผลด ้วยระบบบริหารจัดการความเส่ียงที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือประเมินความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรน�้า ในปี 2561 เราได้ด�าเนินการวิเคราะห์ 
ความอ่อนไหว (Water Sensitivity Analysis) โดยใช้เคร่ืองมอื 
วิเคราะห์ความเสีย่งของน�า้ (AQUEDUCT Water Risk Tool)  
ซึ่งพัฒนาโดย World Resources Institute (WRI) เพื่อระบุ 
พ้ืนที่ที่มีความตึงเครียดด้านน�้า เคร่ืองมือน้ีช่วยให้เรา 

เป้าหมายปี 2561
อัตราการใช้น�้าลดลงหรือเท่ากับปีที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ปี 2561
อตัราการใช้ลดลงเหลือ 5.32 ลบ.ม.ต่อตนัการผลิต  
(จาก 5.32 ในปี 2560)
เป้าหมายปี 2562
อัตราการใช้น�้าลดลงหรือเท่ากับปีที่ผ่านมา

ประเมินการเปล่ียนแปลงของความต ้องการใช ้น�้า  
น�้าประปา ความเสี่ยงของผู้มีส่วนได้เสีย และข้อบังคับ 
ทีอิ่งตามสภาวะปัจจุบันและอนาคต นอกจากน้ียงัช่วยให้เรา
คาดการณ์การเปล่ียนแปลงของการพยากรณ์ความเสี่ยง 
ด้านทรัพยากรน�้าในปี 2563 2573 และ 2583 ผลลัพธ์
เหล่าน้ีได้น�ามาวิเคราะห์และอภิปรายระหว่างการประชุม
คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงที่จัดขึ้นทุกไตรมาส 
เพือ่ก�าหนดมาตรการบรรเทาทีจ่�าเป็นและโครงการส�าคญั
ส�าหรับโรงงานที่ต้ังอยู่ในพื้นที่ที่เผชิญความตึงเครียดของ
น�้าสูงหรือมีความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญในการใช้น�้า 

ข้อมูล 
เพิ่มเติม
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นอกจากนี้ เรายังได้ค�านวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน�้าจากการ
ประเมนิในคร้ังน้ี ซึง่ผลลพัธ์และการประมาณค่าใช้จ่ายน้ัน  
เราได้น�ามาสือ่สารโดยตรงกบัโรงงานต่างๆ เพ่ือพฒันาแผน
ปฏิบัติการที่ชัดเจนและมอบหมายให้ผู้ดูแลประสานงาน 

ที่ IVPSA มีการรีไซเคิลน�้าเสีย 100% 

จากการทดสอบเชิงวิเคราะห์ของน�้าเสียที่ปล่อยสู่ภายนอกของ Indorama Ventures Polimeros (IVPSA) ซึ่งเป็น
โรงงาน PET ในประเทศบราซิลที่เราเป็นเจ้าของ ข้อมูลจากการทดสอบบ่งช้ีถึงโอกาสในการบ�าบัดน�้าเสียผ่าน 
ระบบการจับตัว/ตกตะกอนที่เรียบง่าย และโอกาสในการน�ากลับมาใช้ซ�้าในหอหล่อเย็น (Water Cooling Tower) 
ผลจากการเปล่ียนแปลงบางอย่างในกระแสระบายออกของคอลัมน์แยกสารอินทรีย์ ร่วมกบัการใช้เคร่ืองสบูน�า้ใหม่
และการปรับเปลีย่นอ่ืนๆของท่อ ท�าให้ระบบสามารถดึงน�า้กลับมาใช้ได้ การดดัแปลงเหล่าน้ีช่วยลดการปล่อยน�า้เสยี 
สูภ่ายนอกโรงงานได้ 185,000 ลบ.ม. ต่อปี ซึง่เป็นการลดการใช้ทรัพยากรน�า้ไปในตัว ผลลัพธ์จากการด�าเนินการน้ี 
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 20,000 เหรียญสหรัฐต่อปี 

โรงงาน IVPSA ลดการใช้น�้าดิบและน�้าดี

จากการดึงทรัพยากรน�้าจากน�้าเสียกลับมาใช้ใหม่ 100% จึงมีการด�าเนินโครงการ 3 โครงการเพื่อลดการบริโภค
น�้าด่ืมและการใช้น�้าดิบในโรงงาน โครงการน�้าดิบทั้งสองโครงการมีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูน�้าจากหอหล่อเย็นและ
ใช้ประโยชน์จากน�้าฝนในช่วงฤดูฝน โดยโครงการแรกจะบ�าบัดน�้าจากหอหล่อเย็นในระบบการจับตัว/ตกตะกอน 
จากน้ันจะใช้เคร่ืองกรองระบบ Reverse Osmosis เพื่อก�าจัดพลวงและเกลือฟอสฟอรัส กระบวนการน้ีจะท�าให ้
น�าน�้ากลับมาใช้ซ�้าได้ในหอหล่อเย็น ซึ่งลดการใช้น�้าดิบได้ 26,000 ลบ.มต่อปี โครงการที่สองจะด�าเนินการจนถึง
ปี 2563 คือการล�าเลียงน�้าฝนและน�ามาใช้ซ�้าจากโรงเก็บเม็ดพลาสติก PET ไปยัง Contention Basin ซึ่งคาดว่า 
จะลดการใช้น�้าได้ 20,000 ลบ.ม.ต่อปี (คิดเป็นมูลค่า 5,000 เหรียญสหรัฐต่อปี)

โครงการน�้าดีประกอบด้วยชุดปฏิบัติการที่ครอบคลุม ได้แก่ การแยกการตรวจวัดน�า้ในแต่ละอาคาร การแทนที ่
น�า้ด่ืมด้วยน�า้ดิบในการกระบวนการระบาย รวมไปถงึการท�าสวนและห้องน�า้ และหลกัสตูรฝึกอบรมต่างๆ โครงการน้ี 
เริ่มด�าเนินการไปแล้ว ซึ่งลดการใช้น�้าได้ 28,500 ลบ.ม.ต่อปี และลดค่าใช้จ่ายได้ 100,000 เหรียญสหรัฐต่อปี

ด้านทรัพยากรน�้าเป็นผู ้ประสานงานกับโรงงานและ
รายงานต่อผู ้บริหารเป็นระยะๆ ส�าหรับรายละเอียด 
เพ่ิมเติมจะอยู่ในส่วน “ปัจจัยความเสี่ยง” ของรายงงาน
ประจ�าปี 2561

ความตึงเครียดด้านน�้าในปัจจุบันและอนาคต

  สูงมาก                   สูง                               ค่อนข้างสูง   
  ค่อนข้างต�่า              แห้งแล้ง/การใช้น�้าต�่า       ไม่มีข้อมูล

3%
18%

7%

31%

22%

19%

2561

3%
19%

10%

31%

18%

19%

2573
2561 25612573 2573

77
43

11

7

4

101222

12
11

33

7

15

46

2561 2573

1 1
3 3

5
1

6

6

6

* การประเมินด�าเนินการโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงของน�้า AQUEDUCT พัฒนาโดย WRI

อเมริกา EMEA เอเชีย
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ของเสียอันตรายทั้งหมด ปริมาณของเสีย การก�าจัด การใช้ซ้�า  
การรีไซเคิล และการดึงทรัพยากรกลับ

ของเสียอันตรายทั้งหมด (ตัน)
อัตราของของเสียอันตราย (ตัน/ตันการผลิต)

34,229
47,458

54,075 51,308 117,959
147,749

164,152 170,949

57%

37% 52% 57%

48% 43%63%
43%

0.0045

0.00540.0050
0.0046

ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน)
ปริมาณของเสยีทีก่�าจัดทิง้ (ร้อยละของปริมาณขยะทัง้หมด)
ปริมาณของเสียน�ามาใช้ซ�้า รีไซเคิล และดึงทรัพยากรกลับ   
(ร้อยละของปริมาณขยะทั้งหมด)

2558                 2559                 2560                 2561 2558                      2559                     2560                      2561 

การจัดการของเสีย
บริษัทมุ่งม่ันในการลดของเสียและเพิ่มปริมาณของเสีย 
ทีผ่่านการก�าจดัจากผูค้้าทีด่�าเนินงานอย่างยัง่ยนื ทัง้การใช้ซ�า้  
การดึงทรัพยากรกลับ และการรีไซเคิล และเรายังเน้นย�้า
ด้านการลดของเสียอันตรายและด�าเนินการให้มั่นใจว่า
ของเสียอันตรายจะได้รับการจัดการโดยผู้ค้าที่เหมาะสม 
เราจัดการของเสียด้วยความรับผิดชอบและด�าเนินการ 
ให้เหนือกว่าระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ให้มากที่สุด  
โดยมีมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อก�าหนดอย่างเคร่งครัด
ในเรื่องการจัดการของเสียบริเวณโรงงาน บริษัทได้บันทึก
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นโดยแบบออกเป็นของเสียที่เก็บ
ไว้ในโรงงาน และของเสียที่ก�าจัดทั้งภายในและภายนอก
โรงงาน โดยมุง่มัน่ทีจ่ะลดของเสยีและก�าจัดของเสยี ให้คูค้่า
ที่สามารถใช้ซ�้า ดึงทรัพยากรกลับ หรือรีไซเคิลได้ รวมทั้ง 
ลดของเสียอันตรายและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ของเสีย
อันตรายของเราจะถูกก�าจัดและจัดการโดยผู ้ค ้าที่ได ้
รับการรับรอง

ในปี 2561 เราได้ด�าเนินโครงการลดขยะ การรีไซเคิล 
และการดึงทรัพยากรกลับเพื่อลดความอัตราของของเสีย 
โดยเฉพาะของเสียอันตราย ของเสียที่น�ามาใช้ซ�้า รีไซเคิล 
และดึงทรัพยากรกลบัคดิเป็นร้อยละ 7 ของปริมาณของเสยี
ทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 จากปี 2560

ความอัตราของของเสียลดลงร้อยละ 16.67 เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า กล่าวคือ จาก 0.0054 ตันต่อตันการผลิต
ในปี 2560 เหลือ 0.0045 ตันต่อตันการผลิตในปี 2561  
เรายังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดทั้งของเสีย
อันตรายและไม่อันตราย และมีเป้าหมายเพื่อลดของเสีย
อันตรายที่น�าไปฝังให้เหลือศูนย์ 

เป้าหมายปี 2561
อัตราของของเสียอันตรายลดลงหรือ 
เท่ากับปีที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ปี 2561 
อัตราของของเสียอันตรายลดลงเหลือ 0.0045 
จาก 0.0054 ในปี 2560
เป้าหมายปี 2562
อัตราของของเสียอันตรายลดลงหรือ 
เท่ากับปีที่ผ่านมา
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การปรับปรุงระบบบ�าบัดอากาศแบบแรงดันต�่า 
LP Absorber 

โรงงานของทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ ติดต้ังระบบบ�าบัด
อากาศแบบแรงดันต�า่ LP Absorber ท�างานร่วมกบักรด
อะซิติก เพื่อดักจับสารพาราไซลีนและสารอินทรีย์อื่นๆ 
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการออกซิเดชันในการผลิตกรด 
เทเรฟทาลิก ส่งผลให้ปล่องระบายอากาศเต็มไปด้วย
สารพาราไซลีนและสารประกอบอินทรีย์ระเหย (Volatile  
Organic Compound หรือ VOC) ซ่ึงสามารถก�าจัดได้โดย
ใช้สารละลายกรดและน�้าเพ่ือช่วยให้มีสารพาราไซลีน 
และสารประกอบอินทรีย์ระเหยในปล่องระบายอากาศ
ลดลงเพ่ือให ้สอดคล้องกับในรายงานการศึกษา
และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน  
ซึ่งได้มีการก�าหนดค่าขีดจ�ากัดของความเข้มข้นของ 
สารพาราไซลีน ก่อนการระบายออกสู ่บรรยากาศ 
โครงการนี้ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินการ

2558           2559           2560          2561 2558           2559           2560          2561 2558           2559           2560          2561 

การปล่อยมลพิษทางอากาศ 
เราได้มีการติดตามและตรวจสอบการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมในปี 2561 และปีก่อนหน้า โดยมีผลดังแผนภูมิต่อไปนี้

NOx (หน่วย : ตัน) SOx (หน่วย : ตัน) VOCs (หน่วย : ตัน)

1,075
1,149927

2,0421,518 2,078

1,970

4,642

2,430

1,642

2,559
2,879

ปรบัปรุงส่วนท่ีใช้สารละลายกรดและน�า้ในปล่องระบาย
อากาศแบบแรงดันต�่า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การถ่ายเทมวลสาร ตัวท�าละลายที่หมุนวนใช้ภายใน
กระบวนการผลิตได้รับการปรับปรุงคุณภาพตัวท�า
ละลายให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อช่วยลดภาระ 
การบ�าบัดในปล่องระบายอากาศส่วนบน มกีารปรับปรงุ
ระบบท่อหมนุวนภายในโรงงานเพือ่ช่วยในการไหลเวียน 
ของกรดอะซิติกที่มีความเข้มข้นสูง และเพิ่มการถ่ายเท
มวลสาร โครงการน้ีแล้วเสร็จและเร่ิมใช้งานต้ังแต่เดอืน
มิถุนายน 2561 และมีหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจวัด
ค่าการระบายอากาศของปล่องเป็นประจ�าทุกไตรมาส 
ซึ่งพบว่าสารพาราไซลีนลดลงมากกว่าร้อยละ 50  
โดยสามารถน�าพาราไซลีนกลับมาใช้ใหม่ และน�าไปสู่
การลดการใช้วัตถุดิบอีกด้วย
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รายงานความยั่งยืน ปี 2561



อุตสาหกรรม 4.0 กับมุมมองของไอวีแอล

ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา อุตสาหกรรม 4.0 ได้รับความนิยม 
เป ็นอย ่างมากและก�าลังกลายเป ็นส ่วนส�าคัญของ
กระบวนการผลิต ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการ
พัฒนาระบบเซ็นเซอร์และระบบการเช่ือมต่อ การผลิต 
ของเราจึงได้ผสานรวมกับ Internet of Things มากขึ้น  
โดยมีเป ้าหมายสูงสุดในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ศักยภาพที ่
ไม่มทีีส่ิน้สดุจะขยายไปถงึการใช้ปัญญาประดิษฐ์ Big Data 
การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) วิทยาการ
หุ ่นยนต์ และเทคโนโลยีการจ�าลองสภาพเหมือนจริง  
(Virtual and Augmented Reality)

ในฐานะทีเ่ราเป็นบรษิทัผูผ้ลิตรายใหญ่ทีม่คีวามหลากหลาย 
และมีธุรกิจอยู่ทั่วโลก ไอวีแอลจึงได้เตรียมพร้อมส�าหรับ
การเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง เราเข้าใจถึงผลกระทบ 
ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงมุ่งเน้นไปที่ความ 
เป็นเลิศในการปฏิบัติงานในทุกด้านของการผลิต และ
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดออกมาได้อย่างสม�่าเสมอ

ไอวีแอลก�าลังด�าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างจริงจัง 
เพื่อยกระดับระบบการผลิตและแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ของเราในการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก

เราก�าลังด�าเนินโครงการต่างๆ มากมายโดยใช้กรอบความคิด 
อุตสาหกรรม 4.0 ในสาขาต่อไปนี้

1) กระบวนการท�าให้เป็นดิจิทัล (Digitalization)  
ด้วยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม

2) การบริหารจัดการพลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน
โดยใช้ระบบข้อมูลการบริหารจัดการพลังงานที่ได้รับ
การปรับปรุงและเทคโนโลยีใหม่ 

3) การพัฒนาความน่าเชื่อถือ โดยใช้เทคโนโลยีการ
ตรวจจับข้อมูลที่ทันสมัย (Sensing Technology) 

4) การใช้หุ่นยนต์/ระบบอตัโนมติั เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ
ในการผลิต 

5) การใช้ Machine Learning เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการต่างๆ และพัฒนาประสิทธิภาพใน
การผลิต

ทุกผลิตภัณฑ�ของเรา
สามารถช�วยพัฒนา
โลกใบนี้ให�ดียิ�งข�้น
ที่ไอว�แอล เราไม�เคยหยุดนิ�งในการตั้งคำถาม
เพ�่อค�นหาศักยภาพของเคมีภัณฑ�

ในฐานะกำลังสำคัญของโลกในด�านวัสดุที่ยั่งยืน เราเชื่อมั่นว�า
ภายใต�ผลิตภัณฑ�ที่อยู�ใกล�ชิดกับเราในทุกๆ วันนั้น 
ยังมีศักยภาพที่ซ�อนอยู�ที่จะทำให�ชีว�ตของเราปลอดภัย
สะดวกสบาย เติมเต็มมากยิ�งข�้น
และเป�นมิตรกับโลกที่เราอาศัยอยู�ร�วมกัน

เคมีภัณฑ� พอลิเมอร� เส�นใย
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ทุกผลิตภัณฑ�ของเรา
สามารถช�วยพัฒนา
โลกใบนี้ให�ดียิ�งข�้น
ที่ไอว�แอล เราไม�เคยหยุดนิ�งในการตั้งคำถาม
เพ�่อค�นหาศักยภาพของเคมีภัณฑ�

ในฐานะกำลังสำคัญของโลกในด�านวัสดุที่ยั่งยืน เราเชื่อมั่นว�า
ภายใต�ผลิตภัณฑ�ที่อยู�ใกล�ชิดกับเราในทุกๆ วันนั้น 
ยังมีศักยภาพที่ซ�อนอยู�ที่จะทำให�ชีว�ตของเราปลอดภัย
สะดวกสบาย เติมเต็มมากยิ�งข�้น
และเป�นมิตรกับโลกที่เราอาศัยอยู�ร�วมกัน

เคมีภัณฑ� พอลิเมอร� เส�นใย



การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
ความพยายามของเราสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนี้

การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์มีบทบาทส�าคัญในการ
ด�าเนินงานของไอวีแอล โดยเป็นการลดผลกระทบอัน 
ไม่พึงประสงค์ทั้งด ้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และ 
ความปลอดภัยที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท แม้ว่า
ผลิตภัณฑ์ของเราน้ันไม่เป ็นอันตราย แต่บริษัทก็มี 
ความมุ ่งมั่นในการหาแนวทางเพ่ือลดผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมและความเป็นพิษในวัตถุดิบและสารเคมีอ่ืนๆ 
ของเรา การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์มีการส่งเสริม
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ เพื่อรองรับ 
ความต้องการทางสงัคมและธรุกจิ และเพ่ือสร้างคณุค่าโดย
การเพิ่มโอกาสในการลดการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบที่
ผ่านการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลติภณัฑ์ในห่วงโซ่คุณค่า

การดแูลรับผดิชอบต่อผลิตภณัฑ์ของไอวีแอลจะครอบคลุม
กระบวนการใน 3 ขัน้ตอน คอื ความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ 
ความเป็นพิษของกระบวนการ และผลกระทบเชิงนิเวศ  
ซึ่งท�าให้เราสามารถระบุขั้นตอนเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์
เพ่ิมเติม ทั้งด้านการออกแบบ การผลิต การใช้วัสดุ  
การขนส่ง และห่วงโซ่คุณค่า เพื่อลดผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อม และยงัสามารถน�ามาปรับใช้กบัการด�าเนินงาน
และห่วงโซ่คุณค่าของบริษัททั้งต้นน�้าและปลายน�้า

เกณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ใน 
เชิงนิเวศ
เกณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงนิเวศของเราได้
รวมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีสัมพันธ์กับการจัดหา
วัตถุดิบ การผลิตผลิตภัณฑ์ การใช้ผลิตภัณฑ์ และการ
ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการลดการใช้วัสดุอันตราย 
การใช้วัสดุจากรีไซเคิล และการสนับสนุนลูกค้าของเรา  
ในการท�าให้ผลิตภัณฑ์มีน�้าหนักเบาลง

บริษัทอยู ่ในระหว่างการด�าเนินการจ�าแนกประเภท
ผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ เช่น ทรัพยากร
ทดแทน ความเป็นพิษ แหล่งพลังงาน และปัจจัย 
ทางสังคม โดยมีการด�าเนินการดังนี้

• ระบุผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่า

• จัดหมวดหมู ่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ 
ของตลาด โดยสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

• จัดล�าดับความส�าคัญของผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบ 
ต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยเปรียบเทียบกับ 
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน 

• จ�าแนกผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับปรุงคุณลักษณะ 
เชิงนิเวศได้

• มกีารสือ่สารเร่ืองความยัง่ยนืของผลติภัณฑ์ให้กบัลูกค้า
และผู้บริโภคซึ่งเริ่มมีความใส่ใจในเรื่องนี้มากขึ้น

• ใช้การประเมนิวฏัจักรชวิีตผลติภณัฑ์ (LCA) เป็นเครือ่ง
มอืในการออกแบบ สือ่สาร และก�าหนดรากฐานส�าหรับ
การบริหารจัดการวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์อย่าง
สมบูรณ์แบบ (LCM) ที่ไอวีแอล

• อ�านวยความสะดวกและให้ความร่วมมอืกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี

เราต้ังเป้าหมายไว้ว่าจะด�าเนนิการจ�าแนกประเภทผลิตภณัฑ์
ให้แล้วเสรจ็ในปี 2563

ทรัพยากรที่ทดแทนได้
ไอวีแอลสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทดแทนเช่น วัตถุดิบ
หรือพลังงาน ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน 
เราได้เพิ่มการใช้ทรัพยากรทดแทน ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบ 
ชีวภาพ เช่น เซลลูโลสจากการเพาะปลูกทีย่ั่งยนื กรดโพลีแลคตกิ  
(PLA) และ Bio-MEG
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Poly Clear® EBM PET 5507 คือ เม็ดพลาสติก PET 
ที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถน�ามารีไซเคิลได้ 
ผลิตภัณฑ์น้ีได้น�านวัตกรรมมาใช้ในการออกแบบ 
เพ่ือลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ลดน�า้หนักบรรจุภณัฑ์ 
และส่งเสริมความสามารถในการรีไซเคิล ขณะท่ี
ผลิตภณัฑ์ยังคงความสวยงาม มคีณุภาพสงู และมคีวาม 
ทนทาน ผลิตภัณฑ์น้ีเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยมีสัญลักษณ์การรีไซเคิลหมายเลข 1  
และผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัลมากมายในปี 2561 จาก
ประสิทธิภาพอันเป็นเลิศและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ที่ยั่งยืน

การยอมรับด้านความเป็นเลิศในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

Best Design and Sustainability Award 
จากสมาคมผูรี้ไซเคิลพลาสตกิในยโุรป

Sustainable Packaging Design Excellence 
จากสถาบันวิชาชีพด้านบรรจุภัณฑ์ สหรัฐอเมริกา

World Packaging Award 
รางวัลผลติภณัฑ์เคร่ืองด่ืม:  
Best Design and Sustainability  
จากองค์การบรรจุภัณฑ์โลก 
ประเทศออสเตรีย 

ไอวีแอลผลิต Bio-PET โดยใช้ Bio-MEG ที่ผลิตมา
จากอ้อย เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
บางกลุ่ม โดยสารชีวภาพน้ีจะช่วยลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกและลดการพึ่งพาทรัพยากร 
เช้ือเพลิงจากฟอสซิล

ไอวีแอลผลิต Bio-PET 50,304 ตันในปี 2561 
คิดเป็นร้อยละ 9 ของการผลิต Bio-PET ของโลก 
กระบวนการน้ีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การใช้พลังงาน และการลดปริมาณเช้ือเพลิงฟอสซลิ 
ในห่วงโซ่คุณค่าของเรา

Bio-MEG และ Bio-PET  
ก�าลังมีบทบาทส�าคัญทาง
เศรษฐกิจชีวภาพ

การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
เราด�าเนินการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA)  
ไปแล้วร้อยละ 65 ของการผลิตทั้งหมดในภูมิภาคเอเชีย 
และโรงงานบางส่วนในสหรัฐอเมริกาและยโุรป สอดคล้อง 
กับมาตรฐาน ISO 14040/44: 2006 บริษัทมีแผน 
ที่จะขยายการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ไปสู  ่
การด�าเนินงานส่วนอ่ืนๆ ทั้งหมดภายในปี 2562 และ 
คาดกว่าจะประเมินเสร็จสิ้นในปี 2563 โดยครอบคลุม
ปริมาณการผลิตร้อยละ 95

การบริหารจัดการข้อมูลในเชิงรุกและเป็นระบบที่ได้
จากการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้น จะช่วย 
ในการปรับปรุงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ซึ่งเป็นพื้นฐานของกระบวนการบริหารจัดการวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ของเรา

“การดูแลรับผิดชอบต่อผลติภณัฑ์และการบริหารจดัการ
นวตักรรมประกอบด้วยความสมัพนัธ์ระหว่าง 

กจิกรรมทางธรุกิจ นโยบายและกระบวนการต่างๆ  
รวมทัง้การออกแบบองค์กร”

เป้าหมายปี 2563
การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) 
ครอบคลมุการด�าเนินงานท่ัวโลกร้อยละ 95

ผลลัพธ์ปี 2561
การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) 
ครอบคลมุการด�าเนินงานท่ัวโลกร้อยละ 65

ข้อมูล 
เพิ่มเติม
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ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์
แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลจะไม่มีความเป็นพิษและ 
สอดคล้องกับกฏหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
แต่บริษัทก็ยังมีแนวทางและวิธีการในการลดผลกระทบ 
ด้านสิง่แวดล้อมทีอ่าจเกดิข้ึนจากความเป็นพิษของวัตถดิุบ  
และสารเคมอ่ืีนๆ ในกระบวนการผลติ บริษทัมกีารตรวจสอบ 
วัตถุดิบอย่างเข้มงวด และประเด็นปัญหาอ่ืนๆ ที่อาจ 
เกิดขึ้นจากการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นที่รู้จักและได้รับการ 
จดทะเบียนแล้ว หรือใช้สารเคมีทางเลือกอ่ืนๆ ที่ม ี
ความปลอดภยัมากขึน้ เรามกีารประเมนิความเสีย่งของสาร
เคมทีีน่�ามาใช้ในการด�าเนนิงาน และความเสีย่งต่อพนักงาน
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุมสารเคมีที่ระเหยได้  
ตามรายชือ่สารเคมอัีนตรายทีป่รากฏใน SVHC list และ  
SIN list ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้

บรษิทัด�าเนินมาตรการเชิงรุกโดยมส่ีวนร่วมในการประเมนิ 
และรับรองว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบสารเคมีของ
สหภาพยุโรป (Regulation on Registration, Evaluation,  
Authorization and Restriction of Chemicals - REACH) 
และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยในการ
ใช้สารเคมีในระดับสากล ทางบริษัทได้มีการด�าเนินงาน
ให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีการใช้สารเคมีที่สอดคล้องกับบัญชี
รายช่ือสารเคม ีECHA SVHC และเพ่ือให้เกดิความปลอดภยั
มากขึน้และ เราได้เร่ิมมกีารยกเลิกผลิตภณัฑ์ทีม่กีารใช้สาร
เคมีที่อยู่ใน SIN list ออก 

เป้าประสงค์ของเราคือการประเมินวัตถุดิบ สารเคมี และ
ผลิตภัณฑ์ของเราให้ครอบคลุมทั้งหมดระหว่างปี 2563 
โดยใช้รายชื่อใน SIN list เป็นเกณฑ์และก�าหนดเป้าหมาย
ส�าหรับการปรบัปรุงเพ่ิมเตมิภายในปี 2564 เราตรวจสอบ
ข้อมูลใหม่ใน SVHC list และประเมนิการใช้วัตถดิุบของเรา 
ในบางกรณี อาจมีสารเคมีที่อยู่ใน SVHC list ขณะที่เป็น
รูปแบบวัตถุดิบ แต่เมื่อน�ามาแปลงสภาพเป็นรูปแบบอ่ืน 
ที่ไม่อันตราย สารน้ันก็ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน 
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลติภณัฑ์  ECORAMA™ Staple Fiber ของ Auriga Polymers Inc. ซึง่เป็นบริษัทย่อยทีไ่อวีแอล 
ถือครองทั้งหมด ได้รับการรับรอง SCS Global Services Recycled Content Certification  
การรับรองน้ีวัดผลจากสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลเพ่ือจุดประสงค์ในการยืนยันได้อย่างแม่นย�า 
ของสนิค้าในตลาด การรบัรองน้ีแสดงถงึความมุง่มัน่ของเราในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
การตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า การท�าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพส�าหรับโครงการ 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) และการจดัซ้ือทีส่่งผลดีต่อสิง่แวดล้อม 
(EPP) รวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเราด้วย 

สิ่งทอที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปี 2561

• ปฏิบัติตามระเบียบ REACH ของ 
สหภาพยุโรปทั้งหมดภายในปี 2561

ผลลัพธ์ปี 2561

• หน่วยงานของเราในภมิูภาคยุโรปปฏบัิติ
ตามระเบียบ REACH ของสหภาพยุโรป
ได้ทั้งหมด

• สารเคมีท้ังหมดท่ีน�าเข้าไปยังภมิูภาคยุโรป 
เป็นไปตามระเบียบ REACH

เป้าหมายปี 2562

• การประเมินวัตถุ ดิบ สารเคมี และ
ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมท้ังหมด โดยเน้น
ท่ีการจ�าแนกด้วยรายชื่อสารเคมีตาม 
SVHC list และ SIN list

• ก�าหนดเป้าหมายส�าหรับการพัฒนา 
การด�าเนินการ

“ไอวแีอลมีเป้าหมายว่าจะต้องไม่มีการละเมิดระเบียบ 
ข้อบงัคับ ท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงไม่มี 

การใช้สารอนัตรายท่ีมีความกงัวลสงู (SVHC)”
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การบริหารจัดการสารเคมี/สสารอันตราย
ความมุง่มัน่ของเรา คอื การระบุผลิตภณัฑ์และก�าหนดเป้าหมายส�าหรบัการพฒันาเพิม่เติมโดยยุติการใช้สารเคมีท่ีมีความเสีย่ง

ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลไม่มีข้อห่วงกังวลด้านความเป็นพิษ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและ/หรือ
ต้องสมัผสักบัผวิหนัง อย่างไรกต็าม ยงัมข้ีอกงัวลทีเ่กดิขึน้ใหม่จากการใช้สารเคมบีางชนิด แม้ว่าจะได้รับการรับรอง
ตามจุดประสงค์การใช้งานแล้วก็ตาม

เมื่อค�านึงถึงข้อกังวลดังกล่าว Auriga Polymers Inc. จึงเร่ิมยุติการใช้สารควบคุมสีชนิดโคบอลต์อะซีเตท  
ณ ปัจจุบัน เราได้ให้ลูกค้าเป็นผู้รับรองคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นด้วยตนเอง และมีแผนเปลี่ยนเป็นสีย้อม
อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองภายในเดือนพฤษภาคม 2563

การยุติการควบคุมสีโดยใช้โคบอลต์อะซีเตท

2018 2019 2020 2021

• ระบุสารเคมีที่อาจมีความเสี่ยงและ 
ความเป็นไปได้ในการแทนที่ 

• ประเมินซ�้าอย่างต่อเนื่อง 
• ยับยั้งการใช้สารเคมีที่มีความเสี่ยง 

เมื่อมีสารเคมีทางเลือกอื่น

• ก�าหนดแนวทาง
• ปรับปรุงแนวทางการจ�าแนก 
• ด�าเนินการประเมนิและวิเคราะห์จดุเสีย่งรุนแรง

• ประเมินวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์
อย่างครอบคลุม 

• ระบุผลิตภัณฑ์ที่ต้องปรับปรุง 
• ก�าหนดเป้าหมายส�าหรับการพฒันาเพิม่เตมิ

• ริเริ่มด�าเนินการทบทวน/เพิ่มประสิทธิภาพ
แผนการปรับปรุงให้มีประสิทธิผล
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การรีไซเคิล
พลาสติก โดยเฉพาะ PET เป็นวัสดุทีม่คีณุสมบัติเฉพาะและ
มีประโยชน์หลายประการ อาทิ ต้นทุนต�่า เอนกประสงค์  
น�า้หนักเบา ยดืหยุ่น และสามารถน�ามารีไซเคลิได้ วัสดุ PET 
มีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และสังคม แต่การจัดการอย่างไม่เหมาะสมหลังการ
ใช้งานสามารถน�าไปสู่ปัญหาเช่น ขยะฝังกลบและขยะ 
ในมหาสมุทร ซึ่งทั่วโลกก�าลังวิตกกังวล ดังน้ันการให้ 
ความส�าคัญกับมลภาวะที่เกิดขึ้นจากพลาสติกจึงเป็นสิ่งที่
สังคม ระเบียบข้อบังคับ กลุ่มอุตสาหกรรม และผู้บริโภค
ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ 

ปัญหามลภาวะจากพลาสติกกลายเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ
ที่จะท�าให้เกิดความเสี่ยงในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 
ความกังวลเกี่ ยวกับระบบนิเวศ แต ่ขณะเดียวกัน
ก็ เป ็นโอกาสส�าคัญ ประเทศจีนด�าเนินก ้าวส�าคัญ 
ในการห้ามการน�าเข ้าของเสียพลาสติกเพื่อปกป้อง 
สิ่งแวดล้อม นอกจากเป็นการเพิ่มความต้องการ PET  
บริสุทธ์และวัตถุดิบสารต้ังต้นในท้องถิ่นแล้ว ปัญหาน้ียัง

ท�าหน้าทีเ่ป็นตัวเร่งให้เกดิการเปล่ียนแปลงในบรษิทัต่างๆ 
ทั่วโลก การหาตัวเลือกที่ดีกว่า การเปล่ียนพฤติกรรม 
ผูบ้ริโภค และการเพิม่ประสทิธภิาพในการรีไซเคิล ผูส่้งออก 
มีแนวโน้มที่จะถูกบังคับให้ขยายโครงสร้างพ้ืนฐานในการ
รีไซเคิลภายในประเทศ ตลอดจนการลดปริมาณของเสีย
จากการผลิต นอกจากนี้ประโยชน์จากวัฏจักรชีวิตของ 
PET เป็นที่ทราบกันดีและอัตราการรวบรวมของเสียที ่
เพ่ิมขึ้นก็หมายถึงการเพ่ิมอัตราการรีไซเคิลทั่วโลก PET 
ในรูปแบบเดิมยังคงเป็นวัสดุแนวหน้าส�าหรับการรีไซเคิล
ของเสียพลาสติก และส่งเสริมมาตรฐานส�าหรับรูปแบบ 
ทางธุรกิจของกระบวนการผลิตแบบหมุนเวียน

ไอวีแอลมีความกระตือรือร้นในการรีไซเคิล PET และ
เป็นผู้น�าการรีไซเคิล PET ในภูมิภาคยุโรป อเมริกาเหนือ 
และเอเชีย เรายังคงส�ารวจถึงโอกาสอย่างต่อเน่ือง 
ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากวัสดุรีไซเคิล โดยได้ขยาย
ธุรกิจรีไซเคิลจาก 4 ตันในปี 2554 เป็นมากกว่า 
350,000 ตันในปี 2561

การผลิตเม็ดพลาสติก rPET ระหว่างปี 2554-2561
* เม็ดพลาสติก rPET ประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิลไม่เกินร้อยละ 30

2554            2555           2556           2557            2558           2559           2560           2561

227,503

278,144

338,248

386,734

359,827

350,903 
ตัน

ตั้งแต่ปี 2554-2561 
มีการรีไซเคิลขวดพลาสติก 
ประมาณ 38,000 ล้านขวด

173,102

3,576

ความมุ่งมั่นของเรา

PET ท่ีผลิตโดยไอวีแอลสามารถน�ามารีไซเคิลได้ 100% จากความพยายามด้านการรีไซเคิล  
เราจงึก�าหนดพนัธกจิท่ัวโลกในการใช้วสัด ุPET หลังการบริโภค 750,000 ตนั เราได้ใช้PET หลังจากการบริโภค
เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตโพลีเอสเตอร์ภายในปี 2568 เป้าหมายและความมุ่งมั่นนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น
ส�าหรับเส้นทางในการสร้างมูลค่าของวัสดุ PET และส่งเสริมให้ปริมาณพลาสติกในสิ่งแวดล้อมได้ลดลง
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ในปี 2561 บริษัทได้มีส่วนร่วมกับผู้ก�าหนดกฎหมาย
โดยตรงและผ่านสมาคมการค้าต่างๆ เพื่อฟื ้นฟูธุรกิจ 
เมด็พลาสติก PET ซึง่เป็นโพลีเมอร์ทีผ่ลติเป็นขวดเคร่ืองดืม่ 
ทัว่โลก จากการร่วมท�างานกบัมลูนิธ ิEllen MacArthur ต้ังแต่
เร่ิมต้น ไอวีแอลจึงมีส่วนร่วมในโครงการ New Plastics  
Economy Global Commitment ในความร่วมมือกับ
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์
ของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนส�าหรับพลาสติกที่ยั่งยืน

ในทวีปยุโรป ไอวีแอลมีส ่วนร ่วมกับ Committee  
of PET Manufacturers Europe ที่ให ้ความส�าคัญ 
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของวัสดุบริสุทธิ์และ 
วัสดุรีไซเคิล ในปี 2561 ไอวีแอลได้เข้าร่วมกับองค์กร  
EUROPEN ที่มุ่งเน้นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคยุโรปและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการร่วมมือตลอดห่วงโซ ่
คุณค่าในครั้ง น้ีไอวีแอลจึงมีบทบาทส�าคัญเกี่ยวกับ 
ข้อก�าหนดด้านกฎหมายและสขุอนามยัและความปลอดภยั

ในสหรัฐอเมรกิา ไอวีแอลเข้าไปมส่ีวนร่วมกบัองค์กรต่างๆ 
เช่น National Association for PET Container Resources 
และ Association of Plastics Recyclers และน�าแนวทาง  
APR Design® Guide for Plastics Recyclability มาใช้ 

ในประเทศไทย ไอวีแอลร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลูกค้า 
รายส�าคัญ ผูจั้ดจ�าหน่าย และสมาคมต่างๆ ด้านอุตสาหกรรม  
เพื่อโน้มน้าวให้รัฐบาลปรับแก้กฎหมายว่าด้วยการห้ามใช้  
PET รีไซเคิลในการผลิตบรรจุภัณฑ์ กระบวนการน้ีท�าให้
ผู ้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความจ�าเป็นใน 
การรีไซเคิลและเห็นภาพของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
คือหนทางส�าคัญในการลดของเสีย

จากธุรกิจที่ด�าเนินงาน 3 แห่งในอเมริกาเหนือ ไอวีแอล 
ได้ส่งมอบเม็ดพลาสติก Single-pellet ที่มีวัสดุ PCR  
ร้อยละ 30 เป็นส่วนประกอบ ด้วยการให้ความส�าคัญ 
ด้านการรีไซเคิล ไอวีแอลได้เข้าซื้อกิจการโรงงานรีไซเคิล 
ในประเทศฝร่ังเศสและสหรัฐอเมริกาเพื่อผลิตเกล็ด
พลาสติก PET ทีใ่สและสะอาด มกีารเข้าซือ้กจิการ Sorepla 
(ปัจจบัุนคอื Wellman Neufchateau) ในปี 2561 และ Custom  
Polymers (ปัจจุบันคือ Indorama Ventures Sustainable  
Solutions) ในช่วงต้นปี 2562 ท�าให้ไอวีแอลอยู ่ใน
ต�าแหน่งผู ้น�าในการส่งมอบ rPET 100% ที่ปลอดภัย 
ส�าหรับบรรจุอาหาร โดยการน�าเสนอความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดที่หลากหลาย

ในการเติมเต็มการรีไซเคิลเชิงกลและเชิงเคมี Auriga  
Polymers Inc. ได้ใช้เคร่ืองอัดขึ้นรูปในโรงงานเพื่อผลิต
เส้นใยที่มีวัสดุรีไซเคิลหลักการบริโภค 100%

ตลอดสองปีที่ผ่านมา อินโดรามา เวนเจอร์สได้ริเร่ิม
โครงการรีไซเคิลเชิงเคมีกับคู่ค้าบางราย การรีไซเคิล 
เชิ ง เคมี น้ีท� า ให ้ เ ราสามารถ “แปลงของ เ สียให ้
เป็นวัสดุใหม่” (Upcycling) ท�าให้ PET คุณภาพต�่า 
หลังการบริโภคถูกเปลี่ยนเป็นเม็ดพลาสติกเกรดบริสุทธิ์ 
จากความร่วมมือในภูมิภาคยุโรป มีการคาดการณ์ว่า  
ในปี 2562 ไอวีแอลและบริษทันวัตกรรม IONIQA สามารถ
น�าโมโนเมอร์ที่แปลงสภาพกลับมาใช้ใหม่ โดยผสมกับ 
สารต้ังต้นด้ังเดิมส�าหรับการผลิต PET เกรดบริสุทธิ์
จากวัสดุ รีไซเคิล แสดงให ้เห็นถึงวัฏจักรของ PET  
ที่สร้างขึ้นจากผลิตภัณฑ์ PET ที่บริโภคแล้ว นอกจากน้ี 
การร่วมทุนกับ Loop Industries ยังท�าให้เราสามารถแยก 
PET โพลีเมอร์จากของเสยีหลังการบรโิภคแล้วกลับมาผลติ
เป็น PET เกรดบริสุทธิ์ 100% ได้

ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรมากมายและโครงการ
ต่างๆ ที่ก�าลังด�าเนินการ ไอวีแอลยังคงเน้นความส�าคัญ
ในการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น PET คือ “ตั๋ว” ที่จะ
น�าพาเราไปสู่ “การปราศจากขยะพลาสติกในธรรมชาติ”  
ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการน�ามารีไซเคิล และ
ด้วยความจ�าเป็นที่ต้องเปล่ียนขยะ PET หลังการบริโภค 
ให้เป็นสารตั้งต้นส�าหรับการผลิตเม็ดพลาสติก PET  
แบบหมุนเวียน เราจึงยังคงอยู ่ในบทบาทผู ้น�าในการ
สร้างสรรค์อนาคต

