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ในปี 2563 ถือเป็นปีท่ี 10 ในการเดินทางและการรายงานด้านความย่ังยืนของเรา ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา เราได้ขยายความคิดริเริ่มด้านความย่ังยืน 
อย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนจุดมุ่งหมายทางธุรกิจของเราผ่านแกนหลัก 3Ps คือ ผู ้คน โลก และผลตอบแทน นอกจากนั้นเรายังมุ ่งเน้นไปท่ีกลยุทธ์ 
ด้านความย่ังยืนและการปรับเปล่ียนสู่อนาคตที่แข็งแกร่งขึ้น ความมุ่งหวังด้านความย่ังยืนของเราในปี 2568 ได้ขับเคล่ือนเราไปสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
และความเป็นกลางทางคาร์บอน ในขณะเดียวกันเราได้สร้างชีวิตวิถีใหม่ท่ีย่ังยืนกว่าเดิม และมีส่วนร่วมในการด�าเนินการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) ด้วยเช่นกัน

ในทศวรรษต่อไป เราจะเร่งด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความยั่งยืน เพ่ือรับมือกับความท้าทายท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกรวมถึงการด�าเนินการเพื่อก่อให้เกิด 
แนวทางท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อโลกท่ีดีกว่าและอนาคตท่ียั่งยืนต่อไป

รายงานความยั่งยืน
ป� 2563
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ข้อมูล
เพิ่มเติม

การด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของเรา

การเดินทางตามแนวด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน 
ในระยะเวลา 10 ปี ความก้าวหน้าส�าคัญจากความพยายามร่วมกันของเราตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:

• ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 10%
• ลดอัตราการใช้พลังงานลงได้ 4%
• ลดอัตราการใช้น�้าทั้งหมดได้ 7%
• ขยะทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบเพิ่มขึ้นจาก 48% เป็น 84%
• รีไซเคิลขวดพลาสติก PET หลังการบริโภคเพิ่มขึ้น 600%
• เป็นองค์กรแรกในประเทศไทยท่ีได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ ่น ท่ีมีข้อก�าหนดเชื่อมโยงกับการด�าเนินงาน

ด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Ninja Loan) มูลค่า 225 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) 4 ปี ติดต่อกัน

• การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

• การท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก Scope 
3 และการตรวจสอบ

• การจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

• การจัดการขยะแทนการฝังกลบ

• การเงินที่ยั่งยืน

• การเป็นสมาชิก “Participant” ภาย
ใต้กรอบความร่วมมือของ  
UN Global Compact (UNGC)

• บริษัทเคมีภัณฑ์แห่งแรกในประเทศไทย
ที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กร
สนับสนุนคณะท�างานด้านการ 
เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) 

• ความมุ่งมั่นด้านการรีไซเคิล 
และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

• โครงการพลังงานไฟฟ้า 
และพลังงานทดแทน

• แผนบริหารจัดการสสาร 
และสารเคมีอันตราย

• ข้อก�าหนดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ได้รับ
การดัดแปลงพันธุกรรม (GMO)

• ความมุ่งเน้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
ของเสียอันตรายที่น�าไปฝังกลบ

• สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล 
(ESG)/การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
ในห่วงโซ่อุปทาน

• การก�าหนดราคาคาร์บอนภายในบริษัท

• พลังงานทดแทน

• การจ�าแนกประเภทผลิตภัณฑ ์
ที่มีความยั่งยืน

• ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต• การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
(โรงงานในภูมิภาคเอเชีย)

• การประเมินคณะกรรมการบริษัท 
โดยบุคคลภายนอก

• ระบบบริหารจัดการข้อมูล 
ด้านความยั่งยืน

• การท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก Scope 3

• รายงานการเปิดเผย
ข้อมูลคาร์บอน

• เป้าหมายด้านความ
ยั่งยืนขององค์กร

• การเริ่มด�าเนินการประเมิน
วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

• การท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก 
Scope 1 และ 2

• การประเมินของ EcoVadis

• โครงสร้างการก�ากับดูแล 
ด้านความยั่งยืน

• การเข้าร่วมประเมินดัชนี 
ความยั่งยืนดาวโจนส์

• คณะท�างานด้านวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรม

• จรรยาบรรณของซัพพลายเออร์

• การบริหารความเสี่ยง 
ทุกไตรมาสและรายงาน 
ปีละสองครั้ง

• แบบส�ารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า (ระดับภูมิภาค)

• ประสิทธิภาพ 
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

• รายงาน 
ความยั่งยืน

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม2
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สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRIความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

https://sustainability.indoramaventures.com/th/home


• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนน B จากการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP ในปี 2563

• Sustainalytics ได้ประเมิน อินโดรามา เวนเจอร์ส
เ ป ็ น ห น่ึ ง ใ น ผู ้ น� า ใ น ก ลุ ่ม อุต ส า ห ก ร ร ม เ ค มี ภั ณ ฑ ์
โดยบริษัทได้ต�าแหน่งท่ี 7 จาก 202 บริษัท จากรายงาน
ในเดือนมกราคม 2564

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการปรับอันดับ ESG จาก BB
เป็น BBB ในปี 2563

ESG

TOP RATED
INDUSTRY

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังคงได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม
ดัชนี FTSE4Good จากการประเมินในเดือนตุลาคม
2563 โดยอยู ่ ในอันดับต้นๆ ของกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์
ทั่วโลก (คะแนน 4.6 จาก 5 คะแนน)

• เราได้รับคะแนน ESG ดีที่สุดซึ่งอยู่ในอันดับต้นของกลุ่ม
ด้วยค่าต�าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 100

• อินโดรามา เวนเจอร ์ส  ได ้รับการยกย่องใน SAM’s
Sustainability Yearbook 2021 ในระดับ Silver และ
เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในกลุ ่ม World
และ Emerging Markets

• เรามีคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 3 เมื่อเทียบกับบรษิัทเคมีภัณฑ์
ชั้นน�าทั่วโลก 115 แห่ง

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการประเมินจาก EcoVadis และ
ยังคงอยู่ในระดับ Gold ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่ึง
ในผู้น�า ที่อันดับ 2% (ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 98) ของกลุ่มบริษัท
ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐาน

ข้อมูล
เพิ่มเติม

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล “Best Regional
Loan”  ในกลุ ่มอุตสาหกรรมการผลิต จากการได ้รับ
Blue Loan มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็น
ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายแรกที่ได้รับเงินกู้ในลักษณะนี้

เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ
การก�ากับดูแลกิจการและการบริหารการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสทางธุรกิจ
การก�ากับดูแลด้านความยั่งยืน
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน
การเป็นผู้น�าทางความคิดด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน
การสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้า

มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าของเรา
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การก�ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งแกร่ง

การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและชุมชนของเรา
การสร้างความเชื่อมั่นด้านสถานที่ท�างานที่ปลอดภัยและเหมาะสม
การลงทุนให้พนักงานของเรา
การตอบแทนสู่ชุมชนของเรา
มูลนิธิไอวีแอล

ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
รายงานการรับรองจากหน่วยงานภายนอก
ใบรับรองการตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1, 2 และ 3)
UNGC Communication on Progress (COP)
ดัชนีมาตรฐาน GRI
บัญญัติศัพท์
ข้อมูลการติดต่อและข้อเสนอแนะ

42
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50
55
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57
66
69
72

74
75
82
88

90
91

100
107
114
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130
134
138
140
142
152
153

การเดินทางตามแนวด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืนในระยะเวลา 10 ปี
ความส�าเร็จด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญในปี 2563
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน
การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

ภาพรวมธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่าของไอวีแอล
ผลงานส�าคัญในปี 2563
แนวด�าเนินการเพื่อความยั่งยืน
แนวด�าเนินการเพื่อการสร้างคุณค่า
การสนับสนุนของเราต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)
รางวัลและการรับรองด้านความยั่งยืน
สมาคมอุตสาหกรรมและการเข้าเป็นสมาชิก
การตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19

2
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26
36
38
39 
40

สารบัญ
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ในแง่มุมของสถานการณ์ COVID-19 ความยัง่ยืน หมายถึง ความยดืหยุน่และความคล่องตวั
ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคดิ การท�างานร่วมกับผู้อืน่ และการให้ความส�าคญั 
ในเรื่องของสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี ให้มากยิ่งขึ้น

“การมุ่งเน้นความส�าคัญในเรื่องความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเป็นสิ่งจ�าเป็นในยามที ่
เราก้าวผ่านสถานการณ์และความไม่แน่นอนต่างๆ”

ความพยายามของเราในการปลูกฝังความย่ังยืนเข ้าไว ้ ในทุกส่วน 

ของไอวีแอลมานานกว่าทศวรรษ ท�าให้เราเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ 

โดยท่ียังคงรักษาความยืดหยุ่นทางธุรกิจได้แม้ในช่วงเวลาท่ีไม่เคยปรากฏ 

มาก่อนเช ่นน้ี สถานการณ์ COVID-19 ท่ีส ่งผลกระทบไปท่ัวโลก 

ในปีทีผ่่านมา เป็นการทดสอบความสามารถทุกระดบัของเราในการจดัการ

ดูแลความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงานและชุมชนท่ีอยู่โดยรอบของเรา เรารู้สึก

ภูมิใจและขอบคุณในการด�าเนินการอย่างมีความรับผิดชอบของทุกคน 

ในองค์กรและการวางแนวทางท่ีราบรื่นในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง 

ท่ีรวดเรว็ในระบบนิเวศการท�างาน เราจะยังคงสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 

ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเราต่อไปแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ก็ตาม

การดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในช่วง COVID

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นเรื่องส�าคัญเสมอในความพยายาม 

เรือ่งความย่ังยืนของเรา เรามุง่เน้นเรือ่งการดแูลความปลอดภัยของพวกเขา 

เป็นอันดับแรกโดยท่ียังคงรักษาความต่อเน่ืองทางธุรกิจและสนับสนุน

ชุมชนของเราอย่างเต็มท่ี ขณะท่ีพวกเขาปรับตัวให้เข ้ากับแรงกดดัน 

ของ COVID-19 เราด�าเนินความช่วยเหลือจากท่ัวโลกอย่างรวดเร็ว 

ด ้วยการจัด ต้ังทีมบริหารจัดการเหตุฉุก เ ฉินระดับโลก (Global  

Emergency Management  Team,  GEMT)  และ เพิ่มก� า ลัง 

ความสามารถให้แก่ทีมผู้บริหารท้องถิ่นของเราเพื่อดูแลความปลอดภัย 

ข อ ง พ นั ก ง า น แ ล ะ ค อ ย ก� า กั บ ดู แ ล ม า ต ร ก า ร ป ้ อ ง กั น ต า ม พื้ น ท่ี 

หน ่วยผลิตต ่างๆ ท้ัง น้ี ยังรวมถึงการมีมาตการด ้านสุขอนามัย 

และความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการป้องกันและการดูแลสุขอนามัย

ท่ีเหมาะสม เราด�าเนินการอย่างฉับไวในการปฏิบัติตามและน�าแนวทาง 

และข้อก�าหนดของหน่วยงานท้องถิ่นมาใช้ รวมท้ังมีการควบคุมสถานท่ี

ท�างานภายใต้สถานการณ์ที่จ�าเป็น 

ในขณะที่ บางประ เทศต ้อง เผชิญกับค ล่ืน ลูก ท่ีสองและสามหรือ 

การแพร่ระบาดในท้องถิ่น เรายังคงเตรียมความพร้อมในการตอบสนอง

ต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ ส�านักงานใหญ่และบริษัทย่อย 

ของเราให้การสนับสนุนพนักงาน โรงพยาบาล องค์กรต่างๆ และ 

กลุ่มชุมชน ในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น เงินบริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ PPE ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยและอาหาร พันธกิจ

ของเราในการเป็นผู้น�าอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบยังคงแข็งแกร่ง 

ยิ่งกว่าที่เคยในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ 

ความยืดหยุ่นทางธุรกิจและการขยายการด�าเนินงาน 

ขณะท่ีการระบาดของ COVID-19 จะยังคงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน

ท่ัวโลก เรายังคงยึดม่ันในค่านิยมของบริษัทและมองการเปลี่ยนแปลงน้ี 

ในแง่ของโอกาส ความพยายามอย่างต่อเน่ืองของเราเรื่องความยั่งยืน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านนวัตกรรมและความสัมพันธ์ ท่ีแข็งแกร่ง 

กับผูมี้ส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมท�าให้เรามีความยืดหยุน่ในการด�าเนนิงาน 

ตลอดช ่วงวิกฤตน้ี การลงทุนครั้งส�าคัญของเราในธุรกิจรี ไซเคิล 

แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของการด�าเนินงานด้านรีไซเคิลซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ด้วยความสอดคล้องในกลยุทธ์ของเรา ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563  

เราได้เข้าซื้อธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการระดับโลกของบริษัท 

Huntsman ด้วยเงินสดมูลค่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการเข้าซื้อ

กิจการครัง้ใหญ่ท่ีสุดและความมุง่หวงัอย่างมากท่ีสุดเท่าท่ีไอวแีอลเคยท�ามา 

ส่ิงน้ีช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับการวิจัยและพัฒนา ความสามารถ

ทางด้านเทคนิค ขนาดของกิจการในนานาชาติของเราโดยด�าเนินการ 

ผ่านฐานการผลิตท่ีส�าคัญบนพ้ืนที่แถบ Gulf Coast, Chocolate  

B a y o u  แ ล ะ  D a y t o n  ใ น รั ฐ เ ท็ ก ซั ส  ป ร ะ เ ท ศ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  

เมือง Ankleshwar ในประเทศอินเดีย และเมือง Botany ในประเทศ 

ออสเตรเลีย จากการผนวกรวมประสบการณ์ของไอวีแอลและบริษัท 

Huntsman การเข้าถึงตลาด ทรัพย์สินทางปัญญาและทางเทคนิค  

เราจะสามารถลดรายจ่ายขององค์กร และรวมห่วงโซ่อุปทานและการจัดหา 

เข ้าร ่วมกัน ท่ีจะท�าให้ EBITDA เพิ่มขึ้นอีก 40 ล้านเหรียญสหรัฐ  

ภายในปี พ.ศ. 2564

การเงินเพื่อความยั่งยืน 

เรายังคงประสบความส�าเร็จในการจัดหาแหล่งทุนส�าหรับโครงการริเริ่ม 

ด้านความย่ังยืนของเรา ในปี พ.ศ. 2563 เราได้รับสินเชื่อส�าคัญ 2 แหล่ง  

เพื่องานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล (ESG) โดยมีข้อก�าหนด

เชื่อมโยงกับการพัฒนาศักยภาพด้าน ESG ของไอวีแอล เราได้รับอนุมัติ 

สินเชื่อนินจาท่ีเชื่อมโยงกับความย่ังยืนข ้ามพรมแดนเป ็นครั้งแรก 

ของประเทศไทยซึ่งมีมูลค่า 225 ล้านเหรียญสหรัฐและได้มาจากธนาคาร 

และสถาบันการเงิน 16 แห่งในประเทศญี่ปุ่น สิ่งนี้ได้รับอนุมัติโดยพิจารณา

จากผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของเราและดอกเบี้ยจะปรับเปลี่ยน

ตามคะแนน ESG ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ไอวแีอลได้รบัอนุมัติสินเชือ่ 
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สีน�้าเงินครั้งแรกของบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International  

Finance Corporation, IFC) ซึ่งมอบให้กับผู้ผลิตพลาสติกระดับโลก  

ท่ีด�าเนินการจัดการกับมลภาวะพลาสติกในทะเล แพคเกจทางการเงิน 

มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐที่เป็นหมุดหมายน้ีประกอบด้วยเงินกู ้

ไม่ด้อยสิทธิ (Senior loan) จ�านวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐจาก IFC  

และเงินกู้แลกเปล่ียนกับกิจการอ่ืน (Parallel loan) จ�านวน 150 ล้าน

เหรียญสหรัฐจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) และ 

Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG)  

แหล่งทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรีไซเคิลของเรา 

ในประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย และบราซิล โดยอาศัย 

ศักยภาพทางการเงินนี้ เราสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติก

ในส่ิงแวดล้อม ท่ีจะสนับสนุนพันธกิจการรีไซเคิลในระดับโลกของเรา  

และปรับปรุงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดยรอบสถานท่ี 

การด�าเนินงานของเราด้วยการสร้างงาน

คุณค่าของการเปลี่ยนแปลงการด�าเนินธุรกิจของเรา

การเดินทางของเราในการรกัษาความเป็นเลิศเป็นการท�างานอย่างต่อเน่ือง  

แม ้ ในยามท่ีมีการแพร ่ระบาดของโรคเช ่นน้ี  ก ่อนหน ้านี้ถึงแม ้ผม 

จะเคยต้ังข้อสังเกตว่าการเปล่ียนแปลงของเราคือการสร้างคุณค่า  

แต่ก็นับเป็นวิธีกระตุ ้นศักยภาพในการตัดสินใจและการด�าเนินการ 

ภายในบริษัท อย่างไรก็ตาม การท�างานที่มีความครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 

ส ่งผลให ้ความพยายามที่จะเปล่ียนแปลงน้ีแตกต่างจากโครงการ 

ท่ีได้ริเริ่มขึ้นก่อนหน้า เราก�าลังวางต�าแหน่งบริษัทไปสู่ศักยภาพใหม่ 

ท่ีเต็มเปี ่ยมด้วยความมุ่งหวังที่รวมการสร้างมูลค่าท้ังหมดเข้าด้วยกัน  

คาดกันว่าโครงการ Olympus ของไอวีแอลซึ่งเป็นโครงการริเริ่มในการ 

ปรับเปล่ียนต้นทุน และรวมถึงการปรับใช้การแก้ปัญหาทางธุรกิจระดับโลก 

เข้ากับเรื่องทางการเงินท้ังหมด การด�าเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง  

ห ่วงโซ ่อุปทาน การขาย และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  

จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 610 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน 

ปี พ.ศ. 2566 เรายังคงต้องบูรณาการการปฏิบัติงานของเราต่อไป 

ในขณะที่อาศัยการเปล่ียนแปลงจากแนวหน้าและรักษาวิธีการท�างาน 

แบบใหม่ ทีมงานของเราก�า ลังด�า เนินการเรื่อง เหล ่า น้ี โดยอาศัย 

การเพิ่มขีดความสามารถและความรับผิดชอบท่ีมากขึ้น ประกอบกับ 

แนวทางที่มีความละเอียดและดีที่สุดในขณะท่ีเรายังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง

ในปี พ.ศ. 2563 ไอวีแอลได้รับการยอมรับจาก International Data 

Corporation (IDC) ประเทศไทย และผมได้รับการยกย่องให้เป็น “2020 

DX CEO” ส�าหรับรางวัล IDC Digital Transformation Awards 

(DX Awards) ในประเทศไทย การได้รับการยอมรับน้ีช่วยเพิ่มพลัง 

แรงจูงใจของเราเพื่อพัฒนาความร่วมมือระดับโลกในอนาคต

การมุ่งเน้นปัญหาสภาพภูมิอากาศในเชิงปฏิบัติ

ความพยายามของเราในการบรรเทาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ได ้รับแรงผลักดันจากกลยุทธ ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งมุ่งเน้นในหลัก 4 ประการ ได้แก่ การรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติ การลงทุนในเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน การสร้างความยืดหยุ่น 

ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการผลักดันให้มีการพัฒนา 

การสร้างความม่ันใจว่าเรามีการด�าเนินงานเพื่อลดอัตราการใช้พลังงาน 

และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ถึงแม้ยังคงมีความต่อเน่ืองในการเติบโต 

ของธุรกิจของเรา หน่ึงในประเด็นส�าคัญคือ การบริหารจัดการ 

อย่างรับผิดชอบ เราแสวงหาหนทางเพื่อลดการใช้พลังงานและน�้า 

ในหน่วยการผลิตของเราและรักษาการให้ความส�าคัญต่อเป้าหมาย 

ความมุ่งหวังในปี พ.ศ.2568

ไอวแีอลเข้าร่วมแคมเปญ 50 ผู้น�าทางด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ  

(Climate Leaders) ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีองค์กรส�าคัญต่างๆ เข้าร่วม

รวมถึง Task Force on Climate-related Financial Disclosures  

(TCFD) และ United Nations Global  Compact (UNGC)  

เพื่อแสดงผลงานท่ีได้ด�าเนินการผ่านมาในฐานะส่วนหน่ึงของชุมชนธุรกิจ

นานาชาติ และเพ่ือแสดงให้เห็นถงึความเป็นผูน้�าและความมุ่งม่ันของเราในการ 

ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มุ่งเน้นไปที่ศักยภาพเต็มก�าลังของเรา

ในฐานะทีมผู้บริหาร เรามีการท�างานรวมเป็นหน่ึงในด้านการเปล่ียนแปลง 

ซึ่งเราทุกคนยึดถือเป็นพันธกิจ เรายังคงเน้นความส�าคัญไปท่ีการผนวก

รวมการสร้างมูลค่าทุกด้านและให้ความมั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจของเรา 

ได้มีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคปลายทาง 

อย ่างมีความรับผิดชอบ โดยท่ีค�านึงถึงความส�าคัญและพันธกิจ 

ท่ีมีต่อเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ในปี พ.ศ. 2563 เรายังมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ในการด�าเนิน 

โครงการหลักสูตรผู้น�า โดยมีเป้าหมายก็เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก ่

ผู้น�าในทุกระดับขององค์กรด้วยทักษะและเครื่องมือที่จ�าเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า 

การด�าเนินงานทางธุรกิจสามารถเป็นไปอย่างย่ังยืน ในปี พ.ศ. 2563  

การผสมผสานการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การฝึกอบรมเสมือนจริง  

และการฝึกอบรมกับบุคคลจริง ถูกน�าไปใช้ท่ัวโลก มีผู ้น�าท่ีฝึกอบรม 

รวมทั้งสิ้น 200 คน และประมาณ 1,000 คน ผ่านการฝึกอบรมทักษะผู้น�า 

ของไอวีแอลขั้นพ้ืนฐานโดยรูปแบบการเรียนรู ้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

นอกจากน้ี เรายังได้จัดท�าโครงการให้ค�าปรึกษาส�าหรับผู้บริหารระดับต้น  

ระดับกลาง และระดับสูง และจะขยายหลักสูตรต่อไปเพื่อให ้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาผู้น�าของไอวีแอล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

อาลก  โลเฮีย

การได้รับการยอมรับเพื่อสะท้อนความเป็นผู้น�า 
ด้านความยั่งยืนของเรา

ความทุ่มเทของทีมงานไอวีแอลถูกสะท้อนให้เห็นอีกครั้งจากการประเมิน 

ท่ี ได้รับจากองค์กรต่างๆ ในปีท่ีผ่านมา เรารู ้ สึกเป็นเกียรติที่ ได ้รับ 

การจดัอันดบัให้อยู่ในดัชนี DJSI World เป็นปีท่ีสองติดต่อกนั และดชันี DJSI 

Emerging Markets เป็นปีท่ี 4 ติดต่อกัน โดยในปี พ.ศ. 2563 ไอวีแอล 

อยู่ในสามอันดับแรกของบริษัทเคมีชั้นน�าของโลก

ไอวีแอลได ้ เข ้าร ่วมใน UN Global Compact (UNGC) ตั้ งแต ่

ป ี พ.ศ. 2563 และยังคงมีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนหลักการ 

10  ประการมาอย ่างต ่อ เ น่ือง  นอกจากนี้  เ รา ได ้ เ ข ้ าร ่ วมงาน  

“Thai land Business Leadership for  SDGs” ซึ่ งจัด โดย  

Global Compact Network Thailand (GCNT) Forum 2020 

ท่ีศูนย ์การประชุมสหประชาชาติ  (UN Conference Center )  

ในกรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งน้ีช่วยถ่ายทอดวิธีการด�าเนินธุรกิจ 

ของเราผ่านแนวคิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนโดยมุ่งเน้นการด�าเนินงาน 

ในระยะยาว ระหว่างการประชุม ไอวีแอลได้ปฏิญาณว่าจะด�าเนินการ

ลงทุนในมูลค่า 1,000 ล้านบาท ในโครงการและแนวคิดริเริ่มท่ีสนับสนุน 

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) 

โดยตรงและให้ค�าม่ันท่ีจะน�าเป้าหมายเหล่านี้ผนวกเข้าไว้เป็นส่วนหน่ึง 

ในกลยุทธ์และกิจกรรมหลักทางธุรกิจของเรา

การสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

ในขณะท่ีเราก้าวสู ่ทศวรรษถัดไป เรายังคงมุ ่งม่ันท่ีจะสร ้างมูลค ่า 

ในการด�าเนินงาน 3Ps ซึ่งคือ คน (People) โลก (Planet) และ 

ความเจริญรุ ่งเรือง (Prosperity) ในการเดินทางน้ีเรายังคงมุ่งเน้น 

ไปท่ีล�าดับความส�าคัญ 5 ประการ ซึ่งได้แก่ การเปล่ียนแปลงต้นทุน 

ศกัยภาพเต็มก�าลังทางธรุกิจ การเติบโตในธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธรุกิจหลัก  

ความเป็นผู้น�าด้านการรีไซเคิล และการพัฒนาความเป็นผู้น�า 

เรามีความรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญของเราซ่ึงรวมถึง

พนักงาน 25,000 คนและครอบครัวของพวกเขาเช่นเดียวกับลูกค้า 

และคู่ค้าในอุตสาหกรรมของเรา เราพยายามสร้างคุณค่าเชิงบวกให้กับ 

ชุมชนโดยรอบบริ เวณสถานที่การด�า เ นินงานของเรา ในขณะที ่

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของเราเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโต 

ขององค ์กร เราตระหนักถึงความจ�าเป ็นท่ีจะต ้องมีความโปร ่งใส  

แนวคิดเรื่อง “การชนะ” ท่ีผลักดันให ้ เกิดความเพียรพยายามและ 

ท� า ให ้ ไอวี แอลสามารถสร ้ างความก ้ าวหน ้ า ได ้ แม ้ ในช ่ วง เวลา 

แห ่งความไม ่แน ่นอนน้ี วัฒนธรรมเรื่ องความยั่ ง ยืนจากแนวคิด 

ภายในไอวีแอล คือปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการสร้างอนาคตท่ีดีกว่า

เรายังคงต่ืนตัวและเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 ท่ียังคงด�าเนินมา 

จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามวิธีการท่ีเราจัดการกับวิกฤตน้ีท�าให้เรา

ม่ันใจว่าเราจะก้าวผ่านสถานการณ์น้ีด้วยความยืดหยุ่น ความแข็งแกร่ง  

และนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรค์กว่าเดิม และมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจ 

ที่ยั่งยืนของเราในทุกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

ท ้ายที่สุด เราขอขอบคุณพนักงาน ผู ้มีส ่วนได้เสีย คู ่ค ้าทางธุรกิจ  

และผู ้ร ่วมงานของเราส�าหรับการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองจนท�าให ้

ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแห่งความส�าเร็จภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทาย

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม8

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
9

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/en/un-initiatives/un-global-compact


“ที่อินโดรามา เวนเจอร์ส พวกเราเชื่อว่า ความยั่งยืน คือ ที่มาของความได้เปรียบ 
 ในการแข่งขันเพื่อการเติบโตในระยะยาวของเรา”

เราเปิดรับความย่ังยืนตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ผ่านมาและยังได้เตรียม 

ความพร้อมส�าหรับทศวรรษหน้า ท่ีโลกได ้ก�าหนดให ้ความยั่งยืน 

เป็นบทบาทหลักในทุกการด�าเนินงานและพฤติกรรมของเรา เราภาคภูมิใจ 

ท่ี ได ้รับการจัดอันดับและเข ้าร ่วมเป ็นสมาชิกจากดัชนีความย่ังยืน 

ของดาวโจนส์ ในกลุ ่ม World Index เป ็นป ี ท่ีสองติดต่อกัน และ 

กลุ่ม Emerging Markets Index เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน อันเป็นผล 

มาจากความพยายามร่วมกันของทีมงานท่ัวทุกมุมโลกของไอวีแอล  

อีกท้ังยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มท่ีจากผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดของเรา  

เราเล็งเห็นว่าวัฒนธรรมความยั่งยืนในองค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

อีกท้ังองค์ความคิดซึ่งจะช ่วยสร้างความสมดุลระหว ่างเป ้าหมาย 

ทางเศรษฐกิจและความรบัผดิชอบต่อโลกให้กับคนในรุน่ถดัไปท่ีก�าลังจะมาถงึ

ในปีนี้  สถานการณ์ของโรคภัยที่ เกิดขึ้นส่งผลให้โลกหันมาตระหนัก 

ในการบริโภคทรัพยากรและพฤติกรรมท่ีหนักหน่วงของเรา อย่างไรก็ตาม 

เราได้เห็นแนวโน้มการตระหนักรู ้ ท่ี เพิ่มขึ้นอันเน่ืองมาจากผู ้บริโภค 

เรียกร้องให้มีการด�าเนินการอย่างเข้มแข็งเพื่อสร้างอนาคตที่ ย่ังยืน 

อย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดรวมถึงภาคธุรกิจ ชุมชน 

ผู้ก�าหนดนโยบาย สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ ก�าลังมุ่งไปสู่

วัตถุประสงค์ร่วมกันนั่นคือการด�ารงชีวิตแบบยั่งยืน 

ร่วมสร้างอนาคตที่สะอาดกว่า

เรามีก�าลังใจขึ้นเม่ือเห็นว่าบางองค์กรก�าลังต้ังเป้าหมายความยั่งยืน 

ภายในเชิงรุกก่อนท่ีจะมีข้อก�าหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นอกจาก 

การปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นในรายบุคคลแล้วยังก่อให้เกิดการสร้างพันธมิตร 

ร่วมกนัซึง่จะช่วยผลักดนัการตระหนกัรูแ้ละสร้างแรงขบัเคล่ือนเพือ่ให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีต้ังไว้ภายในกรอบเวลาท่ีก�าหนด ที่ไอวีแอล เราได้ต้ังเป้าหมาย 

ท่ีจะลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 10% ลดอัตราการใช้น�้า 

ลง 10% ลดอัตราการใช ้พลังงานลง 5% และเพิ่มการใช ้ ไฟฟ้า 

จากพลังงานทดแทน 10% (ของการใช้พลังงานโดยรวม) ภายในปี 2568  

และเราได้ก�าลังด�าเนินการมุ่งสู่การก�าหนด Science-Based Targets 

(SBTs) เรายังคงค้นหาเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง  

ท่ีสอดรบักับธรุกิจของเรา เพือ่สร้างมาตรฐานให้กับกระบวนการทางธุรกิจ  

แนวทางความเป็นกลางทางคาร์บอน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

ทรัพยากรที่จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุดด้วย

ความแข็งแกร่งของความร่วมมือด้านการรีไซเคิล

เราเชื่อว่าการเข้าถึงในรูปแบบความร่วมมือจะส่งผลในวงกว้าง ดังน้ัน 

เราจึงท�างานอย่างใกล้ชิดกับสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น NAPCOR  

มูลนิธิ Ellen MacArthur หรือแม้กระท่ังการสร้างความร่วมมือด้านการ 

รี ไซเคิลกับลูกค้ารายส�าคัญของเรา นอกจากน้ีเรายังท�างานร่วมกับ 

ผู้ให้บรกิารด้านเทคโนโลยีหลายราย ผูจ้ดัหาวตัถดุบิ ร่วมถงึลูกค้าของบรษัิท 

เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเน่ือง  

รวมถึงการแก้ปัญหาด้านรีไซเคิลท่ีพัฒนามากขึ้นด้วย เรายังคงมุ่งเน้น

ไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในทุกภาคส่วนโดยการให้ความรู้ 

แก่นักเรียน ครู ชุมชน รวมถึงกลุ่มบุคคลท่ีมีความส�าคัญอ่ืนๆ ท่ีจะช่วย 

โน้มน้าวพฤติกรรมของผู้บริโภคให้หันมาสนับสนุนระบบนิเวศเศรษฐกิจ 

แบบหมุนเวียนมากขึ้น

เรามีความมุ่งม่ันในการรีไซเคิล ต้ังแต่เริ่มธุรกิจปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา  

จนสร้างประวัติศาสตร์ส�าคัญด้วยการรีไซเคิลขวด PET ได้ถึง 50,000 

ล้านขวดในเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2563 เราขอให้ค�ามั่นเพิ่มเติมท่ีจะลงทุน 

1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2568 เพื่อเพิ่มความสามารถ 

ของเราในการรี ไซเคิลขวดหลังการบริโภคแล้วให้ ได ้ 750,000 ตัน  

และ 50,000 ล้านขวดต่อปี

บุกเบิกนวัตกรรมทางการเงินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สถาบันการเงินและนักลงทุนก�าลังจับตามององค์กรต่างๆ ในแง่มุม 

ของความย่ังยืนมากขึ้นในระหว่างท่ีมีการลงทุน การอนุมัติ และขยาย 

ขอบเขตการสนับสนุนทางการเงิน เราได้สินเชื่อท่ีเก่ียวข้องกับความย่ังยืน

จากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 

และเงินส่วนหน่ึงน้ีได้ถูกพิจารณาให้เป็น “สินเชื่อสีน�้าเงิน” เพื่อใช้ในการ 

จัดการกับขยะพลาสติก สินเชื่อท่ีเก่ียวเน่ืองกับความย่ังยืนน้ันถูกผนวก 

เข ้ากับผลการจัดอันดับด้าน ESG ของ บริษัท โดยท่ีการปรับปรุง

อันดับด้าน ESG ส่งผลให้การเงินมีความยั่งยืนมากขึ้นภายใต้เงื่อนไข 

ของการให ้กู ้ ยืมท่ีดี  เรามีสินเชื่อท่ี เ ช่ือมโยงกับความย่ังยืนมากขึ้น 

จากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์

11
อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม10

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
11

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

ดัชนีมาตรฐาน GRI

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



พร้อมรับกับอนาคตที่ยั่งยืน

การด�าเนินการเหล่าน้ีจะเป็นการปูทางไปสู่การสร้างสรรค์วัฒนธรรม

ความย่ังยืนภายในองค์กรของเรา ในขณะเดียวกันกับการตอบสนอง 

ความต ้องการของผู ้บริ โภคและการสร ้างกลไกการเติบ โตใหม ่ 

ให ้กับไอวีแอล ท่ี ได ้รับการสนับสนุนโดยการปฏิรูปองค์กรท้ังระบบ 

และหน่วยงานบริหารจัดการ

เราได้เริ่มก�าหนดทิศทางของวิสัยทัศน์ ความพยายาม และการด�าเนินการ

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความย่ังยืนเพื่อสร้างองค์กรท่ีพร้อมส�าหรับอนาคต 

ท่ีซึง่ความย่ังยนืกลายเป็นข้อได้เปรยีบในการแข่งขนัของเรา ในปีนีเ้ราได้จดัตัง้  

16 หน่วยธุรกิจที่มุ ่งเน้นและเพิ่มความแข็งแกร่งในสามกลุ่มธุรกิจหลัก  

เราได้ต้ังหน่วยงานบริหารจัดการซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจเหล่าน้ันเติบโตได้ขึ้นมา  

6 หน่วย นั่นคือ ความยั่งยืน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

Indorama Ventures Excellence ดิจิทัล ความต่อเน่ืองของธุรกิจ  

และการสื่อสาร ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะถูกก�ากับดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ท่ีมีประสบการณ์ภายในองค ์กรและผู ้ ท่ี ได ้รับคัดเลือกจากแวดวง 

อุตสาหกรรม เราแบ่งการลงทุนไปในโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลย ี

สารสนเทศท่ีจ�าเป ็นเพื่อจัดหาข้อมูลและสมรรถนะท่ีเป ็นมาตรฐาน 

ซึ่งมีความจ�าเป็นส�าหรับองค์กรท่ีพร้อมส�าหรับอนาคต

หน่วยบริหารจัดการและหน่วยธุรกิจยังคงด�าเนินการในการสร้าง 

แนวความคิดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 

อย่างต่อเน่ือง เราได้วางกระบวนการจัดการส�าหรับการเปล่ียนแปลง 

โดยการสอดแทรกวธีิแก้ปัญหาเข้าไปในวฒันธรรมของเราผ่านการฝึกอบรม  

การประชุม การสื่อสาร การสนับสนุนทางดิจิทัล ความปลอดภัยของผู้คน 

และโรงงานเพ่ือให้แน่ใจว่าธุรกิจสามารถด�าเนินต่อไปได้ นอกจากน้ี 

ยังค�านึงถึงการดูแลส่ิงแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการก�ากับ

ดูแลเรื่องระเบียบวินัยและข้อปฏิบัติอีกด้วย

การตอบสนองของเราต่อสถานการณ์ COVID-19 ยังคงเน ้นย�้า 

ไปที่ความยืดหยุ่น การรับเอาเทคโนโลยีมาใช้ การมุ่งเน้นไปที่ความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ การพัฒนาทักษะ และการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ซึ่งช่วยให้เราสามารถน�าการปฏิรูปและโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการเติบโต

มาใช้ได้ ขณะเดียวกันก็ยังรักษาผลการด�าเนินงานทางธุรกิจท่ีโดดเด่น 

แม้จะอยู่ในสถานการณ์ของโรคระบาดก็ตาม

รายละเอียดของหน่วยบริหารจัดการช่วยเหลือ
หน่วยธุรกิจและการด�าเนินงานจนถึงปัจจุบัน 
มีดังต่อไปนี้

การด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล

เครื่องมือดิจิทัลจะเปล่ียนแปลงวิถีการด�าเนินธุรกิจของเราและเชื่อมโยง

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เราเร่งการด�าเนินงานด้านดิจิทัล 

ในช่วงสองถึงสามปีท่ีผ่านมาและใช้เครื่องมือทางดิจิทัลในขอบเขตต่างๆ  

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเราให ้ ดี ย่ิงขึ้น และ 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลภายในองค์กร ในปีนี้เราได้จัดต้ัง Digital  

Academy เพื่อฝึกอบรมเครื่องมือทางดิจิทัลท่ีหลากหลาย อีกทั้ง 

มีการจัดประชุมทางดิจิทัลและเรายังสร้าง ‘digital lighthouses’  

ขึ้นอีกด้วย ทีมดิจิทัลได้ท�างานร่วมกับหน่วยบริหารจัดการในการแก้ไข 

ช่องว่างของความสามารถและปรับ KPI ให้สอดคล้องกับ KPI ทางธุรกิจ 

เพื่อเป้าหมายในการเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลในทุกระดับ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EHS) 

เรายังคงให้ความส�าคัญสูงสุดกับส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

อย่างต่อเน่ือง เราสร้างหน่วยบริหารจัดการกลาง EHS เพื่อรับผิดชอบ 

ในการก�าหนดนโยบายท่ีเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติทั่วไปที่เก่ียวข้อง 

กับผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สิน  

และสร้างความม่ันใจว่าธุรกิจจะสามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง KPI  

ของทีม EHS จึงมีความสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับธุรกิจ ซอฟต์แวร์ 

การจัดการเฉพาะด้าน EHS ภายในองค์กรถูกน�ามาใช้เพื่อให้การถ่ายโอน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์

อุเดย์ พอล ซิงห์ กิล

ข้อมูลภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ติดขัด อีกท้ังยังสามารถ 

ปฏิบัติงานท่ีจ�าเป็นในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมได้อีกด้วย หน่วยงาน EHS  

ท�างานร่วมกันกับหน่วยบริหารจัดการกลางอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

หน่วยความต่อเน่ืองทางธุรกิจและความย่ังยืน ซึ่ง ท้ังสองหน่วยน้ี 

จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านความย่ังยืนได้โดยผ่านวัฒนธรรม 

ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Indorama Ventures Excellence

เราได้ปรับใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายและกระบวนการปรับปรุงอย่าง

ต่อเน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา แล้วจึงตัดสินใจในการน�าโครงการ  

Indorama Ventures Excellence (IVEX) เข้ามาในองค์กร ทีม IVEX  

ร่วมกับทีมดิจิทัล ได้ระบุโอกาสที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ 

ปรับปรุงธุรกิจควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากร  

และเพื่อให้ม่ันใจว่าเม่ือเวลาผ่านไป ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

วิธีแก ้ป ัญหาจะไม่ลดลงอันเป็นผลมาจากลักษณะการเปล่ียนแปลง 

ท่ีไม่หยุดน่ิงขององค์กร IVEX จึงต้ังเป้าหมายท่ีจะรักษาการเปลี่ยนแปลง

ในเชิงบวกโดยการสร้างวัฒนธรรมจากการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นและ 

การเพิ่มพูนทักษะผ่านตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองของจ�านวนเข็มขัด 

สีเขียว เข็มขัดสีด�าและเข็มขัดสีด�าระดับเชี่ยวชาญในองค์กร  

เราเห็นการรวมเป็นหน่ึงเดยีวของหน่วยบรหิารจดัการและการประสานงานกัน

กับหน่วยธุรกิจเพือ่ระบชุ่องว่างและค้นหาแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสมและย่ังยืน 

วัตถุประสงค์หลักของหน่วยบริหารจัดการคือการสร้างระบบนิเวศท่ีคงไว ้

ซึ่งวัฒนธรรมท่ีมุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองท่ัวท้ังองค์กร ผลลัพธ์

และผลสัมฤทธิ์ในเชิงบวกขึ้นอยู่กับความส�าเร็จของทุกๆ หน่วยธุรกิจ  

ดังน้ันการจัด KPI ให ้สอดคล้องกับหน่วยธุรกิจจึงเป ็นส่ิงจ�าเป ็น  

เราจึงสร ้างหน ่วยบริหารจัดการโดยค�านึงถึง เป ้าหมายระยะ ส้ัน 

และระยะยาวของหน่วยธุรกิจเป็นหลัก

ในด่านหน้าของความย่ังยืน เราเชื่อม่ันในความร่วมมือของกลุ่มบริษัท

ในอุตสาหกรรมที่มีแนวคิดเดียวกันในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ี

และประสบการณ์ในด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน พลังงานสะอาด  

และผลกระทบเชิงบวกต่อส่ิงแวดล้อม ค่านิยมด้านความย่ังยืนอันเกิดจาก 

ความคิดริ เริ่มและการด�าเนินการของไอวีแอลน้ันเป ็นภาพสะท้อน 

ของความพยายามอย่างไม่หยุดย้ังของเราในการสนับสนุนเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) และหลักการ 

ของ UN Global Compact (UNGC) เรายังคงมุ่งพัฒนาหน่วยงาน  

EHS, CSR และความยั่งยืนให้เป็นการริเริ่มด้านส่ิงแวดล้อม สังคม

และการก�ากับดูแลท่ีกว้างขวางยิ่งขึ้น จุดมุ ่งหมายของเราคือการน�า

นวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการมุ่งเน้นด้านความยั่งยืน / ESG  

ซึ่งจะท�าให้เรามีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน นอกเหนือไปจากการมีส่วน 

ช่วยสนับสนุนในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการด�าเนินการของเรา

ผมขอขอบคุณพนักงานของไอวีแอล ทีมผู้บริหาร และคู่ค้าของเราทุกคน 

ท่ีคอยช ่วยเหลือเราในการจัดการการด�าเนินงานท่ีราบรื่นในช ่วง 

ท่ีมีสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ืองน้ี และขออวยพรให้ปีน้ี 

เป็นปีที่ดีและปลอดภัยส�าหรับทุกคน

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม12
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“ศักยภาพและความยืดหยุ่นทางธุรกิจ ผูกอยู่กับความรับผิดชอบ 
 ด้านสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างพลังทางสังคม”

เรามองว่าความย่ังยืนคอืเส้นทางทีเ่ตม็ไปด้วยการปรบัเปล่ียน ซึง่ต้องการการพฒันา
อย่างสม�า่เสมอและต่อเน่ือง และไอวแีอลมีความตัง้ใจทีจ่ะเป็นผู้น�าทางความคดิในการ 
ส่งมอบระบบนิเวศแบบหมุนเวียนที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นให้แก่โลกในอนาคต

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน

สิบปีแห่งความยั่งยืน – อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ไอวแีอลยังคงท�างานอย่างต่อเน่ืองเพือ่ก้าวสู่อนาคตท่ีย่ังยืนผ่านทางพนัธกิจ

ด้านการรีไซเคลิของเราและโดยการก้าวไปสู่การหมุนเวยีนซึง่สอดคล้องกับ

วสัิยทศัน์ของเราท่ีว่า “มุง่ม่ันท่ีจะเป็นบรษัิทเคมภีณัฑ์ท่ียัง่ยืนชัน้น�าระดับโลก 

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพ่ือสังคม” ความพยายามท่ีด�าเนินการผ่านมา

ของเราปรากฏให้เห็นในความก้าวหน้าส�าคญัช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ดังต่อไปน้ี:

• อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลง 10%

• อัตราการใช้พลังงาน ลดลง 4%

• อัตราการใช้น�้า ลดลง 7%

• ของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ เพิ่มขึ้นจาก 48%  
เป็น 84%

• การรีไซเคิลขวด PET หลังการบริโภค เพิ่มขึ้น 600%

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ไอวีแอลได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งส�าหรับ 

ความยั่งยืนโดยอาศัยการด�าเนินการเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการน�า

มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นสากลมาใช้เพื่อบรรเทาความเส่ียง

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการผนวกปัจจัย 

ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล (ESG) ในทุกการด�าเนินงาน 

ของเรา เรากระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อท�าให้

วิธีการของเราแข็งแกร่งมากขึ้นโดยการปรับใช้เครื่องมือที่ เก่ียวข้อง  

ได้แก่ การประเมินสาระส�าคัญ การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า  

การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก  

และการเปิดเผยข้อมูลด้านความย่ังยืนต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความไว้ใจ

และแสดงความโปร่งใสของเรา การเข้าร่วมในการประเมินความยั่งยืน 

ขององค์กรต่างๆ ก็เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในการด�าเนินงาน 

ของเราและสิ่งที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า

รายงานฉบับน้ี นับเป็นการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนครบรอบ 

ในระยะเวลา 10 ปี จัดท�าขึ้นตาม Integrated Reporting <IR> 

Framework 2021  ของ International Integrated Reporting  

Council (IIRC) เราก�าหนดโครงสร้างรายงานตามกรอบดังกล่าว  

เน่ืองจากเราพยายามที่จะท�าให้เห็นภาพชัดเจนว่าองค์กรของเราสร้าง 

มูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางกลยุทธ์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

ของเราได้อย่างไร 

ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีท่ีท้าทายอย่างย่ิง โดยส่งผลกระทบท้ังระดับบุคคล 

ชมุชน ธุรกิจ ประเทศและนานาชาติ ในช่วงเวลานี ้เราได้น�าแนวคดิรเิริม่ต่างๆ  

มาปรับใช้ท้ังบริษัท ในทุกการปฏิบัติงาน ทุกระบบ และทุกทีม ซึ่งท�าให้เรา 

อยู่ในจุดที่สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราปรับโครงสร้างทางธุรกิจใหม ่

และได้เสรมิความแขง็แกร่งให้กับทมีผูน้�าของเรา กลยุทธ์ปี พ.ศ. 2564-2566  

ซึ่งค�านึงถึงการลงทุนในบุคลากร ความเป ็นผู ้น�าด ้านการรี ไซเคิล  

การปรับปรุงกลยุทธ์เฉพาะกลุ่ม และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ช่วยท�าให ้

เรารกัษากระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงานให้แขง็แกร่งและบรรลตุามเป้าหมาย 

ความยั่งยืนปี พ.ศ. 2568 แม้ว่าความท้าทายยังคงอยู่ แต่เราจะใช้ประโยชน์

จากกลยุทธ์น้ีเพ่ือคาดการณ์ ปรับตัว และตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศโลกอย่างเหมาะสม

ทศวรรษข้างหน้าจะยิ่งทวีความส�าคัญเมื่อเราสร้างระบบนิเวศใหม่ที่ย่ังยืน 

ซึ่งมุ่งเน้นการรีไซเคิลและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนท่ีค�านึงถึงผู้เกี่ยวข้อง 

ท้ังหมดในห่วงโซ่คณุค่า จดุมุง่หมายของไอวแีอลคอืการเป็นผูน้�าทางความคดิ 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และเราจะบรรลุเป้าหมายด้วยการปฏิบัติ

ตามความมุ่งม่ันด้านการรีไซเคิล การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม  

และวธีิแก้ปัญหารปูแบบวถิใีหม่ การมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกัน และการเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจที่เป็นกลางทางคาร์บอน

ความมุ่งหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ความมุ่งหมายด้านความยั่งยืนปี พ.ศ. 2568 ของเรา เป็นแนวทางเพื่อลด

คาร์บอนฟตุพริน้ท์และลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

อย่างจริงจัง เรามีความพยายามอย่างต่อเน่ืองเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

การลดคาร์บอนซึ่งรวมถึงการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

(Scope 1 และ 2) ลง 10% ภายในปี พ.ศ. 2568 (นับจากปี พ.ศ. 2563)  

เพิ่มการใช้ ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 10% ภายในปี พ.ศ. 2568 

และ 25% ภายในปี พ.ศ. 2573 นอกจากน้ี เรายังด�าเนินการในการ

ก�าหนด Science-Based Targets (SBTs) อีกด้วย ความพยายาม 

และความคิดริเริ่มหลายประการเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเรา 

ก�าลังอยู่ในขั้นตอนการด�าเนินการ 

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
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เรายังได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น�าในการด�าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับ 

สภาพภูมิอากาศด้วยการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์แห่งแรกในประเทศไทย 

และบริษัทท่ีสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีปฏิบัติตามแนวทางของ   

คณะท�างานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพ

ภูมิอากาศ (TCFD) ในรายงานฉบับนี้ เราได้ร่างแผนเพิ่มเติมท้ังท่ีเราให้ 

ความสนใจในปัจจุบันรวมถึงในอนาคต เพื่อบรรเทาการเปล่ียนแปลง 

ของสภาพภมิูอากาศ ท้ังน้ีเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย SBTs และวสิยัทัศน์ 

การเป็นกลางทางคาร์บอน เราก�าลังส�ารวจโอกาสต่างๆ ที่จะสามารถ

ปรบัปรงุประสิทธิภาพการด�าเนินงานของเรา เช่น ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

และเทคโนโลยีในอนาคต

ความเป็นผู้น�าทางความคดิเรือ่งเศรษฐกิจแบบหมุนเวยีน

ไอวีแอลมีความมุ ่งม่ันในการแก้ ไขปัญหาขยะพลาสติกและส่งเสริม 

การหมุนเวียนของ PET อีกทั้งยังคงสร้างความก้าวหน้าที่ส�าคัญ 

อย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปี พ.ศ. 2563 เราสามารถรีไซเคิล

ขวด PET แล้วเป็นจ�านวนท้ังส้ิน 58,000 ล้านขวด และไอวีแอลก�าลัง 

เร่งด�าเนินการเพื่อบรรลุค�ามั่นสัญญาที่จะมีการรีไซเคิลอย่างน้อย 50,000 

ล้านขวดต่อปีและมกีารลงทุน 1,500 ล้านเหรยีญสหรฐั  ภายในปี พ.ศ. 2568

ในปี พ.ศ. 2563 เราได้ซื้อกิจการรีไซเคิล ในประเทศบราซิลและประเทศ

โปแลนด์ และได้ขยายโรงงานเพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตโรงรีไซเคิลที่เมือง 

Verdun ประเทศฝรั่งเศส 

เรายังได้ร่วมมือกับบริษัท Coca-Cola Beverages Philippines เพื่อต้ัง

โรงงานรีไซเคลิ PETValue ท่ีทนัสมัยแห่งใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยโรงงาน

น้ีสามารถรีไซเคิลขวด PET หลังการบริโภคได้ถึง 30,000 ล้านตันต่อปี  

ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนเป้าหมายโดยรวมของเราในการรี ไซเคิลขวด 

PET หลังการบริโภคจ�านวน 50,000 ล้านขวดต่อปีภายในปี พ.ศ. 2568  

ซึ่งเป็นการสนับสนุนชุมชน คู่ค้า และลูกค้าในท้องถิ่นอีกด้วย โรงงานในกลุ่ม

ธุรกิจรีไซเคิลของเราประสบความส�าเร็จอย่างมากในการรีไซเคิลขวด PET 

หลังบรโิภคปรมิาณมากกว่า 222,288 ตัน โดยเทียบเท่ากับ 10,100 ล้านขวด  

ตลอดปี พ.ศ. 2563 และเราด�าเนนิการได้ตามเป้าหมายเป็นอย่างดีเพ่ือมุ่งสู่

การบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568 ของเรา

เราเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง ได้แก่ NAPCOR,  

Petcore Europe, Ellen McArthur, GPAP และ Recycling Partnership 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้ PET ที่ย่ังยืนและการรีไซเคิล นอกจากน้ี  

เรายังเป็นพันธมิตรกับองค์กรต่างๆ เช่น Less Plastic Thailand โดยท�างาน

ร่วมกันเพื่อผลิตชุด PPE ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ และโครงการ

รีไซเคลิลุ้นโชค Trash Lucky ซึง่ส่งเสรมิชมุชนด้อยโอกาสให้ได้รบัการเรยีนรู ้

เกี่ยวกับประโยชน์ของการรีไซเคิล

เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ผมได้เข้าร่วมงาน “Marine Plastics in East 

Asia and the Pacific: Crisis and Opportunity” ของธนาคารโลก  

โดยได้บรรยายรายละเอียดเก่ียวกับความมุ่งม่ันด้านการรีไซเคิลและ 

การให้ความส�าคัญด้านความย่ังยืนในธุรกิจของเรา โดยเรื่องดังกล่าว

ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความท้าทายเร่งด่วนด้านการ

พัฒนาในภูมิภาคน้ี ผมระบุว่าความส�าเร็จด้านการค้าของเราเชื่อมโยงกับ 

ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ความย่ังยืน และผู ้บริโภคท่ีต้องการ 

บรรจุภัณฑ์ท่ีย่ังยืน ตลอดจนยืนยันว่าเราคือผู้น�าในด่านหน้าน้ี เรารู้สึก

เป็นเกียรติที่ได้รับสินเชื่อสีน�้าเงิน (Blue loan) รายแรกจาก IFC สิ่งนี้จะเป็น 

ส่วนช่วยในการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบจัดเก็บขยะ ซึ่งหมายถึงการมี

ปริมาณขยะท่ีน้อยลงและเป็นการท�าให้มหาสมุทรสะอาดขึ้น นอกจากน้ี  

เรายังให้มูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ขยะโดยการรีไซเคิลขวด PET หลังบริโภค

ให้เป็นขวดใหม่  

การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

เรายังสามารถด�าเนินธุรกิจท่ัวโลกของเราได้อย่างย่ังยืนแม้การเกิด

สถานการณ์ของโรคระบาด การเข ้าซื้อธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์ 

แบบบูรณาการ (IOD) และ กลุ่มเส้นใย (Fibers portfolio) เป็นการ

ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและมอบความหลากหลายรวมถึง 

การบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยไอวีแอลได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ ์

ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละวันรวมถึงมีความ

ยืดหยุ่นต่อความต้องการจากภายนอก ซึ่งเป็นส่ิงส�าคัญที่เราจะสามารถ

ท�างานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนนวัตกรรมและ 

ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน

นอกจากน้ี Wellman International ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเราได้ร่วมมือ 

กับ HealthGuard® Corporation เพื่อพัฒนาเส้นใยโพลีเอสเตอร ์

ท่ีต้านไวรัส จุลชีพ และเช้ือแบคทีเรีย ซ่ึงเป็นการช่วยลดการแพร่กระจาย

ของ COVID-19 จากนวัตกรรมท่ีโดดเด่นน้ี เราจึงมองหาวิธีแก้ไขปัญหา

ท่ียั่งยืนท้ังในด้านนี้และด้านอ่ืนๆ ท่ีมีขอบเขตการคืนทุนที่ยาวนานขึ้น 

และมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

เราตรวจติดตามการจัดหาและการใช้สารเคมีและสารอ่ืนๆ ที่จ�าเป็น 

ในการด�าเนินงานของเราอย่างใกล้ชิด เราปฏิบัติตามข้อก�าหนดในรายการ

สารเคมีที่มีอันตรายสูง (Substances of Very High Concern, SVHC) 

ของ European Chemicals Agency (EHCA) และยังคงแสวงหาวิธี

หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในรายการสารเคมีอันตรายที่ต้องใช้สารเคมีอ่ืน 

ทดแทนทันที (SIN, Substitute It Now!) ในปี พ.ศ. 2563 เราเปล่ียน 

การควบคมุสจีากการใช้โคบอลต์อะซเิตทมาเป็นโทนเนอร์ในกลุ่มผลิตภณัฑ์

ของโรงงาน Auriga ในรัฐ South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา ท�าให้

เราสามารถสร้างความม่ันใจในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย 

ต่อผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน เรายังสามารถประหยัดต้นทุนให้กับลูกค้า

ได้มากขึ้นอีกด้วย โดยผลท่ีได้จากการจัดการเรื่องความปลอดภัย 

ของผลิตภัณฑ์ช่วยให้เราได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับท่ี 2 ด้วยเกรด B 

จากการประเมินของ ChemScore ส�าหรับบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่ท่ีสุด 

ในโลกปี พ.ศ. 2563

มุ่งมั่นสู่อนาคตที่ยั่งยืน

พันธกิจเพื่อความยั่งยืนของเรายังคงแน่วแน่แม้เผชิญกับสถานการณ์

การแพร่ระบาดท่ัวโลก การน�าเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การ

สหประชาชาติ (UN SDGs) และ UN Global Compact (UNGC) มาใช้ 

และผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ด้านความย่ังยืนของเรา ซึ่งจะเป็นการช่วย

รับรองว่าเราด�าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและด้วยวิธีคิดท่ีค�านึงถึง

ความย่ังยืน เพื่อให้ต�าแหน่งของเราก้าวหน้าย่ิงขึ้น เราจึงได้เข้าเป็นสมาชิก

ประเภท “Participant” ของ UNGC ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพันธกิจของเราที่จะ

พฒันาแนวปฏบัิติในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรยิธรรมตลอดห่วงโซ่คณุค่า  

เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแรงงาน การปกป้องส่ิงแวดล้อม และ 

การต่อต้านการทุจริต เรามุ ่งม่ันท่ีจะน�าหลักสิบประการของ UNGC 

มาใช้ในการปฏิบัติงานและการรายงานการส่ือสารเรื่องความก้าวหน้า  

(Communication on Progress) ซึ่งรายงานฉบับแรกของเรามีก�าหนด 

ตีพิมพ์ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

เรายังได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เช่น DJSI และ MSCI โดยม ี

ต�าแหน่งท่ีดีขึ้นในปีท่ีผ่านมา และด้วยการประเมินให้อยู่ในระดับชั้นน�า 

ของดัชนี FTSE4Good การได้รับการยอมรับระดับ Gold ท�าให้เรา 

ถูกจัดเป็นหน่ึงใน 2% ของบรรดาบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐานจาก  

EcoVadis ซึ่งเป็นการตอกย�้าถึงผลของความพยายามร่วมกันของเรา  

นอกจากน้ี เรายังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอ่ืนๆ เช่น รางวัลผู ้ผลิต 

พอลิเมอร์ที่ดีที่สุดส�าหรับยุโรป ในประเภท PET ปี พ.ศ. 2563 และรางวัล

ธุรกิจท่ีย่ังยืนของประเทศไทยซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์การด�าเนินงานของเรา 

ท่ีก้าวข้ามขีดจ�ากัดในเรื่องความย่ังยืนและนวัตกรรม

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ท่ียังคงส่งผลกระทบต่อโลก  

นับเป็นการเตือนเราถึงความเส่ียงและความเปราะบางท่ียังคงด�าเนินอยู่ 

ดังน้ันจึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีเราจะต้องระมัดระวังและเตรียมพร้อม

ต่อความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและชุมชนของเรา ซึ่งถือ

เป็นเรื่องส�าคัญในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดท่ีเกิดขึ้นนี้  

เรายังคงติดตาม สถานการณ์ COVID-19 ในการด�าเนินงานของเรา 

อย่างต่อเน่ือง และยังคงหวังว่าเม่ือการฉีดวัคซีนคืบหน้า เราจะสามารถ

รับรองความปลอดภัยของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักของเราได้

เรารู ้ สึกขอบคุณส�าหรับเวลาและความพยายามท่ีทีมงานไอวีแอล 

และพันธมิตรของเราทุกคนมอบให้แม้ในช่วงเวลาที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

เช่นน้ี ยามทีเ่ราแสดงความสามารถทีจ่ะรบัมือกับการเปล่ียนแปลงและยงัคง

พยายามบรรลุเป้าหมายในการท�าให้ความยัง่ยืนเป็นเรือ่งส�าคญัและควรค่า

แก่การสนใจในทุกสิ่งที่เราท�า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน

ยาช  โลเฮีย

เราพยายามผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึง 

แสวงหาและน�าวิธีการแก้ป ัญหาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

มาใช้อย่างจริงจังอีกด้วย

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม16
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สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

ดัชนีมาตรฐาน GRI



ภาพรวมของไอวีแอล
ด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนและความเป็นผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์ ท�าให้เรามีผลก�าไรที่มั่นคงในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เรายังคงปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของเราท่ีมีต่อพนักงานและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ความหลากหลายของตลาดผู้บริโภคและห่วงโซ่อุปทานท่ีแข็งแกร่งของเรานั้น  
เป็นปัจจัยส�าคัญในการสนับสนุนให้เราด�าเนินงานผ่านสถานการณ์และช่วงเวลาที่ยากล�าบากไปได้
 
นอกเหนือจากการบริหารจัดการในระดับชั้นน�า การส่งมอบสินค้าและความย่ังยืนในการด�าเนินงานของเราน้ัน เรายังคงส่งเสริมและสนับสนุนโครงการริเริ่ม 
ด้านความยั่งยืนท่ัวท้ังห่วงโซ่คุณค่าอย่างต่อเน่ือง ซึ่งหมายถึงการเพ่ิมการใช้พลังงานทดแทนของเรา การบริหารจัดการผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การยึดมั่น 
ในหลักการของการผลิตระดับโลก และความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการรีไซเคิล PET

ห่วงโซ่คุณค่า/หน่วยธุรกิจ
ปลายปี 2563 เรามีพื้นที่ปฏิบัติงานท้ังสิ้น 123 แห่งใน 6 ทวีป เพ่ือรองรับลูกค้าของเราในกลุ่มอุตสาหกรรมและตลาดปลายทางท่ีหลากหลาย และมีผลิตภัณฑ ์
ออกสู่ตลาดในกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (IOD) ธุรกิจ PET  และธุรกิจเส้นใย นอกจากนี้ ด้วยจ�านวนโรงงานรีไซเคิล
ท้ังหมด 15 แห่งท่ัวโลก เราจึงเป็นผู้น�าด้านการรีไซเคิลระดับโลกและเป็นบริษัทรีไซเคิล PET ท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปยุโรป พลาสติก PET มีข้อได้เปรียบอย่างมาก 
ต่อระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความสามารถในการรีไซเคิลได้ 100% และลดการพึ่งพาวัตถุดิบได้ในระดับที่สูง 

