
ด้วยกลไกการก�ากับดูแลที่แข็งแกร ่งและครอบคลุม เราสร ้าง 
ผลก�าไรท่ีเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียท่ีส�าคัญ 
ตลอดห่วงโซ ่คุณค่าของเรา รวมถึงลูกค้าและผู ้จัดหาวัตถุดิบ 
ของเราด้วย

ต้นทุนที่เชื่อมโยงในบทนี้ คุณค่าที่ถูกสร้างขึ้น

การก�ากับดูแล 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ 
และมปีระสิทธิภาพ

การก�ากับดูแลกิจการและการบริหารการปฏิบัต ิ
ตามข้อก�าหนด
คณะกรรมการบริษัท
การก�ากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพของไอวีแอลและบริษัทในเครือเป็นผลจาก 
การให้ความส�าคัญต่อการเติบโตของธุรกิจและการมีคณะกรรมการ
บริษัทท่ีมีประสบการณ์และมีความสามารถ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทดูแล 
กลุ ่มธุรกิจ ท้ังหมดของไอวีแอลและด�า เนินธุรกิจให ้สอดคล ้องกับ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และงบประมาณขององค์กร รวมถึง
กฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยทั่วไปแล้วคณะกรรมการบริษัท 
มีการจัดการประชุมทุกๆ สามเดือนและจะมีการจัดประชุมพิเศษเพ่ิมเติม 
หากเห็นว่ามีความจ�าเป็น ซึ่งการประชุมเหล่านี้จะประกอบด้วยการทบทวน 
การด�าเนินงานของไอวีแอล การหารือเก่ียวกับประเด็นทางการเงิน  
การวางแผนงาน และการหารือในประเด็นอื่นๆ

คณะกรรมการได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากคณะอนุกรรมการ 3 
คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา 
ค่าตอบแทน และก�ากบัดแูลกจิการ (NCCG) และคณะกรรมการด้านความยัง่ยืน 
และการบริหารความเสี่ยง (SRMC) โดยคณะกรรมอนุการเหล่าน้ี 
ท�าหน้าท่ีดูแลเพ่ือให้ความม่ันใจว่าบริษัทมีกระบวนการก�ากับดูแลท่ี 
เข้มแข็งในหลายมิติ อาทิ การบริหารความเส่ียง การรายงานทางการเงิน  
การปฏิบัติตามข้อก�าหนด การตรวจสอบและการควบคุม จรรยาบรรณ  
และประเด็นด้านความยั่งยืน ความเสี่ยงและโอกาสที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 16 ท่าน มีการจัด 
ประชุม ทั้ งหมด 7  ครั้ ง  โดยมีการอนุมั ติ งบการ เงินของบริษัท
และกฎบัตรของคณะกรรมการ SRMC รายละเอียดเกี่ยวกับการ
พิจารณาประเด็นท่ีส�าคัญและการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ 
อยู่ใน รายงานประจ�าปี 2563 ของบริษัท หน้า 153 และ 169

คณะกรรมการมีการประสานงานกับผู้บริหารผ่านคณะผู้บริหารอาวุโส
เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถด�าเนินงานตามเป้าหมาย การควบคุม 

12.5%
กรรมการ 

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร
50%

กรรมการอิสระ

12.5%
กรรมการ 
ที่เป็นสตรี

37.5%
กรรมการบริหาร

 กรรมการ 
16 ท่าน 

ในคณะกรรมการ 
ของไอวีแอล

และการตรวจสอบภายในน�าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และการ 
ใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงและโอกาส นอกจากน้ี เรายังร่วมงานกับผู้มี 
ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างสม�่าเสมอและท่ัวถึง โดยนโยบายภายใน 
ขององค์กรเป็นปัจจยัในการก�าหนดรปูแบบการท�างานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
เหล่านั้น ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น การส�ารวจความคิดเห็นในห่วงโซ่อุปทาน  
กลไกการร้องทุกข์ และการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งผลลัพธ์จากการท�างาน
เหล่าน้ันจะถูกรวบรวมและรายงานไปยังหัวหน้าฝ่ายธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อด�าเนินการและติดตามผลต่อไป

การพิจารณาที่ส�าคัญ การด�าเนินการของคณะกรรมการ

การประชุมเกี่ยวกับการวางกลยุทธ ์
และแผนงานธุรกิจประจ�าปี

• ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ

• ทบทวนกลยุทธ์ของบริษัท

• เปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้สื่อสารกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

• คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะที่จ�าเป็น

การทบทวนแบบประเมินผลของระบบควบคุมภายใน 
ที่เพียงพอประจ�าปี

• ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของบริษัท

• คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าการทบทวนเบื้องต้นก่อนส่งต่อให้คณะกรรมการบริษัท
ต้นทุนทางการเงินต้นทุนทางปัญญา  

(ด้านองค์กร)
ต้นทุนทางสังคม 
และความสัมพันธ์

ข้อมูล
เพิ่มเติม

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม42

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
43

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในป ี2563HOME

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://www.indoramaventures.com/th/investor-relations/downloads/annual-report
https://www.indoramaventures.com/th/leadership/board-of-directors


* อีก 3 เรื่องไม่ถือเป็นการแจ้งเบาะแส รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใน 
  รายงานประจ�าปี 2563 หน้า 162

ในปี 2563 นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระ 

ในการประชุมสามัญประจ�าปีของไอวีแอล (AGM) ในเดือนมิถุนายน  

พ.ศ. 2563 ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางการท�างานเรื่องความหลากหลายและ

ความเท่าเทียมกันขององค์กร โดยนางไขศร ีเนือ่งสิกขาเพยีร เป็นกรรมการ

หญิงคนที่สองและเป็นกรรมการอิสระหญิงคนแรกของบริษัท นอกจากนี้ 

นายมาริษ สมารัมภ์ ได้ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท โดยถอนตัวจาก

การเลือกต้ังใหม่เน่ืองจากข้อก�าหนดด้านอายเุกษียณส�าหรบักรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดดัชนีวัดผลการด�าเนินงาน (KPI) ส�าหรับ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ และกรรมการบริหารท่านอ่ืนๆ  

ตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการ NCCG โดยมีการประเมินผลงานของ

คณะกรรมการเทียบกับ KPI ซึ่งเป็นเกณฑ์ส�าหรับการประเมินค่าตอบแทน

ในแต่ละปี

การด�าเนินงานในหลายประเทศและเขตอ�านาจศาลได้เพิ่มความเสี่ยงของ 

การละเมิดกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ซึง่ถอืเป็นข้อกังวลหลักขององค์กร 

โดยบรษัิทได้ด�าเนนิการด้วยแนวทางจากบนลงล่าง (Top-down approach)  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ NCCG คณะกรรมการ SRMC 

และคณะผู้บริหารอาวุโสได้ให้ค�าแนะน�าด้านความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่และ 

ข้อก�าหนดต่างๆ อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษัทยังมีระบบการร้องทุกข์ 

ที่แข็งแกร่งผ่านนโยบายการแจ้งเบาะแส

ประเด็นส�าคัญในปี 2563
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไอวีแอลหรือบริษัทย่อยไม่มีคดีฟ้องร้องท่ีเป็นสาระส�าคัญ  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทเกินร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น ทั้งยัง
ไม่มีการฟ้องร้องที่อาจส่งผลกระทบที่มีนัยส�าคัญต่อธุรกิจของบริษัท 

