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มาร�วม                   ไปด�วยกัน

ร�วมภาคภูมิใจกับประเทศไทย
เมื่อบริษัทระดับโลกที่มีฐานการดําเนินงานหลักในประเทศไทยรีไซเคิล

พันล�านขวด
ตั้งแต�ป� 2554

และยังดําเนินการต�อไป
ครบเมื่อ 23 มีนาคม 2563

เรายังคงเดินหน�าอย�างเต็มท่ีในความพยายามของเราเพื่อการรีไซเคิล
ให� ได �อย�างน�อย 50 พันล�านขวดต�อป� และลงทุนเป�นจํานวนเงิน 
1.5 พันล�านเหรียญสหรัฐ เพื่อบรรลุผลสําเร็จท่ีตั้งไว � ในป� 2568

ยืดอายุ
ของผลิตภัณฑ�
อาหารและเครื่องด่ืม

เต็มสมบูรณ�
การครบวง

ส่ิงแวดล�อม
เป�นมิตร

เบา
น้ําหนัก

คาร�บอนฟุตพริ้นท�ต่ําที่สุด
เม่ือเปรียบเทียบกับ

บรรจุภัณฑ�ทางเลือกอ่ืนๆ

รีไซเคิล



อนิโดรามา เวนเจอร์ส ด�าเนนิงานโรงงานรไีซเคลิอยู ่11 แห่งทั่วโลก รวมทั้งเรานั้นเป็นผูร้ไีซเคลิรายใหญ่ที่สดุในทวปียโุรป ผลติภณัฑ์ PET นั้น
เป็นส่วนหนึ่งในเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีน ด้วยความสามารถในการรไีซเคลิได้ 100% ท�าให้เราสามารถน�าวสัดทุี่ผ่านการใช้งานแล้วมารไีซเคลิ 
ท�าให้เกดิเป็นผลติภณัฑ์คณุภาพสงู เช่น เส้นใยและขวดส�าหรบัใช้งานแบบต่างๆ ธรุกจินี้เริ่มต้นในปี 2554 ซึ่ง ณ ตอนนี้เราสามารถรไีซเคลิ
ขวดพลาสตกิ PET ได้มากกว่า 50 พนัล้านขวด และมเีป้าหมายที่จะเพิ่มขดีความสามารถของเราอย่างต่อเนื่อง

(Nakhon Pathom)
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100
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MEXICO 580
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2.0 BILLION
PET BOTTLES

RECYCLED PER YEAR

Wellman Neufchateau Recyclage

Indorama Polyester Industries 

ผลิตภัณฑ์ PET รีไซเคิล (rPET) เป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ของไอวีแอล

3รายงานความยั่งยืน
ปี 2562



ความส�าเร็จส�าคัญในปี 2562

• ในปี 2562 ได้รับคะแนน B จากการประเมิน
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• เป็นสมาชิก DJSI World and Emerging Markets
 ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
• อันดับ 2 ของบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก
• ได้รับรางวัลความยั่งยืนระดับ “Silver Class”

• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มดัชนี 
 FTSE4Good Index Series 
• โดยได้รับการประเมินคะแนนสูงสุด 
 ด้าน ESG เป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม
     ที่เปอร์เซ็นไทล์ 100 ในปี 2562

• ได้รับการจัดอันดับใน 
 ระดับ Gold 
 อันดับสูงสุดร้อยละ 3 
 ของผู้จัดจ�าหน่ายทั้งหมด

• ได้รับคะแนน BB
 การเปิดเผยข้อมูล 
 ด้าน ESG
 ประจ�าปี 2562

• การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ปี 2562 
 อันดับ 3 เปอร์เซ็นไทล์
 กลุ่ม Commodity Chemicals



ความส�าเร็จส�าคัญในปี 2562

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านรีไซเคิล

ภาพรวมธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่า

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของไอวีแอล

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนของไอวีแอลให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ผลงานส�าคัญในปี 2562

ไอวีแอลกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

รางวัลและการรับรองด้านความยั่งยืน

สมาคมอุตสาหกรรมและการเข้าเป็นสมาชิก

ความยั่งยืนในความหมายของอินโดรามา เวนเจอร์ส 

การประเมินสาระส�าคัญ 

การก�ากับดูแล

สิ่งแวดล้อม 

สังคม 

ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

ใบรับรองการตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 & 2) 

รายงานการรับรองจากหน่วยงานภายนอก 

ดัชนีมาตรฐาน GRI “Core Option”
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สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ

“เรารับแนวคิดเรื่องความย่ังยืนมาใช้ 
เพราะมันคือการเดินทางอย่างหนึ่ง 
คือการน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและ

คือส่ิงท่ีเรียกร้องให้เราพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
ในด้านการด�าเนินงาน ทีมงาน 

และเพื่อความส�าเร็จในระยะยาวของเรา

การร่วมแรงร่วมใจที่เพิ่มพูนขึ้นมีส่วนส่งเสริม
ให้เป็นทศวรรษที่ประสบความส�าเร็จ
แห่งการด�าเนินงานเพื่อความย่ังยืน” 



ผู้น�าด้านการรีไซเคิล
เราประกาศในปี 2562 ที่งานสัปดาห์แห่งความร่วมมือ “SEA  
Solutions 2562” ของสหประชาชาต ิในการเพิ่มปรมิาณการรไีซเคลิ 
PET ให้ได้มากถงึ 750,000 เมตรกิตนั พร้อมให้ค�ามั่นในการลงทนุ 
1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวภายใน 
ปี 2568 โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิ Ellen MacArthur และ
โครงการ New Plastics Economy Global Commitment ของโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment Programme)  
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการลดปริมาณของเสียพลาสติกทางทะเล 
ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

มุ่งเน้นนวัตกรรม
การเข้าซื้อกจิการในสองโครงการส�าคญัได้ตอกย�้าให้เหน็ถงึการให้
ความส�าคญักบัการพฒันานวตักรรมของเรา โดยโครงการแรกคอื
การเข้าซื้อธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (Integrated 
Oxide and Derivatives) ระดับโลกของบริษัท Huntsman ซึ่งเป็น
โอกาสการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลดต่ีอธรุกจิออกไซด์และอนพุนัธ์แบบ
บูรณาการของไอวีแอล ไปพร้อมกับการยกระดับความเชี่ยวชาญ
ของบริษัทให้มากขึ้นผ่านความเป็นเลิศด้านการด�าเนินงาน  
การยกระดบัขนาดของธรุกจิระดบัโลก การพฒันากลุ่มผลติภณัฑ์ 
ฐานลูกค้า และซัพพลายเออร์ ไปจนถึงสูตรการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลย ีนอกจากนี้ การเข้าซื้อกจิการครั้งนี้เป็นการเข้าซื้อ
กจิการครั้งใหญ่ที่สดุของไอวแีอล และถอืได้ว่าเป็นหนึ่งในการเข้าซื้อ 
กจิการโดยบรษิทัสญัชาตไิทยที่ใหญ่ที่สดุในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 
เช่นกนั ส�าหรบัโครงการที่สอง คอื การเข้าซื้อกจิการบรษิทั Green 
Fiber International ซึ่งมฐีานการผลติเกลด็พลาสตกิ PET รไีซเคลิ 
(rPET Flakes) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย การเข้าซื้อกิจการนี้มีส่วนช่วย
ขยายห่วงโซ่อุปทานเกล็ดพลาสติกรีไซเคิลของไอวีแอลไปสู ่ 
ฝ ั ่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ท�าให้มั่นใจได้ว ่าขวด PET  
จะถูกน�ามารีไซเคิลและเพิ่มจ�านวนการใช้มากขึ้น ซึ่งเป ็น 
การส่งเสรมิระบบเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีนอย่างแท้จรงิ นอกจากนี้ 
ยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาวและ 
แผนองค์กรของเราในการลงทุนด้านการรีไซเคิลอย่างมีนัยส�าคัญ
ภายในห้าปีข้างหน้า

การสื่อสารข้อความจากเรา
ในขณะที่เราก�าลงัพฒันาอย่างต่อเนื่อง เราได้พยายามแสดงจดุยนื
บนเวทโีลก โดยการเข้าร่วมในกจิกรรมและการประชมุต่างๆ เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงบทบาทของเราในการมีส ่วนร ่วมช่วยฟื ้นฟ ู
สภาพภูมิอากาศ ผมรู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมการอภิปรายระดับสูง

เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจัดโดย Saint-Gobain  
ที่งานประชมุ FORTUNE Global Forum ณ กรงุปารสี ในปี 2562 
ซึ่งนับเป็นโอกาสส�าคัญที่ได้อภิปรายเกี่ยวกับการด�าเนินงาน 
ที่ส�าคญัของไอวแีอล และวถิทีี่เราทกุคนสามารถมส่ีวนร่วมมากยิ่งขึ้น
ในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งส่งผลให้บรรลุเจตนารมณ์ด้าน
สภาพภูมิอากาศระดับชาติ นอกจากนี้ ไอวีแอลยังได้เข้าร่วมงาน
ประชมุ World Economic Forum, งาน Goldman Sachs Conference 
ณ กรงุปารสี, งาน AEC Business Forum 2563 และงานประชมุ 
CEO Forum ที่จดัโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย

การลงทุนเพื่ออนาคตท่ีดีข้ึน
เราได้ก�าหนดล�าดับความส�าคัญทางกลยุทธ์ห้าประการ เพื่อช่วย
ก�ากับธุรกิจของเราให้สามารถด�าเนินไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับปรุง 
การด�าเนินงาน และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเรายังคงรักษาความ
มุ่งมั่นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ล�าดับ
ความส�าคัญทางกลยุทธ์ห้าประการ ซึ่งพัฒนาภายใต้กรอบ 
วสิยัทศัน์ ค่านยิม ความยั่งยนื ความมุ่งมั่นทางการเงนิ การสร้าง
ความแตกต่างและตวัชี้วดัของเรามดีงัต่อไปนี้

1. การเปิดตัวโครงการ Olympus ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริม
ประสิทธิผลการท�างานของเราในสภาพเศรษฐกิจแวดล้อมที่ม ี
การเตบิโตช้า โดยการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายและเงนิสดทั่วทั้งบรษิทั 
โครงการดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้เราอยู่ในต�าแหน่งที่เติบโตใน
ระยะต่อไป
2. การผลกัดนัศกัยภาพเชงิพาณชิย์ของสนิทรพัย์ในทกุๆ ที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเอื้อต่อการเติบโตทั้งปริมาณการผลิตและ 
ผลก�าไร
3. ส�ารวจความเป็นไปได้ส�าหรับธุรกิจที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ เพื่อ
บ่มเพาะการเตบิโตของเราในอนาคต
4. การเพิ่มก�าลังการด�าเนินงานด้านรีไซเคิลเป็นสองเท่า เพื่อเป็น
ผู้น�าในการรไีซเคลิ PET และยกระดบัความยั่งยนืในอตุสาหกรรม
5. การตระหนักว่าสิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราม ี
ขีดความสามารถในการลงทุนและพัฒนาความเป็นผู้น�าที่ดีที่สุด
ในอตุสาหกรรม

ป ี ท่ีผ ่ านมาถือเป ็นป ีที่ มีความส�าคัญต ่อ 

ไอวแีอลในหลายด้าน และผมยนิดทีีจ่ะรายงาน

ว่าเราได้ด�าเนินการหลายข้ันตอนอย่างมุ่งมั่น 

เพือ่เสรมิความแขง็แกร่งของต�าแหน่งทางธรุกจิ

ของเรา ขณะเดียวกันก็ยังคงเดินหน้าใน 

การน�ากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ

ที่แท้จริง

7รายงานความยั่งยืน
ปี 2562



ทีมผู้น�าท่ีแข็งแกร่ง
เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับคณะกรรมการด้าน 
ความยั่งยนืและการบรหิารความเสี่ยง เราได้เพิ่มจ�านวนสมาชกิขึ้น
อกีสามท่าน โดยหนึ่งในนั้นเป็นกรรมการอสิระเพื่อสร้างความมั่นใจ
ว่าเรายังรักษาแนวทางเชิงลึกและหลากหลาย อีกทั้งยังคงมุ่งเน้น 
สร้างความส�าเร็จเพื่อให้บรรลุภารกิจด้านความยั่งยืน นอกจากนี้ 
ในปีที่ผ่านมาเช่นกัน เราได้ประกาศแต่งตั้งสมาชิกใหม่ 2 ท่าน 
ในคณะผูบ้รหิารระดบัสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารด้านกลยทุธ์ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อมุ่งเน้น 
การพัฒนาแนวทางการด�าเนนิงานของเราให้ดยีิ่งขึ้น และการสร้าง
ความมั่นใจว่า เรามบีคุลากรที่ดเียี่ยมต่อไปในอนาคต

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเรา
เรายังคงพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดอัตราการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 6 ภายในปี 2563 จากระดับปี 2556  
ในขณะเดยีวกนัเรายงัคงตดิตามการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทั่วโลก
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ปรับการด�าเนินงานให้มีความเชื่อมโยงกัน 
อกีทั้งก�าหนดเป้าหมายในอนาคตต่อไป

ความปลอดภัยส�าคัญท่ีสุด
ผมขอแจ้งให้ทราบด้วยความเสียใจอย่างยิ่งว่ามีผู้รับเหมาของ 
ไอวีแอลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางไฟฟ้าที่โรงงานของเราแห่งหนึ่ง
ในประเทศไทย  เรามกีารรบัมอืกบัเรื่องนี้ด้วยการน�าแผนปฏบิตักิาร 
ที่มกีารปรบัปรงุแก้ไขรายละเอยีดที่มากขึ้นมาปรบัใช้ เพื่อให้แน่ใจ
ว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก นอกจากนี้ เรายังสามารถ
ควบคุมเหตุเพลิงไหม้คลังสินค้า PTA/IPA ที่โรงงาน Indorama 
Ventures Quimica S.L.U. ซึ่งเป็นกิจการของเราในประเทศสเปน 
ได้อย่างรวดเรว็ พนกังานทกุคนปลอดภยัและสายการผลติสามารถ
ด�าเนนิงานได้ตามปกติ ผมย�้าอยู่เสมอว่าสขุภาพ ความปลอดภยั 
และความเป็นอยูท่ี่ดขีองพนกังานเราเป็นสิ่งส�าคญัอย่างยิ่งและเป็น
ค่านยิมหลกัของบรษิทั เราด�าเนนิการตรวจสอบสถานที่ทั้งสองแห่ง

อย่างละเอียดด้วยมาตรการเชิงแก้ไขที่จ�าเป็น และจะยังคงให้ 
ความมั่นใจว่าพนักงานของเราทุกคนท�างานในสภาวะที่ปลอดภัย 
ในขณะที่มกีารลงทนุอย่างต่อเนื่องในการฝึกอบรมด้านอาชวีอนามยั
และความปลอดภยั

การได้รับการยอมรับมากข้ึน
การชี้วัดศักยภาพที่มีคุณค่าด้านความยั่งยืนของเรา มีผลมาจาก
การได้รบัความยอมรบัจากองค์กรภายนอก ซึ่งในปี 2562 เป็นปีที่
โดดเด่นและสะท้อนให้เหน็ถงึการท�างานหนกัและความทุม่เทอย่าง
ต่อเนื่องของพนกังานทั่วโลกของเรา ไอวแีอลได้รบัการจดัอนัดบัใน
ดชัน ีDJSI Sustainability World Index เป็นครั้งแรก (อนัดบัที่สอง
ในกลุม่บรษิทัเคมภีณัฑ์ชั้นน�าระดบัโลก)  และดชัน ีDJSI Emerging 
Markets Index เป็นปีที่สามติดต่อกัน เราได้รับการยอมรับว่าเป็น 
หนึ่งในผูน้�าด้านความยั่งยนืปี 2562 ได้รบัรางวลัความยั่งยนืระดบั 
“Silver Class” ใน SAM Sustainability Yearbook ซึ่งอยู่ในกลุ่ม  
10 อนัดบัสูงสดุจากการประเมนิบรษิทัเคมภีณัฑ์ 108 แห่งทั่วโลก  
ในปี 2562 เรายังคงเป็นส่วนหนึ่งของ FTSE4Good Series  
โดยได ้คะแนนสูงขึ้นและยังคงรักษาอันดับหนึ่งของกลุ ่มที่ 
เปอร์เซ็นไทล์ 100 เราได้คะแนนในอันดับแนวหน้าท่ามกลาง 
บริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกลุ่มบริษัท
อุตสาหกรรมทั่วโลกจากการให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูล ESG  
ของบลูมเบร์ิก นอกจากนี้ เราได้คะแนนสูงสุดด้านความโปร่งใส 
ขององค์กรส�าหรับบริษัทในประเทศไทยจากการประเมินจาก
องค์กร Transparency International อีกทั้งได้รางวัลเพิ่มเติมจาก
องค์กร Sustainalytics, EcoVadis, CDP และ MSCI ส�าหรบัในสหรฐัอเมรกิา 
เราได้รับ “รางวัลด้านความยั่งยืน” จากบริษัท โคคา-โคล่า  
ในงานประชุม Supplier Summit ประจ�าปีที่เมืองแอตแลนตา 
ส�าหรบัผลติภณัฑ์ FuTuRePET® Single Pellet Sustainability Solution  
ซึ่งถูกพัฒนาและจัดจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มสัดส่วนวัสดุ
รีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน 
โดยที่ยงัสามารถรกัษามาตรฐานของบรรจภุณัฑ์ให้อยูใ่นระดบัสงูได้ 

8 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพื่อสังคม



การบุกเบิกการเงินสีเขียว (Green Financing)
เรายังมีความภาคภูมิใจที่ได้รับสินเชื่อสีเขียวเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทยจากธนาคาร Mizuho Bank ของญี่ปุน่มูลค ่า  
100 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 100 ล้านยูโร ซึ่งต่อมาได้รับสินเชื่อ
เพิ่มเป็น 200 ล้านเหรยีญสหรฐั และ 200 ล้านยโูร พร้อมทั้งส่วนลด
ค่าใช้จ่ายด้านการเงิน การอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวมีพื้นฐานจาก 
การประเมนิดชันด้ีานสิ่งแวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดแูล (ESG) 
ที่ดีขึ้น และการได้รับการยอมรับในความเป็นผู ้น�าในด้าน 
ความยั่งยนืของเรา 

เปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาส
ในขณะที่เราพัฒนาตลาดที่มีอยู ่เดิมและเดินหน้าเข้าสู่ตลาด 
แหล่งใหม่ เรายงัคงวางแผนอนาคตด้วยวสิยัทศัน์กบัค�าถามที่ว่าเราจะ 
พฒันาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และเศรษฐกจิส�าหรบั
ผูม้ส่ีวนได้เสยีของเรา และบรรลกุลยทุธ์ด้านความยั่งยนืให้มากขึ้น
ได้อย่างไร โครงการรเิริ่มของเราในอนาคตจะสอดคล้องและมุง่เน้น
ในประเด็น Megatrends ที่ส�าคัญ ที่มีแนวโน้มเกี่ยวข้องต่อ 
การด�าเนินธุรกิจของเรา สิ่งเหล่านี้รวมถึงวิกฤตสภาพอากาศ  
ภัยคกุคามด้านความปลอดภยั ความจ�าเป็นในการรกัษาระบบนเิวศ 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของผลติภณัฑ์ และความต้องการที่เพิ่มขึ้น 
จากผูม้ส่ีวนได้เสยี เราตั้งเป้าในการจดัการกบัแนวโน้มเหล่านี้ด้วย
ความได้เปรียบที่เรามี โดยอาศัยแผนงานที่มุ ่งเน้นโอกาสซึ่ง 
มสี่วนให้เราพฒันาธรุกจิของเราได้ในระยะยาว

เราอยู่ในขั้นตอนเตรียมตัวลงนามข้อตกลง UN Global Compact 
ซึ่งเป็นความริเริ่มด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยยึดตาม 
ความมุ่งมั่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ครอบคลุมหลักสากล 
10 ประการ อนัสามารถผนวกเป็นส่วนหนึ่งในกลยทุธ์ วฒันธรรม 
และการด�าเนนิงานในทกุๆ วนัของบรษิทั

สดุท้ายนี้ เราทกุคนก�าลงัให้ความสนใจอย่างใกล้ชดิต่อการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
เศรษฐกจิเป็นอย่างมาก และเนื่องจากที่ไอวแีอลมกีารด�าเนนิงานอยู่
ทั่วโลกรวมถงึประเทศจนี ทาง Indorama Management Council (IMC) 
จงึมกีารเฝ้าตดิตามการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชดิ โดยประกาศจดัตั้งทมี 
Global Emergency Management (GEM) ซึ่งประกอบไปด้วยผูแ้ทนจาก 
IMC หน่วยธรุกจิและภมูภิาค เข้าร่วมเป็นสมาชกิ โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อให้มกีลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญ/ผูน้�าของไอวแีอลที่สามารถท�าการตดัสนิใจ
ในกรณจี�าเป็นต่างๆ เพื่อความปลอดภยัของพนกังานและเพื่อจ�ากดั
ผลกระทบใดๆ ที่มีต่อธุรกิจของเรา เราใช้มาตรการหลายอย่าง 
เพื่อรบัรองความปลอดภยัของโรงงานและพนกังานทั่วโลกของเราและ
ได้เพิ่มระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานด้านความปลอดภัยเช่นกัน 
เราให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกบัสขุภาพและความเป็นอยูท่ี่ดี 
ของพนกังานและครอบครวั อกีทั้งผลกระทบที่ตามมาของ COVID-19 
ต่อโลกของเรา

การด�าเนินการอย่างมีวัตถุประสงค์
ผมรูส้กึภาคภมูใิจที่เราได้บรรลเุป้าหมายด้านความยั่งยนืโดยอาศยั
กลยทุธ์การเตบิโตที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เนื่องมาจากการที่พนกังาน
ของเราทั่วโลกท�างานอย่างหนักและทุ ่มเทจนเราก้าวจาก 
ความส�าเร็จหนึ่งไปสู่อีกความส�าเร็จหนึ่งได้ แม้ก�าลังเผชิญกับ 
ความตงึเครยีดทางการค้า ไวรสัโคโรนา และความไม่แน่นอนอื่นๆ 
เราได้ก้าวขึ้นอย่างรวดเร็วสู ่การเป็นผู้น�าในธุรกิจรีไซเคิลและ 
น�านวัตกรรมต่างๆ มาสู ่วัสดุ PET และ rPET อย่างต่อเนื่อง  
ผมยังคงเชื่อมั่นว่าด้วยการร่วมแรงกัน เราจะประสบความส�าเร็จ
ในการบรรลุ เป ้าหมายด ้านความยั่งยืนในทศวรรษหน ้า  
และผมอยากขอบคุณพนักงาน ผู ้ถือหุ ้น พันธมิตรทางธุรกิจ  
และองค์กรต่างๆ ที่ท�าให้ปี 2562 เป็นปีแห่งความส�าเรจ็อย่างแท้จรงิ

ร่วมแรงร่วมใจกนัเพื่อวนัพรุ่งนี้ที่ดขีึ้นและอนาคตที่ยั่งยนื

อาลก โลเฮีย
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ
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สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านรีไซเคิล

“การรีไซเคิลคือหัวใจหลักของเศรษฐกิจที่ย่ังยืน
ของโลกในอนาคต และพวกเราที่ ไอวีแอลเชื่อว่า
มันคือนวัตกรรมส�าคัญยิ่งส�าหรับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 

ไอวีแอลก้าวขึ้นเป็นผู้น�าระดับโลกอย่างรวดเร็ว
ด้านการรีไซเคิลด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่โลกต้องการ
เพื่อให้ครบวงและส่งมอบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ PET”



ในปี 2562 เราได้ก้าวไปอีกขั้นในเรื่องการรีไซเคิล โดยได้จัดตั้ง
หน ่ วยงานเฉพาะกิจ เพื่อส ่ ง เสริมงานด ้ านรี ไซ เคิลขวด 
PET โดยเฉพาะ ความพยายามในเรื่องรีไซเคิลของเราช่วยท�าให้
ขยะกว่า 1 ล้านตนั ไม่ถูกน�าไปฝังกลบหรอืเผา และในขณะเดยีวกนั 
ได้น�ามาใช้ในกระบวนการผลิต PET เกรดบริสุทธิ์ สร้างมูลค่า
ประมาณ 600 ล้านดอลลาร์สหรฐั พลาสตกิ PET รไีซเคลินี้ยงัช่วย
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จ�านวน 1.65 ล้านตนัปล่อยสูช่ั้นบรรยากาศ

เรามีความมุ่งมั่นในการรีไซเคิลพลาสติก PET ใช้แล้วจ�านวน 
750,000 ตันต่อปี มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลีเอสเตอร์ของเรา 
และการลงทนุด้วยงบประมาณ 1.5 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ภายในปี 
2568 และเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราได้ใช้กลยุทธ ์
การเตบิโตที่หลากหลายและเริ่มด�าเนนิงานในหลายโครงการ อาทิ
ในปลายปี 2562 เราเข้าซื้อกจิการโรงงานรไีซเคลิขวด PET ขนาด 
40 กโิลตนั ของบรษิทั Green Fiber ในรฐัแคลฟิอร์เนยี ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการเพิ่มฐานการผลิตในสหรัฐอเมริกาให้มากขึ้น อีกทั้งเมื่อ 
วันที่ 9 มีนาคม 2563 เราได้ลงนามในข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัท 
Coca-Cola เพื่อสร้างโรงงานรไีซเคลิที่ทนัสมยัในประเทศฟิลปิปินส์ 
ซึ่งสามารถรองรับปริมาณขวด PET 40 กิโลตันต่อปี นอกจากนี้ 
เรายงัคงมองหารปูแบบธรุกจิที่มนีวตักรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อ
บูรณาการห่วงโซ่คุณค่าของ PET และท�าให้วงจรสมบูรณ์ขึ้น 
และเมื่อวนัที่ 23 มนีาคม 2563 ไอวแีอลได้บรรลเุป้าหมายส�าคญั
อีกประการในการรีไซเคิลขวด PET ครบจ�านวน 50 พันล้านขวด 
ทั่วโลก! รวมถึงภายในปี 2568 เราตั้งเป้าหมายในการรีไซเคิล 
ขวด PET ให้ได้ 50 พนัล้านขวดต่อปี

เราเชื่อว่าการให้ความรู้คือเครื่องมือสื่อสารอันทรงพลังที่สุดที่จะ
ช่วยท�าความเข้าใจว่าขวด PET เป็นผลติภณัฑ์ที่สามารถน�ากลบัมา 
ใช้ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ และวธิกีารที่เราทกุคนสามารถมส่ีวนร่วมใน
เรื่องนี้ได้ เราได้จัดโครงการให้ความรู้แก่โรงเรียนต่างๆ 51 แห่ง  
ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว 30 ปี เพื่อสอนเดก็อายรุะหว่าง 9-12 ปี 
ในประเทศไทย แต ่หากนับรวมโครงการที่ด�า เนินการใน
สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และบราซิลด้วยแล้วนั้นมีผู ้เข้าร่วมใน
โครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักด้านเศรษฐกิจแบบ
หมนุเวยีนของเราทั้งสิ้นจ�านวน 22,145 คน และเราจะยงัคงขยาย 
การเรียนการสอนให้เข้าถึงผู้คนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องในอนาคต  
เรามคีวามต้องการที่จะท�าให้ทางเลอืกเพื่อความยั่งยนืเป็นทางเลอืกที่ 
เข้าถงึได้ง่ายขึ้น 

ในปี 2562 เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ DEJATM ซึ่งเป็นแบรนด์ด้าน 
ความยั่งยืนของเราในด้านเส้นใย PET รีไซเคิล การมีสินค้า 
หลากหลายชนิดเป็นตัวสร้างความแตกต่างส�าหรับผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มเดียวกัน DEJATM จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ครบวงจรที่เอื้อต่อ 
ความยั่งยนืในระบบเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีนของโพลเีอสเตอร์และ 
PET อกีทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ทั้งผูบ้รโิภคและผูผ้ลติผ่านวสัดทุี่มี 
นวตักรรมและคาร์บอนต�่า

ความร่วมมือของเรากับพันธมิตรในอุตสาหกรรมและผู้พัฒนา 
การรไีซเคลิเชงิเคม ีส่งผลให้เกดิเทคโนโลยกีารรไีซเคลิที่พฒันาขึ้น
จนเป็นวัฏจักร เมื่อปีก่อน บริษัท Coca-Cola และ Circular Seas 
ร่วมมอืกบั Ioniqa Technologies ในการผลติ “ขวดพลาสตกิจากทะเล” 
ซึ่งไม่เคยมมีาก่อน เพื่อเป็นบรรจภุณัฑ์ส�าหรบัอาหารและเครื่องดื่ม
โดยใช้พลาสตกิรไีซเคลิร้อยละ 25 ที่ได้มาจากทะเลเมดเิตอร์เรเนยีน
และชายหาดต่างๆ เป็นการให้ชวีติใหม่แก่พลาสตกิแทนที่การเผา
หรอืฝังกลบ ซึ่งนี่เป็นเพยีงตวัอย่างหนึ่งที่แสดงให้เหน็ถงึการผสาน
แนวทางการแก้ปัญหาที่ทนัสมยัเข้าด้วยกนั และเราจะยงัคงสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงและก�าหนดนิยามใหม่ส�าหรับอนาคตของ 
บรรจภุณัฑ์ PET ต่อไป ในขณะเดยีวกนักย็งัส�ารวจหารปูแบบธรุกจิใหม่
อย่างต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการห่วงโซ่มูลค่า PET เข้าด้วยกันและ
ท�าให้วงจรสมบูรณ์

เป้าหมายของเราคือการสร้างความเชื่อมั่นว่า PET เป็นวัสดุที่ 
เชื่อถือได้และปลอดภัย และเราได้ด�าเนินการเช่นนั้นอย่างจริงจัง
ผ่านพนัธกจิจ�านวนมากและการเป็นพนัธมติรกบักลุม่องค์กรต่างๆ 
ที่มวีสิยัทศัน์ด้านการรไีซเคลิร่วมกนั เพื่อสร้างเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีน
ให้เกิดขึ้นโดยครอบคลุม PET เป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า 
จะไม่มีขวดพลาสติกออกไปสู่สิ่งแวดล้อม ถูกฝังกลบ หรือเผา 
อย่างไรกต็าม เพื่อให้งานของเราบรรลวุตัถปุระสงค์ เราได้เข้าร่วม
กับกลุ่มองค์กรหลายกลุ่มทั่วโลก เช่น “New Plastic Economy” 
และ “The Recycling Partnership” ของมูลนิธิ Ellen McArthur  
ซึ่งถือเป็นแบบฉบับขององค์กรไม่แสวงผลก�าไรที่มีส่วนช่วย 
เพิ่มอตัราการรวบรวมขวด PET ในยโุรปและสหรฐัอเมรกิา  ส�าหรบั
มูลนิธิ Minderoo เป็นอีกกลุ่มพันธมิตรทางอุตสาหกรรมที่ตั้งใจ 
จะท�าให้ผลติภณัฑ์รไีซเคลิมคีวามคุ้มค่ามากขึ้น

ผมขอขอบคุณพันธมิตรของเราทุกท่านที่ร่วมกันท�างานให้ส�าเร็จ
ลุล่วงและส�าหรับการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของเรา ขอบคุณครับ 

ผมรู ้สึกยินดีที่ได้ท�าหน้าที่เป็นผู ้น�าของ 

ทมีท�างานทีม่คีวามกระตอืรอืร้นและเป่ียมด้วย 

ประสบการณ์จากทัว่โลก ซึง่จดุมุง่หมายของ

เราคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการ

รไีซเคลิท่ีเป็นทีต้่องการของโลก ท�าให้วงจรมี

ความสมบรูณ์ และก่อให้เกดิระบบเศรษฐกิจ

แบบหมุนเวียนส�าหรับขวด PET ทั้งนี้เพ่ือ 

ไม่ให้มีขวด PET ที่สามารถรีไซเคิลได้กลับ

ไปสู่มหาสมุทรหรือในส่ิงแวดล้อมของเรา 

ยาช โลเฮีย
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านรีไซเคิล
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บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2537 การด�าเนนิงานของกลุ่มธรุกจิของเราได้มกีารขยายธรุกจิโดยการเข้าซื้อกจิการต่างๆ 
ท�าให้เรานั้นเตบิโตอย่างรวดเรว็และต่อเนื่องมาจนถงึปี 2562 โดยเราได้มุง่เน้นไปที่ประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ที่ดกีว่าเดมิ การเพิ่มขึ้นของ
ผลก�าไร และเพิ่มความสนใจในด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทนั้นมาจากวิสัยทัศน์และกลยุทธ ์
ที่ชดัเจนของผู้น�า รวมถงึความมุ่งมั่นของเราเพื่อก้าวสู่ความส�าเรจ็ระดบัโลก

2537

2538

25492540

2546
ก่อตั้งบรษิทั 

อนิโดรามา โฮลดิ้งส์ จ�ากดั
เข้าสู่ธรุกจิเส้นใย

โพลเีอสเตอร์ 

เข้าสู่ธรุกจิ PET 
เป็นครั้งแรก 

เข้าซื้อบรษิทั StarPet ผู้ผลติ PET                  
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา

ขยายธรุกจิไปยงั
ทวปียโุรปเป็นครั้งแรก

18

7

3

3

1

ภาพรวมธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่า

* ในปี 2562 ไอวแีอลมโีรงงานทั้งหมด 94 แห่งทั่วโลก 
 รายละเอยีดเพิ่มเตมิอยู่ในบท ‘เกี่ยวกบัรายงานฉบบันี้’ ของรายงานความยั่งยนื

ทวีปยุโรป
• ออสเตรยี                 
• บลัแกเรยี                  
• สาธารณรฐัเชก็         
• เดนมาร์ก               
• ฝรั่งเศส                    
• เยอรมน ี                  
• ไอร์แลนด์                 
• อติาล ี                      
• ลทิวัเนยี    

• ลกัเซมเบริ์ก
• โปแลนด์
• โปรตเุกส
• รสัเซยี
• สโลวาเกยี
• สเปน
• เนเธอร์แลนด์
• ตรุกี
• สหราชอาณาจกัร   

ทวีปเอเชีย
• จนี
• อนิเดยี
• อนิโดนเีซยี
• อสิราเอล
• พม่า
• ฟิลปิปินส์
• ไทย

ทวีปแอฟริกา
• อยีปิต์                 
• กานา                 
• ไนจเีรยี 

ทวีปอเมริกาเหนือ
• แคนาดา                 
• เมก็ซโิก   
• สหรฐัอเมรกิา                 

ทวีปอเมริกาใต้
• บราซลิ

โรงงานของไอวีแอล*
ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2562

109
แห่ง

5
ทวปี

32
ประเทศ

22
แห่งในปี 2562

โรงงานใหม่ 

12 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพื่อสังคม



2553 2562

2551 2554

เข้าสู่ธรุกจิ PTA           
เป็นครั้งแรก

ด�าเนนิธรุกจิในประเทศจนีเป็นครั้งแรก
และเข้าสู่ธรุกจิรไีซเคลิเป็นครั้งแรก

โดยเข้าซื้อ บรษิทั Wellman International

กลายมาเป็นบรษิทั 
อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) 
โดยจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ในชื่อ ไอวแีอล

สารตั้งต้น
เราบูรณาการวตัถดุบิต้นน�้าที่ใช้ในการ 
ผลติ PET และเส้นใย

ผลิตภัณฑ์ PET
เราส่งมอบวสัดแุละผลติภณัฑ์ที่มี
คณุสมบตัหิลากหลาย ตั้งแต่คณุสมบตัิ
การทนความร้อน ระดบัความหนดื 
การเกบ็ความร้อน และเกรดทั่วไป

เส้นใย
เส้นใยและเส้นด้ายโพลเีอสเตอร์ของเราใช้ 
ในกลุ่มผลติภณัฑ์สิ่งทอส�าหรบัยานยนต์ 
และอตุสาหกรรม เครื่องแต่งกายสิ่งทอส�าหรบั
ครวัเรอืน รวมถงึสขุอนามยัและการแพทย์

บรรจุภัณฑ์
ผลติภณัฑ์ของเรา ประกอบด้วย 
ภาชนะบรรจอุาหารและเครื่องดื่ม 
รวมถงึวสัดอุื่นๆ ได้แก่ พรฟีอร์ม 
ฝาขวด และขวดส�าเรจ็รูป

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
ผลติภณัฑ์รไีซเคลิของเรา ได้แก่ เกลด็
พลาสตกิรไีซเคลิ เมด็พลาสตกิรไีซเคลิ 
และเส้นใยรไีซเคลิ

เส้นด้ายขนสัตว์
ธรุกจิแรกของเราเริ่มต้นด้วยธรุกจิ 
เส้นด้ายขนแกะเนื้อละเอยีดคณุภาพสูง 
โดยใช้เครื่องจกัรและเทคโนโลยทีี่ดทีี่สดุ

1 ใน 5
1 ใน 2

1 ใน 4

ธุรกิจหลักของบริษัท

วัตถุดิบ 
(ออกไซด์และอนุพันธ์

แบบบูรณาการ)

พลาสติก
(PET แบบองค์รวม)

เส้นใย
(Fibers)

ของผ้าอ้อมเด็ก
เกรดพรีเม่ียมท่ัวโลกของขวดพลาสติก

ท่ัวโลกผลิตจาก
เม็ดพลาสติก
ของเรา

ผู้ผลิตเอทิลีนออกไซด์
รายใหญ่อันดับ 2
ในสหรัฐอเมริกา     

ของถุงลมนิรภัยท่ัวโลก 
ผลิตจากเส้นด้ายของไอวีแอล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์
ของเรา
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•  การกาํกบัดแูล หลกัจรยิธรรม และความโปร�งใสของกจิการ
  

มุ�งมั่นที่จะเป�น
บริษัทเคมีภัณฑ�
ชั้นนําระดับโลก 
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างานด�วย

• ทรัพยากรทดแทน  • การรีไซเคิล
• ประสิทธิภาพเชิงนเิวศเศรษฐกิจ  • คาร�บอนฟุ

ตพ
ริ้นท�

• ผลิตภัณฑ�คาร�บอนต่ํา  • การปกป�องสภาพภูมิอากาศ  • เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

• การลดการใช�ทรัพยากร  • ซัพพลายเออร�ที่เป�นที่ต�องการเสาหลกัสาํคญั

กลยทุธ�

ผลลพัธ�

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลยุทธ์ด้านความย่ังยืนของไอวีแอล

ส่ิงแวดล้อม - การด�าเนินการด้วยความรับผิดชอบ
การด�าเนินงานและผลิตภัณฑ์ของเรามุ่งเน้นไปที่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เอื้อต่อระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน  
การลดการใช้ทรพัยากรและการปล่อยมลพษิ ทั้งนี้ เพื่อสูก้บัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ และการส่งเสรมิเศรษฐกจิ
แบบหมนุเวยีน

สังคม - วัฒนธรรมการส่งเสริมความส�าเร็จ
การที่เราให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วม การลงทุนในการสร้างขีดความสามารถ และการสร้างคุณค่า
ร่วมกบัผู้มสี่วนได้เสยีของเรา แสดงให้เหน็ถงึความมุ่งมั่นเพื่อบรรลคุวามส�าเรจ็ในระยะยาว

การก�ากับดูแล - ศักยภาพทางธุรกิจ
ธุรกิจของเรามีหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐาน การขับเคลื่อนประสบการณ์ของลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ 
ที่เราสร้างสรรค์ขึ้นและการก้าวไปข้างหน้าในการตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและ
ความเป็นผู้น�า

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเราช่วยส่งเสริมวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางทางธุรกิจ รวมถึงแสดงให้เห็นความมุ่งมั่น 
ของเราที่มตี่อประเดน็ส�าคญัที่สดุสามประเดน็ นั่นคอื สิ่งแวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดูแล เป้าหมายของเราคอืการสร้างความเชื่อมั่น
แก่ผู้มสี่วนได้เสยีทั้งหมดของเรา

14 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพื่อสังคม



การสร้างคุณค่าท่ีย่ังยืนของไอวีแอลให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ทุน

รูปแบบ
ทางธุรกิจ

ผลลัพธ์

4,582
ล้านเหรยีญสหรฐั

ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

33.06
ชั่วโมงต่อพนกังานต่อปี

การฝึกอบรมพนักงาน

170.67
เหรยีญสหรฐัต่อพนกังาน

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม

22,696
คน

พนักงานทั้งหมด

1,796,730
เหรยีญสหรฐั

การสนับสนุนเพื่อสังคม

73.45
ล้านกกิะจูล

การใช้พลังงาน

13.19
ล้านตนั

การใช้วัตถุดิบ

65.22
ล้านลูกบาศก์เมตร

การใช้น�้าจากแหล่งน�้า

33.20
ล้านเหรยีญสหรฐั

การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�าระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

พันธกิจ
เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้น�าที่มคีวามรบัผดิชอบในอตุสาหกรรม โดยมุ่งพฒันาความเป็นเลศิของบคุลากร 
กระบวนการท�างาน และเทคโนโลย ีเพื่อสร้างคณุค่าให้กบัผู้มสี่วนได้เสยี

ค่านิยม
• ลูกค้าคอืเหตผุลในการด�ารงอยู่
• บคุลากรของเราสร้างความแตกต่าง
• เรามองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส

• ความหลากหลายคอืจดุแขง็ของเรา
• เราด�าเนนิธรุกจิโดยค�านงึถงึความปลอดภยัและ
 มคีวามรบัผดิชอบ

90.97%
คะแนนความผูกพนั

ของพนกังาน

86.58%
ดชันคีวามพงึพอใจ

ของลูกค้า

11.36
พนัล้านเหรยีญสหรฐั

รายได้รวม

12.34
ล้านตนั

การผลิตทั้งหมด

2.59
ล้านกกิะจูล

พลังงานทดแทน

206,996
ตนั

การรีไซเคิลขวด PET

21%
ธรุกจิเส้นใย

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่

35%
กลุ่มธรุกจิผลติภณัฑ์
PET ที่มมีูลค่าเพิ่ม

สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่

387
ล้านเหรยีญสหรฐั

(หลงัหกัภาษแีละส่วนได้เสยีที่ไม่มอี�านาจควบคมุ)

ก�าไรหลักสุทธิ

0.555
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 

(Scope1 และ Scope 2)

tCO
2
e ต่อตนัการผลติ

4.18
อัตราการบาดเจ็บ

ถึงขั้นหยุดงาน

กรณตี่อ 1,000,000 
ชั่วโมงท�างาน

1.45
อัตราการบาดเจ็บ

จากการท�างานโดยรวม

กรณตี่อ 200,000 
ชั่วโมงท�างาน

15รายงานความยั่งยืน
ปี 2562



การผลิตท้ังหมด 
(กโิลตนั)

ยอดขายสุทธิ 
(ล้านเหรยีญสหรฐั)

ก�าไรหลักสุทธิ 
(ล้านเหรยีญสหรฐั)

พนักงานท้ังหมด 
(คน)

10,419

10,741

789

14,432

9,103

8,438

459

12,86812,868

8,729

7,215

274

90.50%

1.45

4.18

612 100%

12,340

11,361

387

22,696

2562256125602559

2562256125602559

2562256125602559 2562256125602559

2562256125602559

2562256125602559

21% 35%

85.60% 85.46%
86.01%

86.58%

CRR
93%

CSI
86.58%

CSI (2559-2562)

20.7
22.7 30.43

33.06

ผลงานส�าคัญในปี 2562

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านสังคม

ธุรกิจเส้นใย กลุ่มผลิตภัณฑ์ PET ท่ีมีมูลค่าเพ่ิม

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ ใหม่

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) และ
อัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR)

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

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานถึงข้ันหยุดงาน (LTIFR)
(กรณ/ี1,000,000 ชั่วโมงท�างาน)

อัตรา
 การรักษา
 พนักงาน  

กิจกรรม
 ด้านความรับผิดชอบ

 ต่อสังคม

การประเมิน
 ด้านสิทธิมนุษยชน
 ในสถานท่ีท�างาน

อเมรกิา
แอฟรกิา

เอเชยี

ยโุรป

18% 5%

45%

32%

พนักงานประจ�า
ท่ัวโลก

แบ่งตามทวีป

ชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย
(ชั่วโมง/พนกังาน)

16 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
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การรี ไซเคิล

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ทั้งหมด (Scope1 และ 2) (tCO

2
e)

2562256125602559

25622561256025592562256125602559

2562256125602559

51,219,219 55,070,650 59,984,718

73,452,756

2,587,557

492,531
423,481

1,226,105 1,427,919

511,593
149,558

427,812

1,501,042

855,872
901,065

373,656

658,703
5.40 5.50 5.29

5.75

1,034,807

2,574,508 2,752,465

46,295,100
53,552,616

60,285,763
65,222,820

3,053,241
4,699,568

5,292,534 5,255,856

4.88
5.35 5.32 5.10

6.19

8.07 8.07 7.46

2554 2555 2558 2560 2562

3,576

109,446
128,890

143,507

206,996

3,109,687 3,211,409
3,688,970

4,744,746

1,979,668
5,089,355

5,528,000 5,913,4642,316,591 2,224,494
2,344,695

7,089,441
0.328

0.321 0.325

0.371 0.209 0.232
0.197 0.184 0.537

0.553

0.522

0.555

25622559 2560 2561 25622559 2560 2561 25622559 2560 2561

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

อตัราการใช้พลงังาน 
(กกิะจูล/ตนัการผลติ)

การใช้พลงังานทั้งหมด 
(กกิะจูล)

พลงังานทดแทนจากชวีมวล (กกิะจูล)

พลงังานทดแทนจากก๊าซชวีภาพ (กกิะจูล)

ไฟฟ้าทดแทน (กกิะจูล)

การบริหารจัดการพลังงาน
การใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน

อตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ทางตรง (Scope 1)
(tCO

2
e/ตนัการผลติ)

อตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ทางอ้อม (Scope 2)
(tCO

2
e/ตนัการผลติ)

อตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ทั้งหมด (Scope 1 และ 2)
(tCO

2
e/ตนัการผลติ)

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ทางตรง (Scope 1) (tCO

2
e)

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ทางอ้อม (Scope 2) (tCO

2
e)

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 

(Scope 1)
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทางออ้ม 

(Scope 2)
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด

(Scope 1 และ 2)

* การรายงานข้อมูลมกีารเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวธิกีารค�านวณใหม่

การใช้น�้าจากแหลง่น�้า น�้าที่น�ามารีไซเคิลและใช้ซ�้า*

อตัราการใช้น�้า 
(ลบ.ม./ตนัการผลติ)

อตัราน�้ารไีซเคลิและ
น�้าที่น�ากลบัมาใช้ใหม่ (ร้อยละ)

การใช้น�้าจากแหล่งน�้า
ทั้งหมด (ลบ.ม.)

ปรมิาตรน�้ารไีซเคลิและ
น�้าที่น�ากลบัมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.)

