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สแกนเพ�่อเขาชม
รายงานความยั่งยืน
ป 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การเดินทางตามแนวด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
ในระยะเวลา 10 ปี
ในปี 2563 ถือเป็นปีที่ 10 ในการเดิ น ทางและการรายงานด้ า นความยั่ งยื นของเรา ตลอดทศวรรษที่ ผ ่ า นมา เราได้ ข ยายความคิ ดริ เริ่ มด้ า นความยั่ ง ยื น
อย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ สนั บ สนุ น จุ ด มุ ่ ง หมายทางธุ ร กิ จ ของเราผ่ า นแกนหลั ก 3Ps คื อ ผู ้ ค น โลก และผลตอบแทน นอกจากนั้ น เรายั ง มุ ่ ง เน้ น ไปที่ ก ลยุ ท ธ์
ด้านความยั่งยืนและการปรับเปลี่ยนสู่อนาคตที่แข็งแกร่งขึ้น ความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนของเราในปี 2568 ได้ขับเคลื่อนเราไปสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
และความเป็นกลางทางคาร์บอน ในขณะเดียวกันเราได้สร้างชีวิตวิถีใหม่ที่ยั่งยืนกว่าเดิม และมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) ด้วยเช่นกัน
ในทศวรรษต่อไป เราจะเร่งด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความยั่งยืน เพื่อรับมือกับความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวมถึงการด�ำเนินการเพื่อก่อให้เกิด
แนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อโลกที่ดีกว่าและอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป

การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของเรา

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

รายงานความยั่งยืน
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•
•

2560
• การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
•
•
•

(โรงงานในภูมิภาคเอเชีย)
การประเมินคณะกรรมการบริษัท
โดยบุคคลภายนอก
ระบบบริหารจัดการข้อมูล
ด้านความยั่งยืน
การท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก Scope 3

• การก�ำหนดราคาคาร์บอนภายในบริษัท
• พลังงานทดแทน
• การจ�ำแนกประเภทผลิตภัณฑ์

• ความมุ่งมั่นด้านการรีไซเคิล

• ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ได้รับ

•

•

•

•

ที่มีความยั่งยืน
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

2559

•

•
•
•
•

การดัดแปลงพันธุกรรม (GMO)
ความมุ่งเน้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ของเสียอันตรายที่น�ำไปฝังกลบ
สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล
(ESG)/การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในห่วงโซ่อุปทาน

•

2558

• รายงานการเปิดเผย

• การเริ่มด�ำเนินการประเมิน

•

•

ข้อมูลคาร์บอน
เป้าหมายด้านความ
ยั่งยืนขององค์กร

และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
โครงการพลังงานไฟฟ้า
และพลังงานทดแทน
แผนบริหารจัดการสสาร
และสารเคมีอันตราย

วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
การท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
Scope 1 และ 2

• การประเมินของ EcoVadis
• โครงสร้างการก�ำกับดูแล
•

ด้านความยั่งยืน
การเข้าร่วมประเมินดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์

2554
2555

• ประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

2

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

• รายงาน

ความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

• แบบส�ำรวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า (ระดับภูมิภาค)

การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
การท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก Scope
3 และการตรวจสอบ
การจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
การจัดการขยะแทนการฝังกลบ
การเงินที่ยั่งยืน
การเป็นสมาชิก “Participant” ภาย
ใต้กรอบความร่วมมือของ
UN Global Compact (UNGC)
บริษัทเคมีภัณฑ์แห่งแรกในประเทศไทย
ที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กร
สนับสนุนคณะท�ำงานด้านการ
เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพภูมิอากาศ (TCFD)

2557
• คณะท�ำงานด้านวิจัย
•

2553

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ความก้าวหน้าส�ำคัญจากความพยายามร่วมกันของเราตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:
• ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 10%
• ลดอัตราการใช้พลังงานลงได้ 4%
• ลดอัตราการใช้น�้ำทั้งหมดได้ 7%
• ขยะทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบเพิ่มขึ้นจาก 48% เป็น 84%
• รีไซเคิลขวดพลาสติก PET หลังการบริโภคเพิ่มขึ้น 600%
• เป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่ ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น ที่มีข้อก�ำหนดเชื่อมโยงกับการด�ำเนินงาน
ด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Ninja Loan) มูลค่า 225 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) 4 ปี ติดต่อกัน

n

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

Carbo

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

te

HOME

และพัฒนานวัตกรรม
จรรยาบรรณของซัพพลายเออร์

2556

• การบริหารความเสี่ยง

ทุกไตรมาสและรายงาน
ปีละสองครั้ง

ข้อมูล
เพิ่มเติม
รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

สารบัญ
• อิ น โดรามา เวนเจอร์ ส ได้ รั บ การยกย่ อ งใน SAM’s
Sustainability Yearbook 2021 ในระดับ Silver และ
เป็ น สมาชิ ก ดั ช นี ค วามยั่ ง ยื น ดาวโจนส์ ใ นกลุ ่ ม World
และ Emerging Markets
• เรามีคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 3 เมื่อเทียบกับบริษัทเคมีภัณฑ์
ชั้นน�ำทั่วโลก 115 แห่ง

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการปรับอันดับ ESG จาก BB
เป็น BBB ในปี 2563

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนน B จากการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP ในปี 2563

ESG

INDUSTRY
TOP RATED

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการประเมินจาก EcoVadis และ
ยังคงอยู่ ในระดับ Gold ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่ง
ในผู้น�ำ ที่อันดับ 2% (ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 98) ของกลุ่มบริษัท
ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐาน

เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

• Sustainalytics ได้ ป ระเมิ น อิ น โดรามา เวนเจอร์ ส
เ ป ็ น ห นึ่ ง ใ น ผู ้ น� ำ ใ น ก ลุ่ ม อุต ส า ห ก ร ร ม เ ค มี ภั ณ ฑ ์
โดยบริษัทได้ต�ำแหน่งที่ 7 จาก 202 บริษัท จากรายงาน
ในเดือนมกราคม 2564

การเดินทางตามแนวด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในระยะเวลา 10 ปี
ความส�ำเร็จด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญในปี 2563
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน
การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

2
4
6
10
14
18
18
20
22
26
36
38
39
40

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ

42

ภาพรวมธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่าของไอวีแอล
ผลงานส�ำคัญในปี 2563
แนวด�ำเนินการเพื่อความยั่งยืน
แนวด�ำเนินการเพื่อการสร้างคุณค่า
การสนับสนุนของเราต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)
รางวัลและการรับรองด้านความยั่งยืน
สมาคมอุตสาหกรรมและการเข้าเป็นสมาชิก
การตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19

การก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสทางธุรกิจ
การก�ำกับดูแลด้านความยั่งยืน
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน
การเป็นผู้น�ำทางความคิดด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน
การสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้า

มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าของเรา
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การก�ำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งแกร่ง
• อิ น โดรามา เวนเจอร์ ส ได้ รั บ รางวั ล “Best Regional
Loan” ในกลุ ่ ม อุต สาหกรรมการผลิ ต จากการได้ รั บ
Blue Loan มู ล ค่ า 300 ล้ า นเหรีย ญสหรั ฐ ซึ่ ง ถื อ เป็ น
ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายแรกที่ ได้รับเงินกู้ในลักษณะนี้

ข้อมูล
เพิ่มเติม
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
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การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและชุมชนของเรา
• อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังคงได้รับคัดเลือกให้อยู่ ในกลุ่ม
ดั ช นี FTSE4Good จากการประเมิ น ในเดื อ นตุ ล าคม
2563 โดยอยู ่ ใ นอั น ดั บ ต้ น ๆ ของกลุ ่ ม บริษั ท เคมี ภั ณ ฑ์
ทั่วโลก (คะแนน 4.6 จาก 5 คะแนน)
• เราได้รับคะแนน ESG ดีที่สุดซึ่งอยู่ในอันดับต้นของกลุ่ม
ด้วยค่าต�ำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 100

43
45
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74
75
82
88
90
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
ความพยายามของเราในการปลู ก ฝั ง ความยั่ ง ยื น เข้ า ไว้ ใ นทุ ก ส่ ว น
ของไอวีแอลมานานกว่าทศวรรษ ท�ำให้เราเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ
โดยที่ยังคงรักษาความยืดหยุ่นทางธุรกิจได้แม้ในช่วงเวลาที่ไม่เคยปรากฏ
มาก่ อ นเช่ น นี้ สถานการณ์ COVID-19 ที่ ส ่ ง ผลกระทบไปทั่ ว โลก
ในปีทผี่ า่ นมา เป็นการทดสอบความสามารถทุกระดับของเราในการจัดการ
ดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและชุมชนที่อยู่โดยรอบของเรา เรารู้สึก
ภูมิใจและขอบคุณในการด�ำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบของทุกคน
ในองค์กรและการวางแนวทางที่ราบรื่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทีร่ วดเร็วในระบบนิเวศการท�ำงาน เราจะยังคงสร้างมูลค่าให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเราต่อไปแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ก็ตาม

การดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในช่วง COVID
ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ข องพนั ก งานเป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ เสมอในความพยายาม
เรือ่ งความยัง่ ยืนของเรา เรามุง่ เน้นเรือ่ งการดูแลความปลอดภัยของพวกเขา
เป็ น อั น ดั บ แรกโดยที่ ยั ง คงรั ก ษาความต่ อเนื่ องทางธุ รกิ จ และสนั บ สนุ น
ชุ ม ชนของเราอย่ า งเต็ ม ที่ ขณะที่ พ วกเขาปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ แรงกดดั น
ของ COVID-19 เราด�ำเนินความช่วยเหลือจากทั่วโลกอย่างรวดเร็ว
ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง ที ม บริ ห ารจั ด การเหตุ ฉุ ก เฉิ น ระดั บ โลก (Global
Emergency Management Team, GEMT) และเพิ่ ม ก� ำ ลั ง
ความสามารถให้แก่ทีมผู้บริหารท้องถิ่นของเราเพื่อดูแลความปลอดภัย
ของพนั ก งานและคอยก� ำ กั บ ดู แ ลมาตรการป้ อ งกั น ตามพื้ น ที่
หน่ ว ยผลิ ต ต่ า งๆ ทั้ ง นี้ ยั ง รวมถึ ง การมี ม าตการด้ า นสุ ข อนามั ย
และความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการป้องกันและการดูแลสุขอนามัย
ที่เหมาะสม เราด�ำเนินการอย่างฉับไวในการปฏิบัติตามและน�ำแนวทาง
และข้อก�ำหนดของหน่วยงานท้องถิ่นมาใช้ รวมทั้งมีการควบคุมสถานที่
ท�ำงานภายใต้สถานการณ์ที่จ�ำเป็น

“การมุ่งเน้นความส�ำคัญในเรื่องความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเป็นสิ่งจ�ำเป็นในยามที่
เราก้าวผ่านสถานการณ์และความไม่แน่นอนต่างๆ”
ในแง่มมุ ของสถานการณ์ COVID-19 ความยัง่ ยืน หมายถึง ความยืดหยุน่ และความคล่องตัว
ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ และการให้ความส�ำคัญ
ในเรื่องของสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี ให้มากยิ่งขึ้น
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วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ในขณะที่ บ างประเทศต้ อ งเผชิ ญ กั บ คลื่ น ลู ก ที่ ส องและสามหรื อ
การแพร่ระบาดในท้องถิ่น เรายังคงเตรียมความพร้อมในการตอบสนอง
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ ส� ำ นั ก งานใหญ่ แ ละบริ ษั ท ย่ อ ย
ของเราให้ ก ารสนั บ สนุ น พนั ก งาน โรงพยาบาล องค์ ก รต่ า งๆ และ
กลุ่มชุมชน ในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น เงินบริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ PPE ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยและอาหาร พันธกิจ
ของเราในการเป็นผู้น�ำอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบยังคงแข็งแกร่ง
ยิ่งกว่าที่เคยในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้

ความยืดหยุ่นทางธุรกิจและการขยายการด�ำเนินงาน
ขณะที่การระบาดของ COVID-19 จะยังคงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน
ทั่วโลก เรายังคงยึดมั่นในค่านิยมของบริษัทและมองการเปลี่ยนแปลงนี้
ในแง่ของโอกาส ความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราเรื่องความยั่งยืน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในด้ า นนวั ต กรรมและความสั ม พั น ธ์ ที่ แ ข็ ง แกร่ ง
กับผูม้ สี ว่ นได้เสียในอุตสาหกรรมท�ำให้เรามีความยืดหยุน่ ในการด�ำเนินงาน
ตลอดช่ ว งวิ ก ฤตนี้ การลงทุ น ครั้ ง ส� ำ คั ญ ของเราในธุ ร กิ จ รี ไ ซเคิ ล
แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของการด�ำเนินงานด้านรี ไซเคิลซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ด้วยความสอดคล้องในกลยุทธ์ของเรา ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
เราได้เข้าซื้อธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการระดับโลกของบริษัท
Huntsman ด้วยเงินสดมูลค่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการเข้าซื้อ
กิจการครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ และความมุง่ หวังอย่างมากทีส่ ดุ เท่าที่ไอวีแอลเคยท�ำมา
สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับการวิจัยและพัฒนา ความสามารถ
ทางด้านเทคนิค ขนาดของกิจการในนานาชาติของเราโดยด�ำเนินการ
ผ่ า นฐานการผลิ ต ที่ ส� ำ คั ญ บนพื้ น ที่ แ ถบ Gulf Coast, Chocolate
Bayou และ Day ton ในรั ฐ เท็ ก ซั ส ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
เมื อ ง Ankleshwar ในประเทศอิ น เดี ย และเมื อ ง Botany ในประเทศ
ออสเตรเลี ย จากการผนวกรวมประสบการณ์ ข องไอวี แ อลและบริ ษั ท
Huntsman การเข้ า ถึ ง ตลาด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและทางเทคนิ ค
เราจะสามารถลดรายจ่ายขององค์กร และรวมห่วงโซ่อุปทานและการจัดหา
เข้ า ร่ ว มกั น ที่ จ ะท� ำ ให้ EBITDA เพิ่ ม ขึ้ น อี ก 40 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ
ภายในปี พ.ศ. 2564

การเงินเพื่อความยั่งยืน
เรายังคงประสบความส�ำเร็จในการจัดหาแหล่งทุนส�ำหรับโครงการริเริ่ม
ด้านความยั่งยืนของเรา ในปี พ.ศ. 2563 เราได้รับสินเชื่อส�ำคัญ 2 แหล่ง
เพื่องานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (ESG) โดยมีข้อก�ำหนด
เชื่อมโยงกับการพัฒนาศักยภาพด้าน ESG ของไอวีแอล เราได้รับอนุมัติ
สิ น เชื่ อ นิ น จาที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ความยั่ ง ยื น ข้ า มพรมแดนเป็ น ครั้ ง แรก
ของประเทศไทยซึ่งมีมูลค่า 225 ล้านเหรียญสหรัฐและได้มาจากธนาคาร
และสถาบันการเงิน 16 แห่งในประเทศญี่ปุ่น สิ่งนี้ได้รับอนุมัติโดยพิจารณา
จากผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของเราและดอกเบี้ยจะปรับเปลี่ยน
ตามคะแนน ESG ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ไอวีแอลได้รบั อนุมตั สิ นิ เชือ่
Sustainability
รายงานความยัReport
่งยืน ปี 2020
2563
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สี น�้ ำ เงิ น ครั้ ง แรกของบริ ษั ท เงิ น ทุ น ระหว่ า งประเทศ (International
Finance Corporation, IFC) ซึ่งมอบให้กับผู้ผลิตพลาสติกระดับโลก
ที่ด�ำเนินการจัดการกับมลภาวะพลาสติกในทะเล แพคเกจทางการเงิน
มู ล ค่ า 300 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ที่ เ ป็ น หมุ ด หมายนี้ ป ระกอบด้ ว ยเงิ น กู ้
ไม่ด้อยสิทธิ (Senior loan) จ�ำนวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐจาก IFC
และเงินกู้แลกเปลี่ยนกับกิจการอื่น (Parallel loan) จ�ำนวน 150 ล้าน
เหรี ย ญสหรั ฐ จากธนาคารเพื่ อ การพั ฒ นาแห่ ง เอเชี ย (ADB) และ
Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG)
แหล่ ง ทุ น ดั ง กล่ า วจะช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรี ไ ซเคิ ล ของเรา
ในประเทศไทย อิ น โดนี เ ซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ อิ น เดี ย และบราซิ ล โดยอาศั ย
ศักยภาพทางการเงินนี้ เราสามารถแก้ ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติก
ในสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ จ ะสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ การรี ไ ซเคิ ล ในระดั บ โลกของเรา
และปรับปรุงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดยรอบสถานที่
การด�ำเนินงานของเราด้วยการสร้างงาน

คุณค่าของการเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินธุรกิจของเรา
การเดินทางของเราในการรักษาความเป็นเลิศเป็นการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง
แม้ ใ นยามที่ มี ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคเช่ น นี้ ก่ อ นหน้ า นี้ ถึ ง แม้ ผ ม
จะเคยตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า การเปลี่ ย นแปลงของเราคื อ การสร้ า งคุ ณ ค่ า
แต่ ก็ นั บ เป็ น วิ ธี ก ระตุ ้ น ศั ก ยภาพในการตั ด สิ น ใจและการด� ำ เนิ น การ
ภายในบริษัท อย่างไรก็ตาม การท�ำงานที่มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ส่ ง ผลให้ ค วามพยายามที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงนี้ แ ตกต่ า งจากโครงการ
ที่ ไ ด้ ริ เ ริ่ ม ขึ้ น ก่ อ นหน้ า เราก� ำ ลั ง วางต� ำ แหน่ ง บริ ษั ท ไปสู ่ ศั ก ยภาพใหม่
ที่เต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งหวังที่รวมการสร้างมูลค่าทั้งหมดเข้าด้วยกัน
คาดกันว่าโครงการ Olympus ของไอวีแอลซึ่งเป็นโครงการริเริ่มในการ
ปรับเปลี่ยนต้นทุน และรวมถึงการปรับใช้การแก้ปัญหาทางธุรกิจระดับโลก
เข้ า กับ เรื่ อ งทางการเงิ น ทั้ ง หมด การด� ำ เนิ น งาน การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน การขาย และกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 610 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน
ปี พ.ศ. 2566 เรายั ง คงต้ อ งบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านของเราต่ อ ไป
ในขณะที่ อ าศั ย การเปลี่ ย นแปลงจากแนวหน้ า และรั ก ษาวิ ธี ก ารท� ำ งาน
แบบใหม่ ที ม งานของเราก� ำ ลั ง ด� ำ เนิ น การเรื่ อ งเหล่ า นี้ โ ดยอาศั ย
การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถและความรั บ ผิ ด ชอบที่ ม ากขึ้ น ประกอบกั บ
แนวทางที่มีความละเอียดและดีที่สุดในขณะที่เรายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในปี พ.ศ. 2563 ไอวีแอลได้รับการยอมรับจาก International Data
Corporation (IDC) ประเทศไทย และผมได้รับการยกย่องให้เป็น “2020
DX CEO” ส� ำ หรั บ รางวั ล IDC Digital Transformation Awards
(DX Awards) ในประเทศไทย การได้ รั บ การยอมรั บ นี้ ช ่ ว ยเพิ่ ม พลั ง
แรงจูงใจของเราเพื่อพัฒนาความร่วมมือระดับโลกในอนาคต
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

การมุ่งเน้นปัญหาสภาพภูมิอากาศในเชิงปฏิบัติ

การสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

ความพยายามของเราในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ได้ รั บ แรงผลั ก ดั น จากกลยุ ท ธ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งมุ่งเน้นในหลัก 4 ประการ ได้แก่ การรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติ การลงทุนในเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน การสร้างความยืดหยุ่น
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการผลักดันให้มีการพัฒนา
การสร้างความมั่นใจว่าเรามีการด�ำเนินงานเพื่อลดอัตราการใช้พลังงาน
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ถึงแม้ยังคงมีความต่อเนื่องในการเติบโต
ของธุ ร กิ จ ของเรา หนึ่ ง ในประเด็ น ส� ำ คั ญ คื อ การบริ ห ารจั ด การ
อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ เราแสวงหาหนทางเพื่ อ ลดการใช้ พ ลั ง งานและน�้ ำ
ในหน่ ว ยการผลิ ต ของเราและรั ก ษาการให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ เป้ า หมาย
ความมุ่งหวังในปี พ.ศ.2568

ในขณะที่ เ ราก้ า วสู ่ ท ศวรรษถั ด ไป เรายั ง คงมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะสร้ า งมู ล ค่ า
ในการด� ำ เนิ น งาน 3Ps ซึ่ ง คื อ คน (People) โลก (Planet) และ
ความเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง (Prosperity) ในการเดิ น ทางนี้ เ รายั ง คงมุ ่ ง เน้ น
ไปที่ ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ 5 ประการ ซึ่ ง ได้ แ ก่ การเปลี่ ย นแปลงต้ น ทุ น
ศักยภาพเต็มก�ำลังทางธุรกิจ การเติบโตในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจหลัก
ความเป็นผู้น�ำด้านการรีไซเคิล และการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ

ไอวีแอลเข้าร่วมแคมเปญ 50 ผูน้ ำ� ทางด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(Climate Leaders) ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีองค์กรส�ำคัญต่างๆ เข้าร่วม
รวมถึง Task Force on Climate-related Financial Disclosures
(TCFD) และ United Nations Global Compact (UNGC)
เพื่อแสดงผลงานที่ได้ด�ำเนินการผ่านมาในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชนธุรกิจ
นานาชาติ และเพือ่ แสดงให้เห็นถึงความเป็นผูน้ ำ� และความมุง่ มัน่ ของเราในการ
ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มุ่งเน้นไปที่ศักยภาพเต็มก�ำลังของเรา
ในฐานะทีมผู้บริหาร เรามีการท�ำงานรวมเป็นหนึ่งในด้านการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งเราทุกคนยึดถือเป็นพันธกิจ เรายังคงเน้นความส�ำคัญไปที่การผนวก
รวมการสร้างมูลค่าทุกด้านและให้ความมั่นใจว่าการด�ำเนินธุรกิจของเรา
ได้มีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคปลายทาง
อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ โดยที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความส� ำ คั ญ และพั น ธกิ จ
ที่มีต่อเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
ในปี พ.ศ. 2563 เรายังมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ในการด�ำเนิน
โครงการหลักสูตรผู้น�ำ โดยมีเป้าหมายก็เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่
ผู้น�ำในทุกระดับขององค์กรด้วยทักษะและเครื่องมือที่จ�ำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า
การด�ำเนินงานทางธุรกิจสามารถเป็นไปอย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2563
การผสมผสานการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การฝึกอบรมเสมือนจริง
และการฝึ ก อบรมกั บ บุ ค คลจริ ง ถู ก น� ำไปใช้ ทั่ ว โลก มี ผู้ น� ำที่ ฝ ึ ก อบรม
รวมทั้งสิ้น 200 คน และประมาณ 1,000 คน ผ่านการฝึกอบรมทักษะผู้น�ำ
ของไอวี แ อลขั้ น พื้ น ฐานโดยรู ป แบบการเรี ย นรู ้ ผ ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
นอกจากนี้ เรายังได้จัดท�ำโครงการให้ค�ำปรึกษาส�ำหรับผู้บริหารระดับต้น
ระดั บ กลาง และระดั บ สู ง และจะขยายหลั ก สู ต รต่ อ ไปเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ ในการพัฒนาผู้น�ำของไอวีแอล

การได้รับการยอมรับเพื่อสะท้อนความเป็นผู้น�ำ
ด้านความยั่งยืนของเรา
ความทุ่มเทของทีมงานไอวีแอลถูกสะท้อนให้เห็นอีกครั้งจากการประเมิน
ที่ ไ ด้ รั บ จากองค์ ก รต่ า งๆ ในปี ที่ ผ ่ า นมา เรารู ้ สึ ก เป็ น เกี ย รติ ที่ ไ ด้ รั บ
การจัดอันดับให้อยูใ่ นดัชนี DJSI World เป็นปีทสี่ องติดต่อกัน และดัชนี DJSI
Emerging Markets เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยในปี พ.ศ. 2563 ไอวีแอล
อยู่ในสามอันดับแรกของบริษัทเคมีชั้นน�ำของโลก
ไอวี แ อลได้ เ ข้ า ร่ ว มใน UN Global Compact (UNGC) ตั้ ง แต่
ปี พ.ศ. 2563 และยั ง คงมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการสนั บ สนุ น หลั ก การ
10 ประการมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ เราได้ เ ข้ า ร่ ว มงาน
“Thailand Business Leadership for SDGs” ซึ่ ง จั ด โดย
Global Compact Network Thailand (GCNT) Forum 2020
ที่ ศู น ย์ ก ารประชุ ม สหประชาชาติ (UN Conference Center)
ในกรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้ช่วยถ่ายทอดวิธีการด�ำเนินธุรกิจ
ของเราผ่านแนวคิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนโดยมุ่งเน้นการด�ำเนินงาน
ในระยะยาว ระหว่ า งการประชุ ม ไอวี แ อลได้ ป ฏิ ญ าณว่ า จะด� ำ เนิ น การ
ลงทุนในมูลค่า 1,000 ล้านบาท ในโครงการและแนวคิดริเริ่มที่สนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs)
โดยตรงและให้ค�ำมั่นที่จะน�ำเป้าหมายเหล่านี้ผนวกเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ในกลยุทธ์และกิจกรรมหลักทางธุรกิจของเรา

เรามี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ กลุ ่ ม ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ส� ำ คั ญ ของเราซึ่ ง รวมถึ ง
พนั ก งาน 25,000 คนและครอบครั ว ของพวกเขาเช่ น เดี ย วกั บ ลู ก ค้ า
และคู่ค้าในอุตสาหกรรมของเรา เราพยายามสร้างคุณค่าเชิงบวกให้กับ
ชุ ม ชนโดยรอบบริ เ วณสถานที่ ก ารด� ำ เนิ น งานของเรา ในขณะที่
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของเราเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโต
ขององค์ ก ร เราตระหนั ก ถึ ง ความจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ค วามโปร่ ง ใส
แนวคิ ด เรื่ อ ง “การชนะ” ที่ ผ ลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ความเพี ย รพยายามและ
ท� ำ ให้ ไอวี แ อลสามารถสร้ า งความก้ า วหน้ า ได้ แ ม้ ใ นช่ ว งเวลา
แห่ ง ความไม่ แ น่ น อนนี้ วั ฒ นธรรมเรื่ อ งความยั่ ง ยื น จากแนวคิ ด
ภายในไอวีแอล คือปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการสร้างอนาคตที่ดีกว่า
เรายังคงตื่นตัวและเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังคงด�ำเนินมา
จนถึ ง ปั จ จุ บั น อย่ า งไรก็ ต ามวิ ธี ก ารที่ เ ราจั ด การกั บ วิ ก ฤตนี้ ท� ำ ให้ เ รา
มั่นใจว่าเราจะก้าวผ่านสถานการณ์นี้ด้วยความยืดหยุ่น ความแข็งแกร่ง
และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์กว่าเดิม และมุ่งเน้นการด�ำเนินธุรกิจ
ที่ยั่งยืนของเราในทุกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
ท้ า ยที่ สุ ด เราขอขอบคุ ณ พนั ก งาน ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย คู ่ ค ้ า ทางธุ ร กิ จ
และผู ้ ร ่ ว มงานของเราส� ำ หรั บ การสนั บ สนุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนท� ำ ให้
ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแห่งความส�ำเร็จภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทาย

อาลก โลเฮีย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์
เราเปิดรับความยั่งยืนตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ผ่านมาและยังได้เตรียม
ความพร้ อ มส� ำ หรั บ ทศวรรษหน้ า ที่ โ ลกได้ ก� ำ หนดให้ ค วามยั่ ง ยื น
เป็นบทบาทหลักในทุกการด�ำเนินงานและพฤติกรรมของเรา เราภาคภูมิใจ
ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด อั น ดั บ และเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก จากดั ช นี ค วามยั่ ง ยื น
ของดาวโจนส์ ใ นกลุ ่ ม World Index เป็ น ปี ที่ ส องติ ด ต่ อ กั น และ
กลุ ่ ม Emerging Markets Index เป็ น ปี ท่ี 4 ติ ด ต่ อ กั น อั น เป็ น ผล
มาจากความพยายามร่ ว มกั น ของที ม งานทั่ ว ทุ ก มุ ม โลกของไอวี แ อล
อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของเรา
เราเล็งเห็นว่าวัฒนธรรมความยั่งยืนในองค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อี ก ทั้ ง องค์ ค วามคิ ด ซึ่ ง จะช่ ว ยสร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งเป้ า หมาย
ทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบต่อโลกให้กบั คนในรุน่ ถัดไปทีก่ ำ� ลังจะมาถึง
ในปี น้ี สถานการณ์ ข องโรคภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ง ผลให้ โ ลกหั น มาตระหนั ก
ในการบริโภคทรัพยากรและพฤติกรรมที่หนักหน่วงของเรา อย่างไรก็ตาม
เราได้ เ ห็ น แนวโน้ ม การตระหนั ก รู ้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากผู ้ บ ริ โ ภค
เรี ย กร้ อ งให้ มี ก ารด� ำ เนิ น การอย่ า งเข้ ม แข็ ง เพื่ อ สร้ า งอนาคตที่ ยั่ ง ยื น
อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดรวมถึงภาคธุรกิจ ชุมชน
ผู ้ ก� ำ หนดนโยบาย สถาบั น วิ จั ย และมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ ก� ำ ลั ง มุ่งไปสู ่
วัตถุประสงค์ร่วมกันนั่นคือการด�ำรงชีวิตแบบยั่งยืน

ร่วมสร้างอนาคตที่สะอาดกว่า

“ที่อินโดรามา เวนเจอร์ส พวกเราเชื่อว่า ความยั่งยืน คือ ที่มาของความได้เปรียบ
ในการแข่งขันเพื่อการเติบโตในระยะยาวของเรา”
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เรามี ก� ำ ลั ง ใจขึ้ น เมื่ อ เห็ น ว่ า บางองค์ ก รก� ำลั ง ตั้ ง เป้ า หมายความยั่ ง ยื น
ภายในเชิงรุกก่อนที่จะมีข้อก�ำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นอกจาก
การปฏิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในรายบุ ค คลแล้ ว ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า งพั น ธมิ ต ร
ร่วมกันซึง่ จะช่วยผลักดันการตระหนักรูแ้ ละสร้างแรงขับเคลือ่ นเพือ่ ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ภายในกรอบเวลาที่ก�ำหนด ที่ไอวีแอล เราได้ตั้งเป้าหมาย
ที่จะลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 10% ลดอัตราการใช้น�้ำ
ลง 10% ลดอั ต ราการใช้ พ ลั ง งานลง 5% และเพิ่ ม การใช้ ไ ฟฟ้ า
จากพลังงานทดแทน 10% (ของการใช้พลังงานโดยรวม) ภายในปี 2568
และเราได้ก�ำลังด�ำเนินการมุ่งสู่การก�ำหนด Science-Based Targets
(SBTs) เรายั ง คงค้ น หาเครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทีส่ อดรับกับธุรกิจของเรา เพือ่ สร้างมาตรฐานให้กบั กระบวนการทางธุรกิจ
แนวทางความเป็นกลางทางคาร์บอน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วย

ความแข็งแกร่งของความร่วมมือด้านการรี ไซเคิล
เราเชื่อว่าการเข้าถึงในรูปแบบความร่วมมือจะส่งผลในวงกว้าง ดังนั้น
เราจึงท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น NAPCOR
มูลนิธิ Ellen MacArthur หรือแม้กระทั่งการสร้างความร่วมมือด้านการ
รี ไ ซเคิ ล กั บ ลู ก ค้ า รายส� ำ คั ญ ของเรา นอกจากนี้ เ รายั ง ท� ำ งานร่ ว มกั บ
ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีหลายราย ผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ ร่วมถึงลูกค้าของบริษทั
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการแก้ปัญหาด้านรี ไซเคิลที่พัฒนามากขึ้นด้วย เรายังคงมุ่งเน้น
ไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในทุกภาคส่วนโดยการให้ความรู้
แก่นักเรียน ครู ชุมชน รวมถึงกลุ่มบุคคลที่มีความส�ำคัญอื่นๆ ที่จะช่วย
โน้มน้าวพฤติกรรมของผู้บริโภคให้หันมาสนับสนุนระบบนิเวศเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียนมากขึ้น
เรามีความมุ่งมั่นในการรีไซเคิล ตั้งแต่เริ่มธุรกิจปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา
จนสร้างประวัติศาสตร์ส�ำคัญด้วยการรี ไซเคิลขวด PET ได้ถึง 50,000
ล้านขวดในเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2563 เราขอให้ค�ำมั่นเพิ่มเติมที่จะลงทุน
1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2568 เพื่อเพิ่มความสามารถ
ของเราในการรี ไ ซเคิ ล ขวดหลั ง การบริ โ ภคแล้ ว ให้ ไ ด้ 750,000 ตั น
และ 50,000 ล้านขวดต่อปี

บุกเบิกนวัตกรรมทางการเงินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สถาบั น การเงิ น และนั ก ลงทุ น ก� ำ ลั ง จั บ ตามององค์ ก รต่ า งๆ ในแง่ มุ ม
ของความยั่งยืนมากขึ้นในระหว่างที่มีการลงทุน การอนุมัติ และขยาย
ขอบเขตการสนับสนุนทางการเงิน เราได้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
จากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
และเงินส่วนหนึ่งนี้ ได้ถูกพิจารณาให้เป็น “สินเชื่อสีน�้ำเงิน” เพื่อใช้ในการ
จัดการกับขยะพลาสติก สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับความยั่งยืนนั้นถูกผนวก
เข้ า กั บ ผลการจั ด อั น ดั บ ด้ า น ESG ของ บริ ษั ท โดยที่ ก ารปรั บ ปรุ ง
อันดับด้าน ESG ส่งผลให้การเงินมีความยั่งยืนมากขึ้นภายใต้เงื่อนไข
ของการให้ กู ้ ยื ม ที่ ดี เรามี สิ น เชื่ อ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ความยั่ ง ยื น มากขึ้ น
จากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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พร้อมรับกับอนาคตที่ยั่งยืน
การด�ำเนินการเหล่านี้จะเป็นการปูทางไปสู่การสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ความยั่ ง ยื น ภายในองค์ ก รของเรา ในขณะเดี ย วกั น กั บ การตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคและการสร้ า งกลไกการเติ บ โตใหม่
ให้ กั บ ไอวี แ อล ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น โดยการปฏิ รู ป องค์ ก รทั้ ง ระบบ
และหน่วยงานบริหารจัดการ
เราได้เริ่มก�ำหนดทิศทางของวิสัยทัศน์ ความพยายาม และการด�ำเนินการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเพื่อสร้างองค์กรที่พร้อมส�ำหรับอนาคต
ทีซ่ งึ่ ความยัง่ ยืนกลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของเรา ในปีนเี้ ราได้จดั ตัง้
16 หน่วยธุรกิจที่มุ่งเน้นและเพิ่มความแข็งแกร่งในสามกลุ่มธุรกิจหลัก
เราได้ตั้งหน่วยงานบริหารจัดการซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจเหล่านั้นเติบโตได้ขึ้นมา
6 หน่วย นั่นคือ ความยั่งยืน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
Indorama Ventures Excellence ดิ จิ ทั ล ความต่ อ เนื่ อ งของธุ ร กิ จ
และการสื่ อ สาร ซึ่ ง หน่ ว ยงานเหล่ า นี้ จ ะถู ก ก� ำ กั บ ดู แ ลโดยผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
ที่ มี ป ระสบการณ์ ภ ายในองค์ ก รและผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กจากแวดวง
อุ ต สาหกรรม เราแบ่งการลงทุ น ไปในโครงสร้ า งพื้ น ฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ จ� ำ เป็ น เพื่ อ จั ด หาข้ อ มู ล และสมรรถนะที่ เ ป็ น มาตรฐาน
ซึ่งมีความจ�ำเป็นส�ำหรับองค์กรที่พร้อมส�ำหรับอนาคต
หน่ ว ยบริ ห ารจั ด การและหน่ ว ยธุ ร กิ จ ยั ง คงด� ำ เนิ น การในการสร้ า ง
แนวความคิ ด เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ร
อย่างต่อเนื่อง เราได้วางกระบวนการจัดการส�ำหรับการเปลี่ยนแปลง
โดยการสอดแทรกวิธแี ก้ปญ
ั หาเข้าไปในวัฒนธรรมของเราผ่านการฝึกอบรม
การประชุม การสื่อสาร การสนับสนุนทางดิจิทัล ความปลอดภัยของผู้คน
และโรงงานเพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ธุ ร กิ จ สามารถด� ำ เนิ น ต่ อ ไปได้ นอกจากนี้
ยังค�ำนึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการก�ำกับ
ดูแลเรื่องระเบียบวินัยและข้อปฏิบัติอีกด้วย
การตอบสนองของเราต่ อ สถานการณ์ COVID-19 ยั ง คงเน้ น ย�้ ำ
ไปที่ความยืดหยุ่น การรับเอาเทคโนโลยีมาใช้ การมุ่งเน้นไปที่ความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ การพัฒนาทักษะ และการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ซึ่งช่วยให้เราสามารถน�ำการปฏิรูปและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเติบโต
มาใช้ ได้ ขณะเดียวกันก็ยังรักษาผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจที่โดดเด่น
แม้จะอยู่ในสถานการณ์ของโรคระบาดก็ตาม
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

รายละเอียดของหน่วยบริหารจัดการช่วยเหลือ
หน่วยธุรกิจและการด�ำเนินงานจนถึงปัจจุบัน
มีดังต่อไปนี้
การด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล
เครื่องมือดิจิทัลจะเปลี่ยนแปลงวิถีการด�ำเนินธุรกิจของเราและเชื่อมโยง
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เราเร่งการด�ำเนินงานด้านดิจิทัล
ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมาและใช้เครื่องมือทางดิจิทัลในขอบเขตต่างๆ
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของเราให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และ
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลภายในองค์กร ในปีนี้เราได้จัดตั้ง Digital
Academy เพื่ อ ฝึ ก อบรมเครื่ อ งมื อ ทางดิ จิ ทั ล ที่ ห ลากหลาย อี ก ทั้ ง
มี ก ารจั ด ประชุ ม ทางดิ จิ ทั ล และเรายั ง สร้ า ง ‘digital lighthouses’
ขึ้นอีกด้วย ทีมดิจิทัลได้ท�ำงานร่วมกับหน่วยบริหารจัดการในการแก้ ไข
ช่องว่างของความสามารถและปรับ KPI ให้สอดคล้องกับ KPI ทางธุรกิจ
เพื่อเป้าหมายในการเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลในทุกระดับ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EHS)
เรายังคงให้ความส�ำคัญสูงสุดกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง เราสร้างหน่วยบริหารจัดการกลาง EHS เพื่อรับผิดชอบ
ในการก�ำหนดนโยบายที่เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติท่ัวไปที่เกี่ยวข้อง
กั บ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ความปลอดภั ย ของพนั ก งานและทรั พ ย์ สิ น
และสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง KPI
ของทีม EHS จึงมีความสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับธุรกิจ ซอฟต์แวร์
การจัดการเฉพาะด้าน EHS ภายในองค์กรถูกน�ำมาใช้เพื่อให้การถ่ายโอน

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

ข้อมูลภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ติดขัด อีกทั้งยังสามารถ
ปฏิบัติงานที่จ�ำเป็นในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้อีกด้วย หน่วยงาน EHS
ท�ำงานร่วมกันกับหน่วยบริหารจัดการกลางอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่ ว ยความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ และความยั่ ง ยื น ซึ่ ง ทั้ ง สองหน่ ว ยนี้
จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้โดยผ่านวัฒนธรรม
ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Indorama Ventures Excellence
เราได้ ป รั บ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ห ลากหลายและกระบวนการปรั บ ปรุ ง อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งหลายปี ที่ ผ ่ า นมา แล้ ว จึ ง ตั ด สิ น ใจในการน� ำ โครงการ
Indorama Ventures Excellence (IVEX) เข้ามาในองค์กร ทีม IVEX
ร่วมกับทีมดิจิทัล ได้ระบุโอกาสที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
ปรั บ ปรุ ง ธุ ร กิ จ ควบคู่ไ ปกั บ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของทรั พ ยากร
และเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า เมื่ อ เวลาผ่านไป ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผลของ
วิ ธี แ ก้ ป ั ญ หาจะไม่ล ดลงอั น เป็ น ผลมาจากลั ก ษณะการเปลี่ ย นแปลง
ที่ ไม่หยุดนิ่งขององค์กร IVEX จึงตั้งเป้าหมายที่จะรักษาการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงบวกโดยการสร้างวัฒนธรรมจากการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นและ
การเพิ่มพูนทักษะผ่านตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจ�ำนวนเข็มขัด
สีเขียว เข็มขัดสีด�ำและเข็มขัดสีด�ำระดับเชี่ยวชาญในองค์กร
เราเห็นการรวมเป็นหนึง่ เดียวของหน่วยบริหารจัดการและการประสานงานกัน
กับหน่วยธุรกิจเพือ่ ระบุชอ่ งว่างและค้นหาแนวทางแก้ไขทีเ่ หมาะสมและยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์หลักของหน่วยบริหารจัดการคือการสร้างระบบนิเวศที่คงไว้
ซึ่งวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร ผลลัพธ์
และผลสั ม ฤทธิ์ ใ นเชิ ง บวกขึ้ น อยู ่ กั บ ความส�ำ เร็ จ ของทุ ก ๆ หน่ ว ยธุ ร กิ จ

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ดั ง นั้ น การจั ด KPI ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หน่ ว ยธุ ร กิ จ จึ ง เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น
เราจึ ง สร้ า งหน่ ว ยบริ ห ารจั ด การโดยค� ำ นึ ง ถึ ง เป้ า หมายระยะสั้ น
และระยะยาวของหน่วยธุรกิจเป็นหลัก
ในด่านหน้าของความยั่งยืน เราเชื่อมั่นในความร่วมมือของกลุ่มบริษัท
ในอุ ต สาหกรรมที่ มี แ นวคิ ด เดี ย วกั น ในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี
และประสบการณ์ ในด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน พลังงานสะอาด
และผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม ค่านิยมด้านความยั่งยืนอันเกิดจาก
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม และการด� ำ เนิ น การของไอวี แ อลนั้ น เป็ น ภาพสะท้ อ น
ของความพยายามอย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง ของเราในการสนั บ สนุ น เป้ า หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) และหลักการ
ของ UN Global Compact (UNGC) เรายังคงมุ่งพัฒนาหน่วยงาน
EHS, CSR และความยั่ ง ยื น ให้ เ ป็ น การริ เ ริ่ ม ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม
และการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ก ว้ า งขวางยิ่ ง ขึ้ น จุ ด มุ ่ ง หมายของเราคื อ การน� ำ
นวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งเน้นด้านความยั่งยืน / ESG
ซึ่งจะท�ำให้เรามีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน นอกเหนือไปจากการมีส่วน
ช่วยสนับสนุนในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินการของเรา
ผมขอขอบคุณพนักงานของไอวีแอล ทีมผู้บริหาร และคู่ค้าของเราทุกคน
ที่ ค อยช่ ว ยเหลื อ เราในการจั ด การการด� ำ เนิ น งานที่ ร าบรื่ น ในช่ ว ง
ที่ มี ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ งนี้ และขออวยพรให้ ป ี นี้
เป็นปีที่ดีและปลอดภัยส�ำหรับทุกคน

อุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน
สิบปีแห่งความยั่งยืน – อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ไอวีแอลยังคงท�ำงานอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ก้าวสูอ่ นาคตทีย่ งั่ ยืนผ่านทางพันธกิจ
ด้านการรีไซเคิลของเราและโดยการก้าวไปสูก่ ารหมุนเวียนซึง่ สอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ของเราทีว่ า่ “มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นบริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ทยี่ งั่ ยืนชัน้ น�ำระดับโลก
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม” ความพยายามที่ด�ำเนินการผ่านมา
ของเราปรากฏให้เห็นในความก้าวหน้าส�ำคัญช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา ดังต่อไปนี:้

•
•
•
•

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลง 10%
อัตราการใช้พลังงาน ลดลง 4%
อัตราการใช้น�้ำ ลดลง 7%
ของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ เพิ่มขึ้นจาก 48%
เป็น 84%

• การรีไซเคิลขวด PET หลังการบริโภค เพิ่มขึ้น 600%
ในช่ ว งทศวรรษที่ ผ ่ า นมา ไอวี แ อลได้ ส ร้ า งรากฐานที่ แ ข็ ง แกร่ ง ส� ำ หรั บ
ความยั่งยืนโดยอาศัยการด�ำเนินการเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการน�ำ
มาตรฐานและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น สากลมาใช้ เ พื่ อ บรรเทาความเสี่ ย ง
จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ตลอดจนการผนวกปั จ จั ย
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (ESG) ในทุกการด�ำเนินงาน
ของเรา เรากระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อท�ำให้
วิ ธี ก ารของเราแข็ ง แกร่ ง มากขึ้ น โดยการปรั บ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ได้ แ ก่ การประเมิ น สาระส� ำ คั ญ การส� ำ รวจความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า
การประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การจั ด ท� ำ บั ญ ชี ก ๊ า ซเรื อ นกระจก
และการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความไว้ใจ
และแสดงความโปร่งใสของเรา การเข้าร่วมในการประเมินความยั่งยืน
ขององค์กรต่างๆ ก็เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการด�ำเนินงาน
ของเราและสิ่งที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า

“ศักยภาพและความยืดหยุ่นทางธุรกิจ ผูกอยู่กับความรับผิดชอบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างพลังทางสังคม”
เรามองว่าความยัง่ ยืนคือเส้นทางทีเ่ ต็มไปด้วยการปรับเปลีย่ น ซึง่ ต้องการการพัฒนา
อย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ ง และไอวีแอลมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูน้ ำ� ทางความคิดในการ
ส่งมอบระบบนิเวศแบบหมุนเวียนที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นให้แก่โลกในอนาคต
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วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

รายงานฉบั บ นี้ นั บ เป็ น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ด้ า นความยั่ ง ยื น ครบรอบ
ในระยะเวลา 10 ปี จั ด ท� ำ ขึ้ น ตาม Integrated Reporting <IR>
Framework 2021 ของ International Integrated Reporting
Council (IIRC) เราก� ำ หนดโครงสร้ า งรายงานตามกรอบดั ง กล่ า ว
เนื่องจากเราพยายามที่จะท�ำให้เห็นภาพชัดเจนว่าองค์กรของเราสร้าง
มูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางกลยุทธ์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ของเราได้อย่างไร

ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่ง โดยส่งผลกระทบทั้งระดับบุคคล
ชุมชน ธุรกิจ ประเทศและนานาชาติ ในช่วงเวลานี้ เราได้นำ� แนวคิดริเริม่ ต่างๆ
มาปรับใช้ทั้งบริษัท ในทุกการปฏิบัติงาน ทุกระบบ และทุกทีม ซึ่งท�ำให้เรา
อยู่ในจุดที่สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราปรับโครงสร้างทางธุรกิจใหม่
และได้เสริมความแข็งแกร่งให้กบั ทีมผูน้ ำ� ของเรา กลยุทธ์ปี พ.ศ. 2564-2566
ซึ่ ง ค� ำ นึ ง ถึ ง การลงทุ น ในบุ ค ลากร ความเป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า นการรี ไ ซเคิ ล
การปรับปรุงกลยุทธ์เฉพาะกลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ช่วยท�ำให้
เรารักษากระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานให้แข็งแกร่งและบรรลุตามเป้าหมาย
ความยั่งยืนปี พ.ศ. 2568 แม้ว่าความท้าทายยังคงอยู่ แต่เราจะใช้ประโยชน์
จากกลยุทธ์นี้เพื่อคาดการณ์ ปรับตัว และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลกอย่างเหมาะสม
ทศวรรษข้างหน้าจะยิ่งทวีความส�ำคัญเมื่อเราสร้างระบบนิเวศใหม่ที่ยั่งยืน
ซึ่งมุ่งเน้นการรี ไซเคิลและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนที่ค�ำนึงถึงผู้เกี่ยวข้อง
ทัง้ หมดในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า จุดมุง่ หมายของไอวีแอลคือการเป็นผูน้ ำ� ทางความคิด
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และเราจะบรรลุเป้าหมายด้วยการปฏิบัติ
ตามความมุ่งมั่นด้านการรี ไซเคิล การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม
และวิธแี ก้ปญ
ั หารูปแบบวิถใี หม่ การมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกัน และการเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจที่เป็นกลางทางคาร์บอน

ความมุ่งหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
ความมุ่งหมายด้านความยั่งยืนปี พ.ศ. 2568 ของเรา เป็นแนวทางเพื่อลด
คาร์บอนฟุตพริน้ ท์และลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
อย่ า งจริ ง จั ง เรามี ค วามพยายามอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมาย
การลดคาร์ บ อนซึ่ ง รวมถึ ง การลดอั ต ราการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
(Scope 1 และ 2) ลง 10% ภายในปี พ.ศ. 2568 (นับจากปี พ.ศ. 2563)
เพิ่ ม การใช้ ไ ฟฟ้ า จากพลั ง งานทดแทน 10% ภายในปี พ.ศ. 2568
และ 25% ภายในปี พ.ศ. 2573 นอกจากนี้ เรายังด�ำเนินการในการ
ก�ำหนด Science-Based Targets (SBTs) อีกด้วย ความพยายาม
และความคิ ด ริ เ ริ่ ม หลายประการเพื่ อ ลดคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข องเรา
ก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการด�ำเนินการ

Sustainability
รายงานความยัReport
่งยืน ปี 2020
2563
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เราพยายามผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึง
แสวงหาและน� ำ วิ ธี ก ารแก้ ป ั ญ หาการลดการปล่อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
มาใช้อย่างจริงจังอีกด้ ว ย
เรายังได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น�ำในการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพภู มิ อ ากาศด้ ว ยการเป็ น บริ ษั ท เคมี ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง แรกในประเทศไทย
และบริ ษั ท ที่ ส องในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามแนวทางของ
คณะท� ำ งานด้ า นการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สภาพ
ภูมิอากาศ (TCFD) ในรายงานฉบับนี้ เราได้ร่างแผนเพิ่มเติมทั้งที่เราให้
ความสนใจในปั จ จุ บั น รวมถึ ง ในอนาคต เพื่ อ บรรเทาการเปลี่ ย นแปลง
ของสภาพภูมอิ ากาศ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย SBTs และวิสยั ทัศน์
การเป็นกลางทางคาร์บอน เราก�ำลังส�ำรวจโอกาสต่างๆ ที่จะสามารถ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของเรา เช่น ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
และเทคโนโลยีในอนาคต

ความเป็นผูน้ ำ� ทางความคิดเรือ่ งเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
ไอวี แ อลมี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการแก้ ไ ขปั ญ หาขยะพลาสติ ก และส่ ง เสริ ม
การหมุ น เวี ย นของ PET อี ก ทั้ ง ยั ง คงสร้ า งความก้ า วหน้ า ที่ ส� ำ คั ญ
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปี พ.ศ. 2563 เราสามารถรีไซเคิล
ขวด PET แล้วเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 58,000 ล้านขวด และไอวีแอลก�ำลัง
เร่งด�ำเนินการเพื่อบรรลุค�ำมั่นสัญญาที่จะมีการรีไซเคิลอย่างน้อย 50,000
ล้านขวดต่อปีและมีการลงทุน 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2568
ในปี พ.ศ. 2563 เราได้ซื้อกิจการรี ไซเคิล ในประเทศบราซิลและประเทศ
โปแลนด์ และได้ขยายโรงงานเพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิตโรงรี ไซเคิลที่เมือง
Verdun ประเทศฝรั่งเศส
เรายังได้ร่วมมือกับบริษัท Coca-Cola Beverages Philippines เพื่อตั้ง
โรงงานรีไซเคิล PETValue ทีท่ นั สมัยแห่งใหม่ในประเทศฟิลปิ ปินส์ โดยโรงงาน
นี้สามารถรี ไซเคิลขวด PET หลังการบริโภคได้ถึง 30,000 ล้านตันต่อปี
ซึ่ ง ถื อ เป็ น การสนั บ สนุ น เป้ า หมายโดยรวมของเราในการรี ไ ซเคิ ล ขวด
PET หลังการบริโภคจ�ำนวน 50,000 ล้านขวดต่อปีภายในปี พ.ศ. 2568
ซึ่งเป็นการสนับสนุนชุมชน คู่ค้า และลูกค้าในท้องถิ่นอีกด้วย โรงงานในกลุ่ม
ธุรกิจรีไซเคิลของเราประสบความส�ำเร็จอย่างมากในการรีไซเคิลขวด PET
หลังบริโภคปริมาณมากกว่า 222,288 ตัน โดยเทียบเท่ากับ 10,100 ล้านขวด
ตลอดปี พ.ศ. 2563 และเราด�ำเนินการได้ตามเป้าหมายเป็นอย่างดีเพือ่ มุง่ สู่
การบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568 ของเรา
เราเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง ได้แก่ NAPCOR,
Petcore Europe, Ellen McArthur, GPAP และ Recycling Partnership
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การใช้ PET ที่ ยั่ ง ยื น และการรี ไ ซเคิ ล นอกจากนี้
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วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

เรายังเป็นพันธมิตรกับองค์กรต่างๆ เช่น Less Plastic Thailand โดยท�ำงาน
ร่วมกันเพื่อผลิตชุด PPE ส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และโครงการ
รีไซเคิลลุน้ โชค Trash Lucky ซึง่ ส่งเสริมชุมชนด้อยโอกาสให้ได้รบั การเรียนรู้
เกี่ยวกับประโยชน์ของการรีไซเคิล
เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ผมได้เข้าร่วมงาน “Marine Plastics in East
Asia and the Pacific: Crisis and Opportunity” ของธนาคารโลก
โดยได้ บ รรยายรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ความมุ ่ ง มั่ น ด้ า นการรี ไ ซเคิ ล และ
การให้ความส�ำคัญด้านความยั่งยืนในธุรกิจของเรา โดยเรื่องดังกล่าว
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความท้าทายเร่งด่วนด้านการ
พัฒนาในภูมิภาคนี้ ผมระบุว่าความส�ำเร็จด้านการค้าของเราเชื่อมโยงกับ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ความยั่ ง ยื น และผู ้ บ ริ โ ภคที่ ต ้ อ งการ
บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ตลอดจนยืนยันว่าเราคือผู้น�ำในด่านหน้านี้ เรารู้สึก
เป็นเกียรติที่ได้รับสินเชื่อสีน�้ำเงิน (Blue loan) รายแรกจาก IFC สิ่งนี้จะเป็น
ส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบจัดเก็บขยะ ซึ่งหมายถึงการมี
ปริมาณขยะที่น้อยลงและเป็นการท�ำให้มหาสมุทรสะอาดขึ้น นอกจากนี้
เรายังให้มูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ขยะโดยการรีไซเคิลขวด PET หลังบริโภค
ให้เป็นขวดใหม่

การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
เรายั ง สามารถด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ทั่ ว โลกของเราได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น แม้ ก ารเกิ ด
สถานการณ์ ข องโรคระบาด การเข้ า ซื้ อ ธุ ร กิ จ ออกไซด์ แ ละอนุ พั น ธ์
แบบบูรณาการ (IOD) และ กลุ่มเส้นใย (Fibers portfolio) เป็นการ
ช่ ว ยเพิ่ มความแข็ งแกร่ งให้ กับธุ ร กิ จ และมอบความหลากหลายรวมถึ ง
การบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยไอวีแอลได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคในแต่ ล ะวั น รวมถึ ง มี ค วาม
ยืดหยุ่นต่อความต้องการจากภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่เราจะสามารถ
ท�ำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนนวัตกรรมและ
ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ Wellman International ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเราได้ร่วมมือ
กั บ HealthGuard ® Corporation เพื่ อ พั ฒ นาเส้ น ใยโพลี เ อสเตอร์
ที่ต้านไวรัส จุลชีพ และเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นการช่วยลดการแพร่กระจาย
ของ COVID-19 จากนวัตกรรมที่โดดเด่นนี้ เราจึงมองหาวิธีแก้ ไขปัญหา
ที่ ยั่ ง ยื น ทั้ ง ในด้ า นนี้ แ ละด้ า นอื่ น ๆ ที่ มี ข อบเขตการคื น ทุ น ที่ ย าวนานขึ้ น
และมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
เราตรวจติ ด ตามการจั ด หาและการใช้ ส ารเคมี แ ละสารอื่ น ๆ ที่ จ� ำ เป็ น
ในการด�ำเนินงานของเราอย่างใกล้ชิด เราปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในรายการ
สารเคมีที่มีอันตรายสูง (Substances of Very High Concern, SVHC)

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

ของ European Chemicals Agency (EHCA) และยังคงแสวงหาวิธี
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในรายการสารเคมีอันตรายที่ต้องใช้สารเคมีอื่น
ทดแทนทันที (SIN, Substitute It Now!) ในปี พ.ศ. 2563 เราเปลี่ยน
การควบคุมสีจากการใช้โคบอลต์อะซิเตทมาเป็นโทนเนอร์ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์
ของโรงงาน Auriga ในรัฐ South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา ท�ำให้
เราสามารถสร้างความมั่นใจในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน เรายังสามารถประหยัดต้นทุนให้กับลูกค้า
ได้ ม ากขึ้ น อี ก ด้ ว ย โดยผลที่ ไ ด้ จ ากการจั ด การเรื่ อ งความปลอดภั ย
ของผลิตภัณฑ์ช่วยให้เราได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 2 ด้วยเกรด B
จากการประเมินของ ChemScore ส�ำหรับบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกปี พ.ศ. 2563

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังและเตรียมพร้อม
ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและชุมชนของเรา ซึ่งถือ
เป็ น เรื่ องส� ำ คั ญ ในการต่ อสู ้ กั บ สถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดที่เ กิด ขึ้น นี้
เรายังคงติดตาม สถานการณ์ COVID-19 ในการด�ำเนินงานของเรา
อย่างต่อเนื่อง และยังคงหวังว่าเมื่อการฉีดวัคซีนคืบหน้า เราจะสามารถ
รับรองความปลอดภัยของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักของเราได้
เรารู ้ สึ ก ขอบคุ ณ ส� ำ หรั บ เวลาและความพยายามที่ ที ม งานไอวี แ อล
และพันธมิตรของเราทุกคนมอบให้แม้ในช่วงเวลาที่ ไม่เคยปรากฏมาก่อน
เช่นนี้ ยามทีเ่ ราแสดงความสามารถทีจ่ ะรับมือกับการเปลีย่ นแปลงและยังคง
พยายามบรรลุเป้าหมายในการท�ำให้ความยัง่ ยืนเป็นเรือ่ งส�ำคัญและควรค่า
แก่การสนใจในทุกสิ่งที่เราท�ำ

มุ่งมั่นสู่อนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจเพื่อความยั่งยืนของเรายังคงแน่วแน่แม้เผชิญกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดทั่วโลก การน�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (UN SDGs) และ UN Global Compact (UNGC) มาใช้
และผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเรา ซึ่งจะเป็นการช่วย
รับรองว่าเราด�ำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและด้วยวิธีคิดที่ค�ำนึงถึง
ความยั่งยืน เพื่อให้ต�ำแหน่งของเราก้าวหน้ายิ่งขึ้น เราจึงได้เข้าเป็นสมาชิก
ประเภท “Participant” ของ UNGC ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพันธกิจของเราที่จะ
พัฒนาแนวปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและแรงงาน การปกป้ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต เรามุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะน� ำ หลั ก สิ บ ประการของ UNGC
มาใช้ ในการปฏิบัติงานและการรายงานการสื่อสารเรื่องความก้าวหน้า
(Communication on Progress) ซึ่งรายงานฉบับแรกของเรามีก�ำหนด
ตีพิมพ์ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

ยาช โลเฮีย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน

เรายังได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เช่น DJSI และ MSCI โดยมี
ต� ำแหน่ ง ที่ดี ขึ้นในปี ที่ผ่านมา และด้ วยการประเมิ นให้ อยู ่ ใ นระดั บชั้นน�ำ
ของดั ช นี FTSE4Good การได้ รั บ การยอมรั บ ระดั บ Gold ท� ำ ให้ เ รา
ถูกจัดเป็นหนึ่งใน 2% ของบรรดาบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐานจาก
EcoVadis ซึ่งเป็นการตอกย�้ำถึงผลของความพยายามร่วมกันของเรา
นอกจากนี้ เรายั ง ได้ รั บ รางวั ล อั น ทรงเกี ย รติ อื่ น ๆ เช่ น รางวั ล ผู ้ ผลิ ต
พอลิเมอร์ที่ดีที่สุดส�ำหรับยุโรป ในประเภท PET ปี พ.ศ. 2563 และรางวัล
ธุรกิจที่ย่ังยืนของประเทศไทยซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์การด�ำเนินงานของเรา
ที่ก้าวข้ามขีดจ�ำกัดในเรื่องความยั่งยืนและนวัตกรรม
สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อโลก
นับเป็นการเตือนเราถึงความเสี่ยงและความเปราะบางที่ยังคงด�ำเนินอยู่

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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123*

ทวีปยุโรป
•

6

แห่ง

•

ทวีปอเมริกาเหนือ

ทวีป
•

33

*

•

15

ประเทศ

•

•
•

แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

โรงงานรีไซเคิล

•
•

ออสเตรีย
บัลแกเรีย
เดนมาร์ก
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
ไอร์แลนด์

•
•
•
•
•
•

3

อิตาลี
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
โปแลนด์
โปรตุเกส
รัสเซีย

