
ความมุ่งหวังของเราเพื่อการพัฒนาชีวิต

ระยะสั้น
(2564–2567)

ระยะกลาง
(2568)

ระยะยาว
(2593)

• การท�ามาตรฐานการด�าเนินงาน 
ด้าน EHS และการเพิ่มความแข็งแกร่ง
ของบุคลากรที่มีความสามารถ 
ด้าน EHS ภายในปี 2567

• ประมาณ 1,000 ต�าแหน่งของผู้น�าใน
องค์กรที่เข้าร่วมใน succession  
planning ภายในปี 2566

• 3,500 ผู้น�าในองค์กรที่เข้าร่วม 
ใน leadership curriculum  
ภายในปี 2567

• อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน  
น้อยกว่า 0.5 กรณี ต่อ 200,000  
ชั่วโมงท�างาน

• ให้การอบรมผู้บริโภคทั่วโลกจ�านวน 
1,000,000 คน ในเรื่องความรู้ 
ด้านการรีไซเคิล ภายในปี 2573

• อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน  
น้อยกว่า 0.10 กรณี ต่อ 200,000  
ชั่วโมงท�างาน

• ปกป้องพนักงานและสิ่งแวดล้อมที ่
จะส่งเสริมความมั่งคั่ง

• สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม  
และส่งมอบคุณค่าทั้งด้านสังคม  
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

พนักงานของเรานับว่าเป็นสินทรัพย์ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของเรา เราเสริมสร้าง 

พลังให้แก่พนักงานของเราผ่านโปรแกรมการพัฒนาท่ีหลากหลาย  

การมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างมีความหมาย และกลไกที่แข็งแกร่ง 

ส�าหรับความปลอดภัยของพวกเขา

ในฐานะบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นน�า เราได้ตระหนักถึงบทบาทส�าคัญ 
ในการตอบแทนสังคมและสร้างอนาคตท่ีดีกว่า

ต้นทุนมนุษย์ ต้นทุนทางสังคม 
และความสัมพันธ์

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในบทนี้ คุณค่าที่สร้างขึ้น

การเสริมสร้างพลัง 
ให้กับพนักงาน 
และชุมชนของเรา

จากที่เราได้ครบรอบทศวรรษในการสร้างความย่ังยืนภายในองค์กรของเราไปแล้ว เรายังคงมุ่งม่ันท่ีจะเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและสังคมโดยรอบหน่วย 

การด�าเนินงานของเราโดยการสนับสนุนทางด้านการพัฒนาความสามารถและความปลอดภัยของทรัพย์สินท่ีส�าคัญท่ีสุดของเรา น่ันคือ พนักงานของเรา ทีมงาน 

ระดับโลกของเรายังคงเสริมความแข็งแกร่งในจุดยืนของเราในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ท่ียั่งยืนระดับโลก ในขณะที่ความมุ่งมั่นของเราในการสร้างอนาคตท่ีดีกว่านั้น 

ขับเคลื่อนด้วยแนวทางในการเข้าถึงสังคมในระดับองค์กร ซึ่งยึดตามโครงการให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล (Recycling Education) ซึ่งเป็นโครงการหลักของเรา

บุคลากรท่ีแข็งแรง มีความสุข และมีสุขภาพดีเป็นส่วนส�าคัญท่ีท�าให้ธุรกิจ

ประสบความส�าเร็จและย่ังยืน นอกจากน้ียังเป็นองค์ประกอบส�าคัญ 

ในการดึงดูดและรักษาบุคลากรท่ีดีท่ีสุด ส่ิงนี้บ่งบอกถึงต�าแหน่งของเรา 

ในฐานะบริษัทชั้นน�าระดับโลก นอกจากน้ีในฐานะผู้ด�าเนินการท่ีรับผิดชอบ  

เราได้น�ามาตรการต่างๆ มาใช้ เพื่อให้ผู ้ที่มีส่วนร่วมกับธุรกิจของเรา  

ไม่ว่าจะเป็นภายในห่วงโซ่อุปทานหรือในชุมชนต่างๆ ได้รับประโยชน ์

จากความคดิรเิริม่เหล่าน้ี รวมถงึระบบการป้องกันและรกัษาความปลอดภัย

ที่เรามี 

ค่านิยมหลักของเรามุ่งเน้นไปท่ีความปลอดภัยของบุคลากรและการคงไว้

ซึ่งการด�าเนินงานท่ีรับผิดชอบ นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และส่ิงแวดล้อมของเรา ได้รวมเอาสุขอนามัย และความปลอดภัย เข้าไว ้

ในกระบวนการจัดการธุรกิจทั้งหมด ผ่านการส่ือสารและการฝึกอบรม

อย่างสม�่าเสมอ การควบคุมในระดับโรงงาน การประเมินความเสี่ยงใน

สถานที่ท�างานเป็นระยะ และกิจกรรมการติดตามและประเมินผล ด้วยเหตุนี้ 

จึงเป็นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกัน  

การด�าเนินการทางวินัยจะมีขึ้นหากจ�าเป็น

การสร้างความเชือ่มัน่ด้านสถานทีท่�างานท่ีปลอดภยั 
และเหมาะสม 

การบริหารจัดการด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
ในปี 2563 แม้จะมีสถานการณ์ของโรคระบาด เรายังคงขยายธุรกิจท่ีมีอยู่

ท่ัวโลกของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตและสร้างความม่ันใจ

เก่ียวกับการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเรา  

จึ ง ได ้ มีการจัด ต้ังหน ่วยงานด ้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และส่ิงแวดล้อม (EHS) ขึ้นใหม่ เพื่อสนับสนุนรูปแบบการด�าเนินงาน 

ท่ีมีอยู่เดิม และยังส่งเสริมแนวทางการจัดการด้านความเส่ียงเชิงกลยุทธ ์

ให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้น 

หน่วยงานด้าน EHS ของเรา แบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ EHS 

ระดับองค์กร (Corporate EHS), EHS ระดับภูมิภาค (Regional EHS), 

EHS ระดับกลุ่มธุรกิจ (Segment EHS) และ EHS ระดับธุรกิจ/โรงงาน 

(Business/Site EHS) ซึ่งแต่ละกลุ่มมีบทบาทเฉพาะตัวในการก�ากับดูแล 

การตรวจสอบ การก�าหนดมาตรฐาน การรับรอง การแบ่งปันแนวปฏิบัติ 

ท่ีดี ท่ี สุด และการเสริมสร ้างขีดความสามารถในสถานปฏิบัติงาน  

ระดับภูมิภาคและระดับสากล ส่ิงน้ีแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการด�าเนินงาน 

ที่สนับสนุนธุรกิจและภูมิภาคในขณะที่ยังคงความรับผิดชอบอย่างแท้จริง
ต้นทุนทางปัญญา  

(องค์กร)

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม90

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
91

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

ดัชนีมาตรฐาน GRI



ความรบัผิดชอบหลัก 4 ประการของหน่วยงานด้าน EHS คอื ความสามารถ

ท่ีชัดเจน ตัวชี้วัดความส�าเร็จที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้จริง สิทธ์ิในการ

ตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจงและความรับผิดชอบที่มีการก�าหนดอย่างชัดเจน

• หัวหน้า EHS เป็นผู้ขับเคลื่อนวาระการด�าเนินงานและติดตาม

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ด้าน EHS ท่ัวทั้งองค์กร ซึ่งรายงาน

ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ของไอวีแอล ผู้ก�าหนด

กลยุทธ์และทิศทางด้าน EHS ของบริษัท 

• ผู ้ เชี่ยวชาญด้าน EHS จะก�าหนดมาตรฐานและนโยบาย 

EHS รวมถึงก�าหนดกลไกการก�ากับดูแลท่ีมีความชัดเจน 

และครอบคลุมทั่วทั้งไอวีแอล

• ผู ้ เชี่ยวชาญด้าน EHS ระดับภูมิภาค จะจัดกระบวนการ 

ตรวจสอบ โดยท�าหน้าท่ีเป็นผู ้ประสานงานระดับภูมิภาค 

ส�าหรับการรับมือเหตุฉุกเฉินด้าน EHS 

• หัวหน้า EHS ระดับกลุ่มธุรกิจ (Segment EHS Heads)  

จะบริหารจัดการและท�างานร่วมกับหัวหน้าโรงงาน (Site EHS 

Heads) ในการน�ามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้าน EHS  

ไปใช้ในระดับโรงงาน

การก�ากับดูแลและ
ก�าหนดมาตรฐาน

การรับรอง การเสริมสร้าง 
ความสามารถด้าน EHS

การสื่อสารด้าน EHS

สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ด้านความปลอดภยัในกระบวนการ 
การปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
ด้านสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย 
ในอุตสาหกรรม ความปลอดภัย
ทั่วไป และซอฟต์แวร์

ก�าหนดระบบ วิธีการ  
และเครื่องมือใหม่ เพื่ออ�านวย
ความสะดวกในการด�าเนินการ 
และการตรวจสอบมาตรฐาน 
ผ่านรูปแบบการตรวจสอบ

การพัฒนาและปรับใช้ EHS  
ในดัชนีวัดผลการด�าเนินงาน 
(KPIs) เพือ่น�าไปใช้งานทัว่ทัง้บรษัิท

ออกแบบระบบการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ความสมบูรณ์ด้าน EHS 
ในโปรแกรมต่างๆ

ประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
การปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ด้าน EHS ในสถานปฏิบัติงาน 
รวมถึงการติดตามและรายงาน 
ที่โปร่งใสต่อฝ่ายบริหาร

การลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถ
ด้าน EHS

มุ่งมั่นที่จะให้บุคลากรทุกคน 
มีประสิทธิภาพด้าน EHS  
ในระดับสูง

ส่งเสริมกิจกรรมใหม่ๆ เช่น  
การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
ตรวจสอบ การสร้างเครือข่าย 
และการให้บริการในชุมชน 
นักปฏิบัติ (COP)

แนวทางการสื่อสาร 
อย่างเป็นระบบผ่าน EHS 
SharePoint ทั่วโลก รายงาน
ประจ�าเดือน การอภิปราย 
รายไตรมาสกับผู้บริหาร  
การประชุมเครือข่าย และ
กิจกรรมการแบ่งปันข้อมูล 
แบบกลุ่ม

มุ่งเน้นกลยุทธ์การสื่อสาร
ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

การก�าหนดหน่วยงานด้าน EHS เป็นแกนหลักของธุรกิจ ท�าให้เกิด 

ความต่อเน่ือง ความตระหนักถึงประสิทธิภาพ และท�าให้เราสามารถ 

ผนึกก�าลังกับหน่วยงานด้านอ่ืนๆ เช่น ความยั่งยืนและความต่อเน่ือง 

ทางธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยงานด้าน EHS ยังช่วยให้การขับเคลื่อน

จากศูนย์กลางมีความแข็งแกร่งมากย่ิงขึ้น เพิ่มความเชี่ยวชาญ และยังเป็น

ส่วนส�าคัญในการบรรลุวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของเรา 

เราก�าลังด�าเนินการจัดการ บูรณาการ และใช้ประโยชน์ทางด้าน EHS  

ทัว่ทัง้ไอวีแอลเพือ่บรรลกุารเปลีย่นแปลงทีส่�าคัญ งานพืน้ฐานทีด่�าเนนิการ 

ในปี 2563 น้ัน รวมถึงการปรับปรุงดัชนีวัดผลการด�าเนินงาน (KPIs)  

ของเรา การท�าความเข้าใจความสามารถและแนวทางการปฏิบัติด้าน EHS  

และการสร้างพื้นฐานส�าหรับการด�าเนินการ วิธีการของเราได้รับการ 

จัดการตามความรับผิดชอบทั้ง 4 ประการที่กล่าวถึงข้างต้น

ในปี 2564 เราวางแผนท่ีจะตรวจสอบและปรบัปรงุดชันีวดัผลการด�าเนินงาน  

(KPIs) ของเรา สร้างรูปแบบการตรวจสอบด้าน EHS ขององค์กร  

ท�าความเข้าใจความสามารถในด้าน EHS และปรับปรุงแผนส่งผ่าน

ผู ้ ท่ีมีศักยภาพให้ดี ย่ิงขึ้น โดยเสริมความแข็งแกร่งให ้กับเครือข ่าย 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเรา นอกจากนี้เรายังคงพัฒนาและด�าเนินการ

ก�าหนดมาตรฐานและปรับปรุงกระบวนการรับรอง รวมถึงการปรับปรุง 

ความสามารถในการระบุความเส่ียง/การลดความเส่ียง และพัฒนา 

ความเชี่ยวชาญด้าน EHS อย่างต่อเนื่อง

2560 2561 2562 2563

50% 48%

70% 72%

การรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001/ ISO 45001*

* ใช้กับสถานปฏบัิติงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มไอวแีอล ณ เดือนธันวาคม 2561 (72 แห่ง)

