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มุ่งสู่ 
ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ความมุ่งหวังของเราเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นของโลก

ระยะสั้น
(2564–2567)

ระยะกลาง
(2568)

ระยะยาว
(2593)

• ก�าหนดเป้าหมายให้เป็นไปตาม  
Science-Based Target (SBTs) 

• ก�าหนดเป้าหมายการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก Scope 3

• ไม่มีกรณีการไม่ปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่เป็นกรณีใหญ่ๆ

• ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด (Scope 1 และ 2) 10%*

• การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่   
10% ภายในปี 2568 และ  
25% ภายในปี 2573

• ลดอัตราการใช้พลังงาน 5%*

• ลดอัตราการใช้น�้า 10%*

• การจัดการขยะแทนการฝังกลบ 
อยู่ที่ 90%

• มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
• มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
    โดย :

 - ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างต่อเนื่อง                     

> ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
    เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

> ซื้อพลังงานทดแทน 
    และปล่อยคาร์บอนต�่า

 - เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ

เรามุ ่งเน้นท่ีจะลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน และใช้พลังงานทดแทนให้ 
มากขึ้นในทุกโครงการและพ้ืนท่ีการด�าเนินงานของเรา  
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เราด�าเนินการ

ต้นทุนทางธรรมชาติ ต้นทุนทางการผลิต ต้นทุนทางสังคม 
และความสัมพันธ์

ต้นทุนที่เชื่อมโยงในบทนี้ คุณค่าที่ถูกสร้างขึ้น

* เรามีการเปลี่ยนปีฐานส�าหรับเป้าหมายปี 2568 ของเรา จากปี 2562 เป็นปี 2563 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลการด�าเนินงานที่รวมกิจการที่เข้าซื้อส�าคัญในช่วงปี 2563  

  ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฎในหัวข้อความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนในหน้า 24

ไอวแีอลด�าเนินการตามกลยุทธ์ระยะกลางปี 2568 เพือ่เป้าหมายระยะยาวในปี 2593 การเข้าซือ้กิจการเป็นอีกส่วนส�าคญัของวาระการเติบโตของเรา เราได้เพิม่ขอบเขต

รายงานการด�าเนินกิจการในปี 2563 จาก 94 แห่งเป็น 107 แห่ง 

ในปี 2562 เราสามารถลดอัตราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก พลังงาน และของเสีย ซึง่เป็นการแสดงให้เห็นถงึประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานทีม่ากขึน้ แม้จะมีการเติบโต

ภายในที่ 5% จากข้อมูลปี 2563 ซึ่งครอบคลุมโรงงานที่เราเข้าซื้อกิจการ และมีอัตราการปล่อยก๊าซโดยรวมสูง แสดงถึงการเติบโตภายนอกที่ 18% โดยเรายังคง 

บูรณาการแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส�าหรับการบริโภคและริเริ่มการเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานที่เข้าซื้อกิจการ เพื่อลดการปล่อยมลพิษตามเป้าหมายที่วางไว้

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในห่วงโซ่คุณค่าของเรา
ด้วยการมุ ่งเน ้นการสร้างคุณค่าให้กับผู ้คนและโลกของเรา เราจึง

ก�าหนดเป้าหมายระยะยาวเพื่อมุ ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และ

เรามั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยการผลักดันกลยุทธ์ 

ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2568 

นอกจากน้ี ได ้ก�าหนดแนวทางท่ีหลากหลายในการลดการปล ่อย 

ก๊าซเรือนกระจกในการด�าเนินงานและห่วงโซ่คุณค่าของเรา โดยร่วมมือ 

กับซัพพลายเออร์ ผู ้รับเหมา คู ่ค้า และลูกค้า ในการหาแนวทางแก้ไข  

รวมถึงการคงไว ้ซึ่งนวัตกรรมและการแสวงหาประสิทธิภาพในทุก 

การด�าเนินงานท่ีเป็นไปได้

* ปีฐาน ณ ปี 2563

ข้อมูล
เพิ่มเติม

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม74

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
75

https://sustainability.indoramaventures.com/th/environmental/climate-change-strategy


เป้าหมายอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
(Scope1 และ 2)

ผลงานส�าคัญในปี 2563  
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด  (Scope1 และ 2) อยู่ที่ 0.607 
tCO

2
e/ตันการผลิต

ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope1และ 2) 5.6%  
เมื่อเทียบกับขอบเขตการรายงานปี 2562 

ความก้าวหน้าในปี 2556-2563  

ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope1 และ 2) 10%
เป้าหมายปี 2568  
ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
(Scope1 และ 2) 10%*

พฒันาประสทิธิภาพ
การด�าเนินงาน

ลงทุนในการปรับปรุง
ประสิทธภิาพการด�าเนนิงาน

และประสิทธิภาพการใช้
พลังงานเพื่อลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 
ในการด�าเนินงานของเรา

ความท้าทายในเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์: 
โอกาสในห่วงโซ่อุปทาน

นายยาช โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านความย่ังยืน บริษัท 
อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้เผยในรายงานล่าสุดเรื่อง “โอกาสใน
ห่วงโซ่อุปทาน” โดย World Economic Forum  และ Boston  
Consulting Group ซึ่งมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับการจัดการกับการ
ปล่อยมลพิษในห่วงโซ่อุปทานว่าสามารถเป็นปัจจัยเปลี่ยนแปลง
ส�าคญัในการด�าเนนิการด้านสภาพภมิูอากาศ รวมถงึส่ิงท่ีผูบ้รหิาร
สามารถท�าได้ในประเด็นดังกล่าว

การใช้พลังงานทดแทน
เราก�าลังลดการพึ่งพาพลังงานแบบเดิมและเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และก๊าซธรรมชาติทดแทน นอกจากนี้  
เรายงัแสวงหาหนทางในการลดคาร์บอนฟตุพริน้ท์ต่อไป เพือ่สนับสนุนความมุ่งม่ันของเราในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยเป้าหมายดงักล่าวสอดคล้อง 
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)

การใช้พลังงานทดแทน

2560 2561 2562 2563

1,767,434

2,587,557
2,754,247

2,575,967

19%
15%

17%

48%

33%

52%

33%

58%

25%
25%

35%

40%

เป้าหมายปี 2568                                                                           
การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่ 10%
เป้าหมายปี 2573                                                                     
การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่  25%