รี ไซเคิลแล้ว
50 พันล้านขวด PET

ลดปริมาณ
ขยะพลาสตกิ

1.1 ล้านตัน
ที่ต้องน�าไปฝังกลบ

ลดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์

มากกว่า 

1.65 ล้านตัน 
ในวฏัจกัรชวีติ

หน่วย : ตนั

ปริมาณขวด PET หลังการบริโภคที่รีไซเคิลแลว้

17รายงานความยั่งยืน
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ข้อมูลเพิ่มเติม

ไอวีแอลกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs)

ส่ิงแวดล้อม
การด�าเนินงานและผลิตภัณฑ์
ของเรามุง่เน้นไปที่การเป็นมติร
กับสิ่งแวดล ้อม ซึ่ง เอื้อต ่อ 
ระบบเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีน 
การลดการใช้ทรพัยากร และการ
ปล่อยมลพิษ ทั้งนี้ เพื่อสู้กับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ
และการส ่งเสริมเศรษฐกิจ 

แบบหมนุเวยีน

การก�ากับดูแล
ธุรกิจของเรามีหลักคุณธรรมและ
จรยิธรรมเป็นรากฐาน การขบัเคลื่อน
ประสบการณ ์ของลู กค ้ าผ ่ าน
ผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างสรรค์ขึ้นและ 
การก้าวไปข้างหน้าในการตอบสนอง
ต่อความต้องการทางสังคมเพื่อ 
การเตบิโตอย่างยั่งยนืและความเป็นผูน้�า

สังคม
การที่ เ ราให ้ความเคารพต ่อ 
สิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วม  
ใ น ก า ร ล ง ทุ น เ พื่ อ ส ร ้ า ง ขี ด 
ความสามารถ และการสร้างคณุค่า
ร ่วมกับผู ้มีส ่วนได้เสียของเรา  
แสดงให ้ เห็นถึ งความมุ ่ งมั่น 
เพื่อบรรลคุวามส�าเรจ็ในระยะยาว

การรับผิดชอบต่อสังคมและ
การร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

• มสี่วนร่วมสนบัสนนุในการพฒันาท้องถิ่น
 ในด้านสขุภาพ ความเป็นอยู่ที่ด ีและการศกึษา
• ส่งเสรมิการพฒันาและการสร้างคณุค่า
 ร่วมกนักบัผู้มสี่วนได้เสยี

รีไซเคิลและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

• พฒันาหนทางเพื่อให้ผลติภณัฑ์ทั้งหมดสามารถรไีซเคลิได้
• แนะน�าผลติภณัฑ์ รไีซเคลิให้ลูกค้า เพื่อให้อยู่ในวฏัจกัร
 ห่วงโซ่คณุค่า
• ร่วมมอืกบัองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มการมสี่วนร่วม
 ในการผลกัดนัให้เกดิเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และพลังงาน

• ปฏบิตัใิห้สอดคล้องตามข้อตกลง
 จากการประชมุรฐัภาค ีกรอบอนสุญัญา
 สหประชาชาตวิ่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมอิากาศ สมยัที่ 21 
 ในการพฒันากลยทุธ์ด้านสภาพภูมอิากาศ
• เพิ่มการใช้พลงังานไฟฟ้าจากแหล่ง
 พลงังานทดแทน
• น�าผลวเิคราะห์และข้อแนะน�าของ TCFD 
 มาประยกุต์ใช้

การดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

• ท�าการเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ
 การใช้ทรพัยากรอย่างยั่งยนื
• เพิ่มประสทิธภิาพการใช้ทรพัยากรและพลงังาน
• ลดผลกระทบจากสารเคมทีี่เป็นอนัตราย

พนักงานและสุขอนามัยและความปลอดภัย

• มอบสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ด ีความเท่าเทยีมทางเพศ
 และการไม่เลอืกปฏบิตัิ
• มอบโอกาสการพฒันาด้านการเรยีนรู้
• รบัรองว่าสขุอนามยัและความปลอดภยัคอืความส�าคญัอนัดบัแรก
 ในการด�าเนนิกจิการ

18 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพื่อสังคม



แนวทางการสนับสนุนของเรา ผลลัพธ์ ความุ่งมั่นของเรา

สร้างความเชื่อมั่นด้านสขุภาพและความปลอดภยั
ของผลติภณัฑ์ พนกังาน และผู้รบัเหมา

• หน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ : คนไข้ 594 คน เข้ารบัการรกัษา
·• มูลนธิสิร้างรอยยิ้ม : คนไข้ 332 คนเข้ารบัการรกัษา / 
 227 คน ได้รบัการผ่าตดั ใน 3 จงัหวดัของประเทศไทย

• เพิ่มการเข้าถงึการบรกิารการดูแลสขุภาพ
 ที่จ�าเป็นและมคีณุภาพ
·• การลดอตัราการบาดเจบ็จากการท�างาน
 โดยรวมของพนกังาน (TRIR) ลง 10% 
 ในปี 2568

มอบโอกาสการเรยีนรู้และการพฒันาความสามารถ
แก่พนกังานทกุคน และส่งเสรมิการให้ความรู้
ด้านการรไีซเคลิสู่สงัคม

• การให้ความรู้และการอบรมด้าน STEM แก่นกัเรยีน 58 คนและครู 32 คน
·• นกัเรยีนที่ได้รบัการศกึษาในระดบัที่สูงขึ้น 47 คน
• การให้ความรู้ด้านการรไีซเคลิ แก่นกัเรยีน 13,149 คน ครู 163 คน และ
 ประชาชน 22,145 คน ที่เกี่ยวข้องกบัโครงการสร้างความตระหนกัรู้

·• เพิ่มการให้ความรู้ด้าน STEM education 
 จดัการอบรมให้กบันกัเรยีนและครู          
·• เพิ่มการมสี่วนร่วมและการเข้าร่วมของ
 สงัคมผ่านโครงการการให้ความรู้
 ด้านรไีซเคลิ

สนบัสนนุความเท่าเทยีมกนัทางเพศ และการเพิ่ม
การเข้าร่วม และความก้าวหน้าของสตร ี

• ·22% พนกังานหญงิในองค์กร
• ·35% พนกังานหญงิที่อยู่ในต�าแหน่งบรหิาร
• ·ไม่มกีารละเมดิด้านสทิธมินษุยชน

• ·เพิ่มจ�านวนพนกังานหญงิที่อยู่ในต�าแหน่ง
 บรหิารและผู้น�าองค์กร
• ·ไม่มกีารละเมดิด้านสทิธมินษุยชน

บรหิารจดัการการใช้น�้าและการปล่อยทิ้งอย่างยั่งยนื
และวเิคราะห์ความเสี่ยงด้านทรพัยากรน�้าทั่วโลกด้วย
เพื่อลดวกิฤตดิ้านน�้า

• 100% ของน�้าที่ปล่อยทิ้งได้รบัการบ�าบดั         · 
• ·4% อตัราการใช้น�้าลดลงในปี 2562           · 
• ·7.5% อตัราน�้าที่น�ามารไีซเคลิและใช้ซ�้า             · 
• ·4,300 เหรยีญสหรฐั การลงทนุการเพิ่มประสทิธภิาพด้านน�้า          · 
• ·การวเิคราะห์ความตงึเครยีดด้านน�้า ด้วยเครื่องมอื WRI Aqueduct    · 
• ·การมอบระบบและน�้าที่สะอาดให้กบัโรงเรยีนต่างๆ

• ·ลดอตัราการใช้น�้าลง 10% ในปี 2568                          
 (จากระดบัในปี 2562)         · 
• ·ส่งเสรมิการบรหิารจดัการน�้าอย่างยั่งยนื       ·
• ·เพิ่มการเข้าถงึน�้าดื่มที่สะอาดและปลอดภยั

เพิ่มการใช้พลงังานไฟฟ้าที่มาจากแหล่ง
พลงังานทดแทนในพื้นที่ด�าเนนิงานที่เป็นไปได้

·• 5% การใช้ไฟฟ้าทดแทนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561      ·    
• 1.5 ล้านกกิะจูล ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งทดแทนที่ได้จดัซื้อและ
 ผลติได้ทั้งหมด     · 
• การลงทนุด้านพลงังานทดแทน (พลงังานแสงอาทติย์และพลงังานลม)            
·• 100% ไฟฟ้าจากแหล่งทดแทนที่น�ามาใช้ในโรงงาน ทั้งสิ้น 4 โรงงาน

• การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่ 10% ในปี 2568 
 และ 25% ในปี 2573               ·    
• การส่งเสรมิการเพิ่มประสทิธภิาพ
 ด้านพลงังานอย่างยั่งยนื 

จดัให้มสีภาพแวดล้อมในการท�างานที่เหมาะสม 
การไม่เลอืกปฏบิตั ิและโอกาสที่เท่าเทยีมกนั 
ในพื้นที่การด�าเนนิงานและในห่วงโซ่อปุทาน

·• การปฏบิตัติามกฎระเบยีบด้านค่าแรงขั้นต�่าในแต่ละพื้นที่ด�าเนนิงาน    · 
• 90.50% ของอตัราการรกัษาพนกังาน           · 
• มกีารจ้างงาน 198 คน ที่ทคีวามบกพร่องและพกิาร            · 
• 17% ของพนกังานอยู่ในกลุ่มอายนุ้อย (น้อยกว่า 24 ปี)

·• การปกป้องสทิธแิรงงานและ
 ส่งเสรมิสภาพแวดล้อมในการท�างาน
 ที่ปลอดภยัและมั่นใจได้      · 
• การลดอตัราการบาดเจบ็จากการท�างาน
 โดยรวมของพนกังาน (TRIR) ลง 10% 
 ในปี 2568

การเพิ่มขดีความสามารถการพฒันาอย่างยั่งยนืด้วย
การลงทนุในการผลติ นวตักรรมและเทคโนโลยี

·• 13.8 ล้านเหรยีญสหรฐั ค่าใช้จ่ายด้านการวจิยัและพฒันา       · 
• 162 พนกังานด้านการวจิยัและพฒันา / 17 ศูนย์การวจิยัและพฒันา          
·• 15.2 ล้านเหรยีญสหรฐั ส�าหรบัการลงทนุในโครงการเกี่ยวกบั
 ก๊าซเรอืนกระจก              · 
• 80% ของพนกังานทั้งหมด ท�างานในหน่วยการผลติ

• 1.5 พนัล้านเหรยีญสหรฐั การลงทนุ
 ในโรงงานรไีซเคลิ          · 
• 10% การลดอตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
 ทั้งหมด (Scope 1 และ 2) ลงในปี 2568 
 (จากระดบัในปี 2562)             · 
• ส่งเสรมิการลงทนุด้านวจิยัและพฒันา 
 และเทคโนโลยี

ลดผลกระทบอนัเกดิจากผลติภณัฑ์ของเราในระหว่าง
การไปใช้ และส่งเสรมิวธิกีารต่างๆ เพื่อการรไีซเคลิ

·• 50 พนัล้านขวดพลาสตกิที่รไีซเคลิแล้ว ตั้งแต่ปี 2554 - มนีาคม 2563      · 
• การผลติ PET รไีซเคลิ 206,996 ตนั ในปี 2562          · 
• 72% ของเสยีถูกน�ากลบัมาใช้ในกระบวนการ          · 
• 7.5% อตัราน�้าที่น�ามารไีซเคลิและใช้ซ�้า       · 
• บูรณาการแนวคดิเชงิเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีนเข้าในการด�าเนนิธรุกจิ
 ของไอวแีอล

·• รไีซเคลิ PET หลงัการบรโิภคปรมิาณ 
 750,000 ตนัต่อปี มาเป็นวตัถดุบิในการผลติ
 โพลเีอสเตอร์ ในปี 2568        · 
• รไีซเคลิขวด PET จ�านวน 50 พนัล้านขวดต่อปี 
 ในปี 2568         · 
• ปรบัปรงุพฒันากระบวนการผลติเพื่อ
 เพิ่มประสทิธภิาพเชงิเศรษฐกจิ

ปรบัปรงุด้านการใช้ทรพัยาการ ประสทิธภิาพ
การใช้พลงังาน และพฒันากลยทุธ์คาร์บอนต�่า

·• ลดคาร์บอนฟตุพริ้นท์ มากกว่า 1.65 ล้านตนั       · 
• 33.2 ล้านเหรยีญสหรฐั ส�าหรบัการลงทนุในโครงการการเพิ่ม
 ประสทิธภิาพด้านพลงังาน          · 
• เป็นไปตาม COP21 และกรอบการด�าเนนิงานและค�าแนะน�าของ TCFD 
 ส�าหรบักลยทุธ์ด้านสภาพภูมอิากาศปี 2568 ของเรา            · 
• เข้าร่วมประเมนิกบั CDP : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและ
 การบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทาน

• 10% การลดอตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
 ทั้งหมด (Scope 1 และ 2) ลงในปี 2568 
 (จากระดบัในปี 2562)      · 
• ร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ เพื่อน�าเสนอ
 ประเดน็เกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมอิากาศ

ปกป้อง ลดปรมิาณ และร่วมมอืกบัองค์กรที่มี
จดุประสงค์ร่วมกนัในการแก้ไขปัญหาขยะในมหาสมทุร

·• ได้รไีซเคลิ 1.1 ล้านตนัขวด PCR PET ตั้งแต่ปี 2554 - มนีาคม 2563 
 ไม่ให้เป็นมลภาวะทางทะเล      · 
• การฟื้นฟูพนัธุ์สตัว์น�้า โดยการปล่อยปลานลิและปลายี่สก 
 ในจงัหวดัระยอง ประเทศไทย

ลดมลภาวะทางทะเลด้วยการปรมิาณขยะรไีซเคลิ
ขวด PET จ�านวน 50 พนัล้านขวดต่อปี ในปี 2568

ลดความเสี่ยงของผลกระทบเชงิลบด้านสิ่งแวดล้อม
ที่อาจเกดิขึ้น และตดิตามตรวจสอบพื้นที่ใหม่ในบรเิวณ
โดยรอบการด�าเนนิงานของเรา

·• สนบัสนนุ Wetlands Edge Environment Center ในรฐัอลาบามา และถิ่นที่อยู่
 ของสตัว์ป่าและพชืป่าในพื้นที่มากกว่า 400 เอเคอร์                 · 
• สนบัสนนุการอนรุกัษ์และรกัษาสตัว์ป่า (รกัษาเผ่าพนัธุแ์ละการรบัเลี้ยงสตัว์) 
 ให้สวนสตัว์ Asheboro ในนอร์ทแคโรไลนา           · 
• ได้รไีซเคลิ 1.1 ล้านตนัขวด PCR PET ตั้งแต่ปี 2554 - มนีาคม 2563 
 ไม่ให้เป็นมลภาวะบนบก

·• การปกป้องและการฟื้นฟูป่าที่ถูกท�าลาย และ
 ส่งเสรมิให้เกดิระบบนเิวศน์วทิยาและ
 ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยั่งยนื      · 
• ลดมลภาวะบนบกด้วยการปรมิาณขยะรไีซเคลิ
 ขวด PET จ�านวน 50 พนัล้านขวดต่อปี 
 ในปี 2568

ร่วมมอืกบัองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มการมสี่วนร่วม
ในการผลกัดนัให้บรรลตุามเป้าหมายและเกดิเป็น
เศรษฐกจิแบบหมนุเวยีน

·• พนัธกจิระดบัโลกกบั Ellen McArthur Foundation โดยเป็นส่วนหนึ่งของ 
 The New Plastics Economy      · 
• องค์การสหประชาชาต ิ/ UN Global Compact        · 
• หน่วยงานและสมาคมต่างๆ ทั้งในประเทศและนานาชาต ิ

·ร่วมมอืกบัองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มการมสี่วนร่วมใน
การผลกัดนัการพฒันาอย่างยั่งยนื

หมายเหตุ: 
*** = สนบัสนนุอย่างเตม็ที่    ** = สนบัสนนุ    * = ตดิตาม          = เป้าประสงค์การพฒันาที่ยั่งยนื
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อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัลความยั่งยืนระดับ Silver Class ที่แสดงอยู ่ใน  
SAM’s Sustainability Yearbook 2563 และตดิอนัดบัดชันคีวามยั่งยนืดาวโจนส์ (DJSI) 
ในกลุ่มดชันโีลกและตลาดเกดิใหม่

อนิโดรามา เวนเจอร์ส ได้เกรด B จากการประเมนิผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ CDP ปี 2562 

และ B- (B ลบ) ในการประเมนิห่วงโซ่อปุทาน CDP ปี 2561

อนิโดรามา เวนเจอร์ส ยังคงได้รับคัดเลือกติดอันดับในดัชนี FTSE4Good จากการประเมนิดชันเีมื่อ 
เดือนธันวาคม 2562

ในปี 2562 อนิโดรามา เวนเจอร์ส ได้รบัการประเมนิผลในระดบั Gold จากการจดัอนัดบัของ EcoVadis 
และอยู่ในอันดับท็อป 3% ในกลุ่มบริษัทด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับอันดับในแนวหน้าด้วย ESG Disclosure Score ของบลูมเบิร์ก 
ท่ามกลางบรรดากลุ่มบรษิทัชั้นน�าในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET50)

อนิโดรามา เวนเจอร์ส ได้เกรด BB ส�าหรับการจัดล�าดับ ESG ในปี 2562

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้อันดับ 3 คิดจากค่าต�าแหน่งของเปอร์เซ็นต์ไทล์

บริษัทฯ มีความเสี่ยงปานกลางที่จะเผชิญกับผลกระทบทางการเงินที่ส�าคัญจากปัจจัย ESG เนื่องจาก 
อยูใ่นระดบัปานกลางที่จะได้รบัผลกระทบและมกีารจดัการปัญหา ESG ที่ส�าคญัอย่างเข้มแขง็ นอกจากนี้ 
บรษิทัไม่เคยประสบกบัปัญหากรณพีพิาทร้ายแรง

ปี 2562 อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI)  
ตดิต่อกนัห้าปี

เราได้คะแนน ESG ดท่ีีสดุอนัดับหนึง่ และอยูบ่นสุดของกลุ่มด้วยค่าต�าแหน่งท่ีเปอร์เซน็ไทล์ 100

บรษิทัของเราได้รับอันดับที่สอง ท่ามกลางบรรดาบรษิทัเคมภีณัฑ์ชั้นน�าของโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

รางวัลและการรับรองด้านความย่ังยืน

ความส�าเร็จและการได้รับการยอมรับสะท้อนให้เหน็ถงึความอตุสาหะแน่วแน่ในด้านการจดัการ ควบคู่กบัความมุ่งมั่นอนัโดดเด่นและ
ความพยายามทุม่เทของพนกังาน เป็นสิ่งส�าคญัที่เราต้องสั่งสมความส�าเรจ็เหล่านี้และพยายามต่อไปให้บรรลคุวามเป็น “บรษัิทเคมีภณัฑ์

ชั้นน�าระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม” ต่อไปนี้คอืความส�าเรจ็ด้านความยั่งยนืที่ส�าคญัของเราบางส่วน
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ในฐานะผูน้�าด้านธรุกจิเคมภีณัฑ์ อนิโดรามา เวนเจอร์ส แสดงบทบาทผูน้�าในการผลกัดนัการพฒันาอย่างยั่งยนื นวตักรรม การรบัผดิชอบ
ต่อผลติภณัฑ์ และการสร้างผลกระทบเชงิบวกต่อสภาพภูมอิากาศ ตลอดปี 2562 ไอวแีอลได้เข้าร่วมและมบีทบาทอย่างชดัเจนในสมาคม
อตุสาหกรรมต่างๆ

สมาคมอุตสาหกรรมหลัก
ท่ีเราเป็นสมาชิก มีดังน้ี

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 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

Operation Clean Sweep ประเทศสหรัฐอเมริกา

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

ทวปียุโรป

สมาคมอุตสาหกรรมและการเข้าเป็นสมาชิก

ทวปีอเมรกิา ทวปีเอเชยี

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

21รายงานความยั่งยืน
ปี 2562



Indorama Ventures Portugal ประเทศโปรตุเกส

ความย่ังยืนในความหมายของอินโดรามา เวนเจอร์ส

ข้อมูลเพิ่มเติม

วาระด้านความย่ังยืนของไอวีแอล
ความยั่งยืนในความหมายของอินโดรามา เวนเจอร์ส คือ การที่
ธุรกิจมีการเติบโตโดยส่งผลกระทบเชิงบวกต่อส่ิงแวดล้อม

และสังคม และการบริหารจัดการไตรก�าไรสุทธิ (Triple Bottom 
Line) ซึ่งก็คือ ผลก�าไร โลก และมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ รวมถงึการบรหิารจดัการความเสี่ยงทางเศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อม 
และสงัคม ตลอดจนภาระผูกพนัและโอกาสต่างๆ

พันธกิจนี้เป็นรากฐานของกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจโดยรวม 
ของเรา เราท�าความเข้าใจผู้มีส่วนได้เสียของเราในแง่ความ

ต้องการด้านความย่ังยืน เพื่อเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ 
สร้างความยั่งยืนมากขึ้น ไม่เพียงเพื่อบริการแก่ลูกค้า แต่ยังเพื่อ
ตอบสนองภาระหน้าที่ในการมีส ่วนสร ้างระบบเศรษฐกิจ 
แบบหมุนเวียนและโลกที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล ้อมมากขึ้น  
สิ่งนี้จะเติมเต็มค่านิยมของเราในฐานะบริษัทแห่งหนึ่ง การให้

ความใส่ใจกบัการด�าเนนิงานอย่างยัง่ยนืมากขึน้ท้ังในมติิด้าน 

สิง่แวดล้อมและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจดัการนวตักรรม 
การดูแลผลิตภัณฑ์ และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
จะช่วยให้เราบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้

การก�ากับดูแลด้านความย่ังยืนของไอวีแอล
ไอวีแอลมีการขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืนจากผู้บริหาร
ระดับสูงสุด และได้ตระหนักถึงความส�าคัญของเรื่องนี้มาอย่าง
ยาวนาน คณะกรรมการบริษัทน�าประเด็นความยั่งยืนเข้าไป

เป็นส่วนหนึ่งในภาพรวมของกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะยาว 
วัฒนธรรมองค์กร และการปฏิบัติงานในแต่ละวันผ่านทาง 
คณะอนุกรรมการ คือ คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและ 
การบริหารความเสี่ยง (Sustainability and Risk Management  
Committee, SRMC)

สมาชิกของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหาร 
ความเสี่ยง (SRMC) มคีวามรูใ้นเชงิลกึและความเชี่ยวชาญอย่างมาก 
ในงานด้านความยั่งยนืและการบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการ 

SRMC มอี�านาจสูงสดุเป็นอนัดบัสองในหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

กับประเด็นความยั่งยืน และประกอบด้วยสมาชิกที่เป ็น 
คณะกรรมการบรหิารเก้าคนซึ่งมสีี่คนเป็นกรรมการอสิระ 
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ในปีที่ผ่านมา นายมารษิ สมารมัภ์ ได้สิ้นสดุวาระการเป็นสมาชกิคณะกรรมการฯ และไม่ได้เลอืกต่อวาระ คณะกรรมการบรษิทัซึ่งมาประชมุ
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 จึงได้แต่งตั้ง นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายยาโชวาดัน โลเฮีย และ ดร.ดีพัก พาริค เป็นสมาชิกใหม่ใน 
คณะกรรมการชุดนี้ รายงานคณะกรรมการ SRMC ประจ�าปี 2562 ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งให้รายละเอียดกิจกรรมส�าคัญต่างๆ  
ในปีที่ผ่านมาได้รบัการตพีมิพ์ไว้ในรายงานประจ�าปี 2562 ของบรษิทัเรา

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการดา้นความย่ังยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC)

• น�าแนวคิดเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมมาใช้ รวมถึงริเริ่ม 
 โครงการลดคาร์บอนฟตุพริ้นท์และทบทวนเป้าหมายและแผน 

 ให้สอดคล้องกับแนวโน้มในโลกอนาคตด้านการพัฒนา 
 อย่างยั่งยนืและการเตบิโตทางธรุกจิจากภายใน
• ส�ารวจโครงการพลังงานทดแทนและผลิตไฟฟ้า   
 การจดัซื้อและความเป็นไปได้ของพลงังานทดแทน
• รบัแนวคดิเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีนมาใช้และส�ารวจโอกาส 
 ส�าหรบัแนวคดิขยะเหลือศูนย์ (ขยะอันตรายและน�้า)

การริเริ่มโครงการที่ส�าคัญด้านความย่ังยืนในปี 2562

• โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย ได้แก่  
 ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต การตรวจสอบและ 
 การสื่อสารภายในองค์กรเรื่องความปลอดภัย และ 
 ระบบการรายงาน
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจประเมินคู่ธุรกิจในแง่ 

 สิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดแูล (ESG) เพื่อสร้าง 
 ความมั่นใจเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชนตลอดทั้ง 
 ห่วงโซ่คณุค่า
• การเลิกใช้สารเคมีที่มีความเสี่ยงในแผนบริหารจัดการ 

 สารตั้งต้นและสารเคมีอันตราย

โครงสร้างการก�ากับดูแลด้านความย่ังยืนของไอวีแอล

นายอาลก โลเฮีย
ประธานกรรมการ

นายระเฑียร ศรีมงคล
สมาชกิ

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
สมาชกิ

นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
สมาชกิ

นายยาโชวาดัน โลเฮีย
สมาชกิ

ดร.ดีพัก พาริค
สมาชกิ

นายคณิต สีห์
สมาชกิ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
สมาชกิ

นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
สมาชกิ

ธุรกิจ PET แบบองค์รวม ธุรกิจเส้นใยธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ
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เมื่อผ่านพ้นจดุต�่าสดุปัจจบุนัของวงจรธรุกจิมาได้ เราถอืเป็นโอกาส
ที่จะพัฒนากลยุทธ์ปี 2566 ของไอวีแอล ซึ่งจะช่วยปรับปรุง
แนวทางของเราให้ดีขึ้นโดยแบ่งเป็นหกหมวดหมู่และผสานกับ
ล�าดบัความส�าคญัเชงิกลยทุธ์ห้าประการ ทั้งหมดนี้จะช่วยน�าทาง
เราในทศวรรษหน้า

ผลแห่งความพยายามของเราในทศวรรษที่ผ่านมา ท�าให้เรามี
ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใครในปัจจุบัน เรามีสเกลระดับโลก 
มสีถานะในท้องถิ่น มกีารบรูณาการตลอดทั้งห่วงโซ่คณุค่า มแีหล่ง
รายได้ที่หลากหลาย และมีความสามารถในการควบรวมและ 
ซื้อกจิการซึ่งท�าให้เราแตกต่างจากคู่แข่ง

เพื่อสร้างความแตกต่างเหล่านี้และเสริมความแข็งแกร่งให้กับ
ต�าแหน่งผูน้�าของเราในตลาด เราได้คดิค้นพฒันาล�าดบัความส�าคญั

เชิงกลยุทธ์ห้าประการ ดงันี้

ล�าดบัแรก เราออกโปรแกม Olympus ซึง่เป็นโปรแกรมบรหิาร

ต้นทุนและเงินสดท้ังบริษัท เพื่อส ่งเสริมประสิทธิผลใน 
สภาพแวดล้อมที่มีการแพร่กระจายต�่า และก�าหนดต�าแหน่งของ
เราเพื่อรบัคลื่นการเตบิโตที่ก�าลงัจะมาถงึ 

วสิยัทศัน์ของเราที่มุง่จะเป็นบรษิทัเคมภีณัฑ์ระดบัโลก ผูส้ร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่ดีสู่สังคม ได้นิยามความเป็นเราและยังเป็นรากฐาน
การด�าเนินงานของเราทั่วโลก ค่านิยมหลักของเรายังสะท้อนว่า
เราเป็นบริษัทเช่นไร ซึ่งก็คือมีการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
มีความรับผิดชอบ ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมถึงยกย่อง 
ความหลากหลายและผู้คนของเรา คุณค่าเหล่านี้เกี่ยวโยงกัน 
อยู่ในปัจจุบันเฉกเช่นเดียวกับในอดีต และจะยังคงเป็นหัวใจของ 
ความส�าเรจ็ของเราต่อไป  

“เรามอง
การเปลี่ยนแปลง

เป็นโอกาส”

“ลูกค้าคือเหตุผล
ในการด�ารงอยู่”

“ความหลากหลาย
คือจุดแข็งของเรา”

“บุคลากรของเรา
สร้างความแตกต่าง”

“เราด�าเนินธุรกิจ
โดยค�านึงถงึความปลอดภยั

และมีความรบัผดิชอบ”

มุ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�าระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพื่อสังคมวิสัยทัศน์

ค่านิยม

ตัวชี้วัด

ค่า ROCE เลขสองหลัก
ในแต่ละธุรกิจหลัก

สเกล
ผู้น�าด้าน PET 

ในระดับโลก

ผู้ผลิตต้นทุนต�่าที่สุด
ในผลิตภัณฑ์หลัก

อัตราก�าไรชั้นน�า
ในอุตสาหกรรม

ส่วนแบ่ง EBITDA 
จากธุรกิจ Adjacency

มีบทบาทน�า
ในตลาดหลักของ rPET

% ของกลุ่มผู้มีศักยภาพ
ความสามารถสูง

การแปลงต้นทุน
กระตุ้นประสิทธิผล
ผ่านการบริหารต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ศักยภาพทั้งหมด
ของสินทรัพย์
เน้นความเป็นเลิศ
เชิงพาณิชย์เพื่อการ
เติบโตของรายได้และก�าไร

การเติบโตแบบ 
Adjacency
ท�าให้ธุรกิจเติบโตแบบปกติ
และ Bolt-on ธุรกิจ 
Adjacencies ที่น่าสนใจ

ความเป็นผู้น�าด้าน
การรีไซเคิล
สร้างธุรกิจ rPET ชั้นน�า 
ยกระดับมาตรฐาน
ด้านความยั่งยืน

การพัฒนา
ความเป็นผู้น�า
ลงทุนและพัฒนา
ทีมบริหารที่ดีที่สุด
ในอุตสาหกรรม

ต้องท�า ตัวช่วยให้ส�าเร็จผลักดัน-การกระจายธุรกิจและระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ระดับโลก-ท้องถิ่น
ใกล้ชิดกับลูกค้า

ในตลาดหลักทั่วโลก

บูรณาการ
ห่วงโซ่คุณค่า
การท�าก�าไร

กระจายธุรกิจ
ผ่านหลักทรัพย์

ที่ยืดหยุ่นตามวัฏจักร

การควบรวมและ
เข้าซ้ือกิจการแบบต่อเน่ือง

เน้นปฏิบัติ ซื้อที่ราคาต�่ากว่า
 จับโอกาสที่เกื้อหนุนธุรกิจ

TSR ติดอันดับ Top decile
เทียบกับคู่แข่ง

กระแสเงินสดแข็งแกร่ง
ในทุกช่วงของวัฏจักร

1 2 3 4 5

กลยุทธ์ปี 2566 ของไอวีแอล

ความมุ่งหวัง
ทางการเงิน

ผู้สร้างความแตกต่าง

ล�าดับความส�าคัญ
เชิงกลยุทธ์

ล�าดับที่สอง เราจะยังขับเคลื่อนศักยภาพเชิงพาณิชย์ของ

สนิทรพัย์แต่ละรายการอย่างเตม็รปูแบบเพื่อให้เกดิการเตบิโต
ทั้งแง่ปรมิาณและก�าไร 

ล�าดบัที่สาม เราก�าลงัส�ารวจโอกาสของ Adjacency ทางเลือก

ส�าหรบัธรุกจิที่เรามอียู่ เพื่อบ่มเพาะกลไกการเตบิโตและนวตักรรม
ในอนาคต 

ล�าดบัที่สี่ เราจะเพิ่มความพยายามเรื่องการรีไซเคิล และตั้งเป้า
ที่จะเป็นผู้น�าในการรีไซเคิล PET รวมถึงยกระดับมาตรฐานด้าน
ความยั่งยนืในภาคส่วนที่ส�าคญันี้
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ป� 2561

ป� 2562 และป�ต�อๆ ไป

รายงานความย่ังยืน

ประส�ทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ป� 2557

ป� 2556

คณะกรรมการว�จัย
และพัฒนานวัตกรรม

ป� 2559

จรรยาบรรณ
ของซัพพลายเออร�

การประเมิน
ของ EcoVadis

ป� 2558

รายงานดัชนีความย่ังยืน
ดาวโจนส� 

รายงาน
การเป�ดเผยข�อมูลคาร�บอน

เป�าหมายขององค�กร

การประเมิน
วัฏจักรชีว�ตผล�ตภัณฑ�

การทำบัญชีก�าซเร�อนกระจก
Scope 1 และ 2

โครงสร�างการกำกับดูแล
ด�านความย่ังยืน

ป� 2554-2555
แบบสำรวจความพ�งพอใจ
ของลูกค�า (ระดับภูมิภาค)

ป� 2553

เน�นการบำบัดน้ำเส�ย
การร�ไซเคิล และการนำน้ำกลับมาใช�ซ้ำ

มุ�งเน�นเพ��มเติมเกี่ยวกับ
ของเส�ยอันตรายที่นำไปฝ�งกลบ

ป� 2560

การกำหนดราคา
คาร�บอนภายในบร�ษัท

พลังงานทดแทน

การจำแนกประเภท
ผล�ตภัณฑ�ที่มีความย่ังยืน

ความปลอดภัย
ในกระบวนการผล�ต

การประเมินวัฏจักรชีว�ตผล�ตภัณฑ� 
(โรงงานในภูมิภาคเอเชีย)

การประเมินคณะกรรมการบร�ษัท
โดยบุคคลภายนอก

ระบบจัดการข�อมูล
ด�านความย่ังยืน

การทำบัญชีก�าซเร�อนกระจก 
Scope 3

รายงานการบร�หาร
ความเส�่ยงองค�กร
ทุกไตรมาสป�ละสองครั้ง

LCA

ข�อกำหนดเกี่ยวกับส��งมีชีว�ต
ที่ได�รับการดัดแปลงพันธุกรรม (GMO)

LCA

ส��งแวดล�อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG)/ 
การคุ�มครองส�ทธิมนุษยชนในห�วงโซ�อุปทาน

พันธกิจด�านการร�ไซเคิล
และเศรษฐกิจแบบหมุนเว�ยน

แผนบร�หารจัดการสารต้ังต�น
และสารเคมีอันตราย

โปรแกรมพลังงาน
และไฟฟ�าทดแทน

แพลตฟอร์ม
ด้านความย่ังยืนของไอวีแอล

ล�าดบัสดุท้าย เราตระหนกัดวี่าทั้งหมดนี้จะเกดิขึ้นได้กต็่อเมื่อเราสามารถลงทนุและพฒันาทีมผู้น�าที่ดีที่สุดในอตุสาหกรรม

ล�าดับความส�าคัญแต่ละหมวดนี้มีส่วนส�าคัญในท้ายที่สุดต่อตัวชี้วัดที่เป็นบวก ท�าให้เราสามารถรักษาอัตราก�าไรชั้นน�าในอุตสาหกรรม 
และยังคงเป็นผู้ผลิตต้นทุนต�่าที่สุดในผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงกลายเป็นผู้มีบทบาทน�าในตลาดหลักของ rPET รักษาส่วนแบ่งของ EBITDA 
จากธรุกจิ Adjacency และพฒันากลุ่มผู้มศีกัยภาพความสามารถสูง เพื่อสนบัสนนุการเตบิโตอย่างยั่งยนืของไอวแีอล

25รายงานความยั่งยืน
ปี 2562



ไอวีแอลประเมินสาระส�าคัญของบริษัทเราใหม่ทุกปี ในปี 2562  
เราได้รบัข้อเสนอแนะและความคาดหวงัจากผูม้ส่ีวนได้เสยีของเรา
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยท�าการประเมนิสาระส�าคญัตามมาตรฐาน GRI 

พร้อมกันกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการจัดล�าดับความส�าคัญ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของผู้มีส่วนได้เสียทั่วโลกทั้งภายใน

และภายนอก 

ผู ้มีส ่วนได้เสียภายในประกอบด้วยหัวหน้ากลุ ่มธุรกิจและ 
หน่วยปฏิบัติหน้าที่หลัก ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า 
ซพัพลายเออร์ นายธนาคาร สื่อ และพนกังาน

เราได้รบัข้อมลูประเดน็หลัก 32 หวัข้อ ซึง่มคีวามเกีย่วข้องกบั

ไอวีแอลและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เป็นการจัดอันดับในแง่
ความเกี่ยวข้องในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เราพัฒนา 
การด�าเนินการบรรเทาความเสี่ยงและค้นหาโอกาสในการแก้ไข  
เรามุ่งสร้างคุณค่าโดยการระบุโอกาสและความเสี่ยงจาก
รายการสาระส�าคญัและการพฒันาโครงการรเิริ่มที่สอดคล้องกนั

ช่วงของปัจจยัและอทิธพิลต่างๆ ต่อการประเมนิผลและการตดัสนิใจ
ของผูม้ส่ีวนได้เสยีในแต่ละหวัข้อ รวมถงึผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และการก�ากับดูแลที่อาจเกิดขึ้นถูกเสนอไว้ในแผนภาพ

ประเด็นสาระส�าคัญปี 2562 จากการประเมินของเราพบว่า 
ประเด็นสาระส�าคัญหลักของไอวีแอลและผู้มีส่วนได้เสีย 

มีท้ังหมด 12 หัวข้อ (ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
(Cyber Security) ได้ถกูรวมไว้ในหวัข้อการบรหิารจดัการความเสี่ยง 
และภาวะวกิฤต) ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่มคีวามส�าคญัยิ่ง

กระบวนการประเมินสาระส�าคัญของไอวีแอล

การระบุ
ประเด็นส�าคัญ

การจัดล�าดับ
ความส�าคัญ

การรับรองและ
การรายงาน

การมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

การประเมินสาระส�าคัญ 
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เหตุการณ์สภาพอากาศทีรุ่นแรง

ความหลากหลายทางชวีภาพ

ภมูรัิฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์

อตุสาหกรรม 4.0 

การบรหิารจดัการน�า้

ผลติภณัฑ์คาร์บอนต�า่

การแปลงกระบวนการท�างานเป็นดจิิทัล

ความล้าสมยั
ของผลิตภณัฑ์

การสร้างความแตกต่างทางการตลาด 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร

การบริหารจดัการของเสีย

การบริหารจดัการน�า้เสยี

การดแูลรบัผดิชอบต่อผลิตภณัฑ์
(รวมถงึความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์)

ภาษี

นวัตกรรม

การดึงดดูและรักษาบคุลากรท่ีมคีวามสามารถ

การพัฒนาทุนมนุษย์

การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน

ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์

การบริหารจดัการ
ความสัมพันธ์กับลกูค้า

การบริหารจดัการ
ความเสีย่งและภาวะวิกฤต

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
คณุธรรม และความโปร่งใส

การบริหารการปฏิบตัติามข้อก�าหนด
(กฎระเบยีบและส่ิงแวดล้อม)

การบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม

อาชวีอนามยั ความปลอดภยั 
และความเป็นอยู่ท่ีดี

ขยะพลาสตกิและการรไีซเคลิ

สิทธิมนุษยชน

การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ

พลงังานทดแทน

การก�ากับดแูลกิจการ

ความล้าสมยัทางเทคโนโลยี
การก�าหนดราคาคาร์บอน

อิท
ธิพ

ลต
่อค

วา
มส

นใ
จข

อง
ผู้

มีส
่วน

ได
้เส

ีย

นัยส�าคัญของผลกระทบท่ีมีต่อธุรกิจ สูง

สูง

ต�่า

การประเมนิสาระส�าคญัเป็นตวัก�าหนด 12 ประเดน็สาระส�าคญัหลกัส�าหรบัปี 2562 และก�าหนดเนื้อหาของรายงานฉบบันี้ เราใช้องค์ประกอบ
ส�าคญัตามมาตรฐาน GRI เพื่อบ่งชี้และจดัล�าดบัความส�าคญัของประเดน็ที่เป็นสาระส�าคญัต่อธรุกจิและผู้มสี่วนได้เสยีมากที่สดุ

12  ประเด็นสาระส�าคัญหลักของปี 2562

การก�ากับดูแล ส่ิงแวดล้อม สังคม

• สทิธมินษุยชน
• การพฒันาทนุมนษุย์
• อาชวีอนามยั ความปลอดภยั 
 และความเป็นอยู่ที่ดี

• การบรหิารจดัการด้านสิ่งแวดล้อม
• พลงังานทดแทน
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ
• ขยะพลาสตกิและการรไีซเคลิ

• การบรหิารการปฏบิตัติามข้อก�าหนด
• จรรยาบรรณทางธรุกจิ คณุธรรม 
 และความโปร่งใส
• การบรหิารจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกค้า
• การก�ากบัดูแลกจิการ
• การบรหิารจดัการความเสี่ยง
 และภาวะวกิฤต

แผนภาพประเด็นสาระส�าคัญปี 2562

ประเด็นสาระส�าคัญหลัก

27รายงานความยั่งยืน
ปี 2562



การก�ากับดูแล



การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

การก�ากับดูแลกิจการ
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสทางธุรกิจ
การบริหารการปฏิบัติตามข้อก�าหนด

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม ่

ความล้มเหลวในการจัดการกับ
การรณรงค์ต่อต้านพลาสติก

อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อศักยภาพ
การเติบโตของอุตสาหกรรม

นวัตกรรม/เทคโนโลยีท่ีสร้างปัญหา
ซ่ึงมีแนวโน้มก่อให้เกิดช่องโหว่ต่างๆ 

เช่น สิ่งท่ีน�ามาใช้แทน PET

วิกฤตการณ์ด้านน�้า
อาจส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจ

และกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีเกิดข้ึนใหม่
และทวีความซับซ้อนมากข้ึน

อาจมีผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ
ท้ังด้านการเงินและช่ือเสียง

Trevira Fibers 
ชนะรางวัล
Brandenburg 
Innovation Award

เรามุ ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม 
โปร่งใส ปราศจากการให้สินบนและการทุจริตใน 
การด�าเนนิงานทั่วโลกของบรษิทั

ในปี 2562 ไอวแีอลไม่ได้รบัโทษใดๆ อนัเนื่องมาจาก 
การไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดการก�ากับดูแลกิจการ
อย่างมนียัส�าคญั

บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(CAC) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 โดยบริษัทผ่าน 
การรบัรองครั้งแรกเมื่อเดอืนตลุาคม 2557

บรษิทัได้รบัคะแนนในระดบั “ดีเลิศ” ของการปฏบิตัิ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 
ซึ่งประเมนิโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) โดยถือเป็นปีที่เจ็ดติดต่อกันที่บริษัท 
ได้รบัคะแนนในระดบั “ดเีลศิ”

รางวัลที่ไดร้ับจากลูกคา้

อินโดรามา เวนเจอร์ส 
ได้รับรางวัล 
Sustainability Award 
จาก Coca-Cola

เพ็ทฟอร์ม (ประเทศไทย) 
ได้รับรางวัล Gold Award 
จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จ�ากัด (มหาชน) ในโครงการ
มอบรางวัลของคู่ค้าธุรกิจ
ปี 2562

การวดัผลความพงึพอใจของลูกค้า

ครอบคลมุการด�าเนนิงานทั่วโลก 100%

CRR
93%

CSI
86.58%

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

PHP Enka TecTape 
Hybrid Roving 
ชนะรางวัล AVK 
Innovation Award

ธุรกิจเส้นใย กลุ่มผลิตภัณฑ์ PET 
ท่ีมีมูลค่าเพิ่ม2562

ความเป็นจรงิ 21%
เป้าหมาย     21%

2562
ความเป็นจรงิ 35%
เป้าหมาย     34%

การบริหารจัดการนวัตกรรม
สัดสว่นยอดขายผลิตภัณฑ ์ใหม ่*

* สดัส่วนยอดขายผลติภณัฑ์ใหม่ คอื รายได้ที่เกดิจากยอดขายผลติภณัฑ์
  ที่พฒันาขึ้นในช่วง 5 ปีหลงั



ที่ไอวีแอล การก�ากับดูแลกิจการที่ดี เริ่มต ้นที่ระดับบนสุด  
คณะกรรมการบรษิทัมเีครื่องมอืที่จ�าเป็นได้แก่ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
คณุค่าของบรษิทั แผนงาน กลยทุธ์ นโยบายหลกั และงบประมาณ
ของบริษัท ซึ่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากเกินพอที่จะ 
บรรลผุลของมลูค่าผูถ้อืหุน้สงูสดุได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัมี 
การตดิตามทมีบรหิารและการด�าเนนิการตามแผนธรุกจิอย่างใกล้ชดิ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและก�าหนดการควบคุมและ 
ขั้นตอนการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถงึการบรหิารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทของไอวีแอลมี 16 คน ประกอบไปด้วย
กรรมการบรหิาร 6 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บรหิาร 2 คน และ
กรรมการอิสระ 8 คน คณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นภาพสะท้อน 
ความหลากหลายของไอวแีอลนี้ไม่มกีารแบ่งแยกเพศหรอืสญัชาติ
และว่าจ้างตามความพร้อมและคณุสมบตัิ

ทกุต้นปีคณะกรรมการฯ จะมกีารประชมุ “กลยทุธ์และแผนธรุกจิ
ประจ�าปี” เพื่อทบทวนวสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทัไปพร้อมกบั
กลยุทธ์ที่น�าเสนอโดยฝ่ายบริหาร การประชุมดังกล่าวเปิดโอกาส
อย่างมากให้คณะกรรมการฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการอสิระที่
จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหารแต่ละฝ่าย และหารือเรื่องแผนและ 
ผลการด�าเนินงานทางธุรกิจเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นในธุรกิจต่างๆ 
ซึ่งด�าเนินการโดยไอวีแอล คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ให้ 
ค�าแนะน�าในจดุที่จ�าเป็น

คณะกรรมการฯ มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจของ 
ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่ออกโดยบริษัท และ
คอยติดตามการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติและ
จรยิธรรมทางธรุกจิที่ด ีโดยใช้เครื่องมอืต่างๆ เช่น การส�ารวจลูกค้า
และซัพพลายเออร์ ผลการฝึกอบรมพนักงาน และการส�ารวจ 
ผลตอบรบัของกลุ่มอื่นๆ

ทุกป ีคณะกรรมการฯ จะประเมินประสิทธิภาพและความ 
ครบสมบูรณ์ของการควบคมุภายในบรษิทั โดยตรวจแบบประเมนิ 
เกี่ยวกับความครบถ้วนสมบูรณ์ของการควบคุมภายในส�าหรับ 
ไอวีแอลและบรษิทัย่อย ซึ่งเริ่มแรกจะตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและส่งต่อไปยงัคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากบัดูแลกจิการ 
(“NCCG Committee”) ท�าหน้าที่คดัเลอืกผู้สมคัรที่มคีวามซื่อสตัย์
และความเป็นมืออาชีพสูงสุดด้วยความสามารถและการตัดสิน 
ที่ดีเยี่ยมและพิสูจน์ได้ จนได้บุคคลที่สามารถท�างานให้บริษัท 
อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดร่วมกับคณะกรรมการคนอื่นๆ เพื่อ 
ผลประโยชน์สูงสดุของผู้ถอืหุ้นในระยะยาว 

ยิ่งกว่านั้น คณะกรรมการ NCCG ยงัเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสม 
ของทกัษะที่ผสมผสาน การศกึษา ประสบการณ์ ความเป็นอสิระ 
และความรู ้ซึ่งครอบคลมุในวงกว้างจนสอดคล้องกบัความต้องการ
ของบรษิทั

ในปี 2562 มกีารแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอกีสองคน เพื่อให้การสอดส่อง
ดูแลเข้มแข็งขึ้นตามการขยายตัวและการเติบโตอย่างรวดเร็วของ
ไอวีแอล หลังจากไตร่ตรองอย่างรอบคอบถึงความต้องการ 
ทางธุรกิจและการผสานคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทชุด
ปัจจบุนั คณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรให้ 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและ
นายยาโชวาดนั โลเฮยี ได้รบัการแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการบรหิาร

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ไอวแีอลไม่มกีรรมการ

อสิระท่ีเป็นสตร ีอย่างไรกต็าม คณะกรรมการบริษทั

ให้ความมั่นใจว่าจะสนับสนุนการมีบทบาทของ 

สตรเีพศมากขึน้ และจะแต่งตัง้กรรมการอสิระสตรี

เมือ่มโีอกาส ด้วยเหตนุี ้ในเดอืนพฤศจกิายน 2562 

คณะกรรมการ NCCG จงึตดัสนิใจว่าในการประชมุ

ครั้งต่อไปจะส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ 

โดยแต่งตั้งผู้สมัครสตรีซึ่งจะมาร่วมงานในเดือน

พฤษภาคม 2563 หลังจากการประชุมสามัญ 

ประจ�าปีของผูถ้อืหุน้

บรษิทัได้รบัการต่ออายกุารรบัรองโครงการแนวร่วม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ 
(CAC) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 โดยบริษัทผ่าน
การรบัรองครั้งแรกเมื่อเดอืนตลุาคม 2557

บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งประเมิน
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) เป็นปีที่เจ็ดติดต่อกัน

การก�ากับดูแลกิจการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

30 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพื่อสังคม



การก�ากับดูแลกิจการทั้งหมดที่เกี่ยวข ้องกับนโยบายและ 
จรรยาบรรณจะได้รบัการทบทวน ประกอบรวม และปรบัโครงสร้าง
ใหม่ รวมเข้าเป็นเอกสารหนึ่งฉบบั คอื คู่มอืการก�ากบัดูแลกจิการ 
(“คู่มือ”) เพื่อชี้แจงพันธกิจของเราและสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้น 
รวมถึงท�าให้การน�าไปใช้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คู่มือดังกล่าวซึ่ง
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเดือนสิงหาคม 2562 
ช่วยให้กรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกคนมองเห็น 
เป้าหมายชัดขึ้นว่าคุณค่าของบริษัท จะถูกน�ามาใช้อย่างไร และ
การก�ากบัดูแลกจิการจะเป็นที่ตระหนกัในบรษิทัได้อย่างไร

ไอวีแอลได้มีการรณรงค์เรื่องความตระหนักถึงนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการ (CGPAC) ตั้งแต่ปี 2556 คณะกรรมการ CGPAC ได้
ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยใช้ทรัพยากรเฉพาะและ
คอยให้แนวทางและการสนบัสนนุที่จ�าเป็นในการสร้างความตระหนกั
มากขึ้นในหมู่คนท�างานของไอวีแอล เพื่อให้พวกเขาเข้าใจและ 
น�านโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการก�ากบัดูแลกจิการไปใช้ได้ดขีึ้น ทั้งนี้
โดยอาศยัการฝึกอบรมตามเจตนาที่สร้างขึ้น CGPAC เป็นโครงการ
ที่ก�าลงัด�าเนนิอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกบัการสื่อสาร การฝึกอบรม การจดั
สมัมนา และการตดิตามการด�าเนนิงาน

คณะกรรมการ CGPAC ได้สื่อสารถึงวัตถุประสงค์และแนวทาง 
การฝึกอบรมในทุกหน่วยงาน ด้วยการท�าคู่มือการก�ากับดูแล
กจิการซึ่งออกมาในเดอืนกนัยายน 2562 โดย

• แปลคู ่มือเป็นภาษาท้องถิ่นต่างๆ ตามหน่วยงานที่ตั้งอยู ่  
 20 ภาษา พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงคู ่มือนี้ได้ที่หมวด 
 การก�ากบัดูแลกจิการในเวบ็ไซต์ของบรษิทั

• พัฒนาและกระจายแพ็กเกจการฝึกอบรมเรื่องคู่มือดังกล่าวไป 
 ยังทุกหน่วยงาน รวมถึงผู้ที่เข้าใหม่ในปี 2562 มีการแปลวิดีโอ 
 การฝึกอบรมที่อยู่ในแพ็กเกจตามแต่จะมีการร้องขอ เพื่อให ้
 เนื้อหาการฝึกอบรมเป็นที่เข้าใจได้ดขีึ้น

จริยธรรม ความซ่ือสัตย์ และความโปร่งใสทางธุรกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

31รายงานความยั่งยืน
ปี 2562



• มีการประชุมเตรียมการฝึกระดับท้องถิ่นส�าหรับทีมงาน 
 ที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารถึงความส�าคัญของคู่มือ เพื่อให ้
 แน่ใจว่าการฝึกอบรมที่จดัเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั มกีารฝึกอบรม 
 ในสถานที่จรงิของทกุหน่วยงานในประเทศไทย และมกีารประชมุ 
 ทางไกล 3 ครั้งส�าหรบัหน่วยงานที่เหลอืทั่วโลก
 
• พัฒนาแผนฝึกอบรมซึ่งสรุปใจความส�าคัญของการฝึกอบรม 
 ที่ถูกเสนอจนกระทั่งถงึปี 2565

หวัหน้าสถานที่ปฏบิตังิานทั้งหมดเป็นผูร้บัผดิชอบเรื่องการน�าคูม่อื
ใหม่นี้ไปใช ้งาน ตลอดจนการรายงานผลการน�าไปใช ้แก ่ 
คณะกรรมการ CGPAC ซึ่งจะรายงานสถานะไปยงัคณะกรรมการ
สรรหา ก�าหนดค ่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการและ 
คณะกรรมการบรษิทั

หวัหน้าสถานที่ปฏบิตังิาน/ฝ่ายทรพัยากรมนษุย์เป็นผู้ดแูลให้แน่ใจ
ว่าพนกังานทกุคนจะได้รบัทราบเกี่ยวกบัคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการ
ทันทีที่เข้าท�างาน การริเริ่มนี้สร้างความมั่นใจว่าพนักงานใหม ่
ทกุคนจะตระหนกัถงึโครงการดงักล่าวและรบัรองว่าพวกเขาได้อ่าน
และท�าความเข้าใจคู่มอืนี้แล้ว

รายงานผลการด�าเนนิการ CGPAC ปี 2562 ซึ่งองิตามนโยบายและ
จรรยาบรรณเก่าของบรษิทั แสดงให้เหน็ว่าพนกังานร้อยละ 80 ได้
เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการก�ากับดูแลกิจการในรอบสามปี 
ที่ผ่านมา โดยร้อยละ 68 ของสถานปฏิบัติงานมีการฝึกอบรมที่
ครอบคลมุพนกังานครบทั้งหมด

มีการทบทวนคู่มือการก�ากับดูแลกิจการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
เป็นประจ�าทุกปี คณะกรรมการ CGPAC จะส่งข้อเสนอแนะเพื่อ
แก้ไขในแต่ละปีต่อคณะกรรมการบรษิทั

การต่อต้านการทุจริต
คู่มือการก�ากับดูแลกิจการฉบับใหม่นอกเหนือจากเรื่องอื่นแล้วยัง
ได้อธบิายจดุยนืที่แขง็แกร่งของบรษิทัซึ่งต่อต้านการตดิสนิบนและ
การทจุรติ เราในฐานะบรษิทัระดบัโลกตั้งเป้าว่าจะมกีารก�ากบัดแูล
ระดบัสงูสดุและจะปฏบิตัติามนโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกบัการทจุรติ
และการตดิสนิบน

เพื่อแสดงจุดยืนที่แข็งแกร ่งในการต ่อต ้านการทุจริตและ 
การตดิสนิบน คณะกรรมการบรษิทัจงึอนมุตัใิห้บรรจนุโยบายต่อต้าน 
การทจุรติไว้ในคูม่อืฉบบัใหม่ด้วย นโยบายนี้ให้ค�าจ�ากดัความการ
ทจุรติและอธบิายถงึแนวทางปฏบิตัหิลกัๆ เพื่อหลกีเลี่ยงการเข้าไป
ข้องเกี่ยวกบัการทจุรติในทกุรูปแบบ

ไอวีแอลยังยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายระดับ
ประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศตามความเหมาะสม 

บรษิทัได้รบัการรบัรอง CAC ครั้งแรกในปี 2557 และประสบความส�าเรจ็
ในการต่ออายไุปอกีสามปีในปี 2561

กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
บริษัทย่อยของไอวีแอลแห่งหนึ่งได้มีส่วนร่วมทางการเมืองโดย
ปฏิบัติตามข้อบังคับแห่งชาติตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม 
บริษัทขอสงวนจุดยืนทางการเมือง และขอแนะน�าอย่างยิ่งว่า
พนักงานควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่
ของรฐัและกจิกรรมทางการเมอืง

การบริจาคอื่นๆ ของไอวีแอลและบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบาย 
ที่ก�าหนดไว ้โดยคณะกรรมการ CSR อย ่างเคร ่งครัดและ 
ต้องสามารถแสดงผลกระทบเชงิบวกให้เหน็ได้ ข้อมลูเพิ่มเตมิอยูใ่น 
“กจิกรรม CSR ปี 2562”