เราด�าเนินการเหนือกว่าข้อก�าหนดพื้นฐานระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

ในการสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานของเรา 

ณ เดือนธันวาคม 2563 การด�าเนินงานของเราทั่วโลก 72% ได้รับ 

การรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001/ISO 45001 เราไม่สามารถบรรลุ

ตามเป้าหมายการรบัรองท่ี 98% เน่ืองจากข้อจ�ากัดท่ีเกิดจากสถานการณ์

การระบาดของ COVID-19

ด้วยแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของเรา 

ในปี 2563 จึงไม่มีเหตุการณ์ส�าคัญอันเน่ืองมาจากการ 

ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดหรือหลักจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้อง

กับสุขอนามัยและความปลอดภัยในการด�า เ นินงาน 

และต่อผลิตภัณฑ์ของเรา 

การด�าเนินกิจกรรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยน้ันอยู่ภายใต ้

การดแูลของทมีงานท่ีมีประสบการณ์ด้าน EHS ท่ัวโลก โดยผ่านการรบัรอง

ว่าด้านการปฏิบัติตามค�าสั่งด้านความปลอดภัยและได้รับการตรวจสอบ

อย่างสม�่าเสมอในการด�าเนินงานของไอวีแอล ซึ่งครอบคลุมไปถึงพนักงาน

และผู้รับเหมาของเรา

พนักงานใหม่ทุกคนได้รบัการฝึกอบรมด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย

อย่างครบถ้วนเม่ือเข้าร่วมงานกับบรษัิท การฝึกอบรมของเรามคีวามเฉพาะ

เจาะจงและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ตามประเภทของโครงการ บทบาทและ

องค์ประกอบของความเส่ียงและความรับผิดชอบ เราได้จัดการฝึกอบรม 

รวม 214,305 ชั่วโมง ในปี 2563 เพื่อรักษาความตระหนักระดับสูง 

ในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานทีท่�างาน นอกจากนี้ แนวทางการบริหาร

จัดการความเส่ียงของเรายังน�ามาใช้ผ่านการประชุมทีมและผู ้บริหาร 

อย่างสม�่าเสมอ และพนักงานจะได้รับการส่ือสารถึงความคาดหวัง 

ท่ีเก่ียวข้องกบัการรกัษาความปลอดภัยทัง้ในท่ีท�างานและทีบ้่าน การปลูกฝัง 

ความตระหนักและความเคารพในแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยและ 

ความปลอดภัยถือเป็นส่วนส�าคัญในแนวทางการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจน 

ในสถานปฏิบัติงานทั้งหมดของเราในแต่ละวัน ความคาดหวังดังกล่าวน้ัน 

เห็นได้ชัดจากผู ้เยี่ยมชมและผู้รับเหมาของเราท่ีจะได้รับการฝึกอบรม 

ด้านความปลอดภัยก่อนเข้าสู่สถานปฏิบัติงานอยู่เสมอ นอกเหนือจาก

การลดความเส่ียงแล้ว เรามีความต้ังใจให้ความคาดหวังเหล่าน้ีสามารถ 

สร้างวัฒนธรรมในการก�ากับและดูแลความปลอดภัยขององค์กร

ความรับผิดชอบหลัก 4 ประการ ด้าน EHS

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม92

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

ดัชนีมาตรฐาน GRI



2560

2560 2560 2560

2560 25602561

2561 2561 2561

2561 25612562

2562 2562 2562

2562 25622563

2563 2563 2563

2563 2563

1.21

0.80

1.10

0.33

0.78

0.35

0.96

0.23

0.68

0.16

1.19

0.72

1.29

0.74

1.45

0.84

0.91

0.48

1.41

0.83

1.59

1.01

0.99

0.59

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานโดยรวม (TRIR)
(กรณี/200,000 ชั่วโมงท�างาน) ลดลงโดยรวม  37.5% ในปี 2563

ไม่มีกรณีการเสียชีวิตจากการท�างาน ในปี 2563

ลดลงโดยรวม 43% ในปี 2563

TRIR (พนักงาน)

LTIFR (พนักงาน)

TRIR (ผู้รับเหมา)

LTIFR (ผู้รับเหมา)

TRIR (ไอวีแอลโดยรวม)

LTIFR (ไอวีแอลโดยรวม)

เพือ่ก้าวต่อไปข้างหน้า เราได้แก้ไขเป้าหมายของเรา แม้ว่าเป้าหมายในปี 2568 

อาจดูไม่ท้าทายและสูงกว่าประสิทธิภาพในปี 2563 แต่ควรสังเกตว่า LTIFR 

ของผู้รบัเหมาน้ันต�า่มากในปี 2563 เน่ืองจากกิจกรรมของผู้รบัเหมาท่ีจ�ากัด 

ซึ่งเป็นผลมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการ 

คงไว้ซึ่งเป้าหมายต�่ากว่า 0.5 กรณีต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�างาน  

จะต้องมีการปรับปรุงแผนงานอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการจัดล�าดับความส�าคัญด้านความปลอดภัยของบุคลากร

แล้ว เรายังมีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ 

ของโรงงานได้รับการบ�ารุงรักษาและทดสอบอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้เป็นไป

ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยระดับสากล เรายังลงทุน 

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการต่างๆ ในห่วงโซ่คุณค่าของเรา

ท�างานอย่างปลอดภัย ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดความเส่ียงของเหตุการณ ์

ด้านความปลอดภัย แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาต�าแหน่งของ

เราในฐานะหุ้นส่วนและบริษัทท่ีน่าร่วมงานด้วย นอกจากน้ียังช่วยให้เรา 

เราก�าหนดอันตราย 
จากการท�างานอย่างไร

เราสามารถปฏิบัติงาน 
ได้เหนือกว่าข้อก�าหนดอย่างไร

ระบบการอนุญาตให้ท�างานอย่างปลอดภัย การวิเคราะห์

ความปลอดภัยในการท�างาน การวิเคราะห์อันตราย

จากการท�างาน การบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

การวิเคราะห์อันตรายในกระบวนการ การตรวจสอบ

เหตุการณ์ และการวเิคราะห์สาเหตุท่ีแท้จรงิ เป็นเครือ่งมือ 

บางส่วนของเราในการระบุและบรรเทาอันตรายท่ีเก่ียวข้อง

กับงาน 

สถานปฏิบัติงานของไอวีแอลบางแห่งมีการตรวจสอบ
ภายในด้านอาชีวอนามัย รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย การทดสอบการหายใจ การตรวจสมรรถภาพ
ของปอดและการได้ยิน ส�าหรับบางสถานปฏิบัติงาน 
ได้มีการให้ผู้บรกิารภายนอกเข้ามาด�าเนินการเพือ่ส่งเสรมิ
กิจกรรมด้านสุขภาพของพนักงานในพื้นที่

ตัวชี้วัดสองประเด็นที่สามารถให้ข ้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับประสิทธิภาพ 
การด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) ของเรา  
คือ อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานโดยรวม (TRIR) และอัตราการ 
บาดเจบ็จากการท�างานถงึขัน้หยุดงาน (LTIFR) ตัวชีว้ดัดงักล่าวมจุีดประสงค์ 
การน�ามาใช้ในเชิงเปรียบเทียบ โดยท�าให้เราสามารถติดตามผลและ 
น�ามาปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไป เรายังสามารถรวบรวมข้อมูลด้าน OHS 
เพิ่มเติมและข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ผ่านการด�าเนินธุรกิจขององค์กร  
ท�าให้เราสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปรับเปล่ียนแผนตามผล 
ที่เกิดขึ้นได้

ในปี 2563 การด�าเนินงานของเรากว่า 41% (โรงงานจ�านวน 44 แห่ง  
จาก 107 แห ่ง )  บรรลุ เป ้าหมาย อุบัติ เหตุ เป ็นศูนย ์  นอกจากน้ี  
เราได ้ มีการรายงานเหตุการณ์ ท่ีท�าให ้ เ กือบเกิดอุบัติ เหตุ ท้ังหมด  
1,977 ครั้ง เม่ือเทียบกับปี 2562 ที่มีเหตุการณ์ 3,015 ครั้ง ผลที่ดีขึ้น 
ดังกล่าวน้ัน ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากประสิทธิภาพที่โดดเด่นของสินทรัพย์
ใหม่ท่ีมีการเข้าซ้ือกิจการในปี 2563 รวมถึงการให้ความส�าคัญมากขึ้น 
ในการปรับปรุงระบบความปลอดภัย โดยการปรับปรุงบางส่วนเป็นผล 

จากความแปรปรวนทางสถิติ
2567 2568 2573

มาตรฐานการด�าเนินงานดา้น EHS  
และการสง่เสริมความแขง็แกรง่ใหก้บั

พนักงานที่มคีวามสามารถดา้น EHS

LTIFR < 0.5
(กรณี/200,000 ชั่วโมงท�างาน)

เป้าหมาย 
ด้าน EHS

LTIFR < 0.1
(กรณี/200,000 ชั่วโมงท�างาน)

Performance Fibers ประเทศจีน ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม
บริษัท Performance Fibers (Kaiping) ในเครือบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ประเทศจีน ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
ท่ีดีเย่ียม เม่ือส้ินสุดไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 และยืนยันว่าปี 2563 เป็นปีท่ีมีประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมท่ีดีที่สุด 
 ในช่วงเวลา 11 ปีที่ผ่านมา โดยมีมากกว่า 5.7 ล้านชั่วโมงการท�างานที่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury)  เป็นศูนย์ และไม่มีการบันทึก
เหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาเดียวกัน

ภายใต้การน�าของทีมผู้บริหาร พนักงานได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดกิจกรรมเดือนแห่งความปลอดภัย การให้ค�าปฏิญาณความปลอดภัย 
กิจกรรมปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย (BBS) และอ่ืนๆ เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย และเป็นตัวอย่างของการด�าเนินงาน 
ด้านความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงานของไอวีแอล 

หลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งหลายเหตุการณ์อาจมีผลกระทบ 

ด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน OHSAS 

18001/ISO45001 ซึ่งมาตรฐานเหล่าน้ีสามารถน�าไปใช้ ได้ท้ังในระดับ

บุคคล ธุรกิจและโรงงาน ในขณะท่ีเราปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ รวมถึง

หลักการการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ (PSM) เรายังคงรักษา 

ความยืดหยุ่นในการปรับการตอบสนองต่อผลที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม

ความปลอดภัยในกระบวนการ

อตัราการบาดเจบ็จากการท�างานถึงขัน้หยุดงาน (LTIFR)
(กรณี/200,000 ชั่วโมงท�างาน)

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม94
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ความปลอดภัยในกระบวนการ

2562 25622563 2563

ขั้นที่ 2ขั้นที่ 1

เรามั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตลอดช่วงต่างๆ ในห่วงโซ่คุณค่า

ของเรา นอกเหนือจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย

และย่ังยืนแล้วน้ัน เรามีมาตรการท่ีแข็งแกร่งในการจัดการและการขนส่ง

วตัถดุบิและสารเคมอัีนตรายของเราอย่างปลอดภัย ตวัอย่างเช่น ในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา เราเลอืกพนัธมิตรด้านการจดัส่งสินค้าท่ีเชือ่ถอืได้พร้อมด้วย

ประวติัการท�างานท่ีด ีมีขัน้ตอนการตรวจสอบท่ีเข้มงวดตลอดกระบวนการ

จัดส่งวัตถุดิบโดยรถบรรทุก นอกจากน้ีเรายังปฏิบัติตามข้อก�าหนด 

การฝึกอบรมของกระทรวงการคมนาคมของสหรัฐอเมริกา (DOT)  

พนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมเบ้ืองต้นเป็นประจ�าเก่ียวกับการขนส่ง

วัสดุอันตรายผ่านระบบการฝึกอบรมออนไลน์ท่ีพัฒนาโดยส�านักงาน 

ความปลอดภัยของวัสดุอันตรายของ DOT

การขนส่งที่ปลอดภัยและมั่นใจได้

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

41.40% ของพนักงานมีส่วนร่วม 

ในข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วม

91.80% ของพนักงานได้เป็นตัวแทนในคณะกรรมการ

ร่วมบริหารด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

ความต้องการของแต่ละบุคคลเพื่อรักษาสมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิต

ด้านอ่ืนๆ และมีการตอบสนองอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกัน พนักงาน 

ท่ีท�าหน้าท่ีในส�านักงานอาจมีชั่วโมงท�างานเพิ่มขึ้นในหน่ึงสัปดาห์หรือ 

หนึ่งเดือนมากกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด ในกรณีเช่นน้ีจะมีการส�ารวจ 