พลังงานทดแทน 
ในการด�าเนินงานของเรา

เราก�าลังด�าเนินการเพิ่มอัตราการใช้ไฟฟ้าทดแทนเป็น 10% เพื่อบรรลุเป้าหมายภายใน 
ปี 2568 และ 25% ภายในปี 2573 แม้ว่าจะมีการใช้พลังงานดังกล่าวลดลงในปี 2563  
แต่เรายังคงมุ่งม่ันในการน�าพลังงานไฟฟ้าทดแทนมาใช้ และติดตามการด�าเนินงาน 
อย่างต่อเน่ืองเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีเราต้ังไว้

กลยุทธ์ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ไอวีแอลยังคงมุ่งม่ันท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงาน

และปรับปรุงประสิทธิภาพทรัพยากรท่ัวทั้งห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือให้สอดคล้อง

กับกลยุทธ์ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2568 และรายงาน 

ความคืบหน้า (COP) UN Global Compact (UNGC) เรายังคงค้นหา 

ทางเลือกคาร ์บอนต�่าและวิธีลดรอยเท ้าทางนิเวศน์อย ่างต่อเน่ือง  

ในปี 2563 เราได้พัฒนามาตรฐานองค์กรด้านกลยุทธ์การเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ซึ่งรับรองว่าการด�าเนินงานท่ัวโลกของเราท้ังหมด 

ต ้องมีการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาตรฐานดังกล่าว 

ช่วยก�าหนดการด�าเนินการส�าคัญและ KPIs เพื่อบรรลุความมุ่งมั่น 

ด้านความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอน นอกจากน้ันเราเปล่ียน 

ปีฐานของเป้าหมายปี 2568 จากปี 2562 เป็นปี 2563 เพื่อสะท้อนให้เห็น 

ถึงผลการด�าเนินงานที่รวมกิจการส�าคัญที่เข้าซื้อในช่วงปี 2563
ในปี 2563 มีการใช้พลังงานทดแทนรวมที่ 1,767,434 กิกะจูล  

ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า 87,227 tCO
2
e

กลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการด�าเนินงานและห่วงโซ่คุณค่า เราได้มุ่งหาแนวทางการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย รวมถึงความคิดใหม่ๆ อีกทั้งได้ร่วมมือกับผู้อ่ืน 
เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม ไอวีแอลได้มีแนวทางในการวางกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังต่อไปนี้

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนอกสถานที่
การจัดซื้อไฟฟ้าทดแทนผ่านข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้าเสมือนท่ัวโลก  
(Virtual Power Purchase Agreement, VPPA) เพิ่มโอกาสในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญาของเรา 
ในข้อตกลงปารีส

เราก�าลังส�ารวจทางเลือกในการจัดหาไฟฟ้าทดแทนโดยอาศัยข้อตกลง
ซื้อขาย VPPA

พลังงานทดแทนในสถานที่
นอกเหนือจากการใช ้ชีวมวลและก๊าซชีวภาพแล้ว เรามุ ่งม่ันที่จะ 
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปริมาณท่ีเหมาะสมกับโรงงาน 
ของเรา ในปี 2563 เราเริม่ติดต้ังแผงพลงังานแสงอาทติย์ในโรงงาน 5 แห่ง 
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

นอกจากน้ี เรายังมุ่งเน้นการเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านการ 
ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานที่อื่นๆ เช่นกัน

นวัตกรรมรั้วพลังงานแสงอาทิตย์
ในปี 2563 โรงงาน Orion Global PET ของเราในประเทศลิทัวเนีย ได้ติดต้ัง 
รัว้พลังงานแสงอาทิตย์ซึง่ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 57 กิโลวตัต์ การติดต้ังดงักล่าว
มีประโยชน์ทั้งในแง่ของการแบ่งเขตพื้นที่และการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยนวัตกรรม
ใหม่น้ีช่วยเพ่ิมการผลิตพลังงานทดแทนสูงสุดโดยติดต้ังแผงพลังงานแสงอาทิตย์
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในพื้นท่ีจ�ากัด ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานทดแทนได้ถึง 55.82 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ต่อปี และมีก�าลังการผลิต
พลังงานจากแสงอาทิตย์ทั้งหมด 390,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

โรงงานที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100% * 
• UAB Orion Global Pet ประเทศลิทัวเนีย
• Wellman International ประเทศไอร์แลนด์
• UTT Technische Textilien ประเทศเยอรมัน
• Indorama Ventures Portugal PTA ประเทศโปรตุเกส  

* ในปี 2564 Indorama Ventures Quimica ประเทศสเปน  
  เริ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100%

*ปีฐาน ณ ปี 2563ข้อมูล
เพิ่มเติม

ข้อมูล
เพิ่มเติม

พลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน

ลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกของไอวีแอล  
ผ่านการพัฒนาพลังงาน

ทดแทนทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กร

การรีไซเคิล

ลงทุนและขยายโรงงาน
รีไซเคิลเพื่อจัดการปัญหา
มลพิษจากขยะพลาสติก

และลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

แนวทางแก้ปัญหา
ต้นทุนทางธรรมชาติ

ส�ารวจกรรมสิทธิ์โครงการ
ชดเชยคาร์บอนบางส่วน 

และทั้งหมด

เทคโนโลยีแห่ง
อนาคต

ส�ารวจโอกาสด้านเทคโนโลยี
การดักจับ การใช้ประโยชน์ 

และการกักเก็บคาร์บอน 
(CCUS) ไฮโดรเจนสีเขียว 
วัตถุดิบหมุนเวียน/วัตถุดิบ

ชีวภาพ และเชื้อเพลิง
ธรรมชาติทดแทน (RNG)

พลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ (กิกะจูล) 

พลังงานทดแทนจากชีวมวล  (กิกะจูล)

ไฟฟ้าทดแทน (กิกะจูล)

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม76
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การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าของเรา

การรายงานของบริษัท

การด�าเนินงานของเรา
ผลักดันประสิทธิภาพ 
เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ 

ในพื้นที่การด�าเนินงานของเรา

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ
ความร่วมมือเพื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เช่น การรีไซเคิล

