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รายงานความยั่งยืน ประจำป 2561

We Source - We Make _ We Recycle

เส้นทางสู่
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
วิสัยทัศน์
ของเรา
มุ่งมั่นที่จะ
เป็นบริษัท
เคมีภัณฑ์
ชั้นน�ำ
ระดับโลก
สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่ดี
เพื่อสังคม

ธุรกิจ
รี ไซเคิล
ของเรา
ในฐานะผู้ผลิต PET รายใหญ่ที่สุดของโลก
เราได้จัดตั้งธุรกิจรีไซเคิลเพื่อตอบสนอง
ความท้ า ทายในการจั ด การทรั พ ยากร
ตลอดจนความต้ อ งการบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่
ยั่งยืนจากลูกค้าระดับโลกของเรา

อิ น โดรามา เวนเจอร์ ส คื อ บริ ษั ท
เคมีภัณฑ์ชั้นน�ำและผู้น�ำระดับโลกใน
การผสาน PET และเส้นใยที่สามารถ
รี ไ ซเคิ ล ได้ เ พื่ อ รองรั บ ลู ก ค้ า หลั ก
ในตลาดสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคที่
หลากหลาย

เรามี โ อกาสได้ แ สดงบทบาทผู ้ น� ำ โดย
น� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ รี ไ ซเคิ ล แก่ ลู ก ค้ า ที่
อยู ่ ใ นห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า และพั ฒ นาวิ ธี ก าร
เพื่ อ ผนวกรวมความสามารถในการ
รีไซเคิลให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ของเรา บทบาท
นี้คือสิ่งที่เราให้ความส�ำคัญอย่างยิ่ง และ
รวมอยู่ในกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของเรา

เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม
ตามกลยุทธ์หลักของเราเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า และสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่ดีส�ำหรับสังคม

กลยุทธ์ด้านการรี ไซเคิลของไอวีแอลส่งเสริมให้เกิด
การด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนสมบูรณ์
นวัตกรรมและการดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์

• การออกแบบผลิตภัณฑ์: น�้ำหนักเบา / ประสิทธิภาพสูง
• ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่ำ
• การใช้งาน / การจัดการ / การก�ำจัด

วัตถุดิบทางเลือก

• วัตถุดิบที่มาจากการรีไซเคิล
• วัตถุดิบทดแทน

การออกแบบ

การรี ไซเคิล

• การใช้เทคโนโลยีใหม่ส�ำหรับ
การรีไซเคิลเพื่อแก้ปัญหา
ขยะพลาสติก
• ความมุ่งมั่นในการรีไซเคิล
ด้วยการขยายธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง

การรี ไซเคิล

การจัดจ�ำหน่าย

การจัดเก็บ

การร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่างๆ

• ลูกค้า
• ผูผ้ ลิต / คู่ค้า
• หน่วยงานภาครัฐ

การผลิต

เศรษฐกิจ
หมุนเวียน

การบริโภค

ความตระหนักเรื่องการรี ไซเคิล

• การคัดแยกขยะพลาสติก
• การรีไซเคิลพลาสติก
• การให้ความรู้แก่นักเรียน/นักศึกษา

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ในการด�ำเนินงาน

• คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ / พลังงาน / น�ำ้ / ของเสีย
• ทรัพยากรทดแทน
• การบริหารจัดการและการประเมิน
วัฏจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์

การจัดท�ำบัญชี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ผลักดันการปรับแก้กฎหมายและข้อบังคับ
• การแก้ปัญหาขยะพลาสติกด้วยการ
เพิ่มอุปสงค์ส�ำหรับพลาสติกรีไซเคิล
• การเพิ่มอุปสงค์ระดับท้องถิ่น
ส�ำหรับ PET รีไซเคิล

เราคือ

ผู้น�ำด้านการ
รี ไซเคิล PET
ในเอเชีย ยุโรป
และอเมริกาเหนือ

ความมุ่งมั่นด้านการรี ไซเคิลของเราทั่วโลก

750,000 ตัน กลับมาเป็นวัตถุดิบ

การนำ�วัสดุ PET หลังการบริโภค
ในการผลิตโพลีเอสเตอร์ ภายในปี 2568

ตั้งแต่ปี 2554 – 2561

รี ไซเคิล
ประมาณ 38,000
ล้านขวด PET
ลด

ขยะพลาสติก
ที่น�ำไปฝังกลบ
ปริมาณ 840,000 ตัน

ลด

คาร์บอนฟุตพริ้นท์
กว่า 1.25 ล้านตัน
ในวัฏจักรชีวิต

ลด

จุดมุ่งหมายของเราคือ
การท�ำกระบวนการ
รี ไซเคิลที่สมบูรณ์
เราเข้าซื้อกิจการบริษัท Sorepla Industries S.A. ในประเทศฝรั่งเศส
โรงงานรีไซเคิลแห่งนีป้ ระกอบด้วย 3 สายการผลิต ได้แก่ พอลิเอทิลนี เทเรฟ
ทาเลตรีไซเคิล (rPET) พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงรีไซเคิล (rHDPE)
และเม็ดส�ำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จังหวัดนครปฐม ยังได้สร้างโรงงานแห่งใหม่
เพือ่ รีไซเคิลพอลิเอทิลนี ความหนาแน่นสูง ซึง่ เป็นพลาสติกทีใ่ ช้ผลิตฝาขวด
และเรายังเข้าซื้อกิจการบริษัท Custom Polymers ซึ่งเป็นโรงงานรีไซเคิล
ในสหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงต้นปี 2562 เพื่อเสริมก�ำลังการรีไซเคิลทั่วโลก
จากการร่วมทุนกับบริษัท Loop Industries เราคาดหวังที่จะรีไซเคิล
พลาสติก PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นการท�ำตามค�ำมั่นสัญญาและส่งเสริมการเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน

การใช้ทรัพยากรน�้ำ
และการใช้พลังงาน

นวัตกรรมบุกเบิก
ความร่วมมือล่าสุดของเราคือการเป็นผู้บุกเบิกที่แท้จริง เพื่อให้สามารถแปลง
สภาพขยะ PET หลังการบริโภคให้กลับสูส่ ภาพ PET บริสทุ ธิ์ และผลิตเป็น PET
คุณภาพสูงส�ำหรับบรรจุอาหารได้อีกครั้ง เทคโนโลยีนี้คาดว่าจะท�ำลายข้อ
จ�ำกัดในการรีไซเคิล PET ที่มีสี ซึ่งเป็นปัญหาของอุตสาหกรรมมายาวนาน
เราร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรของเราในการสร้างเทคโนโลยีอันล�้ำสมัย
เพื่อแก้ ไขปัญหาขยะทั่วโลก อันจะท�ำให้เราก้าวสู่บทบาทที่เป็นยิ่งกว่าผู้ผลิต
โพลิเมอร์

สานสัมพันธ์ชุมชน
การให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลคือสิ่งที่ไอวีแอลให้ความส�ำคัญ เราเสริม
สร้างและเพิม่ ความตระหนักแก่สาธารณะ รวมไปถึงการเปลีย่ นพฤติกรรม
การทิ้งขยะ การจัดการขยะ และความส�ำคัญของการรีไซเคิล ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างจากการรีไซเคิลขวด PET
ITS RECYCLING
• โรงเรียTHE
น 15COMPANY
แห่ง นักเรีHAS
ยนGROWN
5,032 คน
องค์กร 10 BUSINESS
แห่ง
WITH A FOCUS ON SOCIAL AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT.
• ขวด PET
มากกว่
2,000in theกิโplastics
ลกรัมindustry, for which recycling is
IVL is one
of theาleaders
one of the major sustainability issues. We made recycling one of the
key
factors
in
our
business
growth
become a ส
more
• เสื้อกว่tainable
า 2,500
ตัวผลิตจากขวดรีstrategy
ไซเคิลtoและมอบให้
ังคมsuscompany by increasing the recycling business capacity
year-on-year, demonstrating our commitment to environmental
protection and our role as a good corporate citizen.

อินโดรามา เวนเจอร์สประกาศเปิดตัว DEJA TM
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ rPET 100% ซึ่งมีผลิตภัณฑ์
หลากหลายรู ป แบบ เช่ น เกล็ ด พลาสติ ก รี ไ ซเคิ ล
เม็ ด พลาสติ ก รี ไ ซเคิ ล เส้ น ใยและเส้ น ด้ า ยส� ำ หรั บ
การใช้งานในรูปแบบต่างๆ

Indorama Ventures Public Company Limited

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
www.indoramaventures.com

ความสำ�เร็จที่สำ�คัญ
ในปี 2561
• สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

• ติดอันดับ 1 ใน 10 ของบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก
• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มดัชนี FTSE4Good Index Series
โดยได้รับคะแนนสูงสุดในการประเมิน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (ESG)
เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ 100 ในปี 2561

• ในปี 2561 ได้รบั การจัดอันดับทีร่ ะดับ B

• ได้รับการจัดอันดับ

จากการประเมินการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ
• ในปี 2561ได้รบั การจัดอันดับ
ทีร่ ะดับ B- จากการประเมิน
ห่วงโซ่อปุ ทาน

ในระดับ Gold

• ติดอันดับสูงสุดร้อยละ 3

ของผู้จัดจ�ำหน่ายทั้งหมด

การเปิดเผยข้อมูลด้าน
ESG ปี 2561

ได้รับคะแนนการเปิดเผยข้อมูล
ด้าน ESG สูงสุดประจ�ำปี 2561
การเปิดเผยข้อมูล
ด้าน ESG ปี 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• SET Sustainability Awards
ประเภทบริษทั จดทะเบียน
ด้านความยัง่ ยืนดีเด่นประจ�ำปี 2561
• Thailand Sustainability Investment
หรือ “หุ้นยั่งยืน”
ประจ�ำปี 2561

สารบัญ
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

06 ประเด็นสาระส�ำคัญ

20

ภาพรวมธุรกิจของไอวีแอล

10 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

80

การสร้างคุณค่าทีย่ งั่ ยืนของไอวีแอลให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

12 รายงานการรับรองจากหน่วยงานภายนอก

84

ความยั่งยืนในความหมายของไอวีแอล

16 GRI Index

89

การประเมินสาระส�ำคัญ

18 ข้อมูลการติดต่อและข้อเสนอแนะ

92

สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษทั ฯ

“การปฏิวตั ทิ างเศรษฐกิจครัง้ ต่อไป
เริม่ ต้นขึน้ แล้ว และจุดเปลีย่ นส�ำคัญ
คือการมุง่ เน้นสู่ ความยัง่ ยืน”
ความยั่งยืนไม่ใช่แค่ประเด็นทางสังคมหรือ
สิง่ แวดล้อมเท่านัน้ แต่เป็น แนวความคิด ทีจ่ ะ
เปลีย่ นแปลงเศรษฐกิจของเรา มากขึน้ ตามล�ำดับ
รวมไปทั้งบริษัทที่รับแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้

ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรายงานว่า ปี 2561 เป็นปีแห่ง
ความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินและ
การด�ำเนินธุรกิจหลัก เรายังคงด�ำเนินตามกลยุทธ์เพื่อ
บรรลุถึงการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ ยั่งยืน และ
มีผลก�ำไร เราก�ำลังเสริมความแข็งแกร่งของความได้เปรียบ
ในด้านการแข่งขันด้วยกลุม่ ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย
การบูรณาการ และการขยายธุรกิจรีไซเคิลทั่วโลก รวมถึง
การส่งมอบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง ในช่วงปีที่ผ่านมา
เรามีการเข้าซื้อกิจการ 12 แห่ง ซึ่งช่วยให้เราเติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ขยายความครอบคลุมในเชิงภูมิศาสตร์

6

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

และเพิ่ ม บทบาทของเราในฐานะผู ้ น� ำ ด้ า นรี ไ ซเคิ ล ใน
ภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ นอกจากนี้เราได้
เข้าท�ำสัญญาข้อตกลงสองฉบับในการเพิ่มศักยภาพของ
เทคโนโลยีรีไซเคิลเชิงเคมี

สิง่ ทีผ่ มกล่าวถึงทัง้ หมดนี้ คือรากฐานทีส่ นับสนุนการเติบโต
สู่การปฏิรูปผ่านรูปแบบ “ชนะและเพิ่มก�ำลังการผลิต”
การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ และความเป็นเลิศใน
การด�ำเนินงาน สิง่ เหล่านีไ้ ด้รบั การสนับสนุนเพิม่ เติมจาก
แนวทางความรับผิดชอบของเราต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน บุคลากรและวัฒนธรรมของเรา การบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง และการก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งช่วยให้เราสร้าง
คุณค่าให้กับสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการด�ำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง
ในปี 2561 ไอวีแอลประสบผลส�ำเร็จด้านรายได้และผลก�ำไร
ด้วยการปรับปรุงโครงสร้าง การเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ และ
กลยุทธ์การลงทุนใหม่

• รายได้ทงั้ หมด 10.741 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 27 เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี

• ก�ำไรหลักก่อนหักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่ มราคา และ
ค่าจัดจ�ำหน่าย (Core EBITDA) 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 44 เมือ่ เปรียบเทียบปีตอ่ ปี และอัตรา
การท�ำก�ำไร (EBITDA Margin) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13

• ก�ำไรหลังหักภาษีและ NCI 819 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี

• กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน 989 เหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี

• สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

(พันธมิตรกับเอสแอนด์พี) ได้ปรับอันดับ
ความน่าเชื่อถือของไอวีแอล จาก A+ เป็น AA-

ผู้น�ำบนเส้นทางแห่งความยั่งยืน
ความยัง่ ยืนเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของความส�ำเร็จส�ำหรับ
ไอวีแอลมาโดยตลอด บริษัทตระหนักดีว่าเราต้องแสดง
เจตนารมย์ในการพัฒนาและบรรลุถงึ กลยุทธ์ดา้ นการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนระหว่างการก้าวหน้าไปสูเ่ ศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืนและ
การสร้างโอกาสต่างๆ
ไอวีแอลด�ำเนินโครงการต่างๆ มากมายในปี 2561 ซึง่ สอดคล้อง
กับความมุง่ มัน่ ของเราในการเน้นย�ำ้ ความส�ำคัญของความยัง่ ยืน
ในระยะยาวให้กบั บริษทั ด้วยการรีไซเคิล การลดคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
การเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน และการพัฒนาทุนมนุษย์

การรี ไซเคิล
เราสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง โดย
มุ่งมั่นที่จะเพิ่มการใช้วัสดุที่เป็นของเสียจากโพลีเอสเตอร์

และ PET หลังการบริโภคมาใช้เป็นวัตถุดิบในอนาคต
การรีไซเคิลคือส่วนส�ำคัญทีก่ ำ� ลังเติบโตในธุรกิจของไอวีแอล
เราได้เข้าซื้อกิจการบริษัท Sorepla ผู้นำ� ด้านการรีไซเคิล
เชิ ง กลในประเทศฝรั่ ง เศส และ Customs Polymers
ในสหรัฐอเมริกาเพือ่ ขยายความมุง่ มัน่ ในการรีไซเคิลของเรา
นอกจากนี้ เราได้ทำ� ความร่วมมือกับบริษทั ธุรกิจ ทีเ่ กิดขึน้
ใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ Ioniqa และ Loop Industries เพื่อ
พัฒนาการรีไซเคิลเชิงเคมีและช่วยให้เทคโนโลยีของทัง้ สอง
บริษัทได้น�ำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
นอกจากการลงทุนในปี 2561 แล้ว เราตั้งใจที่จะเพิ่ม
การลงทุนในธุรกิจรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างบทบาทการเป็น
ผูน้ ำ� ด้านความยัง่ ยืน และให้สอดคล้องกับความมุง่ มัน่ ของ
ลูกค้า เราเชื่อว่าการปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ในเชิงนิเวศ
ของอุตสาหกรรมและการสนับสนุนคู่ค้าในห่วงโซ่คุณค่า
จะเป็นการเพิ่มการยอมรับและการใช้ PET รีไซเคิล

ทุนมนุษย์
พื้นฐานของไอวีแอลสร้างขึ้นจากคุณสมบัติการเป็นผู้น�ำ
ของพนักงาน จ�ำนวนพนักงานของเราได้เติบโตจาก 6,000
คนในปี 2553 เป็น 18,000 คนในปัจจุบัน ผมเชื่อว่า
บุคลากรของเราคือผูข้ บั เคลือ่ นทุกความส�ำเร็จ เพือ่ สะท้อน
ให้เห็นถึงความพยายาม เราจึงใช้เวลาเพิ่มขึ้น 2 เท่า
ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถ และสร้ า ง
วัฒนธรรมที่ผลักดันประสิทธิภาพการท�ำงาน

พลังงานทดแทน
ปัจจุบัน บริษัทย่อยของไอวีแอล 3 แห่ง มีการใช้พลังงาน
ทดแทนในการด�ำเนินงาน 100% ท�ำให้การใช้พลังงาน
ทดแทนโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากปีที่ผ่านมา

สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
เราผนวกรวมประเด็นด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
ให้อยูใ่ นกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ และการด�ำเนิน
โครงการต่างๆ มากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อให้
การด�ำเนินงานของเรามีสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่มี
สุขอนามัยและความปลอดภัย

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
เรามุง่ เน้นอย่างต่อเนือ่ งด้านความเป็นเลิศในการด�ำเนินงาน
ส่ ง ผลให้ เ ราสามารถลดคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ เ หลื อ
0.522 tCO2e/ตันการผลิต ในปี 2561 จาก 0.553 tCO2e/ตัน
การผลิตในปี 2560
รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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การส่งเสริมมาตรฐานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ประโยชน์ของวัฏจักรชีวติ ของ PET ทีท่ ราบกัน ประกอบด้วย
อัตราการรวบรวมขยะที่เพิ่มสูงขึ้น หมายถึงการเพิ่มอัตรา
การรีไซเคิลทัว่ ทัง้ โลก ในห่วงโซ่อปุ ทานของเรามีการท�ำงาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่ก�ำกับดูแล และคาดการณ์
ว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณการรวบรวมขวด PET ได้มาก
ขึ้น รวมถึงการเพิ่มปริมาณวัสดุในบรรจุภัณฑ์ให้เป็นตาม
ปริมาณทีต่ อ้ งการ เรายังคงผลักดันการเปลีย่ นแนวคิดของ
ผูบ้ ริโภคทัว่ โลก เพือ่ หยุดยัง้ การใช้พลาสติกอย่างขาดความ
รับผิดชอบ และกระตุน้ ให้เห็นความจ�ำเป็นของการรีไซเคิล

การสร้างความส�ำเร็จให้เกิดขึ้นของเรา

เส้นทางส�ำหรับปี 2562 และอนาคต
การมุ่งสร้างศักยภาพและคุณค่าให้เพิ่มขึ้น
เราก้าวเข้าสู่ปี 2562 ด้วยการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่ง
และยังคงมุ่งมั่นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โครงการต่างๆ
ของบริษัทท�ำให้เรามีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น
มีความคล่องตัวสูงขึ้นในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
แต่ยังคงยึดมั่นในจุดประสงค์ของเราได้ดียิ่งขึ้น เราจะ
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาตลาดในปัจจุบัน
และมุ่งสู่ตลาดใหม่ไปพร้อมกัน

การด�ำเนินงานด้วยความร่วมมือ
ส่วนหนึ่งของความพยายามด้านการรีไซเคิลของเราคือ
ความมุ่งมั่นที่จะน�ำวัสดุ PET หลังการบริโภคปริมาณ
750,000 ตั น มาใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ส� ำ หรั บ การผลิ ต
โพลี เ อสเตอร์ ภ ายในปี 2568 การได้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของมู ล นิ ธิ Ellen MacArthur ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น ท� ำ ให้ เ รา
มีสว่ นร่วมใน New Plastics Economy โดยร่วมมือกับโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เพื่อเป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนส�ำหรับพลาสติก
ที่ยั่งยืน

การประสบความส�ำเร็จในปีนี้เกิดขึ้นได้เป็นเพราะการให้
ความส�ำคัญ ความทุ่มเท และการท�ำงานอันยอดเยี่ยม
ของทีมทั่วโลกด้านความยั่งยืน ซึ่งแสดงให้ปรากฏแล้วว่า
ความยั่งยืนเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งในการบ่งบอกความเป็นเรา
และสิ่ ง ที่ เ ราท� ำ ในฐานะบริ ษั ท ในปี 2561 ไอวี แ อล
ยั ง คงเป็ น สมาชิ ก ของดั ช นี ค วามยั่ ง ยื น ดาวโจนส์
(Dow Jones Sustainability Index) ซึ่ ง เป็ น ดั ช นี
ที่ส�ำคัญในด้านความมุ่งมั่นขององค์กรที่มีต่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนในระดับโลก ตลอดจนการท�ำงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าของ
พนักงานที่ร่วมกันปฏิบัติทั่วโลก นอกจากนี้ เรายังภูมิใจ
ที่ได้รับการรับรองโดย EcoVadis, CDP, Sustainalytics,
MSCI, Bloomberg’s ESG Disclosure และ FTSE4Good
เช่นกัน
ในนามของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ผมขอแสดง
ความขอบคุณอย่างจริงใจต่อทุกคนในครอบครัวไอวีแอล
ส�ำหรับการท�ำงานอย่างหนักและความทุ่มเทเพื่อเติมเต็ม
ความต้องการด้านความยั่งยืนของลูกค้าและชุมชนที่เรา
อาศัยอยู่และท�ำงานร่วมกัน
นอกจากนี้ ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หุ้นส่วน
ทางธุ ร กิ จ และบริ ษั ท ในกลุ ่ ม ส� ำ หรั บ การสนั บ สนุ น
อย่ า งเต็ ม ที่ แ ละการเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ต่ อ ความส� ำ เร็ จ
อันต่อเนื่องของไอวีแอล

อาลก โลเฮีย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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ภาพรวมธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่า
ไอวีแอลคือหนึ่งในผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นน�ำของโลก ในปี 2561 เรามีพื้นที่ด�ำเนินงาน 93 แห่ง
ใน 31 ประเทศ ธุรกิจของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจ 5 กลุ่ม ได้แก่ Olefins, Specialty Chemicals, Integrated PET,
Fibers และ Packaging

ตนน้ำ

ขั้นกลาง

ฟารมแกะมาร�โน

โรงขนแกะมาร�โน

ปาปลูก

โรงงานเยื่อไม

โรงงาน
เบนซิน

โรงงานอะดิพ�ก

Nylon Filament Yarns Pla

โรงงาน
บิวตาไดอีน
โรงงานอะดิพ�กไนไตรล

โรงงาน
เฮกซะเมทิลีนไดเอไมด

โรงงานแอมโมเนีย

โพรพ�ลีน

โรงงานโพลีโพรพ�ลีน

โรงงานโพรพ�ลีน
เอทิลีน

กาซแครกเกอร (เร��มดำเนินการป 2561)

โรงงานเอทิลีนออกไซด

EO/EG

เม็ดพลาสติก
PET

PIA

แทนข�ดเจาะน้ำมัน

โรงงานโพลีเมอร
โพลีเอสเตอร
PTA

พาราไซลีน

โรงกลั่น

โรงงานพาราไซลีน

โรงงานกรดเทเรฟทาลิคบร�สุทธิ์
แนพทาลีน
ไดคารบอคซีเลท

โรงงานแนพทาลีนไดคารบอคซีเลท

ผูจัดจำหนาย
โรงงานของไอว�แอล
ผลิตภัณฑของบร�ษัท
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ลูกคา
ผูบร�โภค
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PIA : กรดไอโซฟทาลิคบร�สุทธิ์
EO/EG : เอทิลีนออกไซด/เอทิลีนไกลคอล
PTA : กรดเทเรฟทาลิคบร�สุทธ
PET : โพลีทลิ นี เทเรฟทาเลท
NDC : นาฟทาลีนไดคารบอซิเลต
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ADA : กรดอะดิพ�ก
ADN : กรดอะดิโพไนไตรล
HMDA : เฮกซะเมทิลีนไดเอไมด

ant

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ปลายน้ำ
เสนดาย
ขนแกะ

โรงงานเสนใย/
เสนดาย ขนแกะ

โรงงานสิ�งทอ

เคร�่องแตงกาย

เบาะรถยนต

ผามาน

เสนใยเรยอน
และเสนดาย

โรงงานเสนใย/เสนดาย
เสนใยเรยอน
สิ�งทอสำหรับยานยนต

อุตสาหกรรมยานยนต
เสนใยไนลอน
และเสนดาย

โรงงานเสนใย/เสนดาย
เสนใยไนลอน

เสนใย/เสนดาย
โพรพ�ลีน

ผลิตภัณฑสุขอนามัย

โรงงานเสนใย/เสนดาย
เสนใยโพรพ�ลีน

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมนันวูเวน
เคร�่องแตงกาย

ความปลอดภัย

ยานยนต

เสนใยและเสนดาย
โพลีเอสเตอร

โรงงานเสนใย/
เสนดายโพลีเอสเตอร

อุตสาหกรรมสิ�งทอและนันวูเวน

การแพทย

เฟอรนิเจอร

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมอาหาร
และเคร�่องดื่ม
บรรจ�ภัณฑอาหารและเคร�่องดื่ม

โรงงานพร�ฟอรม

โรงงานร�ไซเคิล

ขวดและฝา

พร�ฟอรม

โรงงานเปาข�้นรูปขวด

ผลิตภัณฑ
เพ�่อการดูแลตัวเอง

อุตสาหกรรม
ที่ไมใชอาหาร

ผลิตภัณฑ
รักษาความสะอาด
ในครัวเร�อน

ฟ�ลมอิเล็กทรอนิกส บรรจ�ภัณฑอาหาร บรรจ�ภัณฑเคร�่องดื่ม

โรงานแผนฟ�ลม

อุตสาหกรรมฟ�ลม
และแผนพลาสติก

บรรจ�ภัณฑยา

แผงเซลล
พลังงานแสงอาทิตย บรรจ�ภัณฑแบบยืดหยุน

แผนพลาสติก
PET

รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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การสร้างคุณค่าทีย่ งั่ ยืนของไอวีแอลให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ผลลัพธ์
รายได้รวม

ก�ำไรหลักสุทธิ

การผลิตทั้งหมด

11.34
ล้านตัน

การรีไซเคิล PET
ทั้งหมด

สัดส่วนยอดขาย
จากผลิตภัณฑ์ ใหม่

สัดส่วนยอดขาย
จากผลิตภัณฑ์ ใหม่

10,741
789
ล้านเหรียญสหรัฐ
ล้านเหรียญสหรัฐ
โมเดลทางธุรกิจ
วิสัยทัศน์

เงินทุน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด

การใช้พลังงาน

4,680
ล้านเหรียญสหรัฐ
การใช้วัตถุดิบ

59.9
ล้านกิกะจูล

11.8
ล้านตัน

การใช้นำ�้ จากแหล่งน�ำ้

การฝึกอบรม
พนักงาน

ค่าใช้จา่ ยการฝึกอบรม

พันธกิจ
เรามุง่ มัน่ สูค่ วามเป็นผูน้ ำ� ทีม่ คี วามรับผิดชอบ
ในอุตสาหกรรม โดยมุง่ พัฒนาความเป็นเลิศ
ของบุคลากร กระบวนการท�ำงาน และเทคโนโลยี
เพือ่ สร้างคุณค่าให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

การสนับสนุน
เพื่อสังคม

15,221
คน
2.35
ล้านเหรียญสหรัฐ

23%
ธุรกิจเส้นใย

ดัชนีความพึงพอใจ
ของลูกค้า

ค่านิยม
»» ลูกค้าคือเหตุผลในการด�ำรงอยู่
»» บุคลากรของเราสร้างความแตกต่าง
»» เรามองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส
»» ความหลากหลายคือจุดแข็งของเรา
»» เราด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

31 ประเทศ โรงงาน 93 แห่ง
5 ทวีป
5 กลุ่มธุรกิจ
ศูนย์วิจัยและพัฒนา 15 แห่ง

ข้อมูล
เพิ่มเติม

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

33%
กลุ่มธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ PET
ที่มีมูลค่าเพิ่ม
อัตราการรักษา
ลูกค้าเดิม

การลดอัตราการ
การลดอัตรา
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงาน

5.6%

3.8%

พลังงานทดแทน

2.75
ล้านกิกะจูล

การเพิ่มการใช้
พลังงานทดแทน

การรีไซเคิลน�้ำ
และการใช้ซ�้ำ

การน�ำของเสียกลับ
มาใช้ซ�้ำ รีไซเคิล และ
ดึงทรัพยากรกลับ

8.8%

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

6.9%
57%

คะแนนความผูกพัน
ของพนักงาน

อัตราการลาออก

อัตราการบาดเจ็บ
จากการท�ำงาน

อัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน

ชัว่ โมงท�ำงาน)

ชัว่ โมงท�ำงาน)

3.85

1.29
(กรณีตอ่ 2 แสน
การบาดเจ็บ
ถึงขั้นเสียชีวิต
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350,903
ตัน

86.01% 93%

60.3
ล้านลูกบาศก์เมตร

173.60
30.43
เหรียญสหรัฐ
ชั่วโมงต่อพนักงาน ต่อพนักงาน
พนักงานประจ�ำ

มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นบริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ชนั้ น�ำระดับโลก
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

(รวมยอดขาย
ระหว่างบริษัท)

0

กิจกรรมเพื่อสังคม

552

5.89%

3.71
(กรณีตอ่ 1 ล้าน
การละเมิด
สิทธิมนุษยชน

0

ไอวีแอลกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs)
ด้วยลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ ไอวีแอลมุง่ มัน่ ทีจ่ ะแสดงบทบาทในการสนับสนุนให้บรรลุความส�ำเร็จในเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนดังต่อไปนี้
เป้าหมายทีแ่ สดงเป็นสีคอื ได้รบั ผลกระทบทางตรงจากการด�ำเนินธุรกิจซึง่ ไอวีแอลให้การสนับสนุนอย่างเต็มทีต่ อ่ เป้าหมายนัน้
และเป้าหมายที่เป็นสีขาวคือได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งไอวีแอลเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล
เพิ่มเติม

*** 3
*** 4

การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

สร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
พนักงาน และผู้รับเหมา

การศึกษาที่เท่าเทียม

มอบโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาความสามารถแก่
พนักงานทุกคน และส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลสู่สังคม

*** 12

แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

ลดผลกระทบอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของเราในรหว่างการไปใช้
และส่งเสริมวิธีการต่างๆ เพื่อการรีไซเคิล

*** 13

บปรุงด้านการใช้ทรัพยาการ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรั
และพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนต�่ำ

*** 14

การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร
และทรัพยากรทางทะเล

ร่วมมือกับองค์กรที่มีจุดประสงค์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
ขยะมหาสมุทร

*** 15
*** 17

การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

ลดความเสี่ยงของผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น
และติดตามตรวจสอบบริเวณโดยรอบพื้นที่ด�ำเนินงานของเรา

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการผลักดัน
ให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

** 6

การจัดการน�้ำและสุขาภิบาล

บริหารจัดการการใช้น�้ำอย่างยั่งยืนและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านทรัพยากรน�้ำทั่วโลกด้วยแผนด�ำเนินการบรรเทาความเสี่ยง

** 8

การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เหมาะสม มีความเท่าเทียมกัน
และการไม่เลือกปฏิบัติในพื้นที่การด�ำเนินธุรกิจ

พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

เพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานทดแทน
ให้ได้มากที่สุด

* 7

หมายเหตุ : *** = สนับสนุนอย่างเต็มที่ ** = สนับสนุน * = ติดตาม
รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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รางวัลและการรับรองด้านความยั่งยืน
ความส�ำเร็จและการรับรองที่เราได้รับแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการบริหารงาน ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นและ
ความทุ่มเทของพนักงาน ความส�ำเร็จและการให้ความส�ำคัญที่เราสร้างขึ้น ท�ำให้เราเดินหน้าต่อไปสู่การเป็นบริษัท
เคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ความส�ำเร็จที่ส�ำคัญ มีดังต่อไปนี้
อินโดรามา เวนเจอร์สได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน RobeccoSAM’s Sustainability Yearbook 2019 และ
เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI)
เราได้รบั การจัดอันดับเป็น 10% แรกของบริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ทวั่ โลกและเป็น 1 ใน 2 บริษทั ในอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์กลุ่มตลาดเกิดใหม่ของ DJSI

การเข้าเป็นสมาชิกในดัชนีนยี้ นื ยันถึงผลการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นเลิศขององค์กร ท่ามกลางองค์กรชัน้ น�ำระดับโลกในอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ และความมุ่งมั่นในการเป็นผู้น�ำด้านความยั่งยืนของเรา

อินโดรามา เวนเจอร์สได้ระดับ B จากการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP และ
ได้ระดับ B- การประเมินห่วงโซ่อุปทาน
CDP คือหน่วยงานสากลที่ด�ำเนินการประเมิน เผยแพร่ จัดการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้อง
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

อินโดรามา เวนเจอร์สยังคงได้รับเลือกให้อยู่ในดัชนี FTSE4Good จากการประเมินเมื่อเดือนมิถุนายน
2561 ที่ผ่านมา
เราได้รับคะแนนสูงสุดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (ESG) โดยอยู่ในอันดับ 1 ของกลุ่ม
ทีเ่ ปอร์เซ็นต์ไทล์ 100
ดัชนีนี้ออกแบบมาเพื่อวัดผลการด�ำเนินงานที่เข้มแข็งและดีเลิศด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (ESG) โดยอ้างอิง
จากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

ในปี 2561 อินโดรามา เวนเจอร์สได้รับการยอมรับในระดับ Gold โดยติดอันดับสูงสุดร้อยละ 3 ของ
ผู้จัดจ�ำหน่ายทั้งหมดในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ จากการประเมินโดย EcoVadis
EcoVadis CSR Rating จะประเมินตามแนวทางการด�ำเนินงานการจัดซือ้ ย่างยัง่ ยืนใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ สิง่ แวดล้อม แรงงาน
และสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณ และการจัดซื้ออย่างยั่งยืน

เราได้รับคะแนนสูงสุดส�ำหรับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลจาก
Bloomberg และเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มบริษัท SET50 ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Bloomberg ประเมินการด�ำเนินงานขององค์กรตามก�ำหนดวาระทุกปี โดยรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการ
ก�ำกับดูแลที่องค์กรเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมไปถึงข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทโดยตรง

อินโดรามา เวนเจอร์สได้ระดับ BB จากการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (ESG)
ในปี 2561
MSCI คือหน่วยงานอิสระผูใ้ ห้บริการด้านการศึกษาดัชนีและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ สนับสนุนข้อมูลให้นกั ลงทุนกลุม่ สถาบันชัน้ น�ำ
ของโลกในการบริหารจัดการด้านการลงทุน

อินโดรามา เวนเจอร์สได้รบั คะแนน 68 จากการประเมินด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (ESG)

Sustainalytics คือหน่วยงานประเมินด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล เพือ่ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ขององค์กรว่ามีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลที่มีความส�ำคัญต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจ

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

สมาคมอุตสาหกรรมและการเข้าเป็นสมาชิก
ในฐานะผู้น�ำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ อินโดรามา เวนเจอร์สต้องแสดงบทบาทผู้น�ำในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นวัตกรรม การรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ และการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสภาพภูมิอากาศ ตลอดปี 2561 ไอวีแอล
ได้เข้าร่วมและมีบทบาทอย่างชัดเจนในสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ
สมาคมอุตสาหกรรมหลักที่เราเป็นสมาชิก มีดังนี้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประเทศไทย
ข้อมูล
เพิ่มเติม

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ประเทศไทย
The Committee of PET Manufacturers in Europe (CMPE) ทวีปยุโรป
European Man-Made Fibres Association (CIRFS) ประเทศเบลเยียม
IVC – Industrievereinigung Chemiefaser e.V., ประเทศเยอรมนี
World Economic Forum ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Plastics Recyclers Europe (PRE) ทวีปยุโรป
EDANA ทวีปยุโรป
Americas Fiber Manufacturing Association ประเทศสหรัฐอเมริกา
Association of Plastics Recyclers (APR) ประเทศสหรัฐอเมริกา
PETRA – PET Resin Association ทวีปอเมริกาเหนือ
National Association for PET Container Resources (NAPCOR) ประเทศสหรัฐอเมริกา
แคนาดา และเม็กซิโก
Operation Clean Sweep ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล ได้รับรางวัล
Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ “หุน้ ยัง่ ยืน” เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
และรางวัล SET Sustainability Awards ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้าน
ความยั่งยืนดีเด่นประจ�ำปี 2561