32 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพื่อสังคม



โดยที่คณะกรรมการฯ จะรับรองว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการ
คุ้มครองเป็นการตอบแทน โดยที่ตวัตนของพวกเขาจะถูกเกบ็เป็น
ความลับในทุกสถานการณ์และจะไม่ด�าเนินการใดๆ กับพวกเขา
ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดกต็าม ข้อมลูดงักล่าวนี้จะแจ้งแก่ทกุหน่วยงาน

ในปี 2562 มีการติดต่อกับคณะกรรมการแจ้งเบาะแสจ�านวน  
19 คน โดยปัญหาของ 10 คน ได้รบัการแก้ไข ในขณะที่อกี 9 คน 
อยูร่ะหว่างการสอบสวน ผลการสอบสวนและการด�าเนนิการต่างๆ
จะถกูรายงานไปยงัคณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการบรษิทั

นโยบายการแจ้งเบาะแสและเวบ็ไซต์รายงานเบาะแสคอืการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด ้วยการคุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบคุคล (GDPR)

การด�าเนนิกจิการในหลายประเทศและอ�านาจศาลเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบซึ่งเป็นข้อกังวล
ส�าคญั ระบบก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ของไอวแีอลถอืว่า
การปฏิบัติตามกฎเป็นตัวช่วยให้การด�าเนินธุรกิจบรรลุผลและ 
ถูกบูรณาการร่วมกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร  
คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบรหิารอาวโุสยงัคงให้ค�าแนะน�า
ด้วยวิธีการจากบนลงล่างแก่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่จะ
เกดิขึ้นและข้อก�าหนดในการปฏบิตัติามกฎ

นโยบายการแจ้งเบาะแส
บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสที่ให้พนักงานทุกคนมีโอกาส 
แจ้งปัญหาการละเมิดใดๆ (ไม่ว่าจะผิดกฎหมายหรือไม่) แก่ 
คณะกรรมการแจ้งเบาะแส โดยไม่จ�าเป็นต้องผ่านผูจ้ดัการสายงาน
หรือไม่ต้องเปิดเผยตัวตน นโยบายนี้เป็นช่องทางสื่อสารกับ
พนักงานทุกคนทั่วโลกและถูกอัปโหลดไปยังเว็บไซต ์ของ
บรษิทั พนกังานสามารถตดิต่อคณะกรรมการฯ ทางอเีมลได้ที่

  ethics@indorama.net หรอืทาง
  โทรศพัท์ หรอื
  ไปรษณยี์ซึ่งจะส่งตรงไปยงัคณะกรรมการแจ้งเบาะแสที่
  ส�านกังานใหญ่ของไอวแีอลในกรงุเทพฯ

ในปี 2562 ทีม CGPAC ได้เปิดช่องทางการรายงานเบาะแสอีก 
ช่องทางหนึ่งในรูปแบบเว็บไซต์อิสระที่ whistleblower.indorama 
ventures.com วตัถปุระสงค์หลกั คอื เพื่อเป็นอกีหนึ่งทางเลอืกของ
การรายงานโดยไม่ระบตุวัตน ซึ่งจะสะดวก ปลอดภยั และใช้งาน
ง่ายขึ้น รวมถึงการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างผู ้แจ้งเบาะแสและ 
คณะกรรมการจรยิธรรม

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไอวีแอลหรือบริษัทย่อย 

ของเราไม่มีคดีฟ้องร้องที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งอาจ 

ส่งผลกระทบในทางลบต่อสินทรัพย์ของเราเกิน 

ร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถอืหุน้ ทัง้ยงัไม่มกีารฟ้องร้องทีอ่าจ

ส่งผลกระทบส�าคัญต่อธรุกจิของเรา 

ยิง่ไปกว่านัน้ ในช่วงระยะเวลาของการรายงานปี 2562

- ไม่มคีดกีารไม่ปฏบิตัติามกฎอย่างมสีาระส�าคญั 

- ไม่มคีดหีรอืเหตกุารณ์ท่ีเกดิขึน้จากการทจุรติหรอื 

 ติดสินบน ไม่มพีนกังาน ผูร้บัเหมา หรอืซพัพลายเออร์ 

 ถกูปลดจากต�าแหน่ง และไม่มกีารท�าสญัญากบั

 หุน้ส่วนทางธรุกิจคนใดถกูยกเลกิเนือ่งจาก

 ข้อกล่าวหาว่าทจุรติ         

- ไม่มกีารด�าเนนิคดตีามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั

 การทจุรติกบัไอวแีอลหรือพนกังานของเรา         

- ไม่มรีายงานว่ามีการร้องเรยีนเกีย่วกบัผลกระทบ

 ต่อสาธารณะ

เราตัง้เป้าผลลพัธ์เช่นเดยีวกนันีส้�าหรบัปี 2563

การบริหารการปฏิบัติตามข้อก�าหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

33รายงานความยั่งยืน
ปี 2562



เพื่อสร้างความมั่นใจว่าไอวีแอลจะยังมีความยืดหยุ่นและพร้อม
ตอบสนองต่อความท้าทายและโอกาสต่างๆ ด้วยการเดินหน้าสู ่
เป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน บริษัทให้การบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงซึ่งเป็นกลไกที่ใช้ตรวจสอบและจัดการประเด็นเรื่อง
ความไม่แน่นอน ท�าให้เราเข้าใจความเสี่ยงทางธุรกิจที่ส�าคัญ  
ได้ส�ารวจโอกาสใหม่ของการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และ
เพื่อปรับใช้กลยทุธ์ใหม่เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการชะลอตวัของ
เศรษฐกจิโลก

กระบวนการบรหิารจดัการความเสี่ยงของไอวแีอลอ้างองิตามกรอบ
การด�าเนินงานของ Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO) โครงสร้างการบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพช่วยสนับสนุนกระบวนการและน�า 
การบริหารความเสี่ยงนี้ไปใช้อย่างเข้มแข็ง คณะกรรมการด้าน
ความยั่งยนืและการบรหิารความเสี่ยง (SRMC) ซึ่งเป็นอนกุรรมการ
ของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการด้านความเสี่ยงทางธรุกจิ 
และผู้แทนด้านความเสี่ยงมบีทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบาย
ด้านความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งส่งเสรมิการจดัวางอ�านาจหน้าที่ตาม
สายงาน รวมทั้งบทบาทความรับผิดชอบที่ชัดเจนของฝ่ายบริหาร
และพนกังาน

การประเมินความเสี่ยง

เราท�าการประเมินความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งท�าให้หน่วยงานต่างๆ
ได้รบัรู้มมุมองแบบองค์รวมของความเสี่ยงที่เผชญิอยู่ และช่วยให้
ฝ่ายบริหารสามารถระบุความเสี่ยงต่างๆ และใช้ประโยชน์จาก
โอกาสเหล่านี้ เราประเมนิผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นและความเป็นไป
ได้ที่จะมีความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมการประเมินและทบทวน 
ความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก รวมถึงความเสี่ยงทั่วโลกและ
ปัจจยัอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของเราเนื่องจาก
การขยายตวัของธรุกจิและการด�าเนนิงานระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ยังท�าให้เรามีความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
ปัญหากับการด�าเนินงานของเรา เราจ�าแนกความเสี่ยงออกเป็น 
ความเสี่ยงทางธรุกจิ ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการด�าเนนิงาน ความเสี่ยง
ในการบริหาร ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงทาง 
การปฏบิตัติามกฎข้อบงัคบัและกฎหมาย ซึ่งครอบคลมุการบรหิาร
จัดการความเสี่ยงขององค์กรทั้งหมด นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่ 
เกิดขึ้นใหม่จะถูกวิเคราะห์เนื่องจากอาจพัฒนาเป็นความเสี่ยง
ส�าคญั หรอืเป็นความเสี่ยงที่มอียูแ่ล้วแต่ระบจุ�านวนได้ยาก ซึ่งอาจ
ก่อให้เกดิความเสยีหายหรอืมรีะดบัความไม่แน่นอนสงู ข้อมลูเพิ่มเตมิ
เกี่ยวกับ “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่” แสดง 
อยู่ในรายงานประจ�าปี 2562

ความเสี่ยงส�าคัญทั้งหมดที่ได้รับการระบุจะถูกวิเคราะห์ บันทึก 
รายงาน และมีการคิดค้นมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสม 
โดยเจ้าของความเสี่ยงจะถูกมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการ

ประเมินความเสี่ยงและระบุการควบคุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทา 
และ/หรือลดความเสี่ยง ยิ่งไปกว ่านั้นยังมีการตรวจสอบ 
อย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถงึการควบคมุดแูล การสงัเกตเป็นพเิศษ หรอื
การก�าหนดสถานะของความเสี่ยงเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงระดับ 
การปฏบิตังิานที่จ�าเป็นหรอืเป็นที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า 
มีการครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่เกิดขึ้น อีกทั้งมีการด�าเนินการ 
ควบคุม และตอบสนองต ่อความเสี่ยงอย ่างเพียงพอและ 
เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนรายงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและแผนบรรเทาความเสี่ยงทุกไตรมาส โดย 
คณะอนุกรรมการระดับกลุ ่มธุรกิจและระดับโรงงาน SRMC  
มีการรายงานกิจกรรมต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะและ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นประจ�าทกุปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ในระดับองค์กร เรามีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวทุกหกเดือน 
เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความยั่งยนื โดยเฉพาะผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลที่มีต่อการด�าเนินธุรกิจ 
ของเรา โดยครอบคลุมกลยุทธ์ การด�าเนินงาน สิ่งแวดล้อม  
ความมั่นคงทางไซเบอร์ และชื่อเสยีง

นอกจากนี้ เรายงัท�าการวเิคราะห์สถานการณ์และ TCFD เพื่อเป็น
แนวทางด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวครอบคลมุผลกระทบต่อการผลติ รายได้ 
และ EBITDA ของเรา 

มีการวิ เคราะห ์ความอ ่อนไหวของน�้ า เพื่อระบุพื้นที่ที่มี 
ความตึงเครียดด้านน�้าในสถานปฏิบัติงานของเราทั่วโลกโดยใช้
เครื่องมอื วเิคราะห์ความเสี่ยงน�้า (AQUEDUCT Water Risk) พฒันา
โดยสถาบนัทรพัยากรโลก (WRI) ความเสี่ยงด้านสทิธมินษุยชนใน
สถานที่ท�างานและห่วงโซ่อุปทานของเรายังเป็นส่วนส�าคัญใน 
การบรหิารจดัการความเสี่ยงเช่นกนั ส�าหรบัข้อมลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกบั
ความเสี่ยงด้านน�้าและสทิธมินษุยชนมอียู่ในบทอื่นๆ ของรายงาน
ด้านความยั่งยนืปี 2562

วัฒนธรรมด้านความเสี่ยงในองค์กร

เราปลกูฝังการบรหิารจดัการความเสี่ยงไว้ในการด�าเนนิธรุกจิ โดย
น�ามาใช้เพื่อด�าเนนิตามกลยทุธ์ขององค์กร การปฏบิตังิานในแต่ละวนั 
และในกระบวนการตัดสินใจของทั้งองค์กร ผู้ดูแลประสานงาน 
ด้านความเสี่ยงในฐานะผูป้ระสานงานการบรหิารจดัการความเสี่ยง
องค์กรจะเป็นผู้สนับสนุนธุรกิจของเราในการน�ากระบวนการและ
เทคนคิการบรหิารจดัการความเสี่ยงมาใช้ โดยเพิ่มความตระหนกั 
ความเป็นเจ้าของ และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะน�าไปสู่
การพฒันาศกัยภาพทางธรุกจิ

การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

34 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพื่อสังคม



ในขณะที่ลักษณะโดยรวมขององค์กรทุกระดับมุ ่งเน ้นไปที่ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่ส�าคัญ 
ซึ่งรวมถึงโครงสร้างการก�ากับดูแลความเสี่ยง ค่านิยมขององค์กร  
จรรยาบรรณและแผนงานด้านจริยธรรม นโยบายและขั้นตอน 
กิจกรรมการก�ากับดูแลของคณะกรรมการความเสี่ยง และ
กระบวนการประเมนิความเสี่ยง

การผลักดันวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่
มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรม และการรับเอาแนวทางการปรับปรุงมาใช้  

ไอวแีอลได้เพิ่มโครงการฝึกอบรมและการสร้างความตระหนกัตั้งแต่
ระดับคณะกรรมการบริษัทไปจนถึงระดับปฏิบัติการต่างๆ ใน
โรงงาน ได้แก่ การฝึกอบรมด้านความปลอดภยั การเฝ้าสงัเกตเพื่อ 
ความปลอดภัย รางวัลการรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหต ุ
ระบบการแบ่งปันความรู้เพื่อแบ่งปันบทเรียน และการรายงาน
เหตกุารณ์เกอืบเกดิอบุตัเิหตผุ่านทางช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย 
เช่น การสื่อสารเรื่องความเสี่ยง จดหมายข่าวรายไตรมาส

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ความล้มเหลวในการจดัการกบัการรณรงค์ต่อต้านพลาสตกิอาจส่งผลกระทบเชงิลบต่อศกัยภาพการเตบิโตของอตุสาหกรรม

ลักษณะ
ผลกระทบทางธุรกิจ

ที่อาจเกิดขึ้น
โอกาสทางธุรกิจที่เป็นไปได้ มาตรการบรรเทาผลกระทบ

• การรณรงค์ต่อต้าน 
 พลาสตกิที่เพิ่มขึ้น  
 อย่างมนียัส�าคญั 
 เรยีกร้องให้ยตุิ 
 การผลติพลาสตกิ 
 แบบใช้ครั้งเดยีว
  
• รฐับาลถูกกดดนั
 ให้ด�าเนนิมาตรการ
 ส�าคญัในการลด
 ของเสยีพลาสตกิ
 แบบใช้ครั้งเดยีว
 เพื่อช่วยรกัษา
 สิ่งแวดล้อม
 
• เจ้าของแบรนด์มที่าที
 ตอบสนองเช่นกนั 
 โดยประกาศ
 พนัธกจิชดัเจนว่า
 เป้าหมายคอื
 การจดัการขยะจาก
 บรรจภุณัฑ์

• ความกงัวลเรื่อง
 ผลกระทบของ
 ของเสยีพลาสตกิอาจ
 ขดัขวางการเตบิโต
 ของความต้องการ 
 PET เมื่อเทยีบกบั
 การสนันษิฐาน
 แนวโน้มที่เคยเกดิขึ้น

• ความล้มเหลว
 ในการจดัการปัญหา
 การเคลื่อนไหว 
 รฐับาล และปฏกิริยิา
 ของเจ้าของแบรนด์
 ทั่วโลกอาจน�า
 ความเสี่ยงมาสู่
 ศกัยภาพการเตบิโต
 และใบอนญุาต
 ประกอบกจิการ
 อตุสาหกรรมของเรา

• การรณรงค์เหล่านั้น
 ช่วยให้บรษิทัพลกิตลาด
 โดยสิ้นเชงิด้วยการผลติ
 สนิค้าและแนวคดิที่เป็น
 นวตักรรมใหม่ ซึ่งสร้าง
 ความเปลี่ยนแปลง 
 โดยเปลี่ยนวถิชีวีติและ
 การท�างานของผู้คน
              
• รากฐานที่แขง็แกร่งของ
 ไอวแีอลในตลาด 
 PET และการเข้าถงึ
 ทางภูมศิาสตร์ ท�าให้
 เราเหน็โอกาสมากมาย
 ส�าหรบัการเตบิโต
 เตม็ศกัยภาพของแบรนด์ 
 POLYSHIELD® PET 
 และ OXYCLEAR® 
 Barrier PET โดย
 การเข้าถงึทั้งกลุ่มลูกค้า
 ปัจจบุนัและลูกค้าใหม่
 ทั่วโลก

• เราก�าลงัเพิ่มการลงทนุในโรงงาน
 รไีซเคลิและจะใช้เงนิ 
 1.5 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
 เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น
 ในการรไีซเคลิทั่วโลกให้ครบวงจร 
 ซึ่งเป็นการสนบัสนนุการใช้งานขั้นปลาย
 ของ PET  รไีซเคลิ และมอบ
 ระบบเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีนให้แก่
 ธรุกจิบรรจภุณัฑ์เครื่องดื่ม

• เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มปรมิาณ rPET ให้ถงึ 
 750,000 ตนัต่อปีภายในปี 2568

• เราก�าลงัท�างานกบัพนัธมติรในอตุสาหกรรม
 ทั้งหลายเพื่อสร้างระบบเศรษฐกจิ
 แบบหมนุเวยีนส�าหรบัพลาสตกิยั่งยนื

• เราได้รบัความรู้ที่เป็นกรรมสทิธิ์ของ
 การรไีซเคลิเชงิกล ซึ่งเราก�าลงัขยายสเกล
 และพฒันาความร่วมมอืกบัพนัธมติรที่มี
 นวตักรรมเพื่อพฒันาและทดสอบเทคโนโลยี
 การรไีซเคลิทางเคมใีนยคุต่อไป

35รายงานความยั่งยืน
ปี 2562



นวตักรรม/เทคโนโลยทีีส่ร้างปัญหาซึง่มแีนวโน้มก่อให้เกดิช่องโหว่ต่างๆ เช่น สิง่ทีน่�ามาใช้แทน PET

ลักษณะ
ผลกระทบทางธุรกิจ

ที่อาจเกิดขึ้น
โอกาสทางธุรกิจที่เป็นไปได้ มาตรการบรรเทาผลกระทบ

นวตักรรมหรอืเทคโนโลยี
ใหม่ที่เป็นปัญหา 
ซึ่งอาจล�้าหน้า
ขดีความสามารถของ
บรษิทัจนไม่สามารถ
แข่งขนักบัคู่แข่งได้ 
การต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลง
อาจท�าให้บรษิทั
ไม่สามารถปรบัปรงุสิ่งที่
จ�าเป็นต่อรูปแบบธรุกจิ
และการด�าเนนิงานหลกั

• แนวโน้มการใช้วสัดุ
 ที่เป็นมติรต่อ
 สิ่งแวดล้อมแทน
 ขวดน�้าพลาสตกิ
 ใช้แล้วทิ้งอาจถูก
 เข้าใจผดิว่ารวมถงึ 
 PET ที่รไีซเคลิได้ 
 ซึ่งส่งผลต่อการใช้ 
 PET ในอนาคต

• เทคโนโลยขีั้นสูง
 ในการคดิค้น
 ทางเลอืกส�าหรบั PET 
 เช่น พลาสตกิ
 ที่ย่อยสลายได้
 ทางชวีภาพอาจท�าให้
 สถานะทางธรุกจิ
 ของเราอ่อนแอลง
 เป็นหนึ่งในบรษิทั
 ชั้นน�าในตลาด

PET กลายเป็นตวัเลอืก
อนัดบัต้นๆ ในกลุ่ม
บรรจภุณัฑ์ ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมของ PET 
ต�่ากว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
กระจก อะลูมเินยีม และ
วสัดทุี่ใช้ท�าภาชนะรไีซเคลิ
อื่นๆ เนื่องจากน�้าหนกั
ที่เบา PET จงึลด
ความสิ้นเปลอืงด้าน
ทรพัยากร ลดต้นทนุ และ
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมระหว่าง
การขนส่ง นอกจากนี้ PET 
ยงัลดคาร์บอนฟตุพริ้นท์ 
โดยการใช้พลงังาน
ที่น้อยกว่า ท�าให้เกดิ
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
น้อยกว่า และลดการสร้าง
ขยะอกีด้วย

• เราท�างานอย่างใกล้ชดิกบัเจ้าของแบรนด์
 เพื่อส่งเสรมิและรณรงค์เรื่องการรไีซเคลิ 
 รวมทั้งให้ความรู้เรื่องความแตกต่าง
 ระหว่าง PET กบัพลาสตกิชนดิอื่นๆ

• เราตระหนกัถงึความส�าคญัเชงิกลยทุธ์
 ของการวจิยัและพฒันา โดยเลอืก
 ระดบัการลงทนุที่เหมาะสม 
 และยงัสามารถวดัผลตอบแทน
 จากการลงทนุเหล่านั้นได้อย่าง
 มปีระสทิธภิาพ ซึ่งจะมผีลอย่างมาก
 ต่อสถานะของเราในอนาคต

วกิฤตการณ์ด้านน�า้อาจส่งผลให้การด�าเนนิธรุกจิและกจิกรรมทางเศรษฐกจิหยดุชะงกั

ลักษณะ
ผลกระทบทางธุรกิจ

ที่อาจเกิดขึ้น
โอกาสทางธุรกิจที่เป็นไปได้ มาตรการบรรเทาผลกระทบ

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศที่
รนุแรงขึ้นอาจน�าไปสู่
การเพิ่มขึ้นของภยัแล้ง
และน�้าท่วมซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อบรษิทั 
เพราะเราด�าเนนิกจิการ
ในสถานที่ตั้งที่แตกต่าง
ทางภูมศิาสตร์ บรษิทั
จะตกอยู่ภายใต้
แรงกดดนัที่มากขึ้น
หากต้องลดการใช้น�้าลง
ในขณะที่ต้องการเพิ่ม
ประสทิธภิาพ

การเพิ่มขึ้นของปัญหา
การขาดแคลนน�้าเป็น
เรื่องท้าทายและน�าไปสู่
ความไม่แน่นอน ไม่ว่า
จะเป็นความเสี่ยง
ด้านกายภาพ การเงนิ 
การก�ากบัดูแล และ
ชื่อเสยีงเนื่องจากธรุกจิ
มุ่งเน้นไปที่ความเจรญิ
รุ่งเรอืงที่มั่นคง
ในระยะยาว เพื่อรกัษา
ข้อได้เปรยีบใน
การแข่งขนัและการสร้าง
ความแตกต่าง รวมถงึ
เพื่อรกัษาความมั่นคง
ปลอดภยัและห่วงโซ่
อปุทานให้อยู่ในสภาวะ
ที่ดทีี่สดุ

เราสามารถเป็นผู้น�าเรื่อง
การบ�าบดัน�้าเสยี โดยลด
การใช้น�้าจดืผ่านโรงงาน
บ�าบดัน�้าเสยีของเรา 
ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ด้านน�้าและบรรเทา
ความกงัวลเกี่ยวกบั
การขาดแคลนน�้า

• มกีารวเิคราะห์ความอ่อนไหวของน�้า
 เพื่อระบพุื้นที่ที่มคีวามเครยีดด้านน�้า 
 ประเมนิความเปลี่ยนแปลงของอปุสงค์และ
 อปุทานน�้า ความเสี่ยงจากผู้มสี่วนได้เสยี
 และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบซึ่งขึ้นกบั
 สภาวะปัจจบุนัและในอนาคต

• เราสื่อสารสิ่งต่างๆ และงานที่ก�าลงั
 ด�าเนนิอยู่กบัเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 เพื่อตรวจสอบระดบัน�้าใต้ดนิและ
 ระดบัน�้าในอ่างเกบ็น�้า เพื่อให้แน่ใจว่า
 มนี�้าใช้เป็นปกตแิละหลกีเลี่ยงความขดัแย้ง
 กบัผู้มสี่วนได้เสยีในบรเิวณใกล้เคยีง
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ข้อมูลเพิ่มเติม

ภยัคกุคามทางไซเบอร์ท่ีเกดิขึน้ใหม่และทวคีวามซับซ้อนมากขึน้อาจมผีลกระทบทางลบต่อธรุกจิทัง้ด้านการเงนิและชือ่เสยีง

ลักษณะ
ผลกระทบทางธุรกิจ

ที่อาจเกิดขึ้น
โอกาสทางธุรกิจที่เป็นไปได้ มาตรการบรรเทาผลกระทบ

เกดิการโจมตใีน
โลกไซเบอร์และ
เหตกุารณ์ด้านไซเบอร์
อื่นๆ มากขึ้น และ
มกีารพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องในธรรมชาต ิ
มคีวามซบัซ้อน
มากขึ้น และถูกสร้างขึ้น
โดยกลุ่มบคุคลที่มี
ความเชี่ยวชาญและ
แรงจูงใจที่หลากหลาย

• ข้อมูลที่เป็น
 ความลบัทางธรุกจิ
 หรอืข้อมูลของ
 ผู้มสี่วนได้เสยี
 อาจสูญหายหรอื
 ถูกเปิดเผย ซึ่งเป็น
 ผลจากการคกุคาม
 ระบบไอทขีองบรษิทั

• เราอาจประสบปัญหา
 ด้านชื่อเสยีง 
 การแข่งขนั และ/หรอื
 ธรุกจิต้องเสยี
 ค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก 
 รวมถงึถูกรฐัสอบสวน 
 ด�าเนนิคด ีเสยีค่าปรบั 
 และ/หรอืจ่าย
 ค่าสนิไหมให้รฐั 
 ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
 ทางลบต่อธรุกจิ 
 การด�าเนนิงาน 
 กระแสเงนิสด และ
 สถานะทางการเงนิ
 ของเรา

• เป็นพนัธมติรที่
 เชื่อถอืได้ส�าหรบัลูกค้า 
 ความปลอดภยัทาง
 ไซเบอร์ หมายถงึ 
 การวางความไว้วางใจ
 ของลูกค้าที่มตี่อเรา
 ไว้ตรงจดุศูนย์กลางของ
 การแข่งขนั ในธรุกจิ
 ดจิทิลั เราต้องเชื่อใจ 
 และได้รบัความเชื่อใจ 
 (ให้คณุค่าและมคีณุค่า)

• โอกาสส�าหรบั
 การพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
 ความมั่นคงทางไซเบอร์
 มคีวามส�าคญัต่อ
 ระบบนเิวศและ
 ความต่อเนื่องของ
 ธรุกจิดจิทิลั

• ผู้น�าในด้าน
 ความปลอดภยั 
 ความมั่นคง 
 ความน่าเชื่อถอื 
 ความเป็นส่วนตวัของ
 ข้อมูล และจรยิธรรม 
 จะท�าให้เราเป็น 
 ยกัษ์ใหญ่ในอนาคต

• SRMC และคณะกรรมการตรวจสอบดูแล
 การบรหิารจดัการความเสี่ยง
 ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ รวมทั้ง
 นโยบายและวธิกีารที่สอดคล้องกบักลยทุธ์
 ขององค์กรและความเสี่ยงที่ยอมรบัได้

• ประธานเจ้าหน้าที่ด้านกลยทุธ์ ประธาน
 เจ้าหน้าที่ด้านความเสี่ยง และประธาน
 เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยดีูแลและ
 สนบัสนนุให้มกีารสร้างวฒันธรรมองค์กร
 อย่างยั่งยนืเกี่ยวกบัการตระหนกัถงึ
 ความเสี่ยง

• มาตรการการป้องกนัภยัขั้นสูง 
 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบของเรายงัได้รบั
 การคุ้มครองและระบบรกัษา
 ความปลอดภยัมคีวามแขง็แกร่ง

• การน�าเทคโนโลยดี้าน AI ที่เกดิขึ้นใหม่และ
 ทนัสมยัมาใช้

• การแบ่งส่วนของเครอืข่ายถูกวางแผน
 เพื่อให้ผู้ใช้งาน เซริ์ฟเวอร์ และ
 แอปพลเิคชนัในส่วนที่ต่างกนั
 มกีารเคลื่อนไหวระหว่างส่วนผ่านไฟร์วอลล์

• มกีารประเมนิภยัด้านความมั่นคง
 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคมุ
 ด้านความปลอดภยัและมาตรการตอบโต้
 ที่เตรยีมไว้เพยีงพอที่จะรบัมอืกบั
 ความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้น

• มกีารเตรยีมแผนกู้ภยัและแผนต่อเนื่อง
 ทางธรุกจิไว้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าธรุกจิ
 สามารถด�าเนนิไปได้อย่างราบรื่น

37รายงานความยั่งยืน
ปี 2562



ไอวีแอลคือผู้น�าตลาดในห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมโพลีเอสเตอร์  
เราเชื่อว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship  
Management, CRM) ที่ดคีอืองค์ประกอบส�าคญัยิ่งของความส�าเรจ็
ในระยะยาวของเรา เพื่อท�าให้เราสามารถรกัษาต�าแหน่งผู้น�าและ
ผลกัดนัให้เกดิการเตบิโตอย่างมั่นคงและยั่งยนื 

การสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้ากับองค์กรเป็นจุดแข็งส�าคัญ
ของเรา เราไม่หยุดยั้งที่จะริเริ่มโครงการสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อ 
ขบัเคลื่อนวฒันธรรมองค์กรและความร่วมมอืเชงิกลยทุธ์ของเราให้
สามารถเตบิโตได้อย่างยั่งยนืมั่นคง เราท�างานร่วมกนักบัลกูค้าโดย
อาศัยช่องทางลูกค้าสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อจะได้เข้าใจ 
ความต้องการและคอยรับฟังค�าแนะน�าของลูกค้าอยู่เป็นประจ�า 
การส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้าเป็นตวัอย่างส�าคญัของการส�ารวจ
เพื่อหาจดุที่ต้องปรบัปรงุพฒันาให้สอดคล้องกบัความคาดหวงัของ
ลกูค้าและการประเมนิผลของไอวแีอล จากนั้นจงึทบทวนตรวจสอบ
ผลลพัธ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม เพื่อให้เราเชื่อมสมัพนัธ์
กบัลูกค้าได้ดขีึ้น

เราปฏิบัติตามวงจรการปรับปรุงโดยอาศัยการวิเคราะห์ผลส�ารวจ
ที่ได้รวบรวมผลตอบรบั ซึ่งช่วยให้เราสามารถปรบัปรงุ ความพงึพอใจ
ของลูกค้าโดยเพิ่มการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา 
ในปี 2562 ดชันคีวามพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction 
Index, CSI) ของเราสูงถงึร้อยละ 86.58 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86.01    

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) และ
อัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR) ปี 2562

CSI : 88.11%
CRR : 95%

CSI : 87.11%
CRR : 94%

CSI : 86.16%
CRR : 95%

CSI : 85.88%
CRR : 91%

CSI : 86.56% 
CRR : 92%

CSI : 84.73%
CRR : 98%

2559 2560 2561 2562

85.60% 85.46%

86.01%
86.58%

CSI (2559-2562)

CRR
93%

CSI
86.58%

ในปี 2561 นอกจากนี้ จ�านวนการตอบรับการด�าเนินงานจาก 
ทั่วโลกของเราคอื 1,535 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 จากปีก่อน

การศึกษานี้ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าจากมุมมองแบบ
รวบยอดเมื่อท�าธุรกิจกับไอวีแอลโดยสัมพันธ์กับปัจจัยหกประการ 
ด้วยการวิเคราะห์คุณลักษณะเชิงลึกทั้งหมด 22 คุณลักษณะ 
ซึ่งครอบคลมุปัจจยัหกประการ คอื

นว
ัตก
รรม

 และ
ความสัมพ

ันธ �

ระยะยาว

คุณภาพของผลิตภณัฑ�

ด�านการจัดส�ง
และเอกสาร

และค
ำร�อ

งเร
�ยน

การสร �าง

และบร�การ

บร�การ บร�กา
รจัด

กา

ร

ป�จจัยที่ส�งผลต�อ
ความพ�งพอใจ
ของลูกค�า

ผู�แ
ทน
ฝ�า
ยก
าร
ตล
าด

ป�ญหา
ด�าน

เทค

นิค

ผล
ิตภ
ัณฑ�/

กา
รพ

ัฒน
าบร�ก

าร

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

การวดัผลความพงึพอใจของลูกค้า
ครอบคลมุการด�าเนนิงานทั่วโลก 

100%

สารตั้งต้น

บรรจุภัณฑ์

พลาสติก PET

เส้นด้ายขนแกะ

เส้นใย

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

เป้าหมายภาพรวม 
CSI ของไอวีแอล
ในปี 2562

เป้าหมายภาพรวม 
CSI ของไอวีแอล
ในปี 2563

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

86%

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

86.58%
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นอกจากดชันคีวามพงึพอใจของลกูค้า (CSI) แล้ว เรายงัขยบัไปอกีก้าว 
เพื่อให้การทบทวนผลการด�าเนนิงานของเราเป็นไปอย่างครอบคลมุ 
ด ้วยการใช ้การประเมินระดับการเป ็นผู ้สนับสนุนองค ์กร  
(Net Promoter Score, NPS) ซึ่งใช้วัดความภักดีของลูกค้าและ 
การสนับสนุนธุรกิจของไอวีแอล ในปี 2562 เรามีค่า NPS เท่ากับ 
54 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 จากปี 2561 

การศึกษาและผลลัพธ์ที่ได้ถูกน�ามาวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน เพื่อที่จะ
ได้รับแนวทางและจิตวิญญาณการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของเรา
อย่างถูกต้อง เราให้ข้อมูลผลการส�ารวจและผลตอบรบัแก่ที่ประชมุ
ฝ่ายบริหารธุรกิจ จัดท�าและน�ากรอบการด�าเนินการข้ามสายงาน 
ที่จ�าเป ็นมาใช้ และยังใช้ข ้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องมาวัดผล 
การด�าเนนิงานของเรา

นอกจากนี้ ลกูค้ายงัสามารถคาดคะเนพฒันาการทางด้านนวตักรรม
และผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบริการของเราได้จากผลลัพธ์เหล่านี้ 
คณะท�างานด้านนวตักรรมของเราค�านงึถงึความต้องการของลกูค้า
เสมอเมื่อวางแผนงานวจิยัและพฒันา เพื่อให้ลกูค้าได้รบัความพงึพอใจ
มากยิ่งขึ้น  สิ่งนี้ช่วยผลกัดนัผลติภณัฑ์และแนวทางนวตักรรมการ
บริการของเรามาโดยตลอดให้บรรจบกัน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
เราจะยงัคงท�าตามหนึ่งในค่านยิมของบรษิทัที่ว่า “ลกูค้าคอืเหตผุล
ในการด�ารงอยู่ของเรา” เราให้การสนับสนุนลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ 
การใช้งาน และการบรกิารที่หลากหลาย ซึ่งน�าไปสูร่ะบบการปฏบิตัิ
งานที่ได้รับการปรับปรุง ต่อไปนี้คือสองตัวอย่างของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการบริการอันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นการท�างานร่วมกัน
ระหว่างเรากบัลูกค้า

ในปี 2562 ไม่มเีหตกุารณ์ที่ไม่ปฏบิตัติามข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกบั
ประเดน็ต่อไปนี้
 - การสื่อสารด้านการตลาด
 - ผลกระทบต่อสขุภาพและความปลอดภยัจากผลติภณัฑ์ของบรษิทั
 - การละเมดิข้อมูลส่วนตวัและการสูญหายของข้อมูลลูกค้า

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับ

รางวัลด ้านความยั่ งยืนจาก

บริษัท โคคา-โคล ่า ในงาน  

Coca-Cola Supplier Summit 

2562  ที่ เมื องแอตแลนตา  

รัฐจอร์เจีย 

บรษิทั เพท็ฟอร์ม (ประเทศไทย) จ�ากดั หน่ึงในบริษัทย่อยของไอวแีอลในประเทศไทยได้รับรางวัลเหรยีญทองจากบรษิทั

ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) (ไทยเบฟ) 

ไอวีแอลได้รับการยกย่องส�าหรับความมุ ่งมั่นและ 

ความพร้อมในการสนองตอบต่องานด้านนวัตกรรม

และความยัง่ยนื โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการ
มอบวิธีการที่สอดคล้องกับเสาหลักด้านนวัตกรรมของ 
โคคา-โคล่า รางวลัดงักล่าวยงัสะท้อนถงึความสอดคล้อง
ทางกลยุทธ ์ และความเป ็นพันธมิตรที่แข็ งแกร ่ ง 
ระหว่างบริษัททั้งสองในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ 
เพิ่มปริมาณวัสดุรีไซเคิลและลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์

รางวลัด้านความยั่งยนืนี้มอบให้แก่บรษิทั FuTuRePET® 

Single Pellet Solution (SPS) ของเราซึ่งถูกพัฒนาและ 
จัดจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลใน
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน  
ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถรักษามาตรฐานด้าน
ประสทิธภิาพของบรรจภุณัฑ์ให้อยู่ในระดบัสูงได้

หนึ่งในบรษิทัเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้และใหญ่ที่สดุในประเทศไทย ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานที่โดดเด่น
ของไอวีแอล ปัจจุบันไทยเบฟเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และเป็นสมาชิกของดัชนี
ความยั่งยนืดาวโจนส์ (DJSI) ทั้งในกลุ่มดชันโีลกและดชันตีลาดเกดิใหม่ 

รางวลัซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรางวลัปี 2562 ส�าหรบัหุน้ส่วนทางธรุกจิของไทยเบฟนีม้อบให้โดยพจิารณาถงึคณุภาพ 

สมรรถนะทางเทคนิค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การส่งมอบในเวลาที่เหมาะสม การก�าหนดราคา และความยั่งยืน

ในการด�าเนนิธรุกจิของซพัพลายเออร์ และเป็นรางวลัที่สะท้อนให้เหน็ถงึความทุ่มเทอย่างเตม็ที่ของทกุคนในบรษิทั เพท็ฟอร์ม 
(ประเทศไทย) จ�ากดั รางวลันี้ได้รบัที่งานมอบรางวลัหุ้นส่วนทางธรุกจิของไทยเบฟเมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

39รายงานความยั่งยืน
ปี 2562



ไอวีแอลตระหนักว่า นวัตกรรมมีความส�าคัญต่อวิสัยทัศน์ใน 
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมแก่สังคม เรายังคงพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ทนักบัความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไป เพื่อปกป้องมนษุย์และ
สิ่งแวดล้อม และปรบัปรงุธรุกจิหลกัของเราให้ดยีิ่งขึ้น ทางไอวแีอล
ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเป็นจ�านวน 17 แห่งทั่วโลก โดยมี
พนกังานจ�านวน 162 คน  ซึ่งท�าให้พวกเราสามารถเสนอทางเลอืก
ที่หลากหลาย เพื่อหาหนทางแก้ปัญหาและจดัการกบัความท้าทาย
ประจ�าวันที่มีค่าใช้จ่ายเหมาะสมกว่า ปลอดภัยกว่า และดีกว่า 
ให้กบัลูกค้าของเรา

เราตระหนักถึงความส�าคัญของการวิจัยและพัฒนาที่มีต ่อ
นวตักรรม และได้มสี่วนร่วมกบัผู้ให้บรกิารเทคโนโลย ีลูกค้า และ
ซพัพลายเออร์ในการพฒันาผลติภณัฑ์และกระบวนการใหม่ๆ เพื่อ
สร้างคุณค่าในสายตาของลูกค้านวัตกรรม ซึ่งก�าลังพัฒนาอยู่ที่ 
ไอวีแอลในตอนนี้ มุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์และทางเลือกใหม่ส�าหรับ
ลูกค้าโดยตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบันและคาดคะเน
ความต้องการในอนาคตของพวกเขา เช่นเดียวกับที่ตอบสนอง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของเรา เราตั้งเป้าที่จะ
เป็นผูน้�าในการท�าให้ผลติภณัฑ์ทั้งหมดสามารถรไีซเคลิได้ ความส�าเรจ็
ด้านการพฒันาอย่างยั่งยนืของเราจะแสดงให้เหน็ถงึความเป็นผูน้�า
ในการส่งเสริมความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าและต่อเศรษฐกิจ
แบบหมนุเวยีน  

ไอวีแอลร่วมกนักบั Loop Industries ได้น�าไปสู่การเป็น 

ผู้น�าระดับโลกที่น่าเชื่อถือในด้าน “เศรษฐกิจแบบ

หมุนเวียน” เพื่อความยั่งยืน 100% โดยพลาสติก 

PET รีไซเคิลและเส้นใยโพลีเอสเตอร์

ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตในระดับโลกของไอวีแอล
กบัวทิยาการและเทคโนโลยอีนัเป็นกรรมสทิธิ์ของ Loop 
Industries ได้ร ่วมกันท�าให้เกิดแนวทางแก้ปัญหา 
เชิงพาณิชย์แก่บริษัทสินค้าบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผู้บริโภค
เพื่อจัดการกับการใช้พลาสติกทั่วโลกที่เติบโตอย่าง
รวดเรว็ และความจ�าเป็นในการเกบ็รวบรวมและน�าวสัดุ
เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ การร่วมทุนนี้จะท�าให้สามารถ
รีไซเคิลพลาสติก PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ซึ่งเพิ่ม
จ�านวนอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องพสิจูน์ถงึค�ามั่นสญัญาและ 
การสนบัสนนุการเปลี่ยนแปลงสูเ่ศรษฐกจิแบบหมนุเวยีน

ข้อตกลงกับบริษัทผู้น�าด้านความงามในการจัดหา

วสัดใุห้เป็นเวลาหลายปี

ความร ่วมมือนี้ เป ็นก ้าวส�าคัญในการช ่วยเหลือ 
เจ้าของแบรนด์ ลูกค้า และผู้บริโภคให้เดินหน้าไปสู่
เศรษฐกจิแบบหมนุเวยีนของบรรจภุณัฑ์ PET

ข้อตกลงกับบริษัทแบรนด์อาหารและเครื่องด่ืม 

ในการจัดหาบรรจุภัณฑ์ PET แบบยั่งยืน 100%  

เป็นเวลาหลายปี

L’OCCITANE  ได ้บรรล ุ
เป้าหมายการใช้ขวดรีไซเคิล 
100% ก่อนเวลาที่ก�าหนดไว้

จัดหา PET เรซินซึ่งท�าจาก
วัสดุรีไซเคิล 100% ส�าหรับ
บรรจภุณัฑ์ของ L’ORÉEAL

Danone จะซื้อ Loop-branded 
PET แบบยั่งยืน 100% และ 
upcycled จากโรงงานที่มี 
การร ่วมทุนกับไอวีแอลใน

สหรฐัอเมรกิาเพื่อใช้ส�าหรบัแบรนด์ต่างๆ ในกลุม่ผลติภณัฑ์
ของ Danone รวมถึง Evian® น�้าจากน�้าพุธรรมชาติซึ่ง
เป็นสนิค้าเด่นของ Danone ด้วย

การบริหารจัดการนวัตกรรม

ธุรกิจเส้นใย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ PET ท่ีมีมูลค่าเพ่ิม

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ ใหม่*

2562
ความเป็นจรงิ 21%
เป้าหมาย     21%

2562
ความเป็นจรงิ 35%
เป้าหมาย     34%

2563
เป้าหมาย 23%

2563
เป้าหมาย 34%

* สดัส่วนยอดขายผลติภณัฑ์ใหม่ คอื รายได้ที่เกดิจากยอดขายผลติภณัฑ์
  ที่พฒันาขึ้นในช่วง 5 ปีหลงั

40 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพื่อสังคม



Enka TecTape Hybrid Roving ได้รับรางวัล

AVK Innovation Award

Trevira ได้รับรางวัล Brandenburg Innovation 

Award

ง า น ด ้ า น เ ส ้ น ใ ย ข อ ง 
อินโดรามา เวนเจอร ์ส  
ได ้ รั บการยอมรับจาก
รางวัล AVK Innovation 
Award ที่งาน Composites 
Europe Fair 2562 ซึ่งได้รบั
การสนับสนุนจากรัฐบาล
เยอรมนั
 

Trevira ได้รบัการประกาศให้เป็นผูช้นะรางวลั “Brandenburg 
Innovation Award ด้านพลาสติกและเคมีภัณฑ์ประจ�าปี 
2562” โดย Brandenburg Ministry of Economic Affairs 
ส�าหรับเส ้นด ้ายโพลีเอสเตอร ์ชนิดที่กัน UV และ 
มีคุณสมบัติหน่วงไฟ เส้นด้ายดังกล่าวซึ่งมีหลายสีให้
เลอืกใช้ ถกูออกแบบเป็นพเิศษส�าหรบัการใช้งานกลางแจ้ง 

สักหลาดสิ่งทอกันเสียง สิ่งทออัดแผ่นแข็ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการนี้เกี่ยวข้องกบัการพฒันาเบาะรถยนต์น�้าหนกัเบา
ด้วย Enka TecTape Hybrid Roving ของ PHP Fibers 
เส้นใยนี้มีความยืดหยุ ่นสูง และกระบวนการผลิตซึ่ง 
ใช ้เครื่องมือเพียงสองชิ้นนั้นได ้รับการยกย่องว ่ามี 
ความน�าสมัยในแง่การประหยัดทรัพยากรและค่าใช้จ่าย 
ทั้งยงัให้ศกัยภาพในการใช้งานอย่างไม่น่าเชื่อ ตวัเบาะนั่ง
ในรถยนต์เองก็ถูกออกแบบโดย Brose และเรารอคอย 
ที่จะเหน็ขั้นตอนต่อไปของการผลติ

วัสดุวิศวกรรมสิ่งทอแบบ Upcycled ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบบหมุนเวียน

เพื่อที่จะตอบสนองต่อปัญหาเร่งด่วนเรื่องขยะโลก แบรนด์ Really ซึ่งอยู่ที่เดนมาร์กได้น�าสิ่งทอมา upcycle เพื่อสร้างสรรค์
วัสดุที่ท้าทายอุตสาหกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรมให้คิดใหม่ในเรื่องการใช้ทรัพยากรและการออกแบบผลิตภัณฑ ์
ของพวกเขาโดยค�านงึถงึเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีน

สิ่งทออัดแผ่นแข็ง (Solid Textile Board) และสักหลาดสิ่งทอกันเสียง (Acoustic Textile Felt) ของแบรนด์ Really เป็นวัสดุ
โครงสร้างคุณภาพสูงที่ผลิตจากผ้าฝ้ายและผ้าขนสัตว์ที่สิ้นอายุการใช้งาน ซึ่งมาจากอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ  
กจิกรรมซกัรดีระดบัอตุสาหกรรมและครวัเรอืน

วสัดเุหล่านี้ถกูน�ามาเชื่อมเข้าด้วยกนักบัเส้นใยยดึเกาะที่ได้
จากไอวแีอลโดยอาศยัความร้อน เพื่อเลี่ยงการใช้ตวัยดึเกาะ
ที่เป็นสารเคม ีการผลติไม่เกี่ยวข้องกบัการใช้สย้ีอม น�้า หรอื
สารเคมีที่เป็นพิษ และของเสียจากการผลิตมีเพียงชนิด 
ที่น�าไปรไีซเคลิได้เท่านั้น แผ่นเศษผ้าอดัมคีณุสมบตัเิชงิกล
ที่สามารถน�ามาใช้แทนไม้และแผ่นคอมโพสิตในการผลิต
เฟอร์นเิจอร์และงานสถาปัตยกรรม

41รายงานความยั่งยืน
ปี 2562



ส่ิงแวดล้อม



ค่านยิมองค์กรและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเรามเีป้าหมายคอื
เพื่อปกป้องและปรบัปรงุสิ่งแวดล้อม เรามรีะบบจดัการการปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและเป็นระบบครบถ้วน 
และได้ด�าเนนิการเชงิรกุตลอดทั้งปี เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏบิตังิาน
ของเราสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานด้าน 
สิ่งแวดล้อมทั้งหมด ซึ่งบังคับใช้ในประเทศที่เราด�าเนินธุรกิจอยู่ 
บริษัทย ่อยของไอวีแอลก ้าวหน ้ายิ่ งกว ่านั้นโดยยึดตาม  
‘การดูแลด้วยความรับผิดชอบ’ ซึ่งเป็นพันธกิจโดยสมัครใจของ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ระดับโลกที่จะผลักดันการพัฒนาและ 
การบรรลุซึ่งความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และ 
ความปลอดภยั รวมถงึความมั่นคง ไอวแีอลมุง่มั่นที่จะอยูน่อกวงจร
ด้วยการไปด�าเนินการที่มากกว่าข้อก�าหนดที่เป็นมาตรฐานทั่วไป 
เพื่อที่เราจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน เราใช้เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ใน
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อด�าเนนิการตรวจสอบอย่างรอบด้าน
ก่อนการควบรวมและซื้อกิจการ เช่นเดียวกับเมื่อเราวางแผน
โครงการที่เริ่มต้นใหม่ทั้งหมด (Greenfield Project) และการขยายกจิการ

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของเรา
และเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่จะไม่ให้มีการด�าเนินงานอันขัดต่อ 
การปฏบิตัติามข้อก�าหนดส�าคญัด้านสิ่งแวดล้อม เราจงึมโีปรแกรม
แรงจูงใจตามผลงานส�าหรับฝ่ายบริหารอาวุโส ผู้จัดการโรงงาน 
และผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
(EHS) ที่เกี่ยวข้อง

เราควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ การรั่วไหลของสารพิษ 
และของเสียอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานให้มีปริมาณไม่เกิน
ขอบเขตที่ก�าหนด และหมั่นตรวจสอบผลติภณัฑ์ของเราทั้งหมดใน
แง่ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า 
และบุคคลอื่น ซึ่งมีส ่วนเกี่ยวข ้องกับผลิตภัณฑ์เหล ่านี้ใน 
หว่งโซ่คณุค่า ตลอดจนวเิคราะห์ผลลพัธ์อย่างสม�่าเสมอเพื่อน�าไป
ปรบัปรงุ

ในปี 2562 ไม่มเีหตกุารณ์เกี่ยวกบัการไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบที่
ส�าคัญ (มูลค่าเกิน 100,000 เหรียญสหรัฐ) ภายใต้ขอบเขต 
การรายงานของเรา ฝ่ายบริหารได้ออกแนวทางเพิ่มเติมเพื่อให้
มั่นใจว่าเราได้ด�าเนินการอย่างเต็มรูปแบบตามพันธกิจที่ประกาศ
ไว้ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปี 2562
• ไม่มีกรณีส�าคัญเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม
 ข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม  

ความส�าเร็จปี 2562
• ไม่มีกรณีส�าคัญเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม
 ข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
• ไม่มีกรณีที่ไอวีแอลได้รับบทลงโทษ
 ทั้งเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

เป้าหมายปี 2563
• ไม่มีกรณีส�าคัญเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม
 ข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม  

เราตระหนกัถงึความจ�าเป็นที่ต้องหมั่นปรบัปรงุผลการด�าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยการพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
เพิ่มการใช้พลงังานทดแทน และการปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ไม่เกดิปัญหาด้านการไม่ปฏบิตัิ
ตามข้อก�าหนด เราทราบดวี่าอาจมกีารออกกฎหมายในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบเชงิลบต่อธรุกจิหากเราไม่มุ่งเน้นการเป็นผู้น�าเชงิรกุใน
การปกป้องสิ่งแวดล้อม เราต้องท�าให้มั่นใจว่าจะไม่มผีลกระทบเชงิลบต่อชมุชนทั้งหลายที่เราด�าเนนิธรุกจิอยู่

การดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม

43รายงานความยั่งยืน
ปี 2562



ไอวแีอลมุง่มั่นที่จะบรหิารจดัการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถงึผลกระทบ 
ที่เกิดจากการด�าเนินงานและห่วงโซ่อุปทานของเราอย่างมี
ประสิทธิภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมคือเครื่องมือส�าคัญใน
การจดัการผลกระทบจากการด�าเนนิงานของเราที่มต่ีอสิ่งแวดล้อม 
เป็นสิ่งที่ให้โครงสร้างการด�าเนนิงานเพื่อวางแผนและน�ามาตรการ
ป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ ตลอดจนช่วยให้เราได้รับประโยชน์
ดงัต่อไปนี้

