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รายงานความยั่งยืนปี 2564
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ส่งเสริมเทคโนโลยีและนโยบาย
อย่างเร ่งด ่วน เพื่อให ้บรรลุ 
เป้าหมายการเปลี่ยนผ่านจาก
การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่ยัง
ไม่ลดลงส�าหรับเศรษฐกิจหลัก 
ภายในปี 2573 และส�าหรับ 
ทั่วโลก ภายในปี 2583 

มากกว่า 100 ประเทศร่วมตกลง
ลดก๊าซมีเทนลง 30% ภายใน 
ปี 2573 เน่ืองจากก๊าซชนิดน้ี
สามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ถึง 80 เท่า 

137 ประเทศมุ ่งมั่นที่จะหยุด 
และฟื ้นฟูการท�าลายป่าและ
ความ เ ส่ื อม โทรมของที่ ดิ น
ภายในปี 2573

ประเทศที่พัฒนาแล ้วยืนยัน 
ในค�ามั่นสัญญาที่จะมอบเงิน 
100,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี 
ในการจัดหาเงินทุนด้านสภาพ
ภูมิอากาศ

ความมุ่งม่ันหลักจากการประชุม	COP26

ความมุ่งม่ันสากลในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผลกระทบต่อไอวีแอล
COP26	และบทบาท
ในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของไอวีแอล	

ในขณะที่โลกก�าลังมุ่งม่ันสู ่การบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข  
ซ่ึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนนับเป็นกุญแจส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ จึงเป็นเหตุผลส�าคัญที่องค์กร 
ต่างๆ ต้องก้าวขึ้นมาและประกาศความมุ่งม่ันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของเราในการบรรเทาผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ เราได้เข้าร่วมกับผู้น�าจากกว่า 90 องค์กร 
ข้ามชาติขนาดใหญ่ในการลงนามในจดหมายเปิดผนึกล่าสุด ซึ่งเผยแพร่โดย CEOs Climate Alliance ผู้ลงนามทั้งหมดมุ่งม่ัน
ทีจ่ะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 1 จกิะตนัต่อปี ภายในปี 2573 และเช่ือว่าภาคธุรกจิต่างๆ สามารถช่วยกนัได้มากข้ึน 
ถ้าหากผู้น�าระดับโลกสามารถบรรลุข้อตกลงที่ COP26 ซึ่งจะช่วยให้เรารักษาอุณหภูมิโลกไว้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสได้

เราตระหนักดีว่าการท�างานร่วมกันมากข้ึนจะช่วยเร่งกระบวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเราค�านึงถึงการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกในทกุกจิกรรมทีเ่ราท�า ท้าทายตวัเอง และผลกัดนัวาระน้ีให้ก้าวหน้า รวมถงึในการประชุม COP27 ด้วยเช่นกัน

ความเส่ียง
ไอวีแอลค�านึงถึงการเพิ่มข้ึนของ OPEX ในการจัดการ 
กับภาษีด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคต อีกทั้งเรา 
ได ้คาดการณ์การเพิ่ม ข้ึนของ CAPEX โดยลงทุน 
ในเทคโนโลยีทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมเพือ่ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในกฎหมายและข้อบังคับ
ด้านส่ิงแวดล้อม

โอกาส
ความมุ่งม่ันในการจัดหาเงินทุนด้านสภาพภูมิอากาศ  
ในการประชุม COP26 ช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์ 
จากโอกาสในการจัดหาเงินทุนทางการเงิน เพื่อสนับสนุน
ความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัว่โลก
และบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเรา

การใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เราสามารถจดัหาเงินทนุเพือ่ความยัง่ยนืได้ 1,300 เหรียญ
สหรัฐ ในปี 2564 โดยมาจาก
- ได้รับเงินกู้สีเขียวจากธนาคาร Mizuho ของญี่ปุ ่น

เป็นรายแรกของประเทศไทย คิดเป็นมูลค่า 200
ล้านเหรียญสหรัฐ และ 200 ล้านยูโร

- ธนาคาร Mizuho จัดหาเงินกู้ร่วม ESG มูลค่า 255
ล้านเหรียญสหรัฐ

- ได้รับเงินกู ้สีน�้าเงินมูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ
จาก International Finance Corporation (IFC)

- หุ้นกู้ส่งเสริมความย่ังยืนมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย
10,000 ล้านบาท (ประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ)

การลงทนุดงักล่าวน�าไปใช้เพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในการด�าเนินการและผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคาร์บอนต�่า  
โดยยังค�านึงถึงความต้องการของลูกค้า ด้วยมาตรการ 
เชิงรุกเหล่าน้ี ช่วยให้เราสามารถรักษาต�าแหน่งและพฒันา
ความสามารถในการแข่งขันในฐานะบริษทัเคมีภณัฑ์ช้ันน�า

การบรรเทาความเส่ียง
• ราคาคาร์บอน

- เราได้น�าราคาคาร์บอนมาใช้ในการตัดสินใจลงทุน
และแผนธุรกิจ 5 ประเทศที่เราด�าเนินการอยู่แล้วมี
ข้อบังคับการก�าหนดราคาคาร์บอน และเราคาดว่า
จะเห็นความครอบคลุมมากขึ้นในอนาคต

• พลังงานสะอาดและโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
- เราก�าลังเปล่ียนสู่แหล่งพลังงานที่สะอาดกว่าและ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อช่วยลดมลพิษ
จากโรงงานของเรา

• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในห่วงโซ่อุปทาน
- เราก�าลังด�าเนินโครงการห่วงโซ่อุปทานที่ ย่ังยืน

ซ่ึงช่วยจัดล�าดับความส�าคัญด้านสภาพภูมิอากาศ
ของซัพพลายเออร์

• การปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และแนวทาง
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงแรก
- เราได้ก ้าวน�าหน้าโดยใช้เทคโนโลยีการดักจับ

การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS)
ภายในโรงงานของเรา และการรีไซเคิลข้ันสูง เพื่อ
ขับเคล่ือนความพยายามในการหมุนเวียนใช้

ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20%
ภายในปี 2573

สมาชิกสหภาพยุโรปเข้าร่วมนโยบาย 
‘Fit for 55’ เพื่อช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 55% 
ภายในปี 2573

ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งเป้าที่จะ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ครึ่งหน่ึงจากปี 2548 ภายในปี 2573

2 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
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รายงานความยั่ งยืนปี

องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้จัดการประชมุเกีย่วกบัสภาพภมูอิากาศเป็น
ประจ�าทุกปี ต้ังแต่ปี 2538 โดยมตัีวแทนจากท่ัวโลกเข้าร่วมเพือ่แก้ไขปัญหา
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยท่ีเมืองปารีสเมื่อ 6 ปีก่อน 
บรรดาผู้น�าโลกได้ร่วมกนัตกลงในการด�าเนนิการด้านสภาพภมูอิากาศ โดย
มุ่งม่ันที่จะรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส จากระดับในยุค
ก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม

ในปี 2564 การประชมุสมชัชาประเทศภาคอีนสัุญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 (COP26) ที่เมือง Glasgow 
ถอืเป็นหมดุหมายส�าคญัในรอบ 5 ปี ซ่ึงก่อให้เกดิความมุง่มัน่และแผนปฏบิติั
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหลากหลายประเทศ อันแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวในการช่วยปกป้องโลกเพื่อลูกหลานในอนาคต
สืบต่อไป

รายงาน
พิเศษ

Home

ความสําเร็จสําคัญ
ในปี	2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล
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รายงานความยั่ งยืนปี

ได้รับเงินทุนเพื่อความย่ังยืนมาแล้ว
เป็นมูลค่า	1,300	ล้านเหรียญสหรัฐ
ณ สิ้นปี 2564

จัดตั้ง	ESG	Council	และ	
Decarbonization	Committee

จัดท�าและเผยแพร่รายงานเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน	(SDGs)	
เป็นรายแรกของอุตสาหกรรม	
ในปี	2563

เร่ิมใช้งานระบบการจัดการซอฟต์แวร์
ระดับสากลด้าน	ความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	(EHS)	
และความยั่งยืน

การฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย	29.92	
ชั่วโมงต่อพนักงานหนึ่งคน	ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปี 2563	ถึง	61%

ให้ค�าม่ันที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี	2593-2613

การลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศจีนและอินโดนีเซีย ซึ่งช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ท้ังหมดกว่า	3,300	tCO

2
e	ต่อปี	

กรรมการในคณะกรรมการสรรหา	
พิจารณาค่าตอบแทน	และกํากับดูแล
กิจการ	(NCCG)	เป็นกรรมการอิสระ
ทุกท่าน

ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความย่ังยืนมูลค่า	
10,000	ล้านบาท เพื่อสนับสนุน
การด�าเนินการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ
และเพื่อขับเคลื่อนการผลิตที่ย่ังยืน

ประกาศแผนการลงทุนมูลค่ากว่า	
4,700	ล้านเหรียญสหรัฐ	เพื่อเพิ่ม
การใช้วัตถุดิบชีวมวลเป็น	2.4	ล้านตัน
ภายในปี	2573

โรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (CarbonLite) และ
อีกหน่ึงแห่งในประเทศอินโดนีเซีย
จะสามารถรีไซเคิลขวดพลาสติก	PET	
ได้ถึง	5,000	ล้านขวดต่อปี 
ภายในปี 2566

ไอวีแอลได้รับคะแนน	CG	ระดับ	
“ดีเย่ียม	5	ดาว” จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน

การจัดหาการเงินเพื่อความยั่งยืน การกํากับดูแลด้านความยั่งยืน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สิ่งแวดล้อม

การกํากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามข้อกําหนด

ความสําเร็จด้านความยั่งยืนปี	2564

เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย
ท่ีลงทุนในบริการเงินฝากสีเขียว	
(Green	Deposit)	ของธนาคาร	HSBC 
เพื่อสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และการก�ากับดูแล (ESG)

จัดตั้ง	Decarbonization
Committee	และจัดทํา	
Decarbonization	SOPs	
เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับโครงการต่างๆ 
และการลงทุนในอนาคต

โรงงานของเราในจังหวัดระยอง 
ประเทศไทย	มีอัตราการจัดการของเสีย
อยู่ท่ี	99%	และได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานการจัดการการฝังกลบเป็น
ศูนย์

ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต	(CAC)

ด�าเนินการลงนามด้านสิทธิมนุษยชน
90%	ได้รับการลงนามโดยหัวหน้า
ธุรกิจหลัก
92%	ได้รับการลงนามโดยหัวหน้า
โรงงาน

จัดท�าและเผยแพร่รายงาน	TCFD	
เป็นคร้ังแรกในปี	2563	

เปิดตัวโครงการ	Injury	and	Illness
Prevention	Program	(I2P2)	
ซึ่งช่วยวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุ
อย่างเป็นระบบและด�าเนินการควบคุม

ขยายการฝึกอบรมเร่ืองการรีไซเคิล
ไปใน	3	ประเทศ	ได้แก่ โปแลนด์ 
อินโดนีเซีย และกานา

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
ความหลากหลายทางเพศในท่ีทํางาน	
โดยจัดตั้ง	Diversity,	Equity,	and	
Inclusion	(DEI)	Committee

เปิดตัว ESG	Profile	แบบออนไลน์
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการการเข้าถึง
ข้อมูลด้าน ESG

โรงงานจํานวน	45	แห่ง	(41%)	
บรรลุเป้าหมาย	“อุบัติเหตุเป็นศูนย์”

มีการอบรมให้ความรู้เร่ืองการรีไซเคิล
และการคัดแยกขยะแก่ผู้บริโภค
ท้ังสิ้น	53,585	คน	ณ	สิ้นปี	2564

การรายงานด้านความยั่งยืน

สุขภาพและความปลอดภัย

สังคม
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• อินโดรามา เวนเจอร์ส	ได้รับการยอมรับเป็นหนึ่ง
ในสมาชิกของ	S&P	Global	Sustainability
Yearbook	2022	และเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ในกลุ่ม	World	และ	Emerging	Markets
ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เป็นปีที่	3	และ	5
ติดต่อกัน

• ไอวีแอลได้รับการจัดอันดับตําแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่	97
จากบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�าทั่วโลก 139 แห่ง

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการจัดอันดับเป็นที่	1
จากบริษัทเคมีภัณฑ์ช้ันนําของโลก	50	แห่ง

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนนด้าน ESG
ที่ระดับ	BBB	ในปี	2564

• อินโดรามา	เวนเจอร์ส	ได้รับการประเมินด้าน	ESG
อยู่ในอันดับที่	7	จาก	228	บริษัท
บริษัทได้รับการยอมรับในด้านการบริหารจัดการ
ที่แข็งแกร่งในการจัดการความเสี่ยงปานกลางที่จะเผชิญกับ
ผลกระทบทางการเงินที่ส�าคัญจากปัจจัยด้าน ESG

• ได้รับการประเมินในระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับที่สูง
ที่สุดของประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน

• ไอวีแอลได้รับตําแหน่งเป็นผู้นําที่อันดับ	1% ของบริษัท
ที่ได้รับการประเมินทั่วโลก โดยมีผลการด�าเนินงานที่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนน	B จากการประเมิน
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ	CDP ในปี 2564

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังคงได้รับคัดเลือก
ให้อยู่ในกลุ่มดัชนี	FTSE4Good

• ไอวีแอลได้รับคะแนนด้าน ESG	4.1	จาก	5	คะแนน
โดยได้รับการจัดอันดับอยู่ในตําแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่	95
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ความสําเร็จสําคัญในปี	2564 สารบัญ

รายงานพิเศษ COP26 และบทบาท
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไอวีแอล
ความสำาเร็จด้านความยั่งยืนป ี2564 
ความสำาเร็จสำาคัญในป ี2564 
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ ์
สารจากประธาน ESG COUNCIL
การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล 

ข้อมูลผลการดำาเนินงานทั่วโลก 
ใบรับรองการตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Scope 1, 2 และ 3)
รายงานการรับรองจากหน่วยงานภายนอก 
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
UNGC COMMUNICATION ON PROGRESS (CoP)
ดัชนีมาตรฐาน GRI 
บัญญัติศัพท์ 
ข้อมูลการติดต่อและข้อเสนอแนะ 

ภาพรวมของธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่าของไอวีแอล 
ผลงานส�าคัญในปี 2564  
แนวด�าเนินการเพื่อความยั่งยืน  
แนวทางของเราในการสร้างคุณค่า
การสนับสนุนของเราต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)  
การประเมินสาระส�าคัญของไอวีแอล
รางวัลและการรับรองด้านความยั่งยืน 
สมาคมอุตสาหกรรมและการเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
รายงานพิเศษ การเปล่ียนแปลงสู่ธุรกิจแบบชีวิตวิถีใหม่ 
(NEW NORMAL)

การมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าของเรา  
การบริหารจัดการด้านพลังงาน 
กลยุทธ์ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการรีไซเคิล
OPERATIONAL EXCELLENCE AWARDS
รายงานพิเศษ แนวทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ของไอวีแอล
การบริหารจัดการผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
การบริหารจัดการทรัพยากรน�า้
การบริหารจัดการของเสีย 
การก�ากับดูแลด้านส่ิงแวดล้อมท่ีแข็งแกร่ง
รายงานพิเศษ ความหลากหลายทางชีวภาพ

การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและ
ชุมชนของเรา	
สถานท่ีท�างานท่ีปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ
สิทธิมนุษยชนในสถานท่ีท�างาน
การลงทุนในพนักงานของเรา
รายงานพิเศษ ความหลากหลายทางเพศ ความเท่าเทียม 
และการยอมรับความแตกต่าง
การตอบแทนสู่ชุมชนของเรา
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล

ธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบและ
การกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ
การก�ากับดูแลกิจการและการบริหารการปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม และความโปร่งใส 
การก�ากับดูแลด้านความยั่งยืน 
การบริหารจัดการความเส่ียงและภาวะวิกฤต 
การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

การขับเคลื่อน	การสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน		
การเป็นผู้น�าทางความคิดด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
การเติบโตท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัยและมีความยั่งยืน 
รายงานพิเศษ หนทางการแก้ไข
และทางออกโดยวัตถุดิบหมุนเวียน
การสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้า
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
รายงานพิเศษ การจัดหาการเงินเพื่อความยั่งยืน
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รายงานฉบับน้ีได้สรุปความส�าเร็จของไอวีแอลตลอดปี 2564 
ในการแก้ปัญหาด้านความย่ังยืนและปัญหาด้านสภาพภูมอิากาศ 
ซึง่นับเป็นเร่ืองทีส่่งผลกระทบต่อลกูค้า พนักงาน ผูม้ส่ีวนได้เสยี 
และชุมชนมากทีส่ดุ ไอวีแอลก�าลงัเร่งด�าเนินการอย่างมคีวาม
รับผิดชอบเพื่อให้สอดคล้องกับหน่ึงในค่านิยมหลักของเรา

ในปี 2564 เราได้ประกาศวิสัยทัศน์ของเรา ‘ร่วมกันยกระดับ
เคมีภัณฑ์ เพื่อโลกที่ดีกว่า’ ซ่ึงช่วยก�าหนดบทบาทหน้าที่และ
ผลกระทบเชิงบวกที่เราสามารถสร้างให้แก่โลกได้

มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์
ณ การประชุม COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ เมื่อปีที่แล้ว ได้ม ี
ข ้อตกลงนานาชาติร ่วมกัน เพื่อเร ่งแก ้ไขป ัญหาด ้าน 
สภาพภูมอิากาศภายในทศวรรษน้ี ตัวแทนจากทกุประเทศยอมรับ
ข้อตกลงในการด�าเนินการอย่างเคร่งครัดตามเป้าหมายการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2573 หรือที่เรียกว่า 
Nationally Determined Contributions (NDCs) เพื่อควบคมุ
อณุหภูมเิฉล่ียของโลกให้เพิม่ข้ึนไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ใน
ปี 2565 ตามเป้าหมายดังกล่าว จึงถือเป็นงานส�าคัญที่รอเรา
อยู่ข้างหน้า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีของเรา ซึ่งเป็นหน่ึง
ในคณะกรรมการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นผู้น�า
ในกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงประกอบด้วย 
6 กลยุทธ์หลัก เพื่อลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของบริษัทและ
สนับสนุนประเทศต่างๆ ที่เรามีการด�าเนินธุรกิจอยู่ โดย 
คณะกรรมการได้ให้ค�าแนะน�าทางเทคนิคแก่กลุ่มธุรกิจแต่ละ
ส่วนของเรา เพือ่ให้มัน่ใจว่าความพยายามในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในระดับโรงงานจะเป็นไปตามเป้าหมาย 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“เคมีภัณฑ์ของเรามีบทบาทในชีวิตประจำาวันมากขึ้น
เราม่ันใจในความสามารถของไอวีแอลในการตอบสนองความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า ควบคู่ไปกับการส่งมอบความมุ่งม่ัน
ด้านความย่ังยืนและการมีส่วนร่วมสู่โลกใหม่แห่งการหมุนเวียน”

ไอวแีอลก�าลังด�าเนินการเพือ่ให้บรรลุเป้าหมายในปี 2568 และ
ได้ก�าหนดเป้าหมายปี 2573 ที่ท้าทายมากข้ึน ซึ่งรวมถึง 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) 
30% ลดอัตราการใช้พลังงาน 15% เพิ่มการใช้ไฟฟ้า 
จากพลงังานทดแทนเป็น 25% ลดอตัราการใช้น�า้ทัง้หมด 20% 
การจัดการของเสียแทนการฝังกลบอยู่ที่ 90% จากปริมาณ 
ของเสียทั้งหมด การรีไซเคิล PET หลังการบริโภคที่ถูกอัด 
เป็นก้อน 1,500,000 ตนัต่อปี และเพิม่การลงทนุด้านความย่ังยนื
เป็น 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ความยั่งยืนในระดับแนวหน้า
เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและความสามารถในการท�าก�าไร  
เราได้ด�าเนินการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยประเดน็ด้านสขุอนามยัและความปลอดภัย ถือเป็นอกีเร่ือง
ส�าคัญที่ต้องด�าเนินการ ดังน้ัน เราจึงประยุกต์ใช้แนวทาง 
ทั้งสามน้ีในการด�าเนินงานทั่วโลกของเรา

จากวิสัยทัศน์ของเรา ‘มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ช้ันน�า
ระดับโลกที่ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดี
เพือ่สังคม’ เราได้ด�าเนินการผ่านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และขยายขอบเขตของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเพื่อสร้าง 
ความแตกต่างในอนาคต การมุ่งเน้นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นน้ีจะช่วย
ให้เราตอบสนองต่อความไม่แน่นอนในอนาคตและพัฒนา
จุดยืนของเราในยุคหลังของโรคระบาดได้

Home

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล
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รายงานความยั่ งยืนปี

มุ่งเน้นสู่การเงินสีเขียวเพื่อความยั่งยืน
ไอวีแอลขับเคลื่อนความเป็นผู้น�าด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน
ผ่านเป้าหมายประสิทธิภาพด้านความยั่งยืน (SPTs) ท�าให้เรา
มีเคร่ืองมือการลงทุนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซ่ึงเช่ือมโยงกับ
ประสิทธิภาพด้านความยั่งยืน และเป็นส่วนหน่ึงของกรอบ
ทางการเงินทีส่่งเสริมความยัง่ยนืของเรา ซึง่ได้รับการประเมนิ
โดยองค์กรอิสระ

ส�าหรับการบุกเบิกด้านการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ของไอวแีอลในประเทศไทยน้ัน เราได้หุน้กู้ส่งเสริมความยัง่ยนื 
(Sustainability Linked Bonds - SLBs) มลูค่า 10,000 ล้านบาท 
ซ่ึงได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน หุ้นกู้น้ีเช่ือมโยง
กับประสิทธิภาพด้านส่ิงแวดล้อมของเรา และเป็นส่วนส�าคัญ
ในการปรับโครงสร้างเงินทุนของเราให้เหมาะสม ตลอดจน
สร้างแรงจูงใจให้บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งสู่เป้าหมาย 
ด้านสิ่งแวดล้อม นับเป็นการพัฒนาที่ส�าคัญในตลาดทุน 
ของไทย เน่ืองจากนักลงทุนให้ความส�าคัญกับตัวช้ีวัด 
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ นอกจากน้ี ในปี 2564 เราเป็นบริษัทแรก 
ในประเทศไทยที่ลงทุนใน Green Deposit กับธนาคาร HSBC 
เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
การก�ากับดูแล

ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและ	
นวัตกรรมที่เหนือกว่า
ไอวีแอลก�าลังบูรณาการการด�าเนินงานของเราอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนปลายน�้าด้านของบรรจุภัณฑ์ และ
ต้นน�้าในด้านของวัตถุดิบ ตลอดจนออกไซด์และอนุพันธ์แบบ
บูรณาการ (IOD) ควบคู่ไปกับการเพิ่มความหลากหลาย 
ในผลิตภัณฑ์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสาร 
ลดแรงตึงผิว ผ ่านการเข ้าซื้อ กิจการเชิงกลยุทธ ์และ 
การปรับปรุงการปฏิบัติงาน

หน่วย naphthaletes ของเรา ซึ่งก่อต้ังข้ึนเมื่อปีที่แล้ว  
ณ โรงงานผลติแบบบรูณาการของเราในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ช่วยให้เราเป็นผู้ผลิต PNDA รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีระดับ
ความบริสุทธ์ิของสารสูงสุดเพื่อรองรับตลาดโพลีเอสเตอร์ 
ระดับสูง การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ บริษัท Oxiteno  
ในประเทศบราซิล เป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ของเราในการลงทนุ
เพือ่เพิม่มลูค่า การเข้าซือ้กิจการคร้ังน้ีจะช่วยเพิม่ชนิดผลติภัณฑ์
ในส่วนของสารลดแรงตึงผิวที่มีมูลค่าสูง และขยายธุรกิจ 
ด้าน IOD ที่มีอยู่ของเราอย่างมีนัยส�าคัญ นอกจากน้ี ยังช่วย
เสริมความแข็งแกร่งให้กับบทบาทการด�าเนินธุรกิจของเรา 
ในประเทศเม็กซิโกและภูมิภาคละตินอเมริกา และในแง ่
ของนวัตกรรมเชิงเคมีสีเขียว

เราก�าลังเสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้น�าด้านการรีไซเคิล
ระดับโลก ในปี 2564 เราได้เข้าซื้อโรงงานรีไซเคิล PET  
จาก CarbonLite Holdings และบริษัทในเครือในรัฐเท็กซัส 
นอกจากน้ี เรายังได้ประกาศโรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ในเมือง 
Karawang ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งสามารถรีไซเคิลขวด
พลาสตกิได้ถึง 2,000 ล้านขวดต่อปี เพือ่สนับสนุนความมุง่มัน่
ของเราในการรักษาสิง่แวดล้อมในมหาสมทุรและการแก้ปัญหา
แบบปิดวง

เราได้เข้าซื้อกิจการที่ล�้าสมัยของ Ngoc Nghia ซ่ึงเป็นผู้น�า
ตลาดด้านพลาสติก PET พลาสติกข้ึนรูปขวดและฝาปิด 
ในประเทศเวียดนาม โดยข้อตกลงดังกล่าวจะเพิ่มสถานะ 
ทางธุรกิจของเราในตลาดที่มีการเติบโตสูง ด้วยการเสนอ 
แนวทางเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์ PET แบบครบวงจรพร้อม 
ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น

เมือ่ปลายปีทีแ่ล้ว เราได้เปิดศูนย์บริการธุรกิจระดบัโลก ในเมอืง 
Kolkata ประเทศอินเดีย ซ่ึงมีบทบาทส�าคัญกับสถานที่ 
ด�าเนินการของเราทัว่โลก ด้วยการรวมกระบวนการขนาดใหญ่
และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพ 
การด�าเนินงานและส่งเสริมความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ส่ิงที่ดีกว่า

การจัดการกับเหตกุารณ์ด้านความปลอดภยั
และการปรับปรุงด้านความปลอดภัย
ของพนักงาน
ในขณะทีเ่รามุง่มัน่ทีจ่ะบรรลผุลการปฏิบตังิานทีโ่ดดเด่นภายใต้
สภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัย แต่ในปี 2564 ได้มี
รายงานการเสียชีวิตของพนักงานจากการท�างาน 2 ราย  
ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอียิปต์  
(ผู้รับเหมาก่อสร้าง) โดยพนักงานอยู่ในสภาวะทุพพลภาพ
ถาวร 1 ราย โดยเราได้ด�าเนินแผนการบรรเทาและบังคับใช้
ทันทีในโรงงานทั้งสองแห่ง เพื่อปรับปรุงความปลอดภัย 
ของพนักงานพร้อมด้วยการฝึกอบรมเพิ่มเติม นอกจากน้ี 
ได้เกิดเหตเุพลงิไหม้ทีโ่รงงานของเราสองแห่ง โดยมกีารปฏิบตัิ
ตามขั้นตอนการรายงานและการตอบสนองที่เหมาะสมทันที
ในทั้งสองกรณี ซึ่งเราได้ด�าเนินการตรวจสอบเหตุการณ์ 
อย่างละเอียดและด�าเนินแผนการบรรเทาผลกระทบควบคู่ 
ไปด้วยเช่นกัน ในขณะเดยีวกันน้ัน มกีารแบ่งปันบทเรียนเหล่าน้ี
ทั่วทั้งไอวีแอล อย่างไรก็ตาม นับเป็นเหตุการณ์น่าเศร้า 
ที่พนักงานของเราเสียชีวิตจากการระบาดของ COVID-19  
เป็นจ�านวน 16 รายในปีทีแ่ล้ว ซึง่เพิม่ข้ึนจากปี 2563 ถึง 7 ราย

วัฒนธรรมความเป็นผู้นําและความสําเร็จ
ในฐานะสมาชิกผู ้ร่วมลงนามใน UN Global Compact  
เราสนับสนุนหลัก 10 ประการ และส่งเสริมค่านิยมหลัก 
เพือ่แสดงผลจากการด�าเนินงานของเราในฐานะทีเ่ป็นส่วนหน่ึง
ของสมาคมธุรกิจระหว่างประเทศ และเพื่อแสดงความเป็น
ผูน้�าของเราในการด�าเนินการอย่างมปีระสทิธิภาพ นอกจากน้ี 
เรายังมีบทบาทในการด�าเนินงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อบรรลุ
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

ในปีที่ผ่านมา เราได้รับการยอมรับด้านความยั่งยืนจาก DJSI, 
CDP, MSCI, EcoVadis, Sustainalytics, Stock Exchange of 
Thailand, FTSE4Good และอื่นๆ อีกมากมาย

อนาคตของการสร้างคุณค่าใหม่
เราก�าลังสร้างความยั่งยืนในธุรกิจทั้งหมดของเรา ในขณะที่
พนักงานของเราท�างานอย่างแข็งขันเพื่อท�าให้ไอวีแอล  
เป็นองค์กรที่พร้อมส�าหรับอนาคต ปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็น
ถึงความพยายามของไอวีแอลในด้านความยั่งยืนและ 
การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนโดยการเพิ่มบทบาท 
ของเราในด้านการรีไซเคิล และมีการท�างานอย่างใกล้ชิดกับ
ผู ้มีส ่วนได ้ เสียเพื่อลงทุนในพนักงานและโลกของเรา  
ผ่านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า การพัฒนาพนักงานของเรา 
มคีวามส�าคัญอย่างยิง่ การวางแผนสืบทอดต�าแหน่งมคีวามส�าคญั
ต่อความส�าเร็จในระยะยาว เราจึงต้องสรรหา ฝึกอบรม และ
ส่งเสริมผู ้น�าที่โดดเด่นด้วย ‘กรอบความคิดแบบเติบโต’ 
นอกจากน้ี เราจะใช้วัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบชีวภาพเพื่อผลิต
สินค้าของเราด้วย โดยมีเป้าหมายที่จะลงทุนเป็นจ�านวนเงิน 
4,700 ล้านเหรียญสหรัฐส�าหรับการใช้วัตถุดิบชีวภาพ และ 
ตั้งเป้าหมายการใช้วัตถุดิบชีวภาพให้ได้ 16% เมื่อเทียบกับ
วัตถุดิบทั้งหมดของไอวีแอล ภายในปี 2573 นอกจากน้ี  
เราจะมุง่เน้นไปทีก่ลยทุธ์ของแต่ละกลุม่ธุรกิจ เพือ่ให้ทัง้สามภาค
ส่วนของเราบรรลุศักยภาพสูงสุด ในส่วนสุดท้าย เรามุ่งเน้น
การแปลงกระบวนการท�างานเป็นดิจิทัล ซ่ึงถือเป็นองค์
ประกอบส�าคัญของการเปล่ียนแปลงสู่อนาคต

ผมขอขอบคุณพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย พันธมิตรทางธุรกิจ 
และองค์กรต่างๆ ส�าหรับการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองในการ
ท�าให้ปี 2564 เป็นปีแห่งความส�าเร็จอย่างแท้จริง

นายดีลิป	กุมาร์	อากาวาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
สมาชิกคณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการบริหารความเสี่ยง
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“เราตระหนักถึงความจำาเป็นในการทำางานข้ามสายงานร่วมกัน 
เพื่อบรรลุศักยภาพสูงสุดในฐานะ ’ไอวีแอลรวมเป็นหน่ึง’ 
และมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่ย่ังยืนในบริบทใหม่”
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รายงานความยั่ งยืนปี12 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์

ในปี 2564 ไอวีแอลมีผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง
และมีปริมาณการผลิตที่สูงเป็นประวัติการณ์ รูปแบบธุรกิจ 
ของเราที่มุ่งเน้นในระดับภูมิภาค การบูรณาการการจัดหา
ระดบัภูมภิาคทัว่ทัง้กลุม่ผลติภัณฑ์และภูมศิาสตร์ทีห่ลากหลาย 
ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วถึงประสิทธิภาพและคุณค่าของตัวเอง  
เรายังคงใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของเราในระดับที่กว้างข้ึน 
โดยการสร้างกลุ่มผลติภัณฑ์ทีย่ั่งยนืและน�าเสนอการแก้ปัญหา
เชิงนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อมที่ผันผวน

การตอบสนองของเราต่อสถานการณ์ในช่วงสองปีที่ผ่านมา 
สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมและความพยายามของเราที่ร่วมแรง
ร่วมใจกันเพื่อเตรียมพร้อมต่อความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจน 
การตอบสนองต่อการความเปล่ียนแปลงทีย่าวนาน นอกจากน้ี
เรายังแสดงให้เห็นว่าธุรกิจที่มีความสอดคล้องกันสูงน้ัน
สามารถช่วยเหลือชุมชนของเราได้อย่างไร ทีมงานระดับโลก
ของเรามกีารตดิต่อสือ่สารกันอย่างต่อเน่ือง ผ่านการแจ้งเตอืน
ด้านความเสี่ยง เพื่อตรวจสอบภัยคุกคามที่ส�าคัญและ 
เตรียมการส�าหรับการเข้าแทรกแซงและแก้ไข

การสร้างความคล่องตัวและความยืดหยุ่น
การเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจออกไซด์
และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (IOD) ช่วยปรับปรุงกลยุทธ์ 
ความยั่งยืนโดยรวมของเราเป็นอย่างมาก การเข้าซื้อกิจการ
ของ Oxiteno ท�าให้เรามีผลิตภัณฑ์ลดแรงตึงผิวคุณภาพสูง 
และยงัช่วยขยายความเช่ียวชาญของเราในด้านนวตักรรมเคมี
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ส่งเสริมความน่าเช่ือถือทางด้าน ESG  
และท�าให้เรามีศักยภาพการเติบโตที่ดีขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์
การดูแลบ้านและของใช้ส่วนบุคคล เคมีเกษตร สารเคลือบ 
และตลาดน�้ามันและก๊าซ ส่ิงน้ีช่วยต่อยอดจากการซ้ือกิจการ 
EO และ PO แบบบูรณาการของ Huntsman Corporation 
ก่อนหน้าน้ี ซ่ึงท�าให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มธุรกิจด้าน IOD จะเติบโต 
พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง

หน่วยการผลติ PNDA ใหม่ของเราในประเทศสหรัฐอเมริกาได้
ขยายกลุ่มผลติภัณฑ์เฉพาะทางด้านเคมขีองเรา ซึง่จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการในทศวรรษหน้าเพื่อให้เราเป็นผู้ผลิต 
PNDA รายใหญ่ที่สุดของโลก

ร่วมกันขับเคลื่อนสู่ความก้าวหน้า
ไอวแีอลได้รวมธรุกิจทัง้หมดของเราภายใต้โครงการ ‘ไอวแีอล
รวมเป็นหน่ึง’ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทั่วทั้งองค์กร  
เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการความเสีย่ง และ
อ�านวยความสะดวกในการตัดสินใจทีค่ล่องตัว เราก�าลงัปฏิรูป
ธุรกิจภายใต้แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบบูรณาการ ซ่ึงจะท�าให้
ข้อมูล กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติทั่วโลกของเรามีการ
ท�างานที่ง่ายข้ึนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ี 
แนวทางการแก้ปัญหาทางธุรกิจระดับโลกในด้านการเงิน 
ของเราจะช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพ และปรับปรุงการ
ควบคุมดูแลผ่านการควบรวมและการท�างานแบบอัตโนมัติ

เราได้พัฒนาให้มี 6 หน่วยงานส�าคัญเพื่อส่งเสริมให้บริษัท 
ของเราบรรลุตามความคาดหวังด้านความยั่งยืน ได้แก่  
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ การส่ือสาร ดิจิทัล ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม Indorama Ventures 
Excellence (IVEX) และความยั่งยืน ซึ่งขับเคลื่อนโดย 
ผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์จากภายในองค์กรและจากการ
สรรหาในอุตสาหกรรม โดยหน่วยงานทั้ง 6 น้ีจะมีการ 
วางกลยุทธ์และแผนการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของไอวีแอล

หน่วยงานด้านดิจิทัลจะช่วยสร้างกระบวนการตัดสินใจ 
ด้วยระบบที่มีข้อมูลครบถ้วนและทันเวลา ในขณะเดียวกัน 
ยังเป็นการสร้างความมั่นใจในวัฒนธรรมดิจิทัลที่แข็งแกร่ง 
เพื่อปรับปรุงผลการด�าเนินธุรกิจ
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https://www.indoramaventures.com/th/leadership/executives/198/mr-udey-paul-singh-gill
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รายงานความยั่ งยืนปี14 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การพัฒนาความเป็นผู้น�าของไอวีแอลและโครงการของ IVEX 
ถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญภายในโครงสร้างดังกล่าว ซึ่งช่วย
บ่มเพาะพนักงานที่มีศักยภาพในการเป็นผู ้น�าและด�าเนิน
โครงการของเราทีใ่ห้ความส�าคัญด้านความยัง่ยืน ควบคู่ไปกับ
การให้โอกาสในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ในปีที่ 
ผ่านมามีผู ้น�ากว่า 1,633 คน ทั่วโลกผ่านการอบรมจาก
โครงการความเป็นผู้น�าของไอวีแอล โดยมีพนักงาน 996 คน
เข้าร่วมโครงการของ IVEX

เราก�าลังด�าเนินการตามแผนธุรกิจที่ มีระยะเวลา 3 ปี  
จนถึงปี 2567 โดยเราภูมิใจที่โครงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล 
ของไอวแีอลได้รับรางวัล CIO/CDO แห่งปี ส�าหรับประเทศไทย 
ในปี 2564 จากงาน Thailand’s IDC Future Enterprise Awards 
การริเร่ิมใช้งานระบบ ERP S4HANA ทัว่โลกของเราน้ันก้าวหน้า
ไปด้วยดี โดยประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานระยะที่ 1 
ในช่วงไตรมาสที่ส่ีของปี 2564 นอกจากน้ี โครงการ Olympus 
ซึ่งเป็นโครงการริเร่ิมด้านธุรกิจและการแปลงต้นทุนทั่วทั้ง
บริษทัของเราประสบความส�าเร็จในการเพิม่ประสทิธิภาพกว่า 
291 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2564

เร่งมือแก้ปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ 
ด้วยความพยายามของเราที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เราจึง
ได้จดัตัง้คณะกรรมการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพือ่
ให้ค�าแนะน�าเชิงเทคนิคต่อภาคธุรกิจและโรงงาน เราได้วาง
กลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งองค์กร และ 
ตั้งเป้าหมายปี 2573 เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมาย
ของ COP26 ได้แก่ ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30% 
ลดอัตราการใช้พลังงาน 15% ลดอัตราการใช้น�้าทั้งหมด 20% 
และเพิม่การใช้ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเป็น 25% นอกจากน้ี 
เรายังลงทุนด้านความยั่งยืน (CAPEX) กว่า 44 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการสีเขียว รวมทั้งโครงการลด 
การใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ไอวีแอลมีการใช้ไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มข้ึนตามเป้าหมาย
การใช้ทีต่ัง้ไว้ 10% ในปี 2568 โดยเรามกีารตดิตัง้แผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ในโรงงาน 10 แห่ง ในปี 2564 โรงงาน 6 แห่ง 
ของเรามีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในการด�าเนินงาน 
100% ซึ่งคิดเป็น 7.5% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด นอกจากน้ี 
เราได้ส�ารวจเทคโนโลยีใหม่ๆ เก่ียวกับการดักจับ การใช้
ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) ไฮโดรเจนสีเขียว 
และตั้งเป้าที่จะใช้วัตถุดิบหมุนเวียน คิดเป็น 1 ใน 4 ของการ
ใช้วัตถุดิบทั้งหมด ภายในปี 2573

การสร้างความสัมพันธ์
อันแข็งแกร่งกับพันธมิตร
เราได้ร่วมมอืกับพนัธมติรในห่วงโซ่คณุค่า รวมถึงซพัพลายเออร์ 
ผูพ้ฒันาเทคโนโลยี ลกูค้า หน่วยงานรัฐ และผูบ้ริโภคเพือ่ให้ 
การด�าเนินของเราเป็นไปตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน  
เราได้น�าหลักการด้าน ESG มาประยุกต์ใช้กับซัพพลายเออร์ 
รวมทั้งการจัดท�าบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
ด้านอื่นๆ (Scope 3) และเป้าหมายต่างๆ เพื่อลดการใช้
ทรัพยากร เราส�ารวจเทคโนโลยีใหม่ๆ เก่ียวกับการดักจับ  
การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) และ
ไฮโดรเจนสีเขียว อีกทั้งเป็นผู ้น�าในด้านรีไซเคิลอีกด้วย 
นอกจากน้ี เรายงัอ�านวยความสะดวกให้กับลกูค้า เพือ่ให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของพวกเขาผ่านผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลางทาง
คาร์บอน วัสดบุรรจภัุณฑ์ และรูปแบบธุรกิจ ไอวแีอลได้ร่วมมอื
กับหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนกฎระเบียบที่ผลักดันการใช้ 
rPET และโครงการเก็บรวบรวมขวดพลาสติก ซึ่งเราก�าลัง
พัฒนาการเก็บและคัดแยกขยะพลาสติก รวมถึงโครงการ 
ส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิลและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียนแก่ผู้บริโภค

หนทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน 
ไอวแีอลมกีารวางแผนกลยทุธ์และการรับมอืกับการระบาดของ 
COVID-19 เป็นอย่างดี โดยเราดูแลพนักงานของเรา 
ให้ปลอดภัย ควบคุมให้การปฏิบตังิานด�าเนินไปอย่างต่อเน่ือง 
และให้ความมั่นใจกับลูกค้า ความคล่องตัวในการรับมือกับ
ความท้าทายของเราแสดงให้เหน็ถึงความแข็งแกร่งขององค์กร 
นอกจากน้ัน เรายังตระหนักถึงปัจจัยหลายๆ ด้านที่ส�าคัญ 
ต่อความส�าเร็จในระยะยาว ได้แก่ การริเร่ิมใช้ดิจิทัล 
เพื่อแก้ไขปัญหา ท�าความเข้าใจความเก่ียวข้องของปัญหา
สภาพภูมิอากาศ การปรับตัวต ่อการหยุดชะงักของ 
ห่วงโซ่อปุทาน และการตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า
ในยุค Millennial

ผมขอขอบคณุพนักงานของไอวแีอลทกุคนส�าหรับความมุง่มัน่
ตั้งใจที่ช่วยให้องค์กรของเราประสบความส�าเร็จ อีกทั้ง 
ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียและพันธมิตรส�าหรับความร่วมมือ
และการเป็นหุ้นส่วนตลอดเส้นทางการด�าเนินงาน

อุเดย์	พอล	ซิงห์	กิล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์

สมาชิกคณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการบริหารความเสี่ยง

Home

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่	
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล



“เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน คือ วิวัฒนาการทางอุตสาหกรรม
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์และการดำาเนินธุรกิจของเรา
โดยยังสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้บริโภค
ผ่านรูปแบบ ‘การผลิต-การใช้-การรีไซเคิล’ ” 
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16 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ในปีที่ผ่านมา ไอวีแอลมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยส�าคัญในการ
ด�าเนินการเพื่อความยั่งยืน โดย ESG Council ซ่ึงเป็น 1 ใน 5 
ของคณะท�างานข้ามสายงาน ถูกจัดตั้งข้ึนในปี 2564 เพื่อผนึก
ก�าลังและประสานงานกับหลายภาคส่วน โดยมีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านการบูรณาการ
ความรับผิดชอบด้าน ESG ผนวกเข้ากับการด�าเนินงานประจ�าวัน 
เพื่อผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนในระยะยาวที่ดียิ่งข้ึน  
เราได้ประกาศ ‘วิสัยทัศน์ปี 2573’ เพื่อมุ ่งสู ่การเป็นผู ้น�า
อตุสาหกรรมระดบัโลกด้านความย่ังยืน วิสยัทศัน์ของเราสร้างจาก
สามเสาหลกั คอื การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการด�าเนิน
ธุรกิจ ผลติภณัฑ์ทีย่ัง่ยนืและสร้างสรรค์จากนวตักรรมใหม่ๆ และ
การเป็นองค์กรที่พร้อมส�าหรับอนาคต เรามุ่งเน้นเพื่อน�าค่านิยม
ขององค์กร “ความหลากหลายคือจุดแข็งของเรา” เข้ามาเป็น 
ส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมของไอวีแอล เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึง
ในการสนับสนุนวันสตรีสากลปี 2565 ในธีม BreaktheBias  
น�าโดยคณะกรรมการชุดใหม่ด้านความหลากหลายทางเพศ  
ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง
ของ ESG Council

มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็นศนูย์ ถือเป็นจุดมุ่งหมายส�าคญั
ในอนาคตของไอวแีอล เรายงัคงด�าเนินการตามความคดิริเร่ิมต่างๆ 
เพือ่บรรลุตามเป้าหมายดงักล่าว ไม่เพยีงแต่เฉพาะการด�าเนินงาน
ของเราเท่าน้ัน แต่ยังครอบคลุมไปถึงห่วงโซ่อุปทานของเรา  
ผ่านกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ 1. พัฒนา
ประสทิธภิาพการด�าเนินงาน 2. การใช้พลงังานไฟฟ้าจากพลงังาน
ทดแทนที่มากข้ึน 3. การเพิ่มและขยายโรงงานรีไซเคิลทั้งแบบ
เชิงกลและเทคโนโลยีการรีไซเคิลขั้นสูง 4. การใช้เทคโนโลยีแห่ง
อนาคต 5. เพิ่มการใช้วัตถุดิบชีวภาพและวัตถุดิบรีไซเคิล และ  
6. การชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ตกค้างด้วยแนวทาง 
แก้ปัญหาต้นทนุทางธรรมชาต ิไอวแีอลมุ่งม่ันทีจ่ะลงทนุกว่า 4,700 
ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเพิ่มการใช้วัตถุดิบชีวภาพในผลิตภัณฑ ์
ของเรา โดยภายในปี 2573 สัดส่วน 1 ใน 4 ของวัตถุดิบของเรา
จะมาจากแหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถช่วยลดการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 

นอกจากน้ี เรายังมุ ่ ง เน ้นไปที่ โครงการสี เ ขียวที่ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจของเรา และช่วยลดภาษีคาร์บอน 
เช่นเดยีวกับกลไกการซือ้ขายสทิธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS) 
และกลไกการปรับราคาคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (CBAM)  
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนั้น เราได้ลงทุน
กว่า 44 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2564 และวางแผนท่ีจะลงทุนเป็น
จ�านวนเงิน 640 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2573 เพื่อสนับสนุน
โครงการสีเขียวเพื่อปรับปรุงการลดการใช้พลังงาน การปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรน�้า และการปล่อยของเสีย

เราก�าลังด�าเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกปี 2568 และได้ต้ังเป้าส�าหรับปี 2573 ไว้แล้วเช่นกัน  
โดยเรามีโรงงาน 10 แห่ง ใน 4 ประเทศ ที่ติดตั้งแผงพลังงาน 
แสงอาทิตย์บนหลังคาของโรงงาน นอกจากน้ัน เราก�าลังจัดหา
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มเติมจากข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้า
เสมือนท่ัวโลก (VPPAs) 

นวัตกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราไม่เพียงแต่
สะท้อนวิสัยทัศน์และค่านิยมของเราเท่าน้ัน แต่ยังเป็นแนวทาง 
ที่ชาญฉลาดต่อสภาพแวดล้อมและตลาดที่ได้รับการพัฒนา  
โดยได้รับแรงหนุนจากความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ร่วมกัน 
กับพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และชุมชนในวงกว้าง

เพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรมีความเข้าใจที่ดีข้ึน 
เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่นๆ (Scope 3) 
รวมถึงหนทางที่เราจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้  
เราจึงเพิ่มความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานของเรา ปรับแผนการ
ตดัสนิใจจดัซือ้จดัจ้างให้สอดคล้องตามเป้าหมายการลดอณุหภูมิ
เฉลี่ยลง 1.5 องศาเซลเซียส และด�าเนินการตามมาตรฐาน 
ด้าน ESG ของเราต่อไป เรายังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ 
ซัพพลายเออร์และทีมจัดซ้ือจัดจ้างของเราในการจัดท�าบัญชี 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่นๆ (Scope 3) และ 
แบ่งปันความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก เรายังให้การสนับสนุนลูกค้าในการบรรลุ 
เป้าหมายด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
Deja TM ของเราที่ ได ้ รับการปรับปรุงให ้มีความเป ็นกลาง 
ทางคาร์บอน เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและผ่านการรับรองน้ัน 
ได้รับการประกันคณุภาพระดบัสูงและมีการปล่อยคาร์บอนฟตุพร้ินท์
ท่ีน้อยลง จึงเป็นท่ีต้องการในตลาดมากขึ้น
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18 19บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
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รายงานความยั่ งยืนปี

เรารีไซเคิลขวด PET ถึง 14,300 ล้านขวด โดยขวด PET มากกว่า 
317,064 ตัน ถูกน�ากลับเข้าสู่วงจรเพื่อลดการรั่วไหลสู่พื้นดินและ
ผืนน�้า โดยเป้าหมายน้ีเป็นหน่ึงในตัวช้ีวัด (KPIs) ที่เช่ือมโยงกับ 
หุ้นกู้ท่ีส่งเสริมความย่ังยืนมูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่ีออกไป 
เมื่อปีท่ีผ่านมา 

นอกจากน้ี เรามีการก�าหนดเป้าหมายใหม่ในปี 2573 ของเรา 
คือการรีไซเคิล PET หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อนจ�านวน 
1,500,000 ตัน ในเดือนมีนาคม 2565 เราบรรลุเป้าหมายส�าคัญ 
โดยสามารถรีไซเคิลขวด PET เป็นจ�านวน 75,000 ล้านขวด นับ
ตัง้แต่ปี 2554 และมีจ�านวนเพิม่ข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพือ่ให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายในปี 2568 และ 2573 ไอวีแอลได้ต้ังเป้าหมาย  
“การจัดการขยะแทนการฝังกลบอยู่ท่ี 90%” ซึ่งเป็นการสนับสนุน
การน�าของเสียกลับมาใช้ใหม่และหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลือง 
นอกจากน้ี โรงงาน 5 แห่งของเราได้บรรลุการปล่อยน�้าเสีย 
เป็นศูนย์ตามวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
อย่างย่ังยืนของเรา

ท่ีไอวีแอล เราก�าลังเสริมสร้างวัฒนธรรมความย่ังยืนโดยส่งเสริม
กิจกรรมที่หลากหลายแก่พนักงาน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความ
ตระหนักด้านความย่ังยืน รวมถึงการสัมมนาออนไลน์และ 
ช่องทางการส่ือสารผ่านจดหมายข่าว SustainWire ของเรา

ความรับผิดชอบเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น
สขุอนามยัและความปลอดภยัของพนักงานน้ันเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถ
ต่อรองได้ ทมีงาน EHS ของเราก�าลงัอยูใ่นข้ันตอนของการน�าการ
ก�ากับดแูลเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการก�าหนดมาตรฐาน การรับรอง 
การเสริมสร้างขีดความสามารถ การสื่อสาร และวัฒนธรรม  
ทมี EHS ของเราได้เปิดตัว “Golden Rules” เพือ่ป้องกันการบาดเจบ็
และการเสยีชีวติในการปฏบิติังานของเรา นอกจากน้ี เราได้จัดให้
มีโปรแกรม Injury and Illness Prevention Program (I2P2)  
เพื่อเป็นแนวทางท่ีบูรณาการการส่ือสารข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท่ัวโลก

กุญแจสู่ความส�าเร็จของเราคือการตอบสนองความต้องการ 
ของผู้บริโภคส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน ซ่ึงให้ความส�าคัญกับ 
สุขอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ท่ีดี รวมถึงส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการลดผลกระทบ 
ต่อสิง่แวดล้อมแล้ว เรามีการร่วมมือกับพนัธมิตรเพือ่รวบรวมขวด 
PET และเพิ่มความตระหนักเก่ียวกับการรีไซเคิลและคุณค่าของ 
PET เช่น เราร่วมมือกับโคคา-โคลา (ประเทศไทย) และบริษัท
สตาร์ทอัพด้านส่ิงแวดล้อม Trash Lucky เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภค
สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลที่บ้าน นอกจากน้ี เราได้ขยาย
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิลไปยังประเทศเม็กซิโก 
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย และก�าลังด�าเนินการเพื่อบรรลุตาม 
เป้าหมายการเข้าถึงผู้บริโภค 1,000,000 คน ภายในปี 2573

การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น
ในป ีหน ้า เรายังคงร ่วมมือกับพันธมิตรเพื่อแก ้ไขป ัญหา 
ขยะพลาสติก ผมรู้สึกตืน่เต้นกับนวัตกรรมผลติภัณฑ์และเทคโนโลยี
ใหม่ที่เราก�าลังส�ารวจ ซ่ึงรวมถึงเทคโนโลยีการดักจับ การใช้
ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) เรายังคงมุ่งม่ัน 
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

ผมมคีวามยนิดทีีไ่อวแีอลเป็นบริษทัแรกในประเทศไทยทีเ่ผยแพร่
รายงานที่ เ ช่ือมโยงกับเป ้าหมายการพัฒนาที่ ย่ั ง ยืนของ
สหประชาชาติ (SDGs) เราก�าลังบูรณาการ SDGs เข้ากับกลยุทธ์
ของเราด้วยกรอบความคิดด้านความยั่งยืนเพื่อด�าเนินการ 
อย่างมีความรับผิดชอบ

ไอวแีอลได้รับรางวลัด้านความยัง่ยืนมากมายในปี 2564 จาก DJSI, 
CDP, MSCI, EcoVadis, Sustainalytics และ FTSE4Good  
และอื่นๆ เราถูกจัดอันดับเป็นที่ 1 จากบริษัทเคมีภัณฑ์ 50  
อันดับแรกของโลก ที่ประเมินโดย ChemScore ซึ่งอ้างอิงจาก
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและการจดัการสารเคมีอนัตรายของเรา 
นอกจากน้ี เรายังได ้ รับการประเมินในระดับแพลตติ น่ัม  
ซ่ึงเป็นระดับสูงสุด โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น�าที่อันดับ 1% 
ของกลุม่บริษทัช้ันน�า  จากการประเมินของ EcoVadis ซึง่เป็นการ
ประเมินเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ียั่งยืน 

เรายังคงยืนหยัดในความยั่งยืนอย่างต่อเน่ือง โดยขยายและ 
พัฒนาจุดยืนในการรีไซเคิลทั่วโลก และค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ 
เหมาะสมเพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก นอกจากนี ้เราก�าลัง
เป็นผู้น�าในด้านความย่ังยืนของ PET และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อบรรลุตามเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
ในการด�าเนินการดังกล่าว เราจะสามารถรักษาความไว้วางใจ 
ของผู ้มีส่วนได้เสียในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ช้ันน�าระดับโลก 
ท่ีด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน

ผมขอขอบคณุการเสียสละเวลาและความพยายามของทมีไอวแีอล 
และพันธมิตรทุกราย เราได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงและการด�าเนินการเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย เพื่อ
ก�าหนดความย่ังยืนให้เป็นแกนหลักในทุกส่ิงท่ีเราท�า

นวัตกรรมเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า
ไอวแีอลมุ่งเน้นการจัดหานวัตกรรมใหม่และการพฒันาผลติภณัฑ์
เพือ่โลกทีด่กีว่า เราจงึจัดตัง้ Innovation Council ซึง่มีหน้าทีด่แูล
ให้กลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการนวัตกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายทางธุรกิจของเรา นอกจากน้ัน เราก�าลังปรับธุรกิจ 
ให้สอดคล้องตามความต ้องการที่ เพิ่ม ข้ึนของผลิตภัณฑ ์
จากนวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีการพัฒนา
ประสทิธิภาพให้ดย่ิีงข้ึน และเพิม่คณุค่าเพือ่อนาคตทีย่ัง่ยนืมากข้ึน

เราก�าลงัสร้างผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่ทีมี่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยลง 
ด้วยการประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อประเมินการใช้วัตถุดิบชีวภาพ
หรอืวสัดุ PET รไีซเคิลในสัดส่วนท่ีสูงขึน้ ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนด
ด้านเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ

กลุม่ธุรกิจเส้นใยของเราน้ันถือว่าอยูใ่นเกณฑ์ทีจ่ะได้รับประโยชน์
จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมหภาคระดับโลกที่ก�าลังจะเกิดข้ึน 
โรงงาน Textilcord ของเราในประเทศลักเซมเบิร์ก ได้ย้ายฐาน
การผลติ เพือ่ผลติหน้ากากอนามยัทีส่ามารถต้านฤทธ์ิของเช้ือไวรัส
จ�านวน 20 ล้านช้ินต่อปี ในตลาดยานยนต์ทั่วโลกน้ัน เราเป็น
ซพัพลายเออร์เส้นใยช้ันน�าทีมี่ความปลอดภยั ความสะดวกสบาย 
และประสิทธิภาพที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์และความ
ปลอดภัยในยานยนต์ นอกจากน้ี เรากลายเป็นซัพพลายเออร์ 
ท้องถ่ินทีน่่าเช่ือถือส�าหรบัสนิค้าจ�าเป็นคณุภาพสงูและเส้นใยและ
เส้นด้ายที่มีมูลค่าเพิ่มในตลาดไลฟ์สไตล์ ที่ผสมผสานทั้งด้าน
แฟช่ันและการใช้งานเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองสังคมเมืองที ่
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ในส่วนของกลุ่มธุรกิจออกไซด์และอนุพันธุ์แบบบูรณาการ (IOD) 
เราก�าลังพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีแห่งใหม่ที่ The Woodlands  
รัฐเท็กซัส โดยมีการเช่ือมโยงไปยังหน่วยงานในเครือที่ประเทศ
ออสเตรเลีย อินเดีย และจีน ศูนย์เทคโนโลยีแห่งน้ีจะเป็น
ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาในสหรัฐอเมริกาส�าหรับผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่ใช้ภายในบ้าน เช่น ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดส่วนบุคคล
และอุตสาหกรรม และตลาดเคมีเกษตร พลังงาน น�้ามันหล่อล่ืน 
เหมืองแร่ และสารเคลือบ โดยคาดการณ์ว่าศูนย์เทคโนโลย ี
จะแล้วเสร็จในปี 2565

เราก�าลงัเร่งการเปล่ียนไปใช้สารลดแรงตงึผวิชนิดพเิศษ และหวงัว่า
จะได้ต้อนรับพนักงานบริษัท Oxiteno ซ่ึงเป็นบริษัทใหม่ของเรา
ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2565 การเข้าซ้ือกิจการเชิงกลยทุธ์น้ีจะช่วย
เสริมก�าลังในธุรกิจ IOD ของเราให้มีสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง (HVA) 
นวตักรรมพลงังานสเีขียวทีผ่่านการรับรองระดบัโลก การบรูณาการ
วัตถุดิบท่ีย่ังยืน และความหลากหลายทางภูมิศาสตร์

การคืนชีพให้แก่	Deja™
แบรนด์ Deja™ ของเรา ได้เปิดตัวคร้ังแรกในปี 2563 และ 
ได้ก้าวมาเป็นแพลตฟอร์มที่ส�าคัญอย่างรวดเร็ว โดยน�าเสนอ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มข้ึน ซึ่งให้บริการแนวทางแก้ไขแบบปิดวง 
ที่ ยั่ ง ยืน และได ้เพิ่มการจ�าหน่ายเชิงพาณิชย ์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา

นอกจากน้ี เรายินดีเป็นอย่างย่ิงที่จะเปิดตัว Deja™ carbon 
neutral PET ในวันท่ี 22 เมษายน 2564 (วันคุ้มครองโลก) ด้วย
การผสมผสานประโยชน์ของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ห่วงโซ่คุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทางอ้อมด้านอื่นๆ (Scope 3) ผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยลูกค้าของเรา
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยังสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามากข้ึน 
ประสิทธิภาพดีข้ึน และที่ส�าคัญที่สุดคือ หนทางที่เป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ เราก�าลังเตรียม
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนมากข้ึน 
ในปี 2565 และในปีต่อๆ ไป

ด้วยแบรนด์ Deja™ ของเรา ซ่ึงก�าลังพัฒนา “Ocean-Bound 
Plastic” ซึง่ป้องกนัการรัว่ไหลลงสู่แม่น�า้และมหาสมทุร เราก�าลัง
มุ่งเน้นไปที่คุณภาพ การตรวจสอบแหล่งที่มา การรับรอง และ
การปฏิบัติตามข้อก�าหนด เพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ มีการ
หมุนเวยีนเป็นองค์ประกอบหลกั ส�าหรับการจดัการกับผลติภณัฑ์
ทีห่มดอายกุารใช้งาน นอกเหนือจากเทคโนโลยกีารรีไซเคลิเชิงกล
ที่ใช้ในโรงงานของเราแล้ว เราก�าลังพิจารณาเทคโนโลยีการ
รีไซเคิลข้ันสูง เพื่อให้การด�าเนินการของเราครบวงจร ด้วยขวด 
PET เส้นใย และส่ิงทอของเรา ซึ่งสามารถยกระดับความเป็นผู้น�า
ด้านการรีไซเคิลของเราต่อไปในอนาคต

มุ่ ง สู่คุณค่าและการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
เราตั้งเป้าที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  
ที่จัดการกับความท้าทายระดับโลกโดยการยกระดับเคมีภัณฑ ์
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อโลก ตลอดจนสขุภาพและความเป็นอยู่ทีด่ขีอง
ผู้คน เป้าหมายด้านความย่ังยืนและกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราได้
มาบรรจบกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีข้ึน ในขณะที่ความเช่ียวชาญ
ของเราในด้าน PET และการรีไซเคลิ รวมถึงการบรูณาการของเรา
ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าในปิโตรเคมี สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้น�า
ในอุตสาหกรรม

เรายังลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรีไซเคิลขวด PET ให้ได ้
มากที่สุดและส่งเสริมการหมุนเวียนอย่างต่อเน่ือง ไอวีแอล 
ได้เข้าซื้อโรงงานรีไซเคิลในรัฐเท็กซัสและก�าลังสร้างโรงงาน
รีไซเคิลสี เ ขียวในเมือง Karawang ประเทศอินโดนีเซีย  
ซ่ึงสอดคล้องกับความมุ่งม่ันของเราในปี 2568 ในการรีไซเคลิ PET 
หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน 750,000 ตัน ในปีที่ผ่านมา  
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ทวีปโอเชียเนีย
• ออสเตรเลีย

ทวีปแอฟริกา
• อียิปต์
• กานา
• ไนจีเรีย

ทวีปอเมริกาใต้
• บราซิล

ทวีปเอเชีย	
• จีน
• อินเดีย
• อินโดนีเซีย
• อิสราเอล
• เมียนมา 
• ฟิลิปปินส์
• ไทย

ทวีปอเมริกาเหนือ
• แคนาดา
• เม็กซิโก
• สหรัฐอเมริกา

• ลักเซมเบิร์ก
• โปแลนด์
• โปรตุเกส
• รัสเซีย
• สโลวาเกีย
• สเปน
• เนเธอร์แลนด์
• ตุรกี
• สหราชอาณาจักร

ทวีปยุโรป	
• ออสเตรีย
• บัลแกเรีย
• สาธารณรัฐเช็ก
• เดนมาร์ก
• ฝรั่งเศส
• เยอรมนี
• ไอร์แลนด์
• อิตาลี
• ลิทัวเนีย
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ไอวีแอลก่อตั้งขึ้นในปี 2537 จากการเป็นผู้ผลิตเส้นด้ายขนสัตว์รายแรกในประเทศไทย ปัจจุบันเรามีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจนกลายเป็นผู้ผลิต PET รายใหญ่ที่สุดของโลก และมีส่วนแบ่งที่มีนัยสำาคัญในตลาด PTA ของโลก รวมถึง
ยงัคงเป็นผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์รายใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย โดยมกีารดำาเนนิงานใน 33 ประเทศ ครอบคลุม 6 ทวีป 

ภาพรวมของธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่าของไอวีแอล
ด้วยความเป็นผู้น�าที่แข็งแกร่ง ท�าให้ไอวีแอลมีผลประกอบการทางธุรกิจที่ดี สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
สามารถให้ค�ามั่นสัญญาที่แน่วแน่ต่อพนักงานของเรา อีกทั้งต่อชุมชนรอบตัวและสิ่งแวดล้อม ห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแรงและ 
ความหลากหลายของตลาดช่วยส่งเสริมความยืดหยุ่นและความสามารถรอบด้านที่จะน�าพาให้เราก้าวผ่านความท้าทายต่างๆ 
ไปได้

นอกเหนือจากการบริหารจดัการทีโ่ดดเด่นและมคีวามยัง่ยืนในการด�าเนินงานต่างๆ ของเราน้ัน เรายงัคงส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการด้านความย่ังยนืตลอดทัง้ห่วงโซ่คุณค่า ความพยายามเหล่าน้ี รวมถึงการเพิม่การใช้พลังงานทดแทน การลดผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อมให้เหลือน้อยทีสุ่ด การยดึหลักปฏิบติัของการผลติระดบัสากล และการบรรลุตามเป้าหมายการรีไซเคิล PET ของเรา

ปลายปี 2564 เรามพีืน้ทีป่ฏิบตังิานทัง้ส้ิน 124* แห่ง ใน 6 ทวปี เพือ่รองรับลกูค้าของเราในกลุม่อตุสาหกรรมและตลาดปลายทาง
ที่หลากหลาย และมีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (IOD) 
ธุรกิจ PET และธุรกิจเส้นใย นอกจากน้ี ด้วยจ�านวนโรงงานรีไซเคิลทั้งหมด 16 แห่งทั่วโลก เราจึงเป็นผู้น�าด้านการรีไซเคิลระดับ
โลกและเป็นบริษทัรีไซเคลิ PET ทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวีปยโุรป พลาสตกิ PET มข้ีอได้เปรียบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจแบบหมนุเวยีน 
อันเน่ืองมาจากประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความสามารถในการรีไซเคิลได้ 100% และลดการพึ่งพาวัตถุดิบได้ในระดับที่สูง

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

CARBONLITE,	สหรัฐอเมริกา
เราได้เข้าซื้อกิจการ CarbonLite 
ในเดือนมิถุนายน 2564 
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิต
เม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิด 
Food-grade (recycled 
Polyethylene Terephthalate 
หรือ rPET) รายใหญ่ที่สุด 

OXITENO,	บราซิล
เราได้เข้าซื้อกิจการ Oxiteno 
ในเดือนตุลาคม 2564 โดย 
Oxiteno เป็นผู้น�าในการผลิต
สารลดแรงตึงผิวแบบบูรณาการ  
ซึ่งดึงดูดกลุ่มตลาดในแถบ
ละตินอเมริกาเป็นอย่างมาก

CARBIOS,	ฝร่ังเศส
โรงงานแห่งใหม่แห่งนี้จะเปิดตัว
ในปี 2568 โดยมีก�าลังการ
รีไซเคิลพลาสติก PET หลังการ
บริโภคอยู่ที่ 50,000 ตันต่อปี 
และยังช่วยสร้างงานทั้งทางตรง
และทางอ้อมกว่า 150 ต�าแหน่ง

PETVALUE,	ฟิลิปปินส์
ได้รับการรับรองจากส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ให้เป็นโรงงานรีไซเคิล
พลาสติกชนิด food-grade 
แห่งแรกในฟิลิปปินส์

KARAWANG,	อินโดนีเซีย
โรงงานใหม่แห่งนี้จะเปิดตัว
ในปี 2566 โดยมีก�าลัง
การรีไซเคิลขวดพลาสติก PET 
อยู่ที่ 1,920 ล้านขวดต่อปี 
และคาดว่าจะช่วยสร้างงานใหม่
กว่า 217 ต�าแหน่ง 

ศูนย์บริการด้านธุรกิจ
ระดับโลก,	อินเดีย
ศูนย์แห่งนี้เปิดตัวในปี 2564 
โดยมีการรวบรวมการด�าเนินการ
ขนาดใหญ่และการปรับใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อขับเคลื่อน
ประสิทธิภาพของการด�าเนินงาน
รวมถึงการส่งเสริมด้านความยั่งยืน

พนักงานทั้งหมด	

ภาพรวมโรงงานของไอวีแอล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทวีป ประเทศ

โรงงาน
รีไซเคิล

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนา

* รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 ประกอบด้วยข้อมูลจากโรงงาน 112 แห่ง
 รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ภายใต้ หัวข้อ “เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้” 
 ในรายงานความยั่งยืนปี 2564 ฉบับเต็ม

พลาสติก
Combined PET

กลุ่มธุรกิจ

เส้นใย

ออกไซด์และ
อนุพันธ์แบบบูรณาการ

#1 PET ทั่วโลก
 ผู้น�าด้านการรีไซเคิล 
ผู้ผลิตแบบบูรณาการเพียงรายเดียวในยุโรป
และแบบครบวงจรในอเมริกาเหนือ 
ผู้น�าด้านบรรจุภัณฑ์ในตลาดเกิดใหม่ 
ผู้น�าด้าน PIA ระดับโลก

#1 เส้นใยสั้นในภูมิภาคอาเซียน
#2 เส้นใยสององค์ประกอบ
#2 ความปลอดภัยในยานยนต์และยางรถยนต์

#1 สารลดแรงตึงผิวที่ปราศจากไอออน
 ในทวีปอเมริกา 
#1 EO ในทวีปอเมริกา 
#1 ผู้จัดหาส่วนผสมส�าหรับผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน
 และสิ่งทอในทวีปอเมริกา
 #2 บริษัทระดับโลกที่ใช้กระบวนการ 
 Ethoxylation 

ความหลากหลายทางเพศ	

124*
แห่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม
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รายงานความยั่ งยืนปี

ไอวแีอลมีผลประกอบการเป็นประวัติการณ์ในปี 2564 โดยมีก�าไร
หลกัก่อนหกัดอกเบีย้ภาษเีงินได้ ค่าเสือ่มราคา และค่าจดัจ�าหน่าย 
(Core EBITDA) ทั้งปีอยู ่ที่ 1,743 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 
มีปริมาณการผลิตอยู่ท่ี 14.72 ล้านตัน มีการเติบโตในกลุ่มธุรกิจ
ท้ังสามกลุ่ม คือ พลาสติก Combined PET (CPET) เส้นใย และ 
ออกไซด์และอนุพนัธ์แบบบรูณาการ (IOD) ทัว่ท้ังสามภมูภิาคหลกั
ในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ผลประกอบการปีน้ีแสดงให้
เหน็ถึงความได้เปรียบในการแข่งขันจากโมเดลธรุกิจแบบบรูณาการ
ระดับภูมิภาค เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่ไม่ยืดหยุ่น  
ซ่ึงให ้ความปลอดภัยและความเป ็นอยู ่ที่ ดี แก ่ผู ้ บ ริ โภค  
ความสามารถในการปรับตวัของแพลตฟอร์มของเราสร้างรากฐาน
ท่ีแข็งแกร่งในการเติบโตของธุรกิจท้ังในปัจจุบันและอนาคต

ปี 2564 เป็นปีทีเ่กิดวกิฤตทีเ่หนือความคาดหมาย เช่น ปรากฏการณ์ 
Polar Vortex ในชายฝ่ังอ่าวของสหรัฐอเมริกา ท�าให้เกิดการสะดดุ
ของอุปทานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ภาษีของตู้คอนเทนเนอร ์
ที่สูง ข้ึนและก่อให้เกิดความล่าช้า รวมถึงสภาวะราคาพลังงาน 
ที่พุ ่งสูงข้ึนอย่างฉับพลัน โดยเฉพาะในยุโรปและจีน ท�าให้ 
ห่วงโซ่อปุทานมีความซบัซ้อนและมต้ีนทนุทีส่งูข้ึน ซ่ึงอาจกระทบ
ต่อผลก�าไรของไอวีแอล เราใช้ประโยชน์จากความเป็นผู้น�า 
ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ 
ในไตรมาสที่ 4 เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานที่เพิ่มข้ึนบางส่วน  
แม้จะมีความท้าทายมากมายในปี 2564 แต่เราก็สามารถพลิก
วกิฤตให้เป็นโอกาสและสามารถประสบความส�าเร็จในการด�าเนิน
งานได้เป็นอย่างดี โดยเรามีการจัดการที่มีความคล่องตัว  
การท�างานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของพวกเขา ส�าหรับตลาดสินค้าคุณภาพสูงในฝั ่งตะวันตก  
ค่าขนส่งระหว่างประเทศที่เพิ่มสูงข้ึนท�าให้บริษัทได้รับประโยชน์
จากราคาในท้องถ่ินที่ปรับข้ึนเทียบเคียงกับราคาสินค้าน�าเข้า  
โดยในไตรมาสที่ 4 การประกาศใช้นโยบายควบคุมแบบคู่ขนาน 
(Dual Control Policy) ของประเทศจีนช่วยเพิ่มก�าไรส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์

รอยเท ้านิเวศทั่วโลกของไอวีแอลน�ามาซึ่ งการบูรณาการ 
ทีเ่หนือกว่ามาตรฐานในภมิูภาคเอเชีย และการป้องกันความเสีย่ง
ด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยการบูรณาการที่แข็งแกร่งช่วยให้ไอวีแอล
ได้รับประโยชน์จากห่วงโซ่ทั้งหมด ในส่วนของกลุ่มธุรกิจ PET  
แบบบูรณาการ โมเดลการขยายธุรกิจแนวดิ่งแบบบูรณาการ 
ที่ไม ่เหมือนใครน้ี ส่งผลให้ไอวีแอลมีการขยายตัวอย่างมี
ประสทิธภิาพเหนือกว่าส่วนต่างอ้างองิของอตุสาหกรรม โดยตลาด
สนิค้าคณุภาพสงูในฝ่ังตะวนัตกคดิเป็น 71% ของส่วนแบ่ง EBITDA 
ของธุรกิจทั้งหมดในปี 2564 การสะดุดของห่วงโซ่อุปทานและ
ความไม่แน่นอนเหล่าน้ีผลกัดนัให้เกิดสทิธิพเิศษทางการค้าส�าหรับ
สินค้าท้องถ่ิน โดยรอยเท้านิเวศที่สมดุลของไอวีแอลในอเมริกา 
ยุโรป และเอเชียท�าให้เราเป็นอีกหนึ่งซัพพลายเออร์ทางเลือก

3.76 บาท

กําไรหลักต่อหุ้น

TRIS
อันดับความน่าเชื่อถือจาก

14,629 ล้านเหรียญสหรัฐ

รายได้รวมทั้งหมด

1,055 ล้านเหรียญสหรัฐ

กระแสเงินสด
จากกิจกรรมดําเนินงาน

1,743 ล้านเหรียญสหรัฐ

(ก่อนหักดอกเบี้ยภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา และค่าจัดจ�าหน่าย)

กําไรหลัก

684 ล้านเหรียญสหรัฐ

(หลังหักภาษีและส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม)

กําไรหลักสุทธิ

ผลงานสําคัญด้านการเงินปี	2564

22 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRIHome

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ	
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล



