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ความมุ่งหวังของเราเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นของโลก
ระยะกลาง
(2568)

ระยะสั้น
(2564–2567)
• ก�ำหนดเป้าหมายให้เป็นไปตาม

BAG

Science-Based Target (SBTs)
• ก�ำหนดเป้าหมายการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก Scope 3
• ไม่มีกรณีการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นกรณีใหญ่ๆ

• ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด (Scope 1 และ 2) 10%*
• การใช้ ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่
10% ภายในปี 2568 และ
25% ภายในปี 2573
• ลดอัตราการใช้พลังงาน 5%*
• ลดอัตราการใช้น�้ำ 10%*
• การจัดการขยะแทนการฝังกลบ
อยู่ที่ 90%

ระยะยาว
(2593)
• มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
• มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
โดย :
-- ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างต่อเนื่อง

> ปรับปรุงประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
> ซื้อพลังงานทดแทน
และปล่อยคาร์บอนต�่ำ
-- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ

* ปีฐาน ณ ปี 2563

* เรามีการเปลี่ยนปีฐานส�ำหรับเป้าหมายปี 2568 ของเรา จากปี 2562 เป็นปี 2563 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลการด�ำเนินงานที่รวมกิจการที่เข้าซื้อส�ำคัญในช่วงปี 2563
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฎในหัวข้อความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนในหน้า 24

ไอวีแอลด�ำเนินการตามกลยุทธ์ระยะกลางปี 2568 เพือ่ เป้าหมายระยะยาวในปี 2593 การเข้าซือ้ กิจการเป็นอีกส่วนส�ำคัญของวาระการเติบโตของเรา เราได้เพิม่ ขอบเขต
รายงานการด�ำเนินกิจการในปี 2563 จาก 94 แห่งเป็น 107 แห่ง
ในปี 2562 เราสามารถลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พลังงาน และของเสีย ซึง่ เป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานทีม่ ากขึน้ แม้จะมีการเติบโต
ภายในที่ 5% จากข้อมูลปี 2563 ซึ่งครอบคลุมโรงงานที่เราเข้าซื้อกิจการ และมีอัตราการปล่อยก๊าซโดยรวมสูง แสดงถึงการเติบโตภายนอกที่ 18% โดยเรายังคง
บูรณาการแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส�ำหรับการบริโภคและริเริ่มการเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานที่เข้าซื้อกิจการ เพื่อลดการปล่อยมลพิษตามเป้าหมายที่วางไว้

มุง่ สู่
ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในห่วงโซ่คุณค่าของเรา
ด้ ว ยการมุ ่ ง เน้ น การสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กั บ ผู ้ ค นและโลกของเรา เราจึ ง
ก� ำ หนดเป้ า หมายระยะยาวเพื่ อ มุ ่ ง สู ่ ค วามเป็ น กลางทางคาร์ บ อน และ
เรามั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยการผลักดันกลยุทธ์
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2568

ต้นทุนที่เชื่อมโยงในบทนี้

คุณค่าที่ถูกสร้างขึ้น
เรามุ ่ ง เน้ น ที่ จ ะลดการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น งาน และใช้ พ ลั ง งานทดแทนให้
มากขึ้ น ในทุ ก โครงการและพื้ น ที่ ก ารด� ำ เนิ น งานของเรา
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เราด�ำเนินการ

ต้นทุนทางธรรมชาติ

74

ต้นทุนทางการผลิต

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

ต้นทุนทางสังคม
และความสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

นอกจากนี้ ไ ด้ ก� ำ หนดแนวทางที่ ห ลากหลายในการลดการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกในการด�ำเนินงานและห่วงโซ่คุณค่าของเรา โดยร่วมมือ
กับซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา คู่ค้า และลูกค้า ในการหาแนวทางแก้ ไข
รวมถึ ง การคงไว้ ซึ่ ง นวั ต กรรมและการแสวงหาประสิ ท ธิ ภ าพในทุ ก
การด�ำเนินงานที่เป็นไปได้

ข้อมูล
เพิ่มเติม

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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กลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในการด�ำเนินงานและห่วงโซ่คุณค่า เราได้มุ่งหาแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลาย รวมถึงความคิดใหม่ๆ อีกทั้งได้ร่วมมือกับผู้อื่น
เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม ไอวีแอลได้มีแนวทางในการวางกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังต่อไปนี้

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนอกสถานที่

พัฒนาประสิทธิภาพ พลังงานไฟฟ้าจาก
การด�ำเนินงาน
พลังงานทดแทน

พลังงานทดแทนในสถานที่

ลงทุนในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
และประสิทธิภาพการใช้
พลังงานเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ในการด�ำเนินงานของเรา

ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของไอวีแอล
ผ่านการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร

การรี ไซเคิล
ลงทุนและขยายโรงงาน
รีไซเคิลเพื่อจัดการปัญหา
มลพิษจากขยะพลาสติก
และลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

แนวทางแก้ปัญหา
ต้นทุนทางธรรมชาติ

เทคโนโลยีแห่ง
อนาคต

ส�ำรวจกรรมสิทธิ์โครงการ
ชดเชยคาร์บอนบางส่วน
และทั้งหมด

ส�ำรวจโอกาสด้านเทคโนโลยี
การดักจับ การใช้ประโยชน์
และการกักเก็บคาร์บอน
(CCUS) ไฮโดรเจนสีเขียว
วัตถุดิบหมุนเวียน/วัตถุดิบ
ชีวภาพ และเชื้อเพลิง
ธรรมชาติทดแทน (RNG)

การจั ด ซื้ อ ไฟฟ้ า ทดแทนผ่ า นข้ อ ตกลงซื้ อ ขายไฟฟ้ า เสมื อ นทั่ ว โลก
(Virtual Power Purchase Agreement, VPPA) เพิ่มโอกาสในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญาของเรา
ในข้อตกลงปารีส
เราก�ำลังส�ำรวจทางเลือกในการจัดหาไฟฟ้าทดแทนโดยอาศัยข้อตกลง
ซื้อขาย VPPA