โรงงานผลิต

ยานพาหนะของบริษัท

สิ่งอ�านวยความสะดวก 
ของบริษัท

การซือ้พลังงานไฟฟ้า  
ไอน�า้ การท�าความร้อนและ
ความเย็น ส�าหรบัใช้เอง

Scope 1: ทางตรง 
ก๊าซเรือนกระจกปล่อยจากโรงงาน 
ที่เรามีอ�านาจควบคุมหรือเป็นเจ้าของ

Scope 2: ทางอ้อม 
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากพลังงาน
ไฟฟ้าที่บริษัทซื้อมาใช้

Scope 3: ทางอ้อม 
ก๊าซเรือนกระจกปล่อยจากโรงงานที่เราไม่ได้มีอ�านาจควบคุม 
หรือเป็นเจ้าของโดยตรง แต่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของบริษัท

purchased goods,  
services and capital 
goods

fuel and energy- 
related activities

business travel and 
employee commuting 
= 35,777 tCO

2
e

waste generated in 
operations 
= 59,890 tCO

2
e

transportation, and 
distribution  
= 1,294,303 tCO

2
e

= 0.452 tCO
2
e/ 

   ตันการผลิต

วัตถุดิบ  = 22,082,068  tCO
2
e

พลังงานไฟฟ้า = 307,549  tCO
2
e

เชื้อเพลิง = 939,869  tCO
2
e

อัตราการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(Scope 1) 

อัตรการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
(Scope 2)
• Location-based 

= 0.155 tCO
2
e/ 

   ตันการผลิต
• Market-based 

= 0.156 tCO
2
e/ 

   ตันการผลิต

การติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงานของเรา 

อย่างสม�่าเสมอเป ็นกุญแจส�าคัญในการก�าหนดมาตรการลดก๊าซ 

เรือนกระจกและการด�าเนินการอย่างละเอียด เรารวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นประจ�าทุกเดือนผ่าน cloud-based 

software รวมถึงการค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและ 

7,035,992

4,744,746
3,688,970

3,211,409

2560 2560 2560

2560 25602561 25612562 25622563 2563

2561 2561 25612562 2562 25622563 2563 2563

0.321 0.325
0.371

0.355

0.169
0.524

0.452

4,597,960

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(Scope 1)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
จากการใช้พลังงาน  

(Scope 2)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
(Scope 1 และ 2)

0.232
0.197 0.184

0.155

0.607
0.5550.5220.553

2,409,061
2,344,695

2,224,494
2,316,591

9,445,053

7,089,441

5,913,464
5,528,000

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO
2
e) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO
2
e) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO
2
e/ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO
2
e/ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก-location based (tCO
2
e)

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก-location based 
(tCO

2
e/ตันการผลิต)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก-Market based (tCO
2
e)

อัตรการปล่อยก๊าซเรือนกระจก-Market based 
(tCO

2
e/ตันการผลิต)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2)- 
Market based (tCO

2
e)

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2)- 
Market based (tCO

2
e/ตันการผลิต)

2,179,384

6,777,344

หมายเหตุ: อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถูกค�านวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท  
                  ปี 2563 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการเข้าซื้อกิจการประเภท cracker

* ข้อมูลเก่ียวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 ได้รับการตรวจสอบโดย TUV Nord GmbH ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก และข้อมูลดังกล่าวยังสอดคล้อง    
   ตาม GHG Protocols  มาตรฐาน ISO 14064-1 และ ISO 14064-3

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
(Scope 2)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
(Scope 1 และ 2)
(Market based)

0.156 0.176 

0.232

0.197
0.184

0.155

2,409,061
2,344,6952,224,4942,316,591

 2,412,779 
2,244,308

0.607
 0.547 0.5220.553

9,448,771

 6,989,054 
 5,913,464 

 5,528,000 

ทางอ้อม (GHG Scope 1 2 และ 3) จากการด�าเนินงานทั่วโลกของเรา

สอดคล้องกับระเบียบการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยมาตรฐาน

การจัดท�าบัญชีและการรายงานก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรโดย สถาบัน

ทรัพยากรโลก (WRI) สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (WBCSD) 

และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14064-1/ ISO 14064-3

ข้อมูล
เพิ่มเติม

Scope 1 Scope 2 Scope 3 

โครงการกังหันก๊าซอพอลโล – โรงผลิตพลังงาน 
ความร้อนร่วมแห่งใหม่ ที่ PTIVI ประเทศอินโดนีเซีย

บรษิทั PT. Indorama Ventures (PTIVI) ประเทศอินโดนเีซยี มกีารติดต้ังกังหันก๊าซ

ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ จ�านวน 2 เครื่อง พร้อมระบบท�าความเย็นแบบดูดซับเพิ่มเติม 

อีก 2 เครือ่ง โดยมีก�าลงัการผลิต 2,937 ตันของการท�าความเย็น จากประสิทธภิาพ

ของความร้อนเหลือทิ้งและน�้าร้อนท่ีคืนกลับ โดยมีการติดต้ังพร้อมกับหม้อไอน�้า  

HTM ใหม่ 2 ตัวโดยใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากกังหัน โครงการพิเศษน้ีมีการ 

น�าความร้อนกลับคืนมาใน 3 ขั้นตอนท่ีแตกต่างกัน นับเป็นครั้งแรกท่ีไอวีแอล 

มีกระบวนการผลิตพลังงานความร้อนร่วม โดยใช้ความร้อนเหลือท้ิงจากไอเสีย 

ของกังหัน โครงการดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนรวม 28 ล้านเหรียญสหรัฐ  

โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 30,000 ตันต่อปี และ 

การประหยัด CO
2 
ที่คาดหวังจะอยู่ที่ประมาณ 25% ส�าหรับทั้งโรงงาน

กิจกรรมต้นน�้า กิจกรรมต้นน�้า กิจกรรมต้นน�้าและปลายน�้า

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม78
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ต้นแบบการผลิตคาร์บอนต�่า 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

TPT Petrochemicals PCL. หนึ่งในบริษัทย่อยของ บริษัท  

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิต PTA บริสุทธ์ิ 

รายแรกในประเทศไทย ได้รบัรางวลัอันทรงเกยีรติโดยเป็นหนึง่ใน 

ต้นแบบการผลิตคาร์บอนต�่าภายใต้การพัฒนาอุตสาหกรรม

คาร์บอนต�่า เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Low Carbon EEC)