อินโดรามา เวนเจอร์ส (ไอวีแอล) ได้รับรางวัล
Best Sustainability Award 2561 จั ด โดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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ความยั่งยืน

ในความหมายของอินโดรามา เวนเจอร์ส

ความส�ำเร็จ

ไม่ได้วัดจากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
แต่รวมถึงความส�ำเร็จในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ความยัง่ ยืนของอินโดรามา เวนเจอร์ส หมายถึง การเติบโต
ทางธุรกิจไปพร้อมกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม และการบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพในสามปัจจัยหลัก คือ Profit (ผลก�ำไร)
Planet (โลก) และ People (มนุษย์) ซึ่งรวมถึงการบริหาร
ความเสี่ยงตลอดจนภาระหน้าที่และโอกาสต่างๆ
ไอวีแอลมุง่ มัน่ ในการพัฒนาด้านความยัง่ ยืนซึง่ เป็นรากฐาน
ของกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจในภาพรวม การริเริม่ โครงการ
ด้ า นความยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท เป็ น ไปตามวิ สั ย ทั ศ น์ คื อ
บริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ระดับโลก ทีส่ ร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทดี่ เี พือ่ สังคม
การเน้นความส�ำคัญมากขึน้ ต่องานด้านความยั่งยืน ในมิติ
ด้านสิง่ แวดล้อมและสังคม โดยเฉพาะการจัดการนวัตกรรม
การรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ล้วนมีส่วนช่วยให้เราประสบความส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์
ของเรา
จุดมุ่งหมายของบริษัทคือการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มี
ส่วนได้เสีย ทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เราไม่ได้วัดความส�ำเร็จจากผลประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเท่านัน้ แต่รวมถึงความส�ำเร็จในการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย
16
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2554 – 2555
การส�ำรวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า (เฉพาะพื้นที่)

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
รายงานความยั่งยืน

2553

การบริหารความเสี่ยง
ทุกไตรมาสและ
รายงานปีละสองครั้ง

2556

การก�ำกับดูแลด้านความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษทั คือหน่วยงานบริหารระดับสูงสุดของ
ไอวีแอล มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการก�ำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
ให้องค์กร และติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทได้น�ำประเด็นความยั่งยืนเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะยาว วัฒนธรรม
องค์กร และการปฏิบัติงานในแต่ละวัน โดยผลักดันผ่าน
คณะอนุกรรมการคือ คณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนและ
การบริหารความเสี่ยง ซึ่ ง ด� ำ เนิ น งานตามกฎบั ต รของ
คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
ดังได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของเรา www.indoramaventures.com
สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหาร
ความเสีย่ งเป็นผูม้ คี วามรูเ้ ชิงลึกและความเชีย่ วชาญในงาน
ด้านความยัง่ ยืนและการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการ
ด้านความยั่งยืนฯ เป็นการบริหารงานระดับสูงสุดเป็น
อันดับสองทีร่ บั ผิดชอบด้านความยัง่ ยืนเป็นหลัก ประกอบด้วย
สมาชิกจากคณะกรรมการบริษทั 7 คน เป็นกรรมการอิสระ
4 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ รับหน้าที่
เป็นประธาน ได้รบั การสนับสนุนจากประธานทีบ่ ริหารทัง้
2 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง หัวหน้าฝ่าย
ปฏิบัติงาน และหัวหน้าโรงงาน ร่วมด้วยคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหาร
ระดับสูงทีม่ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย
จากหน่ ว ยงานและธุ ร กิ จ ที่ แ ตกต่ า งกั น ภายในองค์ ก ร
โครงสร้ า งของคณะกรรมการด้ า นความยั่ ง ยื น และ
การบริหารความเสี่ยงมีรายระเอียดในเว็บไซต์ของเรา
รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับแนวทางด้านความยัง่ ยืนและ
การบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดในเว็บไซต์ของเรา
2557
คณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
จรรยาบรรณส�ำหรับ
ผู้จัดจ�ำหน่าย

การริเริ่มโครงการด้านความยั่งยืน
ที่ส�ำคัญในปี 2561
ในปี 2561 ไอวีแอลได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ มากมาย
อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ

• การก�ำหนดราคาคาร์บอนภายในบริษัท
• โครงการและการประเมินความเป็นไปได้ในการใช้

พลังงานทดแทน
• การศึกษาการจ�ำแนกผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
• การบังคับใช้การปกป้องด้านสิทธิมนุษยชนในการ
ปฏิบัติงานและห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของเรา รวมถึง
ผลการประเมินด้านสิทธิมนุษยชน
• พันธกิจและโครงการว่าด้วยความหลากหลาย
• การด� ำ เนิ น การตามแนวทางด้ า นความปลอดภั ย
ในกระบวนการและแนวทางการรายงาน
รายงานของคณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนและการบริหาร
ความเสี่ยง ปี 2561 ส�ำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทได้เผยแพร่
อยูใ่ นรายงานประจ�ำปี ซึง่ มีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูล
เพิ่มเติม

2559

รายงานการเปิดเผย
ข้อมูลคาร์บอน
เป้าหมายองค์กร
การประเมินวัฏจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ์

2561
การก�ำหนดราคา
คาร์บอนภายในบริษัท

การจ�ำแนก
ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

พลังงานทดแทน

ความปลอดภัย
ในกระบวนการ

IVL’s Sustainability Platform
การประเมินของ EcoVadis
โครงสร้างการก�ำกับดูแล
ด้านความยั่งยืน
รายงานดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์

2558

การประเมินวัฏจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ์
(โรงงานในทวีปเอเชีย)
การประเมินคณะ
กรรมการบริษัท
โดยบุคคลภายนอก

ระบบจัดการ
ข้อมูลความยั่งยืน
การท�ำบัญชี
ก๊าซเรือนกระจก
Scope 3

2560

การส�ำรวจและเพิ่มการใช้
พลังงานทดแทน
(ภายในและภายนอกโรงงาน)
การเน้นย�้ำความส�ำคัญของ
การลดการปล่อยน�ำ้ ใช้แล้ว
ให้เป็นศูนย์

การเน้นย�ำ้ ความส�ำคัญ
ของการลดของเสีย
อันตรายที่น�ำไปฝัง
กลบให้เป็นศูนย์

2562 และปีต่อๆ ไป
รายงานความยั่งยืน ปี 2561

17

การประเมิน
สาระส�ำคัญ

มีแนวคิด
แบบบูรณาการ

ด้านความยั่งยืน
และขยายกลยุทธ์ทางธุรกิจ
การประเมินสาระส�ำคัญเป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้เราสามารถ
จัดล�ำดับความส�ำคัญและท�ำความเข้าใจภาพรวมด้าน
ความยั่งยืน รวมถึงการก�ำหนดนโยบายที่ให้ความส�ำคัญ
และมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นด้านความยั่งยืน
ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างมากต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ในปี 2561 ไอวีแอลด�ำเนินการ
ประเมินสาระส�ำคัญตามมาตรฐานแนวทางการรายงาน
ความยัง่ ยืน GRI ร่วมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อระบุประเด็น
ด้ า นความยั่ ง ยื น ที่ ส ่ ง ผลต่ อ บริ ษั ท และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ภายนอก กระบวนการนี้ช่วยให้เราพัฒนาแผนปฏิบัติการ
บรรเทาความเสี่ ย งและส� ำ รวจโอกาสในการเยี ย วยา
ผู้มีส่วนได้เสียทั่วโลกของเรา ได้แก่ ลูกค้า ผู้จัดจ�ำหน่าย
ธนาคาร สื่อมวลชน และพนักงาน จะเป็นผู้ให้ข้อมูล
ประเด็นต่างๆ ถึง 38 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไอวีแอล
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอื่นๆ ที่เข้าร่วมประเมิน
ประเด็นต่างๆ ที่มีผลกระทบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

18

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

แผนภาพแสดงประเด็นสาระส�ำคัญส�ำหรับปี 2561 ได้รบั
การปรับปรุงเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจะแสดง
ให้เห็นถึงปัจจัยและอิทธิพลต่างๆ ในการประเมินและ
การตั ด สิ น ใจของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ในแต่ ล ะประเด็ น
และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และการก�ำกับดูแล การจัดล�ำดับประเด็นส�ำคัญด้วยการ
ประเมินสาระส�ำคัญในด้า นความเสี่ยงและโอกาสเพื่ อ
การด�ำเนินธุรกิจและครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียให้มากขึ้น
จะช่วยให้เรามีแนวคิดแบบบูรณาการด้านความยั่งยืน
และขยายกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
จากการประเมินของเรา ประเด็นที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับ
ไอวีแอลและผู้มีส่วนได้เสียปรากฎในแผนภาพประเด็น
สาระส�ำคัญ ปี 2561

กระบวนการประเมินสาระส�ำคัญของไอวีแอล

01

การระบุ
ประเด็นส�ำคัญ

04

02 การมีส่วนร่วมของ 03
ผู้มีส่วนได้เสีย

การตรวจสอบ
ความถูกต้อง

การประเมินสาระส�ำคัญ

05

การรับรองและ
การรายงาน

ช่วยให้เราพัฒนาแผนปฏิบัติการบรรเทาความเสี่ยง
และการส�ำรวจโอกาสในการเยียวยา

การจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญ

ข้อมูล
เพิ่มเติม

แผนภาพแสดงประเด็นสาระส�ำคัญ ปี 2561
สูง
การปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

อิทธิพลต่อผลประโยชน์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการ
สิทธิมนุษยชน
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
การบริหารความเสี่ยง
การกำ�กับดูแลกิจการ
และภาวะวิกฤต
การรีไซเคิล
การรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
พลังงานทดแทน
การพัฒนาทุนมนุษย์
อาชีวอนามัย
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ความปลอดภั
ย
การรั
กษาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ
ความมั่นคง
และความเป็
น
อยู
ท
่
ด
่
ี
ี
ทางไซเบอร์
นวัตกรรม
ภาษี
ราคาคาร์บอน
การสร้างความแตกต่าง
การบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
ทางการตลาด
การดึงดูดผูม้ คี วามสามารถ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การบริหารจัดการน้ำ�ทิ้ง อุตสาหกรรม 4.0
การเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์
การบริหารจัดการของเสีย ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ�
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
เศรษฐกิจดิจิทัลและการทำ�ให้เป็นดิจิทัล
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�
ภูมิรัฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์

เหตุการณ์ลมฟ้าอากาศรุนแรง

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ประเด็นสาระส�ำคัญ

สูง

หาร
อาชีวอนามัย การบร�
บัติตาม
ความปลอดภัย การปฏิ
ขอกำหนด
การรักษา
จรรยาบรรณ
บุคลากรที่มี
ทางธุรกิจ คุณธรรม
ความสามารถ
และความโปรงใส

ประเด็น
สาระส�ำคัญหลัก
12 ประเด็น
ปี 2561

การพัฒนา
ทุนมนุษย

สิทธิมนุษยชน

การรับผิดชอบ
ตอผลิตภัณฑ
การร�ไซเคิล

ดา น ส
อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ิ่งแวดลอม

การบร�หาร
จัดการ
สิง� แวดลอม

ษฐกจิ
ดา นเศร

การประเมินประเด็นสาระส�ำคัญเป็นตัวก�ำหนดประเด็น
หลัก 12 ประเด็นที่มีสาระส�ำคัญส�ำหรับปี 2561 และ
เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ เราได้ใช้องค์ประกอบหลัก
ตามมาตรฐานแนวทางการรายงานความยั่ ง ยื น GRI
เพื่อระบุและจัดล�ำดับความส�ำคัญประเด็นที่ส�ำคัญที่สุด
ต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย

ดา นส
งั คม

นัยส�ำคัญของผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ

ต่ำ�
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม
และความโปร่งใส

การบร�หารจัดการ
ความสัมพันธ
กับลูกคา
การกำกับ
ดูแลกิจการ
การบร�หาร
ความเสี่ยงและ
ภาวะว�กฤต

ประเด็นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืน
ประเด็น
สาระส�ำคัญของ
ไอวีแอล

ความสอดคล้อง
กับประเด็น GRI

ผู้มีส่วนได้เสียหลักและ
ขอบเขตผลกระทบ
ภายในองค์กร

พันธกิจและเป้าหมายของไอวีแอล

ภายนอกองค์กร

การก�ำกับ
ดูแลกิจการ

• ธรรมาภิบาล
• การต่อต้านการทุจริต
• แนวทางการบริหาร

• การควบคุม

• หุ้นส่วนทาง
ด้านการบริหาร
ธุรกิจ
• พนักงาน
• ภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามี

จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ
คุณธรรม และ
ความโปร่งใส

• จรรยาบรรณและ

• การควบคุม

• หุ้นส่วนทาง
ด้านการบริหาร
ธุรกิจ
• พนักงาน
• ผู้ทำ� สัญญา
รับเหมา
ภาครัฐ และ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• การฝึกอบรมด้านจริยธรรมและ

• การด�ำเนินงาน

• ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อก�ำหนด

•
•
•
•
•

การบริหาร
การปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนด

คุณธรรม
การต่อต้านการทุจริต
การประเมิน
ด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบายสาธารณะ
แรงงานเด็ก
แนวทางการบริหาร

• จรรยาบรรณและ
•
•
•
•

คุณธรรม
การต่อต้านการทุจริต
การปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดด้าน
เศรษฐกิจและสังคม
การปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดด้าน
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการบริหาร

การบริหาร
ความเสี่ยงและ
ภาวะวิกฤต

• จรรยาบรรณและ

การบริหาร
จัดการความ
สัมพันธ์กับ
ลูกค้า

• สุขอนามัยและความ

คุณธรรม
• ประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินงานด้าน
เศรษฐกิจ
• แนวทางการบริหาร

ปลอดภัยของลูกค้า
• การตลาดและ
การติดฉลาก
• ความเป็นส่วนตัว
ของลูกค้า
• แนวทางการบริหาร

ด้านการผลิต
• ใบอนุญาตใน
การด�ำเนิน
ธุรกิจ

• หุ้นส่วนทาง

ธุรกิจ
• ชุมชน
• ภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติใน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• ปลูกฝังการต่อต้านการทุจริต จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่โปร่งใส
และการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ
ให้อยู่ในวัฒนธรรมขององค์กร
• ปราศจากการทุจริต
• ได้รับคะแนน CG Rating ระดับดีเลิศ
จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และการสร้าง
ความตระหนักให้พนักงานทุกคนใน
บริษัทฯ ภายในปี 2563
• ปราศจากการทุจริต
• การรายงานเผยแพร่สู่สาธารณะ หากมี
การฝ่าฝืนกฎหมายและข้อก�ำหนด

ที่เกี่ยวข้อง

• การปฏิบัติตามข้อก�ำหนด

ที่เกินกว่ามาตรฐาน

• พนักงาน
• การด�ำเนินงาน

• หุ้นส่วนทาง

• การระบุและตรวจสอบความเสี่ยง

• คณะผู้บริหาร
• บุคลากรด้าน

• หุ้นส่วนทาง

• อัตราความพึงพอใจของลูกค้า (CSI)

ด้านการผลิต

การขายและ
การตลาด

ธุรกิจ
• ผู้ท�ำสัญญา
รับเหมา
• ชุมชน
• ภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย
ธุรกิจ

ที่ก�ำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และอัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR)
เพิม่ ขึน้ หรือเท่ากับปีกอ่ นหน้า

รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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ประเด็น
สาระส�ำคัญของ
ไอวีแอล
การบริหาร
จัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้เสียหลักและ
ขอบเขตผลกระทบ

ความสอดคล้อง
กับประเด็น GRI
• พลังงาน
• ทรัพยากรน�้ำ
• การปล่ อ ยของเสี ย และ

ภายในองค์กร

• หุ้นส่วนทาง

• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• พนักงาน
• การด�ำเนินงาน

• หุ้นส่วนทาง

• น�ำวัสดุ PET หลังการบริโภค

• การด�ำเนินงาน

• หุ้นส่วนทาง

• เพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่ำ

ด้านการผลิต

ก๊าซเรือนกระจก

ข้อก�ำหนด
ด้านสิ่งแวดล้อม
• แนวทางการบริหาร
• วัสดุ
• ประสิทธิภาพการ
•
•
•
•

การรับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์

22

ด�ำเนินงานด้าน
เศรษฐกิจ
การปล่อยของเสียและ
ก๊าซเรือนกระจก
สุขอนามัยและ
ความปลอดภัยของลูกค้า
แนวทางการบริหาร
โครงสร้างองค์กร

• สุขอนามัยและความ

ปลอดภัยของลูกค้า
• การปล่อยของเสียและ
ก๊าซเรือนกระจก
• แนวทางการบริหาร

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

ภายนอกองค์กร

• พนักงาน
• การด�ำเนินงาน

• น�้ำทิ้งและของเสีย
• การปฏิบัติตาม

การรีไซเคิล

พันธกิจและเป้าหมายของไอวีแอล

ด้านการผลิต

ด้านการผลิต
• พนักงาน

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ธุรกิจ
• ผู้ท�ำสัญญา
รับเหมา
• ชุมชน
• ภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

ธุรกิจ
• ผู้ท�ำสัญญา
รับเหมา
• ชุมชน
• ภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

ธุรกิจ
• ผู้ท�ำสัญญา
รับเหมา
• ภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

ทางตรง (Scope 1) และทางอ้อม
(Scope 2) ลงร้อยละ 6 ภายในปี 2563
โดยอ้างอิงจากปี 2556
• ลดลงหรือคงไว้เท่ากับส�ำหรับอัตรา
ของเสียอันตรายจากปีที่ผ่านมา

750,000 ตัน กลับมาใช้เป็นสารตั้งต้น
ในปริมาณการผลิตโพลีเอสเตอร์ภายใน
ปี 2568
• เพิ่มอัตราการของรีไซเคิล

ร้อยละ 7 ภายในปี 2563

• การลดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย
• การจ�ำแนกผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ภายในปี 2563

ประเด็น
สาระส�ำคัญของ
ไอวีแอล
สิทธิมนุษยชน

ความสอดคล้อง
กับประเด็น GRI
• ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
• อิสระในการเข้าร่วม
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผู้มีส่วนได้เสียหลักและ
ขอบเขตผลกระทบ
ภายในองค์กร
• พนักงาน

สมาคมและการเจรจา
ต่อรองร่วม
การประเมิน
ด้านสิทธิมนุษยชน
แรงงานเด็ก
แรงงานบังคับหรือ
การเกณฑ์แรงงาน
สิทธิของคนพื้นเมือง
การประเมินด้าน
สิ่งแวดล้อมของ
ผู้จัดจ�ำหน่าย
การประเมินด้านสังคม
ของผู้จัดจ�ำหน่าย
แนวทางปฏิบัติด้านการ
รักษาความปลอดภัย
จรรยาบรรณและ
คุณธรรม
แนวทางการบริหาร

พันธกิจและเป้าหมายของไอวีแอล

ภายนอกองค์กร
• ผู้จัดจ�ำหน่าย
• ผูท
้ �ำสัญญา

รับเหมา
• ชุมชน

• การปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยสิทธิ

พื้นฐานในการท�ำงานตามแนวทางของ
องค์การสหประชาชาติ และมาตรฐาน
ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
• ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
• การปลูกฝังด้านสิทธิมนุษยชนให้กับ
บริษัทที่รวมกิจการกับไอวีแอล
• การประเมินความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่า

การพัฒนา
ทุนมนุษย์

• การจ้างงาน
• การฝึกอบรมและ

• พนักงาน

• การกระตุน
้ ศักยภาพความเป็นผูน้ ำ�

การรักษา
บุคลากรทีม่ ี
ความสามารถ

• การจ้างงาน
• ความหลากหลายและ

• พนักงาน

• การรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มี

อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
และความ
เป็นอยู่ที่ดี

• อาชีวอนามัยและ

• การด�ำเนินงาน

ภายในองค์กรและการพัฒนาผูน้ ำ� ที่
สามารถปฏิบตั งิ านและผลักดันองค์กร
ไปสูว่ สิ ยั ทัศน์
• การสร้างและคงไว้ซงึ่ ระบบทีม
่ ี
ความสามารถระดับโลกโดยยังคง
รักษาวัฒนธรรมดัง้ เดิม

การศึกษา
• โครงสร้างองค์กร
• แนวทางการบริหาร

ความสามารถและบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพการท�ำงานสูงภายใน
องค์กร
• การลดอัตราการลาออก

โอกาสที่เท่าเทียม
• ประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินงานด้าน
เศรษฐกิจ
• โครงสร้างองค์กร
• แนวทางการบริหาร

•
•
•

•
•
•

ความปลอดภัย
การฝึกอบรมและ
การศึกษา
น�้ำทิ้งและของเสีย
ความเชื่อมั่นของ
อุปกรณ์การผลิตและ
ความปลอดภัยของ
กระบวนการ
จรรยาบรรณและ
คุณธรรม
โครงสร้างองค์กร
แนวทางการบริหาร

ด้านการผลิต
• พนักงาน

• หุ้นส่วนทาง

ธุรกิจ
• ผู้ท�ำสัญญา
รับเหมา
• ชุมชน

• ไม่มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ในการท�ำงาน

• ลดอัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงาน

จนถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) และอัตรา
การบาดเจ็บจากการท�ำงานทั้งหมด
(TRIR) ของพนักงานและผู้รับเหมา
ลงให้ได้ร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า

รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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ด้านเศรษฐกิจ

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ท�ำให้เราสามารถวางมาตรฐานด้านคุณธรรม
และประสบความส�ำเร็จในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
รวมถึงคุณค่าระยะยาวส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

การก�ำกับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม และความโปร่งใส
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ความพยายามของเราสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนี้
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีท�ำให้เราสามารถวางมาตรฐาน
ด้านคุณธรรมและประสบความส�ำเร็จในการเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับ
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู ้ ก� ำ หนด
แนวทางโครงสร้างการก�ำกับดูแลเพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักปฏิบตั ขิ องจรรยาบรรณ
กระบวนการส� ำคั ญ ที่ ผ ลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การก�ำกั บ ดู แ ลที่ ดี
คือการเตรียมพร้อมและการสื่อสารเกี่ยวกับการก�ำกับ
ดูแลองค์กร นโยบายหลัก การบริหารความเสีย่ งกฎระเบียบ
และการบริ ห ารการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนด โดยมี ก าร
ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ งผ่านคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ การก�ำกับดูแล
กิจการและการมีโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์ ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและโปร่ ง ใสจะน� ำ ไปสู ่
การปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดและจรรยาบรรณในการด�ำเนินงาน

บุคลากรผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการผลักดันให้ ไอวีแอลด�ำรงอยูใ่ นปัจจุบนั

การก�ำกับดูแลกิจการ
จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ การขยายการด�ำเนินงาน
ไปยังภูมิภาคใหม่ และการเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
บริษทั ทุกปี เราเชือ่ ว่าการก�ำกับกิจการทีด่ คี อื ส่วนส�ำคัญต่อ
ความยั่งยืน อันจะท�ำให้บริษัทสามารถปรับตัวได้อย่าง
รวดเร็ว เราได้จดั ท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ รวมไปถึง
การริเริม่ ด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแล การบริหารความเสีย่ ง
และการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดทัว่ ทัง้ องค์กร ทัง้ คณะกรรมการ
บริษัทและคณะผู้บริหารต่างมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายดังกล่าว กระบวนการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริษทั ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีเ่ กิดขึน้
หรืออาจเกิดขึน้ ของสมาชิกคณะกรรมการบริษทั เป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่ ไ อวี แ อล การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ ริ่ ม จากระดั บ
สูงสุดขององค์กร เราได้จัดท�ำแผนการบริหารทักษะใน
การท�ำงาน (Skill Metrix) ส�ำหรับคณะกรรมการบริษัท
เพื่ อ ให้ อ งค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษั ท มี
ความเหมาะสมและแสดงความสามารถองค์กรต้องการ
ส� ำ หรั บ เผชิ ญ ความท้ า ทายทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต
แผนการบริ ห ารทั ก ษะในการท� ำ งานยั ง เปิ ด โอกาสให้
เราประเมิ น องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษั ท
และพิ จ ารณาถึ ง โครงสร้ า งในอนาคตให้ ส อดคล้ อ ง
กับวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ของบริษัท
การด� ำ เนิ น การที่ ส� ำ คั ญ ในปี 2561 เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของเรามีดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดอายุ เ กษี ย ณ
ของกรรมการอิสระไว้ที่ 72 ปี เพือ่ คงไว้ซงึ่ องค์ประกอบ
อันเข้มแข็ง
2. คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
ประธานกรรมการอิสระ บทบาทและความรับผิดชอบ
ของประธานกรรมการอิสระดังปรากฎในเว็บไซต์ของเรา
3. คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมให้สมาชิก คณะผูบ้ ริหาร
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. หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience
Program (ITG) รุ่น 8/2018

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

• นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช: หลักสูตร Board Matters

and Trends Agenda รุ่น 6/2018
4. คณะกรรมการบริษัทและสมาชิกคณะอนุกรรมการ
ได้ ด� ำ เนิ น การประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของตั ว เอง
ในปี 2561 ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ มี ก ารสรุ ป และอภิ ป ราย
ในการประชุมคณะกรรมการ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
เกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลัก (KRA) ตัวชีว้ ดั
ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น งาน (KPI) และอั ต รา
ค่าตอบแทนแบบแปรผันของคณะกรรมการบริหาร
และผูบ้ ริหารระดับสูง ซึง่ รวมถึงตัวชีว้ ดั ด้านสิง่ แวดล้อม
สังคม และการก�ำกับดูแล ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ (เช่น EBITDA และ
ROCE เป็นต้น)
5. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ได้ด�ำเนินการประเมินโดยหน่วยงานภายนอกในส่วน
ของแนวทางปฏิ บั ติ ข องการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและ
ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท ในปี
ที่ ผ ่ า นมา และมี ก ารรายงานผลการประเมิ น ต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561
ผลการประเมินอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งและ
มีขอ้ เสนอแนะทีช่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน
มากขึ้น
รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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การประเมินด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
เราได้ รั บ การประเมิ น การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก
โดยหน่วยงานภายนอก (สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ; IOD) ผลการประเมินพบว่า
ไอวีแอลมีแนวคิดด้านความยั่งยืนและโครงสร้าง
การก�ำกับดูแลที่เข้มแข็ง

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

จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม และความโปร่งใส
ไอวีแอลให้คุณค่ากับการเติบโตทางธุรกิจและการสร้าง
ผลก� ำ ไรอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ เรามุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะด� ำ เนิ น งาน
ด้วยมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณทางธุรกิจ และท�ำ
เหนือเกินกว่ามาตรฐานในหลายๆ กรณี ทัง้ การปฏิบตั ติ าม
กฎหมายทีบ่ งั คับใช้ ระเบียบ ข้อก�ำหนด และข้อบังคับต่างๆ
ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบตั ติ ามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท (CGPAC) จรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจและนโยบายต่างๆ เป็นส่วนที่เข้ามา
ประกอบในหลักการและมาตรฐานทางจรรยาบรรณ และ
ผลั ก ดั น เป็ น แนวทางการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ทั่ ว โลก โดยให้
ความส�ำคัญในด้านคุณธรรม เอกสารดังกล่าวมีเผยแพร่
อยู ่ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องเราทั้ ง หมด 18 ภาษาในส่ ว นของ
“การก�ำกับดูแลกิจการ”
บริ ษั ท จั ด ให้ มี ห ลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมโดยเชิ ญ วิ ท ยากร
ผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้และมีคอร์สการเรียนรู้
ด้ ว ยตนเองผ่ า นทางออนไลน์ โดยมี พ นั ก งานไอวี แ อล
ร้อยละ 82 เข้าร่วมการฝึกอบรมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
จากพืน้ ทีด่ ำ� เนินงานร้อยละ 76 ทีพ่ นักงานทัง้ หมด 100%
เข้ารับการฝึกอบรม

การต่อต้านการทุจริต
เราทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างสม�่ำเสมอ
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเนือ้ หาสอดคล้องกับมาตรฐานการต่อต้าน
การทุจริตในปัจจุบัน ไอวีแอลปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การติดสินบนของสหราชอาณาจักร (UK Bribery Act) และ
กฎหมายระดับท้องถิ่น ประเทศ และระหว่างประเทศที่มี
ผลบังคับใช้ นอกจากนี้ เราได้น�ำกรอบการท�ำงานในการ
ต่อต้านการทุจริตมาใช้ในการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรม
ปลอดการทุ จ ริ ต และช่ ว ยให้ ไ อวี แ อลได้ รั บ การต่ อ อายุ
การรับรองของโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2561
บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองการ
เป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(CAC) เมื่อพฤษภาคม 2561
(ไอวีแอลได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2557)

กิจกรรมทางการเมืองและการบริจาค
เราเคารพสิ ท ธิ ข องพนั ก งานในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ทางการเมื อ ง แต่ ไ อวี แ อลจะไม่ มี ส ่ ว นร่ ว มในบทบาท
ทางการเมืองใดๆ แม้ข้อตกลงทางธุรกิจของเราส่วนใหญ่
จะไม่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ รั ฐ บาล แต่ เ ราก็ แ นะน� ำ ให้
พนั ก งานของเราใช้ ค วามระมั ด ระวั ง เมื่ อ ต้ อ งมี ส ่ ว น
เกีย่ วข้องกับบุคลากรของภาครัฐและกิจกรรมทางการเมือง
การบริจาคอื่นๆ ของไอวีแอลและบริษัทย่อยให้เป็นไป
ตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ซึง่ ก�ำหนดโดยคณะกรรมการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และต้องแสดงถึงผลกระทบ
เชิงบวกได้ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ในส่วน
“กิจกรรม CSR ปี 2561”

ไอวี แ อลและบริ ษั ท ย่ อ ยไม่ มี ก ารบริ จ าคหรื อ
ให้การสนับสนุนทางการเมืองใดๆ ในปี 2561
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การบริหารการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
การมีธรุ กิจทีด่ ำ� เนินงานอยูใ่ นหลายประเทศและหลายเขต
อ�ำนาจศาลเพิม่ ความเสีย่ งของการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
ซึ่งเป็นข้อห่วงกังวลหลักที่บริษัทให้ความส�ำคัญ ระบบ
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่ไอวีแอลจะใช้การปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินธุรกิจ และบูรณาการแนวทางเดียวกันในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการด้านความ
ยัง่ ยืนและการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะผู้บริหารระดับสูงจะใช้การบริหารจัดการแนว
บนลงล่างเพื่อแนะน�ำการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด ตลอดจน
ความเสี่ยงที่เป็นที่ห่วงกังวลและก�ำลังเกิดขึ้น

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มกี ารด�ำเนินคดีทมี่ ี
นัยส�ำคัญต่อไอวีแอลและบริษทั ย่อยทีส่ ง่ ผลกระทบ
เชิงลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั มากกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีคดีความที่ส่งผลกระทบ
อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อธุรกิจของเรา นอกจากนี้ ตลอด
4 ปีที่ผ่านมา เรายัง:
»» ไม่มีกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่มี
นัยส�ำคัญ
»» ไม่ มี ก รณี ห รื อ เหตุ ก ารณ์ ก ารทุ จ ริ ต หรื อ ให้
สินบน ไม่มีพนักงาน ผู้ท�ำสัญญารับเหมา หรือ
ผู้จัดจ�ำหน่ายถูกเลิกจ้าง และไม่มีสัญญาใดๆ
กั บ หุ ้ น ส่ ว นทางธุ ร กิ จ ถู ก ท� ำ ให้ สิ้ น สุ ด จาก
ข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต
»» ไม่มีการด�ำเนินคดีทางกฎหมายอันเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตหรือพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน
เกิดขึ้นไอวีแอลหรือพนักงานของบริษัท
เรามีเป้าหมายเช่นเดียวกันนีส้ ำ� หรับผลลัพธ์ในปี 2562

“เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้เป็นตามหลักจรรยาบรรณ
มีความโปร่งใส และปราศจากการให้สนิ บนหรือการทุจริต
ในการด�ำเนินงานของเราทัว่ โลก”

กลไกการร้องเรียน
นโยบายการร้องเรียนของเราเกี่ยวข้องกับการรายงาน
และการสอบสวนข้อเท็จจริงของข้อกล่าวหาการกระท�ำที่
ไม่เหมาะสม คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสจะใช้อำ� นาจ
พิเศษตัดสินว่าเมื่อใดที่สถานการณ์ดังกล่าวจ�ำต้องได้รับ
การสืบสวน และด�ำเนินกระบวนการสืบสวนที่เหมาะสม
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมายที่ใช้บังคับ และ
กฎระเบียบข้อบังคับ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอก
สามารถช่ ว ยสนั บ สนุ น การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
ไอวี แ อลได้ โดยการรายงานการละเมิ ด นโยบายใดๆ
ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
ในปี 2561 มีการรายงานผ่านมายังคณะอนุกรรมการ
การแจ้งเบาะแส 2 กรณี กรณีแรกปิดการพิจารณาแล้ว
และไม่ต้องด�ำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีการ
ฝ่าฝืนใดๆ ส่วนกรณีที่สองอยู่ในระหว่างการสอบสวน
ผลการสอบสวนและการด� ำ เนิ น การจะรายงานไปยั ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับ
ดูแลกิจการ (NCCG) และคณะกรรมการบริษัท
ศูนย์รับการร้องเรียน คือช่องทางใหม่ส�ำหรับการรายงาน
การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้โดยอิสระ ซึ่งพัฒนาขึ้นมา
เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารเพิ่มเติม โดยได้เปิดให้ใช้งานและ
สื่อสารให้พนักงานทุกคนรับรู้เมื่อต้นปี 2562 ส�ำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ทเี่ ว็บไซต์ของเรา

รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
ความพยายามของเราสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนต่อไปนี้

เพือ่ ให้ไอวีแอลยังคงมีความยืดหยุน่ และสามารถตอบสนอง
ต่อความท้าทายและโอกาสต่างๆ ได้โดยแสดงถึงความคืบหน้า
อย่างชัดเจนต่อเป้าหมายขององค์กร เราจึงใช้การบริหาร
จั ด การความเสี่ ย งเป็ น กลไกในการติ ด ตามตรวจสอบ
และบริหารจัดการความไม่แน่นอน สิ่งนี้ช่วยให้เราเข้าใจ
ความเสี่ยงทางธุรกิจที่ส�ำคัญ ส�ำรวจโอกาสใหม่ๆ ส�ำหรับ
การเติบโตอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน รวมทัง้ ปรับกลยุทธ์ใหม่
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของไอวีแอลเป็น
ไปตามกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ
Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) ซึ่งเป็นคณะกรรมการของสถาบัน
วิชาชีพ 5 สถาบันในสหรัฐอเมริกา โครงสร้างการบริหาร
จั ด การความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลจะช่ ว ยสนั บ สนุ น
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการ
ได้อย่างเข้มแข็ง คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการ
บริหารความเสี่ยง (SRMC) คณะอนุกรรมการ และผู้ดูแล
ประสานงานด้านความเสีย่ ง (Risk Champion) จะมีบทบาท
ส� ำ คั ญ ในการสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งส่งเสริมการจัดวางอ�ำนาจหน้าที่ตาม
สายงาน รวมทั้งบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ส�ำหรับผู้บริหารและพนักงาน

“ด้วยแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ทีอ่ อกแบบมาอย่างดีธรุ กิจของเราจึงมีทงั้ ความยัง่ ยืน
และความต่อเนือ่ ง”