นอกเหนื อ จากการใช้ ชี ว มวลและก๊ า ซชี ว ภาพแล้ ว เรามุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในปริมาณที่เหมาะสมกับโรงงาน
ของเรา ในปี 2563 เราเริม่ ติดตัง้ แผงพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงงาน 5 แห่ง
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564
นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นการเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านการ
ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานที่อื่นๆ เช่นกัน

ความท้าทายในเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์:
โอกาสในห่วงโซ่อุปทาน

โรงงานที่ใช้ ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 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%

นวัตกรรมรั้วพลังงานแสงอาทิตย์

นายยาช โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน บริษัท
อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้เผยในรายงานล่าสุดเรื่อง “โอกาสใน
ห่วงโซ่อุปทาน” โดย World Economic Forum และ Boston
Consulting Group ซึ่งมีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับการจัดการกับการ
ปล่อยมลพิษในห่วงโซ่อุปทานว่าสามารถเป็นปัจจัยเปลี่ยนแปลง
ส�ำคัญในการด�ำเนินการด้านสภาพภูมอิ ากาศ รวมถึงสิง่ ทีผ่ บู้ ริหาร
สามารถท�ำได้ในประเด็นดังกล่าว

ในปี 2563 โรงงาน Orion Global PET ของเราในประเทศลิทัวเนีย ได้ติดตั้ง
รัว้ พลังงานแสงอาทิตย์ซงึ่ ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 57 กิโลวัตต์ การติดตัง้ ดังกล่าว
มีประโยชน์ทั้งในแง่ของการแบ่งเขตพื้นที่และการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยนวัตกรรม
ใหม่นชี้ ว่ ยเพิม่ การผลิตพลังงานทดแทนสูงสุดโดยติดตัง้ แผงพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ภายในพื้ น ที่ จ� ำกั ด ซึ่ ง คาดว่ า จะสามารถผลิ ต ไฟฟ้ า
จากพลังงานทดแทนได้ถึง 55.82 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ต่อปี และมีก�ำลังการผลิต
พลังงานจากแสงอาทิตย์ทั้งหมด 390,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ข้อมูล
เพิ่มเติม

การใช้พลังงานทดแทน

กลยุทธ์ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เราก�ำลังลดการพึ่งพาพลังงานแบบเดิมและเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และก๊าซธรรมชาติทดแทน นอกจากนี้
เรายังแสวงหาหนทางในการลดคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ตอ่ ไป เพือ่ สนับสนุนความมุง่ มัน่ ของเราในการมุง่ สูค่ วามเป็นกลางทางคาร์บอน โดยเป้าหมายดังกล่าวสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)

ไอวีแอลยังคงมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินงาน
และปรับปรุงประสิทธิภาพทรัพยากรทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2568 และรายงาน
ความคืบหน้า (COP) UN Global Compact (UNGC) เรายังคงค้นหา
ทางเลื อ กคาร์ บ อนต�่ ำ และวิ ธี ล ดรอยเท้ า ทางนิ เ วศน์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในปี 2563 เราได้พัฒนามาตรฐานองค์กรด้านกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ ซึ่ ง รั บ รองว่ า การด� ำ เนิ น งานทั่ ว โลกของเราทั้ ง หมด
ต้ อ งมี ก ารจั ด การการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก มาตรฐานดั ง กล่ า ว
ช่ ว ยก� ำ หนดการด� ำ เนิ น การส� ำ คั ญ และ KPIs เพื่ อ บรรลุ ค วามมุ ่ ง มั่ น
ด้านความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอน นอกจากนั้นเราเปลี่ยน
ปีฐานของเป้าหมายปี 2568 จากปี 2562 เป็นปี 2563 เพื่อสะท้อนให้เห็น
ถึงผลการด�ำเนินงานที่รวมกิจการส�ำคัญที่เข้าซื้อในช่วงปี 2563

การใช้พลังงานทดแทน
2,575,967
19%
33%

2,754,247
15%
33%

2,587,557
17%
25%

1,767,434
25%
35%

48%

52%

58%

2560

2561

2562

40%

2563

พลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ (กิกะจูล)
พลังงานทดแทนจากชีวมวล (กิกะจูล)
ไฟฟ้าทดแทน (กิกะจูล)
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พลังงานทดแทน
ในการด�ำเนินงานของเรา

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

เป้าหมายปี 2568
การใช้ ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่ 10%
เป้าหมายปี 2573
การใช้ ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่ 25%
ในปี 2563 มีการใช้พลังงานทดแทนรวมที่ 1,767,434 กิกะจูล
ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า 87,227 tCO2e
เราก�ำลังด�ำเนินการเพิ่มอัตราการใช้ ไฟฟ้าทดแทนเป็น 10% เพื่อบรรลุเป้าหมายภายใน
ปี 2568 และ 25% ภายในปี 2573 แม้ว่าจะมีการใช้พลังงานดังกล่าวลดลงในปี 2563
แต่ เ รายั ง คงมุ ่ ง มั่ น ในการน� ำ พลั ง งานไฟฟ้ า ทดแทนมาใช้ และติ ด ตามการด� ำ เนิ น งาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้

ข้อมูล
เพิ่มเติม

เป้าหมายอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(Scope1 และ 2)

ผลงานส�ำคัญในปี 2563

0.607
5.6%

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope1 และ 2) อยู่ที่
tCO2e/ตันการผลิต
ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope1และ 2)
เมื่อเทียบกับขอบเขตการรายงานปี 2562

ความก้าวหน้าในปี 2556-2563
ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope1 และ 2) 10%
เป้าหมายปี 2568
ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
*ปีฐาน ณ ปี 2563
(Scope1 และ 2) 10%*
รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ

ผลักดันประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ
ในพื้นที่การด�ำเนินงานของเรา

ความร่วมมือเพื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เช่น การรีไซเคิล