รางวัลดังกล ่าวแสดงให ้ เ ห็นถึงความทุ ่ม เทของบริ ษัท 

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งส่งผลให้การปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกลดลง นอกจากนี้การด�าเนินงานดังกล่าว 

ยังสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการรีไซเคิล ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

และเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนในระยะยาว

กลไกการก�าหนดราคาคาร์บอนได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่า 

เป ็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ การท�าความเข้าใจการก�าหนดราคาคาร์บอน 

เพื่อวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์จึงเป ็นกุญแจส�าคัญในการเป ็น 

ผู้ด�าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

ไอวีแอลได้ด�าเนินการวัดความเส่ียงด้านกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ 

สภาพภูมิอากาศ โดยสร้างแบบจ�าลองผลกระทบทางการเงิน  

แบบจ�าลองผลกระทบการก�าหนดราคาคาร์บอนของเราสามารถ 

คาดการณ์การจ่ายประจ�าปีที่ไอวีแอลจ่ายให้กับกลไกการซ้ือขายสิทธิ์

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS) ทั่วโลก 

กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศที่เรามุ่งเน้น

ปัจ
จุบ

ัน

• ประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ

• การรีไซเคิล

• การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในและนอกโรงงาน

• ก�าหนด Science-Based Targets (SBTs)

• การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

อน
าค

ต

• ความเป็นกลางทางคาร์บอน

• การใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคต (เทคโนโลยีการดักจับ  
การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS)  
และ ไฮโดรเจนสีเขียว)

• การชดเชยคาร์บอน

• การประเมินต้นทุนทางธรรมชาติ (NCV)

การรายงาน TCFD
ในเดือนกรกฎาคมปี 2563 ไอวีแอลได้รับเกียรติเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ 

แห่งแรกในประเทศไทยและแห่งที่สองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ท่ีได้เป็นผู้สนับสนุน TCFD เราได้น�าค�าแนะน�าจาก TCFD มาใช้ในการ 

เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

การก�ากับดูแล
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้ดแูลและทบทวนความเสีย่งและโอกาสท่ีเกีย่วข้อง

กับสภาพภูมิอากาศท่ัวท้ังบริษัท และเชื่อมโยงค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

เข้ากับความย่ังยืนและการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการก�ากับ

ดูแล (ESG) คณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง  

(SRMC) จะประเมินความยั่งยืนและประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียง  

รวมถึงให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทและด�าเนินการตามค�าส่ัง  

ประธานเจ ้าหน ้าท่ีบริหารด้านกลยุทธ์  ประธานเจ ้าหน ้าท่ีบริหาร 

ด้านความย่ังยืน และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านเทคนิคของกลุ่มธุรกิจ 

ท่ีเกี่ยวข้องจะท�าการตรวจสอบการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม สังคม 

และการก�ากับดูแลท่ัวท้ังองค์กร นอกจากน้ี ผู้แทนด้านความย่ังยืนของเรา

ยังก�าหนดและผลักดันโครงการริเริ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติ

ที่ดีที่สุด

กลยุทธ์
เพื่อด�าเนินการตามกลยุทธ์ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

เราจึงสนับสนุนโครงการภายนอกและก�าหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืน 

ที่ครอบคลุมภายในองค์กร เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนข้อตกลงปารีส ที่มุ่งเน้น

การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยอาศยัการมีส่วนร่วมท่ีประเทศก�าหนด 

(NDCs) ไอวแีอลได้ด�าเนินการตามขัน้ตอนเพือ่ก�าหนดเป้าหมายการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับ Science-Based Targets Initiative 

(SBTi) และเราก�าลังด�าเนินการเพื่อก�าหนด Science-Based Targets 

(SBTs) ของเราภายในปี 2567

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
โรงงานทั่วโลกของเราด�าเนินการตามแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ท่ีก�าหนดไว้ โดยใช้พลงังานทดแทน เพือ่ให้ม่ันใจว่าโครงการต่าง ๆ ใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและผ่านการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด การด�าเนินการ

เหล่าน้ีได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานใหญ่ของไอวีแอลและตรวจสอบ 

โดยผูบ้รหิารระดบัสูง เป้าหมายด้านความย่ังยนืปี 2568 ของเราซึง่เก่ียวข้อง

กับผลงานด้านสิ่งแวดล้อมได้สรุปไว้ในหน้า 24

เครื่องมือประเมินความเสี่ยง

• เราพิจารณาตาม IEA Stated Policies Scenario (STEPS)  

และ IEA Sustainable Development Scenario (SDS)  

เมือ่ท�าการวเิคราะหท์างการเงิน

• เราตรวจสอบปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศในปจัจุบัน 

และอนาคต โดยใช เ้ครื่องมือวิ เคราะห ค์วามเสี่ยงของน�้า  

AQUEDUCT พัฒนาโดยสถาบันทรัพยากรโลก (WRI)  

Climate Resilience Evaluation & Awareness Tool (CREAT)  

และ Climate Information Portal (CLIPC)

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ไอวีแอลบริหารความเส่ียงในระดับองค์กรและบริษัทในเครือท่ัวโลก  

โดยใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ที่ใช้แนวทางการจัดการ

จากบนลงล่างและล่างขึ้นบน เราสามารถประเมินความเส่ียงและโอกาส 

ท่ีเกี่ยวข ้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป ็นส ่วนหนึ่ง 

ของกรอบการด�าเนินงานของ ERM และปรบัเปล่ียนแนวทางให้สอดคล้องกัน

ผลลัพธ์ของแบบจ�าลองน้ีชี้ให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามข้อก�าหนด

ของไอวีแอลจะเพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในทศวรรษ

ท่ีผ่านมา เป็น 120-170 ล้านเหรียญสหรัฐ ในทศวรรษหน้า โดยคาดว่า

จ�านวนเงิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก ETS ใหม่จะเข้าสู่การด�าเนินการ  

การครอบคลุมของ ETS คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 8% ของการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope1) ในปี 2563 เป็น 37% ภายในปี 2573 

