DRIVING TOWARDS A CIRCULAR ECONOMY
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รายงานความยั่งยืน ป 2562

รวมภาคภูมิใจกับประเทศไทย

เมื่อบริษัทระดับโลกที่มีฐานการดําเนินงานหลักในประเทศไทยรี ไซเคิล

พั น ล า นขวด
ตั้งแตป 2554

ครบเมื่อ 23 มีนาคม 2563

และยังดําเนินการตอไป

เรายังคงเดินหนาอยางเต็มที่ในความพยายามของเราเพื่อการรี ไซเคิล
ให ได อ ย า งน อ ย 50 พั น ล า นขวดต อ ป และลงทุ น เป น จํ า นวนเงิ น
1.5 พั น ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ เพื่ อ บรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ที่ ตั้ ง ไว ใ นป 2568

คารบอนฟุตพริ้นทตํ่าที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับ
บรรจุภัณฑทางเลือกอื่นๆ

ยืดอายุ

ของผลิตภัณฑ
อาหารและเครื่องดื่ม

เบา

รี ไซเคิล

นํ้าหนัก

สิ่งแวดลอม
เปนมิตร

มาร ว ม

เต็มสมบูรณ
การครบวง

ไปด ว ยกั น

ผลิตภัณฑ์ PET รี ไซเคิล (rPET) เป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ของไอวีแอล
อินโดรามา เวนเจอร์ส ด�ำเนินงานโรงงานรีไซเคิลอยู่ 11 แห่งทัว่ โลก รวมทัง้ เรานัน้ เป็นผูร้ ไี ซเคิลรายใหญ่ทสี่ ดุ ในทวีปยุโรป ผลิตภัณฑ์ PET นัน้
เป็นส่วนหนึง่ ในเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ด้วยความสามารถในการรีไซเคิลได้ 100% ท�ำให้เราสามารถน�ำวัสดุทผี่ า่ นการใช้งานแล้วมารีไซเคิล
ท�ำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสูง เช่น เส้นใยและขวดส�ำหรับใช้งานแบบต่างๆ ธุรกิจนีเ้ ริม่ ต้นในปี 2554 ซึง่ ณ ตอนนีเ้ ราสามารถรีไซเคิล
ขวดพลาสติก PET ได้มากกว่า 50 พันล้านขวด และมีเป้าหมายทีจ่ ะเพิม่ ขีดความสามารถของเราอย่างต่อเนือ่ ง
Recycling Facilities Worldwide Locations
IRELAND
USA

320

PEOPLE

3.5 BILLION

PET BOTTLES
RECYCLED PER YEAR

325

PEOPLE

2.2 BILLION

PET BOTTLES
RECYCLED PER YEAR

Wellman International

AlphaPet
THE NETHERLANDS

Auriga Polymers

100

PEOPLE

Indorama Ventures Sustainable
Solutions
Indorama Ventures Sustainable
Solutions Fontana

3.0 BILLION

PET BOTTLES
RECYCLED PER YEAR

Wellman Recycling Spijk
FRANCE

130

PEOPLE

3.5 BILLION

PET BOTTLES
RECYCLED PER YEAR

Wellman France Recyclage
MEXICO

580

PEOPLE

2.0 BILLION

Wellman Neufchateau Recyclage

PET BOTTLES
RECYCLED PER YEAR

Inforama Ventures Polymers Mexico

THAILAND

175

PEOPLE

Indorama Ventures EcoMex

1.7 BILLION

PET BOTTLES
RECYCLED PER YEAR

Indorama Polyester Industries
(Nakhon Pathom)

Recycled Polyester Fibers

Bottle Flakes

Recycled PET

รายงานความยั่งยืน
ปี 2562

3

ความส�ำเร็จส�ำคัญในปี 2562
•
•
•

•

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

ในปี 2562 ได้รับคะแนน B จากการประเมิน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

•

ได้รับการจัดอันดับใน
ระดับ Gold
อันดับสูงสุดร้อยละ 3
ของผู้จัดจ�ำหน่ายทั้งหมด

•

ได้รับคะแนน BB
การเปิดเผยข้อมูล
ด้าน ESG
ประจ�ำปี 2562

•

•

ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มดัชนี

•

โดยได้รับการประเมินคะแนนสูงสุด
ด้าน ESG เป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม
ที่เปอร์เซ็นไทล์ 100 ในปี 2562

FTSE4Good Index Series

การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ปี 2562
อันดับ 3 เปอร์เซ็นไทล์
กลุ่ม Commodity Chemicals

สารบัญ
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ความส�ำเร็จส�ำคัญในปี 2562
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

10

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านรี ไซเคิล

12

ภาพรวมธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่า

14

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของไอวีแอล

15

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนของไอวีแอลให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

16

ผลงานส�ำคัญในปี 2562

18

ไอวีแอลกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

20

รางวัลและการรับรองด้านความยั่งยืน

21

สมาคมอุตสาหกรรมและการเข้าเป็นสมาชิก

22

ความยั่งยืนในความหมายของอินโดรามา เวนเจอร์ส

26

การประเมินสาระส�ำคัญ

28

การก�ำกับดูแล

42

สิ่งแวดล้อม

70

สังคม

96

ข้อมูลผลการด�ำเนินงานทั่วโลก

110 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
115 ใบรับรองการตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 & 2)
116 รายงานการรับรองจากหน่วยงานภายนอก
120 ดัชนีมาตรฐาน GRI “Core Option”

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

“เรารับแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมาใช้
เพราะมันคือการเดินทางอย่างหนึ่ง
คือการน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและ
คือสิ่งที่เรียกร้องให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในด้านการด�ำเนินงาน ทีมงาน
และเพื่อความส�ำเร็จในระยะยาวของเรา
การร่วมแรงร่วมใจที่เพิ่มพูนขึ้นมีส่วนส่งเสริม
ให้เป็นทศวรรษที่ประสบความส�ำเร็จ
แห่งการด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน”

ปี ที่ ผ ่ า นมาถื อ เป็ น ปี ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
ไอวีแอลในหลายด้าน และผมยินดีทจี่ ะรายงาน
ว่าเราได้ด�ำเนินการหลายขั้นตอนอย่างมุ่งมั่น
เพือ่ เสริมความแข็งแกร่งของต�ำแหน่งทางธุรกิจ
ของเรา ขณะเดี ย วกั น ก็ ยั ง คงเดิ น หน้ า ใน
การน�ำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ
ที่แท้จริง

ผู้น�ำด้านการรี ไซเคิล

เราประกาศในปี 2562 ที่งานสัปดาห์แห่งความร่วมมือ “SEA
Solutions 2562” ของสหประชาชาติ ในการเพิม่ ปริมาณการรีไซเคิล
PET ให้ได้มากถึง 750,000 เมตริกตัน พร้อมให้คำ� มั่นในการลงทุน
1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวภายใน
ปี 2568 โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิ Ellen MacArthur และ
โครงการ New Plastics Economy Global Commitment ของโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment Programme)
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการลดปริมาณของเสียพลาสติกทางทะเล
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจัดโดย Saint-Gobain
ที่งานประชุม FORTUNE Global Forum ณ กรุงปารีส ในปี 2562
ซึ่ ง นั บ เป็ น โอกาสส� ำ คั ญ ที่ ไ ด้ อ ภิ ป รายเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งาน
ทีส่ ำ� คัญของไอวีแอล และวิถที เี่ ราทุกคนสามารถมีสว่ นร่วมมากยิง่ ขึน้
ในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งส่งผลให้บรรลุเจตนารมณ์ด้าน
สภาพภูมิอากาศระดับชาติ นอกจากนี้ ไอวีแอลยังได้เข้าร่วมงาน
ประชุม World Economic Forum, งาน Goldman Sachs Conference
ณ กรุงปารีส, งาน AEC Business Forum 2563 และงานประชุม
CEO Forum ที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย

มุ่งเน้นนวัตกรรม

การลงทุนเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

การสื่อสารข้อความจากเรา

1. การเปิ ด ตั ว โครงการ Olympus ซึ่ ง เป็ น โครงการส่ ง เสริ ม
ประสิทธิผลการท�ำงานของเราในสภาพเศรษฐกิจแวดล้อมที่มี
การเติบโตช้า โดยการเปลีย่ นแปลงรายจ่ายและเงินสดทัว่ ทัง้ บริษทั
โครงการดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้เราอยู่ในต�ำแหน่งที่เติบโตใน
ระยะต่อไป
2. การผลักดันศักยภาพเชิงพาณิชย์ของสินทรัพย์ในทุกๆ ทีอ่ ย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ เอื้ อ ต่ อ การเติ บ โตทั้ ง ปริ ม าณการผลิ ต และ
ผลก�ำไร
3. ส�ำรวจความเป็นไปได้ส�ำหรับธุรกิจที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ เพื่อ
บ่มเพาะการเติบโตของเราในอนาคต
4. การเพิ่มก�ำลังการด�ำเนินงานด้านรีไซเคิลเป็นสองเท่า เพื่อเป็น
ผู้น�ำในการรีไซเคิล PET และยกระดับความยั่งยืนในอุตสาหกรรม
5. การตระหนักว่าสิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเรามี
ขีดความสามารถในการลงทุนและพัฒนาความเป็นผู้น�ำที่ดีที่สุด
ในอุตสาหกรรม

การเข้าซือ้ กิจการในสองโครงการส�ำคัญได้ตอกย�ำ้ ให้เห็นถึงการให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของเรา โดยโครงการแรกคือ
การเข้าซื้อธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (Integrated
Oxide and Derivatives) ระดับโลกของบริษัท Huntsman ซึ่งเป็น
โอกาสการเปลีย่ นแปลงทีส่ ง่ ผลดีตอ่ ธุรกิจออกไซด์และอนุพนั ธ์แบบ
บูรณาการของไอวีแอล ไปพร้อมกับการยกระดับความเชี่ยวชาญ
ของบริ ษั ท ให้ ม ากขึ้ น ผ่ า นความเป็ น เลิ ศ ด้ า นการด� ำ เนิ น งาน
การยกระดับขนาดของธุรกิจระดับโลก การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์
ฐานลูกค้า และซัพพลายเออร์ ไปจนถึงสูตรการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี นอกจากนี้ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นการเข้าซื้อ
กิจการครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ ของไอวีแอล และถือได้วา่ เป็นหนึง่ ในการเข้าซือ้
กิจการโดยบริษทั สัญชาติไทยทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมา
เช่นกัน ส�ำหรับโครงการที่สอง คือ การเข้าซื้อกิจการบริษัท Green
Fiber International ซึ่งมีฐานการผลิตเกล็ดพลาสติก PET รีไซเคิล
(rPET Flakes) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย การเข้าซื้อกิจการนี้มีส่วนช่วย
ขยายห่ ว งโซ่ อุ ป ทานเกล็ ด พลาสติ ก รี ไ ซเคิ ล ของไอวี แ อลไปสู ่
ฝั ่ ง ตะวั น ตกของสหรั ฐ อเมริ ก า ท� ำ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า ขวด PET
จะถู ก น� ำ มารี ไ ซเคิ ล และเพิ่ ม จ� ำ นวนการใช้ ม ากขึ้ น ซึ่ ง เป็ น
การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนอย่างแท้จริง นอกจากนี้
ยั ง ช่ ว ยสนั บ สนุ น เป้ า หมายด้ า นความยั่ ง ยื น ในระยะยาวและ
แผนองค์กรของเราในการลงทุนด้านการรีไซเคิลอย่างมีนัยส�ำคัญ
ภายในห้าปีข้างหน้า
ในขณะทีเ่ ราก�ำลังพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เราได้พยายามแสดงจุดยืน
บนเวทีโลก โดยการเข้าร่วมในกิจกรรมและการประชุมต่างๆ เพื่อ
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง บทบาทของเราในการมี ส ่ ว นร่ ว มช่ ว ยฟื ้ น ฟู
สภาพภูมิอากาศ ผมรู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมการอภิปรายระดับสูง

เราได้ก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญทางกลยุทธ์ห้าประการ เพื่อช่วย
ก�ำกับธุรกิจของเราให้สามารถด�ำเนินไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับปรุง
การด�ำเนินงาน และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเรายังคงรักษาความ
มุ่งมั่นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ล�ำดับ
ความส� ำ คั ญ ทางกลยุ ท ธ์ ห ้ า ประการ ซึ่ ง พั ฒ นาภายใต้ ก รอบ
วิสัยทัศน์ ค่านิยม ความยั่งยืน ความมุ่งมั่นทางการเงิน การสร้าง
ความแตกต่างและตัวชี้วัดของเรามีดงั ต่อไปนี้

รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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ทีมผู้น�ำที่แข็งแกร่ง

เพื่ อ เป็ น การสร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ให้ กั บ คณะกรรมการด้ า น
ความยัง่ ยืนและการบริหารความเสีย่ ง เราได้เพิม่ จ�ำนวนสมาชิกขึน้
อีกสามท่าน โดยหนึง่ ในนัน้ เป็นกรรมการอิสระเพือ่ สร้างความมัน่ ใจ
ว่าเรายังรักษาแนวทางเชิงลึกและหลากหลาย อีกทั้งยังคงมุ่งเน้น
สร้างความส�ำเร็จเพื่อให้บรรลุภารกิจด้านความยั่งยืน นอกจากนี้
ในปีที่ผ่านมาเช่นกัน เราได้ประกาศแต่งตั้งสมาชิกใหม่ 2 ท่าน
ในคณะผูบ้ ริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านกลยุทธ์
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อมุ่งเน้น
การพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานของเราให้ดยี งิ่ ขึน้ และการสร้าง
ความมัน่ ใจว่า เรามีบุคลากรที่ดีเยี่ยมต่อไปในอนาคต

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเรา

เรายั ง คงพยายามอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการลดอั ต ราการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 6 ภายในปี 2563 จากระดับปี 2556
ในขณะเดียวกันเรายังคงติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัว่ โลก
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ปรับการด�ำเนินงานให้มีความเชื่อมโยงกัน
อีกทั้งก�ำหนดเป้าหมายในอนาคตต่อไป

ความปลอดภัยส�ำคัญที่สุด

ผมขอแจ้งให้ทราบด้วยความเสียใจอย่างยิ่งว่ามีผู้รับเหมาของ
ไอวีแอลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางไฟฟ้าที่โรงงานของเราแห่งหนึ่ง
ในประเทศไทย เรามีการรับมือกับเรือ่ งนีด้ ว้ ยการน�ำแผนปฏิบตั กิ าร
ทีม่ กี ารปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดทีม่ ากขึน้ มาปรับใช้ เพือ่ ให้แน่ใจ
ว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก นอกจากนี้ เรายังสามารถ
ควบคุมเหตุเพลิงไหม้คลังสินค้า PTA/IPA ที่โรงงาน Indorama
Ventures Quimica S.L.U. ซึ่งเป็นกิจการของเราในประเทศสเปน
ได้อย่างรวดเร็ว พนักงานทุกคนปลอดภัยและสายการผลิตสามารถ
ด�ำเนินงานได้ตามปกติ ผมย�้ำอยู่เสมอว่าสุขภาพ ความปลอดภัย
และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องพนักงานเราเป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ และเป็น
ค่านิยมหลักของบริษทั เราด�ำเนินการตรวจสอบสถานทีท่ งั้ สองแห่ง
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

อย่างละเอียดด้วยมาตรการเชิงแก้ไขที่จ�ำเป็น และจะยังคงให้
ความมั่นใจว่าพนักงานของเราทุกคนท�ำงานในสภาวะที่ปลอดภัย
ในขณะทีม่ กี ารลงทุนอย่างต่อเนือ่ งในการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

การได้รับการยอมรับมากขึ้น

การชี้วัดศักยภาพที่มีคุณค่าด้านความยั่งยืนของเรา มีผลมาจาก
การได้รบั ความยอมรับจากองค์กรภายนอก ซึ่งในปี 2562 เป็นปีท่ี
โดดเด่นและสะท้อนให้เห็นถึงการท�ำงานหนักและความทุม่ เทอย่าง
ต่อเนือ่ งของพนักงานทัว่ โลกของเรา ไอวีแอลได้รบั การจัดอันดับใน
ดัชนี DJSI Sustainability World Index เป็นครั้งแรก (อันดับที่สอง
ในกลุม่ บริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ชนั้ น�ำระดับโลก) และดัชนี DJSI Emerging
Markets Index เป็นปีที่สามติดต่อกัน เราได้รับการยอมรับว่าเป็น
หนึง่ ในผู้นำ� ด้านความยัง่ ยืนปี 2562 ได้รบั รางวัลความยัง่ ยืนระดับ
“Silver Class” ใน SAM Sustainability Yearbook ซึ่งอยู่ในกลุ่ม
10 อันดับสูงสุดจากการประเมินบริษัทเคมีภัณฑ์ 108 แห่งทั่วโลก
ในปี 2562 เรายั ง คงเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ FTSE4Good Series
โดยได้ ค ะแนนสู ง ขึ้ น และยั ง คงรั ก ษาอั น ดั บ หนึ่ ง ของกลุ ่ ม ที่
เปอร์เซ็นไทล์ 100 เราได้คะแนนในอันดับแนวหน้าท่ามกลาง
บริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกลุ่มบริษัท
อุตสาหกรรมทั่วโลกจากการให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูล ESG
ของบลูมเบิรก์ นอกจากนี้ เราได้คะแนนสูงสุดด้านความโปร่งใส
ขององค์กรส�ำหรับบริษัทในประเทศไทยจากการประเมินจาก
องค์กร Transparency International อีกทั้งได้รางวัลเพิ่มเติมจาก
องค์กร Sustainalytics, EcoVadis, CDP และ MSCI ส�ำหรับในสหรัฐอเมริกา
เราได้ รั บ “รางวั ล ด้ า นความยั่ ง ยื น ” จากบริ ษั ท โคคา-โคล่ า
ในงานประชุม Supplier Summit ประจ� ำปีที่เมืองแอตแลนตา
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ FuTuRePET® Single Pellet Sustainability Solution
ซึ่งถูกพัฒนาและจัดจ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มสัดส่วนวัสดุ
รีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน
โดยทีย่ งั สามารถรักษามาตรฐานของบรรจุภณ
ั ฑ์ให้อยูใ่ นระดับสูงได้

การบุกเบิกการเงินสีเขียว (Green Financing)

เรายั ง มี ค วามภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด้ รั บ สิ น เชื่ อ สี เ ขี ย วเป็ น ครั้ ง แรกใน
ประเทศไทยจากธนาคาร Mizuho Bank ของญี่ ปนุ่ มู ล ค่ า
100 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 100 ล้านยูโร ซึ่งต่อมาได้รับสินเชื่อ
เพิม่ เป็น 200 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 200 ล้านยูโร พร้อมทัง้ ส่วนลด
ค่าใช้จ่ายด้านการเงิน การอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวมีพื้นฐานจาก
การประเมินดัชนีดา้ นสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (ESG)
ที่ ดี ขึ้ น และการได้ รั บ การยอมรั บ ในความเป็ น ผู ้ น� ำ ในด้ า น
ความยั่งยืนของเรา

เปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาส

ในขณะที่ เ ราพั ฒ นาตลาดที่ มี อ ยู ่ เ ดิ ม และเดิ น หน้ า เข้ า สู ่ ต ลาด
แหล่งใหม่ เรายังคงวางแผนอนาคตด้วยวิสยั ทัศน์กบั ค�ำถามทีว่ า่ เราจะ
พัฒนาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจส�ำหรับ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียของเรา และบรรลุกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืนให้มากขึน้
ได้อย่างไร โครงการริเริม่ ของเราในอนาคตจะสอดคล้องและมุง่ เน้น
ในประเด็ น Megatrends ที่ ส� ำ คั ญ ที่ มี แ นวโน้ ม เกี่ ย วข้ อ งต่ อ
การด�ำเนินธุรกิจของเรา สิ่งเหล่านี้รวมถึงวิกฤตสภาพอากาศ
ภัยคุกคามด้านความปลอดภัย ความจ�ำเป็นในการรักษาระบบนิเวศ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ และความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้
จากผูม้ สี ว่ นได้เสีย เราตัง้ เป้าในการจัดการกับแนวโน้มเหล่านีด้ ว้ ย
ความได้ เ ปรี ย บที่ เ รามี โดยอาศั ย แผนงานที่ มุ ่ ง เน้ น โอกาสซึ่ ง
มีส่วนให้เราพัฒนาธุรกิจของเราได้ในระยะยาว

การด�ำเนินการอย่างมีวัตถุประสงค์

ผมรูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีเ่ ราได้บรรลุเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนโดยอาศัย
กลยุทธ์การเติบโตทีเ่ ปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้ เนือ่ งมาจากการทีพ่ นักงาน
ของเราทั่ ว โลกท� ำ งานอย่ า งหนั ก และทุ ่ ม เทจนเราก้ า วจาก
ความส�ำเร็จหนึ่งไปสู่อีกความส�ำเร็จหนึ่งได้ แม้ก�ำลังเผชิญกับ
ความตึงเครียดทางการค้า ไวรัสโคโรนา และความไม่แน่นอนอืน่ ๆ
เราได้ก้าวขึ้นอย่างรวดเร็วสู่การเป็นผู้น�ำในธุรกิจรีไซเคิลและ
น�ำนวัตกรรมต่ างๆ มาสู่ วัสดุ PET และ rPET อย่ างต่อ เนื่อ ง
ผมยังคงเชื่อมั่นว่าด้วยการร่วมแรงกัน เราจะประสบความส�ำเร็จ
ในการบรรลุ เ ป้ า หมายด้ า นความยั่ ง ยื น ในทศวรรษหน้ า
และผมอยากขอบคุ ณ พนั ก งาน ผู ้ ถื อ หุ ้ น พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ
และองค์กรต่างๆ ทีท่ ำ� ให้ปี 2562 เป็นปีแห่งความส�ำเร็จอย่างแท้จริง
ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้นและอนาคตที่ยั่งยืน

อาลก โลเฮีย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

เราอยู่ในขั้นตอนเตรียมตัวลงนามข้อตกลง UN Global Compact
ซึ่งเป็นความริเริ่มด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยยึดตาม
ความมุ่งมั่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ครอบคลุมหลักสากล
10 ประการ อันสามารถผนวกเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ วัฒนธรรม
และการด�ำเนินงานในทุกๆ วันของบริษัท
สุดท้ายนี้ เราทุกคนก�ำลังให้ความสนใจอย่างใกล้ชดิ ต่อการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และเนือ่ งจากทีไ่ อวีแอลมีการด�ำเนินงานอยู่
ทัว่ โลกรวมถึงประเทศจีน ทาง Indorama Management Council (IMC)
จึงมีการเฝ้าติดตามการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชดิ โดยประกาศจัดตัง้ ทีม
Global Emergency Management (GEM) ซึง่ ประกอบไปด้วยผูแ้ ทนจาก
IMC หน่วยธุรกิจและภูมภิ าค เข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้มกี ลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ/ผูน้ ำ� ของไอวีแอลทีส่ ามารถท�ำการตัดสินใจ
ในกรณีจำ� เป็นต่างๆ เพือ่ ความปลอดภัยของพนักงานและเพือ่ จ�ำกัด
ผลกระทบใดๆ ที่มีต่อธุรกิจของเรา เราใช้มาตรการหลายอย่าง
เพือ่ รับรองความปลอดภัยของโรงงานและพนักงานทัว่ โลกของเราและ
ได้เพิ่มระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานด้านความปลอดภัยเช่นกัน
เราให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิง่ เกีย่ วกับสุขภาพและความเป็นอยูท่ ดี่ ี
ของพนักงานและครอบครัว อีกทัง้ ผลกระทบทีต่ ามมาของ COVID-19
ต่อโลกของเรา

รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านรี ไซเคิล

“การรี ไซเคิลคือหัวใจหลักของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ของโลกในอนาคต และพวกเราที่ ไอวีแอลเชื่อว่า
มันคือนวัตกรรมส�ำคัญยิ่งส�ำหรับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
ไอวีแอลก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำระดับโลกอย่างรวดเร็ว
ด้านการรีไซเคิลด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่โลกต้องการ
เพื่อให้ครบวงและส่งมอบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
ส�ำหรับบรรจุภัณฑ์ PET”

ผมรู ้ สึ ก ยิ น ดี ที่ ไ ด้ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ น� ำ ของ
ทีมท�ำงานทีม่ คี วามกระตือรือร้นและเปีย่ มด้วย
ประสบการณ์จากทัว่ โลก ซึง่ จุดมุง่ หมายของ
เราคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
รีไซเคิลทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการของโลก ท�ำให้วงจรมี
ความสมบูรณ์ และก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียนส�ำหรับขวด PET ทั้งนี้เพื่อ
ไม่ให้มีขวด PET ที่สามารถรีไซเคิลได้กลับ
ไปสู่มหาสมุทรหรือในสิ่งแวดล้อมของเรา
ในปี 2562 เราได้ก้าวไปอีกขั้นในเรื่องการรีไซเคิล โดยได้จัดตั้ง
หน่ ว ยงานเฉพาะกิ จ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานด้ า นรี ไ ซเคิ ล ขวด
PET โดยเฉพาะ ความพยายามในเรื่องรีไซเคิลของเราช่วยท�ำให้
ขยะกว่า 1 ล้านตัน ไม่ถกู น�ำไปฝังกลบหรือเผา และในขณะเดียวกัน
ได้น�ำมาใช้ในกระบวนการผลิต PET เกรดบริสุทธิ์ สร้างมูลค่า
ประมาณ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พลาสติก PET รีไซเคิลนีย้ งั ช่วย
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำ� นวน 1.65 ล้านตันปล่อยสูช่ นั้ บรรยากาศ
เรามีความมุ่งมั่นในการรีไซเคิลพลาสติก PET ใช้แล้วจ� ำนวน
750,000 ตันต่อปี มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลีเอสเตอร์ของเรา
และการลงทุนด้วยงบประมาณ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี
2568 และเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราได้ใช้กลยุทธ์
การเติบโตทีห่ ลากหลายและเริม่ ด�ำเนินงานในหลายโครงการ อาทิ
ในปลายปี 2562 เราเข้าซื้อกิจการโรงงานรีไซเคิลขวด PET ขนาด
40 กิโลตัน ของบริษัท Green Fiber ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการเพิ่มฐานการผลิตในสหรัฐอเมริกาให้มากขึ้น อีกทั้งเมื่อ
วันที่ 9 มีนาคม 2563 เราได้ลงนามในข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัท
Coca-Cola เพื่อสร้างโรงงานรีไซเคิลที่ทันสมัยในประเทศฟิลปิ ปินส์
ซึ่งสามารถรองรับปริมาณขวด PET 40 กิโลตันต่อปี นอกจากนี้
เรายังคงมองหารูปแบบธุรกิจทีม่ นี วัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ งเพือ่
บูรณาการห่วงโซ่คุณค่าของ PET และท�ำให้วงจรสมบูรณ์ขึ้น
และเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ไอวีแอลได้บรรลุเป้าหมายส�ำคัญ
อีกประการในการรีไซเคิลขวด PET ครบจ�ำนวน 50 พันล้านขวด
ทั่วโลก! รวมถึงภายในปี 2568 เราตั้งเป้าหมายในการรีไซเคิล
ขวด PET ให้ได้ 50 พันล้านขวดต่อปี
เราเชื่อว่าการให้ความรู้คือเครื่องมือสื่อสารอันทรงพลังที่สุดที่จะ
ช่วยท�ำความเข้าใจว่าขวด PET เป็นผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถน�ำกลับมา
ใช้ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ และวิธกี ารทีเ่ ราทุกคนสามารถมีสว่ นร่วมใน
เรื่องนี้ได้ เราได้จัดโครงการให้ความรู้แก่โรงเรียนต่างๆ 51 แห่ง
ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว 30 ปี เพื่อสอนเด็กอายุระหว่าง 9-12 ปี
ในประเทศไทย แต่ ห ากนั บ รวมโครงการที่ ด� ำ เนิ น การใน
สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และบราซิลด้วยแล้วนั้นมีผู้เข้าร่วมใน
โครงการรณรงค์ แ ละสร้ า งความตระหนั ก ด้ า นเศรษฐกิ จ แบบ
หมุนเวียนของเราทัง้ สิน้ จ�ำนวน 22,145 คน และเราจะยังคงขยาย
การเรียนการสอนให้เข้าถึงผู้คนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องในอนาคต
เรามีความต้องการทีจ่ ะท�ำให้ทางเลือกเพือ่ ความยัง่ ยืนเป็นทางเลือกที่
เข้าถึงได้ง่ายขึ้น

ในปี 2562 เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ DEJATM ซึ่งเป็นแบรนด์ด้าน
ความยั่ ง ยื น ของเราในด้ า นเส้ น ใย PET รี ไ ซเคิ ล การมี สิ น ค้ า
หลากหลายชนิดเป็นตัวสร้างความแตกต่างส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มเดียวกัน DEJATM จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ครบวงจรที่เอื้อต่อ
ความยัง่ ยืนในระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนของโพลีเอสเตอร์และ
PET อีกทัง้ เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ให้แก่ทงั้ ผูบ้ ริโภคและผูผ้ ลิตผ่านวัสดุทมี่ ี
นวัตกรรมและคาร์บอนต�่ำ
ความร่วมมือของเรากับพันธมิตรในอุตสาหกรรมและผู้พัฒนา
การรีไซเคิลเชิงเคมี ส่งผลให้เกิดเทคโนโลยีการรีไซเคิลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
จนเป็นวัฏจักร เมื่อปีก่อน บริษัท Coca-Cola และ Circular Seas
ร่วมมือกับ Ioniqa Technologies ในการผลิต “ขวดพลาสติกจากทะเล”
ซึง่ ไม่เคยมีมาก่อน เพือ่ เป็นบรรจุภณ
ั ฑ์สำ� หรับอาหารและเครือ่ งดืม่
โดยใช้พลาสติกรีไซเคิลร้อยละ 25 ทีไ่ ด้มาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
และชายหาดต่างๆ เป็นการให้ชวี ิตใหม่แก่พลาสติกแทนที่การเผา
หรือฝังกลบ ซึง่ นีเ่ ป็นเพียงตัวอย่างหนึง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการผสาน
แนวทางการแก้ปัญหาที่ทันสมัยเข้าด้วยกัน และเราจะยังคงสร้าง
ความเปลี่ ย นแปลงและก�ำ หนดนิ ย ามใหม่ ส�ำ หรั บ อนาคตของ
บรรจุภณ
ั ฑ์ PET ต่อไป ในขณะเดียวกันก็ยงั ส�ำรวจหารูปแบบธุรกิจใหม่
อย่างต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการห่วงโซ่มูลค่า PET เข้าด้วยกันและ
ท�ำให้วงจรสมบูรณ์
เป้าหมายของเราคือการสร้างความเชื่อมั่นว่า PET เป็นวัสดุที่
เชื่อถือได้และปลอดภัย และเราได้ดำ� เนินการเช่นนั้นอย่างจริงจัง
ผ่านพันธกิจจ�ำนวนมากและการเป็นพันธมิตรกับกลุม่ องค์กรต่างๆ
ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ดา้ นการรีไซเคิลร่วมกัน เพือ่ สร้างเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
ให้ เ กิ ด ขึ้ น โดยครอบคลุ ม PET เป็ น การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ว่ า
จะไม่มีขวดพลาสติกออกไปสู่สิ่งแวดล้อม ถูกฝังกลบ หรือเผา
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้งานของเราบรรลุวัตถุประสงค์ เราได้เข้าร่วม
กับกลุ่มองค์กรหลายกลุ่มทั่วโลก เช่น “New Plastic Economy”
และ “The Recycling Partnership” ของมูลนิธิ Ellen McArthur
ซึ่ ง ถื อ เป็ น แบบฉบั บ ขององค์ ก รไม่ แ สวงผลก� ำ ไรที่ มี ส ่ ว นช่ ว ย
เพิม่ อัตราการรวบรวมขวด PET ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ส�ำหรับ
มูลนิธิ Minderoo เป็นอีกกลุ่มพันธมิตรทางอุตสาหกรรมที่ตั้งใจ
จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลมีความคุ้มค่ามากขึ้น
ผมขอขอบคุณพันธมิตรของเราทุกท่านที่ร่วมกันท�ำงานให้ส�ำเร็จ
ลุล่วงและส�ำหรับการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของเรา ขอบคุณครับ

ยาช โลเฮีย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านรีไซเคิล

รายงานความยั่งยืน
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ภาพรวมธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่า
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2537 การด�ำเนินงานของกลุ่มธุรกิจของเราได้มีการขยายธุรกิจโดยการเข้าซื้อกิจการต่างๆ
ท�ำให้เรานัน้ เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ งมาจนถึงปี 2562 โดยเราได้มงุ่ เน้นไปทีป่ ระสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ทด่ี กี ว่าเดิม การเพิม่ ขึน้ ของ
ผลก�ำไร และเพิ่มความสนใจในด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทนั้นมาจากวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ที่ชัดเจนของผู้น�ำ รวมถึงความมุ่งมั่นของเราเพื่อก้าวสู่ความส�ำเร็จระดับโลก

ก่อตั้งบริษทั
อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

เข้าสู่ธรุ กิจเส้นใย
โพลีเอสเตอร์

2538

2546

2540

2537
เข้าสู่ธุรกิจ PET
เป็นครั้งแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

5

แห่ง

ทวีป

2549

เข้าซื้อบริษัท StarPet ผู้ผลิต PET
ในประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงงานของไอวีแอล*

109

32

ประเทศ

โรงงานใหม่

18

22

แห่งในปี 2562

3

• ออสเตรีย
• บัลแกเรีย
• สาธารณรัฐเช็ก
• เดนมาร์ก
• ฝรั่งเศส
• เยอรมนี
• ไอร์แลนด์
• อิตาลี
• ลิทัวเนีย

• ลักเซมเบิร์ก
• โปแลนด์
• โปรตุเกส
• รัสเซีย
• สโลวาเกีย
• สเปน
• เนเธอร์แลนด์
• ตุรกี
• สหราชอาณาจักร

• อินเดีย
• อินโดนีเซีย
• อิสราเอล
• พม่า
• ฟิลิปปินส์
• ไทย

1
ทวีปอเมริกาใต้
• บราซิล

* ในปี 2562 ไอวีแอลมีโรงงานทั้งหมด 94 แห่งทั่วโลก
รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในบท ‘เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้’ ของรายงานความยั่งยืน
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ทวีปยุโรป

ปเอเชีย
7 ทวี
• จีน

ทวีปอเมริกาเหนือ
• แคนาดา
• เม็กซิโก
• สหรัฐอเมริกา

ขยายธุรกิจไปยัง
ทวีปยุโรปเป็นครั้งแรก

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ปแอฟริกา
3 ทวี
• อียิปต์
• กานา
• ไนจีเรีย

ข้อมูลเพิ่มเติม

2551

กลายมาเป็นบริษัท
อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
โดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในชื่อ ไอวีแอล

2554

2553

2562
ด�ำเนินธุรกิจในประเทศจีนเป็นครั้งแรก
และเข้าสู่ธรุ กิจรีไซเคิลเป็นครั้งแรก
โดยเข้าซื้อ บริษัท Wellman International

เข้าสู่ธุรกิจ PTA
เป็นครั้งแรก

ธุรกิจหลักของบริษัท

วัตถุดิบ
(ออกไซด์และอนุพันธ์
แบบบูรณาการ)

พลาสติก
(PET แบบองค์รวม)
1 ใน 5

ผู้ผลิตเอทิลีนออกไซด์
รายใหญ่อันดับ 2
ในสหรัฐอเมริกา

ของขวดพลาสติก
ทั่วโลกผลิตจาก
เม็ดพลาสติก
ของเรา

1 ใน 2

ของผ้าอ้อมเด็ก
เกรดพรีเมี่ยมทั่วโลก

1 ใน 4

ของถุงลมนิรภัยทั่วโลก
ผลิตจากเส้นด้ายของไอวีแอล

สารตั้งต้น

ผลิตภัณฑ์ PET

เส้นใย

บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์รี ไซเคิล

เส้นด้ายขนสัตว์

เราบูรณาการวัตถุดิบต้นน�้ำที่ใช้ในการ
ผลิต PET และเส้นใย

ผลิตภัณฑ์
ของเรา

เส้นใย
(Fibers)

เส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ของเราใช้
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอส�ำหรับยานยนต์
และอุตสาหกรรม เครื่องแต่งกายสิ่งทอส�ำหรับ
ครัวเรือน รวมถึงสุขอนามัยและการแพทย์
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลของเรา ได้แก่ เกล็ด
พลาสติกรีไซเคิล เม็ดพลาสติกรีไซเคิล
และเส้นใยรีไซเคิล

เราส่งมอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ท่มี ี
คุณสมบัติหลากหลาย ตั้งแต่คณ
ุ สมบัติ
การทนความร้อน ระดับความหนืด
การเก็บความร้อน และเกรดทั่วไป
ผลิตภัณฑ์ของเรา ประกอบด้วย
ภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม
รวมถึงวัสดุอื่นๆ ได้แก่ พรีฟอร์ม
ฝาขวด และขวดส�ำเร็จรูป
ธุรกิจแรกของเราเริ่มต้นด้วยธุรกิจ
เส้นด้ายขนแกะเนื้อละเอียดคุณภาพสูง
โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ดีที่สุด

รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของไอวีแอล
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเราช่วยส่งเสริมวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางทางธุรกิจ รวมถึงแสดงให้เห็นความมุ่งมั่น
ของเราที่มีต่อประเด็นส�ำคัญที่สุดสามประเด็น นั่นคือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล เป้าหมายของเราคือการสร้างความเชื่อมั่น
แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของเรา

สงั คม

•ก
นามยั และความปล ารมสี
อ
ข
ุ
ส
อดภ ว น
•
ร
ยั
•ก
•

สงิ่

ลอ ม
แวด

มุงมั่นที่จะเปน
บริษัทเคมีภัณฑ
ชั้นนําระดับโลก
สรางสรรคผลิตภัณฑทดี่ ี เส
าหล
เพื่อสังคม
กั สาํ
ค

การ

ญั

กํา กั บ ดูแ ล

า
•ก ฏ
ารป
•ก

รก
า
กจิ ก น
บิ ตั าํ กบั ดแู
ง
อ
ข
งิ าน
ป
ล หล
รง ใส
านเ
อยา
กั
งยงั่ ย จรยิ ธรรม และความโป การทาํ ง
นื • นว
น
ตั กรรม • การแปลงกระบว

กลย
ทุ ธ

ร
ดจิ
ทิ ลั

างความคดิ • สขุ อน
• ผนู าํ ท
าม
• ดชั นคี วามสขุ ระดบั ส ยั ความ
งู • บ ปล
รษิ ทั อดภ
ทนี่
ท
ิ
ส
ธ
ง
ม
า
ิ
อ

น
ป
ษ
ุ
ก
ย
ป
ชน
การ

ะสทิ ธ
ภิ าพ
• ทร เชงิ น
พั ย
าก

ารบ อนฟตุ พรนิ้ ท
จิ • ค
ษฐก การรี ไซเคลิ
เศร
•
เิ วศ ดแทน
รท

ผมู
ษุ ย
ของ นาทนุ มน
ม
ว
ฒ
ั
ารพ

• ผลติ ภณ
ั ฑค า
ร
• การล บ อนตาํ่
ดกา • ก
รใช าร
ท รพั
• ปร

าศ • เศรษฐกจิ แบบหมนุ
มู อิ าก รท เี่ ปน ทตี่ อ งการ เวยี น
าพภ
เออ
งสภ พั พลาย
ซ
ปอ
ปก กร •
ยา

ยทู ดี่ ี
อ
น

ป
เ
วาม
ค
ะ
ย
ล
ยั แ งานดว
ทาํ
ดเ สยี
สี ว นไ

ผลล
พั ธ

•ก

าร • น ว

เ ต ิบ ั ต ก ร
ใ ห ม ธุ ร กิ จ

ฑ
ง
โต ด ร ม /
ัณ
สัดสวนยอดขายจากผลิตภ ื่องทา
า น ร
เน
า ยได
 / E B I T D A ํา ไ ร • ค ว า ม ต อ
/ก

สิ่งแวดล้อม - การด�ำเนินการด้วยความรับผิดชอบ

การด�ำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของเรามุ่งเน้นไปที่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เอื้อต่อระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
การลดการใช้ทรัพยากรและการปล่อยมลพิษ ทัง้ นี้ เพือ่ สูก้ บั การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และการส่งเสริมเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน

สังคม - วัฒนธรรมการส่งเสริมความส�ำเร็จ

การที่เราให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วม การลงทุนในการสร้างขีดความสามารถ และการสร้างคุณค่า
ร่วมกับผู้มสี ่วนได้เสียของเรา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุความส�ำเร็จในระยะยาว

การก�ำกับดูแล - ศักยภาพทางธุรกิจ

ธุ ร กิ จ ของเรามี ห ลั ก คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมเป็ น รากฐาน การขั บ เคลื่ อ นประสบการณ์ ข องลู ก ค้ า ผ่ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่เราสร้างสรรค์ข้ึนและการก้าวไปข้างหน้าในการตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและ
ความเป็นผู้นำ�

ข้อมูลเพิ่มเติม
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนของไอวีแอลให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุน

ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

การใช้พลังงาน

การใช้วัตถุดิบ

ล้านเหรียญสหรัฐ

ล้านกิกะจูล

ล้านตัน

4,582

73.45

การใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำ

การฝึกอบรมพนักงาน

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม

ล้านลูกบาศก์เมตร

ชั่วโมงต่อพนักงานต่อปี

เหรียญสหรัฐต่อพนักงาน

พนักงานทั้งหมด

การสนับสนุนเพื่อสังคม

การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

คน

เหรียญสหรัฐ

ล้านเหรียญสหรัฐ

33.06

65.22

22,696

รูปแบบ
ทางธุรกิจ

13.19

1,796,730

170.67

33.20

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้น�ำที่มีความรับผิดชอบในอุตสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศของบุคลากร
กระบวนการท�ำงาน และเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ผู้มีส่วนได้เสีย

ค่านิยม

• ลูกค้าคือเหตุผลในการด�ำรงอยู่
• บุคลากรของเราสร้างความแตกต่าง
• เรามองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส

ผลลัพธ์

• ความหลากหลายคือจุดแข็งของเรา
• เราด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและ
มีความรับผิดชอบ

รายได้รวม

ก�ำไรหลักสุทธิ

พันล้านเหรียญสหรัฐ

ล้านเหรียญสหรัฐ

11.36

387

(หลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม)

สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ ใหม่

35%

90.97%

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ ใหม่

21%

ธุรกิจเส้นใย

86.58%

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์
PET ที่มีมูลค่าเพิ่ม

คะแนนความผูกพัน
ของพนักงาน

ดัชนีความพึงพอใจ
ของลูกค้า

การผลิตทั้งหมด

พลังงานทดแทน

การรี ไซเคิลขวด PET

ล้านตัน

ล้านกิกะจูล

ตัน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(Scope1 และ Scope 2)

อัตราการบาดเจ็บ
จากการท�ำงานโดยรวม

อัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน

tCO2e ต่อตันการผลิต

กรณีต่อ 200,000
ชั่วโมงท�ำงาน

กรณีต่อ 1,000,000
ชั่วโมงท�ำงาน

12.34

0.555

2.59

1.45

206,996

4.18

รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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ผลงานส�ำคัญในปี 2562
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
การผลิตทั้งหมด
9,103

8,729

(กิโลตัน)
10,419

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ ใหม่

12,340

กลุ่มผลิตภัณฑ์ PET ที่มีมูลค่าเพิ่ม

ธุรกิจเส้นใย

21%

2559

2560

2561

ยอดขายสุทธิ

(ล้านเหรียญสหรัฐ)
10,741
8,438

7,215
2559

2560

2561

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) และ
อัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR)

11,361

CSI

CRR

86.58%

93%

2562

CSI (2559-2562)

ก�ำไรหลักสุทธิ

(ล้านเหรียญสหรัฐ)
789
459

274
2559

35%

2562

85.60%

85.46%

2559

2560

86.01%

86.58%

387

2560

2561

2562

2562

2561

ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านสังคม
อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานโดยรวม (TRIR)

1.45

อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)

4.18

(กรณี/200,000 ชั่วโมงท�ำงาน)

พนักงานทั้งหมด
(คน)

12,868

12,868

2559

2560

18%

อเมริกา

22,696

(กรณี/1,000,000 ชั่วโมงท�ำงาน)

14,432

2561

2562

อัตรา
การรักษา
พนักงาน

กิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

การประเมิน
ด้านสิทธิมนุษยชน
ในสถานที่ท�ำงาน

90.50%

612

100%

ชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย

5%

แอฟริกา

20.7
พนักงานประจ�ำ
ทั่วโลก
แบ่งตามทวีป

32%

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

33.06

2560

2562

45%
เอเชีย

ยุโรป
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(ชั่วโมง/พนักงาน)
30.43
22.7

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

2559

2561

ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการพลังงาน

การใช้พลังงาน
5.50

5.40

การใช้พลังงานทดแทน

5.75

2,574,508

73,452,756

855,872

5.29

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

2559

2560

2562

1,226,105

2559

อัตราการใช้พลังงาน
(กิกะจูล/ตันการผลิต)

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
0.328

0.321

3,109,687 3,211,409

2559

2560

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง (Scope 1) (tCO2e)

3,688,970

2561

1,979,668

2562

2559

53,552,616

60,285,763

2560

2560

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม (Scope 2) (tCO2e)

2561

2,344,695
5,089,355

2562

0.522

7,089,441

5,528,000 5,913,464

2559

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม (Scope 2)
(tCO2e/ตันการผลิต)

0.555

0.553

0.537

0.184

2560

2561

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด (Scope1 และ 2) (tCO2e)

2562

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด (Scope 1 และ 2)
(tCO2e/ตันการผลิต)

น�้ำที่น�ำมารีไซเคิลและใช้ ซ�้ำ*

5.10

6.19

65,222,820

3,053,241
2562

2561
อัตราการใช้น้�ำ
(ลบ.ม./ตันการผลิต)

2559

การรี ไซเคิล

รี ไซเคิลแล้ว

8.07

4,699,568

8.07

7.46

5,292,534

5,255,856

2561

2562

2560

ปริมาตรน�้ำรีไซเคิลและ
น�้ำที่นำ� กลับมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.)

อัตราน�ำ้ รีไซเคิลและ
น�ำ้ ที่นำ� กลับมาใช้ใหม่ (ร้อยละ)

ปริมาณขวด PET หลังการบริโภคที่รีไซเคิลแล ว้
206,996
109,446

ลดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์

ลดปริมาณ

1.65 ล้านตัน

1.1 ล้านตัน

ในวัฏจักรชีวติ

1,501,042

* การรายงานข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวิธีการค�ำนวณใหม่

50 พันล้านขวด PET

มากกว่า

1,427,919

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ

5.32

การใช้น้�ำจากแหล่งน�้ำ
ทั้งหมด (ลบ.ม.)