Scope 1

Scope 2

โรงงานผลิต

การซือ้ พลังงานไฟฟ้า
ไอน�ำ้ การท�ำความร้อนและ
ความเย็น ส�ำหรับใช้เอง

ยานพาหนะของบริษัท
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ของบริษัท

การรายงานของบริษัท
Scope 1: ทางตรง

ก๊าซเรือนกระจกปล่อยจากโรงงาน
ที่เรามีอ�ำนาจควบคุมหรือเป็นเจ้าของ

Scope 2: ทางอ้อม

Scope 3: ทางอ้อม

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากพลังงาน
ไฟฟ้าที่บริษัทซื้อมาใช้

0.197 0.184 0.169

0.355

0.155

7,035,992
4,744,746
3,688,970
3,211,409

2560 2561 2562 2563

2560 2561 2562 2563

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

transportation, and
distribution
= 1,294,303 tCO2e

กิจกรรมต้นน�้ำและปลายน�้ำ

2560

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

2561

0.184
0.156
0.155

0.607

0.547

5,913,464

6,989,054

2,409,061
2,412,779
2,244,308

2,344,695

2562

2563

2560

2561

2562

2563

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก-Market based (tCO2e)
อัตรการปล่อยก๊าซเรือนกระจก-Market based
(tCO2e/ตันการผลิต)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2)Market based (tCO2e)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2)Market based (tCO2e/ตันการผลิต)
* ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก Scope 1 และ 2 ได้ รั บ การตรวจสอบโดย TUV Nord GmbH ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ต รวจสอบอิ ส ระจากภายนอก และข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วยั ง สอดคล้ อ ง
ตาม GHG Protocols มาตรฐาน ISO 14064-1 และ ISO 14064-3

ข้อมูล
เพิ่มเติม

0.607

0.553 0.522 0.555

0.522

9,448,771

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก-location based (tCO2e)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก-location based
(tCO2e/ตันการผลิต)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(Scope 1 และ 2)

ดัชนีมาตรฐาน GRI

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(Scope 1 และ 2)
(Market based)

5,528,000
2,316,591 2,224,494

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ทางอ้อม (GHG Scope 1 2 และ 3) จากการด�ำเนินงานทั่วโลกของเรา
สอดคล้องกับระเบียบการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยมาตรฐาน
การจัดท�ำบัญชีและการรายงานก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรโดย สถาบัน
ทรัพยากรโลก (WRI) สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (WBCSD)
และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14064-1/ ISO 14064-3

0.553

0.176

0.524
9,445,053

6,777,344

2560 2561 2562 2563

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e/ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e/ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

หมายเหตุ: อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถูกค�ำนวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท
ปี 2563 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการเข้าซื้อกิจการประเภท cracker

0.197

พลังงานไฟฟ้า = 307,549 tCO2e
เชื้อเพลิง = 939,869 tCO2e

7,089,441
5,913,464
5,528,000

2,344,695
2,316,591
2,409,061
2,224,494
4,597,960
2,179,384

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

0.232

ก๊าซเรือนกระจกปล่อยจากโรงงานที่เราไม่ได้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือเป็นเจ้าของโดยตรง แต่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของบริษัท

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
จากการใช้พลังงาน
(Scope 2)

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
(Scope 2)

วัตถุดิบ = 22,082,068 tCO2e

waste generated in
operations
= 59,890 tCO2e

กิจกรรมต้นน�้ำ

0.232

0.452

business travel and
employee commuting
= 35,777 tCO2e

กิจกรรมต้นน�้ำ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(Scope 1)
0.321 0.325

fuel and energyrelated activities

อัตรการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
(Scope 2)
• Location-based
= 0.155 tCO2e/
ตันการผลิต
• Market-based
= 0.156 tCO2e/
ตันการผลิต

อัตราการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(Scope 1)
= 0.452 tCO2e/
ตันการผลิต

0.371

Scope 3
purchased goods,
services and capital
goods

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การติ ด ตามการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากการด� ำ เนิ น งานของเรา
อย่างสม�่ ำ เสมอเป็ น กุ ญ แจส� ำ คั ญ ในการก� ำ หนดมาตรการลดก๊ า ซ
เรือนกระจกและการด�ำเนินการอย่างละเอียด เรารวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นประจ�ำทุกเดือนผ่าน cloud-based
software รวมถึงการค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและ

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าของเรา
การด�ำเนินงานของเรา

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

โครงการกังหันก๊าซอพอลโล – โรงผลิตพลังงาน
ความร้อนร่วมแห่งใหม่ ที่ PTIVI ประเทศอินโดนีเซีย
บริษทั PT. Indorama Ventures (PTIVI) ประเทศอินโดนีเซีย มีการติดตัง้ กังหันก๊าซ
ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ จ�ำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบท�ำความเย็นแบบดูดซับเพิ่มเติม
อีก 2 เครือ่ ง โดยมีกำ� ลังการผลิต 2,937 ตันของการท�ำความเย็น จากประสิทธิภาพ
ของความร้อนเหลือทิ้งและน�้ำร้อนที่คืนกลับ โดยมีการติดตั้งพร้อมกับหม้อไอน�้ำ
HTM ใหม่ 2 ตัวโดยใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากกังหัน โครงการพิเศษนี้มีการ
น�ำความร้อนกลับคืนมาใน 3 ขั้นตอนที่แตกต่างกัน นับเป็นครั้งแรกที่ ไอวีแอล
มีกระบวนการผลิตพลังงานความร้อนร่วม โดยใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากไอเสีย
ของกั ง หั น โครงการดั ง กล่ า วมี มู ล ค่ า การลงทุ น รวม 28 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ
โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 30,000 ตันต่อปี และ
การประหยัด CO2 ที่คาดหวังจะอยู่ที่ประมาณ 25% ส�ำหรับทั้งโรงงาน

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การรายงาน TCFD
ในเดื อ นกรกฎาคมปี 2563 ไอวี แ อลได้ รั บ เกี ย รติ เ ป็ น บริ ษั ท เคมี ภั ณ ฑ์
แห่งแรกในประเทศไทยและแห่งที่สองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ ได้เป็นผู้สนับสนุน TCFD เราได้น�ำค�ำแนะน�ำจาก TCFD มาใช้ ในการ
เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