•

18

7

•
•
•
•
•

สโลวาเกีย
สเปน
สาธารณรัฐเช็ก
เนเธอร์แลนด์
ตุรกี
สหราชอาณาจักร

•

3

1
•

•

1

บราซิล

ทวีปแอฟริกา
•
•

กลุ่มธุรกิจ

เส้นใย

PET

ทวีปเอเชีย
•

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2563 ประกอบด้วยข้อมูล
จากโรงงาน 107 แห่ง รายละเอียดเพิม่ เติมอยูภ่ ายใต้หวั ข้อ
“เกีย่ วกับรายงานฉบับนี”้ ในรายงานความยัง่ ยืนฉบับเต็ม

ทวีปอเมริกาใต้

ไอวีแอลเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2537 จากการเป็นผู้ผลิตเส้นด้ายขนสัตว์รายแรกของประเทศไทย
ปัจจุบันเราเติบโตขึ้นอย่างมาก ซึ่งมีการด�ำเนินงานใน 33 ประเทศ ครอบคลุม 6 ทวีป
เป็นผู้ผลิต PET รายใหญ่ที่สุดของโลก มีส่วนแบ่งที่มีนัยส�ำคัญในตลาด PTA ของโลก
และยังคงความเป็นผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ดัชนีมาตรฐาน GRI

•

อียิปต์
กานา
ไนจีเรีย

•

จีน
อินเดีย
อินโดนีเซีย
อิสราเอล

•
•
•

พม่า
ฟิลิปปินส์
ไทย

ทวีปโอเชียเนีย
•

ออสเตรเลีย

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ออกไซด์และ
อนุพันธ์แบบบูรณาการ

ผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน
แม้จะอยู่ในภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไอวีแอลยังคงมีการเติบโตที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเองถึง 5% และมีการเติบโตโดยรวมทั้งหมด
ถึง 18% ความส�ำเร็จนี้ถูกขับเคลื่อนโดยทีมผู้น�ำที่มีประสิทธิภาพของเราที่ยังคงให้ความส�ำคัญกับความยั่งยืนเป็นหลัก ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายส�ำหรับไอวีแอล
เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ราคาน�ำ้ มันดิบทีต่ กต�ำ่ รวมถึงภัยธรรมชาติทเี่ กิดขึน้ ต่อเนือ่ งเป็นห่วงโซ่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ทีส่ ำ� คัญดังนี:้

ภาพรวมของไอวีแอล
ด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนและความเป็นผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์ ท�ำให้เรามีผลก�ำไรที่มั่นคงในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เรายังคงปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ความหลากหลายของตลาดผู้บริโภคและห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งของเรานั้น
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการสนับสนุนให้เราด�ำเนินงานผ่านสถานการณ์และช่วงเวลาที่ยากล�ำบากไปได้
นอกเหนือจากการบริหารจัดการในระดับชั้นน�ำ การส่งมอบสินค้าและความยั่งยืนในการด�ำเนินงานของเรานั้น เรายังคงส่งเสริมและสนับสนุนโครงการริเริ่ม
ด้านความยั่งยืนทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึงการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนของเรา การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การยึดมั่น
ในหลักการของการผลิตระดับโลก และความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการรีไซเคิล PET

ห่วงโซ่คุณค่า/หน่วยธุรกิจ

• สถานการณ์ COVID มีผลให้ความต้องการเส้นใยโพลีเอสเตอร์ลดลง 9% จากปี 2562 อีกทั้งยังส่งผลให้ PX/PTA spreads ทั่วทั้งอุตสาหกรรมลดลง 47%
และ MEG spreads ลดลง 20%
• ราคาน�้ำมันดิบที่ลดลงมาอยู่ที่ 42 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ส่งผลให้ความได้เปรียบของ shale gas ลดลง 37% จากปี 2562 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อธุรกิจ MTBE และ MEG ของเรา
• การล็อกดาวน์อันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID และความไม่แน่นอนต่างๆ ท�ำให้ยอดขายรถยนต์ขนาดเล็กทั่วโลกลดลง ส่งผลให้ปริมาณการขายเส้นใย
ในกลุ่ม Mobility ของเราลดลง 10% เมื่อเทียบกับปี 2562
รายงานประจ�ำปี 2563 ของเราได้แสดงผลการด�ำเนินงานด้านการเงินเต็มรูปแบบ และตัวเลขทางการเงินที่ส�ำคัญได้ถูกสรุปรวมไว้ดังนี้

ปลายปี 2563 เรามีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 123 แห่งใน 6 ทวีป เพื่อรองรับลูกค้าของเราในกลุ่มอุตสาหกรรมและตลาดปลายทางที่หลากหลาย และมีผลิตภัณฑ์
ออกสู่ตลาดในกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (IOD) ธุรกิจ PET และธุรกิจเส้นใย นอกจากนี้ ด้วยจ�ำนวนโรงงานรีไซเคิล
ทั้งหมด 15 แห่งทั่วโลก เราจึงเป็นผู้น�ำด้านการรี ไซเคิลระดับโลกและเป็นบริษัทรี ไซเคิล PET ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป พลาสติก PET มีข้อได้เปรียบอย่างมาก
ต่อระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความสามารถในการรีไซเคิลได้ 100% และลดการพึ่งพาวัตถุดิบได้ในระดับที่สูง

+11%

การผลิต

13.72

ล้านตัน

10,594

ล้านเหรียญสหรัฐ
ก�ำไรหลักสุทธิ

ข้อมูล
เพิ่มเติม
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วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

-47%

ก�ำไรหลัก

รายได้รวม

หลังหักภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำ� นาจควบคุม

205

ล้านเหรียญสหรัฐ

-7%

ก�ำไรหลักต่อหุ้น
1.01บาท

ก่อนหักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่ มราคา
และค่าจัดจ�ำหน่าย (Core EBITDA)

1,114

-3%

1,388

+6%

ล้านเหรียญสหรัฐ

ล้านเหรียญสหรัฐ

- 0.95

กระแสเงินสด
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน

อันดับความ
น่าเชื่อถือจาก

TRIS

AA-
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การใช้พลังงาน
5.50

การผลิตทั้งหมด
(กิโลตัน)
13,720

ยอดขายสุทธิ
(ล้านเหรียญสหรัฐ)

12,340

11,361

10,741

10,419

ก�ำไรหลักสุทธิ
(ล้านเหรียญสหรัฐ)

2563

789
459
2561

2560

2562

2563

2561

2560

ธุรกิจพลาสติก PET Specialty

205

2562

2563

23%

35%

2560

2561

2562

0.325

0.321

3,211,409

5%

0.197

(ชั่วโมง/พนักงาน)

43%

30.43

22.7

เอเชีย

33.06
18.58

2560

ยุโรป

อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
ถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)

1.45

2561

สิ่งแวดล้อม
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

0.84

2563

2563

585

2560

2561

2562

2563

สังคมและสวัสดิการ
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5.32

2561

2560

5.10

2562

2561

2562

2563

2560

8.07

8.07

5,292,534

2563

5,255,856

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)

รี ไซเคิลแล้ว
ประมาณ 58,000 ล้าน ขวด PET
(10,100 ล้านขวด ในปี 2563)

2561

2562

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ประมาณ 1.9 ล้าน ตัน
ในวัฏจักรชีวิต

5,786,158

รี ไซเคิล
2554 - 2563
ลดปริมาณขยะพลาสติก
ประมาณ 1.3 ล้าน ตัน
ที่ต้องน�ำไปฝังกลบ

5,761,187
2560

2563

7.46
6.55

4,699,568

2562

รี ไซเคิล
8.82

5.31

2561

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e / ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานประจ�ำปี 2563 (107 โรงงาน)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e / ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานประจ�ำปี 2562 (94 โรงงาน)

59,586,748
2560

23%
39%

20

7,089,441

6,777,344

น�้ำที่น�ำมารี ไซเคิลและใช้ซ�้ำ

27%

สุขภาพ

2562

5,913,464

2,344,695
2,316,591
2,409,061
2,224,494

2563

4.61
82,504,769
65,222,820
60,285,763
53,552,616

กิจกรรม CSR

0.48

2562

การศึกษา

6%

5%

0.74

2562

กิจกรรม CSR

(กรณี/200,000 ชั่วโมงท�ำงาน)

0.72

2561

0.524
9,445,053

0.169

5,528,000

การใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำ
5.35

30%

0.91

2560

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(Scope 1 และ 2)
0.607
0.553
0.522 0.555

0.155

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e) - ขอบเขตการรายงานประจ�ำปี 2563 (107 โรงงาน)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e) - ขอบเขตการรายงานประจ�ำปี 2562 (94 โรงงาน)

พนักงานทั่วโลก
แบ่งตามทวีป

22%

1.19

0.184

4,744,746

2561

2560

ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อพนักงาน

แอฟริกา

พนักงานทั้งหมด

(กรณี/ 200,000 ชั่วโมงท�ำงาน)

2563

2,179,384

อเมริกา

อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
โดยรวม (TRIR)

0.232

4,597,960

22%

ความหลากหลาย
ทางเพศ (หญิง)

2562

พลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ (กิกะจูล)
พลังงานทดแทนจากชีวมวล (กิกะจูล)
ไฟฟ้าทดแทน (กิกะจูล)

0.355
7,035,992

3,688,970

2561

2560

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน
(Scope 2)

0.452

0.371

ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านสังคม
25,207

2563

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(Scope 1)

Net
Promoter
Score (NPS)

2563

2562

การใช้พลังงานทั้งหมด (กิกะจูล) - ขอบเขตการรายงานปี 2553 (107 โรงงาน)
การใช้พลังงานทั้งหมด (กิกะจูล) - ขอบเขตการรายงานปี 2552 (94 โรงงาน)
อัตราการใช้พลังงาน (กิกะจูล / ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานประจ�ำปี 2563 (107 โรงงาน)
อัตราการใช้พลังงาน (กิกะจูล / ตันการผลิต) - ขอบเขตการรายงานประจ�ำปี 2562 (94 โรงงาน)

อัตราการรักษาลูกค้า

57

2561

2560

387

92% (CRR)

85.46% 86.01% 86.58% 86.16%

ธุรกิจเส้นใย

ดัชนีมาตรฐาน GRI

2,754,247
2,587,557
2,575,967
15%
17%
19%
1,767,434
33%
25%
33%
25%
35%
58%
52%
48%
40%

104,724,983
73,452,756
59,984,718
55,070,650

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI)

1.29

5.75

5.29

5.58

10,594

8,438

2562

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

การใช้พลังงานทดแทน

6.73

72,190,776

9,103

2561

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

2560

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

2563

ปริมาณน�ำ้ รีไซเคิลและน�ำ้ ทีน่ ำ� กลับมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.)
- ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
ปริมาณน�ำ้ รีไซเคิลและน�ำ้ ทีน่ ำ� กลับมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.)
- ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)
อัตราน�ำ้ รีไซเคิลและน�ำ้ ทีน่ ำ� กลับมาใช้ใหม่ (%)
- ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
อัตราน�ำ้ รีไซเคิลและน�ำ้ ทีน่ ำ� กลับมาใช้ใหม่ (%)
- ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

ปริมาณขวด PET หลังการบริโภคที่รี ไซเคิลแล้ว
222,288
206,996
143,507
128,890
109,446
3,576
2554 2555 2558 2560 2562 2563
หน่วย : ตัน

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับความต้องการด้านความยัง่ ยืนของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เป็นสิง่ ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของเรา เพราะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวทาง
ที่สอดคล้องต่อสิ่งที่เราใช้ในการเจรจากับผู้มีส่วนได้เสียและในการก�ำหนด
ประเด็นสาระส�ำคัญ ซึ่งสิ่งนี้จะท�ำให้เราสามารถคิดค้น คาดการณ์และ
ตอบสนองได้อย่างตรงประเด็น รวมถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า ไปพร้ อ มกั บ การด� ำ เนิ น การตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องเราเพื่ อ
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น

วิสยั ทัศน์

ในปี 2563 เมื่อค�ำนึงถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องและปณิธานของเราที่จะให้
ความยั่งยืนเป็นหัวใจหลักของการตัดสินใจในธุรกิจ เราได้ปรับโครงสร้าง
กลุ่มธุรกิจและปรับกระบวนการของเราเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึง การแนะน�ำและบูรณาการหน่วยงานด�ำเนินการต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ เ ช่ น หน่ ว ยงานด้ า นความยั่ ง ยื น และความปลอดภั ย
อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม (EHS) จะช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นความมุ ่ ง หวั ง
ด้านความยั่งยืนในระยะกลางและระยะยาวของเราต่อไปในอนาคต

ค่านิยม

“อิงหลักฐาน
เสมอ”

ผ ู ้สรา้ ง
ความแตกต่าง

“ความซื่อสัตย์
ในทุกสิ่ง”

ความเป็นกลางทางคาร์บอน
เพื่อโลกและธุรกิจของเรา

ความมุง่ หวัง

ล�ำดับ
ความส�ำคัญ
เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

ธุรกิจของเรามีหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐาน การขับเคลื่อน
ประสบการณ์ของลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างสรรค์ขึ้นและการก้าวไป
ข้างหน้าในการตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืนและความเป็นผู้น�ำ
ข้อมูล
เพิ่มเติม
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การก�ำกับดูแล – ศักยภาพทางธุรกิจ

ะสทิ ธ
ภิ าพ
• ทร เชงิ น
พั ย
าก

รก
ิจ
ธรุ ก
บิ ตั ำกบั ดแู
ของ นเปน
งิ าน
ล หล
ส
ใ

ง
ร
า
อยา
กั จรยิ ธรรม และความโป
ำง
ารท
• นวตั กรรม การแปลงกระบวนก
•

า
•ก
ารป
•ก

การทีเ่ ราให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การมีสว่ นร่วม การลงทุนในการ
สร้างขีดความสามารถ และการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของเรา
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุความส�ำเร็จในระยะยาว

ผูม
ษุ ย
ของ นาทนุ มน
ว ม ฒ
ั
พ
าร

• ผลติ ภณ
ั ฑค า
ร
• การล บ อน
ดกา • ก
รใช าร
ท รพ
ั
• ปร
ารบ อ
จิ • ค
ษฐก การรี ไซเคลิ
เศร
•
เิ วศ ดแทน
รท

สังคม - วัฒนธรรมการส่งเสริมความส�ำเร็จ

ยทู ดี่ ี
เปนอ
ม
า
ว
ละค ย
ยั แ งานดว
ทำ
ดเ สยี
สี ว นไ

ลอ ม
แวด

การด�ำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของเรามุง่ เน้นไปทีก่ ารเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
เอื้ อ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ แบบหมุ น เวี ย น การลดการใช้ ท รั พ ยากรและ
การปล่อยมลพิษ ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ตัวชีว้ ดั

าศ • เศรษฐกจิ แบบหมนุ เวยี น
มู อิ าก
าพภ ลายเออรทีเ่ ปนทีตี่ องการ
งสภ
ปอ ซพั พ
ปก กร •
ยา

สิง่ แวดล้อม - การด�ำเนินการด้วยความรับผิดชอบ

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ิจ
ม
ฑ  ให งธ ุร ก

“ท�ำงานร่วมกันและ
มีนวัตกรรมใหม่”

“ความเป็นผู้น�ำ
ที่มีวิสัยทัศน์”

มีความยั่งยืน
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วยผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและเข้าถึงได้

“การปรับเปลี่ยน
แนวความคิด”

พันธมิตรที่เชื่อถือได้
ส�ำหรับชุมชนทั่วโลก

ความเป็นผู้น�ำ

แนวคิดที่เชื่อมโยง

แนวทางแบบหมุนเวียน

ผู้น�ำนวัตกรรม

ESG ดีที่สุด

ทางความคิดเรื่องความยั่งยืน
และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ระดับโลก-ท้องถิ่นที่มี
ความใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสีย

การปรับปรุงวงจรสมบูรณ์
ในห่วงโซ่คุณค่าของไอวีแอล

มาใช้ในการด�ำเนินงาน

ในระดับชั้น การลงทุน
ในธุรกิจที่ยั่งยืน

สิ่งที่ต้องท�ำ

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนมุ่งเน้นในสามองค์ประกอบที่จ�ำเป็นในการบรรลุ
ซึ่งเป้าหมายในปี 2568 - การปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการด�ำเนินงานอย่าง
รับผิดชอบ การเสริมสร้างพลังให้กบั พนักงานของเรา และการส่งผ่านคุณค่า
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียของเรา และการขับเคลื่อนความมั่งคั่งทางธุรกิจเป็นไป
ตามหลักจริยธรรมและสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

กรอบการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน

แนวด�ำเนินการเพื่อความยั่งยืน
ความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนส�ำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม
ของเรา ซึ่ ง รวมถึ ง การบู ร ณาการมุ ม มองด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม
ในระยะยาวเข้ากับการตัดสินใจของเรา และการใช้ประโยชน์จากความเสี่ยง
ภาระผูกพัน และโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
จัดระเบียบการด�ำเนินงานของเรา
อย่างมีความรับผิดชอบ
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

เป้าหมายของไอวีแอล
ที่มีการแบ่งปันและน�ำไปใช้
ทางสังคม

ผลักดัน - การเติบโตที่ยั่งยืน

ตัวช่วยให้ส�ำเร็จ

การรี ไซเคิล

ความมีประสิทธิภาพ

การวัดผล

การให้ความรู้

สร้างโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับ
การรี ไซเคิลที่โลกต้องการเพื่อให้
เกิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน
และก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี
(ROCE) รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
พลังงาน/ของเสียไปเป็นทรัพยากร

มีความเข้าใจในขอบข่ายของ
พันธกิจด้านความยั่งยืนและ
ผลิตภัณฑ์ของเราว่ามีส่วนร่วม
ท�ำให้สังคมดีขึ้นอย่างไร

โปรแกรมการให้ความรู้
ตามล�ำดับขั้น โดยใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ของไอวีแอล
ที่กว้างขวางทั่วโลก

ความเป็นกลางทางคาร์บอน

การตรวจสอบจากภายนอก

การให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริโภค
1,000,000 คน ภายในปี 2573

การรี ไซเคิลขวด PET ปริมาณ
750,000 ตัน (5 หมื่นล้านขวด) ต่อปี
ภายในปี 2568

ความมุ่งหวังด้านความยั่งยืน
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของเราสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ห ลากหลายในระยะยาวแก่ ผู้ มี
ส่ ว นได้ เ สี ย เรายั ง คงมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะลงทุ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม ซึ่ ง มี
การด�ำเนินงานและก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้ ความมุ่งหวัง
ด้านความยั่งยืนของเราในปี 2568/2573 ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน การลงทุน
ด้านการรีไซเคิล และลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ โครงการริเริม่ เหล่านี้
จะช่ ว ยให้ เ ราบรรลุ ค วามมุ ่ ง หวั ง ในระยะยาวเพื่ อ มุ ่ ง สู ่ ค วามเป็ น กลาง
ทางคาร์บอน

มุ่งสู่
ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

2568/2573
ความมุ่งหวัง
ด้านความยั่งยืน

ผลล
พัธ

ระยะกลาง
ในปี 2563 เราได้ เ ข้ า ซื้ อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สารตั้ ง ต้ น ส� ำ หรั บ การ
ผลิ ต 5PET ซึ่ ง โรงงานเหล่ า นี้ มี ก ารใช้ พ ลั ง งานสู ง อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
ด้ ว ยเหตุ นี้ การรายงานการด� ำ เนิ น งานทั่ ว โลกของเราในปี 2563
จึงมากกว่าปี 2562 ดังนั้น เราจึงปรับปีฐานในการเปรียบเทียบต่างๆ
เป็ น ปี 2563 เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ขนาดธุ ร กิ จ ปั จ จุ บั น ของเรา รวมถึ ง
ผลกระทบนับตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการเหล่านี้ และเพื่อก�ำหนดเป้าหมาย
ความคืบหน้าที่ชัดเจนไปสู่ความมุ่งหวังของเราในปี 2568/2573

ระยะยาว
การเปลี่ ย นปี ฐ านนี้ ยั ง ถู ก น� ำ มาใช้ เ พื่ อ สร้ า งแนวทางในการก� ำ หนด
Science-Based Targets (SBTs) ซึง่ จะรายงานปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
จากภาคธุรกิจ IOD ของเราเช่นกัน
ในขณะเดียวกัน เรายังประสบความส�ำเร็จในการปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ทีส่ ำ� คัญและได้เริม่ ต้นโครงการต่างๆ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รายละเอียด
เพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หน้า 74

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

ความมุง่ หวังด้านความยัง่ ยืนของเราเพื่อมุง่ สูค่ วามเป็นกลางทางคาร์บอน
มุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลาง

1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ
การลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน

เสาหลัก
การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Scope 1 และ 2) 10% ภายในปี 2568

รีไซเคิลวัสดุ PET หลังการบริโภคปริมาณ
750,000 ตันต่อปี มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
โพลีเอสเตอร์
รีไซเคิลขวด PET จ�ำนวน 50,000 ล้านขวดต่อปี

การจัดการขยะแทนการฝังกลบอยู่ที่ 90%
ในปี 2568

การใช้ ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

•
•

น�้ำ*

บูรณาการแนวคิดเชิงเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
เข้าในการด�ำเนินธุรกิจของไอวีแอล
เข้าร่วมกับองค์กรเพื่อผลักดันและสนับสนุน
การด�ำเนินงาน เพื่อมุง่ สูเ่ ศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ข้อมูล
เพิ่มเติม

เป้าหมายปี 2568

กลยุทธ์

ผลการด�ำเนินงานในปี 2563

ขวด PET หลังการบริโภคปริมาณ 750,000 ตัน/ปี ถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
โพลีเอสเตอร์ ภายในปี 2568

ขวด PET หลังการบริโภคปริมาณ 222,288 ตัน/ปี ถูกรี ไซเคิล ในปี 2563

ความสามารถในการรีไซเคิล 50,000 ล้านขวด/ปี ภายในปี 2568

ขวด PET 10,100 ล้านขวด ถูกรี ไซเคิล ในปี 2563
(ประมาณ 58,000 ล้านขวดถูกรีไซเคิล ในช่วงปี 2554-2563)

• ลดการใช้วัตถุดิบใหม่
• การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่ 10% ในปี 2568 และ 25% ในปี 2573
• ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) 10% ในปี 2568*
• ลดอัตราการใช้น�้ำ 10% ในปี 2568*
• การระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
• การบูรณาการ ESG และการก�ำหนดราคาคาร์บอน เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การก�ำหนดราคาคาร์บอนแบบเงา
การประเมินความตึงเครียดด้านน�้ำ
กรอบการด�ำเนินงาน TCFD
การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์

เศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน

การบริหารจัดการของเสีย
ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
การบริโภคอย่างรับผิดชอบ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

• การลด การรีไซเคิล การใช้ซ�้ำ
• การลดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ
• การลดของเสีย PET
• การให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล

ทรัพยากรธรรมชาติ

เราด�ำเนินการเพือ่ ให้แน่ใจว่ากิจกรรมทางธุรกิจของเราใส่ใจด้านสภาพภูมอิ ากาศและสนับสนุนความพยายามระดับโลก
ในการลดอุณหภูมิของโลกที่ก�ำลังเพิ่มขึ้น เราได้ลงนามเข้าร่วมใน TCFD รวมถึงติดตามการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และปรับการตัดสินใจเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของเราประสบความส�ำเร็จด้วยการมุ่งเน้นอย่างเข้มแข็งในการก�ำกับดูแล
อย่างยั่งยืน
ในเดือนตุลาคม ปี 2563 เราได้เข้าร่วมในโครงการ Global Plastic Action Partnership (GPAP) โดย
World Economic Forum โครงการดังกล่าวเป็นโครงการริเริม่ ในการลดปริมาณพลาสติกออกสูส่ งิ่ แวดล้อม และนับเป็น
ขั้นตอนส�ำคัญในการบรรลุเป้าหมายการยุติขยะพลาสติก PET โดยโครงการริเริ่มอันเกิดจากผู้มีส่วนได้เสียหลาย
ฝ่ายนี้ ท�ำให้เกิดและผลักดันการแก้ ไขปัญหาเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน และยกระดับความเป็นผู้น�ำระดับโลก
ด้านการรีไซเคิล PET ของเรา ซึ่งสิ่งนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าไอวีแอลมีการใช้รูปแบบธุรกิจแบบบูรณาการ
เพื่อขยายแนวทางการรีไซเคิลทั่วโลกและยังช่วยบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยเช่นกัน

เป้าหมายในด้านการด�ำเนินการผลิตและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายปี 2568
(ปีฐาน ณ ปี 2563)

ปีฐาน 2563

อัตราการใช้พลังงาน

ลดอัตราการใช้พลังงาน 5% ภายในปี 2568

6.73
กิกะจูล/ตันการผลิต

อัตราการใช้น�้ำ

ลดอัตราการใช้น�้ำทั้งหมด 10% ภายในปี 2568

5.31
ลบ.ม./ตันการผลิต

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) 10%
ภายในปี 2568

0.607
tCO2e/ตันการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

การใช้พลังงานทดแทนอยู่ที่ 10% ภายในปี 2568
เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนอยู่ที่ 25% ภายในปี 2573

2.8%

การจัดการขยะแทนการฝังกลบ

90% ของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ

84%
ของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ผลลัพธ์

* ปีฐาน ณ ปี 2563

ความมุ่งมั่นระดับโลกด้านการรี ไซเคิล

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูล
เพิ่มเติม

วัตถุดิบที่มาจากการรีไซเคิล
พลังงานทดแทนและคาร์บอนต�่ำ
ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่ำ
การบริหารจัดการน�้ำและน�้ำเสีย

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
และผลิตภัณฑ์

การสนับสนุนต่อ

* ปีฐาน ณ ปี 2563
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ดัชนีมาตรฐาน GRI

• การเพิ่มการใช้วัตถุดิบจากการรีไซเคิลหลังการบริโภคแล้ว
• ลดอัตราการใช้พลังงาน 5% ในปี 2568*

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

10% ภายในปี 2568
25% ภายในปี 2573

KPIs

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

การบูรณาการวัตถุดิบทั้งต้นน�้ำและปลายน�้ำ
นวัตกรรมด้านสภาพภูมิอากาศ

ของเสีย

การลดอัตราการใช้นำ�้ 10% ภายในปี 2568

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

การลดอัตราการใช้พลังงาน 5% ภายในปี 2568

การรี ไซเคิล
ความมุ่งมั่นในระดับโลกปี 2568

•

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2568

ก๊าซเรือนกระจก*

•

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2568 ของเราประกอบด้วยประเด็นส�ำคัญ 4 ประการ คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ซึ่งเราส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจ
คาร์บอนต�่ำ กลยุทธ์ดังกล่าวนี้ยังมีการระบุรายละเอียดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่เราตั้งเป้าหมายไว้ภายในปี 2568

พลังงาน*

การลงทุนด้านความยั่งยืน

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เรายังได้เข้าร่วมในแคมเปญ 50 Climate Leaders ในปี 2563 เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความเป็นผู้น�ำและความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Science-Based
Target (SBTs)

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

เรามุ่งมั่นที่จะก�ำหนด Science-Based Targets (SBTs) ผ่านโครงการ Science Based Targets initiative (SBTi)
และมุ่งหมายที่จะก�ำหนดเป้าหมาย SBTs ของเราภายในปี 2567
รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

แนวด�ำเนินการเพื่อการสร้างคุณค่า

ข้อมูล
เพิ่มเติม

รูปแบบการสร้างคุณค่า
ปัจจัยขาเข้า

ความมุ่งเน้น

ต้นทุนทางการเงิน (Financial Capital)

วิสยั ทัศน์

รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ 4,515 ล้านเหรียญสหรัฐ
รวมทรัพย์สนิ หมุนเวียน 3,990 ล้านเหรียญสหรัฐ

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

พันธกิจ

ต้นทุนทางการผลิต (Manufactured Capital)
123 โรงงาน ใน 33 ประเทศ ใน 6 ภูมภิ าค
โรงงานรี ไซเคิลทัง้ หมด 15 โรงงาน

เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นําที่มีความรับผิดชอบในอุตสาหกรรม
โดยมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศของบุคลากร กระบวนการท�ำงาน
และเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital)

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ปัจจัยขาออก

ผลลัพธ์ทางการเงิน (Financial Capital)

ปริมาณการผลิตทัง้ หมด
13.72 ล้านตัน
(ไม่รวมการขายภายในระหว่างบริษทั )
15.55 ล้านตัน
(รวมการขายภายในระหว่างบริษทั )

รายได้รวม 10,594 ล้านเหรียญสหรัฐ
Core EBITDA 1,114 ล้านเหรียญสหรัฐ
ก�ำไรหลักต่อหุ้น (EPS) 1.01 บาท

ธุรกิจออกไซด์และอนุพนั ธ์แบบบูรณาการ

การผลิต Flake 155,586 ตัน
การผลิต rPET 70 กิโลตัน
รี ไซเคิลขวด PET ประมาณ 10,100 ล้านขวด

ผลลัพธ์ทางการผลิต (Manufactured Capital)

ปริมาณการผลิต 1.98 ล้านตัน
Core EBITDA 105 ล้านเหรียญสหรัฐ

สนับสนุนต่อ
SDGs หมายเลข

ผลลัพธ์ทางธรรมชาติ (Natural Capital)

ธุรกิจเส้นใย

อัตราการใช้พลังงานลดลง 3% จากขอบเขตการรายงานในปี 2562
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมด (Scope 1 และ 2) ลดลง 5.6%
จากขอบเขตการรายงานในปี 2562
อัตราการใช้นำ�้ ลดลง 10% จากขอบเขตการรายงานในปี 2562
อัตราของเสียอันตรายลดลง 17% จากขอบเขตการรายงานในปี 2562

ปริมาณการผลิต 1.57 ล้านตัน
Core EBITDA 195 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผลลัพธ์ทางบุคลากร (Human Capital)

ต้นทุนทางสังคมและความสัมพันธ์
(Social and Relationship Capital)

ผลลัพธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์
(Social and Relationship Capital)

ค่าใช้จา่ ยด้าน CSR 1.09 ล้านเหรียญสหรัฐ
กองทุน COVID-19

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) 86.16%
อัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR) 92%
585 กิจกรรม CSR

ต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)

ผลลัพธ์ทางปัญญา (Intellectual Capital)

ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น
กับการปล่อยมลพิษ
สู่สิ่งแวดล้อม

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

Better Environment

สนับสนุนต่อ
SDGs หมายเลข

Better Life

สนับสนุนต่อ
SDGs หมายเลข

สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่
35% ส�ำหรับธุรกิจพลาสติก PET Specialty
23% ส�ำหรับธุรกิจเส้นใย
94 สิทธิบัตร

ค่าใช้จา่ ยในการวิจยั และพัฒนา 19.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
นักวิจยั และพัฒนา 173 คน
ศูนย์วิจยั และพัฒนาทัว่ โลก 17 แห่ง
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Better Growth

อัตราการรักษาพนักงาน 91.51%
สัดส่วนพนักงานหญิง 22%
อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานโดยรวม 0.91 กรณี ต่อ 200,000
ชัว่ โมงท�ำงาน
อัตราการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน 0.48 กรณี ต่อ 200,000 ชัว่ โมงท�ำงาน

การแลกเปลี่ยน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ผลที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และมีความหลากหลาย
พนักงานทัง้ หมด 25,207 คน
การฝึกอบรม 429,886 ชัว่ โมง
ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม 2,070,050 เหรียญสหรัฐ

การแลกเปลี่ยน

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ผลลัพธ์

ปริมาณการผลิต 10.17 ล้านตัน
Core EBITDA 794 ล้านเหรียญสหรัฐ

ต้นทุนทางบุคลากร (Human Capital)

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

รายงานความยั่งยืนที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ฉบับนี้ เราได้น�ำกรอบการรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Reporting <IR> Framework) มาประยุกต์ ใช้เพิ่มเติม
โดยก�ำหนดโครงสร้างของรายงานให้เป็นไปตามกรอบของมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งท�ำให้เราสามารถน�ำเสนอการรายงานต่อผู้มีส่วนได้เสียถึงการสร้างคุณค่า
ผ่านกลยุทธ์การด�ำเนินงานของเราทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในทั้ง 6 ประเภทของต้นทุน เป็นไปตามมาตรฐานนี้

ธุรกิจพลาสติก Combined PET

การใช้วตั ถุดบิ 15.02 ล้านตัน
การใช้พลังงาน 104.7 ล้านกิกะจูล
การใช้นำ�้ 82.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
การใช้พลังงานทดแทน 1.77 ล้านกิกะจูล

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การแลกเปลี่ยน
ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

• ต้นทุนทางการผลิต
• ต้นทุนทางธรรมชาติ

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

กลยุทธ์ของไอวีแอล
เรายังคงให้ความส�ำคัญกับการเติบโตและการเพิ่มปริมาณการผลิตอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกัน
ยังสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
• เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานทั้งการด�ำเนินงานที่มีอยู่เดิมและที่เข้าซื้อกิจการใหม่
• ให้ความส�ำคัญกับแหล่งพลังงานทดแทนมากขึ้น
ในปี 2563 เรายังคงเติบโตจากธุรกิจของบริษัทเองถึง 5% ในขณะเดียวกันยังสามารถลดอัตรา
การใช้ทรัพยากรต่างๆ ลงด้วย
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม มีปรากฎในหัวข้อ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเรา
ในหน้า 21, 25, 62-65, 76-89, 116-124

การแลกเปลี่ยน
การบูรณาการในแนวตั้งกับการ
พึ่งพาซัพพลายเออร์

ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

• ต้นทุนทางการเงิน
• ต้นทุนทางสังคม
และความสัมพันธ์

กลยุทธ์ของไอวีแอล
เราให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการในแนวตั้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเสี่ยง
ของห่วงโซ่อุปทานและช่วยปรับปรุงการเติบโตของธุรกิจ ในปี 2563 เราได้เข้าซื้อธุรกิจ
ออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการระดับโลกของบริษัท Huntsman เพื่อเพิ่มโอกาส
การเปลี่ยนแปลง
แม้จะมีการบูรณาการในแนวตั้ง แต่เรายังคงพัฒนาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
ของเราอยู่เสมอ จากการเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักในห่วงโซ่คุณค่าของเรา เราได้ปลูกฝัง
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ยั่ ง ยื น ให้ กั บ การด� ำ เนิ น งานของซั พ พลายเออร์ โ ดยใช้ ก ารประเมิ น
ซัพพลายเออร์ เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานยังคงยึดมั่นในนโยบายด้านความยั่งยืน
และการปกป้องสิทธิมนุษยชน
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม มีปรากฎในหัวข้อ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ในหน้า 50
รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ดัชนีมาตรฐาน GRI

สภาพแวดล้อมภายนอกและแนวโน้มในอนาคต

กลยุทธ์ปี 2566 ของไอวีแอล

โครงการ Olympus

ความยั่งยืนและการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาวอย่างต่อเนื่องของเราท�ำให้เราต้องท�ำงานอย่างกระตือรือร้นในทุกๆ การด�ำเนินงานที่เรามีอยู่ ทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งหมายถึงความเข้าใจและการตอบสนองต่ออิทธิพลระดับจุลภาคและมหภาค และการสนับสนุนวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
ของเราด้วยการก�ำกับดูแล การวางแผนงาน และการด�ำเนินการที่เข้มแข็ง การยกระดับการด�ำเนินการเหล่านี้ท�ำให้เราสามารถคาดการณ์และตอบสนองต่อโอกาส
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถจัดการความเสี่ยงในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และตระหนักถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกภาคธุรกิจ

กลยุทธ์ปี 2566 ของเราอยูบ่ นพื้นฐานของ 5 เสาหลักเชิงกลยุทธ์ ซึง่ เน้นไปที่
การแปลงต้ น ทุ น ศั ก ยภาพของสิ น ทรั พ ย์ ทั้ ง หมด การเติ บ โตในธุ ร กิ จ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก ความเป็นผู้น�ำด้านการรี ไซเคิล และการพัฒนา
ความเป็นผู้น�ำ กลยุทธ์นี้จะน�ำไปสู่การเพิ่มค่า ROCE อย่างมีนัยส�ำคัญ
ซึ่ ง สู ง กว่ า ผลตอบแทนเฉลี่ ย ของผู ้ ถื อ หุ ้ น และกระแสเงิน สดที่ แ ข็ ง แกร่ ง
ผ่านจุดสูงสุดและต�่ำสุดของวัฏจักรเคมีภัณฑ์

โครงการ Olympus เริ่มด�ำเนินการในปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการแปลงต้นทุน
ที่ครอบคลุม ล�ำดับที่ 1 ของกลยุทธ์ปี 2566 ของเรา ส�ำหรับแผนในปีแรก
เราด�ำเนินการได้เร็วกว่าที่ก�ำหนดไว้ถึง 21% ในแง่ของการประหยัดต้นทุน
ด้ ว ยการสนั บ สนุ น จากการประเมิ น ภายในและประสิ ท ธิ ภ าพที่ โ ดดเด่ น
ท� ำ ให้ เ ราเพิ่ม ความมุ ่ ง มั่ น ในโครงการ Olympus เพื่อ ส่ ง มอบก� ำ ไร
ก่อนหักดอกเบี้ยภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าจัดจ�ำหน่าย (EBITDA)
มูลค่า 610 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นประจ�ำทุกปีภายในปี 2566 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับปี 2562 (เทียบกับมูลค่า 352 ล้านเหรียญสหรัฐทีป่ ระกาศเมือ่ ปีทผี่ า่ นมา)
โดยประกอบด้ ว ยมากกว่ า 2,400 โครงการด้ า นการแปลงต้ น ทุ น และ
การท�ำธุรกิจแบบเต็มศักยภาพ ผลที่ตามมาและการเติบโตอย่างทวีคูณ
ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทจะส่งผลเชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญ
ในสามกลุม่ ธุรกิจของเราซึง่ ครอบคลุม 16 กลุม่ แนวตัง้ ด้วยความพยายาม
ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ การเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุม
รูปแบบการด�ำเนินงานของเรา การยกระดับการด�ำเนินงานแบบบูรณาการ
และการแสวงหาโอกาสทางการค้าในด้านการจ�ำหน่ายและความเป็นเลิศ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยทางเศรษฐกิจโลก
การด�ำเนินงานใน 33 ประเทศท�ำให้เราต้องอยู่ภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลและกฎหมายที่หลากหลาย ธุรกิจของเราด�ำเนินงานและได้รับผลจากบริบทการด�ำเนินงานในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ
และระดับโลก แต่เรายังคงปรับตัวให้เข้ากับสิ่งเหล่านี้ผ่านแนวทางการพิจารณาความเสี่ยงแบบบูรณาการของเรา
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน สถานการณ์ดังกล่าว จ�ำกัดทางเลือกของลูกค้าเป็นอย่างมากและส่งผลกระทบต่อการเติบโต
ทั่วโลก แม้เป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ผลกระทบทั้งหมดต่ออุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ แต่เราสามารถมองเห็นผลจากการลงมือท�ำจริงในระดับปฏิบัติการไปจนถึงสภาวะการณ์ความแข็งแกร่ง
ของตลาดสินเชื่อ

ความท้าทาย

• ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID-19
• อัตราภาษีในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน
่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนหรือไม่คาดคิดในกฎหมายต่างประเทศ การควบคุมสกุลเงิน
• การเปลี
และกฎระเบียบทางภาษี
• การเปลี่ยนแปลงในสนธิสัญญาทางภาษีระหว่างประเทศ
• ภาษีพลาสติกในยุโรป

โอกาส

• การบูรณาการในแนวตั้งของธุรกิจเพื่อป้องกันการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน
• การพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับต้นทุนเพื่อปรับปรุงอัตราก�ำไรจากรายได้

การแข่งขันทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น
เราตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของก�ำลังการผลิตที่มุ่งไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันของตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกมากขึ้น เราติดตามการแข่งขันทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิด ทั้งในแง่ของ
การพัฒนา การผลิต และการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงกันได้ รวมถึงการจัดล�ำดับความส�ำคัญของการริเริ่มด้านนวัตกรรมทั่วทั้งธุรกิจของเรา

ความท้าทาย

• การแข่งขันจากบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่
• การแข่งขันจากผู้ผลิตระดับภูมิภาคและ/หรือผู้ผลิตเฉพาะทางในตลาด
• แรงกดดันของอัตราก�ำไรที่จ�ำกัดการเติบโตของอุปสงค์และภาวะล้นตลาด

• การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
• การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อปรับปรุงอัตราก�ำไร
• การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อจัดการกับความต้องการด้านความยั่งยืนที่ยังด�ำเนินอยู่
• การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อน�ำไปสู่แหล่งรายได้ในตลาดแห่งใหม่

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความคาดหวังของผู้บริโภค เราเชื่อว่าธุรกิจมีบทบาทส�ำคัญที่จะตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูบ้ ริโภค อย่างมีจรรยาบรรณ มีประสิทธิภาพ และในระยะยาว ซึง่ รวมไปถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและสนับสนุนให้เกิดความยัง่ ยืน เราเข้าใจว่าคุณค่าดังกล่าวสามารถ
สร้างขึ้นได้จากการปรับเปลีย่ นไปสูเ่ ศรษฐกิจแบบหมุนเวียน และเรายังคงลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน และความคิดริเริ่มด้านการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์อย่างสม�ำ่ เสมอ

ความท้าทาย

• การเพิ่มขึ้นของกฎระเบียบในการก�ำหนดราคาคาร์บอน
่มขึ้นของการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
• การเพิ
ของ COVID-19
• การขาดความตระหนักรู้ในเรื่องการรีไซเคิล

โอกาส

• ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น
• การเป็นผู้น�ำทางความคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
งเสริมให้ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต และผู้ค้าปลีกน�ำการหมุนเวียนไปปรับใช้
• การส่
ในรูปแบบธุรกิจ

ต้นทุนทางบุคลากร
พนักงานที่มีทักษะเป็นรากฐานส�ำคัญของธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จ ในขณะที่องค์กรต่างๆ ทั่วโลกก�ำลังเผชิญกับช่องว่างด้านทักษะ เราตระหนักดีถึงบทบาทในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำ
ในการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมส�ำหรับอนาคต สถานการณ์ COVID-19 เป็นแรงผลักที่ท�ำให้หลายธุรกิจเร่งสนับสนุนพนักงานนอกเหนือไปจากกรอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบเดิม
แต่ยังคงให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมความสามารถในการฟื้นตัวและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ความท้าทาย

• การขาดแคลนผู้มีความสามารถระดับโลก
• ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการพัฒนาและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
ฏจักรของการจ้างงานและการถูกเลิกจ้างอันเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
• วัและผลกระทบต่
อกลุ่มผู้มีความสามารถและการกลับมาของตลาดแรงงานในอนาคต

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

เราด�ำเนินตามวิสัยทัศน์ของเราในทุกๆ วันตลอดการด�ำเนินธุรกิจในการ
“มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นบริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ทยี่ งั่ ยืนชัน้ น�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ที่ดีเพื่อสังคม” ค่านิยมของเราสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมประจ�ำวันและ
สนับสนุนให้เรายังคงให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ด�ำเนินงานด้วยความคล่องตัว
ท�ำงานในเชิงรุก และดูแลพนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง

องค์กร
3 ประเด็นส�ำคัญ

โอกาส

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความต้องการเชิงการหมุนเวียน

28

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

โอกาส

นในโครงการเสริมสร้างทักษะใหม่และการพัฒนาความสามารถให้แข็งแกร่งเพื่อ
• การลงทุ
สร้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง
• Succession planning
ำเนินการเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่พนักงาน และเพิ่มอัตราการรักษาพนักงาน
• การด�
และประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ฒนาขีดความสามารถของบุคลากร โดยการร่วมมือกับสถาบันภายนอก
• การพั
เช่น โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

การวางแผนทรัพยากรองค์กร

วิธกี ารทางธุรกิจระดับโลก

การแปลงกระบวนการท�ำงานเป็นดิจทิ ลั

ใช้ระบบ SAP เพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร
แบบบูรณาการ

น�ำวิธีการทางธุรกิจระดับโลก
(Global Business Solution : GBS) มาใช้

ขยายขอบเขตการริเริ่มด้านดิจิทัลของเรา
ที่มีการน�ำร่องไปในปี 2562

Combined PET

ออกไซด์และอนุพนั ธ์แบบบูรณาการ
(IOD)

เส้นใย

มุ่งเน้นการผลิต ความเป็นเลิศในการใช้งาน
และประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง

มุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยการผลิต
ที่มีอยู่เพื่อลดต้นทุน

มุ่งเน้นการเพิ่มผลก�ำไร นวัตกรรมด้านต้นทุน
และประสิทธิภาพของสินทรัพย์

กลุ่มธุรกิจ

เราเล็งเห็นถึงความท้าทายทีร่ ออยูเ่ บือ้ งหน้า จึงจ�ำเป็นต้องใช้ความพยายาม
ที่มากขึ้นส�ำหรับโครงการ Olympus ในอีกสามปีข้างหน้า เรายังคงมั่นใจ
ถึงแผนงานที่ละเอียดและชัดเจน ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยใช้แนวทางจากล่างขึ้นบน
ผ่านส�ำนักงานบริหารจัดการโครงการ (PMOs) หลายแห่ง ซึ่งประกอบด้วย
IMC, CXOs และผูน้ ำ� ระดับสูงอืน่ ๆ นอกจากนี้ เราได้จดั ตัง้ ส�ำนักงานบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (TMO) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะส�ำหรับไอวีแอล โดยพัฒนา
มาจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด TMO ซึ่งประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ไปสู ่ ส มาชิ ก IMC โดยจะสนั บ สนุ น IMC และ PMOs ในเส้ น ทาง
การแปลี่ยนแปลงนี้ การจัดตั้งดังกล่าว ได้น�ำเครื่องมือติดตามระดับโลก

ที่เรียกว่า “KEY” ซึ่งกลายเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส�ำคัญและเป็นแกนหลัก
ของ Olympus นอกจากนี้ PMOs ได้เปิดตัวส�ำนักงานส่งมอบผลลัพธ์
(RDOs) ส� ำ หรั บ พื้น ที่ เ ฉพาะที่ มี ก ารริเ ริ่ม การเปลี่ ย นแปลงที่ ส� ำ คั ญ
โครงสร้างของ TMO PMO และ RDO รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวก
ในการด�ำเนินการผ่านที่ปรึกษา และทรัพยากรชั้นน�ำ เป็นความสามารถ
ที่ส�ำคัญยิ่งที่ IMC น�ำมาใช้ เพื่อความส�ำเร็จของเส้นทางการเปลี่ยนแปลง
ในวงกว้างของเรา ทีมผู้น�ำพร้อมที่จะส่งมอบความมุ่งหวังในการสร้าง
มูลค่าของไอวีแอลโดยการใช้เครื่องมือและแนวปฏิบตั ริ ะดับโลกโดยมีทมี งาน
ที่มีคุณภาพ และได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างการจูงใจในระยะยาว

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ความส�ำเร็จส�ำคัญ
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HOME

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การด�ำเนินงานต่างๆ ของไอวีแอลมีทั้งส่งผลและได้รับผลกระทบจากกลุ่มคนจ�ำนวนมาก โดยบุคคลเหล่านั้นมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในการด�ำเนินธุรกิจของเรา
เราด�ำเนินการอย่างเต็มที่ในการแสวงหาข้อเสนอแนะและการพูดคุยกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก และบูรณาการผลจากการอภิปรายดังกล่าว
ในการวางแผนธุรกิจและการด�ำเนินงานของเราเสมอ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นการสร้างฐานความรู้ เสริมความแข็งแกร่งต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และการคงไว้ซึ่งความเชื่อใจระหว่างกลุ่มคนด้วยความต้องการที่หลากหลายต่างกัน

พนักงาน
ประเด็นทีส่ นใจ:

การตอบสนองในประเด็นต่างๆ:

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• สิทธิมนุษยชน
• การพัฒนาทุนมนุษย์และการยอมรับ

• สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและเหมาะสมในสถานที่ท�ำงาน หน้า 91 - 96
• สิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�ำงาน หน้า 98 - 99

การมีสว่ นร่วมและการรักษาความสัมพันธ์:

• แบบส�ำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วโลก (Global Employee Engagement, GEE)
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานทุกคนเกี่ยวกับการท�ำงานที่ไอวีแอล
• นโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน การฝึกอบรมต่างๆ และการรับรอง
มาตรฐาน ISO 45001 / OHSAS 18001 ของเรา
• นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเรา การจัดฝึกอบรม และการน�ำแนวทางส�ำหรับการประเมิน

•
•
•
•
•
ลูกค้า

ประเด็นทีส่ นใจ:

• จริยธรรมทางธุรกิจที่ดี การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
• การรีไซเคิลขยะพลาสติก
• การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

•

รูผ้ ลตอบรับเชิงคุณภาพจากลูกค้า) Net Promoter Score (NPS) และ อัตราการรักษาลูกค้า
(CRR) โดยการปรับปรุงประเด็นต่างๆ ทีถ่ กู หยิบยกขึ้นมาและมีการหารือตามความเหมาะสม
เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมและมีความยั่งยืน เพื่อตอบสนองทั้งต่อความมุ่งหวัง
ของลูกค้าและของเรา ตลอดจนร่วมมือกับลูกค้าในการเก็บรวบรวมขวด PET เพื่อน�ำไป
รี ไซเคิลซึ่งเป็นการเพิ่มการหมุนเวียนของ PET

•
•
•

การตอบสนองในประเด็นต่างๆ:

• การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ หน้า 42-55
• การเป็นผู้น�ำทางความคิดด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน หน้า 57-59
• ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน หน้า 69-72

การมีสว่ นร่วมและการรักษาความสัมพันธ์:

• เราติดตามผลและด�ำเนินการต่อดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) ประจ�ำปี (ซึ่งท�ำให้

การเติบโตที่ดีขึ้น
การดึงดูดและรักษาพนักงาน
ที่มีความสามารถ
การด�ำเนินงานอย่างรับผิดชอบ
ศักยภาพทางธุรกิจ

การเติบโตที่ดีขึ้น
ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
ข้อเสนอที่คุ้มค่าด้านราคา
ทางเลือกใหม่และนวัตกรรมสร้างสรรค์
มูลค่าแบรนด์ที่แข็งแกร่ง
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
ศักยภาพทางธุรกิจ

•
•
•
•
•
•

สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
เร่งการหมุนเวียนของ PET
การเป็นผู้น�ำทางความคิดด้านเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน
ลดขยะพลาสติก PET

•
•
•

• พลาสติกและการรีไซเคิล
• การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของเรา
• การมีส่วนร่วมของชุมชนและสิทธิมนุษยชน

• การขับเคลื่อนการหมุนเวียนผ่านการเป็นพันธมิตรในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 60-61
• มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หน้า 74-81
• การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและชุมชนของเรา หน้า 90-115

การมีสว่ นร่วมและการรักษาความสัมพันธ์:

• ในฐานะผู้ผลิต PET เราให้ความรู้แก่ชุมชนในการแยกขยะพลาสติกอย่างเหมาะสม
•
•
•
30

เพื่อการรีไซเคิล
เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 14001
เรามีส่วนร่วมกับชุมชนของเราอย่างต่อเนื่องและท�ำงานร่วมกันในการแสวงหา
วิธีแก้ปัญหาที่ให้ประโยชน์หลายทาง
เรารักษาการยอมรับในการด�ำเนินงานผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชนในเชิงรุก ซึ่งเป็น
พื้นฐานส�ำคัญของไอวีแอล

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การสร้างคุณค่า:
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การหมุนเวียนที่ดีขึ้น
สภาพแวดล้อมโดยรอบที่สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้นผ่านโครงการสีเขียว

•
•
•

ชีวิตที่ดีขึ้น
โครงการ CSR ส�ำหรับชุมชน
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

•
•
•

การเติบโตที่ดีขึ้น
การได้รับความยินยอมให้ด�ำเนินการ
การด�ำเนินงานอย่างรับผิดชอบ
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
ศักยภาพทางธุรกิจ

•
•
•
•

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

• การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ หน้า 42-55
• การหมุนเวียนในห่วงโซ่คุณค่าของเรา หน้า 58-59
• การสร้างความเชื่อมั่นด้านสถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสม หน้า 94

การมีสว่ นร่วมและการรักษาความสัมพันธ์:

• รักษาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ของเราที่คงอยู่มาอย่างยาวนาน
บรองอย่างเป็นทางการเมื่อลงนามในสัญญาและท�ำการประเมินด้าน ESG
• แสวงหาการรั
ของซัพพลายเออร์อย่างสม�่ำเสมอ
และพันธมิตรของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมุนเวียน
• มีชนิสด่วนร่ใหม่วมกัเช่นบชุซัดพพลายเออร์
PPE
่อมั่นในสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ปลอดภัยส�ำหรับซัพพลายเออร์และ
• สร้ผู้ราับงความเชื
เหมาของเรา

การสร้างคุณค่า:

การเติบโตที่ดีขึ้น
โอกาสในการเป็นพันธมิตรที่เป็นธรรมและโปร่งใส
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับเวลา
ส่งเสริมความยั่งยืนผ่านจรรยาบรรณซัพพลายเออร์ของเรา
การด�ำเนินงานอย่างรับผิดชอบ
ชีวิตที่ดีขึ้น
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
สุขอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยูท่ ดี่ ี
การหมุนเวียนที่ดีขึ้น
ลดขยะพลาสติก PET และท�ำให้หมดไป

•
•
•
•
•

•
•

รัฐบาลและหน่วยงานก�ำกับดูแล
ประเด็นทีส่ นใจ:

การตอบสนองในประเด็นต่างๆ:

บัติตามกฎระเบียบ การบริหารจัดการความเสี่ยง การก�ำกับดูแลกิจการ
• การปฏิ
• การออกกฎหมายและการผลักดันนโยบาย
• เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
ตราการใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษ
• อัความเป็
นกลางทางคาร์บอน
•
สุ
ข
อนามั
ย
• การมีส่วนร่ยและความปลอดภั
วมของชุมชน
•

ตสาหกรรมและการเข้าเป็นสมาชิก หน้า 39
• สมาคมอุ
่ยงและโอกาส หน้า 34-35
• ความเสี
• การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ หน้า 42-55
• การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน หน้า 58-61
• มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หน้า 74-89
• การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและชุมชนของเรา หน้า 91-96, 107-115

การมีสว่ นร่วมและการรักษาความสัมพันธ์:

กษาความสัมพันธ์กับหน่วยงานก�ำกับดูแลเป็นสิ่งส�ำคัญเนื่องจากเราด�ำเนินธุรกิจ
• การรั
ในหลากหลายภูมิภาคที่มีรูปแบบกฎหมายที่แตกต่างกัน
• การเข้าร่วมการประชุมในระดับโลกเป็นประจ�ำเพื่อสนับสนุนนโยบายใหม่ๆ สูอ่ นาคตทีย่ งั่ ยืน

การสร้างคุณค่า:

• การเป็นผู้น�ำทางความคิด
• ข้อมูลส�ำหรับการพัฒนานโยบาย
• การเป็นพันธมิตรและความร่วมมือในการสนับสนุนนโยบายการก�ำกับดูแลที่ยั่งยืน

ธนาคาร นักลงทุน และผู้ให้ทนุ
ประเด็นทีส่ นใจ:

การตอบสนองในประเด็นต่างๆ:

บัติตามกฎระเบียบ การบริหารจัดการความเสี่ยง จริยธรรมที่ดีทางธุรกิจ
• การปฏิ
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และการก�ำกับดูแลกิจการ

• ความเสี่ยงและโอกาส หน้า 34-35
• การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ หน้า 42-55
• การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน หน้า 56-73

• การรีไซเคิลและขยะพลาสติก
การมีสว่ นร่วมและการรักษาความสัมพันธ์:

การตอบสนองในประเด็นต่างๆ:

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

การตอบสนองในประเด็นต่างๆ:

• จริยธรรมทางธุรกิจที่ดี การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการก�ำกับดูแลกิจการ
• การรีไซเคิลและขยะพลาสติก
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การสร้างคุณค่า:

ชุมชน
ประเด็นทีส่ นใจ:

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

ประเด็นทีส่ นใจ:

การสร้างคุณค่า:
ชีวิตที่ดีขึ้น
การพัฒนาทุนมนุษย์
สถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสม
วัฒนธรรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
ไม่มีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ซัพพลายเออร์และคูค่ า้

ข้อมูล
เพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�ำงานมาใช้ในทุกธุรกิจของเรา

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การสร้างคุณค่า:

การมีสว่ นร่วมอย่างต่อเนือ่ งผ่านการพบปะ การประชุมกลุม่ การเข้าร่วมกิจกรรม การน�ำเสนอ
ผลงาน การรายงาน และการจัดหาและรายงานข้อมูล ท�ำให้เรามีวิธีการที่หลากหลายในการ
รักษาความสัมพันธ์ ให้แข็งแกร่ง ความโปร่งใสนี้ยังสร้างความเชื่อใจและเป็นพื้นฐานส�ำหรับ
การให้เงินกู้และเงื่อนไขเงินกู้ที่ดี

• ผลตอบแทนการลงทุน
• ผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
• การท�ำก�ำไรในระยะยาวที่ยั่งยืน
• ความโปร่งใสผ่านการรายงานตามก�ำหนดเวลาอย่างสม�่ำเสมอ

ทีป่ รึกษา

(ในด้านธุรกิจ การเงิน ความยัง่ ยืน สิง่ แวดล้อม และ เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประเด็นทีส่ นใจ:

• การก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดีทางธุรกิจ
• การรีไซเคิลและขยะพลาสติก
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การมีสว่ นร่วมและการรักษาความสัมพันธ์:
เราขอความร่ ว มมื อ การสนั บ สนุ น จากผู ้ น� ำ ในอุต สาหกรรมและด้ า นนั้ น ๆ ในการพั ฒ นา
นโยบาย ขั้นตอน และกรอบการด�ำเนินงาน และได้แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดภายในกลุ่ม
อุตสาหกรรมของเรา

การตอบสนองในประเด็นต่างๆ:

• การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ หน้า 42-55
• การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน หน้า 56-73
• มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หน้า 74-89
• การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและชุมชนของเรา หน้า 91-96
การสร้างคุณค่า:

• การสื่อสารและความร่วมมือที่แข็งแกร่ง
• การเติบโตร่วมกันผ่านการมีส่วนร่วมในเรื่องความรู้ด้านความยั่งยืนเฉพาะของกลุ่ม
อุตสาหกรรม
• ธุรกิจที่คล่องตัวและยืดหยุ่น

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางการมีส่วนร่วมทั้งหมด ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์หน้าผู้มีส่วนได้เสียของเรา

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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การประเมินสาระส�ำคัญ
เราระบุ แ ละประเมิ น ประเด็ น ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบส� ำ คั ญ ต่ อ ความยั่ ง ยื น
ในระยะยาวอย่ า งสม�่ ำ เสมอ โดยการประเมิ น สาระส� ำ คั ญ นั้ น เป็ น ไป
ตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่ ง ครอบคลุ ม

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ข้อมูล
เพิ่มเติม
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก การประเมินนี้ช่วยให้เราสามารถระบุ
ผลกระทบที่ส�ำคัญทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล
ของเราได้

แผนภาพประเด็นสาระส�ำคัญปี 2563
สูง
การบริหารการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
(กฎระเบียบและสิ่งแวดล้อม)
จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม และความโปร่งใส

กระบวนการประเมินสาระส�ำคัญของไอวีแอล

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
การบริหารจัดการ และความเป็นอยู่ที่ดี
ความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
การก�ำกับดูแลกิจการ
การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

ขยะพลาสติกและการรีไซเคิล PET

การมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญ

การตรวจสอบ
ความถูกต้อง

การรับรอง
และการรายงาน

อิทธิพลต่อความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย

การระบุ
ประเด็นส�ำคัญ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก)
สิทธิมนุษยชน
การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

การมีส่วนร่วม
ของชุมชน
ภูมิรัฐศาสตร์ /
เศรษฐศาสตร์

การบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
พลังงานทดแทน

การพัฒนาทุนมนุษย์

การบริหารจัดการของเสีย

นวัตกรรม

การสร้างความแตกต่าง
การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
ภาษี ภาษีพลาสติก ทางการตลาด
ความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม 4.0 และ การแปลงกระบวนการท�ำงานเป็นดิจิทัล
เหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง
ความล้าสมัยทางเทคโนโลยี

นัยส�ำคัญของผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ

ต�่ำ

สูง

ประเด็นสาระส�ำคัญหลัก
ในปี 2563 เรามีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
ซึ่งได้แก่ ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ธนาคาร นักลงทุน และที่ปรึกษาในระดับโลก
การส�ำรวจสาระส�ำคัญของเราได้กระท�ำผ่านแบบสอบถามที่ได้มาตรฐาน
มี ค� ำ จ� ำ กั ด ความชั ด เจน ซึ่ ง ช่ ว ยให้ เ ราสามารถรั บ รู ้ ผ ลการส� ำ รวจที่ มี
ความหมาย เราสามารถระบุรายละเอียดเป็นแผนภาพสาระส�ำคัญทีท่ นั สมัย
โดยอาศัยข้อมูลที่ ได้จากการส�ำรวจ การสร้างแผนภาพนี้จะแสดงข้อมูล
กลยุทธ์ทางธุรกิจของเราโดยตรง ตามล�ำดับความส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และการก�ำกับดูแล โดยในการจัดท�ำจ�ำเป็นต้องมีการพิจารณา
ช่วงของความคิดเห็นและส่วนวิเคราะห์ภายในโดยละเอียดร่วมกับผู้บริหาร
ระดับสูงในหน่วยธุรกิจของเรา นอกจากนี้ แผนภาพดังกล่าวยังสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความเข้ า ใจในขอบเขตผลกระทบของไอวีแ อลและการชี้ แ จง
เกีย่ วกับขอบเขตหน่วยปฏิบตั งิ านทีเ่ ราควบคุมและด�ำเนินการ เราได้วิเคราะห์
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

