
ในแง่มุมของสถานการณ์ COVID-19 ความยัง่ยืน หมายถึง ความยดืหยุน่และความคล่องตวั
ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคดิ การท�างานร่วมกับผู้อืน่ และการให้ความส�าคญั 
ในเรื่องของสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี ให้มากยิ่งขึ้น

“การมุ่งเน้นความส�าคัญในเรื่องความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเป็นสิ่งจ�าเป็นในยามที ่
เราก้าวผ่านสถานการณ์และความไม่แน่นอนต่างๆ”

ความพยายามของเราในการปลูกฝังความย่ังยืนเข ้าไว ้ ในทุกส่วน 

ของไอวีแอลมานานกว่าทศวรรษ ท�าให้เราเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ 

โดยท่ียังคงรักษาความยืดหยุ่นทางธุรกิจได้แม้ในช่วงเวลาท่ีไม่เคยปรากฏ 

มาก่อนเช ่นน้ี สถานการณ์ COVID-19 ท่ีส ่งผลกระทบไปท่ัวโลก 

ในปีทีผ่่านมา เป็นการทดสอบความสามารถทุกระดบัของเราในการจดัการ

ดูแลความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงานและชุมชนท่ีอยู่โดยรอบของเรา เรารู้สึก

ภูมิใจและขอบคุณในการด�าเนินการอย่างมีความรับผิดชอบของทุกคน 

ในองค์กรและการวางแนวทางท่ีราบรื่นในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง 

ท่ีรวดเรว็ในระบบนิเวศการท�างาน เราจะยังคงสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 

ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเราต่อไปแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ก็ตาม

การดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในช่วง COVID

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นเรื่องส�าคัญเสมอในความพยายาม 

เรือ่งความย่ังยืนของเรา เรามุง่เน้นเรือ่งการดแูลความปลอดภัยของพวกเขา 

เป็นอันดับแรกโดยท่ียังคงรักษาความต่อเน่ืองทางธุรกิจและสนับสนุน

ชุมชนของเราอย่างเต็มท่ี ขณะท่ีพวกเขาปรับตัวให้เข ้ากับแรงกดดัน 

ของ COVID-19 เราด�าเนินความช่วยเหลือจากท่ัวโลกอย่างรวดเร็ว 

ด ้วยการจัด ต้ังทีมบริหารจัดการเหตุฉุก เ ฉินระดับโลก (Global  

Emergency Management  Team,  GEMT)  และ เพิ่มก� า ลัง 

ความสามารถให้แก่ทีมผู้บริหารท้องถิ่นของเราเพื่อดูแลความปลอดภัย 

ข อ ง พ นั ก ง า น แ ล ะ ค อ ย ก� า กั บ ดู แ ล ม า ต ร ก า ร ป ้ อ ง กั น ต า ม พื้ น ท่ี 

หน ่วยผลิตต ่างๆ ท้ัง น้ี ยังรวมถึงการมีมาตการด ้านสุขอนามัย 

และความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการป้องกันและการดูแลสุขอนามัย

ท่ีเหมาะสม เราด�าเนินการอย่างฉับไวในการปฏิบัติตามและน�าแนวทาง 

และข้อก�าหนดของหน่วยงานท้องถิ่นมาใช้ รวมท้ังมีการควบคุมสถานท่ี

ท�างานภายใต้สถานการณ์ที่จ�าเป็น 

ในขณะที่ บางประ เทศต ้อง เผชิญกับค ล่ืน ลูก ท่ีสองและสามหรือ 

การแพร่ระบาดในท้องถิ่น เรายังคงเตรียมความพร้อมในการตอบสนอง

ต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ ส�านักงานใหญ่และบริษัทย่อย 

ของเราให้การสนับสนุนพนักงาน โรงพยาบาล องค์กรต่างๆ และ 

กลุ่มชุมชน ในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น เงินบริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ PPE ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยและอาหาร พันธกิจ

ของเราในการเป็นผู้น�าอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบยังคงแข็งแกร่ง 

ยิ่งกว่าที่เคยในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ 

ความยืดหยุ่นทางธุรกิจและการขยายการด�าเนินงาน 

ขณะท่ีการระบาดของ COVID-19 จะยังคงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน

ท่ัวโลก เรายังคงยึดม่ันในค่านิยมของบริษัทและมองการเปลี่ยนแปลงน้ี 

ในแง่ของโอกาส ความพยายามอย่างต่อเน่ืองของเราเรื่องความยั่งยืน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านนวัตกรรมและความสัมพันธ์ ท่ีแข็งแกร่ง 

กับผูมี้ส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมท�าให้เรามีความยืดหยุน่ในการด�าเนนิงาน 

ตลอดช ่วงวิกฤตน้ี การลงทุนครั้งส�าคัญของเราในธุรกิจรี ไซเคิล 

แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของการด�าเนินงานด้านรีไซเคิลซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ด้วยความสอดคล้องในกลยุทธ์ของเรา ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563  

เราได้เข้าซื้อธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการระดับโลกของบริษัท 

Huntsman ด้วยเงินสดมูลค่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการเข้าซื้อ

กิจการครัง้ใหญ่ท่ีสุดและความมุง่หวงัอย่างมากท่ีสุดเท่าท่ีไอวแีอลเคยท�ามา 

ส่ิงน้ีช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับการวิจัยและพัฒนา ความสามารถ

ทางด้านเทคนิค ขนาดของกิจการในนานาชาติของเราโดยด�าเนินการ 

ผ่านฐานการผลิตท่ีส�าคัญบนพ้ืนที่แถบ Gulf Coast, Chocolate  

B a y o u  แ ล ะ  D a y t o n  ใ น รั ฐ เ ท็ ก ซั ส  ป ร ะ เ ท ศ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  

เมือง Ankleshwar ในประเทศอินเดีย และเมือง Botany ในประเทศ 

ออสเตรเลีย จากการผนวกรวมประสบการณ์ของไอวีแอลและบริษัท 

Huntsman การเข้าถึงตลาด ทรัพย์สินทางปัญญาและทางเทคนิค  

เราจะสามารถลดรายจ่ายขององค์กร และรวมห่วงโซ่อุปทานและการจัดหา 

เข ้าร ่วมกัน ท่ีจะท�าให้ EBITDA เพิ่มขึ้นอีก 40 ล้านเหรียญสหรัฐ  

ภายในปี พ.ศ. 2564

การเงินเพื่อความยั่งยืน 

เรายังคงประสบความส�าเร็จในการจัดหาแหล่งทุนส�าหรับโครงการริเริ่ม 

ด้านความย่ังยืนของเรา ในปี พ.ศ. 2563 เราได้รับสินเชื่อส�าคัญ 2 แหล่ง  

เพื่องานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล (ESG) โดยมีข้อก�าหนด