ในช่วงระยะเวลาของการรายงานปี 2563 

• ไม่มีกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่มีนัยส�าคัญ

• ไม่มีกรณท่ีีมนียัส�าคญัหรอืเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการทุจรติหรอืการติดสินบน อีกท้ัง
ไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน ผู้รบัเหมา หรอืซพัพลายเออร์ และไม่มีการยกเลิกสัญญาใดๆ  
กับพันธมิตรทางธุรกิจอันเนื่องมาจากข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต

• ไม่มีคดีความท่ีเก่ียวกับการทุจริตหรือการกระท�าผิดด้านแข่งขันทางการค้าเกิดขึ้นใน 
ไอวีแอลหรือพนักงานของบริษัท

โดยบริษัทตั้งเป้าผลลัพธ์เช่นเดียวกันในปี 2564

นโยบายการแจ้งเบาะแส
การสนับสนุนให้พนักงานทุกคนรายงานข้อกังวลหรอืหลักฐานการประพฤติ

ผิดจรรยาบรรณถือเป็นส่วนส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

และมคีวามรบัผิดชอบขององค์กร นโยบายการแจ้งเบาะแสของเรามีช่องทาง 

ส่ือสารโดยตรงกับคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสโดยผู้ร้องเรียน 

ไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ซึ่งจะเป็นการเริ่มการสอบสวนและการด�าเนินการ 

ตามความเหมาะสม โดยนโยบายการแจ้งเบาะแสและเว็บไซต์ส�าหรับ 

การแจ้งเบาะแสเป็นไปตามกฎหมายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 

สหภาพยุโรป (GDPR) ซึ่งผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ท่ี

เวบ็ไซต์ ทางอีเมล หรอืจดหมาย  ท้ังน้ี  คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งต้ังสมาชกิ

ใหม่ในคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสและอนุมัติกฎบัตรคณะอนุกรรมการ 

การแจ้งเบาะแสเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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การแจ้งเบาะแส 

20 เรื่อง 
เรื่องที่ได้รับผ่านช่องทาง 

การแจ้งเบาะแส

ข้อพิพาทการจ้างงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สิทธิมนุษยชน - การเลือกปฏิบัติ

สิทธิมนุษยชน - การคุกคาม/พฤติกรรมก้าวร้าว

สิทธิมนุษยชน - การเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การละเมิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

ความโปร่งใส

การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแส
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแจ้งเบาะแสของเราให้ดียิ่งขึ้น ในปี 2562  

บริษัทได ้ เป ิดช ่องทางการแจ้งเบาะแสอีกช่องทางหน่ึงผ่านเว็บไซต์ 

whistleblower.indoramaventures.com ซึ่งอ�านวยความสะดวก 

ต่อการใช้งานมากขึ้น อีกท้ังยังท�าหน้าท่ีเป็นฐานข้อมูลที่รวมข้อร้องเรียน

ต่างๆ โดยเว็บไซต์น้ีเพ่ิมความคล่องตัวในการส่ือสารระหว่างผู้แจ้งเบาะแส 

และคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ท้ังน้ี  

คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสจะการันตีการรักษาความลับของ 

การรายงานและการไม่ให้มีการด�าเนินการตอบโต้ใดๆ กับผู้แจ้งเบาะแส

ในปี 2563 คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสได้รับการแจ้งเบาะแส 

ท้ังหมด 20 เรื่อง โดยได้ด�าเนินการแก้ ไขปัญหาไปแล้ว 15 เรื่อง และ 

อยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 2 เรื่อง ในขณะท่ีอีก 3 เรื่อง ไม่ถูกจัดเป็น 

การแจ้งเบาะแส ส�าหรับการแจ้งเบาะแสที่ได้รับในปี 2562 ได้รับการแก้ไข 

ป ัญหาแล้วทั้งหมด ประเภทของการแจ้งเบาะแสท่ี ได ้รับในปี 2563  

ปรากฎอยู่ในแผนภูมิด้านล่าง โดยคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสได้

รายงานผลสรุปของการสอบสวน รวมถึงการด�าเนินการเกี่ยวกับเบาะแสที่่

ได้รบัแจ้งดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการบรษัิททราบ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม และความโปร่งใส
กลไกด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจของไอวีแอล

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา พิจารณา 
ค่าตอบแทน และ

ก�ากับดูแลกิจการ

คณะอนุกรรมการ
การแจ้งเบาะแส

ทีมงานสร้าง 
ความตระหนัก 

ในการปฏิบัติตาม 
การก�ากับดูแล

กิจการ (CGPAC)

หัวหน้าหน่วยงาน/ 
หัวหน้างาน

ทรัพยากรบุคคล
พนักงาน

สนับสนุน 
คณะกรรมการบริษัท

ในการทบทวนรายงาน
ทางการเงินและการ

ติดตามการตรวจสอบ
และการควบคุมภายใน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติและคู่มือ
การก�ากับดูแลกิจการ

สร้างความมั่นใจว่า
จริยธรรมทางธุรกิจ 
จะถูกน�ามาใช้ผ่าน
จรรยาบรรณและ 

การจัดอบรมเบื้องต้น
เกี่ยวกับนโยบาย

ตรวจสอบประเด็นที่ถกู
รายงานโดยผู้แจ้งเบาะแส 

และด�าเนินการตาม
ความเหมาะสม 

คณะอนุกรรมการ 
การแจ้งเบาะแสจัดท�า
สรุปการแจ้งเบาะแส 

เพือ่ส่งให้คณะกรรมการ 
NCCG และ 

คณะกรรมการบริษัท

อ�านวยความสะดวกและ 
ติดตามความคืบหน้า

ของโครงการและ 
จัดท�ารายงานสถานะ

ของโครงการต่อ 
คณะกรรมการ NCCG 

ซึ่งจะรายงาน 
ความคืบหน้าต่อ 

คณะกรรมการบริษัท

น�าคู่มือการก�ากับดูแล
กิจการไปใช้ 

ในหน่วยงานและ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือ

แก่พนักงานทั้งหมด

เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับ
คู่มือการก�ากับดูแล

กิจการและการอบรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

และน�าเอาความรู้มาใช ้
ในการด�าเนินงาน

ประจ�าวัน

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการ (CG Manual) ซึ่งถูกจัดท�าในปี 2562 ให้ข้อมูล
แก่กรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกคนเก่ียวกับจุดมุ่งหมาย 
อย่างชัดเจนว่าค่านิยมของไอวีแอลถูกน�าไปใช้อย่างไร มีความเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายระยะยาวของบริษัทอย่างไร และการก�ากับดูแลกิจการถูกน�าไป
ปฏิบัติในองค์กรได้อย่างไร โดยคู่มือน้ีได้ถูกแปลเป็น 20 ภาษาในปี 2562 
และจะถูกกระจายไปยังหน่วยงานใหม่ขององค์กร

โครงการ CGPAC ซึง่เริม่ขึน้ในปี 2556 เป็นโครงการทีส่นับสนุนการสือ่สาร 
การจัดฝึกอบรม การประเมินความเข้าใจของพนักงาน และการติดตาม
การน�าคู ่มือการก�ากับดูแลกิจการไปปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ ท่ัวโลก  
ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบาย ขั้นตอนและมาตรการอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง Assistance Package และกลไกการแจ้งเบาะแสของไอวีแอล 
ส�านักงานใหญ่และในระดับพื้นที่ด�าเนินงานด้วยเช่นกัน ทีม CGPAC  
ได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อให้ 
มั่นใจได้ว่าพนักงานไอวีแอลทุกคนมีความรู้ความเข้าใจถึงคู่มือมากขึ้น

