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เส้นใย

PET

ทวีปเอเชีย
•

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2563 ประกอบด้วยข้อมูล
จากโรงงาน 107 แห่ง รายละเอียดเพิม่ เติมอยูภ่ ายใต้หวั ข้อ
“เกีย่ วกับรายงานฉบับนี”้ ในรายงานความยัง่ ยืนฉบับเต็ม

ทวีปอเมริกาใต้

ไอวีแอลเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2537 จากการเป็นผู้ผลิตเส้นด้ายขนสัตว์รายแรกของประเทศไทย
ปัจจุบันเราเติบโตขึ้นอย่างมาก ซึ่งมีการด�ำเนินงานใน 33 ประเทศ ครอบคลุม 6 ทวีป
เป็นผู้ผลิต PET รายใหญ่ที่สุดของโลก มีส่วนแบ่งที่มีนัยส�ำคัญในตลาด PTA ของโลก
และยังคงความเป็นผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
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ออกไซด์และ
อนุพันธ์แบบบูรณาการ

ผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน
แม้จะอยู่ในภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไอวีแอลยังคงมีการเติบโตที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเองถึง 5% และมีการเติบโตโดยรวมทั้งหมด
ถึง 18% ความส�ำเร็จนี้ถูกขับเคลื่อนโดยทีมผู้น�ำที่มีประสิทธิภาพของเราที่ยังคงให้ความส�ำคัญกับความยั่งยืนเป็นหลัก ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายส�ำหรับไอวีแอล
เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ราคาน�ำ้ มันดิบทีต่ กต�ำ่ รวมถึงภัยธรรมชาติทเี่ กิดขึน้ ต่อเนือ่ งเป็นห่วงโซ่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ทีส่ ำ� คัญดังนี:้

ภาพรวมของไอวีแอล
ด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนและความเป็นผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์ ท�ำให้เรามีผลก�ำไรที่มั่นคงในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เรายังคงปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ความหลากหลายของตลาดผู้บริโภคและห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งของเรานั้น
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการสนับสนุนให้เราด�ำเนินงานผ่านสถานการณ์และช่วงเวลาที่ยากล�ำบากไปได้
นอกเหนือจากการบริหารจัดการในระดับชั้นน�ำ การส่งมอบสินค้าและความยั่งยืนในการด�ำเนินงานของเรานั้น เรายังคงส่งเสริมและสนับสนุนโครงการริเริ่ม
ด้านความยั่งยืนทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึงการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนของเรา การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การยึดมั่น
ในหลักการของการผลิตระดับโลก และความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการรีไซเคิล PET

ห่วงโซ่คุณค่า/หน่วยธุรกิจ

• สถานการณ์ COVID มีผลให้ความต้องการเส้นใยโพลีเอสเตอร์ลดลง 9% จากปี 2562 อีกทั้งยังส่งผลให้ PX/PTA spreads ทั่วทั้งอุตสาหกรรมลดลง 47%
และ MEG spreads ลดลง 20%
• ราคาน�้ำมันดิบที่ลดลงมาอยู่ที่ 42 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ส่งผลให้ความได้เปรียบของ shale gas ลดลง 37% จากปี 2562 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อธุรกิจ MTBE และ MEG ของเรา
• การล็อกดาวน์อันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID และความไม่แน่นอนต่างๆ ท�ำให้ยอดขายรถยนต์ขนาดเล็กทั่วโลกลดลง ส่งผลให้ปริมาณการขายเส้นใย
ในกลุ่ม Mobility ของเราลดลง 10% เมื่อเทียบกับปี 2562
รายงานประจ�ำปี 2563 ของเราได้แสดงผลการด�ำเนินงานด้านการเงินเต็มรูปแบบ และตัวเลขทางการเงินที่ส�ำคัญได้ถูกสรุปรวมไว้ดังนี้

ปลายปี 2563 เรามีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 123 แห่งใน 6 ทวีป เพื่อรองรับลูกค้าของเราในกลุ่มอุตสาหกรรมและตลาดปลายทางที่หลากหลาย และมีผลิตภัณฑ์
ออกสู่ตลาดในกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (IOD) ธุรกิจ PET และธุรกิจเส้นใย นอกจากนี้ ด้วยจ�ำนวนโรงงานรีไซเคิล
ทั้งหมด 15 แห่งทั่วโลก เราจึงเป็นผู้น�ำด้านการรี ไซเคิลระดับโลกและเป็นบริษัทรี ไซเคิล PET ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป พลาสติก PET มีข้อได้เปรียบอย่างมาก
ต่อระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความสามารถในการรีไซเคิลได้ 100% และลดการพึ่งพาวัตถุดิบได้ในระดับที่สูง

+11%

การผลิต

13.72

ล้านตัน

10,594

ล้านเหรียญสหรัฐ
ก�ำไรหลักสุทธิ
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-47%

ก�ำไรหลัก

รายได้รวม

หลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำ� นาจควบคุม

205

ล้านเหรียญสหรัฐ

-7%

ก�ำไรหลักต่อหุ้น
1.01บาท

ก่อนหักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่ มราคา
และค่าจัดจ�ำหน่าย (Core EBITDA)

1,114

-3%

1,388

+6%

ล้านเหรียญสหรัฐ

ล้านเหรียญสหรัฐ

- 0.95

กระแสเงินสด
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน

อันดับความ
น่าเชื่อถือจาก

TRIS

AA-

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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5.50

การผลิตทั้งหมด
(กิโลตัน)
13,720

ยอดขายสุทธิ
(ล้านเหรียญสหรัฐ)

12,340

11,361

10,741

10,419

ก�ำไรหลักสุทธิ
(ล้านเหรียญสหรัฐ)

2563

789
459
2561

2560

2562

2563

2561

2560

ธุรกิจพลาสติก PET Specialty

205

2562

2563

23%

35%

2560

2561

2562

0.325

0.321

3,211,409

5%

0.197

(ชั่วโมง/พนักงาน)

43%

30.43

22.7

เอเชีย

33.06
18.58

2560

ยุโรป

อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
ถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)

1.45

2561

สิ่งแวดล้อม
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

0.84

2563

2563

585

2560

2561

2562

2563

สังคมและสวัสดิการ
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5.32

2561

2560

5.10

2562

2561

2562

2563

2560

8.07

8.07

5,292,534

2563

5,255,856

การใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำทั้งหมด (ลบ.ม.)
- ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
การใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำทั้งหมด (ลบ.ม.)
- ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)
อัตราการใช้น�้ำ (ลบ.ม./ตันการผลิต)
- ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
อัตราการใช้น�้ำ (ลบ.ม./ตันการผลิต)
- ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

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

2561

2562

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ประมาณ 1.9 ล้าน ตัน
ในวัฏจักรชีวิต

5,786,158

รี ไซเคิล
2554 - 2563
ลดปริมาณขยะพลาสติก
ประมาณ 1.3 ล้าน ตัน
ที่ต้องน�ำไปฝังกลบ

5,761,187
2560

2563

7.46
6.55

4,699,568

2562

รี ไซเคิล
8.82

5.31

2561

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e / ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานประจ�ำปี 2563 (107 โรงงาน)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e / ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานประจ�ำปี 2562 (94 โรงงาน)

59,586,748
2560

23%
39%

20

7,089,441

6,777,344

น�้ำที่น�ำมารี ไซเคิลและใช้ซ�้ำ

27%

สุขภาพ

2562

5,913,464

2,344,695
2,316,591
2,409,061
2,224,494

2563

4.61
82,504,769
65,222,820
60,285,763
53,552,616

กิจกรรม CSR

0.48

2562

การศึกษา

6%

5%

0.74

2562

กิจกรรม CSR

(กรณี/200,000 ชั่วโมงท�ำงาน)

0.72

2561

0.524
9,445,053

0.169

5,528,000

การใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำ
5.35

30%

0.91

2560

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(Scope 1 และ 2)
0.607
0.553
0.522 0.555

0.155

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e) - ขอบเขตการรายงานประจ�ำปี 2563 (107 โรงงาน)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e) - ขอบเขตการรายงานประจ�ำปี 2562 (94 โรงงาน)

พนักงานทั่วโลก
แบ่งตามทวีป

22%

1.19

0.184

4,744,746

2561

2560

ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อพนักงาน

แอฟริกา

พนักงานทั้งหมด

(กรณี/ 200,000 ชั่วโมงท�ำงาน)

2563

2,179,384

อเมริกา

อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
โดยรวม (TRIR)

0.232

4,597,960

22%

ความหลากหลาย
ทางเพศ (หญิง)

2562

พลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ (กิกะจูล)
พลังงานทดแทนจากชีวมวล (กิกะจูล)
ไฟฟ้าทดแทน (กิกะจูล)

0.355
7,035,992

3,688,970

2561

2560

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน
(Scope 2)

0.452

0.371

ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านสังคม
25,207

2563

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(Scope 1)

Net
Promoter
Score (NPS)

2563

2562

การใช้พลังงานทั้งหมด (กิกะจูล) - ขอบเขตการรายงานปี 2553 (107 โรงงาน)
การใช้พลังงานทั้งหมด (กิกะจูล) - ขอบเขตการรายงานปี 2552 (94 โรงงาน)
อัตราการใช้พลังงาน (กิกะจูล / ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานประจ�ำปี 2563 (107 โรงงาน)
อัตราการใช้พลังงาน (กิกะจูล / ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานประจ�ำปี 2562 (94 โรงงาน)

อัตราการรักษาลูกค้า

57

2561

2560

387

92% (CRR)

85.46% 86.01% 86.58% 86.16%

ธุรกิจเส้นใย

ดัชนีมาตรฐาน GRI

2,754,247
2,587,557
2,575,967
15%
17%
19%
1,767,434
33%
25%
33%
25%
35%
58%
52%
48%
40%

104,724,983
73,452,756
59,984,718
55,070,650

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI)

1.29

5.75

5.29

5.58

10,594

8,438

2562

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

การใช้พลังงานทดแทน

6.73

72,190,776

9,103

2561

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

2560

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

2563

ปริมาณน�ำ้ รีไซเคิลและน�ำ้ ทีน่ ำ� กลับมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.)
- ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
ปริมาณน�ำ้ รีไซเคิลและน�ำ้ ทีน่ ำ� กลับมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.)
- ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)
อัตราน�ำ้ รีไซเคิลและน�ำ้ ทีน่ ำ� กลับมาใช้ใหม่ (%)
- ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
อัตราน�ำ้ รีไซเคิลและน�ำ้ ทีน่ ำ� กลับมาใช้ใหม่ (%)
- ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

ปริมาณขวด PET หลังการบริโภคที่รี ไซเคิลแล้ว
222,288
206,996
143,507
128,890
109,446
3,576
2554 2555 2558 2560 2562 2563
หน่วย : ตัน

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับความต้องการด้านความยัง่ ยืนของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เป็นสิง่ ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของเรา เพราะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวทาง
ที่สอดคล้องต่อสิ่งที่เราใช้ในการเจรจากับผู้มีส่วนได้เสียและในการก�ำหนด
ประเด็นสาระส�ำคัญ ซึ่งสิ่งนี้จะท�ำให้เราสามารถคิดค้น คาดการณ์และ
ตอบสนองได้อย่างตรงประเด็น รวมถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า ไปพร้ อ มกั บ การด� ำ เนิ น การตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องเราเพื่ อ
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น

วิสยั ทัศน์

ในปี 2563 เมื่อค�ำนึงถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องและปณิธานของเราที่จะให้
ความยั่งยืนเป็นหัวใจหลักของการตัดสินใจในธุรกิจ เราได้ปรับโครงสร้าง
กลุ่มธุรกิจและปรับกระบวนการของเราเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึง การแนะน�ำและบูรณาการหน่วยงานด�ำเนินการต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ เ ช่ น หน่ ว ยงานด้ า นความยั่ ง ยื น และความปลอดภั ย
อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม (EHS) จะช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นความมุ ่ ง หวั ง
ด้านความยั่งยืนในระยะกลางและระยะยาวของเราต่อไปในอนาคต