2,316,591 2,224,494

2559

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง (Scope 1)
(tCO2e/ตันการผลิต)

5.35

46,295,100

0.197

4,744,746

การใช้ น�้ำจากแหล่งน�้ำ
4.88

0.232

0.209

423,481

658,703
427,812

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(Scope 1 และ 2)

(Scope 2)

0.371
0.325

901,065

2560
2561
2562
พลังงานทดแทนจากชีวมวล (กิกะจูล)
พลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ (กิกะจูล)
ไฟฟ้าทดแทน (กิกะจูล)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ อ้ ม

(Scope 1)

2,587,557

492,531

1,034,807
373,656
511,593
149,558

2561

การใช้พลังงานทั้งหมด
(กิกะจูล)

2,752,465

ขยะพลาสติก

ที่ต้องน�ำไปฝังกลบ

128,890

143,507

3,576
2554
หน่วย : ตัน

2555

2558

2560

2562

รายงานความยั่งยืน
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ไอวีแอลกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
รี ไซเคิลและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และพลังงาน

• พัฒนาหนทางเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถรีไซเคิลได้
• แนะน�ำผลิตภัณฑ์ รีไซเคิลให้ลูกค้า เพื่อให้อยู่ในวัฏจักร
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
• ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
ในการผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

• ปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อตกลง
จากการประชุมรัฐภาคี กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21
ในการพัฒนากลยุทธ์ด้านสภาพภูมอิ ากาศ
• เพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานทดแทน
• น�ำผลวิเคราะห์และข้อแนะน�ำของ TCFD
มาประยุกต์ใช้

สิ่งแวดล้อม

การด�ำเนินงานและผลิตภัณฑ์
ของเรามุง่ เน้นไปทีก่ ารเป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง เอื้ อ ต่ อ
ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
การลดการใช้ทรัพยากร และการ
ปล่ อ ยมลพิษ ทั้งนี้ เพื่อสู้กับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และการส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ
แบบหมุนเวียน

การก�ำกับดูแล

ธุ ร กิ จ ของเรามี ห ลั ก คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมเป็นรากฐาน การขับเคลือ่ น
ประสบการณ์ ข องลู ก ค้ า ผ่ า น
ผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างสรรค์ขึ้นและ
การก้าวไปข้างหน้าในการตอบสนอง
ต่ อ ความต้ อ งการทางสั ง คมเพื่ อ
การเติบโตอย่างยัง่ ยืนและความเป็นผูน้ ำ�

สังคม

การที่ เ ราให้ ค วามเคารพต่ อ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ใ น ก า ร ล ง ทุ น เ พื่ อ ส ร ้ า ง ขี ด
ความสามารถ และการสร้างคุณค่า
ร่ ว มกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของเรา
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น
เพือ่ บรรลุความส�ำเร็จในระยะยาว

การรับผิดชอบต่อสังคมและ
การร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

การดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

• มีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาท้องถิ่น
ในด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ท่ดี ี และการศึกษา
• ส่งเสริมการพัฒนาและการสร้างคุณค่า
ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย

• ท�ำการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
• ลดผลกระทบจากสารเคมีที่เป็นอันตราย

พนักงานและสุขอนามัยและความปลอดภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
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• มอบสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี ความเท่าเทียมทางเพศ
และการไม่เลือกปฏิบัติ
• มอบโอกาสการพัฒนาด้านการเรียนรู้
• รับรองว่าสุขอนามัยและความปลอดภัยคือความส�ำคัญอันดับแรก
ในการด�ำเนินกิจการ

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

แนวทางการสนับสนุนของเรา
***

ผลลัพธ์

3.8 | 3.9

สร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ พนักงาน และผู้รบั เหมา

***

4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.7

มอบโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาความสามารถ
แก่พนักงานทุกคน และส่งเสริมการให้ความรู้
ด้านการรีไซเคิลสู่สังคม

*

5.1 | 5.2 | 5.5

สนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศ และการเพิ่ม
การเข้าร่วม และความก้าวหน้าของสตรี

**

6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6

บริหารจัดการการใช้น้ำ� และการปล่อยทิ้งอย่างยั่งยืน
และวิเคราะห์ความเสีย่ งด้านทรัพยากรน�้ำทั่วโลกด้วย
เพื่อลดวิกฤติด้านน�้ำ

**

7.2 | 7.3

เพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากแหล่ง
พลังงานทดแทนในพื้นที่ด�ำเนินงานที่เป็นไปได้

**

8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8

จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เหมาะสม
การไม่เลือกปฏิบัติ และโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ในพื้นที่การด�ำเนินงานและในห่วงโซ่อปุ ทาน

**

9.2 | 9.4 | 9.5

การเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย
การลงทุนในการผลิต นวัตกรรมและเทคโนโลยี

***

12.1 | 12.2 | 12.4 | 12.5
| 12.6 | 12.7 | 12.8

ลดผลกระทบอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของเราในระหว่าง
การไปใช้ และส่งเสริมวิธีการต่างๆ เพื่อการรีไซเคิล

***

13.2

ปรับปรุงด้านการใช้ทรัพยาการ ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนต�่ำ

*

14.1 | 14.4

ปกป้อง ลดปริมาณ และร่วมมือกับองค์กรที่มี
จุดประสงค์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาขยะในมหาสมุทร

*

15.1

ลดความเสี่ยงของผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม
ที่อาจเกิดขึ้น และติดตามตรวจสอบพื้นที่ใหม่ในบริเวณ
โดยรอบการด�ำเนินงานของเรา

**

17.4 | 17.6

ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
ในการผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมายและเกิดเป็น
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

หมายเหตุ:
*** = สนับสนุนอย่างเต็มที่

** = สนับสนุน

ความุ่งมั่นของเรา

• หน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ : คนไข้ 594 คน เข้ารับการรักษา
·• มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม : คนไข้ 332 คนเข้ารับการรักษา /
227 คน ได้รบั การผ่าตัด ใน 3 จังหวัดของประเทศไทย

• เพิ่มการเข้าถึงการบริการการดูแลสุขภาพ
ที่จ�ำเป็นและมีคุณภาพ
·• การลดอัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
โดยรวมของพนักงาน (TRIR) ลง 10%
ในปี 2568

• การให้ความรู้และการอบรมด้าน STEM แก่นกั เรียน 58 คนและครู 32 คน
·• นักเรียนทีไ่ ด้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 47 คน
• การให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล แก่นกั เรียน 13,149 คน ครู 163 คน และ
ประชาชน 22,145 คน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างความตระหนักรู้

·• เพิ่มการให้ความรู้ด้าน STEM education
จัดการอบรมให้กบั นักเรียนและครู
·• เพิ่มการมีส่วนร่วมและการเข้าร่วมของ
สังคมผ่านโครงการการให้ความรู้
ด้านรีไซเคิล

• 2· 2% พนักงานหญิงในองค์กร
• 3· 5% พนักงานหญิงที่อยู่ในต�ำแหน่งบริหาร
• ไ· ม่มีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน

• ·เพิ่มจ�ำนวนพนักงานหญิงที่อยู่ในต�ำแหน่ง
บริหารและผู้น�ำองค์กร
• ·ไม่มีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน

•
•
•
•
•
•

• ล· ดอัตราการใช้นำ�้ ลง 10% ในปี 2568
(จากระดับในปี 2562)
·
• ส· ง่ เสริมการบริหารจัดการน�ำ้ อย่างยัง่ ยืน
·
• เ· พิม่ การเข้าถึงน�ำ้ ดืม่ ทีส่ ะอาดและปลอดภัย

100% ของน�้ำที่ปล่อยทิ้งได้รับการบ�ำบัด
·
·4% อัตราการใช้น้�ำลดลงในปี 2562
·
·7.5% อัตราน�้ำที่น�ำมารีไซเคิลและใช้ซ�้ำ
·
·4,300 เหรียญสหรัฐ การลงทุนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านน�้ำ
·
·การวิเคราะห์ความตึงเครียดด้านน�้ำ ด้วยเครื่องมือ WRI Aqueduct ·
·การมอบระบบและน�้ำที่สะอาดให้กบั โรงเรียนต่างๆ

• การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่ 10% ในปี 2568
และ 25% ในปี 2573
·   
• การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

·• 5% การใช้ไฟฟ้าทดแทนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561
·   
• 1.5 ล้านกิกะจูล ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งทดแทนที่ได้จัดซื้อและ
ผลิตได้ทั้งหมด ·
• การลงทุนด้านพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม)
·• 100% ไฟฟ้าจากแหล่งทดแทนที่น�ำมาใช้ในโรงงาน ทั้งสิ้น 4 โรงงาน
·•
•
•
•

การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบด้านค่าแรงขั้นต�่ำในแต่ละพื้นที่ด�ำเนินงาน
90.50% ของอัตราการรักษาพนักงาน
·
มีการจ้างงาน 198 คน ที่ทีความบกพร่องและพิการ
·
17% ของพนักงานอยู่ในกลุ่มอายุน้อย (น้อยกว่า 24 ปี)

·• การปกป้องสิทธิแรงงานและ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ที่ปลอดภัยและมั่นใจได้
·
• การลดอัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
โดยรวมของพนักงาน (TRIR) ลง 10%
ในปี 2568
·

• 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ การลงทุน
ในโรงงานรีไซเคิล
·
• 10% การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด (Scope 1 และ 2) ลงในปี 2568
(จากระดับในปี 2562)
·
• ส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา
และเทคโนโลยี

·• 13.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
·
• 162 พนักงานด้านการวิจัยและพัฒนา / 17 ศูนย์การวิจัยและพัฒนา
•· 15.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ส�ำหรับการลงทุนในโครงการเกี่ยวกับ
ก๊าซเรือนกระจก
·
• 80% ของพนักงานทั้งหมด ท�ำงานในหน่วยการผลิต
·•
•
•
•
•

50 พันล้านขวดพลาสติกที่รีไซเคิลแล้ว ตั้งแต่ปี 2554 - มีนาคม 2563
การผลิต PET รีไซเคิล 206,996 ตัน ในปี 2562
·
72% ของเสียถูกน�ำกลับมาใช้ในกระบวนการ
·
7.5% อัตราน�้ำที่น�ำมารีไซเคิลและใช้ซ�้ำ
·
บูรณาการแนวคิดเชิงเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเข้าในการด�ำเนินธุรกิจ
ของไอวีแอล

·

·• รีไซเคิล PET หลังการบริโภคปริมาณ
750,000 ตันต่อปี มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
โพลีเอสเตอร์ ในปี 2568
·
• รีไซเคิลขวด PET จ�ำนวน 50 พันล้านขวดต่อปี
ในปี 2568
·
• ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ

·• ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ มากกว่า 1.65 ล้านตัน
·
• 33.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ส�ำหรับการลงทุนในโครงการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน
·
• เป็นไปตาม COP21 และกรอบการด�ำเนินงานและค�ำแนะน�ำของ TCFD
ส�ำหรับกลยุทธ์ด้านสภาพภูมอิ ากาศปี 2568 ของเรา
·
• เข้าร่วมประเมินกับ CDP : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

• 10% การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด (Scope 1 และ 2) ลงในปี 2568
(จากระดับในปี 2562)
·
• ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อน�ำเสนอ
ประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

·• ได้รีไซเคิล 1.1 ล้านตันขวด PCR PET ตั้งแต่ปี 2554 - มีนาคม 2563
ไม่ให้เป็นมลภาวะทางทะเล
·
• การฟื้นฟูพนั ธุ์สัตว์น้�ำ โดยการปล่อยปลานิลและปลายี่สก
ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย

ลดมลภาวะทางทะเลด้วยการปริมาณขยะรีไซเคิล
ขวด PET จ�ำนวน 50 พันล้านขวดต่อปี ในปี 2568

•· สนับสนุน Wetlands Edge Environment Center ในรัฐอลาบามา และถิน่ ทีอ่ ยู่
ของสัตว์ปา่ และพืชป่าในพืน้ ทีม่ ากกว่า 400 เอเคอร์
·
• สนับสนุนการอนุรกั ษ์และรักษาสัตว์ปา่ (รักษาเผ่าพันธุแ์ ละการรับเลีย้ งสัตว์)
ให้สวนสัตว์ Asheboro ในนอร์ทแคโรไลนา
·
• ได้รไี ซเคิล 1.1 ล้านตันขวด PCR PET ตัง้ แต่ปี 2554 - มีนาคม 2563
ไม่ให้เป็นมลภาวะบนบก

·• การปกป้องและการฟื้นฟูป่าที่ถูกท�ำลาย และ
ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศน์วทิ ยาและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
·
• ลดมลภาวะบนบกด้วยการปริมาณขยะรีไซเคิล
ขวด PET จ�ำนวน 50 พันล้านขวดต่อปี
ในปี 2568

·• พันธกิจระดับโลกกับ Ellen McArthur Foundation โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
The New Plastics Economy
·
• องค์การสหประชาชาติ / UN Global Compact
·
• หน่วยงานและสมาคมต่างๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ

·ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมใน
การผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน

* = ติดตาม

= เป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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รางวัลและการรับรองด้านความยั่งยืน
ความส�ำเร็จและการได้รับการยอมรับสะท้อนให้เห็นถึงความอุตสาหะแน่วแน่ในด้านการจัดการ ควบคู่กบั ความมุ่งมั่นอันโดดเด่นและ
ความพยายามทุม่ เทของพนักงาน เป็นสิง่ ส�ำคัญทีเ่ ราต้องสัง่ สมความส�ำเร็จเหล่านีแ้ ละพยายามต่อไปให้บรรลุความเป็น “บริษทั เคมีภณ
ั ฑ์
ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม” ต่อไปนี้คือความส�ำเร็จด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญของเราบางส่วน
อิ น โดรามา เวนเจอร์ ส ได้ รั บ รางวั ล ความยั่ ง ยื น ระดั บ Silver Class ที่ แ สดงอยู ่ ใ น
SAM’s Sustainability Yearbook 2563 และติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)
ในกลุ่มดัชนีโลกและตลาดเกิดใหม่
บริษัทของเราได้รับอันดับที่สอง ท่ามกลางบรรดาบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำของโลก
อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้เกรด B จากการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ CDP ปี 2562
และ B- (B ลบ) ในการประเมินห่วงโซ่อปุ ทาน CDP ปี 2561
อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังคงได้รับคัดเลือกติดอันดับในดัชนี FTSE4Good จากการประเมินดัชนีเมื่อ
เดือนธันวาคม 2562
เราได้คะแนน ESG ดีทสี่ ดุ อันดับหนึง่ และอยูบ่ นสุดของกลุม่ ด้วยค่าต�ำแหน่งทีเ่ ปอร์เซ็นไทล์ 100

ในปี 2562 อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รบั การประเมินผลในระดับ Gold จากการจัดอันดับของ EcoVadis
และอยู่ในอันดับท็อป 3% ในกลุ่มบริษัทด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับอันดับในแนวหน้าด้วย ESG Disclosure Score ของบลูมเบิร์ก
ท่ามกลางบรรดากลุ่มบริษทั ชั้นน�ำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50)

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้เกรด BB ส�ำหรับการจัดล�ำดับ ESG ในปี 2562
อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้อันดับ 3 คิดจากค่าต�ำแหน่งของเปอร์เซ็นต์ไทล์
บริษัทฯ มีความเสี่ยงปานกลางที่จะเผชิญกับผลกระทบทางการเงินที่ส�ำคัญจากปัจจัย ESG เนื่องจาก
อยูใ่ นระดับปานกลางทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบและมีการจัดการปัญหา ESG ทีส่ ำ� คัญอย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้
บริษัทไม่เคยประสบกับปัญหากรณีพิพาทร้ายแรง
ปี 2562 อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI)
ติดต่อกันห้าปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

สมาคมอุตสาหกรรมและการเข้าเป็นสมาชิก
ในฐานะผูน้ �ำด้านธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ อินโดรามา เวนเจอร์ส แสดงบทบาทผูน้ �ำในการผลักดันการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน นวัตกรรม การรับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์ และการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสภาพภูมอิ ากาศ ตลอดปี 2562 ไอวีแอลได้เข้าร่วมและมีบทบาทอย่างชัดเจนในสมาคม
อุตสาหกรรมต่างๆ

สมาคมอุตสาหกรรมหลัก
ที่เราเป็นสมาชิก มีดังนี้

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

ทวีปยุโรป

ทวีปอเมริกา

ทวีปเอเชีย

Americas Fiber Manufacturing Association ประเทศสหรัฐอเมริกา

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประเทศไทย

Association of Plastics Recyclers (APR) ประเทศสหรัฐอเมริกา

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ประเทศไทย

PETRA - PET Resin Association ทวีปอเมริกาเหนือ
National Association for PET Container Resources (NAPCOR)

ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก

Operation Clean Sweep ประเทศสหรัฐอเมริกา
ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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ความยั่งยืนในความหมายของอินโดรามา เวนเจอร์ส
วาระด้านความยั่งยืนของไอวีแอล

ความยั่งยืนในความหมายของอินโดรามา เวนเจอร์ส คือ การที่
ธุรกิจมีการเติบโตโดยส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม และการบริหารจัดการไตรก�ำไรสุทธิ (Triple Bottom
Line) ซึ่งก็คือ ผลก�ำไร โลก และมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ รวมถึงการบริหารจัดการความเสีย่ งทางเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม
และสังคม ตลอดจนภาระผูกพันและโอกาสต่างๆ
พันธกิจนี้เป็นรากฐานของกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจโดยรวม
ของเรา เราท�ำความเข้าใจผู้มีส่วนได้เสียของเราในแง่ความ
ต้องการด้านความยั่งยืน เพื่อเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่
สร้างความยั่งยืนมากขึ้น ไม่เพียงเพื่อบริการแก่ลูกค้า แต่ยังเพื่อ
ตอบสนองภาระหน้ า ที่ ใ นการมี ส ่ ว นสร้ า งระบบเศรษฐกิ จ
แบบหมุ น เวี ย นและโลกที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น
สิ่งนี้จะเติมเต็มค่านิยมของเราในฐานะบริษัทแห่งหนึ่ง การให้
ความใส่ใจกับการด�ำเนินงานอย่างยัง่ ยืนมากขึน้ ทัง้ ในมิตดิ า้ น
สิง่ แวดล้อมและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการจัดการนวัตกรรม
การดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ์ และอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
จะช่วยให้เราบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้

Indorama Ventures Portugal ประเทศโปรตุเกส
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การก�ำกับดูแลด้านความยั่งยืนของไอวีแอล

ไอวีแอลมีการขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืนจากผู้บริหาร
ระดับสูงสุด และได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของเรื่องนี้มาอย่าง
ยาวนาน คณะกรรมการบริษัทน�ำประเด็นความยั่งยืนเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งในภาพรวมของกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะยาว
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร และการปฏิ บั ติ ง านในแต่ ล ะวั น ผ่ า นทาง
คณะอนุ ก รรมการ คื อ คณะกรรมการด้ า นความยั่ ง ยื น และ
การบริหารความเสี่ยง (Sustainability and Risk Management
Committee, SRMC)
สมาชิ ก ของคณะกรรมการด้ า นความยั่ ง ยื น และการบริ ห าร
ความเสีย่ ง (SRMC) มีความรูใ้ นเชิงลึกและความเชีย่ วชาญอย่างมาก
ในงานด้านความยัง่ ยืนและการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการ
SRMC มีอำ� นาจสูงสุดเป็นอันดับสองในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ ประเด็ น ความยั่ ง ยื น และประกอบด้ ว ยสมาชิ ก ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการบริหารเก้าคนซึ่งมีสี่คนเป็นกรรมการอิสระ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงสร้างการก�ำกับดูแลด้านความยั่งยืนของไอวีแอล
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการด า้ นความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC)

นายอาลก โลเฮีย

นายระเฑียร ศรีมงคล

ประธานกรรมการ

นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา

สมาชิก

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
สมาชิก

ธุรกิจ PET แบบองค์รวม

สมาชิก

นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
สมาชิก

นายคณิต สีห์

นายยาโชวาดัน โลเฮีย
สมาชิก

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

สมาชิก

สมาชิก

ดร.ดีพัก พาริค
สมาชิก

ธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ

ธุรกิจเส้นใย

ในปีทผี่ า่ นมา นายมาริษ สมารัมภ์ ได้สนิ้ สุดวาระการเป็นสมาชิกคณะกรรมการฯ และไม่ได้เลือกต่อวาระ คณะกรรมการบริษทั ซึง่ มาประชุม
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 จึงได้แต่งตั้ง นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายยาโชวาดัน โลเฮีย และ ดร.ดีพัก พาริค เป็นสมาชิกใหม่ใน
คณะกรรมการชุดนี้ รายงานคณะกรรมการ SRMC ประจ�ำปี 2562 ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งให้รายละเอียดกิจกรรมส�ำคัญต่างๆ
ในปีที่ผ่านมาได้รบั การตีพิมพ์ไว้ในรายงานประจ�ำปี 2562 ของบริษัทเรา

การริเริ่มโครงการที่ส�ำคัญด้านความยั่งยืนในปี 2562
• น�ำแนวคิดเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมมาใช้ รวมถึงริเริ่ม
โครงการลดคาร์บอนฟุตพริน้ ท์และทบทวนเป้าหมายและแผน
ให้สอดคล้องกับแนวโน้มในโลกอนาคตด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและการเติบโตทางธุรกิจจากภายใน
• ส� ำ รวจโครงการพลั ง งานทดแทนและผลิ ต ไฟฟ้ า
การจัดซื้อและความเป็นไปได้ของพลังงานทดแทน
• รับแนวคิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมาใช้และส�ำรวจโอกาส
ส�ำหรับแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (ขยะอันตรายและน�้ำ)

• โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย ได้แก่
ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต การตรวจสอบและ
การสื่ อ สารภายในองค์ ก รเรื่ อ งความปลอดภั ย และ
ระบบการรายงาน
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจประเมินคู่ธุรกิจในแง่
สิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (ESG) เพือ่ สร้าง
ความมั่ น ใจเรื่ อ งการปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตลอดทั้ ง
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
• การเลิกใช้สารเคมีที่มีความเสี่ยงในแผนบริหารจัดการ
สารตั้งต้นและสารเคมีอันตราย

รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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กลยุทธ์ปี 2566 ของไอวีแอล
เมือ่ ผ่านพ้นจุดต�ำ่ สุดปัจจุบนั ของวงจรธุรกิจมาได้ เราถือเป็นโอกาส
ที่จะพัฒนากลยุทธ์ปี 2566 ของไอวีแอล ซึ่งจะช่วยปรับปรุง
แนวทางของเราให้ดีขึ้นโดยแบ่งเป็นหกหมวดหมู่และผสานกับ
ล�ำดับความส�ำคัญเชิงกลยุทธ์ห้าประการ ทั้งหมดนี้จะช่วยน�ำทาง
เราในทศวรรษหน้า

วิสัยทัศน์

ค่านิยม

ความมุ่งหวัง
ทางการเงิน

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

“เรามอง
การเปลี่ยนแปลง
เป็นโอกาส”

ในแต่ละธุรกิจหลัก

ผู้น�ำด้าน PET
ในระดับโลก

ต้องท�ำ
ล�ำดับความส�ำคัญ
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

นทุน
1 การแปลงต้
กระตุ้นประสิทธิผล

ผ่านการบริหารต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ผลิตต้นทุนต�่ำที่สุด
ในผลิตภัณฑ์หลัก

“เราด�ำเนินธุรกิจ
โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย
และมีความรับผิดชอบ”

“ลูกค้าคือเหตุผล
ในการด�ำรงอยู่”

ค่า ROCE เลขสองหลัก

สเกล

ผูส้ ร้างความแตกต่าง

ระดับโลก-ท้องถิ่น
ใกล้ชิดกับลูกค้า
ในตลาดหลักทั่วโลก

เทียบกับคู่แข่ง

บูรณาการ
ห่วงโซ่คุณค่า
การท�ำก�ำไร

กยภาพทั้งหมด
บโตแบบ
2 ศัของสิ
3 การเติ
นทรัพย์
Adjacency
เน้นความเป็นเลิศ
เชิงพาณิชย์เพื่อการ
เติบโตของรายได้และก�ำไร

อัตราก�ำไรชั้นน�ำ
ในอุตสาหกรรม

ล�ำดับแรก เราออกโปรแกม Olympus ซึง่ เป็นโปรแกรมบริหาร
ต้ น ทุ น และเงิ น สดทั้ ง บริ ษั ท เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ผ ลใน
สภาพแวดล้อมที่มีการแพร่กระจายต�ำ่ และก�ำหนดต�ำแหน่งของ
เราเพื่อรับคลื่นการเติบโตที่ก�ำลังจะมาถึง
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ท�ำให้ธุรกิจเติบโตแบบปกติ
และ Bolt-on ธุรกิจ
Adjacencies ที่น่าสนใจ

ส่วนแบ่ง EBITDA
จากธุรกิจ Adjacency

“บุคลากรของเรา
สร้างความแตกต่าง”

กระแสเงินสดแข็งแกร่ง
ในทุกช่วงของวัฏจักร

กระจายธุรกิจ

ผ่านหลักทรัพย์
ที่ยืดหยุ่นตามวัฏจักร

ผลักดัน-การกระจายธุรกิจและระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

เพื่อสร้างความแตกต่างเหล่านี้และเสริมความแข็งแกร่งให้กับ
ต�ำแหน่งผูน้ ำ� ของเราในตลาด เราได้คดิ ค้นพัฒนาล�ำดับความส�ำคัญ
เชิงกลยุทธ์ห้าประการ ดังนี้

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

“ความหลากหลาย
คือจุดแข็งของเรา”

TSR ติดอันดับ Top decile

ผลแห่งความพยายามของเราในทศวรรษที่ผ่านมา ท�ำให้เรามี
ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใครในปัจจุบัน เรามีสเกลระดับโลก
มีสถานะในท้องถิน่ มีการบูรณาการตลอดทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า มีแหล่ง
รายได้ที่หลากหลาย และมีความสามารถในการควบรวมและ
ซื้อกิจการซึ่งท�ำให้เราแตกต่างจากคู่แข่ง
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วิสยั ทัศน์ของเราทีม่ งุ่ จะเป็นบริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ระดับโลก ผูส้ ร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่ดีสู่สังคม ได้นิยามความเป็นเราและยังเป็นรากฐาน
การด�ำเนินงานของเราทั่วโลก ค่านิยมหลักของเรายังสะท้อนว่า
เราเป็นบริษัทเช่นไร ซึ่งก็คือมีการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ให้ ลู ก ค้ า เป็ น ศู น ย์ ก ลาง รวมถึ ง ยกย่ อ ง
ความหลากหลายและผู้คนของเรา คุณค่าเหล่านี้เกี่ยวโยงกัน
อยู่ในปัจจุบันเฉกเช่นเดียวกับในอดีต และจะยังคงเป็นหัวใจของ
ความส�ำเร็จของเราต่อไป

การควบรวมและ
เข้าซือ้ กิจการแบบต่อเนือ่ ง
เน้นปฏิบัติ ซื้อที่ราคาต�่ำกว่า
จับโอกาสที่เกื้อหนุนธุรกิจ

ตัวช่วยให้ส�ำเร็จ

นผู้น�ำด้าน
ฒนา
4 ความเป็
5 การพั
การรี ไซเคิล
ความเป็นผู้น�ำ
สร้างธุรกิจ rPET ชั้นน�ำ
ยกระดับมาตรฐาน
ด้านความยั่งยืน

มีบทบาทน�ำ
ในตลาดหลักของ rPET

ลงทุนและพัฒนา
ทีมบริหารที่ดีที่สุด
ในอุตสาหกรรม

% ของกลุ่มผู้มีศักยภาพ
ความสามารถสูง

ล� ำ ดั บ ที่ ส อง เราจะยั ง ขั บ เคลื่ อ นศั ก ยภาพเชิ ง พาณิ ช ย์ ข อง
สินทรัพย์แต่ละรายการอย่างเต็มรูปแบบเพือ่ ให้เกิดการเติบโต
ทั้งแง่ปริมาณและก�ำไร
ล�ำดับที่สาม เราก�ำลังส�ำรวจโอกาสของ Adjacency ทางเลือก
ส�ำหรับธุรกิจทีเ่ รามีอยู่ เพือ่ บ่มเพาะกลไกการเติบโตและนวัตกรรม
ในอนาคต
ล�ำดับที่สี่ เราจะเพิ่มความพยายามเรื่องการรีไซเคิล และตั้งเป้า
ที่จะเป็นผู้น�ำในการรีไซเคิล PET รวมถึงยกระดับมาตรฐานด้าน
ความยั่งยืนในภาคส่วนที่ส�ำคัญนี้

ล�ำดับสุดท้าย เราตระหนักดีว่าทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้กต็ ่อเมื่อเราสามารถลงทุนและพัฒนาทีมผู้น�ำที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
ล�ำดับความส�ำคัญแต่ละหมวดนี้มีส่วนส�ำคัญในท้ายที่สุดต่อตัวชี้วัดที่เป็นบวก ท�ำให้เราสามารถรักษาอัตราก�ำไรชั้นน�ำในอุตสาหกรรม
และยังคงเป็นผู้ผลิตต้นทุนต�่ำที่สุดในผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงกลายเป็นผู้มีบทบาทน�ำในตลาดหลักของ rPET รักษาส่วนแบ่งของ EBITDA
จากธุรกิจ Adjacency และพัฒนากลุ่มผู้มีศักยภาพความสามารถสูง เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของไอวีแอล

แพลตฟอร์ม
ด้านความยั่งยืนของไอวีแอล

ป 2562 และปตอๆ ไป
โปรแกรมพลังงาน
และไฟฟาทดแทน

เนนการบำบัดน้ำเส�ย
การร�ไซเคิล และการนำน้ำกลับมาใชซ้ำ

พันธกิจดานการร� ไซเคิล
และเศรษฐกิจแบบหมุนเว�ยน

มุงเนนเพ��มเติมเกี่ยวกับ
ของเส�ยอันตรายที่นำไปฝงกลบ

แผนบร�หารจัดการสารตั้งตน
และสารเคมีอันตราย

ขอกำหนดเกี่ยวกับส��งมีชีว�ต
ที่ไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (GMO)

ส��งแวดลอม สังคม และการกำกับดูแล (ESG)/
การคุมครองส�ทธิมนุษยชนในหวงโซอุปทาน

ป 2560
LCA

การประเมินวัฏจักรชีว�ตผล�ตภัณฑ
(โรงงานในภูมิภาคเอเชีย)
การประเมินคณะกรรมการบร�ษัท
โดยบุคคลภายนอก
ระบบจัดการขอมูล
ดานความยั่งยืน

รายงาน
การเปดเผยขอมูลคารบอน
เปาหมายขององคกร

LCA

การประเมิน
วัฏจักรชีว�ตผล�ตภัณฑ
การทำบัญชีกาซเร�อนกระจก
Scope 1 และ 2

ป 2553
ประส�ทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
รายงานความยั่งยืน

การกำหนดราคา
คารบอนภายในบร�ษัท
พลังงานทดแทน
การจำแนกประเภท
ผล�ตภัณฑที่มีความยั่งยืน

การทำบัญชีกาซเร�อนกระจก
Scope 3

ป 2559

ป 2561

ความปลอดภัย
ในกระบวนการผล�ต

ป 2558

การประเมิน
ของ EcoVadis
โครงสรางการกำกับดูแล
ดานความยั่งยืน

รายงานดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส

ป 2554-2555
แบบสำรวจความพ�งพอใจ
ของลูกคา (ระดับภูมิภาค)

ป 2557

คณะกรรมการว�จัย
และพัฒนานวัตกรรม

จรรยาบรรณ
ของซัพพลายเออร

ป 2556
รายงานการบร�หาร
ความเส�่ยงองคกร
ทุกไตรมาสปละสองครั้ง

รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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การประเมินสาระส�ำคัญ
ไอวีแอลประเมินสาระส�ำคัญของบริษัทเราใหม่ทุกปี ในปี 2562
เราได้รบั ข้อเสนอแนะและความคาดหวังจากผูม้ สี ว่ นได้เสียของเรา
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยท�ำการประเมินสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน GRI
พร้ อ มกั น กั บ กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ และการจั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของผู้มีส่วนได้เสียทั่วโลกทั้งภายใน
และภายนอก
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ภายในประกอบด้ ว ยหั ว หน้ า กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ และ
หน่วยปฏิบัติหน้าที่หลัก ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า
ซัพพลายเออร์ นายธนาคาร สื่อ และพนักงาน
เราได้รบั ข้อมูลประเด็นหลัก 32 หัวข้อ ซึง่ มีความเกีย่ วข้องกับ
ไอวีแอลและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เป็นการจัดอันดับในแง่
ความเกี่ยวข้องในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เราพัฒนา
การด�ำเนินการบรรเทาความเสี่ยงและค้นหาโอกาสในการแก้ไข
เรามุ่งสร้างคุณค่าโดยการระบุโอกาสและความเสี่ยงจาก
รายการสาระส�ำคัญและการพัฒนาโครงการริเริ่มที่สอดคล้องกัน
ช่วงของปัจจัยและอิทธิพลต่างๆ ต่อการประเมินผลและการตัดสินใจ
ของผูม้ สี ว่ นได้เสียในแต่ละหัวข้อ รวมถึงผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
สังคม และการก�ำกับดูแลที่อาจเกิดขึ้นถูกเสนอไว้ในแผนภาพ
ประเด็นสาระสําคัญปี 2562 จากการประเมินของเราพบว่า
ประเด็นสาระส�ำคัญหลักของไอวีแอลและผู้มีส่วนได้เสีย
มี ทั้ ง หมด 12 หั ว ข้ อ (ซึ่ ง ความมั่ น คงปลอดภั ย ทางไซเบอร์
(Cyber Security) ได้ถกู รวมไว้ในหัวข้อการบริหารจัดการความเสีย่ ง
และภาวะวิกฤต) ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่มีความส�ำคัญยิ่ง

กระบวนการประเมินสาระส�ำคัญของไอวีแอล
การระบุ
ประเด็นส�ำคัญ

การมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญ

การตรวจสอบ
ความถูกต้อง

การรับรองและ
การรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
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แผนภาพประเด็นสาระสําคัญปี 2562
สูง
การบริหารการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
(กฎระเบียบและสิง่ แวดล้อม)
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
คุณธรรม และความโปร่งใส

พลังงานทดแทน

การบริหารจัดการ
ความเสีย่ งและภาวะวิกฤต
การบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม

อิทธิพลต่อความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
สิทธิมนุษยชน
ขยะพลาสติกและการรีไซเคิล
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
การบริหารจัดการน�ำ้ เสีย
การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
(รวมถึงความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์)
การสร้างความแตกต่างทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�ำ่

ความล้าสมัย
ของผลิตภัณฑ์

การบริหารจัดการน�ำ้
การก�ำหนดราคาคาร์บอน อุตสาหกรรม 4.0

ภาษี

การก�ำกับดูแลกิจการ
การบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และความเป็นอยูท่ ดี่ ี
ความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์

การบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน

การบริหารจัดการของเสีย
นวัตกรรม
การพัฒนาทุนมนุษย์
การดึงดูดและรักษาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ

การแปลงกระบวนการท�ำงานเป็นดิจทิ ลั
ความล้าสมัยทางเทคโนโลยี

ความหลากหลายทางชีวภาพ
ภูมริ ฐั ศาสตร์/เศรษฐศาสตร์
เหตุการณ์สภาพอากาศทีร่ นุ แรง

ต�่ำ

สูง

นัยส�ำคัญของผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ

ประเด็นสาระส�ำคัญหลัก
การประเมินสาระส�ำคัญเป็นตัวก�ำหนด 12 ประเด็นสาระส�ำคัญหลักส�ำหรับปี 2562 และก�ำหนดเนือ้ หาของรายงานฉบับนี้ เราใช้องค์ประกอบ
ส�ำคัญตามมาตรฐาน GRI เพื่อบ่งชี้และจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียมากที่สุด
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ประเด็นสาระส�ำคัญหลักของปี 2562

การก� ำ กั บ ดู แ ล
• การบริหารการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
• จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม
และความโปร่งใส
• การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
• การก�ำกับดูแลกิจการ
• การบริหารจัดการความเสี่ยง
และภาวะวิกฤต

สิ่ ง แวดล้ อ ม
•
•
•
•

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
พลังงานทดแทน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ขยะพลาสติกและการรีไซเคิล

สังคม
• สิทธิมนุษยชน
• การพัฒนาทุนมนุษย์
• อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และความเป็นอยู่ท่ดี ี

รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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การก�ำกับดูแล

การก�ำกับดูแลกิจการ
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสทางธุรกิจ
การบริหารการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
เรามุ่งมั่นในการด� ำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม
โปร่งใส ปราศจากการให้สินบนและการทุจริตใน
การด�ำเนินงานทั่วโลกของบริษัท

บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(CAC) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 โดยบริษัทผ่าน
การรับรองครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2557

ในปี 2562 ไอวีแอลไม่ได้รบั โทษใดๆ อันเนือ่ งมาจาก
การไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดการก�ำกับดูแลกิจการ
อย่างมีนยั ส�ำคัญ

บริษัทได้รบั คะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ของการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ซึง่ ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD) โดยถือเป็นปีที่เจ็ดติดต่อกันที่บริษัท
ได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ”

การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ความล้มเหลวในการจัดการกับ
การรณรงค์ต่อต้านพลาสติก
อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อศักยภาพ
การเติบโตของอุตสาหกรรม

วิกฤตการณ์ด้านน�้ำ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นใหม่
นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่สร้างปัญหา
และทวีความซับซ้อนมากขึ้น
ซึ่งมีแนวโน้มก่อให้เกิดช่องโหว่ต่างๆ อาจส่งผลให้การด�ำเนินธุรกิจ
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก อาจมีผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ
เช่น สิ่งที่น�ำมาใช้แทน PET
ทั้งด้านการเงินและชื่อเสียง

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
CSI

CRR

86.58%

93%

รางวัลที่ได ร้ ับจากลูกค า้
อินโดรามา เวนเจอร์ส
ได้รับรางวัล
Sustainability Award
จาก Coca-Cola

การวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า
ครอบคลุมการด�ำเนินงานทั่วโลก 100%

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

การบริหารจัดการนวัตกรรม
สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ ใหม่*
ธุรกิจเส้นใย
2562

ความเป็นจริง 21%
เป้าหมาย 21%

กลุ่มผลิตภัณฑ์ PET
ที่มีมูลค่าเพิ่ม
2562

ความเป็นจริง 35%
เป้าหมาย 34%

* สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ รายได้ท่เี กิดจากยอดขายผลิตภัณฑ์
ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปีหลัง

PHP Enka TecTape
Hybrid Roving
ชนะรางวัล AVK
Innovation Award

Trevira Fibers

ชนะรางวัล

Brandenburg
Innovation Award

การก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ ไ อวี แ อล การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ ริ่ ม ต้ น ที่ ร ะดั บ บนสุ ด
คณะกรรมการบริษัทมีเครื่องมือที่จ�ำเป็นได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คุณค่าของบริษทั แผนงาน กลยุทธ์ นโยบายหลัก และงบประมาณ
ของบริษัท ซึ่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากเกินพอที่จะ
บรรลุผลของมูลค่าผูถ้ อื หุน้ สูงสุดได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมี
การติดตามทีมบริหารและการด�ำเนินการตามแผนธุรกิจอย่างใกล้ชดิ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและก�ำหนดการควบคุมและ
ขั้นตอนการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ของไอวีแ อลมี 16 คน ประกอบไปด้ ว ย
กรรมการบริหาร 6 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คน และ
กรรมการอิ ส ระ 8 คน คณะกรรมการฯ ซึ่ ง เป็ น ภาพสะท้ อ น
ความหลากหลายของไอวีแอลนีไ้ ม่มกี ารแบ่งแยกเพศหรือสัญชาติ
และว่าจ้างตามความพร้อมและคุณสมบัติ
ทุกต้นปีคณะกรรมการฯ จะมีการประชุม “กลยุทธ์และแผนธุรกิจ
ประจ�ำปี” เพือ่ ทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั ไปพร้อมกับ
กลยุทธ์ที่น�ำเสนอโดยฝ่ายบริหาร การประชุมดังกล่าวเปิดโอกาส
อย่างมากให้คณะกรรมการฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการอิสระที่
จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหารแต่ละฝ่าย และหารือเรื่องแผนและ
ผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นในธุรกิจต่างๆ
ซึ่งด�ำเนินการโดยไอวีแอล คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ให้
ค�ำแนะน�ำในจุดที่จ�ำเป็น
คณะกรรมการฯ มี แ นวทางเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ของ
ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่ออกโดยบริษัท และ
คอยติดตามการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติและ
จริยธรรมทางธุรกิจทีด่ ี โดยใช้เครือ่ งมือต่างๆ เช่น การส�ำรวจลูกค้า
และซัพพลายเออร์ ผลการฝึกอบรมพนักงาน และการส�ำรวจ
ผลตอบรับของกลุ่มอื่นๆ
บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งประเมิน
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) เป็นปีที่เจ็ดติดต่อกัน
บริษทั ได้รบั การต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(CAC) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 โดยบริษัทผ่าน
การรับรองครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2557

ข้อมูลเพิ่มเติม
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ทุ ก ปี ค ณะกรรมการฯ จะประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและความ
ครบสมบูรณ์ของการควบคุมภายในบริษทั โดยตรวจแบบประเมิน
เกี่ยวกับความครบถ้วนสมบูรณ์ของการควบคุมภายในส� ำหรับ
ไอวีแอลและบริษทั ย่อย ซึง่ เริม่ แรกจะตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและส่งต่อไปยังคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ
(“NCCG Committee”) ท�ำหน้าที่คัดเลือกผู้สมัครที่มีความซื่อสัตย์
และความเป็นมืออาชีพสูงสุดด้วยความสามารถและการตัดสิน
ที่ดีเยี่ยมและพิสูจน์ได้ จนได้บุคคลที่สามารถท�ำงานให้บริษัท
อย่ างมีประสิทธิภาพที่สุดร่ วมกับคณะกรรมการคนอื่นๆ เพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ยิง่ กว่านัน้ คณะกรรมการ NCCG ยังเป็นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสม
ของทักษะที่ผสมผสาน การศึกษา ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ
และความรู้ ซึง่ ครอบคลุมในวงกว้างจนสอดคล้องกับความต้องการ
ของบริษัท
ในปี 2562 มีการแต่งตัง้ กรรมการเพิม่ อีกสองคน เพือ่ ให้การสอดส่อง
ดูแลเข้มแข็งขึ้นตามการขยายตัวและการเติบโตอย่างรวดเร็วของ
ไอวี แ อล หลั ง จากไตร่ ต รองอย่ า งรอบคอบถึ ง ความต้ อ งการ
ทางธุรกิจและการผสานคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทชุด
ปัจจุบนั คณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการบริษทั เห็นควรให้
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและ
นายยาโชวาดัน โลเฮีย ได้รบั การแต่งตั้งเป็นผู้อ�ำนวยการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไอวีแอลไม่มกี รรมการ
อิสระทีเ่ ป็นสตรี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั
ให้ความมั่นใจว่าจะสนับสนุนการมีบทบาทของ
สตรีเพศมากขึน้ และจะแต่งตัง้ กรรมการอิสระสตรี
เมือ่ มีโอกาส ด้วยเหตุนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2562
คณะกรรมการ NCCG จึงตัดสินใจว่าในการประชุม
ครั้งต่อไปจะส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ
โดยแต่งตั้งผู้สมัครสตรีซึ่งจะมาร่วมงานในเดือน
พฤษภาคม 2563 หลั ง จากการประชุ ม สามั ญ
ประจ�ำปีของผูถ้ อื หุน้

จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสทางธุรกิจ
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายและ
จรรยาบรรณจะได้รบั การทบทวน ประกอบรวม และปรับโครงสร้าง
ใหม่ รวมเข้าเป็นเอกสารหนึ่งฉบับ คือ คู่มอื การก�ำกับดูแลกิจการ
(“คู่มือ”) เพื่อชี้แจงพันธกิจของเราและสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้น
รวมถึงท�ำให้การน�ำไปใช้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คู่มือดังกล่าวซึ่ง
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเดือนสิงหาคม 2562
ช่วยให้กรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกคนมองเห็น
เป้าหมายชัดขึ้นว่าคุณค่าของบริษัท จะถูกน�ำมาใช้อย่างไร และ
การก�ำกับดูแลกิจการจะเป็นทีต่ ระหนักในบริษัทได้อย่างไร

• แปลคู ่ มื อ เป็ น ภาษาท้ อ งถิ่ น ต่ า งๆ ตามหน่ ว ยงานที่ ตั้ ง อยู ่
20 ภาษา พนั ก งานทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง คู ่ มื อ นี้ ไ ด้ ที่ ห มวด
การก�ำกับดูแลกิจการในเว็บไซต์ของบริษัท
• พัฒนาและกระจายแพ็กเกจการฝึกอบรมเรื่องคู่มือดังกล่าวไป
ยังทุกหน่วยงาน รวมถึงผู้ที่เข้าใหม่ในปี 2562 มีการแปลวิดีโอ
การฝึกอบรมที่อยู่ในแพ็กเกจตามแต่จะมีการร้องขอ เพื่อให้
เนื้อหาการฝึกอบรมเป็นที่เข้าใจได้ดีขึ้น

ไอวีแอลได้มีการรณรงค์เรื่องความตระหนักถึงนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ (CGPAC) ตั้งแต่ปี 2556 คณะกรรมการ CGPAC ได้
ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยใช้ทรัพยากรเฉพาะและ
คอยให้แนวทางและการสนับสนุนทีจ่ ำ� เป็นในการสร้างความตระหนัก
มากขึ้นในหมู่คนท�ำงานของไอวีแอล เพื่อให้พวกเขาเข้าใจและ
น�ำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการไปใช้ได้ดขี ้นึ ทั้งนี้
โดยอาศัยการฝึกอบรมตามเจตนาทีส่ ร้างขึน้ CGPAC เป็นโครงการ
ที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่ซ่งึ เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การฝึกอบรม การจัด
สัมมนา และการติดตามการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการ CGPAC ได้สื่อสารถึงวัตถุประสงค์และแนวทาง
การฝึกอบรมในทุกหน่วยงาน ด้วยการท�ำคู่มือการก�ำกับดูแล
กิจการซึ่งออกมาในเดือนกันยายน 2562 โดย

ข้อมูลเพิ่มเติม
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• มี ก ารประชุ ม เตรี ย มการฝึ ก ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ส� ำ หรั บ ที ม งาน
ที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารถึงความส�ำคัญของคู่มือ เพื่อให้
แน่ใจว่าการฝึกอบรมทีจ่ ดั เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการฝึกอบรม
ในสถานทีจ่ ริงของทุกหน่วยงานในประเทศไทย และมีการประชุม
ทางไกล 3 ครั้งส�ำหรับหน่วยงานทีเ่ หลือทั่วโลก
• พัฒนาแผนฝึกอบรมซึ่งสรุปใจความส�ำคัญของการฝึกอบรม
ที่ถูกเสนอจนกระทั่งถึงปี 2565
หัวหน้าสถานทีป่ ฏิบตั งิ านทัง้ หมดเป็นผูร้ บั ผิดชอบเรือ่ งการน�ำคูม่ อื
ใหม่ นี้ ไ ปใช้ ง าน ตลอดจนการรายงานผลการน� ำ ไปใช้ แ ก่
คณะกรรมการ CGPAC ซึ่งจะรายงานสถานะไปยังคณะกรรมการ
สรรหา ก� ำ หนดค่ า ตอบแทน และก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและ
คณะกรรมการบริษัท
หัวหน้าสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน/ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นผูด้ แู ลให้แน่ใจ
ว่าพนักงานทุกคนจะได้รบั ทราบเกีย่ วกับคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการ
ทันทีที่เข้าท�ำงาน การริเริ่มนี้สร้างความมั่นใจว่าพนักงานใหม่
ทุกคนจะตระหนักถึงโครงการดังกล่าวและรับรองว่าพวกเขาได้อา่ น
และท�ำความเข้าใจคู่มอื นี้แล้ว
รายงานผลการด�ำเนินการ CGPAC ปี 2562 ซึง่ อิงตามนโยบายและ
จรรยาบรรณเก่าของบริษทั แสดงให้เห็นว่าพนักงานร้อยละ 80 ได้
เข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมด้า นการก� ำกับดูแลกิจการในรอบสามปี
ที่ผ่านมา โดยร้อยละ 68 ของสถานปฏิบัติงานมีการฝึกอบรมที่
ครอบคลุมพนักงานครบทั้งหมด
มีการทบทวนคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
เป็นประจ�ำทุกปี คณะกรรมการ CGPAC จะส่งข้อเสนอแนะเพื่อ
แก้ไขในแต่ละปีต่อคณะกรรมการบริษัท
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การต่อต้านการทุจริต

คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการฉบับใหม่นอกเหนือจากเรื่องอื่นแล้วยัง
ได้อธิบายจุดยืนทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั ซึง่ ต่อต้านการติดสินบนและ
การทุจริต เราในฐานะบริษทั ระดับโลกตัง้ เป้าว่าจะมีการก�ำกับดูแล
ระดับสูงสุดและจะปฏิบตั ติ ามนโยบายทีเ่ ข้มงวดเกีย่ วกับการทุจริต
และการติดสินบน
เพื่ อ แสดงจุ ด ยื น ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และ
การติดสินบน คณะกรรมการบริษทั จึงอนุมตั ใิ ห้บรรจุนโยบายต่อต้าน
การทุจริตไว้ในคู่มอื ฉบับใหม่ด้วย นโยบายนีใ้ ห้คำ� จ�ำกัดความการ
ทุจริตและอธิบายถึงแนวทางปฏิบตั หิ ลักๆ เพือ่ หลีกเลีย่ งการเข้าไป
ข้องเกี่ยวกับการทุจริตในทุกรูปแบบ
ไอวีแอลยังยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายระดับ
ประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศตามความเหมาะสม
บริษทั ได้รบั การรับรอง CAC ครัง้ แรกในปี 2557 และประสบความส�ำเร็จ
ในการต่ออายุไปอีกสามปีในปี 2561

กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

บริษัทย่อยของไอวีแอลแห่งหนึ่งได้มีส่วนร่วมทางการเมืองโดย
ปฏิบัติตามข้อบังคับแห่งชาติตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม
บริษัทขอสงวนจุดยืนทางการเมือง และขอแนะน� ำอย่างยิ่งว่า
พนักงานควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐและกิจกรรมทางการเมือง
การบริจาคอื่นๆ ของไอวีแอลและบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบาย
ที่ ก� ำ หนดไว้ โ ดยคณะกรรมการ CSR อย่ า งเคร่ ง ครั ด และ
ต้องสามารถแสดงผลกระทบเชิงบวกให้เห็นได้ ข้อมูลเพิม่ เติมอยูใ่ น
“กิจกรรม CSR ปี 2562”

การบริหารการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
การด�ำเนินกิจการในหลายประเทศและอ�ำนาจศาลเพิม่ ความเสีย่ ง
ต่ อ การปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ย บซึ่ ง เป็ น ข้ อ กั ง วล
ส�ำคัญ ระบบก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของไอวีแอลถือว่า
การปฏิบัติตามกฎเป็นตัวช่วยให้การดําเนินธุรกิจบรรลุผลและ
ถูกบูรณาการร่วมกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
คณะกรรมการด้ า นความยั่ ง ยื น และการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารอาวุโสยังคงให้คำ� แนะน�ำ
ด้วยวิธีการจากบนลงล่างแก่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นและข้อก�ำหนดในการปฏิบัติตามกฎ

นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสที่ให้พนักงานทุกคนมีโอกาส
แจ้งปัญหาการละเมิดใดๆ (ไม่ว่าจะผิดกฎหมายหรือไม่) แก่
คณะกรรมการแจ้งเบาะแส โดยไม่จ�ำเป็นต้องผ่านผูจ้ ดั การสายงาน
หรื อ ไม่ ต ้ อ งเปิ ด เผยตั ว ตน นโยบายนี้ เ ป็ น ช่ อ งทางสื่ อ สารกั บ
พนั ก งานทุ ก คนทั่ ว โลกและถู ก อั ป โหลดไปยั ง เว็ บ ไซต์ ข อง
บริษัท พนักงานสามารถติดต่อคณะกรรมการฯ ทางอีเมลได้ท่ี
		
		
		
		

ethics@indorama.net หรือทาง
โทรศัพท์ หรือ
ไปรษณีย์ซ่งึ จะส่งตรงไปยังคณะกรรมการแจ้งเบาะแสที่
ส�ำนักงานใหญ่ของไอวีแอลในกรุงเทพฯ

ในปี 2562 ทีม CGPAC ได้เปิดช่องทางการรายงานเบาะแสอีก
ช่องทางหนึ่งในรูปแบบเว็บไซต์อิสระที่ whistleblower.indorama
ventures.com วัตถุประสงค์หลัก คือ เพือ่ เป็นอีกหนึง่ ทางเลือกของ
การรายงานโดยไม่ระบุตวั ตน ซึ่งจะสะดวก ปลอดภัย และใช้งาน
ง่ า ยขึ้ น รวมถึ ง การสื่ อ สารที่ ดี ขึ้ น ระหว่ า งผู ้ แ จ้ ง เบาะแสและ
คณะกรรมการจริยธรรม

โดยที่คณะกรรมการฯ จะรับรองว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการ
คุ้มครองเป็นการตอบแทน โดยที่ตัวตนของพวกเขาจะถูกเก็บเป็น
ความลับในทุกสถานการณ์และจะไม่ด�ำเนินการใดๆ กับพวกเขา
ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวนีจ้ ะแจ้งแก่ทกุ หน่วยงาน
ในปี 2562 มีการติดต่อกับคณะกรรมการแจ้งเบาะแสจ� ำนวน
19 คน โดยปัญหาของ 10 คน ได้รับการแก้ไข ในขณะที่อีก 9 คน
อยูร่ ะหว่างการสอบสวน ผลการสอบสวนและการด�ำเนินการต่างๆ
จะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการบริษทั
นโยบายการแจ้งเบาะแสและเว็บไซต์รายงานเบาะแสคือการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายของสหภาพยุ โ รปว่ า ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล (GDPR)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไอวีแอลหรือบริษัทย่อย
ของเราไม่มีคดีฟ้องร้องที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งอาจ
ส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ข องเราเกิ น
ร้อยละ 5 ของส่วนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ยังไม่มกี ารฟ้องร้องทีอ่ าจ
ส่งผลกระทบส�ำคัญต่อธุรกิจของเรา
ยิง่ ไปกว่านัน้ ในช่วงระยะเวลาของการรายงานปี 2562
- ไม่มคี ดีการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎอย่างมีสาระส�ำคัญ
- ไม่มคี ดีหรือเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ จากการทุจริตหรือ
ติดสินบน ไม่มพี นักงาน ผูร้ บั เหมา หรือซัพพลายเออร์
ถูกปลดจากต�ำแหน่ง และไม่มกี ารท�ำสัญญากับ
หุน้ ส่วนทางธุรกิจคนใดถูกยกเลิกเนือ่ งจาก
ข้อกล่าวหาว่าทุจริต
- ไม่มกี ารด�ำเนินคดีตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การทุจริตกับไอวีแอลหรือพนักงานของเรา
- ไม่มรี ายงานว่ามีการร้องเรียนเกีย่ วกับผลกระทบ
ต่อสาธารณะ
เราตัง้ เป้าผลลัพธ์เช่นเดียวกันนีส้ ำ� หรับปี 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าไอวีแอลจะยังมีความยืดหยุ่นและพร้อม
ตอบสนองต่อความท้าทายและโอกาสต่างๆ ด้วยการเดินหน้าสู่
เป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน บริษัทให้การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงซึ่งเป็นกลไกที่ใช้ตรวจสอบและจัดการประเด็นเรื่อง
ความไม่แน่นอน ท�ำให้เราเข้าใจความเสี่ยงทางธุรกิจที่ส�ำคัญ
ได้ส�ำรวจโอกาสใหม่ของการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และ
เพื่อปรับใช้กลยุทธ์ใหม่เพือ่ บรรเทาผลกระทบจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก
กระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งของไอวีแอลอ้างอิงตามกรอบ
การด�ำเนินงานของ Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission (COSO) โครงสร้างการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพช่วยสนับสนุนกระบวนการและน�ำ
การบริหารความเสี่ยงนี้ไปใช้อย่างเข้มแข็ง คณะกรรมการด้าน
ความยัง่ ยืนและการบริหารความเสีย่ ง (SRMC) ซึง่ เป็นอนุกรรมการ
ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการด้านความเสีย่ งทางธุรกิจ
และผู้แทนด้านความเสีย่ งมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย
ด้านความเสีย่ งขององค์กร ซึง่ ส่งเสริมการจัดวางอ�ำนาจหน้าทีต่ าม
สายงาน รวมทั้งบทบาทความรับผิดชอบที่ชัดเจนของฝ่ายบริหาร
และพนักงาน

การประเมินความเสี่ยง
เราท�ำการประเมินความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งท�ำให้หน่วยงานต่างๆ
ได้รับรู้มุมมองแบบองค์รวมของความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ และช่วยให้
ฝ่ายบริหารสามารถระบุความเสี่ยงต่างๆ และใช้ประโยชน์จาก
โอกาสเหล่านี้ เราประเมินผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ และความเป็นไป
ได้ ที่ จ ะมี ค วามเสี่ ย ง ซึ่ ง ครอบคลุ ม การประเมิ น และทบทวน
ความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก รวมถึงความเสี่ยงทั่วโลกและ
ปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของเราเนือ่ งจาก
การขยายตัวของธุรกิจและการด�ำเนินงานระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ ยังท�ำให้เรามีความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
ปัญหากับการด�ำเนินงานของเรา เราจ�ำแนกความเสี่ยงออกเป็น
ความเสีย่ งทางธุรกิจ ความเสีย่ งเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน ความเสีย่ ง
ในการบริ ห าร ความเสี่ ย งทางการเงิ น และความเสี่ ย งทาง
การปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับและกฎหมาย ซึง่ ครอบคลุมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์กรทั้งหมด นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นใหม่จะถูกวิเคราะห์เนื่องจากอาจพัฒนาเป็นความเสี่ยง
ส�ำคัญ หรือเป็นความเสีย่ งทีม่ อี ยูแ่ ล้วแต่ระบุจำ� นวนได้ยาก ซึง่ อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีระดับความไม่แน่นอนสูง ข้อมูลเพิม่ เติม
เกี่ยวกับ “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่” แสดง
อยู่ในรายงานประจ�ำปี 2562
ความเสี่ยงส�ำคัญทั้งหมดที่ได้รับการระบุจะถูกวิเคราะห์ บันทึก
รายงาน และมีการคิดค้นมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสม
โดยเจ้าของความเสี่ยงจะถูกมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการ
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ประเมินความเสี่ยงและระบุการควบคุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทา
และ/หรื อ ลดความเสี่ ย ง ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ยั ง มี ก ารตรวจสอบ
อย่างต่อเนือ่ งซึง่ รวมถึงการควบคุมดูแล การสังเกตเป็นพิเศษ หรือ
การก�ำหนดสถานะของความเสี่ยงเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงระดับ
การปฏิบตั งิ านทีจ่ ำ� เป็นหรือเป็นทีค่ าดการณ์ไว้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
มีการครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่เกิดขึ้น อีกทั้งมีการด�ำเนินการ
ควบคุ ม และตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งอย่ า งเพี ย งพอและ
เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนรายงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ ย งและแผนบรรเทาความเสี่ ย งทุ ก ไตรมาส โดย
คณะอนุ ก รรมการระดั บ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ และระดั บ โรงงาน SRMC
มี ก ารรายงานกิ จ กรรมต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ระยะและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�ำทุกปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ในระดับองค์กร เรามีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวทุกหกเดือน
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในเรือ่ งความยัง่ ยืน โดยเฉพาะผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลที่มีต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของเรา โดยครอบคลุม กลยุท ธ์ การด�ำ เนิน งาน สิ่ง แวดล้ อ ม
ความมั่นคงทางไซเบอร์ และชื่อเสียง
นอกจากนี้ เรายังท�ำการวิเคราะห์สถานการณ์และ TCFD เพื่อเป็น
แนวทางด� ำ เนิ น งานด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวครอบคลุมผลกระทบต่อการผลิต รายได้
และ EBITDA ของเรา
มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหวของน�้ ำ เพื่ อ ระบุ พื้ น ที่ ที่ มี
ความตึงเครียดด้านน�้ำในสถานปฏิบัติงานของเราทั่วโลกโดยใช้
เครือ่ งมือ วิเคราะห์ความเสีย่ งน�ำ้ (AQUEDUCT Water Risk) พัฒนา
โดยสถาบันทรัพยากรโลก (WRI) ความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนใน
สถานที่ท�ำงานและห่วงโซ่อุปทานของเรายังเป็นส่วนส�ำคัญใน
การบริหารจัดการความเสีย่ งเช่นกัน ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
ความเสี่ยงด้านน�้ำและสิทธิมนุษยชนมีอยู่ในบทอื่นๆ ของรายงาน
ด้านความยั่งยืนปี 2562

วัฒนธรรมด้านความเสี่ยงในองค์กร
เราปลูกฝังการบริหารจัดการความเสีย่ งไว้ในการด�ำเนินธุรกิจ โดย
น�ำมาใช้เพือ่ ด�ำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กร การปฏิบตั งิ านในแต่ละวัน
และในกระบวนการตัดสินใจของทั้งองค์กร ผู้ดูแลประสานงาน
ด้านความเสีย่ งในฐานะผูป้ ระสานงานการบริหารจัดการความเสีย่ ง
องค์กรจะเป็นผู้สนับสนุนธุรกิจของเราในการน�ำกระบวนการและ
เทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ โดยเพิ่มความตระหนัก
ความเป็นเจ้าของ และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะน�ำไปสู่
การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ

ในขณะที่ ลั ก ษณะโดยรวมขององค์ ก รทุ ก ระดั บ มุ ่ ง เน้ น ไปที่
การบริห ารจัดการความเสี่ย งยัง มีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ส�ำคัญ
ซึ่งรวมถึงโครงสร้างการก�ำกับดูแลความเสี่ยง ค่านิยมขององค์กร
จรรยาบรรณและแผนงานด้านจริยธรรม นโยบายและขั้นตอน
กิ จ กรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลของคณะกรรมการความเสี่ ย ง และ
กระบวนการประเมินความเสี่ยง
การผลักดันวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่
มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง
ทางวั ฒ นธรรม และการรั บ เอาแนวทางการปรั บ ปรุ ง มาใช้

ไอวีแอลได้เพิม่ โครงการฝึกอบรมและการสร้างความตระหนักตัง้ แต่
ระดับคณะกรรมการบริษัทไปจนถึงระดับปฏิบัติการต่างๆ ใน
โรงงาน ได้แก่ การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การเฝ้าสังเกตเพือ่
ความปลอดภัย รางวัลการรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ
ระบบการแบ่งปันความรู้เพื่อแบ่งปันบทเรียน และการรายงาน
เหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั เิ หตุผา่ นทางช่องทางสือ่ สารทีห่ ลากหลาย
เช่น การสื่อสารเรื่องความเสี่ยง จดหมายข่าวรายไตรมาส

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ความล้มเหลวในการจัดการกับการรณรงค์ตอ่ ต้านพลาสติกอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรม
ลักษณะ

• การรณรงค์ต่อต้าน
พลาสติกที่เพิ่มขึ้น		
อย่างมีนยั ส�ำคัญ
เรียกร้องให้ยตุ ิ
การผลิตพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียว
• รัฐบาลถูกกดดัน
ให้ด�ำเนินมาตรการ
ส�ำคัญในการลด
ของเสียพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียว
เพื่อช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อม
• เจ้าของแบรนด์มที ่าที
ตอบสนองเช่นกัน
โดยประกาศ
พันธกิจชัดเจนว่า
เป้าหมายคือ
การจัดการขยะจาก
บรรจุภัณฑ์

ผลกระทบทางธุรกิจ
ที่อาจเกิดขึ้น

โอกาสทางธุรกิจที่เป็นไปได้

• ความกังวลเรื่อง
ผลกระทบของ
ของเสียพลาสติกอาจ
ขัดขวางการเติบโต
ของความต้องการ
PET เมื่อเทียบกับ
การสันนิษฐาน
แนวโน้มที่เคยเกิดขึ้น

• การรณรงค์เหล่านั้น
ช่วยให้บริษัทพลิกตลาด
โดยสิ้นเชิงด้วยการผลิต
สินค้าและแนวคิดที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ ซึ่งสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง
โดยเปลี่ยนวิถีชีวิตและ
การท�ำงานของผู้คน

• ความล้มเหลว
ในการจัดการปัญหา
การเคลื่อนไหว
รัฐบาล และปฏิกิริยา
ของเจ้าของแบรนด์
ทั่วโลกอาจน�ำ
ความเสี่ยงมาสู่
ศักยภาพการเติบโต
และใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมของเรา

• รากฐานที่แข็งแกร่งของ
• เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มปริมาณ rPET ให้ถงึ
ไอวีแอลในตลาด
750,000 ตันต่อปีภายในปี 2568
PET และการเข้าถึง
ทางภูมศิ าสตร์ ท�ำให้
เราเห็นโอกาสมากมาย • เราก�ำลังท�ำงานกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม
ทั้งหลายเพือ่ สร้างระบบเศรษฐกิจ
ส�ำหรับการเติบโต
แบบหมุนเวียนส�ำหรับพลาสติกยั่งยืน
เต็มศักยภาพของแบรนด์
®
POLYSHIELD PET
และ OXYCLEAR®
• เราได้รับความรู้ท่เี ป็นกรรมสิทธิ์ของ
Barrier PET โดย
การรีไซเคิลเชิงกล ซึ่งเราก�ำลังขยายสเกล
การเข้าถึงทั้งกลุ่มลูกค้า
และพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรที่มี
ปัจจุบันและลูกค้าใหม่
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยี
ทั่วโลก
การรีไซเคิลทางเคมีในยุคต่อไป

มาตรการบรรเทาผลกระทบ

• เราก�ำลังเพิ่มการลงทุนในโรงงาน
รีไซเคิลและจะใช้เงิน
1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็น
ในการรีไซเคิลทั่วโลกให้ครบวงจร
ซึ่งเป็นการสนับสนุนการใช้งานขั้นปลาย
ของ PET รีไซเคิล และมอบ
ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนให้แก่
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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นวัตกรรม/เทคโนโลยีทสี่ ร้างปัญหาซึง่ มีแนวโน้มก่อให้เกิดช่องโหว่ตา่ งๆ เช่น สิง่ ทีน่ ำ� มาใช้แทน PET
ลักษณะ

ผลกระทบทางธุรกิจ
ที่อาจเกิดขึ้น

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี • แนวโน้มการใช้วสั ดุ
ใหม่ที่เป็นปัญหา
ที่เป็นมิตรต่อ
ซึ่งอาจล�้ำหน้า
สิ่งแวดล้อมแทน
ขีดความสามารถของ
ขวดน�้ำพลาสติก
บริษัทจนไม่สามารถ
ใช้แล้วทิ้งอาจถูก
แข่งขันกับคู่แข่งได้
เข้าใจผิดว่ารวมถึง
การต่อต้าน
PET ที่รีไซเคิลได้
การเปลี่ยนแปลง
ซึ่งส่งผลต่อการใช้
อาจท�ำให้บริษทั
PET ในอนาคต
ไม่สามารถปรับปรุงสิ่งที่
จ�ำเป็นต่อรูปแบบธุรกิจ • เทคโนโลยีขั้นสูง
และการด�ำเนินงานหลัก
ในการคิดค้น
ทางเลือกส�ำหรับ PET
เช่น พลาสติก
ที่ย่อยสลายได้
ทางชีวภาพอาจท�ำให้
สถานะทางธุรกิจ
ของเราอ่อนแอลง
เป็นหนึ่งในบริษัท
ชั้นน�ำในตลาด

โอกาสทางธุรกิจที่เป็นไปได้

PET กลายเป็นตัวเลือก
อันดับต้นๆ ในกลุ่ม
บรรจุภัณฑ์ ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมของ PET
ต�ำ่ กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
กระจก อะลูมเิ นียม และ
วัสดุที่ใช้ท�ำภาชนะรีไซเคิล
อื่นๆ เนื่องจากน�้ำหนัก
ที่เบา PET จึงลด
ความสิ้นเปลืองด้าน
ทรัพยากร ลดต้นทุน และ
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมระหว่าง
การขนส่ง นอกจากนี้ PET
ยังลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
โดยการใช้พลังงาน
ที่น้อยกว่า ท�ำให้เกิด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
น้อยกว่า และลดการสร้าง
ขยะอีกด้วย

มาตรการบรรเทาผลกระทบ

• เราท�ำงานอย่างใกล้ชดิ กับเจ้าของแบรนด์
เพื่อส่งเสริมและรณรงค์เรื่องการรีไซเคิล
รวมทั้งให้ความรู้เรื่องความแตกต่าง
ระหว่าง PET กับพลาสติกชนิดอื่นๆ
• เราตระหนักถึงความส�ำคัญเชิงกลยุทธ์
ของการวิจัยและพัฒนา โดยเลือก
ระดับการลงทุนที่เหมาะสม
และยังสามารถวัดผลตอบแทน
จากการลงทุนเหล่านั้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีผลอย่างมาก
ต่อสถานะของเราในอนาคต

วิกฤตการณ์ดา้ นน�ำ้ อาจส่งผลให้การด�ำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก
ลักษณะ

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่
รุนแรงขึ้นอาจน�ำไปสู่
การเพิ่มขึ้นของภัยแล้ง
และน�ำ้ ท่วมซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อบริษัท
เพราะเราด�ำเนินกิจการ
ในสถานที่ตั้งที่แตกต่าง
ทางภูมศิ าสตร์ บริษัท
จะตกอยู่ภายใต้
แรงกดดันที่มากขึ้น
หากต้องลดการใช้น้ำ� ลง
ในขณะที่ต้องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
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ผลกระทบทางธุรกิจ
ที่อาจเกิดขึ้น

การเพิ่มขึ้นของปัญหา
การขาดแคลนน�้ำเป็น
เรื่องท้าทายและน�ำไปสู่
ความไม่แน่นอน ไม่ว่า
จะเป็นความเสี่ยง
ด้านกายภาพ การเงิน
การก�ำกับดูแล และ
ชื่อเสียงเนื่องจากธุรกิจ
มุ่งเน้นไปที่ความเจริญ
รุ่งเรืองที่มั่นคง
ในระยะยาว เพื่อรักษา
ข้อได้เปรียบใน
การแข่งขันและการสร้าง
ความแตกต่าง รวมถึง
เพื่อรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยและห่วงโซ่
อุปทานให้อยู่ในสภาวะ
ที่ดีที่สุด

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

โอกาสทางธุรกิจที่เป็นไปได้

เราสามารถเป็นผู้น�ำเรื่อง
การบ�ำบัดน�ำ้ เสีย โดยลด
การใช้น้ำ� จืดผ่านโรงงาน
บ�ำบัดน�ำ้ เสียของเรา
ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ด้านน�้ำและบรรเทา
ความกังวลเกี่ยวกับ
การขาดแคลนน�้ำ

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

มาตรการบรรเทาผลกระทบ

• มีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของน�้ำ
เพื่อระบุพื้นที่ที่มีความเครียดด้านน�้ำ
ประเมินความเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และ
อุปทานน�้ำ ความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้เสีย
และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบซึ่งขึ้นกับ
สภาวะปัจจุบันและในอนาคต
• เราสื่อสารสิ่งต่างๆ และงานที่ก�ำลัง
ด�ำเนินอยู่กบั เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เพื่อตรวจสอบระดับน�้ำใต้ดินและ
ระดับน�้ำในอ่างเก็บน�้ำ เพื่อให้แน่ใจว่า
มีนำ�้ ใช้เป็นปกติและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
กับผู้มีส่วนได้เสียในบริเวณใกล้เคียง

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทเี่ กิดขึน้ ใหม่และทวีความซับซ้อนมากขึน้ อาจมีผลกระทบทางลบต่อธุรกิจทัง้ ด้านการเงินและชือ่ เสียง
ลักษณะ

เกิดการโจมตีใน
โลกไซเบอร์และ
เหตุการณ์ด้านไซเบอร์
อื่นๆ มากขึ้น และ
มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในธรรมชาติ
มีความซับซ้อน
มากขึ้น และถูกสร้างขึ้น
โดยกลุ่มบุคคลที่มี
ความเชี่ยวชาญและ
แรงจูงใจที่หลากหลาย

ผลกระทบทางธุรกิจ
ที่อาจเกิดขึ้น

• ข้อมูลที่เป็น
ความลับทางธุรกิจ
หรือข้อมูลของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
อาจสูญหายหรือ
ถูกเปิดเผย ซึ่งเป็น
ผลจากการคุกคาม
ระบบไอทีของบริษัท

โอกาสทางธุรกิจที่เป็นไปได้

มาตรการบรรเทาผลกระทบ

• เป็นพันธมิตรที่
เชื่อถือได้ส�ำหรับลูกค้า
ความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ หมายถึง
การวางความไว้วางใจ
ของลูกค้าที่มีต่อเรา
ไว้ตรงจุดศูนย์กลางของ
การแข่งขัน ในธุรกิจ
ดิจิทัล เราต้องเชื่อใจ
และได้รบั ความเชื่อใจ
(ให้คุณค่าและมีคุณค่า)

• SRMC และคณะกรรมการตรวจสอบดูแล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ รวมทั้ง
นโยบายและวิธีการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ขององค์กรและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

• เราอาจประสบปัญหา
ด้านชื่อเสียง
การแข่งขัน และ/หรือ
ธุรกิจต้องเสีย
• โอกาสส�ำหรับ
ค่าใช้จ่ายจ�ำนวนมาก
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงถูกรัฐสอบสวน
ความมัน่ คงทางไซเบอร์
ด�ำเนินคดี เสียค่าปรับ
มีความส�ำคัญต่อ
และ/หรือจ่าย
ระบบนิเวศและ
ค่าสินไหมให้รฐั
ความต่อเนือ่ งของ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ธุรกิจดิจิทลั
ทางลบต่อธุรกิจ
การด�ำเนินงาน
• ผู้น�ำในด้าน
กระแสเงินสด และ
ความปลอดภัย
สถานะทางการเงิน
ความมั่นคง
ของเรา
ความน่าเชื่อถือ
ความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูล และจริยธรรม
จะท�ำให้เราเป็น
ยักษ์ใหญ่ในอนาคต

• ประธานเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่ด้านความเสี่ยง และประธาน
เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีดูแลและ
สนับสนุนให้มกี ารสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อย่างยั่งยืนเกี่ยวกับการตระหนักถึง
ความเสี่ยง
• มาตรการการป้องกันภัยขั้นสูง
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบของเรายังได้รับ
การคุ้มครองและระบบรักษา
ความปลอดภัยมีความแข็งแกร่ง
• การน�ำเทคโนโลยีด้าน AI ที่เกิดขึ้นใหม่และ
ทันสมัยมาใช้
• การแบ่งส่วนของเครือข่ายถูกวางแผน
เพื่อให้ผู้ใช้งาน เซิร์ฟเวอร์ และ
แอปพลิเคชันในส่วนที่ต่างกัน
มีการเคลื่อนไหวระหว่างส่วนผ่านไฟร์วอลล์
• มีการประเมินภัยด้านความมั่นคง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ม่นั ใจว่าการควบคุม
ด้านความปลอดภัยและมาตรการตอบโต้
ที่เตรียมไว้เพียงพอที่จะรับมือกับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
• มีการเตรียมแผนกู้ภัยและแผนต่อเนื่อง
ทางธุรกิจไว้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจ
สามารถด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

CRR

86.58%

93%

การวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า
ครอบคลุมการด�ำเนินงานทั่วโลก

100%

CSI : 86.16%
CRR : 95%

สารตั้งต้น

CSI : 87.11%
CRR : 94%

CSI : 88.11%
CRR : 95%

เส้นใย

บรรจุภัณฑ์
CSI : 86.56%
CRR : 92%
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เราปฏิบัติตามวงจรการปรับปรุงโดยอาศัยการวิเคราะห์ผลส�ำรวจ
ทีไ่ ด้รวบรวมผลตอบรับ ซึง่ ช่วยให้เราสามารถปรับปรุง ความพึงพอใจ
ของลู ก ค้ า โดยเพิ่ ม การปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารของเรา
ในปี 2562 ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction
Index, CSI) ของเราสูงถึงร้อยละ 86.58 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86.01

การศึกษานี้ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าจากมุมมองแบบ
รวบยอดเมื่อท�ำธุรกิจกับไอวีแอลโดยสัมพันธ์กับปัจจัยหกประการ
ด้วยการวิเคราะห์คุณลักษณะเชิงลึกทั้งหมด 22 คุณลักษณะ
ซึ่งครอบคลุมปัจจัยหกประการ คือ

ก า ร ส ราง
ค วา ม สัม พัน ธ
ระยะยาว

การสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้ากับองค์กรเป็นจุดแข็งส�ำคัญ
ของเรา เราไม่หยุดยั้งที่จะริเริ่มโครงการสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อ
ขับเคลือ่ นวัฒนธรรมองค์กรและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของเราให้
สามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนมัน่ คง เราท�ำงานร่วมกันกับลูกค้าโดย
อาศั ย ช่ อ งทางลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ จะได้ เ ข้ า ใจ
ความต้องการและคอยรับฟังค�ำแนะน�ำของลูกค้าอยู่เป็นประจ�ำ
การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวอย่างส�ำคัญของการส�ำรวจ
เพือ่ หาจุดทีต่ อ้ งปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความคาดหวังของ
ลูกค้าและการประเมินผลของไอวีแอล จากนัน้ จึงทบทวนตรวจสอบ
ผลลัพธ์ซงึ่ เป็นส่วนหนึง่ ของความพยายาม เพือ่ ให้เราเชือ่ มสัมพันธ์
กับลูกค้าได้ดขี ึ้น

ในปี 2561 นอกจากนี้ จ�ำนวนการตอบรับการด�ำเนินงานจาก
ทั่วโลกของเราคือ 1,535 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 จากปีก่อน

กา

ไอวีแอลคือผู้น�ำตลาดในห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมโพลีเอสเตอร์
เราเชื่ อ ว่ า การบริ ห ารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ (Customer Relationship
Management, CRM) ทีด่ คี อื องค์ประกอบส�ำคัญยิง่ ของความส�ำเร็จ
ในระยะยาวของเรา เพื่อท�ำให้เราสามารถรักษาต�ำแหน่งผู้น�ำและ
ผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

CSI : 84.73%
CRR : 98%

ผลิตภัณฑ์รี ไซเคิล

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

เป้าหมายภาพรวม
CSI ของไอวีแอล
ในปี 2562

มากกว่า
หรือเท่ากับ
86%

เป้าหมายภาพรวม
CSI ของไอวีแอล
ในปี 2563

มากกว่า
หรือเท่ากับ
86.58%

นอกจากดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) แล้ว เรายังขยับไปอีกก้าว
เพือ่ ให้การทบทวนผลการด�ำเนินงานของเราเป็นไปอย่างครอบคลุม
ด้ ว ยการใช้ ก ารประเมิ น ระดั บ การเป็ น ผู ้ ส นั บ สนุ น องค์ ก ร
(Net Promoter Score, NPS) ซึ่งใช้วัดความภักดีของลูกค้าและ
การสนับสนุนธุรกิจของไอวีแอล ในปี 2562 เรามีค่า NPS เท่ากับ
54 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 จากปี 2561
การศึกษาและผลลัพธ์ที่ได้ถูกน�ำมาวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน เพื่อที่จะ
ได้รับแนวทางและจิตวิญญาณการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของเรา
อย่างถูกต้อง เราให้ข้อมูลผลการส�ำรวจและผลตอบรับแก่ทปี่ ระชุม
ฝ่ายบริหารธุรกิจ จัดท�ำและน�ำกรอบการด�ำเนินการข้ามสายงาน
ที่ จ� ำ เป็ น มาใช้ และยั ง ใช้ ข ้ อ มู ล ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งมาวั ด ผล
การด�ำเนินงานของเรา
นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถคาดคะเนพัฒนาการทางด้านนวัตกรรม
และผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบริการของเราได้จากผลลัพธ์เหล่านี้
คณะท�ำงานด้านนวัตกรรมของเราค�ำนึงถึงความต้องการของลูกค้า
เสมอเมือ่ วางแผนงานวิจยั และพัฒนา เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจ
มากยิ่งขึ้น สิ่งนี้ช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์และแนวทางนวัตกรรมการ
บริการของเรามาโดยตลอดให้บรรจบกัน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
เราจะยังคงท�ำตามหนึง่ ในค่านิยมของบริษทั ทีว่ า่ “ลูกค้าคือเหตุผล
ในการด�ำรงอยู่ของเรา” เราให้การสนับสนุนลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์
การใช้งาน และการบริการทีห่ ลากหลาย ซึง่ น�ำไปสูร่ ะบบการปฏิบตั ิ
งานที่ได้รับการปรับปรุง ต่อไปนี้คือสองตัวอย่างของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการบริการอันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างเรากับลูกค้า

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับ
รางวั ล ด้ า นความยั่ ง ยื น จาก
บริ ษั ท โคคา-โคล่ า ในงาน
Coca-Cola Supplier Summit
2562 ที่ เ มื อ งแอตแลนตา
รัฐจอร์เจีย
ไอวี แ อลได้ รั บ การยกย่ อ งส� ำ หรั บ ความมุ ่ ง มั่ น และ
ความพร้อมในการสนองตอบต่องานด้านนวัตกรรม
และความยัง่ ยืน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความสามารถในการ
มอบวิธีการที่สอดคล้องกับเสาหลักด้านนวัตกรรมของ
โคคา-โคล่า รางวัลดังกล่าวยังสะท้อนถึงความสอดคล้อง
ทางกลยุ ท ธ์ แ ละความเป็ น พั น ธมิ ต รที่ แ ข็ ง แกร่ ง
ระหว่ า งบริ ษั ท ทั้ ง สองในการสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
เพิ่ ม ปริ ม าณวั ส ดุ รี ไ ซเคิ ล และลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์
รางวัลด้านความยัง่ ยืนนี้มอบให้แก่บริษัท FuTuRePET®
Single Pellet Solution (SPS) ของเราซึ่งถูกพัฒนาและ
จัดจ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลใน
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน
ในขณะเดี ย วกั น ก็ ยั ง สามารถรั ก ษามาตรฐานด้ า น
ประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในระดับสูงได้

ในปี 2562 ไม่มีเหตุการณ์ท่ไี ม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นต่อไปนี้
- การสื่อสารด้านการตลาด
- ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ของบริษทั
- การละเมิดข้อมูลส่วนตัวและการสูญหายของข้อมูลลูกค้า
บริษทั เพ็ทฟอร์ม (ประเทศไทย) จ�ำกัด หนึง่ ในบริษทั ย่อยของไอวีแอลในประเทศไทยได้รบั รางวัลเหรียญทองจากบริษทั
ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) (ไทยเบฟ)
หนึง่ ในบริษทั เครือ่ งดืม่ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานทีโ่ ดดเด่น
ของไอวีแอล ปัจจุบันไทยเบฟเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และเป็นสมาชิกของดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ทั้งในกลุ่มดัชนีโลกและดัชนีตลาดเกิดใหม่
รางวัลซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการรางวัลปี 2562 ส�ำหรับหุน้ ส่วนทางธุรกิจของไทยเบฟนีม้ อบให้โดยพิจารณาถึงคุณภาพ
สมรรถนะทางเทคนิค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การส่งมอบในเวลาที่เหมาะสม การก�ำหนดราคา และความยั่งยืน
ในการด�ำเนินธุรกิจของซัพพลายเออร์ และเป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทอย่างเต็มที่ของทุกคนในบริษัท เพ็ทฟอร์ม
(ประเทศไทย) จ�ำกัด รางวัลนี้ได้รับที่งานมอบรางวัลหุ้นส่วนทางธุรกิจของไทยเบฟเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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การบริหารจัดการนวัตกรรม
ไอวี แ อลตระหนั ก ว่ า นวั ต กรรมมี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ วิ สั ย ทั ศ น์ ใ น
การสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชั้ น เยี่ ย มแก่ สั ง คม เรายั ง คงพั ฒ นา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ทันกับความต้องการของตลาดทีเ่ ปลีย่ นไป เพือ่ ปกป้องมนุษย์และ
สิง่ แวดล้อม และปรับปรุงธุรกิจหลักของเราให้ดยี งิ่ ขึน้ ทางไอวีแอล
ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเป็นจ�ำนวน 17 แห่งทั่วโลก โดยมี
พนักงานจ�ำนวน 162 คน ซึง่ ท�ำให้พวกเราสามารถเสนอทางเลือก
ทีห่ ลากหลาย เพือ่ หาหนทางแก้ปญ
ั หาและจัดการกับความท้าทาย
ประจ�ำวันที่มีค่าใช้จ่ายเหมาะสมกว่า ปลอดภัยกว่า และดีกว่า
ให้กับลูกค้าของเรา
เราตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการวิ จั ย และพั ฒ นาที่ มี ต ่ อ
นวัตกรรม และได้มสี ่วนร่วมกับผู้ให้บริการเทคโนโลยี ลูกค้า และ
ซัพพลายเออร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ๆ เพือ่
สร้างคุณค่าในสายตาของลูกค้านวัตกรรม ซึ่งก�ำลังพัฒนาอยู่ที่
ไอวีแอลในตอนนี้ มุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์และทางเลือกใหม่ส�ำหรับ
ลูกค้าโดยตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบันและคาดคะเน
ความต้องการในอนาคตของพวกเขา เช่นเดียวกับที่ตอบสนอง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของเรา เราตั้งเป้าที่จะ
เป็นผูน้ ำ� ในการท�ำให้ผลิตภัณฑ์ทงั้ หมดสามารถรีไซเคิลได้ ความส�ำเร็จ
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของเราจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผูน้ ำ�
ในการส่งเสริมความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าและต่อเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน  

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ ใหม่*
ธุรกิจเส้นใย
2562

ความเป็นจริง 21%
เป้าหมาย 21%

2563

เป้าหมาย 23%

กลุ่มผลิตภัณฑ์ PET ที่มีมูลค่าเพิ่ม
2562

ความเป็นจริง 35%
เป้าหมาย 34%

2563

เป้าหมาย 34%

* สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ รายได้ท่เี กิดจากยอดขายผลิตภัณฑ์
ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปีหลัง
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ไอวีแอลร่วมกันกับ Loop Industries ได้นำ� ไปสูก่ ารเป็น
ผู้น�ำระดับโลกที่น่าเชื่อถือในด้าน “เศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียน” เพื่อความยั่งยืน 100% โดยพลาสติก
PET รีไซเคิลและเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตในระดับโลกของไอวีแอล
กับวิทยาการและเทคโนโลยีอนั เป็นกรรมสิทธิข์ อง Loop
Industries ได้ ร ่ ว มกั น ท� ำ ให้ เ กิ ด แนวทางแก้ ป ั ญ หา
เชิงพาณิชย์แก่บริษัทสินค้าบรรจุภัณฑ์สำ� หรับผู้บริโภค
เพื่อจัดการกับการใช้พลาสติกทั่วโลกที่เติบโตอย่าง
รวดเร็ว และความจ�ำเป็นในการเก็บรวบรวมและน�ำวัสดุ
เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ การร่วมทุนนี้จะท�ำให้สามารถ
รีไซเคิลพลาสติก PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ซึ่งเพิ่ม
จ�ำนวนอย่างต่อเนือ่ ง เป็นเครือ่ งพิสจู น์ถงึ ค�ำมัน่ สัญญาและ
การสนับสนุนการเปลีย่ นแปลงสูเ่ ศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
ข้อตกลงกับบริษัทผู้น�ำด้านความงามในการจัดหา
วัสดุให้เป็นเวลาหลายปี
ความร่ ว มมื อ นี้ เ ป็ น ก้ า วส� ำ คั ญ ในการช่ ว ยเหลื อ
เจ้าของแบรนด์ ลูกค้า และผู้บริโภคให้เดินหน้าไปสู่
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนของบรรจุภัณฑ์ PET
จัดหา PET เรซินซึ่งท� ำจาก
วัสดุรีไซเคิล 100% ส�ำหรับ
บรรจุภัณฑ์ของ L’ORÉEAL
L’OCCITANE ได้ บ รรลุ
เป้าหมายการใช้ขวดรีไซเคิล
100% ก่อนเวลาที่ก�ำหนดไว้
ข้อตกลงกับบริษัทแบรนด์อาหารและเครื่องดื่ม
ในการจัดหาบรรจุภัณฑ์ PET แบบยั่งยืน 100%
เป็นเวลาหลายปี
Danone จะซื้อ Loop-branded
PET แบบยั่งยืน 100% และ
upcycled จากโรงงานที่ มี
การร่ ว มทุ น กั บ ไอวี แ อลใน
สหรัฐอเมริกาเพือ่ ใช้สำ� หรับแบรนด์ตา่ งๆ ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์
ของ Danone รวมถึง Evian® น�้ำจากน�้ำพุธรรมชาติซึ่ง
เป็นสินค้าเด่นของ Danone ด้วย

วัสดุวิศวกรรมสิ่งทอแบบ Upcycled ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบบหมุนเวียน
เพื่อที่จะตอบสนองต่อปัญหาเร่งด่วนเรื่องขยะโลก แบรนด์ Really ซึ่งอยู่ที่เดนมาร์กได้น�ำสิ่งทอมา upcycle เพื่อสร้างสรรค์
วัสดุที่ท้าทายอุตสาหกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรมให้คิดใหม่ในเรื่องการใช้ทรัพยากรและการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของพวกเขาโดยค�ำนึงถึงเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
สิ่งทออัดแผ่นแข็ง (Solid Textile Board) และสักหลาดสิ่งทอกันเสียง (Acoustic Textile Felt) ของแบรนด์ Really เป็นวัสดุ
โครงสร้างคุณภาพสูงที่ผลิตจากผ้าฝ้ายและผ้าขนสัตว์ที่สิ้นอายุการใช้งาน ซึ่งมาจากอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ
กิจกรรมซักรีดระดับอุตสาหกรรมและครัวเรือน
วัสดุเหล่านีถ้ กู น�ำมาเชือ่ มเข้าด้วยกันกับเส้นใยยึดเกาะทีไ่ ด้
จากไอวีแอลโดยอาศัยความร้อน เพือ่ เลีย่ งการใช้ตวั ยึดเกาะ
ทีเ่ ป็นสารเคมี การผลิตไม่เกีย่ วข้องกับการใช้สยี อ้ ม น�ำ้ หรือ
สารเคมีที่เป็นพิษ และของเสียจากการผลิตมีเพียงชนิด
ทีน่ ำ� ไปรีไซเคิลได้เท่านัน้ แผ่นเศษผ้าอัดมีคณ
ุ สมบัตเิ ชิงกล
ที่สามารถน�ำมาใช้แทนไม้และแผ่นคอมโพสิตในการผลิต
เฟอร์นิเจอร์และงานสถาปัตยกรรม

Enka TecTape Hybrid Roving ได้รับรางวัล
AVK Innovation Award
งานด้านเส้นใยของ
อิ น โดรามา เวนเจอร์ ส
ได้ รั บ การยอมรั บ จาก
รางวั ล AVK Innovation
Award ที่งาน Composites
Europe Fair 2562 ซึ่งได้รบั
การสนับสนุนจากรัฐบาล
เยอรมัน

สักหลาดสิ่งทอกันเสียง

สิ่งทออัดแผ่นแข็ง

Trevira ได้รับรางวัล Brandenburg Innovation
Award
Trevira ได้รบั การประกาศให้เป็นผูช้ นะรางวัล “Brandenburg
Innovation Award ด้านพลาสติกและเคมีภัณฑ์ประจ�ำปี
2562” โดย Brandenburg Ministry of Economic Affairs
ส� ำ หรั บ เส้ น ด้ า ยโพลี เ อสเตอร์ ช นิ ด ที่ กั น UV และ
มีคุณสมบัติหน่วงไฟ เส้นด้ายดังกล่าวซึ่งมีหลายสีให้
เลือกใช้ ถูกออกแบบเป็นพิเศษส�ำหรับการใช้งานกลางแจ้ง

โครงการนีเ้ กีย่ วข้องกับการพัฒนาเบาะรถยนต์นำ�้ หนักเบา
ด้วย Enka TecTape Hybrid Roving ของ PHP Fibers
เส้ น ใยนี้ มี ค วามยื ด หยุ ่ น สู ง และกระบวนการผลิ ต ซึ่ ง
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ เพี ย งสองชิ้ น นั้ น ได้ รั บ การยกย่ อ งว่ า มี
ความน�ำสมัยในแง่การประหยัดทรัพยากรและค่าใช้จ่าย
ทัง้ ยังให้ศกั ยภาพในการใช้งานอย่างไม่นา่ เชือ่ ตัวเบาะนัง่
ในรถยนต์เองก็ถูกออกแบบโดย Brose และเรารอคอย
ที่จะเห็นขั้นตอนต่อไปของการผลิต

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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สิ่งแวดล้อม

การดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
เราตระหนักถึงความจ�ำเป็นที่ต้องหมั่นปรับปรุงผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาด้านการไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนด เราทราบดีว่าอาจมีการออกกฎหมายในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจหากเราไม่มุ่งเน้นการเป็นผู้นำ� เชิงรุกใน
การปกป้องสิ่งแวดล้อม เราต้องท�ำให้มั่นใจว่าจะไม่มผี ลกระทบเชิงลบต่อชุมชนทั้งหลายที่เราด�ำเนินธุรกิจอยู่

การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
ค่านิยมองค์กรและนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมของเรามีเป้าหมายคือ
เพือ่ ปกป้องและปรับปรุงสิง่ แวดล้อม เรามีระบบจัดการการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ อดคล้องและเป็นระบบครบถ้วน
และได้ด�ำเนินการเชิงรุกตลอดทั้งปี เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงาน
ของเราสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมทั้งหมด ซึ่งบังคับใช้ในประเทศที่เราด�ำเนินธุรกิจอยู่
บริ ษั ท ย่ อ ยของไอวี แ อลก้ า วหน้ า ยิ่ ง กว่ า นั้ น โดยยึ ด ตาม
‘การดูแลด้วยความรับผิดชอบ’ ซึ่งเป็นพันธกิจโดยสมัครใจของ
อุ ต สาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ์ ร ะดั บ โลกที่ จ ะผลั ก ดั น การพั ฒ นาและ
การบรรลุ ซึ่ ง ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข อนามั ย และ
ความปลอดภัย รวมถึงความมัน่ คง ไอวีแอลมุง่ มัน่ ทีจ่ ะอยูน่ อกวงจร
ด้วยการไปด�ำเนินการที่มากกว่าข้อก�ำหนดที่เป็นมาตรฐานทั่วไป
เพื่อที่เราจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน เราใช้เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ใน
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อด�ำเนินการตรวจสอบอย่างรอบด้าน
ก่อนการควบรวมและซื้อกิจการ เช่นเดียวกับเมื่อเราวางแผน
โครงการทีเ่ ริม่ ต้นใหม่ทงั้ หมด (Greenfield Project) และการขยายกิจการ

เป้าหมายปี 2562

• ไม่มีกรณีส�ำคัญเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

ความส�ำเร็จปี 2562

• ไม่มีกรณีส�ำคัญเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
• ไม่มีกรณีที่ไอวีแอลได้รับบทลงโทษ
ทั้งเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