จัดล�ำดับความส�ำคัญ และตรวจสอบประเด็นหลักทั้ง 28 หัวข้อเพื่อสร้าง
แผนภาพแสดงประเด็นสาระส�ำคัญของเรา โดยอาศัยข้อมูลที่ ได้รับจาก
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ในช่ ว งของการส� ำ รวจ ซึ่ ง พบว่ า ประเด็ น สาระคั ญ หลั ก
มีทั้งหมด 13 หัวข้อ และเราสังเกตเห็นประเด็นส�ำคัญที่เพิ่มขึ้นมา เช่น
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และ
ขยะพลาสติกและการรี ไซเคิล PET นอกจากประเด็นสาระส�ำคัญหลัก
ทั้ง 13 หัวข้อแล้ว เรายังให้ข้อมูลเชิงลึกและเปิดเผยข้อมูลของประเด็น
สาระส�ำคัญอืน่ ๆ ทีม่ คี วามส�ำคัญกับธุรกิจและผูม้ สี ว่ นได้เสียภายในทีส่ ำ� คัญ
ซึ่งปรากฏอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในการรายงานของเรา

13 ประเด็นสาระส�ำคัญหลักของปี 2563
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ความเสี่ยงและโอกาส
เราบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ซึ่งอ้างอิงตามกรอบการควบคุมภายในของ Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission COSO) ซึ่งเราใช้ระบุ
และบริห ารจั ด การความเสี่ ย งในทุ ก ระดั บ ของธุ ร กิ จ รวมถึ ง บริษั ท ย่ อ ย
ของเราด้ ว ยเช่ น กั น คณะกรรมการด้ า นความยั่ ง ยื น และการบริห าร
ความเสีย่ ง (Sustainability and Risk Management Committee, SRMC)
เป็นคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งก�ำกับดูแลประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในภาพรวม เพื่อให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของบริษัท
Risk Management Council (RMC) ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้น เพื่อ ท� ำ หน้ า ที่
เป็นศูนย์กลางในการช่วยการด�ำเนินงานของ Indorama Management
Council (IMC) SRMC หรือคณะกรรมการบริษัท ในการระบุและพิจารณา
ความเสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งรอบคอบ รวมทั้ ง ผลั ก ดั น ประเด็ น ที่ ค วบคุ ม
ด้านความเสีย่ ง ทัง้ นีเ้ พื่อให้ความมัน่ ใจในเรื่องความเสีย่ งขององค์กร รวมถึง
การบริหารจัดการภาวะวิกฤตและความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อปกป้อง
และสร้างคุณค่าให้กับไอวีแอล
นอกจากนี้ ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบนั ทีผ่ นั ผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน
และคลุมเครือ (VUCA) เราได้วางกรอบการบริหารจัดการความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management, BCM) ภายในองค์กร
ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 22301 เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการรั ก ษาผลประโยชน์ ส� ำ หรั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หลั ก
ชื่อเสียง แบรนด์ และกิจกรรมที่สร้างคุณค่าของเรา ในการท�ำเช่นนั้น

ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
ความซับซ้อนที่พัฒนาขึ้นของ
ภัยทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นใหม่
อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของเรา
ทั้งด้านการเงินและชื่อเสียง

นวัตกรรม/เทคโนโลยี
ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งอาจน�ำไปสู่จุดอ่อนเช่น PET
ทางเลือก

ความล้มเหลวในการจัดการปัญหา
การรณรงค์ต่อต้านพลาสติก
อาจส่งผลกระทบทางลบต่อศักยภาพ
ในการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

เราได้ พั ฒ นาบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน รวมถึ ง กลยุ ท ธ์
และแผนฟืน้ ฟูต ่ า งๆ ส� ำ หรั บ สถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่อ ให้ แ น่ ใ จว่ า
มี ก ารให้ ค� ำ จ� ำ กั ด ความและการสื่ อ สารเรื่อ งความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ
เป็ น อย่ า งดี พร้ อ มด้ ว ยการทดสอบอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่อ เสริม สร้ า ง
ความแข็งแกร่งของกลยุทธ์และการวางแผนของเรา
ความเสี่ยงถูกแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
ความเสี่ ย งทางธุ ร กิ จ ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร และความเสี่ ย งด้ า น
การท�ำงาน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงทางการเงิน
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด ฯลฯ ซึ่งครอบคลุม
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรทั้งหมด ในขณะที่ความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นใหม่จะถูกวิเคราะห์เนื่องจากอาจพัฒนาเป็นความเสี่ยงส�ำคัญ
จึง เป็ น เรื่อ งท้ า ทายในการระบุ จ� ำ นวนความเสี่ ย งเหล่ า นี้ เ นื่ อ งจาก
มีระดับความไม่แน่นอนสูงหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
ประเภทของความเสี่ยงที่แตกต่างกันซึ่งถูกระบุไว้นี้มีความส�ำคัญเท่าๆ
กันส�ำหรับไอวีแอลในฐานะองค์กร เราได้เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงส�ำคัญ
ทีเ่ กิดขึ้นใหม่ในรายงานฉบับนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับหัวข้อ
สาระส�ำคัญที่เชื่อมโยงกับประเด็นด้านความยั่งยืนของเราในรายงานฉบับนี้
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทความเสี่ยงอื่นๆ และกลไกการตรวจสอบและ
ควบคุมความเสีย่ งของเรา ปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2563 ของเรา หน้า 131

โอกาส
่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ
• ด�เพืำ่อเนิเป็นนมาตรการความมั
พันธมิตรที่เชื่อถือได้และเป็นผู้น�ำด้านความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูล

ความรู้แก่ผู้ใช้งานเกี่ยวกับความเสี่ยงของความมั่นคงปลอดภัย
• ให้ทางไซเบอร์
และฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบอย่างปลอดภัย
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าง PET กับพลาสติกชนิดอื่น
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�
ทางความคิ
ด
ด้
า
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จแบบหมุนเวียน
•

• การเพิ่มการลงทุนในโรงงานรีไซเคิล
ำงานร่วมกับพันธมิตรทางอุตสาหกรรมหลายแห่งเพื่อผลส�ำเร็จ
• การท�
ด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนส�ำหรับพลาสติกที่ยั่งยืน
ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการรีไซเคิล
• การให้
และวิถีชีวิตที่มุ่งเน้นความยั่งยืน
้อันเป็นกรรมสิทธิ์เรื่องการรีไซเคิลเชิงกล
• การครอบครองความรู
และการมีพันธมิตรเพื่อพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการรีไซเคิล
เชิงเคมีในรุ่นถัดไป
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วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การเชือ่ มโยงไปยัง
ประเด็นสาระส�ำคัญ การตอบสนองของไอวีแอล
ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ หน้า 55

การดูแลรับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน
หน้า 69 - 72
การเป็นผู้น�ำทางความคิดด้านเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน หน้า 57 - 59
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้านการรีไซเคิล หน้า 62 - 65

พลาสติกและการรีไซเคิล
PET

พลาสติกและ
การรี ไซเคิล PET

การขับเคลื่อนการหมุนเวียนผ่านพันธมิตร
ในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 60 - 61
การเป็นผู้น�ำทางความคิดด้านเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน หน้า 57 - 59
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้านการรีไซเคิล หน้า 62 - 63
โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านการรีไซเคิล หน้า 111 - 113

ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
วิกฤตการณ์ด้านน�้ำอาจกระทบ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ

การเชือ่ มโยงไปยัง
ประเด็นสาระส�ำคัญ การตอบสนองของไอวีแอล

โอกาส

• เป็นผู้น�ำในการดูแลรับผิดชอบด้านน�้ำโดยลดการใช้น�้ำ
• บริมากขึหารจั้น ดการทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืน เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ
ำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจ
• การท�
ว่ามีปริมาณน�้ำเพียงพอต่อการการใช้และบริโภค เพื่อหลีกเลี่ยง

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ

ความเสี่ยงและโอกาส หน้า 34 - 35
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หน้า
83 - 85

ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ใกล้เคียง
และรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ได้รับผลกระทบเชิงลบจากความ
ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก
การแพร่ระบาดของ coronavirus
ที่ก�ำลังเกิดขึ้น

ฒนาการท�ำงานด้านการก�ำกับดูแลให้แข็งแกร่ง
• ศัเพืก่อยภาพในการพั
รอดพ้นจากผลกระทบของการระบาด
นผู้น�ำในการบริหารจัดการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
• การเป็
ด้านการจัดการความปลอดภัยของพนักงาน
มสร้างคุณค่าของห่วงโซ่อุปทานในทุกความเสี่ยงทางธุรกิจ
• เสริ
ของเรา
บหน่วยการผลิตและเครือข่ายของเรา ช่วยให้เรามีโอกาส
• ยกระดั
ที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

การตอบสนองต่อสถานการณ์
COVID-19 หน้า 40 - 41

อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

การสร้างความเชื่อมั่นด้านสถานที่ท�ำงาน
ที่ปลอดภัยและเหมาะสม หน้า 94

แม้ในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การวิเ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหวซึ่ ง ครอบคลุ ม กลยุ ท ธ์ การด� ำ เนิ น งาน
สภาพแวดล้ อ ม การวิเ คราะห์ ค วามตึ ง เครีย ดด้ า นน�้ ำ การวิเ คราะห์
การก�ำหนดราคาคาร์บอนแบบเงา ความอ่อนไหวทางการเงินและชื่อเสียง
จะด�ำเนินการวิเคราะห์เป็นรายครึ่งปี หรือรายปี ในระดับองค์กร โดยมุ่งเน้น
ที่ประเด็นด้านความยั่งยืนและวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม

และการก� ำ กั บ ดู แ ล ที่ มี ผ ลต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของเรา นอกจากนี้
เรายั ง ท� ำ การวิเ คราะห์ ส ถานการณ์ แ ละอ้ า งอิ ง แนวทางด� ำ เนิ น งาน
ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของ TCFD การวิเ คราะห์
ความอ่อนไหวครอบคลุมผลกระทบต่อการผลิต รายได้ และ EBITDA
ของเรา

วัฒนธรรมด้านความเสี่ยงในองค์กร
การบริห ารจั ด การความเสี่ ย งเป็ น แนวทางหลั ก ของเรา ซึ่ ง ถู ก น� ำ มาใช้
เพื่อด�ำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กร การปฏิบัติงานในแต่ละวันและการตัดสินใจ
ของพนั ก งาน โดยทั่ ว ทั้ ง ธุ ร กิ จ การบริห ารจั ด การ คณะกรรมการ และ
ผู ้ ป ระสานงานด้ า นความเสี่ ย ง ต่ า งมี บ ทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน
ส� ำ หรั บ การประเมิ น ความเสี่ ย งและระบุ ก ารควบคุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่อ บรรเทา
และ/หรือลดความเสี่ยง

โครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมนี้ช่วยสร้างการรับรู้ ความเป็นเจ้าของ
และการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านองค์กร ซึ่งน�ำไปสู่ผลการด�ำเนินงาน
ที่ ดี ขึ้น การติ ด ตามอย่ า งต่ อ เนื่ อ งท� ำ ให้ เ รามี ค วามมั่ น ใจยิ่ง ขึ้น ในการ
ควบคุ ม ดู แ ล การสั ง เกตและแยกแยะสถานะความเสี่ ย งเพื่อ ที่ จ ะระบุ
จุดบกพร่องใดๆ ทีม่ ี รวมถึงการกระตุน้ การตอบสนองต่อความเสีย่ ง โดยระบุ
กิจกรรมเพื่อควบคุมและเปลีย่ นแปลงระดับการปฏิบตั ใิ ดๆ เมือ่ มีความจ�ำเป็น

โครงการภาวะผู ้ น� ำในการรั บ มื อ และวั ฒ นธรรมด้ า นความเสี่ ย งถู ก พั ฒ นา
และน� ำ มาใช้ เ พื่อ ยกระดั บ ความคิ ด เรื่อ งความเสี่ ย ง ตลอดจนเสริม สร้ า ง
ความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงและความคล่องตัวในการจัดการ
ความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อเสริมสร้างความคิดของการเป็นผูน้ ำ� ด้านความเสีย่ งส�ำหรับผูน้ ำ� เพื่อก�ำหนด
รูปแบบ การมองภาพ และกระตุ้นสภาวะของความเสี่ยงในอนาคต

เมื่ อ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น โดยโครงสร้ า งการก� ำ กั บ ดู แ ลทั้ ง กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
โครงการจริยธรรมและจรรยาบรรณ เราจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเราท�ำงาน
ด้วยความตระหนักที่มากขึ้นในเรื่องของความเสี่ยงและมีการตอบสนอง
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการกับความเสี่ยง
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้น ในเชิ ง รุ ก เช่ น นี้ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ที่ จ� ำ เป็ น และช่ ว ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางธุรกิจของเราอย่างมีนัยส�ำคัญ

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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การสนับสนุนของเราต่อเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ด้วยการให้ความส�ำคัญกับการสร้างคุณค่าต่อ 3Ps คือ People Planet และ Prosperity เรายังคง
ให้การสนับสนุนในการมีส่วนร่วมใน UN SDGs
การรี ไซเคิลและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและพลังงาน

น�ำลูกค้าเข้าสู่วงจรห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์และ
พัฒนาวิธีการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อตกลงความริเริ่มระดับโลก
ที่พัฒนากลยุทธ์ด้านคาร์บอนต�่ำให้แข็งแกร่ง

ความมุ่งมั่น
ด้านรีไซเคิล

พันธมิตรในกลุ่ม
อุตสาหกรรม

การให้ความรู้
ด้านการรีไซเคิล

พลังงาน Science-Based ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและ
ทดแทน Target (SBTs) เพิ่มประสิทธิภาพของพลังงาน

การดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและความเป็นอยูท่ ดี่ ี

การรับผิดชอบต่อสังคมและการท�ำงานร่วมกัน

ปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากรและสร้างความมัน่ ใจ
ว่ากระบวนการผลิตของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รับประกันว่าสุขภาพและความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
ของการด�ำเนินกิจกรรมของเรา

ท�ำให้การให้ความรูด้ า้ นการรี ไซเคิลเป็นโปรแกรมในระดับโลก
เพื่อร่วมมือกันสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมต่อไป

การวิเคราะห์
การจัดการขยะ
ความเครียดด้านน�้ำ แทนการฝังกลบ

การจัดเก็บ
ขวดพลาสติก

สถานที่ท�ำงาน
ที่ปลอดภัย

การปกป้องสิทธิ
มนุษยชน

ความปลอดภัย
ในกระบวนการ

ความรู้

สิ่งแวดล้อม

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ในงาน “GCNT FORUM 2020: Thailand Business Leadership for the
SDGs” ซึง่ จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เพื่อฉลอง
โอกาสครบรอบ 20 ปีของการจัดตั้ง UN Global Compact (UNGC) และ
ครบรอบ 75 ปีขององค์การสหประชาติ (United Nations) ไอวีแอลได้แสดง
เจตนารมณ์ในการร่วมลงทุนรวม 1 พันล้านบาท (ประมาณ 33 ล้านเหรียญสหรัฐ)
ในโครงการด้านความยั่งยืนและโครงการริเริ่มที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก ารสหประชาชาติ (UN SDGs) และมุ ่ ง มั่ น
ที่จะก�ำหนด UN SDGs รวมอยู่ในกลยุทธ์และกิจกรรมทางธุรกิจของเรา
การประกาศเจตนารมณ์ ดั ง กล่ า วเป็ น การยื น ยั น ถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ของเรา
อีกครั้ง ในการสนับสนุนรัฐบาลไทยในความพยายามที่จะบรรลุตามแผน
ที่วางไว้ภายในปี 2573
นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Leadership for Sustainability
under the New Normal towards the SDGs” ในงาน GCNT Forum 2020 : Thailand Business Leadership for SDGs เมื่อวันที่
31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

คลิกเพื่อชม
วิดีโอ

ความเป็นอยู่ที่ดี

ความก้าวหน้าที่เราด�ำเนินการสนับสนุน UN SDGs ได้รับการติดตามผลตลอดทั้งปีและรายงานต่อสาธารณะในรายงานความอย่างยั่งยืนปี 2563 รายงาน SDGs
ของไอวีแอล ปี 2563 และในหน้า SDGs บนเว็บไซต์ของเรา

(จากซ้ายไปขวา: นางกีตา้ ซับบระวาล ผูป้ ระสานงานสหประชาชาติประจ�ำประเทศไทย; นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน); นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน); ดร.ศรายุธ แสงจันทร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มมิตรผล; และคุณพัชรี รักษาวงศ์ ผู้ด�ำเนินรายการ)

งาน UN Global Compact Leaders Summit ในปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ 20 ปีของการรวมตัวกันของธุรกิจเพื่อโลกที่ดีกว่า เราได้เข้าร่วม
ในเวทีสัมมนา Global Townhall Session ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Build Back Better: Business Resilience for our Future” และกล่าวถึง
ความมุง่ มัน่ และการมีสว่ นร่วมของเราต่อเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนผ่านแนวคิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน โดยมุง่ เน้นไปทีก่ ารรี ไซเคิลขวด PET

36

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ผลจากความมุ่งมั่นและการด�ำเนินงานของเรา ท�ำให้ ไอวีแอลได้รับรางวัล
ธุรกิจยั่งยืน ประเทศไทย ประจ�ำปี 2562 ด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์ ก ารสหประชาชาติ จากแนวคิ ด ริเ ริ่ม ต่ า งๆ ซึ่ ง การประกาศผล
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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•

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการปรับอันดับ ESG จาก BB เป็น BBB ในปี 2563

ในปี 2563 อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการประเมินจาก EcoVadis และ ยังคงอยู่ในระดับ Gold ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน
ผู้น�ำที่อันดับ 2% (ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 98) ของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐาน

ESG

INDUSTRY
TOP RATED

•

Sustainalytics ได้ประเมิน อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นหนึ่งในผู้น�ำในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โดยบริษัท
ได้ต�ำแหน่งที่ 7 จาก 202 บริษัท จากรายงานในเดือนมกราคม 2564

เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

•
•

อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังคงได้รบั คัดเลือกให้อยู่ในกลุม่ ดัชนี FTSE4Good จากการประเมินในเดือนตุลาคม 2563 โดยอยู่ในอันดับ
ต้นๆ ของกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์ทั่วโลก (คะแนน 4.6 จาก 5 คะแนน)
เราได้รับ คะแนน ESG ดีที่สุดซึ่งอยู่ในอันดับต้นของกลุ่มด้วยค่าต�ำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 100

•
•
•

•
•
•
•

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนน B จากการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP ในปี 2563

•
•

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการยกย่องใน SAM’s Sustainability Yearbook 2021 ในระดับ Silver Class
และ เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในกลุ่ม World และ Emerging Markets
เรามีคะแนนรวมเป็น อันดับที่ 3 เมื่อเทียบกับบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำทั่วโลก 115 แห่ง

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้อันดับที่ 1 ด้วย ESG Disclosure Score ของบลูมเบิร์ก ท่ามกลางบรรดากลุ่มบริษัทชั้นน�ำ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50)

ทวีปอเมริกา

• Americas Fiber Manufacturing Association,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Association of Plastics Recyclers (APR),
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• PETRA - PET Resin Association,
ทวีปอเมริกาเหนือ
• National Association for PET Container

Resources (NAPCOR), ประเทศสหรัฐอเมริกา
แคนาดา และเม็กซิโก
Operation Clean Sweep, ประเทศสหรัฐอเมริกา
American Chemistry Council (ACC)

ทวีปยุโรป

Responsible Care
ไอวีแ อลเป็ น สมาชิ ก ประจ� ำ ของ American Chemistry Council (ACC) ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทน
ของกลุม่ องค์กรทีห่ ลากหลายในกลุม่ อุตสาหกรรมเคมีและนวัตกรรม ACC พยายามทีจ่ ะท�ำให้เกิด
ความก้าวหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ บริษทั ย่อยของเราในประเทศสหรัฐอเมริกา ทีม่ กี ารด�ำเนินการตามกรอบ ‘Responsible
Care’ ก�ำลังด�ำเนินการขอรับการรับรองภายในสิ้นปี 2565 สิ่งนี้คือความมุ่งมั่นของสมาชิก ACC
ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ระดับโลกซึ่งสมาชิกและพันธมิตรให้ค�ำมั่นในการปรับปรุงคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย ในการด�ำเนินงานทั้งหมดของพวกเขา

ไอวีแอลอยู่ ในอันดับที่ 2 ด้วยเกรด B- (B ลบ) ตามจาก DSM ด้วยเกรด B ท่ามกลางกลุ่มบริษัทด้านเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำ
ของโลก 35 บริษัท
เราได้รับการประเมินรางวัลนี้เป็นครั้งแรกในปี 2563

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

•

ไอวีแอลชนะ 3 รางวัล ในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และ เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
ได้รับ อีก 4 รางวัลพิเศษ ในหัวข้อ กลยุทธ์และการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน พนักงาน การบริหารจัดการน�้ำ
และของเสียและประสิทธิภาพในการใช้วัสดุ

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล “Best Regional Loan” ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต จากการได้รับ Blue Loan มูลค่า 300
ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายแรกที่ ได้รับเงินกู้ในลักษณะนี้

บริษัทย่อยของเราในประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย และออสเตรเลีย ได้แก่ Indorama Ventures
Oxides LLC Port Neches Operations Indorama Ventures Ankleshwar Pvt Limited
และ Indorama Ventures Oxides Australia Pty Limited เป็นสมาชิกของ RSPO ซึ่งมี
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองห่วงโซ่อุปทาน RSPO และมีการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภั ย ที่ ดี เ ยี่ ย ม สิ่ง นี้ ช ่ ว ยรั บ ประกั น ว่ า เกณฑ์ ท างด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มและสั ง คม
ในการแปรรู ป น�้ ำ มั น ปาล์ ม ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน RSPO อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง รู ป แบบ
ของห่วงโซ่อุปทานเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบการรับรองห่วงโซ่อุปทานของ RSPO
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://rspo.org/members/10802
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ทวีปเอเชีย

• The Federation of Thai Industries, ประเทศไทย
• The Committee of PET Manufacturers
• Thai Beverage Industry Association, ประเทศไทย
in Europe (CPME), ทวีปยุโรป
• Global Compact Network Thailand (GCNT),
• European Man- Made Fibres Association
ประเทศไทย
(CIRFS), ประเทศเบลเยียม
• IVC - Industrievereinigung Chemiefaser e.V.,
ประเทศเยอรมนี
• World Economic Forum, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• Plastics Recyclers Europe (PRE), ทวีปยุโรป
• EDANA, ทวีปยุโรป

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://responsiblecare.americanchemistry.com/

•
•

ทวีปเอเชีย

United Nations Global Compact (UNGC)
World Economic Forum
Global Plastic Action Partnership (GPAP)
Task Force on Climate- related Financial Disclosures (TCFD)

ทวีปอเมริกา

•
•

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ทวีปยุโรป

•
•

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

American Chemistry Council
(ACC)
เราเข้ า ร่ ว มใน American Chemistry Council
(ACC) และนายอาลก โลเฮีย GCEO ของเราอยู่ใน
คณะกรรมการ ACC ซึ่งมุ่งเน้นการก�ำหนดนโยบาย
องค์กร การอนุมัติงบประมาณ การล�ำดับความส�ำคัญ
ของการสนับสนุน และการให้ทิศทางกลยุทธ์โดยรวม
ส�ำหรับ ACC การประชุมนี้จะเน้นในส่วนที่เกี่ยวกับ
ความยัง่ ยืนและพลังงาน อีกทัง้ ยังเป็นเวทีทพ
ี่ ูดถึงปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมร่วมกัน เรายังคงให้ข้อมูล
เชิงลึกและสนับสนุนประเด็นส�ำคัญผ่านความเกี่ยวข้อง
ในฐานะคณะกรรมการ ACC ซึ่ ง ช่ ว ยป้ อ งกั น และ
ให้ ค วามมั่ น ใจเกี่ ย วกั บ ความยั่ ง ยื น ที่ มี ม ากขึ้น ของ
ห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการของเราในสหรัฐอเมริกา
ไอวีแอลก�ำลังเพิ่มการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้น�ำ
ในอุต สาหกรรมในปี 2564 ผ่ า นโครงสร้ า ง
คณะกรรมการ ACC
ข้อมูลเพิ่มเติม:
https://www.americanchemistry.com/Membership/
MemberCompanies/#Regular%20Members

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

การตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19
กลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืนมุง่ เน้นในสถานการณ์การระบาดใหญ่ของ COVID-19
ท�ำให้เกิดการหยุดชะงักต่อธุรกิจทั่วโลกในปี 2563 สถานการณ์นี้ถือว่า
เป็นการทดสอบความสามารถของเราในการบริหารจัดการความเป็นอยู่
ที่ดีของพนักงานและชุมชนโดยรอบ จากมาตรการที่ครอบคลุมในการ

ปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนการรับมือ
ในการบริ ห ารจั ด การในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานและความผั น ผวนด้ า นราคา
และความพร้ อ มของวั ต ถุ ดิ บ ไม่ มี อุ ต สาหกรรมใดได้ รั บ การยกเว้ น
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดนี้

การดูแลพนักงาน
การปกป้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสิ่งส�ำคัญ
อันดับหนึง่ ของเรา ปี 2563 จะเห็นได้วา่ เราได้มกี ารด�ำเนินการในการปกป้อง
ดูแลเพื่อให้บุคลากรและครอบครัวปลอดภัย อันประกอบไปด้วย การท�ำให้
สถานทีท่ ำ� งานมีความปลอดภัยและการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของหน่วยงาน
ท้องถิน่ หน่วยงาน EHS ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ ไม่นานมานี้ ท�ำหน้าทีป่ ระสานนโยบาย
ขั้นตอนการปฏิบัติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย
ของบุคลากร (รวมถึงการติดตามจ�ำนวนผู้ป่วยCOVID -19 จากทุกหน่วย
การด�ำเนินงานของเรา) นโยบาย “การท�ำงานจากที่บ้าน” ของเราได้รับ
การประกาศและบังคับใช้โดยมีผลทันทีและจะยังคงมีผลจนกว่าจะมีประกาศ
เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีการส่งอีเมล์เวียนของไอวีแอลเพื่อให้ค�ำแนะน�ำ

พร้อมกับมาตรการป้องกันส�ำหรับพนักงาน โดยสถานการณ์ในประเทศไทย
จะได้รับการประเมินทุกๆ สองสัปดาห์และมาตรการจะมีการเปลี่ยนแปลง
ให้สอดคล้องตามกันไป

การช่วยเหลือสนับสนุนให้กับ
ชุมชนและสังคม
เพื่ อ ก้ า วผ่ า นการระบาดใหญ่ ข อง COVID-19 ไปด้ ว ยกั น
เราตอบสนองและสนับสนุนชุมชนอย่างแข็งขันผ่านมูลนิธไิ อวีแอล
และกิจกรรม CSR ทั่วโลก นอกจากนี้ ในปี 2563 เราได้จัดตั้ง
กองทุ น COVID-19 ของไอวี แ อล (2.5 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ )
เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด หาสิ่ ง ของที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ ชุ ม ชนและ
โรงพยาบาล

ในการดู แ ลและตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งส� ำ หรั บ
แต่ละสถานที่ ไปพร้อมกับการให้การสื่อสารที่ชัดเจน
เราได้ทำ� งานร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ วิเคราะห์ผลกระทบด้านความปลอดภัย
และความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ พนั ก งานของเรา โดยเราปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบที่รัฐบาลในหลายประเทศก�ำหนดในทุกประเทศที่เราด�ำเนินการ
อย่างใกล้ชิดและเสนอให้มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรและกับ
ผู้มีส่วนได้เสียของเรา โดยให้ข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวกับการพัฒนา ผลกระทบ
และแนวทางแก้ ไขที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน พนักงาน และธุรกิจ เราได้ติดต่อ
สื่อสารกับคู่ค้า ซัพพลายเออร์ และลูกค้าของเราในเชิงรุกเพื่อหลีกเลี่ยง
การหยุดชะงักในช่วงเวลานี้ท่ีมีความต้องการเพิ่มขึ้นส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ที่จ�ำเป็นต่อครอบครัวของพวกเขา

การบริจาคผ่านกองทุน COVID-19 ของไอวีแอล (1.88 ล้านเหรียญสหรัฐ)
สนับสนุนองค์กรทั้งสิ้น 135 แห่ง ใน 29 ประเทศ
63%
10% 3%

24%

ชุมชน

เอเชีย

23%

31%

ยุโรป
ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา

บริจาคหน า้ กากอนามัย
ให ก้ ับชุมชนทั่วโลก

ไอวีแอลและหน่วยงานคูค่ า้ ทางธุรกิจได้ผลิตและบริจาคชุด PPE 20,000 ชุด
ให้กบั โรงพยาบาลมากกว่า 200 แห่งทัว่ ประเทศ ส�ำหรับแพทย์และทันตแพทย์
ในประเทศไทย

แม้ ว ่ า ผลการปฏิ บั ติ ง านโดยรวมของเราเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ
COVID-19 จะท�ำได้ดีมาก แต่เราก็มีความเสียใจอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งถึง
การจากไปของเพื่อนพนักงานสองคนในปี 2563 เพื่อนพนักงานคนหนึ่ง
จากเม็ ก ซิ โ กและอี ก คนหนึ่ ง ในสหรั ฐ อเมริ ก า เราขอแสดงความเสี ย ใจ
อย่างจริงใจต่อครอบครัวของพวกเขา

การบริหารจัดการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ในระดับกลุ่มบริษัทฯ Indorama Management Council (IMC) ได้ติดตาม
การด� ำ เนิ น งานเพื่ อ ตอบสนองต่ อ สถานการณ์ COVID-19 ของเรา
อย่างใกล้ชิด หน่วยงานด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่ประกอบไปด้วย
ผู ้ น� ำ ของไอวี แ อลจากหลากหลายหน่ ว ยงานและกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ได้ มี ก าร
ตรวจสอบความเสี่ ย งและท� ำ งานอย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ ฝ่ า ยบริ ห ารโรงงาน
ในท้องถิ่นเพื่อแก้ ไขปัญหาด้านการปฏิบัติงานและกลยุทธ์การด�ำเนินงาน
ที ม ระดั บ อาวุ โ สเพื่ อ บริ ห ารจั ด การเหตุ ฉุ ก เฉิ น ระดั บ โลก Global
Emergency Management team (GEMT) ของเรา มีหน้าที่ก�ำหนด
และตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย
ของพนั ก งานและประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของเรา การประชุ ม
รายสั ป ดาห์ จ ะด� ำ เนิ น การเพื่ อ ติ ด ตามสถานการณ์ ทั่ ว โลกและ
ให้ ข ้ อ มู ล ล่ า สุ ด รวมถึ ง ผลกระทบด้ า นความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ข องพนั ก งาน
และทางธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ มี ค วามเหมาะสม

บริจาครถพยาบาล 3 คันในอินโดนีเซีย
เพื่อสนับสนุนการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19

45%

อเมริกา

ชุด PPE

27%

โรงพยาบาล
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องค์กรการกุศล

อุปกรณ์
ทางการแพทย์

อื่นๆ

30%

อาหาร เครื่องดื่ม
เสื้อผ้า และ
ของจ�ำเป็น

30%

ผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อโรค

เราใช้โอกาสในปี 2563 เพื่อสร้างมูลค่าที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู ้ บ ริ โ ภคและสิ่ ง แวดล้ อ มโดยปรั บ เปลี่ ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละความสามารถ
ในการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยนวัตกรรมที่เป็น
หั ว ใจส� ำ คั ญ ในการรั บ มื อ ต่ อ COVID-19 เราจึ ง กลายเป็ น บริ ษั ท แรก
ในประเทศไทยทีใ่ ช้พลาสติกรีไซเคิล rPET คุณภาพสูงและทนทานเพือ่ พัฒนา
ชุด PPE ร่วมกับพันธมิตรของเรา Less Plastic Thailand, Thai Taffeta,
T-Plus, TOA Paint และ GoWith20

เราแจกจ่ า ยชุ ด PPE กว่ า 20,000 ชุ ด ให้ กั บ โรงพยาบาล 200 แห่ ง
ทั่วประเทศไทย โดยผลิตจากขวดพลาสติก PET หลังการบริโภคทั้งสิ้น
80,000 ขวด
นอกจากนี้ เรายังได้ปรับเปลีย่ นหน่วยการผลิตในธุรกิจออกไซด์และอนุพนั ธ์
แบบบูรณาการ (IOD) ในสหรัฐอเมริกา เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค
ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือเพื่อป้องกัน COVID-19
ข้อมูล
เพิ่มเติม

ปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่
ตลอดปี 2563 โลกมีความก้าวหน้าอย่างมากในการจัดการกับความท้าทายของสถานการณ์ COVID -19
แต่เรายังคงได้รับผลกระทบในหลายระดับ ในขณะที่การผลิตวัคซีนก�ำลังเดินหน้าอยู่ การกลายพันธุ์
ของ coronavirus ยั ง คงเป็ น ปั ญ หา เมื่ อ ผู ้ ค นทั่ ว โลกได้ ป รั บ ตั ว พฤติ ก รรมได้ เ ปลี่ ย นไปและ
ความคาดหวั ง ก็ ไ ด้ มี ก ารเปลี่ ย นไปเช่ น กั น เราใช้ โ อกาสนี้ ใ นระหว่ า งปี 2563 ลงทุ น ในด้ า นต่ า งๆ
ของธุรกิจของเรา เพื่อเตรียมพร้อมและมีความยืดหยุ่นเมื่อเข้าสู่ปี 2564
เราได้เปิดตัวคู่มือ “ชีวิตวิถีใหม่” (New Normal) ส�ำหรับพนักงานโดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานใหม่ในสถานที่ท�ำงาน รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี เรายกเลิกการเดินทาง
และใช้การประชุมเสมือนจริงแทน และด�ำเนินการในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนพนักงานของเราขณะที่
พวกเขาท�ำงานทางไกล
เราขอแสดงความขอบคุณต่อทุกคนที่ช่วยดูแล ป้องกันและรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของเรา
และหวังว่าจะได้ทำ� งานร่วมกันกับคูค่ า้ ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ เพือ่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่โดดเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปี 2564 และปีต่อๆ ไป

* ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563, % ของการมีส่วนร่วมทั้งหมด
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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

การก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนด

คณะกรรมการบริษัท

การก�ำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพของไอวีแอลและบริษัทในเครือเป็นผลจาก
การให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การเติ บ โตของธุ ร กิ จ และการมี ค ณะกรรมการ
บริษัทที่มีประสบการณ์และมีความสามารถ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทดูแล
กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทั้ ง หมดของไอวี แ อลและด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และงบประมาณขององค์กร รวมถึง
กฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยทั่วไปแล้วคณะกรรมการบริษัท
มีการจัดการประชุมทุกๆ สามเดือนและจะมีการจัดประชุมพิเศษเพิ่มเติม
หากเห็นว่ามีความจ�ำเป็น ซึ่งการประชุมเหล่านี้จะประกอบด้วยการทบทวน
การด� ำ เนิ น งานของไอวี แ อล การหารื อ เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ทางการเงิ น
การวางแผนงาน และการหารือในประเด็นอื่นๆ

12.5%
กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการ
16 ท่าน

37.5%
กรรมการบริหาร

การก�ำกับดูแล
อย่างมีความรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 16 ท่าน มีการจัด
ประชุ ม ทั้ ง หมด 7 ครั้ ง โดยมี ก ารอนุ มั ติ ง บการเงิ น ของบริ ษั ท
และกฎบั ต รของคณะกรรมการ SRMC รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การ
พิจารณาประเด็นที่ส�ำคัญและการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ
อยู่ใน รายงานประจ�ำปี 2563 ของบริษัท หน้า 153 และ 169

คุณค่าที่ถูกสร้างขึ้น
ด้ ว ยกลไกการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ แ ข็ ง แกร่ ง และครอบคลุ ม เราสร้ า ง
ผลก�ำไรที่เติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญ
ตลอดห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของเรา รวมถึ ง ลู ก ค้ า และผู ้ จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ
ของเราด้วย

ต้นทุนทางปัญญา
(ด้านองค์กร)
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ต้นทุนทางสังคม
และความสัมพันธ์

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

ต้นทุนทางการเงิน

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การพิจารณาที่ส�ำคัญ

ข้อมูล
เพิ่มเติม

50%
กรรมการอิสระ

ในคณะกรรมการ
ของไอวีแอล

คณะกรรมการมีการประสานงานกับผู้บริหารผ่านคณะผู้บริหารอาวุโส
เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถด�ำเนินงานตามเป้าหมาย การควบคุม

ต้นทุนที่เชื่อมโยงในบทนี้

คณะกรรมการได้ รั บ การสนั บ สนุ น โดยตรงจากคณะอนุ ก รรมการ 3
คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ (NCCG) และคณะกรรมการด้านความยัง่ ยืน
และการบริ ห ารความเสี่ ย ง (SRMC) โดยคณะกรรมอนุ ก ารเหล่ า นี้
ท� ำ หน้ า ที่ ดู แ ลเพื่ อ ให้ ค วามมั่ น ใจว่ า บริ ษั ท มี ก ระบวนการก� ำ กั บ ดู แ ลที่
เข้มแข็งในหลายมิติ อาทิ การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนด การตรวจสอบและการควบคุม จรรยาบรรณ
และประเด็นด้านความยั่งยืน ความเสี่ยงและโอกาสที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์

12.5%
กรรมการ
ที่เป็นสตรี
และการตรวจสอบภายในน� ำ ไปสู ่ ก ารปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และการ
ใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงและโอกาส นอกจากนี้ เรายังร่วมงานกับผู้มี
ส่ ว นได้ เ สี ย กลุ ่ ม ต่ า งๆ อย่ า งสม�่ ำเสมอและทั่ ว ถึ ง โดยนโยบายภายใน
ขององค์กรเป็นปัจจัยในการก�ำหนดรูปแบบการท�ำงานร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เหล่านั้น ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น การส�ำรวจความคิดเห็นในห่วงโซ่อุปทาน
กลไกการร้องทุกข์ และการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งผลลัพธ์จากการท�ำงาน
เหล่านั้นจะถูกรวบรวมและรายงานไปยังหัวหน้าฝ่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
เพื่อด�ำเนินการและติดตามผลต่อไป

การด�ำเนินการของคณะกรรมการ

การประชุมเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์
และแผนงานธุรกิจประจ�ำปี

• ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ
• ทบทวนกลยุทธ์ของบริษัท
• เปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้สื่อสารกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
• คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะที่จ�ำเป็น

การทบทวนแบบประเมินผลของระบบควบคุมภายใน
ที่เพียงพอประจ�ำปี

• ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของบริษัท
• คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�ำการทบทวนเบื้องต้นก่อนส่งต่อให้คณะกรรมการบริษัท
รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

ในปี 2563 นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
ในการประชุ ม สามั ญ ประจ� ำ ปี ข องไอวี แ อล (AGM) ในเดื อ นมิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการท�ำงานเรื่องความหลากหลายและ
ความเท่าเทียมกันขององค์กร โดยนางไขศรี เนือ่ งสิกขาเพียร เป็นกรรมการ
หญิงคนที่สองและเป็นกรรมการอิสระหญิงคนแรกของบริษัท นอกจากนี้
นายมาริษ สมารัมภ์ ได้ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท โดยถอนตัวจาก
การเลือกตัง้ ใหม่เนือ่ งจากข้อก�ำหนดด้านอายุเกษียณส�ำหรับกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดดัชนีวัดผลการด�ำเนินงาน (KPI) ส�ำหรับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และกรรมการบริหารท่านอื่นๆ

ประเด็นส�ำคัญในปี 2563
บริษทั ฯ ได้รบั คะแนน CG ระดับ “ดีเยีย่ ม
5 ดาว” จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่ 8
ติดต่อกัน

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

ตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ NCCG โดยมีการประเมินผลงานของ
คณะกรรมการเทียบกับ KPI ซึ่งเป็นเกณฑ์ส�ำหรับการประเมินค่าตอบแทน
ในแต่ละปี
การด�ำเนินงานในหลายประเทศและเขตอ�ำนาจศาลได้เพิ่มความเสี่ยงของ
การละเมิดกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ซึง่ ถือเป็นข้อกังวลหลักขององค์กร
โดยบริษทั ได้ดำ� เนินการด้วยแนวทางจากบนลงล่าง (Top-down approach)
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ NCCG คณะกรรมการ SRMC
และคณะผู้บริหารอาวุโสได้ ให้ค�ำแนะน�ำด้านความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และ
ข้อก�ำหนดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการร้องทุกข์
ที่แข็งแกร่งผ่านนโยบายการแจ้งเบาะแส

ไอวีแอลเป็ นหนึ่ ง ในผู ้ ได้ รั บรางวั ล

CG Scorecard (ACGS) ประจ�ำปี
2562 ที่ประกาศเมื่อปี 2563

1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไอวีแอลหรือบริษัทย่อยไม่มีคดีฟ้องร้องที่เป็นสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทเกินร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น ทั้งยัง
ไม่มีการฟ้องร้องที่อาจส่งผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
ในช่วงระยะเวลาของการรายงานปี 2563

• ไม่มีกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่มีนัยส�ำคัญ
ทมี่ นี ยั ส�ำคัญหรือเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการทุจริตหรือการติดสินบน อีกทัง้
• ไม่ไม่มมกีกี รณี
ารเลิกจ้างพนักงาน ผูร้ บั เหมา หรือซัพพลายเออร์ และไม่มกี ารยกเลิกสัญญาใดๆ
ดีความที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือการกระท�ำผิดด้านแข่งขันทางการค้าเกิดขึ้นใน
• ไม่ไอวีมแีคอลหรื
อพนักงานของบริษัท

2

1
2

การแจ้งเบาะแส
20 เรื่อง

2

เรื่องที่ได้รับผ่านช่องทาง
การแจ้งเบาะแส

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ข้อพิพาทการจ้างงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สิทธิมนุษยชน - การเลือกปฏิบัติ
สิทธิมนุษยชน - การคุกคาม/พฤติกรรมก้าวร้าว
สิทธิมนุษยชน - การเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การละเมิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น
ความโปร่งใส
* อีก 3 เรื่องไม่ถือเป็นการแจ้งเบาะแส รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใน
รายงานประจ�ำปี 2563 หน้า 162

7

เพื่อพัฒนาความสามารถในการแจ้งเบาะแสของเราให้ดียิ่งขึ้น ในปี 2562
บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด ช่ อ งทางการแจ้ ง เบาะแสอี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ผ่ า นเว็ บ ไซต์
whistleblower.indoramaventures.com ซึ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก
ต่อการใช้งานมากขึ้น อีกทั้งยังท�ำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลที่รวมข้อร้องเรียน

การสนับสนุนให้พนักงานทุกคนรายงานข้อกังวลหรือหลักฐานการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณถือเป็นส่วนส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
และมีความรับผิดชอบขององค์กร นโยบายการแจ้งเบาะแสของเรามีชอ่ งทาง
สื่ อ สารโดยตรงกั บ คณะอนุ ก รรมการการแจ้ ง เบาะแสโดยผู ้ ร ้ อ งเรี ย น
ไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ซึ่งจะเป็นการเริ่มการสอบสวนและการด�ำเนินการ
ตามความเหมาะสม โดยนโยบายการแจ้ ง เบาะแสและเว็ บ ไซต์ ส� ำ หรั บ
การแจ้ ง เบาะแสเป็ น ไปตามกฎหมายคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
สหภาพยุโรป (GDPR) ซึ่งผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ที่
เว็บไซต์ ทางอีเมล หรือจดหมาย ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ สมาชิก
ใหม่ในคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสและอนุมตั กิ ฎบัตรคณะอนุกรรมการ
การแจ้งเบาะแสเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ในปี 2563 คณะอนุ ก รรมการการแจ้ ง เบาะแสได้ รั บ การแจ้ ง เบาะแส
ทั้ งหมด 20 เรื่อง โดยได้ด�ำเนินการแก้ ไ ขปัญ หาไปแล้ ว 15 เรื่อง และ
อยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 2 เรื่อง ในขณะที่อีก 3 เรื่อง ไม่ถูกจัดเป็น
การแจ้งเบาะแส ส�ำหรับการแจ้งเบาะแสที่ ได้รับในปี 2562 ได้รับการแก้ ไข
ปั ญ หาแล้ ว ทั้ ง หมด ประเภทของการแจ้ ง เบาะแสที่ ไ ด้ รั บ ในปี 2563
ปรากฎอยู่ในแผนภูมิด้านล่าง โดยคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสได้
รายงานผลสรุปของการสอบสวน รวมถึงการด�ำเนินการเกี่ยวกับเบาะแสที่
ได้รบั แจ้งดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการบริษทั ทราบ

ต่ า งๆ โดยเว็บไซต์นี้เพิ่มความคล่องตัวในการสื่อสารระหว่างผู้แจ้งเบาะแส
และคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
คณะอนุ ก รรมการการแจ้ ง เบาะแสจะการั น ตี ก ารรั ก ษาความลั บ ของ
การรายงานและการไม่ให้มีการด�ำเนินการตอบโต้ใดๆ กับผู้แจ้งเบาะแส

จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม และความโปร่งใส
กลไกด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจของไอวีแอล

โดยบริษัทตั้งเป้าผลลัพธ์เช่นเดียวกันในปี 2564

นโยบายการแจ้งเบาะแส

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

1

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

1

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแส

กับพันธมิตรทางธุรกิจอันเนื่องมาจากข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต

Asset Class PLC ส�ำหรับ ASEAN

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

สนับสนุน
คณะกรรมการบริษัท
ในการทบทวนรายงาน
ทางการเงินและการ
ติดตามการตรวจสอบ
และการควบคุมภายใน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติและคู่มือ
การก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
สรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และ
ก�ำกับดูแลกิจการ
สร้างความมั่นใจว่า
จริยธรรมทางธุรกิจ
จะถูกน�ำมาใช้ผ่าน
จรรยาบรรณและ
การจัดอบรมเบื้องต้น
เกี่ยวกับนโยบาย

คณะอนุกรรมการ
การแจ้งเบาะแส

ทีมงานสร้าง
ความตระหนัก
ในการปฏิบัติตาม
การก�ำกับดูแล
กิจการ (CGPAC)

ตรวจสอบประเด็นที่ถกู อ�ำนวยความสะดวกและ
รายงานโดยผูแ้ จ้งเบาะแส ติดตามความคืบหน้า
และด�ำเนินการตาม
ของโครงการและ
ความเหมาะสม
จัดท�ำรายงานสถานะ
คณะอนุกรรมการ
ของโครงการต่อ
การแจ้งเบาะแสจัดท�ำ คณะกรรมการ NCCG
สรุปการแจ้งเบาะแส
ซึ่งจะรายงาน
เพือ่ ส่งให้คณะกรรมการ
ความคืบหน้าต่อ
NCCG และ
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัท

คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการ (CG Manual) ซึ่งถูกจัดท�ำในปี 2562 ให้ข้อมูล
แก่กรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกคนเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย
อย่างชัดเจนว่าค่านิยมของไอวีแอลถูกน�ำไปใช้อย่างไร มีความเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายระยะยาวของบริษัทอย่างไร และการก�ำกับดูแลกิจการถูกน�ำไป
ปฏิบัติในองค์กรได้อย่างไร โดยคู่มือนี้ได้ถูกแปลเป็น 20 ภาษาในปี 2562
และจะถูกกระจายไปยังหน่วยงานใหม่ขององค์กร

หัวหน้าหน่วยงาน/
หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล
น�ำคู่มือการก�ำกับดูแล
กิจการไปใช้
ในหน่วยงานและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือ
แก่พนักงานทั้งหมด

พนักงาน
เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับ
คู่มือการก�ำกับดูแล
กิจการและการอบรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และน�ำเอาความรู้มาใช้
ในการด�ำเนินงาน
ประจ�ำวัน

โครงการ CGPAC ซึง่ เริม่ ขึน้ ในปี 2556 เป็นโครงการทีส่ นับสนุนการสือ่ สาร
การจัดฝึกอบรม การประเมินความเข้าใจของพนักงาน และการติดตาม
การน�ำคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการไปปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก
ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบาย ขั้นตอนและมาตรการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง Assistance Package และกลไกการแจ้งเบาะแสของไอวีแอล
ส� ำ นั ก งานใหญ่ แ ละในระดั บ พื้ น ที่ ด� ำ เนิ น งานด้ ว ยเช่ น กั น ที ม CGPAC
ได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าพนักงานไอวีแอลทุกคนมีความรู้ความเข้าใจถึงคู่มือมากขึ้น
รายงานความยั่งยืน ปี 2563

45

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

HOME

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

พนักงานทุกคนได้รับแจ้งและลงชื่อว่าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาในคู่มือของ
บริษัทเมื่อเริ่มงาน หัวหน้าของแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบให้มี
การปฏิบัติตามคู่มือและจะรายงานผลการปฏิบัติไปยังทีมงาน CGPAC
ซึ่ ง ที ม งาน CGPAC จะมี ก ารนํ า เสนอรายงานการปฏิ บั ติ ไ ปยั ง
คณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการบริ ษั ท ต่ อ ไป คู ่ มื อ ฉบั บ นี้
รวมถึ ง นโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะมี ก ารพิ จ ารณาทบทวนเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี
โดยทีมงาน CGPAC จะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
การปรับปรุงแก้ ไขนโยบายต่างๆ ในแต่ละปีตามความเหมาะสม
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการด�ำเนินการในปี 2563 ทีมงาน CGPAC
ยังคงสนับสนุนการน�ำคู่มือไปใช้ในทุกหน่วยงานของไอวีแอล โดย:

•

•

พัฒนา Anti-Corruption Assistance Package เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติการด�ำเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล
รายละเอียดเพิม่ เติมอยูใ่ นส่วนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการ
ให้สินบนของรายงานประจ�ำปี 2563 ในหน้า 161-162

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

ต่อต้านการทุจริต รายละเอียดการอบรมออนไลน์อยูใ่ นหน้า 154-155
ของ รายงานประจ�ำปี 2563 ทีมงาน CGPAC ได้น�ำการบรรยาย
และการอภิปรายเชิงลึกมาใช้ในการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและมีความชัดเจน
ในปี 2563 ทีมงาน GCPAC ได้จัดท�ำและกระจายแบบทดสอบให้กับ
ทุกหน่วยงานเพื่อใช้ ในการฝึกอบรมและทดสอบพนักงานเกี่ยวกับ
ความเข้าใจในคู่มือภายหลังการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง

•

•

ที ม งานได้ ป รั บ การด� ำ เนิ น งานให้ เ ข้ า กั บ ข้ อ จ� ำ กั ด ในการเดิ น ทาง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยมุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรม
และการประชุมในรูปแบบออนไลน์กบั ทีมงานท้องถิน่ ทีเ่ ป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ คู ่ มื อ และการด� ำ เนิ น การตามนโยบาย

พั ฒ นาชุ ด วิ ดี โ อที่ ใ ช้ ใ นการฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ คู ่ มื อ เพื่ อ อ� ำ นวย
ความสะดวกให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นในการน�ำไปใช้ฝึกอบรมในรูป
แบบออนไลน์ โดยวิดีโอแต่ละตอนมีความยาวไม่เกิน 15 นาที และมีค�ำ
บรรยายเป็นภาษาดัตช์ โปแลนด์ โปรตุเกส (บราซิล) สเปน และตุรกี เพือ่ ให้
เข้าถึงและได้รับความสนใจอย่างเต็มที่จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม
พั ฒ นาและแจกจ่ า ยคู ่ มื อ ในรู ป แบบหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคู่มือให้มีความน่าสนใจและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น
ผู้อ่านสามารถเข้าชมเนื้อหาเพื่อเข้าถึงภาคผนวกต่างๆ หรือหน้า
เว็บไซต์ ได้โดยตรง ทั้งนี้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของไอวีแอล
มีค�ำแปลในภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาสเปน

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

การฝึ ก อบรมส� ำหรั บ คู ่ มื อ จั ด ท� ำขึ้ น เพื่ อ แนะน� ำเอกสารให้ กั บ พนั ก งาน
และให้แนวทางในการปฏิบัติในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท การฝึกอบรมเริ่มต้นด้วยการแนะนําแนวคิด
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการนําไปใช้ ในบริษัท จากนั้นจะเข้าสู่การ
บรรยายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบริษัท พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่าง ประเด็นการตัดสินใจด้านจริยธรรมที่พนักงานอาจพบ และ
จบการฝึ ก อบรมด้ ว ยการแจ้ ง ให้ พ นั ก งานทราบเกี่ ย วกั บ ช่ อ งทาง
การแจ้งเบาะแสของบริษัทเพื่อสนับสนุนให้พนักงานแจ้งรายงานเกี่ยวกับ
การกระท�ำความผิดใดๆ ที่พบเห็น โดยหลังจากการฝึกอบรม พนักงาน
จะท�ำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความเข้าใจของพนักงาน

การต่อต้านการทุจริต
เรามี ค วามมุ่ ง มั่ นในการด� ำเนินงานที่ ไ ม่เ กี่ยวข้องกับการติ ดสิ นบนและ
การทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหมดอย่างเข้มงวด
คูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการของเรามีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ทีเ่ ข้มข้นซึง่ ก�ำหนดนิยามของการทุจริตและอธิบายหลักปฏิบตั เิ พือ่ หลีกเลีย่ ง
การทุจริตหรือการมีส่วนร่วมในทุกรูปแบบ

ในปี 2556 เราได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมกับกลุม่ แนวร่วม
ต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึง่ แสดงถึงความมุง่ มัน่
ของเราที่จะป้องกันการติดสินบนและการทุจริต
บริษัทได้รับการรับรอง CAC เป็นครั้งแรกในปี 2557 และได้รับ
การต่ออายุในปี 2561 เป็นเวลา 3 ปี โดยบริษทั ได้สง่ เอกสารส�ำหรับ
การต่ออายุปี 2564 ไปตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม ปี 2563

ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบาย โดยท�ำการ
ตรวจสอบหน่วยงานและฝ่ายงานต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานการด�ำเนินการ CGPAC ปี 2563

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอยู่ใน รายงานประจ�ำปี 2563
ในหน้า 161-162

86%
86% ของพนักงาน
เข้าร่วมการอบรม

รายงานการด�ำเนินการ CGPAC ประจ�ำปี 2563 ของเรา ซึ่งครอบคลุม
นโยบายองค์กรและจรรยาบรรณฉบับใหม่ (ได้รับการอนุมัติในปี 2562)
ชี้ว่า ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 81% ของโรงงานผลิตทั้งหมด
สามารถจั ด ฝึ ก อบรมให้ แ ก่ พ นั ก งานทุ ก คนในโรงงานผลิ ต โดย 86%
ของพนักงานทั้งหมดได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการ
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81%
81% ของหน่วยงาน

ที่มีการจัดฝึกอบรมครบ 100%
ในช่ ว งสามปี ที่ผ่ า นมา และ 74% ของผู ้ รั บเหมาได้ เข้ า ร่ วมการอบรม
ดังกล่าว ทัง้ นี้ ทีมงาน CGPAC ตัง้ เป้าทีจ่ ะจัดฝึกอบรมส�ำหรับทุกหน่วยงาน
ในเอเชียและจัดอบรมอย่างน้อย 4 ครัง้ ส�ำหรับหน่วยงานประเทศใน EMENA
(ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ) และอเมริกา

กิจกรรมทางการเมืองและการให้การสนับสนุน
ในฐานะบริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ชนั้ น�ำ ไอวีแอลได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผูน้ ำ� ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน นวัตกรรม การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
และการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสภาพภูมิอากาศ
บริษัทได้เข้าร่วมในสมาคมการค้า กลุ่มที่มีผลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ขององค์กรใดๆ หรือกลุ่มที่ได้สิทธิ์ยกเว้นภาษีอนั ด้วยเหตุผลหลายประการ
รวมถึงการสร้างเครือข่าย การเพิ่มทักษะในเชิงอุตสาหกรรม การเป็น
ตัวแทน/การสร้างความตระหนักรู้ต่อสังคม การสร้างสรรค์/การติดตาม
นโยบายสาธารณะ กฎระเบียบหรือข้อบังคับ และการด�ำเนินการร่วมกัน
เพื่อน�ำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง

การมี ส ่ ว นร่ ว มของเราในสมาคมการค้ า ต่ า งๆ ช่ ว ยให้ เ รายั ง คงสร้ า ง
สัมพันธภาพกับผู้มีส่วนได้เสียและด�ำเนินการตามค�ำขอของหน่วยงาน
สาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้เราจึง
ยังคงความเป็นสมาชิกกับสมาคมการค้าหลายแห่ง โดยในปี 2563 เราไม่ได้
ให้การสนับสนุนทางการเมืองใดๆ

ข้อมูล
เพิ่มเติม

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

กลยุทธ์ด้านภาษี
ไอวี แ อลมี ก ระบวนการก� ำ กั บ ดู แ ลด้ า นภาษี ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ซึ่ ง น� ำ โดย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นสมาชิก
ของคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ติ ด ตามและควบคุ ม ในงานที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษี แ ละความเสี่ ย งด้ า นภาษี คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ ท บทวนกลยุ ท ธ์ ด ้ า นภาษี ข องบริ ษั ท ความเสี่ ย ง การควบคุ ม และ
การก�ำกับดูแลภายในที่เกี่ยวกับหน่วยงานด้านภาษี

นโยบายภาษี ข องเราสนั บ สนุ น การพิ จ ารณาในขั้ น สู ง จากหน่ ว ยงาน
ด้านภาษี และ/หรือความคิดเห็นจากที่ปรึกษาที่ ได้มาตรฐานในประเด็น
ส�ำคัญทั้งหมดเพื่อลดทอนความไม่แน่นอนลง การฝึกอบรมอีกมากมาย
ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถภายในที่เกี่ยวข้องกับ
ความจ�ำเป็นในด้านภาษี
ข้อมูล
เพิ่มเติม

นโยบายภายในของเรา ท�ำให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ด้ ว ยลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและเจตนารมณ์ ข องกฎหมายภาษี ที่ บั ง คั บ ใช้
ในขณะเดียวกันทรัพยากรทัง้ ภายในและภายนอกจะถูกใช้เพือ่ ให้มคี วามมัน่ ใจ
ว่าสามารถสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับภาระผูกพันทางภาษีได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC)

ประธานกรรมการ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
สมาชิก

นายระเฑียร ศรีมงคล
สมาชิก

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
สมาชิก

ความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของเรา
ในช่ ว งกลางปี 2 563 นายยาช โลเฮี ย ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารด้ า นความยั่ ง ยื น ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ไอวี แ อล
อีกทัง้ การด�ำเนินงานทีเ่ อือ้ ต่อความยัง่ ยืนได้กลายมาเป็นองค์ประกอบหลัก
ขององค์กรควบคู่ ไ ปกับหน่วยงานอื่นรวมทั้ง IVEX ดิจิทัล ความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ การสือ่ สาร รวมถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
(EHS)
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นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
สมาชิก

นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
สมาชิก

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนและการบริหารความเสีย่ ง
ได้ ให้ความมั่นใจว่าความยั่งยืนจะถูกสะท้อนผ่านการตัดสินใจทางธุรกิจ
ในการด�ำเนินงานในทุกๆ วัน อย่างทัว่ ถึงภายในองค์กร รวมถึงการปฏิบตั งิ าน
ที่ เ ป็ น ไปตามกฎบั ต รคณะกรรมการด้ า นความยั่ ง ยื น และการบริ ห าร
ความเสี่ยง และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท สมาชิกของ
คณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนและการบริหารความเสีย่ ง ได้รบั การคัดเลือก
จากประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าในด้านความยั่งยืนและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
มีอำ� นาจสูงสุดอันดับทีส่ องในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับความยัง่ ยืนภายในไอวีแอล
โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน
คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม
ร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และให้ค�ำแนะน�ำ การด�ำเนินการ และติดตาม
กิจกรรมผ่านแผนกย่อยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์ ความเสี่ยง และ
การก�ำกับดูแลกิจการ การประชุมนีช้ ว่ ยให้สมาชิกสามารถวิเคราะห์แนวโน้ม
เชิงมหภาค ทบทวนแผนธุรกิจประจ�ำปี และหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์และ
การด�ำเนินการของไอวีแอล นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พิจารณาทบทวน
และรั บ ทราบข้ อ เสนอแนะจากดั ช นี ด ้ า นความยั่ ง ยื น และการประเมิ น
ผลการด�ำเนินงานที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่สุด

การก�ำกับดูแลด้านความยั่งยืน

นายอาลก โลเฮีย

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

นายคณิต สีห์
สมาชิก

นายยาโชวาดัน โลเฮีย
สมาชิก

องค์ประกอบหลัก 4 ประการภายใต้การด�ำเนินงานที่ส่งเสริมความยั่งยืน
นั้นหมายรวมถึง ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การรายงานและการเปิดเผย
ข้อมูลด้านความยัง่ ยืน การสือ่ สารและการสนับสนุนด้านความยัง่ ยืน รวมถึง
นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ทวั่ โลก ซึง่ สิง่ เหล่านีส้ อดคล้อง
กับกลยุทธ์ทางธุรกิจปี 2566 ของเรา