24 2524 25บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี

ผลงานสําคัญในปี	2564

สิ่งแวดล้อม การรี ไซเคิล

การใช้พลังงานทั้งหมด
109.5 ล้านกิกะจูล

อัตราการใช้พลังงานทั้งหมด
6.63 กิกะจูล/ตันการผลิต

การใช้พลังงานทดแทน 

2.8 ล้านกิกะจูล

การใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

7.5%

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(Scope	1)
0.439 tCO

2
e/ตันการผลิต

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(Scope	2)
0.150 tCO

2
e/ตันการผลิต

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(Scope	1	และ	2)	
0.589 tCO

2
e/ตันการผลิต

อัตราการใช้นํ้าทั้งหมด 

5.33 ลบ.ม./ตันการผลิต

ปริมาณนํ้ารี ไซเคิลและนํ้าใช้ซ้ํา 

5.93%

อัตราปริมาณของเสียอันตราย
0.0085 ตัน/ตันการผลิต

การจัดการของเสียแทนการฝังกลบ  

78%

+4.58%

+0.4%

-0.62%

+5%

-1.5%

+59%

-3%

-3%

-3%

+16%

+8%

with a total reduced 

GHG emission of 
2.50 million tons

CELEBRATE WITH US
Since 2011, we have achieved

+43%

1,591,292 ตัน

317,064 ตัน

+43%

+43%

สังคม เศรษฐกิจและการกํากับดูแล

+11%
อัตราการบาดเจ็บจากการทํางานโดยรวม	(TRIR)
0.98 กรณี 
ต่อ 200,000 ชั่วโมงท�างาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้ที่ ได้รับการฝึกอบรม 

53,585 คน 

ตั้งแต่ปี 2561

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่

การลงทุนด้านความยั่งยืน

การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า*

87% ของพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม

90% ของหัวหน้าธุรกิจหลักร่วมลงนาม

92% ของหัวหน้าโรงงานร่วมลงนาม

44.7ล้านเหรียญสหรัฐ

อัตราการรักษา 
ลูกค้าเดิม (CRR) 

92%

ดัชนีความพึงพอใจ 
ของลูกค้า (CSI)

86.16%

Net Promoter 
Score (NPS)

57

รายงานโครงการสร้างความตระหนัก
ในการปฏิบัติตามหลักการกํากับ	
ดูแลกิจการ	(CGPAC)	ปี	2564

การลงนามรับรองด้านสิทธิมนุษยชน

ล้านขวด

ล้านตัน

ล้านตัน

ล้านขวด

(ต้ังแต่ปี 2554 – ธันวาคม 2564)

(ต้ังแต่ปี 2554 – ธันวาคม 2564)

(ต้ังแต่ปี 2554 – ธันวาคม 2564)

การรี ไซเคิล
ขวด	PET

การรี ไซเคิล	PET
หลังการบริโภค
ที่ถูกอัดเป็นก้อน

ลดปริมาณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์
ในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

14.3

 72

0.5

2.4

ทรัพยากรบุคคล

คะแนนความผูกพันของพนักงาน 

76.20% (NPS)

พนักงานทั้งหมด 

25,760
ความหลากหลายทางเพศ 

22%

+61%

+2.19%

การฝึกอบรมเฉลี่ย
29.92 ชั่วโมง

+35%
การลาออกโดยรวม	
11.42%

450 
กิจกรรม	CSR
ในปี	2564

+51%
การสนับสนุนด้าน	CSR	ทั้งหมด
1.65 ล้านเหรียญสหรัฐ 

9,493 

ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา

-20%
สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมอบให้ 
200,981 เหรียญสหรัฐ 

ผู้ที่ ได้รับการฝึกอบรม	
เรื่องการรี ไซเคิล	
2,751 คน 

อัตราการบาดเจ็บจากการทํางานถึงข้ันหยุดงาน	(LTIFR)
0.66 กรณี  
ต่อ 200,000 ชั่วโมงท�างาน

+38%

8% 
สิ่งแวดล้อม

24% 
การศึกษา

18%

สุขภาพ
และกีฬา

43%

สังคมและ
ความเป็นอยู่ที่ดี

7%

ศิลปะและ
วัฒนธรรม

* มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นทางการทุกปีเว้นป ี
 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความย่ังยืน การส�ารวจนี้ด�าเนินการในปี 2563

ธุรกิจออกไซด์และ
อนุพันธ์แบบบูรณาการ

ธุรกิจเส้นใย

23%

ธุรกิจพลาสติก 
Combined PET

31%

22%

ข้อมูลเพิ่มเติม

Home

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ	
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

https://sustainability.indoramaventures.com/th/environmental/recycling/at-a-glance
https://sustainability.indoramaventures.com/en/downloads/digital-sustainability-report-2021
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รายงานความยั่ งยืนปี

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน	
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนปี 2568 มุ่งเน้นในสาม
ประเด็นส�าคัญ ได้แก่ การปกป้องส่ิงแวดล้อม 
โดยการด�าเนินงานอย่างรับผิดชอบ การเพิ่ม 
ขีดความสามารถของบุคลากร และส่งต่อคุณค่า
ให้กับผู ้มีส ่วนได้เสีย รวมถึงการขับเคลื่อน 
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและ
สร ้างสรรค์ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ 
องค์ประกอบหลักและภาพรวมกลยุทธ์ของเรา 
สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา

วิสัยทัศน์ปี	2573
‘วสิยัทศัน์ปี 2573’ ช่วยวางกรอบความมุง่หวงัของเราทีพ่ฒันา
ภายในองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ยนื โดยอยูภ่ายใต้แถลงการณ์
ความมุ่งมั่น “ร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์ เพื่อโลกที่ดีกว่า”
 
ในอนาคต เราวางแผนการลงทนุในเทคโนโลยดีกัจบัคาร์บอน 
เพิม่การใช้พลงังานทดแทน และการลดปริมาณการใช้ถ่านหนิ 
นอกจากน้ี เราตั้งเป้าที่จะลงทุนเพิ่มเติมในกระบวนการ
รีไซเคิล PET และเพิ่มสัดส่วนของวัตถุดิบชีวภาพในปริมาณ  
1 ใน 3 ของโพลีเอสเตอร์ในห่วงโซ่คุณค่า และเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับองค์กรในอนาคต เรายังมีการ 
ด�าเนินงานเพิม่เตมิในการพฒันาผูน้�าทีม่แีนวคิดในการเตบิโต
และเสริมพลังด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมอีกด้วย

  

แนวดําเนินการเพื่อความยั่งยืน
ไอวีแอลมุ่งมั่นในการปลูกฝังความย่ังยืนเพื่อให้เป็นหัวใจหลักของกระบวนการตัดสินใจและสร้างความมั่นใจในการบูรณาการ
เชิงกลยทุธ์ทัว่ทัง้ห่วงโซ่คณุค่าของเรา โดยใช้ประโยชน์จากความเสีย่ง ข้อบงัคบั และโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสงัคม
 
ไอวีแอลค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีความส�าคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร เราจึงใช้ข้อมูลเชิงลึกจากความสนใจหรือข้อกังวล
ต่างๆ จากการเจรจาร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงช่วยให้เราสามารถจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นต่างๆ ที่ส�าคัญต่อธุรกิจ  
และน�าประเด็นเหล่าน้ีมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าของเรา ซ่ึงน�าไปสู่การมีเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และส่ิงแวดล้อมที่ดีขึ้น
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กรอบการดําเนินงานด้านความยั่งยืน
การพฒันาอย่างยัง่ยนืเป็นสิง่ทีเ่ราให้ความส�าคัญเหนือความสามารถในการท�าก�าไร เรามองความยัง่ยนืเป็นองค์ประกอบส�าคัญ
ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ดังน้ัน ความยั่งยืนจึงมีความส�าคัญ 
เทียบเท่ากับองค์ประกอบทางธุรกิจอื่นๆ 

ไอวแีอลตัง้เป้าทีจ่ะเป็น “บริษทัเคมภัีณฑ์ทีย่ัง่ยนืช้ันน�าระดบัโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทีด่เีพือ่สงัคม” และกรอบการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืนที่เราวางไว้ มีส่วนช่วยให้เราสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์น้ี แรงบันดาลใจด้านความยั่งยืนของเรา ได้แก่

 

ส�าหรับข้อมูลเกี่ยวกับล�าดับความส�าคัญเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และภาพรวมของกรอบการด�าเนินงาน 
สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา

ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและ
สามารถเข้าถึงได้

เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้
ของชุมชนทั่วโลก

วิสัยทัศน์

“อิงหลักฐานเสมอ”

ความเป็นกลางทางคาร์บอน	
เพื่อโลกและธุรกิจของเรา

พันธมิตรที่เชื่อถือได้	
ส�าหรับชุมชนทั่วโลก

ความยั่งยืน	
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วยผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและเข้าถึงได้

“ความซื่อสัตย์
ในทุกสิ่ง”

“ทํางานร่วมกันและ
มีนวัตกรรมใหม่”

“ความเป็นผู้นํา
มีวิสัยทัศน์”

“การปรับเปลี่ยน
แนวความคิด”

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนําระดับโลกที่ดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ตัวชี้วัด

ค่านิยม

ความมุ่งหวัง

ผู้สร้าง
ความแตกต่าง

ลําดับ	
ความสําคัญ	
เชิงกลยุทธ์

ความเป็นผู้นํา
แนวทางความคิดเรื่องความยั่งยืน
และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
จัดระเบียบการด�าเนินงานของเรา
อย่างมีความรับผิดชอบ
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

การรีไซเคิล
สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานส�าหรับ
การรีไซเคิลท่ีโลกต้องการเพ่ือให้
เกิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

การวัดผล
มีความเข้าใจในขอบข่ายของ
พันธกิจด้านความยั่งยืนและ
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ในการพัฒนาสังคมต่อส่วนรวม

การให้ความรู้
โปรแกรมการให้ความรู้
ตามล�าดับขั้น โดยใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ของไอวีแอล
ที่ครอบคลุมทั่วโลก

ความมีประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายด้านความย่ังยืน
และก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี
(ROCE) รวมถึงการน�าพลังงาน/
ของเสียกลับไปใช้เป็นทรัพยากร

สิ่งที่ต้องทํา ผลักดัน	–	การเติบโตที่ยั่งยืน

แนวคิดที่เชื่อมโยง
ระดับโลก-ท้องถิ่นที่มี
ความใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางแบบหมุนเวียน
การปรับปรุงวงจรสมบูรณ์ 
ในห่วงโซ่คุณค่าของไอวีแอล

ผู้นํา
การปรับใช้นวัตกรรม
ในการด�าเนินงาน

ความยั่งยืนที่ดีที่สุด
การลงทุน 
ในธุรกิจที่ยั่งยืน

ตัวช่วยให้สําเร็จ

เป้าหมายของไอวีแอล
ที่มีการแบ่งปันและน�าไปใช้
ทางสังคม

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

ความเป็นกลางทางคาร์บอน การตรวจสอบจากภายนอก การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค
1,000,000 คน 
ภายในปี 2573

บรรลุการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
เพื่อรักษาโลกและธุรกิจของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

Home

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ	
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

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


1 2 3

ธุรกิจทั้ง 3 ส่วนของเรา
มีความแข็งแกร่งและ

พร้อมสำาหรับการเติบโต
ในอนาคต

เตรียมความพร้อม
สู่โลกแห่งความย่ังยืน
และการหมุนเวียน

ผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
เอื้อต่อโอกาสในการเติบโต
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของเรา

2929
2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี

ยืนยันอนาคตองค์กรของเรา
ด้วยวิธีการแบบใหม่ในการทํางาน
 เครื่องมือดิจิทัล
 Indorama Ventures 
 Excellence (IVEX)
 ผู้น�ารุ่นต่อไป

พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ของเรา
ให้คุ้มค่า	มีประสิทธิภาพ	
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยกระดับด้านการวิจัยและพัฒนา
 เพิ่มความเป็นผู้น�าด้าน rPET 
 เป็นสองเท่า
 วัตถุดิบชีวภาพ 2.4 ล้านตัน

ทํางานร่วมกับพันธมิตร
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในการดําเนินงานของเรา	
ด้วยกลยุทธ์ท่ีหลากหลาย เช่น 
การเลิกใช้ถ่านหิน โครงการท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก และ
เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ 
และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS)

องค์กรท่ีพร้อม
สําหรับอนาคต

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการดําเนินงาน

	ผลิตภัณฑ์
ท่ีเป็นนวัตกรรม
และมีความย่ังยืน

วิสัยทัศน์ปี	2573

แถลงการณ์ความมุ่งมั่นของไอวีแอล

“ร่วมกันยกระดับ
เคมีภัณฑ์ 

เพื่อโลกที่ดีกว่�”

28 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRIHome
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สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ	
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล



มุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลาง
เป้าหมายปี 2568 และ ปี 2573 ของเราประกอบด้วยวาระและโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องโดยตรงกับข้อกังวลด้านความยั่งยืน
ที่ส�าคัญที่สุดของโลก เป้าหมายของเราจึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เร่งด่วนน้ี ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ 
ความก้าวหน้าตามเป้าหมายของเรา สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ “ผลงานส�าคัญในปี 2564” ในหน้า 24-25

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เราได้แสดงเจตจ�านงต่อ Science-Based Targets อย่างเป็นทางการ โดยตกลงที่จะ 
ปรับแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราให้สอดคล้องกับหลักการทางภูมิอากาศศาสตร์ ซึ่งล่าสุดจ�ากัดอุณหภูมิ 
ที่เพิ่มขึ้นไม่เกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส โดยเราจะปรับปรุงเป้าหมายของเราอย่างต่อเน่ือง เพื่อเข้ารับการตรวจสอบโดย  
Science-Based Targets Initiative ภายในก�าหนดเวลา 24 เดือน

กลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปรับปรุงใหม่ของเราน้ัน ให้ความส�าคัญในการสนับสนุนตามความมุ่งหวังด้าน 
สภาพอากาศปี 2568 มากขึ้น

ไอวีแอลได้ด�าเนินการเพือ่ลดอณุหภูมขิองโลกทีเ่พิม่ข้ึนตามหลกัภูมอิากาศศาสตร์ เราได้ร่วมลงนามกับคณะท�างานด้านการเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงินที่เก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) รวมถึงมีการติดตาม และปรับเปล่ียนกิจกรรมและการตัดสินใจ  
ทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้แน่ใจว่าการก�ากับดูแลด้านความย่ังยืนเป็นรากฐานส�าคัญส�าหรับความส�าเร็จทางธุรกิจของเรา 
นอกจากน้ัน เราก�าลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการแสดงเจตจ�านงต่อ Science-Based Targets initiative (SBTi)

ความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนของเรา
เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

หมายเหตุ: IVL Vision 2030 recycling ambition 
(A) 3.13 ล้านตันของ PET หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน และ 2 แสนล้านขวด PET หลังการบริโภคต่อปี
(B) 21% เม่ือเทียบกับวัตถุดิบทั้งหมดของไอวีแอล และ 48% เทียบกับวัตถุดิบในธุรกิจ PET 

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน	
• บูรณาการแนวคิดเชิงเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเข้าใน
 การด�าเนินธุรกิจของไอวีแอล 
• เข้าร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อผลักดันและสนับสนุน
 การด�าเนินงานเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ของเสีย	
การจัดการขยะแทนการฝังกลบอยู่ที่ 90% 
ภายในปี 2568/2573

* ปีฐาน ณ ปี 2563

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
LTIFR	<	0.5 กรณี/200,000 ช่ัวโมงท�างาน 
ภายในปี 2568

การให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล
อบรมให้ความรู้เร่ืองการรีไซเคิลแก่ผู้บริโภคทั่วโลก 
1,000,000	คน ภายในปี 2573

วัตถุดิบหมุนเวียน
วัตถุดิบชีวภาพ:	16%	เมื่อเทียบกับวัตถุดิบทั้งหมดของไอวีแอล
วัตถุดิบรีไซเคิล	(rPET)(B) :	10%	เมื่อเทียบกับวัตถุดิบทั้งหมดของไอวีแอล	และ	23%	เทียบกับวัตถุดิบ	
ในธุรกิจ	PET	ภ�ยในปี 2573

ความมุ่งมั่นด้านการรีไซเคิล
•	PET	หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน	ต่อปี
	 750,000	ตัน ภายในปี 2568
	 1,500,000	ตัน ภายในปี 2573(A)

•	รีไซเคิลขวด	PET หลังการบริโภค	ต่อป ี
	 50,000	ล้านขวด	ภายในปี 2568
	 100,000	ล้านขวด	ภายในปี 2573(A)

การลงทุนด้านความย่ังยืน
2,000	ล้านเหรียญสหรัฐ	ภายในปี 2568
(ยอดสะสมในปี 2563-2568)
7,000	ล้านเหรียญสหรัฐ	ภายในปี 2573
(ยอดสะสมในปี 2563-2573)

พลังงาน*
การลดอัตราการใช้พลังงาน
5% ภายในปี 2568
15% ภายในปี 2573

ก๊าซเรือนกระจก*
การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Scope 1 และ 2)
10%	ภายในปี 2568
30%	ภายในปี 2573

การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
10%	ภายในปี 2568
25% ภายในปี 2573

น้ํา*
การลดอัตราการใช้น้�า
10%	ภายในปี 2568
20% ภายในปี 2573

กลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา เป้าหมาย

พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานและโครงการการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม

พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานของไอวีแอลผ่านโครงการ
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนท้ังภายในและภายนอกองค์กร

การรีไซเคิล
ลงทุนและขยายโรงงานรีไซเคิลเพื่อจัดการปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกและ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

วัตถุดิบหมุนเวียน
ทดแทนการใช้วัตถุดิบท่ีมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยวัตถุดิบชีวภาพและ
วัตถุดิบรีไซเคิล

เทคโนโลยีแห่งอนาคต
ส�ารวจโอกาสด้านเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บ
คาร์บอน (CCUS) ไฮโดรเจนสีเขียว วัตถุดิบหมุนเวียน/วัตถุดิบชีวภาพ และ
เชื้อเพลิงธรรมชาติทดแทน (RNG)

แนวทางแก้ปัญหาต้นทุนทางธรรมชาติ	
ส�ารวจกรรมสิทธ์ิโครงการชดเชยคาร์บอนบางส่วนและท้ังหมด

เพิ่มผลผลิต โดยลดอัตราการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 10% ภายในปี 2568 และ 30% 
ภายในปี 2573

ลดอัตราการใช้พลังงานลง 5% ภายในปี 2568 และ 
15% ภายในปี 2573

บรรลุการใช้วัตถุดิบชีวมวลท่ี 16% และ
การใช้ RPET 10% ในการผลิต ภายในปี 2573 
โดยลดการน�าเข้าวัตถุดิบท่ีไม่สามารถหมุนเวียนได้

ลดอัตราการใช้พลังงาน และอัตราการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด (Scope 1 และ 2)

ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด 
(Scope 1 และ 2)

เพิ่มการรีไซเคิล PET หลังการบริโภคท่ีถูกอัด
เป็นก้อนเป็น 750,000 ตัน ภายในปี 2568 และ 
1,500,000 ตัน ภายในปี 2573 ในขณะท่ีเพิ่มการ
รีไซเคิลขวด PET ต่อปี เป็น 50,000 ล้านขวด 
ภายในปี 2568 และ 100,000 ล้านขวด 
ภายในปี 2573
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ข้อมูลเพิ่มเติม

Home

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ	
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

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

สนับสนุนต่อ	SDGs	หมายเลข

สนับสนุนต่อ	SDGs	หมายเลข

สนับสนุนต่อ	SDGs	หมายเลข
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ปัจจัยขาเข้า

ต้นทุนทางการเงิน	(Financial	Capital)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,117 ล้านเหรียญสหรัฐ
รวมทรัพย์สินหมุนเวียน 5,292 ล้านเหรียญสหรัฐ

ด�าเนินงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเข้าซื้อกิจการใหม่และ
โรงงานที่ก�าลังเกิดข้ึนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในฐานะบริษัท
เคมีภัณฑ์ชั้นน�าที่ยั่งยืน

มองหาการควบรวมและซ้ือกิจการใหมอ่ยา่งต่อเนือ่งเพื่อเสรมิ
ความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานของเรา กลยุทธ์ระดับโลก
ที่มีการบูรณาการอย่างสูงน้ีช่วยให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินงาน
สามารถรับมือกับการหยุดชะงักที่คาดไม่ถึงได้เป็นอย่างดี

การน�าแนวทางปฏิบตัทิีม่ปีระสทิธภิาพและยัง่ยนืมาใช้เพือ่ช่วย 
ลดต้นทุนที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ผ่านกลยุทธ์การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการด�าเนินงานอย่างรับผิดชอบ

เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาการขาดแคลนผูม้คีวามสามารถ เราลงทนุ
อย่างมากในการพัฒนาความสามารถและทักษะที่จ�าเป็น
ส�าหรับพนักงานของเราเพื่อพร้อมต่อความรับผิดชอบที่สูงข้ึน
และกลายเป็นองค์กรที่พร้อมส�าหรับอนาคต

ความไว้วางใจเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับองค์กรที่จะเติบโต ดังน้ัน 
เราจึงพร้อมที่จะลงทุนในโครงการให้ความรู้ที่ส่งเสริมการ
รีไซเคิล รวมถึงส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีตลอด
การด�าเนินงานของเรา และสร้างความมั่นใจว่าเราจะสร้าง 
ผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมเสมอ

เราลงทนุในการพฒันานวตักรรมใหม่ ไม่เพยีงเพือ่จะเป็นผูน้�า
ตลาดเท่าน้ัน แต่ยงัรวมถงึการพฒันาเทคนิคและกระบวนการ
ใหม่ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่ยั่งยืน

ต้นทุนทางการผลิต	
(Manufactured	Capital)
124 โรงงาน ใน 33 ประเทศ ใน 6 ภูมิภาค
โรงงานรีไซเคิลทั้งหมด 16 โรงงาน

ต้นทุนทางสังคมและความสัมพันธ์	
(Social	and	Relationship	Capital)
การสนับสนุนด้าน CSR 1.65 ล้านเหรียญสหรัฐ

ต้นทุนทางบุคลากร	(Human	Capital)
คณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ 
และมีความหลากหลาย
พนักงานทั้งหมด 25,760 คน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2,400,000 เหรียญสหรัฐ

ต้นทุนทางปัญญา	(Intellectual	Capital)
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา 22.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
นักวิจัยและพัฒนา 214 คน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทั่วโลก 21 แห่ง

การแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยน

ต้นทุนทางธรรมชาติ	(Natural	Capital)
การใช้วัตถุดิบ 15.97 ล้านตัน
การใช้พลังงาน 109.5 ล้านกิกะจูล
การใช้น�้า 88.1 ล้านลูกบาศก์เมตร
การใช้พลังงานทดแทน 2.8 ล้านกิกะจูล

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�า
ระดับโลกที่ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

พันธกิจ
เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้น�าที่มีความรับผิดชอบ
ในอุตสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศ
ของบุคลากร กระบวนการท�างาน และเทคโนโลยี 
เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

แถลงการณ์ความมุ่งหมาย
ร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์เพื่อโลกที่ดีกว่า

ธุรกิจเส้นใย
ธุรกิจพลาสติก 
Combined PET

ธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์
แบบบูรณาการ

 

วิสัยทัศน์ปี 2573

กลยุทธ์และกรอบการดำเนินงาน

แผนการดำเนินธุรกิจปี 2567
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ความมุ่งเน้น ปัจจัยขาออก ผลลัพธ์ ผลที่เกิดข้ึน

ปริมาณการผลิตทั้งหมด
14.72* ล้านตัน
16.51# ล้านตัน

ธุรกิจออกไซด์และ
อนุพันธ์แบบบูรณาการ
ปริมาณการผลิต 2.24* ล้านตัน
Core EBITDA 377 ล้านเหรียญสหรัฐ

ธุรกิจพลาสติก
Combined	PET
ปริมาณการผลิต 10.73* ล้านตัน
Core EBITDA 1,103 ล้านเหรียญสหรัฐ

ธุรกิจเส้นใย
ปริมาณการผลิต 1.75* ล้านตัน
Core EBITDA 268 ล้านเหรียญสหรัฐ

* ไม่รวมการขายภายในระหว่างบริษัท
# รวมการขายภายในระหว่างบริษัท

ผลลัพธ์ทางการเงิน	(Financial	Capital)
รายได้รวม 14,600 ล้านเหรียญสหรัฐ 
Core EBITDA 1,743 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ก�าไรหลักต่อหุ้น (EPS) 3.76 บาท

ผลลัพธ์ทางการผลิต	(Manufactured	Capital)
รีไซเคิลขวด PET 14,300 ล้านขวด, รีไซเคิล PET ที่ถูกอัดเป็นก้อน 317,064 ตัน 
การผลิต Flake 222,205 ตัน 
อัตราของเสียทั้งหมด 0.0234 ตันต่อตันการผลิต 
78% จากของเสียทั้งหมด ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ

ผลลัพธ์ทางธรรมชาติ	(Natural	Capital)
อัตราการใช้พลังงานลดลง 1.5% 
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) ลดลง 3% 
อัตราการใช้น�้าอยู่ที่ 5.33 ลบ.ม./ตันการผลิต 
อัตราของเสียอันตรายอยู่ที่ 0.0085 ตัน/ตันการผลิต
น�้ารีไซเคิลและน�้าใช้ซ�้าอยู่ที่ 5.93% 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากการใช้พลังงานทดแทน 
(ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน) 143,175 ตัน

ผลลัพธ์ทางบุคลากร	(Human	Capital)
สัดส่วนพนักงานหญิง 22%
การฝึกอบรมเฉลี่ย 29.92 ชั่วโมง 
การลาออกโดยรวม 11.42% 
อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานโดยรวม 0.98 กรณีต่อ 200,000 ชั่วโมงท�างาน 
อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นหยุดงาน 0.66 กรณี
ต่อ 200,000 ชั่วโมงท�างาน

ผลลัพธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์	
(Social	and	Relationship	Capital)
ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) 86.16% 
อัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR) 92%, NPS อยู่ที่ 57 
กิจกรรม CSR 450 กิจกรรม, ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการรีไซเคิล 2,751 คน

ผลลัพธ์ทางปัญญา	(Intellectual	Capital)
สดัส่วนยอดขายจากผลติภัณฑ์ใหม่: 31% ส�าหรับธุรกิจพลาสติก Combined PET, 
23% ส�าหรับธุรกิจเส้นใย, 22% ส�าหรับธุรกิจออกไซด์และอนุพนัธ์แบบบรูณาการ 
696 ผลิตภัณฑ์ใหม่, 121 โครงการความร่วมมือ 
74 สิทธิบัตร (สิทธิบัตรที่ยื่นจดและได้รับ จากทั้งหมด 958 ฉบับ) 
การใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม:
65% ในธุรกิจพลาสติก Combined PET
50% ในธุรกิจเส้นใย

ไอวีแอลยังคงน�ากรอบการรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Reporting <IR> Framework) มาประยุกต์ใช้ในการเปิดเผย
ข้อมูลของเรา นอกจากน้ี เราได้พัฒนารูปแบบการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนเพิ่มเติม โดยในปีน้ีเราได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ 
ความพร้อมด�าเนินการ คุณภาพ และความพร้อมทางการเงินของต้นทุนต่างๆ เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมว่าปัจจัยขาเข้าเหล่าน้ีส่งผล 
ต่อความเป็นไปได้ในระยะยาวของเราอย่างไร และเน้นย�า้ถึงความสามารถของเราในการปรับตวัต่อการเปลีย่นแปลง นอกจากน้ี 
เรายังได้รวบรวมตัวบ่งชี้เพื่อติดตามต้นทุนที่เชื่อมโยงกับปัจจัยขาออกของเรา โดยได้ให้บริบทที่ส�าคัญกับข้อมูลที่เปิดเผยไว้

ปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นกับการ
ปล่อยมลพิษสู่ส่ิงแวดล้อม

การบูรณาการในแนวตั้งกับ
การพึ่งพาซัพพลายเออร์

เราลงทุนอย่างมากในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ในขณะท่ีเพิ่มปริมาณ
การผลิตและการขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เรามุ่งเน้นไปท่ีการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของโรงงานท่ีมีอยู่และ
โรงงานท่ีเพิ่งเข้าซื้อ โดยเน้นการใช้แหล่งพลังงานทดแทน ซึ่งให้ผลลัพธ์ท่ีดี
โดยมีการเติบโตท่ีเกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทเองถึง 7% โดยมี
อัตราการใช้ท่ีต�่ากว่า

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านส่ิงแวดล้อม 
อยู่ในหน้า 161-166

กลยุทธ์การบูรณาการธุรกิจในแนวต้ังมีความส�าคัญในการช่วยลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานและ 
ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ ในปี 2564 เราจึงได้เข้าซื้อกิจการของ Oxiteno
ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียงในการผลิตสารลดแรงตึงผิวแบบบูรณาการ อีกท้ังยังได้เข้าซื้อกิจการ 
ของ CarbonLite ซึ่งเป็นผู้น�าด้านการรีไซเคิล PET 
เรามั่นใจว่าการขยายธุรกิจในแนวต้ังจะไม่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างเราและซัพพลายเออร์
ปัจจุบัน โดยเฉพาะซัพพลายเออร์ในท้องถิ่น ท่ีเราถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียท่ีส�าคัญต่อห่วงโซ่คุณค่า
ของเรา
เรายึดมั่นในนโยบายความยั่งยืนและการปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมาก โดยมีการจัดท�าการ
ประเมินซัพพลายเออร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติท่ียั่งยืนภายในห่วงโซ่อุปทานของเรา
ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน อยู่ในหน้า 92-95

ต้นทุนทางการผลิต
• การผลิต +7%

ต้นทุนทางธรรมชาติ
• อัตราการใช้พลังงาน -1.5%

ต้นทุนทางการเงิน
• ทุนทางการเงิน +13%

ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกลยุทธ์ของไอวีแอล กลยุทธ์ของไอวีแอล

6	ต้นทุน ความพร้อมดําเนินการ	คุณภาพ	
และความพร้อมทางการเงิน

รูปแบบการสร้างคุณค่า
แนวทางของเราในการสร้างคุณค่า ข้อมูลเพิ่มเติม
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3434 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

สภาพแวดล้อมภายนอกและแนวโน้มในอนาคต
เราเข้าใจและตอบสนองต่อผลกระทบระดับจุลภาคและมหภาคในสภาพแวดล้อมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก เพื่อธุรกิจที่เติบโตและยั่งยืน ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากการก�ากับดูแล การวางแผน และการด�าเนินงานที่แข็งแกร่ง 
การยกระดบักลไกภายในเหล่าน้ีช่วยให้เรามองการณ์ไกล และมัน่ใจในการพฒันาทกุภาคธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เพือ่ตอบรับโอกาส
และรับมือกับความเส่ียงในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว

ไอวีแอลด�าเนินธุรกิจอยู่ใน 33 ประเทศ ภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่หลากหลาย ซึ่งเป็นไปตามบริบทในระดับท้องถิ่น 
ระดบัประเทศ และระดบัโลก เราใช้แนวทางทีอ่งิตามความเสีย่งแบบบรูณาการเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและคอยติดตามปัจจัยทีม่อีทิธิพล
เหล่านี้อย่างใกล้ชิด

พนักงานทีม่ทีกัษะคอืรากฐานของธุรกิจทีป่ระสบความส�าเร็จ เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นแรงผลกัทีท่�าให้หลายธุรกิจเร่งสนับสนุน
พนักงานนอกเหนือไปจากกรอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบเดิม นี่จึงเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับไอวีแอลในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�า  
ที่จะพัฒนาพนักงานให้พร้อมส�าหรับอนาคต ดังน้ัน เราจึงให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมความคล่องตัวและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน 
เพ่ือปิดช่องว่างในด้านทักษะต่างๆ

ไอวีแอลให้ความส�าคัญกับพนักงาน ลูกค้า และ ซัพพลายเออร์ของเรา แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายทางการเงินและการด�าเนินงาน 
อนัเน่ืองมาจาก COVID-19 แต่การจดัการทีเ่หมาะสมโดยผูน้�าในห่วงโซ่อปุทานทีม่ศีกัยภาพช่วยลดความซบัซ้อน และฟ้ืนฟูภาวะการสะดดุ
ในห่วงโซ่อุปทานให้ดีขึ้น

เราตระหนักถึงความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้นและความได้เปรียบในการแข่งขันของตลาดเกิดใหม่ท่ัวโลก และรักษาความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของเราโดยการจัดล�าดับความส�าคัญของนวัตกรรมทั่วทั้งธุรกิจของเรา และติดตามการแข่งขันในตลาดอย่างใกล้ชิด  
ในด้านการพัฒนา การผลิต และการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงกันได้

ปัจจัยทางเศรษฐกิจโลก

ต้นทุนทางบุคลากร

วิกฤตด้านสุขภาพทั่วโลก

การแข่งขันทางตลาดที่เพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความต้องการเชิงการหมุนเวียน

ความท้าทาย
• อัตราภาษีในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน
• การเปลี่ยนแปลงที่ไม ่แน่นอนหรือไม่คาดคิดในกฎหมาย 

ต่างประเทศ การควบคมุสกุลเงิน และกฎระเบยีบทางภาษีอากร
• การเปล่ียนแปลงในสนธิสัญญาทางภาษีระหว่างประเทศ
• ภาษีพลาสติกในยุโรป
• การเร่ิมใช้ภาษีคาร์บอนในประเทศที่ไอวีแอลมีการด�าเนินงาน 

(เช่น เนเธอร์แลนด์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา)
• การแบ่งข้ัวทางการเมอืงทีเ่พิม่ข้ึนน�าไปสูก่ารออกกฎหมายทีเ่ข้มงวด 

ความท้าทาย
• การขาดแคลนผู้มีความสามารถระดับโลก
• ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการพัฒนาบุคลากร
• การลาออกและการรักษาพนักงานอันน่ืองมาจากความผันผวน

ทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีความสามารถและ
 การกลับมาของตลาดแรงงานในอนาคต

ความท้าทาย
• การสะดุดของห่วงโซ่อุปทานในการด�าเนินงานระหว่างประเทศ 
• การขาดแคลนแรงงานอย่างฉับพลันเนื่องจากโรคระบาด

ความท้าทาย
• การแข่งขันจากบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่
• การแข่งขันจากผู้ผลิตระดับภูมิภาคและ/หรือผู้ผลิตเฉพาะทาง
 ในตลาด
• แรงกดดันของอัตราก�าไรที่จ�ากัดการเติบโตของอุปสงค์และ
 ภาวะล้นตลาด

ความท้าทาย
• การเพ่ิมขึ้นของราคาคาร์บอน
• การเพ่ิมขึน้ของการใช้พลาสติกในช่วงการแพร่ระบาด
 ของ COVID-19
• การขาดความตระหนักรู้ในเรื่องการรีไซเคิล

โอกาส
• กลยุทธ์การขยายธุรกิจในแนวต้ังเพื่อป้องกันการหยุดชะงักที่จะ

เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน
• การพฒันากลยทุธ์การเพิม่ประสทิธิภาพต้นทนุเพือ่เพิม่อตัราก�าไร
• การท�าให้บริษัทเป็นที่รู้จักในประเทศต่างๆ มากข้ึน และสร้าง

ความไว้วางใจกับชุมชนในท้องถ่ินโดยการลงทุนอย่างสม�่าเสมอ
ในโครงการริเริ่มต่างๆ

โอกาส
• การลงทนุในโครงการเสริมสร้างทกัษะใหม่และการพัฒนาความ

สามารถให้แข็งแกร่งเพ่ือสร้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง
• Succession planning ส�าหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง
• การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร โดยการร่วมมือกับ

สถาบันภายนอก เช่น โรงเรียน และมหาวิทยาลัย

โอกาส
• เสริมสร้างพลังแก่ชุมชนผ่านการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์
• ส�ารวจวิถีการท�างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• แรงจูงใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและกระบวนการท�างาน
 เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวทางธุรกิจ
• ส่งเสริมสุขอนามัยของพนักงานเพ่ือหยุดการแพร่ระบาด
 ของ COVID-19 ในโรงงานและส�านักงาน

โอกาส
• การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือขับเคล่ือนการดูแล
 รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
• การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือปรับปรุงอัตราก�าไร
• การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพ่ือจัดการกับความต้องการ
 ด้านความย่ังยืนที่ยังด�าเนินอยู่
• การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือน�าไปสู่แหล่งรายได้
 ในตลาดแห่งใหม่

โอกาส
• ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมที่เพ่ิมขึ้น
• การเป็นผู้น�าทางความคิดในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
 แบบหมุนเวียน
• การส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต และผู้ค้าปลีก
 น�าการหมุนเวียนไปปรับใช้ในรูปแบบธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบอย่างมากต่อการก�าหนดกฎระเบียบ การเข้าถึงเงินทุน และความคาดหวังของผู้บริโภค  
ไอวีแอลเช่ือว่าการด�าเนินธุรกิจต่างๆ ต้องมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม และประสิทธิภาพในการตอบสนองระยะยาวต่อข้อก�าหนด 
ด้านกฎระเบยีบทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา ในขณะเดยีวกันต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มส่ีวนได้เสยี ปกป้องสิง่แวดล้อม และ
มีความย่ังยืน คุณค่าดังกล่าวสามารถสร้างข้ึนได้จากการปรับเปล่ียนไปสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน และเรายังคงลงทุนในเทคโนโลยีใหม่  
เพ่ือขับเคล่ือนประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน และความคิดริเริ่มด้านการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
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รายงานความยั่ งยืนปี

Combined	PET Fibers

ในงาน Capital Markets Day ซ่ึงจัดขึ้นทุกปี เราได้ประกาศแผนธุรกิจ 3 ปี เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากรอยเท้านิเวศ โครงการ
ริเร่ิมการพัฒนาต่างๆ ที่ก�าลังด�าเนินการ และการบูรณาการทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจของบริษัท เพื่อผลักดันการเติบโตของก�าไร  
การเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับความสามารถในการผลิต

ค่านิยมของเราแสดงให้เห็นถึงการด�าเนินงานในแต่ละวันของเรา รวมถึงผลักดันให้เรารักษาการบริการและการให้ความส�าคัญ
กับลูกค้า รวมทั้งการขับเคล่ือน การด�าเนินการเชิงรุก และการดูแลบุคลากรของเราอย่างต่อเน่ือง

ในปี 2564 เราท�าก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (ROCE) ที่ 12.2% (เมื่อเทียบจากปี 2563 ที่ 5.6%) โดยเราอยู่ในจุดที่ดี 
ทีส่ามารถเตบิโตไปถึง 15% ภายในปี 2567 ด้วยการจดัสรรเงินทนุอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เรามกีระแสเงินสดอสิระ 5,000- 6,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเป็นการสร้างพื้นที่ในการเติบโตในอนาคต

แนวโน้มของบริษัทในปี	2567

การเปลี่ยนแปลง
ต้นทุน

มุ่งเน้นการผลิต ความเป็นเลิศ
ในการท�างาน และประสิทธิภาพ
การจัดซื้อจัดหา

การดําเนินการที่เร็วกว่าแผนที่วางไว้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา
ความมั่นใจที่จะบรรลุเป้าหมายภายในปี	2567

คุณค่าที่มาจากแหล่งที่มาต่างๆ	รวมถึงการริเริ่ม	
และการลดความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน

เป้าหมายท่ีจะส่งมอบ แหล่งท่ีมาของการส่งมอบตามเป้าหมายปี 2566

+21%
เทียบกับแผน

+21%
เทียบกับแผน

มุ่งเน้นการบูรณาการสิ่งอ�านวยความสะดวก
ที่มีอยู่ เพื่อลดต้นทุนและริเร่ิมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตส�าหรับ
การจัดซื้อจัดหา ห่วงโซ่อุปทาน และ 
ความเป็นเลิศทางการค้า

มุ่งเน้นที่การเพิ่มขึ้นของอัตราก�าไร
นวัตกรรมต้นทุน ประสิทธิภาพของสินทรัพย์ 
และการเตรียมความพร้อมส�าหรับวัฏจักร
การเติบโต

การวางแผนทรัพยากร
ขององค์กร (ERP)

จัดท�าระบบบูรณาการ SAP ERP การปรับใช้ระบบ GBS ขยาย Scope โครงการน�าร่องทางดิจิทัล
ในปี 2562

ศูนย์โซลูชันทางธุรกิจระดับโลก
(GBS)

ออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ	
(IOD)	

เทคโนโลยีดิจิทัล

ศักยภาพสินทรัพย์
เต็มรูปแบบ

การพัฒนา
ความเป็นผู้น�า

ผู้น�าการรีไซเคิลการเติบโตในธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจหลัก

5	กลยุทธ์หลักของแผนธุรกิจของไอวีแอลปี	2567

3	ภาคส่วนสําคัญ

กลุ่มธุรกิจ

โครงการ	Olympus
โครงการ Olympus เป็นโครงการครอบคลุมการแปลงต้นทุนของเรา โครงการน้ีเร่ิมด�าเนินการในปี 2563 โดยส�าหรับแผน 
ในปีที่สองน้ัน เราด�าเนินการได้เร็วกว่าที่ก�าหนดไว้ 2% ในแง่ของการประหยัดต้นทุน และยังคงด�าเนินการตามแผนที่วางไว้  
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ 610 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2566 นอกจากน้ี เราได้จัดท�าโครงการเพิ่มเติมในหลายภาคส่วน ด้วยการ
สนับสนุนจากการประเมินภายในองค์กรและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เราบรรลุความเป็นเลิศ 
ทางด้านต้นทุน และเพิ่มความมุ่งมั่นในโครงการ Olympus ที่จะส่งมอบก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ 
ค่าจัดจ�าหน่าย (EBITDA) มูลค่ามากกว่า 670 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นประจ�าทุกปี ภายในปี 2567 โดยประกอบด้วยมากกว่า  
100 โครงการด้านการแปลงต้นทุนและการท�าธุรกิจแบบเต็มศักยภาพ

การขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจของไอวีแอล
เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเราและบรรลุความมุ่งหวังด้านความยั่งยืน เราได้พัฒนาให้มี 6 หน่วยงานส�าคัญ ซ่ึงควบคุมโดย 
ผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ภายในองค์กรและคัดเลือกจากอุตสาหกรรม ซ่ึงจะช่วยให้เราด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์และ 
ด�าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
การปกป้องและ
การสร้างคุณค่า
ผ่านความสม่�าเสมอ 
การปฏิบัติตามข้อก�าหนด
และความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิผล รวมถึง
แนวทางปฏิบัติด้าน BCM

การสื่อสาร
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
ระดับโลกที่ส่งเสริมมูลค่า
ทางธุรกิจทั่วโลกของเรา

ดิจิทัล
การน�าเสนอ
ความสามารถด้านดิจิทัล
ระดับโลกที่ขับเคลื่อน
มูลค่าทางธุรกิจและ
สร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน

ความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
การสนับสนุนความมั่งคั่ง
ของเราโดยท�าให้ผู้คนและ
โลกของเราปลอดภัย

Indorama	Ventures	
Excellence	(IVEX)
การก�ากับดูแล
การน�า Lean Six Sigma 
ไปใช้ทั่วทั้งไอวีแอล 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเรา

ความย่ังยืน
การก้าวสู่การเป็นบริษัท
เคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นน�า
ระดับโลกผ่านการสร้าง
คุณค่าด้าน ESG และ
การหมุนเวียน

ปัจจัยขาเข้า ปัจจัยขาออก

6	หน่วยงานสําคัญ

ความท้าทายในแต่ละ
กลุ่มธุรกิจ

ข้อก�าหนดและ
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ไอวีแอลทุ่มเทอย่างสุดก�าลังเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก และมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมเชิงรุกกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการมีส่วนร่วมดังกล่าวน้ันเป็นส่ิงจ�าเป็นต่อการบริหารจัดการกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน โดยเราใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับความสนใจหรือข้อกังวลต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเพิ่มฐานความรู้ความเข้าใจของเรา 
และยงัเป็นการกระชับความสมัพนัธ์ให้แน่นแฟ้นยิง่ข้ึน รวมถึงช่วยพฒันาการแก้ปัญหาอย่างมปีระสทิธิภาพ และปรับปรุงผลผลติ
ของบริษัท ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีช่วยให้เราสามารถรักษาความไว้วางใจระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีความต้องการแตกต่างกัน 

- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- สิทธิมนุษยชน
- การพัฒนาทุนมนุษย์และการได้รับการยอมรับ

- จริยธรรมทางธุรกิจที่ดี การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนด

- การรีไซเคิลขยะพลาสติก รวมถึงเป้าหมายการลดปริมาณของเสยี
- การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 
- เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

- พลาสติกและการรีไซเคิล

- การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของเรา

- การมีส่วนร่วมของชุมชนและสิทธิมนุษยชน

- จริยธรรมทางธุรกิจที่ดี การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 และการก�ากับดูแลกิจการ
- การรีไซเคิลและขยะพลาสติก
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- แบบส�ารวจการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วโลก (Global Employee 
Engagement: GEE) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานทุกคน

 เกี่ยวกับการท�างานที่ไอวีแอล
- นโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน การฝึก

อบรมต่างๆ และการรับรองมาตรฐาน ISO 45001/OHSAS 18001 
ของเรา

- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเรา การจัดฝึกอบรม และการน�า
แนวทางส�าหรับการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�างานมา
ใช้ในทุกธุรกิจของเรา

- เราติดตามผลและด�าเนินการต่อดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) 
ประจ�าปี (ซ่ึงท�าให้รู้ผลตอบรับเชิงคณุภาพจากลูกค้า) Net Promoter 
Score (NPS) และอัตราการรักษาลูกค้า (CRR) โดยการปรับปรุง
ประเดน็ต่างๆ ทีถู่กหยบิยกข้ึนมาและมกีารหารือตามความเหมาะสม

- เราพฒันาผลติภณัฑ์ทีใ่ช้นวัตกรรมและมคีวามยัง่ยนื เพือ่ตอบสนอง
ทั้งต่อความมุ่งหวังของลูกค้าและของเรา ตลอดจนร่วมมือกับลูกค้า
ในการเก็บรวบรวมขวด PET เพื่อน�าไปรีไซเคิล ซึ่งเป็นการเพิ่มการ
หมุนเวียนของ PET

- ในฐานะผู้ผลิต PET เราให้ความรู้แก่ชุมชนในการแยกขยะพลาสติก
อย่างเหมาะสมเพื่อการรีไซเคิล

- เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านส่ิงแวดล้อมและได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 14001 

- เรามส่ีวนร่วมกับชุมชนของเราอย่างต่อเน่ืองและท�างานร่วมกันในการ
แสวงหาวิธีแก้ปัญหาที่ให้ประโยชน์หลายทาง

- เรารักษาการยอมรับในการด�าเนินงานผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในเชิงรุก ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญของไอวีแอล

- รักษาความสัมพนัธ์กับซัพพลายเออร์ของเราทีค่งอยูม่าอย่างยาวนาน 
- แสวงหาการรับรองอย่างเป็นทางการเมือ่ลงนามในสญัญาและท�าการ

ประเมินด้าน ESG ของซัพพลายเออร์อย่างสม�่าเสมอ
- มีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์และพันธมิตรของเราในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์หมุนเวียนชนิดใหม่ เช่น ชุด PPE
- สร้างความเช่ือมั่นในสภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัยส�าหรับ         

ซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาของเรา

การเติบโตท่ีดีขึ้น
- การดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ
- การด�าเนินงานอย่างรับผิดชอบ
- ศักยภาพทางธุรกิจ
ชีวิตท่ีดีขึ้น
- การพัฒนาทุนมนุษย์
- สถานที่ท�างานที่ปลอดภัยและเหมาะสม
- วัฒนธรรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
- ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
- ไม่มีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน

สิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น
- เร่งการหมุนเวียนของ PET
- การเป็นผู้น�าทางความคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
- ลดขยะพลาสติก PET 
การเติบโตท่ีดีขึ้น
- ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
- ข้อเสนอที่คุ้มค่าด้านราคา
- ทางเลือกใหม่และนวัตกรรมสร้างสรรค์
- มูลค่าแบรนด์ที่แข็งแกร่ง
- ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
- ศักยภาพทางธุรกิจ
ชีวิตท่ีดีขึ้น
- ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน
- อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี

สิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น
- ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
- การหมุนเวียนที่ดีข้ึน
- สภาพแวดล้อมโดยรอบทีส่ะอาดและปลอดภยัยิง่ข้ึนผ่านโครงการสเีขียว
การเติบโตท่ีดีขึ้น
- การได้รับความยินยอมให้ด�าเนินการ
- การด�าเนินงานอย่างรับผิดชอบ
- ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
- ศักยภาพทางธุรกิจ
ชีวิตท่ีดีขึ้น
- โครงการ CSR ส�าหรับชุมชน
- โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล
- สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

สิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น
- การหมุนเวียนที่ดีข้ึน
- ลดขยะพลาสติก PET และท�าให้หมดไป
การเติบโตท่ีดีขึ้น
- โอกาสในการเป็นพันธมิตรที่เป็นธรรมและโปร่งใส
- ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับเวลา
- ส่งเสริมความยั่งยืนผ่านจรรยาบรรณซัพพลายเออร์ของเรา
- การด�าเนินงานอย่างรับผิดชอบ
ชีวิตท่ีดีขึ้น
- สุขอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี
- โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล

- สถานที่ท�างานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ หน้า 127-134
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- ธุรกิจทีม่คีวามรับผดิชอบและการก�ากับดแูลทีม่ปีระสทิธิภาพ หน้า 50-67
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- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารจัดการความเส่ียง 
 จริยธรรมทีด่ทีางธุรกิจ การบริหารจดัการความสัมพนัธ์กับลกูค้า และ

การก�ากับดูแลกิจการ

- การรีไซเคิลและขยะพลาสติก

- การมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ืองผ่านการพบปะ การประชุมกลุ ่ม  
การเข้าร่วมกิจกรรม การน�าเสนอผลงาน การรายงาน และการจดัหา
และรายงานข้อมูล ท�าให้เรามีวิธีการที่หลากหลายในการรักษา 
ความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่ง ความโปร่งใสน้ียังสร้างความเช่ือใจและ 
เป็นพื้นฐานส�าหรับการให้เงินกู้และเงื่อนไขเงินกู้ที่ดี

การเติบโตท่ีดีขึ้น
- ผลตอบแทนการลงทุน
- ผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
- การท�าก�าไรในระยะยาวที่ยั่งยืน
- ความโปร่งใสผ่านการรายงานตามก�าหนดเวลาอย่างสม�่าเสมอ

- ความเส่ียงที่เกิดข้ึนใหม่และโอกาส หน้า 45
- ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและการก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ 
 หน้า 50-67
- รายงานพิเศษเรื่อง การจัดหาการเงินเพื่อความยั่งยืน หน้า 96-97
- การขับเคล่ือนการสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน หน้า 68-97
- การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองด้านการรีไซเคิล หน้า 109-112

ธนาคาร	นักลงทุน	และผู้ให้ทุน
ประเด็นท่ีสนใจ	

การมีส่วนร่วมและการรักษาความสัมพันธ์

การตอบสนองในประเด็นต่างๆ

การสร้างคุณค่า

- การก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดีทางธุรกิจ
- การรีไซเคิลและขยะพลาสติก
- การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- เราขอความร่วมมือ การสนับสนุนจากผู้น�าในอุตสาหกรรมและ 
ด้านน้ันๆ ในการพัฒนานโยบาย ข้ันตอน และกรอบการด�าเนินงาน 
และได้แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดภายในกลุ่มอุตสาหกรรมของเรา

การเติบโตท่ีดีขึ้น
- การเติบโตร่วมกันผ่านการมีส่วนร่วมในเร่ืองความรู้ด้านความยั่งยืน

เฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรม
- ธุรกิจที่คล่องตัวและยืดหยุ่น
ชีวิตท่ีดีขึ้น
- การส่ือสารและความร่วมมือที่แข็งแกร่ง

- ธุรกิจทีม่คีวามรับผดิชอบและการก�ากับดแูลทีม่ปีระสทิธภิาพ หน้า  50-67
- การขับเคล่ือน การสร้างคุณค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืน หน้า 68-97
- การมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หน้า 98-123
- การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและชุมชนของเรา หน้า 124-157

ประเด็นท่ีสนใจ	

การมีส่วนร่วมและการรักษาความสัมพันธ์
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ที่ปรึกษา
(ในด้านธุรกิจ การเงิน ความย่ังยืน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารจัดการความเส่ียง 
 การก�ากับดูแลกิจการ
- การออกกฎหมายและการผลักดันนโยบาย
- เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
- อัตราการใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษ
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
- สุขอนามัยและความปลอดภัย
- การมีส่วนร่วมของชุมชน

- การรักษาความสัมพันธ์ กับหน่วยงานก�ากับดูแลเป็นสิ่งส�าคัญ
เน่ืองจากเราด�าเนินธุรกิจในหลากหลายภูมิภาคที่มีรูปแบบกฎหมาย
ที่แตกต่างกัน

- การเข้าร่วมการประชุมในระดบัโลกเป็นประจ�าเพือ่สนับสนุนนโยบาย
ใหม่ๆ สู่อนาคตที่ยั่งยืน

สิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น
- ข้อมูลส�าหรับการพัฒนานโยบาย
- การเป็นพันธมิตรและความร่วมมือในการสนับสนุนนโยบายการก�ากับ

ดูแลที่ยั่งยืน
การเติบโตท่ีดีขึ้น
- การเป็นผู้น�าทางความคิด

- ความเส่ียงที่เกิดข้ึนใหม่และโอกาส หน้า 45
- สมาคมอุตสาหกรรมและการเข้าร่วมเป็นสมาชิก หน้า 47
- ธุรกิจทีม่คีวามรับผดิชอบและการก�ากับดแูลทีม่ปีระสทิธิภาพ หน้า 50-57
- การขับเคล่ือนการสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน หน้า 68-97
- การมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หน้า 98-123

- การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและชุมชนของเรา หน้า 124-157

รัฐบาลและหน่วยงานกํากับดูแล
ประเด็นท่ีสนใจ	

การมีส่วนร่วมและการรักษาความสัมพันธ์

การตอบสนองในประเด็นต่างๆ

การสร้างคุณค่า

4040 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและช่องทางการมีส่วนร่วมทั้งหมด 
อยู่ในเว็บไซต์หน้าผู้มีส่วนได้เสียของเรา ข้อมูลเพิ่มเติม
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ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ	
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

https://sustainability.indoramaventures.com/th/our-sustainability/our-stakeholders
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Bottles recycled per year
50 billion by 2025
100 billion by 2030
PET bale input per year
0.75 million tons by 2025 
1.5 million tons by 2030 

2021 results:
14.3 billion bottles
0.317 million tons

Renewable electricity  
consumption
10% by 2025
25% by 2030

2021 result: 7.5%

Educating 
1 million  consumers
around the world about  
recycling education by 2030

2021 result: 53,585 consumers
(cumulative 2018-2021)

No human rights  
violations 

2021 result:
No Human Rights  
Violations

Reduction in 
water intensity 
10% by 2025 
20% by 2030

2021 result: +0.48%

LTIFR
per 200,000 man-hours
< 0.5 cases by 2025
< 0.1 cases by 2050

2021 result: 0.66 cases

PET bale input per year
0.75 million tons by 2025 
1.5 million tons by 2030
diverted from landfill 

2021 result:
0.317 million tons

LTIFR
per 200,000 man-hours
< 0.5 cases by 2025
< 0.1 cases by 2050

2021 result: 0.66 cases

Sustainability CAPEX 
US$ 2 billion by 2025 
US$ 7 billion by 2030

Vitality Index in 2022  
Fibers Business = 23% 
Combined PET = 31%
IOD = 22%

2021 result:
Fibers Business = 23%
Combined PET = 31%
IOD = 22%

90% waste  diverted 
from landfill 
by 2025/2030

2021 result:
78% waste diverted from 
landfill

Reduction in combined 
GHG (Scope 1&2) 
intensity
10% by 2025
30% by 2030

2021 result: 3%

PET bale input per year
0.75 million tons by 2025 
1.5 million tons by 2030
diverted from ocean 

2021 result:
0.317 million tons
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  
(UN SDGs) เรียกร้องให้บริษัททั่วโลกขับเคลื่อนการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนผ่านการลงทุน การด�าเนินธุรกิจ และการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งในการด�าเนินการดังกล่าวน้ัน เป้าหมายที่วางไว้จะเป็น 
ตัวกระตุ้นให้บริษัทลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดข้ึนไปพร้อมๆ 
กับการสนับสนุนเชิงบวกในการตั้งเป้าด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความก้าวหน้าที่เราด�าเนินการสนับสนุน UN SDGs ได้รับ 
การติดตามผลตลอดทั้งปี และรายงานต่อสาธารณะใน
รายงานความยั่งยืนปี 2564 รายงาน SDGs ของไอวีแอล และ
ในหน้า SDGs บนเว็บไซต์ของเรา

การสนับสนุนของเราต่อเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ	(UN	SDGs)	

การมีส่วนร่วมกับ	UNGC
เรามกีารรายงาน Communication on Progress (CoP) ประจ�าปี ในรายงานความย่ังยนืปี 2564 และบนเวบ็ไซต์ UN Global 
Compact (UNGC) โดยเราตระหนักถึงความส�าคัญของโครงการที่เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ด�าเนินการโดย 
UNGC เราจึงสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับ UNGC อย่างต่อเน่ือง ในฐานะสมาชิกผู้ร่วมลงนามตั้งแต่ปี 2562 โดยค่านิยมหลัก 
ที่สอดคล้องกับค่านิยมของเราน้ัน มีส่วนอย่างมากที่ก่อให้เกิดกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการ 10 ประการ

นอกจากน้ี เรายังเข้าร่วมในรายการโทรทัศน์ของ GCNT “We Shift... World Change” ที่แสดงให้เห็นว่าโครงการให้ความรู้ด้าน 
การรีไซเคิลของเรา ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนส�าหรับคนรุ่นใหม่ได้อย่างไร ในแง่งมุมของการสนับสนุนการพัฒนา 
อย่างยัง่ยนืน้ัน โครงการดงักล่าวส่งเสริมการระดมความคดิ โครงการริเร่ิมใหม่ๆ แนวทางธรุกิจ ตลอดจนประสบการณ์จากภาคเอกชน
ชั้นน�าท่ีด�าเนินงานตามหลัก SDGs 

เราขอยืนยันอีกครั้งในการให้ค�ามั่นของเราต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอยู่ในบทบาทท่ีดีท่ีจะสร้างผลกระทบเชิงบวก
เพื่อก้าวไปข้างหน้า เรารู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างย่ิงในการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้เสีย ที่ช่วยเหลือเราอย่างต่อเน่ืองในการจัดการกับ 
ความท้าทายเหล่านี้ รวมถึงสนับสนุนเรา เพื่อไปสู่การบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ในปี 2564 United Nations Global Compact - Accenture ได้เผยแพร่รายงานพิเศษ 
ด้านความย่ังยืนที่ชื่อว่า ‘Climate Leadership in the Eleventh Hour’ ซึ่งได้รวบรวมการศึกษา
จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของหลายบรษัิท โดยประธานเจ้าหน้าทีก่ลุม่บริษัทฯ ของเรา ได้แบ่งปัน 
มมุมองเก่ียวกับความพร้อมทางการเงินและข้อจ�ากัดด้านความรู้ โดยเฉพาะกลุม่ประเทศในซกีโลกใต้ 
ซึ่งผู้น�ากว่า 65% เชื่อว่าพวกเขาถูกจ�ากัดด้วยมูลค่าของเทคโนโลยีที่ส่งเสริมด้านความย่ังยืน 

“ผู้ด�าเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกส่วนน้อยที่จะมีความมั่นใจในการลงทุนด้านการ
รีไซเคิล เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ และยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า
ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในต้นทุนส่วนนี้”

เราได้เข้าร่วมการประชุมระดบัสดุยอดผู้น�าด้านสภาพภูมอิากาศของประเทศไทย โดย Global Compact Network Thailand (GCNT) 
ประจ�าปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “A New Era of Accelerated Actions” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เรามุ่งมั่นในการด�าเนินงานด้าน 
ความย่ังยืนอย่างมาก ไอวีแอลได้ร่วมประกาศเจตนารมย์กับบริษัทชั้นน�าอ่ืนๆ และภาคเอกชนในประเทศไทย เพ่ือบรรลุการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 หรือไม่เกินปี 2613

นายยาซ โลเฮีย ประธาน ESG Council ได้แบ่งปันมุมมองของไอวีแอลต่อการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนของพลาสติก PET ในรายงานของ GCNT เร่ือง  
“SDGs Mega Trends 2022: New trends for private sectors to transform business and 
tackle climate change” 

“ไอวีแอลเช่ือว่าเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังต่อไป เมื่อผู้บริโภคเลือก 
PET และใช้ระบบการเก็บรวบรวมส�าหรับ PET โครงสร้างพื้นฐานด้านการรีไซเคิลจะช่วยในการ 
ปิดวงและน�าวัสดุเหล่าน้ันกลับเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ PET สามารถช่วยบรรลุเป้าหมาย 
ด้านสภาพภูมิอากาศของเรา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเราสร้างมันขึ้นมาอย่างย่ังยืน ไอวีแอลก�าลัง
เปล่ียนการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานแบบเดิมมาเป็นการใช้พลังงานทดแทน ส่ิงเหล่านี้แสดง
ให้เห็นถึงความเป็นไปได้อย่างชัดเจนในการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตลอดจนการบรรลุ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์”

4343
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รายงานความยั่ งยืนปี
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วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย�่งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

Click เพ่ือรับชม VDO 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRIHome

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ	
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

https://sustainability.indoramaventures.com/th/un-initiatives/sdgs
https://sustainability.indoramaventures.com/storage/content/sdgs-report/2021/sdg-report-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O2Jr9qWMiZU
https://globalcompact-th.com/sdgs/megatrends/2022
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รายงานความยั่ งยืนปี

การประเมินสาระส�าคัญของไอวีแอล จัดท�าข้ึนทุกๆ 2 ปี โดยเป็นไปตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI)  
ที่มีการระบุและประเมินหัวข้อหลักที่เก่ียวข้องทั้งในด้านส่ิงแวดล้อม สังคม การก�ากับดูแล และเศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลกระทบ 
อย่างมนัียส�าคญัต่อธุรกิจและผูม้ส่ีวนได้เสียของเรา ความเข้าใจเชิงลกึต่อสาระส�าคัญทางธุรกิจของเราน้ันจะช่วยให้เราสามารถ
ด�าเนินการต่างๆ ได้อย่างตรงจุด และสามารถรับมือกับความท้าทายที่เกี่ยวกับความยั่งยืนได้เป็นอย่างดี
การประเมินสาระส�าคัญล่าสุดของเราจัดท�าข้ึนในปี 2563 ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจความสนใจ ความคาดหวัง และข้อกังวล 
ของผูมี้ส่วนได้เสยีของเราได้ลกึซึง้มากข้ึน เราได้ท�าการวเิคราะห์ จดัล�าดบัความส�าคัญ และตรวจสอบประเดน็หลกัทัง้ 28 หวัข้อ 
ซ่ึงพบว่าประเด็นสาระคัญหลัก มีทั้งหมด 13 หัวข้อ โดยประเด็นเหล่าน้ีท�าให้เราสามารถเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียถึงการ 
บริหารจัดการและความส�าคัญของความย่ังยืนได้อย่างตรงประเด็นและโปร่งใส รวมไปถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะช่วยให้เรา 
ก้าวไปข้างหน้า ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในสรุปการประเมินสาระส�าคัญปี 2563
การประเมนิสาระส�าคัญคร้ังต่อไปของไอวีแอลจะจดัขึน้ในปี 2565 เพือ่ให้มัน่ใจว่าโครงการริเร่ิมต่างๆ และผลทีเ่กิดข้ึนน้ันสมัพนัธ์
กับผู้มีส่วนได้เสียของเราทั้งภายในและภายนอกองค์กร

เน่ืองด้วยไอวีแอลมีการด�าเนินงานในหลายภูมิภาค เราจึง 
ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษต่อการระบุปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ  
ทีมี่แนวโน้มส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง 
และระยะยาว ด้วยกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใน 
และการก�ากับดูแลที่เข้มแข็ง มีส่วนสนับสนุนเป็นอย่างมาก 
ที่ท�าให้เราพัฒนากลยุทธ์เชิงธุรกิจเพื่อใช้บริหารจัดการและ
บรรเทาความเสี่ยงเหล่าน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เราได้เผยแพร่ความสอดคล้องของประเดน็สาระส�าคัญทีเ่ช่ือมโยง
กับประเด็นด้านความยั่งยืนกับ 3 ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนใหม่  
ในรายงานฉบบัน้ี ส�าหรับข้อมูลเพิม่เตมิเก่ียวกับความเสีย่งอืน่ๆ 
การติดตามความเสี่ยง และกลไกการควบคุม อยู่ในรายงาน
ประจ�าปี 2564 หน้า 94 และ ในรายงานความยัง่ยนืฉบบัน้ี หน้า 45

ความเสี่ยงของการแตกแยกแบบ
แบ่งขั้ว (Polarization) ที่เพิ่มขึ้นและ
การกีดกัน (Protectionism) 
ของหลายประเทศอาจน�าไปสู่การ
ออกกฎหมายใหม่และข้อจ�ากัด
ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
ทุน แรงงาน เทคโนโลยี และข้อมูล 
ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการด�าเนินธุรกิจ

- โอกาสที่จะลงทุนเชิงรุกในแหล่งข้อมูลด้านกฎหมายเพิ่มเติม
 ในภูมิภาคหลัก และระเบียบเฉพาะที่สนับสนุนธุรกิจของเรา 
 รวมถึงการรายงานกลยุทธ์การบริหารจัดการความต่อเนื่อง
 ทางธุรกิจของเราให้ดียิ่งขึ้น
- ผลกระทบอาจรุนแรงหากมีการละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เก่ียวกับการเปลีย่นแปลงกฎหมายต่างประเทศ การควบคมุสกุลเงิน 
ระเบยีบภาษ ีและการเปลีย่นแปลงในสนธิสญัญาภาษรีะหว่างประเทศ 
การคว�า่บาตร การก�าหนดอากรน�าเข้า มาตรการตอบโต้ การทุม่ตลาด 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การต่อต้านการทุจริต ข้อก�าหนด

 และกฎระเบยีบด้านสิง่แวดล้อม ซึง่อาจน�าไปสูก่ารฟ้องร้องและ
 การเสียค่าปรับ การด�าเนินคดี รวมถึงการด�าเนินคดีแบบกลุ่ม ฯลฯ

ความเป็นไปได้
มีแนวโน้มต�่า

ผลกระทบ
รุนแรง

ความเป็นไปได้
มีแนวโน้มต�่า

ผลกระทบ
ปานกลาง

ความเป็นไปได้
มีแนวโน้ม
ปานกลาง

ผลกระทบ
สูง

การบริหารการปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนด
(กฎระเบียบและ
สิ่งแวดล้อม)

ความม่ันคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์

การพัฒนาทุนมนุษย์

อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และ
ความเป็นอยู่ที่ดี

การบริหาร
ความเสี่ยงและ
ภาวะวิกฤต
หน้า 62-65

การบริหารจัดการ
ความม่ันคง
ปลอดภัย
ทางไซเบอร์ 
หน้า 66-67

การรักษาบุคลากร
ที่มีความสามารถ
หน้า 143

- จัดตั้งหน่วยประเมินความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง
เพื่อที่จะเป็นพันธมิตรและผู้น�าที่น่าไว้วางใจด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

- ให้ความรู้ผู้ใช้งานเกี่ยวกับความเสี่ยงของการคุมคามทางไซเบอร์  
และจัดการอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบอย่างปลอดภัย

- โอกาสที่จะพัฒนาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง
- เปิดเผยการโจมตีทางไซเบอร์ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และ 

ความเสียหายของระบบโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางด้านสารสนเทศ
- ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงความ

สามารถในการรักษาธุรกิจ การเติบโตอย่างม่ันคง และความ
สามารถในการแข่งขัน

- เพิ่มกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถของบริษัทโดย  
ปราศจากขอบเขตด้านภูมิศาสตร์

- น�าเสนอวัฒนธรรมการท�างานแบบผสมผสานและยืดหยุ่น
- สนับสนุนการพัฒนาผู้น�าเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความต้องการใหม่ใน

การเป็นผู้น�าทางไกล
- ขาดการดึงดูดผู้มีความสามารถหน้าใหม่ การลาออกของพนักงาน

สูงขึ้น และการลงทุนด้านทุนมนุษย์ที่สูงขึ้น
- ผลกระทบต่อธุรกิจ การด�าเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล
ที่รวดเร็วขึ้นอาจจะส่งผลให้เกิดสภาวะ
การเชื่อมโยง (Interconnectedness) 
และ การรวมกัน (Convergence) 
ของเทคโนโลยี และอาจน�ามาซึ่งความ
เปลี่ยนแปลง เช่น โมเดลทางธุรกิจใหม่ 
คู่แข่งที่คาดไม่ถึง หรือการรวมกันของ
อุตสาหกรรม ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจ
และการด�าเนินงานของบริษัท 

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจ
แบบ Contactless และการแลกเปลี่ยน 
บริษทัต่างๆ ได้รับการคาดหวงัให้คดิค้น
รูปแบบวิธีการท�างานและกาปฏิสัมพันธ์
กับพนักงานในรูปแบบใหม่ๆ 
(เช่น การท�างานทางไกล (Remote 
Working) มีชั่วโมงการท�างานที่ยืดหยุ่น 
(Flexible Hours) หรือการจัดการตาราง
การท�างานแบบอะซิงโครนัส 
(Asynchronous Work Schedules) 
และการที่บริษัทไม่สามารถท�าเช่นนั้นได้ 
อาจกระทบต่อการพัฒนาคุณค่าของ
นายจ้าง (Employer Value Proposition) 
การดึงดูด และการรักษาบุคลากร

การประเมินสาระสําคัญของไอวีแอล ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาส
อิท

ธิพ
ลต

่อค
วา

มส
นใ

จข
อง

ผู้ม
ีส่ว

นไ
ด้เ

สีย

นัยส�าคัญของผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม 
และความโปร่งใส

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และความเป็นอยู่ที่ดี

การบริหารจัดการความเสี่ยง
และภาวะวิกฤต

การกำากับดูแลกิจการ

การบริหารจัดการของเสีย

ความล้าสมัยทางเทคโนโลยี
เหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง

การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถการสร้างความแตกต่าง
ทางการตลาด

อุตสาหกรรม 4.0 และ 
การแปลงกระบวนการทำางานเป็นดิจิทัล

นวัตกรรม

พลังงานทดแทน

ภาษีพลาสติกภาษี

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

การรีไซเคิล PET และขยะพลาสติก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก)

การมีส่วนร่วม
ของชุมชน

ภูมิรัฐศาสตร์ / 
เศรษฐศาสตร์ 

สิทธิมนุษยชน

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา

ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์

การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์

การพัฒนาทุนมนุษย์ 

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

• การรีไซเคิล PET 
 และขยะพลาสติก
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (รวมถึงการลดการปล่อย
 ก๊าซเรือนกระจก)
• การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 

• อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
 และความเป็นอยู่ท่ีดี
• สิทธิมนุษยชน
• การพัฒนาทุนมนุษย์ 

• การบริหารการปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
 (กฎระเบียบและส่ิงแวดล้อม)
• จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม 
 และความโปร่งใส
• การบริหารจัดการความเส่ียง
 และภาวะวิกฤต
• การก�ากับดูแลกิจการ
• การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
• ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

สิ่งแวดล้อม สังคม การกํากับดูแล

13	ประเด็นสาระสําคัญหลัก

ระดับ
ความเสี่ยง

การเชื่อมโยง
ไปยังประเด็น
สาระสำาคัญ

การตอบสนอง
ของไอวีแอล

ต่ำา

สูง

สูง

ข้อมูลเพิ่มเติม
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ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ	
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

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


• อินโดรามา เวนเจอร์ส	ได้รับการยอมรับ
	 เป็นหน่ึงในสมาชิกของ	S&P	Global	
Sustainability	Yearbook	2022	และ
เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ในกลุ่ม	
World	และ	Emerging	Markets	ของ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เป็นปีที่	3	และ	
5	ติดต่อกัน

•	ไอวีแอลได้รับการจัดอันดับตําแหน่ง
	 เปอร์เซน็ไทล์ที	่97	จากบรษิทัเคมภีณัฑ์ชัน้น�า
 ท่ัวโลก 139 แห่ง

• อินโดรามา	เวนเจอร์ส	ได้รับการประเมิน
	 ด้าน	ESG	อยู่ในอันดับที่	7	จาก	228	บริษัท
 
 บริษัทได้รับการยอมรับในด้านการบริหาร

จัดการท่ีแข็งแกร่งในการจัดการความเสี่ยง
 ปานกลางท่ีจะเผชิญกับผลกระทบทางการเงิน

ท่ีส�าคัญจากปัจจัยด้าน ESG

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล	
	 Thailand	Sustainability	
Investment	(THSI)	ประจําปี	2564	
เป็นปีที่	7	ติดต่อกัน

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล 
 Best	Sustainability	จากงาน	SET	
Awards	ประจําปี	2564

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล 
 “Best	Sustainability-Linked	
Transaction	&	Best	ESG-Linked	
Financing	Deal	of	the	Year” 

 จากการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน 
(Sustainability-Linked Bond: SLB) 
มูลค่ารวม10,000 ล้านบาท

• อินโดรามา เวนเจอร์ส	ได้รับการจัดอันดับ
	 เป็นที่	1	จากบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนําของโลก	
50	แห่ง

• อินโดรามา เวนเจอร์ส อยู่ในลําดับที่	7	
ด้วยคะแนนรวม	7.4/10	จาก	

	 บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนํา	28	แห่ง 
 ในกลุ่มวัสดุพื้นฐาน

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนน	B 
จากการประเมินการเปลี่ยนแปลง

	 สภาพภูมิอากาศของ	CDP ในปี 2564

• ได้รับการประเมินในระดับ Platinum 
 ซึ่งเป็นระดับท่ีสูงท่ีสุดของประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานด้านความยั่งยืน
• ไอวีแอลได้รับต�าแหน่งเป็นผู้นําที่อันดับ	
1% ของบริษัทท่ีได้รับการประเมินท่ัวโลก 
โดยมีผลการด�าเนินงานท่ีสูงกว่าค่าเฉลี่ย

 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังคงได้รับคัดเลือก
	 ให้อยู่ในกลุ่มดัชนี	FTSE4Good
• ไอวีแอลได้รับคะแนนด้าน ESG	4.1	
	 จาก	5	คะแนน	โดยได้รับการจัดอันดับ
	 อยู่ในตําแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่	95

• อินโดรามา เวนเจอร์ส อยู่ในอันดับท่ี 1 จาก 
ESG	Disclosure	Score	ของ	Leading	
SET	Index	Bloomberg ในปี 2563