เชื่อมโยงกับการพัฒนาศักยภาพด้าน ESG ของไอวีแอล เราได้รับอนุมัติ 

สินเชื่อนินจาท่ีเชื่อมโยงกับความย่ังยืนข ้ามพรมแดนเป ็นครั้งแรก 

ของประเทศไทยซึ่งมีมูลค่า 225 ล้านเหรียญสหรัฐและได้มาจากธนาคาร 

และสถาบันการเงิน 16 แห่งในประเทศญี่ปุ่น สิ่งนี้ได้รับอนุมัติโดยพิจารณา

จากผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของเราและดอกเบี้ยจะปรับเปลี่ยน

ตามคะแนน ESG ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ไอวแีอลได้รบัอนุมัติสินเชือ่ 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

ดัชนีมาตรฐาน GRI



สีน�้าเงินครั้งแรกของบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International  

Finance Corporation, IFC) ซึ่งมอบให้กับผู้ผลิตพลาสติกระดับโลก  

ท่ีด�าเนินการจัดการกับมลภาวะพลาสติกในทะเล แพคเกจทางการเงิน 

มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐที่เป็นหมุดหมายน้ีประกอบด้วยเงินกู ้

ไม่ด้อยสิทธิ (Senior loan) จ�านวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐจาก IFC  

และเงินกู้แลกเปล่ียนกับกิจการอ่ืน (Parallel loan) จ�านวน 150 ล้าน

เหรียญสหรัฐจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) และ 

Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG)  

แหล่งทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรีไซเคิลของเรา 

ในประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย และบราซิล โดยอาศัย 

ศักยภาพทางการเงินนี้ เราสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติก

ในส่ิงแวดล้อม ท่ีจะสนับสนุนพันธกิจการรีไซเคิลในระดับโลกของเรา  

และปรับปรุงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดยรอบสถานท่ี 

การด�าเนินงานของเราด้วยการสร้างงาน

คุณค่าของการเปลี่ยนแปลงการด�าเนินธุรกิจของเรา

การเดินทางของเราในการรกัษาความเป็นเลิศเป็นการท�างานอย่างต่อเน่ือง  

แม ้ ในยามท่ีมีการแพร ่ระบาดของโรคเช ่นน้ี  ก ่อนหน ้านี้ถึงแม ้ผม 

จะเคยต้ังข้อสังเกตว่าการเปล่ียนแปลงของเราคือการสร้างคุณค่า  

แต่ก็นับเป็นวิธีกระตุ ้นศักยภาพในการตัดสินใจและการด�าเนินการ 

ภายในบริษัท อย่างไรก็ตาม การท�างานที่มีความครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 

ส ่งผลให ้ความพยายามที่จะเปล่ียนแปลงน้ีแตกต่างจากโครงการ 

ท่ีได้ริเริ่มขึ้นก่อนหน้า เราก�าลังวางต�าแหน่งบริษัทไปสู่ศักยภาพใหม่ 

ท่ีเต็มเปี ่ยมด้วยความมุ่งหวังที่รวมการสร้างมูลค่าท้ังหมดเข้าด้วยกัน  

คาดกันว่าโครงการ Olympus ของไอวีแอลซึ่งเป็นโครงการริเริ่มในการ 

ปรับเปล่ียนต้นทุน และรวมถึงการปรับใช้การแก้ปัญหาทางธุรกิจระดับโลก 

เข้ากับเรื่องทางการเงินท้ังหมด การด�าเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง  

ห ่วงโซ ่อุปทาน การขาย และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  

จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 610 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน 

ปี พ.ศ. 2566 เรายังคงต้องบูรณาการการปฏิบัติงานของเราต่อไป 

ในขณะที่อาศัยการเปล่ียนแปลงจากแนวหน้าและรักษาวิธีการท�างาน 

แบบใหม่ ทีมงานของเราก�า ลังด�า เนินการเรื่อง เหล ่า น้ี โดยอาศัย 

การเพิ่มขีดความสามารถและความรับผิดชอบท่ีมากขึ้น ประกอบกับ 

แนวทางที่มีความละเอียดและดีที่สุดในขณะท่ีเรายังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง

ในปี พ.ศ. 2563 ไอวีแอลได้รับการยอมรับจาก International Data 

Corporation (IDC) ประเทศไทย และผมได้รับการยกย่องให้เป็น “2020 

DX CEO” ส�าหรับรางวัล IDC Digital Transformation Awards 

(DX Awards) ในประเทศไทย การได้รับการยอมรับน้ีช่วยเพิ่มพลัง 

แรงจูงใจของเราเพื่อพัฒนาความร่วมมือระดับโลกในอนาคต

การมุ่งเน้นปัญหาสภาพภูมิอากาศในเชิงปฏิบัติ

ความพยายามของเราในการบรรเทาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ได ้รับแรงผลักดันจากกลยุทธ ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งมุ่งเน้นในหลัก 4 ประการ ได้แก่ การรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติ การลงทุนในเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน การสร้างความยืดหยุ่น 

ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการผลักดันให้มีการพัฒนา 

การสร้างความม่ันใจว่าเรามีการด�าเนินงานเพื่อลดอัตราการใช้พลังงาน 

และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ถึงแม้ยังคงมีความต่อเน่ืองในการเติบโต 

ของธุรกิจของเรา หน่ึงในประเด็นส�าคัญคือ การบริหารจัดการ 

อย่างรับผิดชอบ เราแสวงหาหนทางเพื่อลดการใช้พลังงานและน�้า 

ในหน่วยการผลิตของเราและรักษาการให้ความส�าคัญต่อเป้าหมาย 

ความมุ่งหวังในปี พ.ศ.2568

ไอวแีอลเข้าร่วมแคมเปญ 50 ผู้น�าทางด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ  

(Climate Leaders) ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีองค์กรส�าคัญต่างๆ เข้าร่วม

รวมถึง Task Force on Climate-related Financial Disclosures  

(TCFD) และ United Nations Global  Compact (UNGC)  

เพื่อแสดงผลงานท่ีได้ด�าเนินการผ่านมาในฐานะส่วนหน่ึงของชุมชนธุรกิจ

นานาชาติ และเพ่ือแสดงให้เห็นถงึความเป็นผูน้�าและความมุ่งม่ันของเราในการ 

ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มุ่งเน้นไปที่ศักยภาพเต็มก�าลังของเรา

ในฐานะทีมผู้บริหาร เรามีการท�างานรวมเป็นหน่ึงในด้านการเปล่ียนแปลง 

ซึ่งเราทุกคนยึดถือเป็นพันธกิจ เรายังคงเน้นความส�าคัญไปท่ีการผนวก

รวมการสร้างมูลค่าทุกด้านและให้ความมั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจของเรา 

ได้มีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคปลายทาง 

อย ่างมีความรับผิดชอบ โดยท่ีค�านึงถึงความส�าคัญและพันธกิจ 

ท่ีมีต่อเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ในปี พ.ศ. 2563 เรายังมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ในการด�าเนิน 