ความต้องการชั่วโมงการท�างานที่ยืดหยุ่นและทางเลือกในการท�างาน 

จากที่บ้าน

ในช่วงการระบาดของ COVID-19 พนักงานของเราหลายคนได้รับ 

ทางเลือกให้ท�างานจากท่ีบ้าน ในสถานท่ีปฏิบัติงานของเราท่ัวโลก  

เราได้จัดเตรียมเจลท�าความสะอาดมือ หน้ากากอนามัย และ face shield   

ตลอดจนเพิ่มมาตรฐานและรูปแบบการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 

นอกจากน้ีเรายังมีมาตรการป้องกันในสถานท่ีปฏิบัติงานเพื่อปกป้อง

พนักงานของเรา การสนับสนุนสุขภาพจิตท่ีดี  การตระหนักรู ้และ 

ลดความเครียด ยังคงเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับไอวีแอล โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ในช่วงเวลาที่ท้าทายจากการท�างานที่บ้านในปี 2562 และ 2563 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธี ท่ี เราจัดการด้านความเป็นอยู ่ ท่ีดี 

ของพนักงานตลอดช่วงการระบาดของ COVID-19 ปรากฎในหน้า 40-41

ความสมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิตด้านอ่ืนๆ ท่ีดี คือกุญแจส�าคัญ 

ในการรักษาและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน เราลงทุนในพนักงานของ

เราและสนับสนุนให้พวกเขามีส่วนร่วมในคณะกรรมการร่วมบริหาร 

ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งได้กลายเป็นเวที 

แสดงความคิดเห็นในด้านความเป็นอยู ่ ท่ีดี ท้ังทางร่างกายและจิตใจ  

ความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดี ในปี 2563 พนักงานของเรา 91.80%  

เป็นสมาชิกของคณะกรรมการดังกล่าว และ 41.40% มีส่วนร่วม 

ในข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน (SOPs) ช่วยให้เราจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีปลอดภัยและมีการดูแลพนักงานและผู้รับเหมาเป็นอย่างดี  

การประเมินความเส่ียง การติดตามและการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันของเรามักจะท�าได้เหนือกว่าข้อก�าหนดทางกฎหมายท้องถิ่น

จ�ำนวนเหตุกำรณ์ 25% 7%24 1418 13

อัตรำ 
(กรณี/200,000 ชั่วโมงท�ำงำน) 27% 12%0.088 0.0520.064 0.046

เราส่งเสริมความส�าคัญของความเป็นอยู่ท่ีดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ  

และสนับสนุนให้พนักงานของเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น 

การปั่นจักรยาน วิ่ง โยคะ และกีฬาประเภททีม เรามีส่วนร่วมกับพนักงาน

ของเราอย่างสม�่าเสมอผ่านการริเริ่มการสร้างทีมและเสนอการเข้าถึงศูนย์

ออกก�าลังกาย เพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมการออกก�าลังกายเพื่อการกุศล 

และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่างๆ นอกเหนือจากการบริการ 

ด้านอาชวีอนามัยแล้ว พนักงานของเรายังได้รบัการตรวจสุขภาพ ฉีดวคัซนี

ไข้หวัดใหญ่ และโปรแกรมความช่วยเหลือบุคลากรที่ยืดเวลาออกไปอีกด้วย

การสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีออกแบบมาอย่างดีและสะดวกสบาย

ให้กับพนักงานนั้นเป็นส่วนส�าคัญของความมุ่งม่ันของเราในการลงทุน 

ในพนักงานของเรา ซึง่รวมถงึการจดัหาส�านกังานและโรงงานท่ีมีการระบาย

อากาศที่ดี โดยคุณภาพอากาศและมลภาวะทางเสียงเป็นไปตามกฎระเบียบ

ที่บังคับใช้

เราตระหนักดีว ่าบทบาทงานท่ีหลากหลายต้องการจ�านวนชั่วโมง 

ในการท�างาน กิจวัตร และแนวทางที่แตกต่างกันไป เช่น ในกระบวนการผลิต 

ต้องการการท�างานแบบหมุนเวยีนเป็นช่วงเวลา ซึง่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่า 

ผู้จัดการในพื้นที่ปฏิบัติงานของเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการหารือเกี่ยวกับ

UAB Orion Global PET 
(OGP) บริษัทย่อยของไอวีแอล 
ในเมือง Klaipeda ประเทศ 
ลิทัวเนีย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภท “พนักงาน” จัดโดย 

Klaipeda Industrialist Association 

บริษัท Indorama Ventures 
Poland Sp. z o. o. ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน
เกี่ยวกับ นายจ้าง - ผู้ให้งาน
ท่ีปลอดภัย จัดโดย National  

Labour  Inspectora te  โดย

ข้อมูล
เพิ่มเติม

รางวัลดังกล่าวยกย่องให้ Indorama Ventures Poland  

เป ็นบริ ษัทชั้นน�าในระดับภูมิภาคและอยู ่ ในต�าแหน ่งบริ ษัท 

ท่ีดีท่ีสุดในระดับประเทศด้วยเช่นกัน

ในการได้รับรางวัลดังกล่าว เราได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ของประเทศโปแลนด์ที่ เป ็นแบบอย่าง โดยให้การสนับสนุน 

ทางการเงินเพื่อปรับปรุงสภาวะการท�างานให้กับพนักงาน 

ของเรา รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 

พนักงานของเรามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 

ในทุกวัน โดยสวมชุด PPE และปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีเก่ียวข้อง 

กับสุขอนามัยและความปลอดภัย

ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจท่ีด�าเนินงานโดยเป็นส่วนหน่ึงของสมาพันธ์

อุตสาหกรรมประเทศลิทัวเนีย

การมอบรางวัลดังกล่าว เป็นการยอมรับความคิดริเริ่มและนโยบาย

ของ OGP ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ

และส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่พนักงานได้มากขึ้น รวมถึงการส่งมอบ 

สถานท่ีท�างานท่ีมั่นคง OGP สามารถด�าเนินการได้เหนือกว่า 

ข ้อก�าหนดด้วยนโยบายที่ ให ้วันหยุดเพิ่มเติม ความช่วยเหลือ 

ทางการเงินส�าหรับพนักงานท่ีได้รับการคัดเลือกและรายการอ่ืนๆ

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม96
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https://sustainability.indoramaventures.com/th/social/occupational-health-and-safety


สิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�างาน

ระดับองค์กร ระดับประเทศ 

ระดับโรงงาน ระดับผลิตภัณฑ์  

ระดับองค์กร - ระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นด้านสิทธิมนุษยชน  

และจัดท�าแผนปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเส่ียง

ระดับโรงงานหรือหน่วยธุรกิจ - ท�าแผนปฏิบัติการเฉพาะ

อ้างอิงจากการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ความเส่ียงเฉพาะของผลิตภณัฑ์จ�าเป็นต้องได้รบัการบรรเทา 

โดยมีหัวหน้างานการผลิตให้ค�าปรึกษา

ระดับประเทศ - ท�าแผนปฏิบัติการเฉพาะอ้างอิงจากการ

ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ในปี 2559 ไอวแีอลเริม่ใช้แบบประเมินออนไลน์ด้านสิทธมินุษยชนในสถานที ่

ท�างาน (WHRA) โดยมีกระบวนการประเมิน ประกอบไปด้วย การระบุ 

ความเสี่ยง (Identify) การประเมิน (Assess) การสื่อสาร (Communicate)  

และการบรรเทา (Mitigate) โดยเราได้ด�าเนินการประเมินในสถานท่ีท�างาน

ของไอวีแอลกว่า 33 ประเทศ การประเมินน้ีครอบคลุมกลุ่มบุคลากร 

ที่มีความเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้มีความหลากหลาย

ทางเพศ (LGBT) บุคคลทุพพลภาพ และชนกลุ่มน้อย

ในปี 2563 ค�าถามของการประเมินได้ขยายครอบคลุมถึงประเด็น 

ด้านเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งท�าให้เกิดการประเมินด้าน 

สิทธิมนุษยชนในวงกว้าง รวมถึงการบังคับใช้แรงงาน แรงงานเด็ก  

การเลือกปฏิบัติ เสรีภาพในการสมาคม การเจรจาร่วมกัน สถานที่ท�างาน 

ท่ีปลอดภัย การจ้างงานที่เป็นธรรม การล่วงละเมิด ชุมชนและคนพ้ืนเมือง  

การจัดการด้านความปลอดภัย และการใช ้ผลิตภัณฑ์ ในทางที่ผิด  

โดยผลตอบรับจากการประเมินจะถูกรวบรวมจากการตอบค�าถามท้ังแบบ

รายบุคคลและแบบกลุ่ม รวมถงึมาจากการอภปิรายท่ัวท้ังชมุชนท่ีเราท�างาน

และจากพันธมิตรทางธุรกิจ

ผลลัพธ์จากการส�ารวจในปี 2563

• ความเส่ียงทั้งหมดจากการส�ารวจ  
ในปี 2562 ไดร้บัการบรรเทา

• ค�าถามส�าหรบัการประเมินจะถูกใช ้

ด�าเนินการตอ่ไปในปี 2563

• ด�าเนินการท�าแบบประเมินออนไลน ์
ด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุม 
ทุกสถานที่ท�างานของไอวีแอล 

• ผลการวัดความโน้มเอียงของ 
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 
(HRRP)* ในปี 2563 อยู่ที่ 1.41% 

• การระบุประเด็นความเสี่ยงใน 36 

โรงงาน

การสื่อสารและการบรรเทาการประเมินการระบุความเสี่ยง

ประเด็นหลักที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงและแก้ไขมีดังต่อไปนี้

ประเด็นหลัก
การปฏิบัติด้านการเยียวยา

ระดับองค์กร ระดับประเทศ/ระดับโรงงาน

• อาชวีอนามยั ความปลอดภยั 
และสิ่งแวดล้อม

• จัดการความเส่ียงเ ก่ียวกับ EHS  
ในไอวแีอลได้ดขีึน้ด้วยการจดัตัง้หน่วย
งานเฉพาะ

• จดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลศิด้าน EHS 
ขององค์กร

• แต่งตั้งผู้น�าด้าน EHS  
ระดับภูมิภาค

• แต่งตั้งผู้น�าด้าน EHS  
ระดับธุรกิจ/โรงงาน 

• กระบวนการแจ้งเบาะแส • กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพและ 
ทันเวลามากขึ้นในการจัดการกับ
ปัญหา/ข้อกังวลของผู้แจ้งเบาะแส

• ปรับปรุงกระบวนการปัจจุบันและ
บทบาท รวมถึงความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการแจ้งเบาะแส

• สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ/
กระบวนการแจ้งเบาะแส 
รูปแบบใหม่

*HRRP = จ�านวนที่มีการระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น/(การตอบรับจากหน่วยงานทั้งหมด x ค�าถามทั้งหมด)

1 2 3ไอวีแอลเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคลากรทุกคนและสนับสนุนชุมชน 

ท้องถิ่นที่เราด�าเนินการอยู่ เรามีกลไกที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ของผู้มีส่วนได้เสียหลักท้ังหมด ในปี 2558 เราได้เริ่มการส�ารวจท่ัวโลก 

เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนประจ�าปี และในปี 2560 เราได้ก�าหนดความมุ่งม่ัน 

ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  

เราด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดความเส่ียง  

และมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราเก่ียวกับความมุ่งม่ันในการ 

แก้ ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของเราได้เริ่ม 

ด�าเนินการเพ่ือได้รับการรับรอง SA8000 (หรือเทียบเท่า) เพื่อให้แน่ใจ 

ว่าไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ัวท้ังองค์กรของเรา

เราได้ลงนามในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global 

Compact) ยึดถือมาตรฐานและนโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางส�าหรับ 

การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานท่ีท�างาน (Workplace Human 

Rights Assessment, WHRA) โดยขอบเขตการประเมินด้านสิทธมินษุยชน

ในสถานที่ท�างานของเราแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร ระดับประเทศ 

ระดับโรงงาน และระดับผลิตภัณฑ์ การด�าเนินงานของเรา รวมถึงกิจการ 

ร่วมทุนครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

ก. พนักงาน

ข. เด็ก

ค. คนท้องถิ่น

ง. แรงงานอพยพ

จ. แรงงานรับเหมาจากหน่วยงานภายนอก

ฉ. ชุมชนท้องถิ่น

จากการประเมินไม่พบความเส่ียงส�าคญัในกลุ่มบุคลากรท่ีมีความเปราะบาง

ทั้ง 5 กลุ่ม

ไอวีแอลจะยังด�าเนินการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานท่ีท�างาน 

