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(2568)
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• สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่

• รี ไซเคิล PET หลังการบริโภค

• มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

34% ส�ำหรับ ธุรกิจ PET
22% ส�ำหรับ เส้นใย ในปี 2564
• ดัชนีความพึงพอใของลูกค้า
(CSI) มากกว่าหรือเท่ากับ
86.0% ในปี 2564
• เป็นผู้น�ำด้าน rPET
ในตลาดหลัก

ปริมาณ 750,000 ตันต่อปี
มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
โพลีเอสเตอร์
• รี ไซเคิลขวด PET จ�ำนวน
50,000 ล้านขวดต่อปี
• ลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์
ด้านความยั่งยืนเป็นจ�ำนวนเงิน
1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ
• มีรายได้จากผลิตภัณฑ์
ที่ปล่อยคาร์บอนต�่ำคิดเป็น 7%
ของรายได้ทั้งหมด

ดัชนีมาตรฐาน GRI

โดย :

-- พัฒนาความร่วมมือกับ

หน่วยงานและองค์กรภายนอก

-- เป็นผู้น�ำทางความคิด

ด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

-- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า
-- ไม่ให้ของเสียพลาสติกออกไปสู่
สิ่งแวดล้อมและมหาสมุทร

การเป็นผู้น�ำทางความคิด
ด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
โดยทั่วโลกแล้ว 1 ใน 5 ของขวด PET ผลิตมาจากเม็ดพลาสติกของเรา
1 ใน 2 ของผ้าอ้อมเด็กคุณภาพเกรดพรีเมียมผลิตจากเส้นใยของเรา
และ 1 ใน 4 ของถุงลมนิรภัยผลิตมาจากเส้นด้ายของเรา เราก�ำลังสร้าง

การขับเคลือ่ น
การเติบโต
อย่างยัง่ ยืน

เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานชั้นน�ำในการรีไซเคิล PET ซึ่งได้รับผลตอบแทน
แบบมี นั ย ส� ำ คั ญ และความต้ อ งการ PET ดู เ หมื อ นว่ า จะยั ง คงเติ บ โต
อย่างต่อเนื่อง

PET เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับเครื่องดื่มที่เป็นที่ต้องการเนื่องจากประโยชน์ ในเชิงเศรษฐศาสตร์-คุ้มค่ามากกว่า มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตำ�่
และปลอดภัยในการขนส่ง*

อัตราส่วนราคา

อัตราส่วนก๊าซเรือนกระจก

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

(เซ็นต์ ต่อ ขวด, PET = 1X):

1x

1.6x

1.7x

1x

1.5x

2.4x

ขวด PET

กระป๋องอะลูมิเนียม

ขวดแก้ว

ขวด PET

กระป๋องอะลูมิเนียม

ขวดแก้ว

หมายเหตุ: *อัตราส่วนราคาและก๊าซเรือนกระจกอ้างอิงจาก Life Inventory Analysis ซึ่งรวมถึงขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตั้งแต่การผลิตจนถึง
การก�ำจัดทิ้ง/การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์
แหล่งที่มา: Euromonitor; Franklin Associates; Cleanmetrics Corps; Goldman Sach Global Investment Research

ต้นทุนที่เชื่อมโยงในบทนี้

ต้นทุนทางการเงิน
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ต้นทุนทางปัญญา

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

คุณค่าที่ถูกสร้างขึ้น

ต้นทุนทางสังคม
และความสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การลงทุ น ที่ ส� ำ คั ญ ของเราในการรี ไ ซเคิ ล น� ำ มาซึ่ ง ส่ ว นแบ่ ง
ทางการตลาดตลอดจนความสามารถในการลดการปล่ อ ย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกได้ ม ากขึ้ น ซึ่ ง ช่ ว ยให้ เ ราบรรลุ ค วามมุ ่ ง หวั ง สู ่
ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในขณะเดียวกันงานด้านนวัตกรรม
และความยั่ ง ยื น ของไอวี แ อล ยั ง คงส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ดี ที่ สุ ด
ซึ่งส่งผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ โครงการ
ส่งเสริมความรู้ด้านการรี ไซเคิลท�ำให้เกิดความตระหนักรู้ของคน
ในชุมชน และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

เราตระหนักว่าการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนนัน้ ต้องท�ำงานร่วมกับพันธมิตร
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ส�ำหรับไอวีแอล เราผสานความรู้ความช�ำนาญในนวัตกรรมและ
ทุนมนุษย์เพือ่ มีสว่ นร่วมในการสนับสนุนนโยบายและการร่วมมือกันทางอุตสาหกรรม
และด�ำเนินการอย่างเต็มทีใ่ นการเก็บรวบรวมพลาสติกทีเ่ ราผลิตขึน้ ในระบบเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถน�ำทรัพยากรเหล่านั้นกลับมาใช้และมีการจัดการ
ที่ถูกต้องโดยไม่ถูกท�ำให้เป็นของเสียในสิ่งแวดล้อม เราชี้แจงข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และเปิดเผยโครงการด้านการรีไซเคิลและการร่วมมือ
ประกอบกับเป้าหมายในปี 2568

Urban Mining: Recycling
on a Mass Scale’ with

YASH LOHIA
STEVE FISHER

Chief Sustainability
Officer, Indorama
Ventures

Presidenr and Chief
Executive Officer,
Novelis

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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การจัดเก็บ

การรี ไซเคิล

ผู้มีส่วนได้เสีย

ซัพพลายเออร์
หน่วยการผลิตของเรา

หน่วยการผลิตของเรา
พันธมิตรทางธุรกิจ

หน่วยการผลิตของเรา

ซัพพลายเออร์

ผู้บริโภค
ภาครัฐ

ผู้บริโภค
ชุมชน

หน่วยการผลิตของเรา
พันธมิตรทางธุรกิจ

ขั้นตอนการด�ำเนินการ

การบูรณาการประสิทธิภาพด้าน
ESG ของซัพพลายเออร์เข้ากับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
ก้าวแรกสู่การหมุนเวียนในห่วงโซ่
อุปทาน
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฎในหน้า
50-54
การใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืนจากแหล่ง
พลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์
รีไซเคิล ตลอดจนไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนในหน่วยการผลิตของเรา
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฎในหน้า
76-77

เกณฑ์การออกแบบของเราเหมาะสม
ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
น�้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูง
โดยใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืนและรีไซเคิล
ได้มากขึ้น ซึ่งช่วยให้การจัดการ
การสิ้นสุดอายุการใช้งานท�ำได้ง่าย
ขึ้นและการเป็นตัวเลือกของผลิตภัณฑ์
ที่ยั่งยืน
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยค�ำนึงถึง
แนวคิดเรื่องการหมุนเวียน ปรากฏใน
หน้า 64-65, 67-68

เราน�ำแนวคิดเรื่องการหมุนเวียน
เข้ามาใช้ในการผลิตของเรา
โดยการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน
ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล และการใช้ ไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน อย่างเป็นระบบ
เราลดการใช้ทรัพยากรที่อยู่ในภาวะ
วิกฤติ หันมาใช้ทรัพยากรทางเลือก
ที่สามารถทดแทนทรัพยากรที่เป็น
อันตราย ตลอดจนการน�ำขยะกลับ
คืนมาโดยมองว่าขยะเป็นทรัพยากร
และสามารถลดการน�ำไปฝังกลบได้
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้
พลังงานทดแทน ปรากฏในหน้า 50,
76 และวิธีที่เราจัดการขยะ ปรากฏใน
หน้า 85-86

เราสนับสนุนให้พันธมิตรในห่วงโซ่
คุณค่าน�ำแนวคิดเรื่องการหมุนเวียน
มาใช้เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และ
ผลกระทบอื่นๆ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้าน
อื่นๆ (Scope 3) ปรากฏในหน้า 52,
65, 75-76

ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคอย่างจริงจังและท�ำงาน
ร่วมกับลูกค้าของเราเพื่อขับเคลื่อน
ความต้องการ rPET ในบรรจุภัณฑ์
ของลูกค้า
ร่วมมือกับภาครัฐ กลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มและพลาสติก เพื่อสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับฉบับปัจจุบันที่
ยังไม่อนุญาตให้ใช้ rPET ในบรรจุภณ
ั ฑ์
อาหาร เพื่อความก้าวหน้าในการ
รวบรวมและรีไซเคิลขยะพลาสติก
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมของเรากับผู้มีส่วนได้เสีย
หลายฝ่าย ปรากฏในหน้า 60-61