“การรีไซเคิล PET คือหนทางใหม่เพือ่ 
ลดขยะพลาสติก PET ท่ีออกสูธ่รรมชาติ 

และเพือ่อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต”ิ

ข้อมูล 
เพิ่มเติม



สุขอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี
สุขอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีคือคุณค่า
หลักของบริษัท เราให้ความส�าคัญกับสุขอนามัยและ 
ความปลอดภยัเป็นอันดบัแรกในทกุกจิกรรมการด�าเนินงาน 
และการด�าเนินโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง ทั้งด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึง 
ความปลอดภัยในกระบวนการ ซ่ึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง
ต่อไอวีแอล เราเช่ือว่าสุขอนามัยและความปลอดภัยของ 
ทุกคน ทั้งพนักงาน ผู ้ท�าสัญญารับเหมา ชุมชน และ 
สาธารณะที่ เกี่ ยวข ้องและผลจากการด�า เนินงาน
ของเราน้ัน มีความส�าคัญต่อการได ้รับอนุญาตให้ 
ด�าเนินธุรกิจ บริษัทด�าเนินงานตามคุณค่าหลัก และ
ปฏิบัติให้เหนือกว่าข้อก�าหนดทางกฎหมาย ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ความใส่ใจในการท�างาน รวมถึงส่งเสริมความพึงพอใจ 
และประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงาน อีกทั้งท�าให้
เราสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ

สังคม

ไอวีแอล 
ทุ่มเททุกความพยายาม

เพื่อเป็นบริษัทปลอดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

ความพยายามของเราสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนี้
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ระบบบรหิารจดัการสขุอนามัยความปลอดภยั และการประเมินความเส่ียง

ไอวีแอลในปี 2561 ลดลงเหลือ 1.29 กรณี/200,000 
ชั่วโมงท�างาน (จาก 1.57 กรณี/200,000 ชั่วโมงท�างาน 
ในปี 2558) ซึ่งเป็นผลมาจากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 
ของโครงการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของเรา 
โดยเฉพาะการฝึกอบรมด้านพฤติกรรมความปลอดภัย 
ของพนักงาน

เราก�าลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อเป็นบริษัทที่ปราศจาก
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ และยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีโรงงาน
ของเรา 27 แห่ง ได้บรรลเุป้าหมายของ “อุบัตเิหตุเป็นศนูย์”  
ในปี 2561

ไอวีแอลปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น 
เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัย จนถึง 
เดือนธันวาคม 2561 เราได้รับการรับรองมาตรฐาน  
OHSAS 18001 / ISO 45001 (ระบบจัดการอาชีวอนามยัและ 
ความปลอดภัย) มากกว่าร้อยละ 48 ของพื้นที่ด�าเนินงาน  
และได้ก�าหนดเป้าหมายการรับรองมาตรฐานดังกล่าว
ให้ได้ร้อยละ 98 ของการด�าเนินธุรกิจทั้งหมดภายในปี 
2563 (ไม่รวมโรงงานที่ด�าเนินการน้อยกว่า 2 ปีในกลุ่ม
บริษัทไอวีแอล)

ในปี 2561 เราลงทุนอย่างต่อเนื่องในการฝึกอบรม
พนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยจัด 
ฝึกอบรมด้านสขุอนามยัและความปลอดภยัให้แก่พนักงาน
และผู ้ท�าสัญญารับเหมามากกว่า 192,000 ชั่วโมง  
ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 159,000 ชั่วโมงในปี 2560 การลงทุนนี้ 
ส่งผลให้แรงงานของเรามีสุขอนามัยและความปลอดภัย 
ที่ดีขึ้น ซึ่งเกิดจากความตระหนักในเร่ืองดังกล่าวมากขึ้น
และมีการรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุในอัตรา 
สูงขึ้นจาก 959 ครั้งในปี 2560 เป็น 1,870 คร้ัง 
ในปี 2561 อย่างไรกต็าม การบาดเจ็บจากการท�างานและ
การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานในปีน้ีได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 
เน่ืองจากมีอัตราการบาดเจ็บที่สูงขึ้นจากโรงงานที่บริษัท
เพิ่งเข้าซ้ือกิจการ ซึ่งมีอัตราแรงงานเพ่ิมขึ้น เราจึงก�าลัง
ด�าเนินมาตรการเพือ่ลดอัตราการบาดเจบ็น้ี ในทางกลับกนั  
อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นหยุดงานของ 



อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานโดยรวม (TRIR) (กรณี / 200,000 ชั่วโมงท�างาน)

ชาย หญิง รวม

พนักงาน

ไอวีแอลโดยรวม (พนักงานและผู้ท�าสัญญารับเหมา)

ผู้ท�าสัญญารับเหมา

1.65
1.79

1.12 0.941.41
1.351.52 0.87

0.98

0.33

1.21 0.34

0.77 0.50

2558                 2559                  2560                2561 

2558                 2559                  2560                2561 

2558                 2559                  2560                2561 

1.41

1.29

0.781.21

1.19

1.10
1.05

1.00

0.80
1.57

1.57

1.55

1.67
1.08 1.40 1.40

0.87

1.11

0.64
0.43

เป้าหมายปี 2561
TRIR ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า

ผลลัพธ์ปี 2561
TRIR = 1.29 กรณี / 200,000 ชั่วโมงท�างาน

เป้าหมายปี 2562
TRIR ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า
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อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต

ในปี 2561 เราไม่มอุีบัตเิหตถุงึขัน้เสยีชีวิต ซึง่เป็นผลมาจาก 
โครงการต่างๆ ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่เรา
ด�าเนินการในโรงงานทั่วโลก ซึ่งรวมถึงโครงการฝึกอบรม
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยทั้งภาคบังคับและ 
ตามโอกาสต่างๆ อย่างไรกต็าม ในฐานะทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของ
แนวทางและนโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
ของบริษัท เราจึงตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกของอุบัติเหตุ
ใดๆ ที่เกิดขึ้น และเข้าไปด�าเนินการอย่างเหมาะสม

นอกจากน้ี เราได้สือ่สารไปยงัทกุหน่วยงานของกลุ่มบริษทั 
เกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน มาตรการ 
ความปลอดภัยหลังเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุง
แนวทางปฏิ บั ติด ้านการบริหารจัดการความเสี่ยง  
การเสริมสร้างโครงการความปลอดภัยเชิงพฤติกรรม 
ตลอดจนการเริม่ใช้ระเบียบปฏบัิตสิ�าหรับข้อห่วงกงัวลต่างๆ

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) (กรณี / 1,000,000 ชั่วโมงท�างาน)

ชาย หญิง รวม

ไอวีแอลโดยรวม (พนักงานและผู้ท�าสัญญารับเหมา)

3.49

4.97

3.13 2.44
4.40

2.03
4.47

1.92

2.93

0.82

3.80
3.40

2.49

2558                 2559                  2560                2561 

2558                 2559                  2560                2561 

2558                 2559                  2560                2561 

4.16

3.71

1.73

3.98

3.61

1.65
3.18

2.95

2.08
3.60

3.67

4.15

3.69
2.98

2.81

4.01 3.98

2.583.61
2.15

Wellman International ในประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่ไอวีแอลเป็นเจ้าของทั้งหมด ได้จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการทบทวนความเสี่ยง
ด้านสขุอนามยัและความปลอดภยั (Health and Safety  
Risk Review Workshops) โดยแสดงสรุปผลการทบทวน 
ความเสี่ยงตั้งแต่ปี 2559 - 2561 ให้พนักงาน 
มส่ีวนร่วมในการประเมนิและทบทวน บทสรุปดังกล่าว
แสดงถงึอันตรายในสถานทีท่�างานเหลกัในพืน้ทีส่�าคญั  
รวมถงึข้อแนะน�าต่างๆ เพ่ือน�าไปปรับปรุง การประชุม 
เชิงปฏบัิติการดังกล่าวใช้เครือ่งมอื Six Sigma พร้อมด้วย 
บุคลากรผูป้ฏบัิติงานและผูช้�านาญ (Operators & Craft  
Personnel) เพือ่พฒันาแนวความคดิใหม่ในการปรับปรงุ 
ด้านสขุอนามยัและความปลอดภยั ตลอดจนการพฒันา 
ความเป็นเจ้าของและวัฒนธรรมด้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยของเรา

พนักงาน ผู้ท�าสัญญารับเหมา

เป้าหมายปี 2561
LTIFR ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า

ผลลัพธ์ปี 2561
LTIFR = 3.71 กรณ ี/ 1,000,000 ช่ัวโมงท�างาน

เป้าหมายปี 2562
LTIFR ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า

เป้าหมายปี 2561 - ไม่มีการเสยีชีวติ
ผลลัพธ์ปี 2561 - ไม่มีการเสยีชีวติ
เป้าหมายปี 2562 - ไม่มีการเสยีชีวติ
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รายงานความยั่งยืน ปี 2561



การมีความเป็นอยู่ที่ดีในการท�างาน

บริษัทมีความห่วงใยสุขภาพของพนักงาน และทุ ่มเท 
ความพยายามเพ่ือสร้างสมดุลยภาพการใช้ชีวิตและ 
การท�างานโดยไม่ส ่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการท�างาน พนักงานของเราท้ังหมด
ร้อยละ 82ได้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการร่วมบริหาร 
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานที่มีอยู ่
ในโรงงานของบริษัท โดยมีแนวทางส�าหรับการรักษา 
ความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สินไว ้รองรับ 
และคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะคอยท�าหน้าที ่
ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี มีความปลอดภัย  
และมีสุขภาพดี

นอกจากน้ัน บริษัทยังกระตุ้นให้พนักงานออกก�าลังกาย
และส่งเสริมการจัดการความเครียดในสถานที่ท�างาน 
เพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน 
ทั่วโลก โครงการสนับสนุนสุขภาพบางส่วน ได้แก ่  
สทิธิก์ารเข้าศูนย์ฟิตเนส การมส่ีวนร่วมในกจิกรรมสขุภาพ
การกุศลต่างๆ กิจกรรมนอกสถานที่ที่บริษัทได้จัดข้ึน  
มีโอกาสในการเข ้าร ่วมกับชุมชน และการฝ ึกการ
ท�างานเป็นทีมผ่านกิจกรรมกีฬา เช่น ชมรมแบดมินตัน  
ชมรมบาสเกต็บอล ชมรมโยคะ ชมรมจกัรยาน และชมรมว่ิง

ไอวีแอลสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เช ่น สถานที่ท�างาน 
ที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic Workplace)  
มรีะบบระบายอากาศทีด่ ีซึง่ท�าให้อากาศในสถานทีท่�างาน
มคีณุภาพทีเ่หมาะสม มกีารลดเสยีงรบกวนในโรงงานและ 
ส่วนอาคารที่ดูแลด้านการผลิต การจัดการความเครียด 
ก็เป็นข้อกังวลอีกประการหนึ่ง เนื่องจากบางครั้งพนักงาน
ที่มีภาวะเครียดอาจไม่รู้ตัว และอาจท�าให้เกิดผลกระทบ
เชิงลบต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความสามารถใน 
การท�างาน ในตอบสนองปัญหาน้ี เราได้จัดต้ังโครงการ
เพ่ือสุขภาพที่ดีในระดับท้องถิ่นเพื่อช่วยให้พนักงาน 
มีทางเลือกที่ชาญฉลาดและมีสุขภาพดี

โครงการนี้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อพนักงานของเรา 
และช ่วยในการพัฒนาสถานที่ท�างานให ้มี ชี วิตชีวา  
ซึ่งเหมาะสมต่อการบรรลุเป้าหมายของเรา

พนักงานร้อยละ 82 ได้เป็นตัวแทน 
ในคณะกรรมการร่วมบริหารด้านสุขอนามัย 
และความปลอดภัยของพนักงาน

พนักงานร้อยละ 51.3 มีส่วนร่วมในข้อตกลง
การเจรจาต่อรองร่วม

ข้อมูล 
เพิ่มเติม
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การสัมมนาสุขภาพจิต

Wellman International ประเทศไอร์แลนด์ บริษัทย่อย 
ที่ เราเป ็นเจ ้าของทั้ งหมด ได ้จัดบรรยายเ ร่ือง 
สุขอนามัยและความเป็นอยู ่ที่ดีให้พนักงานที่สนใจ  
โดยเชิญ Alan Quinlan อดีตนักกฬีารักบ้ีทมีชาติไอร์แลนด์ 
มาเป็นวิทยากร ประเด็นส�าคัญในการบรรยายคือ 
วิธกีารเชิงปฏบัิตใินการจัดการสขุภาพจิต เพราะปัญหา
สขุภาพจติน้ันเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ได้ง่ายกว่าทีห่ลายคนรับรู้

การด�าเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี

นักโภชนาการจาก Aramark บริษัทจัดหาอาหารที่เป็น 
คู่ค้าของเรา ได้เข้าร่วมกิจกรรม Health & Safety  
Week ที่ Wellman เป็นเวลา 2 วัน ท�าให้พนักงาน 
มีโอกาสได้พบปะพูดคุยเร่ืองสุขภาพและอาหารกับ 
นักโภชนาการโดยตรง

โครงการ Cycle to Work

Wellman ได้ริเร่ิมสนับสนุนโครงการ “ปั่นไปท�างาน” 
(Cycle to Work) โดยเชิญชวนนักปั่นจักรยานและ 
ผู้เช่ียวชาญด้านอุปกรณ์จักรยานในท้องถิ่นมาร่วมให ้
ค�าแนะน�าแก่พนักงานเกี่ยวกับประเภท ของจักรยาน
และระบบเกียร์ กิจกรรมน้ีจัดขึ้นที่บริษัท Wellman 
ประเทศไอร์แลนด์เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 
และยังมีการจัดแสดงจักรยานรุ่นต่างๆ ให้พนักงาน 
ได้ทดสอบ รวมถึงให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ 
Cycle to Work ของประเทศไอร์แลนด์ด้วย

“การมีสถานทีท่�างานทีป่ลอดภยัและมสีขุอนามัย  
ไม่เพยีงเพิม่ขวญัก�าลังใจให้พนกังานและผู้ท�าสญัญา

รับเหมาแต่ยังช่วยลดการสญูเสยีเวลาท�างาน  
การเจบ็ป่วย และการบาดเจบ็ท่ีอาจเกดิขึน้”

ความปลอดภยัในกระบวนการ (Process Safety)

บริษัทให้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน  
ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยในกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่า
ของเรา ผ่านการบริหารการด�าเนินงานอันมปีระสทิธภิาพ 
เรามุง่มัน่ต่อมาตรฐานความปลอดภยัสงูสดุทัง้ในแผนงาน
ออกแบบและการก่อสร้างโรงงานใหม่ รวมทั้งอุปกรณ์ 
และการด�าเนินงานของโรงงานทั่วโลก บริษัทมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยในกระบวนการที่เข้มงวดและการจัดท�า 
การปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure – SOP) 
ซึ่งบางโรงงานได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหนือกว่า
มาตรฐานและกฎหมายท้องถิ่น เพื่อปกป้องพนักงานและ
ผู้ท�าสัญญารับเหมาทุกฝ่าย เราได้ประเมินความเสี่ยง 
ในการด�าเนินงานของบริษัททั้งหมดและตรวจสอบว่ามี
การด�าเนนิการด้านความปลอดภยัอย่างเหมาะสมในพืน้ที่
ด�าเนินงานของเรา

อุบัติเหตุในความปลอดภัยในกระบวนการเกิดขึ้นได้ยาก 
แต่ก็มีผลกระทบอย่างมากต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อม  
เราปรับปรุงประสทิธภิาพการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามยั
และความปลอดภัยอย่างต่อเน่ืองโดยปรับใช้มาตรฐาน 
OHSAS 18000/ISO 45001 และหลักการบริหาร 
ความปลอดภัยในกระบวนการ (Process Safety  
Management – PSM)

กรณเีหตุการณ์ด้านความปลอดภยัในกระบวนการขัน้ที ่1 
(Tier 1) ในปี 2561 เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุการปล่อยสาร
จากพื้นที่ควบคุมสู่ภายนอก กรณีดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เพราะพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุมีการรักษา
ความปลอดภัยและควบคุมสารที่ปล่อยออกมาโดยทันที

อัตรา 
(กรณี / 1,000,000 ชั่วโมงท�างาน)ปี

0.43

0.48

0

0

ความปลอดภัยในกระบวนการขั้นที่ 1  
(Tier 1)

2561

2560

2559

2558
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การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�างาน
ข้อตกลงโลกของสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) คือนโยบายและขอบเขตการปฏิบัติส�าหรับบริษัท 
ที่มีความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนและมีแนวทางด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งได้ระบุขอบเขตส�าหรับการประเมิน 
ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�างาน (Workplace Human Rights Assessment – WHRA) โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
ระดับองค์กร ระดับประเทศ ระดับโรงงาน และระดับผลติภณัฑ์ โดยการด�าเนินงานของเรารวมถงึกจิการร่วมทนุครอบคลุม
ผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

1. พนักงาน
2. เด็ก
3. คนท้องถิ่น
4. แรงงานอพยพ
5. แรงงานรับเหมาจากหน่อยงานภายนอก
6. ชุมชนท้องถิ่น

ในระดับองค์กรจะเป็นการระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นด้านสิทธิมนุษยชน 
และท�าแผนปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเสี่ยง

• โรงงาน/หน่วยธุรกิจท�าแผนปฏิบัติการเฉพาะโดยอ้างอิงจากการประเมินความเส่ียง 
ด้านสิทธิมนุษยชน

• ความเสีย่งเฉพาะของผลิตภณัฑ์ต้องได้รบัการบรรเทาโดยมหีวัหน้างานการผลิตให้ค�าปรึกษา

ระดับองค์กร

01

02 03 04

ระดับประเทศ ระดับโรงงาน ระดับผลิตภัณฑ์

ขอบเขตการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�างาน 
(WHRA) มีกระบวนการประเมิน 3 ขั้นตอนเรียกว่า  
IACM-Identify ประกอบด้วยการประเมิน (Assess)  
การสื่อสาร (Communicate) และการบรรเทา (Mitigate) 
ในปี 2559 ไอวีแอลเร่ิมน�าแบบประเมินออนไลน์ด้าน 
สิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�างาน (WHRA) มาใช้ โดยยังคง 

มีบทบาทส�าคัญในกระบวนการประเมินทั้ง 3 ขั้นตอน 
ดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในบุคคลากร 5 กลุ่ม 
ในการด�าเนินงานและกิจการร่วมทุนของไอวีแอล ได้แก่ 
ชนกลุ่มน้อยของประเทศ บุคคลทุพพลภาพ ผู ้สูงอายุ  
ผูติ้ดเช้ือเอชไอวี และผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ (LGBT)

ผลลัพธ์จากการประเมินในปี 2561 มีดังต่อไปนี้

*HRRP = จ�านวนที่มีการระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น / (การตอบรับจากหน่วยงานทั้งหมด x ค�าถามทั้งหมด)

การระบุความเสี่ยง

 3 ความเสี่ยงทั้งหมดที่ระบุ 
ในแบบส�ารวจปี 2560  
ได้รับการบรรเทาลง

 3 มีการระบุความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูลส่วนบุคคลและ
รวมอยู่ในสิทธิมนุษยชน 
ในสถานที่ท�างาน

การประเมิน

 3 การประเมินความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนุษยชนทางออนไลน์
ส�าหรับพื้นที่ด�าเนินงานของ
ไอวีแอลทั้งหมด

 3 ผลการวัดความโน้มเอียงของ
ความเสี่ยงด้านมนุษยชน 
(HRRP*) คือร้อยละ 0.4 
ส�าหรับปี 2561

 3 การระบปุระเด็นความเสีย่ง
ในหน่วยธรุกจิ 15 หน่วย

การสื่อสารและบรรเทา
 3 จากประเด็นความเสี่ยง 
ที่ได้ระบุ ได้มีการสัมภาษณ์ 
ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อระบุบทบาท
และแนวทางบรรเทาความเสี่ยง

 3 ก�าหนดแผนปฏิบัติการตาม
แนวทางบรรเทาความเสี่ยง 
ที่ได้ตกลงไว้พร้อมกับ 
การติดตามกลไกเพื่อ 
ตรวจสอบความคืบหน้า

หนึ่ง สอง สาม
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ประเด็นหลักที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงและการบรรเทามีการระบุไว้ดังต่อไปนี้

ประเด็นหลัก 
การปฏิบัติด้านการเยียวยา

ระดับองค์กร ระดับประเทศ/ระดับโรงงาน

ความมัน่คงและ
ความปลอดภัย

การท�างานล่วงเวลา
ในบางโอกาส

• มาตรฐานการท�างานล่วงเวลา
• ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะ

• การปรับเปล่ียนและก�าหนด 
การท�างานเป็นกะ

• การม ี“ท่ีน่ังส�ารอง” ท่ีเหมาะสม
เพ่ือบริหารการขาดงานตามกะ

สภาพแวดล้อม 
ของสถานที่
ท�างาน 

การเคารพและ
รักษาไว้ซึง่ความเป็น 
ส่วนตัวของข้อมูล
ส่วนบุคคล

• การยดึมัน่ในกฎขององค์กรกบั
หน่วยธรุกจิในการเคารพความเป็น 
ส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล

• การท�าให้ความเป็นส่วนตัว
ของข้อมลูส่วนบุคคลของระบบ
สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
เป็นมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตาม

• คณะกรรมการด้านสทิธมินุษยชน 
ในระดับโรงงานให้ความรู้และ
ช่วยเหลือพนักงานตาม 
ความเหมาะสมโดยเสริมหลักสตูร 
ฝึกอบรมเพื่อก�าจัดการคุกคาม

• การประชุมเพื่อให้ค�าปรึกษาและ
สร้างความตระหนัก

ประเด็นหลักที่ต้องด�าเนินการปรับปรุง

เมื่อไม่พบความเสี่ยงในทั้ง 5 กลุ่ม เราจึงด�าเนินการ 
ตามแนวทางการประเมิน 3 ขั้นตอนต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่า  
บุคลากรจะได้รับการประเมนิอย่างสม�า่เสมอ โดยค�านึงถงึ 
ความเสี่ยงเฉพาะในบริษัทและการด�าเนินงานของ 
อินโดรามา เวนเจอร์ส 