ข้อมูล
เพิ่มเติม
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การประเมินความเสี่ยง
เราด�ำเนินการประเมินความเสีย่ งซึง่ ท�ำให้หน่วยงานต่างๆ
ได้รับรู้ภาพรวมของความเสี่ยงแบบองค์รวมที่ก�ำลังเผชิญ
และท�ำให้ฝ่ายบริหารสามารถระบุความเสี่ยงเหล่านี้และ
ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น เราประเมินผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้ และความเป็นไปได้ของความเสีย่ ง ซึง่ ครอบคลุม
การประเมินและทบทวนความเสีย่ งทัง้ ภายในและภายนอก
รวมไปถึงความเสีย่ งและปัจจัยอืน่ ๆ ทัว่ โลก ทีอ่ าจส่งผลต่อ
การด�ำเนินงานของเราอันเนือ่ งจากการขยายตัวของธุรกิจ
และการด�ำเนินงานระหว่างประเทศ
การประเมินความเสี่ยงนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจความเสี่ยง
ที่อาจท�ำให้เกิดอุปสรรคต่อการด�ำเนินธุรกิจ เราจ�ำแนก
ความเสีย่ งออกเป็นความเสีย่ งทางธุรกิจ ความเสีย่ งเกีย่ วกับ
การด�ำเนินงาน ความเสี่ยงในการบริหาร ความเสี่ยง
ทางการเงิน และความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
ทั้งหมด นอกจากนี้ เรายังได้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิด
ขึ้นใหม่ด้วย เพราะอาจก่อตัวเป็นความเสี่ยงส�ำคัญ หรือ
อาจเป็นความเสีย่ งทีม่ อี ยูแ่ ล้วแต่ระบุจำ� นวนได้ยาก ซึง่ อาจ
ท�ำให้เกิดความเสียหายหรือมีความไม่แน่นอนในระดับสูง
ส� ำ หรั บ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ “ปั จ จั ย ความเสี่ ย ง”
และ “ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่” จะกล่าวถึงใน รายงาน
ประจ�ำปี 2561
ความเสีย่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญทัง้ หมด ได้มกี ารระบุ วิเคราะห์ บันทึก
รายงาน และเริม่ ต้นมาตรการบรรเทาอย่างเหมาะสมแล้ว
โดยเจ้าของความเสีย่ งทีร่ บั ผิดชอบในการประเมินความเสีย่ ง
และก�ำหนดการควบคุมที่เกี่ยวข้องจะได้รับมอบหมายให้
เป็นผูบ้ รรเทาและ/หรือลดความเสีย่ งดังกล่าว นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง รวมถึ ง
การควบคุมดูแล การสังเกตช่วงวิกฤต หรือการก�ำหนด
สถานะความเสี่ยงเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงระดั บ การ
ปฏิบัติงานที่จ�ำเป็นหรือเป็นที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้เพื่อให้
มั่นใจว่ามีการครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่เกิดขึ้น อีกทั้ง
มี ก ารการด� ำ เนิ น การควบคุ ม และการตอบสนองต่ อ
ความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม คณะอนุกรรมการ
ระดับกลุม่ ธุรกิจและระดับโรงงานจะเป็นผูท้ บทวนรายงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมด้วยแผนบรรเทา
ความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส คณะกรรมการฯ จะรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะถึงการด�ำเนินการและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�ำทุกปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

แผนปฏิบัติการบรรเทาความเสี่ยง แผนปฏิบัติการบรรเทาความเสี่ยง

แผนปฏิบัติการบรรเทาความเสี่ยง

นวัตกรรม/เทคโนโลยีนวัตกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน
• ทบทวนแนวทางในการรวมกลยุทธ์และการพัฒนา
•
•
•
•
•

ด้วยการเพิ่มความคล่องตัว ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยน และการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ติดตามตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจก่อให้เกิด
ผลกระทบรุนแรง
เลือกระดับอันเหมาะสมของการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนา ควบคู่ไปกับการวัดผลตอบแทน
ของการลงทุนนั้นๆ อย่างมีประสิทธิผล
เพิ่มการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในโรงงานรีไซเคิล
ร่วมด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าของแบรนด์
ในการส่งเสริมการรณรงค์การรีไซเคิล
ส่ ง เสริ ม การให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการรี ไ ซเคิ ล และ
การบริโภค rPET

วิกฤตน้ำ�
• ติดตามตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงด้านกฎระเบียบ

และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างสม�่ำเสมอ และ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิง่ แวดล้อม
ที่ใช้บังคับในพื้นที่ด�ำเนินงาน
• ประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านทรัพยากรน�้ำ
โดยด� ำ เนิ น การวิ เ คราะห์ ส ภาพการณ์ แ ละการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหว
• ร่วมด�ำเนินงานและสื่อสารกับหน่วยงานท้องถิ่น
เพื่ อ ให้ มี น�้ ำ ประปาที่ เ พี ย งพอและหลี ก เลี่ ย ง
ความขัดแย้งกับผู้มีส่วนได้เสีย

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
• เสริมสร้างความมัน
่ คงปลอดภัยของระบบด้วยการ

ป้องกันระดับสูง

• สื่อสาร ให้ความรู้ แนะแนวทาง และแจ้งเตือน

แก่ผู้ใช้ให้ตระหนักถึงความเสี่ยง
• มีนโยบายส�ำรองเพื่อป้องกันระบบและข้อมูล
• จัดวางการควบคุมทีเ่ ข้มงวดยิง่ ขึน
้ ส�ำหรับกิจกรรม
ไอทีของผู้ใช้ และป้องกันการละเมิดจากภายใน
• ประเมินความเสีย่ งและปรับปรุงระดับความมัน
่ คง
ปลอดภัยอย่างสม�่ำเสมอ

เราด�ำเนินการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)
ในระดับองค์กรทุกๆ 6 เดือนเพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืน
โดยเฉพาะด้านผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมและสังคมต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจของเรา โดยจะครอบคลุมกลยุทธ์ การด�ำเนินงาน
สิง่ แวดล้อม ความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ และชือ่ เสียง
เรายังด�ำเนินการวิเคราะห์สภาพการณ์ (Scenario Analysis)
และ TCFD เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะครอบคลุม
ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ รายได้ และ EBITDA ของเรา
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของทรัพยากรน�ำ้ ได้ดำ� เนินการ
เพื่อระบุพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านทรัพยากรน�้ำในการ
ด�ำเนินงานของเราทัว่ โลก โดยใช้เครือ่ งมือวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ของน�้ำ (AQUEDUCT Water Risk Tool) ซึ่งพัฒนาโดย
World Resources Institute (WRI) นอกจากนี้ ความเสี่ยง
เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนในสถานทีท่ ำ� งานและห่วงโซ่อปุ ทาน
ก็เป็นส่วนส�ำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงเช่นกัน
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความเสี่ยงของทรัพยากรน�้ำ
และสิทธิมนุษยชน สามารถดูได้ที่บทอื่นๆ ในรายงาน
ความยั่งยืน ปี 2561

วัฒนธรรมในองค์กรด้านความเสี่ยง
เราได้ปลูกฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงให้รวมอยู่ใน
กระบวนการด�ำเนินธุร กิจ โดยน�ำมาใช้ในการด� ำ เนิ น
ตามกลยุทธ์ขององค์กร การปฏิบัติงานในแต่ละวัน และ
การตัดสินใจทัว่ ทัง้ องค์กร ผูด้ แู ลประสานงานด้านความเสีย่ ง
ในฐานะผูป้ ระสานงานการบริหารจัดการความเสีย่ งองค์กร
จะเป็นผูส้ นับสนุนธุรกิจของเราในกระบวนการและเทคนิค
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเพิ่มความตระหนัก
การเป็นเจ้าของ และการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะ
ส่งผลต่อผลการด�ำเนินธุรกิจของเรา
ในขณะที่ลักษณะโดยรวมขององค์กรในทุกระดับมีการ
เตรียมพร้อมกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เรายังมี
องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญอืน่ ๆ ได้แก่ โครงสร้างการก�ำกับดูแล
ด้านความเสีย่ ง ค่านิยมองค์กร จรรยาบรรณและจริยธรรม
นโยบายและขัน้ ตอน กิจกรรมควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการ
บริการจัดการความเสีย่ ง และกระบวนการประเมินความเสีย่ ง
ในปี 2561 กรรมการของเราได้เข้าร่วมการฝึกอบรม
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม
ในส่วน “การก�ำกับดูแลกิจการ” ของรายงานฉบับนี้
การผลักดันวัฒนธรรมด้านความเสีย่ งคือกระบวนการทีต่ อ่ เนือ่ ง
โดยให้ความส�ำคัญกับการสร้างความตระหนักเชิงวัฒนธรรม
การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรม และการปรับปรุงปรับเปลีย่ น
ไอวีแอลได้เพิ่มจ�ำนวนโครงการฝึกอบรมและสร้างความ
ตระหนัก ตัง้ แต่ระดับคณะกรรมการบริษทั ไปจนถึงระดับปฏิบตั ิ
การในโรงงาน ซึง่ รวมถึงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การเฝ้า
สังเกตความปลอดภัย การตอบแทนการรายงานเหตุการณ์
เกือบเกิดอุบตั เิ หตุ ระบบการแบ่งปันความรูเ้ พือ่ แบ่งปันบทเรียน
และการรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั เิ หตุผา่ นช่องทาง
การสือ่ สารต่างๆ
รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ความพยายามของเราสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนต่อไปนี้

ไอวี แ อลคื อ ผู ้ น� ำ ตลาดในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า โพลี เ อสเตอร์
ในการรั ก ษาต� ำ แหน่ ง ผู ้ น� ำ และขั บ เคลื่ อ นการเติ บ โต
ที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าการบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้า (CRM) ทีด่ ี คือองค์ประกอบส�ำคัญต่อความส�ำเร็จ
ในระยะยาว การมีส่วนร่วมกับลูกค้าคือจุดแข็งหลักและ
เป็นส่วนส�ำคัญต่อกลยุทธ์ความยัง่ ยืนของบริษทั เราร่วมมือ
กับลูกค้าผ่านการสื่อสารหลากหลายช่องทางเพื่อรับฟัง
ค�ำแนะน�ำและเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น
หนึ่งในช่องทางเหล่านี้คือการส�ำรวจความพึงพอใจของ
ลูกค้า ในปี 2561 ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้ายังคงอยู่
ในระดั บ สู ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งที่ ร ้ อ ยละ 86 แม้ ว ่ า จ� ำ นวน
ผู้ตอบแบบส�ำรวจจากการด�ำเนินงานทั่วโลกจะสูงกว่า
ปี 2560 ก็ตาม

“การบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
คือองค์ประกอบส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในระยะยาว”

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

100%
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เสน ใ ย

หมายเหตุ: อัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR) ในภาพรวมครอบคลุมอัตราร้อยละจากรายได้ทั้งหมด

86.01%
85.46%
2560

30

เป้าหมายด้าน CSI ในภาพรวมของไอวีแอล

2561

ปี 2560

ดัชนีความพึงพอใจ
ของลูกค้า
ในภาพรวมของไอวีแอล

85.60%

86%

2559

2558

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

> 85.46%

ปี 2561

> 86.01%

ข้อมูล
เพิ่มเติม

นอกจากนี้ ด้วยผลลัพธ์ขา้ งต้น ลูกค้าจะสามารถคาดการณ์
ด้านการพัฒนาด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ของบริษทั ได้ ด้วยเหตุนี้ ทีมนวัตกรรมของเราจึงผนวกรวม
ความต้ อ งการของลู ก ค้ าไว้ ใ นแผนวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ
ให้บรรลุผลตามที่ลูกค้าต้องการได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็น
ตัวขับเคลื่อนแนวทางนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการ
ของบริษัท โดยผสานรวมกันดังหนึ่งในค่านิยมของบริษัท
ที่ว่า “ลูกค้าคือเหตุผลในการด�ำรงอยู่” ตัวอย่างต่อไปนี้
คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือกับลูกค้า
เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

ในปี 2561 Glanzstoff Sicrem บริษัทย่อยในประเทศ
อิตาลีที่เราเป็นเจ้าของทั้งหมด ได้รับรางวัล Supplier
Award จาก Pirelli ในหมวดหมู่ Quality and Speed
โดยเลือกจากผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่าย 12,000 ราย
ทั้งหมด 8 สาขา
Pirelli คือผู้ผลิตยางอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว
ให้การแข่งขัน Formula 1 และ Superbike World
Championship และยังผลิตยางให้การแข่งขันแรลลี่
และมอเตอร์ครอสรายการอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ Pirelli
ยังเป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายยางให้ผู้ผลิตรถยนต์ที่มี
ชื่อเสียง และ Granzstoff Sicrem ก็เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ
เพียงรายเดียวให้แก่ Pirelli โดยมีก ารพัฒนาสิ่งทอ
และยางแบบ Single-end ส�ำหรับรถแข่ง F1 ทัง้ 4 ประเภท
และรับประกันในแง่คุณภาพว่าไม่มีข้อบกพร่อง
Glanzstoff Sicrem สามารถทดสอบและส่งมอบวัสดุใน
ระยะเวลาที่จ�ำกัดได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ การสนับสนุน
เพิ่ ม เติ ม นี้ คื อ การผลิ ต ตั ว อย่ า งสิ่ ง ทอหลายรู ป แบบ
เพื่อน�ำไปคัดเลือกส�ำหรับยางรถแข่ง F1 ขนาด 18
นิ้วของ Pirelli และเดินเครื่องต้นแบบเพื่อผลิตวัสดุ
เสริมแรงด้วยเส้นใยทอชนิดใหม่ ที่ผสมอารามิดและ
โพลีอาไมด์ 66 การด�ำเนินงานของ Glanzstoff Sicrem
ท�ำให้ Pirelli สามารถเปิดตัวยางรุ่นใหม่ในตลาดได้
ในเวลาน้อยกว่า 1 ปี
ส�ำหรับรางวัล Supplier Award ที่ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่าย
จะได้รับรางวัลจาก 8 หมวดหมู่ โดยมีเพียงรายเดียว
ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล Sustainability หรื อ “ความยั่ ง ยื น ”

ในปี 2561 ไม่ มี เ หตุ ก ารณ์ ข องการไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้
• ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยจาก
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
• การสื่อสารด้านการตลาด
• การละเมิดข้อมูลส่วนตัวและการสูญหายของ
ข้อมูลลูกค้า

ซึ่งตกเป็นของ Glanzscoff Sicrem จากการผลิตเรยอน
ที่ใช้เซลลูโลสธรรมชาติจากพืช โดยได้รับการรับรอง
ส� ำ หรั บ การบริ ห ารจั ด การวนเกษตรที่ ยั่ ง ยื น และ
เสริมสร้างวิสัยทัศน์และค่านิยมให้แก่บริษัท
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การบริหารจัดการนวัตกรรม
ความพยายามของเราสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนต่อไปนี้

นวั ต กรรมช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จ และที่ ส� ำ คั ญ
กว่ า นั้ น ในกรณี ข องไอวี แ อล คื อ ช่ ว ยให้ เ ราปกป้ อ ง
สิ่งแวดล้อมได้โดยการจ�ำกัดและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ในกระบวนการผลิตของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
นอกเหนือจากการลดความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ ขณะที่
การมุ่งเป้าหมายไปที่การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม
และมีคณ
ุ ค่ามากขึน้ แก่ลกู ค้า โดยตอบสนองความต้องการ
ในปัจจุบัน เราเองก็คาดการณ์ถึงความต้องการในอนาคต
ด้ ว ยเช่ น กั น โดยการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี น วั ต กรรม
ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจาก
การรักษาข้อปฏิบัติเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เรามุ่งเน้นแล้ว
นวั ต กรรมยั ง ถู ก บู ร ณาการเข้ า กั บ การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ผลิตภัณฑ์ดว้ ย ผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
และสังคมต่างๆ ตามแบบแผน
ในปัจจุบัน นวัตกรรมในการพัฒนาของไอวีแอลจะมุ่งเน้น
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ แ ละทางเลื อ กที่ ต อบสนอง
ความต้องการทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้อง
กับหลักแนวทางปฏิบตั แิ ละนโยบายด้านการรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เรามีศูนย์วิจัยและพัฒนา
(R&D) 15 แห่งทั่วโลก ส�ำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ PET
ศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมุ่งเน้น
ด้านการพัฒนาโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ ขณะทีธ่ รุ กิจผลิตภัณฑ์
เส้นใยจะด�ำเนินการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และ
สหรัฐอเมริกาในรูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศ การวิจัยและ
พัฒนาจะมุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์แนวดิ่ง ได้แก่ ยานยนต์
และอุตสาหกรรม สุขอนามัยและการแพทย์ เครือ่ งแต่งกาย
และเครื่องใช้ในบ้าน
ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ส�ำหรับการวิจัยและพัฒนา
ของเรามุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและตลาด
ที่ขับเคลื่อนความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นโอกาสที่
เพิ่มขึ้นในการขยายตลาด
ข้อมูล
เพิ่มเติม
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สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ ใหม่*
ธุรกิจเส้นใย
ธุรกิจเส้นใยของเรามีสดั ส่วนยอดขายจาก
ผลิตภัณฑ์ใหม่อยูท่ รี่ อ้ ยละ 23 จากเป้าหมาย
ทีว่ างไว้ทร่ี อ้ ยละ 20 ส�ำหรับปี 2562 นี้ เราวาง
เป้าหมายสัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้อยูท่ รี่ อ้ ยละ 21 โดยไม่รวมการเข้าซือ้ กิจการใหม่
กลุม่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ PET ทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง
กลุม่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ PET ทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง
(PET HVA) ของเราพัฒนาขึน้ จากนวัตกรรม
และการเติบโตของผลิตภัณฑ์ทวั่ โลก โดยมี
สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่อยูท่ ี่
ร้อยละ 33 ในปี 2561 ซึง่ เป็นไปตามเป้าหมาย
ทีว่ างไว้ทรี่ อ้ ยละ 33 และเป้าหมายสัดส่วนยอดขาย
จากผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2562 ของเราก�ำหนดไว้ท่ี
ร้อยละ 34 โดยไม่รวมการเข้าซือ้ กิจการใหม่
* สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ ใหม่ (Vitality Index) คือรายได้
ที่เกิดจากยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปีหลัง

สัดส่วนยอดขายจาก
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ปี 2561*
เป้าหมาย สัดส่วนยอดขาย
จากผลิตภัณฑ์ ใหม่*
ในปี 2562

ธุรกิจ
เส้นใย

23%

เป้าหมายปี 2561 > 20%

21%

ธุรกิจเส้นใย

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์
PET ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

33%

เป้าหมายปี2561 = 33%

34%

กลุ่มธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ PET
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

*สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ ใหม่ (Vitality Index) คือรายได้ที่เกิดจากยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปีหลัง

ไอวีแอลคือผู้น�ำอุตสาหกรรมระดับโลกในห่วงโซ่คุณค่า
Integreated PET ในการผลิตผ่านกระบวนการรีไซเคิล
กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ รี ไ ซเคิ ล ของเราให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การดู แ ล
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เราแสดงบทบาทผู ้ น� ำ ใน
เศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการน�ำลูกค้าผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
มาเข้าร่วมในห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์และการพัฒนา
แนวทางให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง หมดสามารถรี ไ ซเคิ ล ได้
การบริหารจัดการนวัตกรรมของเราสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของลูกค้า คือการมีบรรจุภณ
ั ฑ์ทสี่ ามารถรีไซเคิลและน�ำมา
ใช้ซ�้ำได้ ไอวีแอลก�ำลังก้าวข้ามบทบาทที่มากกว่าการเป็น
ผูผ้ ลิตโพลีเมอร์สกู่ ารด�ำเนินธุรกิจรีไซเคิลซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของสัดส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราที่ก�ำลังขยายตัว

เราลงทุ น ในเทคโนโลยี รี ไ ซเคิ ล และด� ำ เนิ น การผลิ ต
สารเคมีโดยใช้เทคนิครีไซเคิลเข้ามาช่วยในเชิงพาณิชย์
ซึ่งเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผลในการใช้ต้นทุนจะสามารถ
ท�ำให้เกิดการหมุนเวียนของพลาสติกสมบูรณ์ (close the
loop) และท�ำให้การเปลี่ยนขยะพลาสติก PET หลังบริโภค
ทั้งหมดกลับไปเป็นสารตั้งต้นมอนอเมอร์ และน�ำมาผลิต
เป็น PET คุณภาพสูงส�ำหรับบรรจุอาหารได้ต่อไป

“ไอวีแอลมุง่ มัน่ ให้มบี รรจุภณ
ั ฑ์ทที่ ำ� ให้เกิดเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียนและแก้ปญ
ั หาขยะทัว่ โลก”

ความร่วมมือเพื่อเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบสมบูรณ์
การร่วมทุนระหว่างอินโดรามา เวนเจอร์สกับ Loop Industries
ได้นำ� เสนอยุคใหม่แห่งการรีไซเคิล PET และโพลีเอสเตอร์
ความร่วมมือของอินโดรามา เวนเจอร์สกับ Loop Industries
เป็นการประสานความเชีย่ วชาญด้านการผลิตระดับโลก
ของไอวีแอลกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันเป็น
กรรมสิทธิข์ อง Loop เพือ่ ก้าวสูผ่ นู้ ำ� ทีน่ า่ เชือ่ ถือของโลก
ในการผลักดันเศรษฐกิจแบบ “หมุนเวียน” ส�ำหรับ
เม็ดพลาสติก PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล
ทีย่ ง่ั ยืน 100%
การเป็ น พั น ธมิ ต รในครั้ ง นี้ ท� ำ ให้ เ กิ ด แนวทางการ
แก้ปญ
ั หาเชิงพาณิชย์ให้บริษทั สินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์สำ� หรับ
ผูบ้ ริโภค เพือ่ ตอบสนองต่อการบริโภคพลาสติกทีก่ ำ� ลัง
เพิ่มขึ้นทั่วโลก ซึ่งต้องการความรับผิดชอบอย่างสูง
ในการจัดเก็บและน�ำวัสดุเหล่านีก้ ลับมาใช้ใหม่ แต่ดว้ ย
ความร่วมมือนี้ อินโดรามา เวนเจอร์สและ Loop Industries
จะสามารถรีไซเคิลพลาสติก PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ที่ มี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งนี้ ไ ด้ ซึ่ ง ถื อ เป็ น
เครือ่ งพิสจู น์ความมุง่ มัน่ และการส่งเสริมการเปลีย่ นแปลง
สูร่ ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

การร่วมทุน 50/50 ครั้งนี้จะได้รับใบอนุญาตทั่วโลก
ซึ่ ง เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ เ ฉพาะ ส�ำ หรั บ การใช้ เ ทคโนโลยี
ของ Loop Industries ในการผลิตเม็ดพลาสติก PET
และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ได้อย่างยัง่ ยืน 100% ผลผลิต
จากโรงงานแห่งนี้ทั้งหมดจะมีผู้รับซื้อเป็นบริษัทสินค้า
อุปโภคบริโภคชัน้ น�ำของโลก

รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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สิ่งแวดล้อม

ไอวีแอลไม่มี

ผลกระทบเชิงลบในชุมชน
ที่เราด�ำเนินงาน

การดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ความพยายามของเราสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนต่อไปนี้
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ในฐานะบริษัท เรารับรู้ถึงความจ�ำเป็นในการปรับปรุง
ผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ จะไม่ เ กิ ด ปั ญ หาด้ า นการไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามข้อก�ำหนด เราตระหนักดีว่าอาจมีการออกกฎหมาย
ที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการด�ำเนินธุรกิจหากเรา
ไม่มุ่งเน้นบทบาทผู้น�ำในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
เราต้องท�ำให้แน่ใจว่าจะไม่มีผลกระทบเชิงลบในชุมชน
ที่เราด�ำเนินงาน

การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
จุ ด มุ ่ ง หมายของค่ า นิ ย มองค์ ก รและนโยบายด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มคื อ การปกป้ อ งและปรั บ ปรุ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม
เรามี ร ะบบบริ ห ารจั ด การการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนด
ด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นระบบและมัน่ คง มีการเตรียมพร้อม
และแผนด� ำ เนิ น การเชิ ง รุ ก ตลอดในแต่ ล ะปี เ พื่ อ ให้
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ สอดคล้ อ งตามกฎหมาย ระเบี ย บ
มาตรฐาน และข้ อ ก� ำ หนดอื่ น ๆ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี
การบั ง คั บ ใช้ บริ ษั ท ย่ อ ยของไอวี แ อลได้ ด� ำ เนิ น การ
มากกว่านั้นโดยการยึดถือตามแนวทาง Responsible
Care ซึ่งเป็นค�ำมั่นสัญญาโดยสมัครใจของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ทั่วโลกเพื่อผลักดันการปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและบรรลุ สู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ไอวีแอล
มีจุดมุ่งหมายในการด�ำเนินงานให้เหนือกว่ามาตรฐาน
ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ และ
ในการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น เราใช้เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
ในนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมของเรา เมือ่ ด�ำเนินการตรวจสอบ
วิ เ คราะห์ ก ่ อ นจะมี ก ารรวมกิ จ การและเข้ า ซื้ อ กิ จ การ
รวมไปถึงการวางแผนโครงการและการขยายพื้นที่สีเขียว
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ด ้ า นความยั่ ง ยื น
ของบริษัท และสนับสนุนความมุ่งมั่นในการไม่ละเมิด
ข้ อ ก� ำ หนดด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส� ำ คั ญ เราจึ ง ก� ำ หนด
แผนงานสร้ า งแรงจู ง ใจเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนด
โดยเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพการท�ำงานของผู้บริหาร
อาวุโส หัวหน้าโรงงาน และผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
สุขอนามัย และความปลอดภัย (EHS) ที่เกี่ยวข้อง
เราควบคุมปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ น�้ำเสีย
และของเสีย จากการด�ำเนินงานของเราให้อยู่ในระดับ
ที่ ก� ำ หนดไว้ และติ ด ตามตรวจสอบอย่ า งต่ อ เนื่ อ งถึ ง
ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ตอ่ สุขอนามัยและความปลอดภัย
ของแรงงาน ลูกค้า และผู้ดูแลในห่วงโซ่คุณค่า อีกทั้ง
ยังวิเคราะห์ผลลัพธ์เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการนี้
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 ไม่ พ บว่ า มี ก ารละเมิ ด การปฏิ บั ติ ต าม
ข้อก�ำหนดทีม่ นี ยั ส�ำคัญ (มากกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ)
ยกเว้น 2 กรณีต่อไปนี้จากโรงงานในประเทศจีน
»» สถานี บ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย มี ป ริ ม าณน�้ ำ เสี ย เกิ น กว่ า
ค่ามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และต้องจ่ายค่าปรับ
เป็นจ�ำนวน 21,964 เหรียญสหรัฐ
»» ไม่มีการติดป้ายก�ำกับบริเวณประตูของโรงของเสีย
อั น ตราย ซึ่ ง ได้ จ ่ า ยค่ า ปรั บ เป็ น จ� ำ นวน 14,643
เหรียญสหรัฐ
บริษทั ได้ดำ� เนินการแก้ไขทัง้ สองกรณีและรายงานบทเรียน
ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม
เผยแพร่ความรู้ ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ออกหลักเกณฑ์
เพิม่ เติมเพือ่ ให้แน่ใจว่ามีการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดทัง้ หมด
ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบในการ
ปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา

เป้าหมายส�ำหรับปี 2561
• ไม่ มี ก รณี ก ารละเมิ ด ข้ อ ก� ำ หนดด้ า น
สิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�ำคัญ
ความส�ำเร็จในปี 2561
• ไม่ มี ก รณี ก ารละเมิ ด ข้ อ ก� ำ หนดด้ า น
สิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�ำคัญ
• ไม่มีบทลงโทษทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็น
ตัวเงินต่อไอวีแอล
เป้าหมายส�ำหรับปี 2562
• ไม่ มี ก รณี ก ารละเมิ ด ข้ อ ก� ำ หนดด้ า น
สิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�ำคัญ

ข้อมูล
เพิ่มเติม

รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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การบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
ไอวี แ อลมุ ่ ง มั่ น ในการบริ ห ารจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผลกระทบจากการด�ำเนินงาน
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของเรา ระบบบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการจัดการผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยจะมีการ
ก�ำหนดโครงสร้างส�ำหรับการวางแผนและด�ำเนินมาตรการ
ปกป้องสิง่ แวดล้อมเพือ่ ให้บรรลุตามเป้าหมาย ท�ำให้บริษทั
ได้รับผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่

• การก�ำหนดและทบทวนจุดมุ่งหมายและเป้าหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อม

• ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมผ่านการด�ำเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากร การระบุโอกาส
ส�ำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดต้นทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ร้อยละ 77 ของโรงงานทัง้ หมด
ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของบริ ษั ท ได้ รั บ การรั บ รองการ
บริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001
และร้อยละ 39 ได้รับการรับรองการบริหารจัดการด้าน
พลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 อัตราส่วนในปี 2561
นี้ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการใหม่
ส� ำ หรั บ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ สถานะการรั บ รองตาม
มาตรฐาน ISO และมาตรฐานอื่นๆ ของไอวีแอล สามารถ
ดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

“ไอวีแอลมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินกิจการให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบข้อบังคับ โดนค�ำนึงถึงความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง
และความเสีย่ งของตลาดอันเกีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

• การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
ในทุกๆ ปี บริษัทได้มีลงทุนเพื่อริเริ่มโครงการที่ก่อให้
• การส่งเสริมขวัญและก�ำลังใจของพนักงาน รวมถึง เกิดประโยชน์ดา้ นสิง่ แวดล้อม รวมถึงช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ย
ภาพลักษณ์ขององค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การเพิม่ ความค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อมและความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมของพนักงาน
จากการปรั บ ปรุ ง การด� ำ เนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปกป้อง
สิ่ ง แวดล้ อ มโดยการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
การปล่อยมลพิษทางอากาศ และผ่านการรับรองมาตรฐาน
ISO 14001 ซึ่งช่วยให้โรงงานทุกแห่งของบริษัทมีการ
ด� ำ เนิ น งานภายใต้ ม าตรฐานเดี ย วกั น และเป็ น ไปตาม
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ของบริษัทฯ การลงทุนในส่วนนี้และส่วนอื่นๆ สามารถ
ตรวจสอบได้โดยใช้ระบบการค�ำนวณผลตอบแทนจาก
การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Retrun on
Investment – EROI) และผ่านระบบการบริหารจัดการข้อมูล
การบริหารจัดการ (Management Information System – MIS)
ท�ำให้สามารถติดตามสถานะค่าใช้จา่ ยในการลงทุน ค่าใช้จา่ ย
ในการด�ำเนินธุรกิจ การประหยัดค่าใช้จา่ ย และผลกระทบด้าน
สิง่ แวดล้อมส�ำหรับทุกโครงการของเรา ในปี 2561 การลงทุน
ด้านสิ่งแวดล้อมช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรายปีได้ทั้งหมด
7.2 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยร้อยละ 90 ของการลดค่าใช้จา่ ยนี้
มาจากการเติบโตทางธุรกิจและโครงการประหยัดพลังงาน

สถานะการรับรองมาตรฐานต่างๆ ของไอวีแอล
ISO 14001

OHSAS 18001 / ISO 45001
59%
71%
83%
77%

2558
2559
2560
2561*

ISO 50001
2558
2559
2560
2561*

2558
2559
2560
2561*

25%
37%
50%
48%

ISO 9001
16%
18%
45%
39%

2558
2559
2560
2561*

89%
91%
100%
91%

* รวมหน่วยงานที่เข้าซื้อกิจการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 แต่ไม่รวมหน่วยงานที่ไม่มีการด�ำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกิจการร่วมทุน อัตราส่วน
ร้อยละในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการใหม่ในปี 2561

เป้าหมายส�ำหรับปี 2563
100% ของโรงงานทัง้ หมดภายใต้การก�ำกับดูแลของบริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001
98% ของโรงงานทัง้ หมดภายใต้การก�ำกับดูแลของบริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 14001, ISO 50001
และ OHSAS 18001/ISO 45001
(*มีผลกับโรงงานในกลุ่มบริษัทไอวีแอลที่มีการด�ำเนินงานในนามของกลุ่มบริษัทไอวีแอลเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี)

โรงงานของทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใน
ประเทศไทยที่ไอวีแอลเป็นเจ้าของทั้งหมด น�้ำเสียของ
PTA จะมีสารของแข็งแขวนลอย ซือ้ จะเกิดจากเมโลกุล PX
โดยปกติจะถูกดักจับและน�ำกลับคืนผ่านการกรอง โดย
การน�ำกลับคืนจะขึน้ อยูก่ บั อุณหภูมขิ องการผลิต กล่าวคือ
อุณหภูมิต�่ำจะน�ำกลับคืนได้ดีกว่า การน�ำกลับคืนที่
ไม่มีประสิทธิภาพแสดงให้เห็นถึงการสูญเสียของแข็ง
แขวนลอยหลุดออกไปยังระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย (ETP)
ซึง่ การท�ำของแข็งแขวนลอยหลุดออกไปนัน้ ท�ำให้ไม่เพียง
สูญเสียโมเลกุล PX ที่แท้จริงควรถูกเผาไหม้เป็น CO2
ในเครื่องปฏิกรณ์ แต่ยังเป็นการเพิ่มภาระการบ�ำบัด
ของระบบบ�ำบัดน�ำเสีย ในปี 2561 ทีพีทีได้ติดตั้ง
ถังสุญญากาศเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนถังควบคุมความ
ดัน (Flash Drum) เดิม ซึ่งความดันระหว่างด�ำเนินงาน
ได้เปลีย่ นเป็นความดันบรรยากาศจากระดับสุญญากาศ
ก่อนหน้านี้
การด�ำเนินการนีช้ ว่ ยประหยัด PX ได้คอ่ นข้างมาส�ำหรับ
ปี 2561 และช่วยลดการผลิต COD ในแต่ละวัน โดยมีผล
ประโยชน์คดิ เป็นมูลค่าประมาณ 737,113 เหรียญสหรัฐ

การลดก๊าซเรือนกระจกจากการลดการใช้ PX ส่งผลให้
สามารถลด CO2 ลงได้ ด้วยเหตุนี้ ปริมาณ COD จึงลดลง
และช่วยลดการผลิตก๊าซมีเทน อุณหภูมิการล�ำเลียง
ที่เคยใช้อยู่ที่ประมาณ 72°C ได้ลดลงไปเหลือ 55°C
จากการด�ำเนินโครงการนี้
รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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พลังงาน
ไอวีแอลได้ดำ� เนินโครงการประหยัดพลังงานหลายโครงการ
ควบคู ่ ไ ปกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ การให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และ
ได้เพิม่ การแข่งขันทางด้านพลังงาน โดยมีสว่ นช่วยเกีย่ วกับ
การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและผลกระทบต่างๆ โดยใช้
โซลูชันส�ำหรับเศรษฐกิจคาร์บอนต�่ำและเตรียมการรับมือ
เชิงรุกโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในปี 2561 มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
38 โครงการ ซึง่ ท�ำให้บริษทั ประหยัดพลังงานได้ 416,617
กิกะจูล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 41,661 tCO2e
ลดอัตราการใช้พลังงานได้รอ้ ยละ 3.8 ตลอดช่วงปีทผี่ า่ นมา
ในขณะนี้บริษัทก�ำลังส�ำรวจตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อลดอัตรา
การใช้พลังงานลงอีก

เป้าหมายส�ำหรับปี 2561
ดีกว่าหรือเท่ากับปีกอ่ นหน้า
ผลลัพธ์ ในปี 2561
ลดการใช้พลังงานได้รอ้ ยละ 3.8 จากปี 2560
เป้าหมายส�ำหรับปี 2562
ดีกว่าหรือเท่ากับปีกอ่ นหน้า
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
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การใช้พลังงาน
5.54

41,467,851

2558

5.40

5.50

51,219,219 55,070,650

2559

2560

5.29
59,984,718

2561

การใช้พลังงานทั้งหมด (กิกะจูล)
อัตราการใช้พลังงาน (กิกะจูล/ตันการผลิต)

พลังงานทดแทน
ไอวีแอลมองหาโอกาสในการใช้พลังงานทดแทนแทนที่
เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ในกระบวนการผลิตของเรา เราอยู่
ในช่วงการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนในทุกๆส่วนของ
การด�ำเนินธุรกิจ เราเข้าใจว่าทรัพยากรธรรมชาตินั้น
มีอยู่อย่างจ�ำกัด และเราก็ตระหนักถึงความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องลดกระบวนการผลิตทีพ่ งึ่ พาพลังงานทีใ่ ช้คาร์บอนเป็น
เชื้อเพลิง โรงงานของเรา 3 แห่ง ได้แก่ Orion Global PET
ในประเทศลิ ทั ว เนี ย Indorama Ventures Quimica
ในประเทศสเปน และ Wellman International ในประเทศ
ไอร์ แ ลนด์ เป็ น โรงงานที่ ใ ช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า จากแหล่ ง
พลังงานทดแทน 100% นอกจากนีโ้ รงงานของอินโดรามา
โฮลดิ้งส์ในจังหวัดลพบุรียังได้ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาด 5 MW ส�ำหรับผลิตพลังงานทดแทนและ
ได้ ด� ำ เนิ น การขยายโครงการพลั ง งานไฟฟ้ า ทดแทน
เพิ่มเติม ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2562 ไอวีแอลยังขยาย
การส�ำรวจความเป็นไปได้ในการเพิม่ การใช้พลังงานไฟฟ้า
ทดแทนมากขึน้ เพราะเรามุง่ มัน่ ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้า
ให้มากขึน้ จากแหล่งพลังงานทดแทนๆเพือ่ ป้อนให้โรงงาน
ของเรา
ในปี 2561 พลังงานไฟฟ้าทดแทนทีจ่ ดั ซือ้ มีปริมาณสูงกว่า
ปี 2560 ประมาณร้อยละ 16 และเรายังใช้ก๊าซชีวภาพ
และชี ว มวลเป็ น ทางเลื อ กส� ำ หรั บ เชื้ อ เพลิ ง ทดแทน
ในกระบวนการผลิต ด้วยเหตุนเี้ อง การใช้พลังงานทดแทน
ของเราจึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากปีก่อนหน้า
การใช้พลังงานทดแทนของเราทั้งหมด 2.75 ล้านกิกะจูล
ส่งผลให้เราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 176,000
tCO2e

