
ความมุ่งมั่นเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยท่ัวโลกแล้ว 1 ใน 5 ของขวด PET ผลิตมาจากเม็ดพลาสติกของเรา  
1 ใน 2 ของผ้าอ้อมเด็กคุณภาพเกรดพรีเมียมผลิตจากเส้นใยของเรา  
และ 1 ใน 4 ของถุงลมนิรภัยผลิตมาจากเส้นด้ายของเรา เราก�าลังสร้าง 

เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานชั้นน�าในการรีไซเคิล PET ซึ่งได้รับผลตอบแทน
แบบมีนัยส�าคัญ และความต้องการ PET ดูเหมือนว่าจะยังคงเติบโต 
อย่างต่อเนื่อง

อัตราส่วนราคา  
(เซ็นต์ ต่อ ขวด, PET = 1X):

อัตราส่วนก๊าซเรือนกระจก  
(ก๊าซเรือนกระจก ต่อ ของเหลว 100 Koz, PET = 1X):

ขวด PET ขวด PETกระป๋องอะลูมิเนียม กระป๋องอะลูมิเนียมขวดแก้ว ขวดแก้ว

PET เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ส�าหรับเครื่องดื่มท่ีเป็นที่ต้องการเน่ืองจากประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์-คุ้มค่ามากกว่า มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต�า่ 
และปลอดภัยในการขนส่ง*

หมายเหตุ: *อัตราส่วนราคาและก๊าซเรือนกระจกอ้างอิงจาก Life Inventory Analysis ซึ่งรวมถึงขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตั้งแต่การผลิตจนถึง 
การก�าจัดทิ้ง/การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์

แหล่งที่มา: Euromonitor; Franklin Associates; Cleanmetrics Corps; Goldman Sach Global Investment Research

1.6x 1.5x 2.4x1.7x1x 1x

เราตระหนักว่าการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจแบบหมุนเวยีนน้ัน ต้องท�างานร่วมกับพนัธมติร
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ส�าหรับไอวีแอล เราผสานความรู้ความช�านาญในนวัตกรรมและ
ทุนมนุษย์เพ่ือมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายและการร่วมมือกันทางอุตสาหกรรม 
และด�าเนนิการอย่างเต็มท่ีในการเก็บรวบรวมพลาสติกท่ีเราผลิตขึน้ในระบบเศรษฐกิจ 
ท้ังน้ี เพ่ือให้ม่ันใจว่าเราจะสามารถน�าทรัพยากรเหล่าน้ันกลับมาใช้และมีการจัดการ
ท่ีถูกต้องโดยไม่ถูกท�าให้เป็นของเสียในสิ่งแวดล้อม เราชี้แจงข้อมูลเชิงปริมาณและ 
เชงิคณุภาพให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และเปิดเผยโครงการด้านการรีไซเคลิและการร่วมมือ 
ประกอบกับเป้าหมายในปี 2568
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• สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ 
34% ส�าหรับ ธุรกิจ PET  
22% ส�าหรับ เส้นใย ในปี 2564

• ดัชนีความพึงพอใของลูกค้า 
(CSI) มากกว่าหรือเท่ากับ  
86.0% ในปี 2564

• เป็นผู้น�าด้าน rPET  
ในตลาดหลัก

• มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
โดย :

 - พัฒนาความร่วมมือกับ 
หน่วยงานและองค์กรภายนอก

 - เป็นผู้น�าทางความคิด 
ด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 

 - พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน 
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า

 - ไม่ให้ของเสียพลาสติกออกไปสู ่
สิ่งแวดล้อมและมหาสมุทร

• รีไซเคิล PET หลังการบริโภค 
ปริมาณ 750,000 ตันต่อปี  
มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต 
โพลีเอสเตอร์

• รีไซเคิลขวด PET จ�านวน  
50,000 ล้านขวดต่อปี 

• ลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ 
ด้านความยั่งยืนเป็นจ�านวนเงิน  
1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ

• มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ 
ที่ปล่อยคาร์บอนต�่าคิดเป็น 7%  
ของรายได้ทั้งหมด

ระยะสั้น
(2564–2567)

ระยะกลาง
(2568)

ระยะยาว
(2593)

การขบัเคล่ือน 
การเตบิโต 
อย่างยัง่ยืน

ต้นทุนที่เชื่อมโยงในบทนี้

ต้นทุนทางสังคม 
และความสัมพันธ์

ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางปัญญา

การลงทุน ท่ีส�าคัญของเราในการรี ไซ เคิลน�ามาซึ่ งส ่วนแบ ่ ง 
ทางการตลาดตลอดจนความสามารถในการลดการปล ่อย 
ก๊าซเรือนกระจกได้มากขึ้น ซึ่งช ่วยให้เราบรรลุความมุ ่งหวังสู ่
ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในขณะเดียวกันงานด้านนวัตกรรม 
และความยั่งยืนของไอวีแอล ยังคงส่งมอบผลิตภัณฑ์ ท่ีดี ท่ี สุด  
ซึ่งส่งผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากน้ี โครงการ 
ส่งเสริมความรู ้ด้านการรีไซเคิลท�าให้เกิดความตระหนักรู ้ของคน 
ในชุมชน และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

คุณค่าที่ถูกสร้างขึ้น

การเป็นผู้น�าทางความคิด 
ด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม56

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
57

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/environmental/recycling/at-a-glance


การหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา

ไอวแีอลตระหนักถงึผลกระทบเชงิบวกในห่วงโซ่คณุค่าท่ีมีต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และ

ผลการด�าเนินงานทางธุรกิจของเรา การเป็นผู้ด�าเนินการท่ีรับผิดชอบหมายถึง 

การสร้างคุณค่าระยะยาวต่อผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดของเรา เราท�างานอย่างเต็มท่ี

เพ่ือให้เกิดการมีส่วนสนับสนุนในทุกด้านของห่วงโซ่คุณค่า ผ่านทางการออกแบบ

นวตักรรม การผลิตท่ีมีประสิทธภิาพและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมากขึน้ ลดขัน้ตอน

ในการขนส่ง สนับสนุนการบริโภคอย่างรับผิดชอบ รวบรวมขยะเชิงรุก และการให้

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรีไซเคิลในวงกว้าง

กระบวนการของเรา การจัดหา การออกแบบ การผลิต การจัดจ�าหน่าย การบรโิภค การจัดเก็บ การรีไซเคิล

ผู้มีส่วนได้เสีย ซัพพลายเออร์
หน่วยการผลิตของเรา

หน่วยการผลิตของเรา
พันธมิตรทางธุรกิจ

หน่วยการผลิตของเรา ซัพพลายเออร์ ผู้บริโภค
ภาครัฐ

ผู้บริโภค
ชุมชน

หน่วยการผลิตของเรา
พันธมิตรทางธุรกิจ

ขั้นตอนการด�าเนินการ การบูรณาการประสิทธิภาพด้าน 
ESG ของซัพพลายเออร์เข้ากับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็น 
ก้าวแรกสู่การหมุนเวียนในห่วงโซ่
อุปทาน

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฎในหน้า 
50-54 

การใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืนจากแหล่ง
พลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์
รีไซเคิล ตลอดจนไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนในหน่วยการผลิตของเรา 

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฎในหน้า 
76-77

เกณฑ์การออกแบบของเราเหมาะสม 
ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ม ี
น�้าหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูง  
โดยใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืนและรีไซเคิล 
ได้มากขึ้น ซึ่งช่วยให้การจัดการ 
การสิ้นสุดอายุการใช้งานท�าได้ง่าย
ขึ้นและการเป็นตัวเลือกของผลิตภัณฑ์
ที่ยั่งยืน

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยค�านึงถึง
แนวคิดเรื่องการหมุนเวียน ปรากฏใน
หน้า 64-65, 67-68

เราน�าแนวคิดเรื่องการหมุนเวียน 
เข้ามาใช้ในการผลิตของเรา  
โดยการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน 
ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล และการใช้ไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน อย่างเป็นระบบ

เราลดการใช้ทรัพยากรที่อยู่ในภาวะ
วิกฤติ หันมาใช้ทรัพยากรทางเลือก
ที่สามารถทดแทนทรัพยากรที่เป็น
อันตราย ตลอดจนการน�าขยะกลับ
คืนมาโดยมองว่าขยะเป็นทรัพยากร
และสามารถลดการน�าไปฝังกลบได้

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้
พลังงานทดแทน ปรากฏในหน้า 50, 
76 และวิธีที่เราจัดการขยะ ปรากฏใน
หน้า 85-86 

เราสนับสนุนให้พันธมิตรในห่วงโซ่
คุณค่าน�าแนวคิดเรื่องการหมุนเวียน
มาใช้เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และ
ผลกระทบอื่นๆ

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้าน
อื่นๆ (Scope 3) ปรากฏในหน้า 52, 
65, 75-76

ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคอย่างจริงจังและท�างาน
ร่วมกับลูกค้าของเราเพื่อขับเคลื่อน
ความต้องการ rPET ในบรรจุภัณฑ์
ของลูกค้า

ร่วมมือกับภาครัฐ กลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มและพลาสติก เพื่อสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับฉบับปัจจุบันที่
ยังไม่อนญุาตให้ใช้ rPET ในบรรจภุณัฑ์ 
อาหาร เพื่อความก้าวหน้าในการ
รวบรวมและรีไซเคิลขยะพลาสติก