โครงการหลักสูตรผู้น�า โดยมีเป้าหมายก็เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก ่

ผู้น�าในทุกระดับขององค์กรด้วยทักษะและเครื่องมือที่จ�าเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า 

การด�าเนินงานทางธุรกิจสามารถเป็นไปอย่างย่ังยืน ในปี พ.ศ. 2563  

การผสมผสานการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การฝึกอบรมเสมือนจริง  

และการฝึกอบรมกับบุคคลจริง ถูกน�าไปใช้ท่ัวโลก มีผู ้น�าท่ีฝึกอบรม 

รวมทั้งสิ้น 200 คน และประมาณ 1,000 คน ผ่านการฝึกอบรมทักษะผู้น�า 

ของไอวีแอลขั้นพ้ืนฐานโดยรูปแบบการเรียนรู ้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

นอกจากน้ี เรายังได้จัดท�าโครงการให้ค�าปรึกษาส�าหรับผู้บริหารระดับต้น  

ระดับกลาง และระดับสูง และจะขยายหลักสูตรต่อไปเพื่อให ้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาผู้น�าของไอวีแอล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

อาลก  โลเฮีย

การได้รับการยอมรับเพื่อสะท้อนความเป็นผู้น�า 
ด้านความยั่งยืนของเรา

ความทุ่มเทของทีมงานไอวีแอลถูกสะท้อนให้เห็นอีกครั้งจากการประเมิน 

ท่ี ได้รับจากองค์กรต่างๆ ในปีท่ีผ่านมา เรารู ้ สึกเป็นเกียรติที่ ได ้รับ 

การจดัอันดบัให้อยู่ในดัชนี DJSI World เป็นปีท่ีสองติดต่อกนั และดชันี DJSI 

Emerging Markets เป็นปีท่ี 4 ติดต่อกัน โดยในปี พ.ศ. 2563 ไอวีแอล 

อยู่ในสามอันดับแรกของบริษัทเคมีชั้นน�าของโลก

ไอวีแอลได ้ เข ้าร ่วมใน UN Global Compact (UNGC) ตั้ งแต ่

ป ี พ.ศ. 2563 และยังคงมีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนหลักการ 

10  ประการมาอย ่างต ่อ เ น่ือง  นอกจากนี้  เ รา ได ้ เ ข ้ าร ่ วมงาน  

“Thai land Business Leadership for  SDGs” ซึ่ งจัด โดย  

Global Compact Network Thailand (GCNT) Forum 2020 

ท่ีศูนย ์การประชุมสหประชาชาติ  (UN Conference Center )  

ในกรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งน้ีช่วยถ่ายทอดวิธีการด�าเนินธุรกิจ 

ของเราผ่านแนวคิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนโดยมุ่งเน้นการด�าเนินงาน 

ในระยะยาว ระหว่างการประชุม ไอวีแอลได้ปฏิญาณว่าจะด�าเนินการ

ลงทุนในมูลค่า 1,000 ล้านบาท ในโครงการและแนวคิดริเริ่มท่ีสนับสนุน 

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) 

โดยตรงและให้ค�าม่ันท่ีจะน�าเป้าหมายเหล่านี้ผนวกเข้าไว้เป็นส่วนหน่ึง 

ในกลยุทธ์และกิจกรรมหลักทางธุรกิจของเรา

การสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

ในขณะท่ีเราก้าวสู ่ทศวรรษถัดไป เรายังคงมุ ่งม่ันท่ีจะสร ้างมูลค ่า 

ในการด�าเนินงาน 3Ps ซึ่งคือ คน (People) โลก (Planet) และ 

ความเจริญรุ ่งเรือง (Prosperity) ในการเดินทางน้ีเรายังคงมุ่งเน้น 

ไปท่ีล�าดับความส�าคัญ 5 ประการ ซึ่งได้แก่ การเปล่ียนแปลงต้นทุน 

ศกัยภาพเต็มก�าลังทางธรุกิจ การเติบโตในธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธรุกิจหลัก  

ความเป็นผู้น�าด้านการรีไซเคิล และการพัฒนาความเป็นผู้น�า 

เรามีความรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญของเราซ่ึงรวมถึง

พนักงาน 25,000 คนและครอบครัวของพวกเขาเช่นเดียวกับลูกค้า 

และคู่ค้าในอุตสาหกรรมของเรา เราพยายามสร้างคุณค่าเชิงบวกให้กับ 

ชุมชนโดยรอบบริ เวณสถานที่การด�า เ นินงานของเรา ในขณะที ่

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของเราเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโต 

ขององค ์กร เราตระหนักถึงความจ�าเป ็นท่ีจะต ้องมีความโปร ่งใส  

แนวคิดเรื่อง “การชนะ” ท่ีผลักดันให ้ เกิดความเพียรพยายามและ 

ท� า ให ้ ไอวี แอลสามารถสร ้ างความก ้ าวหน ้ า ได ้ แม ้ ในช ่ วง เวลา 

แห ่งความไม ่แน ่นอนน้ี วัฒนธรรมเรื่ องความยั่ ง ยืนจากแนวคิด 

ภายในไอวีแอล คือปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการสร้างอนาคตท่ีดีกว่า

เรายังคงต่ืนตัวและเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 ท่ียังคงด�าเนินมา 

จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามวิธีการท่ีเราจัดการกับวิกฤตน้ีท�าให้เรา

ม่ันใจว่าเราจะก้าวผ่านสถานการณ์น้ีด้วยความยืดหยุ่น ความแข็งแกร่ง  

และนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรค์กว่าเดิม และมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจ 

ที่ยั่งยืนของเราในทุกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

ท ้ายที่สุด เราขอขอบคุณพนักงาน ผู ้มีส ่วนได้เสีย คู ่ค ้าทางธุรกิจ  

และผู ้ร ่วมงานของเราส�าหรับการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองจนท�าให ้

ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแห่งความส�าเร็จภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทาย

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม8

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
9

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/en/un-initiatives/un-global-compact


“ที่อินโดรามา เวนเจอร์ส พวกเราเชื่อว่า ความยั่งยืน คือ ที่มาของความได้เปรียบ 
 ในการแข่งขันเพื่อการเติบโตในระยะยาวของเรา”

เราเปิดรับความย่ังยืนตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ผ่านมาและยังได้เตรียม 

ความพร้อมส�าหรับทศวรรษหน้า ท่ีโลกได ้ก�าหนดให ้ความยั่งยืน 

เป็นบทบาทหลักในทุกการด�าเนินงานและพฤติกรรมของเรา เราภาคภูมิใจ 

ท่ี ได ้รับการจัดอันดับและเข ้าร ่วมเป ็นสมาชิกจากดัชนีความย่ังยืน 

ของดาวโจนส์ ในกลุ ่ม World Index เป ็นป ี ท่ีสองติดต่อกัน และ 

กลุ่ม Emerging Markets Index เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน อันเป็นผล 