Indorama PTA Montréal บริษทั ย่อยในประเทศแคนาดา
ที่ไอวีแอลเป็นเจ้าของ เป็นผู้บุกเบิกการใช้ก๊าซชีวภาพ
ในปี 2552 โดยติดตั้งหน่วยผลิตก๊าซชีวมวล ซึ่งวิธีนี้
สามารถลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้
อย่ า งมี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หน่ ว ยผลิ ต นี้ ป ระกอบด้ ว ย
เครื่องอัดก๊าซ เครื่องลดความชื้นของก๊าซ และอุปกรณ์
จ่ายก๊าซ/หัวเผา เพื่อจะใช้ก๊าซชีวมวลที่ผลิตขึ้นแทนที่
ก๊าซธรรมชาติในเตาเผา ก๊าซชีวมวลสร้างขึ้นจากการ
บ�ำบัดน�ำ้ เสียในปฏิกรณ์ชวี ภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน และ
มีก๊าซมีเทนในช่วงร้อยละ 70–75 โดยมีสารปนเปื้อน
ปริมาณน้อยและสามารถน�ำมาใช้แทนก๊าซธรรมชาติได้
ในปี 2558 โรงงานได้ติดตั้งหน่วยบ�ำบัดน�้ำเสียที่
ต้นน�้ำตามข้อบังคับใหม่ที่จะส่งผลข้างเคียงเชิงบวก

การใช้พลังงานทดแทน

855,872
492,531
373,656
227,034
317,438

511,593
149,558

2558

2559

1,226,105
2560

901,065
423,481
1,427,919

2561

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

ผลลัพธ์ ในปี 2561
• การซื้อพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจาก
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16
จากปี 2560
• การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9
จากปี 2560

ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของปฏิ ก รณ์ ชี ว ภาพ และ
ส่งผลให้มีก๊าซชีวมวลปริมาณมากขึ้น จากการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของปฏิกรณ์ชวี ภาพนี้ การผลิตก๊าซชีวภาพ
จึ ง สู ง กว่ า ก� ำ ลั ง การผลิ ต ของหน่ ว ยผลิ ต พลั ง งานแต่
ยังจ�ำเป็นต้องปรับปรุง เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากก๊าซ
ชีวมวลทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้เต็มประสิทธิภาพ ในปี 2561 ได้มกี าร
เพิม่ เครือ่ งอัดก๊าซชีวภาพ หน่วยคัดแยก H2S และหัวเผา
ชุดใหม่ เมื่ออุปกรณ์ใหม่เหล่านี้ติดตั้งพร้อมท�ำงาน
การผลิตพลังงานก็จะสูงขึ้นกว่าเดิม โดยคาดการณ์
ว่าจะใช้ก๊าซชีวภาพแทนที่ก๊าซธรรมชาติได้ทั้งหมด
1,218,000 Nm3/ปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ 2,300 tCO2e ต่อปี

รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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คาร์บอนฟุตพริ้นท์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินงานของเรา
ส่วนใหญ่ เกิดขึ้นจากเชื้อเพลิงและพลังงานที่เราใช้ใน
กระบวนการผลิต บริษัทจึงได้ด�ำเนินงานอย่างเต็มที่เพื่อ
ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งห่วงโซ่คุณค่า เพื่อที่จะสามารถ
ใช้ทรัพยากรอย่ามีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งมั่น
ในการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกเพื่ อ สนั บ สนุ น
ยุทธศาสตร์ของประเทศและเป็นการสอดคล้องกับพันธกิจ
ของเราทีม่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย เราได้ดำ� เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
และค้นหาหนทางสู่การพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนต�่ำที่มี
ประสิทธิภาพ เพือ่ จ�ำกัดกิจกรรมอันท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ นอกจากกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ
ปี 2563 (Climate Strategy 2020) ของเราแล้ว บริษทั ยังได้
พัฒนามาตรฐานองค์กรส�ำหรับกลยุทธ์ดา้ นสภาพภูมอิ ากาศ
(Climate Strategy Corporate Standard) เพือ่ เป็นแนวทาง
การด�ำเนินงานทั่วโลกในด้านการปฏิบัติอันเป็นเลิศเพื่อ
สภาพภูมอิ ากาศ รวมถึงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
พร้ อ มด้ ว ยแผนปฏิ บั ติ ก ารและดั ช นี ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบัติงาน (KPI)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมด (Scope 1 และ 2)
0.544

0.537

0.553
0.522

5,528,000 5,913,464
5,089,355
4,068,608

2558

2559

2560

2561

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (tCO2e)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(tCO2e/ตันการผลิต)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)
0.328
0.298

ไอวีแอลได้วิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ด�ำเนินงานของเราโดยละเอียด และด�ำเนินมาตรการ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างครอบคลุม เราค�ำนวณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) และทางอ้อม
(Scope 2) จากทุกการด�ำเนินงานทัง้ หมดทัว่ โลก โดยสอดคล้อง
กับระเบียบการจัดท�ำบัญชีกา๊ ซเรือนกระจกว่าด้วยมาตรฐาน
การจัดท�ำบัญชีและการรายงานก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร
(GHG Accounting Protocols on Corporate Accounting and
Reporting) โดยสถาบันทรัพยากรแห่งโลก (World Resource
Institute – WRI) สภาธุรกิจโลกเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(World Business Council for Sustainable Development –
WBCSD) และมาตรฐาน ISO 14064-1: 2006 นอกจากนี้
เรายั ง ติ ด ตามการบั น ทึ ก การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3) ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดด้วย

“การตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(Scope 1) และทางอ้อม (Scope 2) ข้อมูลว่าด้วยการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมได้รบั
การตรวจสอบรับรองโดยหน่วยงานผูต้ รวจสอบรับรอง
อิสระจากภายนอกโดยสอดคล้องกับ GHG Protocol
มาตรฐาน ISO 14064-1 และ ISO 14064-3”
เป้าหมายปี 2561
ลดระดับอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมรวมกันร้อยละ 6 จากระดับของปี 2556
ผลลัพธ์ปี 2561
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 5.6
เหลือ 0.522 (จาก 0.553 ในปี 2560)
เป้าหมายปี 2562
ลดระดับอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมรวมกันร้อยละ 6 จากระดับของปี 2556
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)
0.246

0.321

3,211,409
3,109,687

0.325
3,688,970

0.209
1,979,668
1,842,432

0.232
0.197
2,316,591 2,224,494

2,226,176

2558

2559

2560

2561

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (tCO2e)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(tCO2e/ตันการผลิต)
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2558

2559

2560

2561

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (tCO2e)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(tCO2e/ตันการผลิต)

เราติดตามและประเมินผลกระทบทั้งด้านการเงินและ
ส่ ว นที่ ไ ม่ แ สดงผลทางการเงิ น ตลอดจนความเสี่ ย ง
ทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากราคาคาร์บอนที่ก�ำหนด และ
มุ่งสู่ก้าวต่อไปในการศึกษาและด�ำเนินการตามนโยบาย
ในการรวมต้ น ทุ น คาร์ บ อนภายในองค์ ก ร ให้ อ ยู ่ ใ น
การด�ำเนินงานของเรา ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจการเข้าซื้อ
และการควบรวมกิจการ

กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นข้อกังวลที่เวทีโลก
ให้ความส�ำคัญมากขึน้ เรือ่ ยๆ ไอวีแอลจึงน�ำค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมทีด่ แู ลการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอันเกีย่ วกับ
สภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related
Finanacial Disclosures – TCFD) มาใช้ในการประเมินด้าน
การเงินและส่วนที่ไม่แสดงผลทางการเงิน เราได้พิจารณา
IEA 450 Scenario ส�ำหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน
โดยใช้ราคาคาร์บอนภายในองค์กรเป็นตัวแปรในการ
วัดผลกระทบทางการเงินในเชิงปริมาณ หากมีการก�ำหนด
ภาษีคาร์บอนในกลุม่ ประเทศสมาชิก OECD (องค์การเพือ่
ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ) และกลุ่ม
ประเทศที่ ไ ม่ เ ป็ น สมาชิ ก เราด� ำ เนิ น การวิ เ คราะห์

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

“เรามองเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนว่าเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญ
ในการต่อสูก้ บั การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและ
เป็นโอกาสในการเสริมสร้างธุรกิจรีไวเคิลทัว่ โลกของเรา”
นอกจากนี้ จากแนวทางของ TCFD เราได้ใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงของน�้ำ AQUEDUCT ในการพยากรณ์
การเปลี่ยนแปลงของความตึงเครียดด้านน�้ำในอนาคต
เพือ่ ระบุพนื้ ทีท่ เี่ ผชิญความเสีย่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ในอุปสงค์
และอุปทานน�้ำในอนาคต ผลลัพธ์ของการศึกษาเหล่านี้
ในผนวกรวมอยู่ในมาตรการการปรับเปลี่ยนระยะยาว
ของบริษัท ซึ่งจะท�ำให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลล่วงหน้าและ
สามารถตัดสินใจการณ์ไกลเพื่อความยั่งยืนของไอวีแอล
ข้อมูล
เพิ่มเติม

การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 อินโดรามา ปิโตรเคม จ�ำกัด บริษัทย่อย
ในประเทศไทยที่ ไ อวี แ อลเป็ น เจ้ า ของทั้ ง หมด ได้ รั บ การรั บ รองโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
เกณฑ์มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประกอบด้วย 14 ประเด็น
ครอบคลุมมิติต่างๆ ทั้งการใช้ทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการ “โรงงานอุตสาหกรรมนิเวศ” คือโรงงานอุตสาหกรรมที่
ยึ ด มั่ น ในการประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นา
อย่างยัง่ ยืน ด้วยการมุง่ เน้นด้านการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมไปถึง
การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มบนพื้ น ฐานของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ๋อุปทานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
บริษทั มุง่ มัน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ อย่างยัง่ ยืน
(ซึ่งรวมถึงการใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำและการปล่อยน�้ำทิ้ง)
ผ่ า นนโยบายและกลยุ ท ธ์ ด ้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน�้ำของไอวีแอล โดยปฏิบัติตามกฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้ทั้งหมด มาตรฐานระหว่างประเทศ
และระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของประเทศที่ เ ราด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
และใช้แนวทางปฏิบัติเชิงรุกเพื่อแสดงถึงความเป็นผู้น�ำ
และความรับผิดชอบอันสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท
การจัดการการใช้น�้ำอย่างยั่งยืนของเราคือส่วนส�ำคัญ
ในการด�ำเนินงานในแต่ละวัน บริษัทยังคงมุ่งมั่นเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย Zero Liquid Discharge ให้ครอบคลุม
พื้นที่มากขึ้น และใช้ทรัพยากรน�้ำให้มีประสิทธิผลสูงสุด
โดยใช้แนวทางปฏิบตั ิ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ตลอดจน
การสร้างโรงบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อรีไซเคิลและน�ำน�้ำกลับมา
ใช้ซำ�้ รวมถึงลดการใช้นำ�้ จืดจากแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติในพืน้ ที่
ด�ำเนินงานส่วนใหญ่

เราบรรลุเป้าหมายด้านทรัพยากรน�ำ้ ในปี 2561 โดยสามารถ
ลดอั ต ราการใช้ น�้ ำ จาก 5.35 ลบ.ม.ต่ อ ตั น การผลิ ต
ในปี 2560 เหลือ 5.32 ลบ.ม.ต่อตันการผลิตในปี 2561
แม้จะมีการใช้น�้ำมากขึ้น แต่ปริมาณน�้ำที่รีไซเคิลและ
น�ำกลับมาใช้ซ�้ำอยู่ที่ร้อยละ 8.78 ของปริมาณการใช้น�้ำ
ทั้งหมด

เป้าหมายปี 2561
อัตราการใช้น�้ำลดลงหรือเท่ากับปีที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ปี 2561
อัตราการใช้ลดลงเหลือ 5.32 ลบ.ม.ต่อตันการผลิต
(จาก 5.32 ในปี 2560)
เป้าหมายปี 2562
อัตราการใช้น�้ำลดลงหรือเท่ากับปีที่ผ่านมา

ข้อมูล
เพิ่มเติม

การใช้น้ำ�จากแหล่งน้ำ�
5.12
38,200,946

2558

น้ำ�ที่นำ�มารี ไซเคิลและใช้ซ้ำ�

5.35

5.32

4.88
46,295,100

2559

53,552,616 60,285,763

2560

2561

การใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำทั้งหมด (ลบ.ม.)
อัตราการใช้น�้ำ (ลบ.ม./ตันการผลิต)

8.78
7.28

6.60

4,699,568

8.78
5,292,534

2,780,405 3,053,241

2558

2559

2560

2561

ปริมาณน�้ำรีไซเคิลและน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.)
อัตราน�้ำรีไซเคิลและน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ (ร้อยละ)

ความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้ำ
ไอวีแอลตระหนักถึงความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้ำ เราจึง
แสดงความรับผิดชอบผ่านการดูแลด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส�ำคัญกับ
การประเมิ นความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้ำในพื้นที่และ
ติ ด ตามผลด้ ว ยระบบบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ทรัพยากรน�้ำ ในปี 2561 เราได้ด�ำเนินการวิเคราะห์
ความอ่อนไหว (Water Sensitivity Analysis) โดยใช้เครือ่ งมือ
วิเคราะห์ความเสีย่ งของน�ำ้ (AQUEDUCT Water Risk Tool)
ซึ่งพัฒนาโดย World Resources Institute (WRI) เพื่อระบุ
พื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน�้ำ เครื่องมือนี้ช่วยให้เรา
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงของความต้ อ งการใช้ น�้ ำ
น�้ำประปา ความเสี่ยงของผู้มีส่วนได้เสีย และข้อบังคับ
ทีอ่ งิ ตามสภาวะปัจจุบนั และอนาคต นอกจากนีย้ งั ช่วยให้เรา
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของการพยากรณ์ความเสี่ยง
ด้านทรัพยากรน�้ำในปี 2563 2573 และ 2583 ผลลัพธ์
เหล่านี้ได้น�ำมาวิเคราะห์และอภิปรายระหว่างการประชุม
คณะกรรมการประเมิ น ความเสี่ ย งที่ จั ด ขึ้ น ทุ ก ไตรมาส
เพือ่ ก�ำหนดมาตรการบรรเทาทีจ่ ำ� เป็นและโครงการส�ำคัญ
ส�ำหรับโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เผชิญความตึงเครียดของ
น�้ำสูงหรือมีความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญในการใช้น�้ำ

นอกจากนี้ เรายังได้ค�ำนวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน�้ำจากการ
ประเมินในครัง้ นี้ ซึง่ ผลลัพธ์และการประมาณค่าใช้จา่ ยนัน้
เราได้นำ� มาสือ่ สารโดยตรงกับโรงงานต่างๆ เพือ่ พัฒนาแผน
ปฏิบัติการที่ชัดเจนและมอบหมายให้ผู้ดูแลประสานงาน

ด้ า นทรั พ ยากรน�้ ำ เป็ น ผู ้ ป ระสานงานกั บ โรงงานและ
รายงานต่ อ ผู ้ บ ริ ห ารเป็ น ระยะๆ ส� ำ หรั บ รายละเอี ย ด
เพิ่มเติมจะอยู่ในส่วน “ปัจจัยความเสี่ยง” ของรายงงาน
ประจ�ำปี 2561

ความตึงเครียดด้านน�้ำในปัจจุบันและอนาคต
19%
22%

3%

18%
7%

2561
31%

19%
18%

3%

2573
31%

19%
10%

6
1
5
1
3

6

2561

2573

6
1
3
อเมริกา

สูงมาก
ค่อนข้างต�่ำ

2

2

7

7

3

3
4

6

5

4
3

4

2561

2573

1

1

12

10

1
7

7

2561

2573

EMEA

สูง
แห้งแล้ง/การใช้น�้ำต�่ำ

12

11

เอเชีย

ค่อนข้างสูง
ไม่มีข้อมูล

* การประเมินด�ำเนินการโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงของน�้ำ AQUEDUCT พัฒนาโดย WRI

ที่ IVPSA มีการรี ไซเคิลน�้ำเสีย 100%
จากการทดสอบเชิงวิเคราะห์ของน�้ำเสียที่ปล่อยสู่ภายนอกของ Indorama Ventures Polimeros (IVPSA) ซึ่งเป็น
โรงงาน PET ในประเทศบราซิลที่เราเป็นเจ้าของ ข้อมูลจากการทดสอบบ่งชี้ถึงโอกาสในการบ�ำบัดน�้ำเสียผ่าน
ระบบการจับตัว/ตกตะกอนที่เรียบง่าย และโอกาสในการน�ำกลับมาใช้ซ�้ำในหอหล่อเย็น (Water Cooling Tower)
ผลจากการเปลีย่ นแปลงบางอย่างในกระแสระบายออกของคอลัมน์แยกสารอินทรีย์ ร่วมกับการใช้เครือ่ งสูบน�ำ้ ใหม่
และการปรับเปลีย่ นอืน่ ๆของท่อ ท�ำให้ระบบสามารถดึงน�ำ้ กลับมาใช้ได้ การดัดแปลงเหล่านีช้ ว่ ยลดการปล่อยน�ำ้ เสีย
สูภ่ ายนอกโรงงานได้ 185,000 ลบ.ม. ต่อปี ซึง่ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรน�ำ้ ไปในตัว ผลลัพธ์จากการด�ำเนินการนี้
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 20,000 เหรียญสหรัฐต่อปี

โรงงาน IVPSA ลดการใช้น�้ำดิบและน�้ำดี
จากการดึงทรัพยากรน�้ำจากน�้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ 100% จึงมีการด�ำเนินโครงการ 3 โครงการเพื่อลดการบริโภค
น�้ำดื่มและการใช้น�้ำดิบในโรงงาน โครงการน�้ำดิบทั้งสองโครงการมีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูน�้ำจากหอหล่อเย็นและ
ใช้ประโยชน์จากน�้ำฝนในช่วงฤดูฝน โดยโครงการแรกจะบ�ำบัดน�้ำจากหอหล่อเย็นในระบบการจับตัว/ตกตะกอน
จากนั้นจะใช้เครื่องกรองระบบ Reverse Osmosis เพื่อก�ำจัดพลวงและเกลือฟอสฟอรัส กระบวนการนี้จะท�ำให้
น�ำน�้ำกลับมาใช้ซ�้ำได้ในหอหล่อเย็น ซึ่งลดการใช้น�้ำดิบได้ 26,000 ลบ.มต่อปี โครงการที่สองจะด�ำเนินการจนถึง
ปี 2563 คือการล�ำเลียงน�้ำฝนและน�ำมาใช้ซ�้ำจากโรงเก็บเม็ดพลาสติก PET ไปยัง Contention Basin ซึ่งคาดว่า
จะลดการใช้น�้ำได้ 20,000 ลบ.ม.ต่อปี (คิดเป็นมูลค่า 5,000 เหรียญสหรัฐต่อปี)
โครงการน�้ำดีประกอบด้วยชุดปฏิบัติการที่ครอบคลุม ได้แก่ การแยกการตรวจวัดน�ำ้ ในแต่ละอาคาร การแทนที่
น�ำ้ ดืม่ ด้วยน�ำ้ ดิบในการกระบวนการระบาย รวมไปถึงการท�ำสวนและห้องน�ำ้ และหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ โครงการนี้
เริ่มด�ำเนินการไปแล้ว ซึ่งลดการใช้น�้ำได้ 28,500 ลบ.ม.ต่อปี และลดค่าใช้จ่ายได้ 100,000 เหรียญสหรัฐต่อปี
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การจัดการของเสีย
บริษัทมุ่งมั่นในการลดของเสียและเพิ่มปริมาณของเสีย
ทีผ่ า่ นการก�ำจัดจากผูค้ า้ ทีด่ ำ� เนินงานอย่างยัง่ ยืน ทัง้ การใช้ซำ�้
การดึงทรัพยากรกลับ และการรีไซเคิล และเรายังเน้นย�้ำ
ด้านการลดของเสียอันตรายและด�ำเนินการให้มั่นใจว่า
ของเสียอันตรายจะได้รับการจัดการโดยผู้ค้าที่เหมาะสม
เราจัดการของเสียด้วยความรับผิดชอบและด�ำเนินการ
ให้ เ หนื อ กว่ า ระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ให้ ม ากที่ สุ ด
โดยมีมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดอย่างเคร่งครัด
ในเรื่องการจัดการของเสียบริเวณโรงงาน บริษัทได้บันทึก
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นโดยแบบออกเป็นของเสียที่เก็บ
ไว้ในโรงงาน และของเสียที่ก�ำจัดทั้งภายในและภายนอก
โรงงาน โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะลดของเสียและก�ำจัดของเสีย ให้คคู่ า้
ที่สามารถใช้ซ�้ำ ดึงทรัพยากรกลับ หรือรีไซเคิลได้ รวมทั้ง
ลดของเสียอันตรายและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ของเสีย
อั น ตรายของเราจะถู ก ก� ำ จั ด และจั ด การโดยผู ้ ค ้ า ที่ ไ ด้
รับการรับรอง
ในปี 2561 เราได้ด�ำเนินโครงการลดขยะ การรีไซเคิล
และการดึงทรัพยากรกลับเพื่อลดความอัตราของของเสีย
โดยเฉพาะของเสียอันตราย ของเสียที่น�ำมาใช้ซ�้ำ รีไซเคิล
และดึงทรัพยากรกลับคิดเป็นร้อยละ 7 ของปริมาณของเสีย
ทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 จากปี 2560

ของเสียอันตรายทั้งหมด
0.0046

34,229

0.0050

47,458

ความอัตราของของเสียลดลงร้อยละ 16.67 เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า กล่าวคือ จาก 0.0054 ตันต่อตันการผลิต
ในปี 2560 เหลือ 0.0045 ตันต่อตันการผลิตในปี 2561
เรายั ง คงด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ลดทั้ ง ของเสี ย
อันตรายและไม่อันตราย และมีเป้าหมายเพื่อลดของเสีย
อันตรายที่น�ำไปฝังให้เหลือศูนย์

เป้าหมายปี 2561
อัตราของของเสียอันตรายลดลงหรือ
เท่ากับปีที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ปี 2561
อัตราของของเสียอันตรายลดลงเหลือ 0.0045
จาก 0.0054 ในปี 2560
เป้าหมายปี 2562
อัตราของของเสียอันตรายลดลงหรือ
เท่ากับปีที่ผ่านมา

ปริมาณของเสีย การกำ�จัด การใช้ซ้ำ�
การรี ไซเคิล และการดึงทรัพยากรกลับ

0.0054
0.0045
54,075

51,308

147,749

117,959

2559

2560

2561

ของเสียอันตรายทั้งหมด (ตัน)
อัตราของของเสียอันตราย (ตัน/ตันการผลิต)
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170,949

37%

52%

57%

63%

48%

43%

57%
43%

2558
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2558

2559

2560

2561

ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน)
ปริมาณของเสียทีก่ ำ� จัดทิง้ (ร้อยละของปริมาณขยะทัง้ หมด)
ปริมาณของเสียน�ำมาใช้ซ�้ำ รีไซเคิล และดึงทรัพยากรกลับ
(ร้อยละของปริมาณขยะทั้งหมด)

การปล่อยมลพิษทางอากาศ
เราได้มีการติดตามและตรวจสอบการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมในปี 2561 และปีก่อนหน้า โดยมีผลดังแผนภูมิต่อไปนี้
4,642

2,559

2,430

1,518

1,642

2558

2559

2560

NOx (หน่วย : ตัน)

1,970

2,879

2561

1,075

927

2558

2559

2,042

2,078

2559

2560

1,149

2560

SOx (หน่วย : ตัน)

2561

2558

2561

VOCs (หน่วย : ตัน)

การปรับปรุงระบบบ�ำบัดอากาศแบบแรงดันต�่ำ
LP Absorber
โรงงานของทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ ติดตั้งระบบบ�ำบัด
อากาศแบบแรงดันต�ำ่ LP Absorber ท�ำงานร่วมกับกรด
อะซิติก เพื่อดักจับสารพาราไซลีนและสารอินทรีย์อื่นๆ
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการออกซิเดชันในการผลิตกรด
เทเรฟทาลิก ส่งผลให้ปล่องระบายอากาศเต็มไปด้วย
สารพาราไซลีนและสารประกอบอินทรียร์ ะเหย (Volatile
Organic Compound หรือ VOC) ซึง่ สามารถก�ำจัดได้โดย
ใช้สารละลายกรดและน�้ำเพื่อช่วยให้มีสารพาราไซลีน
และสารประกอบอินทรีย์ระเหยในปล่องระบายอากาศ
ลดลงเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ในรายงานการศึ ก ษา
และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
ซึ่งได้มีการก�ำหนดค่าขีดจ�ำกัดของความเข้มข้นของ
สารพาราไซลี น ก่ อ นการระบายออกสู ่ บ รรยากาศ
โครงการนี้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการด� ำ เนิ น การ

ปรับปรุงส่วนทีใ่ ช้สารละลายกรดและน�ำ้ ในปล่องระบาย
อากาศแบบแรงดั น ต�่ ำ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
การถ่ายเทมวลสาร ตัวท�ำละลายที่หมุนวนใช้ภายใน
กระบวนการผลิ ต ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพตั ว ท� ำ
ละลายให้ มี ค วามเข้ ม ข้ น มากขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยลดภาระ
การบ�ำบัดในปล่องระบายอากาศส่วนบน มีการปรับปรุง
ระบบท่อหมุนวนภายในโรงงานเพือ่ ช่วยในการไหลเวียน
ของกรดอะซิติกที่มีความเข้มข้นสูง และเพิ่มการถ่ายเท
มวลสาร โครงการนีแ้ ล้วเสร็จและเริม่ ใช้งานตัง้ แต่เดือน
มิถุนายน 2561 และมีหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจวัด
ค่าการระบายอากาศของปล่องเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
ซึ่ ง พบว่ า สารพาราไซลี น ลดลงมากกว่ า ร้ อ ยละ 50
โดยสามารถน�ำพาราไซลีนกลับมาใช้ใหม่ และน�ำไปสู่
การลดการใช้วัตถุดิบอีกด้วย

รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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อุตสาหกรรม 4.0 กับมุมมองของไอวีแอล

ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา อุตสาหกรรม 4.0 ได้รบั ความนิยม
เป็ น อย่ า งมากและก� ำ ลั ง กลายเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ของ
กระบวนการผลิต ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการ
พัฒนาระบบเซ็นเซอร์และระบบการเชื่อมต่อ การผลิต
ของเราจึงได้ผสานรวมกับ Internet of Things มากขึ้น
โดยมี เ ป้ า หมายสู ง สุ ด ในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
การผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ศักยภาพที่
ไม่มที สี่ นิ้ สุดจะขยายไปถึงการใช้ปญ
ั ญาประดิษฐ์ Big Data
การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) วิทยาการ
หุ ่ น ยนต์ และเทคโนโลยี ก ารจ� ำ ลองสภาพเหมื อ นจริ ง
(Virtual and Augmented Reality)
ในฐานะทีเ่ ราเป็นบริษทั ผูผ้ ลิตรายใหญ่ทมี่ คี วามหลากหลาย
และมีธุรกิจอยู่ทั่วโลก ไอวีแอลจึงได้เตรียมพร้อมส�ำหรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เราเข้าใจถึงผลกระทบ
ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงมุ่งเน้นไปที่ความ
เป็นเลิศในการปฏิบัติงานในทุกด้านของการผลิต และ
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดออกมาได้อย่างสม�่ำเสมอ
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ไอวีแอลก�ำลังด�ำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างจริงจัง
เพื่อยกระดับระบบการผลิตและแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ของเราในการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก
เราก�ำลังด�ำเนินโครงการต่างๆ มากมายโดยใช้กรอบความคิด
อุตสาหกรรม 4.0 ในสาขาต่อไปนี้
1) กระบวนการท� ำ ให้ เ ป็ น ดิ จิ ทั ล (Digitalization)
ด้วยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม
2) การบริหารจัดการพลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน
โดยใช้ระบบข้อมูลการบริหารจัดการพลังงานที่ได้รับ
การปรับปรุงและเทคโนโลยีใหม่
3) การพัฒนาความน่าเชื่อถือ โดยใช้เทคโนโลยีการ
ตรวจจับข้อมูลที่ทันสมัย (Sensing Technology)
4) การใช้หนุ่ ยนต์/ระบบอัตโนมัติ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการผลิต
5) การใช้ Machine Learning เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการต่างๆ และพัฒนาประสิทธิภาพใน
การผลิต

ทุกผลิตภัณฑของเรา
สามารถชวยพัฒนา
โลกใบนี้ใหดียิ�งข�้น
ที่ ไอว�แอล เราไมเคยหยุดนิ�งในการตั้งคำถาม
เพ�่อคนหาศักยภาพของเคมีภัณฑ
ในฐานะกำลังสำคัญของโลกในดานวัสดุที่ยั่งยืน เราเชื่อมั่นวา
ภายใตผลิตภัณฑที่อยูใกลชิดกับเราในทุกๆ วันนั้น
ยังมีศักยภาพที่ซอนอยูที่จะทำใหชีว�ตของเราปลอดภัย
สะดวกสบาย เติมเต็มมากยิ�งข�้น
และเปนมิตรกับโลกที่เราอาศัยอยูรวมกัน

เคมีภัณฑ

พอลิเมอร

เสนใย

การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
ความพยายามของเราสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนี้

การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์มีบทบาทส�ำคัญในการ
ด�ำเนินงานของไอวีแอล โดยเป็นการลดผลกระทบอัน
ไม่ พึ ง ประสงค์ ทั้ ง ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข อนามั ย และ
ความปลอดภั ย ที่ เ กิ ด จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท แม้ ว ่ า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องเรานั้ น ไม่ เ ป็ น อั น ตราย แต่ บ ริ ษั ท ก็ มี
ความมุ ่ ง มั่ น ในการหาแนวทางเพื่ อ ลดผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อมและความเป็นพิษในวัตถุดิบและสารเคมีอื่นๆ
ของเรา การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์มีการส่งเสริม
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ เพื่อรองรับ
ความต้องการทางสังคมและธุรกิจ และเพือ่ สร้างคุณค่าโดย
การเพิ่มโอกาสในการลดการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบที่
ผ่านการประเมินวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลจะครอบคลุม
กระบวนการใน 3 ขัน้ ตอน คือ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ความเป็นพิษของกระบวนการ และผลกระทบเชิงนิเวศ
ซึ่งท�ำให้เราสามารถระบุขั้นตอนเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์
เพิ่ ม เติ ม ทั้ ง ด้ า นการออกแบบ การผลิ ต การใช้ วั ส ดุ
การขนส่ ง และห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม และยังสามารถน�ำมาปรับใช้กบั การด�ำเนินงาน
และห่วงโซ่คุณค่าของบริษัททั้งต้นน�้ำและปลายน�้ำ

เกณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ ใน
เชิงนิเวศ
เกณฑ์ ก ารออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นเชิ ง นิ เ วศของเราได้
รวมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการจัดหา
วัตถุดิบ การผลิตผลิตภัณฑ์ การใช้ผลิตภัณฑ์ และการ
ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการลดการใช้วัสดุอันตราย
การใช้วัสดุจากรีไซเคิล และการสนับสนุนลูกค้าของเรา
ในการท�ำให้ผลิตภัณฑ์มีน�้ำหนักเบาลง
บริ ษั ท อยู ่ ใ นระหว่ า งการด� ำ เนิ น การจ� ำ แนกประเภท
ผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ เช่น ทรัพยากร
ทดแทน ความเป็ น พิ ษ แหล่ ง พลั ง งาน และปั จ จั ย
ทางสังคม โดยมีการด�ำเนินการดังนี้

• ระบุผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่ำ
• จั ด หมวดหมู ่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ต อบสนองความต้ อ งการ
ของตลาด โดยสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

• จัดล�ำดับความส�ำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบ

ต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยเปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน

• จ� ำ แนกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง คุ ณ ลั ก ษณะ
เชิงนิเวศได้

• มีการสือ่ สารเรือ่ งความยัง่ ยืนของผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า
และผู้บริโภคซึ่งเริ่มมีความใส่ใจในเรื่องนี้มากขึ้น

• ใช้การประเมินวัฏจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์ (LCA) เป็นเครือ่ ง
มือในการออกแบบ สือ่ สาร และก�ำหนดรากฐานส�ำหรับ
การบริ ห ารจั ด การวั ฏ จั ก รชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ย่ า ง
สมบูรณ์แบบ (LCM) ที่ไอวีแอล

• อ�ำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เราตัง้ เป้าหมายไว้วา่ จะด�ำเนินการจ�ำแนกประเภทผลิตภัณฑ์
ให้แล้วเสร็จในปี 2563

ทรัพยากรที่ทดแทนได้
ไอวีแอลสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทดแทนเช่น วัตถุดิบ
หรือพลังงาน ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
เราได้เพิ่มการใช้ทรัพยากรทดแทน ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบ
ชีวภาพ เช่น เซลลูโลสจากการเพาะปลูกทีย่ งั่ ยืน กรดโพลีแลคติก
(PLA) และ Bio-MEG
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การยอมรับด้านความเป็นเลิศในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
Poly Clear® EBM PET 5507 คือ เม็ดพลาสติก PET
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และสามารถน� ำ มารี ไ ซเคิ ล ได้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ ไ ด้ น� ำ นวั ต กรรมมาใช้ ใ นการออกแบบ
เพือ่ ลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ลดน�ำ้ หนักบรรจุภณ
ั ฑ์
และส่ ง เสริ ม ความสามารถในการรี ไ ซเคิ ล ขณะที่
ผลิตภัณฑ์ยงั คงความสวยงาม มีคณ
ุ ภาพสูง และมีความ
ทนทาน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ เ ป็ น บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมโดยมีสัญลักษณ์การรีไซเคิลหมายเลข 1
และผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัลมากมายในปี 2561 จาก
ประสิทธิภาพอันเป็นเลิศและการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ที่ยั่งยืน
Best Design and Sustainability Award
จากสมาคมผูร้ ไี ซเคิลพลาสติกในยุโรป

Sustainable Packaging Design Excellence
จากสถาบันวิชาชีพด้านบรรจุภัณฑ์ สหรัฐอเมริกา

Bio-MEG และ Bio-PET
ก�ำลังมีบทบาทส�ำคัญทาง
เศรษฐกิจชีวภาพ
ไอวีแอลผลิต Bio-PET โดยใช้ Bio-MEG ที่ผลิตมา
จากอ้อย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
บางกลุ่ม โดยสารชีวภาพนี้จะช่วยลดการปล่อย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกและลดการพึ่ ง พาทรั พ ยากร
เชื้อเพลิงจากฟอสซิล
ไอวีแอลผลิต Bio-PET 50,304 ตันในปี 2561
คิดเป็นร้อยละ 9 ของการผลิต Bio-PET ของโลก
กระบวนการนี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การใช้พลังงาน และการลดปริมาณเชือ้ เพลิงฟอสซิล
ในห่วงโซ่คุณค่าของเรา

“การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการ
นวัตกรรมประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรมทางธุรกิจ นโยบายและกระบวนการต่างๆ
รวมทัง้ การออกแบบองค์กร”

World Packaging Award
รางวัลผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ :
Best Design and Sustainability
จากองค์การบรรจุภัณฑ์โลก
ประเทศออสเตรีย

การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
เราด� ำ เนิ น การประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (LCA)
ไปแล้วร้อยละ 65 ของการผลิตทั้งหมดในภูมิภาคเอเชีย
และโรงงานบางส่วนในสหรัฐอเมริกาและยุโรป สอดคล้อง
กับมาตรฐาน ISO 14040/44: 2006 บริษัทมีแผน
ที่ จ ะขยายการประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ปสู ่
การด�ำเนินงานส่วนอื่นๆ ทั้งหมดภายในปี 2562 และ
คาดกว่าจะประเมินเสร็จสิ้นในปี 2563 โดยครอบคลุม
ปริมาณการผลิตร้อยละ 95
การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ในเชิ ง รุ ก และเป็ น ระบบที่ ไ ด้
จากการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้น จะช่วย
ในการปรั บ ปรุ ง การออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ซึ่งเป็นพื้นฐานของกระบวนการบริหารจัดการวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ของเรา