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

การด�ำเนินงานในปี 2563 มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบในวงกว้างของ COVID-19
ตลาดน�้ ำ มั น ดิ บ ที่ มี ผ ลต่ อ ภาพรวมธุ ร กิ จ สถานะการด� ำเนิ น งาน และ
ประมาณการณ์ทางการเงิน
คณะกรรมการด้ านความยั่ ง ยื นและการบริหารความเสี่ย ง ได้ติด ตาม
ความคื บ หน้ า จากกิ จ กรรมต่ า งๆ ในปี 2563 อั น ได้ แ ก่ กลยุ ท ธ์ ก าร
ลดคาร์บอน การเพิ่มการใช้ ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน กลยุทธ์ด้าน
สภาพภูมิอากาศ เป้าหมาย SBTs ของเสียอันตรายและไม่เป็นอันตราย
ที่ น� ำ ไปฝั ง กลบ เป้ า หมายด้ า นความยั่ ง ยื น รวมถึ ง สุ ข อนามั ย และ
ความปลอดภัย นอกจากนี้ คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหาร
ความเสี่ยง ยังได้กล่าวถึงความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนและความคืบหน้า
ตามเป้าหมายปี 2568
หลังการประชุม เลขานุการได้แจ้งความคืบหน้าเกีย่ วกับโครงการริเริม่ ส�ำคัญ
ทีก่ ำ� ลังด�ำเนินการอยูเ่ พือ่ ขับเคลือ่ นกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาวของไอวีแอล
ให้สมาชิกรับทราบ ซึง่ รวมถึงความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินงานด้านรีไซเคิลทัว่ โลก
ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�ำ่ การยกเลิกการใช้ถา่ นหิน SBTs การตรวจสอบขยะ
ที่น�ำไปฝังกลบเป็นศูนย์ การยกเลิกการใช้สารอันตราย และการเข้าร่วม
เป็นสมาชิกใน UN Global Compact (UNGC) รายงานคณะกรรมการ
ความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงต่อผู้มีส่วนได้เสียฉบับสมบูรณ์
ประจ�ำปี 2563 อยู่ในรายงานประจ�ำปี 2563

การรักษาความต่อเนื่องในการก�ำกับดูแลด้านความยั่งยืน
ด้วยการเข้าซื้อสินทรัพย์ของบริษัท Huntsman ในปี 2562 เราได้ท�ำให้
ระบบการก�ำกับดูแลด้านความยั่งยืนของเราเป็นที่รู้จักผ่านการแนะน�ำ
และการฝึกอบรมอย่างเป็นขัน้ ตอนและมีการประชุมเพือ่ ก�ำหนดความมุง่ มัน่
เป้าหมาย และแผนปฏิบตั กิ าร ในกรณีทมี่ ขี อ้ กังวลใดๆ กับกลุม่ ธุรกิจออกไซด์
และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (IOD) บริษัท Huntsman ให้การส่งเสริม
และสนับสนุนวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของไอวีแอลและรักษาแนวปฏิบัติ
ทีม่ นั่ คงในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ซึง่ ได้รบั การแบ่งปันกันในกลุม่
ของไอวีแอล เป้าหมายของบริษัท Huntsman จะเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย
ของกลุ่มไอวีแอลด้วยเช่นกัน และเราคาดหวังว่าภายหลังจากการเข้าซื้อ
กิจการนี้ กลุ่มธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการของเราจะรายงาน
ผลลัพธ์ทดี่ ที สี่ ดุ ในเรือ่ งการลดก๊าซเรือนกระจก นวัตกรรม และประสิทธิภาพ
ในด้านการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ข้อมูล
เพิ่มเติม

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การบูรณาการความยัง่ ยืนเข้าไปในห่วงโซ่อปุ ทานของเราถือเป็นประเด็นหลัก
ทีเ่ ราให้ความสนใจ เรามีกลไกทีแ่ ข็งแกร่งและพร้อมทีจ่ ะรับรองว่าซัพพลายเออร์
ยึดถือแนวปฏิบตั ทิ เี่ ข้มงวดด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (ESG)
ในขณะเดียวกัน ซัพพลายเออร์หลายรายของเราเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรม
ระดับสากลที่ด�ำเนินการตามนโยบายอันเคร่งครัดของตนเองและของบริษัท
ที่ท�ำธุรกิจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับเรา
ซัพพลายเออร์ของเราต้องปฏิบัติตามนโยบายของไอวีแอล จรรยาบรรณ
ของซัพพลายเออร์ และการประเมินตนเองของซัพพลายเออร์ ซึ่งยึดถือ
จริยธรรมทางธุรกิจและกฎระเบียบด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม และตระหนักถึง
ความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน ประเด็นทีค่ รอบคลุมประกอบด้วย จริยธรรม
สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EHS) รวมถึง
ความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน

•
•
•

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
สนับสนุนตลาดระยะยาวที่ยั่งยืนส�ำหรับวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้
มีสว่ นร่วมในความก้าวหน้าของชุมชนและสังคมทีม่ งุ่ สูค่ วามยัง่ ยืน

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในห่วงโซ่อุปทาน
ซัพพลายเออร์ต้องรับทราบการได้รับเอกสารและสื่อสารอย่างเหมาะสม
เกีย่ วกับนโยบายและจรรยาบรรณ ข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขถูกระบุไว้ในเอกสาร
การประเมินตนเองของซัพพลายเออร์ด้วยเช่นกัน
สัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับซัพพลายเออร์หลัก ประกอบด้วย
ข้อก�ำหนดการปฏิบตั ติ ามด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (ESG)
โดยละเอียด ตามนโยบายและจรรยาบรรณของไอวีแอล สัญญามีการอ้างอิง
ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดด้าน ESG ของไอวีแอล
พร้ อ มด้ ว ยแนวทางการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ เ หมาะสม อั น นอกเหนื อ
จากมาตรฐานและจรรยาบรรณทางธุรกิจของซัพพลายเออร์เอง ในปี 2563
ไม่พบสถานการณ์ที่ซัพพลายเออร์ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ไอวีแอลใช้ทรัพยากรและซื้อวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่รับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม ตราบเท่าที่สิ่งของและบริการเหล่านั้นมีประสิทธิภาพ
เหมาะสม มีความปลอดภัย และมีคุณค่าตลอดอายุการใช้งาน เราต้อง
ตระหนักถึงผลกระทบใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นจากวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อ:
• ส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

เราจัดหาวัตถุดิบชีวภาพปริมาณ 20,884 ตัน (Bio-MEG PLA และ
เซลลูโลส) ในปี 2563 ส�ำหรับการผลิต bio-PET โพลิเมอร์ชีวภาพ PLA
และสิ่งทอที่ใช้ส�ำหรับยางรถยนต์ตามล�ำดับ ส�ำหรับการรี ไซเคิลของเรา
เราได้จดั หาขวดพลาสติก PET หลังการบริโภคและวัสดุตา่ งๆ และได้รีไซเคิล
ขวด PET เป็นจ�ำนวน 222,288 ตัน ในปี 2563
นอกจากนี้ เรามีการใช้พลังงานทดแทน (ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล และไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน) ในการด�ำเนินงานของเรา และมีการส�ำรวจเพิม่ เติมเพือ่
หาตัวเลือกในการเพิ่มการใช้ ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทั้งภายในโรงงาน
(บนหลังคาและบนพื้นดิน) และจากภายนอก (การซื้อไฟฟ้าแบบสมมติ)
เพือ่ บรรลุความมุง่ หวังในปี 2568 ของเรา การด�ำเนินธุรกิจเหล่านีส้ นับสนุน
การจัดซื้ออย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยให้เราจัดการ
ทรัพยากรได้ดยี งิ่ ขึน้ รวมถึงสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย
การประหยัดที่มากยิ่งขึ้นและคาดการณ์ต้นทุนในอนาคตได้อย่างแม่นย�ำ

นโยบายสิทธิมนุษยชนของเราให้แนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสนับสนุน
และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ไม่ว่าเราจะด�ำเนินธุรกิจ
อยูท่ ใี่ ด ซัพพลายเออร์ของเราต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ที่บังคับใช้ทั้งหมด ด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักปฏิบัติด้านแรงงานที่มีจริยธรรม
และโปร่ ง ใส และยึ ด ถื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ด ้ า นสุ ข อนามั ย และความปลอดภั ย
ในสถานที่ท�ำงาน เราปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดตามกระบวนการตรวจสอบ
สถานะในระหว่างการจัดเตรียมสัญญาและการเจรจา ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานคุณภาพที่หลากหลาย เช่น การรับรอง REACH นอกจากนี้
เรายั ง ระบุ ข ้ อ ความที่ เ ฉพาะเจาะจงเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพและ
การตรวจสอบย้อนกลับไว้ ในสัญญาซัพพลายเออร์ของเราด้วย ซึ่งวิธี
นี้ท�ำให้เรามั่นใจได้ว่า เราสามารถหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์คุณภาพต�่ำและ
ลดของเสี ย ได้ อี ก ด้ ว ย ดั ง ตั ว อย่ า งคื อ เราได้ จั ด ซื้ อ ไกลคอลเกรด A
ด้วยต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้

การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดจ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและการวิ เ คราะห์
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เหมาะสม เราท�ำงาน
อย่างรอบคอบเพื่อประเมินและจัดการความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน
แบบครบวงจรอย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากเราปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดขึน้
โดย UNGC, ILO และ ISO เราจึงสามารถมัน่ ใจได้วา่ ซัพพลายเออร์ของเรา
ปฏิบตั ติ ามขอบเขตหลัก เช่น เงือ่ นไขของแรงงาน สิทธิมนุษยชน การต่อต้าน
การทุจริต และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เรายังสังเกตการณ์
เว็ บ ไซต์ ข องซั พ พลายเออร์ เ พื่ อ ตรวจสอบนโยบายและประสิ ท ธิ ภ าพ
คณะกรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ท�ำงานก�ำกับดูแล
ในทุกธุรกิจของเรา มีการประชุมเพื่อทบทวนความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน
และการด�ำเนินการลดความเสี่ยงในจุดที่จ�ำเป็น

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์
ความมุ่งมั่น
มุ่งมั่นและรักษาระบบการจัดการ
ที่เหมาะสมซึ่งสัมพันธ์
กับนโยบายและจรรยาบรรณ

ความสอดคล้อง
พิจารณา ทบทวน และติดตามสอบถาม
กระบวนการบริหารจัดการและ
การด�ำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า
สอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณ

การติดตามตรวจสอบ
พิจารณาความคืบหน้า
ในการน�ำนโยบาย
และจรรยาบรรณไปปฏิบัติ

การคุม้ ครองสิทธิเด็ก – เป็นอันดับหนึง่ ในกลุม่ บริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Boston Consulting Group และ Global Child Forum ได้ท�ำการศึกษา วิจัยเกณฑ์เปรียบเทียบ The Global Child Forum
Southeast Asia ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านสิทธิเด็กของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 232 แห่ง
โดยครอบคลุมใน 3 ด้าน คือ สถานที่ท�ำงาน ตลาด และ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนของเราในด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในแต่ละปี ท�ำให้เรายังคงรักษาต�ำแหน่งอยูใ่ นระดับ Gold เป็นเวลาสามปีตดิ ต่อกัน จากการประเมินของ EcoVadis
ในปี 2563 คะแนนของเราเพิม่ ขึน้ เป็น 72 และเป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ทีอ่ นั ดับ 2% ของกลุม่ บริษทั ผูผ้ ลิตเคมีภณ
ั ฑ์พนื้ ฐาน

ไอวีแอล ได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งในกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยคะแนนรวม
7.3/10 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ซึ่งอยู่ที่ 5.5 โดยเราได้คะแนนดีที่สุดทั้งสามด้าน

ข้อมูล
เพิ่มเติม
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รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

การประเมินงานด้าน ESG ของ
ซัพพลายเออร์
ไอวีแอลมีการปกป้องสิทธิมนุษยชนและ ESG ในกระบวนการคัดเลือก
ซัพพลายเออร์ของเรา โดยอาศัยนโยบายสิทธิมนุษยชนและจรรยาบรรณ
ของซัพพลายเออร์ที่เราน�ำมาใช้ ในทุกพื้นที่การด�ำเนินงาน เรายืนยันว่า
ซัพพลายเออร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและรับรองว่าผู้รับเหมาช่วง
ของพวกเขาปฏิบัติตามข้อก�ำหนด รวมถึงให้ความมั่นใจผ่านแนวทาง
การจัดซือ้ จัดจ้างทัว่ โลกของเราว่าจรรยาบรรณและนโยบายมีผลผูกพันกัน
จรรยาบรรณนี้ ค รอบคลุ ม ไปถึ ง การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย จริ ย ธรรม
สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ข้อมูลที่จดทะเบียน ความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกัน และการรายงาน
ความประพฤติมิชอบใดๆ
ซัพพลายเออร์ต้องประเมินเพื่อรับรองตัวเองอย่างสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำ
ว่าได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ นอกเหนือไปจากการ
พิจารณาทบทวนและประเมินสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ณ สถานที่ท�ำงาน
ของผู ้ รั บ เหมาของตน โดยการด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขจะขึ้ น อยู ่ กั บ ผลลั พ ธ์
ของการตรวจสอบเหล่านี้ และได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทไอวีแอล
รวมทั้งมีการติดตามจนกว่าจะแล้วเสร็จ การจัดการอย่างทันท่วงทีและ
มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่ท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างซัพพลายเออร์
กับไอวีแอลดียิ่งขึ้น

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

วิธีการและผลลัพธ์
ซัพพลายเออร์มีการประเมินการท�ำงานผ่านแบบสอบถามการประเมิน
ตนเอง ซึ่ ง เน้ น ประเด็ น ด้ า นโอกาสและความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ แรงงานเด็กและแรงงานที่ถูกบังคับ สิทธิมนุษยชน
และการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่างยัง่ ยืน โดยแรงงานเด็กและแรงงาน
ที่ถูกบังคับนับเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีการประเมิน

ผลการประเมินในปี 2563  
100%

ของซัพพลายเออร์กลุ่มวัตถุดิบและ
ไม่ ใ ช่ ก ลุ ่ ม วั ต ถุ ดิ บ ได้ รั บ การประเมิ น
ในเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชน

ไม่พบ

การระบุ ค วามเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สิทธิมนุษยชนจากซัพพลายเออร์หลัก
ของกลุม่ วัตถุดบิ และไม่ใช่กลุม่ วัตถุดบิ

ไม่พบ

ความเสี่ ย งอั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน
จากซั พ พลายเออร์ ห ลั ก ของกลุ ่ ม
วั ตถุ ดิบและไม่ ใ ช่ กลุ ่ มวั ตถุ ดิ บ

ไม่มี

การร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชน
ผ่านกลไกการร้องเรียน

ข้อมูล
เพิ่มเติม

เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและห่วงโซ่อุปทาน
การประเมินซัพพลายเออร์มคี วามส�ำคัญต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
ในแง่การปฏิบัติตามข้ อก� ำ หนดทางสั ง คม มาตรฐานแรงงาน (รวมถึ ง
สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยของแรงงาน แรงงานที่ปราศจากแรงงานเด็ก
และการเลือกปฏิบัติในห่วงโซ่อุปทาน) ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล
เพิ่มเติม
ในฐานะคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบในห่วงโซ่คุณค่าซึ่งด�ำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้น
ต่อความยั่งยืน เราก�ำลังด�ำเนินการเพื่อหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในห่วงโซ่อุปทานในด้านต่างๆ ต่อไปนี้: การผนวกประเด็นความยั่งยืน
ไว้ ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้ าง การประเมิ น ความเสี่ ยงของซั พพลายเออร์
และการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น งาน การเพิ่ ม ความแข็ ง แกร่ ง
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ในข้อก�ำหนดการรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพเชิงทรัพยากร การลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเพิม่ ขีดความสามารถของซัพพลายเออร์
แนวทางเหล่านี้จะถูกน�ำไปใช้ในวงกว้างและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของเรา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงการริเริ่มของเรา ตลอดจน
เปลีย่ นแปลงและเร่งให้เกิดความยัง่ ยืนทัว่ ทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทาน

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

ความพยายามนี้ยังช่วยสนับสนุนการด�ำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ
ตามข้ อ ตกลงปารี ส และ SBTs รวมถึ ง เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) การวางแผนเกี่ยวกับคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ ในการสร้างแบบจ�ำลองห่วงโซ่อุปทานจึงจ�ำเป็นส�ำหรับการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน การเลือกรูปแบบ
การขนส่ง การผสมผสานผลิตภัณฑ์ การควบคุมสินค้า และการสรรหา
ซัพพลายเออร์ ทั้งนี้ เพื่อให้เรามีบทบาทอย่างแข็งขันต่อไป เราจะส�ำรวจ
ความเป็ น ไปได้ ข องโครงการการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกใน
ห่วงโซ่อุปทานและประเมินจากบทเรียนส�ำคัญของผู้น�ำในอุตสาหกรรม
เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะท�ำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อสร้างมุมมอง
ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษด้วยข้อมูลเฉพาะของซัพพลายเออร์
ก�ำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยมลพิษ และเพิ่มความไว้วางใจในการ
ท� ำ งานซึ่ ง กั น และกั น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ มากยิ่ ง ขึ้ น ในห่ ว งโซ่
อุปทาน ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ รา
ให้ความส�ำคัญ

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ตัวอย่างโครงการริเริ่มที่เราก�ำลังด�ำเนินการอยู่ในขณะนี้แสดงให้เห็นว่า
เราให้ ก ารสนั บ สนุ น และมุ ่ ง มั่ น อย่ า งจริ ง จั ง ในการด� ำ เนิ น งานด้ ว ย
ความรับผิดชอบผ่านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนร่วมกับ
คู่ค้าทางธุรกิจของเรา

การบริหารจัดการการขนส่ง
•

•
•

การจัดรูปแบบการขนส่งใหม่:
»» การแทนที่รถบรรทุกด้วยการขนส่งทางราง
»» การเปลี่ยนไปใช้ระบบท่อเพื่อขนส่งวัตถุอันตรายและ/หรือ
วัตถุดิบและสารตั้งต้นปริมาณมาก
»» การเปลีย่ นจากการขนส่งหลายเส้นทางสูก่ ารขนส่งเส้นทางเดียว
การลดจ�ำนวนเที่ยวการจัดส่งโดยเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์
การเช่าถังเก็บใกล้โรงงานผลิตเพื่อลดการขนส่งทางถนน

กลยุทธ์การใช้บริเวณที่ตั้งร่วมกัน
เราร่วมมือกับซัพพลายเออร์และลูกค้าของเราเพื่อหลีกเลี่ยงการขนส่ง
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยกลยุทธ์การใช้ที่ตั้งร่วมกัน ตัวอย่างเช่น
ในโปแลนด์ อินเดีย และไทย ซึ่งซัพพลายเออร์ของเราอยู่ในบริเวณที่ตั้ง
ร่วมกัน ที่เราจะได้รับวัตถุดิบและสารตั้งต้นผ่านทางระบบท่อ ส�ำหรับลูกค้า
ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในไทยและฟิลิปปินส์ กลยุทธ์นี้ช่วยผนวกขั้นตอน
ต่างๆ ให้รวมเป็นกระบวนการเดียวที่ต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้มีประสิทธิผล
จากการด� ำ เนิ น งานในระดั บ สู ง โดยปราศจากความเสี่ ย งที่ จ ะท� ำ ให้ ไ ด้
รับบาดเจ็บในสถานที่ท�ำงาน
เราท�ำโมเดลการใช้ที่ตั้งร่วมกัน ในหลายๆ ต�ำแหน่งที่ตั้งเพิ่มเติม ความคิด
ริเริ่มเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน ลดการใช้เชื้อเพลิง
ต้นทุนการขนส่ง การปล่อยก๊าซคาร์บอน และการบาดเจ็บ ในขณะเดียวกัน
ยังท�ำให้เราสามารถร่วมมือกับซัพพลายเออร์และลูกค้าของเราในการ
ท�ำโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

การจัดการปัญหาการปล่อยมลพิษในห่วงโซ่อุปทานเป็นตัวแปรส�ำคัญ
ในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นการต่อสู้ระดับโลก
การด�ำเนินการของเราในการลดการปล่อยมลพิษในห่วงโซ่อปุ ทานมีบทบาท
ส�ำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราเอง และท�ำให้เราสามารถ
ยกระดับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่าเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ด้านความยัง่ ยืนของเรา
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การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย และการลดการปล่อยคาร์บอน
ในห่วงโซ่อุปทานของเรา
โรงงานผลิต PTA ของเราในประเทศไทยทีจ่ งั หวัดระยอง เปลีย่ นจากการใช้ระบบ
ขนส่งทางรถบรรทุกเป็นการใช้ระบบขนส่งทางรางในการขนย้ายผลิตภัณฑ์
จากโรงงาน และตูค้ อนเทนเนอร์ (ส�ำหรับบรรจุสนิ ค้าและน�ำสินค้าออก) ทีท่ า่ เรือ
มาบตาพุด ก่อนจะส่งต่อไปยังท่าเรือแหลมฉบัง อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับระยะทาง
สั้นๆ ภายในอ�ำเภอมาบตาพุด ยังคงมีการใช้รถบรรทุกในการเคลื่อนย้าย
ตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างสถานีกับท่าเรือ

การเปลีย่ นการขนส่งจากทางถนนมาใช้ระบบขนส่งทางรางมีการด�ำเนินการ
ในที่อื่นๆ หลายแห่ง ทั้งในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งวิธีนี้
ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงต่อเที่ยวเดินทางได้ประมาณ 76% ซึ่งช่วยลด
การปล่อยคาร์บอนในกระบวนการ โดยมีประโยชน์เพิ่มเติมคือ การลด
อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน ซึ่งเราก�ำลังพิจารณาที่จะขยายโมเดลนี้
ไปยังพื้นที่อื่นด้วยเช่นกัน

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
เทคโนโลยีมีบทบาทส�ำคัญมากขึ้นในธุรกิจระดับโลก และการที่เราต้อง
พึง่ พาเทคโนโลยีนนั้ มีสงู ขึน้ เรือ่ ยๆ ในขณะเดียวกัน ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การโจมตีทางไซเบอร์ทซ่ี บั ซ้อนมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ด้วยเช่นกัน ข้อมูลและตัวเลข
ของลูกค้าผ่านห่วงโซ่อปุ ทานและการปฏิบตั งิ านขัน้ พืน้ ฐานในการด�ำเนินงาน
ของเราอาจมี ค วามเสี่ ย งหากไม่ มี ก ารป้ อ งกั น ที่ เ พี ย งพอ เราท� ำ งาน
อย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าการด�ำเนินการ ระบบ และกระบวนการของเรา
ได้รับการปกป้องจากการโจมตี และเรามีมาตรการป้องกันภัยคุกคาม
ขั้นสูงพร้อมรับมือ
ความยืดหยุ่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของไอวีแอล
อยู ่ ภ ายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของคณะกรรมการด้ า นความยั่ ง ยื น และการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับมอบหมาย
ให้พฒ
ั นานโยบายและขัน้ ตอนทีเ่ ข้มงวด ซึง่ สอดคล้องกับความเสีย่ งทีอ่ งค์กร
ยอมรับได้ แผนการฟืน้ ตัวจากภัยพิบตั แิ ละความต่อเนือ่ งทางธุรกิจของเรา
สร้างความเชื่อมั่นว่าการด�ำเนินงานจะเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ หัวหน้าฝ่าย BCP และหัวหน้า
ฝ่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ท� ำ งานร่ ว มกั น เพื่ อ พั ฒ นาวั ฒ นธรรม
การตระหนักรู้ความเสี่ยงภายในองค์กร
ที ม บริ ห ารจั ด การความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ ท� ำ งานร่ ว มกั บ ที ม งาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วทั้งกลุ่มและหน่วยงานด้านดิจิทัลที่จัดตั้งใหม่
เพือ่ เสริมความแข็งแกร่งของมาตรการความเสีย่ งด้านความมัน่ คงปลอดภัย
ทางไซเบอร์และด�ำเนินการเพือ่ พัฒนาแผนบรรเทาความเสีย่ งทางไซเบอร์ใน
ระยะสั้นและระยะยาว
ด้วยกลไกการก�ำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งและ
ขั้ น ตอนแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด เราจึ ง ยั ง ไม่ พ บผลกระทบส� ำ คั ญ ต่ อ การ
ด�ำเนินธุรกิจของเราจากการโจมตีทางไซเบอร์และการละเมิดข้อมูล

มาตรการบรรเทาความเสี่ยงทางไซเบอร์ของไอวีแอล
การลงทุนในแอพพลิเคชั่นไอทีที่แข็งแกร่ง
มีการวางแผนแบ่งส่วนเครือข่าย เพื่อให้ผู้ใช้
เซิรฟ
์ เวอร์ และแอปพลิเคชันทีอ่ ยูต่ า่ งเครือข่าย
สามารถอยูด่ ว้ ยกันและส่งต่อข้อมูลระหว่างกัน
ผ่านไฟร์วอลล์

การร่วมมือกันด้วยการเข้าเป็นสมาชิกในองค์กรของกลุม่ อุตสาหกรรม
เราก�ำลังท�ำงานร่วมกันเพือ่ ขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พเิ ศษไปในทิศทาง
ที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยอาศัยการเข้าเป็นสมาชิกในองค์กรของกลุ่มอุตสาหกรรม
ระดับโลก ในปี 2564 เราเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ American Chemistry Council
(ACC) องค์กรนี้มุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนและพลังงาน และเป็นเวทีส�ำคัญในการ
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมร่วมกัน โดยซัพพลายเออร์หลายราย
ของเรานั้ น เข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก อยู ่ แ ล้ ว นอกจากนี้ เรายั ง ให้ ข ้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก
และสนับสนุนประเด็นส�ำคัญโดยอาศัยการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ ACC
ซึง่ ช่วยปกป้องและรับรองความยัง่ ยืนทีม่ ากขึน้ ของห่วงโซ่อปุ ทานแบบบูรณาการ
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วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ของเราในประเทศสหรัฐอเมริกา เรารู้สึกยินดีที่นายอาลก โลเฮีย ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ACC ในปี 2564
ACC จะมุ่งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการจัดหา
และการใช้จ่ายของซัพพลายเออร์เชิงกลยุทธ์ และจะประเมินการพิจารณา
ด้าน ESG เพิ่มเติมในการคัดเลือกซัพพลายเออร์และการท�ำสัญญา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกของเรากับ ACC อยู่ในหัวข้อ
สมาคมอุตสาหกรรมและการเข้าเป็นสมาชิกหน้า 39

น� ำ เทคโนโลยี ก ารป้ อ งกั น และการตรวจจั บ
อันทันสมัยซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence, AI) และส่ ว นการเรี ย นรู ้ ข อง
เครื่อง (Machine Learning, ML) เช่น การ
ต ร ว จ ห า จุ ด สิ้ น สุ ด แ ล ะ ก า ร ต อ บ ส น อ ง
(Endpoint Detection and Response,
EDR) และไฟร์ ว อลล์ ช นิ ด Next-Gen
Firewalls (NGFW)

การน�ำระบบป้องกันขั้นสูงด้วยไฟร์วอลล์หลายชั้น
มาใช้ บ นเครื อ ข่ า ย การป้ อ งกั น อี เ มลหลอกลวง
ระบบแอนตี้ ไวรัส ระบบแอนตี้มัลแวร์ แอปพลิเคชั่น
ล่าสุด และการป้องกันภัยขั้นสูง  

ขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีที่สุดและการตระหนักรู้
มีกลยุทธ์การส�ำรองข้อมูลสามระดับทีค่ รอบคลุมไว้ใช้สำ� หรับกูค้ นื ข้อมูล        มีการสร้างระบบควบคุมกิจกรรมด้านไอทีของผู้ใช้ เพือ่ รักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและป้องกันการละเมิดข้อมูลโดยบุคคลภายใน  
การประเมินภัยคุกคามความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสมดุล มีการส่งอีเมลเพื่อเพิ่มความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน
ระหว่างการมีระบบควบคุมความปลอดภัยที่เพียงพอและเหมาะสม
ในขนาด Bitesize เป็นประจ�ำทุกเดือน  
มีการน�ำกลไกการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัย (Multi-factor-Authentication, MFA) มาใช้ เพื่อรักษาบัญชีองค์กรให้มั่นคงปลอดภัยและป้องกัน
โครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญ
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ข้อมูล
เพิ่มเติม

ความมุ่งมั่นเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ระยะสั้น
(2564–2567)

ระยะกลาง
(2568)

ระยะยาว
(2593)

• สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่

• รี ไซเคิล PET หลังการบริโภค

• มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

34% ส�ำหรับ ธุรกิจ PET
22% ส�ำหรับ เส้นใย ในปี 2564
• ดัชนีความพึงพอใของลูกค้า
(CSI) มากกว่าหรือเท่ากับ
86.0% ในปี 2564
• เป็นผู้น�ำด้าน rPET
ในตลาดหลัก

ปริมาณ 750,000 ตันต่อปี
มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
โพลีเอสเตอร์
• รี ไซเคิลขวด PET จ�ำนวน
50,000 ล้านขวดต่อปี
• ลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์
ด้านความยั่งยืนเป็นจ�ำนวนเงิน
1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ
• มีรายได้จากผลิตภัณฑ์
ที่ปล่อยคาร์บอนต�่ำคิดเป็น 7%
ของรายได้ทั้งหมด

ดัชนีมาตรฐาน GRI

โดย :

-- พัฒนาความร่วมมือกับ

หน่วยงานและองค์กรภายนอก

-- เป็นผู้น�ำทางความคิด

ด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

-- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า
-- ไม่ให้ของเสียพลาสติกออกไปสู่
สิ่งแวดล้อมและมหาสมุทร

การเป็นผู้น�ำทางความคิด
ด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
โดยทั่วโลกแล้ว 1 ใน 5 ของขวด PET ผลิตมาจากเม็ดพลาสติกของเรา
1 ใน 2 ของผ้าอ้อมเด็กคุณภาพเกรดพรีเมียมผลิตจากเส้นใยของเรา
และ 1 ใน 4 ของถุงลมนิรภัยผลิตมาจากเส้นด้ายของเรา เราก�ำลังสร้าง

การขับเคลือ่ น
การเติบโต
อย่างยัง่ ยืน

เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานชั้นน�ำในการรีไซเคิล PET ซึ่งได้รับผลตอบแทน
แบบมี นั ย ส� ำ คั ญ และความต้ อ งการ PET ดู เ หมื อ นว่ า จะยั ง คงเติ บ โต
อย่างต่อเนื่อง

PET เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับเครื่องดื่มที่เป็นที่ต้องการเนื่องจากประโยชน์ ในเชิงเศรษฐศาสตร์-คุ้มค่ามากกว่า มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตำ�่
และปลอดภัยในการขนส่ง*

อัตราส่วนราคา

อัตราส่วนก๊าซเรือนกระจก

(ก๊าซเรือนกระจก ต่อ ของเหลว 100 Koz, PET = 1X):

(เซ็นต์ ต่อ ขวด, PET = 1X):

1x

1.6x

1.7x

1x

1.5x

2.4x

ขวด PET

กระป๋องอะลูมิเนียม

ขวดแก้ว

ขวด PET

กระป๋องอะลูมิเนียม

ขวดแก้ว

หมายเหตุ: *อัตราส่วนราคาและก๊าซเรือนกระจกอ้างอิงจาก Life Inventory Analysis ซึ่งรวมถึงขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตั้งแต่การผลิตจนถึง
การก�ำจัดทิ้ง/การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์
แหล่งที่มา: Euromonitor; Franklin Associates; Cleanmetrics Corps; Goldman Sach Global Investment Research

ต้นทุนที่เชื่อมโยงในบทนี้

ต้นทุนทางการเงิน

56

ต้นทุนทางปัญญา

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

คุณค่าที่ถูกสร้างขึ้น

ต้นทุนทางสังคม
และความสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การลงทุ น ที่ ส� ำ คั ญ ของเราในการรี ไ ซเคิ ล น� ำ มาซึ่ ง ส่ ว นแบ่ ง
ทางการตลาดตลอดจนความสามารถในการลดการปล่ อ ย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกได้ ม ากขึ้ น ซึ่ ง ช่ ว ยให้ เ ราบรรลุ ค วามมุ ่ ง หวั ง สู ่
ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในขณะเดียวกันงานด้านนวัตกรรม
และความยั่ ง ยื น ของไอวี แ อล ยั ง คงส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ดี ที่ สุ ด
ซึ่งส่งผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ โครงการ
ส่งเสริมความรู้ด้านการรี ไซเคิลท�ำให้เกิดความตระหนักรู้ของคน
ในชุมชน และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

เราตระหนักว่าการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนนัน้ ต้องท�ำงานร่วมกับพันธมิตร
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ส�ำหรับไอวีแอล เราผสานความรู้ความช�ำนาญในนวัตกรรมและ
ทุนมนุษย์เพือ่ มีสว่ นร่วมในการสนับสนุนนโยบายและการร่วมมือกันทางอุตสาหกรรม
และด�ำเนินการอย่างเต็มทีใ่ นการเก็บรวบรวมพลาสติกทีเ่ ราผลิตขึน้ ในระบบเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถน�ำทรัพยากรเหล่านั้นกลับมาใช้และมีการจัดการ
ที่ถูกต้องโดยไม่ถูกท�ำให้เป็นของเสียในสิ่งแวดล้อม เราชี้แจงข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และเปิดเผยโครงการด้านการรีไซเคิลและการร่วมมือ
ประกอบกับเป้าหมายในปี 2568

Urban Mining: Recycling
on a Mass Scale’ with

YASH LOHIA
STEVE FISHER

Chief Sustainability
Officer, Indorama
Ventures

Presidenr and Chief
Executive Officer,
Novelis

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ขั้นตอนการด�ำเนินการ

การบูรณาการประสิทธิภาพด้าน
ESG ของซัพพลายเออร์เข้ากับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
ก้าวแรกสู่การหมุนเวียนในห่วงโซ่
อุปทาน
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฎในหน้า
50-54
การใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืนจากแหล่ง
พลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์
รีไซเคิล ตลอดจนไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนในหน่วยการผลิตของเรา
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฎในหน้า
76-77

เกณฑ์การออกแบบของเราเหมาะสม
ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
น�้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูง
โดยใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืนและรีไซเคิล
ได้มากขึ้น ซึ่งช่วยให้การจัดการ
การสิ้นสุดอายุการใช้งานท�ำได้ง่าย
ขึ้นและการเป็นตัวเลือกของผลิตภัณฑ์
ที่ยั่งยืน
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยค�ำนึงถึง
แนวคิดเรื่องการหมุนเวียน ปรากฏใน
หน้า 64-65, 67-68

เราน�ำแนวคิดเรื่องการหมุนเวียน
เข้ามาใช้ในการผลิตของเรา
โดยการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน
ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล และการใช้ ไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน อย่างเป็นระบบ
เราลดการใช้ทรัพยากรที่อยู่ในภาวะ
วิกฤติ หันมาใช้ทรัพยากรทางเลือก
ที่สามารถทดแทนทรัพยากรที่เป็น
อันตราย ตลอดจนการน�ำขยะกลับ
คืนมาโดยมองว่าขยะเป็นทรัพยากร
และสามารถลดการน�ำไปฝังกลบได้
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้
พลังงานทดแทน ปรากฏในหน้า 50,
76 และวิธีที่เราจัดการขยะ ปรากฏใน
หน้า 85-86

เราสนับสนุนให้พันธมิตรในห่วงโซ่
คุณค่าน�ำแนวคิดเรื่องการหมุนเวียน
มาใช้เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และ
ผลกระทบอื่นๆ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้าน
อื่นๆ (Scope 3) ปรากฏในหน้า 52,
65, 75-76

ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคอย่างจริงจังและท�ำงาน
ร่วมกับลูกค้าของเราเพื่อขับเคลื่อน
ความต้องการ rPET ในบรรจุภัณฑ์
ของลูกค้า
ร่วมมือกับภาครัฐ กลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มและพลาสติก เพื่อสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับฉบับปัจจุบันที่
ยังไม่อนุญาตให้ใช้ rPET ในบรรจุภณ
ั ฑ์
อาหาร เพื่อความก้าวหน้าในการ
รวบรวมและรีไซเคิลขยะพลาสติก
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมของเรากับผู้มีส่วนได้เสีย
หลายฝ่าย ปรากฏในหน้า 60-61

เราด�ำเนิน “โครงการส่งเสริมความ
รู้ด้านการรีไซเคิล” ซึ่งเป็นโครงการ
หลักของเรา เพื่อสร้างความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มปริมาณการ
รวบรวมขวด PET หลังการบริโภค
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการ
รีไซเคิล ปรากฏในหน้า 61, 111-113

เราถูกขับเคลื่อนโดยความมุ่งมั่น
ในปี 2568 และการยกระดับความ
เชี่ยวชาญของเราในการรีไซเคิล
เชิงกลและเชิงเคมี
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
พัฒนาด้านการรีไซเคิลเชิงกลและเชิง
เคมี ปรากฏในหน้า 62-63

ผลงานส�ำคัญปี 2563

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

20,884 ตัน ปริมาณการใช้วัตถุดิบ
ทดแทน (bio-MEG, เซลลูโลส, PLA)
1,767,434 กิกะจูล การใช้พลังงาน
ทดแทน
230,912 ตัน ปริมาณการใช้วัสดุ
รีไซเคิลทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ DejaTM
ผลิตภัณฑ์ NewlifeTM
ชุด PPE - บริษัทแรก
ในประเทศไทยที่ใช้พลาสติก
รี ไซเคิล rPET คุณภาพสูง
และทนทานเพื่อพัฒนาชุด PPE
ร่วมกับพันธมิตรของเรา

•
•
•
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การออกแบบ

SOURCE
WE

U
PROD C TION

ไอวีแอลตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทีม่ ตี อ่ สังคม สิง่ แวดล้อม และ
ผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจของเรา การเป็นผู้ด�ำเนินการที่รับผิดชอบหมายถึง
การสร้างคุณค่าระยะยาวต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของเรา เราท�ำงานอย่างเต็มที่
เพื่อให้เกิดการมีส่วนสนับสนุนในทุกด้านของห่วงโซ่คุณค่า ผ่านทางการออกแบบ
นวัตกรรม การผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้ ลดขัน้ ตอน
ในการขนส่ง สนับสนุนการบริโภคอย่างรับผิดชอบ รวบรวมขยะเชิงรุก และการให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรีไซเคิลในวงกว้าง

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

โรงงานสี่แห่งของเราใช้ ไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน 100%
ในปี 2563 เราเริ่มการติดตั้ง
แผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
ในโรงงาน 5 แห่ง ซึ่งจะแล้วเสร็จ
ในปี 2564
รั้วพลังงานแสงอาทิตย์
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
55.82 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
ของเสียทั้งหมดที่น�ำมาใช้ซ�้ำ
รีไซเคิล และน�ำกลับอยู่ที่ 70%

•

การเก็บข้อมูลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
ด้านอื่นๆ (Scope 3)
ครอบคลุม 100% ใน 5 ประเภท
การตรวจสอบภายนอก
ครอบคลุม 100%
ส�ำหรับ purchased goods
and services

•

ข้อตกลงการจัดหา rPET
กับลูกค้าของเราในอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม และแบรนด์
FMCG ระดับโลก
โครงการ PETValue การร่วมทุนด้านรีไซเคิลระหว่าง
ไอวีแอล และ Coca-Cola
Beverages Philippines Inc.
ในประเทศฟิลิปปินส์

•
•

27,906 คน ได้รับการอบรม
เกีย่ วกับการรีไซเคิลและการแยกขยะ
ขวด PET 424,530 ขวด
ถูกรวบรวมจากทั่วโลก เพื่อน�ำไป
รีไซเคิล
สามารถลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 16.5 ตัน
จากการรีไซเคิลขวดหลังการบริโภค

•
•
•
•

เข้าซื้อกิจการรี ไซเคิล 3 แห่ง
ในประเทศบราซิลและประเทศโปแลนด์
(2 แห่ง)
ขยายโรงงานที่ Verdun
ประเทศฝรั่งเศส
10,100 ล้านขวด PET
หลังการบริโภค ที่ถูกรีไซเคิลแล้ว
ประมาณ 58,000 ล้านขวดถูก
รี ไซเคิลตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2563
ขวด PET หลังการบริโภคทั้งหมด
222,288 ตัน ถูกน�ำมารี ไซเคิล
เป็นเกล็ดพลาสติกเพื่อเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตโพลีเอสเตอร์

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การขับเคลื่อนการหมุนเวียนผ่านพันธมิตรในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
การปลู ก ฝั ง เศรษฐกิ จ แบบหมุ น เวี ย นเพื่ อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล จ�ำเป็นต้องท�ำงานร่วมกัน
กั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หลายกลุ ่ ม การขั บ เคลื่ อ นการหมุ น เวี ย นที่ ไ อวี แ อล
หมายถึงการพัฒนาและจัดจ�ำหน่ายสินค้าที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ที่มากกว่าให้กับลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ยังส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ
และความยัง่ ยืนทางการเงิน ในปี 2563 เรามีสว่ นร่วมในสมาคมอุตสาหกรรม
และการเข้าเป็นสมาชิกต่างๆ มากขึ้น รวมถึงขยายขอบเขตการสนับสนุน
พั น ธมิ ต รที่ มี อ ยู ่ ข องเรา นอกจากนั้ น เรายั ง สามารถระบุ โ อกาสใหม่ ๆ
จ�ำนวนมากจากการร่วมมือกัน ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนส่งเสริมเป้าหมาย
ระยะกลางของเรา ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมอุตสาหกรรม
และการเข้าเป็นสมาชิกของเรา ปรากฏในหน้า 39

ปีที่ผ่านมา เราเข้าร่วมใน Global Plastic Action Partnership (GPAP)
ของ World Economic Forum ซึ่งสนับสนุนความมุ่งมั่นของเราในการ
เพิ่มปริมาณการรีไซเคิล PET อย่างน้อยที่สุด 750,000 ตัน พร้อมด้วย
วงเงิน 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายนี้ภายใน
ปี 2568 ด้วยประสบการณ์ทคี่ รอบคลุมและมีมาอย่างยาวนานของเราในการ
รวบรวมพลาสติก พร้อมด้วยความสามารถในระดับสากล เรามุง่ มัน่ ในการ
เพิม่ คุณค่าและความเข้าใจต่อการท�ำงานเชิงลึก โดยท�ำงานร่วมกับผูก้ ำ� หนด
กฎระเบียบและพันธมิตรโดยการเข้าเป็นสมาชิกกับองค์กรต่างๆ ของเรา
ไอวีแอลเข้าไปมีสว่ นร่วมอย่างจริงจังในข้อก�ำหนดทางกฏหมายเพือ่ ส่งเสริม
ความยั่งยืนผ่านสมาคมทางการค้าของเรา ซึ่งรวมถึงการท�ำงานร่วมกับ
คณะกรรมาธิการยุโรปในการสั่งห้ามการใช้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์
ส�ำหรับน�้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ในประเทศสเปน และสนับสนุนนโยบายขยะ
จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ของสหภาพยุโรป

ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของ Circular Economy Accelerator

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

การมีสว่ นร่วมอืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญในปี 2563
สถาบันทางการเงิน

ลูกค้า

สังคม

ในปี 2563 อินโดรามา เวนเจอร์ส ภูมิใจที่ได้สนันสนุนนโยบายของ Circular
Economy Accelerator
AND

ในฐานะที่เป็นผู้รี ไซเคิล เราต้องการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าในการ
ใช้บรรจุภัณฑ์หมุนเวียน เช่น PET การให้ความรู้เกี่ยวกับการรี ไซเคิล
ทีม่ ากขึน้ น�ำเราไปสูอ่ นาคตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืนขึน้ เราสามารถ
สร้างระบบรี ไซเคิลที่ดีขึ้นในสหรัฐอเมริกาจากการท�ำงานร่วมกัน ซึ่งจะ
น�ำไปสู่ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนและแข็งแกร่งขึ้น
โดยการสร้างงาน การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ การคิดออกแบบใหม่
และการขนส่ ง สิ น ค้ า ไปพร้ อ มๆ กั น ก้ า วใหม่ ข องนโยบายการรี ไ ซเคิ ล
ต้องท�ำให้ปรากฏขึ้น แนวทางและนโยบายใหม่จาก Circular Economy
Accelerator น� ำ โดย Recycling Partnership เป็ น โอกาสส� ำ คั ญ
ในการยกระดับระบบรีไซเคิลของสหรัฐอเมริกา ไปสู่ระบบที่มีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลมากขึ้ น ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ใ ห้ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นของ
ห่วงโซ่คุณค่าในเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

นับเป็นครั้งแรกที่ IFC อนุมัติ Blue Loan
ให้กับผู้ผลิตพลาสติกระดับโลก เพื่อจัดการ
กับพลาสติกที่รั่วไหลสู่ทะเล

เป็นพันธมิตรกับบริษัท Coco-Cola
Beverages Philippines, Inc. (CCBP)
เพื่อพัฒนาโรงงานรีไซเคิลที่ล�้ำสมัย

มีส่วนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อผลิตและพัฒนาชุด PPE
จาก PET รีไซเคิล

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ปรากฏในหน้า 7 8 และ 16

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ปรากฏในหน้า 62

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ปรากฏในหน้า 108

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 การรี ไซเคิลเพื่อการบริโภคอย่างยัง่ ยืน และสังคมสีเขียว
บริษัท Indorama Polyester Industries PCL. (Nakhon Pathom)
คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (เครือข่ายสีเขียว) ในปี 2563
จากกระทรวงอุตสาหกรรม ถือเป็นการตอกย�้ำความมุ่งมั่นด้านความ
ยั่งยืนของไอวีแอล ในทุกปี โรงงานแห่งนี้สามารถรีไซเคิลขวด PET คิดเป็น
1.8 พันล้านขวด ช่วยให้ประเทศไทยลดการใช้นำ�้ มันดิบถึง 560,000 บาร์เรล
และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 133 ล้านกิโลกรัม อีกทั้งยัง
ช่ ว ยลดการฝั ง กลบของขยะพลาสติ ก PET ด้ ว ยเช่ น กั น นอกจากนี้
น�้ ำ ในโรงงานยั ง สามารถน� ำ กลั บ มาใช้ ซ�้ ำ ได้ ถึ ง 80% โดยการผลิ ต
ในโรงงานมุ ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพอย่ า งเข้ ม งวด และนโยบาย
การรั บ รองความปลอดภั ย สู ง สุ ด ต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ไ อวี แ อล
ให้ความส�ำคัญในล�ำดับต้น

โครงการส่งเสริมความรูด้ า้ นการรี ไซเคิลเพื่อสังคม
เราเชื่อมั่นอย่างมากว่าการให้ความรู้คือกุญแจส�ำคัญที่ส่งเสริมและท�ำให้
เกิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนที่ยั่งยืน ซึ่งเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้
การบริโภคอย่างยั่งยืนที่รวมไปถึงเทคนิคทางการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สามารถปรับปรุงหลักการปกป้องสิ่งแวดล้อม และสร้างความเป็นอยู่ที่ดี

60

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ให้ สั ง คมในระยะยาวได้ ในปี 2563 เราจั ด การฝึ ก อบรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การรีไซเคิลและการคัดแยกขยะซึ่งเป็นโครงการระดับโลก โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการจ�ำนวน 27,906 คน จากชุมชนและผู้บริโภค ข้อมูลเพิ่มเติม
ปรากฏอยูใ่ นหัวข้อ โครงการส่งเสริมความรูด้ า้ นการรีไซเคิล หน้า 111-113
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การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการรี ไซเคิล
พันธกิจการรี ไซเคิลของเรา

เพื่อรองรับความต้องการในการรี ไซเคิลของลูกค้าของไอวีแอล โดยสร้างธุรกิจการรี ไซเคิลชั้นน�ำ
ที่มีความแตกต่างและดึงดูดทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ์การรี ไซเคิล

สร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ความสามารถด้าน
การรี ไซเคิลระดับโลก

สร้างความมั่นใจ
ในการปิดวงแบบสมบูรณ์

มีส่วนร่วมในการสร้าง
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ความก้าวหน้าในปี 2563

เข้าซื้อกิจการรี ไซเคิล 3 แห่ง
ในประเทศบราซิล
และโปแลนด์ (2 แห่ง)
ขยายโรงงาน
ในเมือง Verdun
ประเทศฝรั่งเศส

10,100 ล้านขวด PET
หลังการบริโภค ที่ถูกรี ไซเคิล
(ประมาณ 58,000 ล้านขวด
ถูกรีไซเคิล
ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2563)

222,288 ตัน ขวด PET
หลังการบริโภค ถูกรี ไซเคิล
เป็นเกล็ดพลาสติก
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตโพลีเอสเตอร์

1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในการลงทุน
ด้านการรีไซเคิล

50,000 ล้านขวด
ความสามารถ
ในการรีไซเคิลต่อปี

750,000 ตัน
ขวด PET หลังการบริโภคทั้งหมด
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น
ของโพลีเอสเตอร์ต่อปี

ความมุง่ มัน่ ด้านการรี ไซเคิล
ในปี 2568

จากปี 2554 ถึงปี 2563 เรารีไซเคิลขวด PET ประมาณ 58,000 ล้านขวด
คิดเป็นการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลง 1.9 ล้านตัน ในการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และพลาสติก 1.3 ล้านตัน ไม่ถกู น�ำไปฝังกลบ ซึง่ ในปี 2563
เพียงปีเดียว เรารีไซเคิลขวด PET ไปแล้วกว่า 10,100 ล้านขวด
เป้ า หมายระดั บ โลกและต� ำ แหน่ ง ความเป็ น ผู ้ น� ำ ของเราในการผลิ ต และ
รีไซเคิล PET ท�ำให้เราได้รับโอกาสในการลงทุนสูงขึ้นจากระบบการปิดวงนี้
เราประสบความส�ำเร็จมากขึ้นในการเติบโตของการรี ไซเคิลเชิงกล โดย
การลงทุนในโรงงาน 3 แห่งในปี 2563 โรงงานหนึ่งแห่งในประเทศบราซิล

มี ก ารด� ำ เนิ น การประมาณ 9,000 เมตริ ก ตั น ต่ อ ปี โรงงานแห่ ง ที่ ส อง
อยู ่ ใ นยุ โ รป ซึ่ ง จะมี ก ารด� ำ เนิ น การรี ไ ซเคิ ล ขวด PET ได้ เ พิ่ ม เติ ม อี ก
1,700 ล้านขวดในปี 2566 (โรงงานใหม่อกี หนึง่ แห่ง ตัง้ อยูใ่ นประเทศโปแลนด์
และขยายโรงงานในประเทศฝรั่งเศส) เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ใช้ ในโรงงาน
เหล่านี้ท�ำให้เรามีผลิตภัณฑ์รี ไซเคิลที่หลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น
ความสามารถในการผลิตนี้ท�ำให้เราบรรลุความมุ่งหวังในการใช้ PET
หลังการบริโภค 750,000 ตันต่อปี เพื่อเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของโพลีเอสเตอร์

สนับสนุน UN SDGs ผ่านการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ในฐานะการเป็นผู้น�ำด้านการรีไซเคิล ในอเมริกาเหนือ เอเชีย และยุโรป ผนวกกับความเชี่ยวชาญในธุรกิจมากกว่า 30 ปี และความสัมพันธ์กับพันธมิตรที่มีมา
อย่างยาวนาน เราไม่เพียงแต่ให้ค�ำมั่นในการเป็นพันธมิตรที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น แต่รวมถึงการรวมกระบวนการหมุนเวียนเข้ามาในธุรกิจของเราและยังสามารถ
รักษาความได้เปรียบของ PET ที่ผ่านการรีไซเคิล (rPET) ไว้ ได้อีกด้วย เราเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งของ UN SDGs และความพยายามในการรีไซเคิลของเรา
เฉพาะเจาะจงกับเป้าหมายดังนี้:

PET เป็ น พลาสติ ก อเนกประสงค์ ที่ ส ามารถรี ไ ซเคิ ล ได้ 100%
มี ค าร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ที่ ต�่ ำ กว่ า วั ส ดุ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ท างเลื อ กอื่ น ๆ และเรา
เป็นผู้ผลิต PET บริสุทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก ในปี 2563 เราสามารถ
รี ไ ซเคิ ล ขวด PET หลั ง การบริ โ ภคได้ ถึ ง 222,288 ตั น โดยเพิ่ ม ขึ้ น
อย่างมีนัยส�ำคัญจากปี 2554 ที่ประมาณ 3,576 ตัน ในขณะที่เราตั้งใจ
ให้ ก ารผลิ ต PET ของเราเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและคงความเป็ น ผู ้ น� ำ
ในด้านนี้ เรายังภาคภูมใิ จในความมุง่ มัน่ ต่อ rPET ซึง่ เป็นวัตถุดบิ ทีเ่ หมาะสม
อย่างมากต่อเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน และเราเชื่อว่าจะสามารถมอบโอกาส
ในการไปสู่ระบบปิดวงให้กับผู้บริโภคได้

ปริมาณขวด PET หลังการบริโภคทีร่ ีไซเคิลแล้ว
รี ไซเคิลแล้ว

128,890

โรงงานรี ไซเคิล PETValue

PETValue จะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ว่าขวดพลาสติก PET ทีใ่ ช้แล้วสามารถรีไซเคิลได้ 100% และไม่ใช่ “การใช้ครัง้ เดียว”
แต่จะถูกน�ำกลับมาใช้ซ�้ำในระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน โรงงานคาดการณ์ก�ำลังการผลิตเกล็ดพลาสติกไว้ที่ 30,000
เมตริกตันต่อปี จะสามารถรีไซเคิลขวดพลาสติกได้เกือบ 2,000 ล้านขวด พร้อมด้วยการผลิตเม็ดพลาสติก PET
รีไซเคิลได้ 16,000 เมตริกตันต่อปีในระยะแรก เครื่องจักรที่สองจะถูกติดตั้งในล�ำดับถัดไป เพื่อรับปริมาณ Flake ที่เหลือ
น�ำมาผลิตต่อ
ด้ ว ยความร่ ว มมื อ นี้ เราตั้ ง เป้ า หมายที่ จ ะร่ ว มกั น สร้ า งคุ ณ ค่ า ต่ อ ลู ก ค้ า ของเราและสั ง คม จากการลงทุ น และ
การขยายกิจการความสามารถในการรี ไซเคิลของเรา สามารถมอบแนวทางในการปิดวง เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ความยัง่ ยืนของลูกค้าของเรา ในขณะเดียวกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กบั สังคมโดยการลดปริมาณขยะพลาสติก
ที่จะน�ำไปฝังกลบได้มากขึ้น
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ประมาณ 58,000 ล้าน ขวด PET
(10,100 ล้านขวด ในปี 2563)

222,288
206,996
143,507

109,446

บริษัท Coca-Cola Beverages Philippines, Inc. (CCBPI) ซึ่งเป็นหน่วยบรรจุขวดของ Coca-Cola ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ และ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมทุนเพื่อก่อตั้ง PETValue
ซึ่งเป็นโรงงานรีไซเคิลขวดที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์

“ท่ามกลางสถานการณ์ของ COVID-19
ทั่วโลก เรายังคงมุ่งมั่นที่จะรี ไซเคิล
อย่างเต็มที่ และปริมาณการรี ไซเคิลของเรา
อยู่ที่ 222,288 ตัน เพิ่มขึ้น กว่า 15,000 ตัน
จากปี 2562”

3,576

ลดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์

ประมาณ 1.9 ล้าน ตัน
ในวัฏจักรชีวิต

รี ไซเคิล
2554 - 2563

2554 2555 2558 2560 2562 2563
AND

คลิกเพื่อชม
วิดีโอ

หน่วย : ตัน

เทคโนโลยีการรีไซเคิลเชิงเคมี เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไอวีแอลให้ความส�ำคัญ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรบริษัท Ioniqa และ
Unilever เราเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเปลี่ยนขยะ PET กลับคืนสู่วัสดุเกรดบริสุทธิ์ ส�ำหรับการใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์อาหารด้วยนวัตกรรมของบริษัท Ioniqa ในขั้นตอนการรีไซเคิลเชิงเคมี PET ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ขวดสี
จะถูกท�ำให้แตกตัวในระดับโมเลกุล สารปนเปือ้ นจะถูกก�ำจัด และโมเลกุลดังกล่าวจะถูกเปลีย่ นกลับมาเป็น PET เกรดบริสทุ ธิ์
อีกครั้ง

ลดปริมาณ
ขยะพลาสติก

ประมาณ 1.3 ล้าน ตัน
ที่ต้องน�ำไปฝังกลบ

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

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

Deja™ Carbon Neutral

DEJA™ - คุณค่าทีย่ งั่ ยืนเพือ่ ชีวติ

แบรนด์ Deja™ ได้รับแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ของไอวีแอลในการเป็น
บริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ทยี่ งั่ ยืนชัน้ น�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทดี่ เี พือ่ สังคม
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Deja™ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนจ�ำพวก PET
rPET โพลีเมอร์และเส้นใย ซึ่งจ�ำหน่ายในรูปของเกล็ด เม็ด เส้นใย และ
ส่วนประกอบของเส้นใยยาว ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและใช้งานได้หลากหลาย
รวมถึงมีการปล่อยคาร์บอนฟุตพริน้ ท์สสู่ งิ่ แวดล้อมทีต่ ำ�่ กว่าเดิม ผลิตภัณฑ์
Deja™ สามารถน�ำไปประยุกต์ ใช้ ในการใช้งานที่หลากหลายทั้งในกลุ่ม
อุตสาหกรรม สุขอนามัย ไลฟ์สไตล์ ยานยนต์ และบรรจุภัณฑ์ ขณะเดียวกัน
ยังสอดคล้องกับมาตรฐานอันเข้มงวดทีก่ ลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญต้องการด้วยเช่นกัน

ด้วยผลิตภัณฑ์ Deja™ ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผสมผสานความยั่งยืนระดับโลก
เราก�ำลังสร้างความแตกต่างในตลาดให้กับไอวีแอล โดยน�ำเสนอหนทาง
ที่เน้นประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมาย
ด้ า นความยั่ ง ยื น เช่ น กั น ในขณะเดี ย วกั น ก็ ส ามารถตอบสนองต่ อ
ความต้องการของผู้บริโภคในแง่ของความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ความพิเศษในการเข้าถึงแหล่งรี ไซเคิลของไอวีแอลผ่าน
ระบบนิเวศของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของเราเองนั้น สามารถขับเคลื่อน
ความยั่งยืนและสนับสนุนกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการให้เกิดการปิดวง

เม็ดพลาสติก Deja™ Carbon Neutral PET เป็นนวัตกรรมล่าสุดของเรา ซึง่ ผลิตด้วยกระบวนการทีย่ งั่ ยืนตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน และช่วยให้คคู่ า้ ทีค่ ำ� นึงถึงสิง่ แวดล้อม
สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนโดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่นๆ (Scope 3)
Deja™ Carbon Neutral เป็นผลิตภัณฑ์ PET ที่ใช้เป็นวัตถุดิบที่มีการปล่อยคาร์บอนที่เป็นกลาง ตั้งแต่แหล่งก�ำเนิดจนถึงโรงงานของไอวีแอล เม็ดพลาสติก
Deja™ Carbon Neutral ผลิตขึน้ ด้วยวัสดุทหี่ าได้ในท้องถิน่ น�ำ้ ที่ได้จากการรีไซเคิล และเครือข่ายการขนส่งทีม่ ผี ลกระทบต�ำ่ เราได้ทำ� การชดเชยคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
เพื่อให้แน่ใจว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราในสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะลดลงจนเป็นกลาง พร้อมกับการรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอนที่ผ่านการทวนสอบ
โดยผู้ตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก การเป็นพันธมิตรกับ South Pole ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการชั้นน�ำและผู้ให้บริการด้านการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศทั่วโลก
ท�ำให้ ไอวีแอลท�ำการชดเชยการปล่อยคาร์บอนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยผ่านโครงการดูแลรับผิดชอบด้านน�้ำและป่าไม้ที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตและปกป้องสิ่งแวดล้อม

การท�ำงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน Deja™ เสนอแนวคิดด้านความยั่งยืน โดยมอบความน่าเชื่อถือแก่ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ การรับรองผู้ค้าปลีก และสร้างความมั่นใจใน
ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงที่เป็นไปตามมาตรฐานแก่ผู้บริโภค
โรงงานรีไซเคิลในท้องถิ่น
= คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระดับต�่ำ
การรีไซเคิล
อย่างทันสมัย
เพื่อของเสีย
ที่น้อยลง

วัฎจักรชีวิต
ที่ได้จากการรีไซเคิล

supporting the

circular
economy

การใช้ประโยชน์
ได้อย่างกว้างขวาง

ผลิตภัณฑ์ DEJA™
ประโยชน์จากการ
เพิ่มมูลค่า
การตรวจสอบย้อนกลับได้ - การตรวจสอบย้อนกลับ
ของห่วงโซ่อุปทานอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วัตถุดิบจนถึง
กระบวนการต่างๆ
การปิดวง - การใช้วัตถุดิบหลังการบริโภคจะช่วยท�ำให้
มีการใช้งานแบบปิดวง

ความสามารถในการ
รีไซเคิลที่ถูกออกแบบ
ในผลิตภัณฑ์

ใช้แหล่งวัตถุดิบภายในท้องถิ่น - วัสดุ rPET 100%
สามารถจั ด หาได้ จ ากในระดั บ ภู มิ ภ าคและมี ก ารปล่ อ ย
คาร์บอนฟุตพริ้นท์สู่สิ่งแวดล้อมในระดับต�่ำ
เอนกประสงค์ - ประสิทธิภาพสูงและมีคณ
ุ สมบัตขิ องวัสดุ
ทีห่ ลากหลาย