ค่านิยม

“อิงหลักฐาน
เสมอ”

ผ ู ้สรา้ ง
ความแตกต่าง

“ความซื่อสัตย์
ในทุกสิ่ง”

ความเป็นกลางทางคาร์บอน
เพื่อโลกและธุรกิจของเรา

ความมุง่ หวัง

ล�ำดับ
ความส�ำคัญ
เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

ธุรกิจของเรามีหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐาน การขับเคลื่อน
ประสบการณ์ของลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างสรรค์ขึ้นและการก้าวไป
ข้างหน้าในการตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืนและความเป็นผู้น�ำ
ข้อมูล
เพิ่มเติม

22

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม
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การก�ำกับดูแล – ศักยภาพทางธุรกิจ
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• นวตั กรรม การแปลงกระบวนก
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า
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ารป
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การทีเ่ ราให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การมีสว่ นร่วม การลงทุนในการ
สร้างขีดความสามารถ และการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของเรา
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุความส�ำเร็จในระยะยาว

ผูม
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สังคม - วัฒนธรรมการส่งเสริมความส�ำเร็จ
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สี ว นไ

ลอ ม
แวด

การด�ำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของเรามุง่ เน้นไปทีก่ ารเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
เอื้ อ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ แบบหมุ น เวี ย น การลดการใช้ ท รั พ ยากรและ
การปล่อยมลพิษ ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ตัวชีว้ ดั

าศ • เศรษฐกจิ แบบหมนุ เวยี น
มู อิ าก
าพภ ลายเออรทีเ่ ปนทีตี่ องการ
งสภ
ปอ ซพั พ
ปก กร •
ยา

สิง่ แวดล้อม - การด�ำเนินการด้วยความรับผิดชอบ

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ิจ
ม
ฑ  ให งธ ุร ก

“ท�ำงานร่วมกันและ
มีนวัตกรรมใหม่”

“ความเป็นผู้น�ำ
ที่มีวิสัยทัศน์”

มีความยั่งยืน
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วยผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและเข้าถึงได้

“การปรับเปลี่ยน
แนวความคิด”

พันธมิตรที่เชื่อถือได้
ส�ำหรับชุมชนทั่วโลก

ความเป็นผู้น�ำ

แนวคิดที่เชื่อมโยง

แนวทางแบบหมุนเวียน

ผู้น�ำนวัตกรรม

ESG ดีที่สุด

ทางความคิดเรื่องความยั่งยืน
และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ระดับโลก-ท้องถิ่นที่มี
ความใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสีย

การปรับปรุงวงจรสมบูรณ์
ในห่วงโซ่คุณค่าของไอวีแอล

มาใช้ในการด�ำเนินงาน

ในระดับชั้น การลงทุน
ในธุรกิจที่ยั่งยืน

สิ่งที่ต้องท�ำ

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนมุ่งเน้นในสามองค์ประกอบที่จ�ำเป็นในการบรรลุ
ซึ่งเป้าหมายในปี 2568 - การปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการด�ำเนินงานอย่าง
รับผิดชอบ การเสริมสร้างพลังให้กบั พนักงานของเรา และการส่งผ่านคุณค่า
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียของเรา และการขับเคลื่อนความมั่งคั่งทางธุรกิจเป็นไป
ตามหลักจริยธรรมและสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

กรอบการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน

แนวด�ำเนินการเพื่อความยั่งยืน
ความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนส�ำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม
ของเรา ซึ่ ง รวมถึ ง การบู ร ณาการมุ ม มองด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม
ในระยะยาวเข้ากับการตัดสินใจของเรา และการใช้ประโยชน์จากความเสี่ยง
ภาระผูกพัน และโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
จัดระเบียบการด�ำเนินงานของเรา
อย่างมีความรับผิดชอบ
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

เป้าหมายของไอวีแอล
ที่มีการแบ่งปันและน�ำไปใช้
ทางสังคม

ผลักดัน - การเติบโตที่ยั่งยืน

ตัวช่วยให้ส�ำเร็จ

การรี ไซเคิล

ความมีประสิทธิภาพ

การวัดผล

การให้ความรู้

สร้างโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับ
การรี ไซเคิลที่โลกต้องการเพื่อให้
เกิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน
และก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี
(ROCE) รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
พลังงาน/ของเสียไปเป็นทรัพยากร

มีความเข้าใจในขอบข่ายของ
พันธกิจด้านความยั่งยืนและ
ผลิตภัณฑ์ของเราว่ามีส่วนร่วม
ท�ำให้สังคมดีขึ้นอย่างไร

โปรแกรมการให้ความรู้
ตามล�ำดับขั้น โดยใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ของไอวีแอล
ที่กว้างขวางทั่วโลก

ความเป็นกลางทางคาร์บอน

การตรวจสอบจากภายนอก

การให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริโภค
1,000,000 คน ภายในปี 2573

การรี ไซเคิลขวด PET ปริมาณ
750,000 ตัน (5 หมื่นล้านขวด) ต่อปี
ภายในปี 2568

ความมุ่งหวังด้านความยั่งยืน
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของเราสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ห ลากหลายในระยะยาวแก่ ผู้ มี
ส่ ว นได้ เ สี ย เรายั ง คงมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะลงทุ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม ซึ่ ง มี
การด�ำเนินงานและก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้ ความมุ่งหวัง
ด้านความยั่งยืนของเราในปี 2568/2573 ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน การลงทุน
ด้านการรีไซเคิล และลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ โครงการริเริม่ เหล่านี้
จะช่ ว ยให้ เ ราบรรลุ ค วามมุ ่ ง หวั ง ในระยะยาวเพื่ อ มุ ่ ง สู ่ ค วามเป็ น กลาง
ทางคาร์บอน

มุ่งสู่
ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

2568/2573
ความมุ่งหวัง
ด้านความยั่งยืน

ผลล
พัธ

ระยะกลาง
ในปี 2563 เราได้ เ ข้ า ซื้ อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สารตั้ ง ต้ น ส� ำ หรั บ การ
ผลิ ต 5PET ซึ่ ง โรงงานเหล่ า นี้ มี ก ารใช้ พ ลั ง งานสู ง อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
ด้ ว ยเหตุ นี้ การรายงานการด� ำ เนิ น งานทั่ ว โลกของเราในปี 2563
จึงมากกว่าปี 2562 ดังนั้น เราจึงปรับปีฐานในการเปรียบเทียบต่างๆ
เป็ น ปี 2563 เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ขนาดธุ ร กิ จ ปั จ จุ บั น ของเรา รวมถึ ง
ผลกระทบนับตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการเหล่านี้ และเพื่อก�ำหนดเป้าหมาย
ความคืบหน้าที่ชัดเจนไปสู่ความมุ่งหวังของเราในปี 2568/2573

ระยะยาว
การเปลี่ ย นปี ฐ านนี้ ยั ง ถู ก น� ำ มาใช้ เ พื่ อ สร้ า งแนวทางในการก� ำ หนด
Science-Based Targets (SBTs) ซึง่ จะรายงานปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
จากภาคธุรกิจ IOD ของเราเช่นกัน
ในขณะเดียวกัน เรายังประสบความส�ำเร็จในการปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ทีส่ ำ� คัญและได้เริม่ ต้นโครงการต่างๆ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รายละเอียด
เพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หน้า 74

รายงานความยั่งยืน ปี 2563

23

HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

ความมุง่ หวังด้านความยัง่ ยืนของเราเพื่อมุง่ สูค่ วามเป็นกลางทางคาร์บอน
มุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลาง

1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ
การลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน

เสาหลัก
การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Scope 1 และ 2) 10% ภายในปี 2568

รีไซเคิลวัสดุ PET หลังการบริโภคปริมาณ
750,000 ตันต่อปี มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
โพลีเอสเตอร์
รีไซเคิลขวด PET จ�ำนวน 50,000 ล้านขวดต่อปี

การจัดการขยะแทนการฝังกลบอยู่ที่ 90%
ในปี 2568

การใช้ ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

•
•

น�้ำ*

บูรณาการแนวคิดเชิงเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
เข้าในการด�ำเนินธุรกิจของไอวีแอล
เข้าร่วมกับองค์กรเพื่อผลักดันและสนับสนุน
การด�ำเนินงาน เพื่อมุง่ สูเ่ ศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ข้อมูล
เพิ่มเติม

เป้าหมายปี 2568

กลยุทธ์

ผลการด�ำเนินงานในปี 2563

ขวด PET หลังการบริโภคปริมาณ 750,000 ตัน/ปี ถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
โพลีเอสเตอร์ ภายในปี 2568

ขวด PET หลังการบริโภคปริมาณ 222,288 ตัน/ปี ถูกรี ไซเคิล ในปี 2563

ความสามารถในการรีไซเคิล 50,000 ล้านขวด/ปี ภายในปี 2568

ขวด PET 10,100 ล้านขวด ถูกรี ไซเคิล ในปี 2563
(ประมาณ 58,000 ล้านขวดถูกรีไซเคิล ในช่วงปี 2554-2563)

• ลดการใช้วัตถุดิบใหม่
• การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่ 10% ในปี 2568 และ 25% ในปี 2573
• ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) 10% ในปี 2568*
• ลดอัตราการใช้น�้ำ 10% ในปี 2568*
• การระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
• การบูรณาการ ESG และการก�ำหนดราคาคาร์บอน เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การก�ำหนดราคาคาร์บอนแบบเงา
การประเมินความตึงเครียดด้านน�้ำ
กรอบการด�ำเนินงาน TCFD
การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์

เศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน

การบริหารจัดการของเสีย
ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
การบริโภคอย่างรับผิดชอบ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

• การลด การรีไซเคิล การใช้ซ�้ำ
• การลดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ
• การลดของเสีย PET
• การให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล

ทรัพยากรธรรมชาติ

เราด�ำเนินการเพือ่ ให้แน่ใจว่ากิจกรรมทางธุรกิจของเราใส่ใจด้านสภาพภูมอิ ากาศและสนับสนุนความพยายามระดับโลก
ในการลดอุณหภูมิของโลกที่ก�ำลังเพิ่มขึ้น เราได้ลงนามเข้าร่วมใน TCFD รวมถึงติดตามการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และปรับการตัดสินใจเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของเราประสบความส�ำเร็จด้วยการมุ่งเน้นอย่างเข้มแข็งในการก�ำกับดูแล
อย่างยั่งยืน
ในเดือนตุลาคม ปี 2563 เราได้เข้าร่วมในโครงการ Global Plastic Action Partnership (GPAP) โดย
World Economic Forum โครงการดังกล่าวเป็นโครงการริเริม่ ในการลดปริมาณพลาสติกออกสูส่ งิ่ แวดล้อม และนับเป็น
ขั้นตอนส�ำคัญในการบรรลุเป้าหมายการยุติขยะพลาสติก PET โดยโครงการริเริ่มอันเกิดจากผู้มีส่วนได้เสียหลาย
ฝ่ายนี้ ท�ำให้เกิดและผลักดันการแก้ ไขปัญหาเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน และยกระดับความเป็นผู้น�ำระดับโลก
ด้านการรีไซเคิล PET ของเรา ซึ่งสิ่งนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าไอวีแอลมีการใช้รูปแบบธุรกิจแบบบูรณาการ
เพื่อขยายแนวทางการรีไซเคิลทั่วโลกและยังช่วยบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยเช่นกัน

เป้าหมายในด้านการด�ำเนินการผลิตและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายปี 2568
(ปีฐาน ณ ปี 2563)

ปีฐาน 2563

อัตราการใช้พลังงาน

ลดอัตราการใช้พลังงาน 5% ภายในปี 2568

6.73
กิกะจูล/ตันการผลิต

อัตราการใช้น�้ำ

ลดอัตราการใช้น�้ำทั้งหมด 10% ภายในปี 2568

5.31
ลบ.ม./ตันการผลิต

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) 10%
ภายในปี 2568

0.607
tCO2e/ตันการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

การใช้พลังงานทดแทนอยู่ที่ 10% ภายในปี 2568
เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนอยู่ที่ 25% ภายในปี 2573