รางวัลและการรับรองด้านความยั่งยืน

ความส�าเร็จและการได้รับการยอมรับสะท้อนให้เห็นถึงความอุตสาหะแน่วแน่ในด้านการจัดการ ควบคู่กับความมุ่งมั่นอัน 
โดดเด่นและความพยายามทุ่มเทของพนักงาน เป็นสิ่งส�าคัญที่เราต้องสั่งสมความส�าเร็จเหล่าน้ีและพยายามต่อไปให้บรรล ุ
ความเป็น “บริษัทเคมีภัณฑ์ช้ันน�าระดับโลกที่ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม” ต่อไปน้ีคือ 
ความส�าเร็จด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญของเราบางส่วน

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนน
 ด้าน ESG	ที่ระดับ	BBB	ในปี	2564
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สมาคมอุตสาหกรรมและ
การเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ในฐานะผู้น�าด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ อินโดรามา เวนเจอร์ส แสดงบทบาทผู้น�าในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน นวัตกรรม  
การรับผดิชอบต่อผลิตภัณฑ์ และการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสภาพภูมอิากาศ ตลอดปี 2564 ไอวีแอลได้เข้าร่วมและมบีทบาท
อย่างชัดเจนในสมาคม อุตสาหกรรมต่างๆ
สมาคมอุตสาหกรรมหลัก	
ที่เราเป็นสมาชิก	มีดังนี้

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

ทวีปยุโรป
• The Committee of PET Manufactures 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

ทวีปอเมริกา
• Americas Fiber Manufacturing Association, 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Association of Plastics Recyclers (APR), 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• PETRA - PET Resin Association, ทวีปอเมริกาเหนือ
• National Association for PET Container Resources 
 (NAPCOR), ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และ
 เม็กซิโก
• Operation Clean Sweep, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• American Chemistry Council (ACC)

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

RESPONSIBLE	CARE

ไอวีแอลเป็นสมาชิกประจ�าของ American Chemistry Council  
(ACC) ซึ่งเป ็นตัวแทนของกลุ ่มองค์กรที่หลากหลายในกลุ ่ม
อุตสาหกรรมเคมีและนวัตกรรม ACC พยายามที่จะท�าให้เกิดความ
ก้าวหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความย่ังยืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

นอกจากน้ี บริษัทในเครือของเรา มีการด�าเนินงานตามกรอบ 
‘Responsible Care’ ซึ่งเป็นโครงการตามความสมัครใจของ Global 
Chemical Industry โดยขอให้สมาชิกและพันธมติรร่วมให้ค�ามัน่ทีจ่ะ
พัฒนาคุณภาพทางด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัยในการ
ด�าเนินงานทั้งหมด ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบ
บูรณาการของเรา และ Indorama Ventures Oxides & Glycols LLC 
ได้ด�าเนินการตามโครงการและได้รับการรับรองอยู่ในระดบั RC 14001 
ส�าหรับส�านักงานใหญ่และหน่วยงานสนับสนุนธุรกิจ 

การมีส่วนร่วมอื่นๆ ของ Responsible Care ในปี 2564 ยังรวมถึง
การมีส่วนร่วมของไอวีแอล ในการปรับปรุงมาตรการความปลอดภัย
ในกระบวนการ มาตรการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และ
มาตรการการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนความร่วมมือของ 
คณะกรรมการเ พ่ือยกระดับแนวทางปฏิบั ติที่ดีที่ สุดส�าหรับ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน

AMERICAN	
CHEMISTRY	COUNCIL	(ACC)
ไอวีแอลเป็นหน่ึงในสมาชิกของ American Chemistry Council 
(ACC) และนายอาลก โลเฮีย GCEO ของเราอยู่ในคณะกรรมการ 
ACC ซึ่งมุ่งเน้นการก�าหนดนโยบายองค์กร การอนุมัติงบประมาณ 
การล�าดับความส�าคัญของการสนับสนุน และการให้ทิศทางกลยุทธ์
โดยรวมแก่ ACC 

ในการประชุมน้ีให้ความส�าคญัเร่ืองความย่ังยืน พลงังาน ความปลอดภัย
ในกระบวนการ ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ และการรักษา 
ความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นเวทีที่พูดถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคมร่วมกัน ไอวีแอลให้ข้อมูลเชิงลึกและสนับสนุนประเด็นส�าคัญ
ผ่านความเกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการ ACC ซึ่งช่วยป้องกันและ
ให้ความมั่นใจเก่ียวกับความยั่งยืนที่มีมากขึ้นของห่วงโซ่อุปทาน 
แบบบูรณาการของเราในสหรัฐอเมริกา

ทวีปเอเชีย
ทวีปยุโรป

ทวีปอเมริกา

ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติม

Home

ความส�าเร็จส�าคัญ
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เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ	
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

https://sustainability.indoramaventures.com/th/awards/corporate-level
https://www.indoramaventures.com/th/our-company/governance/industry-associations-and-memberships
https://www.americanchemistry.com/about-acc/membership
https://www.americanchemistry.com/chemistry-in-america/responsible-care-driving-safety-industry-performance
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รายงาน
พิเศษ

การเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจ
แบบชีวิตวิถีใหม่	
(NEW	NORMAL)

ความปลอดภัยของพนักงานและความเป็นอยู่ที่ดีท่ามกลางการแพร่ระบาด
ของ	COVID-19
ในขณะทีก่ารระบาดของ COVID-19 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง เราค�านึงถึงการดแูลพนักงานของเรามากกว่าทีเ่คย โดยในปี 2563 
และ 2564 เราได้น�าขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน (SOPs) ด้านสุขภาพและความปลอดภัยใหม่มาใช้ในที่ท�างานเพื่อ
ปกป้องทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเรา นั่นคือ พนักงานของเราและครอบครัวของพวกเขา รวมถึงการปกป้องสถานที่ท�างานและ
การรับรองการปฏิบตัติามหน่วยงานท้องถิน่ ในการใช้ชีวิตร่วมกบั COVID-19 เราได้ด�าเนินโครงการส�าคญัต่างๆ เพือ่ปกป้อง
พนักงานของเราในขณะด�าเนินงาน

การปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่
ในปี 2563 และ 2564 โลกให้ความส�าคัญกับความก้าวหน้าในการ
ต่อสู้กับ COVID-19 แต่ผลกระทบที่ตามมายังคงมีอยู่ในหลายระดับ 
แม้จะมีความพร้อมของวคัซนีมากข้ึน แต่เช้ือ COVID-19 หลายสายพนัธ์ุ
ยงัคงเป็นปัญหาใหญ่ ผูค้นทัว่โลกมีการปรับตวัเข้ากบั ‘ชีวติวิถีใหม่’  
โดยมีพฤติกรรมและความคาดหวังที่เปลี่ยนไป ดังนั้น เพื่อให้ม่ันใจ
ว่าธุรกิจของเรามีความยืดหยุ่นอย่างต่อเน่ืองในอนาคตท่ามกลาง
ความไม่แน่นอนเหล่าน้ี เราจึงน�าแนวปฏิบัติเชิงกลยุทธ์มาปรับใช ้
ในแผนธุรกิจของเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ความต้องการหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และวัสดุกรอง 
ทีมี่ประสทิธิภาพสงูจากทัว่โลกเกินอปุทานอย่างรวดเร็วเม่ือเผชิญ
กับจุดสูงสุดของการระบาดใหญ่ การขาดแคลนน้ีเป็นอันตราย
ต่อบุคลากรทางการแพทย์ ความต่อเน่ืองของระบบการดูแล
สุขภาพ และการตอบสนองต่อวิกฤต COVID-19 โดยรวม  
เราศกึษาสถานการณ์ทีมี่ความผันผวนสงูน้ีอย่างใกล้ชิดเพือ่การ
ปรับตวัอย่างมีประสทิธิผลและการตอบสนองทีร่วดเร็ว ในขณะที่
ปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบุโอกาสในการ
ตอบสนองความต้องการใหม่เนื่องจากพฤติกรรมผู ้บริโภค 
ที่เปลี่ยนแปลงไป

ในปี 2564 เราได้เปิดตวั EASY MASK - ความร่วมมอืเชิงกลยทุธ์
ระหว่างไอวีแอล, DyeCoo และ Stoll ซึ่งเป็นการน�าหน้ากาก
อนามัยทางการแพทย์แบบดั้งเดิมมาใช้ในรูปแบบใหม่ โดยตัว
หน้ากากน้ีท�ามาจากการรีไซเคิลขวดพลาสติกหลังการบริโภค 
100% นอกจากนี้ บริษัท Textilcord ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ
เราได้ลงทุนในสายการผลิตส�าหรับหน้ากากอนามัย ซึ่งจะผลิต
หน้ากากเชิงนวตักรรมน้ีเป็นจ�านวน 20 ล้านช้ินต่อปี ซึง่สามารถ
ต่อต้านไวรัสได้โดยตรง โดยถือเป็นอีกหน่ึงความพยายาม  
เพื่อมีส่วนร่วมเชิงรุกในการควบคุมผลกระทบของ COVID-19

การมีส่วนร่วมในช่วงการแพร่ระบาด
ของ	COVID-19
ตลอดปี 2563 และ 2564 เราสร ้างผลกระทบเชิงบวก 
อย่างต่อเน่ืองต่อความพยายามในการบรรเทาทุกข์ในช่วง 
ของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส�าหรับชุมชนทั่วโลกของ
เราผ่านมูลนิธิไอวีแอล และกิจกรรม CSR ของกลุ่ม ในปี 2563 
กองทุน COVID-19 ของไอวีแอล ก่อตั้งขึ้นด้วยเงินทุนจ�านวน 
2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อจัดหาสิ่งของที่จ�าเป็นส�าหรับชุมชน
และโรงพยาบาล

ในปี 2563 เราพบเห็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ของห่วงโซ่อุปทานหลังจากการล็อกดาวน์จากการระบาด 

ของ COVID-19 วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นทำาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่ โดยมีผลกระทบ 

อย่างรุนแรงต่อทุกภาคส่วนทั้งจากธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

ในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ Indorama Management Council (IMC) ซึ่งประกอบด้วยผู้นำา 
ของไอวีแอลในทุกหน่วยงานและภาคธุรกิจ ได้เริ่มติดตามการรับมือของไอวีแอลต่อ COVID-19 อย่างใกล้ชิด 
หน่วยงานด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจได้ตรวจสอบความเสี่ยงและทำางานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารโรงงาน 

ในท้องถ่ินเพือ่แก้ไขปัญหาการดำาเนนิงานอย่างมชีัน้เชงิ พวกเขาปรบัใช้แผนการจัดการความต่อเนือ่งทางธุรกจิ
ของเรา เพื่อสร้างสมดุลในการดำารงชีวิต ความปลอดภัยของพนักงาน และความแข็งแกร่งของธุรกิจของเรา

โครงการริเริ่มที่สําคัญในด้านความปลอดภัยและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของ	COVID-19

อ�านวยความสะดวกในการ
ฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน 
8,900 คน ที่สถานที่

ด�าเนินงานในทวีปเอเชีย

การท�าความสะอาดและ
ฆ่าเช้ือเป็นประจ�า

โครงการช่วยเหลือพนักงาน
ทั่วโลกที่ส่งเสริม

ความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ

ปรับปรุงระบบระบายอากาศ

แนวทางปฏิบัติขององค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับการ

แพร่ระบาดของ COVID-19

ส่งเสริมสุขอนามัย
ส่วนบุคคลและ

การสวมหน้ากากอนามัย

นโยบายการท�างานที่บ้าน 
(WFH) และการจัดหา

อุปกรณ์ส�านักงานที่ส�าคัญ

จดหมายข่าว COVID-19 
รายสัปดาห์

Product Use &
End of Life

ซัพพลายเออร์	/
พันธมิตร พนักงาน กระบวนการ การดําเนินการ ลูกค้า

• เสริมสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับ
ซัพพลายเออร์และ
พันธมิตร

• พัฒนาห่วงโซ่อุปทานใหม่
• เสริมสร้างความสามารถ
ของซัพพลายเออร์

 ให้แข็งแกร่งขึ้น
• สร้างห่วงโซ่อุปทาน
 ท่ัวโลกท่ีคล่องตัว
 และมองเห็นได้

• จัดท�าระบบการท�างาน
ทางไกล

• พัฒนาและปรับปรุง
 สุขอนามัย
 ในสถานท่ีท�างาน
• การประเมินผลกระทบ
ต่อการวางแผนและ

 การพัฒนาบุคลากร

• น�าระบบดิจิทัลและ
กระบวนการอัตโนมัติ

 มาใช้งาน
• สร้างความมั่นใจ
 ในการส่ือสาร
• ปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

 การด�าเนินการ
 ของโรงงาน
• พัฒนาและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์

• รักษาและกระชับ
 ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลูกค้า

• สร้างความมั่นใจ
 ต่อความต้องการและ  
ความภักดี

• สังเกตความเปล่ียนแปลง
 ของพฤติกรรม
 ความต้องการและ
 ความคาดหวังของลูกค้า
• แนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่

• ทดสอบแผน
 ด้านความต่อเนื่อง
 ทางธุรกิจ
• ท้าทายนโยบาย 
 ระบบและการด�าเนินงาน
ท่ีมีอยู่

• ปรับปรุงการจัดการ
กระแสเงิน

• ทบทวนโครงสร้างต้นทุน
• เปล่ียนแปลง
 รูปแบบธุรกิจ

ด้วยความเช่ียวชาญและการใช้ประโยชน์จากพลาสติก PET 
และการรีไซเคลิของเรา ไอวแีอลได้ริเร่ิมความร่วมมือในการ
รวบรวมและรีไซเคิลขวด PET หลังการบริโภคเพื่อผลิต 
ชุด PPE ส�าหรับบคุลากรทางการแพทย์ โดยเราจดัหาชุด PPE 
แบบใช้ซ�้าได้ 28,000 ช้ิน และชุดเคร่ืองนอน 1,000 ชุด  
ให้กับโรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์กว่า 200 แห่ง 
ในประเทศไทย อินเดีย และบราซิล

ก้าวไปข้างหน้าสู่ชีวิตวิถีใหม่
ความยดืหยุ่นของพนกังานและแผนการบริหารจดัการวกิฤต
ที่แข็งแกร่งของเรา ส่งผลให้มีการเติบโตที่เกิดขึ้นจาก 
การด�าเนนิธุรกจิของเราเองถึง 5% ในปี 2563 และ 7% ในปี 2564 
แม้ว่าจะมีการหยุดชะงักที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

เราขอขอบคณุทกุคนอย่างมาก ทีช่่วยปกป้องความเป็นอยู่ทีด่ี
ของพนักงานของเรา และเราหวังว่าจะได้ท�างานร่วมกับ
พันธมิตรของเรา รวมถึง ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ เพือ่ส่งมอบผลติภัณฑ์ทีโ่ดดเด่นและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมในปี 2565 และในอนาคตข้างหน้าต่อไป

Home

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ	
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล
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ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ
และการกํากับดูแล
ที่มีประสิทธิภาพ

นายรัสเซล	เลตัน	เคคูเอวา
กรรมการอิสระ
สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง

คุณค่าที่ถูกสร้างขึ้น
กลไกการก�ากับดูแลท่ีแข็งแกร่งถูกออกแบบมาเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างย่ังยืนท่ัวท้ังห่วงโซ่คุณค่าเพื่อประโยชน์ของไอวีแอลและ 
ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเรา

“เรามุ่งมั่นที่จะดําเนินงาน
ให้ดีที่สุดด้วยการทําสิ่งต่างๆ		

อย่างถูกต้อง”

ต้นทุนที่เชื่อมโยงในบทนี้

ต้นทุนทางปัญญา 
(ด้านองค์กร)

ต้นทุนทางสังคม
และความสัมพันธ์

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี

https://www.indoramaventures.com/th/leadership/subcommittee/sustainability-risk-management-committee/194/mr-russell-leighton-kekuewa
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รายงานความยั่ งยืนปี

ได้รับคะแนนเต็ม	100	
จากการประเมินคุณภาพ

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี	2564	ซึ่งประเมิน

โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
โดยบริษัทได้รับคะแนนเต็ม

เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน

จัดตั้ง	ESG	Council	และ
คณะกรรมการ

ด้านการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

Independent 
Directors on the 

NCCG 
Committee

100%

แนวทางการกํากับดูแลกิจการและรางวัลท่ีสําคัญในปี	2564

ไอวีแอลได้รับการจัดอันดับ
คะแนน CG ระดับ 
“ดีเยี่ยม	5	ดาว” 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน

ได้รับการต่ออายุ
การรับรองโครงการ

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ของภาคเอกชนไทย	(CAC) 

ในเดือนมีนาคม 2564

การกํากับดูแลกิจการและ
การบริหารการปฏิบัติตามข้อกําหนด
คณะกรรมการบริษัท
ไอวีแอลแต ่ง ตั้ งคณะกรรมการที่มีประสบการณ ์และ 
ความสามารถสูงในการขับเคลื่อนองค ์กรไปข ้างหน้า 
โดยมุ่งเน้นที่การเติบโตทางธุรกิจ คณะกรรมการของเราดูแล
กลุ่มธุรกิจของไอวีแอลและก�ากับดูแลทิศทางของบริษัท 
ให้ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา 
ค่าตอบแทนและก�ากับดแูลกิจการ (NCCG) และคณะกรรมการ
ด้านความย่ังยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC) มีหน้าที่
ช ่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแล เพื่อให ้มั่นใจว ่า 
การด�าเนินงานในแต่ละวันของเราเป็นไปตามหลักการ 
นโยบาย ขั้นตอนการท�างาน และความรับผิดชอบของเรา

การ รักษาการสื่ อสารที่ มี ป ระสิท ธิภาพ เป ็นพื้ น ฐาน 
ของการท�างานร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูง ทีมผู้บริหาร 
และคณะกรรมการบริษัท โดยเราสามารถบรรลุตาม 
ความต้องการทางธุรกิจและยกระดับความเสี่ยงและโอกาส 
ด้วยการสร้างความสมดุลให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพ 
ของการท�างาน

เน่ืองจากการประเมินผลการด�าเนินงานมีความส�าคัญต่อ 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนด
ดัชนีวัดผลการด�าเนินงาน (KPIs) ส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่
บ ริหารกลุ ่มบริษัทฯ และกรรมการบริหารท ่านอื่นๆ  
ตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการ NCCG เพื่อใช้ส�าหรับ 
การประเมินผลการด�าเนินงานประจ�าปี

กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
ก�าหนดค่าตอบแทน 
และก�ากับดูแลกิจการ
(คณะกรรมการ	NCCG)	
เป็นกรรมการอิสระทุกท่าน

บริษัทฯ ได้รับคะแนน CG ระดับ 
“ดีเยี่ยม	5	ดาว” จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) เป็นปีท่ี 9 ติดต่อกัน

12.5%
กรรมการหญิง

12.5%
กรรมการ
ท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

13%
<60 ปี 31%

60 - 65 ปี

25%
<6 ปี

12%
6 - 10 ปี

25%
66 - 70 ปี

31%
>70 ปี

63%
>10 ปี

87.5%
กรรมการชาย

50%
กรรมการอิสระ

37.5%
กรรมการบริหาร

กรรมการ

16 ท่าน
 ในคณะกรรมการ

ของไอวีแอล

ระยะเวลา
ด�ารงต�าแหน่งเฉลี่ย

8.25	ปี

อายุเฉลี่ย

60	ปี
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มีการติดตามผลการด�าเนินงานของโครงการและ 
ความคืบหน้าอย่างต่อเน่ือง
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รายงานความยั่ งยืนปี

1

2

3

4

5

6

จรรยาบรรณทางธุรกิจ	คุณธรรม	และความโปร่งใส

นโยบายภายในของเรามีผลต่อความสัมพันธ์ที่ เรามีต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย การมีปฏิสัมพันธ์เหล่าน้ีเป็นไปตามข้อมูล 
จากการส�ารวจความคิดเห็น ระบบการร้องทุกข์ และจากการ
ฝึกอบรมพนักงานของเรา ซึ่งมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการ
ปรับปรุงการด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง ด้วยเหตน้ีุ เราจงึรวบรวม
ผลลัพธ์ที่ได้ และน�าเสนอต่อผู้น�าที่เก่ียวข้องภายในบริษัท  
เพื่อด�าเนินการและติดตามผล

เน่ืองจากเราด�าเนินงานในหลากหลายประเทศ อาจท�าใหเ้กดิ
ความเสี่ยงสูงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา 
ค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ (NCCG) คณะกรรมการ
ด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC) และ 
ผู ้บริหารระดับสูง จึงด�าเนินการโดยให้ความระมัดระวัง 
กับความเสีย่งทีอ่าจเกิดข้ึนและก�าหนดข้อปฏิบตัติามกฎเกณฑ์
ด้วยแนวทางจากบนลงล่าง (Top-Down Approach) 
 

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับประเด็นส�าคัญ การพิจารณา 
และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอยู่ในรายงาน
ประจ�าปี 2564 ในหน้า 151 และ 155

โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ (CGPAC) ด�าเนินการโดยไอวีแอล โดยใช้คู่มือ 
การก�ากับดูแลกิจการ (CG Manual) เพื่อปลูกฝังหลักการก�ากับดูแลกิจการในคณะกรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งหมดของเรา และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าค่านิยมของไอวีแอลถูกน�าไปประยุกต์ใช้อย่างไร

ในการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่จะได้รับคู่มือ
การก�ากับดูแลกิจการ

จากน้ันจะมีการแนะน�าแนวหลักปฏิบัติตาม 
หลกัการก�ากับดแูลกิจการและวธีิการทีจ่ะท�าให้
หลักการเหล่าน้ีเข้ากับโครงสร้างการก�ากับดแูล
ของไอวีแอล โดยการอบรมน้ีรวมไปถึง
• การพดูคยุเก่ียวกับจรรยาบรรณของไอวแีอล 
 ร่วมกับกรณีศึกษาของพนักงานทีป่ระสบปัญหา 
 ด้านจริยธรรมและแนวทางในการจัดการ
• ข้อมูลช่องทางการแจ้งเบาะแสต่างๆ และ 
 ความส�าคญัในการรายงานการกระท�าผดิใดๆ  
 ที่พวกเขาพบ
• การให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับวิธีการที่พวกเขา 
 สามารถช่วยบริษัทในการส ่งเสริมการ 
 ก�ากับดูแลที่ดีผ่านการปฏิบัติของตน

เมือ่สิน้สดุการอบรม พนักงานใหม่จะต้องลงช่ือ
รับรองว่าพวกเขาได้อ่านและท�าความเข้าใจ
เน้ือหาของคู่มือการก�ากับดูแลกิจการ

พนักงานต้องท�าแบบทดสอบวัดความเข้าใจ
เกี่ยวกับคู่มือการก�ากับดูแลกิจการ

ข้อมูลเหล่าน้ีจะถูกรายงานจากโรงงานต่างๆ 
ไปยังทีมงาน CGPAC ที่ส�านักงานใหญ่ของ 
ไอวีแอล และจะถูกรวบรวมและรายงานไปยัง
คณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�าทุกปี

คู ่มือการก�ากับดูแลกิจการ และนโยบายที่
เก่ียวข้องจะได้รับการตรวจสอบทุกปีส�าหรับ
การเปล่ียนแปลงทีจ่�าเป็น หากไม่มกีารปรับปรุง
ใดๆ ทีมงาน CGPAC จะท�าการทบทวนแก้ไข
ทุกๆ สามปี โดยทีมงาน CGPAC จะเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อแก้ไขนโยบายตาม
ความจ�าเป็น

พนักงานจะได้รับแจ้งหากมีการปรับปรุงใดๆ 
ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการ

กลไกด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจของไอวีแอล

• สนันสนุน
 คณะกรรมการบริษัท 
 ในการทบทวนรายงาน
 ทางการเงิน

• ติดตามการตรวจสอบ
 และการควบคุมภายใน
 ให้เป็นไปตามกฎหมาย
 กฎระเบียบปฏิบัติ
 และคู่มือการก�ากับ
 ดูแลกิจการ

• สร้างความมั่นใจว่า
 จริยธรรมทางธุรกิจ
 จะถูกน�ามาใช้
 ผ่านจรรยาบรรณ

• จัดอบรมเบื้องต้น
 เกี่ยวกับนโยบาย

• ตรวจสอบประเด็น
 ท่ีถูกรายงาน
 โดยผู้แจ้งเบาะแสและ
 ด�าเนินการตาม
 ความเหมาะสม

• จัดท�าสรุปการแจ้ง 
 เบาะแสเพื่อส่งให้
 คณะกรรมการ  
 NCCG และ 
 คณะกรรมการบริษัท

• สนับสนุนและ
 ติดตามความคืบหน้า
 ของโครงการและ
 จัดท�ารายงานสถานะ
 โครงการต่อ
 คณะกรรมการ  
 NCCG ซ่ึงจะรายงาน
 ความคืบหน้าต่อ
 คณะกรรมการบริษัท

• น�าคู่มือ
 การก�ากับดูแลกิจการ 
 ไปใช้ในหน่วยงานและ
 ให้ความรู้เกี่ยวกับ
 คู่มือแก่พนักงาน
 ท้ังหมด

• เข้าร่วมอบรม
 เกี่ยวกับคู่มือ
 การก�ากับดูแลกิจการ
 และการอบรมอื่นๆ 
 ท่ีเกี่ยวข้อง

• น�าเอาความรู้มาใช้
 ในการด�าเนินงาน
 ประจ�าวัน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและ
กำากับดูแลกิจการ

คณะอนุกรรมการ
การแจ้งเบาะแส

ทีมงานโครงการ
สร้างความตระหนัก
ในการปฏิบัติตาม

หลักการกำากับดูแล
กิจการ (CGPAC)

หัวหน้าหน่วยงาน/
หัวหน้างาน

ทรัพยากรบุคคล

พนักงาน

คู่มือการกำากับดูแลกิจการ 
(CG MANUAL)

กระบวนการ CGPAC

โครงการสร้างความตระหนักในการ
ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ 
(CGPAC)

วัตถุประสงค์
เพือ่ใช้เป็นหลักการในการด�าเนินการตามกฎเกณฑ์ แนวปฏบิตัิ 
ตลอดจนค่านิยมของไอวีแอล เพื่อให ้สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ระยะยาวของบริษัท และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

วัตถุประสงค์

1. การอบรม

2. การประเมินผล

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการ และการสื่อสารเก่ียวกับ
นโยบาย ขัน้ตอนการท�างาน และ Assistance Package 
ที่มีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแก้ไขใหม่

จัดให้มีการใช้แบบทดสอบเพื่อประเมินความตระหนัก
และความเข้าใจในนโยบายและกลไกต่างๆ ของพนักงาน

3. การติดตามการปฏิบัติตาม
 คู่มือการกำากับดูแลกิจการ
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87%
ของพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการ

82
มีการจัดอบรม 82 ครั้ง ในปี 2564 
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 1,019 คน
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รายงานความยั่ งยืนปี

เพื่อสานต่องานของเราในปี 2564 ทีมงาน CGPAC ยังคงสนับสนุน 

การน�าคู ่มือการก�ากับดูแลกิจการ ไปประยุกต์ใช้ในทุกหน่วยงาน 
ของไอวีแอล โดยมีการปรับปรุงเพิ่มเติมผ่านความคิดริเริ่มดังต่อไปน้ี

การปรับปรุงคู่มือการกํากับดูแลกิจการ
คู่มอืการก�ากับดแูลกิจการ ได้รวมค�าจ�ากัดความทีค่รอบคลุมมากข้ึนของ 
“ความหลากหลาย” และมกีารปรับนโยบาย สทิธิมนุษยชน ให้ครอบคลมุ
หัวข้อ “การเลือกปฏิบัติ การกลั่นแกล้ง และการคุกคาม” รวมถึง  
“การรายงานการฝ่าฝืน” และ “การด�าเนินการทางวินัย” นอกจากน้ี  
ในปี 2564 คู่มอืการก�ากับดแูลกิจการได้ถูกปรับให้เป็นไปตามข้อก�าหนด
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (PDPA)

การปรับปรุงการเข้าถึงส่ือวิดีโอ
เพื่อให้การเข้าถึงสื่อวิดีโอท�าได้มากข้ึน ในปี 2564 ทีมงาน CGPAC  
ได้พฒันาวดิโีอฝึกอบรมเป็นภาษาอาหรับและเดนมาร์ก และเพิม่ค�าบรรยาย
ส�าหรับวิดีโอที่มีอยู่ในภาษาดัตช์ โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน และตุรกี

นอกจากน้ี ทมีงาน CGPAC ได้ทดสอบความเป็นไปได้ของการจดัท�าวิดโีอ
การอบรมที่มีเสียงพากย์โดยคอมพิวเตอร์พร้อมค�าบรรยาย ซึ่งได้รับ 
การตอบรับที่ดีจากทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการทดสอบ โดยทีมงาน 
CGPAC ตั้งเป้าที่จะพัฒนาวิดีโอพร้อมค�าบรรยายในภาษาท้องถ่ิน 
เพิ่มเติมในปี 2565

พัฒนา	e-Book	หลากหลายภาษา
ทีมงาน CGPAC ได้เปิดตัวสื่อตัวใหม่ส�าหรับการฝึกอบรมในปีที่แล้ว  
โดยคู่มือการก�ากับดูแลกิจการฉบับ e-Book ได้ถูกจัดท�าข้ึนในภาษา
อังกฤษ ไทย จีน และสเปน และจะมีการแปลเป็นภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม
หลังจากการปรับแก้ไขคู่มือเสร็จส้ิน

แบบทดสอบและชุดเครื่องมือการฝึกอบรมใหม่
เราได้เผยแพร่ชุดค�าถามและแบบทดสอบใหม่ในเดือนมิถุนายน 2564  
เพื่อสนับสนุนหน่วยการเรียนรู้ในการประเมินความเข้าใจของพนักงาน
เก่ียวกับคู ่มือการก�ากับดูแลกิจการ นอกจากน้ี ทีมงาน CGPAC  
ก�าลังพัฒนาชุดเคร่ืองมือใหม่ส�าหรับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดการ 
ฝึกอบรมในพื้นที่ โดยจะเน้นไปที่กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างๆ
ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการ

ทีไ่อวแีอล เราไม่ยอมรับการตดิสินบนและการทจุริตโดยเดด็ขาด 
และจะปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร ่งครัดควบคู ่ไปกับ 
การปฏิบตัติามกฎหมายท้องถ่ิน กฎหมายระดบัประเทศ และ
กฎหมายระหว่างประเทศ โดยนโยบายการต่อต้านการทุจริต
ที่ครอบคลุมจะรวมอยู่ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการของเรา  
ซึ่งได้มีการให้ค�าจ�ากัดความของการทุจริตและอธิบาย 
หลกัปฏิบติัทีส่�าคัญเพือ่หลกีเลีย่งการมส่ีวนร่วมหรือการทจุริต 
ทุกประเภท

ในปี 2563 เราได้จัดท�า Anti-Corruption Assistance 
Package ซึง่ได้รับการพฒันาและเผยแพร่ให้แก่ทกุหน่วยงาน 
โดยคู่มอืดงักล่าวมเีน้ือหาองิตามกรอบการด�าเนินการต่อต้าน
การทุจริตที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และได้รับ 
การตอบรับอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นการช่วย 
เสริมสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งไอวีแอล

ด้วยความพยายามอย่างต่อเน่ืองของเราในการเสริมความ
แข็งแกร่งให้กับระเบียบข้ันตอนและกระบวนการท�างาน  
ทีมงาน CGPAC ได้จัดท�า Conflict of Interest Assistance 
Package ในเดือนมิถุนายน 2564 โดยมีค�าแนะน�า ตัวอย่าง 
และแผนผังโดยละเอียดเก่ียวกับวิธีจัดการความขัดแย้ง 

รายงานการด�าเนินการ CGPAC ปี 2564  
เปิดเผยว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีพนักงาน 
เข้าร่วมการอบรมเก่ียวกับคู่มอืการก�ากับดแูล
กิจการคิดเป็น 87% ของพนักงานทัง้หมด และ
มีจ�านวนเพิ่มขึ้น 1% จากปีที่แล้ว

เพื่อรักษาความต่อเน่ืองน้ีไว้ ในปี 2565  
ทีมงาน CGPAC ได้เปิดตัวฐานข้อมูลการ
ก�ากับดูแลกิจการอย่างเป็นทางการ ซ่ึงเป็น
แพลตฟอร์มการแบ่งปันความรู้ส�าหรับหน่วย
งานในท้องถ่ิน เพื่อการเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับ
แนวทางปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการภายใน
ได้ง่ายข้ึน นอกจากน้ี ทมีงาน CGPAC ก�าลงั
พัฒนาชุดเคร่ืองมือการฝึกอบรมแบบใหม่
ส�าหรับหน่วยงานต่างๆ เพื่อด�าเนินการ 
ฝึกอบรมในพื้นที่ โดยจะเน้นไปที่กรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องกับนโยบายต่างๆ ในคู่มือการ 
ก�ากับดูแลกิจการ

รายงานการดำาเนินการ 
CGPAC ปี 2564

การปฏิบัติตามข้อกําหนดที่สําคัญในปี	2564
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วิสัยทัศน์ - มุ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ช้ันนำ�ระดับโลกท่ีดำ�เนินธุรกิจอย่�งย่ังยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพ่ือสังคม

ไม่พบการฟ้องร้องด�าเนินคดี
ที่เป็นสาระส�าคัญต่อไอวีแอลหรือ
บริษัทย่อยของเราที่ส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อทรัพย์สินของเราเกินกว่า 
5% ของผู้ถือหุ้น และไม่มีคดีความ
ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ
ต่อธุรกิจของเรา

ไม่มีกรณีหรือเหตุการณ์ที่มีนัยส�าคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการติดสินบน 
อีกทั้ง ไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน ผู้รับเหมา 
หรือซัพพลายเออร์ และไม่มีการยกเลิก
สัญญาใดๆ กับพันธมิตรทางธุรกิจ
อันเน่ืองมาจากข้อกล่าวหาเร่ืองการทุจริต

ไม่มีคดีความที่เกี่ยวกับการทุจริต หรือ 
การกระท�าผิดด้านการแข่งขันทางการค้า
เกิดขึ้นในไอวีแอลหรือพนักงานของบริษัท

เราได้ตั้งเป้าหมายจากผลลัพธ์เดียวกันน้ีในปี 2565

ไม่พบการลงโทษจากการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดและกฎระเบียบด้าน
การก�ากับดูแลกิจการ

ไม่พบกรณีของการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ที่มีนัยส�าคัญ

การต่อต้านการทุจริต
ผลงานสำาคัญ

ทางผลประโยชน์ และเพื่อให้แน่ใจว่าคู ่มือน้ันได้รับการ 
ส่ือความอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงาน CGPAC จึงได้จัดการ
อบรมออนไลน์ทั้งหมด 3 คร้ัง ส�าหรับทีมงานท้องถ่ินที่ม ี
หน้าทีรั่บผดิชอบในการด�าเนินการ และได้แบ่งปันวิดโีอบนัทกึ 
การอบรมกับทุกหน่วยงาน เพื่อใช้ส�าหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง 
ในอนาคต และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมทุกคนมีความเข้าใจ
อย่างแท้จริง

การพฒันา	Conflict	of	Interest	Assistance	
Package	
ในเดือนมิถุนายน 2564 ทีมงาน CGPAC ได้พัฒนาและ 
เผยแพร่ Conflict of Interest Assistance Package ให้แก่
ทุกหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการตามนโยบาย 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในเครือของไอวีแอล  
โดยเอกสารดังกล่าวน้ันมีรายละเอียดเกีย่วกับวธิีจัดการความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกรณีต่างๆ นอกจากน้ี ทีมงาน 
CGPAC ได้จัดการอบรมออนไลน์ทั้งหมด 3 คร้ัง ส�าหรับ 
ทีมงานท้องถ่ินที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินการ เพื่อให้
แน่ใจว่าพวกเขามีความเข้าใจที่ถูกต้อง ทีมงานยังได้แบ่งปัน
วดิโีอบนัทกึการอบรมกับทกุหน่วยงานเพือ่ใช้ส�าหรับเป็นข้อมลู
อ้างอิงในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม

Home

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

https://www.indoramaventures.com/th/our-company/governance/cg-overview


28%
(7 เรื่อง)

12%
(3 เรื่อง)

12%
(3 เรื่อง)

12%
(3 เรื่อง)

24%
(6 เรื่อง)

8%
(2 เรื่อง)

4%
(1 เรื่อง)

การแจ้งเบาะแส
25 เร่ือง

ที่ได้รับผ่านช่องทาง
การแจ้งเบาะแส

สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การฉ้อโกงและการทุจริต

สิทธิมนุษยชน – การคุกคาม/พฤติกรรมก้าวร้าว

สทิธิมนษุยชน – การเลอืกปฏบิตัแิละการถกูปฏเิสธอย่างไม่เป็นธรรม

สิทธิมนุษยชน – การเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

กรณีท่ีไม่ถูกจัดให้อยู่ในประเภทของการแจ้งเบาะแส
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การรับรอง	CAC
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่เข ้มงวดของเราเก่ียวกับ 
การทจุริต ในปี 2556 เราได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมกับ
กลุ่มแนวร่วมต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย (CAC)  
ซ่ึงแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะป้องกันการติดสินบนและ
การทุจริต

โดยบริษัทได้รับการรับรอง CAC เป็นครั้งแรกในปี 2557 และ
เรายินดีที่จะประกาศว่าเราได้รับการต่ออายุใบรับรอง 
ไปอีกสามปีในเดือนมีนาคม 2564 

กิจกรรมทางการเมืองและ
การให้การสนับสนุน
เรายึดมั่นในมาตรฐานระดับสูงของความโปร่งใสในการ
สนับสนุนและนโยบายสาธารณะของเรา ตลอดจน 
การช่วยเหลือทางการเมือง ในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ช้ันน�า
ระดับโลก บริษัทได้เข้าร่วมในสมาคมการค้า กลุ่มที่มีผล 
ต่อการตดัสนิใจเชิงนโยบายขององค์กรใดๆ หรือกลุม่ทีไ่ด้สทิธ์ิ
ยกเว้นภาษีด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงการสร้าง 
เครือข่าย การเพิม่ทกัษะในเชิงอตุสาหกรรม การเป็นตวัแทน/
การสร้างความตระหนักรู้ต่อสงัคม การสร้างสรรค์/การตดิตาม
นโยบายสาธารณะ กฎระเบยีบหรือข้อบงัคับ และการด�าเนินการ
ร่วมกัน เพื่อน�าไปสู่ความเปล่ียนแปลง

การมส่ีวนร่วมของเราในสมาคมการค้าต่างๆ ช่วยให้เรายงัคง
สร้างสัมพันธภาพกับผู้มีส่วนได้เสียและด�าเนินการตามค�าขอ
ของหน่วยงานสาธารณะเก่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ทีเ่ก่ียวข้อง ด้วยเหตน้ีุ เราจึงยังคงความเป็นสมาชิกกับสมาคม
การค้าหลายแห่ง โดยในปี 2564 เราไม่ได้ให้การสนับสนุน
ทางการเมืองใดๆ

นโยบายการแจ้งเบาะแส
การสนับสนุนให้พนักงานทุกคนรายงานข้อกังวลหรือ 
หลักฐานการประพฤติผิดจรรยาบรรณเป็นส่วนส�าคัญ 

ของการด�าเนินธุรกิจอย่างมจีริยธรรมและมคีวามรับผดิชอบ
ขององค์กร นโยบายการแจ้งเบาะแสของเรามีช่องทาง
สือ่สารกับคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสโดยผูร้้องเรียน
ไม่ต ้องเป ิดเผยตัวตน ซ่ึงจะเร่ิมการสอบสวนและ 
การด�าเนินการตามความเหมาะสม โดยนโยบาย 
การแจ้งเบาะแสและเว็บไซต์ส�าหรับการแจ้งเบาะแส 
เป็นไปตามกฎหมายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 
สหภาพยุโรป (GDPR)

การเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับ
สูงสุด โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางต่อไปน้ี

อีเมล:  ethics@indorama.net
ที่อยู่:  คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส
 75/102 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2
 ชั้น 37 ซอย สุขุมวิท 19
 กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
เว็บไซต์การแจ้งเบาะแส:
http://whistleblower.indoramaventures.com/

คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสมกีารจดัประชุมเป็นประจ�า
ทุกเดือนและตามความจ�าเป็น โดยเชิญผู้บริหารระดับสูงจาก
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายธุรกิจ และ
บคุคลภายนอกเข้าร่วม เพือ่ช่วยในกระบวนการสอบสวน โดย
จะมีการแจ้งถึงสถานะของข้อร้องเรียนไปยังผู้แจ้งเบาะแสใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม

ในป ี 2564 คณะอนุกรรมการการแจ ้งเบาะแสได ้ รับ 
การร้องเรียนทัง้หมด 25 เร่ือง โดยได้รับการแก้ไขแล้ว 17 เร่ือง 
อยู่ระหว่างการสอบสวน 5 เร่ือง และ 3 เร่ืองไม่ถูกจัดให้ 
อยูใ่นประเภทของการแจ้งเบาะแส ในส่วนของการแจ้งเบาะแส
ที่ได้รับในปี 2563 น้ัน ได้รับการแก้ไขแล้วทั้งหมด โดย 
คณะอนุกรรมการการแจ ้งเบาะแสได ้รายงานผลสรุป 
การสอบสวน รวมถึงการด�าเนินการเก่ียวกับเบาะแสที่ได้รับ
แจ้งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการ
บริษัททราบ

การแจ้งเบาะแสที่สูงข้ึนในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563  
เป็นผลมาจากการมข้ัีนตอนการแจ้งเบาะแสทีเ่ข้าถึงได้ง่ายข้ึน 
รวมถึงการส ่งเสริมความตระหนักในการแจ ้งเบาะแส  
ซ่ึงเป็นผลมาจากการฝึกอบรมจ�านวนมาก
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การกํากับดูแลด้านความยั่งยืน
ความยั่งยืนเป็นศูนย์กลางในการด�าเนินธุรกิจและองค์กร 
ของเรา องค์ประกอบหลัก 4 ประการของการขับเคลื่อน 
งานด้านความยั่งยืน ได้แก่ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  
การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล การส่ือสารและการ
สนับสนุน และนวตักรรมและการดแูลรับผดิชอบต่อผลติภัณฑ์
ทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจปี 2567  
ของเรา

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง 
(SRMC) ซึ่งก�ากับดูแลด้านความยั่งยืน ได้ให้แนวทางและ 
ส่งเสริมให้ความย่ังยืนเข้ามามีส่วนส�าคัญต่อการตัดสินใจ 
ด้านต่างๆ ในธุรกิจของเรา ในฐานะที่คณะกรรมการ 
ด้านความยัง่ยนืและการบริหารความเสีย่งเป็นผูม้อี�านาจสูงสดุ
อันดับสองขององค์กรในด้านความยั่งยืน จึงมีหน้าที่ในการ
รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ให้ความมัน่ใจว่า
ความย่ังยืนจะเป็นส่วนส�าคัญและถูกผนวกรวมเข้ากับการ
ด�าเนินงานภายในองค์กรอย่างทั่วถึงในทุกๆ วัน รวมถึงการ
ปฏิบตังิานทีเ่ป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการด้านความยัง่ยนื
และการบริหารความเส่ียง 

ในปี 2564 SRMC ได้มีการประชุมกันทั้งส้ิน 4 ครั้ง โดยมีการ
อภิปรายหัวข้อต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นด้านความยั่งยืน 
ในระหว่างการประชุม SRMC ได้ทบทวนและให้ค�าแนะน�า 
เก่ียวกับเป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความย่ังยืนของไอวีแอล  
ซึง่สอดคล้องกับเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจขององค์กร ซึง่ช่วย
ให้บริษัทสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้ 
ตลอดจนบรรลุผลการด�าเนินงานที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่น

คณะกรรมการยังได้ทบทวนผลการด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ
ความยั่งยืนของไอวีแอลในระหว่างปีและให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อปรับปรุง โดยเฉพาะในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและ
ความปลอดภัย ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในการด�าเนินงาน และ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากน้ัน SRMC ได้เน้นย�า้
เก่ียวกับความส�าคญัของโครงการด้านความย่ังยนื เพือ่ให้เป็น
ไปตามเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของเรา 
เน่ืองจากการไม่บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวอาจส่งผล 
กระทบอย่างมีนัยส�าคัญและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อช่ือเสียง
ขององค์กร นอกจากน้ัน คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ 
เพิม่เตมิเก่ียวกับความคิดริเร่ิมด้านความยัง่ยนืในอนาคตและ 
การด�าเนินการทบทวนการประเมนิด้านความยัง่ยนื รายงานของ
คณะกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเส่ียงต่อ 
ผูถื้อหุน้ฉบบัสมบรูณ์อยูใ่นรายงานประจ�าปี 2564 หน้า 311-313

สมาชิก

การดำาเนินการ

สมาชิกของ SRMC คัดเลือกจากประสบการณ์
อนัทรงคุณค่าในการบริหารงานด้านความย่ังยนื
และการบริหารความยั่งยืน
ให้ค�าแนะน�าการด�าเนินการ และติดตามโครงการริเริ่มต่างๆ ผ่านส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กลยุทธ์ ความเส่ียง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการก�ากับดูแลกิจการ
พิจารณาทบทวน และรับทราบข้อเสนอแนะจากการประเมินและดัชนีด้านความยั่งยืนต่างๆ 
รวมถึงโอกาสในการแลกเปล่ียนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

สมาชิกของ SRMC ประกอบด้วย กรรมการอสิระ 
4 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC)

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC)

การก่อต้ัง	ESG	Council
ในปี 2564 Indorama Management Council (IMC) ได้ก่อต้ัง 
ESG Council ซ่ึงเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน
ชุดใหม่ มีขอบเขตงานครอบคลุมด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล ESG Council  
เป็นส่วนส�าคัญต่อความพยายามของเราในการเสริมสร้าง
ความสามารถและประสิทธิภาพด้านความย่ังยืน และยังให้
แนวทางต่างๆ เพือ่การด�าเนินงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย โดย
ใช้ความเช่ียวชาญของสมาชิกแต่ละท่าน ESG Council 
ประกอบด้วยผู ้บริหารระดับสูงจากสายงานที่หลากหลาย  
มีประสบการณ์ด ้านความย่ังยืน และมีการจัดประชุม 
ในทุกไตรมาส

ESG Council ได้ทบทวนประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ
หลายประเด็นในป ี 2564 ซึ่ งรวมถึงการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพด ้ านความยั่ ง ยืน การดูแล รับผิดชอบ 
ต่อผลิตภัณฑ์ และนโยบายความหลากหลายทางเพศและ 
การยอมรับความแตกต่าง โดย ESG Council จะรายงาน
ผลลัพธ์และเสนอแผนในระยะถัดไปต่อ IMC

คณะกรรมการการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	
(Decarbonization	Committee)
คณะกรรมการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยสร้าง
รากฐานภายในที่แข็งแกร่งให้กับการด�าเนินธุรกิจเพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไอวีแอล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
บรูณาการโครงสร้างดงักล่าวให้เข้ากับกลยทุธ์และการด�าเนินงาน
ของเรา เพื่อบรรลุเป้าหมายของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593-2613 โดยคณะกรรมการ 
ประกอบด้วยตัวแทนที่มีประสบการณ์จากทั่วทั้งกลุ่มธุรกิจ 
ของเรา ซ่ึงท�างานใกล้ชิดกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค 
(CTO) ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อขับเคล่ือนประสิทธิภาพ  
การลดต้นทนุ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
ในการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ช้ันน�าที่ยั่งยืน เราก�าลังท�าสิ่งที่จ�าเป็นเพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินธรุกิจ กรอบการบริหารเชิงรุกต่อความเส่ียงและภาวะวิกฤต เป็นสิง่ทีส่นับสนุนความพยายามของเราในการบรรลเุป้าหมาย
ด้านความยั่งยืน ซ่ึงไอวีแอลประสบความส�าเรจ็ในการจัดการกับความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ โดยได้รบัการสนับสนุนจากโครงสร้าง
การก�ากับดูแลแบบกลุ่ม โปรแกรมต่างๆ ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ
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• เป็นพื้นฐานส�าหรับการระบุและจัดการความเส่ียงทางธุรกิจทั่วทั้งองค์กรรวมถึงบริษัทย่อย
• การใช้กรอบแนวทางการ Treadway Commission (COSO) และด�าเนินการด้วยแนวทางจากบนลงล่างและ 
 จากล่างขึ้นบน เพื่อระบุและจัดการความเส่ียงทางธุรกิจทั้งในระดับองค์กรและบริษัทย่อยทั่วโลก

• คณะอนุกรรมการตรวจสอบภาพรวมของประสิทธิภาพ
 การบริหารจัดการความเส่ียงที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์กร
• น�านโยบายด้านความเส่ียงมาปรับใช้ และริเริ่มโครงการเสริมสร้าง
 ความสามารถและวัฒนธรรมความเส่ียง 

• คณะกรรมการบริหารการด�าเนินงานสูงสุด ซ่ึงดูแลและให้ข้อเสนอแนะ
 แก่คณะกรรมการและสภาอื่นๆ

• เป็นศูนย์กลางที่ช่วย IMC SRMC และคณะกรรมการบริษัท ในการระบุและ
 แก้ไขปัญหาด้านความเส่ียงหลัก และผลักดันประเด็นการก�ากับความเส่ียง

การบริหารจัดการความเส่ียงภายในที่แข็งแกร่ง

การบริหารจัดการความเสี่ยงภายในของไอวีแอล

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการและคณะทำางานต่างๆ

วัฒนธรรมด้านความเสี่ยง

คณะกรรมการด้านความย่ังยืนและ
การบริหารความเสี่ยง	(SRMC)

Indorama	Management	Council	
(IMC)

Risk	Management	Council	
(RMC)

เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินกิจกรรมประจ�าวันและการตัดสินใจของพนักงาน การบริหารจัดการความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ
ช่วยให้เรามั่นใจที่จะก้าวไปข้างหน้าในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และสามารถผ่านทุกความท้าทายไปได้ โดยคณะกรรมการต่างๆ 
และตัวแทนด้านความเส่ียง (Risk Champions) จะมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและระบุการควบคุมที่เก่ียวข้อง เพื่อบรรเทา 
ความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร

เพือ่ให้เกิดความมัน่ใจและเพิม่ความสามารถ
ในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จึงมี
การพัฒนาโครงการเสริมสร ้างความ
สามารถและพัฒนาความเป็นผู ้น�าด้าน
ความเสีย่ง เพือ่ยกระดบัความสามารถและ
กระบวนการคิดในด้านความเสีย่ง โครงการ
น้ียังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรอบ
ความคิดในการเป็นผู้น�าด้านความเสี่ยง 
และเสริมสร ้างความสามารถในการ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
โดยโครงการน้ีมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้น�าของ
ไอวีแอลจากทั่วโลก 100 อันดับแรก 

กิจกรรมเพิม่เตมิตัง้แต่ปี 2564 ถึงต้นปี 2565 จดัข้ึนเพือ่ส่งเสริมแนวความคดิและวฒันธรรมความเสีย่งในองค์กรของเรา ได้แก่:
• Risk Townhall
• โครงการเสริมสร้างความสามารถและพัฒนาความเป็นผู้น�าด้านความเส่ียง
• โครงการความเส่ียงของคณะกรรมการ
• การสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่

Risk	Townhall	ปี	2564
งาน ‘Risk Townhall ปี 2564’ จัดข้ึนแบบออนไลน์โดยทีม Global Risk Management และ BCM เพื่อสื่อสารเก่ียวกับ 
การบริหารจัดการความเส่ียงและหน่วยงานส�าคัญอื่นๆ กับผู้น�าของไอวีแอล โดยงานน้ีมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน จากทั่วโลก
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ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

https://sustainability.indoramaventures.com/th/economic/risk-management


การสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับ
ความเส่ียงที่เกิดข้ึนใหม่
การ สัมมนา น้ี จัด ข้ึน โดยร ่ วมมื อ กับ 
ผู ้ เ ช่ียวชาญที่มี ช่ือเสียงจาก IHS ICIS  
และ Marsh ซึ่งมีผู ้เข้าร่วมการสัมมนา 
ในองค์กรมากกว่า 200 คน เพือ่ร่วมแบ่งปัน
ความเสีย่งทีส่�าคัญทีเ่กิดข้ึนในปี 2565 และ
ในอนาคต 

การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(BCP)
ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ผันผวน ไม่แน่นอน มีความ 
ซับซ้อนและคลุมเครือในปัจจุบัน กรอบการบริหารจัดการ
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) ช่วยปกป้องผลประโยชน์ 
ทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียหลักของเรา รวมถึงช่ือเสียง 
ขององค์กรและกิจกรรมสร้างมูลค่าต่างๆ เราใช้กรอบการ
ด�าเนินงาน BCM ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 22301 ภายใน
ไอวีแอล เพื่อเสริมสร้างความพร้อมและปรับแผนให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้าง 
ความมัน่ใจในความต่อเน่ืองทางธุรกิจด้วยการจัดการทดสอบ
อยู่เป็นประจ�า ซึ่งจะท�าให้กลยุทธ์และการวางแผนของเรา
แข็งแกร่งขึ้น

การบริหารจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจทีม่ปีระสทิธิภาพช่วย
ให้มั่นใจได้ว่าเรายังคงสามารถด�าเนินงานได้ในกรณีที่เกิด 
ภัยพิบัติ และยังคงรักษาช่ือเสียงและรายได้ขององค์กรไว้ได้ 
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ
ความคาดหวังที่เพิ่มข้ึนจากผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยส�าคัญที่
ผลักดันให้เราน�ารูปแบบการด�าเนินการด้านความเสี่ยงมา   
บูรณาการกับการบริหารจัดการความเส่ียงขององค์กร (ERM) 
และการบริหารจดัการความต่อเน่ืองทางธรุกิจ เพือ่ผลกัดนัให้
เกิดการบริหารจดัการความเสีย่งทีส่มบรูณ์ทัว่ทัง้ห่วงโซ่คณุค่า
ทางธุรกิจที่ถูกบูรณาการมากขึ้น

แผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ	
iPET	ในอเมริกาเหนือและเม็กซิโก
เราได้พัฒนาแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCP) 
ส�าหรับธุรกิจ PET แบบบรูณาการ (iPET) ในอเมริกาเหนือ
และเมก็ซิโก ซ่ึงเป็นหน่ึงในการลงทนุทีใ่หญ่ทีสุ่ดและ
เป็นจุดส�าคัญในห่วงโซ่อุปทานของเรา จุดมุ่งหมาย
คือการวางกลยุทธ์การฟื ้นฟูซ่ึงจะช่วยเพิ่มความ 
คล่องตวัในการด�าเนินงานของเรา รวมถึงการจัดการ
กับการหยุดชะงักของห่วงโซ ่อุปทานได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองที่ส�าคัญของไอวีแอล 
เช่น Global Business Services เสร็จสมบูรณ์ด้วย 
‘แผนการกู้คืนจากภัยพบิตั’ิ ทีก่�าหนดขึน้เพือ่ก�าหนด
ระบบและแอปพลิเคชันหลัก

เราพจิารณาประเดน็ความเสีย่งต่างๆ ในภาพรวมของการบริหารจัดการความเสีย่งขององค์กร และได้เปิดเผยความเสีย่งส�าคัญ
ที่เกิดข้ึนใหม่ไว้ในรายงานฉบับน้ี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับเน้ือหาที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนของเรา ส�าหรับ 
รายละเอียดเพิ่มเติมของความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ในหน้า 45 ของรายงานฉบับน้ี

ส�าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของความเส่ียงและแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาผลกระทบ อยู่ในหน้า 94 - 106 ของรายงาน
ประจ�าปี 2564 
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รายงานความยั่ งยืนปี

โครงการอบรมด้านความเส่ียง
ประจําปีให้กับคณะกรรมการ
ในไอวีแอล		
กรรมการอิสระ 6 ท่าน เข้าร่วมโครงการน้ี 
ซ่ึ งจัด ข้ึน เพื่ อพัฒนาและสร ้ างความ
ตระหนักในบทบาทของคณะกรรมการ 
ต่อการบริหารจัดการด ้านความเสี่ยง 
นอกจากน้ี ยังมีการหารือเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนใหม่ และการหารือ 
เชิงลึกเก่ียวกับสถานะของการบริหาร
จัดการความเส่ียงของไอวีแอล

โครงการพัฒนาความเป็นผู้นํา
ด้านความเส่ียง	ปี	2565
โครงการน้ีจัดข้ึนเป็นรุ่นที่ 2 โดยมีผู ้น�า  
9 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการหารือ
อย่างละเอียดเก่ียวกับความเส่ียงที่เกิดข้ึน
ใหม ่และผลที่อาจกระทบต่อไอวีแอล  
พร้อมด้วยเคร่ืองมือและแนวทางปฏิบัต ิ
ด้านความเส่ียง รวมถึงบทบาทของตน 
ในการด�าเนินการดังกล่าว

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเป็นส่ิงส�าคัญในการลดทอนข้อกังวลอันเน่ืองมาจากความไม่แน่นอนในอนาคตของธุรกิจ 
โดยการสร้างแผนงานความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นและการตัดสินใจ

มุ่งเน้นความยั่งยืนในระยะยาว และส�ารวจผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล
ต่อการด�าเนินงานขององค์กร
ด�าเนินการวิเคราะห์โดยอ้างอิงตามค�าแนะน�าของ TCFD เพื่อเป็นแนวทางด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซ่ึงครอบคลุมผลกระทบต่อการผลิต ก�าไร และ EBITDA

ครอบคลุมการวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน การด�าเนินงานต่างๆ และสิ่งแวดล้อม รวมถึง 
การวิเคราะห์ความเครียดน�้า การวิเคราะห์ราคาคาร์บอนแบบเงา ความอ่อนไหวทางการเงิน และ
ชื่อเสียงขององค์กร

ด�าเนินการวิเคราะห์ความอ่อนไหวในระดับองค์กรทุกครึ่งปีหรือทุกปี

วัตถุประสงค์
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การบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์
เทคโนโลยีมีบทบาทส�าคัญมากขึ้นในธุรกิจระดับโลก และ 
เราจ�าเป็นต้องพึง่พาเทคโนโลยีมากข้ึนเร่ือยๆ ในขณะเดยีวกัน 
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการโจมตีทางไซเบอร์ที่ซับซ้อน 
จึงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนด้วยเช่นกัน ข้อมูลส�าคัญของเราอาจมี
ความเส่ียงหากไม่มีการป้องกันที่เพียงพอ เราจึงท�างาน 
อย่างหนัก เพื่อให้มั่นใจว่าเรามีมาตรการป้องกันภัยคุกคาม
ระดบัสงูซึง่สามารถป้องกันการด�าเนินการ ระบบ และกระบวนการ
ท�างานของเราได้เป็นอย่างดี 

โครงสร้างการกํากับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของไอวีแอล

ความยืดหยุ่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ของไอวีแอล อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ 
ด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC) และ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้รับมอบหมายให้พัฒนา
นโยบายและข้ันตอนที่เข้มงวด โดยสอดคล้องกับความเส่ียง 
ที่องค์กรยอมรับได้

ทีม BCM ท�างานร่วมกับทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วทั้งกลุ่มและหน่วยงานด้านดิจิทัลที่จัดตั้งใหม่ เพื่อเสริม 
ความแข็งแกร่งของมาตรการความเส่ียงด้านความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด�าเนินการเพือ่พฒันาแผนบรรเทาความเส่ียง
ทางไซเบอร์ในระยะส้ันและระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท
สมาชิกของ SRMC และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รองประธาน	IT	Infra	&	Security
คณะกรรมการก�ากับความปลอดภัยด้านข้อมูล

ผู้จัดการระดับอาวุโส	ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์	(IT)
ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการบริหารจัดการความเส่ียง

หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย
องค์กร	(IT)

Security Architect, Vulnerability
Management Patching

หัวหน้าการป้องกันทางไซเบอร์	(IT)
Security Operations Center / 

Incident Response, 
Threat investigation

ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยและ
หัวหน้าการกํากับดูแล

Governance, Risk and 
Compliance, Security Policy, 

Audit

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริหารระดับสูง (IT)

คณะกรรมการก�ากับความปลอดภัยด้านข้อมูล

ในปี 2564 เรายังคงศึกษาเทคนิคที่ใช้ในการโจมตีทางไซเบอร์
อย่างต่อเน่ือง รวมถึงวิธีการปรับปรุงการควบคุมและมาตรการ
รักษาความปลอดภยัทีมี่อยู ่นอกจากน้ัน เราได้ใช้ Open-Source 
Intelligence (OSINT) เพือ่ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภยั
ของเรา และน�าการกรองข้อมูลหลายช้ันเพื่อความปลอดภัย 
ของอีเมล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย 
ให้กับอีเมลด้วยการป้องกันฟิชชิ่งและมัลแวร์

เราได้ท�าการประเมินพฤติกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ทางไซเบอร ์ (CyBA) และปรับปรุงกรอบการด�าเนินงาน 
กระบวนการ และจัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักรู ้

การวางแผนแบ่งส่วนเครือข่าย เพ่ือให้
ผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์และแอปพลิเคชันที่อยู่
ต่างเครือข่ายสามารถอยู่ด้วยกันและ 
ส่งต่อข้อมูลระหว่างกันผ่านไฟร์วอลล์

การน�าเทคโนโลยีการป ้องกันและ 
การตรวจจับอันทันสมัยซึ่งใช้ปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) 
และส ่ วนกา ร เ รี ยน รู ้ ข อ ง เค ร่ื อ ง 
(Machine Learning: ML) เช ่น  
การตรวจหาจดุสิน้สดุและการตอบสนอง 
(Endpoint Detection and Response: 
EDR) และไฟร์วอลล์ชนิด Next-Gen 
Firewalls (NGFW)

การใช้ระบบไฟร์วอลล์ข้ันสูง ระบบ
แอน ต้ีไวรัส ระ บ บ แอ น ต้ีมัลแวร ์  
แอปพลเิคชันล่าสดุ และการป้องกันภัย
ขั้นสูง

มาตรการบรรเทาความเส่ียงทางไซเบอร์ของไอวีแอล

การลงทุนในการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง
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เราจ�าเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินโดรามา เวนเจอร์ส
มคีวามพร้อมเพยีงพอส�าหรับการเดนิทางเข้าสูยุ่คดจิทิลัทีป่ลอดภัย

ทีมบริหารจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจไอวีแอล ทีมดิจิทัล 
และทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ :
โมดูลที่ 16 วิธีการทำางาน

เก่ียวกับความม่ันคงปลอดภยัทางไซเบอร์ นอกจากน้ี การควบคมุ 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระยะสัน้ได้ถูกน�ามาใช้กับหน่วยงาน
ของไอวีแอลทั้งหมด และมีการด�าเนินการตรวจสอบภายใน 
เพื่อรับรองการปฏิบัติตามของเรา

เน่ืองด้วยการพฒันาโครงสร้างการก�ากับดแูลความม่ันคงปลอดภยั
ทางไซเบอร์ท่ีเข้มงวดและขัน้ตอนการปฏบัิติท่ีดีท่ีสุด เราไม่ไดร้บั
ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินงานของเราจากการ
โจมตีทางไซเบอร์และการละเมิดข้อมูลในปี 2564
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มีกลยุทธ์การส�ารองข้อมูล 3 ระดับที่ครอบคลุมไว้ใช้ส�าหรับ
กู้คืนข้อมูล

การประเมินภัยคุกคามความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือทดสอบระบบควบคุมความปลอดภัยที่เพียงพอและเหมาะสม

มีการส่งอีเมลเพ่ือเพ่ิมความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของ
พนักงานในขนาด Bite-size เป็นประจ�าทุกเดือน

มีการน�ากลไกการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัย (Multi-Factor-Authentication: MFA) มาใช้ 
เพ่ือรักษาบัญชีองค์กรให้มั่นคงปลอดภัยและป้องกันโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส�าคัญ

สร้างระบบควบคุมกิจกรรมด้านไอทีของผู้ใช้อย่างเข้มงวด 
เพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและป้องกัน
การละเมิดข้อมูลโดยบุคคลภายใน

ขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีที่สุดและการตระหนักรู้

การกํากับดูแล

การบริหารจัดการ

การดําเนินงาน	/	
การนําไปใช้
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ต้นทุนที่เชื่อมโยงในบทนี้

คุณค่าที่ถูกสร้างขึ้น
ก�รลงทนุด้�นรีไซเคิลของเร�นัน้ นำ�ม�ซ่ึงส่วนแบ่งท�งก�รตล�ดและ
เป ็นก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก ซ่ึงช ่วยให ้ เร�บรรลุ 
สู่เป้�หม�ยคว�มกล�งท�งค�ร์บอน ในขณะเดียวกันกลุ่มผลิตภณัฑ์
ทีย่ั่งยืนและสร้�งสรรค์ของไอวีแอลยังถือเป็นผลิตภณัฑ์ชัน้นำ�ทีท่ำ�ให้
ลูกค้�พึงพอใจ นอกจ�กนี้ โครงก�รส่งเสริมคว�มรู้ด้�นก�รรีไซเคิล
มีส่วนช่วยสร้�งคว�มตระหนักรู้ของคนในชุมชนและพฤติกรรม 
ผู้บริโภคให้มีคว�มรับผิดชอบม�กขึ้น
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การขับเคลื่อน
การสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

“การแก้ปัญหาอย่างย่ังยืน
และสร้างสรรค์เป็นสิ่งสําคัญ

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา
และเรากําลังก้าวสู่ความท้าทายนี้”

ต้นทุนทางสังคม
และความสัมพันธ์

ต้นทุนทางปัญญา ต้นทุนทางการเงิน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี

นายระเฑียร	ศรีมงคล
กรรมการอิสระ
สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง

https://www.indoramaventures.com/th/leadership/subcommittee/sustainability-risk-management-committee/190/mr-rathian-srimongkol


ในปี 2564 เราบรรลุตามเป้าหมาย
สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนี้
31%	ธุรกิจพลาสติก	PET	specialty	
23%	ธุรกิจเส้นใย
22%	ธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์
แบบบูรณาการ	ในปี	2564 และ
ตั้งเป้าเช่นเดียวกันในปี 2565

ในปี 2564 เรารีไซเคิล
ขวดพลาสติก	PET	
หลังการบริโภคกว่า	317,064	ตัน 
โดยตั้งเป้าหมายการรีไซเคิล
ให้ได้ถึง 750,000 ตันต่อปี เพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตโพลีเอสเตอร์ 
ภายในปี 2568

• พัฒนาความร่วมมือ
 กับหน่วยงานและ
 องค์กรภายนอก

• เป็นผู้น�าทางความคิด
 ด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ียั่งยืน
 เพื่อตอบสนองความต้องการ
 ของลูกค้า

• ป้องกันไม่ให้ของเสีย
 รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมและ
 มหาสมุทร

ในปี 2564 เรารีไซเคิล
ขวดพลาสติก	PET	กว่า	
14,300	ล้านขวด และวางแผนท่ีจะ
รีไซเคิลให้ได้ถึง 50,000 ล้านขวด
ต่อปี ภายในปี 2568

ในปี 2564 เราลงทุน
กว่า	44.7	ล้านเหรียญสหรัฐ และ
วางแผนจะลงทุน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ในด้านความยั่งยืน (CAPEX) 
ภายในปี 2568 และ 
7,000 ล้านเหรียฐสหรัฐ ภายในปี 2573

ในปี 2564 เราบรรลุเป้าหมาย
ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า
ที่	86.16% และตั้งเป้าดัชนี
ความพึงพอใจของลูกค้าท่ี ≥ 86% 
ภายในปี 2565-2566

ในปี 2564 เราขยายการประเมิน				
วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์	(LCA)	
ในผลิตภัณฑ์เส้นใย	ในกลุ่ม	
Mobility	และกลุ่ม	พลาสติก	
combined	PET

อินโดร�ม� เวนเจอร์สพร้อมที่จะปลดล็อกผล 
ที่ ได้ท�งด้�นส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจของ PET  
ซ่ึงผลิตข้ึนเพ่ือทำ�ใหม่อีกครั้ง กลุ่มคว�มร่วมมือ
ท�งด้�นก�รรีไซเคิล PET แห่งใหม่ในสหรฐัอเมรกิ� 
นำ�โดย The Recycling Partnership มเีป้�หม�ย
ทีจ่ะขับเคล่ือนคว�มก้�วหน้�ผ่�นโครงสร้�งพ้ืนฐ�น
ที่ได้รับก�รพัฒน� รวมถึงข้อคว�มที่ถูกส่ือส�ร
ออกไปเกี่ยวกับก�รรีไซเคิล PET

เรามีความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะร่วมปลดล็อกสู่การหมุนเวียนน้ี
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มุ่งสู่การเติบโตที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ระยะสั้น
(2564-2567)

ระยะกลาง	
(2568)

ระยะยาว
(2593)

ผลการดําเนินการตามความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการเติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนโดย

ผลงานสําคัญในปี	2564

มีโรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ 1 แห่ง
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
อีกหน่ึงแห่งในประเทศอินโดนีเซีย 
โดยสามารถรีไซเคิลพลาสติก
ได้กว่า	5,000	ล้านตัน

65%	ของการลงทุนวิจัยและ
พัฒนากลุ่มพลาสติก	combined	
PET	และ	50%	ของกลุ่มเส้นใย	
สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไม่พบ	กรณีที่ซัพพลายเออร์
ไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ

ไม่พบ	การระบุความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
จากซัพพลายเออร์หลักของกลุ่ม
วัตถุดิบและไม่ใช่กลุ่มวัตถุดิบ

การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
ระดับสากล	(LCA)	ครอบคลุมถึง	
46%	จากปริมาณผลิตภัณฑ์
ท้ังหมด

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า	(CSI)
อยู่ท่ี	86.16%
อัตราการรักษาลูกค้า	(CRR)	
อยู่ท่ี	92%
คะแนนความพึงพอใจและ
ความผูกพันของลูกค้า	NPS	ท่ี	57
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การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล



 

กระบวนการ
ของเรา การจัดหา การออกแบบ การผลิต การจัดจําหน่าย การบริโภค การจัดเก็บ การรีไซเคิล

บูรณาการการประเมินประสิทธิภาพ
ด้าน ESG เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
ซัพพลายเออร์

การจัดซื้อวัตถุดิบที่ย่ังยืนจากแหล่ง
ทรัพยากรทดแทนและผลิตภัณฑ์
รีไซเคิล ตลอดจนพลังงานไฟฟ้า
ทดแทนเพ่ือใช้ในการด�าเนินงาน
ของเรา

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
และน�้าหนักเบาด้วยการใช้วัตถุดิบที่
ย่ังยืนและสามารถรีไซเคิลได้มากขึ้น 
เพ่ือช่วยให้การจัดการเมื่อส้ินสุดอายุ
การใช้งานท�าได้ง่ายขึ้นและการเป็น
ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์ที่ย่ังยืน                                                

การออกแบบที่ท�าให้ย่อยสลายได้ดี
และสามารถรีไซเคิลได้ด้วย
คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่ง
ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของลูกค้าและการใช้งาน

ประยุกต์แนวคิดความหมุนเวียน
เข้ากับการผลิตโดยเพ่ิมการใช้
พลังงานทดแทน วัสดุชีวภาพ
แบบหมุนเวียนและวัตถุดิบตั้งต้น
ที่รีไซเคิลได้                                                             

ลดการใช้ทรัพยากรที่อยู่ใน
ภาวะวิกฤต แทนที่การใช้ทรัพยากร
ที่อาจเป็นอันตราย และจัดการขยะ
แทนการฝังกลบ

ส่งเสริมให้พันธมิตรใน
ห่วงโซ่คุณค่าน�าแนวคิด
การหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ 
รวมถึงแนวทางการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพ่ือลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

เราด�าเนินโครงการส่งเสริม
“ความรู้ด้านการรีไซเคิล” 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
ความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อม
และเพ่ิมอัตราการเก็บรวบรวม 
PET ที่บริโภคแล้ว 

เรายังร่วมมือกับองค์กรภายนอก
เพ่ือสนับสนุนการรวบรวม
พลาสติก

ท�างานร่วมกับลูกค้าเพ่ือผลักดัน
ความต้องการ rPET ในการผลิต
บรรจุภัณฑ์ รวมถึงส่งเสริมและ
สร้างการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภค 

ร่วมมือกับภาครัฐ กลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและ
พลาสติก เพ่ือผลักดันการแก้ไข
กฎหมายปัจจุบันที่ไม่อนุญาต
ให้ใช้ rPET ในบรรจุภัณฑ์อาหาร 
เพ่ือพัฒนาการรวบรวมและ
รีไซเคิลพลาสติกให้ดีย่ิงขึ้น

ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญ
ของเราในด้านการรีไซเคิลเชิงกล 
และเชิงเคมี เพ่ิมจ�านวนโรงงาน
รีไซเคิลเข้ามาในการด�าเนินธุรกิจ 
และการด�าเนินโครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านการรีไซเคิล

• การใช้วัตถุดิบชีวภาพอยู่ที่ 0.2%
 (ซึ่งเราวางแผนที่จะเพ่ิมปริมาณ
 การใช้ในปีถัดไป) หน้า 161
• จัดซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

จากภายนอก 10 เมกะวัตต์-พีค 
และอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเพ่ือเพ่ิม
ก�าลังผลิตเป็นมากกว่า 

 31 เมกะวัตต์-พีค หน้า 104 
• การใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่ 

7.5% หน้า 100 
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 

143,000 tCO2e จากการใช้
พลังงานทดแทน หน้า 104 

ผู้มีส่วนได้เสีย ซัพพลายเออร์
หน่วยการผลิตของเรา

หน่วยการผลิตของเรา
พันธมิตรทางธุรกิจ

ผู้บริโภค
ภาครัฐ

ผู้บริโภค
ชุมชน

หน่วยการผลิตของเรา
พันธมิตรทางธุรกิจหน่วยการผลิตของเรา ซัพพลายเออร์

ข้ันตอน
การดําเนินการ

ผลงานสําคัญ
ปี	2564

• ผลิตภัณฑ์ Deja™ หน้า 79                                   
• Easy Mas หน้า 81                                      
• Oxiflow F1700 หน้า 86                                                                   
• โครงการประกวดนวัตกรรม

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน หน้า 75

• โรงงาน 6 แห่ง ใช้พลังงานไฟฟ้า
ทดแทน 100% หน้า 104

• 55% จากของเสียทั้งหมด 
 ได้รับการใช้ซ�้า การรีไซเคิล และ

น�าทรัพยากรกลับ หน้า 119
• 78% จากของเสียทั้งหมด
 ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ 
 หน้า 119

• การเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่นๆ 
(Scope 3) ทั้ง 5 ประเภท 
ครอบคลุม 100% หน้า 107                                                   

• การตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอก ข้อมูลการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่นๆ 
(Scope 3) ทั้ง 5 ประเภท 
ครอบคลุม 100% หน้า 107                                        