บรษัิทฯ ได้รบัคะแนน CG ระดบั “ดเีย่ียม 
5 ดาว” จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีท่ี 8 
ติดต่อกัน

ไอวีแอลเป็นหนึ่งในผู้ ได้รับรางวัล  
Asset Class PLC ส�าหรบั ASEAN  
CG Scorecard (ACGS) ประจ�าป ี
2562 ที่ประกาศเมื่อปี 2563

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม44

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
45

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในป ี2563HOME

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://www.indoramaventures.com/th/investor-relations/downloads/annual-report


รายงานการด�าเนินการ CGPAC ปี 2563

รายงานการด�าเนินการ CGPAC ประจ�าปี 2563 ของเรา ซึ่งครอบคลุม

นโยบายองค์กรและจรรยาบรรณฉบับใหม่ (ได้รับการอนุมัติในปี 2562) 

ชี้ว่า ณ ส้ินเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 81% ของโรงงานผลิตท้ังหมด

สามารถจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานทุกคนในโรงงานผลิต โดย 86% 

ของพนักงานท้ังหมดได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่องการก�ากับดูแลกิจการ

81% ของหน่วยงาน 
ที่มีการจัดฝึกอบรมครบ 100%

86% ของพนักงาน 
เข้าร่วมการอบรม

86% 81%

พนักงานทุกคนได้รับแจ้งและลงช่ือว่าได้อ่านและเข้าใจเน้ือหาในคู่มือของ

บริษัทเม่ือเริ่มงาน หัวหน้าของแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบให้มี 

การปฏิบัติตามคู่มือและจะรายงานผลการปฏิบัติไปยังทีมงาน CGPAC  

ซึ่ ง ทีมงาน CGPAC จะ มีการน�า เสนอรายงานการปฏิ บั ติ ไปยั ง 

คณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการบริษัทต่อไป คู ่มือฉบับน้ี 

รวมถึงนโยบายท่่ีเก่ียวข้องจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ�าทุกปี  

โดยทีมงาน CGPAC จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่่อพิจารณา 

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายต่างๆ ในแต่ละปีตามความเหมาะสม

เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองของการด�าเนินการในปี 2563 ทีมงาน CGPAC  

ยังคงสนับสนุนการน�าคู่มือไปใช้ในทุกหน่วยงานของไอวีแอล โดย:

• พัฒนา Anti-Corruption Assistance Package เพื่อเป็นแนวทาง

ปฏิบัติการด�าเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล 

รายละเอียดเพิม่เติมอยูใ่นส่วนนโยบายการต่อต้านการทจุริตและการ

ให้สินบนของรายงานประจ�าปี 2563 ในหน้า 161-162

• ทีมงานได้ปรับการด�าเนินงานให้เข้ากับข้อจ�ากัดในการเดินทาง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยมุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรม

และการประชมุในรูปแบบออนไลน์กับทีมงานท้องถิน่ทีเ่ป็นผู้รบัผดิชอบ 

ในการส่ือสารเก่ียวกับคู ่ มือและการด�าเนินการตามนโยบาย 

ต่อต้านการทุจรติ รายละเอียดการอบรมออนไลน์อยู่ในหน้า 154-155  

ของ รายงานประจ�าปี 2563 ทีมงาน CGPAC ได้น�าการบรรยาย 

และการอภิปรายเชิงลึกมาใช้ในการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้

เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและมีความชัดเจน

ในปี 2563 ทีมงาน GCPAC ได้จัดท�าและกระจายแบบทดสอบให้กับ 

ทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ในการฝึกอบรมและทดสอบพนักงานเก่ียวกับ

ความเข้าใจในคู่มือภายหลังการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง 

• พัฒนาชุดวิดีโอท่ีใช ้ ในการฝึกอบรมเก่ียวกับคู ่ มือเพ่ืออ�านวย 

ความสะดวกให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นในการน�าไปใช้ฝึกอบรมในรูป

แบบออนไลน์ โดยวิดีโอแต่ละตอนมีความยาวไม่เกิน 15 นาที และมีค�า

บรรยายเป็นภาษาดตัช์ โปแลนด์ โปรตุเกส (บราซลิ) สเปน และตุรกี เพือ่ให้ 

เข้าถึงและได้รับความสนใจอย่างเต็มที่จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม

• พัฒนาและแจกจ่ายคู ่มือในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยม ี

เป้าหมายในการพัฒนาคู่มือให้มีความน่าสนใจและเข้าถึงได้ง่ายย่ิงขึ้น  

ผู้อ่านสามารถเข้าชมเน้ือหาเพื่อเข้าถึงภาคผนวกต่างๆ หรือหน้า

เว็บไซต์ได้โดยตรง ทั้งนี้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของไอวีแอล 

มีค�าแปลในภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาสเปน

ในช่วงสามปีท่่ีผ่านมา และ 74% ของผู้รับเหมาได้เข้าร่วมการอบรม 

ดงักล่าว  ท้ังน้ี ทีมงาน CGPAC ต้ังเป้าท่ีจะจดัฝึกอบรมส�าหรบัทุกหน่วยงาน

ในเอเชยีและจดัอบรมอย่างน้อย 4 ครัง้ส�าหรบัหน่วยงานประเทศใน EMENA 

(ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ) และอเมริกา

กิจกรรมทางการเมืองและการให้การสนับสนุน

ในปี 2556 เราได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมกับกลุ่มแนวร่วม 

ต่อต้านการทุจรติของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึง่แสดงถงึความมุ่งม่ัน 

ของเราที่จะป้องกันการติดสินบนและการทุจริต

บริษัทได้รับการรับรอง CAC เป็นครั้งแรกในปี 2557 และได้รับ 

การต่ออายุในปี 2561 เป็นเวลา 3 ปี โดยบรษิทัได้ส่งเอกสารส�าหรบั

การต่ออายุปี 2564 ไปตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม ปี 2563

การฝึกอบรมส�าหรับคู ่มือจัดท�าขึ้นเพื่อแนะน�าเอกสารให้กับพนักงาน  

และให้แนวทางในการปฏิบัติในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท การฝึกอบรมเริ่มต้นด้วยการแนะน�าแนวคิด 

ด้านการก�ากับดูแลกิจการและการน�าไปใช้ในบริษัท จากนั้นจะเข้าสู่การ

บรรยายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบริษัท พร้อมทั้ง 

ยกตัวอย่าง ประเด็นการตัดสินใจด้านจริยธรรมท่่ีพนักงานอาจพบ และ 

จบการฝึกอบรมด้วยการแจ ้งให ้พนักงานทราบเก่ียวกับช ่องทาง 

การแจ้งเบาะแสของบริษัทเพ่่ือสนับสนุนให้พนักงานแจ้งรายงานเก่ียวกับ

การกระท�าความผิดใดๆ ที่่พบเห็น โดยหลังจากการฝึกอบรม พนักงาน 

จะท�าแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความเข้าใจของพนักงาน

การต่อต้านการทุจริต
เรามีความมุ่งม่ันในการด�าเนินงานท่ีไม่เก่ียวข้องกับการติดสินบนและ 

การทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายระดับ

ท้องถิ่น ระดับประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหมดอย่างเข้มงวด

คูมื่อการก�ากับดแูลกจิการของเรามีนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั 

ท่ีเข้มข้นซึง่ก�าหนดนิยามของการทุจรติและอธบิายหลักปฏบัิตเิพือ่หลีกเล่ียง

การทุจริตหรือการมีส่วนร่วมในทุกรูปแบบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามการด�าเนินงานตามนโยบาย โดยท�าการ 