2.8%

การจัดการขยะแทนการฝังกลบ

90% ของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ

84%
ของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ผลลัพธ์

* ปีฐาน ณ ปี 2563

ความมุ่งมั่นระดับโลกด้านการรี ไซเคิล

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูล
เพิ่มเติม

วัตถุดิบที่มาจากการรีไซเคิล
พลังงานทดแทนและคาร์บอนต�่ำ
ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่ำ
การบริหารจัดการน�้ำและน�้ำเสีย

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
และผลิตภัณฑ์

การสนับสนุนต่อ

* ปีฐาน ณ ปี 2563
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ดัชนีมาตรฐาน GRI

• การเพิ่มการใช้วัตถุดิบจากการรีไซเคิลหลังการบริโภคแล้ว
• ลดอัตราการใช้พลังงาน 5% ในปี 2568*

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

10% ภายในปี 2568
25% ภายในปี 2573

KPIs

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

การบูรณาการวัตถุดิบทั้งต้นน�้ำและปลายน�้ำ
นวัตกรรมด้านสภาพภูมิอากาศ

ของเสีย

การลดอัตราการใช้นำ�้ 10% ภายในปี 2568

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

การลดอัตราการใช้พลังงาน 5% ภายในปี 2568

การรี ไซเคิล
ความมุ่งมั่นในระดับโลกปี 2568

•

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2568

ก๊าซเรือนกระจก*

•

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2568 ของเราประกอบด้วยประเด็นส�ำคัญ 4 ประการ คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ซึ่งเราส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจ
คาร์บอนต�่ำ กลยุทธ์ดังกล่าวนี้ยังมีการระบุรายละเอียดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่เราตั้งเป้าหมายไว้ภายในปี 2568

พลังงาน*

การลงทุนด้านความยั่งยืน

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เรายังได้เข้าร่วมในแคมเปญ 50 Climate Leaders ในปี 2563 เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความเป็นผู้น�ำและความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Science-Based
Target (SBTs)

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

เรามุ่งมั่นที่จะก�ำหนด Science-Based Targets (SBTs) ผ่านโครงการ Science Based Targets initiative (SBTi)
และมุ่งหมายที่จะก�ำหนดเป้าหมาย SBTs ของเราภายในปี 2567
รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

แนวด�ำเนินการเพื่อการสร้างคุณค่า

ข้อมูล
เพิ่มเติม

รูปแบบการสร้างคุณค่า
ปัจจัยขาเข้า

ความมุ่งเน้น

ต้นทุนทางการเงิน (Financial Capital)

วิสยั ทัศน์

รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ 4,515 ล้านเหรียญสหรัฐ
รวมทรัพย์สนิ หมุนเวียน 3,990 ล้านเหรียญสหรัฐ

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

พันธกิจ

ต้นทุนทางการผลิต (Manufactured Capital)
123 โรงงาน ใน 33 ประเทศ ใน 6 ภูมภิ าค
โรงงานรี ไซเคิลทัง้ หมด 15 โรงงาน

เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นําที่มีความรับผิดชอบในอุตสาหกรรม
โดยมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศของบุคลากร กระบวนการท�ำงาน
และเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital)

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ปัจจัยขาออก

ผลลัพธ์ทางการเงิน (Financial Capital)

ปริมาณการผลิตทัง้ หมด
13.72 ล้านตัน
(ไม่รวมการขายภายในระหว่างบริษทั )
15.55 ล้านตัน
(รวมการขายภายในระหว่างบริษทั )

รายได้รวม 10,594 ล้านเหรียญสหรัฐ
Core EBITDA 1,114 ล้านเหรียญสหรัฐ
ก�ำไรหลักต่อหุ้น (EPS) 1.01 บาท

ธุรกิจออกไซด์และอนุพนั ธ์แบบบูรณาการ

การผลิต Flake 155,586 ตัน
การผลิต rPET 70 กิโลตัน
รี ไซเคิลขวด PET ประมาณ 10,100 ล้านขวด

ปริมาณการผลิต 1.98 ล้านตัน
Core EBITDA 105 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผลลัพธ์ทางการผลิต (Manufactured Capital)
สนับสนุนต่อ
SDGs หมายเลข

ผลลัพธ์ทางธรรมชาติ (Natural Capital)

ธุรกิจเส้นใย

อัตราการใช้พลังงานลดลง 3% จากขอบเขตการรายงานในปี 2562
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมด (Scope 1 และ 2) ลดลง 5.6%
จากขอบเขตการรายงานในปี 2562
อัตราการใช้นำ�้ ลดลง 10% จากขอบเขตการรายงานในปี 2562
อัตราของเสียอันตรายลดลง 17% จากขอบเขตการรายงานในปี 2562

ปริมาณการผลิต 1.57 ล้านตัน
Core EBITDA 195 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผลลัพธ์ทางบุคลากร (Human Capital)

ต้นทุนทางสังคมและความสัมพันธ์
(Social and Relationship Capital)

ผลลัพธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์
(Social and Relationship Capital)

ค่าใช้จา่ ยด้าน CSR 1.09 ล้านเหรียญสหรัฐ
กองทุน COVID-19

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) 86.16%
อัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR) 92%
585 กิจกรรม CSR

ต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)

ผลลัพธ์ทางปัญญา (Intellectual Capital)

ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น
กับการปล่อยมลพิษ
สู่สิ่งแวดล้อม

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

Better Environment

สนับสนุนต่อ
SDGs หมายเลข

Better Life

สนับสนุนต่อ
SDGs หมายเลข

สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่
35% ส�ำหรับธุรกิจพลาสติก PET Specialty
23% ส�ำหรับธุรกิจเส้นใย
94 สิทธิบัตร

ค่าใช้จา่ ยในการวิจยั และพัฒนา 19.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
นักวิจยั และพัฒนา 173 คน
ศูนย์วิจยั และพัฒนาทัว่ โลก 17 แห่ง
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Better Growth

อัตราการรักษาพนักงาน 91.51%
สัดส่วนพนักงานหญิง 22%
อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานโดยรวม 0.91 กรณี ต่อ 200,000
ชัว่ โมงท�ำงาน
อัตราการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน 0.48 กรณี ต่อ 200,000 ชัว่ โมงท�ำงาน

การแลกเปลี่ยน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ผลที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และมีความหลากหลาย
พนักงานทัง้ หมด 25,207 คน
การฝึกอบรม 429,886 ชัว่ โมง
ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม 2,070,050 เหรียญสหรัฐ

การแลกเปลี่ยน

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ผลลัพธ์

ปริมาณการผลิต 10.17 ล้านตัน
Core EBITDA 794 ล้านเหรียญสหรัฐ

ต้นทุนทางบุคลากร (Human Capital)

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

รายงานความยั่งยืนที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ฉบับนี้ เราได้น�ำกรอบการรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Reporting <IR> Framework) มาประยุกต์ ใช้เพิ่มเติม
โดยก�ำหนดโครงสร้างของรายงานให้เป็นไปตามกรอบของมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งท�ำให้เราสามารถน�ำเสนอการรายงานต่อผู้มีส่วนได้เสียถึงการสร้างคุณค่า
ผ่านกลยุทธ์การด�ำเนินงานของเราทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในทั้ง 6 ประเภทของต้นทุน เป็นไปตามมาตรฐานนี้

ธุรกิจพลาสติก Combined PET

การใช้วตั ถุดบิ 15.02 ล้านตัน
การใช้พลังงาน 104.7 ล้านกิกะจูล
การใช้นำ�้ 82.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
การใช้พลังงานทดแทน 1.77 ล้านกิกะจูล

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การแลกเปลี่ยน
ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

• ต้นทุนทางการผลิต
• ต้นทุนทางธรรมชาติ

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

กลยุทธ์ของไอวีแอล
เรายังคงให้ความส�ำคัญกับการเติบโตและการเพิ่มปริมาณการผลิตอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกัน
ยังสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
• เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานทั้งการด�ำเนินงานที่มีอยู่เดิมและที่เข้าซื้อกิจการใหม่
• ให้ความส�ำคัญกับแหล่งพลังงานทดแทนมากขึ้น
ในปี 2563 เรายังคงเติบโตจากธุรกิจของบริษัทเองถึง 5% ในขณะเดียวกันยังสามารถลดอัตรา
การใช้ทรัพยากรต่างๆ ลงด้วย
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม มีปรากฎในหัวข้อ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเรา
ในหน้า 21, 25, 62-65, 76-89, 116-124

การแลกเปลี่ยน
การบูรณาการในแนวตั้งกับการ
พึ่งพาซัพพลายเออร์

ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

• ต้นทุนทางการเงิน
• ต้นทุนทางสังคม
และความสัมพันธ์

กลยุทธ์ของไอวีแอล
เราให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการในแนวตั้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเสี่ยง
ของห่วงโซ่อุปทานและช่วยปรับปรุงการเติบโตของธุรกิจ ในปี 2563 เราได้เข้าซื้อธุรกิจ
ออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการระดับโลกของบริษัท Huntsman เพื่อเพิ่มโอกาส
การเปลี่ยนแปลง
แม้จะมีการบูรณาการในแนวตั้ง แต่เรายังคงพัฒนาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
ของเราอยู่เสมอ จากการเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักในห่วงโซ่คุณค่าของเรา เราได้ปลูกฝัง
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ยั่ ง ยื น ให้ กั บ การด� ำ เนิ น งานของซั พ พลายเออร์ โ ดยใช้ ก ารประเมิ น
ซัพพลายเออร์ เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานยังคงยึดมั่นในนโยบายด้านความยั่งยืน
และการปกป้องสิทธิมนุษยชน
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม มีปรากฎในหัวข้อ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ในหน้า 50
รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

สภาพแวดล้อมภายนอกและแนวโน้มในอนาคต

กลยุทธ์ปี 2566 ของไอวีแอล

โครงการ Olympus

ความยั่งยืนและการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาวอย่างต่อเนื่องของเราท�ำให้เราต้องท�ำงานอย่างกระตือรือร้นในทุกๆ การด�ำเนินงานที่เรามีอยู่ ทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งหมายถึงความเข้าใจและการตอบสนองต่ออิทธิพลระดับจุลภาคและมหภาค และการสนับสนุนวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
ของเราด้วยการก�ำกับดูแล การวางแผนงาน และการด�ำเนินการที่เข้มแข็ง การยกระดับการด�ำเนินการเหล่านี้ท�ำให้เราสามารถคาดการณ์และตอบสนองต่อโอกาส
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถจัดการความเสี่ยงในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และตระหนักถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกภาคธุรกิจ

กลยุทธ์ปี 2566 ของเราอยูบ่ นพื้นฐานของ 5 เสาหลักเชิงกลยุทธ์ ซึง่ เน้นไปที่
การแปลงต้ น ทุ น ศั ก ยภาพของสิ น ทรั พ ย์ ทั้ ง หมด การเติ บ โตในธุ ร กิ จ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก ความเป็นผู้น�ำด้านการรี ไซเคิล และการพัฒนา
ความเป็นผู้น�ำ กลยุทธ์นี้จะน�ำไปสู่การเพิ่มค่า ROCE อย่างมีนัยส�ำคัญ
ซึ่ ง สู ง กว่ า ผลตอบแทนเฉลี่ ย ของผู ้ ถื อ หุ ้ น และกระแสเงิน สดที่ แ ข็ ง แกร่ ง
ผ่านจุดสูงสุดและต�่ำสุดของวัฏจักรเคมีภัณฑ์