• การก�าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้าน 
 สิ่งแวดล้อม
• การก�าหนดเป้าหมายส�าหรับการจัดหาพลังงานทดแทน 
 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
• การดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยประสิทธิภาพ 
 การด�าเนินงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ทรัพยากร และ 
 การระบโุอกาสส�าหรบัการปรบัปรงุและลดต้นทนุ
• การสร้างความมั่นใจว่าจะปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม
• การส่งเสริมขวัญก�าลังใจของพนักงานและจุดยืนของเรากับ 
 ผู้มสี่วนได้เสยีภายนอก
• การเพิ่มความตระหนักรู ้ของพนักงานเกี่ยวกับปัญหาและ 
 ความรบัผดิชอบด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ จากการปรบัปรงุประสทิธภิาพการด�าเนนิงานเชงินเิวศเศรษฐกจิ 
กระบวนการหาจดุที่เหมาะสมและนวตักรรม เราได้แสดงให้เหน็ถงึ
ความมุง่มั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
(GHGs) และการปล่อยของเสยีสูอ่ากาศ รวมถึงให้ความมั่นใจว่า
สถานปฏบิตังิานทกุแห่งของเราได้รบัมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็น
ตวัช่วยรบัประกนัการสร้างมาตรฐานเกี่ยวกบัการจดัการสิ่งแวดล้อม 
ในทกุพื้นที่ปฏบิตังิานของเรา

หมายเหต ุ: ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

“ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินงำนให้สอดคล้อง
กับกฎข้อบังคับทั้งหมด รวมถึงควำมเสี่ยง

ด้ำนชื่อเสียงและ/หรือด้ำนกำรตลำดที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและ

กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก”

สถานะการรบัรองของไอวแีอล
สถานะการรับรองและเป้าหมายปี 2563*

สถานะการรับรองของไอวีแอล
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

การรับรอง เป้าหมายปี 2563 สถานะ ณ เดือน
ธันวาคม 2562

   ISO 9001 100% 99%

   ISO 14001 98% 85%

   ISO 50001 98% 57%

* ใช้กบัสถานปฏบิตังิานที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไอวแีอล
   ณ เดอืนธนัวาคม 2561 (72 แห่ง)

91%

71%

18%

100%

83%

45%

91%
77%

39%

94% 83%

52%

ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001

2559 2559 25592560 2560 25602561 2561 25612562 2562 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 การด�าเนินงานร้อยละ 83 ของเรา 
ได้รบัการรบัรองมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ
ร้อยละ 52 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน  
ISO 50001

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

44 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพื่อสังคม



เป้าหมายปี 2562

< 5.29 กิกะจูล/ตันการผลิต

สถานการณ์จริงปี 2562

5.29 กิกะจูล/ตันการผลิต
(ส�าหรับขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)
โดยไม่รวมการเข้าซื้อกิจการปี 2562)

5.75 กิกะจูล/ตันการผลิต
(ส�าหรับขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง) 
โดยรวมการเข้าซื้อกิจการปี 2562)

เป้าหมายปี 2568

ลดอัตราการใช้พลังงานลง 5% จากปี 2562

ไอวแีอลได้รเิริ่มด�าเนนิโครงการด้านการประหยดัพลงังานหลายอย่าง
ควบคู ่กัน เราให้ความสนใจต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
เพิ่มขึ้น เพราะสิ่งนี้ช่วยบริษัทอย่างมาก ในแง่ของความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยลดค่าใช้จ่ายและผลกระทบด้านพลังงานผ่าน
วิธีแก้ไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจคาร์บอนต�่าและการจัดการกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ

ในปี 2562 มีโครงการประหยัดพลังงานจ�านวน 56 โครงการ 
ซึ่งสามารถประหยดัพลงังานได้ประมาณ 756,216 กกิะจลู และลด
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกถงึ 44,733 tCO

2
e อย่างไรกต็าม อตัรา

การใช้พลังงานโดยรวมของเราเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2561 อันเนื่องมาจากการเข้าซื้อกิจการใหม่ซึ่งมีหน่วยงานที่ใช้
พลงังานสูง อย่างไรกต็าม ด้วยขอบเขตการรายงานของโรงงานที่
เหมอืนกบัปี 2561 เราสามารถรกัษาระดบัอตัราการใช้พลงังานให้
อยู่ในระดบัเดยีวกนัที่ร้อยละ 5.29 อกีทั้งเราจะยงัส�ารวจทางเลอืก
อื่นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อลดอตัราการใช้พลงังาน

การใช้พลังงาน

2559 2560 2561 2562

51,219,219
55,070,650

59,984,718

73,452,756

การใช้พลงังาน (กกิะจูล) - 
ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)

การใช้พลงังาน (กกิะจูล) - 
ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

อตัราการใช้พลงังาน (กกิะจูล/ตนัการผลติ) -
ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)

อตัราการใช้พลงังาน (กกิะจูล/ตนัการผลติ) -
ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

5.40 5.50
5.29

5.75

5.29

13,212,685

60,240,071

Wellman International Ireland ประเทศไอร์แลนด์

ข้อมูลเพิ่มเติม

การบริหารจัดการพลังงาน

หมายเหต ุ: อตัราการใช้พลงังานถูกค�านวณตามการผลติโดยรวม
         ซึ่งรวมถงึการขายระหว่างบรษิทั

45รายงานความยั่งยืน
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เป้าหมายปี 2568
การใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานทดแทน

อยู่ที่ 10%
เป้าหมายปี 2573
การใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานทดแทน

อยู่ที่ 25%

ไอวีแอลมองหาโอกาสในการใช้สิ่งอื่นแทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิลใน
กระบวนการผลติของบรษิทั เราก�าลงัส่งเสรมิให้ใช้พลงังานทดแทน
มากขึ้นในทุกๆ ส่วนของการด�าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เพราะทรัพยากร 
ธรรมชาติมีจ�ากัด และเราตระหนักดีถึงความจ�าเป็นในการลด
กระบวนการผลิตที่พึ่งพาพลังงานที่ใช้คาร์บอนเป็นเชื้อเพลิง 
โรงงาน 4 แห่งของเรา คอื Orion Global Pet ในประเทศลทิวัเนยี 
Indorama Ventures Quimica ในประเทศสเปน Wellman  
International ในประเทศไอร์แลนด์ และ UTT Technische Textilien 
ในประเทศเยอรมนี ใช้ไฟฟ้าทดแทน 100% นอกเหนือจาก  
Indorama Holdings ในประเทศไทย ปีนี้เรายงัได้ตดิตั้งแผงพลงังาน
แสงอาทติย์บนหลงัคาโรงงานอกี 3 แห่ง คอื Indorama Polyester 
Industries ที่จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย (840 กิโลวัตต์สูงสุด)  
Avgol ในประเทศอนิเดยี (740 กโิลวตัต์สูงสดุ) และ IVL Dhunseri 
Panipat ในประเทศอนิเดยี (1,000 กโิลวตัต์สูงสดุ) โครงการหลงัคา
พลังงานแสงอาทิตย์ขั้นต่อไปอยู ่ระหว่างด�าเนินการและจะ 
แล้วเสรจ็ในปี 2563

ในปี 2562 ไฟฟ้าทดแทนที่ไอวแีอลซื้อมามปีรมิาณสงูกว่าในปี 2561 
ประมาณร้อยละ 5 นอกจากนี้ เรายงัเดนิหน้าส�ารวจความเป็นไปได้
เพิ่มเติมที่จะเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น และยังคง 
รับผิดชอบต่อการจัดหาพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมจากแหล่งพลังงาน
ทดแทนส�าหรบัสถานปฏบิตังิานของเราต่อไป ไอวแีอลเข้าร่วมกลุม่
ผูซ้ื้อไฟฟ้าทดแทน (Renewable Electricity Buyers Alliance, REBA) เพื่อ
ความเข้าใจในตลาดไฟฟ้าทดแทนที่ดีขึ้น เราก�าลังส�ารวจ 
ทางเลือกในการจัดหาไฟฟ้าทดแทนโดยอาศัยข้อตกลงซื้อขาย
ไฟฟ้าเสมอืนทั่วโลก (Virtual Power Purchase Agreement, VPPA) 
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อไป สิ่งนี้สอดคล้องกบัพนัธกจิ
ของเราตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) และเป้าหมาย 
การลดก๊าซเรอืนกระจกของเรา

จากการที่เราใช้พลังงานทดแทน 2.58 ล้านกิกะจูล นั้นสามารถ 
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้มากกว่า 184,460 tCO

2
e เรายงัใช้

ก ๊าซชีวภาพและชีวมวลเป ็นเชื้อเพลิงทดแทนทางเลือกใน
กระบวนการผลิตด้วย ในปี 2562 การใช้พลังงานชีวมวลของเรา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปี 2561

การซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานทดแทน

เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2561

2559 2560 2561 2562

492,531
423,481

1,226,105 1,427,919

511,593

149,558

427,812

1,501,042

พลงังานทดแทนจากชวีมวล (กกิะจูล)

พลงังานทดแทนจากก๊าซชวีภาพ (กกิะจูล)

ไฟฟ้าที่ผลติจากแหล่งพลงังานทดแทน (กกิะจูล)

855,872
901,065

373,656

658,703

2,587,557

1,034,807

2,574,508
2,752,465

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

พลังงานทดแทน

ผลงานส�าคัญ

โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย

การใช้พลังงานทดแทน
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ไฟฟ้าที่สะอาดและเป็นพลังงานทดแทนซึ่งได้จากแผงพลังงานแสงอาทิตย์

Indorama Polyester Industries (จงัหวดันครปฐม) ประเทศไทย 
หรอื IPI - N ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยที่เราเป็นเจ้าของแสดงให้เหน็
ถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการติดตั้งแผงพลังงาน 
แสงอาทิตย์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาของโรงงาน แผงพลังงานประสิทธิภาพสูงเหล่านี้มี
ความจุ 840 กิโลวัตต์สูงสุด และสามารถผลิตไฟฟ้าได้
ประมาณ 1,173 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี เห็นได้ชัดว่าแหล่ง
พลังงานที่ไม่สิ้นสุดนี้ให้ประโยชน์ในมุมมองทางการเงินและ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถประหยัดค่าไฟฟ้ารายปีได้

ประมาณ 122,000 เหรียญสหรัฐ จากการลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 560 tCO

2
e/ปี แผงพลังงาน 

แสงอาทติย์ถูกตดิตั้งและเริ่มผลติพลงังานในเดอืนกรกฎาคม 
2562 ไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตในปี 2562 มีปริมาณ 565,327  
กโิลวตัต์ชั่วโมง ซึ่งลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 270 ตนั 
และลดการใช้พลงังานจากแหล่งดั้งเดมิอื่นๆ 2,035 กกิะจูล 
รวมทั้งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า 58,788 เหรียญสหรัฐ แผง
พลงังานแสงอาทติย์ของ IPI - N นี้เป็นก้าวส�าคญัในการลด
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณปูโภคและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ข้อมูลเพิ่มเติม

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงานของเราส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกบัเชื้อเพลงิและพลงังานที่ใช้ เราพยายามอย่างเตม็ที่เพื่อ
ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งห่วงโซ่คุณค่า เพื่อที่จะสามารถใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 
การด�าเนนิงานของเราในลกัษณะที่สนบัสนนุกลยทุธ์ระดบัประเทศ
และสอดคล้องกับพันธกิจที่เรามีต่อผู้มีส่วนได้เสียในการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งหาวิธีพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนต�่าที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ นอกเหนือจากกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ 
ปี 2568 (Climate Strategy 2025) แล้ว เรายงัจดัท�ามาตรฐานองค์กร
ด้านยุทธศาสตร์สภาพภูมิอากาศ (Climate Strategy Corporate 
Standard) ที่ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานของเราทั่วโลกในแง่
ของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส�าหรับสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการ
บรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก พร้อมด้วยแผนปฏบิตักิารและดชันี
ชี้วดัประสทิธภิาพ (KPI)

เราวเิคราะห์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่มาจากการด�าเนนิงานของ
เราอย่างละเอียด และน�ามาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่ครอบคลุมมาใช้ เราค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม (GHG Scope 1 และ 2) จากการด�าเนนิงาน
ของเราทุกแห่งทั่วโลก โดยสอดคล้องกับระเบียบการจัดท�าบัญชี
ก๊าซเรอืนกระจกว่าด้วยมาตรฐานการจดัท�าบญัชแีละการรายงาน
ก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร (GHG Accounting Protocols on 
Corporate Accounting and Reporting) โดยสถาบนัทรพัยากรโลก  
(World Resource Institute, WRI) สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยนื (World Business Council for Sustainable Development, 
WBCSD) มาตรฐาน ISO 14064-1 และ ISO 14064-3 นอกจากนี้
เรายงัตดิตามและรายงานการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมอื่นๆ 
(GHG Scope 3) ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดด้วย

ในปี 2562 อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส�าหรับขอบเขต 
การรายงาน (72 แห่ง) ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2561  
มปีรมิาณ 0.505 tCO

2
e/ตนั จาก 0.522 tCO

2
e/ตนัการผลติ อย่างไร

กต็าม อตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5  
เมื่อเทยีบกบัปี 2561 ซึ่งเป็นผลจากการเข้าซื้อกจิการที่มหีน่วยพลงังาน
สงูในปี 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

47รายงานความยั่งยืน
ปี 2562



เป้าหมายปี 2563
ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 

(Scope 1 และ 2) ลง 6% จากปี 2556

สถานการณ์จริงปี 2562

0.505 tCO
2
e/ตันการผลิต

(ส�าหรับขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง) 
โดยไม่รวมการเข้าซื้อกิจการในปี 2562)

0.555 tCO
2
e/ตันการผลิต

(ส�าหรับขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง) 
โดยรวมการเข้าซื้อกิจการในปี 2562)

เราบรรลุเป้าหมายปี 2563 ได้ในปี 2562 ส�าหรับ
การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 6% 
จาก 0.590 ในปี 2556

เราปรบัเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใหม่เป็น

เป้าหมายปี 2568
ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 

(Scope 1 และ 2) ลง 10% จากปี 2562

5,089,355
5,528,000 5,913,464

7,089,441

0.537
0.553

0.522

0.555

25622559 2560 2561

การตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Scope 1 และ 2) 

ข้อมลูเกี่ยวกบัการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Scope 1 และ 2) 
ได้รบัการตรวจสอบโดย TUV Nord GmbH ซึ่งเป็นสถาบนั
ตรวจสอบและออกใบรับรองจากภายนอกตามระเบียบ
เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก มาตรฐาน ISO 14064-1 และ 
ISO 14064-3

เราตรวจสอบและประเมนิผลกระทบทางการเงนิและที่ไม่แสดงผล
ทางการเงิน เช่นเดียวกับความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นของ
ราคาคาร์บอนที่ถูกควบคุม และเราก�าลังด�าเนินการต่อไปเพื่อ
ศึกษาและน�านโยบายมาใช้ก�าหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร 
ซึ่งรวมถงึการตดัสนิใจเรื่องการควบรวมและการเข้าซื้อกจิการ

แหล่งที่ปล่อย ปริมาณ (tCO2e)

Scope 1 4,744,746

Scope 2 (Location-Based) 2,344,695

ผลรวม 7,089,441

Scope 2 (Market-Based) 2,244,308

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หมายเหต ุ: อตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกถูกค�านวณตามการผลติโดยรวม
        ซึ่งรวมถงึการขายระหว่างบรษิทั

0.505

1,340,433

5,749,008

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด  (Scope 1 และ 2)

ผลการตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
Scope 1 และ 2 ของเรา 
(ทั้ง Location-Based และ Market-Based) มีดังนี้

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (tCO
2
e) - 

ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (tCO
2
e) - 

ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

อตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (tCO
2
e/ตนัการผลติ) -

ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)

อตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (tCO
2
e/ตนัการผลติ) -

ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)
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ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรระดบัโลก เราได้ท�าการวเิคราะห์
และหาโอกาส เพื่อสร้างความมั่นใจว่าความพยายามเรื่อง 
ความยั่งยืนและผลงานที่วัดผลได้ของเรานั้นสอดคล้องกับ
วทิยาศาสตร์ด้านภมูอิากาศ และก�าลงัพยายามควบคมุอณุหภมูโิลก
ไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียสตามข้อตกลงปารีส เราน�า
แนวทางการก�ากับดูแลสภาพภูมิอากาศจากสภาเศรษฐกิจโลก 
มาใช ้เป ็นเครื่องมือในการช ่วยยกระดับการอภิปรายเรื่อง 
สภาพภูมอิากาศเชงิกลยทุธ์ และผลกัดนัการตดัสนิใจแบบองค์รวม 
ซึ่งมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธุรกิจ การก�ากับดูแลสภาพ 
ภมูอิากาศเป็นโครงสร้างของกฎเกณฑ์และกระบวนการที่ไอวแีอล 
วางไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าเราประเมนิความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสม เราตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์
ว่าควรจดัการกบัความเสี่ยงและโอกาสเหล่านั้นอย่างไร รวมถงึได้
รายงานเป้าหมายที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกบับทบาทและความรบัผดิชอบ

เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการค้นหาเส้นทางสู่ความยั่งยืนและได้
ก�าหนดเป้าหมายเชงิรกุตามที่ระบไุว้ในกลยทุธ์ด้านสภาพภมูอิากาศ 
ปี 2568 ของเรา โดยมุง่เน้นที่สี่ประเดน็ส�าคญัเพื่อพฒันาเศรษฐกจิ
คาร์บอนต�่าอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อลดการด�าเนินงานที่ 
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรามองว่าเศรษฐกิจ
แบบหมนุเวยีนเป็นเครื่องมอืส�าคญัในการต่อสู้กบัการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและเป็นโอกาสในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับ
ธุรกิจรีไซเคิลทั่วโลกของเรา นอกจากนี้ เรามีเป้าหมายจะใช้
นวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด 
เท่าที่จะเป็นไปได้ ในการด�าเนนิงานเพื่อมุง่สูโ่ครงการเป้าหมายพื้นฐาน
ทางวทิยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative, SBTi) เราคาดหวงั
ว่าประเดน็ความสนใจของเราจะชดัเจนขึ้นและทศิทางความพยายาม
ด้านความยั่งยืนของเราจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น โดยเชื่อมโยง 
เป้าหมายของเรากบัวทิยาศาสตร์ด้านภมูอิากาศโดยตรง ด้วยเหตนุี้ 
เราจงึวางแผนที่จะเริ่มต้นโครงการ SBTi ในปี 2564-2565 ในฐานะที่ 
เป็นส่วนหนึ่งของกลยทุธ์ด้านความยั่งยนืและสภาพภมูอิากาศของเรา

เมื่อความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรง
มากขึ้นบนเวทีโลก ไอวีแอลได้ท�าตามค�าแนะน�าของคณะท�างาน
ด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ 
(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) ใน
การประเมินผลของเราทั้งทางด้านการเงินและที่ไม่แสดงผล
ทางการเงนิ เราได้พจิารณา IEA 450 scenario ส�าหรบัการวเิคราะห์
ทางการเงินโดยใช้กลไกราคาคาร์บอนแบบเงาภายในองค์กรและ
ภาษีคาร์บอนที่ก�าหนดไว้ส�าหรับประเทศที่เราได้น�ามาใช้เป็น
พารามิเตอร์ในการค�านวณผลกระทบทางการเงิน ในกรณีที่มี 

กลยุทธ�ด�าน
สภาพภูมิอากาศ
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การก�าหนดภาษคีาร์บอนในประเทศที่เป็นสมาชกิขององค์การเพื่อ
ความร่วมมอืและการพฒันาทางเศรษฐกจิ (OECD) และที่ไม่ได้เป็น
สมาชิก เราวิเคราะห์การทดสอบความเครียดโดยสมมติให้ราคา
คาร์บอนส�าหรบัประเทศที่เป็นสมาชกิ OECD คอื 100 เหรยีญสหรฐั
และส�าหรบัประเทศที่ไม่เป็นสมาชกิคอื 75 เหรยีญสหรฐั ตามล�าดบั 
ส�าหรับปี 2573 เพื่อประเมินผลกระทบต่อการผลิต EBITDA  
และรายได้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของเรา

กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ

49รายงานความยั่งยืน
ปี 2562



ภาคเคมภีณัฑ์เป็นผูจ้ดัหาผลติภณัฑ์ที่หลากหลายซึ่งรองรบัตลาด
และอุตสาหกรรมต่างๆ ภาคส่วนนี้ยังเป็นผู้ใช้พลังงานและเป็น 
ผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกกลุ่มใหญ่ และเผชิญกับความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศและปัญหาความยั่งยนื
อื่นๆ ซึ่งถกูเชื่อมโยงกบัทั้งห่วงโซ่คณุค่าและเกอืบทกุภาคส่วนของ
อตุสาหกรรมอื่นๆ อกีทั้ง เป็นกญุแจที่ท�าให้เกดิเศรษฐกจิคาร์บอนต�่า

ค�าแนะน�าของ TCFD เป็นรากฐานระดับโลกส�าหรับการเปิดเผย
ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกบัสภาพภมูอิากาศอย่างมปีระสทิธภิาพ การเปิดเผย
ข้อมูลของไอวแีอลสอดคล้องกบัค�าแนะน�าของ TCFD ซึ่งช่วยเพิ่ม
ความสม�่าเสมอ ความแขง็แกร่ง และความสามารถที่จะเทยีบเคยีง
ได้ การด�าเนินงานและผลงานต่างๆ ของเรานั้นมีรายละเอียด 
ปลีกย่อย และแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าสามารถช่วยสนับสนุน 
กรอบการด�าเนนิงานทั้งสี่ในแต่ละกรอบได้อย่างไร

การก�ากับดูแล

กลยุทธ์

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

เป้าหมายและตัวชี้วัด

1. การก�ากับดูแล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลและทบทวนความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศทั้งทางตรงและผ่านคณะกรรมการด้าน
ความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามคณะกรรมการย่อยของบริษัทที่มีการประชุมทุกครึ่งปีและได้ท�างาน 
ร่วมกบัแผนกต่างๆ ได้แก่ แผนกการเงนิ แผนกความเสี่ยง แผนกกลยทุธ์ แผนกก�ากบัดูแลกจิการ และแผนกความยั่งยนื ในการจดัการ
กบัปัญหาและประเดน็ด้านความยั่งยนื

คณะกรรมการเหน็ว่า
ความเสี่ยงด้าน ESG 
มคีวามส�าคญัต่อ
ผลการด�าเนนิงาน
ระยะยาวของบรษิทั
 
• ให้การดูแลและอนมุตัิ 
 โครงการรเิริ่มต่างๆ 
• ก�าหนดกลยทุธ์และ
 อนมุตัเิป้าหมาย 
• เชื่อมโยงผลตอบแทนของ
 ผู้บรหิารเข้ากบัเป้าหมาย
 ด้าน ESG

อนกุรรมการระดบั
คณะกรรมการบรษิทัประเมนิ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกบั
ความยั่งยนืและความเสี่ยง 
รวมทั้งให้ค�าแนะน�าแก่
คณะกรรมการบรษิทั
 
• ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
 กลุ่มบรษิทัฯ เป็นประธาน 
• ประกอบด้วยกรรมการ 
 4 คน ประธานเจ้าหน้าที่
 บรหิารด้านกลยทุธ์ 
 และกรรมการอสิระ 4 คน 
• ให้ค�าแนะน�าแก่
 คณะกรรมการบรษิทัและ
 ด�าเนนิการตามค�าสั่ง 

ด�าเนนิการและน�าโครงการ
รเิริ่มด้านความยั่งยนืไปใช้ใน
สถานปฏบิตังิานของไอวแีอล
ทกุแห่ง
 
• ประกอบด้วยผู้บรหิาร
 ระดบัสูง 14 คน ของ
 แผนกต่างๆ 
• ให้ความช�านาญการ
 ในมมุกว้าง 
• ให้ค�าแนะน�า SRMC 
 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบั
 ความยั่งยนื 
• ใช้แนวทางด้าน
 ความยั่งยนืจาก SRMC

ผลกัดนัโครงการรเิริ่มต่างๆ 
ให้ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
และสร้างความมั่นใจว่า
จะได้รบัการปฏบิตัทิี่ดทีี่สดุ
 
• บคุลากรส�าคญัในแต่ละ
 แผนกขบัเคลื่อน
 การเปลี่ยนแปลงผ่านมติิ
 ทางเศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อม
 และสงัคม 
• ให้ความเชี่ยวชาญ
 เฉพาะเรื่อง 
• จดัการกบัผู้แทนระดบัรอง
 ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบ
 ด้วยบคุลากรที่ส�าคญัใน
 การปฏบิตังิานหลายคน

ไอวแีอลน�าองค์ประกอบหลกัของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงนิที่เกี่ยวข้องกบัสภาพภูมอิากาศซึ่งได้รบัการแนะน�ามาใช้ ดงันี้

การด�าเนินการตามค�าแนะน�าของ TCFD - ภาพรวม

คณะกรรมการบริษัท

การตัดสินใจ
และการก�ากับดูแล

การประสานงาน
และการวิเคราะห์

ภาคธุรกิจ การด�าเนินการ
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คณะกรรมการ
ด้านความยั่งยืนและ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหารด้านความยั่งยืน

ผู้แทนด้านความยั่งยืน

50 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพื่อสังคม



2. กลยุทธ์

ระยะกลาง (3-10 ปี) 
- ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น 
- การลงทุนที่ไม่ประสบความส�าเร็จในเทคโนโลยีใหม่  
- ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าในการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีที่ปล่อยมลพิษน้อยลง 
- การทดแทนผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ด้วยตัวเลือกที่มีการปล่อยมลพิษต�่า

ระยะกลางและระยะยาว (3+ ปี) 
- ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นของเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศที่รุนแรง 
  เช่น พายุไซโคลน อุทกภัย และภัยแล้ง

ระยะกลาง (3-10 ปี) 
- การผลิตที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่า 
- การตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค 
- การตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ระยะปานกลาง (3-10 ปี)  
- การปรับปรุงเทคโนโลย ี 
- นวัตกรรมกระบวนการผลิต 
- การปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากร 
- การเพิ่มความสามารถด้านการรีไซเคิล 
- การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะในธุรกิจรีไซเคิล

ระยะกลางและระยะยาว (3+ ปี) 
- ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
- การปรับปรุงประสิทธิภาพ 
- ไม่มีการปล่อยของเหลว 
- การผลิตสินค้าที่ใช้ปริมาณน�้าน้อยและคาร์บอนต�่า

กรอบเวลาทั้งหมด 
- โอกาสจากการรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้น 
- โอกาสจากการลงทุนในพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น 
- ความต้องการผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่าและผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุรีไซเคิล
  ที่เพิ่มมากขึ้น 
- โอกาสในการดึงดูดนักลงทุนด้วยศักยภาพ ESG ที่แข็งแกร่ง

ระยะกลางและระยะยาว (3+ ปี) 
- การค้นหาสถานที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมเพื่อตั้งโรงงานใหม่ 
- การเพิ่มความสามารถในการรีไซเคิลน�้า 
- การปรับปรุงประสิทธิภาพของน�้า

ระยะกลาง (3-10 ปี) 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
- ตลาดใหม่

ระยะปานกลาง (3-10 ปี)  
- ต้นทุนการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
  ด้านสิ่งแวดล้อม 
- น�าระบบการค้าคาร์บอนแบบก�าหนดเพดานการลดและจัดสรรสิทธิ์
 ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือภาษีคาร์บอนในบางประเทศมาใช้ 
- การเปิดรับการฟ้องร้อง 
- ภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นในการรายงานเรื่องการปล่อยมลพิษ

ระยะกลาง (3-10 ปี) 
- การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าจากผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณ
  คาร์บอนสงูเป็นผลติภณัฑ์คาร์บอนต�่า 
- ต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

กรอบเวลาทั้งหมด 
- ทั่วโลกให้ความส�าคัญกับของเสียพลาสติก 
- การเคลื่อนไหวเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล  
- การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการของผู้บริโภค 
- ความกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย / นักลงทุนที่เพิ่มขึ้น

ระยะกลางและระยะยาว (3+ ปี) 
- ความเสี่ยงของการเพิ่มขึ้นของระดับน�้าทะเลและน�้าท่วมจากแม่น�้า 
  ต่อสถานปฏิบัติงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง 
- อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น 
- การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกตะกอนและความแปรปรวนของ
  สภาพภูมิอากาศที่รุนแรง 
- ผลกระทบของความตึงเครียดด้านน�้าต่อการผลิต
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เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

นโยบายและกฎหมาย

นโยบายและกฎหมาย

เฉียบพลัน

เฉียบพลัน

ตลาด

ตลาด

ชื่อเสียง

ชื่อเสียง

เรื้อรัง

เรื้อรัง

ความเสีย่งเกีย่วขอ้งกบัสภาพภมูอิากาศ

โอกาสทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพภมูอิากาศ
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การก�าหนดราคาคาร์บอนแบบเงา

ไอวีแอลใช ้ เครื่องมือวิ เคราะห ์ 
ความเสี่ยงของน�้า AQUEDUCT 
พัฒนาโดยสถาบันทรัพยากรโลก
(WRI) Climate Resilience Evaluation 
& Awareness Tool (CREAT) และ 
Climate Information Portal (CLIPC) 
เพื่อประเมินปัญหาปัจจุบันและ
ป ัญหาที่คาดการณ์ไว ้ เกี่ยวกับ 
สภาพภูมิอากาศ เรายังได้ท�าการ
ศึกษาระดับสูงโดยยึดตามรายงาน
การประเมนิครั้งที่ 5 (5th Assessment 
Report, AR5) ของคณะกรรมการ
ระหว่างรฐับาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (IPCC) เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาคและ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เฉลี่ย
ประจ�าปีจนถงึปี 2583

ไอวแีอลก�าลงัลงทนุในโครงการรเิริ่ม
หลายโครงการ เพื่ อ ให ้ การจั ด 
กลุ่มสินค้ามีความยั่งยืนยิ่งขึ้น เรา
ก�าลงัอยูใ่นขั้นตอนของการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่เชื้อเพลงิคาร์บอนต�่า และตั้งใจ
จะลงทนุในระบบรไีซเคลิเป็นเงนิ 1.5 
พนัล้านเหรยีญสหรฐั ภายในปี 2568 
ยิ่งไปกว่านั้น เราตั้งเป้าจะพัฒนา 
ศักยภาพด ้าน ESG เพื่อดึงดูด 
การลงทนุจากภาคการเงนิที่ยั่งยนืซึ่ง
ก�าลงัเตบิโตอย่างรวดเรว็ให้มากขึ้น

Indorama Ventures Poland Sp. Z.O.O. ประเทศโปแลนด์

3. การบริหารจัดการความเสี่ยง

ไอวีแอลบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรใหญ่และบริษัทย่อยทั่วโลกผ่านกระบวนการท�างานแบบบูรณาการและการจัดการความเสี่ยง 
ทั้งกลุ่ม โดยใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ที่ใช้แนวทางจัดการจากบนลงล่างและล่างขึ้นบน ส�าหรับการประเมินเบื้องต้น 
เราระบุความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการใช้กรอบ ERM เพื่อคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดและ
สามารถบรรเทาผลกระทบล่วงหน้าได้

เราพิจารณา IEA 450 scenario 
ส�าหรับการวิเคราะห์ทางการเงินโดย
ใช้กลไกราคาคาร์บอนแบบเงาภายใน
องค์กรและภาษีคาร ์บอนส�าหรับ
ประเทศที่เราด�าเนนิกจิการ นอกจากนี้ 
เราท�าการวิ เคราะห ์การทดสอบ
ความเครียดโดยสมมติให ้ราคา
คาร์บอนส�าหรบัประเทศที่เป็นสมาชกิ 
OECD อยู่ที่ 100 เหรยีญสหรฐั และ
ส�าหรบัประเทศที่ไม่เป็นสมาชกิ อยู่ที่ 
75 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามล�าดับ 
ส�าหรับป ี 2573 เพื่อคาดการณ์ 
ผลกระทบต่อการผลิต EBITDA และ
รายได้ โดยให้เป ็นส ่วนหนึ่งของ
กระบวนการบรหิารจดัการความเสี่ยง
ของเรา

การวเิคราะห์ความตงึเครยีดด้านน�า้ การลงทุนท่ีมีความย่ังยืนเป็นตวัขับเคลือ่น
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นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ TCFD เราใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงของน�้า AQUEDUCT เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของ 
ความตงึเครยีดด้านน�้าในอนาคต และเพื่อระบสุถานปฏบิตังิานที่เผชญิกบัความเสี่ยงส�าคญัที่สดุในแง่อปุสงค์และอปุทานของน�้าในอนาคต 
ผลการศกึษาต่างๆ ซึ่งอยู่ในหวัข้อการบรหิารจดัการทรพัยากรน�้าในรายงานฉบบันี้ ถูกผนวกรวมในมาตรการการปรบัตวัระยะยาวของเรา
ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบรหิารมขี้อมูลในการตดัสนิใจในระยะยาวเพื่อความยั่งยนืของไอวแีอล

ข้อมูลเพิ่มเติม

4. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

เราส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโรงงานทุกแห่งโดยการใช้พลังงานทดแทน การด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน และ 
ตรวจสอบการใช้พลงังานในทกุประเทศที่มโีรงงานของไอวแีอลตั้งอยู่ เรายงัสนบัสนนุข้อตกลงปารสี ซึ่งมหีลายๆ ประเทศให้ค�ามั่นที่จะลด
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยอาศยัการลงมอือย่างแน่วแน่ในระดบัประเทศ (NDCs) เราก�าหนดเป้าหมายด้านความยั่งยนืที่ส�าคญัส�าหรบั
ปี 2568 ดงัต่อไปนี้

WE SUPPORT

ก๊าซเรือนกระจก
10%
การลดอตัราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ทั้งหมด (Scope 1 และ 2)

น�้า
10%

การลดอตัราการใช้น�้า

ของเสียท่ีเป็นพิษท่ีน�าไปฝังกลบเป็น “ศูนย์” การด�าเนนิการ
จ�าแนกประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีมีความยั่งยืน

พลังงาน
5% 

การลดอตัราการใช้พลงังาน

ความมุ่งม่ันในระดับโลกปี 2568
• รไีซเคลิวสัด ุPET หลงัการบรโิภคปรมิาณ 750,000 ตนัต่อปี 
 มาเป็นวตัถดุบิในการผลติโพลเีอสเตอร์
• รไีซเคลิขวด PET จ�านวน 50 พนัล้านขวดต่อปี

• ลงทนุด้านรไีซเคลิเป็นจ�านวนเงนิ 1.5 พนัล้านเหรยีญสหรฐั

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
• บรูณาการแนวคดิเชงิเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีน
 เข้าในการด�าเนนิธรุกจิของไอวแีอล

• เข้าร่วมกบัองค์กรเพือ่ผลักดนัและสนบัสนนุการด�าเนนิงาน
 เพื่อมุง่สูเ่ศรษฐกจิแบบหมนุเวยีน

พลังงานหมุนเวียน
10% ภายในปี 2568 
25% ภายในปี 2573
การใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลงังานหมนุเวยีน
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การเปลี่ยนเป็นก๊าซเฉื่อยแทนก๊าซเรือนกระจก

Indorama Ventures Polimeros S.A. (IVPSA) ในประเทศบราซลิ 
ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยที่เราเป็นเจ้าของทั้งหมดและเป็นโรงงานสาย
การผลิตเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุด โดยมีก�าลังการผลิตอยู่ที่ PET 
550,000 เมตริกตัน/ปี ใช ้ก ๊าซคาร ์บอนไดออกไซด์ใน
กระบวนการระเหยของของเหลวเพื่อการสร้างพอลเิมอร์ให้อยู่
ในสถานะของแข็งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงกว่า เพื่อ 
หลกีเลี่ยงการใช้อปุกรณ์ขนาดใหญ่ (ส่วนใหญ่เป็นเครื่องเป่า
และเครื่องตกผลึก) อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 หลังจาก 
ท�าการศกึษาทางเทคนคิเกี่ยวกบัความเป็นไปได้ในการเปลี่ยน
จากก๊าซคาร ์บอนไดออกไซด์เป ็นก ๊าซไนโตรเจนด้วย 
การปรับเปลี่ยนเล็กน้อย ไอวีแอลได้ตัดสินใจลงทุนเป็น 
จ�านวนเงิน 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเปลี่ยนก๊าซที่ใช้ใน
กระบวนการภายในโรงงานไปเป็นก๊าซไนโตรเจน 

การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม
เพราะช่วยขจัดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจาก 
กระบวนการผลติ ท�าให้ลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 
6,132 ตนั/ปี ส่งผลให้ก๊าซเรอืนกระจกลดลงร้อยละ 10 รวมทั้ง 
การใช้พลังงานที่ลดลง มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย
อินเวอร์เตอร์ ท�าให้การใช้พลังงานโดยรวมลดลงร้อยละ 30 
และปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกลดลง 81.1 tCO

2
e/ปี นอกจากนี้ 

ยงัช่วยลดการขนส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยรถบรรทกุทางอ้อม  
นอกเหนือจากการลดพลังงานและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
แล้ว โครงการนี้ยงัประหยดัต้นทนุได้มหาศาลเนื่องจากต้นทนุ
การผลติลดลงเกอืบ 1.5 ล้านเหรยีญสหรฐัต่อปี

Indorama Ventures Polimeros S.A. (IVPSA) ประเทศบราซิล
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เป้าหมายปี 2562

< 5.32 ลูกบาศก์เมตร/ตันการผลิต

ความส�าเร็จ 2562

อัตราการใช้น�้าลดลง 2.44% 
เมื่อเทียบกับปี 2561
(ส�าหรับขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง) 
โดยไม่รวมการเข้าซื้อกิจการในปี 2562)

อัตราการใช้น�้าลดลง 4.14% 
เมื่อเทียบกับปี 2561
(ส�าหรับขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง) 
โดยรวมการเข้าซื้อกิจการในปี 2562)

เป้าหมายปี 2568

อัตราการใช้น�้าลดลง 10% จากปี 2562

เรามุง่มั่นที่จะให้มกีารจดัการทรพัยากรน�้าอย่างยั่งยนื (รวมถงึการใช้
น�้าจากแหล่งน�้าและการปล่อยน�้าทิ้ง) โดยอาศัยนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรน�้าของเรา ด้วยการปฏิบัติ
ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากล และข้อบังคับใน
ประเทศที่เรามกีารด�าเนนิงาน รวมถงึการแสดงให้เหน็ในเชงิรกุถงึ
ความเป็นผูน้�าและความรบัผดิชอบที่สอดคล้องกบัค่านยิมของเรา 
การจัดการการใช้ทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืนเป็นส่วนส�าคัญของ 
การด�าเนนิงานในแต่ละวนัของเรา นอกจากนี้ เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง
ความมั่นใจว่าการใช้น�้าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยการใช้ 
หลกั 3Rs (ลดการใช้ ใช้ซ�้า การรไีซเคลิ) รวมถงึการสร้างโรงบ�าบดั
น�้าเสียเพื่อรีไซเคิลและน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนลดการใช ้
น�้าจดืในพื้นที่ด�าเนนิงานส่วนใหญ่ของเรา

เราบรรลุเป้าหมายการใช้น�้าปี 2562 โดยที่อัตราการใช้น�้าลดลง
ร้อยละ 4 จากเดิม 5.32 ลูกบาศก์เมตร/ตันการผลิตในปี 2561  
มาเป็น 5.10 ลูกบาศก์เมตร/ตนัการผลติในปี 2562

แม้ว่าการใช้น�้าโดยรวมจะเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณน�้าที่น�ามารีไซเคิล
และใช้ใหม่ทั้งหมดอยู ่ที่ร ้อยละ 7.46 ของการใช้น�้าโดยรวม  
ผ่านสูตรการค�านวณที่ปรับปรุงแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
ของ GRI

46,295,100
53,552,616

60,285,763
65,222,820

4.88

5.35 5.32

5.10

25622559 2560 2561

5.19

6,097,753 

3,053,241
4,699,568

5,292,534 5,255,856

อตัราน�้ารไีซเคลิและน�้าที่น�ากลบัมาใช้ใหม่ (ร้อยละ)

ปรมิาตรน�้ารไีซเคลิและน�้าที่น�ากลบัมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.)

6.19

8.07 8.07
7.46

25622559 2560 2561

59,125,067

ข้อมูลเพิ่มเติม

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

อัตราการใช้น�้า

หมายเหต ุ: อตัราการใช้น�้าถูกค�านวณตามการผลติโดยรวม
         ซึ่งรวมถงึการขายระหว่างบรษิทั

การใช้น�้าจากแหล่งน�้า

ปรมิาณการใช้น�้า (ลบ.ม.) - 
ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)

ปรมิาณการใช้น�้า (ลบ.ม.) - 
ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

อตัราการใช้น�้า (ลบ.ม./ตนัการผลติ) -
ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)

อตัราการใช้น�้า (ลบ.ม./ตนัการผลติ) -
ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

* การรายงานข้อมูลมกีารเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวธิกีารค�านวณใหม่

น�้าที่น�ามารีไซเคิลและใช้ซ�้า*

55รายงานความยั่งยืน
ปี 2562



เพื่อให้สามารถจัดการน�้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ Avgol 
(ประเทศรัสเซีย) ซึ่งเป ็นบริษัทย ่อยของเราได ้ติดตั้ง 
เครื่องระเหยน�้าเสยีเพื่อลดปรมิาณน�้าที่ปล่อยออกมา ซึ่งเป็น 
การลดภาระการบ�าบัดน�้าเสียและยังสามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการบ�าบัดได้อีกด้วย เครื่องระเหยนี้สามารถจัดการกับ 
สารลดแรงตึงผิวที่ชอบน�้า ซึ่งมีปริมาณมากกว่าร้อยละ 5 
ของของเสยีจาก Avgol ซึ่งเกอืบทั้งหมดไม่มกีารปนเป้ือนหรอื
เป็นมลภาวะ การประหยัดค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อปีมี
มูลค่า 13,000 เหรยีญสหรฐั เครื่องระเหยน�้าเสยีเริ่มใช้งาน
เมื่อปีที่แล้วโดยประหยัดได้ถึง 480 ลิตรต่อวัน และถูก
ออกแบบเพื่อแปรรูปของเหลวที่มาจากกระบวนการ 
ทางอตุสาหกรรมต่างๆ การใช้ระบบสญุญากาศในการตดิตั้ง 
ช่วยให้การเดือดของของเหลว ที่อุณหภูมิต�่ากว่าสภาวะ 
ความดันบรรยากาศปกติอย่างมากสามารถเกิดขึ้นได้  
(เริ่มเดอืดเมื่ออณุหภมูขิองของเหลวอยูท่ี่ 30 องศาเซลเซยีส) 
สิ่งนี้ช่วยลดพลังงานที่จ�าเป็นส�าหรับสภาวะจุดเดือดสูงและ
ลดปรมิาณการใช้น�้าเนื่องจากน�้าที่ระเหยสามารถกลบัเข้าสู่
กระบวนการได้ใหม่

ความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้า

ไอวีแอลตระหนักดีถึงความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้า จึงแสดง 
ความรับผิดชอบผ ่านการจัดการและการดูแลน�้าอย ่างมี
ประสทิธภิาพ เราให้ความส�าคญักบัการประเมนิความเสี่ยงด้านน�้า 
ในระดบัท้องถิ่นและใช้วธิตีดิตามผล มรีะบบการจดัการความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพครบถ้วน และประเมินความเสี่ยงของเราที่
เกี่ยวข้องกบัน�้าอย่างสม�่าเสมอ เราท�าการวเิคราะห์ความอ่อนไหว
ของน�้าโดยใช้เครื่องมอืวเิคราะห์ความเสี่ยงของน�้า AQUEDUCT ซึ่ง
พฒันาโดย WRI เพื่อระบพุื้นที่ที่เกดิความเครยีดด้านน�้าในปี 2562 
เครื่องมือนี้ช่วยให้เราประเมินการเปลี่ยนแปลงความต้องการน�้า 
การจ่ายน�้า ความเสี่ยงของผู้มีส่วนได้เสีย และกฎระเบียบตาม
เงื่อนไขในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ ยังช่วยให้เราสามารถ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของการพยากรณ์ความเสี่ยง 
ด้านทรัพยากรน�้าในปี 2563 2573 และ 2583 ผลลัพธ์เหล่านี้ถูก
วเิคราะห์และอภปิรายในที่ประชมุคณะกรรมการประเมนิความเสี่ยง
เปน็ประจ�าทกุปี เพื่อระบมุาตรการบรรเทาผลกระทบที่จ�าเป็นและ
ก�าหนดโครงการริเริ่มส�าหรับโรงงานที่ตั้งอยู ่ในพื้นที่ที่เผชิญ 
ความตึงเครียดด้านน�้าอย่างรุนแรง หรือมีความเสี่ยงด้านการใช้
ทรพัยากรน�้าที่ส�าคญั

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เรายังประเมินผลกระทบทาง 
การเงนิที่มต่ีอรายได้ มลูค่าของสนิค้าที่ขายไป และ EBITDA รวมถงึ
องค์ประกอบอื่นๆ 

เรายังได ้คาดคะเนผลกระทบที่เกี่ยวข ้องกับต้นทุนน�้าจาก 
การประเมินในมุมมองของการขาดแคลนน�้าจากผลลัพธ์และ 
การประมาณราคา เราสื่อสารกับโรงงานโดยตรงเพื่อพัฒนา 
แผนปฏบิตักิารที่ชดัเจน และมอบหมายให้ตวัแทนด้านน�้าประสานงาน
กบัโรงงานทั้งหมดและรายงานให้ฝ่ายบรหิารทราบอย่างสม�่าเสมอ 
รายละเอยีดเพิ่มเตมิมอียูใ่นส่วนปัจจยัด้านความเสี่ยงของรายงาน
ประจ�าปี 2562

ทางออกส�าหรับการก�าจัดน�้าเสียและน�้าส่วนเกินปริมาณมาก

56 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพื่อสังคม
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สูงมาก ต�่าถงึปานกลางสูง ต�่า แห้งแล้งและมกีารใช้น�้าต�่าปานกลางถงึสูง

สรุปการประเมินความตึงเครียดด้านน�้าปี 2562 และ 2573 

ทั้งหมด ทั้งหมดอเมริกา อเมริกาเอเชีย เอเชียยุโรป ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา

ยุโรป ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา

เป้าหมายปี 2562

< 0.0045 ตัน/ตันการผลิต

สถานการณ์จริงปี 2562

0.0063 ตัน/ตันการผลิต 
(ส�าหรับขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง) 
โดยไม่รวมการเข้าซื้อกิจการในปี 2562)

0.0058 ตัน/ตันการผลิต 
(ส�าหรับขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง) 
โดยรวมการเข้าซื้อกิจการในปี 2562)

เรามุง่มั่นที่จะลดปรมิาณของเสยีและเพิ่มการก�าจดัโดยอาศยัผูค้้า
ซึ่งยึดหลักยั่งยืนที่มีการใช ้ซ�้า การน�าทรัพยากรกลับ หรือ 
การรไีซเคลิ อกีทั้งยงัมุ่งมั่นจะลดของเสยีอนัตรายและสร้างความ
มั่นใจว่าการทิ้งของเสยีถูกจดัการโดยผู้ค้าที่มคีณุสมบตัเิหมาะสม 
เราจัดการของเสียด้วยความรับผิดชอบและด�าเนินการมากกว่า 
ข้อก�าหนดในจุดที่สามารถท�าได้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การปฏบิตัทิี่เข้มงวด เพื่อจดัการของเสยีตามสถานที่ปฏบิตังิานของเรา 
เราบันทึกปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น จัดเก็บในสถานที่ปฏิบัติงาน 
และทิ้งในและนอกสถานที่ และยงัมุง่มั่นที่จะลดและก�าจดัของเสยี
โดยอาศัยพันธมิตรที่มีการใช้ซ�้า การน�าทรัพยากรกลับ หรือ 
การรีไซเคิล ซึ่งจะช่วยลดของเสียอันตรายและสร้างความมั่นใจ
มากขึ้นว่าการทิ้งของเสียถูกด�าเนินการโดยผู้ค้าที่ได้รับการรับรอง 
ยิ่งไปกว่านั้น เรายังด�าเนินการตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานของ 
ผู้ค้าหลักอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานการจัดการ 
ของเสยีของผู้ค้าสอดคล้องกบัแนวปฏบิตัอิย่างยั่งยนืของเรา

ความหนาแน่นของของเสียอันตรายของเราสูงถึง 0.0058 ตัน/ตัน
การผลิตในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 จากปี 2561 เราก�าลัง
ด�าเนินการเพื่อลดของเสียทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย 
และตั้งใจลดปริมาณของเสียอันตรายที่น�าไปฝังกลบให้เหลือน้อย
ที่สดุ

ในปี 2562 ปรมิาณของเสยีที่มกีารใช้ซ�้า การรไีซเคลิ และการน�า
ทรพัยากรกลบัทั้งหมดอยูท่ี่ร้อยละ 72 ของของเสยีทั้งหมด เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15 จากปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากการรเิริ่มการลดปรมิาณ
ของเสยีและการรไีซเคลิที่ด�าเนนิการในปี 2562

ร้อยละของการด�าเนินงานของไอวีแอลถูกระบุในลักษณะของพื้นที่ความตึงเครียดด้านน�้าโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงของน�้า  
AQUEDUCT

ข้อมูลเพิ่มเติม

การบริหารจัดการของเสีย

อตัราของเสยีอนัตราย

57รายงานความยั่งยืน
ปี 2562



47,448

54,001 51,379

74,344

0.0050 0.0054
0.0045

0.0058

25622559 2560 2561

2559 2560 2561 2562

147,748
164,152

170,949

317,448

37% 52% 57%

72%

63% 48% 43% 28%

0.0063

71,817

2,527

Indorama Ventures Europe B.V. ประเทศเนเธอร์แลนด์

หมายเหต ุ: อตัราของเสยีอนัตรายถูกค�านวณตามการผลติโดยรวมซึ่งรวมถงึการขายระหว่างบรษิทั

ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด

ปรมิาณของเสยีอนัตราย (ตนั) - 
ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)

ปรมิาณของเสยีอนัตราย (ตนั) - 
ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

อตัราของเสยีอนัตราย (ตนั/ตนัการผลติ) -
ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)

อตัราของเสยีอนัตราย (ตนั/ตนัการผลติ) -
ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

ปริมาณของเสียทั้งหมด 
การก�าจัดทิ้ง การใชซ้�้า การรีไซเคิล และการน�าทรัพยากรกลับ

ปรมิาณของเสยีทั้งหมด (ตนั)

ปรมิาณของเสยีที่ก�าจดัทิ้ง 
(ร้อยละของปรมิาณของเสยีทั้งหมด)

ปรมิาณของเสยีที่น�ามาใช้ซ�้า รไีซเคลิ 
และน�าทรพัยากรกลบั 
(ร้อยละของปรมิาณของเสยีทั้งหมด)

58 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพื่อสังคม



คณุภาพอากาศเป็นสิ่งส�าคญัล�าดบัต้นๆ ส�าหรบัไอวแีอล เราตรวจสอบ
การปล่อยมลพิษจากการด�าเนินงานของเราดังต่อไปนี้และค้นหา
วิธีปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยมลพิษ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน
รวมถงึชมุชนรอบสถานที่ปฏบิตังิานของเราได้รบัอากาศที่สะอาด 

NOx

1,642

2,559

2,879

4,659
0.00017

0.00026 0.00025

0.00025

25622559 2560 2561

0.00036
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SOx

927
1,518

1,970

0.00010

0.00015 0.00017

0.00015

25622559 2560 2561

0.00039

1,673

3,260

VOCs

2,042 2,078

4,642

2,123

0.00022 0.00021

0.00041

0.00012

25622559 2560 2561

0.00017

1,420

703

ระบบตรวจสอบของเราสุม่เกบ็ตวัอย่างอากาศจากสถานตีรวจสอบ
ตามระยะที่ก�าหนด เราก�าลังปรับปรุงระบบการค�านวณและ 
การสุ่มตัวอย่างตามเวลาที่ก�าหนด เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลมี
ความแม่นย�ายิ่งขึ้น ซึ่งก�าลงัเหน็ผลลพัธ์ในเชงิบวก

หมายเหต ุ: อตัราของ NOx, SOx และ VOCs ถูกค�านวณตามการผลติโดยรวมซึ่งรวมถงึการขายระหว่างบรษิทั

NOx (ตนั) - 
ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)