เราด�ำเนิน “โครงการส่งเสริมความ
รู้ด้านการรีไซเคิล” ซึ่งเป็นโครงการ
หลักของเรา เพื่อสร้างความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มปริมาณการ
รวบรวมขวด PET หลังการบริโภค
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการ
รีไซเคิล ปรากฏในหน้า 61, 111-113

เราถูกขับเคลื่อนโดยความมุ่งมั่น
ในปี 2568 และการยกระดับความ
เชี่ยวชาญของเราในการรีไซเคิล
เชิงกลและเชิงเคมี
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
พัฒนาด้านการรีไซเคิลเชิงกลและเชิง
เคมี ปรากฏในหน้า 62-63

ผลงานส�ำคัญปี 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
รี ไซเคิล rPET คุณภาพสูง
และทนทานเพื่อพัฒนาชุด PPE
ร่วมกับพันธมิตรของเรา

•
•
•
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การออกแบบ

SOURCE
WE

U
PROD C TION

ไอวีแอลตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทีม่ ตี อ่ สังคม สิง่ แวดล้อม และ
ผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจของเรา การเป็นผู้ด�ำเนินการที่รับผิดชอบหมายถึง
การสร้างคุณค่าระยะยาวต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของเรา เราท�ำงานอย่างเต็มที่
เพื่อให้เกิดการมีส่วนสนับสนุนในทุกด้านของห่วงโซ่คุณค่า ผ่านทางการออกแบบ
นวัตกรรม การผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้ ลดขัน้ ตอน
ในการขนส่ง สนับสนุนการบริโภคอย่างรับผิดชอบ รวบรวมขยะเชิงรุก และการให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรีไซเคิลในวงกว้าง

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

โรงงานสี่แห่งของเราใช้ ไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน 100%
ในปี 2563 เราเริ่มการติดตั้ง
แผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
ในโรงงาน 5 แห่ง ซึ่งจะแล้วเสร็จ
ในปี 2564
รั้วพลังงานแสงอาทิตย์
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
55.82 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ของเสียทั้งหมดที่น�ำมาใช้ซ�้ำ
รีไซเคิล และน�ำกลับอยู่ที่ 70%

•

การเก็บข้อมูลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
ด้านอื่นๆ (Scope 3)
ครอบคลุม 100% ใน 5 ประเภท
การตรวจสอบภายนอก
ครอบคลุม 100%
ส�ำหรับ 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
เกีย่ วกับการรีไซเคิลและการแยกขยะ
ขวด PET 424,530 ขวด
ถูกรวบรวมจากทั่วโลก เพื่อน�ำไป
รีไซเคิล
สามารถลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 16.5 ตัน
จากการรีไซเคิลขวดหลังการบริโภค

•
•
•
•

เข้าซื้อกิจการรี ไซเคิล 3 แห่ง
ในประเทศบราซิลและประเทศโปแลนด์
(2 แห่ง)
ขยายโรงงานที่ Verdun
ประเทศฝรั่งเศส
10,100 ล้านขวด PET
หลังการบริโภค ที่ถูกรีไซเคิลแล้ว
ประมาณ 58,000 ล้านขวดถูก
รี ไซเคิลตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2563
ขวด PET หลังการบริโภคทั้งหมด
222,288 ตัน ถูกน�ำมารี ไซเคิล
เป็นเกล็ดพลาสติกเพื่อเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตโพลีเอสเตอร์

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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การขับเคลื่อนการหมุนเวียนผ่านพันธมิตรในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
การปลู ก ฝั ง เศรษฐกิ จ แบบหมุ น เวี ย นเพื่ อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล จ�ำเป็นต้องท�ำงานร่วมกัน
กั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หลายกลุ ่ ม การขั บ เคลื่ อ นการหมุ น เวี ย นที่ ไ อวี แ อล
หมายถึงการพัฒนาและจัดจ�ำหน่ายสินค้าที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ที่มากกว่าให้กับลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ยังส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ
และความยัง่ ยืนทางการเงิน ในปี 2563 เรามีสว่ นร่วมในสมาคมอุตสาหกรรม
และการเข้าเป็นสมาชิกต่างๆ มากขึ้น รวมถึงขยายขอบเขตการสนับสนุน
พั น ธมิ ต รที่ มี อ ยู ่ ข องเรา นอกจากนั้ น เรายั ง สามารถระบุ โ อกาสใหม่ ๆ
จ�ำนวนมากจากการร่วมมือกัน ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนส่งเสริมเป้าหมาย
ระยะกลางของเรา ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมอุตสาหกรรม
และการเข้าเป็นสมาชิกของเรา ปรากฏในหน้า 39

ปีที่ผ่านมา เราเข้าร่วมใน Global Plastic Action Partnership (GPAP)
ของ World Economic Forum ซึ่งสนับสนุนความมุ่งมั่นของเราในการ
เพิ่มปริมาณการรีไซเคิล PET อย่างน้อยที่สุด 750,000 ตัน พร้อมด้วย
วงเงิน 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายนี้ภายใน
ปี 2568 ด้วยประสบการณ์ทคี่ รอบคลุมและมีมาอย่างยาวนานของเราในการ
รวบรวมพลาสติก พร้อมด้วยความสามารถในระดับสากล เรามุง่ มัน่ ในการ
เพิม่ คุณค่าและความเข้าใจต่อการท�ำงานเชิงลึก โดยท�ำงานร่วมกับผูก้ ำ� หนด
กฎระเบียบและพันธมิตรโดยการเข้าเป็นสมาชิกกับองค์กรต่างๆ ของเรา
ไอวีแอลเข้าไปมีสว่ นร่วมอย่างจริงจังในข้อก�ำหนดทางกฏหมายเพือ่ ส่งเสริม
ความยั่งยืนผ่านสมาคมทางการค้าของเรา ซึ่งรวมถึงการท�ำงานร่วมกับ
คณะกรรมาธิการยุโรปในการสั่งห้ามการใช้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์
ส�ำหรับน�้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ในประเทศสเปน และสนับสนุนนโยบายขยะ
จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ของสหภาพยุโรป

ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของ Circular Economy Accelerator

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

การมีสว่ นร่วมอืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญในปี 2563
สถาบันทางการเงิน

ลูกค้า

สังคม

ในปี 2563 อินโดรามา เวนเจอร์ส ภูมิใจที่ได้สนันสนุนนโยบายของ Circular
Economy Accelerator
AND

ในฐานะที่เป็นผู้รี ไซเคิล เราต้องการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าในการ
ใช้บรรจุภัณฑ์หมุนเวียน เช่น PET การให้ความรู้เกี่ยวกับการรี ไซเคิล
ทีม่ ากขึน้ น�ำเราไปสูอ่ นาคตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืนขึน้ เราสามารถ
สร้างระบบรี ไซเคิลที่ดีขึ้นในสหรัฐอเมริกาจากการท�ำงานร่วมกัน ซึ่งจะ
น�ำไปสู่ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนและแข็งแกร่งขึ้น
โดยการสร้างงาน การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ การคิดออกแบบใหม่
และการขนส่ ง สิ น ค้ า ไปพร้ อ มๆ กั น ก้ า วใหม่ ข องนโยบายการรี ไ ซเคิ ล
ต้องท�ำให้ปรากฏขึ้น แนวทางและนโยบายใหม่จาก Circular Economy
Accelerator น� ำ โดย Recycling Partnership เป็ น โอกาสส� ำ คั ญ
ในการยกระดับระบบรีไซเคิลของสหรัฐอเมริกา ไปสู่ระบบที่มีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลมากขึ้ น ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ใ ห้ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นของ
ห่วงโซ่คุณค่าในเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

นับเป็นครั้งแรกที่ IFC อนุมัติ Blue Loan
ให้กับผู้ผลิตพลาสติกระดับโลก เพื่อจัดการ
กับพลาสติกที่รั่วไหลสู่ทะเล

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

มีส่วนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อผลิตและพัฒนาชุด PPE
จาก PET รีไซเคิล