เมื่อเทียบกับการผลิตในปัจจุบัน

เข้าชม 2021 TCFD report

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม80

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
81

http://sustainability.indoramaventures.com/en/shorturl/climate-related-risk-management


ไอวีแอลตระหนักดีว่าโรงงานบางแห่งของเราด�าเนินการในสภาพแวดล้อม

ท่ีมีความตึงเครียดด้านน�้า เราจึงต้องบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 

ให ้มีประสิทธิภาพ เพื่อให ้ ม่ันใจว ่าเราด�าเนินการอย่างรับผิดชอบ  

ในทางกลับกันยังเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อผู้คนและส่ิงแวดล้อม 

รอบๆ โรงงาน นอกจากน้ีเราได้ต้ังเป้าหมายการลดอัตราการใช้น�้าลง 

10% ภายในปี 2568 เมื่อเทียบปีฐาน 2563

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

การใช้ประโยชน์จากความร้อนเหลือทิ้ง
การปรับระบบของเราเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนและการใช้พลังงาน 

เป็นส่วนส�าคญัตามเป้าหมายท่ีเราต้ังไว้เพือ่ลดอัตราการใช้พลังงานลง 5% 

ภายในปี 2568 และเพ่ือให้สอดคล้องตามเป้าหมายดังกล่าว โรงงาน Trevira 

Bobingen ในประเทศเยอรมน ี ได้ใช้ประโยชน์จากการแลกเปล่ียนความร้อน

เหลือท้ิง ท่ีเกิดจากเครื่องอัดอากาศ โดยน�ากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการ 

ให้ความร้อนกับน�้าก่อนเข้าหม้อไอน�้าและการแช่ เทคโนโลยีน้ีหลีกเล่ียง 

การใช้ไอน�้าเพื่อให้ความร้อน ลดการใช้พลังงานและการปล่อยคาร์บอน 

ให้น้อยที่สุด ท�าให้เราเข้าใกล้ความเป็นกลางของทางคาร์บอนมากขึ้น

นอกจากการเพ่ิมประสิทธิภาพของโรงงานแล้ว เราแบ่งปันแนวทางปฏิบัติ

ท่ีดีท่ีสุดอย่างต่อเนื่องและเริ่มด�าเนินการเปล่ียนแปลงเชิงบวกในการ 

ด�าเนินงานของเรา

2,226

6,876

23,742

2561 2562 2563

127
379

1,360

ประหยัดพลังงาน (กิกะจูล) ลดการปล่อยคาร์บอน 
(tCO

2
e)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

104,724,983

73,452,756
59,984,718

55,070,650

การใช้พลังงาน

5.50 5.29
5.75

5.58

6.73

การใช้พลังงานท้ังหมด (กกิะจลู)-ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)

การใช้พลังงานท้ังหมด (กกิะจลู)-ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

อัตราการใช้พลังงาน (กิกะจลู/ตันการผลิต) -ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)

อัตราการใช้พลังงาน (กิกะจลู/ตันการผลิต) -ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

72,190,776

หมายเหตุ : อัตราการใช้พลังงาน ถูกค�านวณตามการผลิตโดยรวม 
                  ซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท  
                  ปี 2563 ปริมาณการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการเข้าซื้อกิจการ      
                    ประเภท cracker

เราได้เปล่ียนปีฐานของเป้าหมายปี 2568 จากปี 2562 เป็นปี 2563  

เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงผลการด�าเนินงานท่ีรวมกิจการส�าคัญท่ีเข้าซื้อ 

ในช่วงปี 2563 เรายังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการใช้

พลังงานลง 5% เม่ือเทียบกับปีฐาน  2563  ไอวีแอลริเริ่มการประหยัด

พลังงานท่ีหลากหลายท่ัวท้ังธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 

การมุ่งเน้นด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ท�าให้เราได้เปรียบในการ 

ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดผลกระทบ และน�ามาซึ่งเศรษฐกิจคาร์บอนต�่า 

ส�าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ปรากฎในหัวข้อ ข้อมูลผลการด�าเนินงานท่ัวโลก 

หน้า 119

การบริหารจัดการด้านพลังงาน

ไอวแีอลตระหนักดีถงึผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากโรงงานท่ัวโลก ตลอดจน 

ลักษณะธุรกิจของเรา เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของธุรกิจ 

กล่าวคือปรับปรุงการด�าเนินการภายในอย่างต่อเน่ืองและบริหารจัดการ

การใช้พลังงานให้สามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลาง

ทางคาร์บอนภายในปี 2603     

เราปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม มาตรฐานและข้อบังคับระหว่างประเทศ 

รวมถึงกฎหมายในแต่ละประเทศท่ีเราด�าเนินงานอยู่ นโยบายและกลยุทธ ์

การจัดการทรัพยากรน�้าของเราก�าหนดให้มีการบริหารทรัพยากรน�้า 

อย่างย่ังยืน รวมถึงการใช้น�้าจากแหล่งน�้าและการปล่อยน�้าทิ้ง เพื่ออิง 

ตามค่านิยมของเราในการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ นโยบาย 

และกลยุทธ์น้ีจึงเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้าน EHS ของกลุ่มบริษัทฯ

ซึ่งส่งผลให้เราสามารถส�ารวจวิธีการใหม่ๆ นอกเหนือจากข้อก�าหนด  

ในปี 2563 เราเริ่มรายงานอัตราการใช้และการปล่อยน�้าท้ิงโดยอิง 

ตามมาตรฐานการรายงานของ GRI ฉบับใหม่ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม  

ปรากฎในหัวข้อ ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก หน้า 120

นอกจากน้ี เรายังปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างต่อเน่ือง  

ผ่านการด�าเนินงานและเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้แนวทาง