มาจากความพยายามร่วมกันของทีมงานท่ัวทุกมุมโลกของไอวีแอล  

อีกท้ังยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มท่ีจากผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดของเรา  

เราเล็งเห็นว่าวัฒนธรรมความยั่งยืนในองค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

อีกท้ังองค์ความคิดซึ่งจะช ่วยสร้างความสมดุลระหว ่างเป ้าหมาย 

ทางเศรษฐกิจและความรบัผดิชอบต่อโลกให้กับคนในรุน่ถดัไปท่ีก�าลังจะมาถงึ

ในปีนี้  สถานการณ์ของโรคภัยที่ เกิดขึ้นส่งผลให้โลกหันมาตระหนัก 

ในการบริโภคทรัพยากรและพฤติกรรมท่ีหนักหน่วงของเรา อย่างไรก็ตาม 

เราได้เห็นแนวโน้มการตระหนักรู ้ ท่ี เพิ่มขึ้นอันเน่ืองมาจากผู ้บริโภค 

เรียกร้องให้มีการด�าเนินการอย่างเข้มแข็งเพื่อสร้างอนาคตที่ ย่ังยืน 

อย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดรวมถึงภาคธุรกิจ ชุมชน 

ผู้ก�าหนดนโยบาย สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ ก�าลังมุ่งไปสู่

วัตถุประสงค์ร่วมกันนั่นคือการด�ารงชีวิตแบบยั่งยืน 

ร่วมสร้างอนาคตที่สะอาดกว่า

เรามีก�าลังใจขึ้นเม่ือเห็นว่าบางองค์กรก�าลังต้ังเป้าหมายความยั่งยืน 

ภายในเชิงรุกก่อนท่ีจะมีข้อก�าหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นอกจาก 

การปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นในรายบุคคลแล้วยังก่อให้เกิดการสร้างพันธมิตร 

ร่วมกนัซึง่จะช่วยผลักดนัการตระหนกัรูแ้ละสร้างแรงขบัเคล่ือนเพือ่ให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีต้ังไว้ภายในกรอบเวลาท่ีก�าหนด ที่ไอวีแอล เราได้ต้ังเป้าหมาย 

ท่ีจะลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 10% ลดอัตราการใช้น�้า 

ลง 10% ลดอัตราการใช ้พลังงานลง 5% และเพิ่มการใช ้ ไฟฟ้า 

จากพลังงานทดแทน 10% (ของการใช้พลังงานโดยรวม) ภายในปี 2568  

และเราได้ก�าลังด�าเนินการมุ่งสู่การก�าหนด Science-Based Targets 

(SBTs) เรายังคงค้นหาเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง  

ท่ีสอดรบักับธรุกิจของเรา เพือ่สร้างมาตรฐานให้กับกระบวนการทางธุรกิจ  

แนวทางความเป็นกลางทางคาร์บอน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

ทรัพยากรที่จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุดด้วย

ความแข็งแกร่งของความร่วมมือด้านการรีไซเคิล

เราเชื่อว่าการเข้าถึงในรูปแบบความร่วมมือจะส่งผลในวงกว้าง ดังน้ัน 

เราจึงท�างานอย่างใกล้ชิดกับสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น NAPCOR  

มูลนิธิ Ellen MacArthur หรือแม้กระท่ังการสร้างความร่วมมือด้านการ 

รี ไซเคิลกับลูกค้ารายส�าคัญของเรา นอกจากน้ีเรายังท�างานร่วมกับ 

ผู้ให้บรกิารด้านเทคโนโลยีหลายราย ผูจ้ดัหาวตัถดุบิ ร่วมถงึลูกค้าของบรษัิท 

เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเน่ือง  

รวมถึงการแก้ปัญหาด้านรีไซเคิลท่ีพัฒนามากขึ้นด้วย เรายังคงมุ่งเน้น

ไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในทุกภาคส่วนโดยการให้ความรู้ 

แก่นักเรียน ครู ชุมชน รวมถึงกลุ่มบุคคลท่ีมีความส�าคัญอ่ืนๆ ท่ีจะช่วย 

โน้มน้าวพฤติกรรมของผู้บริโภคให้หันมาสนับสนุนระบบนิเวศเศรษฐกิจ 

แบบหมุนเวียนมากขึ้น

เรามีความมุ่งม่ันในการรีไซเคิล ต้ังแต่เริ่มธุรกิจปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา  

จนสร้างประวัติศาสตร์ส�าคัญด้วยการรีไซเคิลขวด PET ได้ถึง 50,000 

ล้านขวดในเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2563 เราขอให้ค�ามั่นเพิ่มเติมท่ีจะลงทุน 

1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2568 เพื่อเพิ่มความสามารถ 

ของเราในการรี ไซเคิลขวดหลังการบริโภคแล้วให้ ได ้ 750,000 ตัน  

และ 50,000 ล้านขวดต่อปี

บุกเบิกนวัตกรรมทางการเงินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สถาบันการเงินและนักลงทุนก�าลังจับตามององค์กรต่างๆ ในแง่มุม 

ของความย่ังยืนมากขึ้นในระหว่างท่ีมีการลงทุน การอนุมัติ และขยาย 

ขอบเขตการสนับสนุนทางการเงิน เราได้สินเชื่อท่ีเก่ียวข้องกับความย่ังยืน

จากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 

และเงินส่วนหน่ึงน้ีได้ถูกพิจารณาให้เป็น “สินเชื่อสีน�้าเงิน” เพื่อใช้ในการ 

จัดการกับขยะพลาสติก สินเชื่อท่ีเก่ียวเน่ืองกับความย่ังยืนน้ันถูกผนวก 

เข ้ากับผลการจัดอันดับด้าน ESG ของ บริษัท โดยท่ีการปรับปรุง

อันดับด้าน ESG ส่งผลให้การเงินมีความยั่งยืนมากขึ้นภายใต้เงื่อนไข 

ของการให ้กู ้ ยืมท่ีดี  เรามีสินเชื่อท่ี เ ช่ือมโยงกับความย่ังยืนมากขึ้น 

จากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์

11
อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม10

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
11

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

ดัชนีมาตรฐาน GRI

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



พร้อมรับกับอนาคตที่ยั่งยืน

การด�าเนินการเหล่าน้ีจะเป็นการปูทางไปสู่การสร้างสรรค์วัฒนธรรม

ความย่ังยืนภายในองค์กรของเรา ในขณะเดียวกันกับการตอบสนอง 

ความต ้องการของผู ้บริ โภคและการสร ้างกลไกการเติบ โตใหม ่ 

ให ้กับไอวีแอล ท่ี ได ้รับการสนับสนุนโดยการปฏิรูปองค์กรท้ังระบบ 

และหน่วยงานบริหารจัดการ

เราได้เริ่มก�าหนดทิศทางของวิสัยทัศน์ ความพยายาม และการด�าเนินการ

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความย่ังยืนเพื่อสร้างองค์กรท่ีพร้อมส�าหรับอนาคต 

