
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ค�าชี้แจงความรับผิดชอบด้านการจัดการ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านความย่ังยืนมีหน้าท่ีรับผิดชอบการจัดท�า 

รายงานความยั่งยืนปี 2563 ตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืน 

ของ GRI รวมถึง การระบุผู้มีส่วนได้เสีย ค�าจ�ากัดความของสาระส�าคัญ 

รวมถึงกรอบการรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Reporting <IR> 

Framework)

รายงานความย่ังยืนปี 2563 ของเราให้ภาพรวมโดยละเอียดเก่ียวกับ 

แนวทางการสร้างคุณค่าแบบองค์รวมของไอวีแอล ซึ่งครอบคลุม 

ท้ังในด้านทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรม รวมถงึในด้านการเงนิและด้านท่ีไม่ใช่

การเงินของธุรกิจ

รายงานฉบับน้ีรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับความย่ังยืนและการเงินที่ส�าคัญ 

ซึง่จ�าเป็นต่อการประเมินผลการปฏบัิติงานของเราอย่างละเอียด เราคดัเลอืก

หัวข้อของรายงานตามหลักการรายงานของ GRI เพื่อก�าหนดเน้ือหาและ

คุณภาพของรายงาน นอกจากรายงานของเราแล้ว เรายังเผยแพร่ข้อมูล

เพิ่มเติมทางออนไลน์ ซึ่งลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติมนี้จะอยู่ในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการจัดท�ารายงาน
เราได้จดัท�ารายงานความยัง่ยืนแบบเล่มเดีย่วต้ังแต่ปี 2553 และปรบัปรงุการ

เปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับความย่ังยืนทางออนไลน์ให้ทันสมัยตลอดทั้งปี

ตามความเหมาะสม การรายงานด้านความย่ังยืนท้ังเชิงรุกและเชิงโต้ตอบ 

เป็นหน่ึงในหลายช่องทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของเรา ท�าให้เรา 

สามารถสรุปผลการปฏิบัติงานที่ เ ก่ียวข้องกับความย่ังยืนในเชิงรุก  

ก�าหนดแผนงานหลัก และมุ่งเน้นแผนงานในอนาคต ตลอดจนตอบสนอง

ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและท่ีก�าลังเผชิญอยู่ท่ัวโลก ด้วยการยึดม่ันในกรอบ 

การท�างานอันเป็นทีย่อมรบัและมีความสอดคล้องกัน การรายงานความย่ังยืน 

จะน�าเสนอข้อมูลแก่ผู้อ่านซึ่งเปรียบเทียบได้ทุกปีและทุกภาคส่วน และมี 

ส่วนสัมพันธ์กับองค์กรระดับโลกอ่ืนๆ ท่ีด�าเนินงานคล้ายกับไอวีแอล  

เรายังมั่นใจด้วยว่าข้อมูลของเราได้รับการรับรองโดยผู้ตรวจสอบอิสระ

รายงานฉบับน้ีจัดท�าขึ้นตามมาตรฐาน GRI: Core option พร้อมด้วย

การอ้างอิงท่ีใกล้เคียงกับเกณฑ์ระหว่างประเทศอ่ืนๆ เช่น International  

Integrated Reporting <IR> Framework เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) หลักการของ UNGC และ มาตรฐาน

การรับรอง AA1000 ข้อมูลในรายงานฉบับน้ียังท�าหน้าที่เป็นรายงาน 

การสื่อสารความคืบหน้า (COP) เกี่ยวกับการด�าเนินการของไอวีแอล 

ตามหลักการ 10 ประการของ UNGC  ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก  

ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต

เน่ืองในโอกาสครบรอบปีท่ี 10 ของการรายงานความย่ังยืนในปี 2563  

เราตัดสินใจท่ีจะพัฒนาการรายงานด้านความย่ังยืนของเราและเสริมสร้าง 

ความแข็งแกร่งให้กับการส่ือสารที่สัมพันธ์กับ ESG ภายในองค์กร 

ของเราด้วยการจัดโครงสร้างเน้ือหาการรายงานตามกรอบการรายงาน 

แบบบูรณาการ (Integrated Reporting <IR> Framework) ของ  

International Integrated Reporting Council (IIRC) รายงานฉบับน้ี 

รวบรวมข้อมูลท่ีจ�าเป็นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล รวมถึง 