ปฏิบัติ 3Rs ร่วมกับการสร้างโรงบ�าบัดน�้าเสียและการลดการใช้น�้า 

ในการด�าเนินงานของเรา

ข้อมูล
เพิ่มเติม

เป้าหมายอัตราการใช้พลังงาน

ผลงานส�าคัญในปี 2563  
6.73 กิกะจูล/ตันการผลิต

ลดอัตราการใช้พลังงานลง 3% เมื่อเทียบกับขอบเขต 
การรายงานปี 2562

ความก้าวหน้าในปี 2556-2563
ลดอัตราการใช้พลังงาน 4%

เป้าหมายปี 2568  

ลดอัตราการใช้พลังงาน 5%*

เป้าหมายอัตราการใช้น�้า

ผลงานส�าคัญในปี 2563  
5.31 ลบ.ม./ตันการผลิต

ลดอัตราการใช้น�้าทั้งหมด 10% เมื่อเทียบกับขอบเขต 
การรายงานปี 2562

มีปริมาณน�้ารีไซเคิลและน�้าใช้ซ�้าเพิ่มขึ้น 10% จากปี 2562

ความก้าวหน้าในปี 2556-2563
ลดอัตราการใช้น�้าทั้งหมด 7%

เป้าหมายปี 2568  

ลดอัตราการใช้น�้าทั้งหมด  10%*

*ปีฐาน ณ ปี 2563

*ปีฐาน ณ ปี 2563

2560 2561 2562 2563

ข้อมูล
เพิ่มเติม

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม82

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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เรามุง่มัน่ทีจ่ะลดอัตราของเสยีจากการด�าเนนิงานของเราเพือ่ให้สอดคล้อง

ตามเป้าหมายการจดัการขยะแทนการฝังกลบ ด้วยแนวทางการจดัการของเสีย 

ที่สอดคล้องตามข้อก�าหนดและขยายขีดความสามารถหากเป็นไปได้

การลดอัตราของเสียยงัรวมถงึการประยุกต์ใช้หลักการท่ีมีความรบัผิดชอบ 

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยเราแสวงหาผู ้จัดจ�าหน่ายท่ีด�าเนินแนวทาง 

ด้านความย่ังยืน โดยการน�ากลับมาใช้ใหม่ การใช้ซ�้า และการรีไซเคิล  

นอกจากน้ี เรายังท�างานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการของเสีย 

อันตรายอย่างเหมาะสม มีการเยี่ยมชมโรงงานของผู ้จ�าหน่ายหลัก 

เพื่อให้ม่ันใจว่ามาตรฐานการจัดการของเสียเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

ในท้องถิ่น ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฎในหัวข้อ ข้อมูลผลการด�าเนินงาน

ทั่วโลก หน้า 120

การบริหารจัดการของเสีย

82,504,769 
 65,222,820 

 60,285,763 
 53,552,616 

การใช้น�้าจากแหล่งน�้า

5.315.10

4.61

8.82
5.325.35

น�้าที่น�ามารีไซเคิลและใช้ซ�้า

6.55

7.46
8.07 8.07

 5,786,158 
 5,255,856 

4,699,568 
 5,292,534 

59,586,748
5,761,187

การใช้น�้าจากแหล่งน�้าทั้งหมด (ลบ.ม.) -  
ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)

การใช้น�้าจากแหล่งน�้าทั้งหมด (ลบ.ม.) -  
ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

อัตราการใช้น�้า (ลบ.ม./ตันการผลิต)-  
ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)

อัตราการใช้น�้า (ลบ.ม./ตันการผลิต) -  
ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

หมายเหตุ: อัตราการใช้น�้าถูกค�านวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท 
                 ปี 2563 ปริมาณการใช้น�้าเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการเข้าซื้อกิจการประเภท cracker 

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน เป็นความเส่ียง

หลักที่เราต้องจัดการในทุกพ้ืนที่การด�าเนินงานของเรา ซึ่งแต่ละโรงงาน 

จะมีการด�าเนินงานท่ีแตกต่างกันออกไป เครื่องมือวิเคราะห์ความเส่ียง

ของน�้า AQUEDUCT มีการรวม 12 ตัวบ่งชี้เพื่อสร้างภาพความเส่ียง 

ด้านทรัพยากรน�้าท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจนของปริมาณน�้าท่ีมีอยู่และ 

การใช ้น�้าท้ังหมด ด้วยเครื่องมือน้ี เราสามารถด�าเนินการประเมิน 

ความเส่ียงด้านทรัพยากรน�้าในท้องถิ่น โดยประเมินท้ังข้อจ�ากัดและโอกาส 

ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน�้าได้อย่างสม�่าเสมอ

ผู้บริหารจะมีการประชุมกันทุกปี ถึงผลกระทบทางการเงินต่อรายได ้

และต้นทุนของสินค้าและค่าจัดจ�าหน่าย (EBITDA) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง 

ของการวิเคราะห์ความเส่ียงแบบบูรณาการอันน�ามาซึ่งแผนปฏิบัติการ 

และการบรรเทาผลกระทบ นอกจากนี้พนักงานท่ีประจ�าอยู่ในโรงงาน 

แต่ละแห่งของเราจะได้รับมอบหมายให้ด�าเนินงานให้สอดคล้องตามแนวทาง

แบบบูรณาการและรายงานต่อฝ่ายบริหารอย่างสม�่าเสมอ ส�าหรับข้อมูล

เพิ่มเติม ปรากฎในรายงานประจ�าปี 2563 หน้า 134

ทั้งหมด อเมริกา เอเชียยุโรป 
ตะวันออกกลาง 

และแอฟริกา

33% 38%
28% 33%

18%

18%

13%

23%
8%

23%

26%

10%13%

24%

14%

16% 17%

31%

10%

การประเมินความตึงเครียดด้านน�้าปี 2563
(% ของโรงงานไอวีแอลในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน�้า โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์

ความเสี่ยงของน�้า AQUEDUCT พัฒนาโดย WRI)

3%

สูงมาก 
ต�่าถึงปานกลาง  ต�่า

เราใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงของน�้า  
AQUEDUCT เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :
• ประเมินการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์และอุปทานน�้า ความเส่ียง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย และกฎระเบียบตามสภาวะปัจจบุนัและในอนาคต

• คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงความเส่ียงด้านทรัพยากรน�้า 
ในปี 2563, 2573 และ 2583

• อภปิรายผลการประเมนิระหว่างการประชมุคณะกรรมการประเมนิ
ความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี

• ระบุมาตรการบรรเทาและโครงการริเริ่มส�าหรับโรงงานท่ีต้ังอยู่ 
ในพื้นท่ีท่ีต้องเผชิญกับความตึงเครียดด้านน�้าอย่างรุนแรง 
หรือมีความเสี่ยงต่อการใช้น�้าอย่างมีนัยส�าคัญ