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมของเรากับผู้มีส่วนได้เสีย
หลายฝ่าย ปรากฏในหน้า 60-61

เราด�าเนิน “โครงการส่งเสริมความ
รู้ด้านการรีไซเคิล” ซึ่งเป็นโครงการ
หลักของเรา เพื่อสร้างความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มปริมาณการ
รวบรวมขวด PET หลังการบริโภค

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการ
รีไซเคิล ปรากฏในหน้า 61, 111-113

เราถูกขับเคลื่อนโดยความมุ่งมั่น
ในปี 2568 และการยกระดับความ
เชี่ยวชาญของเราในการรีไซเคิล
เชิงกลและเชิงเคมี 

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
พัฒนาด้านการรีไซเคิลเชิงกลและเชิง
เคมี ปรากฏในหน้า 62-63

ผลงานส�าคัญปี 2563 • 20,884 ตัน ปริมาณการใช้วัตถุดิบ
ทดแทน (bio-MEG, เซลลูโลส, PLA)

• 1,767,434 กิกะจูล การใช้พลังงาน
ทดแทน

• 230,912 ตัน ปริมาณการใช้วัสดุ
รีไซเคิลทั้งหมด 

• ผลิตภัณฑ์ DejaTM

• ผลิตภัณฑ์ NewlifeTM

• ชุด PPE - บริษัทแรก 
ในประเทศไทยที่ใช้พลาสติก
รีไซเคิล rPET คุณภาพสูง 
และทนทานเพื่อพัฒนาชุด PPE  
ร่วมกับพันธมิตรของเรา

• โรงงานสี่แห่งของเราใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน 100%

• ในปี 2563 เราเริ่มการติดตั้ง 
แผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
ในโรงงาน 5 แห่ง ซึ่งจะแล้วเสร็จ 
ในปี 2564

• รั้วพลังงานแสงอาทิตย์  
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้  
55.82 เมกะวัตต์-ชั่วโมง

• ของเสียทั้งหมดที่น�ามาใช้ซ�้า   
รีไซเคิล และน�ากลับอยู่ที่ 70%

• การเก็บข้อมูลการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
ด้านอื่นๆ (Scope 3)  
ครอบคลุม 100% ใน 5 ประเภท

• การตรวจสอบภายนอก
ครอบคลุม 100%  
ส�าหรับ purchased goods  
and services 

• ข้อตกลงการจัดหา rPET  
กับลูกค้าของเราในอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม และแบรนด์ 
FMCG ระดับโลก

• โครงการ PETValue -  
การร่วมทุนด้านรีไซเคิลระหว่าง  
ไอวีแอล และ Coca-Cola  
Beverages Philippines Inc.  
ในประเทศฟิลิปปินส์

• 27,906 คน ได้รับการอบรม 
เก่ียวกับการรีไซเคลิและการแยกขยะ 

• ขวด PET 424,530 ขวด  
ถูกรวบรวมจากทั่วโลก เพื่อน�าไป
รีไซเคิล

• สามารถลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 16.5 ตัน  
จากการรีไซเคลิขวดหลังการบรโิภค

• เข้าซื้อกิจการรีไซเคิล 3 แห่ง  
ในประเทศบราซลิและประเทศโปแลนด์  
(2 แห่ง)

• ขยายโรงงานที่ Verdun  
ประเทศฝรั่งเศส

• 10,100 ล้านขวด PET  
หลังการบริโภค ที่ถูกรีไซเคิลแล้ว

• ประมาณ 58,000 ล้านขวดถูก 
รีไซเคิลตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2563

• ขวด PET หลังการบริโภคทั้งหมด 
222,288 ตัน ถูกน�ามารีไซเคิล 
เป็นเกล็ดพลาสติกเพื่อเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตโพลีเอสเตอร์
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การปลูกฝังเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 

ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล จ�าเป็นต้องท�างานร่วมกัน 

กับผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม การขับเคล่ือนการหมุนเวียนท่ีไอวีแอล  

หมายถึงการพัฒนาและจัดจ�าหน่ายสินค้าท่ีดี ตอบสนองความต้องการ 

ท่ีมากกว่าให้กับลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ยังส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ  

และความย่ังยืนทางการเงนิ ในปี 2563 เรามีส่วนร่วมในสมาคมอุตสาหกรรม

และการเข้าเป็นสมาชิกต่างๆ มากขึ้น รวมถึงขยายขอบเขตการสนับสนุน

พันธมิตรท่ีมีอยู ่ของเรา นอกจากนั้นเรายังสามารถระบุโอกาสใหม่ๆ  

จ�านวนมากจากการร่วมมือกัน ท้ังหมดท่ีกล่าวมาน้ีล้วนส่งเสริมเป้าหมาย

ระยะกลางของเรา ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสมาคมอุตสาหกรรม 

และการเข้าเป็นสมาชิกของเรา ปรากฏในหน้า 39

ในปี 2563 อินโดรามา เวนเจอร์ส ภูมิใจที่ได้สนันสนุนนโยบายของ Circular 

Economy Accelerator

โครงการส่งเสริมความรูด้้านการรีไซเคลิเพื่อสังคม

เราเชื่อม่ันอย่างมากว่าการให้ความรู้คือกุญแจส�าคัญท่ีส่งเสริมและท�าให้

เกิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนท่ีย่ังยืน ซึ่งเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้  

การบริโภคอย่างย่ังยืนท่ีรวมไปถึงเทคนิคทางการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ

สามารถปรับปรุงหลักการปกป้องส่ิงแวดล้อม และสร้างความเป็นอยู่ที่ด ี

AND

ปีที่ผ่านมา เราเข้าร่วมใน Global Plastic Action Partnership (GPAP) 

ของ World Economic Forum ซึ่งสนับสนุนความมุ่งม่ันของเราในการ

เพิ่มปริมาณการรีไซเคิล PET อย่างน้อยที่สุด 750,000 ตัน พร้อมด้วย

วงเงิน 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายนี้ภายใน 

ปี 2568 ด้วยประสบการณ์ทีค่รอบคลุมและมีมาอย่างยาวนานของเราในการ

รวบรวมพลาสติก พร้อมด้วยความสามารถในระดบัสากล เรามุ่งม่ันในการ

เพิม่คณุค่าและความเข้าใจต่อการท�างานเชงิลึก โดยท�างานร่วมกบัผู้ก�าหนด

กฎระเบียบและพันธมิตรโดยการเข้าเป็นสมาชิกกับองค์กรต่างๆ ของเรา 

ไอวแีอลเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจรงิจงัในข้อก�าหนดทางกฏหมายเพือ่ส่งเสรมิ 

ความย่ังยืนผ่านสมาคมทางการค้าของเรา ซึ่งรวมถึงการท�างานร่วมกับ 

คณะกรรมาธิการยุโรปในการส่ังห้ามการใช้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ 

ส�าหรับน�้ามันมะกอกบริสุทธิ์ในประเทศสเปน และสนับสนุนนโยบายขยะ 

จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ของสหภาพยุโรป 

รางวลัอุตสาหกรรมสีเขียวระดบั 5 การรีไซเคลิเพื่อการบริโภคอย่างยัง่ยืน และสงัคมสีเขียว

บริษัท Indorama Polyester Industries PCL. (Nakhon Pathom)  

คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (เครือข่ายสีเขียว) ในปี 2563  

จากกระทรวงอุตสาหกรรม ถือเป็นการตอกย�้าความมุ่งม่ันด้านความ

ยั่งยืนของไอวีแอล ในทุกปี โรงงานแห่งนี้สามารถรีไซเคิลขวด PET คิดเป็น  

1.8 พนัล้านขวด ช่วยให้ประเทศไทยลดการใช้น�า้มันดบิถงึ 560,000 บาร์เรล 

และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 133 ล้านกิโลกรัม อีกท้ังยัง 

ช่วยลดการฝังกลบของขยะพลาสติก PET ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้  

น�้าในโรงงานยังสามารถน�ากลับมาใช้ซ�้าได ้ถึง 80% โดยการผลิต 

ในโรงงานมุ่งเน้นไปท่ีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด และนโยบาย 

การรับรองความปลอดภัยสูงสุดต่อผู ้บริ โภค ซึ่งเป ็นสิ่งที่ ไอวีแอล 

ให้ความส�าคัญในล�าดับต้น

ในฐานะท่ีเป็นผู้รีไซเคิล เราต้องการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าในการ

ใช้บรรจุภัณฑ์หมุนเวียน เช่น PET การให้ความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิล 

ท่ีมากขึน้น�าเราไปสู่อนาคตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยืนขึน้ เราสามารถ

สร้างระบบรีไซเคิลท่ีดีขึ้นในสหรัฐอเมริกาจากการท�างานร่วมกัน ซึ่งจะ 

น�าไปสู่ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่ย่ังยืนและแข็งแกร่งขึ้น  

โดยการสร้างงาน การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ การคิดออกแบบใหม่ 