เป้าหมายปี 2563
• ไม่มีกรณีส�ำคัญเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของเรา
และเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่จะไม่ให้มีการด�ำเนินงานอันขัดต่อ
การปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดส�ำคัญด้านสิง่ แวดล้อม เราจึงมีโปรแกรม
แรงจูงใจตามผลงานส�ำหรับฝ่ายบริหารอาวุโส ผู้จัดการโรงงาน
และผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
(EHS) ที่เกี่ยวข้อง
เราควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ การรั่วไหลของสารพิษ
และของเสียอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานให้มีปริมาณไม่เกิน
ขอบเขตทีก่ ำ� หนด และหมัน่ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของเราทัง้ หมดใน
แง่ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า
และบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล่ า นี้ ใ น
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ตลอดจนวิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างสม�่ำเสมอเพือ่ น�ำไป
ปรับปรุง
ในปี 2562 ไม่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
ส� ำ คั ญ (มู ล ค่ า เกิ น 100,000 เหรี ย ญสหรั ฐ ) ภายใต้ ข อบเขต
การรายงานของเรา ฝ่ายบริหารได้ออกแนวทางเพิ่มเติมเพื่อให้
มั่นใจว่าเราได้ด�ำเนินการอย่างเต็มรูปแบบตามพันธกิจที่ประกาศ
ไว้ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม
รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ไอวีแอลมุง่ มัน่ ทีจ่ ะบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม รวมถึงผลกระทบ
ที่ เ กิ ด จากการด� ำ เนิ น งานและห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของเราอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมคือเครื่องมือส�ำคัญใน
การจัดการผลกระทบจากการด�ำเนินงานของเราทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม
เป็นสิง่ ทีใ่ ห้โครงสร้างการด�ำเนินงานเพือ่ วางแผนและน�ำมาตรการ
ป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ ตลอดจนช่วยให้เราได้รับประโยชน์
ดังต่อไปนี้
• การก� ำ หนดและทบทวนวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายด้ า น
สิ่งแวดล้อม
• การก� ำ หนดเป้ า หมายส� ำ หรั บ การจั ด หาพลั ง งานทดแทน
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• การดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มโดยอาศั ย ประสิ ท ธิ ภ าพ
การด�ำเนินงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ทรัพยากร และ
การระบุโอกาสส�ำหรับการปรับปรุงและลดต้นทุน
• การสร้างความมัน่ ใจว่าจะปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านสิง่ แวดล้อม
• การส่งเสริมขวัญก�ำลังใจของพนักงานและจุดยืนของเรากับ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
• การเพิ่ ม ความตระหนั ก รู ้ ข องพนั ก งานเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและ
ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม
ทัง้ นี้ จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
กระบวนการหาจุดทีเ่ หมาะสมและนวัตกรรม เราได้แสดงให้เห็นถึง
ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปกป้องสิง่ แวดล้อมโดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(GHGs) และการปล่อยของเสียสูอ่ ากาศ รวมถึงให้ความมั่นใจว่า
สถานปฏิบตั งิ านทุกแห่งของเราได้รบั มาตรฐาน ISO 14001 ซึง่ เป็น
ตัวช่วยรับประกันการสร้างมาตรฐานเกีย่ วกับการจัดการสิง่ แวดล้อม
ในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานของเรา

“ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินงานให้สอดคล้อง
กับกฎข้อบังคับทั้งหมด รวมถึงความเสี่ยง
ด้านชื่อเสียงและ/หรือด้านการตลาดที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

สถานะการรับรองของไอวีแอล
สถานะการรับรองและเป้าหมายปี 2563*
การรับรอง

เป้าหมายปี 2563

สถานะ ณ เดือน
ธันวาคม 2562

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001

100%
98%
98%

99%
85%
57%

* ใช้กับสถานปฏิบัติงานที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไอวีแอล
ณ เดือนธันวาคม 2561 (72 แห่ง)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 การด�ำเนินงานร้อยละ 83 ของเรา
ได้รบั การรับรองมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 และ
ร้ อ ยละ 52 ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานการจั ด การพลั ง งาน
ISO 50001

สถานะการรับรองของไอวีแอล
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
91%

100%

91%

94%
71%

83%

77%

83%
45%

52%
39%

18%
2559

2560

2561

2562

ISO 9001

2559

2560

ISO 14001

หมายเหตุ : ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

2561

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

2562

2559

2560

2561

ISO 50001

2562

การบริหารจัดการพลังงาน
ไอวีแอลได้รเิ ริม่ ด�ำเนินโครงการด้านการประหยัดพลังงานหลายอย่าง
ควบคู ่ กั น เราให้ ค วามสนใจต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งาน
เพิ่มขึ้น เพราะสิ่งนี้ช่วยบริษัทอย่างมาก ในแง่ของความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยลดค่าใช้จ่ายและผลกระทบด้านพลังงานผ่าน
วิธีแก้ไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจคาร์บอนต�่ำและการจัดการกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ในปี 2562 มีโครงการประหยัดพลังงานจ�ำนวน 56 โครงการ
ซึง่ สามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 756,216 กิกะจูล และลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 44,733 tCO2e อย่างไรก็ตาม อัตรา
การใช้พลังงานโดยรวมของเราเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 อันเนื่องมาจากการเข้าซื้อกิจการใหม่ซึ่งมีหน่วยงานที่ใช้
พลังงานสูง อย่างไรก็ตาม ด้วยขอบเขตการรายงานของโรงงานที่
เหมือนกับปี 2561 เราสามารถรักษาระดับอัตราการใช้พลังงานให้
อยู่ในระดับเดียวกันที่ร้อยละ 5.29 อีกทั้งเราจะยังส�ำรวจทางเลือก
อื่นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อลดอัตราการใช้พลังงาน

เป้าหมายปี 2562

< 5.29 กิกะจูล/ตันการผลิต
สถานการณ์จริงปี 2562

5.29 กิกะจูล/ตันการผลิต

(ส�ำหรับขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)
โดยไม่รวมการเข้าซื้อกิจการปี 2562)

5.75 กิกะจูล/ตันการผลิต

(ส�ำหรับขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)
โดยรวมการเข้าซื้อกิจการปี 2562)

เป้าหมายปี 2568

ลดอัตราการใช้พลังงานลง 5% จากปี 2562

การใช้พลังงาน
5.40

51,219,219

2559

5.50

55,070,650

5.29

5.75
5.29

73,452,756
59,984,718 13,212,685
60,240,071

2560

2561

2562

การใช้พลังงาน (กิกะจูล) ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)
การใช้พลังงาน (กิกะจูล) ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)
อัตราการใช้พลังงาน (กิกะจูล/ตันการผลิต) ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)

Wellman International Ireland ประเทศไอร์แลนด์

อัตราการใช้พลังงาน (กิกะจูล/ตันการผลิต) ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)
หมายเหตุ : อัตราการใช้พลังงานถูกค�ำนวณตามการผลิตโดยรวม
		
ซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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พลังงานทดแทน
ไอวีแอลมองหาโอกาสในการใช้สิ่งอื่นแทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิลใน
กระบวนการผลิตของบริษทั เราก�ำลังส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทน
มากขึ้นในทุกๆ ส่วนของการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เพราะทรัพยากร
ธรรมชาติมีจ�ำกัด และเราตระหนักดีถึงความจ�ำเป็นในการลด
กระบวนการผลิ ต ที่ พึ่ ง พาพลั ง งานที่ ใ ช้ ค าร์ บ อนเป็ น เชื้ อ เพลิ ง
โรงงาน 4 แห่งของเรา คือ Orion Global Pet ในประเทศลิทัวเนีย
Indorama Ventures Quimica ในประเทศสเปน Wellman
International ในประเทศไอร์แลนด์ และ UTT Technische Textilien
ในประเทศเยอรมนี ใช้ ไ ฟฟ้ า ทดแทน 100% นอกเหนื อ จาก
Indorama Holdings ในประเทศไทย ปีนเี้ รายังได้ตดิ ตัง้ แผงพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานอีก 3 แห่ง คือ Indorama Polyester
Industries ที่จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย (840 กิโลวัตต์สูงสุด)
Avgol ในประเทศอินเดีย (740 กิโลวัตต์สูงสุด) และ IVL Dhunseri
Panipat ในประเทศอินเดีย (1,000 กิโลวัตต์สูงสุด) โครงการหลังคา
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ขั้ น ต่ อ ไปอยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น การและจะ
แล้วเสร็จในปี 2563
ในปี 2562 ไฟฟ้าทดแทนทีไ่ อวีแอลซือ้ มามีปริมาณสูงกว่าในปี 2561
ประมาณร้อยละ 5 นอกจากนี้ เรายังเดินหน้าส�ำรวจความเป็นไปได้
เพิ่มเติมที่จะเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น และยังคง
รับผิดชอบต่อการจัดหาพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมจากแหล่งพลังงาน
ทดแทนส�ำหรับสถานปฏิบตั งิ านของเราต่อไป ไอวีแอลเข้าร่วมกลุม่
ผูซ้ อื้ ไฟฟ้าทดแทน (Renewable Electricity Buyers Alliance, REBA) เพื่อ
ความเข้ า ใจในตลาดไฟฟ้ า ทดแทนที่ ดี ขึ้ น เราก� ำ ลั ง ส� ำ รวจ
ทางเลือกในการจัดหาไฟฟ้าทดแทนโดยอาศัยข้อตกลงซื้อขาย
ไฟฟ้าเสมือนทั่วโลก (Virtual Power Purchase Agreement, VPPA)
เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป สิง่ นีส้ อดคล้องกับพันธกิจ
ของเราตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) และเป้าหมาย
การลดก๊าซเรือนกระจกของเรา
จากการที่เราใช้พลังงานทดแทน 2.58 ล้านกิกะจูล นั้นสามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 184,460 tCO2e เรายังใช้
ก๊ า ซชี ว ภาพและชี ว มวลเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ทดแทนทางเลื อ กใน
กระบวนการผลิตด้วย ในปี 2562 การใช้พลังงานชีวมวลของเรา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปี 2561

เป้าหมายปี 2568
การใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานทดแทน
อยู่ที่ 10%

เป้าหมายปี 2573
การใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานทดแทน
อยู่ที่ 25%

การใช้พลังงานทดแทน
2,574,508

2559

เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

423,481

427,812

1,226,105

1,427,919

1,501,042

2560

2561

492,531

2562

โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย

การซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานทดแทน
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658,703

พลังงานทดแทนจากชีวมวล (กิกะจูล)
พลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ (กิกะจูล)
ไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานทดแทน (กิกะจูล)

ผลงานส�ำคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม

2,587,557

901,065

855,872
1,034,807
373,656
511,593
149,558

2,752,465

ไฟฟ้าที่สะอาดและเป็นพลังงานทดแทนซึ่งได้จากแผงพลังงานแสงอาทิตย์
Indorama Polyester Industries (จังหวัดนครปฐม) ประเทศไทย
หรือ IPI - N ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เราเป็นเจ้าของแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการติดตั้งแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาของโรงงาน แผงพลังงานประสิทธิภาพสูงเหล่านี้มี
ความจุ 840 กิ โ ลวั ต ต์ สู ง สุ ด และสามารถผลิ ต ไฟฟ้ า ได้
ประมาณ 1,173 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี เห็นได้ชัดว่าแหล่ง
พลังงานที่ไม่สิ้นสุดนี้ให้ประโยชน์ในมุมมองทางการเงินและ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถประหยัดค่าไฟฟ้ารายปีได้

ประมาณ 122,000 เหรียญสหรัฐ จากการลดการปล่อย
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ 560 tCO 2e/ปี แผงพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ถกู ติดตัง้ และเริม่ ผลิตพลังงานในเดือนกรกฎาคม
2562 ไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตในปี 2562 มีปริมาณ 565,327
กิโลวัตต์ชวั่ โมง ซึง่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 270 ตัน
และลดการใช้พลังงานจากแหล่งดั้งเดิมอื่นๆ 2,035 กิกะจูล
รวมทั้งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า 58,788 เหรียญสหรัฐ แผง
พลังงานแสงอาทิตย์ของ IPI - N นี้เป็นก้าวส�ำคัญในการลด
ค่าใช้จา่ ยด้านสาธารณูปโภคและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูลเพิ่มเติม

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินงานของเราส่วนใหญ่
เกีย่ วข้องกับเชือ้ เพลิงและพลังงานทีใ่ ช้ เราพยายามอย่างเต็มทีเ่ พือ่
ลดคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ทั้ ง ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า เพื่ อ ที่ จ ะสามารถใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การด�ำเนินงานของเราในลักษณะทีส่ นับสนุนกลยุทธ์ระดับประเทศ
และสอดคล้องกับพันธกิจที่เรามีต่อผู้มีส่วนได้เสียในการด�ำเนิน
ธุร กิจ อย่ า งยั่ง ยืน รวมทั้ง หาวิธีพัฒนากลยุท ธ์ค าร์บอนต�่ ำที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ลดกิ จ กรรมที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ นอกเหนือจากกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ
ปี 2568 (Climate Strategy 2025) แล้ว เรายังจัดท�ำมาตรฐานองค์กร
ด้านยุทธศาสตร์สภาพภูมิอากาศ (Climate Strategy Corporate
Standard) ที่ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของเราทั่วโลกในแง่
ของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส�ำหรับสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยแผนปฏิบตั กิ ารและดัชนี
ชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI)
เราวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีม่ าจากการด�ำเนินงานของ
เราอย่างละเอียด และน�ำมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่ ค รอบคลุ ม มาใช้ เราค� ำ นวณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก

ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม (GHG Scope 1 และ 2) จากการด�ำเนินงาน
ของเราทุกแห่งทั่วโลก โดยสอดคล้องกับระเบียบการจัดท�ำบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยมาตรฐานการจัดท�ำบัญชีและการรายงาน
ก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร (GHG Accounting Protocols on
Corporate Accounting and Reporting) โดยสถาบันทรัพยากรโลก
(World Resource Institute, WRI) สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน (World Business Council for Sustainable Development,
WBCSD) มาตรฐาน ISO 14064-1 และ ISO 14064-3 นอกจากนี้
เรายังติดตามและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอืน่ ๆ
(GHG Scope 3) ตามเกณฑ์ท่กี �ำหนดด้วย
ในปี 2562 อั ต ราการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกส� ำ หรั บ ขอบเขต
การรายงาน (72 แห่ง) ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2561
มีปริมาณ 0.505 tCO2e/ตัน จาก 0.522 tCO2e/ตันการผลิต อย่างไร
ก็ตาม อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5
เมือ่ เทียบกับปี 2561 ซึง่ เป็นผลจากการเข้าซือ้ กิจการทีม่ หี น่วยพลังงาน
สูงในปี 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานความยั่งยืน
ปี 2562

47

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2)
0.555
0.553
0.537
0.522
0.505
7,089,441
1,340,433
5,528,000 5,913,464
5,089,355
5,749,008

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมายปี 2563
ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(Scope 1 และ 2) ลง 6% จากปี 2556

สถานการณ์จริงปี 2562

0.505 tCO2e/ตันการผลิต

(ส�ำหรับขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)
โดยไม่รวมการเข้าซื้อกิจการในปี 2562)
2559

2560

2561

2562

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e) ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e) ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e/ตันการผลิต) ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e/ตันการผลิต) ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)
หมายเหตุ : อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถูกค�ำนวณตามการผลิตโดยรวม
		
ซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท

การตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ 2)
ข้อมูลเกีย่ วกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ 2)
ได้รับการตรวจสอบโดย TUV Nord GmbH ซึ่งเป็นสถาบัน
ตรวจสอบและออกใบรับรองจากภายนอกตามระเบียบ
เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก มาตรฐาน ISO 14064-1 และ
ISO 14064-3

0.555 tCO2e/ตันการผลิต

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

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

เป้าหมายปี 2568

ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด

(Scope 1 และ 2) ลง 10% จากปี 2562

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

Scope 1
Scope 2 (Location-Based)
ผลรวม

Scope 2 (Market-Based)

ปริมาณ (tCO2e)

4,744,746
2,344,695
7,089,441
2,244,308

เราตรวจสอบและประเมินผลกระทบทางการเงินและทีไ่ ม่แสดงผล
ทางการเงิน เช่นเดียวกับความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นของ
ราคาคาร์บอนที่ถูกควบคุม และเราก�ำลังด�ำเนินการต่อไปเพื่อ
ศึกษาและน�ำนโยบายมาใช้ก�ำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร
ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจเรื่องการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ
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กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ
ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ขององค์กรระดับโลก เราได้ทำ� การวิเคราะห์
และหาโอกาส เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจว่ า ความพยายามเรื่ อ ง
ความยั่ ง ยื น และผลงานที่ วั ด ผลได้ ข องเรานั้ น สอดคล้ อ งกั บ
วิทยาศาสตร์ดา้ นภูมอิ ากาศ และก�ำลังพยายามควบคุมอุณหภูมโิ ลก
ไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียสตามข้อตกลงปารีส เราน�ำ
แนวทางการก�ำกับดูแลสภาพภูมิอากาศจากสภาเศรษฐกิจโลก
มาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการช่ ว ยยกระดั บ การอภิ ป รายเรื่ อ ง
สภาพภูมอิ ากาศเชิงกลยุทธ์ และผลักดันการตัดสินใจแบบองค์รวม
ซึ่งมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธุรกิจ การก� ำกับดูแลสภาพ
ภูมอิ ากาศเป็นโครงสร้างของกฎเกณฑ์และกระบวนการทีไ่ อวีแอล
วางไว้ เพือ่ ให้แน่ใจว่าเราประเมินความเสีย่ งและโอกาสทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสม เราตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์
ว่าควรจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสเหล่านั้นอย่างไร รวมถึงได้
รายงานเป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้องไปพร้อมกับบทบาทและความรับผิดชอบ
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เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการค้นหาเส้นทางสู่ความยั่งยืนและได้
ก�ำหนดเป้าหมายเชิงรุกตามทีร่ ะบุไว้ในกลยุทธ์ดา้ นสภาพภูมอิ ากาศ
ปี 2568 ของเรา โดยมุง่ เน้นทีส่ ปี่ ระเด็นส�ำคัญเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจ
คาร์บอนต�่ำอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อลดการด�ำเนินงานที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรามองว่าเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียนเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการต่อสูก้ บั การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศและเป็นโอกาสในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับ
ธุรกิจรีไซเคิลทั่วโลกของเรา นอกจากนี้ เรามีเป้าหมายจะใช้
นวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ ในการด�ำเนินงานเพือ่ มุง่ สูโ่ ครงการเป้าหมายพืน้ ฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative, SBTi) เราคาดหวัง
ว่าประเด็นความสนใจของเราจะชัดเจนขึน้ และทิศทางความพยายาม
ด้านความยั่งยืนของเราจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น โดยเชื่อมโยง
เป้าหมายของเรากับวิทยาศาสตร์ดา้ นภูมอิ ากาศโดยตรง ด้วยเหตุนี้
เราจึงวางแผนทีจ่ ะเริม่ ต้นโครงการ SBTi ในปี 2564-2565 ในฐานะที่
เป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืนและสภาพภูมอิ ากาศของเรา
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การก�ำหนดภาษีคาร์บอนในประเทศทีเ่ ป็นสมาชิกขององค์การเพือ่
ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และทีไ่ ม่ได้เป็น
สมาชิก เราวิเคราะห์การทดสอบความเครียดโดยสมมติให้ราคา
คาร์บอนส�ำหรับประเทศทีเ่ ป็นสมาชิก OECD คือ 100 เหรียญสหรัฐ
และส�ำหรับประเทศทีไ่ ม่เป็นสมาชิกคือ 75 เหรียญสหรัฐ ตามล�ำดับ
ส� ำ หรั บ ปี 2573 เพื่ อ ประเมิ น ผลกระทบต่ อ การผลิ ต EBITDA
และรายได้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของเรา
รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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การด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำของ TCFD - ภาพรวม
ภาคเคมีภณ
ั ฑ์เป็นผูจ้ ดั หาผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลายซึง่ รองรับตลาด
และอุตสาหกรรมต่างๆ ภาคส่วนนี้ยังเป็นผู้ใช้พลังงานและเป็น
ผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกกลุ่มใหญ่ และเผชิญกับความเสี่ยงที่
เกีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและปัญหาความยัง่ ยืน
อืน่ ๆ ซึง่ ถูกเชือ่ มโยงกับทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าและเกือบทุกภาคส่วนของ
อุตสาหกรรมอืน่ ๆ อีกทัง้ เป็นกุญแจทีท่ ำ� ให้เกิดเศรษฐกิจคาร์บอนต�ำ่

เป้าหมายและตัวชี้วัด
การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
กลยุทธ์

ค�ำแนะน�ำของ TCFD เป็นรากฐานระดับโลกส�ำหรับการเปิดเผย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพภูมอิ ากาศอย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดเผย
ข้อมูลของไอวีแอลสอดคล้องกับค�ำแนะน�ำของ TCFD ซึ่งช่วยเพิ่ม
ความสม�ำ่ เสมอ ความแข็งแกร่ง และความสามารถทีจ่ ะเทียบเคียง
ได้ การด�ำเนินงานและผลงานต่างๆ ของเรานั้นมีรายละเอียด
ปลี ก ย่ อ ย และแสดงให้ เ ห็ น เด่ น ชั ด ว่ า สามารถช่ ว ยสนั บ สนุ น
กรอบการด�ำเนินงานทั้งสี่ในแต่ละกรอบได้อย่างไร

การก�ำกับดูแล

ไอวีแอลน�ำองค์ประกอบหลักของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศซึ่งได้รับการแนะน�ำมาใช้ ดังนี้

1. การก�ำกับดูแล

การตัดสินใจ
และการก�ำกับดูแล
คณะกรรมการเห็นว่า
ความเสี่ยงด้าน ESG
มีความส�ำคัญต่อ
ผลการด�ำเนินงาน
ระยะยาวของบริษัท
• ให้การดูแลและอนุมัติ
โครงการริเริ่มต่างๆ
• ก�ำหนดกลยุทธ์และ
อนุมัติเป้าหมาย
• เชื่อมโยงผลตอบแทนของ
ผู้บริหารเข้ากับเป้าหมาย
ด้าน ESG
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การประสานงาน
และการวิเคราะห์
อนุกรรมการระดับ
คณะกรรมการบริษัทประเมิน
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ความยั่งยืนและความเสี่ยง
รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำแก่
คณะกรรมการบริษัท
• ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กลุ่มบริษัทฯ เป็นประธาน
• ประกอบด้วยกรรมการ
4 คน ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์
และกรรมการอิสระ 4 คน
• ให้ค�ำแนะน�ำแก่
คณะกรรมการบริษัทและ
ด�ำเนินการตามค�ำสั่ง
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คณะกรรมการ
บริหารด้านความยั่งยืน
ภาคธุรกิจ

ระดั บ ที่ สี่

คณะกรรมการ
ด้านความยั่งยืนและ
การบริหารความเสี่ยง

ระดั บ ที่ ส าม

คณะกรรมการบริษัท

ระดั บ ที่ ส อง

การก� ำ กั บ ดู แ ลไอวี แ อลระดั บ สู ง สุ ด

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลและทบทวนความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศทั้งทางตรงและผ่านคณะกรรมการด้าน
ความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามคณะกรรมการย่อยของบริษัทที่มีการประชุมทุกครึ่งปีและได้ท�ำงาน
ร่วมกับแผนกต่างๆ ได้แก่ แผนกการเงิน แผนกความเสี่ยง แผนกกลยุทธ์ แผนกก�ำกับดูแลกิจการ และแผนกความยั่งยืน ในการจัดการ
กับปัญหาและประเด็นด้านความยั่งยืน

ผู้แทนด้านความยั่งยืน
การด�ำเนินการ

ด�ำเนินการและน�ำโครงการ
ริเริ่มด้านความยั่งยืนไปใช้ใน
สถานปฏิบตั ิงานของไอวีแอล
ทุกแห่ง

ผลักดันโครงการริเริ่มต่างๆ
ให้ความรู้ความเชีย่ วชาญ
และสร้างความมั่นใจว่า
จะได้รับการปฏิบัติที่ดีที่สุด

• ประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูง 14 คน ของ
แผนกต่างๆ
• ให้ความช�ำนาญการ
ในมุมกว้าง
• ให้ค�ำแนะน�ำ SRMC
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ความยั่งยืน
• ใช้แนวทางด้าน
ความยั่งยืนจาก SRMC

• บุคลากรส�ำคัญในแต่ละ
แผนกขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงผ่านมิติ
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และสังคม
• ให้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่อง
• จัดการกับผู้แทนระดับรอง
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบ
ด้วยบุคลากรที่ส�ำคัญใน
การปฏิบัตงิ านหลายคน

2. กลยุทธ์

ความเสีย่ งเกีย่ วขอ้ งกับสภาพภูมอิ ากาศ

ความเสี่ยงทางกายภาพ

ความเสี่ยงเปลี่ยนผ่าน

เทคโนโลยี

ตลาด

ระยะกลาง (3-10 ปี)
ระยะกลาง (3-10 ปี)
- ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าจากผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณ
- การลงทุนที่ไม่ประสบความส�ำเร็จในเทคโนโลยีใหม่
คาร์บอนสูงเป็นผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�ำ่
- ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าในการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีที่ปล่อยมลพิษน้อยลง - ต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
- การทดแทนผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ด้วยตัวเลือกที่มีการปล่อยมลพิษต�่ำ

นโยบายและกฎหมาย
ระยะปานกลาง (3-10 ปี)
- ต้นทุนการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อม
- น�ำระบบการค้าคาร์บอนแบบก�ำหนดเพดานการลดและจัดสรรสิทธิ์
ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือภาษีคาร์บอนในบางประเทศมาใช้
- การเปิดรับการฟ้องร้อง
- ภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นในการรายงานเรื่องการปล่อยมลพิษ

ชื่อเสียง
กรอบเวลาทั้งหมด
- ทั่วโลกให้ความส�ำคัญกับของเสียพลาสติก
- การเคลื่อนไหวเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
- การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการของผู้บริโภค
- ความกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย / นักลงทุนที่เพิ่มขึ้น

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

เรื้อรัง
ระยะกลางและระยะยาว (3+ ปี)
- ความเสี่ยงของการเพิ่มขึ้นของระดับน�้ำทะเลและน�้ำท่วมจากแม่น�้ำ	
ต่อสถานปฏิบัติงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
- อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกตะกอนและความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศที่รุนแรง
- ผลกระทบของความตึงเครียดด้านน�้ำต่อการผลิต

โอกาสทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับสภาพภูมอิ ากาศ

ความเสี่ยงทางกายภาพ

ความเสี่ยงเปลี่ยนผ่าน

เทคโนโลยี

ตลาด

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

ระยะกลาง (3-10 ปี)
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- ตลาดใหม่

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

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

นโยบายและกฎหมาย

เฉียบพลัน
ระยะกลางและระยะยาว (3+ ปี)
- ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
- การปรับปรุงประสิทธิภาพ
- ไม่มีการปล่อยของเหลว
- การผลิตสินค้าที่ใช้ปริมาณน�้ำน้อยและคาร์บอนต�่ำ

ชื่อเสียง

เรื้อรัง
ระยะกลางและระยะยาว (3+ ปี)
- การค้นหาสถานที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมเพื่อตั้งโรงงานใหม่
- การเพิ่มความสามารถในการรีไซเคิลน�้ำ
- การปรับปรุงประสิทธิภาพของน�้ำ

รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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3. การบริหารจัดการความเสี่ยง
ไอวีแอลบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรใหญ่และบริษัทย่อยทั่วโลกผ่านกระบวนการท�ำงานแบบบูรณาการและการจัดการความเสี่ยง
ทั้งกลุ่ม โดยใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ที่ใช้แนวทางจัดการจากบนลงล่างและล่างขึ้นบน ส�ำหรับการประเมินเบื้องต้น
เราระบุความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการใช้กรอบ ERM เพื่อคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดและ
สามารถบรรเทาผลกระทบล่วงหน้าได้
การก�ำหนดราคาคาร์บอนแบบเงา

การวิเคราะห์ความตึงเครียดด้านน�ำ้

การลงทุนทีม่ คี วามยัง่ ยืนเป็นตัวขับเคลือ่ น

เราพิ จ ารณา IEA 450 scenario
ส�ำหรับการวิเคราะห์ทางการเงินโดย
ใช้กลไกราคาคาร์บอนแบบเงาภายใน
องค์ ก รและภาษี ค าร์ บ อนส� ำ หรั บ
ประเทศทีเ่ ราด�ำเนินกิจการ นอกจากนี้
เราท� ำ การวิ เ คราะห์ ก ารทดสอบ
ความเครี ย ดโดยสมมติ ใ ห้ ร าคา
คาร์บอนส�ำหรับประเทศทีเ่ ป็นสมาชิก
OECD อยู่ที่ 100 เหรียญสหรัฐ และ
ส�ำหรับประเทศที่ไม่เป็นสมาชิก อยู่ท่ี
75 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามล�ำดับ
ส� ำ หรั บ ปี 2573 เพื่ อ คาดการณ์
ผลกระทบต่อการผลิต EBITDA และ
รายได้ โดยให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ของเรา

ไอวี แ อลใช้ เ ครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์
ความเสี่ ย งของน�้ ำ AQUEDUCT
พั ฒ นาโดยสถาบั น ทรั พ ยากรโลก
(WRI) Climate Resilience Evaluation
& Awareness Tool (CREAT) และ
Climate Information Portal (CLIPC)
เพื่ อ ประเมิ น ปั ญ หาปั จ จุ บั น และ
ปั ญ หาที่ ค าดการณ์ ไ ว้ เ กี่ ย วกั บ
สภาพภูมิอากาศ เรายังได้ท�ำการ
ศึกษาระดับสูงโดยยึดตามรายงาน
การประเมินครัง้ ที่ 5 (5th Assessment
Report, AR5) ของคณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ (IPCC) เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาคและ
การเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย
ประจ�ำปีจนถึงปี 2583

ไอวีแอลก�ำลังลงทุนในโครงการริเริม่
หลายโครงการเพื่ อ ให้ ก ารจั ด
กลุ่มสินค้ามีความยั่งยืนยิ่งขึ้น เรา
ก�ำลังอยูใ่ นขัน้ ตอนของการเปลีย่ นผ่าน
ไปสู่เชื้อเพลิงคาร์บอนต�่ำ และตั้งใจ
จะลงทุนในระบบรีไซเคิลเป็นเงิน 1.5
พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2568
ยิ่งไปกว่านั้น เราตั้งเป้าจะพั ฒ นา
ศั ก ยภาพด้ า น ESG เพื่ อ ดึ ง ดู ด
การลงทุนจากภาคการเงินทีย่ งั่ ยืนซึง่
ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็วให้มากขึ้น

Indorama Ventures Poland Sp. Z.O.O. ประเทศโปแลนด์
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

4. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
เราส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโรงงานทุกแห่งโดยการใช้พลังงานทดแทน การด� ำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน และ
ตรวจสอบการใช้พลังงานในทุกประเทศทีม่ โี รงงานของไอวีแอลตัง้ อยู่ เรายังสนับสนุนข้อตกลงปารีส ซึง่ มีหลายๆ ประเทศให้คำ� มัน่ ทีจ่ ะลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอาศัยการลงมืออย่างแน่วแน่ในระดับประเทศ (NDCs) เราก�ำหนดเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนทีส่ ำ� คัญส�ำหรับ
ปี 2568 ดังต่อไปนี้
ความมุ่งมั่นในระดับโลกปี 2568

• รีไซเคิลวัสดุ PET หลังการบริโภคปริมาณ 750,000 ตันต่อปี
มาเป็นวัตถุดบิ ในการผลิตโพลีเอสเตอร์
• รีไซเคิลขวด PET จ�ำนวน 50 พันล้านขวดต่อปี
• ลงทุนด้านรีไซเคิลเป็นจ�ำนวนเงิน 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

• บูรณาการแนวคิดเชิงเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
เข้าในการด�ำเนินธุรกิจของไอวีแอล
• เข้าร่วมกับองค์กรเพือ่ ผลักดันและสนับสนุนการด�ำเนินงาน
เพือ่ มุง่ สูเ่ ศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

พลังงานหมุนเวียน

10% ภายในปี 2568
25% ภายในปี 2573

พลังงาน

5%

การใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน

การลดอัตราการใช้พลังงาน

WE SUPPORT

น�้ำ

ก๊าซเรือนกระจก

10%

10%

การลดอัตราการใช้นำ�้

ของเสียที่เป็นพิษที่น�ำไปฝังกลบเป็น “ศูนย์”

การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทัง้ หมด (Scope 1 และ 2)
การด�ำเนินการ

จ�ำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ TCFD เราใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงของน�ำ้ AQUEDUCT เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
ความตึงเครียดด้านน�ำ้ ในอนาคต และเพือ่ ระบุสถานปฏิบตั งิ านทีเ่ ผชิญกับความเสีย่ งส�ำคัญทีส่ ดุ ในแง่อปุ สงค์และอุปทานของน�ำ้ ในอนาคต
ผลการศึกษาต่างๆ ซึ่งอยู่ในหัวข้อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำในรายงานฉบับนี้ ถูกผนวกรวมในมาตรการการปรับตัวระยะยาวของเรา
ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจในระยะยาวเพื่อความยั่งยืนของไอวีแอล

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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การเปลี่ยนเป็นก๊าซเฉื่อยแทนก๊าซเรือนกระจก
Indorama Ventures Polimeros S.A. (IVPSA) ในประเทศบราซิล
ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีเ่ ราเป็นเจ้าของทัง้ หมดและเป็นโรงงานสาย
การผลิตเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุด โดยมีก�ำลังการผลิตอยู่ที่ PET
550,000 เมตริ ก ตั น /ปี ใช้ ก ๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ น
กระบวนการระเหยของของเหลวเพือ่ การสร้างพอลิเมอร์ให้อยู่
ในสถานะของแข็งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงกว่า เพื่อ
หลีกเลี่ยงการใช้อปุ กรณ์ขนาดใหญ่ (ส่วนใหญ่เป็นเครื่องเป่า
และเครื่อ งตกผลึก ) อย่ า งไรก็ต าม ในปี 2561 หลัง จาก
ท�ำการศึกษาทางเทคนิคเกีย่ วกับความเป็นไปได้ในการเปลีย่ น
จากก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ป็ น ก๊ า ซไนโตรเจนด้ ว ย
การปรั บ เปลี่ ย นเล็ ก น้ อ ย ไอวี แ อลได้ ตั ด สิ น ใจลงทุ น เป็ น
จ�ำนวนเงิน 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเปลี่ยนก๊าซที่ใช้ใน
กระบวนการภายในโรงงานไปเป็นก๊าซไนโตรเจน

การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม
เพราะช่วยขจัดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจาก
กระบวนการผลิต ท�ำให้ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้
6,132 ตัน/ปี ส่งผลให้กา๊ ซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 10 รวมทัง้
การใช้พลังงานที่ลดลง มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย
อินเวอร์เตอร์ ท�ำให้การใช้พลังงานโดยรวมลดลงร้อยละ 30
และปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลง 81.1 tCO2e/ปี นอกจากนี้
ยังช่วยลดการขนส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดว้ ยรถบรรทุกทางอ้อม
นอกเหนือจากการลดพลังงานและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
แล้ว โครงการนีย้ งั ประหยัดต้นทุนได้มหาศาลเนือ่ งจากต้นทุน
การผลิตลดลงเกือบ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

Indorama Ventures Polimeros S.A. (IVPSA) ประเทศบราซิล

54

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้มกี ารจัดการทรัพยากรน�ำ้ อย่างยัง่ ยืน (รวมถึงการใช้
น�้ำจากแหล่งน�้ำและการปล่อยน�้ำทิ้ง) โดยอาศั ย นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรน�้ำของเรา ด้วยการปฏิบัติ
ตามกฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ ม มาตรฐานสากล และข้ อ บั ง คั บ ใน
ประเทศที่เรามีการด�ำเนินงาน รวมถึงการแสดงให้เห็นในเชิงรุกถึง
ความเป็นผูน้ ำ� และความรับผิดชอบทีส่ อดคล้องกับค่านิยมของเรา
การจัดการการใช้ทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืนเป็นส่วนส�ำคัญของ
การด�ำเนินงานในแต่ละวันของเรา นอกจากนี้ เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง
ความมั่ น ใจว่ า การใช้น�้ำจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยการใช้
หลัก 3Rs (ลดการใช้ ใช้ซ้�ำ การรีไซเคิล) รวมถึงการสร้างโรงบ�ำบัด
น�้ำเสียเพื่อรีไซเคิลและน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนลดการใช้
น�้ำจืดในพื้นที่ด�ำเนินงานส่วนใหญ่ของเรา

อัตราการใช้น�้ำ

เป้าหมายปี 2562

< 5.32 ลูกบาศก์เมตร/ตันการผลิต
ความส�ำเร็จ 2562

อัตราการใช้น�้ำลดลง 2.44%
เมื่อเทียบกับปี 2561

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

เราบรรลุเป้าหมายการใช้น�้ำปี 2562 โดยที่อัตราการใช้น�้ำลดลง
ร้อยละ 4 จากเดิม 5.32 ลูกบาศก์เมตร/ตันการผลิตในปี 2561
มาเป็น 5.10 ลูกบาศก์เมตร/ตันการผลิตในปี 2562

อัตราการใช้น�้ำลดลง 4.14%
เมื่อเทียบกับปี 2561

แม้ว่าการใช้น�้ำโดยรวมจะเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณน�้ำที่น�ำมารีไซเคิล
และใช้ ใ หม่ ทั้ ง หมดอยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 7.46 ของการใช้ น�้ำ โดยรวม
ผ่านสูตรการค�ำนวณที่ปรับปรุงแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
ของ GRI

เป้าหมายปี 2568

การใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำ
5.35
5.32

2559

53,552,616

น�้ำที่น�ำมารี ไซเคิลและใช้ซ�้ำ*
5.19
5.10

65,222,820
60,285,763 6,097,753
59,125,067

2560

2561

อัตราการใช้น�้ำลดลง 10% จากปี 2562

* การรายงานข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวิธีการค�ำนวณใหม่

4.88

46,295,100

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

2562

ปริมาณการใช้น้�ำ (ลบ.ม.) ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)
ปริมาณการใช้น้�ำ (ลบ.ม.) ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

8.07

8.07

6.19
3,053,241

2559

4,699,568

2560

7.46

5,292,534 5,255,856

2561

2562

ปริมาตรน�้ำรีไซเคิลและน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.)
อัตราน�ำ้ รีไซเคิลและน�้ำที่นำ� กลับมาใช้ใหม่ (ร้อยละ)

อัตราการใช้น้ำ� (ลบ.ม./ตันการผลิต) ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)
อัตราการใช้น้ำ� (ลบ.ม./ตันการผลิต) ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)
หมายเหตุ : อัตราการใช้น้�ำถูกค�ำนวณตามการผลิตโดยรวม
		
ซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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ทางออกส�ำหรับการก�ำจัดน�้ำเสียและน�้ำส่วนเกินปริมาณมาก
เพื่อให้สามารถจัดการน�้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ Avgol
(ประเทศรั ส เซี ย ) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของเราได้ ติ ด ตั้ ง
เครือ่ งระเหยน�ำ้ เสียเพือ่ ลดปริมาณน�ำ้ ทีป่ ล่อยออกมา ซึง่ เป็น
การลดภาระการบ�ำบัดน�้ำเสียและยังสามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการบ�ำบัดได้อีกด้วย เครื่องระเหยนี้สามารถจัดการกับ
สารลดแรงตึงผิวที่ชอบน�้ำ ซึ่งมีปริมาณมากกว่าร้อยละ 5
ของของเสียจาก Avgol ซึง่ เกือบทัง้ หมดไม่มกี ารปนเปือ้ นหรือ
เป็นมลภาวะ การประหยัดค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อปีมี
มูลค่า 13,000 เหรียญสหรัฐ เครื่องระเหยน�ำ้ เสียเริ่มใช้งาน
เมื่อปีที่แล้วโดยประหยัดได้ถึง 480 ลิตรต่อวัน และถูก
ออกแบบเพื่ อ แปรรู ป ของเหลวที่ ม าจากกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมต่างๆ การใช้ระบบสุญญากาศในการติดตัง้
ช่วยให้การเดือดของของเหลว ที่อุณหภูมิต�่ำกว่าสภาวะ
ความดั น บรรยากาศปกติ อ ย่ า งมากสามารถเกิ ด ขึ้ น ได้
(เริม่ เดือดเมือ่ อุณหภูมขิ องของเหลวอยูท่ ี่ 30 องศาเซลเซียส)
สิ่งนี้ช่วยลดพลังงานที่จ�ำเป็นส�ำหรับสภาวะจุดเดือดสูงและ
ลดปริมาณการใช้นำ�้ เนือ่ งจากน�ำ้ ทีร่ ะเหยสามารถกลับเข้าสู่
กระบวนการได้ใหม่

ความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้ำ
ไอวี แ อลตระหนั ก ดี ถึ ง ความเสี่ ย งด้ า นทรั พ ยากรน�้ ำ จึ ง แสดง
ความรั บ ผิ ด ชอบผ่ า นการจั ด การและการดู แ ลน�้ ำ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เราให้ความส�ำคัญกับการประเมินความเสีย่ งด้านน�ำ้
ในระดับท้องถิน่ และใช้วธิ ตี ดิ ตามผล มีระบบการจัดการความเสีย่ ง
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพครบถ้ ว น และประเมิ น ความเสี่ ย งของเราที่
เกีย่ วข้องกับน�ำ้ อย่างสม�ำ่ เสมอ เราท�ำการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของน�ำ้ โดยใช้เครือ่ งมือวิเคราะห์ความเสีย่ งของน�ำ้ AQUEDUCT ซึง่
พัฒนาโดย WRI เพือ่ ระบุพนื้ ทีท่ เี่ กิดความเครียดด้านน�ำ้ ในปี 2562
เครื่องมือนี้ช่วยให้เราประเมินการเปลี่ยนแปลงความต้องการน�ำ้
การจ่ายน�้ำ ความเสี่ยงของผู้มีส่วนได้เสีย และกฎระเบียบตาม
เงื่อนไขในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ ยังช่วยให้เราสามารถ
คาดการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของการพยากรณ์ ค วามเสี่ ย ง
ด้านทรัพยากรน�้ำในปี 2563 2573 และ 2583 ผลลัพธ์เหล่านี้ถูก
วิเคราะห์และอภิปรายในทีป่ ระชุมคณะกรรมการประเมินความเสีย่ ง
เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ระบุมาตรการบรรเทาผลกระทบทีจ่ ำ� เป็นและ
ก� ำ หนดโครงการริ เ ริ่ ม ส� ำ หรั บ โรงงานที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ที่ เ ผชิ ญ
ความตึงเครียดด้านน�้ำอย่างรุนแรง หรือมีความเสี่ยงด้านการใช้
ทรัพยากรน�้ำที่ส�ำคัญ
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นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เรายังประเมินผลกระทบทาง
การเงินทีม่ ตี อ่ รายได้ มูลค่าของสินค้าทีข่ ายไป และ EBITDA รวมถึง
องค์ประกอบอื่นๆ
เรายั ง ได้ ค าดคะเนผลกระทบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ต้ น ทุ น น�้ ำ จาก
การประเมินในมุมมองของการขาดแคลนน�้ำจากผลลัพธ์ และ
การประมาณราคา เราสื่ อ สารกั บ โรงงานโดยตรงเพื่ อ พั ฒ นา
แผนปฏิบตั กิ ารทีช่ ดั เจน และมอบหมายให้ตวั แทนด้านน�ำ้ ประสานงาน
กับโรงงานทัง้ หมดและรายงานให้ฝา่ ยบริหารทราบอย่างสม�ำ่ เสมอ
รายละเอียดเพิม่ เติมมีอยูใ่ นส่วนปัจจัยด้านความเสีย่ งของรายงาน
ประจ�ำปี 2562

สรุปการประเมินความตึงเครียดด้านน�้ำปี 2562 และ 2573
2562

32%
15%
23%
16%
14%
ทั้งหมด

สูงมาก

39%
14%
33%

33%

27%

1%
21%

11%

19%

20%

25%

16%

31%

16%

14%

25%
6%

อเมริกา

เอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา

สูง

22%

ปานกลางถึงสูง

ต�่ำถึงปานกลาง

2573

3%

11%
43%

19%

31%

16%

10%

11%
16%

24%
4%
19%

ทั้งหมด

อเมริกา

27%

39%

16%

8%
11%

19%

เอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา

ต�ำ่

แห้งแล้งและมีการใช้นำ�้ ต�ำ่

ร้อยละของการด�ำเนินงานของไอวีแอลถูกระบุในลักษณะของพื้นที่ความตึงเครียดด้านน�้ำโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงของน�้ำ
AQUEDUCT

การบริหารจัดการของเสีย
เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะลดปริมาณของเสียและเพิม่ การก�ำจัดโดยอาศัยผูค้ า้
ซึ่ ง ยึ ด หลั ก ยั่ ง ยื น ที่ มี ก ารใช้ ซ�้ ำ การน� ำ ทรั พ ยากรกลั บ หรื อ
การรีไซเคิล อีกทั้งยังมุ่งมั่นจะลดของเสียอันตรายและสร้างความ
มัน่ ใจว่าการทิง้ ของเสียถูกจัดการโดยผู้ค้าทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
เราจัดการของเสียด้วยความรับผิดชอบและด�ำเนินการมากกว่า
ข้อก�ำหนดในจุดที่สามารถท�ำได้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การปฏิบตั ทิ เี่ ข้มงวด เพือ่ จัดการของเสียตามสถานทีป่ ฏิบตั งิ านของเรา
เราบันทึกปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น จัดเก็บในสถานที่ปฏิบัติงาน
และทิง้ ในและนอกสถานที่ และยังมุง่ มัน่ ทีจ่ ะลดและก�ำจัดของเสีย
โดยอาศั ย พั น ธมิ ต รที่ มี ก ารใช้ ซ�้ำ การน� ำ ทรั พ ยากรกลั บ หรื อ
การรีไซเคิล ซึ่งจะช่วยลดของเสียอันตรายและสร้างความมั่นใจ
มากขึ้นว่าการทิ้งของเสียถูกด�ำเนินการโดยผู้ค้าที่ได้รับการรับรอง
ยิ่งไปกว่านั้น เรายังด�ำเนินการตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานของ
ผู้ค้าหลักอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานการจัดการ
ของเสียของผู้ค้าสอดคล้องกับแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืนของเรา

อัตราของเสียอันตราย

เป้าหมายปี 2562

< 0.0045 ตัน/ตันการผลิต
สถานการณ์จริงปี 2562

0.0063 ตัน/ตันการผลิต

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

0.0058 ตัน/ตันการผลิต

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

ความหนาแน่นของของเสียอันตรายของเราสูงถึง 0.0058 ตัน/ตัน
การผลิตในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 จากปี 2561 เราก�ำลัง
ด�ำเนินการเพื่อลดของเสียทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย
และตั้งใจลดปริมาณของเสียอันตรายที่น�ำไปฝังกลบให้เหลือน้อย
ที่สุด
ในปี 2562 ปริมาณของเสียที่มกี ารใช้ซ�้ำ การรีไซเคิล และการน�ำ
ทรัพยากรกลับทัง้ หมดอยูท่ รี่ อ้ ยละ 72 ของของเสียทัง้ หมด เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 15 จากปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากการริเริ่มการลดปริมาณ
ของเสียและการรีไซเคิลที่ด�ำเนินการในปี 2562
ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด
0.0050

0.0063
0.0058

0.0054

0.0045

54,001

74,344
2,527

51,379

47,448

ปริมาณของเสียอันตราย (ตัน) ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)
ปริมาณของเสียอันตราย (ตัน) ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

71,817

อัตราของเสียอันตราย (ตัน/ตันการผลิต) ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)
อัตราของเสียอันตราย (ตัน/ตันการผลิต) ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

2559

2560

2561

2562

หมายเหตุ : อัตราของเสียอันตรายถูกค�ำนวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท

ปริมาณของเสียทั้งหมด

การก�ำจัดทิ้ง การใช ซ้ �้ำ การรีไซเคิล และการน�ำทรัพยากรกลับ
317,448

164,152

147,748

ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน)

170,949

72%

37%

52%

57%

63%

48%

43%

2559

2560

2561

Indorama Ventures Europe B.V. ประเทศเนเธอร์แลนด์
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28%
2562

ปริมาณของเสียที่น�ำมาใช้ซ้ำ� รีไซเคิล
และน�ำทรัพยากรกลับ
(ร้อยละของปริมาณของเสียทั้งหมด)
ปริมาณของเสียที่ก�ำจัดทิ้ง
(ร้อยละของปริมาณของเสียทั้งหมด)