3

3

718

1
1

123*
แห่ง

33
 ประเทศ

6
ทวีป

15 
โรงงานรีไซเคิล

เส้นใยPET ออกไซด์และ 
อนุพันธ์แบบบูรณาการ

* รายงานความยั่งยืนประจ�าป ี2563 ประกอบด้วยข้อมูล 
     จากโรงงาน 107 แห่ง รายละเอียดเพิม่เติมอยู่ภายใต้หัวข้อ  
    “เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี” ในรายงานความย่ังยนืฉบับเต็ม

13.72 
ล้านตัน

การผลิต

+11% -3%

ข้อมูล
เพิ่มเติม

โรงงานของไอวีแอล 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ทวีปอเมริกาเหนือ
• แคนาดา
• เม็กซิโก
• สหรัฐอเมริกา

ทวีปอเมริกาใต้
• บราซิล

ทวีปยุโรป 
• ออสเตรีย
• บัลแกเรีย
• เดนมาร์ก
• ฝรั่งเศส
• เยอรมนี
• ไอร์แลนด์

• อิตาลี
• ลิทัวเนีย
• ลักเซมเบิร์ก
• โปแลนด์
• โปรตุเกส
• รัสเซีย

• สโลวาเกีย
• สเปน
• สาธารณรัฐเช็ก
• เนเธอร์แลนด์
• ตุรกี    
• สหราชอาณาจักร

ทวีปแอฟริกา
• อียิปต์
• กานา
• ไนจีเรีย

• ออสเตรเลีย

ทวีปโอเชียเนีย

ทวีปเอเชีย
• จีน
• อินเดีย
• อินโดนีเซีย
• อิสราเอล

• พม่า
• ฟิลิปปินส์
• ไทย

กลุ่มธุรกิจ

ก่อนหักดอกเบีย้ภาษเีงินได้ ค่าเส่ือมราคา 
และค่าจดัจ�าหน่าย (Core EBITDA)

การสร้างคณุค่าท่ียัง่ยืนให้กบัผู้มส่ีวนได้เสียของไอวแีอล

ไอวีแอลเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2537 จากการเป็นผู้ผลิตเส้นด้ายขนสัตว์รายแรกของประเทศไทย 
ปัจจุบันเราเติบโตขึ้นอย่างมาก ซึ่งมีการด�าเนินงานใน 33 ประเทศ ครอบคลุม 6 ทวีป  
เป็นผู้ผลิต PET รายใหญ่ท่ีสุดของโลก มีส่วนแบ่งท่ีมีนัยส�าคัญในตลาด PTA ของโลก 
และยังคงความเป็นผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ผลการด�าเนินงานด้านการเงิน
แม้จะอยู่ในภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไอวีแอลยังคงมีการเติบโตท่ีเกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทเองถึง 5% และมีการเติบโตโดยรวมท้ังหมด 
ถึง 18% ความส�าเร็จนี้ถูกขับเคลื่อนโดยทีมผู้น�าท่ีมีประสิทธิภาพของเราที่ยังคงให้ความส�าคัญกับความยั่งยืนเป็นหลัก ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายส�าหรับไอวีแอล
เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ราคาน�า้มันดบิท่ีตกต�า่ รวมถงึภยัธรรมชาตท่ีิเกิดขึน้ต่อเนือ่งเป็นห่วงโซ่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ท่ีส�าคญัดงัน้ี:

• สถานการณ์ COVID มีผลให้ความต้องการเส้นใยโพลีเอสเตอร์ลดลง 9% จากปี 2562 อีกทั้งยังส่งผลให้ PX/PTA spreads ทั่วทั้งอุตสาหกรรมลดลง 47%  
และ MEG spreads ลดลง 20%

• ราคาน�้ามันดิบที่ลดลงมาอยู่ที่ 42 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ส่งผลให้ความได้เปรียบของ shale gas ลดลง 37% จากปี 2562 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม 
ต่อธุรกิจ MTBE และ MEG ของเรา

• การล็อกดาวน์อันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID และความไม่แน่นอนต่างๆ ท�าให้ยอดขายรถยนต์ขนาดเล็กท่ัวโลกลดลง ส่งผลให้ปริมาณการขายเส้นใย 
ในกลุ่ม Mobility ของเราลดลง 10% เมื่อเทียบกับปี 2562

รายงานประจ�าปี 2563 ของเราได้แสดงผลการด�าเนินงานด้านการเงินเต็มรูปแบบ และตัวเลขทางการเงินที่ส�าคัญได้ถูกสรุปรวมไว้ดังนี้

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม18

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
19

10,594
ล้านเหรียญสหรัฐ

รายได้รวม

-7% 1,388
ล้านเหรียญสหรัฐ

กระแสเงินสด 
จากกิจกรรมด�าเนินงาน 

+6%

205
ล้านเหรียญสหรัฐ

ก�าไรหลักสุทธิ

-47%
หลงัหักภาษแีละส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ�านาจควบคมุ

อันดับความ 
น่าเชื่อถือจาก AA-1.01บาท

ก�าไรหลักต่อหุ้น - 0.95

1,114
ล้านเหรียญสหรัฐ

ก�าไรหลัก 

TRIS

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
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สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
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มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
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ทั่วโลก
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ปรมิาณน�า้รีไซเคลิและน�า้ท่ีน�ากลบัมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.)  
- ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
ปรมิาณน�า้รีไซเคลิและน�า้ท่ีน�ากลบัมาใช้ใหม่ (ลบ.ม.)  
- ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)
อัตราน�า้รีไซเคลิและน�า้ท่ีน�ากลับมาใช้ใหม่ (%)  
- ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
อัตราน�า้รีไซเคลิและน�า้ท่ีน�ากลับมาใช้ใหม่ (%)  
- ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

459

789

387 205

7,035,992

4,744,746
3,688,970

3,211,409

0.321 0.325
0.371

0.355

0.452

4,597,960

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง  
(Scope 1)

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

0.169

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน  
(Scope 2)

0.232

0.197 0.184

0.155

2,409,061
2,344,695

2,224,494
2,316,591

2,179,384

0.524

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด  
(Scope 1 และ 2)

0.607
0.5550.5220.553

9,445,053

7,089,441
5,913,464

5,528,000

6,777,344

104,724,983

73,452,756
59,984,718

55,070,650

2560 25602561 25612562 25622563 2563

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

การใช้พลังงาน

5.50 5.29 5.75

5.58

6.73

72,190,776

การใช้พลังงานทดแทน

1,767,434

2,587,557
2,754,247

2,575,967

19%
15% 17%

48%

33%

52%

33%

58%

25%

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

25%

35%

40%

222,288
206,996

128,890

109,446

3,576

143,507

ปริมาณขวด PET หลังการบริโภคที่รีไซเคิลแล้ว

รีไซเคิลแล้ว
ประมาณ 58,000 ล้าน ขวด PET 

(10,100 ล้านขวด ในปี 2563)

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ประมาณ 1.9 ล้าน ตัน

ในวัฏจักรชีวิต
รีไซเคิล 

2554 - 2563

ลดปริมาณขยะพลาสติก
ประมาณ 1.3 ล้าน ตัน

ที่ต้องน�าไปฝังกลบ

92%

57

อัตราการรักษาลูกค้า 
(CRR)

Net
Promoter
Score (NPS)

ธุรกิจเส้นใย  

23%
ธุรกิจพลาสติก PET Specialty

35%

ดชันีความพึงพอใจของลูกคา้ (CSI)

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านสังคม

รีไซเคิล
พนักงานทั่วโลก 

แบ่งตามทวีป

5%
แอฟริกา

43%
เอเชยี

22%
อเมริกา

30%
ยุโรป

ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อพนักงาน
(ชั่วโมง/พนักงาน)

22.7 30.43
33.06

18.58

1.19
1.29

1.45

0.91

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน 
โดยรวม (TRIR)

(กรณี/ 200,000 ชั่วโมงท�างาน)

2560

2560 2560

2561

2561 2561

2562

2562 2562

2563

2563 2563

0.72 0.74
0.84

0.48

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน 
ถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)

(กรณี/200,000 ชั่วโมงท�างาน)

กิจกรรม CSR

การศึกษา

27%ศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

5%

สิ่งแวดลอ้ม

6%

สุขภาพ

23%
สังคมและสวัสดิการ 

39%

585  
กจิกรรม CSR

85.46% 86.01% 86.58% 86.16%

2560 2560

2560

25602561 2561

2561

25612562 2562

2562

25622563 2563

2563

2563

9,103

10,419

12,340

13,720

8,438

10,741
11,361

10,594

2560

2560 2560

2560 25602561

2561 2561

2561 25612562

2562 2562

2562 25622563

2563 2563

2563 2563

82,504,769 

65,222,820 
60,285,763 

53,552,616 

การใช้น�้าจากแหล่งน�้า

5.31
5.10

4.61

5.325.35

59,586,748

8.82

น�้าที่น�ามารีไซเคิลและใช้ซ�้า

6.55

7.46
8.07 8.07

5,786,158
5,255,856 4,699,568 

5,292,534 

5,761,187

25,207
พนักงานทั้งหมด

22%
ความหลากหลาย

ทางเพศ (หญิง)

2554 2555 2558 2560 2562 2563

ผลงานส�าคัญในปี 2563
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ก�าไรหลักสุทธิ 
(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ยอดขายสุทธิ
(ล้านเหรียญสหรัฐ)

การผลิตทั้งหมด
(กิโลตัน)

หน่วย : ตัน

การใช้น�้าจากแหล่งน�้าทั้งหมด (ลบ.ม.)  
- ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
การใช้น�้าจากแหล่งน�้าทั้งหมด (ลบ.ม.)  
- ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)
อัตราการใช้น�้า (ลบ.ม./ตันการผลิต) 
- ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)
อัตราการใช้น�้า (ลบ.ม./ตันการผลิต)  
- ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม20

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
21

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในป ี2563HOME

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

ดัชนีมาตรฐาน GRI



ความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนส�าคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม 
ของเรา ซึ่งรวมถึงการบูรณาการมุมมองด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 
ในระยะยาวเข้ากับการตัดสินใจของเรา และการใช้ประโยชน์จากความเส่ียง 
ภาระผูกพัน และโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม

การท�าความเข้าใจเก่ียวกับความต้องการด้านความย่ังยนืของผู้มีส่วนได้เสีย 
เป็นส่ิงส�าคญัต่อความส�าเรจ็ของเรา เพราะเป็นการสะท้อนให้เห็นถงึแนวทาง
ท่ีสอดคล้องต่อส่ิงท่ีเราใช้ในการเจรจากับผู้มีส่วนได้เสียและในการก�าหนด
ประเด็นสาระส�าคัญ ซึ่งสิ่งน้ีจะท�าให้เราสามารถคิดค้น คาดการณ์และ 
ตอบสนองได้อย่างตรงประเด็น รวมถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

กลยุทธ์ด้านความย่ังยืนมุ่งเน้นในสามองค์ประกอบท่ีจ�าเป็นในการบรรลุ 
ซึ่งเป้าหมายในปี 2568 - การปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการด�าเนินงานอย่าง 
รบัผดิชอบ การเสรมิสร้างพลังให้กับพนักงานของเรา และการส่งผ่านคณุค่า
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียของเรา และการขับเคล่ือนความมั่งคั่งทางธุรกิจเป็นไป
ตามหลักจริยธรรมและสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม

ความมุ่งหวังด้านความยั่งยืน
การด�าเนินธุรกิจของเราสร้างคุณค่าท่ีหลากหลายในระยะยาวแก่ผู ้มี 
ส่วนได้เสีย เรายังคงมุ่งม่ันท่ีจะลงทุนด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม ซึ่งม ี
การด�าเนินงานและก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้ ความมุ่งหวัง
ด้านความย่ังยืนของเราในปี 2568/2573 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

ในปี 2563 เราได้เข้าซื้อกิจการท่ีเก่ียวข้องกับสารต้ังต้นส�าหรับการ  
ผลิต PET ซึ่งโรงงานเหล่าน้ีมีการใช้พลังงานสูงอย่างมีนัยส�าคัญ  
ด ้วยเหตุน้ี การรายงานการด�าเนินงานทั่วโลกของเราในปี  2563 
จึงมากกว่าปี 2562 ดังน้ัน เราจึงปรับปีฐานในการเปรียบเทียบต่างๆ  
เป็นปี 2563 เพื่อแสดงให้เห็นถึงขนาดธุรกิจปัจจุบันของเรา รวมถึง 
ผลกระทบนับต้ังแต่การเข้าซื้อกิจการเหล่าน้ี และเพื่อก�าหนดเป้าหมาย  
ความคืบหน้าที่ชัดเจนไปสู่ความมุ่งหวังของเราในปี 2568/2573

ส่ิงแวดลอ้ม - การด�าเนนิการดว้ยความรบัผิดชอบ
การด�าเนินงานและผลิตภณัฑ์ของเรามุ่งเน้นไปท่ีการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
เอ้ือต่อระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน การลดการใช้ทรัพยากรและ 
การปล่อยมลพิษ ทั้งน้ีเพื่อขับเคล่ือนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
และการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

สงัคม - วฒันธรรมการสง่เสรมิความส�าเรจ็
การทีเ่ราให้ความเคารพต่อสิทธมินุษยชน การมีส่วนร่วม การลงทุนในการ
สร้างขีดความสามารถ และการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของเรา 
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุความส�าเร็จในระยะยาว

การก�ากบัดแูล – ศกัยภาพทางธรุกจิ
ธุรกิจของเรามีหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐาน การขับเคลื่อน 
ประสบการณ์ของลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ท่ีเราสร้างสรรค์ขึ้นและการก้าวไป 
ข้างหน้าในการตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมเพื่อการเติบโต 

อย่างยั่งยืนและความเป็นผู้น�า

ส�าหรับลูกค้า ไปพร้อมกับการด�าเนินการตามวิสัยทัศน์ของเราเพื่อ
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อมที่ดีย่ิงขึ้น

ในปี 2563 เมื่อค�านึงถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องและปณิธานของเราที่จะให้
ความยั่งยืนเป็นหัวใจหลักของการตัดสินใจในธุรกิจ เราได้ปรับโครงสร้าง
กลุ่มธุรกิจและปรับกระบวนการของเราเพื่อบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้
ให้ดีย่ิงขึ้น รวมถึง การแนะน�าและบูรณาการหน่วยงานด�าเนินการต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง อาทิเช่น หน่วยงานด้านความย่ังยืนและความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม (EHS) จะช่วยขับเคล่ือนความมุ ่งหวัง 
ด้านความยั่งยืนในระยะกลางและระยะยาวของเราต่อไปในอนาคต

ประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน การลงทุน
ด้านการรีไซเคลิ และลดการปล่อยคาร์บอนฟตุพริน้ท์ โครงการรเิริม่เหล่าน้ี 
จะช่วยให้เราบรรลุความมุ่งหวังในระยะยาวเพื่อมุ ่งสู ่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

การเปล่ียนปีฐานน้ียังถูกน�ามาใช ้ เพื่อสร้างแนวทางในการก�าหนด  
Science-Based Targets (SBTs) ซึง่จะรายงานปรมิาณคาร์บอนฟตุพริน้ท์ 
จากภาคธุรกิจ IOD ของเราเช่นกัน

ในขณะเดียวกัน เรายังประสบความส�าเร็จในการปรับปรุงการด�าเนินงาน 
ท่ีส�าคญัและได้เริม่ต้นโครงการต่างๆ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รายละเอียด 
เพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หน้า 74
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กรอบการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน

วสิยัทศัน ์ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�าระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

คา่นิยม
“อิงหลักฐาน 

เสมอ”

“ความซื่อสัตย์ 

ในทุกสิ่ง”

“ท�างานร่วมกันและ

มีนวัตกรรมใหม่”

“การปรับเปลี่ยน 

แนวความคิด”

ความมุง่หวัง
ความเป็นกลางทางคาร์บอน

เพื่อโลกและธุรกิจของเรา
มีความยั่งยืน พันธมิตรที่เชื่อถือได้

ส�าหรับชุมชนทั่วโลก

ผูส้รา้ง
ความแตกตา่ง

ความเป็นผู้น�า
ทางความคิดเรื่องความยั่งยืน 
และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

แนวคิดที่เชื่อมโยง
ระดับโลก-ท้องถิ่นที่มี 
ความใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางแบบหมุนเวียน
การปรับปรุงวงจรสมบูรณ์ 
ในห่วงโซ่คุณค่าของไอวีแอล

ผู้น�านวัตกรรม
มาใช้ในการด�าเนินงาน

ESG ดีที่สุด
ในระดับชั้น การลงทุน
ในธุรกิจที่ยั่งยืน

ล�าดบั
ความส�าคญั
เชิงกลยุทธ ์

สิ่งที่ต้องท�า ผลักดัน - การเติบโตที่ยั่งยืน ตัวช่วยให้ส�าเร็จ

การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
จัดระเบียบการด�าเนินงานของเรา 
อย่างมีความรับผิดชอบ 
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

การรีไซเคิล
สร้างโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับ 
การรีไซเคิลที่โลกต้องการเพื่อให ้
เกิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ความมีประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน
และก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษ ี
(ROCE) รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
พลังงาน/ของเสียไปเป็นทรัพยากร

การวัดผล
มีความเข้าใจในขอบข่ายของ 
พันธกิจด้านความยั่งยืนและ
ผลิตภัณฑ์ของเราว่ามีส่วนร่วม
ท�าให้สังคมดีขึ้นอย่างไร

การให้ความรู้
โปรแกรมการให้ความรู้ 
ตามล�าดับขั้น โดยใช้ประโยชน ์
จากพื้นที่ของไอวีแอล 
ที่กว้างขวางทั่วโลก

ตวัชีว้ดั
เป้าหมายของไอวีแอล 
ที่มีการแบ่งปันและน�าไปใช้
ทางสังคม

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

ความเป็นกลางทางคาร์บอน การตรวจสอบจากภายนอก
การให้ความรูแ้ก่ผู้บริโภค 
1,000,000 คน ภายในปี 2573

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วยผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและเข้าถึงได้

แนวด�าเนินการเพื่อความยั่งยืน

ระยะกลาง

2568/2573  
ความมุ่งหวัง 
ด้านความยั่งยืน

ระยะยาว

มุ่งสู่ 
ความเป็นกลาง                           
ทางคาร์บอน

“ความเป็นผู้น�า

ที่มีวิสัยทัศน์”

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม22

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
23

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในป ี2563HOME

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/our-sustainability/sustainability-strategy


 

เป้าหมายในด้านการด�าเนินการผลิตและสิ่งแวดล้อม

KPIs เป้าหมายปี 2568
(ปีฐาน ณ ปี 2563)

ปีฐาน 2563

อัตราการใช้พลังงาน ลดอัตราการใช้พลังงาน 5% ภายในปี 2568
6.73  

กิกะจูล/ตันการผลิต

อัตราการใช้น�้า ลดอัตราการใช้น�้าทั้งหมด 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

* ปีฐาน ณ ปี 2563

ความมุ่งมั่นระดับโลกด้านการรีไซเคิล

เป้าหมายปี 2568 ผลการด�าเนินงานในปี 2563

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

ขวด PET หลังการบริโภคปริมาณ 222,288 ตัน/ปี ถูกรีไซเคิล ในปี 2563

ความสามารถในการรีไซเคิล 50,000 ล้านขวด/ปี ภายในปี 2568 ขวด PET 10,100 ล้านขวด ถูกรีไซเคิล ในปี 2563 
(ประมาณ 58,000 ล้านขวดถูกรีไซเคิล ในช่วงปี 2554-2563)

ความมุง่หวงัด้านความย่ังยนืของเราเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
มุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลาง

ข้อมูล
เพิ่มเติม

กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2568
กลยุทธ์ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2568 ของเราประกอบด้วยประเด็นส�าคัญ 4 ประการ คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ซึ่งเราส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจ 
คาร์บอนต�่า กลยุทธ์ดังกล่าวนี้ยังมีการระบุรายละเอียดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่เราตั้งเป้าหมายไว้ภายในปี 2568

เราด�าเนินการเพือ่ให้แน่ใจว่ากิจกรรมทางธรุกจิของเราใส่ใจด้านสภาพภมิูอากาศและสนับสนนุความพยายามระดบัโลก 
ในการลดอุณหภูมิของโลกที่ก�าลังเพิ่มขึ้น เราได้ลงนามเข้าร่วมใน TCFD รวมถึงติดตามการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
และปรับการตัดสินใจเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของเราประสบความส�าเร็จด้วยการมุ่งเน้นอย่างเข้มแข็งในการก�ากับดูแล 
อย่างยั่งยืน

นอกจากน้ี เรายังได้เข้าร่วมในแคมเปญ 50 Climate Leaders ในปี 2563 เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความเป็นผู้น�าและความมุ่งม่ันในการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในเดือนตุลาคม ปี 2563 เราได้เข้าร่วมในโครงการ Global Plastic Action Partnership (GPAP) โดย 
World Economic Forum โครงการดังกล่าวเป็นโครงการรเิริม่ในการลดปรมิาณพลาสติกออกสู่ส่ิงแวดล้อม และนับเป็น 
ขั้นตอนส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายการยุติขยะพลาสติก PET โดยโครงการริเริ่มอันเกิดจากผู้มีส่วนได้เสียหลาย
ฝ่ายนี้ ท�าให้เกิดและผลักดันการแก้ไขปัญหาเพ่ือมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน และยกระดับความเป็นผู้น�าระดับโลก 
ด้านการรีไซเคิล PET ของเรา ซึ่งสิ่งนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าไอวีแอลมีการใช้รูปแบบธุรกิจแบบบูรณาการ
เพื่อขยายแนวทางการรีไซเคิลทั่วโลกและยังช่วยบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยเช่นกัน

เรามุ่งมั่นที่จะก�าหนด Science-Based Targets (SBTs) ผ่านโครงการ Science Based Targets initiative (SBTi)  
และมุ่งหมายที่จะก�าหนดเป้าหมาย SBTs ของเราภายในปี 2567 

เสาหลัก  กลยุทธ์  ผลลัพธ์

ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
และผลิตภัณฑ์

การบูรณาการวัตถุดิบทั้งต้นน�้าและปลายน�้า

นวัตกรรมด้านสภาพภูมิอากาศ

• การเพิ่มการใช้วัตถุดิบจากการรีไซเคิลหลังการบริโภคแล้ว

• ลดอัตราการใช้พลังงาน 5% ในปี 2568*

ทรพัยากรธรรมชาติ

วัตถุดิบที่มาจากการรีไซเคิล

พลังงานทดแทนและคาร์บอนต�่า

ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่า

การบริหารจัดการน�้าและน�้าเสีย

• ลดการใช้วัตถุดิบใหม่

• การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่ 10% ในปี 2568 และ 25%  ในปี 2573

• ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) 10% ในปี 2568*

• ลดอัตราการใช้น�้า 10% ในปี 2568*

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การก�าหนดราคาคาร์บอนแบบเงา

การประเมินความตึงเครียดด้านน�้า

กรอบการด�าเนินงาน TCFD

การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์

• การระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

• การบูรณาการ ESG และการก�าหนดราคาคาร์บอน เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

เศรษฐกิจ 
แบบหมุนเวียน 

การบริหารจัดการของเสีย

ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

การบริโภคอย่างรับผิดชอบ

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

• การลด การรีไซเคิล การใช้ซ�้า

• การลดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ

• การลดของเสีย PET

• การให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล

* ปีฐาน ณ ปี 2563

ข้อมูล
เพิ่มเติม

Science-Based 
Target (SBTs) 

• รีไซเคิลวัสดุ PET หลังการบรโิภคปริมาณ  
750,000 ตันต่อปี มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต 
โพลีเอสเตอร์ 

• รีไซเคิลขวด PET จ�านวน 50,000 ล้านขวดต่อปี

• บูรณาการแนวคิดเชิงเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน  
เข้าในการด�าเนินธุรกิจของไอวีแอล 

• เข้าร่วมกับองค์กรเพื่อผลักดันและสนับสนุน 
การด�าเนินงาน เพื่อมุ่งสูเ่ศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

10% ภายในปี 2568 
25% ภายในปี 2573

การจัดการขยะแทนการฝังกลบอยู่ที่ 90%
ในปี 2568

การลดอัตราการใช้พลังงาน 5% ภายในปี 25681,500 ล้านเหรียญสหรัฐ
การลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน

การลดอัตราการใช้น�า้ 10% ภายในปี 2568
การสนับสนุนต่อ

การรีไซเคิล
ความมุ่งมั่นในระดับโลกปี 2568

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

พลังงาน*การลงทุนด้านความยั่งยืน

น�้า*

ของเสีย

การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(Scope 1 และ 2) 10% ภายในปี 2568

ก๊าซเรือนกระจก*

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม24

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
25

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในป ี2563HOME

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/environmental/at-a-glance
https://sustainability.indoramaventures.com/th/environmental/climate-change-strategy
https://www.youtube.com/watch?v=jGng1BQaHBk


รูปแบบการสร้างคุณค่า

ปัจจัยขาเข้า ความมุ่งเน้น ปัจจัยขาออก ผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้น

ต้นทุนทางการเงิน (Financial Capital)
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,515 ล้านเหรียญสหรฐั
รวมทรพัย์สินหมุนเวียน 3,990 ล้านเหรียญสหรฐั

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�าระดับโลก  

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

พนัธกิจ
เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้น�าที่มีความรับผิดชอบในอุตสาหกรรม  
โดยมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศของบุคลากร กระบวนการท�างาน  

และเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ผลลัพธ์ทางการเงิน (Financial Capital)
รายได้รวม 10,594 ล้านเหรียญสหรัฐ
Core EBITDA 1,114 ล้านเหรียญสหรัฐ
ก�าไรหลักต่อหุ้น (EPS) 1.01 บาท

ต้นทุนทางการผลิต (Manufactured Capital)
123 โรงงาน ใน 33 ประเทศ ใน 6 ภมิูภาค
โรงงานรีไซเคลิท้ังหมด 15 โรงงาน

ผลลัพธ์ทางการผลิต (Manufactured Capital)
การผลิต Flake 155,586 ตัน
การผลิต rPET 70  กิโลตัน
รีไซเคิลขวด PET ประมาณ 10,100 ล้านขวด

ต้นทุนทางธรรมชาต ิ(Natural Capital)
การใช้วตัถดิุบ 15.02 ล้านตัน
การใช้พลังงาน 104.7 ล้านกิกะจูล
การใช้น�า้ 82.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
การใช้พลังงานทดแทน 1.77 ล้านกิกะจูล

ผลลัพธ์ทางธรรมชาต ิ(Natural Capital)
อัตราการใช้พลังงานลดลง 3% จากขอบเขตการรายงานในปี 2562 
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด (Scope 1 และ 2) ลดลง 5.6%  
จากขอบเขตการรายงานในปี 2562 

อัตราการใช้น�า้ลดลง 10% จากขอบเขตการรายงานในปี 2562 

อตัราของเสียอันตรายลดลง 17% จากขอบเขตการรายงานในปี 2562

ต้นทุนทางบุคลากร (Human Capital)
คณะกรรมการท่ีมีความรูค้วามสามารถ และมคีวามหลากหลาย
พนักงานท้ังหมด 25,207 คน
การฝึกอบรม 429,886 ชัว่โมง
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2,070,050 เหรียญสหรฐั 

ผลลัพธ์ทางบุคลากร (Human Capital)
อัตราการรักษาพนักงาน 91.51%
สัดส่วนพนักงานหญงิ 22%
อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานโดยรวม 0.91 กรณ ีต่อ 200,000 
ชัว่โมงท�างาน
อัตราการบาดเจบ็ถงึขัน้หยุดงาน 0.48 กรณ ีต่อ 200,000 ชัว่โมงท�างาน

ต้นทุนทางสังคมและความสัมพนัธ์ 
(Social and Relationship Capital)
ค่าใช้จ่ายด้าน CSR 1.09 ล้านเหรียญสหรฐั 
กองทุน COVID-19 

ผลลัพธ์ทางสังคมและความสัมพันธ ์
(Social and Relationship Capital)
ดัชนีความพงึพอใจของลูกค้า (CSI) 86.16%
อัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR) 92%
585 กิจกรรม CSR

ต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)
ค่าใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันา 19.2 ล้านเหรียญสหรฐั 
นักวิจัยและพฒันา 173 คน
ศนูย์วิจยัและพฒันาทัว่โลก 17 แห่ง

ผลลัพธ์ทางปัญญา (Intellectual Capital)
สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่
35% ส�าหรับธุรกิจพลาสติก PET Specialty
23% ส�าหรับธุรกิจเส้นใย 
94 สิทธิบัตร 

รายงานความย่ังยืนท่ีก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ฉบับน้ี เราได้น�ากรอบการรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Reporting <IR> Framework) มาประยุกต์ใช้เพิ่มเติม  
โดยก�าหนดโครงสร้างของรายงานให้เป็นไปตามกรอบของมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งท�าให้เราสามารถน�าเสนอการรายงานต่อผู้มีส่วนได้เสียถึงการสร้างคุณค่า 
ผ่านกลยุทธ์การด�าเนินงานของเราทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในทั้ง 6 ประเภทของต้นทุน เป็นไปตามมาตรฐานนี้

การแลกเปลี่ยน ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ของไอวีแอล

ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น
กับการปล่อยมลพิษ
สู่สิ่งแวดล้อม

• ต้นทุนทางการผลิต

• ต้นทุนทางธรรมชาติ

เรายังคงให้ความส�าคัญกับการเติบโตและการเพิ่มปริมาณการผลิตอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกัน 
ยังสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย

• เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานทั้งการด�าเนินงานที่มีอยู่เดิมและที่เข้าซื้อกิจการใหม่

• ให้ความส�าคัญกับแหล่งพลังงานทดแทนมากขึ้น

ในปี 2563 เรายังคงเติบโตจากธุรกิจของบริษัทเองถึง 5% ในขณะเดียวกันยังสามารถลดอัตรา 
การใช้ทรัพยากรต่างๆ ลงด้วย

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม มีปรากฎในหัวข้อ ประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเรา 
ในหน้า 21, 25, 62-65, 76-89, 116-124

Better Growth

Better Environment

Better Life

การแลกเปลี่ยน ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ของไอวีแอล

การบูรณาการในแนวตั้งกับการ
พึ่งพาซัพพลายเออร์

• ต้นทุนทางการเงิน

• ต้นทุนทางสังคม
และความสัมพันธ์

เราให้ความส�าคัญกับการบูรณาการในแนวต้ังอย่างต่อเน่ือง เพื่อบรรเทาความเส่ียง
ของห่วงโซ่อุปทานและช่วยปรับปรุงการเติบโตของธุรกิจ ในปี 2563 เราได้เข้าซื้อธุรกิจ
ออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการระดับโลกของบริษัท Huntsman เพื่อเพิ่มโอกาส
การเปลี่ยนแปลง 

แม้จะมีการบูรณาการในแนวต้ัง แต่เรายังคงพัฒนาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร ์
ของเราอยู่เสมอ จากการเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักในห่วงโซ่คุณค่าของเรา เราได้ปลูกฝัง 
แนวทางปฏิบัติที่ ย่ังยืนให้กับการด�าเนินงานของซัพพลายเออร์โดยใช้การประเมิน 
ซัพพลายเออร์ เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานยังคงยึดม่ันในนโยบายด้านความย่ังยืน 
และการปกป้องสิทธิมนุษยชน

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม มีปรากฎในหัวข้อ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ในหน้า 50

ข้อมูล
เพิ่มเติม

สนับสนุนต่อ
SDGs หมายเลข

สนับสนุนต่อ
SDGs หมายเลข

สนับสนุนต่อ
SDGs หมายเลข

ปริมาณการผลิตท้ังหมด
13.72 ล้านตัน 
(ไม่รวมการขายภายในระหว่างบรษัิท)
15.55 ล้านตัน 
(รวมการขายภายในระหว่างบริษัท)

ธุรกิจออกไซด์และอนุพนัธ์แบบบูรณาการ
ปริมาณการผลิต 1.98 ล้านตัน
Core EBITDA 105 ล้านเหรียญสหรฐั

ธุรกิจพลาสตกิ Combined PET
ปริมาณการผลิต 10.17 ล้านตัน
Core EBITDA 794 ล้านเหรียญสหรฐั

ธุรกิจเส้นใย
ปริมาณการผลิต 1.57 ล้านตัน
Core EBITDA 195 ล้านเหรียญสหรฐั

แนวด�าเนินการเพื่อการสร้างคุณค่า

การแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยน

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม26

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
27

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในป ี2563HOME

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/our-sustainability/sustainability-strategy


การด�าเนินงานใน 33 ประเทศท�าให้เราต้องอยู่ภายใต้กรอบการก�ากับดูแลและกฎหมายที่หลากหลาย ธุรกิจของเราด�าเนินงานและได้รับผลจากบริบทการด�าเนินงานในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 
และระดับโลก แต่เรายังคงปรับตัวให้เข้ากับสิ่งเหล่านี้ผ่านแนวทางการพิจารณาความเสี่ยงแบบบูรณาการของเรา
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน สถานการณ์ดังกล่าว  จ�ากัดทางเลือกของลูกค้าเป็นอย่างมากและส่งผลกระทบต่อการเติบโต
ท่ัวโลก แม้เป็นเรื่องยากท่ีจะคาดการณ์ผลกระทบทั้งหมดต่ออุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ แต่เราสามารถมองเห็นผลจากการลงมือท�าจริงในระดับปฏิบัติการไปจนถึงสภาวะการณ์ความแข็งแกร่ง 
ของตลาดสินเชื่อ                                                                                                                                                                                                     

ความท้าทาย
• ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID-19

• อัตราภาษีในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน

• การเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนหรือไม่คาดคิดในกฎหมายต่างประเทศ การควบคุมสกุลเงิน 
และกฎระเบียบทางภาษี

• การเปลี่ยนแปลงในสนธิสัญญาทางภาษีระหว่างประเทศ

• ภาษีพลาสติกในยุโรป

โอกาส
• การบูรณาการในแนวตั้งของธุรกิจเพื่อป้องกันการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน

• การพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับต้นทุนเพื่อปรับปรุงอัตราก�าไรจากรายได้

เราตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของก�าลังการผลิตที่มุ่งไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันของตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกมากขึ้น เราติดตามการแข่งขันทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิด ทั้งในแง่ของ
การพัฒนา การผลิต และการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงกันได้ รวมถึงการจัดล�าดับความส�าคัญของการริเริ่มด้านนวัตกรรมทั่วทั้งธุรกิจของเรา

ความท้าทาย
• การแข่งขันจากบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่

• การแข่งขันจากผู้ผลิตระดับภูมิภาคและ/หรือผู้ผลิตเฉพาะทางในตลาด

• แรงกดดันของอัตราก�าไรที่จ�ากัดการเติบโตของอุปสงค์และภาวะล้นตลาด

โอกาส
• การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

• การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อปรับปรุงอัตราก�าไร

• การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อจัดการกับความต้องการด้านความยั่งยืนที่ยังด�าเนินอยู่

• การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อน�าไปสู่แหล่งรายได้ในตลาดแห่งใหม่

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ันจะน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความคาดหวังของผู้บริโภค เราเชื่อว่าธุรกิจมีบทบาทส�าคัญท่ีจะตอบสนองต่อ 
ความต้องการของผู้บริโภค อย่างมีจรรยาบรรณ มปีระสิทธภิาพ และในระยะยาว ซึง่รวมไปถงึการปกป้องส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจงัและสนับสนุนให้เกิดความยัง่ยืน เราเข้าใจว่าคณุค่าดังกล่าวสามารถ 
สร้างขึ้นได้จากการปรบัเปล่ียนไปสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน และเรายังคงลงทนุในเทคโนโลยีใหม่ ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน และความคดิริเริ่มด้านการดแูลรบัผิดชอบต่อผลิตภณัฑ์อย่างสม�า่เสมอ

ความท้าทาย
• การเพิ่มขึ้นของกฎระเบียบในการก�าหนดราคาคาร์บอน

• การเพิ่มขึ้นของการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด 
ของ COVID-19

• การขาดความตระหนักรู้ในเรื่องการรีไซเคิล

โอกาส
• ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น

• การเป็นผู้น�าทางความคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

• การส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต และผู้ค้าปลีกน�าการหมุนเวียนไปปรับใช ้
ในรูปแบบธุรกิจ

พนักงานท่ีมีทักษะเป็นรากฐานส�าคัญของธุรกิจท่ีประสบความส�าเร็จ ในขณะท่ีองค์กรต่างๆ ท่ัวโลกก�าลังเผชิญกับช่องว่างด้านทักษะ เราตระหนักดีถึงบทบาทในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�า 
ในการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมส�าหรับอนาคต สถานการณ์ COVID-19 เป็นแรงผลักที่ท�าให้หลายธุรกิจเร่งสนับสนุนพนักงานนอกเหนือไปจากกรอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบเดิม  
แต่ยังคงให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมความสามารถในการฟื้นตัวและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ความท้าทาย
• การขาดแคลนผู้มีความสามารถระดับโลก

• ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการพัฒนาและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

• วัฏจักรของการจ้างงานและการถูกเลิกจ้างอันเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
และผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีความสามารถและการกลับมาของตลาดแรงงานในอนาคต

โอกาส
• การลงทุนในโครงการเสริมสร้างทักษะใหม่และการพัฒนาความสามารถให้แข็งแกร่งเพื่อ

สร้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง

• Succession planning

• การด�าเนินการเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่พนักงาน และเพิ่มอัตราการรักษาพนักงาน
และประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

• การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร โดยการร่วมมือกับสถาบันภายนอก  
เช่น โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

3 ประเด็นส�าคญั

การวางแผนทรพัยากรองค์กร วธีิการทางธรุกิจระดับโลก การแปลงกระบวนการท�างานเป็นดิจทัิล

ใช้ระบบ SAP เพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร 
แบบบูรณาการ

น�าวิธีการทางธุรกิจระดับโลก  
(Global Business Solution : GBS) มาใช้

ขยายขอบเขตการริเริ่มด้านดิจิทัลของเรา  
ที่มีการน�าร่องไปในปี 2562

Combined PET ออกไซด์และอนพุนัธ์แบบบูรณาการ 
(IOD) เส้นใย

มุ่งเน้นการผลิต ความเป็นเลิศในการใช้งาน  
และประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง

มุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยการผลิต 
ที่มีอยู่เพื่อลดต้นทุน

มุ่งเน้นการเพิ่มผลก�าไร นวัตกรรมด้านต้นทุน 
และประสิทธิภาพของสินทรัพย์

องค์กร

กลุ่มธุรกิจ

กลยุทธ์ปี 2566 ของไอวีแอล

กลยุทธ์ปี 2566 ของเราอยู่บนพื้นฐานของ 5 เสาหลักเชงิกลยุทธ์ ซึง่เน้นไปท่ี 

การแปลงต้นทุน ศักยภาพของสินทรัพย์ท้ังหมด การเติบโตในธุรกิจ 

ท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลัก ความเป็นผู้น�าด้านการรีไซเคิล และการพัฒนา

ความเป็นผู้น�า กลยุทธ์น้ีจะน�าไปสู่การเพิ่มค่า ROCE อย่างมีนัยส�าคัญ 

ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนเฉล่ียของผู ้ถือหุ้น และกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง 

ผ่านจุดสูงสุดและต�่าสุดของวัฏจักรเคมีภัณฑ์

เราด�าเนินตามวิสัยทัศน์ของเราในทุกๆ วันตลอดการด�าเนินธุรกิจในการ  

“มุ่งม่ันทีจ่ะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ท่ีย่ังยืนชัน้น�าระดบัโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

ท่ีดีเพื่อสังคม” ค่านิยมของเราสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมประจ�าวันและ

สนับสนุนให้เรายังคงให้ความส�าคญักับลูกค้า ด�าเนินงานด้วยความคล่องตัว  

ท�างานในเชิงรุก และดูแลพนกังานของเราอย่างต่อเนื่อง

เราเล็งเห็นถงึความท้าทายท่ีรออยู่เบ้ืองหน้า จึงจ�าเป็นต้องใช้ความพยายาม

ท่ีมากขึ้นส�าหรับโครงการ Olympus ในอีกสามปีข้างหน้า เรายังคงมั่นใจ 

ถึงแผนงานท่ีละเอียดและชัดเจน ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยใช้แนวทางจากล่างขึ้นบน 

ผ่านส�านักงานบริหารจัดการโครงการ (PMOs) หลายแห่ง ซึ่งประกอบด้วย 

IMC, CXOs และผู้น�าระดับสูงอ่ืนๆ นอกจากน้ี เราได้จดัต้ังส�านักงานบริหาร

การเปลี่ยนแปลง (TMO) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะส�าหรับไอวีแอล โดยพัฒนา

มาจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด TMO ซึ่งประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ไปสู ่สมาชิก IMC โดยจะสนับสนุน IMC และ PMOs ในเส ้นทาง 

การแปล่ียนแปลงน้ี การจัดต้ังดังกล่าว ได้น�าเครื่องมือติดตามระดับโลก 

โครงการ Olympus

โครงการ Olympus เริ่มด�าเนินการในปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการแปลงต้นทุน

ที่ครอบคลุม ล�าดับที่ 1 ของกลยุทธ์ปี 2566 ของเรา ส�าหรับแผนในปีแรก 

เราด�าเนินการได้เร็วกว่าที่ก�าหนดไว้ถึง 21% ในแง่ของการประหยัดต้นทุน 

ด้วยการสนับสนุนจากการประเมินภายในและประสิทธิภาพท่ีโดดเด่น  

ท�าให ้เราเพิ่มความมุ ่งมั่นในโครงการ Olympus เพื่อส่งมอบก�าไร 

ก่อนหักดอกเบี้ยภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าจัดจ�าหน่าย (EBITDA) 

มูลค่า 610 ล้านเหรียญสหรฐั เป็นประจ�าทุกปีภายในปี 2566 เมือ่เปรียบเทียบ 

กับปี 2562 (เทียบกับมูลค่า 352 ล้านเหรียญสหรฐัท่ีประกาศเมือ่ปีท่ีผ่านมา)  

โดยประกอบด้วยมากกว่า 2,400 โครงการด้านการแปลงต้นทุนและ 

การท�าธุรกิจแบบเต็มศักยภาพ ผลที่ตามมาและการเติบโตอย่างทวีคูณ 

ท่ีเกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทจะส่งผลเชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญ

ในสามกลุ่มธรุกิจของเราซึง่ครอบคลมุ 16 กลุ่มแนวตัง้ ด้วยความพยายาม

ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ การเปล่ียนแปลงท่ีครอบคลุม

รูปแบบการด�าเนินงานของเรา การยกระดับการด�าเนินงานแบบบูรณาการ 

และการแสวงหาโอกาสทางการค้าในด้านการจ�าหน่ายและความเป็นเลิศ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ท่ีเรียกว่า “KEY” ซึ่งกลายเป็นตัวขับเคล่ือนท่ีส�าคัญและเป็นแกนหลัก 

ของ Olympus นอกจากน้ี PMOs ได้เปิดตัวส�านักงานส่งมอบผลลัพธ์ 

(RDOs) ส�าหรับพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีมีการริเริ่มการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญ 

โครงสร้างของ TMO PMO และ RDO รวมถึงการอ�านวยความสะดวก 

ในการด�าเนินการผ่านท่ีปรึกษา และทรัพยากรชั้นน�า เป็นความสามารถ 

ท่ีส�าคัญย่ิงที่ IMC น�ามาใช้ เพื่อความส�าเร็จของเส้นทางการเปล่ียนแปลง 

ในวงกว้างของเรา ทีมผู้น�าพร้อมท่ีจะส่งมอบความมุ่งหวังในการสร้าง

มูลค่าของไอวีแอลโดยการใช้เครื่องมือและแนวปฏบัิติระดบัโลกโดยมีทีมงาน 

ที่มีคุณภาพ และได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างการจูงใจในระยะยาว

สภาพแวดล้อมภายนอกและแนวโน้มในอนาคต
ความย่ังยืนและการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาวอย่างต่อเน่ืองของเราท�าให้เราต้องท�างานอย่างกระตือรือร้นในทุกๆ การด�าเนินงานท่ีเรามีอยู่ ท้ังในระดับท้องถิ่น  
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งหมายถึงความเข้าใจและการตอบสนองต่ออิทธิพลระดับจุลภาคและมหภาค และการสนับสนุนวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
ของเราด้วยการก�ากับดูแล การวางแผนงาน และการด�าเนินการท่ีเข้มแข็ง การยกระดับการด�าเนินการเหล่าน้ีท�าให้เราสามารถคาดการณ์และตอบสนองต่อโอกาส 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถจัดการความเสี่ยงในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และตระหนักถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกภาคธุรกิจ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจโลก

การแข่งขันทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความต้องการเชิงการหมุนเวียน

ต้นทุนทางบุคลากร

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม28

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
29

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในป ี2563HOME

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

ดัชนีมาตรฐาน GRI



พนักงาน
ประเดน็ท่ีสนใจ: การตอบสนองในประเดน็ต่างๆ:

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย             • สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและเหมาะสมในสถานที่ท�างาน หน้า 91 - 96

• สิทธิมนุษยชน

• การพัฒนาทุนมนุษย์และการยอมรับ
• สิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�างาน หน้า 98 - 99

การมีส่วนร่วมและการรกัษาความสัมพนัธ์: การสร้างคณุค่า:

• แบบส�ารวจการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วโลก (Global Employee Engagement, GEE) 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานทุกคนเกี่ยวกับการท�างานที่ไอวีแอล

• นโยบายด้านสขุอนามยัและความปลอดภยัของพนักงาน การฝึกอบรมต่างๆ และการรบัรอง
มาตรฐาน ISO 45001 / OHSAS 18001 ของเรา

• นโยบายด้านสิทธมินษุยชนของเรา การจดัฝึกอบรม และการน�าแนวทางส�าหรบัการประเมิน
ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�างานมาใช้ในทุกธุรกิจของเรา

ชีวิตที่ดีขึ้น

• การพัฒนาทุนมนุษย์

• สถานที่ท�างานที่ปลอดภัยและเหมาะสม

• วฒันธรรมด้านสุขอนามยัและความปลอดภยั

• ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

• ไม่มีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน

การเติบโตที่ดีขึ้น

• การดึงดูดและรักษาพนักงาน 
ที่มีความสามารถ

• การด�าเนินงานอย่างรับผิดชอบ

• ศักยภาพทางธุรกิจ

ลูกค้า
ประเดน็ท่ีสนใจ: การตอบสนองในประเดน็ต่างๆ:

• จริยธรรมทางธุรกิจที่ดี การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการปฏิบัติตามข้อก�าหนด • การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ หน้า 42-55

• การรีไซเคิลขยะพลาสติก • การเป็นผู้น�าทางความคิดด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน หน้า 57-59

• การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ • ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน หน้า 69-72

การมีส่วนร่วมและการรกัษาความสัมพนัธ์: การสร้างคณุค่า:

• เราติดตามผลและด�าเนินการต่อดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) ประจ�าปี (ซึ่งท�าให ้
รูผ้ลตอบรบัเชงิคณุภาพจากลูกค้า) Net Promoter Score (NPS) และ อัตราการรกัษาลกูค้า 
(CRR) โดยการปรบัปรงุประเดน็ต่างๆ ทีถ่กูหยิบยกขึ้นมาและมีการหารือตามความเหมาะสม

• เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีใช้นวัตกรรมและมีความย่ังยืน เพื่อตอบสนองท้ังต่อความมุ่งหวัง 
ของลูกค้าและของเรา ตลอดจนร่วมมือกับลูกค้าในการเก็บรวบรวมขวด PET เพื่อน�าไป
รีไซเคิลซึ่งเป็นการเพิ่มการหมุนเวียนของ PET

การเติบโตที่ดีขึ้น

• ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

• ข้อเสนอที่คุ้มค่าด้านราคา

• ทางเลือกใหม่และนวัตกรรมสร้างสรรค์

• มูลค่าแบรนด์ที่แข็งแกร่ง

• ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

• ศักยภาพทางธุรกิจ

สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

• เร่งการหมุนเวียนของ PET

• การเป็นผู้น�าทางความคิดด้านเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน

• ลดขยะพลาสติก PET

ชมุชน
ประเดน็ท่ีสนใจ: การตอบสนองในประเดน็ต่างๆ:

• พลาสติกและการรีไซเคิล • การขับเคลื่อนการหมุนเวียนผ่านการเป็นพันธมิตรในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 60-61

• การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของเรา • มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หน้า 74-81

• การมีส่วนร่วมของชุมชนและสิทธิมนุษยชน • การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและชุมชนของเรา หน้า 90-115

การมีส่วนร่วมและการรกัษาความสัมพนัธ์: การสร้างคณุค่า:

• ในฐานะผู้ผลิต PET เราให้ความรู้แก่ชุมชนในการแยกขยะพลาสติกอย่างเหมาะสม 
เพื่อการรีไซเคิล

• เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและได้รับการรับรองมาตรฐาน  
ISO 14001

• เรามีส่วนร่วมกับชุมชนของเราอย่างต่อเนื่องและท�างานร่วมกันในการแสวงหา 
วิธีแก้ปัญหาที่ให้ประโยชน์หลายทาง

• เรารักษาการยอมรับในการด�าเนินงานผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชนในเชิงรุก ซึ่งเป็น 
พื้นฐานส�าคัญของไอวีแอล

สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

• ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• การหมุนเวียนที่ดีขึ้น

• สภาพแวดล้อมโดยรอบที่สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้นผ่านโครงการสีเขียว

ชีวิตที่ดีขึ้น

• โครงการ CSR ส�าหรับชุมชน

• โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล

• สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

การเติบโตที่ดีขึ้น

• การได้รับความยินยอมให้ด�าเนินการ

• การด�าเนินงานอย่างรับผิดชอบ

• ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

• ศักยภาพทางธุรกิจ

ซพัพลายเออร์และคูค้่า
ประเดน็ท่ีสนใจ: การตอบสนองในประเดน็ต่างๆ:

• จริยธรรมทางธุรกิจที่ดี การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการก�ากับดูแลกิจการ • การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ หน้า 42-55

• การรีไซเคิลและขยะพลาสติก • การหมุนเวียนในห่วงโซ่คุณค่าของเรา หน้า 58-59

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย • การสร้างความเชื่อมั่นด้านสถานที่ท�างานที่ปลอดภัยและเหมาะสม หน้า 94

การมีส่วนร่วมและการรกัษาความสัมพนัธ์: การสร้างคณุค่า:

• รักษาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ของเราที่คงอยู่มาอย่างยาวนาน 

• แสวงหาการรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อลงนามในสัญญาและท�าการประเมินด้าน ESG 
ของซัพพลายเออร์อย่างสม�่าเสมอ

• มีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์และพันธมิตรของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมุนเวียน 
ชนิดใหม่ เช่น ชุด PPE

• สร้างความเชื่อมั่นในสภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัยส�าหรับซัพพลายเออร์และ 
ผู้รับเหมาของเรา

การเติบโตที่ดีขึ้น
• โอกาสในการเป็นพันธมิตรที่เป็นธรรมและโปร่งใส
• ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับเวลา
• ส่งเสริมความยั่งยืนผ่านจรรยาบรรณซัพพลายเออร์ของเรา
• การด�าเนินงานอย่างรับผิดชอบ

ชีวิตที่ดีขึ้น
• สุขอนามัย ความปลอดภยั และความเป็นอยู่ท่ีดี

สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
• การหมุนเวียนที่ดีขึ้น
• ลดขยะพลาสติก PET และท�าให้หมดไป

รฐับาลและหน่วยงานก�ากับดูแล
ประเดน็ท่ีสนใจ: การตอบสนองในประเดน็ต่างๆ:

• การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารจัดการความเสี่ยง การก�ากับดูแลกิจการ
• การออกกฎหมายและการผลักดันนโยบาย

• สมาคมอุตสาหกรรมและการเข้าเป็นสมาชิก หน้า 39
• ความเสี่ยงและโอกาส หน้า 34-35
• การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ หน้า 42-55

• เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน • การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน หน้า 58-61

• อัตราการใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษ
• ความเป็นกลางทางคาร์บอน

• มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หน้า 74-89

• สุขอนามัยและความปลอดภัย
• การมีส่วนร่วมของชุมชน

• การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและชุมชนของเรา หน้า 91-96, 107-115

การมีส่วนร่วมและการรกัษาความสัมพนัธ์: การสร้างคณุค่า:

• การรักษาความสัมพันธ์กับหน่วยงานก�ากับดูแลเป็นสิ่งส�าคัญเนื่องจากเราด�าเนินธุรกิจ 
ในหลากหลายภูมิภาคที่มีรูปแบบกฎหมายที่แตกต่างกัน

• การเข้าร่วมการประชมุในระดับโลกเป็นประจ�าเพื่อสนับสนุนนโยบายใหม่ๆ สู่อนาคตท่ีย่ังยืน

• การเป็นผู้น�าทางความคิด

• ข้อมูลส�าหรับการพัฒนานโยบาย

• การเป็นพันธมิตรและความร่วมมือในการสนับสนุนนโยบายการก�ากับดูแลที่ยั่งยืน

ธนาคาร นกัลงทนุ และผู้ให้ทนุ
ประเดน็ท่ีสนใจ: การตอบสนองในประเดน็ต่างๆ:

• การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารจัดการความเสี่ยง จริยธรรมที่ดีทางธุรกิจ  
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และการก�ากับดูแลกิจการ

• ความเสี่ยงและโอกาส หน้า 34-35

• การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ หน้า 42-55

• การรีไซเคลิและขยะพลาสติก • การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน หน้า 56-73

การมีส่วนร่วมและการรกัษาความสัมพนัธ์: การสร้างคณุค่า:

การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนือ่งผ่านการพบปะ การประชมุกลุม่ การเข้าร่วมกิจกรรม การน�าเสนอ
ผลงาน การรายงาน และการจัดหาและรายงานข้อมูล ท�าให้เรามีวิธีการที่หลากหลายในการ
รักษาความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่ง ความโปร่งใสน้ียังสร้างความเชื่อใจและเป็นพื้นฐานส�าหรับ 
การให้เงินกู้และเงื่อนไขเงินกู้ที่ดี

• ผลตอบแทนการลงทุน

• ผลประกอบการที่แข็งแกร่ง

• การท�าก�าไรในระยะยาวที่ยั่งยืน

• ความโปร่งใสผ่านการรายงานตามก�าหนดเวลาอย่างสม�่าเสมอ

ท่ีปรกึษา
(ในด้านธุรกิจ การเงนิ ความย่ังยืน ส่ิงแวดล้อม และ เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประเดน็ท่ีสนใจ: การตอบสนองในประเดน็ต่างๆ:

• การก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดีทางธุรกิจ • การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ หน้า 42-55

• การรีไซเคิลและขยะพลาสติก • การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน หน้า 56-73

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ • มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หน้า 74-89

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย • การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและชุมชนของเรา หน้า 91-96

การมีส่วนร่วมและการรกัษาความสัมพนัธ์: การสร้างคณุค่า:

เราขอความร่วมมือการสนับสนุนจากผู้น�าในอุตสาหกรรมและด้านน้ันๆ ในการพัฒนา 
นโยบาย ขั้นตอน และกรอบการด�าเนินงาน และได้แบ่งปันแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดภายในกลุ่ม
อุตสาหกรรมของเรา

• การสื่อสารและความร่วมมือที่แข็งแกร่ง

• การเติบโตร่วมกันผ่านการมีส่วนร่วมในเรื่องความรู้ด้านความยั่งยืนเฉพาะของกลุ่ม
อุตสาหกรรม

• ธุรกิจที่คล่องตัวและยืดหยุ่น

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางการมีส่วนร่วมทั้งหมด ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์หน้าผู้มีส่วนได้เสียของเรา

ข้อมูล
เพิ่มเติมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

การด�าเนินงานต่างๆ ของไอวีแอลมีท้ังส่งผลและได้รับผลกระทบจากกลุ่มคนจ�านวนมาก โดยบุคคลเหล่าน้ันมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในการด�าเนินธุรกิจของเรา  
เราด�าเนินการอย่างเต็มท่ีในการแสวงหาข้อเสนอแนะและการพูดคุยกับผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอก และบูรณาการผลจากการอภิปรายดังกล่าว 
ในการวางแผนธุรกิจและการด�าเนินงานของเราเสมอ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นการสร้างฐานความรู้ เสริมความแข็งแกร่งต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  
และการคงไว้ซึ่งความเชื่อใจระหว่างกลุ่มคนด้วยความต้องการที่หลากหลายต่างกัน

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม30

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
31

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในป ี2563HOME

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/our-sustainability/our-stakeholders
https://sustainability.indoramaventures.com/th/our-sustainability/our-stakeholders


การระบุ 
ประเด็นส�าคัญ

การรับรอง 
และการรายงาน       

การมีส่วนร่วม 
กับผู้มีส่วนได้เสีย         

การจัดล�าดับ 
ความส�าคัญ         

การตรวจสอบ 
ความถูกต้อง         

การประเมินสาระส�าคัญ
เราระบุและประเมินประเด็นซึ่งอาจมีผลกระทบส�าคัญต่อความยั่งยืน 

ในระยะยาวอย่างสม�่าเสมอ โดยการประเมินสาระส�าคัญน้ันเป็นไป 

ตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งครอบคลุม 

ในปี 2563 เรามีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอก  

ซึ่งได้แก่ ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ธนาคาร นักลงทุน และที่ปรึกษาในระดับโลก 

การส�ารวจสาระส�าคัญของเราได้กระท�าผ่านแบบสอบถามท่ีได้มาตรฐาน 

มีค�าจ�ากัดความชัดเจน ซึ่งช่วยให้เราสามารถรับรู ้ผลการส�ารวจท่ีมี 

ความหมาย เราสามารถระบรุายละเอียดเป็นแผนภาพสาระส�าคญัท่ีทันสมยั 

โดยอาศัยข้อมูลท่ีได้จากการส�ารวจ การสร้างแผนภาพน้ีจะแสดงข้อมูล

กลยุทธ์ทางธุรกิจของเราโดยตรง ตามล�าดับความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม 

สังคม และการก�ากับดูแล โดยในการจัดท�าจ�าเป็นต้องมีการพิจารณา 

ช่วงของความคิดเห็นและส่วนวิเคราะห์ภายในโดยละเอียดร่วมกับผู้บริหาร

ระดับสูงในหน่วยธุรกิจของเรา นอกจากน้ี แผนภาพดังกล่าวยังสะท้อน

ให้เห็นถึงความเข้าใจในขอบเขตผลกระทบของไอวีแอลและการชี้แจง 

เก่ียวกับขอบเขตหน่วยปฏบัิติงานท่ีเราควบคมุและด�าเนินการ เราได้วิเคราะห์ 

กระบวนการประเมินสาระส�าคัญของไอวีแอล

ประเด็นสาระส�าคัญหลัก

แผนภาพประเด็นสาระส�าคัญปี 2563

สูง

นัยส�าคัญของผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ

อิท
ธิพ

ลต
่อค

วา
มส

นใ
จข

อง
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

ต�่า สูง

ภูมิรัฐศาสตร์ / 
เศรษฐศาสตร์

การมีส่วนร่วม
ของชุมชน

พลังงานทดแทน

การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้

ความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์

การสร้างความแตกต่าง 
ทางการตลาด

การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ

อุตสาหกรรม 4.0 และ การแปลงกระบวนการท�างานเป็นดิจิทัล

การบริหารจัดการของเสีย

การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก)

ขยะพลาสติกและการรีไซเคิล PET

การบริหารการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
(กฎระเบียบและสิ่งแวดล้อม)

จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม และความโปร่งใส

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

การพัฒนาทุนมนุษย์

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

การก�ากับดูแลกิจการ

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และความเป็นอยู่ที่ดีการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

สิทธิมนุษยชน

ความล้าสมัยทางเทคโนโลยี
เหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง

ภาษี ภาษีพลาสติก

นวัตกรรม

สิ่งแวดล้อม

• ขยะพลาสติกและการรีไซเคิล PET

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (รวมถึง 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก)

• การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

สังคม 

• อาชีวอนามัย ความปลอดภัย  
และความเป็นอยู่ที่ดี

• สิทธิมนุษยชน

• การพัฒนาทุนมนุษย์

การก�ากับดูแล

• การบริหารการปฏิบัติตามข้อก�าหนด  
(กฎระเบียบและสิ่งแวดล้อม)

• จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม  
และความโปร่งใส

• การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

• การก�ากับดูแลกิจการ

• การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

• ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

13 ประเด็นสาระส�าคัญหลักของปี 2563

ผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอก การประเมินน้ีช่วยให้เราสามารถระบุ

ผลกระทบท่ีส�าคัญทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล

ของเราได้

จัดล�าดับความส�าคัญ และตรวจสอบประเด็นหลักท้ัง 28 หัวข้อเพ่ือสร้าง

แผนภาพแสดงประเด็นสาระส�าคัญของเรา โดยอาศัยข้อมูลท่ีได้รับจาก 

ผู้มีส่วนได้เสียในช่วงของการส�ารวจ ซึ่งพบว่าประเด็นสาระคัญหลัก 

มีท้ังหมด 13 หัวข้อ และเราสังเกตเห็นประเด็นส�าคัญท่ีเพิ่มขึ้นมา เช่น  

ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และ 

ขยะพลาสติกและการรีไซเคิล PET  นอกจากประเด็นสาระส�าคัญหลัก 

ท้ัง 13 หัวข้อแล้ว เรายังให้ข้อมูลเชิงลึกและเปิดเผยข้อมูลของประเด็น 

สาระส�าคญัอ่ืนๆ ท่ีมีความส�าคญักับธรุกิจและผู้มีส่วนได้เสียภายในท่ีส�าคญั  

ซึ่งปรากฏอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในการรายงานของเรา

ข้อมูล
เพิ่มเติม

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม32

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
33

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในป ี2563HOME

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/our-sustainability/materiality-assessment


ความเสี่ยงและโอกาส
เราบริหารจัดการความเส่ียงโดยใช้กรอบการบริหารความเส่ียงองค์กร  

ซึ่งอ้างอิงตามกรอบการควบคุมภายในของ Committee of Sponsoring  

Organizations of the Treadway Commission COSO) ซึ่งเราใช้ระบุ 

และบริหารจัดการความเส่ียงในทุกระดับของธุรกิจรวมถึงบริษัทย่อย

ของเราด้วยเช่นกัน คณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการบริหาร 

ความเส่ียง (Sustainability and Risk Management Committee, SRMC)  

เป็นคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งก�ากับดูแลประสิทธิภาพของการบริหาร

จัดการความเส่ียงในภาพรวม เพื่อให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของบริษัท   

Risk Management Council (RMC) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อท�าหน้าท่ี 

เป็นศูนย์กลางในการช่วยการด�าเนินงานของ Indorama Management 

Council (IMC) SRMC หรือคณะกรรมการบริษัท ในการระบุและพิจารณา

ความเส่ียงท่ีส�าคัญอย่างรอบคอบ รวมท้ังผลักดันประเด็นท่ีควบคุม 

ด้านความเส่ียง ท้ังน้ีเพ่ือให้ความม่ันใจในเรื่องความเส่ียงขององค์กร รวมถงึ 

การบริหารจัดการภาวะวิกฤตและความต่อเน่ืองทางธุรกิจ เพื่อปกป้อง 

และสร้างคุณค่าให้กับไอวีแอล

นอกจากน้ี ในสภาพแวดล้อมทางธรุกิจปัจจุบันท่ีผันผวน ไม่แน่นอน ซบัซ้อน  

และคลุมเครือ (VUCA) เราได้วางกรอบการบริหารจัดการความต่อเน่ือง

ทางธุรกิจ (Business Continuity Management, BCM) ภายในองค์กร

ท่ีสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 22301 เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและ 

ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ส�าหรับผู ้มีส ่วนได้เสียหลัก  

ชื่อเสียง แบรนด์ และกิจกรรมท่ีสร้างคุณค่าของเรา ในการท�าเช่นน้ัน  

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวซึ่งครอบคลุมกลยุทธ์ การด�าเนินงาน  

สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ความตึงเครยีดด้านน�้า การวิเคราะห ์

การก�าหนดราคาคาร์บอนแบบเงา ความอ่อนไหวทางการเงินและชื่อเสียง 

จะด�าเนินการวิเคราะห์เป็นรายครึ่งปี หรือรายปี ในระดับองค์กร โดยมุ่งเน้น

ท่ีประเด็นด้านความย่ังยืนและวิเคราะห์ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม สังคม  

ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม่ โอกาส การเชือ่มโยงไปยงั
ประเด็นสาระส�าคญั การตอบสนองของไอวแีอล

ความซับซ้อนที่พัฒนาขึ้นของ 
ภัยทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นใหม ่
อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของเรา 
ทั้งด้านการเงินและชื่อเสียง

• ด�าเนินมาตรการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้และเป็นผู้น�าด้านความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูล

• ให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานเกี่ยวกับความเสี่ยงของความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ และฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบอย่างปลอดภัย 

• พัฒนาปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง

ความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอร์

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ หน้า 55

นวัตกรรม/เทคโนโลยี 
ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งอาจน�าไปสู่จุดอ่อนเช่น PET   
ทางเลือก 

• ตัวเปลี่ยนส�าคัญในการผลิตสินค้าที่ใช้นวัตกรรมใหม ่
เพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

• ส่งเสริมการรณรงค์ด้านการรีไซเคิลและให้ความรู้ 
เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่าง PET กับพลาสติกชนิดอื่น 

• การเป็นผู้น�าทางความคิดด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

การดูแลรับผิดชอบ 
ต่อผลิตภัณฑ์ 

พลาสติกและการรีไซเคิล 
PET

ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน 
หน้า 69 - 72

การเป็นผู้น�าทางความคิดด้านเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน หน้า 57 - 59

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ด้านการรีไซเคิล หน้า 62 - 65

ความล้มเหลวในการจัดการปัญหา 
การรณรงค์ต่อต้านพลาสติก 
อาจส่งผลกระทบทางลบต่อศักยภาพ 
ในการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้

• การเพิ่มการลงทุนในโรงงานรีไซเคิล 

• การท�างานร่วมกับพนัธมิตรทางอุตสาหกรรมหลายแห่งเพื่อผลส�าเรจ็
ด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนส�าหรับพลาสติกที่ยั่งยืน 

• การให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการรีไซเคิล 
และวิถีชีวิตที่มุ่งเน้นความยั่งยืน

• การครอบครองความรู้อันเป็นกรรมสิทธิ์เรื่องการรีไซเคิลเชิงกล
และการมีพันธมิตรเพื่อพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการรีไซเคิล
เชิงเคมีในรุ่นถัดไป

พลาสติกและ
การรีไซเคิล PET

การขับเคลื่อนการหมุนเวียนผ่านพันธมิตร
ในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 60 - 61 

การเป็นผู้น�าทางความคิดด้านเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน หน้า 57 - 59

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ด้านการรีไซเคิล หน้า 62 - 63

โครงการส่งเสริมความรู้ 
ด้านการรีไซเคิล หน้า 111 - 113

ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม่ โอกาส การเชือ่มโยงไปยงั
ประเดน็สาระส�าคญั การตอบสนองของไอวแีอล

วิกฤตการณ์ด้านน�้าอาจกระทบ 
ต่อการด�าเนินธุรกิจและกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจ

• เป็นผู้น�าในการดูแลรับผิดชอบด้านน�้าโดยลดการใช้น�้า

• บริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืน เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

• การท�างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจ 
ว่ามีปริมาณน�้าเพียงพอต่อการการใช้และบริโภค เพื่อหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ใกล้เคียง 
และรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้า

ความเสี่ยงและโอกาส หน้า 34 - 35 

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หน้า 
83 - 85

ได้รับผลกระทบเชิงลบจากความ 
ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก
การแพร่ระบาดของ coronavirus  
ที่ก�าลังเกิดขึ้น

• ศักยภาพในการพัฒนาการท�างานด้านการก�ากับดูแลให้แข็งแกร่ง
เพื่อรอดพ้นจากผลกระทบของการระบาด

• การเป็นผู้น�าในการบริหารจัดการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 
ด้านการจัดการความปลอดภัยของพนักงาน

• เสริมสร้างคุณค่าของห่วงโซ่อุปทานในทุกความเสี่ยงทางธุรกิจ
ของเรา

• ยกระดับหน่วยการผลิตและเครือข่ายของเรา ช่วยให้เรามีโอกาส 
ที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได ้
แม้ในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน

การบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย

การตอบสนองต่อสถานการณ์  
COVID-19 หน้า 40 - 41

การสร้างความเชื่อมั่นด้านสถานที่ท�างาน
ที่ปลอดภัยและเหมาะสม หน้า 94

เราได้พัฒนาบทบาทและความรับผิดชอบท่ีชัดเจน รวมถึงกลยุทธ์ 

และแผนฟ้ืนฟูต่างๆ ส�าหรับสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให ้แน่ใจว่า 

มีการให้ค�าจ�ากัดความและการส่ือสารเรื่องความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

เป ็นอย่างดี  พร ้อมด้วยการทดสอบอย่างต่อเน่ืองเพื่อเสริมสร ้าง 

ความแข็งแกร่งของกลยุทธ์และการวางแผนของเรา

ความเส่ียงถูกแบ่งออกเป็น ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม่ ความเส่ียงเชิงกลยุทธ์  

ความเส่ียงทางธุรกิจ ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ และความเส่ียงด้าน 

การท�างาน ซึ่งรวมถึงความเส่ียงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

ส่ิงแวดล้อม ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเส่ียงทางการเงิน 

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อก�าหนด ฯลฯ ซึ่งครอบคลุม

การบริหารจัดการความเส่ียงขององค์กรทั้งหมด ในขณะท่ีความเส่ียง 

ท่ีเกิดขึ้นใหม่จะถูกวิเคราะห์เนื่องจากอาจพัฒนาเป็นความเส่ียงส�าคัญ  

จึง เป ็นเรื่องท ้าทายในการระบุจ�านวนความเสี่ยงเหล ่า น้ี เ น่ืองจาก 

มีระดับความไม่แน่นอนสูงหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

ประเภทของความเส่ียงท่ีแตกต่างกันซึ่งถูกระบุไว้น้ีมีความส�าคัญเท่าๆ 

กันส�าหรับไอวีแอลในฐานะองค์กร เราได้เปิดเผยข้อมูลความเส่ียงส�าคัญ 

ท่ีเกิดขึ้นใหม่ในรายงานฉบับนี ้เพื่อแสดงให้เห็นถงึความสอดคล้องกับหัวข้อ

สาระส�าคัญที่เชื่อมโยงกับประเด็นด้านความยั่งยืนของเราในรายงานฉบับนี้  

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทความเสี่ยงอื่นๆ และกลไกการตรวจสอบและ

ควบคมุความเส่ียงของเรา ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2563 ของเรา หน้า 131

และการก�ากับดูแล ท่ีมีผลต่อการด�าเนินธุรกิจของเรา นอกจากน้ี  

เรายังท�าการวิเคราะห ์สถานการณ์และอ ้างอิงแนวทางด�าเนินงาน 

ด ้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ TCFD การวิเคราะห ์

ความอ่อนไหวครอบคลุมผลกระทบต่อการผลิต รายได้ และ EBITDA  

ของเรา

วัฒนธรรมด้านความเสี่ยงในองค์กร             
โครงสร้างพื้นฐานท่ีครอบคลุมน้ีช่วยสร้างการรับรู ้ ความเป็นเจ้าของ  

และการบริหารจัดการความเส่ียงผ่านองค์กร ซึ่งน�าไปสู่ผลการด�าเนินงาน 

ท่ีดีขึ้น การติดตามอย่างต่อเน่ืองท�าให้เรามีความม่ันใจย่ิงขึ้นในการ 

ควบคุมดูแล การสังเกตและแยกแยะสถานะความเส่ียงเพื่อที่จะระบุ 

จุดบกพร่องใดๆ ท่ีมี รวมถงึการกระตุ้นการตอบสนองต่อความเส่ียง โดยระบุ

กิจกรรมเพื่อควบคมุและเปล่ียนแปลงระดับการปฏบัิติใดๆ เม่ือมีความจ�าเป็น

เม่ือได้รับการสนับสนุนโดยโครงสร้างการก�ากับดูแลท้ังกลุ ่มธุรกิจ 

โครงการจริยธรรมและจรรยาบรรณ เราจึงสามารถม่ันใจได้ว่าเราท�างาน 

ด้วยความตระหนักท่ีมากขึ้นในเรื่องของความเส่ียงและมีการตอบสนอง 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการกับความเส่ียง 

ท่ีอาจเกิดขึ้นในเชิงรุกเช่นน้ี สร้างความเชื่อม่ันท่ีจ�าเป็นและช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพทางธุรกิจของเราอย่างมีนัยส�าคัญ

ข้อมูล
เพิ่มเติม

การบรหิารจัดการความเส่ียงเป ็นแนวทางหลักของเรา ซึ่งถูกน�ามาใช ้ 

เพ่ือด�าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กร การปฏิบัติงานในแต่ละวันและการตัดสินใจ 

ของพนักงาน โดยท่ัวท้ังธุรกิจ การบริหารจัดการ คณะกรรมการ และ 

ผู้ประสานงานด้านความเส่ียง ต่างมีบทบาทและความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

ส�าหรับการประเมินความเส่ียงและระบุการควบคุมที่เก่ียวข้องเพื่อบรรเทา 

และ/หรือลดความเสี่ยง

โครงการภาวะผู้น�าในการรับมือและวัฒนธรรมด้านความเส่ียงถูกพัฒนา 

และน�ามาใช้เพ่ือยกระดับความคิดเรื่องความเส่ียง ตลอดจนเสริมสร้าง 

ความสามารถในการรับมือกับความเส่ียงและความคล่องตัวในการจัดการ 

ความเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อเสริมสร้างความคดิของการเป็นผูน้�าด้านความเส่ียงส�าหรบัผู้น�า เพื่อก�าหนด

รูปแบบ การมองภาพ และกระตุ้นสภาวะของความเสี่ยงในอนาคต

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม34

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
35

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในป ี2563HOME

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/economic/risk-management
https://www.indoramaventures.com/th/investor-relations/downloads/annual-report


การสนับสนุนของเราต่อเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) ในงาน “GCNT FORUM 2020: Thailand Business Leadership for the 

SDGs” ซึง่จดัขึ้น ณ ศนูย์ประชมุแห่งสหประชาชาติ กรงุเทพมหานคร เพื่อฉลอง 

โอกาสครบรอบ 20 ปีของการจัดต้ัง UN Global Compact  (UNGC) และ

ครบรอบ 75 ปีขององค์การสหประชาติ (United Nations) ไอวีแอลได้แสดง

เจตนารมณ์ในการร่วมลงทุนรวม 1 พนัล้านบาท (ประมาณ 33 ล้านเหรียญสหรฐั) 

ในโครงการด้านความย่ังยืนและโครงการริเริ่มท่ีสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) และมุ่งม่ัน 

ท่ีจะก�าหนด UN SDGs รวมอยู่ในกลยุทธ์และกิจกรรมทางธุรกิจของเรา  

การประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเรา 

อีกครั้ง ในการสนับสนุนรัฐบาลไทยในความพยายามท่ีจะบรรลุตามแผน 

ที่วางไว้ภายในปี 2573

งาน UN Global Compact Leaders Summit ในปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ 20 ปีของการรวมตัวกันของธุรกิจเพื่อโลกที่ดีกว่า เราได้เข้าร่วม

ในเวทีสัมมนา Global Townhall Session ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Build Back Better: Business Resilience for our Future” และกล่าวถึง

ความมุ่งม่ันและการมส่ีวนร่วมของเราต่อเป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืนผ่านแนวคดิเศรษฐกจิแบบหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นไปท่ีการรีไซเคลิขวด PET

ผลจากความมุ่งม่ันและการด�าเนินงานของเรา ท�าให้ไอวีแอลได้รับรางวัล

ธุรกิจยั่งยืน ประเทศไทย ประจ�าปี 2562 ด้านเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ขององค์การสหประชาชาติ จากแนวคิดริเริ่มต่างๆ ซึ่งการประกาศผล 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สถานที่ท�างาน 
ที่ปลอดภัย 

การปกป้องสิทธิ
มนุษยชน

ความปลอดภัย
ในกระบวนการ

อาชวีอนามัย ความปลอดภยัและความเป็นอยู่ทีดี่

รบัประกันว่าสุขภาพและความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก 
ของการด�าเนินกิจกรรมของเรา

ด้วยการให้ความส�าคัญกับการสร้างคุณค่าต่อ 3Ps คือ People Planet และ Prosperity เรายังคง 

ให้การสนับสนุนในการมีส่วนร่วมใน UN SDGs

การวิเคราะห์
ความเครียดด้านน�้า

การจัดการขยะ 
แทนการฝังกลบ

การจัดเก็บ 
ขวดพลาสติก 

การดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ปรบัปรงุประสิทธภิาพของทรพัยากรและสร้างความมัน่ใจ
ว่ากระบวนการผลิตของเราเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ความมุ่งมั่น
ด้านรีไซเคิล

พันธมิตรในกลุ่ม
อุตสาหกรรม

การให้ความรู้ 
ด้านการรีไซเคิล

การรีไซเคิลและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

น�าลูกค้าเข้าสู่วงจรห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์และ
พัฒนาวิธีการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและ
เพิ่มประสิทธภิาพของพลังงาน

พลังงาน 
ทดแทน

Science-Based 
Target (SBTs) 

การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและพลงังาน

ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อตกลงความริเริ่มระดับโลก 
ที่พัฒนากลยุทธ์ด้านคาร์บอนต�่าให้แข็งแกร่ง

ความรู้ สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่ดี

การรบัผิดชอบต่อสังคมและการท�างานร่วมกัน

ท�าให้การให้ความรูด้้านการรีไซเคลิเป็นโปรแกรมในระดบัโลก 
เพื่อร่วมมือกันสร้างผลกระทบเชงิบวกต่อสงัคมต่อไป

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

นายอาลก โลเฮยี ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Leadership for Sustainability  

under the New Normal towards the SDGs” ในงาน GCNT Forum 2020 : Thailand Business Leadership for SDGs เม่ือวันท่ี  

31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

(จากซ้ายไปขวา: นางกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย; นายชยัวฒัน์ โควาวิสารชั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน); นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน); ดร.ศรายุธ แสงจันทร์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มมิตรผล; และคุณพัชรี รักษาวงศ์ ผู้ด�าเนินรายการ)

ข้อมูล
เพิ่มเติม

คลิกเพื่อชม
วิดีโอ

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม36
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ทั่วโลก
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การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/un-initiatives/sdgs
https://sustainability.indoramaventures.com/th/un-initiatives/sdgs
https://sustainability.indoramaventures.com/en/shorturl/sdg-report
https://sustainability.indoramaventures.com/en/shorturl/sdg-report
https://www.youtube.com/watch?v=TbZ7Oqh8J4U


ESG

TOP RATED
INDUSTRY

เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

รางวัลและการรับรอง
ด้านความยั่งยืน

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการยกย่องใน SAM’s Sustainability Yearbook 2021 ในระดับ Silver Class  
และ เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ในกลุ่ม World และ Emerging Markets

• เรามีคะแนนรวมเป็น อันดับที่ 3 เมื่อเทียบกับบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�าทั่วโลก 115 แห่ง

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนน B จากการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP ในปี 2563

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ยงัคงได้รบัคดัเลือกให้อยู่ในกลุ่มดชัน ีFTSE4Good จากการประเมนิในเดอืนตลุาคม 2563 โดยอยู่ในอนัดับ 
ต้นๆ ของกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์ทั่วโลก (คะแนน 4.6 จาก 5 คะแนน)

• เราได้รับ คะแนน ESG ดีที่สุดซึ่งอยู่ในอันดับต้นของกลุ่มด้วยค่าต�าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 100

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

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

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการปรับอันดับ ESG จาก BB เป็น BBB ในปี 2563

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล “Best Regional Loan” ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต จากการได้รับ Blue Loan มูลค่า 300 
ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายแรกที่ได้รับเงินกู้ในลักษณะนี้

• Sustainalytics ได้ประเมิน อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นหน่ึงในผู้น�าในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โดยบริษัท 
ได้ต�าแหน่งที่ 7 จาก 202 บริษัท จากรายงานในเดือนมกราคม 2564

• ไอวีแอลอยู่ในอันดับท่ี 2 ด้วยเกรด B- (B ลบ) ตามจาก DSM ด้วยเกรด B ท่ามกลางกลุ่มบริษัทด้านเคมีภัณฑ์ชั้นน�า 
ของโลก 35 บริษัท

• เราได้รับการประเมินรางวัลนี้เป็นครั้งแรกในปี 2563

• ไอวีแอลชนะ 3 รางวัล ในหัวข้อ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 

• ได้รับ อีก 4 รางวัลพิเศษ ในหัวข้อ กลยุทธ์และการบริหารจัดการด้านความย่ังยืน พนักงาน การบริหารจัดการน�้า  
และของเสียและประสิทธิภาพในการใช้วัสดุ

สมาคมอุตสาหกรรม
และการเข้าเป็นสมาชิก

American Chemistry Council 
(ACC)

เราเข้าร่วมใน American Chemistry Council 

(ACC) และนายอาลก โลเฮีย GCEO ของเราอยู่ใน 

คณะกรรมการ ACC  ซึ่งมุ่งเน้นการก�าหนดนโยบาย

องค์กร การอนุมัติงบประมาณ การล�าดับความส�าคัญ

ของการสนับสนุน และการให้ทิศทางกลยุทธ์โดยรวม

ส�าหรับ ACC การประชุมนี้จะเน้นในส่วนท่ีเก่ียวกับ 

ความย่ังยืนและพลังงาน อีกท้ังยังเป็นเวทท่ีีพูดถงึปัญหา

ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมร่วมกัน เรายังคงให้ข้อมูล 

เชิงลึกและสนับสนุนประเด็นส�าคัญผ่านความเก่ียวข้อง

ในฐานะคณะกรรมการ ACC ซึ่งช ่วยป้องกันและ 

ให้ความมั่นใจเก่ียวกับความยั่งยืนท่ีมีมากขึ้นของ 

ห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการของเราในสหรัฐอเมริกา  

ไอวีแอลก�าลังเพิ่มการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้น�า 

ใ น อุต ส า ห ก ร ร ม ใ น ป ี  2 5 6 4  ผ ่ า น โ ค ร ง ส ร ้ า ง 

คณะกรรมการ ACC 

ข้อมูลเพิ่มเติม: 

https://www.americanchemistry.com/Membership/
MemberCompanies/#Regular%20Members

Responsible Care

ไอวีแอลเป็นสมาชิกประจ�าของ American Chemistry Council (ACC) ซึ่งเป็นตัวแทน 
ของกลุ่มองค์กรทีห่ลากหลายในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีและนวตักรรม ACC พยายามท่ีจะท�าให้เกิด
ความก้าวหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

นอกจากนี ้บริษัทย่อยของเราในประเทศสหรฐัอเมริกา ทีมี่การด�าเนินการตามกรอบ ‘Responsible  
Care’ ก�าลังด�าเนินการขอรับการรับรองภายในสิ้นปี 2565 สิ่งนี้คือความมุ่งมั่นของสมาชิก ACC 
ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ระดับโลกซึ่งสมาชิกและพันธมิตรให้ค�าม่ันในการปรับปรุงคุณภาพของ 
สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย ในการด�าเนินงานทั้งหมดของพวกเขา

ข้อมูลเพิ่มเตมิ:  https://responsiblecare.americanchemistry.com/ 

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

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 และมีการรายงานด้านส่ิงแวดล้อม 
และความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม ส่ิงนี้ช ่วยรับประกันว่า เกณฑ์ทางด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 
ในการแปรรูปน�้ามันปาล์มท่ี ได ้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO อย่างน้อยหน่ึงรูปแบบ 

ของห่วงโซ่อุปทานเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบการรับรองห่วงโซ่อุปทานของ RSPO

ข้อมูลเพิ่มเติม:  https://rspo.org/members/10802 

ทวีปอเมริกา

ทวีปเอเชีย
ทวีปยุโรป

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

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ทั่วโลก

• 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)

• The Committee of PET Manufacturers  
in Europe (CPME), ทวีปยุโรป

• European Man- Made Fibres Association 
(CIRFS), ประเทศเบลเยียม

• IVC - Industrievereinigung Chemiefaser e.V., 
ประเทศเยอรมนี

• World Economic Forum, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• Plastics Recyclers Europe (PRE), ทวีปยุโรป
• EDANA, ทวีปยุโรป

• The Federation of Thai Industries, ประเทศไทย
• Thai Beverage Industry Association, ประเทศไทย
• Global Compact Network Thailand (GCNT), 

ประเทศไทย

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม38
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https://sustainability.indoramaventures.com/th/awards/corporate-level
https://www.indoramaventures.com/th/our-company/governance/industry-associations-and-memberships


การบริหารจัดการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริจาคหนา้กากอนามัย 
ใหก้ับชุมชนทั่วโลก

ไอวแีอลและหนว่ยงานคูค่า้ทางธุรกิจไดผ้ลิตและบรจิาคชดุ PPE 20,000 ชดุ  
ใหกั้บโรงพยาบาลมากกวา่ 200 แหง่ท่ัวประเทศ ส�าหรบัแพทยแ์ละทันตแพทย์
ในประเทศไทย

บริจาครถพยาบาล 3 คันในอินโดนีเซีย  
เพื่อสนับสนุนการตอบสนอง 
ตอ่สถานการณฉ์ุกเฉิน COVID-19

เราใช้โอกาสในปี 2563 เพื่อสร้างมูลค่าท่ีตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อมโดยปรับเปล่ียนผลิตภัณฑ์และความสามารถ 
ในการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยนวัตกรรมท่ีเป็น 
หัวใจส�าคัญในการรับมือต่อ COVID-19 เราจึงกลายเป็นบริษัทแรก 
ในประเทศไทยท่ีใช้พลาสติกรีไซเคลิ rPET คณุภาพสูงและทนทานเพือ่พฒันา
ชุด PPE ร่วมกับพันธมิตรของเรา Less Plastic Thailand, Thai Taffeta, 
T-Plus, TOA Paint และ GoWith20

การช่วยเหลือสนับสนุนให้กับ
ชุมชนและสังคม
เพื่อก้าวผ่านการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ไปด้วยกัน  
เราตอบสนองและสนบัสนนุชมุชนอย่างแขง็ขนัผ่านมลูนธิไิอวีแอล  
และกิจกรรม CSR ทั่วโลก นอกจากนี้ ในปี 2563 เราได้จัดต้ัง 
กองทุน COVID-19 ของไอวีแอล (2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ)  
เ พ่ือสนับสนุนการจัดหาส่ิงของท่ีจ�าเป ็นส�าหรับชุมชนและ 
โรงพยาบาล

ปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่
ตลอดปี 2563 โลกมคีวามก้าวหน้าอย่างมากในการจดัการกับความท้าทายของสถานการณ์ COVID -19  
แต่เรายังคงได้รับผลกระทบในหลายระดับ ในขณะท่ีการผลิตวัคซีนก�าลังเดินหน้าอยู่ การกลายพันธุ์ 
ของ coronavirus ยังคงเป็นปัญหา เม่ือผู ้คนท่ัวโลกได้ปรับตัว พฤติกรรมได้เปล่ียนไปและ 
ความคาดหวังก็ ได้มีการเปล่ียนไปเช่นกัน เราใช้โอกาสน้ีในระหว่างปี 2563 ลงทุนในด้านต่างๆ 
ของธุรกิจของเรา เพื่อเตรียมพร้อมและมีความยืดหยุ่นเม่ือเข้าสู่ปี 2564

เราได้เปิดตัวคู่มือ “ชีวิตวิถีใหม่” (New Normal) ส�าหรับพนักงานโดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และมาตรฐานใหม่ในสถานท่ีท�างาน รวมท้ังให้ค�าแนะน�าเพื่อให้มีสุขภาพท่ีดี เรายกเลิกการเดินทาง  
และใช้การประชุมเสมือนจริงแทน และด�าเนินการในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนพนักงานของเราขณะที่ 
พวกเขาท�างานทางไกล

เราขอแสดงความขอบคุณต่อทุกคนที่ช่วยดูแล ป้องกันและรักษาความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงานของเรา  
และหวงัว่าจะได้ท�างานร่วมกนักบัคูค้่า ซพัพลายเออร์ ลูกค้า และผู้มส่ีวนได้เสียอ่ืนๆ เพือ่ส่งมอบผลิตภณัฑ์
ที่โดดเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปี 2564 และปีต่อๆ ไป

ในการดูแลและตัดสินใจเก่ียวกับสถานการณ์อย่างต่อเน่ืองส�าหรับ 
แต่ละสถานท่ีไปพร้อมกับการให้การส่ือสารท่ีชัดเจน

เราได้ท�างานร่วมกบัผู้เชีย่วชาญเพือ่วเิคราะห์ผลกระทบด้านความปลอดภัย
และความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นกับพนักงานของเรา โดยเราปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบที่รัฐบาลในหลายประเทศก�าหนดในทุกประเทศท่ีเราด�าเนินการ
อย่างใกล้ชิดและเสนอให้มีการส่ือสารอย่างต่อเน่ืองท่ัวท้ังองค์กรและกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของเรา โดยให้ข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวกับการพัฒนา ผลกระทบ 
และแนวทางแก้ไขท่ีเก่ียวข้องกับโรงงาน พนักงาน และธุรกิจ เราได้ติดต่อ
ส่ือสารกับคู่ค้า ซัพพลายเออร์ และลูกค้าของเราในเชิงรุกเพื่อหลีกเล่ียง 
การหยุดชะงักในช่วงเวลาน้ีที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นส�าหรับผลิตภัณฑ์ 
ที่จ�าเป็นต่อครอบครัวของพวกเขา

เราแจกจ่ายชุด PPE กว่า 20,000 ชุดให้กับโรงพยาบาล 200 แห่ง 
ท่ัวประเทศไทย โดยผลิตจากขวดพลาสติก PET หลังการบริโภคท้ังส้ิน 
80,000 ขวด

นอกจากน้ี เรายังได้ปรบัเปลีย่นหน่วยการผลติในธุรกิจออกไซด์และอนุพนัธ์
แบบบูรณาการ (IOD) ในสหรัฐอเมริกา เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค 
ส�าหรับท�าความสะอาดมือเพื่อป้องกัน COVID-19

ข้อมูล
เพิ่มเติม

การบริจาคผ่านกองทุน COVID-19 ของไอวีแอล (1.88 ล้านเหรียญสหรัฐ)
สนับสนุนองค์กรทั้งสิ้น 135 แห่ง ใน 29 ประเทศ

24%
เอเชีย

31%
ยโุรป 
ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา

45%
อเมริกา

23%
โรงพยาบาล

14%
องคก์รการกุศล 

63%
ชุมชน 10%

ชุด PPE

27%
อุปกรณ ์

ทางการแพทย ์ 

3%
อื่นๆ 30%

อาหาร เครื่องดื่ม 
เสื้อผ้า และ 
ของจ�าเป็น

30%
ผลิตภัณฑ ์ 
ฆา่เชื้อโรค

* ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563, % ของการมีส่วนร่วมทั้งหมด 

การดูแลพนักงาน
การปกป้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นส่ิงส�าคัญ
อันดับหน่ึงของเรา ปี 2563 จะเห็นได้ว่าเราได้มีการด�าเนินการในการปกป้อง
ดูแลเพ่ือให้บุคลากรและครอบครัวปลอดภัย อันประกอบไปด้วย การท�าให้
สถานท่ีท�างานมคีวามปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของหน่วยงาน
ท้องถิน่ หน่วยงาน EHS ทีจ่ดัต้ังขึน้เม่ือไม่นานมานี ้ท�าหน้าท่ีประสานนโยบาย 
ขั้นตอนการปฏิบัติ และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย 
ของบุคลากร (รวมถึงการติดตามจ�านวนผู้ป่วยCOVID -19 จากทุกหน่วย
การด�าเนินงานของเรา) นโยบาย “การท�างานจากท่ีบ้าน” ของเราได้รับ 
การประกาศและบังคบัใช้โดยมีผลทนัทีและจะยังคงมผีลจนกว่าจะมีประกาศ
เพิ่มเติม นอกจากน้ียังมีการส่งอีเมล์เวียนของไอวีแอลเพื่อให้ค�าแนะน�า 

การตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19
กลยุทธ์ด้านความย่ังยนืมุง่เน้นในสถานการณ์การระบาดใหญ่ของ COVID-19  
ท�าให้เกิดการหยุดชะงักต่อธุรกิจท่ัวโลกในปี 2563 สถานการณ์น้ีถือว่า
เป็นการทดสอบความสามารถของเราในการบริหารจัดการความเป็นอยู่
ท่ีดีของพนักงานและชุมชนโดยรอบ จากมาตรการท่ีครอบคลุมในการ

ปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนการรับมือ 
ในการบริหารจัดการในห่วงโซ ่อุปทานและความผันผวนด้านราคา  
และความพร้อมของวัตถุดิบ ไม่มีอุตสาหกรรมใดได้รับการยกเว้น 
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดนี้

พร้อมกับมาตรการป้องกันส�าหรบัพนักงาน โดยสถานการณ์ในประเทศไทย
จะได้รับการประเมินทุกๆ สองสัปดาห์และมาตรการจะมีการเปล่ียนแปลง 
ให้สอดคล้องตามกันไป

แม้ว ่าผลการปฏิบัติงานโดยรวมของเราเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
COVID-19 จะท�าได้ดีมาก แต่เราก็มีความเสียใจอย่างยิ่งท่ีต้องแจ้งถึง 
การจากไปของเพื่อนพนักงานสองคนในปี 2563 เพื่อนพนักงานคนหน่ึง 
จากเม็กซิโกและอีกคนหน่ึงในสหรัฐอเมริกา เราขอแสดงความเสียใจ 
อย่างจริงใจต่อครอบครัวของพวกเขา

ในระดับกลุ่มบริษัทฯ Indorama Management Council (IMC) ได้ติดตาม 
การด�าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19 ของเรา 
อย่างใกล้ชิด หน่วยงานด้านความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ที่ประกอบไปด้วย 
ผู ้น�าของไอวีแอลจากหลากหลายหน่วยงานและกลุ่มธุรกิจ ได้มีการ 
ตรวจสอบความเส่ียงและท�างานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารโรงงาน 
ในท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการปฏิบัติงานและกลยุทธ์การด�าเนินงาน  
ทีมระดับอาวุ โสเพื่อบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินระดับโลก Global  
Emergency Management team (GEMT) ของเรา มีหน้าที่ก�าหนด 
และตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย 
ของพนักงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเรา การประชุม
รายสัปดาห ์จ ะด� า เ นินการ เพื่ อติดตามสถานการณ ์ทั่ ว โลกและ 
ให้ข้อมูลล่าสุด รวมถึงผลกระทบด้านความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน
และทางธุรกิจ เ พ่ือให ้ ม่ันใจว ่าการปฏิบั ติหน ้า ท่ีมีความเหมาะสม 

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม40

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
41

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในป ี2563HOME

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/sustainability-knowledge-sharing/covid-19-response


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

ต้นทุนที่เชื่อมโยงในบทนี้ คุณค่าที่ถูกสร้างขึ้น

การก�ากับดูแล 
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ 
และมปีระสิทธิภาพ

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

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

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

คณะกรรมการมีการประสานงานกับผู้บริหารผ่านคณะผู้บริหารอาวุโส
เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถด�าเนินงานตามเป้าหมาย การควบคุม 

12.5%
กรรมการ 

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร
50%

กรรมการอิสระ

12.5%
กรรมการ 
ที่เป็นสตรี

37.5%
กรรมการบริหาร

 กรรมการ 
16 ท่าน 

ในคณะกรรมการ 
ของไอวีแอล

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

การพิจารณาที่ส�าคัญ การด�าเนินการของคณะกรรมการ

การประชุมเกี่ยวกับการวางกลยุทธ ์
และแผนงานธุรกิจประจ�าปี

• ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ

• ทบทวนกลยุทธ์ของบริษัท

• เปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้สื่อสารกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

• คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะที่จ�าเป็น

การทบทวนแบบประเมินผลของระบบควบคุมภายใน 
ที่เพียงพอประจ�าปี

• ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของบริษัท

• คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าการทบทวนเบื้องต้นก่อนส่งต่อให้คณะกรรมการบริษัท
ต้นทุนทางการเงินต้นทุนทางปัญญา  

(ด้านองค์กร)
ต้นทุนทางสังคม 
และความสัมพันธ์

ข้อมูล
เพิ่มเติม

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

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
43

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในป ี2563HOME

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

ดัชนีมาตรฐาน GRI

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


* อีก 3 เรื่องไม่ถือเป็นการแจ้งเบาะแส รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใน 
  รายงานประจ�าปี 2563 หน้า 162

ในปี 2563 นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระ 

ในการประชุมสามัญประจ�าปีของไอวีแอล (AGM) ในเดือนมิถุนายน  

พ.ศ. 2563 ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางการท�างานเรื่องความหลากหลายและ

ความเท่าเทียมกันขององค์กร โดยนางไขศร ีเนือ่งสิกขาเพยีร เป็นกรรมการ

หญิงคนที่สองและเป็นกรรมการอิสระหญิงคนแรกของบริษัท นอกจากนี้ 

นายมาริษ สมารัมภ์ ได้ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท โดยถอนตัวจาก

การเลือกต้ังใหม่เน่ืองจากข้อก�าหนดด้านอายเุกษียณส�าหรบักรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดดัชนีวัดผลการด�าเนินงาน (KPI) ส�าหรับ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ และกรรมการบริหารท่านอ่ืนๆ  

ตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการ NCCG โดยมีการประเมินผลงานของ

คณะกรรมการเทียบกับ KPI ซึ่งเป็นเกณฑ์ส�าหรับการประเมินค่าตอบแทน

ในแต่ละปี

การด�าเนินงานในหลายประเทศและเขตอ�านาจศาลได้เพิ่มความเสี่ยงของ 

การละเมิดกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ซึง่ถอืเป็นข้อกังวลหลักขององค์กร 

โดยบรษัิทได้ด�าเนนิการด้วยแนวทางจากบนลงล่าง (Top-down approach)  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ NCCG คณะกรรมการ SRMC 

และคณะผู้บริหารอาวุโสได้ให้ค�าแนะน�าด้านความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่และ 

ข้อก�าหนดต่างๆ อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษัทยังมีระบบการร้องทุกข์ 

ที่แข็งแกร่งผ่านนโยบายการแจ้งเบาะแส

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

ในช่วงระยะเวลาของการรายงานปี 2563 

• ไม่มีกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่มีนัยส�าคัญ

• ไม่มีกรณท่ีีมนียัส�าคญัหรอืเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการทุจรติหรอืการติดสินบน อีกท้ัง
ไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน ผู้รบัเหมา หรอืซพัพลายเออร์ และไม่มีการยกเลิกสัญญาใดๆ  
กับพันธมิตรทางธุรกิจอันเนื่องมาจากข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต

• ไม่มีคดีความท่ีเก่ียวกับการทุจริตหรือการกระท�าผิดด้านแข่งขันทางการค้าเกิดขึ้นใน 
ไอวีแอลหรือพนักงานของบริษัท

โดยบริษัทตั้งเป้าผลลัพธ์เช่นเดียวกันในปี 2564

นโยบายการแจ้งเบาะแส
การสนับสนุนให้พนักงานทุกคนรายงานข้อกังวลหรอืหลักฐานการประพฤติ

ผิดจรรยาบรรณถือเป็นส่วนส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

และมคีวามรบัผิดชอบขององค์กร นโยบายการแจ้งเบาะแสของเรามีช่องทาง 

ส่ือสารโดยตรงกับคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสโดยผู้ร้องเรียน 

ไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ซึ่งจะเป็นการเริ่มการสอบสวนและการด�าเนินการ 

ตามความเหมาะสม โดยนโยบายการแจ้งเบาะแสและเว็บไซต์ส�าหรับ 

การแจ้งเบาะแสเป็นไปตามกฎหมายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 

สหภาพยุโรป (GDPR) ซึ่งผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ท่ี

เวบ็ไซต์ ทางอีเมล หรอืจดหมาย  ท้ังน้ี  คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งต้ังสมาชกิ

ใหม่ในคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสและอนุมัติกฎบัตรคณะอนุกรรมการ 

การแจ้งเบาะแสเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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การแจ้งเบาะแส 

20 เรื่อง 
เรื่องที่ได้รับผ่านช่องทาง 

การแจ้งเบาะแส

ข้อพิพาทการจ้างงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สิทธิมนุษยชน - การเลือกปฏิบัติ

สิทธิมนุษยชน - การคุกคาม/พฤติกรรมก้าวร้าว

สิทธิมนุษยชน - การเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การละเมิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

ความโปร่งใส

การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแส
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแจ้งเบาะแสของเราให้ดียิ่งขึ้น ในปี 2562  

บริษัทได ้ เป ิดช ่องทางการแจ้งเบาะแสอีกช่องทางหน่ึงผ่านเว็บไซต์ 

whistleblower.indoramaventures.com ซึ่งอ�านวยความสะดวก 

ต่อการใช้งานมากขึ้น อีกท้ังยังท�าหน้าท่ีเป็นฐานข้อมูลที่รวมข้อร้องเรียน

ต่างๆ โดยเว็บไซต์น้ีเพ่ิมความคล่องตัวในการส่ือสารระหว่างผู้แจ้งเบาะแส 

และคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ท้ังน้ี  

คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสจะการันตีการรักษาความลับของ 

การรายงานและการไม่ให้มีการด�าเนินการตอบโต้ใดๆ กับผู้แจ้งเบาะแส

ในปี 2563 คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสได้รับการแจ้งเบาะแส 

ท้ังหมด 20 เรื่อง โดยได้ด�าเนินการแก้ ไขปัญหาไปแล้ว 15 เรื่อง และ 

อยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 2 เรื่อง ในขณะท่ีอีก 3 เรื่อง ไม่ถูกจัดเป็น 

การแจ้งเบาะแส ส�าหรับการแจ้งเบาะแสที่ได้รับในปี 2562 ได้รับการแก้ไข 

ป ัญหาแล้วทั้งหมด ประเภทของการแจ้งเบาะแสท่ี ได ้รับในปี 2563  

ปรากฎอยู่ในแผนภูมิด้านล่าง โดยคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสได้

รายงานผลสรุปของการสอบสวน รวมถึงการด�าเนินการเกี่ยวกับเบาะแสที่่

ได้รบัแจ้งดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการบรษัิททราบ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม และความโปร่งใส
กลไกด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจของไอวีแอล

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา พิจารณา 
ค่าตอบแทน และ

ก�ากับดูแลกิจการ

คณะอนุกรรมการ
การแจ้งเบาะแส

ทีมงานสร้าง 
ความตระหนัก 

ในการปฏิบัติตาม 
การก�ากับดูแล

กิจการ (CGPAC)

หัวหน้าหน่วยงาน/ 
หัวหน้างาน

ทรัพยากรบุคคล
พนักงาน

สนับสนุน 
คณะกรรมการบริษัท

ในการทบทวนรายงาน
ทางการเงินและการ

ติดตามการตรวจสอบ
และการควบคุมภายใน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติและคู่มือ
การก�ากับดูแลกิจการ

สร้างความมั่นใจว่า
จริยธรรมทางธุรกิจ 
จะถูกน�ามาใช้ผ่าน
จรรยาบรรณและ 

การจัดอบรมเบื้องต้น
เกี่ยวกับนโยบาย

ตรวจสอบประเด็นที่ถกู
รายงานโดยผู้แจ้งเบาะแส 

และด�าเนินการตาม
ความเหมาะสม 

คณะอนุกรรมการ 
การแจ้งเบาะแสจัดท�า
สรุปการแจ้งเบาะแส 

เพือ่ส่งให้คณะกรรมการ 
NCCG และ 

คณะกรรมการบริษัท

อ�านวยความสะดวกและ 
ติดตามความคืบหน้า

ของโครงการและ 
จัดท�ารายงานสถานะ

ของโครงการต่อ 
คณะกรรมการ NCCG 

ซึ่งจะรายงาน 
ความคืบหน้าต่อ 

คณะกรรมการบริษัท

น�าคู่มือการก�ากับดูแล
กิจการไปใช้ 

ในหน่วยงานและ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือ

แก่พนักงานทั้งหมด

เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับ
คู่มือการก�ากับดูแล

กิจการและการอบรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

และน�าเอาความรู้มาใช ้
ในการด�าเนินงาน

ประจ�าวัน

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

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

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

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

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

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในป ี2563HOME

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

ดัชนีมาตรฐาน GRI

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


รายงานการด�าเนินการ CGPAC ปี 2563

รายงานการด�าเนินการ CGPAC ประจ�าปี 2563 ของเรา ซึ่งครอบคลุม

นโยบายองค์กรและจรรยาบรรณฉบับใหม่ (ได้รับการอนุมัติในปี 2562) 

ชี้ว่า ณ ส้ินเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 81% ของโรงงานผลิตท้ังหมด

สามารถจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานทุกคนในโรงงานผลิต โดย 86% 

ของพนักงานท้ังหมดได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่องการก�ากับดูแลกิจการ

81% ของหน่วยงาน 
ที่มีการจัดฝึกอบรมครบ 100%

86% ของพนักงาน 
เข้าร่วมการอบรม

86% 81%

พนักงานทุกคนได้รับแจ้งและลงช่ือว่าได้อ่านและเข้าใจเน้ือหาในคู่มือของ

บริษัทเม่ือเริ่มงาน หัวหน้าของแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบให้มี 

การปฏิบัติตามคู่มือและจะรายงานผลการปฏิบัติไปยังทีมงาน CGPAC  

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

คณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการบริษัทต่อไป คู ่มือฉบับน้ี 

รวมถึงนโยบายท่่ีเก่ียวข้องจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ�าทุกปี  

โดยทีมงาน CGPAC จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่่อพิจารณา 

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายต่างๆ ในแต่ละปีตามความเหมาะสม

เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองของการด�าเนินการในปี 2563 ทีมงาน CGPAC  

ยังคงสนับสนุนการน�าคู่มือไปใช้ในทุกหน่วยงานของไอวีแอล โดย:

• พัฒนา Anti-Corruption Assistance Package เพื่อเป็นแนวทาง

ปฏิบัติการด�าเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล 

รายละเอียดเพิม่เติมอยูใ่นส่วนนโยบายการต่อต้านการทจุริตและการ

ให้สินบนของรายงานประจ�าปี 2563 ในหน้า 161-162

• ทีมงานได้ปรับการด�าเนินงานให้เข้ากับข้อจ�ากัดในการเดินทาง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยมุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรม

และการประชมุในรูปแบบออนไลน์กับทีมงานท้องถิน่ทีเ่ป็นผู้รบัผดิชอบ 

ในการส่ือสารเก่ียวกับคู ่ มือและการด�าเนินการตามนโยบาย 

ต่อต้านการทุจรติ รายละเอียดการอบรมออนไลน์อยู่ในหน้า 154-155  

ของ รายงานประจ�าปี 2563 ทีมงาน CGPAC ได้น�าการบรรยาย 

และการอภิปรายเชิงลึกมาใช้ในการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้

เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและมีความชัดเจน

ในปี 2563 ทีมงาน GCPAC ได้จัดท�าและกระจายแบบทดสอบให้กับ 

ทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ในการฝึกอบรมและทดสอบพนักงานเก่ียวกับ

ความเข้าใจในคู่มือภายหลังการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง 

• พัฒนาชุดวิดีโอท่ีใช ้ ในการฝึกอบรมเก่ียวกับคู ่ มือเพ่ืออ�านวย 

ความสะดวกให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นในการน�าไปใช้ฝึกอบรมในรูป

แบบออนไลน์ โดยวิดีโอแต่ละตอนมีความยาวไม่เกิน 15 นาที และมีค�า

บรรยายเป็นภาษาดตัช์ โปแลนด์ โปรตุเกส (บราซลิ) สเปน และตุรกี เพือ่ให้ 

เข้าถึงและได้รับความสนใจอย่างเต็มที่จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม

• พัฒนาและแจกจ่ายคู ่มือในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยม ี

เป้าหมายในการพัฒนาคู่มือให้มีความน่าสนใจและเข้าถึงได้ง่ายย่ิงขึ้น  

ผู้อ่านสามารถเข้าชมเน้ือหาเพื่อเข้าถึงภาคผนวกต่างๆ หรือหน้า

เว็บไซต์ได้โดยตรง ทั้งนี้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของไอวีแอล 

มีค�าแปลในภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาสเปน

ในช่วงสามปีท่่ีผ่านมา และ 74% ของผู้รับเหมาได้เข้าร่วมการอบรม 

ดงักล่าว  ท้ังน้ี ทีมงาน CGPAC ต้ังเป้าท่ีจะจดัฝึกอบรมส�าหรบัทุกหน่วยงาน

ในเอเชยีและจดัอบรมอย่างน้อย 4 ครัง้ส�าหรบัหน่วยงานประเทศใน EMENA 

(ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ) และอเมริกา

กิจกรรมทางการเมืองและการให้การสนับสนุน

ในปี 2556 เราได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมกับกลุ่มแนวร่วม 

ต่อต้านการทุจรติของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึง่แสดงถงึความมุ่งม่ัน 

ของเราที่จะป้องกันการติดสินบนและการทุจริต

บริษัทได้รับการรับรอง CAC เป็นครั้งแรกในปี 2557 และได้รับ 

การต่ออายุในปี 2561 เป็นเวลา 3 ปี โดยบรษิทัได้ส่งเอกสารส�าหรบั

การต่ออายุปี 2564 ไปตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม ปี 2563

การฝึกอบรมส�าหรับคู ่มือจัดท�าขึ้นเพื่อแนะน�าเอกสารให้กับพนักงาน  

และให้แนวทางในการปฏิบัติในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท การฝึกอบรมเริ่มต้นด้วยการแนะน�าแนวคิด 

ด้านการก�ากับดูแลกิจการและการน�าไปใช้ในบริษัท จากนั้นจะเข้าสู่การ

บรรยายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบริษัท พร้อมทั้ง 

ยกตัวอย่าง ประเด็นการตัดสินใจด้านจริยธรรมท่่ีพนักงานอาจพบ และ 

จบการฝึกอบรมด้วยการแจ ้งให ้พนักงานทราบเก่ียวกับช ่องทาง 

การแจ้งเบาะแสของบริษัทเพ่่ือสนับสนุนให้พนักงานแจ้งรายงานเก่ียวกับ

การกระท�าความผิดใดๆ ที่่พบเห็น โดยหลังจากการฝึกอบรม พนักงาน 

จะท�าแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความเข้าใจของพนักงาน

การต่อต้านการทุจริต
เรามีความมุ่งม่ันในการด�าเนินงานท่ีไม่เก่ียวข้องกับการติดสินบนและ 

การทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายระดับ

ท้องถิ่น ระดับประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหมดอย่างเข้มงวด

คูมื่อการก�ากับดแูลกจิการของเรามีนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั 

ท่ีเข้มข้นซึง่ก�าหนดนิยามของการทุจรติและอธบิายหลักปฏบัิตเิพือ่หลีกเล่ียง

การทุจริตหรือการมีส่วนร่วมในทุกรูปแบบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามการด�าเนินงานตามนโยบาย โดยท�าการ 

ตรวจสอบหน่วยงานและฝ่ายงานต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบไปยัง

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอยู่ใน รายงานประจ�าปี 2563  

ในหน้า 161-162

ในฐานะบรษัิทเคมีภณัฑ์ชัน้น�า ไอวแีอลได้แสดงให้เห็นถงึความเป็นผูน้�าในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน นวัตกรรม การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 

และการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสภาพภูมิอากาศ

บริษัทได้เข้าร่วมในสมาคมการค้า กลุ่มท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ขององค์กรใดๆ หรือกลุ่มที่ได้สิทธิ์ยกเว้นภาษีอนัด้วยเหตุผลหลายประการ  

รวมถึงการสร้างเครือข่าย การเพิ่มทักษะในเชิงอุตสาหกรรม การเป็น

ตัวแทน/การสร้างความตระหนักรู้ต่อสังคม การสร้างสรรค์/การติดตาม

นโยบายสาธารณะ กฎระเบียบหรือข้อบังคับ และการด�าเนินการร่วมกัน 

เพื่อน�าไปสู่ความเปลี่ยนแปลง

การมีส่วนร่วมของเราในสมาคมการค้าต่างๆ ช่วยให้เรายังคงสร้าง

สัมพันธภาพกับผู้มีส่วนได้เสียและด�าเนินการตามค�าขอของหน่วยงาน

สาธารณะเก่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง ด้วยเหตุน้ีเราจึง

ยังคงความเป็นสมาชิกกับสมาคมการค้าหลายแห่ง โดยในปี 2563 เราไม่ได้ 

ให้การสนับสนุนทางการเมืองใดๆ

ข้อมูล
เพิ่มเติม

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
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ความย่ังยืนเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของเรา 

ในช่วงกลางปี   2563 นายยาช โลเฮีย ได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ประธานเจ ้าหน้า ที่บริหารด้านความย่ังยืนของกลุ ่มบริษัทไอวีแอล  

อีกท้ังการด�าเนินงานท่ีเอ้ือต่อความย่ังยืนได้กลายมาเป็นองค์ประกอบหลัก

ขององค์กรควบคู่ ไ ปกับหน่วยงานอ่ืนรวมท้ัง IVEX ดิจิทัล ความต่อเน่ือง 

ทางธรุกิจ การส่ือสาร รวมถงึความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 

(EHS)

นายอาลก โลเฮีย
ประธานกรรมการ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
สมาชิก

นายระเฑียร ศรีมงคล
สมาชิก

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
สมาชิก

นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
สมาชิก

นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
สมาชิก

นายคณิต สีห์
สมาชิก

นายยาโชวาดัน โลเฮีย
สมาชิก

การก�ากับดูแลด้านความยั่งยืน

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

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นสมาชิก 

ของคณะกรรมการบริษัทที่รับผิดชอบ ติดตามและควบคุมในงานท่ี 

เก่ียวข้องกับภาษีและความเส่ียงด้านภาษี คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้ทบทวนกลยุทธ์ด้านภาษีของบริษัท ความเส่ียง การควบคุมและ 

การก�ากับดูแลภายในท่ีเกี่ยวกับหน่วยงานด้านภาษี

นโยบายภายในของเรา ท�าให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติตามข้อก�าหนด

ด้วยลายลักษณ์อักษรและเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีท่ีบังคับใช ้  

ในขณะเดยีวกันทรพัยากรทัง้ภายในและภายนอกจะถกูใช้เพือ่ให้มีความมัน่ใจ

ว่าสามารถสร้างความเข้าใจเก่ียวกับภาระผกูพนัทางภาษีได้อย่างเหมาะสม

นโยบายภาษีของเราสนับสนุนการพิจารณาในขั้นสูงจากหน่วยงาน 

ด้านภาษี และ/หรือความคิดเห็นจากท่ีปรึกษาท่ีได้มาตรฐานในประเด็น

ส�าคัญท้ังหมดเพื่อลดทอนความไม่แน่นอนลง การฝึกอบรมอีกมากมาย

ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถภายในท่ีเก่ียวข้องกับ 

ความจ�าเป็นในด้านภาษี

องค์ประกอบหลัก 4 ประการภายใต้การด�าเนินงานท่ีส่งเสริมความย่ังยืน

นั้นหมายรวมถึง ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การรายงานและการเปิดเผย

ข้อมูลด้านความย่ังยืน การส่ือสารและการสนบัสนุนด้านความยัง่ยนื รวมถงึ

นวตักรรมและความรบัผิดชอบต่อผลิตภณัฑ์ทัว่โลก ซึง่ส่ิงเหล่าน้ีสอดคล้อง

กับกลยุทธ์ทางธุรกิจปี 2566 ของเรา

คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบรหิารความเส่ียง  

ได้ให้ความม่ันใจว่าความย่ังยืนจะถูกสะท้อนผ่านการตัดสินใจทางธุรกิจ 

ในการด�าเนินงานในทุกๆ วนั อย่างทัว่ถงึภายในองค์กร รวมถงึการปฏบัิติงาน 

ท่ีเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการบริหาร

ความเส่ียง และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท สมาชิกของ 

คณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการบรหิารความเส่ียง ได้รบัการคัดเลอืก

จากประสบการณ์ท่ีทรงคุณค่าในด้านความย่ังยืนและการบริหารจัดการ 

ความเส่ียง คณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง  

มีอ�านาจสูงสุดอันดบัท่ีสองในด้านท่ีเก่ียวข้องกับความย่ังยนืภายในไอวแีอล  

โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน 

คณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง มีการประชุม

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

กิจกรรมผ่านแผนกย่อยท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์ ความเส่ียง และ 

การก�ากับดแูลกิจการ การประชมุนีช่้วยให้สมาชกิสามารถวเิคราะห์แนวโน้ม 

เชิงมหภาค ทบทวนแผนธุรกิจประจ�าปี และหารือเก่ียวกับกลยุทธ์และ 

การด�าเนินการของไอวีแอล นอกจากน้ียังเปิดโอกาสให้พิจารณาทบทวน 

และรับทราบข้อเสนอแนะจากดัชนีด้านความย่ังยืนและการประเมิน 

ผลการด�าเนินงานท่ีหลากหลาย เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ 

ที่ดีที่สุด

การด�าเนินงานในปี 2563 มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบในวงกว้างของ COVID-19 

ตลาดน�้ามันดิบท่ีมีผลต่อภาพรวมธุรกิจ สถานะการด�าเนินงาน และ 

ประมาณการณ์ทางการเงิน

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเส่ียง ได้ติดตาม 

ความคืบหน้าจากกิจกรรมต่างๆ ในปี 2563 อันได้แก่ กลยุทธ์การ 

ลดคาร์บอน การเพ่ิมการใช้ ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน กลยุทธ์ด้าน 

สภาพภูมิอากาศ เป้าหมาย SBTs ของเสียอันตรายและไม่เป็นอันตราย 

ท่ีน�าไปฝังกลบ เป ้าหมายด้านความย่ังยืน รวมถึงสุขอนามัยและ 

ความปลอดภัย นอกจากนี้ คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหาร

ความเส่ียง ยังได้กล่าวถึงความมุ่งหวังด้านความย่ังยืนและความคืบหน้า

ตามเป้าหมายปี 2568

หลังการประชมุ เลขานกุารได้แจ้งความคบืหน้าเก่ียวกับโครงการรเิริม่ส�าคญั 

ท่ีก�าลังด�าเนินการอยูเ่พือ่ขบัเคล่ือนกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาวของไอวแีอล 

ให้สมาชกิรบัทราบ ซึง่รวมถงึความมุง่มัน่ในการด�าเนินงานด้านรีไซเคลิท่ัวโลก 

ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�า่ การยกเลิกการใช้ถ่านหิน SBTs การตรวจสอบขยะ 

ท่ีน�าไปฝังกลบเป็นศูนย์ การยกเลิกการใช้สารอันตราย และการเข้าร่วม 

เป็นสมาชิกใน UN Global Compact (UNGC) รายงานคณะกรรมการ 

ความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียงต่อผู้มีส่วนได้เสียฉบับสมบูรณ์ 

ประจ�าปี 2563 อยู่ในรายงานประจ�าปี 2563

การรักษาความต่อเนื่องในการก�ากับดูแลด้านความยั่งยืน

ด้วยการเข้าซื้อสินทรัพย์ของบริษัท Huntsman ในปี 2562 เราได้ท�าให้

ระบบการก�ากับดูแลด้านความยั่งยืนของเราเป็นท่ีรู ้จักผ่านการแนะน�า 

และการฝึกอบรมอย่างเป็นขัน้ตอนและมีการประชมุเพือ่ก�าหนดความมุ่งม่ัน 

เป้าหมาย และแผนปฏบัิติการ ในกรณท่ีีมีข้อกังวลใดๆ กับกลุ่มธรุกิจออกไซด์ 

และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (IOD) บริษัท Huntsman ให้การส่งเสริม 

และสนับสนุนวิสัยทัศน์ด้านความย่ังยืนของไอวีแอลและรักษาแนวปฏิบัติ 

ท่ีม่ันคงในด้านสุขอนามัยและความปลอดภยั ซึง่ได้รบัการแบ่งปันกนัในกลุ่ม

ของไอวีแอล เป้าหมายของบริษัท Huntsman จะเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย

ของกลุ่มไอวีแอลด้วยเช่นกัน และเราคาดหวังว่าภายหลังจากการเข้าซื้อ

กิจการนี้ กลุ่มธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการของเราจะรายงาน

ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดในเรือ่งการลดก๊าซเรอืนกระจก นวตักรรม และประสิทธิภาพ

ในด้านการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ข้อมูล
เพิ่มเติม

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC)

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม48
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนของเราในด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ในแต่ละปี ท�าให้เรายังคงรกัษาต�าแหน่งอยูใ่นระดับ Gold เป็นเวลาสามปีตดิต่อกนั จากการประเมินของ EcoVadis  

ในปี 2563 คะแนนของเราเพ่ิมขึน้เป็น 72 และเป็นหนึง่ในผูน้�าท่ีอันดบั 2% ของกลุ่มบรษิทัผู้ผลิตเคมีภัณฑ์พืน้ฐาน

ซัพพลายเออร์ต้องรับทราบการได้รับเอกสารและส่ือสารอย่างเหมาะสม

เก่ียวกับนโยบายและจรรยาบรรณ ข้อก�าหนดและเงือ่นไขถกูระบุไว้ในเอกสาร

การประเมินตนเองของซัพพลายเออร์ด้วยเช่นกัน 

สัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับซัพพลายเออร์หลัก ประกอบด้วย 

ข้อก�าหนดการปฏบิตัติามด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดแูล (ESG) 

โดยละเอียด ตามนโยบายและจรรยาบรรณของไอวแีอล สัญญามีการอ้างอิง

ท่ีเฉพาะเจาะจงเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดด้าน ESG ของไอวีแอล  

พร้อมด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีเหมาะสม อันนอกเหนือ 

จากมาตรฐานและจรรยาบรรณทางธรุกิจของซพัพลายเออร์เอง ในปี 2563  

ไม่พบสถานการณ์ที่ซัพพลายเออร์ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

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

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

และส่ิงทอท่ีใช้ส�าหรับยางรถยนต์ตามล�าดับ ส�าหรับการรีไซเคิลของเรา  

เราได้จดัหาขวดพลาสติก PET หลังการบรโิภคและวสัดตุ่างๆ และได้รีไซเคลิ

ขวด PET เป็นจ�านวน 222,288 ตัน ในปี 2563

นอกจากนี้ เรามีการใช้พลังงานทดแทน (ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล และไฟฟ้า 

จากพลังงานทดแทน) ในการด�าเนินงานของเรา และมีการส�ารวจเพิม่เติมเพือ่

หาตัวเลือกในการเพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ท้ังภายในโรงงาน 

(บนหลังคาและบนพื้นดิน) และจากภายนอก (การซ้ือไฟฟ้าแบบสมมติ)  

เพือ่บรรลุความมุ่งหวงัในปี 2568 ของเรา การด�าเนินธรุกจิเหล่าน้ีสนับสนุน

การจัดซื้ออย่างย่ังยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และช่วยให้เราจัดการ

ทรพัยากรได้ดียิง่ขึน้ รวมถงึสามารถปรบัปรงุประสิทธภิาพ บรรลเุป้าหมาย

การประหยัดที่มากยิ่งขึ้นและคาดการณ์ต้นทุนในอนาคตได้อย่างแม่นย�า

ไอวีแอลใช้ทรัพยากรและซื้อวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีรับผิดชอบต่อ 

สิ่งแวดล้อมและสังคม ตราบเท่าที่สิ่งของและบริการเหล่านั้นมีประสิทธิภาพ

เหมาะสม มีความปลอดภัย และมีคุณค่าตลอดอายุการใช้งาน เราต้อง

ตระหนักถึงผลกระทบใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นจากวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

ที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อ:

• ส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน

• ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์

• สนับสนุนตลาดระยะยาวที่ยั่งยืนส�าหรับวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้

• มีส่วนร่วมในความก้าวหน้าของชุมชนและสังคมทีมุ่ง่สู่ความยัง่ยืน

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามข้อก�าหนดในห่วงโซ่อุปทาน

นโยบายสิทธิมนุษยชนของเราให้แนวทางท่ีชัดเจนเก่ียวกับการสนับสนุน

และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ไม่ว่าเราจะด�าเนินธุรกิจ 

อยู่ทีใ่ด ซพัพลายเออร์ของเราต้องปฏิบัตติามกฎหมายและระเบยีบข้อบังคบั

ท่ีบังคับใช้ท้ังหมด ด�าเนินธุรกิจด้วยหลักปฏิบัติด้านแรงงานที่มีจริยธรรม 

และโปร่งใส และยึดถือวิธีปฏิบัติด ้านสุขอนามัยและความปลอดภัย 

ในสถานท่ีท�างาน เราปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดตามกระบวนการตรวจสอบ

สถานะในระหว่างการจัดเตรียมสัญญาและการเจรจา ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานคุณภาพที่หลากหลาย เช่น การรับรอง REACH นอกจากนี้ 

เรายังระบุข้อความท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพและ 

การตรวจสอบย้อนกลับไว้ในสัญญาซัพพลายเออร์ของเราด้วย ซึ่งวิธี

น้ีท�าให้เราม่ันใจได้ว่า เราสามารถหลีกเล่ียงผลิตภัณฑ์คุณภาพต�่าและ 

ลดของเสียได้อีกด้วย ดังตัวอย่างคือ เราได้จัดซื้อไกลคอลเกรด A  

ด้วยต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดจ�าเป็นต้องมีการติดตามและการวิเคราะห์ 

อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม เราท�างาน 

อย่างรอบคอบเพื่อประเมินและจัดการความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

แบบครบวงจรอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเราปฏบิติัตามมาตรฐานทีก่�าหนดขึน้ 

โดย UNGC, ILO และ ISO เราจงึสามารถม่ันใจได้ว่า ซพัพลายเออร์ของเรา

ปฏบัิติตามขอบเขตหลัก เช่น เงือ่นไขของแรงงาน สิทธิมนุษยชน การต่อต้าน

การทุจรติ และความรบัผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เรายังสังเกตการณ์ 

เว็บไซต์ของซัพพลายเออร์เพื่อตรวจสอบนโยบายและประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง ท�างานก�ากับดูแล 