ในปี 2561 ไม่มีการด�าเนินงานท่ีอยู่ในความเสีย่งทีม่ี 
นัยส�าคัญต่อแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการ
เกณฑ์แรงงาน จากผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ
รายหลักและจากผู้ผลิตและจดัจ�าหน่ายท่ีไม่ใช่วตัถุดบิ

ข้อมูล 
เพิ่มเติม
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49.5%
เอเชีย

28.5%
ยุโรป

การพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์
การเติบโตของไอวีแอลเป็นการแสดงถึงความมุ ่งมั่น 
ที่เรามีต่อบุคลากรในองค์กร ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม 
มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่เรายังคงมุ่งเน้นและ 
ให้ความส�าคัญกับทุนมนุษย์ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้พนักงาน
ของเราประสบความส�าเร็จ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เราเติบโต
และสามารถพัฒนานวัตกรรมได้อย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีเรา
ก�าลังเดินหน้าต่อไปโดยการพฒันาศกัยภาพของทนุมนุษย์
ด้วยโครงการ i-Lead, v-Lead, Shadow Talent Development  
และ Lean Six Sigma และเพือ่ให้เกดิการพฒันาอย่างบรูณาการ  
บริษทัจงึมกีารสรรหาและแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

ด้านกลยทุธ์ (Chief Human Resources Officer) และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารด้านทรัพยากรบุคคล (Chief Human  
Resources Of f icer) เราจะพัฒนากลยุทธ ์ด ้าน 
ทุนมนุษย์ฉบับใหม่ ให้ก้าวหน้าขึ้นไปโดยการมุ่งเน้น
ความส�าคญัในการเป็นองค์กรทีดี่ยิง่ขึน้ มคีวามรบัผดิชอบ
ประสิทธิภาพการท�างาน และความเป็นเจ้าของท่ีชัดเจน 
เรายงัคงมุง่มัน่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเติบโตของไอวีแอล 
อย่างยั่งยืน เพ่ือให้บริษัทเต็มไปด้วยบุคลากรที่มีความ
กระตือรือร้น ต้องการส่วนร่วม มีความผูกพัน และเป็น
ตัวแทนของบริษัทอันเป็นสถานที่ท�างานที่ยอดเยี่ยม

พนักงานทั่วโลก
บรษิทัมพีนักงานทัว่โลกเป็นจ�านวนทัง้หมด 15,922 คน ซึง่รวมถงึพนักงานช่ัวคราว 701 คน โดยมข้ีอมลูส�าคัญดังต่อไปน้ี

663

12,273
13,769 14,525 15,221

670 701

2558 2559 2560 2561

พนักงานประจ�าทั้งหมด

แนวโน้มของพนักงาน

595

3.2%
แอฟริกา 

18.8%
อเมรกิา

พนักงานชั่วคราวทั้งหมด
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พนักงาน 
ประจ�าทั่วโลก
แบ่งตามทวีป



นโยบายด้านความหลากหลายของเราได้มกีารเผยแพร่ผ่าน 
เว็บไซต์ของบริษัท มีการแปลเป็นภาษาต่างๆ และสื่อสาร
ถึงพนักงานทุกคนทั่วทุกพื้นท่ีด�าเนินงานของไอวีแอล 
และยังเสริมแนวทางปฏิบัติด้านความหลากหลายตลอด 
ทั้งกระบวนการวงจรชีวิตการท�างานของพนักงาน

โครงการแนะน�าพนักงานทั้งในภูมิภาคและทั่วโลกของ
บริษัทคือส่วนส�าคัญในการสรรหาบุคลากร เรายังใช้
แพลตฟอร์มอ่ืนๆ ควบคู่ เช่น Campus Connect และ 
LinkedIn เพื่อเข้าถึงผู้สมัครที่มีศักยภาพ โครงการส�าคัญ 
บางส่วนที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร
กับผู้มีความสามารถมีดังต่อไปนี้

1. ในภมูภิาค เช่น สหรฐัอเมริกา แผนการเติมต�าแหน่งว่าง 
จากการเกษยีณได้รบัการสนับสนุนจากการร่วมมอืกบั 
มหาวิทยาลัยท้องถิ่นผ่านโครงการ Co-op โดย 
หน่วยธรุกจิต่างๆ จะมนัีกศกึษามาร่วมงานหมนุเวียน

8821.53%
ผู้หญิง

74

ทุก 4 เดือน โครงการน้ีท�าให้แต่ละโรงงานมีวิศวกร
ผู้มีศักยภาพมาร่วมงานปีละ 2-3 คน ในปี 2560  
หน่วยธรุกจิในสหรัฐอเมริกาได้เร่ิมต้นจดัจ้างนกัศึกษา
ระลอกแรก รวมทั้งเร่ิมการฝึกอบรม ให้ค�าปรึกษา 
และพัฒนาส�าหรับบทบาทในอนาคต วิธีการน้ีคือ 
จดุเริม่ต้นของการสือ่สารกบัผูม้คีวามสามารถ และเรา
พยายามท�าให้คนรุ่นใหม่กลุ่มน้ีและผู้ที่จะได้รับการ 
ว่าจ้างมีความก้าวหน้าเพื่อความมั่นคงของความ
ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในอนาคต 

สัญชาติ คน

บริษัทได้ปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดค่าแรงขั้นต�่า 
ของแต่ละท้องถิ่นและ 
อัตราค่าจ้างระดับเริ่มต้น 
ของทั้งพนักงานชายและหญิง
จะมากกว่ามาตรฐาน 
เมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต�่า 
ตามพื้นที่ที่จ้างงาน
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ความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ทีอิ่นโดรามา เวนเจอร์ส ความหลากหลายไม่ได้เป็นเพยีง
เร่ืองของวัฒนธรรม ภาษา อาย ุเพศ เช้ือชาติ และภมูหิลังทาง
ภมูศิาสตร์เท่าน้ัน แต่ยังรวมถงึความแตกต่างทางความคิด 
และการมวิีธคีดิทีเ่ปิดกว้าง เราให้คุณค่ากบัความหลากหลาย 
และการมส่ีวนร่วมของพนักงาน และถอืว่าเป็นข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ความพยายามรวบรวมความหลากหลาย
ของเราเริม่ต้นต้ังแต่การสรรหาบุคลากร การบริหารอาชีพ  

ความหลากหลายด้านอายุ

น้อยกว่า 30 ปี 30-50 ปี 50 ปี ขึ้นไป

18.85% 59.29% 21.86%

การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
ความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเป็นผลมาจากการเกษียณอายุ การลดจ�านวนพนักงาน และความต้องการด้าน
กลยทุธ์ในอนาคต เราจึงปลกูฝังด้วยโครงการดึงดดูและรักษาบุคลากรทีม่คีวามสามารถ และการวางแผนสบืทอดต�าแหน่ง 
ในปี 2561 พนักงานที่ประสบความส�าเร็จที่ได้เข้าร่วมงานกับบริษัท 1,758 คน โดยร้อยละ 30.83 เป็นผู้หญิง

ทวีป
ชาย หญิง รวม

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

เอเชีย 655 39.3 392 22.3 1,047 59.6

ยุโรป 280 15.9 69 3.9 349 19.9

อเมรกิา 233 13.3 80 4.6 313 17.8

แอฟรกิา 48 2.7 1 0.1 49 2.8

รวม 1,216 69.2 542 30.8 1,758 100.0

พนักงานหญิง พนักงานทั่วโลก พนักงานผู้มีความบกพร่อง

การเรียนรู้และพัฒนา การเล่ือนต�าแหน่ง และรางวัล 
ผลตอบแทนส�าหรับพนักงาน ซ่ึงรวมถึงพนักงานผู ้ม ี
ความบกพร่อง เราได้มอบหมายต�าแหน่งหน้าทีท่ี่เหมาะสม
กับทักษะและประสบการณ์เพื่อให้พนักงานมีส่วนในการ
สร้างคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในระยะยาว 
ของบริษัท ความหลากหลายของเราเป็นดังต่อไปน้ี 

http://www.indoramaventures.com/en/our-company/governance/policies


อัตราการรักษาพนักงานสูงกว่า 94%

เรารวบรวมความรู้ความเข้าใจเชิงลึกจาก
สถานการณ์ในตลาดแรงงาน การประชุม 
ด้านกลยุทธ์ แบบส�ารวจความผูกพันของ 
พนักงานทั่วโลก (Global Employee  
Engagement) และการอภิปรายกลุ่มย่อย  
จากนั้นเราจะปรับมาตรฐานกระบวนการ 
วงจรชีวิตการท�างานของพนักงาน ซึ่งการปรับ
มาตรฐานนี้จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อระบุข้อได้เปรียบของการรักษาพนักงาน

2. ในประเทศไทย เรามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ช้ันน�าในการเข้าร่วมโครงการ Campus Connect  
โดยมี วัตถุประสงค ์ เพื่ อ ให ้ โอกาสการฝ ึกงาน
แก ่ นักศึกษาที่ก�าลังจะจบการศึกษาและได ้รับ
ประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมการท�างานจริง  
ในปี 2561 มีนักศึกษาฝึกงานแบบมีค่าจ้าง 16 คน 
จากมหาวิทยาลัยช้ันน�าของประเทศได ้จบการ
ฝึกงานโครงการปฏิบัติงานจริงและกลับไปศึกษาต่อ 
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษากลุ่ม
น้ีมีโอกาสที่จะได้รับข้อเสนอการจ้างงานเมื่อส�าเร็จ 
การศึกษาแล้ว

2558                             2559                              2560                            2561

การลาออกโดยรวม

การลาออกโดยสมัครใจ

อัตราการลาออกโดยรวมอยู่ทีร้่อยละ 5.89 ซึง่ลดลงร้อยละ 
0.03 แสดงให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญกับการวิเคราะห์
ข้อมูลซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญในการระบุจุดเสี่ยง จากนั้น
จึงมีการพัฒนาโครงการรักษาพนักงานโดยใช้ความเข้าใจ
ความต้องการเฉพาะของหน่วยธุรกิจ ตัวอย่างโครงการ 
ทีท่�าให้การรักษาบุคลากรทีม่คีวามสามารถของเราโดดเด่น 
มีดังต่อไปนี้

1. Global Collaborative Platform: แพลตฟอร์มความ
ร่วมมือท่ัวโลกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการรักษา
พนักงานที่ ได ้ผลดีที่สุดจากทุกหน ่วยธุรกิจคือ 
ส่วนส�าคญัทีท่�าให้เราเข้าใจข้อได้เปรียบของการรักษา
พนักงานในภูมิภาคหรือประเทศต่างๆ หน่วยธุรกิจ 
ในภูมิภาค/ประเทศน้ันจะได้รับการส่งเสริมเพ่ือ
ประสานงานการพัฒนาโครงการที่มีรูปแบบเฉพาะ
และปรับเปลี่ยนไปตามท้องถิ่น 

2. โอกาสในการเติบโตในสายอาชพี: ส�าหรับหน่วยธรุกจิ 
ในยุ โรปและสหรัฐอเมริกา  ได ้มีการน� าแผน 
เกษียณมาพัฒนาเป็นโครงการเกษียณในปีต่อๆ ไป  
ในกรณีน้ี แผนกและพนักงานจะมีโอกาสวางแผน 
การสบืทอดต�าแหน่งได้อย่างเหมาะสมตามก�าหนดเวลา  
โดยเบ้ืองต้น จะสรรหาผู้สืบทอดต�าแหน่งจากกลุ่ม 
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติภายในองค์กร จากน้ันจะน�าเข้า
สู่กระบวนการแบ่งปันความรู้ที่มีโครงสร้าง หากไม่ม ี
ผู้สมัครภายในองค์กร จะมีการสรรหาจากภายนอก
และให้ครอบคลุมต�าแหน่งงานว่างในอนาคตด้วย  
โครงการฝึกงานและ Co-op ท�าให้เรามีกลุ ่มผู ้มี 
ความสามารถที่เพียงพอ 

3. สภาพแวดล้อมการท�างาน: ในหน่วยธรุกจิบางหน่วย  
การวิเคราะห์ปัจจัยเผยถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 
สภาพแวดล ้อมการท�างานกับความปลอดภัย  
หน่วยธุรกิจเหล่าน้ันจึงเร่ิมการฝึกอบรมเพื่อสร้าง
พฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior-Based  
Safety – BBS) ให้กับพนักงานทุกคนรวมถึงผู้ท�า
สัญญารับเหมา พนักงานระดับปฏิบัติการจะต้อง 
ส่งบัตรสังเกตการณ์ BBS อย่างน้อยเดือนละคร้ัง 
เพ่ือประโยชน์ด้านความปลอดภัยส�าหรับทุกคน 
พนักงานส่วนอ่ืนในระดับบริหารจะต้องส่งบัตร
สังเกตการณ์ BBS อย่างน้อย 2 ครั้งทุกไตรมาส และ
หวัหน้าแผนกต้องส่งอย่างน้อย 1 ครัง้ทกุไตรมาส ข้อมลู
จากการสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัยจะน�ามา 
พิจารณาเพื่อหาช่องทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

8.50%

6.90%
6.30%

5.59%
5.92%

4.68%

5.89%
5.36%
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เป้าหมายปี 2561
คะแนนความผูกพันของพนักงาน
ดีขึ้นหรือเท่ากับปีที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ปี 2561
คะแนนความผูกพันของพนักงานอยู่ที่ 3.85 

เป้าหมายปี 2562
คะแนนความผูกพันของพนักงาน
ดีขึ้นหรือเท่ากับปีที่ผ่านมา

ความผูกพันของพนักงาน

2558 2559 2560 2561
85.92% 86.02% 90.68% 90.97%
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ความผูกพันของพนักงาน

แบบส�ารวจความผูกพันของพนักงานทั่วโลก (Global  
Employee Engagement – GEE) เป็นเคร่ืองมือที่มี
ประสิทธิภาพในการรับฟังพนักงานทุกคนเป็นรายบุคคล
และท�าความเข้าใจถึงสิ่งที่พนักงานให้ความส�าคัญที่สุด

การมีส่วนร่วม ภาษา

ระดับความผูกพัน 
กับองค์กร

ความผูกพัน 
โดยรวม

93.43% 19

82.38% 90.97%

ความผูกพัน 
ของพนักงาน

ในปี 2561 เราจดัท�าแบบส�ารวจ GEE เป็นจ�านวน 19 ภาษา  
มีอัตราการเข้าร่วมแบบส�ารวจร้อยละ 93.43 ของ
พนักงานประจ�า ผลคะแนนความผูกพันโดยรวมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 0.29 แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ด�าเนินงานอยู่ใน 
ทิศทางที่เหมาะสมในการส�ารวจและก�าหนดวิธีการ 
สร้างความผูกพันให้พนักงานได้อย่างมีความหมายยิ่งขึ้น

ตัวอย ่างการด�าเนินโครงการเพื่อรักษาและพัฒนา 
ความผูกพันของพนักงาน มีดังต่อไปนี้

1. โครงการ Fresh Eyes: ภายใต้ทีมผู้น�าระดับภูมิภาค 
หวัหน้าโรงงานจะมองปัญหาแบบองค์รวม โดยเริม่จาก 
ส่วนต่างของ EBITDA และการท�างานอย่างมรีะบบจาก
สาเหตุโดยใช้วิธีก�าหนด (Define) วัดผล (Measure) 
วิเคราะห์ (Analyse) ปรับปรุง (Improve) และควบคมุ 
(Control) หรือ DMAIC เพื่อแก้ไขปัญหา ทีมผู้น�านี้เข้า
เยี่ยมชมแต่ละโรงงานเพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี
ทีส่ดุ การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม และการแก้ไขปัญหา 
ด้วยความคาดหวังว่า ทุกคนมีการร่วมมือกันพัฒนา 
แผนปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

2. โครงการ What Makes a Manager: หน่วยธุรกิจ 
ที่มีคะแนนความผูกพันต�่าในด้านความสามารถ
ของผู ้จัดการบุคคลได้เริ่มต้นปรับปรุงและพัฒนา
ทักษะความเป็นผู้น�า โดยเฉพาะผู้น�าระดับแถวหน้า  
โดยท�าความเข้าใจลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพ
การท�างานสูง มีการเน้นความส�าคัญกับการท�าให้
ผู้น�าระดับแถวหน้าได้รับรู้ถึงประเด็นต่างๆ ของทีม 
ที่มีประสิทธิภาพการท�างานสูง เช่น การสื่อสารกับ 
ทกุระดับในองค์กร เคร่ืองมอืในการสร้างความไว้วางใจ  
ความมุ่งมั่น ความเคารพภายในทีม ความส�าคัญของ
สาเหตุรวมถึงวิธีการแก้ไข เพื่อจัดสรรและกระตุ้น 
ทีมงานของตัวเอง และให้ความส�าคัญของวินัยและ
ความรับผิดชอบส่วนบุคคล



ธุรกิจ Feedstock
PT Indorama Petrochemicals  
ประเทศอินโดนีเซีย

ธุรกิจ Fibers
PT Indorama Petrochemicals  
ประเทศอินโดนีเซีย

ธุรกิจ PET  
Guangdong IVL PET Polymer Company Limited
ประเทศจีน

ธุรกิจ Packaging
Indorama Ventures Packaging (Philippines) 
Corporations บาติโน ประเทศฟิลิปปินส์

ข้อมูล 
เพิ่มเติม
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3. รางวัลส�าหรับความเป็นเลิศ: รางวัลส�าหรับความ
เป็นเลิศ (Award for Excellence) จะกระตุ้นให้พนักงาน 
ก้าวข้ามขอบเขตและสร้างผลงานที่โดดเด่น รางวัลน้ี 
เร่ิมต้นในปี 2561 โดยอิงจากผลการด�าเนินงาน 
ทีโ่ดดเด่นจากเกณฑ์ตัดสนิ 10 เกณฑ์ในด้านประสทิธภิาพ 

ทางการเงิน ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน และ
ประสิทธิภาพด้านความยั่งยืน หน่วยธุรกิจที่ ดี
ที่สุดจะได้รับรางวัลในวานประชุมกลยุทธ์ทั่วโลก  
ที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี



ผลงานส�าคัญด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

 » มีการฝึกอบรม 30.43 ช่ัวโมงต่อพนักงาน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.05

 » การฝึกอบรมครอบคลุมการด�าเนินงาน 
ร้อยละ 88.16 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.26

 » ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด  
463,175 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.45

 » มีผู ้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความเป็นผู้น�า  
i-Lead จ�านวน 38 คน เพือ่พฒันาสูก่ารเป็น
ผูน้�ารุ่นใหม่

 » มีผู ้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความเป็นผู้น�า 
v-Lead จ�านวน 27 คน เพือ่พฒันาสูก่ารเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญข้ามสายงาน

 » ผูบ้ริหารทีม่ศีกัยภาพสงูจ�านวน 18 คนเข้าร่วม 
โครงการ Shadow Development เพื่อ
พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในพื้นที่นั้น

 » พนักงานจ�านวน 1,376 คน เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรม Lean Six Sigma (LSS) ทั่วโลก 
มีการด�าเนินโครงการทั้งหมด 252 โครงการ 
ระยะเวลาฝึกอบรมมากกว่า 43,920 ช่ัวโมง  
ตั้งแต ่ป ี  2555 - 2561 ท�าให ้ประหยัด 
ค่าใช้จ่ายให้บริษัทได้ 32 ล้านเหรียญสหรัฐ

บุคคลที่มีความสามารถพิเศษที่ท�าให้ไอวีแอลด�ารงอยู่ได้
คือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเรา บริษัทมุ่งมั่นในการลงทุน
ด้านบุคลากรผ่านการฝึกอบรมที่มีคุณค่าและการเรียนรู้
จากประสบการณ์ ซึ่งท�าให้พนักงานมีทักษะที่จ�าเป็นต่อ
การเป็นผูน้�าและการด�าเนินธรุกจิ นอกจากโครงการระดบั
โลกของเรา เช่น โครงการ i-Lead, v-Lead และ Shadow  
Development แล้ว เรายังมีโครงการเฉพาะในแต่ละ 
หน่วยธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนา
พนักงาน โดยอ้างอิงตามการหารือเกีย่วกบัการปฏบิติังาน
กับผู้บริหารตามสายงาน

เราลงทุนด้านการฝึกอบรมเป็นจ�านวน 173.60 เหรียญ
สหรัฐต่อพนักงานหน่ึงคน ในหัวข้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัย คุณภาพ 
หน้าทีป่ฏบัิติงานเทคนิค ทกัษะการสือ่สาร และการพฒันา
ความเป็นผู ้น�า โดยให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น ห้องเรียน E-learning  
การสัมมนา การเยี่ยมชมโรงงาน และการเรียนรู้ผ่าน 
เพือ่นร่วมงาน ตวัอย่างการเรียนรู้แบบผสมผสานทีโ่ดดเด่น 
มีดังต่อไปนี้ 

1. การเรียนรู้ผ่านโครงการ: เราได้สร้างการเรียนรู้ 
ผ่านโครงการเพื่อให้บุคลากรรุ่นใหม่มีทักษะที่จ�าเป็น
ในด้านความเป็นผู้น�าและการด�าเนินธุรกิจที่จ�าเป็น 
ผู้เข้าจะไม่เพียงได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
ในหวัข้อทีเ่กีย่วข้องแต่สามารถน�าสิง่ทีเ่รียนรู้ไปปรับใช้
ในสถานการณ์จริงในการด�าเนินธรุกจิผ่านงานทีไ่ด้รับ
มอบหมายจากการเข้าร่วมโครงการและการน�าเสนอ