เป้าหมายปี 2563
การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA)
ครอบคลุมการด�ำเนินงานทัว่ โลกร้อยละ 95
ผลลัพธ์ปี 2561
การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA)
ครอบคลุมการด�ำเนินงานทัว่ โลกร้อยละ 65

ข้อมูล
เพิ่มเติม

รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์
แม้ ว ่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องไอวี แ อลจะไม่ มี ค วามเป็ น พิ ษ และ
สอดคล้องกับกฏหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
แต่บริษัทก็ยังมีแนวทางและวิธีการในการลดผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความเป็นพิษของวัตถุดบิ
และสารเคมีอนื่ ๆ ในกระบวนการผลิต บริษทั มีการตรวจสอบ
วัตถุดิบอย่างเข้มงวด และประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นจากการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นที่รู้จักและได้รับการ
จดทะเบี ย นแล้ ว หรื อ ใช้ ส ารเคมี ท างเลื อ กอื่ น ๆ ที่ มี
ความปลอดภัยมากขึน้ เรามีการประเมินความเสีย่ งของสาร
เคมีทนี่ ำ� มาใช้ในการด�ำเนินงาน และความเสีย่ งต่อพนักงาน
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุมสารเคมีที่ระเหยได้
ตามรายชือ่ สารเคมีอนั ตรายทีป่ รากฏใน SVHC list และ
SIN list ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้
บริษทั ด�ำเนินมาตรการเชิงรุกโดยมีสว่ นร่วมในการประเมิน
และรั บ รองว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บสารเคมี ข อง
สหภาพยุโรป (Regulation on Registration, Evaluation,
Authorization and Restriction of Chemicals - REACH)
และข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดด้านความปลอดภัยในการ
ใช้สารเคมีในระดับสากล ทางบริษัทได้มีการด�ำเนินงาน
ให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีการใช้สารเคมีที่สอดคล้องกับบัญชี
รายชือ่ สารเคมี ECHA SVHC และเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย
มากขึน้ และ เราได้เริม่ มีการยกเลิกผลิตภัณฑ์ทมี่ กี ารใช้สาร
เคมีที่อยู่ใน SIN list ออก
เป้าประสงค์ของเราคือการประเมินวัตถุดิบ สารเคมี และ
ผลิตภัณฑ์ของเราให้ครอบคลุมทั้งหมดระหว่างปี 2563
โดยใช้รายชื่อใน SIN list เป็นเกณฑ์และก�ำหนดเป้าหมาย
ส�ำหรับการปรับปรุงเพิม่ เติมภายในปี 2564 เราตรวจสอบ
ข้อมูลใหม่ใน SVHC list และประเมินการใช้วตั ถุดบิ ของเรา
ในบางกรณี อาจมีสารเคมีที่อยู่ใน SVHC list ขณะที่เป็น
รูปแบบวัตถุดิบ แต่เมื่อน�ำมาแปลงสภาพเป็นรูปแบบอื่น
ที่ ไ ม่ อั น ตราย สารนั้ น ก็ ไ ม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งด้ า น
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

“ไอวีแอลมีเป้าหมายว่าจะต้องไม่มกี ารละเมิดระเบียบ
ข้อบังคับ ทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงไม่มี
การใช้สารอันตรายทีม่ คี วามกังวลสูง (SVHC)”
เป้าหมายปี 2561
• ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ REACH ของ
สหภาพยุโรปทั้งหมดภายในปี 2561
ผลลัพธ์ปี 2561
• หน่วยงานของเราในภูมภิ าคยุโรปปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ REACH ของสหภาพยุโรป
ได้ทั้งหมด
• สารเคมีทงั้ หมดทีน่ ำ� เข้าไปยังภูมภิ าคยุโรป
เป็นไปตามระเบียบ REACH
เป้าหมายปี 2562
• การประเมิ น วั ต ถุ ดิ บ สารเคมี และ
ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้งหมด โดยเน้น
ที่การจ�ำแนกด้วยรายชื่อสารเคมีตาม
SVHC list และ SIN list
• ก� ำ หนดเป้ า หมายส� ำ หรั บ การพั ฒ นา
การด�ำเนินการ

สิ่งทอที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ ECORAMA™ Staple Fiber ของ Auriga Polymers Inc. ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีไ่ อวีแอล
ถือครองทั้งหมด ได้รับการรับรอง SCS Global Services Recycled Content Certification
การรั บ รองนี้ วั ด ผลจากสั ด ส่ ว นวั ส ดุ รี ไ ซเคิ ล เพื่ อ จุ ด ประสงค์ ใ นการยื น ยั น ได้ อ ย่ า งแม่ น ย� ำ
ของสินค้าในตลาด การรับรองนีแ้ สดงถึงความมุง่ มัน่ ของเราในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า การท�ำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพส�ำหรับโครงการ
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) และการจัดซือ้ ทีส่ ง่ ผลดีตอ่ สิง่ แวดล้อม
(EPP) รวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเราด้วย
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การบริหารจัดการสารเคมี/สสารอันตราย
ความมุง่ มัน่ ของเรา คือ การระบุผลิตภัณฑ์และก�ำหนดเป้าหมายส�ำหรับการพัฒนาเพิม่ เติมโดยยุตกิ ารใช้สารเคมีทมี่ คี วามเสีย่ ง
• ก�ำหนดแนวทาง
• ปรับปรุงแนวทางการจ�ำแนก
• ด�ำเนินการประเมินและวิเคราะห์จดุ เสีย่ งรุนแรง

2018

2019

• ระบุสารเคมีที่อาจมีความเสี่ยงและ
ความเป็นไปได้ในการแทนที่
• ประเมินซ�้ำอย่างต่อเนื่อง
• ยับยั้งการใช้สารเคมีที่มีความเสี่ยง
เมื่อมีสารเคมีทางเลือกอื่น

• ริเริ่มด�ำเนินการทบทวน/เพิ่มประสิทธิภาพ
แผนการปรับปรุงให้มีประสิทธิผล

2020

2021

• ประเมินวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์
อย่างครอบคลุม

• ระบุผลิตภัณฑ์ที่ต้องปรับปรุง
• ก�ำหนดเป้าหมายส�ำหรับการพัฒนาเพิม่ เติม

การยุติการควบคุมสีโดยใช้โคบอลต์อะซีเตท
ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลไม่มีข้อห่วงกังวลด้านความเป็นพิษ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและ/หรือ
ต้องสัมผัสกับผิวหนัง อย่างไรก็ตาม ยังมีขอ้ กังวลทีเ่ กิดขึน้ ใหม่จากการใช้สารเคมีบางชนิด แม้วา่ จะได้รบั การรับรอง
ตามจุดประสงค์การใช้งานแล้วก็ตาม
เมื่อค�ำนึงถึงข้อกังวลดังกล่าว Auriga Polymers Inc. จึงเริ่มยุติการใช้สารควบคุมสีชนิดโคบอลต์อะซีเตท
ณ ปัจจุบัน เราได้ให้ลูกค้าเป็นผู้รับรองคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นด้วยตนเอง และมีแผนเปลี่ยนเป็นสีย้อม
อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองภายในเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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การรี ไซเคิล

พลาสติก โดยเฉพาะ PET เป็นวัสดุทมี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะและ
มีประโยชน์หลายประการ อาทิ ต้นทุนต�่ำ เอนกประสงค์
น�ำ้ หนักเบา ยืดหยุน่ และสามารถน�ำมารีไซเคิลได้ วัสดุ PET
มีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และสั ง คม แต่ ก ารจั ด การอย่ า งไม่ เ หมาะสมหลั ง การ
ใช้งานสามารถน�ำไปสู่ปัญหาเช่น ขยะฝังกลบและขยะ
ในมหาสมุทร ซึ่งทั่วโลกก�ำลังวิตกกังวล ดังนั้นการให้
ความส�ำคัญกับมลภาวะที่เกิดขึ้นจากพลาสติกจึงเป็นสิ่งที่
สังคม ระเบียบข้อบังคับ กลุ่มอุตสาหกรรม และผู้บริโภค
ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ
ปั ญ หามลภาวะจากพลาสติ ก กลายเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ
ที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งในอุ ต สาหกรรมโดยเฉพาะ
ความกั ง วลเกี่ ย วกั บ ระบบนิ เ วศ แต่ ข ณะเดี ย วกั น
ก็ เ ป็ น โอกาสส� ำ คั ญ ประเทศจี น ด� ำ เนิ น ก้ า วส� ำ คั ญ
ในการห้ า มการน� ำ เข้ า ของเสี ย พลาสติ ก เพื่ อ ปกป้ อ ง
สิ่งแวดล้อม นอกจากเป็นการเพิ่มความต้องการ PET
บริสุทธ์และวัตถุดิบสารตั้งต้นในท้องถิ่นแล้ว ปัญหานี้ยัง

ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในบริษทั ต่างๆ
ทั่วโลก การหาตัวเลือกที่ดีกว่า การเปลี่ยนพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค และการเพิม่ ประสิทธิภาพในการรีไซเคิล ผูส้ ง่ ออก
มีแนวโน้มที่จะถูกบังคับให้ขยายโครงสร้างพื้นฐานในการ
รีไซเคิลภายในประเทศ ตลอดจนการลดปริมาณของเสีย
จากการผลิต นอกจากนี้ประโยชน์จากวัฏจักรชีวิตของ
PET เป็นที่ทราบกันดีและอัตราการรวบรวมของเสียที่
เพิ่มขึ้นก็หมายถึงการเพิ่มอัตราการรีไซเคิลทั่วโลก PET
ในรูปแบบเดิมยังคงเป็นวัสดุแนวหน้าส�ำหรับการรีไซเคิล
ของเสียพลาสติก และส่งเสริมมาตรฐานส�ำหรับรูปแบบ
ทางธุรกิจของกระบวนการผลิตแบบหมุนเวียน
ไอวีแอลมีความกระตือรือร้นในการรีไซเคิล PET และ
เป็นผู้น�ำการรีไซเคิล PET ในภูมิภาคยุโรป อเมริกาเหนือ
และเอเชี ย เรายั ง คงส� ำ รวจถึ ง โอกาสอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุรีไซเคิล โดยได้ขยาย
ธุ ร กิ จ รี ไ ซเคิ ล จาก 4 ตั น ในปี 2554 เป็ น มากกว่ า
350,000 ตันในปี 2561

การผลิตเม็ดพลาสติก rPET ระหว่างปี 2554-2561
* เม็ดพลาสติก rPET ประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิลไม่เกินร้อยละ 30

ตั้งแต่ปี 2554-2561
มีการรี ไซเคิลขวดพลาสติก
ประมาณ 38,000 ล้านขวด

350,903
ตัน

2559

359,827

2558

386,734

2557

338,248

2556

278,144

2555

227,503

2554

173,102

3,576

2560

2561

ความมุ่งมั่นของเรา
PET ที่ผลิตโดยไอวีแอลสามารถน�ำมารี ไซเคิลได้ 100% จากความพยายามด้านการรี ไซเคิล
เราจึงก�ำหนดพันธกิจทัว่ โลกในการใช้วสั ดุ PET หลังการบริโภค 750,000 ตัน เราได้ ใช้PET หลังจากการบริโภค
เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตโพลีเอสเตอร์ภายในปี 2568 เป้าหมายและความมุ่งมั่นนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น
ส�ำหรับเส้นทางในการสร้างมูลค่าของวัสดุ PET และส่งเสริมให้ปริมาณพลาสติกในสิ่งแวดล้อมได้ลดลง
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ในปี 2561 บริษัทได้มีส่วนร่วมกับผู้ก�ำหนดกฎหมาย
โดยตรงและผ่านสมาคมการค้าต่างๆ เพื่อฟื้นฟูธุรกิจ
เม็ดพลาสติก PET ซึง่ เป็นโพลีเมอร์ทผี่ ลิตเป็นขวดเครือ่ งดืม่
ทัว่ โลก จากการร่วมท�ำงานกับมูลนิธิ Ellen MacArthur ตัง้ แต่
เริ่มต้น ไอวีแอลจึงมีส่วนร่วมในโครงการ New Plastics
Economy Global Commitment ในความร่ ว มมื อ กั บ
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์
ของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนส�ำหรับพลาสติกที่ยั่งยืน
ในทวี ป ยุ โ รป ไอวี แ อลมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ Committee
of PET Manufacturers Europe ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของวัสดุบริสุทธิ์และ
วัสดุรีไซเคิล ในปี 2561 ไอวีแอลได้เข้าร่วมกับองค์กร
EUROPEN ที่มุ่งเน้นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคยุโรปและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการร่วมมือตลอดห่วงโซ่
คุ ณ ค่ า ในครั้ ง นี้ ไ อวี แ อลจึ ง มี บ ทบาทส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ
ข้อก�ำหนดด้านกฎหมายและสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในสหรัฐอเมริกา ไอวีแอลเข้าไปมีสว่ นร่วมกับองค์กรต่างๆ
เช่น National Association for PET Container Resources
และ Association of Plastics Recyclers และน�ำแนวทาง
APR Design® Guide for Plastics Recyclability มาใช้
ในประเทศไทย ไอวีแอลร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลูกค้า
รายส�ำคัญ ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย และสมาคมต่างๆ ด้านอุตสาหกรรม
เพื่อโน้มน้าวให้รัฐบาลปรับแก้กฎหมายว่าด้วยการห้ามใช้
PET รีไซเคิลในการผลิตบรรจุภัณฑ์ กระบวนการนี้ท�ำให้
ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งได้ เ รี ย นรู ้ เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ความจ� ำเป็ น ใน
การรีไซเคิลและเห็นภาพของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
คือหนทางส�ำคัญในการลดของเสีย
จากธุรกิจที่ด�ำเนินงาน 3 แห่งในอเมริกาเหนือ ไอวีแอล
ได้ส่งมอบเม็ดพลาสติก Single-pellet ที่มีวัสดุ PCR
ร้อยละ 30 เป็นส่วนประกอบ ด้วยการให้ความส�ำคัญ
ด้านการรีไซเคิล ไอวีแอลได้เข้าซื้อกิจการโรงงานรีไซเคิล
ในประเทศฝรั่ ง เศสและสหรั ฐ อเมริ ก าเพื่ อ ผลิ ต เกล็ ด
พลาสติก PET ทีใ่ สและสะอาด มีการเข้าซือ้ กิจการ Sorepla
(ปัจจุบนั คือ Wellman Neufchateau) ในปี 2561 และ Custom
Polymers (ปัจจุบันคือ Indorama Ventures Sustainable
Solutions) ในช่ ว งต้ น ปี 2562 ท� ำ ให้ ไ อวี แ อลอยู ่ ใ น
ต�ำแหน่งผู้น�ำในการส่งมอบ rPET 100% ที่ปลอดภัย
ส�ำหรับบรรจุอาหาร โดยการน�ำเสนอความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดที่หลากหลาย

ในการเติ ม เต็ ม การรี ไ ซเคิ ล เชิ ง กลและเชิ ง เคมี Auriga
Polymers Inc. ได้ใช้เครื่องอัดขึ้นรูปในโรงงานเพื่อผลิต
เส้นใยที่มีวัสดุรีไซเคิลหลักการบริโภค 100%
ตลอดสองปี ที่ ผ ่ า นมา อิ น โดรามา เวนเจอร์ ส ได้ ริ เ ริ่ ม
โครงการรีไซเคิลเชิงเคมีกับคู่ค้าบางราย การรีไซเคิล
เชิ ง เคมี นี้ ท� ำ ให้ เ ราสามารถ “แปลงของเสี ย ให้
เป็ น วั ส ดุ ใ หม่ ” (Upcycling) ท� ำ ให้ PET คุ ณ ภาพต�่ ำ
หลังการบริโภคถูกเปลี่ยนเป็นเม็ดพลาสติกเกรดบริสุทธิ์
จากความร่วมมือในภูมิภาคยุโรป มีการคาดการณ์ว่า
ในปี 2562 ไอวีแอลและบริษทั นวัตกรรม IONIQA สามารถ
น�ำโมโนเมอร์ที่แปลงสภาพกลับมาใช้ใหม่ โดยผสมกับ
สารตั้ ง ต้ น ดั้ ง เดิ ม ส� ำ หรั บ การผลิ ต PET เกรดบริ สุ ท ธิ์
จากวั ส ดุ รี ไ ซเคิ ล แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง วั ฏ จั ก รของ PET
ที่สร้างขึ้นจากผลิตภัณฑ์ PET ที่บริโภคแล้ว นอกจากนี้
การร่วมทุนกับ Loop Industries ยังท�ำให้เราสามารถแยก
PET โพลีเมอร์จากของเสียหลังการบริโภคแล้วกลับมาผลิต
เป็น PET เกรดบริสุทธิ์ 100% ได้
ด้ ว ยความร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รมากมายและโครงการ
ต่างๆ ที่ก�ำลังด�ำเนินการ ไอวีแอลยังคงเน้นความส�ำคัญ
ในการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น PET คือ “ตั๋ว” ที่จะ
น�ำพาเราไปสู่ “การปราศจากขยะพลาสติกในธรรมชาติ”
ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการน�ำมารีไซเคิล และ
ด้วยความจ�ำเป็นที่ต้องเปลี่ยนขยะ PET หลังการบริโภค
ให้ เ ป็ น สารตั้ ง ต้ น ส� ำ หรั บ การผลิ ต เม็ ด พลาสติ ก PET
แบบหมุ น เวี ย น เราจึ ง ยั ง คงอยู ่ ใ นบทบาทผู ้ น� ำ ในการ
สร้างสรรค์อนาคต

“การรีไซเคิล PET คือหนทางใหม่เพือ่
ลดขยะพลาสติก PET ทีอ่ อกสูธ่ รรมชาติ
และเพือ่ อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”

ข้อมูล
เพิ่มเติม

รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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สังคม

ไอวีแอล
ทุ่มเททุกความพยายาม

เพื่อเป็นบริษัทปลอดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

สุขอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี
ความพยายามของเราสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนี้
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สุขอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีคือคุณค่า
หลั ก ของบริ ษั ท เราให้ ค วามส� ำคั ญ กั บ สุ ข อนามั ย และ
ความปลอดภัยเป็นอันดับแรกในทุกกิจกรรมการด�ำเนินงาน
และการด� ำ เนิ น โครงการต่ า งๆ เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึง
ความปลอดภัยในกระบวนการ ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ต่อไอวีแอล เราเชื่อว่าสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
ทุกคน ทั้งพนักงาน ผู้ท�ำสัญญารับเหมา ชุมชน และ
สาธารณะที่ เ กี่ ย วข้ อ งและผลจากการด� ำ เนิ น งาน
ของเรานั้ น มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การได้ รั บ อนุ ญ าตให้
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท ด� ำ เนิ น งานตามคุ ณ ค่ า หลั ก และ
ปฏิบัติให้เหนือกว่าข้อก�ำหนดทางกฎหมาย ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ความใส่ใจในการท�ำงาน รวมถึงส่งเสริมความพึงพอใจ
และประสิทธิภาพในการท�ำงานของพนักงาน อีกทั้งท�ำให้
เราสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ

ระบบบริหารจัดการสุขอนามัยความปลอดภัย และการประเมินความเสีย่ ง
ไอวี แ อลปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ในท้ อ งถิ่ น
เพื่ อ ให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มการท� ำ งานที่ ป ลอดภั ย จนถึ ง
เดือนธันวาคม 2561 เราได้รับการรับรองมาตรฐาน
OHSAS 18001 / ISO 45001 (ระบบจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย) มากกว่าร้อยละ 48 ของพื้นที่ด�ำเนินงาน
และได้ก�ำหนดเป้าหมายการรับรองมาตรฐานดังกล่าว
ให้ได้ร้อยละ 98 ของการด�ำเนินธุรกิจทั้งหมดภายในปี
2563 (ไม่รวมโรงงานที่ด�ำเนินการน้อยกว่า 2 ปีในกลุ่ม
บริษัทไอวีแอล)
ในปี 2561 เราลงทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการฝึ ก อบรม
พนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยจัด
ฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
และผู ้ ท� ำ สั ญ ญารั บ เหมามากกว่ า 192,000 ชั่ ว โมง
ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 159,000 ชั่วโมงในปี 2560 การลงทุนนี้
ส่งผลให้แรงงานของเรามีสุขอนามัยและความปลอดภัย
ที่ดีขึ้น ซึ่งเกิดจากความตระหนักในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น
และมีการรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุในอัตรา
สู ง ขึ้ น จาก 959 ครั้ ง ในปี 2560 เป็ น 1,870 ครั้ ง
ในปี 2561 อย่างไรก็ตาม การบาดเจ็บจากการท�ำงานและ
การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานในปีนี้ได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560
เนื่องจากมีอัตราการบาดเจ็บที่สูงขึ้นจากโรงงานที่บริษัท
เพิ่งเข้าซื้อกิจการ ซึ่งมีอัตราแรงงานเพิ่มขึ้น เราจึงก�ำลัง
ด�ำเนินมาตรการเพือ่ ลดอัตราการบาดเจ็บนี้ ในทางกลับกัน
อั ต ราการบาดเจ็ บ จากการท� ำ งานถึ ง ขั้ น หยุ ด งานของ

ไอวีแอลในปี 2561 ลดลงเหลือ 1.29 กรณี/200,000
ชั่วโมงท�ำงาน (จาก 1.57 กรณี/200,000 ชั่วโมงท�ำงาน
ในปี 2558) ซึ่งเป็นผลมาจากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
ของโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเรา
โดยเฉพาะการฝึกอบรมด้านพฤติกรรมความปลอดภัย
ของพนักงาน
เราก�ำลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อเป็นบริษัทที่ปราศจาก
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงงาน
ของเรา 27 แห่ง ได้บรรลุเป้าหมายของ “อุบตั เิ หตุเป็นศูนย์”
ในปี 2561

อัตราการบาดเจ็บจากการทำ�งานโดยรวม (TRIR) (กรณี / 200,000 ชั่วโมงทำ�งาน)
ชาย

หญิง

รวม

1.57

1.29

1.00

1.19

0.64

0.43

0.87

1.08

1.40

1.40

2559

2560

2561

1.11
1.67

2558

เป้าหมายปี 2561
TRIR ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า
ผลลัพธ์ปี 2561
TRIR = 1.29 กรณี / 200,000 ชั่วโมงท�ำงาน
เป้าหมายปี 2562
TRIR ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า

ไอวีแอลโดยรวม (พนักงานและผู้ทำ�สัญญารับเหมา)
1.57
1.05

1.41

1.21

2558

1.10

0.78

0.98

0.77

0.50

1.12

1.41

1.52

2559

2560

2561

พนักงาน
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0.34

1.21
1.65

1.55

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

1.79

2558

0.94

2559

1.35

0.33
0.87

2560

2561

ผู้ทำ�สัญญารับเหมา

อัตราการบาดเจ็บจากการทำ�งานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) (กรณี / 1,000,000 ชั่วโมงทำ�งาน)
ชาย

หญิง

รวม

3.67
2.95
3.61
3.69

2558

2.81
2.98

2559

3.61

3.71

2.15

2.58

4.01

3.98

2560

2561

เป้าหมายปี 2561
LTIFR ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า
ผลลัพธ์ปี 2561
LTIFR = 3.71 กรณี / 1,000,000 ชัว่ โมงท�ำงาน
เป้าหมายปี 2562
LTIFR ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า

ไอวีแอลโดยรวม (พนักงานและผู้ทำ�สัญญารับเหมา)
3.60

3.80

3.18

3.40

3.49

3.13

2558

2559

3.98

4.16

4.15
2.08

2.49

2.93

4.40

4.47

2560

2561

พนักงาน

1.65

1.73

2.44

2.03

0.82
1.92

2559

2560

2561

4.97

2558

ผู้ทำ�สัญญารับเหมา

อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต
ในปี 2561 เราไม่มอี บุ ตั เิ หตุถงึ ขัน้ เสียชีวติ ซึง่ เป็นผลมาจาก
โครงการต่างๆ ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่เรา
ด�ำเนินการในโรงงานทั่วโลก ซึ่งรวมถึงโครงการฝึกอบรม
ด้ า นสุ ข อนามั ย และความปลอดภั ย ทั้ ง ภาคบั ง คั บ และ
ตามโอกาสต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของ
แนวทางและนโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
ของบริษัท เราจึงตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกของอุบัติเหตุ
ใดๆ ที่เกิดขึ้น และเข้าไปด�ำเนินการอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ เราได้สอื่ สารไปยังทุกหน่วยงานของกลุม่ บริษทั
เกี่ ย วกั บ ความรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการถอดบทเรี ย น มาตรการ
ความปลอดภัยหลังเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุง
แนวทางปฏิ บั ติ ด ้ า นการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
การเสริ ม สร้ า งโครงการความปลอดภั ย เชิ ง พฤติ ก รรม
ตลอดจนการเริม่ ใช้ระเบียบปฏิบตั สิ ำ� หรับข้อห่วงกังวลต่างๆ

Wellman International ในประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่ไอวีแอลเป็นเจ้าของทั้งหมด ได้จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการทบทวนความเสี่ยง
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety
Risk Review Workshops) โดยแสดงสรุปผลการทบทวน
ความเสี่ยงตั้งแต่ปี 2559 - 2561 ให้พนักงาน
มีสว่ นร่วมในการประเมินและทบทวน บทสรุปดังกล่าว
แสดงถึงอันตรายในสถานทีท่ ำ� งานเหลักในพืน้ ทีส่ ำ� คัญ
รวมถึงข้อแนะน�ำต่างๆ เพือ่ น�ำไปปรับปรุง การประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารดังกล่าวใช้เครือ่ งมือ Six Sigma พร้อมด้วย
บุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านและผูช้ ำ� นาญ (Operators & Craft
Personnel) เพือ่ พัฒนาแนวความคิดใหม่ในการปรับปรุง
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนา
ความเป็นเจ้าของและวัฒนธรรมด้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยของเรา

เป้าหมายปี 2561 - ไม่มกี ารเสียชีวติ
ผลลัพธ์ปี 2561 - ไม่มกี ารเสียชีวติ
เป้าหมายปี 2562 - ไม่มกี ารเสียชีวติ
รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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การมีความเป็นอยู่ที่ดีในการท�ำงาน
บริ ษั ท มี ค วามห่ ว งใยสุ ข ภาพของพนั ก งาน และทุ ่ ม เท
ความพยายามเพื่ อ สร้ า งสมดุ ล ยภาพการใช้ ชี วิ ต และ
การท� ำ งานโดยไม่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพของการท�ำงาน พนักงานของเราทั้งหมด
ร้ อ ยละ 82ได้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการร่วมบริหาร
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานที่มีอยู่
ในโรงงานของบริษัท โดยมี แ นวทางส� ำ หรั บ การรั ก ษา
ความปลอดภั ย ของบุ ค ลากรและทรั พ ย์ สิ น ไว้ ร องรั บ
และคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะคอยท�ำหน้าที่
ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี มีความปลอดภัย
และมีสุขภาพดี
นอกจากนั้น บริษัทยังกระตุ้นให้พนักงานออกก�ำลังกาย
และส่งเสริมการจัดการความเครียดในสถานที่ท�ำงาน
เพื่ อ พั ฒ นาสุ ข ภาพและความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ข องพนั ก งาน
ทั่ ว โลก โครงการสนั บ สนุ น สุ ข ภาพบางส่ ว น ได้ แ ก่
สิทธิก์ ารเข้าศูนย์ฟติ เนส การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมสุขภาพ
การกุศลต่างๆ กิจกรรมนอกสถานที่ที่บริษัทได้จัดขึ้น
มี โ อกาสในการเข้ า ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน และการฝึ ก การ
ท�ำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมกีฬา เช่น ชมรมแบดมินตัน
ชมรมบาสเก็ตบอล ชมรมโยคะ ชมรมจักรยาน และชมรมวิง่
ไอวี แ อลสนั บ สนุ น ให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน
ที่ ป ลอดภั ย และถู ก สุ ข ลั ก ษณะ เช่ น สถานที่ ท� ำ งาน
ที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic Workplace)
มีระบบระบายอากาศทีด่ ี ซึง่ ท�ำให้อากาศในสถานทีท่ ำ� งาน
มีคณ
ุ ภาพทีเ่ หมาะสม มีการลดเสียงรบกวนในโรงงานและ
ส่วนอาคารที่ดูแลด้านการผลิต การจัดการความเครียด
ก็เป็นข้อกังวลอีกประการหนึ่ง เนื่องจากบางครั้งพนักงาน
ที่มีภาวะเครียดอาจไม่รู้ตัว และอาจท�ำให้เกิดผลกระทบ
เชิงลบต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความสามารถใน
การท�ำงาน ในตอบสนองปัญหานี้ เราได้จัดตั้งโครงการ
เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ดี ใ นระดั บ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ช่ ว ยให้ พ นั ก งาน
มีทางเลือกที่ชาญฉลาดและมีสุขภาพดี
โครงการนี้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อพนักงานของเรา
และช่ ว ยในการพั ฒ นาสถานที่ ท� ำ งานให้ มี ชี วิ ต ชี ว า
ซึ่งเหมาะสมต่อการบรรลุเป้าหมายของเรา

พนักงานร้อยละ 82 ได้เป็นตัวแทน
ในคณะกรรมการร่วมบริหารด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยของพนักงาน
พนักงานร้อยละ 51.3 มีส่วนร่วมในข้อตกลง
การเจรจาต่อรองร่วม
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ข้อมูล
เพิ่มเติม

การสัมมนาสุขภาพจิต

โครงการ Cycle to Work

Wellman International ประเทศไอร์แลนด์ บริษัทย่อย
ที่ เ ราเป็ น เจ้ า ของทั้ ง หมด ได้ จั ด บรรยายเรื่ อ ง
สุ ข อนามั ย และความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ใ ห้ พ นั ก งานที่ ส นใจ
โดยเชิญ Alan Quinlan อดีตนักกีฬารักบีท้ มี ชาติไอร์แลนด์
มาเป็ น วิ ท ยากร ประเด็ น ส� ำ คั ญ ในการบรรยายคื อ
วิธกี ารเชิงปฏิบตั ใิ นการจัดการสุขภาพจิต เพราะปัญหา
สุขภาพจิตนัน้ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้งา่ ยกว่าทีห่ ลายคนรับรู้

Wellman ได้ริเริ่มสนับสนุนโครงการ “ปั่นไปท�ำงาน”
(Cycle to Work) โดยเชิญชวนนักปั่นจักรยานและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์จักรยานในท้องถิ่นมาร่วมให้
ค�ำแนะน�ำแก่พนักงานเกี่ยวกับประเภท ของจักรยาน
และระบบเกียร์ กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่บริษัท Wellman
ประเทศไอร์แลนด์เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561
และยังมีการจัดแสดงจักรยานรุ่นต่างๆ ให้พนักงาน
ได้ทดสอบ รวมถึงให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
Cycle to Work ของประเทศไอร์แลนด์ด้วย

การด�ำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี
นักโภชนาการจาก Aramark บริษัทจัดหาอาหารที่เป็น
คู่ค้าของเรา ได้เข้าร่วมกิจกรรม Health & Safety
Week ที่ Wellman เป็นเวลา 2 วัน ท�ำให้พนักงาน
มี โ อกาสได้ พ บปะพูด คุยเรื่อ งสุข ภาพและอาหารกับ
นักโภชนาการโดยตรง

“การมีสถานทีท่ ำ� งานทีป่ ลอดภัยและมีสขุ อนามัย
ไม่เพียงเพิม่ ขวัญก�ำลังใจให้พนักงานและผูท้ ำ� สัญญา
รับเหมาแต่ยงั ช่วยลดการสูญเสียเวลาท�ำงาน
การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บทีอ่ าจเกิดขึน้ ”

ความปลอดภัยในกระบวนการ (Process Safety)
บริษัทให้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน
ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยในกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่า
ของเรา ผ่านการบริหารการด�ำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ
เรามุง่ มัน่ ต่อมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดทัง้ ในแผนงาน
ออกแบบและการก่อสร้างโรงงานใหม่ รวมทั้งอุปกรณ์
และการด�ำเนินงานของโรงงานทั่วโลก บริษัทมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยในกระบวนการที่เข้มงวดและการจัดท�ำ
การปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure – SOP)
ซึ่ ง บางโรงงานได้ ก� ำ หนดแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ หนื อ กว่ า
มาตรฐานและกฎหมายท้องถิ่น เพื่อปกป้องพนักงานและ
ผู้ท�ำสัญญารับเหมาทุกฝ่าย เราได้ประเมินความเสี่ยง
ในการด�ำเนินงานของบริษัททั้งหมดและตรวจสอบว่ามี
การด�ำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมในพืน้ ที่
ด�ำเนินงานของเรา
อุบัติเหตุในความปลอดภัยในกระบวนการเกิดขึ้นได้ยาก
แต่ก็มีผลกระทบอย่างมากต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อม
เราปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยปรับใช้มาตรฐาน
OHSAS 18000/ISO 45001 และหลั ก การบริ ห าร
ความปลอดภั ย ในกระบวนการ (Process Safety
Management – PSM)
กรณีเหตุการณ์ดา้ นความปลอดภัยในกระบวนการขัน้ ที่ 1
(Tier 1) ในปี 2561 เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุการปล่อยสาร
จากพื้นที่ควบคุมสู่ภายนอก กรณีดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เพราะพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุมีการรักษา
ความปลอดภัยและควบคุมสารที่ปล่อยออกมาโดยทันที

ความปลอดภัยในกระบวนการขั้นที่ 1
(Tier 1)
อัตรา

ปี

(กรณี / 1,000,000 ชั่วโมงท�ำงาน)

2561

0.43

2560

0.48

2559

0

2558

0

รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�ำงาน
ข้อตกลงโลกของสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) คือนโยบายและขอบเขตการปฏิบัติส�ำหรับบริษัท
ที่มีความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนและมีแนวทางด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งได้ระบุขอบเขตส�ำหรับการประเมิน
ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�ำงาน (Workplace Human Rights Assessment – WHRA) โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่
ระดับองค์กร ระดับประเทศ ระดับโรงงาน และระดับผลิตภัณฑ์ โดยการด�ำเนินงานของเรารวมถึงกิจการร่วมทุนครอบคลุม
ผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้
1. พนักงาน
2. เด็ก
3. คนท้องถิ่น
4. แรงงานอพยพ
5. แรงงานรับเหมาจากหน่อยงานภายนอก
6. ชุมชนท้องถิ่น

ระดับองค์กร

ในระดับองค์กรจะเป็นการระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นด้านสิทธิมนุษยชน
และท�ำแผนปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเสี่ยง

01
02

03

04

ระดับประเทศ

ระดับโรงงาน

ระดับผลิตภัณฑ์

• โรงงาน/หน่วยธุรกิจท�ำแผนปฏิบัติการเฉพาะโดยอ้างอิงจากการประเมินความเสี่ยง
•

ด้านสิทธิมนุษยชน
ความเสีย่ งเฉพาะของผลิตภัณฑ์ตอ้ งได้รบั การบรรเทาโดยมีหวั หน้างานการผลิตให้คำ� ปรึกษา

ขอบเขตการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�ำงาน
(WHRA) มี ก ระบวนการประเมิ น 3 ขั้ น ตอนเรี ย กว่ า
IACM-Identify ประกอบด้วยการประเมิน (Assess)
การสื่อสาร (Communicate) และการบรรเทา (Mitigate)
ในปี 2559 ไอวีแอลเริ่มน�ำแบบประเมินออนไลน์ด้าน
สิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�ำงาน (WHRA) มาใช้ โดยยังคง
ผลลัพธ์จากการประเมินในปี 2561 มีดังต่อไปนี้

มีบทบาทส�ำคัญในกระบวนการประเมินทั้ง 3 ขั้นตอน
ดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในบุคคลากร 5 กลุ่ม
ในการด�ำเนินงานและกิจการร่วมทุนของไอวีแอล ได้แก่
ชนกลุ่มน้อยของประเทศ บุคคลทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ
ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี และผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ (LGBT)

หนึ่ง

สอง

การระบุความเสี่ยง
33 ความเสี่ยงทั้งหมดที่ระบุ

ในแบบส�ำรวจปี 2560
ได้รับการบรรเทาลง
33 มีการระบุความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูลส่วนบุคคลและ
รวมอยู่ในสิทธิมนุษยชน
ในสถานที่ท�ำงาน