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของน�้า
เราท�าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของน�้าโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ 
ความเส่ียงของน�้า AQUEDUCT พัฒนาโดยสถาบันทรัพยากรโลก 
(WRI) เพื่อระบุพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน�้าในปี 2563  

2560 25602561 25612562 25622563 2563

ปริมาณน�้ารีไซเคิลและน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.) -  
ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)

ปริมาณน�้ารีไซเคิลและน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.) -  
ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

อัตราน�้ารีไซเคิลและน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ (%) -  
ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)

อัตราน�้ารีไซเคิลและน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ (%) -  
ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

การบริหารจัดการความเส่ียง
ด้านทรัพยากรน�้า

สูง ปานกลางถึงสูง 

เป้าหมายอัตราของเสีย

ผลงานส�าคัญในปี 2563  
0.2020 ตันต่อตันการผลิต

ลดอัตราของเสียอันตรายทั้งหมดลง 17% เมื่อเทียบกับขอบเขต
การรายงานปี 2562

ความก้าวหน้าในปี 2556-2563
ของเสียทั้งหมดไดร้ับการจัดการแทนการฝังกลบเพิ่มจาก 

48% เป็น 84%
เป้าหมายปี 2568  

90% จากของเสียทั้งหมดได้รับ 

การจัดการแทนการฝังกลบ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม84

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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การบริหารจัดการการปล่อยมลพิษทางอากาศอื่นๆ 
เราตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและด�าเนินการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศจากโรงงานของเราให้น้อยท่ีสุด เพื่อให้ม่ันใจว่าปริมาณมลพิษนั้นเป็นไปตามกฎหมาย 

และข้อบังคับ และยังเป็นการปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยมลพิษของเรา ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฎในหัวข้อ ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก หน้า 120

4,937 4,658

3,298

NOx SOx VOCs

2,559

0.00026

0.00025
0.00017

0.00015

0.00036

0.00033

0.00036

0.00021

0.00039 0.00041

0.00017
0.00016

0.00021
0.00032 0.00030

2,879

4,659

4,329

1,518
1,970

4,993

2,078

4,642

2,123 2,029
4,650

2560 2560 25602561 2561 25612562 2562 25622563 2563 2563

การปล่อยมลพิษ (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)

การปล่อยมลพิษ (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

อัตราการปล่อยมลพิษ (ตัน/ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)

อัตราการปล่อยมลพิษ (ตัน/ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

หมายเหตุ: อัตราการปล่อยมลพิษถูกค�านวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท

2560 25602561 25612562 25622563 2563

 117,157 

54,001

74,344

51,379

43% 28% 30%

70%72%

57%

48%

52%

0.0054

164,152 170,949

317,448 314,826
0.0045

0.0058

0.0048

0.0075

62,864

248,457

หมายเหตุ: อัตราของเสียอันตรายถูกค�านวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท

การรับรองระดับแพลทินัม
โรงงาน 5 แห่ง ได้รับการรับรองด้วยอัตราการผัน
ของเสียอันตรายมากกว่า 95%
โรงงาน 8 แห่ง ได้รับการรับรองด้วยอัตราการผัน
ของเสียที่ไม่เป็นอันตรายมากกว่า  95%

การรับรองระดับทอง
โรงงาน 6 แห่ง ได้รับการรับรองด้วยอัตราการผัน
ของเสียที่ไม่เป็นอันตรายถึง 90-95%

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ข้อมูล
เพิ่มเติม

การจัดการขยะแทนการฝังกลบ
เรามีความมุ่งมั่นที่จะลดของเสียเพื่อที่จะท�าให้ 90% จากของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ  

ภายในปี 2568 เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในปี 2563 เราด�าเนินการเพ่ือรับการรับรองของเสีย 

ที่น�าไปฝังกลบเป็นศูนย์ โดยหน่วยงานอิสระภายนอก TUV India Pvt. Ltd.

Process improvements to reduce air  
and water pollutants 

Indorama Petrochem Limited (PET)’s plant in Rayong,  
Thailand continues to demonstrate strong stakeholder  
engagement and significant process optimizations. In 2019,  
the plant installed a catalytic incinerator to remove VOCs 
thereby reducing the BOD load in wastewater.

In 2020, Electrostatic Precipitators (ESP) were used to replace 
the cyclonic separation process for particulate collection.  
This initiative reduced total suspended particulates by 91% 
and reduced the NOx emissions rate by 29%. 

These actions demonstrate IVL’s solutions that meet or  
exceed stakeholder expectations.

ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด ปริมาณของเสียทั้งหมด 
การก�าจัดทิ้ง การใช้ซ�้า การรีไซเคิล และการน�าทรัพยากรกลับ

ปรมิาณของเสียอันตราย (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน) 

ปรมิาณของเสียอันตราย (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน) 

อัตราของเสียอันตราย (ตัน/ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน) 

อัตราของเสียอันตราย (ตัน/ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

ปรมิาณของเสียท้ังหมด (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)

ปรมิาณของเสียท้ังหมด (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

ปรมิาณของเสียท่ีน�ามาใช้ซ�า้ รีไซเคลิ และน�าทรพัยากรกลับ (% ของปรมิาณของเสยีท้ังหมด)

ปรมิาณของเสียท่ีก�าจดัท้ิง (% ของปรมิาณของเสยีท้ังหมด) 

การปรับปรุงการด�าเนินการเพื่อลดมลพิษทางอากาศและน�้า

โรงงาน Indorama Petrochem Limited (PET) จังหวัดระยอง ประเทศไทย แสดงให้เห็นถึง 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่แข็งแกร่งและการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 

ท่ีส�าคัญ ปลายปี 2562 โรงงานได้ติดต้ัง stripping column เพื่อลด COD/BOD ในน�้าเสีย

ก่อนส่งไปยังโรงบ�าบัดน�้าเสีย นอกจากนี้ ยังมีการติดต้ังเตาเผาแบบเร่งปฏิกิริยาเพื่อก�าจัด 

ก๊าซที่ออกมาจากกระบวนการ

ในปี 2563 มีการใช้ระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) แทนท่ีกระบวนการแยกแบบไซโคลนิก  

ซึ่งช่วยลดอนุภาคแขวนลอยได้ถึง 91% และลดอัตราการปล่อย NOx ลง 29%

การด�าเนินการเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาของไอวีแอลท่ีได้ด�าเนินการไปมากกว่า 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม86