เข้าชม DEJATM

NewLifeTM – ต่อยอดพลาสติกไปสูเ่ ส้นด้ายระดับพรีเมียม
Newlife™ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ถู ก พั ฒ นาโดย Sinterama (หนึ่ ง ในบริ ษั ท ลู ก ของไอวี แ อล) ในการที่ จ ะ
สร้ า งเศรษฐกิ จ แบบหมุ น เวี ย น โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วจะช่ ว ยลดผลกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศได้ อ ย่ า งมี
นัยส�ำคัญ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีนี้ได้รับการรับรองจากวิธีการผลิตที่ครอบคลุม อีกทั้งส่งมอบเส้นด้าย
โพลีเอสเตอร์รีไซเคิลทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงและคุณภาพดีเยีย่ มในหลากหลายรูปแบบ เส้นด้ายเหล่านีผ้ ลิตขึน้ จาก
ขวดพลาสติกหลังการบริโภค ซึง่ เก็บรวบรวมจากตอนเหนือของประเทศอิตาลี เพือ่ หลีกเลีย่ งการทิง้ ให้สญ
ู เปล่า
ของพลาสติก PET กระบวนการผลิตเกิดขึ้นในอิตาลี และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมด 100%
Newlife™ ใช้กระบวนการเชิงกลเพื่อแปลงสภาพขวดให้เป็นพอลิเมอร์ โดยไม่ใช้สารเคมีซึ่งอาจเป็นอันตราย
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โพลี เ อสเตอร์ ที่ ผ ่ า นการรี ไ ซเคิ ล ด้ ว ยขั้ น ตอนและการใช้ พ ลั ง งานที่ น ้ อ ยลงในระหว่ า ง
กระบวนการผลิต ส่งผลให้การปล่อยคาร์บอนลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับโพลีเอสเตอร์บริสุทธิ์
Newlife™ ได้รับการรับรองดังต่อไปนี้:
• Oekotex Cert. n° 005339.0 - Centrocot
• Global Recycle Standard - Textile Exchange
เข้าชม New Life Yarns
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รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การเติบโตทีข่ บั เคลือ่ นด้วย
นวัตกรรม
นวัตกรรมถือเป็นหัวใจของธุรกิจทีย่ งั่ ยืน สามารถวัดผลได้จากสัดส่วนยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรายได้ที่เกิดจากยอดขายผลิตภัณฑ์
ทีพ
่ ฒ
ั นาขึน้ ในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา ในปี 2563 ธุรกิจพลาสติก PET Specialty
ของเรา มีสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ที่ 35% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
ที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านี้ท่ี 34% เช่นเดียวกับธุรกิจเส้นใยของเรา ที่มีสัดส่วน
ยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่ถึง 23% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 22%

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ ใหม่*

2020

2021

ความเป็นจริง

เป้าหมาย

23%
เป้าหมาย 22%

22%

ผลงานส�ำคัญในปี 2563
ธุรกิจพลาสติก
PET Specialty

2020

2021

ความเป็นจริง

เป้าหมาย

35%
เป้าหมาย 34%

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

กลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

เราเชื่อมั่นว่าการลงทุนด้านนวัตกรรมเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยรักษา
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไอวีแอลมีศนู ย์วจิ ยั
และพัฒนา 17 แห่งทั่วโลก มีนักวิจัยและพัฒนา 173 คน เรามีสิทธิบัตร
ที่ใช้และได้รับอนุมัติแล้ว 94 ฉบับ จากทั้งหมด 884 ฉบับ มีการลงทุน
ด้านการวิจยั และพัฒนา อยูท่ ี่ 19.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เราท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง
ในการปรั บ ปรุ ง ระบบและกระบวนการเพื่ อ ผลลั พ ธ์ ที่ ต อบสนองต่ อ
ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมที่มากกว่าของลูกค้า

ธุรกิจเส้นใย

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

34%

* สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ รายได้ที่เกิดจากยอดขายผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปีหลัง

การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น นวั ต กรรมผ่ า นพนั ก งาน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
กระบวนการของเราเป็ น รากฐานของการสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ สังคม เรายังคงเพิม่ คุณค่าให้กบั ลูกค้า โดยการคาดการณ์

19.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการวิจัยและพัฒนา
173 นักวิจัยและพัฒนา
17 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
94 สิทธิบัตรในปี 2563
(ยื่นจดและได้รับ) จากทั้งหมด 884 ฉบับ

มากกว่า 300 โครงการความร่วมมือ
ความต้ อ งการของตลาดผ่ า นการท� ำ งานร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รและการ
รักษาวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรายังคงเป็นผู้น�ำ
ในการบูรณาการและส่งเสริมความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา

จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน การมุ่งเน้นทางด้านนวัตกรรมและ
วิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม กิจกรรมและเป้าหมายของเราสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และได้รับการสนับสนุนจากการมีส่วนร่วมข้ามอุตสาหกรรมใน Project Mainstream ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของ World Economic Forum
เพื่อใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในการท�ำงานที่แพร่หลาย

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมจากกลยุทธ์ FIT – การสร้างมูลค่า ความยืดหยุน่ และความยัง่ ยืน
กลยุทธ์ FIT เป็นนวัตกรรมใหม่ของ บริษัท Avgol ที่เปลี่ยนวงจร
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ความยื ด หยุ ่ น
และความยั่งยืนส�ำหรับแบรนด์และผู้ผลิตตั้งแต่แรกเริ่ม
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงเกิดขึ้น
อยู่ต่อเนื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลกจึงถูกลดความส�ำคัญ
ในการประชุม อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ BeneFIT Control และ
BeneFIT Defense ของ Avgol ออกแบบมาเพื่ อ ตอบสนอง
ต่อความต้องการการต้านจุลชีพ โดยให้ความส�ำคัญกับทั้งสุขภาพ
ที่ดีขึ้นและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ จ ากกลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ natureFIT ได้ แ ก่
natureFIT Gentle ซึ่งช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในด้านสุขอนามัย อีกทั้งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในแง่ ข องปริ ม าณทรั พ ยากรและของเสี ย โดยลดการใช้
เม็ ด พลาสติ ก ในการผลิ ต ได้ ม ากถึ ง 40% และผสมผสาน
การใช้ เ ม็ ด พลาสติ ก ทางเลื อ กและเทคโนโลยี ส ารเติ ม แต่ ง
จากธรรมชาติ ในขณะเดียวกันยังเพิ่มความนุ่มและความโค้ง
ตามสรีระแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพของเนื้อผ้า
ตามมาตรฐาน

ขั้ น ตอนต่ อ ไปในการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ข องเราคื อ เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ในกลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ natureFIT (ลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม)
และ formFIT (โครงสร้างและเม็ดพลาสติก)

แนวด�ำเนินการเพือ่ นวัตกรรมของเรา
แนวด�ำเนินการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมของเราประกอบด้วย 6 หมวดหมู่
ได้แก่ นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ (เชือ่ มโยงกับสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่กล่าวไว้ข้างต้น) นวัตกรรมเชิงกระบวนการ (การปรับปรุงกระบวนการ
เพิ่ ม ผลผลิ ต ) นวั ต กรรมเชิ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม (ส่ ง เสริ ม ความยั่ ง ยื น ผ่ า น
ห่วงโซ่คุณค่าของเรา) นวัตกรรมแบบเปิด (การสร้างแหล่งรายได้ ใหม่
นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์
เราได้รวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เราก�ำลังพัฒนาและรอด�ำเนินการด้านสิทธิบัตร โดยมุ่งมั่น
ที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ตอบสนองความต้องการที่มากกว่าของลูกค้า และ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญกับวัตถุดิบที่สะอาด
และยั่งยืนมากขึ้น โดยวัดผลจากสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่

นวัตกรรมเชิงกระบวนการ
ปี 2563 ที่ผ่านมา เราเล็งเห็นการลงทุนส�ำคัญที่ช่วยยกระดับกระบวนการผลิตของเรา
และการจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ เราท�ำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้พลังงาน ผลักดัน
ประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มความสม�่ำเสมอให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา และลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

ความร่วมมือภายนอกองค์กร
การท� ำ งานร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รในกลุ ่ ม ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ ห ลากหลายเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการที่มากกว่าของลูกค้า
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และเพิม่ ความแตกต่าง) การท�ำงานร่วมกันภายใน (ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์)
และการท�ำงานร่วมกับองค์กรภายนอก
ด้านล่างนี้คือตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ 3 แนวทางที่ไอวีแอล
ใช้ เ พื่ อ สร้ า งความแตกต่ า งของตลาดและการด� ำ เนิ น งานที่ มี คุ ณ ภาพ
และรับผิดชอบ

ประโยชน์
คุณค่าต่อองค์กรของเรา
ให้ความชัดเจนแก่ทีมขายและการตลาด
เกี่ยวกับมูลค่าและการท�ำได้จริงของโครงการ

คุณค่าต่อลูกค้า
ความสามารถในการยกระดับโครงการและผลิตภัณฑ์
ในขณะเดียวกันยังช่วยลดความเสี่ยง
ที่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

คุณค่าต่อสังคม

การนิยามพลาสติก PET ใหม่เพื่อเพิ่มคุณสมบัตกิ ารรี ไซเคิล
นวัตกรรมเม็ดพลาสติก PET ของเราในปี 2563 มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพที่ยั่งยืน
ทั่ ว ทั้ ง ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของแพลตฟอร์ ม ที่ มี อ ยู ่ ในขณะเดี ย วกั น เรายั ง พยายาม
นิยามพลาสติก PET ใหม่เพื่อสร้างสรรค์ PET ทางเลือกส�ำหรับทดแทนพลาสติก
ที่ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการรีไซเคิล ในการใช้งานตามเป้าหมาย
ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ ในแพลตฟอร์มสองกลุ่มที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ได้แก่
เรซิน Oxyclear® Barrier PET และ Polyclear® EBM PET ซึ่งถูกออกแบบใหม่
สร้างมูลค่าเพิ่ม ทดลองผลิตในปริมาณที่มากขึ้น และก�ำลังด�ำเนินการผลิตใน
เชิงการค้า
ความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการพัฒนาโพลีเอสเตอร์แบบใหม่ เพื่อทดแทน
พลาสติ ก ที่ ไ ม่ เ อื้ อ อ� ำ นวยต่ อ การรี ไ ซเคิ ล ลู ก ค้ า และพั น ธมิ ต รที่ มี อ งค์ ค วามรู ้
ทางเทคโนโลยี เป็นแรงขับเคลื่อนส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จและการก�ำหนดทางแก้ไข
ปัญหาในผลิตภัณฑ์

บูรณาการกับการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
ผ่านการประเมินอย่างเป็นทางการด้านความหลากหลาย
ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

ความร่วมมือที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
การท� ำ งานร่ ว มกั น เพื่ อ ความส� ำ เร็ จ ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร
เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ของกลยุ ท ธ์ แ ละความมุ ่ ง มั่ น ของไอวี แ อลเพื่ อ มุ ่ ง สู ่
ความยั่งยืน เราส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนให้พนักงาน
ของเราพร้อมรับความเสี่ยงที่ถูกประเมิน ในขณะเดียวกัน ทีมงานของเรา
ยังช่วยส่งเสริมในการพัฒนาและน�ำแนวคิดใหม่ๆ ไปใช้ ในลักษณะของ
ต้นแบบเพื่อการประเมินต่อไป สภานวัตกรรมประชุมร่วมกันเพื่อประเมิน

ความต้องการของลูกค้าและทบทวนข้อเสนอและเทคโนโลยีใหม่ๆ นวัตกรรม
การวิจัยและพัฒนายังเป็นวาระส�ำคัญในการประชุมเชิงกลยุทธ์ประจ�ำปี
ของเรา โดยดึงเอาข้อมูลทั่วโลกจากผู้ที่เกี่ยวข้องด้านนวัตกรรมทั้งหมด
โครงการริ เ ริ่ ม ของเราร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รภายนอกในด้ า นต่ า งๆ เช่ น
เม็ ด พลาสติ ก และเส้ น ใยขั้ น สู ง ช่ ว ยให้ เ รายั ง คงอยู ่ ใ นระดั บ แนวหน้ า
ของนวัตกรรมและการผลิตผลิตภัณฑ์ ในวงกว้าง

HealthGuard® AMIC
โครงการที่โดดเด่นโครงการหนึ่งในปี 2563 คือความร่วมมือระหว่าง
Wellman International และ HealthGuard Corporation ในการ
พัฒนาเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ที่สามารถต้านไวรัสได้ เส้นใยเหล่านี้
เมื่อผ่านกระบวนการ HealthGuard® AMIC จะช่วยลดการแพร่
ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (COVID-19) อีกทั้งยังป้องกันไวรัสแก่

ผู้บริโภคในการใช้งานต่างๆ เช่น ของตกแต่งบ้าน เครื่องแต่งกาย และ
ชุด PPE เมื่อน�ำ HealthGuard® AMIC ไปใช้กับเส้นใยโพลีเอสเตอร์
จะช่วยสลายอนุภาคไวรัส COVID-19 ท�ำให้ไม่เกิดการแพร่เชือ้ การทดสอบ
ทีส่ ถาบัน Doherty Institute High Level Biocontainment Facility
แสดงให้เห็นว่าวิธกี ารนีส้ ามารถก�ำจัดไวรัสสายพันธุ์ COVID-19 ได้ทง้ั หมด

ประโยชน์ของ HealthGuard® AMIC

คุณสมบัติของเส้นใย HealthGuard® AMIC

Effective
against a broad
spectrum of
microbes

Compatible
with all textile
substrates

No heavy
metals

Long lasting
protection
assured
efficacy proven
after 20 washes

Independently
tested as 99.94%
effective

(In the reduction of Corona
Virus in treated textiles)

Kills bacteria
including super
bugs, such as
MRSA

Durable to
multiple
laundry cycles
Independently tested.

HealthGuard®
AMIC
has a 25 year
safety record

เข้าชม HealthGuard® AMIC

ในปี 2563 บริษทั Indorama Polyester Industries PCL. (IPI) และบริษทั
Toyobo Co., Ltd. เห็นชอบในการจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนเพือ่ ผลิตเส้นด้าย
PA 6.6 ส�ำหรับถุงลมนิรภัยในรถยนต์ในประเทศไทย การร่วมทุนนีท้ ำ� ให้เกิด
การสร้างโรงงานแห่งใหม่บริเวณเขตทีต่ งั้ โรงงานของ Indorama Polyester
Industries (IPI) ในจังหวัดระยอง และจะเริ่มด�ำเนินการผลิตในปี 2565
การเป็นพันธมิตรร่วมกันดังกล่าวจะมอบศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ
ที่ส�ำคัญ ซึ่งสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของไอวีแอลในการขยายตัวเข้าไป
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ซึ่งคาดว่าตลาดของถุงลมนิรภัยจะมีการ
เติบโต 3-4% ต่อปี
Enka® Nylon BIO

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ผลิตภัณฑ์ทปี่ ลอดภัยและมีความยัง่ ยืน
เรามีพนั ธกิจในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั การออกแบบ ผลิต และจ�ำหน่ายโดยค�ำนึงถึงความยัง่ ยืนเป็นหลัก ความมุง่ มัน่ ในการดูแลรับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์อย่างจริงจังนั้นเริ่มต้นจากวัตถุดิบไปจนถึงทุกขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทานของเรา การลงทุนในการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
หมายถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพในระบบของเรา การพัฒนาแนวทางด้านนวัตกรรมที่มากขึ้น และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในวัฏจักรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ข้อมูล
เพิ่มเติม

แนวด�ำเนินการเพื่อการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
เกณฑ์
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

Regulatory
Compliance

Resources

(FDA, REACH, SIN list,
SVHC list)

(Renewable energy,
Water)

Transportation
Efficiency

Bio-based

Lightweighting
& Downgauging

Toxicity

Use Phase Impacts
End of Life
Management

เราท�ำการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessments,
LCA) อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO 14040/44:2006 เพื่อประเมิน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตภัณฑ์จากทั่วโลก
ของเราได้ รั บ การประเมิ น LCA ที่ 47% ของการผลิ ต ในเชิ ง ปริ ม าณ
ในปี 2563 ซึง่ เรายังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการรับรอง LCA ได้ เนือ่ งจาก
ข้อจ�ำกัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19

27%

นอกจากเส้ น ด้ า ย PA 6.6 ส� ำ หรั บ การใช้ ง านในยานยนต์ ที่ ผ ลิ ต จาก
แหล่งพลังงานฟอสซิลดั้งเดิมแล้วนั้น เราได้พัฒนาทางเลือกที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น Enka® Nylon BIO ซึ่งเป็นเส้นด้ายโพลีเอไมด์
ชีวภาพที่มีความเหนียวแน่นสูงเพื่อการใช้งานเส้นใยทางเทคนิคที่มีอยู่
และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากเส้นด้ายที่ผลิตจากโพลีเมอร์ชีวภาพนี้
จะเป็นทางเลือกที่ “ถูกบรรจุไว้” ส�ำหรับผลิตภัณฑ์จากพลังงานฟอสซิล
ในปัจจุบัน

ประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

•
•
•
•
•

อุณหภูมิหลอมเหลวและอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว
อยู่ที่ระดับเดียวกับของ PA 6.6
ความหนาแน่นต�่ำกว่า PA 6.6
ดูดความชื้นน้อยลง ท�ำให้โมดูลัสแรงดึงสูงขึ้น 40%
ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาที่มีความชื้น
70% เป็นวัสดุจากชีวภาพ
สมดุลการปล่อย CO2 เกือบจะเป็นศูนย์
ข้อมูล
เพิ่มเติม

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

Biodegradability
& Composability

เราท� ำ งานร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทีต่ อบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และภูมใิ จในการสือ่ สารเชิงรุก
ของเรา นอกจากนี้ เรายังรับฟังข้อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงตลอดวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ของเรา

ความส�ำเร็จในปี 2563: ผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการประเมิน LCA ทั่วโลกอยู่ที่ 47%

ศักยภาพการเติบโตของถุงลมนิรภัยในรถยนต์ – ธุรกิจยานยนต์

68

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การประเมิน LCA ในเอเชีย

7%

การประเมิน LCA ในยุโรป
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

13%

การประเมิน LCA ในอเมริกาเหนือ

การรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
100% ของหน่วยธุรกิจที่ด�ำเนินงานในยุโรปปฏิบัติตามกฎระเบียบของ REACH ในปี 2563
100% ของความสอดคล้องกับ ECHA SVHC list และด�ำเนินการเชิงรุกในการไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ใน SIN list
ไอวีแอล ไม่ ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตสารเคมีที่ปรากฎใน SIN list ในปี 2563
เรามี ก ระบวนการและขั้ น ตอนที่ เ ข้ ม งวดในการตรวจสอบสารเคมี แ ละ
สารอื่นๆ ที่ใช้ ในการด�ำเนินงานของเรา เป้าหมายของเรายังคงเป็นการ
ไม่มีการละเมิดระเบียบข้อบังคับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึง
ไม่ มี ก ารใช้ ส ารอั น ตรายที่ มี ค วามกั ง วลสู ง (SVHC) รวมถึ ง สารเคมี ที่
ระเหยได้ ใน SVHC list หรือ SIN list และอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
หรือสิ่งแวดล้อม

เราปฏิ บั ติ ต ามรายการ SVHC list ขององค์ ก รจั ด การสารเคมี แ ห่ ง
สหภาพยุโรป (EHCA) และท�ำงานอย่างจริงจังในการยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์
ใน SIN list เราประเมินแหล่งวัตถุดิบของเราอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่า
สอดคล้องตาม SVHC ล่าสุด และจัดหาข้อมูลที่เป็นความรู้ส�ำหรับผู้บริโภค
ของเรา เกีย่ วกับลักษณะของสารตาม SVHC ตัวอย่างเช่น สารทีอ่ าจปรากฏ
ใน SVHC list ในรูปแบบวัตถุดิบ จะไม่เป็นอันตรายเมื่อถูกแปลงสภาพ
ไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว
รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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กลไกด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของไอวีแอล
กลไกด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
กระบวนการก�ำหนดลักษณะความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของผลิตภัณฑ์

ท�ำการประเมิน 100%
ของผลิตภัณฑ์ของเรา
เพื่อระบุผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้น
จากผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจากลูกค้า
ถูกรวบรวมเพื่อเป็นข้อมูล
การพัฒนาการน�ำไป
ใช้งานปลายทาง

กระบวนการประกอบด้วย
การประเมินวัตถุดบิ ครอบคลุมถึง
ความเป็นอันตรายในการผลิต
และการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ของผลิตภัณฑ์ (การขึ้นทะเบียน
สารเคมีและความปลอดภัยทาง
อาหาร) ร่วมกับการมุ่งเน้น
สูตรใหม่ๆ ของตลาดเป้าหมาย

การบริหารจัดการ
สสารและสารเคมีอันตราย
แนวทางการปรับปรุงและเป้าหมายก�ำหนดไว้ส�ำหรับ
การยุติสารเคมีอันตรายที่มีความเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์ในพอร์ตการจัดการผลิตภัณฑ์จะได้รับ
การประเมินส�ำหรับสารเคมีหรือสารมีความท้าทาย

ในปี 2563 นับเป็นการจัดอันดับครั้งแรกของไอวีแอล และอยู่ในอันดับที่สองด้วยเกรด BChemScore จัดอันดับบริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ 35 อันดับแรกของโลก ในด้านการท�ำงานเพือ่ ลดการปล่อยสารเคมีและเพิม่ การลงทุนในสสารทางเลือกทีป่ ลอดภัยและ
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้ การจัดอันดับถูกพัฒนาเพือ่ ให้นกั ลงทุนได้รบั ข้อมูลทีด่ ขี นึ้ ในการประเมินว่าบริษทั ใดมีกลยุทธ์ในการจัดการสารเคมีทแี่ ข็งแกร่ง

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ข้อมูล
เพิ่มเติม

Newlife - เส้นด้ายคุณภาพพรีเมียมกับเอกลักษณ์ที่ยั่งยืน
™

Newlife™ เป็ น โครงการซึ่ ง พั ฒ นาโดย Sinterama นวั ต กรรมทาง
เทคโนโลยีนี้ ได้รับการรับรองผ่านวิธีการผลิตที่ครอบคลุมและน�ำเสนอ
เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์รี ไซเคิลคุณภาพสูงที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย
ซึ่ ง ท� ำ จากขวดพลาสติ ก หลั ง การบริ โ ภคที่ เ ก็ บ รวบรวมในภาคเหนื อ
ของอิตาลี
ICEA ให้การรับรองว่าผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิกที่เหมาะสมและใช้ ได้ส�ำหรับ
ตลาดโลก โดยได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านการรับรองต่างประเทศ
และได้รับการรับรองจากสถาบันระดับชาติและระดับนานาชาติ อาทิ GOTS
และ Textile Exchange

การประเมินวัฏจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์ของ Newlife ได้ดำ� เนินการโดย ICEA Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (สถาบั น เพื่ อ
การรับรองด้านจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งตรวจสอบและรับรองบริษัท
ที่เคารพต่อสิ่งแวดล้อม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแรงงาน และสิทธิ
ส่วนรวม

จากการศึกษาที่ด�ำเนินการโดย ICEA โดยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาของ LCA ตามมาตรฐาน ISO 14040 และ ISO 14044 การผลิต Newlife ™ หนึ่งกิโลกรัม
ช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรพลังงานและการปล่อย CO2 เมื่อเทียบกับการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์บริสุทธิ์ ดังนี้:

การจัดอันดับมีการพิจารณาตามสี่หัวข้อ ดังนี้
1. รายการผลิตภัณฑ์อันตราย
2. การพัฒนาสารเคมีที่ปลอดภัยขึ้น
3. การบริหารจัดการและความโปร่งใส
4. ผลกระทบและข้อถกเถียง

การใช้ทรัพยากรพลังงาน

ศักยภาพในการท�ำให้เกิดโลกร้อน

การใช้น�้ำ (*)

Newlife™

50.6 เมกะจูล

3.88 กก. CO2eq

3.26 ลิตร

เส้นใย PET บริสุทธิ์

127.2 เมกะจูล

5.7 kg CO2eq

60 ลิตร

- 60%

- 32%

- 94%

การประหยัด

* การใช้นำ�้ หมายถึง ในการผลิตพอลิเมอร์รีไซเคิล 1 กก. และเปรียบเทียบกับข้อมูลของการผลิต PET บริสทุ ธิ์ 1 กก. ทีน่ ำ� มาจาก “Eco-profiles และ EPD ของ European Plastics Manufacturers Polyethylene Terephthalate (PET) Bottle grade, Plastics Europe 2011”

โลกก�ำลังให้ความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้บริโภคเรียกร้องให้มีมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้น รวมถึงภาครัฐ องค์กรด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค และหน่วยงานตรวจสอบ
ก�ำลังบังคับใช้ข้อก�ำหนดที่เข้มงวดยิ่งขึ้น แม้จะยังไม่มีการพิสูจน์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย แต่สสารบางชนิด
ถูกเรียกว่า ‘Substances of Interest’ (SOIs) เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์จากเส้นใยเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขอนามัย
ส่วนบุคคลอาจมี SOIs ไอวีแอลจึงตอบสนองต่อข้อกังวลของลูกค้าด้วยการพัฒนาเส้นใย PET ที่ปราศจากโลหะหนัก
iCareTM โพลีเอสเตอร์ที่ปราศจากโลหะหนัก เป็นผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลที่ผลิตโดย Indorama Polyester Industries
ประเทศไทย นอกจากนี้ Trevira ประเทศเยอรมนี ยังสามารถผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์คณ
ุ ภาพชนิดปราศจากแอนติโมนี
ผลิตภัณฑ์เหล่านีม้ จี ำ� หน่ายในรูปแบบเส้นด้ายจากเส้นใยยาว เม็ดโพลีเอสเตอร์ และเส้นใยสัน้ iCareTM PET สอดคล้อง
กับแนวคิดริเริม่ เพือ่ อนาคตทีป่ ราศจากสารพิษ และมีการใช้งานทีห่ ลากหลายในบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร สุขอนามัยส่วนบุคคล
สิ่งทอในครัวเรือน และในทางการแพทย์
เข้าชม iCareTM
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

NEWLIFE THERMAL เป็นเส้นด้ายที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงที่เป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อมและสะดวกสบาย จากกลุม่ ผลิตภัณฑ์ “Smart Polyester”
ที่ เ พิ่ ง เปิ ด ตั ว โดยกลุ ่ ม Sinterama ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของไอวี แ อล
เพื่ อ ผลิ ต ผ้ า กั ก เก็ บ อุ ณ หภู มิ ช นิ ด พิ เ ศษซึ่ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและให้
ความรู้สึกสบาย โดยความเข้มข้นของการปล่อยความร้อนช่วยให้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช นิ ด พิ เ ศษนี้ มี คุ ณ สมบั ติ ท างเทคนิ ค และประสิ ท ธิ ภ าพ
การท�ำงานเฉพาะส�ำหรับใช้ในเสื้อผ้ากลางแจ้ง ชุดกีฬา และชุดท�ำงาน

NEWLIFE THERMAL

•
•
•

เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลเชิงกล 100% ได้รับการรับรอง
และตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมด
มีประสิทธิภาพในการเป็นฉนวนกันความร้อน
มีสีให้เลือกตามความต้องการ แต่ยังคงคุณสมบัติเชิงกลไว้
แม้จะผ่านกระบวนการย้อมสีเส้นด้าย

TEMPERATURE oC

เส้นใย PET ที่ปราศจากโลหะหนักของ iCare TM

Standard PET raw white
NEWLIFE THERMAL raw white colour
NEWLIFE THERMAL black colour

IRRADIATION TIME [min]

IRRADIATION TIME [MIN]

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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แนวทางการด�ำเนินงานในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า

Trevira Sinfineco
Trevira ผลิตแบรนด์เส้นใยและเส้นด้ายใยยาวโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง
ส�ำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เชิงเทคนิค สิ่งทอในครัวเรือน
เครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม และยานยนต์ ไอวี แ อลในฐานะบริ ษั ท แม่ ได้ ท� ำงานอย่ า ง
ใกล้ ชิ ด กั บ Trevira ในการพั ฒ นานวั ต กรรมและการตอบสนองต่ อ
ความต้องการของลูกค้าส�ำหรับผลิตภัณฑ์ทสี่ ะอาดและมีความยัง่ ยืนมากขึน้
โดยเม็ ด พลาสติ ก ใหม่ จ ากการรี ไ ซเคิ ล ขวด PET ของไอวี แ อลเป็ น ไป
ตามมาตรฐาน Global Recycled Standard (GRS) และ Recycled
Claim Standard (RCS-NL) โดย Trevira แปรรูปเม็ดพลาสติกเหล่านี้
ไปเป็ น เส้ น ด้ า ยใยยาวรี ไ ซเคิ ล 100% ความร่ ว มมื อ นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
การเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพสูงและยั่งยืน

การสร้างความสัมพันธ์อนั แข็งแกร่งกับลูกค้า

ไอวีแอลเป็นหนึง่ ในบริษทั ผูผ้ ลิตเคมีภณ
ั ฑ์ชนั้ น�ำของโลก ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าโพลีเอสเตอร์ของเราแสดงให้เห็นถึงก�ำลังการผลิตทีม่ นี ยั ส�ำคัญ การบูรณาการ และความแตกต่าง
ท�ำให้เราสามารถบริหารจัดการการด�ำเนินงานที่มีความซับซ้อนได้และให้ผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างยั่งยืน

สิ่งที่เราน�ำเสนอ

ผลิตภัณฑ์ของ IVL

การใช้ปลายทางและส่วนแบ่ง CoMa ของ IVL2
ส่วนแบ่ง CoMa ของ IVL3

PET, PTA และ
ออกไซด์ ไกลคอล

บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและ
เครือ่ งดืม่

48%

ผลิตภัณฑ์ของใช้สว่ นบุคคล
และความสะอาด1

20%

น�ำ้ มันและแก๊ส

1%

เส้นใยส�ำหรับยานยนต์
เส้นใยส�ำหรับผลิตภัณฑ์ ไลฟ์สไตล์

ชิน้ ส่วนยานยนต์

10%

เส้นใยส�ำหรับผลิตภัณฑ์ ไลฟ์สไตล์

เสือ้ ผ้า

6%

เส้นใยส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ไลฟ์สไตล์ PO, PEO

ผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้าน
และการก่อสร้าง

5%

PET, NDC

เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์

3%

PET, PEO สารลดแรงตึงผิว เส้นใย
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด
Oxyfuel สารลดแรงตึงผิว

หมายเหตุ: (1) ผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้าน ของใช้ส่วนบุคคลและความสะอาด; ผลิตภัณฑ์ความสะอาดรวมถึงผ้าอ้อมส�ำเร็จรูปส�ำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะการควบคุมการกลั้นปัสสาวะ
ในผู้ใหญ่ ผลิตภัณฑ์ดูแลส�ำหรับผู้หญิง ผ้าเช็ด ท�ำความสะอาดแบบใช้ครั้งเดียว และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัยและเสื้อกาวน์
(2) ข้อมูล CoMa อ้างอิงจากข้อมูลจริงปี 2563; ข้อมูลการตลาดที่กล่าวถึงด้านบนครอบคลุม 94% ของผลิตภัณฑ์ IVL ทั้งหมด
(3) ข้อมูลจริงปี 2563
อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ข้อมูล
เพิ่มเติม

เราสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
ตามความต้องการของลูกค้าได้ดีมากขึ้นด้วยวิธีการสื่อสารแบบสองทาง
ท�ำให้เราเป็นหนึ่งในคู่แข่งที่ส�ำคัญและเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรม

ข้อมูล
เพิ่มเติม
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การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิง่ ส�ำคัญต่อผลก�ำไรและความยัง่ ยืนของธุรกิจ
ในทุกๆ ปี เราด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ การส�ำรวจถูกออกแบบ
มาเพือ่ ประเมินความต้องการของลูกค้า ความคาดหวัง และความพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์ของเรา เราสอบถามและรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าในทุกระดับชัน้
ของทุกหน่วยธุรกิจของลูกค้าอย่างเป็นระบบระเบียบ แบบประเมินประกอบด้วย
6 ปัจจัย ที่แบ่งออกเป็นหัวข้อส�ำคัญ 22 รายการ แบบส�ำรวจที่ ได้รับ
จากการประเมินได้ถูกน�ำไปวิเคราะห์และรายงานผ่านไปยังกลุ่มธุรกิจต่างๆ
ได้แก่ สารตั้งต้น, พลาสติก PET, เส้นใย, บรรจุภัณฑ์, ผ้าขนสัตว์, รีไซเคิล
และ ออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (IOD) นอกจากนี้ข้อเสนอแนะ
จะรวมอยู่ในแผนงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ในปี 2563 ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าของเรา (CSI) สูงถึง 86.16%
อัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR) ซึง่ วัดจากจ�ำนวนลูกค้าของเรา อยูท่ ี่ 92%
ผลลัพธ์ของดัชนีเหล่านีแ้ ละหัวข้อทีต่ อ้ งปรับปรุงพัฒนาได้ถกู น�ำมาวิเคราะห์
เพื่ อ หาสาเหตุ ที่ แ ท้ จ ริ ง เพื่ อ การเป็ น ผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ
จากลูกค้า เราจะยังคงบูรณาการความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ในอนาคตเข้ากับแผนธุรกิจของเราต่อไป
นอกจากนี้เราได้ติดตามคะแนน Net Promoter Score (NPS) ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่ ได้รับการยอมรับทั่วโลก ในการประเมินความภักดีของลูกค้า
และโอกาสในการแนะน�ำผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ผู้อื่น ผู้เข้าร่วม
การส�ำรวจจะมีโอกาสที่จะให้ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพโดยละเอียด
ผลลัพธ์ของ NPS ประจ�ำปีจะถูกวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
คู่แข่งของเราและติดตามแนวโน้มเมื่อเวลาผ่านไป เราสามารถรวบรวม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจ
ของลูกค้า

หรือปรับปรุงในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยการปรับแนวทางการบริหาร
จั ด การความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า ของเราและติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งาน
ทางธุ ร กิ จ ของเรา ในปี 2563 NPS ของเราอยู ่ ที่ 57 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
การปรับปรุงขึ้น 5.6% จากปี 2562
ในปี 2563 ไม่มเี หตุการณ์ท่ีไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับประเด็นต่อไปนี:้
• การสื่อสารด้านการตลาด
• ผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท
• การละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการสูญหายของ
ข้อมูลลูกค้า

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) อัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR)
และ Net Promoter Score (NPS) ในปี 2563
ผลการด�ำเนินงานจริง
เป้าหมายปี 2563: CSI > 86%
CSI
CRR
ปี 2563:
ภาพรวมของ IVL
86.16%
92%
ภาพรวมของ IVL
เป้าหมายปี 2564/2565 : CSI > 86%

กลุ่มธุรกิจ

CSI 86.51%
CRR 95%
PET

เส้นใย

บรรจุภัณฑ์

CSI 87.13%
CRR 91%
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

CSI 88.35%
CRR 93%

CSI 84.81%
CRR 94%

CSI 85.67%
CRR 93%
ขนแกะ

CSI 85.86%
CRR 93%

NPS
57

สารตั้งต้น

การประเมินดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าครอบคลุมการด�ำเนินงานทั่วโลก 100%

CSI 84.76%
CRR 85%
ออกไซด์และอนุพันธ์
แบบบูรณาการ

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

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
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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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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

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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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
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

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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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
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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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HOME

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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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

85

HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

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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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

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.
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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

88

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

•
•

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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สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ความมุ่งหวังของเราเพื่อการพัฒนาชีวิต
ระยะสั้น
(2564–2567)
• การท�ำมาตรฐานการด�ำเนินงาน

ด้าน EHS และการเพิ่มความแข็งแกร่ง
ของบุคลากรที่มีความสามารถ
ด้าน EHS ภายในปี 2567
• ประมาณ 1,000 ต�ำแหน่งของผู้น�ำใน
องค์กรที่เข้าร่วมใน succession
planning ภายในปี 2566
• 3,500 ผู้น�ำในองค์กรที่เข้าร่วม
ใน leadership curriculum
ภายในปี 2567

ระยะกลาง
(2568)
• อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

น้อยกว่า 0.5 กรณี ต่อ 200,000
ชั่วโมงท�ำงาน
• ให้การอบรมผู้บริโภคทั่วโลกจ�ำนวน
1,000,000 คน ในเรื่องความรู้
ด้านการรี ไซเคิล ภายในปี 2573

ระยะยาว
(2593)
• อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

น้อยกว่า 0.10 กรณี ต่อ 200,000
ชั่วโมงท�ำงาน
• ปกป้องพนักงานและสิ่งแวดล้อมที่
จะส่งเสริมความมั่งคั่ง
• สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม
และส่งมอบคุณค่าทั้งด้านสังคม
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

จากที่เราได้ครบรอบทศวรรษในการสร้างความยั่งยืนภายในองค์กรของเราไปแล้ว เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและสังคมโดยรอบหน่วย
การด�ำเนินงานของเราโดยการสนับสนุนทางด้านการพัฒนาความสามารถและความปลอดภัยของทรัพย์สินที่สำ� คัญที่สุดของเรา นั่นคือ พนักงานของเรา ทีมงาน
ระดับโลกของเรายังคงเสริมความแข็งแกร่งในจุดยืนของเราในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนระดับโลก ในขณะที่ความมุ่งมั่นของเราในการสร้างอนาคตที่ดีกว่านั้น
ขับเคลื่อนด้วยแนวทางในการเข้าถึงสังคมในระดับองค์กร ซึ่งยึดตามโครงการให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล (Recycling Education) ซึ่งเป็นโครงการหลักของเรา

การสร้างความเชือ่ มัน่ ด้านสถานทีท่ ำ� งานทีป่ ลอดภัย
และเหมาะสม

การเสริมสร้างพลัง
ให้กับพนักงาน
และชุมชนของเรา
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในบทนี้

บุคลากรที่แข็งแรง มีความสุข และมีสุขภาพดีเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ธุรกิจ
ประสบความส� ำ เร็ จ และยั่ ง ยื น นอกจากนี้ ยั ง เป็ น องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ
ในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่ดีที่สุด สิ่งนี้บ่งบอกถึงต�ำแหน่งของเรา
ในฐานะบริษัทชั้นน�ำระดับโลก นอกจากนี้ในฐานะผู้ด�ำเนินการที่รับผิดชอบ
เราได้น�ำมาตรการต่างๆ มาใช้ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนร่วมกับธุรกิจของเรา
ไม่ ว ่ า จะเป็ น ภายในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานหรื อ ในชุ ม ชนต่ า งๆ ได้ รั บ ประโยชน์
จากความคิดริเริม่ เหล่านี้ รวมถึงระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ที่เรามี

คุณค่าที่สร้างขึ้น
พนักงานของเรานับว่าเป็นสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา เราเสริมสร้าง
พลั ง ให้ แ ก่ พ นั ก งานของเราผ่ า นโปรแกรมการพั ฒ นาที่ ห ลากหลาย
การมี ส ่ ว นร่ ว มของพนั ก งานอย่ า งมี ค วามหมาย และกลไกที่ แ ข็ ง แกร่ ง
ส�ำหรับความปลอดภัยของพวกเขา

ต้นทุนมนุษย์
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ต้นทุนทางสังคม
และความสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ในฐานะบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำ เราได้ตระหนักถึงบทบาทส�ำคัญ
ในการตอบแทนสังคมและสร้างอนาคตที่ดีกว่า

ค่านิยมหลักของเรามุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของบุคลากรและการคงไว้
ซึ่งการด�ำเนินงานที่รับผิดชอบ นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมของเรา ได้รวมเอาสุขอนามัย และความปลอดภัย เข้าไว้
ในกระบวนการจัดการธุรกิจทั้งหมด ผ่านการสื่อสารและการฝึกอบรม
อย่างสม�่ำเสมอ การควบคุมในระดับโรงงาน การประเมินความเสี่ยงใน
สถานที่ท�ำงานเป็นระยะ และกิจกรรมการติดตามและประเมินผล ด้วยเหตุนี้
จึงเป็นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกัน
การด�ำเนินการทางวินัยจะมีขึ้นหากจ�ำเป็น

การบริหารจัดการด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

ในปี 2563 แม้จะมีสถานการณ์ของโรคระบาด เรายังคงขยายธุรกิจที่มีอยู่
ทั่วโลกของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตและสร้างความมั่นใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเรา
จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสิ่ ง แวดล้ อ ม (EHS) ขึ้ น ใหม่ เพื่ อ สนั บ สนุ น รู ป แบบการด� ำ เนิ น งาน
ที่มีอยู่เดิม และยังส่งเสริมแนวทางการจัดการด้านความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
ให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้น
หน่วยงานด้าน EHS ของเรา แบ่งการด�ำเนินงานออกเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ EHS
ระดับองค์กร (Corporate EHS), EHS ระดับภูมิภาค (Regional EHS),
EHS ระดับกลุ่มธุรกิจ (Segment EHS) และ EHS ระดับธุรกิจ/โรงงาน
(Business/Site EHS) ซึ่งแต่ละกลุ่มมีบทบาทเฉพาะตัวในการก�ำกับดูแล
การตรวจสอบ การก�ำหนดมาตรฐาน การรับรอง การแบ่งปันแนวปฏิบัติ
ที่ ดี ที่ สุ ด และการเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถในสถานปฏิ บั ติ ง าน
ระดับภูมิภาคและระดับสากล สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการด�ำเนินงาน
ที่สนับสนุนธุรกิจและภูมิภาคในขณะที่ยังคงความรับผิดชอบอย่างแท้จริง
รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

ความรับผิดชอบหลัก 4 ประการของหน่วยงานด้าน EHS คือ ความสามารถ
ที่ชัดเจน ตัวชี้วัดความส�ำเร็จที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้จริง สิทธิ์ในการ
ตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจงและความรับผิดชอบที่มีการก�ำหนดอย่างชัดเจน

•

หัวหน้า EHS เป็นผู้ขับเคลื่อนวาระการด�ำเนินงานและติดตาม
การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ด้าน EHS ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งรายงาน
ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ของไอวีแอล ผู้ก�ำหนด
กลยุทธ์และทิศทางด้าน EHS ของบริษัท

•

ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น EHS จะก� ำ หนดมาตรฐานและนโยบาย
EHS รวมถึ ง ก� ำ หนดกลไกการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ มี ค วามชั ด เจน
และครอบคลุมทั่วทั้งไอวีแอล

•

ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น EHS ระดั บ ภู มิ ภ าค จะจั ด กระบวนการ
ตรวจสอบ โดยท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ป ระสานงานระดั บ ภู มิ ภ าค
ส�ำหรับการรับมือเหตุฉุกเฉินด้าน EHS

•

หัวหน้า EHS ระดั บ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ (Segment EHS Heads)
จะบริหารจัดการและท�ำงานร่วมกับหัวหน้าโรงงาน (Site EHS
Heads) ในการน� ำ มาตรฐานและแนวทางปฏิ บั ติ ด ้ า น EHS
ไปใช้ในระดับโรงงาน

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก� ำ หนดหน่ ว ยงานด้ า น EHS เป็ น แกนหลั ก ของธุ ร กิ จ ท� ำ ให้ เ กิ ด
ความต่ อ เนื่ อ ง ความตระหนั ก ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ และท� ำ ให้ เ ราสามารถ
ผนึกก�ำลังกับหน่วยงานด้านอื่นๆ เช่น ความยั่งยืนและความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยงานด้าน EHS ยังช่วยให้การขับเคลื่อน
จากศูนย์กลางมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพิ่มความเชี่ยวชาญ และยังเป็น
ส่วนส�ำคัญในการบรรลุวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของเรา
เราก�ำลังด�ำเนินการจัดการ บูรณาการ และใช้ประโยชน์ทางด้าน EHS
ทัว่ ทัง้ ไอวีแอลเพือ่ บรรลุการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญ งานพืน้ ฐานทีด่ ำ� เนินการ
ในปี 2563 นั้น รวมถึงการปรับปรุงดัชนีวัดผลการด�ำเนินงาน (KPIs)
ของเรา การท�ำความเข้าใจความสามารถและแนวทางการปฏิบัติด้าน EHS
และการสร้างพื้นฐานส�ำหรับการด�ำเนินการ วิธีการของเราได้รับการ
จัดการตามความรับผิดชอบทั้ง 4 ประการที่กล่าวถึงข้างต้น
ในปี 2564 เราวางแผนทีจ่ ะตรวจสอบและปรับปรุงดัชนีวดั ผลการด�ำเนินงาน
(KPIs) ของเรา สร้ า งรู ป แบบการตรวจสอบด้ า น EHS ขององค์ ก ร
ท� ำ ความเข้ า ใจความสามารถในด้ า น EHS และปรั บ ปรุ ง แผนส่ ง ผ่ า น
ผู ้ ที่ มี ศั ก ยภาพให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น โดยเสริ ม ความแข็ ง แกร่ ง ให้ กั บ เครื อ ข่ า ย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเรา นอกจากนี้เรายังคงพัฒนาและด�ำเนินการ
ก�ำหนดมาตรฐานและปรับปรุงกระบวนการรับรอง รวมถึงการปรับปรุง
ความสามารถในการระบุ ค วามเสี่ ย ง/การลดความเสี่ ย ง และพั ฒ นา
ความเชี่ยวชาญด้าน EHS อย่างต่อเนื่อง

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ความรับผิดชอบหลัก 4 ประการ ด้าน EHS

การก�ำกับดูแลและ
ก�ำหนดมาตรฐาน

การรับรอง

การเสริมสร้าง
ความสามารถด้าน EHS

การสื่อสารด้าน EHS

สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภัยในกระบวนการ
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ด้านสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย
ในอุตสาหกรรม ความปลอดภัย
ทั่วไป และซอฟต์แวร์

การพัฒนาและปรับใช้ EHS
ในดัชนีวัดผลการด�ำเนินงาน
(KPIs) เพือ่ น�ำไปใช้งานทัว่ ทัง้ บริษทั

การลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถ
ด้าน EHS

ก�ำหนดระบบ วิธีการ
และเครื่องมือใหม่ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการด�ำเนินการ
และการตรวจสอบมาตรฐาน
ผ่านรูปแบบการตรวจสอบ

ประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ด้าน EHS ในสถานปฏิบัติงาน
รวมถึงการติดตามและรายงาน
ที่โปร่งใสต่อฝ่ายบริหาร

แนวทางการสื่อสาร
อย่างเป็นระบบผ่าน EHS
SharePoint ทั่วโลก รายงาน
ประจ�ำเดือน การอภิปราย
รายไตรมาสกับผู้บริหาร
การประชุมเครือข่าย และ
กิจกรรมการแบ่งปันข้อมูล
แบบกลุ่ม

ออกแบบระบบการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ความสมบูรณ์ด้าน EHS
ในโปรแกรมต่างๆ

การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมด้ า นสุ ข อนามั ย และความปลอดภั ย นั้ น อยู ่ ภ ายใต้
การดูแลของทีมงานทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ น EHS ทัว่ โลก โดยผ่านการรับรอง
ว่าด้านการปฏิบัติตามค�ำสั่งด้านความปลอดภัยและได้รับการตรวจสอบ
อย่างสม�่ำเสมอในการด�ำเนินงานของไอวีแอล ซึ่งครอบคลุมไปถึงพนักงาน
และผู้รับเหมาของเรา
พนักงานใหม่ทกุ คนได้รบั การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อย่างครบถ้วนเมือ่ เข้าร่วมงานกับบริษทั การฝึกอบรมของเรามีความเฉพาะ
เจาะจงและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ตามประเภทของโครงการ บทบาทและ
องค์ประกอบของความเสี่ยงและความรับผิดชอบ เราได้จัดการฝึกอบรม
รวม 214,305 ชั่ ว โมง ในปี 2563 เพื่ อ รั ก ษาความตระหนั ก ระดั บ สู ง

การรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001/ ISO 45001*
70%

50%

2560

72%

48%

2561

2562

2563

มุ่งมั่นที่จะให้บุคลากรทุกคน
มีประสิทธิภาพด้าน EHS
ในระดับสูง
ส่งเสริมกิจกรรมใหม่ๆ เช่น
การมีส่วนร่วมของสมาชิก
ตรวจสอบ การสร้างเครือข่าย
และการให้บริการในชุมชน
นักปฏิบัติ (COP)

มุ่งเน้นกลยุทธ์การสื่อสาร
ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานทีท่ �ำงาน นอกจากนี้ แนวทางการบริหาร
จั ด การความเสี่ ย งของเรายั ง น� ำ มาใช้ ผ่ า นการประชุ ม ที ม และผู ้ บ ริ ห าร
อย่ า งสม�่ ำ เสมอ และพนั ก งานจะได้ รั บ การสื่ อ สารถึ ง ความคาดหวั ง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษาความปลอดภัยทัง้ ในทีท่ ำ� งานและทีบ่ า้ น การปลูกฝัง
ความตระหนั ก และความเคารพในแนวทางปฏิ บั ติ ด ้ า นสุ ข อนามั ย และ
ความปลอดภัยถือเป็นส่วนส�ำคัญในแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจน
ในสถานปฏิบัติงานทั้งหมดของเราในแต่ละวัน ความคาดหวังดังกล่าวนั้น
เห็ น ได้ ชั ด จากผู ้ เ ยี่ ย มชมและผู ้ รั บ เหมาของเราที่ จ ะได้ รั บ การฝึ ก อบรม
ด้านความปลอดภัยก่อนเข้าสู่สถานปฏิบัติงานอยู่เสมอ นอกเหนือจาก
การลดความเสี่ยงแล้ว เรามีความตั้งใจให้ความคาดหวังเหล่านี้สามารถ
สร้างวัฒนธรรมในการก�ำกับและดูแลความปลอดภัยขององค์กร
เราด�ำเนินการเหนือกว่าข้อก�ำหนดพื้นฐานระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ในการสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานของเรา
ณ เดื อ นธั น วาคม 2563 การด� ำ เนิ น งานของเราทั่ ว โลก 72% ได้ รั บ
การรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001/ISO 45001 เราไม่สามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายการรับรองที่ 98% เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดทีเ่ กิดจากสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19
ด้วยแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของเรา
ในปี 2563 จึงไม่มีเหตุการณ์ส�ำคัญอันเนื่องมาจากการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดหรือหลักจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กั บ สุ ข อนามั ย และความปลอดภั ย ในการด� ำ เนิ น งาน
และต่อผลิตภัณฑ์ของเรา

* ใช้กบั สถานปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ไอวีแอล ณ เดือนธันวาคม 2561 (72 แห่ง)
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วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตั ว ชี้ วั ด สองประเด็ น ที่ ส ามารถให้ ข ้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การด� ำ เนิ น งานด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย (OHS) ของเรา
คือ อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานโดยรวม (TRIR) และอัตราการ
บาดเจ็บจากการท�ำงานถึงขัน้ หยุดงาน (LTIFR) ตัวชีว้ ดั ดังกล่าวมีจดุ ประสงค์
การน� ำ มาใช้ ใ นเชิ ง เปรี ย บเที ย บ โดยท� ำ ให้ เ ราสามารถติ ด ตามผลและ
น�ำมาปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไป เรายังสามารถรวบรวมข้อมูลด้าน OHS
เพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
ท� ำ ให้ เ ราสามารถวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและปรั บ เปลี่ ย นแผนตามผล
ที่เกิดขึ้นได้

ระบบการอนุญาตให้ทำ� งานอย่างปลอดภัย การวิเคราะห์
ความปลอดภัยในการท�ำงาน การวิเคราะห์อันตราย
จากการท� ำ งาน การบริ หารจั ดการการเปลี่ ย นแปลง
การวิเคราะห์อันตรายในกระบวนการ การตรวจสอบ
เหตุการณ์ และการวิเคราะห์สาเหตุทแี่ ท้จริง เป็นเครือ่ งมือ
บางส่วนของเราในการระบุและบรรเทาอันตรายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงาน

ในปี 2563 การด�ำเนินงานของเรากว่า 41% (โรงงานจ�ำนวน 44 แห่ง
จาก 107 แห่ ง ) บรรลุ เ ป้ า หมาย อุ บั ติ เ หตุ เ ป็ น ศู น ย์ นอกจากนี้
เราได้ มี ก ารรายงานเหตุ ก ารณ์ ที่ ท� ำ ให้ เ กื อ บเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ทั้ ง หมด
1,977 ครั้ง เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีเหตุการณ์ 3,015 ครั้ง ผลที่ดีข้ึน
ดังกล่าวนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประสิทธิภาพที่โดดเด่นของสินทรัพย์
ใหม่ที่มีการเข้าซื้อกิจการในปี 2563 รวมถึงการให้ความส�ำคัญมากขึ้น
ในการปรับปรุงระบบความปลอดภัย โดยการปรับปรุงบางส่วนเป็นผล
จากความแปรปรวนทางสถิติ

ไม่มีกรณีการเสียชีวิตจากการท�ำงาน ในปี 2563

อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานโดยรวม (TRIR)

1.21

1.41

TRIR (ผู้รับเหมา)
0.99

2560 2561 2562 2563

1.10
0.78

2560 2561 2562 2563

LTIFR (พนักงาน)
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LTIFR < 0.1

(กรณี/200,000 ชั่วโมงท�ำงาน)

(กรณี/200,000 ชั่วโมงท�ำงาน)

2567

2568

2573

0.91

บริษัท Performance Fibers (Kaiping) ในเครือบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ประเทศจีน ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
ที่ดีเยี่ยม เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2564 และยืนยันว่าปี 2563 เป็นปีที่มีประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุด
ในช่วงเวลา 11 ปีที่ผ่านมา โดยมีมากกว่า 5.7 ล้านชั่วโมงการท�ำงานที่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury) เป็นศูนย์ และไม่มีการบันทึก
เหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาเดียวกัน
ภายใต้การน�ำของทีมผู้บริหาร พนักงานได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดกิจกรรมเดือนแห่งความปลอดภัย การให้ค�ำปฏิญาณความปลอดภัย
กิจกรรมปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย (BBS) และอื่นๆ เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย และเป็นตัวอย่างของการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงานของไอวีแอล

2560 2561 2562 2563

0.72

0.59

2560 2561 2562 2563

1.45

LTIFR (ไอวีแอลโดยรวม)

1.01
0.35

LTIFR < 0.5

มาตรฐานการด�ำเนินงานด้าน EHS
และการส่งเสริมความแข็งแกร่งให ก้ บั
พนักงานที่มคี วามสามารถด้าน EHS

ลดลงโดยรวม 43% ในปี 2563

LTIFR (ผู้รับเหมา)

0.33

1.29

0.68

(กรณี/200,000 ชั่วโมงท�ำงาน)

0.83

1.19

0.96

อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานถึงขัน้ หยุดงาน (LTIFR)

0.80

TRIR (ไอวีแอลโดยรวม)

1.59

สถานปฏิบัติงานของไอวีแอลบางแห่งมีการตรวจสอบ
ภายในด้านอาชีวอนามัย รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย การทดสอบการหายใจ การตรวจสมรรถภาพ
ของปอดและการได้ ยิ น ส� ำ หรั บ บางสถานปฏิ บั ติ ง าน
ได้มกี ารให้ผบู้ ริการภายนอกเข้ามาด�ำเนินการเพือ่ ส่งเสริม
กิจกรรมด้านสุขภาพของพนักงานในพื้นที่

Performance Fibers ประเทศจีน ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม

ลดลงโดยรวม 37.5% ในปี 2563

(กรณี/200,000 ชั่วโมงท�ำงาน)

TRIR (พนักงาน)

เป้าหมาย
ด้าน EHS

ดัชนีมาตรฐาน GRI

เราสามารถปฏิบัติงาน
ได้เหนือกว่าข้อก�ำหนดอย่างไร

เพือ่ ก้าวต่อไปข้างหน้า เราได้แก้ไขเป้าหมายของเรา แม้วา่ เป้าหมายในปี 2568
อาจดูไม่ท้าทายและสูงกว่าประสิทธิภาพในปี 2563 แต่ควรสังเกตว่า LTIFR
ของผูร้ บั เหมานัน้ ต�ำ่ มากในปี 2563 เนือ่ งจากกิจกรรมของผูร้ บั เหมาทีจ่ ำ� กัด
ซึ่งเป็นผลมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการ
คงไว้ ซึ่ ง เป้ า หมายต�่ ำ กว่ า 0.5 กรณี ต ่ อ 200,000 ชั่ ว โมงการท� ำ งาน
จะต้องมีการปรับปรุงแผนงานอย่างต่อเนื่อง

เราก�ำหนดอันตราย
จากการท�ำงานอย่างไร

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

0.23

0.74

0.84
0.48

0.16

2560 2561 2562 2563

2560 2561 2562 2563

ความปลอดภัยในกระบวนการ
นอกเหนือจากการจัดล�ำดับความส�ำคัญด้านความปลอดภัยของบุคลากร
แล้ว เรายังมีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์
ของโรงงานได้รับการบ�ำรุงรักษาและทดสอบอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยระดับสากล เรายังลงทุน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการต่างๆ ในห่วงโซ่คุณค่าของเรา
ท�ำงานอย่างปลอดภัย ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงของเหตุการณ์
ด้านความปลอดภัย แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาต�ำแหน่งของ
เราในฐานะหุ้นส่วนและบริษัทที่น่าร่วมงานด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้เรา

หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหลายเหตุการณ์อาจมีผลกระทบ
ด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน OHSAS
18001/ISO45001 ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้สามารถน�ำไปใช้ ได้ทั้งในระดับ
บุคคล ธุรกิจและโรงงาน ในขณะที่เราปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ รวมถึง
หลักการการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ (PSM) เรายังคงรักษา
ความยืดหยุ่นในการปรับการตอบสนองต่อผลที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม

รายงานความยั่งยืน ปี 2563

95

HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน (SOPs) ช่วยให้เราจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ปลอดภัยและมีการดูแลพนักงานและผู้รับเหมาเป็นอย่างดี
การประเมินความเสี่ยง การติดตามและการด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันของเรามักจะท�ำได้เหนือกว่าข้อก�ำหนดทางกฎหมายท้องถิ่น

ความปลอดภัยในกระบวนการ
จ�ำนวนเหตุการณ์
อัตรา

(กรณี/200,000 ชั่วโมงท�ำงาน)

ขั้นที่ 1

2562

24

0.088

ขั้นที่ 2

2563

18

0.064

2562

25%
27%

14

0.052

2563

13

0.046

7%
12%

การขนส่งที่ปลอดภัยและมั่นใจได้
เรามั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตลอดช่วงต่างๆ ในห่วงโซ่คุณค่า
ของเรา นอกเหนือจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย
และยั่งยืนแล้วนั้น เรามีมาตรการที่แข็งแกร่งในการจัดการและการขนส่ง
วัตถุดบิ และสารเคมีอนั ตรายของเราอย่างปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เราเลือกพันธมิตรด้านการจัดส่งสินค้าทีเ่ ชือ่ ถือได้พร้อมด้วย
ประวัตกิ ารท�ำงานทีด่ ี มีขนั้ ตอนการตรวจสอบทีเ่ ข้มงวดตลอดกระบวนการ

จั ด ส่ ง วั ต ถุ ดิ บ โดยรถบรรทุ ก นอกจากนี้ เ รายั ง ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนด
การฝึ ก อบรมของกระทรวงการคมนาคมของสหรั ฐ อเมริ ก า (DOT)
พนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมเบื้องต้นเป็นประจ�ำเกี่ยวกับการขนส่ง
วัสดุอันตรายผ่านระบบการฝึกอบรมออนไลน์ที่พัฒนาโดยส�ำนักงาน
ความปลอดภัยของวัสดุอันตรายของ DOT

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
ความสมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิตด้านอื่นๆ ที่ดี คือกุญแจส�ำคัญ
ในการรักษาและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน เราลงทุนในพนักงานของ
เราและสนั บ สนุ น ให้ พ วกเขามี ส ่ ว นร่ ว มในคณะกรรมการร่ ว มบริ ห าร
ด้ า นสุ ข อนามั ย และความปลอดภั ย ของพนั ก งาน ซึ่ ง ได้ ก ลายเป็ น เวที

91.80% ของพนักงานได้เป็นตัวแทนในคณะกรรมการ
ร่วมบริหารด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
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แสดงความคิ ด เห็ น ในด้ า นความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ทั้ ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ
ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดี ในปี 2563 พนักงานของเรา 91.80%
เป็ น สมาชิ ก ของคณะกรรมการดั ง กล่ า ว และ 41.40% มี ส ่ ว นร่ ว ม
ในข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วม

41.40% ของพนักงานมีส่วนร่วม

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

เราส่งเสริมความส�ำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ
และสนับสนุนให้พนักงานของเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น
การปั่นจักรยาน วิ่ง โยคะ และกีฬาประเภททีม เรามีส่วนร่วมกับพนักงาน
ของเราอย่างสม�่ำเสมอผ่านการริเริ่มการสร้างทีมและเสนอการเข้าถึงศูนย์
ออกก�ำลังกาย เพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมการออกก�ำลังกายเพื่อการกุศล
และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่างๆ นอกเหนือจากการบริการ
ด้านอาชีวอนามัยแล้ว พนักงานของเรายังได้รบั การตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ และโปรแกรมความช่วยเหลือบุคลากรที่ยืดเวลาออกไปอีกด้วย
การสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ออกแบบมาอย่างดีและสะดวกสบาย
ให้กับพนักงานนั้นเป็นส่วนส�ำคัญของความมุ่งมั่นของเราในการลงทุน
ในพนักงานของเรา ซึง่ รวมถึงการจัดหาส�ำนักงานและโรงงานทีม่ กี ารระบาย
อากาศที่ดี โดยคุณภาพอากาศและมลภาวะทางเสียงเป็นไปตามกฎระเบียบ
ที่บังคับใช้
เราตระหนั ก ดี ว ่ า บทบาทงานที่ ห ลากหลายต้ อ งการจ� ำ นวนชั่ ว โมง
ในการท�ำงาน กิจวัตร และแนวทางที่แตกต่างกันไป เช่น ในกระบวนการผลิต
ต้องการการท�ำงานแบบหมุนเวียนเป็นช่วงเวลา ซึง่ มีความยืดหยุน่ น้อยกว่า
ผู้จัดการในพื้นที่ปฏิบัติงานของเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการหารือเกี่ยวกับ