ท้ัง  3 ขั้นตอนต่อไป เพื่อจัดการปัญหาตามแนวทางท่ีค�านึงถึงความเส่ียง 

และบริบทการด�าเนินงานเฉพาะของไอวีแอล ประเด็นท้ังหมดท่ีถูกหยิบยก

ขึ้นมาจะยังคงได้รับการประเมินและส่งไปยังผู้มีอ�านาจตัดสินใจระดับสูง  

ในขณะท่ีผลจากการด�าเนินการที่เกิดขึ้นจะได้รับการตรวจสอบเพื่อให้ 

แน่ใจว่ามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นส�าคัญที่ต้องด�าเนินการปรับปรุง:

ข้อมูล
เพิ่มเติม

• จากประเด็นความเสี่ยงที่ระบุไว้ 
ได้มีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย  
เพื่อระบุบทบาทและแนวทาง 
ลดความเสี่ยง 

• การก�าหนดแผนปฏิบัติการ 
ตามแนวทางการบรรเทา 
ความเสี่ยงที่ได้ตกลงไว้ พร้อมกับ
กลไกการติดตามเพื่อตรวจสอบ  
ความคืบหน้า

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม98

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
99

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/social/human-rights/workplace-human-rights-assessment


ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อพนักงาน
(ชั่วโมง/พนักงาน) 

22.7 30.43
33.06

18.58

การลงทุนในพนักงานของเรา

การพัฒนาความเป็นผู้น�าที่แข็งแกร่ง การเตรียมความพร้อมของพนักงาน 
สู่อนาคตและกระบวนการอันแข็งแกร่งส�าหรับผู้มีความสามารถ

22%  

พนักงานผู้หญิง
จากพนักงานทั้งหมดของเรา

พนักงานมากกว่า 1,161 คน 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ 

ความเป็นผู้น�า ในปี 2563                                        

เราสนับสนุนให้ผู้น�าและพนักงานของเรามีทัศนคติ แนวคิดแบบเติบโต  

ซ่ึงเป็นการเรียนรู้และพัฒนาท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด โดยการเรียนรู้และพัฒนาน้ัน 

มีหลายรปูแบบ ขึน้อยูกั่บความต้องการในการพฒันาและรปูแบบการเรยีนรู ้

การฝึกอบรม

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้น�า เรายังได้ออกแบบและ 

สร้างหลักสูตรความเป็นผูน้�าซึง่เริม่ด�าเนนิการในปี 2563 โดยปรบัให้เข้ากับ

ประสบการณ์และความต้องการในการพัฒนาระดับผู้น�าท่ีแตกต่างกันไป  

โดยมีโครงการต่างๆ ต้ังแต่การฝึกอบรม การฝึกสอน การเป็นที่ปรึกษา  

และการพัฒนาประสบการณ์/การมอบหมายงาน

เป้าหมายของเราคือการพัฒนาผู้น�าท้ังหมด 3,500 คนภายในปี 2567 

ผ่านแนวทางและหลักสูตรที่วางไว้ เพื่อให้ม่ันใจว่าผลลัพธ์การเรียนรู้นั้น 

มีคุณภาพและค�านึงถึงความต้องการด้านการด�าเนินงาน/ทรัพยากร  

โดยในปี 2563 มีพนักงานระดับผู้น�ากว่า 200 คน ได้เข้าร่วมหลักสูตร 

ความเป็นผู้น�าในกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การฝึกอบรม การฝึกสอน  

และการเป็นที่ปรึกษา

การพัฒนาความเป็นผู้น�าในด้านธุรกิจ

พนักงานของเรานับเป็นสินทรพัย์ท่ีมีค่าท่ีสุด  และด้วยทีมผู้น�าท่ีแขง็แกร่งของเรา  

เราสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ 

ท่ียั่งยืนชั้นน�าระดับโลก เราสนับสนุนให้พนักงานของเราพัฒนาสายอาชีพ 

และส่งเสรมิวฒันธรรมองค์กรท่ีบ่มเพาะการพฒันาและสรรสร้างนวตักรรม 

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลของเราได้มอบคุณค่าให้กับธุรกิจและ 

มอบประสบการณ์ท่ีดใีห้กบัพนกังาน ความมุ่งเน้นของเราในการบูรณาการ

และการน�าดิจิทัลเข้ามาใช้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางระดับสากลของเรา 

ด้วยกระบวนการและเครื่องมือท่ีปรับใช้เพ่ือพัฒนาเส้นทางของพนักงาน

ของเรา เช่น การบรหิารจดัการและการจดัหาผูมี้ความสามารถ การพฒันา 

ความสามารถและความเป็นผู้น�า การบรหิารจดัการประสทิธิภาพการท�างาน 

และการมอบรางวัล และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ตลอดปี 2563 เราได้พัฒนาพนักงานของเราอย่างต่อเน่ือง อีกท้ัง 

ยังปรับเปล่ียนแนวทางการฝึกอบรม เพื่อให้แน่ใจว่าการเรียนรู ้และ 

การพัฒนาท่ีไอวีแอลด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นองค์ประกอบหลัก 

ขององค์กร

ท่ีไอวีแอล เราได้จัดการฝึกอบรมท่ีหลากหลายและเฉพาะเจาะจงกับ 

หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเช่น โครงการ V-Lead  ซึ่งน�าโดย CEO ของแต่ละสายงาน ให้การ

อบรมฝึกฝนพนักงานอายุน้อยกว่าที่มีความสามารถสูงเพื่อต่อยอด 

ไปสู่บทบาทการเป็นผู้บริหารระดับสูง และพัฒนาความเป็นผู้น�าท่ีแข็งแกร่ง

ภายในหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โครงการ V-Lead เปิดตัวในปี 2561 โดยมอบโอกาสในการพัฒนา 

ให้แก่พนักงานแล้วกว่า 100 คน ซึ่งรวมพนักงานจากธุรกิจ Integrated 

PET 30 คน ในขณะนี้เราได้ขยายโครงการไปยังธุรกิจ PET และวัตถุดิบ  

และพนักงานระดับผู้น�า 60 คนจากธุรกิจเส้นใย

ของแต่ละบุคคล ดังน้ัน ไอวีแอลจึงได ้ก�าหนดแนวทางการพัฒนา 

ตามอัตราส่วน 70-20-10 ส�าหรับกิจกรรมการพัฒนาแต่ละประเภท  

ดังต่อไปนี้

การระบาดของ COVID-19 เป็นความท้าทายที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ดงันัน้ 

โครงการฝึกอบรมท่ีได้วางแผนไว้จงึจ�าเป็นต้องมีการคดิและปรบัเปล่ียนใหม่  

เพ่ือให้แน่ใจว่าการเรียนรู้ของพนักงานของเราจะเป็นไปอย่างปลอดภัย 

ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย

10% การฝึกอบรม 
เรียนรู้และพัฒนาผ่านโครงการและหลักสูตรที่ก�าหนดขึ้น เช่น การอบรม 
ตามหลักสูตร หลักสูตรออนไลน์ และการอ่าน 

70% การมอบหมายงานและประสบการณ์ 
ผ่านประสบการณ์จริงจากการท�างานจริง ที่ ได้มีโอกาสเรียนรู ้จากการได้รับ 
มอบหมายงานใหม่ๆ ท�าให้ต้องเรียนรู้และฝึกทักษะหลายๆ อย่าง 

20% การเรยีนรูจ้ากผูอ้ืน่ 
เรียนรู้และพัฒนาจากผู้อ่ืน สังคม ปฏิสัมพันธ์จากการท�างานร่วมกัน  
ให้ข้อเสนอแนะแบบสร้างสรรค์ เช่น กับชุมชน ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
เช่น การเข้ากลุ่ม เครือข่ายการท�างาน เพื่อนร่วมงาน ผู้ฝึกสอนและพี่เลี้ยง

Leadership Curriculum ของไอวแีอล
เรามีพนักงานระดับผู้น�าประมาณ 3,500 คนท่ัวโลก โดย Leadership  

Curriculum ถูกออกแบบเพื่อการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และตรงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งได้ด�าเนินการแล้วในปี 2563

ในปี 2562 เราได้ริเริ่มโครงการก�าหนดทักษะความเป็นผู้น�าท่ีใช้ได้กับผู้น�า

ทุกระดับทั่วท้ังกลุ่มไอวีแอล ต้ังแต่ผู้บริหารระดับเริ่มต้น ระดับกลาง จนถึง

ระดับสูง 

เรามีการผสมผสานการฝ ึกอบรมท้ังแบบ e-learning การฝ ึก

อบรมแบบเสมือนจริง และการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว โดยมีมาตรการ 

ด้านความปลอดภยัท่ีชัดเจน นอกเหนือจากการเตรียมพร้อมพนักงาน 

ของเราให้มคีวามสามารถด้านการท�างานและด้านเทคนิคแล้ว โครงการฝึกอบรม 

ของเรายังส ่งเสริมทักษะที่ส�าคัญด้านอ่ืนๆ  เช ่น ความเป ็นผู ้น�า  

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม คุณภาพ ตลอดจน 

กิจกรรมปฐมนิเทศและการฝึกอบรมด้านภาษา

ข้อมูล
เพิ่มเติม

การพฒันาทักษะความเป็นผูน้�าในฐานะผู้ขบัเคลือ่นเชงิกลยุทธ์
การพฒันาทักษะความเป็นผูน้�าถอืเป็น 1 ใน 5 ความส�าคญัเชงิกลยทุธ์ของไอวแีอลท่ีช่วยขบัเคล่ือนสู่ความส�าเรจ็ แนวทางการด�าเนินงานของเรามุ่งเน้นไปท่ีการพฒันา

ผู้น�าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนความแข็งแกร่งของเราในฐานะองค์กรรวมถึงผลการด�าเนินงานในระยะยาว

2560 2561 2562 2563

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม100

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
101

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

ดัชนีมาตรฐาน GRI
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ผลการด�าเนินการโครงการ V-Lead

ธุรกิจ PET ธุรกิจเส้นใย

พนักงานระดับผู้น�า 30 คน เข้าอบรมในปี 2563 พนักงานระดับผู้น�า 33 คน เข้าอบรมในปี 2563

พนักงานระดับผู้น�ามากกว่า  120 คน จากทั้ง 3 หน่วยธุรกิจเข้าอบรมในโครงการตั้งแต่ปี 2561

ผลความส�าเร็จในปี 2563 จากโครงการ IVEX

9.5 ล้านเหรียญสหรัฐ  

การประหยัดค่าใช้จ่าย 

มากกว่า 47,000 ชั่วโมง 

การฝึกอบรม ตั้งแต่ปี 2561-2563

63 โครงการด้านความยั่งยืน

ทั่วทั้งไอวีแอล

พนักงานมากกว่า 1,300 คน 
เข้าร่วมโครงการ IVEX ตั้งแต่ปี 2561-2563

10 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

การลดการใช้พลังงานลง

มากกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ   
ที่ไอวีแอลประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ตั้งแต่ปี 2555

2555
2556

2557
2558

2559
2560

2561
2562

2563

32 34
80

103
134

152

254

301

414

การเติบโตของ โครงการ IVEX ตั้งแต่ปี 2555

จ�านวนโครงการ IVEX รายปี

โครงการ IVEX ของไอวีแอล ช่วยเสริมความรู้ให้กับพนักงานของเรา 

ในด้านความย่ังยืน ซึ่งเป็นการน�าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ที่แตกต่างจาก

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา พนักงานของเราจะได้รับโอกาสในการพัฒนา 

ความเป็นผู้น�าท่ีทรงคุณค่าตลอดการเข้าร่วมโครงการ เพือ่ด�าเนินโครงงาน 

ท่ีสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน ประหยัดต้นทุน และ 

ลดการบริโภค ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายด้านความย่ังยืนในระยะยาว

ของเรา 

ขับเคลื่อนด้วยค่านิยมหลักของเรา:

• พนักงานของเราสร้างความแตกต่าง

• ความหลากหลายคือจุดแข็งของเรา

จากการด�าเนินโครงการใน 4 โรงงาน ในปี 2555 จนสามารถขยายเป็น 60 โรงงาน ใน 5 ทวีป ในปี 2563

ผลลัพธ์ที่ก้าวหน้าขึ้นตามล�าดับ
อีกหนึง่ตัวอย่างของโครงการ IVEX ทีส่่งผลลพัธ์ทีด่ต่ีอความเป็นเลิศในการด�าเนนิงาน คอื ทีโ่รงงาน IVL FiberVisions ของเรา โดยตลอดระยะเวลา 8 ปี ต้ังแต่ปี 2555 

ถงึปี 2563 โรงงานประหยัดเงนิเฉล่ีย 1.9 ล้านเหรยีญสหรฐัต่อปี และประมาณ 10% ของพนักงานท่ัวโลกได้เข้าฝึกอบรมโครงการ Green Belt หรอื โครงการ Black Belt