เทคนิค ความเป็นผู้น�า หน้าที่ EHS และคุณภาพ

หัวข้อการเรียนรู้

รูปแบบการเรียนรู้

16.85%
19.57%

30.03%
33.55%

สัมมนา เยี่ยมชมโรงงาน / 
เรียนรู้ผ่านเพื่อน

ร่วมงาน

E-Learning ห้องเรียน

4.56%
10.02%

17.27%

68.16%

ชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยในช่วง 4 ปี  
(ชั่วโมง/พนักงาน)

2558 2559 2560 2561
15.2 20.7 22.7 30.43
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2. หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์: ในปีน้ี เราได้ร่วมมือ 
กับ edX ซึ่งเป ็นแพลตฟอร์มหลักสูตรออนไลน  ์
ขนาดใหญ่ (Massive Open Online Cource – MOOC)  
เพ่ือให้พนักงานเข้าถึงการศึกษาคุณภาพสูงจาก
อาจารย์และวิทยากรของมหาวิทยาลัยและสถาบัน 
การศึกษาชั้นน�าของโลก จากการสนับสนุนของ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ท�าให้พนักงานสามารถเรียนรู้
หัวข้อต่างๆ ที่จัดประเภทไว้ได้มากถึง 250 หลักสูตร 
ให้สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

3. แพลตฟอร์มการเรยีนรูภ้ายใน: แพลตฟอร์มน้ีจะท�าให้
พนักงานได้ขดัเกลาทกัษะการสือ่สารและการน�าเสนอ 
ร่วมกัน และบริษัทยังร่วมมือกับ Toastmasters  
โดยจัดต้ังชมรม Toastmasters ในระดับหน่วย
ธุรกิจเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะของ
พนักงาน นอกจากน้ี ยังมีแพลตฟอร์มการสัมมนา
ผ่านเว็บไซต์ทั่วโลกเพื่อให้ผู ้เชี่ยวชาญได้เผยแพร่
หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ที่คัดสรรมาส�าหรับ 
หน่วยธุรกิจ

การด�าเนินโครงการที่ส�าคัญในปี 2561 มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ / ผู้น�าโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ

1. I-Lead • เพื่อระบุและบ่มเพาะผู้น�ารุ่นใหม่ทั่วโลก
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ 

เป็นผู้น�าโครงการ

• ผู้บริการศักยภาพสูง 38 คนทั่วภูมิภาค 
มีการพัฒนา ได้รับการชี้แนะ  
และการให้ค�าปรึกษา

2. Lean Six Sigma • เพื่อปรับปรุงกระบวนการที่ส่งผลต่อ 
การบริการทีม่ปีระสทิธภิาพและผลติภณัฑ์ 
ที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

• ผู้ประสานงานความเป็นเลิศ 
ในการด�าเนินงานทัว่โลกเป็นผูน้�าโครงการ

• พนักงาน 1,376 คนเข้าร่วมโครงการ LSS 
และด�าเนินโครงการไปแล้ว 252 โครงการ
จนถงึปัจจุบนั

• ประหยดัค่าใช้จ่ายให้บริษทัได้  
32 ล้านเหรียญสหรฐัต้ังแต่ปี 2555

3. V-Lead • เพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่าง
ผู้น�าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

• หัวหน้าหน่วยธุรกิจเป็นผู้น�าโครงการ

• ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ 27 คน
เข้าฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้น�าที่มีประสิทธิภาพ

4. Shadow Development • เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถในพื้นที่นั้นๆ 
ที่จะรับต�าแหน่งแทนผู้น�าอาวุโส

• ตัวแทน HR พื้นที่นั้นๆ เป็นผู้น�าโครงการ

• ผู้บริหารศักยภาพสูง 18 คนเข้าร่วม
โครงการพัฒนาระยะเวลา 9 เดือน

5. การก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานทัว่โลก • เพื่อเผยแพร่หลักสูตรการฝึกอบรมที่ดีที่สุด
ภายในหน่วยธุรกิจ โดยสร้างแพลตฟอร์ม
การสัมมนาผ่านเว็บไซต์ทั่วโลกในปี 2561

• ฝ่าย HR ทั่วโลกและผู้ริเริ่มโครงการ 
เป็นผู้น�าโครงการ

• พนักงานา 346 คนจากแผนกที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมและ 
ได้แบ่งปันประสบการณ์กับพนักงานคนอื่น
ในหน่วยธุรกิจเดียวกัน

การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน
ระบบประเมินผลการปฏบิติังานของไอวีแอลมคีวามสมัพันธ์ 
อย่างใกล้ชิดกับระบบนิเวศการพัฒนาความเป็นผู ้น�า  
Management by Objectives (MBO) ซึง่ยงัคงเป็นตวัผลกัดัน 
หลักในการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานในอดีต เหตุผลของการ
ไม่บรรลุเป้าหมาย โอกาส อุปสรรค และการจัดล�าดับ
ความส�าคัญ ค�าติชมจากแหล่งต่างๆ รอบด้านก็ยังคงเป็น
เคร่ืองมือส�าคัญที่ท�าให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกในการปรับ
เป้าหมายที่จ�าเป็นต่อความสามารถของผู้น�า ผลลัพธ์จาก
เคร่ืองมือเหล่านี้ถูกน�ามาใช้โดยคณะกรรมการทบทวน
ความสามารถ (Talent Review Committees – TRC)  
คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนทั้งความพร้อมของ
กระบวนการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่งและแผนการ

สืบทอดต�าแหน่งส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัทฯ (Group CEO) และคณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
โดยมีคณะกรรมการฝ่ายบริหาร โดยมีคณะกรรมการ 
ฝ่ายสรรหา เพือ่พจิารณาค่าตอบแทน และก�ากบัดูแลกจิการ  
(Nomination, Compensation & Corporate Governance 
Committee – NCCG) ให้ค�าปรึกษา ส�าหรับต�าแหน่ง 
ส�าคญัอ่ืนๆ คณะกรรมการ TRC จะตรวจสอบว่ามกีารส่งผ่าน 
ความเป็นผู ้น�าโดยใช้การทบทวนและการวางแผนที ่
ต่อเน่ืองส�าหรับการพัฒนาผู้น�ารุ่นต่อไป บริษัทจะยังคง
ลงทุนด้านการเรียนรู้ การฝึกอบรมระหว่างการท�างาน 
รวมไปถึงการมอบโอกาสให้พนักงานได้ส�ารวจมุมมอง 
ที่แตกต่างของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
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เป้าหมาย

จุดประสงค์

ประเด็นหลัก 
CSR

SDGs

การรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)
ความพยายามของเราสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนี้

เราเช่ือมัน่อย่างยิง่ในความจ�าเป็นของการสร้างความสมดลุ 
ระหว่างผลประโยชน์ทางธรุกจิกบัผลประโยชน์ต่อสิง่แวดล้อม 
และสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)  
จงึเป็นกลยทุธ์ส�าคัญในการแสดงถงึคณุธรรมในการด�าเนิน
ธุรกิจ การกระท�าของเราได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ด ี
ในฐานะบริษทัทีม่คีวามสนใจและรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อม ซึง่ส�าคญัเป็นอย่างยิง่ในการก้าวไปสูค่วามยัง่ยนื

ไอวีแอลสามารถเติบโตอย่างยัง่ยนืในระยะยาวได้ โดยมุง่เน้น 
การให้ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูค้นและชุมชนในพ้ืนทีท่ีเ่ราด�าเนิน
ธรุกจิ กลยุทธ์และการด�าเนินงานด้านการกศุลในทกุกลุ่ม
ธุรกิจน้ันมีจุดมุ ่งหมายเพ่ือสนับสนุนและพัฒนาชุมชน 

ท้องถิน่โดยสร้างคณุค่าให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีของเรา ประเด็นหลัก
ของความรับผิดชอบต่อสังคมของไอวีแอลจะมุ่งเน้นที่การ
สร้างคณุค่าให้กบับริษัทและสงัคม ซึง่สอดคล้องกบัเป้าหมาย 
การพฒันาทีย่ัง่ยนืขององค์การสหประชาชาติ (United Nations  
Sustainable Development Goals – SDG)

ด้วยการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value - CSV) 
เราได้น�าแนวทางขับเคล่ือนธุรกิจทั่วโลก ซึ่งท�าให้เรา
สามารถรวมความรับผดิชอบต่อสงัคมให้เป็นหน่ึงเดียวกนั
กบัความส�าเร็จทางธรุกจิ โดยน�าคณุค่าร่วมระยะยาวไปสู่
ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม CSV คือวิธีการที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง
ส�าหรับเราในการสร้างสมดุลระหว่างพนัธกจิด้านเศรษฐกจิ
และสงัคมอย่างชัดเจน จากการใช้หลักการ CSV น้ี เราได้ 
เน้นย�้าความพยายามของเราในโครงการ CSR ต่างๆ  
ทีส่อดคล้องกบัความต้องการและความรูด้้านธรุกจิ ในขณะ
เดียวกนักไ็ด้แก้ไขอุปสรรคทางสงัคมและสามารถด�าเนินการ
ต่อไปในการสร้างคุณค่าร่วมทัว่ทัง้ห่วงโซ่คณุค่า

• ส่งเสรมิการศึกษาระบบ 
STEM และลงทนุ 
เพือ่แรงงานในอนาคต

• กระตุน้ให้เกดิ 
ความตระหนักและ 
ส่งเสรมิการรีไซเคิล  

• ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดี

• ฟื้นฟูการใช้ชีวิต 
อย่างมีสุขภาพดี

• สร้างสิ่งแวดล้อมที่
สะอาดเพื่อสังคมที่ดีขึ้น 

• ลดผลกระทบต่างๆ 
จากการด�าเนินธุรกิจ
ของเรา

มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และได้รับอนุญาตให้ด�าเนินธุรกิจ

เพื่อให้บริษัท 
คงไว้ซึ่งความยั่งยืน

สุขภาพ สิ่งแวดล้อมการศึกษา
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ในปี 2018 ไอวีแอลด�าเนินการ 552 กิจกรรม เพื่อ
สนับสนุนประเด็นหลักด้าน CSR ทัง้สามด้าน อันรวมไปถงึ
กจิกรรมส่งเสริมด้านศลิปะและวัฒนธรรมในชุมชนของเรา 
ซ่ึงเป็นสิ่งที่เราเช่ือว่าเป็นพื้นฐานส�าคัญต่ออัตลักษณ์และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ เราได้ช่วยสร้างความ
ตระหนักต่อสังคมและสนับสนุนกลยุทธ์ CSR ซึ่งท�าให้เรา
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

การศึกษา
การศึกษาสร้างรากฐานไปสูก่ารประสบความส�าเรจ็ทียิ่ง่ใหญ่  
ผ่านการสร้างสงัคมทีดี่ เสรมิสร้างคณุค่าบุคลากร และท�าให้
มีอิสรภาพที่จะสร้างอนาคตที่ดี และโลกที่สมบูรณ์แบบ 
มากยิง่ขึน้ เราได้ค�านึงถงึความต้องการแรงงานทีม่ทีกัษะ
ระดับสงูและความสามารถต่างๆ เพือ่รองรับอุตสาหกรรม 
4.0 โดยเฉพาะความต้องการนักศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)  
การศกึษาทีดี่จะช่วยสร้างโอกาสในการท�างานทีด่ขีึน้ รวมทัง้
พฒันาความเจริญรุ่งเรืองและคณุภาพชวิีตของชุมชน เราจึง
ได้มอบโอกาสในการเรียนรู้และการสนับสนุนด้านวิชาการ
เพ่ือกระตุ้นความสนใจในสายอาชีพที่ก�าลังเป็นที่ต้องการ 
และเติมเต็มแรงงานท่ีมคีณุภาพของบริษัท

บรษัิทได้มอบทนุการศึกษา จัดให้มกีารฝึกงาน การฝึกอบรม 
และการพัฒนาด้านอาชีพส�าหรับระดับอาชีวะเฉพาะทาง 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยและบคุคลทัว่ไปในชุมชนโดยร่วมมอื
กบัโรงเรียน มหาวิทยาลัย และลกูค้าเพือ่จดัและสนบัสนุน
โครงการต่างๆ ด้านการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา
จึงได้รับโอกาสเรียนรู้จากพนักงานของไอวีแอลโดยตรง  
ได้เยีย่มชมการด�าเนินงานของไอวีแอลเพ่ือรับประสบการณ์
จากสถานทีท่�างานจริง และยงัมโีอกาสท่ีจะเข้ารับหลักสตูร 
ฝึกอบรมอีกด้วย

ในสหรัฐอเมริกา เราได้อุปถมัภ์ค่ายฤดูร้อน Welding & Electrical  
Technical Camp ส�าหรับเด็กผูห้ญงิ เพือ่มอบโอกาสในการ
สมัผสัประสบการณ์และเรียนรู้ทกัษะเฉพาะทางด้วยตัวเอง 
อันจะน�าไปสู่เส้นทางอาชีพทีตั่วเองชอบและได้ผลตอบแทน
ทีดี่ในอุตสาหกรรมทีม่กีารเติบโตสงู

51%
การลงทุน
เพื่อชุมชน 

36%
การบริจาค 

เพื่อการกุศล 

13%
การลงทุนเชิง
พาณิชย์ 

เงินที่ใช้สนับสนุน 
ทั้งหมดในปี 2561
2,348,905  
เหรียญสหรัฐ

23%
สังคมและสวัสดิการ 

12%
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

26%
สุขภาพ

51%
เอเชีย

2%
อเมริกาใต้ 

28%
การศึกษา

11%
สิ่งแวดล้อม 

25%
อเมรกิาเหนือ 

22%
ยุโรป 

กิจกรรม CSR  
ในปี 2561
552 ครั้ง

อัตราส่วนกิจกรรม 
CSR โดยแบ่งตาม 
ภูมิภาคในปี 2561
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โครงการ RECO Young Designer เป็นการแข่งขัน
การออกแบบอัพไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  
จดัขึน้คร้ังแรกในปี 2554 หลักการพ้ืนฐานของโครงการ
คอื การออกแบบต้องมาจากวัสด ุPET และโพลีเอสเตอร์
ใช้แล้วอย่างน้อยร้อยละ 60 ผู ้เข ้ารอบ 30 คน 
จะได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการ
ออกแบบเชิงนิเวศ โดยมีผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรม
การออกแบบคอยให้ค�าแนะน�า

บริษัทฯ ส่งเสริมการเสริมสร้างศักยภาพให้ผู ้หญิง 
ผ่านมูลนิธิไอวีแอล โดยการสนับสนุนเงินทุนให้
โครงการฝึกอบรมการออกแบบเคร่ืองแต่งกายคุณภาพ
สูงที่ทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมมือกับ 
ผู้ผลิตและผู้ออกแบบเสื้อผ้าจากเดนมาร์ก Carcel และ
กระทรวงยุติธรรม ผู้หญิงที่เข้าร่วมโครงการน้ีจะได ้
เรียนรู้การใช้เทคนิคเย็บผ้า 9 แบบ ได้รับการประเมิน
ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณโดยพิจารณาจากทักษะ
และพัฒนาการ รวมไปถึงสไตล์การท�างานและความ
ต้ังใจ และการน�าเทคนิคต่างๆ ในการสร้างลวดลายและ 

วัตถปุระสงค์ของโครงการฯ คือ การเพิม่ความตระหนัก
ในการน�า PET และโพลีเอสเตอร์ใช้แล้วกลับมา 
สร้างสรรค์เป็นผลงานการออกแบบทีส่ร้างแรงบันดาลใจ  
นอกจากน้ี ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับโอกาสเปล่ียนเส้นทาง
อาชีพไปสู่นักออกแบบเชิงนิเวศ โดยผู้ชนะโครงการฯ 
ในปี 2561 ได้เข้าร่วมงาน Dutch Design Week ใน 
Eindhoven ประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วย

การเย็บปักถักร้อยไปใช้ประกอบอาชีพต่อไป ผู้หญิง
แต่ละคนมทีกัษะและความเช่ียวชาญต่างกนั แต่กไ็ด้รับ
โอกาสในการพัฒนาความสามารถทกุสาขา ทกัษะเหล่าน้ี 
จะท�าให้เกิดความมั่นใจในความสามารถ และได้รับ 
การสนับสนุนทางการเงินเพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับ 
การใช้ชีวิตเมื่อพ้นโทษ ผู ้หญิงเหล่าน้ีจะมีโอกาส 
กลับเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของสังคมโดยมีทักษะและ 
ความสามารถอันเป็นประโยชน์ สามารถดูแลตัวเองและ
ครอบครัวได้ ท�าให้การปรับตัวเข้าสู่สังคมเป็นไปอย่าง
ราบรื่น และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมได้

โครงการ รีโค่   
การออกแบบแฟชั่นแบบยั่งยืนโดยใช้วัสดุ PET และโพลีเอสเตอร์
ที่ผ่านการใช้งานแล้ว

การเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงด้วยการเสริมสร้างทักษะ 
ทางด้านแฟชั่น ผ่านโครงการความร่วมมือกับ Carcel
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การให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลคือจุดมุ ่งเน้นส�าคัญ
ส�าหรับไอวีแอล ขยะพลาสติกคือป ัญหาท่ีสร ้าง 
ความกังวลไปทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลและบนบก เราสร้างและเพ่ิมความตระหนัก 
ต่อสาธารณะ และเปล่ียนพฤติกรรมการทิ้งขยะ  
การจัดการขยะ และความส�าคัญของการรีไซเคิล 
อย่างต่อเน่ือง เราก�าลังเพิ่มปริมาณการรีไซเคิล 
เพ่ือจัดการขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้ และร่วมมือกับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในโครงการอีกมากมาย

กลุ่มเป้าหมายของเราคือนักเรียนและโรงเรียน เพราะ
เราเช่ือว่าเด็กรุ่นใหม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลก และ
สร้างอนาคตทีดี่ยิง่ขึน้ได้ การเสริมสร้างความตระหนัก
ให้เด็กและเยาวชน และสาธิตถึงวิธีการแยกขยะ 
อย่างถูกต้อง จะช่วยแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ระยะเร่ิมแรก 
และขยะที่เก็บได้จากการคัดแยกแล้วก็สามารถน�ามา 

รีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีประโยชน์ 
และยังช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และ
สร้างงานในห่วงโซ่คุณค่าได้อีกด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นน้ีคือ
แนวคดิ “เศรษฐกจิหมนุเวียน” โดยแท้จริง ซ่ึงเราก�าลงั
มุ่งด�าเนินงานตามแนวทางนี้ ถือเป็นหลักช้ีน�าทิศทาง
การด�าเนนิงานของเรา นอกจากน้ี เรายงัมผีลลัพธ์ความ
ส�าเร็จในการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลจากโครงการ 
Reclycling Education ซึง่เป็นโครงการหลักทีเ่ร่ิมต้นขึน้
ในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา มีการให้ความรู้แก ่
เด็กมากกว่า 4,000 คน ซึ่งช่วยให้ชุมชนหยุดยั้ง 
การทิง้ขยะและพฒันาการรไีซเคิลผ่านโครงการแข่งขนั
และการให้ความรู้ นอกจากน้ี เรายังร่วมมือกับลูกค้า  
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และบริษัทเอกชนอ่ืนๆ  
ในการสร้างความตระหนักและเก็บรวบรวมขวด PET  
เพื่อน�ามารีไซเคิลในโรงงานของเรา

เราท�ามากกว่าการรีไซเคิลขยะ โดยการ 
น�าขยะรีไซเคิลมาแปลงสภาพเป็นวัสดุที่ 
เพิ่มมูลค่าใช้ในการผลิตเสื้อผ้า เราแจกจ่าย 
เสือ้มากกว่า 2,500 ตัวทีผ่ลิตจากขวดพลาสตกิ 
รีไซเคิลเพ่ือเพ่ิมความตระหนักเร่ืองขยะ
พลาสติกและวิธเีปล่ียนขยะให้เป็นผลิตภณัฑ์
ที่มีประโยชน์

การให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล 
การบริโภคอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น
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ในประเทศฟิลปิปินส์ เราได้ร่วมมอืกบัเทศบาลเมอืง 
Villanueva ในการด�าเนินโครงการที่ออกแบบมา 
เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องขยะพลาสติกและ 
สารก่อมลพิษในสิ่งแวดล้อม โครงการน้ีได้น�า 
Eco-Brick ทีผ่ลิตจากขวด PET จ�านวน 10,000 ขวด 
มาเป็นวัสดุก่อสร้าง ในการสร้างม้าน่ังรอบหาด  
และช่วยพฒันาพืน้ท่ีในชุมชน การน�าขวดพลาสติกมา  
“ใช้ซ�า้” และสรรค์สร้างใหม่ให้เกดิเป็น Eco-Brick น้ี  
เป็นแรงผลักดันให้ผู ้คนในชุมชนรู้จักการน�าขวด
พลาสติกมาใช้ประโยชน์อีกคร้ังหลังจากตอบสนอง
การใช้งานแรกไปแล้ว แต่วัสดุยังมีความคงทนอยู่ 
จึงน�ามาใช้ในจุดประสงค์อ่ืนให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ได้ และไอวีแอลยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะ PET นี้ให้
เป็นวัสดุก่อสร้างประสิทธิภาพสูงด้วย

ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ชุ่มน�้า 
(Wetlands Edge Environment Center – WEEC) 
และโรงเรยีน Decatur City School ในเมอืง Decatur 
รัฐ Alabama โดยศูนย์ WEEC จัดให้มกีารศกึษาด้าน
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ตลอดหลักสูตร K-16 ให้แก ่
ผู ้เย่ียมชม เป้าหมายของโครงการคือการสร้าง 
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
ความสมัพันธ์ระหว่างสิง่มชีีวิต เพ่ือส่งเสริมการดูแล
รับผิดชอบและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สร้างความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งใน
ระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับโลก และ
พัฒนาการตัดสนิใจอันเกีย่วข้องกบัการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนการปรับปรุง ท�านุบ�ารุง ขยาย เติมเตม็ และ
พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรในโรงเรียนระดับ K-12 
โดยในปี 2561 มีนักเรียนทั้งหมด 3,900 คน 
จากระดับอนุบาลถึงเกรด 12 ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ 
WEEC และเข้าร่วมโครงการนี้

Eco-Brick กับการสร้าง 
ความตระหนกัด้านส่ิงแวดล้อมแนวใหม่

ความพยายามในการสร้าง อนุรักษ์ 
และฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
ผ่านโครงการ IVXP Wildlife  
Habitat Cooperative

สิ่งแวดล้อม
นอกเหนือจากการมีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว 
บริษัทฯ ยังต้องการให้ชุมชนเติบโตด้วยโอกาสในการ
ท�างานทีเ่พิม่ขึน้ และมสีิง่แวดล้อมทีช่่วยส่งเสรมิการอนุรักษ์
ชีวิตสตัว์ป่า เรายนิดอีย่างยิง่ทีม่ส่ีวนในการสนบัสนุนและ 
สร้างผลกระทบที่ดีต่อองค์กรต่างๆ ตลอดจนการร่วมมือ
กับคู ่ค้าทางธุรกิจที่ช่วยให้เราบรรลุจุดมุ ่งหมายตลอด 
ในปีทีผ่่านมา

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) และ 
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้ท�างาน 
ร่วมกันเพ่ือสนับสนุนการรีไซเคิลขวด PET โดยได้มีการ 
ต้ังจดุรับขวดในป๊ัมน�า้มนัและชุมชนมากกว่า 100 แห่งทั่วทั้ง 
กรุงเทพ เพื่อที่จะรณรงค์ให้ทุกคนรักษาสิ่งแวดล้อม
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สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
เราเชือ่มัน่ในการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแขง็ด้วยการท�าให้
สมาชิกในชมุชนเข้าถงึโครงการด้านสขุภาพ และศูนย์ดูแล
ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้มีชีวิตที่แข็งแรง ยืนยาว และย่ังยืน 
ด้วยตัวเอง ชุมชนที่มีสุขภาพดีและเจริญเติบโตรอบๆ 
โรงงานของเราจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนจากการมีดัชนี
ความสุขที่เพ่ิมขึ้น มีความเป็นมิตร และเป็นแรงงานที่มี
ความสามารถส�าหรับการด�าเนินงานของเรา

ในปีน้ี ไอวีแอลได้ช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆ มากมาย 
อาทิ

• การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านสุขศึกษาส�าหรับ
ชุมชน โดยเน้นไปที่การปรับใช้แนวทางปฏิบัติที่มุ่งสู่
การด�าเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีและปรับปรุงความเป็นอยู่ 
ที่ดี

• โครงการคลินิกเคล่ือนที่ในชุมชนส�าหรับการตรวจ
สุขภาพฟรี รวมไปถึงการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูก การตรวจสุขภาพฟัน และการให้วัคซีน 
สัตว์เลี้ยง

มูลนิธิไอวีแอลสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม องค์กรการกุศลที่ให้บริการผ่าตัดฟรีส�าหรับเด็กที่มีภาวะปากแหว่ง
เพดานโหว่ และภาวะผิดรูปบริเวณใบหน้าอ่ืนๆ เราขยายความช่วยเหลืออย่างต่อเน่ืองเพื่อสนับสนุนพันธกิจ
ของมูลนิธิ โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือให้โรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกล ซึ่งขาดเงินทุนที่จ�าเป็น สามารถ
ให้บริการผ่าตัดเต็มเวลาได้ นอกจากการบริจาคในนามองค์กรแล้ว พนักงานจากส�านักงานใหญ่ของไอวีแอล 
ในกรุงเทพมหานคร ยงัร่วมกนัท�าถงุผ้าและหมอนโดยใช้เส้นใยทีผ่ลิตจากเส้นด้ายรีไซเคิลเพือ่มอบให้เด็กๆ ท่ีเข้ารบั
การผ่าตัด และเข้าร่วมปฏบัิติภารกจิช่วยเหลือทมีงานมลูนิธสิร้างรอยยิม้ในการคัดกรองผูป่้วย และในปี 2561 บริษทัฯ 
ได้ขยายโครงการฯ ไปยงัประเทศพม่า เพ่ือช่วยให้เด็กเข้าถงึการผ่าตัดฟรีมากขึน้และส่งเสริมการมชีีวิตทีม่คีวามสขุ 
และมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น โครงการนี้ได้น�ารอยยิ้มกลับคืนมาสู่เด็ก 379 คนจากการเข้ารับการผ่าตัดกับมูลนิธิสร้าง 
รอยยิ้มในปี 2561 ทั้งในประเทศไทยและประเทศพม่า

โครงการสร้างรอยยิ้ม น�ารอยยิ้มกลับคืน 
เพื่อชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

• โครงการรณรงค์ระดมทนุจากพนักงานเพือ่ช่วยเหลอืเด็ก 
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม การจัดซื้ออุปกรณ์ในโรงพยาบาล 
และผูด้้อยโอกาส

• การสนับสนุนมูลนิธิต่างๆ เช่น สภากาชาด, Decatur 
Morgan Hospital Foundation, The United Way และ
มลูนธิสิร้างรอยยิม้ประเทศไทย ในปี 2561 เราได้ขยาย
โครงการสร้างรอยยิ้มไปยังประเทศพม่า และมีผู้ป่วย  
138 คนได้รับการผ่าตัดฟรี
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กิจกรรม CSR ที่ประสบความส�าเร็จในปี 2561 มีผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์โดยสรุปได้ดังนี้

28%
การศึกษา

11%
สิ่งแวดล้อม 

23%
สังคมและสวัสดิการ 

12%
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล
•	 โรงเรียน 15 แห่ง นักเรียน 5,032 คน
•	 ขวดพลาสติกมากกว่า 2,000 กิโลกรัม
•	 องค์กรมหาชนและภาครัฐ 10 หน่วยงาน
•	 เสื้อ 2,500 ตัวผลิตจากขวดพลาสติกที่ผ่านการ

รีไซเคิลและมอบให้สังคม
•	

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
•	 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม  

Wetlands Edge
•	 บริจาคเพื่อสนับสนุน สวนสัตว์ Asheboro
•	 การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า (ฝายชะลอน�้า 10 แห่ง)
•	 อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพจากการปล่อย 

เต่าทะเลและปลากะพง

สุขภาพ
•	 การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ 650 แห่ง  

(การตรวจสขุภาพ การดูแลสขุภาพฟัน การคล่ือนย้าย 
ไปยังโรงพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

•	 การผ่าตัด 379 เคส (ปากแหว่งเพดานโหว่)

การบริจาคทั้งหมด
ในปี 2561

2,348,905 
เหรียญสหรัฐ

51%
การลงทุน 
เพื่อชุมชน 

36%
การบริจาค 

เพื่อการกุศล 

13%
การลงทุน 
เชิงพาณิชย์ 

การบริจาคสิง่ของ
ทัง้หมด
122,914  
เหรยีญสหรัฐ

58,640 ช่ัวโมง 
ทีพ่นักงานร่วม
กจิกรรมอาสา
ระหว่างช่ัวโมง
ท�างาน

1,007,502 
เหรียญสหรัฐ
ค่าใช้จ่ายโดย 
ประมาณของพนักงานที ่
ร่วมกจิกรรมอาสา
ระหว่างชั่วโมงท�างาน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
จัดการทัง้หมด
454,556 
เหรยีญสหรัฐ

การบริจาคเพื่อสังคม กิจกรรม CSR ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์

กิจกรรม CSR 
ในปี 2561
552 ครั้ง

ข้อมูล 
เพิ่มเติม

26%
สุขภาพ
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กิจกรรม CSR ที่ส�าคัญในปี 2561
กา

รศ
ึกษ

า

แคนาดา
Indorama Ventures PTA Montreal 
มอบทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุน
นักศึกษา Mechanical Engineering 
ฝึกงาน 2 คน ที่ก�าลังศึกษาที่ École 
de Technologie Supérieure (ETS)

สหรัฐอเมริกา
ช ่างไฟฟ ้าจาก A lphaPet และ  
Indorama Ventures Xylenes & PTA 
ได้เข้าร่วมชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ือให้ความรู้และสร้างความสนใจ
เกี่ยวกับไฟฟ้า

เม็กซิโก
Indorama Ventures Polymers Mexico  
ต้อนรับนักศึกษาวิศกรรมเคมีจาก 
Guanajuato University เข้าเยี่ยมชม 
โรงงาน

สหรัฐอเมริกา
StarPet ช่วยบรรเทาทกุข์ให้ผูป้ระสบภยัจากพายเุฮอร์ริเคนฟลอเรนซ์
ในรัฐนอร์ธแคโรไลนา

โปแลนด์
Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. ร่วมกบัโรงเรียนช้ันมธัยม  
I Liceum im. Ziemi Kujawskiej ใน Wloclawek จัดงานสัมมนา
หัวข้อ “PET ทรัพยากรที่มีคุณค่า” และจัดการประกวดเกี่ยวกับ
ความตระหนักเรื่อง PET

อินโดนีเซีย
PT Indorama Polychem Indonesia มอบทุนการศึกษา 
ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติใน Desa Kembangkuning และ  
Desa Cibinong

สุข
ภา

พ

โปแลนด์
Indorama Ventures Poland จัดโครงการ Breast Health Day  
เพือ่บรรยายและให้ความรู้เกีย่วกบัมะเร็งเต้านมและมะเร็งอัณฑะ  
การอบรมการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งอัณฑะด้วยตัวเอง 
และการให้ค�าปรึกษารายบุคคลส�าหรับพนักงานและสมาชิก
ในชุมชน

สหรัฐอเมริกา
AlphaPet บริจาคและช่วยจัดโครงการเดินเพ่ือการกุศล Lee Lott 
Power-of-Pink Walk ร่วมกบั Decatur-Morgan Hospital Foundation  
เพ่ือระดมทุนและเพ่ิมความตระหนัก และสนับสนุนการรวมกลุ่ม 
เพื่อช่วยหาวิธีการรักษามะเร็งเต้านม
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สุขภาพ
สิ่งแวดล้อม

จีน
พนักงานจาก Performance Fibers Kaiping เข้าร่วมการแข่งขัน
บาสเกตบอลและฟุตบอลทีจ่ดัโดยสมาคมอุตสาหกรรม Cui Shan Lake  
และการปกครองส่วนท้องถิ่น

สหรัฐอเมริกา
Indorama Ventures Xylenes and PTA มอบเช็คเงินสดมูลค่า 
2,000 เหรียญสหรัฐ ให้โรงเรียน Cedar Ridge Middle School จาก
โครงการ Keep America Beautiful นักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการได้เกบ็
วัสดรีุไซเคิลน�า้หนักรวมมากกว่า 10,000 ปอนด์ ซึง่บรรลุเป้าหมาย
ทีต้ั่งไว้ 9,000 ปอนด์ส�าหรับปีทีผ่่านมา กจิกรรมน้ีเป็นการร่วมมอื
ระหว่าง CRMS, IVXP และ AlphaPet โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กร  
Keep America Beautiful และโครงการรีไซเคิลของเมอืง Decatur

ประเทศไทย
บริษัทย่อยของไอวีแอล 3 แห่งในจังหวัดระยองได้จัดกิจกรรม 
คลินิกเคลือ่นที ่โดยประชาชนในท้องถิน่ได้เข้ารับบริการทางการแพทย์ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจ�านวน 179 คน ต้ังแต่การตรวจมะเร็ง 
ปากมดลูก การตรวจสุขภาพฟัน การนวด และการให้วัคซีน 
แก่สัตว์เลี้ยง

สหรัฐอเมริกา
พนักงานของ Indorama Ventures Xylenes and PTA ใช้เวลา 
หน่ึงวันอาสาเก็บสารเคมีในครัวเรือนจากชุมชนเพื่อให้มั่นใจว่า
สารเคมีเหล่านี้จะถูกน�าไปก�าจัดอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

จีน
พนักงานของ Performance Fibers Kaiping อาสาท�าความสะอาด
ชุมชนและสาธิตโครงการรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทย
บริษทั ทพีีท ีปิโตรเคมคิอลส์ มอบทนุการศกึษา 
ให้บุตรหลานของพนักงานที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์
เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ พนักงานและ
ครอบครัว พร้อมด้วยสมาชิกชมรมจักรยาน
ทีพีที ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลและ
ปลากะพงเพือ่สนับสนนุการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม
ทางทะเลและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในระบบนิเวศ

ประเทศไทย
ทมี CSR บริษทั อินโดรามา ปิโตรเคม ีPET  
ร่วมกับชุมชนพู่ประดู่สร้างฝายชะลอน�้า
ในการป้องกันการกัดเซาะของหน้าดิน  
ชะลอความเร็วของกระแสน�้า และเพ่ิม
พื้นที่การเพาะปลูกเพื่อเลี้ยงสัตว์

บราซิล
Indorama Ventures Polimeros ได้จัดท�า 
โครงการ Horta Organica มีจดุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนารายได้ ความเป็นอยู ่ และ
คุณภาพอาหารของครอบครัวในชุมชน
ของโครงการ รวมทั้งส ่งเสริมความ
สัมพันธ์ภายในชุมชนด้วย



3% 3%

ข้อมูล

ผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 น้ีครอบคลุมพื้นที่
ด�าเนินงานของโรงงานในกลุ่มธุรกิจทั้งหมดของบริษัท
ทัง้หมด 72 แห่งทัว่โลกในทกุหน่วยธรุกจิ ได้แก่ สารตัง้ต้น  
(PTA, PIA, EO/EG, PX, NDC) PET เส้นใย บรรจุภัณฑ์ 
การรีไซเคิล และเส้นด้าย โดยแบ่งตามภูมิภาคดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: 
 สารตั้งต้น            PET             เส้นใย         
 บรรจุภัณฑ์           รีไซเคิล         เส้นด้าย

อเมริกา เอเชีย
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(การด�าเนินงาน 4 แห่ง)(การด�าเนินงาน 30 แห่ง)(การด�าเนินงาน 20 แห่ง)(การด�าเนินงาน 18 แห่ง)
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6%

ทั้งหมด
(การด�าเนินงาน  

72 แห่ง)
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ความครอบคลุมของการรวบรวมข้อมูล (ร้อยละของการผลิตทั้งหมดของไอวีแอลทั่วโลก)

ตัวชี้วัดประเด็นส�าคัญ 2558 2559 2560 2561

การใช้พลังงานทั้งหมด 100 100 100 100
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) 99.6 100 100 100
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) 99.7 100 100 100
การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) 84.1 95.2 100 100
การปล่อยซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) 77.3 83.9 100 100
การปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) 63.6 77.4 100 100
ของเสียทั้งหมด (ไม่รวมการใช้ซ�้าและรีไซเคิล) 99.6 100 100 100
COD ในน�้าเสียที่ได้รับการบ�าบัดก่อนปล่อยออก 77.3 93.5 100 100
BOD ในน�้าเสียที่ได้รับการบ�าบัดก่อนปล่อยออก NA 83.9 100 100
การใช้น�้าจากแหล่งน�้า 100 100 100 100
การปล่อยน�้าเสีย NA 98.4 100 100
สุขอนามัยและความปลอดภัย 100 100 100 100
เหตุการณ์ความปลอดภัยในกระบวนการ 10 10 30 50
การระบายน�้า 65 88 100 100
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) 60 79 91 94
ทรัพยากรบุคคล (HR) 75.8 100 100 100

ข้อมูล 
เพิ่มเติม

รายงานข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนปี 2561



เกี่ยวกับ 
รายงานฉบับนี้

แนวทางเกี่ยวกับ 
การท�ารายงานของเรา
ไอวีแอลจัดท�ำและเผยแพร่รำยงำนควำมยั่งยืนเป็น
ประจ�ำทุกปี เพ่ือแสดงควำมมุ่งมั่นต่อกำรสื่อสำรอย่ำง
มีประสิทธิภำพโปร่งใส และส่งเสริมควำมเข้ำใจเกี่ยว
กับกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของเรำ  
ซ่ึงครอบคลุมถึงโครงกำรที่ด�ำเนินกำรในด้ำนเศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อม และสังคม รวมถึงช่วยเปิดโอกำสให้เรำ 
ได้พัฒนำกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียให้มำกข้ึนและ
บูรณำกำรควำมยั่งยืนเข้ำในกำรด�ำเนินธุรกิจของเรำ 
รำยงำนฉบับน้ีประกอบด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทำง
ควำมยั่งยืน วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท

ระยะเวลาและขอบเขตของรายงาน
รำยงำนควำมยั่งยืนประจ�ำปี 2561 มีเน้ือหำครอบคลุม 
กำรด�ำเนินงำนของบรษิทัใน 26 ประเทศทัว่โลก โดยเนือ้หำ
ของรำยงำนได้รวมไปถึงกำรปรับปรุงกำรด�ำเนินงำน 
ด้ำนควำมยั่งยืนและกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือกำรน�ำเสนอ

ให้ความเข้าใจที่ดีขึ้น 
ในความพยายามด้านการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนของเรา

ข้อมูลและสำระส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนท้ังหมด ข้อมูล 
เชิงปริมำณทั้งหมดในรำยงำนจะครอบคลุมระยะเวลำ 
กำรรำยงำนตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคมถึงวันที่ 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 ยกเว้นที่มีกำรระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น นอกจำกนี้ 
บริษทัยงัแสดงข้อมลูบำงส่วนเกีย่วกบักจิกรรมทีไ่ด้เกดิขึน้
ในช่วงต้นปี 2562 เพื่อให้ผู้อ่ำนได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
มำกขึ้น และขณะที่บริษัทมีกำรเติบโตอย่ำงมีนัยส�ำคัญ  
เรำยงัได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมยัง่ยนื
เป็นสิ่งส�ำคัญในล�ำดับต้น บริษัทจัดท�ำรำยงำนฉบับน้ีขึ้น 
โดยอ้ำงอิงแนวทำงกำรรำยงำนด้ำนควำมยั่งยืนตำม
มำตรำกำรของ Global Reporting Initiative โดยมุ่งเน้น 
องค์ประกอบหลักเพื่อก�ำหนดเน้ือหำให้เป็นไปตำม
แนวทำงดังกล่ำว ดังที่จะกล่ำวในรำยละเอียดต่อไป

รำยงำนควำมยั่งยืนของเรำต้ังแต่ปี 2553 – 2559 มกีำร
เผยแพร่ผ่ำนในเว็บไซต์ของบริษัท

ระยะเวลำและขอบเขตของกำรรำยงำนจะครอบคลุม 
กำรเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดของไอวีแอลในฐำนะกลุ่มบริษัท 
ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยและโรงงำน ยกเว้นที่มีกำรกล่ำวถึง 
ในหัวข้อ “ข้อยกเว้น” โดยมีตัวแปรด้ำนสังคม สิ่งแวดล้อม 
และเศรษฐกจิตำมทีร่ะบุไว้ในบท GRI Content Index ข้อมลู
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ของบริษทัทีเ่ข้ำซ้ือกจิกำรในระหว่ำงปี 2561 และทีไ่ด้รวมไว้ 
ในรำยงำนฉบับนี้จะเป็นมีข้อมูลตั้งแต่วันที่เข้ำซื้อกิจกำร

บริษัทได้มีกำรรำยงำนข้อมูลที่รวบรวมจำกบริษัทอ่ืนๆ 
(ที่มีสัดส่วนกำรถือครองมำกกว่ำร้อยละ 50) และกิจกำร
ร่วมทนุทีบ่ริษทัมีสิทธใืนกำรควบคุมกำรบรหิำร แต่ยกเว้น 
ข้อมูลทั้งหมดจำกบริษัทที่เรำมีสัดส่วนกำรถือครอง 
เพียงส่วนน้อย หรือไม่มีสิทธิ์ในกำรควบคุมกำรบริหำร

ข้อมลูด้ำนสิง่แวดล้อมเป็นกำรอ้ำงอิงตำมแหล่งข้อมลูจำก
กำรท�ำบญัชี กำรอ่ำนค่ำมำตรวัด ข้อมลูจำกระบบกำรผลิต 
และกำรประมำณกำรด้วยหลักเกณฑ์พื้นฐำน

การจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก

ในระหว่ำงปีที่มีกำรรำยงำนข้อมูล บริษัทได้จัดท�ำบัญชี
ก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงเป็นระบบครอบคลุมกำรด�ำเนินงำน
ทั่วโลกของเรำ และเป็นไปตำมพิธีสำรก๊ำซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gas Protocol) ว่ำด้วยกำรจัดท�ำบัญชีและ
กำรรำยงำนขององค์กรโดยสถำบันทรัพยำกรโลก (WRI) 
และสภำธุรกิจโลกเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (WBCSD)