ข ้อมูลทางการเงินจากทั่วท้ังไอวีแอลและบริษัทย่อยของเรา เพื่อให้ 

ผู ้มีส่วนได้เสียได้รับรู ้อย่างชัดเจนถึงคุณค่าท่ีเราสร้างหรือถ่ายทอด 

ไปตามกาลเวลา แนวทางของรายงานฉบับน้ีจะจดัระเบียบการเปิดเผยข้อมลู

การสร้างคุณค่าน้ีให้เป็น “ทุน” แต่ละประเภท (ทางการเงิน ทางการผลิต 

ทางปัญญา ทางบุคลากร ทางสังคมและความสัมพันธ์ และทางธรรมชาติ)

ขอบเขตของการรายงาน
รายงานความยั่งยืนปี 2563 ประกอบด้วยข้อมูลท่ีถือว่ามีคุณค่าท่ีส�าคัญ

ท่ีเป็นรูปธรรมต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของเรา นั่นคือประเด็นท่ีส่งผล 

ต่อความสามารถในการสร้างคุณค่าในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะ

ยาวของเรา ปัญหาเหล่าน้ีมีการหารือและทดสอบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ท่ีหลากหลาย และได้รับการเปิดเผยภายในขอบเขตการรายงานของเรา 

กรอบของการรายงานเชิงบูรณาการก�าหนดให้เราต้องอธิบายภาพรวม 

ขององค์กร แนวทางในการก�ากับดูแล รูปแบบธุรกิจ ความเส่ียงและโอกาส 

ที่เราเผชิญอยู่ ผลการด�าเนินงาน และแนวโน้มในอนาคตของเรา  

ส�าหรับรายงานฉบับนี้ เราได้รวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ด�าเนินงาน 107 แห่ง  

ใน 33 ประเทศท่ีเราด�าเนนิการอยู่ท่ัวโลก รวมถงึบรษิทัย่อยและโรงงานของเรา  

(ดูท่ีหัวข้อ ‘ข้อยกเว้น’ ด้านล่าง ส�าหรับบริษัทท่ีไม่ถูกรวมอยู่ด้วย) ข้อมูล

ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

ถงึ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เช่น บรษัิทท่ีถกูซือ้กิจการมาใหม่จะถกูรายงาน

ในวันท่ีเข้าซื้อกิจการเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ในบางกรณีเรายังอ้าง 

ถึงองค์กรและกิจกรรมระดับโลกที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

หากเป็นบริบทที่ส�าคัญ

การจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG)

เรารายงานข้อมูลที่รวบรวมไว้จากหน่วยงานข้างต้นท่ีไอวีแอลมีกรรมสิทธิ์

มากกว่า 50% และจากการร่วมทุนท่ีเรามีการควบคุมด้านการบริหาร

จัดการ แต่ไม่รวมข้อมูลของบริษัทต่างๆ ท่ีเรามีกรรมสิทธ์ิในส่วนน้อย  

และไม่ได้ควบคุมการบริหารจัดการ ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมเชิงปริมาณ 

ของเรารวบรวมจากการอ่านมาตรวัด ข้อมูลจากระบบการผลิตต่างๆ  

ข้อมูลจากการท�าบัญชีโดยละเอียด และการประมาณค่าด้วยหลักเกณฑ์

พื้นฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับขอบเขตการรายงานของเราอยู่ในดัชนี

มาตรฐาน GRI หน้า 142-148 

เราปฏิบัติตามระเบียบการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยมาตรฐาน

การจัดท�าบัญชีและการรายงานก๊าซเรือนกระจกระดบัองค์กร โดยสถาบัน 

ทรพัยากรโลก (WRI) และ สภาธรุกิจโลกเพือ่การพฒันาอย่างย่ังยืน (WBCSD) 

หลักการจัดท�ารายงาน

การสร้างคุณค่า
เรายงัคงสร้างคุณคา่ในฐานะทีเ่ป็นธรุกจิบรูณาการระดับโลก รปูแบบธรุกจิ

ของเราซึ่งมีการก�ากับดูแลที่แข็งแกร่ง วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และกลยุทธ์ 

ท่ีก�าหนดไว้ จะแสดงแกนหลักในการเปล่ียนทรัพยากร (ทุน) ของเราให้

เป็นผลลัพธ์อันทรงคุณค่าและสร้างผลลัพธ์แก่กลุ ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ี 

หลากหลายของเรา การเชือ่มต่อกระบวนการสร้างคณุค่าของไอวแีอลหมายถงึ 

การเชือ่มโยงไปสู่การตัดสินใจในระดบัสูงสดุเก่ียวกบัประสิทธภิาพและเป้าหมาย 

ในอนาคต รวมถึงการให้ข้อมูลเชิงลึกแก่การด�าเนินงานและห่วงโซ่อุปทาน

ของเรา และการให้ค�ามั่นว่าเราจะสร้างความส�าเร็จให้เกิดขึ้นได้ในระยะยาว

เนื้อหาของรายงาน
การรายงานความย่ังยืนไม่ได้เป็นเพยีงการรวบรวมข้อมูลประจ�าปีท่ีออกแบบ

มาเพือ่ตอบสนองความต้องการภายนอกหรอืเป็นเพยีงแค่การท�าตามกระแส 

เท่าน้ัน ในทางตรงกันข้ามรายงานจะเป็นตัวแทนผลลัพธ์จากชุดข้อมูล 

ท่ีบูรณาการและต่อเนื่องกันภายในและท่ัวท้ังไอวีแอล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย 

ซึ่งมีความส�าคัญต่อความส�าเร็จในระยะยาวขององค์กร เพื่อให้เกิด 

การมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นท่ีพวกเขาสนใจ 

มากที่สุด เราจึงมีกระบวนการดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่าน้ี การจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก 

ของเราในปี 2562-2563 ได้ด�าเนินการอย่างเป็นระบบและครอบคลุม 

ทุกการด�าเนินงานทั่วโลกของเราทั้งหมด

• จัดสรรความเชี่ยวชาญ ทรัพยากร และเวลาให้แก่ประเด็นความยั่งยืน

ต่างๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องส�าคัญท่ีสุดท่ีจะใช้ในการสร้างคุณค่าระยะยาว 

ให้กับผู้มีส่วนได้เสียของเรา

• ทดสอบความแน่วแน่ในเชิงกลยุทธ์ของเราต่อประเด็นทางสังคม  

ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกิจที่ส�าคัญ และต่อสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น  

รวมถึงปรับเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติของเราซึ่งมีความจ�าเป็น 

อย่างยิ่งต่อผลลัพธ์

• ระบุโอกาสส�าหรับนวัตกรรม การเติบโต และการริเริ่มทางธุรกิจใหม่ๆ 

และรกัษาความได้เปรยีบในการแข่งขนั โดยการบูรณาการความย่ังยนื

ในทุกการด�าเนินงานประจ�าวันของเรา

• สร้างความม่ันใจล่วงหน้าถึงความเส่ียงหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น

กับการอนุญาตในการด�าเนินงานของเรา

การตัดสินใจว ่าประเด็นใดน ่าสนใจท่ีสุดส�าหรับผู ้อ ่านในรายงาน 

ความย่ังยืนปี 2563 คอืการท�าให้เกิดความม่ันใจว่าตลอดท้ังปี กระบวนการ 

ช่องทางผลตอบรบั และแพลตฟอร์มการส่ือสารจะถกูรวมไว้ในกระบวนการ 

การประเมินสาระส�าคัญอย่างเป็นรูปธรรมเชิงโครงสร้าง ซึ่งประเด็นต่างๆ  

จะได้รับการประเมิน วัดผล จัดอันดับ และจัดท�าแผนตามหลักการ 

ที่เป็นทางการและกรอบการด�าเนินงานต่างๆ

https://sustainability.indoramaventures.com/th/downloads/ 
sustainability-reports