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ปรากฏในหน้า 7 8 และ 16

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ปรากฏในหน้า 62

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ปรากฏในหน้า 108

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 การรี ไซเคิลเพื่อการบริโภคอย่างยัง่ ยืน และสังคมสีเขียว
บริษัท Indorama Polyester Industries PCL. (Nakhon Pathom)
คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (เครือข่ายสีเขียว) ในปี 2563
จากกระทรวงอุตสาหกรรม ถือเป็นการตอกย�้ำความมุ่งมั่นด้านความ
ยั่งยืนของไอวีแอล ในทุกปี โรงงานแห่งนี้สามารถรีไซเคิลขวด PET คิดเป็น
1.8 พันล้านขวด ช่วยให้ประเทศไทยลดการใช้นำ�้ มันดิบถึง 560,000 บาร์เรล
และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 133 ล้านกิโลกรัม อีกทั้งยัง
ช่ ว ยลดการฝั ง กลบของขยะพลาสติ ก PET ด้ ว ยเช่ น กั น นอกจากนี้
น�้ ำ ในโรงงานยั ง สามารถน� ำ กลั บ มาใช้ ซ�้ ำ ได้ ถึ ง 80% โดยการผลิ ต
ในโรงงานมุ ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพอย่ า งเข้ ม งวด และนโยบาย
การรั บ รองความปลอดภั ย สู ง สุ ด ต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ไ อวี แ อล
ให้ความส�ำคัญในล�ำดับต้น

โครงการส่งเสริมความรูด้ า้ นการรี ไซเคิลเพื่อสังคม
เราเชื่อมั่นอย่างมากว่าการให้ความรู้คือกุญแจส�ำคัญที่ส่งเสริมและท�ำให้
เกิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนที่ยั่งยืน ซึ่งเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้
การบริโภคอย่างยั่งยืนที่รวมไปถึงเทคนิคทางการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สามารถปรับปรุงหลักการปกป้องสิ่งแวดล้อม และสร้างความเป็นอยู่ที่ดี

60

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ให้ สั ง คมในระยะยาวได้ ในปี 2563 เราจั ด การฝึ ก อบรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การรีไซเคิลและการคัดแยกขยะซึ่งเป็นโครงการระดับโลก โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการจ�ำนวน 27,906 คน จากชุมชนและผู้บริโภค ข้อมูลเพิ่มเติม
ปรากฏอยูใ่ นหัวข้อ โครงการส่งเสริมความรูด้ า้ นการรีไซเคิล หน้า 111-113

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการรี ไซเคิล
พันธกิจการรี ไซเคิลของเรา

เพื่อรองรับความต้องการในการรี ไซเคิลของลูกค้าของไอวีแอล โดยสร้างธุรกิจการรี ไซเคิลชั้นน�ำ
ที่มีความแตกต่างและดึงดูดทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ์การรี ไซเคิล

สร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ความสามารถด้าน
การรี ไซเคิลระดับโลก

สร้างความมั่นใจ
ในการปิดวงแบบสมบูรณ์

มีส่วนร่วมในการสร้าง
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ความก้าวหน้าในปี 2563

เข้าซื้อกิจการรี ไซเคิล 3 แห่ง
ในประเทศบราซิล
และโปแลนด์ (2 แห่ง)
ขยายโรงงาน
ในเมือง Verdun
ประเทศฝรั่งเศส

10,100 ล้านขวด PET
หลังการบริโภค ที่ถูกรี ไซเคิล
(ประมาณ 58,000 ล้านขวด
ถูกรีไซเคิล
ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2563)

222,288 ตัน ขวด PET
หลังการบริโภค ถูกรี ไซเคิล
เป็นเกล็ดพลาสติก
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตโพลีเอสเตอร์

1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในการลงทุน
ด้านการรีไซเคิล

50,000 ล้านขวด
ความสามารถ
ในการรีไซเคิลต่อปี

750,000 ตัน
ขวด PET หลังการบริโภคทั้งหมด
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น
ของโพลีเอสเตอร์ต่อปี

ความมุง่ มัน่ ด้านการรี ไซเคิล
ในปี 2568

จากปี 2554 ถึงปี 2563 เรารีไซเคิลขวด PET ประมาณ 58,000 ล้านขวด
คิดเป็นการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลง 1.9 ล้านตัน ในการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และพลาสติก 1.3 ล้านตัน ไม่ถกู น�ำไปฝังกลบ ซึง่ ในปี 2563
เพียงปีเดียว เรารีไซเคิลขวด PET ไปแล้วกว่า 10,100 ล้านขวด
เป้ า หมายระดั บ โลกและต� ำ แหน่ ง ความเป็ น ผู ้ น� ำ ของเราในการผลิ ต และ
รีไซเคิล PET ท�ำให้เราได้รับโอกาสในการลงทุนสูงขึ้นจากระบบการปิดวงนี้
เราประสบความส�ำเร็จมากขึ้นในการเติบโตของการรี ไซเคิลเชิงกล โดย
การลงทุนในโรงงาน 3 แห่งในปี 2563 โรงงานหนึ่งแห่งในประเทศบราซิล

มี ก ารด� ำ เนิ น การประมาณ 9,000 เมตริ ก ตั น ต่ อ ปี โรงงานแห่ ง ที่ ส อง
อยู ่ ใ นยุ โ รป ซึ่ ง จะมี ก ารด� ำ เนิ น การรี ไ ซเคิ ล ขวด PET ได้ เ พิ่ ม เติ ม อี ก
1,700 ล้านขวดในปี 2566 (โรงงานใหม่อกี หนึง่ แห่ง ตัง้ อยูใ่ นประเทศโปแลนด์
และขยายโรงงานในประเทศฝรั่งเศส) เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ใช้ ในโรงงาน
เหล่านี้ท�ำให้เรามีผลิตภัณฑ์รี ไซเคิลที่หลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น
ความสามารถในการผลิตนี้ท�ำให้เราบรรลุความมุ่งหวังในการใช้ PET
หลังการบริโภค 750,000 ตันต่อปี เพื่อเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของโพลีเอสเตอร์

สนับสนุน UN SDGs ผ่านการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ในฐานะการเป็นผู้น�ำด้านการรีไซเคิล ในอเมริกาเหนือ เอเชีย และยุโรป ผนวกกับความเชี่ยวชาญในธุรกิจมากกว่า 30 ปี และความสัมพันธ์กับพันธมิตรที่มีมา
อย่างยาวนาน เราไม่เพียงแต่ให้ค�ำมั่นในการเป็นพันธมิตรที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น แต่รวมถึงการรวมกระบวนการหมุนเวียนเข้ามาในธุรกิจของเราและยังสามารถ
รักษาความได้เปรียบของ PET ที่ผ่านการรีไซเคิล (rPET) ไว้ ได้อีกด้วย เราเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งของ UN SDGs และความพยายามในการรีไซเคิลของเรา
เฉพาะเจาะจงกับเป้าหมายดังนี้:

PET เป็ น พลาสติ ก อเนกประสงค์ ที่ ส ามารถรี ไ ซเคิ ล ได้ 100%
มี ค าร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ที่ ต�่ ำ กว่ า วั ส ดุ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ท างเลื อ กอื่ น ๆ และเรา
เป็นผู้ผลิต PET บริสุทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก ในปี 2563 เราสามารถ
รี ไ ซเคิ ล ขวด PET หลั ง การบริ โ ภคได้ ถึ ง 222,288 ตั น โดยเพิ่ ม ขึ้ น
อย่างมีนัยส�ำคัญจากปี 2554 ที่ประมาณ 3,576 ตัน ในขณะที่เราตั้งใจ
ให้ ก ารผลิ ต PET ของเราเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและคงความเป็ น ผู ้ น� ำ
ในด้านนี้ เรายังภาคภูมใิ จในความมุง่ มัน่ ต่อ rPET ซึง่ เป็นวัตถุดบิ ทีเ่ หมาะสม
อย่างมากต่อเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน และเราเชื่อว่าจะสามารถมอบโอกาส
ในการไปสู่ระบบปิดวงให้กับผู้บริโภคได้

ปริมาณขวด PET หลังการบริโภคทีร่ ีไซเคิลแล้ว
รี ไซเคิลแล้ว

128,890

โรงงานรี ไซเคิล PETValue

PETValue จะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ว่าขวดพลาสติก PET ทีใ่ ช้แล้วสามารถรีไซเคิลได้ 100% และไม่ใช่ “การใช้ครัง้ เดียว”
แต่จะถูกน�ำกลับมาใช้ซ�้ำในระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน โรงงานคาดการณ์ก�ำลังการผลิตเกล็ดพลาสติกไว้ที่ 30,000
เมตริกตันต่อปี จะสามารถรีไซเคิลขวดพลาสติกได้เกือบ 2,000 ล้านขวด พร้อมด้วยการผลิตเม็ดพลาสติก PET
รีไซเคิลได้ 16,000 เมตริกตันต่อปีในระยะแรก เครื่องจักรที่สองจะถูกติดตั้งในล�ำดับถัดไป เพื่อรับปริมาณ Flake ที่เหลือ
น�ำมาผลิตต่อ
ด้ ว ยความร่ ว มมื อ นี้ เราตั้ ง เป้ า หมายที่ จ ะร่ ว มกั น สร้ า งคุ ณ ค่ า ต่ อ ลู ก ค้ า ของเราและสั ง คม จากการลงทุ น และ
การขยายกิจการความสามารถในการรี ไซเคิลของเรา สามารถมอบแนวทางในการปิดวง เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ความยัง่ ยืนของลูกค้าของเรา ในขณะเดียวกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กบั สังคมโดยการลดปริมาณขยะพลาสติก
ที่จะน�ำไปฝังกลบได้มากขึ้น
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ประมาณ 58,000 ล้าน ขวด PET
(10,100 ล้านขวด ในปี 2563)