ในทุกธุรกิจของเรา มีการประชุมเพื่อทบทวนความเส่ียงของห่วงโซ่อุปทาน

และการด�าเนินการลดความเสี่ยงในจุดที่จ�าเป็น

การบูรณาการความย่ังยนืเข้าไปในห่วงโซ่อุปทานของเราถอืเป็นประเด็นหลกั 

ท่ีเราให้ความสนใจ เรามีกลไกท่ีแขง็แกร่งและพร้อมท่ีจะรบัรองว่าซพัพลายเออร์ 

ยึดถอืแนวปฏบัิติท่ีเข้มงวดด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการก�ากับดแูล (ESG) 

ในขณะเดียวกัน ซัพพลายเออร์หลายรายของเราเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม

ระดับสากลท่ีด�าเนินการตามนโยบายอันเคร่งครัดของตนเองและของบริษัท

ที่ท�าธุรกิจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับเรา

ซัพพลายเออร์ของเราต้องปฏิบัติตามนโยบายของไอวีแอล จรรยาบรรณ 

ของซัพพลายเออร์ และการประเมินตนเองของซัพพลายเออร์ ซึ่งยึดถือ 

จรยิธรรมทางธุรกิจและกฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อมทีเ่หมาะสม และตระหนักถงึ 

ความส�าคญัของสิทธิมนุษยชน ประเด็นทีค่รอบคลมุประกอบด้วย จรยิธรรม  

สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EHS) รวมถึง 

ความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน

ความมุ่งมั่น ความสอดคล้อง การติดตามตรวจสอบ 

มุ่งมั่นและรักษาระบบการจัดการ 

ที่เหมาะสมซึ่งสัมพันธ ์

กับนโยบายและจรรยาบรรณ

พิจารณา ทบทวน และติดตามสอบถาม

กระบวนการบริหารจัดการและ 

การด�าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า

สอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณ

พิจารณาความคืบหน้า 

ในการน�านโยบาย 

และจรรยาบรรณไปปฏิบัติ

ข้อมูล
เพิ่มเติม

การคุม้ครองสทิธิเด็ก – เป็นอนัดับหน่ึงในกลุ่มบริษทัเคมีภณัฑ์ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

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

Southeast Asia ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านสิทธิเด็กของบริษัทขนาดใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 232 แห่ง  

โดยครอบคลุมใน 3 ด้าน คือ สถานที่ท�างาน ตลาด และ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ไอวีแอล ได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งในกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยคะแนนรวม 

7.3/10 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ซึ่งอยู่ที่ 5.5 โดยเราได้คะแนนดีที่สุดทั้งสามด้าน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์

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

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
51

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในป ี2563HOME

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

ดัชนีมาตรฐาน GRI

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


เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและห่วงโซ่อุปทาน

ของซัพพลายเออร์กลุ่มวัตถุดิบและ

ไม่ใช่กลุ่มวัตถุดิบได้รับการประเมิน

ในเรื่องความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิ

มนุษยชน

การระบุความเส่ียงท่ีเ ก่ียวข ้องกับ 

สิทธิมนุษยชนจากซพัพลายเออร์หลัก 

ของกลุ่มวตัถดุบิและไม่ใช่กลุ่มวตัถดุบิ

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

ใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน 

จากซัพพลายเออร์หลักของกลุ ่ม

วัตถุดิบและไม่ใช่กลุ่มวัตถุดิบ

การร้องเรยีนทีเ่กีย่วข้องกับสิทธิมนุษยชน 

ผ่านกลไกการร้องเรียน

 ผลการประเมินในปี 2563  

100%

วิธีการและผลลัพธ์
ซัพพลายเออร์มีการประเมินการท�างานผ่านแบบสอบถามการประเมิน

ตนเอง ซึ่งเน้นประเด็นด้านโอกาสและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นกับการ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ แรงงานเด็กและแรงงานท่ีถูกบังคับ สิทธิมนุษยชน  

และการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างยัง่ยืน โดยแรงงานเด็กและแรงงาน

ที่ถูกบังคับนับเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีการประเมิน

การประเมินซพัพลายเออร์มคีวามส�าคญัต่อการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

ในแง่การปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางสังคม มาตรฐานแรงงาน (รวมถึง 

สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยของแรงงาน แรงงานที่ปราศจากแรงงานเด็ก  

และการเลือกปฏิบัติในห่วงโซ่อุปทาน) ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อก�าหนด 

ด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ในฐานะคู่ค้าท่ีมีความรับผิดชอบในห่วงโซ่คุณค่าซึ่งด�าเนินธุรกิจท่ีมุ่งเน้น 

ต่อความยั่งยืน เราก�าลังด�าเนินการเพื่อหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ในห่วงโซ่อุปทานในด้านต่างๆ ต่อไปน้ี: การผนวกประเด็นความย่ังยืน 

ไว้ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินความเส่ียงของซัพพลายเออร ์

และการประเมินประสิทธิภาพการด�าเนินงาน การเพิ่มความแข็งแกร่ง 

ในข้อก�าหนดการรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพเชิงทรัพยากร การลด 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และการเพิม่ขดีความสามารถของซพัพลายเออร์  

แนวทางเหล่าน้ีจะถูกน�าไปใช้ในวงกว้างและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

ของเรา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงการริเริ่มของเรา ตลอดจน

เปล่ียนแปลงและเร่งให้เกิดความย่ังยืนท่ัวท้ังห่วงโซ่อุปทาน

การจัดการปัญหาการปล่อยมลพิษในห่วงโซ่อุปทานเป็นตัวแปรส�าคัญ 

ในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นการต่อสู้ระดับโลก  

การด�าเนนิการของเราในการลดการปล่อยมลพษิในห่วงโซ่อุปทานมบีทบาท

ส�าคญัในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของเราเอง และท�าให้เราสามารถ

ยกระดับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท้ังหมดในห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

ด้านความยัง่ยืนของเรา

ความพยายามน้ียังช่วยสนับสนุนการด�าเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ 

ตามข้อตกลงปารีสและ SBTs รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) การวางแผนเก่ียวกับคาร์บอน 

ฟุตพริ้นท์ในการสร้างแบบจ�าลองห่วงโซ่อุปทานจึงจ�าเป็นส�าหรับการ 

ตัดสินใจเก่ียวกับการออกแบบเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน การเลือกรูปแบบ 

การขนส่ง การผสมผสานผลิตภัณฑ์ การควบคุมสินค้า และการสรรหา

ซัพพลายเออร์ ท้ังน้ี เพื่อให้เรามีบทบาทอย่างแข็งขันต่อไป เราจะส�ารวจ 

ความเป็นไปได้ของโครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน 

ห่วงโซ่อุปทานและประเมินจากบทเรียนส�าคัญของผู้น�าในอุตสาหกรรม  

เราหวังเป็นอย่างย่ิงท่ีจะท�างานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อสร้างมุมมอง 

ท่ีครบถ้วนเก่ียวกับการปล่อยมลพิษด้วยข้อมูลเฉพาะของซัพพลายเออร์  

ก�าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยมลพิษ และเพิ่มความไว้วางใจในการ

ท�างานซึ่งกันและกัน ท้ังน้ีเพื่อให้เกิดความร่วมมือมากย่ิงขึ้นในห่วงโซ่

อุปทาน ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่รา 

ให้ความส�าคัญ

ตัวอย่างโครงการริเริ่มท่ีเราก�าลังด�าเนินการอยู่ในขณะนี้แสดงให้เห็นว่า 

เราให ้การสนับสนุนและมุ ่ง ม่ันอย ่างจริงจังในการด�าเนินงานด้วย 

ความรับผิดชอบผ่านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีย่ังยืนร่วมกับ 

คู่ค้าทางธุรกิจของเรา

การบริหารจัดการการขนส่ง
• การจัดรูปแบบการขนส่งใหม่:

 » การแทนที่รถบรรทุกด้วยการขนส่งทางราง

 » การเปล่ียนไปใช้ระบบท่อเพื่อขนส่งวัตถุอันตรายและ/หรือ

วัตถุดิบและสารตั้งต้นปริมาณมาก

 » การเปล่ียนจากการขนส่งหลายเส้นทางสู่การขนส่งเส้นทางเดยีว

• การลดจ�านวนเที่ยวการจัดส่งโดยเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์

• การเช่าถังเก็บใกล้โรงงานผลิตเพื่อลดการขนส่งทางถนน

การประเมินงานด้าน ESG ของ
ซพัพลายเออร์
ไอวีแอลมีการปกป้องสิทธิมนุษยชนและ ESG ในกระบวนการคัดเลือก

ซัพพลายเออร์ของเรา โดยอาศัยนโยบายสิทธิมนุษยชนและจรรยาบรรณ

ของซัพพลายเออร์ท่ีเราน�ามาใช้ในทุกพื้นท่ีการด�าเนินงาน เรายืนยันว่า            

ซัพพลายเออร์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลและรับรองว่าผู้รับเหมาช่วง 

ของพวกเขาปฏิบัติตามข้อก�าหนด รวมถึงให้ความม่ันใจผ่านแนวทาง 

การจดัซือ้จดัจ้างท่ัวโลกของเราว่าจรรยาบรรณและนโยบายมีผลผูกพนักัน

จรรยาบรรณน้ีครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรม  

สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม การจัดการ

ข้อมูลที่จดทะเบียน ความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกัน และการรายงาน

ความประพฤติมิชอบใดๆ

ซัพพลายเออร์ต้องประเมินเพื่อรับรองตัวเองอย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�า  

ว่าได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ นอกเหนือไปจากการ

พิจารณาทบทวนและประเมินส่ิงอ�านวยความสะดวก ณ สถานท่ีท�างาน  

ของผู้รับเหมาของตน โดยการด�าเนินการแก้ ไขจะขึ้นอยู ่กับผลลัพธ์ 

ของการตรวจสอบเหล่าน้ี และได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทไอวีแอล 

รวมท้ังมีการติดตามจนกว่าจะแล้วเสร็จ การจัดการอย่างทันท่วงทีและ 

มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยท่ีท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างซัพพลายเออร ์

กับไอวีแอลดียิ่งขึ้น

ข้อมูล
เพิ่มเติม

กลยุทธ์การใช้บริเวณที่ตั้งร่วมกัน
เราร่วมมือกับซัพพลายเออร์และลูกค้าของเราเพื่อหลีกเลี่ยงการขนส่ง

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยกลยุทธ์การใช้ที่ต้ังร่วมกัน ตัวอย่างเช่น 

ในโปแลนด์ อินเดีย และไทย ซึ่งซัพพลายเออร์ของเราอยู่ในบริเวณท่ีต้ัง 

ร่วมกัน ที่เราจะได้รับวัตถุดิบและสารตั้งต้นผ่านทางระบบท่อ ส�าหรับลูกค้า

ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในไทยและฟิลิปปินส์ กลยุทธ์นี้ช่วยผนวกขั้นตอน 

ต่างๆ ให้รวมเป็นกระบวนการเดียวที่ต่อเน่ือง ซึ่งช่วยให้มีประสิทธิผล 

จากการด�าเนินงานในระดับสูงโดยปราศจากความเส่ียงท่ีจะท�าให้ ได ้

รับบาดเจ็บในสถานท่ีท�างาน

เราท�าโมเดลการใช้ที่ต้ังร่วมกัน ในหลายๆ ต�าแหน่งที่ต้ังเพิ่มเติม ความคิด

ริเริ่มเหล่าน้ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน ลดการใช้เช้ือเพลิง 

ต้นทุนการขนส่ง การปล่อยก๊าซคาร์บอน และการบาดเจ็บ ในขณะเดียวกัน

ยังท�าให้เราสามารถร่วมมือกับซัพพลายเออร์และลูกค้าของเราในการ 

ท�าโครงการริเริ่มด้านความย่ังยืนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

ไม่พบ

ไม่พบ

ไม่มี

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

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
53

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในป ี2563HOME

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

ดัชนีมาตรฐาน GRI

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


การร่วมมือกันด้วยการเข้าเป็นสมาชกิในองค์กรของกลุ่มอตุสาหกรรม

โรงงานผลิต PTA ของเราในประเทศไทยท่ีจงัหวดัระยอง เปล่ียนจากการใช้ระบบ

ขนส่งทางรถบรรทุกเป็นการใช้ระบบขนส่งทางรางในการขนย้ายผลิตภัณฑ์ 

จากโรงงาน และตู้คอนเทนเนอร์ (ส�าหรบับรรจสิุนค้าและน�าสินค้าออก) ท่ีท่าเรอื

มาบตาพดุ ก่อนจะส่งต่อไปยังท่าเรอืแหลมฉบัง อย่างไรก็ตาม ส�าหรบัระยะทาง 

ส้ันๆ ภายในอ�าเภอมาบตาพุด ยังคงมีการใช้รถบรรทุกในการเคล่ือนย้าย 

ตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างสถานีกับท่าเรือ

การเปล่ียนการขนส่งจากทางถนนมาใช้ระบบขนส่งทางรางมีการด�าเนนิการ 

ในท่ีอ่ืนๆ หลายแห่ง ทั้งในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งวิธีน้ี 

ช่วยลดการใช้เช้ือเพลิงต่อเท่ียวเดินทางได้ประมาณ 76% ซึ่งช่วยลด 

การปล่อยคาร์บอนในกระบวนการ โดยมีประโยชน์เพิ่มเติมคือ การลด

อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน ซึ่งเราก�าลังพิจารณาที่จะขยายโมเดลน้ี

ไปยังพื้นที่อื่นด้วยเช่นกัน

เราก�าลังท�างานร่วมกนัเพือ่ขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์พเิศษไปในทิศทาง

ท่ียั่งยืนมากขึ้น โดยอาศัยการเข้าเป็นสมาชิกในองค์กรของกลุ่มอุตสาหกรรม

ระดบัโลก ในปี 2564 เราเข้าร่วมเป็นสมาชกิของ American Chemistry Council 

(ACC) องค์กรนี้มุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนและพลังงาน และเป็นเวทีส�าคัญในการ 

จัดการปัญหาส่ิงแวดล้อมและสังคมร่วมกัน โดยซัพพลายเออร์หลายราย 

ของเราน้ันเข้าร่วมเป็นสมาชิกอยู ่แล้ว นอกจากน้ี เรายังให้ข ้อมูลเชิงลึก 

และสนับสนุนประเด็นส�าคัญโดยอาศัยการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ ACC  

ซึง่ช่วยปกป้องและรบัรองความย่ังยืนท่ีมากขึน้ของห่วงโซ่อุปทานแบบบรูณาการ

ของเราในประเทศสหรัฐอเมริกา เรารู้สึกยินดีที่นายอาลก โลเฮีย ประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ACC  ในปี 2564  

ACC จะมุ่งเน้นไปที่การแลกเปล่ียนแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกับการจัดหา 

และการใช้จ่ายของซัพพลายเออร์เชิงกลยุทธ์ และจะประเมินการพิจารณา

ด้าน ESG เพิ่มเติมในการคัดเลือกซัพพลายเออร์และการท�าสัญญา

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเข้าเป็นสมาชิกของเรากับ ACC อยู่ในหัวข้อ 

สมาคมอุตสาหกรรมและการเข้าเป็นสมาชิกหน้า 39

 การลงทุนในแอพพลิเคชั่นไอทีที่แข็งแกร่ง

มีการวางแผนแบ่งส่วนเครือข่าย เพื่อให้ผู้ใช้ 

เซร์ิฟเวอร์ และแอปพลิเคชนัทีอ่ยู่ต่างเครอืข่าย 

สามารถอยู่ด้วยกันและส่งต่อข้อมูลระหว่างกัน 

ผ่านไฟร์วอลล์

น�าเทคโนโลยีการป้องกันและการตรวจจับ 

อันทันสมัยซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence, AI) และส่วนการเรียนรู ้ของ 

เครื่อง (Machine Learning, ML) เช่น การ 

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

(Endpoint Detection and Response, 

EDR)  และ ไฟร ์วอลล ์ช นิด  Next-Gen  

Firewalls (NGFW)

การน�าระบบป้องกันขั้นสูงด้วยไฟร์วอลล์หลายชั้น 

มาใช้บนเครือข่าย การป้องกันอีเมลหลอกลวง  

ระบบแอนต้ีไวรัส ระบบแอนต้ีมัลแวร์ แอปพลิเคชั่น

ล่าสุด และการป้องกันภัยขั้นสูง  

ขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีที่สุดและการตระหนักรู้

มีกลยทุธ์การส�ารองข้อมูลสามระดบัท่ีครอบคลมุไว้ใช้ส�าหรบักู้คนืข้อมูล       มีการสร้างระบบควบคมุกิจกรรมด้านไอทีของผู้ใช้ เพือ่รกัษาความปลอดภยั 

ของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและป้องกันการละเมิดข้อมูลโดยบุคคลภายใน  

การประเมินภัยคุกคามความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสมดุล

ระหว่างการมีระบบควบคุมความปลอดภัยที่เพียงพอและเหมาะสม

มีการส่งอีเมลเพื่อเพิ่มความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน 

ในขนาด Bitesize เป็นประจ�าทุกเดือน  

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

โครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านกลยุทธ์ หัวหน้าฝ่าย BCP และหัวหน้า 

ฝ ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�างานร ่วมกันเพื่อพัฒนาวัฒนธรรม 

การตระหนักรู้ความเส่ียงภายในองค์กร

ทีมบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจท�างานร ่วมกับทีมงาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ัวท้ังกลุ่มและหน่วยงานด้านดิจิทัลท่ีจัดต้ังใหม่ 

เพือ่เสรมิความแขง็แกร่งของมาตรการความเส่ียงด้านความม่ันคงปลอดภยั

ทางไซเบอร์และด�าเนินการเพือ่พฒันาแผนบรรเทาความเส่ียงทางไซเบอร์ใน

ระยะสั้นและระยะยาว

ด้วยกลไกการก�ากับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งและ 

ขั้นตอนแนวปฏิบัติท่ีดีที่สุด เราจึงยังไม่พบผลกระทบส�าคัญต่อการ 

ด�าเนินธุรกิจของเราจากการโจมตีทางไซเบอร์และการละเมิดข้อมูล

เทคโนโลยีมีบทบาทส�าคัญมากขึ้นในธุรกิจระดับโลก และการท่ีเราต้อง

พึง่พาเทคโนโลยนีัน้มีสูงขึน้เรือ่ยๆ ในขณะเดียวกนั ความเส่ียงท่ีเกีย่วข้องกบั 

การโจมตีทางไซเบอร์ทีซ่บัซ้อนมีแนวโน้มเพิม่ขึน้ด้วยเช่นกัน ข้อมูลและตัวเลข

ของลูกค้าผ่านห่วงโซ่อุปทานและการปฏบัิติงานขัน้พืน้ฐานในการด�าเนินงาน 

ของเราอาจมีความเส่ียงหากไม่มีการป้องกันท่ีเพียงพอ เราท�างาน 

อย่างหนักเพ่ือให้แน่ใจว่าการด�าเนินการ ระบบ และกระบวนการของเรา 

ได้รับการปกป้องจากการโจมตี และเรามีมาตรการป้องกันภัยคุกคาม 

ขั้นสูงพร้อมรับมือ

ความยืดหยุ่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของไอวีแอล 

อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการ

บริหารความเส่ียง  และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับมอบหมาย 

ให้พฒันานโยบายและขัน้ตอนท่ีเข้มงวด ซึง่สอดคล้องกับความเส่ียงท่ีองค์กร

ยอมรบัได้ แผนการฟ้ืนตัวจากภยัพบัิตแิละความต่อเน่ืองทางธรุกิจของเรา 

สร้างความเชื่อมั่นว่าการด�าเนินงานจะเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

การเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย และการลดการปล่อยคาร์บอน 
ในห่วงโซ่อุปทานของเรา

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

มาตรการบรรเทาความเสี่ยงทางไซเบอร์ของไอวีแอล

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม54
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ความมุ่งมั่นเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยท่ัวโลกแล้ว 1 ใน 5 ของขวด PET ผลิตมาจากเม็ดพลาสติกของเรา  
1 ใน 2 ของผ้าอ้อมเด็กคุณภาพเกรดพรีเมียมผลิตจากเส้นใยของเรา  
และ 1 ใน 4 ของถุงลมนิรภัยผลิตมาจากเส้นด้ายของเรา เราก�าลังสร้าง 

เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานชั้นน�าในการรีไซเคิล PET ซึ่งได้รับผลตอบแทน
แบบมีนัยส�าคัญ และความต้องการ PET ดูเหมือนว่าจะยังคงเติบโต 
อย่างต่อเนื่อง

อัตราส่วนราคา  
(เซ็นต์ ต่อ ขวด, PET = 1X):

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

ขวด PET ขวด PETกระป๋องอะลูมิเนียม กระป๋องอะลูมิเนียมขวดแก้ว ขวดแก้ว

PET เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ส�าหรับเครื่องดื่มท่ีเป็นที่ต้องการเน่ืองจากประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์-คุ้มค่ามากกว่า มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต�า่ 
และปลอดภัยในการขนส่ง*

หมายเหตุ: *อัตราส่วนราคาและก๊าซเรือนกระจกอ้างอิงจาก Life Inventory Analysis ซึ่งรวมถึงขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตั้งแต่การผลิตจนถึง 
การก�าจัดทิ้ง/การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์

แหล่งที่มา: Euromonitor; Franklin Associates; Cleanmetrics Corps; Goldman Sach Global Investment Research

1.6x 1.5x 2.4x1.7x1x 1x

เราตระหนักว่าการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจแบบหมุนเวยีนน้ัน ต้องท�างานร่วมกับพนัธมติร
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ส�าหรับไอวีแอล เราผสานความรู้ความช�านาญในนวัตกรรมและ
ทุนมนุษย์เพ่ือมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายและการร่วมมือกันทางอุตสาหกรรม 
และด�าเนนิการอย่างเต็มท่ีในการเก็บรวบรวมพลาสติกท่ีเราผลิตขึน้ในระบบเศรษฐกิจ 
ท้ังน้ี เพ่ือให้ม่ันใจว่าเราจะสามารถน�าทรัพยากรเหล่าน้ันกลับมาใช้และมีการจัดการ
ท่ีถูกต้องโดยไม่ถูกท�าให้เป็นของเสียในสิ่งแวดล้อม เราชี้แจงข้อมูลเชิงปริมาณและ 
เชงิคณุภาพให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และเปิดเผยโครงการด้านการรีไซเคลิและการร่วมมือ 
ประกอบกับเป้าหมายในปี 2568
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Urban Mining: Recycling  
on a Mass Scale’ with

ข้อมูล
เพิ่มเติม

• สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ 
34% ส�าหรับ ธุรกิจ PET  
22% ส�าหรับ เส้นใย ในปี 2564

• ดัชนีความพึงพอใของลูกค้า 
(CSI) มากกว่าหรือเท่ากับ  
86.0% ในปี 2564

• เป็นผู้น�าด้าน rPET  
ในตลาดหลัก

• มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
โดย :

 - พัฒนาความร่วมมือกับ 
หน่วยงานและองค์กรภายนอก

 - เป็นผู้น�าทางความคิด 
ด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 

 - พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน 
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า

 - ไม่ให้ของเสียพลาสติกออกไปสู ่
สิ่งแวดล้อมและมหาสมุทร

• รีไซเคิล PET หลังการบริโภค 
ปริมาณ 750,000 ตันต่อปี  
มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต 
โพลีเอสเตอร์

• รีไซเคิลขวด PET จ�านวน  
50,000 ล้านขวดต่อปี 

• ลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ 
ด้านความยั่งยืนเป็นจ�านวนเงิน  
1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ

• มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ 
ที่ปล่อยคาร์บอนต�่าคิดเป็น 7%  
ของรายได้ทั้งหมด

ระยะสั้น
(2564–2567)

ระยะกลาง
(2568)

ระยะยาว
(2593)

การขบัเคล่ือน 
การเตบิโต 
อย่างยัง่ยืน

ต้นทุนที่เชื่อมโยงในบทนี้

ต้นทุนทางสังคม 
และความสัมพันธ์

ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางปัญญา

การลงทุน ท่ีส�าคัญของเราในการรี ไซ เคิลน�ามาซึ่ งส ่วนแบ ่ ง 
ทางการตลาดตลอดจนความสามารถในการลดการปล ่อย 
ก๊าซเรือนกระจกได้มากขึ้น ซึ่งช ่วยให้เราบรรลุความมุ ่งหวังสู ่
ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในขณะเดียวกันงานด้านนวัตกรรม 
และความยั่งยืนของไอวีแอล ยังคงส่งมอบผลิตภัณฑ์ ท่ีดี ท่ี สุด  
ซึ่งส่งผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากน้ี โครงการ 
ส่งเสริมความรู ้ด้านการรีไซเคิลท�าให้เกิดความตระหนักรู ้ของคน 
ในชุมชน และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

คุณค่าที่ถูกสร้างขึ้น

การเป็นผู้น�าทางความคิด 
ด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม56

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
57

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/environmental/recycling/at-a-glance


การหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา

ไอวแีอลตระหนักถงึผลกระทบเชงิบวกในห่วงโซ่คณุค่าท่ีมีต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และ

ผลการด�าเนินงานทางธุรกิจของเรา การเป็นผู้ด�าเนินการท่ีรับผิดชอบหมายถึง 

การสร้างคุณค่าระยะยาวต่อผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดของเรา เราท�างานอย่างเต็มท่ี

เพ่ือให้เกิดการมีส่วนสนับสนุนในทุกด้านของห่วงโซ่คุณค่า ผ่านทางการออกแบบ

นวตักรรม การผลิตท่ีมีประสิทธภิาพและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมากขึน้ ลดขัน้ตอน

ในการขนส่ง สนับสนุนการบริโภคอย่างรับผิดชอบ รวบรวมขยะเชิงรุก และการให้

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรีไซเคิลในวงกว้าง

กระบวนการของเรา การจัดหา การออกแบบ การผลิต การจัดจ�าหน่าย การบรโิภค การจัดเก็บ การรีไซเคิล

ผู้มีส่วนได้เสีย ซัพพลายเออร์
หน่วยการผลิตของเรา

หน่วยการผลิตของเรา
พันธมิตรทางธุรกิจ

หน่วยการผลิตของเรา ซัพพลายเออร์ ผู้บริโภค
ภาครัฐ

ผู้บริโภค
ชุมชน

หน่วยการผลิตของเรา
พันธมิตรทางธุรกิจ

ขั้นตอนการด�าเนินการ การบูรณาการประสิทธิภาพด้าน 
ESG ของซัพพลายเออร์เข้ากับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็น 
ก้าวแรกสู่การหมุนเวียนในห่วงโซ่
อุปทาน

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฎในหน้า 
50-54 

การใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืนจากแหล่ง
พลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์
รีไซเคิล ตลอดจนไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนในหน่วยการผลิตของเรา 

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฎในหน้า 
76-77

เกณฑ์การออกแบบของเราเหมาะสม 
ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ม ี
น�้าหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูง  
โดยใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืนและรีไซเคิล 
ได้มากขึ้น ซึ่งช่วยให้การจัดการ 
การสิ้นสุดอายุการใช้งานท�าได้ง่าย
ขึ้นและการเป็นตัวเลือกของผลิตภัณฑ์
ที่ยั่งยืน

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยค�านึงถึง
แนวคิดเรื่องการหมุนเวียน ปรากฏใน
หน้า 64-65, 67-68

เราน�าแนวคิดเรื่องการหมุนเวียน 
เข้ามาใช้ในการผลิตของเรา  
โดยการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน 
ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล และการใช้ไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน อย่างเป็นระบบ

เราลดการใช้ทรัพยากรที่อยู่ในภาวะ
วิกฤติ หันมาใช้ทรัพยากรทางเลือก
ที่สามารถทดแทนทรัพยากรที่เป็น
อันตราย ตลอดจนการน�าขยะกลับ
คืนมาโดยมองว่าขยะเป็นทรัพยากร
และสามารถลดการน�าไปฝังกลบได้

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้
พลังงานทดแทน ปรากฏในหน้า 50, 
76 และวิธีที่เราจัดการขยะ ปรากฏใน
หน้า 85-86 

เราสนับสนุนให้พันธมิตรในห่วงโซ่
คุณค่าน�าแนวคิดเรื่องการหมุนเวียน
มาใช้เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และ
ผลกระทบอื่นๆ

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้าน
อื่นๆ (Scope 3) ปรากฏในหน้า 52, 
65, 75-76

ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคอย่างจริงจังและท�างาน
ร่วมกับลูกค้าของเราเพื่อขับเคลื่อน
ความต้องการ rPET ในบรรจุภัณฑ์
ของลูกค้า

ร่วมมือกับภาครัฐ กลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มและพลาสติก เพื่อสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับฉบับปัจจุบันที่
ยังไม่อนญุาตให้ใช้ rPET ในบรรจภุณัฑ์ 
อาหาร เพื่อความก้าวหน้าในการ
รวบรวมและรีไซเคิลขยะพลาสติก

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมของเรากับผู้มีส่วนได้เสีย
หลายฝ่าย ปรากฏในหน้า 60-61

เราด�าเนิน “โครงการส่งเสริมความ
รู้ด้านการรีไซเคิล” ซึ่งเป็นโครงการ
หลักของเรา เพื่อสร้างความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มปริมาณการ
รวบรวมขวด PET หลังการบริโภค

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการ
รีไซเคิล ปรากฏในหน้า 61, 111-113

เราถูกขับเคลื่อนโดยความมุ่งมั่น
ในปี 2568 และการยกระดับความ
เชี่ยวชาญของเราในการรีไซเคิล
เชิงกลและเชิงเคมี 

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
พัฒนาด้านการรีไซเคิลเชิงกลและเชิง
เคมี ปรากฏในหน้า 62-63

ผลงานส�าคัญปี 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
รีไซเคิล rPET คุณภาพสูง 
และทนทานเพื่อพัฒนาชุด PPE  
ร่วมกับพันธมิตรของเรา

• โรงงานสี่แห่งของเราใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน 100%

• ในปี 2563 เราเริ่มการติดตั้ง 
แผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
ในโรงงาน 5 แห่ง ซึ่งจะแล้วเสร็จ 
ในปี 2564

• รั้วพลังงานแสงอาทิตย์  
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้  
55.82 เมกะวัตต์-ชั่วโมง

• ของเสียทั้งหมดที่น�ามาใช้ซ�้า   
รีไซเคิล และน�ากลับอยู่ที่ 70%

• การเก็บข้อมูลการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
ด้านอื่นๆ (Scope 3)  
ครอบคลุม 100% ใน 5 ประเภท

• การตรวจสอบภายนอก
ครอบคลุม 100%  
ส�าหรับ 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 
เก่ียวกับการรีไซเคลิและการแยกขยะ 

• ขวด PET 424,530 ขวด  
ถูกรวบรวมจากทั่วโลก เพื่อน�าไป
รีไซเคิล

• สามารถลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 16.5 ตัน  
จากการรีไซเคลิขวดหลังการบรโิภค

• เข้าซื้อกิจการรีไซเคิล 3 แห่ง  
ในประเทศบราซลิและประเทศโปแลนด์  
(2 แห่ง)

• ขยายโรงงานที่ Verdun  
ประเทศฝรั่งเศส

• 10,100 ล้านขวด PET  
หลังการบริโภค ที่ถูกรีไซเคิลแล้ว

• ประมาณ 58,000 ล้านขวดถูก 
รีไซเคิลตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2563

• ขวด PET หลังการบริโภคทั้งหมด 
222,288 ตัน ถูกน�ามารีไซเคิล 
เป็นเกล็ดพลาสติกเพื่อเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตโพลีเอสเตอร์
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รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/sustainability-knowledge-sharing/circular-economy/landing-page


การปลูกฝังเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 

ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล จ�าเป็นต้องท�างานร่วมกัน 

กับผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม การขับเคล่ือนการหมุนเวียนท่ีไอวีแอล  

หมายถึงการพัฒนาและจัดจ�าหน่ายสินค้าท่ีดี ตอบสนองความต้องการ 

ท่ีมากกว่าให้กับลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ยังส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ  

และความย่ังยืนทางการเงนิ ในปี 2563 เรามีส่วนร่วมในสมาคมอุตสาหกรรม

และการเข้าเป็นสมาชิกต่างๆ มากขึ้น รวมถึงขยายขอบเขตการสนับสนุน

พันธมิตรท่ีมีอยู ่ของเรา นอกจากนั้นเรายังสามารถระบุโอกาสใหม่ๆ  

จ�านวนมากจากการร่วมมือกัน ท้ังหมดท่ีกล่าวมาน้ีล้วนส่งเสริมเป้าหมาย

ระยะกลางของเรา ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสมาคมอุตสาหกรรม 

และการเข้าเป็นสมาชิกของเรา ปรากฏในหน้า 39

ในปี 2563 อินโดรามา เวนเจอร์ส ภูมิใจที่ได้สนันสนุนนโยบายของ Circular 

Economy Accelerator

โครงการส่งเสริมความรูด้้านการรีไซเคลิเพื่อสังคม

เราเชื่อม่ันอย่างมากว่าการให้ความรู้คือกุญแจส�าคัญท่ีส่งเสริมและท�าให้

เกิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนท่ีย่ังยืน ซึ่งเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้  

การบริโภคอย่างย่ังยืนท่ีรวมไปถึงเทคนิคทางการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ

สามารถปรับปรุงหลักการปกป้องส่ิงแวดล้อม และสร้างความเป็นอยู่ที่ด ี

AND

ปีที่ผ่านมา เราเข้าร่วมใน Global Plastic Action Partnership (GPAP) 

ของ World Economic Forum ซึ่งสนับสนุนความมุ่งม่ันของเราในการ

เพิ่มปริมาณการรีไซเคิล PET อย่างน้อยที่สุด 750,000 ตัน พร้อมด้วย

วงเงิน 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายนี้ภายใน 

ปี 2568 ด้วยประสบการณ์ทีค่รอบคลุมและมีมาอย่างยาวนานของเราในการ

รวบรวมพลาสติก พร้อมด้วยความสามารถในระดบัสากล เรามุ่งม่ันในการ

เพิม่คณุค่าและความเข้าใจต่อการท�างานเชงิลึก โดยท�างานร่วมกบัผู้ก�าหนด

กฎระเบียบและพันธมิตรโดยการเข้าเป็นสมาชิกกับองค์กรต่างๆ ของเรา 

ไอวแีอลเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจรงิจงัในข้อก�าหนดทางกฏหมายเพือ่ส่งเสรมิ 

ความย่ังยืนผ่านสมาคมทางการค้าของเรา ซึ่งรวมถึงการท�างานร่วมกับ 

คณะกรรมาธิการยุโรปในการส่ังห้ามการใช้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ 

ส�าหรับน�้ามันมะกอกบริสุทธิ์ในประเทศสเปน และสนับสนุนนโยบายขยะ 

จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ของสหภาพยุโรป 

รางวลัอุตสาหกรรมสีเขียวระดบั 5 การรีไซเคลิเพื่อการบริโภคอย่างยัง่ยืน และสงัคมสีเขียว

บริษัท Indorama Polyester Industries PCL. (Nakhon Pathom)  

คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (เครือข่ายสีเขียว) ในปี 2563  

จากกระทรวงอุตสาหกรรม ถือเป็นการตอกย�้าความมุ่งม่ันด้านความ

ยั่งยืนของไอวีแอล ในทุกปี โรงงานแห่งนี้สามารถรีไซเคิลขวด PET คิดเป็น  

1.8 พนัล้านขวด ช่วยให้ประเทศไทยลดการใช้น�า้มันดบิถงึ 560,000 บาร์เรล 

และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 133 ล้านกิโลกรัม อีกท้ังยัง 

ช่วยลดการฝังกลบของขยะพลาสติก PET ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้  

น�้าในโรงงานยังสามารถน�ากลับมาใช้ซ�้าได ้ถึง 80% โดยการผลิต 

ในโรงงานมุ่งเน้นไปท่ีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด และนโยบาย 

การรับรองความปลอดภัยสูงสุดต่อผู ้บริ โภค ซึ่งเป ็นสิ่งที่ ไอวีแอล 

ให้ความส�าคัญในล�าดับต้น

ในฐานะท่ีเป็นผู้รีไซเคิล เราต้องการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าในการ

ใช้บรรจุภัณฑ์หมุนเวียน เช่น PET การให้ความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิล 

ท่ีมากขึน้น�าเราไปสู่อนาคตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยืนขึน้ เราสามารถ

สร้างระบบรีไซเคิลท่ีดีขึ้นในสหรัฐอเมริกาจากการท�างานร่วมกัน ซึ่งจะ 

น�าไปสู่ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่ย่ังยืนและแข็งแกร่งขึ้น  

โดยการสร้างงาน การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ การคิดออกแบบใหม่ 

และการขนส่งสินค้าไปพร้อมๆ กัน ก้าวใหม่ของนโยบายการรีไซเคิล

ต้องท�าให้ปรากฏขึ้น แนวทางและนโยบายใหม่จาก Circular Economy  

Accelerator น�าโดย Recycling Partnership  เป็นโอกาสส�าคัญ 

ในการยกระดับระบบรีไซเคิลของสหรัฐอเมริกา ไปสู่ระบบที่มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งจะเป ็นประโยชน์ ให ้กับทุกภาคส่วนของ 

ห่วงโซ่คุณค่าในเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ให้สังคมในระยะยาวได้ ในปี 2563 เราจัดการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม 

การรีไซเคิลและการคัดแยกขยะซึ่งเป็นโครงการระดับโลก โดยมีผู้เข้าร่วม

โครงการจ�านวน 27,906 คน จากชุมชนและผู้บริโภค ข้อมูลเพิ่มเติม  

ปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงการส่งเสรมิความรูด้้านการรีไซเคลิ หน้า 111-113

การขับเคลื่อนการหมุนเวียนผ่านพันธมิตรในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของ Circular Economy Accelerator

การมส่ีวนร่วมอืน่ๆ ท่ีส�าคญัในปี 2563

สถาบันทางการเงิน ลูกค้า สังคม

นับเป็นครั้งแรกที่ IFC อนุมัติ Blue Loan  
ให้กับผู้ผลิตพลาสติกระดับโลก เพื่อจัดการ

กับพลาสติกที่รั่วไหลสู่ทะเล

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม  
ปรากฏในหน้า 7 8 และ 16

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

เพื่อพัฒนาโรงงานรีไซเคิลที่ล�้าสมัย

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม  
ปรากฏในหน้า 62

มีส่วนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ  
เพื่อผลิตและพัฒนาชุด PPE  

จาก PET รีไซเคิล

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม  
ปรากฏในหน้า 108

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม60

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ดัชนีมาตรฐาน GRI



จากปี 2554 ถึงปี 2563 เรารีไซเคิลขวด PET ประมาณ 58,000 ล้านขวด  

คิดเป็นการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลง 1.9 ล้านตัน ในการปล่อย 

ก๊าซเรอืนกระจก และพลาสติก 1.3 ล้านตัน ไม่ถกูน�าไปฝังกลบ ซึง่ในปี 2563 

เพียงปีเดียว เรารีไซเคิลขวด PET ไปแล้วกว่า 10,100 ล้านขวด

เป้าหมายระดับโลกและต�าแหน่งความเป็นผู ้น�าของเราในการผลิตและ 

รีไซเคิล PET ท�าให้เราได้รับโอกาสในการลงทุนสูงขึ้นจากระบบการปิดวงนี้  

เราประสบความส�าเร็จมากขึ้นในการเติบโตของการรีไซเคิลเชิงกล โดย

การลงทุนในโรงงาน 3 แห่งในปี 2563 โรงงานหน่ึงแห่งในประเทศบราซิล  

มีการด�าเนินการประมาณ 9,000 เมตริกตันต่อปี โรงงานแห่งท่ีสอง 

อยู ่ในยุโรป ซึ่งจะมีการด�าเนินการรี ไซเคิลขวด PET ได้เพิ่มเติมอีก  

1,700 ล้านขวดในปี 2566 (โรงงานใหม่อีกหน่ึงแห่ง ต้ังอยู่ในประเทศโปแลนด์ 

และขยายโรงงานในประเทศฝรั่งเศส) เทคโนโลยีที่เหมาะสมท่ีใช้ในโรงงาน 

เหล่าน้ีท�าให้เรามีผลิตภัณฑ์รีไซเคิลท่ีหลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น 

ความสามารถในการผลิตนี้ท�าให้เราบรรลุความมุ่งหวังในการใช้ PET  

หลังการบริโภค 750,000 ตันต่อปี เพื่อเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของโพลีเอสเตอร์

เทคโนโลยีการรีไซเคิลเชิงเคมี เป็นอีกหน่ึงส่ิงที่ไอวีแอลให้ความส�าคัญ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรบริษัท Ioniqa และ 

Unilever เราเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการเปล่ียนขยะ PET กลับคืนสู่วัสดุเกรดบริสุทธิ์ ส�าหรับการใช้เป็น 

บรรจุภัณฑ์อาหารด้วยนวัตกรรมของบริษัท Ioniqa ในขั้นตอนการรีไซเคิลเชิงเคมี PET ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ขวดสี  

จะถกูท�าให้แตกตัวในระดบัโมเลกุล สารปนเป้ือนจะถกูก�าจดั และโมเลกลุดงักล่าวจะถกูเปลีย่นกลับมาเป็น PET เกรดบรสุิทธ์ิ

อีกครั้ง

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

PETValue จะช่วยสร้างความเชือ่มัน่ว่าขวดพลาสติก PET ทีใ่ช้แล้วสามารถรีไซเคลิได้ 100% และไม่ใช่ “การใช้ครัง้เดียว”  
แต่จะถูกน�ากลับมาใช้ซ�้าในระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน โรงงานคาดการณ์ก�าลังการผลิตเกล็ดพลาสติกไว้ที่ 30,000 
เมตริกตันต่อปี จะสามารถรีไซเคิลขวดพลาสติกได้เกือบ 2,000 ล้านขวด พร้อมด้วยการผลิตเม็ดพลาสติก PET  
รีไซเคิลได้ 16,000 เมตริกตันต่อปีในระยะแรก เครื่องจักรที่สองจะถูกติดตั้งในล�าดับถัดไป เพื่อรับปริมาณ Flake ที่เหลือ
น�ามาผลิตต่อ

ด้วยความร่วมมือน้ี เราต้ังเป้าหมายที่จะร่วมกันสร้างคุณค่าต่อลูกค้าของเราและสังคม จากการลงทุนและ 
การขยายกิจการความสามารถในการรีไซเคิลของเรา สามารถมอบแนวทางในการปิดวง เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
ความยัง่ยืนของลูกค้าของเรา ในขณะเดยีวกับการสร้างผลกระทบเชงิบวกให้กับสงัคมโดยการลดปรมิาณขยะพลาสติก 
ที่จะน�าไปฝังกลบได้มากขึ้น

AND

222,288

206,996

128,890

109,446

3,576

255825552554 2560 2562 2563

143,507

หน่วย : ตัน

ปรมิาณขวด PET หลังการบรโิภคทีร่ีไซเคลิแล้ว 

สนบัสนุน UN SDGs ผ่านการเตบิโตอย่างย่ังยนื

ในฐานะการเป็นผู้น�าด้านการรีไซเคิล ในอเมริกาเหนือ เอเชีย และยุโรป ผนวกกับความเชี่ยวชาญในธุรกิจมากกว่า 30 ปี และความสัมพันธ์กับพันธมิตรท่ีมีมา 

อย่างยาวนาน เราไม่เพียงแต่ให้ค�าม่ันในการเป็นพันธมิตรท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น แต่รวมถึงการรวมกระบวนการหมุนเวียนเข้ามาในธุรกิจของเราและยังสามารถ

รักษาความได้เปรียบของ PET ที่ผ่านการรีไซเคิล (rPET) ไว้ได้อีกด้วย เราเป็นผู้สนับสนุนท่ีแข็งแกร่งของ UN SDGs และความพยายามในการรีไซเคิลของเรา 

เฉพาะเจาะจงกับเป้าหมายดังนี้:

พนัธกจิการรีไซเคลิของเรา เพื่อรองรับความต้องการในการรีไซเคิลของลูกค้าของไอวีแอล โดยสร้างธุรกิจการรีไซเคิลชั้นน�า  

ที่มีความแตกต่างและดึงดูดทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ์การรีไซเคลิ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับ 

ความสามารถด้าน 
การรีไซเคิลระดับโลก

สร้างความมั่นใจ 
ในการปิดวงแบบสมบูรณ์

มีส่วนร่วมในการสร้าง 
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ความก้าวหน้าในปี 2563

เข้าซื้อกิจการรีไซเคิล 3 แห่ง 
ในประเทศบราซิล  

และโปแลนด์ (2 แห่ง) 
ขยายโรงงาน 

ในเมือง Verdun 
ประเทศฝรั่งเศส

10,100 ล้านขวด PET  
หลังการบริโภค ที่ถูกรีไซเคิล 
(ประมาณ 58,000 ล้านขวด 

ถูกรีไซเคิล  
ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2563)

222,288 ตัน ขวด PET  
หลังการบริโภค ถูกรีไซเคิล 

เป็นเกล็ดพลาสติก 
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ 

ในการผลิตโพลีเอสเตอร์

ความมุ่งมัน่ด้านการรีไซเคลิ
ในปี 2568

1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 ในการลงทุน 

ด้านการรีไซเคิล 

50,000 ล้านขวด 
ความสามารถ 

ในการรีไซเคิลต่อปี

750,000 ตัน  
ขวด PET หลังการบริโภคทั้งหมด 

เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น 
ของโพลีเอสเตอร์ต่อปี

PET เป ็นพลาสติกอเนกประสงค ์ ท่ีสามารถรี ไซ เคิล ได ้  100%  

มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ท่ีต�่ากว่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ทางเลือกอ่ืนๆ และเรา 

เป็นผู้ผลิต PET บริสุทธิ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดระดับโลก ในปี 2563 เราสามารถ 

รี ไซเคิลขวด PET หลังการบริโภคได้ถึง 222,288 ตัน โดยเพิ่มขึ้น 

อย่างมีนัยส�าคัญจากปี 2554 ท่ีประมาณ 3,576 ตัน ในขณะที่เราต้ังใจ 

ให้การผลิต PET ของเราเติบโตอย่างต่อเน่ืองและคงความเป็นผู้น�า 

ในด้านนี ้ เรายงัภาคภมิูใจในความมุ่งม่ันต่อ rPET ซึง่เป็นวตัถดิุบท่ีเหมาะสม 

อย่างมากต่อเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน และเราเชื่อว่าจะสามารถมอบโอกาส

ในการไปสู่ระบบปิดวงให้กับผู้บริโภคได้

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ลดคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์

ประมาณ 1.9 ล้าน ตัน
ในวัฏจักรชีวิต

 

รีไซเคิลแล้ว 
ประมาณ 58,000 ล้าน ขวด PET

(10,100 ล้านขวด ในปี 2563) 

ลดปริมาณ  
ขยะพลาสติก

ประมาณ 1.3 ล้าน ตัน
ที่ต้องน�าไปฝังกลบ

 

รีไซเคิล
2554 - 2563

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการรีไซเคิล

โรงงานรีไซเคลิ PETValue

“ท่ามกลางสถานการณ์ของ COVID-19  
ทั่วโลก เรายังคงมุ่งมั่นที่จะรีไซเคิล 

อย่างเต็มที่ และปริมาณการรีไซเคิลของเรา 
อยู่ที่ 222,288 ตัน เพิ่มขึ้น กว่า 15,000 ตัน 

จากปี 2562”

คลิกเพื่อชม 
วิดีโอ

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม62
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สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
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พนักงานและชุมชนของเรา
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ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
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ความส�าเร็จส�าคัญ
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https://sustainability.indoramaventures.com/th/environmental/recycling/at-a-glance
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FNPHXk2av9wc&data=04%7C01%7Ctuangrat.l%40indorama.net%7C1d5f4f6d8a354b0db20808d8f9666757%7C64f77dc53c66462ba7657e07b045624a%7C0%7C0%7C637533565550631833%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=47ZRZlUjawsSeJs5djb0HtWL0rtIYXgA4w4k3crIJJI%3D&reserved=0                    


DEJA™ - คณุค่าทีย่ั่งยืนเพือ่ชวีติ
ด้วยผลิตภัณฑ์ Deja™ ซึ่งเป็นแบรนด์ท่ีผสมผสานความย่ังยืนระดับโลก 

เราก�าลังสร้างความแตกต่างในตลาดให้กับไอวีแอล โดยน�าเสนอหนทาง 

ท่ีเน้นประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมาย 

ด ้านความย่ังยืนเช ่นกัน ในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองต่อ 

ความต้องการของผู้บริโภคในแง่ของความโปร่งใสและความรับผิดชอบ 

ต่อส่ิงแวดล้อม ความพิเศษในการเข้าถึงแหล่งรีไซเคิลของไอวีแอลผ่าน 

ระบบนิเวศของห่วงโซ่อุปทานท่ัวโลกของเราเองน้ัน สามารถขับเคล่ือน 

ความยั่งยืนและสนับสนุนกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการให้เกิดการปิดวง

ผลิตภัณฑ์ DEJA™ 
ประโยชน์จากการ
เพิ่มมูลค่า
การตรวจสอบย้อนกลับได้ - การตรวจสอบย้อนกลับ

ของห่วงโซ่อุปทานอย่างเต็มรูปแบบต้ังแต่วัตถุดิบจนถึง

กระบวนการต่างๆ

การปิดวง - การใช้วัตถุดิบหลังการบริโภคจะช่วยท�าให้ 

มีการใช้งานแบบปิดวง 

ใช้แหล่งวัตถุดิบภายในท้องถิ่น - วัสดุ rPET 100% 

สามารถจัดหาได้จากในระดับภูมิภาคและมีการปล่อย

คาร์บอนฟุตพริ้นท์สู่ส่ิงแวดล้อมในระดับต�่า

เอนกประสงค์ - ประสิทธภิาพสูงและมีคณุสมบัติของวสัดุ

ท่ีหลากหลาย

โรงงานรีไซเคิลในท้องถิ่น  
= คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระดับต�่า

 วัฎจักรชีวิต 
ที่ได้จากการรีไซเคิล

 การใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างกว้างขวาง

การรีไซเคิล 
อย่างทันสมัย  
เพื่อของเสีย 
ที่น้อยลง

ความสามารถในการ
รีไซเคิลที่ถูกออกแบบ 
ในผลิตภัณฑ์

supporting the  
circular  

economy

Deja™ Carbon Neutral 

เม็ดพลาสติก Deja™ Carbon Neutral PET เป็นนวตักรรมล่าสุดของเรา ซึง่ผลิตด้วยกระบวนการท่ีย่ังยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน และช่วยให้คูค้่าท่ีค�านึงถงึส่ิงแวดล้อม 

สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนโดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่นๆ (Scope 3) 

Deja™ Carbon Neutral เป็นผลิตภัณฑ์ PET ท่ีใช้เป็นวัตถุดิบท่ีมีการปล่อยคาร์บอนท่ีเป็นกลาง ต้ังแต่แหล่งก�าเนิดจนถึงโรงงานของไอวีแอล เม็ดพลาสติก  

Deja™ Carbon Neutral ผลิตขึน้ด้วยวสัดท่ีุหาได้ในท้องถิน่ น�า้ท่ีได้จากการรีไซเคลิ และเครอืข่ายการขนส่งท่ีมีผลกระทบต�า่ เราได้ท�าการชดเชยคาร์บอนฟตุพริน้ท์ 

เพื่อให้แน่ใจว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราในส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้จะลดลงจนเป็นกลาง พร้อมกับการรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอนท่ีผ่านการทวนสอบ 

โดยผู้ตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก การเป็นพันธมิตรกับ South Pole ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการชั้นน�าและผู้ให้บริการด้านการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศทั่วโลก 

ท�าให้ไอวีแอลท�าการชดเชยการปล่อยคาร์บอนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยผ่านโครงการดูแลรับผิดชอบด้านน�้าและป่าไม้ที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตและปกป้องสิ่งแวดล้อม

NewLifeTM – ต่อยอดพลาสตกิไปสู่เส้นด้ายระดบัพรีเมยีม

Newlife™ เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกพัฒนาโดย Sinterama (หน่ึงในบริษัทลูกของไอวีแอล) ในการท่ีจะ 

สร้างเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศได้อย่างมี 

นัยส�าคญั นวัตกรรมทางเทคโนโลยีน้ีได้รับการรับรองจากวิธีการผลิตท่ีครอบคลุม อีกทั้งส่งมอบเส้นด้าย

โพลีเอสเตอร์รีไซเคลิทีมี่ประสิทธภิาพสูงและคณุภาพดีเย่ียมในหลากหลายรปูแบบ เส้นด้ายเหล่าน้ีผลิตขึน้จาก 

ขวดพลาสติกหลังการบรโิภค ซึง่เกบ็รวบรวมจากตอนเหนอืของประเทศอิตาล ี เพือ่หลีกเล่ียงการท้ิงให้สูญเปล่า 

ของพลาสติก PET  กระบวนการผลิตเกิดขึ้นในอิตาลี และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมด 100%

Newlife™ ใช้กระบวนการเชิงกลเพื่อแปลงสภาพขวดให้เป็นพอลิเมอร์ โดยไม่ใช้สารเคมีซึ่งอาจเป็นอันตราย 

ต่อส่ิงแวดล้อม โพลีเอสเตอร์ท่ีผ่านการรีไซเคิลด้วยขั้นตอนและการใช้พลังงานที่น้อยลงในระหว่าง 

กระบวนการผลิต ส่งผลให้การปล่อยคาร์บอนลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับโพลีเอสเตอร์บริสุทธิ์

Newlife™ ได้รับการรับรองดังต่อไปนี้:

• Oekotex Cert. n° 005339.0 - Centrocot

• Global Recycle Standard - Textile Exchange

เข้าชม New Life Yarns

เข้าชม DEJATM

แบรนด์ Deja™ ได้รับแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ของไอวีแอลในการเป็น

บรษัิทเคมีภณัฑ์ท่ีย่ังยนืชัน้น�าระดบัโลก สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ทีด่เีพือ่สังคม  

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Deja™ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนจ�าพวก PET  

rPET โพลีเมอร์และเส้นใย ซ่ึงจ�าหน่ายในรูปของเกล็ด เม็ด เส้นใย และ 

ส่วนประกอบของเส้นใยยาว ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและใช้งานได้หลากหลาย 

รวมถงึมีการปล่อยคาร์บอนฟตุพริน้ท์สู่ส่ิงแวดล้อมท่ีต�า่กว่าเดิม ผลิตภณัฑ์ 

Deja™ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการใช้งานที่หลากหลายท้ังในกลุ่ม

อุตสาหกรรม สุขอนามัย ไลฟ์สไตล์ ยานยนต์ และบรรจุภัณฑ์ ขณะเดียวกัน 

ยังสอดคล้องกับมาตรฐานอันเข้มงวดท่ีกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญต้องการด้วยเช่นกัน

การท�างานตลอดห่วงโซ่อุปทาน Deja™ เสนอแนวคิดด้านความยั่งยืน โดยมอบความน่าเชื่อถือแก่ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ การรับรองผู้ค้าปลีก และสร้างความมั่นใจใน

ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงที่เป็นไปตามมาตรฐานแก่ผู้บริโภค

  

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม64

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
65

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://newlifeyarns.com/
https://dejamade.com/


การเติบโตท่ีขบัเคล่ือนด้วย 
นวัตกรรม
เราเชื่อม่ันว่าการลงทุนด้านนวัตกรรมเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะช่วยรักษา 

ความได้เปรยีบทางการแข่งขนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ไอวแีอลมศีนูย์วจิยั

และพัฒนา 17 แห่งท่ัวโลก มีนักวิจัยและพัฒนา 173 คน เรามีสิทธิบัตร 

ท่ีใช้และได้รับอนุมัติแล้ว 94 ฉบับ จากทั้งหมด 884 ฉบับ มีการลงทุน 

ด้านการวจิยัและพฒันา อยู่ท่ี 19.2 ล้านเหรยีญสหรฐั  เราท�างานอย่างต่อเน่ือง 

ในการปรับปรุงระบบและกระบวนการเพื่อผลลัพธ์ ท่ีตอบสนองต่อ 

ความต้องการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมากกว่าของลูกค้า

* สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ รายได้ที่เกิดจากยอดขายผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปีหลัง

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่* 

ธุรกิจเส้นใย
ธุรกิจพลาสติก  
PET Specialty

เป้าหมาย 22% เป้าหมาย 34%ความเป็นจริง  35%
เป้าหมาย 34%

2020 20202021 2021

การส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมผ่านพนักงาน ผลิตภัณฑ์ และ

กระบวนการของเราเป ็นรากฐานของการสร ้างสรรค ์ผลิตภัณฑ ์

ท่ีมีคณุภาพเพือ่สังคม เรายังคงเพิม่คณุค่าให้กับลูกค้า โดยการคาดการณ์ 

นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์

เราได้รวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีเราก�าลังพัฒนาและรอด�าเนินการด้านสิทธิบัตร โดยมุ่งม่ัน 
ท่ีจะสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพื่อสังคม ตอบสนองความต้องการท่ีมากกว่าของลูกค้า และ 
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด อีกท้ังยังให้ความส�าคัญกับวัตถุดิบท่ีสะอาด 
และยั่งยืนมากขึ้น โดยวัดผลจากสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่

นวัตกรรมเชิงกระบวนการ

ปี 2563 ท่ีผ่านมา เราเล็งเห็นการลงทุนส�าคัญท่ีช่วยยกระดับกระบวนการผลิตของเรา
และการจัดต้ังหน่วยงานต่างๆ เราท�างานอย่างต่อเน่ืองเพื่อลดการใช้พลังงาน ผลักดัน
ประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มความสม�่าเสมอให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา และลดผลกระทบ 
 ต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

ความร่วมมือภายนอกองค์กร

การท�างานร่วมกับพันธมิตรในกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสียท่ีหลากหลายเป็นส่วนส�าคัญ 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองต่อความต้องการท่ีมากกว่าของลูกค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม
จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน การมุ่งเน้นทางด้านนวัตกรรมและ 

วิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม กิจกรรมและเป้าหมายของเราสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และได้รับการสนับสนุนจากการมีส่วนร่วมข้ามอุตสาหกรรมใน Project Mainstream ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของ World Economic Forum  

เพื่อใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในการท�างานที่แพร่หลาย

นวตักรรมถอืเป็นหัวใจของธรุกิจท่ีย่ังยนื สามารถวดัผลได้จากสัดส่วนยอดขาย 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรายได้ท่ีเกิดจากยอดขายผลิตภัณฑ์ 

ท่ีพัฒนาขึน้ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ในปี 2563 ธรุกิจพลาสติก PET Specialty 

ของเรา มีสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ท่ี 35% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 

ท่ีเราต้ังไว้ก่อนหน้าน้ีท่ี 34% เช่นเดียวกับธุรกิจเส้นใยของเรา ท่ีมีสัดส่วน

ยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่ถึง 23% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 22% ผลิตภณัฑ์เชงินวตักรรมจากกลยทุธ์ FIT – การสร้างมูลค่า ความยดืหยุ่น และความย่ังยืน

การนยิามพลาสตกิ PET ใหม่เพื่อเพิ่มคณุสมบัตกิารรีไซเคลิ

กลยุทธ์ FIT เป็นนวัตกรรมใหม่ของ บริษัท Avgol ท่ีเปลี่ยนวงจร 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการสร้างมูลค่า เพิ่มความยืดหยุ ่น  

และความยั่งยืนส�าหรับแบรนด์และผู้ผลิตตั้งแต่แรกเริ่ม

เน่ืองด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงเกิดขึ้น

อยู่ต่อเนื่อง การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ัวโลกจึงถูกลดความส�าคัญ 

ในการประชุม อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ BeneFIT Control และ  

BeneFIT Defense ของ Avgol ออกแบบมาเพื่อตอบสนอง 

ต่อความต้องการการต้านจุลชีพ โดยให้ความส�าคัญกับทั้งสุขภาพ

ที่ดีขึ้นและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนต่อไปในการพัฒนากลยุทธ์ของเราคือเพิ่มผลิตภัณฑ ์

ในกลุ ่มผลิตภัณฑ์ natureFIT (ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม)  

และ formFIT (โครงสร้างและเม็ดพลาสติก)

ผลิตภัณฑ์ ใหม ่จากกลุ ่มผลิตภัณฑ์  natureFIT ได ้แก ่  

natureFIT Gentle ซึ่งช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้นในด้านสุขอนามัย อีกท้ังช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ในแง ่ของปริมาณทรัพยากรและของเ สีย โดยลดการใช  ้

เม็ดพลาสติกในการผลิตได้มากถึง 40% และผสมผสาน 

การใช้เม็ดพลาสติกทางเลือกและเทคโนโลยีสารเติมแต่ง 

จากธรรมชาติ ในขณะเดียวกันยังเพิ่มความนุ่มและความโค้ง 

ตามสรีระแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพของเนื้อผ้า

ตามมาตรฐาน

นวัตกรรมเม็ดพลาสติก PET ของเราในปี 2563 มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพที่ยั่งยืน 

ท่ัวทั้งห ่วงโซ ่คุณค่าของแพลตฟอร์มท่ีมีอยู ่  ในขณะเดียวกันเรายังพยายาม 

นิยามพลาสติก PET ใหม่เพื่อสร้างสรรค์ PET ทางเลือกส�าหรับทดแทนพลาสติก 

ที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการรีไซเคิล ในการใช้งานตามเป้าหมาย

ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ในแพลตฟอร์มสองกลุ่มท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ได้แก่  

เรซิน Oxyclear® Barrier PET และ Polyclear® EBM PET ซึ่งถูกออกแบบใหม่ 

สร้างมูลค่าเพิ่ม ทดลองผลิตในปริมาณท่ีมากขึ้น และก�าลังด�าเนินการผลิตใน

เชิงการค้า

ความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการพัฒนาโพลีเอสเตอร์แบบใหม่ เพื่อทดแทน 

พลาสติกท่ีไม่เอ้ืออ�านวยต่อการรี ไซเคิล ลูกค้าและพันธมิตรท่ีมีองค์ความรู ้ 

ทางเทคโนโลยี เป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญที่น�าไปสู่ความส�าเร็จและการก�าหนดทางแก้ไข

ปัญหาในผลิตภัณฑ์

ความต้องการของตลาดผ่านการท�างานร่วมกับพันธมิตรและการ 

รักษาวัฒนธรรมท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เรายังคงเป็นผู้น�า 

ในการบูรณาการและส่งเสริมความย่ังยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา

แนวด�าเนินการเพือ่นวตักรรมของเรา
แนวด�าเนินการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมของเราประกอบด้วย 6 หมวดหมู่ 

ได้แก่ นวตักรรมเชงิผลติภณัฑ์ (เชือ่มโยงกับสัดส่วนยอดขายผลิตภณัฑ์ใหม่

ท่ีกล่าวไว้ข้างต้น) นวัตกรรมเชิงกระบวนการ (การปรับปรุงกระบวนการ 

เพิ่มผลผลิต) นวัตกรรมเชิงส่ิงแวดล้อม (ส่งเสริมความยั่งยืนผ่าน 

ห่วงโซ่คุณค่าของเรา) นวัตกรรมแบบเปิด (การสร้างแหล่งรายได้ใหม่  

และเพิม่ความแตกต่าง) การท�างานร่วมกันภายใน (ส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์)  