• ให้ค�ามัน่ตาม Science-Based 
Targets หน้า 30, 114                                            

• ก�าหนดแนวทางการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

 ห่วงโซ่คณุค่า โดยให้ความส�าคญั
กับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
ด้านอื่นๆ (Scope 3) 

 หน้า 94-95

• สนับสนุนการเรียกร้อง
 ของมูลนิธิ Ellen MacArthur 

ในการปรับใช้หลักการ
 ความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้น
 ของผู้ผลิต (EPR) หน้า 112             
• ร่วมมือกับ GPAP และ WEF 

เพ่ือท�าชุดเครื่องมือส�าหรับ
 นักลงทุนเก่ียวกับขยะพลาสติก 

หน้า 112

• ในปี 2564 มีการให้ความรู้
 ด้านการรีไซเคิลกับผู้เข้าอบรม

กว่า 2,751 คน และมากกว่า 
53,585 คน นับตั้งแต่ปี 2561 
หน้า 157

• ขวด PET กว่า 846,045 ขวด 
 ที่รวบรวมได้จากทั่วโลก 
 เพื่อการรีไซเคลิ หน้า 157                         
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กว่า 28.2 tCO2e จาก 
การรีไซเคิลขวดพลาสติก PET 

 ที่บริโภคแล้ว หน้า 157        
• ความร่วมมือระหว่าง 
 บริษัท Coca Cola, 
 Trash Lucky และ 
 อินโดรามา เวนเจอร์ส 
 หน้า 152

• เข้าซื้อโรงงานใหม่ 1 แห่ง 
 ในรัฐเทก็ซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พร้อมทั้งมีโรงงานใหม่ขึ้นใน
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะเพ่ิม

 ขีดความสามารถในการรีไซเคิล
 ขวดพลาสติกเป็น 5,000 ล้านขวด

ต่อปี หน้า 109           
• ในปี 2564 เรารีไซเคิลขวด

พลาสติก 14,300 ล้านขวด 
 ซึง่คดิเป็นจ�านวนสะสม 75,000 

ล้านขวด จากปี 2554 หน้า 109 
• ในปี 2564 มีปริมาณพลาสติก

หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน
อยู่ที่ 317,064 ตัน หน้า 109                 

• เข้าร่วมเป็นสมาชิก New Plastics 
Economy Global Commitment 
โดยมีการรายงานความคืบหน้า
ของเราตั้งแต่กลางปีถึงกลางปี 
หน้า 112

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา
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รายงานความยั่ งยืนปี

TRASH	LUCKY

YUNUS	
THAILAND

ท�ากิจกรรมร่วมกับผู้อาศัยในชุมชนบ้านแป้งและบ้านกลึงเพ่ือหารือ
เกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดการพลาสติกและบทบาทส�าคัญของ
พลาสติกที่มีต่อเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

สนับสนุนแนวทางการจัดการของเมืองเพ่ือพัฒนาการจัดการขยะ
พลาสติกและส่งเสริมความพยายามร่วมกับเทศบาลต่างๆ 
เพ่ือผลักดันการรีไซเคิลในประเทศไทยให้มากขึ้น

เข้าร่วมกับ Trash Lucky roadshow ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
(AIT) และจัดเสวนาส�าหรับนักเรียนและผู้อาศัยในชุมชนเกี่ยวกับการ
รีไซเคิล PET กิจกรรมคัดแยกขยะและการจับรางวัล

ออกแบบส่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลส�าหรับระดับการศึกษา
ต่างๆ พร้อมหัวข้อที่น่าสนใจและหลากหลาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์	

ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร

พันธมิตร ภาพรวม

การขับเคลื่อนการหมุนเวียนผ่านพันธมิตรในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ในปี 2564 เราร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมมากขึ้น และขยายการมีส่วนร่วมของเรากับพันธมิตรในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีอยู่ 
เรามีการระบุโอกาสในการท�างานร่วมกันเพื่อส่งเสริมเป้าหมายระยะกลาง เพื่อช่วยขับเคล่ือนการหมุนเวียนในระดับท้องถ่ิน 
ระดบัประเทศ และระดบัโลก ไปพร้อมกับการพฒันาและจัดจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ทีต่อบสนองความต้องการทีม่ากกว่าให้กับลกูค้า 
และมีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจและความยั่งยืนทางการเงิน ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสมาคมอุตสาหกรรมและ 
การเข้าเป็นสมาชิกของเรา อยู่ในหน้า 47

พันธมิตรด้านการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล
ในฐานะผูส้นับสนุนการรีไซเคิล ไอวแีอลได้เร่ิมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคลิในประเทศไทยต้ังแต่ปี 2561 โดยร่วมกับ
พันธมิตรจากสถาบันต่างๆ ให้ความรู้แก่ผู้สนใจเก่ียวกับประโยชน์ของพลาสติก PET และความส�าคัญของการรีไซเคิลเพื่อ 
ลดการจดัการขยะ PET ทีไ่ม่เหมาะสม โดยในปี 2564 เราร่วมมอืกับผูม้ส่ีวนได้เสยีหลกัดงัตวัอย่างในตารางด้านล่าง เพือ่พฒันา 
การส่งเสรมิความรูด้้านการรีไซเคิลให้ก้าวหน้า ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม อยู่ที่หน้า 155 - 157 ของรายงานฉบับน้ี

โครงการประกวดนวัตกรรม
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
ถูกพัฒนาโดยองค์กรระหว่าง
ประเทศร่วมกับไอวีแอล โครงการ
ดงักล่าวได้สร้างความตระหนักรู้ให้
กับสาธารณชนเก่ียวกับความ
จ�าเป ็นในการลดของเสียและ
ปริมาณขยะในประเทศไทย

การประกาศเจตนารมณ์การเป็นพันธมิตรกับ	GPAP	ปี	2564
ไอวีแอลเข้าร่วมกับ Global Plastic Action Partnership (GPAP) ของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) 
ในปี 2563 และประกาศเจตนารมณ์ที่จะเพิ่มปริมาณการรีไซเคิล PET อย่างน้อย 750,000 ตันภายในปี 2568 และ 
การลงทุนกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อบรรลุเป้าหมายน้ี
เราส่งเสริมความยั่งยืนผ่านสมาคมอุตสาหกรรมของเรา เช่น การมีส่วนร่วมกับคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อห้ามใช้
พลาสติกส�าหรับบรรจุภัณฑ์น�้ามันมะกอกบริสุทธ์ิพิเศษในสเปน และสนับสนุนนโยบายขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
ที่ไม่ผ่านการรีไซเคิลของสหภาพยุโรป เราแบ่งปันคุณค่าและข้อมูลเชิงลึกที่ส�าคัญในการท�างานร่วมกับหน่วยงาน 
ด้านกฎหมายและพันธมิตรในวงการอุตสาหกรรม โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ ขนาด และความสามารถของเรา
เรามีความก้าวหน้าอย่างมากในการเพิ่มก�าลังการรีไซเคิลพลาสติกหลังการบริโภค จาก 46,000 เมตริกตัน ในปี 2563 
เป็น 346,000 เมตริกตัน ในปี 2564 นอกจากน้ี เราได้เพิ่มก�าลังการรีไซเคิลข้ึนเป็น 15% และเพิ่มปริมาณ 
การรีไซเคิลพลาสติกหลังการบริโภคได้ถึง 9% เพื่อให้เป็นไปตามการระกาศเจตนารมณ์ปี 2563

Sustainability	Leaders	Council
ความร่วมมือเพื่อโลกที่ยั่งยืน
“Sustainability Leaders Council” โดย กลุม่ Eurasia และ Suntory Holdings 
ได้รับการสนับสนุนร่วมกันโดยไอวีแอล และธนาคารเพือ่ความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยก�าลังจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน
ส�าหรับรัฐบาลเอเชียและภาคเอกชน เพือ่ช่วยส่งเสริมสงัคมทีม่คีวามยืดหยุน่
มากขึ้น ลดปริมาณขยะพลาสติก สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างโลก 
ที่ยั่งยืนมากขึ้น
ภารกิจของ Sustainability Leaders Council คือการให้ความเข้าใจแก่  
คนเอเชยีในฐานะผูน้�าด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและความยัง่ยนื 
โดยหัวข้อส�าหรับการประชุมสุดยอดคือ “การปลดล็อกพลาสติกที่ย่ังยืน 
ในเอเชีย” ตามรายงานการวจัิยฉบบัใหม่ซึง่เน้นย�า้ถึงความสามารถทีภ่าครัฐ
และเอกชนในเอเชียต้องรับมือกับการจัดการขยะพลาสติกที่ไม่เหมาะสม

ไอวีแอลสนับสนุนการเรียกร้องของ
มลูนธิิ	Ellen	MacArthur	ในการปรบัใช้
หลักการความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ผลิต	(EPR)	สําหรับบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและ 
ไม่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้จะต้องถูกหมุนเวียน 
ในระบบเศรษฐกิจและไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อม เราต้องการ
เงนิทนุทีเ่ฉพาะเจาะจง ต่อเน่ือง และเพยีงพอส�าหรับการ
รวบรวม คัดแยก และรีไซเคิลเพือ่ให้ตอบรับกับหลกัการความรับผดิชอบทีเ่พิม่ข้ึนของผูผ้ลิต (EPR) ซึง่เป็นวธีิทีเ่หมาะสม
ทีส่ดุในการป้องกันบรรจภัุณฑ์หลายสบิล้านตนัไม่ให้ร่ัวไหลสูส่ิ่งแวดล้อมในทกุๆ ปี และยงัเป็นวธิเีดยีวทีไ่ด้รับการพสิจูน์
แล้วและมีแนวโน้มว่าจะสามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ ด้วยแผนการดังกล่าวของ EPR บริษัทต่างๆ ที่น�า 
บรรจุภัณฑ์ออกสู่ตลาดจะต้องช�าระค่ารวบรวม คัดแยก และรีไซเคิลหลังการใช้งาน
เราพร้อมทีจ่ะก้าวไปข้างหน้าและเป็นส่วนหน่ึงของการแก้ปัญหาน้ี ในปี 2564 ไอวีแอลสนับสนุนการเรียกร้องของมลูนิธิ 
Ellen MacArthur ในการใช้หลกัการ EPR ส�าหรับบรรจภัุณฑ์ ร่วมกับธุรกิจและองค์กรช้ันน�ามากกว่า 150 ราย ไอวแีอล
ตระหนักถึงความต้องการน้ีและลงนามในแถลงการณ์ตามค�ามั่นสัญญา 3 ประการ ดังน้ี
1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานทั่วทั้งองค์กรสอดคล้องกับแถลงการณ์น้ี 
2. ช่วยพัฒนาการมีส่วนร่วมกับรัฐบาลและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้แก่ สนับสนุนการจัดตั้งนโยบายประชาสัมพันธ์ 
 ทีไ่ด้รับการออกแบบมาอย่างดแีละสนับสนุนการหาวธิดี�าเนินการและปรับปรุงแผน EPR อย่างต่อเน่ืองตามบริบทท้องถ่ิน
3. มส่ีวนร่วมกับพนัธมติรและสมาคมทีเ่ก่ียวข้อง โดยเป็นส่วนหน่ึงของความร่วมมอืในการท�างานเพือ่ปรับให้การด�าเนินงาน 
 สอดคล้องกัน
แม้ว่าไอวีแอล และหน่วยงานอื่นๆ ที่รับรองหลักการ EPR อาจยังไม่สามารถน�าวิธีแก้ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ไปใช ้
ในส่วนต่างๆ ของโลกได้ทั้งหมดในตอนน้ี แต่เราจะยังคงค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาน้ีอย่างต่อเน่ือง

การประชุมสุดยอดเสมือนจริงของสภาที่จัดข้ึนในเดือนตุลาคม ปี 2564 นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มบริษัทฯ ของเรา ได้เข้าร่วมกับผู้น�าระดับโลกจากสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพื่อระบุล�าดับ 
ความส�าคัญที่เร่งด่วนและร่วมก�าหนดร่างแผนปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม

Home

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่า
และการเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล
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การพัฒนาเทคโนโลยีการเปล่ียนรูป
ทางชีวภาพของเส้นใยโพลิโอเลฟินส์ 
(Polyolefin) และผ้าไม่ถักไม่ทอ 
(Non woven fabric) 

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ PolyClear® 2224 
บรรจุภัณฑ์น�้าเชื่อมเมเปิ้ลซ่ึงเป็น 
PET-Naphthalate copolymer 
ในเมือง Citadelle 
ประเทศแคนาดา

กลุ่มผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและ
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพแบบใหม่ 
ซ่ึงรวมถึงเส้นใย PET และ rPET 
ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

การรับรองระดับโลกในด้าน
นวัตกรรมพลังงานสีเขียว 
การบูรณาการวัตถุดิบที่ยั่งยืน 
และการกระจายความหลากหลาย
ทางภูมิศาสตร์ส�าหรับกลุ่ม IOD 
ผ่านการเข้าซ้ือกิจการ
ของบริษัท Oxiteno

วัสดุเป็นผืนเส้นใยแก้ว
พอลิโพรไพลีนแบบเทปแผงรังผึ้ง
น�้าหนักเบา

การน�า PET รีไซเคิลชีวภาพ
เชิงนวัตกรรมและการเปลี่ยนรูป
ไปใช้จริงที่โรงงานของไอวีแอล
ที่ Longlaville

ผลงานด้านนวัตกรรมที่สําคัญของไอวีแอลในปี	2564	

การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	
นวัตกรรมเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันของเรา และการลงทุนด้านนวัตกรรมอย่างต่อเน่ืองจะช่วยให้เราขับเคลื่อนไป 
ข้างหน้า พร้อมกับเป็นการส่งเสริมให้เราบรรลุตามเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ โดยเราก�าลังปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหา 
อย่างต่อเน่ืองเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหนือความคาดหมาย

ผลงานสําคัญในปี	2564

22.7	ล้านเหรียญสหรัฐ
ในการวิจัยและพัฒนา 

21	
ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

696 ผลิตภัณฑ์ใหม่
เข้าสู่ตลาดในปี 2564

74 สิทธิบัตรในปี 2564 
(สิทธิบัตรที่ย่ืนจดและได้รับ) 
จากทั้งหมด 958 ฉบับ

121	
โครงการความร่วมมือ

214
นักวิจัยและพัฒนา 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทั่วโลกของไอวีแอล

ในฐานะผู้น�าในการบูรณาการความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า เราประยุกต์ใช้นวัตกรรมเข้ากับพนักงาน ผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการของเราเพื่อเป็นรากฐานในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยเราใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค  
ความร่วมมือกับลูกค้า และการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มมูลค่าเพื่อลูกค้าของเรา

ศูนย์วิจัยด้าน IOD ใน The Woodlands รัฐเท็กซัส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศูนย์วิจัยด้าน IOD ใน Mumbai ประเทศอินเดีย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาที่เปิดตัวในปี	2564

ศูนย์วจิยัแห่งน้ีจะเป็นศูนย์กลางการวจิยัและพฒันาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ส�าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากโรงงานในเครือ 
ในประเทศออสเตรเลีย อินเดีย และจีน

ศูนย์วิจัยแห่งน้ีมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยส�าหรับพนักงาน
ด้วยการคมนาคมที่สะดวกและสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ที่ทันสมัย

(1 PET, 3 Fibers, 

1 IOD)

สหรัฐอเมริกา

สาธารณรัฐ
เช็ก

 
(2 Fibers, 

1 PET)

เยอรมนี

 
(1 Fibers)

จีน

ไอร์แลนด์

สเปน

อิตาลี

อิสราเอล

ออสเตรเลีย

 
(1 Fibers, 

1 IOD)

เดนมาร์ก
(1 Fibers)

 
(1 Fibers)

(1 PET)

 
(2 Fibers)

 
(1 Fibers)

(1 IOD)

อินเดีย

ไทย 
(2 Fibers)

 
(1 IOD)

Home

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่า
และการเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล
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รายงานความยั่ งยืนปี

แนวดําเนินการเพื่อนวัตกรรมของเรา
แนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่นของเรา 
มีองค์ประกอบ 6 ประการดังน้ี
1.	นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์	
	 ซ่ึงเชื่อมโยงกับสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่
2.	นวัตกรรมเชิงกระบวนการ
	 ที่เพิ่มผลผลิตและคุณภาพผ่านการปรับปรุงกระบวนการ
3.	นวัตกรรมเชิงส่ิงแวดล้อม
	 ที่ส่งเสริมความยั่งยืนผ่านห่วงโซ่คุณค่าของเรา
4.	ความร่วมมือองค์กรภายนอก
	 ที่สร้างกระแสรายได้ใหม่และเพิ่มความแตกต่าง
5.	นวัตกรรมแบบเปิด
	 ที่ผลักดันให้เราค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่า และคุ้มค่ากว่า
6.	การวิจัยและพัฒนา
	 ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ภายใน

2564 2564 25642565 2565 2565
เป้าหมาย	34%

ผลการดำาเนินงาน 31%

เป้าหมาย	22%

ผลการดำาเนินงาน 23%

เป้าหมาย	18%

ผลการดำาเนินงาน 22%

เป้าหมาย	31% เป้าหมาย	23% เป้าหมาย	22%

ธุรกิจพลาสติก
Combined	PET

ธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์
แบบบูรณาการ

ธุรกิจ
เส้นใย

สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่

การวิจัย
และพัฒนา

เศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน

นวัตกรรม
แบบเปิด

นวัตกรรม
เชิงสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรม
เชิงกระบวนการ

นวัตกรรม
เชิงผลิตภัณฑ์

ประเด็น
ท่ีให้ความสําคัญ
ในการบริหาร
จัดการ

นวัตกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 6 แนวทางของเรา ตลอดจนระบบท่ีเราใช้ เช่น ระบบแบบ State-Gate 
และโครงสร้างการก�ากับดูแลด้านนวัตกรรม สามารถเข้าชมได้ในเว็บไซต์ของเรา

เพือ่ให้สอดคล้องกับแนวทางของเราในการสร้างสรรค์นวตักรรม เรามรีะบบการจดัการนวตักรรมทีแ่ข็งแกร่ง และกลยทุธ์ต่างๆ
เพื่อมุ่งสู่ความส�าเร็จ รวมถึงการประเมินระบบ แนวทางปฏิบัติ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการที่มีอยู่ นอกจากน้ี  
เราเช่ือมั่นในความส�าคัญของนวัตกรรมในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความยั่งยืน  
โดยได้มีการก�าหนดเข้าไว้ในกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา

นวัตกรรมคือหัวใจของธุรกิจที่ยั่งยืน ที่ไอวีแอลเราประเมินประสิทธิภาพที่เช่ือมโยงกับนวัตกรรมของเราด้วยสัดส่วนยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซ่ึงแสดงให้เห็นรายได้ที่เกิดจากยอดขายผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปีหลังเข้าสู่ตลาด

ในปี 2564 เราบรรลุเป้าหมายของสดัส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุม่ธุรกิจ IOD และเส้นใย ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าเราตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ดีเพียงใด และยังแสดงให้เห็นว่าเราประสบความส�าเร็จในการขายผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนมากขึ้น 
เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราได้รับการออกแบบโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมและประเด็นส�าคัญอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับความยั่งยืน 
ในขณะที่รายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราใกล้เคียงกับเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจพลาสติก PET Specialty น้ันสัดส่วนยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับผลกระทบจากความต้องการทีเ่พิม่ขึน้ส�าหรับผลิตภัณฑ์ทีม่อีายกุารใช้งานมากกว่า 5 ปี ทัง้ผลติภัณฑ์ทีม่อียู่
และเกิดขึ้นใหม่

กลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม
เราลงทุนในนวัตกรรมที่ล�้าสมัยเพื่อรองรับความต้องการที่ 
เพิม่ข้ึนของผลติภัณฑ์ทีย่ัง่ยนื และเพือ่ลูกค้าของเราทีต้่องการ
ตอบสนองความต้องการทีเ่ปล่ียนไปของผูบ้ริโภค กลุม่ผลติภัณฑ์
ของเราสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน การมุ ่งเน ้น 
ทีน่วตักรรม และวสิยัทศัน์ในการสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์ทีด่เีพือ่
สังคม กลยุทธ์ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของเรา
ส่งเสริมการเข้าร่วมในโครงการที่ได้รับความสนใจข้าม
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นความคิดริเร่ิมของสภาเศรษฐกิจโลก 
(WEF) เพื่อใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในการ
ท�างานในวงกว้าง

ความเป็นผู ้น�าด้านความยั่งยืนเป็นผลจากความสามารถ 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ เป ็นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึง
นวัตกรรม PET บริสุทธ์ิและรีไซเคิลที่ย่ังยืน ซ่ึงตอบสนอง 
ความต้องการหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์ของลูกค้าในขณะที่
ท�าให้การรวบรวมและการรีไซเคิลมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
มากขึ้น

ผลิตขึ้นเพื่อนํามาทําใหม่อีกครั้ง
ด้วยการถามหา PET ที่มากข้ึน และลดการถามหา
ทรัพยากรจากโลก เราตระหนักดีว ่าพลาสติก PET  
เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่ช ่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียนให้ครบวงจร

DejaTM	Carbon	Neutral	Pellet
เม็ดพลาสติกคุณภาพสูงที่เป็นกลางทางคาร์บอน และ 
ถูกออกแบบมาเพื่อท�าหน้าที่ปกป้อง เพื่อบรรลุตาม 
เป้าหมายด้านความยั่งยืน

Deja™–	คุณค่าที่ยั่งยืนเพื่อชีวิต
แบรนด์ทีผ่สมผสานความยัง่ยืนระดบัโลก พร้อมด้วยการ
ใช้งานที่หลากหลาย ทั้งในด้าน บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
สุขอนามัย ไลฟ์สไตล์ และยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ของ 
Deja™ ส่งมอบคุณค่าเพื่อความมั่นใจ ดังต่อไปน้ี

- การตรวจสอบย้อนกลับได้ของผลิตภัณฑ์ 
- ระบบการใช้งานแบบปิดวงโดยใช้วัตถุดิบ
 หลังการบริโภค
- วัตถุดิบที่มาจากแหล่งภายในท้องถิ่น
- ประสทิธิภาพสงูและมคุีณสมบติัของวสัดทุีห่ลากหลาย

เราได้สร้างศนูย์ความเป็นเลศิส�าหรับผลติภัณฑ์ด้านสขุอนามยั
และความคล่องตัวส�าหรับธุรกิจเส้นใย โดยตั้งเป้าหมาย 
ของผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้มีสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่  
อยู่ที่ 25% ภายในปี 2566

ในกลุ่มธรุกิจ IOD เราก�าลงัพฒันาสารลดแรงตงึผวิชนิดพเิศษ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) ที่ใช้ในสารเคมีทางการเกษตร  
แหล่งน�้ามัน และผลิตภัณฑ์ส�าหรับใช้ส่วนบุคคลและของใช้ 
ในบ้าน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสารเคมีกว่า 700 รายการ 
ที่เราส่งมอบในตลาดกลุ่มน้ี

ลดการปล่อย
ก็าซเรือนกระจก

ลดปริมาณ
ของเสีย

น�าไปฝังกลบ

บรรลุเป้าหมาย
ความยั่งยืน

ผ่านการร่วมมือ
ในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Home

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่า
และการเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

https://sustainability.indoramaventures.com/th/economic/innovation-management/our-innovation
https://deja.indoramaventures.com/
https://www.indoramaventures.com/th/our-products/pet
https://www.indoramaventures.com/th/our-products/fibers/at-a-glance
https://iod.indoramaventures.com/our-products
https://dejamade.com/#carbon-neutral
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CROP	SOLUTIONS	-	สิทธิบัตรสีเขียว	INPI	BR	ฉบับแรก	ในปี	2564
บรษิทั Oxiteno ได้รบัสทิธิบตัรสเีขยีวครัง้แรกในบราซลิภายใต้โครงการสทิธิบตัรสเีขยีวของ INPI (สถาบนัทรพัย์สนิ
ทางอุตสาหกรรมแห่งชาติบราซลิ) โดยมอบให้แก่ทมี Crop Solutions ซึง่สามารถพัฒนาเทคโนโลยทีีดู่ดซมึนำา้ของพืช 
เข้าสู่โครงการเกษตรกรรมย่ังยืนในหมวดเทคนิคการชลประทาน

สทิธิบตัรที่ได้รบัในช่วงเวลา 11 เดือนทีผ่่านมา ตอกยำา้ความมุง่มัน่ของเราในการนำาเสนอโซลูชนัทีผ่สมผสานนวัตกรรม
และความยั่งยืน โดย Oxiteno ถูกจัดให้เป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมและตอกยำ้ากลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่แข็งแกร่ง

เรซิน	Oxyclear®	Barrier	
PET	และ	Polyclear®	
EBM	PET	
เร ซิน Oxyclear® ช ่วยยืดอายุการ 
เก็บรักษา ในขณะที่ Polyclear® EBM PET 
ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้บรรจุภัณฑ ์
มีคุณสมบัติใส มันวาว ทั้งแบบที่มีและ
ไม่มีที่จับ

ความร่วมมือที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
การร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นส่วนส�าคัญ 
ของกลยุทธ์และความมุ่งมั่นของไอวีแอลเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน 
เราส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนให้พนักงาน 
ของเราน�าความเสี่ยงที่ถูกประเมิน มาพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ 
เพื่อเป็นต้นแบบในการประเมินต่อไป คณะท�างานนวัตกรรม
จะประชุมร่วมกันเพื่อประเมินข้อเสนอและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

การบริหารจัดการระดับโลกของเราให้ความส�าคัญกับ
นวตักรรม การวจัิยและพฒันาเป็นวาระส�าคัญ ซ่ึงเราสามารถ
ดงึข้อมลูทัว่โลกจากผูเ้ช่ียวชาญด้านนวตักรรมในอตุสาหกรรม 
จากความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการพัฒนาเรซินและ
เส้นใยขั้นสูง ช่วยให้เรายังอยู่ในระดับแนวหน้าของนวัตกรรม
และการผลิตผลิตภัณฑ์ในวงกว้าง

Easy	Mask:	หน้ากากอนามัยทันสมัย	
ที่พัฒนาพร้อมแนวคิดด้านความยั่งยืน	
แม้หน้ากากอนามัยจะช่วยป้องกันผู้สวมใส่จากการแพร่
กระจายของ COVID-19 แต่กลับก่อให้เกิดของเสียและ
มลพิษต่อส่ิงแวดล้อม

ในปี 2564 ไอวีแอลได้ร่วมมือกับ DyeCoo และ Stoll  
เพื่อผลิต EASY MASK ซ่ึงเป็นหน้ากากอนามัยที่ทันสมัย 
โดยประยกุต์ใช้แนวคดิความยัง่ยนื ตลอดจนกระบวนการ
ผลิตแบบ end-to-end ซ่ึงช่วยก�าจัดของเสียและลดการ
ใช้ทรัพยากรน�้าและพลังงาน EASY MASK ไม่ได้เป็นเพียง
หน้ากากที่ใช้งานได้สะดวกเท่าน้ัน แต่ยังช่วยลดของเสีย
จากการผลิตให้เหลือน้อยกว่า 1% เน่ืองจากสามารถปรับ
แต่งได้และผลิตแบบ on-demand เราใช้วัสดุเส้นด้าย
จาก DEJA™ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ในการผลิตหน้ากาก
ชนิดน้ีBreathair®	–	ความสบาย

ที่ยั่งยืน	
Breathair® เป็นวัสดุรีไซเคิล
แบบปรับแต่งได้ สำาหรับใช้ผลิตที่นอน 
เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
เบาะแบบ 3 มิติน้ีนับเป็นการผสมผสาน
ความสบาย สขุภาพทีด่เีข้ากับความยัง่ยนื
และการ รีไซเ คิลในระบบเศรษฐกิจ 
แบบหมุนเวียน 

ในปี 2564 เรามีโครงการความร่วมมือกว่า 121 โครงการ  
กลุ่มเส้นใยของเราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
มากกว่า 30 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงวิชาการและ
วิทยานิพนธ์ นอกจากน้ี เรายังได้ร่วมมือกับซัพพลายเออร์ 
กลุ่มวัตถุดิบในการลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์ โดยใช้สารละลาย
ชีวภาพและสารโพลีเมอร ์ที่ผ ่านการรับรองจาก ISCC  
ด้วยความร่วมมอืเหล่าน้ีจึงน�าไปสูก่ารพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ๆ 
ของไอวีแอล

DEJA™ ผลิตเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ที่มีประสิทธิภาพจากการรีไซเคิลขวด PET หลังการบริโภค 100% และใช้เทคโนโลยี 
การย้อมสีด้วย sc-CO2 ของบริษัท DyeCoo โดยปราศจากการใช้น�้าและสารเคมีในกระบวนการ ถือเป็นการช่วยลดการ
ปล่อยน�้าเสียอีกด้วย

ด้วยวิธีการผลิตและการออกแบบค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นหลัก โดยไม่ใช้กระบวนการ “ตัดและเย็บ”  
พร้อมกับการผลิตตามความต้องการเพื่อลดของเสียจากวัสดุและผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ี การซักที่อุณหภูมิ 60oC ยังท�าให้
สามารถใช้หน้ากากได้ซ�้าหลายครั้ง โดยที่ส่วนประกอบของหน้ากากทั้งหมดหลังการใช้งานจะถูกรีไซเคิลเพื่อผลิตหน้าเป็น
หน้ากากอืน่ๆ ต่อไป นอกจากน้ี ตวัหน้ากากจะถูกถักด้วยเคร่ืองถักแบบแบนของบริษทั Stoll แต่ยังสามารถถักด้วยเคร่ืองจักร
ประเภทอื่นๆ ได้เช่นกัน ซ่ึงช่วยให้การผลิตมีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

Home

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่า
และการเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

https://www.innovationintextiles.com/easy-mask-fashionable-mask-sustainable-mindset/
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• การบริโภคอย่างรับผิดชอบ
 ผ่านการเก็บรวบรวม
 และการรีไซเคิล
• บริการผลิตภัณฑ์
 และการแก้ปัญหา

• การออกแบบเพื่อการรีไซเคิล
• ผลกระทบในแต่ละขั้นตอน
• การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
 ท่ีหมดอายุการใช้งาน
• การย่อยสลายทางชีวภาพ
 และความสามารถในการ
 สลายตัว

• วัตถุดิบชีวภาพ
• วัตถุดิบหมุนเวียน
• สารเคมีทดแทน
 ท่ีปลอดภัยกว่า

• ทรัพยากร (พลังงานทดแทนและทรัพยากรนำ้า)
• การทำาให้ผลิตภัณฑ์มีนำ้าหนักเบา
 และการลดการใช้วัตถุดิบโดยยังคงคุณสมบัติ
 ของผลิตภัณฑ์ดังเดิม

ประสิทธิภาพการขนส่ง

Product Use &

End of Life
วัตถุดิบ การผลิต การใช้ผลิตภัณฑ์

และการหมดอายุการใช้งาน
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

การจัดจําหน่าย
และการตลาด

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (REACH, SVHC, SIN list, FDA ฯลฯ)

การบริหารจัดการสสารและสารเคมีอันตราย

การบริหารจัดการและการจัดหาเอกสารข้อมูลความปลอดภัย สารสนเทศ และการสื่อสาร

การประเมินความเสี่ยง (สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม) และการบริหารจัดการ

การจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างรับผิดชอบ

การลดความเป็นพิษ 
(จากวัตถุดิบและกระบวนการผลิต)

การขนส่ง
อย่างปลอดภัย

การผลิตอย่างรับผิดชอบ 
(กระบวนการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน และการปล่อยมลพิษและ
การบริหารจัดการของเสีย)

หมายเหตุ: การควบคุมและบริหารจัดการกระบวนการ การออกแบบผลิตภัณฑ์

พันธมติรเพ่ือเทคโนโลยีการเปล่ียนแปลงโดยกระบวนการทางชีวภาพ	(Biotransformation)
บริษทั FiberVisions ผูผ้ลติเส้นใย และบริษทั Avgol ผูผ้ลติผ้าไม่ถักไม่ทอชนิด spunlaid (ทัง้สองบริษัทของอนิโดรามา เวนเจอร์ส) 
ท�างานอย่างใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์ที่ Polymateria เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากเทคโนโลยี Biotransformation  
ซ่ึงได้รับการจดสทิธิบตัรแล้ว เทคโนโลยน้ีีช่วยเปล่ียนคุณสมบติัของโพลิโอเลฟินให้สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาต ิและปรับปรุง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง ขณะเดียวกันยังเป็นการขยายการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เส้นใย/Spunlaid ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากเส้นใยและผ้าไม่ถักไม่ทอที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือน้ี สอดคล้องกับเกณฑ์การทดสอบความสามารถ
ในการย่อยสลายทางชีวภาพ (ตามทีก่�าหนดไว้ในมาตรฐานใหม่ของ British Standards Institute ส�าหรับการย่อยสลายทางชวีภาพ 
PAS9017) เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานดงักล่าว การใช้เทคโนโลยน้ีีท�าให้มัน่ใจได้ว่าเส้นใยและผ้าจะไม่ก่อให้เกิดไมโครพลาสตกิ
ที่เป็นอันตรายใดๆ โดยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ

ความร่วมมอืของไอวีแอลช่วยให้ลูกค้า
สามารถพฒันานวัตกรรมที่ได้รบัรางวัล
บริษทั Hologenix ได้พฒันาความร่วมมอืเชิงกลยทุธ์กับบริษทั 
Wellman International Limited ในประเทศไอร์แลนด์  
ในการสร้างเส้นใย Celliant rPET ชนิดบริสทุธ์ิสขีาว
เส้นใย Celliant rPET ชนิดบริสุทธ์ิสีขาวผลิตข้ึนอย่างยั่งยืน 
ในห่วงโซ่อุปทานที่มีผลกระทบต�่า โดยใช้วัสดุไบโอเซรามิก 
ซึง่ได้มาจากธรรมชาตจิากแหล่งทีถู่กต้อง โดยท�าการฝังเข้าไป
ในเส้นใย เส้นด้าย และผ้าต่างๆ บริษทั Wellman International 
ได้แปลงการผลติ Celliant Polyester 100% เป็น rPET โดยการ
แปลงดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ Celliant 
ทัง้หมด ซ่ึงเป็นการแทนทีโ่พลเีอสเตอร์แบบเดมิและช่วยส่งเสริม
การด�าเนินงานด้านความยัง่ยืนของ Celliant

คุณสมบัติของพันธมิตร
• Polymaterial เป็นเจ้าของเทคโนโลยี

แรกของโลกท่ีท�าให้โพลิโอเลฟิน
 ย่อยสลายได้ทางชีวภาพตามเวลา
 ท่ีก�าหนด ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
 ท่ีโล่งบนพื้นดิน
• ธุรกิจเส้นใยของไอวีแอลน�า
 ความเชี่ยวชาญมาใช้เพื่อ
 ยกระดับการผลิตให้เป็นไปตาม

สภาพแวดล้อมจริง

เป้าหมายร่วมกัน
• ผลิตเส้นใย PP และผ้าไม่ถักไม่ทอ
 ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงทางชีวภาพ
 ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ก่อให้เกิด
 ไมโครพลาสติก แต่ยังคงรักษา

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไว้
• ใช้เทคโนโลยีในการย่อยสลาย
 ทางชีวภาพ เพื่อลดการสร้างของเสีย
 สู่ส่ิงแวดล้อม จากของเสียท่ีเป็น

ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดแบบใช้แล้วท้ิง 
เช่น ทิชชูเปียก หน้ากากอนามัย

กระบวนการ
• แบบจ�าลองแรกช่วยพิสูจน์แล้วว่าการ

ด�าเนินการนั้นสอดคล้องกับมาตรฐาน
การย่อยสลายทางชีวภาพของ BSI

• เปิดตัวต่อตลาดท่ีงานแสดงสินค้า 
INDEX ในเดือนตุลาคม 2564

เส้นใย Celliant ชนิดบริสทุธ์ิสขีาวได้รับการยอมรับว่าเป็นเคร่ืองมอืทางการแพทย์ประเภทที ่1 ในสหภาพยโุรป และได้รับเคร่ืองหมาย 
CE เส้นใยชนิดน้ีจะจบัและแปลงความร้อนในร่างกายเป็นพลังงานอนิฟราเรด โดยให้พลงังานแก่สิง่ทอทีต่อบสนองทางชีวภาพ 
พลงังานน้ีจะสะท้อนกลบัมาทีร่่างกาย ส่งผลให้มกีารไหลเวียนโลหติและเพิม่ออกซเิจนในเซลล์ เทคโนโลยน้ีีมปีระโยชน์ต่อสขุภาพ 
การฟ้ืนตวัเร็วข้ึน และช่วยให้หลบัสบาย ตลอดจนมคุีณสมบตักิารท�างานหลายอย่าง เช่น การควบคุมอณุหภูม ิท�าให้แห้งเร็ว และ
ช่วยยบัยัง้กล่ิน

ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน
ความมุ่งมั่นในการดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ของเราค�านึงถึงความยั่งยืนเป็นหลัก โดยเริ่มต้นตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงทุกขั้นตอน
ในห่วงโซ่อปุทาน เราปรับปรุงประสทิธิภาพระบบของเรา พฒันาแนวทางทีเ่ป็นนวัตกรรมมากข้ึน และลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
ในวัฏจักรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ให้เหลือน้อยที่สุด

แนวทางดําเนินการเพื่อการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
เราดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์โดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์โดยใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยยิง่ข้ึน ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบการผลติของเราทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยการพัฒนาผลติภัณฑ์ทีเ่ป็น
นวัตกรรม และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของเรากับผลิตภัณฑ์จากคู่แข่งอื่นๆ ในอุตสาหกรรม

ในปี 2564 เราประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) ทั่วโลก โดยผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการประเมินครอบคลุม 46%  
ของปริมาณการผลิตทั้งหมด การประเมิน LCA อย่างต่อเน่ืองช่วยให้เราประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ ์
ตามมาตรฐาน ISO 14040/44:2006 นอกจากน้ี เรายังได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในปริมาณที่ต�่าลงผ่านการชดเชยคาร์บอน ในปี 2564 เราได้เปิดตัว Deja® Carbon Neutral PET ส�าหรับขวดเครื่องด่ืม และ 
ได้ท�าการประเมิน LCA ส�าหรับความเป็นกลางทางคาร์บอนของผลิตภัณฑ์เส้นด้าย PET ที่ใช้ส�าหรับยางรถยนต์ และเส้นใย  
PP Staple Fibers ส�าหรับผ้าไม่ถักไม่ทอ

เรายังคงท�างานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของเราต่อไป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย และเรารับฟังข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ือง เพื่อปรับปรุงวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของเรา
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100% 100%
ไม่พบการละเมิดต่อกฎระเบียบ

ท้ังในและต่างประเทศ

แนวทางการปรับปรุงและเป้าหมายก�าหนดไว้ส�าหรับ
การยุติสารเคมีอันตรายที่มีความเสี่ยง

ผลิตภัณฑ์ในพอร์ตการจัดการผลิตภัณฑ์จะได้รับ
การประเมินส�าหรับสารเคมีหรือสารที่มีความท้าทาย
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วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี

46%
26% 8% 12%

ULTRAFILM®	5000:	พัฒนาจากแหล่งทดแทน	100%	
ผลติภัณฑ์น้ีรวมถึงโมเลกุลใหม่ทีช่่วยให้สามารถพฒันาสูตรสทีีม่คีวามทนทานเพิม่ข้ึน ลดการบ�ารุงรักษาจากการทาสซี�า้
และการใช้ทรัพยากร โดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมแก่ตลาด

เกณฑ์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับการประเมิน LCA ถูกน�ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีทาอาคารใหม ่
เพื่อหาปริมาณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ (ต้ังแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการก�าจัด) และผลที่ได ้
แสดงให้เห็นว่า ULTRAFILM® 5000 มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่เหนือกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
ในหมวดหมู่การประเมินทั้งหมด รวมถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเป็นพิษต่อมนุษย์ ความส้ินเปลืองน�้า
และเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงการสร้างหมอกควัน (ซ่ึงน�าไปสู่การปล่อย VOC)

สารเคมีและสารประกอบอื่นๆ ที่ใช้ในกิจกรรมของเราได้รับการตรวจสอบโดยใช้กระบวนการและขั้นตอนที่เข้มงวด ไม่พบ 
การละเมดิกฎระเบยีบระดบัท้องถ่ินและระดบันานาชาติใดๆ ตลอดจนไม่มกีารใช้สารอนัตรายและมคีวามกังวลสงู (SVHC) รวมถึง
สารเคมีที่ระเหยได้ใน SVHC list หรือ Substitute it Now (SIN) list ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพหรือส่ิงแวดล้อม จะได้รับ
การตรวจสอบและจัดการอย่างใกล้ชิดผ่านกฎระเบียบที่เข้มงวด

เราปฏิบัติตามรายการ SVHC ของ European Chemicals Agency (ECHA) และท�างานอย่างจริงจังในการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์
ใน SIN list เราประเมินแหล่งวัตถุดิบของเราอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องตาม SVHC ล่าสุด และจัดหาข้อมูลที่เป็น
ความรู้ส�าหรับผู้บริโภคของเรา เก่ียวกับลักษณะของสารตาม SVHC ตัวอย่างเช่น สารที่อาจปรากฏใน SVHC list ในรูปแบบ
วัตถุดิบ จะไม่เป็นอันตรายเมื่อถูกแปลงสภาพไปเป็นผลิตภัณฑ์

ความสําเร็จปี	2564	ผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการประเมิน	LCA	ตามปริมาณการผลิต

การประเมิน LCA
ในเอเชีย

ของหน่วยธุรกิจท่ีด�าเนินงาน
ในยุโรปปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของ	REACH ในปี 2564

ขอความสอดคล้องกับ
ECHA	SVHC	list

การประเมิน LCA
ในยุโรป ตะวันออกกลาง และ

แอฟริกา

การประเมิน LCA
ในอเมริกาเหนือ

การประเมิน LCA
โดยรวมทั่วโลก

การรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

กลไกด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของไอวีแอล
กลไกด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

กระบวนการกําหนดลักษณะความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์

การบริหารจัดการสสารและสารเคมีอันตราย

ท�าการประเมิน 100% 
ของผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อระบุ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้น
จากผลิตภัณฑ์ 

ข้อมูลจากลูกค้า
ถูกรวบรวมเพื่อเป็นข้อมูล
การพัฒนาในการน�าไป
ใช้งานปลายทาง

กระบวนการประกอบด้วย
การประเมินวัตถุดิบ ครอบคลุมถึง
ความเป็นอันตรายในการผลิต
และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ
ผลิตภัณฑ์ (การขึ้นทะเบียนสารเคมีและ
ความปลอดภัยทางอาหาร) 
ร่วมกับการมุ่งเน้นสูตรใหม่ๆ 
ของตลาดเป้าหมาย

ไอวีแอลได้อันดับสูงสุดจาก	
ChemScore	ปี	2564	
ChemScore จัดอันดับไอวีแอลเป็นอันดับหน่ึงจาก  
50 อนัดบัแรกบริษทัเคมภัีณฑ์ของโลก ในด้านการท�างาน
เพื่อลดการปล่อยสารเคมีและเพิ่มการลงทุนในสสาร 
ทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
การจดัอนัดบัถูกพฒันาเพือ่ให้นักลงทนุได้รับข้อมลูทีด่ข้ึีน
ในการประเมินกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสารเคมี  
โดยพจิารณาตามสีห่วัข้อ ดงัน้ี
1. รายการผลิตภัณฑ์ทีอ่นัตราย
2. การพฒันาสารเคมทีีป่ลอดภัยข้ึน
3. การบริหารจดัการและความโปร่งใส
4. ผลกระทบและข้อถกเถียง

Roundtable	on	Sustainable	
Palm	Oil	(RSPO)
บริษัทย่อยของเราในประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย และ
ออสเตรเลีย ได้แก่ Indorama Ventures Ankleshwar 
Pty Limited, Indorama Ventures Oxides LLC Port 
Neches Operations และ Indorama Ventures Oxides 
Australia Pty Limited เป็นสมาชิกของ RSPO ซ่ึงมีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองห่วงโซ่อุปทาน RSPO 
และมีการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ที่ดี เยี่ยม สิ่ง น้ีช ่วยรับประกันว ่า เกณฑ์ทางด ้าน 
สิง่แวดล้อมและสงัคม ในการแปรรูปน�า้มนัปาล์มทีไ่ด้รับ
การรับรองมาตรฐาน RSPO อย่างน้อยหน่ึงรูปแบบของ
ห่วงโซ่อุปทานเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบการรับรอง 
ห่วงโซ่อุปทานของ RSPO
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https://sustainability.indoramaventures.com/th/awards/corporate-level/161/chemscore
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86 87บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี

เส้นใยสั้นหน่วงไฟชนิดปราศจาก
แร่ธาตุพลวง
บริษัท Trevira CS® เป็นบริษัทอันดับต้นๆ ของการใช้งาน
เส้นใยส้ัน (Staple Fibers) หน่วงไฟชั้นน�าของโลกที่ผลิตด้วย
เทคโนโลยีที่ปราศจากแร่พลวง โดยบริษัท Trevira เร่ิมผลิต
เส้นใยจากโพลีเอสเตอร์ธรรมดาเมือ่เดอืนมกราคม 2561 และ
ได้เร่ิมใช้เส้นใยแบบหน่วงไฟน้ีเป็นวัตถุดิบพื้นฐานมาตั้งแต ่
ช่วงครึ่งหลังของปี 2562

เส้นใย	PET	ปราศจากโลหะหนักของ	
ICARE™
เพื่อตอบรับข้อกังวลของลูกค้าเก่ียวกับความเป็นไปได้ของ 
Substances of Interest (SOI) ในผลิตภัณฑ์สุขอนามัย 
ส่วนบคุคลทีม่เีส้นใยเป็นส่วนประกอบหลัก ไอวแีอลได้พฒันา
เส้นใย PET ที่ปราศจากโลหะหนัก โดยโพลีเมอร์ปลอด 
โลหะหนักของ iCare™ น้ี เป็นไปตามข้อก�าหนดสิ่งเจือปน 
ในอาหารของพระราชบัญญัติอาหาร ยา และเคร่ืองส�าอาง 
แห่งสหรัฐอเมริกา

OXIFLOW®	F1700	–	สารเพิ่มความหนืดที่มีประสิทธิภาพ
พร้อมช่วยประหยัดพลังงาน
OXIFLOW® F1700 สารเพิ่มความหนืดที่พัฒนาข้ึนส�าหรับน�้ายาซักผ้าเข้มข้น โดยให้ความหนืดที่เหมาะสม 
เพื่อประสบการณ์ที่ดีแม้หลังการน�าไปเจือจาง ซ่ึงช่วยขยายตลาดผลิตภัณฑ์ความเข้มข้นในตลาดลาตินอเมริกา

OXIFLOW® F1700 ใช้งานง่ายและสามารถรวมเข้ากับสูตรผสมได้อย่างง่ายดายในทุกข้ันตอนการผลิต โดยสามารถ
ประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ 

น�้ายาซักผ้าเข้มข้นที่มีเทคโนโลยี OXIFLOW® จัดจ�าหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาด 500 มล. ซ่ึงใช้พลาสติกน้อยกว่า 75%  
เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ขนาดปกติ ซ่ึงช่วยลดปริมาณบรรจุภัณฑ์และการสร้างของเสีย

อินโดรามา	เวนเจอร์ส	ได้รับการรับรอง	
ISCC	plus	สําหรับ	Bio-PET	
สําหรับโรงงานเส้นใยในอินโดนีเซีย	
เดนมาร์ก	และรัสเซีย

ในปี 2564 โรงงานผลิต 3 แห่ง (โรงงานเส้นใย 2 แห่ง 
และโรงงาน PET 1 แห่ง) ผ่านการรับรองของ International
Sustainability Carbon Certification Plus (ISCC Plus)

PT. Indorama Polypet Indonesia (PTIPPI) เป็นบริษัท 
PET แห่งแรกของไอวีแอล ที่ได้รับการรับรอง ISCC Plus 
ส�าหรับการผลิต Bio-PET นอกจากน้ี โรงงานผลิตเส้นใย 
เมือง Varde ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็นผู้ผลิตเส้นใย 
โพลีโพรพิลีน และโรงงานของบริษัท AVGOL เมือง 
Uzlovaya ประเทศรัสเซีย ซ่ึงเป็นผู้ผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอ
แบบ Spunlaid โดยผ่านการตรวจสอบย้อนหลังและ 
การใช้วัสดุชีวภาพที่เหมาะสม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน

ISCC Plus รับรองวัตถุดิบชีวภาพและวัตถุดิบหมุนเวียน 
(รีไซเคิล) ที่ใช้ในทุกตลาดและภาคส่วน ซ่ึงไม่ได้ก�าหนดเป็น
เช้ือเพลิงส�าหรับการขนส่งภายใต้ European Renewable 
Energy Directive (EU RED) หรือ Fuel Quality Directive 
(FQD) ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบการรับรองของ ISSC EU โดย ISCC 
Plus ดูแลการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านความยั่งยืนที่เป็น 
ที่ยอมรับทั่วโลกและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้ง
ห่วงโซ่อุปทาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม
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หนทางการแก้ไข
และทางออกโดยวัตถุดิบหมุนเวียน

การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเรา
ในช่วงปี 2343 ทั่วโลกมีประชากร 1,000 ล้านคน และเรามี
ทรัพยากรธรรมชาติมากมายที่สามารถใช้โดยไม่ค�านึงถึง 
ผลกระทบของการกระท�าของเราว่าทรัพยากรธรรมชาตินั้น 
มีจ�ากัด ในปัจจุบันประชากรโลกมีประมาณ 8,000 ล้านคน 
และมีก�าลังการบริโภคในอัตราที่มากกว่าเม่ือก่อนมาก ท�าให้
เราสญูเสยีทรัพยากรอย่างรวดเร็ว สร้างของเสยี และมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเวลาที่น้อยเกินกว่าที่วงจรการฟื้นฟู 
ตามธรรมชาตน้ัินจะท�างานได้อย่างเตม็ที ่น่ันจงึเป็นสิง่ส�าคญั
ทีเ่ราต้องช่วยกนัชะลอการใช้ทรัพยากรและให้เวลาธรรมชาติ
ได้ฟื้นฟูตัวเองมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นปัญหาเร่งด่วน โดย
ในปี 2564 กว่า 200 ประเทศได้รวมตัวกันจัดการประชุม
สมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP) คร้ังที่ 26 ที่เมือง 
Glasgow เพื่อหารือเกี่ยวกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและ
ก�าหนดวาระระดับโลก เพื่อลดผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับ COP26 อยู่ในหน้า 2-3

เราสนับสนุนแนวคิดและการด�าเนินการมากมายที่มีความ
ส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการ 
ด�าเนินการส�าคัญประการหน่ึงคือการก้าวไปสู่การใช้วัตถุดิบ
หมุนเวียน ซึ่งที่ไอวีแอล เราแบ่งวัตถุดิบหมุนเวียนออกเป็น 
วัตถุดิบชีวภาพและวัตถุดิบรีไซเคิล

วัตถุดิบชีวภาพและวัตถุดิบรีไซเคิล
คืออะไร
ไอวีแอลแบ่งวัตถุดิบหมุนเวียนออกเป็น วัตถุดิบชีวภาพและ
วัตถุดิบรีไซเคิล โดยวัตถุดิบชีวภาพ หมายถึง สารทดแทน 
ของเสีย หรือสารอินทรีย์ใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิง 
พลังงาน หรือผลิตภัณฑ์ได้ โดยวัตถุดิบชีวภาพสามารถ 
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ น่ันคือ ระยะแรก เป็นการแปลง 
ชีวมวลที่สามารถบริโภคได้ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี และ
ข้าวสาร (และอื่นๆ) เพื่อเป็นวัตถุดิบ ระยะที่สอง เป็นการ
เปลี่ยนชีวมวลจากเซลลูโลสที่ไม่สามารถบริโภคได้จาก
เซลลูโลสและของเสียทางการเกษตร เช่น ไม้ ฟาง และ 
ซังข้าวโพด (แต่ไม่จ�ากัดเฉพาะ) ให้เป็นเชื้อเพลิงหรือสารเคมี
ที่มีมูลค่าสูง สะอาด และราคาจับต้องได้ ระยะที่สาม  
เกิดจากสาหร่ายซึ่งสามารถพบได้ทั้งในน�้าจืดและน�้าทะเล

ในส่วนของวัตถุดิบรีไซเคิลนั้น เกิดจากการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
หลังการบริโภค เช่น ขวด PET ด้วยกลไกการรีไซเคิลเชิงกล
หรือกลไกข้ันสงู การเปลีย่นขวดพลาสตกิ PET หลงัการบริโภค
ไปเป็นวัตถุดิบน้ัน ช่วยเพิ่มอัตราการรีไซเคิลและลดการ 
ฝังกลบ การเผา หรือการร่ัวไหลสู่สิ่งแวดล้อม โดยพลาสติก 
PET รีไซเคลิ (rPET) สามารถใช้เป็นวตัถดุบิส�าหรับทัง้บรรจภัุณฑ์
และเส้นใย และนับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน�าไปสู่การปิด
วงจรได้

คุณค่าของวัตถุดิบหมุนเวียน
การพฒันาทีย่ั่งยนื หมายถงึ การพฒันาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสิง่แวดล้อม สงัคม และเศรษฐกจิ วตัถดุบิชีวภาพและวตัถดุบิรีไซเคลิ
น้ันมีมากมายและมีความยัง่ยนื โดยไอวแีอลให้ความส�าคญักับวตัถดุบิชีวภาพระยะทีส่องและสาม เน่ืองจากเราไม่ใช้พชืผลหรือ
พืชที่มนุษย์และสัตว์บริโภคได้เหมือนกับวัตถุดิบชีวภาพระยะแรก

การใช้วัตถุดิบหมุนเวียนยังเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งเรียกร้องให้ด�าเนินการ
ในระดับสากลระหว่างรัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมในการยุติความยากจน ปกป้องโลก และสร้างความม่ันใจว่า 
ทุกคนจะมีความเจริญรุ่งเรือง ภายในปี 2573 โดย SDG เป้าหมายที่ 7 กล่าวถึงการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนโดยตรง  
ภายใต้เป้าหมายที่ 7.2 ในขณะที่  SDG เป้าหมายที่ 8, 9, 11, 12, 13 และ 15 ล้วนได้รับผลกระทบจากการใช้วัตถุดิบทดแทน

นอกจากนี ้ความตระหนักและความสนใจของผูบ้ริโภคในผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมน้ันมีมากข้ึนเช่นกนั วตัถดุบิชีวภาพ
และวัตถุดิบรีไซเคิล สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ในขณะที่ท�าให้เราเข้าใกล้เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมากขึ้น

ความรับผิดชอบร่วมกันของเรา
เราได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพือ่เร่งด�าเนินการด้านอตุสาหกรรม เราสะท้อนความเป็นผู้น�าในอตุสาหกรรม โดยให้ความส�าคญั
กับนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบของเรา

ไอวีแอลได้ด�าเนินการเพื่อเป็นตัวอย่าง เราก�าลังทบทวนและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และ
ให้คุณค่าพร้อมทั้งประสิทธิภาพที่ดีข้ึน โดยวิสัยทัศน์ปี 2573 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเม่ือเร็วๆ น้ีมีเป้าหมายในการใช้วัตถุดิบชีวภาพ 
ให้ได้ 16% เทียบกับวัตถุดิบทั้งหมดและใช้วัตถุดิบรีไซเคิลคิดเป็น 10% เทียบกับวัตถุดิบทั้งหมด (23% เม่ือเทียบกับวัตถุดิบ 
PET) ภายในปี 2573 นอกจากนี้ เราแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยลงทุนกว่า 4,600 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพือ่เพิม่การใช้วัตถดุบิหมุนเวยีนเป็น 2.4 ล้านตัน ภายในปี 2573 เพือ่มุ่งสูเ่ป้าหมาย “ร่วมกนัยกระดบัเคมีภัณฑ์ เพือ่โลกทีด่กีว่า”

นอกจากนั้น เรายังสนับสนุนให้พันธมิตรในอุตสาหกรรมและองค์กรอื่นๆ พิจารณารูปแบบธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่าของพวกเขา 
และค้นหาโอกาสในการใช้เคร่ืองมือทีจ่�าเป็น เพือ่แก้ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและก้าวไปสูเ่ศรษฐกจิแบบหมนุเวยีน 
เน่ืองจากไม่มีวิธีที่ถูกหรือผิดในการด�าเนินการดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ อย่างต่อเน่ืองอาจสร้างความแตกต่าง
ได้อย่างมาก ดังนั้น เราจึงต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา
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รายงานความยั่ งยืนปี

• ลดการบริโภคและการใช้
 เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ขาดแคลน

และสิ้นเปลือง

• ลดการสูญเสียความ
 หลากหลายทางชีวภาพ
 โดยเฉพาะการใช้งาน
 ที่มากเกินไปและลดมลพิษ

• เทคโนโลยีชีวมวลทดแทน
 มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิง

ฟอสซิล และสร้าง
 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

• สร้างงานใหม่ให้ท้องถิ่นนั้นๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
เศรษฐกิจ

• ความสามารถในการ
 ย่อยสลายทางชีวภาพ
 ของวัตถุดิบและสินค้า
 บางประเภท

• ลดการปล่อย
 คาร์บอนฟุตพร้ินท์

• ลดการฝังกลบขยะพลาสติก 
การร่ัวไหลสู่มหาสมุทร 

 และการเผาขยะ ซึ่งช่วยบรรเทา
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ประโยชน์จากการมุ่งไปสู่วัตถุดิบหมุนเวียน	มีดังนี้

Home

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่า
และการเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล
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รายงานความยั่ งยืนปี

86.16%

92%

57

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) 
ปี	2564-2565	เป้าหมาย:	CSI	>	86%

อัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR)

คะแนน Net Promoter Score (NPS)

วัดความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้า บริการ หรือ องค์กร

วัดจ�านวนลูกค้าที่เรายังคงร่วมด�าเนินธุรกิจตลอดทั้งปี

วัดความภักดีของลูกค้าและโอกาสในการแนะน�าผลิตภัณฑ์
และบริการของเราแก่ผู้อื่น

ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์	 คะแนนโดยรวม

การสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้า
ในฐานะที่ไอวีแอลเป็นผู้น�าระดับโลกในอุตสาหกรรม ห่วงโซ่คุณค่าของเราจึงมีความส�าคัญในแง่ของขนาด การบูรณาการ และ
การสร้างความแตกต่าง เพื่อตอบสนองความต้องการและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน ในขณะเดียวกันก็ให้ผลตอบแทนการ
ลงทุนในระยะยาว การสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้าช่วยสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา และด้วยการพัฒนา
ให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า เราจึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของลูกค้าในระยะยาวได้

ความพงึพอใจของลกูค้าเป็นสิง่ส�าคัญทีส่ร้างผลก�าไรและความยัง่ยืนให้กับธรุกิจ เราท�าความเข้าใจและความต้องการของลกูค้า
อย่างต่อเน่ือง เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและก�าหนดทิศทางธุรกิจ เราส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกๆ สองปี 
เพื่อประเมินความคาดหวัง ความต้องการ และระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เราสอบถามและรับฟังข้อเสนอ
แนะในทกุระดบัช้ันของทกุหน่วยธุรกิจของลกูค้าอย่างเป็นระบบ แบบประเมนิประกอบด้วย 6 ปัจจยั ทีแ่บ่งออกเป็นหวัข้อส�าคัญ 
22 รายการ โดยผลลัพธ์ที่ได้จะถูกน�าไปวิเคราะห์และรายงานผ่านไปยังกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้แก่ สารตั้งต้น พลาสติก PET เส้นใย 
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล บรรจุภัณฑ์ ขนแกะ และ ออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (IOD) ค�าแนะน�าต่างๆ จากลูกค้า 
จะถูกรวบรวม ส่ือสารเพื่อน�าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป เราวางแผนที่จะส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าครั้งต่อไปในปี 2565

การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าท�าให้เราได้รับข้อมูลเชงิลึกและช่วยก�าหนดทิศทางให้เราสามารถตั้งเป้าหมายในกลุ่มลูกค้า
ที่เก่ียวข้อง พัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งหมดได้ถูกรวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
ในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ CSI และ CRR เราสามารถตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และระบุจุดที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
สนับสนุนค่านิยมหลกัของเราในการเป็นซัพพลายเออร์ทีเ่ป็นทีต้่องการให้กับลกูค้า นอกเหนือจากน้ี เรายังคงรวมความต้องการ
และความคาดหวังในอนาคตของลูกค้าไว้ในแผนงานของเราด้วย
ผลของ NPS ประจ�าปีรวมถึงส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับคู่แข่งของเราจะได้รับการวเิคราะห์อย่างละเอยีด เรารวบรวมและปรับปรุงปัญหา
ที่เกิดขึ้นผ่านแนวทางการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการตรวจสอบประสิทธิภาพทางธุรกิจของเรา

เราบรูณาการรูปแบบธรุกิจตามกรอบการบริหารจดัการความสมัพนัธ์กับลกูค้า (CRM) เพือ่รักษาความสมัพนัธ์อนัแข็งแกร่งและ
บรรลกุารเตบิโตอย่างยัง่ยนืในตลาดทีเ่ราด�าเนินการอยู ่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและแนวทางเชิงกลยุทธ์ของกรอบการบริหาร
ดังกล่าวช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและความส�าเร็จทางธุรกิจของเรา ในขณะเดียวกัน เรามุ่งเน้นการให้บริการลูกค้า 
ทีเ่ป็นเลศิ พร้อมทัง้ผลติภัณฑ์และแนวทางการแก้ไขทีเ่ช่ือถือได้ เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าในด้านคณุภาพผลิตภัณฑ์
และความยั่งยืน โดยเราถือว่าการบริหารจัดการดังกล่าวเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ส�าคัญซ่ึงช่วยให้ความมั่นใจในความ
เป็นผู้น�าของเราในอุตสาหกรรม
การมส่ีวนร่วมกับลกูค้าถือเป็นจุดแข็ง และเป็นส่วนส�าคัญในกลยทุธ์ความยัง่ยนืของเรา ทัง้น้ี เพือ่แสวงหาความเป็นเลศิทีต่อบสนอง
ความต้องการของลกูค้า และปรับกระบวนการทางธุรกิจของเราให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัทิีด่ทีีส่ดุ ตลอดจนท�างานร่วมกัน 
ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ เพื่อทราบถึงความต้องการและค�าแนะน�าของลูกค้าอยู่เสมอ
• การมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านการประชุมแบบตัวต่อตัวและแบบออนไลน์ 
• การพัฒนาการส่ือสารด้านเทคนิค การตลาด และความยั่งยืน 
• การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและการจัดการความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการศึกษาและการส�ารวจอย่างเป็นระบบ
• จัดหาผลิตภัณฑ์และข้อมูลการตลาดที่เชื่อถือได้

แนวทางการดําเนินงานในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
การพูดคุยสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเน่ืองท�าให้เราเข้าใจแนวโน้มของตลาดได้ดีข้ึนและผลิตสินค้าที่ยั่งยืนตามความต้องการของลูกค้า 
อีกท้ังยังเอื้อให้เราเป็นคู่แข่งท่ีแข็งแกร่งและเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม

การตอบสนอง
• ติดต่อส่ือสารกับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง
• ให้ข้อมูลใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ
• ประยุกต์ใช้แนวทางเชิงรุกในการส่ือสาร
• เพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
• เสนอการแก้ปัญหาของลูกค้าโดยใช้ประโยชน์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์
• ด�าเนินการต่างๆ อย่างเป็นธรรม
การบริการและสนับสนุนลูกค้า
• ให้ข้อมูลที่จ�าเป็นแก่ลูกค้า (การสืบหาและการติดตาม)
• พัฒนาช่องทางให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
• ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและค้นหาแนวทางแก้ไข
• จัดเตรียมบุคลากรใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดต่อลูกค้า
• ปรับเปล่ียนสู่ช่องทางดิจิทัลและการรีโมตอย่างรวดเร็ว

CRM

การตลาด

ข้อเสนอแนะ
การสนับสนุน

การขาย

ในปี	2564	ไม่มีเหตุการณ์ท่ีไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้

การสื่อสาร
ด้านการตลาด

ผลกระทบด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย

จากผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การละเมิดข้อมูล
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและ
การสูญหายของข้อมูลลูกค้า

กลยุทธ์ของเราในการดําเนินงานกับลูกค้าในช่วงการหยุดชะงักของธุรกิจ

CSI 88.35%

CRR 93%

CSI 84.81%

CRR 94%

CSI 84.76%

CRR 85%

บรรจุภัณฑ์ สารตั้งต้น ออกไซด์และอนุพันธ์
แบบบูรณาการ

การประเมินดัชนีความพึงพอใจ
ของลูกค้าครอบคลุมการ
ดําเนินงานทั่วโลก	100%

CSI 85.67%

CRR 93%

CSI 87.13%

CRR 91%

PET

CSI 86.51%

CRR 95%

CSI 85.86%

CRR 93%

เส้นใย ขนแกะผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า	(CSI)	และอัตราการรักษาลูกค้าเดิม	(CRR)	ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

รางวัล	PIRELLI	SUPPLIER	
Glanzstoff Sicrem หน่ึงในบริษัทของ Indorama 
Mobility Group ได้รับรางวลั Pirelli Supplier ประจ�าปี 
2564 ในกลุม่ “ระดบัการบริการ” ส�าหรับการผลติยาง
ล้อเรยอน ซึง่เป็นคร้ังแรกทีผ่่านการรับรองจาก Forest 
Stewardship Council โดยอินโดรามา เวนเจอร์ส  
เป็นผู้จัดหาวัสดุเสริมสิ่งทออย่างสม�่าเสมอ เรารู้สึก 
เป็นเกียรติที่เป็นหน่ึงในเก้าบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก
จาก Pirelli จากซัพพลายเออร์กว่า 14,000 ราย

รางวัล	YOKOHAMA	SUPPLIER	
EXCELLENCE
ในเดอืนเมษายน ปี 2564 บริษทั Performance Fibers 
ทั้ง 4 แห่ง ในประเทศจีนได้รับรางวัล Supplier 
Excellence จากบริษทั Yokohama Rubber (China) 
Co., Ltd. ผูผ้ลติยางล้อยานยนต์ชัน้น�าและเป็นหน่ึงใน
ลูกค้ารายใหญ่ 3 รายของ Performance Fibers  
ในประเทศจนี บริษทัในเครืออนิโดรามา เวนเจอร์ส เหล่าน้ี
จัดหาผ้าโพลีเอสเตอร์ส�าหรับยางรถยนต์คุณภาพสูง  
เพื่อรองรับโรงงานผลิต 6 แห่งของโยโกฮาม่า โดยมี
ก�าลังการผลิตยางล้อ PCR ต่อปีอยู่ที่ 10 ล้านหน่วยข้อมูลเพิ่มเติม
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ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่า
และการเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

https://sustainability.indoramaventures.com/th/economic/customer-relationship-management


92 93บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การบรูณาการความยัง่ยนืเข้าไปในห่วงโซ่อปุทานของเราถือเป็นประเดน็หลกัทีเ่ราให้ความสนใจ เราคดัเลอืกและท�างานร่วมกับ
ซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมข้ามชาติ ที่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้าน ESG อย่างเข้มงวด และรักษานโยบายที่มี
ประสิทธิภาพของตนเอง โดยใช้กลไกที่แข็งแกร่ง โดยในปี 2564 ไม่พบซัพพลายเออร์ของเราที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ผลกระทบและการหยุดชะงัก
ในช่วงการระบาดของ COVID-19 
 ข้อจ�ากัดการเดินทางที่เพ่ิมขึ้น/

 การตรวจสอบตามแนวชายแดนเพิ่มเติม
ท�าให้เกิดความล่าช้า

 ความแออัดของท่าเรือเนื่องจากเส้นทาง
 การเดินเรือที่แน่นขนัด
 ปัญหาขาดแคลนแรงงานส่งผลกระทบ

 ต่อผลผลิตและการขนส่งทางบก
 ตู้สินค้าและรถบรรทุกที่พร้อมใช้งาน

 ไม่เพียงพอ
 การลดลงของสินค้าขาออกจากประเทศ

 ที่ได้รับผลกระทบท�าให้ราคาสูงขึ้น
 ซัพพลายเออร์ประสบเหตุสุดวิสัยท�าให้

 การด�าเนินงานล่าช้า

ประสิทธิภาพต้นทุน
• มีฐานการผลิตต้ังอยู่ในแต่ละภูมิภาค
• การบูรณาการเป็นกลุ่มการผลิต
• การใช้สถานที่ร่วมกัน (กับซัพพลายเออร์และลูกค้า)
• การจัดหาวัตถุดิบในท้องถิ่น
การจัดซื้อจัดหา
• เพิ่มซัพพลายเออร์
• จัดซื้อจากซัพพลายเออร์รายย่อย
 ในปริมาณที่ต้องการ (Spot Purchase)
การบริการจัดการสินค้าคงคลัง
• วัสดุหรือสินค้าที่เก็บตามรอบ 
• วัสดุหรือสินค้าปลอดภัย
• ระยะเวลาจัดส่งสินค้า (Lead time)
การขนส่งและโลจิสติกส์
• การขนส่งโดยตรง ลดการบรรทุกและขนถ่าย

ไอวีแอลคว้าอันดับ	1	ของ	Igniting	Networks	
Award	ปี	2564	ที่จัดขึ้นเนื่องในวันซัพพลายเออร์
ของเบเยอร์	
เบเยอร์มอบรางวัล Igniting Networks Award ปี 2564 แก่ไอวีแอล เพื่อตอบแทน
ความพยายามของเราในการร่วมมือกับซัพพลายเออร์จัดหาอุปกรณ์จ�าเป็นอย่าง
รวดเร็วส�าหรับพนักงาน ครอบครัวของพวกเขา และชุมชนโดยรอบในรัฐลุยเซียนา 
หลังจากเหตุการณ์เฮอริเคนไอดา

อเมริกาเหนือ

ยุโรป

แอฟริกา

อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย

เอเชีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ไอวแีอลใช้ทรพัยากรและซ้ือวสัด ุผลติภณัฑ์ และบรกิารทีรั่บผิดชอบ
ต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม ตราบเท่าที่ส่ิงของและบริการเหล่าน้ัน
มีประสิทธิภาพ เหมาะสม มีความปลอดภัย และมีคุณค่าตลอด
อายุการใช้งาน เราต้องตระหนักถึงผลกระทบใดๆ ก็ตามที่อาจ
เกิดข้ึนจากวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่จะมีต่อส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพของมนุษย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
• ส่งเสริมการบริโภคอย่างย่ังยืน 
• ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและความเป็นอยู่ท่ีดีของมนุษย์
• สนับสนุนตลาดระยะยาวที่ยั่งยืนส�าหรับวัสดุที่สามารถ 
 รีไซเคิลได้ 
• มีส่วนร่วมในความก้าวหน้าของชุมชนและสังคมที่มุ ่งสู ่ 
 ความย่ังยืน
เราก�าลงัลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการใช้พลงังานทดแทน 
(ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล และไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน) ในการ
ด�าเนินงานของเรา และมีการส�ารวจเพิ่มเติม เพื่อหาตัวเลือกใน
การเพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทั้งภายในโรงงาน  
(บนหลังคาและบนพื้นดิน) และจากภายนอก (การซื้อขายไฟฟ้า
เสมือน) การตดัสนิใจทางธุรกิจทางด้านความย่ังยืนเหล่าน้ีช่วยให้
เราจัดการทรัพยากรได ้ดียิ่ง ข้ึน รวมถึงสามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายการประหยัดที่มากย่ิงข้ึน และ 
คาดการณ์ต้นทุนในอนาคตได้อย่างแม่นย�า
ในปี 2564 เราจัดหาวัตถุดิบชีวภาพปริมาณ 23,978 ตัน  
(Bio-MEG, PLA และเซลลูโลส) ส�าหรับการผลิต bio-PET, 
โพลเิมอร์ชีวภาพ PLA และสิง่ทอทีใ่ช้ส�าหรับยางรถยนต์ นอกจากน้ี
เราได้จัดหาขวดพลาสตกิ PET หลังการบริโภคและวสัดตุ่างๆ และ
ได้รีไซเคิลขวด PET เป็นจ�านวน 317,064 ตัน

เป้าหมายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและห่วงโซ่อุปทาน
เรามุ่งเน้นลดคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทานเพื่อความย่ังยืน และปรับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับโครงการทีด่�าเนินการอยู ่และสร้างแรงบนัดาลใจ
ให้กับโครงการใหม่ๆ ทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานของเรา ซึ่งรวมถึง
สญัญาการจดัซือ้ทีย่ัง่ยืน การประเมินความเสีย่งของซพัพลายเออร์ 
และการประเมินประสิทธิภาพการด�าเนินงาน เสริมสร้าง 
ข้อก�าหนดการรายงานเก่ียวกับประสิทธิภาพของทรัพยากร  
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเพิ่มขีดความสามารถ 
ของซัพพลายเออร์
เราเข้าใจดีว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจและ 
ห่วงโซ่อปุทานของเรา มีส่วนช่วยในการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ
ทั่วโลก ด้วยการที่เราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ได้ส�าเร็จ เราจึงใช้ประโยชน์จากผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่า 
ทุกราย เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตามล�าดับ

เช่นเดยีวกับอตุสาหกรรมอืน่ๆ ทีด่�าเนินงานในช่วงการระบาด
ใหญ่ของ COVID-19 เราต้องเผชิญกับอปุสรรคหลายประการ
ภายในห่วงโซ่อุปทานของเรา ซึ่งรวมถึงข้อจ�ากัดการเดินทาง
ที่เพิ่มขึ้น ความแออัดของท่าเรือ การขาดแคลนแรงงาน และ
จ�านวนตูสิ้นค้าและยานพาหนะไม่เพยีงพอส�าหรับการกระจาย
สินค้า อย่างไรก็ตาม เราได้ขยายธุรกิจออกไปในทวีปต่างๆ 
เป็นผลให้สามารถจัดหาวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ในท้องถ่ิน
ได้ และท�าการซ้ือเพิม่เตมิโดยทีย่งัคงตอบสนองความต้องการ
ของผู ้บริโภคในแต่ละภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี  
การด�าเนินงานในสถานที่เดียวกับที่ลูกค้าของเราช่วยลด 
ข้อจ�ากัดด้านการขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลังได้รับการ
ควบคมุอย่างเข้มงวด เพื่อใหแ้น่ใจว่าสามารถด�าเนินการผลิต
ต่อไปได้ นอกจากน้ี การขนส่งยังได้รับการปรับให้เหมาะสม
ผ่านการจดัส่งเพยีงคร้ังเดยีว เพือ่รักษาเวลาในการขนถ่ายสนิค้า

สรุปกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน
ในช่วงการระบาดของ COVID-19

เราปรับปรุงการออกแบบเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน การพิจารณา 
รูปแบบการขนส่ง การผสมผสานผลิตภัณฑ์ การควบคุมสินค้า 
ที่ดีข้ึน และสรรหาซัพพลายเออร์ที่ดีผ่านการวางแผนคาร์บอน 
ฟตุพร้ินท์ และยงัคงส�ารวจโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในห่วงโซ่อปุทาน และประเมินบทเรียนส�าคญัจากผูน้�าในอตุสาหกรรม

ตามกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เราร่วมมือกับ
ซัพพลายเออร์เพื่อรับข้อมูลเฉพาะของซัพพลายเออร์และก�าหนด
เป้าหมายร่วมกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขณะ
เดยีวกันก็เสริมสร้างความสมัพนัธ์ให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน เพือ่ปรับปรุง
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน เราแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อตกลงปารีส SBTs และ 
SDGs ของสหประชาชาติ

โครงการริเร่ิมอย่างต่อเน่ืองแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนและ 
ความมุ่งม่ันในการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ย่ังยืนร่วมกับพันธมิตร
ทางธุรกิจอย่างรับผิดชอบ

ECOVADIS
เราบรรลุผลการปฏิบัติงานที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมจากเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน ได้แก่  
สิง่แวดล้อม แรงงานและสทิธิมนุษยชน จริยธรรม และ
การจัดซื้ออย่างยั่งยืน อันเป็นผลมาจากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนในการบริหารจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเน่ือง

ไอวีแอลรู ้สึกเป็นเกียรติที่ได ้ รับการประเมินจาก 
Ecovadis ให้อยู่ในระดับแพลตติน่ัม นับเป็นรางวัล
ด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในอันดับสูงสุด  
จากการเป็นผูน้�าทีอ่นัดบั 3% ในปี 2560 สูก่ารเป็นผูน้�า
ที่อันดับ 1% ในปี 2564 จากบริษัทต่างๆ ที่ได้รับ 
การประเมินทั่วโลก
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และการเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

https://sustainability.indoramaventures.com/th/awards/corporate-level/162/ecovadis
https://sustainability.indoramaventures.com/th/economic/responsible-sourcing
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วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี

100%

โปรแกรมการบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของซัพพลายเออร์
จากการศึกษาและท�าความเข้าใจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่นๆ (Scope 3) โปรแกรมน้ีท�าให้เราสามารถ 
ช่วยเหลอืผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอก เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมโดยการเสริมสร้างโครงสร้างการจดัซือ้จดัจ้างทีย่ัง่ยืนทัง้ภายใน
และภายนอกอย่างเป็นระบบ

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดในห่วงโซ่อุปทาน
นโยบายสทิธมินุษยชนของเราสอดคล้องกับการอทุศิตวั เพือ่เพิม่
คุณค่าในสถานที่ท�างาน ความร่วมมือในห่วงโซ่ คุณค่า รักษา 
สงแวดล้อม และสนับสนุนชุมชนทีเ่ราด�าเนินการอยู ่เพือ่ปฏบิตัติาม
นโยบายของไอวีแอล ซัพพลายเออร์ทกุรายจ�าเป็นต้องด�าเนินการ
ตามจรรยาบรรณส�าหรับซัพพลายเออร์ มีการประเมินตนเอง 
ของซัพพลายเออร์ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ซ่ึงรวมถึง
จริยธรรม สทิธมินุษยชน EHS และความไว้วางใจและความเคารพ
ซึง่กันและกัน เราให้ความรู้กับซพัพลายเออร์ รวมถึงข้อก�าหนดการ
ควบคมุคณุภาพ การตรวจสอบย้อนกลบัในสญัญาซพัพลายเออร์ 
และติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ แนวทาง และ
ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับแรงงานและสุขภาพและความปลอดภัย 
ในสถานทีท่�างาน

เราปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบสถานะในระหว่างการ 
จดัเตรยีมสญัญาและการเจรจา รวมถึงตรวจสอบมาตรฐานคณุภาพ 
เช่น การรับรอง REACH ซัพพลายเออร์ต้องรับทราบและสือ่สาร
นโยบายและหลกัจรรยาบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อก�าหนดและ
เง่ือนไขระบไุว้ในเอกสารการประเมินตนเองส�าหรับซัพพลายเออร์

การประเมินงานด้าน	ESG	
ของซัพพลายเออร์และการบริหาร
การปฏิบัติตามข้อกําหนด
เรามุ่งม่ันที่จะรักษาสิทธิมนุษยชนตามข้อก�าหนดด้าน ESG  
ในกระบวนการคัดเลือกซัพพลายเออร์ โดยอาศัยนโยบาย 
สิทธิมนุษยชนและหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์
เราประเมินความสามารถของซัพพลายเออร์ในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานแรงงาน พร ้อมกับความสามารถในการจัดหา 
ส ถานที่ท�างานที่ปลอดภัย ปราศจากการเลือกปฏิบัติ การใช้
แรงงานเดก็และแรงงานบงัคบั เราประเมินตามประเดน็ทีก่ล่าวมา
เพิ่มเติมจากมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม
เราเช่ือมั่นว่าซัพพลายเออร์ของเราจะปฏิบัติตามข้อบังคับต่อ 
ผู้รับเหมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ
และนโยบายสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นแนวทางข้อบังคับการจัดซื้อ 
จัดจ้างทั่วโลกของเรา จรรยาบรรณของเราครอบคลุมการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย จริยธรรม สิทธิมนุษยชน ส่ิงแวดล้อม สุขภาพและ
ความปลอดภัย การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ความไว้วางใจและ
ความเคารพซ่ึงกันและกัน และการรายงานการประพฤตมิิชอบใดๆ 
ท่ีอาจเกิดขึ้น
ซัพพลายเออร์จ�าเป็นต้องประเมินเพื่อรับรองตนเองอยู่เสมอและ
ประเมินส่ิงอ�านวยความสะดวก ณ สถานท่ีท�างานของผู้รับเหมา
เพือ่ไม่ให้ละเมิดต่อหลกัจรรยาบรรณซพัพลายเออร์ การประเมินน้ี
ตรวจสอบครอบคลมุจนผลการประเมินได้รับการแก้ไขจนแล้วเสร็จ 
ซัพพลายเออร์ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที นับเป็นความเส่ียงต่อความสัมพันธ์กับไอวีแอล

วิธีการและผลลัพธ์
ซพัพลายเออร์จะมีการประเมินการท�างานผ่านแบบสอบถาม
การประเมินตนเอง เพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส 
ในด้านต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดข้ึนกับการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
แรงงานเด็กและแรงงานที่ถูกบังคับ สิทธิมนุษยชน และ 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในระยะยาว โดยให้ความ
สนใจเป็นพเิศษในการระบคุวามเป็นไปได้ในการใช้แรงงาน
เด็กและแรงงานท่ีถูกบังคับ หรือการใช้อ�านาจขู่บังคับ

100% ของซัพพลายเออร์กลุ่มวัตถุดิบ
และไม่ใช่กลุ่มวัตถุดิบได้รับการประเมิน
ในเรื่องความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน

ไม่พบ	การระบุความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนจากซัพพลายเออร์หลักของ
กลุ่มวัตถุดิบและไม่ใช่กลุ่มวัตถุดิบ

ไม่พบ	ความเส่ียงอันเกี่ยวข้องกับการ
ใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน
จากซัพพลายเออร์หลักของกลุ่มวัตถุดิบและ
ไม่ใช่กลุ่มวัตถุดิบ

ผลการประเมินปี	2564

เส้นทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
ยกระดับเคร่ืองมือซัพพลายเออร์หลัก
และระบบข้อมูลดิจิทัล
• ปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณทางธุรกิจและกฎระเบียบ
 ท่ีเก่ียวข้องกับซัพพลายเออร์ การประเมินตนเอง
 ของซัพพลายเออร์ และแบบสอบถามข้อมูล
 ก๊าซเรือนกระจก
• ปรับปรุงและส�ารวจเครื่องมือดิจิทัลท่ีจะช่วยเพิ่ม
 การมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์

สร้างขีดความสามารถ
• ฝึกอบรมทีมจัดซ้ือจัดจ้างท่ัวโลก
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงรุกกับซัพพลายเออร์
 ซ่ึงอาจมีความพร้อมในการลดการปล่อย
 ก๊าซเรือนกระจกท่ีแตกต่างกันออกไป

โครงการการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์
• ชักชวนและจูงใจซัพพลายเออร์ให้ช่วยกัน
 ลดคาร์บอนฟรุตพริ้นท์
• ปรับเปลี่ยนการตัดสินใจของเรา
 ในการจัดซ้ือจัดจ้างตามผลลัพธ์ของโครงการ

กําหนดแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในห่วงโซ่อุปทาน–	ให้ความสําคัญกับ	Scope	3 
โดยให้การตัดสินใจจัดซ้ือจัดจ้างสอดคล้องกับ
ความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สนับสนุนหลักการด้าน	ESG	ที่แข็งแกร่งในการ
จัดซื้อจัดจ้างและเคร่ืองมือซัพพลายเออร์ที่ครบครัน	
• นโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความรับผิดชอบ 
• การประเมินตนเอง 
• แบบสอบถามด้าน GHG

จัดการอบรมแล้ว	1	คร้ัง	
จัดการอบรมให้ได้	2	คร้ัง	
ภายในไตรมาส	2/2565
ส�าหรับทีมจัดซ้ือจัดจ้างท่ัวโลก

ผลงานสําคัญปี	2564

สญัญาส�าหรับซพัพลายเออร์รายส�าคญัระบถึุงข้อก�าหนดการปฏบิตัิ
ตาม ESG โดยละเอียดตามนโยบายและหลักจรรยาบรรณ 
ของไอวีแอล ตลอดจนการอ้างอิงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนด 
ESG ของไอวีแอล พร้อมแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เหมาะสม  
นอกเหนือจากมาตรฐานของซัพพลายเออร์และหลักจรรยาบรรณ
ทางธรุกิจ ซพัพลายเออร์ทกุรายต้องปฏิบตัติามกฎระเบยีบทีก่�าหนด
ไว้ในปี 2564

เน่ืองจากเราปฏิบตัติามมาตรฐานของ UNGC, ILO และ ISO เราจงึ
ม่ันใจได้ว่าซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามกฎระเบียบเก่ียวกับสภาพ
แรงงาน สทิธิมนุษยชน การต่อต้านการทจุริต และความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนนโยบายและการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพโดยการประเมินเว็บไซต์ของตน คณะกรรมการ 
ด้านความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง (SRMC) จะตรวจสอบ
ความเสี่ยงและการด�าเนินการของห่วงโซ่อุปทานเพื่อบรรเทา 
ความเสีย่ง ป้องกันผลกระทบด้านสทิธมินุษยชนทีอ่าจเกิดข้ึน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์

ความมุ่งมั่น ความสอดคล้อง การติดตามตรวจสอบ

มุ่งมั่นและรักษาระบบ
การจัดการที่เหมาะสม
ซึ่งสัมพันธ์กับนโยบาย

และจรรยาบรรณ 

พิจารณาความคืบหน้า
ในการน�านโยบาย

และจรรยาบรรณไปปฏิบัติ 

พิจารณา ทบทวน และ
ติดตามสอบถาม 

กระบวนการบริหารจัดการ
และการด�าเนินงาน เพื่อให้

มั่นใจว่าสอดคล้องกับ
นโยบายและจรรยาบรรณ

การคุ้มครองสิทธิเดก็	-	ไอวีแอลอยู่ในอนัดบัหนึง่
ของกลุม่บรษิทัเคมีภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ไอวีแอลภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบทางธุรกิจผ่านการสนับสนุน
สิทธิเด็ก เราได้รับการยอมรับว่าเป็น “Achiever” ในรายงาน Global Children’s Rights and 
Business ปี 2564 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของเราต่อสิทธิของเด็กและการด�าเนินธุรกิจที่
เป็นมิตรต่อเด็กในสถานที่ท�างาน ตลาด ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ไอวีแอลได้รับการจัดอันดับ
ที่ 7 จาก 28 บริษัทเคมีภัณฑ์ทั่วโลก และเราเป็นบริษัทเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ที่ได้รับเลือกในหมวดวัสดุพื้นฐาน
รายงานน้ีมุ่งเน้นไปที่การก�ากับดูแลสิทธิเด็กและความยั่งยืนตามข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และจัดท�าข้ึนโดย Global 
Child Forum ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน�าด้านสิทธิเด็ก และ Boston Consulting Group ซึ่งส�ารวจและประเมินบริษัทขนาดใหญ่
ระดับโลก 832 แห่ง ใน 9 อุตสาหกรรม ด้วย 27 ตัวชี้วัดจากหลักจรรยาบรรณ
โครงการริเร่ิมด้านสิทธิเด็กของเราสอดคล้องกับ SDGs ของสหประชาชาติ ในเร่ืองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษา
ทีมี่คณุภาพ ความเท่าเทยีมทางเพศ น�า้สะอาดและการสขุาภิบาล และการท�างานทีเ่หมาะสมและการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

ไม่มี การร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
ในห่วงโซ่อุปทานผ่านกลไกการร้องเรียน

่ิ

ข้อมูลเพิ่มเติม
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https://sustainability.indoramaventures.com/th/social/human-rights/human-rights-protections-in-our-supply-chain
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96 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี

“การส่งเสรมิในด้านการเงินเพือ่ความยัง่ยนืเป็นการเสรมิความแขง็แกร่งให้กบัสถานะทางการเงินของเรา 
และยงัช่วยเราให้เติบโตทางธุรกจิตามแผนกลยทุธ์ การมส่ีวนร่วมในการออกหุน้กูค้รัง้นีม้าจากความเชือ่มัน่
ของนักลงทุนต่อแนวโน้มการเติบโตของเรา ตลอดจนบทบาทของเราในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน 
ชั้นนำาระดับโลก ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อันมีคุณค่าสำาหรับการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและ
อุตสาหกรรมต่างๆ ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจกับไอวีแอล”

นายซันเจย์ อาฮูจา
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน*

* นายซันเจย์ อาฮูจา ด�ารงต�าแหน่ง Interim Executive President Combined PET ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2565

รายงาน
พิเศษ

มูลค่าทั้งหมดกว่า	1,300	ล้านเหรียญสหรัฐ
ในด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน

การจัดหาการเงิน
เพ่ือความย่ังยืน

การเงินเพื่อความยั่งยืน คือกระบวนการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแล (ESG) เม่ือต้อง
ตัดสนิใจลงทนุในภาคการเงิน ซึง่จะนำาไปสูก่ารลงทนุระยะยาวในกจิกรรมและโครงการทางเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนืมากขึน้

นับเป็นโอกาสที่สำาคัญสำาหรับไอวีแอล โดยมีผู้ให้กู้จากหลายชาติและผู้จัดการสินทรัพย์จำานวนมากได้ลงนาม 
ใน United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI) และ United Nations 
Principles for Responsible Banking (UNPRB) นอกจากน้ี สถาบันการเงินกำาลังผนวกรวมข้อกำาหนด
ด้าน ESG เข้ากับกระบวนการลงทุน โดยไอวีแอลในฐานะผู้นำาระดับโลกด้านการจัดหาเงินทุน ESG ได้รับเงิน
สนับสนุนเพื่อความยั่งยืนกว่า 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งรวมถึง

เชื่อมโยงกับ
การจัดอันดับด้าน	ESG	ของไอวีแอล

เชื่อมโยงกับ
KPI	และ	SPTs

เงินกู้สีเขียว 
โดยธนาคาร
Mizuho

200 ล้านเหรียญสหรัฐ
200 ล้านยูโร

255 
ล้านเหรียญสหรัฐ

300 
ล้านเหรียญสหรัฐ

300 ล้านเหรียญสหรัฐ

เงินกู้นินจา
โดยเงินกู้ร่วม
ESG

150
ล้านเหรียญสหรัฐ
โดย International 
Finance 
Corporation 
(IFC)

100
ล้านเหรียญสหรัฐ
โดย Asian
Development
Bank (ADB)

50
ล้านเหรียญสหรัฐ
โดย Deutsche
Investitions-und
Entwicklungsge
sellschaft (DEG)

หุ้นกู้ส่งเสริม
ความย่ังยืน
โดย BBL, KBank, 
KTB, SCB และ 
HSBC

ลดอัตราการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 10% ภายใน
ปี 2568 จากปีฐาน 2563

ในปี 2564 เราลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้	3%

ใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน 25% 
ภายในปี 2573

ในปี 2564 เราใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
คิดเป็น	7.5% เพิ่มขึ้น
จาก 2.8% ในปี 2563

รีไซเคิลพลาสติกหลังการ
บริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน 
750,000 ตัน ภายในปี 
2568 

ในปี 2564 รีไซเคิล
พลาสติกหลังการบริโภค
ท่ีถูกอัดเป็นก้อน	
317,064	ตัน โดยเพิ่มขึ้น
จาก 222,288 ตัน

แกนหลักที่	1
คัดเลือกดัชนชีีวั้ด
ผลการด�าเนนิงาน

(KPIs)

แกนหลักที่	2
ปรบัเทียบตามเป้าหมาย
ด้านความย่ังยืน (SPTs)

แกนหลักที่	3
คุณลักษณะ
ทางการเงิน

แกนหลักที่	4
การรายงาน

ผลการด�าเนนิงาน

แกนหลักที่	5
การตรวจสอบ

เงินกู้สีเขียวรายแรก
แห่งประเทศไทย

หุ้นกู้ส่งเสริม
ความยั่งยืน
ท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในประเทศไทย

โดย	International	Finance	Corporation	(IFC)	
เพื่อเพิ่มกําลังการรีไซเคิลในประเทศกําลังพัฒนา

การออกเงินกู้และพันธบัตรทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของเราที่มีมาอย่างยาวนาน การสนับสนุน
ความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของเราในฐานะธุรกิจ และเน้นย�้าความรับผิดชอบทางการเงินผ่านการเงินเพื่อความยั่งยืน
ไอวแีอลได้พฒันากรอบการเงินทีเ่ช่ือมโยงกับความยัง่ยนื เพือ่ให้สอดคล้องกับ Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP) 
โดย International Capital Markets Association (ICMA) และ Sustainability-Linked Loan Principles (SLLP) โดย  Loan 
Market Association (LMA) โดย SLBP ประกอบไปด้วย 5 แกนหลัก ดังน้ี

ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา เรามีความก้าวหน้าที่ส�าคัญและได้บรรลุเป้าหมายต่างๆ มากมาย โดยเข้าใกล้เป้าหมายปี 2573  
ของเรามากข้ึน ทัง้น้ี ยงัมภีารกิจอกีมากทีเ่ราต้องท�าให้ได้ โดยตามกรอบการด�าเนินงานเชิงกลยทุธ์ของเราน้ัน เรายงัคงมุง่มัน่ 
ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเราต่อไป พร้อมทั้งสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในเชิงบวก และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีด้านส่ิงแวดล้อมโดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของเรา

3 เป้าหมายด้านความย่ังยืน (SPTs) ได้รับการคัดเลือกเป็นเป้าหมายหลัก ซ่ึงมีความส�าคัญและมีส่วนสัมพันธ์ต่อธุรกิจ 
ของไอวีแอล รวมถงึเป็นตัววัดความก้าวหน้าตอ่ความมุง่มัน่ด้านความยั่งยืนของไอวแีอล กอ่นการออกพันธบัตร เงินกู ้หรอื
ตราสารหน้ีอื่นๆ

หมายเหตุ: พารามเิตอร์ของ KPI หรือการปรับเทยีบตาม SPTs อาจเปลีย่นแปลงได้หากมกีารเปลีย่นแปลงวสัดใุนการด�าเนินธรุกิจปัจจบุนั  
 การเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะถูกสือ่สารในรายงานประจ�าปีและเป็นไปตามกฎข้อบงัคับการเปิดเผยข้อมลู การด�าเนนิงานของ 
 ไอวีแอลตาม SPTs จะถูกรายงานในเว็บไซต์ของบริษัทและรายงานความยั่งยืนประจ�าปี
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https://www.indoramaventures.com/th/leadership/executives/196/mr-sanjay-ahuja


นายเทวินทร์	วงศ์วานิช
กรรมการอิสระ
สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง

ต้นทุนที่เชื่อมโยงในบทนี้

ต้นทุนทางสังคม
และความสัมพันธ์

ต้นทุนทางการผลิต ต้นทุนทางธรรมชาติ 

คุณค่าที่ถูกสร้างขึ้น
ในก�รสนับสนุนชุมชนและส่ิงแวดล้อมที่เร�ดำ�เนินก�รอยู่ เร�เสริม
กำ�ลังก�รลดก�รใช้ทรพัย�กรธรรมช�ติ และหนัม�ใช้พลังง�นทดแทน
ม�กข้ึน รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นในโรงง�นและ
ทุกโครงก�รของเร�ให้ดีขึ้นอีกด้วย
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การมุ่งสู่การปล่อย	
ก๊าซเรือนกระจก	
สุทธิเป็นศูนย์

“กลยุทธ์การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของเรา
กําหนดจุดยืนและเป้าหมาย
เชิงรุกในการจัดการกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี

หมายเหตุ: อัตราการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม เช่น พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก น้�า และของเสีย ค�านวณจากการผลิตทั้งหมด  
 รวมถึงการผลิตที่ใช้ภายในบริษัท

https://www.indoramaventures.com/th/leadership/subcommittee/sustainability-risk-management-committee/1252/mr-tevin-vongvanich


ในปี 2564 เรามีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด	(Scope1	และ	2)	คิดเป็น	3% และมีเป้าหมายที่จะลดลงเป็น 10% 
ในปี 2568 และ 30% ภายในปี 2573
เรายังคงเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่นๆ (Scope 3) โดยครอบคลุม 5 ประเภท และวางแผนที่จะขยายขอบเขต
การรายงานไปยังทุกประเภทที่เกี่ยวข้องภายในปี 2566
นอกจากนี้ เราวางแผนที่จะสรุปเป้าหมายของเราให้เสร็จสิ้นและได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจาก SBTi ในอนาคตอันใกล้นี้
เป้าหมาย
• ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	Scope	1	และ	2	10%
• ก�าหนดเป้าหมายให้เป็นไปตาม Science-Based Targets (SBTs)
• วางแผนที่จะขยายการตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่นๆ (Scope 3)

ในปี 2564 เราใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนคิดเป็น	
7.5% โดยมีเป้าหมายท่ีจะเพิ่ม
เป็น10% ภายในปี 2568 และ 
25% ภายในปี 2573

เป้าหมาย
เพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนเป็น 10%

ลดอัตราการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั้งหมด	
(Scope	1	และ	2)	ให้ได้	30% 
ภายในปี 2573

90%	จากของเสียทั้งหมด	
ได้รับการจัดการแทนการ
ฝังกลบภายในปี 2573

• ลดการปล่อย
 คาร์บอนฟุตพริ้นท์
 อย่างต่อเนื่อง

• พัฒนาประสทิธิภาพเชิงนิเวศของ
การด�าเนินงาน

• จัดซื้อพลังงานทดแทนท่ีมี
 การปล่อยคาร์บอนต�่าและ
 มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน

• ปรับการใช้ทรัพยากร
 ธรรมชาติให้เหมาะสม

วัตถุดิบหมุนเวียน
วัตถุดิบชีวภาพ:	ใช้วัตถุดิบชีวภาพ	16% เมื่อเทียบกับวัตถุดิบท้ังหมดของไอวีแอล ภายในปี 2573
วัตถุดิบรีไซเคิล	(rPET):	10% เมื่อเทียบกับวัตถุดิบท้ังหมดของไอวีแอล และ 23% เทียบกับวัตถุดิบ PET 
ภายในปี 2573

ลดอัตราการใช้พลังงาน	15%	
ภายในปี 2573

เพ่ิมการใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนเป็น	25% 
ภายในปี 2573

ลดอัตราการใช้น้ํา	20%	
ภายในปี 2573

เราสามารถลดอัตราการใช้
พลังงาน	1.5% นับเป็น
การเริ่มต้นท่ีดีสู่การลดการใช้
พลังงานให้ได้ 5% 
ภายในปี 2568  

เป้าหมาย
ลดอัตราการใช้พลังงาน 5%

ในปี 2564 เรามีอัตราการใช้
น้ําที่เพ่ิมขึ้น	0.48% ซึ่งเราตั้ง
เป้าจะลดให้ได้ถึง 10% 
ภายในปี 2568

เป้าหมาย
ลดอัตราการใช้น�้า 10%

ในปี 2564 เราสามารถจัดการ
ขยะแทนการฝังกลบได้ถึง	78%	
และตั้งเป้าจะเพิ่มเป็น 90% 
ภายในปี 2568

เป้าหมาย
90% จากของเสียท้ังหมด 
ได้รับการจัดการแทนการ
ฝังกลบ

มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

100 101บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี

การดําเนินงานตามความมุ่งมั่นของเราเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ระยะสั้น
(2568)

ผลงานสําคัญในปี	2564

ระยะกลาง
(2573)

ระยะยาว
(2593-2613)

ผลการดําเนินงานปี	2564

เป้าหมาย

เรามุ่งม่ันที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และพัฒนาโครงการริเร่ิมในโรงงานใหม่ที่เรา 
ได้เข้าซื้อกิจการให้เหมาะสม ในปี 2564 เราได้เข้าซื้อโรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ในรัฐเท็กซัส ซึ่งจากโรงงานแห่งนี้พร้อมด้วยโรงงาน
อีก 4 แห่ง ท�าให้ขอบเขตการรายงานของเราเพิ่มจาก 107 แห่ง ในปี 2563 เป็น 112 แห่งในปี 2564

Innovate4Climate	(I4C)
ไอวีแอลได้รับเกียรติให้เป็นส่วนหน่ึงของ Innovate4Climate (I4C) ซ่ึงเป็นงานประชุมประจ�าปีระดับโลกด้านการเงิน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ การลงทุน และการตลาด จัดโดยกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) เพื่อดึงดูดผู้น�า
ที่มุ่งเน้นการปฏิรูปเพื่อเจรจาร่วมกัน และน�าไปสู่การด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเช่ือมโยง
นวัตกรรมด้านสภาพภูมิอากาศเข้ากับโอกาสในการลงทุน

โรงงานของเรา	6	แห่ง
ใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน 100%

ใช้พลังงานทดแทนรวม	
2,803,265	กิกะจูล	
ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้ 
143,175	tCO2e

จัดทําเอกสาร	
”Decarbonization	SOPs”	
เพื่อเร่งให้เกิดโครงการ
ด้านความย่ังยืนที่มี
ผลต่อสิ่งแวดล้อม

67%	ของโรงงาน
ได้รับการรับรอง 
ISO 50001:2011 หรือ 
ISO 50001:2018

นายอาลก	โลเฮีย
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ

ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

“การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อระบบนิเวศและ
เศรษฐกิจของเรา การแก้ปัญหาคือการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เนื่องจากเราตระหนักถึงความเร่งด่วนต่อ
การดำาเนินงานนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส กำาลังก้าวขึ้นไปอีกขั้น
ในการลงทุนด้านบุคลากรและเทคโนโลยี”

งาน Innovate4Climate (I4C) ได้จดัข้ึนเป็นเวลา 3 วนั โดยกลุม่ธนาคารโลกและรัฐบาลของประเทศสเปนและ
เยอรมนี เป็นการรวมการประชุมเต็มคณะระดบัสงู การจัดเวร์ิกชอป และตลาดเสมือนจริง เพือ่แลกเปลีย่นและ
น�าเสนอความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับแนวทางท่ียืดหยุ่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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https://www.indoramaventures.com/th/leadership/executives/4/mr-aloke-lohia
https://www.innovate4climate.com/gallery


1.	 พัฒนาประสิทธิภาพ
	 การดําเนินงาน
ลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การด�าเนินงานและโครงการการใช้พลงังาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม

4.	 วัตถุดิบหมุนเวียน	
	 (วัตถุดิบชีวภาพและ
	 วัตถุดิบรีไซเคิล)
แทนที่วัตถุดิบที่มาจากเช้ือเพลิงฟอสซิล
ด้วยวัตถุดิบชีวภาพและวัตถุดิบรีไซเคิล

5.	 เทคโนโลยีแห่งอนาคต
ส�ารวจโอกาสด้านเทคโนโลยีการดักจับ 
การใช้ประโยชน์และการกกัเก็บคาร์บอน 
(CCUS) ไฮโดรเจนสีเขียว วัตถุดิบ
หมุนเวียน/วัตถุดิบชีวภาพ และก๊าซ
ธรรมชาติทดแทน (RNG)

6.	 แนวทางแก้ปัญหาต้นทุน
	 ทางธรรมชาติ
ส�ารวจกรรมสทิธิโ์ครงการชดเชยคาร์บอน
บางส่วนและทั้งหมด

ประสบผลสําเร็จ
ในการลดการใช้พลังงาน	1.5%

2.	 ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ 
ใช้พลังงานของไอวีแอลผ่านโครงการ 
การใช้ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กร

เราก�าลงัติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทติย์
ในโรงงานที่ได้รับเลือกและก�าลังส�ารวจ
ตัวเลือกข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้าเสมือน 
ทั่วโลก (VPPAs) ในปี 2564 เรามีก�าลัง
การผลติไฟฟ้ามากกว่า 10 เมกะวัตต์-พคี 
และก�าลังอยู ่ในข้ันตอนการพิจารณา 
ข้ันสดุท้าย ส�าหรับก�าลังการผลติเพิม่เติม
อีก 31 เมกะวัตต์-พีค 

เราได้เข้าซื้อโรงงานรีไซเคิลแห่งใหม ่
ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ในเมือง Karawang ประเทศอินโดนีเซีย 
โรงงานแห่งใหม่เหล่าน้ีจะช่วยให้เรา
รีไซเคิลขวดพลาสติก PET ได้ถึง 5,000 
ล้านขวด ภายในปี 2566

ปัจจุบันเรามีการใช้ชีวมวลเป็นวัตถุดิบ
และการสร้างพลังงาน เราก�าลังส�ารวจ
ทางเลือกในอนาคตเพื่อเพิ่มการใช้
วัตถุดิบหมุนเวียน

อยู่ในระหว่างการศึกษาเพ่ือพิจารณา
ความเป็นได้ในการน�าเทคโนโลยีเหล่าน้ี
มาใช้ในโรงงานของเรา

ประเมินแนวทางแก ้ป ัญหาต ้นทุน
ธรรมชาติส�าหรับการใช้งานในอนาคต

3.	 การรีไซเคิล
ลงทุนและขยายโรงงานรีไซเคิลเพื่อ
จัดการปัญหามลพิษจากขยะพลาสติก 
และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ความก้าวหน้าในปี	2564

ความก้าวหน้าในปี	2564

102 103บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี

การใช้พลังงาน

104,724,983

73,452,756

59,984,718

2561 2562 2563

5.29
5.75

6.73
6.63

2564

109,547,567

การใช้พลังงานท้ังหมด (กิกะจูล)
อัตราการใช้พลังงาน (กิกะจูล/ตันการผลิต)

หมายเหตุ: 6.64 กิกะจูล/ตันการผลิต ส�าหรับขอบเขตการรายงานปี 2563 และ 
 6.63 กิกะจูล/ตันการผลิต ส�าหรับขอบเขตการรายงานปี 2564

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าของเรา
เพื่อเน้นย�้าความมุ่งมั่นของเราในการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593-2613 เราได้พัฒนากลยุทธ์
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงช่วยต่อยอดกลยุทธ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีอยู่ของเรา

เราพัฒนาแนวทางที่หลากหลายในการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคงไว้ซึ่งนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การร่วมมือกับซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา พันธมิตร และลูกค้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าของเรา

การบริหารจัดการด้านพลังงาน
ไอวีแอลด�าเนินการตรวจสอบ ควบคุม และอนุรักษ์พลังงานทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า เรายึดมั่นตามเป้าหมายปี 2568 ของเราที่มุ่ง 
ลดการใช้พลังงานให้ได้ถึง 5% เมื่อเทียบกับผลจากปี 2563 ความมุ่งมั่นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของเรา 
มีส่วนช่วยในการริเร่ิมการประหยัดพลังงานจากหลายวิธีทั่วทั้งธุรกิจ การมุ่งเน้นประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สามารถช่วย 
ลดต้นทุนด้านพลังงาน ผลกระทบต่างๆ และน�ามาซึ่งเศรษฐกิจคาร์บอนต�่า รวมถึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในส่วนข้อมูลการด�าเนินงานทั่วโลก หน้า 161

เป้าหมายด้านพลังงานและ
ผลการดําเนินงาน

แม้ว่าภาพรวมการใช้พลังงานทั้งหมดของเราจะเพิ่มข้ึนในปี 2564 แต่อัตราการใช้พลังงานลดลง 1.5% ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ความคาดหวังของเราในด้านประสิทธิภาพการด�าเนินงานที่สูงข้ึน การด�าเนินงานดังกล่าวเป็นผลมาจากการน�าความคิดริเร่ิม
ระดบัโรงงานไปปฏิบตัจิริง นอกจากน้ี เรายงัเพิม่การใช้พลงังานทดแทน เช่น พลงังานแสงอาทติย์และพลงังานลม ชีวมวล และ 
ก๊าซชีวภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับความมุ่งมั่นสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของเรา

ในปี 2564 ไอวีแอลมีอัตราการใช้พลังงาน 
อยู่ท่ี 6.63	กิกะจูล/ตันการผลิต	ซึ่งลดลง	
1.5%	จากเป้าหมายปี	2568 

เป้าหมายปี	2568
ลดอัตราการใช้พลังงาน 5%
เป้าหมายปี	2573
ลดอัตราการใช้พลังงาน 15%
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ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

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


พลังงานทดแทนในการดําเนินงานของเรา

บริษัท	PT.	INDORAMA	POLYPET	
ประเทศอินโดนีเซีย	ได้รับ	
‘ใบรับรองรายงานด้านพลังงาน’
กระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ของอินโดนีเซีย 
ได้รับรองการรายงานด้านพลงังานให้บริษทั PT. INDORAMA 
POLYPET ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อยกย่องบริษัทในฐานะ
ผู้น�าด้านความยั่งยืนในปี 2564 ซ่ึงเป็นการช่วยเพิ่ม 
ความไว้วางใจในการด�าเนินการเพื่อมุ ่งสู ่การปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ จากความมุ่งมั่นในการ 
ด�าเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองของบริษัท ควบคู่ไปกับ
การยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียในประเทศในการเป็นผู้น�า
ด้านความยั่งยืนของไอวีแอล

104 105บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี

2,754,247

15%

52%

33%
1,767,434

25%

35%

40%

15%

68%

17%

2,803,265

2,587,557

17%

58%

25%

2562 2563 25642561

การใช้พลังงานทดแทน	(กิกะจูล)

พลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพ (กิกะจูล)
พลังงานทดแทนจากชีวมวล (กิกะจูล)
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (กิกะจูล)

ภาพรวมพลังงานในปี	2564

โรงงานที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	100%
•		UAB Orion Global Pet ประเทศลิธัวเนีย
•		Wellman International ประเทศไอร์แลนด์
•		UTT Technische Textilien ประเทศเยอรมนี
•		Indorama Ventures Portugal PTA 
 ประเทศโปรตุเกส
•		Indorama Ventures Quimica ประเทศสเปน
•		Kordarna Plus ประเทศสโลวาเกีย

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนอกสถานที่
การจดัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนผ่านข้อตกลงซือ้ขายไฟฟ้า
เสมือนทั่วโลก (VPPAs) เพิ่มโอกาสในการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก
เรามีก�าลังการใช้ไฟฟ้าทดแทนรวมมากกว่า 10 เมกะวัตต์-พีค  
ในโรงงานต่างๆ ของเรา และก�าลังอยู ่ในการพิจารณา 
ขั้นสุดท้ายอีก 31 เมกะวัตต์-พีค
นอกจากน้ี เราก�าลังส�ารวจข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้าเสมือนเพื่อ 
เพิม่การจดัซือ้พลังงานไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนส�าหรับโรงงาน
ผลิตอื่นๆ ที่เป็นไปได้

พลังงานทดแทนในสถานที่
นอกเหนือจากชีวมวลและก๊าซชีวภาพแล้ว เรามุ่งมั่นที่จะผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปริมาณที่เหมาะสมที่สุด 
ที่โรงงานของเรา
ในปี 2564 เราได้ติดต้ังแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
ของโรงงาน 4 แห่ง โดยโรงงานอกี 1 แห่ง มกี�าหนดจะแล้วเสร็จ
ในอนาคตอันใกล้นี้
เราก�าลังเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดต้ัง 
แผงพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคาโรงงานอืน่ๆ เท่าทีจ่ะเป็นไปได้

ถ่านหิน
19%

น้�ามันเตา   
17.30%

ชีวมวล 
0.44%

ก๊าซชีวภาพ 
0.38%

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
1.74%

อื่นๆ  
0.92%

พลังงานทดแทน   
2.56%

ก๊าซธรรมชาติ 
60.22%

เป้าหมายด้านไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนและ
ผลการดําเนินงาน

ในปี 2564 ไอวีแอลใช้พลังงานทดแทน	2.56%	
คิดเป็น	2,803,265	กิกะจูล	และใช้ไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน	7.5% ซึ่งช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น
143,175	tCO

2
e

เป้าหมายปี	2568
การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอยู่ท่ี 10%

เป้าหมายปี	2573
การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอยู่ท่ี 25%

CRYSTALLIZATION	UNIT	
ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน
บริษัท Glanzstoff Bohemia บริษัทในเครือของไอวีแอล 
ในเมือง Lovosice สาธารณรัฐเช็ก ร่วมมือกับพนักงาน
และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Glanzstoff Bohemia  
ในการออกแบบ Crystallization Unit ใหม่โดยใช้แบบจ�าลอง 
3 มิติ (ชุดหูฟัง) ซอฟต์แวร์การออกแบบ และวิธีการทาง
วิศวกรรมที่แม่นย�า Crystallization Unit ใหม่เปล่ียน
ทศิทางการใช้น�า้ทีไ่ด้จากไอน�า้และแม่น�า้ ในขณะเดยีวกัน
ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ส�าเร็จ

แผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยตัว	
ในโรงงานของเราที่จังหวัดนครปฐม
บริษัท Indorama Polyester Industries จังหวัดนครปฐม 
ประสบความส�าเร็จในการตดิตัง้แผงพลงังานแสงอาทติย์ (PV) 
บนหลังคาของโรงงานทั้ งหมดที่มีอยู ่  เพื่อผลิตไฟฟ ้า 
จากพลังงานทดแทนส�าหรับการใช้งานในสถานที่ โดย 
ในปี 2564 ได้เพิ่มก�าลังการผลิตด้วยการติดตั้งแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบลอยตัวในบ่อบ�าบัดน�้าเสีย (ETP) ซึ่งมี 
ก�าลังการผลิตอยู่ที่ 5,250 กิโลวัตต์-พีค จากการติดตั้ง 
แผงพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว โรงงานจะสามารถลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 3,474 tCO2e

ข้อมูลเพิ่มเติม
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ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

https://sustainability.indoramaventures.com/th/environmental/energy-management


Scope 1 Scope 2 Scope 3 

2564

N/A
0.176

0.156
0.146

2,412,779
2,244,308N/A

2561 2562 2563

2,407,780

2564

0.607 0.585
0.5470.522

9,448,771

6,989,054

5,913,464

2562 25632561

9,655,447

ยานพาหนะของบริษัท

อุปกรณ์ 
เครื่องจักรของบริษัท

อัตราการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางตรง 
(Scope 1)

การซื้อไฟฟ้า ไอน�้า 
ความร้อนและ
ความเย็นส�าหรับใช้เอง

อัตราการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางอ้อม 
(Scope 2) 

Purchased goods, services and capital
goods = 23,787,293 tCO2e

Fuel and energy-related activities 
= 1,664,002 tCO2e

Upstream and downstream transportation
and distribution = 1,544,772 tCO2e

Waste generated in operations
= 60,259 tCO2e

Business travel and employee commuting
= 35,879 tCO2e

• Location-based 
 = 0.150 tCO2e/

 ตันการผลิต
• Market-based 
 = 0.146 tCO2e/

 ตันการผลิต

= 0.439 tCO2e/

ตันการผลิต

กลยุทธ์ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เรามุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาทางเลือกคาร์บอนต�่าเพื่อปรับปรุงการใช้ทรัพยากร โดยด�าเนินการ
สอดคล้องไปกับกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ Communication on Progress (CoP) ของ UNGC

เพื่อให้สอดคล้องกับสถาบันทรัพยากรโลก (WRI), World Business Council for Sustainable Development และมาตรฐาน  
ISO 14064-1/ISO 14064-3 ซึง่เป็นมาตรฐานสากลทีส่อดคล้องกับ GHG Protocol ทีเ่ป็นมาตรฐานการท�าบญัชีก๊าซเรือนกระจก 
ส�าหรับภาครัฐและเอกชน เราติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม (Scope 1, 2 และ 3)  
เพือ่ระบมุาตรการลดและการด�าเนินการ โดยข้อมลูเหล่าน้ีและข้อมลูด้านสิง่แวดล้อมทีส่�าคญัอืน่ๆ จะถูกเก็บรวบรวมทกุไตรมาส 
ผ่านระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) (tCO2e)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 และ 2) (tCO2e/ตันการผลิต)

106 107บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี

หมายเหตุ: - 0.589 tCO
2
e/ตันการผลิต ส�าหรับขอบเขตการรายงาน

  ปี 2563 และ 2564
 - Location-based ถูกก�าหนดตามอตัราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  เฉล่ียของไฟฟ้าพื้นฐานที่มีการใช้พลังงาน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e) อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e/ตันการผลิต)

2564

0.197
0.184

0.155
0.150

2,409,061
2,344,6952,224,494

2561 2562 2563

2,485,210

7,035,992 7,247,667

4,744,746

3,688,970

2561 2562 25642563

0.325
0.371

0.452 0.439

2564

0.607 0.589
0.5550.522

9,445,053

7,089,441

5,913,464

2562 25632561

9,732,877

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง	
(Scope	1)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด
(Scope	1	และ	2):	Location-based

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
(Scope	2)

หมายเหตุ: Market-based ถูกก�าหนดตามอัตราเฉล่ียการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากไฟฟ้าที่บริษัทได้เลือกใช้

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) (tCO2e)
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) (tCO2e/ตันการผลิต)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม	(Scope	2)
(Market-based)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด
(Scope	1	และ	2):	Market-based

โรงงานการผลิต

ก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าของเรา

เป้าหมายอัตราการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด	
(Scope	1	และ	2)	และ
ผลการดําเนินการ

ในปี 2564 ไอวีแอลมีอัตราการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด	(Scope	1	และ	2)	
อยู่ท่ี	0.589	tCO2e/ตนัการผลิต	
ซึ่งลดลงเทียบเป็น		3% 
จากเป้าหมายปี 2568 ของเรา

เป้าหมายปี	2568
ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด 
(Scope 1 และ 2) 10%

เป้าหมายปี	2573
ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด 
(Scope 1 และ 2) 30%

การลดลงของอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด  
(Scope 1 และ 2) เป็นผลมาจากประสทิธิภาพการด�าเนินงาน
ที่ เพิ่ม ข้ึนและการลงทุนกว ่า 28.5 ล ้านเหรียญสหรัฐ  
ในโครงการด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลงทุน
เหล่าน้ีส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 185,132 ตัน 
ของ CO 2e โดยในขณะน้ี เราก� าลั งพัฒนารูปแบบ 
การเก็บรวบรวมข้อมลูของก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอืน่ๆ 
(Scope 3) เพือ่ปรับปรุงการตดิตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Scope 3) ของเรา ซึง่จะช่วยให้ซัพพลายเออร์สามารถตดิตาม
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทั่วทัง้หว่งโซ่คณุค่าของเราได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Home

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL
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ฉลากลดคาร์บอนจากสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย	(TEI)
สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย (TEI) เปิดตวัฉลากลดคาร์บอนร่วมกับ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย และ
สภาธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TBCSD) เพื่อกระตุ้นให ้
ผู ้บริโภคตระหนักถึงผลกระทบที่มีต ่อสภาพภูมิอากาศ 
เมื่อซ้ือสินค้า

บริษัท TPT Petrochemicals ซ่ึงเป็นหน่วยธุรกิจของไอวีแอล 
ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย ได้รับรางวัลฉลากลดคาร์บอน
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ PTA ฉลากน้ีระบุถึงการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เพื่อเป็น
ข้อมลูให้แก่ผูบ้ริโภคก่อนซือ้สนิค้า ในขณะเดยีวกันยังเป็นการ
ลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

เราได้น�ารูปแบบการก�าหนดราคาคาร์บอนภายในซึง่เป็นส่วนหน่ึง
ของกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาใช้ในการ
วางแผนการลงทุนในปัจจุบัน ซ่ึงจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและ
กระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อผลกระทบของคาร์บอน 
ต่อธุรกิจของเรามากข้ึน ในการพัฒนาการก�าหนดราคา
คาร์บอน เราได้พิจารณาสถานการณ์จ�านวนหน่ึงผ่านกลไก 
การซือ้ขายสทิธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS) โดยแยกตาม
ประเทศ ภูมิภาค และสถานะของผลกระทบด้านกฎระเบียบ
ซึ่งอาจส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของราคาสมมติฐาน โดยราคา
คาร์บอนทางสถิติที่ 20 เหรียญสหรัฐ/tCO2e ถูกน�ามาใช ้
ในการค�านวณความอ่อนไหวของคาร์บอน ข้อมูลเพิ่มเติม 
เก่ียวกับข้อควรพจิารณาและสถานการณ์ด้านสภาพภูมอิากาศ
ที่ท�าการวิเคราะห์ อยู่ในรายงาน TCFD ปี 2565

108 109บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี

143,507
5,418

206,996
222,288

317,064

750,000

1,500,000

with a total reduced 

GHG emission of 
2.50 million tons

CELEBRATE WITH US
Since 2011, we have achieved

การรีไซเคิล	PET	
หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน*
หน่วย: ตัน

25602554 2562 2563 2564
2568

เป้าหมายปี
2573

เป้าหมายปี

รีไซเคิล
2554 – 2564

ลดคาร์บอน
ฟุตพร้ินท์

2.4 ล้านตัน
ในวัฏจักรชีวิต

ของผลิตภัณฑ์

รีไซเคิลแล้ว
72,000	ล้านขวด PET 
หลังการบริโภค

ลดปริมาณ
ขยะพลาสติก
1.6 ล้านตัน
ท่ีต้องน�าไปฝังกลบ

เข้าซื้อกิจการโรงงานรีไซเคิลใหม่ 
1 แห่ง ในรัฐเท็กซัส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประกาศ
สร้างโรงงานรีไซเคิล 
ใน Karawang ประเทศอนิโดนีเซยี 

โรงงานทั้งสองแห่งน้ีสามารถ
รีไซเคิลขวด PET ได้ถึง 
5,000 ล้านขวดภายในปี 2566

การลงทุนด้านความยั่งยืน
2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
ภายในปี 2568 และ 
7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
ภายในปี 2573

รีไซเคิลขวด PET
50,000 ล้านขวด ภายในปี 2568 
และ 100,000 ล้านขวด 
ภายในปี 2573

PET หลังการบริโภคที่ถูกบีบอัด
เป็นก้อน 750,000 ตัน
ภายในปี 2568 และ 1,500,000 ตัน
ภายในปี 2573  

ขวดพลาสติก PET 
หลังการบริโภค 317,064 ตัน 
ถูกน�ามารีไซเคิลเป็นเกล็ด
พลาสติก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตโพลีเอสตอร์ 
(เพิ่มข้ึน 43% จากปี 2563)

ขวด PET หลังการบริโภค 
14,300 ล้านขวด
ถูกน�ามารีไซเคิล 
(เพิ่มข้ึน 43% จากปี 2563) 

สร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับความสามารถ

ด้านการรีไซเคิลระดับโลก
สร้างความม่ันใจ

ในการปิดวงแบบสมบูรณ์
มีส่วนร่วมในการสร้าง
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

เพ่ือรองรับความต้องการในการรีไซเคิลของลูกค้าของไอวีแอล	
โดยสร้างธุรกิจการรีไซเคิลช้ันนําที่มีความแตกต่างและดึงดูดทางเศรษฐกิจ

พันธกิจการรีไซเคิล
ของเรา

ความมุ่งม่ัน
ด้านการรีไซเคิล

กลยุทธ์การรีไซเคิล

ความก้าวหน้า
ในปี	2564

การลดไอนํ้าใน	PROPYLENE	
PURIFICATION	TOWER
ทีม IVOX Port Neches ได้ท�าการศึกษาเพื่อระบ ุ
ผลกระทบของการ Bypassing ในหอรีไซเคิลโพรพิลีน 
โดยส่งโพรพิลีนส่วนหน่ึงไปยังหอหน่วยโอเลฟินส์เพื่อ
ด�าเนินการ ส่วนทีเ่หลือจะส่งไปท�าการรีไซเคิลในข้ันตอน 
Epoxidation

โครงการน้ีคาดว่าจะช่วยลดการใช้พลังงาน 324,090  
กิกะจูล/ปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 478 
เมตริกตันของ CO2

ประสิทธิภาพของกระบวนการจากโครงการน้ีจะน�าไปสู่
การประหยดัต้นทนุการด�าเนินงานรวม 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ

การรายงาน	TCFD	
ค�าแนะน�าของ Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD) ช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสีย
เข้าใจสินทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับคาร์บอนและความเส่ียง 
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ในปี 2563 เราเป็นบริษัท
เคมีภัณฑ์แห่งแรกในประเทศไทยและแห่งที่สองใน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ที่น�าหลักการของ TCFD  
มาประยุกต์ใช้ในการเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิทีเ่ก่ียวข้อง
กับสภาพภูมิอากาศ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในรายงาน 
TCFD ปี 2565 ของเรา

การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองด้านการรีไซเคิล
เราเป็นผู้ผลิต PET บริสุทธ์ิรายใหญ่ที่สุดในโลก ในขณะที่เราตั้งใจที่จะขยายการผลิต PET และยังคงเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม 
เรายังคงเป็นหน่ึงในผูรี้ไซเคิล PET ทีใ่หญ่ทีส่ดุ เราภูมใิจในความมุง่มัน่ของเราทีจ่ะผลติ rPET ซึง่เป็นวสัดทุีเ่หมาะสมกับเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียนและยังช่วยให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมสู่ระบบการปิดวงแบบสมบูรณ์

* IVL Vision 2030 recycling ambition: 3.13 ล้านตันของ PET หลังการบริโภค
 ที่ถูกอัดเป็นก้อน และ 2 แสนล้านขวด PET หลังการบริโภค ต่อปี
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อินโดรามา	เวนเจอร์สร่วมมือกับ	Carbios	
สร้างโรงงานรีไซเคิล	PET	ทางชีวภาพ	
เต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศฝรั่งเศส
การรีไซเคิลข้ันสูงถือเป็นวิธีการซ่ึงเราสามารถใช้ประโยชน ์
ผ่านความร่วมมือกับนักพัฒนาเทคโนโลยี โดยไอวีแอลและ 
Carbios ได้ประกาศความร่วมมือในการด�าเนินการสร้าง
โรงงานรีไซเคิล PET ทางชีวภาพ โดยใช้เอนไซม์ในระดับ
อตุสาหกรรมเป็นแห่งแรกของโลก โดยมกี�าลงัการรีไซเคิล PET 
หลังการบริโภคอยู่ที่ประมาณ 50,000 ตันต่อปี เทียบเท่ากับ
ขวด PET 2,000 ล้านขวด หรือถาด PET 2,500 ล้านถาด โรงงาน
ผลติ PET ของอนิโดรามา เวนเจอร์สน้ีตัง้อยูใ่นเมอืง Longlaville 
ประเทศฝร่ังเศส ซึง่คาดว่าจะเร่ิมด�าเนินการได้ภายในปี 2568* 
โครงการดงักล่าวยงัช่วยสร้างต�าแหน่งงานใหม่ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมกว่า 150 ต�าแหน่ง

Carbios เป็นผูริ้เร่ิมการพฒันาโซลชัูนทางเอนไซม์เพือ่จดัการ
พลาสติกและพอลิเมอร์สิ่งทอหลังการใช้งาน และได้พัฒนา
เทคโนโลยีและกระบวนการที่สามารถเปลี่ยนขยะพลาสติก 
ให้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการ
รวมเอาเทคโนโลยีชีวภาพและความมุ่งมั่นทางอุตสาหกรรมน้ี
เป็นกุญแจสู ่การมีระบบเศรษฐกิจที่หมุนเวียนมากย่ิงขึ้น 
โครงการเชิงกลยุทธ์น้ีได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก
รัฐบาลฝร่ังเศส และภูมภิาค Grand-Est** พร้อมแหล่งเงนิทนุ
ที่ไม่ส่งผลกระทบทางการเงิน โครงการที่มีนวัตกรรมน้ีแสดง
ให้เห็นถึงความมุ ่งมั่นของรัฐบาลภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ฝร่ังเศส ปี 2573 ซ่ึงเตรียมความพร้อมส�าหรับความท้าทาย
ต่างๆ ในช่วงทศวรรษหน้า

ความเป็นผู้นําทางด้านการรีไซเคิลและ
ความร่วมมือของเรา
เราค�านึงถึงความรับผิดชอบในการจัดการกับความท้าทาย 
ที่อุตสาหกรรมของเราก�าลังเผชิญทั้งหมด โดยเราเช่ือว่า 
การร่วมมอืกันมคีวามส�าคัญและจ�าเป็นอย่างย่ิง เราจงึท�างาน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
ด้านความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรีไซเคิล

เรามีส่วนร่วมอย่างมากเก่ียวกับข้อกฎหมายร่วมกับสมาคม
อตุสาหกรรมต่างๆ เพือ่สนับสนุนการเปล่ียนแปลงเชิงบวกและ
แนวปฏิบัติที่ยั่งยืน ความมุ่งมั่นที่ส�าคัญประการหน่ึงของเรา
คือความตั้งใจในการท�างานร่วมกับ the Committee of PET 
Manufacturers in Europe (CPME) เพื่อรองรับขยะ 
บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่ได้รับการรีไซเคิลของสหภาพยุโรป

นอกจากน้ี เราท�างานร่วมกับสมาคมต่างๆ ทีเ่ป็นตวัแทนของ
อุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อพัฒนา Protocol เก่ียวกับการ
สนับสนุนนโยบาย โดยเราตั้งใจที่จะก�าหนดขอบเขตของ
นโยบาย เสริมสร้าง รวมถึงปรับความรู้และความเข้าใจของ
สาธารณชนเก่ียวกับพลาสติก PET ซึ่งสามารถหมุนเวียนได้

Deja™	CARBON	NEUTRAL	PET
เรามีความภูมิใจในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PET ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน
และได้รับการรับรองเป็นรายแรกของโลกผ่านแบรนด์ Deja™ ทีย่ั่งยนืของเรา โดยเมด็พลาสตกิ
ถูกผลติข้ึนโดยใช้พลังงานทดแทน วัสดทุีม่าจากท้องถ่ิน และการขนส่งทางน�า้ทีม่ผีลกระทบต�า่ 
เพื่อน�ามาซ่ึงคาร์บอนฟุตพร้ินท์ที่เป็นกลาง และถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการ 
ของลูกค้าในการปฏิบตัติามกฎระเบยีบใหม่ในการมสีดัส่วนปริมาณผลิตภัณฑ์รีไซเคิลทีเ่พิม่ข้ึน
และลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์

เน่ืองจาก PET สามารถรีไซเคิลได้ 100% จึงมีผลกระทบ
จากคาร์บอนน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น  ๆ ในฐานะผู้น�า
การผลติและรีไซเคิล PET นับเป็นข้อได้เปรียบของเราทีจ่ะ
ใช้ประโยชน์จากโอกาสดงักล่าวจากระบบวงปิด เราขยาย
ขีดความสามารถในการรีไซเคิลเชิงกล โดยการเข้าซือ้กิจการ 
2 แห่งในปี 2564 ได้แก่ โรงงาน CarbonLite ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และโรงงานใหม่ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ในปี 2566 ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยโรงงานดังกล่าว
สามารถรีไซเคิลขวด PET ได้รวมกันประมาณ 5,000  
ล้านขวด ซึ่งจะช่วยเร่งให้เราด�าเนินไปตามเป้าหมาย 
ในการรีไซเคิล PET หลังการบริโภค 750,000 ตันต่อป ี 
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลีเอสเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น

* ระยะเวลาประมาณการ ข้ึนอยู ่กับการได้รับอนุญาตให้ท�าการก่อสร้างและ 
 เร่ิมด�าเนินงานจากหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง โดยอยู ่ภายใต้เงื่อนไขที่ยังคง 
 รอการก�าหนดส�าหรับความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายนี้
** มเีง่ือนไขเพือ่ช่วยแจ้งคณะกรรมาธิการยโุรปและการประเมนิเพิม่เตมิโดยทางการ 
 ฝรั่งเศส

อย่างสมบูรณ์และมีคาร์บอนฟุตพร้ินท์ต�่ากว่าวัสดุบรรจุภัณฑ์
อื่นๆ เช่น แก้วและอลูมิเนียม เรามีการสื่อสารกับผู้มีบทบาท
ทางการเมอืงและผูบ้ริโภคเก่ียวกับการรีไซเคิลและความยัง่ยนื
ของ PET ผ่านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ มูลนิธิ Ellen 
MacArthur, Global Plastic Action Partnership (GPAP), 
RECycling of Used Plastics Limited UK (RECOUP), European 
Organization for Packaging and the Environment 
(EUROPEN) และ PET Resin Association (PETRA) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึง American Chemistry Council (ACC), 
PET Container Recycling Europe (PETCORE), National 
Association for PET Container Resources (NAPCOR) และ 
Recycling Partnership
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PET	Division	Winners 	IOD	Segment	Winner

	Fibers	Segment	Winner

Aromatics	Division	Winner

Recycling	Business	Winner

Packaging	Vertical	Winners

Asia Pet (Thailand) Limited/Indorama Polymers 
Public Company Limited, Lopburi - Thailand 

Petform (Thailand) Limited, Lopburi (Closure) - Thailand 

Indorama Ventures Oxides Ankleshwar Private Limited - India

Performance Fibers (Kaiping) Company Limited - China 

Indorama Petrochem Limited (PET), Rayong - Thailand 

Petform (Thailand) Limited, Rayong - Thailand

Indorama Ventures Química S.L.U, San Roque - Spain 

Indorama Ventures Sustainable Solutions Fontana, Inc. - US 

ไอวีแอลร่วมมือกับ	GPAP	และ	WEF	สร้างชุดเครื่องมือ
การลงทุนสําหรับขยะพลาสติก
ด้วยความร่วมมือกับ Global Plastic Action Partnership (GPAP) และ  
สภาเศรษฐกิจโลก (WEF) ไอวีแอลได้สนับสนุนชุดเคร่ืองมือการลงทุนใหม่ที่มี 
รายละเอียดเกี่ยวกับการคว้าโอกาสทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมกับการจัดการ
กับวกิฤตขยะพลาสตกิ และการแสดงให้เหน็ว่าเงนิทนุจากแหล่งต่างๆ เอือ้อ�านวย
ต่อการน�าขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลเพื่อเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ความมุ่งมั่นระดับโลก	ปี	2564
ไอวีแอลภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงของ New Plastics Economy Global 
Commitment ซ่ึงเป็นการรายงานผลความก้าวหน้าในกรอบการรายงาน
แบบกลางปีถึงกลางปี น�าโดยมูลนิธิ Ellen MacArthur ร่วมกับโครงการ 
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ รายงานความมุ่งมั่นระดับโลกฉบับที่ 3  
ได้บันทึก “ความก้าวหน้าที่ส�าคัญ” ที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลของเรา

Sustainability	Leaders	Council:	
ความร่วมมือเพื่อโลกที่ยั่งยืน
ไอวีแอลและธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่นร่วมกัน
สนับสนุน “Sustainability Leaders Council” ซ่ึงจัดโดย Eurasia Group และ 
Suntory Holdings โดยผลักดันการจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อความย่ังยืนส�าหรับ
รัฐบาลเอเชียและภาคเอกชน รวมถึงช่วยส่งเสริมสังคมให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
ลดขยะพลาสติก สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น

การประชุมสุดยอดเสมือนจริงของสภาที่จัดข้ึนในเดือนตุลาคม 2564 นายอาลก 
โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่บริษัทฯ ของเรา ได้เข้าร่วมกับผูน้�าระดบัโลก
จากสถาบนัต่างๆ ทัง้ภาครัฐบาลและเอกชน เพือ่ระบลุ�าดบัความส�าคัญทีเ่ร่งด่วน
และร่วมก�าหนดร่างแผนปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม

OPERATIONAL	EXCELLENCE	AWARDS
รางวัลน้ีเร่ิมมีข้ึนตั้งแต่ปี 2560 โดยอ้างอิงจากผลการด�าเนินงานที่ดีเลิศ ซึ่งประเมินจากเกณฑ ์
การด�าเนินงานใน 10 หัวข้อ ครอบคลุมด้านการเงิน ผลการปฏิบัติงาน ผลการด�าเนินงาน 
ด้านความยั่งยืน (ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม) และความพึงพอใจของลูกค้าและ
พนักงาน หน่วยธุรกิจที่ดีที่สุดจะถูกคัดเลือกโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอิงตามเกณฑ์เหล่าน้ี 
และการมอบรางวัลจะจัดขึ้นทุกปีในการประชุม Group Management Conference (GMC)
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UNITING BUSINESS

FOR A BETTER WORLD

2568 10% 5% 10% 10%

2573 30% 15% 25% 20%
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การลดอัตรา
การปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก

มุ่งม่ันที่จะ
ลงทุนมูลค่ากว่า	
640	ล้าน

เหรียญสหรัฐ
ภายในปี	2573
เพื่อบรรลุ
เป้าหมาย

ด้านความยั่งยืน

การลดอัตรา
การใช้พลังงาน

การใช้ไฟฟ้า
จากพลังงาน
ทดแทน

การลดอัตรา
การใช้น้ํา

มุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนรายงาน
พิเศษ

แนวทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ของไอวีแอล

เรากำาลังแข่งกบัเวลาในการชะลอสภาพภูมอิากาศทีเ่ปล่ียนแปลง แต่ไม่ได้มแีค่
ไอวีแอลเท่านัน้ทีมุ่ง่มัน่ต่อการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธิเป็นศนูย์ ด้วยความ
พยายามร่วมกันของเรากับภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไป  
ทำาให้เราม่ันใจว่าจะสามารถดำาเนินการตามความมุ่งหวังได้สำาเร็จ

ไอวีแอลได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์กับบริษัทเอกชนชั้นน�าอื่นๆ ในประเทศไทย  
เพื่อบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว
สอดคล้องกับกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราทีก่�าลงัด�าเนินการอยู ่และ
ยงัสะท้อนถึงเจตจ�านงอนัแน่วแน่ของเราทีต้่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 30% 
ภายในปี 2573 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593-2613 
นอกจากการประกาศเจตนารมณ์น้ี เราได้เริ่มด�าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เราสามารถลดปริมาณลงได้ถึง 10% ในขณะที่ปี 2564  
เพียงปีเดียว เราสามารถลดได้ถึง 3% ซึ่งถือเป็นการเร่ิมต้นที่ดีเพื่อมุ่งไปสู่การปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ไอวีแอลก�าลังมองหาแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนในระยะยาวอย่างต่อเน่ือง ผ่านกรอบการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ
ตามธรรมชาติที่สามารถขจัดคาร์บอนออกจากช้ันบรรยากาศได้ โดยโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ รวมถึงการ 
ต่อต้านการตัดไม้ท�าลายป่าซ่ึงอยู่ในระหว่างด�าเนินการ พร้อมด้วยเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บ
คาร์บอน (CCUS) และไฮโดรเจนสีเขียว นอกจากน้ี เราได้ลงทุนเพื่อติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งบนหลังคาและ 
บนพืน้ดนิในโรงงานของเรา และก�าลงัศึกษาข้อตกลงซือ้ขายไฟฟ้าเสมอืน (VPPAs) ทีส่ามารถเป็นไปได้ โดยโครงการต่างๆ
เหล่าน้ีสอดคล้องตามแผนของเราในการลดการใช้พลังงาน โดยการเพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในและ 
นอกสถานที่ให้ถึง 10% ภายในปี 2568 และ 25% ภายในปี 2573 รวมถึงความคืบหน้าในการเลิกใช้ถ่านหิน

เราพยายามอย่างต่อเน่ืองในการแยกการเติบโตของธุรกิจออกจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเราคาดว่าจะลงทุนกว่า 
7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในโครงการสีเขียวภายในปี 2573 เพื่อลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
ปรับปรุงประสทิธิภาพในการด�าเนินงานด้านทรัพยากรน�า้ และการจดัการของเสยี เรามุง่มัน่ทีจ่ะลงทนุในการเปล่ียนแปลง
ขั้นพื้นฐานในผลิตภัณฑ์และธุรกิจของเราทั่วโลก เพื่อมุ่งสู่เส้นทางที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากขึ้น

เราพยายามอย่างเต็มก�าลังในการติดตามและก้าวน�าต่อกฎระเบียบและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกลยุทธ์การลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรายงัสามารถช่วยเหลอือตุสาหกรรมอืน่ๆ ในทางอ้อม เพือ่ลดผลกระทบทีเ่กิดข้ึนต่อสภาพ
ภูมิอากาศผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา โดยผลิตภัณฑ์ของเราน้ันเป็นหน่ึงในผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่จ�าเป็นส�าหรับชีวิตสมัยใหม่  
โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพ ความพร้อมทางการเงิน และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เราได้ให้ค�ามั่นต่อ 
Science-Based Targets (SBTs) อย่างเป็นทางการ โดย
ตกลงที่จะปรับแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ของเราให้สอดคล้องตามหลักภูมอิากาศศาสตร์ทีต้่องการ
จ�ากัดการเพิม่อณุหภูมใิห้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซยีส โดย
เราจะท�าการปรับเป้าหมายของเราต่อไป เพื่อให้ได้รับ
การตรวจสอบจนแล้วเสร็จโดย  Science-Based Targets 
Initiative (SBTi) ภายใน 24 เดือน

ในขณะที่บริษัทแบบดั้งเดิมปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากข้ึนเมื่อเวลาผ่านไป  
เราก�าลังเปลีย่นแปลงสิง่เหล่าน้ีผ่านความมุง่มัน่และกลยทุธ์ร่วมกันในการบรรลกุาร
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ นอกจากการด�าเนินการเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกน้ัน เรายงัคงให้ความส�าคัญกับความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยี
ที่เป็นหัวใจของความพยายามของเรา ควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงเป้าหมาย  
การด�าเนินการ และผลลพัธ์ทีย่ัง่ยนืกับผลลพัธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจทีท่ัว่โลก
ต้องการ
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เป้าหมายปี	2568
ลดอัตราการใช้น�้าท้ังหมด 10%

เป้าหมายปี	2573
ลดอัตราการใช้น�้าท้ังหมด 20%

ในปี 2564 อัตราการใช้น�้าของเราอยู่ท่ี 
5.33	ลบ.ม./ตันการผลิต เพิ่มขึ้น 0.48% 
จากเป้าหมายปี 2568 อย่างไรก็ตาม 
เรามีอัตราการใช้น้ําที่นํามารีไซเคิล
และใช้ซํ้าถึง	5.93%
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รายงานความยั่ งยืนปี

5.93
6.55

7.46
8.07

 5,786,158 

 5,255,856 

2561 2562 2563 2564

 5,292,534 

5,555,472

82,504,769 

 65,222,820 

 60,285,763 

2561 2562 2563 2564

5.31
5.33

5.10
5.32

88,083,250

การใช้นํ้าจากแหล่งนํ้า

นํ้าที่นํามารีไซเคิลและใช้ซ้ํา

การใช้น�้าจากแหล่งน�้าทั้งหมด (ลบ.ม.)
อัตราการใช้น�้า (ลบ.ม./ตันการผลิต)

ปริมาณน�้ารีไซเคิลและน�้าใช้ซ�้า (ลบ.ม.)
อัตราน�้ารีไซเคิลและน�้าใช้ซ�้า (%)

หมายเหตุ: 5.33 ลบ.ม./ตันการผลิต ส�าหรับขอบเขตการรายงาน
 ปี 2563 และ 2564

การบริหารจัดการ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ไอวีแอลตระหนักถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึน 
จากการด�าเนินงานของเรา เราจึงมีการจัดการในด้านการใช้
พลังงานเชิงรุกและปรับปรุงกระบวนการภายในของเราอย่าง
ต่อเน่ือง โดยพจิารณาจากขนาดของพืน้ทีด่�าเนินงานตลอดจน
ลกัษณะพืน้ฐานของธุรกิจของเรา ความพยายามเหล่าน้ีจะช่วย
ใหเ้ราสามารถบรรลุเปา้หมายด้านสภาพภมูอิากาศของเราได้

แม้จะมีขอบเขตการรายงานที่เพิ่มข้ึนและมีผลผลิตที่เพิ่มข้ึน 
7% เมื่อเทียบกับปี 2563 แต่เราสามารถลดอัตราการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกและพลังงานโดยรวมเป็นผลส�าเร็จ ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานที่มากข้ึนและ 
เป็นสัญญาณว่าเราก�าลังด�าเนินการตามเป้าหมายระยะกลาง
ปี 2568 ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวปี 2593 ของเรา

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบในการลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เรามีการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
อย่างมีประสิทธิภาพและรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความตึงเครียดด้านน�้าในบริเวณโรงงานที่เราด�าเนินงาน

การปฏิบติัตามข้อก�าหนดด้านการบริหารจดัการทรัพยากรน�า้
ของเราได้รับการสนับสนุนโดยนโยบายและกลยุทธ์ระดับโลก
ของเรา ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายด้านสิง่แวดล้อม สขุภาพ 
และความปลอดภัย (EHS) ของกลุ่มบริษทัไอวีแอล และยังเป็น
ตวัก�าหนดโครงร่างการบริหารจดัการทรัพยากรน�า้อย่างยัง่ยนื 
รวมถึงการใช้การปล่อยน�้าออกสู่แหล่งน�้า

เราปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศที่เรา 
ด�าเนินงาน ตลอดจนมาตรฐานและข้อบังคับระหว่างประเทศ 
อย่างไรก็ตาม ด้วยค่านิยมของเราต่อการยอมรับการ
เปล่ียนแปลงและการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ นโยบาย
และกลยุทธ์น้ีจะช่วยให้เราสามารถส�ารวจวิธีการใหม่ๆ  
เพื่อให้สามารถด�าเนินการได้เหนือกว่าข้อก�าหนด

เราเร่ิมรายงานการใช้น�้าและการปล่อยน�้าโดยใช้ข้อก�าหนด 
การรายงานตามดัชนี GRI ฉบับใหม่ในปี 2563 และด�าเนิน
การต่อมาในปี 2564 แนวคิด 3Rs ช่วยก�าหนดแนวทางภายใน
ของเรา พร้อมกับการร่วมงานกับหน่วยงานภายนอก รวมถึง
ท้องถ่ินและชุมชน โดยการสร้างโรงบ�าบัดน�้าเสียและลดการ
ใช้น�้าในการด�าเนินงานของเรา

ในปี 2564 เรามีอัตราการใช้น�้าเพิ่มข้ึน ในขณะที่อัตรา 
การใช้น�า้รีไซเคิลโดยรวมลดลง แม้ว่าจะมกีารปรับปรุงการบริหาร
จดัการทรัพยากรน�า้ของเราผ่านกระบวนการทีม่ปีระสทิธิภาพ
และการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีต่างๆ การปรับปรุงเหล่าน้ีเป็น
ส่วนส�าคัญในข้อก�าหนดการบริหารจดัการทรัพยากรน�า้ของเรา 
และสอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายที่เก่ียวข้องด้วยเช่นกัน 
โดยในปี 2564 เราลงทุนกว ่า 1.8 ล ้านเหรียญสหรัฐ  
ในโครงการลดการใช้ทรัพยากรน�้า และจะด�าเนินการ 
อย่างต่อเน่ืองในปีต่อๆ ไป ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ 
ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก หน้า 165

เป้าหมายอัตราการใช้นํ้า
และผลการดําเนินงาน

เครื่องกําเนิดไฟฟ้าร่วมแบบใหม่ของ	
GLANZSTOFF	SICREM
ด้วยความพยายามที่จะลดต้นทุนด้านพลังงานทั้งหมด  
ในปี 2564 Glanzstoff Sicrem ได้ท�าการติดตั้ง 
เคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าร่วมขนาด 3.2 เมกะวัตต์ไฟฟ้า  
เพื่อให้ความร้อนแก่อาคารโรงงานในช่วงฤดูหนาว และ
ให้ความร้อนบางส่วนกับน�้ามันไดเทอร์มอลและน�้า 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

โครงการน้ีช ่วยลดการใช ้ทรัพยากรน�้ า 401,650  
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนการด�าเนินงาน 
ของโรงงานโดยรวมได้ประมาณ 20% 

ข้อมูลเพิ่มเติม
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รายงานความยั่ งยืนปี

0.0045
0.0058

0.0075
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2561 2562 2563 2564

 117,157 
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8%
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170,949

317,447 314,826

411,798

4%

23%

3%
5%

67%

(ปริมาณที่เกิดข้ึน การรีไซเคิลและการใช้ซ�้า การเผา 
(ที่น�าและไม่น�าพลังงานกลับมาใช้ใหม่) การฝังกลบ และวิธีอื่นๆ)

ปริมาณของเสียทั้งหมด

ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด

ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด (ตัน)
อัตราของเสียอันตราย (ตัน/ตันการผลิต)

ปริมาณของเสียทั้งหมด (ตัน)
การรีไซเคิลและการใช้ซ�้า (% ของปริมาณของเสียทั้งหมด)
การเผาโดยน�าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ (% ของปริมาณของเสียทั้งหมด)
การเผาโดยไม่น�าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ (% ของปริมาณของเสียทั้งหมด)
การฝังกลบ (% ของปริมาณของเสียทั้งหมด)
อื่นๆ (% ของปริมาณของเสียทั้งหมด)

หมายเหตุ: 0.0085 ตัน/ตันการผลิต ส�าหรับขอบเขตการรายงาน
 ปี 2563 และ 2564

7%

33%

10%

25%

25%

15%

15%

23%

14%

33%

19%

41%

28%

3%

9%

20%

15%

17%

20%

28%

(% ของโรงงานไอวีแอลในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน�้าโดยใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ความเส่ียงของน�้า AQUEDUCT พัฒนาโดย WRI)

การประเมินความตึงเครียดด้านนํ้าปี	2564

ท้ังหมด
(112 แห่ง)

เอเชีย
(40 แห่ง)

อเมริกา
(32 แห่ง)