SOx (ตนั) - 
ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)

VOCs (ตนั) - 
ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)

NOx (ตนั) - 
ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

SOx (ตนั) - 
ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

VOCs (ตนั) - 
ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

อตัราของ NOx (ตนั/ตนัการผลติ) -
ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)

อตัราของ SOx (ตนั/ตนัการผลติ) -
ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)

อตัราของ VOCs (ตนั/ตนัการผลติ) -
ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)

อตัราของ NOx (ตนั/ตนัการผลติ) -
ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

อตัราของ SOx (ตนั/ตนัการผลติ) -
ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

อตัราของ VOCs (ตนั/ตนัการผลติ) -
ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

การปล่อยมลพิษทางอากาศอื่นๆ

4,993
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ไม่ใช่พลาสติกทั้งหมดที่เหมือนกันและพลาสติกก็ไม่ได้ถูกสร้างใน
แบบเดยีวกนัแม้ว่าจะมพีลาสตกิอยูเ่จด็ชนดิ พอลเิอทลินีเทเรฟทาเลต 
หรือพลาสติก PET เป็นหนึ่งในวัสดุที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ม ี
ความได้เปรยีบเชงิคณุสมบตัทิี่หลากหลาย ทั้งน�้าหนกัเบา ยดืหยุน่
ราคาถูก มีอายุการเก็บรักษานานกว่าวัสดุอื่นๆ และสามารถ
รไีซเคลิได้ 100% PET เป็นพลาสตกิที่ใช้กนัอย่างแพร่หลาย โดยมี
ส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 40 ส�าหรับน�้าดื่ม เครื่องดื่ม 
และน�้าอดัลม ขวดพลาสตกิ PET เป็นขวดที่มกีารน�ามารไีซเคลิมาก
ที่สดุในโลก สิ่งส�าคญัที่สดุคอืขวดพลาสตกิ PET นั้นมปีรมิาณคาร์บอน
ฟตุพริ้นท์ต�่าเมื่อเทียบกับวัสดุทางเลือกอื่นๆ และด้วยอัตราการ
รไีซเคลิที่สงูกว่ามาก จงึสามารถช่วยลดคาร์บอนฟตุพริ้นท์ได้อย่าง
ยั่งยนื

ที่ อนิโดรามา เวนเจอร์ส เราเชื่อว่าพลาสตกิ PET ที่ผ่านการรไีซเคลิ 
(rPET) เป็นพลงัขบัเคลื่อนใหม่ส�าหรบัการเตบิโตที่ยั่งยนื เราเข้าใจว่า 
ผู้คนจ�านวนมากทั่วโลกนั้นปรารถนาที่จะมสีภาพแวดล้อมที่ยั่งยนื 
ในอนาคต จึงมีแรงกดดันต่อพลาสติกเป็นอย่างมาก ท่ามกลาง 
ความท้าทายนี้ถือเป็นโอกาสที่ส�าคัญของ PET ซึ่งเป็นพลาสติกที่
สามารถรไีซเคลิได้ 100% ทั้งยงัมปีรมิาณคาร์บอนฟตุพริ้นท์ต�่ากว่า
วสัดบุรรจภุณัฑ์ชนดิอื่น เช่น แก้ว และอะลูมเินยีม

พลาสติก PET ที่ผลิตโดยไอวีแอลสามารถรีไซเคิลได้ 
100% เรามุ ่งมั่นที่จะผลักดันการรีไซเคิล โดยเราตั้ง 
เป้าหมายในการรวบรวมวัสดุ PET ที่ใช้แล้วจากทั่วโลก
เป็นจ�านวน 750,000 ตัน เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต
โพลีเอสเตอร์ของเรา นอกจากนี้ เรายังลงทุนเป็นเงิน
จ�านวนกว่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2568 
ความมุง่มั่นนี้เป็นเพยีงการเริ่มต้นของการเดนิทางของเรา
ในการผลักดันการรีไซเคิล โดยเราได้สร้างมูลค่าจาก 
การรวบรวมพลาสติก PET ที่ใช้แล้วและส่งเสริมการลด
ขยะพลาสติก เพื่อไม่ให ้มีขยะพลาสติกหลงเหลือ 
อยู่ในสิ่งแวดล้อม

ในทศวรรษที่ผ ่านมาเรารีไซเคิลขวดได ้ประมาณ  
50 พนัล้านขวด และเรามุง่หวงัที่จะรไีซเคลิให้ได้มากขึ้น 
ในปี 2562 เพียงปีเดียว เรารีไซเคิลขวดพลาสติก PET  
ที่ใช้แล้วกว่าเก้าพนัล้านขวดหรอืมากกว่า 200,000 ตนั

อนิโดรามา เวนเจอร์ส ท�าการรไีซเคลิขวดพลาสตกิ PET 
ตั้งแต่ปี 2554 ได้ครบ 50 พันล้านขวดแล้วในวันที่  
23 มนีาคม 2563

การรีไซเคิล PET – น่าเชื่อถือและปลอดภัย

กลยุทธ์ด้านการรีไซเคิลของเรา

เรามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มอัตราการรีไซเคิลทั่วโลก เพื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและสร้างความมั่นใจว่าเศรษฐกิจแบบ
หมนุเวยีนของเรานั้นสมบูรณ์ 

เราจะเป็นผู้น�าในฐานะผู้ผลิตพลาสติก PET บริสุทธิ์ที่ใหญ่ที่สุด
และยงัคงเป็นผู้น�าในการผลติ rPET ในฐานะผู้น�าด้านการรไีซเคลิ
ในยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย จากประสบการณ์กว่า 30 ปี  
เรามีความเชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลและการเป็นหุ ้นส่วนที่
แขง็แกร่งในห่วงโซ่คณุค่าแบบหมนุเวยีนสมบูรณ์

เราได้ท�างานร่วมกับสหภาพยุโรปเพื่อลดขยะพลาสติกซึ่งเป็น 
ส่วนหนึ่งของระเบยีบการใช้พลาสตกิครั้งเดยีว (Single Use Plastic 
Directive) และตั้งใจที่จะเป็นแนวหน้าในการรีไซเคิลขยะพลาสตกิ 
รวมถงึการใช้รปูแบบธรุกจิต่างๆ เพื่อเสรมิการประมวลผลเศรษฐกิจ
แบบหมนุเวยีนสมบูรณ์

ความมุ่งมั่นของเรา
และกลยุทธ์ในอนาคตปี 2568

ภารกิจการรีไซเคิลของเรา
คือการตอบสนองความต้องการ

ในการรีไซเคิลของลูกค้าของไอวีแอล
โดยการสร้างธุรกิจรีไซเคิลชั้นน�า

ที่แตกต่างและน่าดึงดูดในเชิงเศรษฐกิจ

รีไซเคิลขวด 50 พันล้านขวด
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เพ��มอายุการเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑ�อาหาร
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เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม
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PET ทรัพยากรที่มีค่า

ในขณะที่พลาสติก PET มีข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมหลากหลายประการ ตลอดจนสามารถรีไซเคิลได้ 100%  
การจัดการพลาสติก PET ที่ไม่ถูกต้องหลังการใช้งานอาจจะน�าไปสู่การสะสมของขยะพลาสติกในหลุมฝังกลบและมหาสมุทรจนท�าให้ 
เกดิปัญหาทั่วโลก

ในขณะที่การจัดการทรัพยากรพลาสติกที่ไม่ถูกต้องได้กลายเป็น
ความเสี่ยงใหม่ที่ส�าคญั และก่อให้เกดิความกงัวลด้านระบบนเิวศ
ส�าหรบัอตุสาหกรรม แต่พลาสตกิกลบัเปิดโอกาสส�าคญัแก่ประเทศจนี
และประเทศอื่นๆ หลายประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการห้าม 
การน�าเข้าขยะพลาสตกิเพื่อที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม บรษิทัทั่วโลก 
ได้พยายามเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคและก่อให้เกิดการรีไซเคิล 
ที่มปีระสทิธภิาพมากขึ้น ผูส่้งออกมแีนวโน้มที่จะถกูบงัคบัให้ขยาย
โครงสร้างพื้นฐานการรไีซเคลิในประเทศของพวกเขา เช่นเดยีวกบั
การลดระดับของของเสียที่ถูกผลิต นอกจากนี้ วงจรชีวิตของ
พลาสตกิ PET ได้รบัการยอมรบัจากหลายๆ ประเทศทั่วโลก ตลอดจน
อตัราการจดัเกบ็ขยะที่ดขีึ้นจะท�าให้อตัราการรไีซเคลิทั่วโลกเพิ่มขึ้น  
ดังนั้น พลาสติก PET ยังคงเป็นมาตรฐานในการส่งเสริมธุรกิจ 
การแปรรูปแบบหมนุเวยีนต่อไป

การปล่อยก๊าซ CO2 (ภาชนะขนาด 12 ออนซ์) อ้างอิงจากภาชนะจ�านวน 10,000 ชิ้น

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ร้อยละความบริสุทธิ์ของ PET/ rPET ที่แตกต่างกัน

ขวด PET

PET ใหม่ เกล็ด
พลาสติก

เกล็ด
พลาสติก

เกล็ด
พลาสติก

เกล็ด
พลาสติก

เม็ด
พลาสติก

เม็ด
พลาสติก

เม็ด
พลาสติก

เม็ด
พลาสติก

กระป๋องอะลูมิเนียม ขวดแก้ว
พร้อมฝาเหล็ก

ขวดแก้ว
พร้อมฝาอะลูมิเนียม

หมายเหต ุ: 
1. Franklin Associates Assumptions (http://www.petresin.org/pdf/
 FranklinLCISodaContainers2009.pdf)
2. สมมตฐิานเกี่ยวกบัร้อยละการรไีซเคลิของ PET, AL & GL
  ก. ขวด PET – ร้อยละ 23.5 ( รายงาน NAPCOR ปี 2550)
  ข. อะลูมเินยีม – ร้อยละ 45.1 (รายงาน EPA ปี 2550)
  ค. แก้ว – ร้อยละ 30.7 (รายงาน EPA ปี 2550) 

ที่มา : NAPCOR, Franklin Associates
        การส่งเสรมิและปกป้องบรรจภุณัฑ์ PET
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การรีไซเคิลเพื่อให้เกิดการครบวงเต็มสมบูรณ์

2554 2555 2558 2560 2562

3,576

109,446
128,890

143,507

206,996

เราก�าลังเพิ่มการลงทุนในโรงงานรีไซเคิลทั่วโลกเพื่อให้เกิด 
การหมนุเวยีนที่สมบรูณ์ โดยส่งเสรมิการใช้พลาสตกิรไีซเคลิ (rPET) 
และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม  
การเข้าถึงทั่วทุกมุมโลกแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น�าของเราใน
ด้านนวัตกรรม น�าไปสู่สินค้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
(Game-changing Products) ทางออกแบบพเิศษหรอืผลติภณัฑ์ที่มมีลูค่า
เพิ่มสูง (HVA) ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งในตลาดพลาสติก PET  
เราสามารถเข้าถึงโอกาสมากมาย และสามารถมอบมูลค่าสูงสุด
แก่ลกูค้าไอวแีอลและสร้างมลูค่าระยะยาวแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีของเรา

ในปี 2554 การผลติ rPET ของเราอยู่ที่ประมาณ 3,576 ตนั แต่ใน
ปี 2562 นั้นมีการเติบโตแบบทวีคูณเป็นประมาณ 206,996 ตัน  
ในช่วงเวลานี้เรารไีซเคลิขวดประมาณ 50 พนัล้านขวด ซึ่งช่วยลด
การฝังกลบขยะพลาสตกิได้ถงึ 1.1 ล้านตนั เป็นจ�านวนที่ครอบคลมุ
สนามฟตุบอลได้ถงึ 514 สนาม ช่วยลดปรมิาณคาร์บอนฟตุพริ้นท์ 
1.65 ล้านตนัและประหยดัน�้ามนัดบิมากกว่า 3 ล้านบาร์เรล

การให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล

เราสนับสนุนให้มีการรีไซเคิลผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
มากขึ้น นอกเหนือจากการให้ความรู ้แก ่ผู ้บริโภคเกี่ยวกับ 
ความจ�าเป็นในการรีไซเคิลและน�าวิถีชีวิตที่เน้นความยั่งยืนไปใช้ 
เราได้มีโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลทั่วโลก ส่งเสริม 
การรีไซเคิลและการแยกขยะแก่เด็กๆ ในชุมชนและผู ้บริโภค  
โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักและการมีส่วนร่วมใน 
การปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ดกีว่า

การรีไซเคลิและเป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืน 
ขององค์การสหประชาชาต ิ(UN SDGs)

เราสนับสนุนความพยายามระดับโลกอย่างจริงจัง เพื่อบรรลุ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) 
ความพยายามในการรีไซเคิลของเราให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ 
ในการจดัการกบั SDGs ดงัต่อไปนี้

รี ไซเคิลแล้ว
50 พันล้านขวด PET

ลดปริมาณ
ขยะพลาสตกิ

1.1 ล้านตัน
ที่ต้องน�าไปฝังกลบ

ลดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์

มากกว่า 

1.65 ล้านตัน 
ในวฏัจกัรชวีติ

ปริมาณขวด PET หลังการบริโภคที่รีไซเคิลแล้ว

หน่วย : ตนั
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ข้อมูลเพิ่มเติม

ความร่วมมือกับพันธมิตรในกลุ่มอุตสาหกรรม

เราได้ท�างานร่วมกบัพนัธมติรอตุสาหกรรมหลายแห่ง เพื่อให้เกดิเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีนที่ยั่งยนืส�าหรบัพลาสตกิและตั้งใจที่จะ 
มบีทบาทส�าคญั โดยน�าลกูค้าของผลติภณัฑ์รไีซเคลิเข้าสูห่่วงโซ่คณุค่าและวธิกีารพฒันา เพื่อรวมการรไีซเคลิเข้าไปในผลติภณัฑ์
ทั้งหมดของเรา นบัเป็นสิ่งส�าคญัอนัดบัแรกส�าหรบัเราและได้รวมอยู่ในกลยทุธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของเราเช่นกนั

ความร่วมมือทางเทคโนโลยีการรีไซเคิล

ไอวีแอลเป็นหนึ่งในกว่า 400 องค์กร ที่ยึดมั่นที่จะเพิ่มการใช้
พลาสติกรีไซเคิลในการผลิตบรรจุภัณฑ์ เราจึงมุ ่งมั่นส่งเสริม 
เป้าหมายที่จะเพิ่มปรมิาณพลาสตกิรไีซเคลิให้ได้อย่างน้อย 750,000 ตนั 

เรายังได้รับความรู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ด้านการรีไซเคิลเชิงกล ผ่าน
ทรพัย์สนิของบรษิทั Wellman ซึ่งก�าลงัขยายตวั อกีทั้งยงัได้พฒันา
ความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีนวัตกรรมการพัฒนาและทดสอบ
เทคโนโลยีการรีไซเคิลสารเคมี เช่น การร่วมมือกับบริษัท Ioniqa 
เพื่อสร้างขวด PET ที่ท�ามาจากขยะพลาสตกิทางทะเลเป็นครั้งแรก

ความต้องการ rPET ถูกผลักดัน
จากเจ้าของแบรนด์สินค้าต่างๆ

เจ้าของแบรนด์สินค้าได้ตั้งเป้าหมายชัดเจนที่จะเพิ่มการใช้ rPET 
ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ส�าหรับเครื่องดื่ม พวกเขายังตระหนักถึง
คุณค่าของพลาสติก PET ไม่ใช่แค่จากมุมมองทางเศรษฐกิจ  
แต่จากมุมมองด้านความยั่งยืนที่กว้างขึ้น ดังนั้น พลาสตกิ PET  
ซึ่งมกีารรวบรวมที่ถกูต้องและการรไีซเคลิที่เหมาะสม จะยงัคงเป็นผูน้�า
ตลาดด้านบรรจภุณัฑ์ส�าหรบัเครื่องดื่ม นอกจากนั้นความก้าวหน้า
และทันสมัยในการเพิ่มปริมาณ rPET ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
เชงิพาณชิย์แสดงให้เหน็ว่าแบรนด์มกีารลงทนุที่จะท�าให้เป้าหมาย
การใช้ rPET เป็นจริง นี่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ส�าหรับเราเพราะ
แบรนด์เหล่านี้เป็นลูกค้ารายใหญ่ส�าหรบัไอวแีอล

ในประเทศไทย เราได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าส�าคัญ ซัพพลายเออร์ และสมาคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
การพยายามโน้มน้าวให้รฐับาลไทยแก้ไขกฎหมายปัจจบุนัที่ห้ามการใช้พลาสตกิ PET รไีซเคลิในการผลติบรรจภุณัฑ์ใหม่ส�าหรบั
อาหารและเครื่องดื่ม กระบวนการนี้ช่วยให้ทุกฝ่ายได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการรีไซเคิลและมองเศรษฐกิจแบบ
หมนุเวยีนเป็นแนวทางส�าคญัในการลดของเสยี

ด้วยความร่วมมอืและความคดิรเิริ่มมากมาย ไอวแีอลยงัคงมุ่งเน้นที่จะท�าสิ่งที่ดกีว่า ด้วยความสามารถในการรไีซเคลิซ�้าได้ของ
พลาสตกิ PET เปรยีบดั่งใบเบกิทางส�าหรบัการสร้าง “สงัคมปลอดของเสยีพลาสตกิสู่ธรรมชาต”ิ (Zero Plastic Waste to Nature)  
ด้วยความต้องการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการรองรับของเสีย PET ที่จะใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับการผลิตเม็ดพลาสติก PET  
ซึ่งไอวแีอลยงัคงจะเป็นผู้น�าในการสร้างอนาคตที่ดกีว่า

หมายเหต ุ: กรณุาคลกิที่โลโก้เพื่อรบัข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกบักจิกรรมการรไีซเคลิของแต่ละองค์กร
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การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

การจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีให้ความส�าคญั ดงันั้น ความรบัผดิชอบต่อผลติภณัฑ์
จึงช่วยสนับสนุนนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และกระบวนการของเรา
เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค สังคม และ 
ภาคธุรกิจในประเด็นที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์และ
ความโปร่งใส ในขณะเดียวกันไอวีแอลคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ ์
ทุกชนิดที่เราคิดค้นและน�าออกสู่ตลาดนั้นจะน�ามาซึ่งความยั่งยืน
ต่อโลกและสงัคม 

การผสมผสานแนวทางปฏบิตัทิี่ยั่งยนืในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่
สะท้อนให้เหน็ถงึความเข้าใจในความท้าทายด้านความยั่งยนื และ
แสดงให้เหน็ถงึความสามารถของเราในการใช้ประโยชน์จากโอกาส
ทางการตลาดและลดความเสี่ยงด้านการตลาดในระดบัผลติภณัฑ์ 
นอกจากนั้น กระบวนการดูแลผลิตภัณฑ์ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลติภณัฑ์ โดยลดความเสี่ยงของการเกดิอนัตรายทั้งต่อมนษุย์และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระหนี้สนิที่อาจเกดิขึ้น ไอวแีอล
ให้ข้อมลูผลติภณัฑ์แก่ลกูค้าและมส่ีวนร่วมในโครงการ เพื่อส่งเสรมิ
ความรบัผดิชอบต่อผลติภณัฑ์ระหว่างผู้มสี่วนได้เสยี

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเราประเมิน
จากเกณฑ์ต่างๆ เช่น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับ 
การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การใช้
ผลิตภัณฑ์และการบ�ารุงรักษา แผนการน�ากลับ รวมถึงการลด 
ของเสียและวัสดุอันตรายโดยการน�ากลับมาใช้ซ�้าและการรีไซเคิล  
การใช้วตัถดุบิรไีซเคลิและการสนบัสนนุโครงการของลกูค้าในเรื่อง
ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยการใช้งาน เช่น การลด 
น�้าหนกัของผลติภณัฑ์เพื่อผู้บรโิภค นอกจากนั้น วสัดทุดแทนและ 
สารเคมชีวีภาพที่เราจดัหาและใช้ในการผลติจ�าเป็นที่จะต้องได้รบั
การรบัรองว่าผลติจากแหล่งที่ยั่งยนืและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม

ไอวีแอลได้พัฒนาและส่งเสริมวิธีการจ�าแนกประเภทผลิตภัณฑ์
อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความปลอดภัยและความยั่งยืนของ
ผลิตภัณฑ์ด้วยเกณฑ์ต่างๆ เช่น แหล่งพลังงานหมุนเวียน  
ความเป็นพษิของแหล่งพลงังาน การประเมนิวฏัจกัรชวีติผลติภณัฑ์ 
(LCA) และปัจจัยทางสังคม กระบวนการจ�าแนกนี้คาดว่าจะ 
ถูกน�ามาใช้ในปี 2563 และใช้ได้อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2564

ไอวีแอลมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
สุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสร้างมูลค่าโดย 
การระบโุอกาสในการลดการใช้ทรพัยากรและวสัด ุนอกเหนอืจาก
ผลกระทบเชงินเิวศผ่านการประเมนิวฏัจกัรชวีติผลติภณัฑ์ (LCAs) 
เราได้ด�าเนนิการประเมนิวฏัจกัรชวีติผลติภณัฑ์ (LCAs) ในโรงงาน
ทั้งหมดของทวีปเอเชีย (ไม่รวมการเข้าซื้อกิจการใหม่ตั้งแต่ 
ปี 2560-2562) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14040/44: 2549 
โดยมีแผนที่จะขยายการประเมินนี้ไปยังส่วนการด�าเนินงานอื่นๆ 
ของเรา

นวตักรรมหมอนเพือ่ความย่ังยืนจาก PLA พอลิเมอร์ชวีภาพ

เส้นใยในหมอนประกอบด้วย PLA พอลเิมอร์ชวีภาพ 95% 
ท�ามาจากวตัถดุบิเส้นใย PLA ซึ่งเป็นอกีหนึ่งทางเลอืกที่ยั่งยนื
แทนการใช้เส้นใยจากปิโตรเลียม นอกจากนี้ ยังสามารถ
รไีซเคลิและย่อยสลายในระบบโรงงานอตุสาหกรรมได้ 100% 
นวัตกรรมหมอนที่ยั่งยืนนี้ได้รับการรับรองส�าหรับแบรนด์ 
Sinfineco ซึ่งเป็นลขิสทิธิ์ผลติภณัฑ์ที่เรามอบให้บรษิทั Trevira
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AEROPOWDER – ฉนวนที่ย่อยสลายได้

ผลติภณัฑ์ฉนวนย่อยสลายได้ชื่อว่า Pluumo เป็นความร่วมมอื
กนัระหว่างบรษิทั Trevira และ บรษิทั AEROPOWDER โดย
เริ่มต้นเปิดตัวในลอนดอนเป็นที่แรก ผลิตภัณฑ์ฉนวนนี้
สามารถย่อยสลายได้และเป็นนวตักรรมวสัดบุรรจภุณัฑ์ที่
มีแนวคิดมาจากขนนก ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมีคุณสมบัติ
เป ็นฉนวน และเพื่อสานต ่อแนวคิดนี้ ให ้ เป ็นจริง  
AEROPOWDER จึงได้ร่วมมือกับบริษัทสิ่งทอ Trevira 
GmbH เราได้พัฒนาเส้นใยที่มีการถักทอพิเศษคือเส้นใย
สององค์ประกอบ ซึ่งประกอบไปด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพ 
สองชนดิที่แตกต่างกนั

เส้นด้ายจากเส้นใยยาว PLA ได้รบัการรบัรองจาก ISEGA

เส ้นใย PLA ของบริษัท Trevira ช ่วยตอบสนอง 
ความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารได้เป็นอย่างด ี
นอกจากนี้ ผลติภณัฑ์ที่ได้รบัเลอืกนั้นยงัได้รบัการรบัรอง 
ISEGA ด้วยความร่วมมอืกนัระหว่างลกูค้าของเรา บรษิทั 
Trevira ใช้วตัถดุบิที่ยั่งยนืทั้งเส้นใยสั้น PLA และเส้นด้าย
จากเส้นใยยาว PLA ในการผลิตสินค้า เช่น ถุงมือนวด
ถกัโดย บรษิทั MDD di Maddaleno Massimiliano ประเทศ
อติาล ีผ้าบภุายในเพื่อป้องกนัแสงแดดโดย บรษิทั Vertisol 
ประเทศสเปน และผ้าทอ PLA 100% โดย บริษัท  
Chamatex ประเทศฝรั่งเศส

จากขวดพลาสติก PET สู่เส้นด้ายจากเส้นใยยาว

เส้นด้ายจากเส้นใยยาวจากขวด PET รไีซเคลิหลากหลายสแีละขนาด 
ถูกน�ามาใช้งานที่บรษิทัสิ่งทอ Trevira เช่น เส้นด้ายดบิสขีาว 
เส้นด้ายสปันด์ย้อมสี และเส้นด้ายยืดหยุ่น นอกจากนั้น  
เสื้อจากเส้นใยรีไซเคิลคุณภาพยังได้รับการรับรองมาตรฐาน 
Global Recycled Standard (GRS) โดยผลิตจากเส้นใย
โพลีเอสเตอร์และเส้นด้ายขนสัตว์ประกอบกัน (PET 55% / 
เส้นด้ายขนสตัว์ 45%) ซึ่งใช้ในการผลติชดุเครื่องแบบขององค์กร

นอกจากนี้ ไอวแีอลและบรษิทัในเครอื Schoeller GmbH & Co. KG ก�าลงัพฒันาสายเคเบลิจากวสัดรุไีซเคลิที่สามารถน�าไปใช้
ในอตุสาหกรรมยานยนต์ เราคาดว่าจะได้รบัการรบัรอง GRS ส�าหรบัผลติภณัฑ์เหล่านี้ในอนาคตอนัใกล้
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ไอวีแอลได้รับสองรางวัลจากงาน Thaistar Packaging Award ประจ�าปี 2562

อินโดรามา โพลีเมอร์ส ได้รับสองรางวัลจากงาน Thaistar Packaging Awards ประจ�าปี 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและ                  
การประชมุไบเทค ดงันี้
 • รางวลั “Thaistar Packaging Award ประจ�าปี 2562” ประเภทวสัดบุรรจภุณัฑ์และองค์ประกอบ
 • รางวลัพเิศษในสาขาการออกแบบบรรจภุณัฑ์เพื่อความยั่งยนื “Best Sustainable Packaging Design Award ประจ�าปี 2562”  
  จาก Ramapet HPC ผลิตภัณฑ์ PET คุณภาพสูงนี้เคยได้รับรางวัลบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากงานนี้ 
  ในปี 2561 เช่นกนั

เส้นใยสัน้หน่วงไฟชนดิปราศจากแอนตโิมนี

เราผลิตเส้นใยที่มีความสามารถพิเศษคือ Trevira CS®  
ซึ่งเป็นเส้นใยหน่วงไฟชั้นน�าของโลก โดย Trevira ได้ท�าการ
ขยายผลของเทคโนโลยดีงักล่าวไปสูเ่ส้นใยเหล่านี้

• 100% ของหน่วยธุรกิจที่ด�าเนินงานในยุโรป 
 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ REACH

• 100% ของความสอดคล้องกบั ECHA SVHC list 
 และด�าเนินการเชิงรุกในการน�าผลิตภัณฑ์ออกจาก 
 SIN list ไอวีแอลไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตสารเคมี
 ที่ปรากฎใน SIN list

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ไอวแีอลตั้งเป้าหมายว่าจะต้องไม่มกีารละเมดิระเบยีบข้อบงัคบัทั้ง
ในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถงึไม่มกีารใช้สารอนัตรายที่มี
ความกงัวลสงู (SVHC) เราได้ประเมนิสารเคมทีี่ใช้ในการด�าเนนิงาน 
และความเสี่ยงต่อพนักงานของเราและสิ่งแวดล้อม รวมถึง 
การควบคุมสารเคมีที่ระเหยได้ตามรายชื่อสารเคมีอันตรายที่
ปรากฏใน SVHC list และ SIN list ซึ่งอาจก่อให้เกดิความเสี่ยงได้

เราปฏิบัติตาม SVHC list ขององค์การจัดการสารเคมีแห่ง 
สหภาพยุโรป (ECHA) และก�าลังยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์ใน  
SIN list รวมถงึได้ตรวจสอบความคบืหน้าของ SVHC และประเมนิ
แนวโน้มการใช้วัตถุดิบของเราอย่างต่อเนื่อง ในบางกรณีสารอาจ
อยูใ่น SVHC list ในรปูแบบวตัถดุบิ แต่เมื่อมนัถกูเปลี่ยนรปูไปแล้ว 
จงึไม่ก่อให้เกดิความเป็นพษิ และไม่มคีวามเสี่ยงด้านความปลอดภยั 
ของผลิตภัณฑ์อีกต่อไป กระบวนการก�าหนดลักษณะความเสี่ยง
และการปฏบิตัติามข้อก�าหนดผลติภณัฑ์ (PCRC) ที่ด�าเนนิการกบั
ผลิตภัณฑ์ของเราร้อยละ 100 เป็นกลไกที่ใช้ในการประเมิน 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  
โดยเฉพาะกระบวนการ PCRC รวบรวมการน�าเข้าจากการเชื่อมต่อ
กบัลกูค้า เพื่อรบัข้อมลูเกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์ของวตัถดุบิปลายน�้า
ที่ต้องการ สิ่งที่ตามมาคือการประเมินวัตถุดิบแต่ละชนิดโดย 
มุ่งเน้นไปที่ส่วนประกอบใหม่ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบต่อ
อันตรายจากการผลิตและข้อปฏิบัติผลิตภัณฑ์ (ทั้งในแง่ของ 
การลงทะเบียนสารเคมีและความปลอดภัยของอาหาร) ในตลาด
เป้าหมาย

ผลงานส�าคัญ
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นอกจากนี้ เรายงัพฒันาแผนการจดัการสารตั้งต้นและสารเคมอีนัตราย 
ซึ่งท�าให้มีการประเมินสารเคมีต่างๆ และก�าหนดวิธีการทดแทน 
ด ้วยแผนการนี้ เรามุ ่งมั่นที่จะระบุผลิตภัณฑ์และก�าหนด 
เป้าหมายส�าหรบัการปรบัปรงุโดยการยตุกิารใช้สารเคมอีนัตรายที่
มคีวามเสี่ยง สารเคมดีงักล่าวอาจไม่ได้รบัการควบคมุโดยตรงในวนันี้ 

ผลลัพธ์จากการมุ่งเน้นไปที่การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ : เส้นใย PET ที่ปราศจากโลหะหนักของ iCareTM

ในขณะที่ผูบ้รโิภคต้องการมาตรฐานความปลอดภยัที่เพิ่มขึ้น
รัฐบาลและหน่วยงานด้านความปลอดภัยของผู ้บริโภค  
รวมไปถึงหน่วยงานทดสอบและกลุ่มสุนัขเฝ้าบ้านได้แสดง
ความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสารที่น่าสนใจ (SOIs) ที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ ลูกค้าทั่วโลกของไอวีแอล 
บางส่วนต้องการให้เราส่งมอบเส้นใย PET ชนิดปราศจาก
แอนติโมนี ความต้องการดังกล่าวนั้นเรียบง่าย ซึ่งประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารของ IVL Fibers ได้ตอบรับการเรียกร้อง 
ในการรักษาค่านิยมหลักของเราคือ “ลูกค้าคือเหตุผลใน 
การด�ารงอยู่” และ “เรามองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส”  
โดยกล่าวว่า “คุณภาพจะต้องคงที่และข้อก�าหนดของ
ผลิตภัณฑ์จะไม ่เปลี่ยนแปลงใน SKU หลายรายการ  
โดยไม่ส ่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของเรา”   
Trevira GmbH (ประเทศเยอรมนี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 
ไอวีแอลได ้วางแผนที่จะเป ิดตัว PET ชนิดปราศจาก  
Antimony ภายในเดอืนมกราคม 2561 ซึ่งเป็นจดุเริ่มต้นของ
การพัฒนาขี ดความสามารถของ โ ร ง งาน ไอวี แอล 
ในจงัหวดัระยอง ประเทศไทย นอกจากนั้น ยงัมกีารทบทวน
และทดสอบความสามารถโดยละ เอี ยด หลั งจาก 
ความพยายามอย่างจรงิจงัหลายเดอืน โพลเีอสเตอร์คณุภาพ
ชนิดปราศจากแอนติโมนีสามารถถูกผลิตและได้รับจาก
โรงงานเส้นใยสั้นและเส้นใยยาว รวมถึงการตรวจสอบ
กระบวนการปลายน�้า เพื่อให้แน่ใจว่าผลติภณัฑ์ขั้นสดุท้ายมี
คุณสมบัติเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ ความส�าเร็จนี้เกิดจาก 
ความร่วมมอืร่วมใจและความมุ่งมั่นของทมีไอวแีอล

แต่เนื่องจากมข้ีอกงัวลในกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี ไอวแีอลจงึได้ด�าเนนิการ
เชงิรกุในการตดิตามและค้นหาทางเลอืกทดแทน เป้าหมายของเราคอื
การประเมินวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ SIN 
list อย่างละเอียดในปี 2563-2564 และก�าหนดเป้าหมายส�าหรับ
การปรบัปรงุในปี 2564-2565

ผลติภณัฑ์ใหม่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ของครอบครวัไอวแีอล: 

iCareTM ที่ปราศจากโลหะหนัก

iCareTM เป็นสญัลกัษณ์ของค่านยิมหลกัล�าดบัที่ 5 ของไอวแีอล 
นั่นคือ “เราด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ” ซึ่งเป็น 
การแสดงให้เหน็ถงึความเป็นผูน้�าในอตุสาหกรรม ความยั่งยนื 
นวัตกรรม ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ การเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม และความมุ่งมั่นสู่ความส�าเร็จของลูกค้าของเรา  
ปัจจุบันไอวีแอลมีความสามารถในการจัดหาเส้นใย iCareTM 
เส้นด้ายจากเส้นใยยาว และเมด็พลาสตกิ PET ส�าหรบัเครื่องแต่งกาย 
การดูแลบ้าน สุขอนามัย ยานยนต์ และการใช้งานเชิง
อตุสาหกรรม เส้นด้ายจากเส้นใยสั้น ของ iCareTM นั้น รวมไปถงึ 
เส้นใย PET 100% ทั้งเบอร์ละเอียดและหยาบ เส้นใย
สังเคราะห์แบบกลวง  และเส้นใยสององค์ประกอบ ส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์ปลายน�้าต่างๆ เช่น เครื่องแต่งกาย สุขอนามัยที่ 
ใช้แล้วทิ้ง หมอนและผ้าปทูี่นอน ของเล่น และผ้าที่ไม่ผ่านการ
ถักทอในส่วนของยานยนต์และอุตสาหกรรม เส้นด้ายจาก 
เส้นใยยาว PET ของ iCareTM นั้น รวมไปถึงเส้นด้ายยาว 
กึ่งส�าเร็จรูป เส้นด้ายยืดหยุ่นแบบดึง เส้นด้ายยาวส�าเร็จรูป 
เส้นด้ายสี และเส้นด้ายที่มีการหดตัวต่างกัน นอกจากนั้น  
ไอวีแอลยังเสนอชิ้นส่วนเล็กๆ ที่ปราศจากโลหะหนัก (เรซิน) 
ของ iCareTM ส�าหรบัเส้นด้ายจากเส้นใยยาว สปันบอนด์/สปันเมลต์ 
และผลติภณัฑ์อื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

67รายงานความยั่งยืน
ปี 2562



องค์ประกอบที่รวมกนัมากมายของชิ้นส่วนต่างๆ ที่ท�าให้
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเกิดขึ้น มุ่งหน้าไปสู่การปิดวง
อย่างยั่งยนืเสมอ ไอวแีอล มุ่งเน้นที่จะใช้การรวมกนัของ
ก�าลังความสามารถด้านนวัตกรรม เชิงอุตสาหกรรม  
ด้านนโยบาย และบุคลลากร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า 
พลาสตกิที่เราผลติขึ้น อยู่ในระบบเศรษฐกจิ และถกูมองเหน็
เป็นทรัพยากรอยู่เสมอไม่ใช่ขยะ กลยุทธ์การรีไซเคิล 
ของไอวีแอล ยกระดับขีดความสามารถของเราเพื่อ 
ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาแบบระบบปิดและมุ ่งหน้าสู ่
เศรษฐกจิแบบหมนุเวยีน

ผลิตภัณฑ์ของเราถูกออกแบบให้มีน�้าหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูงเมื่ออยู่ในขั้นตอนการใช้งาน 
และรวมถึงเป็นวัสดุที่มีความยั่งยืนและสามารถรีไซเคิลได้ ที่สามารถจัดการได้โดยง่าย
เมื่อสิ้นสุดการใช้งาน

การด�าเนินงานที่มุ่งเน้นการลดการก๊าซเรือนกระจก ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบทางเลือกที่ทดแทนได้ 
และทรัพยากรทดแทน รวมไปถึงการลดการบริโภคทรัพยากร

การพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ / การค�านวณก๊าซเรือนกระจก Scope 3

• การพฒันาปรบัปรงุการขนส่งและการกระจายสนิค้าขั้นต้นและขั้นปลาย
• เปลี่ยนการขนส่งจากทางถนนเป็นทางรถไฟ
• มุ่งให้การขนส่งสนิค้าเป็นการจดัส่งโดยตรงและหลกีเลี่ยงการขนส่งที่มกีารเคลื่อนย้ายสนิค้าหลายจดุในระหว่างเส้นทาง

• 100% การใช้ไฟฟ้าจาก
 แหล่งพลงังานหมนุเวยีน 
 ใน 4 โรงงาน 
• การใช้ไฟฟ้าทดแทนเพิ่มขึ้น 5% 
 ในปี 2562
• 416,916 MW พลงังานจาก
 แหล่งพลงังานหมนุเวยีน 
 รวมถงึไฟฟ้าจากแผงพลงังาน
 แสงอาทติย์บนหลงัคาโรงงาน

พรฟีอร์ม
ที่มนี�้าหนกัเบา

การรักษารสชาติ
และความสดใหม่

เส้นใยโพลเีอสเตอร์หน่วงไฟ เส้นใยไนลอน 6.6 
ในยางรถยนต์

การแปลงสิ่งทอเป็นผลติภณัฑ์ใหม่
สกัหลาดสิ่งทอกนัเสยีง / สิ่งทออดัแผ่นแขง็

ผลติภณัฑ์ DEJA
PET รไีซเคลิ 100%

การออกแบบ

การผลิต

การจัดจ�าหน่าย

184,460 tCO2e การปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกที่ลดลงจากการใช้
ไฟฟ้าจากแหล่งพลงังาน
หมนุเวยีนและการใช้เชื้อเพลงิ
จากชวีภาพ

• 4% การลดลงของอตัราการใช้น�้า 

• น�้าที่น�ามารไีซเคลิและใช้ซ�้า = 7.5%
การน�าของเสยีกลบัมาใช้ทั้งหมด = 72%

• 33,968 ตนั 
 การบรโิภควตัถดุบิจาก
 แหล่งชวีภาพ
• 206,996 ตนั 
 การรไีซเคลิขวด PET 
 หลงัการบรโิภค

ข้อมูลเพิ่มเติม

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

เร
าร
�ไซ
เค
ิล

ผู�บร�โภค

เราสร�าง

เราหาแหล�งที่มา

เศรษฐกิจ
หมุนเว�ยน

การรีไซเคิล

การออกแบบ

การผลิต

การจัดจ�าหน่าย

การบริโภค

การจัดเก็บ
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https://www.coca-cola.eu/
news/marine-bottle/

เป้าหมายของเราในปี 2568 
พนัธกจิระดบัโลกกบั Ellen McArthur Foundation 
โดยเป็นส่วนหนึ่งของ The New Plastics Economy 

การรีไซเคิลเชิงกล
เราได้เข้าซื้อกจิการและครอบครองความรู้ด้านการรไีซเคลิเชงิกล
เมื่อปี 2554 และเมื่อเดอืนธนัวาคม 2563 เราได้เพิ่มโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการรไีซเคลิได้ทั้งหมด 11 แห่งทั่วโลก และสามารถ
รไีซเคลิขวดพลาสตกิ PCR ได้ทั้งสิ้น 350,903 ตนั 

การรีไซเคิลเชิงเคมี
จากการร่วมทนุกบับรษิทั Loop 
Industries เราคาดหวงัที่จะรไีซเคลิ 
พลาสตกิ PET และเส้นใยโพลเีอสเตอร์
ที่มปีรมิาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เราได้พฒันาความเป็นพนัธมติรกบั 
Ioniqa เพื่อสร้างสรรค์ขวดพลาสตกิ PET 
ที่ท�าจากของเสยีพลาสตกิในทะเล 
ขึ้นเป็นครั้งแรก

ความร่วมมือกับพันธมิตรในกลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อตกลงความเข้าใจกบั 
GEPP – พนัธมติรใน
การจดัเกบ็และรวบรวม
ขวดพลาสตกิ 
และการจดัส่งโลจสิตกิส์

โครงการ “โค้ก ขอคนื” 
ร่วมกบับรษิทั โคคา-โคลา 
ประเทศไทย สามารถเกบ็
รวบรวมขวดพลาสตกิ 
PET ได้ 2,741 กโิลกรมั

ข้อตกลงความเข้าใจกบั 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
– การเป็นพนัธมติรในการ
จดัการขยะรไีซเคลิ

โครงการ “รกัษ์ ปัน สขุ” 
ร่วมกบั บรษิทั บางจาก 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากดั (มหาชน) 
สามารถเกบ็รวบรวม
ขวดพลาสตกิ PET ได้ 
600,000 ขวด

โครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล
โครงการที่ส�าคญัมากของไอวแีอล ที่ด�าเนนิการอย่างต่อเนื่องและ
จะขยายการด�าเนนิโครงการในทกุการด�าเนนิธรุกจิของเราทั่วโลก

890,310 ขวดพลาสติก PET ที่เกบ็รวบรวมได้ทั่วโลก และ  4,970 กิโลกรัม 
ถูกส่งกลบัเข้าสู่โรงงานรไีซเคลิในประเทศไทย

ความร่วมมอืเร่งผลกัดนัให้มี
การพจิารณาแก้กฎหมายเพื่อ
เปิดโอกาสให้สามารถน�าขวดบรรจุ
เครื่องดื่มที่ผลติจากพลาสตกิ
รไีซเคลิ หรอื Recycled PET (rPET) 
มาใช้ได้ในประเทศไทย

ข้อตกลงการจดัหา PET รไีซเคลิ 100% เป็นเวลาหลายปี
• กลุ่มของอาหารและเครื่องดื่ม
• ผลติภณัฑ์ในกลุ่มของ Global FMCG

ผลักดันการปรับแก้กฎหมาย และข้อบังคับโดยการจัดให้มีและการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ขยะพลาสติก และการเพิ่มอุปสงค์ส�าหรับพลาสติก PET รีไซเคิล

การร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความตระหนักต่อการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล 
(คู่ค้า / หุ้นส่วนทางธุรกิจ / ลูกค้า / บุคคลทั่วไป / นักเรียน / ครู / หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)

การรีไซเคิลคือหัวใจหลักของเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของโลกในอนาคต

การบริโภค

การจัดเก็บ

การรีไซเคิล

69รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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เป้าหมายปี 2563*

การรับรอง

OHSAS 18001/ISO 45001

เป้าหมายปี 2563

 98%

สถานะ ณ เดือนธันวาคม 2562 

76%

* ใช้กับสถานปฏิบัติงานที่เป็นส่วนหนึ่งของ
 กลุม่ไอวแีอล ณ เดอืนธนัวาคม 2561 (72 แห่ง)

สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสิ่งส�าคัญต่อ 
ความส�าเรจ็และความยั่งยนืในธรุกจิของเรา เราให้ความส�าคญักบั
สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานเป็นล�าดับแรกในทุก
กิจกรรมการด�าเนินงานและการด�าเนินโครงการต่างๆ เพื่อ 
การพฒันาอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าสขุอนามยัและความปลอดภยั
ของทุกคนทั้งพนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชน และสาธารณะ รวมถึง 
ผลจากการด�าเนินงานของเรานั้นมีความส�าคัญต่อการได้รับ
อนุญาตให้ด�าเนินธุรกิจ เราปฏิบัติตามค่านิยมหลักของเราและ
ท�าได้ดียิ่งกว่าข้อก�าหนดทางกฎหมาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความใส่ใจ
ในการท�างาน รวมถึงส่งเสริมความพึงพอใจและประสิทธิภาพ 
ในการท�างานของพนักงาน อีกทั้งยังท�าให้มั่นใจได้ว่าเราจะยังคง
ดงึดูดและรกัษาพนกังานที่มคีวามสามารถได้อย่างต่อเนื่อง

**  ใช้กบัสถานปฏบิตังิานที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไอวแีอล 
   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 (94 แห่ง)

สถานะการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001/ISO 45001

37%

50% 48%

70%

2562**2559 2560 2561

Indorama Ventures Europe  ประเทศเนเธอร์แลนด์

แนวทางการบริหารจัดการ

เราได้ด�าเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น
ไปที่สขุอนามยั ความปลอดภยั และความเป็นอยูท่ี่ดขีองพนกังาน
ของเรา แนวทางการบรหิารจดัการของเราเกี่ยวข้องกบั ‘นอกเหนอื
จากข้อปฏบิตั’ิ และกฎหมายข้อบงัคบัที่บงัคบัใช้ รวมถงึการอนมุตัิ
จากรฐับาลและเงื่อนไขการได้รบัอนญุาต นอกจากนี้ เรายงัได้รบั
การรบัรองมาตรฐาน OHSAS 18001 / ISO 45001 (ระบบการจดัการ
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั) ที่โรงงานของเรา โดยร้อยละ 70 
ของการด�าเนินงานของเราทั่วโลกได้รับการรับรอง ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2562

การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

71รายงานความยั่งยืน
ปี 2562



เป้าหมายปี 2568
ลดอัตราการบาดเจ็บจากการท�างานโดยรวม 

10% จากระดับปี 2562

ระบบบริหารจัดการสุขอนามัย ความปลอดภัย และการประเมินความเสี่ยง

มาตรการและการรายงาน

เราได้ระบุมาตรการซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การรายงาน และการวิเคราะห์ส�าหรับองค์กรของเราและ                    
อาชวีอนามยัและความปลอดภยัของธรุกจิ

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานโดยรวม (TRIR) และ
อตัราการบาดเจบ็จากการท�างานถงึขัน้หยุดงาน (LTIFR)
ในปี 2562 เราบนัทกึ 1.45 กรณตี่อ 200,000 ชั่วโมงท�างาน และ 
4.18 กรณตี่อ 1,000,000 ชั่วโมงท�างาน ส�าหรบั TRIR และ LTIFR 
ตามล�าดับ อัตราการบาดเจ็บดังกล่าวมีการเพิ่มขึ้นกว่าปี 2561  
เล็กน้อย เนื่องจากอัตราการบาดเจ็บที่เพิ่มขึ้นจากโรงงานที่ 
ถูกซื้อมาของเราซึ่งมพีนกังานจ�านวนมาก 

อย่างไรก็ตาม หากเราได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ในระดบัลกึขึ้น เราจะสามารถลด TRIR และ LTIFR ลงร้อยละ 8.5  
และ 1.6 ตามล�าดับในช่วงปี 2561 ภายในขอบเขตเดียวกันของ
โรงงานที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้ เราได้ตั้งเป้าหมายในการลด TRIR 
ลงร้อยละ 10 ในปี 2568 จากระดบัปี 2562

ในขณะที่ประสทิธภิาพการท�างานของเรานั้นพฒันาไปอย่างไม่หยดุนิ่ง 
การวเิคราะห์อย่างถี่ถ้วนทกุเหตกุารณ์และหาสาเหตอุย่างละเอยีด
ยังเป็นสิ่งที่ส�าคัญในธุรกิจระดับโลกเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ 
รวมถึงการใช้มาตรการเพื่อลดอัตราการบาดเจ็บ และมุ่งมั่นที่จะ
ลดผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นให้เหลอืน้อยที่สดุ

ความปลอดภัยของพนักงาน ผู ้รับเหมา และชุมชน รวมทั้ง 
การปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรานั้นเป็นสิ่งส�าคัญอันดับต้นๆ และ
เป็นค่านยิมหลกั เราใช้นโยบายสขุอนามยัและความปลอดภยั รวมถงึ 
เอกสารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อก�าหนด
กรอบแนวทางด้านความปลอดภยั และรบัรองว่าพนกังานของเรา
ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยส�าหรับ
การด�าเนนิงานทั้งหมดในพื้นที่ปฏบิตังิาน

นอกจากนี้ เรายังมั่นใจว่ามีการจัดเก็บข้อมูล หลักสูตรฝึกอบรม 
และการก�ากับดูแลที่ เหมาะสม รวมถึงการฝ ึกอบรมด้าน 
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนเิทศ
พนักงาน มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส�าหรับพนักงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อการด�าเนินงานเชิงลึก การจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมยังช่วยเสริมสร้างความตระหนักด้านความเสี่ยงของ
พนกังานและป้องกนัอบุตัเิหตทุี่เกี่ยวข้องกบัการท�างาน

ในปี 2562 เรายังคงลงทุนในการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยให้กับพนักงานของเราทุกคน โดยมีผู้เข้าร่วม 
การฝึกอบรมมากกว่า 465,000 ชั่วโมง นอกเหนอืจากพนกังานของ
เราแล้วนั้น ผู้เยี่ยมชมยงัรบัรู้ได้ว่าเรามุ่งมั่นที่จะด�าเนนิการปฏบิตัิ
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยโดยการพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรที่สนบัสนนุการปฏบิตัทิี่ด ีนอกจากนั้น การแบ่งปันอปุกรณ์
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยยังเป็นการพัฒนาเพื่อมุ่งเน้น
ด้านความตระหนกัรู้และการป้องกนั

เนื่องด้วยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในปี 2562 

จึงไม่พบเหตุการณ์ใดๆ ที่ละเมิดข้อบังคับหรือ

จรรยาบรรณสมัครใจที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและ

ความปลอดภยัในการด�าเนนิงาน รวมถงึผลกระทบ

ต่อผลิตภัณฑ์ของเรา

Indorama Petrochem (PET) จังหวัดระยอง ประเทศไทย

72 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพื่อสังคม



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

พนักงาน

พนักงาน

ผูร้บัเหมา

ผูร้บัเหมา

ไอวแีอลโดยรวม

ไอวแีอลโดยรวม

2559

2559

2559

2559

2559

2559

2560

2560

2560

2560

2560

2560

2561

2561

2561

2561

2561

2561

2562

2562

2562

2562

2562

2562

1.21

3.98

1.10

1.65

1.19

3.61

1.05

3.18

0.80

2.08

1.00

2.95

1.41

4.16

0.78

1.73

1.29

3.71

1.59

5.07

0.96

1.14

1.45

4.18

1.60

5.10

0.94

1.01

1.18

3.65

ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)

ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)

ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

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

73รายงานความยั่งยืน
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ปี
ขั้นที่ 1 ความปลอดภัยในกระบวนการ

จ�านวนเหตุการณ์ อัตรา
(กรณี/1,000,000 ชั่วโมงท�างาน)

2559 0 0

2560 5 0.48

2561 8 0.43

2562 24 0.44

ปี
ขั้นที่ 2 ความปลอดภัยในกระบวนการ

จ�านวนเหตุการณ์ อัตรา
(กรณี/1,000,000 ชั่วโมงท�างาน)