โครงการ Olympus เริ่มด�ำเนินการในปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการแปลงต้นทุน
ที่ครอบคลุม ล�ำดับที่ 1 ของกลยุทธ์ปี 2566 ของเรา ส�ำหรับแผนในปีแรก
เราด�ำเนินการได้เร็วกว่าที่ก�ำหนดไว้ถึง 21% ในแง่ของการประหยัดต้นทุน
ด้ ว ยการสนั บ สนุ น จากการประเมิ น ภายในและประสิ ท ธิ ภ าพที่ โ ดดเด่ น
ท� ำ ให้ เ ราเพิ่ม ความมุ ่ ง มั่ น ในโครงการ Olympus เพื่อ ส่ ง มอบก� ำ ไร
ก่อนหักดอกเบี้ยภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าจัดจ�ำหน่าย (EBITDA)
มูลค่า 610 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นประจ�ำทุกปีภายในปี 2566 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับปี 2562 (เทียบกับมูลค่า 352 ล้านเหรียญสหรัฐทีป่ ระกาศเมือ่ ปีทผี่ า่ นมา)
โดยประกอบด้ ว ยมากกว่ า 2,400 โครงการด้ า นการแปลงต้ น ทุ น และ
การท�ำธุรกิจแบบเต็มศักยภาพ ผลที่ตามมาและการเติบโตอย่างทวีคูณ
ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทจะส่งผลเชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญ
ในสามกลุม่ ธุรกิจของเราซึง่ ครอบคลุม 16 กลุม่ แนวตัง้ ด้วยความพยายาม
ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ การเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุม
รูปแบบการด�ำเนินงานของเรา การยกระดับการด�ำเนินงานแบบบูรณาการ
และการแสวงหาโอกาสทางการค้าในด้านการจ�ำหน่ายและความเป็นเลิศ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยทางเศรษฐกิจโลก
การด�ำเนินงานใน 33 ประเทศท�ำให้เราต้องอยู่ภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลและกฎหมายที่หลากหลาย ธุรกิจของเราด�ำเนินงานและได้รับผลจากบริบทการด�ำเนินงานในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ
และระดับโลก แต่เรายังคงปรับตัวให้เข้ากับสิ่งเหล่านี้ผ่านแนวทางการพิจารณาความเสี่ยงแบบบูรณาการของเรา
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน สถานการณ์ดังกล่าว จ�ำกัดทางเลือกของลูกค้าเป็นอย่างมากและส่งผลกระทบต่อการเติบโต
ทั่วโลก แม้เป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ผลกระทบทั้งหมดต่ออุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ แต่เราสามารถมองเห็นผลจากการลงมือท�ำจริงในระดับปฏิบัติการไปจนถึงสภาวะการณ์ความแข็งแกร่ง
ของตลาดสินเชื่อ

ความท้าทาย

• ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID-19
• อัตราภาษีในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน
่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนหรือไม่คาดคิดในกฎหมายต่างประเทศ การควบคุมสกุลเงิน
• การเปลี
และกฎระเบียบทางภาษี
• การเปลี่ยนแปลงในสนธิสัญญาทางภาษีระหว่างประเทศ
• ภาษีพลาสติกในยุโรป

โอกาส

• การบูรณาการในแนวตั้งของธุรกิจเพื่อป้องกันการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน
• การพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับต้นทุนเพื่อปรับปรุงอัตราก�ำไรจากรายได้

การแข่งขันทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น
เราตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของก�ำลังการผลิตที่มุ่งไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันของตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกมากขึ้น เราติดตามการแข่งขันทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิด ทั้งในแง่ของ
การพัฒนา การผลิต และการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงกันได้ รวมถึงการจัดล�ำดับความส�ำคัญของการริเริ่มด้านนวัตกรรมทั่วทั้งธุรกิจของเรา

ความท้าทาย

• การแข่งขันจากบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่
• การแข่งขันจากผู้ผลิตระดับภูมิภาคและ/หรือผู้ผลิตเฉพาะทางในตลาด
• แรงกดดันของอัตราก�ำไรที่จ�ำกัดการเติบโตของอุปสงค์และภาวะล้นตลาด

• การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
• การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อปรับปรุงอัตราก�ำไร
• การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อจัดการกับความต้องการด้านความยั่งยืนที่ยังด�ำเนินอยู่
• การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อน�ำไปสู่แหล่งรายได้ในตลาดแห่งใหม่

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความคาดหวังของผู้บริโภค เราเชื่อว่าธุรกิจมีบทบาทส�ำคัญที่จะตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูบ้ ริโภค อย่างมีจรรยาบรรณ มีประสิทธิภาพ และในระยะยาว ซึง่ รวมไปถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและสนับสนุนให้เกิดความยัง่ ยืน เราเข้าใจว่าคุณค่าดังกล่าวสามารถ
สร้างขึ้นได้จากการปรับเปลีย่ นไปสูเ่ ศรษฐกิจแบบหมุนเวียน และเรายังคงลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน และความคิดริเริ่มด้านการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์อย่างสม�ำ่ เสมอ

ความท้าทาย

• การเพิ่มขึ้นของกฎระเบียบในการก�ำหนดราคาคาร์บอน
่มขึ้นของการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
• การเพิ
ของ COVID-19
• การขาดความตระหนักรู้ในเรื่องการรีไซเคิล

โอกาส

• ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น
• การเป็นผู้น�ำทางความคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
งเสริมให้ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต และผู้ค้าปลีกน�ำการหมุนเวียนไปปรับใช้
• การส่
ในรูปแบบธุรกิจ

ต้นทุนทางบุคลากร
พนักงานที่มีทักษะเป็นรากฐานส�ำคัญของธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จ ในขณะที่องค์กรต่างๆ ทั่วโลกก�ำลังเผชิญกับช่องว่างด้านทักษะ เราตระหนักดีถึงบทบาทในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำ
ในการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมส�ำหรับอนาคต สถานการณ์ COVID-19 เป็นแรงผลักที่ท�ำให้หลายธุรกิจเร่งสนับสนุนพนักงานนอกเหนือไปจากกรอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบเดิม
แต่ยังคงให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมความสามารถในการฟื้นตัวและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ความท้าทาย

• การขาดแคลนผู้มีความสามารถระดับโลก
• ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการพัฒนาและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
ฏจักรของการจ้างงานและการถูกเลิกจ้างอันเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
• วัและผลกระทบต่
อกลุ่มผู้มีความสามารถและการกลับมาของตลาดแรงงานในอนาคต

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

เราด�ำเนินตามวิสัยทัศน์ของเราในทุกๆ วันตลอดการด�ำเนินธุรกิจในการ
“มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นบริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ทยี่ งั่ ยืนชัน้ น�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ที่ดีเพื่อสังคม” ค่านิยมของเราสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมประจ�ำวันและ
สนับสนุนให้เรายังคงให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ด�ำเนินงานด้วยความคล่องตัว
ท�ำงานในเชิงรุก และดูแลพนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง

องค์กร
3 ประเด็นส�ำคัญ

โอกาส

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความต้องการเชิงการหมุนเวียน
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การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

โอกาส

นในโครงการเสริมสร้างทักษะใหม่และการพัฒนาความสามารถให้แข็งแกร่งเพื่อ
• การลงทุ
สร้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง
• Succession planning
ำเนินการเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่พนักงาน และเพิ่มอัตราการรักษาพนักงาน
• การด�
และประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ฒนาขีดความสามารถของบุคลากร โดยการร่วมมือกับสถาบันภายนอก
• การพั
เช่น โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

การวางแผนทรัพยากรองค์กร

วิธกี ารทางธุรกิจระดับโลก

การแปลงกระบวนการท�ำงานเป็นดิจทิ ลั

ใช้ระบบ SAP เพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร
แบบบูรณาการ

น�ำวิธีการทางธุรกิจระดับโลก
(Global Business Solution : GBS) มาใช้

ขยายขอบเขตการริเริ่มด้านดิจิทัลของเรา
ที่มีการน�ำร่องไปในปี 2562

Combined PET

ออกไซด์และอนุพนั ธ์แบบบูรณาการ
(IOD)

เส้นใย

มุ่งเน้นการผลิต ความเป็นเลิศในการใช้งาน
และประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง

มุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยการผลิต
ที่มีอยู่เพื่อลดต้นทุน

มุ่งเน้นการเพิ่มผลก�ำไร นวัตกรรมด้านต้นทุน
และประสิทธิภาพของสินทรัพย์

กลุ่มธุรกิจ

เราเล็งเห็นถึงความท้าทายทีร่ ออยูเ่ บือ้ งหน้า จึงจ�ำเป็นต้องใช้ความพยายาม
ที่มากขึ้นส�ำหรับโครงการ Olympus ในอีกสามปีข้างหน้า เรายังคงมั่นใจ
ถึงแผนงานที่ละเอียดและชัดเจน ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยใช้แนวทางจากล่างขึ้นบน
ผ่านส�ำนักงานบริหารจัดการโครงการ (PMOs) หลายแห่ง ซึ่งประกอบด้วย
IMC, CXOs และผูน้ ำ� ระดับสูงอืน่ ๆ นอกจากนี้ เราได้จดั ตัง้ ส�ำนักงานบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (TMO) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะส�ำหรับไอวีแอล โดยพัฒนา
มาจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด TMO ซึ่งประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ไปสู ่ ส มาชิ ก IMC โดยจะสนั บ สนุ น IMC และ PMOs ในเส้ น ทาง
การแปลี่ยนแปลงนี้ การจัดตั้งดังกล่าว ได้น�ำเครื่องมือติดตามระดับโลก

ที่เรียกว่า “KEY” ซึ่งกลายเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส�ำคัญและเป็นแกนหลัก
ของ Olympus นอกจากนี้ PMOs ได้เปิดตัวส�ำนักงานส่งมอบผลลัพธ์
(RDOs) ส� ำ หรั บ พื้น ที่ เ ฉพาะที่ มี ก ารริเ ริ่ม การเปลี่ ย นแปลงที่ ส� ำ คั ญ
โครงสร้างของ TMO PMO และ RDO รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวก
ในการด�ำเนินการผ่านที่ปรึกษา และทรัพยากรชั้นน�ำ เป็นความสามารถ
ที่ส�ำคัญยิ่งที่ IMC น�ำมาใช้ เพื่อความส�ำเร็จของเส้นทางการเปลี่ยนแปลง
ในวงกว้างของเรา ทีมผู้น�ำพร้อมที่จะส่งมอบความมุ่งหวังในการสร้าง
มูลค่าของไอวีแอลโดยการใช้เครื่องมือและแนวปฏิบตั ริ ะดับโลกโดยมีทมี งาน
ที่มีคุณภาพ และได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างการจูงใจในระยะยาว

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

HOME

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การด�ำเนินงานต่างๆ ของไอวีแอลมีทั้งส่งผลและได้รับผลกระทบจากกลุ่มคนจ�ำนวนมาก โดยบุคคลเหล่านั้นมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในการด�ำเนินธุรกิจของเรา
เราด�ำเนินการอย่างเต็มที่ในการแสวงหาข้อเสนอแนะและการพูดคุยกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก และบูรณาการผลจากการอภิปรายดังกล่าว
ในการวางแผนธุรกิจและการด�ำเนินงานของเราเสมอ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นการสร้างฐานความรู้ เสริมความแข็งแกร่งต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และการคงไว้ซึ่งความเชื่อใจระหว่างกลุ่มคนด้วยความต้องการที่หลากหลายต่างกัน

พนักงาน
ประเด็นทีส่ นใจ:

การตอบสนองในประเด็นต่างๆ:

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• สิทธิมนุษยชน
• การพัฒนาทุนมนุษย์และการยอมรับ

• สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและเหมาะสมในสถานที่ท�ำงาน หน้า 91 - 96
• สิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�ำงาน หน้า 98 - 99

การมีสว่ นร่วมและการรักษาความสัมพันธ์:

• แบบส�ำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วโลก (Global Employee Engagement, GEE)
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานทุกคนเกี่ยวกับการท�ำงานที่ไอวีแอล
• นโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน การฝึกอบรมต่างๆ และการรับรอง
มาตรฐาน ISO 45001 / OHSAS 18001 ของเรา
• นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเรา การจัดฝึกอบรม และการน�ำแนวทางส�ำหรับการประเมิน

•
•
•
•
•
ลูกค้า

ประเด็นทีส่ นใจ:

• จริยธรรมทางธุรกิจที่ดี การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
• การรีไซเคิลขยะพลาสติก
• การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

•

รูผ้ ลตอบรับเชิงคุณภาพจากลูกค้า) Net Promoter Score (NPS) และ อัตราการรักษาลูกค้า
(CRR) โดยการปรับปรุงประเด็นต่างๆ ทีถ่ กู หยิบยกขึ้นมาและมีการหารือตามความเหมาะสม
เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมและมีความยั่งยืน เพื่อตอบสนองทั้งต่อความมุ่งหวัง
ของลูกค้าและของเรา ตลอดจนร่วมมือกับลูกค้าในการเก็บรวบรวมขวด PET เพื่อน�ำไป
รี ไซเคิลซึ่งเป็นการเพิ่มการหมุนเวียนของ PET

•
•
•

การตอบสนองในประเด็นต่างๆ:

• การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ หน้า 42-55
• การเป็นผู้น�ำทางความคิดด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน หน้า 57-59
• ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน หน้า 69-72

การมีสว่ นร่วมและการรักษาความสัมพันธ์:

• เราติดตามผลและด�ำเนินการต่อดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) ประจ�ำปี (ซึ่งท�ำให้

การเติบโตที่ดีขึ้น
การดึงดูดและรักษาพนักงาน
ที่มีความสามารถ
การด�ำเนินงานอย่างรับผิดชอบ
ศักยภาพทางธุรกิจ

การเติบโตที่ดีขึ้น
ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
ข้อเสนอที่คุ้มค่าด้านราคา
ทางเลือกใหม่และนวัตกรรมสร้างสรรค์
มูลค่าแบรนด์ที่แข็งแกร่ง
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
ศักยภาพทางธุรกิจ

•
•
•
•
•
•

สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
เร่งการหมุนเวียนของ PET
การเป็นผู้น�ำทางความคิดด้านเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน
ลดขยะพลาสติก PET

•
•
•

• พลาสติกและการรีไซเคิล
• การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของเรา
• การมีส่วนร่วมของชุมชนและสิทธิมนุษยชน

• การขับเคลื่อนการหมุนเวียนผ่านการเป็นพันธมิตรในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 60-61
• มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หน้า 74-81
• การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและชุมชนของเรา หน้า 90-115

การมีสว่ นร่วมและการรักษาความสัมพันธ์:

• ในฐานะผู้ผลิต PET เราให้ความรู้แก่ชุมชนในการแยกขยะพลาสติกอย่างเหมาะสม
•
•
•
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เพื่อการรีไซเคิล
เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 14001
เรามีส่วนร่วมกับชุมชนของเราอย่างต่อเนื่องและท�ำงานร่วมกันในการแสวงหา
วิธีแก้ปัญหาที่ให้ประโยชน์หลายทาง
เรารักษาการยอมรับในการด�ำเนินงานผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชนในเชิงรุก ซึ่งเป็น
พื้นฐานส�ำคัญของไอวีแอล

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การสร้างคุณค่า:
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การหมุนเวียนที่ดีขึ้น
สภาพแวดล้อมโดยรอบที่สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้นผ่านโครงการสีเขียว

•
•
•

ชีวิตที่ดีขึ้น
โครงการ CSR ส�ำหรับชุมชน
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

•
•
•

การเติบโตที่ดีขึ้น
การได้รับความยินยอมให้ด�ำเนินการ
การด�ำเนินงานอย่างรับผิดชอบ
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
ศักยภาพทางธุรกิจ

•
•
•
•

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

• การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ หน้า 42-55
• การหมุนเวียนในห่วงโซ่คุณค่าของเรา หน้า 58-59
• การสร้างความเชื่อมั่นด้านสถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสม หน้า 94

การมีสว่ นร่วมและการรักษาความสัมพันธ์:

• รักษาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ของเราที่คงอยู่มาอย่างยาวนาน
บรองอย่างเป็นทางการเมื่อลงนามในสัญญาและท�ำการประเมินด้าน ESG
• แสวงหาการรั
ของซัพพลายเออร์อย่างสม�่ำเสมอ
และพันธมิตรของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมุนเวียน
• มีชนิสด่วนร่ใหม่วมกัเช่นบชุซัดพพลายเออร์
PPE
่อมั่นในสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ปลอดภัยส�ำหรับซัพพลายเออร์และ
• สร้ผู้ราับงความเชื
เหมาของเรา

การสร้างคุณค่า:

การเติบโตที่ดีขึ้น
โอกาสในการเป็นพันธมิตรที่เป็นธรรมและโปร่งใส
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับเวลา
ส่งเสริมความยั่งยืนผ่านจรรยาบรรณซัพพลายเออร์ของเรา
การด�ำเนินงานอย่างรับผิดชอบ
ชีวิตที่ดีขึ้น
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
สุขอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยูท่ ดี่ ี
การหมุนเวียนที่ดีขึ้น
ลดขยะพลาสติก PET และท�ำให้หมดไป

•
•
•
•
•

•
•

รัฐบาลและหน่วยงานก�ำกับดูแล
ประเด็นทีส่ นใจ:

การตอบสนองในประเด็นต่างๆ:

บัติตามกฎระเบียบ การบริหารจัดการความเสี่ยง การก�ำกับดูแลกิจการ
• การปฏิ
• การออกกฎหมายและการผลักดันนโยบาย
• เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
ตราการใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษ
• อัความเป็
นกลางทางคาร์บอน
•
สุ
ข
อนามั
ย
• การมีส่วนร่ยและความปลอดภั
วมของชุมชน
•

ตสาหกรรมและการเข้าเป็นสมาชิก หน้า 39
• สมาคมอุ
่ยงและโอกาส หน้า 34-35
• ความเสี
• การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ หน้า 42-55
• การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน หน้า 58-61
• มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หน้า 74-89
• การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและชุมชนของเรา หน้า 91-96, 107-115

การมีสว่ นร่วมและการรักษาความสัมพันธ์:

กษาความสัมพันธ์กับหน่วยงานก�ำกับดูแลเป็นสิ่งส�ำคัญเนื่องจากเราด�ำเนินธุรกิจ
• การรั
ในหลากหลายภูมิภาคที่มีรูปแบบกฎหมายที่แตกต่างกัน
• การเข้าร่วมการประชุมในระดับโลกเป็นประจ�ำเพื่อสนับสนุนนโยบายใหม่ๆ สูอ่ นาคตทีย่ งั่ ยืน

การสร้างคุณค่า:

• การเป็นผู้น�ำทางความคิด
• ข้อมูลส�ำหรับการพัฒนานโยบาย
• การเป็นพันธมิตรและความร่วมมือในการสนับสนุนนโยบายการก�ำกับดูแลที่ยั่งยืน

ธนาคาร นักลงทุน และผู้ให้ทนุ
ประเด็นทีส่ นใจ:

การตอบสนองในประเด็นต่างๆ:

บัติตามกฎระเบียบ การบริหารจัดการความเสี่ยง จริยธรรมที่ดีทางธุรกิจ
• การปฏิ
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และการก�ำกับดูแลกิจการ

• ความเสี่ยงและโอกาส หน้า 34-35
• การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ หน้า 42-55
• การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน หน้า 56-73

• การรีไซเคิลและขยะพลาสติก
การมีสว่ นร่วมและการรักษาความสัมพันธ์:

การตอบสนองในประเด็นต่างๆ:

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

การตอบสนองในประเด็นต่างๆ:

• จริยธรรมทางธุรกิจที่ดี การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการก�ำกับดูแลกิจการ
• การรีไซเคิลและขยะพลาสติก
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การสร้างคุณค่า:

ชุมชน
ประเด็นทีส่ นใจ:

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

ประเด็นทีส่ นใจ:

การสร้างคุณค่า:
ชีวิตที่ดีขึ้น
การพัฒนาทุนมนุษย์
สถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสม
วัฒนธรรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
ไม่มีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ซัพพลายเออร์และคูค่ า้

ข้อมูล
เพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�ำงานมาใช้ในทุกธุรกิจของเรา

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การสร้างคุณค่า:

การมีสว่ นร่วมอย่างต่อเนือ่ งผ่านการพบปะ การประชุมกลุม่ การเข้าร่วมกิจกรรม การน�ำเสนอ
ผลงาน การรายงาน และการจัดหาและรายงานข้อมูล ท�ำให้เรามีวิธีการที่หลากหลายในการ
รักษาความสัมพันธ์ ให้แข็งแกร่ง ความโปร่งใสนี้ยังสร้างความเชื่อใจและเป็นพื้นฐานส�ำหรับ
การให้เงินกู้และเงื่อนไขเงินกู้ที่ดี

• ผลตอบแทนการลงทุน
• ผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
• การท�ำก�ำไรในระยะยาวที่ยั่งยืน
• ความโปร่งใสผ่านการรายงานตามก�ำหนดเวลาอย่างสม�่ำเสมอ

ทีป่ รึกษา

(ในด้านธุรกิจ การเงิน ความยัง่ ยืน สิง่ แวดล้อม และ เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประเด็นทีส่ นใจ:

• การก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดีทางธุรกิจ
• การรีไซเคิลและขยะพลาสติก
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การมีสว่ นร่วมและการรักษาความสัมพันธ์:
เราขอความร่ ว มมื อ การสนั บ สนุ น จากผู ้ น� ำ ในอุต สาหกรรมและด้ า นนั้ น ๆ ในการพั ฒ นา
นโยบาย ขั้นตอน และกรอบการด�ำเนินงาน และได้แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดภายในกลุ่ม
อุตสาหกรรมของเรา

การตอบสนองในประเด็นต่างๆ:

• การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ หน้า 42-55
• การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน หน้า 56-73
• มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หน้า 74-89
• การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและชุมชนของเรา หน้า 91-96
การสร้างคุณค่า:

• การสื่อสารและความร่วมมือที่แข็งแกร่ง
• การเติบโตร่วมกันผ่านการมีส่วนร่วมในเรื่องความรู้ด้านความยั่งยืนเฉพาะของกลุ่ม
อุตสาหกรรม
• ธุรกิจที่คล่องตัวและยืดหยุ่น

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางการมีส่วนร่วมทั้งหมด ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์หน้าผู้มีส่วนได้เสียของเรา

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

การประเมินสาระส�ำคัญ
เราระบุ แ ละประเมิ น ประเด็ น ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบส� ำ คั ญ ต่ อ ความยั่ ง ยื น
ในระยะยาวอย่ า งสม�่ ำ เสมอ โดยการประเมิ น สาระส� ำ คั ญ นั้ น เป็ น ไป
ตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่ ง ครอบคลุ ม

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ข้อมูล
เพิ่มเติม
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก การประเมินนี้ช่วยให้เราสามารถระบุ
ผลกระทบที่ส�ำคัญทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล
ของเราได้

แผนภาพประเด็นสาระส�ำคัญปี 2563
สูง
การบริหารการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
(กฎระเบียบและสิ่งแวดล้อม)
จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม และความโปร่งใส

กระบวนการประเมินสาระส�ำคัญของไอวีแอล

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
การบริหารจัดการ และความเป็นอยู่ที่ดี
ความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
การก�ำกับดูแลกิจการ
การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

ขยะพลาสติกและการรีไซเคิล PET

การมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญ

การตรวจสอบ
ความถูกต้อง

การรับรอง
และการรายงาน

อิทธิพลต่อความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย

การระบุ
ประเด็นส�ำคัญ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก)
สิทธิมนุษยชน
การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