ตรวจสอบหน่วยงานและฝ่ายงานต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบไปยัง

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอยู่ใน รายงานประจ�าปี 2563  

ในหน้า 161-162

ในฐานะบรษัิทเคมีภณัฑ์ชัน้น�า ไอวแีอลได้แสดงให้เห็นถงึความเป็นผูน้�าในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน นวัตกรรม การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 

และการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสภาพภูมิอากาศ

บริษัทได้เข้าร่วมในสมาคมการค้า กลุ่มท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ขององค์กรใดๆ หรือกลุ่มที่ได้สิทธิ์ยกเว้นภาษีอนัด้วยเหตุผลหลายประการ  

รวมถึงการสร้างเครือข่าย การเพิ่มทักษะในเชิงอุตสาหกรรม การเป็น

ตัวแทน/การสร้างความตระหนักรู้ต่อสังคม การสร้างสรรค์/การติดตาม

นโยบายสาธารณะ กฎระเบียบหรือข้อบังคับ และการด�าเนินการร่วมกัน 

เพื่อน�าไปสู่ความเปลี่ยนแปลง

การมีส่วนร่วมของเราในสมาคมการค้าต่างๆ ช่วยให้เรายังคงสร้าง

สัมพันธภาพกับผู้มีส่วนได้เสียและด�าเนินการตามค�าขอของหน่วยงาน

สาธารณะเก่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง ด้วยเหตุน้ีเราจึง

ยังคงความเป็นสมาชิกกับสมาคมการค้าหลายแห่ง โดยในปี 2563 เราไม่ได้ 

ให้การสนับสนุนทางการเมืองใดๆ

ข้อมูล
เพิ่มเติม

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
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มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในป ี2563HOME

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

ดัชนีมาตรฐาน GRI
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ความย่ังยืนเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของเรา 

ในช่วงกลางปี   2563 นายยาช โลเฮีย ได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ประธานเจ ้าหน้า ที่บริหารด้านความย่ังยืนของกลุ ่มบริษัทไอวีแอล  

อีกท้ังการด�าเนินงานท่ีเอ้ือต่อความย่ังยืนได้กลายมาเป็นองค์ประกอบหลัก

ขององค์กรควบคู่ ไ ปกับหน่วยงานอ่ืนรวมท้ัง IVEX ดิจิทัล ความต่อเน่ือง 

ทางธรุกิจ การส่ือสาร รวมถงึความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 

(EHS)

นายอาลก โลเฮีย
ประธานกรรมการ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
สมาชิก

นายระเฑียร ศรีมงคล
สมาชิก

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
สมาชิก

นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
สมาชิก

นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
สมาชิก

นายคณิต สีห์
สมาชิก

นายยาโชวาดัน โลเฮีย
สมาชิก

การก�ากับดูแลด้านความยั่งยืน

กลยุทธ์ด้านภาษี
ไอวี แอลมีกระบวนการก�า กับดู แลด ้านภาษี ท่ีแข็ งแกร ่งซึ่ งน�า โดย 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นสมาชิก 

ของคณะกรรมการบริษัทที่รับผิดชอบ ติดตามและควบคุมในงานท่ี 

เก่ียวข้องกับภาษีและความเส่ียงด้านภาษี คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้ทบทวนกลยุทธ์ด้านภาษีของบริษัท ความเส่ียง การควบคุมและ 

การก�ากับดูแลภายในท่ีเกี่ยวกับหน่วยงานด้านภาษี

นโยบายภายในของเรา ท�าให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติตามข้อก�าหนด

ด้วยลายลักษณ์อักษรและเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีท่ีบังคับใช ้  

ในขณะเดยีวกันทรพัยากรทัง้ภายในและภายนอกจะถกูใช้เพือ่ให้มีความมัน่ใจ

ว่าสามารถสร้างความเข้าใจเก่ียวกับภาระผกูพนัทางภาษีได้อย่างเหมาะสม

นโยบายภาษีของเราสนับสนุนการพิจารณาในขั้นสูงจากหน่วยงาน 

ด้านภาษี และ/หรือความคิดเห็นจากท่ีปรึกษาท่ีได้มาตรฐานในประเด็น

ส�าคัญท้ังหมดเพื่อลดทอนความไม่แน่นอนลง การฝึกอบรมอีกมากมาย

ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถภายในท่ีเก่ียวข้องกับ 

ความจ�าเป็นในด้านภาษี

องค์ประกอบหลัก 4 ประการภายใต้การด�าเนินงานท่ีส่งเสริมความย่ังยืน

นั้นหมายรวมถึง ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การรายงานและการเปิดเผย

ข้อมูลด้านความย่ังยืน การส่ือสารและการสนบัสนุนด้านความยัง่ยนื รวมถงึ

นวตักรรมและความรบัผิดชอบต่อผลิตภณัฑ์ทัว่โลก ซึง่ส่ิงเหล่าน้ีสอดคล้อง

กับกลยุทธ์ทางธุรกิจปี 2566 ของเรา

คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบรหิารความเส่ียง  

ได้ให้ความม่ันใจว่าความย่ังยืนจะถูกสะท้อนผ่านการตัดสินใจทางธุรกิจ 

ในการด�าเนินงานในทุกๆ วนั อย่างทัว่ถงึภายในองค์กร รวมถงึการปฏบัิติงาน 

ท่ีเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการบริหาร

ความเส่ียง และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท สมาชิกของ 

คณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการบรหิารความเส่ียง ได้รบัการคัดเลอืก

จากประสบการณ์ท่ีทรงคุณค่าในด้านความย่ังยืนและการบริหารจัดการ 

ความเส่ียง คณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง  

มีอ�านาจสูงสุดอันดบัท่ีสองในด้านท่ีเก่ียวข้องกับความย่ังยนืภายในไอวแีอล  

โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน 

คณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง มีการประชุม

ร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และให้ค�าแนะน�า การด�าเนินการ และติดตาม

กิจกรรมผ่านแผนกย่อยท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์ ความเส่ียง และ 

การก�ากับดแูลกิจการ การประชมุนีช่้วยให้สมาชกิสามารถวเิคราะห์แนวโน้ม 

เชิงมหภาค ทบทวนแผนธุรกิจประจ�าปี และหารือเก่ียวกับกลยุทธ์และ 

การด�าเนินการของไอวีแอล นอกจากน้ียังเปิดโอกาสให้พิจารณาทบทวน 

และรับทราบข้อเสนอแนะจากดัชนีด้านความย่ังยืนและการประเมิน 

ผลการด�าเนินงานท่ีหลากหลาย เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ 

ที่ดีที่สุด

การด�าเนินงานในปี 2563 มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบในวงกว้างของ COVID-19 

ตลาดน�้ามันดิบท่ีมีผลต่อภาพรวมธุรกิจ สถานะการด�าเนินงาน และ 

ประมาณการณ์ทางการเงิน

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเส่ียง ได้ติดตาม 

ความคืบหน้าจากกิจกรรมต่างๆ ในปี 2563 อันได้แก่ กลยุทธ์การ 

ลดคาร์บอน การเพ่ิมการใช้ ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน กลยุทธ์ด้าน 