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ความต้องการของแต่ละบุคคลเพื่อรักษาสมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิต
ด้านอื่นๆ และมีการตอบสนองอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกัน พนักงาน
ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นส� ำ นั ก งานอาจมี ชั่วโมงท�ำงานเพิ่ม ขึ้น ในหนึ่ง สัป ดาห์หรือ
หนึ่ ง เดื อ นมากกว่ า ที่ ก ฎหมายก� ำ หนด ในกรณี เ ช่ น นี้ จ ะมี ก ารส� ำ รวจ
ความต้ อ งการชั่ วโมงการท� ำ งานที่ ยืดหยุ่น และทางเลือ กในการท�ำงาน
จากที่บ้าน
ในช่ ว งการระบาดของ COVID-19 พนั ก งานของเราหลายคนได้ รั บ
ทางเลื อ กให้ ท� ำ งานจากที่ บ ้ า น ในสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านของเราทั่ ว โลก
เราได้จัดเตรียมเจลท�ำความสะอาดมือ หน้ากากอนามัย และ face shield
ตลอดจนเพิ่มมาตรฐานและรูปแบบการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
นอกจากนี้ เ รายั ง มี ม าตรการป้ อ งกั น ในสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ปกป้ อ ง
พนั ก งานของเรา การสนั บ สนุ น สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี การตระหนั ก รู ้ แ ละ
ลดความเครียด ยังคงเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับไอวีแอล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงเวลาที่ท้าทายจากการท�ำงานที่บ้านในปี 2562 และ 2563
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ วิ ธี ที่ เ ราจั ด การด้ า นความเป็ น อยู ่ ที่ ดี
ของพนักงานตลอดช่วงการระบาดของ COVID-19 ปรากฎในหน้า 40-41

บริษัท Indorama Ventures
Poland Sp. z o. o. ได้ รั บ
รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน
เกี่ยวกับ นายจ้าง - ผู้ให้งาน
ที่ ป ลอดภั ย จั ด โดย National

UAB Orion Global PET
(OGP) บริษัทย่อยของไอวีแอล
ในเมื อ ง Klaipeda ประเทศ
ลิทัวเนีย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภท “พนั ก งาน” จั ด โดย

Labour Inspectorate โดย
รางวั ล ดั ง กล่ า วยกย่ อ งให้ Indorama Ventures Poland
เป็ น บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ในระดั บ ภู มิ ภ าคและอยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง บริ ษั ท
ที่ดีที่สุดในระดับประเทศด้วยเช่นกัน

Klaipeda Industrialist Association
ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจที่ด�ำเนินงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของสมาพันธ์
อุตสาหกรรมประเทศลิทัวเนีย

ในการได้ รั บ รางวั ล ดั ง กล่ า ว เราได้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ
ของประเทศโปแลนด์ ที่ เ ป็ น แบบอย่ า ง โดยให้ ก ารสนั บ สนุ น
ทางการเงิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง สภาวะการท� ำ งานให้ กั บ พนั ก งาน
ของเรา รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
พนักงานของเรามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
ในทุกวัน โดยสวมชุด PPE และปฏิบัติตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
กับสุขอนามัยและความปลอดภัย

การมอบรางวัลดังกล่าว เป็นการยอมรับความคิดริเริ่มและนโยบาย
ของ OGP ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
และส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่พนักงานได้มากขึ้น รวมถึงการส่งมอบ
สถานที่ ท� ำ งานที่ มั่ น คง OGP สามารถด� ำ เนิ น การได้ เ หนื อ กว่ า
ข้ อ ก� ำ หนดด้ ว ยนโยบายที่ ใ ห้ วั น หยุ ด เพิ่ ม เติ ม ความช่ ว ยเหลื อ
ทางการเงินส�ำหรับพนักงานที่ ได้รับการคัดเลือกและรายการอื่นๆ

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ในข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วม
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

สิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�ำงาน
ไอวี แ อลเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของบุ ค ลากรทุ ก คนและสนั บ สนุ น ชุ ม ชน
ท้องถิ่นที่เราด�ำเนินการอยู่ เรามีกลไกที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน
ของผู้มีส่วนได้เสียหลักทั้งหมด ในปี 2558 เราได้เริ่มการส�ำรวจทั่วโลก
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนประจ�ำปี และในปี 2560 เราได้ก�ำหนดความมุ่งมั่น
ตามหลั ก การชี้ แ นะของสหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
เราด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ลดความเสี่ ย ง
และมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ซั พ พลายเออร์ ข องเราเกี่ ย วกั บ ความมุ ่ ง มั่ น ในการ
แก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งของเราได้ เ ริ่ ม
ด�ำเนินการเพื่อได้รับการรับรอง SA8000 (หรือเทียบเท่า) เพื่อให้แน่ใจ
ว่าไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วทั้งองค์กรของเรา

ข้อมูล
เพิ่มเติม

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ผลลัพธ์จากการส�ำรวจในปี 2563

1

เราได้ลงนามในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global
Compact) ยึดถือมาตรฐานและนโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางส�ำหรับ
การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�ำงาน (Workplace Human
Rights Assessment, WHRA) โดยขอบเขตการประเมินด้านสิทธิมนุษยชน
ในสถานที่ท�ำงานของเราแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร ระดับประเทศ
ระดับโรงงาน และระดับผลิตภัณฑ์ การด�ำเนินงานของเรา รวมถึงกิจการ
ร่วมทุนครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

•
•

ความเสีย่ งทั้งหมดจากการส�ำรวจ
ในปี 2562 ได้รบั การบรรเทา
ค�ำถามส�ำหรับการประเมินจะถูกใช ้
ด�ำเนินการต่อไปในปี 2563

ก. พนักงาน

2
•
•
•

ข. เด็ก
ค. คนท้องถิ่น

3
•

ด�ำเนินการท�ำแบบประเมินออนไลน์
ด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุม
ทุกสถานที่ท�ำงานของไอวีแอล
ผลการวัดความโน้มเอียงของ
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
(HRRP)* ในปี 2563 อยู่ที่ 1.41%
การระบุประเด็นความเสี่ยงใน 36
โรงงาน

•

ง. แรงงานอพยพ

การระบุความเสี่ยง

จ. แรงงานรับเหมาจากหน่วยงานภายนอก
ฉ. ชุมชนท้องถิ่น

ดัชนีมาตรฐาน GRI

การประเมิน

จากประเด็นความเสี่ยงที่ระบุไว้
ได้มีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อระบุบทบาทและแนวทาง
ลดความเสี่ยง
การก�ำหนดแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการบรรเทา
ความเสี่ยงที่ได้ตกลงไว้ พร้อมกับ
กลไกการติดตามเพื่อตรวจสอบ
ความคืบหน้า

การสื่อสารและการบรรเทา

*HRRP = จ�ำนวนที่มีการระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น/(การตอบรับจากหน่วยงานทั้งหมด x ค�ำถามทั้งหมด)

ประเด็นหลักที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุงและแก้ไขมีดังต่อไปนี้

ระดับองค์กร
ระดั บ องค์ ก ร - ระบุ แ นวโน้ ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
และจัดท�ำแผนปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเสี่ยง

ระดับประเทศ

ประเด็นหลัก

ระดับประเทศ - ท�ำแผนปฏิบัติการเฉพาะอ้างอิงจากการ
ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

•

ระดับโรงงาน
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ระดับผลิตภัณฑ์

ระดับโรงงานหรือหน่วยธุรกิจ - ท�ำแผนปฏิบัติการเฉพาะ
อ้างอิงจากการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสีย่ งเฉพาะของผลิตภัณฑ์จำ� เป็นต้องได้รบั การบรรเทา
โดยมีหัวหน้างานการผลิตให้ค�ำปรึกษา

ในปี 2559 ไอวีแอลเริม่ ใช้แบบประเมินออนไลน์ดา้ นสิทธิมนุษยชนในสถานที่
ท�ำงาน (WHRA) โดยมีกระบวนการประเมิน ประกอบไปด้วย การระบุ
ความเสี่ยง (Identify) การประเมิน (Assess) การสื่อสาร (Communicate)
และการบรรเทา (Mitigate) โดยเราได้ด�ำเนินการประเมินในสถานที่ท�ำงาน
ของไอวี แ อลกว่ า 33 ประเทศ การประเมิ น นี้ ค รอบคลุ ม กลุ ่ ม บุ ค ลากร
ที่มีความเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) บุคคลทุพพลภาพ และชนกลุ่มน้อย

ในปี 2563 ค� ำ ถามของการประเมิ น ได้ ข ยายครอบคลุ ม ถึ ง ประเด็ น
ด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งท�ำให้เกิดการประเมินด้าน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในวงกว้ า ง รวมถึ ง การบั ง คั บ ใช้ แ รงงาน แรงงานเด็ ก
การเลือกปฏิบัติ เสรีภาพในการสมาคม การเจรจาร่วมกัน สถานที่ท�ำงาน
ที่ปลอดภัย การจ้างงานที่เป็นธรรม การล่วงละเมิด ชุมชนและคนพื้นเมือง
การจั ด การด้ า นความปลอดภั ย และการใช้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นทางที่ ผิด
โดยผลตอบรับจากการประเมินจะถูกรวบรวมจากการตอบค�ำถามทั้งแบบ
รายบุคคลและแบบกลุม่ รวมถึงมาจากการอภิปรายทัว่ ทัง้ ชุมชนทีเ่ ราท�ำงาน
และจากพันธมิตรทางธุรกิจ

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การปฏิบัติด้านการเยียวยา

•

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

•

กระบวนการแจ้งเบาะแส

•

ระดับองค์กร

จั ด การความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ EHS
ในไอวีแอลได้ดขี นึ้ ด้วยการจัดตัง้ หน่วย
งานเฉพาะ

•

กระบวนการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ทั น เวลามากขึ้ น ในการจั ด การกั บ
ปัญหา/ข้อกังวลของผู้แจ้งเบาะแส

•

ระดับประเทศ/ระดับโรงงาน

จัดตัง้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน EHS
ขององค์กร

•

ปรับปรุงกระบวนการปัจจุบันและ
บทบาท รวมถึงความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการแจ้งเบาะแส

•

•

แต่งตั้งผู้น�ำด้าน EHS
ระดับภูมิภาค
แต่งตั้งผู้น�ำด้าน EHS
ระดับธุรกิจ/โรงงาน
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ/
กระบวนการแจ้งเบาะแส
รูปแบบใหม่

ประเด็นส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุง:
จากการประเมินไม่พบความเสีย่ งส�ำคัญในกลุม่ บุคลากรทีม่ คี วามเปราะบาง
ทั้ง 5 กลุ่ม

ไอวี แ อลจะยั ง ด� ำ เนิ น การประเมิ น ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในสถานที่ ท� ำ งาน
ทั้ง 3 ขั้นตอนต่อไป เพื่อจัดการปัญหาตามแนวทางที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง
และบริบทการด�ำเนินงานเฉพาะของไอวีแอล ประเด็นทั้งหมดที่ถูกหยิบยก
ขึ้นมาจะยังคงได้รับการประเมินและส่งไปยังผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจระดับสูง
ในขณะที่ผลจากการด�ำเนินการที่เกิดขึ้นจะได้รับการตรวจสอบเพื่อให้
แน่ใจว่ามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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การลงทุนในพนักงานของเรา
พนักงานของเรานับเป็นสินทรัพย์ทมี่ คี า่ ทีส่ ดุ และด้วยทีมผูน้ ำ� ทีแ่ ข็งแกร่งของเรา
เราสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์
ที่ย่ังยืนชั้นน�ำระดับโลก เราสนับสนุนให้พนักงานของเราพัฒนาสายอาชีพ
และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรทีบ่ ม่ เพาะการพัฒนาและสรรสร้างนวัตกรรม
กลยุ ท ธ์ ด ้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลของเราได้ ม อบคุ ณ ค่ า ให้ กั บ ธุ ร กิ จ และ
มอบประสบการณ์ทดี่ ใี ห้กบั พนักงาน ความมุง่ เน้นของเราในการบูรณาการ

และการน�ำดิจิทัลเข้ามาใช้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางระดับสากลของเรา
ด้วยกระบวนการและเครื่องมือที่ปรับใช้เพื่อพัฒนาเส้นทางของพนักงาน
ของเรา เช่น การบริหารจัดการและการจัดหาผูม้ คี วามสามารถ การพัฒนา
ความสามารถและความเป็นผูน้ ำ� การบริหารจัดการประสิทธิภาพการท�ำงาน
และการมอบรางวัล และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

พนักงานมากกว่า 1,161 คน

พนักงานผู้หญิง
จากพนักงานทั้งหมดของเรา
ของแต่ ล ะบุ ค คล ดั ง นั้ น ไอวี แ อลจึ ง ได้ ก� ำ หนดแนวทางการพั ฒ นา
ตามอัตราส่วน 70-20-10 ส�ำหรับกิจกรรมการพัฒนาแต่ละประเภท
ดังต่อไปนี้

20% การเรียนรูจ้ ากผูอ้ นื่

เรียนรู้และพัฒนาจากผู้อื่น สังคม ปฏิสัมพันธ์จากการท�ำงานร่วมกัน
ให้ข้อเสนอแนะแบบสร้างสรรค์ เช่น กับชุมชน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
เช่น การเข้ากลุ่ม เครือข่ายการท�ำงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้ฝึกสอนและพี่เลี้ยง

ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อพนักงาน
(ชั่วโมง/พนักงาน)

22.7 30.43

33.06

18.58

เรียนรู้และพัฒนาผ่านโครงการและหลักสูตรที่ก�ำหนดขึ้น เช่น การอบรม
ตามหลักสูตร หลักสูตรออนไลน์ และการอ่าน

70% การมอบหมายงานและประสบการณ์

ผ่านประสบการณ์ จริ งจากการท� ำ งานจริ ง ที่ ได้ มีโอกาสเรี ยนรู ้ จ ากการได้ รั บ
มอบหมายงานใหม่ๆ ท�ำให้ต้องเรียนรู้และฝึกทักษะหลายๆ อย่าง

ตลอดปี 2563 เราได้ พั ฒ นาพนั ก งานของเราอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ ง
ยั ง ปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการฝึ ก อบรม เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า การเรี ย นรู ้ แ ละ
การพัฒนาที่ ไอวีแอลด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นองค์ประกอบหลัก
ขององค์กร

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

เรามี ก ารผสมผสานการฝึ ก อบรมทั้ ง แบบ e-learning การฝึ ก
อบรมแบบเสมือนจริง และการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว โดยมีมาตรการ
ด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน นอกเหนือจากการเตรียมพร้อมพนักงาน
ของเราให้มคี วามสามารถด้านการท�ำงานและด้านเทคนิคแล้ว โครงการฝึกอบรม

ของเรายั ง ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะที่ ส� ำ คั ญ ด้ า นอื่ น ๆ เช่ น ความเป็ น ผู ้ น� ำ
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม คุ ณ ภาพ ตลอดจน
กิจกรรมปฐมนิเทศและการฝึกอบรมด้านภาษา

การพัฒนาทักษะความเป็นผูน้ ำ� ในฐานะผูข้ บั เคลือ่ นเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะความเป็นผูน้ ำ� ถือเป็น 1 ใน 5 ความส�ำคัญเชิงกลยุทธ์ของไอวีแอลทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นสูค่ วามส�ำเร็จ แนวทางการด�ำเนินงานของเรามุง่ เน้นไปทีก่ ารพัฒนา
ผู้น�ำที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนความแข็งแกร่งของเราในฐานะองค์กรรวมถึงผลการด�ำเนินงานในระยะยาว

Leadership Curriculum ของไอวีแอล
เรามีพนักงานระดับผู้น�ำประมาณ 3,500 คนทั่วโลก โดย Leadership
Curriculum ถูกออกแบบเพื่อการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งได้ด�ำเนินการแล้วในปี 2563

22%

เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ
ความเป็นผู้น�ำ ในปี 2563

10% การฝึกอบรม

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การฝึกอบรม

การพัฒนาความเป็นผู้น�ำที่แข็งแกร่ง การเตรียมความพร้อมของพนักงาน
สู่อนาคตและกระบวนการอันแข็งแกร่งส�ำหรับผู้มีความสามารถ

เราสนับสนุนให้ผู้น�ำและพนักงานของเรามีทัศนคติ แนวคิดแบบเติบโต
ซึ่งเป็นการเรียนรู้และพัฒนาที่ ไม่มีที่สิ้นสุด โดยการเรียนรู้และพัฒนานั้น
มีหลายรูปแบบ ขึน้ อยูก่ บั ความต้องการในการพัฒนาและรูปแบบการเรียนรู้

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

2560 2561 2562 2563

ในปี 2562 เราได้ริเริ่มโครงการก�ำหนดทักษะความเป็นผู้น�ำที่ใช้ ได้กับผู้น�ำ
ทุกระดับทั่วทั้งกลุ่มไอวีแอล ตั้งแต่ผู้บริหารระดับเริ่มต้น ระดับกลาง จนถึง
ระดับสูง
เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาทั ก ษะความเป็ น ผู ้ น� ำ เรายั ง ได้ อ อกแบบและ
สร้างหลักสูตรความเป็นผูน้ ำ� ซึง่ เริม่ ด�ำเนินการในปี 2563 โดยปรับให้เข้ากับ
ประสบการณ์และความต้องการในการพัฒนาระดับผู้น�ำที่แตกต่างกันไป
โดยมีโครงการต่างๆ ตั้งแต่การฝึกอบรม การฝึกสอน การเป็นที่ปรึกษา
และการพัฒนาประสบการณ์/การมอบหมายงาน
เป้าหมายของเราคือการพัฒนาผู้น�ำทั้งหมด 3,500 คนภายในปี 2567
ผ่านแนวทางและหลักสูตรที่วางไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์การเรียนรู้นั้น
มี คุ ณ ภาพและค� ำ นึ ง ถึ ง ความต้ อ งการด้ า นการด� ำ เนิ น งาน/ทรั พ ยากร
โดยในปี 2563 มีพนักงานระดับผู้น�ำกว่า 200 คน ได้เข้าร่วมหลักสูตร
ความเป็นผู้น�ำในกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรม การฝึกสอน
และการเป็นที่ปรึกษา

การพัฒนาความเป็นผู้น�ำในด้านธุรกิจ
ที่ ไ อวี แ อล เราได้ จั ด การฝึ ก อบรมที่ ห ลากหลายและเฉพาะเจาะจงกั บ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

การระบาดของ COVID-19 เป็นความท้าทายที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ดังนัน้
โครงการฝึกอบรมที่ได้วางแผนไว้จงึ จ�ำเป็นต้องมีการคิดและปรับเปลีย่ นใหม่
เพื่อให้แน่ใจว่าการเรียนรู้ของพนักงานของเราจะเป็นไปอย่างปลอดภัย
ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวย

ตัวอย่างเช่น โครงการ V-Lead ซึ่งน�ำโดย CEO ของแต่ละสายงาน ให้การ
อบรมฝึ ก ฝนพนั ก งานอายุ น ้ อ ยกว่ า ที่ มี ค วามสามารถสู ง เพื่ อ ต่ อ ยอด
ไปสู่บทบาทการเป็นผู้บริหารระดับสูง และพัฒนาความเป็นผู้น�ำที่แข็งแกร่ง
ภายในหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โครงการ V-Lead เปิ ด ตั ว ในปี 2561 โดยมอบโอกาสในการพั ฒ นา
ให้แก่พนักงานแล้วกว่า 100 คน ซึ่งรวมพนักงานจากธุรกิจ Integrated
PET 30 คน ในขณะนี้เราได้ขยายโครงการไปยังธุรกิจ PET และวัตถุดิบ
และพนักงานระดับผู้น�ำ 60 คนจากธุรกิจเส้นใย

ข้อมูล
เพิ่มเติม
100

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม
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การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

โครงการนี้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการ
ในการพั ฒ นาผู ้ น� ำ ของไอวี แ อล รวมถึ ง ประสบการณ์ จ ริ ง จากงาน
ที่มอบหมายให้ ซึ่งก�ำหนดหัวข้อโดยกลุ่มผู้ร่วมงานในโครงการ V-Lead
และตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารตามขั้นตอนความเข้าใจทางธุรกิจเบื้องต้น:

•

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสอนงานโดยผู้น�ำระดับสูงสองคน
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายในแต่ ล ะกลุ ่ ม เพื่ อ แบ่ ง ปั น มุ ม มอง ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก
และแนวคิดเพือ่ เสริมค�ำแนะน�ำทีถ่ กู ส่งต่อไปยังทีมผูน้ ำ� และเพือ่ น�ำเสนอ
ถึงผลลัพธ์ที่จะส่งผลกระทบที่มากที่สุด

•

•

มอบโอกาสที่แตกต่างในการแบ่งปันมุมมองจากผู้น�ำระดับสูงสุด
ต่อพนักงานอายุน้อยกว่าที่มีความสามารถสูง และเป็นโอกาสที่ดี
ส�ำหรับผู้น�ำระดับสูงในการประเมินความเป็นผู้น�ำในระดับต่อไป

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ธุรกิจเส้นใย

พนักงานระดับผู้น�ำ 30 คน เข้าอบรมในปี 2563

พนักงานระดับผู้น�ำ 33 คน เข้าอบรมในปี 2563

9.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

63 โครงการด้านความยั่งยืน

การประหยัดค่าใช้จ่าย

ทั่วทั้งไอวีแอล

จ�ำนวนโครงการ IVEX รายปี
254

ในปี 2563 พนักงาน 1,720 คน ได้เข้าร่วมในโครงการ ซึ่งคิดเป็นชั่วโมง
การฝึกอบรม 14,500 ชัว่ โมง เพิม่ ขึน้ จากปี 2562 ถึง 39% เราด�ำเนินโครงการ
มากมายทั่วโลก โดยมีบางโครงการที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ โครงการ
Green Belt และ Black Belt ดังนี้
39 โครงการ เพื่อลดของเสียจากวัตถุดิบ
67 โครงการ ที่มุ่งเน้นเพื่อการลดต้นทุน
43 โครงการ ที่มุ่งเน้นเพื่อการลดการใช้พลังงานโดยเฉพาะ

134
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10 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง
การลดการใช้พลังงานลง

152

โครงการ IVEX ของไอวีแอล ช่วยเสริมความรู้ ให้กับพนักงานของเรา
ในด้ า นความยั่ ง ยื น ซึ่ ง เป็ น การน� ำ เสนอแนวคิ ด ใหม่ ๆ ที่ แ ตกต่ า งจาก
การด�ำเนินงานที่ผ่านมา พนักงานของเราจะได้รับโอกาสในการพัฒนา
ความเป็นผูน้ ำ� ทีท่ รงคุณค่าตลอดการเข้าร่วมโครงการ เพือ่ ด�ำเนินโครงงาน
ที่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งาน ประหยั ด ต้ น ทุ น และ
ลดการบริโภค ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาว
ของเรา

25

60

25

59

ขับเคลื่อนด้วยค่านิยมหลักของเรา:

25

58

103

25

57

25

56

25

34

55

80

32

25

โครงการ Indorama Ventures Excellence (IVEX)

414
301

พนักงานระดับผู้น�ำมากกว่า 120 คน จากทั้ง 3 หน่วยธุรกิจเข้าอบรมในโครงการตั้งแต่ปี 2561

เพื่อเตรียมองค์กรของเราให้พร้อมส�ำหรับอุตสาหกรรม 4.0 เราได้พัฒนา
โครงการการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านดิจิทัลที่เปิดตัวใหม่
กับฝ่ายงาน/หน่วยงาน/หัวหน้าโครงการ IVEX ของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ผลความส�ำเร็จในปี 2563 จากโครงการ IVEX

63

ธุรกิจ PET

•
•
•

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

การเติบโตของ โครงการ IVEX ตั้งแต่ปี 2555

ผลการด�ำเนินการโครงการ V-Lead

ไอวีแอลยังคงแสวงหาวิธกี ารเพือ่ เป็นบริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ทยี่ งั่ ยืนชัน้ น�ำระดับโลก
เราปรับปรุงวิธีการท�ำงานภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิผลและ
ความคุ้มค่ามากขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ จากการด�ำเนินงาน
ดังกล่าว พนักงานของเราจึงได้เข้าร่วมโครงการ IVEX อย่างจริงจัง
มาตั้งแต่ปี 2555

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

•
•

พนักงานของเราสร้างความแตกต่าง
ความหลากหลายคือจุดแข็งของเรา

25

กลุ่มผู้ร่วมงานสร้างกรณีศึกษาทางธุรกิจ และค�ำแนะน�ำเชิงกลยุทธ์
ส� ำ หรั บ ที ม ผู ้ น� ำ โดยอิ ง จากการวิ เ คราะห์ ธุ ร กิ จ อย่ า งละเอี ย ด
เกณฑ์มาตรฐานจากภายนอก และแนวทางด�ำเนินการแบบนอกกรอบ

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

62

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

25

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

61

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

HOME

จากการด�ำเนินโครงการใน 4 โรงงาน ในปี 2555 จนสามารถขยายเป็น 60 โรงงาน ใน 5 ทวีป ในปี 2563

มากกว่า 47,000 ชั่วโมง

พนักงานมากกว่า 1,300 คน

มากกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ

การฝึกอบรม ตั้งแต่ปี 2561-2563

เข้าร่วมโครงการ IVEX ตั้งแต่ปี 2561-2563

ที่ไอวีแอลประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ตั้งแต่ปี 2555

ผลลัพธ์ที่ก้าวหน้าขึ้นตามล�ำดับ
อีกหนึง่ ตัวอย่างของโครงการ IVEX ทีส่ ง่ ผลลัพธ์ทดี่ ตี อ่ ความเป็นเลิศในการด�ำเนินงาน คือ ทีโ่ รงงาน IVL FiberVisions ของเรา โดยตลอดระยะเวลา 8 ปี ตัง้ แต่ปี 2555
ถึงปี 2563 โรงงานประหยัดเงินเฉลีย่ 1.9 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และประมาณ 10% ของพนักงานทัว่ โลกได้เข้าฝึกอบรมโครงการ Green Belt หรือ โครงการ Black Belt

102

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การดึงดูด การพัฒนา และการมีสว่ นร่วม
พนักงาน คือความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท เรามุ่งมั่นที่จะดึงดูด
พัฒนา และให้พนักงานของเรามีส่วนร่วม เพราะความส�ำเร็จของพนักงาน
คือความส�ำเร็จของไอวีแอล

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ตัวขับเคลื่อนความผูกพันที่ส�ำคัญ GEE 2564

82.87%

78.77%

ในฐานะองค์กรทีม่ หี ว่ งโซ่คณ
ุ ค่าครอบคลุมใน 5 ทวีป พนักงานทัว่ โลกของเรา
จึงมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ในปี 2563 เราได้ต้อนรับพนักงานใหม่
2,511 คน ซึ่งเพิ่มขึ้น 11.06% จากจ�ำนวนพนักงานทั่วโลก

ความรับผิดชอบและความร่วมมือ

ผู้เข้าร่วมการส�ำรวจ
เพือ่ ดึงดูดผูม้ คี วามสามารถสูง เราได้จดั ท�ำโครงการต่างๆ ทีม่ งุ่ เน้นไปทีก่ าร
เป็นพันธมิตรกับสถาบันอุดมศึกษาและการเยีย่ มชมโรงงาน ท�ำให้เราสามารถ
แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของเราในฐานะนายจ้างชั้นน�ำระดับโลก
ที่ ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ท�ำงานที่ยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่ดี
ซึ่งจะดึงดูดผู้มีความสามารถรุ่นใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของเรา
ในอนาคต

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ผลงานส�ำคัญด้านความผูกพัน GEE 2564

การดึงดูดผู้มีความสามารถสูง
เราดึงดูดพนักงานที่มีคุณภาพและมีความสามารถสูงอย่างต่อเนื่อง และ
ดูแลพนักงานของเราให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะรับความท้าทายใหม่ๆ ในสายงาน
โดยจุ ด มุ ่ ง หมายของเรา คื อ การอ� ำ นวยความสะดวกในการดึ ง ผู ้ มี
ความสามารถเข้าสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาพลักษณ์
ของไอวีแอลให้เป็นองค์กรที่น่าร่วมงานด้วย

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

73.90%

75.68%
วัตถุประสงค์
และปณิธาน

ความสามารถในการบริหาร
จัดการคนและการปฏิสัมพันธ์

76.20%

72.98%

63.88%

คะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
(ความผูกพันอย่างมีส่วนร่วมของพนักงาน)

73.24%

การมีส่วนร่วมกับนักศึกษาและมหาวิทยาลัยตลอดปี 2563
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

ไอวีแอลเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักศึกษา 50 คนจาก MBO College
ในการเยี่ยมชมโรงงาน Indorama Ventures Europe BV เมือง Rotterdam
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์ ‘Processtechniek’

เดือนกันยายน ปี 2563

นักศึกษา 58 คนและอาจารย์ 4 ท่านจากภาควิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
Indorama Polyester Industries PCL. จังหวัดระยอง

ความผูกพันของพนักงาน
พนั ก งานที่ มี ส ่ ว นร่ ว มในระดั บ สู ง นั บ เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ต่ อ ความส� ำ เร็ จ
ทางธุรกิจ ซึ่งช่วยให้เราบรรลุและด�ำรงค์วิสัยทัศน์ของเราไว้ ได้
ในปี 2563 เราได้เปิดตัวแนวทางการมีสว่ นร่วมของพนักงานใหม่ เพือ่ ช่วยให้
เราเข้ า ใจการมี ส ่ ว นร่ ว มของพนั ก งานได้ ดี ขึ้ น และสร้ า งสถานที่ ท� ำ งาน
ทางเลื อ กที่ ดี แนวทางของเราพิ จ ารณาประเด็ น ต่ า งๆ ตลอดเส้ น ทาง
ของพนักงานกับไอวีแอล และให้ความส�ำคัญกับการระบุการด�ำเนินการ
ที่ ถู ก ต้ อ ง ดั ง นั้ น เราจึ ง ปรั บ ใช้ แ นวทางผสมผสานนี้ ซึ่ ง หนึ่ ง ในนั้ น
คือแบบส�ำรวจความผูกพันของพนักงานทั่วโลก (Global Employee
Engagement survey)

104

เดือนเมษายน ปี 2563

นักศึกษา 29 คน และอาจารย์ 4 ท่าน จากภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Indorama Polyester Industries PCL. จังหวัดระยอง

เดือนพฤศจิกายน ปี 2563

คณะกรรมการทุนการศึกษา ของบริษัท Indorama Holdings Limited
จังหวัดลพบุรี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กจ�ำนวน 10 คนที่ได้รับคัดเลือก
จากครอบครัวของพนักงาน ในปี 2563

ก. ความรับผิดชอบและความร่วมมือ
ข. วัตถุประสงค์และปณิธาน
ค. ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การพนั ก งานและ
การปฏิสัมพันธ์
ง. การบริหารจัดการประสิทธิภาพและการยอมรับ
3. การตรวจสอบความรู้สึกจากผลตอบรับและแหล่งข้อมูลอื่นๆ
เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของการประเมินระดับความผูกพัน

การลาออกของพนักงาน
10.71%

8.95%
7.47%
7.15%

2560

2561
การลาออกโดยรวม

9.50%
7.70% 8.49%

6.32%

1. ระดับความผูกพัน: ดัชนีชวี้ ดั ความภักดีของพนักงาน (Employee
Net Promoter score)

จากการประเมินทีร่ ะดับกลุม่ ทัง้ หมดของไอวีแอล การมีสว่ นร่วมของพนักงาน
คิดเป็น 82.87% และดัชนีชี้วัดความภักดีของพนักงานคิดเป็น 76.2%

2562

การบริหารจัดการประสิทธิภาพ
และการยอมรับ

การสร้างความเชือ่ มัน่ การพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
วิสยั ทัศน์ดา้ นพนักงานของเราคือการส่งมอบคุณค่าให้กบั ประสบการณ์เชิงบวก
ทางธุรกิจของพนักงาน โดยการบูรณาการและใช้งานแบบดิจิทัล โดยเรามีการ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านพนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง

2563

การลาออกโดยสมัครใจ

การลาออกของพนักงานในปี 2563

4. ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการปรับปรุง

ไอวีแอลได้จัดท�ำแบบส�ำรวจความผูกพันของพนักงานทั่วโลก ทุกๆ สองปี
โดยมีการประเมินดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ความเป็นผู้น�ำ

2. ตัวขับเคลื่อนความผูกพันที่ส�ำคัญ

การส� ำ รวจด� ำ เนิ น การตั้ ง แต่ เ ดื อ นมกราคม - กุ ม ภาพั น ธ์ ปี 2564
ใน 23 ภาษา เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 จึงมีการวางแผน
และจัดเตรียมสถานที่อย่างรอบคอบเพื่อให้พนักงานของเราปลอดภัย

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัดความภักดีของพนักงาน

ลดลง

10.6% การลาออกโดยรวม
เมื่อเทียบกับปี 2562

ลดลง

17.9% การลาออกโดยสมัครใจ
เมื่อเทียบกับปี 2562

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

HOME

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

กระบวนการที่ เ ข้ ม แข็ ง ส� ำ หรั บ ผู ้ มี ค วามสามารถสู ง นั้ น ส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง
ต่อการรักษาความเป็นผู้น�ำที่มีคุณภาพและความส�ำเร็จขององค์กร

วิธีการของเราอยู่บนพื้นฐานหลักสี่ประการต่อไปนี้
1. การปรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ส�ำคัญให้สอดคล้องกัน
2. การก�ำหนดต�ำแหน่งที่ส�ำคัญส�ำหรับการสืบทอดโดยเป็นไปตาม
ความต้องการขององค์กร
3. การพิจารณาความสามารถตามประสิทธิภาพและศักยภาพ
ที่สม�่ำเสมอ
4. แผนการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย

เรามีโครงสร้างของกระบวนการทีด่ แี ละสอดคล้องกันซึง่ จะสร้างกระบวนการ
ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ของผู ้ ส มั ค รที่ มี ค วามสามารถและแผนพั ฒ นาเป้ า หมาย
ที่พร้อมส�ำหรับแต่ละต�ำแหน่ง
กระบวนการ Succession Planning ของเรา มีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้

•
•

ระบุกลุ่มผู้สืบทอดที่มีศักยภาพ มีแผนการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ระบุและเร่งการพัฒนาความสามารถส�ำหรับอนาคต
ลดความเสี่ยงและผลกระทบของการสูญเสียผู้น�ำที่มีประสบการณ์
รวมถึงเมื่อผู้น�ำมีบทบาทที่แตกต่างกันภายในองค์กร
สนั บ สนุ น ความผู ก พั น ของพนั ก งานและการรั ก ษาพนั ก งาน
ที่มีความสามารถสูง
ส่งเสริมความหลากหลาย

แสวงหามุมมอง
และแนวคิดใหม่ๆ
อย่างจริงจัง

ปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างให้เกียรติตามที่
พวกเขาต้องการ

การล�ำดับความส�ำคัญ
เชิงกลยุทธ์

พนักงานที่หลากหลายมีความส�ำคัญต่อการสร้างนวัตกรรม ทัศนคติ
ที่เติบโต และการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ในฐานะองค์กรที่มีความ
หลากหลายและไม่แบ่งแยก ไอวีแอลมองหาความแตกต่างในความคิดเห็น

82

พนักงานทั้งหมด

สังเกตและเรียนรู้ประเพณี
การเฉลิมฉลอง
และวันหยุดที่หลากหลาย
จากวัฒนธรรมอื่น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
ในสถานที่ท�ำงาน

นับตั้งแต่ขั้นตอนในการรับสมัครพนักงาน เราแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ของเราต่อความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก เมื่อเราจ้างพนักงาน
ทั้ ง ภายในและนอกองค์ ก ร เราจะค้ น หากลุ ่ ม ผู ้ ส มั ค รที่ ห ลากหลาย
ตามคุณสมบัติของแต่ละบุคคล ความหลากหลายยังเป็นความมุ่งเน้น
ที่ส�ำคัญใน Succession Planning อีกด้วย
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ความหลากหลาย
ทางเพศ (หญิง)

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดัง กล่าว เราได้สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนทั่วโลก
โดยใช้จดุ แข็งในการร่วมมือ สร้างจิตส�ำนึกและพัฒนาห่วงโซ่คณ
ุ ค่า โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 มิติหลักๆ คือ การให้ความรู้ การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
และการค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อ ม ซึ่งครอบคลุมแนวคิดในวงกว้าง ภายใต้
มิติเหล่านี้ เราด�ำเนินงาน ตามหลัก 4 ประการ ได้แก่ การเปิดรับการ
เปลี่ยนแปลง ความหลากหลาย เอกลักษณ์ และความเป็นผู้น�ำ ซึ่งส่งผล
ต่อผู้มีส่วนได้เสียหลัก เช่น ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ
พนักงาน ลูกค้า และอื่นๆ

เป็นการด�ำเนินกิจกรรมที่องค์กรค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ในมิ ติ ต ่ า งๆ ทั้ ง ต่ อ องค์ กรและการสื่ อ สารกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย เป้ า หมาย
ด้ า น CSR ของเราคื อ การส ร้ า งผลกระทบเชิ ง บวกและก่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ค่ า
ทางสังคม สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเศรษฐกิจ เรามุ่งเน้นที่จะสร้างคุณค่าให้กับ
ธุรกิจและสังคมเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืน

มิติ CSR

มุมมอง และแนวคิด เราไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของภาษา วัฒนธรรม
อายุ เพศ หรือสัญชาติ และเสนอการเลื่อนต�ำแหน่งและรางวัลแก่พนักงาน
อย่างเป็นธรรม

ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกนับเป็นความมุ่งเน้นหลักในการรักษา
สถานที่ ท� ำ งานที่ ยั่ ง ยื น ของไอวี แ อล เราต้ อ นรั บ พนั ก งานที่ มี เ ชื้ อ ชาติ
วัฒนธรรม สัญชาติ และภูมิหลังทางการศึกษาที่แตกต่างกัน กรอบการ
ด�ำเนินงานของเราประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ประการ ช่วยให้มั่นใจ
ว่าจะไม่มีการแบ่งแยกการในการด�ำเนินงานทั่วทั้งองค์กรของเรา

25,207

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)

การมอบคุณค่า

กรอบการด�ำเนินงานด้านความหลากหลายของไอวีแอล

22%

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

ความุ่งหวังของเราคือการขยายขอบเขตของ Succession Planning
ให้ครอบคลุมต�ำแหน่งผูน้ ำ� ในองค์กรประมาณ 1,000 ต�ำแหน่ง ภายในปี 2566
และในปี 2563 เราได้สร้างกระบวนการระดับผู้น�ำที่มีผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
เกือบ 400 คน และต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงประมาณ 200 ต�ำแหน่ง

การสร้างสถานที่ท�ำงานที่หลากหลายและไม่แบ่งแยก
มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม
ความสามารถ
ทางวัฒนธรรมของเรา

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การตอบแทนสู่ชุมชนของเรา

Succession Planning

•
•
•

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

เชื้อชาติ

294

พนักงาน
ผู้มีความบกพร่อง

5%

22%

แอฟริกา

อเมริกา

30%
ยุโรป

พนักงานทั่วโลก
แบ่งตามทวีป

43%

หลักการส�ำคัญ

การสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อสังคม
ประสานงานและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนทั่วโลกโดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของไอวีแอล
i) ความร่วมมือ ii) การสร้างจิตส�ำนึกทางสังคม iii) การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า

•
•

การให้ความรู้
การศึกษา
นวัตกรรม

เปิดรับการเปลี่ยนแปลง

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
• คุณภาพชีวิตที่ดี
• สุขภาพที่ดี
• มีความมั่นคงมากขึ้น
ความหลากหลาย

เอกลักษณ์

•
•

สิ่งแวดล้อม
การรีไซเคิล
การพัฒนา
เชิงนิเวศวิทยา
ความเป็นผู้น�ำ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย: ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ

ทัง้ นีเ้ ราได้ดำ� เนินการตามแนวทางปฏิบตั ิ CSR เพือ่ แบ่งปันค่านิยม ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทั่วโลกของอินโดรามา เวนเจอร์ส และจูงใจบุคลากรของเรา
นอกจากนี้ เ ราได้ ส นั บ สนุ น ใ ห้ บุ ค ลากรมี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม CSR
โดยจัดให้มีโครงการ “IVL Shared Value Award” เพื่อสอดรับกับแนวคิด
การสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV)

โครงการนี้ ช่ ว ยให้ เ ราจั ด การกั บ ความท้ า ทายทางสั ง คมผ่ า นความรู ้
ความเชี่ยวชาญขององค์กร และยังส่งเสริมให้เกิดโครงการริเริ่มต่างๆ
เร็วขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์แก่ธุรกิจและชุมชนต่อไป
ข้อมูล
เพิ่มเติม

เอเชีย

ข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฎใน Global Human Resources Data หน้า 125-127
106

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

ภาพรวมผลการด�ำเนินงานด้าน CSR ในปี 2563
การสนับสนุนเพื่อสังคม
การลงทุนเชิง
พาณิชย์

กิจกรรม CSR

การลงทุน
กับชุมชน

17%

42%

สิ่งแวดล้อม
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

การศึกษา

การศึกษา

6%

27%

การสนับสนุน
ทั้งหมด

กิจกรรม CSR

เหรียญสหรัฐ

23%

สังคมและสวัสดิการ

• จ�ำนวนทัง้ สิน้ 27,906 คน ที่ได้รบั การอบรมเรือ่ งการรีไซเคิล

1. ความร่วมมือในการให้ความรู้ด้านการรี ไซเคิล: ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษัท Indorama Ventures Xylenes & PTA (IVXP) และ บริษัท AlphaPET ร่วมมือกับ
คณะกรรมการโรงเรียนท้องถิ่นในโครงการการแข่งขันรี ไซเคิล นอกจากนี้ยังสนับสนุนด้าน
การศึกษาและการฝึกอบรมแก่โรงเรียนและนักเรียนในพื้นที่รัฐ Alabama โครงการนี้เสริมสร้าง
จิตส�ำนึกด้านการรี ไซเคิลและการรักษาชุมชนให้สะอาด โดยท�ำให้ปริมาณขยะในหลุมฝังกลบ
ลดลง อีกทั้งยังมีการมอบเงินรางวัลให้กับโรงเรียนที่เก็บรวบรวมพลาสติกเพื่อน�ำไปรี ไซเคิล
ได้มากที่สุด โดยมีนักเรียนทั้งหมด 1,000 คนเข้าร่วมโครงการครั้งนี้

ความเป็นอยู่ที่ดี

• มากกว่า 300 โครงการ ทีส่ นับสนุนความเป็นอยูท่ ดี่ แี ละสุขภาพ

ของคนในชุมชนท้องที่
พัฒนาคุณภาพชีวติ

• 13 โครงการ ทีส่ นับสนุนกิจกรรมกีฬาเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพกาย

ท้องที่ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

ส�ำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์
ที่บริษัทมอบให้

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
จัดการทั้งหมด

33,607 ชั่วโมง
กิจกรรมจิตอาสาที่
พนักงาน เข้าร่วมในช่วง
เวลาท�ำงาน

สิ่งแวดล้อม

696,748
เหรียญสหรัฐ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของพนักงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในช่วง
เวลาท�ำงาน

• 28 องค์กร/คูค่ า้ ทางธุรกิจ ทีร่ ว่ มส่งเสริมการรีไซเคิล PET
• ปริมาณขวด PET 9,434 กิโลกรัม กลับเข้าสูก่ ระบวนการรีไซเคิล
• สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 16.5 ตัน

* ตัวเลขการสนับสนุนเพื่อสังคมและกิจกรรมต่างๆ แยกออกจากกิจกรรมและเงินสนับสนุนผ่านกองทุน COVID-19 และมูลนิธิไอวีแอล

กิจกรรมส�ำคัญในปี 2563

ไอวีแอลเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่สามารถผลิตเส้นใย PET รีไซเคิล
100% เพื่อใช้ในการผลิตชุด PPE โดยวัสดุที่ใช้เป็นขวดพลาสติก PET

2. กิจกรรมให้ความรู้ด้านการรี ไซเคิลแก่เยาวชน: ประเทศโปแลนด์
บริษัท Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., ร่วมกับ Akademia Zabawy i Ruchu และ
Anima Show จัดกิจกรรมนันทนาการและมอบอุปกรณ์การศึกษาเกีย่ วกับการรีไซเคิลแก่เยาวชน
30 คนจากเมือง Włocławek และ Michelin เพื่อให้เยาวชนสนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุ
ประเภทต่างๆ และการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง
Indorama Ventures Poland เชื่ อ ว่ า การให้ ค วามรู ้ แ ก่ ค นรุ ่ น ใหม่ จ ะช่ ว ยสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และหวังว่าจะเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานส�ำหรับเยาวชน
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ชุด PPE จากขวดพลาสติก PET
ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตร 16 ราย ขวดพลาสติก PET หลังการ
บริโภคมากกว่า 4 ตัน ได้ถูกน�ำกลับมารี ไซเคิลและผลิตเป็นชุดป้องกัน
ส่วนบุคคล (PPE) เราได้มอบชุด PPE จ�ำนวน 19,100 ชุด โดย 18,600 ชุดนัน้
เป็ น ชุ ด PPE ระดั บ 2 ที่ ส ามารถซั ก ซ�้ ำ ได้ ถึ ง 20 ครั้ ง และ 500 ชุ ด
เป็นชุด PPE ระดับ 3 โดยมอบให้กับโรงพยาบาลมากกว่า 200 แห่ง
รวมถึ ง ทั น ตแพทยสภาส� ำ หรั บ บุ ค ลากรทางการแพทย์ ที่ ท� ำ งาน
อย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อต่อสู้กับการระบาดของ COVID-19

ดัชนีมาตรฐาน GRI

การศึกษา

และสุขภาพใจในเด็ก

73,118
เหรียญสหรัฐ

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

และการคัดแยกขยะ

• จ�ำนวนการดาวน์โหลดเอกสารสือ่ ความรูเ้ รือ่ งการรีไซเคิลทัง้ สิน้

• 44 โครงการ ทีจ่ ดั หาข้าวของเครือ่ งใช้ทจี่ ำ� เป็นให้กบั คนในชุมชน

250,528
เหรียญสหรัฐ

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

เรายังคงให้ความส�ำคัญกับการสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการช่วยเหลือสังคม ซึ่งท�ำให้มั่นใจได้ว่าจะเป็นการสร้างประโยชน์ต่อบริษัทและชุมชน นอกจากนี้
เรายังมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยยึดตามคุณค่าสามด้าน คือ การให้ความรู้ การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และการค�ำนึงถึง
สิ่งแวดล้อม

• 10 โครงการ ทีส่ นับสนุนกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูพ
้ กิ ารเพือ่

39%

41%

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

ชัน้ น�ำในประเทศไทย

สุขภาพ

การบริจาคการกุศล

ผลลัพธ์

• 9 องค์กรจากทัง้ ภาคเอกชน องค์กรและภาครัฐ ได้รบั การฝึกอบรม
• เสือ้ ทีผ่ ลิตจากเส้นใยรีไซเคิลจ�ำนวน 511 ตัว มอบให้องค์กรภายนอก
• 4 โครงการ เกีย่ วกับการให้ความรูเ้ รือ่ งการรีไซเคิลกับมหาวิทยาลัย

585

1,090,176

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ภาพรวมกิจกรรมด้าน CSR ทั่วโลกที่ส�ำคัญในปี 2563

725 ครัง้

5%

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

หลังการบริโภคภายในประเทศ และถูกผลิตที่โรงงานของไอวีแอล ในจังหวัด
นครปฐม ประเทศไทย ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตเส้นด้าย rPET ส�ำหรับชุด PPE รายเดียว

3. นวัตกรรมดักจับขยะทางทะเล: ประเทศไทย
อินโดรามา เวนเจอร์ส และ มูลนิธิไอวีแเอล ร่วมมือกับ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มอบรางวัลนวัตกรรม “เครื่องมือดักจับขยะทะเล” เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมองค์ความรู้ ในการ
จั ด การขยะและการคั ด แยกขยะให้ แก่เ ยาวชนคนรุ ่ น ใหม่ โดยโครงการดั ง กล่ า วมุ ่ ง หวั ง ที่ จ ะ
สร้างสรรค์นวัตกรรมดักจับขยะ เพื่อลดการรั่วไหลของขยะลงสู่แหล่งน�้ำ

ด้วยความร่วมมือกับ Less Plastic ประเทศไทย เราส่งเสริมการคัดแยก
ขยะและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
ของขวด PET ผ่านโครงการความร่วมมือกับคนในชุมชนสองโครงการ
คือ “แยกขวดช่วยหมอ” และ “แยกขวดช่วยหมอฟัน” โดยรวมไปถึงการ
เก็บรวบรวมและรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ทีผ่ า่ นการบริโภคแล้ว เพือ่ น�ำไป
ผลิตเป็นชุด PPE ส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในแนวหน้า

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
1. การรับมือกับการระบาดของ COVID-19: ประเทศตุรกี
บริษทั Indorama Ventures Corlu PET Sanayi A.Ş ได้มอบหน้ากากอนามัยจ�ำนวน 1,000 ชิน้
และถุงมือ 1,000 คู่ รวมถึงหน้ากากคลุมหน้าและชุด PPE (รวมถึงอุปกรณ์ให้ออกซิเจน) ให้กบั
บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรักษาผู้ป่วย COVID-19 ทั้งในสถาบันสุขภาพและโรงพยาบาล
สีแ่ ห่งในภูมภิ าค
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รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

2. โครงการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ: ประเทศเม็กซิโก
บริษัท Performance Fibers Operations และบริษัท Indorama Ventures Polymers
M é xico สนั บ สนุ น โครงการ “Manos Capaces” ซึ่ ง จั ด โดยสถาบั น Capable Hands
โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมช่วยเหลือเยาวชนและผู้ทุพพลภาพโดยให้พวกเขามีส่วนร่วม
ในสภาพแวดล้ อ มการท� ำ งานที่ เ กื้ อ กู ล ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ พ วกเขาท� ำ กิ จ กรรมต่ า งๆ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถและการพัฒนาได้อย่างเต็มที่
เราจัดพื้นที่ในโรงอาหารให้เป็นตลาดขนาดย่อม เพื่อจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือ เช่น piñatas
และกระปุกออมสิน เป็นต้น โครงการนี้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ทุพพลภาพกว่า 40 คน
ในเมือง Queretaro ประเทศเม็กซิโก

3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่: ประเทศไทย
Indorama Petrochem Limited (PTA), TPT Petrochemicals Public Company Limited
และ Indorama Polyester Industries ร่ ว มมื อ กั น จั ด หน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่ ซึ่ ง รวมถึ ง
แพทย์ พยาบาล สมาชิกทีมแพทย์ และบริการครอบคลุมค่ายา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยมีประชาชนในชุมชนหนองแฟบและนิคมพัฒนาเข้ารับบริการกว่า 250 คน
เราจัดกิจกรรมนี้เพื่อมอบโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและทรัพยากรที่เอื้อต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

สิ่งแวดล้อม
1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: สาธารณรัฐประชาชนจีน
บริ ษั ท Glanzstoff เมื อ ง Qingdao สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ปรั บ ปรุ ง การคั ด แยกขยะ
และสร้างจิตส�ำนึกการรี ไซเคิลแก่ชุมชนท้องถิ่น ผ่านโครงการให้ความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจ
อย่ า งมากจากพนั ก งานและครอบครั ว โดยผู ้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการสามารถคั ด แยกขยะ
ตามแต่ละประเภท ซึ่งได้แก่ ขยะรี ไซเคิล เศษอาหาร ขยะอันตราย และขยะประเภทอื่นๆ

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

3. ความร่วมมือในการรี ไซเคิลกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน�้ำ (WEEC): ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษัท Indorama Ventures Xylenes & PTA ร่วมกับ WEEC ริเริ่มโครงการปกป้องสิ่ง
แวดล้อมและส่งเสริมการดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี เพื่อผลประโยชน์ของ
ผู้คน และสิ่งมีชีวิต แนวคิดการศึกษาจากสถานที่จริงช่วยให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของความ
หลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

4.

ECOCE: ประเทศเม็กซิโก

บริษัท Indorama Ventures Ecomex ได้เป็นหนึ่งในสมาชิก ECOCE สมาคมพลเรือน
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ม่ แ สวงผลก� ำ ไร ซึ่ ง ถู ก ก่ อ ตั้ ง และสนั บ สนุ น โดยอุ ต สาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม นับเป็นหน่วยงานแรกในเม็กซิโกที่มีการด�ำเนินการจัดการบรรจุภัณฑ์และขยะ
จากบรรจุภัณฑ์ การเข้าร่วมเป็นสมาชิก ECOCE นี้ช่วยสร้างเครือข่ายการรีไซเคิลและโอกาส
ในการศึกษาแนวทางการด�ำเนินงานจากบริษัทอื่นๆ รวมถึงแนวคิดเพื่อน�ำไปประยุกต์ ใช้กับ
ธุรกิจได้ด้วย

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรี ไซเคิล
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล นับเป็นโครงการระยะยาว 30 ปีท่ีส�ำคัญ ที่เราเล็งเห็นถึงความจ�ำเป็นในการให้คุณค่าของการให้ความรู้ซึ่งไม่อาจหยุดได้
แม้ในช่วงการระบาดของ COVID-19 เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและการล็อกดาวน์ทั่วโลก เราจึงได้ปรับเปลี่ยนช่องทางการให้ความรู้
บางส่วนมาเป็นแพลตฟอร์มการสอนเสมือนจริง ในฐานะบริษัทระดับโลก เราได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้หลากหลายมากขึ้น โดยแปลหลายภาษาเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย
และผู้คนเล็งเห็นความส�ำคัญของการรี ไซเคิลพลาสติก PET ซึ่งเป็นการร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน เราได้แบ่งปันสื่อการเรียนรู้ให้แก่ทีมทั่วโลกเพื่อใช้
ในการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้สู่วงกว้าง

2. สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: ประเทศไทย
กลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จังหวัดระยอง ได้แก่ TPT Petrochemicals PCL., Indorama Polyester Industries PCL. (Rayong), Petform
(Thailand) Ltd. และ ES FiberVisions (Thailand) Company Limited เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ณ จังหวัดระยอง โครงการดังกล่าว
ช่วยพัฒนาและอนุรักษ์ชายฝั่ง รวมถึงช่วยปลูกจิตส�ำนึกให้ตระหนักถึงผลกระทบของขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
ในปีนี้มีจิตอาสาร่วมงานกว่า 1,800 คน รวมทั้งพนักงานและครอบครัวจากกลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำนวน 155 คน และตัวแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยองเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และเราจะยังคงส่งเสริมการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลสืบต่อไป
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ขยะพลาสติกในมหาสมุทรส่งผลเสียร้ายแรงต่อสัตว์ทะเล ผู้คนที่อาศัยตามแนวชายฝั่งและบนเกาะ การอบรมให้ความรู้ครั้งแรกของปี ได้เริ่มด�ำเนินการ
ก่อนการระบาดของ COVID-19 ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ Mud Brick และศูนย์เมอร์ซี่ เพื่อให้ความรู้แก่เด็กๆ ชาวมอร์แกนกว่า 63 คน และคณาจารย์ ณ เกาะพยาม
และเกาะเหลาเหลียง จังหวัดระนอง โดยมีการให้ความรู้เรื่องการคักแยกขยะ และความส�ำคัญของการรีไซเคิลพลาสติก PET ซึ่งนอกจากจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยังช่วยสร้างรายได้เช่นกัน โดยเด็กๆ ให้ความสนใจสื่อการเรียนรู้ของเราเป็นอย่างมาก

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

ในปีนี้เราได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังนักศึกษา เราเชื่อว่าพวกเขามีความ
ตื่นตัวและจะสามารถเป็นกระบอกเสียงและสร้างความตระหนักรู้ทั้งในและ
นอกสถาบันอันน�ำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคม หลังจากการจัดอบรม
เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มกี ารจัดกิจกรรม
ภายในเพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกแก่เจ้าหน้าที่และนักศึกษา โดยร่วมกันเก็บ
รวบรวมขวดพลาสติก PET 100 กิโลกรัม เพื่อน�ำไปรี ไซเคิลเป็นเสื้อยืด
PET และส่งมอบขวดพลาสติก PET ให้กับโรงงานรี ไซเคิลของไอวีแอล

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

นอกจากนั้นคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการแข่งขัน
นวัตกรรม “เครื่องมือดักจับขยะทางทะเล” ที่ช่วยลดการรั่วไหลของขยะ
ลงสู่แหล่งน�้ำ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ร่วมกับ
ร้านอาหารในมหาวิทยาลัยจัดเตรียมถังส�ำหรับรวบรวมขวดพลาสติก PET
ทัง้ นีท้ างมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการ “แยกขวดช่วยหมอฟัน” โดยมอบ
ขวดพลาสติก PET 110 กิโลกรัม เพื่อน�ำไปรีไซเคิลเป็นเส้นด้ายและใช้ผลิต
ชุด PPE มอบให้แก่ทนั ตแพทยสภาเพือ่ ส่งมอบให้นกั ศึกษาทันตแพทย์ตอ่ ไป

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ประเทศเม็กซิโก – เราจัดการฝึกอบรมเสมือนจริงและรวบรวมขวดพลาสติก
PET กว่า 340 กิโลกรัมจากโรงเรียนและชุมชน

ทีมงานระดับโลกของเรามีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและยังคงด�ำเนินการ
ส่งมอบความรูด้ า้ นการรีไซเคิลผ่านทางออนไลน์ สนับสนุนให้มกี ารรวบรวม
ขวดพลาสติก PET ในแต่ละประเทศเพื่อไม่ให้ขยะหลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อม

ประเทศบราซิล – เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรค COVID-19 ส่งผล
ให้ ส ถานศึ ก ษาต่ า งๆ ปิ ด ท� ำ การ อี ก ทั้ ง สถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ บ างแห่ ง
ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ แต่ชุมชนยังคงเก็บรวบรวมขวดพลาสติก
PET อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถรวบรวมได้ทั้งหมด 1,652 กิโลกรัม
เพื่อน�ำไปรีไซเคิล

ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า – ที ม งานของเราจั ด การอบรมเสมื อ นจริ ง
กว่า 30 ครั้งและมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียน ทั้งนี้เรา
ท�ำงานร่วมกับทีมเบสบอล Huntsville Trash Panda ซึ่งอนุญาตให้เราใช้
สถานที่สองแห่งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการรี ไซเคิล
โดยจัดตั้งถังขยะรี ไซเคิลรูปทรงขวด (ประมาณ 30 ถัง) พร้อมข้อความ
จากบริษัท อินโดรามา และ เป๊ปซี่ เกี่ยวกับการรีไซเคิล และจัดท�ำคลิปวิดีโอ
สั้นๆ เกี่ยวกับการรีไซเคิล เพื่อออกอากาศอย่างต่อเนื่อง ณ จุดขายอาหาร
และสินค้า จากโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิลและการสนับสนุน
จากทีมเบสบอล Trash Panda ท�ำให้เราเก็บรวบรวมขวดพลาสติก PET
ได้กว่า 1,171 ปอนด์ เพื่อน�ำกลับไปรีไซเคิลที่โรงงาน

ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ – ไอวี แ อลได้ ใ ห้ ค วามรู ้ เ รื่ อ งการรี ไ ซเคิ ล เพื่ อ ให้
ชุมชนตระหนักถึงความส�ำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการรี ไซเคิล
ขวดพลาสติก PET (ด�ำเนินการก่อนการระบาดของ COVID-19)

เราส่งต่อความรู้เรื่องการรีไซเคิลและความยั่งยืนให้แก่บริษัทที่ประสบความส�ำเร็จหลายแห่ง และท�ำงานร่วมกับสมาคมธุรกิจระหว่างประเทศชั้นน�ำในประเทศไทย
หลังการอบรมมีบริษัทบางแห่งได้จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับพนักงานและคนในชุมชนเพื่อเก็บรวบรวมขวด PET มอบให้แก่ไอวีแอลเพื่อน�ำไปรีไซเคิล ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

เป้าหมายปี 2573
โครงการส่งเสริมความรู้ของเราได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงครู
นักเรียน นักศึกษา และกลุม่ PPP (โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน) ที่ครอบคลุม
ทัง้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ ในฐานะสมาชิก
ของกลุ่ม PPP เราได้เข้าร่ว มการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่ง มุ่งเน้นการ
ผสมผสานแนวคิ ด เชิ ง บวกและประโยชน์ ข องเศรษฐกิ จ แบบหมุ น เวี ย น
ในสถานศึกษา และมอบสือ่ การเรียนรูเ้ รือ่ งการรีไซเคิลให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมทุกคน

นอกจากนี้ เ รายั ง มี ส ่ ว นร่ ว มในโครงการฝึ ก อบรมภายใต้ ก ารดู แ ล
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อส�ำรวจ
ปัญหาขยะและวิธีจัดการขยะพลาสติกในสถานศึกษา นอกจากนี้เราได้
จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนเรื่องการรี ไซเคิลให้กับผู้เข้าร่วมทุกคน
เพือ่ ให้แน่ใจว่าเยาวชนจะได้รบั การศึกษาทีเ่ หมาะสมเกีย่ วกับการคัดแยกขยะ
และความส�ำคัญของการรีไซเคิลพลาสติก

อบรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET แก่ผู้บริโภคทั่วโลก จ�ำนวน 1,000,000 คน

27,906

โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านการรี ไซเคิล ประจ�ำปี 2563

จ�ำนวนคนที่ได้รับ
การอบรม

2,806

153

23,562

34

30

732

นักเรียน

ครู

บุคคลทั่วไป
และคนในชุมชน

60

9

โรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ

ภาคเอกชน องค์กร
และภาครัฐ ที่เข้าร่วม
โครงการ

5

24

279

725

96

250

511

6

424,530

จ�ำนวนขวด PET ที่น�ำกลับไป
รีไซเคิลที่โรงงาน

กิจกรรม
เผยแพร่ความรู้

มอบถังขยะ

ได้รับเชิญให้ ไปบรรยาย
เรื่องการรีไซเคิล

มอบเสื้อที่ผลิต
จากขวด PET

การอบรม
เสมือนจริง
บทความเกี่ยวกับ
การรีไซเคิล

การเข้าเยี่ยมชม
โรงงานรีไซเคิล

การอบรม
ในห้องเรียน
จ�ำนวนดาวน์โหลด
สื่อความรู้เรื่องรีไซเคิล

ขวดพลาสติก
ที่รวบรวมได้ทั่วโลก

จ�ำนวนชั่วโมง
ที่อบรม
จ�ำนวนดาวน์โหลดวิดีโอ
เรื่องรีไซเคิล

6,109 กิโลกรัม
ข้อมูล
เพิ่มเติม

112

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม
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มูลนิธิ ไอวีแอล (IVLF)