และการขนส่งสินค้าไปพร้อมๆ กัน ก้าวใหม่ของนโยบายการรีไซเคิล

ต้องท�าให้ปรากฏขึ้น แนวทางและนโยบายใหม่จาก Circular Economy  

Accelerator น�าโดย Recycling Partnership  เป็นโอกาสส�าคัญ 

ในการยกระดับระบบรีไซเคิลของสหรัฐอเมริกา ไปสู่ระบบที่มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งจะเป ็นประโยชน์ ให ้กับทุกภาคส่วนของ 

ห่วงโซ่คุณค่าในเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ให้สังคมในระยะยาวได้ ในปี 2563 เราจัดการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม 

การรีไซเคิลและการคัดแยกขยะซึ่งเป็นโครงการระดับโลก โดยมีผู้เข้าร่วม

โครงการจ�านวน 27,906 คน จากชุมชนและผู้บริโภค ข้อมูลเพิ่มเติม  

ปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงการส่งเสรมิความรูด้้านการรีไซเคลิ หน้า 111-113

การขับเคลื่อนการหมุนเวียนผ่านพันธมิตรในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของ Circular Economy Accelerator

การมส่ีวนร่วมอืน่ๆ ท่ีส�าคญัในปี 2563

สถาบันทางการเงิน ลูกค้า สังคม

นับเป็นครั้งแรกที่ IFC อนุมัติ Blue Loan  
ให้กับผู้ผลิตพลาสติกระดับโลก เพื่อจัดการ

กับพลาสติกที่รั่วไหลสู่ทะเล

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม  
ปรากฏในหน้า 7 8 และ 16

เป็นพันธมิตรกับบริษัท Coco-Cola  
Beverages Philippines, Inc. (CCBP) 

เพื่อพัฒนาโรงงานรีไซเคิลที่ล�้าสมัย

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม  
ปรากฏในหน้า 62

มีส่วนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ  
เพื่อผลิตและพัฒนาชุด PPE  

จาก PET รีไซเคิล

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม  
ปรากฏในหน้า 108
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จากปี 2554 ถึงปี 2563 เรารีไซเคิลขวด PET ประมาณ 58,000 ล้านขวด  

คิดเป็นการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลง 1.9 ล้านตัน ในการปล่อย 

ก๊าซเรอืนกระจก และพลาสติก 1.3 ล้านตัน ไม่ถกูน�าไปฝังกลบ ซึง่ในปี 2563 

เพียงปีเดียว เรารีไซเคิลขวด PET ไปแล้วกว่า 10,100 ล้านขวด

เป้าหมายระดับโลกและต�าแหน่งความเป็นผู ้น�าของเราในการผลิตและ 

รีไซเคิล PET ท�าให้เราได้รับโอกาสในการลงทุนสูงขึ้นจากระบบการปิดวงนี้  

เราประสบความส�าเร็จมากขึ้นในการเติบโตของการรีไซเคิลเชิงกล โดย

การลงทุนในโรงงาน 3 แห่งในปี 2563 โรงงานหน่ึงแห่งในประเทศบราซิล  

มีการด�าเนินการประมาณ 9,000 เมตริกตันต่อปี โรงงานแห่งท่ีสอง 

อยู ่ในยุโรป ซึ่งจะมีการด�าเนินการรี ไซเคิลขวด PET ได้เพิ่มเติมอีก  

1,700 ล้านขวดในปี 2566 (โรงงานใหม่อีกหน่ึงแห่ง ต้ังอยู่ในประเทศโปแลนด์ 

และขยายโรงงานในประเทศฝรั่งเศส) เทคโนโลยีที่เหมาะสมท่ีใช้ในโรงงาน 

เหล่าน้ีท�าให้เรามีผลิตภัณฑ์รีไซเคิลท่ีหลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น 

ความสามารถในการผลิตนี้ท�าให้เราบรรลุความมุ่งหวังในการใช้ PET  

หลังการบริโภค 750,000 ตันต่อปี เพื่อเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของโพลีเอสเตอร์

เทคโนโลยีการรีไซเคิลเชิงเคมี เป็นอีกหน่ึงส่ิงที่ไอวีแอลให้ความส�าคัญ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรบริษัท Ioniqa และ 

Unilever เราเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการเปล่ียนขยะ PET กลับคืนสู่วัสดุเกรดบริสุทธิ์ ส�าหรับการใช้เป็น 

บรรจุภัณฑ์อาหารด้วยนวัตกรรมของบริษัท Ioniqa ในขั้นตอนการรีไซเคิลเชิงเคมี PET ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ขวดสี  

จะถกูท�าให้แตกตัวในระดบัโมเลกุล สารปนเป้ือนจะถกูก�าจดั และโมเลกลุดงักล่าวจะถกูเปลีย่นกลับมาเป็น PET เกรดบรสุิทธ์ิ

อีกครั้ง

บริษัท Coca-Cola Beverages Philippines, Inc. (CCBPI) ซึ่งเป็นหน่วยบรรจุขวดของ Coca-Cola ในประเทศ 
ฟิลิปปินส์ และ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมทุนเพื่อก่อต้ัง PETValue  
ซึ่งเป็นโรงงานรีไซเคิลขวดที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ 

PETValue จะช่วยสร้างความเชือ่มัน่ว่าขวดพลาสติก PET ทีใ่ช้แล้วสามารถรีไซเคลิได้ 100% และไม่ใช่ “การใช้ครัง้เดียว”  
แต่จะถูกน�ากลับมาใช้ซ�้าในระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน โรงงานคาดการณ์ก�าลังการผลิตเกล็ดพลาสติกไว้ที่ 30,000 
เมตริกตันต่อปี จะสามารถรีไซเคิลขวดพลาสติกได้เกือบ 2,000 ล้านขวด พร้อมด้วยการผลิตเม็ดพลาสติก PET  
รีไซเคิลได้ 16,000 เมตริกตันต่อปีในระยะแรก เครื่องจักรที่สองจะถูกติดตั้งในล�าดับถัดไป เพื่อรับปริมาณ Flake ที่เหลือ
น�ามาผลิตต่อ

ด้วยความร่วมมือน้ี เราต้ังเป้าหมายที่จะร่วมกันสร้างคุณค่าต่อลูกค้าของเราและสังคม จากการลงทุนและ 
การขยายกิจการความสามารถในการรีไซเคิลของเรา สามารถมอบแนวทางในการปิดวง เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
ความยัง่ยืนของลูกค้าของเรา ในขณะเดยีวกับการสร้างผลกระทบเชงิบวกให้กับสงัคมโดยการลดปรมิาณขยะพลาสติก 
ที่จะน�าไปฝังกลบได้มากขึ้น

AND

222,288

206,996

128,890

109,446

3,576

255825552554 2560 2562 2563

143,507

หน่วย : ตัน

ปรมิาณขวด PET หลังการบรโิภคทีร่ีไซเคลิแล้ว 

สนบัสนุน UN SDGs ผ่านการเตบิโตอย่างย่ังยนื

ในฐานะการเป็นผู้น�าด้านการรีไซเคิล ในอเมริกาเหนือ เอเชีย และยุโรป ผนวกกับความเชี่ยวชาญในธุรกิจมากกว่า 30 ปี และความสัมพันธ์กับพันธมิตรท่ีมีมา 

อย่างยาวนาน เราไม่เพียงแต่ให้ค�าม่ันในการเป็นพันธมิตรท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น แต่รวมถึงการรวมกระบวนการหมุนเวียนเข้ามาในธุรกิจของเราและยังสามารถ

รักษาความได้เปรียบของ PET ที่ผ่านการรีไซเคิล (rPET) ไว้ได้อีกด้วย เราเป็นผู้สนับสนุนท่ีแข็งแกร่งของ UN SDGs และความพยายามในการรีไซเคิลของเรา 

เฉพาะเจาะจงกับเป้าหมายดังนี้:

พนัธกจิการรีไซเคลิของเรา เพื่อรองรับความต้องการในการรีไซเคิลของลูกค้าของไอวีแอล โดยสร้างธุรกิจการรีไซเคิลชั้นน�า  

ที่มีความแตกต่างและดึงดูดทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ์การรีไซเคลิ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับ 

ความสามารถด้าน 
การรีไซเคิลระดับโลก

สร้างความมั่นใจ 
ในการปิดวงแบบสมบูรณ์

มีส่วนร่วมในการสร้าง 
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ความก้าวหน้าในปี 2563

เข้าซื้อกิจการรีไซเคิล 3 แห่ง 
ในประเทศบราซิล  

และโปแลนด์ (2 แห่ง) 
ขยายโรงงาน 

ในเมือง Verdun 
ประเทศฝรั่งเศส

10,100 ล้านขวด PET  
หลังการบริโภค ที่ถูกรีไซเคิล 
(ประมาณ 58,000 ล้านขวด 

ถูกรีไซเคิล  
ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2563)

222,288 ตัน ขวด PET  
หลังการบริโภค ถูกรีไซเคิล 

เป็นเกล็ดพลาสติก 
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ 

ในการผลิตโพลีเอสเตอร์

ความมุ่งมัน่ด้านการรีไซเคลิ
ในปี 2568

1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 ในการลงทุน 

ด้านการรีไซเคิล 

50,000 ล้านขวด 
ความสามารถ 

ในการรีไซเคิลต่อปี

750,000 ตัน  
ขวด PET หลังการบริโภคทั้งหมด 

เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น 
ของโพลีเอสเตอร์ต่อปี

PET เป ็นพลาสติกอเนกประสงค ์ ท่ีสามารถรี ไซ เคิล ได ้  100%  

มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ท่ีต�่ากว่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ทางเลือกอ่ืนๆ และเรา 