ท่ีซึง่ความย่ังยนืกลายเป็นข้อได้เปรยีบในการแข่งขนัของเรา ในปีนีเ้ราได้จดัตัง้  

16 หน่วยธุรกิจที่มุ ่งเน้นและเพิ่มความแข็งแกร่งในสามกลุ่มธุรกิจหลัก  

เราได้ต้ังหน่วยงานบริหารจัดการซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจเหล่าน้ันเติบโตได้ขึ้นมา  

6 หน่วย นั่นคือ ความยั่งยืน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

Indorama Ventures Excellence ดิจิทัล ความต่อเน่ืองของธุรกิจ  

และการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะถูกก�ากับดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ท่ีมีประสบการณ์ภายในองค ์กรและผู ้ ท่ี ได ้รับคัดเลือกจากแวดวง 

อุตสาหกรรม เราแบ่งการลงทุนไปในโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลย ี

สารสนเทศท่ีจ�าเป ็นเพื่อจัดหาข้อมูลและสมรรถนะท่ีเป ็นมาตรฐาน 

ซึ่งมีความจ�าเป็นส�าหรับองค์กรท่ีพร้อมส�าหรับอนาคต

หน่วยบริหารจัดการและหน่วยธุรกิจยังคงด�าเนินการในการสร้าง 

แนวความคิดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 

อย่างต่อเน่ือง เราได้วางกระบวนการจัดการส�าหรับการเปล่ียนแปลง 

โดยการสอดแทรกวธีิแก้ปัญหาเข้าไปในวฒันธรรมของเราผ่านการฝึกอบรม  

การประชุม การสื่อสาร การสนับสนุนทางดิจิทัล ความปลอดภัยของผู้คน 

และโรงงานเพ่ือให้แน่ใจว่าธุรกิจสามารถด�าเนินต่อไปได้ นอกจากน้ี 

ยังค�านึงถึงการดูแลส่ิงแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการก�ากับ

ดูแลเรื่องระเบียบวินัยและข้อปฏิบัติอีกด้วย

การตอบสนองของเราต่อสถานการณ์ COVID-19 ยังคงเน ้นย�้า 

ไปที่ความยืดหยุ่น การรับเอาเทคโนโลยีมาใช้ การมุ่งเน้นไปที่ความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ การพัฒนาทักษะ และการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ซึ่งช่วยให้เราสามารถน�าการปฏิรูปและโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการเติบโต

มาใช้ได้ ขณะเดียวกันก็ยังรักษาผลการด�าเนินงานทางธุรกิจท่ีโดดเด่น 

แม้จะอยู่ในสถานการณ์ของโรคระบาดก็ตาม

รายละเอียดของหน่วยบริหารจัดการช่วยเหลือ
หน่วยธุรกิจและการด�าเนินงานจนถึงปัจจุบัน 
มีดังต่อไปนี้

การด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล

เครื่องมือดิจิทัลจะเปล่ียนแปลงวิถีการด�าเนินธุรกิจของเราและเชื่อมโยง

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เราเร่งการด�าเนินงานด้านดิจิทัล 

ในช่วงสองถึงสามปีท่ีผ่านมาและใช้เครื่องมือทางดิจิทัลในขอบเขตต่างๆ  

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเราให ้ ดี ย่ิงขึ้น และ 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลภายในองค์กร ในปีนี้เราได้จัดต้ัง Digital  

Academy เพื่อฝึกอบรมเครื่องมือทางดิจิทัลท่ีหลากหลาย อีกทั้ง 

มีการจัดประชุมทางดิจิทัลและเรายังสร้าง ‘digital lighthouses’  

ขึ้นอีกด้วย ทีมดิจิทัลได้ท�างานร่วมกับหน่วยบริหารจัดการในการแก้ไข 

ช่องว่างของความสามารถและปรับ KPI ให้สอดคล้องกับ KPI ทางธุรกิจ 

เพื่อเป้าหมายในการเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลในทุกระดับ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EHS) 

เรายังคงให้ความส�าคัญสูงสุดกับส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

อย่างต่อเน่ือง เราสร้างหน่วยบริหารจัดการกลาง EHS เพื่อรับผิดชอบ 

ในการก�าหนดนโยบายท่ีเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติทั่วไปที่เก่ียวข้อง 

กับผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สิน  

และสร้างความม่ันใจว่าธุรกิจจะสามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง KPI  

ของทีม EHS จึงมีความสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับธุรกิจ ซอฟต์แวร์ 

การจัดการเฉพาะด้าน EHS ภายในองค์กรถูกน�ามาใช้เพื่อให้การถ่ายโอน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์

อุเดย์ พอล ซิงห์ กิล

ข้อมูลภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ติดขัด อีกท้ังยังสามารถ 

ปฏิบัติงานท่ีจ�าเป็นในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมได้อีกด้วย หน่วยงาน EHS  

ท�างานร่วมกันกับหน่วยบริหารจัดการกลางอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

หน่วยความต่อเน่ืองทางธุรกิจและความย่ังยืน ซึ่ง ท้ังสองหน่วยน้ี 

จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านความย่ังยืนได้โดยผ่านวัฒนธรรม 

ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Indorama Ventures Excellence

เราได้ปรับใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายและกระบวนการปรับปรุงอย่าง

ต่อเน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา แล้วจึงตัดสินใจในการน�าโครงการ  

Indorama Ventures Excellence (IVEX) เข้ามาในองค์กร ทีม IVEX  

ร่วมกับทีมดิจิทัล ได้ระบุโอกาสที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ 

ปรับปรุงธุรกิจควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากร  

และเพื่อให้ม่ันใจว่าเม่ือเวลาผ่านไป ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

วิธีแก ้ป ัญหาจะไม่ลดลงอันเป็นผลมาจากลักษณะการเปล่ียนแปลง 

ท่ีไม่หยุดน่ิงขององค์กร IVEX จึงต้ังเป้าหมายท่ีจะรักษาการเปลี่ยนแปลง

ในเชิงบวกโดยการสร้างวัฒนธรรมจากการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นและ 

การเพิ่มพูนทักษะผ่านตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองของจ�านวนเข็มขัด 

สีเขียว เข็มขัดสีด�าและเข็มขัดสีด�าระดับเชี่ยวชาญในองค์กร  

เราเห็นการรวมเป็นหน่ึงเดยีวของหน่วยบรหิารจดัการและการประสานงานกัน

กับหน่วยธุรกิจเพือ่ระบชุ่องว่างและค้นหาแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสมและย่ังยืน 

วัตถุประสงค์หลักของหน่วยบริหารจัดการคือการสร้างระบบนิเวศท่ีคงไว ้

ซึ่งวัฒนธรรมท่ีมุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองท่ัวท้ังองค์กร ผลลัพธ์