สภาพภูมิอากาศ เป้าหมาย SBTs ของเสียอันตรายและไม่เป็นอันตราย 

ท่ีน�าไปฝังกลบ เป ้าหมายด้านความย่ังยืน รวมถึงสุขอนามัยและ 

ความปลอดภัย นอกจากนี้ คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหาร

ความเส่ียง ยังได้กล่าวถึงความมุ่งหวังด้านความย่ังยืนและความคืบหน้า

ตามเป้าหมายปี 2568

หลังการประชมุ เลขานกุารได้แจ้งความคบืหน้าเก่ียวกับโครงการรเิริม่ส�าคญั 

ท่ีก�าลังด�าเนินการอยูเ่พือ่ขบัเคล่ือนกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาวของไอวแีอล 

ให้สมาชกิรบัทราบ ซึง่รวมถงึความมุง่มัน่ในการด�าเนินงานด้านรีไซเคลิท่ัวโลก 

ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�า่ การยกเลิกการใช้ถ่านหิน SBTs การตรวจสอบขยะ 

ท่ีน�าไปฝังกลบเป็นศูนย์ การยกเลิกการใช้สารอันตราย และการเข้าร่วม 

เป็นสมาชิกใน UN Global Compact (UNGC) รายงานคณะกรรมการ 

ความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียงต่อผู้มีส่วนได้เสียฉบับสมบูรณ์ 

ประจ�าปี 2563 อยู่ในรายงานประจ�าปี 2563

การรักษาความต่อเนื่องในการก�ากับดูแลด้านความยั่งยืน

ด้วยการเข้าซื้อสินทรัพย์ของบริษัท Huntsman ในปี 2562 เราได้ท�าให้

ระบบการก�ากับดูแลด้านความยั่งยืนของเราเป็นท่ีรู ้จักผ่านการแนะน�า 

และการฝึกอบรมอย่างเป็นขัน้ตอนและมีการประชมุเพือ่ก�าหนดความมุ่งม่ัน 

เป้าหมาย และแผนปฏบัิติการ ในกรณท่ีีมีข้อกังวลใดๆ กับกลุ่มธรุกิจออกไซด์ 

และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (IOD) บริษัท Huntsman ให้การส่งเสริม 

และสนับสนุนวิสัยทัศน์ด้านความย่ังยืนของไอวีแอลและรักษาแนวปฏิบัติ 

ท่ีม่ันคงในด้านสุขอนามัยและความปลอดภยั ซึง่ได้รบัการแบ่งปันกนัในกลุ่ม

ของไอวีแอล เป้าหมายของบริษัท Huntsman จะเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย

ของกลุ่มไอวีแอลด้วยเช่นกัน และเราคาดหวังว่าภายหลังจากการเข้าซื้อ

กิจการนี้ กลุ่มธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการของเราจะรายงาน

ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดในเรือ่งการลดก๊าซเรอืนกระจก นวตักรรม และประสิทธิภาพ

ในด้านการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ข้อมูล
เพิ่มเติม

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC)

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
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การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในป ี2563HOME

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://www.indoramaventures.com/th/our-company/governance/taxation
https://sustainability.indoramaventures.com/en/our-sustainability/sustainability-governing-structure
https://www.indoramaventures.com/th/investor-relations/downloads/annual-report


การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนของเราในด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ในแต่ละปี ท�าให้เรายังคงรกัษาต�าแหน่งอยูใ่นระดับ Gold เป็นเวลาสามปีตดิต่อกนั จากการประเมินของ EcoVadis  

ในปี 2563 คะแนนของเราเพ่ิมขึน้เป็น 72 และเป็นหนึง่ในผูน้�าท่ีอันดบั 2% ของกลุ่มบรษิทัผู้ผลิตเคมีภัณฑ์พืน้ฐาน

ซัพพลายเออร์ต้องรับทราบการได้รับเอกสารและส่ือสารอย่างเหมาะสม

เก่ียวกับนโยบายและจรรยาบรรณ ข้อก�าหนดและเงือ่นไขถกูระบุไว้ในเอกสาร

การประเมินตนเองของซัพพลายเออร์ด้วยเช่นกัน 

สัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับซัพพลายเออร์หลัก ประกอบด้วย 

ข้อก�าหนดการปฏบิตัติามด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดแูล (ESG) 

โดยละเอียด ตามนโยบายและจรรยาบรรณของไอวแีอล สัญญามีการอ้างอิง

ท่ีเฉพาะเจาะจงเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดด้าน ESG ของไอวีแอล  

พร้อมด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีเหมาะสม อันนอกเหนือ 

จากมาตรฐานและจรรยาบรรณทางธรุกิจของซพัพลายเออร์เอง ในปี 2563  

ไม่พบสถานการณ์ที่ซัพพลายเออร์ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เราจัดหาวัตถุดิบชีวภาพปริมาณ 20,884 ตัน (Bio-MEG PLA และ

เซลลูโลส) ในปี 2563 ส�าหรับการผลิต bio-PET โพลิเมอร์ชีวภาพ PLA  

และส่ิงทอท่ีใช้ส�าหรับยางรถยนต์ตามล�าดับ ส�าหรับการรีไซเคิลของเรา  

เราได้จดัหาขวดพลาสติก PET หลังการบรโิภคและวสัดตุ่างๆ และได้รีไซเคลิ

ขวด PET เป็นจ�านวน 222,288 ตัน ในปี 2563

นอกจากนี้ เรามีการใช้พลังงานทดแทน (ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล และไฟฟ้า 

จากพลังงานทดแทน) ในการด�าเนินงานของเรา และมีการส�ารวจเพิม่เติมเพือ่

หาตัวเลือกในการเพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ท้ังภายในโรงงาน 

(บนหลังคาและบนพื้นดิน) และจากภายนอก (การซ้ือไฟฟ้าแบบสมมติ)  

เพือ่บรรลุความมุ่งหวงัในปี 2568 ของเรา การด�าเนินธรุกจิเหล่าน้ีสนับสนุน

การจัดซื้ออย่างย่ังยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และช่วยให้เราจัดการ

ทรพัยากรได้ดียิง่ขึน้ รวมถงึสามารถปรบัปรงุประสิทธภิาพ บรรลเุป้าหมาย

การประหยัดที่มากยิ่งขึ้นและคาดการณ์ต้นทุนในอนาคตได้อย่างแม่นย�า

ไอวีแอลใช้ทรัพยากรและซื้อวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีรับผิดชอบต่อ 

สิ่งแวดล้อมและสังคม ตราบเท่าที่สิ่งของและบริการเหล่านั้นมีประสิทธิภาพ

เหมาะสม มีความปลอดภัย และมีคุณค่าตลอดอายุการใช้งาน เราต้อง

ตระหนักถึงผลกระทบใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นจากวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

ที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อ:

• ส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน

• ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์

• สนับสนุนตลาดระยะยาวที่ยั่งยืนส�าหรับวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้

• มีส่วนร่วมในความก้าวหน้าของชุมชนและสังคมทีมุ่ง่สู่ความยัง่ยืน

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามข้อก�าหนดในห่วงโซ่อุปทาน

นโยบายสิทธิมนุษยชนของเราให้แนวทางท่ีชัดเจนเก่ียวกับการสนับสนุน

และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ไม่ว่าเราจะด�าเนินธุรกิจ 

อยู่ทีใ่ด ซพัพลายเออร์ของเราต้องปฏิบัตติามกฎหมายและระเบยีบข้อบังคบั

ท่ีบังคับใช้ท้ังหมด ด�าเนินธุรกิจด้วยหลักปฏิบัติด้านแรงงานที่มีจริยธรรม 

และโปร่งใส และยึดถือวิธีปฏิบัติด ้านสุขอนามัยและความปลอดภัย 

ในสถานท่ีท�างาน เราปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดตามกระบวนการตรวจสอบ

สถานะในระหว่างการจัดเตรียมสัญญาและการเจรจา ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานคุณภาพที่หลากหลาย เช่น การรับรอง REACH นอกจากนี้ 

เรายังระบุข้อความท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพและ 

การตรวจสอบย้อนกลับไว้ในสัญญาซัพพลายเออร์ของเราด้วย ซึ่งวิธี

น้ีท�าให้เราม่ันใจได้ว่า เราสามารถหลีกเล่ียงผลิตภัณฑ์คุณภาพต�่าและ 

ลดของเสียได้อีกด้วย ดังตัวอย่างคือ เราได้จัดซื้อไกลคอลเกรด A  

ด้วยต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดจ�าเป็นต้องมีการติดตามและการวิเคราะห์ 

อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม เราท�างาน 

อย่างรอบคอบเพื่อประเมินและจัดการความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

แบบครบวงจรอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเราปฏบิติัตามมาตรฐานทีก่�าหนดขึน้ 

โดย UNGC, ILO และ ISO เราจงึสามารถม่ันใจได้ว่า ซพัพลายเออร์ของเรา

ปฏบัิติตามขอบเขตหลัก เช่น เงือ่นไขของแรงงาน สิทธิมนุษยชน การต่อต้าน

การทุจรติ และความรบัผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เรายังสังเกตการณ์ 

เว็บไซต์ของซัพพลายเออร์เพื่อตรวจสอบนโยบายและประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง ท�างานก�ากับดูแล 

ในทุกธุรกิจของเรา มีการประชุมเพื่อทบทวนความเส่ียงของห่วงโซ่อุปทาน

และการด�าเนินการลดความเสี่ยงในจุดที่จ�าเป็น

การบูรณาการความย่ังยนืเข้าไปในห่วงโซ่อุปทานของเราถอืเป็นประเด็นหลกั 

ท่ีเราให้ความสนใจ เรามีกลไกท่ีแขง็แกร่งและพร้อมท่ีจะรบัรองว่าซพัพลายเออร์ 

ยึดถอืแนวปฏบัิติท่ีเข้มงวดด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการก�ากับดแูล (ESG) 

ในขณะเดียวกัน ซัพพลายเออร์หลายรายของเราเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม

ระดับสากลท่ีด�าเนินการตามนโยบายอันเคร่งครัดของตนเองและของบริษัท

ที่ท�าธุรกิจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับเรา

ซัพพลายเออร์ของเราต้องปฏิบัติตามนโยบายของไอวีแอล จรรยาบรรณ 

ของซัพพลายเออร์ และการประเมินตนเองของซัพพลายเออร์ ซึ่งยึดถือ 

จรยิธรรมทางธุรกิจและกฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อมทีเ่หมาะสม และตระหนักถงึ 

ความส�าคญัของสิทธิมนุษยชน ประเด็นทีค่รอบคลมุประกอบด้วย จรยิธรรม  

สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EHS) รวมถึง 

ความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน

ความมุ่งมั่น ความสอดคล้อง การติดตามตรวจสอบ 

มุ่งมั่นและรักษาระบบการจัดการ 

ที่เหมาะสมซึ่งสัมพันธ ์

กับนโยบายและจรรยาบรรณ

พิจารณา ทบทวน และติดตามสอบถาม

กระบวนการบริหารจัดการและ 

การด�าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า

สอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณ

พิจารณาความคืบหน้า 

ในการน�านโยบาย 

และจรรยาบรรณไปปฏิบัติ

ข้อมูล
เพิ่มเติม

การคุม้ครองสทิธิเด็ก – เป็นอนัดับหน่ึงในกลุ่มบริษทัเคมีภณัฑ์ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

Boston Consulting Group และ Global Child Forum ได้ท�าการศึกษา วิจัยเกณฑ์เปรียบเทียบ The Global Child Forum 

Southeast Asia ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านสิทธิเด็กของบริษัทขนาดใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 232 แห่ง  

โดยครอบคลุมใน 3 ด้าน คือ สถานที่ท�างาน ตลาด และ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ไอวีแอล ได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งในกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยคะแนนรวม 

7.3/10 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ซึ่งอยู่ที่ 5.5 โดยเราได้คะแนนดีที่สุดทั้งสามด้าน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม50

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
51

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในป ี2563HOME

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/social/human-rights/human-rights-protections-in-our-supply-chain


เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและห่วงโซ่อุปทาน

ของซัพพลายเออร์กลุ่มวัตถุดิบและ

ไม่ใช่กลุ่มวัตถุดิบได้รับการประเมิน

ในเรื่องความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิ

มนุษยชน

การระบุความเส่ียงท่ีเ ก่ียวข ้องกับ 

สิทธิมนุษยชนจากซพัพลายเออร์หลัก 

ของกลุ่มวตัถดุบิและไม่ใช่กลุ่มวตัถดุบิ

คว าม เ ส่ีย ง อัน เกี่ ย ว ข ้อง กับการ 

ใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน 

จากซัพพลายเออร์หลักของกลุ ่ม

วัตถุดิบและไม่ใช่กลุ่มวัตถุดิบ

การร้องเรยีนทีเ่กีย่วข้องกับสิทธิมนุษยชน 

ผ่านกลไกการร้องเรียน

 ผลการประเมินในปี 2563  

100%

วิธีการและผลลัพธ์
ซัพพลายเออร์มีการประเมินการท�างานผ่านแบบสอบถามการประเมิน

ตนเอง ซึ่งเน้นประเด็นด้านโอกาสและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นกับการ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ แรงงานเด็กและแรงงานท่ีถูกบังคับ สิทธิมนุษยชน  

และการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างยัง่ยืน โดยแรงงานเด็กและแรงงาน

ที่ถูกบังคับนับเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีการประเมิน

การประเมินซพัพลายเออร์มคีวามส�าคญัต่อการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

ในแง่การปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางสังคม มาตรฐานแรงงาน (รวมถึง 

สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยของแรงงาน แรงงานที่ปราศจากแรงงานเด็ก  

และการเลือกปฏิบัติในห่วงโซ่อุปทาน) ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อก�าหนด 

ด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ในฐานะคู่ค้าท่ีมีความรับผิดชอบในห่วงโซ่คุณค่าซึ่งด�าเนินธุรกิจท่ีมุ่งเน้น 

ต่อความยั่งยืน เราก�าลังด�าเนินการเพื่อหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ในห่วงโซ่อุปทานในด้านต่างๆ ต่อไปน้ี: การผนวกประเด็นความย่ังยืน 

ไว้ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินความเส่ียงของซัพพลายเออร ์

และการประเมินประสิทธิภาพการด�าเนินงาน การเพิ่มความแข็งแกร่ง 

ในข้อก�าหนดการรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพเชิงทรัพยากร การลด 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และการเพิม่ขดีความสามารถของซพัพลายเออร์  

แนวทางเหล่าน้ีจะถูกน�าไปใช้ในวงกว้างและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

ของเรา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงการริเริ่มของเรา ตลอดจน

เปล่ียนแปลงและเร่งให้เกิดความย่ังยืนท่ัวท้ังห่วงโซ่อุปทาน

การจัดการปัญหาการปล่อยมลพิษในห่วงโซ่อุปทานเป็นตัวแปรส�าคัญ 

ในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นการต่อสู้ระดับโลก  

การด�าเนนิการของเราในการลดการปล่อยมลพษิในห่วงโซ่อุปทานมบีทบาท

ส�าคญัในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของเราเอง และท�าให้เราสามารถ

ยกระดับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท้ังหมดในห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

ด้านความยัง่ยืนของเรา

ความพยายามน้ียังช่วยสนับสนุนการด�าเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ 

ตามข้อตกลงปารีสและ SBTs รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) การวางแผนเก่ียวกับคาร์บอน 

ฟุตพริ้นท์ในการสร้างแบบจ�าลองห่วงโซ่อุปทานจึงจ�าเป็นส�าหรับการ 

ตัดสินใจเก่ียวกับการออกแบบเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน การเลือกรูปแบบ 

การขนส่ง การผสมผสานผลิตภัณฑ์ การควบคุมสินค้า และการสรรหา

ซัพพลายเออร์ ท้ังน้ี เพื่อให้เรามีบทบาทอย่างแข็งขันต่อไป เราจะส�ารวจ 

ความเป็นไปได้ของโครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน 

ห่วงโซ่อุปทานและประเมินจากบทเรียนส�าคัญของผู้น�าในอุตสาหกรรม  

เราหวังเป็นอย่างย่ิงท่ีจะท�างานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อสร้างมุมมอง 

ท่ีครบถ้วนเก่ียวกับการปล่อยมลพิษด้วยข้อมูลเฉพาะของซัพพลายเออร์  

ก�าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยมลพิษ และเพิ่มความไว้วางใจในการ

ท�างานซึ่งกันและกัน ท้ังน้ีเพื่อให้เกิดความร่วมมือมากย่ิงขึ้นในห่วงโซ่

อุปทาน ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่รา 

ให้ความส�าคัญ

ตัวอย่างโครงการริเริ่มท่ีเราก�าลังด�าเนินการอยู่ในขณะนี้แสดงให้เห็นว่า 

เราให ้การสนับสนุนและมุ ่ง ม่ันอย ่างจริงจังในการด�าเนินงานด้วย 

ความรับผิดชอบผ่านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีย่ังยืนร่วมกับ 

คู่ค้าทางธุรกิจของเรา

การบริหารจัดการการขนส่ง
• การจัดรูปแบบการขนส่งใหม่:

 » การแทนที่รถบรรทุกด้วยการขนส่งทางราง

 » การเปล่ียนไปใช้ระบบท่อเพื่อขนส่งวัตถุอันตรายและ/หรือ

วัตถุดิบและสารตั้งต้นปริมาณมาก

 » การเปล่ียนจากการขนส่งหลายเส้นทางสู่การขนส่งเส้นทางเดยีว

• การลดจ�านวนเที่ยวการจัดส่งโดยเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์

• การเช่าถังเก็บใกล้โรงงานผลิตเพื่อลดการขนส่งทางถนน

การประเมินงานด้าน ESG ของ
ซพัพลายเออร์
ไอวีแอลมีการปกป้องสิทธิมนุษยชนและ ESG ในกระบวนการคัดเลือก

ซัพพลายเออร์ของเรา โดยอาศัยนโยบายสิทธิมนุษยชนและจรรยาบรรณ

ของซัพพลายเออร์ท่ีเราน�ามาใช้ในทุกพื้นท่ีการด�าเนินงาน เรายืนยันว่า            

ซัพพลายเออร์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลและรับรองว่าผู้รับเหมาช่วง 

ของพวกเขาปฏิบัติตามข้อก�าหนด รวมถึงให้ความม่ันใจผ่านแนวทาง 

การจดัซือ้จดัจ้างท่ัวโลกของเราว่าจรรยาบรรณและนโยบายมีผลผูกพนักัน

จรรยาบรรณน้ีครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรม  

สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม การจัดการ

ข้อมูลที่จดทะเบียน ความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกัน และการรายงาน

ความประพฤติมิชอบใดๆ

ซัพพลายเออร์ต้องประเมินเพื่อรับรองตัวเองอย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�า  

ว่าได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ นอกเหนือไปจากการ

พิจารณาทบทวนและประเมินส่ิงอ�านวยความสะดวก ณ สถานท่ีท�างาน  

ของผู้รับเหมาของตน โดยการด�าเนินการแก้ ไขจะขึ้นอยู ่กับผลลัพธ์ 

ของการตรวจสอบเหล่าน้ี และได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทไอวีแอล 

รวมท้ังมีการติดตามจนกว่าจะแล้วเสร็จ การจัดการอย่างทันท่วงทีและ 

มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยท่ีท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างซัพพลายเออร ์

กับไอวีแอลดียิ่งขึ้น

ข้อมูล
เพิ่มเติม

กลยุทธ์การใช้บริเวณที่ตั้งร่วมกัน
เราร่วมมือกับซัพพลายเออร์และลูกค้าของเราเพื่อหลีกเลี่ยงการขนส่ง

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยกลยุทธ์การใช้ที่ต้ังร่วมกัน ตัวอย่างเช่น 

ในโปแลนด์ อินเดีย และไทย ซึ่งซัพพลายเออร์ของเราอยู่ในบริเวณท่ีต้ัง 

ร่วมกัน ที่เราจะได้รับวัตถุดิบและสารตั้งต้นผ่านทางระบบท่อ ส�าหรับลูกค้า

ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในไทยและฟิลิปปินส์ กลยุทธ์นี้ช่วยผนวกขั้นตอน 

ต่างๆ ให้รวมเป็นกระบวนการเดียวที่ต่อเน่ือง ซึ่งช่วยให้มีประสิทธิผล 

จากการด�าเนินงานในระดับสูงโดยปราศจากความเส่ียงท่ีจะท�าให้ ได ้

รับบาดเจ็บในสถานท่ีท�างาน

เราท�าโมเดลการใช้ที่ต้ังร่วมกัน ในหลายๆ ต�าแหน่งที่ต้ังเพิ่มเติม ความคิด

ริเริ่มเหล่าน้ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน ลดการใช้เช้ือเพลิง 

ต้นทุนการขนส่ง การปล่อยก๊าซคาร์บอน และการบาดเจ็บ ในขณะเดียวกัน

ยังท�าให้เราสามารถร่วมมือกับซัพพลายเออร์และลูกค้าของเราในการ 

ท�าโครงการริเริ่มด้านความย่ังยืนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่มี

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม52

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
53

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในป ี2563HOME

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/economic/responsible-sourcing
https://sustainability.indoramaventures.com/th/social/human-rights/human-rights-protections-in-our-supply-chain


การร่วมมือกันด้วยการเข้าเป็นสมาชกิในองค์กรของกลุ่มอตุสาหกรรม

โรงงานผลิต PTA ของเราในประเทศไทยท่ีจงัหวดัระยอง เปล่ียนจากการใช้ระบบ

ขนส่งทางรถบรรทุกเป็นการใช้ระบบขนส่งทางรางในการขนย้ายผลิตภัณฑ์ 

จากโรงงาน และตู้คอนเทนเนอร์ (ส�าหรบับรรจสิุนค้าและน�าสินค้าออก) ท่ีท่าเรอื

มาบตาพดุ ก่อนจะส่งต่อไปยังท่าเรอืแหลมฉบัง อย่างไรก็ตาม ส�าหรบัระยะทาง 

ส้ันๆ ภายในอ�าเภอมาบตาพุด ยังคงมีการใช้รถบรรทุกในการเคล่ือนย้าย 

ตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างสถานีกับท่าเรือ

การเปล่ียนการขนส่งจากทางถนนมาใช้ระบบขนส่งทางรางมีการด�าเนนิการ 

ในท่ีอ่ืนๆ หลายแห่ง ทั้งในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งวิธีน้ี 