2559 1 0.31

2560 3 0.29

2561 4 0.21

2562 14 0.26

ความปลอดภัยในกระบวนการ

ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่
พนกังานของเรา รวมถงึความปลอดภยัของกระบวนการในห่วงโซ่
คณุค่า เพื่อการด�าเนนิงานที่มปีระสทิธภิาพมากขึ้น เราให้ความมั่นใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงในการออกแบบและ
ก่อสร้างโรงงานใหม่ รวมทั้งอปุกรณ์และการด�าเนนิงานของโรงงาน
ทั้งหมดทั่วโลก นอกจากนี้ เรามีมาตรฐานความปลอดภัยของ
กระบวนการที่เข้มงวดและขั้นตอนการปฏบิตังิานมาตรฐาน (SOP) 
ซึ่งบางส่วนอยู ่นอกเหนือข้อก�าหนดทางกฎหมายในท้องถิ่น  
เพื่อปกป้องพนกังานและผูร้บัเหมา รวมถงึมกีารประเมนิความเสี่ยง
ทั้งหมดในการด�าเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการป้องกันในพื้นที่
ด�าเนนิงานที่เหมาะสม 

ความปลอดภัยในกระบวนการนั้นมีผลกระทบส�าคัญต่อผู้คนและ
สิ่ งแวดล ้อม เราพัฒนาประสิทธิภาพอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภยัอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน OHSAS 18001 / ISO 45001 
และหลกัการการจดัการความปลอดภยัในกระบวนการ (PSM)

เรามีกระบวนการความปลอดภัย 24 กระบวนการ ขั้นที่ 1 กรณี 
ในปี 2562 รายงานครอบคลุมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100 จาก 
ร้อยละ 50 ในปี 2561 เหตกุารณ์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกบัการรั่วไหล
ของวัตถุดิบโดยไม่ตั้งใจ อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวได ้
ถูกควบคุมอย่างทันท่วงทีภายในสถานที่ของไอวีแอลและไม่ม ี
การรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

ปราศจากอบัุติเหตุ เรามุง่มั่นที่จะเป็นองค์กรที่ไม่มอีบุตัเิหตแุละ 
การบาดเจ็บจากโรงงานที่เข้าร่วมเป้าหมาย “ไม่มีอุบัติเหตุ”  
กว่า 35 แห่ง (คดิเป็นร้อยละ 37) เราตั้งใจที่จะเพิ่มจ�านวนโรงงาน
ในอนาคตอนัใกล้

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ เรารายงานเหตุการณ ์ 
ไม่พงึประสงค์กว่า 3,015 ครั้ง ในปี 2562 โดยมจี�านวนเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยส�าคัญจาก 1,870 ครั้ง ในปี 2561 การรายงานเหตุการณ์ 
ไม่พงึประสงค์นั้นเป็นประโยชน์ส�าหรบัการปรบัปรงุความปลอดภยั
ทั่วทั้งองค์กรและท�าให้การปรับปรุงดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
รวมถงึการป้องกนัและลดอบุตัเิหตเุชงิรกุในอนาคต

เหตุการณ์ความผิดพลาด

อุบัติเหตุถึงชีวิต : ในปี 2562 เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงชีวิตจาก 
การท�างานครั้งหนึ่ง นั่นคือ หนึ่งในผู้รับเหมาโรงงานของเราใน
ประเทศไทยถูกไฟฟ้าดูด ไอวีแอลสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการสอบสวนสถานการณ์และหาสาเหตุของอุบัติเหตุ อีกทั้ง
ท�าการสอบสวนหาสาเหตุเชิงลึกและใช้มาตรการที่เหมาะสม  
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก นอกจากนี้ เราได้
สื่อสารไปยังทุกหน่วยงานในประเด็นต่อไปนี้ การถอดบทเรียน
มาตรการความปลอดภัยหลังเกิดอบุตัเิหต ุการปรบัปรงุการบรหิาร
ความเสี่ยง การเสรมิสร้างความคดิริเริ่มด้านความปลอดภัยของ
พฤตกิรรมและการด�าเนนิการทางวนิยักบัผู้ที่เกี่ยวข้อง 

อคัคภียั : โรงงานของเราแห่งหนึ่งในประเทศสเปนเกดิเหตเุพลงิไหม้ 
ซึ่งได้รับการควบคุมเพลิงอย่างทันท่วงที ทีมงานท�างานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการจัดการเหตุการณ์และ
แผนการฟื ้นฟู นอกจากนั้น ยังท�าการวิเคราะห์สาเหตุของ 
การบาดเจ็บและพัฒนาแผนการบรรเทาผลกระทบ รวมถึงมีการ
ส่งต่อการถอดบทเรยีนจากเหตกุารณ์นี้ทั่วทั้งองค์กร เนื่องจากการ
รับมือที่ถูกต้องและการตอบสนองอันรวดเร็วจากทีมงานของเรา  
จึงไม่มีการบาดเจ็บหรือการหยุดท�างาน ส่งผลให้ธุรกิจสามารถ 
ด�าเนนิการต่อเนื่องได้อย่างราบรื่นไม่มปีัญหาใดๆ 

เรายงัคงทบทวนแนวทางอาชวีอนามยัและความปลอดภยั รวมถงึ
แนวทางโดยรวมอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระดบัสงู
ด้านสขุอนามยัและความปลอดภยั
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Trevira ได้รับรางวัลตรารับรองความปลอดภัย

Trevira บริษัทย่อยของเราที่ประเทศเยอรมนี ได้รับรางวัล 
ตรารับรองความปลอดภัยจากสถาบันประกันภัยทางสังคม 
แห่งประเทศเยอรมนี (German Social Accident Insurance  
Institution) ส�าหรับอุตสาหกรรมวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ 
(Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie, 
BG RCI) รางวัลดังกล่าวเป็นการรับรองว่า Trevira GmbH  
ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดส�าหรับการจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งช่วยเพิ่มประสทิธภิาพกระบวนการท�างานและแสดงให้เหน็ถงึ 
คณุค่าที่ Trevira GmbH ดูแลใส่ใจ สขุอนามยัและความปลอดภยั 
ของพนักงาน รางวัลนี้มีผลบังคับใช ้ เป ็นเวลาสามป ี  
และยงัเป็นการรบัรองว่า Trevira ได้ผ่านมาตรฐานอตุสาหกรรม 
ISO 45001 : 2018 อย่างครบถ้วน

Orion Global PET ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นบรษิทัส่งเสริมสขุภาพประจ�าปี 2561 โดยสถาบนัสขุอนามยัประเทศลทิวัเนยี

บริษัท Orion Global PET (OGP) ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลบริษัทส่งเสริมสุขภาพประจ�าปี 2561 ลิทัวเนีย ซึ่งมีการประกาศ 
อย่างเป็นทางการในปี 2562 จากผู้อ�านวยการสถาบันสุขอนามัยประเทศลิทัวเนีย การจัดงานส่งเสริมสุขอนามัยในการประชุม 
ผู้ประกอบการประเทศลิทัวเนีย OGP ได้รับการยอมรับในด้านการพัฒนาสุขภาพจิตและบรรยากาศการท�างานโดยรวมส�าหรับ
พนกังานทกุคน 

คณุสมบตัขิองรางวลันี้ รวมถงึการจดัหางานที่เหมาะสมที่สดุกบัสขุภาพกายและสขุภาพจติ การปรบังานให้เข้ากบัความสามารถ
ของบคุลากรบนพื้นฐานสขุภาพกายและสขุภาพจติ และการป้องกนัอนัตรายจากการท�างาน บรษิทัที่ได้รบัเลอืกล้วนเป็นบรษิทัที่
ประสบความส�าเรจ็ในการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดแีละเป็นตวัอย่างส�าคญัส�าหรบัธรุกจิอื่นๆ

75รายงานความยั่งยืน
ปี 2562



Performance Fibers (Kaiping) สานต่อการพัฒนา 

การรักษาความปลอดภัย

 

ตลอดปี 2562 ทุกภาคส่วนในบริษัท Performance Fibers 
(Kaiping) ได้ด�าเนินกิจกรรมปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย 
(BBS) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย  
ข้อก�าหนดด้านความปลอดภยัทั้งหมดถกูน�าไปใช้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงาน 
ทกุคนมส่ีวนร่วมในข้อก�าหนดและแนวคดิ “ปลอดภยัไว้ก่อน”

นอกจากนั้น ในปี 2562 บริษัทยังประสบความส�าเร็จใน 
การด�าเนินโครงการอุตสาหกรรม 4.0 ถึง 2 โครงการ ได้แก่ 
การบรรจแุละปลดออกอตัโนมตัขิองระบบปั่นด้าย และระบบ
โหลดสายพานอัตโนมัติ โครงการทั้งสองนี้น�าไปสู่การผลิต
อจัฉรยิะของบรษิทัอนัเป็นการวางรากฐานที่แขง็แกร่งและมอบ
ประสบการณ์ที่มค่ีาส�าหรบัสายการผลติอตัโนมตัใินภายภาคหน้า

ความสามารถในการขนย้ายแท่นวางหลอดด้ายไปยงัสายพาน 
(Cabler) และโหลดไปยงัเครื่องปักหลอดด้าย (Creel) อตัโนมตั ิ
ช่วยลดแรงงานและความเส่ียงต่อการบาดเจ็บ อีกทั้ง 
เป็นการช่วยผู้ปฏิบัติงานลดงานที่ใช้แรงมากไปได้ถึง 11 คน 
ท�าให ้ทีมงานมุ ่งเน ้นไปที่การพัฒนาการผลิตที่น�าไปสู ่
ประสทิธภิาพการผลติและความปลอดภยัที่ดขีึ้น

นับเป็นความส�าเร็จแรกในการใช้ระบบอัตโนมัติส�าหรับ 
การปั่นด้ายในอตุสาหกรรมเส้นใย หลงัจากตดิตั้งระบบนี้แล้ว  
สายการผลิตทั้งหมดสามารถด�าเนินการได้โดยระบบเครื่อง
อตัโนมตั ิระบบโหลด Cabler อัตโนมตันัิบเป็นความส�าเรจ็

แรกในอุตสาหกรรมผ้าใบยางรถยนต์โดยใช้ AGV และ

หุ่นยนต์

หลังจากได้ด�าเนินโครงการหลายโครงการดังเช่นที่กล่าวมา 
ข้างต้น บริษัท Performance Fibers ได้ท�าลายสถิติด้าน 
ความปลอดภยัในรอบ 10 ปี (ปี 2552-2562)  และยงัผ่านการ
รบัรองมาตรฐาน ISO 45001 และ ISO 14001 เป็นผลส�าเรจ็
ในเดอืนตลุาคม 2562
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• 91.43% ของพนักงานได้เป็นตัวแทนใน 
 คณะกรรมการร่วมบริหารด้านสุขอนามัยและ 
 ความปลอดภัยของพนักงาน

• 61.47% ของพนักงานมีส่วนร่วมในข้อตกลง 
 การเจรจาต่อรองร่วม

Indorama Ventures Química S.L.U. ประเทศสเปน

ข้อมูลเพิ่มเติม

การมีความเป็นอยู่ที่ดีในการท�างาน

เราใส่ใจบคุลากร และมุ่งมั่นที่จะสร้าง Work-life Balance ที่ดโีดย
ไม่ลดทอนประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการท�างาน เราภาคภมูใิจ
ที่พนกังานร้อยละ 91.43 ได้มส่ีวนร่วมในคณะกรรมการร่วมบรหิาร
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานของบริษัท โดยการ
ส่งเสรมิสขุภาพ ความปลอดภยั และความเป็นอยู่ที่ดจีะได้รบัการ
จดัการผ่านคณะกรรมการดงักล่าว

นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงและ 
ส่งเสริมการจัดการความเครียดในสถานที่ท�างานเพื่อสุขภาพกาย
และจติที่ดขีองพนกังานทั่วโลก ด้วยความใส่ใจนี้ไอวแีอลจงึได้จดั
กจิกรรมต่างๆ เช่น ศูนย์ออกก�าลงักาย การเข้าร่วมงานออกก�าลงักาย
การกุศล การไปทัศนาจรของบริษัท กิจกรรมเพื่อชุมชน และ 
การออกก�าลงักายสร้างกลุ่มสมัพนัธ์ เช่น ชมรมแบดมนิตนั ชมรม
บาสเก็ตบอล ชมรมโยคะ ชมรมปั่นจักรยาน ชมรมวิ่ง ไอวีแอล
สนบัสนนุสภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภยัและเอื้อต่อสขุภาพ
รวมถึงสถานที่ท�างานตามหลักสรีรศาสตร์ ระบบระบายอากาศที่
ให้คุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี และการจัดการลดเสียง
รบกวนในโรงงาน การจดัการความเครยีดเป็นอกีหนึ่งประเดน็ที่เรา
ให้ความส�าคัญ เนื่องจากบางครั้งพนักงานอาจไม่ตระหนักรู้ได้ว่า

ตนมสีภาวะเครยีด ซึ่งอาจมผีลเสยีต่อสขุภาพ ความเป็นอยู่ และ
ความสามารถในการท�างาน เราจงึได้รเิริ่มโครงการในท้องที่ต่างๆ 
เพื่อส่งเสรมิสขุภาพที่ดใีห้กบัพนกังาน สิ่งนี้แสดงถงึความรบัผดิชอบ
ของเราต่อพนักงานและช่วยในการพัฒนาสถานที่ท�างานให้ 
มชีวีติชวีา ซึ่งเป็นการส่งเสรมิการบรรลเุป้าหมายของเรา

ผลงานส�าคัญ
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การประเมนิซพัพลายเออร์เป็นการประเมนิที่ส�าคญั ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อก�าหนดทางสังคมและมาตรฐานแรงงาน ได้แก ่สิทธิมนุษยชน 
ความปลอดภัยของแรงงาน การไม่ใช้แรงงานเด็ก และการเลือก
ปฏิบัติในห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมของ
ซัพพลายเออร์ภายในห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่อุปทานของเรามี 
ความเป็นสากล เราจึงจ�าเป็นต้องทราบถึงสาเหตุและการบรรเทา
ความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยเหตุนี้  
ไอวแีอลเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นสิ่งส�าคญัที่จะเตมิเตม็ความรบัผดิชอบ
ของเราในด้านสิทธิมนุษยชน โดยค�านึงถึงระดับของผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น ไอวีแอลได้ยึดตามหลักนโยบายสิทธิมนุษยชนและ
จรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
การยึดมั่นในนโยบาย จรรยาบรรณและข้อก�าหนดทางสังคมช่วย
ยกระดับความได้เปรียบในการแข่งขันของเราและเสริมสร้าง 
ความเชื่อมั่นของผู้มสี่วนได้เสยีทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะ
ลูกค้าของเรา

การก�ากับดูแลเป็นกระบวนการต่อเนื่องโดยมีการปรับปรุง
มาตรฐานอย่างสม�่าเสมอ ไอวแีอลประเมนิและจดัการความเสี่ยง
ในห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาและ
ด�าเนินการตามกลยุทธ์ความเสี่ยงทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 

บนพื้นฐานของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global  
Compact) อกีทั้งตามมาตรฐาน ILO และ ISO ในด้านต่างๆ เช่น 
สิทธิมนุษยชน เงื่อนไขแรงงาน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ การต่อต้าน 
การทุจริต และท้ายที่สุดการติดตามและประเมินผลแนวทาง 
การท�างานอย่างยั่งยนืของบรษิทั คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง
ด้านธรุกจิของเรานั้นจะท�าการทบทวนความเสี่ยงของซพัพลายเออร์
ทกุไตรมาสและเริ่มด�าเนนิการบรรเทาความเสี่ยงตามความเหมาะสม   

ความมุ่งมั่นของเรา

ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสิทธิมนุษยชนของเรา 
นอกจากนี้ ยงัได้ก�าหนดให้ซพัพลายเออร์ปฏบิตัติามกฎหมายและ
ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าจะน�ามาซึ่ง 
สขุอนามยั ความปลอดภยัในสถานที่ท�างาน รวมทั้งการใช้แรงงาน
และการจ้างงานที่เหมาะสม นอกจากนั้น ไอวแีอลมุง่มั่นที่จะปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสบืต่อไป และได้รวมข้อก�าหนดด้าน
สิ่งแวดล้อม สงัคมและการก�ากบัดูแล (ESG) ไว้ในข้อตกลงที่มผีล
ผูกมดัตามกฎหมายกบัซพัพลายเออร์รายส�าคญั

การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนของซัพพลายเออร์

มุ่งมั่นเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน

ที่ไอวแีอล เราเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในสทิธแิละศกัดิ์ศรขีองบคุลากร การกดขี่
หรือการค้ามนุษย์ไม่ว่าในรูปแบบใด ล้วนเป็นเรื่องต้องห้ามทั่วทั้งบริษัทและ
ห่วงโซ่อปุทาน

เรายึดมั่นในสภาพแวดล้อมโดยรวมและความหลากหลายของบุคลากร  
ความหลากหลายในองค์กรไม่ใช่แค่ค่านยิมขององค์กร แต่เปรยีบดั่งสนิทรพัย์
อนัส�าคญัยิ่ง ในฐานะบรษิทัระดบัโลก เราให้คณุค่ากบัความรู้ ทศันคต ิและ
ประสบการณ์ที่หลากหลายผ่านตัวองค์กร และดึงความแข็งแกร่งจากทุกทีม
ทั่วโลก เพื่อเสรมิทพัในการแข่งขนัของเรา

อาลก โลเฮยี
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การด�าเนินการ

นอกเหนือจากการด�าเนินการของพวกเขา ซัพพลายเออร์ต้อง 
รับผิดชอบในการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเหมาช่วงปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ ไอวีแอลคาดหวังว่าซัพพลายเออร์จะก�าหนดและ
รักษาระบบการจัดการที่เหมาะสมอันมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ 
จรรยาบรรณของซพัพลายเออร์ นอกจากนี้ ไอวแีอลมคี�าสั่งการจดัซื้อ
ทั่วโลก จึงต้องมีการก�าหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและ 
จรรยาบรรณของซพัพลายเออร์ในทกุกลุ่มบรษิทั เพื่อปกป้องสทิธิ
มนษุยชนในกระบวนการคดัเลอืกซพัพลายเออร์ของเรา ข้อก�าหนด
ดงักล่าวมดีงัต่อไปนี้

 • ก�าหนดและรักษาระบบการจัดการที่เหมาะสมอันมีเนื้อหา 
  เกี่ยวข้องตามนโยบายนี้
 • พิจารณาและควบคุมระบบการจัดการและการด�าเนินธุรกิจ 
  เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการที่ได้ระบไุว้ตามนโยบายนี้ 
 • พิจารณากระบวนการที่ซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาช่วง 
  ด�าเนนิการตามนโยบายนี้

ไอวีแอลอาจใช้ข ้อก�าหนดสนับสนุนอื่นๆ รวมถึงเอกสารที่ 
ซัพพลายเออร์รับรองด้วยตนเองว่าปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ  
ในบางกรณมีกีารประเมนินอกสถานที่และโรงงานทั้งของซพัพลายเออร์
และผูร้บัเหมาช่วง หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏบิตัติามนโยบายและ
จรรยาบรรณดังกล่าว ซัพพลายเออร์จะต้องด�าเนินการแก้ไข
สถานการณ์ทันที หากไม่ปฏิบัติเช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อ
ซพัพลายเออร์ในการท�าธรุกจิร่วมกบัไอวแีอลในภายภาคหน้า

วิธีการและผลลัพธ์

ในปี 2557 นั้นเริ่มมีการประเมินด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งนับเป็น 
ส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมนิซพัพลายเออร์ (ESG Evaluation of  
our Supplier Evaluation Process) และมกีารขยายไปถงึซพัพลายเออร์ 
จดัหาวตัถดุบิและนอกเหนอืจากวตัถดุบิจนครบ 100% ในปี 2558 
และยงัคงด�าเนนิต่อมาจนถงึปัจจบุนั กระบวนการนี้ได้ประยกุต์ใช้
กับซัพพลายเออร์รายใหม่ทั้งที่จัดหาวัตถุดิบและนอกเหนือจาก
วตัถดุบิทั้งหมด โดยกระบวนการดงักล่าวประกอบด้วย แนวทางที่
เป็นระบบและสอดคล้องกัน โดยขอให้ซัพพลายเออร์ตอบ
แบบสอบถามประเมินตนเองซึ่งจะช่วยประเมินโอกาสและ 
ความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ เช่น สิทธิมนุษยชน 
แรงงานเด็กและการบังคับเกณฑ์แรงงาน การก�ากับดูแล  
(การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ) และการพฒันาห่วงโซ่อปุทานที่ยั่งยนื 
มกีารก�าหนดกลไกการร้องทกุข์เรื่องสทิธมินษุยชนเป็นการด�าเนนิการ
หลักที่ไอวีแอลให้ความส�าคัญเป็นอย่างแรก โดยค�านึงถึงระดับ 
ผลกระทบของการด�าเนนิธรุกจิและระดบัความสนใจทางสงัคม

ผลการประเมนิประจ�าปี 2562 มดีงันี้

 • ซพัพลายเออร์จดัหาวตัถดุบิและนอกเหนอืจากวตัถดุบิได้รบั 
  การประเมนิเกี่ยวกบัความเสี่ยงด้านสทิธมินษุยชนครบ 100%
 • ไม่พบการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนจาก 
  ซพัพลายเออร์จดัหาวตัถดุบิและนอกเหนอืจากวตัถดุบิ
 • ไม ่พบความเสี่ยงอันเกี่ยวข ้องกับการใช ้แรงงานเด็ก  
  การบงัคบัและเกณฑ์แรงงานจากซพัพลายเออร์จดัหาวตัถดุบิ 
  และนอกเหนอืจากวตัถดุบิ
 • ไม่มีการร้องเรียนอันเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนผ่านกลไก 
  การร้องทกุข์

ข้อมูลเพิ่มเติม
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ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) เป็นนโยบายที่กล่าวถึงขอบเขตการปฏิบัติงานส�าหรับบริษัทที่ม ี
ความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนและมีแนวทางด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ไอวีแอลยึดนโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางส�าหรับการประเมินด้าน
สิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�างาน (Workplace Human Rights Assessment, WHRA) โดยขอบเขตการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนใน 
สถานที่ท�างานของเราแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร ระดับประเทศ ระดับโรงงาน และระดับผลิตภัณฑ์ การด�าเนินงานของเรา 
รวมถงึกจิการร่วมทนุครอบคลมุผู้มสี่วนได้เสยีดงัต่อไปนี้

  ก. พนกังาน
  ข. เดก็
  ค. คนท้องถิ่น
  ง. แรงงานอพยพ
  จ. แรงงานรบัเหมาจากหน่วยงานภายนอก
  ฉ. ชมุชนท้องถิ่น

ขอบเขตการประเมนิด้านสทิธมินษุยชนในสถานที่ท�างาน (WHRA) 
มกีระบวนการประเมนิ 3 ขั้นตอนเรยีกว่า IACM ประกอบไปด้วย 
การระบุความเสี่ยง (Identify) การประเมิน (Assess) การสื่อสาร 
(Communicate) และการบรรเทา (Mitigate) ในปี 2559 ไอวีแอล 
เริ่มใช้แบบประเมินออนไลน์ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�างาน 
โดยยังคงยึดตามกระบวนการประเมินทั้ง 3 ขั้นตอนดังกล่าวเป็น
ส�าคญั ในปี 2562 เราได้ด�าเนนิการประเมนิในสถานที่ท�างานของ
ไอวแีอลกว่า 33 ประเทศ โดยการประเมนินี้ครอบคลมุบคุลากรที่
มคีวามเปราะบาง 5 กลุ่ม ได้แก่ ชนกลุ่มน้อย บคุคลทพุพลภาพ 
ผูสู้งอาย ุผูต้ดิเชื้อเอชไอว ีและผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
ซึ่งกลุ่มบุคลากรดังกล่าวเป็นบุคลากรภายใต้การด�าเนินงานและ
กิจการร ่วมทุนของไอวีแอล นอกจากนั้น แนวค�าถามของ 
การประเมินได้ขยายครอบคลุมถึงประเด็นด้านเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป ็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงใหม่ เพื่อให้ 
แบบประเมินมีความสอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคตมากขึ้น 
นอกจากนี้ เราได้ระบตุวับ่งชี้ดงักล่าวจากการวเิคราะห์ข้อเสนอและ
การอภปิรายร่วมกบัชมุชนและหุ้นส่วนทางธรุกจิ

ระดบัองค์กรจะเป็นการระบแุนวโน้มที่เกดิขึ้นด้าน 
สทิธมินษุยชน และจดัท�าแผนปฏบิตัเิพื่อบรรเทาความเสี่ยง

ระดบัประเทศจะท�าแผนปฏบิตักิารเฉพาะอ้างองิจาก
การประเมนิความเสี่ยงด้านสทิธมินษุยชน

ระดบัโรงงานหรอืหน่วยธรุกจิจะท�าแผนปฏบิตักิารเฉพาะ
อ้างองิจากการประเมนิความเสี่ยงด้านสทิธมินษุยชน

ความเสี่ยงเฉพาะของผลติภณัฑ์จ�าเป็นต้องได้รบั
การบรรเทา โดยมหีวัหน้างานการผลติให้ค�าปรกึษา
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Indorama Ventures Corlu PET Sanayi A.Ş. ประเทศตุรกี

การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานท่ีท�างาน

ระดับองค์กร

ระดับประเทศ

ระดับโรงงาน

ระดับผลิตภัณฑ์
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ผลลพัธ์จากการประเมนิในปี 2562 มดีงัต่อไปนี้

• ความเสี่ยงทั้งหมดจากการส�ารวจ
 ในปี 2561 เกี่ยวข้องกบัชั่วโมง
 การท�างานที่เหมาะสมและข้อมูล
 ส่วนบคุคล ซึ่งได้รบัการบรรเทา
 ตามข้อมูลที่แสดง
• มกีารเพิ่มดชันบี่งชี้ความเสี่ยงใหม่ 
 (เทคโนโลยทีี่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม)                         
• มกีารเพิ่มเตมิค�าถาม 6 ข้อ
 ที่เกี่ยวเนื่องกบัตวับ่งชี้ความเสี่ยง
 ดงักล่าวในการประเมนิความเสี่ยง

• ด�าเนนิการท�าแบบประเมนิออนไลน์
 ด้านสทิธมินษุยชนครอบคลมุ
 ทกุสถานที่ท�างานของไอวแีอล                              
• ผลการวดัความโน้มเอยีงของ
 ความเสี่ยงด้านสทิธมินษุยชน  
 (HRRP)* ในปี 2562 คอืร้อยละ 0.41                                        
• การระบปุระเดน็ความเสี่ยงใน 
 17 หน่วยธรุกจิของเรา

• จากประเดน็ความเสี่ยงที่ระบ ุ
 ได้มกีารสมัภาษณ์ผู้มสี่วนได้เสยี
 เพื่อระบบุทบาทและแนวทาง
 ลดความเสี่ยง                              
• การก�าหนดแผนปฏบิตักิาร
 ตามแนวทางการบรรเทาความเสี่ยง
 ที่ได้ตกลงไว้ พร้อมกบักลไก
 การตดิตามเพื่อตรวจสอบ
 ความคบืหน้า

*HRRP = จ�านวนที่มกีารระบคุวามเสี่ยงด้านสทิธมินษุยชนที่อาจเกดิขึ้น / (การตอบรบัจากหน่วยงานทั้งหมด x ค�าถามทั้งหมด)

ประเดน็หลกัที่ต้องด�าเนนิการปรบัปรงุและแก้ไขมดีงัต่อไปนี้

ประเด็นส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินกำรปรับปรุง
จากการประเมนิไม่พบความเสี่ยงในกลุ่มบคุลากรที่มคีวามเปราะบางทั้ง 5 กลุ่ม 

ไอวีแอลจะยังด�าเนินการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�างานทั้ง 3 ขั้นตอนต่อไป เพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรจะได้รับการประเมิน 
อย่างสม�่าเสมอ โดยค�านงึถงึความเสี่ยงเฉพาะและการด�าเนนิงานของไอวแีอล

ประเด็นหลัก
การปฏิบัติด้านการเยียวยา

ระดับองค์กร ระดับประเทศ/ระดับโรงงาน

ความปลอดภัย

ความเหมาะสมและ

สุขอนามัยในสถานที่ท�างาน

การป้องกันและเฝ้าระวัง
สถานที่ท�างานให้เหมาะสม 
ปลอดภัย และปลอดเชื้อ 
ในช่วงการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19

- ปรึกษาหารือกับองค์กร 
 International SOS
- จัดตั้งทีม Global 
 Emergency Management 
 (GEM)  

- ด�าเนินแนวปฏิบัติของ
 องค์กรด้านกฎหมาย 
 การสื่อสารและทรัพยากร
 บุคคลให้สอดคล้องตาม
 บริบทเฉพาะในประเทศหรือ
 พื้นที่นั้นๆ 

การตัดสินใจเกี่ยวกับ

การว่าจ้างอิงตามเกณฑ์และ

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจ
ที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
การเลื่อนขั้น การอบรม 
กฎระเบียบ การเกษียณ 
และการเลิกจ้างเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 

- ปรับปรุงมาตรฐานและ
 แนวทางปฏิบัติของ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง  
 และด�าเนินการด้วย 
 โครงสร้างทรัพยากรบุคคล
 แบบบูรณาการ 

- ให้การสนับสนุนและ
 ข้อเสนอแนะส�าหรับ
 การปรับปรุงการบริหาร
 ทรัพยากรบุคคลระดับสากล
 และด�าเนินการในประเทศ
 และพื้นที่นั้นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 1

การระบุความเสี่ยง การประเมิน การสื่อสารและการบรรเทา

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

81รายงานความยั่งยืน
ปี 2562



กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์อย่างยั่งยืนของไอวีแอล 
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความเป็นผู้น�า ไอวีแอลลงทุนและพัฒนา 
ทีมบริหารจัดการที่ดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรม  โดยเราให้ความ
ส�าคัญกับศักยภาพของผู ้น�าในองค์กรที่มุ ่งมั่น เพื่อให้บรรลุ
ประสทิธภิาพที่เหนอืกว่าและยั่งยนื

ในปี 2562 การพัฒนาความเป็นผู้น�าถือเป็นภารกิจส�าคัญต้นๆ  
ของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลและยังคงเป็นเช่นนั้น  
ไอวีแอลได้ริเริ่มกิจกรรมหลากหลายเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
พัฒนาศักยภาพผู้น�า โดยเริ่มจากการจัดแนวทางกระบวนการ
จัดการประสิทธิภาพ ซึ่งประยุกต์เข้ากับกว่า 50 อันดับบทบาท
สูงสดุในกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารกลุ่มบรษิทัฯ (GCEO) ได้มี
เจตจ�านงที่สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์และกลยทุธ์ทางธรุกจิของบรษิทั 
ซึ่งวัตถุประสงค์เหล่านี้จะถูกด�าเนินการโดยการรายงานโดยตรง 
ไปยงั GCEO และจากรายงานของหน่วยงานระดบัล่างที่เกี่ยวข้อง 
เป็นผลให้มกีารด�าเนนิการที่ครอบคลมุโครงสร้างและสอดคล้องกบั
กระบวนการทางธรุกจิที่ส�าคญัทั้งหมดที่มผีลกระทบเชงิบวกทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว

แนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน 
ในระยะยาวนั้น ขึ้นอยูก่บัการท�าให้มั่นใจว่าผูน้�ารุน่ใหม่พร้อมที่จะ
มบีทบาทน�าพาบรษิทัเตบิโตและพฒันาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 

การเข้าซื้อกิจการของไอวีแอลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และสหรัฐอเมริกามีส่วนท�าให้อัตราพนักงานของเราในปี 2562 เติบโตถึง 
ร้อยละ 95.68 ดงันั้น จงึเป็นสิ่งส�าคญัที่ต้องคงไว้ซึ่งกลยทุธ์ด้านทรพัยากรบคุคลที่มปีระสทิธภิาพอนัจะช่วยให้บรษิทัสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดและธรุกจิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ได้

ไอวแีอลได้เปิดตวักระบวนการวางแผนการสบืทอดกลุม่ โดยเริ่มต้น 
จากกลุ่มเป้าหมาย 50 อันดับต้นๆ ในกลุ่ม ซึ่งส่งผลให้มีการระบุ 
กลุ่มผู้สบืทอดและแผนการพฒันาเฉพาะ
 
ในปีที่แล้วเราได้เปิดตวัหลกัสูตรผู้น�ากลุ่มไอวแีอล และในปี 2563 
จะด�าเนินการโครงการทั้งหมดของหลักสูตรผู้น�าตามแผน ซึ่งจะ
รวมถงึผู้น�าของไอวแีอลในทกุภูมภิาคและทกุระดบัองค์กรต่อไป

วสิยัทศัน์ของไอวแีอลในการพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์นั้นเกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนดรายละเอยีดล�าดบัความส�าคญัใน
อีกสามปีข้างหน้าและเกี่ยวข้องกับพื้นฐานทั้งหมดของงาน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การพัฒนาความเป็นผู้น�าและ
การพัฒนาบุคลากร การจัดหาและจัดการบุคลากรที่ม ี
ความสามารถ การให้รางวลั การบรหิารจดัการผลการปฏบิตังิาน 
ความผูกพันของพนักงาน การใช้เครื่องมือดิจิทัลในหน่วยงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล และความสามารถในการท�าหน้าที่ของ
หน่วยงานบรหิารทรพัยากรบคุคล

นอกจากนี้ เรายังมุ ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมการเติบโตของ 
กลุ่มบริษัทไอวีแอลอย่างยั่งยืน ที่ซึ่งพนักงานสามารถมีส่วนร่วม
และเป็นตวัแทนของสถานที่ท�างานที่ยอดเยี่ยม

2559 2560 2561 2562

663 670 701

669

13,769 14,525 15,221
22,027

การพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์

พนักงานทั่วโลก

ไอวแีอลมพีนกังานทั่วโลกกว่า 22,696 คน ซึ่งรวมถงึพนกังานชั่วคราว 669 คน โดยมปีระเดน็ส�าคญั ดงันี้

แนวโน้มของพนักงาน

พนกังานประจ�า พนกังานชั่วคราว

อเมรกิา
แอฟรกิา

เอเชยี

ยโุรป

18%
5%

45%

32%

พนักงานประจ�า
ท่ัวโลก

แบ่งตามทวีป
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โปรแกรมการแนะน�าพนักงาน (Employee Referral Program) จากในภูมิภาคและทั่วโลกมีความส�าคัญในการช่วยดึงดูดบุคลากรที่มี 
ความสามารถ ไอวแีอลยงัใช้ช่องทางอื่นๆ เช่น Campus Connect และ LinkedIn เพื่อเข้าถงึผู้สมคัรที่มศีกัยภาพอีกเช่นกนั

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการเหน็คณุค่าและยอมรบัความหลากหลายเป็นรากฐานของวฒันธรรม
ที่ยั่งยืนและแข็งแกร่งขององค์กร เราได้สื่อสารเรื่องนโยบายความหลากหลายกับพนักงาน 
ทั่วทุกภาคส่วนของไอวีแอล การด�าเนินการตามนโยบายความหลากหลายนี้ช่วยเสริมให้
กระบวนการวงจรชวีติการท�างาน (Employee Life Cycle) แขง็แกร่งยิ่งขึ้น

22% 198

17%

60%

23%

79

ทวีป
พนักงานชาย พนักงานหญิง รวม

จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน %

เอเชีย 571 28.0% 264 12.9% 835 40.9%

ยุโรป 334 16.4% 165 8.1% 499 24.4%

อเมริกา 410 20.1% 146 7.1% 556 27.2%

แอฟริกา 149 7.3% 3 0.1% 152 7.5%

รวม 1,464 71.8% 578 28.2% 2,042 100.0%

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดค่าแรงขั้นต�่าของ

แต่ละท้องถิน่ และอตัราค่าจ้างระดบัเร่ิมต้นของทัง้

พนักงานชายและหญิงจะมากกว่ามาตรฐานเมื่อ

เทยีบกบัค่าแรงขัน้ต�า่ตามพืน้ท่ีท่ีจ้างงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ความหลากหลายที่ไอวีแอลนั้นได้ก้าวข้ามวัฒนธรรม ภาษา เพศ อายุ หรือเชื้อชาติ รวมทั้งกระบวนการและแนวคิดที่แตกต่าง ไอวีแอล
ใหค้ณุค่ากบัความแตกต่างและการยอมรบัของทกุคนภายในองค์กร เรามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความได้เปรยีบในการแข่งขนั ความมุง่มั่นใน
การส่งเสรมิด้านความหลากหลายเริ่มขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนสรรหาผูส้มคัรงาน ตลอดจนการบรหิารสายอาชพี การเรยีนรูพ้ฒันา และการเลื่อนขั้น 
หรือให้รางวัลแก่บุคลากรในองค์กร นอกจากนี้ ไอวีแอลยื่นเสนอต�าแหน่งงานที่เหมาะสมต่อทักษะและประสบการณ์ของพนักงาน  
เพื่อเป็นการสร้างคณุค่าและน�ามาซึ่งความส�าเรจ็ในระยะยาวต่อองค์กร ตวัชี้วดัความหลากหลายของเราม ีดงันี้

การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ

ความต้องการบคุลากรที่มคีวามสามารถเป็นผลมาจากการเกษยีณอาย ุการลดจ�านวนพนกังาน และความต้องการด้านกลยทุธ์ในอนาคต 
ไอวีแอลจึงได้พัฒนาโปรแกรมการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและการสืบทอดต�าแหน่ง ในปี 2562 ไอวีแอลได้ต้อนรับ 
สมาชกิใหม่กว่า 2,042 คน ซึ่งคดิเป็นพนกังานหญงิร้อยละ 28.2

พนักงานหญิง พนักงาน
ผู้มีความบกพร่องเชื้อชาติ น้อยกว่า 

30 ปี

30-50 ปี

50 ปี
ขึ้นไป

ความหลากหลายดา้นอายุ
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อัตรำกำรรักษำพนักงำนมากกว่า ร้อยละ 90
เรารวบรวมความรู ้ความเข ้าใจเชิงลึกจาก

สถานการณ์ในตลาดแรงงาน การประชมุด้านกลยทุธ์ 

แบบส�ารวจความผูกพันของพนักงานทั่วโลก  

(Global Employee Engagement) และการอภิปราย

กลุม่ย่อย จากน้ันเราจะปรับมาตรฐานกระบวนการ 

วงจรชีวิตการท�างานของพนักงงาน ซึ่งการปรับ

มาตรฐานนี้จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อระบ ุ

ข้อได้เปรยีบของการรกัษาพนักงาน

หมายเหตุ : อัตราการลาออกมีการค�านวณและแสดงข้อมูลใหม่ทั้งหมด 
         ตามวิธีการค�านวณแบบใหม่ที่มีการก�าหนดค�านิยามที่เข้มงวด 
              มากขึ้น

7.20%

11.61%
10.71%

7.15% 7.47%

8.95%

7.70%

9.50%

25622559 2560 2561

การลาออกโดยรวม การลาออกโดยสมคัรใจ

ตั้งแต่ปี 2561 เราได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น ซึ่งถือเป็นอีก
หนึ่งวธิทีี่ดใีนการระบปัุญหาหรอืความเสี่ยงใดๆ ที่จ�าเป็นต้องได้รบั
การแก้ไข ตัวแปรของการดึงดูดและรักษาบุคลากรถูกระบุจาก
ความเข้าใจถงึความต้องการของหน่วยธรุกจินั้นๆ ที่ได้ด�าเนนิการ
อย่างเหมาะสมตามแต่ละระดบัประเทศ ภูมภิาค และระดบัสากล

เพื่อที่จะเข้าใจและวเิคราะห์ข้อมลูได้ดขีึ้น ไอวแีอลได้ใช้วธิกีารใหม่
โดยปรับปรุงแนวทางและขยายพื้นที่เป้าหมายให้ครอบคลุม
พนกังานทกุระดบัขององค์กร รวมทั้งหน่วยงานที่ได้เข้าซื้อใหม่และ
หน่วยงานเพิ่มเตมิอื่นๆ 

จากการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.55 ท�าให้อตัราการลาออกโดยรวม
ประจ�าปี 2562 คดิเป็นร้อยละ 9.50 เป็นผลมาจากการเตบิโตอย่าง
รวดเร็วของเราเนื่องจากการเข้าซื้อกิจการจ�านวนมากในปี 2562 
ส่งผลให้มกีารรวมพนกังานมากกว่า 22,000 คนทั่วโลก

เราเชื่อว่ารากฐานที่มั่นคงจะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่
ยั่งยืน เราได้เริ่มส่งมอบรูปแบบระดับสากลในหลายๆ ด้านที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอันสอดคล้องกับล�าดับ
ความส�าคญัของการบรหิารทรพัยากรบคุคลในระยะยาว ดงันี้

 • SAP HR : ในปี 2562 เราเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ 
  โดยละเอยีดใน พร้อมกบัโครงการวางระบบ เพื่อให้มั่นใจว่า 
  สอดคล้องกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคลากรทั่วโลก 
  ในปี 2563 และเพื่อเตรียมพร้อมและด�าเนินการใช้รูปแบบ 
  สากลของการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  และประสิทธิผล ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการด�าเนินงาน 
  ด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล
 • การจัดหาและจัดการบุคลากรที่มีความสามารถ :  
  ในปี 2563 เราเริ่มศกึษาความเป็นไปได้โดยละเอยีดและเริ่ม 
  โครงการ เพื่อก�าหนดขอบเขตการวางแผนการสืบทอด 
  ต�าแหน่งระดบับนลงไปถงึระดบั N-3  
 • ความผูกพันของพนักงานทั่วโลก : เราตัดสินใจที่จะ 
  ท�าการส�ารวจความผูกพันของพนักงานทั่วโลก (GEE)  
  ในทุกๆ 2 ปี เพื่อด�าเนินการตรวจสอบให้แน่ใจว ่าม ี
  การทบทวนข้อเสนอแนะที่ได้รบัจากพนกังานอย่างถี่ถ้วนและ 
  ปรับปรุงการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนั้นๆ ก่อนที่จะม ี
  การส�ารวจพนกังานในขั้นต่อไป และในปี 2564 เราวางแผน 
  ที่จะด�าเนนิการใช้โปรแกรม GEE ใหม่ที่มปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น  
  เพื่อส่งเสรมิความหลากหลาย การมอบหมาย ความไว้วางใจ 
  และการจดัการที่ครอบคลมุ
 • ความสามารถและการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร 

  ทรัพยากรบุคคล : เพื่อเสริมสร้างและควบคุมการจัดหา 
  ทรัพยากรบุคคลในด้านทักษะและผลประโยชน์ รวมถึง 
  การมีส่วนร่วมของผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ในแต่ละโครงการ กระบวนการออกแบบและก�าหนดนโยบาย

UAB Orion Global PET ประเทศลิทัวเนีย
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93.43%

82.38% 90.97%

19
ความผูกพันของพนักงาน

การส�ารวจความผูกพันของพนักงานทั่วโลก (GEE) พิสูจน์แล้วว่า
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงความคิดเห็นของ
พนกังานทกุคน ท�าให้เราเข้าใจถงึปัญหาของบคุลากร ในปี 2562 
เราตัดสินใจที่จะท�าการส�ารวจ GEE ในทุกๆ 2 ปี ซึ่งการส�ารวจ 
ครั้งต่อไปจะมขีึ้นในปี 2564 จากผลการส�ารวจในปี 2561 โดยเรา
ได้ด�าเนินการส�ารวจถึง 19 ภาษา มีผู ้เข้าร่วมทั้งหมดคิดเป็น 
ร้อยละ 93.43 ซึ่งเป็นพนกังานประจ�า คะแนนความผกูพนัโดยรวม
คดิเป็นร้อยละ 90.97 (เท่ากบั 3.85 จาก 5 คะแนน) แสดงให้เหน็ว่า 
บริษัทได้ด�าเนินงานอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมในการส�ารวจและ
ก�าหนดวธิกีารสร้างความผกูพนัให้พนกังานได้อย่างมคีวามหมาย
ยิ่งขึ้น  

รางวัลการปฏิบัติงานดีเลิศ

รางวัลส�าหรับความเป็นเลิศนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการส�าคัญที่ไอวีแอลด�าเนินการ เพื่อรักษาและพัฒนาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
เพื่อกระตุ้นให้พนักงานก้าวข้ามขีดจ�ากัดและน�ามาซึ่งผลลัพธ์ที่โดดเด่นตั้งแต่ปี 2560 รางวัลนี้อ้างอิงจากผลการด�าเนินงานที่ดีเลิศ  
ซึ่งประเมนิจากเกณฑ์การด�าเนนิงานด้านการเงนิ ผลการปฏบิตังิาน และผลการด�าเนนิงานด้านความยั่งยนื (ความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสิ่งแวดล้อม) หน่วยธรุกจิที่ดทีี่สดุจะถูกคดัเลอืกโดยการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพองิตามเกณฑ์เหล่านี้ และการมอบรางวลัจะจดัขึ้น 
ทกุปีในการประชมุ Global Management Conference (GMC)

ความผูกพัน
ของพนักงาน

ผู้เข้าร่วมการส�ารวจ ภาษา

คะแนนความผูกพัน
โดยรวม

ระดับความผูกพัน
ต่อองค์กร

ธุรกิจผลิตภัณฑ์รีไซเคิล 
AsiaPet (Thailand) Limited 
ประเทศไทย

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์
Petform (Thailand) Limited 
ลพบรุ ีประเทศไทย

ธุรกิจสารตั้งต้น
Indorama Ventures Portugal PTA 
ประเทศโปรตเุกส

ธุรกิจเส้นใย
Indorama Polyester Industries PCL.
(นครปฐม) ประเทศไทย
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โครงการพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
ผู้น�าโครงการ ผลจากการด�าเนินโครงการ

1. โครงการ V-Lead 

 ในธรุกจิเส้นใย

•· เพื่อพฒันาช่องทางสื่อสารระหว่าง
 ผู้น�าและธรุกจิที่เกี่ยวข้อง
· •· หวัหน้าหน่วยธรุกจิเป็นผู้น�าโครงการ

ผู้บริหาร  27 คน เข้าฝึกอบรมเพื่อพฒันาความเป็นผู้น�าที่มี
ประสทิธภิาพเป็นเวลา 9 เดอืน ผ่านการเรยีนรู้แบบผสมผสานที่
ออกแบบมาเพื่อพฒันาความเป็นเลศิในสายงานอื่นๆ 

2. โครงการพัฒนาผู้ติดตาม

 (Shadow Development)

• เพื่อพฒันาบคุลากรที่มคีวามสามารถ
 ในพื้นที่นั้นๆ ที่จะรบัต�าแหน่งแทน
 ผู้น�าอาวโุส
• ·ตวัแทน HR ในพื้นที่นั้นๆ เป็นผู้น�า
 โครงการ

ผู้บริหารศักยภาพสูง 18 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นความร่วมมอื
ระหว่างไอวแีอลและสถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์แห่งจฬุาฯ

3. โครงการ Lean Six Sigma 

 (LSS) 

• เพื่อปรบัปรงุกระบวนการที่ส่งผลต่อ
 การบรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพและ
 ผลติภณัฑ์ที่มคีณุภาพด้วยต้นทนุที่
 เหมาะสม
• ผู้ประสานงานความเป็นเลศิ 
 ในการด�าเนนิงานทั่วโลก
 เป็นผู้น�าโครงการ

ในปี 2562 มพีนกังานกว่า 1,880 คน เข้าร่วมโครงการ LSS และ
ด�าเนนิการไปแล้วกว่า 300 โครงการ ตั้งแต่ปี 2555-2562 
การฝึกอบรม Six Sigma มากกว่า 62,896 ชั่วโมง ช่วยประหยดั
ค่าใช้จ่ายให้บรษิทัคดิเป็นเงนิ 41 ล้านเหรยีญสหรฐั

จากปี 2561-2562 โครงการส�าคญัที่ได้รบัการคดัเลอืกครอบคลมุใน
ประเดน็ต่างๆ ที่สอดคล้องกบักลยทุธ์ของไอวแีอล มดีงันี้
 1) ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ่งแวดล้อม (EHS)
 2) ประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัลูกค้า (การร้องเรยีนและการพฒันา
  ผลติภณัฑ์ใหม่)   
 3) คณุภาพ
 4) ผลผลติ
 5) ความน่าเชื่อถอื
 6) ความยั่งยนื

22.71

30.43
33.06+8.64%

25622560 2561

การเยี่ยมชมโรงงาน/
เรยีนรู้ผ่านเพื่อนร่วมงาน

ห้องเรยีน

e-Learning

การประชมุ/
สมัมนา/พบกนั

5%

64%

23%

8%

การพัฒนาบุคลากร

ไอวแีอลยงัคงยดึมั่นในการลงทนุด้านทรพัยากรบคุคลทกุระดบั โดยการจดัหาสถานที่ท�างานที่ทนัสมยั พฒันาโอกาสและวฒันธรรมองค์กร
ที่ดึงดูดใจ ในปี 2562 เราลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรคิดเป็นเงิน 170.67 เหรียญสหรัฐต่อพนักงาน ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยในปี 2562  
เพิ่มขึ้นเป็น 33.06 ชั่วโมงต่อพนกังาน โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วคดิเป็น 30.43 ชั่วโมง จากชั่วโมงการอบรมทั้งหมด 728,206 ชั่วโมง

โปรแกรมการอบรมทั้งหมดถกูออกแบบมา เพื่อให้แน่ใจว่าพนกังานของเราได้รบัการส่งเสรมิอย่างเตม็ที่ เพิ่มขดีความสามารถในการท�างาน
ประจ�าวนั และเหมาะสมต่อความท้าทายในอนาคต

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โครงการ V-Lead ในธรุกจิเส้นใยได้เริ่มด�าเนนิงานมาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อเสรมิสร้างความรู้และทกัษะด้านการท�างานในธรุกจิเส้นใย รวมทั้ง
โครงการพฒันาผู้ตดิตาม (Shadow Development) ซึ่งสนบัสนนุผู้เชี่ยวชาญที่มคีณุสมบตัแิละความสามารถ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทมีงาน
เฉพาะของไอวแีอล นอกจากนี้ โครงการ Lean Six Sigma (LSS) ของเราเป็นโครงการส�าคญัที่ช่วยส่งเสรมิความเป็นเลศิในการด�าเนนิงาน
ในสายการผลติ

ชั่วโมงการอบรมต่อพนักงาน

รูปแบบ
การฝึกอบรม

+33.99%
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โครงการพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
ผู้น�าโครงการ ผลจากการด�าเนินโครงการ

 7) การประหยดัต้นทนุ
 8) การพฒันาก�าลงัคน
 9) กจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ได้มกีารจดัตั้งทมีงานข้ามสายงานและด�าเนนิโครงการเพื่อหยดุยั้ง 
การท�างานแบบไซโล (Silos) รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ตามหวัข้อที่ก�าหนด

โครงการ Lean Six Sigma สนบัสนนุกลยทุธ์ที่เน้นความยั่งยนืและ
ค่านยิมของไอวแีอลอนัเป็นผลดทีั้งต่อสภาพแวดล้อมและบรษิทัของเรา
ทั่วโลก

 

โครงการพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
ผู้น�าโครงการ ผลจากการด�าเนินโครงการ

1. หลกัสตูรผูน้�าของไอวีแอล • ออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้น�าจาก
 ทกุระดบัพฒันาทกัษะที่จ�าเป็น
 เพื่อน�ามาซึ่งผลประกอบการธรุกจิ
 ที่ยั่งยนื
• รวมโครงการที่มอียู่และโครงการใหม่ 
 ระบบเอกสารด้านการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมและการให้ค�าปรกึษา
• Global HR เป็นผู้น�าโครงการ

• บรษิทัได้เริ่มโครงการหลกัสูตรผู้น�าที่มุ่งเน้นพฒันาผู้น�าในปัจจบุนั
 และผู้น�ายคุใหม่ทั่วโลก เริ่มตั้งแต่ระดบัผู้บรหิารระดบัสูงจนถงึ
 ผู้จดัการ
• ในปีนี้เราพฒันาทกัษะผู้น�าพื้นฐานของไอวแีอลและสื่อสารถงึ
 กลุ่มเป้าหมายของผู้น�า 200 คนจากทั่วโลก
• การอบรมผู้น�าจดัเป็นการด�าเนนิการพฒันาระยะยาวตั้งแต่ปี 2563 
 เป็นต้นไป

2. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน

 อินทราเน็ตของไอวีแอล

• ผสมผสานการเรยีนรู้แบบออนไลน์ 
 เข้ากบัการเรยีนรู้ในห้องเรยีน
• เสรมิสร้างวฒันธรรมการเรยีนรู้
 ตลอดชวีติที่ไอวแีอล
• Global HR เป็นผู้น�าโครงการ

ไอวแีอลส่งเสรมิโอกาสการเรยีนรู้ผ่านสื่อการเรยีนรู้ออนไลน์ชั้นน�า เช่น 
Massive Open Online Course (MOOC) และ edX บนอนิทราเนต็ของ
ไอวแีอล ซึ่งเปิดโอกาสให้พนกังานเรยีนรู้ทกัษะใหม่ๆ 
และพฒันาสายอาชพี

การพัฒนาและด�าเนินการหลักสูตรความเป็นผู้น�ากลุ่ม

การพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�าของไอวีแอลนั้นถูกก�าหนดตามความสามารถที่จ�าเป็นส�าหรับกลยุทธ์กลุ่มระยะยาว โดยด�าเนินการตาม 
ค่านยิมของบรษิทั หลกัสูตรผู้น�าของไอวแีอลได้รบัการออกแบบมาเพื่อช่วยผู้น�าจากทกุระดบัในการพฒันาทกัษะที่จ�าเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า
จะน�ามาซึ่งผลประกอบการทางธุรกิจที่ยั่งยืน หลักสูตรนี้ได้เริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งรวมโครงการที่มีอยู่และโครงการใหม่  
การฝึกอบรมด้านการลงทนุ การฝึกสอน และการให้ค�าปรกึษา

เรายังคงติดตามและส�ารวจแนวโน้มการเรียนรู้และแหล่งข้อมูลส�าหรับการเรียนรู้ออนไลน์จากทั่วโลก เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเรียนรู้
แบบผสมผสานที่จะช่วยให้ทีมของเราได้รับความรู้ทุกที่ทุกเวลา จากการเปิดตัวอินทราเน็ตใหม่ของไอวีแอล (InVoLve) ท�าให้เราได้เพิ่ม
ประสทิธภิาพการเรยีนรูอ้อนไลน์เป็น “ทางเลอืกแห่งการเรยีนรู”้ ส�าหรบัพนกังานในการเข้าถงึการฝึกอบรมในห้องเรยีนมาตรฐานอนัเป็นการ
ส่งเสรมิวฒันธรรมการเรยีนรู้ตลอดชวีติอย่างแท้จรงิ

สดุท้ายนี้โครงการ V-Lead ในธรุกจิ PET และสารตั้งต้น รวมถงึ IBC Platform ได้เปิดตวัส�าเรจ็ในปี 2562 และเราจะยงัคงด�าเนนิการต่อ 
ในปี 2563 นี้

87รายงานความยั่งยืน
ปี 2562



การประชุม IBC เดือนพฤศจิกายน 2562

รูปแบบที่ส�าคญันี้ช่วยให้สมาชกิทมี IBC ระดบัสูงสามารถ
เรียนรู้และแบ่งปันนวัตกรรมในส่วนงานธุรกิจและเข้าร่วม
การสนทนาเชงิกลยทุธ์ร่วมกบัทมีอื่นๆ

การประชมุเชงิปฏบิตักิารสร้างทกัษะการเป็นผูน้�าจดัขึ้นตั้งแต่
ปี 2562 ส�าหรับผู้น�าที่ถูกคัดเลือกและได้รับความร่วมมือ 
จากผู้น�าธุรกิจระดับสูงและพนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร
บคุคลตามพื้นที่นั้นๆ

โครงการพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
ผู้น�าโครงการ ผลจากการด�าเนินโครงการ

3. โครงการ V-Lead ในธรุกจิ PET  

 และสารตัง้ต้น

• พฒันาการเป็นผู้น�าในธรุกจิ
 ที่เกี่ยวข้อง
• ผู้น�าทางธรุกจิเป็นผู้น�าโครงการ

จากความส�าเรจ็ในการเปิดตวัโครงการ V-Lead ในธรุกจิเส้นใยท�าให้
ไอวแีอลเริ่มต้นการพฒันาแบบเดยีวกนัส�าหรบัผู้บรหิาร 33 คน
ในกลุ่มธรุกจิ PET และสารตั้งต้น ในปีนี้เรามุ่งเน้นที่การวเิคราะห์และ
การพฒันากลยทุธ์เฉพาะส�าหรบักลุ่มธรุกจินี้

4. Indorama Business Council 

 (IBC) Platform

• ให้โอกาสในการพูดคยุตอบโต้และ
 ก�าหนดทศิทางในอนาคตของบรษิทั
• กลุ่มบรหิารเป็นผู้น�าโครงการ

IBC เปิดตวัฟอรมัส�าหรบักลุ่มผู้บรหิารระดบัสูง 45 คน ในปีนี้

การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน

การบรหิารจดัการผลการปฏบิตังิานของไอวแีอลเป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญในการผลักดันการมีส่วนร่วมของบุคลากรและการบรรลุ
ผลลพัธ์เชงิบวกทางธรุกจิ เราเริ่มต้นด้วยการก�าหนด KPI และเป้าหมาย 
ระดบัการประเมนิทั่วไปและสตูรการค�านวณมาตรฐานเพื่อประเมนิ
การปรบัค่าจ้างและค่าจูงใจ

การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนา
ส่วนบคุคล ซึ่งครอบคลมุถงึผลการปฏบิตังิานในอดตี สาเหตขุอง
เป้าหมายที่ไม่สามารถตอบสนองได้ โอกาส ปัญหา และการจัด
ล�าดับความส�าคัญของการด�าเนินการส�าหรับวงจรการท�างาน  
ข้อเสนอแนะจากหลากหลายแหล่งยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ส�าคัญที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในการปรับปรุงความสามารถในการเป็น

ผู้น�าโดยคณะกรรมการ Talent Review Committee (TRC) จะหารอื
ข้อเสนอแนะเหล่านี้ร ่วมกับคณะกรรมการสรรหา พิจารณา 
ค่าตอบแทนและก�ากบัดูแล คณะอนกุรรมการคณะผู้บรหิาร และ
ทีมบริหาร เพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการ
วางแผนการสืบทอดต�าแหน่ง และแผนส�าหรับต�าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร ส�าหรับ
ต�าแหน่งส�าคญัอื่นๆ  คณะกรรมการ TRC ยนืยนัว่าการเปลี่ยนผูน้�า
ที่ประสบความส�าเร็จนั้นจะต้องด�าเนินการตามแผนเป็นระยะ  
เพื่อการพัฒนาผู้น�ารุ่นต่อไปผ่านการแสวงหาและพัฒนาบุคลากร 
เราจะยังคงลงทุนในพนักงานของเราโดยให้โอกาสพวกเขา 
ในการส�ารวจแง่มมุต่างๆ จากประสบการณ์การเรยีนรู้

88 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพื่อสังคม



การประชมุ Lean Six Sigma ภมูภิาคอเมรกิาและยโุรป ประจ�าปี 2562 จดัขึ้นที่เมอืง Queretaro ประเทศเมก็ซโิก โดยมผีูเ้ข้าร่วมแบ่งปัน 
ความพยายามของ LSS การเรยีนรูเ้ทคนคิใหม่ และการสร้างเครอืข่ายความสมัพนัธ์

โครงการ Lean Six Sigma ประจ�าปี 2562

เนื่องในวาระเข้าสู่ทศวรรษใหม่ นับเป็นโอกาสดีที่ไอวีแอลได้
ทบทวนถึงโครงการต่างๆ ที่เราได้ด�าเนินการมา เปรียบดั่ง 
การปูทางสู่อนาคตที่ดีกว่าและสร้างรากฐานสู่ความส�าเร็จ 
ยิ่งขึ้นไป เรามีเป้าหมายเพื่ออยู ่ในต�าแหน่งที่ได้เปรียบ 
ในการพฒันา แต่การจะก้าวสูต่�าแหน่งนี้ไม่สามารถได้มาโดย
บังเอิญ แต่ต้องผ่านการวางกลยุทธ์ที่รอบคอบและวิธีการ 
อนัดเียี่ยม ไอวแีอลจงึได้จดัตั้งโครงการ Lean Six Sigma (LSS) 
เพื่อสานต่อปณธิานนี้ให้เป็นจรงิ

โครงการ LSS เป็นโครงการพฒันาต่อเนื่องของไอวแีอลที่ช่วย
สร้างเสรมิวฒันธรรมการพฒันาบคุลากรและความผกูพนัของ
พนักงาน แม้โครงการ LSS จะมีเทคนิคการวิเคราะห์ระดับ
สากลมากมายและวิธีการที่มีระเบียบแบบแผนในการด�าเนิน
โครงการ แต่เป้าหมายหลกัคอืการมุ่งเน้นที่ตวับคุคล

ในปี 2562 พนกังานกว่า 1,880 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมของ 
LSS คิดเป็น 19,800 ชั่วโมง และมีโครงการที่ด�าเนินการ 
ไปแล้วกว่า 300 โครงการ ดงันี้

 • โครงการมุ่งเน้นการลดการใช้พลังงานน�้าและไฟฟ้า  
  จ�านวน 17 โครงการ  
 • โครงการมุง่เน้นการพฒันากระบวนการที่มปีระสทิธภิาพ  
  จ�านวน 27 โครงการ  
 • โครงการมุ่งเน้นปรบัปรงุการด�าเนนิงานที่ช่วยลดต้นทนุ
  คดิเป็นเงนิกว่า 9 ล้านเหรยีญสหรฐั จ�านวน 226 โครงการ 

ในปี 2557 มสีถานปฏบัตังิานเพยีง 4 แห่ง ที่เริ่มต้นจดัโครงการนี้ 
และเพิ่มขึ้นเป็น 41 แห่ง ใน 5 ทวีป ภายในปี 2562 โดยมี 
การฝึกอบรม Six Sigma มากกว่า 62,896 ชั่วโมง ตั้งแต่ 
ปี 2555-2562 ส่งผลให้บริษัทประหยัดเงินได้มากกว่า  

41 ล้านเหรยีญสหรฐั และในปี 2562 มผีูม้ส่ีวนร่วมกบัโครงการนี้
มากกว่าปีที่ผ่านมา

โครงการ LSS ได้ช่วยพัฒนาค่านิยมอันส�าคัญของบริษัท 
ได้แก่ บคุลากรของเราสร้างความต่าง และความหลากหลาย
คอืจดุแขง็ของเรา 
 
เราทราบดีว่าบุคลากรของเราสร้างความแตกต่าง เราจึงจัด
โปรแกรมที่จะดงึดดูและกระตุน้บคุลากรให้เกดิการพฒันาที่ด ี
เรามอบโอกาสใหม่ส�าหรับบุคลากรทั่วโลกที่มีพรสวรรค์เพื่อ
ท�างานเป็นทมี โครงการ LSS ช่วยยกระดบัความสามารถของ
พวกเขา และช่วยให้พวกเขาประสบความส�าเรจ็มากกว่าที่เคย
ท�าได้

ค่านยิมต่อมาคอืความหลากหลายคอืจดุแขง็ของเรา เราเป็น
บรษิทัระดบัโลกที่ต้องการถ่ายทอดความรูแ้ละทศันคตอินัดงีาม
ไปสู่ทั้งองค์กรอย่างมุมานะและสม�่าเสมอ การจัดบทเรียน 
รายเดือนทั่วโลกของ Lean Six Sigma และการสัมมนา
อภิปรายระดับภูมิภาคช่วยสนับสนุนค่านิยมดังกล่าวได้เป็น
อย่างดี เราใส่ใจต่อทุกความเห็นและทุกเสียงของพนักงาน 
นับเป็นเรื่องที่น่าประทับใจ แม้เสียงเล็กๆ จากผู้ให้บริการ 
ในประเทศไทยก็สามารถรับรู้ได้ทั่วโลกผ่านโครงการปรบัปรุง
ระดบัภูมภิาคไปสู่การแบ่งปันกบัพื้นที่ทั่วโลก

โครงการ LSS ช่วยสนบัสนนุความยั่งยนืผ่านกระบวนการที่มี
ประสทิธภิาพ ส่งผลให้เราปล่อยของเสยีและใช้พลงังานน้อยลง 
ในปี 2563 ไอวแีอลมุง่เน้นให้บคุลากรมส่ีวนร่วมผ่านโครงการ 
LSS มากขึ้น และจะบูรณาการเครื่องมืออุตสาหกรรม 4.0  
เข้ากบัโครงการผ่านความเป็นเลศิด้านดจิทิลั และจะยงัคงให้
ความส�าคัญกับการเป็นผู ้น�าในอุตสาหกรรมที่ส ่งเสริม
บคุลากรที่มคีวามมุ่งมั่นและความสามารถสบืต่อไป
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เรายังคงยึดมั่นที่จะผสานแนวคิดในการสร้างค่านิยมร่วมกับทั้ง
สามประเด็นหลักของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา 
ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับ
โครงการ CSR และเป็นผลดีต่อทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ในขณะเดียวกันกลยุทธ ์แบบรวมกลุ ่มและความตั้งใจใน 
การตอบแทนสงัคม ช่วยสร้างความสมัพนัธ์อนัดตี่อชมุชนท้องถิ่น 
ท�าให้ไอวีแอลได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุน รวมทั้งการ
เสรมิสร้างชมุชนที่ยั่งยนืผ่านโครงการต่างๆ ที่สนบัสนนุการพฒันา
เศรษฐกิจท้องถิ่นและเสริมสร้างชีวิตและความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น  
เราให้ความสนใจเป็นพิเศษในการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม 

อันเป็นประโยชน์ต่อความต้องการที่หลากหลายของชุมชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นธุรกิจที่ช่วยเพิ่ม 
ความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนข้ามพรมแดนที่ขับเคลื่อนสังคม
และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

เราสนับสนุนรูปแบบการด�าเนินงาน CSR ให้สอดคล้องกับ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) 
อย่างเต็มที่ ในปี 2562 เราได้ขยายกิจกรรม CSR ซึ่งรวมอยู่ใน  
2 เป้าหมาย SDG ที่เพิ่มขึ้นมา ได้แก่ เป้าหมาย SDG ที่ 12  
(การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน) และ เป้าหมาย SDGที่ 17 
(ความร่วมมอืเพื่อการพฒันาที่ยั่งยนื) 

การรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

29%

การให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล
• โรงเรยีน 26 แห่ง /นกัเรยีน 13,149 คน /
 ครู 163 คน
• 560 คนที่อาศยัอยู่ในชมุชน
• องค์กรมหาชนและภาครฐั 9 หน่วยงาน
• บรจิาคเสื้อที่ผลติจากขวดพลาสตกิรไีซเคลิ 3,862 ตวั

สุขภาพ
• การเข้าถงึบรกิารทางการแพทย์ 594 แห่ง
   (การตรวจสขุภาพ การดูแลสขุภาพฟัน 
 การขนส่งฟรไีปยงัโรงพยาบาล)
• การผ่าตดัปากแหว่งเพดานโหว่ 114 ราย

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• ศูนย์ส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
 Wetlands Edge ประเทศสหรฐัอเมรกิา
• บรจิาคเพื่อสนบัสนนุอทุยานแห่งชาต ิ
 Wadden Sea ประเทศเดนมาร์ก
• บรจิาคเพื่อสนบัสนนุสวนสตัว์ 
 Asheboro ประเทศสหรฐัอเมรกิา
• การปล่อยเต่าทะเลและปลากะพง
• การอนรุกัษ์ทรพัยากรน�้าด้วยการปลูกต้นไม้และ
 สร้างฝายชะลอน�้า 
• เกบ็ขยะได้ปรมิาณ 400 กโิลกรมั 
 จากการท�าความสะอาดแหล่งน�้า

การลงทนุ
เชงิพาณชิย์

สงัคมและ
สวสัดกิาร

ศลิปะและ
วฒันธรรม

สิ่งแวดล้อม
การลงทนุ
เพื่อชมุชน

การบรจิาค
เพื่อการกศุล

การศกึษา

สขุภาพ

40% 32%

48% 9%

11%

19%
12%

153,140 เหรียญสหรัฐ
ส�าหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์
ท่ีบริษัทมอบให ้

82,360 เหรียญสหรัฐ
ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ
ท้ังหมด

60,960 ชั่วโมง
กิจกรรมจิตอาสาท่ีพนักงาน
เข้าร่วมในช่วงเวลาท�างาน

1,142,800 เหรียญสหรัฐ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของพนักงาน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ในช่วงเวลาท�างาน

612
กิจกรรม CSR

ในปี 2562

การสนับสนุนเพ่ือสังคม กิจกรรม CSR ผลลัพธ์และผลสัมฤทธ์ิ

การสนับสนุน
ท้ังหมด

ในปี 2562
1,796,730
เหรียญสหรัฐ

124
บทความเกี่ยวกับ
การรีไซเคิล

791
ถังขยะ
ที่มอบให้

3,862

นิทรรศการให้ความรู้

9
คณะที่เข้ามาเยี่ยมชม
โรงงานรีไซเคิล*

7
การบรรยาย
เรื่องการรีไซเคิล

จ�านวนดาวน์โหลด
เอกสารรีไซเคิล

จ�านวนดาวน์โหลด
วีดิทัศน์รีไซเคิล

ไปสอนที่โรงเรียน

ที่ได้รับความรู้

13,149 
นักเรียน

163
ครู

560 คน

371
ชั่วโมงที่ให้ความรู้26 แห่ง

22

6 จังหวัด
533 187

ที่เก็บได้ทั่วโลก

เสื้อที่ผลิตจาก rPET จ�านวนขวด

ที่มอบให้ ที่เข้าสู่โรงงานรีไซเคิล**

890,310 ขวด 4,970 กิโลกรัม

* คณะที่เข้าเยี่ยมชมโรงงานรไีซเคลิเฉพาะที่ประเทศไทยที่ Indorama Polyester Industries Public Company Limited จงัหวดันครปฐม
** เฉพาะจ�านวนขวดที่กลบัเข้าโรงงานรไีซเคลิเฉพาะที่ประเทศไทยที่ Indorama Polyester Industries Public Company Limited จงัหวดันครปฐม
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เรายนิดทีี่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมอืกบัองค์กรท้องถิ่น สมาคมการกศุล และพนัธมติรทางธรุกจิเพื่อสนบัสนนุในประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปนี้
 i) ความเป็นอยู่ที่ดีและมีสุขภาพดี เพื่อพัฒนาชีวิตและยกระดับชุมชนท้องถิ่น โดยการให้ความรู้ด้านสาธารณะสุข การเข้าถึงบริการ 
  ด้านสขุภาพที่ดแีละสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น น�้าสะอาด และไฟฟ้า
 ii) ส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ โดยร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดโครงการการศึกษา 
  ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของนักเรียนและนักศึกษา นอกจากนั้น เรายังสอดแทรกความรู้เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ 
  วงจรชวีติของ PET ให้มากขึ้น และเหน็ถงึความส�าคญัต่อบทบาทของบรษิทัเรา
 iii) การปกป้องความหลากหลายทางชวีภาพผ่านการบรจิาคและกจิกรรมจติอาสาร่วมกนักบัองค์กรที่เกี่ยวข้อง การมสี่วนร่วมท�าให้เกดิ 
  สิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปราศจากของเสยี การเพิ่มจ�านวนสิ่งมชีวีติทางทะเล และปกป้องแหล่งอาศยั รวมถงึการท�างานร่วมกบัพนัธมติร 
  ในการสนบัสนนุการอนรุกัษ์สตัว์ป่า

บริษัท Indorama Ventures Corlu PET Sanayi จัดโครงการ
ฝึกงานเป็นเวลา 9 เดือน โดยมีนักเรียนมัธยมปลาย 7 คน 
และนกัศกึษา 9 คน เข้าร่วมฝึกงานกบับรษิทั

บรษิทั EcoMex ร่วมกบัสถาบนัแห่งชาตเิพื่อการศกึษาผู้ใหญ่ 
(INEA) สนับสนุนการศึกษาต่อให้บุคคลวัยท�างาน เพื่อให้
ส�าเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมต้น  
โดยมพีนกังานจ�านวน 3 คน อยู่ระหว่างการส�าเรจ็การศกึษา
ระดบัมธัยม

บรษิทั Indorama Ventures Xylenes and PTA ให้การสนบัสนนุ
ค่ายภาคฤดูร้อนประจ�าปี 2562 (SWeETy Camp) นกัเรยีนหญงิ 
20 คน ได้เข้ารบัการอบรมความรู้และทกัษะที่ช่วยให้มโีอกาส
ได้เข้าท�างานที่มค่ีาตอบแทนสงูในอตุสาหกรรมที่มคีวามก้าวหน้า

บรษิทั Performance Fibers (Kaiping) ให้การต้อนรบันกัเรยีน 
60 คน พร้อมทั้งคณาจารย์ 3 ท่านจากโรงเรยีนมธัยม Kaiping 
Gangkou ซึ่งตั้งอยูใ่กล้กบัโรงงานเข้าเยี่ยมชมโรงงาน การเยี่ยมชม 
ครั้งนี้ช่วยให้นักเรียนและอาจารย์เข้าใจหลักการด�าเนินงาน
ของโรงงานและปัญหาสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวมกิจกรรม CSR ท่ีส�าคัญในปี 2562

การศึกษา
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บรษิทั IVL Dhunseri Petrochem Industries ประเทศอนิเดยี 
จดัให้มกีารตรวจสขุภาพโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่ 
ผูอ้ยูอ่าศยั 250 ครวัเรอืน ในชมุชนพื้นที่โดยรอบโรงงาน 

บริษัท StarPet ระดมเงินทุน 1,000 เหรียญสหรัฐ  
ให้แก่ Ronald McDonald House ซึ่งช่วยเหลือและ 
จดัหาที่พกัให้แก่ครอบครวัที่เดก็ๆ ก�าลงัเข้ารบัการรกัษา
โรคร้ายแรง

Indorama Ventures Polimeros จัดฝึกอบรมการท�า
อาหารส�าหรับแม่ที่มีลูกศึกษาอยู่ในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 
Creche California โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติเพื่อประกอบอาชีพใน
อตุสาหกรรมอาหาร

กลุ่มบริษัทย่อยในจังหวัดระยองบริจาคเงินจ�านวน 
100,000 บาท ส�าหรับกิจกรรมวิ่ง “Run Fast, Stop 
Stroke” ซึ่งสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมและผู้อยู่อาศัยใน
ชุมชนได้ออกก�าลังกายและรักษาสุขภาพ รายได้
ทั้งหมดมอบให้กับโรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล

ภาพรวมกิจกรรม CSR ท่ีส�าคัญในปี 2562
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บริษัท Indorama Ventures Poland ให้การต้อนรับคุณครู  
2 ท่าน และผู้ชนะ 16 คน จากการประกวดงานศิลปะ 
ในหัวข้อเรื่อง “ระบบนิเวศส�าหรับฉันคือ” เข้าเยี่ยมชม 
สถานที่ปฏิบัติงานในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันนั้นเด็กๆ  
ได้ร่วมกจิกรรมท�ากระเป๋าผ้ารกัษ์โลก และปลกูต้นไม้ 20 ต้น
ร่วมกบัพนกังานของบรษิทั

พนกังานบรษิทั Indorama Petrochem 100 คน ร่วมกบัคนใน
ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นกว่า 150 คน ปลูกต้นไม้ 500 ต้น 
รอบบรเิวณฝายชมุชนป่าพู่ดอน เพื่อเป็นการอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม 
ช่วยกกัเกบ็น�้าฝนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนท�าให้ป่าสมบรูณ์

บรษิทั Indorama Ventures Polimeros ได้ร่วมสร้างจติส�านกึ
ในการรไีซเคลิแก่ผูอ้ยูอ่าศยัในชมุชนกว่า 350 ครวัเรอืน ผ่าน
กิจกรรมสร้างสรรค์ขวดพลาสติก PET เพื่อสาธิตการสร้าง
อาชพีจากขวดพลาสตกิและการรกัษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้
เกบ็ขวดพลาสตกิ PET ร่วมกนัได้ปรมิาณ 281 กโิลกรมั

บรษิทั Asia PET & Indorama Polymers ได้ช่วยเหลอืโรงเรยีน
วัดมุจลินท์จัดตั้งธนาคารของเสียและร้านค้าที่สามารถ 
แลกเปลี่ยนของเสียรีไซเคิลเป็นสินค้าขนาดเล็ก ท�าให้
นักเรียนสามารถเรียนรู ้เกี่ยวกับการจัดการของเสียผ่าน
ธนาคารดงักล่าวนี้

ภาพรวมกิจกรรม CSR ท่ีส�าคัญในปี 2562

สิ่งแวดล้อม
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มูลนิธิไอวีแอลได้รับการจดทะเบียนและเริ่มด�าเนินการในเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อมุ่งช่วยเหลือชุมชนในประเทศไทย โดยส่วนมาก 
มลูนธิไิอวแีอลด�าเนนิการร่วมมอืกบัองค์กรการกศุล สมาคม และองค์กรไม่แสวงผลก�าไร ในขณะที่บางโครงการเป็นการร่วมมอืกบับคุลากร
จติอาสาภายในองค์กร เพื่อให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์หลกั 4 ประการ ได้แก่
 1. เพื่อสนบัสนนุกจิกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นเพื่อพฒันาคณุภาพชวีติของผู้ยากไร้ ผู้สูงอาย ุและผู้ด้อยโอกาส
 2. เพื่อส่งเสรมิกจิกรรมกฬีา และร่วมมอืกบัองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อเสรมิสร้างความเป็นอยู่ที่ดขีองสงัคม
 3. เพื่อป้องกนัการลอบค้าขายสตัว์ป่า และสนบัสนนุการอนรุกัษ์สตัว์ป่า
 4. เพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยัธรรมชาติ

โครงการและความส�าเรจ็ของมูลนธิไิอวแีอลในปี 2562 มดีงัต่อไปนี้

มูลนิธิไอวีแอลริเริ่มโครงการจัดการของเสีย เพื่อส่งเสริม 
การอนุรักษ์และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อให้
สาธารณชนได้ตระหนักถึงการคัดแยกและรีไซเคิลของเสีย
อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาของเสียและปัญหาที่
เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพอื่นๆ มูลนิธิไอวีแอลได้บริจาคถังขยะ
รไีซเคลิจ�านวน 300 ถงั และถงัแยกขวดพลาสตกิ PET ใช้แล้ว
อกี 100 ถงั ไปยงัสถานที่ต่างๆ กว่า 50 แห่ง เช่น สถานทูต 
โรงเรยีน ศูนย์การแพทย์ / โรงพยาบาล วดั และส�านกังานใน
จงัหวดักรงุเทพฯ นครปฐม ระยอง และลพบรุี

นอกเหนอืจากการมอบถงัขยะรไีซเคลิ เราได้บรจิาคสื่อการเรยีน
การสอนเรื่องการคัดแยกของเสียและการรีไซเคิล ในปี 2562 
มูลนธิไิอวแีอลได้มอบอปุกรณ์การเรยีนการสอนรวม 228 ชดุ 
พร้อมทั้งถงัขยะรไีซเคลิ 3 แบบ ถงัแยกขวดพลาสตกิ 73 ถงั
ให้แก่ 84 องค์กร ได้แก่ สถานศกึษา 39 แห่ง สถานทูต 9 แห่ง 
วดั 23 แห่ง โรงพยาบาล 6 แห่ง และสถานที่ท�างาน 7 แห่ง 
มูลนิธิไอวีแอลได้จัดหลักสูตรระยะสั้นให้แก่องค์กรต่างๆ  
19 แห่ง เพื่ออบรมและให้ความรู้เรื่องการคดัแยกของเสยีและ
การรีไซเคิล เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้สังคมได้รู ้จัก 
การบรโิภคอย่างรบัผดิชอบ เพื่ออนาคตที่ดกีว่าเดมิ

การสร้างจิตส�านึกสาธารณะในการจัดการของเสีย

75/80-81 Ocean Tower 2, 32nd floor
Sukhumvit 19 (Wattana), Asoke Road

Klongtoey Nuea, Wattana, Bangkok 10110
Call: +66 2 661 6661      Fax: +66 2 661 6664

www.indoramaventures.com

   Indorama Ventures Public Company Limited (IVL), a 
registered company that trades on the Stock Exchange 
of Thailand (ticker symbol: IVL), is a leading 
international petrochemical company with production 
plants around the world including in Africa, Asia, 
Europe, North America and South America. We 
produce core necessity products and high value-added 
products (HVA) in the polymer, fiber and packaging 
product groups. Our production integration covers 
leading raw materials such as ethylene oxide/glycol 
and PTA. IVL products meet the needs of customers in 
the industrial groups of consumer products, food and 
beverages, hygienic products, personal care products, 
and automotive products such as inner tubes and 
safety products.

INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED

About Indorama VenturesPlastic resins

PET

bottles
PET

PTA

EO/EG

Yarn & 
Fibers

plastics!
Let's learn about

PET
is a recyclable plastic

SCAN THE QR CODE 
TO READ SOME FUN FACTS ABOUT PET!

Take off the cap.

Check if the 
following symbol or 
“No. 1” is at the 
bottom of the bottle.

Easy steps
to recycle PET

bottles RECYCLE
PLASTIC!

Let’sDid you know that…
... PET is widely used in making packaging, including water bottles and 
food containers in a variety of shapes and sizes?
PET is valuable because it can be reproduced into many types of 
products. Our packaging plants also manufacture recyclable HDPE plastic 
caps.

What are the benefits of recycled PET bottles?
Most recycled PET bottles are made into synthetic fibers for textiles, 
filters, belts, packaging, and home furnishingsand carpets. PET bottles can 
also be recycled into food containers. Major beverage manufacturers 
currently use bottles from recycled PET granules while some use up to 
100% recycled PET granules.

How can recycled PET bottles help save energy?
PET bottles are made from non-renewable crude oil, therefore, 
recycling one ton of PET bottles will help save up to 3.8 barrels 
of oil (159.11 liters) and landfill space or up to 5.7 cubic meters. 
Every kilogram of PET bottles that is recycled therefore means 
less landfill is used, while also reducing the use of crude oil, 
and contributing to a cleaner environment.

Save a bottle, save the planet!

Scan the QR code 
to read some fun 
facts about PET!

Indorama Ventures
is the largest PET manufacturer and 
proud to be leader in recycling in 

Thailand, Europe and North America.

Crush the bottle. Throw it in the 
recycling bin.

Drain any remaining 
water or liquid.

PET bottles are valuable and can be sold. PET IS A RECYCLABLE PLASTIC.

75/102 Ocean Tower 2, 37th floor 
Sukhumvit 19 (Wattana), Asoke Road

Klongtoey Nuea, Wattana, Bangkok 10110
Tel: +66 2 661 6661   Fax: +66 2 661 6664

www.indoramaventures.com

INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED

Amazing

Content verified by :
Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for Sustainable Environment (TIPMSE)

Content verified by
Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for Sustainable Environment (TIPMSE)

PLASTIC
WORLD
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บริการผ่าตัดฟรีและปลอดภัยเพื่อแก้ไขความผิดปกติของ

ใบหน้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดสุรินทร์

มูลนิธิ ไอวีแอลสนับสนุนมูลนิธิสร ้างรอยยิ้ม ประเทศไทย 
ซึ่งให้บริการผ่าตัดแก่เด็กและหนุ่มสาวที่ด้อยโอกาส โดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่ายใดๆ ในการรกัษาความผดิปกตขิองใบหน้า เช่น ปากแหว่ง
เพดานโหว่และรอยไหม้ ในปี 2562 มผีูป่้วย 63 ราย ได้รบัการรกัษา
ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้ป่วย 51 ราย ได้รับการรักษาที่จังหวัด
สรุนิทร์ในระหว่างปฏบิตัภิารกจิด้านการแพทย์เป็นเวลาหนึ่งสปัดาห์

สถาบนัราชานกุลูร่วมมือกบัมลูนธิไิอวแีอล

สนบัสนนุเดก็ทีมี่ความบกพร่อง

มูลนิธิไอวีแอลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออทิสติก
ผ่านสถาบนัราชานกุลู โดยได้บรจิาคชดุของเล่นเสรมิทกัษะ 30 ชดุ 
ซึ่งมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อ 
ส ่งเสริมความคิดสร ้างสรรค ์และพัฒนาการของพวกเขา  
ผ่านของเล่นเสริมทักษะชนิดต่างๆ สถาบันราชานุกูลได้แจกจ่าย

สนบัสนนุการศกึษาแก่ผู้ลีภ้ยัท่ียงัไม่ได้รบัการจดทะเบยีนในกรงุเทพฯ

มลูนธิไิอวแีอลให้การสนบัสนนุมลูนธิบิ้านศรชีมุพาบาล ซึ่งด�าเนนิโครงการ
ให้การศึกษาแก่เยาวชนผู้ลี้ภัยที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจ�านวนกว่า 70 
คนในกรงุเทพฯ ซึ่งเป็นผูล้ี้ภยัจากประเทศเวยีดนาม ปากสีถาน เกาหลเีหนอื 
อิ รั ก  อัฟกานิสถาน กัม พูชา  และปา เลสไตน ์  โครงการนี้ ให ้ 
การศึกษาทั้งทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งคณิตศาสตร์และ
วฒันธรรมไทยส�าหรบัผู้ลี้ภยัอายรุะหว่าง 3-19 ปี

การพฒันาวชิาชพีครวิูทยาศาสตร์ในจังหวดัระยอง

มูลนิธิไอวีแอลสนับสนุนมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ซึ่งท�างานร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้
นักเรียน พัฒนาครูที่มีทักษะ และสร้างผู้น�าโรงเรียนที่แข็งแกร่ง  
มูลนิธิคีนันได้จัดโครงการ ‘การพัฒนาวิชาชีพครู’ ส�าหรับ 
ครูวิทยาศาสตร์และ ‘ค่ายนวัตกรรม’ ส�าหรับนักเรียนในจังหวัด
ระยองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 และเตรียม 

ความพร้อมสูเ่ส้นทางอาชพีในอนาคต บคุลากร จ�านวน 32 ท่าน จากสถานศกึษา 30 แห่ง ได้เข้าร่วมโครงการพฒันาวชิาชพีครแูละ
นกัเรยีน 58 คน เข้าร่วมโครงการค่ายนวตักรรม

ชุดของเล่นที่บริจาคนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งให้กับโรงพยาบาล 16 แห่ง เพื่อใช้ในกลุ่มเด็กออทิสติก โดยส่วนที่เหลือนั้นจะแบ่งให้กับ 
หน่วยงานภายใน 16 หน่วยงานของสถาบนัฯ 
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ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก
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รายงานความยั่งยนืประจ�าปี 2562 นี้ครอบคลมุพื้นที่ด�าเนนิงานของโรงงานในกลุม่ธรุกจิทั้งหมดของบรษิทั 94 แห่งทั่วโลกในทกุหน่วยธรุกจิ 
ได้แก่ สารตั้งต้น (PTA, PIA, EO/EG, PX, NDC)  PET เส้นใย บรรจภุณัฑ์ การรไีซเคลิ และเส้นด้ายขนสตัว์ โดยแบ่งตามภมูภิาคดงัต่อไปนี้

94 แห่ง

PET

PTA

3%

5%

23%

39%

16%

5%

9%

Material Indicators 2559 2560 2561 2562

Total energy consumption 100 100 100 100

Direct GHG Emissions Scope 1 100 100 100 100

Indirect GHG Emissions Scope 2 100 100 100 100

Total NOx Emissions 95.2 100 100 100

Total SOx Emissions 83.9 100 100 100

Total VOC Emissions 77.4 100 100 100

Total waste (excluding reuse and recycle) 100 100 100 100

COD in treated wastewater discharge 93.5 100 100 100

BOD in treated wastewater discharge 83.9 100 100 100

Total water withdrawn by sources 100 100 100 100

Wastewater discharge 98.4 100 100 100

Occupational Health & Safety 100 100 100 100

Process safety events 10 30 50 100

Spills 88 100 100 100
CSR 79 91 94 88.3
HR 100 100 100 100

อเมริกา

เอเชีย แอฟริกา

ยุโรป

รวม
ทุกภูมิภาค

ความครอบคลุมของการรวบรวมข้อมูล (ร้อยละของการผลิตของไอวีแอลทั่วโลก)
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Europe

Avgol Limited Liability Company Russia
Beverage Plastics Limited Northern Ireland
FiberVisions A/S Denmark
Glanzstoff Bohemia s.r.o. Czech Republic
Glanzstoff Industries S.R.L. Italy
Glanzstoff Longlaville S.A.S. France
Indorama Ventures Corlu PET Sanayi Anonim Sirketi Turkey
Indorama Ventures Europe B.V. The Netherlands
Indorama Ventures Poland Sp. z.o.o. Poland
Indorama Ventures Polymers Germany GmbH Germany
Indorama Ventures Portugal PTA - Unipessoal, LDA. Portugal
Indorama Ventures Quimica S.L.U. Spain
Kordáarna Plus a.s. Czech Republic 
Kordáarna Plus a.s. Slovakia 
PHP Fibers GmbH Germany
Schoeller GmbH & Co KG Austria
Schoeller Kresice s.r.o. Czech Republic 
Textilcord Steinfort S.A.* Luxembourg
Trevira GmbH, Bobingen Germany
Trevira GmbH, Guben Germany
UAB Orion Global Pet Lithuania
UTT Technische Textilien GmbH & Co. Germany
Wellman France Recyclage S.A.S France
Wellman International Limited, Ireland Ireland
Wellman International Limited, The Netherlands The Netherlands
Wellman Neufchâateau Recyclage S.A. France

PIA

REGION COUNTRY BUSINESS

Americas

AlphaPet, Inc. USA
Auriga Polymers Inc. USA
Avgol America Inc. USA
FiberVisions Manufacturing Company USA
FiberVisions Products, Inc. USA
Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC USA
Indorama Ventures Fibras Brazil Ltda Brazil
Indorama Ventures Polymers Mexico, S. de R.L. de C.V. Mexico
Indorama Ventures Polymeros S.A. Brazil
Indorama Ventures PTA Montreal LP Canada
Indorama Ventures Sustainable Solutions LLC USA
Indorama Ventures Xylenes and PTA LLC USA
Performance Fibers Operations Mexico, S. de R.L. de C.V. Mexico
PHP Fibers Inc. USA
StarPet Inc. USA
UTT de Méexico Technical Textiles S.A. de C.V. Mexico
Winnsboro Fibres LLC USA

NDC, PIA, PX

ข้อมูลของโรงงานท่ีมีการระบุไว้ในรายงานความย่ังยืนปี 2562
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Remarks: 
 Feedstock      PTA      PET      Fibers      Packaging      Recycling      Wool
NDC = Naphthalene Dicarboxylate    PIA = Purified Isophthalic Acid    PX = Paraxylene

* One of the five Glanzstoff sites, the other four are Glanzstoff Bohemia, Glanzstoff Industries S.R.L., Glanzstoff Industries (Qingdao) and  
 Glanzstoff Longlaville S.A.S.
** One of the five Avgol sites, the other four are Avgol America Inc., Avgol India Private Limited, Avgol Limited Liability Company, Avgol Limited  
 (Bagan) and Avgol Limited (Dimona)

REGION COUNTRY BUSINESS

Asia

Asia Pet (Thailand) Limited Thailand
Avgol India Private Limited India
Avgol Limited (Bagan) Israel
Avgol Limited (Dimona) Israel
FiberVisions (China) Textiles Products Limited China
Glanzstoff Industries (Qingdao) Co., Ltd. China
Guangdong IVL PET Polymer Company Limited China
Hubei Gold Dragon Nonwoven Fabrics Co. Ltd.** China
Indorama Holdings Limited Thailand
Indorama Petrochem Limited Thailand
Indorama Petrochem Limited (2nd Branch) Thailand
Indorama Polyester Industries Public Company Limited, Nakhon Pathom Thailand
Indorama Polyester Industries Public Company Limited, Rayong Thailand
Indo Rama Synthetics (India) Limited India
Indorama Ventures Packaging (Myanmar) Limited Myanmar
Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation, Bacolod The Philippines
Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation, Batino The Philippines
Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation, Davao The Philippines
Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation, Meycauayan The Philippines
Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation, MOP The Philippines
IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited (Haldia) India
IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited (Panipat) India
Performance Fibers (Kaiping) Company Limited China
Performance Fibers (Kaiping) No.2 Company Limited China
Performance Fibers (Kaiping) No.3 Company Limited China
Petform (Thailand) Limited, Korat Thailand
Petform (Thailand) Limited, Lopburi Thailand
Petform (Thailand) Limited, Pathumthani Thailand
Petform (Thailand) Limited, Rayong Thailand
PT Indorama Petrochemicals Indonesia
PT Indorama Polychem Indonesia Indonesia
PT Indorama Polypet Indonesia Indonesia
PT Indorama Ventures Indonesia Indonesia
TPT Petrochemicals Public Company Limited Thailand

Africa

Egyptian Indian Polyester Company S.A.E. Egypt
Indorama PET (Nigeria) Limited Nigeria
Indorama Ventures Packaging (Ghana) Limited Ghana
Indorama Ventures Packaging (Nigeria) Limited Nigeria
Medco Plast Co. for Packing & Packaging Systems (S.A.E.) Egypt
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Global Performance Data
GRI Standards Unit 2559 2560 2561 2562

Production
General Total production (captive consumption) Ton of production 9,479,184 10,004,534 11,338,992  12,780,005 

PET Ton 3,632,085 3,648,922 4,211,040 5,167,714

PTA Ton 3,412,773 3,735,362 4,192,671 4,191,627

Packaging Ton 113,202 134,838 155,319 226,184

Fibers Ton 1,344,039 1,320,941 1,438,564 1,793,043

Feedstock (e.g. IPA/PX/NDC)  Ton 872,173 1,057,123 1,236,703 880,183

Wool Ton 2,673 2,188 2,712 6,622

Recycling production (flfakes+in process reuse) Ton 102,239 105,160 101,983 206,996

Olef ins Ton 0 0 0 307,634

Revenue
General Total revenues (including inter-company sales) USD (million) 8,655 10,575 12,933  14,089 

Materials
301-1 Total material used Ton 9,846,945 10,656,101 11,418,542 13,058,127

Raw materials

- PTA Ton 3,802,674 4,061,686 4,281,652 5,195,207

- MEG Ton 1,453,127 1,492,315 1,647,427 2,034,280

- Paraxylene Ton 2,271,643 2,452,829 2,755,828 2,751,180

- Acetic acid Ton 124,232 139,606 162,234 168,183

- Purified isophthalic acid Ton 44,479 64,042 70,510 88,511

- PET Ton 302,352 259,809 302,396 405,181

- PP Ton 131,853 123,825 118,622 274,540

- PE Ton 32,504 37,193 67,172 55,494

- HDPE Ton 4,538 5,481 7,134 9,140

- Wool Ton 2,938 2,521 2,600 5,096

- Cardboard packaging Ton 11,096 39,556 3,516 57,745

- Partially oriented yarn (POY) + Textile grade chips Ton 24,506 21,150 0 4,009

Bio-raw materials

- Bio-MEG Ton 10,718 7,447 15,808 9,130

- Cellulose Ton - 11,043 11,004 10,079

- PLA Ton - 2,383 1,088 2,023

Others Ton 1,490,979 1,791,707 1,830,309 1,781,332

301-2 Total recycled materials Ton 139,306 143,507 141,242 206,996

Energy
302-1 Total energy consumption GJ 51,219,219 55,070,650 59,984,718 73,452,756

• Fuel oil GJ 289,919 89,531 109,772 308,901

• Natural gas GJ 21,725,557 23,905,980 28,089,267 31,777,505

• LPG GJ 43,109 71,919 60,629 69,024

• Diesel GJ 66,716 90,493 150,835 188,489

• Gasoline GJ 32,272 31,971 30,422 28,782

• Fuel gas GJ 9,945 31,676 7,709 -

• Coal GJ 14,436,785 13,921,799 14,143,189 23,190,958

• Other GJ 463,662 27,371 101,404 66,495

• Renewable energy consumption GJ 885,249 1,348,403 1,324,546 1,086,515

  Biomass GJ 373,656 855,872 901,065 658,703

  Biogas GJ 511,593 492,531 423,481 427,812

• Direct energy sold GJ (1,276,304) (1,416,948) (1,961,330)  (2,422,922)

Total indirect energy consumption 
(electricity, cooling, steam purchased from outside of IVL group)

GJ 14,542,309 16,968,455 17,928,274 19,159,008

MWh 4,115,769 4,713,460 4,980,076 5,321,947

- Electricity purchased from conventional sources 
  (e.g. natural gas, coal, nuclear, heating oil)

GJ 11,486,827 11,934,309 12,684,116 14,060,847

MWh 3,190,785 3,315,086 3,523,366 3,905,791

- Purchased steam GJ 2,238,688 3,763,243 3,723,250 3,492,387

MWh 621,858 1,045,345 1,034,236 970,108

- Purchased heating GJ 805,571 414,514 428,143 489,516

MWh 223,770 115,143 118,929 135,977

- Purchased cooling GJ 133,308 371,063 300,998 292,655

MWh 37,030 103,073 83,611 81,293

- Renewable electricity generated and consumed GJ 6,278 6,237 6,072 11,964
MWh 1,744 1,733 1,687 3,323

- Renewable electricity purchased through certif ifififificate GJ 149,558 1,221,327 1,423,629 1,489,077

MWh 41,544 339,257 395,453 413,633
Total direct electricity sold GJ 86,376 421,526 417,225 396,190

MWh 23,993 117,091 115,896 110,053
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Total steam sold GJ 188,085 257,933 165,745 221,703

MWh 52,246 71,648 46,040 61,584

Total indirect electricity sold GJ 3,461 62,778 54,964 59,547

MWh 961 17,438 15,268 16,541

302-3 Energy intensity GJ/Ton of production 5.40 5.50 5.29 5.75

302-4 Energy saved due to conservation and effif iciency improvements GJ 786,520 614,892 416,617 756,216

Water Withdrawal and Consumption
303-1 Total water withdrawn by sources m3 46,295,100 53,552,616 60,285,763 65,222,820

- Surface water m3 28,612,964 32,036,781 34,920,909 35,480,047

- Once through cooling water m3 1,245,728 2,533,355 1,681,646 263,010

- Municipal water and water utilities m3 10,632,287 13,630,142 18,229,684 21,826,915

- Groundwater m3 5,761,373 5,263,939 5,341,836 7,630,654

- Rainwater m3 42,748 88,398 111,689 22,194

Water intensity m3/Ton of production 4.88 5.35 5.32 5.10

Reused/Recycled Water
303-3 Total volume of recycled/reused water m3 3,053,241 4,699,568 5,292,534 5,255,856

% of recycled/reused water % 6.19 8.07 8.07 7.46

Emissions
305-1 Direct GHG emissions of all sources owned or controlled 

by company (Scope 1 emissions)
tCO

2
e 3,109,687 3,211,409 3,688,970 4,744,746

305-2 Indirect GHG emissions resulting from the generation
of electricity, heat, or steam (Scope 2 emissions)

tCO
2
e 1,979,668 2,316,591 2,224,494 2,344,695

Total GHG emissions (Scoep 1 + Scope 2) tCO
2
e 5,089,355 5,528,000 5,913,464 7,089,441

305-4 Scope 1 GHG intensity tCO
2
e/Ton of production 0.328 0.321 0.325 0.371

Scope 2 GHG intensity tCO
2
e/Ton of production 0.209 0.232 0.197 0.184

Scope 1 + Scope 2 GHG intensity tCO
2
e/Ton of production 0.537 0.553 0.522 0.555

GHG intensity in tons of CO
2
e per currency total revenue tCO

2
e/USD (million) 588.02 522.74 457.24 503.19

GHG intensity in tons of CO
2
e per full time equivalent (FTE) employees tCO

2
e/FTE 352.64 363.80 371.40 312.37

305-7 Total NO
x 
emissions Ton 1,642 2,559 2,879 4,659

Total SO
x
 emissions Ton 927 1,518 1,970 4,993

Total VOC emissions Ton 2,042 2,078 4,642 2,123

Wastewater Discharge
306-1 Total water discharge volume m3 22,131,959 32,222,930 33,659,202 28,812,422

COD in treated wastewater discharged Ton 1,164 1,542 2,357 1,693

BOD in treated wastewater discharged Ton 112 100 357 328

TSS in treated wastewater discharged Ton 1,659 295 478 532

Oil and grease in treated wastewater discharged Ton - 15.60 16.70 20.45

COD in untreated wastewater discharged to third party Ton 3,781 4,090 4,374 2,578

BOD in untreated wastewater discharged to third party Ton 1,602 888 793 420

TSS in untreated wastewater discharged to third party Ton 1,034 421 302 146

Oil and grease in treated wastewater discharged to third party Ton 4.04 8.01 5.41 5.79

Solid Waste
306-2 Total hazardous waste Ton 47,448 54,001 51,379 74,344

- Reuse Ton 720 30,248 28,959 43,574

- Recycling Ton 12,037 4,725 2,960 4,796

- Recovery (including energy recovery) Ton 2,153 1,748 2,188 2,542

- Composting Ton 43 - - 0

- Incineration Ton 4,860 11,183 9,616 9,996

- Landfifif ifill Ton 2,348 5,376 7,349 12,260

- Others Ton 25,288 721 306 1,175

Total non-hazardous waste Ton 100,300 110,151 119,570 243,104

- Reuse Ton 5,864 5,810 7,960 120,151

- Recycling Ton 28,221 36,616 43,990 43,423

- Recovery (including energy recovery) Ton 5,642 5,919 11,959 12,835

- Composting Ton 6,143 5,911 6,850 11,235

- Incineration Ton 779 1,367 1,080 1,080

- Landfifif ifill (General waste) Ton 27,831 35,746 38,609 49,596

- Others Ton 25,820 18,781 9,122 4,784

Total Reused, Recycled and Recovered waste Ton 54,637 85,066 98,017  227,321

Total waste disposed (not Reused, Recycled or Recovered) Ton 93,112 79,086 72,932  90,127

306-4 Total weight of hazardous waste transported Ton 43,869 57,724 48,388 67,709

Total weight of hazardous waste treated Ton 6,724 5,530 5,985 1,821

The total weight of hazardous waste shipped internationally Ton 25 183 362 261
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Spills
306-3 Total signifif icant spills Case 38 42 18 20

Ton 90 513 28 89

- Hydrocarbon spills Case 2 4 5 6

Ton 0 7 13 6

- Chemical spills Case 31 26 13 14

Ton 50 30 15 83

- Other spills Case 5 12 0 0

Ton 39 476 0 0

Process Safety Events
Tier 1

- No. of events Case 0 5 8 24

- Rate Case/Million man-hours 0 0.48 0.43 0.44

Tier 2

- No. of events Case 1 3 4 14

- Rate Case/Million man-hours 0.31 0.29 0.21 0.26

Environmental Compliance
307-1 ALL FINES: Monetary value of ALL fif ines for non-compliance with 

environmental laws and regulations
USD 260 54,618 36,607 0

FINES OVER USD 10,000: Monetary value of signifif icant fines over 
USD 10,000 for non-compliance with environmental laws and regulations

USD 0 47,233 36,607 0

Total number of non-monetary sanctions for non-compliance with 
environmental laws and regulations

Case 2 0 0 0

Total number of non-monetary sanctions for non-compliance with 
environmental laws and regulations were incurred

Case 2 0 0 0

Employees
102-8 Total employees Person 14,432 15,195 15,922 22,696

- Male Person 11,257 11,844 12,524 17,749

- Female Person 3,175 3,351 3,398 4,947

Total contractors Person 2,811 2,115 3,234 6,904

- Male Person 2,277 1,704 2,730 6,137

- Female Person 534 411 504 767

Occupational Health and Safety
403-1 Total workforce represented in formal joint management - worker 

health and safety committees
Person 3,650 12,461 13,118 19,310

Percentage of workforce represented in formal joint 
management - worker health and safety committees