เป็นผู้ผลิต PET บริสุทธิ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดระดับโลก ในปี 2563 เราสามารถ 

รี ไซเคิลขวด PET หลังการบริโภคได้ถึง 222,288 ตัน โดยเพิ่มขึ้น 

อย่างมีนัยส�าคัญจากปี 2554 ท่ีประมาณ 3,576 ตัน ในขณะที่เราต้ังใจ 

ให้การผลิต PET ของเราเติบโตอย่างต่อเน่ืองและคงความเป็นผู้น�า 

ในด้านนี ้ เรายงัภาคภมิูใจในความมุ่งม่ันต่อ rPET ซึง่เป็นวตัถดิุบท่ีเหมาะสม 

อย่างมากต่อเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน และเราเชื่อว่าจะสามารถมอบโอกาส

ในการไปสู่ระบบปิดวงให้กับผู้บริโภคได้

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ลดคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์

ประมาณ 1.9 ล้าน ตัน
ในวัฏจักรชีวิต

 

รีไซเคิลแล้ว 
ประมาณ 58,000 ล้าน ขวด PET

(10,100 ล้านขวด ในปี 2563) 

ลดปริมาณ  
ขยะพลาสติก

ประมาณ 1.3 ล้าน ตัน
ที่ต้องน�าไปฝังกลบ

 

รีไซเคิล
2554 - 2563

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการรีไซเคิล

โรงงานรีไซเคลิ PETValue

“ท่ามกลางสถานการณ์ของ COVID-19  
ทั่วโลก เรายังคงมุ่งมั่นที่จะรีไซเคิล 

อย่างเต็มที่ และปริมาณการรีไซเคิลของเรา 
อยู่ที่ 222,288 ตัน เพิ่มขึ้น กว่า 15,000 ตัน 

จากปี 2562”

คลิกเพื่อชม 
วิดีโอ

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม62

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
63

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/environmental/recycling/at-a-glance
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FNPHXk2av9wc&data=04%7C01%7Ctuangrat.l%40indorama.net%7C1d5f4f6d8a354b0db20808d8f9666757%7C64f77dc53c66462ba7657e07b045624a%7C0%7C0%7C637533565550631833%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=47ZRZlUjawsSeJs5djb0HtWL0rtIYXgA4w4k3crIJJI%3D&reserved=0                    


DEJA™ - คณุค่าทีย่ั่งยืนเพือ่ชวีติ
ด้วยผลิตภัณฑ์ Deja™ ซึ่งเป็นแบรนด์ท่ีผสมผสานความย่ังยืนระดับโลก 

เราก�าลังสร้างความแตกต่างในตลาดให้กับไอวีแอล โดยน�าเสนอหนทาง 

ท่ีเน้นประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมาย 

ด ้านความย่ังยืนเช ่นกัน ในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองต่อ 

ความต้องการของผู้บริโภคในแง่ของความโปร่งใสและความรับผิดชอบ 

ต่อส่ิงแวดล้อม ความพิเศษในการเข้าถึงแหล่งรีไซเคิลของไอวีแอลผ่าน 

ระบบนิเวศของห่วงโซ่อุปทานท่ัวโลกของเราเองน้ัน สามารถขับเคล่ือน 

ความยั่งยืนและสนับสนุนกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการให้เกิดการปิดวง

ผลิตภัณฑ์ DEJA™ 
ประโยชน์จากการ
เพิ่มมูลค่า
การตรวจสอบย้อนกลับได้ - การตรวจสอบย้อนกลับ

ของห่วงโซ่อุปทานอย่างเต็มรูปแบบต้ังแต่วัตถุดิบจนถึง

กระบวนการต่างๆ

การปิดวง - การใช้วัตถุดิบหลังการบริโภคจะช่วยท�าให้ 

มีการใช้งานแบบปิดวง 

ใช้แหล่งวัตถุดิบภายในท้องถิ่น - วัสดุ rPET 100% 

สามารถจัดหาได้จากในระดับภูมิภาคและมีการปล่อย

คาร์บอนฟุตพริ้นท์สู่ส่ิงแวดล้อมในระดับต�่า

เอนกประสงค์ - ประสิทธภิาพสูงและมีคณุสมบัติของวสัดุ

ท่ีหลากหลาย

โรงงานรีไซเคิลในท้องถิ่น  
= คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระดับต�่า

 วัฎจักรชีวิต 
ที่ได้จากการรีไซเคิล

 การใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างกว้างขวาง

การรีไซเคิล 
อย่างทันสมัย  
เพื่อของเสีย 
ที่น้อยลง

ความสามารถในการ
รีไซเคิลที่ถูกออกแบบ 
ในผลิตภัณฑ์

supporting the  
circular  

economy

Deja™ Carbon Neutral 

เม็ดพลาสติก Deja™ Carbon Neutral PET เป็นนวตักรรมล่าสุดของเรา ซึง่ผลิตด้วยกระบวนการท่ีย่ังยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน และช่วยให้คูค้่าท่ีค�านึงถงึส่ิงแวดล้อม 

สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนโดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่นๆ (Scope 3) 

Deja™ Carbon Neutral เป็นผลิตภัณฑ์ PET ท่ีใช้เป็นวัตถุดิบท่ีมีการปล่อยคาร์บอนท่ีเป็นกลาง ต้ังแต่แหล่งก�าเนิดจนถึงโรงงานของไอวีแอล เม็ดพลาสติก  

Deja™ Carbon Neutral ผลิตขึน้ด้วยวสัดท่ีุหาได้ในท้องถิน่ น�า้ท่ีได้จากการรีไซเคลิ และเครอืข่ายการขนส่งท่ีมีผลกระทบต�า่ เราได้ท�าการชดเชยคาร์บอนฟตุพริน้ท์ 

เพื่อให้แน่ใจว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราในส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้จะลดลงจนเป็นกลาง พร้อมกับการรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอนท่ีผ่านการทวนสอบ 

โดยผู้ตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก การเป็นพันธมิตรกับ South Pole ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการชั้นน�าและผู้ให้บริการด้านการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศทั่วโลก 

ท�าให้ไอวีแอลท�าการชดเชยการปล่อยคาร์บอนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยผ่านโครงการดูแลรับผิดชอบด้านน�้าและป่าไม้ที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตและปกป้องสิ่งแวดล้อม

NewLifeTM – ต่อยอดพลาสตกิไปสู่เส้นด้ายระดบัพรีเมยีม

Newlife™ เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกพัฒนาโดย Sinterama (หน่ึงในบริษัทลูกของไอวีแอล) ในการท่ีจะ 

สร้างเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศได้อย่างมี 

นัยส�าคญั นวัตกรรมทางเทคโนโลยีน้ีได้รับการรับรองจากวิธีการผลิตท่ีครอบคลุม อีกทั้งส่งมอบเส้นด้าย

โพลีเอสเตอร์รีไซเคลิทีมี่ประสิทธภิาพสูงและคณุภาพดีเย่ียมในหลากหลายรปูแบบ เส้นด้ายเหล่าน้ีผลิตขึน้จาก 

ขวดพลาสติกหลังการบรโิภค ซึง่เกบ็รวบรวมจากตอนเหนอืของประเทศอิตาล ี เพือ่หลีกเล่ียงการท้ิงให้สูญเปล่า 

ของพลาสติก PET  กระบวนการผลิตเกิดขึ้นในอิตาลี และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมด 100%

Newlife™ ใช้กระบวนการเชิงกลเพื่อแปลงสภาพขวดให้เป็นพอลิเมอร์ โดยไม่ใช้สารเคมีซึ่งอาจเป็นอันตราย 

ต่อส่ิงแวดล้อม โพลีเอสเตอร์ท่ีผ่านการรีไซเคิลด้วยขั้นตอนและการใช้พลังงานที่น้อยลงในระหว่าง 

กระบวนการผลิต ส่งผลให้การปล่อยคาร์บอนลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับโพลีเอสเตอร์บริสุทธิ์

Newlife™ ได้รับการรับรองดังต่อไปนี้:

• Oekotex Cert. n° 005339.0 - Centrocot

• Global Recycle Standard - Textile Exchange

เข้าชม New Life Yarns

เข้าชม DEJATM

แบรนด์ Deja™ ได้รับแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ของไอวีแอลในการเป็น

บรษัิทเคมีภณัฑ์ท่ีย่ังยนืชัน้น�าระดบัโลก สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ทีด่เีพือ่สังคม  

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Deja™ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนจ�าพวก PET  

rPET โพลีเมอร์และเส้นใย ซ่ึงจ�าหน่ายในรูปของเกล็ด เม็ด เส้นใย และ 

ส่วนประกอบของเส้นใยยาว ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและใช้งานได้หลากหลาย 

รวมถงึมีการปล่อยคาร์บอนฟตุพริน้ท์สู่ส่ิงแวดล้อมท่ีต�า่กว่าเดิม ผลิตภณัฑ์ 

Deja™ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการใช้งานที่หลากหลายท้ังในกลุ่ม