การปล่อยมลพิษทางอากาศอื่นๆ
คุณภาพอากาศเป็นสิง่ ส�ำคัญล�ำดับต้นๆ ส�ำหรับไอวีแอล เราตรวจสอบ
การปล่อยมลพิษจากการด�ำเนินงานของเราดังต่อไปนี้และค้นหา
วิธีปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยมลพิษ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน
รวมถึงชุมชนรอบสถานที่ปฏิบัติงานของเราได้รบั อากาศที่สะอาด
NOx

0.00026

0.00036
0.00025

0.00017

4,659
2,879

2,559

1,796

2560

2561

0.00039

0.00010

2559

อัตราของ NOx (ตัน/ตันการผลิต) ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

0.00015
4,993
1,970

1,518

2561

SOx (ตัน) ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)
SOx (ตัน) ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

3,260

อัตราของ SOx (ตัน/ตันการผลิต) ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)
อัตราของ SOx (ตัน/ตันการผลิต) ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

1,673
2560

NOx (ตัน) ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)
อัตราของ NOx (ตัน/ตันการผลิต) ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)

0.00017

0.00015

NOx (ตัน) ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)

2562

SOx

927

0.00025

2,863

1,642
2559

ระบบตรวจสอบของเราสุม่ เก็บตัวอย่างอากาศจากสถานีตรวจสอบ
ตามระยะที่ ก� ำ หนด เราก� ำ ลั ง ปรั บ ปรุ ง ระบบการค� ำ นวณและ
การสุ่มตัวอย่างตามเวลาที่ก�ำหนด เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลมี
ความแม่นย�ำยิ่งขึ้น ซึ่งก�ำลังเห็นผลลัพธ์ในเชิงบวก

2562

VOCs

0.00041
0.00022

2,042

2559

0.00021

4,642
2,123
703
1,420

2,078

2560

VOCs (ตัน) ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)

2561

0.00017

VOCs (ตัน) ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

0.00012

อัตราของ VOCs (ตัน/ตันการผลิต) ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)
อัตราของ VOCs (ตัน/ตันการผลิต) ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

2562

หมายเหตุ : อัตราของ NOx, SOx และ VOCs ถูกค�ำนวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท
รายงานความยั่งยืน
ปี 2562

59

การรี ไซเคิล PET – น่าเชื่อถือและปลอดภัย
ไม่ใช่พลาสติกทั้งหมดที่เหมือนกันและพลาสติกก็ไม่ได้ถูกสร้างใน
แบบเดียวกันแม้วา่ จะมีพลาสติกอยูเ่ จ็ดชนิด พอลิเอทิลนี เทเรฟทาเลต
หรื อ พลาสติ ก PET เป็ น หนึ่ ง ในวั ส ดุ ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะตั ว ที่ มี
ความได้เปรียบเชิงคุณสมบัตทิ หี่ ลากหลาย ทัง้ น�ำ้ หนักเบา ยืดหยุน่
ราคาถูก มีอายุการเก็บรักษานานกว่าวัสดุอื่นๆ และสามารถ
รีไซเคิลได้ 100% PET เป็นพลาสติกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยมี
ส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 40 ส�ำหรับน�้ำดื่ม เครื่องดื่ม
และน�ำ้ อัดลม ขวดพลาสติก PET เป็นขวดทีม่ กี ารน�ำมารีไซเคิลมาก
ทีส่ ดุ ในโลก สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือขวดพลาสติก PET นัน้ มีปริมาณคาร์บอน
ฟุตพริน้ ท์ต�่ำเมื่อเทียบกับวัสดุทางเลือกอื่นๆ และด้วยอัตราการ
รีไซเคิลทีส่ งู กว่ามาก จึงสามารถช่วยลดคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ได้อย่าง
ยั่งยืน
ที่ อินโดรามา เวนเจอร์ส เราเชือ่ ว่าพลาสติก PET ทีผ่ า่ นการรีไซเคิล
(rPET) เป็นพลังขับเคลือ่ นใหม่สำ� หรับการเติบโตทีย่ งั่ ยืน เราเข้าใจว่า
ผู้คนจ�ำนวนมากทั่วโลกนั้นปรารถนาที่จะมีสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน
ในอนาคต จึงมีแรงกดดันต่อพลาสติกเป็นอย่างมาก ท่ามกลาง
ความท้าทายนี้ถือเป็นโอกาสที่สำ� คัญของ PET ซึ่งเป็นพลาสติกที่
สามารถรีไซเคิลได้ 100% ทัง้ ยังมีปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ตำ�่ กว่า
วัสดุบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น เช่น แก้ว และอะลูมเิ นียม

กลยุทธ์ด้านการรี ไซเคิลของเรา
เรามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มอัตราการรีไซเคิลทั่วโลก เพื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและสร้างความมั่นใจว่าเศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียนของเรานั้นสมบูรณ์
เราจะเป็นผู้น�ำในฐานะผู้ผลิตพลาสติก PET บริสุทธิ์ที่ใหญ่ที่สุด
และยังคงเป็นผู้น�ำในการผลิต rPET ในฐานะผู้น�ำด้านการรีไซเคิล
ในยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย จากประสบการณ์กว่า 30 ปี
เรามี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการรี ไ ซเคิ ล และการเป็ น หุ ้ น ส่ ว นที่
แข็งแกร่งในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าแบบหมุนเวียนสมบูรณ์
เราได้ท�ำงานร่วมกับสหภาพยุโรปเพื่อลดขยะพลาสติกซึ่งเป็น
ส่วนหนึง่ ของระเบียบการใช้พลาสติกครัง้ เดียว (Single Use Plastic
Directive) และตั้งใจที่จะเป็นแนวหน้าในการรีไซเคิลขยะพลาสติก
รวมถึงการใช้รปู แบบธุรกิจต่างๆ เพือ่ เสริมการประมวลผลเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียนสมบูรณ์
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ความมุ่งมั่นของเรา
และกลยุทธ์ ในอนาคตปี 2568
พลาสติก PET ที่ผลิตโดยไอวีแอลสามารถรีไซเคิลได้
100% เรามุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะผลั ก ดั น การรี ไ ซเคิ ล โดยเราตั้ ง
เป้าหมายในการรวบรวมวัสดุ PET ที่ใช้แล้วจากทั่วโลก
เป็นจ�ำนวน 750,000 ตัน เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต
โพลีเอสเตอร์ของเรา นอกจากนี้ เรายังลงทุนเป็นเงิน
จ�ำนวนกว่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2568
ความมุง่ มัน่ นีเ้ ป็นเพียงการเริม่ ต้นของการเดินทางของเรา
ในการผลักดันการรีไซเคิล โดยเราได้สร้างมูลค่าจาก
การรวบรวมพลาสติก PET ที่ใช้แล้วและส่งเสริมการลด
ขยะพลาสติ ก เพื่ อ ไม่ ใ ห้ มี ข ยะพลาสติ ก หลงเหลื อ
อยู่ในสิ่งแวดล้อม

ภารกิจการรี ไซเคิลของเรา
คือการตอบสนองความต้องการ
ในการรีไซเคิลของลูกค้าของไอวีแอล
โดยการสร้างธุรกิจรีไซเคิลชั้นน�ำ
ที่แตกต่างและน่าดึงดูดในเชิงเศรษฐกิจ

รี ไซเคิลขวด

50 พันล้านขวด

ในทศวรรษที่ ผ ่ า นมาเรารี ไ ซเคิ ล ขวดได้ ป ระมาณ
50 พันล้านขวด และเรามุ่งหวังทีจ่ ะรีไซเคิลให้ได้มากขึน้
ในปี 2562 เพียงปีเดียว เรารีไซเคิลขวดพลาสติก PET
ที่ใช้แล้วกว่าเก้าพันล้านขวดหรือมากกว่า 200,000 ตัน

อินโดรามา เวนเจอร์ส ท�ำการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET
ตั้ ง แต่ ป ี 2554 ได้ ค รบ 50 พั น ล้ า นขวดแล้ ว ในวั น ที่
23 มีนาคม 2563

PET ทรัพยากรที่มีค่า

ปอนด์ CO2e ต่อภาชนะจ�ำนวน 10,000 ชิ้น

ในขณะที่พลาสติก PET มีข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมหลากหลายประการ ตลอดจนสามารถรีไซเคิลได้ 100%
การจัดการพลาสติก PET ที่ไม่ถูกต้องหลังการใช้งานอาจจะน�ำไปสู่การสะสมของขยะพลาสติกในหลุมฝังกลบและมหาสมุทรจนท�ำให้
เกิดปัญหาทั่วโลก
ในขณะที่การจัดการทรัพยากรพลาสติกที่ไม่ถูกต้องได้กลายเป็น
ความเสีย่ งใหม่ทสี่ ำ� คัญ และก่อให้เกิดความกังวลด้านระบบนิเวศ
ส�ำหรับอุตสาหกรรม แต่พลาสติกกลับเปิดโอกาสส�ำคัญแก่ประเทศจีน
เพ��มอายุการเก็บรักษา เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม
และประเทศอื่นๆ หลายประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการห้าม
ของผลิตภัณฑอาหาร
การน�ำเข้าขยะพลาสติกเพือ่ ทีจ่ ะปกป้องสิง่ แวดล้อม บริษทั ทัว่ โลก
ได้พยายามเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคและก่อให้เกิดการรีไซเคิล
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ผูส้ ง่ ออกมีแนวโน้มทีจ่ ะถูกบังคับให้ขยาย
1
การหมุ
น
เว�
ย
น
โครงสร้างพืน้ ฐานการรีไซเคิลในประเทศของพวกเขา เช่นเดียวกับ
PET
ร� ไซเคิลได 100%
ที่สมบูรณ
วัสดุบรรจ�ภัณฑ
การลดระดับของของเสียที่ถูกผลิต นอกจากนี้ วงจรชีวิตของ
ที่ตองการมากที่สุด
พลาสติก PET ได้รบั การยอมรับจากหลายๆ ประเทศทัว่ โลก ตลอดจน
อัตราการจัดเก็บขยะทีด่ ขี นึ้ จะท�ำให้อตั ราการรีไซเคิลทัว่ โลกเพิม่ ขึน้
ดังนั้น พลาสติก PET ยังคงเป็นมาตรฐานในการส่งเสริมธุรกิจ
ปร�
ม
าณคาร
บ
อนต่
ำ
สุ
ด
น้ำหนักเบา
การแปรรูปแบบหมุนเวียนต่อไป
ในกลุมทางเลือก

การปล่อยก๊าซ CO2 (ภาชนะขนาด 12 ออนซ์) อ้างอิงจากภาชนะจ�ำนวน 10,000 ชิ้น
3,035

2,084

ขวด PET

กระป๋องอะลูมิเนียม

4,562

4,252

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

ขวดแก้ว
พร้อมฝาเหล็ก

ขวดแก้ว
พร้อมฝาอะลูมิเนียม

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ร้อยละความบริสุทธิ์ของ PET/ rPET ที่แตกต่างกัน
กิโลบีทียู / ปอนด์ของวัสดุที่ผลิต

3

2.80

N2O ไนตรัสออกไซด์

2.30 2.40
2

1.80

CH4 มีเทน

1.99
1.31

CO2 คาร์บอนไดออกไซด์

1.59
0.81

1

0

PET ใหม่

1.18

เกล็ด
เม็ด
พลาสติก พลาสติก

เกล็ด
เม็ด
พลาสติก พลาสติก

เกล็ด
เม็ด
พลาสติก พลาสติก

เกล็ด
เม็ด
พลาสติก พลาสติก

rPET 25%

rPET 50%

rPET 75%

rPET 100%

ที่มา : NAPCOR, Franklin Associates
การส่งเสริมและปกป้องบรรจุภัณฑ์ PET

รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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การรี ไซเคิลเพื่อให้เกิดการครบวงเต็มสมบูรณ์
เราก� ำ ลั ง เพิ่ ม การลงทุ น ในโรงงานรี ไ ซเคิ ล ทั่ ว โลกเพื่ อ ให้ เ กิ ด
การหมุนเวียนทีส่ มบูรณ์ โดยส่งเสริมการใช้พลาสติกรีไซเคิล (rPET)
และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
การเข้าถึงทั่วทุกมุมโลกแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น�ำของเราใน
ด้านนวัตกรรม น�ำไปสู่สินค้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
(Game-changing Products) ทางออกแบบพิเศษหรือผลิตภัณฑ์ทม่ี มี ลู ค่า
เพิ่มสูง (HVA) ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งในตลาดพลาสติก PET
เราสามารถเข้าถึงโอกาสมากมาย และสามารถมอบมูลค่าสูงสุด
แก่ลกู ค้าไอวีแอลและสร้างมูลค่าระยะยาวแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียของเรา
ในปี 2554 การผลิต rPET ของเราอยู่ที่ประมาณ 3,576 ตัน แต่ใน
ปี 2562 นั้นมีการเติบโตแบบทวีคูณเป็นประมาณ 206,996 ตัน
ในช่วงเวลานี้เรารีไซเคิลขวดประมาณ 50 พันล้านขวด ซึ่งช่วยลด
การฝังกลบขยะพลาสติกได้ถงึ 1.1 ล้านตัน เป็นจ�ำนวนทีค่ รอบคลุม
สนามฟุตบอลได้ถงึ 514 สนาม ช่วยลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
1.65 ล้านตันและประหยัดน�้ำมันดิบมากกว่า 3 ล้านบาร์เรล

รี ไซเคิลแล้ว

50 พันล้านขวด PET

การให้ความรู้ด้านการรี ไซเคิล
เราสนับสนุนให้มีการรีไซเคิลผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
มากขึ้ น นอกเหนื อ จากการให้ ค วามรู ้ แ ก่ ผู ้ บ ริ โ ภคเกี่ ย วกั บ
ความจ�ำเป็นในการรีไซเคิลและน�ำวิถีชีวิตที่เน้นความยั่งยืนไปใช้
เราได้มีโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลทั่วโลก ส่งเสริม
การรี ไ ซเคิ ล และการแยกขยะแก่ เ ด็ ก ๆ ในชุ ม ชนและผู ้ บ ริ โ ภค
โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ เพิ่ ม ความตระหนั ก และการมี ส ่ ว นร่ ว มใน
การปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

การรีไซเคิลและเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
ขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)
เราสนับ สนุน ความพยายามระดับโลกอย่า งจริง จัง เพื่อ บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)
ความพยายามในการรีไซเคิลของเราให้ความส� ำคัญเป็นพิเศษ
ในการจัดการกับ SDGs ดังต่อไปนี้

ลดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

1.1 ล้านตัน

1.65 ล้านตัน

ที่ต้องน�ำไปฝังกลบ

ในวัฏจักรชีวิต

ปริมาณขวด PET หลังการบริโภคที่รี ไซเคิลแล้ว
206,996

109,446

128,890

143,507

3,576

หน่วย : ตัน

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

ขยะพลาสติก

มากกว่า

2554

62

ลดปริมาณ

2555

2558

2560

2562

ความร่วมมือกับพันธมิตรในกลุ่มอุตสาหกรรม
เราได้ท�ำงานร่วมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมหลายแห่ง เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนที่ยั่งยืนส�ำหรับพลาสติกและตั้งใจที่จะ
มีบทบาทส�ำคัญ โดยน�ำลูกค้าของผลิตภัณฑ์ รไี ซเคิลเข้าสูห่ ว่ งโซ่คณ
ุ ค่าและวิธกี ารพัฒนา เพือ่ รวมการรีไซเคิลเข้าไปในผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดของเรา นับเป็นสิ่งส�ำคัญอันดับแรกส�ำหรับเราและได้รวมอยู่ในกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเราเช่นกัน

หมายเหตุ : กรุณาคลิกที่โลโก้เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการรีไซเคิลของแต่ละองค์กร

ในประเทศไทย เราได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าส�ำคัญ ซัพพลายเออร์ และสมาคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การพยายามโน้มน้าวให้รฐั บาลไทยแก้ไขกฎหมายปัจจุบนั ทีห่ ้ามการใช้พลาสติก PET รีไซเคิลในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่สำ� หรับ
อาหารและเครื่องดื่ม กระบวนการนี้ช่วยให้ทุกฝ่ายได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการรีไซเคิลและมองเศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียนเป็นแนวทางส�ำคัญในการลดของเสีย
ด้วยความร่วมมือและความคิดริเริ่มมากมาย ไอวีแอลยังคงมุ่งเน้นที่จะท�ำสิ่งที่ดีกว่า ด้วยความสามารถในการรีไซเคิลซ�ำ้ ได้ของ
พลาสติก PET เปรียบดั่งใบเบิกทางส�ำหรับการสร้าง “สังคมปลอดของเสียพลาสติกสู่ธรรมชาติ” (Zero Plastic Waste to Nature)
ด้วยความต้องการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการรองรับของเสีย PET ที่จะใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับการผลิตเม็ดพลาสติก PET
ซึ่งไอวีแอลยังคงจะเป็นผู้น�ำในการสร้างอนาคตที่ดีกว่า

ความร่วมมือทางเทคโนโลยีการรี ไซเคิล
ไอวีแอลเป็นหนึ่งในกว่า 400 องค์กร ที่ยึดมั่นที่จะเพิ่มการใช้
พลาสติกรีไซเคิลในการผลิตบรรจุภัณฑ์ เราจึงมุ่งมั่นส่งเสริม
เป้าหมายทีจ่ ะเพิม่ ปริมาณพลาสติกรีไซเคิลให้ได้อย่างน้อย 750,000 ตัน
เรายังได้รับความรู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ด้านการรีไซเคิลเชิงกล ผ่าน
ทรัพย์สนิ ของบริษทั Wellman ซึง่ ก�ำลังขยายตัว อีกทัง้ ยังได้พฒ
ั นา
ความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีนวัตกรรมการพัฒนาและทดสอบ
เทคโนโลยีการรีไซเคิลสารเคมี เช่น การร่วมมือกับบริษัท Ioniqa
เพือ่ สร้างขวด PET ทีท่ ำ� มาจากขยะพลาสติกทางทะเลเป็นครัง้ แรก

ความต้องการ rPET ถูกผลักดัน
จากเจ้าของแบรนด์สินค้าต่างๆ
เจ้าของแบรนด์สินค้าได้ตั้งเป้าหมายชัดเจนที่จะเพิ่มการใช้ rPET
ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับเครื่องดื่ม พวกเขายังตระหนักถึง
คุณค่าของพลาสติก PET ไม่ใช่แค่จากมุมมองทางเศรษฐกิจ
แต่จากมุมมองด้านความยั่งยืนที่กว้างขึ้น ดังนั้น พลาสติก PET
ซึง่ มีการรวบรวมทีถ่ กู ต้องและการรีไซเคิลทีเ่ หมาะสม จะยังคงเป็นผูน้ ำ�
ตลาดด้านบรรจุภณ
ั ฑ์สำ� หรับเครือ่ งดืม่ นอกจากนัน้ ความก้าวหน้า
และทันสมัยในการเพิ่มปริมาณ rPET ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
เชิงพาณิชย์แสดงให้เห็นว่าแบรนด์มกี ารลงทุนทีจ่ ะท�ำให้เป้าหมาย
การใช้ rPET เป็นจริง นี่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ส�ำหรับเราเพราะ
แบรนด์เหล่านี้เป็นลูกค้ารายใหญ่ส�ำหรับไอวีแอล

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
การจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่
ผูม้ สี ว่ นได้เสียให้ความส�ำคัญ ดังนัน้ ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
จึงช่วยสนับสนุนนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และกระบวนการของเรา
เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค สังคม และ
ภาคธุรกิจในประเด็นที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์และ
ความโปร่งใส ในขณะเดียวกันไอวีแอลคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์
ทุกชนิดที่เราคิดค้นและน�ำออกสู่ตลาดนั้นจะน�ำมาซึ่งความยั่งยืน
ต่อโลกและสังคม
การผสมผสานแนวทางปฏิบตั ทิ ยี่ งั่ ยืนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในความท้าทายด้านความยัง่ ยืน และ
แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราในการใช้ประโยชน์จากโอกาส
ทางการตลาดและลดความเสีย่ งด้านการตลาดในระดับผลิตภัณฑ์
นอกจากนั้น กระบวนการดูแลผลิตภัณฑ์ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ โดยลดความเสีย่ งของการเกิดอันตรายทัง้ ต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ไอวีแอล
ให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์แก่ลกู ค้าและมีสว่ นร่วมในโครงการ เพือ่ ส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้มสี ่วนได้เสีย
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเราประเมิน
จากเกณฑ์ต่างๆ เช่น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับ
การจัด หาวัต ถุดิบ การออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ การผลิต การใช้
ผลิตภัณฑ์และการบ�ำรุงรักษา แผนการน�ำกลับ รวมถึงการลด
ของเสียและวัสดุอันตรายโดยการน�ำกลับมาใช้ซำ�้ และการรีไซเคิล
การใช้วตั ถุดบิ รีไซเคิลและการสนับสนุนโครงการของลูกค้าในเรือ่ ง
ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยการใช้งาน เช่น การลด
น�้ำหนักของผลิตภัณฑ์เพือ่ ผู้บริโภค นอกจากนัน้ วัสดุทดแทนและ
สารเคมีชวี ภาพทีเ่ ราจัดหาและใช้ในการผลิตจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องได้รบั
การรับรองว่าผลิตจากแหล่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ไอวีแอลได้พัฒนาและส่งเสริมวิธีการจ�ำแนกประเภทผลิตภัณฑ์
อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความปลอดภัยและความยั่งยืนของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ้ ว ยเกณฑ์ ต ่ า งๆ เช่ น แหล่ ง พลั ง งานหมุ น เวี ย น
ความเป็นพิษของแหล่งพลังงาน การประเมินวัฏจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์
(LCA) และปั จ จั ย ทางสั ง คม กระบวนการจ� ำ แนกนี้ ค าดว่ า จะ
ถูกน�ำมาใช้ในปี 2563 และใช้ได้อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2564
ไอวีแอลมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม อี ก ทั้ ง ยั ง สร้ า งมู ล ค่ า โดย
การระบุโอกาสในการลดการใช้ทรัพยากรและวัสดุ นอกเหนือจาก
ผลกระทบเชิงนิเวศผ่านการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCAs)
เราได้ด�ำเนินการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCAs) ในโรงงาน
ทั้ ง หมดของทวี ป เอเชี ย (ไม่ ร วมการเข้ า ซื้ อ กิ จ การใหม่ ตั้ ง แต่
ปี 2560-2562) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14040/44: 2549
โดยมีแผนที่จะขยายการประเมินนี้ไปยังส่วนการด�ำเนินงานอื่นๆ
ของเรา

นวัตกรรมหมอนเพือ่ ความยัง่ ยืนจาก PLA พอลิเมอร์ชวี ภาพ
เส้นใยในหมอนประกอบด้วย PLA พอลิเมอร์ชวี ภาพ 95%
ท�ำมาจากวัตถุดบิ เส้นใย PLA ซึง่ เป็นอีกหนึง่ ทางเลือกทีย่ งั่ ยืน
แทนการใช้เส้นใยจากปิโตรเลียม นอกจากนี้ ยังสามารถ
รีไซเคิลและย่อยสลายในระบบโรงงานอุตสาหกรรมได้ 100%
นวัตกรรมหมอนที่ยั่งยืนนี้ได้รับการรับรองส�ำหรับแบรนด์
Sinfineco ซึง่ เป็นลิขสิทธิผ์ ลิตภัณฑ์ทเี่ รามอบให้บริษทั Trevira

AEROPOWDER – ฉนวนที่ย่อยสลายได้

เส้นด้ายจากเส้นใยยาว PLA ได้รบั การรับรองจาก ISEGA

ผลิตภัณฑ์ฉนวนย่อยสลายได้ชอื่ ว่า Pluumo เป็นความร่วมมือ
กันระหว่างบริษทั Trevira และ บริษทั AEROPOWDER โดย
เริ่มต้นเปิดตัวในลอนดอนเป็นที่แรก ผลิตภัณฑ์ฉนวนนี้
สามารถย่อยสลายได้และเป็นนวัตกรรมวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ที่
มีแนวคิดมาจากขนนก ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมีคุณสมบัติ
เป็ น ฉนวน และเพื่ อ สานต่ อ แนวคิ ด นี้ ใ ห้ เ ป็ น จริ ง
AEROPOWDER จึงได้ร่วมมือกับบริษัทสิ่งทอ Trevira
GmbH เราได้พัฒนาเส้นใยที่มีการถักทอพิเศษคือเส้นใย
สององค์ประกอบ ซึ่งประกอบไปด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพ
สองชนิดที่แตกต่างกัน

เส้ น ใย PLA ของบริ ษั ท Trevira ช่ ว ยตอบสนอง
ความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั เลือกนัน้ ยังได้รบั การรับรอง
ISEGA ด้วยความร่วมมือกันระหว่างลูกค้าของเรา บริษทั
Trevira ใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืนทั้งเส้นใยสั้น PLA และเส้นด้าย
จากเส้นใยยาว PLA ในการผลิตสินค้า เช่น ถุงมือนวด
ถักโดย บริษทั MDD di Maddaleno Massimiliano ประเทศ
อิตาลี ผ้าบุภายในเพือ่ ป้องกันแสงแดดโดย บริษทั Vertisol
ประเทศสเปน และผ้ า ทอ PLA 100% โดย บริ ษั ท
Chamatex ประเทศฝรั่งเศส

จากขวดพลาสติก PET สู่เส้นด้ายจากเส้นใยยาว
เส้นด้ายจากเส้นใยยาวจากขวด PET รีไซเคิลหลากหลายสีและขนาด
ถูกน�ำมาใช้งานที่บริษัทสิ่งทอ Trevira เช่น เส้นด้ายดิบสีขาว
เส้นด้ายสปันด์ย้อมสี และเส้นด้ายยืดหยุ่น นอกจากนั้น
เสื้อจากเส้นใยรีไซเคิลคุณภาพยังได้รับการรับรองมาตรฐาน
Global Recycled Standard (GRS) โดยผลิ ต จากเส้ น ใย
โพลีเอสเตอร์และเส้นด้ายขนสัตว์ประกอบกัน (PET 55% /
เส้นด้ายขนสัตว์ 45%) ซึง่ ใช้ในการผลิตชุดเครือ่ งแบบขององค์กร
นอกจากนี้ ไอวีแอลและบริษัทในเครือ Schoeller GmbH & Co. KG ก�ำลังพัฒนาสายเคเบิลจากวัสดุรีไซเคิลที่สามารถน�ำไปใช้
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เราคาดว่าจะได้รบั การรับรอง GRS ส�ำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในอนาคตอันใกล้

รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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ไอวีแอลได้รับสองรางวัลจากงาน Thaistar Packaging Award ประจ�ำปี 2562
อินโดรามา โพลีเมอร์ส ได้รับสองรางวัลจากงาน Thaistar Packaging Awards ประจ� ำปี 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค ดังนี้
• รางวัล “Thaistar Packaging Award ประจ�ำปี 2562” ประเภทวัสดุบรรจุภัณฑ์และองค์ประกอบ
• รางวัลพิเศษในสาขาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ ความยัง่ ยืน “Best Sustainable Packaging Design Award ประจ�ำปี 2562”
		 จาก Ramapet HPC ผลิตภัณฑ์ PET คุณภาพสูงนี้เคยได้รับรางวัลบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากงานนี้
		 ในปี 2561 เช่นกัน

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ไอวีแอลตัง้ เป้าหมายว่าจะต้องไม่มกี ารละเมิดระเบียบข้อบังคับทัง้
ในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงไม่มกี ารใช้สารอันตรายทีม่ ี
ความกังวลสูง (SVHC) เราได้ประเมินสารเคมีทใี่ ช้ในการด�ำเนินงาน
และความเสี่ ย งต่ อ พนั ก งานของเราและสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง
การควบคุม สารเคมีที่ร ะเหยได้ ต ามรายชื่อ สารเคมีอัน ตรายที่
ปรากฏใน SVHC list และ SIN list ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้
เราปฏิ บั ติ ต าม SVHC list ขององค์ ก ารจั ด การสารเคมี แ ห่ ง
สหภาพยุ โ รป (ECHA) และก� ำ ลั ง ยกเลิ ก การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
SIN list รวมถึงได้ตรวจสอบความคืบหน้าของ SVHC และประเมิน
แนวโน้มการใช้วัตถุดิบของเราอย่างต่อเนื่อง ในบางกรณีสารอาจ
อยู่ใน SVHC list ในรูปแบบวัตถุดบิ แต่เมือ่ มันถูกเปลีย่ นรูปไปแล้ว
จึงไม่กอ่ ให้เกิดความเป็นพิษ และไม่มคี วามเสีย่ งด้านความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์อีกต่อไป กระบวนการก�ำหนดลักษณะความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดผลิตภัณฑ์ (PCRC) ที่ด�ำเนินการกับ
ผลิต ภัณ ฑ์ ข องเราร้ อ ยละ 100 เป็ น กลไกที่ใ ช้ ใ นการประเมิน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะกระบวนการ PCRC รวบรวมการน�ำเข้าจากการเชือ่ มต่อ
กับลูกค้า เพือ่ รับข้อมูลเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์ของวัตถุดบิ ปลายน�ำ้
ที่ต้องการ สิ่งที่ตามมาคือการประเมินวัตถุดิบแต่ละชนิดโดย
มุ่งเน้นไปที่ส่วนประกอบใหม่ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบต่อ
อั น ตรายจากการผลิ ต และข้ อ ปฏิบัติผ ลิต ภั ณ ฑ์ (ทั้ง ในแง่ ข อง
การลงทะเบียนสารเคมีและความปลอดภัยของอาหาร) ในตลาด
เป้าหมาย
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ผลงานส�ำคัญ

• 100% ของหน่วยธุรกิจที่ด�ำเนินงานในยุโรป
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ REACH

• 100% ของความสอดคล้องกับ ECHA SVHC list

และด�ำเนินการเชิงรุกในการน�ำผลิตภัณฑ์ออกจาก
SIN list ไอวีแอลไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตสารเคมี
ที่ปรากฎใน SIN list

เส้นใยสัน้ หน่วงไฟชนิดปราศจากแอนติโมนี
เราผลิตเส้นใยที่มีความสามารถพิเศษคือ Trevira CS®
ซึง่ เป็นเส้นใยหน่วงไฟชัน้ น�ำของโลก โดย Trevira ได้ทำ� การ
ขยายผลของเทคโนโลยีดงั กล่าวไปสูเ่ ส้นใยเหล่านี้

นอกจากนี้ เรายังพัฒนาแผนการจัดการสารตัง้ ต้นและสารเคมีอนั ตราย
ซึ่งท�ำให้มีการประเมินสารเคมีต่างๆ และก�ำหนดวิธีการทดแทน
ด้ ว ยแผนการนี้ เรามุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะระบุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละก� ำ หนด
เป้าหมายส�ำหรับการปรับปรุงโดยการยุตกิ ารใช้สารเคมีอนั ตรายที่
มีความเสีย่ ง สารเคมีดงั กล่าวอาจไม่ได้รบั การควบคุมโดยตรงในวันนี้

แต่เนือ่ งจากมีขอ้ กังวลในกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ไอวีแอลจึงได้ดำ� เนินการ
เชิงรุกในการติดตามและค้นหาทางเลือกทดแทน เป้าหมายของเราคือ
การประเมินวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ SIN
list อย่างละเอียดในปี 2563-2564 และก�ำหนดเป้าหมายส�ำหรับ
การปรับปรุงในปี 2564-2565

ผลลัพธ์จากการมุ่งเน้นไปที่การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ : เส้นใย PET ที่ปราศจากโลหะหนักของ iCareTM
ในขณะทีผ่ บู้ ริโภคต้องการมาตรฐานความปลอดภัยทีเ่ พิม่ ขึน้
รั ฐ บาลและหน่ ว ยงานด้ า นความปลอดภั ย ของผู ้ บ ริ โ ภค
รวมไปถึงหน่วยงานทดสอบและกลุ่มสุนัขเฝ้าบ้านได้แสดง
ความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสารที่น่าสนใจ (SOIs) ที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ ลูกค้าทั่วโลกของไอวีแอล
บางส่วนต้องการให้เราส่งมอบเส้นใย PET ชนิดปราศจาก
แอนติโมนี ความต้องการดังกล่าวนั้นเรียบง่าย ซึ่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของ IVL Fibers ได้ตอบรับการเรียกร้อง
ในการรักษาค่านิยมหลักของเราคือ “ลูกค้าคือเหตุผลใน
การด�ำรงอยู่” และ “เรามองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส”
โดยกล่ า วว่ า “คุ ณ ภาพจะต้ อ งคงที่ แ ละข้ อ ก� ำ หนดของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะไม่ เ ปลี่ ย นแปลงใน SKU หลายรายการ
โดยไม่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานทั่ ว โลกของเรา”
Trevira GmbH (ประเทศเยอรมนี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
ไอวี แ อลได้ ว างแผนที่ จ ะเปิ ด ตั ว PET ชนิ ด ปราศจาก
Antimony ภายในเดือนมกราคม 2561 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพั ฒ นาขี ด ความสามารถของโรงงานไอวี แ อล
ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย นอกจากนั้น ยังมีการทบทวน
และทดสอบความสามารถโดยละเอี ย ด หลั ง จาก
ความพยายามอย่างจริงจังหลายเดือน โพลีเอสเตอร์คณ
ุ ภาพ
ชนิ ด ปราศจากแอนติ โ มนี ส ามารถถู ก ผลิ ต และได้ รั บ จาก
โรงงานเส้ น ใยสั้ น และเส้ น ใยยาว รวมถึ ง การตรวจสอบ
กระบวนการปลายน�้ำ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมี
คุณสมบัติเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ ความส�ำเร็จนี้เกิดจาก
ความร่วมมือร่วมใจและความมุ่งมั่นของทีมไอวีแอล

ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของครอบครัวไอวีแอล:
iCareTM ที่ปราศจากโลหะหนัก
iCareTM เป็นสัญลักษณ์ของค่านิยมหลักล�ำดับที่ 5 ของไอวีแอล
นั่นคือ “เราด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ” ซึ่งเป็น
การแสดงให้เห็นถึงความเป็นผูน้ ำ� ในอุตสาหกรรม ความยัง่ ยืน
นวั ต กรรม ความมุ ่ ง มั่ น สู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ การเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม และความมุ่งมั่นสู่ความส�ำเร็จของลูกค้าของเรา
ปัจจุบันไอวีแอลมีความสามารถในการจัดหาเส้นใย iCareTM
เส้นด้ายจากเส้นใยยาว และเม็ดพลาสติก PET ส�ำหรับเครือ่ งแต่งกาย
การดู แ ลบ้ า น สุ ข อนามั ย ยานยนต์ และการใช้ ง านเชิ ง
อุตสาหกรรม เส้นด้ายจากเส้นใยสัน้ ของ iCareTM นัน้ รวมไปถึง
เส้ น ใย PET 100% ทั้ ง เบอร์ ล ะเอี ย ดและหยาบ เส้ น ใย
สังเคราะห์แบบกลวง และเส้นใยสององค์ประกอบ ส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ปลายน�้ำต่างๆ เช่น เครื่องแต่งกาย สุขอนามัยที่
ใช้แล้วทิง้ หมอนและผ้าปูทนี่ อน ของเล่น และผ้าทีไ่ ม่ผา่ นการ
ถักทอในส่วนของยานยนต์และอุตสาหกรรม เส้นด้ายจาก
เส้นใยยาว PET ของ iCareTM นั้น รวมไปถึงเส้นด้ายยาว
กึ่งส�ำเร็จรูป เส้นด้ายยืดหยุ่นแบบดึง เส้นด้ายยาวส�ำเร็จรูป
เส้นด้ายสี และเส้นด้ายที่มีการหดตัวต่างกัน นอกจากนั้น
ไอวีแอลยังเสนอชิ้นส่วนเล็กๆ ที่ปราศจากโลหะหนัก (เรซิน)
ของ iCareTM ส�ำหรับเส้นด้ายจากเส้นใยยาว สปันบอนด์/สปันเมลต์
และผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
การออกแบบ

เราหาแหลงที่มา

เราร� ไซเคิล

การรี ไซเคิล

เศรษฐกิจ
หมุนเว�ยน

การผลิต
เราสรา ง

องค์ประกอบที่รวมกันมากมายของชิ้นส่วนต่างๆ ที่ท�ำให้
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเกิดขึ้น มุ่งหน้าไปสู่การปิดวง
อย่างยั่งยืนเสมอ ไอวีแอล มุ่งเน้นที่จะใช้การรวมกันของ
ก� ำ ลั ง ความสามารถด้ า นนวั ต กรรม เชิ ง อุ ต สาหกรรม
ด้านนโยบาย และบุคลลากร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า
พลาสติกทีเ่ ราผลิตขึน้ อยูใ่ นระบบเศรษฐกิจ และถูกมองเห็น
เป็นทรัพยากรอยู่เสมอไม่ใช่ขยะ กลยุทธ์การรีไซเคิล
ของไอวี แ อล ยกระดั บ ขี ด ความสามารถของเราเพื่ อ
ขั บ เคลื่ อ นการแก้ ป ั ญ หาแบบระบบปิ ด และมุ ่ ง หน้ า สู ่
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

การจัดเก็บ

การจัดจ�ำหน่าย

ผูบร�โภ ค

การบริโภค
ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกแบบ

พรีฟอร์ม
ที่มีน�้ำหนักเบา

ผลิตภัณฑ์ของเราถูกออกแบบให้มีน�้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูงเมื่ออยู่ในขั้นตอนการใช้งาน
และรวมถึงเป็นวัสดุที่มีความยั่งยืนและสามารถรีไซเคิลได้ ที่สามารถจัดการได้โดยง่าย
เมื่อสิ้นสุดการใช้งาน

การรั ก ษารสชาติ เส้นใยโพลีเอสเตอร์หน่วงไฟ เส้นใยไนลอน 6.6
การแปลงสิ่งทอเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ผลิตภัณฑ์ DEJA
และความสดใหม่
ในยางรถยนต์ สักหลาดสิ่งทอกันเสียง / สิ่งทออัดแผ่นแข็ง PET รีไซเคิล 100%

การผลิต

การด�ำเนินงานที่มุ่งเน้นการลดการก๊าซเรือนกระจก ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบทางเลือกที่ทดแทนได้
และทรัพยากรทดแทน รวมไปถึงการลดการบริโภคทรัพยากร

184,460 tCO2e การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดลงจากการใช้
ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนและการใช้เชื้อเพลิง
จากชีวภาพ
• 4% การลดลงของอัตราการใช้น้�ำ
• น�้ำทีน่ �ำมารีไซเคิลและใช้ซ�้ำ = 7.5%

การจัดจ�ำหน่าย

• 33,968 ตัน

การบริโภควัตถุดิบจาก
แหล่งชีวภาพ
• 206,996 ตัน
การรีไซเคิลขวด PET
หลังการบริโภค

• 100% การใช้ไฟฟ้าจาก

แหล่งพลังงานหมุนเวียน
ใน 4 โรงงาน
• การใช้ไฟฟ้าทดแทนเพิม
่ ขึ้น 5%
ในปี 2562
• 416,916 MW พลังงานจาก
แหล่งพลังงานหมุนเวียน
การน�ำของเสียกลับมาใช้ทั้งหมด = 72%
รวมถึงไฟฟ้าจากแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน

การพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ / การค�ำนวณก๊าซเรือนกระจก Scope 3

• การพัฒนาปรับปรุงการขนส่งและการกระจายสินค้าขั้นต้นและขั้นปลาย
• เปลี่ยนการขนส่งจากทางถนนเป็นทางรถไฟ
• มุ่งให้การขนส่งสินค้าเป็นการจัดส่งโดยตรงและหลีกเลี่ยงการขนส่งที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้าหลายจุดในระหว่างเส้นทาง
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การบริโภค

ผลักดันการปรับแก้กฎหมาย และข้อบังคับโดยการจัดให้มีและการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ขยะพลาสติก และการเพิ่มอุปสงค์ส�ำหรับพลาสติก PET รีไซเคิล
ความร่วมมือเร่งผลักดันให้มี
การพิจารณาแก้กฎหมายเพื่อ
เปิดโอกาสให้สามารถน�ำขวดบรรจุ
เครื่องดื่มที่ผลิตจากพลาสติก
รีไซเคิล หรือ Recycled PET (rPET)
มาใช้ได้ในประเทศไทย

การจัดเก็บ

ข้อตกลงการจัดหา PET รีไซเคิล 100% เป็นเวลาหลายปี
• กลุ่มของอาหารและเครื่องดื่ม
• ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Global FMCG

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

890,310 ขวดพลาสติก PET ที่เก็บรวบรวมได้ท่วั โลก และ 4,970 กิโลกรัม
ถูกส่งกลับเข้าสู่โรงงานรีไซเคิลในประเทศไทย

ข้อตกลงความเข้าใจกับ
GEPP – พันธมิตรใน
การจัดเก็บและรวบรวม
ขวดพลาสติก
และการจัดส่งโลจิสติกส์

การรี ไซเคิล

โครงการ “โค้ก ขอคืน”
ร่วมกับบริษัท โคคา-โคลา
ประเทศไทย สามารถเก็บ
รวบรวมขวดพลาสติก
PET ได้ 2,741 กิโลกรัม

โครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล
โครงการที่ส�ำคัญมากของไอวีแอล ที่ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งและ
จะขยายการด�ำเนินโครงการในทุกการด�ำเนินธุรกิจของเราทั่วโลก

ข้อตกลงความเข้าใจกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– การเป็นพันธมิตรในการ
จัดการขยะรีไซเคิล

โครงการ “รักษ์ ปัน สุข”
ร่วมกับ บริษัท บางจาก
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
สามารถเก็บรวบรวม
ขวดพลาสติก PET ได้
600,000 ขวด

การรีไซเคิลคือหัวใจหลักของเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของโลกในอนาคต

เป้าหมายของเราในปี 2568
พันธกิจระดับโลกกับ Ellen McArthur Foundation
โดยเป็นส่วนหนึ่งของ The New Plastics Economy

ความร่วมมือกับพันธมิตรในกลุ่มอุตสาหกรรม

การรีไซเคิลเชิงกล
เราได้เข้าซื้อกิจการและครอบครองความรู้ด้านการรีไซเคิลเชิงกล
เมื่อปี 2554 และเมื่อเดือนธันวาคม 2563 เราได้เพิ่มโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการรีไซเคิลได้ทั้งหมด 11 แห่งทั่วโลก และสามารถ
รีไซเคิลขวดพลาสติก PCR ได้ท้งั สิ้น 350,903 ตัน

การรีไซเคิลเชิงเคมี
จากการร่วมทุนกับบริษัท Loop
Industries เราคาดหวังที่จะรีไซเคิล
พลาสติก PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เราได้พัฒนาความเป็นพันธมิตรกับ
Ioniqa เพื่อสร้างสรรค์ขวดพลาสติก PET
ที่ท�ำจากของเสียพลาสติกในทะเล
ขึ้นเป็นครั้งแรก
https://www.coca-cola.eu/
news/marine-bottle/
รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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สังคม

การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สุ ข อนามั ย และความปลอดภั ย ของพนั ก งานเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ต่ อ
ความส�ำเร็จและความยัง่ ยืนในธุรกิจของเรา เราให้ความส�ำคัญกับ
สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานเป็นล�ำดับแรกในทุก
กิ จ กรรมการด� ำ เนิ น งานและการด� ำ เนิ น โครงการต่ า งๆ เพื่ อ
การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เราเชือ่ ว่าสุขอนามัยและความปลอดภัย
ของทุกคนทั้งพนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชน และสาธารณะ รวมถึง
ผลจากการด� ำ เนิ น งานของเรานั้ น มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การได้ รั บ
อนุญาตให้ด�ำเนินธุรกิจ เราปฏิบัติตามค่านิยมหลักของเราและ
ท�ำได้ดียิ่งกว่าข้อก�ำหนดทางกฎหมาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความใส่ใจ
ในการท�ำงาน รวมถึงส่งเสริมความพึงพอใจและประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานของพนักงาน อีกทั้งยังท�ำให้มั่นใจได้ว่าเราจะยังคง
ดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถได้อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายปี 2563*
การรับรอง
OHSAS 18001/ISO 45001

เป้าหมายปี 2563

98%

สถานะ ณ เดือนธันวาคม 2562

76%

* ใช้กับสถานปฏิบัติงานที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กลุม่ ไอวีแอล ณ เดือนธันวาคม 2561 (72 แห่ง)

แนวทางการบริหารจัดการ
เราได้ด�ำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น สถานะการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001/ISO 45001
ไปทีส่ ขุ อนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ทดี่ ขี องพนักงาน
70%
ของเรา แนวทางการบริหารจัดการของเราเกีย่ วข้องกับ ‘นอกเหนือ
50%
จากข้อปฏิบตั ’ิ และกฎหมายข้อบังคับทีบ่ งั คับใช้ รวมถึงการอนุมตั ิ
48%
จากรัฐบาลและเงื่อนไขการได้รบั อนุญาต นอกจากนี้ เรายังได้รบั
37%
การรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 / ISO 45001 (ระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ทีโ่ รงงานของเรา โดยร้อยละ 70
ของการด�ำเนินงานของเราทั่วโลกได้รับการรับรอง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
2559

2560

2561

2562**

** ใช้กับสถานปฏิบัติงานที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไอวีแอล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (94 แห่ง)

Indorama Ventures Europe

ประเทศเนเธอร์แลนด์

รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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ระบบบริหารจัดการสุขอนามัย ความปลอดภัย และการประเมินความเสี่ยง
ความปลอดภั ย ของพนั ก งาน ผู ้ รั บ เหมา และชุ ม ชน รวมทั้ ง
การปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรานั้นเป็นสิ่งส�ำคัญอันดับต้นๆ และ
เป็นค่านิยมหลัก เราใช้นโยบายสุขอนามัยและความปลอดภัย รวมถึง
เอกสารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อก�ำหนด
กรอบแนวทางด้านความปลอดภัย และรับรองว่าพนักงานของเรา
ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยส�ำหรับ
การด�ำเนินงานทั้งหมดในพื้นที่ปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ เรายังมั่นใจว่ามีการจัดเก็บข้อมูล หลักสูตรฝึกอบรม
และการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การฝึ ก อบรมด้ า น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการปฐมนิเทศ
พนั ก งาน มี ก ารจั ด ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารส�ำ หรั บ พนั ก งานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อการด�ำเนินงานเชิงลึก การจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมยังช่วยเสริมสร้างความตระหนักด้านความเสี่ยงของ
พนักงานและป้องกันอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน

ในปี 2562 เรายังคงลงทุนในการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยให้ กับพนักงานของเราทุกคน โดยมีผู้ เ ข้ าร่วม
การฝึกอบรมมากกว่า 465,000 ชัว่ โมง นอกเหนือจากพนักงานของ
เราแล้วนั้น ผู้เยี่ยมชมยังรับรู้ได้ว่าเรามุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการปฏิบัติ
ด้ า นสุ ข อนามั ย และความปลอดภั ย โดยการพั ฒ นาวั ฒ นธรรม
องค์กรทีส่ นับสนุนการปฏิบตั ทิ ดี่ ี นอกจากนัน้ การแบ่งปันอุปกรณ์
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยยังเป็นการพัฒนาเพื่อมุ่งเน้น
ด้านความตระหนักรู้และการป้องกัน
เนื่องด้วยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในปี 2562
จึงไม่พบเหตุการณ์ใดๆ ที่ละเมิดข้อบังคับหรือ
จรรยาบรรณสมัครใจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการด�ำเนินงาน รวมถึงผลกระทบ
ต่อผลิตภัณฑ์ของเรา

มาตรการและการรายงาน
เราได้ระบุมาตรการซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
การรายงาน และการวิ เ คราะห์ ส� ำ หรั บ องค์ ก รของเราและ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของธุรกิจ

อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานโดยรวม (TRIR) และ
อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานถึงขัน้ หยุดงาน (LTIFR)

เป้าหมายปี 2568
ลดอัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานโดยรวม

10% จากระดับปี 2562

ในปี 2562 เราบันทึก 1.45 กรณีต่อ 200,000 ชั่วโมงท�ำงาน และ
4.18 กรณีต่อ 1,000,000 ชั่วโมงท�ำงาน ส�ำหรับ TRIR และ LTIFR
ตามล�ำดับ อัตราการบาดเจ็บดังกล่าวมีการเพิ่มขึ้นกว่าปี 2561
เล็ ก น้ อ ย เนื่ อ งจากอั ต ราการบาดเจ็ บ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากโรงงานที่
ถูกซื้อมาของเราซึ่งมีพนักงานจ�ำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม หากเราได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ในระดับลึกขึ้น เราจะสามารถลด TRIR และ LTIFR ลงร้อยละ 8.5
และ 1.6 ตามล�ำดับในช่วงปี 2561 ภายในขอบเขตเดียวกันของ
โรงงานที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้ เราได้ตั้งเป้าหมายในการลด TRIR
ลงร้อยละ 10 ในปี 2568 จากระดับปี 2562
ในขณะทีป่ ระสิทธิภาพการท�ำงานของเรานัน้ พัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิง่
การวิเคราะห์อย่างถีถ่ ว้ นทุกเหตุการณ์และหาสาเหตุอย่างละเอียด
ยังเป็นสิ่งที่ส�ำคัญในธุรกิจระดับโลกเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์
รวมถึงการใช้มาตรการเพื่อลดอัตราการบาดเจ็บ และมุ่งมั่นที่จะ
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
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Indorama Petrochem (PET) จังหวัดระยอง ประเทศไทย

ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)

อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานโดยรวม : TRIR
(กรณี/200,000 ชั่วโมงท�ำงาน)

ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

พนักงาน
1.05

1.21

2559

2560

ผู ร้ บั เหมา

1.41

1.60 1.59

2561

2562

0.80

2559

1.10

2560

ไอวีแอลโดยรวม

0.78

0.94 0.96

1.00

1.19

1.29

1.18 1.45

2561

2562

2559

2560

2561

2562

ขอบเขตการรายงานปี 2561 (72 แห่ง)

อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานถึงขั้นหยุดงาน : LTIFR
(กรณี/1,000,000ชั่วโมงท�ำงาน)

ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 แห่ง)

พนักงาน

3.18

3.98

4.16

ผู ร้ บั เหมา
5.10 5.07
2.95
2.08

2559

ไอวีแอลโดยรวม

2560

2561

2562

2559

1.65

1.73

2560

2561

3.61

3.71

2560

2561

3.65

4.18

1.01 1.14

2562

2559

2562

รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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ปราศจากอุบตั เิ หตุ เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นองค์กรทีไ่ ม่มอี บุ ตั เิ หตุและ

การบาดเจ็บจากโรงงานที่เข้าร่วมเป้าหมาย “ไม่มีอุบัติเหตุ”
กว่า 35 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 37) เราตั้งใจที่จะเพิ่มจ�ำนวนโรงงาน
ในอนาคตอันใกล้

เหตุ ก ารณ์ เ กื อ บเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เรารายงานเหตุ ก ารณ์

ไม่พงึ ประสงค์กว่า 3,015 ครัง้ ในปี 2562 โดยมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ อย่าง
มีนัยส�ำคัญจาก 1,870 ครั้ง ในปี 2561 การรายงานเหตุการณ์
ไม่พงึ ประสงค์นนั้ เป็นประโยชน์สำ� หรับการปรับปรุงความปลอดภัย
ทั่วทั้งองค์กรและท�ำให้การปรับปรุงดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเชิงรุกในอนาคต

เหตุการณ์ความผิดพลาด
อุบัติเหตุถึงชีวิต : ในปี 2562 เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงชีวิตจาก
การท�ำงานครั้งหนึ่ง นั่นคือ หนึ่งในผู้รับเหมาโรงงานของเราใน
ประเทศไทยถูกไฟฟ้าดูด ไอวีแอลสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการสอบสวนสถานการณ์และหาสาเหตุของอุบัติเหตุ อีกทั้ง
ท�ำการสอบสวนหาสาเหตุเชิงลึกและใช้มาตรการที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก นอกจากนี้ เราได้
สื่อสารไปยังทุกหน่วยงานในประเด็นต่อไปนี้ การถอดบทเรียน
มาตรการความปลอดภัยหลังเกิดอุบตั เิ หตุ การปรับปรุงการบริหาร
ความเสีย่ ง การเสริมสร้างความคิดริเริ่มด้านความปลอดภัยของ
พฤติกรรมและการด�ำเนินการทางวินยั กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
อัคคีภยั : โรงงานของเราแห่งหนึง่ ในประเทศสเปนเกิดเหตุเพลิงไหม้
ซึ่งได้รับการควบคุมเพลิงอย่างทันท่วงที ทีมงานท�ำงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการจัดการเหตุการณ์และ
แผนการฟื ้ น ฟู นอกจากนั้ น ยั ง ท� ำ การวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข อง
การบาดเจ็บและพัฒนาแผนการบรรเทาผลกระทบ รวมถึงมีการ
ส่งต่อการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์นที้ วั่ ทัง้ องค์กร เนือ่ งจากการ
รับมือที่ถูกต้องและการตอบสนองอันรวดเร็วจากทีมงานของเรา
จึงไม่มีการบาดเจ็บหรือการหยุดท�ำงาน ส่งผลให้ธุรกิจสามารถ
ด�ำเนินการต่อเนื่องได้อย่างราบรื่นไม่มปี ัญหาใดๆ
เรายังคงทบทวนแนวทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึง
แนวทางโดยรวมอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสูง
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

ความปลอดภัยในกระบวนการ
ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่
พนักงานของเรา รวมถึงความปลอดภัยของกระบวนการในห่วงโซ่
คุณค่า เพือ่ การด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เราให้ความมัน่ ใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงในการออกแบบและ
ก่อสร้างโรงงานใหม่ รวมทัง้ อุปกรณ์และการด�ำเนินงานของโรงงาน
ทั้งหมดทั่วโลก นอกจากนี้ เรามีมาตรฐานความปลอดภัยของ
กระบวนการทีเ่ ข้มงวดและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านมาตรฐาน (SOP)
ซึ่ ง บางส่ ว นอยู ่ น อกเหนื อ ข้ อ ก� ำ หนดทางกฎหมายในท้ อ งถิ่ น
เพือ่ ปกป้องพนักงานและผูร้ บั เหมา รวมถึงมีการประเมินความเสีย่ ง
ทั้งหมดในการด�ำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการป้องกันในพื้นที่
ด�ำเนินงานที่เหมาะสม
ความปลอดภัยในกระบวนการนั้นมีผลกระทบส�ำคัญต่อผู้คนและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เราพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ งตามมาตรฐาน OHSAS 18001 / ISO 45001
และหลักการการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ (PSM)
เรามีกระบวนการความปลอดภัย 24 กระบวนการ ขั้นที่ 1 กรณี
ในปี 2562 รายงานครอบคลุ ม เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ร้ อ ยละ 100 จาก
ร้อยละ 50 ในปี 2561 เหตุการณ์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการรั่วไหล
ของวั ต ถุ ดิ บ โดยไม่ ตั้ ง ใจ อย่ า งไรก็ ต าม ปั ญ หาดั ง กล่ า วได้
ถูกควบคุมอย่างทันท่วงทีภายในสถานที่ของไอวีแอลและไม่มี
การรั่วไหลสู่ส่งิ แวดล้อม

ปี

ขั้นที่ 1 ความปลอดภัยในกระบวนการ
อัตรา
จ�ำนวนเหตุการณ์

(กรณี/1,000,000 ชั่วโมงท�ำงาน)

2559
2560
2561
2562

ปี

0
5
8
24

0
0.48
0.43
0.44

ขั้นที่ 2 ความปลอดภัยในกระบวนการ
อัตรา
จ�ำนวนเหตุการณ์

(กรณี/1,000,000 ชั่วโมงท�ำงาน)

2559
2560
2561
2562
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1
3
4
14

0.31
0.29
0.21
0.26

Trevira ได้รับรางวัลตรารับรองความปลอดภัย
Trevira บริษัทย่อยของเราที่ประเทศเยอรมนี ได้รับรางวัล
ตรารับรองความปลอดภัยจากสถาบันประกันภัยทางสังคม
แห่งประเทศเยอรมนี (German Social Accident Insurance
Institution) ส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรมวั ต ถุ ดิ บ และเคมี ภั ณ ฑ์
(Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie,
BG RCI) รางวัลดังกล่าวเป็นการรับรองว่า Trevira GmbH
ได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดส�ำหรับการจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภั ย อย่ า งเป็ น ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ซึง่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการท�ำงานและแสดงให้เห็นถึง
คุณค่าที่ Trevira GmbH ดูแลใส่ใจ สุขอนามัยและความปลอดภัย
ของพนั ก งาน รางวั ล นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ ป็ น เวลาสามปี
และยังเป็นการรับรองว่า Trevira ได้ผา่ นมาตรฐานอุตสาหกรรม
ISO 45001 : 2018 อย่างครบถ้วน

Orion Global PET ได้รบั การยอมรับว่าเป็นบริษทั ส่งเสริมสุขภาพประจ�ำปี 2561 โดยสถาบันสุขอนามัยประเทศลิทวั เนีย
บริษัท Orion Global PET (OGP) ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลบริษัทส่งเสริมสุขภาพประจ�ำปี 2561 ลิทัวเนีย ซึ่งมีการประกาศ
อย่างเป็นทางการในปี 2562 จากผู้อ�ำนวยการสถาบันสุขอนามัยประเทศลิทัวเนีย การจัดงานส่งเสริมสุขอนามัยในการประชุม
ผู้ประกอบการประเทศลิทัวเนีย OGP ได้รับการยอมรับในด้านการพัฒนาสุขภาพจิตและบรรยากาศการท�ำงานโดยรวมส�ำหรับ
พนักงานทุกคน
คุณสมบัตขิ องรางวัลนี้ รวมถึงการจัดหางานทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ กับสุขภาพกายและสุขภาพจิต การปรับงานให้เข้ากับความสามารถ
ของบุคลากรบนพื้นฐานสุขภาพกายและสุขภาพจิต และการป้องกันอันตรายจากการท�ำงาน บริษัทที่ได้รับเลือกล้วนเป็นบริษัทที่
ประสบความส�ำเร็จในการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดีและเป็นตัวอย่างส�ำคัญส�ำหรับธุรกิจอื่นๆ

รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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Performance Fibers (Kaiping) สานต่อการพัฒนา
การรักษาความปลอดภัย
ตลอดปี 2562 ทุกภาคส่วนในบริษัท Performance Fibers
(Kaiping) ได้ด�ำเนินกิจกรรมปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย
(BBS) เพื่อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการรั ก ษาความปลอดภั ย
ข้อก�ำหนดด้านความปลอดภัยทัง้ หมดถูกน�ำไปใช้อย่างเหมาะสม
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ให้ พ นั ก งาน
ทุกคนมีสว่ นร่วมในข้อก�ำหนดและแนวคิด “ปลอดภัยไว้กอ่ น”
นอกจากนั้น ในปี 2562 บริษัท ยัง ประสบความส� ำเร็จใน
การด�ำเนินโครงการอุตสาหกรรม 4.0 ถึง 2 โครงการ ได้แก่
การบรรจุและปลดออกอัตโนมัติของระบบปั่นด้าย และระบบ
โหลดสายพานอัตโนมัติ โครงการทั้งสองนี้น�ำไปสู่การผลิต
อัจฉริยะของบริษทั อันเป็นการวางรากฐานทีแ่ ข็งแกร่งและมอบ
ประสบการณ์ทมี่ คี า่ ส�ำหรับสายการผลิตอัตโนมัตใิ นภายภาคหน้า
ความสามารถในการขนย้ายแท่นวางหลอดด้ายไปยังสายพาน
(Cabler) และโหลดไปยังเครื่องปักหลอดด้าย (Creel) อัตโนมัติ
ช่วยลดแรงงานและความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ อีกทั้ง
เป็นการช่วยผู้ปฏิบัติงานลดงานที่ใช้แรงมากไปได้ถึง 11 คน
ท� ำ ให้ ที ม งานมุ ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารพั ฒ นาการผลิ ต ที่ น� ำ ไปสู ่
ประสิทธิภาพการผลิตและความปลอดภัยที่ดีขึ้น
นั บ เป็ น ความส� ำ เร็ จ แรกในการใช้ ร ะบบอั ต โนมั ติ ส� ำ หรั บ
การปั่นด้ายในอุตสาหกรรมเส้นใย หลังจากติดตัง้ ระบบนีแ้ ล้ว
สายการผลิตทั้งหมดสามารถด�ำเนินการได้โดยระบบเครื่อง
อัตโนมัติ ระบบโหลด Cabler อัตโนมัตนิ บั เป็นความส�ำเร็จ
แรกในอุตสาหกรรมผ้าใบยางรถยนต์โดยใช้ AGV และ
หุ่นยนต์
หลังจากได้ด�ำเนินโครงการหลายโครงการดังเช่นที่กล่าวมา
ข้างต้น บริษัท Performance Fibers ได้ท�ำลายสถิติด้าน
ความปลอดภัยในรอบ 10 ปี (ปี 2552-2562) และยังผ่านการ
รับรองมาตรฐาน ISO 45001 และ ISO 14001 เป็นผลส�ำเร็จ
ในเดือนตุลาคม 2562
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การมีความเป็นอยู่ที่ดีในการท�ำงาน
เราใส่ใจบุคลากร และมุ่งมั่นที่จะสร้าง Work-life Balance ที่ดีโดย
ไม่ลดทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท�ำงาน เราภาคภูมใิ จ
ทีพ่ นักงานร้อยละ 91.43 ได้มสี ว่ นร่วมในคณะกรรมการร่วมบริหาร
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานของบริษัท โดยการ
ส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ท่ดี ีจะได้รบั การ
จัดการผ่านคณะกรรมการดังกล่าว
นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงและ
ส่งเสริมการจัดการความเครียดในสถานที่ท�ำงานเพื่อสุขภาพกาย
และจิตที่ดีของพนักงานทั่วโลก ด้วยความใส่ใจนี้ไอวีแอลจึงได้จดั
กิจกรรมต่างๆ เช่น ศูนย์ออกก�ำลังกาย การเข้าร่วมงานออกก�ำลังกาย
การกุศล การไปทัศนาจรของบริษัท กิจกรรมเพื่อชุมชน และ
การออกก�ำลังกายสร้างกลุ่มสัมพันธ์ เช่น ชมรมแบดมินตัน ชมรม
บาสเก็ตบอล ชมรมโยคะ ชมรมปั่นจักรยาน ชมรมวิ่ง ไอวีแอล
สนับสนุนสภาพแวดล้อมการท�ำงานทีป่ ลอดภัยและเอือ้ ต่อสุขภาพ
รวมถึงสถานที่ท�ำงานตามหลักสรีรศาสตร์ ระบบระบายอากาศที่
ให้คุณ ภาพอากาศภายในอาคารที่ดี และการจัด การลดเสียง
รบกวนในโรงงาน การจัดการความเครียดเป็นอีกหนึง่ ประเด็นทีเ่ รา
ให้ความส�ำคัญ เนื่องจากบางครั้งพนักงานอาจไม่ตระหนักรู้ได้ว่า

ตนมีสภาวะเครียด ซึ่งอาจมีผลเสียต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ และ
ความสามารถในการท�ำงาน เราจึงได้ริเริ่มโครงการในท้องที่ต่างๆ
เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพทีด่ ใี ห้กบั พนักงาน สิง่ นีแ้ สดงถึงความรับผิดชอบ
ของเราต่ อ พนั ก งานและช่ ว ยในการพั ฒ นาสถานที่ ท� ำ งานให้
มีชีวิตชีวา ซึ่งเป็นการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของเรา

ผลงานส�ำคัญ

• 91.43% ของพนักงานได้เป็นตัวแทนใน
คณะกรรมการร่วมบริหารด้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยของพนักงาน

• 61.47% ของพนักงานมีส่วนร่วมในข้อตกลง
การเจรจาต่อรองร่วม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Indorama Ventures Química S.L.U. ประเทศสเปน

รายงานความยั่งยืน
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การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนของซัพพลายเออร์
มุ่งมั่นเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน
ที่ไอวีแอล เราเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในสิทธิและศักดิ์ศรีของบุคลากร การกดขี่
หรือการค้ามนุษย์ไม่ว่าในรูปแบบใด ล้วนเป็นเรื่องต้องห้ามทั่วทั้งบริษัทและ
ห่วงโซ่อปุ ทาน
เรายึดมั่นในสภาพแวดล้อมโดยรวมและความหลากหลายของบุคลากร
ความหลากหลายในองค์กรไม่ใช่แค่คา่ นิยมขององค์กร แต่เปรียบดัง่ สินทรัพย์
อันส�ำคัญยิ่ง ในฐานะบริษัทระดับโลก เราให้คุณค่ากับความรู้ ทัศนคติ และ
ประสบการณ์ที่หลากหลายผ่านตัวองค์กร และดึงความแข็งแกร่งจากทุกทีม
ทั่วโลก เพื่อเสริมทัพในการแข่งขันของเรา
อาลก โลเฮีย
การประเมินซัพพลายเออร์เป็นการประเมินทีส่ ำ� คัญ ซึง่ เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดทางสังคมและมาตรฐานแรงงาน ได้แก่ สิทธิมนุษยชน
ความปลอดภัยของแรงงาน การไม่ใช้แรงงานเด็ก และการเลือก
ปฏิบัติในห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของ
ซัพพลายเออร์ภายในห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่อุปทานของเรามี
ความเป็นสากล เราจึงจ�ำเป็นต้องทราบถึงสาเหตุและการบรรเทา
ความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยเหตุนี้
ไอวีแอลเชือ่ เป็นอย่างยิง่ ว่าเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะเติมเต็มความรับผิดชอบ
ของเราในด้านสิทธิมนุษยชน โดยค�ำนึงถึงระดับของผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น ไอวีแอลได้ยึดตามหลักนโยบายสิทธิมนุษยชนและ
จรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
การยึดมั่นในนโยบาย จรรยาบรรณและข้อก�ำหนดทางสังคมช่วย
ยกระดับ ความได้ เ ปรีย บในการแข่ ง ขัน ของเราและเสริม สร้ า ง
ความเชือ่ มัน่ ของผู้มสี ่วนได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกโดยเฉพาะ
ลูกค้าของเรา
การก� ำ กั บ ดู แ ลเป็ น กระบวนการต่ อ เนื่ อ งโดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานอย่างสม�่ำเสมอ ไอวีแอลประเมินและจัดการความเสี่ยง
ในห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาและ
ด� ำ เนิน การตามกลยุท ธ์ ค วามเสี่ย งทางธุร กิจ ที่มีป ระสิท ธิภ าพ
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บนพื้ น ฐานของข้ อ ตกลงโลกแห่ ง สหประชาชาติ (UN Global
Compact) อีกทั้งตามมาตรฐาน ILO และ ISO ในด้านต่างๆ เช่น
สิทธิมนุษยชน เงื่อนไขแรงงาน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
การด� ำ เนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเป็ น ระบบ การต่ อ ต้ า น
การทุจริต และท้ ายที่สุดการติดตามและประเมินผลแนวทาง
การท�ำงานอย่างยัง่ ยืนของบริษทั คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ด้านธุรกิจของเรานัน้ จะท�ำการทบทวนความเสีย่ งของซัพพลายเออร์
ทุกไตรมาสและเริม่ ด�ำเนินการบรรเทาความเสีย่ งตามความเหมาะสม

ความมุ่งมั่นของเรา
ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ทั้ ง หมด เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของเรา
นอกจากนี้ ยังได้กำ� หนดให้ซพั พลายเออร์ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
ข้ อ บั ง คั บ ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ทั้ ง หมด เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า จะน�ำ มาซึ่ ง
สุขอนามัย ความปลอดภัยในสถานทีท่ ำ� งาน รวมทัง้ การใช้แรงงาน
และการจ้างงานทีเ่ หมาะสม นอกจากนัน้ ไอวีแอลมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมสืบต่อไป และได้รวมข้อก�ำหนดด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคมและการก�ำกับดูแล (ESG) ไว้ในข้อตกลงที่มีผล
ผูกมัดตามกฎหมายกับซัพพลายเออร์รายส�ำคัญ

การด�ำเนินการ

วิธีการและผลลัพธ์

นอกเหนือจากการด�ำเนินการของพวกเขา ซัพพลายเออร์ต้อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเหมาช่วงปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ ไอวีแอลคาดหวังว่าซัพพลายเออร์จะก�ำหนดและ
รั ก ษาระบบการจั ด การที่ เ หมาะสมอั น มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วข้ อ งกั บ
จรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ นอกจากนี้ ไอวีแอลมีคำ� สัง่ การจัดซือ้
ทั่วโลก จึ ง ต้ อ งมี ก ารก� ำ หนดนโยบายด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
จรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ในทุกกลุ่มบริษัท เพื่อปกป้องสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการคัดเลือกซัพพลายเออร์ของเรา ข้อก�ำหนด
ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

ในปี 2557 นั้นเริ่มมีการประเมินด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งนับเป็น
ส่วนหนึง่ ของกระบวนการประเมินซัพพลายเออร์ (ESG Evaluation of
our Supplier Evaluation Process) และมีการขยายไปถึงซัพพลายเออร์
จัดหาวัตถุดิบและนอกเหนือจากวัตถุดิบจนครบ 100% ในปี 2558
และยังคงด�ำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบนั กระบวนการนีไ้ ด้ประยุกต์ใช้
กับซัพพลายเออร์รายใหม่ทั้งที่จัดหาวัตถุดิบและนอกเหนือจาก
วัตถุดบิ ทัง้ หมด โดยกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย แนวทางที่
เป็ น ระบบและสอดคล้ อ งกั น โดยขอให้ ซั พ พลายเออร์ ต อบ
แบบสอบถามประเมิ น ตนเองซึ่ ง จะช่ ว ยประเมิ น โอกาสและ
ความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ เช่น สิทธิมนุษยชน
แรงงานเด็ ก และการบั ง คั บ เกณฑ์ แ รงงาน การก� ำ กั บ ดู แ ล
(การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ) และการพัฒนาห่วงโซ่อปุ ทานทีย่ งั่ ยืน
มีการก�ำหนดกลไกการร้องทุกข์เรือ่ งสิทธิมนุษยชนเป็นการด�ำเนินการ
หลักที่ไอวีแอลให้ความส�ำคัญเป็นอย่างแรก โดยค�ำนึงถึงระดับ
ผลกระทบของการด�ำเนินธุรกิจและระดับความสนใจทางสังคม

•
		
•
		
•
		

ก�ำหนดและรักษาระบบการจัดการที่เหมาะสมอันมีเนื้อหา
เกี่ยวข้องตามนโยบายนี้
พิจารณาและควบคุมระบบการจัดการและการด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการที่ได้ระบุไว้ตามนโยบายนี้
พิจารณากระบวนการที่ซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาช่วง
ด�ำเนินการตามนโยบายนี้

ไอวี แ อลอาจใช้ ข ้ อ ก� ำ หนดสนั บ สนุ น อื่ น ๆ รวมถึ ง เอกสารที่
ซัพพลายเออร์รับรองด้วยตนเองว่าปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
ในบางกรณีมกี ารประเมินนอกสถานทีแ่ ละโรงงานทัง้ ของซัพพลายเออร์
และผูร้ บั เหมาช่วง หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายและ
จรรยาบรรณดังกล่าว ซัพพลายเออร์จะต้องด�ำเนินการแก้ไข
สถานการณ์ ทั น ที หากไม่ ป ฏิ บั ติ เ ช่ น นั้ น อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ซัพพลายเออร์ในการท�ำธุรกิจร่วมกับไอวีแอลในภายภาคหน้า

ผลการประเมินประจ�ำปี 2562 มีดังนี้
•
		
•
		
•
		
		
•
		

ซัพพลายเออร์จดั หาวัตถุดบิ และนอกเหนือจากวัตถุดบิ ได้รบั
การประเมินเกีย่ วกับความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนครบ 100%
ไม่พบการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนจาก
ซัพพลายเออร์จดั หาวัตถุดบิ และนอกเหนือจากวัตถุดิบ
ไม่ พ บความเสี่ ย งอั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ แ รงงานเด็ ก
การบังคับและเกณฑ์แรงงานจากซัพพลายเออร์จดั หาวัตถุดบิ
และนอกเหนือจากวัตถุดิบ
ไม่มีการร้องเรียนอันเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนผ่านกลไก
การร้องทุกข์
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การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�ำงาน
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) เป็นนโยบายที่กล่าวถึงขอบเขตการปฏิบัติงานส�ำหรับบริษัทที่มี
ความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนและมีแนวทางด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ไอวีแอลยึดนโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางส�ำหรับการประเมินด้าน
สิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�ำงาน (Workplace Human Rights Assessment, WHRA) โดยขอบเขตการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนใน
สถานที่ท�ำงานของเราแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร ระดับประเทศ ระดับโรงงาน และระดับผลิตภัณฑ์ การด�ำเนินงานของเรา
รวมถึงกิจการร่วมทุนครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้
		
		
		
		
		
		

ก. พนักงาน
ข. เด็ก
ค. คนท้องถิ่น
ง. แรงงานอพยพ
จ. แรงงานรับเหมาจากหน่วยงานภายนอก
ฉ. ชุมชนท้องถิ่น

ขอบเขตการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานทีท่ �ำงาน (WHRA)
มีกระบวนการประเมิน 3 ขั้นตอนเรียกว่า IACM ประกอบไปด้วย
การระบุความเสี่ยง (Identify) การประเมิน (Assess) การสื่อสาร
(Communicate) และการบรรเทา (Mitigate) ในปี 2559 ไอวีแอล
เริ่มใช้แบบประเมินออนไลน์ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำ� งาน
โดยยังคงยึดตามกระบวนการประเมินทั้ง 3 ขั้นตอนดังกล่าวเป็น
ส�ำคัญ ในปี 2562 เราได้ดำ� เนินการประเมินในสถานที่ท�ำงานของ
ไอวีแอลกว่า 33 ประเทศ โดยการประเมินนี้ครอบคลุมบุคลากรที่
มีความเปราะบาง 5 กลุ่ม ได้แก่ ชนกลุ่มน้อย บุคคลทุพพลภาพ
ผูส้ งู อายุ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี และผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ (LGBT)
ซึ่งกลุ่มบุคลากรดังกล่าวเป็นบุคลากรภายใต้การด�ำเนินงานและ
กิ จ การร่ ว มทุ น ของไอวี แ อล นอกจากนั้ น แนวค� ำ ถามของ
การประเมินได้ขยายครอบคลุมถึงประเด็นด้านเทคโนโลยีที่เป็น
มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ค วามเสี่ ย งใหม่ เพื่ อ ให้
แบบประเมินมีความสอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคตมากขึ้น
นอกจากนี้ เราได้ระบุตวั บ่งชีด้ งั กล่าวจากการวิเคราะห์ขอ้ เสนอและ
การอภิปรายร่วมกับชุมชนและหุ้นส่วนทางธุรกิจ

Indorama Ventures Corlu PET Sanayi A.Ş. ประเทศตุรกี
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

1

ระดับองค์กร

ระดับองค์กรจะเป็นการระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นด้าน
สิทธิมนุษยชน และจัดท�ำแผนปฏิบตั ิเพื่อบรรเทาความเสี่ยง

2

ระดับประเทศ

ระดับประเทศจะท�ำแผนปฏิบตั ิการเฉพาะอ้างอิงจาก
การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

3

ระดับโรงงาน

ระดับโรงงานหรือหน่วยธุรกิจจะท�ำแผนปฏิบัติการเฉพาะ
อ้างอิงจากการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

4

ระดับผลิตภัณฑ์

ความเสี่ยงเฉพาะของผลิตภัณฑ์จ�ำเป็นต้องได้รบั
การบรรเทา โดยมีหัวหน้างานการผลิตให้ค�ำปรึกษา

ผลลัพธ์จากการประเมินในปี 2562 มีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

การระบุความเสี่ยง

การประเมิน

การสื่อสารและการบรรเทา

• ความเสี่ยงทั้งหมดจากการส�ำรวจ
ในปี 2561 เกี่ยวข้องกับชั่วโมง
การท�ำงานที่เหมาะสมและข้อมูล
ส่วนบุคคล ซึ่งได้รับการบรรเทา
ตามข้อมูลที่แสดง
• มีการเพิ่มดัชนีบ่งชี้ความเสี่ยงใหม่
(เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)
• มีการเพิ่มเติมค�ำถาม 6 ข้อ
ที่เกี่ยวเนื่องกับตัวบ่งชี้ความเสี่ยง
ดังกล่าวในการประเมินความเสี่ยง

• ด�ำเนินการท�ำแบบประเมินออนไลน์
ด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุม
ทุกสถานที่ท�ำงานของไอวีแอล
• ผลการวัดความโน้มเอียงของ
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
(HRRP)* ในปี 2562 คือร้อยละ 0.41
• การระบุประเด็นความเสี่ยงใน
17 หน่วยธุรกิจของเรา

• จากประเด็นความเสี่ยงที่ระบุ
ได้มีการสัมภาษณ์ผู้มสี ่วนได้เสีย
เพื่อระบุบทบาทและแนวทาง
ลดความเสี่ยง
• การก�ำหนดแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการบรรเทาความเสี่ยง
ที่ได้ตกลงไว้ พร้อมกับกลไก
การติดตามเพื่อตรวจสอบ
ความคืบหน้า

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

ประเด็นหลักที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุงและแก้ไขมีดังต่อไปนี้

ประเด็นหลัก

การปฏิบัติด้านการเยียวยา
ระดับองค์กร

ระดับประเทศ/ระดับโรงงาน

ความปลอดภัย
การป้องกันและเฝ้าระวัง
ความเหมาะสมและ
สถานที่ทำ�งานให้เหมาะสม
สุขอนามัยในสถานที่ทำ�งาน ปลอดภัย และปลอดเชื้อ
ในช่วงการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19

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

- ดำ�เนินแนวปฏิบัติของ
องค์กรด้านกฎหมาย
การสื่อสารและทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องตาม
บริบทเฉพาะในประเทศหรือ
พื้นที่นั้นๆ

การตัดสินใจเกี่ยวกับ
เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจ
การว่าจ้างอิงตามเกณฑ์และ ที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
การเลื่อนขั้น การอบรม
กฎระเบียบ การเกษียณ
และการเลิกจ้างเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

- ปรับปรุงมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง
และดำ�เนินการด้วย
โครงสร้างทรัพยากรบุคคล
แบบบูรณาการ

- ให้การสนับสนุนและ
ข้อเสนอแนะสำ�หรับ
การปรับปรุงการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลระดับสากล
และดำ�เนินการในประเทศ
และพื้นที่นั้นๆ

ประเด็นส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุง

จากการประเมินไม่พบความเสี่ยงในกลุ่มบุคลากรที่มีความเปราะบางทั้ง 5 กลุ่ม
ไอวีแอลจะยังด�ำเนินการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำ� งานทั้ง 3 ขั้นตอนต่อไป เพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรจะได้รับการประเมิน
อย่างสม�่ำเสมอ โดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงเฉพาะและการด�ำเนินงานของไอวีแอล
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การพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์
กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์อย่างยั่งยืนของไอวีแอล
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความเป็นผู้น�ำ ไอวีแอลลงทุนและพัฒนา
ทีมบริหารจัดการที่ดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรม โดยเราให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ ศั ก ยภาพของผู ้ น� ำ ในองค์ ก รที่ มุ ่ ง มั่ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ
ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและยั่งยืน
ในปี 2562 การพัฒนาความเป็นผู้น�ำถือเป็นภารกิจส�ำคัญต้นๆ
ของหน่ ว ยงานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลและยั ง คงเป็ น เช่ น นั้ น
ไอวีแอลได้ริเริ่มกิจกรรมหลากหลายเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
พัฒนาศักยภาพผู้น�ำ โดยเริ่มจากการจัดแนวทางกระบวนการ
จัดการประสิทธิภาพ ซึ่งประยุกต์เข้ากับกว่า 50 อันดับบทบาท
สูงสุดในกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (GCEO) ได้มี
เจตจ�ำนงทีส่ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั
ซึ่งวัตถุประสงค์เหล่านี้จะถูกด�ำเนินการโดยการรายงานโดยตรง
ไปยัง GCEO และจากรายงานของหน่วยงานระดับล่างที่เกี่ยวข้อง
เป็นผลให้มกี ารด�ำเนินการทีค่ รอบคลุมโครงสร้างและสอดคล้องกับ
กระบวนการทางธุรกิจทีส่ ำ� คัญทัง้ หมดทีม่ ผี ลกระทบเชิงบวกทัง้ ใน
ระยะสั้นและระยะยาว
แนวทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ เ พื่ อ ผลลั พ ธ์ ที่ ยั่ ง ยื น
ในระยะยาวนัน้ ขึน้ อยูก่ บั การท�ำให้มนั่ ใจว่าผูน้ ำ� รุน่ ใหม่พร้อมทีจ่ ะ
มีบทบาทน�ำพาบริษัทเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562

ไอวีแอลได้เปิดตัวกระบวนการวางแผนการสืบทอดกลุม่ โดยเริม่ ต้น
จากกลุ่มเป้าหมาย 50 อันดับต้นๆ ในกลุ่ม ซึ่งส่งผลให้มีการระบุ
กลุ่มผู้สืบทอดและแผนการพัฒนาเฉพาะ
ในปีที่แล้วเราได้เปิดตัวหลักสูตรผู้น�ำกลุ่มไอวีแอล และในปี 2563
จะด�ำเนินการโครงการทั้งหมดของหลักสูตรผู้น�ำตามแผน ซึ่งจะ
รวมถึงผู้น�ำของไอวีแอลในทุกภูมิภาคและทุกระดับองค์กรต่อไป
วิสยั ทัศน์ของไอวีแอลในการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์นนั้ เกีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
ซึง่ เป็นไปตามแผนงานทีก่ �ำหนดรายละเอียดล�ำดับความส�ำคัญใน
อี ก สามปี ข ้ า งหน้ า และเกี่ ย วข้ อ งกั บ พื้ น ฐานทั้ ง หมดของงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การพัฒนาความเป็นผู้นำ� และ
การพั ฒ นาบุ ค ลากร การจั ด หาและจั ด การบุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถ การให้รางวัล การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน
ความผูกพันของพนักงาน การใช้เครื่องมือดิจิทัลในหน่วยงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล และความสามารถในการท�ำหน้าที่ของ
หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นอกจากนี้ เรายั ง มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะสร้ า งวั ฒ นธรรมการเติ บ โตของ
กลุ่มบริษัทไอวีแอลอย่างยั่งยืน ที่ซึ่งพนักงานสามารถมีส่วนร่วม
และเป็นตัวแทนของสถานที่ท�ำงานที่ยอดเยี่ยม

พนักงานทั่วโลก
ไอวีแอลมีพนักงานทั่วโลกกว่า 22,696 คน ซึ่งรวมถึงพนักงานชั่วคราว 669 คน โดยมีประเด็นส�ำคัญ ดังนี้

แนวโน้มของพนักงาน

18%

669
670

701

13,769

14,525

15,221

2559

2560

2561

663

พนักงานประจ�ำ

อเมริกา

22,027

2562

5%

แอฟริกา

พนักงานประจ�ำ
ทั่วโลก
แบ่งตามทวีป

45%
เอเชีย

32%
ยุโรป

พนักงานชั่วคราว

การเข้าซื้อกิจการของไอวีแอลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และสหรัฐอเมริกามีส่วนท�ำให้อัตราพนักงานของเราในปี 2562 เติบโตถึง
ร้อยละ 95.68 ดังนัน้ จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งคงไว้ซงึ่ กลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคลทีม่ ปี ระสิทธิภาพอันจะช่วยให้บริษทั สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดและธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ความหลากหลายที่ไอวีแอลนั้นได้ก้าวข้ามวัฒนธรรม ภาษา เพศ อายุ หรือเชื้อชาติ รวมทั้งกระบวนการและแนวคิดที่แตกต่าง ไอวีแอล
ให้คณ
ุ ค่ากับความแตกต่างและการยอมรับของทุกคนภายในองค์กร เรามองว่าสิง่ เหล่านีเ้ ป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน ความมุ่งมัน่ ใน
การส่งเสริมด้านความหลากหลายเริม่ ขึน้ ตัง้ แต่ขนั้ ตอนสรรหาผูส้ มัครงาน ตลอดจนการบริหารสายอาชีพ การเรียนรูพ้ ฒ
ั นา และการเลือ่ นขัน้
หรือให้รางวัลแก่บุคลากรในองค์กร นอกจากนี้ ไอวีแอลยื่นเสนอต�ำแหน่งงานที่เหมาะสมต่อทักษะและประสบการณ์ของพนักงาน
เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าและน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จในระยะยาวต่อองค์กร ตัวชี้วัดความหลากหลายของเรามี ดังนี้

พนักงานหญิง

เชื้อชาติ

พนักงาน
ผู้มีความบกพร่อง

22%

79

198

ความหลากหลายด า้ นอายุ
17%

เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ว่าการเห็นคุณค่าและยอมรับความหลากหลายเป็นรากฐานของวัฒนธรรม
ที่ยั่งยืนและแข็งแกร่งขององค์กร เราได้สื่อสารเรื่องนโยบายความหลากหลายกับพนักงาน
ทั่วทุกภาคส่วนของไอวีแอล การด� ำเนินการตามนโยบายความหลากหลายนี้ช่วยเสริมให้
กระบวนการวงจรชีวิตการท�ำงาน (Employee Life Cycle) แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

น้อยกว่า

30 ปี

60%

30-50 ปี

23%

50 ปี
ขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
ความต้องการบุคลากรทีม่ คี วามสามารถเป็นผลมาจากการเกษียณอายุ การลดจ�ำนวนพนักงาน และความต้องการด้านกลยุทธ์ในอนาคต
ไอวีแอลจึงได้พัฒนาโปรแกรมการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและการสืบทอดต�ำแหน่ง ในปี 2562 ไอวีแอลได้ต้อนรับ
สมาชิกใหม่กว่า 2,042 คน ซึ่งคิดเป็นพนักงานหญิงร้อยละ 28.2

ทวีป
เอเชีย
ยุโรป
อเมริกา
แอฟริกา
รวม

พนักงานชาย
จำ�นวน

571
334
410
149
1,464

%

28.0%
16.4%
20.1%
7.3%
71.8%

พนักงานหญิง
%
จำ�นวน

264
165
146
3
578

12.9%
8.1%
7.1%
0.1%
28.2%

รวม
%

จำ�นวน

835
499
556
152
2,042

40.9%
24.4%
27.2%
7.5%
100.0%

โปรแกรมการแนะน�ำพนักงาน (Employee Referral Program) จากในภูมิภาคและทั่วโลกมีความส�ำคัญในการช่วยดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถ ไอวีแอลยังใช้ช่องทางอื่นๆ เช่น Campus Connect และ LinkedIn เพื่อเข้าถึงผู้สมัครที่มีศักยภาพอีกเช่นกัน
บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดค่าแรงขั้นต�่ำของ
แต่ละท้องถิน่ และอัตราค่าจ้างระดับเริม่ ต้นของทัง้
พนักงานชายและหญิงจะมากกว่ามาตรฐานเมื่อ
เทียบกับค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ตามพืน้ ทีท่ จี่ า้ งงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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อัตราการรักษาพนักงานมากกว่า ร้อยละ 90
เรารวบรวมความรู ้ ค วามเข้ า ใจเชิ ง ลึ ก จาก
สถานการณ์ในตลาดแรงงาน การประชุมด้านกลยุทธ์
แบบส� ำ รวจความผู ก พั น ของพนั ก งานทั่ ว โลก
(Global Employee Engagement) และการอภิปราย
กลุม่ ย่อย จากนัน้ เราจะปรับมาตรฐานกระบวนการ
วงจรชีวิตการท�ำงานของพนักงงาน ซึ่งการปรับ
มาตรฐานนี้จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อระบุ
ข้อได้เปรียบของการรักษาพนักงาน

11.61%

10.71%

7.20%

7.15%

2559

2560

การลาออกโดยรวม

8.95%

9.50%

7.47%

7.70%

2561

2562

การลาออกโดยสมัครใจ

หมายเหตุ : อัตราการลาออกมีการค�ำนวณและแสดงข้อมูลใหม่ทั้งหมด
		
ตามวิธีการค�ำนวณแบบใหม่ที่มีการก�ำหนดค�ำนิยามที่เข้มงวด
มากขึ้น

•
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		

SAP HR : ในปี 2562 เราเริ่ ม ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้
โดยละเอียดใน พร้อมกับโครงการวางระบบ เพื่อให้ม่นั ใจว่า
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคลากรทั่วโลก
ในปี 2563 และเพื่อเตรียมพร้อมและด�ำเนินการใช้รูปแบบ
สากลของการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง เป็ น หั ว ใจหลั ก ของการด� ำ เนิ น งาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การจั ด หาและจั ด การบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถ :
ในปี 2563 เราเริ่มศึกษาความเป็นไปได้โดยละเอียดและเริ่ม
โครงการ เพื่ อ ก� ำ หนดขอบเขตการวางแผนการสื บ ทอด
ต�ำแหน่งระดับบนลงไปถึงระดับ N-3
ความผูกพันของพนักงานทั่วโลก : เราตัดสินใจที่จะ
ท� ำ การส� ำ รวจความผู ก พั น ของพนั ก งานทั่ ว โลก (GEE)
ในทุ ก ๆ 2 ปี เพื่ อ ด� ำ เนิ น การตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า มี
การทบทวนข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั จากพนักงานอย่างถีถ่ ว้ นและ
ปรับปรุงการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้นๆ ก่อนที่จะมี
การส�ำรวจพนักงานในขั้นต่อไป และในปี 2564 เราวางแผน
ทีจ่ ะด�ำเนินการใช้โปรแกรม GEE ใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
เพือ่ ส่งเสริมความหลากหลาย การมอบหมาย ความไว้วางใจ
และการจัดการที่ครอบคลุม
ความสามารถและการมี ส ่ ว นร่ ว มของฝ่ า ยบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล : เพื่อเสริมสร้างและควบคุมการจัดหา
ทรัพยากรบุคคลในด้านทักษะและผลประโยชน์ รวมถึง
การมีส ่ วนร่ วมของผู้ จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ในแต่ละโครงการ กระบวนการออกแบบและก�ำหนดนโยบาย

ตั้งแต่ปี 2561 เราได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น ซึ่งถือเป็นอีก
หนึง่ วิธที ดี่ ใี นการระบุปญ
ั หาหรือความเสีย่ งใดๆ ทีจ่ �ำเป็นต้องได้รบั
การแก้ไข ตัวแปรของการดึงดูดและรักษาบุคลากรถูกระบุจาก
ความเข้าใจถึงความต้องการของหน่วยธุรกิจนั้นๆ ที่ได้ดำ� เนินการ
อย่างเหมาะสมตามแต่ละระดับประเทศ ภูมภิ าค และระดับสากล
เพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจและวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดขี นึ้ ไอวีแอลได้ใช้วธิ กี ารใหม่
โดยปรั บ ปรุ ง แนวทางและขยายพื้ น ที่ เ ป้ า หมายให้ ค รอบคลุ ม
พนักงานทุกระดับขององค์กร รวมทัง้ หน่วยงานทีไ่ ด้เข้าซือ้ ใหม่และ
หน่วยงานเพิ่มเติมอื่นๆ
จากการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.55 ท�ำให้อัตราการลาออกโดยรวม
ประจ�ำปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 9.50 เป็นผลมาจากการเติบโตอย่าง
รวดเร็วของเราเนื่องจากการเข้าซื้อกิจการจ�ำนวนมากในปี 2562
ส่งผลให้มกี ารรวมพนักงานมากกว่า 22,000 คนทั่วโลก
เราเชื่อว่ารากฐานที่ม่ันคงจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่
ยั่งยืน เราได้เริ่มส่งมอบรูปแบบระดับสากลในหลายๆ ด้านที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอันสอดคล้องกับล�ำดับ
ความส�ำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว ดังนี้
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UAB Orion Global PET ประเทศลิทัวเนีย

ความผูกพันของพนักงาน
การส�ำรวจความผูกพันของพนักงานทั่วโลก (GEE) พิสูจน์แล้วว่า
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงความคิดเห็นของ
พนักงานทุกคน ท�ำให้เราเข้าใจถึงปัญหาของบุคลากร ในปี 2562
เราตัดสินใจที่จะท�ำการส�ำรวจ GEE ในทุกๆ 2 ปี ซึ่งการส�ำรวจ
ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2564 จากผลการส�ำรวจในปี 2561 โดยเรา
ได้ด�ำเนินการส�ำรวจถึง 19 ภาษา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดคิดเป็น
ร้อยละ 93.43 ซึง่ เป็นพนักงานประจ�ำ คะแนนความผูกพันโดยรวม
คิดเป็นร้อยละ 90.97 (เท่ากับ 3.85 จาก 5 คะแนน) แสดงให้เห็นว่า
บริษัทได้ด�ำเนินงานอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมในการส�ำรวจและ
ก�ำหนดวิธกี ารสร้างความผูกพันให้พนักงานได้อย่างมีความหมาย
ยิ่งขึ้น

93.43%

19

ผู้เข้าร่วมการส�ำรวจ

ภาษา

ความผูกพัน
ของพนักงาน

82.38%

ระดับความผูกพัน
ต่อองค์กร

90.97%

คะแนนความผูกพัน
โดยรวม

รางวัลการปฏิบัติงานดีเลิศ
รางวัลส�ำหรับความเป็นเลิศนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการส�ำคัญที่ไอวีแอลด�ำเนินการ เพื่อรักษาและพัฒนาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
เพื่อกระตุ้นให้พนักงานก้าวข้ามขีดจ�ำกัดและน�ำมาซึ่งผลลัพธ์ท่ีโดดเด่นตั้งแต่ปี 2560 รางวัลนี้อ้างอิงจากผลการด�ำเนินงานที่ดีเลิศ
ซึ่งประเมินจากเกณฑ์การด�ำเนินงานด้านการเงิน ผลการปฏิบัติงาน และผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน (ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม) หน่วยธุรกิจทีด่ ที สี่ ดุ จะถูกคัดเลือกโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอิงตามเกณฑ์เหล่านี้ และการมอบรางวัลจะจัดขึน้
ทุกปีในการประชุม Global Management Conference (GMC)

ธุรกิจสารตั้งต้น

ธุรกิจเส้นใย

ประเทศโปรตุเกส

(นครปฐม) ประเทศไทย

Indorama Ventures Portugal PTA

Indorama Polyester Industries PCL.