222,288
206,996
143,507

109,446

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

“ท่ามกลางสถานการณ์ของ COVID-19
ทั่วโลก เรายังคงมุ่งมั่นที่จะรี ไซเคิล
อย่างเต็มที่ และปริมาณการรี ไซเคิลของเรา
อยู่ที่ 222,288 ตัน เพิ่มขึ้น กว่า 15,000 ตัน
จากปี 2562”

3,576

ลดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์

ประมาณ 1.9 ล้าน ตัน
ในวัฏจักรชีวิต

รี ไซเคิล
2554 - 2563

2554 2555 2558 2560 2562 2563
AND

คลิกเพื่อชม
วิดีโอ

หน่วย : ตัน

เทคโนโลยีการรีไซเคิลเชิงเคมี เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไอวีแอลให้ความส�ำคัญ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรบริษัท Ioniqa และ
Unilever เราเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเปลี่ยนขยะ PET กลับคืนสู่วัสดุเกรดบริสุทธิ์ ส�ำหรับการใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์อาหารด้วยนวัตกรรมของบริษัท Ioniqa ในขั้นตอนการรีไซเคิลเชิงเคมี PET ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ขวดสี
จะถูกท�ำให้แตกตัวในระดับโมเลกุล สารปนเปือ้ นจะถูกก�ำจัด และโมเลกุลดังกล่าวจะถูกเปลีย่ นกลับมาเป็น PET เกรดบริสทุ ธิ์
อีกครั้ง

ลดปริมาณ
ขยะพลาสติก

ประมาณ 1.3 ล้าน ตัน
ที่ต้องน�ำไปฝังกลบ

ข้อมูล
เพิ่มเติม

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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Deja™ Carbon Neutral

DEJA™ - คุณค่าทีย่ งั่ ยืนเพือ่ ชีวติ

แบรนด์ Deja™ ได้รับแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ของไอวีแอลในการเป็น
บริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ทยี่ งั่ ยืนชัน้ น�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทดี่ เี พือ่ สังคม
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Deja™ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนจ�ำพวก PET
rPET โพลีเมอร์และเส้นใย ซึ่งจ�ำหน่ายในรูปของเกล็ด เม็ด เส้นใย และ
ส่วนประกอบของเส้นใยยาว ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและใช้งานได้หลากหลาย
รวมถึงมีการปล่อยคาร์บอนฟุตพริน้ ท์สสู่ งิ่ แวดล้อมทีต่ ำ�่ กว่าเดิม ผลิตภัณฑ์
Deja™ สามารถน�ำไปประยุกต์ ใช้ ในการใช้งานที่หลากหลายทั้งในกลุ่ม
อุตสาหกรรม สุขอนามัย ไลฟ์สไตล์ ยานยนต์ และบรรจุภัณฑ์ ขณะเดียวกัน
ยังสอดคล้องกับมาตรฐานอันเข้มงวดทีก่ ลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญต้องการด้วยเช่นกัน

ด้วยผลิตภัณฑ์ Deja™ ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผสมผสานความยั่งยืนระดับโลก
เราก�ำลังสร้างความแตกต่างในตลาดให้กับไอวีแอล โดยน�ำเสนอหนทาง
ที่เน้นประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมาย
ด้ า นความยั่ ง ยื น เช่ น กั น ในขณะเดี ย วกั น ก็ ส ามารถตอบสนองต่ อ
ความต้องการของผู้บริโภคในแง่ของความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ความพิเศษในการเข้าถึงแหล่งรี ไซเคิลของไอวีแอลผ่าน
ระบบนิเวศของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของเราเองนั้น สามารถขับเคลื่อน
ความยั่งยืนและสนับสนุนกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการให้เกิดการปิดวง

เม็ดพลาสติก Deja™ Carbon Neutral PET เป็นนวัตกรรมล่าสุดของเรา ซึง่ ผลิตด้วยกระบวนการทีย่ งั่ ยืนตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน และช่วยให้คคู่ า้ ทีค่ ำ� นึงถึงสิง่ แวดล้อม
สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนโดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่นๆ (Scope 3)
Deja™ Carbon Neutral เป็นผลิตภัณฑ์ PET ที่ใช้เป็นวัตถุดิบที่มีการปล่อยคาร์บอนที่เป็นกลาง ตั้งแต่แหล่งก�ำเนิดจนถึงโรงงานของไอวีแอล เม็ดพลาสติก
Deja™ Carbon Neutral ผลิตขึน้ ด้วยวัสดุทหี่ าได้ในท้องถิน่ น�ำ้ ที่ได้จากการรีไซเคิล และเครือข่ายการขนส่งทีม่ ผี ลกระทบต�ำ่ เราได้ทำ� การชดเชยคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
เพื่อให้แน่ใจว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราในสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะลดลงจนเป็นกลาง พร้อมกับการรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอนที่ผ่านการทวนสอบ
โดยผู้ตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก การเป็นพันธมิตรกับ South Pole ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการชั้นน�ำและผู้ให้บริการด้านการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศทั่วโลก
ท�ำให้ ไอวีแอลท�ำการชดเชยการปล่อยคาร์บอนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยผ่านโครงการดูแลรับผิดชอบด้านน�้ำและป่าไม้ที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตและปกป้องสิ่งแวดล้อม

การท�ำงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน Deja™ เสนอแนวคิดด้านความยั่งยืน โดยมอบความน่าเชื่อถือแก่ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ การรับรองผู้ค้าปลีก และสร้างความมั่นใจใน
ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงที่เป็นไปตามมาตรฐานแก่ผู้บริโภค
โรงงานรีไซเคิลในท้องถิ่น
= คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระดับต�่ำ
การรีไซเคิล
อย่างทันสมัย
เพื่อของเสีย
ที่น้อยลง

วัฎจักรชีวิต
ที่ได้จากการรีไซเคิล

supporting the

circular
economy

การใช้ประโยชน์
ได้อย่างกว้างขวาง

ผลิตภัณฑ์ DEJA™
ประโยชน์จากการ
เพิ่มมูลค่า
การตรวจสอบย้อนกลับได้ - การตรวจสอบย้อนกลับ
ของห่วงโซ่อุปทานอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วัตถุดิบจนถึง
กระบวนการต่างๆ
การปิดวง - การใช้วัตถุดิบหลังการบริโภคจะช่วยท�ำให้
มีการใช้งานแบบปิดวง

ความสามารถในการ
รีไซเคิลที่ถูกออกแบบ
ในผลิตภัณฑ์

ใช้แหล่งวัตถุดิบภายในท้องถิ่น - วัสดุ rPET 100%
สามารถจั ด หาได้ จ ากในระดั บ ภู มิ ภ าคและมี ก ารปล่ อ ย
คาร์บอนฟุตพริ้นท์สู่สิ่งแวดล้อมในระดับต�่ำ
เอนกประสงค์ - ประสิทธิภาพสูงและมีคณ
ุ สมบัตขิ องวัสดุ
ทีห่ ลากหลาย