รายงานความยั่งยืนฉบับก่อนหน้าสามารถเข้าชมได้ผ่านลิงก์ด้านล่าง:

เน่ืองจากมีการเข้าซื้อกิจการท่ีใช้พลังงานสูงในปี 2563 ท�าให้ธุรกิจ 

ท่ัวโลกของเราเติบโตขึ้นและส่งผลต่อรอยเท้าทางส่ิงแวดล้อมของเรา 

ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้แน่ใจว่าความคืบหน้าและการส่ือสารที่ชัดเจน 

ในการจะมุ่งไปสู่เป้าหมายปี 2568 ของเรา ดังน้ันจึงมีการปรับปีฐานใหม่ 

ให้เป็นปี 2563 ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับปีฐานนี้ ปรากฏในหัวข้อ  

ความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนของเรา ในหน้า 24

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม130

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/downloads/sustainability-reports


คุณภาพของรายงาน
การรายงานแบบบูรณาการซึง่ถกูออกแบบมาให้มีความกระชบัและครบถ้วน 

คือรูปแบบในอนาคตของการรายงานขององค์กร รายงานความย่ังยืนปี  

พ.ศ. 2563 ของเราซึ่งจัดท�าขึ้นโดยมีการอ้างอิงหลักการท่ีเป็นแนวทาง

มากกว่าตัวชีว้ดัใดตัวชีว้ดัหน่ึง ผสมผสานข้อมูลเชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ

ท่ีสอดคล้องกับกรอบการวดัผลและประสิทธภิาพในปัจจบัุน ซึง่ผู้มส่ีวนได้เสีย 

ของเราต้องการและให้คุณค่า การใช้แนวทางการรายงานแบบบูรณาการ 

ช่วยให้เราสามารถเน้นความส�าคัญของการพึ่งพาซ่ึงกันและกันภายใน

ธรุกิจของเราและกับสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่า 

เราจัดสรรทรัพยากรอย่างไรส�าหรับต้นทุนท้ังหมด และแสดงให้เห็นว่า 

เราสร้างความย่ังยืนระยะยาวได้อย่างไร

มาตรฐาน GRI ช่วยให้องค์กรมีหลกัการในการสร้างการส่ือสารท่ีครอบคลุม

และมีคณุภาพซึง่เน้นท่ีความสมดลุ เปรยีบเทียบได้ ถกูต้อง เหมาะสมกับเวลา 

ชดัเจน และเชือ่ถอืได้ ในการจดัท�ารายงานฉบับน้ี เราได้รวบรวมความคดิเห็น 

จากกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อสร้างชุดข้อมูลประเด็นสาระส�าคัญ 

ท่ีแขง็แกร่ง ในการใช้มาตรฐาน GRI เพือ่ก�าหนดเนือ้หารายงาน ในรายงาน 

ความย่ังยืนปี 2563 เราด�าเนินการตามขัน้ตอนสามประการดงัน้ี

1. บริบทด้านความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนปี 2563 นี้ ช่วยให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด

เก่ียวกับการสร้างและส่งมอบคุณค่าระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว 

ของไอวีแอลและบริษัทย่อยของเรา รายงานสรุปว่าเราระบุหัวข้อสาระ

ส�าคัญท่ีเชื่อมโยงกับความย่ังยืนของเราอย่างไร ระบุแนวโน้มภายนอก 

ก�าหนดกลยุทธ์ของเรา วิธีที่เราควบคุมการน�ากลยุทธ์น้ันมาด�าเนินการ  

และแนวทางท่ีพิจารณาจัดการความเส่ียงและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ  