โครงการน้ีสามารถปรับเปล่ียนเพื่อตอบสนองต ่อความต้องการ 

ในการพัฒนาผู ้น�าของไอวีแอล รวมถึงประสบการณ์จริงจากงาน 

ท่ีมอบหมายให้ ซ่ึงก�าหนดหัวข้อโดยกลุ่มผู้ร่วมงานในโครงการ V-Lead 

และตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารตามขั้นตอนความเข้าใจทางธุรกิจเบื้องต้น:

• กลุ่มผู้ร่วมงานสร้างกรณีศึกษาทางธุรกิจ และค�าแนะน�าเชิงกลยุทธ ์

ส�าหรับทีมผู ้น�า โดยอิงจากการวิเคราะห์ธุรกิจอย่างละเอียด  

เกณฑ์มาตรฐานจากภายนอก และแนวทางด�าเนินการแบบนอกกรอบ

• ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสอนงานโดยผู้น�าระดับสูงสองคน 

ท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละกลุ่มเพ่ือแบ่งปันมุมมอง ข้อมูลเชิงลึก  

และแนวคดิเพือ่เสรมิค�าแนะน�าท่ีถกูส่งต่อไปยงัทีมผู้น�า และเพือ่น�าเสนอ

ถึงผลลัพธ์ที่จะส่งผลกระทบที่มากที่สุด

• มอบโอกาสท่ีแตกต่างในการแบ่งปันมุมมองจากผู้น�าระดับสูงสุด 

ต่อพนักงานอายุน้อยกว่าท่ีมีความสามารถสูง และเป็นโอกาสท่ีดี

ส�าหรับผู้น�าระดับสูงในการประเมินความเป็นผู้น�าในระดับต่อไป

ไอวแีอลยังคงแสวงหาวธิกีารเพือ่เป็นบรษัิทเคมีภณัฑ์ท่ีย่ังยืนชัน้น�าระดบัโลก  

เราปรับปรุงวิธีการท�างานภายในอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มีประสิทธิผลและ 

ความคุ้มค่ามากขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ จากการด�าเนินงาน 

ดังกล่าว พนักงานของเราจึงได้เข้าร่วมโครงการ IVEX อย่างจริงจัง 

มาตั้งแต่ปี 2555  

เพื่อเตรียมองค์กรของเราให้พร้อมส�าหรับอุตสาหกรรม 4.0 เราได้พัฒนา

โครงการการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านดิจิทัลที่เปิดตัวใหม่  

กับฝ่ายงาน/หน่วยงาน/หัวหน้าโครงการ IVEX ของเรา

ในปี 2563 พนักงาน 1,720 คน ได้เข้าร่วมในโครงการ ซึ่งคิดเป็นชั่วโมง 

การฝึกอบรม 14,500 ช่ัวโมง เพ่ิมขึน้จากปี 2562 ถงึ 39% เราด�าเนินโครงการ 

มากมายทั่วโลก โดยมีบางโครงการที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ โครงการ 

Green Belt และ Black Belt ดังนี้

• 39 โครงการ เพื่อลดของเสียจากวัตถุดิบ 

• 67 โครงการ ที่มุ่งเน้นเพื่อการลดต้นทุน

• 43 โครงการ ที่มุ่งเน้นเพื่อการลดการใช้พลังงานโดยเฉพาะ

โครงการ Indorama Ventures Excellence (IVEX) 

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม102

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
103

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
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การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

ดัชนีมาตรฐาน GRI



การมีส่วนร่วมกับนักศึกษาและมหาวิทยาลัยตลอดปี 2563

เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563
ไอวีแอลเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักศึกษา 50 คนจาก MBO College  

ในการเยี่ยมชมโรงงาน Indorama Ventures Europe BV เมือง Rotterdam 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์ ‘Processtechniek’

เดือนเมษายน ปี 2563
นักศึกษา 29 คน และอาจารย์ 4 ท่าน จากภาควิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Indorama Polyester Industries PCL. จังหวัดระยอง

เดือนกันยายน ปี 2563
นักศึกษา 58 คนและอาจารย์ 4 ท่านจากภาควิชาชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
Indorama Polyester Industries PCL. จังหวัดระยอง

เดือนพฤศจิกายน ปี 2563
คณะกรรมการทุนการศึกษา ของบริษัท Indorama Holdings Limited 
จังหวัดลพบุรี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กจ�านวน 10 คนที่ได้รับคัดเลือก

จากครอบครัวของพนักงาน ในปี 2563

ผลงานส�าคัญด้านความผูกพัน GEE 2564 ตัวขับเคลื่อนความผูกพันที่ส�าคัญ GEE 2564 

82.87% 
ผู้เข้าร่วมการส�ารวจ

78.77%  
ความรับผิดชอบและความร่วมมือ

73.90% 
คะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
(ความผูกพันอย่างมีส่วนร่วมของพนักงาน)

75.68%  
วัตถุประสงค์  
และปณิธาน

73.24%  
ความสามารถในการบริหาร

จัดการคนและการปฏิสัมพันธ์

 
76.20% 

ดัชนีชี้วัดความภักดีของพนักงาน
72.98%  
ความเป็นผู้น�า

63.88%  
การบริหารจัดการประสิทธิภาพ

และการยอมรับ

2560 2561 2562 2563

8.95% 9.50%
7.70% 8.49%

6.32%7.15% 7.47%

10.71%

การลาออกของพนักงาน

การลาออกของพนักงานในปี 2563

ลดลง 10.6% การลาออกโดยรวม  

เมื่อเทียบกับปี 2562

ลดลง 17.9% การลาออกโดยสมัครใจ 

เมื่อเทียบกับปี 2562

การดงึดูด การพฒันา และการมส่ีวนร่วม
พนักงาน คือความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท เรามุ่งมั่นที่จะดึงดูด 

พัฒนา และให้พนักงานของเรามีส่วนร่วม เพราะความส�าเร็จของพนักงาน

คือความส�าเร็จของไอวีแอล

ในฐานะองค์กรท่ีมีห่วงโซ่คณุค่าครอบคลุมใน 5 ทวปี พนกังานท่ัวโลกของเรา

จึงมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ในปี 2563 เราได้ต้อนรับพนักงานใหม่ 

2,511 คน ซึ่งเพิ่มขึ้น 11.06% จากจ�านวนพนักงานทั่วโลก

ความผูกพันของพนักงาน
พนักงานท่ีมีส่วนร่วมในระดับสูงนับเป็นส่ิงส�าคัญย่ิงต่อความส�าเร็จ 

ทางธุรกิจ ซึ่งช่วยให้เราบรรลุและด�ารงค์วิสัยทัศน์ของเราไว้ได้

ในปี 2563 เราได้เปิดตัวแนวทางการมีส่วนร่วมของพนกังานใหม่ เพือ่ช่วยให้ 

เราเข้าใจการมีส่วนร่วมของพนักงานได้ดีขึ้นและสร้างสถานท่ีท�างาน 

ทางเลือกท่ีดี แนวทางของเราพิจารณาประเด็นต่างๆ ตลอดเส้นทาง 

ของพนักงานกับไอวีแอล และให้ความส�าคัญกับการระบุการด�าเนินการ 

ท่ีถูกต ้อง ดัง น้ันเราจึงปรับใช ้แนวทางผสมผสานน้ี ซึ่ งหน่ึงในน้ัน 

คือแบบส�ารวจความผูกพันของพนักงานท่ัวโลก (Global Employee 

Engagement survey)

ไอวีแอลได้จัดท�าแบบส�ารวจความผูกพันของพนักงานท่ัวโลก ทุกๆ สองปี 

โดยมีการประเมินดังต่อไปนี้

1. ระดับความผูกพนั: ดชันีชีว้ดัความภกัดขีองพนักงาน (Employee 

Net Promoter score)

2. ตัวขับเคลื่อนความผูกพันที่ส�าคัญ

ก. ความรับผิดชอบและความร่วมมือ 

ข. วัตถุประสงค์และปณิธาน

ค. ความสามารถในการบริหารจัดการพนักงานและ 
การปฏิสัมพันธ์

ง. การบริหารจัดการประสิทธิภาพและการยอมรับ

3. การตรวจสอบความรู ้สึกจากผลตอบรับและแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ  

เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของการประเมินระดับความผูกพัน

4. ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการปรับปรุง 

การส�ารวจด�าเนินการต้ังแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ปี 2564  

ใน 23 ภาษา เน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 จึงมีการวางแผน 

และจัดเตรียมสถานที่อย่างรอบคอบเพื่อให้พนักงานของเราปลอดภัย

จากการประเมินท่ีระดับกลุม่ทัง้หมดของไอวแีอล การมีส่วนร่วมของพนกังาน 

คิดเป็น 82.87% และดัชนีชี้วัดความภักดีของพนักงานคิดเป็น 76.2% 

การสร้างความเชือ่มัน่การพฒันาอย่าง
ยัง่ยืนในการปฏบิตังิานของพนักงาน
วสัิยทัศน์ด้านพนักงานของเราคือการส่งมอบคณุค่าให้กับประสบการณ์เชิงบวก

ทางธุรกิจของพนักงาน โดยการบูรณาการและใช้งานแบบดิจิทัล โดยเรามีการ

ปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านพนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง

การดึงดูดผู้มีความสามารถสูง
เราดึงดูดพนักงานท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถสูงอย่างต่อเน่ือง และ

ดูแลพนักงานของเราให้มีความพร้อมท่ีจะรบัความท้าทายใหม่ๆ ในสายงาน  

โดยจุดมุ ่งหมายของเรา คือการอ�านวยความสะดวกในการดึงผู ้ม ี

ความสามารถเข้าสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาพลักษณ์ 

ของไอวีแอลให้เป็นองค์กรที่น่าร่วมงานด้วย

เพือ่ดงึดดูผู้มคีวามสามารถสูง เราได้จดัท�าโครงการต่างๆ ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการ

เป็นพนัธมิตรกบัสถาบนัอุดมศกึษาและการเยีย่มชมโรงงาน ท�าให้เราสามารถ

แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของเราในฐานะนายจ้างชั้นน�าระดับโลก  

ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานท่ีท�างานท่ีย่ังยืนและให้ผลตอบแทนท่ีดี  

ซึ่งจะดึงดูดผู้มีความสามารถรุ่นใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของเรา

ในอนาคต

การพัฒนาความเป็นผู้น�าในด้านธุรกิจ

การลาออกโดยรวม            การลาออกโดยสมัครใจ

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม104

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

ดัชนีมาตรฐาน GRI



Succession Planning
กระบวนการท่ีเข้มแข็งส�าหรับผู้มีความสามารถสูงน้ันส�าคัญอย่างย่ิง 

ต่อการรักษาความเป็นผู้น�าที่มีคุณภาพและความส�าเร็จขององค์กร

เรามีโครงสร้างของกระบวนการท่ีดีและสอดคล้องกันซึง่จะสร้างกระบวนการ

ท่ีแข็งแกร่งของผู ้สมัครที่ มีความสามารถและแผนพัฒนาเป้าหมาย 

ที่พร้อมส�าหรับแต่ละต�าแหน่ง 

กระบวนการ Succession Planning ของเรา มีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้

• ระบุกลุ่มผู้สืบทอดที่มีศักยภาพ มีแผนการพัฒนาเป็นรายบุคคล

• ระบุและเร่งการพัฒนาความสามารถส�าหรับอนาคต

• ลดความเส่ียงและผลกระทบของการสูญเสียผู้น�าท่ีมีประสบการณ์ 
รวมถึงเมื่อผู้น�ามีบทบาทที่แตกต่างกันภายในองค์กร

• สนับสนุนความผูกพันของพนักงานและการรักษาพนักงาน 
ท่ีมีความสามารถสูง

• ส่งเสริมความหลากหลาย 

การสร้างสถานที่ท�างานที่หลากหลายและไม่แบ่งแยก
กรอบการด�าเนินงานด้านความหลากหลายของไอวีแอล

มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม 
ความสามารถ 

ทางวัฒนธรรมของเรา

แสวงหามุมมอง 
และแนวคิดใหม่ๆ  

อย่างจริงจัง

ปฏิบัติต่อผู้อื่น 
อย่างให้เกียรติตามที ่

พวกเขาต้องการ

สังเกตและเรียนรู้ประเพณี 
การเฉลิมฉลอง  

และวันหยุดที่หลากหลาย
จากวัฒนธรรมอื่น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 
ในความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรม 
ในสถานที่ท�างาน

วิธีการของเราอยู่บนพื้นฐานหลักสี่ประการต่อไปนี้

1. การปรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ส�าคัญให้สอดคล้องกัน