% 25.29 82.01 82.39 91.43

403-2 Total Recordable Injury Rate (TRIR) No/200,000 man-hours 1.00 1.19 1.29 1.45

Employees No/200,000 man-hours 1.05 1.21 1.41 1.59

- Male No/200,000 man-hours 1.12 1.41 1.52 1.60

- Female No/200,000 man-hours 0.77 0.50 0.98 1.57

Contractors No/200,000 man-hours 0.80 1.10 0.78 0.96

- Male No/200,000 man-hours 0.94 1.35 0.87 0.96

- Female No/200,000 man-hours 0 0 0.33 0.99

Total Recordable Injuries (not including fif irst aid incidents) Case 151 206 241 394

Employees Case 126 176 214 335

- Male Case 109 160 184 270

- Female Case 17 16 30 65

Contractors Case 25 30 27 59

- Male Case 25 30 25 52

- Female Case 0 0 2 7

Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) No/Million man-hours 2.95 3.61 3.71 4.18

Employees No/Million man-hours 3.18 3.98 4.16 5.07

- Male No/Million man-hours 3.13 4.40 4.47 4.77

- Female No/Million man-hours 3.40 2.49 2.93 6.30

Contractors No/Million man-hours 2.08 1.65 1.73 1.14

- Male No/Million man-hours 2.44 2.03 1.92 1.10

- Female No/Million man-hours 0 0 0.82 1.43

Total Lost Time Injuries Case 89 125 138 227

Employees Case 76 116 126 213

- Male Case 61 100 108 161

- Female Case 15 16 18 52

Contractors Case 13 9 12 14

- Male Case 13 9 11 12

- Female Case 0 0 1 2
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Occupational Illness Frequency Rate (OIFR) No/Million man-hours 0.07 0.14 0 0.02

Employees No/Million man-hours 0.08 0.03 0 0.02

- Male No/Million man-hours 0.10 0.04 0 0.03

- Female No/Million man-hours 0 0 0 0

Contractors No/Million man-hours 0 0.73 0 0

- Male No/Million man-hours 0 0.90 0 0

- Female No/Million man-hours 0 0 0 0

Total number of occupational disease cases Case 2 5 0 1

Employees Case 2 1 0 1

- Male Case 2 1 0 1

- Female Case 0 0 0 0

Contractors Case 0 4 0 0

- Male Person 0 4 0 0

- Female Person 0 0 0 0

Fatalities (all employees and contractors) Person 0 0 0 1

Employees Person 0 0 0 0

- Male Person 0 0 0 0

- Female Person 0 0 0 0

Contractors Person 0 0 0 1

- Male Person 0 0 0 1

- Female Person 0 0 0 0

Lost Day Rate (LDR) Days/Million man-hours 42 51 66 104

Employees Days/Million man-hours 47 51 77 124

- Male Days/Million man-hours 43 58 87 106

- Female Days/Million man-hours 62 28 37 198

Contractors Days/Million man-hours 26 47 17 34

- Male Days/Million man-hours 30 57 17 37

- Female Days/Million man-hours 0 0 17 19

Total number of lost days (only including lost scheduled work days) Man Days 1,275 1,754 2,452 5,649

Employees Man Days 1,116 1,499 2,336 5,225

- Male Man Days 842 1,322 2,106 3,590

- Female Man Days 273 177 230 1,635

Contractors Man Days 160 255 116 424

- Male Man Days 160 255 95 398

- Female Man Days - - 21 26

Absentee Rate (AR) % 2.21 2.05 2.01 1.99

Employees % 2.60 2.37 2.40 2.38

- Male % 2.39 2.37 2.34 2.02

- Female % 3.55 2.38 2.65 3.87

Contractors % 0.70 0.37 0.32 0.65

- Male % 0.54 0.29 0.29 0.66

- Female % 1.61 0.71 0.46 0.54

Absentee days Days 83,206 88,825 93,668 135,091

Employees Days 77,779 86,318 90,871 125,176

- Male Days 58,178 67,179 70,527 85,194

- Female Days 19,601 19,139 20,344 39,982

Contractors Days 5,427 2,507 2,797 9,915

- Male Days 3,577 1,609 2,098 8,966

- Female Days 1,850 898 699 949

Near miss Case 720 959 1,870 3,015

Employees Case 643 861 1,750  2,531

- Male Case 575 726 1,611  2,357

- Female Case 68 135 139 174

Contractors Case 77 98 120 484

- Male Case 68 90 118 474

- Female Case 9 8 2 10

403-3 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation Person 882 402 744 652
Employees Person 825 307 703 584
- Male Person 789 307 587 470
- Female Person 36 0 116 114

Contractors Person 57 95 41 68
- Male Person 54 91 37 58
- Female Person 3 4 4 10
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Global Human Resources Data
GRI Standards Unit 2559 2560 2561 2562

Employees
405-1 Total employees by gender Person 14,432 15,195 15,922 22,696

- Male Person 11,257 11,844 12,524 17,749

- Female Person 3,175 3,351 3,398 4,947

Total permanent employees Person 13,769 14,525 15,221 22,027

- Male Person 10,718 11,299 11,944 17,225

- Female Person 3,051 3,226 3,277 4,802

Total temporary employees Person 663 670 701 669

- Male Person 539 545 580 524

- Female Person 124 125 121 145

 Total employees by level* Person 13,769 14,525 15,221 22,027

 • Executive Management Person 88 94 101 109

-  Male Person 79 83 88 95

-  Female Person 9 11 13 14

• Senior Management Person 369 388 414 577

-  Male Person 286 301 320 468

-  Female Person 83 87 94 109

• Middle Management Person 1,409 1,485 1,619 2,341

-  Male Person 1,125 1,185 1,281 1,820

-  Female Person 284 300 338 521

• Junior Management Person 5,778 6,106 5,831 8,495

-  Male Person 4,028 4,246 3,521 5,097

-  Female Person 1,750 1,860 2,310 3,398

• Non-Management* Person 6,125 6,452 7,256 10,505

-  Male Person 5,200 5,484 6,734 9,745

-  Female Person 925 968 522 760

Total employees by age* Person 13,769 14,525 15,221 22,027

• Over 50 years old Person 2,153 2,488 3,328 5,033

-  Male Person 1,810 2,118 2,742 4,027

-  Female Person 343 370 586 1,006

• 30-50 years old Person 8,222 8,542 9,024 13,199

-  Male Person 6,210 6,412 6,896 10,191

-  Female Person 2,012 2,130 2,128 3,008

• Below 30 years old Person 3,394 3,495 2,869 3,795

-  Male Person 2,698 2,769 2,306 3,007

-  Female Person 696 726 563 788

New employees hires*
401-1 Total new employees Person 1,484 1,732 1,758 2,042

-  Male Person 1,054 1,274 1,216 1,464

-  Female Person 430 458 542 578

Total new employee hire rate New hire rate (%) 10.78 11.92 11.55 9.27

-  Male New hire rate (%) 9.83 11.28 10.18 8.50

-  Female New hire rate (%) 14.09 14.20 16.54 12.04

Total new employees by age Person 1,484 1,732 1,758 2,042

• Over 50 years old Person 102 99 93 145

- Male Person 93 80 74 105

- Female Person 9 19 19 40

• 30-50 years old Person 691 698 754 897

- Male Person 500 485 497 621

- Female Person 191 213 257 276

• Below 30 years old Person 691 935 911 1,000

- Male Person 461 709 645 738

- Female Person 230 226 266 262

Total new employee hire rate by age New hire rate (%) 10.78 11.92 11.55 9.27

• Over 50 years old New hire rate (%) 4.74 3.98 2.79 2.88

- Male New hire rate (%) 5.14 3.78 2.70 2.61

- Female New hire rate (%) 2.62 5.14 3.24 3.98

• 30-50 years old New hire rate (%) 8.40 8.17 8.36 6.80

- Male New hire rate (%) 8.05 7.56 7.21 6.09

- Female New hire rate (%) 9.49 10.00 12.08 9.18

• Below 30 years old New hire rate (%) 20.36 26.75 31.75 26.35

- Male New hire rate (%) 17.09 25.60 27.97 24.54

- Female New hire rate (%) 33.05 31.13 47.25 33.25
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Employees Turnover* Full time employees
401-1 Total employee turnover Person  1,599  1,556  1,363 2,093

- Male Person  1,190  1,203  1,021 1,502

- Female Person  409  353  342 591

Total employee turnover rate Turnover rate (%) 11.61 10.71 8.95 9.50

- Male Turnover rate (%) 11.10 10.65 8.55 8.72

- Female Turnover rate (%) 13.41 10.94 10.44 12.31

Total employee turnover by age Person  1,599  1,556  1,363 2,093

• Over 50 years old Person  303  353  388 411

- Male Person  233  284  309 304

- Female Person  70  69  79 107

• 30-50 years old Person  770  748  554 949

- Male Person  552  577  383 642

- Female Person  218  171  171 307

• Below 30 years old Person  526  455  421 733

- Male Person  405  341  328 556

- Female Person  121  114  93 177

Total employee turnover rate by age Turnover rate (%) 11.61 10.71 8.95 9.50

• Over 50 years old Turnover rate (%) 14.07 14.19 11.66 8.17

- Male Turnover rate (%) 12.87 13.41 11.27 7.55

- Female Turnover rate (%) 20.41 18.65 13.48 10.64

• 30-50 years old Turnover rate (%) 9.37 8.76 6.14 7.19

- Male Turnover rate (%) 8.89 9.00 5.55 6.30

- Female Turnover rate (%) 10.83 8.03 8.04 10.21

• Below 30 years old Turnover rate (%) 15.50 13.02 14.67 19.31

- Male Turnover rate (%) 15.01 12.31 14.22 18.49

- Female Turnover rate (%) 17.39 15.70 16.52 22.46

Voluntary employee turnover Person 992  1,039 1,137 1,695

Voluntary employee turnover rate Turnover rate (%) 7.20 7.15 7.47 7.70

Number of employee laid off Person 89 113 81 0

- Male Person 89 107 69 0

- Female Person 0 6 12 0

Number of negotiations Person 28 35 36 0

Parental Leave*
401-3 Number of employees entitled for parental leave Person 5,448 8,382 9,750 14,717

- Male Person 4,299 6,114 7,429 10,675

- Female Person 1,149 2,268 2,321 4,042

Number of employees who took parental leave Person 224 368 768 863

- Male Person 149 264 543 601

- Female Person 75 104 225 262

Number of employees who returned to work after taking parental leave Person 194 345 639 726

- Male Person 143 257 494 559

- Female Person 51 88 145 167

Return to work rate (after parental leave) % 86.61 93.75 83.20 84.13

- Male % 95.97 97.35 90.98 93.01

- Female % 68.00 84.62 64.44 63.74

Retention to work (after parental leave and still employed
for the next 12 months) Person 171 325 603 693

- Male Person 131 239 465 532

- Female Person 40 86 138 161

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

% 88.14 94.20 94.37 95.45

- Male % 91.61 93.00 94.13 95.17

- Female % 78.43 97.73 95.17 96.41

Employees training*
404-1 Total training hours provided to employees Hour 284,356 329,779 463,175 728,206

- Male Hour 211,450 247,584 352,338 552,725

- Female Hour 72,906 82,195 110,837 175,481

Total average training hours Hour/Employee 20.65 22.70 30.43 33.06

- Male Hour/Employee 19.73 21.91 29.50 32.09

- Female Hour/Employee 23.90 25.48 33.82 36.54
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Total training hours by management category Hour 284,356 329,779 463,175 728,206

• Executive Management Hour 2,349 2,676 3,077 3,604

- Male Hour 2,077 2,324 2,675 3,141

- Female Hour 272 352 402 463

• Senior Management Hour 8,537 9,489 10,687 19,075

- Male Hour 6,717 7,228 7,987 15,472

- Female Hour 1,820 2,261 2,700 3,604

• Middle Management Hour 23,726 32,629 38,734 77,393

- Male Hour 17,979 26,023 29,034 58,053

- Female Hour 5,747 6,606 9,700 19,340

• Junior Management Hour 115,958 144,175 200,014 280,842

- Male Hour 88,521 111,341 145,014 202,226

- Female Hour 27,437 32,834 55,000 78,616

• Non-management Hour 133,786 140,810 210,663 347,292

- Male Hour 96,156 100,668 167,628 273,833

- Female Hour 37,630 40,142 43,035 73,459

Performance Review*
404-3 Total employees receiving regular performance reviews Person 13,769 14,525 15,221 22,027

• Executive Management Person 88 94 101 109

• Senior Management Person 369 388 414 577

• Middle Management Person 1,409 1,485 1,619 2,341

• Junior Management Person 5,778 6,106 5,831 8,495

• Non-Management Person 6,125 6,452 7,256 10,505

Percentage of employees receiving regular performance reviews % 100 100 100 100

• Executive Management % 100 100 100 100

• Senior Management % 100 100 100 100

• Middle Management % 100 100 100 100

• Junior Management % 100 100 100 100

• Non-Management % 100 100 100 100

Total employees receiving career development reviews Person 12,514 14,242 14,237 21,281

• Executive Management Person 88 94 101 109

• Senior Management Person 369 388 414 577

• Middle Management Person 1,409 1,485 1,619 2,341

• Junior Management Person 5,778 6,106 5,831 8,495

• Non-Management Person 4,870 6,169 6,272 9,759

Percentage of employees receiving career development reviews % 90.89 98.05 93.54 96.61

• Executive Management % 100 100 100 100

• Senior Management % 100 100 100 100

• Middle Management % 100 100 100 100

• Junior Management % 100 100 100 100

• Non-Management % 79.51 95.61 86.44 92.90

Remuneration ratio of women to men
405-2 Strategic Ratio 0.950 0.960 0.960 0.962

Managerial Ratio 0.931 0.944 0.945 0.947

Supervisory and Operational Ratio 0.912 0.929 0.930 0.931

Employee Engagement Score*
(We decided to move the annual employee engagement process to every second year. Hence our 2562 results are the same as 2561.)

Employee engagement score % 86.02 90.68 90.97 90.97

- Male % 82.62 93.20 93.28 93.28

- Female % 89.39 89.90 90.01 90.01

Data coverage of employee engagement survey 93.50 93.75 93.43 93.43

- Male % of male employees 93.40 93.60 93.10 93.10

- Female % of female employees 93.31 93.98 93.78 93.78

Collective Bargaining
102-41 Total employees covered by collective bargaining agreements Person 6,948 7,748 7,810 11,337

Percentage of total employees covered by collective bargaining 
agreements % 48.14 50.99 51.31 51.47

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

Number 65 94 334 262
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GRI Standards Unit 2559 2560 2561 2562

Human Rights Integration
412-2 Total number of hours of employees training on human rights policies 

or procedures concerning aspects of human rights that are relevant to 
operations

Hour 9,269 14,256 17,210 20,799

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

Person 7,997 11,403 12,819 19,362

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

% of total employees 55.4 75.0 80.5 85.3

Non-discrimination
406-1 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken Case 2 4 0 0

Number of incidents of discrimination and corrective actions taken 
regarding employees

Case 1 3 0 0

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

Case 1 1 0 0

Security Practices
410-1 Total number of security personnel Person 461 376 352 388

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

Person 405 332 305 345

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

% 87.85 88.30 86.65 88.92

Rights of Indigenous People
411-1 Incidents of violations involving rights of indigenous people Case 0 0 0 0

Human Rights Assessment
412-1 Total number of operations Number 69 83 91 108

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

Number 69 83 91 108

Percentage of operations that have been subject to human rights 
reviews or impact assessments [unit]

% 100 100 100 100

Human Rights Grievances
103-2 Total number of grievances concerning human rights through the formal 

grievance process
Case 0 0 0 0

Number of grievances about human rights (related to employees) 
through the formal grievance process

Case 0 0 0 0

Number of grievance about human rights (not related to employees) 
through the formal grievance process

Case 0 0 0 0

Total number of human rights grievances addressed in this reporting 
period

Case 0 0 0 0

Number of human rights grievances (related to employees) addressed 
during the reporting period

Case 0 0 0 0

Number of human rights grievances (not related to employees) 
addressed during the reporting period

Case 0 0 0 0

Total number of human rights grievances filed in the previous reporting 
period that were resolved during the reporting period

Case 0 0 0 0

Number of human rights grievances (related to employees) filed in the 
previous reporting period that were resolved during the reporting period

Case 0 0 0 0

Number of human rights grievances (not related to employees) filed in 
the previous reporting period that were resolved during the reporting 
period

Case 0 0 0 0

Labor Practice Grievances
103-2 Total number of grievances about labor practices filed through the 

formal grievance mechanism
Case 41 26 27 24

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

Case 44 16 25 18

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

Case 32 19 18 18

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

Case 24 15 21 22

* Does not include temporary manpower. Temporary manpower is contingent manpower hired through an agency. Appropriate compliance training on Human Rights, Health & Safety has 
  always been given to temporary manpower.      
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Global CSR Data
GRI Standards Unit 2559 2560 2561 2562

Local Community Engagement
413-1 Percentage of operations with implemented local community 

engagement, impact assessments, and development programs
% 73 89 67 88

Total number of operations with any of the below local community 
engagement, impact assessments and developed programs (e.g. if 
site A has SIA and EIA, and site B has EIA the total number of sites 
with programs is 2)

Number 18 15 29 32

Number of operation with implemented social impact assessment 
including gender assessment

Number 4 11 10 9

Number of operation with implemented environmental impact 
assessment

Number 14 20 21 21

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

Number 9 13 12 13

Number of operation with implemented local community development 
programs

Number 10 17 18 18

Number of operation with implemented stakeholder engagement 
plans

Number 9 14 13 12

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

Number 4 9 10 7

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

Number 12 20 21 23

Number of operation with implemented formal local community 
grievance process

Number 6 12 3 7

Social Grievances
Number of grievances regarding society received through the formal 
grievance process

Number 4 1 1 0

Total number of societal grievances addressed during this reporting 
period

Number 4 0 0 0

Total number of societal grievances resolved during this reporting 
period

Number 4 0 0 0

Total number of societal grievances resolved in the previous reporting 
period

Number 1 4 1 0

Total Philanthropic Activities

Total philanthropic activities % 100 100 100 100

Charitable donations USD 131,135 888,367 970,856 350,980

Community investments USD 445,808 645,634 971,420 715,351

Commercial initiatives in the community USD 77,239 325,003 406,629 730,397

Philanthropic Contributions
Total cash contributions USD 546,010 1,749,830 1,771,435 1,796,730

Time: Estimated employee costs USD 866,390 1,918,393 1,007,502 1,142,800

Time: Employee volunteering during paid working hours Hour 53,102 103,681 58,640 60,960

Total in-kind giving USD 79,923 93,160 122,914 153,140

Total management overheads USD 32,687 16,012 454,556 82,360
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เกี่ยวกับรายงานฉบับน้ี



เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

แนวทางการจัดท�ารายงาน
 
อนิโดรามา เวนเจอร์ส ได้เผยแพร่รายงานความยั่งยนืประจ�าปีตั้งแต่ 
ปี 2553 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพนัธสญัญาของเราที่ต้องมกีารสื่อสาร
อย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และเพื่อความเข้าใจที่ดถีงึความมุง่มั่น 
ในการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และ
การก�ากับดูแล หรือที่เรียกว่า ESG ซึ่งช่วยเสริมความผูกพันกับ 
ผู ้มีส่วนได้เสียให้แน่นแฟ้นขึ้น โดยแสดงให้เห็นถึงการผสาน 
ความยั่งยืนเข้ากับการด�าเนินงาน รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย 
ข้อมูลเชงิลกึเกี่ยวกบัการด�าเนนิการ รวมทั้งวตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ 
และการด�าเนินงาน ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
มติทิางเศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อม และสงัคม

รายงานฉบับนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานกรอบการรายงานสากล 
(GRI) และใช้การประเมนิประเดน็สาระส�าคญั (Materiality Analysis) 
เป็นแนวทางส�าหรับกระบวนการจัดท�ารายงานและประเด็นที่
รวบรวมในรายงานฉบับนี้โดยเฉพาะ นอกจากนั้น เรายังจัดท�า
รายงานโดยมุง่เน้นไปที่องค์ประกอบส�าคญัของมาตรฐาน GRI และ
ความสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของมาตรฐานดงักล่าวดงัที่อธบิาย
ไว้ด้านล่าง

ตั้งแต่ปี 2561 กรอบรายงานเชิงบูรณาการ (IIRC) ถูกใช้ใน 
การพัฒนารายงานความยั่งยืน ประกอบด้วยการวิเคราะห์แบบ 
องค์รวมของวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ การด�าเนินงาน การก�ากับดูแล 
และการสร้างมลูค่า ในขณะเดยีวกนัยงัช่วยเสรมิสร้างความเข้าใจ
เชิงลึกเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดผลงานทั้งด้านการเงินและนอกเหนือจาก
การเงินที่บริษัทใช ้ในการบริหารจัดการธุรกิจในระยะสั้น  
ระยะกลาง และระยะยาว นอกจากนี้ ยงัอ้างองิกบัเนื้อหาดชัน ีGRI 
โดยเชื่อมโยงกับเป ้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาต ิ(UN SDGs)

ขอบเขตของการรายงาน
 
เราได้รวบรวมข้อมูลการด�าเนินงานของเราจากทั่วโลก เพื่อใช้ใน
การจดัท�ารายงานฉบบันี้ โดยไม่รวมบรษิทัต่างๆ และการด�าเนนิการ 
อื่นๆ ที่ระบไุว้ภายใต้ “ข้อยกเว้น” ด้านล่าง 

รายงานฉบบันี้ครอบคลมุการด�าเนนิงานของเราใน 32 ประเทศทั่วโลก 
รวมถงึความก้าวหน้าด้านความยั่งยนืและการรวบรวมการเปิดเผย
ข้อมูลด้านความยั่งยืน ข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหมดอยู่ในช่วง  
1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 2562 หากไม่ได้ระบไุว้เป็นอย่างอื่น 
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลการตัดสินใจและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ในช่วงต้นปี 2563 เพื่อให้ผูอ่้านได้รบัข้อมลูล่าสดุ เนื่องด้วยไอวแีอล 
มีการเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ เราจึงตระหนักถึงความส�าคัญของ
การสร้างความมั่นใจในความก้าวหน้าด้านความยั่งยนื

รายงานความยั่งยืนฉบับปี 2553-2561 สามารถดูได้ในเว็บไซต์
ขอบเขตการรายงาน ครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูลทั่วทั้งกลุ่มของ 
ไอวแีอล ซึ่งรวมถงึบรษิทัย่อยและโรงงานยกเว้นที่กล่าวถงึภายใต้
หัวข้อ “ข้อยกเว้น” ซึ่งอยู่ภายใต้ตัวแปรทางสังคม สิ่งแวดล้อม 
และเศรษฐกจิที่ระบไุว้ในดชันมีาตรฐาน GRI โดยข้อมลูของบรษิทั
ที่เข้าซื้อกจิการในระหว่างปี 2562 และที่ได้รวมไว้ในรายงานฉบบันี้ 
จะเป็นข้อมูลตั้งแต่วนัที่เข้าซื้อกจิการ

เรารายงานข้อมลูที่รวบรวมจากบรษิทัต่างๆ (ที่มกีรรมสทิธิ์มากกว่า
ร้อยละ 50) และบริษัทร่วมทุนที่เรามีอ�านาจควบคุมการบริหาร
จดัการ แต่ไม่รวมข้อมูลทั้งหมดจากบรษิทัต่างๆ ที่เราเข้าร่วมแต่มี
กรรมสทิธิ์เป็นส่วนน้อย หรอืไม่มอี�านาจควบคมุการบรหิารจดัการ

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการอ้างอิงตามแหล่งข้อมูลจากการท�า
บญัช ีการอ่านค่าจากมาตรวดั ข้อมลูจากระบบการผลติต่างๆ และ 
การประมาณค่าด้วยหลกัเกณฑ์พื้นฐาน
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การจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG)

ตลอดปีที่มกีารรายงานข้อมลู บรษิทัได้จดัท�าบญัชก๊ีาซเรอืนกระจก
อย่างเป็นระบบครอบคลุมการด�าเนินงานของเราทั่วโลก โดยเป็น
ไปตามระเบียบการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยมาตรฐาน
การจัดท�าบัญชีและการรายงานก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร  
โดยสถาบนัทรพัยากรโลก (WRI) และสภาธรุกจิโลกเพื่อการพฒันา
อย่างยั่งยนื (WBCSD)

หลักการจัดท�ารายงาน

เนื้อหาของรายงาน
เราเชื่อมั่นว่า กระบวนการประเมินสาระส�าคัญ รวมถึงการม ี
ส่วนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีคอืการคดักรองเนื้อหาที่มนียัส�าคญัต่อ
การด�าเนนิธรุกจิ กระบวนการดงักล่าว มดีงันี้
 • ให้ความส�าคัญต่อทรัพยากรขององค์กรที่มีต่อประเด็น 
  ด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นที่ส�าคัญที่สุดต่อธุรกิจและ 
  ผู้มสี่วนได้เสยีของเรา
 • สร ้างความเชื่อมั่นในกลยุทธ ์ทางธุรกิจที่ถูกต ้องและ 
  เหมาะสม โดยค�านึงถึงโครงการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม  
  และเศรษฐกจิ รวมถงึทุม่เทเวลาและทรพัยากรในการบรหิาร 
  จดัการประเดน็ที่ส�าคญัที่สดุ
 • ปลูกฝังประเด็นด้านความยั่งยืนเข้าไปสู่การด�าเนินงานและ 
  การบริหารจัดการในแต่ละวันของทุกกระบวนการทางธุรกิจ 
  ที่มกีารขยายตวัอย่างต่อเนื่อง
 • ระบุแนวโน้มของขอบเขตความรู้และความเสี่ยงที่มีโอกาส 
  เกิดขึ้น ท�าให้ธุรกิจของเรามีความพร้อมในการสร้างโอกาส 
  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ และก้าวน�าคู่แข่ง
  อยู่เสมอ

คุณภาพของรายงาน
รายงานความยั่งยนืของเราถกูจดัท�าขึ้นโดยอ้างองิตามแนวทางของ
มาตรฐาน GRI แบบ Core โดยมาตรฐานดงักล่าวก�าหนดหลกัการ
คุณภาพของรายงาน ได้แก่ ความสมดุล การเทียบเคียงกันได้ 
ความถูกต้อง ความเหมาะสมของเวลา ความชัดเจน และ 
ความน่าเชื่อถือ เราได้ด�าเนินการตามอย่างครบถ้วน เพื่อให ้
การรายงานมคีณุภาพตรงตามหลกัการดงักล่าวข้างต้น
 • เราด�าเนินการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผย 
  ตามความเหมาะสมของเวลา เพื่อให้ผู ้มีส ่วนได้เสีย 
  ของเราสามารถใช้ข้อมูลเพื่อพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมี 
  ประสทิธภิาพ
 • เราให้ความส�าคัญกับความคิดเห็นของผู ้มีส ่วนได้เสีย 
  ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และได้รวบรวมข้อเสนอแนะ 
  เพื่อใช้ในการจดัเตรยีมรายงานฉบบันี้
 • ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู ้มีส่วนได้เสียผ่าน 
  ช่องทางต่างๆ ถกูน�ามารวบรวมและวเิคราะห์ประเดน็หลกัที่ 
  มคีวามส�าคญั (ประเดน็ที่มสีาระส�าคญัที่มกีารระบไุว้แล้ว)

การก�าหนดเนื้อหาในรายงานฉบับนี้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานของ GRI โดยประกอบด้วยกระบวนการสามขั้นตอน 
ดงัต่อไปนี้

1. บริบทด้ำนควำมยั่งยืน
กระบวนการประกอบด้วยการวิเคราะห์และการระบุประเด็นที่มี
สาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ซึ่งประเด็นดังกล่าวม ี
ความส�าคัญต่อกลยุทธ์และการด�าเนินธุรกิจในด้านเศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยถูกพิจารณาและก�าหนดจากโอกาส
ทางธุรกิจ ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ 
การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว กระบวนการนี้ยังรวมไปถึง 
การประเมนิแนวโน้มภายนอกที่เกี่ยวข้องกบัธรุกจิของเรา นอกจากนี้ 
มมุมองและข้อเสนอแนะที่ได้รบัจากการมส่ีวนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ยังน�ามาใช้เป็นข้อมูล เพื่อระบุประเด็นต่างๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสีย 
เน้นย�้าว่ามคีวามส�าคญัต่อไป

2. กำรประเมินสำระส�ำคัญ
จากการผนวกรวมประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ
บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ท�าให้เราสามารถระบุสาระส�าคัญได้
หลายประเดน็ และยงัได้ท�าการส�ารวจโดยครอบคลมุถงึผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ภายนอก (ซพัพลายเออร์ ลูกค้า นกัลงทนุ สื่อ นกัวเิคราะห์ และ
นายธนาคาร) และภายในองค์กร (ทุกส่วนของการด�าเนินงาน 
หน่วยธรุกจิและหน้าที่หลกัทั้งหมด) รายละเอยีดเพิ่มเตมิอยู่ในบท
การประเมนิสาระส�าคญัของรายงานฉบบันี้

นอกจากนี้ เราได้จดัท�าแผนภาพแสดงประเดน็สาระส�าคญัหลกั ซึ่ง
ได ้รับการประเมินโดยหัวหน ้ากลุ ่มธุรกิจ หัวหน ้าโรงงาน  
คณะกรรมการก�ากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหน่วยงานต่างๆ 
ทั่วทั้งองค์กร รวมถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอกของเรา จากการประเมนินี้ 
ผู้บรหิารอาวโุสมคีวามเหน็ชอบต่อประเดน็ที่มสีาระส�าคญัส�าหรบั
ความก้าวหน้าทางธุรกิจของเรา เราได้มีการพิจารณาเกณฑ์ของ 
GRI และการก�าหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง (ดูรายละเอียดได้ที่ดัชนี
มาตรฐาน GRI)

เราได้ระบุประเด็นสาระส�าคัญไว้ทั้งหมด 12 ประเด็น โดยมี
แผนภาพแสดงรายละเอียดอยู่ในบทการประเมินสาระส�าคัญของ
รายงานฉบบันี้ ทั้งนี้ เพื่อผลกัดนัให้เกดิการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
การท�างานทั้งหมด เราจึงได้ก�าหนดดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงาน 
(KPI) และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัประเดน็ที่มสีาระส�าคญั
ดงักล่าว
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3. กำรรับรองรำยงำนควำมย่ังยืนและกำรตรวจสอบ 
 ข้อมูลกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
การตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานภายนอกในการเปิดเผยข้อมูล
ด้านความยั่งยืนเป็นส่วนส�าคัญของการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียของเราและสาธารณะ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและ
ครบถ้วนของรายงาน

เนื้อหาและข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานความอย่างยั่งยืนฉบับนี้  
ได้รบัการตรวจสอบและรบัรองโดยผูต้รวจสอบหน่วยงานอสิระจาก
ภายนอก คอื TUV India Private Limited ที่มคีวามสอดคล้องและ
เป็นไปตามมาตรฐานของ Global Reporting Initiative และ 
AA1000AS รายงานการรับรองที่ได้รับจาก TUV India อยู่ในบท
รายงานการรับรองจากหน่วยงานภายนอกของรายงานนี้ และ
ข้อมูลที่ถูกตรวจสอบรบัรองถูกระบไุว้ในบทดชันมีาตรฐาน GRI

ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม (Scope 
1 และ 2) ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบและรับรองโดย 
หน่วยงานอสิระจากภายนอก TUV Nord GmbH ที่มคีวามสอดคล้อง
และเป็นไปตามระเบยีบว่าด้วยการจดัท�าบญัชก๊ีาซเรอืนกระจก ISO 
14064-1 และ ISO 14064-3

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่รวมอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมี
ความไม่แน่นอนบางประการเนื่องจากข้อจ�ากดัของการวดัผลข้อมลู
ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ความแปรปรวนในการวัดผลอาจเกิดจาก
การเลอืกหรอืวธิกีารวดัผลที่ใช้ในกระบวนการของไอวแีอลทั้งหมด 
อย่างไรกต็าม เราให้ค�ามั่นที่จะเปิดเผยข้อมลูและการตรวจวดัที่แม่นย�า
และถูกต้องที่สดุต่อผู้มสี่วนได้เสยีของเราและสาธารณะ

ระเบียบวิธีการของข้อมูล

ความครอบคลุมของข้อมูล
การตรวจสอบและรบัรองความถกูต้องของข้อมลูในปีนี้ได้ขยายไปสู่ 
พื้นที่ด�าเนินงาน 94 แห่งทั่วโลก โดยไม่รวมบริษัทที่กล่าวถึงใน 
ข้อยกเว้นด้านล่าง ในขณะที่ปีก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบและ
รบัรองข้อมลูจากพื้นที่ด�าเนนิงาน 72 แห่ง การก�าหนดตวัชี้วดั 12 ข้อ 
นั้นถูกกล่าวถึงในส่วนรายงานการรับรองจากหน่วยงานภายนอก 
โดยตวัชี้วดัดงักล่าวใช้ส�าหรบัการตรวจสอบและรบัรองโดยอ้างองิ
จากประเดน็ที่มคีวามส�าคญัที่สดุต่อการด�าเนนิงานด้านความยั่งยนื
ของธรุกจิ รวมไปถงึความเสี่ยงหลกัที่ระบโุดยกลุม่บรษิทัฯ ทั้งหมด

เรารายงานข้อมลูการด�าเนนิงานบนพื้นฐานตามสดัส่วนการถอืครอง
ธรุกจิร้อยละ 100 (เช่น กรณกีารด�าเนนิการที่เป็นเจ้าของร้อยละ 80  
จะท�าการรายงานข้อมูลร้อยละ 100) ข้อมูลจะถูกรายงานโดยใช้
ระบบเมตริกและหน่วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เว้นแต่จะระบไุว้ 
เป็นอย่างอื่น โดยข้อมลูที่แสดงในรายงานฉบบันี้เป็นข้อมูลส�าหรับ
บรษิทัโดยรวม

การเปลีย่นแปลงขนาด  โครงสร้าง  และการถอืครองธุรกิจ
รายชื่อของบริษัทที่มีการเข้าซื้อกิจการ ควบรวมกิจการ และ 
การพฒันาอื่นๆ ถกูระบใุนรายงานประจ�าปี 2562 หน้า 92-102 และ
ในเวบ็ไซต์ของเรา หวัข้อข่าวและกจิกรรม

ข้อยกเว้น
รายงานความยั่งยืนปี 2562 จะมีเนื้อหาครอบคลุมถึงข้อมูลด้าน 
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั และทรพัยากรบคุคลจากบรษิทัทั้งหมด 
รวมถึงกิจการร่วมทุนที่เรามีสัดส่วนการถือครองธุรกิจตั้งแต ่
ร้อยละ 50 ขึ้นไปและได้รบัสทิธิ์ในการบรหิารจดัการ อย่างไรกต็าม 
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัมขี้อยกเว้นดงัต่อไปนี้
 • ข้อมูลของบริษัทที่เข้าซื้อกิจการหรือเริ่มด�าเนินงานหลัง 
  วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562ก

 • ข้อมูลของกิจการร่วมทุนที่มีสัดส่วนการถือครองธุรกิจ 
  ร้อยละ 50 หรือน้อยกว่าและไม่ได้รับสิทธิ์ในการบริหาร 
  จดัการข

 • ข้อมูลของส�านกังานขายและส�านกังานของบรษิทั

ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลที่นอกเหนือจากสิทธิมนุษยชนและ
ความผูกพันของพนักงาน โดยไม่รวมกิจการร่วมทุนที่มีสัดส่วน 
การถือครองธุรกิจร้อยละ 50 หรือน้อยกว่าและไม่ได้รับสิทธิ์ใน 
การบรหิารจดัการ

ก : หน่วยงานที่เข ้าซื้อกิจการหรือเริ่มด�าเนินงานหลังจาก 
  วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562
 • Bevpak (Nigeria) Limited 
 • Sinterama Bulgaria
 • Sinterama Asia
 • Sinterama S.p.A (Sandigliano and Saluzzo)
 • Sinterama do Brazil
 • Indorama Ventures Sustainable Solutions Fontana Inc. 

ข : กิจการร่วมทุนที่มีสัดส่วนการถือครองธุรกิจร้อยละ 50 หรือ 
  น้อยกว่าและไม่ได้รบัสทิธิ์ในการบรหิารจดัการ
 • ES FiberVisions (Suzhou) Co., Ltd., China
 • ES FiberVisions (Thailand) Co., Ltd., Thailand
 • Shenma-PHP (Pingdingshan) Air Bag Yarn Manufacturing  
  Co., Ltd., China
 • Indorama Ventures EcoMex S. de R.L. de C.V., Mexico
 • Corpus Christi Polymers LLC, the United States
 • Huvis Global Corporation, the United States
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FiberVisions Products, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

รายงานความยั่งยนืฉบบันี้มข้ีอความที่แสดงถงึมมุมองของเราเกี่ยวกบั “การด�าเนนิงานในอนาคต” ซึ่งเป็นข้อความในลกัษณะที่คาดการณ์
เหตกุารณ์ในอนาคต โดยทั่วไปจะระบโุดยการใช้ถ้อยค�า เช่น “เป้าหมาย” “เชื่อว่า” “ประมาณ” “คาดการณ์” “เป้าประสงค์” “ตั้งใจว่า”           
“อาจจะ” “มแีผนจะ” “เป้าหมาย” และ “จะ” หรอืข้อความที่มลีกัษณะคล้ายกนั หรอืการใช้ถ้อยค�าอื่นในความหมายเดยีวกนั ข้อความ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งอาจท�าให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้
อย่างมนียัส�าคญั ซึ่งรวมถงึการเปลี่ยนแปลงความต้องการผลติภณัฑ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย และระเบยีบข้อบงัคบั 
การจดัเกบ็ภาษตีามเขตอ�านาจศาลใดๆ (ภายในและภายนอกประเทศไทย) ของภาษใีหม่หรอืที่เพิ่มขึ้น รวมถงึมาตรการอื่นๆ ที่ส่งผลต่อ
ผลิตภัณฑ์ของเราและระยะเวลาดังกล่าว ความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายด้าน 
ความยั่งยืน สภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ�านวยในประเทศที่เราด�าเนินธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่กล่าวถึงในการยื่นหลักทรัพย์บริษัทมหาชน  
ดงันั้น นกัลงทนุควรพจิารณาอย่างรอบคอบที่จะเชื่อถอืข้อความที่เป็นการคาดการณ์เหตกุารณ์ในอนาคต ซึ่งกล่าวเฉพาะวนัที่ใช้ถ้อยค�านั้น  
ไอวแีอลไม่มขี้อผูกพนัต่อการเปลี่ยนแปลงข้อความคาดการณ์เหตกุารณ์ในอนาคตดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นผลลพัธ์ของข้อมูลใหม่ เหตกุารณ์
ในอนาคต หรอืเหตกุารณ์อื่นใด
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ใบรับรองการตรวจสอบ
การปล�อยก�าซเร�อนกระจก (Scope 1, 2 & 3)
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รายงานการรับรองจากหน่วยงานภายนอก
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GRI Standards Content Index for “The Core Option” 
GRI Standard 
Disclosures 

Disclosure Title 
Page Number 

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

Assurance 
Organizational Profile 
102-1 Name of the organization AR p. 38 / SR p. 123-124 / IVL website - 
102-2 Activities, brands, products, and services AR p. 39-56 / SR p. 3, 12-13 / IVL website - 
102-3 Location of headquarters AR p. 38 / SR p. 124 / IVL website - 
102-4 Locations of operations AR p. 39 / SR p. 3, 12-13 / IVL website - 
102-5 Ownership and legal form AR p. 38 / SR p. 110-114 - 
102-6 Market served AR p. 39 / SR p. 12-13 / IVL website - 
102-7 Scale of the organization SR p. 12, 15-16 / IVL website - 
102-8 Information on employees and other workers SR p. 15-16, / IVL website - 
102-9 Supply chain SR p. 12 / IVL website - 
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain AR p. 90-99 / SR p. 110-114 - 
102-11 Precautionary principle or approach SR p. 110-114 - 
102-12 External initiatives AR p. 177-179 / SR p. 63, 68-69, 90-95 / IVL website - 
102-13 Membership of associations SR p. 21, 63 / IVL website - 
Strategy 
102-14 Statement from senior decision-maker AR p. 13-14, 17-20 / SR p. 6-9, 10-11 / IVL website - 
102-15 Key impacts, risks and opportunities AR p. 128-138 / SR p. 27, 34-37 / IVL website - 
Ethics and Integrity 
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior AR p. 1 / SR p. 15, 22-25 / IVL website - 
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics AR p.154-155 / SR p. 31-33 / IVL website - 
Governance 
102-18 Governance structure AR p. 36, 79, 158 / SR p. 23, 30 / IVL website - 
102-19 Delegating authority AR p. 79-81 / SR p. 23 
102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and 

social topics 
AR p. 79 / SR p. 23 / IVL website - 

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and      
social topics  

AR p. 152-154 / SR p. 26-27 / IVL website - 

102-22 Composition of the highest governance body and its committees AR p. 79-81 / SR p. 23, 30 / IVL website - 
102-23 Chair of the highest governance body  AR p. 63 / SR p. 6-9, 23, 30 / IVL website - 
102-24 Nominating and selecting the highest governance body AR p. 155, 185 / SR p. 6-9, 23, 30 / IVL website - 
102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values      

and strategy  
AR p. 146, 157-158 / SR p. 23, 30 / IVL website - 

102-27 Collective knowledge of highest governance body AR p. 63-78, 183 / SR p. 8, 30 / IVL website 
102-28 Evaluating the highest governance body’s performance  AR p. 159-160 / SR p. 30 / IVL website - 
102-29 Identifying and managing economic, environmental, and         

social impacts 
AR. p. 128-138 / SR p. 26-27 / IVL website - 

102-30 Effectiveness of risk management processes  AR p. 128 - 138 / SR p. 34-37 / IVL website - 
102-31 Review of economic, environmental, and social topics  SR p. 29-109 / IVL website - 
102-32 Highest Governance body’s role in sustainability reporting SR p. 23 / IVL website 

Stakeholder Engagement 
102-40 List of stakeholder groups - 
102-41 Collective Bargain - 
102-42 Identifying and selecting stakeholders - 
102-43 Approach to stakeholder engagement - 
102-44 Key topics and concerned raised 

AR p. 152-154 / SR p. 26 / IVL website 
SR p. 77, 107 / IVL website  
SR p. 26 / IVL website 
AR p. 152-154 / SR p. 26 / IVL website 
AR p. 174-176 / SR p. 27 / IVL website - 

Reporting Practices 
102-45 Entities included in the consolidated financial statements AR p. 39-56, 193 - 
102-46 Defining report content and topic boundaries SR p. 110-114 / IVL website - 
102-47 List of material topics AR p. 174 / SR p. 27 / IVL website - 
102-48 Restatements of information SR p. 110-114  - 
102-49 Changes on reporting SR p. 110-114  - 
102-50 Reporting period SR p. 110-114  - 
102-51 Date of most recent report SR p. 110-114  - 
102-52 Reporting cycle SR p. 110-114  - 
102-53 Contact point for questions regarding the report SR p. 123-124 / IVL website - 
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards SR p. 110, 120-122 - 
102-55 GRI content index  SR p. 120-122 - 
102-56 External assurance SR p. 115-119 - 
Management Approach 
103-1 Explanation of the material topic and its boundary SR p. 27, 29-109, 110-114 / IVL website - 
103-2 The management approach and its components SR p. 29-109 / IVL website - 
103-3 Evaluation of the management approach SR p. 29-109 / IVL website - 

ดัชนีมาตรฐาน GRI “Core Option”
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GRI Standard 
Disclosures 

Disclosure Title 
Page Number 

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

Assurance 
Economic Performance 
201-1 Direct economic value generated and distributed AR p. 5-10, 101-102, 193 / SR p. 16 / IVL website - 
201-2 Financial Implications and other risks and opportunities               

due to climate change 
AR p. 132-133, 176 / SR p.37, 49-54 / IVL website - 

Market Presence   
202-1 Ratios of standard entry level wage by gender compared to      

local minimum wage  
SR p. 83, 107 - 

Anti-Corruption  
205-1 Operations assessed for risks related to corruption  AR p. 154-155 / SR p. 27, 31-33 / IVL website - 
205-2 Communication and training about anti-corruption policies        

and procedures  
AR p. 154-155 / SR p. 31-33  - 

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken AR p. 154-155 / SR p. 33 - 
Anti-Competitive Behavior  
206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust 

and monopoly practices 
AR p. 154 / SR p. 31-33 - 

Materials  
301-1 Materials used by weight or volume SR p. 15, 100 - 
301-2 Recycled input materials used SR p. 15, 62, 68, 106 - 
Energy  
302-1 Energy consumption within the organization SR p. 15, 17, 45-46 100-101 / IVL website SR p. 116-119 
302-3 Energy Intensity SR p. 17, 45-46, 100-101 / IVL website SR p. 116-119 
302-4 Reduction of energy consumption SR p. 45, 68 / IVL website - 
Water  
303-1 Water withdrawal by source SR p. 15, 17, 55, 101 / IVL website SR p. 116-119 
303-3 Water recycled and reused SR p. 17, 55, 68, 101 / IVL website SR p. 116-119 
Emissions  
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions SR p. 17, 47-48, 68, 101 / IVL website SR p. 115-119 

305-2 Energy indirect (Scope 2) emissions SR p. 17, 47-48, 68, 101 / IVL website SR p. 115-119 

305-4 GHG emissions intensity SR p. 17, 47-48, 68, 101 / IVL website - 
305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other significant 

air emissions 
SR p. 59, 101 / IVL website SR p. 116-119 

Effluents and Waste  
306-1 Water discharge by quality and destination SR p. 101-102 SR p. 116-119 

306-2 Waste by type and disposal method SR p. 57-58, 101-102 / IVL website SR p. 116-119 

306-3 Significant spills SR p. 102 SR p. 116-119 
306-4 Transport of hazardous waste SR p. 101-102 - 
Environmental Compliance  
307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations SR p. 43, 102 - 
Supplier Environmental Assessment  
308-1 New suppliers that are screened using environmental criteria SR p. 78-79 / IVL website - 
Employment   
401-1 New employee hires and employee turnover AR p. 170 / SR p. 16, 83-84, 104-105 / IVL website - 
401-3 Parental Leave SR p. 105 - 
Occupational Health and Safety  
403-1 Workers representation in formal joint management-worker 

health and safety committees 
SR p. 83, 102 - 

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

SR p. 15, 16, 73, 102-103 / IVL website SR p. 116-119 

403-3 Workers with high incidence or high risk of diseases related to 
their occupation 

SR p. 102-103 - 

Training and Education  
404-1 Average hours of training per year per employee AR p. 171 / SR p. 15, 16, 86, 105-106/ IVL website SR p. 116-119 
404-2 Programs for upgrading employees’ skills and Transition 

assistance programs 

AR p. 171-172 / SR p. 86-89 / IVL website - 

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

SR p. 106 - 

Diversity and Equal Opportunity  
405-1 Diversity of governance bodies and employees AR p. 156, 158, 170-171 / SR p. 16, 82-83, 104 /      

IVL website 
- 

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of woman to man SR p. 83, 106 - 
Non-Discrimination  
406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken  SR p. 32, 33, 107 

 
 

- 
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GRI Standards Content Index for “The Core Option” 
 

GRI Standard 
Disclosures 

Disclosure Title 
Page Number 

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

Assurance 
Organizational Profile  
102-1 Name of the organization AR p. 38 / SR p. 123-124 / IVL website - 
102-2 Activities, brands, products, and services AR p. 39-56 / SR p. 3, 12-13 / IVL website - 
102-3 Location of headquarters AR p. 38 / SR p. 124 / IVL website - 
102-4 Locations of operations AR p. 39 / SR p. 3, 12-13 / IVL website - 
102-5 Ownership and legal form AR p. 38 / SR p. 110-114 - 
102-6 Market served AR p. 39 / SR p. 12-13 / IVL website - 
102-7 Scale of the organization SR p. 12, 15-16 / IVL website - 
102-8 Information on employees and other workers SR p. 15-16, / IVL website - 
102-9 Supply chain SR p. 12 / IVL website - 
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain AR p. 90-99 / SR p. 110-114 - 
102-11 Precautionary principle or approach SR p. 110-114 - 
102-12 External initiatives AR p. 177-179 / SR p. 63, 68-69, 90-95 / IVL website - 
102-13 Membership of associations SR p. 21, 63 / IVL website - 
Strategy  
102-14 Statement from senior decision-maker AR p. 13-14, 17-20 / SR p. 6-9, 10-11 / IVL website - 
102-15 Key impacts, risks and opportunities AR p. 128-138 / SR p. 27, 34-37 / IVL website - 
Ethics and Integrity  
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior AR p. 1 / SR p. 15, 22-25 / IVL website - 
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics AR p.154-155 / SR p. 31-33 / IVL website - 
Governance  
102-18 Governance structure AR p. 36, 79, 158 / SR p. 23, 30 / IVL website - 
102-19 Delegating authority AR p. 79-81 / SR p. 23  
102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and 

social topics 
AR p. 79 / SR p. 23 / IVL website - 

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and      
social topics  

AR p. 152-154 / SR p. 26-27 / IVL website - 

102-22 Composition of the highest governance body and its committees  AR p. 79-81 / SR p. 23, 30 / IVL website - 
102-23 Chair of the highest governance body  AR p. 63 / SR p. 6-9, 23, 30 / IVL website - 
102-24 Nominating and selecting the highest governance body  AR p. 155, 185 / SR p. 6-9, 23, 30 / IVL website - 
102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values      

and strategy  
AR p. 146, 157-158 / SR p. 23, 30 / IVL website - 

102-27 Collective knowledge of highest governance body AR p. 63-78, 183 / SR p. 8, 30 / IVL website  
102-28 Evaluating the highest governance body’s performance  AR p. 159-160 / SR p. 30 / IVL website - 
102-29 Identifying and managing economic, environmental, and         

social impacts 
AR. p. 128-138 / SR p. 26-27 / IVL website - 

102-30 Effectiveness of risk management processes  AR p. 128 - 138 / SR p. 34-37 / IVL website - 
102-31 Review of economic, environmental, and social topics  SR p. 29-109 / IVL website - 
102-32 Highest Governance body’s role in sustainability reporting SR p. 23 / IVL website  
Stakeholder Engagement  
102-40 List of stakeholder groups AR p. 152-154 / SR p. 26 / IVL website - 
102-41 Collective Bargain SR p. 77, 107 / IVL website  - 
102-42 Identifying and selecting stakeholders SR p. 26 / IVL website - 
102-43 Approach to stakeholder engagement AR p. 152-154 / SR p. 26 / IVL website - 
102-44 Key topics and concerned raised AR. 174-176 / SR p. 27 / IVL website - 
Reporting Practices  
102-45 Entities included in the consolidated financial statements AR p. 39-56, 193 - 
102-46 Defining report content and topic boundaries SR p. 110-114 / IVL website - 
102-47 List of material topics AR p. 174 / SR p. 27 / IVL website - 
102-48 Restatements of information SR p. 110-114  - 
102-49 Changes on reporting SR p. 110-114  - 
102-50 Reporting period SR p. 110-114  - 
102-51 Date of most recent report SR p. 110-114  - 
102-52 Reporting cycle SR p. 110-114  - 
102-53 Contact point for questions regarding the report SR p. 123-124 / IVL website - 
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards SR p. 110, 120-122 - 
102-55 GRI content index  SR p. 120-122 - 
102-56 External assurance SR p. 115-119 - 
Management Approach  
103-1 Explanation of the material topic and its boundary SR p. 27, 29-109, 110-114 / IVL website - 
103-2 The management approach and its components SR p. 29-109 / IVL website - 
103-3 Evaluation of the management approach SR p. 29-109 / IVL website - 
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