เข้าชม DEJATM

NewLifeTM – ต่อยอดพลาสติกไปสูเ่ ส้นด้ายระดับพรีเมียม
Newlife™ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ถู ก พั ฒ นาโดย Sinterama (หนึ่ ง ในบริ ษั ท ลู ก ของไอวี แ อล) ในการที่ จ ะ
สร้ า งเศรษฐกิ จ แบบหมุ น เวี ย น โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วจะช่ ว ยลดผลกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศได้ อ ย่ า งมี
นัยส�ำคัญ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีนี้ได้รับการรับรองจากวิธีการผลิตที่ครอบคลุม อีกทั้งส่งมอบเส้นด้าย
โพลีเอสเตอร์รีไซเคิลทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงและคุณภาพดีเยีย่ มในหลากหลายรูปแบบ เส้นด้ายเหล่านีผ้ ลิตขึน้ จาก
ขวดพลาสติกหลังการบริโภค ซึง่ เก็บรวบรวมจากตอนเหนือของประเทศอิตาลี เพือ่ หลีกเลีย่ งการทิง้ ให้สญ
ู เปล่า
ของพลาสติก PET กระบวนการผลิตเกิดขึ้นในอิตาลี และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมด 100%
Newlife™ ใช้กระบวนการเชิงกลเพื่อแปลงสภาพขวดให้เป็นพอลิเมอร์ โดยไม่ใช้สารเคมีซึ่งอาจเป็นอันตราย
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โพลี เ อสเตอร์ ที่ ผ ่ า นการรี ไ ซเคิ ล ด้ ว ยขั้ น ตอนและการใช้ พ ลั ง งานที่ น ้ อ ยลงในระหว่ า ง
กระบวนการผลิต ส่งผลให้การปล่อยคาร์บอนลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับโพลีเอสเตอร์บริสุทธิ์
Newlife™ ได้รับการรับรองดังต่อไปนี้:
• Oekotex Cert. n° 005339.0 - Centrocot
• Global Recycle Standard - Textile Exchange
เข้าชม New Life Yarns
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การเติบโตทีข่ บั เคลือ่ นด้วย
นวัตกรรม
นวัตกรรมถือเป็นหัวใจของธุรกิจทีย่ งั่ ยืน สามารถวัดผลได้จากสัดส่วนยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรายได้ที่เกิดจากยอดขายผลิตภัณฑ์
ทีพ
่ ฒ
ั นาขึน้ ในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา ในปี 2563 ธุรกิจพลาสติก PET Specialty
ของเรา มีสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ที่ 35% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
ที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านี้ท่ี 34% เช่นเดียวกับธุรกิจเส้นใยของเรา ที่มีสัดส่วน
ยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่ถึง 23% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 22%

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ ใหม่*

2020

2021

ความเป็นจริง

เป้าหมาย

23%
เป้าหมาย 22%

22%

ผลงานส�ำคัญในปี 2563
ธุรกิจพลาสติก
PET Specialty

2020

2021

ความเป็นจริง

เป้าหมาย

35%
เป้าหมาย 34%

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

กลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

เราเชื่อมั่นว่าการลงทุนด้านนวัตกรรมเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยรักษา
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไอวีแอลมีศนู ย์วจิ ยั
และพัฒนา 17 แห่งทั่วโลก มีนักวิจัยและพัฒนา 173 คน เรามีสิทธิบัตร
ที่ใช้และได้รับอนุมัติแล้ว 94 ฉบับ จากทั้งหมด 884 ฉบับ มีการลงทุน
ด้านการวิจยั และพัฒนา อยูท่ ี่ 19.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เราท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง
ในการปรั บ ปรุ ง ระบบและกระบวนการเพื่ อ ผลลั พ ธ์ ที่ ต อบสนองต่ อ
ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมที่มากกว่าของลูกค้า

ธุรกิจเส้นใย

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

34%

* สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ รายได้ที่เกิดจากยอดขายผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปีหลัง

การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น นวั ต กรรมผ่ า นพนั ก งาน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
กระบวนการของเราเป็ น รากฐานของการสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ สังคม เรายังคงเพิม่ คุณค่าให้กบั ลูกค้า โดยการคาดการณ์

19.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการวิจัยและพัฒนา
173 นักวิจัยและพัฒนา
17 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
94 สิทธิบัตรในปี 2563
(ยื่นจดและได้รับ) จากทั้งหมด 884 ฉบับ

มากกว่า 300 โครงการความร่วมมือ
ความต้ อ งการของตลาดผ่ า นการท� ำ งานร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รและการ
รักษาวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรายังคงเป็นผู้น�ำ
ในการบูรณาการและส่งเสริมความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา

จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน การมุ่งเน้นทางด้านนวัตกรรมและ
วิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม กิจกรรมและเป้าหมายของเราสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และได้รับการสนับสนุนจากการมีส่วนร่วมข้ามอุตสาหกรรมใน Project Mainstream ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของ World Economic Forum
เพื่อใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในการท�ำงานที่แพร่หลาย

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมจากกลยุทธ์ FIT – การสร้างมูลค่า ความยืดหยุน่ และความยัง่ ยืน
กลยุทธ์ FIT เป็นนวัตกรรมใหม่ของ บริษัท Avgol ที่เปลี่ยนวงจร
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ความยื ด หยุ ่ น
และความยั่งยืนส�ำหรับแบรนด์และผู้ผลิตตั้งแต่แรกเริ่ม
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงเกิดขึ้น
อยู่ต่อเนื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลกจึงถูกลดความส�ำคัญ
ในการประชุม อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ BeneFIT Control และ
BeneFIT Defense ของ Avgol ออกแบบมาเพื่ อ ตอบสนอง
ต่อความต้องการการต้านจุลชีพ โดยให้ความส�ำคัญกับทั้งสุขภาพ
ที่ดีขึ้นและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ จ ากกลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ natureFIT ได้ แ ก่
natureFIT Gentle ซึ่งช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในด้านสุขอนามัย อีกทั้งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในแง่ ข องปริ ม าณทรั พ ยากรและของเสี ย โดยลดการใช้
เม็ ด พลาสติ ก ในการผลิ ต ได้ ม ากถึ ง 40% และผสมผสาน
การใช้ เ ม็ ด พลาสติ ก ทางเลื อ กและเทคโนโลยี ส ารเติ ม แต่ ง
จากธรรมชาติ ในขณะเดียวกันยังเพิ่มความนุ่มและความโค้ง
ตามสรีระแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพของเนื้อผ้า
ตามมาตรฐาน

ขั้ น ตอนต่ อ ไปในการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ข องเราคื อ เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ในกลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ natureFIT (ลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม)
และ formFIT (โครงสร้างและเม็ดพลาสติก)

แนวด�ำเนินการเพือ่ นวัตกรรมของเรา
แนวด�ำเนินการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมของเราประกอบด้วย 6 หมวดหมู่
ได้แก่ นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ (เชือ่ มโยงกับสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่กล่าวไว้ข้างต้น) นวัตกรรมเชิงกระบวนการ (การปรับปรุงกระบวนการ
เพิ่ ม ผลผลิ ต ) นวั ต กรรมเชิ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม (ส่ ง เสริ ม ความยั่ ง ยื น ผ่ า น
ห่วงโซ่คุณค่าของเรา) นวัตกรรมแบบเปิด (การสร้างแหล่งรายได้ ใหม่
นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์
เราได้รวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เราก�ำลังพัฒนาและรอด�ำเนินการด้านสิทธิบัตร โดยมุ่งมั่น
ที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ตอบสนองความต้องการที่มากกว่าของลูกค้า และ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญกับวัตถุดิบที่สะอาด
และยั่งยืนมากขึ้น โดยวัดผลจากสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่

นวัตกรรมเชิงกระบวนการ
ปี 2563 ที่ผ่านมา เราเล็งเห็นการลงทุนส�ำคัญที่ช่วยยกระดับกระบวนการผลิตของเรา
และการจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ เราท�ำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้พลังงาน ผลักดัน
ประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มความสม�่ำเสมอให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา และลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

ความร่วมมือภายนอกองค์กร
การท� ำ งานร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รในกลุ ่ ม ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ ห ลากหลายเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการที่มากกว่าของลูกค้า
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

และเพิม่ ความแตกต่าง) การท�ำงานร่วมกันภายใน (ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์)
และการท�ำงานร่วมกับองค์กรภายนอก
ด้านล่างนี้คือตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ 3 แนวทางที่ไอวีแอล
ใช้ เ พื่ อ สร้ า งความแตกต่ า งของตลาดและการด� ำ เนิ น งานที่ มี คุ ณ ภาพ
และรับผิดชอบ

ประโยชน์
คุณค่าต่อองค์กรของเรา
ให้ความชัดเจนแก่ทีมขายและการตลาด
เกี่ยวกับมูลค่าและการท�ำได้จริงของโครงการ

คุณค่าต่อลูกค้า
ความสามารถในการยกระดับโครงการและผลิตภัณฑ์
ในขณะเดียวกันยังช่วยลดความเสี่ยง
ที่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