ต้นแบบการผลิตคาร์บอนต�่ำ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
TPT Petrochemicals PCL. หนึ่งในบริษัทย่อยของ บริษัท
อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต PTA บริสุทธิ์
รายแรกในประเทศไทย ได้รบั รางวัลอันทรงเกียรติโดยเป็นหนึง่ ใน
ต้นแบบการผลิตคาร์บอนต�่ำภายใต้การพัฒนาอุตสาหกรรม
คาร์บอนต�่ำ เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Low Carbon EEC)

ปัจจุบัน
อนาคต

•
•
•
•
•

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ
การรีไซเคิล
การใช้ ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในและนอกโรงงาน
ก�ำหนด Science-Based Targets (SBTs)
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

•
•

ความเป็นกลางทางคาร์บอน
การใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคต (เทคโนโลยีการดักจับ
การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS)
และ ไฮโดรเจนสีเขียว)
การชดเชยคาร์บอน
การประเมินต้นทุนทางธรรมชาติ (NCV)

•
•

การก�ำกับดูแล

ไอวีแอลได้ด�ำเนินการวัดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพภู มิ อ ากาศ โดยสร้ า งแบบจ� ำ ลองผลกระทบทางการเงิ น
แบบจ�ำลองผลกระทบการก�ำหนดราคาคาร์บอนของเราสามารถ
คาดการณ์การจ่ายประจ�ำปีที่ไอวีแอลจ่ายให้กบั กลไกการซือ้ ขายสิทธิ์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS) ทั่วโลก

ผลลัพธ์ของแบบจ�ำลองนี้ชี้ให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ของไอวีแอลจะเพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในทศวรรษ
ที่ผ่านมา เป็น 120-170 ล้านเหรียญสหรัฐ ในทศวรรษหน้า โดยคาดว่า
จ�ำนวนเงิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก ETS ใหม่จะเข้าสู่การด�ำเนินการ
การครอบคลุ ม ของ ETS คาดว่ า จะเพิ่ ม ขึ้ น จาก 8% ของการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope1) ในปี 2563 เป็น 37% ภายในปี 2573
เมื่อเทียบกับการผลิตในปัจจุบัน

เข้าชม 2021 TCFD report
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ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ไอวี แ อลบริ ห ารความเสี่ ย งในระดั บ องค์ ก รและบริ ษั ท ในเครื อ ทั่ ว โลก
โดยใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ที่ใช้แนวทางการจัดการ
จากบนลงล่างและล่างขึ้นบน เราสามารถประเมินความเสี่ยงและโอกาส
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของกรอบการด�ำเนินงานของ ERM และปรับเปลีย่ นแนวทางให้สอดคล้องกัน

กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศที่เรามุ่งเน้น

รางวั ล ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความทุ ่ ม เทของบริ ษั ท
ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ก ารปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกลดลง นอกจากนี้การด�ำเนินงานดังกล่าว
ยังสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการรีไซเคิล ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
และเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในระยะยาว

กลไกการก�ำหนดราคาคาร์บอนได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่า
เป็ น แนวทางที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ การท� ำ ความเข้ า ใจการก� ำ หนดราคาคาร์ บ อน
เพื่ อ วางแผนธุ ร กิ จ เชิ ง กลยุ ท ธ์ จึ ง เป็ น กุ ญ แจส� ำ คั ญ ในการเป็ น
ผู้ด�ำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูด้ แู ลและทบทวนความเสีย่ งและโอกาสทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสภาพภูมิอากาศทั่วทั้งบริษัท และเชื่อมโยงค่าตอบแทนของผู้บริหาร
เข้ากับความยัง่ ยืนและการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับ
ดูแล (ESG) คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
(SRMC) จะประเมิ น ความยั่ ง ยื น และประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเสี่ ย ง
รวมถึ ง ให้ ค� ำ แนะน� ำ แก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และด� ำ เนิ น การตามค� ำ สั่ ง
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารด้ า นกลยุ ท ธ์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
ด้านความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิคของกลุ่มธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องจะท�ำการตรวจสอบการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และการก�ำกับดูแลทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ ผู้แทนด้านความยั่งยืนของเรา
ยังก�ำหนดและผลักดันโครงการริเริ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติ
ที่ดีที่สุด

กลยุทธ์

เครื่องมือประเมินความเสี่ยง

• เราพิจารณาตาม IEA Stated Policies Scenario (STEPS)
และ IEA Sustainable Development Scenario (SDS)
เมือ่ ท�ำการวิเคราะห์ทางการเงิน

• เราตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน

และอนาคต โดยใช เ้ ครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห ค์ วามเสี่ ย งของน�้ ำ
AQUEDUCT พั ฒ นาโดยสถาบั น ทรั พ ยากรโลก (WRI)
Climate Resilience Evaluation & Awareness Tool (CREAT)
และ Climate Information Portal (CLIPC)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
โรงงานทั่วโลกของเราด�ำเนินการตามแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทีก่ ำ� หนดไว้ โดยใช้พลังงานทดแทน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าโครงการต่าง ๆ ใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและผ่านการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด การด�ำเนินการ
เหล่านี้ ได้รับการสนับสนุนจากส�ำนักงานใหญ่ของไอวีแอลและตรวจสอบ
โดยผูบ้ ริหารระดับสูง เป้าหมายด้านความยัง่ ยืนปี 2568 ของเราซึง่ เกีย่ วข้อง
กับผลงานด้านสิ่งแวดล้อมได้สรุปไว้ในหน้า 24

เพื่ อ ด� ำ เนิ น การตามกลยุ ท ธ์ ด ้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
เราจึงสนับสนุนโครงการภายนอกและก�ำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืน
ที่ครอบคลุมภายในองค์กร เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนข้อตกลงปารีส ที่มุ่งเน้น
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอาศัยการมีสว่ นร่วมทีป่ ระเทศก�ำหนด
(NDCs) ไอวีแอลได้ดำ� เนินการตามขัน้ ตอนเพือ่ ก�ำหนดเป้าหมายการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับ Science-Based Targets Initiative
(SBTi) และเราก�ำลังด�ำเนินการเพื่อก�ำหนด Science-Based Targets
(SBTs) ของเราภายในปี 2567