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

ข้อมูล
เพิ่มเติม

มูลนิธิไอวีแอลจัดตั้งขึ้นในปี 2561 เพื่อสนับสนุนงานการกุศลและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก กว่าสองปีที่ผ่านมามูลนิธิไอวีแอล
ได้มีส่วนส�ำคัญในการให้ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนสิ่งแวดล้อมและชุมชน อีกทั้งยังส่งเสริมโครงการด้านสุขภาพ ซึ่งส่งผลดีและมีความหมาย
ต่อชีวิตผู้คนเป็นอย่างมาก
ในปี 2563 มูลนิธิไอวีแอลได้ด�ำเนินโครงการ 14 โครงการและอีก 5 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

โครงการบรรเทาทุกข์จาก COVID-19 (ปี 2563)

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

•

•

จุฬาลงกรณ์ แห่งละ 1 ล้านบาท เพื่อรักษาผู้ป่วย COVID-19
และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

• มูลนิธิไอวีแอลบริจาคเงินจ�ำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิดวงประทีป
• AsiaPet (Thailand) Limited, Indorama Polymers Public Company
Limited, Petform (Thailand) Limited และ Indorama Holdings Ltd.
ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ไ อวี แ อลมอบถุ ง ยั ง ชี พ ให้ แ ก่ ค นในชุ ม ชนกว่ า 300
ครัวเรือน ในต�ำบลท่าคลอง และอีก 300 ครัวเรือน ในต�ำบลเขาสมอคอน
จังหวัดลพบุรี

• มูลนิธิไอวีแอลมอบถุงยังชีพกว่า 300 ถุง แก่ผู้ไร้บ้านและชุมชนในเขต
พระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาส�ำหรับผู้ ได้รับ
ผลกระทบจากการว่างงานและเศรษฐกิจที่ซบเซาในช่วงการระบาด
ของ COVID-19

การให้ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพ

•

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

โครงการให้ความรู้แก่ผู้ลี้ภัย

มู ล นิ ธิ ไ อวี แ อลยั ง คงสนั บ สนุ น โครงการทางการศึ ก ษาของมู ล นิ ธิ
บ้ า นศรี ชุ ม พาบาล ประจ� ำ ปี 2563 โดยช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ลี้ ภั ย ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้
ขึ้นทะเบียน อายุระหว่าง 6-18 ปี จ�ำนวน 70 คน โดยจัดการเรียนการสอน
วิ ช าภาษาไทย รวมถึ ง ความรู ้ ด ้ า นวั ฒ นธรรมไทยซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์
ในขณะที่ อ าศั ย อยู ่ ที่ ป ระเทศไทย ควบคู ่ ไ ปกั บ ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษและ
คณิตศาสตร์

โครงการน�้ำสะอาด

เนื่องจากจังหวัดเลยประสบภัยแล้งอย่างรุนแรงในรอบ 60 ปี มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
จึงได้ตดิ ต่อมูลนิธไิ อวีแอล เพือ่ สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์กรองน�ำ้ แก่โรงเรียนบ้านซ�ำพร้าว
และโรงเรียนบ้านโนนกกข่า โดยมูลนิธิไอวีแอลได้ติดตั้งระบบกรองน�้ำที่โรงเรียนทั้งสองแห่ง
ในเดือนกันยายน ปี 2563 โดยสามารถกรองน�้ำสะอาดได้ถึง 2,000-3,000 ลิตรต่อวัน
เพียงพอต่อความต้องการของคนกว่า 1,000 คน โครงการนี้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเยาวชนและคนในชุมชน รวมถึงลดความเสี่ยงจากโรคที่อาจมาทางน�้ำได้

•

การบริจาคอุปกรณ์วิทยาศาตร์แก่โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

มูลนิธิไอวีแอลมอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
และโรงเรี ย นมั ธ ยมสุ วิ ท ย์ เ สรี อ นุ ส รณ์ ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นภายใต้ สั ง กั ด
กรุ ง เทพมหานคร เขตประเวศ โครงการนี้ จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
เด็ ก ด้ อ ยโอกาสที่ ค รอบครั ว มี ฐ านะยากจน ทางโรงเรี ย นได้ ติ ด ต่ อ
หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยและมูลนิธิไอวีแอล เพื่อขอรับ
การสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ท ดลองวิ ท ยาศาสตร์ เช่ น การท� ำ ปุ ๋ ย หมั ก

การเพาะเห็ด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตโดยนักเรียนจะน�ำไปจ�ำหน่ายให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เยี่ยมชม
เพื่อให้นักเรียนได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียน อุปกรณ์เหล่านี้นอกจาก
จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนการสอน ยังช่วยให้นกั เรียนมีรายได้ประจ�ำ
ทั้งส�ำหรับตนเองและจุนเจือครอบครัวโดยไม่ต้องท�ำอาชีพเสริมเพิ่มเติม
หรือละทิ้งการเรียน

โครงการดาว เสริมสร้างศักยภาพในผู้หญิง

โครงการดาว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในผู้หญิง เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเครือข่าย
พัฒนาบ้านเด็ก และมูลนิธิไอวีแอล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงชายขอบ ซึ่งหลายคน
ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว และต้องเลี้ยงดูตัวเองและลูกๆ ทางโครงการ
มีการฝึกอบรมต่างๆ รวมถึงการก�ำหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิต ความรู้ทางการเงิน
ทักษะชีวิต การเตรียมความพร้อมในการท�ำงาน ตลอดจนการให้ค�ำปรึกษาเพื่อช่วยให้
พวกเขากลับมามีความภาคภูมิใจในตนเองและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ในปี 2563 มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กได้ลงพื้นที่ไปที่ค่ายคนงานก่อสร้างกว่า 40 แห่ง และรับผู้หญิง 100 คน เข้าร่วมโครงการดาว ทางโครงการได้จัดหา
จักรเย็บผ้าแบบพกพาจ�ำนวน 12 คัน และจักรเย็บผ้าโรงงาน 4 คัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถหารายได้ ได้ด้วยตัวเอง มูลนิธิไอวีแอลยังสนับสนุนโครงการ
Grant Me a Future ซึ่งเป็นโครงการที่มอบเงินทุนจ�ำนวน 30,000 บาท ให้กับผู้หญิงสามคนที่ผ่านข้อก�ำหนดของโครงการ ส�ำหรับใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง
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โครงการ IVL Innovation and STEM Clubs ประเทศกานา

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

สิ่งแวดล้อมและชุมชน

• มู ล นิ ธิ ไ อวี แ อลบริ จ าคเงิ น แก่ มู ล นิ ธิ ร ามาธิ บ ดี แ ละโรงพยาบาล

•

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

มูลนิธิไอวีแอลสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพ Dext Technology Limited
จากประเทศกานา ผู ้ พั ฒ นานวั ต กรรมชุ ด อุ ป กรณ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์
ที่ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนตามหลักสูตร
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM)
ในการจัดตั้งชมรม IVL Innovation และ STEM Clubs ในโรงเรียน
ห้ า แห่ ง ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ บ ริ เ วณใกล้ เ คี ย งบริ ษั ท Indorama Ventures
Packaging Ghana Ltd. นักเรียน 300 คน จากโรงเรียนทั้งห้าแห่งนี้
จะได้ ท ดลองใช้ ชุ ด อุ ป กรณ์ ซึ่ ง เป็ น เสมื อ นห้ อ งทดลองย่ อ ส่ ว น รวมถึ ง
การบูรณาการเรียนรูห้ ลักสูตร STEM ซึง่ จะช่วยพัฒนาทักษะการวิเคราะห์
แก้ปัญหา การวิจัยเบื้องต้น และทักษะการน�ำเสนอขั้นพื้นฐาน

การระบาดของ COVID-19 ส่ ง ผลกระทบในวงกว้ า งทั้ ง ต่ อ สุ ข ภาพ
ของผู้คนและความยากล�ำบากของชุมชน มูลนิธิไอวีแอลจึงได้ช่วยเหลือ
และสนับสนุนโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนคลองเตยทีเ่ ดือดร้อนจากสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 เงินจ�ำนวนนี้ถูกน�ำไปใช้ ในการติดตั้ง
อุปกรณ์ฆ่าเชื้อและจัดหาสิ่งของจ�ำเป็นแก่ครอบครัว 300 ครอบครัว
ที่ ได้รับผลกระทบจากการตกงาน นอกจากนั้น มูลนิธิดวงประทีป
ได้จดั หางานระยะสัน้ (2 เดือน) ให้กบั ผูค้ นในชุมชน 25 คน เพือ่ ท�ำหน้าที่
เตรียมอาหารและแจกจ่ายสิ่งจ�ำเป็นด้านสุขอนามัยให้กับผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และเยาวชนในชุมชน

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การดูแลสุขภาพ
มูลนิธิไอวีแอลและพนักงานจากส�ำนักงานใหญ่ อินโดรามา เวนเจอร์ส ประเทศไทย
ได้เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีใ่ ห้การผ่าตัดภายในหนึง่ สัปดาห์ ซึง่ จัดโดย
มูลนิธสิ ร้างรอยยิม้ ณ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอนและศรีสะเกษ โดยช่วยเหลือให้การผ่าตัด
แก่ผปู้ ว่ ยยากไร้ทมี่ ภี าวะปากแหว่งเพดานโหว่หรือใบหน้าผิดรูปโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
ในปี 2563 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้ท�ำการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยจ�ำนวน
85 ราย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้ป่วยจ�ำนวน 32 ราย ในจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

HOME

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

ข้อมูลผลการด�ำเนินงานทั่วโลก
Feedstock

10%

10%

Recycling
PTA

7%

Hygiene

14%

อเมริกา

IOD

17%

29 แห่ง

Lifestyle

11%

17%

14%

6%

Region / Operation

Feedstock

3%

PTA

10%

Packaging

3%

Hygiene

13%

PET

Packaging

31 แห่ง

Packaging

7%

7%

รวมทุกภูมิภาค

Mobility

26%

IOD

33%
PET

41 แห่ง

Lifestyle

10%

Mobility

11%

15%

USA

FiberVisions Products Products, Inc.

USA

Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC

USA

Indorama Ventures Fibras Brazil Ltda

Brazil

Indorama Ventures Olefins LLC

USA

Indorama Ventures Oxides International LLC

USA

Indorama Ventures Propylene Oxides LLC
Indorama Ventures PTA Montreal LP

ดัชนีมาตรฐาน GRI

Business

USA
Brazil
USA
Canada
Brazil

Indorama Ventures Sustainable Solutions LLC

USA

Indorama Ventures Sustainable Solutions Fontana Inc.

USA
USA
USA

Sinterama do Brazil Ltda.

Brazil

Winnsboro Fibres LLC

NDC, PIA, PX

Mexico

PHP Fibers Inc.

UTT de México Technical Textiles S.A. de C.V.

USA
Mexico
USA

Europe
Avgol Limited Liability Company

Packaging

67%

Beverage Plastics Limited
FiberVisions A/S
Glanzstoff Bohemia s.r.o.

ความครอบคลุมของการรวบรวมข้อมูล (ร้อยละของการผลิตของไอวีแอลทั่วโลก)
Material Indicators

2560

2561

2562

2563

Total energy consumption

100

100

100

100

Direct GHG Emissions Scope 1

100

100

100

100

Indirect GHG Emissions Scope 2

100

100

100

Total NOx Emissions

100

100

100

Russia
Northern Ireland
Denmark
Czech Republic

Glanzstoff Industries S.R.L.

Italy

Glanzstoff Longlaville S.A.S.

France

Indorama Ventures Corlu PET Sanayi Anonim Sirketi
Indorama Ventures Europe B.V.
Indorama Ventures Poland Sp. z.o.o.

Turkey
The Netherlands
Poland

Indorama Ventures Polymers Germany GmbH

Germany

100

Indorama Ventures Portugal PTA - Unipessoal, LDA.

Portugal

100

Indorama Ventures Quimica S.L.U.
Kordárna Plus a.s.

Spain

100

100

100

100

Kordárna Plus a.s.

Slovakia

Total VOC Emissions

100

100

100

100

PHP Fibers GmbH

Germany

Total waste (excluding reused and recycled)

100

100

100

100

Schoeller GmbH & Co KG
Schoeller Kresice s.r.o.

Austria
Czech Republic

COD in treated wastewater discharged

100

100

100

100

BOD in treated wastewater discharged

100

100

100

100

Total water withdrawn by sources

100

100

100

100

Textilcord Steinfort S.A.*

Luxembourg

Wastewater discharge

100

100

100

100

Trevira GmbH, Bobingen

Germany

Health & safety

100

100

100

100

Process safety events

30

50

100

Spills

100

100

100

Sinterama S.p.A.

Bulgaria
Italy

Trevira GmbH, Guben

Germany

UAB Orion Global Pet

Lithuania

100

UTT Technische Textilien GmbH & Co.

Germany

100

Wellman France Recyclage S.A.S

France

Wellman International Limited, Ireland

Ireland

CSR

91

94

88.3

91

HR

100

100

100

100

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

Sinterama Bulgaria EOOD

Wellman International Limited, The Netherlands
Wellman Neufchâteau Recyclage S.A.

PIA

Czech Republic

Total SOx Emissions

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

Mexico

Indorama Ventures Solucoes Sustentaveis Brasil Ltda.

StarPet Inc.

15%

116

USA

FiberVisions Manufacturing Company

Performance Fibers Operations Mexico, S. de R.L. de C.V.

6 แห่ง

Mobility

Hygiene

USA

Avgol America Inc.

Indorama Ventures Xylenes and PTA LLC
Lifestyle

แอฟริกา

20%

USA

Indorama Ventures Polymeros S.A.

20%

12%

Country

Auriga Polymers Inc.

Indorama Ventures Polymers Mexico, S. de R.L. de C.V.

PET

107 แห่ง

PET

5%

เอเชีย

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

AlphaPet, Inc.

Indorama Ventures Oxides LLC

IOD

Hygiene

27%

12%

7%

Wool Feedstock
2% 4% PTA

15%

Recycling Wool PTA

2% 2% 7%

Recycling

19%

ยุโรป

10%

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

Americas

Lifestyle

PET

Mobility

10%

Wool

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลของโรงงานที่มีการระบุไว้ในรายงานความยั่งยืนปี 2563

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2563 นี้ครอบคลุมพื้นที่ด�ำเนินงานของโรงงานในกลุ่มธุรกิจทั้งหมดของบริษัท 107 แห่งทั่วโลกในทุกหน่วยธุรกิจ ได้แก่ PET
สารตั้งต้น (PTA, PIA, EO/EG, PX, NDC) IOD เส้นใย บรรจุภัณฑ์ การรีไซเคิล และเส้นด้ายขนสัตว์ โดยแบ่งตามภูมิภาคดังต่อไปนี้
Recycling

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

The Netherlands
France

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

Region / Operation

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน
Country

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

Thailand

Avgol India Private Limited

India

Avgol Limited (Bagan)

Israel

Avgol Limited (Dimona)

Israel

FiberVisions (China) Textiles Products Limited

China

Glanzstoff Industries (Qingdao) Co., Ltd.

China

Guangdong IVL PET Polymer Company Limited

China

Hubei Gold Dragon Nonwoven Fabrics Co. Ltd.**

General

Thailand

GRI Standards

Unit

Total production (captive consumption)
PET
PTA
Packaging
Fibers
Feedstock (PIA/PX/NDC )
Wool
Recycling Plants Production (flakes+in process reuse)
IOD

Ton of production
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton

Indorama Petrochem Limited

Thailand

Revenue

Indorama Petrochem Limited (2nd Branch)

Thailand

General

Indorama Polyester Industries Public Company Limited, Nakhon Pathom

Thailand

Materials

Indorama Polyester Industries Public Company Limited, Rayong

Thailand

Indo Rama Synthetics (India) Limited

India

Indorama Ventures Oxides Ankleshwar Private Limited

India

Indorama Ventures Oxides Australia Pty Limited

301-1

Australia

Indorama Ventures Packaging (Myanmar) Limited

Myanmar

Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation, Bacolod

The Philippines

Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation, Batino

The Philippines

Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation, Davao

The Philippines

Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation, Meycauayan

The Philippines

Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation, MOP

The Philippines

IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited (Haldia)

India

IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited (Panipat)

India

Performance Fibers (Kaiping) Company Limited

China

Performance Fibers (Kaiping) No.2 Company Limited

China

Performance Fibers (Kaiping) No.3 Company Limited

China

Petform (Thailand) Limited, Korat

Thailand

Petform (Thailand) Limited, Lopburi

Thailand

Petform (Thailand) Limited, Pathumthani

Thailand

Petform (Thailand) Limited, Rayong

Thailand

PT Indorama Petrochemicals

Indonesia

PT Indorama Polychem Indonesia

Indonesia

PT Indorama Polypet Indonesia

Indonesia

PT Indorama Ventures Indonesia

Indonesia

Sinterama Yarns (Dongguan) Co., Ltd.

301-2
302-1

Thailand

Africa
Bevpak (Nigeria) Limited

Nigeria

Egyptian Indian Polyester Company S.A.E.

Egypt

Indorama PET (Nigeria) Limited

Nigeria

Indorama Ventures Packaging (Ghana) Limited

Ghana

Indorama Ventures Packaging (Nigeria) Limited

Nigeria

Medco Plast Co. for Packing & Packaging Systems (S.A.E.)

Egypt

Total revenues (including inter-company sales)
Total material used
Raw materials
- PTA
- MEG
- Paraxylene
- IOD raw materials
- Acetic Acid
- Purified isophthalic acid
- PET
- PP
- PE
- HDPE
- Wool
- Cardboard packaging
- Partially oriented yarn (POY) + Textile grade chips
Bio-raw materials
- Bio-MEG
- Celluose
- PLA
Others
Total recycled materials
Total energy consumption
• Fuel oil
• Natural gas
• LPG
• Diesel
• Gasoline
• Fuel gas
• Coal
• Other
• Renewable energy consumption
Biomass
Biogas
• Direct energy sold
Total Indirect energy consumption (electricity, cooling, steam
purchased from outside of IVL group)
- Electricity purchased from conventional sources
(e.g. natural gas, coal, nuclear, heating oil)

Remark:
- Purchased steam

Feedstock

PTA

IOD

PET

Hygiene

Lifestyle

Mobility

Packaging

Recycling

Wool
- Purchased heating

Business Verticals:

Combined PET – Feedstock, PTA, PET, Packaging, Recycling

		Fibers – Fibers (Hygiene, Lifestyle and Mobility) and Wool
		Integrated Oxides and Derivatives – IOD
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NDC		

Naphthalene Dicarboxylate

PIA		

Purified Isopthalic Acid

PX		

Paraxylene
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ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

2560

2561

2562

2563

10,004,534
3,648,922
3,735,362
134,838
1,320,941
1,057,123
2,188
105,160
-

11,338,992
4,211,040
4,192,671
155,319
1,438,564
1,236,703
2,712
101,983
-

12,780,005
5,167,714
4,191,627
226,184
1,850,305
880,183
6,622
149,734
307,634

15,551,483
5,356,444
4,243,812
223,333
1,757,260
793,167
4,600
155,586
3,017,281

10,575

12,933

14,089

13,769

Ton

10,656,101

11,418,542

13,058,127

15,019,567

Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton

4,061,686
1,492,315
2,452,829
139,606
64,042
259,809
123,825
37,193
5,481
2,521
39,556
21,150

4,281,652
1,647,427
2,755,828
162,234
70,510
302,396
118,622
67,172
7,134
2,600
3,516
0

5,195,207
2,034,280
2,751,180
168,183
88,511
405,181
274,540
55,494
9,140
5,096
57,745
4,009

5,260,904
2,071,956
2,785,304
1,532,558
154,037
96,462
398,514
274,328
56,757
8,211
3,400
5,006
13,693

Ton
Ton
Ton
Ton
Ton

7,447
11,043
2,383
1,791,707
143,507

15,808
11,004
1,088
1,830,309
141,242

9,130
10,079
2,023
1,781,332
206,996

10,031
7,212
3,641
2,106,641
230,912

GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ

55,070,650
89,531
23,905,980
71,919
90,493
31,971
31,676
13,921,799
27,371
1,348,403
855,872
492,531
(1,416,948)
16,968,455

59,984,718
109,772
28,089,267
60,629
150,835
30,422
7,709
14,143,189
101,404
1,324,546
901,065
423,481
(1,961,330)
17,928,274

73,452,756
308,901
31,777,505
69,024
188,489
28,782
23,190,958
66,495
1,086,515
658,703
427,812
(2,422,922)
19,159,008

104,724,983
431,744
64,265,634
57,672
252,356
41,100
20,796,788
80,444
1,051,628
618,312
433,316
(3,077,614)
20,825,231

MWh
GJ

4,713,460
11,934,309

4,980,076
12,684,116

5,321,947
14,060,847

5,784,786
15,353,390

MWh
GJ
MWh
GJ
MWh
GJ
MWh
GJ
MWh
GJ
MWh
GJ

3,315,086
3,763,243
1,045,345
414,514
115,143
371,063
103,073
6,237
1,733
1,221,327
339,257
421,526

3,523,366
3,723,250
1,034,236
428,143
118,929
300,998
83,611
6,072
1,687
1,423,629
395,453
417,225

3,905,791
3,492,387
970,108
489,516
135,977
292,655
81,293
11,964
3,323
1,489,077
413,633
396,190

4,264,831
4,803,741
1,334,372
461,978
128,327
222,781
61,884
23,326
6,479
667,280
185,356
428,058

USD (million)

Energy

China

TPT Petrochemicals Public Company Limited

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

Production

China

Indorama Holdings Limited

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

Global Performance Data

Business

Asia
Asia Pet (Thailand) Limited

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

- Purchased cooling

* One of the five Glanzstoff sites, the other four are Glanzstoff
Bohemia and Glanzstoff Industries S.R.L., Glanzstoff Industries
(Qingdao) and Glanzstoff Longlaville S.A.S.
** One of the five Avgol sites, the other four are Avgol America
Inc., Avgol India Private Limited, Avgol Limited Liability
Company, Avgol Limited (Bagan) and Avgol Limited (Dimona)

- Renewable electricity generated and consumed
- Renewable electricity purchased through certificate
Total direct electricity sold

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

GRI Standards
Total steam sold
Total indirect electricity sold
302-3
302-4

Energy intensity
Energy saved due to conservation and efficiency improvement

Unit

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน
2560

2561

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล
2562

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

2563

MWh
GJ
MWh
GJ
MWh
GJ/Ton of production
GJ

117,091
257,933
71,648
62,778
17,438
5.50
614,892

115,896
165,745
46,040
54,964
15,268
5.29
416,617

110,053
221,703
61,584
59,547
16,541
5.75
756,216

118,905
215,102
59,751
64,105
17,807
6.73
435,645

Total water withdrawn by sources
- Surface water
- Once through cooling water
- Municipal water and water utilities
- Groundwater
- Rainwater
Water intensity

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3/Ton of production

53,552,616
32,036,781
2,533,355
13,630,142
5,263,939
88,398
5.35

60,285,763
34,920,909
1,681,646
18,229,684
5,341,836
111,689
5.32

65,222,820
35,480,047
263,010
21,826,915
7,630,654
22,194
5.10

82,504,769
51,035,459
18,123,024
12,661,456
5.31

Total volume of recycled/reused water
% of recycled/reused water

m3
%

4,699,568
8.07

5,292,534
8.07

5,255,856
7.46

5,786,158
6.55

tCO2e

3,211,409

3,688,970

4,744,746

7,035,992

tCO2e

2,316,591

2,224,494

2,344,695

2,409,061

tCO2e
tCO2e/Ton of production
tCO2e/Ton of production
tCO2e/Ton of production
tCO2e/USD (million)
tCO2e/FTE

5,528,000
0.321
0.232
0.553
522.74
363.80

5,913,464
0.325
0.197
0.522
457.24
371.40

7,089,441
0.371
0.184
0.555
503.19
312.37

9,445,053
0.452
0.156
0.607
685.97
374.70

Ton
Ton
Ton
Ton

2,559
1,518
2,078
423

2,879
1,970
4,642
639

4,659
4,993
2,123
1,136

4,937
4,658
3,298
872

m3
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton

32,222,930
1,542
100
295
15.60
4,090
888
421
8.01

33,659,202
2,357
357
478
16.70
4,374
793
302
5.41

28,812,422
1,693
328
532
20.45
2,578
420
146
5.79

48,753,356
12,560
1,347
1,540
124
2,861
538
139
7.28

Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton

54,001
30,248
4,725
1,748
11,183
5,376
721
110,151
5,810
36,616
5,919
5,911
1,367
35,746
-18,781
85,066
79,086
57,724
5,530
183

51,379
28,959
2,960
2,188
9,616
7,349
306
119,570
7,960
43,990
11,959
6,850
1,080
38,609
-9,122
98,017
72,932
48,388
5,985
362

74,344
43,574
4,796
2,542
0
9,996
12,260
1,175
243,104
120,151
43,423
12,835
11,235
1,080
49,596
-4,784
227,321
90,127
67,709
1,821
261

117,157
39,840
2,511
52,439
77
12,900
6,416
2,973
197,669
65,318
50,505
10,245
12,829
2,425
53,603
53
2,692
220,857
93,969
56,733
16,249
258

306-3

305-1
305-2

305-4

305-7

Direct GHG emissions of all sources owned or controlled by
company (Scope 1 emissions)
Indirect GHG emissions resulting from the generation of
electricity, heat, or steam (Scope 2 emissions)
Total GHG emissions (Scope 1 + Scope 2)
Scope 1 GHG intensity
Scope 2 GHG intensity
Scope 1 + Scope 2 GHG intensity
"GHG intensity in tons of CO2e per currency total revenue"
GHG Intensity in tons of CO2e per full time equivalent (FTE)
employees
Total NOx emissions
Total SOx emissions
Total VOC emissions
Total PM emissions
Total water discharge volume
COD in treated wastewater discharged
BOD in treated wastewater discharged
TSS in treated wastewater discharged
Oil and grease in treated wastewater discharged
COD in untreated wastewater discharged to third party
BOD in untreated wastewater discharged to third party
TSS in untreated wastewater discharged to third party
Oil and grease in treated wastewater discharged to third party

Solid Waste
306-2

306-4
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Total hazardous waste
- Reuse
- Recycling
- Recovery (including energy recovery)
- Composting
- Incineration
- Landfill
- Others
Total non-hazardous waste
- Reuse
- Recycling
- Recovery (including energy recovery)
- Composting
- Incineration
- Landfill (General waste)
- Deepwell injection
- Others
Total Reused, Recycled and Recovered Waste
Total waste disposed (not Reused, Recycled or Recovered)
Total weight of hazardous waste transported
Total weight of hazardous waste treated
The total weight of hazardous waste shipped internationally

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
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Unit

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

2560

2561

ดัชนีมาตรฐาน GRI

2562

2563

- Hydrocarbon spills
- Chemical spills

Case
Ton
Case
Ton
Case
Ton
Case
Ton

42
513
4
7
26
30
12
476

18
28
5
13
13
15
0
0

20
89
6
6
14
83
0
0

25
49
18
33
7
17
0
0

Case
Case/Million man-hours

5
0.48

8
0.43

24
0.44

18
0.32

Case
Case/Million man-hours

3
0.29

4
0.21

14
0.26

13
0.23

USD

54,618

36,607

0

22,947

USD

42,866

36,607

0

22,357

Case

0

0

0

0

Case

0

0

0

0

Person
Person
Person
Person
Person
Person

15,195
11,844
3,351
2,115
1,704
411

15,922
12,524
3,398
3,234
2,730
504

22,696
17,749
4,947
6,904
6,137
767

25,207
19,790
5,417
6,475
5,661
814

Person

12,461

13,118

19,310

23,140

%

82.01

82.39

91.43

91.80

No/200,000 man-hours
No/200,000 man-hours
No/200,000 man-hours
No/200,000 man-hours
No/200,000 man-hours
No/200,000 man-hours
No/200,000 man-hours
Case

1.19
1.21
1.41
0.50
1.10
1.35
0
206

1.29
1.41
1.52
0.98
0.78
0.87
0.33
241

1.45
1.59
1.60
1.57
0.96
0.96
0.99
394

0.91
0.99
1.02
0.86
0.68
0.66
0.85
259

Case
Case
Case
Case
Case
Case
No/Million man-hours
No/Million man-hours
No/Million man-hours
No/Million man-hours
No/Million man-hours
No/Million man-hours
No/Million man-hours
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case

176
160
16
30
30
0
3.61
3.98
4.40
2.49
1.65
2.03
0
125
116
100
16
9
9
0

214
184
30
27
25
2
3.71
4.16
4.47
2.93
1.73
1.92
0.82
138
126
108
18
12
11
1

335
270
65
59
52
7
4.18
5.07
4.77
6.30
1.14
1.10
1.43
227
213
161
52
14
12
2

209
174
35
50
44
6
2.38
2.93
2.81
3.45
0.81
0.90
0
136
124
96
28
12
12
0

Process Safety Events
Tier 1
- No. of events
- Rate
Tier 2
- No. of events
- Rate

Environmental Compliance
307-1

ALL FINES: Monetary value of ALL fines for noncompliance with environmental laws and regulations
FINES OVER USD 10,000: Monetary value of significant fines over
USD 10,000 for non-compliance with
environmental laws and regulations
Total number of non-monetary sanctions for noncompliance with environmental laws and regulations
Total number of non-monetary sanctions for noncompliance with environmental laws and regulations were
incurred

Employees
102-8

Total employees
- Male
- Female
Total contractors
- Male
- Female

Occupational Health and Safety

Wastewater Discharge
306-1

Total significant spills

- Other spills

Emissions

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

Spills

Reused / Recycled Water
303-3

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

GRI Standards

Water Withdrawal and Consumption
303-1

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

403-1

403-2

Total workforce represented in formal joint management - worker
health and safety committees
Percentage of workforce represented in formal joint
management - worker health and safety committees
Total Recordable Injury Rate (TRIR)
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
"Total Recordable Injuries
(not including first aid incidents)"
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Total Lost Time Injuries
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ความส�ำเร็จส�ำคัญ
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

GRI Standards

403-3

122

Occupational Illness Frequency Rate (OIFR)
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Total number of occupational disease cases
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Fatalities (all Employees and Contractors)
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Lost Day Rate (LDR)
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Total number of lost days (only including lost
scheduled work days)
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Absentee Rate (AR)
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Absentee days
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Near Miss
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
Workers with high incidence or high risk of diseases related to
their occupation
Employees
- Male
- Female
Contractors
- Male
- Female
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Unit

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน
2560

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

2561

2562

2563

No/Million man-hours
No/Million man-hours
No/Million man-hours
No/Million man-hours
No/Million man-hours
No/Million man-hours
No/Million man-hours
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Days/Million man-hours
Days/Million man-hours
Days/Million man-hours
Days/Million man-hours
Days/Million man-hours
Days/Million man-hours
Days/Million man-hours
Man Days

0.14
0.03
0.04
0
0.73
0.90
0
5
1
1
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
51
51
58
28
47
57
0
1,754

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
77
87
37
17
17
17
2,452

0.02
0.02
0.03
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
104
124
106
198
34
37
19
5,649

0.18
0.24
0.06
0.98
0
0
0
10
10
2
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
147
153
119
22
24
0
6,525

Man Days
Man Days
Man Days
Man Days
Man Days
Man Days
%
%
%
%
%
%
%
Days
Days
Days
Days
Days
Days
Days
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Person

1,499
1,322
177
255
255
2.05
2.37
2.37
2.38
0.37
0.29
0.71
88,825
86,318
67,179
19,139
2,507
1,609
898
959
861
726
135
98
90
8
402

2,336
2,106
230
116
95
21
2.01
2.40
2.34
2.65
0.32
0.29
0.46
93,668
90,871
70,527
20,344
2,797
2,098
699
1,870
1,750
1,611
139
120
118
2
744

5,225
3,590
1,635
424
398
26
1.99
2.38
2.02
3.87
0.65
0.66
0.54
135,091
125,176
85,194
39,982
9,915
8,966
949
3,015
2,531
2,357
174
484
474
10
652

6,205
5,242
963
320
320
0
1.90
2.39
2.08
3.70
0.48
0.47
0.56
135,547
126,668
89,085
37,583
8,879
7,891
988
1,977
1,878
1,704
174
99
91
8
838

Person
Person
Person
Person
Person
Person

307
307
0
95
91
4

703
587
116
41
37
4

584
470
114
68
58
10

693
580
113
145
139
6

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

Water Withdrawal by Source
GRI Standards

Unit

2563

Total water withdrawal by source
303-3

Total water withdrawal by source (with + without stress)

m³

82,504,769

Surface water/rain water (with + without water stress)

m³

51,035,459

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

47,395,317

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

3,640,142

Ground water (with + without water Stress)

m³

12,661,456

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

12,660,117

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

1,339

Seawater (total) (with + without water stress)

m³

0

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

0

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

0

Produced water (total) (with + without water stress)

m³

684,830

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

627,250

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

57,580

Third-party water (with + without water stress)

m³

18,123,024

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

18,057,981

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

65,043

Total water withdrawal by source (with water stress)

m³

34,673,306

Surface water/rain water (with water stress)

m³

19,608,256

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

19,608,256

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

0

Ground water (with water stress)

m³

3,747,740

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

3,747,740

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

0

Seawater (total) (with water stress)

m³

0

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

0

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

0

Produced water (total) (with water stress)

m³

81,039

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

34,370

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

46,669

Third-party water (with water stress)

m³

11,236,272

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids )

m³

11,171,229

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

65,043

Total water withdrawal by source (without water stress)

m³

47,831,463

Surface water (without water stress)

m³

31,427,203

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

27,787,062

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

3,640,142

Ground water (without water stress)

m³

8,913,717

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

8,912,377

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

1,339

Seawater (total) (without water stress)

m³

0

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids )

m³

0

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

0

Produced water (total) (without water stress)

m³

603,791

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids )

m³

592,880

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

10,911

Third-party water (without water stress)

m³

6,886,752

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids )

m³

6,886,752

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

0

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

Waste Water Discharge
GRI Standards

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

Global Human Resources Data
Unit

2563

Waste water discharge
303-4

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

GRI Standards

Unit

2560

2561

2562

2563

Employees

Total waste water discharge (with + without stress) (source wise)

m³

48,753,355

Total surface water

m³

26,649,830

Total ground water

m³

65,486

Total sea water

m³

3,220,926

Total third party water / municipality / common waste water treatment plant

m³

18,722,602

Total third party water sent for used for other organization

m³

94,511

Waste water Discharge (with water stress)

m³

25,906,869

Surface water

m³

14,429,383

Ground water

m³

47,719

Sea water

m³

1,663,141

Third party water / municipality / common waste water treatment plant

m³

9,763,971

Third party water sent for used for other organization

m³

2,654

Waste water discharge (without water stress)

m³

22,846,486

Surface water

m³

12,220,446

Ground water

m³

17,767

Sea water

m³

1,557,785

Third party water / municipality / common waste water treatment plant

m³

8,958,631

Third party water sent for used for other organization

m³

91,857

Total waste water discharge quality wise by fresh water and other water (with + without stress)

m³

48,753,355

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

39,684,310

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

9,069,045

Waste water discharge with water stress

m³

25,906,869

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

24,694,216

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

1,212,652

Waste water discharge without water stress

m³

22,846,487

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

14,990,094

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids)

m³

7,856,393

405-1

Total employees by gender
- Male
- Female
Total Permanent employees
- Male
- Female
Total Temporary employees
- Male
- Female
Total employees by Level*
Executive Management
- Male
- Female
Senior Management
- Male
- Female
Middle Management
- Male
- Female
Junior Management
- Male
- Female
Non Management*
Male
Female
Total employees by Age*
Over 50 years old
- Male
- Female
30-50 years old
- Male
- Female
Below 30 years old
- Male
- Female

Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person

15,195
11,844
3,351
14,525
11,299
3,226
670
545
125
14,525
94
83
11
388
301
87
1,485
1,185
300
6,106
4,246
1,860
6,452
5,484
968
14,525
2,488
2,118
370
8,542
6,412
2,130
3,495
2,769
726

15,922
12,524
3,398
15,221
11,944
3,277
701
580
121
15,221
101
88
13
414
320
94
1,619
1,281
338
5,831
3,521
2,310
7,256
6,734
522
15,221
3,328
2,742
586
9,024
6,896
2,128
2,869
2,306
563

22,696
17,749
4,947
22,027
17,225
4,802
669
524
145
22,027
109
95
14
577
468
109
2,341
1,820
521
8,495
5,097
3,398
10,505
9,745
760
22,027
5,033
4,027
1,006
13,199
10,191
3,008
3,795
3,007
788

25,207
19,790
5,417
23,134
18,158
4,976
2,073
1,632
441
23,134
115
100
15
606
492
114
2,458
1,911
547
8,922
5,353
3,569
11,033
10,235
798
23,134
6,267
5,132
1,135
13,265
10,194
3,071
3,602
2,832
770

Person
Person
Person

1,732
1,274
458

1,758
1,216
542

2,042
1,464
578

1,822
1,259
563

Person
Person
Person
Turnover rate (%)
Person
Turnover rate (%)
Person
Person

1,556
1,203
353
10.71
1,039
7.15
113
35

1,363
1,021
342
8.95
1,137
7.47
81
36

2,093
1,502
591
9.50
1,695
7.70
0
0

1,964
1,413
551
8.49
1,461
6.32
93
58

Person
Person
Person
Person

368
264
104
345

768
543
225
639

863
601
262
726

615
328
287
554

Person
Person
Person

257
88
325

494
145
603

559
167
693

321
233
468

Person
Person

239
86

465
138

532
161

242
226

New employee hires*
401-1

Total new employees
- Male
- Female

Employee Turnover*
401-1

Total employee turnover
- Male
- Female
Total employee turnover rate
Voluntary employees turnover
Voluntary employees turnover rate
Number of employees laid off
Number of negotiations

Parental Leave*
401-3

124

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

Number of employees who took parental leave
- Male
- Female
Number of employees who returned to work after taking
parental leave
- Male
- Female
Retention to work (after parental leave and still
employed for the next 12 months)
- Male
- Female
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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

GRI Standards

Unit

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน
2560

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

2561

2562

2563

Total training hours provided to employee
- Male
- Female
- Mandatory course
- Non-mandatory course
Total average training hours
- Male
- Female
Total amount spent
- Mandatory course
- Non-mandatory course
- Region - Asia
- Region - EMEA
- Region - Americas
Total employees receiving regular performance reviews
Total employees receiving career development reviews

329,779
247,584
82,195
22.70
21.91
25.48
-

463,175
352,338
110,837
30.43
29.50
33.82
-

728,206
552,725
175,481
33.06
32.09
36.54
-

429,886
335,311
94,575
214,305
215,582
18.58
18.47
19.01
2,070,050
625,605
1,444,445
870,159
757,347
442,544

Strategic (base salary only)
Managerial (base salary only)
Managerial (base salary + other cash incentives)
Supervisory and Operational

Person
Person

14,525
14,242

15,221
14,237

22,027
21,281

15,648
6,505

411-1
412-1

Ratio
Ratio
Ratio
Ratio

0.960
0.944
0.940
0.929

0.960
0.945
0.949
0.930

0.962
0.947
0.950
0.931

0.964
0.949
0.953
0.934

%
%
%
%

73.60
73.59
79.80
93.75

74.91
74.98
80.84
93.43

74.91
74.98
80.84
93.43

73.89
74.54
77.40
82.87

Collective Bargaining
102-41

Total employees covered by collective bargaining agreements
Percentage of total employees covered by collective bargaining
agreements
Number of consultations/negotiations with trade unions over
organizational changes [unit]

Person
%
Number

7,748
50.99

7,810
51.31

11,337
51.47

9,578
41.40

94

334

262

103

14,256

17,210

20,799

11,044

Human Rights Integration
412-2

"Total number of hours of employees training on
human rights policies or procedures concerning
aspects of human rights that are relevant to
operations"
"Total number of employees trained in human
rights policies or procedures concerning
aspects of human rights that are relevant to
operations"
"Percentage of employees trained in human
rights policies or procedures concerning
aspects of human rights that are relevant to
operations"

Unit

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

2560

2561

ดัชนีมาตรฐาน GRI

2562

2563

Hours

Incidents of violations involving rights of indigenous people

Case

0

0

0

0

Total number of operations
Total number of operations that have been subject to human
rights reviews or impact assessments
Percentage of operations that have been subject to human
rights reviews or impact assessments [unit]

Number
Number

83
83

91
91

108
108

123
123

%

100

100

100

100

Case

0

0

0

8

Case

0

0

0

7

Case

0

0

0

0

Case

0

0

0

8

Case

0

0

0

7

Case

0

0

0

0

Case

0

0

0

0

Case

0

0

0

1

Case

0

0

0

0

Case

26

27

24

63

Case

16

25

18

80

Case

19

18

18

75

Case

15

21

22

43

Human Rights Grievances
103-2

Employee Engagement Score**
Employee satisfaction score
- Male
- Female
Data coverage of employee satisfaction survey

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

Human Rights Assessment

Remuneration ratio of women to men
405-2

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

Rights of Indigenous People
Hours
Hours
Hours
Hours
Hours
Hours/Employee
Hours/Employee
Hours/Employee
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Performance Review*
404-3

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน
GRI Standards

Employees training*
404-1

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

Total number of grievances concerning human rights through
formal grievance process
Number of grievances about human rights (related to employees)
through formal grievance process
Number of grievance about human rights (not related to employees)
through formal grievance process
Total number of human rights grievances addressed in this reporting
period
Number of human rights grievances (related to employees)
addressed during the reporting period
Number of human rights grievances (not related to employees)
addressed during the reporting period
Total number of human rights grievances filed in the previous
reporting period that resolved during the reporting period
Number of human rights grievances (related to employees)
filed in previous reporting period that were resolved during the
reporting period
Number of human rights grievances (not related to employees) filed
in previous reporting period resolved during the reporting period

Labor Practice Grievance
103-2

Total number of grievances about for labor practices filed through
formal the grievance mechanism
Total number of grievances about labor practices addressed
during the reporting period
Total number of grievances about labor practices resolved during
the reporting period
Total number of grievances about labor practices filed prior to
reporting period that were resolved during the reporting period

* Does not include temporary manpower. Temporary manpower is contingent manpower hired through an agency. Appropriate compliance
training on Human Rights, Health & Safety has always been given to temporary manpower
** 2017 - 2020 Restatement: Change to favourability score (Actively Engaged) is in line with best practices as it facilitates interpretability, targeted
analysis leading to actionable insights and improvement actions

Person

11,403

12,819

19,362

9,366

75.0

80.5

85.3

37.2

Case

4

0

0

8

Case

3

0

0

5

Case

1

0

0

3

% of total employees

Non-discrimination
406-1

126

Total number of incidents of discrimination and
corrective actions taken
Number of incidents of discrimination and corrective actions
taken regarding employees
Number of incidents of discrimination and corrective actions
taken to all excluding employee

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
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HOME

ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

Global CSR Data
GRI Standards

Unit

2560

2561

2562

2563

Local Community Engagement
Percentage of operations with implemented
local community engagement, impact assessments,
and development programs
Total number of operations with any of the below
local community engagement, impact assessments
and developed programs (e.g. if site A has SIA
and EIA, and site B has EIA the total number of sites
with programs is 2)
Number of operation with implemented social impact assessment
including gender assessment
Number of operation with implemented environmental impact
assessment
Number of operation with implemented public
disclosure of results of environmental
and social impact assessment
Number of operation with implemented
local community development programs
Number of operation with implemented stakeholder engagement
plans
Number of operation with implemented broad base local
community consultation committees and processes
Number of operation with implemented work councils,
occupational health and safety committees and other employee
representation bodies to deal with impacts
Number of operation with implemented formal
local community grievance process

%

89

67

88

91

Number

15

29

32

46

Number

11

10

9

14

Number

20

21

21

42

Number

13

12

13

27

Number

17

18

18

25

Number

14

13

12

21

Number

9

10

7

15

Number

20

21

23

42

Number

12

3

7

18

Number

1

1

1

1

Number

0

0

0

1

Number

0

0

0

1

Number

4

2

1

0

%
USD
USD
USD

100
888,367
645,634
325,003

100
970,856
971,420
406,629

100
350,980
715,351
730,397

100
449,703
451,890
188,583

USD
USD
Hour
USD
USD

1,749,830
1,918,393
103,681
93,160
16,012

1,771,435
1,007,502
58,640
122,914
454,556

1,796,730
1,142,800
60,960
153,140
82,360

1,090,176
696,748
33,607
250,528
73,118

Social Grievances
Number of grievances regarding society received through formal
grievance process
Total number of societal grievances addressed
during this reporting period
Total number of societal grievances resolved
during this reporting period
Total number of societal grievances resolved
in the previous reporting period

Total Philanthropic Activities
Total philanthropic activities
Charitable donations
Community investments
Commercial Initiatives in the community

Philanthropic Contributions
Total cash contributions
Time: Estimate employee costs
Time: Employee volunteering during paid working hours
Total in-kind giving
Total management overheads
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ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ค�ำชี้แจงความรับผิดชอบด้านการจัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืนมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดท�ำ
รายงานความยั่งยืนปี 2563 ตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืน
ของ GRI รวมถึง การระบุผู้มีส่วนได้เสีย ค�ำจ�ำกัดความของสาระส�ำคัญ
รวมถึงกรอบการรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Reporting <IR>
Framework)
รายงานความยั่งยืนปี 2563 ของเราให้ภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับ
แนวทางการสร้ า งคุ ณ ค่ า แบบองค์ ร วมของไอวี แ อล ซึ่ ง ครอบคลุ ม

ทัง้ ในด้านทีเ่ ป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงในด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่
การเงินของธุรกิจ
รายงานฉบับนี้รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและการเงินที่ส�ำคัญ
ซึง่ จ�ำเป็นต่อการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของเราอย่างละเอียด เราคัดเลือก
หัวข้อของรายงานตามหลักการรายงานของ GRI เพื่อก�ำหนดเนื้อหาและ
คุณภาพของรายงาน นอกจากรายงานของเราแล้ว เรายังเผยแพร่ข้อมูล
เพิ่มเติมทางออนไลน์ ซึ่งลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติมนี้จะอยู่ในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการจัดท�ำรายงาน
เราได้จดั ท�ำรายงานความยัง่ ยืนแบบเล่มเดีย่ วตัง้ แต่ปี 2553 และปรับปรุงการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนทางออนไลน์ให้ทันสมัยตลอดทั้งปี
ตามความเหมาะสม การรายงานด้านความยั่งยืนทั้งเชิงรุกและเชิงโต้ตอบ
เป็นหนึ่งในหลายช่องทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของเรา ท�ำให้เรา
สามารถสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความยั่ ง ยื น ในเชิ ง รุ ก
ก�ำหนดแผนงานหลัก และมุ่งเน้นแผนงานในอนาคต ตลอดจนตอบสนอง
ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและที่ก�ำลังเผชิญอยู่ทั่วโลก ด้วยการยึดมั่นในกรอบ
การท�ำงานอันเป็นทีย่ อมรับและมีความสอดคล้องกัน การรายงานความยัง่ ยืน
จะน�ำเสนอข้อมูลแก่ผู้อ่านซึ่งเปรียบเทียบได้ทุกปีและทุกภาคส่วน และมี
ส่ ว นสั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ก รระดั บ โลกอื่ น ๆ ที่ ด� ำ เนิ น งานคล้ า ยกั บ ไอวี แ อล
เรายังมั่นใจด้วยว่าข้อมูลของเราได้รับการรับรองโดยผู้ตรวจสอบอิสระ
รายงานฉบับนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐาน GRI: Core option พร้อมด้วย
การอ้างอิงที่ใกล้เคียงกับเกณฑ์ระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น International
Integrated Reporting <IR> Framework เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) หลักการของ UNGC และ มาตรฐาน
การรับรอง AA1000 ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ยังท�ำหน้าที่เป็นรายงาน

การสื่อสารความคืบหน้า (COP) เกี่ยวกับการด�ำเนินการของไอวีแอล
ตามหลักการ 10 ประการของ UNGC ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก
ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต
เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 10 ของการรายงานความยั่งยืนในปี 2563
เราตัดสินใจที่จะพัฒนาการรายงานด้านความยั่งยืนของเราและเสริมสร้าง
ความแข็ ง แกร่ ง ให้ กั บ การสื่ อ สารที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ESG ภายในองค์ ก ร
ของเราด้วยการจัดโครงสร้างเนื้อหาการรายงานตามกรอบการรายงาน
แบบบู ร ณาการ (Integrated Reporting <IR> Framework) ของ
International Integrated Reporting Council (IIRC) รายงานฉบับนี้
รวบรวมข้อมูลที่จ�ำเป็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล รวมถึง
ข้ อ มู ล ทางการเงิ น จากทั่ ว ทั้ ง ไอวี แ อลและบริ ษั ท ย่ อ ยของเรา เพื่ อ ให้
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ได้ รั บ รู ้ อ ย่ า งชั ด เจนถึ ง คุ ณ ค่ า ที่ เ ราสร้ า งหรื อ ถ่ า ยทอด
ไปตามกาลเวลา แนวทางของรายงานฉบับนีจ้ ะจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูล
การสร้างคุณค่านี้ให้เป็น “ทุน” แต่ละประเภท (ทางการเงิน ทางการผลิต
ทางปัญญา ทางบุคลากร ทางสังคมและความสัมพันธ์ และทางธรรมชาติ)

ขอบเขตของการรายงาน
รายงานความยั่งยืนปี 2563 ประกอบด้วยข้อมูลที่ถือว่ามีคุณค่าที่ส�ำคัญ
ที่เป็นรูปธรรมต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของเรา นั่นคือประเด็นที่ส่งผล
ต่ อ ความสามารถในการสร้ า งคุ ณ ค่ า ในระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะ
ยาวของเรา ปัญหาเหล่านี้มีการหารือและทดสอบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ที่หลากหลาย และได้รับการเปิดเผยภายในขอบเขตการรายงานของเรา
กรอบของการรายงานเชิงบูรณาการก�ำหนดให้เราต้องอธิบายภาพรวม
ขององค์กร แนวทางในการก�ำกับดูแล รูปแบบธุรกิจ ความเสี่ยงและโอกาส
ที่เราเผชิญอยู่ ผลการด�ำเนินงาน และแนวโน้มในอนาคตของเรา
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ส�ำหรับรายงานฉบับนี้ เราได้รวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ด�ำเนินงาน 107 แห่ง
ใน 33 ประเทศทีเ่ ราด�ำเนินการอยูท่ วั่ โลก รวมถึงบริษทั ย่อยและโรงงานของเรา
(ดูที่หัวข้อ ‘ข้อยกเว้น’ ด้านล่าง ส�ำหรับบริษัทที่ไม่ถูกรวมอยู่ด้วย) ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เช่น บริษทั ทีถ่ กู ซือ้ กิจการมาใหม่จะถูกรายงาน
ในวันที่เข้าซื้อกิจการเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในบางกรณีเรายังอ้าง
ถึงองค์กรและกิจกรรมระดับโลกที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
หากเป็นบริบทที่ส�ำคัญ

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

เรารายงานข้อมูลที่รวบรวมไว้จากหน่วยงานข้างต้นที่ไอวีแอลมีกรรมสิทธิ์
มากกว่า 50% และจากการร่วมทุนที่เรามีการควบคุมด้านการบริหาร
จัดการ แต่ ไม่รวมข้อมูลของบริษัทต่างๆ ที่เรามีกรรมสิทธิ์ในส่วนน้อย
และไม่ ได้ควบคุมการบริหารจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณ
ของเรารวบรวมจากการอ่านมาตรวัด ข้อมูลจากระบบการผลิตต่างๆ
ข้อมูลจากการท�ำบัญชีโดยละเอียด และการประมาณค่าด้วยหลักเกณฑ์
พื้นฐาน
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ขอบเขตการรายงานของเราอยู ่ ใ นดั ช นี
มาตรฐาน GRI หน้า 142-148

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

รายงานความยั่งยืนฉบับก่อนหน้าสามารถเข้าชมได้ผ่านลิงก์ด้านล่าง:
https://sustainability.indoramaventures.com/th/downloads/
sustainability-reports
เนื่ อ งจากมี ก ารเข้ า ซื้ อ กิ จ การที่ ใ ช้ พ ลั ง งานสู ง ในปี 2563 ท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ
ทั่ ว โลกของเราเติ บ โตขึ้ น และส่ ง ผลต่ อ รอยเท้ า ทางสิ่ ง แวดล้ อ มของเรา
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เพื่อให้แน่ใจว่าความคืบหน้าและการสื่อสารที่ชัดเจน
ในการจะมุ่งไปสู่เป้าหมายปี 2568 ของเรา ดังนั้นจึงมีการปรับปีฐานใหม่
ให้เป็นปี 2563 ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปีฐานนี้ ปรากฏในหัวข้อ
ความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนของเรา ในหน้า 24

การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG)
เราปฏิบัติตามระเบียบการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยมาตรฐาน
การจัดท�ำบัญชีและการรายงานก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร โดยสถาบัน
ทรัพยากรโลก (WRI) และ สภาธุรกิจโลกเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (WBCSD)

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านี้ การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของเราในปี 2562-2563 ได้ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบและครอบคลุม
ทุกการด�ำเนินงานทั่วโลกของเราทั้งหมด

หลักการจัดท�ำรายงาน
การสร้างคุณค่า
เรายังคงสร้างคุณค่าในฐานะทีเ่ ป็นธุรกิจบูรณาการระดับโลก รูปแบบธุรกิจ
ของเราซึ่งมีการก�ำกับดูแลที่แข็งแกร่ง วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน และกลยุทธ์
ที่ก�ำหนดไว้ จะแสดงแกนหลักในการเปลี่ยนทรัพยากร (ทุน) ของเราให้
เป็ น ผลลั พ ธ์ อั น ทรงคุ ณ ค่ า และสร้ า งผลลั พ ธ์ แ ก่ ก ลุ ่ ม ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่
หลากหลายของเรา การเชือ่ มต่อกระบวนการสร้างคุณค่าของไอวีแอลหมายถึง
การเชือ่ มโยงไปสูก่ ารตัดสินใจในระดับสูงสุดเกีย่ วกับประสิทธิภาพและเป้าหมาย
ในอนาคต รวมถึงการให้ข้อมูลเชิงลึกแก่การด�ำเนินงานและห่วงโซ่อุปทาน
ของเรา และการให้ค�ำมั่นว่าเราจะสร้างความส�ำเร็จให้เกิดขึ้นได้ในระยะยาว

เนื้อหาของรายงาน
การรายงานความยัง่ ยืนไม่ได้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลประจ�ำปีทอี่ อกแบบ
มาเพือ่ ตอบสนองความต้องการภายนอกหรือเป็นเพียงแค่การท�ำตามกระแส
เท่านั้น ในทางตรงกันข้ามรายงานจะเป็นตัวแทนผลลัพธ์จากชุดข้อมูล
ที่บูรณาการและต่อเนื่องกันภายในและทั่วทั้งไอวีแอล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ความส� ำ เร็ จ ในระยะยาวขององค์ ก ร เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นที่พวกเขาสนใจ
มากที่สุด เราจึงมีกระบวนการดังนี้

•
•

•
•

จัดสรรความเชี่ยวชาญ ทรัพยากร และเวลาให้แก่ประเด็นความยั่งยืน
ต่างๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่สุดที่จะใช้ในการสร้างคุณค่าระยะยาว
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียของเรา
ทดสอบความแน่ ว แน่ ใ นเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องเราต่ อ ประเด็ น ทางสั ง คม
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ และต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
รวมถึ ง ปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการปฏิ บั ติ ข องเราซึ่ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น
อย่างยิ่งต่อผลลัพธ์
ระบุโอกาสส�ำหรับนวัตกรรม การเติบโต และการริเริ่มทางธุรกิจใหม่ๆ
และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยการบูรณาการความยัง่ ยืน
ในทุกการด�ำเนินงานประจ�ำวันของเรา
สร้างความมั่นใจล่วงหน้าถึงความเสี่ยงหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
กับการอนุญาตในการด�ำเนินงานของเรา

การตั ด สิ น ใจว่ า ประเด็ น ใดน่ า สนใจที่ สุ ด ส� ำ หรั บ ผู ้ อ ่ า นในรายงาน
ความยัง่ ยืนปี 2563 คือการท�ำให้เกิดความมัน่ ใจว่าตลอดทัง้ ปี กระบวนการ
ช่องทางผลตอบรับ และแพลตฟอร์มการสือ่ สารจะถูกรวมไว้ในกระบวนการ
การประเมินสาระส�ำคัญอย่างเป็นรูปธรรมเชิงโครงสร้าง ซึ่งประเด็นต่างๆ
จะได้ รั บ การประเมิ น วั ด ผล จั ด อั น ดั บ และจั ด ท� ำ แผนตามหลั ก การ
ที่เป็นทางการและกรอบการด�ำเนินงานต่างๆ

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ความส�ำเร็จส�ำคัญ
ในปี 2563

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

คุณภาพของรายงาน
การรายงานแบบบูรณาการซึง่ ถูกออกแบบมาให้มคี วามกระชับและครบถ้วน
คือรูปแบบในอนาคตของการรายงานขององค์กร รายงานความยั่งยืนปี
พ.ศ. 2563 ของเราซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยมีการอ้างอิงหลักการที่เป็นแนวทาง
มากกว่าตัวชีว้ ดั ใดตัวชีว้ ดั หนึง่ ผสมผสานข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ทีส่ อดคล้องกับกรอบการวัดผลและประสิทธิภาพในปัจจุบนั ซึง่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ของเราต้องการและให้คุณค่า การใช้แนวทางการรายงานแบบบูรณาการ
ช่วยให้เราสามารถเน้นความส�ำคัญของการพึ่งพาซึ่งกันและกันภายใน
ธุรกิจของเราและกับสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่า
เราจัดสรรทรัพยากรอย่างไรส�ำหรับต้นทุนทั้งหมด และแสดงให้เห็นว่า
เราสร้างความยัง่ ยืนระยะยาวได้อย่างไร
มาตรฐาน GRI ช่วยให้องค์กรมีหลักการในการสร้างการสือ่ สารทีค่ รอบคลุม
และมีคณ
ุ ภาพซึง่ เน้นทีค่ วามสมดุล เปรียบเทียบได้ ถูกต้อง เหมาะสมกับเวลา
ชัดเจน และเชือ่ ถือได้ ในการจัดท�ำรายงานฉบับนี้ เราได้รวบรวมความคิดเห็น
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อสร้างชุดข้อมูลประเด็นสาระส�ำคัญ
ทีแ่ ข็งแกร่ง ในการใช้มาตรฐาน GRI เพือ่ ก�ำหนดเนือ้ หารายงาน ในรายงาน
ความยัง่ ยืนปี 2563 เราด�ำเนินการตามขัน้ ตอนสามประการดังนี้

s/

1. บริบทด้านความยั่งยืน
รายงานความยั่งยืนปี 2563 นี้ ช่วยให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด
เกี่ยวกับการสร้างและส่งมอบคุณค่าระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ของไอวีแอลและบริษัทย่อยของเรา รายงานสรุปว่าเราระบุหัวข้อสาระ
ส�ำคัญที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนของเราอย่างไร ระบุแนวโน้มภายนอก
ก�ำหนดกลยุทธ์ของเรา วิธีที่เราควบคุมการน�ำกลยุทธ์นั้นมาด�ำเนินการ
และแนวทางที่ พิ จ ารณาจั ด การความเสี่ ย งและแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ
เราเชื่อมั่นอย่างมากว่าการเป็นผู้ด�ำเนินการที่รับผิดชอบและด�ำเนินการ
ได้เกินกว่าข้อก�ำหนดขั้นต�่ำในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลนั้น
จะท�ำให้ธรุ กิจด�ำเนินไปได้อย่างดี ธุรกิจจะมีความยัง่ ยืนและมอบผลประโยชน์
ได้ ก็ ต ่ อ เมื่ อ เป็ น การท� ำ งานอย่ า งแข็ ง ขั น ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และด้ ว ย
ความเคารพต่อปัจจัยดังกล่าวเท่านั้น

2. การประเมินสาระส�ำคัญ
ในปี 2563 เราด�ำเนินการวิเคราะห์การประเมินสาระส�ำคัญของเราโดยรวม
ผลตอบรับจากผูม้ สี ว่ นได้เสียภายในทัว่ ทุกการด�ำเนินงานของธุรกิจ รวมถึง
หน่วยธุรกิจหลักของเรา ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่ส�ำคัญ
ซึ่งรวมถึงลูกค้า ซัพพลายเออร์ นายธนาคาร นักลงทุน/ผู้จัดการกองทุน
และทีป่ รึกษา เรายังมุง่ เน้นในหัวข้อทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านเศรษฐกิจ
การก�ำกับดูแล สิ่งแวดล้อม และสังคมของธุรกิจ และตรวจสอบให้มั่นใจว่า
การอภิปรายมีกรอบในแง่ของผลกระทบทีป่ ระเด็นเหล่านีอ้ าจมีตอ่ ความสามารถ
ในการสร้างคุณค่าระยะยาวของไอวีแอล
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อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRI

ระเบียบวิธีการของข้อมูล
เราระบุประเด็นต่างๆ ในแผนภาพแสดงประเด็นสาระส�ำคัญ โดยแผนภาพนี้
ได้รบั การประเมินโดยผูน้ ำ� ทางธุรกิจ ตัวแทนผูน้ ำ� การด�ำเนินงานรายบุคคล
กลุ่มตัวอย่างของบุคคลจากทั่วทั้งไอวีแอล ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และ
วิเคราะห์รายละเอียดโดยทีมความยั่งยืน และตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้เรายังมีการอ้างอิง
เชื่อมโยงกับหัวข้อ GRI และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อยู่ในหัวข้อดัชนีมาตรฐาน GRI ในหน้า 142-151
ของรายงานฉบับนี้