คุณค่าต่อสังคม

การนิยามพลาสติก PET ใหม่เพื่อเพิ่มคุณสมบัตกิ ารรี ไซเคิล
นวัตกรรมเม็ดพลาสติก PET ของเราในปี 2563 มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพที่ยั่งยืน
ทั่ ว ทั้ ง ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของแพลตฟอร์ ม ที่ มี อ ยู ่ ในขณะเดี ย วกั น เรายั ง พยายาม
นิยามพลาสติก PET ใหม่เพื่อสร้างสรรค์ PET ทางเลือกส�ำหรับทดแทนพลาสติก
ที่ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการรีไซเคิล ในการใช้งานตามเป้าหมาย
ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ ในแพลตฟอร์มสองกลุ่มที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ได้แก่
เรซิน Oxyclear® Barrier PET และ Polyclear® EBM PET ซึ่งถูกออกแบบใหม่
สร้างมูลค่าเพิ่ม ทดลองผลิตในปริมาณที่มากขึ้น และก�ำลังด�ำเนินการผลิตใน
เชิงการค้า
ความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการพัฒนาโพลีเอสเตอร์แบบใหม่ เพื่อทดแทน
พลาสติ ก ที่ ไ ม่ เ อื้ อ อ� ำ นวยต่ อ การรี ไ ซเคิ ล ลู ก ค้ า และพั น ธมิ ต รที่ มี อ งค์ ค วามรู ้
ทางเทคโนโลยี เป็นแรงขับเคลื่อนส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จและการก�ำหนดทางแก้ไข
ปัญหาในผลิตภัณฑ์

บูรณาการกับการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
ผ่านการประเมินอย่างเป็นทางการด้านความหลากหลาย
ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

ความร่วมมือที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
การท� ำ งานร่ ว มกั น เพื่ อ ความส� ำ เร็ จ ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร
เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ของกลยุ ท ธ์ แ ละความมุ ่ ง มั่ น ของไอวี แ อลเพื่ อ มุ ่ ง สู ่
ความยั่งยืน เราส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนให้พนักงาน
ของเราพร้อมรับความเสี่ยงที่ถูกประเมิน ในขณะเดียวกัน ทีมงานของเรา
ยังช่วยส่งเสริมในการพัฒนาและน�ำแนวคิดใหม่ๆ ไปใช้ ในลักษณะของ
ต้นแบบเพื่อการประเมินต่อไป สภานวัตกรรมประชุมร่วมกันเพื่อประเมิน

ความต้องการของลูกค้าและทบทวนข้อเสนอและเทคโนโลยีใหม่ๆ นวัตกรรม
การวิจัยและพัฒนายังเป็นวาระส�ำคัญในการประชุมเชิงกลยุทธ์ประจ�ำปี
ของเรา โดยดึงเอาข้อมูลทั่วโลกจากผู้ที่เกี่ยวข้องด้านนวัตกรรมทั้งหมด
โครงการริ เ ริ่ ม ของเราร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รภายนอกในด้ า นต่ า งๆ เช่ น
เม็ ด พลาสติ ก และเส้ น ใยขั้ น สู ง ช่ ว ยให้ เ รายั ง คงอยู ่ ใ นระดั บ แนวหน้ า
ของนวัตกรรมและการผลิตผลิตภัณฑ์ ในวงกว้าง

HealthGuard® AMIC
โครงการที่โดดเด่นโครงการหนึ่งในปี 2563 คือความร่วมมือระหว่าง
Wellman International และ HealthGuard Corporation ในการ
พัฒนาเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ที่สามารถต้านไวรัสได้ เส้นใยเหล่านี้
เมื่อผ่านกระบวนการ HealthGuard® AMIC จะช่วยลดการแพร่
ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (COVID-19) อีกทั้งยังป้องกันไวรัสแก่

ผู้บริโภคในการใช้งานต่างๆ เช่น ของตกแต่งบ้าน เครื่องแต่งกาย และ
ชุด PPE เมื่อน�ำ HealthGuard® AMIC ไปใช้กับเส้นใยโพลีเอสเตอร์
จะช่วยสลายอนุภาคไวรัส COVID-19 ท�ำให้ไม่เกิดการแพร่เชือ้ การทดสอบ
ทีส่ ถาบัน Doherty Institute High Level Biocontainment Facility
แสดงให้เห็นว่าวิธกี ารนีส้ ามารถก�ำจัดไวรัสสายพันธุ์ COVID-19 ได้ทง้ั หมด

ประโยชน์ของ HealthGuard® AMIC

คุณสมบัติของเส้นใย 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

เข้าชม HealthGuard® AMIC

ในปี 2563 บริษทั Indorama Polyester Industries PCL. (IPI) และบริษทั
Toyobo Co., Ltd. เห็นชอบในการจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนเพือ่ ผลิตเส้นด้าย
PA 6.6 ส�ำหรับถุงลมนิรภัยในรถยนต์ในประเทศไทย การร่วมทุนนีท้ ำ� ให้เกิด
การสร้างโรงงานแห่งใหม่บริเวณเขตทีต่ งั้ โรงงานของ Indorama Polyester
Industries (IPI) ในจังหวัดระยอง และจะเริ่มด�ำเนินการผลิตในปี 2565
การเป็นพันธมิตรร่วมกันดังกล่าวจะมอบศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ
ที่ส�ำคัญ ซึ่งสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของไอวีแอลในการขยายตัวเข้าไป
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ซึ่งคาดว่าตลาดของถุงลมนิรภัยจะมีการ
เติบโต 3-4% ต่อปี
Enka® Nylon BIO

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ผลิตภัณฑ์ทปี่ ลอดภัยและมีความยัง่ ยืน
เรามีพนั ธกิจในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั การออกแบบ ผลิต และจ�ำหน่ายโดยค�ำนึงถึงความยัง่ ยืนเป็นหลัก ความมุง่ มัน่ ในการดูแลรับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์อย่างจริงจังนั้นเริ่มต้นจากวัตถุดิบไปจนถึงทุกขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทานของเรา การลงทุนในการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
หมายถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพในระบบของเรา การพัฒนาแนวทางด้านนวัตกรรมที่มากขึ้น และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในวัฏจักรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ข้อมูล
เพิ่มเติม

แนวด�ำเนินการเพื่อการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
เกณฑ์
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

Regulatory
Compliance

Resources

(FDA, REACH, SIN list,
SVHC list)

(Renewable energy,
Water)

Transportation
Efficiency

Bio-based

Lightweighting
& Downgauging

Toxicity

Use Phase Impacts
End of Life
Management

เราท�ำการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessments,
LCA) อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO 14040/44:2006 เพื่อประเมิน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตภัณฑ์จากทั่วโลก
ของเราได้ รั บ การประเมิ น LCA ที่ 47% ของการผลิ ต ในเชิ ง ปริ ม าณ
ในปี 2563 ซึง่ เรายังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการรับรอง LCA ได้ เนือ่ งจาก
ข้อจ�ำกัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19

27%

นอกจากเส้ น ด้ า ย PA 6.6 ส� ำ หรั บ การใช้ ง านในยานยนต์ ที่ ผ ลิ ต จาก
แหล่งพลังงานฟอสซิลดั้งเดิมแล้วนั้น เราได้พัฒนาทางเลือกที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น Enka® Nylon BIO ซึ่งเป็นเส้นด้ายโพลีเอไมด์
ชีวภาพที่มีความเหนียวแน่นสูงเพื่อการใช้งานเส้นใยทางเทคนิคที่มีอยู่
และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากเส้นด้ายที่ผลิตจากโพลีเมอร์ชีวภาพนี้
จะเป็นทางเลือกที่ “ถูกบรรจุไว้” ส�ำหรับผลิตภัณฑ์จากพลังงานฟอสซิล
ในปัจจุบัน

ประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

•
•
•
•
•

อุณหภูมิหลอมเหลวและอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว
อยู่ที่ระดับเดียวกับของ PA 6.6
ความหนาแน่นต�่ำกว่า PA 6.6
ดูดความชื้นน้อยลง ท�ำให้โมดูลัสแรงดึงสูงขึ้น 40%
ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาที่มีความชื้น
70% เป็นวัสดุจากชีวภาพ
สมดุลการปล่อย CO2 เกือบจะเป็นศูนย์
ข้อมูล
เพิ่มเติม

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

Biodegradability
& Composability

เราท� ำ งานร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทีต่ อบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และภูมใิ จในการสือ่ สารเชิงรุก
ของเรา นอกจากนี้ เรายังรับฟังข้อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงตลอดวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ของเรา

ความส�ำเร็จในปี 2563: ผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการประเมิน LCA ทั่วโลกอยู่ที่ 47%