เราเชื่อม่ันอย่างมากว่าการเป็นผู้ด�าเนินการท่ีรับผิดชอบและด�าเนินการ 

ได้เกินกว่าข้อก�าหนดขั้นต�่าในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลนั้น

จะท�าให้ธรุกิจด�าเนินไปได้อย่างด ีธุรกจิจะมคีวามย่ังยืนและมอบผลประโยชน์ 

ได้ก็ต่อเม่ือเป็นการท�างานอย่างแข็งขันในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง และด้วย 

ความเคารพต่อปัจจัยดังกล่าวเท่าน้ัน

2. การประเมินสาระส�าคัญ

ในปี 2563 เราด�าเนินการวิเคราะห์การประเมินสาระส�าคัญของเราโดยรวม

ผลตอบรบัจากผู้มีส่วนได้เสียภายในท่ัวทุกการด�าเนินงานของธรุกิจ รวมถงึ 

หน่วยธุรกิจหลักของเรา ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอกท่ีส�าคัญ 

ซึ่งรวมถึงลูกค้า ซัพพลายเออร์ นายธนาคาร นักลงทุน/ผู้จัดการกองทุน 

และท่ีปรกึษา เรายังมุง่เน้นในหัวข้อทีมี่นัยส�าคญัทีเ่ก่ียวข้องกับด้านเศรษฐกิจ 

การก�ากับดูแล สิ่งแวดล้อม และสังคมของธุรกิจ และตรวจสอบให้ม่ันใจว่า 

การอภิปรายมีกรอบในแง่ของผลกระทบท่ีประเดน็เหล่านีอ้าจมีต่อความสามารถ 

ในการสร้างคุณค่าระยะยาวของไอวีแอล

เราระบุประเด็นต่างๆ ในแผนภาพแสดงประเด็นสาระส�าคัญ โดยแผนภาพนี้ 

ได้รบัการประเมินโดยผู้น�าทางธุรกิจ ตัวแทนผู้น�าการด�าเนนิงานรายบุคคล 

กลุ่มตัวอย่างของบุคคลจากท่ัวท้ังไอวีแอล ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และ

วิเคราะห์รายละเอียดโดยทีมความยั่งยืน และตรวจสอบโดยคณะกรรมการ

ด้านความยั่งยืนและการบริหารความเส่ียง นอกจากน้ีเรายังมีการอ้างอิง

เชื่อมโยงกับหัวข้อ GRI และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย 

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม อยู่ในหัวข้อดัชนีมาตรฐาน GRI ในหน้า 142-151 

ของรายงานฉบับนี้

ในปี 2563 มกีารระบปุระเดน็สาระส�าคญัหลกั 13 หัวข้อ ซึง่เราได้สร้างตัวบ่งชี ้

ประสิทธิภาพท่ีได้รับการปรับปรุงและเป้าหมายเพื่อขับเคล่ือนการปรับปรุง

ประสิทธิภาพภายใน รายละเอียดของแผนภาพแสดงประเด็นสาระส�าคัญ 

อยู่ในส่วนการประเมินสาระส�าคัญของรายงานฉบับนี้ในหน้า 32-33 

และบนเว็บไซต์ของเราตามลิงค์ด้านล่าง:

https://sustainability.indoramaventures.com/th/our-sustainability/
materiality-assessment

3. การรับรองรายงานความย่ังยนืและการตรวจสอบ 
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

เราเชื่อว่าการรับรองจากภายนอกให้ความน่าเชื่อถือ เพิ่มความโปร่งใส  

และท�าให้การรายงานของเราสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ โดยเราให้ผู้ตรวจสอบอิสระ