ความครอบคลุมของข้อมูล

ในปี 2563 มีการระบุประเด็นสาระส�ำคัญหลัก 13 หัวข้อ ซึง่ เราได้สร้างตัวบ่งชี้
ประสิทธิภาพที่ได้รับการปรับปรุงและเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพภายใน รายละเอียดของแผนภาพแสดงประเด็นสาระส�ำคัญ
อยู ่ ใ นส่ ว นการประเมิ น สาระส� ำ คั ญ ของรายงานฉบั บ นี้ ใ นหน้ า 32-33
และบนเว็บไซต์ของเราตามลิงค์ด้านล่าง:
https://sustainability.indoramaventures.com/th/our-sustainability/
materiality-assessment

รายชื่อของบริษัทที่มีการเข้าซื้อกิจการ ควบรวมกิจการ และการพัฒนาอื่นๆ ถูกระบุในรายงานประจ�ำปี 2563 หน้า 90-101 และบนเว็บไซต์ของเรา ภายใต้
หัวข้อห้องข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ที่:

3. การรับรองรายงานความยัง่ ยืนและการตรวจสอบ
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เราเชื่อว่าการรับรองจากภายนอกให้ความน่าเชื่อถือ เพิ่มความโปร่งใส
และท�ำให้การรายงานของเราสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ โดยเราให้ผตู้ รวจสอบอิสระ
จากภายนอกคือบริษัท TUV India Private Limited ท�ำการตรวจสอบ
และรับรองข้อมูลทีใ่ ห้ไว้ในรายงานความยัง่ ยืนปี 2563 ของเราว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานเหล่านี้หรือไม่ (GRI กรอบการด�ำเนินงานแบบบูรณาการ <IR>
Framework และมาตรฐานการรับรอง AA1000) ค�ำชี้แจงการรับรอง
ที่ออกโดย TUV India Private Limited อยู่ในส่วนรายงานการรับรอง
จากหน่วยงานภายนอกในหน้า 134-137 ของรายงานฉบับนี้
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม
(Scope 1 2 และ 3) [ส�ำหรับ 1 ประเภท] ได้รับการรับรองโดยผู้ตรวจสอบ
อิ ส ระจากภายนอก บริ ษั ท TUV Nord CERT GmbH ตามระเบี ย บ
ว่าด้วยการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ISO 14064-1 และ ISO 14064-3
ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข ้ อ มู ล ทางการเงิ น ในรายงานฉบั บ นี้ มี ค วามไม่ แ น่ น อน
บางประการเนื่องจากข้อจ�ำกัดโดยธรรมชาติในลักษณะของการวัดข้อมูล
ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เทคนิคการวัดผลและเกณฑ์การเลือกข้อมูลระหว่าง
ไอวีแอลและบริษัทย่อยของเราอาจแตกต่างกัน เรายังคงมุ่งมั่นที่จะรายงาน
ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมและแม่นย�ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ภายใต้ขอบเขตเหล่านี้
ต่อผู้มีส่วนได้เสียของเราและสาธารณะ

ในปี 2563 เราขยายขอบเขตการตรวจสอบข้อมูลไปสูพ
่ นื้ ทีด่ ำ� เนินงาน 107 แห่ง
เทียบกับ 94 แห่ง ในปี 2562 เรารายงานข้อมูลส�ำหรับการด�ำเนินงานบน
พืน้ ฐานตามสัดส่วนการถือครองธุรกิจ 100% (เช่น กรณีการด�ำเนินการทีเ่ ป็น
เจ้าของ 80% จะท�ำการรายงานข้อมูล 100%) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อมูลที่รายงานครอบคลุมทั้งบริษัท โดยมีการรายงานข้อมูลโดยใช้ระบบ
เมตริกและหน่วยสกุลเงิน เหรียญสหรัฐ (ดอลลาร์) เว้นแต่จะระบุไว้เป็น
อย่างอื่น

การเปลี่ยนแปลงขนาด โครงสร้าง และการถือครองธุรกิจ
https://www.indoramaventures.com/th/investor-relations/newsroom/press-releases

ข้อยกเว้น
รายงานความยั่งยืนปี 2563 มีเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย การก�ำกับดูแล และทรัพยากรบุคคล จากบริษัททั้งหมด
รวมถึงกิจการร่วมทุนที่เรามีสัดส่วนการถือครองธุรกิจตั้งแต่ 50% ขึ้นไป
และได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้

•

ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ที่ เ ข้ า ซื้ อ กิ จ การหรื อ เริ่ ม ด� ำ เนิ น งานหลั ง วั น ที่
1 กรกฎาคม 2563 ก

•

ข้ อ มู ล ของกิ จ การร่ ว มทุ น ที่ มี สั ด ส่ ว นการถื อ ครองธุ ร กิ จ 50%
หรือน้อยกว่าและไม่ได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการ ข

•
•

ข้อมูลของส�ำนักงานขายและส�ำนักงานของบริษัท
ข้ อ มู ล ทรั พ ยากรบุ ค คลนอกเหนื อ จากงานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
และความผู ก พั น ของพนั ก งาน ไม่ ร วมถึ ง กิ จ การร่ ว มทุ น ที่ มี
สัดส่วนการถือครองธุรกิจ 50% หรือน้อยกว่าและไม่ ได้รับสิทธิ์
ในการบริหารจัดการ

ก: หน่ ว ยงานที่ เ ข้ า ซื้ อ กิ จ การหรื อ เริ่ ม ด� ำ เนิ น การหลั ง จากวั น ที่
1 กรกฎาคม 2563
• Indorama Ventures Recycling Poland sp. Z o.o. (Bielsko-Biała)
• Indorama Ventures Recycling Poland sp. Z o.o. (Łęczyca)
ข: กิจการร่วมทุนที่มีสัดส่วนการถือครองธุรกิจ 50% หรือน้อยกว่า
และ/หรือไม่ ได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการ
• ES FiberVisions (Thailand) Co., Ltd., Thailand
• Shenma-PHP (Pingdingshan) Air Bag Yarn Manufacturing
Co., Ltd., China
• Indorama Ventures EcoMex S. de R.L. de C.V., Mexico
• Corpus Christi Polymers LLC, the United States
• Huvis Global Corporation, the United States
• PETValue Philippines Corporation

ข้อความคาดการณ์
เหตุการณ์ ในอนาคต
รายงานความยัง่ ยืนนีม้ ขี อ้ ความทีแ่ สดงถึง ‘การด�ำเนินงานในอนาคต’ - เช่น
ข้อความทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินการในอนาคตของเราทีถ่ กู เสนอ ข้อความ
เช่นนีร้ ะบุได้โดยการใช้ภาษา เช่น การใช้คำ� ว่า ‘เป้าหมาย’ ‘เชือ่ ว่า’ ‘ประมาณ’
‘คาดการณ์’ ‘เป้าประสงค์’ ‘ตัง้ ใจว่า’ ‘อาจจะ’ ‘วางแผน’ ‘มีแผนจะ’ ‘เป้าหมาย’
‘จะ’ และข้อความอืน่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียง ข้อความทีค่ าดการณ์เหตุการณ์
ในอนาคตนี้ ท�ำให้นกั ลงทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ได้รบั ข้อมูลเชิงลึกทีส่ ำ� คัญ
เกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของเรา และได้แสดงให้เห็นว่าเราเชือ่ มัน่ อย่างไรว่ากลยุทธ์
ของเราจะท�ำให้เราประสบความส�ำเร็จในระยะยาว
โดยธรรมชาติ ข องค� ำ เหล่ า นี้ ยั ง หมายรวมถึ ง การคาดคะเนบางอย่ า ง
ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตหรือกว้างกว่านั้น ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ความสามารถในการด� ำ เนิ น การตามเป้ า หมายของเรา ตั ว อย่ า งเช่ น
การเปลีย่ นแปลงทางกฎหมายและกรอบข้อบังคับ ความซับซ้อนทางการคลัง
ระดับประเทศ ทีอ่ าจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิผล
ของเรา ความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมที่คาดไม่ถึงในประเทศที่เรา
ด�ำเนินการ ฯลฯ ดังนั้นจึงมีความไม่แน่นอนอยู่ในข้อความที่คาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต ซึง่ ผูอ้ า่ นต้องยอมรับเมือ่ มีการประเมินข้อมูลตามทีใ่ ห้ไว้
นักลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบทีจ่ ะเชือ่ ถือข้อความทีเ่ ป็นการคาดการณ์
ในอนาคต ซึ่ ง กล่ า วเฉพาะวั น ที่ ใ ช้ ถ ้ อ ยค� ำ นั้ น ไอวี แ อลไม่ มี ข ้ อ ผู ก พั น
ต่อการเปลี่ยนแปลงข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตดังกล่าว
ไม่วา่ จะเป็นผลลัพธ์ของข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือเหตุการณ์อนื่ ใด

ข้อเสนอแนะ
เรายินดีรับความคิดเห็น ความคิด และข้อเสนอแนะของคุณ กรุณาส่งไปที่
Sustainability@indorama.net
รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ใบรับรองการตรวจสอบ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1, 2 และ 3)
C E R T I F I C AT E
Carbon Footprint 2020
according to DIN EN ISO 14064-1:2019 - Specification with guidance at the organization level for
quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

The Carbon Footprint was verified by TÜV NORD CERT GmbH in accordance with DIN EN ISO 14064-3:2020 regarding
its correctness and completeness for

Indorama Ventures Public Company Ltd.
75/102, Ocean Tower 2
28th Floor, Sukhumvit Soi 19
Bangkok 10110
Thailand
TÜV NORD CERT GmbH, acting as an independent Certification Body, can confirm, to a reasonable level of assurance, that
the carbon footprint of Indorama Ventures Public Company Limited to be:

for the reporting period 01/01/2020–31/12/2020 (inclusive).
The company boundary encompasses all 107 operating sites globally including the wholly owned operations and subsidiaries of
Indorama Ventures Public Company Limited. The emissions sources included are stationary fuel combustion, stationary fuel
combustion-boiler, mobile fuel combustion, process off gas-PET, PTA, Nitrogen Production, waste water treatment (anaerobic
and aerobic), re-frigerant, fire suppression equipment, electrical equipment SF6, grid electricity, third party electricity, third party
heat, steam, compressed air, chilled water, cooling water, biogas and biomass combustion, raw material consumption, well to
tank and transmission and distribution for purchased electricity, well to tank for fuels.
The calculations have been carried out according to ISO14064-1.

Certificate Registration No. 44 776 180191
Audit Report No. 3529 7443

Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2021-05-20

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

Glanzstoff Bohemia, สาธารณรัฐเช็ก
.
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UNGC Communication on Progress (COP)
รายงานฉบับนี้เป็นการรายงานความก้าวหน้า Communication on Progress การเปิดเผยประจ�ำปีต่อผู้มีส่วนได้เสียถึงความก้าวหน้าที่ ได้ด�ำเนินการ
ตามหลัก 10 ประการของ UN Global Compact ที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต เราจัดท�ำการข้อมูลนี้ขึ้นเป็นไป
ตามความก้าวหน้าตามหลัก 10 ประการ

สิทธิมนุษยชน

หลักการที่ 1 - ธุรกิจควรสนับสนุนและเคารพการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล
หลักการที่ 2 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ความมุ่งมั่นที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้อง
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการ
Supplier code of conduct
นโยบายส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายการแจ้งเบาะแส

แรงงาน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการ
Supplier code of conduct
นโยบายส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายด้านความหลากหลาย
นโยบายการแจ้งเบาะแส
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ในฐานะสามาชิกผู้ร่วมลงนามใน UN Global Compact แบบ “Participant” เราพยายามอย่างยิ่งในการเปิดรับคุณค่าหลักของและน�ำเสนอ
คุณค่าเหล่านี้ภายในองค์กรทุกหน่วยการด�ำเนินการของเรา ด้วยความมุ่งมั่นอย่างยิ่งและความพยายามอย่างต่อเนื่องในด้านความยั่งยืน
เราด�ำเนินการน�ำกลยุทธ์ที่ชัดเจนมาใช้ในโครงสร้างการท�ำงานและกระบวนการเพื่อการสนับสนุนหลัก 10 ประการและการส่งมอบคุณค่า
ที่สร้างขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
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การอ้างอิงในรายงานความยั่งยืน 2563
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและกรอบด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน หน้า 20-21
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน้า 30-31
การสนับสนุนต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) หน้า 36
คณะกรรมการบริษัท หน้า 43
นโยบายการแจ้งเบาะแส หน้า 44
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสทางธุรกิจ หน้า 45
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในห่วงโซ่อุปทาน หน้า 51-52
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน หน้า 91-96
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน หน้า 96
สิทธิมนุษยชนในที่ท�ำงาน หน้า 98-99
การลงทุนในพนักงานของเรา หน้า 100-106
ข้อมูลผลการด�ำเนินงานทั่วโลก หน้า 116-128
GRI Index 102-17, 102-41, 103, 401, 403, 404, 405,406, 412, 419

การต่อต้านการทุจริต

การอ้างอิงในรายงานความยั่งยืน 2563
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ หน้า 6-9
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ หน้า 10-13
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน หน้า 14-17
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและกรอบด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน หน้า 20-21
กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2563 หน้า 24
ความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนของเราเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หน้า 25
การสนับสนุนต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) หน้า 36
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสทางธุรกิจ หน้า 45
เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและห่วงโซ่คุณค่า หน้า 52
การหมุนเวียนทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า หน้า 58-59
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้านการรีไซเคิล หน้า 61-65
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าของเรา หน้า 75-80
การบริการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หน้า 81-86
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับโลกที่โดดเด่นในปี 2563 หน้า 110-111
ข้อมูลผลการด�ำเนินงานทั่วโลก หน้า 116-128
GRI Table 103, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308

หลักการที่ 10 - ธุรกิจควรต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบรวมถึงการขู่กรรโชกและการติดสินบน

ความมุ่งมั่นที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการต่อต้านการทุจริต
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
Supplier code of conduct
นโยบายการแจ้งเบาะแส

การอ้างอิงในรายงานความยั่งยืน 2563
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและกรอบด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน หน้า 20-21
นโยบายการแจ้งเบาะแส หน้า 44
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสทางธุรกิจ หน้า 45
การต่อต้านการทุจริต หน้า 47
กิจกรรมและการสนับสนุนทางการเมือง หน้า 47
กลยุทธ์ทางภาษี หน้า 48
การตอบแทนสู่ชุมชนของเรา หน้า 108
ข้อมูลผลการด�ำเนินงานทั่วโลก หน้า 116-128
GRI Table 103, 205, 207, 415, 419
รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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GRI
Standard

ส�ำหรับ ‘In Accordance’ Option - Core
GRI
Standard

Disclosure

Description

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

Disclosure

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน
Page
Number (s)

Description

Page
Number (s)

References SR 2020

External
Assurance Omissions

GRI 102:
General
Disclosures
2016

102-26

102-1

Name of the organization

AR: 38
SR: 18

AR: General Information and Other Information
SR: Introduction - Overview of IVL

-

-

102-2

Activities, brands, products, and
services

AR: 39-59
SR: 18-19

AR: Investments of the Company
SR: Introduction - Value Chain/Business Unit

-

-

102-3

Location of headquarters

AR: 38

AR: General Information and Other Information

-

-

102-4

Location of operations

AR: 39-59
SR: 19

AR: Investments of the Company
SR: Introduction - IVL Operations

-

-

102-5

Ownership and legal form

AR: 38
SR: 130-133

AR: General Information and Other Information
SR: About This Report

-

-

102-6

Markets served

AR: 39-59
SR: 18-19

AR: Investments of the Company
SR: Introduction - IVL Operations

-

-

102-7

Scale of the organization

SR: 19-20

SR: Introduction - IVL Operations - Financial Performance, Key
Highlights 2020 - Economic Performance

-

-

102-8

Information on employees and
other workers

SR: 20, 125

SR: Key Highlights 2020 - Social Performance

-

-

102-9

Supply chain

SR: 18-19
IVL Website

SR: Introduction - IVL Operations
https://sustainability.indoramaventures.com/en/shorturl/
business-overview-and-value-chain

-

-

AR: 87-98
SR: 130-133

AR: Changes and Important Developments
SR: About This Report

102-11

102-12

102-13

Precautionary Principle or
approach

SR: 130-133

External initiatives

AR: 182-183
SR: 36; 38

Membership of associations

SR: 39

AR: Corportate Governance Report 2020; Responsibility
of The Board
SR: Corporate Governance and Compliance
Management

-

-

Collective knowledge of highest
governance body

AR: 61-76
SR: 43-44

AR: Board of Directors
SR: Corporate Governance and Compliance
Management

-

-

Evaluating the highest governance
body’s performance

AR: 164-165
SR: 43-44

AR: Corporate Governance Report 2020
SR: Corporate Governance and Compliance
Management

-

-

102-29

Identifying and managing economic,
environmental, and social impacts

AR: 140-147
SR: 32-33

AR: Risk Management
SR: Materiality Assesment

-

-

102-30

Effectiveness of risk management
processes

AR: 140-147
SR: 34-35

AR: Risk Management
SR: Risks and Opportunity

-

-

102-31

Review of economic, environmental,
and social topics

AR: 149-140

AR: Corportate Goverance Report 2020 Corporate Governance Principles
SR: Responsible and Effective Governance - Sustainability
Governance

-

-

SR: Corporate Governance and Compliance
Management

-

-

SR: About This Report

102-28

SR: 48-49

-

-

-

SR: Major Industry Association & Memberships

-

-

-

-

AR: 15-16
SR: 6-9

AR: Message from the Chairman
SR: Group CEO Message

102-15

Key impacts, risks, and
opportunities

AR: 127-139
SR: 34-35

AR: Indorama Ventures Potential Risk Factors
SR: Risks and Opportunity

102-16

GRI 102:
General
Disclosures
2016

-

-

Values, principles, standards,
and norms of behavior

AR: B
SR: 22; 26

AR: Vision, Mission, Value
SR: Our Approach To Sustainability;
Our Approach to Value Creation

-

-

102-17

Mechanisms for advice and
concerns about ethics

AR: 158-159
SR: 43-45

AR: Corporate Governance Report 2020
SR: Corporate Governance and Compliance Management

-

-

102-18

Governance structure

AR: 77
SR: 43-45

AR: Management Structure
SR: Corporate Governance and Compliance Management

-

-

102-19

Delegating authority

AR: 77-79

AR: Management Structure

-

-

102-20

Executive-level responsibility
for economic, environmental,
and social topics

AR: 77
SR: 48

AR: Management Structure
SR: Responsible and Effective Governance - Sustainability
Governance

-

-

Consulting stakeholders on
economic, environmental, and
social topics

AR: 156-158
SR: 32-33

AR: Role of Stakeholders
SR: Materiality Assessment

-

-

Composition of the highest
governance body and its
committees

AR: 77
SR: 43-44

AR: Management Structure
SR: Corporate Governance and Compliance Management

-

-

Governance
GRI 102:
General
Disclosures
2016

102-21

102-22

102-23

Chair of the highest governance AR: 78
body
SR: 6-9

AR: Board of Directors
SR: Group CEO Message

-

-

102-24

Nominating and selecting the
highest governance body

AR: Corportate Governance Report 2020; Nomination
Compensation and Corporate Governance (NCCG) Committee
Report for the Year 2020

-

-

AR: 170-172;
196-197

102-40

List of stakeholder groups

AR: 156-158
SR: 30-31

AR: Corportate Goverance Report 2020
SR: Stakeholder Engagement

-

-

102-41

Collective bargaining agreements

SR: 126

SR: Global Human Resources Data

-

-

102-42

Identifying and selecting stakeholders

SR: 30-31

SR: Stakeholder Engagement

-

-

102-43

Approach to stakeholder engagement

AR: 156-158
SR: 30-31

AR: Corportate Goverance Report 2020
SR: Stakeholder Engagement

-

-

102-44

Key topics and concerns raised

AR: 184-186
SR: 32-33

AR: Materiality Assessment
SR: Materiality Assesment

-

-

-

-

-

-

Reporting Practice

Ethics and Integrity
GRI 102:
General
Disclosures
2016

102-45

Entities included in the consolidated
financial statements

AR: 39-59;
205-207

AR: Investments of the Company; Statement of
Financial Position

102-46

Defining report content and topic
Boundaries

SR: 130-133

SR: About This Report

102-47

List of material topics

AR: 184
SR: 33

AR: Materiality Assessment
SR: Materiality Assesment

-

-

102-48

Restatements of information

SR: 130-133

SR: About This Report

-

-

102-49

Changes in reporting

SR: 130-133

SR: About This Report

-

-

102-50

Reporting period

SR: 130-133

SR: About This Report

-

-

102-51

Date of most recent report

SR: 130-133

SR: About This Report

-

-

102-52

Reporting cycle

SR: 130-133

SR: About This Report

-

-

102-53

Contact point for questions regarding
the report

SR: 153

SR: Contacts and Feedback

-

-

102-54

Claims of reporting in accordance with
the GRI Standards

SR: 142-151

SR: About This Report; IVL SR2020 GRI Standards
Content Index; Data Reporting, Verification and Report
Assurance

-

-

102-55

GRI content index

SR: 142-151

SR: IVL SR2020 GRI Standards Content Index

-

-

102-56

External assurance

SR: 134-137;
138

Independent Assurance Statement
GHG Scope 1,2 and 3 Audit Certificate

-

-

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
GRI 200: ECONOMIC
Economic Performance
GRI 103:
103-1
Management
Approach
2016
103-2

GRI 201:
Economic
Performance
2016

Explanation of the material topic and its
Boundary

SR: 18-19
IVL Website

SR: Introduction
https://sustainability.indoramaventures.com/en/
our-sustainability/materiality-assessment

-

-

The management approach and its
components

SR: 18-19
IVL Website

SR: Introduction
https://sustainability.indoramaventures.com/en/
our-sustainability/materiality-assessment

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

SR: 18-19

SR: Introduction

-

-

201-1

Direct economic value generated and
distributed

AR: 5-12;
100-101;
205-207
SR: 20

AR: Performance Highlights; Revenue
Structure; Statements of Financial Position
-

-

-

-

201-2
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SR: 43-44

-

-

Statement from senior
decision-maker

Highest governance body’s role in
sustainability reporting

-

AR: Sustainability Leadership; Sustainable Development Goals
(SDGs) At IVL
SR: Contributions to the UN SDGs;
Major Sustainability Awards & Recognitions

102-14

102-32

Stakeholder Engagement
GRI 102:
General
Disclosures
2016

Strategy
GRI 102:
General
Disclosures
2016

External
Assurance Omissions

AR: 149;
162-165
SR: 43-44

Organizational Profile

Significant changes to the
organization and its supply chain

References SR 2020

ดัชนีมาตรฐาน GRI

Role of highest governance body in
setting purpose,
values, and strategy

102-27

GRI 102: General Disclosures

102-10

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

Governance

GRI 101: Foundation 2016

GRI 102:
General
Disclosures
2016

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

Financial implications and other risks and AR: 132-134
opportunities due to climate change
SR: 24-25

SR: Key Highlights 2020 - Economic
Performance
AR: Indorama Ventures Potential Risk Factors - Climate
Change Risks
SR: Climate Change Strategy 2025

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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บริหารกลุ่มบริษัทฯ

Disclosure

Description

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์
Page
Number (s)

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

References SR 2020

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล
External
Assurance Omissions

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ
GRI
Standard

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

Disclosure

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

103-3

GRI 202:
Market
Presence
2016

202-1

Explanation of the material topic and its
Boundary

IVL Website

The management approach and its
components

IVL Website

Evaluation of the management approach

IVL Website

Ratios of standard entry level wage by
gender compared to local minimum
wage

IVL Website

-

https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-resources/talent-attraction
-and-retention

-

https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-resources/talent-attraction
-and-retention

-

-

103-3
-

GRI 301:
Materials
2016

AR: Corporate Governance Report 2020
SR: Business Ethics, Integrity and Transparency

-

-

The management approach and its
components

AR: 158-159
SR: 45-47

AR: Corporate Governance Report 2020
SR: Business Ethics, Integrity and Transparency

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

AR: 158-159
SR: 45-47

AR: Corporate Governance Report 2020
SR: Business Ethics, Integrity and Transparency

-

-

205-1

Operations assessed for risks related to
corruption

AR: 158-159
SR: 45-47

AR: Corporate Governance Report 2020
SR: Business Ethics, Integrity and Transparency

-

-

205-2

Communication and training about
anti-corruption policies and procedures

AR: 158-159
SR: 45-47

AR: Corporate Governance Report 2020
SR: Business Ethics, Integrity and Transparency

-

-

205-3

Confirmed incidents of corruption and
actions taken"

SR: 44

SR: Corportate Goverance and Compliance
Management - 2020 Highlights

-

-

GRI 103:
Management
Approach
2016

103-1

Explanation of the material topic and its
Boundary

AR: 158-159
SR: 45-47

AR: Corporate Governance Report 2020
SR: Business Ethics, Integrity and Transparency

GRI 206:

103-2

AntiCompetitive

The management approach and its
components

AR: 158-159
SR: 45-47

AR: Corporate Governance Report 2020
SR: Business Ethics, Integrity and Transparency

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

Behavior
2016

AR: 158-159
SR: 45-47

AR: Corporate Governance Report 2020
SR: Business Ethics, Integrity and Transparency

-

-

206-1

Legal actions for anti-competitive behavior, AR: 158-159
anti-trust and monopoly practices
SR: 45-47

AR: Corporate Governance Report 2020
SR: Business Ethics, Integrity and Transparency

-

-

Anti-Competitive Behavior
-

GRI 201:
Economic
Performance
2016

207-1

207-2

207-3

Explanation of the material topic and its
Boundary

SR: 48
IVL Website

SR: Tax Strategy
https://www.indoramaventures.com/en/our-company/
governance/taxation

-

-

The management approach and its
components

SR: 48
IVL Website

SR: Tax Strategy
https://www.indoramaventures.com/en/our-company/
governance/taxation

-

-

Evaluation of the management approach

SR: 48
IVL Website

SR: Tax Strategy
https://www.indoramaventures.com/en/our-company/
governance/taxation

-

-

SR: 48
IVL Website

SR: Tax Strategy
https://www.indoramaventures.com/en/our-company/
governance/taxation

-

Tax governance, control, and risk
management

SR: 48
IVL Website

SR: Tax Strategy
https://www.indoramaventures.com/en/our-company/
governance/taxation

-

-

Stakeholder engagement and
management of concerns related to tax

SR: 48
IVL Website

SR: Tax Strategy
https://www.indoramaventures.com/en/our-company/
governance/taxation

-

-

IVL Website

https://www.indoramaventures.com/en/our-company/
governance/taxation
http://sustainability.indoramaventures.com/en/
shorturl/2020/tax-reporting

Approach to tax

CountryLegal actions for anti-competitive
by-country behavior, anti-trust and monopoly
reporting
practices
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SR: Our Approach to Sustainability;
Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management

-

-

The management approach and its
components

SR: 22-25;
85-86

SR: Our Approach to Sustainability;
Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management - Waste Management

-

-

Evaluation of the management approach

SR: 22-25;
85-86

SR: Our Approach to Sustainability;
Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management - Waste Management

-

-

301-1

Materials used by weight or volume

SR: 119

SR: Global Performance Data - Materials

-

-

Recycled input materials used

SR: 86; 119

SR: Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management - Waste Management;
Global Performance Data

-

-

Energy

103-3

GRI 302:
Energy 2016

302-1

302-3

302-4

Explanation of the material topic and its
Boundary

SR: 22-25;
82

SR: Our Approach to Sustainability;
Towards Carbon Neutrality - Environmental Management

-

-

The management approach and its
components

SR: 22-25;
82-83

SR: Our Approach to Sustainability;
Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management - Energy Management

-

-

Evaluation of the management approach

SR: 22-25;
82-83

SR: Our Approach to Sustainability;
Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management - Energy Management

-

-

Energy consumption within the
organization

SR: 21; 82;
119

SR: Key Highlights 2020 - Environmental Performance;
Towards Carbon Neutrality - Environmental Management
- Energy Management;
Global Performance Data - Energy

SR: 134-138

-

Energy intensity

SR: 21; 82;
119

SR: Key Highlights 2020 - Environmental Performance;
Towards Carbon Neutrality - Environmental Management
- Energy Management;
Global Performance Data - Energy

SR: 134-138

-

Reduction of energy consumption

SR: 82-83

SR: Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management - Energy Management

SR: 134-138

-

Explanation of the material topic and its
Boundary

SR: 22-25;
82

SR: Our Approach to Sustainability;
Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management

-

-

The management approach and its
components

SR: 22-25;
83

SR: Our Approach to Sustainability;
Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management - Water Management

-

-

Evaluation of the management approach

SR: 22-25;
83

SR: Our Approach to Sustainability;
Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management - Water Management

-

-

SR: 22-25;
83; 85; 85

SR: Our Approach to Sustainability;
Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management - Water Management;
Water Risk Management;
Water Sensitivity Analysis

-

-

SR: Our Approach to Sustainability;
Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management - Water Management;
Water Risk Management;
Water Sensitivity Analysis

-

-

SR: Key Highlights 2020 - Environmental
Performance; Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management - Water Management;
Global Performance Data - Water Withdrawal and
Consumption

-

-

Water and Effluents
GRI 103:
103-1
Management
Approach
2016
103-2

103-3

GRI 303:
Water and
Effluents
2018

303-1

Interactions with water as a shared
resource

303-2

-

SR: 22-25;
82

301-2

GRI 103:
103-1
Management
Approach
103-2
2016

-

Tax

103-3

Explanation of the material topic and its
Boundary

-

AR: 158-159
SR: 45-47

GRI 103:
103-1
Management
Approach
2016
103-2

External
Assurance Omissions

References SR 2020

Materials
GRI 103:
103-1
Management
Approach
2016
103-2

-

Explanation of the material topic and its
Boundary

GRI 205:
AntiCorruption
2016

ดัชนีมาตรฐาน GRI

GRI 300: ENVIRONMENTAL

-

Anti-Corruption
GRI 103:
103-1
Management
Approach
103-2
2016

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-resources/talent-attraction
-and-retention

https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-resources/talent-attraction
-and-retention

Page
Number (s)

Description

Market Presence
GRI 103:
103-1
Management
Approach
2016
103-2

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

-

303-3

Management of water discharge-related
impacts

Water withdrawal

SR: 22-25;
83; 85; 85

SR: 21;
84; 120
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Description

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
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Page
Number (s)

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

References SR 2020

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล
External
Assurance Omissions

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ
GRI
Standard

Disclosure

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน
Page
Number (s)

Description

103-3

GRI 305:
Emissions
2016

305-1

305-2

305-4

305-7

Explanation of the material topic and its
Boundary

SR: 22-25; 82

SR: Our Approach to Sustainability;
Towards Carbon Neutrality - Environmental Management

-

-

The management approach and its
components

SR: 22-25; 87

SR: Our Approach to Sustainability;
Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management - Air Emissions Management

-

-

Evaluation of the management approach

SR: 22-25; 87

SR: Our Approach to Sustainability;
Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management - Air Emissions Management

-

Direct (Scope 1) GHG emissions

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

GHG emissions intensity

SR: 21; 87;
120

SR: Key Highlights 2020 - Environmental Performance
- GHG Management; Towards Carbon Neutrality Environmental Management - Air Emissions Management;
Global Performance Data - Emissions

SR: 134-138

SR: 21; 87;
120

SR: Key Highlights 2020 - Environmental Performance
- GHG Management; Towards Carbon Neutrality Environmental Management - Air Emissions Management;
Global Performance Data - Emissions

SR: 134-138

SR: Key Highlights 2020 - Environmental Performance GHG Management;
Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management - Air Emissions Management;
Global Performance Data - Emissions

-

SR: Towards Carbon Neutrality Environmental Performance - Air Emissions Management;
Global Performance Data - Emissions

SR: 134-138

SR: 21; 87;
120

Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides
(SOx), and other significant emissions

SR: 87; 120

Explanation of the material topic and its
Boundary

SR: 22-25; 82

The management approach and its
components

103-3

Evaluation of the management approach

GRI 306:
Waste
2020

306-1

306-2

306-3

306-4

-

-

306-5

SR: 22-25;
85-86

SR: Our Approach to Sustainability;
Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management - Waste Management

-

-

SR: 22-25;
85-86

SR: Our Approach to Sustainability;
Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management - Waste Management

-

-

Waste generation and significant
waste-related impacts

SR: 22-25;
85-86

SR: Our Approach to Sustainability;
Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management - Waste Management

-

-

Management of significant
waste-related impacts

SR: 22-25;
85-86

SR: Our Approach to Sustainability;
Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management - Waste Management

-

-

Waste generated

SR: 86; 120

SR: Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management - Waste Management;
Global Performance Data - Solid Waste

-

SR: Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management - Waste Management;
Global Performance Data - Solid Waste

-

SR: Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management - Waste Management;
Global Performance Data - Solid Waste

-

SR: 86; 120

103-1

103-2

103-3

GRI 307:
307-1
Environmental
Compliance
2016

146

GRI 103:
103-1
Management
Approach
103-2
2016

IVL Website

The management approach and its
components

IVL Website

Evaluation of the management approach

IVL Website

New suppliers that were screened using
environmental criteria

SR: 51-52

https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rightsprotections-in-our-supply-chain

-

-

https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rightsprotections-in-our-supply-chain

-

-

https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rightsprotections-in-our-supply-chain

-

-

-

-

SR: Responsible and Effective Governance - Supply Chain
Management - Human Rights and Compliance in the
Supply Chain - Supplier ESG Assessments

GRI 401:
Employment
2016

Explanation of the material topic and its
Boundary

AR: 174-178
SR: 90-91

AR: Corporate Governance Report 2020
SR: Empowering Our People and Communities

-

-

The management approach and its
components

AR: 174-178
SR: 90-91

AR: Corporate Governance Report 2020
SR: Empowering Our People and Communities

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

AR: 174-178
SR: 90-91

AR: Corporate Governance Report 2020
SR: Empowering Our People and Communities

-

-

401-1

New employee hires and employee
turnover

AR: 175

AR: Corporate Governance Report 2020 - 1. Our Global
Workforce is Making a Difference
SR: 20;
SR: Key Highlights 2020 - Social Performance;
104-105; 125 Empowering Our People and Communities - Investing in
Our People - Attract, Develop and Engage;
Global Human Resource Data - New Employee Hires;
Global Human Resources Data - Employee Turnover

-

-

SR: 125

-

-

-

-

The management approach and its
components

SR: 32-33
IVL Website

SR: Materiality Assessment
https://sustainability.indoramaventures.com/en/
our-sustainability/materiality-assessment

-

Evaluation of the management approach

SR: 32-33
IVL Website

SR: Materiality Assessment
https://sustainability.indoramaventures.com/en/
our-sustainability/materiality-assessment

-

SR: 88; 121

SR: Towards Carbon Neutrality - Strong Environmental
Governance; Global Performance Data - Environmental
Compliance

GRI 103:
103-1
Management
Approach
103-2
2016

GRI 403:
403-1
Occupational
Health and
Safety 2018
403-2

SR: 91-92

SR: Empowering Our People and Communities Ensuring a Safe and Conductive Workplace

-

-

The management approach and its
components

SR: 91-92

SR: Empowering Our People and Communities Ensuring a Safe and Conductive Workplace

-

-

Evaluation of the management approach

SR: 91-92

SR: Empowering Our People and Communities Ensuring a Safe and Conductive Workplace

-

-

Occupational health and safety
management system

SR: 91-93

SR: Empowering Our People and Communities - Ensuring
a Safe and Conducive Workplace - Robust Health and
Safety Management

-

-

Hazard identification, risk assessment,
and incident investigation

SR: 94

SR: Empowering Our People and Communities - Ensuring
a Safe and Conducive Workplace - Occupational Health
and Safety Performance

-

-

Occupational health and services

SR: 91-93

SR: Empowering Our People and Communities - Ensuring
a Safe and Conducive Workplace - Robust Health and
Safety Management

-

-

SR: Empowering Our People and Communities - Ensuring
a Safe and Conducive Workplace - Robust Health and
Safety Management

-

-

SR: Empowering Our People and Communities - Ensuring
a Safe and Conducive Workplace - Robust Health and
Safety Management

-

-

SR: Empowering Our People and Communities - Ensuring
a Safe and Conducive Workplace - Occupational Health
and Safety Performance; Employee Well-being

-

-

SR: Empowering Our People and Communities - Ensuring
a Safe and Conducive Workplace - Robust Health and
Safety Management

-

-

SR: Empowering Our People and Communities Ensuring a Safe and Conductive Workplace - Occupational
Health and Safety Performance; Global Performance
Data - Occupational Health and Safety

-

-

-

-

-

-

-

SR: Global Human Resources Data - Parental Leave

Explanation of the material topic and its
Boundary

-

403-5

403-6

403-7

403-9
-

Parental leave

Occupational Health and Safety

403-4

SR: Materiality Assessment
https://sustainability.indoramaventures.com/en/
our-sustainability/materiality-assessment

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

Explanation of the material topic and its
Boundary

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

403-3

SR: 32-33
IVL Website

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

GRI 308:
308-1
Supplier
Environmental
Assessment
2016

103-3

Explanation of the material topic and its
Boundary

Non-compliance with environmental laws
and regulations

103-2

401-3

Environmental Compliance
GRI 103:
Management
Approach
2016

103-1

103-3

-

-

Waste directed to disposal

External
Assurance Omissions

Employment
-

-

SR: 86; 120

References SR 2020

ดัชนีมาตรฐาน GRI

GRI 400: SOCIAL

SR: Our Approach to Sustainability;
Towards Carbon Neutrality - Environmental
Management

Waste diverted from disposal

GRI 103:
Management
Approach
2016

-

Waste
GRI 103:
103-1
Management
Approach
2016
103-2

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

Supplier Environmental Assessment

Emissions
GRI 103:
103-1
Management
Approach
103-2
2016

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

Worker participation, consultation, and
communication on occupational
health and safety

SR: 91-93

Worker training on occupational
health and safety

SR: 93

Promotion of worker health

SR: 95; 96-97

Prevention and mitigation of
occupational health and safety impacts
directly linked by business relationships

SR: 91-93

Work-related injuries

SR: 94;
121-122
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่
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Page
Number (s)
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

References SR 2020

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล
External
Assurance Omissions

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ
GRI
Standard

Disclosure

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

Description

Page
Number (s)

Training and Education
GRI 103:
103-1
Management
Approach
103-2
2016

GRI 404:
Training and
Education
2016

AR: 174-178
SR: 90-91

AR: Corporate Governance Report 2020
SR: Empowering Our People and Communities

-

-

The management approach and its
components

AR: 174-178
SR: 90-91

AR: Corporate Governance Report 2020
SR: Empowering Our People and Communities

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

AR: 174-178
SR: 90-91

AR: Corporate Governance Report 2020
SR: Empowering Our People and Communities

-

-

404-1

Average hours of training per year per
employee

AR: 178
SR: 20; 100;
103; 126

AR: Corporate Governance Report 2020 4. People Development Opportunities
SR: Key Performance Highlights 2020 - Social Performance;
Empowering Our People and Communities - Investing in Our
People - Leadership Development as a Strategic Enabler;
Global Human Resources Data - Employees Training

SR: 134-138

AR: Corporate Governance Report 2020 4. People Development Opportunities
SR: Empowering Our People and Communities - Investing
in Our People - Attract, Develop and Engage

-

Programs for upgrading employee skills
and transition assistance programs

AR: 176-177
SR: 104

404-3

Percentage of employees receiving regular
performance and career development
reviews

SR: 126

GRI 103:
103-1
Management
Approach
2016
103-2

103-3
-

GRI 408:
Child Labor
2016

103-3

GRI 405:
Diversity
and Equal
Opportunity
2016

405-1

SR: Global Human Resources Data - Performance Review
-

SR: 90-91
IVL Website

SR: Empowering Our People and Communities
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-resources/workforce-diversity

-

The management approach and its
components

SR: 90-91
IVL Website

SR: Empowering Our People and Communities
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-resources/workforce-diversity

-

Evaluation of the management approach

SR: 90-91
IVL Website

SR: Empowering Our People and Communities
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-resources/workforce-diversity

AR: 161; 163;
175-176

AR: Corporate Governance Report 2020 1.3 Disclosures and Transparency; AR: Corporate
Governance Report 2020 - 1.4 Responsibility
of the Board - b. Board Structure; Corporate Governance
Report 2020 - 2. Diversity is our Strength
SR: Empowering Our People and Communities - Investing
in Our People - Creating a Diverse and Inclusive
Workplace; Global Human Resources Data - Employees
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-resources/workforce-diversity

SR: 106; 125

IVL Website
405-2

SR: Global Human Resources Data - Remuneration ratio of
women to men

GRI 103:
103-1
Management
Approach
103-2
2016

-

-

-

103-3

-

-

-

SR: 90-91
IVL Website

SR: Empowering Our People and Communities
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-resources/workforce-diversity

-

-

The management approach and its
components

SR: 90-91
IVL Website

SR: Empowering Our People and Communities
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-resources/workforce-diversity

-

-

Evaluation of the management approach

SR: 90-91
IVL Website

SR: Empowering Our People and Communities
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-resources/workforce-diversity

-

-

Explanation of the material topic and its
boundary

SR: 90

SR: Empowering Our People and Communities

The management approach and its
components

SR: 96

-

-

Evaluation of the management approach
Operations and suppliers in which the
right to freedom of association and
collective bargaining may be at risk

GRI 407:
407-1
Freedom of
Association
and Collective
Bargaining
2016

148
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409-1

GRI 103:
103-1
Management
Approach
103-2
2016

SR: Human Rights and Compliance in the Supply Chain
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights

-

-

The management approach and its
components

SR: 51-52
IVL Website

SR: Supplier ESG Assessments
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights

-

-

Evaluation of the management approach

SR: 51-52
IVL Website

SR: Supplier ESG Assessments
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights

-

-

SR: 51-52;
116; 127

SR: Supplier ESG Assessments; Global Performance
Data; Global Human Resources Data - Human Rights
Assessment

-

-

-

-

Operations and suppliers at significant risk
for incidents of child labor

Explanation of the material topic and its
Boundary

SR: 51

SR: Human Rights and Compliance in the Supply Chain

The management approach and its
components

SR: 51-52
IVL Website

SR: Supplier ESG Assessments
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights

-

-

Evaluation of the management approach

SR: 51-52
IVL Website

SR: Supplier ESG Assessments
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights

-

-

Operations and suppliers at significant risk
for incidents of forced or compulsory labor

SR: 51-52;
116; 127

SR: Supplier ESG Assessments; Global Performance
Data; Global Human Resources Data - Human Rights
Assessment

-

-

Explanation of the material topic and its
Boundary

SR: 51

SR: Human Rights and Compliance in the Supply Chain;

-

-

The management approach and its
components

SR: 51-52
IVL Website

SR: Supplier ESG Assessments
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights

-

-

Evaluation of the management approach

SR: 51-52
IVL Website

SR: Supplier ESG Assessments
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights

-

-

SR: 51-52;
127

SR: Supplier ESG Assessments; Global Human Resources
Data - Human Rights Assessment

-

-

GRI 410:
410-1
Security
Practices 2016

Security personnel trained in human
rights policies or procedures

GRI 103:
103-1
Management
Approach
103-2
2016

Explanation of the material topic and its
Boundary

SR: 51; 98

SR: Human Rights and Compliance in the Supply Chain;
Workplace Human Rights Assessment

-

-

The management approach and its
components

SR: 51-52;
98-99
IVL Website

SR: Supplier ESG Assessments
Workplace Human Rights Assessment
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights

-

-

Evaluation of the management approach

SR: 51-52;
98-99
IVL Website

SR: Supplier ESG Assessments;
Workplace Human Rights Assessment
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights

-

-

SR: 51-52;
98-99; 127

SR: Supplier ESG Assessments;
Workplace Human Rights Assessment;
Global Human Resources Data - Human Rights Assessment

-

-

-

-

103-3

SR: Global Human Resources Data - Non-discrimination
-

-

Freedom of Association and Collective Bargaining

103-3

SR: 51
IVL Website

Rights of Indigenous Peoples

Explanation of the material topic and its
Boundary

GRI 103:
103-1
Management
Approach
103-2
2016

Explanation of the material topic and its
Boundary

-

SR: 126

Incidents of discrimination and corrective SR: 126
actions taken

GRI 409:
Forced or
Compulsory
Labor 2016

103-3

Ratio of basic salary and remuneration of
women to men

GRI 406: Non- 406-1
Discrimination
2016

External
Assurance Omissions

Security Practices

Non-Discrimination
GRI 103:
103-1
Management
Approach
2016
103-2

408-1

103-3

Explanation of the material topic and its
Boundary

Diversity of governance bodies and
employees

References SR 2020

ดัชนีมาตรฐาน GRI

Forced or Compulsory Labor
-

Diversity and Equal Opportunity
GRI 103:
103-1
Management
Approach
2016
103-2

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

Child Labor

Explanation of the material topic and its
Boundary

404-2

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

-

-

SR: Empowering Our People and Communities - Employee
Well-being

-

-

SR: 96

SR: Empowering Our People and Communities - Employee
Well-being

-

-

SR: 96; 116;
126

SR: Empowering Our People and Communities - Employee
Well-being; Global Performance Data; Global Human
Resources Data - Collective Bargaining

GRI 411:
411-1
Rights of
Indigenous
Peoples 2016

Incidents of violations involving rights of
indigenous peoples

GRI 103:
103-1
Management
Approach
103-2
2016

Explanation of the material topic and its
boundary

SR: 51; 98

SR: Human Rights and Compliance in the Supply Chain

The management approach and its
components

SR: 51-52; 98

SR: Supplier ESG Assessments;
Workplace Human Rights Assessment
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights

-

-

SR: Supplier ESG Assessments;
Workplace Human Rights Assessment
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights

-

-

Human Rights Assessment

IVL Website
103-3

Evaluation of the management approach

SR: 51-52; 98
IVL Website

-

-

GRI 412:
412-1
Human Rights
Assessment
2016
412-2

Operations that have been subject to
human rights reviews or impact assessments

SR: 51-52;
98-99; 127

SR: Supplier ESG Assessments;
Workplace Human Rights Assessment;
Global Human Resources Data - Human Rights Assessment

-

-

Employee training on human rights
policies or procedures

SR: 51-52;
98-99; 127

SR: Supplier ESG Assessments;
Workplace Human Rights Assessment;
Global Human Resources Data - Human Rights Assessment

-

-
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Disclosure

Description

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านกลยุทธ์
Page
Number (s)

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน

References SR 2020

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล
External
Assurance Omissions

การก�ำกับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ
GRI
Standard

Disclosure

การขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน

Description

Local Communities
GRI 103:
103-1
Management
Approach
2016
103-2

Explanation of the material topic and its
boundary

SR: 107
IVL Website

The management approach and its
components

SR: 107-113
IVL Website

103-3

Evaluation of the management approach

SR: 107-113
IVL Website

GRI 413:
413-1
Local
Communities
2016

Operations with local community
engagement, impact assessments, and
development programs

SR: 107-113;
116; 128

-

SR: Empowering Our People and Communities - Giving Back to
Our Communities
https://www.indoramaventures.com/en/sustainability/social/csr

-

-

SR: Empowering Our People and Communities - Giving Back to
Our Communities
https://www.indoramaventures.com/en/sustainability/social/csr

-

-

-

-

-

Supplier Social Assessment
GRI 103:
Management
Approach
2016

103-1

Explanation of the material topic and its
boundary

SR: 51-52
IVL Website

103-2

The management approach and its
components

SR: 51-52
IVL Website

103-3

Evaluation of the management approach

SR: 51-52
IVL Website

GRI 414:
414-2
Supplier Social
Assessment
2016

Negative social impacts in the supply
chain and actions taken

SR: 52

SR: Responsible and Effective Governance - Supplier ESG
Assessments
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights-protections-in-our-supply-chain

-

SR: Responsible and Effective Governance - Supplier ESG
Assessments
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights-protections-in-our-supply-chain

-

SR: Responsible and Effective Governance - Supplier ESG
Assessments
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights-protections-in-our-supply-chain
SR: Responsible and Effective Governance - Supplier ESG
Assessments

103-2

Explanation of the material topic and its
boundary

SR: 45-47
IVL Website

The management approach and its
components

SR: 47

IVL Website
103-3

Evaluation of the management approach

SR: 47

IVL Website
GRI 415:
Public Policy
2016

415-1

Political Contributions

SR: 47

IVL Website

References SR 2020

ดัชนีมาตรฐาน GRI

External
Assurance Omissions

GRI 103:
103-1
Management
Approach
103-2
2016

Explanation of the material topic and its
boundary

SR: 56-57

SR: Driving Sustainable Growth

The management approach and its
components

SR: 72-73

103-3

Evaluation of the management approach

GRI 417:
417-3
Marketing
and Labelling
2016
GRI 103:
103-1
Management
Approach
103-2
2016

-

-

SR: Driving Sustainable Growth - Creating Strong
Customer Relationships

-

-

SR: 72-73

SR: Driving Sustainable Growth - Creating Strong
Customer Relationships

-

-

Incidents of non-compliance concerning
marketing communications

SR: 73

SR: Driving Sustainable Growth - Creating Strong
Customer Relationships

-

-

Explanation of the material topic and its
boundary

SR: 55

SR: Responsible and Effective Governance - Cyber Security
Management

-

-

The management approach and its
components

SR: 55

SR: Responsible and Effective Governance - Cyber Security
Management

-

-

Evaluation of the management approach

SR: 55

SR: Responsible and Effective Governance - Cyber Security
Management

-

-

SR: 55; 73

SR: Responsible and Effective Governance - Cyber Security
Management
SR: Driving Sustainable Growth - Creating Strong
Customer Relationships

-

-

Customer Privacy

-

103-3

-

GRI 418: Cus- 418-1
tomer Privacy
2016

Substantiated complaints concerning
breaches of customer privacy and losses of
customer data

GRI 103:
103-1
Management
Approach
103-2
2016

Explanation of the material topic and its
boundary

SR: 43

SR: Responsible and Effective Governance - Corporate
Governance and Compliance Management

-

-

The management approach and its
components

SR: 43-45

SR: Responsible and Effective Governance - Corporate
Governance and Compliance Management

-

-

Evaluation of the management approach

SR: 43-45

SR: Responsible and Effective Governance - Corporate
Governance and Compliance Management

-

-

Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area

SR: 43-45;
72-73; 88

SR: Responsible and Effective Governance - Corporate
Governance and Compliance Management; Driving
Sustainable Growth - Creating Strong Customer
Relationships; Towards Carbon Neutrality Strong Environmental Governance

-

-

Socioeconomic Compliance
-

-

-

-

103-3
GRI 419: Social 419-1
Compliance
2016

Public Policy
GRI 103:
103-1
Management
Approach
2016

Page
Number (s)

ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ทั่วโลก

Marketing and Labelling 2016

SR: Empowering Our People and Communities - Giving Back to
Our Communities
https://www.indoramaventures.com/en/sustainability/social/csr

SR: Empowering Our People and Communities - Giving Back to
Our Communities; Global Performance Data;
Global CSR Data - Local Community Engagement

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

SR: Responsible and Effective Governance - Business
Ethics, Integrity and Transparency
https://www.indoramaventures.com/en/our-company/
governance/industry-associations-and-memberships

-

-

SR: Responsible and Effective Governance - Business
Ethics, Integrity and Transparency - Political activities and
contributions
https://www.indoramaventures.com/en/our-company/
governance/industry-associations-and-memberships

-

-

SR: Responsible and Effective Governance - Business
Ethics, Integrity and Transparency - Political activities and
contributions
https://www.indoramaventures.com/en/our-company/
governance/industry-associations-and-memberships

-

-

SR: Responsible and Effective Governance - Business
Ethics, Integrity and Transparency - Political activities and
contributions
https://www.indoramaventures.com/en/our-company/
governance/industry-associations-and-memberships

-

-

Customer Health and Safety
GRI 103:
103-1
Management
Approach
103-2
2016

GRI 416:
Customer
Health and
Safety 2016

150

Explanation of the material topic and its
boundary

SR: 69-72

SR: Driving Sustainable Growth - Safe and Sustainable
Products

-

-

The management approach and its
components

SR: 69-72

SR: Driving Sustainable Growth - Safe and Sustainable
Products

-

-

103-3

Evaluation of the management approach

SR: 69-72

SR: Driving Sustainable Growth - Safe and Sustainable
Products

-

-

416-2

Incidents of non-compliance concerning SR: 69; 73
the health and safety impacts of products
and services

SR: Driving Sustainable Growth - Safe and Sustainable
Products; Creating Strong Customer Relationships

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

Indorama Ventures Quimica, ประเทศสเปน
-

-
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ast
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uc ts for S
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cl

IT
IVC

POC
POY
PP
PPE
PPP
PRE
PSM

Safety

Recy

IPA
IPI
IR
ISO

&

erment

IOD

p

ow

IMC

PE
PEO
PET
PETRA
PIA
PLA
PMOs
PO

TUVI

& Em

my

ILO

Polyamide
Public Company Limited
Product Compliance Risk
Characterization
Polyethylene
Polyethylene Oxide
Polyethylene Terephthalate
PET Resin Association
Purified Isophthalic Acid
Polylactic Acid
Project Management Offices
Propylene Oxide
(Lifestyle Fibers, PO, PEO)
Point of Contact
Partially Oriented Yarn
Polypropylene
Personal Protective Equipment
Public-Private Partnership
Plastics Recyclers Europe
Process Safety Management

TR
TRIR
TRIS

ng

cl

IIRC

PA
PCL
PCRC

TMO

ei

Recy

IEA
IFC

International Data Corporation
Institute of Certification
for Ethics and the Environment
International Energy Agency
International Finance
Corporation
International Integrated
Reporting Council
International Labour
Organization
Indorama Management
Council
Integrated Oxides and
Derivatives
Isophthalic Acid
Indorama Polyester Industries
Integrated Reporting
International Organization for
Standardization
Information Technology
Industrievereinigung
Chemiefaser e. V.

Occupational Health and Safety
Occupational Health and Safety
Assessment Series

tCO2e

Task Force on Climate-Related
Financial Disclosures
Tonnes of Carbon Dioxide
Equivalent
Transformation Management
Office
Ton of Refrigeration
Total Recordable Injury Rate
Thai Rating and Information
Services
TUV India Private Limited

o

e rment

IDC
ICEA

OHS
OHSAS

TCFD

r Econ

g t
o End

iety

HPC
HR
HRRP

Hazardous Air Pollutants
High-density polyethylene
Human Immunodeficiency
Virus
Home, Personal Care
Human Resources
Human Rights Risk Propensity

NAPCOR National Association for PET
Container Resources
NCCG
Nomination, Compensation
and Corporate Governance
Committee
NCI
Non-Controlling Interest
NCV
Natural Capital Valuation
NDC
Naphthalene Dicarboxylate
NDCs
Nationally Determined
Contributions
NGFW
Next-Gen Firewalls
NOx
Nitrogen Oxide
NPS
Net Promoter Score

ula

t

Committed Towards
A Sustainable Future

oc

HAPs
HDPE
HIV

MT
MWh

ป 2563

rc

utrali

ow

GHG
GIF
GJ
GMC
GMO
GOTS
GPAP
GRI
GRS

MSCI
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GDPR

Global Business Solution
Group Chief Executive Officer
Global Compact Network
Thailand
General Data Protection
Regulation
Global Employee Engagement
Global Emergency
Management Team
Greenhouse Gas
Graphics Interchange Format
Gigajoule
Global Management Conference
Genetically Modified Organism
Global Organic Textile Standard
Global Plastic Action Partnership
Global Reporting Initiative
Global Recycled Standard

Cubic Metre
Milligrams Per Litre
Megajoule
Mono-Ethylene Glycol
Minute
Machine Learning
Methicillin-Resistant
Staphylococcus Aureus
Morgan Stanley Capital
International
Metric Tonne
Megawatt Hour

oc
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GBS
GCEO
GCNT

m3
mg/L
MJ
MEG
Min
ML
MRSA

การค�ำนวณ การตรวจสอบ และการรับรอง
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก
สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14064-1
และ ISO 14064-3

ข้อมูลการติดต่อและข้อเสนอแนะ

y

Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation, and Amortization
EBM PET Extrusion Blow Moulding
Polyethylene Terephthalate
ECHA
European Chemicals Agency
EDANA European Disposables and
Nonwovens Association
EDR
Endpoint Detection and
Response

LPG
LSS
Lt
LTI
LTIFR

Food and Beverage
Food and Drug Administration
Forward Innovative Thinking
Fast Moving Consumer Goods
FTSE4Good Financial Times Stock
Exchange-Russell Group

th

EBITDA

F&B
FDA
FIT
FMCG

Standard and Poor’s
Social Accountability 8000
Standard
SAM
RobecoSAM (SAM’s Sustainability
Yearbook)
SAP
System Applications and
Products in Data Processing
SARS-CoV-2 Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus 2
SBTi
Science-Based Targets Initiative
SBTs
Science-Based Targets
SDGs
Sustainable Development
Goals
SET50
Stock Exchange of Thailand
SIA
Social Impact Assessments
SIN
Substitute It Now
SOIs
Substances of Interest
SOPs
Standard Operating Procedures
SOx
Sulfur Oxides
SR
Sustainability Report
SRMC
Sustainability and Risk
Management Committee
STEM
Science, Technology, Engineering
and Mathematics
SVHC
Substance of Very High Concern

การตรวจสอบและการรับรองรายงาน
โดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก
สอดคล้องกับมาตรฐาน GRI, <IR>
Framework และ AA1000AS

100%

S&P
SA8000

Heal

DOT
DPF
DSM
DX

Life Cycle Assessments
Lesbian, Gay, Bisexual,
and Transgender
Liquefied Petroleum Gas
Lean Six Sigma
Litre
Lost Time Injury
Lost Time Injury Frequency Rate

100%

y

DJSI

Deutsche Investitions-und
Entwicklungsgesellschaft
Dow Jones Sustainability
Indices
Department of Transportation
Duang Prateep Foundation
Dutch State Mines
Digital Transformation

LCA
LGBT

RSPO

รายงานฉบับนีจ้ ดั ท�ำขึ้นตามแนวทางมาตรฐาน
ของ Global Reporting Initiative (GRI)
core option และ International Integrated
Reporting Council (IIRC)’s International
Integrated Reporting <IR> Framework
2021

th

DEG

ESP
ETS
EU

RMC
RNG
ROCE
rPET

การรายงานข้อมูล การตรวจสอบ และการรับรองการรายงาน

Heal

Coalition Against Corruption
Coca-Cola Beverages
Philippines, Inc
CCUS
Carbon Capture Utilization and
Storage
CDP
Carbon Disclosure Project
CDR
CorelDRAW
CEO
Chief Executive Officer
CG
Corporate Governance
CGPAC
Corporate Governance Policy
Awareness Campaign
CIRFS
European Man-Made Fibres
Association
CLIPC
Climate Information Portal
Carbon Dioxide
CO2
Carbon Dioxide Equivalent
CO2e
Carbon Dioxide Equivalent
CO2eq
COD
Chemical Oxygen Demand
CoMa
Contribution Margin
COP
Communication on Progress
COP
Communities of Practice
COSO
Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway
Commission
COVID-19 Coronavirus Disease of 2019
CPME
The Committee of PET
Manufactures in Europe
CREAT
Climate Resilience Evaluation
& Awareness Tool
CRM
Customer Relationship
Management
CRR
Customer Retention Rate
CSA
Corporate Sustainability
Assessment
CSI
Customer Satisfaction Index
CSO
Chief Strategy Officer
CSO
Chief Sustainability Officer
CSR
Corporate Social Responsibility
CSV
Creating Shared Value
CXO
C-Suit Executives (CHRO, CFO,
CSOs, COOs)

Kilogram
Thousand Ounces
Key Performance Indicator
thousand tonnes
Kilowatt
Kilowatt Hour

Research and Development
Recycled Claim Standard
Result Delivery Office
Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction
of Chemicals
Risk Management Council
Renewable Natural Gas
Return on Capital Employed
Recycled Polyethylene
Terephthalate
Roundtable on Sustainable
Palm Oil

n

CAC
CCBPI

EO
EPS
ERM
ERP
ESG

Kg
Koz
KPI
kt
kW
kWh

R&D
RCS-NL
RDO
REACH

Ca rbo

BMP
BOD

Behavior-Based Safety
Baan Dek Foundation
Bangkok Metropolitan
Administration
Bitmap
Biochemical Oxygen Demand

Joint Photographic Expert Group
Joint Venture

Purified Terephthalic Acid
Paraxylene

Great P
r

BBS
BDF
BMA

EMS

JPG
JV

PTA
PX

Ci

AR

EMENA

IVLF
IVXP

Indorama Ventures Excellence
Indorama Ventures Public
Company Limited
IVL Foundation
Indorama Ventures Xylenes
& PTA

n

APR

EMEA

IVEX
IVL

Carbo

American Chemistry Council
Asian Development Bank
Annual General Meeting
Autologous Matrix-Induced
Chondrogenesis
Association of Plastics
Recyclers
Annual Report

Eastern Economic Corridor
Ethylene Glycol
Environment, Health, and Safety
Environmental Impact
Assessment
Europe, Middle East,
and Africa
Europe, Middle East, and
North Africa
Environmental Management
System
Ethylene Oxide
Core Earnings Per Share
Enterprise Risk Management
Enterprise Resource Planning
Environmental, Social and
Governance
Electrostatic Precipitators
Emissions Trading Schemes
European Union

Great P
r

ACC
ADB
AGM
AMIC

EEC
EG
EHS
EIA

te

Celsius

e

°C

สแกนเพ�่อเขาชม
รายงานความยั่งยืน
ป 2563

UCGBC LEED U.S. Green Building Council -

Leadership in Energy and
Environmental Design
UNGC
United Nations Global Compact
UNGC COP UNGC Communication on
Progress
UN SDGs United Nations Sustainable
Development Goals
US
United States
USD
United States Dollar
VOCs
VPPAs

Volatile Organic Compounds
Virtual Power Purchase
Agreements

WBCSD

World Business Council for
Sustainable Development
Wetlands Edge Environment
Center
Workplace Human Rights
Assessment
World Resources Institute

WEEC
WHRA
WRI

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ซอยสุข�มว�ท 19 (วัฒนา) กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท : +662 661 6661 โทรสาร : +662 661 6664-5
www.indoramaventures.com