และการท�างานร่วมกับองค์กรภายนอก

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ 3 แนวทางที่ไอวีแอล 

ใช้เพ่ือสร้างความแตกต่างของตลาดและการด�าเนินงานที่มีคุณภาพ 

และรับผิดชอบ

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ความเป็นจริง  23%
เป้าหมาย 22%

ผลงานส�าคัญในปี 2563  
19.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการวิจัยและพัฒนา 

173  นักวิจัยและพัฒนา 

17 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

94 สิทธิบัตรในปี 2563 

(ยื่นจดและได้รับ) จากทั้งหมด 884 ฉบับ

มากกว่า 300 โครงการความร่วมมือ 

คุณค่าต่อองค์กรของเรา 
ให้ความชัดเจนแก่ทีมขายและการตลาด

เกี่ยวกับมูลค่าและการท�าได้จริงของโครงการ

คุณค่าต่อลูกค้า
ความสามารถในการยกระดับโครงการและผลิตภัณฑ ์

ในขณะเดียวกันยังช่วยลดความเสี่ยง 
ที่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

คุณค่าต่อสังคม
บูรณาการกับการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ผ่านการประเมินอย่างเป็นทางการด้านความหลากหลาย
ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ประโยชน์

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม66

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
67

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/economic/innovation-management/our-innovation


ความร่วมมือที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ์
• อุณหภูมิหลอมเหลวและอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว 

อยู่ที่ระดับเดียวกับของ PA 6.6

• ความหนาแน่นต�่ากว่า PA 6.6

• ดูดความชื้นน้อยลง ท�าให้โมดูลัสแรงดึงสูงขึ้น 40% 
 ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาที่มีความชื้น

• 70% เป็นวัสดุจากชีวภาพ 

• สมดุลการปล่อย CO
2
 เกือบจะเป็นศูนย์

ประโยชน์ของ HealthGuard® AMIC คุณสมบัติของเส้นใย HealthGuard® AMIC

Enka® Nylon BIO

แนวด�าเนินการเพื่อการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

การรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เราท�าการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessments, 

LCA) อย่างต่อเน่ืองตามมาตรฐาน ISO 14040/44:2006 เพื่อประเมิน 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตภัณฑ์จากท่ัวโลก 

ของเราได้รับการประเมิน LCA ท่ี 47% ของการผลิตในเชิงปริมาณ  

ในปี 2563 ซึง่เรายังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการรบัรอง LCA ได้ เน่ืองจาก

ข้อจ�ากัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19

เรามีกระบวนการและขั้นตอนท่ีเข้มงวดในการตรวจสอบสารเคมีและ 

สารอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการด�าเนินงานของเรา เป้าหมายของเรายังคงเป็นการ 

ไม่มีการละเมิดระเบียบข้อบังคับท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึง 

ไม่มีการใช้สารอันตรายท่ีมีความกังวลสูง (SVHC) รวมถึงสารเคมีท่ี 

ระเหยได้ใน SVHC list หรือ SIN list และอาจมีความเส่ียงต่อสุขภาพ 

หรือสิ่งแวดล้อม 

Regulatory 
Compliance

(FDA, REACH, SIN list, 
SVHC list)

Resources
(Renewable energy, 

Water) Bio-based

Use Phase Impacts Biodegradability 
& Composability

Transportation 
Efficiency

Lightweighting 
& Downgauging

End of Life 
Management

Toxicity

100% ของหน่วยธุรกิจที่ด�าเนินงานในยุโรปปฏิบัติตามกฎระเบียบของ REACH ในปี 2563

100% ของความสอดคล้องกับ ECHA SVHC list และด�าเนินการเชิงรุกในการไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ใน SIN list 

ไอวีแอล ไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตสารเคมทีี่ปรากฎใน SIN list ในปี 2563

HealthGuard® AMIC

โครงการที่โดดเด่นโครงการหน่ึงในปี 2563 คือความร่วมมือระหว่าง  

Wellman International และ HealthGuard Corporation ในการ

พัฒนาเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ท่ีสามารถต้านไวรัสได้ เส้นใยเหล่าน้ี 

เม่ือผ่านกระบวนการ HealthGuard® AMIC จะช่วยลดการแพร ่

ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (COVID-19) อีกท้ังยังป้องกันไวรัสแก่ 

การท�างานร่วมกันเพ่ือความส�าเร็จท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

เป ็นส ่วนส�าคัญของกลยุทธ ์และความมุ ่ง ม่ันของไอวีแอลเพ่ือมุ ่งสู  ่

ความย่ังยืน เราส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนให้พนักงาน 

ของเราพร้อมรับความเส่ียงที่ถูกประเมิน ในขณะเดียวกัน ทีมงานของเรา 

ยังช่วยส่งเสริมในการพัฒนาและน�าแนวคิดใหม่ๆ ไปใช้ในลักษณะของ

ต้นแบบเพื่อการประเมินต่อไป สภานวัตกรรมประชุมร่วมกันเพื่อประเมิน 

ความต้องการของลูกค้าและทบทวนข้อเสนอและเทคโนโลยใีหม่ๆ นวตักรรม 

การวิจัยและพัฒนายังเป็นวาระส�าคัญในการประชุมเชิงกลยุทธ์ประจ�าป ี

ของเรา โดยดึงเอาข้อมูลท่ัวโลกจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านนวัตกรรมท้ังหมด 

โครงการริเริ่มของเราร่วมกับพันธมิตรภายนอกในด้านต่างๆ เช ่น  

เม็ดพลาสติกและเส้นใยขั้นสูง ช ่วยให้เรายังคงอยู ่ในระดับแนวหน้า 

ของนวัตกรรมและการผลิตผลิตภัณฑ์ในวงกว้าง

ผู้บริโภคในการใช้งานต่างๆ เช่น ของตกแต่งบ้าน เครื่องแต่งกาย และ 

ชุด PPE เมื่อน�า HealthGuard® AMIC ไปใช้กับเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 

จะช่วยสลายอนภุาคไวรสั COVID-19 ท�าให้ไม่เกิดการแพร่เชือ้ การทดสอบ

ทีส่ถาบัน Doherty Institute High Level Biocontainment Facility  

แสดงให้เห็นว่าวธีิการนีส้ามารถก�าจดัไวรสัสายพนัธุ ์COVID-19 ได้ท้ังหมด

ในปี 2563 บรษิทั Indorama Polyester Industries PCL. (IPI) และบรษิทั 
Toyobo Co., Ltd. เห็นชอบในการจดัตัง้บรษิทัร่วมทุนเพือ่ผลิตเส้นด้าย 
PA 6.6 ส�าหรบัถงุลมนิรภยัในรถยนต์ในประเทศไทย การร่วมทุนน้ีท�าให้เกิด
การสร้างโรงงานแห่งใหม่บรเิวณเขตทีต่ัง้โรงงานของ Indorama Polyester  
Industries (IPI) ในจังหวัดระยอง และจะเริ่มด�าเนินการผลิตในปี 2565  
การเป็นพันธมิตรร่วมกันดังกล่าวจะมอบศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ 
ท่ีส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของไอวีแอลในการขยายตัวเข้าไป
ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับยานยนต์ ซึ่งคาดว่าตลาดของถุงลมนิรภัยจะมีการ
เติบโต 3-4% ต่อปี

นอกจากเส้นด้าย PA 6.6 ส�าหรับการใช้งานในยานยนต์ท่ีผลิตจาก 
แหล่งพลังงานฟอสซิลดั้งเดิมแล้วน้ัน เราได้พัฒนาทางเลือกท่ีเป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น  Enka® Nylon BIO ซึ่งเป็นเส้นด้ายโพลีเอไมด์
ชีวภาพท่ีมีความเหนียวแน่นสูงเพื่อการใช้งานเส้นใยทางเทคนิคท่ีมีอยู่  
และจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงหากเส้นด้ายท่ีผลิตจากโพลีเมอร์ชีวภาพน้ี 
จะเป็นทางเลือกท่ี “ถูกบรรจุไว้” ส�าหรับผลิตภัณฑ์จากพลังงานฟอสซิล
ในปัจจุบัน

27% 
การประเมิน LCA ในเอเชีย

7%
การประเมิน LCA ในยุโรป 

ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา

13% 
การประเมิน LCA ในอเมริกาเหนือ 

เราปฏิบัติตามรายการ SVHC list ขององค์กรจัดการสารเคมีแห่ง 

สหภาพยุโรป (EHCA) และท�างานอย่างจรงิจงัในการยกเลิกการใช้ผลิตภณัฑ์

ใน SIN list เราประเมินแหล่งวัตถุดิบของเราอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่า

สอดคล้องตาม SVHC ล่าสุด และจัดหาข้อมูลที่เป็นความรู้ส�าหรับผู้บริโภค

ของเรา เก่ียวกับลักษณะของสารตาม SVHC ตัวอย่างเช่น สารท่ีอาจปรากฏ

ใน SVHC list ในรูปแบบวัตถุดิบ จะไม่เป็นอันตรายเม่ือถูกแปลงสภาพ 

ไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว

เราท�างานร่วมกับพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และภมิูใจในการสือ่สารเชงิรกุ 

ของเรา นอกจากน้ี เรายังรบัฟังข้อเสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุตลอดวฏัจักร

ชีวิตของผลิตภัณฑ์ของเรา

เข้าชม 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

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ศกัยภาพการเตบิโตของถงุลมนิรภยัในรถยนต์ – ธุรกิจยานยนต์

เกณฑ์
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัยและมีความยัง่ยืน
เรามีพันธกิจในการจดัหาผลิตภัณฑ์ท่ีได้รบัการออกแบบ ผลิต และจ�าหน่ายโดยค�านึงถงึความย่ังยืนเป็นหลัก ความมุ่งม่ันในการดูแลรบัผิดชอบ 

ต่อผลิตภัณฑ์อย่างจริงจังน้ันเริ่มต้นจากวัตถุดิบไปจนถึงทุกขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทานของเรา การลงทุนในการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ ์

หมายถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพในระบบของเรา การพัฒนาแนวทางด้านนวัตกรรมท่ีมากขึ้น และการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ในวัฏจักรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ความส�าเร็จในปี 2563: ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประเมิน LCA ทั่วโลกอยู่ที่ 47%

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม68

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
69

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://www.wellman-intl.com/wp-content/uploads/2020/12/Wellman_HealthGuard_AMIC_fibre-brochure.pdf
https://mobility.indoramaventures.com/products-markets/new-products-corner/enka-nylon-bio
https://sustainability.indoramaventures.com/th/environmental/product-stewardship


กระบวนการก�าหนดลักษณะความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของผลิตภัณฑ์

กลไกด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ
สสารและสารเคมีอันตราย

แนวทางการปรับปรุงและเป้าหมายก�าหนดไว้ส�าหรับ 
การยุติสารเคมีอันตรายที่มีความเสี่ยง

ผลิตภัณฑ์ในพอร์ตการจัดการผลิตภัณฑ์จะได้รับ 
การประเมินส�าหรับสารเคมีหรือสารมีความท้าทาย

ในปี 2563 นับเป็นการจัดอันดับครั้งแรกของไอวีแอล และอยู่ในอันดับที่สองด้วยเกรด B-
ChemScore จดัอันดับบรษัิทเคมีภัณฑ์ 35 อันดับแรกของโลก ในด้านการท�างานเพือ่ลดการปล่อยสารเคมแีละเพิม่การลงทุนในสสารทางเลือกท่ีปลอดภยัและ

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึน้ การจดัอันดบัถกูพฒันาเพือ่ให้นักลงทุนได้รบัข้อมูลทีด่ขีึน้ในการประเมินว่าบรษัิทใดมีกลยุทธ์ในการจดัการสารเคมีท่ีแขง็แกร่ง

การจัดอันดับมีการพิจารณาตามสี่หัวข้อ ดังนี้
1. รายการผลิตภัณฑ์อันตราย

2. การพัฒนาสารเคมีที่ปลอดภัยขึ้น

3. การบริหารจัดการและความโปร่งใส

4. ผลกระทบและข้อถกเถียง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน
Newlife™ - เส้นด้ายคุณภาพพรีเมียมกับเอกลักษณ์ที่ยั่งยืน

ICEA ให้การรับรองว่าผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิกท่ีเหมาะสมและใช้ได้ส�าหรับ

ตลาดโลก โดยได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านการรับรองต่างประเทศ 

และได้รับการรับรองจากสถาบันระดับชาติและระดับนานาชาติ อาทิ GOTS 

และ Textile Exchange

NEWLIFE THERMAL เป็นเส้นด้ายท่ีใช้เทคโนโลยีระดับสูงท่ีเป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อมและสะดวกสบาย จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ “Smart Polyester”  

ท่ีเพิ่งเปิดตัวโดยกลุ ่ม Sinterama ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของไอวีแอล  

เพื่อผลิตผ้ากักเก็บอุณหภูมิชนิดพิเศษซึ่งมีประสิทธิภาพและให ้

ความรู้สึกสบาย โดยความเข้มข้นของการปล่อยความร้อนช่วยให้

ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษน้ีมีคุณสมบัติทางเทคนิคและประสิทธิภาพ 

การท�างานเฉพาะส�าหรับใช้ในเสื้อผ้ากลางแจ้ง ชุดกีฬา และชุดท�างาน

NEWLIFE THERMAL 
• เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลเชิงกล 100% ได้รับการรับรอง 

และตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมด

• มีประสิทธิภาพในการเป็นฉนวนกันความร้อน

• มีสีให้เลือกตามความต้องการ แต่ยังคงคุณสมบัติเชิงกลไว ้

แม้จะผ่านกระบวนการย้อมสีเส้นด้าย

เส้นใย PET ที่ปราศจากโลหะหนักของ iCare TM 

โลกก�าลังให้ความสนใจมากขึ้นเก่ียวกับอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้บริโภคเรียกร้องให้มีมาตรฐาน

ความปลอดภัยท่ีเข้มงวดมากขึ้น รวมถึงภาครัฐ องค์กรด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค และหน่วยงานตรวจสอบ 

ก�าลังบังคับใช้ข้อก�าหนดท่ีเข้มงวดย่ิงขึ้น แม้จะยังไม่มีการพิสูจน์ความเส่ียงด้านความปลอดภัย แต่สสารบางชนิด 

ถูกเรียกว่า ‘Substances of Interest’ (SOIs)  เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์จากเส้นใยเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขอนามัย

ส่วนบุคคลอาจมี SOIs ไอวีแอลจึงตอบสนองต่อข้อกังวลของลูกค้าด้วยการพัฒนาเส้นใย PET ที่ปราศจากโลหะหนัก

iCareTM โพลีเอสเตอร์ที่ปราศจากโลหะหนัก เป็นผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลที่ผลิตโดย Indorama Polyester Industries 

ประเทศไทย นอกจากนี ้Trevira ประเทศเยอรมนี ยังสามารถผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์คณุภาพชนดิปราศจากแอนติโมนี 

ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีมีจ�าหน่ายในรปูแบบเส้นด้ายจากเส้นใยยาว เม็ดโพลีเอสเตอร์ และเส้นใยส้ัน iCareTM PET สอดคล้อง

กับแนวคดิรเิริม่เพือ่อนาคตทีป่ราศจากสารพษิ และมีการใช้งานทีห่ลากหลายในบรรจภุณัฑ์อาหาร สุขอนามัยส่วนบุคคล  

สิ่งทอในครัวเรือน และในทางการแพทย์
 

การใช้ทรัพยากรพลังงาน ศักยภาพในการท�าให้เกิดโลกร้อน การใช้น�้า (*)

Newlife™ 50.6 เมกะจูล 3.88 กก. CO
2
eq 3.26 ลิตร

เส้นใย PET บริสุทธิ์ 127.2 เมกะจูล 5.7 kg CO
2
eq 60 ลิตร

การประหยัด - 60% - 32% - 94%

IRRADIATION TIME [min]

Newlife™ เป็นโครงการซึ่งพัฒนาโดย Sinterama นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีน้ีได้รับการรับรองผ่านวิธีการผลิตท่ีครอบคลุมและน�าเสนอ 

เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลคุณภาพสูงที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย  

ซึ่งท�าจากขวดพลาสติกหลังการบริโภคท่ีเก็บรวบรวมในภาคเหนือ 

ของอิตาลี

การประเมนิวฏัจกัรชวีติผลิตภัณฑ์ของ Newlife ได้ด�าเนนิการโดย ICEA -  

Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (สถาบันเพื่อ 

การรับรองด้านจริยธรรมและส่ิงแวดล้อม) ซึ่งตรวจสอบและรับรองบริษัท 

ท่ีเคารพต่อส่ิงแวดล้อม ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของแรงงาน และสิทธ ิ

ส่วนรวม

จากการศึกษาท่ีด�าเนินการโดย ICEA โดยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาของ LCA ตามมาตรฐาน ISO 14040 และ ISO 14044 การผลิต Newlife™ หน่ึงกิโลกรัม 

ช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรพลังงานและการปล่อย CO
2
 เมื่อเทียบกับการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์บริสุทธิ์ ดังนี้:

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

เข้าชม iCareTM 

IRRADIATION TIME [MIN]

TE
M

PE
RA

TU
RE

 o C

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ท�าการประเมิน 100%  
ของผลิตภัณฑ์ของเรา  

เพื่อระบุผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ของมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้น 
จากผลิตภัณฑ์

กระบวนการประกอบด้วย 
การประเมินวตัถดุบิ ครอบคลุมถงึ
ความเป็นอันตรายในการผลิต 
และการปฏิบัติตามข้อก�าหนด 

ของผลิตภัณฑ์ (การขึ้นทะเบียน 
สารเคมีและความปลอดภัยทาง

อาหาร) ร่วมกับการมุ่งเน้น 
สูตรใหม่ๆ ของตลาดเป้าหมาย

ข้อมูลจากลูกค้า 
ถูกรวบรวมเพื่อเป็นข้อมูล

การพัฒนาการน�าไป 
ใช้งานปลายทาง

กลไกด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของไอวีแอล

* การใช้น�า้ หมายถงึ ในการผลิตพอลิเมอร์รีไซเคลิ 1 กก. และเปรียบเทียบกับข้อมูลของการผลิต PET บริสุทธ์ิ 1 กก. ท่ีน�ามาจาก “Eco-profiles และ EPD ของ European Plastics Manufacturers -  
  Polyethylene Terephthalate (PET) Bottle grade, Plastics Europe 2011”

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม70
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การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://www.indoramaventures.com/th/our-products/fibers/icare
http://www.sinterama.com/site/app01/lng/eng/public.nsf/homepage?openagent


การสร้างความสัมพนัธ์อนัแขง็แกร่งกบัลกูค้า
ไอวแีอลเป็นหนึง่ในบรษิทัผู้ผลติเคมภีณัฑ์ชัน้น�าของโลก ห่วงโซ่คณุค่าโพลเีอสเตอร์ของเราแสดงให้เห็นถงึก�าลังการผลติท่ีมีนัยส�าคญั การบูรณาการ และความแตกต่าง  

ท�าให้เราสามารถบริหารจัดการการด�าเนินงานที่มีความซับซ้อนได้และให้ผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างยั่งยืน

สิ่งที่เราน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ของ IVL การใช้ปลายทางและส่วนแบ่ง CoMa ของ IVL2

PET, PTA และ
ออกไซด์ไกลคอล

ส่วนแบ่ง CoMa ของ IVL3

Oxyfuel สารลดแรงตึงผิว

เส้นใยส�าหรบัผลิตภณัฑ์ไลฟ์สไตล์

เส้นใยส�าหรบัผลิตภณัฑ์ 
ไลฟ์สไตล์ PO, PEO

เส้นใยส�าหรบัยานยนต์ 
เส้นใยส�าหรบัผลิตภณัฑ์ไลฟ์สไตล์

PET, PEO สารลดแรงตงึผิว เส้นใย
ส�าหรบัผลิตภณัฑ์ท�าความสะอาด

PET, NDC

บรรจภุณัฑ์อาหารและ
เครือ่งดืม่

น�า้มันและแก๊ส

ชิน้ส่วนยานยนต์

เส้ือผ้า

ผลิตภณัฑ์ของใช้ในบ้าน
และการก่อสร้าง

เครือ่งใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์

ผลิตภณัฑ์ของใช้ส่วนบุคคล
และความสะอาด1 20%

48%

1%

10%

6%

5%

3%

แนวทางการด�าเนินงานในการบรหิารจดัการความสัมพนัธ์กับลูกค้า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจ 

ของลูกค้า

เราสามารถเข้าใจการเปล่ียนแปลงของตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีย่ังยืน

ตามความต้องการของลูกค้าได้ดีมากขึ้นด้วยวิธีการส่ือสารแบบสองทาง 

ท�าให้เราเป็นหนึ่งในคู่แข่งที่ส�าคัญและเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม

ความพงึพอใจของลูกค้าเป็นสิง่ส�าคญัต่อผลก�าไรและความย่ังยืนของธรุกจิ 

ในทุกๆ ปี เราด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า อันเป็นส่วนหนึ่ง 

ของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ การส�ารวจถูกออกแบบ 

มาเพือ่ประเมินความต้องการของลูกค้า ความคาดหวงั และความพงึพอใจ 

ต่อผลิตภณัฑ์ของเรา เราสอบถามและรบัข้อเสนอแนะจากลูกค้าในทุกระดับชัน้ 

ของทุกหน่วยธุรกจิของลกูค้าอย่างเป็นระบบระเบียบ แบบประเมินประกอบด้วย  

6 ปัจจัย ท่ีแบ่งออกเป็นหัวข้อส�าคัญ 22 รายการ  แบบส�ารวจท่ีได้รับ 

จากการประเมินได้ถูกน�าไปวิเคราะห์และรายงานผ่านไปยังกลุ่มธุรกิจต่างๆ 

ได้แก่ สารตั้งต้น, พลาสติก PET, เส้นใย, บรรจุภัณฑ์, ผ้าขนสัตว์, รีไซเคิล 

และ ออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (IOD) นอกจากน้ีข้อเสนอแนะ 

จะรวมอยู่ในแผนงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ในปี 2563 ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าของเรา (CSI) สูงถึง 86.16% 

อัตราการรกัษาลกูค้าเดมิ (CRR) ซึง่วดัจากจ�านวนลูกค้าของเรา อยู่ที ่92%  

ผลลัพธ์ของดชันีเหล่าน้ีและหัวข้อทีต้่องปรบัปรงุพฒันาได้ถกูน�ามาวเิคราะห์

เพื่อหาสาเหตุท่ีแท้จริง เพื่อการเป็นผู้จัดจ�าหน่ายท่ีได้รับการยอมรับ 

จากลูกค้า เราจะยังคงบรูณาการความต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า

ในอนาคตเข้ากับแผนธุรกิจของเราต่อไป

นอกจากนี้เราได้ติดตามคะแนน Net Promoter Score (NPS) ซึ่งเป็น 

ตัวชี้วัดที่ ได้รับการยอมรับทั่วโลก ในการประเมินความภักดีของลูกค้า 

และโอกาสในการแนะน�าผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ผู้อ่ืน ผู้เข้าร่วม 

การส�ารวจจะมีโอกาสที่จะให้ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพโดยละเอียด

ผลลัพธ์ของ NPS ประจ�าปีจะถูกวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ 

คู่แข่งของเราและติดตามแนวโน้มเม่ือเวลาผ่านไป เราสามารถรวบรวม 

หรือปรับปรุงในประเด็นต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นโดยการปรับแนวทางการบริหาร

จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราและติดตามผลการด�าเนินงาน 

ทางธุรกิจของเรา ในปี 2563 NPS ของเราอยู่ท่ี 57 แสดงให้เห็นถึง 

การปรับปรุงขึ้น 5.6% จากปี 2562 

ในปี 2563 ไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับประเด็นต่อไปน้ี:

• การสื่อสารด้านการตลาด 

• ผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท

• การละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการสูญหายของ

ข้อมูลลูกค้า

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) อัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR)  
และ Net Promoter Score (NPS) ในปี 2563

เป้าหมายปี 2563: CSI > 86%  
ภาพรวมของ IVL  
เป้าหมายปี  2564/2565 : CSI > 86%

ผลการด�าเนินงานจริง 
ปี  2563:  
ภาพรวมของ IVL

สารตั้งต้น

CSI 88.35%
CRR 93%

CSI
86.16%

CRR
92%

NPS
57

บรรจุภัณฑ์

CSI 84.81%
CRR 94%

ขนแกะ

CSI 85.67%
CRR 93%

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

CSI 87.13%
CRR 91%

PET

CSI 86.51%
CRR 95%

เส้นใย

CSI 85.86%
CRR 93%

ออกไซด์และอนุพันธ ์
แบบบูรณาการ

CSI 84.76%
CRR 85%

การประเมินดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าครอบคลุมการด�าเนินงานทั่วโลก 100% 

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ข้อมูล
เพิ่มเติม

หมายเหตุ:   (1)  ผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้าน ของใช้ส่วนบุคคลและความสะอาด; ผลิตภัณฑ์ความสะอาดรวมถึงผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะการควบคุมการกลั้นปัสสาวะ 
                         ในผู้ใหญ่ ผลิตภัณฑ์ดูแลส�าหรับผู้หญิง ผ้าเช็ด ท�าความสะอาดแบบใช้ครั้งเดียว และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัยและเสื้อกาวน์
                    (2)  ข้อมูล CoMa อ้างอิงจากข้อมูลจริงปี 2563; ข้อมูลการตลาดที่กล่าวถึงด้านบนครอบคลุม 94% ของผลิตภัณฑ์ IVL ทั้งหมด
                   (3)   ข้อมูลจริงปี 2563

กลุ่มธุรกิจ

Trevira ผลิตแบรนด์เส้นใยและเส้นด้ายใยยาวโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง 
ส�าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เชิงเทคนิค สิ่งทอในครัวเรือน  
เครื่องนุ่งห่ม และยานยนต์ ไอวีแอลในฐานะบริษัทแม่ ได้ท�างานอย่าง
ใกล้ชิดกับ Trevira ในการพัฒนานวัตกรรมและการตอบสนองต่อ 
ความต้องการของลูกค้าส�าหรบัผลิตภัณฑ์ท่ีสะอาดและมีความย่ังยนืมากขึน้  
โดยเม็ดพลาสติกใหม่จากการรี ไซเคิลขวด PET ของไอวีแอลเป็นไป 
ตามมาตรฐาน Global Recycled Standard (GRS) และ Recycled  
Claim Standard (RCS-NL) โดย Trevira แปรรูปเม็ดพลาสติกเหล่าน้ี 
ไปเป็นเส้นด้ายใยยาวรี ไซเคิล 100% ความร่วมมือน้ีแสดงให้เห็นถึง 
การเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพสูงและยั่งยืน

Trevira Sinfineco

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม72

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
73

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล
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https://sustainability.indoramaventures.com/th/economic/customer-relationship-management
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มุ่งสู่ 
ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ความมุ่งหวังของเราเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นของโลก

ระยะสั้น
(2564–2567)

ระยะกลาง
(2568)

ระยะยาว
(2593)

• ก�าหนดเป้าหมายให้เป็นไปตาม  
Science-Based Target (SBTs) 

• ก�าหนดเป้าหมายการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก Scope 3

• ไม่มีกรณีการไม่ปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่เป็นกรณีใหญ่ๆ

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

• การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่   
10% ภายในปี 2568 และ  
25% ภายในปี 2573

• ลดอัตราการใช้พลังงาน 5%*

• ลดอัตราการใช้น�้า 10%*

• การจัดการขยะแทนการฝังกลบ 
อยู่ที่ 90%

• มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
• มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
    โดย :

 - ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างต่อเนื่อง                     

> ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
    เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

> ซื้อพลังงานทดแทน 
    และปล่อยคาร์บอนต�่า

 - เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ

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

ต้นทุนทางธรรมชาติ ต้นทุนทางการผลิต ต้นทุนทางสังคม 
และความสัมพันธ์

ต้นทุนที่เชื่อมโยงในบทนี้ คุณค่าที่ถูกสร้างขึ้น

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

  ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฎในหัวข้อความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนในหน้า 24

ไอวแีอลด�าเนินการตามกลยุทธ์ระยะกลางปี 2568 เพือ่เป้าหมายระยะยาวในปี 2593 การเข้าซือ้กิจการเป็นอีกส่วนส�าคญัของวาระการเติบโตของเรา เราได้เพิม่ขอบเขต

รายงานการด�าเนินกิจการในปี 2563 จาก 94 แห่งเป็น 107 แห่ง 

ในปี 2562 เราสามารถลดอัตราการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก พลังงาน และของเสีย ซึง่เป็นการแสดงให้เห็นถงึประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานทีม่ากขึน้ แม้จะมีการเติบโต

ภายในที่ 5% จากข้อมูลปี 2563 ซึ่งครอบคลุมโรงงานที่เราเข้าซื้อกิจการ และมีอัตราการปล่อยก๊าซโดยรวมสูง แสดงถึงการเติบโตภายนอกที่ 18% โดยเรายังคง 

บูรณาการแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส�าหรับการบริโภคและริเริ่มการเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานที่เข้าซื้อกิจการ เพื่อลดการปล่อยมลพิษตามเป้าหมายที่วางไว้

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในห่วงโซ่คุณค่าของเรา
ด้วยการมุ ่งเน ้นการสร้างคุณค่าให้กับผู ้คนและโลกของเรา เราจึง

ก�าหนดเป้าหมายระยะยาวเพื่อมุ ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และ

เรามั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยการผลักดันกลยุทธ์ 

ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2568 

นอกจากน้ี ได ้ก�าหนดแนวทางท่ีหลากหลายในการลดการปล ่อย 

ก๊าซเรือนกระจกในการด�าเนินงานและห่วงโซ่คุณค่าของเรา โดยร่วมมือ 

กับซัพพลายเออร์ ผู ้รับเหมา คู ่ค้า และลูกค้า ในการหาแนวทางแก้ไข  

รวมถึงการคงไว ้ซึ่งนวัตกรรมและการแสวงหาประสิทธิภาพในทุก 

การด�าเนินงานท่ีเป็นไปได้

* ปีฐาน ณ ปี 2563

ข้อมูล
เพิ่มเติม

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

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

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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เป้าหมายอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
(Scope1 และ 2)

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

2
e/ตันการผลิต

ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope1และ 2) 5.6%  
เมื่อเทียบกับขอบเขตการรายงานปี 2562 

ความก้าวหน้าในปี 2556-2563  

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

พฒันาประสทิธิภาพ
การด�าเนินงาน

ลงทุนในการปรับปรุง
ประสิทธภิาพการด�าเนนิงาน

และประสิทธิภาพการใช้
พลังงานเพื่อลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 
ในการด�าเนินงานของเรา

ความท้าทายในเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์: 
โอกาสในห่วงโซ่อุปทาน

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

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

การใช้พลังงานทดแทน

2560 2561 2562 2563

1,767,434

2,587,557
2,754,247

2,575,967

19%
15%

17%

48%

33%

52%

33%

58%

25%
25%

35%

40%

เป้าหมายปี 2568                                                                           
การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่ 10%
เป้าหมายปี 2573                                                                     
การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่  25%

พลังงานทดแทน 
ในการด�าเนินงานของเรา

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

กลยุทธ์ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ไอวีแอลยังคงมุ่งม่ันท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงาน

และปรับปรุงประสิทธิภาพทรัพยากรท่ัวทั้งห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือให้สอดคล้อง

กับกลยุทธ์ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2568 และรายงาน 

ความคืบหน้า (COP) UN Global Compact (UNGC) เรายังคงค้นหา 

ทางเลือกคาร ์บอนต�่าและวิธีลดรอยเท ้าทางนิเวศน์อย ่างต่อเน่ือง  

ในปี 2563 เราได้พัฒนามาตรฐานองค์กรด้านกลยุทธ์การเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ซึ่งรับรองว่าการด�าเนินงานท่ัวโลกของเราท้ังหมด 

ต ้องมีการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาตรฐานดังกล่าว 

ช่วยก�าหนดการด�าเนินการส�าคัญและ KPIs เพื่อบรรลุความมุ่งมั่น 

ด้านความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอน นอกจากน้ันเราเปล่ียน 

ปีฐานของเป้าหมายปี 2568 จากปี 2562 เป็นปี 2563 เพื่อสะท้อนให้เห็น 

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

ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า 87,227 tCO
2
e

กลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการด�าเนินงานและห่วงโซ่คุณค่า เราได้มุ่งหาแนวทางการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย รวมถึงความคิดใหม่ๆ อีกทั้งได้ร่วมมือกับผู้อ่ืน 
เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม ไอวีแอลได้มีแนวทางในการวางกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังต่อไปนี้

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

เราก�าลังส�ารวจทางเลือกในการจัดหาไฟฟ้าทดแทนโดยอาศัยข้อตกลง
ซื้อขาย VPPA

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

นอกจากน้ี เรายังมุ่งเน้นการเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านการ 
ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานที่อื่นๆ เช่นกัน

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

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

* ในปี 2564 Indorama Ventures Quimica ประเทศสเปน  
  เริ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100%

*ปีฐาน ณ ปี 2563ข้อมูล
เพิ่มเติม

ข้อมูล
เพิ่มเติม

พลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน

ลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกของไอวีแอล  
ผ่านการพัฒนาพลังงาน

ทดแทนทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กร

การรีไซเคิล

ลงทุนและขยายโรงงาน
รีไซเคิลเพื่อจัดการปัญหา
มลพิษจากขยะพลาสติก

และลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

แนวทางแก้ปัญหา
ต้นทุนทางธรรมชาติ

ส�ารวจกรรมสิทธิ์โครงการ
ชดเชยคาร์บอนบางส่วน 

และทั้งหมด

เทคโนโลยีแห่ง
อนาคต

ส�ารวจโอกาสด้านเทคโนโลยี
การดักจับ การใช้ประโยชน์ 

และการกักเก็บคาร์บอน 
(CCUS) ไฮโดรเจนสีเขียว 
วัตถุดิบหมุนเวียน/วัตถุดิบ

ชีวภาพ และเชื้อเพลิง
ธรรมชาติทดแทน (RNG)

พลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ (กิกะจูล) 

พลังงานทดแทนจากชีวมวล  (กิกะจูล)

ไฟฟ้าทดแทน (กิกะจูล)

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

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

การรายงานของบริษัท

การด�าเนินงานของเรา
ผลักดันประสิทธิภาพ 
เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ 

ในพื้นที่การด�าเนินงานของเรา

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ
ความร่วมมือเพื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เช่น การรีไซเคิล

โรงงานผลิต

ยานพาหนะของบริษัท

สิ่งอ�านวยความสะดวก 
ของบริษัท

การซือ้พลังงานไฟฟ้า  
ไอน�า้ การท�าความร้อนและ
ความเย็น ส�าหรบัใช้เอง

Scope 1: ทางตรง 
ก๊าซเรือนกระจกปล่อยจากโรงงาน 
ที่เรามีอ�านาจควบคุมหรือเป็นเจ้าของ

Scope 2: ทางอ้อม 
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากพลังงาน
ไฟฟ้าที่บริษัทซื้อมาใช้

Scope 3: ทางอ้อม 
ก๊าซเรือนกระจกปล่อยจากโรงงานที่เราไม่ได้มีอ�านาจควบคุม 
หรือเป็นเจ้าของโดยตรง แต่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของบริษัท

purchased goods,  
services and capital 
goods

fuel and energy- 
related activities

business travel and 
employee commuting 
= 35,777 tCO

2
e

waste generated in 
operations 
= 59,890 tCO

2
e

transportation, and 
distribution  
= 1,294,303 tCO

2
e

= 0.452 tCO
2
e/ 

   ตันการผลิต

วัตถุดิบ  = 22,082,068  tCO
2
e

พลังงานไฟฟ้า = 307,549  tCO
2
e

เชื้อเพลิง = 939,869  tCO
2
e

อัตราการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(Scope 1) 

อัตรการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
(Scope 2)
• Location-based 

= 0.155 tCO
2
e/ 

   ตันการผลิต
• Market-based 

= 0.156 tCO
2
e/ 

   ตันการผลิต

การติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงานของเรา 

อย่างสม�่าเสมอเป ็นกุญแจส�าคัญในการก�าหนดมาตรการลดก๊าซ 

เรือนกระจกและการด�าเนินการอย่างละเอียด เรารวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นประจ�าทุกเดือนผ่าน cloud-based 

software รวมถึงการค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและ 

7,035,992

4,744,746
3,688,970

3,211,409

2560 2560 2560

2560 25602561 25612562 25622563 2563

2561 2561 25612562 2562 25622563 2563 2563

0.321 0.325
0.371

0.355

0.169
0.524

0.452

4,597,960

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(Scope 1)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
จากการใช้พลังงาน  

(Scope 2)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
(Scope 1 และ 2)

0.232
0.197 0.184

0.155

0.607
0.5550.5220.553

2,409,061
2,344,695

2,224,494
2,316,591

9,445,053

7,089,441

5,913,464
5,528,000

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

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

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

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

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก-location based (tCO
2
e)

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก-location based 
(tCO

2
e/ตันการผลิต)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก-Market based (tCO
2
e)

อัตรการปล่อยก๊าซเรือนกระจก-Market based 
(tCO

2
e/ตันการผลิต)

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

2
e)

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

2
e/ตันการผลิต)

2,179,384

6,777,344

หมายเหตุ: อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถูกค�านวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท  
                  ปี 2563 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการเข้าซื้อกิจการประเภท cracker

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

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
(Scope 2)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
(Scope 1 และ 2)
(Market based)

0.156 0.176 

0.232

0.197
0.184

0.155

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

 2,412,779 
2,244,308

0.607
 0.547 0.5220.553

9,448,771

 6,989,054 
 5,913,464 

 5,528,000 

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

สอดคล้องกับระเบียบการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยมาตรฐาน

การจัดท�าบัญชีและการรายงานก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรโดย สถาบัน

ทรัพยากรโลก (WRI) สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (WBCSD) 

และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14064-1/ ISO 14064-3

ข้อมูล
เพิ่มเติม

Scope 1 Scope 2 Scope 3 

โครงการกังหันก๊าซอพอลโล – โรงผลิตพลังงาน 
ความร้อนร่วมแห่งใหม่ ที่ PTIVI ประเทศอินโดนีเซีย

บรษิทั PT. Indorama Ventures (PTIVI) ประเทศอินโดนเีซยี มกีารติดต้ังกังหันก๊าซ

ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ จ�านวน 2 เครื่อง พร้อมระบบท�าความเย็นแบบดูดซับเพิ่มเติม 

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

ของความร้อนเหลือทิ้งและน�้าร้อนท่ีคืนกลับ โดยมีการติดต้ังพร้อมกับหม้อไอน�้า  

HTM ใหม่ 2 ตัวโดยใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากกังหัน โครงการพิเศษน้ีมีการ 

น�าความร้อนกลับคืนมาใน 3 ขั้นตอนท่ีแตกต่างกัน นับเป็นครั้งแรกท่ีไอวีแอล 

มีกระบวนการผลิตพลังงานความร้อนร่วม โดยใช้ความร้อนเหลือท้ิงจากไอเสีย 

ของกังหัน โครงการดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนรวม 28 ล้านเหรียญสหรัฐ  

โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 30,000 ตันต่อปี และ 

การประหยัด CO
2 
ที่คาดหวังจะอยู่ที่ประมาณ 25% ส�าหรับทั้งโรงงาน

กิจกรรมต้นน�้า กิจกรรมต้นน�้า กิจกรรมต้นน�้าและปลายน�้า

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

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

TPT Petrochemicals PCL. หนึ่งในบริษัทย่อยของ บริษัท  

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิต PTA บริสุทธ์ิ 

รายแรกในประเทศไทย ได้รบัรางวลัอันทรงเกยีรติโดยเป็นหนึง่ใน 

ต้นแบบการผลิตคาร์บอนต�่าภายใต้การพัฒนาอุตสาหกรรม

คาร์บอนต�่า เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Low Carbon EEC)

รางวัลดังกล ่าวแสดงให ้ เ ห็นถึงความทุ ่ม เทของบริ ษัท 

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งส่งผลให้การปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกลดลง นอกจากนี้การด�าเนินงานดังกล่าว 

ยังสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการรีไซเคิล ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

และเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนในระยะยาว

กลไกการก�าหนดราคาคาร์บอนได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่า 

เป ็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ การท�าความเข้าใจการก�าหนดราคาคาร์บอน 

เพื่อวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์จึงเป ็นกุญแจส�าคัญในการเป ็น 

ผู้ด�าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

ไอวีแอลได้ด�าเนินการวัดความเส่ียงด้านกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ 

สภาพภูมิอากาศ โดยสร้างแบบจ�าลองผลกระทบทางการเงิน  

แบบจ�าลองผลกระทบการก�าหนดราคาคาร์บอนของเราสามารถ 

คาดการณ์การจ่ายประจ�าปีที่ไอวีแอลจ่ายให้กับกลไกการซ้ือขายสิทธิ์

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS) ทั่วโลก 

กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศที่เรามุ่งเน้น

ปัจ
จุบ

ัน

• ประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ

• การรีไซเคิล

• การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในและนอกโรงงาน

• ก�าหนด Science-Based Targets (SBTs)

• การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

อน
าค

ต

• ความเป็นกลางทางคาร์บอน

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

• การชดเชยคาร์บอน

• การประเมินต้นทุนทางธรรมชาติ (NCV)

การรายงาน TCFD
ในเดือนกรกฎาคมปี 2563 ไอวีแอลได้รับเกียรติเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ 

แห่งแรกในประเทศไทยและแห่งที่สองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ท่ีได้เป็นผู้สนับสนุน TCFD เราได้น�าค�าแนะน�าจาก TCFD มาใช้ในการ 

เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

การก�ากับดูแล
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้ดแูลและทบทวนความเสีย่งและโอกาสท่ีเกีย่วข้อง

กับสภาพภูมิอากาศท่ัวท้ังบริษัท และเชื่อมโยงค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

เข้ากับความย่ังยืนและการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการก�ากับ

ดูแล (ESG) คณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง  

(SRMC) จะประเมินความยั่งยืนและประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียง  

รวมถึงให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทและด�าเนินการตามค�าส่ัง  

ประธานเจ ้าหน ้าท่ีบริหารด้านกลยุทธ์  ประธานเจ ้าหน ้าท่ีบริหาร 

ด้านความย่ังยืน และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านเทคนิคของกลุ่มธุรกิจ 

ท่ีเกี่ยวข้องจะท�าการตรวจสอบการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม สังคม 

และการก�ากับดูแลท่ัวท้ังองค์กร นอกจากน้ี ผู้แทนด้านความย่ังยืนของเรา

ยังก�าหนดและผลักดันโครงการริเริ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติ

ที่ดีที่สุด

กลยุทธ์
เพื่อด�าเนินการตามกลยุทธ์ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

เราจึงสนับสนุนโครงการภายนอกและก�าหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืน 

ที่ครอบคลุมภายในองค์กร เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนข้อตกลงปารีส ที่มุ่งเน้น

การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยอาศยัการมีส่วนร่วมท่ีประเทศก�าหนด 

(NDCs) ไอวแีอลได้ด�าเนินการตามขัน้ตอนเพือ่ก�าหนดเป้าหมายการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับ Science-Based Targets Initiative 

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

(SBTs) ของเราภายในปี 2567

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
โรงงานทั่วโลกของเราด�าเนินการตามแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ท่ีก�าหนดไว้ โดยใช้พลงังานทดแทน เพือ่ให้ม่ันใจว่าโครงการต่าง ๆ ใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและผ่านการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด การด�าเนินการ

เหล่าน้ีได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานใหญ่ของไอวีแอลและตรวจสอบ 

โดยผูบ้รหิารระดบัสูง เป้าหมายด้านความย่ังยนืปี 2568 ของเราซึง่เก่ียวข้อง

กับผลงานด้านสิ่งแวดล้อมได้สรุปไว้ในหน้า 24

เครื่องมือประเมินความเสี่ยง

• เราพิจารณาตาม IEA Stated Policies Scenario (STEPS)  

และ IEA Sustainable Development Scenario (SDS)  

เมือ่ท�าการวเิคราะหท์างการเงิน

• เราตรวจสอบปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศในปจัจุบัน 

และอนาคต โดยใช เ้ครื่องมือวิ เคราะห ค์วามเสี่ยงของน�้า  

AQUEDUCT พัฒนาโดยสถาบันทรัพยากรโลก (WRI)  

Climate Resilience Evaluation & Awareness Tool (CREAT)  

และ Climate Information Portal (CLIPC)

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ไอวีแอลบริหารความเส่ียงในระดับองค์กรและบริษัทในเครือท่ัวโลก  

โดยใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ที่ใช้แนวทางการจัดการ

จากบนลงล่างและล่างขึ้นบน เราสามารถประเมินความเส่ียงและโอกาส 

ท่ีเกี่ยวข ้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป ็นส ่วนหนึ่ง 

ของกรอบการด�าเนินงานของ ERM และปรบัเปล่ียนแนวทางให้สอดคล้องกัน

ผลลัพธ์ของแบบจ�าลองน้ีชี้ให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามข้อก�าหนด

ของไอวีแอลจะเพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในทศวรรษ

ท่ีผ่านมา เป็น 120-170 ล้านเหรียญสหรัฐ ในทศวรรษหน้า โดยคาดว่า

จ�านวนเงิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก ETS ใหม่จะเข้าสู่การด�าเนินการ  

การครอบคลุมของ ETS คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 8% ของการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope1) ในปี 2563 เป็น 37% ภายในปี 2573 

เมื่อเทียบกับการผลิตในปัจจุบัน

เข้าชม 2021 TCFD report

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

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

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
81

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


ไอวีแอลตระหนักดีว่าโรงงานบางแห่งของเราด�าเนินการในสภาพแวดล้อม

ท่ีมีความตึงเครียดด้านน�้า เราจึงต้องบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 

ให ้มีประสิทธิภาพ เพื่อให ้ ม่ันใจว ่าเราด�าเนินการอย่างรับผิดชอบ  

ในทางกลับกันยังเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อผู้คนและส่ิงแวดล้อม 

รอบๆ โรงงาน นอกจากน้ีเราได้ต้ังเป้าหมายการลดอัตราการใช้น�้าลง 

10% ภายในปี 2568 เมื่อเทียบปีฐาน 2563

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

การใช้ประโยชน์จากความร้อนเหลือทิ้ง
การปรับระบบของเราเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนและการใช้พลังงาน 

เป็นส่วนส�าคญัตามเป้าหมายท่ีเราต้ังไว้เพือ่ลดอัตราการใช้พลังงานลง 5% 

ภายในปี 2568 และเพ่ือให้สอดคล้องตามเป้าหมายดังกล่าว โรงงาน Trevira 

Bobingen ในประเทศเยอรมน ี ได้ใช้ประโยชน์จากการแลกเปล่ียนความร้อน

เหลือท้ิง ท่ีเกิดจากเครื่องอัดอากาศ โดยน�ากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการ 

ให้ความร้อนกับน�้าก่อนเข้าหม้อไอน�้าและการแช่ เทคโนโลยีน้ีหลีกเล่ียง 

การใช้ไอน�้าเพื่อให้ความร้อน ลดการใช้พลังงานและการปล่อยคาร์บอน 

ให้น้อยที่สุด ท�าให้เราเข้าใกล้ความเป็นกลางของทางคาร์บอนมากขึ้น

นอกจากการเพ่ิมประสิทธิภาพของโรงงานแล้ว เราแบ่งปันแนวทางปฏิบัติ

ท่ีดีท่ีสุดอย่างต่อเนื่องและเริ่มด�าเนินการเปล่ียนแปลงเชิงบวกในการ 

ด�าเนินงานของเรา

2,226

6,876

23,742

2561 2562 2563

127
379

1,360

ประหยัดพลังงาน (กิกะจูล) ลดการปล่อยคาร์บอน 
(tCO

2
e)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

104,724,983

73,452,756
59,984,718

55,070,650

การใช้พลังงาน

5.50 5.29
5.75

5.58

6.73

การใช้พลังงานท้ังหมด (กกิะจลู)-ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)

การใช้พลังงานท้ังหมด (กกิะจลู)-ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

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

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

72,190,776

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

เราได้เปล่ียนปีฐานของเป้าหมายปี 2568 จากปี 2562 เป็นปี 2563  

เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงผลการด�าเนินงานท่ีรวมกิจการส�าคัญท่ีเข้าซื้อ 

ในช่วงปี 2563 เรายังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการใช้

พลังงานลง 5% เม่ือเทียบกับปีฐาน  2563  ไอวีแอลริเริ่มการประหยัด

พลังงานท่ีหลากหลายท่ัวท้ังธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 

การมุ่งเน้นด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ท�าให้เราได้เปรียบในการ 

ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดผลกระทบ และน�ามาซึ่งเศรษฐกิจคาร์บอนต�่า 

ส�าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ปรากฎในหัวข้อ ข้อมูลผลการด�าเนินงานท่ัวโลก 

หน้า 119

การบริหารจัดการด้านพลังงาน

ไอวแีอลตระหนักดีถงึผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากโรงงานท่ัวโลก ตลอดจน 

ลักษณะธุรกิจของเรา เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของธุรกิจ 

กล่าวคือปรับปรุงการด�าเนินการภายในอย่างต่อเน่ืองและบริหารจัดการ

การใช้พลังงานให้สามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลาง

ทางคาร์บอนภายในปี 2603     

เราปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม มาตรฐานและข้อบังคับระหว่างประเทศ 

รวมถึงกฎหมายในแต่ละประเทศท่ีเราด�าเนินงานอยู่ นโยบายและกลยุทธ ์

การจัดการทรัพยากรน�้าของเราก�าหนดให้มีการบริหารทรัพยากรน�้า 

อย่างย่ังยืน รวมถึงการใช้น�้าจากแหล่งน�้าและการปล่อยน�้าทิ้ง เพื่ออิง 

ตามค่านิยมของเราในการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ นโยบาย 

และกลยุทธ์น้ีจึงเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้าน EHS ของกลุ่มบริษัทฯ

ซึ่งส่งผลให้เราสามารถส�ารวจวิธีการใหม่ๆ นอกเหนือจากข้อก�าหนด  

ในปี 2563 เราเริ่มรายงานอัตราการใช้และการปล่อยน�้าท้ิงโดยอิง 

ตามมาตรฐานการรายงานของ GRI ฉบับใหม่ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม  

ปรากฎในหัวข้อ ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก หน้า 120

นอกจากน้ี เรายังปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างต่อเน่ือง  

ผ่านการด�าเนินงานและเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้แนวทาง

ปฏิบัติ 3Rs ร่วมกับการสร้างโรงบ�าบัดน�้าเสียและการลดการใช้น�้า 

ในการด�าเนินงานของเรา

ข้อมูล
เพิ่มเติม

เป้าหมายอัตราการใช้พลังงาน

ผลงานส�าคัญในปี 2563  
6.73 กิกะจูล/ตันการผลิต

ลดอัตราการใช้พลังงานลง 3% เมื่อเทียบกับขอบเขต 
การรายงานปี 2562

ความก้าวหน้าในปี 2556-2563
ลดอัตราการใช้พลังงาน 4%

เป้าหมายปี 2568  

ลดอัตราการใช้พลังงาน 5%*

เป้าหมายอัตราการใช้น�้า

ผลงานส�าคัญในปี 2563  
5.31 ลบ.ม./ตันการผลิต

ลดอัตราการใช้น�้าทั้งหมด 10% เมื่อเทียบกับขอบเขต 
การรายงานปี 2562

มีปริมาณน�้ารีไซเคิลและน�้าใช้ซ�้าเพิ่มขึ้น 10% จากปี 2562

ความก้าวหน้าในปี 2556-2563
ลดอัตราการใช้น�้าทั้งหมด 7%

เป้าหมายปี 2568  

ลดอัตราการใช้น�้าทั้งหมด  10%*

*ปีฐาน ณ ปี 2563

*ปีฐาน ณ ปี 2563

2560 2561 2562 2563

ข้อมูล
เพิ่มเติม

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

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

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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เรามุง่มัน่ทีจ่ะลดอัตราของเสยีจากการด�าเนนิงานของเราเพือ่ให้สอดคล้อง

ตามเป้าหมายการจดัการขยะแทนการฝังกลบ ด้วยแนวทางการจดัการของเสีย 

ที่สอดคล้องตามข้อก�าหนดและขยายขีดความสามารถหากเป็นไปได้

การลดอัตราของเสียยงัรวมถงึการประยุกต์ใช้หลักการท่ีมีความรบัผิดชอบ 

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยเราแสวงหาผู ้จัดจ�าหน่ายท่ีด�าเนินแนวทาง 

ด้านความย่ังยืน โดยการน�ากลับมาใช้ใหม่ การใช้ซ�้า และการรีไซเคิล  

นอกจากน้ี เรายังท�างานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการของเสีย 

อันตรายอย่างเหมาะสม มีการเยี่ยมชมโรงงานของผู ้จ�าหน่ายหลัก 

เพื่อให้ม่ันใจว่ามาตรฐานการจัดการของเสียเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

ในท้องถิ่น ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฎในหัวข้อ ข้อมูลผลการด�าเนินงาน

ทั่วโลก หน้า 120

การบริหารจัดการของเสีย

82,504,769 
 65,222,820 

 60,285,763 
 53,552,616 

การใช้น�้าจากแหล่งน�้า

5.315.10

4.61

8.82
5.325.35

น�้าที่น�ามารีไซเคิลและใช้ซ�้า

6.55

7.46
8.07 8.07

 5,786,158 
 5,255,856 

4,699,568 
 5,292,534 

59,586,748
5,761,187

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

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

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

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

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

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน เป็นความเส่ียง

หลักที่เราต้องจัดการในทุกพ้ืนที่การด�าเนินงานของเรา ซึ่งแต่ละโรงงาน 

จะมีการด�าเนินงานท่ีแตกต่างกันออกไป เครื่องมือวิเคราะห์ความเส่ียง

ของน�้า AQUEDUCT มีการรวม 12 ตัวบ่งชี้เพื่อสร้างภาพความเส่ียง 

ด้านทรัพยากรน�้าท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจนของปริมาณน�้าท่ีมีอยู่และ 

การใช ้น�้าท้ังหมด ด้วยเครื่องมือน้ี เราสามารถด�าเนินการประเมิน 

ความเส่ียงด้านทรัพยากรน�้าในท้องถิ่น โดยประเมินท้ังข้อจ�ากัดและโอกาส 

ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน�้าได้อย่างสม�่าเสมอ

ผู้บริหารจะมีการประชุมกันทุกปี ถึงผลกระทบทางการเงินต่อรายได ้

และต้นทุนของสินค้าและค่าจัดจ�าหน่าย (EBITDA) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง 

ของการวิเคราะห์ความเส่ียงแบบบูรณาการอันน�ามาซึ่งแผนปฏิบัติการ 

และการบรรเทาผลกระทบ นอกจากนี้พนักงานท่ีประจ�าอยู่ในโรงงาน 

แต่ละแห่งของเราจะได้รับมอบหมายให้ด�าเนินงานให้สอดคล้องตามแนวทาง

แบบบูรณาการและรายงานต่อฝ่ายบริหารอย่างสม�่าเสมอ ส�าหรับข้อมูล

เพิ่มเติม ปรากฎในรายงานประจ�าปี 2563 หน้า 134

ทั้งหมด อเมริกา เอเชียยุโรป 
ตะวันออกกลาง 

และแอฟริกา

33% 38%
28% 33%

18%

18%

13%

23%
8%

23%

26%

10%13%

24%

14%

16% 17%

31%

10%

การประเมินความตึงเครียดด้านน�้าปี 2563
(% ของโรงงานไอวีแอลในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน�้า โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์

ความเสี่ยงของน�้า AQUEDUCT พัฒนาโดย WRI)

3%

สูงมาก 
ต�่าถึงปานกลาง  ต�่า

เราใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงของน�้า  
AQUEDUCT เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :
• ประเมินการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์และอุปทานน�้า ความเส่ียง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย และกฎระเบียบตามสภาวะปัจจบุนัและในอนาคต

• คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงความเส่ียงด้านทรัพยากรน�้า 
ในปี 2563, 2573 และ 2583

• อภปิรายผลการประเมนิระหว่างการประชมุคณะกรรมการประเมนิ
ความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี

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

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

2560 25602561 25612562 25622563 2563

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

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

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

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

การบริหารจัดการความเส่ียง
ด้านทรัพยากรน�้า

สูง ปานกลางถึงสูง 

เป้าหมายอัตราของเสีย

ผลงานส�าคัญในปี 2563  
0.2020 ตันต่อตันการผลิต

ลดอัตราของเสียอันตรายทั้งหมดลง 17% เมื่อเทียบกับขอบเขต
การรายงานปี 2562

ความก้าวหน้าในปี 2556-2563
ของเสียทั้งหมดไดร้ับการจัดการแทนการฝังกลบเพิ่มจาก 

48% เป็น 84%
เป้าหมายปี 2568  

90% จากของเสียทั้งหมดได้รับ 

การจัดการแทนการฝังกลบ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

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

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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การบริหารจัดการการปล่อยมลพิษทางอากาศอื่นๆ 
เราตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและด�าเนินการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศจากโรงงานของเราให้น้อยท่ีสุด เพื่อให้ม่ันใจว่าปริมาณมลพิษนั้นเป็นไปตามกฎหมาย 

และข้อบังคับ และยังเป็นการปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยมลพิษของเรา ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฎในหัวข้อ ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก หน้า 120

4,937 4,658

3,298

NOx SOx VOCs

2,559

0.00026

0.00025
0.00017

0.00015

0.00036

0.00033

0.00036

0.00021

0.00039 0.00041

0.00017
0.00016

0.00021
0.00032 0.00030

2,879

4,659

4,329

1,518
1,970

4,993

2,078

4,642

2,123 2,029
4,650

2560 2560 25602561 2561 25612562 2562 25622563 2563 2563

การปล่อยมลพิษ (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)

การปล่อยมลพิษ (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

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

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

หมายเหตุ: อัตราการปล่อยมลพิษถูกค�านวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท

2560 25602561 25612562 25622563 2563

 117,157 

54,001

74,344

51,379

43% 28% 30%

70%72%

57%

48%

52%

0.0054

164,152 170,949

317,448 314,826
0.0045

0.0058

0.0048

0.0075

62,864

248,457

หมายเหตุ: อัตราของเสียอันตรายถูกค�านวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท

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

การรับรองระดับทอง
โรงงาน 6 แห่ง ได้รับการรับรองด้วยอัตราการผัน
ของเสียที่ไม่เป็นอันตรายถึง 90-95%

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ข้อมูล
เพิ่มเติม

การจัดการขยะแทนการฝังกลบ
เรามีความมุ่งมั่นที่จะลดของเสียเพื่อที่จะท�าให้ 90% จากของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ  

ภายในปี 2568 เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในปี 2563 เราด�าเนินการเพ่ือรับการรับรองของเสีย 

ที่น�าไปฝังกลบเป็นศูนย์ โดยหน่วยงานอิสระภายนอก TUV India Pvt. Ltd.