2. การก�าหนดต�าแหน่งท่ีส�าคัญส�าหรับการสืบทอดโดยเป็นไปตาม

ความต้องการขององค์กร

3. การพิจารณาความสามารถตามประสิทธิภาพและศักยภาพ 

ที่สม�่าเสมอ

4. แผนการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย

ความุ่งหวังของเราคือการขยายขอบเขตของ Succession Planning  

ให้ครอบคลุมต�าแหน่งผูน้�าในองค์กรประมาณ 1,000 ต�าแหน่ง ภายในปี 2566  

และในปี 2563 เราได้สร้างกระบวนการระดับผู้น�าท่ีมีผู้สืบทอดต�าแหน่ง 

เกือบ 400 คน และต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงประมาณ 200 ต�าแหน่ง

ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกนับเป็นความมุ่งเน้นหลักในการรักษา 

สถานที่ท�างานท่ีย่ังยืนของไอวีแอล เราต้อนรับพนักงานท่ีมีเชื้อชาติ  

วัฒนธรรม สัญชาติ และภูมิหลังทางการศึกษาท่ีแตกต่างกัน กรอบการ

ด�าเนินงานของเราประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ประการ ช่วยให้ม่ันใจ 

ว่าจะไม่มีการแบ่งแยกการในการด�าเนินงานทั่วทั้งองค์กรของเรา 

              เยี่ยมชม 2020 Diversity and Inclusion Report  

พนักงานที่หลากหลายมีความส�าคัญต่อการสร้างนวัตกรรม ทัศนคติ 

ท่ีเติบโต และการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ในฐานะองค์กรท่ีมีความ

หลากหลายและไม่แบ่งแยก ไอวีแอลมองหาความแตกต่างในความคิดเห็น 

มุมมอง และแนวคิด เราไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของภาษา วัฒนธรรม 

อายุ เพศ หรือสัญชาติ และเสนอการเล่ือนต�าแหน่งและรางวัลแก่พนักงาน 

อย่างเป็นธรรม 

นับต้ังแต่ขั้นตอนในการรับสมัครพนักงาน เราแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น 

ของเราต่อความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก เม่ือเราจ้างพนักงาน 

ท้ังภายในและนอกองค์กร เราจะค้นหากลุ ่มผู ้สมัครท่ีหลากหลาย 

ตามคุณสมบัติของแต่ละบุคคล ความหลากหลายยังเป็นความมุ่งเน้น 

ที่ส�าคัญใน Succession Planning อีกด้วย

• การศึกษา
• นวัตกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฎใน Global Human Resources Data หน้า 125-127

พนักงานทั่วโลก
แบ่งตามทวีป

5%
แอฟริกา

43%
เอเชีย

22%
อเมริกา

30%
ยุโรป

82
เชื้อชาติ

25,207
พนักงานทั้งหมด

294
พนักงาน

ผู้มีความบกพร่อง 

22%
ความหลากหลาย

ทางเพศ (หญิง)

ข้อมูล
เพิ่มเติม

การตอบแทนสู่ชุมชนของเรา
ความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์กร (CSR) 
เป็นการด�าเนินกิจกรรมท่ีองค์กรค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม  
ในมิติต่างๆ ท้ังต่อองค์ กรและการส่ือสารกับผู ้มีส ่วนได้เสีย เป้าหมาย 
ด้าน CSR ของเราคือ การส ร้างผลกระทบเชิงบวกและก่อให้เกิดคุณค่า 
ทางสังคม ส่ิงแวดล้อม รว มไปถึงเศรษฐกิจ เรามุ่งเน้นท่ีจะสร้างคุณค่าให้กับ 
ธุรกิจและสังคมเพื่อให้ม่ันใจว่าองค์กรจะเติบโตอย่างย่ังยืน

ท้ังน้ีเราได้ด�าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ CSR เพ่ือแบ่งปันค่านิยม ส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วมทั่วโลกของอินโดรามา เวนเจอร์ส และจูงใจบุคลากรของเรา  
นอกจากน้ีเราได้สนับสนุนใ ห้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR  
โดยจัดให้มีโครงการ “IVL Shared Value Award” เพื่อสอดรับกับแนวคิด
การสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV) 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราได้สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนทั่วโลก
โดยใช้จดุแขง็ในการร่วมมือ สร้างจติส�านึกและพฒันาห่วงโซ่คณุค่า โดยแบ่ง 
ออกเป็น 3 มิติหลักๆ คือ การให้ความรู้ การส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี  
และการค�านึงถึงสิ่งแวดล้อ ม ซึ่งครอบคลุมแนวคิดในวงกว้าง ภายใต ้
มิติเหล่าน้ี เราด�าเนินงาน ตามหลัก 4 ประการ ได้แก่ การเปิดรับการ
เปล่ียนแปลง ความหลากหลาย เ อกลักษณ์ และความเป็นผู้น�า ซ่ึงส่งผล 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียหลัก เช่น ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ 
พนักงาน ลูกค้า และอื่นๆ

โครงการน้ี ช่วยให้เราจัดการกับความท้าทายทางสังคมผ่านความรู ้
ความเชี่ยวชาญขององค์กร และยังส่งเสริมให้เกิดโครงการริเริ่มต่างๆ  
เร็วขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์แก่ธุรกิจและชุมชนต่อไป

การสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อสังคม
การมอบคุณค่า

การล�าดับความส�าคัญ
เชิงกลยุทธ์

มิติ CSR

หลักการส�าคัญ

ประสานงานและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนทั่วโลกโดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของไอวีแอล  
i) ความร่วมมือ ii) การสร้างจิตส�านึกทางสังคม iii) การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า

การให้ความรู้
• คุณภาพชีวิตที่ดี
• สุขภาพที่ดี
• มีความมั่นคงมากขึ้น

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
• การรีไซเคิล
• การพัฒนา 

เชิงนิเวศวิทยา

สิ่งแวดล้อม

เปิดรับการเปลี่ยนแปลง ความหลากหลาย เอกลักษณ์ ความเป็นผู้น�า

ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย: ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม106
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การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

ดัชนีมาตรฐาน GRI
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การสนับสนุนเพื่อสังคม กิจกรรม CSR ผลลัพธ์

การลงทุนเชิง
พาณิชย ์
17%

การบริจาคการกุศล 
41%

การลงทุน
กับชุมชน 
42%

การศึกษา
27%ศิลปะและ

วัฒนธรรม
5%

สิ่งแวดลอ้ม 
6%

สุขภาพ
23%

สังคมและสวัสดิการ 
39%

585  
กิจกรรม CSR 

การสนับสนุน
ทั้งหมด

1,090,176
เหรียญสหรัฐ

250,528  
เหรียญสหรัฐ

33,607 ชั่วโมง73,118  
เหรียญสหรัฐ

696,748   
เหรียญสหรัฐ

ส�าหรับสินค้าและผลิตภัณฑ ์
ที่บริษัทมอบให้

กิจกรรมจิตอาสาที่
พนักงาน เข้าร่วมในช่วง
เวลาท�างาน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
จัดการทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของพนักงาน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในช่วง
เวลาท�างาน

* ตัวเลขการสนับสนุนเพื่อสังคมและกิจกรรมต่างๆ แยกออกจากกิจกรรมและเงินสนับสนุนผ่านกองทุน COVID-19 และมูลนิธิไอวีแอล  

ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตร 16 ราย ขวดพลาสติก PET หลังการ
บริโภคมากกว่า 4 ตัน ได้ถูกน�ากลับมารีไซเคิลและผลิตเป็นชุดป้องกัน 
ส่วนบคุคล (PPE) เราได้มอบชดุ PPE จ�านวน 19,100 ชดุ โดย 18,600 ชุดนัน้ 
เป็นชุด PPE ระดับ 2 ท่ีสามารถซักซ�้าได้ถึง 20 ครั้ง และ 500 ชุด  
เป็นชุด PPE ระดับ 3 โดยมอบให้กับโรงพยาบาลมากกว่า 200 แห่ง  
รวมถึง ทันตแพทยสภาส�าหรับบุคลากรทางการแพทย ์ ท่ีท�างาน 
อย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อต่อสู้กับการระบาดของ COVID-19

ไอวีแอลเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่สามารถผลิตเส้นใย PET รีไซเคิล 
100% เพ่ือใช้ในการผลิตชุด PPE โดยวัสดุท่ีใช้เป็นขวดพลาสติก PET 

หลังการบริโภคภายในประเทศ และถูกผลิตที่โรงงานของไอวีแอล ในจังหวัด
นครปฐม ประเทศไทย ซึง่เป็นผู้ผลิตเส้นด้าย rPET ส�าหรบัชดุ PPE รายเดียว

ด้วยความร่วมมือกับ Less Plastic ประเทศไทย เราส่งเสริมการคัดแยก
ขยะและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
ของขวด PET ผ่านโครงการความร่วมมือกับคนในชุมชนสองโครงการ 
คือ “แยกขวดช่วยหมอ” และ “แยกขวดช่วยหมอฟัน” โดยรวมไปถึงการ 
เก็บรวบรวมและรีไซเคลิขวดพลาสติก PET ทีผ่่านการบรโิภคแล้ว เพือ่น�าไป
ผลิตเป็นชุด PPE ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในแนวหน้า

การศึกษา
• จ�านวนท้ังส้ิน 27,906 คน ที่ได้รบัการอบรมเรือ่งการรีไซเคลิ 

และการคดัแยกขยะ
• จ�านวนการดาวน์โหลดเอกสารส่ือความรูเ้รือ่งการรีไซเคลิท้ังส้ิน 

725 ครัง้
• 9 องค์กรจากท้ังภาคเอกชน องค์กรและภาครฐั ได้รบัการฝึกอบรม
• เส้ือท่ีผลิตจากเส้นใยรีไซเคลิจ�านวน 511 ตัว มอบให้องค์กรภายนอก
• 4 โครงการ เก่ียวกับการให้ความรูเ้รือ่งการรีไซเคลิกับมหาวทิยาลัย

ชัน้น�าในประเทศไทย

ความเป็นอยู่ที่ดี
• มากกว่า 300 โครงการ ท่ีสนับสนุนความเป็นอยูท่ี่ดีและสุขภาพ

ของคนในชมุชนท้องท่ี
• 10 โครงการ ท่ีสนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้พกิารเพือ่

พฒันาคณุภาพชวีติ
• 13 โครงการ ทีส่นับสนุนกิจกรรมกีฬาเพือ่ส่งเสรมิสุขภาพกาย 

และสขุภาพใจในเดก็
• 44 โครงการ ทีจ่ดัหาข้าวของเครือ่งใช้ท่ีจ�าเป็นให้กับคนในชุมชน 

ท้องท่ี ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

สิ่งแวดล้อม
• 28 องค์กร/คูค้่าทางธรุกิจ ทีร่่วมส่งเสรมิการรีไซเคลิ PET
• ปรมิาณขวด PET 9,434 กิโลกรมั กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคลิ
• สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 16.5 ตัน

ภาพรวมผลการด�าเนินงานด้าน CSR ในปี 2563

กิจกรรมส�าคัญในปี 2563

ชุด PPE จากขวดพลาสติก PET

ภาพรวมกิจกรรมด้าน CSR ทั่วโลกที่ส�าคัญในปี 2563
เรายังคงให้ความส�าคัญกับการสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการช่วยเหลือสังคม ซึ่งท�าให้ม่ันใจได้ว่าจะเป็นการสร้างประโยชน์ต่อบริษัทและชุมชน นอกจากน้ี 
เรายังมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยยึดตามคุณค่าสามด้าน คือ การให้ความรู้ การส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี และการค�านึงถึง 
สิ่งแวดล้อม

การศึกษา

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

1. ความร่วมมือในการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล: ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท Indorama Ventures Xylenes & PTA (IVXP) และ บริษัท AlphaPET ร่วมมือกับ 
คณะกรรมการโรงเรียนท้องถิ่นในโครงการการแข่งขันรีไซเคิล นอกจากน้ียังสนับสนุนด้าน 
การศึกษาและการฝึกอบรมแก่โรงเรียนและนักเรียนในพื้นที่รัฐ Alabama โครงการน้ีเสริมสร้าง
จิตส�านึกด้านการรีไซเคิลและการรักษาชุมชนให้สะอาด โดยท�าให้ปริมาณขยะในหลุมฝังกลบ 
ลดลง อีกท้ังยังมีการมอบเงินรางวัลให้กับโรงเรียนท่ีเก็บรวบรวมพลาสติกเพื่อน�าไปรีไซเคิล 
ได้มากท่ีสุด โดยมีนักเรียนท้ังหมด 1,000 คนเข้าร่วมโครงการครั้งนี้