และผลสัมฤทธิ์ในเชิงบวกขึ้นอยู่กับความส�าเร็จของทุกๆ หน่วยธุรกิจ  

ดังน้ันการจัด KPI ให ้สอดคล้องกับหน่วยธุรกิจจึงเป ็นส่ิงจ�าเป ็น  

เราจึงสร ้างหน ่วยบริหารจัดการโดยค�านึงถึง เป ้าหมายระยะ ส้ัน 

และระยะยาวของหน่วยธุรกิจเป็นหลัก

ในด่านหน้าของความย่ังยืน เราเชื่อม่ันในความร่วมมือของกลุ่มบริษัท

ในอุตสาหกรรมที่มีแนวคิดเดียวกันในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ี

และประสบการณ์ในด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน พลังงานสะอาด  

และผลกระทบเชิงบวกต่อส่ิงแวดล้อม ค่านิยมด้านความย่ังยืนอันเกิดจาก 

ความคิดริ เริ่มและการด�าเนินการของไอวีแอลน้ันเป ็นภาพสะท้อน 

ของความพยายามอย่างไม่หยุดย้ังของเราในการสนับสนุนเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) และหลักการ 

ของ UN Global Compact (UNGC) เรายังคงมุ่งพัฒนาหน่วยงาน  

EHS, CSR และความยั่งยืนให้เป็นการริเริ่มด้านส่ิงแวดล้อม สังคม

และการก�ากับดูแลท่ีกว้างขวางยิ่งขึ้น จุดมุ ่งหมายของเราคือการน�า

นวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการมุ่งเน้นด้านความยั่งยืน / ESG  

ซึ่งจะท�าให้เรามีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน นอกเหนือไปจากการมีส่วน 

ช่วยสนับสนุนในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการด�าเนินการของเรา

ผมขอขอบคุณพนักงานของไอวีแอล ทีมผู้บริหาร และคู่ค้าของเราทุกคน 

ท่ีคอยช ่วยเหลือเราในการจัดการการด�าเนินงานท่ีราบรื่นในช ่วง 

ท่ีมีสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ืองน้ี และขออวยพรให้ปีน้ี 

เป็นปีที่ดีและปลอดภัยส�าหรับทุกคน

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
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“ศักยภาพและความยืดหยุ่นทางธุรกิจ ผูกอยู่กับความรับผิดชอบ 
 ด้านสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างพลังทางสังคม”

เรามองว่าความย่ังยืนคอืเส้นทางทีเ่ตม็ไปด้วยการปรบัเปล่ียน ซึง่ต้องการการพฒันา
อย่างสม�า่เสมอและต่อเน่ือง และไอวแีอลมีความตัง้ใจทีจ่ะเป็นผู้น�าทางความคดิในการ 
ส่งมอบระบบนิเวศแบบหมุนเวียนที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นให้แก่โลกในอนาคต

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน

สิบปีแห่งความยั่งยืน – อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ไอวแีอลยังคงท�างานอย่างต่อเน่ืองเพือ่ก้าวสู่อนาคตท่ีย่ังยืนผ่านทางพนัธกิจ

ด้านการรีไซเคลิของเราและโดยการก้าวไปสู่การหมุนเวยีนซึง่สอดคล้องกับ

วสัิยทศัน์ของเราท่ีว่า “มุง่ม่ันท่ีจะเป็นบรษัิทเคมภีณัฑ์ท่ียัง่ยืนชัน้น�าระดับโลก 

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพ่ือสังคม” ความพยายามท่ีด�าเนินการผ่านมา

ของเราปรากฏให้เห็นในความก้าวหน้าส�าคญัช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ดังต่อไปน้ี:

• อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลง 10%

• อัตราการใช้พลังงาน ลดลง 4%

• อัตราการใช้น�้า ลดลง 7%

• ของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ เพิ่มขึ้นจาก 48%  
เป็น 84%

• การรีไซเคิลขวด PET หลังการบริโภค เพิ่มขึ้น 600%

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ไอวีแอลได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งส�าหรับ 

ความยั่งยืนโดยอาศัยการด�าเนินการเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการน�า

มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นสากลมาใช้เพื่อบรรเทาความเส่ียง

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการผนวกปัจจัย 

ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล (ESG) ในทุกการด�าเนินงาน 

ของเรา เรากระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อท�าให้

วิธีการของเราแข็งแกร่งมากขึ้นโดยการปรับใช้เครื่องมือที่ เก่ียวข้อง  

ได้แก่ การประเมินสาระส�าคัญ การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า  

การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก  

และการเปิดเผยข้อมูลด้านความย่ังยืนต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความไว้ใจ

และแสดงความโปร่งใสของเรา การเข้าร่วมในการประเมินความยั่งยืน 

ขององค์กรต่างๆ ก็เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในการด�าเนินงาน 

ของเราและสิ่งที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า

รายงานฉบับน้ี นับเป็นการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนครบรอบ 

ในระยะเวลา 10 ปี จัดท�าขึ้นตาม Integrated Reporting <IR> 

Framework 2021  ของ International Integrated Reporting  

Council (IIRC) เราก�าหนดโครงสร้างรายงานตามกรอบดังกล่าว  

เน่ืองจากเราพยายามที่จะท�าให้เห็นภาพชัดเจนว่าองค์กรของเราสร้าง 

มูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางกลยุทธ์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

ของเราได้อย่างไร 

ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีท่ีท้าทายอย่างย่ิง โดยส่งผลกระทบท้ังระดับบุคคล 

ชมุชน ธุรกิจ ประเทศและนานาชาติ ในช่วงเวลานี ้เราได้น�าแนวคดิรเิริม่ต่างๆ  

มาปรับใช้ท้ังบริษัท ในทุกการปฏิบัติงาน ทุกระบบ และทุกทีม ซึ่งท�าให้เรา 

อยู่ในจุดที่สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราปรับโครงสร้างทางธุรกิจใหม ่

และได้เสรมิความแขง็แกร่งให้กับทมีผูน้�าของเรา กลยุทธ์ปี พ.ศ. 2564-2566  

ซึ่งค�านึงถึงการลงทุนในบุคลากร ความเป ็นผู ้น�าด ้านการรี ไซเคิล  

การปรับปรุงกลยุทธ์เฉพาะกลุ่ม และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ช่วยท�าให ้

เรารกัษากระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงานให้แขง็แกร่งและบรรลตุามเป้าหมาย 

ความยั่งยืนปี พ.ศ. 2568 แม้ว่าความท้าทายยังคงอยู่ แต่เราจะใช้ประโยชน์

จากกลยุทธ์น้ีเพ่ือคาดการณ์ ปรับตัว และตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศโลกอย่างเหมาะสม