Process improvements to reduce air  
and water pollutants 

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

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

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

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

ปรมิาณของเสียอันตราย (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน) 

ปรมิาณของเสียอันตราย (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน) 

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

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

ปรมิาณของเสียท้ังหมด (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2563 (107 โรงงาน)

ปรมิาณของเสียท้ังหมด (ตัน) - ขอบเขตการรายงานปี 2562 (94 โรงงาน)

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

ปรมิาณของเสียท่ีก�าจดัท้ิง (% ของปรมิาณของเสยีท้ังหมด) 

การปรับปรุงการด�าเนินการเพื่อลดมลพิษทางอากาศและน�้า

โรงงาน Indorama Petrochem Limited (PET) จังหวัดระยอง ประเทศไทย แสดงให้เห็นถึง 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่แข็งแกร่งและการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 

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

ก่อนส่งไปยังโรงบ�าบัดน�้าเสีย นอกจากนี้ ยังมีการติดต้ังเตาเผาแบบเร่งปฏิกิริยาเพื่อก�าจัด 

ก๊าซที่ออกมาจากกระบวนการ

ในปี 2563 มีการใช้ระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) แทนท่ีกระบวนการแยกแบบไซโคลนิก  

ซึ่งช่วยลดอนุภาคแขวนลอยได้ถึง 91% และลดอัตราการปล่อย NOx ลง 29%

การด�าเนินการเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาของไอวีแอลท่ีได้ด�าเนินการไปมากกว่า 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม86
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Operational Excellence Awards
รางวัลการปฏิบัติงานดีเลิศประจ�าปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่พนักงาน ทีมงานและหน่วยธุรกิจที่มีผลงาน 

เป็นเลิศด้านการเงิน การปฏิบัติงาน และความยั่งยืน การมอบรางวัลน้ีไม่เพียงแต่กระตุ้นการมีส่วนร่วม 

ของพนักงานแต่ยังเป็นเวทีส�าหรับการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติและผลการด�าเนินงานที่ดีที่สุด ผลการด�าเนินงาน

ท่ีดีเลิศประเมินจากเกณฑ์การด�าเนินงานใน 10 หัวข้อ ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ ตามท่ีกล่าวข้างต้น โดยการ 

มอบรางวัลจะจัดขึ้นทุกปีในการประชุม Global Management Conference (GMC)

PET Business winner:  AlphaPet Inc., USA

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

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

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

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

IOD Business winner:  
Indorama Ventures Oxides LLC. USA

การก�ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่ง
ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
เรามีระบบการบริหารจัดการภายในเข้มงวดท่ีเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

ท่ีดีท่ีสุดด้านส่ิงแวดล้อมตลอดท้ังห่วงโซ่คุณค่า และยึดมั่นข้อก�าหนด 

เพื่อปกป้องส่ิงแวดล้อมภายในชุมชนที่มีการจัดต้ังโรงงาน อีกท้ังยังคง 

รับทราบและสนับสนุนกฎหมายที่ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ไอวีแอลด�าเนินระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMS) ตามมาตรฐาน 

ISO14001 โดยมีกรอบการด�าเนินงานท่ีครอบคลุมการพฒันาประสิทธิภาพ

ด้านสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจ สร้างความได้เปรียบ 

ทางการตลาด และแสดงถึงภาพลักษณ์ความเป็นผู้น�าด้านส่ิงแวดล้อม 

การวางแผนและการด�าเนินการตามมาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม 

เป็นส่ิงส�าคัญซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าเราก�าหนดเป้าหมายส�าหรับการจัดหา

พลังงานทดแทนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปฏิบัติตามพันธกิจ

ด้านส่ิงแวดล้อมและข้อก�าหนดนโยบาย แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองด้วยข้อจ�ากัด

ของสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 เราไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย

ตามมาตรฐาน ISO14001 ได้

ระบบบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม (EMS) ช่วยส่งเสริมให้พนักงาน 

มีความรับผิดชอบและตระหนักรู้ถึงปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม นอกจากนี ้

ยังช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากความรูด้้านส่ิงแวดล้อมภายในองค์กร 

ยกระดับทัศนคติ และสร้างความน่าเชื่อถือกับผู้มีส่วนได้เสียของเรา

ค่านิยมองค์กรของเราแสดงถึงความมุ่งม่ันในการสานต่อการเติบโต 

และการสร้างก�าไรทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยค�านึงถึงปัจจัย 

ทางเศรษฐกจิ ส่ิงแวดล้อม และสังคมอย่างเหมาะสม นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม

ของเรามีจุดมุ่งหมายในการปกป้องและปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบตัว

เรา โดยน�าไปปรับใช้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรม และผู้ท่ีได้รับมอบอ�านาจให้ด�าเนินการในนามหรือตัวแทน 

ของบรษัิท นอกจากน้ียงัมีเกณฑ์ท่ีเราใช้ตรวจสอบสถานะก่อนการควบรวม

และเข้าซื้อกิจการ รวมถึงเม่ือวางแผนโครงการและการขยายพื้นท่ีสีเขียว 

มาตรฐานการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านส่ิงแวดล้อมท่ีครอบคลุมทั่วท้ัง 

ไอวีแอล ช่วยให้ม่ันใจว่าการด�าเนินงานของเราสอดคล้องตามกฎหมาย  

ข้อบังคบั และมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมท่ีบังคบัใช้ในประเทศท่ีเราด�าเนนิงานอยู่

 

สถานะการรับรองของไอวีแอล 
(ณ เดือนมกราคม ปี 2564)
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เรามีระบบการจดัการการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านส่ิงแวดล้อมท่ีสอดคล้อง

กันและมีการจัดการเชงิรกุตลอดทัง้ปี เพือ่ให้ม่ันใจว่าการด�าเนินงานของเรา

เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน และข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 

ที่บังคับใช้ทั้งหมด

ในปี 2563 ไม่พบกรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่ส�าคัญ (คิดเป็นเงิน

มากกว่า 100,000 เหรยีญสหรฐั) อย่างไรก็ตาม ม ี2 กรณท่ีีเกิดขึน้ทีโ่รงงาน

ของเราในประเทศเนเธอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา ตามล�าดับดังนี้

• การปล่อยเศษพลาสติกนอกสถานที่ (ถูกปรับ 590 เหรียญสหรัฐ)

• การปล่อย VOCs และ มลพิษทางอากาศท่ีเป็นอันตราย (HAPs)  

(ถูกปรับ 22,357 เหรียญสหรัฐ)

ท้ังน้ีได้มีการด�าเนินการแก้ไขในทั้งสองกรณีและแบ่งปันบทเรียนเพื่อสร้าง

ความตระหนักและเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์กับกลุ่มบุคคล 

ท่ีเก่ียวข้อง ขณะน้ีเราได้เริ่มใช้ระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้

สามารถมองเห็นข้อก�าหนดและกฎระเบียบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการ

รายงานสถานะการก�ากับการดแูลแบบเรยีลไทม์จากทุกพ้ืนท่ีการด�าเนินงาน

ข้อมูล
เพิ่มเติม

ข้อมูล
เพิ่มเติม

* สถานะการรับรอง OHSAS 18001/ISO 45001 อยู่ในหน้า 93

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ดัชนีมาตรฐาน GRI

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

ระยะสั้น
(2564–2567)

ระยะกลาง
(2568)

ระยะยาว
(2593)

• การท�ามาตรฐานการด�าเนินงาน 
ด้าน EHS และการเพิ่มความแข็งแกร่ง
ของบุคลากรที่มีความสามารถ 
ด้าน EHS ภายในปี 2567

• ประมาณ 1,000 ต�าแหน่งของผู้น�าใน
องค์กรที่เข้าร่วมใน succession  
planning ภายในปี 2566

• 3,500 ผู้น�าในองค์กรที่เข้าร่วม 
ใน leadership curriculum  
ภายในปี 2567

• อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน  
น้อยกว่า 0.5 กรณี ต่อ 200,000  
ชั่วโมงท�างาน

• ให้การอบรมผู้บริโภคทั่วโลกจ�านวน 
1,000,000 คน ในเรื่องความรู้ 
ด้านการรีไซเคิล ภายในปี 2573

• อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน  
น้อยกว่า 0.10 กรณี ต่อ 200,000  
ชั่วโมงท�างาน

• ปกป้องพนักงานและสิ่งแวดล้อมที ่
จะส่งเสริมความมั่งคั่ง

• สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม  
และส่งมอบคุณค่าทั้งด้านสังคม  
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

พนักงานของเรานับว่าเป็นสินทรัพย์ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของเรา เราเสริมสร้าง 

พลังให้แก่พนักงานของเราผ่านโปรแกรมการพัฒนาท่ีหลากหลาย  

การมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างมีความหมาย และกลไกที่แข็งแกร่ง 

ส�าหรับความปลอดภัยของพวกเขา

ในฐานะบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นน�า เราได้ตระหนักถึงบทบาทส�าคัญ 
ในการตอบแทนสังคมและสร้างอนาคตท่ีดีกว่า

ต้นทุนมนุษย์ ต้นทุนทางสังคม 
และความสัมพันธ์

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในบทนี้ คุณค่าที่สร้างขึ้น

การเสริมสร้างพลัง 
ให้กับพนักงาน 
และชุมชนของเรา

จากที่เราได้ครบรอบทศวรรษในการสร้างความย่ังยืนภายในองค์กรของเราไปแล้ว เรายังคงมุ่งม่ันท่ีจะเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและสังคมโดยรอบหน่วย 

การด�าเนินงานของเราโดยการสนับสนุนทางด้านการพัฒนาความสามารถและความปลอดภัยของทรัพย์สินท่ีส�าคัญท่ีสุดของเรา น่ันคือ พนักงานของเรา ทีมงาน 

ระดับโลกของเรายังคงเสริมความแข็งแกร่งในจุดยืนของเราในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ท่ียั่งยืนระดับโลก ในขณะที่ความมุ่งมั่นของเราในการสร้างอนาคตท่ีดีกว่านั้น 

ขับเคลื่อนด้วยแนวทางในการเข้าถึงสังคมในระดับองค์กร ซึ่งยึดตามโครงการให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล (Recycling Education) ซึ่งเป็นโครงการหลักของเรา

บุคลากรท่ีแข็งแรง มีความสุข และมีสุขภาพดีเป็นส่วนส�าคัญท่ีท�าให้ธุรกิจ

ประสบความส�าเร็จและย่ังยืน นอกจากน้ียังเป็นองค์ประกอบส�าคัญ 

ในการดึงดูดและรักษาบุคลากรท่ีดีท่ีสุด ส่ิงนี้บ่งบอกถึงต�าแหน่งของเรา 

ในฐานะบริษัทชั้นน�าระดับโลก นอกจากน้ีในฐานะผู้ด�าเนินการท่ีรับผิดชอบ  

เราได้น�ามาตรการต่างๆ มาใช้ เพื่อให้ผู ้ที่มีส่วนร่วมกับธุรกิจของเรา  

ไม่ว่าจะเป็นภายในห่วงโซ่อุปทานหรือในชุมชนต่างๆ ได้รับประโยชน ์

จากความคดิรเิริม่เหล่าน้ี รวมถงึระบบการป้องกันและรกัษาความปลอดภัย

ที่เรามี 

ค่านิยมหลักของเรามุ่งเน้นไปท่ีความปลอดภัยของบุคลากรและการคงไว้

ซึ่งการด�าเนินงานท่ีรับผิดชอบ นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และส่ิงแวดล้อมของเรา ได้รวมเอาสุขอนามัย และความปลอดภัย เข้าไว ้

ในกระบวนการจัดการธุรกิจทั้งหมด ผ่านการส่ือสารและการฝึกอบรม

อย่างสม�่าเสมอ การควบคุมในระดับโรงงาน การประเมินความเสี่ยงใน

สถานที่ท�างานเป็นระยะ และกิจกรรมการติดตามและประเมินผล ด้วยเหตุนี้ 

จึงเป็นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกัน  

การด�าเนินการทางวินัยจะมีขึ้นหากจ�าเป็น

การสร้างความเชือ่มัน่ด้านสถานทีท่�างานท่ีปลอดภยั 
และเหมาะสม 

การบริหารจัดการด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
ในปี 2563 แม้จะมีสถานการณ์ของโรคระบาด เรายังคงขยายธุรกิจท่ีมีอยู่

ท่ัวโลกของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตและสร้างความม่ันใจ

เก่ียวกับการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเรา  

จึ ง ได ้ มีการจัด ต้ังหน ่วยงานด ้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และส่ิงแวดล้อม (EHS) ขึ้นใหม่ เพื่อสนับสนุนรูปแบบการด�าเนินงาน 

ท่ีมีอยู่เดิม และยังส่งเสริมแนวทางการจัดการด้านความเส่ียงเชิงกลยุทธ ์

ให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้น 

หน่วยงานด้าน EHS ของเรา แบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ EHS 

ระดับองค์กร (Corporate EHS), EHS ระดับภูมิภาค (Regional EHS), 

EHS ระดับกลุ่มธุรกิจ (Segment EHS) และ EHS ระดับธุรกิจ/โรงงาน 

(Business/Site EHS) ซึ่งแต่ละกลุ่มมีบทบาทเฉพาะตัวในการก�ากับดูแล 

การตรวจสอบ การก�าหนดมาตรฐาน การรับรอง การแบ่งปันแนวปฏิบัติ 

ท่ีดี ท่ี สุด และการเสริมสร ้างขีดความสามารถในสถานปฏิบัติงาน  

ระดับภูมิภาคและระดับสากล ส่ิงน้ีแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการด�าเนินงาน 

ที่สนับสนุนธุรกิจและภูมิภาคในขณะที่ยังคงความรับผิดชอบอย่างแท้จริง
ต้นทุนทางปัญญา  

(องค์กร)

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม90

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
91

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

ดัชนีมาตรฐาน GRI



ความรบัผิดชอบหลัก 4 ประการของหน่วยงานด้าน EHS คอื ความสามารถ

ท่ีชัดเจน ตัวชี้วัดความส�าเร็จที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้จริง สิทธ์ิในการ

ตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจงและความรับผิดชอบที่มีการก�าหนดอย่างชัดเจน

• หัวหน้า EHS เป็นผู้ขับเคลื่อนวาระการด�าเนินงานและติดตาม

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ด้าน EHS ท่ัวทั้งองค์กร ซึ่งรายงาน

ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ของไอวีแอล ผู้ก�าหนด

กลยุทธ์และทิศทางด้าน EHS ของบริษัท 

• ผู ้ เชี่ยวชาญด้าน EHS จะก�าหนดมาตรฐานและนโยบาย 

EHS รวมถึงก�าหนดกลไกการก�ากับดูแลท่ีมีความชัดเจน 

และครอบคลุมทั่วทั้งไอวีแอล

• ผู ้ เชี่ยวชาญด้าน EHS ระดับภูมิภาค จะจัดกระบวนการ 

ตรวจสอบ โดยท�าหน้าท่ีเป็นผู ้ประสานงานระดับภูมิภาค 

ส�าหรับการรับมือเหตุฉุกเฉินด้าน EHS 

• หัวหน้า EHS ระดับกลุ่มธุรกิจ (Segment EHS Heads)  

จะบริหารจัดการและท�างานร่วมกับหัวหน้าโรงงาน (Site EHS 

Heads) ในการน�ามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้าน EHS  

ไปใช้ในระดับโรงงาน

การก�ากับดูแลและ
ก�าหนดมาตรฐาน

การรับรอง การเสริมสร้าง 
ความสามารถด้าน EHS

การสื่อสารด้าน EHS

สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ด้านความปลอดภยัในกระบวนการ 
การปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
ด้านสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย 
ในอุตสาหกรรม ความปลอดภัย
ทั่วไป และซอฟต์แวร์

ก�าหนดระบบ วิธีการ  
และเครื่องมือใหม่ เพื่ออ�านวย
ความสะดวกในการด�าเนินการ 
และการตรวจสอบมาตรฐาน 
ผ่านรูปแบบการตรวจสอบ

การพัฒนาและปรับใช้ EHS  
ในดัชนีวัดผลการด�าเนินงาน 
(KPIs) เพือ่น�าไปใช้งานทัว่ทัง้บรษัิท

ออกแบบระบบการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ความสมบูรณ์ด้าน EHS 
ในโปรแกรมต่างๆ

ประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
การปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ด้าน EHS ในสถานปฏิบัติงาน 
รวมถึงการติดตามและรายงาน 
ที่โปร่งใสต่อฝ่ายบริหาร

การลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถ
ด้าน EHS

มุ่งมั่นที่จะให้บุคลากรทุกคน 
มีประสิทธิภาพด้าน EHS  
ในระดับสูง

ส่งเสริมกิจกรรมใหม่ๆ เช่น  
การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
ตรวจสอบ การสร้างเครือข่าย 
และการให้บริการในชุมชน 
นักปฏิบัติ (COP)

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

มุ่งเน้นกลยุทธ์การสื่อสาร
ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

การก�าหนดหน่วยงานด้าน EHS เป็นแกนหลักของธุรกิจ ท�าให้เกิด 

ความต่อเน่ือง ความตระหนักถึงประสิทธิภาพ และท�าให้เราสามารถ 

ผนึกก�าลังกับหน่วยงานด้านอ่ืนๆ เช่น ความยั่งยืนและความต่อเน่ือง 

ทางธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยงานด้าน EHS ยังช่วยให้การขับเคลื่อน

จากศูนย์กลางมีความแข็งแกร่งมากย่ิงขึ้น เพิ่มความเชี่ยวชาญ และยังเป็น

ส่วนส�าคัญในการบรรลุวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของเรา 

เราก�าลังด�าเนินการจัดการ บูรณาการ และใช้ประโยชน์ทางด้าน EHS  

ทัว่ทัง้ไอวีแอลเพือ่บรรลกุารเปลีย่นแปลงทีส่�าคัญ งานพืน้ฐานทีด่�าเนนิการ 

ในปี 2563 น้ัน รวมถึงการปรับปรุงดัชนีวัดผลการด�าเนินงาน (KPIs)  

ของเรา การท�าความเข้าใจความสามารถและแนวทางการปฏิบัติด้าน EHS  

และการสร้างพื้นฐานส�าหรับการด�าเนินการ วิธีการของเราได้รับการ 

จัดการตามความรับผิดชอบทั้ง 4 ประการที่กล่าวถึงข้างต้น

ในปี 2564 เราวางแผนท่ีจะตรวจสอบและปรบัปรงุดชันีวดัผลการด�าเนินงาน  

(KPIs) ของเรา สร้างรูปแบบการตรวจสอบด้าน EHS ขององค์กร  

ท�าความเข้าใจความสามารถในด้าน EHS และปรับปรุงแผนส่งผ่าน

ผู ้ ท่ีมีศักยภาพให้ดี ย่ิงขึ้น โดยเสริมความแข็งแกร่งให ้กับเครือข ่าย 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเรา นอกจากนี้เรายังคงพัฒนาและด�าเนินการ

ก�าหนดมาตรฐานและปรับปรุงกระบวนการรับรอง รวมถึงการปรับปรุง 

ความสามารถในการระบุความเส่ียง/การลดความเส่ียง และพัฒนา 

ความเชี่ยวชาญด้าน EHS อย่างต่อเนื่อง

2560 2561 2562 2563

50% 48%

70% 72%

การรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001/ ISO 45001*

* ใช้กับสถานปฏบัิติงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มไอวแีอล ณ เดือนธันวาคม 2561 (72 แห่ง)

เราด�าเนินการเหนือกว่าข้อก�าหนดพื้นฐานระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

ในการสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานของเรา 

ณ เดือนธันวาคม 2563 การด�าเนินงานของเราทั่วโลก 72% ได้รับ 

การรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001/ISO 45001 เราไม่สามารถบรรลุ

ตามเป้าหมายการรบัรองท่ี 98% เน่ืองจากข้อจ�ากัดท่ีเกิดจากสถานการณ์

การระบาดของ COVID-19

ด้วยแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของเรา 

ในปี 2563 จึงไม่มีเหตุการณ์ส�าคัญอันเน่ืองมาจากการ 

ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดหรือหลักจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้อง

กับสุขอนามัยและความปลอดภัยในการด�า เ นินงาน 

และต่อผลิตภัณฑ์ของเรา 

การด�าเนินกิจกรรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยน้ันอยู่ภายใต ้

การดแูลของทมีงานท่ีมีประสบการณ์ด้าน EHS ท่ัวโลก โดยผ่านการรบัรอง

ว่าด้านการปฏิบัติตามค�าสั่งด้านความปลอดภัยและได้รับการตรวจสอบ

อย่างสม�่าเสมอในการด�าเนินงานของไอวีแอล ซึ่งครอบคลุมไปถึงพนักงาน

และผู้รับเหมาของเรา

พนักงานใหม่ทุกคนได้รบัการฝึกอบรมด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย

อย่างครบถ้วนเม่ือเข้าร่วมงานกับบรษัิท การฝึกอบรมของเรามคีวามเฉพาะ

เจาะจงและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ตามประเภทของโครงการ บทบาทและ

องค์ประกอบของความเส่ียงและความรับผิดชอบ เราได้จัดการฝึกอบรม 

รวม 214,305 ชั่วโมง ในปี 2563 เพื่อรักษาความตระหนักระดับสูง 

ในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานทีท่�างาน นอกจากนี้ แนวทางการบริหาร

จัดการความเส่ียงของเรายังน�ามาใช้ผ่านการประชุมทีมและผู ้บริหาร 

อย่างสม�่าเสมอ และพนักงานจะได้รับการส่ือสารถึงความคาดหวัง 

ท่ีเก่ียวข้องกบัการรกัษาความปลอดภัยทัง้ในท่ีท�างานและทีบ้่าน การปลูกฝัง 

ความตระหนักและความเคารพในแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยและ 

ความปลอดภัยถือเป็นส่วนส�าคัญในแนวทางการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจน 

ในสถานปฏิบัติงานทั้งหมดของเราในแต่ละวัน ความคาดหวังดังกล่าวน้ัน 

เห็นได้ชัดจากผู ้เยี่ยมชมและผู้รับเหมาของเราท่ีจะได้รับการฝึกอบรม 

ด้านความปลอดภัยก่อนเข้าสู่สถานปฏิบัติงานอยู่เสมอ นอกเหนือจาก

การลดความเส่ียงแล้ว เรามีความต้ังใจให้ความคาดหวังเหล่าน้ีสามารถ 

สร้างวัฒนธรรมในการก�ากับและดูแลความปลอดภัยขององค์กร

ความรับผิดชอบหลัก 4 ประการ ด้าน EHS

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม92
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และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
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ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก
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การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

ดัชนีมาตรฐาน GRI
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ประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานโดยรวม (TRIR)
(กรณี/200,000 ชั่วโมงท�างาน) ลดลงโดยรวม  37.5% ในปี 2563

ไม่มีกรณีการเสียชีวิตจากการท�างาน ในปี 2563

ลดลงโดยรวม 43% ในปี 2563

TRIR (พนักงาน)

LTIFR (พนักงาน)

TRIR (ผู้รับเหมา)

LTIFR (ผู้รับเหมา)

TRIR (ไอวีแอลโดยรวม)

LTIFR (ไอวีแอลโดยรวม)

เพือ่ก้าวต่อไปข้างหน้า เราได้แก้ไขเป้าหมายของเรา แม้ว่าเป้าหมายในปี 2568 

อาจดูไม่ท้าทายและสูงกว่าประสิทธิภาพในปี 2563 แต่ควรสังเกตว่า LTIFR 

ของผู้รบัเหมาน้ันต�า่มากในปี 2563 เน่ืองจากกิจกรรมของผู้รบัเหมาท่ีจ�ากัด 

ซึ่งเป็นผลมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการ 

คงไว้ซึ่งเป้าหมายต�่ากว่า 0.5 กรณีต่อ 200,000 ชั่วโมงการท�างาน  

จะต้องมีการปรับปรุงแผนงานอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการจัดล�าดับความส�าคัญด้านความปลอดภัยของบุคลากร

แล้ว เรายังมีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ 

ของโรงงานได้รับการบ�ารุงรักษาและทดสอบอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้เป็นไป

ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยระดับสากล เรายังลงทุน 

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการต่างๆ ในห่วงโซ่คุณค่าของเรา

ท�างานอย่างปลอดภัย ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดความเส่ียงของเหตุการณ ์

ด้านความปลอดภัย แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาต�าแหน่งของ

เราในฐานะหุ้นส่วนและบริษัทท่ีน่าร่วมงานด้วย นอกจากน้ียังช่วยให้เรา 

เราก�าหนดอันตราย 
จากการท�างานอย่างไร

เราสามารถปฏิบัติงาน 
ได้เหนือกว่าข้อก�าหนดอย่างไร

ระบบการอนุญาตให้ท�างานอย่างปลอดภัย การวิเคราะห์

ความปลอดภัยในการท�างาน การวิเคราะห์อันตราย

จากการท�างาน การบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

การวิเคราะห์อันตรายในกระบวนการ การตรวจสอบ

เหตุการณ์ และการวเิคราะห์สาเหตุท่ีแท้จรงิ เป็นเครือ่งมือ 

บางส่วนของเราในการระบุและบรรเทาอันตรายท่ีเก่ียวข้อง

กับงาน 

สถานปฏิบัติงานของไอวีแอลบางแห่งมีการตรวจสอบ
ภายในด้านอาชีวอนามัย รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย การทดสอบการหายใจ การตรวจสมรรถภาพ
ของปอดและการได้ยิน ส�าหรับบางสถานปฏิบัติงาน 
ได้มีการให้ผู้บรกิารภายนอกเข้ามาด�าเนินการเพือ่ส่งเสรมิ
กิจกรรมด้านสุขภาพของพนักงานในพื้นที่

ตัวชี้วัดสองประเด็นที่สามารถให้ข ้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับประสิทธิภาพ 
การด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) ของเรา  
คือ อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานโดยรวม (TRIR) และอัตราการ 
บาดเจบ็จากการท�างานถงึขัน้หยุดงาน (LTIFR) ตัวชีว้ดัดงักล่าวมจุีดประสงค์ 
การน�ามาใช้ในเชิงเปรียบเทียบ โดยท�าให้เราสามารถติดตามผลและ 
น�ามาปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไป เรายังสามารถรวบรวมข้อมูลด้าน OHS 
เพิ่มเติมและข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ผ่านการด�าเนินธุรกิจขององค์กร  
ท�าให้เราสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปรับเปล่ียนแผนตามผล 
ที่เกิดขึ้นได้

ในปี 2563 การด�าเนินงานของเรากว่า 41% (โรงงานจ�านวน 44 แห่ง  
จาก 107 แห ่ง )  บรรลุ เป ้าหมาย อุบัติ เหตุ เป ็นศูนย ์  นอกจากน้ี  
เราได ้ มีการรายงานเหตุการณ์ ท่ีท�าให ้ เ กือบเกิดอุบัติ เหตุ ท้ังหมด  
1,977 ครั้ง เม่ือเทียบกับปี 2562 ที่มีเหตุการณ์ 3,015 ครั้ง ผลที่ดีขึ้น 
ดังกล่าวน้ัน ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากประสิทธิภาพที่โดดเด่นของสินทรัพย์
ใหม่ท่ีมีการเข้าซ้ือกิจการในปี 2563 รวมถึงการให้ความส�าคัญมากขึ้น 
ในการปรับปรุงระบบความปลอดภัย โดยการปรับปรุงบางส่วนเป็นผล 

จากความแปรปรวนทางสถิติ
2567 2568 2573

มาตรฐานการด�าเนินงานดา้น EHS  
และการสง่เสริมความแขง็แกรง่ใหก้บั

พนักงานที่มคีวามสามารถดา้น EHS

LTIFR < 0.5
(กรณี/200,000 ชั่วโมงท�างาน)

เป้าหมาย 
ด้าน EHS

LTIFR < 0.1
(กรณี/200,000 ชั่วโมงท�างาน)

Performance Fibers ประเทศจีน ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม
บริษัท Performance Fibers (Kaiping) ในเครือบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ประเทศจีน ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
ท่ีดีเย่ียม เม่ือส้ินสุดไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 และยืนยันว่าปี 2563 เป็นปีท่ีมีประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมท่ีดีที่สุด 
 ในช่วงเวลา 11 ปีที่ผ่านมา โดยมีมากกว่า 5.7 ล้านชั่วโมงการท�างานที่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury)  เป็นศูนย์ และไม่มีการบันทึก
เหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาเดียวกัน

ภายใต้การน�าของทีมผู้บริหาร พนักงานได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดกิจกรรมเดือนแห่งความปลอดภัย การให้ค�าปฏิญาณความปลอดภัย 
กิจกรรมปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย (BBS) และอ่ืนๆ เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย และเป็นตัวอย่างของการด�าเนินงาน 
ด้านความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงานของไอวีแอล 

หลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งหลายเหตุการณ์อาจมีผลกระทบ 

ด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน OHSAS 

18001/ISO45001 ซึ่งมาตรฐานเหล่าน้ีสามารถน�าไปใช้ ได้ท้ังในระดับ

บุคคล ธุรกิจและโรงงาน ในขณะท่ีเราปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ รวมถึง

หลักการการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ (PSM) เรายังคงรักษา 

ความยืดหยุ่นในการปรับการตอบสนองต่อผลที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม

ความปลอดภัยในกระบวนการ

อตัราการบาดเจบ็จากการท�างานถึงขัน้หยุดงาน (LTIFR)
(กรณี/200,000 ชั่วโมงท�างาน)

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม94
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ความปลอดภัยในกระบวนการ

2562 25622563 2563

ขั้นที่ 2ขั้นที่ 1

เรามั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตลอดช่วงต่างๆ ในห่วงโซ่คุณค่า

ของเรา นอกเหนือจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย

และย่ังยืนแล้วน้ัน เรามีมาตรการท่ีแข็งแกร่งในการจัดการและการขนส่ง

วตัถดุบิและสารเคมอัีนตรายของเราอย่างปลอดภัย ตวัอย่างเช่น ในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา เราเลอืกพนัธมิตรด้านการจดัส่งสินค้าท่ีเชือ่ถอืได้พร้อมด้วย

ประวติัการท�างานท่ีด ีมีขัน้ตอนการตรวจสอบท่ีเข้มงวดตลอดกระบวนการ

จัดส่งวัตถุดิบโดยรถบรรทุก นอกจากน้ีเรายังปฏิบัติตามข้อก�าหนด 

การฝึกอบรมของกระทรวงการคมนาคมของสหรัฐอเมริกา (DOT)  

พนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมเบ้ืองต้นเป็นประจ�าเก่ียวกับการขนส่ง

วัสดุอันตรายผ่านระบบการฝึกอบรมออนไลน์ท่ีพัฒนาโดยส�านักงาน 

ความปลอดภัยของวัสดุอันตรายของ DOT

การขนส่งที่ปลอดภัยและมั่นใจได้

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

41.40% ของพนักงานมีส่วนร่วม 

ในข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วม

91.80% ของพนักงานได้เป็นตัวแทนในคณะกรรมการ

ร่วมบริหารด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

ความต้องการของแต่ละบุคคลเพื่อรักษาสมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิต

ด้านอ่ืนๆ และมีการตอบสนองอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกัน พนักงาน 

ท่ีท�าหน้าท่ีในส�านักงานอาจมีชั่วโมงท�างานเพิ่มขึ้นในหน่ึงสัปดาห์หรือ 

หนึ่งเดือนมากกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด ในกรณีเช่นน้ีจะมีการส�ารวจ 

ความต้องการชั่วโมงการท�างานที่ยืดหยุ่นและทางเลือกในการท�างาน 

จากที่บ้าน

ในช่วงการระบาดของ COVID-19 พนักงานของเราหลายคนได้รับ 

ทางเลือกให้ท�างานจากท่ีบ้าน ในสถานท่ีปฏิบัติงานของเราท่ัวโลก  

เราได้จัดเตรียมเจลท�าความสะอาดมือ หน้ากากอนามัย และ face shield   

ตลอดจนเพิ่มมาตรฐานและรูปแบบการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 

นอกจากน้ีเรายังมีมาตรการป้องกันในสถานท่ีปฏิบัติงานเพื่อปกป้อง

พนักงานของเรา การสนับสนุนสุขภาพจิตท่ีดี  การตระหนักรู ้และ 

ลดความเครียด ยังคงเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับไอวีแอล โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ในช่วงเวลาที่ท้าทายจากการท�างานที่บ้านในปี 2562 และ 2563 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธี ท่ี เราจัดการด้านความเป็นอยู ่ ท่ีดี 

ของพนักงานตลอดช่วงการระบาดของ COVID-19 ปรากฎในหน้า 40-41

ความสมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิตด้านอ่ืนๆ ท่ีดี คือกุญแจส�าคัญ 

ในการรักษาและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน เราลงทุนในพนักงานของ

เราและสนับสนุนให้พวกเขามีส่วนร่วมในคณะกรรมการร่วมบริหาร 

ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งได้กลายเป็นเวที 

แสดงความคิดเห็นในด้านความเป็นอยู ่ ท่ีดี ท้ังทางร่างกายและจิตใจ  

ความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดี ในปี 2563 พนักงานของเรา 91.80%  

เป็นสมาชิกของคณะกรรมการดังกล่าว และ 41.40% มีส่วนร่วม 

ในข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน (SOPs) ช่วยให้เราจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีปลอดภัยและมีการดูแลพนักงานและผู้รับเหมาเป็นอย่างดี  

การประเมินความเส่ียง การติดตามและการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันของเรามักจะท�าได้เหนือกว่าข้อก�าหนดทางกฎหมายท้องถิ่น

จ�ำนวนเหตุกำรณ์ 25% 7%24 1418 13

อัตรำ 
(กรณี/200,000 ชั่วโมงท�ำงำน) 27% 12%0.088 0.0520.064 0.046

เราส่งเสริมความส�าคัญของความเป็นอยู่ท่ีดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ  

และสนับสนุนให้พนักงานของเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น 

การปั่นจักรยาน วิ่ง โยคะ และกีฬาประเภททีม เรามีส่วนร่วมกับพนักงาน

ของเราอย่างสม�่าเสมอผ่านการริเริ่มการสร้างทีมและเสนอการเข้าถึงศูนย์

ออกก�าลังกาย เพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมการออกก�าลังกายเพื่อการกุศล 

และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่างๆ นอกเหนือจากการบริการ 

ด้านอาชวีอนามัยแล้ว พนักงานของเรายังได้รบัการตรวจสุขภาพ ฉีดวคัซนี

ไข้หวัดใหญ่ และโปรแกรมความช่วยเหลือบุคลากรที่ยืดเวลาออกไปอีกด้วย

การสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีออกแบบมาอย่างดีและสะดวกสบาย

ให้กับพนักงานนั้นเป็นส่วนส�าคัญของความมุ่งม่ันของเราในการลงทุน 

ในพนักงานของเรา ซึง่รวมถงึการจดัหาส�านกังานและโรงงานท่ีมีการระบาย

อากาศที่ดี โดยคุณภาพอากาศและมลภาวะทางเสียงเป็นไปตามกฎระเบียบ

ที่บังคับใช้

เราตระหนักดีว ่าบทบาทงานท่ีหลากหลายต้องการจ�านวนชั่วโมง 

ในการท�างาน กิจวัตร และแนวทางที่แตกต่างกันไป เช่น ในกระบวนการผลิต 

ต้องการการท�างานแบบหมุนเวยีนเป็นช่วงเวลา ซึง่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่า 

ผู้จัดการในพื้นที่ปฏิบัติงานของเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการหารือเกี่ยวกับ

UAB Orion Global PET 
(OGP) บริษัทย่อยของไอวีแอล 
ในเมือง Klaipeda ประเทศ 
ลิทัวเนีย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภท “พนักงาน” จัดโดย 

Klaipeda Industrialist Association 

บริษัท Indorama Ventures 
Poland Sp. z o. o. ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน
เกี่ยวกับ นายจ้าง - ผู้ให้งาน
ท่ีปลอดภัย จัดโดย National  

Labour  Inspectora te  โดย

ข้อมูล
เพิ่มเติม

รางวัลดังกล่าวยกย่องให้ Indorama Ventures Poland  

เป ็นบริ ษัทชั้นน�าในระดับภูมิภาคและอยู ่ ในต�าแหน ่งบริ ษัท 

ท่ีดีท่ีสุดในระดับประเทศด้วยเช่นกัน

ในการได้รับรางวัลดังกล่าว เราได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ของประเทศโปแลนด์ที่ เป ็นแบบอย่าง โดยให้การสนับสนุน 

ทางการเงินเพื่อปรับปรุงสภาวะการท�างานให้กับพนักงาน 

ของเรา รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 

พนักงานของเรามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 

ในทุกวัน โดยสวมชุด PPE และปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีเก่ียวข้อง 

กับสุขอนามัยและความปลอดภัย

ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจท่ีด�าเนินงานโดยเป็นส่วนหน่ึงของสมาพันธ์

อุตสาหกรรมประเทศลิทัวเนีย

การมอบรางวัลดังกล่าว เป็นการยอมรับความคิดริเริ่มและนโยบาย

ของ OGP ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ

และส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่พนักงานได้มากขึ้น รวมถึงการส่งมอบ 

สถานท่ีท�างานท่ีมั่นคง OGP สามารถด�าเนินการได้เหนือกว่า 

ข ้อก�าหนดด้วยนโยบายที่ ให ้วันหยุดเพิ่มเติม ความช่วยเหลือ 

ทางการเงินส�าหรับพนักงานท่ีได้รับการคัดเลือกและรายการอ่ืนๆ

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม96

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
97

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/social/occupational-health-and-safety


สิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�างาน

ระดับองค์กร ระดับประเทศ 

ระดับโรงงาน ระดับผลิตภัณฑ์  

ระดับองค์กร - ระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นด้านสิทธิมนุษยชน  

และจัดท�าแผนปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเส่ียง

ระดับโรงงานหรือหน่วยธุรกิจ - ท�าแผนปฏิบัติการเฉพาะ

อ้างอิงจากการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ความเส่ียงเฉพาะของผลิตภณัฑ์จ�าเป็นต้องได้รบัการบรรเทา 

โดยมีหัวหน้างานการผลิตให้ค�าปรึกษา

ระดับประเทศ - ท�าแผนปฏิบัติการเฉพาะอ้างอิงจากการ

ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ในปี 2559 ไอวแีอลเริม่ใช้แบบประเมินออนไลน์ด้านสิทธมินุษยชนในสถานที ่

ท�างาน (WHRA) โดยมีกระบวนการประเมิน ประกอบไปด้วย การระบุ 

ความเสี่ยง (Identify) การประเมิน (Assess) การสื่อสาร (Communicate)  

และการบรรเทา (Mitigate) โดยเราได้ด�าเนินการประเมินในสถานท่ีท�างาน

ของไอวีแอลกว่า 33 ประเทศ การประเมินน้ีครอบคลุมกลุ่มบุคลากร 

ที่มีความเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้มีความหลากหลาย

ทางเพศ (LGBT) บุคคลทุพพลภาพ และชนกลุ่มน้อย

ในปี 2563 ค�าถามของการประเมินได้ขยายครอบคลุมถึงประเด็น 

ด้านเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งท�าให้เกิดการประเมินด้าน 

สิทธิมนุษยชนในวงกว้าง รวมถึงการบังคับใช้แรงงาน แรงงานเด็ก  

การเลือกปฏิบัติ เสรีภาพในการสมาคม การเจรจาร่วมกัน สถานที่ท�างาน 

ท่ีปลอดภัย การจ้างงานที่เป็นธรรม การล่วงละเมิด ชุมชนและคนพ้ืนเมือง  

การจัดการด้านความปลอดภัย และการใช ้ผลิตภัณฑ์ ในทางที่ผิด  

โดยผลตอบรับจากการประเมินจะถูกรวบรวมจากการตอบค�าถามท้ังแบบ

รายบุคคลและแบบกลุ่ม รวมถงึมาจากการอภปิรายท่ัวท้ังชมุชนท่ีเราท�างาน

และจากพันธมิตรทางธุรกิจ

ผลลัพธ์จากการส�ารวจในปี 2563

• ความเส่ียงทั้งหมดจากการส�ารวจ  
ในปี 2562 ไดร้บัการบรรเทา

• ค�าถามส�าหรบัการประเมินจะถูกใช ้

ด�าเนินการตอ่ไปในปี 2563

• ด�าเนินการท�าแบบประเมินออนไลน ์
ด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุม 
ทุกสถานที่ท�างานของไอวีแอล 

• ผลการวัดความโน้มเอียงของ 
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 
(HRRP)* ในปี 2563 อยู่ที่ 1.41% 

• การระบุประเด็นความเสี่ยงใน 36 

โรงงาน

การสื่อสารและการบรรเทาการประเมินการระบุความเสี่ยง

ประเด็นหลักที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงและแก้ไขมีดังต่อไปนี้

ประเด็นหลัก
การปฏิบัติด้านการเยียวยา

ระดับองค์กร ระดับประเทศ/ระดับโรงงาน

• อาชวีอนามยั ความปลอดภยั 
และสิ่งแวดล้อม

• จัดการความเส่ียงเ ก่ียวกับ EHS  
ในไอวแีอลได้ดขีึน้ด้วยการจดัตัง้หน่วย
งานเฉพาะ

• จดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลศิด้าน EHS 
ขององค์กร

• แต่งตั้งผู้น�าด้าน EHS  
ระดับภูมิภาค

• แต่งตั้งผู้น�าด้าน EHS  
ระดับธุรกิจ/โรงงาน 

• กระบวนการแจ้งเบาะแส • กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพและ 
ทันเวลามากขึ้นในการจัดการกับ
ปัญหา/ข้อกังวลของผู้แจ้งเบาะแส

• ปรับปรุงกระบวนการปัจจุบันและ
บทบาท รวมถึงความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการแจ้งเบาะแส

• สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ/
กระบวนการแจ้งเบาะแส 
รูปแบบใหม่

*HRRP = จ�านวนที่มีการระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น/(การตอบรับจากหน่วยงานทั้งหมด x ค�าถามทั้งหมด)

1 2 3ไอวีแอลเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคลากรทุกคนและสนับสนุนชุมชน 

ท้องถิ่นที่เราด�าเนินการอยู่ เรามีกลไกที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ของผู้มีส่วนได้เสียหลักท้ังหมด ในปี 2558 เราได้เริ่มการส�ารวจท่ัวโลก 

เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนประจ�าปี และในปี 2560 เราได้ก�าหนดความมุ่งม่ัน 

ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  

เราด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดความเส่ียง  

และมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราเก่ียวกับความมุ่งม่ันในการ 

แก้ ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของเราได้เริ่ม 

ด�าเนินการเพ่ือได้รับการรับรอง SA8000 (หรือเทียบเท่า) เพื่อให้แน่ใจ 

ว่าไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ัวท้ังองค์กรของเรา

เราได้ลงนามในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global 

Compact) ยึดถือมาตรฐานและนโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางส�าหรับ 

การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานท่ีท�างาน (Workplace Human 

Rights Assessment, WHRA) โดยขอบเขตการประเมินด้านสิทธมินษุยชน

ในสถานที่ท�างานของเราแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร ระดับประเทศ 

ระดับโรงงาน และระดับผลิตภัณฑ์ การด�าเนินงานของเรา รวมถึงกิจการ 

ร่วมทุนครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

ก. พนักงาน

ข. เด็ก

ค. คนท้องถิ่น

ง. แรงงานอพยพ

จ. แรงงานรับเหมาจากหน่วยงานภายนอก

ฉ. ชุมชนท้องถิ่น

จากการประเมินไม่พบความเส่ียงส�าคญัในกลุ่มบุคลากรท่ีมีความเปราะบาง

ทั้ง 5 กลุ่ม

ไอวีแอลจะยังด�าเนินการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานท่ีท�างาน 

ท้ัง  3 ขั้นตอนต่อไป เพื่อจัดการปัญหาตามแนวทางท่ีค�านึงถึงความเส่ียง 

และบริบทการด�าเนินงานเฉพาะของไอวีแอล ประเด็นท้ังหมดท่ีถูกหยิบยก

ขึ้นมาจะยังคงได้รับการประเมินและส่งไปยังผู้มีอ�านาจตัดสินใจระดับสูง  

ในขณะท่ีผลจากการด�าเนินการที่เกิดขึ้นจะได้รับการตรวจสอบเพื่อให้ 

แน่ใจว่ามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นส�าคัญที่ต้องด�าเนินการปรับปรุง:

ข้อมูล
เพิ่มเติม

• จากประเด็นความเสี่ยงที่ระบุไว้ 
ได้มีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย  
เพื่อระบุบทบาทและแนวทาง 
ลดความเสี่ยง 

• การก�าหนดแผนปฏิบัติการ 
ตามแนวทางการบรรเทา 
ความเสี่ยงที่ได้ตกลงไว้ พร้อมกับ
กลไกการติดตามเพื่อตรวจสอบ  
ความคืบหน้า

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม98

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/social/human-rights/workplace-human-rights-assessment


ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อพนักงาน
(ชั่วโมง/พนักงาน) 

22.7 30.43
33.06

18.58

การลงทุนในพนักงานของเรา

การพัฒนาความเป็นผู้น�าที่แข็งแกร่ง การเตรียมความพร้อมของพนักงาน 
สู่อนาคตและกระบวนการอันแข็งแกร่งส�าหรับผู้มีความสามารถ

22%  

พนักงานผู้หญิง
จากพนักงานทั้งหมดของเรา

พนักงานมากกว่า 1,161 คน 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ 

ความเป็นผู้น�า ในปี 2563                                        

เราสนับสนุนให้ผู้น�าและพนักงานของเรามีทัศนคติ แนวคิดแบบเติบโต  

ซ่ึงเป็นการเรียนรู้และพัฒนาท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด โดยการเรียนรู้และพัฒนาน้ัน 

มีหลายรปูแบบ ขึน้อยูกั่บความต้องการในการพฒันาและรปูแบบการเรยีนรู ้

การฝึกอบรม

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้น�า เรายังได้ออกแบบและ 

สร้างหลักสูตรความเป็นผูน้�าซึง่เริม่ด�าเนนิการในปี 2563 โดยปรบัให้เข้ากับ

ประสบการณ์และความต้องการในการพัฒนาระดับผู้น�าท่ีแตกต่างกันไป  

โดยมีโครงการต่างๆ ต้ังแต่การฝึกอบรม การฝึกสอน การเป็นที่ปรึกษา  

และการพัฒนาประสบการณ์/การมอบหมายงาน

เป้าหมายของเราคือการพัฒนาผู้น�าท้ังหมด 3,500 คนภายในปี 2567 

ผ่านแนวทางและหลักสูตรที่วางไว้ เพื่อให้ม่ันใจว่าผลลัพธ์การเรียนรู้นั้น 

มีคุณภาพและค�านึงถึงความต้องการด้านการด�าเนินงาน/ทรัพยากร  

โดยในปี 2563 มีพนักงานระดับผู้น�ากว่า 200 คน ได้เข้าร่วมหลักสูตร 

ความเป็นผู้น�าในกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การฝึกอบรม การฝึกสอน  

และการเป็นที่ปรึกษา

การพัฒนาความเป็นผู้น�าในด้านธุรกิจ

พนักงานของเรานับเป็นสินทรพัย์ท่ีมีค่าท่ีสุด  และด้วยทีมผู้น�าท่ีแขง็แกร่งของเรา  

เราสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ 

ท่ียั่งยืนชั้นน�าระดับโลก เราสนับสนุนให้พนักงานของเราพัฒนาสายอาชีพ 

และส่งเสรมิวฒันธรรมองค์กรท่ีบ่มเพาะการพฒันาและสรรสร้างนวตักรรม 

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลของเราได้มอบคุณค่าให้กับธุรกิจและ 

มอบประสบการณ์ท่ีดใีห้กบัพนกังาน ความมุ่งเน้นของเราในการบูรณาการ

และการน�าดิจิทัลเข้ามาใช้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางระดับสากลของเรา 

ด้วยกระบวนการและเครื่องมือท่ีปรับใช้เพ่ือพัฒนาเส้นทางของพนักงาน

ของเรา เช่น การบรหิารจดัการและการจดัหาผูมี้ความสามารถ การพฒันา 

ความสามารถและความเป็นผู้น�า การบรหิารจดัการประสทิธิภาพการท�างาน 

และการมอบรางวัล และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ตลอดปี 2563 เราได้พัฒนาพนักงานของเราอย่างต่อเน่ือง อีกท้ัง 

ยังปรับเปล่ียนแนวทางการฝึกอบรม เพื่อให้แน่ใจว่าการเรียนรู ้และ 

การพัฒนาท่ีไอวีแอลด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นองค์ประกอบหลัก 

ขององค์กร

ท่ีไอวีแอล เราได้จัดการฝึกอบรมท่ีหลากหลายและเฉพาะเจาะจงกับ 

หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเช่น โครงการ V-Lead  ซึ่งน�าโดย CEO ของแต่ละสายงาน ให้การ

อบรมฝึกฝนพนักงานอายุน้อยกว่าที่มีความสามารถสูงเพื่อต่อยอด 

ไปสู่บทบาทการเป็นผู้บริหารระดับสูง และพัฒนาความเป็นผู้น�าท่ีแข็งแกร่ง

ภายในหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โครงการ V-Lead เปิดตัวในปี 2561 โดยมอบโอกาสในการพัฒนา 

ให้แก่พนักงานแล้วกว่า 100 คน ซึ่งรวมพนักงานจากธุรกิจ Integrated 

PET 30 คน ในขณะนี้เราได้ขยายโครงการไปยังธุรกิจ PET และวัตถุดิบ  

และพนักงานระดับผู้น�า 60 คนจากธุรกิจเส้นใย

ของแต่ละบุคคล ดังน้ัน ไอวีแอลจึงได ้ก�าหนดแนวทางการพัฒนา 

ตามอัตราส่วน 70-20-10 ส�าหรับกิจกรรมการพัฒนาแต่ละประเภท  

ดังต่อไปนี้

การระบาดของ COVID-19 เป็นความท้าทายที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ดงันัน้ 

โครงการฝึกอบรมท่ีได้วางแผนไว้จงึจ�าเป็นต้องมีการคดิและปรบัเปล่ียนใหม่  

เพ่ือให้แน่ใจว่าการเรียนรู้ของพนักงานของเราจะเป็นไปอย่างปลอดภัย 

ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย

10% การฝึกอบรม 
เรียนรู้และพัฒนาผ่านโครงการและหลักสูตรที่ก�าหนดขึ้น เช่น การอบรม 
ตามหลักสูตร หลักสูตรออนไลน์ และการอ่าน 

70% การมอบหมายงานและประสบการณ์ 
ผ่านประสบการณ์จริงจากการท�างานจริง ที่ ได้มีโอกาสเรียนรู ้จากการได้รับ 
มอบหมายงานใหม่ๆ ท�าให้ต้องเรียนรู้และฝึกทักษะหลายๆ อย่าง 

20% การเรยีนรูจ้ากผูอ้ืน่ 
เรียนรู้และพัฒนาจากผู้อ่ืน สังคม ปฏิสัมพันธ์จากการท�างานร่วมกัน  
ให้ข้อเสนอแนะแบบสร้างสรรค์ เช่น กับชุมชน ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
เช่น การเข้ากลุ่ม เครือข่ายการท�างาน เพื่อนร่วมงาน ผู้ฝึกสอนและพี่เลี้ยง

Leadership Curriculum ของไอวแีอล
เรามีพนักงานระดับผู้น�าประมาณ 3,500 คนท่ัวโลก โดย Leadership  

Curriculum ถูกออกแบบเพื่อการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และตรงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งได้ด�าเนินการแล้วในปี 2563

ในปี 2562 เราได้ริเริ่มโครงการก�าหนดทักษะความเป็นผู้น�าท่ีใช้ได้กับผู้น�า

ทุกระดับทั่วท้ังกลุ่มไอวีแอล ต้ังแต่ผู้บริหารระดับเริ่มต้น ระดับกลาง จนถึง

ระดับสูง 

เรามีการผสมผสานการฝ ึกอบรมท้ังแบบ e-learning การฝ ึก

อบรมแบบเสมือนจริง และการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว โดยมีมาตรการ 

ด้านความปลอดภยัท่ีชัดเจน นอกเหนือจากการเตรียมพร้อมพนักงาน 

ของเราให้มคีวามสามารถด้านการท�างานและด้านเทคนิคแล้ว โครงการฝึกอบรม 

ของเรายังส ่งเสริมทักษะที่ส�าคัญด้านอ่ืนๆ  เช ่น ความเป ็นผู ้น�า  

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม คุณภาพ ตลอดจน 

กิจกรรมปฐมนิเทศและการฝึกอบรมด้านภาษา

ข้อมูล
เพิ่มเติม

การพฒันาทักษะความเป็นผูน้�าในฐานะผู้ขบัเคลือ่นเชงิกลยุทธ์
การพฒันาทักษะความเป็นผูน้�าถอืเป็น 1 ใน 5 ความส�าคญัเชงิกลยทุธ์ของไอวแีอลท่ีช่วยขบัเคล่ือนสู่ความส�าเรจ็ แนวทางการด�าเนินงานของเรามุ่งเน้นไปท่ีการพฒันา

ผู้น�าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนความแข็งแกร่งของเราในฐานะองค์กรรวมถึงผลการด�าเนินงานในระยะยาว

2560 2561 2562 2563

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม100

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ผลการด�าเนินการโครงการ V-Lead

ธุรกิจ PET ธุรกิจเส้นใย

พนักงานระดับผู้น�า 30 คน เข้าอบรมในปี 2563 พนักงานระดับผู้น�า 33 คน เข้าอบรมในปี 2563

พนักงานระดับผู้น�ามากกว่า  120 คน จากทั้ง 3 หน่วยธุรกิจเข้าอบรมในโครงการตั้งแต่ปี 2561

ผลความส�าเร็จในปี 2563 จากโครงการ IVEX

9.5 ล้านเหรียญสหรัฐ  

การประหยัดค่าใช้จ่าย 

มากกว่า 47,000 ชั่วโมง 

การฝึกอบรม ตั้งแต่ปี 2561-2563

63 โครงการด้านความยั่งยืน

ทั่วทั้งไอวีแอล

พนักงานมากกว่า 1,300 คน 
เข้าร่วมโครงการ IVEX ตั้งแต่ปี 2561-2563

10 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

การลดการใช้พลังงานลง

มากกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ   
ที่ไอวีแอลประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ตั้งแต่ปี 2555

2555
2556

2557
2558

2559
2560

2561
2562

2563

32 34
80

103
134

152

254

301

414

การเติบโตของ โครงการ IVEX ตั้งแต่ปี 2555

จ�านวนโครงการ IVEX รายปี

โครงการ IVEX ของไอวีแอล ช่วยเสริมความรู้ให้กับพนักงานของเรา 

ในด้านความย่ังยืน ซึ่งเป็นการน�าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ที่แตกต่างจาก

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา พนักงานของเราจะได้รับโอกาสในการพัฒนา 

ความเป็นผู้น�าท่ีทรงคุณค่าตลอดการเข้าร่วมโครงการ เพือ่ด�าเนินโครงงาน 

ท่ีสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน ประหยัดต้นทุน และ 

ลดการบริโภค ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายด้านความย่ังยืนในระยะยาว

ของเรา 

ขับเคลื่อนด้วยค่านิยมหลักของเรา:

• พนักงานของเราสร้างความแตกต่าง

• ความหลากหลายคือจุดแข็งของเรา

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

ผลลัพธ์ที่ก้าวหน้าขึ้นตามล�าดับ
อีกหนึง่ตัวอย่างของโครงการ IVEX ทีส่่งผลลพัธ์ทีด่ต่ีอความเป็นเลิศในการด�าเนนิงาน คอื ทีโ่รงงาน IVL FiberVisions ของเรา โดยตลอดระยะเวลา 8 ปี ต้ังแต่ปี 2555 

ถงึปี 2563 โรงงานประหยัดเงนิเฉล่ีย 1.9 ล้านเหรยีญสหรฐัต่อปี และประมาณ 10% ของพนักงานท่ัวโลกได้เข้าฝึกอบรมโครงการ Green Belt หรอื โครงการ Black Belt

โครงการน้ีสามารถปรับเปล่ียนเพื่อตอบสนองต ่อความต้องการ 

ในการพัฒนาผู ้น�าของไอวีแอล รวมถึงประสบการณ์จริงจากงาน 

ท่ีมอบหมายให้ ซ่ึงก�าหนดหัวข้อโดยกลุ่มผู้ร่วมงานในโครงการ V-Lead 

และตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารตามขั้นตอนความเข้าใจทางธุรกิจเบื้องต้น:

• กลุ่มผู้ร่วมงานสร้างกรณีศึกษาทางธุรกิจ และค�าแนะน�าเชิงกลยุทธ ์

ส�าหรับทีมผู ้น�า โดยอิงจากการวิเคราะห์ธุรกิจอย่างละเอียด  

เกณฑ์มาตรฐานจากภายนอก และแนวทางด�าเนินการแบบนอกกรอบ

• ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสอนงานโดยผู้น�าระดับสูงสองคน 

ท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละกลุ่มเพ่ือแบ่งปันมุมมอง ข้อมูลเชิงลึก  

และแนวคดิเพือ่เสรมิค�าแนะน�าท่ีถกูส่งต่อไปยงัทีมผู้น�า และเพือ่น�าเสนอ

ถึงผลลัพธ์ที่จะส่งผลกระทบที่มากที่สุด

• มอบโอกาสท่ีแตกต่างในการแบ่งปันมุมมองจากผู้น�าระดับสูงสุด 

ต่อพนักงานอายุน้อยกว่าท่ีมีความสามารถสูง และเป็นโอกาสท่ีดี

ส�าหรับผู้น�าระดับสูงในการประเมินความเป็นผู้น�าในระดับต่อไป

ไอวแีอลยังคงแสวงหาวธิกีารเพือ่เป็นบรษัิทเคมีภณัฑ์ท่ีย่ังยืนชัน้น�าระดบัโลก  

เราปรับปรุงวิธีการท�างานภายในอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มีประสิทธิผลและ 

ความคุ้มค่ามากขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ จากการด�าเนินงาน 

ดังกล่าว พนักงานของเราจึงได้เข้าร่วมโครงการ IVEX อย่างจริงจัง 

มาตั้งแต่ปี 2555  

เพื่อเตรียมองค์กรของเราให้พร้อมส�าหรับอุตสาหกรรม 4.0 เราได้พัฒนา

โครงการการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านดิจิทัลที่เปิดตัวใหม่  

กับฝ่ายงาน/หน่วยงาน/หัวหน้าโครงการ IVEX ของเรา

ในปี 2563 พนักงาน 1,720 คน ได้เข้าร่วมในโครงการ ซึ่งคิดเป็นชั่วโมง 

การฝึกอบรม 14,500 ช่ัวโมง เพ่ิมขึน้จากปี 2562 ถงึ 39% เราด�าเนินโครงการ 

มากมายทั่วโลก โดยมีบางโครงการที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ โครงการ 

Green Belt และ Black Belt ดังนี้

• 39 โครงการ เพื่อลดของเสียจากวัตถุดิบ 

• 67 โครงการ ที่มุ่งเน้นเพื่อการลดต้นทุน

• 43 โครงการ ที่มุ่งเน้นเพื่อการลดการใช้พลังงานโดยเฉพาะ

โครงการ Indorama Ventures Excellence (IVEX) 

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม102

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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การมีส่วนร่วมกับนักศึกษาและมหาวิทยาลัยตลอดปี 2563

เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563
ไอวีแอลเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักศึกษา 50 คนจาก MBO College  

ในการเยี่ยมชมโรงงาน Indorama Ventures Europe BV เมือง Rotterdam 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์ ‘Processtechniek’

เดือนเมษายน ปี 2563
นักศึกษา 29 คน และอาจารย์ 4 ท่าน จากภาควิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Indorama Polyester Industries PCL. จังหวัดระยอง

เดือนกันยายน ปี 2563
นักศึกษา 58 คนและอาจารย์ 4 ท่านจากภาควิชาชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
Indorama Polyester Industries PCL. จังหวัดระยอง

เดือนพฤศจิกายน ปี 2563
คณะกรรมการทุนการศึกษา ของบริษัท Indorama Holdings Limited 
จังหวัดลพบุรี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กจ�านวน 10 คนที่ได้รับคัดเลือก

จากครอบครัวของพนักงาน ในปี 2563

ผลงานส�าคัญด้านความผูกพัน GEE 2564 ตัวขับเคลื่อนความผูกพันที่ส�าคัญ GEE 2564 

82.87% 
ผู้เข้าร่วมการส�ารวจ

78.77%  
ความรับผิดชอบและความร่วมมือ

73.90% 
คะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
(ความผูกพันอย่างมีส่วนร่วมของพนักงาน)

75.68%  
วัตถุประสงค์  
และปณิธาน

73.24%  
ความสามารถในการบริหาร

จัดการคนและการปฏิสัมพันธ์

 
76.20% 

ดัชนีชี้วัดความภักดีของพนักงาน
72.98%  
ความเป็นผู้น�า

63.88%  
การบริหารจัดการประสิทธิภาพ

และการยอมรับ

2560 2561 2562 2563

8.95% 9.50%
7.70% 8.49%

6.32%7.15% 7.47%

10.71%

การลาออกของพนักงาน

การลาออกของพนักงานในปี 2563

ลดลง 10.6% การลาออกโดยรวม  

เมื่อเทียบกับปี 2562

ลดลง 17.9% การลาออกโดยสมัครใจ 

เมื่อเทียบกับปี 2562

การดงึดูด การพฒันา และการมส่ีวนร่วม
พนักงาน คือความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท เรามุ่งมั่นที่จะดึงดูด 

พัฒนา และให้พนักงานของเรามีส่วนร่วม เพราะความส�าเร็จของพนักงาน

คือความส�าเร็จของไอวีแอล

ในฐานะองค์กรท่ีมีห่วงโซ่คณุค่าครอบคลุมใน 5 ทวปี พนกังานท่ัวโลกของเรา

จึงมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ในปี 2563 เราได้ต้อนรับพนักงานใหม่ 

2,511 คน ซึ่งเพิ่มขึ้น 11.06% จากจ�านวนพนักงานทั่วโลก

ความผูกพันของพนักงาน
พนักงานท่ีมีส่วนร่วมในระดับสูงนับเป็นส่ิงส�าคัญย่ิงต่อความส�าเร็จ 

ทางธุรกิจ ซึ่งช่วยให้เราบรรลุและด�ารงค์วิสัยทัศน์ของเราไว้ได้

ในปี 2563 เราได้เปิดตัวแนวทางการมีส่วนร่วมของพนกังานใหม่ เพือ่ช่วยให้ 

เราเข้าใจการมีส่วนร่วมของพนักงานได้ดีขึ้นและสร้างสถานท่ีท�างาน 

ทางเลือกท่ีดี แนวทางของเราพิจารณาประเด็นต่างๆ ตลอดเส้นทาง 

ของพนักงานกับไอวีแอล และให้ความส�าคัญกับการระบุการด�าเนินการ 

ท่ีถูกต ้อง ดัง น้ันเราจึงปรับใช ้แนวทางผสมผสานน้ี ซึ่ งหน่ึงในน้ัน 

คือแบบส�ารวจความผูกพันของพนักงานท่ัวโลก (Global Employee 

Engagement survey)

ไอวีแอลได้จัดท�าแบบส�ารวจความผูกพันของพนักงานท่ัวโลก ทุกๆ สองปี 

โดยมีการประเมินดังต่อไปนี้

1. ระดับความผูกพนั: ดชันีชีว้ดัความภกัดขีองพนักงาน (Employee 

Net Promoter score)

2. ตัวขับเคลื่อนความผูกพันที่ส�าคัญ

ก. ความรับผิดชอบและความร่วมมือ 

ข. วัตถุประสงค์และปณิธาน

ค. ความสามารถในการบริหารจัดการพนักงานและ 
การปฏิสัมพันธ์

ง. การบริหารจัดการประสิทธิภาพและการยอมรับ

3. การตรวจสอบความรู ้สึกจากผลตอบรับและแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ  

เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของการประเมินระดับความผูกพัน

4. ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการปรับปรุง 

การส�ารวจด�าเนินการต้ังแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ปี 2564  

ใน 23 ภาษา เน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 จึงมีการวางแผน 

และจัดเตรียมสถานที่อย่างรอบคอบเพื่อให้พนักงานของเราปลอดภัย

จากการประเมินท่ีระดับกลุม่ทัง้หมดของไอวแีอล การมีส่วนร่วมของพนกังาน 

คิดเป็น 82.87% และดัชนีชี้วัดความภักดีของพนักงานคิดเป็น 76.2% 

การสร้างความเชือ่มัน่การพฒันาอย่าง
ยัง่ยืนในการปฏบิตังิานของพนักงาน
วสัิยทัศน์ด้านพนักงานของเราคือการส่งมอบคณุค่าให้กับประสบการณ์เชิงบวก

ทางธุรกิจของพนักงาน โดยการบูรณาการและใช้งานแบบดิจิทัล โดยเรามีการ

ปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านพนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง

การดึงดูดผู้มีความสามารถสูง
เราดึงดูดพนักงานท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถสูงอย่างต่อเน่ือง และ

ดูแลพนักงานของเราให้มีความพร้อมท่ีจะรบัความท้าทายใหม่ๆ ในสายงาน  

โดยจุดมุ ่งหมายของเรา คือการอ�านวยความสะดวกในการดึงผู ้ม ี

ความสามารถเข้าสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาพลักษณ์ 

ของไอวีแอลให้เป็นองค์กรที่น่าร่วมงานด้วย

เพือ่ดงึดดูผู้มคีวามสามารถสูง เราได้จดัท�าโครงการต่างๆ ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการ

เป็นพนัธมิตรกบัสถาบนัอุดมศกึษาและการเยีย่มชมโรงงาน ท�าให้เราสามารถ

แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของเราในฐานะนายจ้างชั้นน�าระดับโลก  

ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานท่ีท�างานท่ีย่ังยืนและให้ผลตอบแทนท่ีดี  

ซึ่งจะดึงดูดผู้มีความสามารถรุ่นใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของเรา

ในอนาคต

การพัฒนาความเป็นผู้น�าในด้านธุรกิจ

การลาออกโดยรวม            การลาออกโดยสมัครใจ

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม104
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Succession Planning
กระบวนการท่ีเข้มแข็งส�าหรับผู้มีความสามารถสูงน้ันส�าคัญอย่างย่ิง 

ต่อการรักษาความเป็นผู้น�าที่มีคุณภาพและความส�าเร็จขององค์กร

เรามีโครงสร้างของกระบวนการท่ีดีและสอดคล้องกันซึง่จะสร้างกระบวนการ

ท่ีแข็งแกร่งของผู ้สมัครที่ มีความสามารถและแผนพัฒนาเป้าหมาย 

ที่พร้อมส�าหรับแต่ละต�าแหน่ง 

กระบวนการ Succession Planning ของเรา มีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้

• ระบุกลุ่มผู้สืบทอดที่มีศักยภาพ มีแผนการพัฒนาเป็นรายบุคคล

• ระบุและเร่งการพัฒนาความสามารถส�าหรับอนาคต

• ลดความเส่ียงและผลกระทบของการสูญเสียผู้น�าท่ีมีประสบการณ์ 
รวมถึงเมื่อผู้น�ามีบทบาทที่แตกต่างกันภายในองค์กร

• สนับสนุนความผูกพันของพนักงานและการรักษาพนักงาน 
ท่ีมีความสามารถสูง

• ส่งเสริมความหลากหลาย 

การสร้างสถานที่ท�างานที่หลากหลายและไม่แบ่งแยก
กรอบการด�าเนินงานด้านความหลากหลายของไอวีแอล

มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม 
ความสามารถ 

ทางวัฒนธรรมของเรา

แสวงหามุมมอง 
และแนวคิดใหม่ๆ  

อย่างจริงจัง

ปฏิบัติต่อผู้อื่น 
อย่างให้เกียรติตามที ่

พวกเขาต้องการ

สังเกตและเรียนรู้ประเพณี 
การเฉลิมฉลอง  

และวันหยุดที่หลากหลาย
จากวัฒนธรรมอื่น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 
ในความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรม 
ในสถานที่ท�างาน

วิธีการของเราอยู่บนพื้นฐานหลักสี่ประการต่อไปนี้

1. การปรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ส�าคัญให้สอดคล้องกัน

2. การก�าหนดต�าแหน่งท่ีส�าคัญส�าหรับการสืบทอดโดยเป็นไปตาม

ความต้องการขององค์กร

3. การพิจารณาความสามารถตามประสิทธิภาพและศักยภาพ 

ที่สม�่าเสมอ

4. แผนการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย

ความุ่งหวังของเราคือการขยายขอบเขตของ Succession Planning  

ให้ครอบคลุมต�าแหน่งผูน้�าในองค์กรประมาณ 1,000 ต�าแหน่ง ภายในปี 2566  

และในปี 2563 เราได้สร้างกระบวนการระดับผู้น�าท่ีมีผู้สืบทอดต�าแหน่ง 

เกือบ 400 คน และต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงประมาณ 200 ต�าแหน่ง

ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกนับเป็นความมุ่งเน้นหลักในการรักษา 

สถานที่ท�างานท่ีย่ังยืนของไอวีแอล เราต้อนรับพนักงานท่ีมีเชื้อชาติ  

วัฒนธรรม สัญชาติ และภูมิหลังทางการศึกษาท่ีแตกต่างกัน กรอบการ

ด�าเนินงานของเราประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ประการ ช่วยให้ม่ันใจ 

ว่าจะไม่มีการแบ่งแยกการในการด�าเนินงานทั่วทั้งองค์กรของเรา 
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พนักงานที่หลากหลายมีความส�าคัญต่อการสร้างนวัตกรรม ทัศนคติ 

ท่ีเติบโต และการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ในฐานะองค์กรท่ีมีความ

หลากหลายและไม่แบ่งแยก ไอวีแอลมองหาความแตกต่างในความคิดเห็น 

มุมมอง และแนวคิด เราไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของภาษา วัฒนธรรม 

อายุ เพศ หรือสัญชาติ และเสนอการเล่ือนต�าแหน่งและรางวัลแก่พนักงาน 

อย่างเป็นธรรม 

นับต้ังแต่ขั้นตอนในการรับสมัครพนักงาน เราแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น 

ของเราต่อความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก เม่ือเราจ้างพนักงาน 

ท้ังภายในและนอกองค์กร เราจะค้นหากลุ ่มผู ้สมัครท่ีหลากหลาย 

ตามคุณสมบัติของแต่ละบุคคล ความหลากหลายยังเป็นความมุ่งเน้น 

ที่ส�าคัญใน Succession Planning อีกด้วย

• การศึกษา
• นวัตกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฎใน Global Human Resources Data หน้า 125-127

พนักงานทั่วโลก
แบ่งตามทวีป

5%
แอฟริกา

43%
เอเชีย

22%
อเมริกา

30%
ยุโรป

82
เชื้อชาติ

25,207
พนักงานทั้งหมด

294
พนักงาน

ผู้มีความบกพร่อง 

22%
ความหลากหลาย

ทางเพศ (หญิง)

ข้อมูล
เพิ่มเติม

การตอบแทนสู่ชุมชนของเรา
ความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์กร (CSR) 
เป็นการด�าเนินกิจกรรมท่ีองค์กรค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม  
ในมิติต่างๆ ท้ังต่อองค์ กรและการส่ือสารกับผู ้มีส ่วนได้เสีย เป้าหมาย 
ด้าน CSR ของเราคือ การส ร้างผลกระทบเชิงบวกและก่อให้เกิดคุณค่า 
ทางสังคม ส่ิงแวดล้อม รว มไปถึงเศรษฐกิจ เรามุ่งเน้นท่ีจะสร้างคุณค่าให้กับ 
ธุรกิจและสังคมเพื่อให้ม่ันใจว่าองค์กรจะเติบโตอย่างย่ังยืน

ท้ังน้ีเราได้ด�าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ CSR เพ่ือแบ่งปันค่านิยม ส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วมทั่วโลกของอินโดรามา เวนเจอร์ส และจูงใจบุคลากรของเรา  
นอกจากน้ีเราได้สนับสนุนใ ห้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR  
โดยจัดให้มีโครงการ “IVL Shared Value Award” เพื่อสอดรับกับแนวคิด
การสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV) 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราได้สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนทั่วโลก
โดยใช้จดุแขง็ในการร่วมมือ สร้างจติส�านึกและพฒันาห่วงโซ่คณุค่า โดยแบ่ง 
ออกเป็น 3 มิติหลักๆ คือ การให้ความรู้ การส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี  
และการค�านึงถึงสิ่งแวดล้อ ม ซึ่งครอบคลุมแนวคิดในวงกว้าง ภายใต ้
มิติเหล่าน้ี เราด�าเนินงาน ตามหลัก 4 ประการ ได้แก่ การเปิดรับการ
เปล่ียนแปลง ความหลากหลาย เ อกลักษณ์ และความเป็นผู้น�า ซ่ึงส่งผล 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียหลัก เช่น ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ 
พนักงาน ลูกค้า และอื่นๆ

โครงการน้ี ช่วยให้เราจัดการกับความท้าทายทางสังคมผ่านความรู ้
ความเชี่ยวชาญขององค์กร และยังส่งเสริมให้เกิดโครงการริเริ่มต่างๆ  
เร็วขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์แก่ธุรกิจและชุมชนต่อไป

การสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อสังคม
การมอบคุณค่า

การล�าดับความส�าคัญ
เชิงกลยุทธ์

มิติ CSR

หลักการส�าคัญ

ประสานงานและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนทั่วโลกโดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของไอวีแอล  
i) ความร่วมมือ ii) การสร้างจิตส�านึกทางสังคม iii) การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า

การให้ความรู้
• คุณภาพชีวิตที่ดี
• สุขภาพที่ดี
• มีความมั่นคงมากขึ้น

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
• การรีไซเคิล
• การพัฒนา 

เชิงนิเวศวิทยา

สิ่งแวดล้อม

เปิดรับการเปลี่ยนแปลง ความหลากหลาย เอกลักษณ์ ความเป็นผู้น�า

ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย: ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
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การสนับสนุนเพื่อสังคม กิจกรรม CSR ผลลัพธ์

การลงทุนเชิง
พาณิชย ์
17%

การบริจาคการกุศล 
41%

การลงทุน
กับชุมชน 
42%

การศึกษา
27%ศิลปะและ

วัฒนธรรม
5%

สิ่งแวดลอ้ม 
6%

สุขภาพ
23%

สังคมและสวัสดิการ 
39%

585  
กิจกรรม CSR 

การสนับสนุน
ทั้งหมด

1,090,176
เหรียญสหรัฐ

250,528  
เหรียญสหรัฐ

33,607 ชั่วโมง73,118  
เหรียญสหรัฐ

696,748   
เหรียญสหรัฐ

ส�าหรับสินค้าและผลิตภัณฑ ์
ที่บริษัทมอบให้

กิจกรรมจิตอาสาที่
พนักงาน เข้าร่วมในช่วง
เวลาท�างาน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
จัดการทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของพนักงาน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในช่วง
เวลาท�างาน

* ตัวเลขการสนับสนุนเพื่อสังคมและกิจกรรมต่างๆ แยกออกจากกิจกรรมและเงินสนับสนุนผ่านกองทุน COVID-19 และมูลนิธิไอวีแอล  

ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตร 16 ราย ขวดพลาสติก PET หลังการ
บริโภคมากกว่า 4 ตัน ได้ถูกน�ากลับมารีไซเคิลและผลิตเป็นชุดป้องกัน 
ส่วนบคุคล (PPE) เราได้มอบชดุ PPE จ�านวน 19,100 ชดุ โดย 18,600 ชุดนัน้ 
เป็นชุด PPE ระดับ 2 ท่ีสามารถซักซ�้าได้ถึง 20 ครั้ง และ 500 ชุด  
เป็นชุด PPE ระดับ 3 โดยมอบให้กับโรงพยาบาลมากกว่า 200 แห่ง  
รวมถึง ทันตแพทยสภาส�าหรับบุคลากรทางการแพทย ์ ท่ีท�างาน 
อย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อต่อสู้กับการระบาดของ COVID-19

ไอวีแอลเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่สามารถผลิตเส้นใย PET รีไซเคิล 
100% เพ่ือใช้ในการผลิตชุด PPE โดยวัสดุท่ีใช้เป็นขวดพลาสติก PET 

หลังการบริโภคภายในประเทศ และถูกผลิตที่โรงงานของไอวีแอล ในจังหวัด
นครปฐม ประเทศไทย ซึง่เป็นผู้ผลิตเส้นด้าย rPET ส�าหรบัชดุ PPE รายเดียว

ด้วยความร่วมมือกับ Less Plastic ประเทศไทย เราส่งเสริมการคัดแยก
ขยะและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
ของขวด PET ผ่านโครงการความร่วมมือกับคนในชุมชนสองโครงการ 
คือ “แยกขวดช่วยหมอ” และ “แยกขวดช่วยหมอฟัน” โดยรวมไปถึงการ 
เก็บรวบรวมและรีไซเคลิขวดพลาสติก PET ทีผ่่านการบรโิภคแล้ว เพือ่น�าไป
ผลิตเป็นชุด PPE ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในแนวหน้า

การศึกษา
• จ�านวนท้ังส้ิน 27,906 คน ที่ได้รบัการอบรมเรือ่งการรีไซเคลิ 

และการคดัแยกขยะ
• จ�านวนการดาวน์โหลดเอกสารส่ือความรูเ้รือ่งการรีไซเคลิท้ังส้ิน 

725 ครัง้
• 9 องค์กรจากท้ังภาคเอกชน องค์กรและภาครฐั ได้รบัการฝึกอบรม
• เส้ือท่ีผลิตจากเส้นใยรีไซเคลิจ�านวน 511 ตัว มอบให้องค์กรภายนอก
• 4 โครงการ เก่ียวกับการให้ความรูเ้รือ่งการรีไซเคลิกับมหาวทิยาลัย

ชัน้น�าในประเทศไทย

ความเป็นอยู่ที่ดี
• มากกว่า 300 โครงการ ท่ีสนับสนุนความเป็นอยูท่ี่ดีและสุขภาพ

ของคนในชมุชนท้องท่ี
• 10 โครงการ ท่ีสนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้พกิารเพือ่

พฒันาคณุภาพชวีติ
• 13 โครงการ ทีส่นับสนุนกิจกรรมกีฬาเพือ่ส่งเสรมิสุขภาพกาย 

และสขุภาพใจในเดก็
• 44 โครงการ ทีจ่ดัหาข้าวของเครือ่งใช้ท่ีจ�าเป็นให้กับคนในชุมชน 

ท้องท่ี ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

สิ่งแวดล้อม
• 28 องค์กร/คูค้่าทางธรุกิจ ทีร่่วมส่งเสรมิการรีไซเคลิ PET
• ปรมิาณขวด PET 9,434 กิโลกรมั กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคลิ
• สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 16.5 ตัน

ภาพรวมผลการด�าเนินงานด้าน CSR ในปี 2563

กิจกรรมส�าคัญในปี 2563

ชุด PPE จากขวดพลาสติก PET

ภาพรวมกิจกรรมด้าน CSR ทั่วโลกที่ส�าคัญในปี 2563
เรายังคงให้ความส�าคัญกับการสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการช่วยเหลือสังคม ซึ่งท�าให้ม่ันใจได้ว่าจะเป็นการสร้างประโยชน์ต่อบริษัทและชุมชน นอกจากน้ี 
เรายังมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยยึดตามคุณค่าสามด้าน คือ การให้ความรู้ การส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี และการค�านึงถึง 
สิ่งแวดล้อม

การศึกษา

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

1. ความร่วมมือในการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล: ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท Indorama Ventures Xylenes & PTA (IVXP) และ บริษัท AlphaPET ร่วมมือกับ 
คณะกรรมการโรงเรียนท้องถิ่นในโครงการการแข่งขันรีไซเคิล นอกจากน้ียังสนับสนุนด้าน 
การศึกษาและการฝึกอบรมแก่โรงเรียนและนักเรียนในพื้นที่รัฐ Alabama โครงการน้ีเสริมสร้าง
จิตส�านึกด้านการรีไซเคิลและการรักษาชุมชนให้สะอาด โดยท�าให้ปริมาณขยะในหลุมฝังกลบ 
ลดลง อีกท้ังยังมีการมอบเงินรางวัลให้กับโรงเรียนท่ีเก็บรวบรวมพลาสติกเพื่อน�าไปรีไซเคิล 
ได้มากท่ีสุด โดยมีนักเรียนท้ังหมด 1,000 คนเข้าร่วมโครงการครั้งนี้

2. กิจกรรมให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลแก่เยาวชน: ประเทศโปแลนด์

บริษัท Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., ร่วมกับ Akademia Zabawy i Ruchu และ 
Anima Show จดักิจกรรมนนัทนาการและมอบอุปกรณ์การศึกษาเก่ียวกบัการรีไซเคลิแก่เยาวชน 
30 คนจากเมือง Włocławek และ Michelin เพื่อให้เยาวชนสนุกกับการเรียนรู้เก่ียวกับวัสด ุ
ประเภทต่างๆ และการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง

Indorama Ventures Poland เชื่อว่าการให้ความรู ้แก่คนรุ ่นใหม่จะช่วยสร้างจิตส�านึก 
ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดีขึ้น และหวังว่าจะเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสนุกสนานส�าหรับเยาวชน  
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

3. นวัตกรรมดักจับขยะทางทะเล: ประเทศไทย

อินโดรามา เวนเจอร์ส และ มูลนิธิไอวีแเอล ร่วมมือกับ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มอบรางวัลนวัตกรรม “เครื่องมือดักจับขยะทะเล” เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมองค์ความรู้ในการ 
จัดการขยะและการคัดแยกขยะให้แก่เยาวชนคนรุ ่นใหม่ โดยโครงการดังกล่าวมุ่งหวังท่ีจะ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมดักจับขยะ เพื่อลดการรั่วไหลของขยะลงสู่แหล่งน�้า

1. การรับมือกับการระบาดของ COVID-19: ประเทศตุรกี

บรษัิท Indorama Ventures Corlu PET Sanayi A.Ş ได้มอบหน้ากากอนามัยจ�านวน 1,000 ชิน้  
และถงุมือ 1,000 คู ่ รวมถงึหน้ากากคลุมหน้าและชดุ PPE  (รวมถงึอุปกรณ์ให้ออกซเิจน) ให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์ท่ีต้องรักษาผู้ป่วย COVID-19 ท้ังในสถาบันสุขภาพและโรงพยาบาล 
ส่ีแห่งในภูมิภาค

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม108

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
109

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

ดัชนีมาตรฐาน GRI



โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล นับเป็นโครงการระยะยาว 30 ปีที่ส�าคัญ ท่ีเราเล็งเห็นถึงความจ�าเป็นในการให้คุณค่าของการให้ความรู้ซ่ึงไม่อาจหยุดได ้
แม้ในช่วงการระบาดของ COVID-19 เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและการล็อกดาวน์ทั่วโลก เราจึงได้ปรับเปล่ียนช่องทางการให้ความรู้
บางส่วนมาเป็นแพลตฟอร์มการสอนเสมือนจริง ในฐานะบริษัทระดับโลก เราได้พัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้หลากหลายมากขึ้น โดยแปลหลายภาษาเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย 
และผู้คนเล็งเห็นความส�าคัญของการรีไซเคิลพลาสติก PET ซึ่งเป็นการร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน เราได้แบ่งปันส่ือการเรียนรู้ให้แก่ทีมทั่วโลกเพื่อใช้ 
ในการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้สู่วงกว้าง

ขยะพลาสติกในมหาสมุทรส่งผลเสียร้ายแรงต่อสัตว์ทะเล ผู ้คนท่ีอาศัยตามแนวชายฝั่งและบนเกาะ การอบรมให้ความรู้ครั้งแรกของปี ได้เริ่มด�าเนินการ 
ก่อนการระบาดของ COVID-19 ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ Mud Brick และศูนย์เมอร์ซี่ เพื่อให้ความรู้แก่เด็กๆ ชาวมอร์แกนกว่า 63 คน และคณาจารย์ ณ เกาะพยาม 
และเกาะเหลาเหลียง จังหวัดระนอง โดยมีการให้ความรู้เรื่องการคักแยกขยะ และความส�าคัญของการรีไซเคิลพลาสติก PET ซึ่งนอกจากจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ยังช่วยสร้างรายได้เช่นกัน โดยเด็กๆ ให้ความสนใจสื่อการเรียนรู้ของเราเป็นอย่างมาก

2. โครงการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ: ประเทศเม็กซิโก

บริษัท Performance Fibers Operations และบริษัท Indorama Ventures Polymers 
México สนับสนุนโครงการ “Manos Capaces” ซึ่งจัดโดยสถาบัน Capable Hands 
โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมช่วยเหลือเยาวชนและผู้ทุพพลภาพโดยให้พวกเขามีส่วนร่วม 
ในสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีเกื้อกูล ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาท�ากิจกรรมต่างๆ เพิ่มขีด 
ความสามารถและการพัฒนาได้อย่างเต็มท่ี

เราจัดพ้ืนท่ีในโรงอาหารให้เป็นตลาดขนาดย่อม เพื่อจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือ เช่น piñatas 
และกระปุกออมสิน เป็นต้น โครงการน้ีช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ทุพพลภาพกว่า 40 คน 
ในเมือง Queretaro ประเทศเม็กซิโก

3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่: ประเทศไทย

Indorama Petrochem Limited (PTA), TPT Petrochemicals Public Company Limited  
และ Indorama Polyester Industries ร่วมมือกันจัดหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีซ่ึงรวมถึง

แพทย์ พยาบาล สมาชิกทีมแพทย์ และบริการครอบคลุมค่ายา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยมีประชาชนในชุมชนหนองแฟบและนิคมพัฒนาเข้ารับบริการกว่า 250 คน  
เราจัดกิจกรรมนี้เพื่อมอบโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและทรัพยากรที่เอื้อต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

สิ่งแวดล้อม

1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม:  สาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัท Glanzstoff เมือง Qingdao สาธารณรัฐประชาชนจีน ปรับปรุงการคัดแยกขยะ 
และสร้างจิตส�านึกการรีไซเคิลแก่ชุมชนท้องถิ่น ผ่านโครงการให้ความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจ 
อย ่างมากจากพนักงานและครอบครัว โดยผู ้ เข ้าร ่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะ 
ตามแต่ละประเภท ซ่ึงได้แก่ ขยะรีไซเคิล เศษอาหาร ขยะอันตราย และขยะประเภทอ่ืนๆ

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�านึกให้ตระหนักถึงผลกระทบของขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

ในปีน้ีมีจิตอาสาร่วมงานกว่า 1,800 คน รวมท้ังพนักงานและครอบครัวจากกลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จ�านวน 155 คน และตัวแทนผู้ว่าราชการ 
จังหวัดระยองเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และเราจะยังคงส่งเสริมการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลสืบต่อไป

3. ความร่วมมือในการรีไซเคิลกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน�้า (WEEC): ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท Indorama Ventures Xylenes & PTA ร่วมกับ WEEC ริเริ่มโครงการปกป้องส่ิง
แวดล้อมและส่งเสริมการดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี เพื่อผลประโยชน์ของ 
ผู้คน และสิ่งมีชีวิต แนวคิดการศึกษาจากสถานที่จริงช่วยให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของความ 
หลากหลายทางชีวภาพและส่ิงแวดล้อมมากย่ิงขึ้น

4. ECOCE: ประเทศเม็กซิโก

บริษัท Indorama Ventures Ecomex  ได้เป็นหน่ึงในสมาชิก ECOCE สมาคมพลเรือน 
ด้านส่ิงแวดล้อมท่ี ไม ่แสวงผลก�าไร ซึ่งถูกก่อต้ังและสนับสนุนโดยอุตสาหกรรมอาหาร 
และเครื่องดื่ม นับเป็นหน่วยงานแรกในเม็กซิโกที่มีการด�าเนินการจัดการบรรจุภัณฑ์และขยะ 
จากบรรจุภัณฑ์ การเข้าร่วมเป็นสมาชิก ECOCE น้ีช่วยสร้างเครือข่ายการรีไซเคิลและโอกาส 
ในการศึกษาแนวทางการด�าเนินงานจากบริษัทอ่ืนๆ รวมถึงแนวคิดเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับ 
ธุรกิจได้ด้วย

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล
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ในปีน้ีเราได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังนักศึกษา เราเช่ือว่าพวกเขามีความ 
ต่ืนตัวและจะสามารถเป็นกระบอกเสียงและสร้างความตระหนักรู้ทั้งในและ
นอกสถาบันอันน�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคม หลังจากการจัดอบรม 
เพ่ือให้ความรูแ้ก่นักศกึษามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการจดักิจกรรม
ภายในเพื่อเสริมสร้างจิตส�านึกแก่เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา โดยร่วมกันเก็บ
รวบรวมขวดพลาสติก PET 100 กิโลกรัม เพื่อน�าไปรีไซเคิลเป็นเส้ือยืด 
PET และส่งมอบขวดพลาสติก PET ให้กับโรงงานรีไซเคิลของไอวีแอล 

เราส่งต่อความรู้เรื่องการรีไซเคิลและความยั่งยืนให้แก่บริษัทที่ประสบความส�าเร็จหลายแห่ง และท�างานร่วมกับสมาคมธุรกิจระหว่างประเทศชั้นน�าในประเทศไทย  
หลังการอบรมมีบริษัทบางแห่งได้จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับพนักงานและคนในชุมชนเพื่อเก็บรวบรวมขวด PET มอบให้แก่ไอวีแอลเพื่อน�าไปรีไซเคิล ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

โครงการส่งเสริมความรู้ของเราได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงครู
นักเรยีน นักศกึษา และกลุ่ม PPP (โครงการความร่วมมอืภาครฐั ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างย่ังยืน) ท่ีครอบคลุม 
ท้ังหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ ในฐานะสมาชกิ 
ของกลุ่ม PPP เราได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งมุ่งเน้นการ 
ผสมผสานแนวคิดเชิงบวกและประโยชน์ของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
ในสถานศกึษา และมอบส่ือการเรยีนรูเ้รือ่งการรีไซเคลิให้กบัผู้เข้าร่วมทุกคน  

ทีมงานระดับโลกของเรามีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและยังคงด�าเนินการ 
ส่งมอบความรูด้้านการรีไซเคลิผ่านทางออนไลน์ สนับสนุนให้มีการรวบรวม
ขวดพลาสติก PET ในแต่ละประเทศเพื่อไม่ให้ขยะหลุดรอดไปสู่ส่ิงแวดล้อม

ประเทศสหรัฐอเมริกา – ทีมงานของเราจัดการอบรมเสมือนจริง 
กว่า 30 ครั้งและมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียน ท้ังน้ีเรา
ท�างานร่วมกับทีมเบสบอล Huntsville Trash Panda ซึ่งอนุญาตให้เราใช้
สถานท่ีสองแห่งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการรีไซเคิล  
โดยจัดต้ังถังขยะรีไซเคิลรูปทรงขวด (ประมาณ 30 ถัง) พร้อมข้อความ
จากบริษัท อินโดรามา และ เป๊ปซี่ เกี่ยวกับการรีไซเคิล และจัดท�าคลิปวิดีโอ
สั้นๆ เกี่ยวกับการรีไซเคิล เพื่อออกอากาศอย่างต่อเนื่อง ณ จุดขายอาหาร
และสินค้า จากโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิลและการสนับสนุน
จากทีมเบสบอล Trash Panda ท�าให้เราเก็บรวบรวมขวดพลาสติก PET  
ได้กว่า 1,171 ปอนด์ เพื่อน�ากลับไปรีไซเคิลที่โรงงาน

เป้าหมายปี 2573
อบรมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล PET แก่ผู้บริโภคทั่วโลก จ�านวน 1,000,000 คน

นอกจากน้ีเรายังมีส ่วนร ่วมในโครงการฝึกอบรมภายใต ้การดูแล 
ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได้จัดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าท่ีด้านการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อส�ารวจ
ปัญหาขยะและวิธีจัดการขยะพลาสติกในสถานศึกษา นอกจากนี้เราได ้
จัดเตรียมส่ือการเรียนการสอนเรื่องการรีไซเคิลให้กับผู้เข้าร่วมทุกคน  
เพือ่ให้แน่ใจว่าเยาวชนจะได้รบัการศกึษาท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการคดัแยกขยะ
และความส�าคัญของการรีไซเคิลพลาสติก

ประเทศเม็กซโิก – เราจดัการฝึกอบรมเสมือนจรงิและรวบรวมขวดพลาสติก  
PET กว่า 340 กิโลกรัมจากโรงเรียนและชุมชน 

ประเทศบราซิล – เน่ืองด้วยสถานการณ์ของโรค COVID-19 ส่งผล 
ให้สถานศึกษาต่างๆ ปิดท�าการ อีกท้ังสถานศึกษาในพื้นท่ีบางแห่ง 
ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ แต่ชุมชนยังคงเก็บรวบรวมขวดพลาสติก 
PET อย่างต่อเน่ือง โดยสามารถรวบรวมได้ท้ังหมด 1,652 กิโลกรัม 
เพื่อน�าไปรีไซเคิล

ประเทศฟิลิปปินส์ – ไอวีแอลได้ให้ความรู ้เรื่องการรี ไซเคิล เพื่อให้
ชุมชนตระหนักถึงความส�าคัญในการรักษาส่ิงแวดล้อมโดยการรีไซเคิล 
ขวดพลาสติก PET (ด�าเนินการก่อนการระบาดของ COVID-19)

นอกจากน้ันคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการแข่งขัน
นวัตกรรม “เครื่องมือดักจับขยะทางทะเล” ท่ีช่วยลดการรั่วไหลของขยะ 
ลงสู่แหล่งน�้า และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ร่วมกับ 
ร้านอาหารในมหาวทิยาลัยจดัเตรยีมถงัส�าหรบัรวบรวมขวดพลาสติก PET 
ท้ังน้ีทางมหาวทิยาลัยได้เข้าร่วมโครงการ “แยกขวดช่วยหมอฟัน” โดยมอบ
ขวดพลาสติก PET 110 กิโลกรัม เพื่อน�าไปรีไซเคิลเป็นเส้นด้ายและใช้ผลิต
ชุด PPE มอบให้แก่ทันตแพทยสภาเพ่ือส่งมอบให้นักศกึษาทนัตแพทย์ต่อไป
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โครงการส่งเสริมความรู้      
ด้านการรีไซเคิล ประจ�าปี 2563

27,906
จ�านวนคนที่ได้รับ 
การอบรม

153
ครู

23,562
บุคคลทั่วไป 
และคนในชุมชน

60
โรงเรียน 
ที่เข้าร่วมโครงการ

9
ภาคเอกชน องค์กร 
และภาครัฐ ที่เข้าร่วม 
โครงการ

34
การอบรม 
เสมือนจริง

30
การอบรม 
ในห้องเรียน

732
จ�านวนชั่วโมง 
ที่อบรม

5
กิจกรรม 
เผยแพร่ความรู้

24
ได้รับเชิญให้ไปบรรยาย 
เรื่องการรีไซเคิล

279
บทความเกี่ยวกับ
การรีไซเคิล

725
จ�านวนดาวน์โหลด
สื่อความรู้เรื่องรีไซเคิล

96
จ�านวนดาวน์โหลดวิดีโอ
เรื่องรีไซเคิล

250
มอบถังขยะ

511
มอบเสื้อที่ผลิต 
จากขวด PET 

6
การเข้าเยี่ยมชม 
โรงงานรีไซเคิล

424,530
ขวดพลาสติก
ที่รวบรวมได้ทั่วโลก 6,109 กิโลกรัม

จ�านวนขวด PET ที่น�ากลับไป
รีไซเคิลที่โรงงาน
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มูลนิธิไอวีแอล (IVLF)
มูลนิธิไอวีแอลจัดตั้งขึ้นในปี 2561 เพื่อสนับสนุนงานการกุศลและโครงการด้านส่ิงแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศท่ัวโลก กว่าสองปีท่ีผ่านมามูลนิธิไอวีแอล 
ได้มีส่วนส�าคัญในการให้ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนส่ิงแวดล้อมและชุมชน อีกทั้งยังส่งเสริมโครงการด้านสุขภาพ ซึ่งส่งผลดีและมีความหมาย 
ต่อชีวิตผู้คนเป็นอย่างมาก 

ในปี 2563 มูลนิธิไอวีแอลได้ด�าเนินโครงการ 14 โครงการและอีก 5 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างท้ังต่อสุขภาพ 
ของผู้คนและความยากล�าบากของชุมชน มูลนิธิไอวีแอลจึงได้ช่วยเหลือ 
และสนับสนุนโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

การให้ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพ

โครงการบรรเทาทุกข์จาก COVID-19 (ป ี2563)

• มูลนิธิไอวีแอลบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีและโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ แห่งละ 1 ล้านบาท เพื่อรักษาผู้ป่วย COVID-19  
และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

• โครงการดาว เสริมสร้างศักยภาพในผู้หญิง 

โครงการดาว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในผู้หญิง เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเครือข่าย
พัฒนาบ้านเด็ก และมูลนิธิไอวีแอล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงชายขอบ ซึ่งหลายคน 
ตกเป็นเหย่ือของความรุนแรงในครอบครัว และต้องเล้ียงดูตัวเองและลูกๆ ทางโครงการ 
มีการฝึกอบรมต่างๆ รวมถึงการก�าหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิต ความรู้ทางการเงิน  
ทักษะชีวิต การเตรียมความพร้อมในการท�างาน ตลอดจนการให้ค�าปรึกษาเพื่อช่วยให้ 
พวกเขากลับมามีความภาคภูมิใจในตนเองและสามารถพึ่งพาตนเองได้

• มูลนิธิไอวีแอลบริจาคเงินจ�านวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิดวงประทีป 
เพือ่ช่วยเหลือประชาชนในชมุชนคลองเตยท่ีเดอืดร้อนจากสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 เงินจ�านวนน้ีถูกน�าไปใช้ในการติดต้ัง
อุปกรณ์ฆ่าเชื้อและจัดหาส่ิงของจ�าเป็นแก่ครอบครัว 300 ครอบครัว 
ท่ีได้รับผลกระทบจากการตกงาน นอกจากนั้น มูลนิธิดวงประทีป 
ได้จดัหางานระยะส้ัน (2 เดือน) ให้กบัผู้คนในชุมชน 25 คน เพือ่ท�าหน้าท่ี
เตรียมอาหารและแจกจ่ายส่ิงจ�าเป็นด้านสุขอนามัยให้กับผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และเยาวชนในชุมชน

ในปี 2563 มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กได้ลงพื้นที่ไปที่ค่ายคนงานก่อสร้างกว่า 40 แห่ง และรับผู้หญิง 100 คน เข้าร่วมโครงการดาว ทางโครงการได้จัดหา 
จักรเย็บผ้าแบบพกพาจ�านวน 12 คัน และจักรเย็บผ้าโรงงาน 4 คัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถหารายได้ได้ด้วยตัวเอง มูลนิธิไอวีแอลยังสนับสนุนโครงการ 

Grant Me a Future ซึ่งเป็นโครงการที่มอบเงินทุนจ�านวน 30,000 บาท ให้กับผู้หญิงสามคนที่ผ่านข้อก�าหนดของโครงการ ส�าหรับใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง

• โครงการ IVL Innovation and STEM Clubs ประเทศกานา

มูลนิธิไอวีแอลสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพ Dext Technology Limited  
จากประเทศกานา ผู ้พัฒนานวัตกรรมชุดอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร ์
ท่ีใช้งานง่าย ราคาไม่แพง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนตามหลักสูตร
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) 
ในการจัดตั้งชมรม IVL Innovation และ STEM Clubs ในโรงเรียน 
ห้าแห่ง ซึ่งต้ังอยู ่บริเวณใกล้เคียงบริษัท Indorama Ventures  
Packaging Ghana Ltd. นักเรียน 300 คน จากโรงเรียนท้ังห้าแห่งน้ี 
จะได้ทดลองใช้ชุดอุปกรณ์ซึ่งเป็นเสมือนห้องทดลองย่อส่วน รวมถึง 
การบูรณาการเรยีนรูห้ลกัสูตร STEM ซึง่จะช่วยพฒันาทกัษะการวเิคราะห์ 
แก้ปัญหา การวิจัยเบื้องต้น และทักษะการน�าเสนอขั้นพื้นฐาน

สิ่งแวดล้อมและชุมชน

• โครงการน�้าสะอาด

เนื่องจากจังหวัดเลยประสบภัยแล้งอย่างรุนแรงในรอบ 60 ปี มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
จงึได้ติดต่อมูลนิธไิอวแีอล เพือ่สนับสนุนการจดัหาอุปกรณ์กรองน�า้แก่โรงเรยีนบ้านซ�าพร้าว 
และโรงเรียนบ้านโนนกกข่า โดยมูลนิธิไอวีแอลได้ติดต้ังระบบกรองน�้าท่ีโรงเรียนทั้งสองแห่ง 
ในเดือนกันยายน ปี 2563 โดยสามารถกรองน�้าสะอาดได้ถึง 2,000-3,000 ลิตรต่อวัน 
เพียงพอต่อความต้องการของคนกว่า 1,000 คน โครงการน้ีช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของเยาวชนและคนในชุมชน รวมถึงลดความเสี่ยงจากโรคที่อาจมาทางน�้าได้

• การบริจาคอุปกรณ์วิทยาศาตร์แก่โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

มูลนิธิไอวีแอลมอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
และโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ซึ่งเป ็นโรงเรียนภายใต้สังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ โครงการน้ีจัดท�าขึ้นเพื่อช ่วยเหลือ 
เด็กด้อยโอกาสท่ีครอบครัวมีฐานะยากจน ทางโรงเรียนได ้ติดต่อ 
หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยและมูลนิธิไอวีแอล เพ่ือขอรับ 
การสนับสนุนอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์  เช ่น การท�าปุ ๋ยหมัก  

มูลนิธิไอวีแอลและพนักงานจากส�านักงานใหญ่ อินโดรามา เวนเจอร์ส ประเทศไทย 
ได้เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนทีใ่ห้การผ่าตัดภายในหน่ึงสัปดาห์ ซึง่จดัโดย
มูลนธิสิร้างรอยย้ิม ณ จงัหวดัแม่ฮ่องสอนและศรสีะเกษ โดยช่วยเหลือให้การผ่าตดั 
แก่ผู้ป่วยยากไร้ทีมี่ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่หรอืใบหน้าผิดรปูโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ในปี 2563 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้ท�าการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยจ�านวน  
85 ราย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้ป่วยจ�านวน 32 ราย ในจังหวัดศรีสะเกษ

การดูแลสุขภาพ

• โครงการให้ความรู้แก่ผู้ลี้ภัย

มูลนิธิ ไอวีแอลยังคงสนับสนุนโครงการทางการศึกษาของมูลนิธิ 
บ ้านศรีชุมพาบาล ประจ�าปี 2563 โดยช่วยเหลือผู ้ ล้ีภัยท่ียังไม ่ ได ้
ขึ้นทะเบียน อายุระหว่าง 6-18 ปี จ�านวน 70 คน โดยจัดการเรียนการสอน 
วิชาภาษาไทย รวมถึงความรู ้ด้านวัฒนธรรมไทยซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ในขณะท่ีอาศัยอยู่ท่ีประเทศไทย ควบคู ่ ไปกับทักษะภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์

การเพาะเห็ด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยผลิตภัณฑ์ 
ท่ีผลิตโดยนักเรียนจะน�าไปจ�าหน่ายให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เยี่ยมชม  
เพื่อให้นักเรียนได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียน อุปกรณ์เหล่าน้ีนอกจาก 
จะช่วยเพิม่ประสทิธิภาพการเรยีนการสอน ยังช่วยให้นักเรยีนมีรายได้ประจ�า
ท้ังส�าหรับตนเองและจุนเจือครอบครัวโดยไม่ต้องท�าอาชีพเสริมเพิ่มเติม 
หรือละทิ้งการเรียน

• AsiaPet (Thailand) Limited, Indorama Polymers Public Company 
Limited, Petform (Thailand) Limited และ Indorama Holdings Ltd.  
ร่วมกับมูลนิธิไอวีแอลมอบถุงยังชีพให้แก่คนในชุมชนกว่า 300  
ครวัเรอืน ในต�าบลท่าคลอง และอีก 300 ครวัเรอืน ในต�าบลเขาสมอคอน  
จังหวัดลพบุรี

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

ข้อมูล
เพิ่มเติม

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม114

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://www.ivlfoundation.org
https://www.ivlfoundation.org/


ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก
รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2563 นี้ครอบคลุมพื้นที่ด�าเนินงานของโรงงานในกลุ่มธุรกิจทั้งหมดของบริษัท 107 แห่งทั่วโลกในทุกหน่วยธุรกิจ ได้แก่ PET 
สารตั้งต้น (PTA, PIA, EO/EG, PX, NDC) IOD เส้นใย บรรจุภัณฑ์ การรีไซเคิล และเส้นด้ายขนสัตว์ โดยแบ่งตามภูมิภาคดังต่อไปนี้
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รวมทุกภูมิภาค

29 แห่ง 31 แห่ง

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 2 100 100 100 100

Total NOx Emissions 100 100 100 100

Total SOx Emissions 100 100 100 100

Total VOC Emissions 100 100 100 100

Total waste (excluding reused and recycled) 100 100 100 100

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

Wastewater discharge 100 100 100 100

Health & safety 100 100 100 100

Process safety events 30 50 100 100

Spills 100 100 100 100

CSR 91 94 88.3 91

HR 100 100 100 100

Region / Operation Country Business
Americas
AlphaPet, Inc. USA

Auriga Polymers Inc. USA

Avgol America Inc. USA

FiberVisions Manufacturing Company 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 Oxides LLC USA

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

Indorama Ventures Polymeros S.A. Brazil

Indorama Ventures Propylene Oxides LLC USA

Indorama Ventures PTA Montreal LP Canada

Indorama Ventures Solucoes Sustentaveis Brasil Ltda. Brazil

Indorama Ventures Sustainable Solutions LLC USA

Indorama Ventures Sustainable Solutions Fontana Inc. USA

Indorama Ventures Xylenes and PTA LLC USA   NDC, PIA, PX

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

PHP Fibers Inc. USA

Sinterama do Brazil Ltda. Brazil

StarPet Inc. USA

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

Winnsboro Fibres LLC USA

Europe
Avgol Limited Liability Company Russia

Beverage Plastics Limited Northern Ireland

FiberVisions A/S Denmark

Glanzstoff Bohemia s.r.o. Czech Republic

Glanzstoff Industries S.R.L. Italy

Glanzstoff Longlaville S.A.S. France

Indorama Ventures Corlu PET Sanayi Anonim Sirketi Turkey

Indorama Ventures Europe B.V. The Netherlands

Indorama Ventures Poland Sp. z.o.o. Poland

Indorama Ventures Polymers Germany GmbH Germany

Indorama Ventures Portugal PTA - Unipessoal, LDA. Portugal

Indorama Ventures Quimica S.L.U. Spain   PIA

Kordárna Plus a.s. Czech Republic

Kordárna Plus a.s. Slovakia

PHP Fibers GmbH Germany

Schoeller GmbH & Co KG Austria

Schoeller Kresice s.r.o. Czech Republic

Sinterama Bulgaria EOOD Bulgaria

Sinterama S.p.A. Italy

Textilcord Steinfort S.A.* Luxembourg

Trevira GmbH, Bobingen Germany

Trevira GmbH, Guben Germany

UAB Orion Global Pet Lithuania

UTT Technische Textilien GmbH & Co. Germany

Wellman France Recyclage S.A.S France

Wellman International Limited, Ireland Ireland

Wellman International Limited, The Netherlands The Netherlands

Wellman Neufchâteau Recyclage S.A. France

ความครอบคลุมของการรวบรวมข้อมูล (ร้อยละของการผลิตของไอวีแอลทั่วโลก)

ข้อมูลของโรงงานที่มีการระบุไว้ในรายงานความยั่งยืนปี 2563

เอเชีย แอฟริกา
41 แห่ง 6 แห่ง

107 แห่ง
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Region / Operation Country Business
Asia
Asia Pet (Thailand) Limited 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.** China

Indorama Holdings Limited Thailand

Indorama Petrochem Limited Thailand

Indorama Petrochem Limited (2nd Branch) Thailand

Indorama Polyester Industries Public Company Limited, Nakhon Pathom Thailand

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 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. China

TPT Petrochemicals Public Company Limited 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

Remark:

Business Verticals: Combined PET – Feedstock, PTA, PET, Packaging, Recycling
  Fibers – Fibers (Hygiene, Lifestyle and Mobility) and Wool
  Integrated Oxides and Derivatives – IOD

NDC  Naphthalene Dicarboxylate
PIA  Purified Isopthalic Acid
PX  Paraxylene

*  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)

Feedstock                 PTA                 IOD                 PET                 Hygiene                 Lifestyle                 Mobility                 Packaging            Recycling                 Wool

GRI Standards Unit 2560 2561 2562 2563
Production
General Total production (captive consumption) Ton of production  10,004,534  11,338,992  12,780,005  15,551,483 

PET Ton 3,648,922 4,211,040 5,167,714 5,356,444
PTA Ton 3,735,362 4,192,671 4,191,627 4,243,812
Packaging Ton  134,838 155,319 226,184 223,333
Fibers Ton 1,320,941 1,438,564 1,850,305 1,757,260
Feedstock (PIA/PX/NDC ) Ton  1,057,123 1,236,703 880,183 793,167
Wool Ton  2,188  2,712 6,622 4,600
Recycling Plants Production (flakes+in process reuse) Ton 105,160  101,983 149,734 155,586
IOD Ton - - 307,634 3,017,281

Revenue
General Total revenues (including inter-company sales) USD (million)  10,575  12,933  14,089  13,769 

Materials
301-1 Total material used Ton  10,656,101  11,418,542  13,058,127  15,019,567 

Raw materials
- PTA Ton 4,061,686 4,281,652 5,195,207 5,260,904
- MEG Ton 1,492,315 1,647,427 2,034,280 2,071,956
- Paraxylene Ton 2,452,829 2,755,828 2,751,180 2,785,304
- IOD raw materials Ton - - - 1,532,558
- Acetic Acid Ton 139,606 162,234 168,183 154,037
- Purified isophthalic acid Ton 64,042 70,510 88,511 96,462
- PET Ton 259,809 302,396 405,181 398,514
- PP Ton 123,825 118,622 274,540 274,328
- PE Ton 37,193 67,172 55,494 56,757
- HDPE Ton 5,481 7,134 9,140 8,211
- Wool Ton 2,521 2,600 5,096 3,400
- Cardboard packaging Ton 39,556 3,516 57,745 5,006
- Partially oriented yarn (POY) + Textile grade chips Ton  21,150 0 4,009 13,693
Bio-raw materials
- Bio-MEG Ton 7,447 15,808 9,130 10,031
- Celluose Ton 11,043 11,004 10,079 7,212
- PLA Ton 2,383 1,088 2,023 3,641
Others Ton 1,791,707 1,830,309 1,781,332 2,106,641

301-2 Total recycled materials Ton  143,507  141,242  206,996 230,912

Energy
302-1 Total energy consumption GJ  55,070,650  59,984,718  73,452,756 104,724,983 

  • Fuel oil GJ  89,531 109,772 308,901 431,744
  • Natural gas GJ  23,905,980  28,089,267  31,777,505  64,265,634 
  • LPG GJ  71,919  60,629  69,024  57,672 
  • Diesel GJ  90,493  150,835  188,489  252,356 
  • Gasoline GJ  31,971  30,422  28,782  41,100 
  • Fuel gas GJ  31,676  7,709  -    -   
  • Coal GJ  13,921,799  14,143,189  23,190,958  20,796,788 
  • Other GJ  27,371  101,404  66,495  80,444 
  • Renewable energy consumption GJ  1,348,403  1,324,546  1,086,515  1,051,628 
Biomass GJ  855,872  901,065  658,703  618,312 
Biogas GJ  492,531  423,481 427,812 433,316
  • Direct energy sold GJ  (1,416,948)  (1,961,330)  (2,422,922)  (3,077,614)
Total Indirect energy consumption (electricity, cooling, steam 
purchased from outside of IVL group)

GJ  16,968,455  17,928,274  19,159,008  20,825,231 

MWh  4,713,460  4,980,076  5,321,947  5,784,786 
- Electricity purchased from conventional sources  
  (e.g. natural gas, coal, nuclear, heating oil)

GJ  11,934,309  12,684,116  14,060,847  15,353,390 

MWh  3,315,086  3,523,366  3,905,791  4,264,831 
- Purchased steam GJ  3,763,243  3,723,250  3,492,387  4,803,741 

MWh  1,045,345  1,034,236  970,108  1,334,372 
- Purchased heating GJ  414,514  428,143  489,516  461,978 

MWh  115,143  118,929  135,977  128,327 
- Purchased cooling GJ  371,063  300,998  292,655  222,781 

MWh  103,073  83,611  81,293  61,884 
- Renewable electricity generated and consumed GJ  6,237 6,072  11,964  23,326 

MWh  1,733  1,687  3,323  6,479 
- Renewable electricity purchased through certificate GJ  1,221,327  1,423,629  1,489,077  667,280 

MWh  339,257  395,453  413,633  185,356 
Total direct electricity sold GJ  421,526  417,225  396,190  428,058 

Global Performance Data
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GRI Standards Unit 2560 2561 2562 2563
MWh  117,091  115,896  110,053  118,905 

Total steam sold GJ  257,933  165,745  221,703  215,102 
MWh  71,648  46,040  61,584  59,751 

Total indirect electricity sold GJ  62,778  54,964  59,547  64,105 
MWh  17,438  15,268  16,541  17,807 

302-3 Energy intensity GJ/Ton of production  5.50  5.29  5.75  6.73 
302-4 Energy saved due to conservation and efficiency improvement GJ  614,892  416,617  756,216  435,645 

Water Withdrawal and Consumption
303-1 Total water withdrawn by sources m3  53,552,616  60,285,763  65,222,820  82,504,769 

- Surface water m3  32,036,781 34,920,909 35,480,047 51,035,459
- Once through cooling water m3 2,533,355 1,681,646 263,010 -
- Municipal water and water utilities m3 13,630,142 18,229,684 21,826,915 18,123,024
- Groundwater m3 5,263,939 5,341,836 7,630,654 12,661,456
- Rainwater m3 88,398 111,689 22,194  -   
Water intensity m3/Ton of production 5.35 5.32 5.10 5.31

Reused / Recycled Water
303-3 Total volume of recycled/reused water m3  4,699,568  5,292,534 5,255,856 5,786,158

% of recycled/reused water % 8.07 8.07 7.46 6.55

Emissions
305-1 Direct GHG emissions of all sources owned or controlled by 

company (Scope 1 emissions)
tCO2e  3,211,409  3,688,970  4,744,746  7,035,992 

305-2 Indirect GHG emissions resulting from the generation of  
electricity, heat, or steam (Scope 2 emissions)

tCO2e  2,316,591 2,224,494 2,344,695 2,409,061

Total GHG emissions (Scope 1 + Scope 2) tCO2e  5,528,000  5,913,464  7,089,441  9,445,053 
305-4 Scope 1 GHG intensity tCO2e/Ton of production  0.321  0.325  0.371  0.452 

Scope 2 GHG intensity tCO2e/Ton of production  0.232  0.197  0.184  0.156 
Scope 1 + Scope 2 GHG intensity tCO2e/Ton of production  0.553  0.522  0.555  0.607 
"GHG intensity in tons of CO2e per currency total revenue" tCO2e/USD (million)  522.74  457.24  503.19  685.97 
GHG Intensity in tons of CO2e per full time equivalent (FTE) 
employees

tCO2e/FTE  363.80  371.40  312.37  374.70 

305-7 Total NOx emissions Ton  2,559  2,879  4,659  4,937 
Total SOx emissions Ton  1,518  1,970  4,993  4,658 
Total VOC emissions Ton  2,078  4,642  2,123  3,298 
Total PM emissions Ton 423 639 1,136 872

Wastewater Discharge
306-1 Total water discharge volume  m3  32,222,930  33,659,202 28,812,422 48,753,356

COD in treated wastewater discharged Ton  1,542  2,357  1,693  12,560 
BOD in treated wastewater discharged Ton  100  357  328  1,347 
TSS in treated wastewater discharged Ton  295  478  532  1,540 
Oil and grease in treated wastewater discharged Ton  15.60  16.70  20.45  124 
COD in untreated wastewater discharged to third party Ton  4,090  4,374  2,578  2,861 
BOD in untreated wastewater discharged to third party Ton  888  793  420  538 
TSS in untreated wastewater discharged to third party Ton  421  302  146  139 
Oil and grease in treated wastewater discharged to third party Ton  8.01  5.41  5.79  7.28 

Solid Waste
306-2 Total hazardous waste Ton  54,001  51,379  74,344  117,157 

 - Reuse Ton  30,248  28,959 43,574 39,840
 - Recycling Ton  4,725  2,960 4,796 2,511
 - Recovery (including energy recovery) Ton  1,748  2,188 2,542 52,439
 - Composting Ton  -    -   0 77
 - Incineration Ton  11,183 9,616 9,996 12,900
 - Landfill Ton  5,376  7,349 12,260 6,416
 - Others Ton 721 306 1,175 2,973
Total non-hazardous waste Ton  110,151  119,570  243,104  197,669 
 - Reuse Ton  5,810  7,960 120,151 65,318
 - Recycling Ton  36,616  43,990 43,423 50,505
 - Recovery (including energy recovery) Ton  5,919  11,959 12,835 10,245
 - Composting Ton  5,911  6,850 11,235 12,829
 - Incineration Ton  1,367  1,080 1,080 2,425
 - Landfill (General waste) Ton  35,746  38,609 49,596 53,603
 - Deepwell injection Ton  -- -- -- 53
 - Others Ton  18,781  9,122 4,784 2,692
Total Reused, Recycled and Recovered Waste Ton  85,066  98,017  227,321  220,857 
Total waste disposed (not Reused, Recycled or Recovered) Ton  79,086  72,932  90,127  93,969 

306-4 Total weight of hazardous waste transported Ton  57,724  48,388 67,709 56,733
Total weight of hazardous waste treated Ton  5,530  5,985 1,821 16,249
The total weight of hazardous waste shipped internationally Ton  183 362 261 258

GRI Standards Unit 2560 2561 2562 2563
Spills

306-3 Total significant spills Case 42 18 20 25
Ton 513 28 89 49

- Hydrocarbon spills Case 4 5 6 18
Ton 7 13 6 33

- Chemical spills Case 26 13 14 7
Ton 30 15 83 17

- Other spills Case 12 0 0 0
Ton 476 0 0 0

Process Safety Events
Tier 1
- No. of events Case 5 8 24 18
- Rate Case/Million man-hours 0.48 0.43 0.44 0.32
Tier 2
- No. of events Case 3 4 14 13
- Rate Case/Million man-hours 0.29 0.21 0.26 0.23

Environmental Compliance
307-1 ALL FINES: Monetary value of ALL fines for non- 

compliance with environmental laws and regulations
USD  54,618 36,607 0  22,947 

FINES OVER USD 10,000: Monetary value of significant fines over 
USD 10,000 for non-compliance with  
environmental laws and regulations

USD  42,866 36,607 0  22,357 

Total number of non-monetary sanctions for non- 
compliance with environmental laws and regulations

Case 0 0 0 0

Total number of non-monetary sanctions for non- 
compliance with environmental laws and regulations were 
incurred

Case 0 0 0 0

Employees
102-8 Total employees Person  15,195  15,922  22,696  25,207 

- Male Person  11,844 12,524  17,749  19,790 
- Female Person  3,351  3,398  4,947  5,417 
Total contractors Person  2,115  3,234  6,904  6,475 
- Male Person 1,704  2,730  6,137  5,661 
- Female Person 411 504 767 814

Occupational Health and Safety
403-1 Total workforce represented in formal joint management - worker 

health and safety committees 
Person  12,461  13,118 19,310 23,140

Percentage of workforce represented in formal joint  
management - worker health and safety committees 

% 82.01 82.39 91.43 91.80

403-2 Total Recordable Injury Rate (TRIR) No/200,000 man-hours 1.19 1.29 1.45 0.91
Employees No/200,000 man-hours 1.21 1.41 1.59 0.99
- Male No/200,000 man-hours 1.41 1.52 1.60 1.02
- Female No/200,000 man-hours 0.50 0.98 1.57 0.86
Contractors No/200,000 man-hours 1.10 0.78 0.96 0.68
- Male No/200,000 man-hours 1.35 0.87 0.96 0.66
- Female No/200,000 man-hours 0 0.33 0.99 0.85
"Total Recordable Injuries 
(not including first aid incidents)"

Case 206 241 394 259

Employees Case 176 214 335 209
- Male Case 160 184 270 174
- Female Case 16 30 65 35
Contractors Case 30 27 59 50
- Male Case 30 25 52 44
- Female Case 0 2 7 6
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) No/Million man-hours 3.61 3.71 4.18 2.38
Employees No/Million man-hours 3.98 4.16 5.07 2.93
- Male No/Million man-hours 4.40 4.47 4.77 2.81
- Female No/Million man-hours 2.49 2.93 6.30 3.45
Contractors No/Million man-hours 1.65 1.73 1.14 0.81
- Male No/Million man-hours 2.03 1.92 1.10 0.90
- Female No/Million man-hours 0 0.82 1.43 0
Total Lost Time Injuries Case  125  138  227  136 
Employees Case 116 126 213 124
- Male Case  100 108 161 96
- Female Case  16 18 52 28
Contractors Case 9 12 14 12
- Male Case 9 11 12 12
- Female Case 0 1 2 0
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GRI Standards Unit 2560 2561 2562 2563
Occupational Illness Frequency Rate (OIFR) No/Million man-hours 0.14 0 0.02 0.18
Employees No/Million man-hours 0.03 0 0.02 0.24
- Male No/Million man-hours 0.04 0 0.03 0.06
- Female No/Million man-hours 0 0 0 0.98
Contractors No/Million man-hours 0.73 0 0 0
- Male No/Million man-hours 0.90 0 0 0
- Female No/Million man-hours 0 0 0 0
Total number of occupational disease cases Case 5 0 1 10
Employees Case 1 0 1 10
- Male Case 1 0 1 2
- Female Case 0 0 0 8
Contractors Case 4 0 0 0
- Male Case 4 0 0 0
- Female Case 0 0 0 0
Fatalities (all Employees and Contractors) Person 0 0 1 0
Employees Person 0 0 0 0
- Male Person 0 0 0 0
- Female Person 0 0 0 0
Contractors Person 0 0 1 0
- Male Person 0 0 1 0
- Female Person 0 0 0 0
Lost Day Rate (LDR) Days/Million man-hours 51 66 104 114
Employees Days/Million man-hours 51 77 124 147
- Male Days/Million man-hours 58 87 106 153
- Female Days/Million man-hours 28 37 198 119
Contractors Days/Million man-hours 47 17 34 22
- Male Days/Million man-hours 57 17 37 24
- Female Days/Million man-hours 0 17 19 0
Total number of lost days (only including lost  
scheduled work days)

Man Days  1,754  2,452  5,649  6,525 

Employees Man Days  1,499  2,336  5,225  6,205 
- Male Man Days  1,322  2,106  3,590  5,242 
- Female Man Days  177 230  1,635  963 
Contractors Man Days  255  116  424  320 
- Male Man Days  255 95 398 320
- Female Man Days  -   21 26 0
Absentee Rate (AR) % 2.05 2.01 1.99 1.90
Employees % 2.37 2.40 2.38 2.39
- Male % 2.37 2.34 2.02 2.08
- Female % 2.38 2.65 3.87 3.70
Contractors % 0.37 0.32 0.65 0.48
- Male % 0.29 0.29 0.66 0.47
- Female % 0.71 0.46 0.54 0.56
Absentee days Days 88,825 93,668 135,091 135,547
Employees Days 86,318 90,871 125,176 126,668
- Male Days 67,179 70,527 85,194 89,085
- Female Days 19,139 20,344 39,982 37,583
Contractors Days 2,507 2,797 9,915 8,879
- Male Days 1,609 2,098 8,966 7,891
- Female Days 898 699 949 988
Near Miss Case 959  1,870  3,015  1,977 
Employees Case 861  1,750  2,531  1,878 
- Male Case 726  1,611  2,357  1,704 
- Female Case 135 139 174 174
Contractors Case 98 120 484 99
- Male Case 90 118 474 91
- Female Case 8 2 10 8

403-3 Workers with high incidence or high risk of diseases related to 
their occupation

Person 402 744 652 838

Employees Person 307 703 584 693
- Male Person 307 587 470 580
- Female Person 0 116 114 113
Contractors Person 95 41 68 145
- Male Person 91 37 58 139
- Female Person 4 4 10 6

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

Water Withdrawal by Source
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GRI Standards Unit 2560 2561 2562 2563
Employees

405-1 Total employees by gender Person  15,195  15,922  22,696  25,207 
- Male Person  11,844  12,524  17,749  19,790 
- Female Person  3,351  3,398  4,947  5,417 
Total Permanent employees Person  14,525  15,221  22,027  23,134 
- Male Person  11,299  11,944  17,225  18,158 
- Female Person  3,226  3,277  4,802  4,976 
Total Temporary employees Person  670  701  669  2,073 
- Male Person  545  580  524  1,632 
- Female Person  125  121  145  441 
Total employees by Level* Person  14,525  15,221  22,027  23,134 
Executive Management Person  94  101  109  115 
- Male Person  83  88  95  100 
- Female Person  11  13  14  15 
Senior Management Person  388  414  577  606 
- Male Person  301  320  468  492 
- Female Person  87  94  109  114 
Middle Management Person  1,485  1,619  2,341  2,458 
- Male Person  1,185  1,281  1,820  1,911 
- Female Person  300  338  521  547 
Junior Management Person  6,106  5,831  8,495  8,922 
- Male Person  4,246  3,521  5,097  5,353 
- Female Person  1,860  2,310  3,398  3,569 
Non Management* Person  6,452  7,256  10,505  11,033 
Male Person  5,484  6,734  9,745  10,235 
Female Person  968  522  760  798 
Total employees by Age* Person  14,525  15,221  22,027  23,134 
Over 50 years old Person  2,488  3,328  5,033  6,267 
- Male Person  2,118  2,742  4,027  5,132 
- Female Person  370  586  1,006  1,135 
30-50 years old Person  8,542  9,024  13,199  13,265 
- Male Person  6,412  6,896  10,191  10,194 
- Female Person  2,130  2,128  3,008  3,071 
Below 30 years old Person  3,495  2,869  3,795  3,602 
- Male Person  2,769  2,306  3,007  2,832 
- Female Person  726  563  788  770 

New employee hires*
401-1 Total new employees Person  1,732  1,758  2,042  1,822 

- Male Person  1,274  1,216  1,464  1,259 
- Female Person  458  542  578  563 

Employee Turnover*
401-1 Total employee turnover Person  1,556  1,363  2,093  1,964 

- Male Person  1,203  1,021  1,502  1,413 
- Female Person  353  342  591  551 
Total employee turnover rate Turnover rate (%) 10.71 8.95 9.50 8.49
Voluntary employees turnover Person  1,039 1,137 1,695 1,461
Voluntary employees turnover rate Turnover rate (%) 7.15 7.47 7.70 6.32
Number of employees laid off Person 113 81 0 93
Number of negotiations Person 35 36 0 58

Parental Leave*
401-3 Number of employees who took parental leave Person  368  768  863  615 

- Male Person  264  543  601  328 
- Female Person  104  225  262  287 
Number of employees who returned to work after taking 
parental leave

Person  345  639  726  554 

- Male Person  257  494  559  321 
- Female Person  88  145  167  233 
Retention to work (after parental leave and still  
employed for the next 12 months) 

Person  325  603  693  468 

- Male Person  239  465  532  242 
- Female Person  86  138  161  226 

Global Human Resources Data
GRI Standards Unit 2563

Waste water discharge 
303-4 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

Waste Water Discharge
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GRI Standards Unit 2560 2561 2562 2563
Employees training*

404-1 Total training hours provided to employee Hours  329,779  463,175  728,206  429,886 
- Male Hours  247,584  352,338  552,725  335,311 
- Female Hours  82,195  110,837  175,481  94,575 
- Mandatory course Hours  -  -  -  214,305 
- Non-mandatory course Hours -  -  -  215,582 
Total average training hours Hours/Employee  22.70  30.43  33.06  18.58 
- Male Hours/Employee  21.91  29.50  32.09  18.47 
- Female Hours/Employee  25.48  33.82  36.54  19.01 
Total amount spent USD  -  -  -  2,070,050 
- Mandatory course USD  -  -  -  625,605 
- Non-mandatory course USD  -  -  -  1,444,445 
- Region - Asia USD  -  -  -  870,159 
- Region - EMEA USD  -  -  -  757,347 
- Region - Americas USD  -  -  -  442,544 

Performance Review*
404-3 Total employees receiving regular performance reviews Person  14,525  15,221  22,027  15,648 

Total employees receiving career development reviews Person  14,242  14,237  21,281  6,505 

Remuneration ratio of women to men
405-2 Strategic (base salary only) Ratio 0.960 0.960 0.962 0.964

Managerial (base salary only) Ratio 0.944 0.945 0.947 0.949
Managerial (base salary + other cash incentives) Ratio 0.940 0.949 0.950 0.953
Supervisory and Operational Ratio 0.929 0.930 0.931 0.934

Employee Engagement Score**
Employee satisfaction score % 73.60 74.91 74.91 73.89
- Male % 73.59 74.98 74.98 74.54
- Female % 79.80 80.84 80.84 77.40
Data coverage of employee satisfaction survey % 93.75 93.43 93.43 82.87

Collective Bargaining
102-41 Total employees covered by collective bargaining agreements Person  7,748 7,810  11,337  9,578 

Percentage of total employees covered by collective bargaining 
agreements

% 50.99 51.31  51.47  41.40 

Number of consultations/negotiations with trade unions over 
organizational changes [unit]

Number 94 334 262 103

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"

Hours  14,256  17,210  20,799  11,044 

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

Person  11,403  12,819  19,362  9,366 

"Percentage of employees trained in human 
rights policies or procedures concerning 
aspects of human rights that are relevant to 
operations"

% of total employees 75.0 80.5 85.3 37.2

Non-discrimination
406-1 Total number of incidents of discrimination and  

corrective actions taken
Case 4 0 0 8

Number of incidents of discrimination and corrective actions 
taken regarding employees

Case 3 0 0 5

Number of incidents of discrimination and corrective actions 
taken to all excluding employee

Case 1 0 0 3

GRI Standards Unit 2560 2561 2562 2563
Rights of Indigenous People

411-1 Incidents of violations involving rights of indigenous people Case 0 0 0 0

Human Rights Assessment
412-1 Total number of operations Number 83 91 108 123

Total number of operations that have been subject to human 
rights reviews or impact assessments 