การมีส่วนร่วม
ของชุมชน
ภูมิรัฐศาสตร์ /
เศรษฐศาสตร์

การบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
พลังงานทดแทน

การพัฒนาทุนมนุษย์

การบริหารจัดการของเสีย

นวัตกรรม

การสร้างความแตกต่าง
การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
ภาษี ภาษีพลาสติก ทางการตลาด
ความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม 4.0 และ การแปลงกระบวนการท�ำงานเป็นดิจิทัล
เหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง
ความล้าสมัยทางเทคโนโลยี

นัยส�ำคัญของผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ

ต�่ำ

สูง

ประเด็นสาระส�ำคัญหลัก
ในปี 2563 เรามีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
ซึ่งได้แก่ ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ธนาคาร นักลงทุน และที่ปรึกษาในระดับโลก
การส�ำรวจสาระส�ำคัญของเราได้กระท�ำผ่านแบบสอบถามที่ได้มาตรฐาน
มี ค� ำ จ� ำ กั ด ความชั ด เจน ซึ่ ง ช่ ว ยให้ เ ราสามารถรั บ รู ้ ผ ลการส� ำ รวจที่ มี
ความหมาย เราสามารถระบุรายละเอียดเป็นแผนภาพสาระส�ำคัญทีท่ นั สมัย
โดยอาศัยข้อมูลที่ ได้จากการส�ำรวจ การสร้างแผนภาพนี้จะแสดงข้อมูล
กลยุทธ์ทางธุรกิจของเราโดยตรง ตามล�ำดับความส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และการก�ำกับดูแล โดยในการจัดท�ำจ�ำเป็นต้องมีการพิจารณา
ช่วงของความคิดเห็นและส่วนวิเคราะห์ภายในโดยละเอียดร่วมกับผู้บริหาร
ระดับสูงในหน่วยธุรกิจของเรา นอกจากนี้ แผนภาพดังกล่าวยังสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความเข้ า ใจในขอบเขตผลกระทบของไอวีแ อลและการชี้ แ จง
เกีย่ วกับขอบเขตหน่วยปฏิบตั งิ านทีเ่ ราควบคุมและด�ำเนินการ เราได้วิเคราะห์
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วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

จัดล�ำดับความส�ำคัญ และตรวจสอบประเด็นหลักทั้ง 28 หัวข้อเพื่อสร้าง
แผนภาพแสดงประเด็นสาระส�ำคัญของเรา โดยอาศัยข้อมูลที่ ได้รับจาก
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ในช่ ว งของการส� ำ รวจ ซึ่ ง พบว่ า ประเด็ น สาระคั ญ หลั ก
มีทั้งหมด 13 หัวข้อ และเราสังเกตเห็นประเด็นส�ำคัญที่เพิ่มขึ้นมา เช่น
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และ
ขยะพลาสติกและการรี ไซเคิล PET นอกจากประเด็นสาระส�ำคัญหลัก
ทั้ง 13 หัวข้อแล้ว เรายังให้ข้อมูลเชิงลึกและเปิดเผยข้อมูลของประเด็น
สาระส�ำคัญอืน่ ๆ ทีม่ คี วามส�ำคัญกับธุรกิจและผูม้ สี ว่ นได้เสียภายในทีส่ ำ� คัญ
ซึ่งปรากฏอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในการรายงานของเรา

13 ประเด็นสาระส�ำคัญหลักของปี 2563

สิ่งแวดล้อม
•
•
•

ขยะพลาสติกและการรีไซเคิล PET
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (รวมถึง
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก)
การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

สังคม
•
•
•

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และความเป็นอยู่ที่ดี
สิทธิมนุษยชน
การพัฒนาทุนมนุษย์

การก�ำกับดูแล
•
•
•
•
•
•
•

การบริหารการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
(กฎระเบียบและสิ่งแวดล้อม)
จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม
และความโปร่งใส
การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
การก�ำกับดูแลกิจการ
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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การเสริมสร้างพลังให้กับ
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ข้อมูล
เพิ่มเติม

ความเสี่ยงและโอกาส
เราบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ซึ่งอ้างอิงตามกรอบการควบคุมภายในของ Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission COSO) ซึ่งเราใช้ระบุ
และบริห ารจั ด การความเสี่ ย งในทุ ก ระดั บ ของธุ ร กิ จ รวมถึ ง บริษั ท ย่ อ ย
ของเราด้ ว ยเช่ น กั น คณะกรรมการด้ า นความยั่ ง ยื น และการบริห าร
ความเสีย่ ง (Sustainability and Risk Management Committee, SRMC)
เป็นคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งก�ำกับดูแลประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในภาพรวม เพื่อให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของบริษัท
Risk Management Council (RMC) ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้น เพื่อ ท� ำ หน้ า ที่
เป็นศูนย์กลางในการช่วยการด�ำเนินงานของ Indorama Management
Council (IMC) SRMC หรือคณะกรรมการบริษัท ในการระบุและพิจารณา
ความเสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งรอบคอบ รวมทั้ ง ผลั ก ดั น ประเด็ น ที่ ค วบคุ ม
ด้านความเสีย่ ง ทัง้ นีเ้ พื่อให้ความมัน่ ใจในเรื่องความเสีย่ งขององค์กร รวมถึง
การบริหารจัดการภาวะวิกฤตและความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อปกป้อง
และสร้างคุณค่าให้กับไอวีแอล
นอกจากนี้ ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบนั ทีผ่ นั ผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน
และคลุมเครือ (VUCA) เราได้วางกรอบการบริหารจัดการความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management, BCM) ภายในองค์กร
ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 22301 เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการรั ก ษาผลประโยชน์ ส� ำ หรั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หลั ก
ชื่อเสียง แบรนด์ และกิจกรรมที่สร้างคุณค่าของเรา ในการท�ำเช่นนั้น

ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
ความซับซ้อนที่พัฒนาขึ้นของ
ภัยทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นใหม่
อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของเรา
ทั้งด้านการเงินและชื่อเสียง

นวัตกรรม/เทคโนโลยี
ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งอาจน�ำไปสู่จุดอ่อนเช่น PET
ทางเลือก

ความล้มเหลวในการจัดการปัญหา
การรณรงค์ต่อต้านพลาสติก
อาจส่งผลกระทบทางลบต่อศักยภาพ
ในการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้
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เราได้ พั ฒ นาบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน รวมถึ ง กลยุ ท ธ์
และแผนฟืน้ ฟูต ่ า งๆ ส� ำ หรั บ สถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่อ ให้ แ น่ ใ จว่ า
มี ก ารให้ ค� ำ จ� ำ กั ด ความและการสื่ อ สารเรื่อ งความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ
เป็ น อย่ า งดี พร้ อ มด้ ว ยการทดสอบอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่อ เสริม สร้ า ง
ความแข็งแกร่งของกลยุทธ์และการวางแผนของเรา
ความเสี่ยงถูกแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
ความเสี่ ย งทางธุ ร กิ จ ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร และความเสี่ ย งด้ า น
การท�ำงาน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงทางการเงิน
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด ฯลฯ ซึ่งครอบคลุม
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรทั้งหมด ในขณะที่ความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นใหม่จะถูกวิเคราะห์เนื่องจากอาจพัฒนาเป็นความเสี่ยงส�ำคัญ
จึง เป็ น เรื่อ งท้ า ทายในการระบุ จ� ำ นวนความเสี่ ย งเหล่ า นี้ เ นื่ อ งจาก
มีระดับความไม่แน่นอนสูงหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
ประเภทของความเสี่ยงที่แตกต่างกันซึ่งถูกระบุไว้นี้มีความส�ำคัญเท่าๆ
กันส�ำหรับไอวีแอลในฐานะองค์กร เราได้เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงส�ำคัญ
ทีเ่ กิดขึ้นใหม่ในรายงานฉบับนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับหัวข้อ
สาระส�ำคัญที่เชื่อมโยงกับประเด็นด้านความยั่งยืนของเราในรายงานฉบับนี้
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทความเสี่ยงอื่นๆ และกลไกการตรวจสอบและ
ควบคุมความเสีย่ งของเรา ปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2563 ของเรา หน้า 131

โอกาส
่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ
• ด�เพืำ่อเนิเป็นนมาตรการความมั
พันธมิตรที่เชื่อถือได้และเป็นผู้น�ำด้านความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูล

ความรู้แก่ผู้ใช้งานเกี่ยวกับความเสี่ยงของความมั่นคงปลอดภัย
• ให้ทางไซเบอร์
และฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบอย่างปลอดภัย
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นการรีไซเคิลและให้ความรู้
• เพื่อสร้างความแตกต่ดา้างระหว่
าง PET กับพลาสติกชนิดอื่น
การเป็
น
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น
้
ำ
�
ทางความคิ
ด
ด้
า
นเศรษฐกิ
จแบบหมุนเวียน
•

• การเพิ่มการลงทุนในโรงงานรีไซเคิล
ำงานร่วมกับพันธมิตรทางอุตสาหกรรมหลายแห่งเพื่อผลส�ำเร็จ
• การท�
ด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนส�ำหรับพลาสติกที่ยั่งยืน
ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการรีไซเคิล
• การให้
และวิถีชีวิตที่มุ่งเน้นความยั่งยืน
้อันเป็นกรรมสิทธิ์เรื่องการรีไซเคิลเชิงกล
• การครอบครองความรู
และการมีพันธมิตรเพื่อพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการรีไซเคิล
เชิงเคมีในรุ่นถัดไป
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วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม
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ทางไซเบอร์

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ หน้า 55

การดูแลรับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน
หน้า 69 - 72
การเป็นผู้น�ำทางความคิดด้านเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน หน้า 57 - 59
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้านการรีไซเคิล หน้า 62 - 65

พลาสติกและการรีไซเคิล
PET

พลาสติกและ
การรี ไซเคิล PET

การขับเคลื่อนการหมุนเวียนผ่านพันธมิตร
ในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 60 - 61
การเป็นผู้น�ำทางความคิดด้านเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน หน้า 57 - 59
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้านการรีไซเคิล หน้า 62 - 63
โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านการรีไซเคิล หน้า 111 - 113

ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
วิกฤตการณ์ด้านน�้ำอาจกระทบ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ

การเชือ่ มโยงไปยัง
ประเด็นสาระส�ำคัญ การตอบสนองของไอวีแอล

โอกาส

• เป็นผู้น�ำในการดูแลรับผิดชอบด้านน�้ำโดยลดการใช้น�้ำ
• บริมากขึหารจั้น ดการทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืน เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ
ำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจ
• การท�
ว่ามีปริมาณน�้ำเพียงพอต่อการการใช้และบริโภค เพื่อหลีกเลี่ยง

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ

ความเสี่ยงและโอกาส หน้า 34 - 35
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หน้า
83 - 85

ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ใกล้เคียง
และรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ได้รับผลกระทบเชิงลบจากความ
ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก
การแพร่ระบาดของ coronavirus
ที่ก�ำลังเกิดขึ้น

ฒนาการท�ำงานด้านการก�ำกับดูแลให้แข็งแกร่ง
• ศัเพืก่อยภาพในการพั
รอดพ้นจากผลกระทบของการระบาด
นผู้น�ำในการบริหารจัดการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
• การเป็
ด้านการจัดการความปลอดภัยของพนักงาน
มสร้างคุณค่าของห่วงโซ่อุปทานในทุกความเสี่ยงทางธุรกิจ
• เสริ
ของเรา
บหน่วยการผลิตและเครือข่ายของเรา ช่วยให้เรามีโอกาส
• ยกระดั
ที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

การตอบสนองต่อสถานการณ์
COVID-19 หน้า 40 - 41

อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

การสร้างความเชื่อมั่นด้านสถานที่ท�ำงาน
ที่ปลอดภัยและเหมาะสม หน้า 94

แม้ในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การวิเ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหวซึ่ ง ครอบคลุ ม กลยุ ท ธ์ การด� ำ เนิ น งาน
สภาพแวดล้ อ ม การวิเ คราะห์ ค วามตึ ง เครีย ดด้ า นน�้ ำ การวิเ คราะห์
การก�ำหนดราคาคาร์บอนแบบเงา ความอ่อนไหวทางการเงินและชื่อเสียง
จะด�ำเนินการวิเคราะห์เป็นรายครึ่งปี หรือรายปี ในระดับองค์กร โดยมุ่งเน้น
ที่ประเด็นด้านความยั่งยืนและวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม

และการก� ำ กั บ ดู แ ล ที่ มี ผ ลต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของเรา นอกจากนี้
เรายั ง ท� ำ การวิเ คราะห์ ส ถานการณ์ แ ละอ้ า งอิ ง แนวทางด� ำ เนิ น งาน
ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของ TCFD การวิเ คราะห์
ความอ่อนไหวครอบคลุมผลกระทบต่อการผลิต รายได้ และ EBITDA
ของเรา

วัฒนธรรมด้านความเสี่ยงในองค์กร
การบริห ารจั ด การความเสี่ ย งเป็ น แนวทางหลั ก ของเรา ซึ่ ง ถู ก น� ำ มาใช้
เพื่อด�ำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กร การปฏิบัติงานในแต่ละวันและการตัดสินใจ
ของพนั ก งาน โดยทั่ ว ทั้ ง ธุ ร กิ จ การบริห ารจั ด การ คณะกรรมการ และ
ผู ้ ป ระสานงานด้ า นความเสี่ ย ง ต่ า งมี บ ทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน
ส� ำ หรั บ การประเมิ น ความเสี่ ย งและระบุ ก ารควบคุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่อ บรรเทา
และ/หรือลดความเสี่ยง

โครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมนี้ช่วยสร้างการรับรู้ ความเป็นเจ้าของ
และการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านองค์กร ซึ่งน�ำไปสู่ผลการด�ำเนินงาน
ที่ ดี ขึ้น การติ ด ตามอย่ า งต่ อ เนื่ อ งท� ำ ให้ เ รามี ค วามมั่ น ใจยิ่ง ขึ้น ในการ
ควบคุ ม ดู แ ล การสั ง เกตและแยกแยะสถานะความเสี่ ย งเพื่อ ที่ จ ะระบุ
จุดบกพร่องใดๆ ทีม่ ี รวมถึงการกระตุน้ การตอบสนองต่อความเสีย่ ง โดยระบุ
กิจกรรมเพื่อควบคุมและเปลีย่ นแปลงระดับการปฏิบตั ใิ ดๆ เมือ่ มีความจ�ำเป็น

โครงการภาวะผู ้ น� ำในการรั บ มื อ และวั ฒ นธรรมด้ า นความเสี่ ย งถู ก พั ฒ นา
และน� ำ มาใช้ เ พื่อ ยกระดั บ ความคิ ด เรื่อ งความเสี่ ย ง ตลอดจนเสริม สร้ า ง
ความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงและความคล่องตัวในการจัดการ
ความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อเสริมสร้างความคิดของการเป็นผูน้ ำ� ด้านความเสีย่ งส�ำหรับผูน้ ำ� เพื่อก�ำหนด
รูปแบบ การมองภาพ และกระตุ้นสภาวะของความเสี่ยงในอนาคต

เมื่ อ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น โดยโครงสร้ า งการก� ำ กั บ ดู แ ลทั้ ง กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
โครงการจริยธรรมและจรรยาบรรณ เราจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเราท�ำงาน
ด้วยความตระหนักที่มากขึ้นในเรื่องของความเสี่ยงและมีการตอบสนอง
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการกับความเสี่ยง
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้น ในเชิ ง รุ ก เช่ น นี้ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ที่ จ� ำ เป็ น และช่ ว ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางธุรกิจของเราอย่างมีนัยส�ำคัญ

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ในงาน “GCNT FORUM 2020: Thailand Business Leadership for the
SDGs” ซึง่ จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เพื่อฉลอง
โอกาสครบรอบ 20 ปีของการจัดตั้ง UN Global Compact (UNGC) และ
ครบรอบ 75 ปีขององค์การสหประชาติ (United Nations) ไอวีแอลได้แสดง
เจตนารมณ์ในการร่วมลงทุนรวม 1 พันล้านบาท (ประมาณ 33 ล้านเหรียญสหรัฐ)
ในโครงการด้านความยั่งยืนและโครงการริเริ่มที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก ารสหประชาชาติ (UN SDGs) และมุ ่ ง มั่ น
ที่จะก�ำหนด UN SDGs รวมอยู่ในกลยุทธ์และกิจกรรมทางธุรกิจของเรา
การประกาศเจตนารมณ์ ดั ง กล่ า วเป็ น การยื น ยั น ถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ของเรา
อีกครั้ง ในการสนับสนุนรัฐบาลไทยในความพยายามที่จะบรรลุตามแผน
ที่วางไว้ภายในปี 2573
นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Leadership for Sustainability
under the New Normal towards the SDGs” ในงาน GCNT Forum 2020 : Thailand Business Leadership for SDGs เมื่อวันที่
31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

คลิกเพื่อชม
วิดีโอ

ความเป็นอยู่ที่ดี

ความก้าวหน้าที่เราด�ำเนินการสนับสนุน UN SDGs ได้รับการติดตามผลตลอดทั้งปีและรายงานต่อสาธารณะในรายงานความอย่างยั่งยืนปี 2563 รายงาน SDGs
ของไอวีแอล ปี 2563 และในหน้า SDGs บนเว็บไซต์ของเรา

(จากซ้ายไปขวา: นางกีตา้ ซับบระวาล ผูป้ ระสานงานสหประชาชาติประจ�ำประเทศไทย; นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน); นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน); ดร.ศรายุธ แสงจันทร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มมิตรผล; และคุณพัชรี รักษาวงศ์ ผู้ด�ำเนินรายการ)

งาน UN Global Compact Leaders Summit ในปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ 20 ปีของการรวมตัวกันของธุรกิจเพื่อโลกที่ดีกว่า เราได้เข้าร่วม
ในเวทีสัมมนา Global Townhall Session ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Build Back Better: Business Resilience for our Future” และกล่าวถึง
ความมุง่ มัน่ และการมีสว่ นร่วมของเราต่อเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนผ่านแนวคิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน โดยมุง่ เน้นไปทีก่ ารรี ไซเคิลขวด PET
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ผลจากความมุ่งมั่นและการด�ำเนินงานของเรา ท�ำให้ ไอวีแอลได้รับรางวัล
ธุรกิจยั่งยืน ประเทศไทย ประจ�ำปี 2562 ด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์ ก ารสหประชาชาติ จากแนวคิ ด ริเ ริ่ม ต่ า งๆ ซึ่ ง การประกาศผล
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ทั่วโลก

•

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการปรับอันดับ ESG จาก BB เป็น BBB ในปี 2563

ในปี 2563 อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการประเมินจาก EcoVadis และ ยังคงอยู่ในระดับ Gold ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน
ผู้น�ำที่อันดับ 2% (ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 98) ของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐาน

ESG

INDUSTRY
TOP RATED

•

Sustainalytics ได้ประเมิน อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นหนึ่งในผู้น�ำในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โดยบริษัท
ได้ต�ำแหน่งที่ 7 จาก 202 บริษัท จากรายงานในเดือนมกราคม 2564

เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

•
•

อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังคงได้รบั คัดเลือกให้อยู่ในกลุม่ ดัชนี FTSE4Good จากการประเมินในเดือนตุลาคม 2563 โดยอยู่ในอันดับ
ต้นๆ ของกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์ทั่วโลก (คะแนน 4.6 จาก 5 คะแนน)
เราได้รับ คะแนน ESG ดีที่สุดซึ่งอยู่ในอันดับต้นของกลุ่มด้วยค่าต�ำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 100

•
•
•

•
•
•
•

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนน B จากการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP ในปี 2563

•
•

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการยกย่องใน SAM’s Sustainability Yearbook 2021 ในระดับ Silver Class
และ เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในกลุ่ม World และ Emerging Markets
เรามีคะแนนรวมเป็น อันดับที่ 3 เมื่อเทียบกับบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำทั่วโลก 115 แห่ง

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้อันดับที่ 1 ด้วย ESG Disclosure Score ของบลูมเบิร์ก ท่ามกลางบรรดากลุ่มบริษัทชั้นน�ำ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50)

ทวีปอเมริกา

• Americas Fiber Manufacturing Association,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Association of Plastics Recyclers (APR),
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• PETRA - PET Resin Association,
ทวีปอเมริกาเหนือ
• National Association for PET Container

Resources (NAPCOR), ประเทศสหรัฐอเมริกา
แคนาดา และเม็กซิโก
Operation Clean Sweep, ประเทศสหรัฐอเมริกา
American Chemistry Council (ACC)

ทวีปยุโรป

Responsible Care
ไอวีแ อลเป็ น สมาชิ ก ประจ� ำ ของ American Chemistry Council (ACC) ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทน
ของกลุม่ องค์กรทีห่ ลากหลายในกลุม่ อุตสาหกรรมเคมีและนวัตกรรม ACC พยายามทีจ่ ะท�ำให้เกิด
ความก้าวหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ บริษทั ย่อยของเราในประเทศสหรัฐอเมริกา ทีม่ กี ารด�ำเนินการตามกรอบ ‘Responsible
Care’ ก�ำลังด�ำเนินการขอรับการรับรองภายในสิ้นปี 2565 สิ่งนี้คือความมุ่งมั่นของสมาชิก ACC
ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ระดับโลกซึ่งสมาชิกและพันธมิตรให้ค�ำมั่นในการปรับปรุงคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย ในการด�ำเนินงานทั้งหมดของพวกเขา

ไอวีแอลอยู่ ในอันดับที่ 2 ด้วยเกรด B- (B ลบ) ตามจาก DSM ด้วยเกรด B ท่ามกลางกลุ่มบริษัทด้านเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำ
ของโลก 35 บริษัท
เราได้รับการประเมินรางวัลนี้เป็นครั้งแรกในปี 2563

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

•

ไอวีแอลชนะ 3 รางวัล ในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และ เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
ได้รับ อีก 4 รางวัลพิเศษ ในหัวข้อ กลยุทธ์และการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน พนักงาน การบริหารจัดการน�้ำ
และของเสียและประสิทธิภาพในการใช้วัสดุ

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล “Best Regional Loan” ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต จากการได้รับ Blue Loan มูลค่า 300
ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายแรกที่ ได้รับเงินกู้ในลักษณะนี้

บริษัทย่อยของเราในประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย และออสเตรเลีย ได้แก่ Indorama Ventures
Oxides LLC Port Neches Operations Indorama Ventures Ankleshwar Pvt Limited
และ Indorama Ventures Oxides Australia Pty Limited เป็นสมาชิกของ RSPO ซึ่งมี
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองห่วงโซ่อุปทาน RSPO และมีการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภั ย ที่ ดี เ ยี่ ย ม สิ่ง นี้ ช ่ ว ยรั บ ประกั น ว่ า เกณฑ์ ท างด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มและสั ง คม
ในการแปรรู ป น�้ ำ มั น ปาล์ ม ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน RSPO อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง รู ป แบบ
ของห่วงโซ่อุปทานเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบการรับรองห่วงโซ่อุปทานของ RSPO
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://rspo.org/members/10802
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ทวีปเอเชีย

• The Federation of Thai Industries, ประเทศไทย
• The Committee of PET Manufacturers
• Thai Beverage Industry Association, ประเทศไทย
in Europe (CPME), ทวีปยุโรป
• Global Compact Network Thailand (GCNT),
• European Man- Made Fibres Association
ประเทศไทย
(CIRFS), ประเทศเบลเยียม
• IVC - Industrievereinigung Chemiefaser e.V.,
ประเทศเยอรมนี
• World Economic Forum, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• Plastics Recyclers Europe (PRE), ทวีปยุโรป
• EDANA, ทวีปยุโรป

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://responsiblecare.americanchemistry.com/