ทศวรรษข้างหน้าจะยิ่งทวีความส�าคัญเมื่อเราสร้างระบบนิเวศใหม่ที่ย่ังยืน 

ซึ่งมุ่งเน้นการรีไซเคิลและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนท่ีค�านึงถึงผู้เกี่ยวข้อง 

ท้ังหมดในห่วงโซ่คณุค่า จดุมุง่หมายของไอวแีอลคอืการเป็นผูน้�าทางความคดิ 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และเราจะบรรลุเป้าหมายด้วยการปฏิบัติ

ตามความมุ่งม่ันด้านการรีไซเคิล การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม  

และวธีิแก้ปัญหารปูแบบวถิใีหม่ การมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกัน และการเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจที่เป็นกลางทางคาร์บอน

ความมุ่งหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ความมุ่งหมายด้านความยั่งยืนปี พ.ศ. 2568 ของเรา เป็นแนวทางเพื่อลด

คาร์บอนฟตุพริน้ท์และลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

อย่างจริงจัง เรามีความพยายามอย่างต่อเน่ืองเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

การลดคาร์บอนซึ่งรวมถึงการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

(Scope 1 และ 2) ลง 10% ภายในปี พ.ศ. 2568 (นับจากปี พ.ศ. 2563)  

เพิ่มการใช้ ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 10% ภายในปี พ.ศ. 2568 

และ 25% ภายในปี พ.ศ. 2573 นอกจากน้ี เรายังด�าเนินการในการ

ก�าหนด Science-Based Targets (SBTs) อีกด้วย ความพยายาม 

และความคิดริเริ่มหลายประการเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเรา 

ก�าลังอยู่ในขั้นตอนการด�าเนินการ 

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
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เรายังได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น�าในการด�าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับ 

สภาพภูมิอากาศด้วยการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์แห่งแรกในประเทศไทย 

และบริษัทท่ีสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีปฏิบัติตามแนวทางของ   

คณะท�างานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพ

ภูมิอากาศ (TCFD) ในรายงานฉบับนี้ เราได้ร่างแผนเพิ่มเติมท้ังท่ีเราให้ 

ความสนใจในปัจจุบันรวมถึงในอนาคต เพื่อบรรเทาการเปล่ียนแปลง 

ของสภาพภมิูอากาศ ท้ังน้ีเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย SBTs และวสิยัทัศน์ 

การเป็นกลางทางคาร์บอน เราก�าลังส�ารวจโอกาสต่างๆ ที่จะสามารถ

ปรบัปรงุประสิทธิภาพการด�าเนินงานของเรา เช่น ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

และเทคโนโลยีในอนาคต

ความเป็นผู้น�าทางความคดิเรือ่งเศรษฐกิจแบบหมุนเวยีน

ไอวีแอลมีความมุ ่งม่ันในการแก้ ไขปัญหาขยะพลาสติกและส่งเสริม 

การหมุนเวียนของ PET อีกทั้งยังคงสร้างความก้าวหน้าที่ส�าคัญ 

อย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปี พ.ศ. 2563 เราสามารถรีไซเคิล

ขวด PET แล้วเป็นจ�านวนท้ังส้ิน 58,000 ล้านขวด และไอวีแอลก�าลัง 

เร่งด�าเนินการเพื่อบรรลุค�ามั่นสัญญาที่จะมีการรีไซเคิลอย่างน้อย 50,000 

ล้านขวดต่อปีและมกีารลงทุน 1,500 ล้านเหรยีญสหรฐั  ภายในปี พ.ศ. 2568

ในปี พ.ศ. 2563 เราได้ซื้อกิจการรีไซเคิล ในประเทศบราซิลและประเทศ

โปแลนด์ และได้ขยายโรงงานเพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตโรงรีไซเคิลที่เมือง 

Verdun ประเทศฝรั่งเศส 

เรายังได้ร่วมมือกับบริษัท Coca-Cola Beverages Philippines เพื่อต้ัง

โรงงานรีไซเคลิ PETValue ท่ีทนัสมัยแห่งใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยโรงงาน

น้ีสามารถรีไซเคิลขวด PET หลังการบริโภคได้ถึง 30,000 ล้านตันต่อปี  

ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนเป้าหมายโดยรวมของเราในการรี ไซเคิลขวด 

PET หลังการบริโภคจ�านวน 50,000 ล้านขวดต่อปีภายในปี พ.ศ. 2568  

ซึ่งเป็นการสนับสนุนชุมชน คู่ค้า และลูกค้าในท้องถิ่นอีกด้วย โรงงานในกลุ่ม

ธุรกิจรีไซเคิลของเราประสบความส�าเร็จอย่างมากในการรีไซเคิลขวด PET 

หลังบรโิภคปรมิาณมากกว่า 222,288 ตัน โดยเทียบเท่ากับ 10,100 ล้านขวด  

ตลอดปี พ.ศ. 2563 และเราด�าเนนิการได้ตามเป้าหมายเป็นอย่างดีเพ่ือมุ่งสู่

การบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568 ของเรา

เราเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง ได้แก่ NAPCOR,  

Petcore Europe, Ellen McArthur, GPAP และ Recycling Partnership 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้ PET ที่ย่ังยืนและการรีไซเคิล นอกจากน้ี  

เรายังเป็นพันธมิตรกับองค์กรต่างๆ เช่น Less Plastic Thailand โดยท�างาน

ร่วมกันเพื่อผลิตชุด PPE ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ และโครงการ

รีไซเคลิลุ้นโชค Trash Lucky ซึง่ส่งเสรมิชมุชนด้อยโอกาสให้ได้รบัการเรยีนรู ้

เกี่ยวกับประโยชน์ของการรีไซเคิล

เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ผมได้เข้าร่วมงาน “Marine Plastics in East 

Asia and the Pacific: Crisis and Opportunity” ของธนาคารโลก  

โดยได้บรรยายรายละเอียดเก่ียวกับความมุ่งม่ันด้านการรีไซเคิลและ 

การให้ความส�าคัญด้านความย่ังยืนในธุรกิจของเรา โดยเรื่องดังกล่าว

ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความท้าทายเร่งด่วนด้านการ

พัฒนาในภูมิภาคน้ี ผมระบุว่าความส�าเร็จด้านการค้าของเราเชื่อมโยงกับ 

ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ความย่ังยืน และผู ้บริโภคท่ีต้องการ 

บรรจุภัณฑ์ท่ีย่ังยืน ตลอดจนยืนยันว่าเราคือผู้น�าในด่านหน้าน้ี เรารู้สึก

เป็นเกียรติที่ได้รับสินเชื่อสีน�้าเงิน (Blue loan) รายแรกจาก IFC สิ่งนี้จะเป็น 

ส่วนช่วยในการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบจัดเก็บขยะ ซึ่งหมายถึงการมี