หลักการในการรายงานจัดท�า

เนื้อหาของรายงาน

บริษัทเช่ือมั่นว ่ำกระบวนกำรประเมินสำระส�ำคัญที่
ครอบคลุม รวมถึงกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนได้เสีย คือ
กำรคัดกรองเน้ือหำที่มีนัยส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ 
กระบวนกำรดังกล่ำวมีดังนี้

• ให้ควำมส�ำคญัต่อทรัพยำกรขององค์กรทีม่ต่ีอประเด็น
ด้ำนควำมยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นที่ส�ำคัญที่สุดต่อธุรกิจ
และผู้มีส่วนได้เสียของเรำ

• สร้ำงควำมเช่ือมั่นในกลยุทธ์ทำงธุรกิจที่ถูกต้องและ
เหมำะสม โดยค�ำนงึถงึโครงกำรด้ำนสงัคม สิง่แวดล้อม 
และเศรษฐกิจ และทุ่มเทเวลำและทรัพยำกรในกำร
บริหำรจัดกำรประเด็นที่ส�ำคัญที่สุด

• ปลูกฝังประเด็นด้ำนควำมยัง่ยนืเข้ำอยูใ่นกำรด�ำเนินงำน 
และกำรบริหำรจดักำรในแต่ละวันของทกุกระบวนกำร
ทำงธุรกิจที่มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง

• ระบุแนวโน้มของขอบเขตและควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้เพือ่
ท�ำให้ธรุกจิมคีวำมพร้อมในกำรสร้ำงโอกำสเพือ่พัฒนำ 
ผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ๆ และก้ำวน�ำคู่แข่งอยู่เสมอ

คุณภาพของรายงาน

รำยงำนควำมยั่งยืนของบริษัทได้ถูกจัดท�ำขึ้นโดยอ้ำงอิง
ตำมแนวทำงกำรรำยงำน GRI Standards แบบ Core  
ซึ่งมำตรำฐำนน้ีได้ก�ำหนดหลักกำรคุณภำพของรำยงำน
อันได้แก่ ควำมสมดุล กำรเทียบเคียงกันได้ ควำมแม่นย�ำ 
ควำมเหมำะสมของเวลำ ควำมชัดเจน และควำมน่ำเช่ือถอื 
บริษัทได้ด�ำเนินกำรตำมอย่ำงครบถ้วนเพือ่ให้คณุภำพของ
รำยงำนมีคุณภำพตรงตำมหลักกำรดังกล่ำว

• บรษัิทด�ำเนินกำรปรบัปรุงคุณภำพของข้อมลูอย่ำงต่อเน่ือง 
และเปิดเผยตำมควำมเหมำะสมของเวลำ เพื่อให้ผู้ม ี
ส่วนได้เสียสำมำรถใช้ข้อมูลในกำรพิจำรณำตัดสินใจ 
ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 



• บริษัทให้คุณค่ำของควำมคิดเห็นที่ได้รับจำกผู้มีส่วน 
ได้เสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร และได้รวบรวม 
ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรจัดเตรียมรำยงำนฉบับนี้ 

• ข้อมลูและข้อเสนอแนะทีไ่ด้รบัจำกผูม้ส่ีวนได้เสยีผ่ำนช่อง
ทำงต่ำงๆ ถกูน�ำมำรวบรวมและวิเครำะห์ ประเด็นหลกัทีม่ี 
ควำมส�ำคญั (ประเดน็ทีม่สีำระส�ำคญัทีม่กีำรระบุไว้แล้ว)

กำรก�ำหนดเนื้อหำในรำยงำน จะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ของ GRI ซึ่งประกอบด้วยสำมขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. บริบทความยั่งยืน

ขั้นตอนน้ีประกอบด้วยกำรวิเครำะห์และกำรระบุ
ประเด็นที่มีสำระส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับควำมยั่งยืน 
สำระส�ำคัญน้ีเป็นประเด็นส�ำคัญต่อกลยุทธ์และ 
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม กำรระบุประเด็นเหล่ำน้ีพิจำรณำ
จำกโอกำสทำงธุรกิจ ระดับควำมเสี่ยง และผลกระทบ 
ที่อำจเกิดขึ้นต่อกำรเติบโตอย่ำงย่ังยืนของบริษัท 
กระบวนกำรน้ียังรวมไปถึงกำรประเมินแนวโน้ม
ภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจำกน้ี  
มมุมองและข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจำกกำรมส่ีวนร่วมกบั
ผู้มีส่วนได้เสียยังน�ำมำใช้เป็นข้อมูลเพื่อระบุประเด็น
ต่ำงๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียเน้นย�้ำว่ำมีควำมส�ำคัญ

2. การประเมินสาระส�าคัญ 

จำกกำรผนวกรวมประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่อำจส่งผล 
กระทบต่อทัง้บริษทัและผูม้ส่ีวนได้เสยี เรำสำมำรถระบุ
สำระส�ำคัญได้หลำยประเด็น และได้จัดท�ำกำรส�ำรวจ 
ให้ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (ผู้ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ำย ลูกค้ำ นักลงทุน นักวิเครำะห์ และ 
นำยธนำคำร) และภำยในองค์กร (ทุกส่วนของ 
กำรปฏิบัติงำน หน่วยธุรกิจ และสหน่อยกำรปฏิบัติ
หน้ำที่หลัก) รำยละเอียดกระบวนกำรประเมิน 
สำรัตถภำพจะอยู่ในบท “กำรประเมินสำระส�ำคัญ” 
ของรำยงำนฉบับนี้

เรำได้จัดท�ำแผนภูมิแสดงประเด็นสำระส�ำคัญหลัก
ที่ประเมินโดยหัวหน้ำกลุ่มธุรกิจ จำกกำรประเมิน
น้ี ผู้บริหำรอำวุโสได้ยอมรับประเด็นที่มีสำระส�ำคัญ
ส�ำหรับควำมก้ำวหน้ำทำงธุรกิจของบริษัท เรำได้มี
กำรพิจำรณำเกณฑ์ของ GRI และกำรก�ำหนดตัวช้ีวัด
ที่เกี่ยวข้อง (ดูรำยละเอียดได้ที่ดัชนี GRI)

เรำได้ระบุประเดน็ทีม่สีำระส�ำคัญไว้ทัง้หมด 12 ประเดน็  
โดยมีแผนภูมิแสดงรำยละเอียดปรำกฏในบท  
“กำรประเมินสำระส�ำคัญ” ของรำยงำนฉบับนี้ ทั้งน้ี
เพ่ือผลักดันให้เกิดกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
ท�ำงำนทัง้หมด บริษทัได้ก�ำหนดตัวช้ีวัดกำรด�ำเนินงำน 
หลักและเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นที่มี
สำระส�ำคัญดังกล่ำว

3. การรับรองข้อมูลของรายงานความย่ังยืนและ 
การตรวจสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กำรตรวจสอบรับรองจำกหน่วยงำนภำยนอกในกำร
เปิดเผยข้อมูลด้ำนควำมยั่งยืนเป็นส่วนส�ำคัญตำม
แนวทำงของบริษัทในกำรแสดงข้อมลูจำกกำรตรวจวัด
ทีถ่กูต้องเทีย่งตรงให้กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีและสำธำรณชน 

ข้อมลูและเน้ือหำทีเ่ปิดเผยในรำยงำนควำมยัง่ยนืฉบับน้ี  
ได้รับกำรตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงำนอิสระจำก
ภำยนอก คอื TUV India Private Limited ทีม่คีวำมสอดคล้อง
และเป็นไปตำมมำตรฐำนของ Global Reporting Initiative  
และ AA1000AS รำยงำนกำรรับรอง (Assessment 
Statement) ที่ได้รับจำก TUV India จะแสดงไว้ในบท 
“รำยงำนกำรรับรองจำกหน่วยงำนภำยนอก” ของ
รำยงำนฉบับน้ี และข้อมลูทีไ่ด้รับกำรตรวจสอบรบัรอง
จะระบุไว้ในบทดัชนี GRI

ข้อมลูกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกทำงตรงและทำงอ้อม 
(Scope 1 และ 2) ได้รับกำรตรวจสอบและรับรอง 
โดยหน่วยงำนอิสระจำกภำยนอก คอื TUV Nord GmbH 
ที่มีควำมสอดคล้องและเป็นไปตำม GHG Protocol,  
ISO 1406-1 และ ISO 14064-3

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทำงกำรเงินที่รวมอยู่ในรำยงำน
ฉบับน้ีอำจมีควำมไม่แน่นอนเน่ืองจำกข้อจ�ำกัดของ
กำรวัดผลข้อมลูดังกล่ำว ตัวอย่ำงเช่น ควำมแปรปรวน
ในกำรวัดผลอำจเป ็นผลมำจำกกำรเลือกหรือ 
วิธีกำรวัดผลท่ีใช้ในกระบวนกำรของไอวีแอลทั้งหมด 
อย่ำงไรก็ตำม เรำให้ค�ำมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลและ 
กำรตรวจวัดให้ถูกต้องและแม่นย�ำที่สุดต่อผู้มีส่วน 
ได้เสียและสำธำรณะ

ระเบียบวิธีการของข้อมูล

ความครอบคลุมของข้อมูล

กำรตรวจสอบและรับรอวควำมถูกต้องของข้อมูลในปีน้ี  
ได้รับกำรขยำยไปสูพ่ืน้ทีด่�ำเนินงำน 72 แห่งทัง่โลก ยกเว้น
บริษัทที่ถูกกล่ำวถึงในส่วนข้อยกเว้นด้ำนล่ำง ในขณะที่
ปีก่อนหน้ำน้ี มีกำรตรวจสอบและรับรองข้อมูลจำกพ้ืนที่
ด�ำเนินงำน 69 แห่ง กำรก�ำหนดตัวชี้วัด 12 ข้อ มีกล่ำวถึง 
ไว้ในส่วน “รำยงำนกำรรับรองจำกหน่วยงำนภำยนอก”  
ตัวชี้วัดดังกล่ำวใช้ส�ำหรับกำรตรวจสอบและรับรองโดย
อ้ำงอิงจำกประเด็นทีม่คีวำมส�ำคญัทีส่ดุต่อกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนควำมยั่งยืนของธุรกิจ รวมไปถึงควำมเสี่ยงหลักที่ระบุ
โดยกลุ่มบริษัททั้งหมด 

บริษทัรำยงำนข้อมลูกำรด�ำเนินงำนบนพืน้ฐำนตำมสดัส่วน
กำรถือครองธุรกิจ 100% (เช่น กรณีที่กำรด�ำเนินงำน 
ที่บริษัทถือครอง 80% จะท�ำกำรรำยงำนข้อมูล 100%) 
ข้อมูลจะรำยงำนโดยใช้ระบบเมตริกและหน่วยสกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น 
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การเปล่ียนแปลงขนาด โครงสร้างและการถอืครองธุรกิจ

รำยช่ือบริษัทที่มีกำรเข้ำซ้ือกิจกำร ควบรวมกิจกำร และ
กำรพัฒนำอ่ืนๆ ถูกระบุไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 2561 
หน้ำ 78-79 และในเว็บไซต์ของเรำ หัวข้อ “ข่ำวสำรและ
กิจกรรม” 

ข้อยกเว้น

ในรำยงำนควำมยัง่ยนืประจ�ำปี 2561 จะมเีน้ือหำครอบคลุม
ถึงข้อมลูด้ำนสิง่แวดล้อม ควำมปลอดภยั และทรัพยำกรมนุษย์ 
จำกบริษัททั้งหมด รวมถึงกิจกำรร่วมทุนที่เรำมีสัดส่วน
กำรถอืครองธรุกจิร้อยละ 50 ข้ึนไปและได้รับสทิธ์ในกำร
บริหำรจดักำร   

อย่ำงไรกต็ำม ข้อมลูด้ำนสิง่แวดล้อมและควำมปลอดภยัมข้ีอ
ยกเว้นดงัต่อไปน้ี

• ข้อมูลของบริษัทที่เข้ำซื้อกิจกำรหรือเร่ิมด�ำเนินงำน 
หลังจำกวันที ่1 กรกฎำคม 2561A

• ข้อมูลของกิจกำรร่วมทุนที่มีสัดส่วนกำรถือครองธุรกิจ
ร้อยละ 50 หรือน้อยกว่ำและไม่ได้รับสิทธ์ในกำร
บริหำรจัดกำรB

• ข้อมูลของส�ำนักงำนขำยและส�ำนักงำนของบริษัท

ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ทีน่อกเหนือจำกสทิธมินษุยชน 
ควำมผกูพนัของพนักงำน มีข้อยกเว้นดังต่อไปน้ี

• ข้อมูลของบริษัทที่เข้ำซื้อกิจกำรหรือเร่ิมด�ำเนินงำน 
หลังจำกวันที ่1 กรกฎำคม 2561A

• ข้อมูลของกิจกำรร่วมทุนที่มีสัดส่วนกำรถือครองธุรกิจ 
ร้อยละ 50 หรือน้อยกว่ำและไม่ได้รับสทิธ์กำรบริหำร
จดักำรB

ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 

รำยงำนควำมยั่งยืนฉบับน้ีมีข้อควำมที่แสดงถึงมุมมอง
ของเรำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในอนำคต ซึ่งเป็นข้อควำม
ในลักษณะที่เป็นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต  
โดยทั่วไปจะระบุผ่ำนกำรใช้ถ้อยค�ำ เช่น “มุ ่งหมำย”  
“เช่ือว่ำ” “ประมำณ” “คำดกำรณ์” “เป้ำประสงค์” “อำจจะ”  
“มีแผนจะ” “เป้ำหมำย” และ “ต้ังใจ” หรือข้อควำมที่มี
ลักษณะคล้ำยกัน หรือกำรใช้ถ้อยค�ำอ่ืนในควำมหมำย
เดียวกนั ข้อควำมคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคตโดยปกติ
จะเกีย่วข้องกบัควำมเสีย่งและควำมไม่แน่นอนซึง่อำจท�ำให้
ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้จริงแตกต่ำงจำกทีค่ำดกำรณ์ไว้อย่ำงมนัีย
ส�ำคญั ซึง่รวมถงึกำรเปล่ียนแปลงควำมต้องกำรผลิตภณัฑ์ 
กำรเปล่ียนแปลงสภำพแวดล้อมทำงกฎหมำยและระเบียบ
ข้อบังคบั กำรจัดเกบ็ภำษีตำมเขตอ�ำนำจศำลใดๆ (ภำยใน
และภำยนอกประเทศไทย) ของภำษีใหม่หรือทีเ่พิม่ขึน้หรือ
มำตรกำรอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของเรำและ
ระยะเวลำดังกล่ำว ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ ควำมสำมำรถในกำรบรรลุเป้ำประสงค ์
ของเรำในด้ำนควำมยัง่ยนื สภำพเศรษฐกจิทีไ่ม่เอ้ืออ�ำนวย
ในประเทศที่เรำด�ำเนินธุรกิจ และปัจจัยอ่ืนๆ ที่กล่ำวถึง 
ในกำรยื่นหลักทรัพย์บริษัทมหำชน ดังน้ัน นักลงทุน
ควรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบในกำรเช่ือถือข้อควำมที่เป็น 
กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต ซ่ึงกล่ำวเฉพำะวันที่
ใช้ถ้อยค�ำนั้น ไอวีแอลไม่มีข้อผูกพันต่อกำรเปล่ียนแปลง
ข้อควำมคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคตดังกล่ำว ไม่ว่ำ
จะเป็นผลลัพธ์ของข้อมูลใหม่ เหตุกำรณ์ในอนำคต หรือ
เหตุกำรณ์อื่นใด
หมายเหตุ
A: หน่วยงำนทีเ่ข้ำซือ้กจิกำรหรือเร่ิมด�ำเนินงำนหลังจำกวันที ่1 กรกฎำคม 2561

• Avgol America Inc., the United States
• Avgol India Private Limited, India
• Avgol Industries 1953 Ltd., Israel
• Avgol Ltd., Israel
• Avgol Limited Liability Company, Russia
• Hubei Gold Dragon Nonwoven Fabrics, Co, Ltd., China
• Indorama Ventures Olefins LLC, the United States 
• Kordárna Plus a.s., the Czech Republic 
• Kordárna Plus a.s., Slovakia
• Medco Plast for Packing and Packaging Systems S.A.E., Egypt
• Sorepla Technologie S.A., France
• Performance Fibers Kaiping (No.3) Company Limited
• Schoeller Kresice s.r.o., Czech Republic
• Schoeller GmbH & CoKG, Austria
• M&G Fibras Brasil S.A., Brazil
• UTT Beteiligungsgesellschaft mbH, Germany and Mexico
• INVISTA Resins & Fibers GmbH, Germany

B: กิจกำรร่วมทุนที่มีสัดส่วนกำรถือครองร้อยละ 50 หรือน้อยกว่ำและไม่ได้รับ
สิทธ์ในกำรบริหำรจัดกำร

• ES FiberVisions (Suzhou) Co., Ltd., China
• ES FiberVisions (Thailand) Co., Ltd., Thailand
• Shenma-PHP (Pingdingshan) Air Bag Yarn Manufacturing Co., Ltd., 

China
• IVL Dhunseri Petrochem Industries Ltd., Haldia, India
• IVL Dhunseri Petrochem Industries Ltd., Panipat, India
• Indorama Ventures EcoMex S. de R.L. de C.V., Mexico
• Corpus Christi Polymers LLC, the United States
• Huvis Global Corporation, the United States

หำกมข้ีอมูลทีส่ำมำรถใช้ส�ำหรับเปรียบเทยีบ บริษัท 
จะแสดงข้อมลูดังกล่ำวเพ่ือแสดงถงึแนวโน้ม ขอบเขต
ของกำรรำยงำนมีกำรเปล่ียนแปลงได้ทุกปี ขึ้นกับ 
กำรเข้ำซื้อกิจกำรและกำรควบรวมกิจกำรใหม่  
ต้ังแต่ปีน้ีเป็นต้นไป ขอบเขตของข้อมลูทีจ่ะรำยงำน
จะอ้ำงอิงจำกบัญชีตำมสัดส่วนของกำรถือครอง
ธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ท�ำให้ส่งผลกระทบให้ต้องมีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูล 
เชิงประวัติที่ได้รำยงำนไว้ในปีก่อนหน้ำ และอำจ
ส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่จะรำยงำนในอนำคต  
ด้วยควำมพยำยำมของบริษัทในกำรปรับปรุงและ
สร้ำงมำตรฐำนกระบวนกำรรำยงำนในแต่ละป ี
อย ่ำงต ่อเน่ือง กำรตีควำมข ้อมูลบำงส ่วนจึง
เปลี่ยนแปลงไปและจ�ำนวนที่เปรียบเทียบส�ำหรับ
ปีก่อนหน้ำได้ถูกปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรรูปแบบกำรรำยงำนที่น�ำมำใช้รำยงำนฉบับนี้ 

การแสดงข้อมูลใหม่
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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 external assurance of IVL’s sustainability 
report (hereinafter “the Report”), which includes a “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 concerning the sustainability information for the applied reporting period. This assurance 
engagement was conducted against the Global Reporting Initiative (GRI) Standards and AA1000AS 
(2008) Protocol (Type 1, Moderate Level) for verification of the Report. The onsite verification was 
conducted in March 2019 for plants in China namely, Guangdong IVL PET Polymer Co. Ltd. (Kaiping, 
Guangdong Province, PRC), Performance Fibers 1 and 2 (Kaiping, Guangdong Province, PRC), 
FiberVisions (Suzhou), together with a desk review carried out for all other IVL sites within the 
reporting boundary.  

The Report covers IVL’s sustainability information for the January 1, 2018 to December 31, 2018 
period. 

Scope, Boundary and Limitations of Assurance 
The scope of the assurance includes the Environmental and Social disclosures in the Report as per 
the “Core” option required in the GRI Standards. Engagement includes the following with respect to 
assurance: 
 Verification of the application of the Report content, principles as mentioned in the GRI 

Standards, and the quality of information presented in the Report over the reporting period; 
 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 
topic boundaries are set out in the Report covering the above-mentioned sustainability performance of 
IVL Group.   

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 limitations to the scope of the agreed assurance engagement. No external stakeholders were 
interviewed as a part of the sustainability engagement from January 1, 2018 to December 31, 2018. 

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); 
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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 external assurance of IVL’s sustainability 
report (hereinafter “the Report”), which includes a “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 concerning the sustainability information for the applied reporting period. This assurance 
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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 
topic boundaries are set out in the Report covering the above-mentioned sustainability performance of 
IVL Group.   

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 limitations to the scope of the agreed assurance engagement. No external stakeholders were 
interviewed as a part of the sustainability engagement from January 1, 2018 to December 31, 2018. 

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 
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 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 
topic boundaries are set out in the Report covering the above-mentioned sustainability performance of 
IVL Group.   

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 limitations to the scope of the agreed assurance engagement. No external stakeholders were 
interviewed as a part of the sustainability engagement from January 1, 2018 to December 31, 2018. 