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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https://sustainability.indoramaventures.com/th/environmental/energy-management
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Operational Excellence Awards
รางวัลการปฏิบัติงานดีเลิศประจ�าปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่พนักงาน ทีมงานและหน่วยธุรกิจที่มีผลงาน 

เป็นเลิศด้านการเงิน การปฏิบัติงาน และความยั่งยืน การมอบรางวัลน้ีไม่เพียงแต่กระตุ้นการมีส่วนร่วม 

ของพนักงานแต่ยังเป็นเวทีส�าหรับการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติและผลการด�าเนินงานที่ดีที่สุด ผลการด�าเนินงาน

ท่ีดีเลิศประเมินจากเกณฑ์การด�าเนินงานใน 10 หัวข้อ ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ ตามท่ีกล่าวข้างต้น โดยการ 

มอบรางวัลจะจัดขึ้นทุกปีในการประชุม Global Management Conference (GMC)

PET Business winner:  AlphaPet Inc., USA

Packaging Business winner:    
BevPak, (Nigeria) Ltd., Nigeria

PET Business winner:   
PT Indorama Polypet Indonesia (PTIPPI), Indonesia

Aromatics Business winne       r:  
Indorama Ventures Química S.L.U., Spain

Fibers Business winner:  
Indorama Polyester Industries PCL. (Rayong), Thailand

IOD Business winner:  
Indorama Ventures Oxides LLC. USA

การก�ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่ง
ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
เรามีระบบการบริหารจัดการภายในเข้มงวดท่ีเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

ท่ีดีท่ีสุดด้านส่ิงแวดล้อมตลอดท้ังห่วงโซ่คุณค่า และยึดมั่นข้อก�าหนด 

เพื่อปกป้องส่ิงแวดล้อมภายในชุมชนที่มีการจัดต้ังโรงงาน อีกท้ังยังคง 

รับทราบและสนับสนุนกฎหมายที่ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ไอวีแอลด�าเนินระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMS) ตามมาตรฐาน 

ISO14001 โดยมีกรอบการด�าเนินงานท่ีครอบคลุมการพฒันาประสิทธิภาพ

ด้านสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจ สร้างความได้เปรียบ 

ทางการตลาด และแสดงถึงภาพลักษณ์ความเป็นผู้น�าด้านส่ิงแวดล้อม 

การวางแผนและการด�าเนินการตามมาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม 

เป็นส่ิงส�าคัญซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าเราก�าหนดเป้าหมายส�าหรับการจัดหา

พลังงานทดแทนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปฏิบัติตามพันธกิจ

ด้านส่ิงแวดล้อมและข้อก�าหนดนโยบาย แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองด้วยข้อจ�ากัด

ของสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 เราไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย

ตามมาตรฐาน ISO14001 ได้

ระบบบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม (EMS) ช่วยส่งเสริมให้พนักงาน 

มีความรับผิดชอบและตระหนักรู้ถึงปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม นอกจากนี ้

ยังช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากความรูด้้านส่ิงแวดล้อมภายในองค์กร 

ยกระดับทัศนคติ และสร้างความน่าเชื่อถือกับผู้มีส่วนได้เสียของเรา

ค่านิยมองค์กรของเราแสดงถึงความมุ่งม่ันในการสานต่อการเติบโต 

และการสร้างก�าไรทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยค�านึงถึงปัจจัย 

ทางเศรษฐกจิ ส่ิงแวดล้อม และสังคมอย่างเหมาะสม นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม

ของเรามีจุดมุ่งหมายในการปกป้องและปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบตัว

เรา โดยน�าไปปรับใช้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรม และผู้ท่ีได้รับมอบอ�านาจให้ด�าเนินการในนามหรือตัวแทน 

ของบรษัิท นอกจากน้ียงัมีเกณฑ์ท่ีเราใช้ตรวจสอบสถานะก่อนการควบรวม

และเข้าซื้อกิจการ รวมถึงเม่ือวางแผนโครงการและการขยายพื้นท่ีสีเขียว 

มาตรฐานการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านส่ิงแวดล้อมท่ีครอบคลุมทั่วท้ัง 

ไอวีแอล ช่วยให้ม่ันใจว่าการด�าเนินงานของเราสอดคล้องตามกฎหมาย  

ข้อบังคบั และมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมท่ีบังคบัใช้ในประเทศท่ีเราด�าเนนิงานอยู่

 

สถานะการรับรองของไอวีแอล 
(ณ เดือนมกราคม ปี 2564)
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เรามีระบบการจดัการการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านส่ิงแวดล้อมท่ีสอดคล้อง

กันและมีการจัดการเชงิรกุตลอดทัง้ปี เพือ่ให้ม่ันใจว่าการด�าเนินงานของเรา

เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน และข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 

ที่บังคับใช้ทั้งหมด

ในปี 2563 ไม่พบกรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่ส�าคัญ (คิดเป็นเงิน

มากกว่า 100,000 เหรยีญสหรฐั) อย่างไรก็ตาม ม ี2 กรณท่ีีเกิดขึน้ทีโ่รงงาน

ของเราในประเทศเนเธอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา ตามล�าดับดังนี้

• การปล่อยเศษพลาสติกนอกสถานที่ (ถูกปรับ 590 เหรียญสหรัฐ)

• การปล่อย VOCs และ มลพิษทางอากาศท่ีเป็นอันตราย (HAPs)  

(ถูกปรับ 22,357 เหรียญสหรัฐ)

ท้ังน้ีได้มีการด�าเนินการแก้ไขในทั้งสองกรณีและแบ่งปันบทเรียนเพื่อสร้าง

ความตระหนักและเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์กับกลุ่มบุคคล 

ท่ีเก่ียวข้อง ขณะน้ีเราได้เริ่มใช้ระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้

สามารถมองเห็นข้อก�าหนดและกฎระเบียบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการ

รายงานสถานะการก�ากับการดแูลแบบเรยีลไทม์จากทุกพ้ืนท่ีการด�าเนินงาน

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ข้อมูล
เพิ่มเติม

* สถานะการรับรอง OHSAS 18001/ISO 45001 อยู่ในหน้า 93

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม88

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
89
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