2. กิจกรรมให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลแก่เยาวชน: ประเทศโปแลนด์

บริษัท Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., ร่วมกับ Akademia Zabawy i Ruchu และ 
Anima Show จดักิจกรรมนนัทนาการและมอบอุปกรณ์การศึกษาเก่ียวกบัการรีไซเคลิแก่เยาวชน 
30 คนจากเมือง Włocławek และ Michelin เพื่อให้เยาวชนสนุกกับการเรียนรู้เก่ียวกับวัสด ุ
ประเภทต่างๆ และการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง

Indorama Ventures Poland เชื่อว่าการให้ความรู ้แก่คนรุ ่นใหม่จะช่วยสร้างจิตส�านึก 
ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดีขึ้น และหวังว่าจะเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสนุกสนานส�าหรับเยาวชน  
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

3. นวัตกรรมดักจับขยะทางทะเล: ประเทศไทย

อินโดรามา เวนเจอร์ส และ มูลนิธิไอวีแเอล ร่วมมือกับ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มอบรางวัลนวัตกรรม “เครื่องมือดักจับขยะทะเล” เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมองค์ความรู้ในการ 
จัดการขยะและการคัดแยกขยะให้แก่เยาวชนคนรุ ่นใหม่ โดยโครงการดังกล่าวมุ่งหวังท่ีจะ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมดักจับขยะ เพื่อลดการรั่วไหลของขยะลงสู่แหล่งน�้า

1. การรับมือกับการระบาดของ COVID-19: ประเทศตุรกี

บรษัิท Indorama Ventures Corlu PET Sanayi A.Ş ได้มอบหน้ากากอนามัยจ�านวน 1,000 ชิน้  
และถงุมือ 1,000 คู ่ รวมถงึหน้ากากคลุมหน้าและชดุ PPE  (รวมถงึอุปกรณ์ให้ออกซเิจน) ให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์ท่ีต้องรักษาผู้ป่วย COVID-19 ท้ังในสถาบันสุขภาพและโรงพยาบาล 
ส่ีแห่งในภูมิภาค

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม108
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โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล นับเป็นโครงการระยะยาว 30 ปีที่ส�าคัญ ท่ีเราเล็งเห็นถึงความจ�าเป็นในการให้คุณค่าของการให้ความรู้ซ่ึงไม่อาจหยุดได ้
แม้ในช่วงการระบาดของ COVID-19 เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและการล็อกดาวน์ทั่วโลก เราจึงได้ปรับเปล่ียนช่องทางการให้ความรู้
บางส่วนมาเป็นแพลตฟอร์มการสอนเสมือนจริง ในฐานะบริษัทระดับโลก เราได้พัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้หลากหลายมากขึ้น โดยแปลหลายภาษาเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย 
และผู้คนเล็งเห็นความส�าคัญของการรีไซเคิลพลาสติก PET ซึ่งเป็นการร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน เราได้แบ่งปันส่ือการเรียนรู้ให้แก่ทีมทั่วโลกเพื่อใช้ 
ในการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้สู่วงกว้าง

ขยะพลาสติกในมหาสมุทรส่งผลเสียร้ายแรงต่อสัตว์ทะเล ผู ้คนท่ีอาศัยตามแนวชายฝั่งและบนเกาะ การอบรมให้ความรู้ครั้งแรกของปี ได้เริ่มด�าเนินการ 
ก่อนการระบาดของ COVID-19 ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ Mud Brick และศูนย์เมอร์ซี่ เพื่อให้ความรู้แก่เด็กๆ ชาวมอร์แกนกว่า 63 คน และคณาจารย์ ณ เกาะพยาม 
และเกาะเหลาเหลียง จังหวัดระนอง โดยมีการให้ความรู้เรื่องการคักแยกขยะ และความส�าคัญของการรีไซเคิลพลาสติก PET ซึ่งนอกจากจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ยังช่วยสร้างรายได้เช่นกัน โดยเด็กๆ ให้ความสนใจสื่อการเรียนรู้ของเราเป็นอย่างมาก

2. โครงการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ: ประเทศเม็กซิโก

บริษัท Performance Fibers Operations และบริษัท Indorama Ventures Polymers 
México สนับสนุนโครงการ “Manos Capaces” ซึ่งจัดโดยสถาบัน Capable Hands 
โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมช่วยเหลือเยาวชนและผู้ทุพพลภาพโดยให้พวกเขามีส่วนร่วม 
ในสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีเกื้อกูล ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาท�ากิจกรรมต่างๆ เพิ่มขีด 
ความสามารถและการพัฒนาได้อย่างเต็มท่ี

เราจัดพ้ืนท่ีในโรงอาหารให้เป็นตลาดขนาดย่อม เพื่อจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือ เช่น piñatas 
และกระปุกออมสิน เป็นต้น โครงการน้ีช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ทุพพลภาพกว่า 40 คน 
ในเมือง Queretaro ประเทศเม็กซิโก

3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่: ประเทศไทย

Indorama Petrochem Limited (PTA), TPT Petrochemicals Public Company Limited  
และ Indorama Polyester Industries ร่วมมือกันจัดหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีซ่ึงรวมถึง

แพทย์ พยาบาล สมาชิกทีมแพทย์ และบริการครอบคลุมค่ายา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยมีประชาชนในชุมชนหนองแฟบและนิคมพัฒนาเข้ารับบริการกว่า 250 คน  
เราจัดกิจกรรมนี้เพื่อมอบโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและทรัพยากรที่เอื้อต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

สิ่งแวดล้อม

1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม:  สาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัท Glanzstoff เมือง Qingdao สาธารณรัฐประชาชนจีน ปรับปรุงการคัดแยกขยะ 
และสร้างจิตส�านึกการรีไซเคิลแก่ชุมชนท้องถิ่น ผ่านโครงการให้ความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจ 
อย ่างมากจากพนักงานและครอบครัว โดยผู ้ เข ้าร ่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะ 
ตามแต่ละประเภท ซ่ึงได้แก่ ขยะรีไซเคิล เศษอาหาร ขยะอันตราย และขยะประเภทอ่ืนๆ

2. สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: ประเทศไทย

กลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จังหวัดระยอง ได้แก่ TPT Petrochemicals PCL., Indorama Polyester Industries PCL. (Rayong), Petform  
(Thailand) Ltd. และ ES FiberVisions (Thailand) Company Limited เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ณ จังหวัดระยอง  โครงการดังกล่าว 
ช่วยพัฒนาและอนุรักษ์ชายฝั่ง รวมถึงช่วยปลูกจิตส�านึกให้ตระหนักถึงผลกระทบของขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

ในปีน้ีมีจิตอาสาร่วมงานกว่า 1,800 คน รวมท้ังพนักงานและครอบครัวจากกลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จ�านวน 155 คน และตัวแทนผู้ว่าราชการ 
จังหวัดระยองเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และเราจะยังคงส่งเสริมการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลสืบต่อไป

3. ความร่วมมือในการรีไซเคิลกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน�้า (WEEC): ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท Indorama Ventures Xylenes & PTA ร่วมกับ WEEC ริเริ่มโครงการปกป้องส่ิง
แวดล้อมและส่งเสริมการดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี เพื่อผลประโยชน์ของ 
ผู้คน และสิ่งมีชีวิต แนวคิดการศึกษาจากสถานที่จริงช่วยให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของความ 
หลากหลายทางชีวภาพและส่ิงแวดล้อมมากย่ิงขึ้น

4. ECOCE: ประเทศเม็กซิโก

บริษัท Indorama Ventures Ecomex  ได้เป็นหน่ึงในสมาชิก ECOCE สมาคมพลเรือน 
ด้านส่ิงแวดล้อมท่ี ไม ่แสวงผลก�าไร ซึ่งถูกก่อต้ังและสนับสนุนโดยอุตสาหกรรมอาหาร 
และเครื่องดื่ม นับเป็นหน่วยงานแรกในเม็กซิโกที่มีการด�าเนินการจัดการบรรจุภัณฑ์และขยะ 
จากบรรจุภัณฑ์ การเข้าร่วมเป็นสมาชิก ECOCE น้ีช่วยสร้างเครือข่ายการรีไซเคิลและโอกาส 
ในการศึกษาแนวทางการด�าเนินงานจากบริษัทอ่ืนๆ รวมถึงแนวคิดเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับ 
ธุรกิจได้ด้วย

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม110

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

ดัชนีมาตรฐาน GRI



ในปีน้ีเราได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังนักศึกษา เราเช่ือว่าพวกเขามีความ 
ต่ืนตัวและจะสามารถเป็นกระบอกเสียงและสร้างความตระหนักรู้ทั้งในและ
นอกสถาบันอันน�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคม หลังจากการจัดอบรม 
เพ่ือให้ความรูแ้ก่นักศกึษามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการจดักิจกรรม
ภายในเพื่อเสริมสร้างจิตส�านึกแก่เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา โดยร่วมกันเก็บ
รวบรวมขวดพลาสติก PET 100 กิโลกรัม เพื่อน�าไปรีไซเคิลเป็นเส้ือยืด 
PET และส่งมอบขวดพลาสติก PET ให้กับโรงงานรีไซเคิลของไอวีแอล 

เราส่งต่อความรู้เรื่องการรีไซเคิลและความยั่งยืนให้แก่บริษัทที่ประสบความส�าเร็จหลายแห่ง และท�างานร่วมกับสมาคมธุรกิจระหว่างประเทศชั้นน�าในประเทศไทย  
หลังการอบรมมีบริษัทบางแห่งได้จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับพนักงานและคนในชุมชนเพื่อเก็บรวบรวมขวด PET มอบให้แก่ไอวีแอลเพื่อน�าไปรีไซเคิล ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

โครงการส่งเสริมความรู้ของเราได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงครู
นักเรยีน นักศกึษา และกลุ่ม PPP (โครงการความร่วมมอืภาครฐั ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างย่ังยืน) ท่ีครอบคลุม 
ท้ังหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ ในฐานะสมาชกิ 
ของกลุ่ม PPP เราได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งมุ่งเน้นการ 
ผสมผสานแนวคิดเชิงบวกและประโยชน์ของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
ในสถานศกึษา และมอบส่ือการเรยีนรูเ้รือ่งการรีไซเคลิให้กบัผู้เข้าร่วมทุกคน  

ทีมงานระดับโลกของเรามีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและยังคงด�าเนินการ 
ส่งมอบความรูด้้านการรีไซเคลิผ่านทางออนไลน์ สนับสนุนให้มีการรวบรวม
ขวดพลาสติก PET ในแต่ละประเทศเพื่อไม่ให้ขยะหลุดรอดไปสู่ส่ิงแวดล้อม

ประเทศสหรัฐอเมริกา – ทีมงานของเราจัดการอบรมเสมือนจริง 
กว่า 30 ครั้งและมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียน ท้ังน้ีเรา
ท�างานร่วมกับทีมเบสบอล Huntsville Trash Panda ซึ่งอนุญาตให้เราใช้
สถานท่ีสองแห่งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการรีไซเคิล  
โดยจัดต้ังถังขยะรีไซเคิลรูปทรงขวด (ประมาณ 30 ถัง) พร้อมข้อความ
จากบริษัท อินโดรามา และ เป๊ปซี่ เกี่ยวกับการรีไซเคิล และจัดท�าคลิปวิดีโอ
สั้นๆ เกี่ยวกับการรีไซเคิล เพื่อออกอากาศอย่างต่อเนื่อง ณ จุดขายอาหาร
และสินค้า จากโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิลและการสนับสนุน
จากทีมเบสบอล Trash Panda ท�าให้เราเก็บรวบรวมขวดพลาสติก PET  
ได้กว่า 1,171 ปอนด์ เพื่อน�ากลับไปรีไซเคิลที่โรงงาน

เป้าหมายปี 2573
อบรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET แก่ผู้บริโภคทั่วโลก จ�านวน 1,000,000 คน

นอกจากน้ีเรายังมีส ่วนร ่วมในโครงการฝึกอบรมภายใต ้การดูแล 
ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได้จัดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าท่ีด้านการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อส�ารวจ
ปัญหาขยะและวิธีจัดการขยะพลาสติกในสถานศึกษา นอกจากนี้เราได ้
จัดเตรียมส่ือการเรียนการสอนเรื่องการรีไซเคิลให้กับผู้เข้าร่วมทุกคน  
เพือ่ให้แน่ใจว่าเยาวชนจะได้รบัการศกึษาท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการคดัแยกขยะ
และความส�าคัญของการรีไซเคิลพลาสติก

ประเทศเม็กซโิก – เราจดัการฝึกอบรมเสมือนจรงิและรวบรวมขวดพลาสติก  
PET กว่า 340 กิโลกรัมจากโรงเรียนและชุมชน 