ธุรกิจผลิตภัณฑ์รี ไซเคิล

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์

ประเทศไทย

ลพบุรี ประเทศไทย

AsiaPet (Thailand) Limited

Petform (Thailand) Limited

รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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การพัฒนาบุคลากร
ไอวีแอลยังคงยึดมัน่ ในการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลทุกระดับ โดยการจัดหาสถานทีท่ ำ� งานทีท่ นั สมัย พัฒนาโอกาสและวัฒนธรรมองค์กร
ที่ดึงดูดใจ ในปี 2562 เราลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรคิดเป็นเงิน 170.67 เหรียญสหรัฐต่อพนักงาน ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยในปี 2562
เพิ่มขึ้นเป็น 33.06 ชั่วโมงต่อพนักงาน โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วคิดเป็น 30.43 ชั่วโมง จากชั่วโมงการอบรมทั้งหมด 728,206 ชั่วโมง
โปรแกรมการอบรมทัง้ หมดถูกออกแบบมา เพือ่ ให้แน่ใจว่าพนักงานของเราได้รบั การส่งเสริมอย่างเต็มที่ เพิม่ ขีดความสามารถในการท�ำงาน
ประจ�ำวัน และเหมาะสมต่อความท้าทายในอนาคต

ชั่วโมงการอบรมต่อพนักงาน
+33.99%
22.71
2560

+8.64% 33.06
30.43

8%

การประชุม/
สัมมนา/พบกัน

23%

e-Learning
2561

5%

การเยี่ยมชมโรงงาน/
เรียนรู้ผ่านเพื่อนร่วมงาน

รูปแบบ
การฝึกอบรม

64%

ห้องเรียน

2562

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โครงการ V-Lead ในธุรกิจเส้นใยได้เริ่มด�ำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการท�ำงานในธุรกิจเส้นใย รวมทั้ง
โครงการพัฒนาผู้ติดตาม (Shadow Development) ซึ่งสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติและความสามารถ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน
เฉพาะของไอวีแอล นอกจากนี้ โครงการ Lean Six Sigma (LSS) ของเราเป็นโครงการส�ำคัญที่ช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศในการด�ำเนินงาน
ในสายการผลิต
โครงการพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ของโครงการ/
ผู้น�ำโครงการ

ผลจากการด�ำเนินโครงการ

1. โครงการ V-Lead
ในธุรกิจเส้นใย

•· เพื่อพัฒนาช่องทางสื่อสารระหว่าง
ผู้น�ำและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
· •· หัวหน้าหน่วยธุรกิจเป็นผู้น�ำโครงการ

ผู้บริหาร 27 คน เข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้น�ำที่มี
ประสิทธิภาพเป็นเวลา 9 เดือน ผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสานที่
ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในสายงานอื่นๆ

2. โครงการพัฒนาผู้ติดตาม
(Shadow Development)

• เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ
ในพื้นที่น้นั ๆ ที่จะรับต�ำแหน่งแทน
ผู้น�ำอาวุโส
• ·ตัวแทน HR ในพื้นที่นั้นๆ เป็นผู้น�ำ
โครงการ

ผู้บริหารศักยภาพสูง 18 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ระหว่างไอวีแอลและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ

3. โครงการ Lean Six Sigma
(LSS)

• เพื่อปรับปรุงกระบวนการที่ส่งผลต่อ
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ผลิตภัณฑ์ท่มี ีคุณภาพด้วยต้นทุนที่
เหมาะสม
• ผู้ประสานงานความเป็นเลิศ
ในการด�ำเนินงานทั่วโลก
เป็นผู้น�ำโครงการ

ในปี 2562 มีพนักงานกว่า 1,880 คน เข้าร่วมโครงการ LSS และ
ด�ำเนินการไปแล้วกว่า 300 โครงการ ตั้งแต่ปี 2555-2562
การฝึกอบรม Six Sigma มากกว่า 62,896 ชั่วโมง ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายให้บริษัทคิดเป็นเงิน 41 ล้านเหรียญสหรัฐ
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จากปี 2561-2562 โครงการส�ำคัญที่ได้รบั การคัดเลือกครอบคลุมใน
ประเด็นต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของไอวีแอล มีดังนี้
1) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EHS)
2) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า (การร้องเรียนและการพัฒนา
		 ผลิตภัณฑ์ใหม่)
3) คุณภาพ
4) ผลผลิต
5) ความน่าเชื่อถือ
6) ความยั่งยืน

โครงการพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ของโครงการ/
ผู้นำ�โครงการ

ผลจากการดำ�เนินโครงการ
7) การประหยัดต้นทุน
8) การพัฒนาก�ำลังคน
9) กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ได้มีการจัดตั้งทีมงานข้ามสายงานและด�ำเนินโครงการเพื่อหยุดยั้ง
การท�ำงานแบบไซโล (Silos) รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ตามหัวข้อที่ก�ำหนด
โครงการ Lean Six Sigma สนับสนุนกลยุทธ์ท่เี น้นความยั่งยืนและ
ค่านิยมของไอวีแอลอันเป็นผลดีทั้งต่อสภาพแวดล้อมและบริษัทของเรา
ทั่วโลก

การพัฒนาและด�ำเนินการหลักสูตรความเป็นผู้น�ำกลุ่ม
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�ำของไอวีแอลนั้นถูกก�ำหนดตามความสามารถที่จ�ำเป็นส�ำหรับกลยุทธ์กลุ่มระยะยาว โดยด�ำเนินการตาม
ค่านิยมของบริษทั หลักสูตรผู้นำ� ของไอวีแอลได้รบั การออกแบบมาเพือ่ ช่วยผู้นำ� จากทุกระดับในการพัฒนาทักษะทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
จะน�ำมาซึ่งผลประกอบการทางธุรกิจที่ย่ังยืน หลักสูตรนี้ได้เริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งรวมโครงการที่มีอยู่และโครงการใหม่
การฝึกอบรมด้านการลงทุน การฝึกสอน และการให้ค�ำปรึกษา
เรายังคงติดตามและส�ำรวจแนวโน้มการเรียนรู้และแหล่งข้อมูลส�ำหรับการเรียนรู้ออนไลน์จากทั่วโลก เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเรียนรู้
แบบผสมผสานที่จะช่วยให้ทีมของเราได้รับความรู้ทุกที่ทุกเวลา จากการเปิดตัวอินทราเน็ตใหม่ของไอวีแอล (InVoLve) ท�ำให้เราได้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรูอ้ อนไลน์เป็น “ทางเลือกแห่งการเรียนรู”้ ส�ำหรับพนักงานในการเข้าถึงการฝึกอบรมในห้องเรียนมาตรฐานอันเป็นการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง
สุดท้ายนี้โครงการ V-Lead ในธุรกิจ PET และสารตั้งต้น รวมถึง IBC Platform ได้เปิดตัวส�ำเร็จในปี 2562 และเราจะยังคงด�ำเนินการต่อ
ในปี 2563 นี้
วัตถุประสงค์ของโครงการ/
ผู้น�ำโครงการ

ผลจากการด�ำเนินโครงการ

1. หลักสูตรผูน้ ำ� ของไอวีแอล

• ออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้นำ� จาก
ทุกระดับพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็น
เพื่อน�ำมาซึ่งผลประกอบการธุรกิจ
ที่ยั่งยืน
• รวมโครงการที่มีอยู่และโครงการใหม่
ระบบเอกสารด้านการฝึกอบรม
การฝึกอบรมและการให้คำ� ปรึกษา
• Global HR เป็นผู้น�ำโครงการ

• บริษัทได้เริ่มโครงการหลักสูตรผู้น�ำที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้น�ำในปัจจุบัน
และผู้น�ำยุคใหม่ท่วั โลก เริ่มตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูงจนถึง
ผู้จัดการ
• ในปีนี้เราพัฒนาทักษะผู้น�ำพื้นฐานของไอวีแอลและสื่อสารถึง
กลุ่มเป้าหมายของผู้น�ำ 200 คนจากทั่วโลก
• การอบรมผู้น�ำจัดเป็นการด�ำเนินการพัฒนาระยะยาวตั้งแต่ปี 2563
เป็นต้นไป

2. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
อินทราเน็ตของไอวีแอล

• ผสมผสานการเรียนรู้แบบออนไลน์
เข้ากับการเรียนรู้ในห้องเรียน
• เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่ไอวีแอล
• Global HR เป็นผู้น�ำโครงการ

ไอวีแอลส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ช้นั น�ำ เช่น
Massive Open Online Course (MOOC) และ edX บนอินทราเน็ตของ
ไอวีแอล ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้ทกั ษะใหม่ๆ
และพัฒนาสายอาชีพ

โครงการพัฒนาบุคลากร

รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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โครงการพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ของโครงการ/
ผู้น�ำโครงการ

ผลจากการด�ำเนินโครงการ

3. โครงการ V-Lead ในธุรกิจ PET
และสารตัง้ ต้น

• พัฒนาการเป็นผู้นำ� ในธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง
• ผู้น�ำทางธุรกิจเป็นผู้น�ำโครงการ

จากความส�ำเร็จในการเปิดตัวโครงการ V-Lead ในธุรกิจเส้นใยท�ำให้
ไอวีแอลเริ่มต้นการพัฒนาแบบเดียวกันส�ำหรับผู้บริหาร 33 คน
ในกลุ่มธุรกิจ PET และสารตั้งต้น ในปีน้เี รามุ่งเน้นที่การวิเคราะห์และ
การพัฒนากลยุทธ์เฉพาะส�ำหรับกลุ่มธุรกิจนี้

4. Indorama Business Council
(IBC) Platform

• ให้โอกาสในการพูดคุยตอบโต้และ
ก�ำหนดทิศทางในอนาคตของบริษัท
• กลุ่มบริหารเป็นผู้นำ� โครงการ

IBC เปิดตัวฟอรัมส�ำหรับกลุ่มผู้บริหารระดับสูง 45 คน ในปีน้ี

การประชุม IBC เดือนพฤศจิกายน 2562
รูปแบบที่สำ� คัญนี้ช่วยให้สมาชิกทีม IBC ระดับสูงสามารถ
เรียนรู้และแบ่งปันนวัตกรรมในส่วนงานธุรกิจและเข้าร่วม
การสนทนาเชิงกลยุทธ์ร่วมกับทีมอื่นๆ

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสร้างทักษะการเป็นผูน้ ำ� จัดขึน้ ตัง้ แต่
ปี 2562 ส�ำหรับผู้น�ำที่ถูกคัดเลือกและได้รับความร่วมมือ
จากผู้น�ำธุรกิจระดับสูงและพนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคลตามพืน้ ทีน่ นั้ ๆ

การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการผลการปฏิบตั งิ านของไอวีแอลเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญในการผลักดันการมีส่วนร่วมของบุคลากรและการบรรลุ
ผลลัพธ์เชิงบวกทางธุรกิจ เราเริม่ ต้นด้วยการก�ำหนด KPI และเป้าหมาย
ระดับการประเมินทัว่ ไปและสูตรการค�ำนวณมาตรฐานเพือ่ ประเมิน
การปรับค่าจ้างและค่าจูงใจ
การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนา
ส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงผลการปฏิบัติงานในอดีต สาเหตุของ
เป้าหมายที่ไม่สามารถตอบสนองได้ โอกาส ปัญหา และการจัด
ล�ำดับความส�ำคัญของการด�ำเนินการส�ำหรับวงจรการท�ำงาน
ข้อเสนอแนะจากหลากหลายแหล่งยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ส�ำคัญที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในการปรับปรุงความสามารถในการเป็น
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ผู้น�ำโดยคณะกรรมการ Talent Review Committee (TRC) จะหารือ
ข้ อ เสนอแนะเหล่ า นี้ ร ่ ว มกั บ คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณา
ค่าตอบแทนและก�ำกับดูแล คณะอนุกรรมการคณะผู้บริหาร และ
ทีมบริหาร เพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการ
วางแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง และแผนส�ำหรับต�ำแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร ส�ำหรับ
ต�ำแหน่งส�ำคัญอืน่ ๆ คณะกรรมการ TRC ยืนยันว่าการเปลีย่ นผูน้ �ำ
ที่ประสบความส�ำเร็จนั้นจะต้องด�ำเนินการตามแผนเป็นระยะ
เพื่อการพัฒนาผู้น�ำรุ่นต่อไปผ่านการแสวงหาและพัฒนาบุคลากร
เราจะยั ง คงลงทุ น ในพนั ก งานของเราโดยให้ โ อกาสพวกเขา
ในการส�ำรวจแง่มมุ ต่างๆ จากประสบการณ์การเรียนรู้

การประชุม Lean Six Sigma ภูมภิ าคอเมริกาและยุโรป ประจ�ำปี 2562 จัดขึน้ ทีเ่ มือง Queretaro ประเทศเม็กซิโก โดยมีผเู้ ข้าร่วมแบ่งปัน
ความพยายามของ LSS การเรียนรูเ้ ทคนิคใหม่ และการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
โครงการ Lean Six Sigma ประจ�ำปี 2562
เนื่องในวาระเข้าสู่ทศวรรษใหม่ นับเป็นโอกาสดีที่ไอวีแอลได้
ทบทวนถึงโครงการต่างๆ ที่เราได้ด�ำเนินการมา เปรียบดั่ง
การปูทางสู่อนาคตที่ดีกว่าและสร้างรากฐานสู่ความส�ำเร็จ
ยิ่ ง ขึ้ น ไป เรามี เ ป้ า หมายเพื่ อ อยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง ที่ ไ ด้ เ ปรี ย บ
ในการพัฒนา แต่การจะก้าวสู่ต�ำแหน่งนีไ้ ม่สามารถได้มาโดย
บังเอิญ แต่ต้องผ่านการวางกลยุทธ์ที่รอบคอบและวิธีการ
อันดีเยีย่ ม ไอวีแอลจึงได้จดั ตัง้ โครงการ Lean Six Sigma (LSS)
เพื่อสานต่อปณิธานนี้ให้เป็นจริง
โครงการ LSS เป็นโครงการพัฒนาต่อเนื่องของไอวีแอลที่ช่วย
สร้างเสริมวัฒนธรรมการพัฒนาบุคลากรและความผูกพันของ
พนักงาน แม้โครงการ LSS จะมีเทคนิคการวิเคราะห์ระดับ
สากลมากมายและวิธีการที่มีระเบียบแบบแผนในการด�ำเนิน
โครงการ แต่เป้าหมายหลักคือการมุ่งเน้นที่ตัวบุคคล
ในปี 2562 พนักงานกว่า 1,880 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมของ
LSS คิดเป็น 19,800 ชั่วโมง และมีโครงการที่ด�ำเนินการ
ไปแล้วกว่า 300 โครงการ ดังนี้
•
		
•
		
•
		

โครงการมุ่งเน้นการลดการใช้พลังงานน�้ำและไฟฟ้า
จ�ำนวน 17 โครงการ
โครงการมุง่ เน้นการพัฒนากระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
จ�ำนวน 27 โครงการ
โครงการมุ่งเน้นปรับปรุงการด�ำเนินงานที่ช่วยลดต้นทุน
คิดเป็นเงินกว่า 9 ล้านเหรียญสหรัฐ จ�ำนวน 226 โครงการ

ในปี 2557 มีสถานปฏับตั งิ านเพียง 4 แห่ง ทีเ่ ริม่ ต้นจัดโครงการนี้
และเพิ่มขึ้นเป็น 41 แห่ง ใน 5 ทวีป ภายในปี 2562 โดยมี
การฝึกอบรม Six Sigma มากกว่า 62,896 ชั่วโมง ตั้งแต่
ปี 2555-2562 ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ประหยั ด เงิ น ได้ ม ากกว่ า

41 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2562 มีผมู้ สี ว่ นร่วมกับโครงการนี้
มากกว่าปีท่ผี ่านมา
โครงการ LSS ได้ช่วยพัฒนาค่านิยมอันส�ำคัญของบริษัท
ได้แก่ บุคลากรของเราสร้างความต่าง และความหลากหลาย
คือจุดแข็งของเรา
เราทราบดีว่าบุคลากรของเราสร้างความแตกต่าง เราจึงจัด
โปรแกรมทีจ่ ะดึงดูดและกระตุน้ บุคลากรให้เกิดการพัฒนาทีด่ ี
เรามอบโอกาสใหม่ส�ำหรับบุคลากรทั่วโลกที่มีพรสวรรค์เพื่อ
ท�ำงานเป็นทีม โครงการ LSS ช่วยยกระดับความสามารถของ
พวกเขา และช่วยให้พวกเขาประสบความส�ำเร็จมากกว่าทีเ่ คย
ท�ำได้
ค่านิยมต่อมาคือความหลากหลายคือจุดแข็งของเรา เราเป็น
บริษทั ระดับโลกทีต่ อ้ งการถ่ายทอดความรูแ้ ละทัศนคติอนั ดีงาม
ไปสู่ทั้งองค์กรอย่างมุมานะและสม�่ำเสมอ การจัดบทเรียน
รายเดื อ นทั่ ว โลกของ Lean Six Sigma และการสั ม มนา
อภิปรายระดับภูมิภาคช่วยสนับสนุนค่านิยมดังกล่าวได้เป็น
อย่างดี เราใส่ใจต่อทุกความเห็นและทุกเสียงของพนักงาน
นับเป็นเรื่องที่น่าประทับใจ แม้เสียงเล็กๆ จากผู้ให้บริการ
ในประเทศไทยก็สามารถรับรู้ได้ทั่วโลกผ่านโครงการปรับปรุง
ระดับภูมิภาคไปสู่การแบ่งปันกับพื้นที่ทั่วโลก
โครงการ LSS ช่วยสนับสนุนความยั่งยืนผ่านกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้เราปล่อยของเสียและใช้พลังงานน้อยลง
ในปี 2563 ไอวีแอลมุง่ เน้นให้บคุ ลากรมีสว่ นร่วมผ่านโครงการ
LSS มากขึ้น และจะบูรณาการเครื่องมืออุตสาหกรรม 4.0
เข้ากับโครงการผ่านความเป็นเลิศด้านดิจทิ ลั และจะยังคงให้
ความส� ำ คั ญ กั บ การเป็ น ผู ้ น� ำ ในอุ ต สาหกรรมที่ ส ่ ง เสริ ม
บุคลากรที่มีความมุ่งมั่นและความสามารถสืบต่อไป
รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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การรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
เรายังคงยึดมั่นที่จะผสานแนวคิดในการสร้างค่านิยมร่วมกับทั้ง
สามประเด็นหลักของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา
ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับ
โครงการ CSR และเป็นผลดีต่อทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในขณะเดี ย วกั น กลยุ ท ธ์ แ บบรวมกลุ ่ ม และความตั้ ง ใจใน
การตอบแทนสังคม ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนท้องถิ่น
ท�ำให้ไอวีแอลได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุน รวมทั้งการ
เสริมสร้างชุมชนทีย่ งั่ ยืนผ่านโครงการต่างๆ ทีส่ นับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น และเสริ ม สร้ า งชี วิ ต และความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น
เราให้ความสนใจเป็นพิเศษในการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม
การสนับสนุนเพื่อสังคม

อันเป็นประโยชน์ต่อความต้องการที่หลากหลายของชุมชนและ
ผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นธุรกิจที่ช่วยเพิ่ม
ความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนข้ามพรมแดนที่ขับเคลื่อนสังคม
และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
เราสนั บ สนุ น รู ป แบบการด� ำ เนิ น งาน CSR ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)
อย่างเต็มที่ ในปี 2562 เราได้ขยายกิจกรรม CSR ซึ่งรวมอยู่ใน
2 เป้าหมาย SDG ที่เพิ่มขึ้นมา ได้แก่ เป้าหมาย SDG ที่ 12
(การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน) และ เป้าหมาย SDGที่ 17
(ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

กิจกรรม CSR

ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์
การให้ความรู้ด้านการรี ไซเคิล

12%

การลงทุน
เชิงพาณิชย์

19%

40%

การสนับสนุน
ทั้งหมด
ในปี 2562

1,796,730

เหรียญสหรัฐ

32%

สังคมและ
สวัสดิการ

การบริจาค
เพื่อการกุศล

ศิลปะและ
วัฒนธรรม

9%

การลงทุน
เพื่อชุมชน

สิ่งแวดล้อม

153,140 เหรียญสหรัฐ
ส�ำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์
ที่บริษัทมอบให้

82,360 เหรียญสหรัฐ
ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ
ทั้งหมด

13,149
นักเรียน

560 คน

ที่ได้รับความรู้

22

นิทรรศการให้ความรู้

791

ถังขยะ
ที่มอบให้

สุขภาพ

612
กิจกรรม CSR
ในปี 2562

11%

48%

การศึกษา

60,960 ชั่วโมง

กิจกรรมจิตอาสาที่พนักงาน
เข้าร่วมในช่วงเวลาท�ำงาน

163
ครู

6 จังหวัด
7

การบรรยาย
เรื่องการรีไซเคิล
เสื้อที่ผลิตจาก rPET

3,862
ที่มอบให้

• โรงเรียน 26 แห่ง /นักเรียน 13,149 คน/
ครู 163 คน
• 560 คนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
• องค์กรมหาชนและภาครัฐ 9 หน่วยงาน
• บริจาคเสื้อที่ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล 3,862 ตัว
• การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ 594 แห่ง
(การตรวจสุขภาพ การดูแลสุขภาพฟัน
การขนส่งฟรีไปยังโรงพยาบาล)
• การผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ 114 ราย

29%

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สุขภาพ

1,142,800 เหรียญสหรัฐ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของพนักงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ในช่วงเวลาท�ำงาน

ไปสอนที่โรงเรียน

26 แห่ง
533

จ�ำนวนดาวน์โหลด
เอกสารรีไซเคิล

124

บทความเกี่ยวกับ
การรีไซเคิล

890,310 ขวด
ที่เก็บได้ทั่วโลก

• ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
Wetlands Edge ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บริจาคเพื่อสนับสนุนอุทยานแห่งชาติ
Wadden Sea ประเทศเดนมาร์ก
• บริจาคเพื่อสนับสนุนสวนสัตว์
Asheboro ประเทศสหรัฐอเมริกา
• การปล่อยเต่าทะเลและปลากะพง
• การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำด้วยการปลูกต้นไม้และ
สร้างฝายชะลอน�้ำ
• เก็บขยะได้ปริมาณ 400 กิโลกรัม
จากการท�ำความสะอาดแหล่งน�้ำ

371
ชั่วโมงที่ให้ความรู้

187

จ�ำนวนดาวน์โหลด
วีดิทัศน์รีไซเคิล

9

คณะที่เข้ามาเยี่ยมชม
โรงงานรีไซเคิล*
จ�ำนวนขวด

4,970 กิโลกรัม
ที่เข้าสู่โรงงานรีไซเคิล**

* คณะที่เข้าเยี่ยมชมโรงงานรีไซเคิลเฉพาะที่ประเทศไทยที่ Indorama Polyester Industries Public Company Limited จังหวัดนครปฐม
** เฉพาะจ�ำนวนขวดที่กลับเข้าโรงงานรีไซเคิลเฉพาะที่ประเทศไทยที่ Indorama Polyester Industries Public Company Limited จังหวัดนครปฐม
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เรายินดีทจี่ ะเป็นส่วนหนึง่ ในการร่วมมือกับองค์กรท้องถิน่ สมาคมการกุศล และพันธมิตรทางธุรกิจเพือ่ สนับสนุนในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
i) ความเป็นอยู่ที่ดีและมีสุขภาพดี เพื่อพัฒนาชีวิตและยกระดับชุมชนท้องถิ่น โดยการให้ความรู้ด้านสาธารณะสุข การเข้าถึงบริการ
		 ด้านสุขภาพที่ดีและสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น น�้ำสะอาด และไฟฟ้า
ii) ส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ โดยร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดโครงการการศึกษา
		 ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของนักเรียนและนักศึกษา นอกจากนั้น เรายังสอดแทรกความรู้เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ
		 วงจรชีวติ ของ PET ให้มากขึ้น และเห็นถึงความส�ำคัญต่อบทบาทของบริษัทเรา
iii) การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการบริจาคและกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันกับองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง การมีส่วนร่วมท�ำให้เกิด
		 สิง่ แวดล้อมทีส่ ะอาด ปราศจากของเสีย การเพิม่ จ�ำนวนสิง่ มีชวี ติ ทางทะเล และปกป้องแหล่งอาศัย รวมถึงการท�ำงานร่วมกับพันธมิตร
		 ในการสนับสนุนการอนุรักษ์สตั ว์ป่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวมกิจกรรม CSR ที่ส�ำคัญในปี 2562
การศึกษา

บริษัท Indorama Ventures Xylenes and PTA ให้การสนับสนุน
ค่ายภาคฤดูรอ้ นประจ�ำปี 2562 (SWeETy Camp) นักเรียนหญิง
20 คน ได้เข้ารับการอบรมความรู้และทักษะทีช่ ่วยให้มโี อกาส
ได้เข้าท�ำงานทีม่ คี า่ ตอบแทนสูงในอุตสาหกรรมทีม่ คี วามก้าวหน้า

บริษัท Performance Fibers (Kaiping) ให้การต้อนรับนักเรียน
60 คน พร้อมทั้งคณาจารย์ 3 ท่านจากโรงเรียนมัธยม Kaiping
Gangkou ซึง่ ตัง้ อยูใ่ กล้กบั โรงงานเข้าเยีย่ มชมโรงงาน การเยีย่ มชม
ครั้งนี้ช่วยให้นักเรียนและอาจารย์เข้าใจหลักการด�ำเนินงาน
ของโรงงานและปัญหาสิง่ แวดล้อม

บริษัท EcoMex ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการศึกษาผู้ใหญ่
(INEA) สนับสนุนการศึกษาต่อให้บุคคลวัยท�ำงาน เพื่อให้
ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมต้ น
โดยมีพนักงานจ�ำนวน 3 คน อยู่ระหว่างการส�ำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยม

บริษัท Indorama Ventures Corlu PET Sanayi จัดโครงการ
ฝึกงานเป็นเวลา 9 เดือน โดยมีนักเรียนมัธยมปลาย 7 คน
และนักศึกษา 9 คน เข้าร่วมฝึกงานกับบริษัท

รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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ภาพรวมกิจกรรม CSR ที่ส�ำคัญในปี 2562
สุขภาพ
บริษทั IVL Dhunseri Petrochem Industries ประเทศอินเดีย
จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ ให้แก่
ผูอ้ ยูอ่ าศัย 250 ครัวเรือน ในชุมชนพืน้ ทีโ่ ดยรอบโรงงาน

กลุ่มบริษัทย่อยในจังหวัดระยองบริจาคเงินจ�ำนวน
100,000 บาท ส�ำหรับกิจกรรมวิ่ง “Run Fast, Stop
Stroke” ซึ่งสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมและผู้อยู่อาศัยใน
ชุ ม ชนได้ อ อกก� ำ ลั ง กายและรั ก ษาสุ ข ภาพ รายได้
ทั้งหมดมอบให้กับโรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล

บริษัท StarPet ระดมเงินทุน 1,000 เหรียญสหรัฐ
ให้แก่ Ronald McDonald House ซึ่งช่วยเหลือและ
จัดหาทีพ่ กั ให้แก่ครอบครัวทีเ่ ด็กๆ ก�ำลังเข้ารับการรักษา
โรคร้ายแรง

Indorama Ventures Polimeros จัดฝึกอบรมการท�ำ
อาหารส�ำหรับแม่ที่มีลูกศึกษาอยู่ในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
Creche California โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติเพื่อประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมอาหาร
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ภาพรวมกิจกรรม CSR ที่ส�ำคัญในปี 2562
สิ่งแวดล้อม

บริษัท Indorama Ventures Poland ให้การต้อนรับคุณครู
2 ท่าน และผู้ชนะ 16 คน จากการประกวดงานศิลปะ
ในหัวข้อเรื่อง “ระบบนิเวศส�ำหรับฉันคือ” เข้าเยี่ยมชม
สถานที่ปฏิบัติงานในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันนั้นเด็กๆ
ได้รว่ มกิจกรรมท�ำกระเป๋าผ้ารักษ์โลก และปลูกต้นไม้ 20 ต้น
ร่วมกับพนักงานของบริษทั

บริษัท Indorama Ventures Polimeros ได้ร่วมสร้างจิตส�ำนึก
ในการรีไซเคิลแก่ผอู้ ยูอ่ าศัยในชุมชนกว่า 350 ครัวเรือน ผ่าน
กิจกรรมสร้างสรรค์ขวดพลาสติก PET เพื่อสาธิตการสร้าง
อาชีพจากขวดพลาสติกและการรักษาสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ได้
เก็บขวดพลาสติก PET ร่วมกันได้ปริมาณ 281 กิโลกรัม

พนักงานบริษัท Indorama Petrochem 100 คน ร่วมกับคนใน
ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นกว่า 150 คน ปลูกต้นไม้ 500 ต้น
รอบบริเวณฝายชุมชนป่าพูด่ อน เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ช่วยกักเก็บน�ำ้ ฝนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนท�ำให้ปา่ สมบูรณ์

บริษัท Asia PET & Indorama Polymers ได้ช่วยเหลือโรงเรียน
วั ด มุ จ ลิ น ท์ จั ด ตั้ ง ธนาคารของเสี ย และร้ า นค้ า ที่ ส ามารถ
แลกเปลี่ ย นของเสี ย รี ไ ซเคิ ล เป็ น สิ น ค้ า ขนาดเล็ ก ท� ำ ให้
นั ก เรี ย นสามารถเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การของเสี ย ผ่ า น
ธนาคารดังกล่าวนี้

รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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มูลนิธิไอวีแอลได้รับการจดทะเบียนและเริ่มด�ำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อมุ่งช่วยเหลือชุมชนในประเทศไทย โดยส่วนมาก
มูลนิธไิ อวีแอลด�ำเนินการร่วมมือกับองค์กรการกุศล สมาคม และองค์กรไม่แสวงผลก�ำไร ในขณะทีบ่ างโครงการเป็นการร่วมมือกับบุคลากร
จิตอาสาภายในองค์กร เพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ได้แก่
1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬา และร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม
3. เพื่อป้องกันการลอบค้าขายสัตว์ป่า และสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่า
4. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
โครงการและความส�ำเร็จของมูลนิธิไอวีแอลในปี 2562 มีดังต่อไปนี้
การสร้างจิตส�ำนึกสาธารณะในการจัดการของเสีย
มู ล นิธิไ อวีแ อลริเ ริ่ม โครงการจัด การของเสีย เพื่อ ส่ ง เสริม
การอนุรักษ์และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อให้
สาธารณชนได้ตระหนักถึงการคัดแยกและรีไซเคิลของเสีย
อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาของเสียและปัญหาที่
เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพอื่นๆ มูลนิธิไอวีแอลได้บริจาคถังขยะ
รีไซเคิลจ�ำนวน 300 ถัง และถังแยกขวดพลาสติก PET ใช้แล้ว
อีก 100 ถัง ไปยังสถานที่ต่างๆ กว่า 50 แห่ง เช่น สถานทูต
โรงเรียน ศูนย์การแพทย์ / โรงพยาบาล วัด และส�ำนักงานใน
จังหวัดกรุงเทพฯ นครปฐม ระยอง และลพบุรี

to recycle PET
bottles

Did 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.

Let's learn about

plastics!

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

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.

Let’s

RECYCLE
PLASTIC!

Amazing

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.

Drain any remaining
water or liquid.

Take off the cap.

Save a bottle, save the planet!
Indorama Ventures

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

is the largest PET manufacturer and
proud to be leader in recycling in
Thailand, Europe and North America.

Throw it in the
recycling bin.

Crush the bottle.

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)

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

INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
PET bottles are valuable and can be sold.

NTURES PUBLIC COMPANY LIMITED

75/80-81 Ocean Tower 2, 32nd floor
Sukhumvit 19 (Wattana), Asoke Road
Klongtoey Nuea, Wattana, Bangkok 10110
ll: +66 2 661 6661 Fax: +66 2 661 6664
www.indoramaventures.com

PET
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

PET IS A RECYCLABLE PLASTIC.

is a recyclable plastic
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dventures in

PLASTIC
WORLD

A

Easy steps

นอกเหนือจากการมอบถังขยะรีไซเคิล เราได้บริจาคสือ่ การเรียน
การสอนเรื่องการคัดแยกของเสียและการรีไซเคิล ในปี 2562
มูลนิธิไอวีแอลได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนรวม 228 ชุด
พร้อมทั้งถังขยะรีไซเคิล 3 แบบ ถังแยกขวดพลาสติก 73 ถัง
ให้แก่ 84 องค์กร ได้แก่ สถานศึกษา 39 แห่ง สถานทูต 9 แห่ง
วัด 23 แห่ง โรงพยาบาล 6 แห่ง และสถานที่ทำ� งาน 7 แห่ง
มู ล นิ ธิไ อวี แ อลได้ จั ด หลั ก สู ต รระยะสั้ น ให้ แ ก่ อ งค์ ก รต่ า งๆ
19 แห่ง เพื่ออบรมและให้ความรู้เรื่องการคัดแยกของเสียและ
การรีไซเคิล เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้สังคมได้รู้จัก
การบริโภคอย่างรับผิดชอบ เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิม

สนับสนุนการศึกษาแก่ผลู้ ภี้ ยั ทีย่ งั ไม่ได้รบั การจดทะเบียนในกรุงเทพฯ
มูลนิธไิ อวีแอลให้การสนับสนุนมูลนิธบิ ้านศรีชมุ พาบาล ซึง่ ด�ำเนินโครงการ
ให้การศึกษาแก่เยาวชนผู้ล้ีภัยที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจ�ำนวนกว่า 70
คนในกรุงเทพฯ ซึง่ เป็นผูล้ ภี้ ยั จากประเทศเวียดนาม ปากีสถาน เกาหลีเหนือ
อิ รั ก อั ฟ กานิ ส ถาน กั ม พู ช า และปาเลสไตน์ โครงการนี้ ใ ห้
การศึกษาทั้งทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งคณิตศาสตร์และ
วัฒนธรรมไทยส�ำหรับผู้ลี้ภยั อายุระหว่าง 3-19 ปี

การพัฒนาวิชาชีพครูวทิ ยาศาสตร์ในจังหวัดระยอง
มูลนิธิไอวีแอลสนับสนุนมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ซึ่งท�ำงานร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้
นักเรียน พัฒนาครูที่มีทักษะ และสร้างผู้น�ำโรงเรียนที่แข็งแกร่ง
มู ล นิ ธิคี นั น ได้ จั ด โครงการ ‘การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ’ ส� ำ หรั บ
ครูวิทยาศาสตร์และ ‘ค่ายนวัตกรรม’ ส�ำหรับนักเรียนในจังหวัด
ระยองเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ใ นศตวรรษที่ 21 และเตรี ย ม
ความพร้อมสูเ่ ส้นทางอาชีพในอนาคต บุคลากร จ�ำนวน 32 ท่าน จากสถานศึกษา 30 แห่ง ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพครูและ
นักเรียน 58 คน เข้าร่วมโครงการค่ายนวัตกรรม

สถาบันราชานุกลู ร่วมมือกับมูลนิธไิ อวีแอล
สนับสนุนเด็กทีม่ คี วามบกพร่อง
มูลนิธิไอวีแอลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออทิสติก
ผ่านสถาบันราชานุกลู โดยได้บริจาคชุดของเล่นเสริมทักษะ 30 ชุด
ซึ่งมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นาการของพวกเขา
ผ่านของเล่นเสริมทักษะชนิดต่างๆ สถาบันราชานุกูลได้แจกจ่าย
ชุดของเล่นที่บริจาคนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งให้กับโรงพยาบาล 16 แห่ง เพื่อใช้ในกลุ่มเด็กออทิสติก โดยส่วนที่เหลือนั้นจะแบ่งให้กับ
หน่วยงานภายใน 16 หน่วยงานของสถาบันฯ

บริการผ่าตัดฟรีและปลอดภัยเพื่อแก้ไขความผิดปกติของ
ใบหน้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดสุรินทร์
มู ล นิ ธิไ อวี แ อลสนั บ สนุ น มู ล นิ ธิส ร้ า งรอยยิ้ ม ประเทศไทย
ซึ่งให้บริการผ่าตัดแก่เด็กและหนุ่มสาวที่ด้อยโอกาส โดยไม่เสีย
ค่าใช้จา่ ยใดๆ ในการรักษาความผิดปกติของใบหน้า เช่น ปากแหว่ง
เพดานโหว่และรอยไหม้ ในปี 2562 มีผปู้ ว่ ย 63 ราย ได้รบั การรักษา
ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้ป่วย 51 ราย ได้รับการรักษาที่จังหวัด
สุรนิ ทร์ในระหว่างปฏิบตั ภิ ารกิจด้านการแพทย์เป็นเวลาหนึง่ สัปดาห์
รายงานความยั่งยืน
ปี 2562

95

ข้อมูลผลการด�ำเนินงานทั่วโลก

รายงานความยัง่ ยืนประจ�ำปี 2562 นีค้ รอบคลุมพืน้ ทีด่ ำ� เนินงานของโรงงานในกลุม่ ธุรกิจทัง้ หมดของบริษทั 94 แห่งทัว่ โลกในทุกหน่วยธุรกิจ
ได้แก่ สารตัง้ ต้น (PTA, PIA, EO/EG, PX, NDC) PET เส้นใย บรรจุภณ
ั ฑ์ การรีไซเคิล และเส้นด้ายขนสัตว์ โดยแบ่งตามภูมภิ าคดังต่อไปนี้

9%
18%

PTA

3%

5%

สารตั้งต้น

การรีไซเคิล

7%

3%

บรรจุภัณฑ์

เส้นด้ายขนสัตว์

สารตั้งต้น

10%

45%

การรีไซเคิล

อเมริกา

45%
เส้นใย

10%

5%

9%

29 แห่ ง

3%

PTA

60%

3%

บรรจุภัณฑ์

เส้นด้ายขนสัตว์

รวม
ทุกภูมิภาค
16%

PET

23%

แอฟริกา

37%

เส้นใย

PET

40%
PET

29%

94 แห่ง

บรรจุภัณฑ์

38 แห่ ง

เส้นใย

บรรจุภัณฑ์

21%

เอเชีย

39%

PTA

PET

22 แห่ ง

เส้นด้ายขนสัตว์

สารตั้งต้น

22%

PET

การรีไซเคิล

การรีไซเคิล

PTA

23%

7%

5% 3%

เส้นใย

ยุโรป

5 แห่ ง

ความครอบคลุมของการรวบรวมข้อมูล (ร้อยละของการผลิตของไอวีแอลทั่วโลก)
Material Indicators

Total energy consumption
Direct GHG Emissions Scope 1
Indirect GHG Emissions Scope 2
Total NOx Emissions
Total SOx Emissions
Total VOC Emissions
Total waste (excluding reuse and recycle)
COD in treated wastewater discharge
BOD in treated wastewater discharge
Total water withdrawn by sources
Wastewater discharge
Occupational Health & Safety
Process safety events
Spills
CSR
HR

2559

2560

2561

2562

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

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

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

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
88.3
100

รายงานความยั่งยืน
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ข้อมูลของโรงงานที่มีการระบุไว้ ในรายงานความยั่งยืนปี 2562
REGION

COUNTRY

BUSINESS

Americas

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

USA
USA
USA
USA
USA
USA
Brazil
Mexico
Brazil
Canada
USA
USA
Mexico
USA
USA
Mexico
USA

NDC, PIA, PX

Europe

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

PIA

REGION

COUNTRY

BUSINESS

Asia

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

Thailand
India
Israel
Israel
China
China
China
China
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
India
Myanmar
The Philippines
The Philippines
The Philippines
The Philippines
The Philippines
India
India
China
China
China
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Thailand

Africa

Egyptian Indian Polyester Company S.A.E.
Indorama PET (Nigeria) Limited
Indorama Ventures Packaging (Ghana) Limited
Indorama Ventures Packaging (Nigeria) Limited
Medco Plast Co. for Packing & Packaging Systems (S.A.E.)

Egypt
Nigeria
Ghana
Nigeria
Egypt

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)
รายงานความยั่งยืน
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Global Performance Data
GRI Standards
Production

General Total production (captive consumption)
PET
PTA
Packaging
Fibers
Feedstock (e.g. IPA/PX/NDC)
Wool
Recycling production (flfakes+in process reuse)
Olefins

Revenue

General Total revenues (including inter-company sales)

Unit

Ton of production
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton

301-1

Total material used
Raw materials
- PTA
- MEG
- Paraxylene
- Acetic acid
- Purified isophthalic acid
- PET
- PP
- PE
- HDPE
- Wool
- Cardboard packaging
- Partially oriented yarn (POY) + Textile grade chips
Bio-raw materials
- Bio-MEG
- Cellulose
- PLA
Others
Total recycled materials

301-2
Energy

302-1

Total energy consumption
• Fuel oil
• Natural gas
• LPG
• Diesel
• Gasoline
• Fuel gas
• Coal
• Other
• Renewable energy consumption
Biomass
Biogas
• Direct energy sold
Total indirect energy consumption
(electricity, cooling, steam purchased from outside of IVL group)
- Electricity purchased from conventional sources
(e.g. natural gas, coal, nuclear, heating oil)
- Purchased steam
- Purchased heating
- Purchased cooling
- Renewable electricity generated and consumed
- Renewable electricity purchased through certififificate
Total direct electricity sold
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2560

2561

2562

9,479,184
3,632,085
3,412,773
113,202
1,344,039
872,173
2,673
102,239
0

10,004,534
3,648,922
3,735,362
134,838
1,320,941
1,057,123
2,188
105,160
0

11,338,992
4,211,040
4,192,671
155,319
1,438,564
1,236,703
2,712
101,983
0

12,780,005
5,167,714
4,191,627
226,184
1,793,043
880,183
6,622
206,996
307,634

8,655

10,575

12,933

14,089

Ton

9,846,945

10,656,101

11,418,542

13,058,127

Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton

3,802,674
1,453,127
2,271,643
124,232
44,479
302,352
131,853
32,504
4,538
2,938
11,096
24,506

4,061,686
1,492,315
2,452,829
139,606
64,042
259,809
123,825
37,193
5,481
2,521
39,556
21,150

4,281,652
1,647,427
2,755,828
162,234
70,510
302,396
118,622
67,172
7,134
2,600
3,516
0

5,195,207
2,034,280
2,751,180
168,183
88,511
405,181
274,540
55,494
9,140
5,096
57,745
4,009

Ton
Ton
Ton
Ton
Ton

10,718
1,490,979
139,306

7,447
11,043
2,383
1,791,707
143,507

15,808
11,004
1,088
1,830,309
141,242

9,130
10,079
2,023
1,781,332
206,996

GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
MWh
GJ
MWh
GJ
MWh
GJ
MWh
GJ
MWh
GJ
MWh
GJ
MWh
GJ
MWh

51,219,219
289,919
21,725,557
43,109
66,716
32,272
9,945
14,436,785
463,662
885,249
373,656
511,593
(1,276,304)
14,542,309
4,115,769
11,486,827
3,190,785
2,238,688
621,858
805,571
223,770
133,308
37,030
6,278
1,744
149,558
41,544
86,376
23,993

55,070,650
89,531
23,905,980
71,919
90,493
31,971
31,676
13,921,799
27,371
1,348,403
855,872
492,531
(1,416,948)
16,968,455
4,713,460
11,934,309
3,315,086
3,763,243
1,045,345
414,514
115,143
371,063
103,073
6,237
1,733
1,221,327
339,257
421,526
117,091

59,984,718
109,772
28,089,267
60,629
150,835
30,422
7,709
14,143,189
101,404
1,324,546
901,065
423,481
(1,961,330)
17,928,274
4,980,076
12,684,116
3,523,366
3,723,250
1,034,236
428,143
118,929
300,998
83,611
6,072
1,687
1,423,629
395,453
417,225
115,896

73,452,756
308,901
31,777,505
69,024
188,489
28,782
23,190,958
66,495
1,086,515
658,703
427,812
(2,422,922)
19,159,008
5,321,947
14,060,847
3,905,791
3,492,387
970,108
489,516
135,977
292,655
81,293

USD (million)

Materials

2559

11,964
3,323
1,489,077
413,633
396,190
110,053

GRI Standards

Total steam sold
Total indirect electricity sold
302-3
302-4

Energy intensity
Energy saved due to conservation and effif iciency improvements

Water Withdrawal and Consumption

303-1

Total water withdrawn by sources
- Surface water
- Once through cooling water
- Municipal water and water utilities
- Groundwater
- Rainwater
Water intensity

Reused/Recycled Water

303-3

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

Emissions

305-1

305-2
305-4

305-7

Direct GHG emissions of all sources owned or controlled
by company (Scope 1 emissions)
Indirect GHG emissions resulting from the generation
of electricity, heat, or steam (Scope 2 emissions)
Total GHG emissions (Scoep 1 + Scope 2)
Scope 1 GHG intensity
Scope 2 GHG intensity
Scope 1 + Scope 2 GHG intensity
GHG intensity in tons of CO2e per currency total revenue
GHG intensity in tons of CO2e per full time equivalent (FTE) employees
Total NOx emissions
Total SOx emissions
Total VOC emissions

Wastewater Discharge

306-1

Total water discharge volume
COD in treated wastewater discharged
BOD in treated wastewater discharged
TSS in treated wastewater discharged
Oil and grease in treated wastewater discharged
COD in untreated wastewater discharged to third party
BOD in untreated wastewater discharged to third party
TSS in untreated wastewater discharged to third party
Oil and grease in treated wastewater discharged to third party

Solid Waste

306-2

306-4

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

Unit

2559

2560

2561

2562

GJ
MWh
GJ
MWh
GJ/Ton of production
GJ

188,085
52,246
3,461
961
5.40
786,520

257,933
71,648
62,778
17,438
5.50
614,892

165,745
46,040
54,964
15,268
5.29
416,617

221,703
61,584
59,547
16,541
5.75
756,216

m3
m3
m3
m3
m3
m3
3
m /Ton of production

46,295,100
28,612,964
1,245,728
10,632,287
5,761,373
42,748
4.88

53,552,616
32,036,781
2,533,355
13,630,142
5,263,939
88,398
5.35

60,285,763
34,920,909
1,681,646
18,229,684
5,341,836
111,689
5.32

65,222,820
35,480,047
263,010
21,826,915
7,630,654
22,194
5.10

m3
%

3,053,241
6.19

4,699,568
8.07

5,292,534
8.07

5,255,856
7.46

tCO2e

3,109,687

3,211,409

3,688,970

4,744,746

tCO2e

1,979,668

2,316,591

2,224,494

2,344,695

tCO2e
tCO2e/Ton of production
tCO2e/Ton of production
tCO2e/Ton of production
tCO2e/USD (million)
tCO2e/FTE
Ton
Ton
Ton

5,089,355
0.328
0.209
0.537
588.02
352.64
1,642
927
2,042

5,528,000
0.321
0.232
0.553
522.74
363.80
2,559
1,518
2,078

5,913,464
0.325
0.197
0.522
457.24
371.40
2,879
1,970
4,642

7,089,441
0.371
0.184
0.555
503.19
312.37
4,659
4,993
2,123

m3
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton

22,131,959
1,164
112
1,659
3,781
1,602
1,034
4.04

32,222,930
1,542
100
295
15.60
4,090
888
421
8.01

33,659,202
2,357
357
478
16.70
4,374
793
302
5.41

28,812,422
1,693
328
532
20.45
2,578
420
146
5.79

Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton

47,448
720
12,037
2,153
43
4,860
2,348
25,288
100,300
5,864
28,221
5,642
6,143
779
27,831
25,820
54,637
93,112
43,869
6,724
25

54,001
30,248
4,725
1,748
11,183
5,376
721
110,151
5,810
36,616
5,919
5,911
1,367
35,746
18,781
85,066
79,086
57,724
5,530
183

51,379
28,959
2,960
2,188
9,616
7,349
306
119,570
7,960
43,990
11,959
6,850
1,080
38,609
9,122
98,017
72,932
48,388
5,985
362

74,344
43,574
4,796
2,542
0
9,996
12,260
1,175
243,104
120,151
43,423
12,835
11,235
1,080
49,596
4,784
227,321
90,127
67,709
1,821
261
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GRI Standards
Spills

306-3

Unit

Total signifif icant spills

2559

2560

2561

2562

Case
Ton
Case
Ton
Case
Ton
Case
Ton

38
90
2
0
31
50
5
39

42
513
4
7
26
30
12
476

18
28
5
13
13
15
0
0

20
89
6
6
14
83
0
0

Case
Case/Million man-hours

0
0

5
0.48

8
0.43

24
0.44

Case
Case/Million man-hours

1
0.31

3
0.29

4
0.21

14
0.26

USD

260

54,618

36,607

0

USD

0

47,233

36,607

0

Case

2

0

0

0

Case

2

0

0

0

Person
Person
Person
Person
Person
Person

14,432
11,257
3,175
2,811
2,277
534

15,195
11,844
3,351
2,115
1,704
411

15,922
12,524
3,398
3,234
2,730
504

22,696
17,749
4,947
6,904
6,137
767

Person

3,650

12,461

13,118

19,310

%

25.29

82.01

82.39

91.43

No/200,000 man-hours
No/200,000 man-hours
No/200,000 man-hours
No/200,000 man-hours
No/200,000 man-hours
No/200,000 man-hours
No/200,000 man-hours
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
No/Million man-hours
No/Million man-hours
No/Million man-hours
No/Million man-hours
No/Million man-hours
No/Million man-hours
No/Million man-hours
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case