ช่วยลดการใช้เช้ือเพลิงต่อเท่ียวเดินทางได้ประมาณ 76% ซึ่งช่วยลด 

การปล่อยคาร์บอนในกระบวนการ โดยมีประโยชน์เพิ่มเติมคือ การลด

อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน ซึ่งเราก�าลังพิจารณาที่จะขยายโมเดลน้ี

ไปยังพื้นที่อื่นด้วยเช่นกัน

เราก�าลังท�างานร่วมกนัเพือ่ขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์พเิศษไปในทิศทาง

ท่ียั่งยืนมากขึ้น โดยอาศัยการเข้าเป็นสมาชิกในองค์กรของกลุ่มอุตสาหกรรม

ระดบัโลก ในปี 2564 เราเข้าร่วมเป็นสมาชกิของ American Chemistry Council 

(ACC) องค์กรนี้มุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนและพลังงาน และเป็นเวทีส�าคัญในการ 

จัดการปัญหาส่ิงแวดล้อมและสังคมร่วมกัน โดยซัพพลายเออร์หลายราย 

ของเราน้ันเข้าร่วมเป็นสมาชิกอยู ่แล้ว นอกจากน้ี เรายังให้ข ้อมูลเชิงลึก 

และสนับสนุนประเด็นส�าคัญโดยอาศัยการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ ACC  

ซึง่ช่วยปกป้องและรบัรองความย่ังยืนท่ีมากขึน้ของห่วงโซ่อุปทานแบบบรูณาการ

ของเราในประเทศสหรัฐอเมริกา เรารู้สึกยินดีที่นายอาลก โลเฮีย ประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ACC  ในปี 2564  

ACC จะมุ่งเน้นไปที่การแลกเปล่ียนแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกับการจัดหา 

และการใช้จ่ายของซัพพลายเออร์เชิงกลยุทธ์ และจะประเมินการพิจารณา

ด้าน ESG เพิ่มเติมในการคัดเลือกซัพพลายเออร์และการท�าสัญญา

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเข้าเป็นสมาชิกของเรากับ ACC อยู่ในหัวข้อ 

สมาคมอุตสาหกรรมและการเข้าเป็นสมาชิกหน้า 39

 การลงทุนในแอพพลิเคชั่นไอทีที่แข็งแกร่ง

มีการวางแผนแบ่งส่วนเครือข่าย เพื่อให้ผู้ใช้ 

เซร์ิฟเวอร์ และแอปพลิเคชนัทีอ่ยู่ต่างเครอืข่าย 

สามารถอยู่ด้วยกันและส่งต่อข้อมูลระหว่างกัน 

ผ่านไฟร์วอลล์

น�าเทคโนโลยีการป้องกันและการตรวจจับ 

อันทันสมัยซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence, AI) และส่วนการเรียนรู ้ของ 

เครื่อง (Machine Learning, ML) เช่น การ 

ต ร ว จ ห า จุ ด ส้ิ น สุ ด แ ล ะ ก า ร ต อ บ ส น อ ง 

(Endpoint Detection and Response, 

EDR)  และ ไฟร ์วอลล ์ช นิด  Next-Gen  

Firewalls (NGFW)

การน�าระบบป้องกันขั้นสูงด้วยไฟร์วอลล์หลายชั้น 

มาใช้บนเครือข่าย การป้องกันอีเมลหลอกลวง  

ระบบแอนต้ีไวรัส ระบบแอนต้ีมัลแวร์ แอปพลิเคชั่น

ล่าสุด และการป้องกันภัยขั้นสูง  

ขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีที่สุดและการตระหนักรู้

มีกลยทุธ์การส�ารองข้อมูลสามระดบัท่ีครอบคลมุไว้ใช้ส�าหรบักู้คนืข้อมูล       มีการสร้างระบบควบคมุกิจกรรมด้านไอทีของผู้ใช้ เพือ่รกัษาความปลอดภยั 

ของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและป้องกันการละเมิดข้อมูลโดยบุคคลภายใน  

การประเมินภัยคุกคามความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสมดุล

ระหว่างการมีระบบควบคุมความปลอดภัยที่เพียงพอและเหมาะสม

มีการส่งอีเมลเพื่อเพิ่มความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน 

ในขนาด Bitesize เป็นประจ�าทุกเดือน  

มีการน�ากลไกการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัย (Multi-factor-Authentication, MFA) มาใช้ เพื่อรักษาบัญชีองค์กรให้มั่นคงปลอดภัยและป้องกัน

โครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านกลยุทธ์ หัวหน้าฝ่าย BCP และหัวหน้า 

ฝ ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�างานร ่วมกันเพื่อพัฒนาวัฒนธรรม 

การตระหนักรู้ความเส่ียงภายในองค์กร

ทีมบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจท�างานร ่วมกับทีมงาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ัวท้ังกลุ่มและหน่วยงานด้านดิจิทัลท่ีจัดต้ังใหม่ 

เพือ่เสรมิความแขง็แกร่งของมาตรการความเส่ียงด้านความม่ันคงปลอดภยั

ทางไซเบอร์และด�าเนินการเพือ่พฒันาแผนบรรเทาความเส่ียงทางไซเบอร์ใน

ระยะสั้นและระยะยาว

ด้วยกลไกการก�ากับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งและ 

ขั้นตอนแนวปฏิบัติท่ีดีที่สุด เราจึงยังไม่พบผลกระทบส�าคัญต่อการ 

ด�าเนินธุรกิจของเราจากการโจมตีทางไซเบอร์และการละเมิดข้อมูล

เทคโนโลยีมีบทบาทส�าคัญมากขึ้นในธุรกิจระดับโลก และการท่ีเราต้อง

พึง่พาเทคโนโลยนีัน้มีสูงขึน้เรือ่ยๆ ในขณะเดียวกนั ความเส่ียงท่ีเกีย่วข้องกบั 

การโจมตีทางไซเบอร์ทีซ่บัซ้อนมีแนวโน้มเพิม่ขึน้ด้วยเช่นกัน ข้อมูลและตัวเลข

ของลูกค้าผ่านห่วงโซ่อุปทานและการปฏบัิติงานขัน้พืน้ฐานในการด�าเนินงาน 

ของเราอาจมีความเส่ียงหากไม่มีการป้องกันท่ีเพียงพอ เราท�างาน 

อย่างหนักเพ่ือให้แน่ใจว่าการด�าเนินการ ระบบ และกระบวนการของเรา 

ได้รับการปกป้องจากการโจมตี และเรามีมาตรการป้องกันภัยคุกคาม 

ขั้นสูงพร้อมรับมือ

ความยืดหยุ่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของไอวีแอล 

อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการ

บริหารความเส่ียง  และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับมอบหมาย 

ให้พฒันานโยบายและขัน้ตอนท่ีเข้มงวด ซึง่สอดคล้องกับความเส่ียงท่ีองค์กร

ยอมรบัได้ แผนการฟ้ืนตัวจากภยัพบัิตแิละความต่อเน่ืองทางธรุกิจของเรา 

สร้างความเชื่อมั่นว่าการด�าเนินงานจะเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

การเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย และการลดการปล่อยคาร์บอน 
ในห่วงโซ่อุปทานของเรา

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

มาตรการบรรเทาความเสี่ยงทางไซเบอร์ของไอวีแอล

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
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