ประเทศบราซิล – เน่ืองด้วยสถานการณ์ของโรค COVID-19 ส่งผล 
ให้สถานศึกษาต่างๆ ปิดท�าการ อีกท้ังสถานศึกษาในพื้นท่ีบางแห่ง 
ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ แต่ชุมชนยังคงเก็บรวบรวมขวดพลาสติก 
PET อย่างต่อเน่ือง โดยสามารถรวบรวมได้ท้ังหมด 1,652 กิโลกรัม 
เพื่อน�าไปรีไซเคิล

ประเทศฟิลิปปินส์ – ไอวีแอลได้ให้ความรู ้เรื่องการรี ไซเคิล เพื่อให้
ชุมชนตระหนักถึงความส�าคัญในการรักษาส่ิงแวดล้อมโดยการรีไซเคิล 
ขวดพลาสติก PET (ด�าเนินการก่อนการระบาดของ COVID-19)

นอกจากน้ันคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการแข่งขัน
นวัตกรรม “เครื่องมือดักจับขยะทางทะเล” ท่ีช่วยลดการรั่วไหลของขยะ 
ลงสู่แหล่งน�้า และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ร่วมกับ 
ร้านอาหารในมหาวทิยาลัยจดัเตรยีมถงัส�าหรบัรวบรวมขวดพลาสติก PET 
ท้ังน้ีทางมหาวทิยาลัยได้เข้าร่วมโครงการ “แยกขวดช่วยหมอฟัน” โดยมอบ
ขวดพลาสติก PET 110 กิโลกรัม เพื่อน�าไปรีไซเคิลเป็นเส้นด้ายและใช้ผลิต
ชุด PPE มอบให้แก่ทันตแพทยสภาเพ่ือส่งมอบให้นักศกึษาทนัตแพทย์ต่อไป

ข้อมูล
เพิ่มเติม

2,806
นักเรียน

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม112
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โครงการส่งเสริมความรู้      
ด้านการรีไซเคิล ประจ�าปี 2563

27,906
จ�านวนคนที่ได้รับ 
การอบรม

153
ครู

23,562
บุคคลทั่วไป 
และคนในชุมชน

60
โรงเรียน 
ที่เข้าร่วมโครงการ

9
ภาคเอกชน องค์กร 
และภาครัฐ ที่เข้าร่วม 
โครงการ

34
การอบรม 
เสมือนจริง

30
การอบรม 
ในห้องเรียน

732
จ�านวนชั่วโมง 
ที่อบรม

5
กิจกรรม 
เผยแพร่ความรู้

24
ได้รับเชิญให้ไปบรรยาย 
เรื่องการรีไซเคิล

279
บทความเกี่ยวกับ
การรีไซเคิล

725
จ�านวนดาวน์โหลด
สื่อความรู้เรื่องรีไซเคิล

96
จ�านวนดาวน์โหลดวิดีโอ
เรื่องรีไซเคิล

250
มอบถังขยะ

511
มอบเสื้อที่ผลิต 
จากขวด PET 

6
การเข้าเยี่ยมชม 
โรงงานรีไซเคิล

424,530
ขวดพลาสติก
ที่รวบรวมได้ทั่วโลก 6,109 กิโลกรัม

จ�านวนขวด PET ที่น�ากลับไป
รีไซเคิลที่โรงงาน

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/environmental/recycling/recycling-education


มูลนิธิไอวีแอล (IVLF)
มูลนิธิไอวีแอลจัดตั้งขึ้นในปี 2561 เพื่อสนับสนุนงานการกุศลและโครงการด้านส่ิงแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศท่ัวโลก กว่าสองปีท่ีผ่านมามูลนิธิไอวีแอล 
ได้มีส่วนส�าคัญในการให้ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนส่ิงแวดล้อมและชุมชน อีกทั้งยังส่งเสริมโครงการด้านสุขภาพ ซึ่งส่งผลดีและมีความหมาย 
ต่อชีวิตผู้คนเป็นอย่างมาก 

ในปี 2563 มูลนิธิไอวีแอลได้ด�าเนินโครงการ 14 โครงการและอีก 5 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างท้ังต่อสุขภาพ 
ของผู้คนและความยากล�าบากของชุมชน มูลนิธิไอวีแอลจึงได้ช่วยเหลือ 
และสนับสนุนโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

การให้ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพ

โครงการบรรเทาทุกข์จาก COVID-19 (ป ี2563)

• มูลนิธิไอวีแอลบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีและโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ แห่งละ 1 ล้านบาท เพื่อรักษาผู้ป่วย COVID-19  
และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

• โครงการดาว เสริมสร้างศักยภาพในผู้หญิง 

โครงการดาว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในผู้หญิง เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเครือข่าย
พัฒนาบ้านเด็ก และมูลนิธิไอวีแอล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงชายขอบ ซึ่งหลายคน 
ตกเป็นเหย่ือของความรุนแรงในครอบครัว และต้องเล้ียงดูตัวเองและลูกๆ ทางโครงการ 
มีการฝึกอบรมต่างๆ รวมถึงการก�าหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิต ความรู้ทางการเงิน  
ทักษะชีวิต การเตรียมความพร้อมในการท�างาน ตลอดจนการให้ค�าปรึกษาเพื่อช่วยให้ 
พวกเขากลับมามีความภาคภูมิใจในตนเองและสามารถพึ่งพาตนเองได้

• มูลนิธิไอวีแอลบริจาคเงินจ�านวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิดวงประทีป 
เพือ่ช่วยเหลือประชาชนในชมุชนคลองเตยท่ีเดอืดร้อนจากสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 เงินจ�านวนน้ีถูกน�าไปใช้ในการติดต้ัง
อุปกรณ์ฆ่าเชื้อและจัดหาส่ิงของจ�าเป็นแก่ครอบครัว 300 ครอบครัว 
ท่ีได้รับผลกระทบจากการตกงาน นอกจากนั้น มูลนิธิดวงประทีป 
ได้จดัหางานระยะส้ัน (2 เดือน) ให้กบัผู้คนในชุมชน 25 คน เพือ่ท�าหน้าท่ี
เตรียมอาหารและแจกจ่ายส่ิงจ�าเป็นด้านสุขอนามัยให้กับผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และเยาวชนในชุมชน

ในปี 2563 มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กได้ลงพื้นที่ไปที่ค่ายคนงานก่อสร้างกว่า 40 แห่ง และรับผู้หญิง 100 คน เข้าร่วมโครงการดาว ทางโครงการได้จัดหา 
จักรเย็บผ้าแบบพกพาจ�านวน 12 คัน และจักรเย็บผ้าโรงงาน 4 คัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถหารายได้ได้ด้วยตัวเอง มูลนิธิไอวีแอลยังสนับสนุนโครงการ 

Grant Me a Future ซึ่งเป็นโครงการที่มอบเงินทุนจ�านวน 30,000 บาท ให้กับผู้หญิงสามคนที่ผ่านข้อก�าหนดของโครงการ ส�าหรับใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง

• โครงการ IVL Innovation and STEM Clubs ประเทศกานา

มูลนิธิไอวีแอลสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพ Dext Technology Limited  
จากประเทศกานา ผู ้พัฒนานวัตกรรมชุดอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร ์
ท่ีใช้งานง่าย ราคาไม่แพง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนตามหลักสูตร
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) 
ในการจัดตั้งชมรม IVL Innovation และ STEM Clubs ในโรงเรียน 
ห้าแห่ง ซึ่งต้ังอยู ่บริเวณใกล้เคียงบริษัท Indorama Ventures  
Packaging Ghana Ltd. นักเรียน 300 คน จากโรงเรียนท้ังห้าแห่งน้ี 
จะได้ทดลองใช้ชุดอุปกรณ์ซึ่งเป็นเสมือนห้องทดลองย่อส่วน รวมถึง 
การบูรณาการเรยีนรูห้ลกัสูตร STEM ซึง่จะช่วยพฒันาทกัษะการวเิคราะห์ 
แก้ปัญหา การวิจัยเบื้องต้น และทักษะการน�าเสนอขั้นพื้นฐาน

สิ่งแวดล้อมและชุมชน

• โครงการน�้าสะอาด

เนื่องจากจังหวัดเลยประสบภัยแล้งอย่างรุนแรงในรอบ 60 ปี มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
จงึได้ติดต่อมูลนิธไิอวแีอล เพือ่สนับสนุนการจดัหาอุปกรณ์กรองน�า้แก่โรงเรยีนบ้านซ�าพร้าว 
และโรงเรียนบ้านโนนกกข่า โดยมูลนิธิไอวีแอลได้ติดต้ังระบบกรองน�้าท่ีโรงเรียนทั้งสองแห่ง 
ในเดือนกันยายน ปี 2563 โดยสามารถกรองน�้าสะอาดได้ถึง 2,000-3,000 ลิตรต่อวัน 
เพียงพอต่อความต้องการของคนกว่า 1,000 คน โครงการน้ีช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของเยาวชนและคนในชุมชน รวมถึงลดความเสี่ยงจากโรคที่อาจมาทางน�้าได้

• การบริจาคอุปกรณ์วิทยาศาตร์แก่โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

มูลนิธิไอวีแอลมอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
และโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ซึ่งเป ็นโรงเรียนภายใต้สังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ โครงการน้ีจัดท�าขึ้นเพื่อช ่วยเหลือ 
เด็กด้อยโอกาสท่ีครอบครัวมีฐานะยากจน ทางโรงเรียนได ้ติดต่อ 
หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยและมูลนิธิไอวีแอล เพ่ือขอรับ 
การสนับสนุนอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์  เช ่น การท�าปุ ๋ยหมัก  

มูลนิธิไอวีแอลและพนักงานจากส�านักงานใหญ่ อินโดรามา เวนเจอร์ส ประเทศไทย 
ได้เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนทีใ่ห้การผ่าตัดภายในหน่ึงสัปดาห์ ซึง่จดัโดย
มูลนธิสิร้างรอยย้ิม ณ จงัหวดัแม่ฮ่องสอนและศรสีะเกษ โดยช่วยเหลือให้การผ่าตดั 
แก่ผู้ป่วยยากไร้ทีมี่ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่หรอืใบหน้าผิดรปูโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ในปี 2563 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้ท�าการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยจ�านวน  
85 ราย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้ป่วยจ�านวน 32 ราย ในจังหวัดศรีสะเกษ

การดูแลสุขภาพ

• โครงการให้ความรู้แก่ผู้ลี้ภัย

มูลนิธิ ไอวีแอลยังคงสนับสนุนโครงการทางการศึกษาของมูลนิธิ 
บ ้านศรีชุมพาบาล ประจ�าปี 2563 โดยช่วยเหลือผู ้ ล้ีภัยท่ียังไม ่ ได ้
ขึ้นทะเบียน อายุระหว่าง 6-18 ปี จ�านวน 70 คน โดยจัดการเรียนการสอน 
วิชาภาษาไทย รวมถึงความรู ้ด้านวัฒนธรรมไทยซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ในขณะท่ีอาศัยอยู่ท่ีประเทศไทย ควบคู ่ ไปกับทักษะภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์

การเพาะเห็ด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยผลิตภัณฑ์ 
ท่ีผลิตโดยนักเรียนจะน�าไปจ�าหน่ายให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เยี่ยมชม  
เพื่อให้นักเรียนได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียน อุปกรณ์เหล่าน้ีนอกจาก 
จะช่วยเพิม่ประสทิธิภาพการเรยีนการสอน ยังช่วยให้นักเรยีนมีรายได้ประจ�า
ท้ังส�าหรับตนเองและจุนเจือครอบครัวโดยไม่ต้องท�าอาชีพเสริมเพิ่มเติม 
หรือละทิ้งการเรียน

• AsiaPet (Thailand) Limited, Indorama Polymers Public Company 
Limited, Petform (Thailand) Limited และ Indorama Holdings Ltd.  
ร่วมกับมูลนิธิไอวีแอลมอบถุงยังชีพให้แก่คนในชุมชนกว่า 300  
ครวัเรอืน ในต�าบลท่าคลอง และอีก 300 ครวัเรอืน ในต�าบลเขาสมอคอน  
จังหวัดลพบุรี

• มูลนิธิไอวีแอลมอบถุงยังชีพกว่า 300 ถุง แก่ผู้ไร้บ้านและชุมชนในเขต
พระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาส�าหรับผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการว่างงานและเศรษฐกิจที่ซบเซาในช่วงการระบาด
ของ COVID-19

ข้อมูล
เพิ่มเติม

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม114
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สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://www.ivlfoundation.org
https://www.ivlfoundation.org/