ศักยภาพการเติบโตของถุงลมนิรภัยในรถยนต์ – ธุรกิจยานยนต์
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การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การประเมิน LCA ในเอเชีย

7%

การประเมิน LCA ในยุโรป
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

13%

การประเมิน LCA ในอเมริกาเหนือ

การรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
100% ของหน่วยธุรกิจที่ด�ำเนินงานในยุโรปปฏิบัติตามกฎระเบียบของ REACH ในปี 2563
100% ของความสอดคล้องกับ ECHA SVHC list และด�ำเนินการเชิงรุกในการไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ใน SIN list
ไอวีแอล ไม่ ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตสารเคมีที่ปรากฎใน SIN list ในปี 2563
เรามี ก ระบวนการและขั้ น ตอนที่ เ ข้ ม งวดในการตรวจสอบสารเคมี แ ละ
สารอื่นๆ ที่ใช้ ในการด�ำเนินงานของเรา เป้าหมายของเรายังคงเป็นการ
ไม่มีการละเมิดระเบียบข้อบังคับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึง
ไม่ มี ก ารใช้ ส ารอั น ตรายที่ มี ค วามกั ง วลสู ง (SVHC) รวมถึ ง สารเคมี ที่
ระเหยได้ ใน SVHC list หรือ SIN list และอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
หรือสิ่งแวดล้อม

เราปฏิ บั ติ ต ามรายการ SVHC list ขององค์ ก รจั ด การสารเคมี แ ห่ ง
สหภาพยุโรป (EHCA) และท�ำงานอย่างจริงจังในการยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์
ใน SIN list เราประเมินแหล่งวัตถุดิบของเราอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่า
สอดคล้องตาม SVHC ล่าสุด และจัดหาข้อมูลที่เป็นความรู้ส�ำหรับผู้บริโภค
ของเรา เกีย่ วกับลักษณะของสารตาม SVHC ตัวอย่างเช่น สารทีอ่ าจปรากฏ
ใน SVHC list ในรูปแบบวัตถุดิบ จะไม่เป็นอันตรายเมื่อถูกแปลงสภาพ
ไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว
รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ของผลิตภัณฑ์ของเรา
เพื่อระบุผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้น
จากผลิตภัณฑ์
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การพัฒนาการน�ำไป
ใช้งานปลายทาง
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สารเคมีและความปลอดภัยทาง
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การประเมินส�ำหรับสารเคมีหรือสารมีความท้าทาย

ในปี 2563 นับเป็นการจัดอันดับครั้งแรกของไอวีแอล และอยู่ในอันดับที่สองด้วยเกรด BChemScore จัดอันดับบริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ 35 อันดับแรกของโลก ในด้านการท�ำงานเพือ่ ลดการปล่อยสารเคมีและเพิม่ การลงทุนในสสารทางเลือกทีป่ ลอดภัยและ
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้ การจัดอันดับถูกพัฒนาเพือ่ ให้นกั ลงทุนได้รบั ข้อมูลทีด่ ขี นึ้ ในการประเมินว่าบริษทั ใดมีกลยุทธ์ในการจัดการสารเคมีทแี่ ข็งแกร่ง
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน
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ข้อมูล
เพิ่มเติม

Newlife - เส้นด้ายคุณภาพพรีเมียมกับเอกลักษณ์ที่ยั่งยืน
™

Newlife™ เป็ น โครงการซึ่ ง พั ฒ นาโดย Sinterama นวั ต กรรมทาง
เทคโนโลยีนี้ ได้รับการรับรองผ่านวิธีการผลิตที่ครอบคลุมและน�ำเสนอ
เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์รี ไซเคิลคุณภาพสูงที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย
ซึ่ ง ท� ำ จากขวดพลาสติ ก หลั ง การบริ โ ภคที่ เ ก็ บ รวบรวมในภาคเหนื อ
ของอิตาลี
ICEA ให้การรับรองว่าผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิกที่เหมาะสมและใช้ ได้ส�ำหรับ
ตลาดโลก โดยได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านการรับรองต่างประเทศ
และได้รับการรับรองจากสถาบันระดับชาติและระดับนานาชาติ อาทิ GOTS
และ Textile Exchange

การประเมินวัฏจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์ของ Newlife ได้ดำ� เนินการโดย ICEA Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (สถาบั น เพื่ อ
การรับรองด้านจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งตรวจสอบและรับรองบริษัท
ที่เคารพต่อสิ่งแวดล้อม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแรงงาน และสิทธิ
ส่วนรวม

จากการศึกษาที่ด�ำเนินการโดย ICEA โดยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาของ LCA ตามมาตรฐาน ISO 14040 และ ISO 14044 การผลิต Newlife ™ หนึ่งกิโลกรัม
ช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรพลังงานและการปล่อย CO2 เมื่อเทียบกับการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์บริสุทธิ์ ดังนี้:

การจัดอันดับมีการพิจารณาตามสี่หัวข้อ ดังนี้
1. รายการผลิตภัณฑ์อันตราย
2. การพัฒนาสารเคมีที่ปลอดภัยขึ้น
3. การบริหารจัดการและความโปร่งใส
4. ผลกระทบและข้อถกเถียง

การใช้ทรัพยากรพลังงาน

ศักยภาพในการท�ำให้เกิดโลกร้อน

การใช้น�้ำ (*)

Newlife™

50.6 เมกะจูล

3.88 กก. CO2eq

3.26 ลิตร

เส้นใย PET บริสุทธิ์

127.2 เมกะจูล

5.7 kg CO2eq

60 ลิตร

- 60%

- 32%

- 94%

การประหยัด

* การใช้นำ�้ หมายถึง ในการผลิตพอลิเมอร์รีไซเคิล 1 กก. และเปรียบเทียบกับข้อมูลของการผลิต PET บริสทุ ธิ์ 1 กก. ทีน่ ำ� มาจาก “Eco-profiles และ EPD ของ European Plastics Manufacturers Polyethylene Terephthalate (PET) Bottle grade, Plastics Europe 2011”

โลกก�ำลังให้ความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้บริโภคเรียกร้องให้มีมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้น รวมถึงภาครัฐ องค์กรด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค และหน่วยงานตรวจสอบ
ก�ำลังบังคับใช้ข้อก�ำหนดที่เข้มงวดยิ่งขึ้น แม้จะยังไม่มีการพิสูจน์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย แต่สสารบางชนิด
ถูกเรียกว่า ‘Substances of Interest’ (SOIs) เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์จากเส้นใยเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขอนามัย
ส่วนบุคคลอาจมี SOIs ไอวีแอลจึงตอบสนองต่อข้อกังวลของลูกค้าด้วยการพัฒนาเส้นใย PET ที่ปราศจากโลหะหนัก
iCareTM โพลีเอสเตอร์ที่ปราศจากโลหะหนัก เป็นผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลที่ผลิตโดย Indorama Polyester Industries
ประเทศไทย นอกจากนี้ Trevira ประเทศเยอรมนี ยังสามารถผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์คณ
ุ ภาพชนิดปราศจากแอนติโมนี
ผลิตภัณฑ์เหล่านีม้ จี ำ� หน่ายในรูปแบบเส้นด้ายจากเส้นใยยาว เม็ดโพลีเอสเตอร์ และเส้นใยสัน้ iCareTM PET สอดคล้อง
กับแนวคิดริเริม่ เพือ่ อนาคตทีป่ ราศจากสารพิษ และมีการใช้งานทีห่ ลากหลายในบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร สุขอนามัยส่วนบุคคล
สิ่งทอในครัวเรือน และในทางการแพทย์
เข้าชม iCareTM
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วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

NEWLIFE THERMAL เป็นเส้นด้ายที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงที่เป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อมและสะดวกสบาย จากกลุม่ ผลิตภัณฑ์ “Smart Polyester”
ที่ เ พิ่ ง เปิ ด ตั ว โดยกลุ ่ ม Sinterama ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของไอวี แ อล
เพื่ อ ผลิ ต ผ้ า กั ก เก็ บ อุ ณ หภู มิ ช นิ ด พิ เ ศษซึ่ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและให้
ความรู้สึกสบาย โดยความเข้มข้นของการปล่อยความร้อนช่วยให้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช นิ ด พิ เ ศษนี้ มี คุ ณ สมบั ติ ท างเทคนิ ค และประสิ ท ธิ ภ าพ
การท�ำงานเฉพาะส�ำหรับใช้ในเสื้อผ้ากลางแจ้ง ชุดกีฬา และชุดท�ำงาน