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

เราได้เปลี่ยนปีฐานของเป้ าหมายปี 2568 จากปี 2562 เป็ นปี 2563
เพื่ อ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ผลการด� ำ เนิ น งานที่ ร วมกิ จ การส� ำ คั ญ ที่ เ ข้ า ซื้ อ
ในช่วงปี 2563 เรายังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการใช้
พลังงานลง 5% เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563 ไอวีแอลริเริ่มการประหยัด
พลังงานที่หลากหลายทั่วทั้งธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
การมุ่งเน้นด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ท�ำให้เราได้เปรียบในการ
ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดผลกระทบ และน�ำมาซึ่งเศรษฐกิจคาร์บอนต�่ำ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฎในหัวข้อ ข้อมูลผลการด�ำเนินงานทั่วโลก
หน้า 119

นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานแล้ว เราแบ่งปันแนวทางปฏิบัติ
ที่ ดี ที่ สุ ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเริ่ ม ด� ำ เนิ น การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง บวกในการ
ด�ำเนินงานของเรา

5.50

5.29

5.75

6.73
5.58
104,724,983

73,452,756
59,984,718
55,070,650

2560

72,190,776

2561

2562

2563

การใช้พลังงานทัง้ หมด (กิกะจูล)-ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
การใช้พลังงานทัง้ หมด (กิกะจูล)-ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)
อัตราการใช้พลังงาน (กิกะจูล/ตันการผลิต) -ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
อัตราการใช้พลังงาน (กิกะจูล/ตันการผลิต) -ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

ข้อมูล
เพิ่มเติม

82

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

1,360
127

379

23,742

6,876
2,226

2561

2562

ประหยัดพลังงาน (กิกะจูล)

2563
ลดการปล่อยคาร์บอน
(tCO2e)

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ

การใช้พลังงาน

ผลงานส�ำคัญในปี 2563
6.73 กิกะจูล/ตันการผลิต
ลดอัตราการใช้พลังงานลง 3% เมื่อเทียบกับขอบเขต
ความก้าวหน้าในปี 2556-2563
ลดอัตราการใช้พลังงาน 4%
เป้าหมายปี 2568
*ปีฐาน ณ ปี 2563 ลดอัตราการใช้พลังงาน 5%*

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การปรั บ ระบบของเราเพื่ อ ลดการปล่ อ ยคาร์ บ อนและการใช้ พ ลั ง งาน
เป็นส่วนส�ำคัญตามเป้าหมายทีเ่ ราตัง้ ไว้เพือ่ ลดอัตราการใช้พลังงานลง 5%
ภายในปี 2568 และเพือ่ ให้สอดคล้องตามเป้าหมายดังกล่าว โรงงาน Trevira
Bobingen ในประเทศเยอรมนี ได้ใช้ประโยชน์จากการแลกเปลีย่ นความร้อน
เหลือทิ้ง ที่เกิดจากเครื่องอัดอากาศ โดยน�ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการ
ให้ความร้อนกับน�้ำก่อนเข้าหม้อไอน�้ำและการแช่ เทคโนโลยีนี้หลีกเลี่ยง
การใช้ ไอน�้ำเพื่อให้ความร้อน ลดการใช้พลังงานและการปล่อยคาร์บอน
ให้น้อยที่สุด ท�ำให้เราเข้าใกล้ความเป็นกลางของทางคาร์บอนมากขึ้น

การบริหารจัดการด้านพลังงาน

การรายงานปี 2562

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การใช้ประโยชน์จากความร้อนเหลือทิ้ง

ไอวีแอลตระหนักดีถงึ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากโรงงานทัว่ โลก ตลอดจน
ลักษณะธุรกิจของเรา เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของธุรกิจ
กล่าวคือปรับปรุงการด�ำเนินการภายในอย่างต่อเนื่องและบริหารจัดการ
การใช้พลังงานให้สามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอนภายในปี 2603

เป้าหมายอัตราการใช้พลังงาน

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

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

ไอวีแอลตระหนักดีว่าโรงงานบางแห่งของเราด�ำเนินการในสภาพแวดล้อม
ที่ มี ค วามตึ ง เครี ย ดด้ า นน�้ ำ เราจึ ง ต้ อ งบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า เราด� ำ เนิ น การอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ
ในทางกลั บ กั น ยั ง เป็ น การช่ ว ยลดผลกระทบต่ อ ผู ้ ค นและสิ่ ง แวดล้ อ ม
รอบๆ โรงงาน นอกจากนี้เราได้ตั้งเป้าหมายการลดอัตราการใช้น�้ำลง
10% ภายในปี 2568 เมื่อเทียบปีฐาน 2563

เป้าหมายอัตราการใช้น�้ำ

ผลงานส�ำคัญในปี 2563
5.31 ลบ.ม./ตันการผลิต
ลดอัตราการใช้น�้ำทั้งหมด 10% เมื่อเทียบกับขอบเขต
การรายงานปี 2562
มีปริมาณน�้ำรีไซเคิลและน�้ำใช้ซ�้ำเพิ่มขึ้น 10% จากปี 2562
ความก้าวหน้าในปี 2556-2563
ลดอัตราการใช้น�้ำทั้งหมด 7%
เป้าหมายปี 2568
*ปีฐาน ณ ปี 2563 ลดอัตราการใช้น�้ำทั้งหมด 10%*

เราปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและข้อบังคับระหว่างประเทศ
รวมถึงกฎหมายในแต่ละประเทศที่เราด�ำเนินงานอยู่ นโยบายและกลยุทธ์
การจัดการทรัพยากรน�้ำของเราก�ำหนดให้มีการบริหารทรัพยากรน�้ำ
อย่างยั่งยืน รวมถึงการใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำและการปล่อยน�้ำทิ้ง เพื่ออิง
ตามค่ า นิ ย มของเราในการเติ บ โตอย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ นโยบาย
และกลยุทธ์นี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้าน EHS ของกลุ่มบริษัทฯ
ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เ ราสามารถส� ำรวจวิ ธี การใหม่ๆ นอกเหนือจากข้อก�ำหนด
ในปี 2563 เราเริ่ ม รายงานอั ต ราการใช้ แ ละการปล่ อ ยน�้ ำ ทิ้ ง โดยอิ ง
ตามมาตรฐานการรายงานของ GRI ฉบับใหม่ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ปรากฎในหัวข้อ ข้อมูลผลการด�ำเนินงานทั่วโลก หน้า 120
นอกจากนี้ เรายังปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างต่อเนื่อง
ผ่านการด�ำเนินงานและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้แนวทาง
ปฏิ บั ติ 3Rs ร่ ว มกั บ การสร้ า งโรงบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย และการลดการใช้ น�้ ำ
ในการด�ำเนินงานของเรา

ข้อมูล
เพิ่มเติม

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านทรัพยากรน�้ำ
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของน�้ำ

เราท�ำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของน�้ำโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์
ความเสี่ยงของน�้ำ AQUEDUCT พัฒนาโดยสถาบันทรัพยากรโลก
(WRI) เพื่อระบุพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน�้ำในปี 2563

เราใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงของน�้ำ
AQUEDUCT เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :
• ประเมินการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานน�้ำ ความเสี่ยง
•
•
•

การใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำ
5.35

5.32

60,285,763
53,552,616

5.10

65,222,820

น�้ำที่น�ำมารี ไซเคิลและใช้ซ�้ำ
8.07

5.31

8.07

8.82
7.46

4.61
82,504,769

6.55
4,699,568

5,292,534 5,255,856 5,786,158
5,761,187

59,586,748

2560

2561

2562

2563

การใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำทั้งหมด (ลบ.ม.) ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
การใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำทั้งหมด (ลบ.ม.) ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)
อัตราการใช้น�้ำ (ลบ.ม./ตันการผลิต)ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
อัตราการใช้น�้ำ (ลบ.ม./ตันการผลิต) ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)
หมายเหตุ: อัตราการใช้น�้ำถูกค�ำนวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท
ปี 2563 ปริมาณการใช้น�้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการเข้าซื้อกิจการประเภท cracker
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

2560

2561

2562

2563

ปริมาณน�้ำรีไซเคิลและน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.) ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
ปริมาณน�้ำรีไซเคิลและน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.) ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)
อัตราน�้ำรีไซเคิลและน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ (%) ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
อัตราน�้ำรีไซเคิลและน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ (%) ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และกฎระเบียบตามสภาวะปัจจุบนั และในอนาคต
คาดการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงความเสี่ ย งด้ า นทรั พ ยากรน�้ ำ
ในปี 2563, 2573 และ 2583
อภิปรายผลการประเมินระหว่างการประชุมคณะกรรมการประเมิน
ความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปี
ระบุมาตรการบรรเทาและโครงการริเริ่มส�ำหรับโรงงานที่ตั้งอยู่
ในพื้ น ที่ ที่ ต ้ อ งเผชิ ญ กั บ ความตึ ง เครี ย ดด้ า นน�้ ำ อย่ า งรุ น แรง
หรือมีความเสี่ยงต่อการใช้น�้ำอย่างมีนัยส�ำคัญ

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพนั้น เป็นความเสี่ยง
หลักที่เราต้องจัดการในทุกพื้นที่การด�ำเนินงานของเรา ซึ่งแต่ละโรงงาน
จะมีการด�ำเนินงานที่แตกต่างกันออกไป เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของน�้ำ AQUEDUCT มีการรวม 12 ตัวบ่งชี้เพื่อสร้างภาพความเสี่ยง
ด้ า นทรั พ ยากรน�้ ำ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งชั ด เจนของปริ ม าณน�้ ำ ที่ มี อ ยู่แ ละ
การใช้ น�้ ำ ทั้ ง หมด ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ นี้ เราสามารถด� ำ เนิ น การประเมิ น
ความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้ำในท้องถิ่น โดยประเมินทั้งข้อจ�ำกัดและโอกาส
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน�้ำได้อย่างสม�่ำเสมอ

การบริหารจัดการของเสีย
เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะลดอัตราของเสียจากการด�ำเนินงานของเราเพือ่ ให้สอดคล้อง
ตามเป้าหมายการจัดการขยะแทนการฝังกลบ ด้วยแนวทางการจัดการของเสีย
ที่สอดคล้องตามข้อก�ำหนดและขยายขีดความสามารถหากเป็นไปได้
การลดอัตราของเสียยังรวมถึงการประยุกต์ใช้หลักการทีม่ คี วามรับผิดชอบ
ตลอดห่ว งโซ่คุ ณ ค่ า โดยเราแสวงหาผู ้ จั ด จ� ำ หน่ายที่ ด� ำ เนิ น แนวทาง
ด้านความยั่งยืน โดยการน�ำกลับมาใช้ ใหม่ การใช้ซ้�ำ และการรี ไซเคิล
นอกจากนี้ เรายังท�ำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการของเสีย
อั น ตรายอย่ า งเหมาะสม มี ก ารเยี่ ย มชมโรงงานของผู ้ จ� ำ หน่ า ยหลั ก
เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานการจัดการของเสียเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ในท้องถิ่น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฎในหัวข้อ ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก หน้า 120

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

การประเมินความตึงเครียดด้านน�้ำปี 2563
(% ของโรงงานไอวีแอลในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน�้ำ โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์
ความเสี่ยงของน�้ำ AQUEDUCT พัฒนาโดย WRI)

33%

38%

13%

10%

24%

31%

14%
16%

3%
17%

ทั้งหมด

อเมริกา

28%

33%

18%

10%

18%

26%

13%
23%

ยุโรป
ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา
สูงมาก
สูง
ปานกลางถึงสูง
ต�่ำถึงปานกลาง
ต�่ำ