การประเมิน
33 การประเมินความเสี่ยงด้าน

สิทธิมนุษยชนทางออนไลน์
ส�ำหรับพื้นที่ด�ำเนินงานของ
ไอวีแอลทั้งหมด
33 ผลการวัดความโน้มเอียงของ
ความเสี่ยงด้านมนุษยชน
(HRRP*) คือร้อยละ 0.4
ส�ำหรับปี 2561
33 การระบุประเด็นความเสีย
่ง
ในหน่วยธุรกิจ 15 หน่วย

สาม

การสื่อสารและบรรเทา
33 จากประเด็นความเสี่ยง

ที่ได้ระบุ ได้มีการสัมภาษณ์
ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อระบุบทบาท
และแนวทางบรรเทาความเสี่ยง
33 ก�ำหนดแผนปฏิบัติการตาม
แนวทางบรรเทาความเสี่ยง
ที่ได้ตกลงไว้พร้อมกับ
การติดตามกลไกเพื่อ
ตรวจสอบความคืบหน้า

*HRRP = จ�ำนวนที่มีการระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น / (การตอบรับจากหน่วยงานทั้งหมด x ค�ำถามทั้งหมด)
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ประเด็นหลักที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุงและการบรรเทามีการระบุไว้ดังต่อไปนี้
การปฏิบัติด้านการเยียวยา

ประเด็นหลัก

ความมัน่ คงและ การท�ำงานล่วงเวลา
ความปลอดภัย ในบางโอกาส

ระดับองค์กร

การปรับเปลีย่ นและก�ำหนด
การท�ำงานเป็นกะ
• การมี “ทีน
่ งั่ ส�ำรอง” ทีเ่ หมาะสม
เพือ่ บริหารการขาดงานตามกะ
สภาพแวดล้อม การเคารพและ
• การยึดมัน
่ ในกฎขององค์กรกับ
• คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน
รักษาไว้ซงึ่ ความเป็น หน่วยธุรกิจในการเคารพความเป็น ในระดับโรงงานให้ความรู้และ
ของสถานที่
ส่วนตัวของข้อมูล
ท�ำงาน
ส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
ช่วยเหลือพนักงานตาม
ส่วนบุคคล
ความเหมาะสมโดยเสริมหลักสูตร
• การท�ำให้ความเป็นส่วนตัว
ฝึกอบรมเพื่อก�ำจัดการคุกคาม
ของข้อมูลส่วนบุคคลของระบบ
สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล • การประชุมเพื่อให้ค�ำปรึกษาและ
เป็นมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตาม
สร้างความตระหนัก
•
•

มาตรฐานการท�ำงานล่วงเวลา
ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะ

ระดับประเทศ/ระดับโรงงาน

ประเด็นหลักที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุง
เมื่อไม่พบความเสี่ยงในทั้ง 5 กลุ่ม เราจึงด�ำเนินการ
ตามแนวทางการประเมิน 3 ขั้นตอนต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่า
บุคลากรจะได้รบั การประเมินอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยค�ำนึงถึง
ความเสี่ ย งเฉพาะในบริ ษั ท และการด� ำ เนิ น งานของ
อินโดรามา เวนเจอร์ส

•

ในปี 2561 ไม่มีการด�ำเนินงานทีอ่ ยู่ในความเสีย่ งทีม่ ี
นัยส�ำคัญต่อแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการ
เกณฑ์แรงงาน จากผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบ
รายหลักและจากผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายที่ไม่ใช่วตั ถุดบิ

ข้อมูล
เพิ่มเติม
รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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การพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์
การเติ บ โตของไอวี แ อลเป็ น การแสดงถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น
ที่เรามีต่อบุคลากรในองค์กร ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่เรายังคงมุ่งเน้นและ
ให้ความส�ำคัญกับทุนมนุษย์ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้พนักงาน
ของเราประสบความส�ำเร็จ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เราเติบโต
และสามารถพัฒนานวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่เรา
ก�ำลังเดินหน้าต่อไปโดยการพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์
ด้วยโครงการ i-Lead, v-Lead, Shadow Talent Development
และ Lean Six Sigma และเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บริษทั จึงมีการสรรหาและแต่งตัง้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ด้านกลยุทธ์ (Chief Human Resources Officer) และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล (Chief Human
Resources Officer) เราจะพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ด ้ า น
ทุนมนุษย์ฉบับใหม่ ให้ก้าวหน้าขึ้นไปโดยการมุ่งเน้น
ความส�ำคัญในการเป็นองค์กรทีด่ ยี งิ่ ขึน้ มีความรับผิดชอบ
ประสิทธิภาพการท�ำงาน และความเป็นเจ้าของที่ชัดเจน
เรายังคงมุง่ มัน่ เสริมสร้างวัฒนธรรมการเติบโตของไอวีแอล
อย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทเต็มไปด้วยบุคลากรที่มีความ
กระตือรือร้น ต้องการส่วนร่วม มีความผูกพัน และเป็น
ตัวแทนของบริษัทอันเป็นสถานที่ท�ำงานที่ยอดเยี่ยม

พนักงานทั่วโลก
บริษทั มีพนักงานทัว่ โลกเป็นจ�ำนวนทัง้ หมด 15,922 คน ซึง่ รวมถึงพนักงานชัว่ คราว 701 คน โดยมีขอ้ มูลส�ำคัญดังต่อไปนี้

แนวโน้มของพนักงาน
595
12,273

663

670

701

13,769

14,525

15,221

18.8%
อเมริกา

3.2%
แอฟริกา

พนักงาน
ประจ�ำทั่วโลก
แบ่งตามทวีป
2558

2559

พนักงานประจ�ำทั้งหมด
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2560

2561

พนักงานชั่วคราวทั้งหมด
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28.5%
ยุโรป

49.5%
เอเชีย

ความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ทีอ่ นิ โดรามา เวนเจอร์ส ความหลากหลายไม่ได้เป็นเพียง
เรือ่ งของวัฒนธรรม ภาษา อายุ เพศ เชือ้ ชาติ และภูมหิ ลังทาง
ภูมศิ าสตร์เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงความแตกต่างทางความคิด
และการมีวธิ คี ดิ ทีเ่ ปิดกว้าง เราให้คณ
ุ ค่ากับความหลากหลาย
และการมีสว่ นร่วมของพนักงาน และถือว่าเป็นข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ความพยายามรวบรวมความหลากหลาย
ของเราเริม่ ต้นตัง้ แต่การสรรหาบุคลากร การบริหารอาชีพ

พนักงานหญิง

การเรียนรู้และพัฒนา การเลื่อนต�ำแหน่ง และรางวัล
ผลตอบแทนส� ำ หรั บ พนั ก งาน ซึ่ ง รวมถึ ง พนั ก งานผู ้ มี
ความบกพร่อง เราได้มอบหมายต�ำแหน่งหน้าทีท่ เี่ หมาะสม
กับทักษะและประสบการณ์เพื่อให้พนักงานมีส่วนในการ
สร้างคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในระยะยาว
ของบริษทั ความหลากหลายของเราเป็นดังต่อไปนี้

พนักงานทั่วโลก

21.53%
ผู้หญิง

พนักงานผู้มีความบกพร่อง

74
สัญชาติ

ความหลากหลายด้านอายุ

18.85%

59.29%

น้อยกว่า 30

ปี 30-50 ปี

88

คน

21.86%
50 ปี ขึ้นไป

นโยบายด้านความหลากหลายของเราได้มกี ารเผยแพร่ผา่ น
เว็บไซต์ของบริษัท มีการแปลเป็นภาษาต่างๆ และสื่อสาร
ถึ ง พนั ก งานทุ ก คนทั่ ว ทุ ก พื้ น ที่ ด�ำ เนิ น งานของไอวี แ อล
และยังเสริมแนวทางปฏิบัติด้านความหลากหลายตลอด
ทั้งกระบวนการวงจรชีวิตการท�ำงานของพนักงาน

การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
ความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเป็นผลมาจากการเกษียณอายุ การลดจ�ำนวนพนักงาน และความต้องการด้าน
กลยุทธ์ในอนาคต เราจึงปลูกฝังด้วยโครงการดึงดูดและรักษาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ และการวางแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
ในปี 2561 พนักงานที่ประสบความส�ำเร็จที่ได้เข้าร่วมงานกับบริษัท 1,758 คน โดยร้อยละ 30.83 เป็นผู้หญิง
ทวีป

ชาย

หญิง

รวม

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

เอเชีย
ยุโรป

655
280

39.3
15.9

392
69

22.3
3.9

1,047
349

59.6
19.9

อเมริกา

233

13.3

80

4.6

313

17.8

แอฟริกา

48

2.7

1

0.1

49

2.8

1,216

69.2

542

30.8

1,758

100.0

รวม

โครงการแนะน�ำพนักงานทั้งในภูมิภาคและทั่วโลกของ
บริ ษั ท คื อ ส่ ว นส� ำ คั ญ ในการสรรหาบุ ค ลากร เรายั ง ใช้
แพลตฟอร์มอื่นๆ ควบคู่ เช่น Campus Connect และ
LinkedIn เพื่อเข้าถึงผู้สมัครที่มีศักยภาพ โครงการส�ำคัญ
บางส่วนที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร
กับผู้มีความสามารถมีดังต่อไปนี้
1. ในภูมภิ าค เช่น สหรัฐอเมริกา แผนการเติมต�ำแหน่งว่าง
จากการเกษียณได้รบั การสนับสนุนจากการร่วมมือกับ
มหาวิ ท ยาลั ย ท้ อ งถิ่ น ผ่ า นโครงการ Co-op โดย
หน่วยธุรกิจต่างๆ จะมีนกั ศึกษามาร่วมงานหมุนเวียน

บริษัทได้ปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดค่าแรงขั้นต�่ำ
ของแต่ละท้องถิ่นและ
อัตราค่าจ้างระดับเริ่มต้น
ของทั้งพนักงานชายและหญิง
จะมากกว่ามาตรฐาน
เมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต�่ำ
ตามพื้นที่ที่จ้างงาน

ทุก 4 เดือน โครงการนี้ท�ำให้แต่ละโรงงานมีวิศวกร
ผู้มีศักยภาพมาร่วมงานปีละ 2-3 คน ในปี 2560
หน่วยธุรกิจในสหรัฐอเมริกาได้เริม่ ต้นจัดจ้างนักศึกษา
ระลอกแรก รวมทั้งเริ่มการฝึกอบรม ให้ค�ำปรึกษา
และพัฒนาส�ำหรับบทบาทในอนาคต วิธีการนี้คือ
จุดเริม่ ต้นของการสือ่ สารกับผูม้ คี วามสามารถ และเรา
พยายามท�ำให้คนรุ่นใหม่กลุ่มนี้และผู้ที่จะได้รับการ
ว่ า จ้ า งมี ค วามก้ า วหน้ า เพื่ อ ความมั่ น คงของความ
ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในอนาคต
รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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1. Global Collaborative Platform: แพลตฟอร์มความ
ร่วมมือทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการรักษา
พนั ก งานที่ ไ ด้ ผ ลดี ที่ สุ ด จากทุ ก หน่ ว ยธุ ร กิ จ คื อ
ส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เราเข้าใจข้อได้เปรียบของการรักษา
พนักงานในภูมิภาคหรือประเทศต่างๆ หน่วยธุรกิจ
ในภู มิ ภ าค/ประเทศนั้ น จะได้ รั บ การส่ ง เสริ ม เพื่ อ
ประสานงานการพัฒนาโครงการที่มีรูปแบบเฉพาะ
และปรับเปลี่ยนไปตามท้องถิ่น
2. โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ: ส�ำหรับหน่วยธุรกิจ
ในยุ โ รปและสหรั ฐ อเมริ ก า ได้ มี ก ารน� ำ แผน
เกษียณมาพัฒนาเป็นโครงการเกษียณในปีต่อๆ ไป
ในกรณี นี้ แผนกและพนั ก งานจะมี โ อกาสวางแผน
การสืบทอดต�ำแหน่งได้อย่างเหมาะสมตามก�ำหนดเวลา
โดยเบื้องต้น จะสรรหาผู้สืบทอดต�ำแหน่งจากกลุ่ม
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติภายในองค์กร จากนั้นจะน�ำเข้า
อัตราการรักษาพนักงานสูงกว่า 94%
สู่กระบวนการแบ่งปันความรู้ที่มีโครงสร้าง หากไม่มี
ผู้สมัครภายในองค์กร จะมีการสรรหาจากภายนอก
เรารวบรวมความรู้ความเข้าใจเชิงลึกจาก
และให้ครอบคลุมต�ำแหน่งงานว่า งในอนาคตด้ วย
สถานการณ์ ในตลาดแรงงาน การประชุม
โครงการฝึ ก งานและ Co-op ท� ำ ให้ เ รามี ก ลุ ่ ม ผู ้ มี
ด้านกลยุทธ์ แบบส�ำรวจความผูกพันของ
ความสามารถที่เพียงพอ
พนักงานทั่วโลก (Global Employee
3. สภาพแวดล้อมการท�ำงาน: ในหน่วยธุรกิจบางหน่วย
Engagement) และการอภิปรายกลุ่มย่อย
การวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย เผยถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
จากนั้นเราจะปรับมาตรฐานกระบวนการ
สภาพแวดล้ อ มการท� ำ งานกั บ ความปลอดภั ย
วงจรชีวิตการท�ำงานของพนักงาน ซึ่งการปรับ
หน่วยธุรกิจเหล่านั้นจึงเริ่มการฝึกอบรมเพื่อสร้าง
มาตรฐานนี้จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติ ก รรมความปลอดภั ย (Behavior-Based
เพื่อระบุข้อได้เปรียบของการรักษาพนักงาน
Safety – BBS) ให้กับพนักงานทุกคนรวมถึงผู้ท�ำ
สั ญ ญารั บ เหมา พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารจะต้ อ ง
ส่งบัตรสังเกตการณ์ BBS อย่างน้อยเดือนละครั้ง
เพื่ อ ประโยชน์ ด ้ า นความปลอดภั ย ส� ำ หรั บ ทุ ก คน
8.50%
พนั ก งานส่ ว นอื่ น ในระดั บ บริ ห ารจะต้ อ งส่ ง บั ต ร
การลาออกโดยสมัครใจ
สังเกตการณ์ BBS อย่างน้อย 2 ครั้งทุกไตรมาส และ
การลาออกโดยรวม
หัวหน้าแผนกต้องส่งอย่างน้อย 1 ครัง้ ทุกไตรมาส ข้อมูล
6.90%
จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมความปลอดภั ย จะน� ำ มา
6.30%
พิจารณาเพื่อหาช่องทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
2. ในประเทศไทย เรามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ชั้นน�ำในการเข้าร่วมโครงการ Campus Connect
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ โ อกาสการฝึ ก งาน
แก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ก� ำ ลั ง จะจบการศึ ก ษาและได้ รั บ
ประสบการณ์ ใ นสภาพแวดล้ อ มการท� ำ งานจริ ง
ในปี 2561 มีนักศึกษาฝึกงานแบบมีค่าจ้าง 16 คน
จากมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น� ำ ของประเทศได้ จ บการ
ฝึกงานโครงการปฏิบัติงานจริงและกลับไปศึกษาต่อ
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษากลุ่ม
นี้มีโอกาสที่จะได้รับข้อเสนอการจ้างงานเมื่อส�ำเร็จ
การศึกษาแล้ว

5.59%

5.92%

5.89%
5.36%

4.68%
2558

2559

2560

2561

อัตราการลาออกโดยรวมอยูท่ รี่ อ้ ยละ 5.89 ซึง่ ลดลงร้อยละ
0.03 แสดงให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญกับการวิเคราะห์
ข้อมูลซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญในการระบุจุดเสี่ยง จากนั้น
จึงมีการพัฒนาโครงการรักษาพนักงานโดยใช้ความเข้าใจ
ความต้องการเฉพาะของหน่วยธุรกิจ ตัวอย่างโครงการ
ทีท่ ำ� ให้การรักษาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถของเราโดดเด่น
มีดังต่อไปนี้

64

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ความผูกพันของพนักงาน
93.43%
การมีส่วนร่วม
82.38%

19
ภาษา
ความผูกพัน
ของพนักงาน

ระดับความผูกพัน
กับองค์กร

90.97%
ความผูกพัน
โดยรวม

ความผูกพันของพนักงาน

2558

85.92%

2559

86.02%

2560

90.68%

2561

90.97%

เป้าหมายปี 2561
คะแนนความผูกพันของพนักงาน
ดีขึ้นหรือเท่ากับปีที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ปี 2561
คะแนนความผูกพันของพนักงานอยู่ที่ 3.85
เป้าหมายปี 2562
คะแนนความผูกพันของพนักงาน
ดีขึ้นหรือเท่ากับปีที่ผ่านมา
แบบส� ำ รวจความผู ก พั น ของพนั ก งานทั่ ว โลก (Global
Employee Engagement – GEE) เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ มี
ประสิทธิภาพในการรับฟังพนักงานทุกคนเป็นรายบุคคล
และท�ำความเข้าใจถึงสิ่งที่พนักงานให้ความส�ำคัญที่สุด

ในปี 2561 เราจัดท�ำแบบส�ำรวจ GEE เป็นจ�ำนวน 19 ภาษา
มี อั ต ราการเข้ า ร่ ว มแบบส� ำ รวจร้ อ ยละ 93.43 ของ
พนักงานประจ�ำ ผลคะแนนความผูกพันโดยรวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.29 แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ด�ำเนินงานอยู่ใน
ทิ ศ ทางที่ เ หมาะสมในการส� ำ รวจและก� ำ หนดวิ ธี ก าร
สร้างความผูกพันให้พนักงานได้อย่างมีความหมายยิ่งขึ้น
ตั ว อย่ า งการด� ำ เนิ น โครงการเพื่ อ รั ก ษาและพั ฒ นา
ความผูกพันของพนักงาน มีดังต่อไปนี้
1. โครงการ Fresh Eyes: ภายใต้ทีมผู้น�ำระดับภูมิภาค
หัวหน้าโรงงานจะมองปัญหาแบบองค์รวม โดยเริม่ จาก
ส่วนต่างของ EBITDA และการท�ำงานอย่างมีระบบจาก
สาเหตุโดยใช้วิธีก�ำหนด (Define) วัดผล (Measure)
วิเคราะห์ (Analyse) ปรับปรุง (Improve) และควบคุม
(Control) หรือ DMAIC เพื่อแก้ไขปัญหา ทีมผู้น�ำนี้เข้า
เยี่ยมชมแต่ละโรงงานเพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี
ทีส่ ดุ การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรม และการแก้ไขปัญหา
ด้วยความคาดหวังว่า ทุกคนมีการร่วมมือกันพัฒนา
แผนปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
2. โครงการ What Makes a Manager: หน่วยธุรกิจ
ที่ มี ค ะแนนความผู ก พั น ต�่ ำ ในด้ า นความสามารถ
ของผู ้ จั ด การบุ ค คลได้ เ ริ่ ม ต้ น ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
ทักษะความเป็นผู้น�ำ โดยเฉพาะผู้น�ำระดับแถวหน้า
โดยท�ำความเข้าใจลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพ
การท�ำงานสูง มีการเน้นความส�ำคัญกับการท�ำให้
ผู้น�ำระดับแถวหน้าได้รับรู้ถึงประเด็นต่างๆ ของทีม
ที่มีประสิทธิภาพการท�ำงานสูง เช่น การสื่อสารกับ
ทุกระดับในองค์กร เครือ่ งมือในการสร้างความไว้วางใจ
ความมุ่งมั่น ความเคารพภายในทีม ความส�ำคัญของ
สาเหตุรวมถึงวิธีการแก้ไข เพื่อจัดสรรและกระตุ้น
ทีมงานของตัวเอง และให้ความส�ำคัญของวินัยและ
ความรับผิดชอบส่วนบุคคล

รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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3. รางวัลส�ำหรับความเป็นเลิศ: รางวัลส�ำหรับความ
เป็นเลิศ (Award for Excellence) จะกระตุน้ ให้พนักงาน
ก้าวข้ามขอบเขตและสร้างผลงานที่โดดเด่น รางวัลนี้
เริ่มต้นในปี 2561 โดยอิงจากผลการด�ำเนินงาน
ทีโ่ ดดเด่นจากเกณฑ์ตดั สิน 10 เกณฑ์ในด้านประสิทธิภาพ

ธุรกิจ Feedstock

ธุรกิจ Fibers

ธุรกิจ PET

ธุรกิจ Packaging

PT Indorama Petrochemicals
ประเทศอินโดนีเซีย

Guangdong IVL PET Polymer Company Limited
ประเทศจีน

ข้อมูล
เพิ่มเติม
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ทางการเงิน ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน และ
ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นความยั่ ง ยื น หน่ ว ยธุ ร กิ จ ที่ ดี
ที่ สุ ด จะได้ รั บ รางวั ล ในวานประชุ ม กลยุ ท ธ์ ทั่ ว โลก
ที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
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PT Indorama Petrochemicals
ประเทศอินโดนีเซีย

Indorama Ventures Packaging (Philippines)
Corporations บาติโน ประเทศฟิลิปปินส์

ผลงานส�ำคัญด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
»» มีการฝึกอบรม 30.43 ชั่วโมงต่อพนักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.05
»» การฝึกอบรมครอบคลุมการด�ำเนินงาน
ร้อยละ 88.16 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.26
»» ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด
463,175 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.45
»» มีผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ
i-Lead จ�ำนวน 38 คน เพือ่ พัฒนาสูก่ ารเป็น
ผูน้ ำ� รุน่ ใหม่
»» มีผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ
v-Lead จ�ำนวน 27 คน เพือ่ พัฒนาสูก่ ารเป็น
ผูเ้ ชีย่ วชาญข้ามสายงาน
»» ผูบ้ ริหารทีม่ ศี กั ยภาพสูงจ�ำนวน 18 คนเข้าร่วม
โครงการ Shadow Development เพื่อ
พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในพื้นที่นั้น
»» พนักงานจ�ำนวน 1,376 คน เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรม Lean Six Sigma (LSS) ทั่วโลก
มีการด�ำเนินโครงการทั้งหมด 252 โครงการ
ระยะเวลาฝึกอบรมมากกว่า 43,920 ชัว่ โมง
ตั้ ง แต่ ป ี 2555 - 2561 ท� ำ ให้ ป ระหยั ด
ค่าใช้จา่ ยให้บริษทั ได้ 32 ล้านเหรียญสหรัฐ
บุคคลที่มีความสามารถพิเศษที่ท�ำให้ไอวีแอลด�ำรงอยู่ได้
คือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเรา บริษัทมุ่งมั่นในการลงทุน
ด้านบุคลากรผ่านการฝึกอบรมที่มีคุณค่าและการเรียนรู้
จากประสบการณ์ ซึ่งท�ำให้พนักงานมีทักษะที่จ�ำเป็นต่อ
การเป็นผูน้ ำ� และการด�ำเนินธุรกิจ นอกจากโครงการระดับ
โลกของเรา เช่น โครงการ i-Lead, v-Lead และ Shadow
Development แล้ ว เรายั ง มี โ ครงการเฉพาะในแต่ ล ะ
หน่วยธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนา
พนักงาน โดยอ้างอิงตามการหารือเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน
กับผู้บริหารตามสายงาน

ชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยในช่วง 4 ปี
(ชั่วโมง/พนักงาน)

2558
15.2

2559
20.7

2560
22.7

2561
30.43

หัวข้อการเรียนรู้
30.03%

16.85%

เทคนิค

19.57%

ความเป็นผู้น�ำ

หน้าที่

รูปแบบการเรียนรู้

4.56%
สัมมนา

33.55%

10.02%

EHS และคุณภาพ

68.16%

17.27%

เยี่ยมชมโรงงาน / E-Learning
เรียนรู้ผ่านเพื่อน
ร่วมงาน

ห้องเรียน

เราลงทุนด้านการฝึกอบรมเป็นจ�ำนวน 173.60 เหรียญ
สหรัฐต่อพนักงานหนึง่ คน ในหัวข้อการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย
ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัย คุณภาพ
หน้าทีป่ ฏิบตั งิ านเทคนิค ทักษะการสือ่ สาร และการพัฒนา
ความเป็นผู้น�ำ โดยให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น ห้องเรียน E-learning
การสัมมนา การเยี่ยมชมโรงงาน และการเรียนรู้ผ่าน
เพือ่ นร่วมงาน ตัวอย่างการเรียนรูแ้ บบผสมผสานทีโ่ ดดเด่น
มีดังต่อไปนี้
1. การเรียนรู้ผ่านโครงการ: เราได้สร้างการเรียนรู้
ผ่านโครงการเพื่อให้บุคลากรรุ่นใหม่มีทักษะที่จ�ำเป็น
ในด้านความเป็นผู้น�ำและการด�ำเนินธุรกิจที่จ�ำเป็น
ผู้เข้าจะไม่เพียงได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
ในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องแต่สามารถน�ำสิง่ ทีเ่ รียนรูไ้ ปปรับใช้
ในสถานการณ์จริงในการด�ำเนินธุรกิจผ่านงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากการเข้าร่วมโครงการและการน�ำเสนอ
รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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2. หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์: ในปีนี้ เราได้ร่วมมือ
กั บ edX ซึ่ ง เป็ น แพลตฟอร์ ม หลั ก สู ต รออนไลน์
ขนาดใหญ่ (Massive Open Online Cource – MOOC)
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาคุ ณ ภาพสู ง จาก
อาจารย์และวิทยากรของมหาวิทยาลัยและสถาบัน
การศึ ก ษาชั้ น น� ำ ของโลก จากการสนั บ สนุ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ท�ำให้พนักงานสามารถเรียนรู้
หัวข้อต่างๆ ที่จัดประเภทไว้ได้มากถึง 250 หลักสูตร
ให้สอดคล้องกับทักษะที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

3. แพลตฟอร์มการเรียนรูภ้ ายใน: แพลตฟอร์มนีจ้ ะท�ำให้
พนักงานได้ขดั เกลาทักษะการสือ่ สารและการน�ำเสนอ
ร่ ว มกั น และบริ ษั ท ยั ง ร่ ว มมื อ กั บ Toastmasters
โดยจั ด ตั้ ง ชมรม Toastmasters ในระดั บ หน่ ว ย
ธุ ร กิ จ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ในที่ ส าธารณะของ
พนักงาน นอกจากนี้ ยังมีแพลตฟอร์มการสัมมนา
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ทั่ ว โลกเพื่ อ ให้ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญได้ เ ผยแพร่
หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมต่ า งๆ ที่ คั ด สรรมาส� ำ หรั บ
หน่วยธุรกิจ

การด�ำเนินโครงการที่ส�ำคัญในปี 2561 มีตัวอย่างดังต่อไปนี้
โครงการพัฒนา
1. I-Lead
2. Lean Six Sigma

วัตถุประสงค์ / ผู้น�ำโครงการ
• เพื่อระบุและบ่มเพาะผู้น�ำรุ่นใหม่ทั่วโลก
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
•
•

3. V-Lead

•
•

4. Shadow Development

•
•

5. การก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานทัว่ โลก

•
•

เป็นผู้น�ำโครงการ
เพื่อปรับปรุงกระบวนการที่ส่งผลต่อ
การบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
ผู้ประสานงานความเป็นเลิศ
ในการด�ำเนินงานทัว่ โลกเป็นผูน้ ำ� โครงการ
เพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่าง
ผู้น�ำและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าหน่วยธุรกิจเป็นผู้น�ำโครงการ
เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถในพื้นที่นั้นๆ
ที่จะรับต�ำแหน่งแทนผู้น�ำอาวุโส
ตัวแทน HR พื้นที่นั้นๆ เป็นผู้น�ำโครงการ
เพื่อเผยแพร่หลักสูตรการฝึกอบรมที่ดีที่สุด
ภายในหน่วยธุรกิจ โดยสร้างแพลตฟอร์ม
การสัมมนาผ่านเว็บไซต์ทั่วโลกในปี 2561
ฝ่าย HR ทั่วโลกและผู้ริเริ่มโครงการ
เป็นผู้น�ำโครงการ

การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน
ระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของไอวีแอลมีความสัมพันธ์
อย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ ระบบนิ เ วศการพั ฒ นาความเป็ น ผู ้ น� ำ
Management by Objectives (MBO) ซึง่ ยังคงเป็นตัวผลักดัน
หลั ก ในการทบทวนและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานในอดีต เหตุผลของการ
ไม่บรรลุเป้าหมาย โอกาส อุปสรรค และการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญ ค�ำติชมจากแหล่งต่างๆ รอบด้านก็ยังคงเป็น
เครื่องมือส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกในการปรับ
เป้าหมายที่จ�ำเป็นต่อความสามารถของผู้น�ำ ผลลัพธ์จาก
เครื่องมือเหล่านี้ถูกน�ำมาใช้โดยคณะกรรมการทบทวน
ความสามารถ (Talent Review Committees – TRC)
คณะกรรมการบริ ษั ท จะทบทวนทั้ ง ความพร้ อ มของ
กระบวนการวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่งและแผนการ

68

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ผลลัพธ์ของโครงการ
• ผู้บริการศักยภาพสูง 38 คนทั่วภูมิภาค

มีการพัฒนา ได้รับการชี้แนะ
และการให้ค�ำปรึกษา
• พนักงาน 1,376 คนเข้าร่วมโครงการ LSS
และด�ำเนินโครงการไปแล้ว 252 โครงการ
จนถึงปัจจุบนั
• ประหยัดค่าใช้จา่ ยให้บริษท
ั ได้
32 ล้านเหรียญสหรัฐตัง้ แต่ปี 2555
• ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ 27 คน
เข้าฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้น�ำที่มีประสิทธิภาพ
• ผู้บริหารศักยภาพสูง 18 คนเข้าร่วม

โครงการพัฒนาระยะเวลา 9 เดือน

• พนักงานา 346 คนจากแผนกที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมและ
ได้แบ่งปันประสบการณ์กับพนักงานคนอื่น
ในหน่วยธุรกิจเดียวกัน

สืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัทฯ (Group CEO) และคณะกรรมการฝ่ายบริหาร
โดยมีคณะกรรมการฝ่ายบริหาร โดยมีคณะกรรมการ
ฝ่ายสรรหา เพือ่ พิจารณาค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ
(Nomination, Compensation & Corporate Governance
Committee – NCCG) ให้ค�ำปรึกษา ส�ำหรับต�ำแหน่ง
ส�ำคัญอืน่ ๆ คณะกรรมการ TRC จะตรวจสอบว่ามีการส่งผ่าน
ความเป็ น ผู ้ น� ำ โดยใช้ ก ารทบทวนและการวางแผนที่
ต่อเนื่องส�ำหรับการพัฒนาผู้น�ำรุ่นต่อไป บริษัทจะยังคง
ลงทุนด้านการเรียนรู้ การฝึกอบรมระหว่างการท�ำงาน
รวมไปถึงการมอบโอกาสให้พนักงานได้ส�ำรวจมุมมอง
ที่แตกต่างของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง

การรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)
ความพยายามของเราสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนี้

เราเชือ่ มัน่ อย่างยิง่ ในความจ�ำเป็นของการสร้างความสมดุล
ระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจกับผลประโยชน์ตอ่ สิง่ แวดล้อม
และสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)
จึงเป็นกลยุทธ์สำ� คัญในการแสดงถึงคุณธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจ การกระท�ำของเราได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ดี
ในฐานะบริษทั ทีม่ คี วามสนใจและรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม ซึง่ ส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ในการก้าวไปสูค่ วามยัง่ ยืน
ไอวีแอลสามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาวได้ โดยมุง่ เน้น
การให้ทเี่ ป็นประโยชน์แก่ผคู้ นและชุมชนในพืน้ ทีท่ เี่ ราด�ำเนิน
ธุรกิจ กลยุทธ์และการด�ำเนินงานด้านการกุศลในทุกกลุม่
ธุรกิจนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนและพัฒนาชุมชน

เพื่อให้บริษัท
คงไว้ซึ่งความยั่งยืน

เป้าหมาย
จุดประสงค์

มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินธุรกิจ

การศึกษา

ประเด็นหลัก
CSR

ท้องถิน่ โดยสร้างคุณค่าให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียของเรา ประเด็นหลัก
ของความรับผิดชอบต่อสังคมของไอวีแอลจะมุ่งเน้นที่การ
สร้างคุณค่าให้กบั บริษทั และสังคม ซึง่ สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations
Sustainable Development Goals – SDG)
ด้วยการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value - CSV)
เราได้น�ำแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจทั่วโลก ซึ่งท�ำให้เรา
สามารถรวมความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นหนึง่ เดียวกัน
กับความส�ำเร็จทางธุรกิจ โดยน�ำคุณค่าร่วมระยะยาวไปสู่
ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม CSV คือวิธีการที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ส�ำหรับเราในการสร้างสมดุลระหว่างพันธกิจด้านเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างชัดเจน จากการใช้หลักการ CSV นี้ เราได้
เน้นย�้ำความพยายามของเราในโครงการ CSR ต่างๆ
ทีส่ อดคล้องกับความต้องการและความรูด้ า้ นธุรกิจ ในขณะ
เดียวกันก็ได้แก้ไขอุปสรรคทางสังคมและสามารถด�ำเนินการ
ต่อไปในการสร้างคุณค่าร่วมทัว่ ทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า

• ส่งเสริมการศึกษาระบบ

STEM และลงทุน
เพือ่ แรงงานในอนาคต
• กระตุน้ ให้เกิด
ความตระหนักและ
ส่งเสริมการรีไซเคิล

สุขภาพ
• ปรับปรุงคุณภาพชีวิต

และความเป็นอยู่ที่ดี
• ฟื้นฟูการใช้ชีวิต
อย่างมีสุขภาพดี

สิ่งแวดล้อม
• สร้างสิ่งแวดล้อมที่

สะอาดเพื่อสังคมที่ดีขึ้น
• ลดผลกระทบต่างๆ
จากการด�ำเนินธุรกิจ
ของเรา

SDGs
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ในปี 2018 ไอวีแอลด�ำเนินการ 552 กิจกรรม เพื่อ
สนับสนุนประเด็นหลักด้าน CSR ทัง้ สามด้าน อันรวมไปถึง
กิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชนของเรา
ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นพื้นฐานส�ำคัญต่ออัตลักษณ์และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ เราได้ช่วยสร้างความ
ตระหนักต่อสังคมและสนับสนุนกลยุทธ์ CSR ซึ่งท�ำให้เรา
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
13%
การลงทุนเชิง
พาณิชย์

36%
การบริจาค
เพื่อการกุศล

เงินที่ใช้สนับสนุน
ทั้งหมดในปี 2561

51%
การลงทุน
เพื่อชุมชน

2,348,905
เหรียญสหรัฐ

23%
สังคมและสวัสดิการ
12%
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

28%
การศึกษา
กิจกรรม CSR
ในปี 2561
552 ครั้ง

26%
สุขภาพ

11%
สิ่งแวดล้อม

2%
อเมริกาใต้
25%
อเมริกาเหนือ
อัตราส่วนกิจกรรม
CSR โดยแบ่งตาม
ภูมิภาคในปี 2561

22%
ยุโรป
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การศึกษา
การศึกษาสร้างรากฐานไปสูก่ ารประสบความส�ำเร็จทีย่ งิ่ ใหญ่
ผ่านการสร้างสังคมทีด่ ี เสริมสร้างคุณค่าบุคลากร และท�ำให้
มีอิสรภาพที่จะสร้างอนาคตที่ดี และโลกที่สมบูรณ์แบบ
มากยิง่ ขึน้ เราได้คำ� นึงถึงความต้องการแรงงานทีม่ ที กั ษะ
ระดับสูงและความสามารถต่างๆ เพือ่ รองรับอุตสาหกรรม
4.0 โดยเฉพาะความต้องการนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)
การศึกษาทีด่ จี ะช่วยสร้างโอกาสในการท�ำงานทีด่ ขี นึ้ รวมทัง้
พัฒนาความเจริญรุง่ เรืองและคุณภาพชีวติ ของชุมชน เราจึง
ได้มอบโอกาสในการเรียนรูแ้ ละการสนับสนุนด้านวิชาการ
เพื่อกระตุ้นความสนใจในสายอาชีพที่ก�ำลังเป็นที่ต้องการ
และเติมเต็มแรงงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพของบริษทั
บริษทั ได้มอบทุนการศึกษา จัดให้มกี ารฝึกงาน การฝึกอบรม
และการพัฒนาด้านอาชีพส�ำหรับระดับอาชีวะเฉพาะทาง
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยและบุคคลทัว่ ไปในชุมชนโดยร่วมมือ
กับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และลูกค้าเพือ่ จัดและสนับสนุน
โครงการต่างๆ ด้านการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา
จึงได้รับโอกาสเรียนรู้จากพนักงานของไอวีแอลโดยตรง
ได้เยีย่ มชมการด�ำเนินงานของไอวีแอลเพือ่ รับประสบการณ์
จากสถานทีท่ ำ� งานจริง และยังมีโอกาสทีจ่ ะเข้ารับหลักสูตร
ฝึกอบรมอีกด้วย
ในสหรัฐอเมริกา เราได้อปุ ถัมภ์คา่ ยฤดูรอ้ น Welding & Electrical
Technical Camp ส�ำหรับเด็กผูห้ ญิง เพือ่ มอบโอกาสในการ
สัมผัสประสบการณ์และเรียนรูท้ กั ษะเฉพาะทางด้วยตัวเอง
อันจะน�ำไปสูเ่ ส้นทางอาชีพทีต่ วั เองชอบและได้ผลตอบแทน
ทีด่ ใี นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารเติบโตสูง

โครงการ รีโค่
การออกแบบแฟชั่นแบบยั่งยืนโดยใช้วัสดุ PET และโพลีเอสเตอร์
ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
โครงการ RECO Young Designer เป็นการแข่งขัน
การออกแบบอั พ ไซเคิ ล ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทย
จัดขึน้ ครัง้ แรกในปี 2554 หลักการพืน้ ฐานของโครงการ
คือ การออกแบบต้องมาจากวัสดุ PET และโพลีเอสเตอร์
ใช้ แ ล้ ว อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 60 ผู ้ เ ข้ า รอบ 30 คน
จะได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการ
ออกแบบเชิงนิเวศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
การออกแบบคอยให้ค�ำแนะน�ำ

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือ การเพิม่ ความตระหนัก
ในการน� ำ PET และโพลี เ อสเตอร์ ใ ช้ แ ล้ ว กลั บ มา
สร้างสรรค์เป็นผลงานการออกแบบทีส่ ร้างแรงบันดาลใจ
นอกจากนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับโอกาสเปลี่ยนเส้นทาง
อาชีพไปสู่นักออกแบบเชิงนิเวศ โดยผู้ชนะโครงการฯ
ในปี 2561 ได้เข้าร่วมงาน Dutch Design Week ใน
Eindhoven ประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วย

การเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงด้วยการเสริมสร้างทักษะ
ทางด้านแฟชั่น ผ่านโครงการความร่วมมือกับ Carcel
บริ ษั ท ฯ ส่ งเสริม การเสริม สร้างศักยภาพให้ผู้หญิง
ผ่ า นมู ล นิ ธิ ไ อวี แ อล โดยการสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ให้
โครงการฝึกอบรมการออกแบบเครือ่ งแต่งกายคุณภาพ
สูงที่ทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมมือกับ
ผู้ผลิตและผู้ออกแบบเสื้อผ้าจากเดนมาร์ก Carcel และ
กระทรวงยุติธรรม ผู้หญิงที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้
เรียนรู้การใช้เทคนิคเย็บผ้า 9 แบบ ได้รับการประเมิน
ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณโดยพิจารณาจากทักษะ
และพัฒนาการ รวมไปถึงสไตล์การท�ำงานและความ
ตัง้ ใจ และการน�ำเทคนิคต่างๆ ในการสร้างลวดลายและ

การเย็บปักถักร้อยไปใช้ประกอบอาชีพต่อไป ผู้หญิง
แต่ละคนมีทกั ษะและความเชีย่ วชาญต่างกัน แต่กไ็ ด้รบั
โอกาสในการพัฒนาความสามารถทุกสาขา ทักษะเหล่านี้
จะท�ำให้เกิดความมั่นใจในความสามารถ และได้รับ
การสนับสนุนทางการเงินเพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรั บ
การใช้ ชี วิ ต เมื่ อ พ้ น โทษ ผู ้ ห ญิ ง เหล่ า นี้ จ ะมี โ อกาส
กลั บ เข้ า ไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คมโดยมี ทั ก ษะและ
ความสามารถอันเป็นประโยชน์ สามารถดูแลตัวเองและ
ครอบครัวได้ ท�ำให้การปรับตัวเข้าสู่สังคมเป็นไปอย่าง
ราบรื่น และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมได้
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การให้ความรู้ด้านการรี ไซเคิล
การบริโภคอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น
การให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการรี ไ ซเคิ ล คื อ จุ ด มุ ่ ง เน้ น ส� ำ คั ญ
ส� ำ หรั บ ไอวี แ อล ขยะพลาสติ ก คื อ ปั ญ หาที่ ส ร้ า ง
ความกังวลไปทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลและบนบก เราสร้างและเพิ่มความตระหนัก
ต่ อ สาธารณะ และเปลี่ ย นพฤติ ก รรมการทิ้ ง ขยะ
การจั ด การขยะ และความส� ำ คั ญ ของการรี ไ ซเคิ ล
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เราก� ำ ลั ง เพิ่ ม ปริ ม าณการรี ไ ซเคิ ล
เพื่อจัดการขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้ และร่วมมือกับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในโครงการอีกมากมาย
กลุ่มเป้าหมายของเราคือนักเรียนและโรงเรียน เพราะ
เราเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลก และ
สร้างอนาคตทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ได้ การเสริมสร้างความตระหนัก
ให้ เ ด็ ก และเยาวชน และสาธิ ต ถึ ง วิ ธี ก ารแยกขยะ
อย่างถูกต้อง จะช่วยแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
และขยะที่เก็บได้จากการคัดแยกแล้วก็สามารถน�ำมา

เราท� ำ มากกว่ า การรี ไ ซเคิ ล ขยะ โดยการ
น� ำ ขยะรี ไ ซเคิ ล มาแปลงสภาพเป็ น วั ส ดุ ที่
เพิ่มมูลค่าใช้ในการผลิตเสื้อผ้า เราแจกจ่าย
เสือ้ มากกว่า 2,500 ตัวทีผ่ ลิตจากขวดพลาสติก
รี ไ ซเคิ ล เพื่ อ เพิ่ ม ความตระหนั ก เรื่ อ งขยะ
พลาสติกและวิธเี ปลีย่ นขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีประโยชน์
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รีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีประโยชน์
และยังช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และ
สร้างงานในห่วงโซ่คุณค่าได้อีกด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือ
แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยแท้จริง ซึง่ เราก�ำลัง
มุ่งด�ำเนินงานตามแนวทางนี้ ถือเป็นหลักชี้น�ำทิศทาง
การด�ำเนินงานของเรา นอกจากนี้ เรายังมีผลลัพธ์ความ
ส�ำเร็จในการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลจากโครงการ
Reclycling Education ซึง่ เป็นโครงการหลักทีเ่ ริม่ ต้นขึน้
ในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา มีการให้ความรู้แก่
เด็ ก มากกว่ า 4,000 คน ซึ่ ง ช่ ว ยให้ ชุ ม ชนหยุ ด ยั้ ง
การทิง้ ขยะและพัฒนาการรีไซเคิลผ่านโครงการแข่งขัน
และการให้ความรู้ นอกจากนี้ เรายังร่วมมือกับลูกค้า
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และบริษัทเอกชนอื่นๆ
ในการสร้างความตระหนักและเก็บรวบรวมขวด PET
เพื่อน�ำมารีไซเคิลในโรงงานของเรา

สิ่งแวดล้อม
นอกเหนือจากการมีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว
บริษัทฯ ยังต้องการให้ชุมชนเติบโตด้วยโอกาสในการ
ท�ำงานทีเ่ พิม่ ขึน้ และมีสงิ่ แวดล้อมทีช่ ว่ ยส่งเสริมการอนุรกั ษ์
ชีวติ สัตว์ปา่ เรายินดีอย่างยิง่ ทีม่ สี ว่ นในการสนับสนุนและ
สร้างผลกระทบที่ดีต่อองค์กรต่างๆ ตลอดจนการร่วมมือ
กับคู่ค้าทางธุรกิจที่ช่วยให้เราบรรลุจุดมุ่งหมายตลอด
ในปีทผี่ า่ นมา

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ได้ท�ำงาน
ร่วมกันเพื่อสนับสนุนการรีไซเคิลขวด PET โดยได้มีการ
ตัง้ จุดรับขวดในปัม๊ น�ำ้ มันและชุมชนมากกว่า 100 แห่งทั่วทั้ง
กรุงเทพ เพื่อที่จะรณรงค์ให้ทุกคนรักษาสิ่งแวดล้อม

ความพยายามในการสร้าง อนุรักษ์
และฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
ผ่านโครงการ IVXP Wildlife
Habitat Cooperative
ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน�้ำ
(Wetlands Edge Environment Center – WEEC)
และโรงเรียน Decatur City School ในเมือง Decatur
รั ฐ Alabama โดยศูนย์ WEEC จัดให้มกี ารศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตลอดหลักสูตร K-16 ให้แก่
ผู ้ เ ยี่ ย มชม เป้ า หมายของโครงการคื อ การสร้ า ง
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ เพือ่ ส่งเสริมการดูแล
รับผิดชอบและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สร้ า งความตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก และ
พัฒนาการตัดสินใจอันเกีย่ วข้องกับการแก้ไขปัญหา
ตลอดจนการปรับปรุง ท�ำนุบำ� รุง ขยาย เติมเต็ม และ
พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรในโรงเรียนระดับ K-12
โดยในปี 2561 มีนักเรียนทั้งหมด 3,900 คน
จากระดับอนุบาลถึงเกรด 12 ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์
WEEC และเข้าร่วมโครงการนี้

Eco-Brick กับการสร้าง
ความตระหนักด้านสิง่ แวดล้อมแนวใหม่
ในประเทศฟิลปิ ปินส์ เราได้รว่ มมือกับเทศบาลเมือง
Villanueva ในการด�ำเนินโครงการที่ออกแบบมา
เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก เรื่ อ งขยะพลาสติ ก และ
สารก่ อ มลพิ ษ ในสิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการนี้ ไ ด้ น� ำ
Eco-Brick ทีผ่ ลิตจากขวด PET จ�ำนวน 10,000 ขวด
มาเป็นวัสดุก่อสร้าง ในการสร้างม้านั่งรอบหาด
และช่วยพัฒนาพืน้ ทีใ่ นชุมชน การน�ำขวดพลาสติกมา
“ใช้ซำ�้ ” และสรรค์สร้างใหม่ให้เกิดเป็น Eco-Brick นี้
เป็นแรงผลักดันให้ผู้คนในชุมชนรู้จักการน�ำขวด
พลาสติกมาใช้ประโยชน์อีกครั้งหลังจากตอบสนอง
การใช้งานแรกไปแล้ว แต่วัสดุยังมีความคงทนอยู่
จึงน�ำมาใช้ในจุดประสงค์อื่นให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ได้ และไอวีแอลยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะ PET นี้ให้
เป็นวัสดุก่อสร้างประสิทธิภาพสูงด้วย
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สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
เราเชือ่ มัน่ ในการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการท�ำให้
สมาชิกในชุมชนเข้าถึงโครงการด้านสุขภาพ และศูนย์ดแู ล
ชุมชนต่างๆ เพื่อให้มีชีวิตที่แข็งแรง ยืนยาว และยั่งยืน
ด้ ว ยตั ว เอง ชุ ม ชนที่ มี สุ ข ภาพดี แ ละเจริ ญ เติ บ โตรอบๆ
โรงงานของเราจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนจากการมีดัชนี
ความสุขที่เพิ่มขึ้น มีความเป็นมิตร และเป็นแรงงานที่มี
ความสามารถส�ำหรับการด�ำเนินงานของเรา
ในปีนี้ ไอวีแอลได้ช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆ มากมาย
อาทิ

• โครงการรณรงค์ระดมทุนจากพนักงานเพือ่ ช่วยเหลือเด็ก
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม การจัดซื้ออุปกรณ์ในโรงพยาบาล
และผูด้ อ้ ยโอกาส

• การสนับสนุนมูลนิธิต่างๆ เช่น สภากาชาด, Decatur

Morgan Hospital Foundation, The United Way และ
มูลนิธสิ ร้างรอยยิม้ ประเทศไทย ในปี 2561 เราได้ขยาย
โครงการสร้างรอยยิ้มไปยังประเทศพม่า และมีผู้ป่วย
138 คนได้รับการผ่าตัดฟรี

• การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านสุขศึกษาส�ำหรับ
ชุมชน โดยเน้นไปที่การปรับใช้แนวทางปฏิบัติที่มุ่งสู่
การด�ำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีและปรับปรุงความเป็นอยู่
ที่ดี

• โครงการคลินิกเคลื่อนที่ในชุมชนส�ำหรับการตรวจ

สุขภาพฟรี รวมไปถึงการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูก การตรวจสุขภาพฟัน และการให้วัคซีน
สัตว์เลี้ยง

โครงการสร้างรอยยิ้ม น�ำรอยยิ้มกลับคืน
เพื่อชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น
มูลนิธิไอวีแอลสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม องค์กรการกุศลที่ให้บริการผ่าตัดฟรีสำ� หรับเด็กที่มีภาวะปากแหว่ง
เพดานโหว่ และภาวะผิดรูปบริเวณใบหน้าอื่นๆ เราขยายความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนพันธกิจ
ของมูลนิธิ โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้โรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกล ซึ่งขาดเงินทุนที่จ�ำเป็น สามารถ
ให้บริการผ่าตัดเต็มเวลาได้ นอกจากการบริจาคในนามองค์กรแล้ว พนักงานจากส�ำนักงานใหญ่ของไอวีแอล
ในกรุงเทพมหานคร ยังร่วมกันท�ำถุงผ้าและหมอนโดยใช้เส้นใยทีผ่ ลิตจากเส้นด้ายรีไซเคิลเพือ่ มอบให้เด็กๆ ทีเ่ ข้ารับ
การผ่าตัด และเข้าร่วมปฏิบตั ภิ ารกิจช่วยเหลือทีมงานมูลนิธสิ ร้างรอยยิม้ ในการคัดกรองผูป้ ว่ ย และในปี 2561 บริษทั ฯ
ได้ขยายโครงการฯ ไปยังประเทศพม่า เพือ่ ช่วยให้เด็กเข้าถึงการผ่าตัดฟรีมากขึน้ และส่งเสริมการมีชวี ติ ทีม่ คี วามสุข
และมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น โครงการนี้ได้น�ำรอยยิ้มกลับคืนมาสู่เด็ก 379 คนจากการเข้ารับการผ่าตัดกับมูลนิธิสร้าง
รอยยิ้มในปี 2561 ทั้งในประเทศไทยและประเทศพม่า
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

กิจกรรม CSR ที่ประสบความส�ำเร็จในปี 2561 มีผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์โดยสรุปได้ดังนี้
การบริจาคเพื่อสังคม
13%

กิจกรรม CSR
36%

การลงทุน
เชิงพาณิชย์

การบริจาค
เพื่อการกุศล

การบริจาคทั้งหมด
ในปี 2561

ศิลปะและ
วัฒนธรรม

สิ่งแวดล้อม

การบริจาคสิง่ ของ
ทัง้ หมด

ค่าใช้จา่ ยการบริหาร
จัดการทัง้ หมด

เหรียญสหรัฐ

เหรียญสหรัฐ

454,556

•
•
•
•

12%

กิจกรรม CSR
ในปี 2561
552 ครั้ง

58,640 ชัว่ โมง
ทีพ่ นักงานร่วม
กิจกรรมอาสา
ระหว่างชั่วโมง
ท�ำงาน

•

26%

1,007,502
เหรียญสหรัฐ

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

สุขภาพ
สุขภาพ

11%

การลงทุน
เพื่อชุมชน

การให้ความรู้เรื่องการรี ไซเคิล

การศึกษา

สังคมและสวัสดิการ

เหรียญสหรัฐ

122,914

28%

23%

2,348,905

51%

ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์

ค่าใช้จ่ายโดย
ประมาณของพนักงานที่
ร่วมกิจกรรมอาสา
ระหว่างชั่วโมงท�ำงาน

• การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ 650 แห่ง
(การตรวจสุขภาพ การดูแลสุขภาพฟัน การคลือ่ นย้าย
ไปยังโรงพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
• การผ่าตัด 379 เคส (ปากแหว่งเพดานโหว่)

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

• ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
Wetlands Edge
• บริจาคเพื่อสนับสนุน สวนสัตว์ Asheboro
• การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ (ฝายชะลอน�้ำ 10 แห่ง)
• อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพจากการปล่อย
เต่าทะเลและปลากะพง

ข้อมูล
เพิ่มเติม

รายงานความยั่งยืน ปี 2561

75

การศึกษา

กิจกรรม CSR ที่ส�ำคัญในปี 2561

แคนาดา

Indorama Ventures PTA Montreal
มอบทุ น การศึ ก ษาเพื่ อ สนั บ สนุ น
นักศึกษา Mechanical Engineering
ฝึกงาน 2 คน ที่ก�ำลังศึกษาที่ École
de Technologie Supérieure (ETS)

โปแลนด์

สหรัฐอเมริกา

ช่ า งไฟฟ้ า จาก AlphaPet และ
Indorama Ventures Xylenes & PTA
ได้เข้าร่วมชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อให้ความรู้และสร้างความสนใจ
เกี่ยวกับไฟฟ้า

Indorama Ventures Polymers Mexico
ต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ศ กรรมเคมี จ าก
Guanajuato University เข้าเยี่ยมชม
โรงงาน

อินโดนีเซีย

PT Indorama Polychem Indonesia มอบทุ น การศึ ก ษา
ให้ นักศึ กษาที่ มี คุณ สมบั ติใ น Desa Kembangkuning และ
Desa Cibinong

สุขภาพ

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

เม็กซิโก

สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา

StarPet ช่วยบรรเทาทุกข์ให้ผปู้ ระสบภัยจากพายุเฮอร์รเิ คนฟลอเรนซ์ AlphaPet บริจาคและช่วยจัดโครงการเดินเพื่อการกุศล Lee Lott
ในรัฐนอร์ธแคโรไลนา
Power-of-Pink Walk ร่วมกับ Decatur-Morgan Hospital Foundation
เพื่อระดมทุนและเพิ่มความตระหนัก และสนับสนุนการรวมกลุ่ม
เพื่อช่วยหาวิธีการรักษามะเร็งเต้านม

โปแลนด์

Indorama Ventures Poland จัดโครงการ Breast Health Day
เพือ่ บรรยายและให้ความรูเ้ กีย่ วกับมะเร็งเต้านมและมะเร็งอัณฑะ
การอบรมการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งอัณฑะด้วยตัวเอง
และการให้ค�ำปรึกษารายบุคคลส�ำหรับพนักงานและสมาชิก
ในชุมชน
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สุขภาพ

จีน

ประเทศไทย

สหรัฐอเมริกา

จีน

พนักงานจาก Performance Fibers Kaiping เข้าร่วมการแข่งขัน บริษัทย่อยของไอวีแอล 3 แห่งในจังหวัดระยองได้จัดกิจกรรม
บาสเกตบอลและฟุตบอลทีจ่ ดั โดยสมาคมอุตสาหกรรม Cui Shan Lake คลินกิ เคลือ่ นที่ โดยประชาชนในท้องถิน่ ได้เข้ารับบริการทางการแพทย์
และการปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยจ� ำ นวน 179 คน ตั้ ง แต่ ก ารตรวจมะเร็ ง
ปากมดลู ก การตรวจสุ ข ภาพฟั น การนวด และการให้ วั ค ซี น
แก่ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง

สิ่งแวดล้อม

พนักงานของ Indorama Ventures Xylenes and PTA ใช้เวลา
หนึ่งวันอาสาเก็บสารเคมีในครัวเรือนจากชุมชนเพื่อให้มั่นใจว่า
สารเคมีเหล่านี้จะถูกน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

พนักงานของ Performance Fibers Kaiping อาสาท�ำความสะอาด
ชุมชนและสาธิตโครงการรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

สหรัฐอเมริกา

Indorama Ventures Xylenes and PTA มอบเช็คเงินสดมูลค่า
2,000 เหรียญสหรัฐ ให้โรงเรียน Cedar Ridge Middle School จาก
โครงการ Keep America Beautiful นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้เก็บ
วัสดุรไี ซเคิลน�ำ้ หนักรวมมากกว่า 10,000 ปอนด์ ซึง่ บรรลุเป้าหมาย
ทีต่ งั้ ไว้ 9,000 ปอนด์สำ� หรับปีทผี่ า่ นมา กิจกรรมนีเ้ ป็นการร่วมมือ
ระหว่าง CRMS, IVXP และ AlphaPet โดยได้รบั การสนับสนุนจากองค์กร
Keep America Beautiful และโครงการรีไซเคิลของเมือง Decatur

ประเทศไทย

บริษทั ทีพที ี ปิโตรเคมิคอลส์ มอบทุนการศึกษา
ให้บุตรหลานของพนักงานที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์
เต่ า ทะเลกองทั พ เรื อ สั ต หี บ พนั ก งานและ
ครอบครัว พร้อมด้วยสมาชิกชมรมจักรยาน
ทีพีที ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลและ
ปลากะพงเพือ่ สนับสนุนการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ทางทะเลและความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ในระบบนิเวศ

ประเทศไทย

ทีม CSR บริษทั อินโดรามา ปิโตรเคมี PET
ร่วมกับชุมชนพู่ประดู่สร้างฝายชะลอน�้ำ
ในการป้องกันการกัดเซาะของหน้าดิน
ชะลอความเร็วของกระแสน�้ำ และเพิ่ม
พื้นที่การเพาะปลูกเพื่อเลี้ยงสัตว์

บราซิล

Indorama Ventures Polimeros ได้จัดท�ำ
โครงการ Horta Organica มีจดุ ประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นารายได้ ความเป็ น อยู ่ และ
คุณภาพอาหารของครอบครัวในชุมชน
ของโครงการ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ความ
สัมพันธ์ภายในชุมชนด้วย

รายงานความยั่งยืน ปี 2561

77

ข้อมูล

ผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก
1%
6%

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561 นี้ครอบคลุมพื้นที่
ด�ำเนินงานของโรงงานในกลุ่มธุรกิจทั้งหมดของบริษัท
ทัง้ หมด 72 แห่งทัว่ โลกในทุกหน่วยธุรกิจ ได้แก่ สารตัง้ ต้น
(PTA, PIA, EO/EG, PX, NDC) PET เส้นใย บรรจุภัณฑ์
การรีไซเคิล และเส้นด้าย โดยแบ่งตามภูมิภาคดังต่อไปนี้
หมายเหตุ:
สารตั้งต้น
บรรจุภัณฑ์

PET
รีไซเคิล

19%

ทั้งหมด

(การด�ำเนินงาน
72 แห่ง)

44%

22%

10% 10%

อเมริกา

ยุโรป
28%

(การด�ำเนินงาน 18 แห่ง)
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26%

35%

เส้นใย
เส้นด้าย

3%
6%

13%

10%
30%

45%

(การด�ำเนินงาน 20 แห่ง)
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3%

37%

เอเชีย

20%

50%

แอฟริกา

50%

27%

(การด�ำเนินงาน 30 แห่ง)

(การด�ำเนินงาน 4 แห่ง)

ความครอบคลุมของการรวบรวมข้อมูล (ร้อยละของการผลิตทั้งหมดของไอวีแอลทั่วโลก)
ตัวชี้วัดประเด็นส�ำคัญ

การใช้พลังงานทั้งหมด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)
การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)
การปล่อยซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx)
การปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)
ของเสียทั้งหมด (ไม่รวมการใช้ซ�้ำและรีไซเคิล)
COD ในน�้ำเสียที่ได้รับการบ�ำบัดก่อนปล่อยออก
BOD ในน�้ำเสียที่ได้รับการบ�ำบัดก่อนปล่อยออก
การใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำ
การปล่อยน�้ำเสีย
สุขอนามัยและความปลอดภัย
เหตุการณ์ความปลอดภัยในกระบวนการ
การระบายน�้ำ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)
ทรัพยากรบุคคล (HR)

2558

100
99.6
99.7
84.1
77.3
63.6
99.6
77.3
NA
100
NA
100
10
65
60
75.8

รายงานข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนปี 2561
ข้อมูล
เพิ่มเติม

2559

2560

2561

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

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
30
100
91
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
94
100

เกี่ยวกับ
รายงานฉบับนี้
ให้ความเข้าใจที่ดีขึ้น

ในความพยายามด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของเรา

แนวทางเกี่ยวกับ
การท�ำรายงานของเรา
ไอวี แ อลจั ด ท� ำ และเผยแพร่ ร ายงานความยั่ ง ยื น เป็ น
ประจ�ำทุกปี เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการสื่อสารอย่าง
มี ประสิ ท ธิ ภ าพโปร่ง ใส และส่ง เสริมความเข้าใจเกี่ยว
กั บ การด� ำ เนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของเรา
ซึ่งครอบคลุมถึงโครงการที่ด�ำเนินการในด้านเศรษฐกิจ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และสั ง คม รวมถึ ง ช่ ว ยเปิ ด โอกาสให้ เ รา
ได้พัฒนาการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียให้มากขึ้นและ
บู ร ณาการความยั่ ง ยื น เข้ า ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของเรา
รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทาง
ความยั่งยืน วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท

ระยะเวลาและขอบเขตของรายงาน
รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561 มีเนื้อหาครอบคลุม
การด�ำเนินงานของบริษทั ใน 26 ประเทศทัว่ โลก โดยเนือ้ หา
ของรายงานได้ ร วมไปถึ ง การปรั บ ปรุ ง การด� ำ เนิ น งาน
ด้านความยั่งยืนและการรวบรวมข้อมูลเพื่อการน�ำเสนอ
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ข้อมูลและสาระส�ำ คัญด้านความยั่งยืนทั้งหมด ข้ อ มู ล
เชิงปริมาณทั้งหมดในรายงานจะครอบคลุมระยะเวลา
การรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 ยกเว้นที่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น นอกจากนี้
บริษทั ยังแสดงข้อมูลบางส่วนเกีย่ วกับกิจกรรมทีไ่ ด้เกิดขึน้
ในช่วงต้นปี 2562 เพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
มากขึ้น และขณะที่บริษัทมีการเติบโตอย่างมีนัยส�ำคัญ
เรายังได้ให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืน
เป็นสิ่งส�ำคัญในล�ำดับต้น บริษัทจัดท�ำรายงานฉบับนี้ขึ้น
โดยอ้ า งอิ ง แนวทางการรายงานด้ า นความยั่ ง ยื น ตาม
มาตราการของ Global Reporting Initiative โดยมุ่งเน้น
องค์ ป ระกอบหลั ก เพื่ อ ก� ำ หนดเนื้ อ หาให้ เ ป็ น ไปตาม
แนวทางดังกล่าว ดังที่จะกล่าวในรายละเอียดต่อไป
รายงานความยั่งยืนของเราตัง้ แต่ปี 2553 – 2559 มีการ
เผยแพร่ผา่ นในเว็บไซต์ของบริษทั
ระยะเวลาและขอบเขตของการรายงานจะครอบคลุ ม
การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดของไอวีแอลในฐานะกลุ่มบริษัท
ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยและโรงงาน ยกเว้นที่มีการกล่าวถึง
ในหัวข้อ “ข้อยกเว้น” โดยมีตัวแปรด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
และเศรษฐกิจตามทีร่ ะบุไว้ในบท GRI Content Index ข้อมูล

ของบริษทั ทีเ่ ข้าซือ้ กิจการในระหว่างปี 2561 และทีไ่ ด้รวมไว้
ในรายงานฉบับนี้จะเป็นมีข้อมูลตั้งแต่วันที่เข้าซื้อกิจการ
บริษัทได้มีการรายงานข้อมูลที่รวบรวมจากบริษัทอื่นๆ
(ที่มีสัดส่วนการถือครองมากกว่าร้อยละ 50) และกิจการ
ร่วมทุนทีบ่ ริษทั มีสทิ ธืในการควบคุมการบริหาร แต่ยกเว้น
ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดจากบริ ษั ท ที่ เ รามี สั ด ส่ ว นการถื อ ครอง
เพียงส่วนน้อย หรือไม่มีสิทธิ์ในการควบคุมการบริหาร
ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมเป็นการอ้างอิงตามแหล่งข้อมูลจาก
การท�ำบัญชี การอ่านค่ามาตรวัด ข้อมูลจากระบบการผลิต
และการประมาณการด้วยหลักเกณฑ์พื้นฐาน
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ในระหว่างปีที่มีการรายงานข้อมูล บริษัทได้จัดท�ำบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบครอบคลุมการด�ำเนินงาน
ทั่วโลกของเรา และเป็นไปตามพิธีสารก๊าซเรือนกระจก
(Greenhouse Gas Protocol) ว่าด้วยการจัดท�ำบัญชีและ
การรายงานขององค์กรโดยสถาบันทรัพยากรโลก (WRI)
และสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (WBCSD)

หลักการในการรายงานจัดท�ำ
เนื้อหาของรายงาน
บริ ษั ท เชื่ อ มั่ น ว่ า กระบวนการประเมิ น สาระส� ำ คั ญ ที่
ครอบคลุม รวมถึงการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย คือ
การคั ด กรองเนื้ อ หาที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
กระบวนการดังกล่าวมีดังนี้

• ให้ความส�ำคัญต่อทรัพยากรขององค์กรทีม่ ตี อ่ ประเด็น

ด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นที่ส�ำคัญที่สุดต่อธุรกิจ
และผู้มีส่วนได้เสียของเรา

• สร้างความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ถูกต้องและ

เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงโครงการด้านสังคม สิง่ แวดล้อม
และเศรษฐกิจ และทุ่มเทเวลาและทรัพยากรในการ
บริหารจัดการประเด็นที่ส�ำคัญที่สุด

• ปลูกฝังประเด็นด้านความยัง่ ยืนเข้าอยูใ่ นการด�ำเนินงาน

และการบริหารจัดการในแต่ละวันของทุกกระบวนการ
ทางธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

• ระบุแนวโน้มของขอบเขตและความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่

ท�ำให้ธรุ กิจมีความพร้อมในการสร้างโอกาสเพือ่ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ และก้าวน�ำคู่แข่งอยู่เสมอ

คุณภาพของรายงาน
รายงานความยั่งยืนของบริษัทได้ถูกจัดท�ำขึ้นโดยอ้างอิง
ตามแนวทางการรายงาน GRI Standards แบบ Core
ซึ่งมาตราฐานนี้ได้ก�ำหนดหลักการคุณภาพของรายงาน
อันได้แก่ ความสมดุล การเทียบเคียงกันได้ ความแม่นย�ำ
ความเหมาะสมของเวลา ความชัดเจน และความน่าเชือ่ ถือ
บริษทั ได้ดำ� เนินการตามอย่างครบถ้วนเพือ่ ให้คณ
ุ ภาพของ
รายงานมีคุณภาพตรงตามหลักการดังกล่าว

• บริษทั ด�ำเนินการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลอย่างต่อเนือ่ ง

และเปิดเผยตามความเหมาะสมของเวลา เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้เสียสามารถใช้ข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• บริษัทให้คุณค่าของความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้มีส่วน 3. การรับรองข้อมูลของรายงานความยั่งยืนและ
ได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และได้รวบรวม
ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการจัดเตรียมรายงานฉบับนี้

• ข้อมูลและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั จากผูม้ สี ว่ นได้เสียผ่านช่อง

ทางต่างๆ ถูกน�ำมารวบรวมและวิเคราะห์ ประเด็นหลักทีม่ ี
ความส�ำคัญ (ประเด็นทีม่ สี าระส�ำคัญทีม่ กี ารระบุไว้แล้ว)
การก�ำหนดเนื้อหาในรายงาน จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของ GRI ซึ่งประกอบด้วยสามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. บริบทความยั่งยืน
ขั้ น ตอนนี้ ป ระกอบด้ ว ยการวิ เ คราะห์ แ ละการระบุ
ประเด็ น ที่ มี ส าระส� ำ คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความยั่ ง ยื น
สาระส� ำ คั ญ นี้ เ ป็ น ประเด็ น ส� ำ คั ญ ต่ อ กลยุ ท ธ์ แ ละ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม การระบุประเด็นเหล่านี้พิจารณา
จากโอกาสทางธุรกิจ ระดับความเสี่ยง และผลกระทบ
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท
กระบวนการนี้ ยั ง รวมไปถึ ง การประเมิ น แนวโน้ ม
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้
มุมมองและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั จากการมีสว่ นร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียยังน�ำมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อระบุประเด็น
ต่างๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียเน้นย�้ำว่ามีความส�ำคัญ

2. การประเมินสาระส�ำคัญ
จากการผนวกรวมประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่อาจส่งผล
กระทบต่อทัง้ บริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสีย เราสามารถระบุ
สาระส�ำคัญได้หลายประเด็น และได้จัดท�ำการส�ำรวจ
ให้ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ผู้ผลิตและ
จั ด จ� ำ หน่ า ย ลู ก ค้ า นั ก ลงทุ น นั ก วิ เ คราะห์ และ
นายธนาคาร) และภายในองค์ ก ร (ทุ ก ส่ ว นของ
การปฏิบัติงาน หน่วยธุรกิจ และสหน่อยการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ห ลั ก ) รายละเอี ย ดกระบวนการประเมิ น
สารัตถภาพจะอยู่ในบท “การประเมินสาระส�ำคัญ”
ของรายงานฉบับนี้
เราได้จัดท�ำแผนภูมิแสดงประเด็นสาระส�ำคัญหลัก
ที่ประเมินโดยหัวหน้ากลุ่มธุรกิจ จากการประเมิน
นี้ ผู้บริหารอาวุโสได้ยอมรับประเด็นที่มีสาระส�ำคัญ
ส�ำหรับความก้าวหน้าทางธุรกิจของบริษัท เราได้มี
การพิจารณาเกณฑ์ของ GRI และการก�ำหนดตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวข้อง (ดูรายละเอียดได้ที่ดัชนี GRI)
เราได้ระบุประเด็นทีม่ สี าระส�ำคัญไว้ทงั้ หมด 12 ประเด็น
โดยมี แ ผนภู มิ แ สดงรายละเอี ย ดปรากฏในบท
“การประเมินสาระส�ำคัญ” ของรายงานฉบับนี้ ทั้งนี้
เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ท�ำงานทัง้ หมด บริษทั ได้กำ� หนดตัวชีว้ ดั การด�ำเนินงาน
หลักและเป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นที่มี
สาระส�ำคัญดังกล่าว
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วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การตรวจสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานภายนอกในการ
เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนเป็นส่วนส�ำคัญตาม
แนวทางของบริษทั ในการแสดงข้อมูลจากการตรวจวัด
ทีถ่ กู ต้องเทีย่ งตรงให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียและสาธารณชน
ข้อมูลและเนือ้ หาทีเ่ ปิดเผยในรายงานความยัง่ ยืนฉบับนี้
ได้รบั การตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานอิสระจาก
ภายนอก คือ TUV India Private Limited ทีม่ คี วามสอดคล้อง
และเป็นไปตามมาตรฐานของ Global Reporting Initiative
และ AA1000AS รายงานการรับรอง (Assessment
Statement) ที่ได้รับจาก TUV India จะแสดงไว้ในบท
“รายงานการรับรองจากหน่วยงานภายนอก” ของ
รายงานฉบับนี้ และข้อมูลทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบรับรอง
จะระบุไว้ในบทดัชนี GRI
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม
(Scope 1 และ 2) ได้รับการตรวจสอบและรับรอง
โดยหน่วยงานอิสระจากภายนอก คือ TUV Nord GmbH
ที่มีความสอดคล้องและเป็นไปตาม GHG Protocol,
ISO 1406-1 และ ISO 14064-3
ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่รวมอยู่ในรายงาน
ฉบับนี้อาจมีความไม่แน่นอนเนื่องจากข้อจ�ำกัดของ
การวัดผลข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ความแปรปรวน
ในการวั ด ผลอาจเป็ น ผลมาจากการเลื อ กหรื อ
วิธีการวัดผลที่ใช้ในกระบวนการของไอวีแอลทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม เราให้ค�ำมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลและ
การตรวจวัดให้ถูกต้องและแม่นย�ำที่สุดต่อผู้มีส่วน
ได้เสียและสาธารณะ