ยุโรป	
ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา

(40 แห่ง)
สูงมาก สูง
ปานกลางถึงสูง ต�่าถึง

ปานกลาง
ต�่า

การบรหิารจัดการความเส่ียงด้านทรพัยากรน้ํา	
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของนํ้า
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง  
การจัดการทรัพยากรน�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นอีกหน่ึง
ความเส่ียงหลักในการด�าเนินงานของเรา เนื่องจากแต่ละโรงงาน
อยู่ภายใต้บริบทการด�าเนินงานที่ไม่เหมือนกัน ดังน้ัน เราจึงใช้
เคร่ืองมือวเิคราะห์ความเสีย่งด้านน�า้ AQUEDUCT ซ่ึงประกอบด้วย
ตัวบ่งช้ี 12 ข้อ ในการรายงานความเส่ียงด้านทรัพยากรน�้า 
ทีเ่ก่ียวข้อง ปริมาณน�า้ทัง้หมดทีมี่อยู่ และน�า้จากแหล่งน�า้ทัง้หมด 
ด้วยเคร่ืองมือน้ีเราสามารถประเมินความเส่ียง ข้อจ�ากัด และ
โอกาสของทรัพยากรน�้าในท้องถิ่นได้อย่างสม�่าเสมอ

เคร่ืองมือวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านน�้า AQUEDUCT สามารถ
ประเมินการเปลีย่นแปลงของอปุสงค์และอปุทานด้านน�า้ ความเสีย่ง
ของผู้มีส่วนได้เสีย และกฎระเบียบในปัจจุบันและอนาคต โดย
ลักษณะของการคาดการณ์ดังกล่าว สามารถประเมินการ
เปล่ียนแปลงความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้าได้นานถึง 2 ทศวรรษ 
โดยผลจากการประเมินจะมีการหารือระหว่างการประชุมคณะ
กรรมการประเมินความเส่ียงประจ�าปี เพื่อระบุมาตรการบรรเทา
ผลกระทบและโครงการริเร่ิมส�าหรับโรงงานในพื้นที่ที่ขาดแคลน
น�้าอย่างรุนแรง หรือผู้ที่ต้องรับมือกับความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ 
ต่อการใช้น�้า

การบรหิารจัดการของเสีย
กลยุทธ์การบริหารจัดการของเสียของเราเก่ียวข้องกับ 
การลดของเสียจากการด�าเนินงานของเราเพื่อจัดการขยะ 
แทนการฝังกลบตามข้อก�าหนด และเพือ่ขยายขีดความสามารถ
เท่าที่จะเป็นไปได้

การปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน
เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนนํ้า	
(จากภาวะโลกร้อน)	และความเค็มของน้ํา
บริษัท Indorama Ventures Portugal ได้ส�ารวจวิธีการ
ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าและสารเคม ี
ในขณะที่มีการรีไซเคิลของเสียจากโรงงาน (น�้าเกลือและ
น�้าเสีย) โดยมีการใช้เทคโนโลยีออสโมซิสแบบย้อนกลับ 
(RO) ซึง่มเีป้าหมายหลกัในการคืนกลับของหอท�าความเยน็
แบบ Blowdown และก�าหนดเส้นทางใหม่ เพือ่ลดปริมาณ
แร่ธาตุในถังป้อนน�้า ลดการใช้กรดและด่างส�าหรับการ
สร้างเมมเบรนขึ้นใหม่อีกครั้ง    

โครงการริเร่ิมน้ีคาดว่าจะลดปริมาณการใช้น�้าดิบได้ถึง 
740,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี (คิดเป็น 12% โดยประมาณ
ของการใช้น�า้ในโรงงาน) ในท�านองเดยีวกัน จะส่งผลให้มกีาร
ใช้โซดาไฟลดลง 15% และ 47% ส�าหรับกรดไฮโดคลอริก

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการของเรา
พิจารณาจากต้นทุนของสินค้าและค่าจัดจ�าหน่าย EBITDA และ
ผลกระทบทางการเงินต่อรายได้ และต้นทุนของสินค้าที่ขาย  
เพือ่พฒันาแผนปฏบิตักิารและการแก้ไขทีเ่ป็นผลจากการอภิปราย
ประจ�าปี นอกจากน้ีพนักงานที่ประจ�าอยู่ในโรงงานแต่ละแห่ง 
ของเราได้รับมอบหมายให้ด�าเนินงานทีมี่ความสอดคล้องตามแนวทาง
แบบบูรณาการและมีการรายงานต่อฝ่ายบริหารอย่างสม�่าเสมอ 
ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม อยู่ในรายงานสรปุการวิเคราะห์ความเส่ียง
ด้านทรัพยากรน�้าปี 2564

เป้าหมายด้านของเสีย
และผลการดําเนินงาน

ในปี 2564 78%	จากของเสียทั้งหมด
ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบเม่ือเทียบกับ
เป้าหมายปี	2568	โดยเพิ่มขึ้น	8%	
จากปี	2563

เป้าหมายปี	2568
90%	จากของเสียท้ังหมด
ได้รับการจัดการแทนการฝังกลบ

ในปี 2564 เรามีการจัดการขยะแทนการฝังกลบเพิ่มข้ึน 8% 
ซ่ึงเป็นผลจากมาตรการหมุนเวียนที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม 
เรามุ่งมั่นที่จะลดของเสียและใช้หลักการที่มีความรับผิดชอบ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยแสวงหาผูก้�าจัดของเสยีทีม่กีารก�าจัด
อย่างยั่งยืนโดยการใช้ซ�้า คืนสภาพ หรือรีไซเคิล

นอกจากน้ี เพื่อเพิ่มการจัดการขยะแทนการฝังกลบ เราจึง
ท�างานอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่าของเสียอันตรายจะได้รับ 
การจัดการอย่างเหมาะสม โดยด�าเนินการเยีย่มชมโรงงานของ 
ผูก้�าจัดของเสียรายใหญ่เพือ่ตรวจสอบการปฏิบตัติามข้อบงัคับ
ในท้องถิ่น ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม อยู่ในหัวข้อ ข้อมูลผลการ
ด�าเนินงานทั่วโลก หน้า 162
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การรับรองการจัดการการฝังกลบเป็นศูนย์
ภายใต้ความพยายามอันหลากหลายในการบรรลุความมุ่งมั่น
ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะแทนการฝังกลบเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพที่แสดงให้เห็นถึงการดูแลรับผิดชอบ เราภูมิใจ 
ที่โรงงานผลิตที่จังหวัดระยอง สามารถด�าเนินการจัดการขยะ
แทนการฝังกลบได้ถึง 99% และได้รับการรับรองการจัดการ 
การฝังกลบเป็นศนูย์จากบริษัท Intertek ซึง่เป็นการช่วยส่งเสริม
ความน่าเช่ือถือและการมองเห็นความพยายามของไอวีแอล 
ในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

การตรวจสอบข้อกําหนดตามกฎหมาย
ในท้องถิ่น
อนิโดรามา เวนเจอร์ส มกีารริเร่ิมการใช้ระบบปฏิบตักิาร
ทางดิจิทัลจากผู ้น�าระดับโลกในด้านการปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดของ EHS เพื่อประกาศแจ้งโรงงานของเรา 
เก่ียวกับกฎระเบยีบใหม่และกฎหมายทีม่กีารเปล่ียนแปลง

เราจะใช้วิธีการน้ีกับโรงงานแต่ละแห่งของไอวีแอล เพื่อ
จัดท�าทะเบียนทางกฎหมายข ้อบังคับที่ เ ก่ียวข ้อง 
ตามภาษาท้องถ่ิน ซ่ึงทะเบยีนทางกฎหมายน้ีจะช่วยสร้าง
รายการตรวจสอบโดยละเอียดและการแจ ้งเตือน 
ข้อก�าหนดทางกฎหมายเฉพาะส�าหรับแต่ละโรงงาน และ
ยงัสามารถใช้ส�าหรับการประเมนิตนเองและการตรวจสอบ
ได้อีกด้วย

การบรหิารจัดการการปล่อยมลพิษทางอากาศอืน่ๆ
เรามีการควบคุมและลดการปล่อยมลพิษอื่นๆ ทางอากาศ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ รวมถึง 
เพื่อยกระดับมาตรฐานการปล่อยมลพิษของเรา ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก หน้า 161

หมายเหตุ: อัตราการปล่อยมลพิษค�านวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมการขาย
 ระหว่างบริษัท

การกํากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
ที่แข็งแกร่ง
เรามีแนวทางปฏิบัติงานที่ดีที่สุดด้านส่ิงแวดล้อมตลอดทั้ง 
ห่วงโซ่คุณค่าของเรา และมีการช้ีน�าโดยกลไกภายในที่มี
ประสทิธิภาพ ยตุธิรรม ตอบสนอง และแขง็แกร่ง เพือ่ปกป้อง
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนที่เราด�าเนินการอยู่ เราปฏิบัติตาม
กฎหมายทีคุ้่มครองความยัง่ยนืของสิง่แวดล้อมและด�าเนินการ
ในกรณีที่ไม ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างจริงจัง หากมี
เหตุการณ์ไม่ปกติเกิดข้ึน เราจะด�าเนินการแก้ไขทันที และ 
น�าบทเรียนที่ได้รับมาแบ่งปันกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็น 
ส่วนหน่ึงในการด�าเนินงานอย่างโปร่งใสและแบ่งปันความรู้ 
ของเรา

ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ค่านิยมองค์กรของเราก�าหนดให้มกีารแสวงหาการเตบิโตและ
ผลก�าไรของธรุกิจอย่างรับผดิชอบ โดยพจิารณาจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม และเป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบั และมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมทีบ่งัคับใช้ในประเทศ
ที่เราด�าเนินธุรกิจ

ไอวีแอลมีระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (EMS) ตามมาตรฐาน 
ISO 14001 ซึง่มุง่ปรับปรุงประสทิธิภาพด้านสิง่แวดล้อม สร้าง
ความได้เปรียบทางการตลาด แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น�า
ด้านสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการด�าเนินธุรกิจ ช่วยในการ
จดัหาพลงังานทดแทนเพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
แจ้งพนักงานเก่ียวกับปัญหาและความรับผิดชอบด้าน 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทา
และตอบสนองต่อมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี 
ยังใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายใน ยกระดับ
ทัศนคติ และสร้างความน่าเชื่อถือกับผู้มีส่วนได้เสียของเรา 
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) มีผลบังคับใช้กับ 
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม และ
ผู ้ที่ได ้รับมอบอ�านาจในนามหรือเป็นตัวแทนของบริษัท 
นอกจากน้ี ยังมกีารน�าหลกัการดงักล่าวมาใช้ในการด�าเนินการ
ตรวจสอบสถานะก่อนการควบรวมกิจการ การเข้าซ้ือกิจการ  
รวมถึงการวางแผนและการขยายโครงการที่เป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม

ข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมช่วยรับรองกิจกรรมของเรา 
ต่อความสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐาน 
ด้านสิง่แวดล้อมทีบ่งัคบัใช้ทัง้หมดในประเทศทีเ่ราด�าเนินธุรกิจ
อยู่ เราภูมิใจที่จะประกาศว่า 79% ของการด�าเนินงานของเรา
ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เก่ียวกับการรับรองมาตรฐาน ISO สามารถเข้าชมได้ทีเ่วบ็ไซต์
ของเรา

ในปี 2564 พบกรณีการไม่ปฏิบติัตามข้อก�าหนด 7 กรณี (กรณี
ที่มีค่าปรับมากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ) รวมถึงกรณีของ
น�า้มนั จาระบี แอมโมเนีย และไนโตรเจนทีเ่กนิเกณฑ์ก�าหนด
ในน�้าเสีย 

การด�าเนินการแก้ไขและบทเรียนได้ถูกแบ่งปันให้แก่ทุกฝ่าย 
ที่เ ก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการแบ่งปันความรู ้และ 
ความโปร่งใสของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม
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https://sustainability.indoramaventures.com/th/environmental/energy-management
https://sustainability.indoramaventures.com/th/external-ratings/iso
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แนวทาง
เราสนับสนุนและส่งเสริมความรู้และความตระหนักในด้าน
ความหลากหลายทางชวีภาพ ด้วยจุดมุง่หมายในการอนุรักษ์
และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

การดําเนินงาน
เราสนับสนุนโครงการและความคิดริเร่ิมพิเศษที่น�าโดย 
Wetlands Edge Environmental Center (WEEC) สวนสตัว์ 
Asheboro และอุทยานแห่งชาติ Wadden Sea โดยผ่าน
การสนับสนุนและโครงการริเร่ิมต่างๆ รวมถึงเพ่ิมความ
ตระหนักที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพผ่าน
โครงการให้ความรู้ที่ก�าหนดไว้

แนวทาง
เรามีส่วนร่วมในการลดขยะพลาสติกในทะเลด้วยความ
พยายามของเราในการรีไซเคิลพลาสติก PET

การดําเนินงาน
โรงงานแห่งใหม่ของเราในประเทศอินโดนีเซียมุ่งสู่ความ
ท้าทายน้ี โดยคาดว่าสามารถรีไซเคิลขวดพลาสติกได้ถึง 
2,000 ล้านขวดต่อปี เพื่อสนับสนุนแผนงานของรัฐบาลใน
การลดขยะในมหาสมุทร

เรามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไร

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

กลยุทธ์การบรรเทา

ผ่านความร่วมมือของเรา

ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ

ความเส่ียงด้านการดําเนินงาน

ความเส่ียงด้านการเงิน

ความเส่ียงด้านช่ือเสียง

ผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา

รายงาน
พิเศษ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ตามรายงานความเสีย่งโลกของสภาเศรษฐกจิโลก การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพเป็นหนึง่ในสาม
ความเสีย่งทีร้่ายแรงทีส่ดุในทศวรรษหน้า ไม่เพยีงแต่กระทบต่อสิง่แวดล้อม แต่ยงักระทบต่อเศรษฐกจิและ
สังคมในวงกว้าง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอันตรายต่อทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ 
ในระดับต่างๆ โดยมผีลกระทบทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว มลูค่าทางเศรษฐกจิกว่า 44 ล้านล้านเหรยีญสหรฐั 
ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีนั้น ขึ้นอยู่กับการดูแลระบบนิเวศ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของ GDP โลก  
ด้วยเหตุผลเหล่านีแ้ละอีกหลายประการ เราเชือ่ว่าไอวีแอลสามารถมบีทบาทสำาคญัในการอนรุกัษ์ธรรมชาติ 
ซึ่งเป็นความตั้งใจของเราที่จะรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุมชนที่เราดำาเนินการ

ความรับผิดชอบของเรา
ไอวแีอลมุง่มัน่สูค่วามยัง่ยืนและตระหนักถึงความส�าคัญของการสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ เพือ่ให้สอดคล้องกับ
การสนับสนุนต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ (SDGs) คือ เป้าหมาย 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน ์
จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมาย 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และ 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน เราเข้าใจถึงความส�าคัญของการสูญเสียความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและความจ�าเป็นในการด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ เราตระหนักดีถึงความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดข้ึนจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ จึงได้ก�าหนดให้เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการตัดสินใจ และ
รวมไว้ในกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ก้าวต่อไปของไอวีแอล
การปกป้องและฟ้ืนฟคูวามหลากหลายทางชีวภาพมคีวามส�าคัญอย่างยิง่ ในการบรรลุเป้าหมายด้านความยัง่ยนืทัว่โลกร่วมกัน 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแล บริษัท และผู้บริโภค
ความหลากหลายทางชวีภาพทีด่มีส่ีวนส�าคญัในการส่งเสริมเสถียรภาพและความยดืหยุ่นต่อระบบนิเวศ และมคีวามส�าคัญ
ต่อห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคง ในฐานะผู้น�าในห่วงโซ่อุปทานเคมีภัณฑ์ระดับโลก ไอวีแอลเช่ือมั่นว่าเราสามารถมีส่วนในการ
เปลีย่นแปลงวกิฤตน้ีได้ การผลกัดนัการแก้ปัญหาทีเ่ป็นมติรกับส่ิงแวดล้อมมากขึน้ จะช่วยขับเคลือ่นนวตักรรมไปข้างหน้า
และเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ สิ่งเหล่าน้ีตอกย�้าถึงพันธกิจของไอวีแอล ในการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ช้ันน�าระดับโลกที่ 
ด�าเนินธุรกิจยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม
การตัดสินใจของเราในวันน้ี เพื่อสังคมที่มีความเกี่ยวพันซ่ึงกันและกัน และส่งผลถึงอนาคตของไอวีแอลน้ัน เราเข้าใจถึง
ความส�าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบ และมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนินการค้นคว้าวิจยัต่อไป และเป็นผูน้�าในการ
ด�าเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีและเรียกร้องให้ทุกคนเข้าร่วมกับเราเพื่อการด�าเนินการอย่างรับผิดชอบ

เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบที่มีนัยส�าคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพอันเน่ืองมาจากกิจกรรมทางธุรกิจของเรา เรามุ่งมั่น
ที่จะสร้างความมั่นใจว่าโรงงานผลิตในอนาคตจะไม่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงของพื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์
และแหล่งทีอ่ยูอ่าศยั รวมทัง้ทีอ่ยูภ่ายใต้การคุกคามและทีแ่สดงถึงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูง เราใช้มาตรการ
ป้องกันเชิงรุกในระหว่างการประเมินเบื้องต้น เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถลดผลกระทบด้านลบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และ
ให้ค�ามั่นว่าไอวีแอลจะไม่ตัดไม้ท�าลายป่าเพื่อการขยายธุรกิจหรือการด�าเนินงานในอนาคต

• เพิ่มนโยบายด้านกฎระเบียบ
• เพิ่มข้อก�าหนดการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ

ความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
• เริ่มต้นท�าความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม

ท่ีเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

หลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

กอบกู้	/	ฟ้ืนฟู ลดความส�าคัญ หรือก�าจัดระบบนิเวศ
ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมาท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยง
หรือลดทอนได้

ชดเชยผลกระทบท่ีตกค้างและไม่พึงประสงค์ใดๆ 
หลังจากการด�าเนินการตามสามข้ันตอนการบรรเทา
ก่อนหน้า

ลดระยะเวลา ความรุนแรง และขอบเขต
ของผลกระทบท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สมบูรณ์

• เริ่มต้นท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเผยกฎระเบียบ
 เฉพาะด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Taskforce 
 on Nature-related Financial Disclosure (TNFD))
• อาจประสบปัญหาในการลงทุน เงินกู้ 
 และรายจ่ายท่ีสูงข้ึน

• ผู้มีส่วนได้เสียเผชิญความกดดันในการประเมิน 
 การรายงาน และบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
 สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล (ESG)
• ความเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ต่อลูกค้าและ
 ผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นผลให้ถูกเพิกถอน
 ใบอนุญาตในการด�าเนินงาน

• ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานลดลงเนื่องจากภัยพิบัติ
 และความแปรปรวนทางธรรมชาติท่ีเพิ่มข้ึน
• ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวเนื่องกับการพึ่งพา การขาดแคลน 
 และคุณภาพของทรัพยากร
• ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบท่ีหาได้ลดลง ท�าให้การ

ด�าเนินงานและห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักและมีต้นทุนสูงขึ้น

เมือ่มกีารด�าเนินงานใดๆ ในบริเวณใกล้เคียงกับพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายทางชีวภาพ เราจะปฏิบตัติามล�าดบัข้ันการบรรเทา
ดงัน้ี

122 123บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี
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นายคณิต	สีห์
กรรมการอิสระ
สมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง

“สิ่งสําคัญอันดับต้นๆ	ของเราคือ
ความปลอดภัยของพนักงานและ
การบรรลุเป้าหมายด้าน	ESG

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุน
ด้านการศึกษา	ความเป็นอยู่ที่ดี

และสิ่งแวดล้อม”

ต้นทุนที่เชื่อมโยงในบทนี้

ต้นทุนทางสังคม
และความสัมพันธ์

ต้นทุนทางปัญญา ต้นทุนมนุษย์ 

124 125

การเสริมสร้างพลัง
ให้กับพนักงาน
และชุมชนของเรา

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี

คุณค่าที่ถูกสร้างขึ้น
พนกัง�นของเร�นบัเป็นทรพัย�กรทีม่ค่ี�ม�กทีสุ่ด เร�เสรมิสร้�งพลัง
ให้แก่พนกัง�นผ่�นโปรแกรมก�รพฒัน�ทีห่ล�กหล�ย ก�รมส่ีวนร่วม
ของพนักง�น และกลไกที่แข็งแรงเพื่อคว�มปลอดภัยของพวกเข�

https://www.indoramaventures.com/th/leadership/subcommittee/sustainability-risk-management-committee/199/mr-kanit-si


ระยะยาว
(2593)

126 127บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี

สถานที่ทํางานที่ปลอดภัย
และดีต่อสุขภาพ
การเสริมสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานทีป่ลอดภัย 
สนุกสนาน และดีต่อสุขภาพเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดของไอวีแอล 
เน่ืองจากสิ่งเหล่าน้ีเป็นส่วนส�าคัญในการดึงดูดและรักษา
พนักงาน และตอกย�า้ต�าแหน่งของเราในฐานะบริษทัเคมภัีณฑ์
ที่ยั่งยืนระดับโลก โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
ถือเป็นหน่ึงในรากฐานของเรา ดังน้ัน ผู้มีส่วนได้เสียจึงได้รับ
ประโยชน์อย่างมากจากโครงการริเริ่มที่เราด�าเนินการ

เรามีการด�าเนินการอย่างระมัดระวัง โดยค�านึงถึงพนักงาน
และชุมชนที่เรามีส่วนร่วมด้วย นโยบายด้านสุขภาพและ 
ความปลอดภัยของเราได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพ 
ความปลอดภัย และสุขอนามัยเข้าไว้ในกระบวนการจัดการ
ธุรกิจของเรา อีกทั้งยังมีการสื่อสารและการฝึกอบรม 
อย่างสม�่าเสมอ การควบคุมในระดับโรงงาน การประเมิน
ความเสี่ยงในสถานที่ท�างานเป็นระยะ และการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งเป็นหน่ึงในมาตรการรับรองความปลอดภัย 
ของผลิตภัณฑ์

การบริหารจัดการด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
เน่ืองจากไอวีแอลได้ขยายขอบเขตธุรกิจไปทั่วโลก เราจึงให้
ความส�าคัญกับระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อม (EHS) ที่แข็งแกร่ง ซ่ึงออกแบบมาให้สอดคล้อง 
กับรูปแบบธุรกิจและการด�าเนินงานทีม่กีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง
และไม่หยุดน่ิง

ระบบ EHS ของเราครอบคลมุในทกุระดบั ได้แก่ ระดบัองค์กร 
(Corporate EHS), ระดับภูมิภาค (Regional EHS), ระดับ 
กลุ่มธุรกิจ (Segment/Vertical EHS) และระดับโรงงาน  
(Site EHS) ทุกระดับจะท�างานร่วมกันเพื่อก�าหนดกลยุทธ์ด้าน 
EHS ขององค์กร ซึ่งให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแล การ
ก�าหนดมาตรฐาน การรับรอง ขับเคลื่อนวัฒนธรรมของการ
แบ่งปันแนวปฏิบติัทีด่ทีีส่ดุ และสร้างขีดความสามารถในระดบั
โรงงาน ระดบัภูมภิาค และระดบัสากล รูปแบบการด�าเนินการ
ที่ยืดหยุ ่นน้ีส่งเสริมธุรกิจของเราทั่วทั้งภูมิภาคและท�าให้
ประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานดียิ่งข้ึน ลดช่วงเวลา 
สูญเปล่า และลดต้นทุน อีกทั้งเสริมความแข็งแกร่งให้กับ
วัฒนธรรมด้าน EHS ของเรา

การดําเนินงานตามความมุ่งมั่นของเราเพื่อการพัฒนาชีวิต

เราด�าเนินการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และก�าลังเพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงานและสังคมรอบพื้นที่การด�าเนินงาน
ของเราอย่างต่อเน่ือง โดยให้ความส�าคัญกับการเตบิโตและความปลอดภัยของทรัพยากรทีย่ิ่งใหญ่ทีส่ดุของเรา น่ันคือ พนักงาน 
ทีมงานระดับโลก คือจุดแข็งของเราที่ช่วยขับเคล่ือนองค์กรโดยการเข้าถึงสังคมและปลูกฝังโครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล 
ซ่ึงเป็นโครงการหลักของเราเพื่ออนาคตที่มีความรับผิดชอบ

ในปี 2564 เรามีการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ
สิ่งแวดล้อม	(EHS) และระบบการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของ EHS และเพิ่ม
ความแข็งแกร่งความสามารถด้าน EHS 
ภายในปี 2567

ในปี 2564 เรามีอัตราการบาดเจ็บจากการทํางานถึงขั้นหยุดงาน	
(LTIFR)	อยู่ที่	0.66 โดยเป้าหมายคือน้อยกว่า 0.5 กรณี/
200,000 ชั่วโมงท�างาน ภายในปี 2568

เป้าหมายของเรา คือ มีอัตราการบาด
เจ็บจากการทํางานถึงขั้นหยุดงาน	
(LTIFR)	น้อยกว่า	0.1	กรณี/
200,000	ชั่วโมงทํางาน

ภารกิจของเราเพ่ือปกป้องผู้คนและโลก	
และสร้างความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต
ต่อไป

เราต้องการสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่
สังคม	โดยมอบคุณค่าทางสังคม	
เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม

ณ ปี 2564 เราได้ให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลแก่ผู้บริโภค
กว่า	53,585	คน นับตั้งแต่ปี 2561 โดยมีเป้าหมายคือ 
1 ล้านคนท่ัวโลก ภายในปี 2573

ในปี 2564 เราได้อบรมและ
พัฒนาผู้นํากว่า	1,633	คนทั่วโลก 
และคาดว่าจะมีผู้น�าประมาณ 3,500 คน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้น�า
ภายในปี 2567 

ในปี 2564 ผู้นํากว่า	516	คน	
เข้าร่วมใน	Succession	Planning 
ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 คน 
ภายในปี 2566

ระยะสั้น
(2564-2567)

ระยะกลาง
(2568)

ผลงานสําคัญในปี	2564

67%	ของโรงงานท่ัวโลก
ผ่านการรับรองมาตรฐาน	
OHSAS	18001	/	ISO	45001*

การฝึกอบรมต่อพนักงาน
โดยเฉลี่ย 29.92	ชั่วโมง

การสนับสนุนกิจกรรม CSR ทั่วโลก 
1,652,554	เหรียญสหรัฐ

ความรับผิดชอบหลัก 4 ประการของหน่วยงานด้าน EHS คือ 
ความสามารถที่ชัดเจน ตัวช้ีวัดความส�าเร็จที่เฉพาะเจาะจง
และวัดผลได้จริง สิทธ์ิในการตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจง และ
ความรับผิดชอบที่มีการก�าหนดอย่างชัดเจน

• หัวหน้า EHS เป็นผู ้ขับเคลื่อนวาระการด�าเนินงานและ
ติดตามการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ด้าน EHS ทั่วทั้งองค์กร  
ซึ่งรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ของ 
ไอวีแอล ผู้ก�าหนดกลยุทธ์และทิศทางด้าน EHS ของบริษัท

• ผูเ้ช่ียวชาญของศนูย์ความเป็นเลิศ EHS จะก�าหนดมาตรฐาน
และนโยบาย EHS รวมถึงก�าหนดกลไกการก�ากับดูแลที่มี
ความชัดเจนและครอบคลุมทั่วทั้งไอวีแอล

• ผู้เช่ียวชาญด้าน EHS ระดับภูมิภาค จะจัดกระบวนการ 
ตรวจสอบ โดยท�าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระดับภูมิภาค
ส�าหรับการรับมือเหตุฉุกเฉินด้าน EHS

• หวัหน้า EHS ระดบักลุม่ธรุกิจ (Segment and Vertical EHS 
Heads) จะบริหารจัดการและท�างานร่วมกับหวัหน้าโรงงาน 
(Site EHS Heads) ในการน�ามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ
ด้าน EHS ไปใช้ในระดับโรงงาน

ขอบเขตและความสามารถของ EHS ซ่ึงเป็นแกนหลักของธุรกิจ
ของเรา ขับเคลื่อนความต่อเน่ือง ปรับปรุงประสิทธิภาพ  
และกระตุ้นการท�างานร่วมกันกับหน่วยงานด้านอื่นๆ เช่น 
ความย่ังยนืและความต่อเน่ืองทางธุรกิจ นอกจากน้ี หน่วยงาน 
EHS ยงัช่วยรวบรวมค�าแนะน�าสูส่่วนกลาง เพิม่ความเช่ียวชาญ 
และเป็นส่วนส�าคัญทีช่่วยให้เราบรรลวุสิยัทศัน์ด้านความย่ังยนื

การตรวจสอบนโยบาย EHS ของเราส่งผลให้มีการปรับปรุง 
ที่ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการละเมิดข้อปฏิบัติ
ใดๆ ในปี 2564 เราได้ปรับปรุงดัชนีวัดผลการด�าเนินงาน 
(KPIs) ของเรา สร้างโปรโตคอลการตรวจสอบ EHS ขององค์กร 
ท�าให้เข้าใจความสามารถด้าน EHS และความสามารถของเรา
ได้ดียิ่งข้ึน พร้อมทั้งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่าย 
ผู ้ เ ช่ียวชาญเฉพาะด้าน เรายังคงพยายามพัฒนาและ 
สร้างมาตรฐาน ในขณะเดยีวกันก็ปรับปรุงกระบวนการรับรอง 
การมองเห็น และลดความเสี่ยง ประสิทธิภาพด้าน EHS 
แนวทางของเราได้รับการจัดการผ่าน “ความรับผิดชอบ”  
ส่ีประการที่อธิบายไว้ดังน้ี

ข้อมูลเพิ่มเติม

Home

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

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


ความรับผิดชอบหลัก	4	ประการ	ด้าน	EHS

สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภัยใน
กระบวนการการปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดด้านส่ิงแวดล้อม 
และสขุอนามยัในอตุสาหกรรม 
ความปลอดภัยทั่วไปและ
ซอฟต์แวร์ 

ก�าหนดระบบ วิธีการ และ
เครื่องมือใหม่ เพ่ืออ�านวย
ความสะดวกในการด�าเนินการ
และการตรวจสอบ
มาตรฐานผ่านรูปแบบ
การตรวจสอบ

การพัฒนาและปรับใช้ EHS
ในดัชนีวัดผลการด�าเนินงาน
(KPIs) เพ่ือน�าไปใช้งาน
ทั่วทั้งองค์กร

ออกแบบระบบการตรวจสอบ
และวิเคราะห์ความสมบูรณ์
ด้าน EHS ในโปรแกรมต่างๆ

ประเมินการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานด้าน EHS 
ในสถานปฏิบัติงาน
รวมถึงการติดตามและรายงาน
ที่โปร่งใสต่อฝ่ายบริหาร

การลงทุนเพ่ือเพ่ิมความ
สามารถด้าน EHS
 
มุ่งมั่นที่จะให้บุคลากรทุกคน
มีประสิทธิภาพด้าน EHS
ในระดับสูง

ส่งเสริมกิจกรรมใหม่ๆ เช่น
การมีส่วนร่วมของสมาชิก
การตรวจสอบ 
การสร้างเครือข่าย
และการให้บริการในชุมชน
นักปฏิบัติ (COP)

แนวทางการส่ือสาร
อย่างเป็นระบบผ่านฐานข้อมูล 
EHS ทั่วโลก รายงาน
ประจ�าเดือน การอภิปราย
รายไตรมาสกับผู้บริหาร
การประชุมเครือข่าย และ
กิจกรรมการแบ่งปันข้อมูล
แบบกลุ่ม

มุ่งเน้นกลยุทธ์การส่ือสาร
ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

การกํากับดูแลและ
กําหนดมาตรฐาน

การรับรอง การเสริมสร้าง
ความสามารถด้าน	EHS

วัฒนธรรมด้าน	EHS

เรากําหนดอันตราย
จากการทํางานอย่างไร
เรามเีคร่ืองมอืทีร่ะบแุละบรรเทาอนัตรายทีเ่ก่ียวข้องกับ
การท�างาน ได้แก่ ระบบการอนุญาตให้ท�างานอย่าง
ปลอดภัย การวิเคราะห์ความปลอดภัยและอันตราย 
ในการท�างาน การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  
การวิเคราะห์อันตรายในกระบวนการ การตรวจสอบ
เหตุการณ์ และแบบฟอร์มการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง
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72%70%

48%

67%

ทีมงานมืออาชีพด้าน EHS ทั่วโลกของเราดูแลโครงการริเร่ิม
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย และรับรองว่ามีการบังคับใช้
และตรวจสอบค�าสัง่ด้านความปลอดภัยอย่างสม�า่เสมอในการ
ด�าเนินงานของไอวีแอล ซ่ึงครอบคลุมทั้งพนักงานและ 
ผู้รับเหมาของเรา

พนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยอย่างครบถ้วน การฝึกอบรมของเรามคีวาม
เฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ตามประเภท 
ของโครงการ บทบาท และองค์ประกอบของความเส่ียงและ
ความรับผิดชอบ เพื่อรักษาความตระหนักระดับสูงเก่ียวกับ
ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ท�างาน

นอกจากน้ี กลยทุธ์การบริหารความเสีย่งของเรายังด�าเนินการ
ผ่านการประชุมทมีและผูบ้ริหารอย่างสม�า่เสมอ และพนักงาน
จะได้รับการสื่อสารถึงความคาดหวังที่เก่ียวข้องกับการรักษา
ความปลอดภัยทั้งในที่ท�างานและที่บ ้าน การปลูกฝ ัง 
ความตระหนักและเคารพในแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยถือเป็นส่วนส�าคัญในแนวทางการด�าเนินธุรกิจ 
ตลอดจนในสถานที่ปฏิบัติงานทั้งหมดของเราในแต่ละวัน  
ผู ้ เ ยี่ ยมชมและผู ้ รับ เหมาที่ ได ้ รับการฝ ึกอบรมด ้ าน 
ความปลอดภัยก่อนเข ้าสู ่ โรงงานของเราต้องค�านึงถึง 
ความคาดหวังดังกล่าวน้ี นอกเหนือจากการลดความเสี่ยง 
แล้ว เราตั้งใจให้ความคาดหวังเหล่าน้ีเป็นตัวสร้างวัฒนธรรม
ในการก�ากับและดูแลความปลอดภัยขององค์กร

เราด�าเนินการเหนือกว่าข้อก�าหนดพื้นฐานระดับท้องถ่ิน
และระดับประเทศในการสร ้างความปลอดภัยและ 
ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานของเรา ณ เดือนธันวาคม 
2564 67% ของการด�าเนินงานของเราทั่วโลกได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001/ISO 45001

ด้วยแนวทางการบริหารจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพของเรา  
ในปี 2564 ไม่พบเหตุการณ์ส�าคัญอันเน่ืองจากการ 
ไม่ปฏิบตัติามข้อก�าหนดหรือจรรยาบรรณทีเ่ก่ียวข้อง
กับสุขภาพและความปลอดภัยในการด�าเนินงาน 
ตลอดจนผลกระทบของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม  
พบการละเมิด เล็กน ้อยที่ โ รงงานแห ่งห น่ึงใน 
นอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา เน่ืองจากไม่ได้ด�าเนินการ
ตรวจสอบการ Log out ซ่ึงได้รับการแก้ไขทันที

การรับรองมาตรฐาน	
OHSAS	18001	/	ISO	45001

การมีส่วนร่วมของพนักงานในด้าน	EHS
เราให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างมาก พนักงานของเรามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการทบทวนข้ันตอน 
การด�าเนินการในโรงงาน เพื่อตอบสนองคณะกรรมการความปลอดภัยและสุขภาพต่างๆ มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยง 
สังเกตการณ์และตรวจสอบด้านความปลอดภัย การมีส่วนร่วมน้ีช่วยท�าให้มั่นใจว่าความพยายามด้านความปลอดภัยและ 
สุขอนามัยของไอวีแอลมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามล�าดับ

ไอวีแอลวางเป ้าหมายในการสร ้างสถานที่ท�างานแบบ 
ไร้กระดาษ (Paperless) โดยเช่ือมโยงทีมต่างๆ ด้วยระบบ
ดจิิทลั และเพิม่ประสทิธิภาพและความคุม้ค่าในห่วงโซ่อปุทาน
ของเรา ไอวีแอลมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่า 
ในปี 2564 เราเร่ิมใช้ซอฟต์แวร์ใหม่เป็นแหล่งข้อมูลเดียว 
(Singular Source) ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของเรา

การบริหารจัดการด้าน	EHS	
และระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ซอฟต์แวร์น้ีประกอบด้วยการจัดการเหตุการณ์ การติดตาม
การด�าเนินงาน และประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องกับความยัง่ยืน ทมีงาน 
EHS และความย่ังยืนขององค์กรท�างานร่วมกันเพื่อออกแบบ
และก�าหนดระบบพื้นฐาน โดยโครงการน้ีประสบความส�าเร็จ
ในการติดตั้งเป็นอย่างมากในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565

มกีารใช้ Dashboard ซ่ึงเราสามารถปรับแต่งมมุมองได้ ท�าให้
สามารถเข้าใจความเสี่ยงของเรา ซ่ึงแบ่งตามโรงงาน ระดับ
ธุรกิจ และระดบัองค์กร เพือ่ช่วยในการตดัสินใจ การวางแผน
ฉกุเฉนิ ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ การลดความเสีย่ง ด้วยเหตน้ีุ 
จึงมีการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมแก่ทีมที่เก่ียวข้องในการ 
ใช้งาน

นอกจากน้ี มกีารใช้ซอฟต์แวร์ Red-on-Line เพิม่เติม เพือ่ให้
แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐาน EHS การท�างานจะแจ้ง
โรงงานการผลิตในท้องถ่ินเก่ียวกับกฎระเบียบใหม่และกฎ 
ที่เปลี่ยนแปลง ซอฟต์แวร์น้ีดูแลการลงทะเบียนข้อก�าหนด 
ทางกฎหมายทั้งหมดเป็นภาษาท้องถ่ิน และสร้างรายการ 
ตรวจสอบโดยละเอียดและการแจ้งเตือนข้อก�าหนดทาง
กฎหมายเฉพาะ ซ่ึงเป็นประโยชน์ส�าหรับการประเมินตนเอง
และการตรวจสอบ
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EHS	Excellence	Awards		
ปี	2564
EHS Excellence Awards เป็นรางวัล 
ทีม่อบให้พนักงานหรือทมี (ทัง้ทีอ่ยูใ่นทมี 

EHS หรือทมีอืน่ๆ) ทีไ่ด้แสดงให้เหน็ถงึความพยายาม
ในการลดความเส่ียง ขับเคล่ือนการปรับปรุงโครงการ
ด้านความปลอดภัยหรือสิ่งแวดล้อม โดยชักน�าผู้อื่น 
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยหรือส่ิงแวดล้อม 
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รายงานความยั่ งยืนปี

2567 2568 2573

อาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	และความเป็นอยู่ที่ดี

ผลการดําเนินงานและเป้าหมายด้าน	EHS
อัตราการบาดเจ็บจากการทํางานโดยรวม:	TRIR

(กรณี	/	200,000	ชั่วโมงทํางาน)

อัตราการบาดเจ็บจากการทํางานถึงขั้นหยุดงาน:	LTIFR
(กรณี	/	200,000	ชั่วโมงทํางาน)

ในปี 2564 เราด�าเนินการใช้การ
บริหารจัดการด้าน	EHS	และ
ระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
เพื่อสร้างมาตรฐานและเพิ่ม
ขีดความสามารถด้าน EHS

เป้าหมายระยะกลาง คือ ลดอัตรา
การบาดเจ็บจากการท�างานถึงข้ันหยุดงาน 
(LTIFR) ให้น้อยกว่า	0.5	กรณี	/
200,000	ชั่วโมงทํางาน	ภายในปี	2568

เป้าหมายระยะยาวคือ ลดอัตรา
การบาดเจ็บจากการท�างานถึงข้ันหยุดงาน 
(LTIFR) ให้น้อยกว่า	0.1กรณี	/
200,000	ชั่วโมงทํางาน	ภายในปี	2573

ในปี	2564	อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานถึงข้ันหยุดงาน (LTIFR) 
อยู่ท่ี	0.66	กรณี	/	200,000	ชั่วโมงทํางาน

ระยะสั้น ระยะกลาง

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564
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พนักงาน ผู้รับเหมา ไอวีแอลโดยรวม
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พนักงาน ผู้รับเหมา ไอวีแอลโดยรวม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั	(OHS)
ตัวช้ีวัดสองประเด็นที่ส่งมอบข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับประสิทธิภาพ 
การด�าเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) ได้แก่ 
อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานโดยรวม (TRIR) และอัตราการ
บาดเจ็บจากการท�างานถึงข้ันหยุดงาน (LTIFR) ตัวช้ีวัดดังกล่าว 
น�ามาใช้ในเชิงเปรียบเทยีบ ท�าให้เราสามารถติดตามผลการด�าเนินงาน
และปรับปรุงโปรแกรมความปลอดภยัของเรา เรายงัรวบรวมข้อมลู
ด้าน OHS ผ่านการด�าเนินธุรกิจและองค์กร ท�าให้เราสามารถ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนตามผลที่เกิดขึ้นได้

ในปี 2563 เราได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายด้านความปลอดภัยของเรา 
แม้ว่าเป้าหมายอัตราการบาดเจ็บจากการท�างานโดยรวม (TRIR)  
ปี 2568 ต้ังไว้ที่น้อยกว่า 0.5 กรณี/200,000 ช่ัวโมงการท�างาน  
ซึง่สงูกว่าอตัราจริงในปี 2563 แต่น่าสงัเกตว่าอตัรา LTIFR ของผูรั้บเหมา
ในปี 2563 น้ันต�่ามาก เน่ืองจากกิจกรรมของผู้รับเหมาถูกจ�ากัด
จากผลกระทบของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม อัตราการบาดเจ็บ
จากการท�างานถึงขั้นหยุดงาน LTIFR ในปี 2564 ของเราอยู่ที่ 0.66 
กรณีต่อ 200,000 ช่ัวโมงการท�างาน ซ่ึงต�่ากว่าอัตราก่อนเกิด 
COVID-19 ซ่ึงอยู่ที่ 0.84 กรณีต่อ 200,000 ช่ัวโมงการท�างาน  
การรักษาเป้าหมายให้ต�่ากว่า 0.5 กรณีต่อ 200,000 ช่ัวโมง 
การท�างานจะต้องมุ่งเน้นและมีการปรับปรุงแบบเป็นโปรแกรม
อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2564 การด�าเนินงานของเรากว่า 41% (โรงงานจ�านวน 45 แห่ง 
จาก 112 แห่ง) บรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ นอกจากน้ี 
เราได้ รับการรายงานเหตุการณ์ที่ท�าให ้เกือบเกิดอุบัติเหตุ  
(Near Miss) ทั้งหมด 2,558 คร้ัง เม่ือเทียบกับปี 2563 ที่มี
เหตุการณ์ 1,977 คร้ัง

แม้เราไม่สามารถคาดการณ์กรณีเสียชีวิตหรือควบคุมความ 
ไม่แน่นอนในแนวทางปฏิบตัด้ิานการผลติบางด้านได้อย่างเตม็ที่ 
แต่เราเช่ือในความจ�าเป็นในการฟื้นตัวเมื่อประสบเหตุการณ ์
ทีไ่ม่คาดฝันและไม่แน่นอน ทัง้หมดน้ีเพือ่ให้แน่ใจว่าเหตกุารณ์
เหล่าน้ีจะไม่น�าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต

เหตุการณ์ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหมายถึงเหตุการณ์จาก 
การท�างานที่เก่ียวข้องกับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และ 
ความทุพพลภาพถาวรหรือบางส่วน ในปี 2564 พบเหตุการณ์
ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตทั้งหมด 6 กรณี ได้แก่ เสียชีวิต 2 กรณี 
ทุพพลภาพถาวร 1 กรณี และทุพพลภาพบางส่วน 3 กรณี 
ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเหตุการณ์เหล่าน้ีอยู่ในรายงาน
ประจ�าปี 2564 

เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของเราโดยถอดบทเรียนจาก
เหตกุารณ์ทีเ่ป็นอนัตรายถึงชีวติเหล่าน้ี เราได้เปิดตวัโครงการ 
Injury and Illness Prevention Program (I2P2) ซ่ึงก�าหนดให้
โรงงานต้องวิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์อย่างเป็นระบบ
และใช้การควบคุมเพื่อลดเหตุการณ์ที่เกิดบ่อยที่สุด

เราสามารถปฏิบัติงานได้เหนือกว่า
ข้อกําหนดอย่างไร
ในการจัดล�าดับความส�าคัญด ้านสุขภาพและ 
ความปลอดภัยของบุคลากร เราได้คัดเลือกสถานที่
ปฏิบัติงานของไอวีแอลบางแห่งให้มีการปฏิบัติตาม
แนวทางอาชีวอนามัยที่เหนือกว่าข้อก�าหนดพื้นฐาน  
ซ่ึงรวมถึงการทดสอบสมรรถภาพ การทดสอบ 
เคร่ืองช่วยหายใจ การจ้างบริษัทภายนอกเพื่อช่วย
ด�าเนินการด้านสุขภาพของพนักงานในพื้นที่

Home

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล



132 133บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี

27% 43.5%

17% 61.5%

2563 25632564 2564

18 1315 21

0.064 0.0460.047 0.066

กฎทอง
ด้านความปลอดภัย

การอนุญาต
ให้ทำงาน

การทำงาน
บนที่สูง

การปฏิบัติ
งานยก

การใช้งาน
ยานพาหนะ

งานที่เกิดความร้อน
และประกายไฟ

การแยกส่วน
พลังงาน

การเข้าพื้นที่
อับอากาศ
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ตัวชี้วัด

นอกจากน้ี “กฎทองด้านความปลอดภัย” ของไอวีแอลยังเป็น
คู่มือความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงและ
เหตกุารณ์ทีเ่ป็นอนัตรายถึงชีวติ คู่มอืส�าหรับกิจกรรมทีส่�าคัญ
ต่อชวีติน้ีมีไว้ส�าหรบับุคลากรทุกคน (พนักงานหรอืผูร้บัเหมา) 
ที่ท�างานในโรงงาน ซ่ึงจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมที ่
อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเหตุการณ์ร้ายแรง โดยเฉพาะ
การเสียชีวิต

ทศวรรษที่ปราศจากอุบัติเหตุ
ที่ไอวีแอล เราให้ความส�าคัญเร่ืองสุขภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งส�าคัญอย่างมาก ในการรักษาค่านิยมหลัก  
“เรามคีวามรับผดิชอบ” เราต้องรับรองว่าแนวปฏิบติัทางธุรกิจทีด่ทีีส่ดุของเราจะครอบคลุมทกุสถานทีด่�าเนินงานทัว่โลก

Trevira หน่ึงในบริษัทของไอวีแอลที่ตั้งอยู่ในเมือง Guben ประเทศเยอรมนี สามารถรักษาการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์
ได้อย่างดีเป็นเวลา	10	ป ีเน่ืองจากมีการปรับปรุงการจัดการความเส่ียงและการป้องกันอุบัติเหตุอย่างต่อเน่ือง

การขนส่งที่ปลอดภัยและมั่นใจได้
ความปลอดภัยที่คงที่ตลอดช่วงต่างๆ ของห่วงโซ่คุณค่า 
ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เราให้ความ
ส�าคัญกับการจัดการและการขนส่งวัตถุดิบ รวมถึง 
สารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัย ตัวอย่างเช่น การเลือก 
คู ่ค ้าด ้านการขนส ่งที่ เ ช่ือถือและตรวจสอบได ้ใน
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงผ่านข้ันตอนการตรวจสอบที่เข้มงวด
ตลอดกระบวนการขนถ่ายที่แตกต่างกันของรถบรรทุก 
ที่ขนส่งวัตถุดิบของเรา ในการปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
การฝึกอบรมของกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา 
(DOT) พนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมการขนส่งวัสดุ
อันตรายหลายคร้ังผ่านการฝึกอบรมออนไลน์ที่พัฒนา 
โดยส�านักงานความปลอดภัยของวัสดุอันตรายของ DOT

Union	Pacific	มอบรางวัล	
Pinnacle	Award	ปี	2564	
แก่ไอวีแอลสําหรับความมุ่งมั่น
เพื่อความปลอดภัย
ไอวีแอลยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Pinnacle 
Award จากความมุ ่งมั่นของเราในการขนส่ง 
สารเคมีทางรางอย่างปลอดภัย รางวัลประจ�าปีน้ี
มอบให้บริษัทต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการด�าเนินการ
ตามมาตรการป้องกันการปล่อยสาร แผนปฏิบติัการ
แก้ไข และผู้ที่ไม่ปล่อยสารที่ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
(NAR) จากการขนส่งวัสดุอันตรายที่มีการควบคุม

ความปลอดภัยในกระบวนการ
เรามุง่มัน่และตอบสนองต่อแนวทางปฏิบตัด้ิานความปลอดภัยและสขุภาพระหว่างประเทศโดยการบ�ารุงรักษาอปุกรณ์ เคร่ืองจกัร 
และโครงสร้างพืน้ฐานอย่างสม�า่เสมอ วธีิหน่ึงทีเ่รายงัคงเป็นหุน้ส่วนและนายจ้างทีด่คืีอการลงทนุในกระบวนการของห่วงโซ่คุณค่า
เพื่อลดความเส่ียงด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการด้านความปลอดภัยช่วยลดผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดล้อมทีส่�าคัญ ข้อดขีองการปฏิบติัตามมาตรฐาน OHSAS 
18001/ISO 45001 และหลักการจัดการความปลอดภัยของกระบวนการ (PSM) คือความยืดหยุ่นในการปรับการตอบสนอง 
ของเราตามความเหมาะสม

ข้ันตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) รองรับสภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างดี การประเมิน
ความเสี่ยงและการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิผลเป็นสิ่งส�าคัญในการบรรลุผลการปฏิบัติงานด้าน OHS ที่ดี 
และไอวีแอลมักจะปฏิบัติเกินกว่าข้อก�าหนดกฎหมายท้องถิ่นเสมอ

อัตราของความปลอดภัยในกระบวนการข้ันที่ 2 ที่สูงข้ึนเล็กน้อยในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 เน่ืองจากไอวีแอลได้รับ 
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงาน API ผ่านการฝึกอบรมมืออาชีพและการจัดตั้งทีม EHS ระดับองค์กร และท�าให้เราสามารถ
รายงานกรณีที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องมากขึ้น

ในปี 2564 มกีารรายงานอคัคีภัยคร้ังใหญ่ในรัฐเทก็ซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และในเมอืงซูอาเป ประเทศบราซิล และเหตเุพลงิไหม้
ท่อไอเสียในเมืองโอเบิร์นบวร์ก ประเทศเยอรมนี ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในรายงานประจ�าปี 2564 ในหน้า 125

เพือ่ปรับปรุงและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการของเรา เราได้น�ามาตรฐาน US OSHA มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านความปลอดภัย องค์ประกอบของโปรแกรม รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงาน ข้อมูล 
ความปลอดภัยของกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์อันตรายของกระบวนการ (PHAs) การฝึกอบรมพนักงาน 
การบริหารจัดการผูรั้บเหมา ความพร้อมใช้ของอปุกรณ์ การจดัการการเปล่ียนแปลง ใบอนุญาตท�างาน การสอบสวนเหตกุารณ์ 
การตอบสนองเหตุฉุกเฉิน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�าหนด

ส่ิงเหล่าน้ีจะถูกน�าไปใช้ในปี 2565 ตลอดกระบวนการด�าเนินการหลายปี มาตรฐานที่เข้มงวดกว่าจะถูกน�ามาใช้ในประเทศที่มี
กฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
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รายงานความยั่ งยืนปี

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
เราเช่ือว่า Work-Life Balance ที่ดีจะช่วยให้พนักงาน 
มคีณุภาพชีวติทีด่ข้ึีน ท�าให้พวกเขาตระหนักถึงความสามารถ
ของตนเองในการเป็นพนักงานที่กระตือรือร้นและมีแรงจูงใจ
อยู ่ เสมอ เราสนับสนุนให้พนักงานแจ้งความตระหนัก 
ด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกายและความปลอดภัยอื่นๆ  
ผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

เราเน้นย�า้ถึงความเป็นอยู่ทีด่ทีัง้ทางกายและจิตใจ โดยส่งเสริม
การมส่ีวนร่วมในกิจกรรมทางกายทีเ่ป็นประโยชน์ เรายังเสนอ
สทิธ์ิเข้าใช้ศูนย์ออกก�าลงักาย จดักิจกรรมสขุภาพเพือ่การกุศล 
ตลอดจนกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนอื่นๆ กิจกรรม 
การสร้างทีมเป็นหัวใจส�าคัญของการริเร่ิมการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน ในการดูแลพนักงานนอกเหนือจากข้อก�าหนดด้าน
อาชีวอนามัย พนักงานจะได้รับการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน 
ไข้หวดัใหญ่ และโปรแกรมความช่วยเหลอืพนักงาน ความมุง่มัน่
ของเราในการลงทนุในความเป็นอยู่ทีด่ขีองพนักงานยงัรวมถึง
การรักษาคุณภาพอากาศผ่านการระบายอากาศที่เหมาะสม 
และลดมลพิษทางเสียง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามกฎระเบียบข้อบังคับโดยประกาศใช้ทั่วทั้งส�านักงานและ
โรงงานผลิตของเรา

เราตระหนักถึงความต้องการที่แตกต่างกันของพนักงาน 
ในช่ัวโมงท�างาน กิจวตัร และแนวทางปฏิบตั ิและให้ความส�าคญั
กับการรักษาสมดุลระหว่างเวลาท�างานและช่วงเวลาพัก 
ตัวอย่างเช่น กระบวนการผลิตมีเวลาเข้าท�างานแบบกะและ
หมุนเวียนที่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่า เราใช้ดุลยพินิจของ 
ผู้จัดการสถานที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน
แต่ละคนอย่างเหมาะสม พนักงานที่ท�างานในส�านักงาน  
ซึ่งอาจมีการท�างานนอกเวลาที่เกินกว่ากฎหมายอนุญาต  
จะได้รับการชดเชยช่ัวโมงการท�างานที่ยืดหยุ่นและทางเลือก
ในการท�างานจากที่บ้าน

การยศาสตร์ในสถานที่ทํางาน
ผลจากโครงการน�าร่องที่ประสบความส�าเร็จส�าหรับ
พนักงานที่ท�างานจากที่บ้าน เราได้ลงทุนในอุปกรณ์
ส�านักงานใหม่ให้กับพนักงาน เช่น จอคอมพิวเตอร์ 
เมาส์และคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ไร้สาย และเก้าอี้
ส�านักงานที่เหมาะกับสรีระ นอกจากน้ี พนักงาน 
ยังเข้าร่วมการฝึกอบรม “การให้ความรู้และความรู้
ด้านความปลอดภัยตามหลักสรีรศาสตร์”

เราประเมินตนเองจากความส�าเร็จของลูกค้า ด้วย
นวตักรรมทีเ่หนือช้ันและความใส่ใจในคณุภาพ เรามุง่มัน่
ที่จะส่งมอบงานที่ก้าวล�้าความคาดหวังของพวกเขา
•	บุคลากรของเราสร้างความแตกต่าง
บุคลากรสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เราเคารพ 
ทุกเสียงและพึ่งพาซ่ึงกันและกันเพื่อการเติบโต
•	เรามองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส
ภูมิทัศน์ทางธุรกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เราน้อมรับ
ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งสู่บริษัทระดับ
โลกและรักษาความแตกต่างของเรา
•	ความหลากหลายคือจุดแข็งของเรา
ในฐานะบริษัทระดับโลก เราให้คุณค่ากับความรู้ มุมมอง 
และประสบการณ์ที่หลากหลายในองค์กร และดึงจุดแข็ง
จากส่ิงเหล่าน้ีเพื่อกระตุ้นความสามารถในการแข่งขัน 
ของเรา
•	เรามีความรับผิดชอบ
ในการแสวงหาการเติบโตทางธุรกิจและความสามารถ 
ในการท�าก�าไร เราด�าเนินการอย่างถูกต้อง ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี สุขภาพ
และความปลอดภัยก็ส�าคัญเช่นกัน

ค่านิยมของไอวีแอล

โครงการช่วยเหลือพนักงาน
กลุ่มไอวีแอล	(EAP)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ไอวีแอลได้ฉลองวันสุขภาพจิต
โลกโดยรับทราบและกล่าวถึงความส�าคัญของ
สุขภาพจิต โดยเฉพาะตัวอย่างการปรับตัวให้เข้ากับ
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในช่วงการแพร่ระบาด
ของ COVID-19

ในเดือนมิถุนายน ปี 2564 เราได้ขยายการสนับสนุน
ให้ครอบคลมุทัว่ทัง้กลุม่ของเราไปยงัพนักงานทกุคน
และผู ้ที่อยู ่ในโครงการช่วยเหลือพนักงานกลุ ่ม 
ไอวีแอล (EAP) ซึ่งจะได้ รับที่ปรึกษาหรือโค้ช 
เพื่อพัฒนากลยุทธ ์ความเป็นอยู ่ที่ดีส ่วนบุคคล 
โปรแกรมจะให้ข้อมลูทีเ่ป็นความลบั การอ้างองิ และ
การสนับสนุนทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ของพนักงานท้ังหมด 
มีส่วนร่วมในข้อตกลง
การเจรจาต่อรองร่วม

41.89%
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รายงานความยั่ งยืนปี

สิทธิมนุษยชนในสถานที่ทํางาน
ไอวีแอลเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพันธสัญญาสองฉบับ ได้แก่ 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม เราหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เราด�าเนินการอยู่อย่างเคร่งครัด

นโยบายของเราไม่ยอมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียรายงานการละเมิด 
ผ่านช่องทางที่เหมาะสม พนักงานคนใดก็ตามที่ละเมิดนโยบายน้ี ไม่จ�ากัดเพียงแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานทาส อคติ 
การเลอืกปฏิบตั ิการกลัน่แกล้ง หรือการล่วงละเมดิ ต้องเผชิญกับการลงโทษทางวนัิยภายในตามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคับ
ของท้องถิ่น

ในปี 2564 ไอวแีอลได้ประกาศปฏิญญาว่าด้วยสทิธิมนุษยชน ซึง่ลงนามโดยหวัหน้าภาคธรุกิจและหวัหน้าโรงงานทัง้หมด บคุคล
เหล่าน้ีคือบุคคลส�าคัญในการด�าเนินการระบบและกระบวนการที่ป้องกันและแก้ไขการละเมิด (หรือการละเมิดที่อาจเกิดข้ึน) 
ตามนโยบายสิทธิมนุษยชน พวกเขายังเป็นส่วนส�าคัญในการปรับปรุงการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ค�าประกาศน้ีแสดงถึง 
ระดับการปฏิบัติตามข้อก�าหนดทั้งหมด และเน้นย�้าถึงประเด็นต่างๆ ที่จ�าเป็นต้องปรับปรุง หากเกิดปัญหาการละเมิด 
ข้อก�าหนดที่โรงงานหรือธุรกิจ หัวหน้าธุรกิจและหัวหน้าโรงงานต้องเปิดเผยรายละเอียดและการด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบแนวปฏิบตัด้ิานสทิธิมนุษยชนตามข้อมลูทีใ่ห้ไว้ในประกาศประจ�าปีน้ี จากน้ันผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวจะรายงานต่อคณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการบริหาร จากน้ันบริษัทจะด�าเนินการแก้ไขที่จ�าเป็นและ 
สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือพนักงาน หากสิทธิมนุษยชนของพวกเขาถูกละเมิดโดยบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก

เราได้ร่วมลงนามใน UN Global Compact โดยวางระบบการประเมนิด้านสทิธมินุษยชนในสถานทีท่�างาน (WHRA) ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานและหลักการดังกล่าว เคร่ืองมือน้ีเปิดตัวในปี 2559 เพื่อประเมิน สื่อสาร และบรรเทาปัญหาที่เก่ียวข้องกับ 
สิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น ครอบคลุมกลุ่มที่เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ชุมชน LGBT ผู้พิการ และชนกลุ่มน้อย
ในประเทศ

คําแถลงเกี่ยวกับการใช้แรงงานสมัยใหม่
เรามุง่มัน่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงในระยะยาว เพือ่ป้องกันการใช้
แรงงานสมยัใหม่ และร่วมมอืกับรัฐบาลออสเตรเลยีในการ
เป็นผู้น�าระดับโลก เพื่อต่อสู้กับทาสสมัยใหม่ผ่านการ 
จัดตั้งพระราชบัญญัติแรงงานยุคใหม่ปี 2561

Indorama Ventures Oxides Australia Pty Limited  
มคีวามภูมใิจในการจดัท�ารายงานเก่ียวกับการท�าความเข้าใจ 
รับรู้ และการบริหารจัดการกับความเสี่ยงของการใช้
แรงงานสมยัใหม่ในการด�าเนินงานและเครือข่ายการจดัหา
ของเรา

แม้ว่าเราจะยังไม่ได้พบเหตุการณ์ตัวอย่างของการใช้
แรงงานสมัยใหม่ใดๆ แต่เรายังคงวิเคราะห์เชิงรุก 
อย่างต่อเน่ือง ผ่านวิธีการที่แข็งแกร่ง พื้นที่ในธุรกิจ 
และห่วงโซ่อุปทานของเราที่อาจมีปัจจัยเสี่ยงส�าหรับ 
การค้าแรงงานยุคใหม่

เรามีการประเมินสามข้ันตอนและจัดการปัญหาตาม
แนวทางทีอ่งิตามความเส่ียงและสภาพแวดล้อมการท�างาน
ทีไ่ม่เหมอืนใคร ปัญหาทัง้หมดทีส่่งมาจะได้รับการประเมนิ
และส่งต่อไปยังผู้มีอ�านาจตัดสินใจระดับสูง ในขณะที ่
การด�าเนินการจะถูกตดิตาม เพือ่ให้แน่ใจว่ามกีารปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง

การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน
ในสถานที่ท�างานทั้ง 4 ระดับ ครอบคลุม
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งในการด�าเนินงาน
ของเรา และกลุ่มผู้ร่วมทุน ดังนี้

1. พนักงาน
2. เด็ก
3. คนท้องถิ่น
4. แรงงานอพยพ
5. แรงงานรบัเหมาจากหน่วยงานภายนอก
6. ชุมชนท้องถิ่น

ระดับองค์กร - ระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นด้านสิทธิมนุษยชนและ
จัดท�าแผนปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเสี่ยง

ระดับประเทศ - ท�าแผนปฏิบัติการเฉพาะอ้างอิง
จากการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ระดับโรงงานหรือหน่วยธุรกิจ - ท�าแผนปฏิบัติการเฉพาะ
อ้างอิงจากการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงเฉพาะของผลิตภัณฑ์จ�าเป็นต้องได้รับการบรรเทา
โดยมีหัวหน้างานการผลิตให้ค�าปรึกษา

ผลการดําเนินงานปี	2564

ไม่พบ	การละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน
ในปี 2564

การลงนามรับรอง
ด้านสิทธิมนุษยชน

	 100% ครอบคลุมทุกสถานท่ีด�าเนินงาน
  ของไอวีแอล
	 90%  ได้รับการลงนาม
  โดยหัวหน้าธุรกิจหลัก
	 92% ได้รับการลงนาม
  โดยหัวหน้าโรงงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม
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ประเด็นหลัก

ประกาศจากองค์กร

ประกาศเกี่ยวกับ
ทรัพยากรบุคคลและ
ประเด็นส�าคัญ

ข้อความที่เกี่ยวกับ
การตอบแทน

การอัพเดทโครงการ
ด้านทรัพยากรบุคคล

แนวทางปฏิบัติ
ส�าหรับองค์กรเกี่ยวกับ 
COVID-19

นโยบาย
ด้านทรัพยากรบุคคล

การติดต่อกับ HR 
รายไตรมาส

ตามโอกาส 
(ตามค�าร้องขอหรือ
การปรับปรุงข้อมูล)

ตามโอกาส

รายไตรมาส

ตามโอกาส

รายปี 
(ตามแผนโครงการ)

ตามโอกาส

• ส่งอีเมลโดยตรงถึงผู้บริหารระดับสูงและ
 ระดับกลาง (IMC, GMC, หัวหน้าโรงงาน, 
 หัวหน้า HR)
• โพสต์ลงอินทราเน็ต
• ส่งอเีมลโดยตรงไปยงั COO หวัหน้าภาคธรุกิจ 
• คัดลอกถึง IMC, HR BPs, CoE Reward, 
 ผู้จัดการ HR ในท้องถิ่น

• ส่งอีเมลโดยตรงไปยังผู้เข้าร่วม EJIP ปัจจุบัน
 และพนักงานที่มีสิทธิ์

• ข้ึนอยู่กับแต่ละโครงการ โดยรวมเป็นการ
 ส่งอีเมลโดยตรงไปยังหัวหน้า HR ในพื้นที่ 
 เพื่อส่งต่อไปยังพนักงานของตน 
• โพสต์บนอินทราเน็ต 
 (InVolve-Employee Center) 
 ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้

• ส่งอีเมลโดยตรงไปยังผู้บริหารระดับสูงและ
 ระดบักลางของ IVL (IMC, GMC, Site Heads, 
 HR Heads) เพื่อขอให้หัวหน้า HR 
 ในพื้นที่เผยแพร่ประกาศในหน่วยธุรกิจ
 ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
• ส่งอีเมลโดยตรงไปยังหัวหน้า HR ในพื้นที่
 เพื่อส่งต่อไปยังพนักงาน 
• โพสต์บนอินทราเน็ต (InVolve-Employee 
 Center) ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้

• HRBPs จัดการประชุมออนไลน์
 กับหัวหน้า HR ในท้องถิ่น

ในปี 2564 เราเผยแพร่ 
• เป้าหมายนโยบายทรัพยากรบุคคล
 ของไอวีแอลและการจัดการประสิทธิภาพ 
• การเรียนรู้และการพัฒนานโยบาย
 ทรัพยากรบุคคลของไอวีแอล 
• การศึกษาและฝึกอบรมนโยบาย
 ทรัพยากรบุคคลของไอวีแอล

• โอกาสในการเสนอความคืบหน้า
 โครงการด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงกลยุทธ์ 
 และการแบ่งปันภายในกลุ่ม HR

• แนวทางปฏบิติัเก่ียวกับ COVID-19 
 ระดบัสากล/องค์กรของไอวแีอล
• แถลงการณ์ของบริษัท: หลกัสรีรศาสตร์
 เพือ่สนับสนุนนโยบายการท�างานทีบ้่าน

ในปี 2564 เราได้เปิดตัว 
• การเพกิถอนแนวทางช่ัวคราวในการจ้างงาน
 และค่าตอบแทน

ในปี 2564 เราได้เร่ิม
• แผนการลงทนุร่วมของพนักงาน (EJIP)

ในปี 2564 เราได้เผยแพร่            
• ผลลพัธ์การส�ารวจความผกูพนัของพนักงาน
 ในกลุม่ไอวีแอล ปี 2564
• IVL Culture Awards ปี 2564 
• โครงการความช่วยเหลือพนักงาน
 ในกลุม่ไอวีแอล (EAP)

• การแต่งต้ังผูบ้ริหาร 
• การปรับโครงสร้างองค์กรระดบัสากล

สม�่าเสมอ

การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
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รายงานความยั่ งยืนปี

มีนักศึกษา
เข้าร่วมกว่า

7 หัวหน้าออฟฟิศ 
+2 พนักงานฝึกงาน

3 โครงการ
ความร่วมมือ

5 งาน Job Fair 
แบบเสมือน

ผู้เข้าร่วม 939 คน
จากทุกการเข้าร่วม
และโพสต์สาธารณะ

3 ห้องเรียน 
Plug-in Session

คะแนนความพึงพอใจ 
Roadshow คิดเป็น 
4.32 จาก 5 คะแนน

รายการ ความถี่ ผู้เข้าร่วม

การดึงดูดผู้มีความสามารถ
เรายังคงดึงดูดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ กระตือรือร้น และส่งเสริมจุดแข็งของพวกเราด้วยวัฒนธรรมการท�างานที่ด ี
ต่อสุขภาพ ค่าตอบแทนที่ดีกว่าหรือเทียบเท่าและโอกาสในการก้าวหน้าในการท�างาน เราตั้งเป้าที่จะปิดช่องว่างที่มีอยู่ในการ
รวมผู้มีความสามารถและรักษาช่ือเสียงของเราในฐานะนายจ้างที่ดี ในปี 2564 มีการรับพนักงานใหม่ 3,295 คน ซ่ึงคิดเป็น 
12.79% ของจ�านวนพนักงานทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ: เน่ืองจากการระบาด COVID-19 งานจึงถูกจัดแบบเสมือน และมหาวิทยาลัยบางแห่งได้มอบหมายโครงการแทน 
การเข้าฝึกงาน ผูจ้ดัการไอวแีอลแค่บางส่วนทีเ่ปิดรับการฝึกงานเสมือน ในขณะทีส่่วนอืน่จะเปิดรับการฝึกงานเม่ือสามารถ On-site ได้

การลงทุนในพนักงานของเรา
จดุแข็งของทมีผูน้�าภายในของเราช่วยเสริมวสิยัทศัน์ของไอวีแอล ในการเป็นบริษทัเคมภัีณฑ์ทีย่ัง่ยนืระดบัโลก พนักงานของเรา
มคุีณค่า ได้รับการสนับสนุน และการพฒันาอาชีพของพวกเขาด้วยกลยทุธ์ทางทรัพยากรบคุคล (HR) ซึง่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
แบบรวมที่ให้ความส�าคัญกับการเติบโตและนวัตกรรม เรามุ่งเน้นการบูรณาการและการท�าให้เป็นดิจิทัลทั่วโลก ซึ่งจะช่วย 
ขับเคลื่อนความส�าเร็จของเรา โดยได้รับการสนับสนุนจากกระบวนการและเคร่ืองมือที่เสริมสร้างเส้นทางอาชีพของพนักงาน  
นอกจากน้ี เรายังด�าเนินการจัดหาและจัดการผู้มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาความเป็นผู้น�าและความสามารถ การบริหาร
จัดการการด�าเนินงานและรางวัล และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

การเจรจาสําคัญด้านการบริหารจัดการแรงงานในปี	2564
ไอวีแอลเคารพสิทธิของพนักงาน ซ่ึงรวมถึงเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกัน และมุ่งมั่นที่จะสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพนักงานผ่านการเจรจาอย่างใกล้ชิด เราสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานโดยอาศัยความไว้วางใจ 
ซ่ึงกันและกัน โดยการรักษาบทสนทนาที่ใกล้ชิดและต่อเน่ืองเป็นประจ�า และการประชุมอื่นๆ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น

โครงการฝึกงานของนักศึกษา
เราก�าลังปูทางส�าหรับผู ้น�าและนวัตกรรุ ่นใหม่ผ ่านโครงการพัฒนาบุคลากรที่ม ี
ความสามารถ ซ่ึงเริ่มตั้งแต่ปี 2563 ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจไปทั่วโลก เราได้จ้างงาน
ผู้ส�าเร็จการศึกษาใหม่และส่งเสริมให้ท�างานในระยะยาว เพราะเราเช่ือว่าการลงทุน 
ในทุนมนุษย์สามารถท�าให้เกิดความสามารถที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

โครงการสําคัญในปี	2564
ความมั่นคงแบบเสมือน...COVID-19	ไม่สามารถหยุดการเติบโตของเรา

คน
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การพัฒนาความสามารถ
เราสนับสนุนการพฒันาทางวชิาชีพเพือ่สร้างความสามารถทัว่ทัง้องค์กร และปรับกลยทุธ์การฝึกอบรมซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการ
เปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองของเรา 

ผู้น�าและพนักงานของเราได้รับการปลูกฝังให้มี Growth Mindset ในขณะที่เราสร้างเส้นทางส�าหรับพวกเขาเพื่อบรรลุศักยภาพ
สูงสุดในด้านที่พวกเขามีความเป็นเลิศ การอบรมของเราใช้อัตราส่วน 70-20-10 ได้แก่  e-Learning การฝึกอบรมเสมือนจริง 
และการฝึกอบรมแบบตวัต่อตวั เพือ่ให้พนักงานมคีวามสามารถด้านการท�างานและด้านเทคนิค ครอบคลมุประเดน็ส�าคัญต่างๆ  
ซ่ึงรวมถึงความเป็นผูน้�า สขุภาพส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย กจิกรรมการปฐมนิเทศทีแ่ข็งแกร่ง และการฝึกอบรมด้านภาษา 

ในปี 2564 พนักงานได้เข้าฝึกอบรมทั้งหมดคิดเป็น 708,106 
ชั่วโมง หรือ 29.92 ชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉล่ียต่อพนักงาน 
ซ่ึงเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2563 โดยย้อนกลับไปเท่ากับระดับ
ก่อนการระบาดของ COVID-19 เราลงทุนกว่า 2.4 ล้าน 
เหรียญสหรัฐ ในการฝึกอบรมในปี 2564 และจะยังคงมุ่งเน้น
การพัฒนาความสามารถของพนักงาน ในขณะที่ค้นหา 
วิ ธีปรับปรุงวิ ธีการส่งมอบอย่างต่อเน่ืองเพื่อขับเคลื่อน 
แนวการฝึกอบรมขององค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า

20%	การเรียนรู้จากผู้อื่น
เรียนรู้และพัฒนาจากผู้อื่น การให้ค�าแนะน�า
อย่างสร้างสรรค์ (Constructive Feedback) 
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการท�างานร่วมกัน 
เช่น ชุมชน เครือข่าย เพื่อนร่วมงาน ผู้ฝึกสอน 
และที่ปรึกษา

10%	การฝึกอบรม
เรียนรู้และพัฒนาผ่านโปรแกรมและหลักสูตร
ที่วางไว้ เช่น หลักสูตรอบรม หลักสูตรออนไลน์ 
และการอ่าน

70%	การมอบหมายงานและประสบการณ์	
เรียนรู้และพัฒนาผ่านการลงมือท�า เช่น 
การฝึกฝนหน้าที่ การเผชิญความท้าทายใหม่ๆ 
หรือได้รับมอบหมายงานที่ขยายขีดความสามารถ

140 141บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี

IVL’S LEADERSHIP CURRICULUM

2561 2562 2563 2564

18.58

33.06
30.43 29.92

ช่ัวโมงการฝึกอบรมต่อพนักงาน
(ช่ัวโมง	/	พนักงาน)

รูปแบบ
การเรียนรู้

การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นําในฐานะผู้ขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์
ทักษะความเป็นผู้น�าเป็นหน่ึงในห้าล�าดับความส�าคัญเชิงกลยุทธ์ที่จะคงไว้ซึ่งนวัตกรรมแนวหน้า ในขณะที่ปรับให้เข้ากับ 
การเปล่ียนแปลงของความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกที่รุนแรง เรามุ่งเน้นที่การพัฒนาผู้น�าที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถดึงเอา
ส่ิงที่ดีที่สุดในทีมออกมา และสนับสนุนจุดแข็งและประสิทธิภาพในระยะยาวของเรา