23%
8%
เอเชีย

ผู ้ บ ริ ห ารจะมี ก ารประชุ ม กั น ทุ ก ปี ถึ ง ผลกระทบทางการเงิ น ต่ อ รายได้
และต้ น ทุ น ของสิ น ค้ า และค่ า จั ด จ� ำ หน่ า ย (EBITDA) ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบบูรณาการอันน�ำมาซึ่งแผนปฏิบัติการ
และการบรรเทาผลกระทบ นอกจากนี้ พ นั ก งานที่ ป ระจ� ำ อยู ่ ใ นโรงงาน
แต่ละแห่งของเราจะได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินงานให้สอดคล้องตามแนวทาง
แบบบูรณาการและรายงานต่อฝ่ายบริหารอย่างสม�่ำเสมอ ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม ปรากฎในรายงานประจ�ำปี 2563 หน้า 134

เป้าหมายอัตราของเสีย

ผลงานส�ำคัญในปี 2563
0.2020 ตันต่อตันการผลิต
ลดอัตราของเสียอันตรายทั้งหมดลง 17% เมื่อเทียบกับขอบเขต
การรายงานปี 2562

ความก้าวหน้าในปี 2556-2563
ของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบเพิ่มจาก
48% เป็น 84%
เป้าหมายปี 2568
90% จากของเสียทั้งหมดได้รับ
การจัดการแทนการฝังกลบ

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ำจัดทิ้ง การใช้ซ�้ำ การรีไซเคิล และการน�ำทรัพยากรกลับ

0.0054

0.0045

0.0058

117,157

170,949

164,152

74,344 62,864

52%

54,001 51,379
48%

2560

2561

2562

NOx

248,457

0.0048

2563

2560

70%

72%

0.00026
57%

43%

2561

2563

หมายเหตุ: อัตราของเสียอันตรายถูกค�ำนวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ข้อมูล
เพิ่มเติม

SOx
0.00039
0.00033
0.00032

2,559 2,879

0.00041

0.00036
0.00030

0.00017

0.00021

4,993 4,658

4,329
1,970

2560 2561 2562 2563

การปล่อยมลพิษ (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
การปล่อยมลพิษ (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

0.00017

0.00016

4,642
4,650

1,518

2560 2561 2562 2563
ข้อมูล
เพิ่มเติม

VOCs
0.00021

0.00015

4,659 4,937

30%

28%

ปริมาณของเสียทัง้ หมด (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
ปริมาณของเสียทัง้ หมด (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)
ปริมาณของเสียทีน่ ำ� มาใช้ซำ�้ รีไซเคิล และน�ำทรัพยากรกลับ (% ของปริมาณของเสียทัง้ หมด)
ปริมาณของเสียทีก่ ำ� จัดทิง้ (% ของปริมาณของเสียทัง้ หมด)

ปริมาณของเสียอันตราย (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
ปริมาณของเสียอันตราย (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)
อัตราของเสียอันตราย (ตัน/ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
อัตราของเสียอันตราย (ตัน/ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

0.00036

0.00025

2562

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

เราตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและด�ำเนินการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศจากโรงงานของเราให้น้อยที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณมลพิษนั้นเป็นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับ และยังเป็นการปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยมลพิษของเรา ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฎในหัวข้อ ข้อมูลผลการด�ำเนินงานทั่วโลก หน้า 120

314,826

317,448

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการการปล่อยมลพิษทางอากาศอื่นๆ

ปริมาณของเสียทั้งหมด

0.0075

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

2,078

3,298
2,029
2,123

2560 2561 2562 2563

อัตราการปล่อยมลพิษ (ตัน/ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
อัตราการปล่อยมลพิษ (ตัน/ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

หมายเหตุ: อัตราการปล่อยมลพิษถูกค�ำนวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท

การจัดการขยะแทนการฝังกลบ
เรามีความมุ่งมั่นที่จะลดของเสียเพื่อที่จะท�ำให้ 90% จากของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ
ภายในปี 2568 เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในปี 2563 เราด�ำเนินการเพื่อรับการรับรองของเสีย
ที่น�ำไปฝังกลบเป็นศูนย์ โดยหน่วยงานอิสระภายนอก TUV India Pvt. Ltd.

การรับรองระดับแพลทินัม
โรงงาน 5 แห่ง ได้รับการรับรองด้วยอัตราการผัน
ของเสียอันตรายมากกว่า 95%
โรงงาน 8 แห่ง ได้รับการรับรองด้วยอัตราการผัน
ของเสียที่ ไม่เป็นอันตรายมากกว่า 95%
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การรับรองระดับทอง
โรงงาน 6 แห่ง ได้รับการรับรองด้วยอัตราการผัน
ของเสียที่ ไม่เป็นอันตรายถึง 90-95%

การปรับปรุงการด�ำเนินการเพื่อลดมลพิษทางอากาศและน�้ำ

Process
improvements
to reduce
airประเทศไทย แสดงให้เห็นถึง
โรงงาน
Indorama
Petrochem Limited (PET)
จังหวัดระยอง
and water pollutants
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่แข็งแกร่งและการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
(PET)’s plant in Rayong,
ที่สIndorama
�ำคัญ ปลายปี Petrochem
2562 โรงงานได้ตLimited
ิดตั้ง stripping
column เพื่อลด COD/BOD ในน�้ำเสีย
Thailand continues to demonstrate strong stakeholder
ก่อนส่งไปยังโรงบ�ำบัดน�้ำเสีย นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งเตาเผาแบบเร่งปฏิกิริยาเพื่อก�ำจัด
engagement and significant process optimizations. In 2019,
ก๊าthe
ซที่อplant
อกมาจากกระบวนการ
installed a catalytic incinerator to remove VOCs
thereby reducing the BOD load in wastewater.

ในปี 2563 มีการใช้ระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) แทนที่กระบวนการแยกแบบไซโคลนิก
were used to replace
ซึ่งInช่ว2020,
ยลดอนุElectrostatic
ภาคแขวนลอยได้Precipitators
ถึง 91% และลดอั(ESP)
ตราการปล่
อย NOx ลง 29%

the cyclonic separation process for particulate collection.
Thisำเนิinitiative
suspended
particulates
byนการไปมากกว่
91%
การด�
นการเหล่าreduced
นี้แสดงให้เห็total
นถึงการแก้
ปัญหาของไอวี
แอลที่ ได้ด�ำเนิ
า
and
reduced
the
NOx
emissions
rate
by
29%.
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
These actions demonstrate IVL’s solutions that meet or
exceed stakeholder expectations.