อุตสาหกรรม สุขอนามัย ไลฟ์สไตล์ ยานยนต์ และบรรจุภัณฑ์ ขณะเดียวกัน 

ยังสอดคล้องกับมาตรฐานอันเข้มงวดท่ีกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญต้องการด้วยเช่นกัน

การท�างานตลอดห่วงโซ่อุปทาน Deja™ เสนอแนวคิดด้านความยั่งยืน โดยมอบความน่าเชื่อถือแก่ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ การรับรองผู้ค้าปลีก และสร้างความมั่นใจใน

ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงที่เป็นไปตามมาตรฐานแก่ผู้บริโภค

  

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม64

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
65

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://newlifeyarns.com/
https://dejamade.com/


การเติบโตท่ีขบัเคล่ือนด้วย 
นวัตกรรม
เราเชื่อม่ันว่าการลงทุนด้านนวัตกรรมเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะช่วยรักษา 

ความได้เปรยีบทางการแข่งขนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ไอวแีอลมศีนูย์วจิยั

และพัฒนา 17 แห่งท่ัวโลก มีนักวิจัยและพัฒนา 173 คน เรามีสิทธิบัตร 

ท่ีใช้และได้รับอนุมัติแล้ว 94 ฉบับ จากทั้งหมด 884 ฉบับ มีการลงทุน 

ด้านการวจิยัและพฒันา อยู่ท่ี 19.2 ล้านเหรยีญสหรฐั  เราท�างานอย่างต่อเน่ือง 

ในการปรับปรุงระบบและกระบวนการเพื่อผลลัพธ์ ท่ีตอบสนองต่อ 

ความต้องการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมากกว่าของลูกค้า

* สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ รายได้ที่เกิดจากยอดขายผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปีหลัง

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่* 

ธุรกิจเส้นใย
ธุรกิจพลาสติก  
PET Specialty

เป้าหมาย 22% เป้าหมาย 34%ความเป็นจริง  35%
เป้าหมาย 34%

2020 20202021 2021

การส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมผ่านพนักงาน ผลิตภัณฑ์ และ

กระบวนการของเราเป ็นรากฐานของการสร ้างสรรค ์ผลิตภัณฑ ์

ท่ีมีคณุภาพเพือ่สังคม เรายังคงเพิม่คณุค่าให้กับลูกค้า โดยการคาดการณ์ 

นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์

เราได้รวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีเราก�าลังพัฒนาและรอด�าเนินการด้านสิทธิบัตร โดยมุ่งม่ัน 
ท่ีจะสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพื่อสังคม ตอบสนองความต้องการท่ีมากกว่าของลูกค้า และ 
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด อีกท้ังยังให้ความส�าคัญกับวัตถุดิบท่ีสะอาด 
และยั่งยืนมากขึ้น โดยวัดผลจากสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่

นวัตกรรมเชิงกระบวนการ

ปี 2563 ท่ีผ่านมา เราเล็งเห็นการลงทุนส�าคัญท่ีช่วยยกระดับกระบวนการผลิตของเรา
และการจัดต้ังหน่วยงานต่างๆ เราท�างานอย่างต่อเน่ืองเพื่อลดการใช้พลังงาน ผลักดัน
ประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มความสม�่าเสมอให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา และลดผลกระทบ 
 ต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

ความร่วมมือภายนอกองค์กร

การท�างานร่วมกับพันธมิตรในกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสียท่ีหลากหลายเป็นส่วนส�าคัญ 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองต่อความต้องการท่ีมากกว่าของลูกค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม
จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน การมุ่งเน้นทางด้านนวัตกรรมและ 

วิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม กิจกรรมและเป้าหมายของเราสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และได้รับการสนับสนุนจากการมีส่วนร่วมข้ามอุตสาหกรรมใน Project Mainstream ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของ World Economic Forum  

เพื่อใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในการท�างานที่แพร่หลาย

นวตักรรมถอืเป็นหัวใจของธรุกิจท่ีย่ังยนื สามารถวดัผลได้จากสัดส่วนยอดขาย 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรายได้ท่ีเกิดจากยอดขายผลิตภัณฑ์ 

ท่ีพัฒนาขึน้ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ในปี 2563 ธรุกิจพลาสติก PET Specialty 

ของเรา มีสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ท่ี 35% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 

ท่ีเราต้ังไว้ก่อนหน้าน้ีท่ี 34% เช่นเดียวกับธุรกิจเส้นใยของเรา ท่ีมีสัดส่วน

ยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่ถึง 23% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 22% ผลิตภณัฑ์เชงินวตักรรมจากกลยทุธ์ FIT – การสร้างมูลค่า ความยดืหยุ่น และความย่ังยืน

การนยิามพลาสตกิ PET ใหม่เพื่อเพิ่มคณุสมบัตกิารรีไซเคลิ

กลยุทธ์ FIT เป็นนวัตกรรมใหม่ของ บริษัท Avgol ท่ีเปลี่ยนวงจร 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการสร้างมูลค่า เพิ่มความยืดหยุ ่น  

และความยั่งยืนส�าหรับแบรนด์และผู้ผลิตตั้งแต่แรกเริ่ม

เน่ืองด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงเกิดขึ้น

อยู่ต่อเนื่อง การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ัวโลกจึงถูกลดความส�าคัญ 

ในการประชุม อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ BeneFIT Control และ  

BeneFIT Defense ของ Avgol ออกแบบมาเพื่อตอบสนอง 

ต่อความต้องการการต้านจุลชีพ โดยให้ความส�าคัญกับทั้งสุขภาพ

ที่ดีขึ้นและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนต่อไปในการพัฒนากลยุทธ์ของเราคือเพิ่มผลิตภัณฑ ์

ในกลุ ่มผลิตภัณฑ์ natureFIT (ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม)  

และ formFIT (โครงสร้างและเม็ดพลาสติก)

ผลิตภัณฑ์ ใหม ่จากกลุ ่มผลิตภัณฑ์  natureFIT ได ้แก ่  

natureFIT Gentle ซึ่งช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้นในด้านสุขอนามัย อีกท้ังช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ในแง ่ของปริมาณทรัพยากรและของเ สีย โดยลดการใช  ้

เม็ดพลาสติกในการผลิตได้มากถึง 40% และผสมผสาน 

การใช้เม็ดพลาสติกทางเลือกและเทคโนโลยีสารเติมแต่ง 

จากธรรมชาติ ในขณะเดียวกันยังเพิ่มความนุ่มและความโค้ง 

ตามสรีระแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพของเนื้อผ้า

ตามมาตรฐาน

นวัตกรรมเม็ดพลาสติก PET ของเราในปี 2563 มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพที่ยั่งยืน 

ท่ัวทั้งห ่วงโซ ่คุณค่าของแพลตฟอร์มท่ีมีอยู ่  ในขณะเดียวกันเรายังพยายาม 

นิยามพลาสติก PET ใหม่เพื่อสร้างสรรค์ PET ทางเลือกส�าหรับทดแทนพลาสติก 

ที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการรีไซเคิล ในการใช้งานตามเป้าหมาย

ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ในแพลตฟอร์มสองกลุ่มท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ได้แก่  

เรซิน Oxyclear® Barrier PET และ Polyclear® EBM PET ซึ่งถูกออกแบบใหม่ 

สร้างมูลค่าเพิ่ม ทดลองผลิตในปริมาณท่ีมากขึ้น และก�าลังด�าเนินการผลิตใน

เชิงการค้า

ความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการพัฒนาโพลีเอสเตอร์แบบใหม่ เพื่อทดแทน 

พลาสติกท่ีไม่เอ้ืออ�านวยต่อการรี ไซเคิล ลูกค้าและพันธมิตรท่ีมีองค์ความรู ้ 

ทางเทคโนโลยี เป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญที่น�าไปสู่ความส�าเร็จและการก�าหนดทางแก้ไข

ปัญหาในผลิตภัณฑ์

ความต้องการของตลาดผ่านการท�างานร่วมกับพันธมิตรและการ 

รักษาวัฒนธรรมท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เรายังคงเป็นผู้น�า 

ในการบูรณาการและส่งเสริมความย่ังยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา

แนวด�าเนินการเพือ่นวตักรรมของเรา
แนวด�าเนินการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมของเราประกอบด้วย 6 หมวดหมู่ 

ได้แก่ นวตักรรมเชงิผลติภณัฑ์ (เชือ่มโยงกับสัดส่วนยอดขายผลิตภณัฑ์ใหม่

ท่ีกล่าวไว้ข้างต้น) นวัตกรรมเชิงกระบวนการ (การปรับปรุงกระบวนการ 

เพิ่มผลผลิต) นวัตกรรมเชิงส่ิงแวดล้อม (ส่งเสริมความยั่งยืนผ่าน 

ห่วงโซ่คุณค่าของเรา) นวัตกรรมแบบเปิด (การสร้างแหล่งรายได้ใหม่  

และเพิม่ความแตกต่าง) การท�างานร่วมกันภายใน (ส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์)  

และการท�างานร่วมกับองค์กรภายนอก

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ 3 แนวทางที่ไอวีแอล 

ใช้เพ่ือสร้างความแตกต่างของตลาดและการด�าเนินงานที่มีคุณภาพ 

และรับผิดชอบ

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ความเป็นจริง  23%
เป้าหมาย 22%