ในการเตรียมความพร้อมส�าหรับโลกที่ไม่หยุดน่ิง และเพื่อรับมือกับความท้าทาย เราได้จัดตั้งหลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้น�า 
ในปี 2563 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายในระดับผู้น�าที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย การฝึกอบรม 
การฝึกสอน การให้ค�าปรึกษา และการพัฒนาตามประสบการณ์/การมอบหมายงานโดยใช้ดิจิทัลเป็นรากฐาน

ในปี 2564 ผู้น�ากว่า 1,633 คน ได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาความเป็นผู้น�าต่างๆ รวมถึงการฝึกอบรม การฝึกสอน การให ้
ค�าปรึกษา และการโยกย้ายต�าแหน่งภายในองค์กร และโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย/ตามประสบการณ์อื่นๆ เป้าหมายของเรา
คือการพัฒนาผู้น�า 3,500 คน ภายในปี 2567

เป้าหมายโครงการพัฒนาความเป็นผู้นํา

ผู้น�า 3,500 คน เข้าร่วม
โครงการพัฒนาความเป็นผู้น�า 
ภายในปี 2567

ในปี 2564 ผู้น�า 1,633 คน 
ท่ัวโลกเข้าร่วมฝึกอบรม
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30%

44%

82

22%
281

25,760

8.95%
9.50%

7.70%
8.49%

6.32%

7.47%

2561 2562 2563 2564

9.08%

11.42%

การลาออกโดยรวม การลาออกโดยสมัครใจ

เชื้อชาติ พนักงานทั้งหมด พนักงานทั่วโลก
แบ่งตามทวีป

การลาออกของพนักงาน

ความหลากหลาย
ทางเพศ

พนักงาน
ผู้มีความบกพร่อง

อเมริกา

แอฟริกา

เอเชีย

ยุโรป
22%

4%

แรงงาน:	
เชื่อชาติ	/	ชาติพันธ์ุ
พนักงานของเราอย่างน้อย 20% อยู่ในสหรัฐอเมริกา 
และเราสรุปรายละเอียดพนักงานระบุตามชาติพันธุ์
และเชื้อชาติ ดังน้ี

18.04%

12.15%

9.57%

30.04%

10.70%

19.49%

สัดส่วนของพนักงานทั้งหมด
(คิดเป็น	%	จากพนักงานทั้งหมด)

อื่นๆ 
คนเอเชีย

คนเชื้อสาย
อเมริกันแอฟริกัน

คนเชื้อสายสเปน
หรือลาติน

คนผิวขาว

คนพื้นเมือง

โครงการ	INDORAMA	VENTURES	EXCELLENCE	(IVEX)
เพือ่ให้สอดคล้องกับกลยทุธ์การพฒันาของบริษทั โครงการ Indorama Ventures Excellence (IVEX) ได้ขยายขอบเขตครอบคลมุ
ไปถึงการริเริ่มการพัฒนาที่หลากหลายทั่วทั้งไอวีแอล

IVEX สะท้อนและปรับปรุงค่านิยมของเราผ่านเคร่ืองมือระดับโลก การมีส่วนร่วม และการพัฒนาความเป็นผู้น�าของพนักงาน
ผ่านโครงการทีเ่ก่ียวข้องทีส่�าคัญ ทมีงานมส่ีวนร่วมในการสร้างวฒันธรรมนวตักรรมทีก่ระตุน้ความส�าเร็จของบริษทัผ่านบคุลากร
ของเรา

โปรแกรมการฝึกอบรม “IVEX World-Class” ในปี 2564 ประกอบด้วยการฝึกอบรม Learn Six Sigma (LSS) Belt ของเราเพื่อ
รวมเคร่ืองมอืชัน้หน่ึงทีส่ร้างรากฐานเพือ่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ นอกเหนือจากการฝึกอบรม IVEX ยงัเน้นทีโ่ครงการ
พฒันาความเป็นเลศิ ซ่ึงมส่ีวนร่วมในองค์ประกอบต่างๆ ทีส่่งเสริมค่านิยมของบริษัทในหมวดหมูต่่างๆ ได้แก่ ผลผลติทีเ่พิม่ข้ึน 
ความยั่งยืน พลังงาน อากาศและน�้า การจัดการของเสีย ตลอดจนการควบคุมคุณภาพและต้นทุน

ความหลากหลายคือจุดแข็งของเรา เราได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการแบ่งปันข้ามสายงานภายใน ผู้เข้าร่วมโครงการ IVEX 
ทุกคนท�างานร่วมกันเพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในหัวข้อส�าคัญต่างๆ การด�าเนินการเปล่ียนแปลงในเชิงบวกน้ีเป็นกุญแจ
ส�าคัญในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โครงการ IVEX จะส�ารวจความเป็นไปได้เพิ่มเติมที่มีผลกระทบเชิงกลยุทธ์ต่อบริษัทอย่าง
จริงจัง

ในปี 2564 ทีมงานจากบริษัท Indorama PET Nigeria Limited ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลกส�าหรับโครงการ 
“ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานระบบอัดอากาศ” ซ่ึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากจากการลดการใช้พลังงาน  
โดยบ�ารุงรักษาระบบอดัอากาศ โครงการน้ีไม่เพยีงแต่ส่งเสริมการใช้พลงังานอย่างยัง่ยนืเท่าน้ัน แต่ยังมศัีกยภาพสงู
ส�าหรับการจ�าลองใช้ในพื้นที่อื่นๆ ของไอวีแอล

ความสําเร็จในปี	2564	จากโครงการ	IVEX

46.3	
ล้านเหรียญสหรัฐ
ประหยัดค่าใช้จ่าย

41	โครงการ
ด้านความยั่งยืน 
ทั่วทั้งไอวีแอล
รวมทั้งสาธารณูปโภค
การลดการใช้พลังงาน

29,000	ชั่วโมง
การฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร

681	
โครงการทั้งหมด

540	ล้าน
กิโลวัตต์	-	ชั่วโมง
การลดการใช้พลังงาน

441	คน	
ผ่านการอบรม 
ในปี 2564 เหนือเป้าหมาย
ประจ�าปีจาก 274 คน

996	ผู้เข้าร่วมใหม่
จากพนักงานกว่า 
3,400 คน เข้าร่วมโครงการ

มากกว่า 
75,000	ชั่วโมง	
การฝึกอบรม 
ตั้งแต่ปี 2561-2564

การแข่งขันโครงการ	IVEX	ปี	2564
การแข่งขันโครงการ IVEX จัดขึ้นทุกปีโดยเน้นโครงการ Learn 
Six Sigma (LSS) ที่เสร็จสมบูรณ์ในแต่ละธุรกิจ การให้คะแนน
ค�านวณโดยการหาค่าเฉลี่ย 3 เกณฑ์ ได้แก่ ก�าหนด  
วัด วิเคราะห์ ปรับปรุงและควบคุมวิธีการ (DMAIC) การใช้
เครื่องมือ LSS และผลกระทบของโครงการ

การรักษาพนักงานที่มีความสามารถ
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นสถานที่ท�างานที่ดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถผ่านค่าจ้าง ผลประโยชน์ที่น่าดึงดูด และสภาพแวดล้อม 
การท�างานที่หลากหลายโดยไม่แบ่งแยก
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ผู้เข้าร่วมการส�ารวจ

ความรับผิดชอบและความร่วมมือ
มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม
ความสามารถ

ทางวัฒนธรรมของเรา

แสวงหามุมมอง
และแนวคิดใหม่ๆ

อย่างจริงจัง

ปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างให้เกียรติ

ตามที่พวกเขาต้องการ

สังเกตและเรียนรู้
ประเพณีการเฉลิมฉลอง
และวันหยุดที่หลากหลาย

จากวัฒนธรรมอื่น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม
ในสถานที่ท�างาน

วัตถุประสงค์และปณิธาน

ความเป็นผู้น�า

ความสามารถในการบริหารจัดการคน
และการปฏิสัมพันธ์ 

การบริหารจัดการประสิทธิภาพ
และการยอมรับ

ดัชนีชี้วัดความภักดีของพนักงาน

คะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร                    
(ความผูกพันอย่างมีส่วนร่วมของพนักงาน)

การสร้างสถานที่ทํางานที่หลากหลายและไม่แบ่งแยก
การรักษาสถานที่ท�างานที่ย่ังยืนที่ไอวีแอล เราให้ความส�าคัญกับความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก เราเปิดรับพนักงาน 
ที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม สัญชาติ และภูมิหลังทางการศึกษา การรวมเข้าด้วยกันน้ันได้รับการฝึกฝน 
ทั่วทั้งองค์กรด้วยกรอบการท�างานของเรา ซ่ึงประกอบด้วยกลยุทธ์พื้นฐาน 5 ประการ

การจัดการงานที่ครอบคลุมมากขึ้น
เราตั้งเป้าที่จะเพิ่มจ�านวนหน่วยงานที่สามารถท�างาน
จากที่บ ้าน (WFH) ผ ่านนโยบาย WFH ของเรา  
แนวปฏิบัติใหม่ที่ยืดหยุ ่นน้ีจะช่วยให้พนักงานและ 
ผูบ้ริหารสามารถพดูคุยถึงแนวทางทีม่ปีระสิทธิผลสูงสดุ
ส�าหรับทั้งตนเองและไอวีแอล ความคิดริเร่ิมน้ีจะ 
เป็นประโยชน์ต่อผูค้นในวงกว้าง ซึง่รวมถึง (แต่ไม่จ�ากัด
เฉพาะ) มารดา ผู้ดูแล และคนอื่นๆ ที่มีตารางงาน 
ที่ไม่เป็นแบบแผน

นโยบายการรับสมัครงาน
ไอวีแอลมีความมุ่งมั่นในการคัดเลือกลุ่มผู ้สมัครที่มี
ความหลากหลาย นอกจากน้ี เรามั่นใจว่าแผนการ
สืบทอดต�าแหน่งภายในของเรามีผู ้สมัครที่สามารถ
รองรับต�าแหน่งที่เปิดรับ เราวัดแนวโน้มเหล่าน้ีเมื่อ
ด�าเนินการตามแผนการสืบทอดต�าแหน่ง ซ่ึงผลลัพธ์
แสดงให้เหน็ถึงเปอร์เซน็ต์ทีเ่พิม่ข้ึนในช่วงสองปีทีผ่่านมา

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกผ่านกิจกรรมการสรรหาบุคลากรของเรา โดยมองหากลุ่มผู้สมัคร 
ทีห่ลากหลายตามคณุสมบตัส่ิวนบคุคลทัง้ภายในและภายนอก นอกจากน้ี ความหลากหลายยังเป็นปัจจัยส�าคัญในการวางแผน
สืบทอดต�าแหน่งอีกด้วย

จากพนักงานใหม่จ�านวน 3,295 คน
ในปี 2564 ประกอบด้วย
พนักงานหญิง 29%

กรอบการดําเนินงานด้านความหลากหลายของไอวีแอล

พนักงานหญิงทั้งหมด

พนักงานหญิง
ในตำาแหน่งระดับผู้นำา

พนักงานหญิง
ในตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง

พนักงานหญิง
ในตำาแหน่งผู้บริหารระดับต้น

พนักงาน
ผู้มีความบกพร่อง

พนักงานหญิง
ในตำาแหน่งผู้บริหาร
กลุ่มที่สร้างรายได้
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การมีส่วนร่วมของพนักงาน
การมส่ีวนร่วมของพนักงานมคีวามส�าคัญต่อความส�าเร็จของเรา และช่วยให้บรรลแุละรักษาวิสยัทศัน์ของเราไว้ได้ เราท�าการส�ารวจ
ความผูกพันของพนักงานทั่วโลก (Global Employee Engagement) ในปี 2564 เพื่อท�าความเข้าใจว่าเราสามารถมีส่วนร่วม
กับพนักงานและสร้างวฒันธรรมทีเ่หมาะแก่การท�างานได้อย่างไร โดยพจิารณาประเดน็ต่างๆ ตลอดเส้นทางอาชีพของพนักงาน 
และมุ่งเน้นที่การส�ารวจและด�าเนินการปฏิบัติ การส�ารวจความผูกพันของพนักงานครั้งต่อไปมีก�าหนดจะจัดขึ้นในปี 2566

หลังจากการส�ารวจ เรามุ่งเน้นการปรับปรุงและการด�าเนินการที่สถานที่ปฏิบัติงานของไอวีแอลทั้งหมดผ่านการท�างานร่วมกัน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานที่ พนักงาน และทีมทรัพยากรบุคคลในพื้นที่

ผลงานสําคัญด้านความผูกพัน	GEE	ในปี	2564 ตัวขับเคลื่อนความผูกพันที่สําคัญ	GEE	ในปี	2564

โครงการริเร่ิมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย	
ปี	2564

ประเด็นด้านความหลากหลายที่สําคัญ	ปี	2564

ข้อมูลเพิ่มเติม
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https://sustainability.indoramaventures.com/th/social/human-resources/human-resources
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รายงาน
พิเศษ

ความหลากหลายทางเพศ	
ความเท่าเทียม	และการยอมรับ
ความแตกต่าง

อินโดรามา	เวนเจอร์ส	ประเทศไทยร่วมเฉลิมฉลอง
วันสตรีสากล	ปี	2565
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 อินโดรามา เวนเจอร์สได้เฉลิมฉลองวันสตรีสากล ปี 2565 ในหัวข้อ  
#BreakTheBias ในประเทศไทย โดยการจัดเสวนาสร้างแรงบันดาลใจนำาโดยผู้นำาหญิงของไอวีแอล ได้แก่ 
นางสุจิตรา โลเฮีย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทไอวีแอล และนางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา  
รองประธานบริษัท ในหัวข้อ “ความเท่าเทียมทางเพศเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

การพดูคยุทีส่ร้างแรงบนัดาลใจช่วยให้ผู้เข้าร่วมสำารวจจุดยนืว่าความเสมอภาคเป็นส่วนสำาคญัของค่านยิม
ของไอวีแอลอย่างไร อาชีพการงานของพวกเขาถูกกำาหนดโดยเพศอย่างไร และไอวีแอลสามารถรวมกัน
เป็นหน่ึงเพื่อ #BreakTheBias และส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศได้อย่างไร

นอกจากน้ี การเสวนายังได้รับการสตรีมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อพนักงานที่ท�างานจากที่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วม  
527 คนจากประเทศไทย ซึง่ครอบคลุมกลุม่เป้าหมายเพศหญงิ 1,526 รายจากหน่วยงานไอวีแอล 15 หน่วยงาน ใน 10 แห่ง

งานเสวนาน้ีจัดข้ึนโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ ส�านักงานใหญ่ของไอวีแอล โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมบริการและ 
การจัดการสิ่งอ�านวยความสะดวก และทีมสื่อสารองค์กร การประชุมคร้ังน้ีจัดข้ึนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน  
บรรลุการปราศจากอคติ การเหมารวม และการเลือกปฏิบัติผ่านเสียงของผู้น�าหญิงของเรา

อินโดรามา เวนเจอร์ส มีความภูมิใจที่ได้สนับสนุนวันสตรีสากลอย่างต่อเน่ืองทุกปี ซ่ึงส่งเสริมให้บุคคลและสถาบันต่างๆ 
ค�านึงถึงความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกมากขึ้น

เราสามารถร่วมกันสร้างความเท่าเทยีมของผูห้ญงิและสร้างแนวคิด #BreaktheBias ซ่ึงน�าโดยคณะกรรมการความหลากหลาย 
ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง (DEI) ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสภา ESG

คณะกรรมการด้านความหลากหลายทางเพศ	ความเท่าเทียม	
และการยอมรับความแตกต่าง	(DEI)
คณะกรรมการ DEI จัดตั้งข้ึนโดยแยกออกจากสภา ESG เพื่อมุ ่งเน้นพัฒนากรอบงานและกระบวนการขับเคลื่อน 
ความหลากหลาย ความเท่าเทยีม และการยอมรับความแตกต่างทัว่ทัง้องค์กร เพือ่ปลกูฝังค่านิยมองค์กร “ความหลากหลาย
คือจุดแข็งของเรา” ลงใน DNA ขององค์กร

Click เพื่อรับชม VDO
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การวางแผนสืบทอดตําแหน่ง

วัตถุประสงค์การวางแผนสืบทอดตําแหน่ง

วิธีการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง	

ความมุ่งมั่นของการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง ความคืบหน้าของการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง

การปรับวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจที่ส�าคัญ
ให้สอดคล้องกัน

การก�าหนดต�าแหน่ง
ที่ส�าคัญส�าหรับการสืบทอด

โดยเป็นไปตาม
ความต้องการขององค์กร

การพิจารณาความสามารถ
ตามประสิทธิภาพและ
ศักยภาพที่สม�่าเสมอ

แผนการพัฒนา
ที่มีเป้าหมาย
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การทบทวนผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
พนักงานไอวีแอลที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจะพูดคุยกับหัวหน้างาน เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานและโอกาสในการพัฒนา  
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการจัดการผู้มีความสามารถระดับโลก โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนา
พนักงานในทุกภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2564 พนักงาน 66.7% ของเราได้รับการทบทวนผลการปฏิบัติงาน

การสร้างความเชื่อมั่นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เพือ่ให้สอดคล้องกับวสัิยทศัน์ของเรา เราปรับปรุงแนวทางปฏิบตัด้ิานบคุลากรอย่างต่อเน่ือง เพือ่ส่งมอบคุณค่าผ่านประสบการณ์
เชิงบวกทางธุรกิจแก่พนักงาน โดยการบูรณาการและเพิ่มความสามารถด้านดิจิทัล

IVL	CULTURE	AWARDS
รางวัลน้ีริเร่ิมข้ึนในปี 2564 เพื่อมอบให้พนักงานและ
ฝ่ายต่างๆ ทีเ่ป็นตัวอย่างทีด่ใีนการปฏิบติัตามหลกัการ
ส�าคัญของไอวีแอล รางวัลดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ 2 กลุ่ม
น�าร ่อง ได้แก่ ผู ้สร ้างความเปล่ียนแปลง และ 
ผู ้มีภาวะผู ้น�า โดยมีแผนที่จะขยายไปสู ่กลุ ่มอื่นๆ  
ในอนาคต ผู้สร้างความเปล่ียนแปลงคือผู้ที่สามารถ
โน้มน้าว สอน และส่ือสารกับผู้อื่นเพื่อเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทีไ่อวแีอลให้ดยีิง่ข้ึน ในส่วนของความเป็น
ผู้น�าน้ันจะช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์ เพิ่มพลัง เป็นผู้น�า
การเปล่ียนแปลง และมุ่งให้ความส�าคัญกับลูกค้า

ขยายขอบเขตการวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง 
ให้ครอบคลุมผู้น�า 1,000 ต�าแหน่ง ภายในปี 2566

ปี 2564 เราได้สร้างโครงสร้างการวางต�าแหน่งสืบทอด 
กว่า 516 ต�าแหน่ง โดยเป็นต�าแหน่งผูบ้ริหารทัง้ระดบักลาง
และระดับสูงกว่า 266 คน

เพือ่ให้มัน่ใจในการรักษาความเป็นผูน้�าทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพขององค์กร การวางโครงสร้างทีแ่ข็งแกร่ง
จึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง เราสร้างโครงสร้างที่ดีและกระบวนการที่มั่นคง เพื่อสร้างผู ้สมัครที่มีคุณภาพ  
พร้อมแผนการเติบโตที่เจาะจง

ระบุกลุ่มผู้สืบทอดที่มีศักยภาพ มีแผนการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ระบุและเร่งการพัฒนาความสามารถส�าหรับอนาคต
ลดความเส่ียงและผลกระทบของการสูญเสียผู้น�าที่มีประสบการณ์ รวมถึงเมื่อผู้น�ามีบทบาทที่แตกต่างกัน
ภายในองค์กร
สนับสนุนความผูกพันของพนักงานและการรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง
ส่งเสริมความหลากหลาย
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ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล



มิติ	CSR

หลักการสําคัญ

เป้าหมายของเรา

การดําเนินงานของเรา

ประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน
โดยรวมของเรา

ประสานงานและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนทั่วโลกโดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของไอวีแอล: 
i) ความร่วมมือ ii) การสร้างจิตสำานึกทางสังคม และ iii) การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า

เปิดรับการเปล่ียนแปลง   ความหลากหลาย   เอกลักษณ์   ความเป็นผู้นำา

150 151บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี

ผลการดําเนินงานด้าน	CSR	ปี	2564*

* ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจาก โรงงาน 82 แห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
** ข้อมูลในส่วนการสนับสนุนเพื่อสังคมไม่รวมอยู่ในกองทุน COVID-19 และมูลนิธิไอวีแอล

การลงทุน
เชิงพาณิชย์
10%

สิ่งแวดล้อม 

8% 

การลงทุน
กับชุมชน
45%

การศึกษา
24% 

การสนับสนุน
ทั้งหมด

1,652,994
เหรียญสหรัฐ

450
กิจกรรม	CSR
ในปี	2564

การบริจาค
การกุศล
45%

สังคมและ
ความเป็นอยู่ที่ดี
43%

สุขภาพ
และกีฬา
18%

ศิลปะและ
วัฒนธรรม
7%

สินค้าและผลิตภัณฑ์
ที่บริษัทมอบให้ :
200,981	
เหรียญสหรัฐ

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
จัดการทั้งหมด :
46,392
เหรียญสหรัฐ

ชั่วโมงกิจกรรม
จิตอาสาที่พนักงาน
เข้าร่วม :
9,493	ช่ัวโมง

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ของพนักงานที่เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา :
210,969	
เหรียญสหรัฐ

การสนับสนุนเพื่อสังคม** กิจกรรม	CSR ผลลัพธ์

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล
• จ�านวนทั้งสิ้น 2,751 คน ที่เข้ารับการอบรม
• 28 โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กร ท่ีเข้าร่วมโครงการ
• ขยายการฝึกอบรมไปใน 3 ประเทศ ในปี 2564 
 ได้แก่ โปแลนด์ อินโดนีเซีย และกานา

ความเป็นอยู่ที่ดี
• มากกว่า 260 โครงการ ที่สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดี
 และสุขภาพของคนในชุมชนท้องถิ่น
• 18 โครงการ ที่สนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ
• 10 กิจกรรมกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย 
 และสุขภาพใจในเด็ก
• 28 โครงการ ที่จัดหาข้าวของเครื่องใช้ที่จ�าเป็น
 ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น

สิ่งแวดล้อม
• 24 องค์กร ร่วมส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 และการรีไซเคิล
• 15 โครงการ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
 และการดูแลรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม 
• รวบรวมขวด PET หลังการบริโภคกว่า 18.8 ตัน
• ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 28.95 ตัน 
 จากการรีไซเคิล PET

เรามุ่งหวังที่จะสร้างจิตส�านึกในการรีไซเคิล
และการคดัแยกขยะอย่างต่อเน่ือง เพือ่ป้องกัน 
การจดัการ PET หลงัการบริโภคทีไ่ม่เหมาะสม 
เรายังคงพัฒนาเนื้อหาที่สอดคล้องกับบริบท
ระดับชาติ ควบคู่ไปกับการแปลเนื้อหา
เป็นภาษาท้องถิ่น 

เราจัดหากองทุนการศึกษา การฝึกอบรม 
และสนับสนุนโครงการด้านนวัตกรรมรวมถึง
โครงการที่เกี่ยวข้องกับ STEM ซึ่งนักเรียน
จะเรียนรู้ผ่านการทดลองและการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้

ภายในปี 2573 ไอวีแอลจะสร้าง 
ความตระหนักรู้ เรื่องการรีไซเคิลให้แก่
สาธารณชนกว่า 1 ล้านคนทั่วโลก

ผู้คนกว่า 53,585 ได้รับความรู้
เรื่องการรีไซเคิล ตั้งแต่ปี 2561

มีผู้คนในชุมชนที่ได้ประโยชน์กว่า  
31,900 คน ตั้งแต่ปี 2563

ขวด PET น�้าหนักกว่า 28.3 ตัน 
ถูกรวบรวม ตั้งแต่ปี 2563

• ส่งเสริมและพัฒนาโครงการ 
สร้างความตระหนักรู้เรื่องการ 
รีไซเคิลในในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลก                                            

• ผลิตส่ือการเรียนรู้เรื่องการรีไซเคิล 
ที่สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก

• สร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาด ส่งเสริม 
การคัดแยกขยะพลาสติก และค�านึงถึง
ผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ 

• สนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
 ผ่านการรีไซเคิล PET 
• อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เราให้ความส�าคัญต่อคุณภาพชีวิต
โดยส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
และการดูแลชุมชน 

ค่านิยมระยะยาวในการปรับปรุง 
คุณภาพชีวิตช่วยกระชับความสัมพันธ์ 
ของเรากับชุมชนท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน
ยังสร้างการยอมรับทางสังคมต่อบริษัท
ด้วยการจัดโครงการ CSR ในชุมชน  
เพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นประโยชน์ร่วมกัน 
ต่อภาคธุรกิจ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

เราสนับสนุนให้เด็ก ชุมชน และผู้บริโภค
คัดแยกขยะและรีไซเคิล PET  
(รวบรวมและทิ้งตามจุดรับทิ้งขยะ)  
รวมถึงร่วมมือกับหลายภาคส่วน 
ในการจัดการ PET แทนการฝังกลบและ
ไม่ให้รั่วไหลสู่มหาสมุทรเพื่อก่อให้เกิด
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ป้องกันและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
เพื่อให้มีความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม

การตอบแทนสู่ชุมชนของเรา
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นการด�าเนินกิจกรรมที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคม  
และสิง่แวดล้อมในมติต่ิางๆ ทัง้ต่อองค์กร และการสือ่สารกับผูม้ส่ีวนได้เสยี เป้าหมายด้าน CSR ของเรา คือ การสร้างผลกระทบ
เชิงบวก ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม ส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงเศรษฐกิจ 

เรามุ่งเน้นที่จะอ�านวยความสะดวกและมีส่วนร่วมกับชุมชนทั่วโลก โดยใช้ทักษะการท�างานร่วมกัน การสร้างการตระหนักรู้  
และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกระบวนการท�างาน ภายใต้การด�าเนิน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การให้ความรู้ ความเป็นอยู่ที่ดี 
ของคนในชุมชน และส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 

การด�าเนินงานด้าน CSR ของเราสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมขององค์กร เราจัดโครงการ “IVL Shared Value Award”  
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั่วโลก จูงใจพนักงานและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ผ่านแนวคิดการสร้างคุณค่า 
ร่วมกัน (CSV) รางวัลน้ีช่วยให้เราสามารถจัดการกับความท้าทายทางสังคม ผ่านความเช่ียวชาญขององค์กร และส่งเสริม
โครงการริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและชุมชนมากขึ้น

ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย:	ชุมชน	สถาบันการศึกษา	รัฐบาล
เราร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สมาคม และสโมสรต่างๆ เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เรื่องการรีไซเคิล ควบคู่ไปกับการสร้างพันธมิตรกับภาคเอกชน องค์กร และ
สตาร์ทอัพต่างๆ ในการส่งเสริมความส�าคัญของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและเพิ่มอัตราการรีไซเคิล อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของชุมชนและการประเมิน 
ความต้องการนับเป็นกุญแจส�าคัญในการสร้างความส�าเร็จของการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การให้ความรู้
• การศึกษา
• นวัตกรรม

ส่ิงแวดล้อม
• การรีไซเคิล 
• การพัฒนาเชิงนิเวศวิทยา

การส่งเสรมิความเป็นอยู่ทีด่ี																																				
• คุณภาพชีวิตที่ดี  
• สุขภาพที่ดี 
• มีความมั่นคงมากขึ้น

การมอบคุณค่า

การลําดับความสําคัญ
เชิงกลยุทธ์

การสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อสังคม

ภายในปี 2573 คน ในชุมชนอย่างน้อย 
100,000 คน จะได้รับประโยชน์โดยตรง 
หรือโดยอ้อมจากโครงการเพื่อความเป็นอยู่
ที่ดีของเรา

ภายในปี 2573 เราจะรวบรวมและ 
คัดแยกขวด PET หลังการบริโภค  
อย่างน้อย 100 ตัน เพื่อน�ากลับเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิล

ยกระดับการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
โดยรอบ สถานที่ปฏิบัติงานของเรา  
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ให้มีสภาพความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความบกพร่อง 
เด็กก�าพร้า และผู้สูงอายุ

ภาพรวมกิจกรรมด้าน	CSR	ที่สําคัญทั่วโลกในปี	2564

ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการรวบรวมและรีไซเคิลขวดพลาสติก	PET	
เพื่อผลิตชุด	PPE	สําหรับบุคลากรทางการแพทย์

ด้วยขยะพลาสติกจ�านวนมากและการขาดแคลนชุด PPE ไอวีแอลได้ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลพลาสติก 
PET เปลีย่นสูว่สัดทุีถู่กสขุอนามยัและน�ากลบัมารีไซเคลิได้ โดยร่วมมอืกับพนัธมติรมากกว่า 10 ราย ในการรวบรวม
ขวดพลาสติก PET หลังการบริโภค และน�ามารีไซเคิลเป็นชุด PPE ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์

ชุดป้องกัน PPE คุณภาพสูงที่ผลิตขึ้น สามารถใช้ซ�้าได้และล้างท�าความสะอาดได้มากถึง 20 ครั้ง เหมาะส�าหรับ
ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต�่าและปานกลาง ชุด PPE ดังกล่าวยังได้รับการรับรองจากส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา และสถาบนัสิง่ทอแห่งประเทศไทย ความคิดริเร่ิมน้ี ช่วยสร้างการตระหนักรู้เก่ียวกับ 
การรีไซเคิลขวดพลาสติก PET และยกระดับไอวีแอลในฐานะผู้น�าด้านการรีไซเคิล PET นอกจากน้ี ยังช่วยรักษา
ความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานของเราเพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวและการเป็นหุ้นส่วน
กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน

เราได้ประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment: SROI) รวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพของโครงการ และประเมินผลกระทบเชิงบวกจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
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โคคา-โคล่า	“Recycle	me”
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์
ของโคคา-โคล่า เพื่อสร้างโลกที่ปราศจากขยะ 
มุ่งสู่เป้าหมาย Zero-waste ในปี 2573

ส่งมอบชุด	PPE
ไอวีแอลได้มอบ ชุด PPE จ�านวน 1,500 ชุด
แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

กิจกรรมลุ้นรับรางวัล
กับ	Trash	Lucky
แคมเปญ ‘Coke Recycle 
Me with Trash Lucky’ 
เชิญชวนให้ผู้บริโภคส่งขวด
พลาสติกเปล่าและวัสดุอ่ืนๆ 
ที่สามารถรีไซเคิลได้ 
เพื่อร่วมสนุกชิงรางวัล
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มอบชุด	PPE	8,000	ชุด	
(ผลิตจากเส้นใย rPET 
สามารถซักท�าความสะอาด
ได้ 20 คร้ัง)

14	องค์กร	
ร่วมเก็บรวบรวม
ขวดพลาสติก PET 
ที่ใช้แล้ว 

ขวดพลาสติก	PET	
420,000	ขวด
กลับสู่กระบวนการรีไซเคิล 

ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์	
เทียบเท่า	14.4	tCO

2
e	

ผลตอบแทนทางสังคม	
(SROI)	1:7	เท่า เงินบาท
(ผล SROI ประเมินและ
แจกแจงโดย Shared Value 
Thailand)

ชุดเคร่ืองนอน	1,000	ชุด	
ประกอบด้วย ปลอกหมอนและ
ผ้าปูเตียง (ผลิตจากเส้นใย 
rPET ป้องกันแบคทีเรียได้ 
100%)

โรงพยาบาลและ	
สถานท่ีอํานวยความสะดวก
ทางการแพทย์	กว่า	32	แห่ง	
(ทั่วโลก)

3	ประเทศ	
(ประเทศไทย อินเดีย 
และบราซิล)

โครงการ	“Recycle	Me”	ร่วมกับ	โคคา-โคล่า	ประเทศไทย	และ	Trash	Lucky	
การด�าเนินงานด้าน CSR ของเรามุ่งเน้นไปที่การรีไซเคิล PET การลดและการแยกขยะ ไอวีแอลจึงได้ร่วมมือกับ  
บริษัท โคคา-โคล่า ประเทศไทย และ Trash Lucky ในการรณรงค์การรีไซเคิล โดยมีข้อความ ‘Recycle Me’  
รวมอยู่ในฉลากบรรจุภัณฑ์ของ โคคา-โคล่า เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงการแยกบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ เราก�าลังท�า
เศรษฐกิจหมุนเวียนให้เป็นจริงผ่านการเปลี่ยนขวด PET หลังการบริโภคให้เป็นเส้นใยและผลิตภัณฑ์รีไซเคิล รวมถึง
การผลิตชุด PPE แบบใช้ซ�้าได้ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลที่ยังคงต่อสู้กับสถานการณ์ COVID-19 
โครงการดังกล่าว ประสบความส�าเร็จอย่างสูงในช่วยรีไซเคิลขวด PET กว่า 700 กิโลกรัม ส�าหรับการผลิตชุด PPE 
1,500 ชุด ซึ่งน�าไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานสาธารณสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเทศไทย ได้แก่ ปัตตานี 
นราธิวาส และยะลา

ธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives (IOD) 
ของไอวีแอล ในเมือง Port Neches ได้มอบรางวัล 
“STEM Innovation Grant ประจ�าปี 2564” มูลค่า 
13,000 เหรียญสหรัฐ ให้แก่คุณครูระดับมัธยมต้น 
และมัธยมปลายส�าหรับการส่งเสริมการศึกษา 
เชิงบูรณาการ STEM ทั้งในและนอกห้องเรียน

StarPet Inc บริษัทในเครือไอวีแอลใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมมือกับ Second 
Harvest Food Bank of Northwest North 
Carolina จดัหาอาหาร 3,500 มือ้ ส�าหรับเดก็ 
ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความไม่มั่นคงด้านอาหารที่เพิ่มข้ึนอย่าง
รวดเร็ว โปรแกรมน้ีมุ ่งหวังที่จะส่งเสริม
อนาคตที่สดใสให้ทุกคน โดยการแบ่งปัน
อาหารเพื่อสุขภาพและยุติความหิวโหย 
ในชุมชน

IVL Xylenes & PTA สนับสนุนโปรแกรมการศึกษา 
STEM โดยมอบทุนการศึกษาแก่มูลนิธิ Decatur City 
Schools Foundation และ Calhoun College 
Foundation เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และยกระดับ
ทักษะให้กับนักเรียนในชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้าง
โอกาสการเป็นพนักงานทีม่ศัีกยภาพหลงัจบการศึกษา 
ทุนการศึกษาน้ีมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุน 
นักเรียนประมาณ 500 คน ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของสถาบันการ
ศึกษาจ�านวน 2 แห่ง และเป็นทุนการศึกษาส�าหรับ
นักเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

ภาพรวมกิจกรรมด้าน	CSR	ที่สําคัญทั่วโลกในปี	2564

กิจกรรม CSR ทั่วโลกของเรายังคงมุ่งเน้นที่การสร้างมูลค่าและผลกระทบเชิงบวก ซ่ึงไม่เพียงแต่บรรลุเป้าหมาย
ของเราในการเติบโตในฐานะบริษัทเท่าน้ัน แต่ยังช่วยสนับสนุนสังคมอีกด้วย เราจึงยังคงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันในโครงการริเริ่ม CSR ในอนาคต

การศึกษา

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

บริษัท	อินโดรามา	เวนเจอร์ส	
ในเมก็ซโิก	ช่วยเหลือกลุ่มเดก็เปราะบาง
ที่สถานเลี้ยงเด็กกําพร้าสองแห่ง
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความ
ยั่งยืน ของสหประชาชาติ บริษัท EcoMex 

ช่วยเหลือสถานเลี้ยงเด็กก�าพร้า “Hogar 

Cabañas” โดยการจัดหาส่ิงของที่เป็นปัจจัย
ข้ันพื้นฐานให้แก่เด็ก 350 คน เช่นเดียวกับ 
IVL Polymers México ที่ให้การสนับสนุน
ของใช้จ�าเป็นส�าหรับเด็กและแม่ชี จ�านวน 
ทั้งส้ิน 24 คน ที่ “Casa Hogar Rosario de 

Guzmán” 
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19	ชุดความรู้	แบ่งตามระดับการศึกษาซึ่ง
ได้รับการรับรองจากกลุ่มที่ปรึกษา
ด้านวิชาการ	ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ

เข้าถึงผู้คนกว่า	250,000	คน	
ภายในปี 2565

รายงานการดําเนินงานพร้อมด้วยค�าแนะน�า
เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งรายการเครือข่ายและกลยุทธ์
ในการสร้างการมีส่วนร่วม
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Certificate
in recognition of

FiberVisions A/S
as               Partner having pledged to

 implement the OCS programme for achieving Zero Pellet Loss

สิ่งแวดล้อม

PT Indorama Polychem Indonesia (PTIPCI) ได้ส่งมอบรถขนขยะรุ่นใหม่ให้กับรัฐบาลท้องถ่ินเมือง Purwakarta  
เพือ่ให้บริการกว่า 4,396 ครัวเรือน ในชุมชนท้องถ่ิน 3 แห่ง และสามารถเก็บขยะ 1,990 เมตริกตนั (ตลอดระยะเวลา 199 วนั) 
การบริจาคครั้งน้ี มีส่วนช่วยปรับปรุงระบบการจัดการขยะและการบริการในชุมชน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้น
ในชุมชนโดยอ้อม

FiberVisions A/S หน่ึงในบริษัทของไอวีแอลในประเทศเดนมาร์ก ได้เข้าร่วม 
Operation Clean Sweep (OCS) ซึง่นับเป็นโครงการทีช่่วยส่งเสริมความย่ังยนื
ของบริษัท โดยการน�าขั้นตอนต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อปฏิบัติตามข้อก�าหนด
เก่ียวกับวิธีควบคุมและลดการร่ัวไหลของเม็ดพลาสติก ทั้งน้ี ทีมงาน 
FiberVisions A/S ก�าลังด�าเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมและ
ป้องกันไม่ให้เม็ดพลาสติกไหลเข้าสู่ระบบนิเวศ พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรม OCS 
ส�าหรับพนักงานทุกคน 

ไอวแีอลก�าลงัสร้างพืน้ทีท่ีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมเพือ่ปกป้องความหลากหลายทางชวีภาพทีใ่กล้สูญพนัธ์ุ และจดัหาพืน้ที่
สีเขียวที่น่าอยู่ ซ่ึงช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชน

สาธารณรัฐเช็ก
Schoeller Kresice s.r.o.  
เชิญชวนพนักงานร่วมกัน
สร ้ างพื้ นที่ สี เ ขียวรอบ
ส�านักงาน

ประเทศอินเดีย
Avgol India Private  
Limited ร่วมสร้างพ้ืนที่ 
สี เ ขี ย ว ใ น บ ริ เ ว ณ  
Mandideep โดยการ
ป ลู ก ต ้ น อ ่ อ น ส ะ เ ด า 
จ�านวน 220 ต้น

ประเทศไทย
Indorama Polyester  
Industr ies (นครปฐม)  
ส่งเสริมการปลูกป่าและ
ระบบนิเวศน ์ในชุมชน 
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกว่า 
30 ราย

ประเทศอินโดนีเซีย
PT Indorama Polychem 
Indones ia (P T I PC I )  
ได ้แจกจ ่ายเมล็ดพันธุ ์ 
และร ่วมกันปลูกต้นไม้ 
1,250 ต้น ในพื้นที่ชุมชน 
Purwakata

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล
โครงการในประเทศไทย
ไอวีแอล ส่งเสริมการรีไซเคิลร่วมกับพันธมิตรของเราผ่าน
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิลในประเทศไทยตัง้แต่
ปี 2561 ภารกิจของเราคอืการให้ความรู้แกผูค้นทัว่ไปเก่ียวกับ
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คุณสมบัติของ rPET และบทบาท
ส�าคัญที่เราทุกคนสามารถท�าได้ด้วยการรีไซเคิลและป้องกัน
การจัดการ PET ที่ไม่ถูกต้อง

ความท้าทายจากสถาณการณ์ COVID-19 ท�าให้ยากต่อการ
จัดโปรแกรมการศึกษานอกสถานที่ เราจึงท�างานร่วมกับครู
เพือ่พฒันาเน้ือหาและสือ่การสอนการคัดแยกและการรีไซเคลิ
ส�าหรับนักเรียน เราร่วมกันท�าแผ่นงานที่ครอบคลุมเร่ืองการ
แยกขยะและประเภทของพลาสติก นอกจากน้ี เรายังได้ส่ง 
ชุดความรู้ของเราให้กับครูโรงเรียนมธัยมและวทิยาลยัเพือ่เพิม่
ความตระหนักในการรีไซเคิลพลาสตกิและการน�ากลบัมาใช้ใหม่ 
รวมถึงประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจ

นอกจากน้ี เรายงัเผยแพร่สือ่วดิทิศัน์ส�าหรับเดก็และสาธารณชน
เพื่อกระตุ้นให้พวกเขารีไซเคิลสิ่งน้ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือ 
การสอนทีม่คุีณค่าส�าหรับครูในการให้ความรู้แก่นักเรียน และ
เราวางแผนที่จะแปลเป็นภาษาอื่นๆ ในอนาคตอันใกล้

ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย เราได้จดัเตรียม
กิจกรรมทั้งในสถานที่ (โดยปฏิบัติตามแนวทางด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยจาก COVID-19) และการอบรมเสมอืนจริง 

เราร่วมมอืกับมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ให้ความรู้และ
ประโยชน์ของการจัดการพลาสติกว่าช่วยส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจแบบหมนุเวยีนอย่างไรแก่ชุมชนบ้านแป้งและบ้านกลงึ 

เราจัดการอบรมเสมือนจริงให้แก่บริษัทภาครัฐและเอกชน 
เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายด้านความย่ังยืนในการ 
ลดของเสยีและเพิม่การตระหนักรู้ด้านสิง่แวดล้อมแก่พนักงาน 
อีกทั้งยังรวบรวมขวดพลาสติกและรีไซเคิลเป็นชุด PPE และ
บริจาคให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แนวหน้าเพื่อป้องกัน 
พวกเขาจาก COVID-19

เราแบ่งปันความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของเราเก่ียวกับ
การรีไซเคิลและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนกับเจ้าหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครเพือ่การจดัการขยะพลาสตกิในเมอืงและเพือ่
ส่งเสริมให้เทศบาลอื่นๆ ในประเทศไทยรีไซเคิลมากขึ้น

เรายังท�างานร่วมกับ Trash Lucky ซ่ึงเป็นสตาร์ทอัพที่สร้าง 
แรงจูงใจในการแยกขยะโดยใช้การจับฉลากเพื่อชิงรางวัล  
ในขณะที่เราแบ่งปันวิสัยทัศน์เก่ียวกับการลดขยะพลาสติก 
ในมหาสมุทรและการจัดการของเสียแทนการฝ ังกลบ  
ทีมรีไซเคิลของเราได้เข้าร่วมงาน ณ Asian Institute of 
Technology ซ่ึงเราได้เสวนาเก่ียวกับการรีไซเคิล PET  
การจัดการแยกขยะและมีกิจกรรมชิงรางวัลซึ่งมีผู้อยู่อาศัย 
คนในชุมชน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 175 คน 

ยกระดับโครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลสู่สากล
เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายปี 2573 ไอวแีอลร่วมมอืกับมลูนิธยินุูส ไทยแลนด์ และเครือข่ายด้านการศึกษาต่างๆ เพือ่ยกระดบัโครงการ
ส่งเสริมความรู้เร่ืองการรีไซเคิลสู่ระดับสากล เราได้พัฒนาส่ือการเรียนรู้เร่ืองการรีไซเคิลส�าหรับกลุ่มเป้าหมายทั่วโลก  
โดยผ่านการออกแบบหวัข้อให้เหมาะสมกับระดบัการศึกษาทีห่ลากหลาย โครงการน้ีได้รับการตรวจสอบเน้ือหาจากกลุม่ทีป่รึกษา 
ด้านวิชาการ (Education Advisory Group: EAG) จากหน่วยงานอิสระภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรความรู้มีคุณภาพ 
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การสร้างเนื้อหา
พัฒนาชุดความรู้เรื่องการรีไซเคิล
ส�าหรับนักเรียนในระดับอนุบาล 

ถึงระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มเยาวชน 
และบุคคลทั่วไป ภายใต้การควบคุม
คุณภาพเนื้อหาจากกลุ่มที่ปรึกษา

ด้านวิชาการ (EAG)
ผลงาน

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
ภายในองค์กรของมูลนิธิยูนุส 
ที่มีใน 37 ประเทศ มากกว่า 

98 มหาวิทยาลัย และ กลุ่มเยาวชน 
3 Zero club ทั่วโลก

การติดตามเครือข่าย
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
การให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล
ในรุปแบบออนไลน์ พร้อมทั้ง
ติดตามผลจากข้อเสนอแนะ
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156 157บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี
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2,006 29
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1,296

18,801

2,751
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LUAR BIASA

* เฉพาะขวดที่กลับเข้าโรงงานรีไซเคิลเฉพาะที่ Indorama Polyester Industries Public Company Limited (จังหวัดนครปฐม) ประเทศไทย
** สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลต่อจ�านวนผู้เข้าร่วมอบรมในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ความก้าวหน้า
ตามเป้าหมาย
ปี	2573เป้าหมายปี	2573

อบรมให้ความรู้
เรื่องการรีไซเคิล
แก่ผู้บริโภคท่ัวโลก 
1,000,000 คน

53,585**	
คน
(ยอดสะสมในปี 
2561-2564) 

จำานวนคนท่ีได้รับ
การอบรม

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย
ท่ีเข้าร่วมโครงการ

องค์กร
ท่ีเข้าร่วมโครงการ

การอบรม
เสมือนจริง

บทความเกี่ยวกับ
การรีไซเคิล

ได้รับเชิญ
ให้ไปบรรยาย
เรื่องการรีไซเคิล

ขวดพลาสติก
ท่ีรวบรวมได้

จำานวนขวด PET 
ท่ีนำากลับไปรีไซเคิล
ท่ีโรงงาน*

กิโลกรัม

จำานวนดาวน์โหลด
สื่อการเรียนรู้เรื่อง
การรีไซเคิล

จำานวนดาวน์โหลดวิดีโอ
เรื่องการรีไซเคิล

การอบรม
ในห้องเรียน

จำานวนชั่วโมง
ท่ีอบรม

นักเรียน ครู บุคคลท่ัวไป
และคนในชุมชน

โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านการรีไซเคิล	
ประจําปี	2564

นอกเหนือจากโครงการข้างต้นแล้ว เรายังอ�านวยความสะดวกและมีส่วนร่วมกับตัวแทน CSR ในพื้นที่ของไอวีแอลทั่วโลก 
เพื่อส่งเสริมการศึกษาเร่ืองการรีไซเคิล ในปี 2564 เราขยายโครงการฯ ไปยังบราซิล กานา อินโดนีเซีย และโปแลนด์  
เป็นการท�างานร่วมกับตัวแทน CSR ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาเน้ือหาให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศน้ันๆ รวมถึงการแปลเป็น
ภาษาท้องถ่ิน นอกจากน้ี เราได้พัฒนาคู่มือเก่ียวกับ ‘การจัดการขยะมูลฝอยและพลาสติกส�าหรับเทศบาล’ เพื่อส่งเสริม 
ส่ือการศึกษาด้านการรีไซเคิลที่มีอยู่ของเราส�าหรับมหาวิทยาลัย เมือง ชุมชน และประชาชนทั่วไป

ในประเทศบราซิล พนักงานจิตอาสาของเรา 
10 คน ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการและ 
เกมให้ความรู้เร่ืองการจัดการขยะพลาสติก 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าใจถึง
เหตุผลที่เราต้องช่วยกันปกป้องส่ิงแวดล้อม
และทัศนียภาพ กิจกรรมในคร้ังน้ีเราได ้
ร่วมกันท�าความสะอาดชายหาดและสามารถ
เก็บรวบรวมขวด PET กว่า 60 ตนั เพือ่น�ากลบั
เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ในขณะเดียวกัน 
ที่ประเทศกานา เราได้ร่วมกับมูลนิธิไอวีแอล 
จัดโครงการอบรมพิเศษแก่คุณครูเพื่ออบรม
การจัดการขยะและพลาสติกซ่ึงครูสามารถ 
น�าความรู้เหล่าน้ีไปแบ่งปันและประยุกต์ใช้ 
ในหลกัสตูรเพือ่ให้นักเรียนเหน็ถึงความส�าคัญ
ของการรีไซเคิลและการจัดการขยะอย่าง
เหมาะสม

ในประเทศโปแลนด์ เราได้จัดการประกวด
แข่งขันในหัวข้อ “New Life of a PET Bottle” 
ส�าหรับกลุ่มนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ตอนต้น ณ โรงเรียนประถมศึกษาเมือง 
Wloclawek โดยให้นักเรียนประดิษฐ์ผลงาน
สร้างสรรค์จากขวด PET เพื่อแสดงให้เห็นว่า 
การรีไซเคิลน้ันส�าคัญ และส่งเสริมให้น�า 
ขวด PET ทกุขวดกลบัเข้าสูก่ระบวนการรีไซเคลิ

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิลทั่วโลก

ณ เมือง Decatur รัฐอลาบามา ได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การรีไซเคิลเป็นปีที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Think Outside the 
Trash” ร่วมกับโรงเรียนมัธยม Austin ภายในงาน มีการให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล การรีไซเคิลคืออะไร ความส�าคัญของการ
รีไซเคิล กระบวนการรีไซเคิลและนักเรียนสามารถเข้าร่วมเป็น “ทูตรีไซเคิล” ได้อย่างไรทั้งที่บ้าน โรงเรียน และชุมชน

โครงการน้ีมีกิจกรรมมากมายส�าหรับนักเรียน เช่น “ชมรมทูตรีไซเคิล” ซึ่งประกอบด้วย คุณครูและนักเรียนที่ช่วยส่งเสริม 
การรีไซเคิลในโรงเรียน ตลอดจนรวบรวม ชั่งน�้าหนัก และบันทึกวัสดุรีไซเคิลที่รวบรวมได้รายสัปดาห์ นอกจากน้ี ยังได้มีการ
จัดการแข่งขัน 3 รายการ ที่สามารถรวบรวมขวด PET กว่า 331 ปอนด์ ซ่ึงมีการตั้งเป้าหมายเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิลให้ได้ถึง 
4,000 ปอนด์ภายในส้ินปี

ไอวีแอลเช่ือว่าการรีไซเคิลเป็นส่วนส�าคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน เราจึงทุ่มเทในภารกิจให้ความรู้ความส�าคัญของการรีไซเคิล
และพลาสติก PET ที่แตกต่างจากพลาสติกชนิดอื่นๆ น่ีจึงเป็นเหตุผลที่เราเช่ือว่าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล 
มีความส�าคัญอย่างมากที่จะช่วยปลูกฝังจิตส�านึก ความรับผิดชอบ และสร้างวัฒนธรรมการรีไซเคิลแก่เยาวชน ผู้ซ่ึงเป็นผู้น�า 
ในอนาคตต่อไป

ในสหรัฐอเมริกา เรายังคงร่วมกับทีมเบสบอล Rocket City Trash Pandas ในการจัดกิจกรรมด้านรีไซเคิลอย่างต่อเน่ือง  
ที่เมืองฮันต์สวิลล์ รัฐอลาบามา เราได้เข้าร่วมงานวิ่งประจ�าปี “Sprocket Sprint” Fun Run ระยะ 5 กิโลเมตร พร้อมกับ
กิจกรรมล่าไข่อีสเตอร์ อีกทั้งแจกส่ือการเรียนรู้ส่งเสริมการรีไซเคิลและการคัดแยกขยะกว่า 600 ชุด 
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https://sustainability.indoramaventures.com/storage/content/environmental/recycling/education/handbook/handbook-th.pdf
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https://sustainability.indoramaventures.com/storage/content/environmental/recycling/education/adventure-in-plastic-world-vol-2/adventures-in-plastic-world-book-2-bahasa.pdf
https://sustainability.indoramaventures.com/th/environmental/recycling/recycling-education


Region / Operation Country Business

Americas

AlphaPet, Inc. USA

Auriga Polymers Inc. USA

Avgol America Inc. USA

FiberVisions Manufacturing Company USA

FiberVisions Products, Inc. USA

Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC USA

Indorama Ventures EcoMex S. de R.L. de C.V. Mexico

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 Recycling LLC USA

Indorama Ventures Sustainable Solutions LLC USA

Indorama Ventures Sustainable Solutions Fontana Inc. USA

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

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

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

Indorama Ventures Recycling Poland Sp. Z.o.o. (Łęczyca) Poland

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
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Material Indicators 2561 2562 2563 2564

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 50 100 100 100

Spills 100 100 100 100

CSR 94 88.3 91 91

HR 100 100 100 100

PET 

33%

Packaging

67%

112

แห่ง

ความครอบคลุมของการรวบรวมข้อมูล	(ร้อยละของการผลิตของไอวีแอลทั่วโลก)

ข้อมูลของโรงงานที่มีการระบุไว้ในรายงานความย่ังยืนปี	2564

อเมริกา
32	
แห่ง

รวมทุกภูมิภาค

เอเชีย
41
แห่ง

ยุโรป
33

แห่ง

แอฟริกา
6

แห่ง

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 นี้ครอบคลุมพื้นที่ด�าเนินงานของโรงงานในกลุ่มธุรกิจทั้งหมดของบริษัท ได้แก่ PET  
สารตั้งต้น (PTA, PIA, EO/EG, PX, NDC, PNDA) IOD เส้นใย บรรจุภัณฑ์ การรีไซเคิล และเส้นด้ายขนสัตว์ โดยแบ่งตาม
ภูมิภาคดังต่อไปนี้

ข้อมูลผลการดําเนินงานทั่วโลก

Home

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการดําเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล
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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

PNDA Purified 2, 6 - Naphthalene Dicarboxylic 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 four Avgol sites, the other three are Avgol America  
 Inc., Avgol India Private Limited, Avgol Limited Liability Company  
 and Avgol Limited (Dimona)

Region / Operation Country Business

Asia

Asia Pet (Thailand) Limited Thailand

Avgol India Private Limited India

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, Nakhon Pathom 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

Remarks:

Feedstock PTA  IOD  PET Hygiene Lifestyle Mobility Packaging Recycling Wool

GLOBAL PERFORMANCE DATA

GRI Standards Unit 2561 2562 2563 2564

Production

General Total production (captive consumption) Ton of production  11,338,992  12,780,005  15,551,483 16,518,697

PET Ton 4,211,040 5,167,714 5,356,444 5,468,057

PTA Ton 4,192,671 4,191,627 4,243,812 4,566,010

Packaging Ton 155,319 226,184 223,333 241,470

Fibers Ton 1,438,564 1,850,305 1,757,260 1,992,924

Feedstock (eg. IPA/PX/NDC/PNDA) Ton 1,236,703 880,183 793,167 831,811

Wool Ton  2,712 6,622 4,600 6,164

Recycling plants production (flakes + in process reuse) Ton  101,983 149,734 155,586 222,205

Olefins Ton - 307,634 3,017,281 3,190,055

Revenue

General Total revenues (including inter-company sales) USD (million)  12,933  14,089  13,769  17,533

Materials

301-1 Total material used Ton  11,418,542  13,058,127  15,019,567  15,973,040 

Non-renewable raw material

- PTA Ton 4,281,652 5,195,207 5,260,904 5,567,369

- MEG Ton 1,647,427 2,034,280 2,071,956 2,184,696

- Paraxylene Ton 2,755,828 2,751,180 2,785,304 2,996,541

- IOD raw materials Ton - - 1,532,558 1,783,223

- Acetic acid Ton 162,234 168,183 154,037 163,937

- Purified isophthalic acid Ton 70,510 88,511 96,462 93,539

- PET Ton 302,396 405,181 398,514 426,209

- PP Ton 118,622 274,540 274,328 270,314

- PE Ton 67,172 55,494 56,757 58,436

- HDPE Ton 7,134 9,140 8,211 10,639

- Cardboard packaging Ton 3,516 57,745 5,006 10,993

- Partially oriented yarn (POY) + Textile grade chips Ton 0 4,009 13,693 15,715

- Others Ton 1,830,309 1,781,332 2,106,641 2,045,529

Bio-based raw materials

- Bio-MEG Ton 15,808 9,130 10,031 9,615

- Cellulose Ton 11,004 10,079 7,212 10,298

- PLA Ton 1,088 2,023 3,641 4,065

- Wool Ton 2,600 5,096 3,400 4,855

301-2 Total recycled materials Ton  141,242  206,996 230,912  317,064 

Energy

302-1 Total energy consumption (non-renewable and renewable energy) GJ  59,984,718  73,452,756 104,724,983  109,547,567 

Total energy consumption (non-renewable and renewable energy) MWh 16,662,422 20,403,543 29,090,273 30,429,880

Total non-renewable energy consumption MWh 15,896,162 19,684,777 28,606,319 29,651,195

Total renewable energy consumption MWh 766,260 718,766 483,954 778,685

  • Fuel oil GJ 109,772 308,901 431,744 1,895,027

  • Natural gas GJ  28,089,267  31,777,505  64,265,634  65,970,265 

  • LPG GJ  60,629  69,024  57,672  98,096 

  • Diesel GJ  150,835  188,489  252,356  190,526 

  • Gasoline GJ  30,422  28,782  41,100  35,004 

  • Fuel gas GJ  7,709  -    -    -   

  • Coal GJ  14,143,189  23,190,958  20,796,788  20,816,598 

  • Others GJ  101,404  66,495  80,444  66,199 

  • Renewable energy consumption GJ  1,324,546  1,086,515  1,051,628  895,723 

Biomass GJ  901,065  658,703  618,312  485,804 

Biogas GJ  423,481 427,812 433,316 409,919

  • Direct energy sold GJ  (1,961,330)  (2,422,922)  (3,077,614)  (3,310,190)

Total Indirect energy consumption (electricity, purchased  
cooling, purchased steam from outside of IVL group)

GJ  17,928,274  19,159,008  20,825,231  22,890,318 

- Electricity purchased from conventional sources  
  (e.g. natural gas, coal, nuclear, heating oil)

GJ  12,684,116  14,060,847  15,353,390  15,508,237 

- Purchased steam GJ  3,723,250  3,492,387  4,803,741  5,662,494 

- Purchased heating GJ  428,143  489,516  461,978  422,077 

- Purchased cooling GJ  300,998  292,655  222,781  357,141 

- Renewable electricity generated and consumed GJ 6,072  11,964  23,326  24,933 

- Renewable electricity purchased through certificate GJ  1,423,629  1,489,077  667,280  1,882,609 

Total direct electricity sold GJ  417,225  396,190  428,058  353,256 

Total steam sold GJ  165,745  221,703  215,102  597,468 

Total indirect electricity sold GJ  54,964  59,547  64,105  16,448 

302-3 Energy intensity GJ/Ton of production  5.29  5.75  6.73  6.63 

302-4 Energy saved due to conservation and efficiency improvement GJ  416,617  756,216  435,645  1,575,159
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GRI Standards Unit 2561 2562 2563 2564

Water Withdrawal and Consumption

303-1 Total water withdrawal by sources m3  60,285,763  65,222,820  82,504,769  88,083,250 

- Surface water m3 34,920,909 35,480,047 51,035,459 61,522,902

- Once through cooling water m3 1,681,646 263,010 - 0

- Municipal water and water utilities m3 18,229,684 21,826,915 18,123,024 19,078,549

- Groundwater m3 5,341,836 7,630,654 12,661,456 7,481,799

- Rainwater m3 111,689 22,194  -    -   

Water intensity m3/Ton of production 5.32 5.10 5.31 5.33

Reused / Recycled Water

303-3 Total volume of recycled/reused water m3  5,292,534 5,255,856 5,786,158 5,555,472

% of recycled/reused water % 8.07 7.46 6.55 5.93

Emissions

305-1 Direct GHG emissions of all sources owned or controlled by 
company (Scope 1 emissions)

tCO
2
e  3,688,970  4,744,746  7,035,992  7,247,667 

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

tCO
2
e 2,224,494 2,344,695 2,409,061  2,485,210 

Total GHG emissions (Scope 1 + Scope 2) tCO
2
e  5,913,464  7,089,441  9,445,053  9,732,877 

305-4 Scope 1 GHG intensity tCO
2
e/Ton of production  0.325  0.371  0.452  0.439 

Scope 2 GHG intensity tCO
2
e/Ton of production  0.197  0.184  0.156  0.150 

Scope 1 + Scope 2 GHG intensity tCO
2
e/Ton of production  0.522  0.555  0.607  0.589 

GHG intensity in tons of CO
2
e per currency total revenue tCO

2
e/USD (million)  457.24  503.19  685.97  555.12 

GHG intensity in tons of CO
2
e per full time equivalent (FTE) 

employees
tCO

2
e/FTE  371.40  312.37  374.70  377.83 

305-7 Total NO
x
 emissions Ton  2,879  4,659  4,937  12,433 

Total SO
x
 emissions Ton  1,970  4,993  4,658  6,999 

Total VOC emissions Ton  4,642  2,123  3,298  2,364 

Total PM emissions Ton 639 1,136 872 915

Wastewater Discharge

306-1 Total water discharge volume  m3  33,659,202 28,812,422 48,753,356 49,662,741

COD in treated wastewater discharge Ton  2,357  1,693  12,560  24,808 

BOD in treated wastewater discharge Ton  357  328  1,347  2,751 

TSS in treated wastewater discharge Ton  478  532  1,540  1,875 

Oil and grease in treated wastewater discharge Ton  16.70  20.45  124  245 

COD in untreated wastewater discharged to third party Ton  4,374  2,578  2,861  2,954 

BOD in untreated wastewater discharged to third party Ton  793  420  538  456 

TSS in untreated wastewater discharged to third party Ton  302  146  139  222 

Oil and grease in treated wastewater discharged to third party Ton  5.41  5.79  7.28  5.39 

Solid Waste

306-2 Total hazardous waste Ton  51,379  74,344  117,157 140,010

 - Reuse Ton  28,959 43,574 39,840 47,897

 - Recycling Ton  2,960 4,796 2,511 2,931

 - Incineration (with energy recovery) Ton  2,188 2,542 52,439 71,709

 - Incineration (without energy recovery) Ton 9,616 9,996 12,900 7,435

 - Composting Ton  -   0 77 0

 - Landfill Ton  7,349 12,260 6,416 6,557

 - Unknown disposal methods Ton 306 1,175 2,973 3,482

Total non-hazardous waste Ton  119,570  243,104  197,669 271,788

 - Reuse Ton  7,960 120,151 65,318 82,289

 - Recycling Ton  43,990 43,423 50,505 92,227

 - Incineration (with energy recovery) Ton  11,959 12,835 10,245 20,895

 - Incineration (without energy recovery) Ton  1,080 1,080 2,425 1,135

 - Composting Ton  6,850 11,235 12,829 0

 - Landfill Ton  38,609 49,596 53,603 61,155

 - Deepwell injection Ton - - 53 0

 - Unknown disposal methods Ton  9,122 4,784 2,692 14,087

 Total waste reused, recycled and incinerated with energy recovery Ton  98,017  227,321  220,857 317,948

Total waste disposed (not reused, recycled) and incinerated without 
energy recovery

Ton  72,932  90,127  93,969 93,851

GRI Standards Unit 2561 2562 2563 2564

Spills

306-3 Total significant spills Case 18 20 25 52

Ton 28 89 49 348

- Hydrocarbon spills Case 5 6 18 7

Ton 13 6 33 35

- Chemical spills Case 13 14 7 29

Ton 15 83 17 293

- Other spills Case 0 0 0 16

Ton 0 0 0 20

Process Safety Events

Tier 1

- No. of events Case 8 24 18 15

- Rate Case/Million man-hours 0.43 0.44 0.32 0.24

Tier 2

- No. of events Case 4 14 13 21

- Rate Case/Million man-hours 0.21 0.26 0.23 0.33

Environmental Compliance

307-1 ALL FINES: Monetary value of ALL fines for non-compliance 
with environmental laws and regulations

USD 36,607 0  22,947  196,896 

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

USD 36,607 0  22,357  156,878 

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

Case 0 0 0 21

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

Case 0 0 0 21

Employees

102-8 Total employees Person  15,922  22,696  25,207  25,760 

- Male Person 12,524  17,749  19,790  20,261 

- Female Person  3,398  4,947  5,417  5,499 

Total contractors Person  3,234  6,904  6,475  6,122 

- Male Person  2,730  6,137  5,661  5,462 

- Female Person 504 767 814  660 

Occupational Health and Safety

403-2 Total Recordable Injury Rate (TRIR) No/200,000 man-hours 1.29 1.45 0.91 0.98

Employees No/200,000 man-hours 1.41 1.59 0.99 1.19

- Male No/200,000 man-hours 1.52 1.60 1.02 1.15

- Female No/200,000 man-hours 0.98 1.57 0.86 1.40

Contractors No/200,000 man-hours 0.78 0.96 0.68 0.37

- Male No/200,000 man-hours 0.87 0.96 0.66 0.38

- Female No/200,000 man-hours 0.33 0.99 0.85 0.27

Total Recordable Injuries 
(not including first aid incidents)

Case 241 394 259 299

Employees Case 214 335 209 267

- Male Case 184 270 174 207

- Female Case 30 65 35 60

Contractors Case 27 59 50 32

- Male Case 25 52 44 30

- Female Case 2 7 6 2

Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) No/Million man-hours 3.71 4.18 2.38 3.30

Employees No/Million man-hours 4.16 5.07 2.93 4.05

- Male No/Million man-hours 4.47 4.77 2.81 3.79

- Female No/Million man-hours 2.93 6.30 3.45 5.12

Contractors No/Million man-hours 1.73 1.14 0.81 1.22

- Male No/Million man-hours 1.92 1.10 0.90 1.27

- Female No/Million man-hours 0.82 1.43 0 0.68

Total Lost Time Injuries Case  138  227  136  202 

Employees Case 126 213 124 181

- Male Case 108 161 96 137

- Female Case 18 52 28 44

Contractors Case 12 14 12 21

- Male Case 11 12 12 20

- Female Case 1 2 0 1
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WATER WITHDRAWAL BY SOURCE

GRI Standards Unit 2561 2562 2563 2564
Occupational Illness Frequency Rate (OIFR) No/Million man-hours 0 0.02 0.18 0.06

Employees No/Million man-hours 0 0.02 0.24 0.09

- Male No/Million man-hours 0 0.03 0.06 0.03

- Female No/Million man-hours 0 0 0.98 0.35

Contractors No/Million man-hours 0 0 0 0

- Male No/Million man-hours 0 0 0 0

- Female No/Million man-hours 0 0 0 0

Total number of occupational disease cases Case 0 1 10 4

Employees Case 0 1 10 4

- Male Case 0 1 2 1

- Female Case 0 0 8 3

Contractors Case 0 0 0 0

- Male Case 0 0 0 0

- Female Case 0 0 0 0

Fatalities (all Employees and Contractors) Person 0 1 0 2

Employees Person 0 0 0 1

- Male Person 0 0 0 1

- Female Person 0 0 0 0

Contractors Person 0 1 0 1

- Male Person 0 1 0 1

- Female Person 0 0 0 0

Lost Day Rate (LDR) Days/Million man-hours 66 104 114 144

Employees Days/Million man-hours 77 124 147 172

- Male Days/Million man-hours 87 106 153 173

- Female Days/Million man-hours 37 198 119 170

Contractors Days/Million man-hours 17 34 22 68

- Male Days/Million man-hours 17 37 24 74

- Female Days/Million man-hours 17 19 0 7

Total number of lost days  
(only including lost scheduled work days)

Man days  2,452  5,649  6,525  8,894 

Employees Man days  2,336  5,225  6,205  7,717 

- Male Man days  2,106  3,590  5,242  6,254 

- Female Man days 230  1,635  963  1,463 

Contractors Man days  116  424  320  1,177 

- Male Man days 95 398 320 1,166

- Female Man days 21 26 0 11

Absentee Rate (AR) % 2.01 1.99 1.90 1.98

Employees % 2.40 2.38 2.39 2.49

- Male % 2.34 2.02 2.08 2.16

- Female % 2.65 3.87 3.70 3.89

Contractors % 0.32 0.65 0.48 0.64

- Male % 0.29 0.66 0.47 0.65

- Female % 0.46 0.54 0.56 0.52

Absentee days Days 93,668 135,091 135,547 152,951

Employees Days 90,871 125,176 126,668 139,240

- Male Days 70,527 85,194 89,085 97,424

- Female Days 20,344 39,982 37,583 41,815

Contractors Days 2,797 9,915 8,879 13,711

- Male Days 2,098 8,966 7,891 12,745

- Female Days 699 949 988 966

Near Miss Case  1,870  3,015  1,977  2,558 

Employees Case  1,750  2,531  1,878  2,238 

- Male Case  1,611  2,357  1,704  2,115 

- Female Case 139 174 174 123

Contractors Case 120 484 99 320

- Male Case 118 474 91 302

- Female Case 2 10 8 18

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

Person 744 652 838 926

Employees Person 703 584 693 692

- Male Person 587 470 580 592

- Female Person 116 114 113 100

Contractors Person 41 68 145 234

- Male Person 37 58 139 231

- Female Person 4 10 6 3

GRI Standards Unit 2563 2564

Total Water Withdrawal by Source

303-3 Total water withdrawal by source (with + without stress) m³ 82,504,769 88,083,250

Surface water/rain water (with + without water stress) m³ 51,035,459 61,522,902

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 47,395,317 58,361,273

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 3,640,142 3,161,629

Ground water (with + without water Stress) m³ 12,661,456 7,481,799

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 12,660,117 7,480,821

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 1,339 979

Seawater (total) (with + without water stress) m³ 0 0

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 0 0

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 0 0

Produced water (total) (with + without water stress) m³ 684,830 193,615

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 627,250 64,141

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 57,580 129,474

Third-party water (with + without water stress) m³ 18,123,024 18,884,933

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 18,057,981 18,726,571

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 65,043 158,362

Total water withdrawal by source (with water stress) m³ 34,673,306 39,501,965

Surface water/rain water (with water stress) m³ 19,608,256 23,446,101

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 19,608,256 23,446,101

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 0 0

Ground water (with water stress) m³ 3,747,740 3,961,213

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 3,747,740 3,961,213

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 0 0

Seawater (total) (with water stress) m³ 0 0

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 0 0

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 0 0

Produced water (total) (with water stress) m³ 81,039 153,254

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 34,370 34,585

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 46,669 118,669

Third-party water (with water stress) m³ 11,236,272 11,941,396

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids ) m³ 11,171,229 11,783,034

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 65,043 158,362

Total water withdrawal by source (without water stress) m³ 47,831,463 48,581,285

Surface water (without water stress) m³ 31,427,203 38,076,801

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 27,787,062 34,915,172

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 3,640,142 3,161,629

Ground water (without water stress) m³ 8,913,717 3,520,586

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 8,912,377 3,519,607

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 1,339 979

Seawater (total) (without water stress) m³ 0 0

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids ) m³ 0 0

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 0 0

Produced water (total) (without water stress) m³ 603,791 40,361

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids ) m³ 592,880 29,556

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 10,911 10,805

Third-party water (without water stress) m³ 6,886,752 6,943,537

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids ) m³ 6,886,752 6,943,537

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 0 0
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GLOBAL HUMAN RESOURCES DATAWASTE WATER DISCHARGE

GRI Standards Unit 2561 2562 2563 2564

Employees

405-1 Total employees by gender Person  15,922  22,696  25,207  25,760 

- Male Person  12,524  17,749  19,790  20,261 

- Female Person  3,398  4,947  5,417  5,499 

Total Permanent employees Person  15,221  22,027  23,134  23,666 

- Male Person  11,944  17,225  18,158  18,425 

- Female Person  3,277  4,802  4,976  5,241 

Total Temporary employees Person  701  669  2,073  2,094 

- Male Person  580  524  1,632  1,836 

- Female Person  121  145  441  258 

Total employees by Level* Person  15,221  22,027  23,134  23,666 

Executive Management Person  101  109  115  117 

- Male Person  88  95  100  102 

- Female Person  13  14  15  15 

Senior Management Person  414  577  606  620 

- Male Person  320  468  492  503 

- Female Person  94  109  114  117 

Middle Management Person  1,619  2,341  2,458  2,515 

- Male Person  1,281  1,820  1,911  1,955 

- Female Person  338  521  547  560 

Junior Management Person  5,831  8,495  8,922  9,127 

- Male Person  3,521  5,097  5,353  5,476 

- Female Person  2,310  3,398  3,569  3,651 

Non Management* Person  7,256  10,505  11,033  11,287 

Male Person  6,734  9,745  10,235  10,470 

Female Person  522  760  798  817 

Total employees by Age* Person  15,221  22,027  23,134  23,666 

Over 50 years old Person  3,328  5,033  6,267  6,118 

- Male Person  2,742  4,027  5,132  4,927 

- Female Person  586  1,006  1,135  1,191 

30-50 years old Person  9,024  13,199  13,265  13,962 

- Male Person  6,896  10,191  10,194  10,683 

- Female Person  2,128  3,008  3,071  3,279 

Below 30 years old Person  2,869  3,795  3,602  3,586 

- Male Person  2,306  3,007  2,832  2,815 

- Female Person  563  788  770  771 

New Employee Hires*

401-1 Total new employees Person  1,758  2,042  1,822  3,295 

- Male Person  1,216  1,464  1,259  2,334 

- Female Person  542  578  563  961 

Employee Turnover*

401-1 Total employee turnover Person  1,363  2,093  1,964  2,703 

- Male Person  1,021  1,502  1,413  1,951 

- Female Person  342  591  551  752 

Total employee turnover rate Turnover rate (%) 8.95 9.50 8.49 11.42

Voluntary employees turnover Person 1,137 1,695 1,461 2,149

Voluntary employees turnover rate Turnover rate (%) 7.47 7.70 6.32 9.08

Number of employees laid off Person 81 0 93 148

Number of negotiations Person 36 0 58 37

Parental Leave*

401-3 Number of employees who took parental leave Person  768  863  615  899 

- Male Person  543  601  328  584 

- Female Person  225  262  287  315 

Number of employees who returned to work after taking 
parental leave

Person  639  726  554  821 

- Male Person  494  559  321  534 

- Female Person  145  167  233  287 

Retention to work (after parental leave and still employed 
for the next 12 months) 

Person  603  693  468  720 

- Male Person  465  532  242  497 

- Female Person  138  161  226  223 

GRI Standards Unit 2563 2564

Waste Water Discharge 

303-4 Total waste water discharge (with + without stress) (source wise) m³ 48,753,355 49,662,741

Total surface water m³ 26,649,830 26,147,436

Total ground water m³ 65,486 92,209

Total sea water m³ 3,220,926 3,132,273

Total third party water / municipality / common waste water treatment plant m³ 18,722,602 20,184,823

Total third party water sent for used for other organization m³ 94,511 106,001

Waste water discharge (with water stress) m³ 25,906,869 25,674,905

Surface water m³ 14,429,383 14,164,176

Ground water m³ 47,719 52,544

Sea water m³ 1,663,141 1,771,417

Third party water / municipality / common waste water treatment plant m³ 9,763,971 9,676,833

Third party water sent for used for other organization m³ 2,654 9,935

Waste water discharge (without water stress) m³ 22,846,486 23,987,836

Surface water m³ 12,220,446 11,983,260

Ground water m³ 17,767 39,665

Sea water m³ 1,557,785 1,360,856

Third party water / municipality / common waste water treatment plant m³ 8,958,631 10,507,990

Third party water sent for used for other organization m³ 91,857 96,066

Total waste water discharge quality wise by fresh water and other water (with + without stress) m³ 48,753,355 49,662,741

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 39,684,310 40,515,778

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 9,069,045 9,146,963

Waste water discharge with water stress m³ 25,906,869 25,674,905

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 24,694,216 25,218,923

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 1,212,652 455,982

Waste water discharge without water stress m³ 22,846,487 23,987,836

Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 14,990,094 15,296,855

Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids) m³ 7,856,393 8,690,981

m³ 4,350,993 3,607,591
Total water returned to the same source at a similar or better level of quality  
(with + without water stress) 
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GRI Standards Unit 2561 2562 2563 2564

Employees Training*

404-1 Total training hours provided to employee Hours  463,175  728,206  429,886  708,106 

- Male Hours  352,338  552,725  335,311  552,323 

- Female Hours  110,837  175,481  94,575  155,783 

- Mandatory course Hours  -  -  214,305  301,340 

- Non-mandatory course Hours  -  -  215,582  406,766 

Total average training hours Hours/Employee  30.43  33.06  18.58  29.92 

- Male Hours/Employee  29.50  32.09  18.47  29.98 

- Female Hours/Employee  33.82  36.54  19.01  29.72 

Total amount spent USD  -  -  2,070,050  2,400,752 

- Mandatory course USD  -  -  625,605  708,545 

- Non-mandatory course USD  -  -  1,444,445  1,692,207 

- Region - Asia USD  -  -  870,159  1,024,422 

- Region - EMEA USD  -  -  757,347  611,035 

- Region - Americas USD  -  -  442,544  765,295 

Performance Review*

404-3 Total employees receiving regular performance reviews Person  15,221  22,027  15,648  15,959 

Total employees receiving career development reviews Person  14,237  21,281  6,505  7,641

Remuneration Ratio of Women to Men

405-2 Strategic (base salary only) Ratio 0.960 0.962 0.964 0.965

Strategic (base salary + other cash incentives) Ratio - - 0.957 0.958

Managerial (base salary only) Ratio 0.945 0.947 0.949 0.951

Managerial (base salary + other cash incentives) Ratio 0.949 0.950 0.953 0.955

Supervisory and Operational Ratio 0.930 0.931 0.934 0.937

Employee Engagement Score

Employee satisfaction score % 74.91 74.91 73.89 73.89

- Male % 74.98 74.98 74.54 74.54

- Female % 80.84 80.84 77.40 77.40

Data coverage of employee satisfaction survey % 93.43 93.43 82.87 82.87

Collective Bargaining

102-41 Total employees covered by collective bargaining agreements Person 7,810  11,337  9,578  9,914 

Percentage of total employees covered by collective bargaining 
agreements

% 51.31  51.47  41.40  41.89 

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

Number 334 262 103 903

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  17,210  20,799  11,044  22,622 

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

Person  12,819  19,362  9,366  16,673 

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

% of total employees 80.5 85.3 37.2 64.7

Non-discrimination

406-1 Total number of incidents of discrimination and  
corrective actions taken

Case 0 0 8 12

Number of incidents of discrimination and corrective actions 
taken regarding employees

Case 0 0 5 10

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

Case 0 0 3 2

GRI Standards Unit 2561 2562 2563 2564

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 91 108 123 124

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

Number 91 108 123 124

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 the 
formal grievance process

Case 0 0 8 22

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

Case 0 0 7 12

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

Case 0 0 0 0

Total number of human rights grievances addressed in this reporting 
period

Case 0 0 8 7

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

Case 0 0 7 7

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

Case 0 0 0 1

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

Case 0 0 0 1

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

Case 0 0 1 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

Labour Practice Grievances

103-2 Total number of grievances about Labour practices filed through 
the formal grievance mechanism

Case 27 24 63 65

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

Case 25 18 80 58

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

Case 18 18 75 60

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

Case 21 22 43 7

* 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.
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C E R T I F I C AT E

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

Carbon Footprint 2021

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

C E R T I F I C AT E

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

Certification Body

at TÜV NORD CERT GmbH

Certificate Registration No. 44 776 180191

Audit Report No. 3532 6747

Carbon Footprint 2021

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

Acting as an independent Certification Body TÜV NORD CERT GmbH has verified the carbon footprint, Scope 1, Scope 2 (Location based) and

Scope 3 of the organisation for the reporting period 01.01.2021 - 31.12.2021 (inclusive) to be 35,184,172 t CO e.2

Summary

Scope 1

Scope 2 (Location based)

Scope 2 (Market based)

Scope 3 Emissions from raw material

Scope 3 Emissions from electricity

Scope 3 Emissions from fuels

Scope 1 and 2 (Location based)

Scope 1, Scope 2 (Location based), Scope 3

t Co e2

7,247,667

2,485,210

2,407,780

23,787,293

9,732,877

533,386

1,130,616

35,184,172

TÜV NORD CERT GmbH 45307 EssenAm TÜV 1 www.tuev-nord-cert.com

Essen, 2022-07-08

for the reporting period 01.01.2021 - 31.12.2021 (inclusive).