Number 83 91 108 123

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

% 100 100 100 100

Human Rights Grievances
103-2 Total number of grievances concerning human rights through 

formal grievance process
Case 0 0 0 8

Number of grievances about human rights (related to employees) 
through formal grievance process

Case 0 0 0 7

Number of grievance about human rights (not related to employees) 
through formal grievance process

Case 0 0 0 0

Total number of human rights grievances addressed in this reporting 
period

Case 0 0 0 8

Number of human rights grievances (related to employees)  
addressed during the reporting period

Case 0 0 0 7

Number of human rights grievances (not related to employees) 
addressed during the reporting period

Case 0 0 0 0

Total number of human rights grievances filed in the previous 
reporting period that resolved during the reporting period

Case 0 0 0 0

Number of human rights grievances (related to employees)  
filed in previous reporting period that were resolved during the 
reporting period

Case 0 0 0 1

Number of human rights grievances (not related to employees) filed 
in previous reporting period resolved during the reporting period

Case 0 0 0 0

Labor Practice Grievance
103-2 Total number of grievances about for labor practices filed through 

formal the grievance mechanism
Case 26 27 24 63

Total number of grievances about labor practices addressed 
during the reporting period

Case 16 25 18 80

Total number of grievances about labor practices resolved during 
the reporting period

Case 19 18 18 75

Total number of grievances about labor practices filed prior to 
reporting period that were resolved during the reporting period

Case 15 21 22 43

*   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
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GRI Standards Unit 2560 2561 2562 2563
Local Community Engagement

Percentage of operations with implemented  
local community engagement, impact assessments,  
and development programs

% 89 67 88 91

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 15 29 32 46

Number of operation with implemented social impact assessment 
including gender assessment

Number 11 10 9 14

Number of operation with implemented environmental impact 
assessment 

Number 20 21 21 42

Number of operation with implemented public  
disclosure of results of environmental  
and social impact assessment

Number 13 12 13 27

Number of operation with implemented  
local community development programs

Number 17 18 18 25

Number of operation with implemented stakeholder engagement 
plans

Number 14 13 12 21

Number of operation with implemented broad base local  
community consultation committees and processes

Number 9 10 7 15

Number of operation with implemented work councils,  
occupational health and safety committees and other employee 
representation bodies to deal with impacts

Number 20 21 23 42

Number of operation with implemented formal  
local community grievance process

Number 12 3 7 18

Social Grievances 
Number of grievances regarding society received through formal 
grievance process

Number 1 1 1 1

Total number of societal grievances addressed  
during this reporting period

Number 0 0 0 1

Total number of societal grievances resolved  
during this reporting period

Number 0 0 0 1

Total number of societal grievances resolved  
in the previous reporting period

Number 4 2 1 0

Total Philanthropic Activities
Total philanthropic activities % 100 100 100 100
Charitable donations USD 888,367 970,856 350,980 449,703
Community investments USD 645,634 971,420 715,351 451,890
Commercial Initiatives in the community USD 325,003 406,629 730,397 188,583

Philanthropic Contributions
Total cash contributions USD 1,749,830 1,771,435 1,796,730 1,090,176
Time: Estimate employee costs USD 1,918,393 1,007,502 1,142,800 696,748
Time: Employee volunteering during paid working hours Hour 103,681 58,640 60,960 33,607
Total in-kind giving USD 93,160 122,914 153,140 250,528
Total management overheads USD 16,012 454,556 82,360 73,118

Global CSR Data
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
ค�าชี้แจงความรับผิดชอบด้านการจัดการ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านความย่ังยืนมีหน้าท่ีรับผิดชอบการจัดท�า 

รายงานความยั่งยืนปี 2563 ตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืน 

ของ GRI รวมถึง การระบุผู้มีส่วนได้เสีย ค�าจ�ากัดความของสาระส�าคัญ 

รวมถึงกรอบการรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Reporting <IR> 

Framework)

รายงานความย่ังยืนปี 2563 ของเราให้ภาพรวมโดยละเอียดเก่ียวกับ 

แนวทางการสร้างคุณค่าแบบองค์รวมของไอวีแอล ซึ่งครอบคลุม 

ท้ังในด้านทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรม รวมถงึในด้านการเงนิและด้านท่ีไม่ใช่

การเงินของธุรกิจ

รายงานฉบับน้ีรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับความย่ังยืนและการเงินที่ส�าคัญ 

ซึง่จ�าเป็นต่อการประเมินผลการปฏบัิติงานของเราอย่างละเอียด เราคดัเลอืก

หัวข้อของรายงานตามหลักการรายงานของ GRI เพื่อก�าหนดเน้ือหาและ

คุณภาพของรายงาน นอกจากรายงานของเราแล้ว เรายังเผยแพร่ข้อมูล

เพิ่มเติมทางออนไลน์ ซึ่งลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติมนี้จะอยู่ในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการจัดท�ารายงาน
เราได้จดัท�ารายงานความยัง่ยืนแบบเล่มเดีย่วต้ังแต่ปี 2553 และปรบัปรงุการ

เปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับความย่ังยืนทางออนไลน์ให้ทันสมัยตลอดทั้งปี

ตามความเหมาะสม การรายงานด้านความย่ังยืนท้ังเชิงรุกและเชิงโต้ตอบ 

เป็นหน่ึงในหลายช่องทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของเรา ท�าให้เรา 

สามารถสรุปผลการปฏิบัติงานที่ เ ก่ียวข้องกับความย่ังยืนในเชิงรุก  

ก�าหนดแผนงานหลัก และมุ่งเน้นแผนงานในอนาคต ตลอดจนตอบสนอง

ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและท่ีก�าลังเผชิญอยู่ท่ัวโลก ด้วยการยึดม่ันในกรอบ 

การท�างานอันเป็นทีย่อมรบัและมีความสอดคล้องกัน การรายงานความย่ังยืน 

จะน�าเสนอข้อมูลแก่ผู้อ่านซึ่งเปรียบเทียบได้ทุกปีและทุกภาคส่วน และมี 

ส่วนสัมพันธ์กับองค์กรระดับโลกอ่ืนๆ ท่ีด�าเนินงานคล้ายกับไอวีแอล  

เรายังมั่นใจด้วยว่าข้อมูลของเราได้รับการรับรองโดยผู้ตรวจสอบอิสระ

รายงานฉบับน้ีจัดท�าขึ้นตามมาตรฐาน GRI: Core option พร้อมด้วย

การอ้างอิงท่ีใกล้เคียงกับเกณฑ์ระหว่างประเทศอ่ืนๆ เช่น International  

Integrated Reporting <IR> Framework เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) หลักการของ UNGC และ มาตรฐาน

การรับรอง AA1000 ข้อมูลในรายงานฉบับน้ียังท�าหน้าที่เป็นรายงาน 

การสื่อสารความคืบหน้า (COP) เกี่ยวกับการด�าเนินการของไอวีแอล 

ตามหลักการ 10 ประการของ UNGC  ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก  

ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต

เน่ืองในโอกาสครบรอบปีท่ี 10 ของการรายงานความย่ังยืนในปี 2563  

เราตัดสินใจท่ีจะพัฒนาการรายงานด้านความย่ังยืนของเราและเสริมสร้าง 

ความแข็งแกร่งให้กับการส่ือสารที่สัมพันธ์กับ ESG ภายในองค์กร 

ของเราด้วยการจัดโครงสร้างเน้ือหาการรายงานตามกรอบการรายงาน 

แบบบูรณาการ (Integrated Reporting <IR> Framework) ของ  

International Integrated Reporting Council (IIRC) รายงานฉบับน้ี 

รวบรวมข้อมูลท่ีจ�าเป็นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล รวมถึง 

ข ้อมูลทางการเงินจากทั่วท้ังไอวีแอลและบริษัทย่อยของเรา เพื่อให้ 

ผู ้มีส่วนได้เสียได้รับรู ้อย่างชัดเจนถึงคุณค่าท่ีเราสร้างหรือถ่ายทอด 

ไปตามกาลเวลา แนวทางของรายงานฉบับน้ีจะจดัระเบียบการเปิดเผยข้อมลู

การสร้างคุณค่าน้ีให้เป็น “ทุน” แต่ละประเภท (ทางการเงิน ทางการผลิต 

ทางปัญญา ทางบุคลากร ทางสังคมและความสัมพันธ์ และทางธรรมชาติ)

ขอบเขตของการรายงาน
รายงานความยั่งยืนปี 2563 ประกอบด้วยข้อมูลท่ีถือว่ามีคุณค่าท่ีส�าคัญ

ท่ีเป็นรูปธรรมต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของเรา นั่นคือประเด็นท่ีส่งผล 

ต่อความสามารถในการสร้างคุณค่าในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะ

ยาวของเรา ปัญหาเหล่าน้ีมีการหารือและทดสอบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ท่ีหลากหลาย และได้รับการเปิดเผยภายในขอบเขตการรายงานของเรา 

กรอบของการรายงานเชิงบูรณาการก�าหนดให้เราต้องอธิบายภาพรวม 

ขององค์กร แนวทางในการก�ากับดูแล รูปแบบธุรกิจ ความเส่ียงและโอกาส 

ที่เราเผชิญอยู่ ผลการด�าเนินงาน และแนวโน้มในอนาคตของเรา  

ส�าหรับรายงานฉบับนี้ เราได้รวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ด�าเนินงาน 107 แห่ง  

ใน 33 ประเทศท่ีเราด�าเนนิการอยู่ท่ัวโลก รวมถงึบรษิทัย่อยและโรงงานของเรา  

(ดูท่ีหัวข้อ ‘ข้อยกเว้น’ ด้านล่าง ส�าหรับบริษัทท่ีไม่ถูกรวมอยู่ด้วย) ข้อมูล

ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

ถงึ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เช่น บรษัิทท่ีถกูซือ้กิจการมาใหม่จะถกูรายงาน

ในวันท่ีเข้าซื้อกิจการเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ในบางกรณีเรายังอ้าง 

ถึงองค์กรและกิจกรรมระดับโลกที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

หากเป็นบริบทที่ส�าคัญ

การจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG)

เรารายงานข้อมูลที่รวบรวมไว้จากหน่วยงานข้างต้นท่ีไอวีแอลมีกรรมสิทธิ์

มากกว่า 50% และจากการร่วมทุนท่ีเรามีการควบคุมด้านการบริหาร

จัดการ แต่ไม่รวมข้อมูลของบริษัทต่างๆ ท่ีเรามีกรรมสิทธ์ิในส่วนน้อย  

และไม่ได้ควบคุมการบริหารจัดการ ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมเชิงปริมาณ 

ของเรารวบรวมจากการอ่านมาตรวัด ข้อมูลจากระบบการผลิตต่างๆ  

ข้อมูลจากการท�าบัญชีโดยละเอียด และการประมาณค่าด้วยหลักเกณฑ์

พื้นฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับขอบเขตการรายงานของเราอยู่ในดัชนี

มาตรฐาน GRI หน้า 142-148 

เราปฏิบัติตามระเบียบการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยมาตรฐาน

การจัดท�าบัญชีและการรายงานก๊าซเรือนกระจกระดบัองค์กร โดยสถาบัน 

ทรพัยากรโลก (WRI) และ สภาธรุกิจโลกเพือ่การพฒันาอย่างย่ังยืน (WBCSD) 

หลักการจัดท�ารายงาน

การสร้างคุณค่า
เรายงัคงสร้างคุณคา่ในฐานะทีเ่ป็นธรุกจิบรูณาการระดับโลก รปูแบบธรุกจิ

ของเราซึ่งมีการก�ากับดูแลที่แข็งแกร่ง วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และกลยุทธ์ 

ท่ีก�าหนดไว้ จะแสดงแกนหลักในการเปล่ียนทรัพยากร (ทุน) ของเราให้

เป็นผลลัพธ์อันทรงคุณค่าและสร้างผลลัพธ์แก่กลุ ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ี 

หลากหลายของเรา การเชือ่มต่อกระบวนการสร้างคณุค่าของไอวแีอลหมายถงึ 

การเชือ่มโยงไปสู่การตัดสินใจในระดบัสูงสดุเก่ียวกบัประสิทธภิาพและเป้าหมาย 

ในอนาคต รวมถึงการให้ข้อมูลเชิงลึกแก่การด�าเนินงานและห่วงโซ่อุปทาน

ของเรา และการให้ค�ามั่นว่าเราจะสร้างความส�าเร็จให้เกิดขึ้นได้ในระยะยาว

เนื้อหาของรายงาน
การรายงานความย่ังยืนไม่ได้เป็นเพยีงการรวบรวมข้อมูลประจ�าปีท่ีออกแบบ

มาเพือ่ตอบสนองความต้องการภายนอกหรอืเป็นเพยีงแค่การท�าตามกระแส 

เท่าน้ัน ในทางตรงกันข้ามรายงานจะเป็นตัวแทนผลลัพธ์จากชุดข้อมูล 

ท่ีบูรณาการและต่อเนื่องกันภายในและท่ัวท้ังไอวีแอล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย 

ซึ่งมีความส�าคัญต่อความส�าเร็จในระยะยาวขององค์กร เพื่อให้เกิด 

การมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นท่ีพวกเขาสนใจ 

มากที่สุด เราจึงมีกระบวนการดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่าน้ี การจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก 

ของเราในปี 2562-2563 ได้ด�าเนินการอย่างเป็นระบบและครอบคลุม 

ทุกการด�าเนินงานทั่วโลกของเราทั้งหมด

• จัดสรรความเชี่ยวชาญ ทรัพยากร และเวลาให้แก่ประเด็นความยั่งยืน

ต่างๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องส�าคัญท่ีสุดท่ีจะใช้ในการสร้างคุณค่าระยะยาว 

ให้กับผู้มีส่วนได้เสียของเรา

• ทดสอบความแน่วแน่ในเชิงกลยุทธ์ของเราต่อประเด็นทางสังคม  

ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกิจที่ส�าคัญ และต่อสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น  

รวมถึงปรับเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติของเราซึ่งมีความจ�าเป็น 

อย่างยิ่งต่อผลลัพธ์

• ระบุโอกาสส�าหรับนวัตกรรม การเติบโต และการริเริ่มทางธุรกิจใหม่ๆ 

และรกัษาความได้เปรยีบในการแข่งขนั โดยการบูรณาการความย่ังยนื

ในทุกการด�าเนินงานประจ�าวันของเรา

• สร้างความม่ันใจล่วงหน้าถึงความเส่ียงหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น

กับการอนุญาตในการด�าเนินงานของเรา

การตัดสินใจว ่าประเด็นใดน ่าสนใจท่ีสุดส�าหรับผู ้อ ่านในรายงาน 

ความย่ังยืนปี 2563 คอืการท�าให้เกิดความม่ันใจว่าตลอดท้ังปี กระบวนการ 

ช่องทางผลตอบรบั และแพลตฟอร์มการส่ือสารจะถกูรวมไว้ในกระบวนการ 

การประเมินสาระส�าคัญอย่างเป็นรูปธรรมเชิงโครงสร้าง ซึ่งประเด็นต่างๆ  

จะได้รับการประเมิน วัดผล จัดอันดับ และจัดท�าแผนตามหลักการ 

ที่เป็นทางการและกรอบการด�าเนินงานต่างๆ

https://sustainability.indoramaventures.com/th/downloads/ 
sustainability-reports

รายงานความยั่งยืนฉบับก่อนหน้าสามารถเข้าชมได้ผ่านลิงก์ด้านล่าง:

เน่ืองจากมีการเข้าซื้อกิจการท่ีใช้พลังงานสูงในปี 2563 ท�าให้ธุรกิจ 

ท่ัวโลกของเราเติบโตขึ้นและส่งผลต่อรอยเท้าทางส่ิงแวดล้อมของเรา 

ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้แน่ใจว่าความคืบหน้าและการส่ือสารที่ชัดเจน 

ในการจะมุ่งไปสู่เป้าหมายปี 2568 ของเรา ดังน้ันจึงมีการปรับปีฐานใหม่ 

ให้เป็นปี 2563 ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับปีฐานนี้ ปรากฏในหัวข้อ  

ความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนของเรา ในหน้า 24

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม130

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

ดัชนีมาตรฐาน GRI

https://sustainability.indoramaventures.com/th/downloads/sustainability-reports


คุณภาพของรายงาน
การรายงานแบบบูรณาการซึง่ถกูออกแบบมาให้มีความกระชบัและครบถ้วน 

คือรูปแบบในอนาคตของการรายงานขององค์กร รายงานความย่ังยืนปี  

พ.ศ. 2563 ของเราซึ่งจัดท�าขึ้นโดยมีการอ้างอิงหลักการท่ีเป็นแนวทาง

มากกว่าตัวชีว้ดัใดตัวชีว้ดัหน่ึง ผสมผสานข้อมูลเชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ

ท่ีสอดคล้องกับกรอบการวดัผลและประสิทธภิาพในปัจจบัุน ซึง่ผู้มส่ีวนได้เสีย 

ของเราต้องการและให้คุณค่า การใช้แนวทางการรายงานแบบบูรณาการ 

ช่วยให้เราสามารถเน้นความส�าคัญของการพึ่งพาซ่ึงกันและกันภายใน

ธรุกิจของเราและกับสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่า 

เราจัดสรรทรัพยากรอย่างไรส�าหรับต้นทุนท้ังหมด และแสดงให้เห็นว่า 

เราสร้างความย่ังยืนระยะยาวได้อย่างไร

มาตรฐาน GRI ช่วยให้องค์กรมีหลกัการในการสร้างการส่ือสารท่ีครอบคลุม

และมีคณุภาพซึง่เน้นท่ีความสมดลุ เปรยีบเทียบได้ ถกูต้อง เหมาะสมกับเวลา 

ชดัเจน และเชือ่ถอืได้ ในการจดัท�ารายงานฉบับน้ี เราได้รวบรวมความคดิเห็น 

จากกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อสร้างชุดข้อมูลประเด็นสาระส�าคัญ 

ท่ีแขง็แกร่ง ในการใช้มาตรฐาน GRI เพือ่ก�าหนดเนือ้หารายงาน ในรายงาน 

ความย่ังยืนปี 2563 เราด�าเนินการตามขัน้ตอนสามประการดงัน้ี

1. บริบทด้านความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนปี 2563 นี้ ช่วยให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด

เก่ียวกับการสร้างและส่งมอบคุณค่าระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว 

ของไอวีแอลและบริษัทย่อยของเรา รายงานสรุปว่าเราระบุหัวข้อสาระ

ส�าคัญท่ีเชื่อมโยงกับความย่ังยืนของเราอย่างไร ระบุแนวโน้มภายนอก 

ก�าหนดกลยุทธ์ของเรา วิธีที่เราควบคุมการน�ากลยุทธ์น้ันมาด�าเนินการ  

และแนวทางท่ีพิจารณาจัดการความเส่ียงและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ  

เราเชื่อม่ันอย่างมากว่าการเป็นผู้ด�าเนินการท่ีรับผิดชอบและด�าเนินการ 

ได้เกินกว่าข้อก�าหนดขั้นต�่าในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลนั้น

จะท�าให้ธรุกิจด�าเนินไปได้อย่างด ีธุรกจิจะมคีวามย่ังยืนและมอบผลประโยชน์ 

ได้ก็ต่อเม่ือเป็นการท�างานอย่างแข็งขันในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง และด้วย 

ความเคารพต่อปัจจัยดังกล่าวเท่าน้ัน

2. การประเมินสาระส�าคัญ

ในปี 2563 เราด�าเนินการวิเคราะห์การประเมินสาระส�าคัญของเราโดยรวม

ผลตอบรบัจากผู้มีส่วนได้เสียภายในท่ัวทุกการด�าเนินงานของธรุกิจ รวมถงึ 

หน่วยธุรกิจหลักของเรา ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอกท่ีส�าคัญ 

ซึ่งรวมถึงลูกค้า ซัพพลายเออร์ นายธนาคาร นักลงทุน/ผู้จัดการกองทุน 

และท่ีปรกึษา เรายังมุง่เน้นในหัวข้อทีมี่นัยส�าคญัทีเ่ก่ียวข้องกับด้านเศรษฐกิจ 

การก�ากับดูแล สิ่งแวดล้อม และสังคมของธุรกิจ และตรวจสอบให้ม่ันใจว่า 

การอภิปรายมีกรอบในแง่ของผลกระทบท่ีประเดน็เหล่านีอ้าจมีต่อความสามารถ 

ในการสร้างคุณค่าระยะยาวของไอวีแอล

เราระบุประเด็นต่างๆ ในแผนภาพแสดงประเด็นสาระส�าคัญ โดยแผนภาพนี้ 

ได้รบัการประเมินโดยผู้น�าทางธุรกิจ ตัวแทนผู้น�าการด�าเนนิงานรายบุคคล 

กลุ่มตัวอย่างของบุคคลจากท่ัวท้ังไอวีแอล ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และ

วิเคราะห์รายละเอียดโดยทีมความยั่งยืน และตรวจสอบโดยคณะกรรมการ

ด้านความยั่งยืนและการบริหารความเส่ียง นอกจากน้ีเรายังมีการอ้างอิง

เชื่อมโยงกับหัวข้อ GRI และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย 

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม อยู่ในหัวข้อดัชนีมาตรฐาน GRI ในหน้า 142-151 

ของรายงานฉบับนี้

ในปี 2563 มกีารระบปุระเดน็สาระส�าคญัหลกั 13 หัวข้อ ซึง่เราได้สร้างตัวบ่งชี ้

ประสิทธิภาพท่ีได้รับการปรับปรุงและเป้าหมายเพื่อขับเคล่ือนการปรับปรุง

ประสิทธิภาพภายใน รายละเอียดของแผนภาพแสดงประเด็นสาระส�าคัญ 

อยู่ในส่วนการประเมินสาระส�าคัญของรายงานฉบับนี้ในหน้า 32-33 

และบนเว็บไซต์ของเราตามลิงค์ด้านล่าง:

https://sustainability.indoramaventures.com/th/our-sustainability/
materiality-assessment

3. การรับรองรายงานความย่ังยนืและการตรวจสอบ 
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

เราเชื่อว่าการรับรองจากภายนอกให้ความน่าเชื่อถือ เพิ่มความโปร่งใส  

และท�าให้การรายงานของเราสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ โดยเราให้ผู้ตรวจสอบอิสระ

จากภายนอกคือบริษัท TUV India Private Limited ท�าการตรวจสอบ 

และรบัรองข้อมูลท่ีให้ไว้ในรายงานความย่ังยืนปี 2563 ของเราว่าเป็นไปตาม

มาตรฐานเหล่าน้ีหรือไม่ (GRI กรอบการด�าเนินงานแบบบูรณาการ <IR> 

Framework และมาตรฐานการรับรอง AA1000) ค�าชี้แจงการรับรอง 

ท่ีออกโดย TUV India Private Limited อยู่ในส่วนรายงานการรับรอง 

จากหน่วยงานภายนอกในหน้า 134-137 ของรายงานฉบับนี้

ข ้อมูลเก่ียวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังทางตรงและทางอ้อม  

(Scope 1 2 และ 3) [ส�าหรับ 1 ประเภท] ได้รับการรับรองโดยผู้ตรวจสอบ 

อิสระจากภายนอก บริษัท TUV Nord CERT GmbH ตามระเบียบ 

ว่าด้วยการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก ISO 14064-1 และ ISO 14064-3

ข้อมูลท่ี ไม ่ใช ่ข ้อมูลทางการเงินในรายงานฉบับน้ีมีความไม่แน ่นอน 

บางประการเน่ืองจากข้อจ�ากัดโดยธรรมชาติในลักษณะของการวัดข้อมูล 

ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เทคนิคการวัดผลและเกณฑ์การเลือกข้อมูลระหว่าง 

ไอวีแอลและบริษัทย่อยของเราอาจแตกต่างกัน เรายังคงมุ่งม่ันท่ีจะรายงาน

ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมและแม่นย�าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ภายใต้ขอบเขตเหล่านี้

ต่อผู้มีส่วนได้เสียของเราและสาธารณะ

ระเบียบวิธีการของข้อมูล

ความครอบคลุมของข้อมูล
ในปี 2563 เราขยายขอบเขตการตรวจสอบข้อมูลไปสูพ่ืน้ท่ีด�าเนนิงาน 107 แห่ง  

เทียบกับ 94 แห่ง ในปี 2562 เรารายงานข้อมูลส�าหรับการด�าเนินงานบน 

พืน้ฐานตามสดัส่วนการถอืครองธรุกจิ 100% (เช่น กรณกีารด�าเนินการท่ีเป็น 

เจ้าของ 80% จะท�าการรายงานข้อมูล 100%) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อมูลที่รายงานครอบคลุมท้ังบริษัท โดยมีการรายงานข้อมูลโดยใช้ระบบ

เมตริกและหน่วยสกุลเงิน เหรียญสหรัฐ (ดอลลาร์) เว้นแต่จะระบุไว้เป็น

อย่างอื่น

การเปลี่ยนแปลงขนาด โครงสร้าง และการถือครองธุรกิจ
รายชื่อของบริษัทที่มีการเข้าซื้อกิจการ ควบรวมกิจการ และการพัฒนาอื่นๆ ถูกระบุในรายงานประจ�าปี 2563 หน้า 90-101 และบนเว็บไซต์ของเรา ภายใต้

หัวข้อห้องข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ที่:

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

ข้อยกเว้น
รายงานความย่ังยืนปี 2563 มีเน้ือหาครอบคลุมข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม  

ความปลอดภัย การก�ากับดูแล และทรัพยากรบุคคล จากบริษัทท้ังหมด  

รวมถึงกิจการร่วมทุนที่เรามีสัดส่วนการถือครองธุรกิจต้ังแต่ 50% ขึ้นไป

และได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 

และความปลอดภัยมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้

• ข ้อมูลของบริษัทท่ีเข ้าซื้อกิจการหรือเริ่มด�าเนินงานหลังวันท่ี  

1 กรกฎาคม 2563 ก

• ข้อมูลของกิจการร่วมทุนที่มีสัดส่วนการถือครองธุรกิจ 50%  

หรือน้อยกว่าและไม่ได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการ ข

• ข้อมูลของส�านักงานขายและส�านักงานของบริษัท

• ข้อมูลทรัพยากรบุคคลนอกเหนือจากงานด้านสิทธิมนุษยชน 

และความผูกพันของพนักงาน ไม ่รวมถึงกิจการร ่วมทุนที่ มี

สัดส่วนการถือครองธุรกิจ 50% หรือน้อยกว่าและไม่ได้รับสิทธิ ์

ในการบริหารจัดการ

ก: หน่วยงานท่ีเข ้าซื้อกิจการหรือเริ่มด�าเนินการหลังจากวันท่ี  
1 กรกฎาคม 2563

• Indorama Ventures Recycling Poland sp. Z o.o. (Bielsko-Biała)

• Indorama Ventures Recycling Poland sp. Z o.o. (Łęczyca)  

ข: กิจการร่วมทุนท่ีมีสัดส่วนการถือครองธุรกิจ 50% หรือน้อยกว่า 
และ/หรือไม่ได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการ

• 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 
เหตุการณ์ในอนาคต
รายงานความย่ังยนืน้ีมีข้อความท่ีแสดงถงึ ‘การด�าเนินงานในอนาคต’ - เช่น 

ข้อความท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินการในอนาคตของเราท่ีถกูเสนอ ข้อความ

เช่นน้ีระบุได้โดยการใช้ภาษา เช่น การใช้ค�าว่า ‘เป้าหมาย’ ‘เชือ่ว่า’ ‘ประมาณ’ 

‘คาดการณ์’ ‘เป้าประสงค์’ ‘ต้ังใจว่า’ ‘อาจจะ’ ‘วางแผน’ ‘มีแผนจะ’ ‘เป้าหมาย’ 

‘จะ’ และข้อความอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะใกล้เคยีง ข้อความท่ีคาดการณ์เหตุการณ์ 

ในอนาคตน้ี ท�าให้นักลงทนุและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ได้รบัข้อมูลเชงิลึกท่ีส�าคญั

เกีย่วกับวสัิยทัศน์ของเรา และได้แสดงให้เห็นว่าเราเชือ่ม่ันอย่างไรว่ากลยุทธ์

ของเราจะท�าให้เราประสบความส�าเรจ็ในระยะยาว

โดยธรรมชาติของค�าเหล่าน้ียังหมายรวมถึงการคาดคะเนบางอย่าง 

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตหรือกว้างกว่าน้ัน ซึ่งอาจส่งผลต่อ 

ความสามารถในการด�าเนินการตามเป้าหมายของเรา ตัวอย่างเช่น  

การเปล่ียนแปลงทางกฎหมายและกรอบข้อบงัคบั ความซบัซ้อนทางการคลัง

ระดบัประเทศ ท่ีอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัอย่างมปีระสิทธผิล

ของเรา ความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีคาดไม่ถึงในประเทศท่ีเรา 

ด�าเนินการ ฯลฯ ดังนั้นจึงมีความไม่แน่นอนอยู่ในข้อความท่ีคาดการณ์

เหตุการณ์ในอนาคต ซึง่ผูอ่้านต้องยอมรบัเมือ่มีการประเมินข้อมูลตามทีใ่ห้ไว้  

นักลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบท่ีจะเชือ่ถอืข้อความทีเ่ป็นการคาดการณ์ 

ในอนาคต ซึ่งกล่าวเฉพาะวันที่ใช ้ถ้อยค�าน้ัน ไอวีแอลไม่มีข้อผูกพัน 

ต่อการเปล่ียนแปลงข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว  

ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ของข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรอืเหตุการณ์อ่ืนใด

ข้อเสนอแนะ
เรายินดีรับความคิดเห็น ความคิด และข้อเสนอแนะของคุณ กรุณาส่งไปท่ี  

Sustainability@indorama.net

https://sustainability.indoramaventures.com/en/downloads/
sustainability-reports
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การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
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C E R T I F I C AT E

TÜV NORD CERT GmbH 45141 EssenLangemarckstraße 20 www.tuev-nord-cert.de

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

Essen, 2021-05-20Certification Body

at TÜV NORD CERT GmbH

Certificate Registration No. 44 776 180191

Audit Report No. 3529 7443

Carbon Footprint 2020

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.

.

ใบรับรองการตรวจสอบ 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Scope 1, 2 และ 3)
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รายงานฉบับน้ีเป็นการรายงานความก้าวหน้า Communication on Progress การเปิดเผยประจ�าปีต่อผู้มีส่วนได้เสียถึงความก้าวหน้าท่ีได้ด�าเนินการ 

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

ตามความก้าวหน้าตามหลัก 10 ประการ

หลักการที่ 1  - ธุรกิจควรสนับสนุนและเคารพการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล 

หลักการที่ 2  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ความมุ่งมั่นที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้อง การอ้างอิงในรายงานความยั่งยืน 2563

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการ

Supplier code of conduct

นโยบายส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายการแจ้งเบาะแส

สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่มบริษัทฯ หน้า 6-9

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและกรอบด�าเนินงานด้านความยั่งยืน หน้า 20-21

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน้า 30-31

การสนับสนุนต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) หน้า 36

นโยบายการแจ้งเบาะแส หน้า 44

จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสทางธุรกิจ หน้า 45

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามข้อก�าหนดในห่วงโซ่อุปทาน หน้า 51-52

สิทธิมนุษยชนในที่ท�างาน หน้า 98-99

ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก หน้า 116-128

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

ในฐานะสามาชิกผู้ร่วมลงนามใน UN Global Compact แบบ “Participant” เราพยายามอย่างยิ่งในการเปิดรับคุณค่าหลักของและน�าเสนอ

คุณค่าเหล่านี้ภายในองค์กรทุกหน่วยการด�าเนินการของเรา ด้วยความมุ่งมั่นอย่างย่ิงและความพยายามอย่างต่อเน่ืองในด้านความยั่งยืน 

เราด�าเนินการน�ากลยุทธ์ท่ีชัดเจนมาใช้ในโครงสร้างการท�างานและกระบวนการเพื่อการสนับสนุนหลัก 10 ประการและการส่งมอบคุณค่า 

ที่สร้างขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการที่ 3  - ธุรกิจควรรักษาเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการยอมรับการมีสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกัน

หลักการที่ 4  - การขจัดการใช้แรงงานบังคับและแรงงานภาคบังคับทุกรูปแบบ

หลักการที่ 5  - การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิผล

หลักการที่ 6  - การขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและอาชีพ 

ความมุ่งมั่นที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้อง การอ้างอิงในรายงานความยั่งยืน 2563

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการ

Supplier code of conduct

นโยบายส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายด้านความหลากหลาย

นโยบายการแจ้งเบาะแส

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและกรอบด�าเนินงานด้านความยั่งยืน หน้า 20-21

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน้า 30-31

การสนับสนุนต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) หน้า 36

คณะกรรมการบริษัท หน้า 43

นโยบายการแจ้งเบาะแส หน้า 44

จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสทางธุรกิจ หน้า 45

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามข้อก�าหนดในห่วงโซ่อุปทาน หน้า 51-52

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน หน้า 91-96

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน หน้า 96

สิทธิมนุษยชนในที่ท�างาน หน้า 98-99

การลงทุนในพนักงานของเรา หน้า 100-106

ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก หน้า 116-128

GRI Index 102-17, 102-41, 103, 401, 403, 404, 405,406, 412, 419

แรงงาน

หลักการที่ 7  - ธุรกิจควรสนับสนุนแนวทางป้องกันความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม

หลักการที่ 8  - ด�าเนินการริเริ่มเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

หลักการที่ 9  - ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่นที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้อง การอ้างอิงในรายงานความยั่งยืน 2563

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายการจัดการน�้า

นโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการ

ค�าแถลงเรื่อง GMO ของไอวีแอล

นโยบายการแจ้งเบาะแส

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ หน้า 6-9

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ หน้า 10-13

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน หน้า 14-17

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและกรอบด�าเนินงานด้านความยั่งยืน 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�าเนินงานทั่วโลก หน้า 116-128

GRI Table 103, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308

สิ่งแวดล้อม

หลักการที่ 10  - ธุรกิจควรต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบรวมถึงการขู่กรรโชกและการติดสินบน

ความมุ่งมั่นที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้อง การอ้างอิงในรายงานความยั่งยืน 2563

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน

Supplier code of conduct

นโยบายการแจ้งเบาะแส

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและกรอบด�าเนินงานด้านความยั่งยืน หน้า 20-21

นโยบายการแจ้งเบาะแส หน้า 44

จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสทางธุรกิจ หน้า 45

การต่อต้านการทุจริต หน้า 47

กิจกรรมและการสนับสนุนทางการเมือง หน้า 47

กลยุทธ์ทางภาษี หน้า 48

การตอบแทนสู่ชุมชนของเรา หน้า 108

ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก หน้า 116-128

GRI Table 103, 205, 207, 415, 419

การต่อต้านการทุจริต

สิทธิมนุษยชน
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UNGC Communication on Progress (COP)

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

ดัชนีมาตรฐาน GRI

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

Disclosure Description Page  
Number (s)

References SR 2020
External 

Assurance Omissions

GRI 101: Foundation 2016

GRI 102: General Disclosures

Organizational Profile

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016

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

- -

102-10 Significant changes to the  
organization and its supply chain

AR: 87-98 
SR: 130-133

AR: Changes and Important Developments 
SR: About This Report - -

102-11 Precautionary Principle or 
approach

SR: 130-133 SR: About This Report
- -

102-12 External initiatives AR: 182-183 
SR: 36; 38

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

- -

102-13 Membership of associations SR: 39 SR: Major Industry Association & Memberships - -

Strategy

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016

102-14 Statement from senior  
decision-maker

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

- -

Ethics and Integrity

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016

102-16 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

- -

Governance

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016

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

- -

102-21 Consulting stakeholders on 
economic, environmental, and 
social topics

AR: 156-158 
SR: 32-33

AR: Role of Stakeholders 
SR: Materiality Assessment - -

102-22 Composition of the highest 
governance body and its  
committees

AR: 77 
SR: 43-44

AR: Management Structure 
SR: Corporate Governance and Compliance Management - -

102-23 Chair of the highest governance 
body

AR: 78 
SR: 6-9

AR: Board of Directors 
SR: Group CEO Message

- -

102-24 Nominating and selecting the 
highest governance body

AR: 170-172; 
196-197

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

- -

IVL SR2020 ดัชนีมาตรฐาน GRI  
ส�ำหรับ ‘In Accordance’ Option - Core

GRI  
Standard

Disclosure Description Page  
Number (s)

References SR 2020
External 

Assurance Omissions

Governance

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016

102-26 Role of highest governance body in 
setting purpose, 
values, and strategy

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

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

- -

102-27 Collective knowledge of highest  
governance body

AR: 61-76 
SR: 43-44

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

- -

102-28 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 
 
SR: 48-49

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

- -

102-32 Highest governance body’s role in  
sustainability reporting

SR: 43-44 SR: Corporate Governance and Compliance  
Management

- -

Stakeholder Engagement

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016

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

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: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 18-19 
IVL Website

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

- -

103-2 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 - -

GRI 201: 
Economic 
Performance 
2016

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 
 
SR: Key Highlights 2020 - Economic  
Performance

- -

201-2 Financial implications and other risks and 
opportunities due to climate change

AR: 132-134 
 
SR: 24-25

AR: Indorama Ventures Potential Risk Factors - Climate 
Change Risks 
SR: Climate Change Strategy 2025

- -

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRIความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

https://sustainability.indoramaventures.com/en/shorturl/business-overview-and-value-chain
https://sustainability.indoramaventures.com/en/our-sustainability/materiality-assessment
https://sustainability.indoramaventures.com/en/our-sustainability/materiality-assessment


อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม144

รายงานความยั่งยืน ปี 2563
145

GRI  
Standard

Disclosure Description Page  
Number (s)

References SR 2020
External 

Assurance Omissions

Market Presence

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

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

- -

103-2 The management approach and its 
components

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

- -

103-3 Evaluation of the management approach IVL Website https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-resources/talent-attraction 
-and-retention

- -

GRI 202:  
Market  
Presence 
2016

202-1 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

- -

Anti-Corruption

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

- -

103-2 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

- -

GRI 205:  
Anti- 
Corruption 
2016

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

- -

Anti-Competitive Behavior

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: 

Anti- 
Competitive 

Behavior 
2016

103-2 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

- -

206-1 Legal actions for anti-competitive behavior,  
anti-trust and monopoly practices

AR: 158-159 
SR: 45-47

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

- -

Tax

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 48 
IVL Website

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

- -

103-2 The management approach and its 
components

SR: 48 
IVL Website

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

- -

103-3 Evaluation of the management approach SR: 48 
IVL Website

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

- -

GRI 201: 
Economic 
Performance 
2016

207-1 Approach to tax SR: 48 
IVL Website

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

- -

207-2 Tax governance, control, and risk  
management

SR: 48 
IVL Website

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

- -

207-3 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

- -

Country- 
by-country 
reporting

Legal actions for anti-competitive  
behavior, anti-trust and monopoly 
practices

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

- -

GRI  
Standard

Disclosure Description Page  
Number (s)

References SR 2020
External 

Assurance Omissions

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

GRI 300: ENVIRONMENTAL

Materials

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 22-25;  
82

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

- -

103-2 The management approach and its 
components

SR: 22-25; 
85-86

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

- -

103-3 Evaluation of the management approach SR: 22-25; 
85-86

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

- -

GRI 301:  
Materials 
2016

301-1 Materials used by weight or volume SR: 119 SR: Global Performance Data - Materials - -

301-2 Recycled input materials used SR: 86; 119 SR: Towards Carbon Neutrality - Environmental 
Management - Waste Management;  
Global Performance Data

- -

Energy

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 22-25; 
82

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

- -

103-2 The management approach and its 
components

SR: 22-25; 
82-83

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

- -

103-3 Evaluation of the management approach SR: 22-25;  
82-83

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

- -

GRI 302: 
Energy 2016

302-1 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 -

302-3 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 -

302-4 Reduction of energy consumption SR: 82-83 SR: Towards Carbon Neutrality - Environmental  
Management - Energy Management

SR: 134-138 -

Water and Effluents

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 22-25;  
82

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

- -

103-2 The management approach and its 
components

SR: 22-25;  
83

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

- -

103-3 Evaluation of the management approach SR: 22-25;  
83

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

- -

GRI 303: 
Water and 
Effluents 
2018

303-1 Interactions with water as a shared 
resource

SR: 22-25;  
83; 85; 85

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

- -

303-2 Management of water discharge-related 
impacts 

SR: 22-25;  
83; 85; 85

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

- -

303-3 Water withdrawal SR: 21;  
84; 120

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

- -

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRIความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/human-resources/talent-attraction-and-retention
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/human-resources/talent-attraction-and-retention
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/human-resources/talent-attraction-and-retention
https://www.indoramaventures.com/en/our-company/governance/taxation
https://www.indoramaventures.com/en/our-company/governance/taxation
https://www.indoramaventures.com/en/our-company/governance/taxation
https://www.indoramaventures.com/en/our-company/governance/taxation
https://www.indoramaventures.com/en/our-company/governance/taxation
https://www.indoramaventures.com/en/our-company/governance/taxation
https://www.indoramaventures.com/en/our-company/governance/taxation
http://sustainability.indoramaventures.com/en/shorturl/2020/tax-reporting
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/human-resources/talent-attraction-and-retention
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Emissions

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 22-25; 82 SR: Our Approach to Sustainability;  
Towards Carbon Neutrality - Environmental Management

- -

103-2 The management approach and its 
components

SR: 22-25; 87 SR: Our Approach to Sustainability; 
Towards Carbon Neutrality - Environmental  
Management - Air Emissions Management

- -

103-3 Evaluation of the management approach SR: 22-25; 87 SR: Our Approach to Sustainability; 
Towards Carbon Neutrality - Environmental  
Management - Air Emissions Management

- -

GRI 305: 
Emissions 
2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 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 -

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 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 -

305-4 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

- -

305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides  
(SOx), and other significant emissions

SR: 87; 120 SR: Towards Carbon Neutrality -   
Environmental Performance - Air Emissions Management;  
Global Performance Data - Emissions

SR: 134-138 -

Waste

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 22-25; 82 SR: Our Approach to Sustainability;  
Towards Carbon Neutrality - Environmental  
Management

- -

103-2 The management approach and its 
components

SR: 22-25; 
85-86

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

- -

103-3 Evaluation of the management approach SR: 22-25; 
85-86

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

- -

GRI 306: 
Waste  
2020

306-1 Waste generation and significant  
waste-related impacts

SR: 22-25; 
85-86

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

- -

306-2 Management of significant  
waste-related impacts

SR: 22-25; 
85-86

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

- -

306-3 Waste generated SR: 86; 120 SR: Towards Carbon Neutrality - Environmental  
Management - Waste Management;  
Global Performance Data - Solid Waste

- -

306-4 Waste diverted from disposal SR: 86; 120 SR: Towards Carbon Neutrality - Environmental  
Management - Waste Management;  
Global Performance Data - Solid Waste

- -

306-5 Waste directed to disposal SR: 86; 120 SR: Towards Carbon Neutrality - Environmental  
Management - Waste Management;  
Global Performance Data - Solid Waste

- -

Environmental Compliance

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 32-33  
IVL Website

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

- -

103-2 The management approach and its 
components

SR: 32-33  
IVL Website

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

- -

103-3 Evaluation of the management approach SR: 32-33  
IVL Website

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

- -

GRI 307:  
Environmental  
Compliance 
2016

307-1 Non-compliance with environmental laws  
and regulations

SR: 88; 121 SR: Towards Carbon Neutrality - Strong Environmental 
Governance; Global Performance Data - Environmental 
Compliance - -
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Supplier Environmental Assessment

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

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

- -

103-2 The management approach and its 
components

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

- -

103-3 Evaluation of the management approach IVL Website https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights- 
protections-in-our-supply-chain

- -

GRI 308: 
Supplier 
Environmental  
Assessment 
2016

308-1 New suppliers that were screened using 
environmental criteria

SR: 51-52 SR: Responsible and Effective Governance - Supply Chain 
Management - Human Rights and Compliance in the 
Supply Chain - Supplier ESG Assessments - -

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

GRI 400: SOCIAL

Employment

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 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

- -

103-2 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

- -

GRI 401: 
Employment 
2016

401-1 New employee hires and employee 
turnover

AR: 175 
 
SR: 20;  
104-105; 125

AR: Corporate Governance Report 2020 - 1. Our Global 
Workforce is Making a Difference 
SR: Key Highlights 2020 - Social Performance;  
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

- -

401-3 Parental leave SR: 125 SR: Global Human Resources Data - Parental Leave - -

Occupational Health and Safety

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 91-92 SR: Empowering Our People and Communities -  
Ensuring a Safe and Conductive Workplace

- -

103-2 The management approach and its 
components

SR: 91-92 SR: Empowering Our People and Communities -  
Ensuring a Safe and Conductive Workplace

- -

103-3 Evaluation of the management approach SR: 91-92 SR: Empowering Our People and Communities -  
Ensuring a Safe and Conductive Workplace

- -

GRI 403: 
Occupational 
Health and 
Safety 2018

403-1 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 

- -

403-2 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 

- -

403-3 Occupational health and services SR: 91-93 SR: Empowering Our People and Communities - Ensuring 
a Safe and Conducive Workplace - Robust Health and 
Safety Management 

- -

403-4 Worker participation, consultation, and 
communication on occupational  
health and safety 

SR: 91-93 SR: Empowering Our People and Communities - Ensuring 
a Safe and Conducive Workplace - Robust Health and 
Safety Management 

- -

403-5 Worker training on occupational  
health and safety 

SR: 93 SR: Empowering Our People and Communities - Ensuring 
a Safe and Conducive Workplace - Robust Health and 
Safety Management 

- -

403-6 Promotion of worker health SR: 95; 96-97 SR: Empowering Our People and Communities - Ensuring 
a Safe and Conducive Workplace - Occupational Health 
and Safety Performance; Employee Well-being

- -

403-7 Prevention and mitigation of 
occupational health and safety impacts 
directly linked by business relationships

SR: 91-93 SR: Empowering Our People and Communities - Ensuring 
a Safe and Conducive Workplace - Robust Health and 
Safety Management 

- -

403-9 Work-related injuries SR: 94;  
121-122

SR: Empowering Our People and Communities -  
Ensuring a Safe and Conductive Workplace - Occupational 
Health and Safety Performance; Global Performance 
Data - Occupational Health and Safety

- -

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRIความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

https://sustainability.indoramaventures.com/en/our-sustainability/materiality-assessment
https://sustainability.indoramaventures.com/en/our-sustainability/materiality-assessment
https://sustainability.indoramaventures.com/en/our-sustainability/materiality-assessment
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/human-rights/human-rights-protections-in-our-supply-chain
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/human-rights/human-rights-protections-in-our-supply-chain
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/human-rights/human-rights-protections-in-our-supply-chain
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Training and Education

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 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

- -

103-2 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

- -

GRI 404: 
Training and 
Education 
2016

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 -

404-2 Programs for upgrading employee skills 
and transition assistance programs

AR: 176-177 
 
SR: 104

AR: Corporate Governance Report 2020 -  
4. People Development Opportunities 
SR: Empowering Our People and Communities - Investing 
in Our People - Attract, Develop and Engage

- -

404-3 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development 
reviews

SR: 126 SR: Global Human Resources Data - Performance Review
- -

Diversity and Equal Opportunity

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 90-91 
IVL Website

SR: Empowering Our People and Communities 
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-resources/workforce-diversity 

- -

103-2 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 

- -

103-3 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 

- -

GRI 405: 
Diversity 
and Equal 
Opportunity 
2016

405-1 Diversity of governance bodies and 
employees

AR: 161; 163; 
175-176 
 
 
 
SR: 106; 125 
 
 
IVL Website

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 

- -

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of 
women to men

SR: 126 SR: Global Human Resources Data - Remuneration ratio of 
women to men

- -

Non-Discrimination

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 90-91 
IVL Website

SR: Empowering Our People and Communities 
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-resources/workforce-diversity 

- -

103-2 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 

- -

103-3 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 

- -

GRI 406: Non- 
Discrimination  
2016

406-1 Incidents of discrimination and corrective 
actions taken

SR: 126 SR: Global Human Resources Data - Non-discrimination
- -

Freedom of Association and Collective Bargaining

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

SR: 90 SR: Empowering Our People and Communities
- -

103-2 The management approach and its 
components

SR: 96 SR: Empowering Our People and Communities - Employee 
Well-being

- -

103-3 Evaluation of the management approach SR: 96 SR: Empowering Our People and Communities - Employee 
Well-being

- -

GRI 407:  
Freedom of  
Association 
and Collective 
Bargaining 
2016

407-1 Operations and suppliers in which the 
right to freedom of association and 
collective bargaining may be at risk

SR: 96; 116; 
126

SR: Empowering Our People and Communities - Employee 
Well-being; Global Performance Data; Global Human 
Resources Data - Collective Bargaining

- -
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Child Labor

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 51 
IVL Website

SR: Human Rights and Compliance in the Supply Chain 
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights

- -

103-2 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

- -

103-3 Evaluation of the management approach SR: 51-52 
IVL Website

SR: Supplier ESG Assessments 
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights

- -

GRI 408: 
Child Labor 
2016

408-1 Operations and suppliers at significant risk 
for incidents of child labor

SR: 51-52; 
116; 127

SR: Supplier ESG Assessments; Global Performance 
Data; Global Human Resources Data - Human Rights 
Assessment

- -

Forced or Compulsory Labor

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 51 SR: Human Rights and Compliance in the Supply Chain
- -

103-2 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

- -

103-3 Evaluation of the management approach SR: 51-52 
IVL Website

SR: Supplier ESG Assessments 
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights

- -

GRI 409: 
Forced or 
Compulsory 
Labor 2016

409-1 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

- -

Security Practices

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 51 SR: Human Rights and Compliance in the Supply Chain; 
- -

103-2 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

- -

103-3 Evaluation of the management approach SR: 51-52 
IVL Website

SR: Supplier ESG Assessments 
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights

- -

GRI 410: 
Security  
Practices 2016

410-1 Security personnel trained in human 
rights policies or procedures

SR: 51-52; 
127

SR: Supplier ESG Assessments; Global Human Resources 
Data - Human Rights Assessment - -

Rights of Indigenous Peoples

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

SR: 51; 98 SR: Human Rights and Compliance in the Supply Chain; 
Workplace Human Rights Assessment

- -

103-2 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

- -

103-3 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

- -

GRI 411: 
Rights of 
Indigenous 
Peoples 2016

411-1 Incidents of violations involving rights of 
indigenous peoples

SR: 51-52; 
98-99; 127

SR: Supplier ESG Assessments;  
Workplace Human Rights Assessment;  
Global Human Resources Data - Human Rights Assessment

- -

Human Rights Assessment

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

SR: 51; 98 SR: Human Rights and Compliance in the Supply Chain
- -

103-2 The management approach and its 
components

SR: 51-52; 98 
 
IVL Website

SR: Supplier ESG Assessments; 
Workplace Human Rights Assessment 
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights

- -

103-3 Evaluation of the management approach SR: 51-52; 98 
 
IVL Website

SR: Supplier ESG Assessments; 
Workplace Human Rights Assessment 
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights

- -

GRI 412: 
Human Rights 
Assessment 
2016

412-1 Operations that have been subject to 
human rights reviews or impact assess-
ments

SR: 51-52; 
98-99; 127

SR: Supplier ESG Assessments;  
Workplace Human Rights Assessment;  
Global Human Resources Data - Human Rights Assessment

- -

412-2 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

- -

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRIความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME
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GRI  
Standard

Disclosure Description Page  
Number (s)

References SR 2020
External 

Assurance Omissions

Marketing and Labelling 2016

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

SR: 56-57 SR: Driving Sustainable Growth
- -

103-2 The management approach and its 
components

SR: 72-73 SR: Driving Sustainable Growth - Creating Strong  
Customer Relationships

- -

103-3 Evaluation of the management approach SR: 72-73 SR: Driving Sustainable Growth - Creating Strong  
Customer Relationships

- -

GRI 417: 
Marketing 
and Labelling 
2016

417-3 Incidents of non-compliance concerning 
marketing communications

SR: 73 SR: Driving Sustainable Growth - Creating Strong  
Customer Relationships

- -

Customer Privacy

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

SR: 55 SR: Responsible and Effective Governance - Cyber Security 
Management

- -

103-2 The management approach and its 
components

SR: 55 SR: Responsible and Effective Governance - Cyber Security 
Management

- -

103-3 Evaluation of the management approach SR: 55 SR: Responsible and Effective Governance - Cyber Security 
Management

- -

GRI 418: Cus-
tomer Privacy 
2016

418-1 Substantiated complaints concerning 
breaches of customer privacy and losses of 
customer data

SR: 55; 73 SR: Responsible and Effective Governance - Cyber Security 
Management 
SR: Driving Sustainable Growth - Creating Strong  
Customer Relationships

- -

Socioeconomic Compliance

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

SR: 43 SR: Responsible and Effective Governance - Corporate 
Governance and Compliance Management

- -

103-2 The management approach and its 
components

SR: 43-45 SR: Responsible and Effective Governance - Corporate 
Governance and Compliance Management

- -

103-3 Evaluation of the management approach SR: 43-45 SR: Responsible and Effective Governance - Corporate 
Governance and Compliance Management

- -

GRI 419: Social 
Compliance 
2016

419-1 Non-compliance with laws and regula-
tions 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

- -

GRI  
Standard

Disclosure Description Page  
Number (s)

References SR 2020
External 

Assurance Omissions

Local Communities

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

SR: 107 
 
IVL Website

SR: Empowering Our People and Communities - Giving Back to 
Our Communities 
https://www.indoramaventures.com/en/sustainability/social/csr

- -

103-2 The management approach and its 
components

SR: 107-113 
 
IVL Website

SR: Empowering Our People and Communities - Giving Back to 
Our Communities 
https://www.indoramaventures.com/en/sustainability/social/csr

- -

103-3 Evaluation of the management approach SR: 107-113 
 
IVL Website

SR: Empowering Our People and Communities - Giving Back to 
Our Communities 
https://www.indoramaventures.com/en/sustainability/social/csr

- -

GRI 413: 
Local 
Communities 
2016

413-1 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; Global Performance Data;  
Global CSR Data - Local Community Engagement

- -

Supplier Social Assessment

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

SR: 51-52 
 
IVL Website

SR: Responsible and Effective Governance - Supplier ESG 
Assessments  
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/ 
human-rights/human-rights-protections-in-our-supply-chain

- -

103-2 The management approach and its 
components

SR: 51-52 
 
IVL Website

SR: Responsible and Effective Governance - Supplier ESG 
Assessments  
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/ 
human-rights/human-rights-protections-in-our-supply-chain

- -

103-3 Evaluation of the management approach SR: 51-52 
 
IVL Website

SR: Responsible and Effective Governance - Supplier ESG 
Assessments  
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/ 
human-rights/human-rights-protections-in-our-supply-chain

- -

GRI 414:  
Supplier Social  
Assessment 
2016

414-2 Negative social impacts in the supply 
chain and actions taken 

SR: 52 SR: Responsible and Effective Governance - Supplier ESG 
Assessments 

- -

Public Policy

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

SR: 45-47 
 
IVL Website

SR: Responsible and Effective Governance - Business 
Ethics, Integrity and Transparency 
https://www.indoramaventures.com/en/our-company/
governance/industry-associations-and-memberships

- -

103-2 The management approach and its 
components

SR: 47 
 
 
IVL Website

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

- -

103-3 Evaluation of the management approach SR: 47 
 
 
IVL Website

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

- -

GRI 415: 
Public Policy 
2016

415-1 Political Contributions SR: 47 
 
 
IVL Website

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: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

SR: 69-72 SR: Driving Sustainable Growth - Safe and Sustainable 
Products

- -

103-2 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

- -

GRI 416:  
Customer 
Health and 
Safety 2016

416-2 Incidents of non-compliance concerning 
the health and safety impacts of products 
and services

SR: 69; 73 SR: Driving Sustainable Growth - Safe and Sustainable 
Products; Creating Strong Customer Relationships

- -

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก
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°C Celsius 

ACC        American Chemistry Council
ADB   Asian Development Bank
AGM  Annual General Meeting
AMIC  Autologous Matrix-Induced  
 Chondrogenesis
APR Association of Plastics  
 Recyclers
AR  Annual Report

BBS  Behavior-Based Safety
BDF  Baan Dek Foundation
BMA  Bangkok Metropolitan  
 Administration
BMP  Bitmap
BOD  Biochemical Oxygen Demand

CAC  Coalition Against Corruption
CCBPI  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
CO2  Carbon Dioxide
CO2e  Carbon Dioxide Equivalent
CO2eq  Carbon Dioxide Equivalent 
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)

DEG  Deutsche Investitions-und  
 Entwicklungsgesellschaft 
DJSI  Dow Jones Sustainability  
 Indices
DOT  Department of Transportation
DPF  Duang Prateep Foundation
DSM  Dutch State Mines
DX  Digital Transformation

EBITDA  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

EEC  Eastern Economic Corridor
EG  Ethylene Glycol
EHS  Environment, Health, and Safety
EIA  Environmental Impact  
 Assessment 
EMEA  Europe, Middle East,  
 and Africa
EMENA  Europe, Middle East, and  
 North Africa
EMS  Environmental Management  
 System
EO  Ethylene Oxide
EPS  Core Earnings Per Share
ERM  Enterprise Risk Management 
ERP  Enterprise Resource Planning
ESG  Environmental, Social and  
 Governance
ESP  Electrostatic Precipitators 
ETS  Emissions Trading Schemes
EU  European Union

F&B  Food and Beverage
FDA  Food and Drug Administration 
FIT  Forward Innovative Thinking
FMCG  Fast Moving Consumer Goods
FTSE4Good    Financial Times Stock  
 Exchange-Russell Group

GBS  Global Business Solution
GCEO  Group Chief Executive Officer
GCNT  Global Compact Network  
 Thailand
GDPR  General Data Protection  
 Regulation
GEE  Global Employee Engagement
GEMT  Global Emergency  
 Management Team
GHG  Greenhouse Gas
GIF  Graphics Interchange Format
GJ  Gigajoule
GMC  Global Management Conference
GMO  Genetically Modified Organism
GOTS  Global Organic Textile Standard
GPAP  Global Plastic Action Partnership 
GRI  Global Reporting Initiative
GRS  Global Recycled Standard

HAPs  Hazardous Air Pollutants
HDPE  High-density polyethylene
HIV  Human Immunodeficiency  
 Virus
HPC  Home, Personal Care
HR  Human Resources
HRRP  Human Rights Risk Propensity

IDC  International Data Corporation
ICEA  Institute of Certification  
 for Ethics and the Environment
IEA  International Energy Agency
IFC  International Finance  
 Corporation
IIRC  International Integrated  
 Reporting Council
ILO  International Labour  
 Organization
IMC  Indorama Management  
 Council
IOD  Integrated Oxides and  
 Derivatives
IPA  Isophthalic Acid
IPI  Indorama Polyester Industries
IR  Integrated Reporting
ISO  International Organization for  
 Standardization
IT  Information Technology
IVC  Industrievereinigung  
 Chemiefaser e. V.

IVEX  Indorama Ventures Excellence 
IVL  Indorama Ventures Public  
 Company Limited
IVLF  IVL Foundation
IVXP  Indorama Ventures Xylenes  
 & PTA

JPG  Joint Photographic Expert Group
JV  Joint Venture

Kg  Kilogram
Koz  Thousand Ounces
KPI  Key Performance Indicator
kt  thousand tonnes
kW  Kilowatt 
kWh  Kilowatt Hour 

LCA  Life Cycle Assessments
LGBT  Lesbian, Gay, Bisexual,  
 and Transgender
LPG  Liquefied Petroleum Gas
LSS  Lean Six Sigma
Lt  Litre
LTI  Lost Time Injury
LTIFR  Lost Time Injury Frequency Rate

m3  Cubic Metre
mg/L  Milligrams Per Litre
MJ  Megajoule
MEG  Mono-Ethylene Glycol
Min  Minute  
ML  Machine Learning
MRSA  Methicillin-Resistant  
 Staphylococcus Aureus
MSCI  Morgan Stanley Capital  
 International
MT  Metric Tonne 
MWh  Megawatt Hour 

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

OHS  Occupational Health and Safety
OHSAS  Occupational Health and Safety  
 Assessment Series

PA  Polyamide
PCL  Public Company Limited
PCRC  Product Compliance Risk  
 Characterization
PE  Polyethylene
PEO  Polyethylene Oxide
PET  Polyethylene Terephthalate
PETRA  PET Resin Association
PIA  Purified Isophthalic Acid
PLA  Polylactic Acid
PMOs  Project Management Offices
PO  Propylene Oxide  
 (Lifestyle Fibers, PO, PEO) 
POC  Point of Contact
POY  Partially Oriented Yarn
PP  Polypropylene
PPE  Personal Protective Equipment
PPP  Public-Private Partnership
PRE  Plastics Recyclers Europe
PSM  Process Safety Management

PTA  Purified Terephthalic Acid
PX  Paraxylene

R&D  Research and Development
RCS-NL  Recycled Claim Standard
RDO  Result Delivery Office
REACH  Registration, Evaluation,  
 Authorisation and Restriction  
 of Chemicals
RMC  Risk Management Council
RNG  Renewable Natural Gas
ROCE  Return on Capital Employed
rPET  Recycled Polyethylene  
 Terephthalate
RSPO  Roundtable on Sustainable  
 Palm Oil

S&P  Standard and Poor’s
SA8000  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

TCFD  Task Force on Climate-Related  
 Financial Disclosures
tCO2e  Tonnes of Carbon Dioxide  
 Equivalent
TMO  Transformation Management  
 Office
TR Ton of Refrigeration
TRIR  Total Recordable Injury Rate
TRIS  Thai Rating and Information  
 Services
TUVI  TUV India Private Limited

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  Volatile Organic Compounds
VPPAs  Virtual Power Purchase  
 Agreements

WBCSD  World Business Council for  
 Sustainable Development
WEEC  Wetlands Edge Environment  
 Center
WHRA  Workplace Human Rights  
 Assessment 
WRI  World Resources Institute
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บัญญัติศัพท์

การรายงานข้อมูล การตรวจสอบ และการรับรองการรายงาน

รายงานฉบับน้ีจดัท�าขึ้นตามแนวทางมาตรฐาน 
ของ Global Reporting Initiative (GRI)  
core option และ International Integrated 
Reporting Council (IIRC)’s International 
Integrated Reporting <IR> Framework 
2021

100% 100%
การตรวจสอบและการรับรองรายงาน
โดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก
สอดคล้องกับมาตรฐาน GRI, <IR> 
Framework และ AA1000AS

การค�านวณ การตรวจสอบ และการรับรอง
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
โดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  ISO 14064-1 
และ ISO 14064-3

ข้อมูลการติดต่อและข้อเสนอแนะ

Sustainability@indorama.net

รายงานความยัง่ยนื ปี 2563
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Committed Towards
A Sustainable Future

สแกนเพ�่อเข�าชม
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รายงานความยั่งยืน
ป� 2563

บทสรุปสำหรับผู�บร�หาร รายงานความยั่งยืน
ป� 2563

บร�ษัท อินโดรามา เวนเจอร�ส จำกัด (มหาชน)

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารด้านความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

การก�ากับดูแลอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับ 
พนักงานและชุมชนของเรา

การขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน GRIความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2563HOME

https://sustainability.indoramaventures.com/th/shorturl/2020/sustainability-report-executive-summary
https://sustainability.indoramaventures.com/th/shorturl/2020/sustainability-report
https://www.indoramaventures.com/th/investor-relations/downloads/annual-report
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