ผลงานส�าคัญในปี 2563  
19.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการวิจัยและพัฒนา 

173  นักวิจัยและพัฒนา 

17 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

94 สิทธิบัตรในปี 2563 

(ยื่นจดและได้รับ) จากทั้งหมด 884 ฉบับ

มากกว่า 300 โครงการความร่วมมือ 

คุณค่าต่อองค์กรของเรา 
ให้ความชัดเจนแก่ทีมขายและการตลาด

เกี่ยวกับมูลค่าและการท�าได้จริงของโครงการ

คุณค่าต่อลูกค้า
ความสามารถในการยกระดับโครงการและผลิตภัณฑ ์

ในขณะเดียวกันยังช่วยลดความเสี่ยง 
ที่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

คุณค่าต่อสังคม
บูรณาการกับการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ผ่านการประเมินอย่างเป็นทางการด้านความหลากหลาย
ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ประโยชน์

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม66
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สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/economic/innovation-management/our-innovation


ความร่วมมือที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ์
• อุณหภูมิหลอมเหลวและอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว 

อยู่ที่ระดับเดียวกับของ PA 6.6

• ความหนาแน่นต�่ากว่า PA 6.6

• ดูดความชื้นน้อยลง ท�าให้โมดูลัสแรงดึงสูงขึ้น 40% 
 ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาที่มีความชื้น

• 70% เป็นวัสดุจากชีวภาพ 

• สมดุลการปล่อย CO
2
 เกือบจะเป็นศูนย์

ประโยชน์ของ HealthGuard® AMIC คุณสมบัติของเส้นใย HealthGuard® AMIC

Enka® Nylon BIO

แนวด�าเนินการเพื่อการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

การรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เราท�าการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessments, 

LCA) อย่างต่อเน่ืองตามมาตรฐาน ISO 14040/44:2006 เพื่อประเมิน 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตภัณฑ์จากท่ัวโลก 

ของเราได้รับการประเมิน LCA ท่ี 47% ของการผลิตในเชิงปริมาณ  

ในปี 2563 ซึง่เรายังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการรบัรอง LCA ได้ เน่ืองจาก

ข้อจ�ากัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19

เรามีกระบวนการและขั้นตอนท่ีเข้มงวดในการตรวจสอบสารเคมีและ 

สารอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการด�าเนินงานของเรา เป้าหมายของเรายังคงเป็นการ 

ไม่มีการละเมิดระเบียบข้อบังคับท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึง 

ไม่มีการใช้สารอันตรายท่ีมีความกังวลสูง (SVHC) รวมถึงสารเคมีท่ี 

ระเหยได้ใน SVHC list หรือ SIN list และอาจมีความเส่ียงต่อสุขภาพ 

หรือสิ่งแวดล้อม 

Regulatory 
Compliance

(FDA, REACH, SIN list, 
SVHC list)

Resources
(Renewable energy, 

Water) Bio-based

Use Phase Impacts Biodegradability 
& Composability

Transportation 
Efficiency

Lightweighting 
& Downgauging

End of Life 
Management

Toxicity

100% ของหน่วยธุรกิจที่ด�าเนินงานในยุโรปปฏิบัติตามกฎระเบียบของ REACH ในปี 2563

100% ของความสอดคล้องกับ ECHA SVHC list และด�าเนินการเชิงรุกในการไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ใน SIN list 

ไอวีแอล ไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตสารเคมทีี่ปรากฎใน SIN list ในปี 2563

HealthGuard® AMIC

โครงการที่โดดเด่นโครงการหน่ึงในปี 2563 คือความร่วมมือระหว่าง  

Wellman International และ HealthGuard Corporation ในการ

พัฒนาเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ท่ีสามารถต้านไวรัสได้ เส้นใยเหล่าน้ี 

เม่ือผ่านกระบวนการ HealthGuard® AMIC จะช่วยลดการแพร ่

ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (COVID-19) อีกท้ังยังป้องกันไวรัสแก่ 

การท�างานร่วมกันเพ่ือความส�าเร็จท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

เป ็นส ่วนส�าคัญของกลยุทธ ์และความมุ ่ง ม่ันของไอวีแอลเพ่ือมุ ่งสู  ่

ความย่ังยืน เราส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนให้พนักงาน 

ของเราพร้อมรับความเส่ียงที่ถูกประเมิน ในขณะเดียวกัน ทีมงานของเรา 

ยังช่วยส่งเสริมในการพัฒนาและน�าแนวคิดใหม่ๆ ไปใช้ในลักษณะของ

ต้นแบบเพื่อการประเมินต่อไป สภานวัตกรรมประชุมร่วมกันเพื่อประเมิน 

ความต้องการของลูกค้าและทบทวนข้อเสนอและเทคโนโลยใีหม่ๆ นวตักรรม 

การวิจัยและพัฒนายังเป็นวาระส�าคัญในการประชุมเชิงกลยุทธ์ประจ�าป ี

ของเรา โดยดึงเอาข้อมูลท่ัวโลกจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านนวัตกรรมท้ังหมด 

โครงการริเริ่มของเราร่วมกับพันธมิตรภายนอกในด้านต่างๆ เช ่น  

เม็ดพลาสติกและเส้นใยขั้นสูง ช ่วยให้เรายังคงอยู ่ในระดับแนวหน้า 

ของนวัตกรรมและการผลิตผลิตภัณฑ์ในวงกว้าง

ผู้บริโภคในการใช้งานต่างๆ เช่น ของตกแต่งบ้าน เครื่องแต่งกาย และ 

ชุด PPE เมื่อน�า HealthGuard® AMIC ไปใช้กับเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 

จะช่วยสลายอนภุาคไวรสั COVID-19 ท�าให้ไม่เกิดการแพร่เชือ้ การทดสอบ

ทีส่ถาบัน Doherty Institute High Level Biocontainment Facility  

แสดงให้เห็นว่าวธีิการนีส้ามารถก�าจดัไวรสัสายพนัธุ ์COVID-19 ได้ท้ังหมด

ในปี 2563 บรษิทั Indorama Polyester Industries PCL. (IPI) และบรษิทั 
Toyobo Co., Ltd. เห็นชอบในการจดัตัง้บรษิทัร่วมทุนเพือ่ผลิตเส้นด้าย 
PA 6.6 ส�าหรบัถงุลมนิรภยัในรถยนต์ในประเทศไทย การร่วมทุนน้ีท�าให้เกิด
การสร้างโรงงานแห่งใหม่บรเิวณเขตทีต่ัง้โรงงานของ Indorama Polyester  
Industries (IPI) ในจังหวัดระยอง และจะเริ่มด�าเนินการผลิตในปี 2565  
การเป็นพันธมิตรร่วมกันดังกล่าวจะมอบศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ 
ท่ีส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของไอวีแอลในการขยายตัวเข้าไป
ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับยานยนต์ ซึ่งคาดว่าตลาดของถุงลมนิรภัยจะมีการ
เติบโต 3-4% ต่อปี

นอกจากเส้นด้าย PA 6.6 ส�าหรับการใช้งานในยานยนต์ท่ีผลิตจาก 
แหล่งพลังงานฟอสซิลดั้งเดิมแล้วน้ัน เราได้พัฒนาทางเลือกท่ีเป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น  Enka® Nylon BIO ซึ่งเป็นเส้นด้ายโพลีเอไมด์
ชีวภาพท่ีมีความเหนียวแน่นสูงเพื่อการใช้งานเส้นใยทางเทคนิคท่ีมีอยู่  
และจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงหากเส้นด้ายท่ีผลิตจากโพลีเมอร์ชีวภาพน้ี 
จะเป็นทางเลือกท่ี “ถูกบรรจุไว้” ส�าหรับผลิตภัณฑ์จากพลังงานฟอสซิล
ในปัจจุบัน

27% 
การประเมิน LCA ในเอเชีย

7%
การประเมิน LCA ในยุโรป 

ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา

13% 
การประเมิน LCA ในอเมริกาเหนือ 

เราปฏิบัติตามรายการ SVHC list ขององค์กรจัดการสารเคมีแห่ง 

สหภาพยุโรป (EHCA) และท�างานอย่างจรงิจงัในการยกเลิกการใช้ผลิตภณัฑ์

ใน SIN list เราประเมินแหล่งวัตถุดิบของเราอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่า

สอดคล้องตาม SVHC ล่าสุด และจัดหาข้อมูลที่เป็นความรู้ส�าหรับผู้บริโภค

ของเรา เก่ียวกับลักษณะของสารตาม SVHC ตัวอย่างเช่น สารท่ีอาจปรากฏ

ใน SVHC list ในรูปแบบวัตถุดิบ จะไม่เป็นอันตรายเม่ือถูกแปลงสภาพ 

ไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว

เราท�างานร่วมกับพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และภมิูใจในการสือ่สารเชงิรกุ 

ของเรา นอกจากน้ี เรายังรบัฟังข้อเสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุตลอดวฏัจักร

ชีวิตของผลิตภัณฑ์ของเรา

เข้าชม HealthGuard® AMIC

Effective 
against a broad 

spectrum of 
microbes

Compatible 
with all textile 

substrates

No heavy 
metals

Long lasting 
protection 

assured 
efficacy proven 
after 20 washes

Independently 
tested as 99.94% 

effective 
(In the reduction of Corona 

Virus in treated textiles)

Kills bacteria 
including super 

bugs, such as 
MRSA

Durable to 
multiple 

laundry cycles 
Independently tested.