ปริมาณขยะท่ีน้อยลงและเป็นการท�าให้มหาสมุทรสะอาดขึ้น นอกจากน้ี  

เรายังให้มูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ขยะโดยการรีไซเคิลขวด PET หลังบริโภค

ให้เป็นขวดใหม่  

การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

เรายังสามารถด�าเนินธุรกิจท่ัวโลกของเราได้อย่างย่ังยืนแม้การเกิด

สถานการณ์ของโรคระบาด การเข ้าซื้อธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์ 

แบบบูรณาการ (IOD) และ กลุ่มเส้นใย (Fibers portfolio) เป็นการ

ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและมอบความหลากหลายรวมถึง 

การบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยไอวีแอลได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ ์

ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละวันรวมถึงมีความ

ยืดหยุ่นต่อความต้องการจากภายนอก ซึ่งเป็นส่ิงส�าคัญที่เราจะสามารถ

ท�างานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนนวัตกรรมและ 

ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน

นอกจากน้ี Wellman International ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเราได้ร่วมมือ 

กับ HealthGuard® Corporation เพื่อพัฒนาเส้นใยโพลีเอสเตอร ์

ท่ีต้านไวรัส จุลชีพ และเช้ือแบคทีเรีย ซ่ึงเป็นการช่วยลดการแพร่กระจาย

ของ COVID-19 จากนวัตกรรมท่ีโดดเด่นน้ี เราจึงมองหาวิธีแก้ไขปัญหา

ท่ียั่งยืนท้ังในด้านนี้และด้านอ่ืนๆ ท่ีมีขอบเขตการคืนทุนที่ยาวนานขึ้น 

และมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

เราตรวจติดตามการจัดหาและการใช้สารเคมีและสารอ่ืนๆ ที่จ�าเป็น 

ในการด�าเนินงานของเราอย่างใกล้ชิด เราปฏิบัติตามข้อก�าหนดในรายการ

สารเคมีที่มีอันตรายสูง (Substances of Very High Concern, SVHC) 

ของ European Chemicals Agency (EHCA) และยังคงแสวงหาวิธี

หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในรายการสารเคมีอันตรายที่ต้องใช้สารเคมีอ่ืน 

ทดแทนทันที (SIN, Substitute It Now!) ในปี พ.ศ. 2563 เราเปล่ียน 

การควบคมุสจีากการใช้โคบอลต์อะซเิตทมาเป็นโทนเนอร์ในกลุ่มผลิตภณัฑ์

ของโรงงาน Auriga ในรัฐ South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา ท�าให้

เราสามารถสร้างความม่ันใจในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย 

ต่อผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน เรายังสามารถประหยัดต้นทุนให้กับลูกค้า

ได้มากขึ้นอีกด้วย โดยผลท่ีได้จากการจัดการเรื่องความปลอดภัย 

ของผลิตภัณฑ์ช่วยให้เราได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับท่ี 2 ด้วยเกรด B 

จากการประเมินของ ChemScore ส�าหรับบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่ท่ีสุด 

ในโลกปี พ.ศ. 2563

มุ่งมั่นสู่อนาคตที่ยั่งยืน

พันธกิจเพื่อความยั่งยืนของเรายังคงแน่วแน่แม้เผชิญกับสถานการณ์

การแพร่ระบาดท่ัวโลก การน�าเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การ

สหประชาชาติ (UN SDGs) และ UN Global Compact (UNGC) มาใช้ 

และผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ด้านความย่ังยืนของเรา ซึ่งจะเป็นการช่วย

รับรองว่าเราด�าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและด้วยวิธีคิดท่ีค�านึงถึง

ความย่ังยืน เพื่อให้ต�าแหน่งของเราก้าวหน้าย่ิงขึ้น เราจึงได้เข้าเป็นสมาชิก

ประเภท “Participant” ของ UNGC ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพันธกิจของเราที่จะ

พฒันาแนวปฏบัิติในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรยิธรรมตลอดห่วงโซ่คณุค่า  

เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแรงงาน การปกป้องส่ิงแวดล้อม และ 

การต่อต้านการทุจริต เรามุ ่งม่ันท่ีจะน�าหลักสิบประการของ UNGC 

มาใช้ในการปฏิบัติงานและการรายงานการส่ือสารเรื่องความก้าวหน้า  

(Communication on Progress) ซึ่งรายงานฉบับแรกของเรามีก�าหนด 

ตีพิมพ์ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

เรายังได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เช่น DJSI และ MSCI โดยม ี

ต�าแหน่งท่ีดีขึ้นในปีท่ีผ่านมา และด้วยการประเมินให้อยู่ในระดับชั้นน�า 

ของดัชนี FTSE4Good การได้รับการยอมรับระดับ Gold ท�าให้เรา 

ถูกจัดเป็นหน่ึงใน 2% ของบรรดาบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐานจาก  

EcoVadis ซึ่งเป็นการตอกย�้าถึงผลของความพยายามร่วมกันของเรา  

นอกจากน้ี เรายังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอ่ืนๆ เช่น รางวัลผู ้ผลิต 

พอลิเมอร์ที่ดีที่สุดส�าหรับยุโรป ในประเภท PET ปี พ.ศ. 2563 และรางวัล

ธุรกิจท่ีย่ังยืนของประเทศไทยซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์การด�าเนินงานของเรา 

ท่ีก้าวข้ามขีดจ�ากัดในเรื่องความย่ังยืนและนวัตกรรม

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ท่ียังคงส่งผลกระทบต่อโลก  

นับเป็นการเตือนเราถึงความเส่ียงและความเปราะบางท่ียังคงด�าเนินอยู่ 

ดังน้ันจึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีเราจะต้องระมัดระวังและเตรียมพร้อม

ต่อความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและชุมชนของเรา ซึ่งถือ

เป็นเรื่องส�าคัญในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดท่ีเกิดขึ้นนี้  

เรายังคงติดตาม สถานการณ์ COVID-19 ในการด�าเนินงานของเรา 

อย่างต่อเน่ือง และยังคงหวังว่าเม่ือการฉีดวัคซีนคืบหน้า เราจะสามารถ

รับรองความปลอดภัยของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักของเราได้

เรารู ้ สึกขอบคุณส�าหรับเวลาและความพยายามท่ีทีมงานไอวีแอล 

และพันธมิตรของเราทุกคนมอบให้แม้ในช่วงเวลาที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

เช่นน้ี ยามทีเ่ราแสดงความสามารถทีจ่ะรบัมือกับการเปล่ียนแปลงและยงัคง

พยายามบรรลุเป้าหมายในการท�าให้ความยัง่ยืนเป็นเรือ่งส�าคญัและควรค่า

แก่การสนใจในทุกสิ่งที่เราท�า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน

ยาช  โลเฮีย

เราพยายามผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึง 

แสวงหาและน�าวิธีการแก้ป ัญหาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

มาใช้อย่างจริงจังอีกด้วย

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม16
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ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
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