ระเบียบวิธีการของข้อมูล
ความครอบคลุมของข้อมูล
การตรวจสอบและรับรอวความถูกต้องของข้อมูลในปีนี้
ได้รบั การขยายไปสูพ่ นื้ ทีด่ ำ� เนินงาน 72 แห่งทัง่ โลก ยกเว้น
บริษัทที่ถูกกล่าวถึงในส่วนข้อยกเว้นด้านล่าง ในขณะที่
ปีก่อนหน้านี้ มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลจากพื้นที่
ด�ำเนินงาน 69 แห่ง การก�ำหนดตัวชี้วัด 12 ข้อ มีกล่าวถึง
ไว้ในส่วน “รายงานการรับรองจากหน่วยงานภายนอก”
ตัวชี้วัดดังกล่าวใช้ส�ำหรับการตรวจสอบและรับรองโดย
อ้างอิงจากประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ ต่อการด�ำเนินงาน
ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รวมไปถึงความเสี่ยงหลักที่ระบุ
โดยกลุ่มบริษัททั้งหมด
บริษทั รายงานข้อมูลการด�ำเนินงานบนพืน้ ฐานตามสัดส่วน
การถือครองธุรกิจ 100% (เช่น กรณีที่การด�ำเนินงาน
ที่บริษัทถือครอง 80% จะท�ำการรายงานข้อมูล 100%)
ข้อมูลจะรายงานโดยใช้ระบบเมตริกและหน่วยสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การเปลีย่ นแปลงขนาด โครงสร้างและการถือครองธุรกิจ

ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคต

รายชื่อบริษัทที่มีการเข้าซื้อกิจการ ควบรวมกิจการ และ
การพัฒนาอื่นๆ ถูกระบุไว้ในรายงานประจ�ำปี 2561
หน้า 78-79 และในเว็บไซต์ของเรา หัวข้อ “ข่าวสารและ
กิจกรรม”

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้มีข้อความที่แสดงถึงมุมมอง
ของเราเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในอนาคต ซึ่งเป็นข้อความ
ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น การคาดการณ์ เ หตุ ก ารณ์ ใ นอนาคต
โดยทั่วไปจะระบุผ่านการใช้ถ ้อยค�ำ เช่น “มุ่งหมาย”
“เชือ่ ว่า” “ประมาณ” “คาดการณ์” “เป้าประสงค์” “อาจจะ”
“มีแผนจะ” “เป้าหมาย” และ “ตั้งใจ” หรือข้อความที่มี
ลักษณะคล้ายกัน หรือการใช้ถ้อยค�ำอื่นในความหมาย
เดียวกัน ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตโดยปกติ
จะเกีย่ วข้องกับความเสีย่ งและความไม่แน่นอนซึง่ อาจท�ำให้
ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จริงแตกต่างจากทีค่ าดการณ์ไว้อย่างมีนยั
ส�ำคัญ ซึง่ รวมถึงการเปลีย่ นแปลงความต้องการผลิตภัณฑ์
การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ การจัดเก็บภาษีตามเขตอ�ำนาจศาลใดๆ (ภายใน
และภายนอกประเทศไทย) ของภาษีใหม่หรือทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือ
มาตรการอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของเราและ
ระยะเวลาดังกล่าว ความสามารถในการแข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ความสามารถในการบรรลุเป้าประสงค์
ของเราในด้านความยัง่ ยืน สภาพเศรษฐกิจทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวย
ในประเทศที่เราด�ำเนินธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่กล่าวถึง
ในการยื่ น หลั ก ทรั พ ย์ บ ริ ษั ท มหาชน ดั ง นั้ น นั ก ลงทุ น
ควรพิจารณาอย่างรอบคอบในการเชื่อถือข้อความที่เป็น
การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งกล่าวเฉพาะวันที่
ใช้ถ้อยค�ำนั้น ไอวีแอลไม่มีข้อผูกพันต่อการเปลี่ยนแปลง
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว ไม่ว่า
จะเป็นผลลัพธ์ของข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือ
เหตุการณ์อื่นใด

ข้อยกเว้น
ในรายงานความยัง่ ยืนประจ�ำปี 2561 จะมีเนือ้ หาครอบคลุม
ถึงข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย และทรัพยากรมนุษย์
จากบริษัททั้งหมด รวมถึงกิจการร่วมทุนที่เรามีสัดส่วน
การถือครองธุรกิจร้อยละ 50 ขึน้ ไปและได้รบั สิทธ์ในการ
บริหารจัดการ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยมีขอ้
ยกเว้นดังต่อไปนี้

• ข้อมูลของบริษัทที่เข้าซื้อกิจการหรือเริ่มด�ำเนินงาน

หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2561A
• ข้อมูลของกิจการร่วมทุนที่มีสัดส่วนการถือครองธุรกิจ
ร้อยละ 50 หรือน้อยกว่าและไม่ได้รับสิทธ์ในการ
บริหารจัดการB
• ข้อมูลของส�ำนักงานขายและส�ำนักงานของบริษัท
ข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์ทนี่ อกเหนือจากสิทธิมนุษยชน
ความผูกพันของพนักงาน มีขอ้ ยกเว้นดังต่อไปนี้

• ข้อมูลของบริษัทที่เข้าซื้อกิจการหรือเริ่มด�ำเนินงาน
หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2561A

• ข้อมูลของกิจการร่วมทุนที่มีสัดส่วนการถือครองธุรกิจ

ร้อยละ 50 หรือน้อยกว่าและไม่ได้รบั สิทธ์การบริหาร
จัดการB

การแสดงข้อมูลใหม่
หากมีขอ้ มูลทีส่ ามารถใช้สำ� หรับเปรียบเทียบ บริษทั
จะแสดงข้อมูลดังกล่าวเพือ่ แสดงถึงแนวโน้ม ขอบเขต
ของการรายงานมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกปี ขึ้นกับ
การเข้ า ซื้ อ กิ จ การและการควบรวมกิ จ การใหม่
ตัง้ แต่ปนี เี้ ป็นต้นไป ขอบเขตของข้อมูลทีจ่ ะรายงาน
จะอ้ า งอิ งจากบัญชีต ามสัด ส่ว นของการถือครอง
ธุรกิจ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การรายงานทางการเงิ น
ท�ำให้ส่งผลกระทบให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เชิงประวัติที่ได้รายงานไว้ในปีก่อนหน้า และอาจ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ข้ อ มู ล ที่ จ ะรายงานในอนาคต
ด้วยความพยายามของบริษัทในการปรับปรุงและ
สร้ า งมาตรฐานกระบวนการรายงานในแต่ ล ะปี
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การตี ค วามข้ อ มู ล บางส่ ว นจึ ง
เปลี่ยนแปลงไปและจ�ำนวนที่เปรียบเทียบส�ำหรับ
ปีก่อนหน้าได้ถูกปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
การรูปแบบการรายงานที่น�ำมาใช้รายงานฉบับนี้

หมายเหตุ
A: หน่วยงานทีเ่ ข้าซือ้ กิจการหรือเริม่ ด�ำเนินงานหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 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: กิจการร่วมทุนที่มีสัดส่วนการถือครองร้อยละ 50 หรือน้อยกว่าและไม่ได้รับ
สิทธ์ในการบริหารจัดการ
• 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
รายงานความยั่งยืน ปี 2561

83

Independent Assurance Statement
IndependentAAssurance
ssurance S
Statement
tatement
Independent
ndependent
ssurance
tatement
Introduction and Engagement

Indorama
Ventures and
PublicEngagement
Company Limited (hereafter “IVL” or “the Company”) commissioned TUV
Introduction
Introduction
and
Engagement
India Private Limited
to conduct the independent external assurance of IVL’s sustainability
Introduction
and(TUVI)
Engagement

Sustainability
SustainabilityAssurance
AssuranceService
Service

Sustainability Assurance Service
Sustainability Assurance Service

Indorama Ventures Public Company Limited (hereafter “IVL” or “the Company”) commissioned TUV

report (hereinafter
“the
Report”),
which
includes
a “limited“IVL”
assurance”
of
IVL’s sustainability
Indorama
Ventures
Public
Company
Limited
(hereafter
or “the
Company”)
commissioned
TUV
India Private
Limited
(TUVI)
to
conduct
the
independent
external
assurance
of
IVL’s
Indorama
Ventures
Public
Company
Limited
(hereafter
“IVL”
or “the
Company”)
commissioned
TUV
information
and
a
“reasonable
assurance”
of
IVL’s
direct
and
indirect
(Scope
1of
and
2)sustainability
GHG
emissions
India
Private
Limited
(TUVI)
to
conduct
the
independent
external
assurance
IVL’s
sustainability
report
(hereinafter
“the
Report”),
which
includes
a
“limited
assurance”
of
IVL’s
sustainability
India
Private
Limited
(TUVI)
to
conduct
the
independent
external
assurance
of
IVL’s
sustainability
as a whole
concerning
the sustainability
information
for the assurance”
applied reporting
period.
This assurance
report
(hereinafter
“the
Report”),
which includes
a “limited
of IVL’s
sustainability
information
and conducted
a “reasonable
assurance”
of IVL’s
direct and
indirect
(Scope
1 and
2)
GHG
emissions
report
(hereinafter
“the
Report”),
which
includes
a “limited
assurance”
ofStandards
IVL’s
sustainability
engagement
was
against
the
Global
Reporting
Initiative
(GRI)
and
AA1000AS
information
and
a “reasonable
assurance”information
of IVL’s direct
and
indirect
(Scopeperiod.
1 andThis
2) GHG
emissions
as
a
whole
concerning
the
sustainability
for
the
applied
reporting
assurance
information
and a(Type
“reasonable
assurance”
of verification
IVL’s directofand
1 and
2) GHGwas
emissions
(2008) Protocol
1, Moderate
Level) for
theindirect
Report. (Scope
The onsite
verification
as aengagement
whole concerning
the sustainability
information
for theInitiative
applied(GRI)
reporting
period.
This
assurance
was
conducted
against
the
Global
Reporting
Standards
and
AA1000AS
in March 2019
plants in China
namely, for
Guangdong
IVLreporting
PET Polymer
Co.This
Ltd. assurance
(Kaiping,
asconducted
a whole concerning
the for
sustainability
information
the applied
period.
engagement
was
conducted
against
the Global
Reporting
Initiative
(GRI)
andPRC),
AA1000AS
(2008) Protocol
(TypePRC),
1, Moderate
Level)
for verification
the Report.
TheStandards
onsite
verification
was
Guangdong
Province,
Performance
Fibers
1 and 2 of
(Kaiping,
Province,
engagement
was
conducted
against
the Global
Reporting
InitiativeGuangdong
(GRI) Standards
and AA1000AS
conducted
in (Type
March 1,
2019
for plants
in China
namely, Guangdong
IVL PET
Polymer
Co.
Ltd. (Kaiping,
(2008)
Protocol
Moderate
Level)
for
verification
of
the
Report.
The
onsite
verification
FiberVisions
(Suzhou),
with
a desk
review
carriedofout
all other
IVLonsite
sites within
the was
(2008)
Protocol
(Type 1,together
Moderate
Level)
forFibers
verification
theforReport.
The
verification
was
Guangdong
Province,
PRC),
Performance
1 and
2 (Kaiping,IVL
Guangdong
Province,
PRC),
conducted
in
March
2019
for
plants
in
China
namely,
Guangdong
PET
Polymer
Co.
Ltd. (Kaiping,
reporting boundary.
conducted
in
March
2019
for
plants
in
China
namely,
Guangdong
IVL
PET
Polymer
Co.
Ltd.
(Kaiping,
FiberVisions
(Suzhou),
together
with a desk
review
carried
out for allGuangdong
other IVL sites
within the
Guangdong
Province,
PRC),
Performance
Fibers
1 and
2 (Kaiping,
Province,
PRC),
Guangdong
Province,
PRC),
Performance
Fibers for
1 and
2January
(Kaiping,
Guangdong
Province,
PRC),
reporting
boundary.
The
Report
covers
IVL’s
sustainability
information
the
1,
2018
to
December
31, 2018
FiberVisions (Suzhou), together with a desk review carried out for all other IVL sites within
the
FiberVisions
(Suzhou),
together
with
a
desk
review
carried
out
for
all
other
IVL
sites
within
the
period. boundary.
reporting
The Report
covers IVL’s sustainability information for the January 1, 2018 to December 31, 2018
reporting
boundary.
Scope,
and Limitations
of for
Assurance
period.
The
Report Boundary
covers IVL’s sustainability
information
the January 1, 2018 to December 31, 2018
The Report covers IVL’s sustainability information for the January 1, 2018 to December 31, 2018
Scope,
Boundary
and
Limitations
of
Assurance
period.
The scope of the assurance includes the Environmental and Social disclosures in the Report as per
period.
theThe
“Core”
option
in the
GRI Standards.
Engagement
includes
the following
with
respect
to
Scope,
Boundary
and
Limitations
of
Assurance
scope
of therequired
assurance
includes
the Environmental
and Social
disclosures
in the
Report
as per
Scope,
Boundary
and
Limitations
of
Assurance
assurance:
the “Core” option required in the GRI Standards. Engagement includes the following with respect to

The
scope
of the of
assurance
includes
theReport
Environmental
and Social
theGRI
Report as per
 assurance:
Verification
the application
of the
content, principles
as disclosures
mentioned inin
The
scope
of the assurance
includes
the Environmental
and Social
disclosures
inthe
the Report as per
the “Core”
optionand
required
in theofGRI
Standards.
Engagement
includes
the
following
with
respect to
Standards,
the
quality
information
presented
in
the
Report
over
the
reporting
period;
the “Core”
option required
in the GRI
Engagement
includes
the following
 Verification
of the application
of Standards.
the Report content,
principles
as mentioned
in the with
GRI respect to
assurance:

Review
of
the
policies,
initiatives,
practices
and
performance
described
in
the
Report;
Standards, and the quality of information presented in the Report over the reporting period;
assurance:
Review
ofof
the
disclosures
made
in the
Report
against
the requirements
of
Standards
and
  Verification
ofthe
the
application
of the
Report
content,
principles
as mentioned
in the
GRI
Review
initiatives,
practices
and
performance
in the
the GRI
Report;
 Verification
of(2008),
thepolicies,
application
of 1,
themoderate
Report content,
principlesdescribed
as mentioned
in the GRI
AA1000AS
with
a
Type
level
of
assurance;
and
quality ofmade
information
presented
in the
the Report over of
thethe
reporting
period;and
Standards,
Review of
thethe
disclosures
in the Report
against
GRI Standards
Standards,
and
the
quality ofofinformation
presented
in therequirements
Report
over
the
reporting
period;
Verification
the
reliability
the1,
GRI
Standards
Disclosure
302-1,
302-3,
AA1000AS
(2008),
with
a Type
moderate
level
of assurance;
  Review
of theofpolicies,
initiatives,
practices
and
performance
described
in303-1,303-3,
the Report; 305-1,
 Review
of305-7,
the policies,
initiatives,
practices
and performance described in the Report;
305-2,
306-2,
306-3,
403-2,
404-1;
Verification
of306-1,
the reliability
of the
GRI
Standards
Disclosure
302-1, 302-3,of303-1,303-3,
305-1, and
 Review
of the disclosures
made
in the
Report
against
the requirements
the GRI Standards
  Review
of
the
disclosures
made
in
the
Report
against
the requirements
theneeds
GRI Standards
and
Specified
information
was
selected
based
on
the
materiality
determinationofand
to be
305-2, 305-7,
306-1,
403-2, 404-1;
AA1000AS
(2008),
with 306-2,
a Type306-3,
1, moderate
level
of assurance;
AA1000AS
(2008),
with
a
Type
1,
moderate
level
of
assurance;
meaningful
to
the
intended
users;
Specifiedofinformation
wasof
selected
based
on the Disclosure
materiality determination
needs to be305-1,
 Verification
the reliability
the GRI
Standards
302-1, 302-3,and
303-1,303-3,
  Verification
of the
reliability
ofusers;
the
GRI
302-1,with
302-3,
303-1,303-3,
305-1,
Confirmation
of the
fulfilment
of
the
GRIStandards
Standards;Disclosure
“in accordance”
the Core
criteria, as
meaningful
to
intended
305-2, 305-7, 306-1, 306-2, 306-3, 403-2, 404-1;
305-2,
305-7,
306-1,
306-2,
306-3,
403-2,
404-1;
declared
by
the
management
of
IVL.
Confirmation
of the was
fulfilment
of thebased
GRI Standards;
“in accordance”
with theand
Coreneeds
criteria,
 Specified
information
selected
on the materiality
determination
to as
be
 The
Specified
information
was
selected
based
on
theexternal
materiality
determination
and needs
to be
declared
by the management
ofthe
IVL.
reporting
boundary
is
based
on
internal
and
materiality
assessment.
The
reporting
meaningful to the intended users;
meaningful
to are
the set
intended
users;
boundaries
out
in the
Report
covering
theexternal
above-mentioned
sustainability
performance
The
reporting boundary
is based
theGRI
internal
and
materiality assessment.
The
reporting
 topic
Confirmation
of the
fulfilment
ofon
the
Standards;
“in accordance”
with the Core
criteria,
as of
 IVL
Confirmation
of
the
fulfilment
of
the
GRI
Standards;
“in
accordance”
with
the
Core
criteria,
as
Group.
topic
boundaries
set out in the
declared
by the are
management
of Report
IVL. covering the above-mentioned sustainability performance of
declared
by
the
management
of
IVL.
IVLengagement
Group.
Our
did notisinclude
theexternal
adequacy
or the effectiveness
of The
IVL'sreporting
strategy
The
reporting boundary
based an
on assessment
the internal of
and
materiality
assessment.
The
reporting
boundary
is based
on
the
internalDuring
and
external
materiality
assessment.
The
reporting
orOur
management
of sustainability-related
issues.
the
assurance
process,
TUVI did
not come
engagement
did
not
include
an
assessment
of
the
adequacy
or
the
effectiveness
of
IVL's
strategy of
topic boundaries are set out in the Report covering the above-mentioned sustainability performance
topic
boundaries
are
set
out
in the
Report
covering
the engagement.
above-mentioned
sustainability
performance
across
limitations
to
the
scope
of the
agreed
assurance
No
external
stakeholders
were of
or
management
of
sustainability-related
issues.
During
the
assurance
process,
TUVI
did
not
come
IVL Group.
interviewed
as a parttoof
the
sustainability
engagement
from
January 1, No
2018
to December
31, 2018.
IVL
Group.limitations
across
the
scope
of the agreed
assurance
engagement.
external
stakeholders
were
as did
a part
the sustainability
engagement
January
to December
2018.
Ourinterviewed
engagement
notofinclude
an assessment
of the from
adequacy
or 1,
the2018
effectiveness
of 31,
IVL's
strategy
Our
engagement did not include an assessment of the adequacy or the effectiveness of IVL's strategy
orVerification
management ofMethodology
sustainability-related issues. During the assurance process, TUVI did not come
or management
of sustainability-related
issues. During the assurance process, TUVI did not come
Verification
across
limitationsengagement
toMethodology
the scope of the
agreed
external
were
This assurance
planned
andassurance
carried outengagement.
in accordanceNo
with
the GRIstakeholders
Standards and
across
limitations to the scopewas
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.
This assurance
engagement
was
andagainst
carriedthe
outfollowing
inJanuary
accordance
with the
GRI Standards
and
AA1000AS
(2008).
The
Report
wasplanned
evaluated
criteria:
interviewed
as
a part
of the
sustainability
engagement
from
1, 2018
to December
31, 2018.
AA1000AS (2008). The Report was evaluated against the following criteria:

 Adherence
to the principles of Stakeholder Inclusiveness, Materiality, Responsiveness,
Verification
Methodology
Verification
Methodology
 Completeness,
Adherence
to Neutrality,
the principles
of Stakeholder
Inclusiveness,
Materiality,
Relevance,
Sustainability
Context,
Accuracy,Responsiveness,
Reliability,

84

This assurance
engagement
was
and as
carried
out in in
accordance
with the
GRIAA1000AS
Standards and
Completeness,
Neutrality,
Relevance,
Sustainability
Accuracy,
Reliability,
Comparability,
Clarity,
andplanned
Timeliness;
prescribed
the GRI
Standards
and
This assurance
engagement
was
planned
and carried
out in Context,
accordance
with the
GRI Standards and
AA1000AS
(2008). The Report
the following
criteria:
Comparability,
Clarity,was
andevaluated
Timeliness;against
as prescribed
in the GRI
Standards and AA1000AS
(2008);
AA1000AS (2008). The Report was evaluated against the following criteria:
(2008);
 Adherence to the principles of Stakeholder Inclusiveness, Materiality, Responsiveness,
 Adherence to the principles of Stakeholder Inclusiveness, Materiality, Responsiveness,
Completeness, Neutrality, Relevance, Sustainability Context, Accuracy, Reliability,
Neutrality, Relevance, Sustainability Context, Accuracy, Reliability, TÜV®
1 | P aCompleteness,
ge
Comparability,
Clarity, and Timeliness; as prescribed in the GRI Standards and AA1000AS
1 | PComparability,
age
TÜV®
Clarity, and Timeliness; as prescribed in the GRI Standards and AA1000AS
(2008);
อินโดรามา (2008);
เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

1|Page

TÜV®

Application of the principles and requirements of the GRI Standards for it’s in accordance
Application
of the principles and requirements of the GRI Standards for it’s in accordance
Core
criteria.
Core criteria.
During the assurance engagement, TUVI adopted a risk-based approach, concentrating on
During the assurance
engagement,
TUVI adopted
a risk-based
approach,and
concentrating
on TUVI
verification
efforts on issues
of high material
relevance
to IVL’s business
its stakeholders.
verification
on issuesand
of high
material
to IVL’s
stakeholders.
has
verifiedefforts
the statements
claims
maderelevance
in the Report,
andbusiness
assessedand
theits
robustness
of theTUVI
has verifieddata
the management
statements and
claimsinformation
made in theflow,
Report,
assessed
the so:
robustness of the
underlying
system,
and and
controls.
In doing
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
TUVI reviewedprocess.
the approach
adopted bylimited
IVL forinternal
the stakeholder
engagement
andtomateriality
TUVI performed
stakeholder
engagement
verify the
determination
process.made
TUVIin
performed
limited internal stakeholder engagement to verify the
qualitative
statements
the Report;
qualitative
statements
made in the Report;
 TUVI
verified
the sustainability-related
statements and claims made in the Report and
 assessed
TUVI verified
the
sustainability-related
statements system,
and claims
made in flow,
the Report
and
the robustness of the data management
information
and controls;
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
TUVI
and disclosures
reviewed the
documents,
data and other
information
available by
forexamined
the reported
including
the Management
Approach
and made
performance
IVL for the reported disclosures including the Management Approach and performance
disclosure;
disclosure;
 TUVI
conducted interviews with key representatives including data owners and decision makers
TUVI conducted
interviews
withatkey
data owners and decisionwith different
functions
IVLrepresentatives
during the site including
visit;
makers
with different
functions at
IVL during
site visit; for implementing sustainability TUVI
performed
sample-based
reviews
of thethe
mechanisms
 related
TUVI performed
sample-based
of the mechanisms for implementing sustainabilitypolicies, as
described inreviews
IVL's Report;
related
policies,
as
described
in
IVL's
Report;
 TUVI verified sample-based checks of the processes for generating, gathering and managing
 the
TUVI
verified sample-based
checks information
of the processes
for generating,
gathering
and managing
quantitative
data and qualitative
included
in the Report
for the reporting
period.
the quantitative data and qualitative information included in the Report for the reporting period.

SustainabilityAssurance
AssuranceService
Service
Sustainability




Opportunities for Improvement
Opportunities for Improvement

The following is an extract from the observations and opportunities for improvement reported to the
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The opportunities are as follows:
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through
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disclosures generally meet the GRI Standards reporting requirements for “in accordance”
Core
reporting.
Core reporting.
Topic-specific Standards 300 series (Environmental topics) and 400 series (Social topics):
Topic-specific
Standards
300 were
series
(Environmental
topics)onand
400 series (Social
These
Topic-specific
Standards
used
to report information
an organization’s
impactstopics):
related
These
Topic-specific
were
used
to the
report
information
an organization’s
impacts
to
environmental
and Standards
social topics.
TUVI
is of
opinion
that theonreported
material topics
andrelated
Topicto environmental
topics.
TUVI is of
opinion
that the reported
material
and Topicspecific
Standardsand
thatsocial
IVL uses
to prepare
its the
Report
are appropriately
identified
andtopics
addressed.
The
specific Standards
that IVL
uses to prepare its Report are appropriately identified and addressed. The
material
topics are noted
below:
material topics are noted below:
2|Page
2|Page
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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

Sustainability Assurance Service





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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TÜV®®

Sustainability
Sustainability Assurance
Assurance Service
Service

Reliability:
Reliability: The
The majority
majority of
of the
the data
data and
and information
information was
was verified
verified by
by TUVI’s
TUVI’s assurance
assurance team
team and
and
found
to
be
fairly
accurate.
Some
inaccuracies
in
the
data
identified
during
the
verification
found to be fairly accurate. Some inaccuracies in the data identified during the verification process
process
were
were found
found to
to be
be attributable
attributable to
to transcription,
transcription, interpretation
interpretation and
and aggregation
aggregation errors
errors and
and these
these errors
errors
have
have been
been corrected.
corrected. Therefore,
Therefore, in
in accordance
accordance with
with the
the GRI
GRI Standards
Standards and
and limited
limited level
level assurance
assurance
engagement,
engagement, TUVI
TUVI concludes
concludes that
that the
the sustainability
sustainability data
data and
and information
information presented
presented in
in the
the Report
Report is
is
fairly
fairly reliable
reliable and
and acceptable.
acceptable. In
In our
our view,
view, the
the Report
Report meets
meets the
the requirements.
requirements.
Neutrality:
Neutrality: The
The disclosures
disclosures related
related to
to sustainability
sustainability issues
issues and
and performances
performances are
are reported
reported in
in a
a neutral
neutral
tone,
in
terms
of
content
and
presentation.
In
our
view,
the
Report
meets
the
requirements.
tone, in terms of content and presentation. In our view, the Report meets the requirements.
TUVI
TUVI expressly
expressly disclaims
disclaims any
any liability
liability or
or co-responsibility
co-responsibility for
for any
any decision
decision a
a person
person or
or entity
entity would
would
make
based
on
this
Assurance
Statement.
The
intended
users
of
this
assurance
statement
make based on this Assurance Statement. The intended users of this assurance statement are
are the
the
management
management of
of IVL.
IVL. The
The management
management of
of the
the Company
Company is
is responsible
responsible for
for the
the information
information provided
provided in
in
the
the Report
Report as
as well
well as
as the
the process
process of
of collecting,
collecting, analyzing
analyzing and
and reporting
reporting the
the information
information presented
presented in
in
the
the web-based
web-based and
and printed
printed Reports,
Reports, including
including its
its integrity
integrity and
and website
website maintenance.
maintenance. TUVI’s
TUVI’s
responsibility
responsibility regarding
regarding this
this verification
verification is
is in
in accordance
accordance with
with the
the agreed
agreed scope
scope of
of work
work which
which includes
includes
non-financial
non-financial quantitative
quantitative and
and qualitative
qualitative information
information (Sustainability
(Sustainability Performance
Performance –
– environmental
environmental and
and
social
disclosures)
disclosed
by
IVL
in
the
Report.
This
assurance
engagement
social disclosures) disclosed by IVL in the Report. This assurance engagement is
is based
based on
on the
the
assumption
assumption that
that the
the data
data and
and the
the information
information provided
provided to
to TUVI
TUVI are
are complete
complete and
and true.
true.

TUVI’s
Competence and
and Independence
Independence
TUVI’s Competence
TUVI
TUVI is
is an
an independent,
independent, neutral,
neutral, third
third party
party providing
providing sustainability
sustainability services,
services, with
with qualified
qualified
environmental
and
social
assurance
specialists.
TUVI
states
its
independence
and
impartiality
environmental and social assurance specialists. TUVI states its independence and impartiality with
with
regard
regard to
to this
this assurance
assurance engagement.
engagement. In
In the
the reporting
reporting year,
year, TUVI
TUVI did
did not
not work
work with
with IVL
IVL on
on any
any
engagement that
that could
could compromise
compromise the
the independence
independence or
or impartiality
impartiality of
of our
our findings,
findings, conclusions,
conclusions, and
and
engagement
recommendations.
recommendations. TUVI
TUVI was
was not
not involved
involved in
in the
the preparation
preparation of
of any
any content
content or
or data
data included
included in
in the
the
Report,
Report, with
with the
the exception
exception of
of this
this Assurance
Assurance Statement.
Statement. TUVI
TUVI maintains
maintains complete
complete impartiality
impartiality towards
towards
any
any individuals
individuals interviewed
interviewed during
during the
the assurance
assurance engagement.
engagement.

For
For and
and on
on behalf
behalf of
of TUV
TUV India
India Private
Private Limited
Limited

Manojkumar
Manojkumar Borekar
Borekar
Project
Project Manager
Manager and
and Reviewer
Reviewer
Head –
Sustainability Assurance
Assurance Service
Service
Head
– Sustainability
TUV India
India Private
Private Limited
Limited
TUV
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Date:
30/04/2019
Date: 30/04/2019
Place: Mumbai,
Mumbai, India
India
Place:
Project
Reference
No: 8115385158
8115385158
Project Reference No:
www.tuv-nord.com/in
www.tuv-nord.com/in
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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
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9
102-10
102-11
102-12
102-13

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

AR p. 38 / SR p. 90
AR p. 40-56 / SR p. 10-11 / IVL website
AR p. 38 / SR p. 90 / IVL website
AR p. 39 / SR p. 10-11 / IVL website
AR p. 38 / SR p. 80-83
AR p. 39 / SR p. 10-11
SR p. 13, 61-62
SR p. 13, 61-62
SR p. 10-11 / IVL website
SR p. 83
SR p. 80-83
AR p. 173-174 / SR p. 15-16, 33, 41, 73-77
SR p. 15 / IVL website

-

102-14
102-15

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

SR p. 7-10
SR p. 29-30

-

102-16
102-17

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

SR p. 16-17, 27-28
AR p. 181-182 / SR p. 27-28 / IVL website

-

102-18
102-19
102-20
102-21
102-22
102-23
102-24
102-26
102-27
102-28
102-29
102-30
102-31
102-32

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

SR p. 16-17, 25 / IVL website
SR p. 29-30
SR p. 16-17, 25 / IVL website
SR p. 19 / IVL website
SR p. 25 / IVL website
SR p. 25 / IVL website
SR p. 25
AR: 143-165 / SR p. 16-17, 25 / IVL website
SR p. 25
SR p. 25-26
SR p. 19-23
AR p. 125-135, 136-138 / SR p. 29-30
SR p. 25-77
SR p. 16-17 / IVL website

-

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

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

SR p. 21-23 / IVL website
SR p. 58 / IVL website
SR p. 21-23 / IVL website
SR p. 21-23, 28 / IVL website
SR p. 21-23

-

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

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

AR p. 40-56 / SR p. 78, 83
SR p. 80-83
AR p. 172 / SR p. 20-23
SR p. 83
SR p. 83
SR p. 80-83
SR p. 80-83
SR p. 80-83
SR p. 90
SR p. 18, 80, 88-89
SR p. 88-89
SR p. 84-87

-

103-1
103-2
103-3

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

SR p. 21-23, 24-77
SR p. 24-77
SR p. 24-77

-

Strategy

Ethics and Integrity
Governance

Stakeholder Engagement

Reporting Practices

Management Approach
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GRI
Standard
Disclosures

Disclosure Title

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

External
Assurance

Economic Performance
201-1
201-2

Direct economic value generated and distributed
Financial Implications and other risks and opportunities due to climate change

AR p. 93-94, 192 / SR p. 12 / IVL website
SR p. 29, 40-41 / IVL website

-

202-1

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

SR p. 63

-

205-1
205-2
205-3

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

AR p. 154 / SR p. 26 / IVL website
AR p. 154 / SR p. 26 / IVL website
AR p. 154 / SR p. 26 / IVL website

-

206-1

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

AR p. 154 / SR p. 26 / IVL website

-

301-1
301-2

Materials used by weight or volume
Recycled input materials used

SR p. 12 / IVL website
SR p. 12, 52-53 / IVL website

-

302-1
302-3
302-4

Energy consumption within the organization
Energy Intensity
Reduction of energy consumption

SR p. 12, 38-39 / IVL website
SR p. 12, 38-39 / IVL website
SR p. 12, 38-39 / IVL website

SR p. 84-87
SR p. 84-87
-

303-1
303-3

Water withdrawal by source
Water recycled and reused

SR p. 12, 42-43 / IVL website
SR p. 12, 42-43

SR p. 84-87
SR p. 84-87

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

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

SR p. 12, 40
SR p. 12, 40
SR p. 12, 40
SR p. 45

SR p. 84-87
SR p. 84-87
SR p. 84-87

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

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

IVL website
SR p. 44 / / IVL website
IVL website
IVL website

SR p. 84-87
SR p. 84-87
SR p. 84-87
-

307-1

Non-compliance with environmental laws and regulations

SR p. 35 / IVL website

-

308-1

New suppliers that are screened using environmental criteria

IVL website

-

401-1
401-3

New employee hires and employee turnover
Parental Leave

AR p. SR p. 63 / IVL website
IVL website

-

403-1

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

SR p. 58 / IVL website

-

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

SR p. 12, 67 / IVL website
SR p. 65-68
IVL website

SR p. 84-87
-

405-1
405-2

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

SR p. 25, 63 / IVL website
SR p. 63

-

406-1

Incidents of discrimination and corrective actions taken

SR p. 60-61 / IVL website

-

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

-

408-1

Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor

SR p. 61 / IVL website

-

409-1

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

SR p. 61

-

410-1

Security personnel trained in human rights policies or procedures

IVL website

-

Market Presence
Anti-Corruption

Anti-Competitive Behavior
Materials
Energy

Water

Emissions

Effluents and Waste

Environmental Compliance

Supplier Environmental Assessment
Employment

Occupational Health and Safety
403-2
403-3

Training and Education

404-1
404-2
404-3

SR p. 12, 56-57 / IVL website
SR p. 78 / IVL website

SR p. 84-87
-

Diversity and Equal Opportunity
Non-Discrimination

Freedom of Association and Collective Bargaining
Child Labor

Force or Compulsory Labor
Security Practices
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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

-

412-1
412-2

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

SR p. 60-61/ IVL website
SR p. 60-61/ IVL website

-

413-1

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

SR p. 69-77/ IVL website

-

414-1

New suppliers that were screened using social criteria

SR p. 60-61/ IVL website

-

415-1

Political contributions

SR p. 26 / IVL website

-

416-2

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

SR p. 31

-

417-3

Incidents of non-compliance concerning marketing communications

SR p. 31

-

418-1

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

SR p. 31

-

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

SR p. 31, 61

-

Human Rights Assessment
Local Communities

Supplier Social Assessment
Public Policy

Customer Health and Safety
Marketing and Labeling
Customer Privacy

Socioeconomic Compliance
419-1

รายงานความยั่งยืน ปี 2561

91

ข้อมูลการติดต่อและข้อเสนอแนะ

นายริชาร์ด โจนส์

นายฮาร์ชา วี เรดดี้

นายอวีนัช จันทรา

รองประธานอาวุโส
และหัวหน้าฝ่ายสือ่ สารองค์กร ความยัง่ ยืน
และทรัพยาการบุคคล

หัวหน้าฝ่ายด้านความยั่งยืน

หัวหน้าฝ่ายด้านสิ่งแวดล้อม
สุขอนามัย และความปลอดภัย
ขององค์กร

โทรศัพท์ +662 661 6661 ต่อ 680
อีเมล richard.j@indorama.net

โทรศัพท์ +662 661 6661 ต่อ 605
อีเมล harsha.r@indorama.net

โทรศัพท์ +662 661 6661 ต่อ 184
อีเมล avinash.c@indorama.net
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ข้อมูล
เพิ่มเติม

We Source - We Make _ We Recycle

TO BE A WORLD-CLASS CHEMICAL COMPANY
MAKING GREAT PRODUCTS FOR SOCIETY

Sustainability Report
Executive Summary 2018

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
รายงานความยั่งยืน ปี 2561
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เพิ่มเติม

We Source - We Make _ We Recycle

รายงานประจ�ำปี 2561
ข้อมูล
เพิ่มเติม

PET คือผลิตภัณฑที่นำมาร�ไซเคิลได 100%
เราจะรวมมือกันใชประโยชนอยางชาญฉลาด และกำจัดอยางมีความรับผิดชอบ
เพ�่อวันพรุงนี้ที่ดียิ�งข�้น

บร�ษัท อินโดรามา เวนเจอรส จำกัด (มหาชน)
75/102 โอเชี่ยนทาวเวอร 2 ชั้น 37
ซอยสุข�มว�ท 19 (วัฒนา) กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท: +662 661 6661 โทรสาร: +662 661 6664
www.indoramaventures.com

รายงานความยั่งยืน ป 2561 ฉบับนี้ใชกระดาษร�ไซเคิล 100%
และพ�มพดวยหมึกถั่วเหลืองจากธรรมชาติ