จากภายนอกคือบริษัท TUV India Private Limited ท�าการตรวจสอบ 

และรบัรองข้อมูลท่ีให้ไว้ในรายงานความย่ังยืนปี 2563 ของเราว่าเป็นไปตาม

มาตรฐานเหล่าน้ีหรือไม่ (GRI กรอบการด�าเนินงานแบบบูรณาการ <IR> 

Framework และมาตรฐานการรับรอง AA1000) ค�าชี้แจงการรับรอง 

ท่ีออกโดย TUV India Private Limited อยู่ในส่วนรายงานการรับรอง 

จากหน่วยงานภายนอกในหน้า 134-137 ของรายงานฉบับนี้

ข ้อมูลเก่ียวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังทางตรงและทางอ้อม  

(Scope 1 2 และ 3) [ส�าหรับ 1 ประเภท] ได้รับการรับรองโดยผู้ตรวจสอบ 

อิสระจากภายนอก บริษัท TUV Nord CERT GmbH ตามระเบียบ 

ว่าด้วยการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก ISO 14064-1 และ ISO 14064-3

ข้อมูลท่ี ไม ่ใช ่ข ้อมูลทางการเงินในรายงานฉบับน้ีมีความไม่แน ่นอน 

บางประการเน่ืองจากข้อจ�ากัดโดยธรรมชาติในลักษณะของการวัดข้อมูล 

ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เทคนิคการวัดผลและเกณฑ์การเลือกข้อมูลระหว่าง 

ไอวีแอลและบริษัทย่อยของเราอาจแตกต่างกัน เรายังคงมุ่งม่ันท่ีจะรายงาน

ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมและแม่นย�าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ภายใต้ขอบเขตเหล่านี้

ต่อผู้มีส่วนได้เสียของเราและสาธารณะ

ระเบียบวิธีการของข้อมูล

ความครอบคลุมของข้อมูล
ในปี 2563 เราขยายขอบเขตการตรวจสอบข้อมูลไปสูพ่ืน้ท่ีด�าเนนิงาน 107 แห่ง  

เทียบกับ 94 แห่ง ในปี 2562 เรารายงานข้อมูลส�าหรับการด�าเนินงานบน 

พืน้ฐานตามสดัส่วนการถอืครองธรุกจิ 100% (เช่น กรณกีารด�าเนินการท่ีเป็น 

เจ้าของ 80% จะท�าการรายงานข้อมูล 100%) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อมูลที่รายงานครอบคลุมท้ังบริษัท โดยมีการรายงานข้อมูลโดยใช้ระบบ

เมตริกและหน่วยสกุลเงิน เหรียญสหรัฐ (ดอลลาร์) เว้นแต่จะระบุไว้เป็น

อย่างอื่น

การเปลี่ยนแปลงขนาด โครงสร้าง และการถือครองธุรกิจ
รายชื่อของบริษัทที่มีการเข้าซื้อกิจการ ควบรวมกิจการ และการพัฒนาอื่นๆ ถูกระบุในรายงานประจ�าปี 2563 หน้า 90-101 และบนเว็บไซต์ของเรา ภายใต้

หัวข้อห้องข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ที่:

https://www.indoramaventures.com/th/investor-relations/newsroom/press-releases

ข้อยกเว้น
รายงานความย่ังยืนปี 2563 มีเน้ือหาครอบคลุมข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม  

ความปลอดภัย การก�ากับดูแล และทรัพยากรบุคคล จากบริษัทท้ังหมด  

รวมถึงกิจการร่วมทุนที่เรามีสัดส่วนการถือครองธุรกิจต้ังแต่ 50% ขึ้นไป

และได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 

และความปลอดภัยมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้

• ข ้อมูลของบริษัทท่ีเข ้าซื้อกิจการหรือเริ่มด�าเนินงานหลังวันท่ี  

1 กรกฎาคม 2563 ก

• ข้อมูลของกิจการร่วมทุนที่มีสัดส่วนการถือครองธุรกิจ 50%  

หรือน้อยกว่าและไม่ได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการ ข

• ข้อมูลของส�านักงานขายและส�านักงานของบริษัท

• ข้อมูลทรัพยากรบุคคลนอกเหนือจากงานด้านสิทธิมนุษยชน 

และความผูกพันของพนักงาน ไม ่รวมถึงกิจการร ่วมทุนที่ มี

สัดส่วนการถือครองธุรกิจ 50% หรือน้อยกว่าและไม่ได้รับสิทธิ ์

ในการบริหารจัดการ

ก: หน่วยงานท่ีเข ้าซื้อกิจการหรือเริ่มด�าเนินการหลังจากวันท่ี  
1 กรกฎาคม 2563

• Indorama Ventures Recycling Poland sp. Z o.o. (Bielsko-Biała)