•
•

ทวีปเอเชีย

United Nations Global Compact (UNGC)
World Economic Forum
Global Plastic Action Partnership (GPAP)
Task Force on Climate- related Financial Disclosures (TCFD)

ทวีปอเมริกา

•
•

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ทวีปยุโรป

•
•

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

American Chemistry Council
(ACC)
เราเข้ า ร่ ว มใน American Chemistry Council
(ACC) และนายอาลก โลเฮีย GCEO ของเราอยู่ใน
คณะกรรมการ ACC ซึ่งมุ่งเน้นการก�ำหนดนโยบาย
องค์กร การอนุมัติงบประมาณ การล�ำดับความส�ำคัญ
ของการสนับสนุน และการให้ทิศทางกลยุทธ์โดยรวม
ส�ำหรับ ACC การประชุมนี้จะเน้นในส่วนที่เกี่ยวกับ
ความยัง่ ยืนและพลังงาน อีกทัง้ ยังเป็นเวทีทพ
ี่ ูดถึงปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมร่วมกัน เรายังคงให้ข้อมูล
เชิงลึกและสนับสนุนประเด็นส�ำคัญผ่านความเกี่ยวข้อง
ในฐานะคณะกรรมการ ACC ซึ่ ง ช่ ว ยป้ อ งกั น และ
ให้ ค วามมั่ น ใจเกี่ ย วกั บ ความยั่ ง ยื น ที่ มี ม ากขึ้น ของ
ห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการของเราในสหรัฐอเมริกา
ไอวีแอลก�ำลังเพิ่มการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้น�ำ
ในอุต สาหกรรมในปี 2564 ผ่ า นโครงสร้ า ง
คณะกรรมการ ACC
ข้อมูลเพิ่มเติม:
https://www.americanchemistry.com/Membership/
MemberCompanies/#Regular%20Members

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

การตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19
กลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืนมุง่ เน้นในสถานการณ์การระบาดใหญ่ของ COVID-19
ท�ำให้เกิดการหยุดชะงักต่อธุรกิจทั่วโลกในปี 2563 สถานการณ์นี้ถือว่า
เป็นการทดสอบความสามารถของเราในการบริหารจัดการความเป็นอยู่
ที่ดีของพนักงานและชุมชนโดยรอบ จากมาตรการที่ครอบคลุมในการ

ปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนการรับมือ
ในการบริ ห ารจั ด การในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานและความผั น ผวนด้ า นราคา
และความพร้ อ มของวั ต ถุ ดิ บ ไม่ มี อุ ต สาหกรรมใดได้ รั บ การยกเว้ น
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดนี้

การดูแลพนักงาน
การปกป้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสิ่งส�ำคัญ
อันดับหนึง่ ของเรา ปี 2563 จะเห็นได้วา่ เราได้มกี ารด�ำเนินการในการปกป้อง
ดูแลเพื่อให้บุคลากรและครอบครัวปลอดภัย อันประกอบไปด้วย การท�ำให้
สถานทีท่ ำ� งานมีความปลอดภัยและการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของหน่วยงาน
ท้องถิน่ หน่วยงาน EHS ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ ไม่นานมานี้ ท�ำหน้าทีป่ ระสานนโยบาย
ขั้นตอนการปฏิบัติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย
ของบุคลากร (รวมถึงการติดตามจ�ำนวนผู้ป่วยCOVID -19 จากทุกหน่วย
การด�ำเนินงานของเรา) นโยบาย “การท�ำงานจากที่บ้าน” ของเราได้รับ
การประกาศและบังคับใช้โดยมีผลทันทีและจะยังคงมีผลจนกว่าจะมีประกาศ
เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีการส่งอีเมล์เวียนของไอวีแอลเพื่อให้ค�ำแนะน�ำ

พร้อมกับมาตรการป้องกันส�ำหรับพนักงาน โดยสถานการณ์ในประเทศไทย
จะได้รับการประเมินทุกๆ สองสัปดาห์และมาตรการจะมีการเปลี่ยนแปลง
ให้สอดคล้องตามกันไป

การช่วยเหลือสนับสนุนให้กับ
ชุมชนและสังคม
เพื่ อ ก้ า วผ่ า นการระบาดใหญ่ ข อง COVID-19 ไปด้ ว ยกั น
เราตอบสนองและสนับสนุนชุมชนอย่างแข็งขันผ่านมูลนิธไิ อวีแอล
และกิจกรรม CSR ทั่วโลก นอกจากนี้ ในปี 2563 เราได้จัดตั้ง
กองทุ น COVID-19 ของไอวี แ อล (2.5 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ )
เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด หาสิ่ ง ของที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ ชุ ม ชนและ
โรงพยาบาล

ในการดู แ ลและตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งส� ำ หรั บ
แต่ละสถานที่ ไปพร้อมกับการให้การสื่อสารที่ชัดเจน
เราได้ทำ� งานร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ วิเคราะห์ผลกระทบด้านความปลอดภัย
และความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ พนั ก งานของเรา โดยเราปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบที่รัฐบาลในหลายประเทศก�ำหนดในทุกประเทศที่เราด�ำเนินการ
อย่างใกล้ชิดและเสนอให้มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรและกับ
ผู้มีส่วนได้เสียของเรา โดยให้ข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวกับการพัฒนา ผลกระทบ
และแนวทางแก้ ไขที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน พนักงาน และธุรกิจ เราได้ติดต่อ
สื่อสารกับคู่ค้า ซัพพลายเออร์ และลูกค้าของเราในเชิงรุกเพื่อหลีกเลี่ยง
การหยุดชะงักในช่วงเวลานี้ท่ีมีความต้องการเพิ่มขึ้นส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ที่จ�ำเป็นต่อครอบครัวของพวกเขา

การบริจาคผ่านกองทุน COVID-19 ของไอวีแอล (1.88 ล้านเหรียญสหรัฐ)
สนับสนุนองค์กรทั้งสิ้น 135 แห่ง ใน 29 ประเทศ
63%
10% 3%

24%

ชุมชน

เอเชีย

23%

31%

ยุโรป
ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา

บริจาคหน า้ กากอนามัย
ให ก้ ับชุมชนทั่วโลก

ไอวีแอลและหน่วยงานคูค่ า้ ทางธุรกิจได้ผลิตและบริจาคชุด PPE 20,000 ชุด
ให้กบั โรงพยาบาลมากกว่า 200 แห่งทัว่ ประเทศ ส�ำหรับแพทย์และทันตแพทย์
ในประเทศไทย

แม้ ว ่ า ผลการปฏิ บั ติ ง านโดยรวมของเราเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ
COVID-19 จะท�ำได้ดีมาก แต่เราก็มีความเสียใจอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งถึง
การจากไปของเพื่อนพนักงานสองคนในปี 2563 เพื่อนพนักงานคนหนึ่ง
จากเม็ ก ซิ โ กและอี ก คนหนึ่ ง ในสหรั ฐ อเมริ ก า เราขอแสดงความเสี ย ใจ
อย่างจริงใจต่อครอบครัวของพวกเขา

การบริหารจัดการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ในระดับกลุ่มบริษัทฯ Indorama Management Council (IMC) ได้ติดตาม
การด� ำ เนิ น งานเพื่ อ ตอบสนองต่ อ สถานการณ์ COVID-19 ของเรา
อย่างใกล้ชิด หน่วยงานด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่ประกอบไปด้วย
ผู ้ น� ำ ของไอวี แ อลจากหลากหลายหน่ ว ยงานและกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ได้ มี ก าร
ตรวจสอบความเสี่ ย งและท� ำ งานอย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ ฝ่ า ยบริ ห ารโรงงาน
ในท้องถิ่นเพื่อแก้ ไขปัญหาด้านการปฏิบัติงานและกลยุทธ์การด�ำเนินงาน
ที ม ระดั บ อาวุ โ สเพื่ อ บริ ห ารจั ด การเหตุ ฉุ ก เฉิ น ระดั บ โลก Global
Emergency Management team (GEMT) ของเรา มีหน้าที่ก�ำหนด
และตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย
ของพนั ก งานและประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของเรา การประชุ ม
รายสั ป ดาห์ จ ะด� ำ เนิ น การเพื่ อ ติ ด ตามสถานการณ์ ทั่ ว โลกและ
ให้ ข ้ อ มู ล ล่ า สุ ด รวมถึ ง ผลกระทบด้ า นความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ข องพนั ก งาน
และทางธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ มี ค วามเหมาะสม

บริจาครถพยาบาล 3 คันในอินโดนีเซีย
เพื่อสนับสนุนการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19

45%

อเมริกา

ชุด PPE

27%

โรงพยาบาล
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องค์กรการกุศล

อุปกรณ์
ทางการแพทย์

อื่นๆ

30%

อาหาร เครื่องดื่ม
เสื้อผ้า และ
ของจ�ำเป็น

30%

ผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อโรค

เราใช้โอกาสในปี 2563 เพื่อสร้างมูลค่าที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู ้ บ ริ โ ภคและสิ่ ง แวดล้ อ มโดยปรั บ เปลี่ ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละความสามารถ
ในการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยนวัตกรรมที่เป็น
หั ว ใจส� ำ คั ญ ในการรั บ มื อ ต่ อ COVID-19 เราจึ ง กลายเป็ น บริ ษั ท แรก
ในประเทศไทยทีใ่ ช้พลาสติกรีไซเคิล rPET คุณภาพสูงและทนทานเพือ่ พัฒนา
ชุด PPE ร่วมกับพันธมิตรของเรา Less Plastic Thailand, Thai Taffeta,
T-Plus, TOA Paint และ GoWith20

เราแจกจ่ า ยชุ ด PPE กว่ า 20,000 ชุ ด ให้ กั บ โรงพยาบาล 200 แห่ ง
ทั่วประเทศไทย โดยผลิตจากขวดพลาสติก PET หลังการบริโภคทั้งสิ้น
80,000 ขวด
นอกจากนี้ เรายังได้ปรับเปลีย่ นหน่วยการผลิตในธุรกิจออกไซด์และอนุพนั ธ์
แบบบูรณาการ (IOD) ในสหรัฐอเมริกา เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค
ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือเพื่อป้องกัน COVID-19
ข้อมูล
เพิ่มเติม

ปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่
ตลอดปี 2563 โลกมีความก้าวหน้าอย่างมากในการจัดการกับความท้าทายของสถานการณ์ COVID -19
แต่เรายังคงได้รับผลกระทบในหลายระดับ ในขณะที่การผลิตวัคซีนก�ำลังเดินหน้าอยู่ การกลายพันธุ์
ของ coronavirus ยั ง คงเป็ น ปั ญ หา เมื่ อ ผู ้ ค นทั่ ว โลกได้ ป รั บ ตั ว พฤติ ก รรมได้ เ ปลี่ ย นไปและ
ความคาดหวั ง ก็ ไ ด้ มี ก ารเปลี่ ย นไปเช่ น กั น เราใช้ โ อกาสนี้ ใ นระหว่ า งปี 2563 ลงทุ น ในด้ า นต่ า งๆ
ของธุรกิจของเรา เพื่อเตรียมพร้อมและมีความยืดหยุ่นเมื่อเข้าสู่ปี 2564
เราได้เปิดตัวคู่มือ “ชีวิตวิถีใหม่” (New Normal) ส�ำหรับพนักงานโดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานใหม่ในสถานที่ท�ำงาน รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี เรายกเลิกการเดินทาง
และใช้การประชุมเสมือนจริงแทน และด�ำเนินการในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนพนักงานของเราขณะที่
พวกเขาท�ำงานทางไกล
เราขอแสดงความขอบคุณต่อทุกคนที่ช่วยดูแล ป้องกันและรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของเรา
และหวังว่าจะได้ทำ� งานร่วมกันกับคูค่ า้ ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ เพือ่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่โดดเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปี 2564 และปีต่อๆ ไป

* ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563, % ของการมีส่วนร่วมทั้งหมด
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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