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 
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Independent Assurance Statement 

Introduction and Engagement 
Indorama Ventures Public Company Limited (hereafter “IVL” or “the Company”) commissioned TUV 
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report (hereinafter “the Report”), which includes a “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 concerning the sustainability information for the applied reporting period. This assurance 
engagement was conducted against the Global Reporting Initiative (GRI) Standards and AA1000AS 
(2008) Protocol (Type 1, Moderate Level) for verification of the Report. The onsite verification was 
conducted in March 2019 for plants in China namely, Guangdong IVL PET Polymer Co. Ltd. (Kaiping, 
Guangdong Province, PRC), Performance Fibers 1 and 2 (Kaiping, Guangdong Province, PRC), 
FiberVisions (Suzhou), together with a desk review carried out for all other IVL sites within the 
reporting boundary.  

The Report covers IVL’s sustainability information for the January 1, 2018 to December 31, 2018 
period. 

Scope, Boundary and Limitations of Assurance 
The scope of the assurance includes the Environmental and Social disclosures in the Report as per 
the “Core” option required in the GRI Standards. Engagement includes the following with respect to 
assurance: 
 Verification of the application of the Report content, principles as mentioned in the GRI 

Standards, and the quality of information presented in the Report over the reporting period; 
 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 
topic boundaries are set out in the Report covering the above-mentioned sustainability performance of 
IVL Group.   

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 limitations to the scope of the agreed assurance engagement. No external stakeholders were 
interviewed as a part of the sustainability engagement from January 1, 2018 to December 31, 2018. 

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); 
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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 external assurance of IVL’s sustainability 
report (hereinafter “the Report”), which includes a “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 concerning the sustainability information for the applied reporting period. This assurance 
engagement was conducted against the Global Reporting Initiative (GRI) Standards and AA1000AS 
(2008) Protocol (Type 1, Moderate Level) for verification of the Report. The onsite verification was 
conducted in March 2019 for plants in China namely, Guangdong IVL PET Polymer Co. Ltd. (Kaiping, 
Guangdong Province, PRC), Performance Fibers 1 and 2 (Kaiping, Guangdong Province, PRC), 
FiberVisions (Suzhou), together with a desk review carried out for all other IVL sites within the 
reporting boundary.  

The Report covers IVL’s sustainability information for the January 1, 2018 to December 31, 2018 
period. 

Scope, Boundary and Limitations of Assurance 
The scope of the assurance includes the Environmental and Social disclosures in the Report as per 
the “Core” option required in the GRI Standards. Engagement includes the following with respect to 
assurance: 
 Verification of the application of the Report content, principles as mentioned in the GRI 

Standards, and the quality of information presented in the Report over the reporting period; 
 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 
topic boundaries are set out in the Report covering the above-mentioned sustainability performance of 
IVL Group.   

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 limitations to the scope of the agreed assurance engagement. No external stakeholders were 
interviewed as a part of the sustainability engagement from January 1, 2018 to December 31, 2018. 

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); 
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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 external assurance of IVL’s sustainability 
report (hereinafter “the Report”), which includes a “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 concerning the sustainability information for the applied reporting period. This assurance 
engagement was conducted against the Global Reporting Initiative (GRI) Standards and AA1000AS 
(2008) Protocol (Type 1, Moderate Level) for verification of the Report. The onsite verification was 
conducted in March 2019 for plants in China namely, Guangdong IVL PET Polymer Co. Ltd. (Kaiping, 
Guangdong Province, PRC), Performance Fibers 1 and 2 (Kaiping, Guangdong Province, PRC), 
FiberVisions (Suzhou), together with a desk review carried out for all other IVL sites within the 
reporting boundary.  

The Report covers IVL’s sustainability information for the January 1, 2018 to December 31, 2018 
period. 

Scope, Boundary and Limitations of Assurance 
The scope of the assurance includes the Environmental and Social disclosures in the Report as per 
the “Core” option required in the GRI Standards. Engagement includes the following with respect to 
assurance: 
 Verification of the application of the Report content, principles as mentioned in the GRI 

Standards, and the quality of information presented in the Report over the reporting period; 
 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 
topic boundaries are set out in the Report covering the above-mentioned sustainability performance of 
IVL Group.   

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 limitations to the scope of the agreed assurance engagement. No external stakeholders were 
interviewed as a part of the sustainability engagement from January 1, 2018 to December 31, 2018. 

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); 
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 Application of the principles and requirements of the GRI Standards for it’s in accordance 
Core criteria. 

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

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

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

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

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

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

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

Opportunities for Improvement 
The following is an extract from the observations and opportunities for improvement reported to the 
following is an extract from the observations and opportunities for improvements reported to the 
management of IVL and were considered in drawing our conclusions on the Report. They are 
generally consistent with the management’s objectives.  

The opportunities are as follows: 
 Acceleration of renewable energy consumption at possible operational sites; 
 Establishing Science-Based Targets on carbon emissions at the group level; 
 Prioritization of water recycling, reuse, reduction and rainwater harvesting at possible sites;  
 Water metering at all sites so that wastewater discharge data is based on measured values 

rather than estimation; 
 Process Safety (API RP 754) is recommended; 
 Evaluating the possibility of zero hazardous waste to landfill; 
 Additional training on “Data Management through the Sustainability Platform, Process Safety 

(API RP 754).” 

Conclusions  
The Report has been prepared based on GRI Reporting Principles and Standard Disclosures for the 
“in accordance” Core option. In our opinion, based on the scope of this assurance engagement, the 
disclosures on sustainability performance reported in the Report along with referenced information 
provides a fair representation of the material topics, related strategies, and performance disclosure, 
and meets the general content and quality requirements of the GRI Standards - Core option.  

Universal Standards: IVL followed GRI 101: Reporting Principles for defining report content and 
quality. GRI 102: General Disclosures were followed when reporting information about an 
organization’s profile, strategy, ethics and integrity, governance, stakeholder engagement practices, 
and reporting process. Furthermore, GRI 103 was selected for Management’s Approach on reporting 
information about how an organization manages a material topic. TUVI is of the opinion that the 
reported disclosures generally meet the GRI Standards reporting requirements for “in accordance” 
Core reporting. 

Topic-specific Standards 300 series (Environmental topics) and 400 series (Social topics): 
These Topic-specific Standards were used to report information on an organization’s impacts related 
to environmental and social topics. TUVI is of the opinion that the reported material topics and Topic-
specific Standards that IVL uses to prepare its Report are appropriately identified and addressed. The 
material topics are noted below:  
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 Application of the principles and requirements of the GRI Standards for it’s in accordance 
Core criteria. 

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

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

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

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

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

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

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

Opportunities for Improvement 
The following is an extract from the observations and opportunities for improvement reported to the 
following is an extract from the observations and opportunities for improvements reported to the 
management of IVL and were considered in drawing our conclusions on the Report. They are 
generally consistent with the management’s objectives.  

The opportunities are as follows: 
 Acceleration of renewable energy consumption at possible operational sites; 
 Establishing Science-Based Targets on carbon emissions at the group level; 
 Prioritization of water recycling, reuse, reduction and rainwater harvesting at possible sites;  
 Water metering at all sites so that wastewater discharge data is based on measured values 

rather than estimation; 
 Process Safety (API RP 754) is recommended; 
 Evaluating the possibility of zero hazardous waste to landfill; 
 Additional training on “Data Management through the Sustainability Platform, Process Safety 

(API RP 754).” 

Conclusions  
The Report has been prepared based on GRI Reporting Principles and Standard Disclosures for the 
“in accordance” Core option. In our opinion, based on the scope of this assurance engagement, the 
disclosures on sustainability performance reported in the Report along with referenced information 
provides a fair representation of the material topics, related strategies, and performance disclosure, 
and meets the general content and quality requirements of the GRI Standards - Core option.  

Universal Standards: IVL followed GRI 101: Reporting Principles for defining report content and 
quality. GRI 102: General Disclosures were followed when reporting information about an 
organization’s profile, strategy, ethics and integrity, governance, stakeholder engagement practices, 
and reporting process. Furthermore, GRI 103 was selected for Management’s Approach on reporting 
information about how an organization manages a material topic. TUVI is of the opinion that the 
reported disclosures generally meet the GRI Standards reporting requirements for “in accordance” 
Core reporting. 

Topic-specific Standards 300 series (Environmental topics) and 400 series (Social topics): 
These Topic-specific Standards were used to report information on an organization’s impacts related 
to environmental and social topics. TUVI is of the opinion that the reported material topics and Topic-
specific Standards that IVL uses to prepare its Report are appropriately identified and addressed. The 
material topics are noted below:  
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 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 
 Process Safety Events (Tier 1 and 2): As per the American Petroleum Industry recommended 

Practice API RP 754 

Limited Assurance Conclusion: Based on 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. TUVI found the sustainability information to be 
reliable in all material respects, with regards to the reporting criteria (“Core”) of the GRI Standards. 

Reasonable Assurance Conclusion: TUV Nord Cert GmbH has verified the information on GHG 
Scope 1 and 2 emissions in accordance with GHG Protocol, ISO 14064-1, and ISO 14064-3. Based 
on the procedures we have performed, in our opinion, IVL reported the direct and indirect (Scope 1 
and 2) GHG emissions as a whole.  

TUVI did not perform any assurance of procedures on any 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. Limited 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 reasonable 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 reasonable 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 has been carried out by IVL 
on a periodic basis to bring out key stakeholder concerns as material topics 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 topics 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 topics 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 Standards Disclosures, 
including the Disclosure on Management Approach, covering the sustainability strategy, management 
approach, monitoring systems, and sustainability performance disclosure against the GRI Standards, 
“in accordance” with the Core option. In our view, the Report meets the requirements.  
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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 
 Process Safety Events (Tier 1 and 2): As per the American Petroleum Industry recommended 

Practice API RP 754 

Limited Assurance Conclusion: Based on 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. TUVI found the sustainability information to be 
reliable in all material respects, with regards to the reporting criteria (“Core”) of the GRI Standards. 

Reasonable Assurance Conclusion: TUV Nord Cert GmbH has verified the information on GHG 
Scope 1 and 2 emissions in accordance with GHG Protocol, ISO 14064-1, and ISO 14064-3. Based 
on the procedures we have performed, in our opinion, IVL reported the direct and indirect (Scope 1 
and 2) GHG emissions as a whole.  

TUVI did not perform any assurance of procedures on any 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. Limited 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 reasonable 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 reasonable 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 has been carried out by IVL 
on a periodic basis to bring out key stakeholder concerns as material topics 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 topics 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 topics 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 Standards Disclosures, 
including the Disclosure on Management Approach, covering the sustainability strategy, management 
approach, monitoring systems, and sustainability performance disclosure against the GRI Standards, 
“in accordance” with the Core option. In our view, the Report meets the requirements.  
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Reliability: The majority of the data and information was verified by TUVI’s assurance team and 
found to be fairly accurate. Some inaccuracies in the data identified during the verification process 
were found to be attributable to transcription, interpretation and aggregation errors and these errors 
have been corrected. Therefore, in accordance with the GRI Standards and limited 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 
the web-based and printed Reports, including its integrity and website maintenance. 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 disclosures) 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.  

TUVI’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 towards 
any individuals interviewed during the assurance engagement. 

For and on behalf of TUV India Private Limited 

 
Manojkumar Borekar 
Project Manager and Reviewer 
Head – Sustainability Assurance Service 
TUV India Private Limited  

Date: 30/04/2019 
Place: Mumbai, India  
Project Reference No: 8115385158 
 
 
www.tuv-nord.com/in  
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management of IVL. The management of the Company is responsible for the information provided in 
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the web-based and printed Reports, including its integrity and website maintenance. TUVI’s 
responsibility regarding this verification is in accordance with the agreed scope of work which includes 
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assumption that the data and the information provided to TUVI are complete and true.  

TUVI’s Competence and Independence 
TUVI is an independent, neutral, third party providing sustainability services, with qualified 
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C E R T I F I C AT E

TÜV NORD CERT GmbH 45141 EssenLangemarckstraße 20 www.tuev-nord-cert.com

ISO 14064-3 – Specification with guidance for the 

validation and verification of greenhouse gas assertions

With application of the above mentioned standard the carbon footprint was examined
by TÜV NORD CERT GmbH regarding its correctness and completeness for

Essen, 2019-05-06Certification Body

at TÜV NORD CERT GmbH

Certificate Registration No. 44 776 180191

Audit Report No. 3523 9757
Valid for the year: 2018

.

The company boundary encompasses all 72 operating sites globally including the wholly owned operations, subsidiaries 
and joint ventures with operational control. The emissions sources included are stationary fuel combustion, stationary 
fuel combustion-boiler, mobile fuel combustion, process off gas-PET, PTA, Nitrogen Production, waste water treatment 
(anaerobic and aerobic), biogas, refrigerant, fire suppression equipment electrical equipment SF6, grid electricity, 
third party electricity, third party heat, steam, compressed air, chilled water, cooling water and biomass combustion. 
The calculations have been carried out according to ISO 14061-3.

TÜV NORD CERT GmbH, acting as an independent Certification Body, can confirm the carbon footprint of Indorama Ventures
Public Company Limited for the reporting period 01/01/2018 - 31/12/2018 (inclusive) to be  

Indorama Ventures Public Company Ltd.
75/102, Ocean Tower 2
28th Floor, Sukhumvit Soi 19
Bangkok 10110
Thailand

.

Emissions Source Amount (tCO eq) 2

Scope 1 3,688,970

Scope 2 (Location Based) 2,224,494

Overall 5,913,464

Scope 2 (Market Based) 2,181,107

3,688,970 tCO2eq Scope 1 as well as 2,224,494 tCO2eq Scope 2 (Locations Based).
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GRI Standards Content Index for “The Core Option”
GRI

Standard  
Disclosures

Disclosure Title Page Number
(Annual Report: AR / Sustainability Report: SR)

External  
Assurance

Organizational Profile

102-1 Name of the organization AR p. 38 / SR p. 90 -

102-2 Activities, brands, products, and services AR p. 40-56 / SR p. 10-11 / IVL website -

102-3 Location of headquarters AR p. 38 / SR p. 90 / IVL website -

102-4 Locations of operations AR p. 39 / SR p. 10-11 / IVL website -

102-5 Ownership and legal form AR p. 38 / SR p. 80-83 -

102-6 Market served AR p. 39 / SR p. 10-11 -

102-7 Scale of the organization SR p. 13, 61-62 -

102-8 Information on employees and other workers SR p. 13, 61-62 -

102-9 Supply chain SR p. 10-11 / IVL website -

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain SR p. 83 -

102-11 Precautionary principle or approach SR p. 80-83 -

102-12 External initiatives AR p. 173-174 / SR p. 15-16, 33, 41, 73-77 -

102-13 Membership of associations SR p. 15 / IVL website -
Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker SR p. 7-10 -

102-15 Key impacts, risks and opportunities SR p. 29-30 -
Ethics and Integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior SR p. 16-17, 27-28 -

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics AR p. 181-182 / SR p. 27-28 / IVL website -
Governance

102-18 Governance structure SR p. 16-17, 25 / IVL website -

102-19 Delegating authority SR p. 29-30 -

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics SR p. 16-17, 25 / IVL website -

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics SR p. 19 / IVL website -

102-22 Composition of the highest governance body and its committees SR p. 25 / IVL website -

102-23 Chair of the highest governance body SR p. 25 / IVL website -

102-24 Nominating and selecting the highest governance body SR p. 25 -

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy AR: 143-165 / SR p. 16-17, 25 / IVL website -

102-27 Collective knowledge of highest governance body SR p. 25 -

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance SR p. 25-26 -

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts SR p. 19-23 -

102-30 Effectiveness of risk management processes AR p. 125-135, 136-138 / SR p. 29-30 -

102-31 Review of economic, environmental, and social topics SR p. 25-77 -

102-32 Highest Governance body’s role in sustainability reporting SR p. 16-17 / IVL website -
Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups SR p. 21-23 / IVL website -

102-41 Collective Bargain SR p. 58 / IVL website -

102-42 Identifying and selecting stakeholders SR p. 21-23 / IVL website -

102-43 Approach to stakeholder engagement SR p. 21-23, 28 / IVL website -

102-44 Key topics and concerned raised SR p. 21-23 -
Reporting Practices

102-45 Entities included in the consolidated financial statements AR p. 40-56 / SR p. 78, 83 -

102-46 Defining report content and topic boundaries SR p. 80-83 -

102-47 List of material topics AR p. 172 / SR p. 20-23 -

102-48 Restatements of information SR p. 83 -

102-49 Changes on reporting SR p. 83 -

102-50 Reporting period SR p. 80-83 -

102-51 Date of most recent report SR p. 80-83 -

102-52 Reporting cycle SR p. 80-83 -

102-53 Contact point for questions regarding the report SR p. 90 -

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards SR p. 18, 80, 88-89 -

102-55 GRI content index SR p. 88-89 -

102-56 External assurance SR p. 84-87 -
Management Approach

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SR p. 21-23, 24-77 -

103-2 The management approach and its components SR p. 24-77 -

103-3 Evaluation of the management approach SR p. 24-77 -
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GRI
Standard  

Disclosures
Disclosure Title Page Number

(Annual Report: AR / Sustainability Report: SR)
External  

Assurance

Economic Performance

201-1 Direct economic value generated and distributed AR p. 93-94, 192 / SR p. 12 / IVL website -

201-2 Financial Implications and other risks and opportunities due to climate change SR p. 29, 40-41 / IVL website -
Market Presence

202-1 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage SR p. 63 -
Anti-Corruption

205-1 Operations assessed for risks related to corruption AR p. 154 / SR p. 26 / IVL website -

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures AR p. 154 / SR p. 26 / IVL website -

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken AR p. 154 / SR p. 26 / IVL website -
Anti-Competitive Behavior

206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices AR p. 154 / SR p. 26 / IVL website -
Materials

301-1 Materials used by weight or volume SR p. 12 / IVL website -

301-2 Recycled input materials used SR p. 12, 52-53 / IVL website -
Energy

302-1 Energy consumption within the organization SR p. 12, 38-39 / IVL website SR p. 84-87

302-3 Energy Intensity SR p. 12, 38-39 / IVL website SR p. 84-87

302-4 Reduction of energy consumption SR p. 12, 38-39 / IVL website -
Water

303-1 Water withdrawal by source SR p. 12, 42-43 / IVL website SR p. 84-87

303-3 Water recycled and reused SR p. 12, 42-43 SR p. 84-87
Emissions

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions SR p. 12, 40 SR p. 84-87

305-2 Energy indirect (Scope 2) emissions SR p. 12, 40 SR p. 84-87

305-4 GHG emissions intensity SR p. 12, 40 -

305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other significant air emissions SR p. 45 SR p. 84-87
Effluents and Waste

306-1 Water discharge by quality and destination IVL website SR p. 84-87

306-2 Waste by type and disposal method SR p. 44 / / IVL website SR p. 84-87

306-3 Significant spills IVL website SR p. 84-87

306-4 Transport of hazardous waste IVL website -
Environmental Compliance

307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations SR p. 35 / IVL website -
Supplier Environmental Assessment

308-1 New suppliers that are screened using environmental criteria IVL website -
Employment 

401-1 New employee hires and employee turnover AR p. SR p. 63 / IVL website -

401-3 Parental Leave IVL website -
Occupational Health and Safety

403-1 Workers representation in formal joint management-worker health and safety 
committees

SR p. 58 / IVL website -

403-2 Types of injury and rated of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism,  
and number of work-related fatalities

SR p. 12, 56-57 / IVL website SR p. 84-87

403-3 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation SR p. 78 / IVL website -
Training and Education

404-1 Average hours of training per year per employee SR p. 12, 67 / IVL website SR p. 84-87

404-2 Programs for upgrading employees skills and Transition assistance programs SR p. 65-68 -

404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career development 
reviews 

IVL website -

Diversity and Equal Opportunity

405-1 Diversity of governance bodies and employees SR p. 25, 63 / IVL website -

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of woman to man SR p. 63 -
Non-Discrimination

406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken SR p. 60-61 / IVL website -
Freedom of Association and Collective Bargaining

407-1 Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective 
bargaining may be at risk

SR p. 60-61 / IVL website -

Child Labor

408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor SR p. 61 / IVL website -
Force or Compulsory Labor

409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor SR p. 61 -
Security Practices

410-1 Security personnel trained in human rights policies or procedures IVL website -
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GRI
Standard  

Disclosures
Disclosure Title Page Number

(Annual Report: AR / Sustainability Report: SR)
External  

Assurance

Rights of Indigenous Peoples 

411-1 Incidents of violations involving rights of indigenous peoples SR p. 60-61/ IVL website -
Human Rights Assessment

412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments SR p. 60-61/ IVL website -

412-2 Employee training on human rights policies or procedures SR p. 60-61/ IVL website -
Local Communities

413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development  
programs

SR p. 69-77/ IVL website -

Supplier Social Assessment

414-1 New suppliers that were screened using social criteria SR p. 60-61/ IVL website -
Public Policy

415-1 Political contributions SR p. 26 / IVL website -
Customer Health and Safety

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products 
and services

SR p. 31 -

Marketing and Labeling

417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing communications SR p. 31 -
Customer Privacy

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of 
customer data

SR p. 31 -

Socioeconomic Compliance

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area SR p. 31, 61 -
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และพ�มพ�ด�วยหมึกถั่วเหลืองจากธรรมชาติ

PET คือผลิตภัณฑ�ที่นำมาร�ไซเคิลได� 100% 
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เพ�่อวันพรุ�งนี้ที่ดียิ�งข�้น

www.indoramaventures.com

บร�ษัท อินโดรามา เวนเจอร�ส จำกัด (มหาชน)

75/102 โอเชี่ยนทาวเวอร� 2 ชั้น 37
ซอยสุข�มว�ท 19 (วัฒนา) กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท�: +662 661 6661 โทรสาร: +662 661 6664
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