• Indorama Ventures Recycling Poland sp. Z o.o. (Łęczyca)  

ข: กิจการร่วมทุนท่ีมีสัดส่วนการถือครองธุรกิจ 50% หรือน้อยกว่า 
และ/หรือไม่ได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการ

• 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

• PETValue Philippines Corporation

ข้อความคาดการณ์ 
เหตุการณ์ในอนาคต
รายงานความย่ังยนืน้ีมีข้อความท่ีแสดงถงึ ‘การด�าเนินงานในอนาคต’ - เช่น 

ข้อความท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินการในอนาคตของเราท่ีถกูเสนอ ข้อความ

เช่นน้ีระบุได้โดยการใช้ภาษา เช่น การใช้ค�าว่า ‘เป้าหมาย’ ‘เชือ่ว่า’ ‘ประมาณ’ 

‘คาดการณ์’ ‘เป้าประสงค์’ ‘ต้ังใจว่า’ ‘อาจจะ’ ‘วางแผน’ ‘มีแผนจะ’ ‘เป้าหมาย’ 

‘จะ’ และข้อความอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะใกล้เคยีง ข้อความท่ีคาดการณ์เหตุการณ์ 

ในอนาคตน้ี ท�าให้นักลงทนุและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ได้รบัข้อมูลเชงิลึกท่ีส�าคญั

เกีย่วกับวสัิยทัศน์ของเรา และได้แสดงให้เห็นว่าเราเชือ่ม่ันอย่างไรว่ากลยุทธ์

ของเราจะท�าให้เราประสบความส�าเรจ็ในระยะยาว

โดยธรรมชาติของค�าเหล่าน้ียังหมายรวมถึงการคาดคะเนบางอย่าง 

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตหรือกว้างกว่าน้ัน ซึ่งอาจส่งผลต่อ 

ความสามารถในการด�าเนินการตามเป้าหมายของเรา ตัวอย่างเช่น  

การเปล่ียนแปลงทางกฎหมายและกรอบข้อบงัคบั ความซบัซ้อนทางการคลัง

ระดบัประเทศ ท่ีอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัอย่างมปีระสิทธผิล

ของเรา ความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีคาดไม่ถึงในประเทศท่ีเรา 

ด�าเนินการ ฯลฯ ดังนั้นจึงมีความไม่แน่นอนอยู่ในข้อความท่ีคาดการณ์

เหตุการณ์ในอนาคต ซึง่ผูอ่้านต้องยอมรบัเมือ่มีการประเมินข้อมูลตามทีใ่ห้ไว้  

นักลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบท่ีจะเชือ่ถอืข้อความทีเ่ป็นการคาดการณ์ 

ในอนาคต ซึ่งกล่าวเฉพาะวันที่ใช ้ถ้อยค�าน้ัน ไอวีแอลไม่มีข้อผูกพัน 

ต่อการเปล่ียนแปลงข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว  

ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ของข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรอืเหตุการณ์อ่ืนใด

ข้อเสนอแนะ
เรายินดีรับความคิดเห็น ความคิด และข้อเสนอแนะของคุณ กรุณาส่งไปท่ี  

Sustainability@indorama.net

https://sustainability.indoramaventures.com/en/downloads/
sustainability-reports

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
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รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/our-sustainability/materiality-assessment
https://www.indoramaventures.com/th/investor-relations/downloads/annual-report
https://www.indoramaventures.com/th/investor-relations/newsroom/press-releases



