
รายงานฉบับน้ีเป็นการรายงานความก้าวหน้า Communication on Progress การเปิดเผยประจ�าปีต่อผู้มีส่วนได้เสียถึงความก้าวหน้าท่ีได้ด�าเนินการ 

ตามหลัก 10 ประการของ UN Global Compact ที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต เราจัดท�าการข้อมูลนี้ขึ้นเป็นไป 

ตามความก้าวหน้าตามหลัก 10 ประการ
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน้า 30-31

การสนับสนุนต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) หน้า 36

นโยบายการแจ้งเบาะแส หน้า 44

จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสทางธุรกิจ หน้า 45

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามข้อก�าหนดในห่วงโซ่อุปทาน หน้า 51-52

สิทธิมนุษยชนในที่ท�างาน หน้า 98-99

ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก หน้า 116-128

GRI Index 102-17, 103, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 415, 419

ในฐานะสามาชิกผู้ร่วมลงนามใน UN Global Compact แบบ “Participant” เราพยายามอย่างยิ่งในการเปิดรับคุณค่าหลักของและน�าเสนอ

คุณค่าเหล่านี้ภายในองค์กรทุกหน่วยการด�าเนินการของเรา ด้วยความมุ่งมั่นอย่างย่ิงและความพยายามอย่างต่อเน่ืองในด้านความยั่งยืน 

เราด�าเนินการน�ากลยุทธ์ท่ีชัดเจนมาใช้ในโครงสร้างการท�างานและกระบวนการเพื่อการสนับสนุนหลัก 10 ประการและการส่งมอบคุณค่า 
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วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม140

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/policies/human-rights-policy/ivl-human-rights-policy-thailand.pdf
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/cg-manual/ivl-cg-manual-thailand.pdf
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/code-of-conduct/suppliers/ivl-coc-supplier-english.pdf
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/policies/stakeholder-policy/ivl-stakeholder-policy-thailand.pdf
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/policies/policy-whistleblower/ivl-policy-whistleblower-thailand.pdf
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/cg-manual/ivl-cg-manual-thailand.pdf
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/code-of-conduct/suppliers/ivl-coc-supplier-english.pdf
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/policies/stakeholder-policy/ivl-stakeholder-policy-thailand.pdf
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/policies/policy-whistleblower/ivl-policy-whistleblower-thailand.pdf
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/policies/policy-diversity/ivl-policy-diversity-thailand.pdf
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/policies/human-rights-policy/ivl-human-rights-policy-thailand.pdf
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/policies/environment-policy/ivl-environment-policy-thailand.pdf
https://sustainability.indoramaventures.com/th/environmental/water-management
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/policies/policy-ehs/ivl-policy-ehs-thailand.pdf
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/cg-manual/ivl-cg-manual-thailand.pdf
https://sustainability.indoramaventures.com/storage/content/environmental/product-stewardship/20190516-gmo-statement.pdf
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/policies/policy-whistleblower/ivl-policy-whistleblower-thailand.pdf
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/policies/anti-corruption-policy/ivl-anti-corruption-policy-thailand.pdf
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/cg-manual/ivl-cg-manual-thailand.pdf
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/policies/connected-transaction-policy/ivl-connected-transaction-policy-thailand.pdf
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/code-of-conduct/suppliers/ivl-coc-supplier-english.pdf
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/policies/policy-whistleblower/ivl-policy-whistleblower-thailand.pdf