HealthGuard® 
AMIC 

has a 25 year 
safety record

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ศกัยภาพการเตบิโตของถงุลมนิรภยัในรถยนต์ – ธุรกิจยานยนต์

เกณฑ์
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัยและมีความยัง่ยืน
เรามีพันธกิจในการจดัหาผลิตภัณฑ์ท่ีได้รบัการออกแบบ ผลิต และจ�าหน่ายโดยค�านึงถงึความย่ังยืนเป็นหลัก ความมุ่งม่ันในการดูแลรบัผิดชอบ 

ต่อผลิตภัณฑ์อย่างจริงจังน้ันเริ่มต้นจากวัตถุดิบไปจนถึงทุกขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทานของเรา การลงทุนในการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ ์

หมายถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพในระบบของเรา การพัฒนาแนวทางด้านนวัตกรรมท่ีมากขึ้น และการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ในวัฏจักรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ความส�าเร็จในปี 2563: ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประเมิน LCA ทั่วโลกอยู่ที่ 47%

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม68
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สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ
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https://www.wellman-intl.com/wp-content/uploads/2020/12/Wellman_HealthGuard_AMIC_fibre-brochure.pdf
https://mobility.indoramaventures.com/products-markets/new-products-corner/enka-nylon-bio
https://sustainability.indoramaventures.com/th/environmental/product-stewardship


กระบวนการก�าหนดลักษณะความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของผลิตภัณฑ์

กลไกด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ
สสารและสารเคมีอันตราย

แนวทางการปรับปรุงและเป้าหมายก�าหนดไว้ส�าหรับ 
การยุติสารเคมีอันตรายที่มีความเสี่ยง

ผลิตภัณฑ์ในพอร์ตการจัดการผลิตภัณฑ์จะได้รับ 
การประเมินส�าหรับสารเคมีหรือสารมีความท้าทาย

ในปี 2563 นับเป็นการจัดอันดับครั้งแรกของไอวีแอล และอยู่ในอันดับที่สองด้วยเกรด B-
ChemScore จดัอันดับบรษัิทเคมีภัณฑ์ 35 อันดับแรกของโลก ในด้านการท�างานเพือ่ลดการปล่อยสารเคมแีละเพิม่การลงทุนในสสารทางเลือกท่ีปลอดภยัและ

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึน้ การจดัอันดบัถกูพฒันาเพือ่ให้นักลงทุนได้รบัข้อมูลทีด่ขีึน้ในการประเมินว่าบรษัิทใดมีกลยุทธ์ในการจดัการสารเคมีท่ีแขง็แกร่ง

การจัดอันดับมีการพิจารณาตามสี่หัวข้อ ดังนี้
1. รายการผลิตภัณฑ์อันตราย

2. การพัฒนาสารเคมีที่ปลอดภัยขึ้น

3. การบริหารจัดการและความโปร่งใส

4. ผลกระทบและข้อถกเถียง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน
Newlife™ - เส้นด้ายคุณภาพพรีเมียมกับเอกลักษณ์ที่ยั่งยืน

ICEA ให้การรับรองว่าผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิกท่ีเหมาะสมและใช้ได้ส�าหรับ

ตลาดโลก โดยได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านการรับรองต่างประเทศ 

และได้รับการรับรองจากสถาบันระดับชาติและระดับนานาชาติ อาทิ GOTS 

และ Textile Exchange

NEWLIFE THERMAL เป็นเส้นด้ายท่ีใช้เทคโนโลยีระดับสูงท่ีเป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อมและสะดวกสบาย จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ “Smart Polyester”  

ท่ีเพิ่งเปิดตัวโดยกลุ ่ม Sinterama ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของไอวีแอล  

เพื่อผลิตผ้ากักเก็บอุณหภูมิชนิดพิเศษซึ่งมีประสิทธิภาพและให ้

ความรู้สึกสบาย โดยความเข้มข้นของการปล่อยความร้อนช่วยให้

ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษน้ีมีคุณสมบัติทางเทคนิคและประสิทธิภาพ 

การท�างานเฉพาะส�าหรับใช้ในเสื้อผ้ากลางแจ้ง ชุดกีฬา และชุดท�างาน

NEWLIFE THERMAL 
• เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลเชิงกล 100% ได้รับการรับรอง 

และตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมด

• มีประสิทธิภาพในการเป็นฉนวนกันความร้อน

• มีสีให้เลือกตามความต้องการ แต่ยังคงคุณสมบัติเชิงกลไว ้

แม้จะผ่านกระบวนการย้อมสีเส้นด้าย

เส้นใย PET ที่ปราศจากโลหะหนักของ iCare TM 

โลกก�าลังให้ความสนใจมากขึ้นเก่ียวกับอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้บริโภคเรียกร้องให้มีมาตรฐาน

ความปลอดภัยท่ีเข้มงวดมากขึ้น รวมถึงภาครัฐ องค์กรด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค และหน่วยงานตรวจสอบ 

ก�าลังบังคับใช้ข้อก�าหนดท่ีเข้มงวดย่ิงขึ้น แม้จะยังไม่มีการพิสูจน์ความเส่ียงด้านความปลอดภัย แต่สสารบางชนิด 

ถูกเรียกว่า ‘Substances of Interest’ (SOIs)  เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์จากเส้นใยเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขอนามัย

ส่วนบุคคลอาจมี SOIs ไอวีแอลจึงตอบสนองต่อข้อกังวลของลูกค้าด้วยการพัฒนาเส้นใย PET ที่ปราศจากโลหะหนัก

iCareTM โพลีเอสเตอร์ที่ปราศจากโลหะหนัก เป็นผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลที่ผลิตโดย Indorama Polyester Industries 

ประเทศไทย นอกจากนี ้Trevira ประเทศเยอรมนี ยังสามารถผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์คณุภาพชนดิปราศจากแอนติโมนี 

ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีมีจ�าหน่ายในรปูแบบเส้นด้ายจากเส้นใยยาว เม็ดโพลีเอสเตอร์ และเส้นใยส้ัน iCareTM PET สอดคล้อง

กับแนวคดิรเิริม่เพือ่อนาคตทีป่ราศจากสารพษิ และมีการใช้งานทีห่ลากหลายในบรรจภุณัฑ์อาหาร สุขอนามัยส่วนบุคคล  

สิ่งทอในครัวเรือน และในทางการแพทย์
 

การใช้ทรัพยากรพลังงาน ศักยภาพในการท�าให้เกิดโลกร้อน การใช้น�้า (*)

Newlife™ 50.6 เมกะจูล 3.88 กก. CO
2
eq 3.26 ลิตร

เส้นใย PET บริสุทธิ์ 127.2 เมกะจูล 5.7 kg CO
2
eq 60 ลิตร

การประหยัด - 60% - 32% - 94%

IRRADIATION TIME [min]

Newlife™ เป็นโครงการซึ่งพัฒนาโดย Sinterama นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีน้ีได้รับการรับรองผ่านวิธีการผลิตท่ีครอบคลุมและน�าเสนอ 

เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลคุณภาพสูงที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย  

ซึ่งท�าจากขวดพลาสติกหลังการบริโภคท่ีเก็บรวบรวมในภาคเหนือ 

ของอิตาลี

การประเมนิวฏัจกัรชวีติผลิตภัณฑ์ของ Newlife ได้ด�าเนนิการโดย ICEA -  

Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (สถาบันเพื่อ 

การรับรองด้านจริยธรรมและส่ิงแวดล้อม) ซึ่งตรวจสอบและรับรองบริษัท 

ท่ีเคารพต่อส่ิงแวดล้อม ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของแรงงาน และสิทธ ิ

ส่วนรวม

จากการศึกษาท่ีด�าเนินการโดย ICEA โดยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาของ LCA ตามมาตรฐาน ISO 14040 และ ISO 14044 การผลิต Newlife™ หน่ึงกิโลกรัม 

ช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรพลังงานและการปล่อย CO
2
 เมื่อเทียบกับการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์บริสุทธิ์ ดังนี้:

Standard PET raw white 
NEWLIFE THERMAL raw white colour 
NEWLIFE THERMAL black colour

เข้าชม iCareTM 

IRRADIATION TIME [MIN]

TE
M

PE
RA

TU
RE
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ข้อมูล
เพิ่มเติม

ท�าการประเมิน 100%  
ของผลิตภัณฑ์ของเรา  

เพื่อระบุผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ของมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้น 
จากผลิตภัณฑ์

กระบวนการประกอบด้วย 
การประเมินวตัถดุบิ ครอบคลุมถงึ
ความเป็นอันตรายในการผลิต 
และการปฏิบัติตามข้อก�าหนด 