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่ง

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

เรามีระบบการบริหารจัดการภายในเข้มงวดที่เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่ดีที่สุดด้านสิ่งแวดล้อมตลอดทั้ง ห่ ว งโซ่คุณค่า และยึดมั่นข้ อก� ำหนด
เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนที่มีการจัดตั้งโรงงาน อีกทั้งยังคง
รับทราบและสนับสนุนกฎหมายที่ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMS) ช่วยส่งเสริมให้พนักงาน
มีความรับผิดชอบและตระหนักรู้ถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
ยังช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อมภายในองค์กร
ยกระดับทัศนคติ และสร้างความน่าเชื่อถือกับผู้มีส่วนได้เสียของเรา

ไอวีแอลด�ำเนินระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMS) ตามมาตรฐาน
ISO14001 โดยมีกรอบการด�ำเนินงานทีค่ รอบคลุมการพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ลดต้ น ทุ น ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ สร้ า งความได้ เ ปรี ย บ
ทางการตลาด และแสดงถึงภาพลักษณ์ความเป็นผู้น�ำด้านสิ่งแวดล้อม
การวางแผนและการด� ำ เนิ น การตามมาตรการปกป้ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็นสิ่งส�ำคัญซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าเราก�ำหนดเป้าหมายส�ำหรับการจัดหา
พลังงานทดแทนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปฏิบัติตามพันธกิจ
ด้านสิง่ แวดล้อมและข้อก�ำหนดนโยบาย แต่อย่างไรก็ตาม เนือ่ งด้วยข้อจ�ำกัด
ของสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 เราไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามมาตรฐาน ISO14001 ได้

ค่ า นิ ย มองค์ ก รของเราแสดงถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ในการสานต่ อ การเติ บ โต
และการสร้างก�ำไรทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยค�ำนึงถึงปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคมอย่างเหมาะสม นโยบายด้านสิง่ แวดล้อม
ของเรามีจุดมุ่งหมายในการปกป้องและปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบตัว
เรา โดยน�ำไปปรับใช้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม และผู้ที่ ได้รับมอบอ�ำนาจให้ด�ำเนินการในนามหรือตัวแทน
ของบริษทั นอกจากนีย้ งั มีเกณฑ์ทเี่ ราใช้ตรวจสอบสถานะก่อนการควบรวม
และเข้าซื้อกิจการ รวมถึงเมื่อวางแผนโครงการและการขยายพื้นที่สีเขียว
มาตรฐานการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมทั่วทั้ง
ไอวีแอล ช่วยให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานของเราสอดคล้องตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมทีบ่ งั คับใช้ในประเทศทีเ่ ราด�ำเนินงานอยู่

สถานะการรับรองของไอวีแอล
94% 94%

83%

ข้อมูล
เพิ่มเติม

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

ข้อมูล
เพิ่มเติม

(ณ เดือนมกราคม ปี 2564)

83% 77%

ดัชนีมาตรฐาน GRI

รางวัลการปฏิบัติงานดีเลิศประจ�ำปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่พนักงาน ทีมงานและหน่วยธุรกิจที่มีผลงาน
เป็นเลิศด้านการเงิน การปฏิบัติงาน และความยั่งยืน การมอบรางวัลนี้ ไม่เพียงแต่กระตุ้นการมีส่วนร่วม
ของพนักงานแต่ยังเป็นเวทีส�ำหรับการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติและผลการด�ำเนินงานที่ดีที่สุด ผลการด�ำเนินงาน
ที่ดีเลิศประเมินจากเกณฑ์การด�ำเนินงานใน 10 หัวข้อ ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น โดยการ
มอบรางวัลจะจัดขึ้นทุกปีในการประชุม Global Management Conference (GMC)

PET Business winner: AlphaPet Inc., USA

91%

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

Operational Excellence Awards

ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

100%

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

80%
45%

39%

52%

55%

Fibers Business winner:

2560 2561 2562 2563

2560 2561 2562 2563

ISO 9001

ISO 14001

2560 2561 2562 2563

Indorama Polyester Industries PCL. (Rayong), Thailand

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

ISO 50001

* สถานะการรับรอง OHSAS 18001/ISO 45001 อยู่ในหน้า 93

เรามีระบบการจัดการการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ อดคล้อง
กันและมีการจัดการเชิงรุกตลอดทัง้ ปี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินงานของเรา
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน และข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
ที่บังคับใช้ทั้งหมด
ในปี 2563 ไม่พบกรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญ (คิดเป็นเงิน
มากกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ) อย่างไรก็ตาม มี 2 กรณีทเี่ กิดขึน้ ทีโ่ รงงาน
ของเราในประเทศเนเธอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา ตามล�ำดับดังนี้
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•
•

การปล่อยเศษพลาสติกนอกสถานที่ (ถูกปรับ 590 เหรียญสหรัฐ)
การปล่อย VOCs และ มลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย (HAPs)
(ถูกปรับ 22,357 เหรียญสหรัฐ)

ทั้งนี้ได้มีการด�ำเนินการแก้ ไขในทั้งสองกรณีและแบ่งปันบทเรียนเพื่อสร้าง
ความตระหนั ก และเป็ น การป้ อ งกั น การเกิ ด เหตุ ก ารณ์ กั บ กลุ ่ ม บุ ค คล
ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้เราได้เริ่มใช้ระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้
สามารถมองเห็นข้อก�ำหนดและกฎระเบียบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการ
รายงานสถานะการก�ำกับการดูแลแบบเรียลไทม์จากทุกพืน้ ทีก่ ารด�ำเนินงาน

Aromatics Business winner:

Indorama Ventures Química S.L.U., Spain

IOD Business winner:

Indorama Ventures Oxides LLC. USA

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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