NEWLIFE THERMAL

•
•
•

เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลเชิงกล 100% ได้รับการรับรอง
และตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมด
มีประสิทธิภาพในการเป็นฉนวนกันความร้อน
มีสีให้เลือกตามความต้องการ แต่ยังคงคุณสมบัติเชิงกลไว้
แม้จะผ่านกระบวนการย้อมสีเส้นด้าย

TEMPERATURE oC

เส้นใย PET ที่ปราศจากโลหะหนักของ iCare TM

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

IRRADIATION TIME [min]

IRRADIATION TIME [MIN]

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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แนวทางการด�ำเนินงานในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า

Trevira Sinfineco
Trevira ผลิตแบรนด์เส้นใยและเส้นด้ายใยยาวโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง
ส�ำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เชิงเทคนิค สิ่งทอในครัวเรือน
เครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม และยานยนต์ ไอวี แ อลในฐานะบริ ษั ท แม่ ได้ ท� ำงานอย่ า ง
ใกล้ ชิ ด กั บ Trevira ในการพั ฒ นานวั ต กรรมและการตอบสนองต่ อ
ความต้องการของลูกค้าส�ำหรับผลิตภัณฑ์ทสี่ ะอาดและมีความยัง่ ยืนมากขึน้
โดยเม็ ด พลาสติ ก ใหม่ จ ากการรี ไ ซเคิ ล ขวด PET ของไอวี แ อลเป็ น ไป
ตามมาตรฐาน Global Recycled Standard (GRS) และ Recycled
Claim Standard (RCS-NL) โดย Trevira แปรรูปเม็ดพลาสติกเหล่านี้
ไปเป็ น เส้ น ด้ า ยใยยาวรี ไ ซเคิ ล 100% ความร่ ว มมื อ นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
การเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพสูงและยั่งยืน

การสร้างความสัมพันธ์อนั แข็งแกร่งกับลูกค้า

ไอวีแอลเป็นหนึง่ ในบริษทั ผูผ้ ลิตเคมีภณ
ั ฑ์ชนั้ น�ำของโลก ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าโพลีเอสเตอร์ของเราแสดงให้เห็นถึงก�ำลังการผลิตทีม่ นี ยั ส�ำคัญ การบูรณาการ และความแตกต่าง
ท�ำให้เราสามารถบริหารจัดการการด�ำเนินงานที่มีความซับซ้อนได้และให้ผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างยั่งยืน

สิ่งที่เราน�ำเสนอ

ผลิตภัณฑ์ของ IVL

การใช้ปลายทางและส่วนแบ่ง CoMa ของ IVL2
ส่วนแบ่ง CoMa ของ IVL3

PET, PTA และ
ออกไซด์ ไกลคอล

บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและ
เครือ่ งดืม่

48%

ผลิตภัณฑ์ของใช้สว่ นบุคคล
และความสะอาด1

20%

น�ำ้ มันและแก๊ส

1%

เส้นใยส�ำหรับยานยนต์
เส้นใยส�ำหรับผลิตภัณฑ์ ไลฟ์สไตล์

ชิน้ ส่วนยานยนต์

10%

เส้นใยส�ำหรับผลิตภัณฑ์ ไลฟ์สไตล์

เสือ้ ผ้า

6%

เส้นใยส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ไลฟ์สไตล์ PO, PEO

ผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้าน
และการก่อสร้าง

5%

PET, NDC

เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์

3%

PET, PEO สารลดแรงตึงผิว เส้นใย
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด
Oxyfuel สารลดแรงตึงผิว

หมายเหตุ: (1) ผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้าน ของใช้ส่วนบุคคลและความสะอาด; ผลิตภัณฑ์ความสะอาดรวมถึงผ้าอ้อมส�ำเร็จรูปส�ำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะการควบคุมการกลั้นปัสสาวะ
ในผู้ใหญ่ ผลิตภัณฑ์ดูแลส�ำหรับผู้หญิง ผ้าเช็ด ท�ำความสะอาดแบบใช้ครั้งเดียว และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัยและเสื้อกาวน์
(2) ข้อมูล CoMa อ้างอิงจากข้อมูลจริงปี 2563; ข้อมูลการตลาดที่กล่าวถึงด้านบนครอบคลุม 94% ของผลิตภัณฑ์ IVL ทั้งหมด
(3) ข้อมูลจริงปี 2563
อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ข้อมูล
เพิ่มเติม

เราสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
ตามความต้องการของลูกค้าได้ดีมากขึ้นด้วยวิธีการสื่อสารแบบสองทาง
ท�ำให้เราเป็นหนึ่งในคู่แข่งที่ส�ำคัญและเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรม

ข้อมูล
เพิ่มเติม
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การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิง่ ส�ำคัญต่อผลก�ำไรและความยัง่ ยืนของธุรกิจ
ในทุกๆ ปี เราด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ การส�ำรวจถูกออกแบบ
มาเพือ่ ประเมินความต้องการของลูกค้า ความคาดหวัง และความพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์ของเรา เราสอบถามและรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าในทุกระดับชัน้
ของทุกหน่วยธุรกิจของลูกค้าอย่างเป็นระบบระเบียบ แบบประเมินประกอบด้วย
6 ปัจจัย ที่แบ่งออกเป็นหัวข้อส�ำคัญ 22 รายการ แบบส�ำรวจที่ ได้รับ
จากการประเมินได้ถูกน�ำไปวิเคราะห์และรายงานผ่านไปยังกลุ่มธุรกิจต่างๆ
ได้แก่ สารตั้งต้น, พลาสติก PET, เส้นใย, บรรจุภัณฑ์, ผ้าขนสัตว์, รีไซเคิล
และ ออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (IOD) นอกจากนี้ข้อเสนอแนะ
จะรวมอยู่ในแผนงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ในปี 2563 ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าของเรา (CSI) สูงถึง 86.16%
อัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR) ซึง่ วัดจากจ�ำนวนลูกค้าของเรา อยูท่ ี่ 92%
ผลลัพธ์ของดัชนีเหล่านีแ้ ละหัวข้อทีต่ อ้ งปรับปรุงพัฒนาได้ถกู น�ำมาวิเคราะห์
เพื่ อ หาสาเหตุ ที่ แ ท้ จ ริ ง เพื่ อ การเป็ น ผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ
จากลูกค้า เราจะยังคงบูรณาการความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ในอนาคตเข้ากับแผนธุรกิจของเราต่อไป
นอกจากนี้เราได้ติดตามคะแนน Net Promoter Score (NPS) ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่ ได้รับการยอมรับทั่วโลก ในการประเมินความภักดีของลูกค้า
และโอกาสในการแนะน�ำผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ผู้อื่น ผู้เข้าร่วม
การส�ำรวจจะมีโอกาสที่จะให้ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพโดยละเอียด
ผลลัพธ์ของ NPS ประจ�ำปีจะถูกวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
คู่แข่งของเราและติดตามแนวโน้มเมื่อเวลาผ่านไป เราสามารถรวบรวม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจ
ของลูกค้า

หรือปรับปรุงในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยการปรับแนวทางการบริหาร
จั ด การความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า ของเราและติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งาน
ทางธุ ร กิ จ ของเรา ในปี 2563 NPS ของเราอยู ่ ที่ 57 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
การปรับปรุงขึ้น 5.6% จากปี 2562
ในปี 2563 ไม่มเี หตุการณ์ท่ีไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับประเด็นต่อไปนี:้
• การสื่อสารด้านการตลาด
• ผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท
• การละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการสูญหายของ
ข้อมูลลูกค้า

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) อัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR)
และ Net Promoter Score (NPS) ในปี 2563
ผลการด�ำเนินงานจริง
เป้าหมายปี 2563: CSI > 86%
CSI
CRR
ปี 2563:
ภาพรวมของ IVL
86.16%
92%
ภาพรวมของ IVL
เป้าหมายปี 2564/2565 : CSI > 86%

กลุ่มธุรกิจ

CSI 86.51%
CRR 95%
PET

เส้นใย

บรรจุภัณฑ์

CSI 87.13%
CRR 91%
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

CSI 88.35%
CRR 93%

CSI 84.81%
CRR 94%

CSI 85.67%
CRR 93%
ขนแกะ

CSI 85.86%
CRR 93%

NPS
57

สารตั้งต้น

การประเมินดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าครอบคลุมการด�ำเนินงานทั่วโลก 100%

CSI 84.76%
CRR 85%
ออกไซด์และอนุพันธ์
แบบบูรณาการ

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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