ของผลิตภัณฑ์ (การขึ้นทะเบียน 
สารเคมีและความปลอดภัยทาง

อาหาร) ร่วมกับการมุ่งเน้น 
สูตรใหม่ๆ ของตลาดเป้าหมาย

ข้อมูลจากลูกค้า 
ถูกรวบรวมเพื่อเป็นข้อมูล

การพัฒนาการน�าไป 
ใช้งานปลายทาง

กลไกด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของไอวีแอล

* การใช้น�า้ หมายถงึ ในการผลิตพอลิเมอร์รีไซเคลิ 1 กก. และเปรียบเทียบกับข้อมูลของการผลิต PET บริสุทธ์ิ 1 กก. ท่ีน�ามาจาก “Eco-profiles และ EPD ของ European Plastics Manufacturers -  
  Polyethylene Terephthalate (PET) Bottle grade, Plastics Europe 2011”

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม70
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https://www.indoramaventures.com/th/our-products/fibers/icare
http://www.sinterama.com/site/app01/lng/eng/public.nsf/homepage?openagent


การสร้างความสัมพนัธ์อนัแขง็แกร่งกบัลกูค้า
ไอวแีอลเป็นหนึง่ในบรษิทัผู้ผลติเคมภีณัฑ์ชัน้น�าของโลก ห่วงโซ่คณุค่าโพลเีอสเตอร์ของเราแสดงให้เห็นถงึก�าลังการผลติท่ีมีนัยส�าคญั การบูรณาการ และความแตกต่าง  

ท�าให้เราสามารถบริหารจัดการการด�าเนินงานที่มีความซับซ้อนได้และให้ผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างยั่งยืน

สิ่งที่เราน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ของ IVL การใช้ปลายทางและส่วนแบ่ง CoMa ของ IVL2

PET, PTA และ
ออกไซด์ไกลคอล

ส่วนแบ่ง CoMa ของ IVL3

Oxyfuel สารลดแรงตึงผิว

เส้นใยส�าหรบัผลิตภณัฑ์ไลฟ์สไตล์

เส้นใยส�าหรบัผลิตภณัฑ์ 
ไลฟ์สไตล์ PO, PEO

เส้นใยส�าหรบัยานยนต์ 
เส้นใยส�าหรบัผลิตภณัฑ์ไลฟ์สไตล์

PET, PEO สารลดแรงตงึผิว เส้นใย
ส�าหรบัผลิตภณัฑ์ท�าความสะอาด

PET, NDC

บรรจภุณัฑ์อาหารและ
เครือ่งดืม่

น�า้มันและแก๊ส

ชิน้ส่วนยานยนต์

เส้ือผ้า

ผลิตภณัฑ์ของใช้ในบ้าน
และการก่อสร้าง

เครือ่งใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์

ผลิตภณัฑ์ของใช้ส่วนบุคคล
และความสะอาด1 20%

48%

1%

10%

6%

5%

3%

แนวทางการด�าเนินงานในการบรหิารจดัการความสัมพนัธ์กับลูกค้า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจ 

ของลูกค้า

เราสามารถเข้าใจการเปล่ียนแปลงของตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีย่ังยืน

ตามความต้องการของลูกค้าได้ดีมากขึ้นด้วยวิธีการส่ือสารแบบสองทาง 

ท�าให้เราเป็นหนึ่งในคู่แข่งที่ส�าคัญและเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม

ความพงึพอใจของลูกค้าเป็นสิง่ส�าคญัต่อผลก�าไรและความย่ังยืนของธรุกจิ 

ในทุกๆ ปี เราด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า อันเป็นส่วนหนึ่ง 

ของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ การส�ารวจถูกออกแบบ 

มาเพือ่ประเมินความต้องการของลูกค้า ความคาดหวงั และความพงึพอใจ 

ต่อผลิตภณัฑ์ของเรา เราสอบถามและรบัข้อเสนอแนะจากลูกค้าในทุกระดับชัน้ 

ของทุกหน่วยธุรกจิของลกูค้าอย่างเป็นระบบระเบียบ แบบประเมินประกอบด้วย  

6 ปัจจัย ท่ีแบ่งออกเป็นหัวข้อส�าคัญ 22 รายการ  แบบส�ารวจท่ีได้รับ 

จากการประเมินได้ถูกน�าไปวิเคราะห์และรายงานผ่านไปยังกลุ่มธุรกิจต่างๆ 

ได้แก่ สารตั้งต้น, พลาสติก PET, เส้นใย, บรรจุภัณฑ์, ผ้าขนสัตว์, รีไซเคิล 

และ ออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (IOD) นอกจากน้ีข้อเสนอแนะ 

จะรวมอยู่ในแผนงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ในปี 2563 ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าของเรา (CSI) สูงถึง 86.16% 

อัตราการรกัษาลกูค้าเดมิ (CRR) ซึง่วดัจากจ�านวนลูกค้าของเรา อยู่ที ่92%  

ผลลัพธ์ของดชันีเหล่าน้ีและหัวข้อทีต้่องปรบัปรงุพฒันาได้ถกูน�ามาวเิคราะห์

เพื่อหาสาเหตุท่ีแท้จริง เพื่อการเป็นผู้จัดจ�าหน่ายท่ีได้รับการยอมรับ 

จากลูกค้า เราจะยังคงบรูณาการความต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า

ในอนาคตเข้ากับแผนธุรกิจของเราต่อไป

นอกจากนี้เราได้ติดตามคะแนน Net Promoter Score (NPS) ซึ่งเป็น 

ตัวชี้วัดที่ ได้รับการยอมรับทั่วโลก ในการประเมินความภักดีของลูกค้า 

และโอกาสในการแนะน�าผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ผู้อ่ืน ผู้เข้าร่วม 

การส�ารวจจะมีโอกาสที่จะให้ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพโดยละเอียด

ผลลัพธ์ของ NPS ประจ�าปีจะถูกวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ 

คู่แข่งของเราและติดตามแนวโน้มเม่ือเวลาผ่านไป เราสามารถรวบรวม 

หรือปรับปรุงในประเด็นต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นโดยการปรับแนวทางการบริหาร

จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราและติดตามผลการด�าเนินงาน 

ทางธุรกิจของเรา ในปี 2563 NPS ของเราอยู่ท่ี 57 แสดงให้เห็นถึง 

การปรับปรุงขึ้น 5.6% จากปี 2562 

ในปี 2563 ไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับประเด็นต่อไปน้ี:

• การสื่อสารด้านการตลาด 

• ผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท

• การละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการสูญหายของ

ข้อมูลลูกค้า

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) อัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR)  
และ Net Promoter Score (NPS) ในปี 2563

เป้าหมายปี 2563: CSI > 86%  
ภาพรวมของ IVL  
เป้าหมายปี  2564/2565 : CSI > 86%

ผลการด�าเนินงานจริง 
ปี  2563:  
ภาพรวมของ IVL

สารตั้งต้น

CSI 88.35%
CRR 93%

CSI
86.16%

CRR
92%

NPS
57

บรรจุภัณฑ์

CSI 84.81%
CRR 94%

ขนแกะ

CSI 85.67%
CRR 93%

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

CSI 87.13%
CRR 91%

PET

CSI 86.51%
CRR 95%

เส้นใย

CSI 85.86%
CRR 93%

ออกไซด์และอนุพันธ ์
แบบบูรณาการ

CSI 84.76%
CRR 85%

การประเมินดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าครอบคลุมการด�าเนินงานทั่วโลก 100% 

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ข้อมูล
เพิ่มเติม

หมายเหตุ:   (1)  ผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้าน ของใช้ส่วนบุคคลและความสะอาด; ผลิตภัณฑ์ความสะอาดรวมถึงผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะการควบคุมการกลั้นปัสสาวะ 
                         ในผู้ใหญ่ ผลิตภัณฑ์ดูแลส�าหรับผู้หญิง ผ้าเช็ด ท�าความสะอาดแบบใช้ครั้งเดียว และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัยและเสื้อกาวน์
                    (2)  ข้อมูล CoMa อ้างอิงจากข้อมูลจริงปี 2563; ข้อมูลการตลาดที่กล่าวถึงด้านบนครอบคลุม 94% ของผลิตภัณฑ์ IVL ทั้งหมด
                   (3)   ข้อมูลจริงปี 2563

กลุ่มธุรกิจ

Trevira ผลิตแบรนด์เส้นใยและเส้นด้ายใยยาวโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง 
ส�าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เชิงเทคนิค สิ่งทอในครัวเรือน  
เครื่องนุ่งห่ม และยานยนต์ ไอวีแอลในฐานะบริษัทแม่ ได้ท�างานอย่าง
ใกล้ชิดกับ Trevira ในการพัฒนานวัตกรรมและการตอบสนองต่อ 
ความต้องการของลูกค้าส�าหรบัผลิตภัณฑ์ท่ีสะอาดและมีความย่ังยนืมากขึน้  
โดยเม็ดพลาสติกใหม่จากการรี ไซเคิลขวด PET ของไอวีแอลเป็นไป 
ตามมาตรฐาน Global Recycled Standard (GRS) และ Recycled  
Claim Standard (RCS-NL) โดย Trevira แปรรูปเม็ดพลาสติกเหล่าน้ี 
ไปเป็นเส้นด้ายใยยาวรี ไซเคิล 100% ความร่วมมือน้ีแสดงให้เห็นถึง 
การเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพสูงและยั่งยืน

Trevira Sinfineco

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม72

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
73

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://www.trevira.de/en/trevira-brands-the-seal-of-quality-for-functional-textiles/trevira-sinfineco
https://sustainability.indoramaventures.com/th/economic/customer-relationship-management