1.00
1.05
1.12
0.77
0.80
0.94
0
151
126
109
17
25
25
0
2.95
3.18
3.13
3.40
2.08
2.44
0
89
76
61
15
13
13
0

1.19
1.21
1.41
0.50
1.10
1.35
0
206
176
160
16
30
30
0
3.61
3.98
4.40
2.49
1.65
2.03
0
125
116
100
16
9
9
0

1.29
1.41
1.52
0.98
0.78
0.87
0.33
241
214
184
30
27
25
2
3.71
4.16
4.47
2.93
1.73
1.92
0.82
138
126
108
18
12
11
1

1.45
1.59
1.60
1.57
0.96
0.96
0.99
394
335
270
65
59
52
7
4.18
5.07
4.77
6.30
1.14
1.10
1.43
227
213
161
52
14
12
2

- Hydrocarbon spills
- Chemical spills
- Other spills
Process Safety Events

Tier 1
- No. of events
- Rate
Tier 2
- No. of events
- Rate

Environmental Compliance

307-1

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

Employees

102-8

Total employees
- Male
- Female
Total contractors
- Male
- Female

Occupational Health and Safety

403-1

403-2

102

Total workforce represented in formal joint management - worker
health and safety committees
Percentage of workforce represented in formal joint
management - worker health and safety committees
Total Recordable Injury Rate (TRIR)
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Total Recordable Injuries (not including fifirst aid incidents)
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Total Lost Time Injuries
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
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403-3

GRI Standards

Unit

Occupational Illness Frequency Rate (OIFR)
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Total number of occupational disease cases
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Fatalities (all employees and contractors)
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Lost Day Rate (LDR)
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Total number of lost days (only including lost scheduled work days)
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Absentee Rate (AR)
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Absentee days
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Near miss
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female

No/Million man-hours
No/Million man-hours
No/Million man-hours
No/Million man-hours
No/Million man-hours
No/Million man-hours
No/Million man-hours
Case
Case
Case
Case
Case
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Days/Million man-hours
Days/Million man-hours
Days/Million man-hours
Days/Million man-hours
Days/Million man-hours
Days/Million man-hours
Days/Million man-hours
Man Days
Man Days
Man Days
Man Days
Man Days
Man Days
Man Days
%
%
%
%
%
%
%
Days
Days
Days
Days
Days
Days
Days
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person

2559

0.07
0.08
0.10
0
0
0
0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
47
43
62
26
30
0
1,275
1,116
842
273
160
160
2.21
2.60
2.39
3.55
0.70
0.54
1.61
83,206
77,779
58,178
19,601
5,427
3,577
1,850
720
643
575
68
77
68
9
882
825
789
36
57
54
3

2560

0.14
0.03
0.04
0
0.73
0.90
0
5
1
1
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
51
51
58
28
47
57
0
1,754
1,499
1,322
177
255
255
2.05
2.37
2.37
2.38
0.37
0.29
0.71
88,825
86,318
67,179
19,139
2,507
1,609
898
959
861
726
135
98
90
8
402
307
307
0
95
91
4

2561

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
77
87
37
17
17
17
2,452
2,336
2,106
230
116
95
21
2.01
2.40
2.34
2.65
0.32
0.29
0.46
93,668
90,871
70,527
20,344
2,797
2,098
699
1,870
1,750
1,611
139
120
118
2
744
703
587
116
41
37
4

2562

0.02
0.02
0.03
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
104
124
106
198
34
37
19
5,649
5,225
3,590
1,635
424
398
26
1.99
2.38
2.02
3.87
0.65
0.66
0.54
135,091
125,176
85,194
39,982
9,915
8,966
949
3,015
2,531
2,357
174
484
474
10
652
584
470
114
68
58
10
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Global Human Resources Data
GRI Standards

Unit

Employees

405-1

Total employees by gender
- Male
- Female
Total permanent employees
- Male
- Female
Total temporary employees
- Male
- Female
Total employees by level*
• Executive Management
- Male
- Female
• Senior Management
- Male
- Female
• Middle Management
- Male
- Female
• Junior Management
- Male
- Female
• Non-Management*
- Male
- Female
Total employees by age*
• Over 50 years old
- Male
- Female
• 30-50 years old
- Male
- Female
• Below 30 years old
- Male
- Female

New employees hires*

401-1

104

Total new employees
- Male
- Female
Total new employee hire rate
- Male
- Female
Total new employees by age
• Over 50 years old
- Male
- Female
• 30-50 years old
- Male
- Female
• Below 30 years old
- Male
- Female
Total new employee hire rate by age
• Over 50 years old
- Male
- Female
• 30-50 years old
- Male
- Female
• Below 30 years old
- Male
- Female

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

2559

2560

2561

2562

Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person

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

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

15,922
12,524
3,398
15,221
11,944
3,277
701
580
121
15,221
101
88
13
414
320
94
1,619
1,281
338
5,831
3,521
2,310
7,256
6,734
522
15,221
3,328
2,742
586
9,024
6,896
2,128
2,869
2,306
563

22,696
17,749
4,947
22,027
17,225
4,802
669
524
145
22,027
109
95
14
577
468
109
2,341
1,820
521
8,495
5,097
3,398
10,505
9,745
760
22,027
5,033
4,027
1,006
13,199
10,191
3,008
3,795
3,007
788

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

1,484
1,054
430
10.78
9.83
14.09
1,484
102
93
9
691
500
191
691
461
230
10.78
4.74
5.14
2.62
8.40
8.05
9.49
20.36
17.09
33.05

1,732
1,274
458
11.92
11.28
14.20
1,732
99
80
19
698
485
213
935
709
226
11.92
3.98
3.78
5.14
8.17
7.56
10.00
26.75
25.60
31.13

1,758
1,216
542
11.55
10.18
16.54
1,758
93
74
19
754
497
257
911
645
266
11.55
2.79
2.70
3.24
8.36
7.21
12.08
31.75
27.97
47.25

2,042
1,464
578
9.27
8.50
12.04
2,042
145
105
40
897
621
276
1,000
738
262
9.27
2.88
2.61
3.98
6.80
6.09
9.18
26.35
24.54
33.25
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GRI Standards
Employees Turnover*

401-1

Total employee turnover
- Male
- Female
Total employee turnover rate
- Male
- Female
Total employee turnover by age
• Over 50 years old
- Male
- Female
• 30-50 years old
- Male
- Female
• Below 30 years old
- Male
- Female
Total employee turnover rate by age
• Over 50 years old
- Male
- Female
• 30-50 years old
- Male
- Female
• Below 30 years old
- Male
- Female
Voluntary employee turnover
Voluntary employee turnover rate
Number of employee laid off
- Male
- Female
Number of negotiations

Parental Leave*

401-3

Number of employees entitled for parental leave
- Male
- Female
Number of employees who took parental leave
- Male
- Female
Number of employees who returned to work after taking parental leave
- Male
- Female
Return to work rate (after parental leave)
- Male
- Female
Retention to work (after parental leave and still employed
for the next 12 months)
- Male
- Female
Retention rate (after parental leave and still employed for the next
12 months)
- Male
- Female

Unit
Full time employees

2559

2560

2561

2562

Person
Person
Person
Turnover rate (%)
Turnover rate (%)
Turnover rate (%)
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Turnover rate (%)
Turnover rate (%)
Turnover rate (%)
Turnover rate (%)
Turnover rate (%)
Turnover rate (%)
Turnover rate (%)
Turnover rate (%)
Turnover rate (%)
Turnover rate (%)
Person
Turnover rate (%)
Person
Person
Person
Person

1,599
1,190
409
11.61
11.10
13.41
1,599
303
233
70
770
552
218
526
405
121
11.61
14.07
12.87
20.41
9.37
8.89
10.83
15.50
15.01
17.39
992
7.20
89
89
0
28

1,556
1,203
353
10.71
10.65
10.94
1,556
353
284
69
748
577
171
455
341
114
10.71
14.19
13.41
18.65
8.76
9.00
8.03
13.02
12.31
15.70
1,039
7.15
113
107
6
35

1,363
1,021
342
8.95
8.55
10.44
1,363
388
309
79
554
383
171
421
328
93
8.95
11.66
11.27
13.48
6.14
5.55
8.04
14.67
14.22
16.52
1,137
7.47
81
69
12
36

2,093
1,502
591
9.50
8.72
12.31
2,093
411
304
107
949
642
307
733
556
177
9.50
8.17
7.55
10.64
7.19
6.30
10.21
19.31
18.49
22.46
1,695
7.70
0
0
0
0

Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
%
%
%

5,448
4,299
1,149
224
149
75
194
143
51
86.61
95.97
68.00

8,382
6,114
2,268
368
264
104
345
257
88
93.75
97.35
84.62

9,750
7,429
2,321
768
543
225
639
494
145
83.20
90.98
64.44

14,717
10,675
4,042
863
601
262
726
559
167
84.13
93.01
63.74

Person

171

325

603

693

Person
Person
%

131
40
88.14

239
86
94.20

465
138
94.37

532
161
95.45

%
%

91.61
78.43

93.00
97.73

94.13
95.17

95.17
96.41

284,356
211,450
72,906
20.65
19.73
23.90

329,779
247,584
82,195
22.70
21.91
25.48

463,175
352,338
110,837
30.43
29.50
33.82

728,206
552,725
175,481
33.06
32.09
36.54

Employees training*

404-1

Total training hours provided to employees
- Male
- Female
Total average training hours
- Male
- Female

Hour
Hour
Hour
Hour/Employee
Hour/Employee
Hour/Employee
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GRI Standards

Total training hours by management category
• Executive Management
- Male
- Female
• Senior Management
- Male
- Female
• Middle Management
- Male
- Female
• Junior Management
- Male
- Female
• Non-management
- Male
- Female

Unit

2559

2560

2561

2562

Hour
Hour
Hour
Hour
Hour
Hour
Hour
Hour
Hour
Hour
Hour
Hour
Hour
Hour
Hour
Hour

284,356
2,349
2,077
272
8,537
6,717
1,820
23,726
17,979
5,747
115,958
88,521
27,437
133,786
96,156
37,630

329,779
2,676
2,324
352
9,489
7,228
2,261
32,629
26,023
6,606
144,175
111,341
32,834
140,810
100,668
40,142

463,175
3,077
2,675
402
10,687
7,987
2,700
38,734
29,034
9,700
200,014
145,014
55,000
210,663
167,628
43,035

728,206
3,604
3,141
463
19,075
15,472
3,604
77,393
58,053
19,340
280,842
202,226
78,616
347,292
273,833
73,459

Person
Person
Person
Person
Person
Person
%
%
%
%
%
%
Person
Person
Person
Person
Person
Person
%
%
%
%
%
%

13,769
88
369
1,409
5,778
6,125
100
100
100
100
100
100
12,514
88
369
1,409
5,778
4,870
90.89
100
100
100
100
79.51

14,525
94
388
1,485
6,106
6,452
100
100
100
100
100
100
14,242
94
388
1,485
6,106
6,169
98.05
100
100
100
100
95.61

15,221
101
414
1,619
5,831
7,256
100
100
100
100
100
100
14,237
101
414
1,619
5,831
6,272
93.54
100
100
100
100
86.44

22,027
109
577
2,341
8,495
10,505
100
100
100
100
100
100
21,281
109
577
2,341
8,495
9,759
96.61
100
100
100
100
92.90

Ratio
Ratio
Ratio

0.950
0.931
0.912

0.960
0.944
0.929

0.960
0.945
0.930

0.962
0.947
0.931

90.68
93.20
89.90
93.75
93.60
93.98

90.97
93.28
90.01
93.43
93.10
93.78

90.97
93.28
90.01
93.43
93.10
93.78

Performance Review*

404-3

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

Remuneration ratio of women to men

405-2

Strategic
Managerial
Supervisory and Operational

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
- Male
%
82.62
- Female
%
89.39
Data coverage of employee engagement survey
93.50
- Male
% of male employees
93.40
- Female
% of female employees
93.31
Collective Bargaining

102-41

106

Total employees covered by collective bargaining agreements
Percentage of total employees covered by collective bargaining
agreements
Number of consultations/negotiations with trade unions over organizational
changes [unit]

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
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Person

6,948

7,748

7,810

11,337

%

48.14

50.99

51.31

51.47

65

94

334

262

Number

GRI Standards

Unit

2559

2560

2561

2562

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

Hour

9,269

14,256

17,210

20,799

Person

7,997

11,403

12,819

19,362

% of total employees

55.4

75.0

80.5

85.3

Case
Case

2
1

4
3

0
0

0
0

Case

1

1

0

0

Person
Person

461
405

376
332

352
305

388
345

%

87.85

88.30

86.65

88.92

Case

0

0

0

0

Number
Number

69
69

83
83

91
91

108
108

%

100

100

100

100

Case

0

0

0

0

Case

0

0

0

0

Case

0

0

0

0

Case

0

0

0

0

Case

0

0

0

0

Case

0

0

0

0

Case

0

0

0

0

Case

0

0

0

0

Case

0

0

0

0

Case

41

26

27

24

Case

44

16

25

18

Case

32

19

18

18

Case

24

15

21

22

Human Rights Integration

412-2

Non-discrimination

406-1

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

Security Practices

410-1

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

Rights of Indigenous People

411-1

Incidents of violations involving rights of indigenous people

Human Rights Assessment

412-1

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

Human Rights Grievances

103-2

Total number of grievances concerning human rights through the formal
grievance process
Number of grievances about human rights (related to employees)
through the formal grievance process
Number of grievance about human rights (not related to employees)
through the formal grievance process
Total number of human rights grievances addressed in this reporting
period
Number of human rights grievances (related to employees) addressed
during the reporting period
Number of human rights grievances (not related to employees)
addressed during the reporting period
Total number of human rights grievances filed in the previous reporting
period that were resolved during the reporting period
Number of human rights grievances (related to employees) filed in the
previous reporting period that were resolved during the reporting period
Number of human rights grievances (not related to employees) filed in
the previous reporting period that were resolved during the reporting
period

Labor Practice Grievances

103-2

Total number of grievances about labor practices filed through the
formal grievance mechanism
Total number of grievances about labor practices addressed during
the reporting period
Total number of grievances about labor practices resolved during
the reporting period
Total number of grievances about labor practices filed prior to
the reporting period that were resolved during the reporting period

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

Unit

Local Community Engagement

413-1

Percentage of operations with implemented local community
engagement, impact assessments, and development programs
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 of operation with implemented social impact assessment
including gender assessment
Number of operation with implemented environmental impact
assessment
Number of operation with implemented public disclosure of results of
environmental and social impact assessment
Number of operation with implemented local community development
programs
Number of operation with implemented stakeholder engagement
plans
Number of operation with implemented broad base local community
consultation committees and processes
Number of operation with implemented works councils, occupational
health and safety committees and other employee representation
bodies to deal with impacts
Number of operation with implemented formal local community
grievance process

2559

2560

2561

2562

%

73

89

67

88

Number

18

15

29

32

Number

4

11

10

9

Number

14

20

21

21

Number

9

13

12

13

Number

10

17

18

18

Number

9

14

13

12

Number

4

9

10

7

Number

12

20

21

23

Number

6

12

3

7

Number

4

1

1

0

Number

4

0

0

0

Number

4

0

0

0

Number

1

4

1

0

%
USD
USD
USD

100
131,135
445,808
77,239

100
888,367
645,634
325,003

100
970,856
971,420
406,629

100
350,980
715,351
730,397

USD
USD
Hour
USD
USD

546,010
866,390
53,102
79,923
32,687

1,749,830
1,918,393
103,681
93,160
16,012

1,771,435
1,007,502
58,640
122,914
454,556

1,796,730
1,142,800
60,960
153,140
82,360

Social Grievances

Number of grievances regarding society received through the formal
grievance process
Total number of societal grievances addressed during this reporting
period
Total number of societal grievances resolved during this reporting
period
Total number of societal grievances resolved in the previous reporting
period
Total Philanthropic Activities

Total philanthropic activities
Charitable donations
Community investments
Commercial initiatives in the community
Philanthropic Contributions

Total cash contributions
Time: Estimated employee costs
Time: Employee volunteering during paid working hours
Total in-kind giving
Total management overheads
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
แนวทางการจัดท�ำรายงาน

ขอบเขตของการรายงาน

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้เผยแพร่รายงานความยัง่ ยืนประจ�ำปีตงั้ แต่
ปี 2553 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพันธสัญญาของเราที่ต้องมีการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเพือ่ ความเข้าใจทีด่ ถี งึ ความมุง่ มัน่
ในการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และ
การก�ำกับดูแล หรือที่เรียกว่า ESG ซึ่งช่วยเสริมความผูกพันกับ
ผู ้ มีส ่ ว นได้ เ สีย ให้แน่น แฟ้น ขึ้น โดยแสดงให้เห็น ถึงการผสาน
ความยั่งยืนเข้ากับการด�ำเนินงาน รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการด�ำเนินการ รวมทั้งวัตถุประสงค์ กลยุทธ์
และการด�ำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
มิติทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

เราได้รวบรวมข้อมูลการด�ำเนินงานของเราจากทั่วโลก เพื่อใช้ใน
การจัดท�ำรายงานฉบับนี้ โดยไม่รวมบริษทั ต่างๆ และการด�ำเนินการ
อื่นๆ ที่ระบุไว้ภายใต้ “ข้อยกเว้น” ด้านล่าง

รายงานฉบับนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานกรอบการรายงานสากล
(GRI) และใช้การประเมินประเด็นสาระส�ำคัญ (Materiality Analysis)
เป็นแนวทางส�ำหรับกระบวนการจัดท�ำรายงานและประเด็นที่
รวบรวมในรายงานฉบับนี้โดยเฉพาะ นอกจากนั้น เรายังจัดท�ำ
รายงานโดยมุง่ เน้นไปทีอ่ งค์ประกอบส�ำคัญของมาตรฐาน GRI และ
ความสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของมาตรฐานดังกล่าวดังทีอ่ ธิบาย
ไว้ด้านล่าง
ตั้ ง แต่ ป ี 2561 กรอบรายงานเชิ ง บู ร ณาการ (IIRC) ถู ก ใช้ ใ น
การพัฒนารายงานความยั่งยืน ประกอบด้วยการวิเคราะห์แบบ
องค์รวมของวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ การด�ำเนินงาน การก�ำกับดูแล
และการสร้างมูลค่า ในขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ
เชิงลึกเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดผลงานทั้งด้านการเงินและนอกเหนือจาก
การเงิ น ที่ บ ริ ษั ท ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ในระยะสั้ น
ระยะกลาง และระยะยาว นอกจากนี้ ยังอ้างอิงกับเนือ้ หาดัชนี GRI
โดยเชื่ อ มโยงกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก าร
สหประชาชาติ (UN SDGs)

รายงานฉบับนีค้ รอบคลุมการด�ำเนินงานของเราใน 32 ประเทศทัว่ โลก
รวมถึงความก้าวหน้าด้านความยัง่ ยืนและการรวบรวมการเปิดเผย
ข้ อ มู ล ด้ า นความยั่ ง ยื น ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณทั้ ง หมดอยู ่ ใ นช่ ว ง
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลการตัดสินใจและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในช่วงต้นปี 2563 เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้รบั ข้อมูลล่าสุด เนือ่ งด้วยไอวีแอล
มีการเติบโตอย่างมีนัยส�ำคัญ เราจึงตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การสร้างความมั่นใจในความก้าวหน้าด้านความยั่งยืน
รายงานความยั่งยืนฉบับปี 2553-2561 สามารถดูได้ในเว็บไซต์
ขอบเขตการรายงาน ครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูลทั่วทั้งกลุ่มของ
ไอวีแอล ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยและโรงงานยกเว้นที่กล่าวถึงภายใต้
หัวข้อ “ข้อยกเว้น” ซึ่งอยู่ภายใต้ตัวแปรทางสังคม สิ่งแวดล้อม
และเศรษฐกิจทีร่ ะบุไว้ในดัชนีมาตรฐาน GRI โดยข้อมูลของบริษทั
ทีเ่ ข้าซือ้ กิจการในระหว่างปี 2562 และทีไ่ ด้รวมไว้ในรายงานฉบับนี้
จะเป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่เข้าซื้อกิจการ
เรารายงานข้อมูลทีร่ วบรวมจากบริษทั ต่างๆ (ทีม่ กี รรมสิทธิม์ ากกว่า
ร้อยละ 50) และบริษัทร่วมทุนที่เรามีอ�ำนาจควบคุมการบริหาร
จัดการ แต่ไม่รวมข้อมูลทัง้ หมดจากบริษทั ต่างๆ ทีเ่ ราเข้าร่วมแต่มี
กรรมสิทธิเ์ ป็นส่วนน้อย หรือไม่มอี ำ� นาจควบคุมการบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการอ้างอิงตามแหล่งข้อมูลจากการท�ำ
บัญชี การอ่านค่าจากมาตรวัด ข้อมูลจากระบบการผลิตต่างๆ และ
การประมาณค่าด้วยหลักเกณฑ์พื้นฐาน

รายงานความยั่งยืน
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การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG)
ตลอดปีทมี่ กี ารรายงานข้อมูล บริษทั ได้จดั ท�ำบัญชีกา๊ ซเรือนกระจก
อย่างเป็นระบบครอบคลุมการด�ำเนินงานของเราทั่วโลก โดยเป็น
ไปตามระเบียบการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยมาตรฐาน
การจัดท�ำบัญชีและการรายงานก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร
โดยสถาบันทรัพยากรโลก (WRI) และสภาธุรกิจโลกเพือ่ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน (WBCSD)

หลักการจัดท�ำรายงาน
เนื้อหาของรายงาน

เราเชื่อมั่นว่า กระบวนการประเมินสาระส�ำคัญ รวมถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้เสียคือการคัดกรองเนือ้ หาทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อ
การด�ำเนินธุรกิจ กระบวนการดังกล่าว มีดังนี้
• ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ทรั พ ยากรขององค์ ก รที่ มี ต ่ อ ประเด็ น
		 ด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นที่ส�ำคัญที่สุดต่อธุรกิจและ
		 ผู้มีส่วนได้เสียของเรา
• สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที่ ถู ก ต้ อ งและ
		 เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงโครงการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
		 และเศรษฐกิจ รวมถึงทุม่ เทเวลาและทรัพยากรในการบริหาร
		 จัดการประเด็นที่ส�ำคัญที่สุด
• ปลูกฝังประเด็นด้านความยั่งยืนเข้าไปสู่การด�ำเนินงานและ
		 การบริหารจัดการในแต่ละวันของทุกกระบวนการทางธุรกิจ
		 ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
• ระบุแนวโน้มของขอบเขตความรู้และความเสี่ยงที่มีโอกาส
		 เกิดขึ้น ท�ำให้ธุรกิจของเรามีความพร้อมในการสร้างโอกาส
		 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ และก้าวน�ำคู่แข่ง
		 อยู่เสมอ

คุณภาพของรายงาน

รายงานความยัง่ ยืนของเราถูกจัดท�ำขึน้ โดยอ้างอิงตามแนวทางของ
มาตรฐาน GRI แบบ Core โดยมาตรฐานดังกล่าวก�ำหนดหลักการ
คุณภาพของรายงาน ได้แก่ ความสมดุล การเทียบเคียงกันได้
ความถู ก ต้ อ ง ความเหมาะสมของเวลา ความชั ด เจน และ
ความน่าเชื่อถือ เราได้ด�ำเนินการตามอย่างครบถ้วน เพื่อให้
การรายงานมีคุณภาพตรงตามหลักการดังกล่าวข้างต้น
• เราด�ำเนินการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผย
		 ตามความเหมาะสมของเวลา เพื่ อ ให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
		 ของเราสามารถใช้ข้อมูลเพื่อพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมี
		 ประสิทธิภาพ
• เราให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ความคิ ด เห็ น ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
		 ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และได้รวบรวมข้อเสนอแนะ
		 เพื่อใช้ในการจัดเตรียมรายงานฉบับนี้
• ข้ อ มู ล และข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ รั บ จากผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ผ่ า น
		 ช่องทางต่างๆ ถูกน�ำมารวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นหลักที่
		 มีความส�ำคัญ (ประเด็นที่มีสาระส�ำคัญที่มีการระบุไว้แล้ว)
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การก�ำหนดเนื้อหาในรายงานฉบับนี้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานของ GRI โดยประกอบด้วยกระบวนการสามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้

1. บริบทด้านความยั่งยืน

กระบวนการประกอบด้วยการวิเคราะห์และการระบุประเด็นที่มี
สาระส� ำ คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความยั่ ง ยื น ซึ่ ง ประเด็ น ดั ง กล่ า วมี
ความส�ำคัญต่อกลยุทธ์และการด�ำเนินธุรกิจในด้านเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยถูกพิจารณาและก�ำหนดจากโอกาส
ทางธุ ร กิ จ ระดั บ ความเสี่ ย งและผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ
การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว กระบวนการนี้ยังรวมไปถึง
การประเมินแนวโน้มภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของเรา นอกจากนี้
มุมมองและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั จากการมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ยังน�ำมาใช้เป็นข้อมูล เพื่อระบุประเด็นต่างๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสีย
เน้นย�้ำว่ามีความส�ำคัญต่อไป

2. การประเมินสาระส�ำคัญ

จากการผนวกรวมประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ
บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ท�ำให้เราสามารถระบุสาระส�ำคัญได้
หลายประเด็น และยังได้ทำ� การส�ำรวจโดยครอบคลุมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ภายนอก (ซัพพลายเออร์ ลูกค้า นักลงทุน สื่อ นักวิเคราะห์ และ
นายธนาคาร) และภายในองค์กร (ทุกส่วนของการด�ำเนินงาน
หน่วยธุรกิจและหน้าทีห่ ลักทัง้ หมด) รายละเอียดเพิม่ เติมอยู่ในบท
การประเมินสาระส�ำคัญของรายงานฉบับนี้
นอกจากนี้ เราได้จดั ท�ำแผนภาพแสดงประเด็นสาระส�ำคัญหลัก ซึง่
ได้ รั บ การประเมิ น โดยหั ว หน้ า กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ หั ว หน้ า โรงงาน
คณะกรรมการก�ำกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหน่วยงานต่างๆ
ทัว่ ทัง้ องค์กร รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกของเรา จากการประเมินนี้
ผู้บริหารอาวุโสมีความเห็นชอบต่อประเด็นที่มสี าระส�ำคัญส�ำหรับ
ความก้าวหน้าทางธุรกิจของเรา เราได้มีการพิจารณาเกณฑ์ของ
GRI และการก�ำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง (ดูรายละเอียดได้ที่ดัชนี
มาตรฐาน GRI)
เราได้ระบุประเด็นสาระส�ำคัญไว้ทั้งหมด 12 ประเด็น โดยมี
แผนภาพแสดงรายละเอียดอยู่ในบทการประเมินสาระส�ำคัญของ
รายงานฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท�ำงานทั้งหมด เราจึงได้ก�ำหนดดัชนีชี้วัดผลการด�ำเนินงาน
(KPI) และเป้าหมายทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นที่มีสาระส�ำคัญ
ดังกล่าว

3. การรับรองรายงานความยั่งยืนและการตรวจสอบ
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานภายนอกในการเปิดเผยข้อมูล
ด้านความยั่งยืนเป็นส่วนส�ำคัญของการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียของเราและสาธารณะ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและ
ครบถ้วนของรายงาน

เนื้อหาและข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานความอย่างยั่งยืนฉบับนี้
ได้รบั การตรวจสอบและรับรองโดยผูต้ รวจสอบหน่วยงานอิสระจาก
ภายนอก คือ TUV India Private Limited ที่มีความสอดคล้องและ
เป็ น ไปตามมาตรฐานของ Global Reporting Initiative และ
AA1000AS รายงานการรับรองที่ได้รับจาก TUV India อยู่ในบท
รายงานการรับรองจากหน่วยงานภายนอกของรายงานนี้ และ
ข้อมูลที่ถูกตรวจสอบรับรองถูกระบุไว้ในบทดัชนีมาตรฐาน GRI
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม (Scope
1 และ 2) ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบและรับรองโดย
หน่วยงานอิสระจากภายนอก TUV Nord GmbH ทีม่ คี วามสอดคล้อง
และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดท�ำบัญชีกา๊ ซเรือนกระจก ISO
14064-1 และ ISO 14064-3
ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่รวมอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมี
ความไม่แน่นอนบางประการเนือ่ งจากข้อจ�ำกัดของการวัดผลข้อมูล
ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ความแปรปรวนในการวัดผลอาจเกิดจาก
การเลือกหรือวิธกี ารวัดผลทีใ่ ช้ในกระบวนการของไอวีแอลทัง้ หมด
อย่างไรก็ตาม เราให้คำ� มัน่ ทีจ่ ะเปิดเผยข้อมูลและการตรวจวัดทีแ่ ม่นย�ำ
และถูกต้องที่สุดต่อผู้มีส่วนได้เสียของเราและสาธารณะ

ระเบียบวิธีการของข้อมูล
ความครอบคลุมของข้อมูล

การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลในปีนไี้ ด้ขยายไปสู่
พื้นที่ด�ำเนินงาน 94 แห่งทั่วโลก โดยไม่รวมบริษัทที่กล่าวถึงใน
ข้อยกเว้นด้านล่าง ในขณะที่ปีก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบและ
รับรองข้อมูลจากพืน้ ทีด่ ำ� เนินงาน 72 แห่ง การก�ำหนดตัวชีว้ ดั 12 ข้อ
นั้นถูกกล่าวถึงในส่วนรายงานการรับรองจากหน่วยงานภายนอก
โดยตัวชีว้ ดั ดังกล่าวใช้สำ� หรับการตรวจสอบและรับรองโดยอ้างอิง
จากประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ ต่อการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืน
ของธุรกิจ รวมไปถึงความเสีย่ งหลักทีร่ ะบุโดยกลุม่ บริษทั ฯ ทัง้ หมด
เรารายงานข้อมูลการด�ำเนินงานบนพืน้ ฐานตามสัดส่วนการถือครอง
ธุรกิจร้อยละ 100 (เช่น กรณีการด�ำเนินการทีเ่ ป็นเจ้าของร้อยละ 80
จะท�ำการรายงานข้อมูลร้อยละ 100) ข้อมูลจะถูกรายงานโดยใช้
ระบบเมตริกและหน่วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เว้นแต่จะระบุไว้
เป็นอย่างอืน่ โดยข้อมูลทีแ่ สดงในรายงานฉบับนีเ้ ป็นข้อมูลส�ำหรับ
บริษัทโดยรวม

การเปลีย่ นแปลงขนาด โครงสร้าง และการถือครองธุรกิจ

รายชื่อของบริษัทที่มีการเข้าซื้อกิจการ ควบรวมกิจการ และ
การพัฒนาอืน่ ๆ ถูกระบุในรายงานประจ�ำปี 2562 หน้า 92-102 และ
ในเว็บไซต์ของเรา หัวข้อข่าวและกิจกรรม

ข้อยกเว้น

รายงานความยั่งยืนปี 2562 จะมีเนื้อหาครอบคลุมถึงข้อมูลด้าน
สิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย และทรัพยากรบุคคลจากบริษทั ทัง้ หมด
รวมถึ ง กิ จ การร่ ว มทุ น ที่ เ รามี สั ด ส่ ว นการถื อ ครองธุ ร กิ จ ตั้ ง แต่
ร้อยละ 50 ขึน้ ไปและได้รบั สิทธิใ์ นการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้
• ข้ อมูล ของบริษัทที่เ ข้ าซื้อกิจการหรือเริ่มด� ำเนินงานหลัง
		 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562ก
• ข้ อ มู ล ของกิ จ การร่ ว มทุ น ที่ มี สั ด ส่ ว นการถื อ ครองธุ ร กิ จ
		 ร้อยละ 50 หรือน้อยกว่าและไม่ได้รับสิทธิ์ในการบริหาร
		 จัดการข
• ข้อมูลของส�ำนักงานขายและส�ำนักงานของบริษัท
ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลที่นอกเหนือจากสิทธิมนุษยชนและ
ความผูกพันของพนักงาน โดยไม่รวมกิจการร่วมทุนที่มีสัดส่วน
การถือครองธุรกิจร้อยละ 50 หรือน้อยกว่าและไม่ได้รับสิทธิ์ใน
การบริหารจัดการ
ก:
		
•
•
•
•
•
•

หน่ ว ยงานที่ เ ข้ า ซื้ อ กิ จ การหรื อ เริ่ ม ด� ำ เนิ น งานหลั ง จาก
วันที่ 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
น้อยกว่าและไม่ได้รบั สิทธิ์ในการบริหารจัดการ
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

รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคต
รายงานความยัง่ ยืนฉบับนีม้ ขี อ้ ความทีแ่ สดงถึงมุมมองของเราเกีย่ วกับ “การด�ำเนินงานในอนาคต” ซึง่ เป็นข้อความในลักษณะทีค่ าดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต โดยทั่วไปจะระบุโดยการใช้ถ้อยค�ำ เช่น “เป้าหมาย” “เชื่อว่า” “ประมาณ” “คาดการณ์” “เป้าประสงค์” “ตั้งใจว่า”
“อาจจะ” “มีแผนจะ” “เป้าหมาย” และ “จะ” หรือข้อความที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือการใช้ถ้อยค�ำอื่นในความหมายเดียวกัน ข้อความ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งอาจท�ำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้
อย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึง่ รวมถึงการเปลีย่ นแปลงความต้องการผลิตภัณฑ์ การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
การจัดเก็บภาษีตามเขตอ�ำนาจศาลใดๆ (ภายในและภายนอกประเทศไทย) ของภาษีใหม่หรือที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมาตรการอื่นๆ ที่ส่งผลต่อ
ผลิตภัณฑ์ของเราและระยะเวลาดังกล่าว ความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายด้าน
ความยั่งยืน สภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ�ำนวยในประเทศที่เราด�ำเนินธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่กล่าวถึงในการยื่นหลักทรัพย์บริษัทมหาชน
ดังนัน้ นักลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบทีจ่ ะเชือ่ ถือข้อความทีเ่ ป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ซึง่ กล่าวเฉพาะวันทีใ่ ช้ถอ้ ยค�ำนัน้
ไอวีแอลไม่มขี ้อผูกพันต่อการเปลีย่ นแปลงข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ของข้อมูลใหม่ เหตุการณ์
ในอนาคต หรือเหตุการณ์อ่นื ใด

FiberVisions Products, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ใบรับรองการตรวจสอบ
การปลอยกาซเร�อนกระจก (Scope 1, 2 & 3)

รายงานความยังยืน
ป 2562
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รายงานการรับรองจากหน่วยงานภายนอก
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม
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ดัชนีมาตรฐาน GRI “Core Option”
GRI Standards Content Index for “The Core Option”
GRI Standard
Disclosure Title
Disclosures
Organizational Profile
102-1
Name of the organization
102-2
Activities, brands, products, and services
102-3
Location of headquarters
102-4
Locations of operations
102-5
Ownership and legal form
102-6
Market served
102-7
Scale of the organization
102-8
Information on employees and other workers
102-9
Supply chain
102-10
Significant changes to the organization and its supply chain
102-11
Precautionary principle or approach
102-12
External initiatives
102-13
Membership of associations
Strategy
102-14
Statement from senior decision-maker
102-15
Key impacts, risks and opportunities
Ethics and Integrity
102-16
Values, principles, standards, and norms of behavior
102-17
Mechanisms for advice and concerns about ethics
Governance
102-18
Governance structure
102-19
Delegating authority
102-20
Executive-level responsibility for economic, environmental, and
social topics
102-21
Consulting stakeholders on economic, environmental, and
social topics
102-22
Composition of the highest governance body and its committees
102-23
Chair of the highest governance body
102-24
Nominating and selecting the highest governance body
102-26
Role of highest governance body in setting purpose, values
and strategy
102-27
Collective knowledge of highest governance body
102-28
Evaluating the highest governance body’s performance
102-29
Identifying and managing economic, environmental, and
social impacts
102-30
Effectiveness of risk management processes
102-31
Review of economic, environmental, and social topics
102-32
Highest Governance body’s role in sustainability reporting
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
Reporting Practices
102-45
Entities included in the consolidated financial statements
102-46
Defining report content and topic boundaries
102-47
List of material topics
102-48
Restatements of information
102-49
Changes on reporting
102-50
Reporting period
102-51
Date of most recent report
102-52
Reporting cycle
102-53
Contact point for questions regarding the report
102-54
Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
102-55
GRI content index
102-56
External assurance
Management Approach
103-1
Explanation of the material topic and its boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
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Page Number
(Annual Report: AR / Sustainability Report: SR)
AR p. 38 / SR p. 123-124 / IVL website
AR p. 39-56 / SR p. 3, 12-13 / IVL website
AR p. 38 / SR p. 124 / IVL website
AR p. 39 / SR p. 3, 12-13 / IVL website
AR p. 38 / SR p. 110-114
AR p. 39 / SR p. 12-13 / IVL website

External
Assurance

SR p. 12, 15-16 / IVL website
SR p. 15-16, / IVL website
SR p. 12 / IVL website
AR p. 90-99 / SR p. 110-114
SR p. 110-114
AR p. 177-179 / SR p. 63, 68-69, 90-95 / IVL website
SR p. 21, 63 / IVL website

-

AR p. 13-14, 17-20 / SR p. 6-9, 10-11 / IVL website
AR p. 128-138 / SR p. 27, 34-37 / IVL website

-

AR p. 1 / SR p. 15, 22-25 / IVL website
AR p.154-155 / SR p. 31-33 / IVL website

-

AR p. 36, 79, 158 / SR p. 23, 30 / IVL website
AR p. 79-81 / SR p. 23
AR p. 79 / SR p. 23 / IVL website

-

AR p. 152-154 / SR p. 26-27 / IVL website

-

AR p. 79-81 / SR p. 23, 30 / IVL website
AR p. 63 / SR p. 6-9, 23, 30 / IVL website
AR p. 155, 185 / SR p. 6-9, 23, 30 / IVL website
AR p. 146, 157-158 / SR p. 23, 30 / IVL website

-

AR p. 63-78, 183 / SR p. 8, 30 / IVL website
AR p. 159-160 / SR p. 30 / IVL website
AR. p. 128-138 / SR p. 26-27 / IVL website

-

-

AR p. 128 - 138 / SR p. 34-37 / IVL website
SR p. 29-109 / IVL website
SR p. 23 / IVL website

-

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

-

AR p. 39-56, 193
SR p. 110-114 / IVL website
AR p. 174 / SR p. 27 / IVL website
SR p. 110-114
SR p. 110-114
SR p. 110-114
SR p. 110-114
SR p. 110-114
SR p. 123-124 / IVL website
SR p. 110, 120-122
SR p. 120-122
SR p. 115-119

-

SR p. 27, 29-109, 110-114 / IVL website
SR p. 29-109 / IVL website
SR p. 29-109 / IVL website

-

GRI Standard
Disclosure Title
Disclosures
Economic Performance
201-1
Direct economic value generated and distributed
201-2
Financial Implications and other risks and opportunities
due to climate change
Market Presence
Ratios of standard entry level wage by gender compared to
202-1
local minimum wage
Anti-Corruption
Operations assessed for risks related to corruption
205-1
Communication and training about anti-corruption policies
205-2
and procedures
205-3
Confirmed incidents of corruption and actions taken
Anti-Competitive Behavior
206-1
Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust
and monopoly practices
Materials
301-1
Materials used by weight or volume
301-2
Recycled input materials used
Energy
302-1
Energy consumption within the organization
302-3
Energy Intensity
302-4
Reduction of energy consumption
Water
303-1
Water withdrawal by source
303-3
Water recycled and reused
Emissions
305-1
Direct (Scope 1) GHG emissions
305-2
Energy indirect (Scope 2) emissions
305-4
GHG emissions intensity
305-7
Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other significant
air emissions
Effluents and Waste
306-1
Water discharge by quality and destination
306-2
Waste by type and disposal method
306-3
Significant spills
306-4
Transport of hazardous waste
Environmental Compliance
307-1
Non-compliance with environmental laws and regulations
Supplier Environmental Assessment
308-1
New suppliers that are screened using environmental criteria
Employment
401-1
New employee hires and employee turnover
401-3
Parental Leave
Occupational Health and Safety
403-1
Workers representation in formal joint management-worker
health and safety committees
403-2
Types of injury and rated of injury, occupational diseases, lost
days, and absenteeism, and number of work-related fatalities
403-3
Workers with high incidence or high risk of diseases related to
their occupation
Training and Education
404-1
Average hours of training per year per employee
404-2
Programs for upgrading employees’ skills and Transition
assistance programs
404-3
Percentage of employees receiving regular performance and
career development reviews
Diversity and Equal Opportunity
405-1
Diversity of governance bodies and employees
405-2
Ratio of basic salary and remuneration of woman to man
Non-Discrimination
406-1
Incidents of discrimination and corrective actions taken

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

External
Assurance

AR p. 5-10, 101-102, 193 / SR p. 16 / IVL website
AR p. 132-133, 176 / SR p.37, 49-54 / IVL website

-

SR p. 83, 107

-

AR p. 154-155 / SR p. 27, 31-33 / IVL website
AR p. 154-155 / SR p. 31-33

-

AR p. 154-155 / SR p. 33

-

AR p. 154 / SR p. 31-33

-

SR p. 15, 100
SR p. 15, 62, 68, 106

-

SR p. 15, 17, 45-46 100-101 / IVL website
SR p. 17, 45-46, 100-101 / IVL website
SR p. 45, 68 / IVL website

SR p. 116-119
SR p. 116-119
-

SR p. 15, 17, 55, 101 / IVL website
SR p. 17, 55, 68, 101 / IVL website

SR p. 116-119
SR p. 116-119

SR p. 17, 47-48, 68, 101 / IVL website
SR p. 17, 47-48, 68, 101 / IVL website
SR p. 17, 47-48, 68, 101 / IVL website

SR p. 115-119
SR p. 115-119
SR p. 116-119

SR p. 59, 101 / IVL website

SR p. 101-102
SR p. 57-58, 101-102 / IVL website
SR p. 102
SR p. 101-102

SR p. 116-119
SR p. 116-119
SR p. 116-119
-

SR p. 43, 102

-

SR p. 78-79 / IVL website

-

AR p. 170 / SR p. 16, 83-84, 104-105 / IVL website
SR p. 105

-

SR p. 83, 102

-

SR p. 15, 16, 73, 102-103 / IVL website

SR p. 116-119

SR p. 102-103

-

AR p. 171 / SR p. 15, 16, 86, 105-106/ IVL website
AR p. 171-172 / SR p. 86-89 / IVL website

SR p. 116-119
-

SR p. 106

-

AR p. 156, 158, 170-171 / SR p. 16, 82-83, 104 /
IVL website
SR p. 83, 106

-

SR p. 32, 33, 107

-

-
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GRI Standards Content Index for “The Core Option”
GRI Standard
Disclosure Title
Disclosures
Organizational Profile
102-1
Name of the organization
102-2
Activities, brands, products, and services
102-3
Location of headquarters
102-4
Locations of operations
102-5
Ownership and legal form
102-6
Market served
102-7
Scale of the organization
102-8
Information on employees and other workers
102-9
Supply chain
102-10
Significant changes to the organization and its supply chain
102-11
Precautionary principle or approach
102-12
External initiatives
102-13
Membership of associations
Strategy
102-14
Statement from senior decision-maker
102-15
Key impacts, risks and opportunities
Ethics and Integrity
102-16
Values, principles, standards, and norms of behavior
102-17
Mechanisms for advice and concerns about ethics
Governance
102-18
Governance structure
102-19
Delegating authority
102-20
Executive-level responsibility for economic, environmental, and
social topics
102-21
Consulting stakeholders on economic, environmental, and
social topics
102-22
Composition of the highest governance body and its committees
102-23
Chair of the highest governance body
102-24
Nominating and selecting the highest governance body
102-26
Role of highest governance body in setting purpose, values
and strategy
102-27
Collective knowledge of highest governance body
102-28
Evaluating the highest governance body’s performance
102-29
Identifying and managing economic, environmental, and
social impacts
102-30
Effectiveness of risk management processes
102-31
Review of economic, environmental, and social topics
102-32
Highest Governance body’s role in sustainability reporting
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
Reporting Practices
102-45
Entities included in the consolidated financial statements
102-46
Defining report content and topic boundaries
102-47
List of material topics
102-48
Restatements of information
102-49
Changes on reporting
102-50
Reporting period
102-51
Date of most recent report
102-52
Reporting cycle
102-53
Contact point for questions regarding the report
102-54
Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
102-55
GRI content index
102-56
External assurance
Management Approach
103-1
Explanation of the material topic and its boundary
103-2
The management approach and its components
Indorama Ventures Fibras Brasil
103-3
Evaluation of the management approach

ประเทศบราซิล
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Page Number
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AR p. 38 / SR p. 123-124 / IVL website
AR p. 39-56 / SR p. 3, 12-13 / IVL website
AR p. 38 / SR p. 124 / IVL website
AR p. 39 / SR p. 3, 12-13 / IVL website
AR p. 38 / SR p. 110-114
AR p. 39 / SR p. 12-13 / IVL website

External
Assurance

SR p. 12, 15-16 / IVL website
SR p. 15-16, / IVL website
SR p. 12 / IVL website
AR p. 90-99 / SR p. 110-114
SR p. 110-114
AR p. 177-179 / SR p. 63, 68-69, 90-95 / IVL website
SR p. 21, 63 / IVL website

-

AR p. 13-14, 17-20 / SR p. 6-9, 10-11 / IVL website
AR p. 128-138 / SR p. 27, 34-37 / IVL website

-

AR p. 1 / SR p. 15, 22-25 / IVL website
AR p.154-155 / SR p. 31-33 / IVL website

-

AR p. 36, 79, 158 / SR p. 23, 30 / IVL website
AR p. 79-81 / SR p. 23
AR p. 79 / SR p. 23 / IVL website

-

AR p. 152-154 / SR p. 26-27 / IVL website

-

AR p. 79-81 / SR p. 23, 30 / IVL website
AR p. 63 / SR p. 6-9, 23, 30 / IVL website
AR p. 155, 185 / SR p. 6-9, 23, 30 / IVL website
AR p. 146, 157-158 / SR p. 23, 30 / IVL website

-

AR p. 63-78, 183 / SR p. 8, 30 / IVL website
AR p. 159-160 / SR p. 30 / IVL website
AR. p. 128-138 / SR p. 26-27 / IVL website

-

-

AR p. 128 - 138 / SR p. 34-37 / IVL website
SR p. 29-109 / IVL website
SR p. 23 / IVL website

-

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. 174-176 / SR p. 27 / IVL website

-

AR p. 39-56, 193
SR p. 110-114 / IVL website
AR p. 174 / SR p. 27 / IVL website
SR p. 110-114
SR p. 110-114
SR p. 110-114
SR p. 110-114
SR p. 110-114
SR p. 123-124 / IVL website
SR p. 110, 120-122
SR p. 120-122
SR p. 115-119

-

SR p. 27, 29-109, 110-114 / IVL website
SR p. 29-109 / IVL website
SR p. 29-109 / IVL website

-

ข้อมูลการติดต่อและข้อเสนอแนะ
นายริชาร์ด โจนส์

นายฮาร์ชา วี เรดดี้

รองประธานอาวุโสและ
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร
และความยั่งยืน
+662 661 6661 ต่อ 680
richard.j@indorama.net

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

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
รายงานความยั่งยืน
ปี 2562
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