The level of assurance is Reasonable. The carbon footprint covers direct and indirect emissions. The calculation of the carbon footprint comprises of

emissions arising from:

Scope 1: Stationary and obile ombustion,  ugitive missions, process off gas (PET and PTA), nitrogen production, waste water treatmentm c f e

(anaerobic and aerobic), fire suppression equipment, SF6 in electrical equipment, compressed air, chilled water, cooling water, biogas and biomass

combustion.

Scope 2: Electricity purchased (location and market based), third party electricity and heat, steam purchased.

Scope 3: Raw material, related to electricity purchased and fuels.

On the basis of the verification, the greenhouse gas statement is materially correct and a fair representation of greenhouse data and

transmission and distribution, well to tank

information. Furthermore, it can be confirmed that the greenhouse gas statement has been prepared in accordance with the ISO 14064-1 standard.
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GLOBAL CSR DATA

GRI Standards Unit 2561 2562 2563 2564

Local Community Engagement

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

% 67 88 91 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 29 32 46 47

Number of operation with implemented social impact assessment 
including gender assessment

Number 10 9 14 12

Number of operation with implemented environmental impact 
assessment 

Number 21 21 42 38

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

Number 12 13 27 24

Number of operation with implemented  
local community development programs

Number 18 18 25 23

Number of operation with implemented stakeholder engagement 
plans

Number 13 12 21 24

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

Number 10 7 15 22

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

Number 21 23 42 39

Number of operation with implemented formal  
local community grievance process

Number 3 7 18 25

Social Grievances 

Number of grievances regarding society received through formal 
grievance process

Number 1 1 1 0

Total number of societal grievances addressed  
during this reporting period

Number 0 0 1 0

Total number of societal grievances resolved  
during this reporting period

Number 0 0 1 0

Total number of societal grievances resolved  
in the previous reporting period

Number 2 1 0 1

Total Philanthropic Activities

Total philanthropic activities % 100 100 100 100

Charitable donations USD 970,856 350,980 449,703 743,123

Community investments USD 971,420 715,351 451,890 751,889

Commercial Initiatives in the community USD 406,629 730,397 188,583 157,982

Philanthropic Contributions

Total cash contributions USD 1,771,435 1,796,730 1,090,176 1,405,621

Time: Estimate employee costs USD 1,007,502 1,142,800 696,748 210,969

Time: Employee volunteering during paid working hours Hour 58,640 60,960 33,607 9,493

Total in-kind giving USD 122,914 153,140 250,528 200,981

Total management overheads USD 454,556 82,360 73,118 46,392
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Assurance Statement 

To the Directors and Management  
Indorama Ventures Public Company Limited,  
Bangkok, Thailand  
 

Indorama Ventures Public Company Limited (hereafter 'IVL') commissioned TUV India Private Limited (TUVI) 
to conduct independent external assurance of non-financial information disclosed in IVL's Sustainability 
Report (hereinafter 'the Report') for the period January 1, 2021 to December 31, 2021 period. This 
engagement comprises a "limited assurance" of IVL's sustainability information and a "reasonable 
assurance" of IVL's direct and indirect (Scope 1 and 2) GHG emissions as a whole for the applied reporting 
period. The Report is based on the principles of IIRC Integrated Reporting (<IR>), GRI Standards, AA1000AS 
Version 3 (Type 1, Moderate Level) for verification of the Report along with AA1000 AP (2018).   

Management's Responsibility 

IVL has developed the Report content. Its Management is responsible for identifying material topics and 
carrying out the collection, analysis, and disclosure of the information presented in web-based and printed 
Reports, including website maintenance and integrity. IVL's Management is also responsible for ensuring the 
quality and accuracy of the Report in accordance with the applied criteria stated in the <IR> framework and 
GRI standards in such a way that it is free of intended or unintended material misstatements. 

Scope and Boundary  

The scope of work includes limited assurance of the following non-financial performance / KPI disclosures 
disclosed in the Report. In particular, the assurance engagement included the following:  

 Review of the disclosures submitted by IVL; 

 Review of the quality of information; 
 Review of evidence (on sample basis) for identified non-financial indicators 

TUVI has verified the below-mentioned disclosures given in the report.  

Topic Indicator GRI Disclosure 

Energy Energy consumption within the organization 302-1 

Energy intensity 302-3 

Water and effluents1 Water withdrawal 303-3 

Water discharge 303-4 

Water Consumption 303-5 

Emissions  Direct (Scope 1) GHG emissions 305-1 

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 305-2 

Nitrogen oxides (NOx)/sulfide oxides (SOx) and 
other significant air emissions 

305-7 

Waste  Waste generated 306-3 

Waste diverted from disposal 306-4 

Waste directed to disposal 306-5 

Occupational health and safety  Work-related injuries 403-9 

Training and education Average hours of training per year per employee 404-1 

Process Safety Events (Tier 1 and 2): As per the American Petroleum Industry's recommended Practice API RP 
754 

                                                             
1 “Out of total 112 reported sites, COD was monitored at 38 sites, 28 sites sent discharge wastewater to the third party for treatment, 41 sites reported 

negligible COD, and no liquid discharge reported by 5 sites.” 
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The reporting boundaries for the above topics include 112 operating sites across 33 countries.  Since COVID-
19 prevented onsite verification, remote verification (via web-based video conference calls, and telephone 
calls) was conducted in November 2021, February, and March 2022. The assurance encompassed IVL 
Dhunseri Petrochem Industries – Haldia (PET) located in India; Indorama Petrochem (PTA) located in 
Thailand; Indorama Ventures Polymers Mexico (PET & Fibers) located in Mexico, Indorama Ventures Oxides 
Australia (IOD) located in Australia and Auriga Polymers (PET & Fibers) located in USA. The assurance 
activities were done together with a desk review carried out for all other IVL sites within the reporting 
boundary. Applicable boundaries for disclosures are explained in the Report. 

Limitations 

TUVI did not perform any assurance procedures on the prospective information, such as targets, 
expectations, and ambitions, disclosed in the Report. Consequently, TUVI draws no conclusion on the 
prospective information. During the assurance process, TUVI did not come across any limitation to the 
agreed scope of the assurance engagement. TUVI expressly disclaims any liability or co-responsibility for 
any decision a person or entity would make based on this Assurance Statement.  

Our Responsibility 

TUVI's responsibility in relation to this engagement was to perform a limited level of assurance and to express 
a conclusion based on the work performed. This engagement did not include an assessment of the adequacy 
or the effectiveness of IVL's strategy or Management of sustainability-related issues or the sufficiency of the 
report against principles of IIRC Integrated Reporting (<IR>), GRI Standards, AA1000AS Version 3, and 
AA1000 AP (2018), other than those mentioned in the scope of assurance. TUVI's responsibility regarding 
this verification is in accordance with the agreed scope of work which includes non-financial quantitative and 
qualitative information disclosed by IVL. This assurance engagement is based on the assumption that the 
data and information provided to us by IVL are complete and true. 

Verification Methodology 

During the assurance engagement, TUVI adopted a risk-based approach, focusing on verification efforts with 
respect to disclosures. TUVI has verified the disclosures and assessed the robustness of the underlying data 
management system, information flows, and controls. In doing so:  

 TUVI examined and reviewed the documents, data, and other information made available by IVL for 
non-financial disclosures;  

 TUVI conducted interviews with key representatives, including data owners and decision-makers 
from different functions of IVL;  

 TUVI reviewed the level of adherence to principles of "The <IR> Framework" and GRI standards: 
core option. 

Opportunities for Improvement 

The following are the opportunities for improvement reported to IVL. However, they are generally consistent 
with the Management's objectives and programs.   

 IVL can interlink the SAP data and define the material categories as stated under the disclosure 
GRI 301-1 for ‘raw materials’, ‘associated process materials’ and ‘material for packaging’ to increase 
the accuracy of the disclosure;  

 In line with “Climate Change Strategy”, IVL can list the green projects which were apprised by 
considering the ICP (Internal Carbon Price); 

 A corporate level training on the data management and definitions of significant parameters can be 
planned to further improve the data disclosure mechanism; 

 IVL can further update waste management data capturing to improve disclosure in line with the 
latest requirements of GRI 306 (2020) 
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Our Conclusion  

In our opinion, based on the scope of this assurance engagement, the disclosures on Sustainability 
performance reported in the Report along with the referenced information provides a fair representation of 
the material topics, related strategies, and performance disclosures and meets the general content and quality 
requirements of the GRI Standards: Core option.  

Disclosures: TUVI is of the opinion that the reported disclosures generally meet the GRI Standards reporting 
requirements for in accordance with the "Core" option. IVL refers to general disclosure to report contextual 
information about IVL, while the Management Approach is discussed to report the management approach 
for each material topic.  

Universal Standard: IVL followed GRI 101: Reporting Principles for defining report content and quality, GRI 
102: General Disclosures were followed when reporting information about an Organization's profile, strategy, 
ethics and integrity, governance, stakeholder engagement practices, and reporting process. Furthermore, 
GRI 103 was selected for Management's Approach on reporting information about how an organization 
manages a material topic. TUVI is of the opinion that the reported specific disclosures for each material topic 
generally meet the GRI Standards reporting requirements in accordance with the "Core" option. 

Topic Specific Standard: 200 series (Economic topics), 300 series (Environmental topics), and 400 series 
(Social topics); These Topic-specific Standards were used to report information on the organization's 
impacts related to environmental and social topics. TUVI is of the opinion that the reported material topics 
and Topic-specific Standards that IVL used to prepare its Report are appropriately identified and addressed.  

Limited Assurance Conclusion: Based on the procedures we have performed, nothing has come to our 
attention that causes us to believe that the information subject to the limited assurance engagement was 
not prepared in all material respects. TUVI found the sustainability information to be reliable in all material 
respects, with regards to the reporting criteria ("Core") of the GRI Standards. 
 
Reasonable Assurance Conclusion: TUV Nord Cert GmbH has verified the information on GHG Scope 1 
and 2 emissions in accordance with the GHG Protocol, ISO 14064-1, and ISO 14064-3. Based on the 
procedures we have performed, in our opinion, IVL reported the direct and indirect (Scope 1 and 2) GHG 
emissions as a whole.  

 
TUVI confirms that IVL has transparently reported major material information pertaining to all its six capitals 
in line with the <IR> framework, as below  
 
Financial Capital: net worth, capex, investment spent, the economic value generated, gross revenue, etc.  

Manufactured Capital: Manufacturing facilities, R & D centers, number of new products launched, new 
plants, buildings, infrastructure, etc.  

Intellectual Capital: Knowledge-based intangibles, including intellectual property, R & D activities, patents, 
designs registered new product development, etc.  

Human Capital: IVL's Engineers, technicians, skilling and re-skilling of employees to enhance their 
competencies, safety performance, capabilities, experience, motivations to innovate, etc.  

Social and Relationship Capital: IVL's relationship with stakeholders such as customers, business 
partners, regulators, suppliers, business partners, communities, legislators, policy-makers, and benefits 
associated with brand and reputation, along with IVL's ability to share information to enhance wellbeing.  

Natural Capital: Sourcing responsibilities for the majority of renewable and non-renewable environmental 
resources and processes that provide goods or services. Reporting of circular economy, emissions, water 
consumption, waste disposal, etc.  

Evaluation of the adherence to AA1000 AccountAbility Principles 

Inclusivity: Stakeholder identification and engagement is carried out by IVL on a periodic basis to bring 
out key stakeholder concerns as material topics of significant stakeholders. In our view, the Report meets 
the requirements. 
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Materiality: The materiality assessment process has been carried out based on the requirements of the 
GRI Standards, considering topics that are internal and external to the IVL range of businesses. The Report 
fairly brings out the aspects and topics and their respective boundaries of the diverse operations of IVL. In 
our view, the Report meets the requirements. 

Responsiveness: TUVI believes that the responses to the material aspects are fairly articulated in the 
report, i.e., disclosures on IVL policies and management systems, including governance. In our view, the 
Report meets the requirements. 

Impact: IVL communicates its sustainability performance through regular, transparent internal and external 
reporting throughout the year, aligned with GRI, and CDP as part of its policy framework encompassing the 
Environmental, Social, Ethical and other policies. IVL reports on sustainability performance to the Board of 
Directors and the Sustainability and Risk Management Committee (SRMC), who oversee and monitor the 
implementation and performance of objectives, as well as progress against goals and targets for addressing 
sustainability-related issues. IVL completed the process of establishing contemporary goals and targets 
against which performance will be monitored and disclosed periodically.  

TUVI expressly disclaims any liability or co-responsibility for any decision a person or entity would make 
based on this Assurance Statement. The intended users of this assurance statement are the Management 
of IVL. The Management of the IVL is responsible for the information provided in the Report as well as the 
process of collecting, analyzing, and reporting the information presented in web-based and printed Reports, 
including website maintenance and its integrity. TUVI's responsibility regarding this verification is in 
accordance with the agreed scope of work which includes non-financial quantitative and qualitative 
information (Sustainability Performance) disclosed by IVL in the Report. This assurance engagement is 
based on the assumption that the data and the information provided to TUVI by IVL are complete and true. 

Our Assurance Team and Independence 

TUVI is an independent, neutral third party providing sustainability services with qualified environmental and 
social specialists. TUVI states its independence and impartiality and confirms that there is "No Conflict of 
Interest" with regard to this assurance engagement. In the reporting year, TUVI did not work with IVL on any 
engagement that could compromise the independence or impartiality of our findings, conclusions, and 
recommendations. TUVI was not involved in the preparation of any content or data included in the Report, 
with the exception of this Assurance Statement. TUVI maintains complete impartiality towards any individuals 
interviewed during the assurance engagement.  
 

 
 
For and on behalf of TUV India Private Limited 
 
 

 
Manojkumar Borekar 
Project Manager and Reviewer 
Head – Sustainability Assurance Service 

 
 
 

Date: 13-07-2022  
Place: Mumbai, India 

Project Reference No: 8120210379  
                                       www.tuv-nord.com/in 
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คําชี้แจงความรับผิดชอบด้านการจัดการ
รายงานความยั่งยืนปี 2564 เป็นส่วนหน่ึงของแนวทางปฏิบัติ
ของไอวีแอลที่ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง โดยยึดมั่นใน 
หลักเกณฑ์ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล (ESG) 
ซึง่มรีายละเอยีดเก่ียวกับแนวทางการสร้างคณุค่าแบบองค์รวม 
โดยครอบคลุมทั้งในด้านที่ เป ็นรูปธรรมและนามธรรม  
ด้านการเงินของธุรกิจ และนอกเหนือจากการเงิน รวมถึงการ
ระบุผู ้มีส่วนได้เสีย ค�าจ�ากัดความของสาระส�าคัญ และ 
กรอบการรายงานแบบบรูณาการ (Integrated Reporting <IR> 
Framework)

เราสรุปรวมความพยายามด้านความยั่งยืนและข้อมูล 
ทีเ่ก่ียวข้องกับการเงนิไว้ในรายงานฉบบัน้ี โดยสอดคล้องตาม
มาตรฐานการรายงานความย่ังยืนของ GRI เพื่อวัดผลการ
ด�าเนินงานของเราในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน (CSO) มีหน้าที่ 
ในการจัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปี โดยใช้หลักการ
รายงานของ GRI เป็นแนวทางในการก�าหนดหัวข้อ เน้ือหา 
และคุณภาพของรายงานความย่ังยนื เพือ่เช่ือมโยงข้อมลูต่างๆ
ที่อยู่ในแต่ละหมวดที่เกี่ยวข้อง

ในรายงานฉบับน้ี ค�าว่า “เรา” “ของเรา” “บริษัท” หรือ  
“ไอวีแอล” หมายถึง อินโดรามา เวนเจอร์ส 

แนวทางการจัดทํารายงาน
เราได้เผยแพร่รายงานความยัง่ยืนมาเป็นเวลากว่า 1 ทศวรรษ 
ซ่ึงยังคงเป็นอกีหน่ึงช่องทางในการสรุปความคิดริเร่ิม ผลลัพธ์ 
และแผนในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของเรา

รายงานความยั่งยืนปี 2564 จัดท�าข้ึนตามมาตรฐาน GRI:  
Core Option พร้อมด้วยการอ้างอิงที่ใกล้เคียงกับเกณฑ์
ระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น International Integrated 
Reporting <IR> Framework เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของ
องค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) หลักการของ UNGC และ 
มาตรฐานการรับรอง AA1000 ข้อมูลในรายงานฉบับน้ียังท�า
หน้าที่เป็นรายงานการสื่อสารความคืบหน้า (CoP) เก่ียวกับ
การด�าเนินการของไอวีแอลตามหลักการ 10 ประการของ 
UNGC ซ่ึงประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ สิทธมินุษยชน 
แรงงาน ส่ิงแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต

เรามุ ่งมั่นที่จะรายงานผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน 
ซึง่สอดคล้องตามกรอบการด�าเนินงานดงักล่าวเป็นประจ�าทกุปี 
เพือ่ให้ผูอ่้านได้รับข้อมลูเก่ียวกับประสทิธิภาพด้านความยัง่ยนื
ของเรา รวมถึงข้อมูลของภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และ
องค์กรระดบัโลกทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกัน เรารับรองว่าข้อมลู
และข้อความที่เปิดเผยในรายงานฉบับน้ีได้รับการรับรอง 
โดยผู้ตรวจสอบอิสระ

ขอบเขตของรายงาน
กรอบการด�าเนินงาน <IR> Framework ก�าหนดให้เราต้อง
อธิบายภาพรวมขององค์กร แนวทางการก�ากับดูแล รูปแบบ
ของธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน ความเสีย่งและโอกาสทีเ่ราเผชิญ 
ประสทิธิภาพและแนวโน้มในอนาคต ข้อมลูมลูค่าทีม่นัียส�าคญั
ต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของเรา นอกจากน้ี รายงานน้ี 
ยงัครอบคลมุถึงประเดน็ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการสร้างคุณค่า
ของเราในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว ซ่ึงจะมกีารหารือ
และทดสอบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม และเปิดเผย 
ภายใต้ขอบเขตการรายงานของเรา

เรารายงานข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานที่ไอวีแอลมีการ 
ถือครองธุรกิจมากกว่า 50% และจากการร่วมทุนที่เรามีการ
ควบคุมด้านการบริหารจัดการ แต่ไม่รวมข้อมูลของบริษัท
ต่างๆ ที่เรามีการถือครองธุรกิจในส่วนน้อยและไม่มีการ
ควบคุมการบริหารจัดการ ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมเชิงปริมาณ
ของเรารวบรวมจากการอ่านมาตรวัด ข้อมูลจากระบบ 
การผลิตต่างๆ ข้อมูลจากการท�าบัญชีโดยละเอียด และ 
การประมาณค่าด้วยหลักเกณฑ์พื้นฐาน

รายงานฉบบัน้ีได้รวบรวมข้อมลูจากพืน้ทีด่�าเนินงาน 112 แห่ง 
ใน 33 ประเทศ ที่เราด�าเนินการอยู่ทั่วโลก รวมถึงบริษัทย่อย
และโรงงานของเรา (ดูรายละเอียดในหัวข้อ ‘ข้อยกเว้น’  
ด้านล่างส�าหรับบริษทัทีไ่ม่อยู่ในกรอบการรายงาน) ข้อมลูดงักล่าว
เก่ียวข้องกับกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง  
31 ธันวาคม 2564 โดยไม่รวมบริษัทที่มีการเข้าซ้ือกิจการ 
มาใหม่ ซึ่งจะถูกรายงานในวันที่เข้าซ้ือกิจการ เว้นแต่จะ 
ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในบางกรณีเรามีการรายงานเก่ียวกับ
องค์กรและกิจกรรมที่เกิดข้ึนหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
หากเป็นบริบทที่ส�าคัญ

ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับขอบเขตการรายงาน 
ของเรา สามารถดใูนดชันีมาตรฐาน GRI หน้า 182-193 ส�าหรับ
รายงานความยัง่ยนืฉบบัก่อนหน้า สามารถเข้าชมได้ในเวบ็ไซต์

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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หลักการจัดทํารายงาน
การสร้างคุณค่า
การสร้างคุณค่าถือเป็นหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นธุรกิจ 
บูรณาการระดับโลก การเน้นย�้าเรื่องการก�ากับดูแลที่เข้มแข็ง 
จุดประสงค์ที่ชัดเจน และกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ คือวิธีที่เรา
เปลี่ยนทรัพยากร (ทุน) ของเราให้เป็นผลลัพธ์ที่มีคุณค่า 
ส�าหรับกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี กระบวนการสร้างคุณค่าทีไ่อวแีอล 
เช่ือมโยงไปสูก่ารตดัสนิใจในระดบัสูงสดุเก่ียวกับ ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย และผลลัพธ์ และเพื่อรับรองความส�าเร็จของเรา 
ในระยะยาวผ่านข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับการด�าเนินงานและ 
ห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการให้ค�ามั่นในเชิงกลยุทธ์

เนื้อหาของรายงาน
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดของเราในการรายงานความยั่งยืน
ไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการภายนอกเท่าน้ัน รายงานความยั่งยืนยังเป็น
เคร่ืองพิสูจน์ความพยายามของเราและเป็นการประเมิน
ผลลัพธ์ที่ได้อีกด้วย นอกจากน้ี ข้อมูลต่างๆ ที่เราได้รับมา
อย่างต่อเน่ืองจากทั้งภายในองค์กรและผู ้มีส ่วนได้เสีย  
มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จในระยะยาวขององค ์กร  
การมีส่วนร่วมของเรากับผู ้มีส่วนได้เสียในประเด็นที่เป็น 
ที่สนใจช่วยให้เราสามารถด�าเนินการต่างๆ ดังน้ี

- แก้ไขปัญหาทีก่ระทบต่อความยัง่ยืนและสร้างคุณค่าในระยะยาว 
 แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีของเรา โดยจดัสรรผูเ้ช่ียวชาญ ทรัพยากร 
 และเวลาที่จ�าเป็นในการด�าเนินการ
- เปรียบเทียบความมุ่งมั่นเชิงกลยุทธ์ของเราต่อประเด็นและ 
 สถานการณ์ทางสังคม ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกิจที่ส�าคัญ  
 และปรับปรุงให้สอดคล้องซ่ึงกันและกัน
- ระบุนวัตกรรม การเติบโต และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  
 พร ้อมผสานความย่ังยืนในการปฏิบัติงานประจ�าวัน 
 เพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน
- การระบแุละบรรเทาความเสีย่งหรือภัยคุกคามทีอ่าจเกิดข้ึน 
 ต่อใบอนุญาตประกอบการของเรา 

เราพิจารณาประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียของเราสนใจมากที่สุด 
ผ่านความคิดเห็นของพวกเขาบนแพลตฟอร์มการสื่อสาร 
ที่หลากหลาย จากน้ันเราจะประเมิน วัดผล ให้คะแนน และ
รวมเข้าเป็นกระบวนการ ‘การประเมินสาระส�าคัญทางธุรกิจ’ 
ที่มีโครงสร้างตามหลักการและกรอบการด�าเนินงานที่เป็น
ทางการ

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการดําเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRIHome

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการดําเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

https://sustainability.indoramaventures.com/th/downloads/report-center?type=sustainability-reports&year=
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รายงานความยั่ งยืนปี

คุณภาพของรายงาน
ต�าแหน่งของไอวีแอลในฐานะบริษทัเคมภัีณฑ์ช้ันน�าผลกัดนัให้
เรายึดมั่นในกรอบการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนที่ให้ความ
ส�าคัญกับการเติบโตด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
อย่างเท่าเทียม การรายงานแบบบูรณาการเป็นส่วนหน่ึงของ
กรอบการด�าเนินงานน้ีและเป็นอนาคตของการรายงานของ
องค์กร โดยรายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2564 ได้รวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณโดยอ้างอิงตามหลักการของ  
<IR> Framework มากกว่าการเป็นเพียงตัวช้ีวัดเฉพาะด้าน 
ซึง่ช่วยให้เราสามารถเน้นความส�าคัญถึงการพึง่พาซ่ึงกันและกัน
ภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างชัดเจน  
รวมถึงมีความโปร่งใสในการจัดสรรทรัพยากร และแสดงให้
เห็นว่าเราสนับสนุนความยั่งยืนในระยะยาวได้อย่างไร

ดัชนีมาตรฐาน GRI ช่วยให้องค์กรผลิตส่ือที่เน้นความสมดุล 
เปรียบเทียบได้ ถูกต้อง เหมาะสมกับเวลา ชัดเจน และ 
เช่ือถือได้ ในการจัดเตรียมรายงานฉบับน้ี เราได้รวบรวม 
ความคิดเหน็จากกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ เพือ่สร้างชุดข้อมลู
ประเด็นสาระส�าคัญ ในการใช้มาตรฐาน GRI เพื่อก�าหนด
เน้ือหารายงาน ในรายงานความยั่งยืนปี 2564 เราด�าเนินการ
ตามขั้นตอนสามประการ ดังน้ี 

1.	บริบทด้านความย่ังยืน
เราปลูกฝังความยั่งยืนไว้ในแกนหลักของธุรกิจ โดยระบุ
ประเด็นที่เช่ือมโยงกับความยั่งยืนและแนวโน้มภายนอกเพื่อ
ก�าหนดกลยุทธ์ของเรา จากน้ันจึงด�าเนินงานตามกลยุทธ์ 
จัดการความเสี่ยงและแสวงหาโอกาสใหม ่ รายงาน 
ความยั่งยืนปี 2564 น้ีให้รายละเอียดข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับ 
การส่งมอบคุณค่าระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
ความรับผิดชอบและการปฏิบัติ เหนือข้อก�าหนดข้ันต�่า 
ในขอบเขตด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล  
ซึ่งมีส่วนท�าให้ธุรกิจของเราด�าเนินไปได้อย่างดี เราเช่ือว่า
ความย่ังยืนของธุรกิจน้ันเป็นไปได้ดีเทียบเท่ากับการสร้าง 
ผลกระทบเชิงบวกต่อปัจจัยเหล่าน้ี

2.	การประเมินสาระสําคัญ
เรามีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายในทั่วทั้งการด�าเนินธุรกิจ
และส่วนงานหลักของเรา ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
ที่ส�าคัญ ซ่ึงรวมถึงลูกค้า ซัพพลายเออร์ นายธนาคาร  
ผู้ให้บริการ/ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน และที่ปรึกษา เพื่อ
ด�าเนินการวิเคราะห์การประเมินที่มีนัยส�าคัญ เรามุ่งเน้นใน
หวัข้อทีส่่งผลกระทบต่อความสามารถของไอวแีอลในการสร้าง
มูลค่าระยะยาวด้านเศรษฐกิจ การก�ากับดูแล สิ่งแวดล้อม  
และสังคม

ประเด็นที่ยกมามีการอ้างอิงเช่ือมโยงกับหัวข้อของมาตรฐาน 
GRI และก�าหนดตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง จากน้ันประเด็นต่างๆ  
จะ น�า ไป ระบุ ในแผนภาพแสดงประเด็นสาระส�าคัญ  
โดยแผนภาพน้ีจะถูกตรวจสอบโดยผูน้�าทางธรุกิจ ตัวแทนผูน้�า
การด�าเนินงานรายบุคคล กลุ่มตัวอย่างของบุคคลจากทั่วทั้ง
ไอวแีอล ผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอก ทมีความยัง่ยนื และตรวจสอบ
โดย SRMC ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม อยู่ในหัวข้อดัชนีมาตรฐาน 
GRI ในหน้า 182-193 ของรายงานฉบับน้ี

เราระบุประเด็นสาระส�าคัญหลัก 13 หัวข้อ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของการประเมินสาระส�าคัญในปี 2563 เราได้สร้างตัวบ่งช้ี
ประสทิธิภาพและเป้าหมายทีไ่ด้รับการปรับปรุง เพือ่ขับเคลือ่น
การพฒันาประสทิธิภาพภายใน โดยเราตัง้เป้าทีจ่ะด�าเนินการ
ประเมินสาระส�าคัญอีกคร้ังในปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม 
อยู ่ในส ่วนการประเมินสาระส�าคัญของรายงานฉบับน้ี  
ที่หน้า 44 และบนเว็บไซต์ของเรา

3.	การรบัรองรายงานความย่ังยืนและการตรวจสอบ
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การตรวจสอบจากภายนอกช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือ รวมถึง
ความโปร่งใสและความถูกต้องของรายงานของเรา โดยเรา 
ให้ผูต้รวจสอบอสิระจากภายนอก (TUV India Private Limited) 
สอบทานและรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในรายงานความยั่งยืน 
ปี 2564 เป็นไปตามมาตรฐาน GRI กรอบการด�าเนินงาน <IR> 
Framework และมาตรฐานการประกัน AA1000 ค�าช้ีแจง 
การรับรองที่ออกโดย บริษัท TUV India Private Limited  
แสดงในส่วนรายงานการรับรองจากหน่วยงานภายนอกทีห่น้า 
171-175 ของรายงานฉบับน้ี 

TUV Nord CERT GmbH คือผู้ตรวจสอบอิสระภายนอกที่ 
ตรวจสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและ 
ทางอ้อม (Scope 1, 2 และ 3) [5 ประเภทส�าหรับ Scope 3] 
ตามระเบียบว ่าด ้วยการจัดท�าบัญชีก ๊าซเ รือนกระจก  
ISO 14064-1 และ ISO 14064-3 โดยผู้น�าระดับสูงของเรา 
รวมถึงประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารด้านเทคโนโลย ีประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความย่ังยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะ
ท�าการตรวจสอบรายงานขั้นสุดท้ายก่อนเผยแพร่

การจัดทําบัญชีก๊าซเรือนกระจก	(GHG)
เราปฏิบตัติามระเบยีบการจดัท�าบญัชีก๊าซเรือนกระจกว่าด้วย
มาตรฐานการจัดท�าบัญชีและการรายงานก๊าซเรือนกระจก
ระดับองค์กร โดยสถาบันทรัพยากรโลก (WRI) และสภาธุรกิจ
โลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD) โดยเราจัดท�าบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบและครอบคลุมการด�าเนินงาน
ทั่วโลกของเราทั้งหมด

ระเบียบวิธีการของข้อมูล
ความครอบคลุมของข้อมูล
เราขยายขอบเขตการตรวจสอบข้อมูลจากพื้นที่ด�าเนินงาน  
94 แห่ง ในปี 2562 เป็น 112 แห่ง ในปี 2564 โดยเรารายงาน
ข้อมลูส�าหรับการด�าเนินงานบนพืน้ฐานตามสดัส่วนการถือครอง
ธุรกิจ 100% (เช่น กรณีการด�าเนินการที่เป็นเจ้าของ 80%  
จะท�าการรายงานข้อมูล 100%) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อมูลที่รายงานครอบคลุมทั้งบริษัท โดยมีการรายงานข้อมูล
โดยใช้ระบบเมตริกและหน่วยสกุลเงิน เหรียญสหรัฐ (ดอลลาร์) 
ในการรายงานข้อมูล

ข้อจ�ากัดที่มีอยู่ในการวัดและการรายงานข้อมูลที่นอกเหนือ
จากการเงนิ ท�าให้ข้อมลูน้ีมคีวามไม่แน่นอน เน่ืองจากเทคนิค
การวัดและเกณฑ์การคัดเลือกข้อมูลอาจแตกต่างกันระหว่าง
ไอวีแอลและบริษัทในเครือของเรา อย่างไรก็ตาม เรายังคง 
มุ ่งมั่นที่จะรายงานตัวช้ีวัดที่ครอบคลุมและแม่นย�าที่สุด 
เท่าที่จะเป็นไปได้ 

การเปล่ียนแปลงขนาด	โครงสร้าง	และการถือครอง
ธุรกิจ
รายชื่อของบริษัทที่มีการเข้าซ้ือกิจการ ควบรวมกิจการ และ
การพัฒนาอื่นๆ ถูกระบุในรายงานประจ�าปี 2564 หน้า 66 
และบนเว็บไซต์ของเราภายใต้หัวข้อ “ห้องข่าวนักลงทุน
สัมพันธ์”

ข้อยกเว้น
เราจดัท�ารายงานความยัง่ยืนปี 2564 โดยครอบคลุมข้อมลูด้าน
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การก�ากับดูแล และทรัพยากร
บุคคลจากบริษัททั้งหมด รวมถึงกิจการร่วมทุนที่เรามีสัดส่วน
การถือครองธุรกิจตั้งแต่ 50% ข้ึนไป และได้รับสิทธิ์ในการ
บริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมและ 
ความปลอดภัยมีข้อยกเว้นดังต่อไปน้ี

• กิจการร่วมทุนที่มีสัดส่วนการถือครองธุรกิจ 50% 
 หรือน้อยกว่า และไม่ได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการ
 • ES FiberVisions (Thailand) Co., Ltd., ประเทศไทย
 • Shenma-PHP (Pingdingshan) Air Bag Yarn  
  Manufacturing Co., Ltd., ประเทศจีน
 • Corpus Christi Polymers LLC, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 • Huvis Global Corporation, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • PETValue Philippines Corporation, ประเทศฟิลปิปินส์

• ข้อมูลของส�านักงานขายและส�านักงานของบริษัท
• ข้อมลูทรัพยากรบคุคลนอกเหนือจากงานด้านสิทธิมนุษยชน 
 และความผูกพันของพนักงาน ไม่รวมถึงกิจการร่วมทุนที่มี 
 สัดส่วนการถือครองธุรกิจ 50% หรือน้อยกว่าและไม่ได้รับ 
 สิทธิ์ในการบริหารจัดการ
• ข้อมูลของบริษัทที่เข้าซื้อกิจการหรือเร่ิมด�าเนินงานหลัง
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
รายงานความยั่งยืนปี 2564 ฉบับน้ีประกอบด้วย “ข้อความ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต” ที่เก่ียวข้องกับไอวีแอล 
ซึ่งอ้างอิงตามการคาดการณ์ผลการด�าเนินงานในอนาคต 
ของเรา และสะท้อนถึงมมุมองของบริษทัในเวลาทีแ่ถลงการณ์
ดังกล่าวเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต เพื่อให้นักลงทุนและ 
ผูม้ส่ีวนได้เสีย เข้าใจวิสยัทศัน์ของเราในการบรรลคุวามส�าเร็จ
ในระยะยาว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่าน้ีถ่ายทอด
ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตผ่านการใช้ค�าต่างๆ เช่น  
‘เป้าหมาย’ ‘เชื่อว่า’ ‘ประมาณ’ ‘คาดการณ์’ ‘เป้าประสงค์’ 
‘ตั้งใจว่า’ ‘อาจจะ’ ‘วางแผน’ ‘มีแผนจะ’ ‘เป้าหมาย’  
‘จะ’ และข้อความอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง

ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่าน้ีโดยธรรมชาติ
แล ้วมีความเสี่ยงและความไม่แน ่นอนอันเน่ืองมาจาก 
การสันนิษฐาน ซ่ึงอาจส่งผลต่อความสามารถในการด�าเนิน
การตามเป้าหมายของเรา ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงใน
กรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ความซับซ้อนทาง 
การคลังระดับประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความสามารถของเรา 
ในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิผล แนวโน้มและเงื่อนไข 
ในอุตสาหกรรม และความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคม 
ทีค่าดไม่ถึงในประเทศทีเ่ราด�าเนินการ ไอวแีอลไม่มข้ีอผกูพนั
ต่อการเปลี่ยนแปลงข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ของข้อมูลใหม่ เหตุการณ ์
ในอนาคต หรือเหตุการณ์อื่นใด ดังน้ัน ผู้อ่านจะต้องยอมรับ
ระดับของความคลุมเครือที่มีอยู ่ในข้อความคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต เมื่อท�าการประเมินข้อมูลที่ให้ไว้ในน้ัน 
นักลงทุนควรระมัดระวังอย่าใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์
ล่วงหน้าดังกล่าวเกินควร ซ่ึงท�าการคาดการณ์ในวันที่จัดท�า
รายงานข้ึนเท่าน้ัน ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ทั้งหมด 
ในที่น้ีมีคุณสมบัติตามข้อความเตือนที่ก�าหนดไว้ในส่วนน้ี

ข้อเสนอแนะ
เรายินดีรับฟังความคิดเห็น ความคิด และข้อเสนอแนะ 
ของคุณ กรุณาส่งไปที่ sustainability@indorama.net 
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สิทธิมนุษยชน

สิ่งแวดล้อม

การต่อต้านการทจุรติ
แรงงาน

ความมุ่งมั่นที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้อง

ความมุ่งมั่นที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้อง
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
คู่มือการกํากับดูแลกิจการ
Supplier	code	of	conduct
นโยบายสําหรับผู้มีส่วนได้เสีย
นโยบายการแจ้งเบาะแส

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบายการจัดการนํ้า
นโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
คู่มือการกํากับดูแลกิจการ
คําแถลงเร่ือง	GMO	ของไอวีแอล
นโยบายการแจ้งเบาะแส

นโยบายการต่อต้านการทุจริต
คู่มือการกํากับดูแลกิจการ
นโยบายเร่ืองรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน
นโยบายการแจ้งเบาะแส

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
คู่มือการกํากับดูแลกิจการ
Supplier	code	of	conduct
นโยบายสําหรับผู้มีส่วนได้เสีย
นโยบายด้านความหลากหลาย
นโยบายการแจ้งเบาะแส

การอ้างอิงในรายงานความยั่งยืนปี 2564

การอ้างอิงในรายงานความยั่งยืนปี 2564

การอ้างอิงในรายงานความยั่งยืนปี 2564การอ้างอิงในรายงานความยั่งยืนปี 2564

หลักการท่ี	1	-	ธุรกิจควรสนับสนุนและเคารพการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท่ีประกาศในระดับสากล
หลักการท่ี	2	-	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

หลักการท่ี	7	-	ธุรกิจควรสนับสนุนแนวทางป้องกันความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม
หลักการท่ี	8	-	ดําเนินการริเริ่มเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
หลักการท่ี	9	-	ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หลักการท่ี	10	-	ธุรกิจควรต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ	รวมถึงการขู่กรรโชกและการติดสินบน

หลักการท่ี	3	-	ธุรกิจควรรักษาเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการยอมรับการมีสิทธิในการเจรจา
	 	 ต่อรองร่วมกัน
หลักการท่ี	4	-	การขจัดการใช้แรงงานบังคับและแรงงานภาคบังคับทุกรูปแบบ
หลักการท่ี	5	-	การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิผล
หลักการท่ี	6	-	การขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและอาชีพ

ในฐานะสามาชิกผู้ร่วมลงนามใน UN Global Compact แบบ “Participant” เราพยายามอย่างยิ่งในการเปิดรับคุณค่าหลัก
และน�าเสนอคุณค่าเหล่าน้ีภายในองค์กรทุกหน่วยการด�าเนินการของเรา รายงานฉบับน้ีเป็นการรายงานความก้าวหน้า 
Communication on Progress ซ่ึงเป็นการเปิดเผยประจ�าปีต่อผู้มีส่วนได้เสียถึงความก้าวหน้าที่ได้ด�าเนินการตามหลัก  
10 ประการของ UN Global Compact ที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิมนุษยชน แรงงาน ส่ิงแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ หน้า 8-11
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและกรอบด�าเนินงานด้านความยั่งยืน หน้า 26-27
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 38-40
การสนับสนุนต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) หน้า 42
นโยบายการแจ้งเบาะแส หน้า 58-59
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสทางธุรกิจ หน้า 54-59
การก�ากับดูแลด้านความยั่งยืน หน้า 60-61
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามข้อก�าหนดในห่วงโซ่อุปทาน หน้า 94-95
สิทธิมนุษยชนในที่ท�างาน หน้า 136-137
รายงานพิเศษเรื่อง ความหลากหลายทางเพศ ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง 
หน้า 146-147
ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก หน้า 158-170
GRI Index 102-17, 103, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 415, 419 หน้า 182-193

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ หน้า 8-11
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ หน้า 12-15
สารจากประธาน ESG Council หน้า 16-19
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและกรอบด�าเนินงานด้านความยั่งยืน หน้า 26-27
ความมุง่หวังด้านความยัง่ยนืของเราเพือ่มุง่สูก่ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็นศนูย์ หน้า 30
กลยุทธ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หน้า 31
การสนับสนุนต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) หน้า 42
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสทางธุรกิจ หน้า 54-59
การก�ากับดูแลด้านความยั่งยืน หน้า 60-61
การหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา หน้า 72-75
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน หน้า 83-87
รายงานพิเศษเรื่อง หนทางการแก้ไขและทางออกโดยวัตถุดิบหมุนเวียน หน้า 88-89
รายงานพิเศษเรื่อง การจัดหาการเงินเพื่อความยั่งยืน หน้า 96-97
การมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หน้า 98-123
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าของเรา หน้า 102-108
การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทางด้านการรีไซเคิล หน้า 109-112
รายงานพเิศษเร่ือง หนทางสูก่ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็นศูนย์ของไอวีแอล หน้า 114-115
การบริหารจัดการผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมของเรา หน้า 116-121
รายงานพิเศษเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ หน้า 122-123
การตอบแทนสู่ชุมชนของเรา หน้า 150-157
ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก หน้า 158-170
GRI Table 103, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308 หน้า 182-193

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและกรอบด�าเนินงานด้านความยั่งยืน หน้า 26-27
นโยบายการแจ้งเบาะแส หน้า 58-59
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสทางธุรกิจ หน้า 54-59
การต่อต้านการทุจริต หน้า 57-59
กิจกรรมและการสนับสนุนทางการเมือง หน้า 58
การตอบแทนสู่ชุมชนของเรา หน้า 150-157
ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก หน้า 158-170
GRI Table 103, 205, 207, 415, 419 หน้า 182-193

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและกรอบด�าเนินงานด้านความยั่งยืน หน้า 26-27
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 38-40
การสนับสนุนต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) หน้า 42
นโยบายการแจ้งเบาะแส หน้า 58-59
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสทางธุรกิจ หน้า 54-59
การก�ากับดูแลด้านความยั่งยืน หน้า 60-61
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามข้อก�าหนดในห่วงโซ่อุปทาน หน้า 94-95
การบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง หน้า 127-133
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน หน้า 134
สิทธิมนุษยชนในที่ท�างาน หน้า 136-137
การลงทุนในพนักงานของเรา หน้า 138-149
รายงานพิเศษเรื่อง ความหลากหลายทางเพศ ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง 
หน้า 146-147
ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก หน้า 158-170
GRI Index 102-17, 102-41, 103, 401, 403, 404, 405, 406, 412, 419 หน้า 182-193
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IVL	SR	2021	ดัชนีมาตรฐาน	GRI
สำ�หรับ ‘IN ACCORDANCE’ OPTION - CORE

GRI 

Standard
Disclosure Description

Page 

Number (s)
References SR 2021

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: 128  
SR: 20

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

   

102-2 Activities, brands, products, 
and services

AR: 56-66 
SR: 20

AR: Changes and Important Developments 
SR: Introduction - Value Chain/Business Unit

   

102-3 Location of headquarters AR: 128 AR: General Information and Other Information    

102-4 Location of operations AR: 56-66 
SR: 21

AR: Changes and Important Developments 
SR: Introduction - IVL Operations

   

102-5 Ownership and legal form AR: 128  
SR: 176-179

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

   

102-6 Markets served AR: 56-66 
SR: 20

AR: Changes and Important Developments 
SR: Introduction - IVL Operations

   

102-7 Scale of the organization SR: 23-25 SR: Introduction - IVL Operations - Financial Performance, 
Key Highlights 2021 - Economic Performance

   

102-8 Information on employees and 
other workers

SR: 25 SR: Key Highlights 2021 - Social Performance    

102-9 Supply chain SR: 20-21 SR: Introduction - IVL Operations    

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

AR: 56-66 
SR: 176-179

AR: Changes and Important Developments 
SR: About This Report 

   

102-11 Precautionary Principle or 
approach

SR: 176-179 SR: About This Report    

102-12 External initiatives AR: 109-110 
SR: 42, 46

AR: Sustainability Leadership; Sustainable Development 
Goals (SDGs) 
SR: Our Contributions to the UN SDGs; Major Sustainability 
Awards and Recognitions

   

102-13 Membership of associations SR: 46 SR: Major Industry Association and Memerships    

Strategy

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016

102-14 Statement from senior 
decision-maker

AR: 13-14 
SR: 8-11

AR: Message from the Chairman 
SR: CEO Message

   

102-15 Key impacts, risks, and 
opportunities

AR: 94-106 
SR: 45

AR: Potential Risk Factors 
SR: Emerging Risks and Opportunities

   

Ethics and Integrity

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016

102-16 Values, principles, standards, 
and norms of behavior

AR: B 
SR: 32-33

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

   

102-17 Mechanisms for advice and 
concerns about ethics

AR: 137-163 
SR: 53-54

AR: Corporate Governance Report 2021 
SR: Corporate Governance and Compliance Management

   

Governance

GRI 

Standard
Disclosure Description

Page 

Number (s)
References SR 2021

External 

Assurance
Omissions

Governance

102-18 Governance structure AR: 164 
SR: 53-54

AR: Management Structure 
SR: Corporate Governance and Compliance Management

102-19 Delegating authority AR: 164 AR: Management Structure    

102-20 Executive-level responsibility 
for economic, environmental, 
and social topics 

AR: 164 
SR: 54-59

AR: Management Structure 
SR: Business Ethics, Intergrity and Transparency - 
Sustainability Governance

   

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

AR: 144-145 
SR: 44

AR: Role of Stakeholders 
SR: Materiality Assessment 

   

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016

Stakeholder Engagement

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016

102-40 List of stakeholder groups AR: 137-163 
SR: 38-40

AR: Corporate Governance Report 2021 
SR: Stakeholder Engagement

   

102-41 Collective bargaining 
agreements

SR: 167-169 SR: Global Human Resources Data    

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders

SR: 38-40 SR: Stakeholder Engagement    

102-43 Approach to stakeholder 
engagement

AR: 137-163 
SR:  38-40

AR: Corporate Governance Report 2021 
SR: Stakeholder Engagement

   

102-44 Key topics and concerns raised AR: 116-117 
SR: 44

AR: Materiality Assessment 
SR: Materiality Assesment

   

Reporting Practice

GRI 102: 
General 
Disclosures 
2016

102-45 Entities included in the 
consolidated financial 
statements 

AR: 56-66, 
187-189

AR: Changes and Important Developments; Statement of 
Financial Position

   

102-46 Defining report content and 
topic Boundaries 

SR: 167-169 SR: About This Report    

102-47 List of material topics AR: 116-117 
SR: 44

AR: Materiality Assessment 
SR: Materiality Assesment

   

102-48 Restatements of information SR: 167-169 SR: About This Report    

102-49 Changes in reporting SR: 167-169 SR: About This Report    

102-50 Reporting period SR: 167-169 SR: About This Report    

102-51 Date of most recent report SR: 167-169 SR: About This Report    

102-52 Reporting cycle SR: 167-169 SR: About This Report    

102-53 Contact point for questions 
regarding the report

SR: 169 SR: About This Report - Feedback    

102-54 Claims of reporting in 
accordance with the GRI 
Standards

SR: 167-169, 
182-193

SR: About This Report; GRI Standards Content Index    

102-55 GRI content index SR: 182-193 GRI Content Index    

102-56 External assurance SR: 172-175 Assurance Statement    

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

AR: 164 
SR: 53-54

AR: Management Structure 
SR: Corporate Governance and Compliance Management

   

102-23 Chair of the highest 
governance body

AR: 34 
SR: 8-11

AR: Board of Directors 
SR: CEO Message

   

102-24 Nominating and selecting the 
highest governance body

AR: 159-160, 
314-316

AR: Corporate Governance Report 2021; Nomination 
Compensation and Corporate Governance (NCCG) 
Committee Report for the Year 2021

   

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

AR: 151-159 
SR: 53-54

AR: Corporate Governance Report 2021; Responsibility of 
The Board 
SR: Corporate Governance and Compliance Management

   

102-27 Collective knowledge of 
highest governance body

AR: 34 
SR: 53-54

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

   

102-28 Evaluating the highest 
governance body’s 
performance

AR: 137-163 
SR: 53-54

AR: Corporate Governance Report 2021 
SR: Corporate Governance and Compliance Management

   

102-29 Identifying and managing 
economic, environmental, 
and social impacts

AR: 94-106 
SR: 44

AR: Potential Risk Factors 
SR: Materiality Assesment 

   

102-30 Effectiveness of risk 
management processes 

AR: 94-106 
SR: 45

AR: Potential Risk Factors 
SR: Emerging Risks and Opportunities

   

102-31 Review of economic, 
environmental, and social 
topics

AR: 137-144 
SR: 54-59

AR: Corporate Governance Report 2021 - Corporate 
Governance Principles 
SR: Business Ethics, Integrity and Transparency - 
Sustainability Governance

   

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

SR: 53-54 SR: Corporate Governance and Compliance Management    
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Anti-Corruption

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

AR: 137-144 
SR: 54-59 
Website

AR: Corporate Governance Report 2021 
SR: Business Ethics, Integrity and Transparency 
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/
governance/cg-manual/ivl-cg-manual-english.pdf

 

 

103-2 The management approach 
and its components

AR: 137-144 
SR: 54-59 
Website

AR: Corporate Governance Report 2021 
SR: Business Ethics, Integrity and Transparency 
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/
governance/cg-manual/ivl-cg-manual-english.pdf

 

 

103-3 Evaluation of the management 
approach

AR: 137-144 
SR: 54-59 
Website

AR: Corporate Governance Report 2021 
SR: Business Ethics, Integrity and Transparency 
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/
governance/cg-manual/ivl-cg-manual-english.pdf

 

 

GRI 205: 
Anti-
Corruption 
2016

205-1 Operations assessed for risks 
related to corruption

AR: 137-144 
SR: 54-59 
Website

AR: Corporate Governance Report 2021 
SR: Business Ethics, Integrity and Transparency 
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/
governance/cg-manual/ivl-cg-manual-english.pdf

 

 

205-2 Communication and training 
about anti-corruption policies 
and procedures

AR: 137-144 
SR: 54-59 
Website

AR: Corporate Governance Report 2021 
SR: Business Ethics, Integrity and Transparency 
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/
governance/cg-manual/ivl-cg-manual-english.pdf

 

 

205-3 Confirmed incidents of 
corruption and  
actions taken

SR: 53-54 SR: Corportate Goverance and Compliance Management  

 

Anti-Competitive Behavior

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

AR: 137-144 
SR: 53-54 
Website

AR: Corporate Governance Report 2021 
SR: Business Ethics, Integrity and Transparency 
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/
governance/cg-manual/ivl-cg-manual-english.pdf

103-2 The management approach 
and its components

AR: 137-144 
SR: 53-54 
Website

AR: Corporate Governance Report 2021 
SR: Business Ethics, Integrity and Transparency 
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/
governance/cg-manual/ivl-cg-manual-english.pdf

 

 

103-3 Evaluation of the management 
approach

AR: 137-144 
SR: 53-54 
Website

AR: Corporate Governance Report 2021 
SR: Business Ethics, Integrity and Transparency 
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/
governance/cg-manual/ivl-cg-manual-english.pdf

 

 

GRI 206:  
Anti-
Competitive  
Behavior 
2016

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

AR: 137-144 
SR: 53-54 
Website

AR: Corporate Governance Report 2021 
SR: Business Ethics, Integrity and Transparency 
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/
governance/cg-manual/ivl-cg-manual-english.pdf

 

 

Tax

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

IVL Website https://www.indoramaventures.com/en/our-company/
governance/taxation

103-2 The management approach 
and its components

IVL Website https://www.indoramaventures.com/en/our-company/
governance/taxation

 

 

103-3 Evaluation of the management 
approach

IVL Website https://www.indoramaventures.com/en/our-company/
governance/taxation

 
 

GRI 207:  
Tax 2019

207-1 Approach to tax IVL Website https://www.indoramaventures.com/en/our-company/
governance/taxation

 
 

207-2 Tax governance, control, and 
risk management

IVL Website https://www.indoramaventures.com/en/our-company/
governance/taxation

 

 

207-3 Stakeholder engagement and 
management of concerns 
related to tax

IVL Website 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

 

 

GRI 

Standard
Disclosure Description

Page 

Number (s)
References SR 2021

External 

Assurance
Omissions

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

GRI 200: ECONOMIC

GRI 

Standard
Disclosure Description

Page 

Number (s)
References SR 2021

External 

Assurance
Omissions

Economic Performance

GRI 103: 
Management  
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

SR: 32-33 Sustainable Value Creation

   

103-2 The management approach 
and its components

SR: 32-33 Sustainable Value Creation

   

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR: 32-33 Sustainable Value Creation
   

GRI 201: 
Economic 
Performance 
2016

201-1 Direct economic value 
generated and distributed

AR: 68  
SR: 22-25

AR: Performance Highlights; Revenue Structure 
SR: Key Highlights 2021 - Economic Performance

   

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

AR: 103-106 
SR: 31,  
102-108

AR: Potential Risk Factors - Climate Change Risks 
SR: Decarbonization Strategies, Decarbonization on Our 
Supply Chain and in Our Operations    

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

SR: 168 Remuneration Ratio of Women to Men  

 

 Indirect Economic Impacts

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

AR: 118-122 
SR: 72-75, 
76-82, 
109-112, 
150-157 
Website

AR : IVL’s Corporate Social Responsibility 
SR : Innovation Management, Circular Economy Though 
Leadership, Recycling, Giving Back To Our Societies 
https://sustainability.indoramaventures.com/en/home 
https://www.indoramaventures.com/en/sustainability/
social/csr/csr-framework 
https://sustainability.indoramaventures.com/en/economic/
innovation-management/our-innovation

   

103-2 The management approach 
and its components

Website https://sustainability.indoramaventures.com/en/home 
https://www.indoramaventures.com/en/sustainability/
social/csr/csr-framework 
https://sustainability.indoramaventures.com/en/economic/
innovation-management/our-innovation

   

103-3 Evaluation of the management 
approach

Website https://sustainability.indoramaventures.com/en/home 
https://www.indoramaventures.com/en/sustainability/
social/csr/csr-framework 
https://sustainability.indoramaventures.com/en/economic/
innovation-management/our-innovation

   

GRI 203: 
Indirect 
Economic 
Impacts 
2016

203-1 Infrastructure investments and 
services supported

SR: 76-82, 
109-112, 
150-157 
AR: 118-122 
Website

SR: Innovation Management, Recycling, Giving Back To Our 
Societies 
AR: IVL’s Corporate Social Responsibility 
https://sustainability.indoramaventures.com/en/home 
https://www.indoramaventures.com/en/sustainability/
social/csr/csr-framework 
https://sustainability.indoramaventures.com/en/economic/
innovation-management/our-innovation

   

203-2 Significant indirect economic 
impacts

SR: 76-82, 
83-89, 
109-112, 
150-157 
AR: 118-122 
Website

SR: Innovation Management, Product Stewardship, 
Recycling, Giving Back To Our Societies 
AR: IVL’s Corporate Social Responsibility 
https://sustainability.indoramaventures.com/en/home 
https://www.indoramaventures.com/en/sustainability/
social/csr/csr-framework 
https://sustainability.indoramaventures.com/en/economic/
innovation-management/our-innovation 
https://sustainability.indoramaventures.com/en/
environmental/product-stewardship

   

Home

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล
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Emissions

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

SR: 24-25, 
98-123

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

103-2 The management approach 
and its components

SR: 24-25, 
98-123

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

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR: 24-25, 
98-123

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

GRI 305: 
Emissions 
2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG 
emissions

SR: 24-25, 
98-123, 162

SR: Key Highlights 2021 - Environmental Performance - GHG 
Management; Towards Net Zero Carbon - Environmental 
Management - Air Emissions Management; Global 
Performance Data - Emissions

SR: 171, 
172-175

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG 
emissions

SR: 24-25, 
98-123, 162

SR: Key Highlights 2021 - Environmental Performance - GHG 
Management; Towards Net Zero Carbon - Environmental 
Management - Air Emissions Management; Global 
Performance Data - Emissions

SR: 171, 
172-175

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG 
emissions

SR: 24-25, 
98-123, 162

SR: Key Highlights 2021 - Environmental Performance - GHG 
Management; Towards Net Zero Carbon - Environmental 
Management - Air Emissions Management; Global 
Performance Data - Emissions

305-4 GHG emissions intensity SR: 24-25, 
98-123, 162

SR: Key Highlights 2021 - Environmental Performance - GHG 
Management; Towards Net Zero Carbon - Environmental 
Management - Air Emissions Management; Global 
Performance Data - Emissions

305-5 Reduction of GHG emissions SR: 24-25, 
98-123, 162

SR: Key Highlights 2021 - Environmental Performance - GHG 
Management; Towards Net Zero Carbon - Environmental 
Management - Air Emissions Management; Global 
Performance Data - Emissions

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

SR: 24-25, 
98-123, 162

SR: Towards Net Zero Carbon - Our Environmental 
Performance - Air Emissions; Global  
Performance Data - Emissions

SR: 171, 
172-175

Waste

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

SR: 24-25, 
98-123, 162

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

103-2 The management approach 
and its components

SR: 24-25, 
98-123, 162

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

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR: 24-25, 
98-123, 162

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

GRI 306: 
Waste  
2021

306-1 Waste generation and 
significant  
waste-related impacts

SR: 24-25, 
98-123, 162

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

306-2 Management of significant  
waste-related impacts

SR: 24-25, 
98-123, 162

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

306-3 Waste generated SR: 24-25, 
98-123, 162

SR: Towards Net Zero Carbon - Our Environmental 
Performance - Waste Generation; Global  
Performance Data - Solid Waste

SR: 171, 
172-175

306-4 Waste diverted from disposal SR: 24-25, 
98-123, 162

SR: Towards Net Zero Carbon - Our Environmental 
Performance - Waste Generation; Global  
Performance Data - Solid Waste

SR: 171, 
172-175

306-5 Waste directed to disposal SR: 24-25, 
98-123, 162

SR: Towards Net Zero Carbon - Our Environmental 
Performance - Waste Generation; Global  
Performance Data - Solid Waste

SR: 171, 
172-175

GRI 
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Number (s)
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Omissions

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

GRI 300: ENVIRONMENTAL

Materials

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

SR: 26-40, 
98-123

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

103-2 The management approach 
and its components

SR: 26-40, 
98-123

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

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR: 26-40, 
98-123

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

GRI 301: 
Materials 
2016

301-1 Materials used by weight or 
volume

SR: 161 SR: Global Performance Data - Materials

301-2 Recycled input materials used SR: 98-123, 
162-163

SR: Towards Net Zero Carbon - Waste Generation;  
Global Performance Data

Energy

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

SR: 26-40, 
98-123

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

103-2 The management approach 
and its components

SR: 26-40, 
98-123

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

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR: 26-40, 
98-123

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

GRI 302: 
Energy 2016

302-1 Energy consumption within 
the organization

SR: 24-25, 
98-123, 161

SR: Key Highlights 2021 - Environmental Performance - 
Energy Management; Towards Net Zero Carbon  
- Environmental Management - Energy Management;  
Global Performance Data - Energy

SR: 172-175

302-2 Energy consumption outside 
of the organization

SR: 24-25, 
98-123, 161

SR: Key Highlights 2021 - Environmental Performance 
- Energy Management; Towards Net Zero Carbon - 
Environmental Management - Energy Management;  
Global Performance Data - Energy

302-3 Energy intensity SR: 24-25, 
98-123, 161

SR: Key Highlights 2021 - Environmental Performance 
- Energy Management; Towards Net Zero Carbon - 
Environmental Management - Energy Management;  
Global Performance Data - Energy

SR: 172-175

302-4 Reduction of energy 
consumption

SR: 98-123 SR: Towards Net Zero Carbon - Environmental  
Management - Energy Management

Water and Effluents

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

SR: 24-25, 
98-123

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

103-2 The management approach 
and its components

SR: 24-25, 
98-123

SR: Our Approach to Sustainability; Towards Net Zero 
Carbon - Environmental Management - Water Consumption 
Management

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR: 24-25, 
98-123

SR: Our Approach to Sustainability; Towards Net Zero 
Carbon - Environmental Management - Water Consumption 
Management

GRI 303: 
Water and 
Effluents 
2018

303-1 Interactions with water as a 
shared resource

SR: 24-25, 
98-123

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

303-2 Management of water 
discharge-related impacts 

SR: 24-25, 
98-123

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

303-3 Water withdrawal SR: 24-25, 
98-123, 165

SR: Key Highlights 2021 - Environmental Performance - Water 
Management; Towards Net Zero Carbon - Environmental 
Management - Water Consumption Management; Global 
Performance Data - Water Withdrawal and Consumption

SR: 172-175

303-4 Water discharge SR: 24-25, 
98-123, 166

SR: Key Highlights 2021 - Environmental Performance - Water 
Management; Towards Net Zero Carbon - Environmental 
Management - Water Consumption Management; Global 
Performance Data - Wastewater discharge

SR: 172-175

303-5 Water consumption SR: 24-25, 
98-123,  
162, 165

SR: Key Highlights 2021 - Environmental Performance - Water 
Management; Towards Net Zero Carbon - Environmental 
Management - Water Consumption Management; Global 
Performance Data - Water Consumption

SR: 172-175

GRI 
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Disclosure Description
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References SR 2021
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Omissions
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  403-3 Occupational health and 
services 

SR: 127-134 SR: Empowering Our People and Communities -  
A Safe and Healthy Workplace - Robust Health and Safety 
Management 

   

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

SR: 127-134 SR: Empowering Our People and Communities -  
A Safe and Healthy Workplace - Robust Health and Safety 
Management 

   

  403-5 Worker training on 
occupational  
health and safety 

SR: 127-134 SR: Empowering Our People and Communities -  
A Safe and Healthy Workplace - Robust Health and Safety 
Management 

   

  403-6 Promotion of worker health SR: 127-134, 
163

SR: Empowering Our People and Communities -  
A Safe and Healthy 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: 127-134 SR: Empowering Our People and Communities -  
A Safe and Healthy Workplace - Robust Health and Safety 
Management 

   

  403-9 Work-related injuries SR: 127-134 SR: Empowering Our People and Communities -  
A Safe and Healthy Workplace - Robust Health and Safety 
Management 

SR: 172-175  

  403-10 Work-related ill health SR: 163-164 SR : Global Performance Data - Occupational Illness 
Frequency Rate (OIFR)

   

Training and Education

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

AR: 170-174 
SR: 138-149

AR: Professional Development of Directors and 
Management, 4. People Development Opportunities 
SR: Investing in Our People

   

103-2 The management approach 
and its components

AR: 170-174 
SR: 138-149

AR: Professional Development of Directors and 
Management, 4. People Development Opportunities 
SR: Investing in Our People

   

103-3 Evaluation of the management 
approach

AR: 170-174 
SR: 138-149

AR: Professional Development of Directors and 
Management, 4. People Development Opportunities 
SR: Investing in Our People

   

GRI 404: 
Training and 
Education 
2016

404-1 Average hours of training per 
year per employee

AR: 170-174 
SR: 138-149

AR: 4. People Development Opportunities 
SR: Key Performance Highlights 2021 - Social Performance;  
Empowering Our People and Communities - Investing 
in Our People - Strong Leadership as an Enabler; Global 
Performance Data - Employees Training

SR: 172-175  

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

AR: 170-174 
SR: 138-149

AR: 4. People Development Opportunities 
SR: Empowering Our People and Communities - Investing in 
Our People

   

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

SR: 168 SR: Global Performance Data - Performance Review    

Diversity and Equal Opportunity

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

SR: 124-149 
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: 124-149 
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: 124-149 
IVL Website

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

   

Occupational Health and SafetyEnvironmental Compliance

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

SR: 44 
IVL Website

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

103-2 The management approach 
and its components

SR: 44 
IVL Website

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

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR: 44 
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: 98-123, 
163

SR: Towards Net Zero Carbon - Robust Environmental 
Goveranance; Global Performance Data - Environmental 
Compliance

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: 92-95 SR: Responsible and Effective Governance - Supply Chain 
Management - Human Rights and Compliance in the Supply 
Chain - Supplier Social Assessments

GRI 

Standard
Disclosure Description

Page 

Number (s)
References SR 2021

External 

Assurance
Omissions

GRI 

Standard
Disclosure Description

Page 

Number (s)
References SR 2021

External 

Assurance
Omissions

GRI 400: SOCIAL

Employment

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

AR: 137-144 
SR: 124-157

AR: Corporate Governance Report 2021  
SR: Empowering Our People and Communities

   

103-2 The management approach 
and its components

AR: 137-144 
SR: 124-157

AR: Corporate Governance Report 2021  
SR: Empowering Our People and Communities

   

103-3 Evaluation of the management 
approach

AR: 137-144 
SR: 124-157

AR: Corporate Governance Report 2021  
SR: Empowering Our People and Communities

   

GRI 401: 
Employment 
2016

401-1 New employee hires and 
employee turnover

AR: 137-144 
SR: 25, 
138-149

AR: Corporate Governance Report 2021 - 1. Our Global 
Workforce is Making a Difference 
SR: Key Highlights 2021 - Social Performance; Attracting, 
Empowering Our People and Communities 
- Empowering Our People - Engaging and Valuing the best 
Workforce - Talent Attraction and Engagement; Global 
Performance Data - New Employee Hires and Employee 
Turnovers

   

401-3 Parental leave SR: 167 SR: Global Performance Data - Parental Leave    

Occupational Health and Safety

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

SR: 127-134 SR: Empowering Our People and Communities -  
A Safe and Healthy Workplace

   

103-2 The management approach 
and its components

SR: 127-134 SR: Empowering Our People and Communities -  
A Safe and Healthy Workplace

   

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR: 127-134 SR: Empowering Our People and Communities -  
A Safe and Healthy Workplace

   

GRI 403: 
Occupational 
Health and 
Safety 2018

403-1 Occupational health and safety 
management system

SR: 127-134 SR: Empowering Our People and Communities -  
A Safe and Healthy Workplace - Robust Health and Safety 
Management 

   

  403-2 Hazard identification, risk 
assessment, 
and incident investigation

SR: 127-134, 
163-164

SR: Empowering Our People and Communities -  
A Safe and Healthy Workplace - Occupational Health and 
Safety Performance 

   

Home

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
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บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล
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GRI 405: 
Diversity 
and Equal 
Opportunity 
2016

405-1 Diversity of governance bodies 
and employees

AR: 151-152; 
170-174 
SR: 138-149 
IVL Website

AR: 1.4 Responsibility of the Board - b. Board Structure;  
2. Diversity is Our Strength 
SR: Empowering Our People and Communities - Investing 
in Our People - Attracting, Engaging and Valuing the best 
Workforce - Creating a Diverse & Inclusive Workplace; Global 
Performance 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: 168 SR: Global Performance 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: 124-157 
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: 124-157 
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: 124-157 
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: 168 SR: Global Performance 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: 124-157 SR: Empowering Our People and Communities    

103-2 The management approach 
and its components

SR: 134 SR: Empowering Our People and Communities - Employee 
Well-being

   

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR: 134 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: 134, 168 SR: Empowering Our People and Communities - Employee 
Well-being; Global Performance Data; Global Human 
Resources Data - Collective Bargaining

   

Child Labour

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

SR: 92-95 
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: 92-95 
IVL Website

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

   

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR: 92-95 
IVL Website

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

   

GRI 408:  
Child Labour 
2016

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

SR: 92-95, 
169 
IVL Website

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

   

Forced or Compulsory labour

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

SR: 92-95 SR: Human Rights and Compliance in the Supply Chain    

103-2 The management approach 
and its components

SR: 94 
IVL Website

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

   

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR: 94 
IVL Website

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

   

GRI 409: 
Forced or 
Compulsory 
Labour 2016

409-1 Operations and suppliers at 
significant risk for incidents of 
forced or compulsory Labour

SR: 94, 169 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: 94-95 SR: Human Rights and Compliance in the Supply Chain    

103-2 The management approach 
and its components

SR: 94-95 
IVL Website

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

   

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR: 94-95 
IVL Website

SR: Supplier ESG Assessments and Compliance Management 
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: 94-95, 
169

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

   

Human Rights of Indigenous People

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

SR: 94-95, 
136-137

SR: Human Rights and Compliance in the Supply Chain 
Workplace Human Rights

   

103-2 The management approach 
and its components

SR: 136-137 
IVL Website

SR: Workplace Human Rights 
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights

   

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR: 136-137 
IVL Website

SR: Workplace Human Rights 
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: 136-137, 
169

SR: Workplace Human Rights; 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: 94-95, 
136-137

SR: Human Rights and Compliance in the Supply Chain, 
Workplace Human Rights

   

103-2 The management approach 
and its components

SR: 136-137 
IVL Website

SR: Supplier ESG Assessments and Compliance Management, 
Workplace Human Rights 
https://sustainability.indoramaventures.com/en/social/
human-rights/human-rights

   

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR: 136-137 
IVL Website

SR: Supplier ESG Assessments and Compliance Management, 
Workplace Human Rights 
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 assessments

SR: 136-137, 
169

SR: Supplier ESG Assessments and Compliance Management, 
Workplace Human Rights 
Global Human Resources Data - Human Rights Assessment

   

412-2 Employee training on human 
rights policies or procedures

SR: 136-137, 
169

SR: Supplier ESG Assessments and Compliance Management, 
Workplace Human Rights 
Global Human Resources Data - Human Rights Assessment

   

GRI 

Standard
Disclosure Description

Page 

Number (s)
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External 

Assurance
Omissions

GRI 
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Assurance
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ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI
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Local Communities

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

SR: 150-157 
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: 150-157 
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: 150-157 
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: 150-157, 
170

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: 94-95 
IVL Website

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

   

103-2 The management approach 
and its components

SR: 94-95 
IVL Website

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

   

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR: 94-95 
IVL Website

SR: Supplier ESG Assessments and Compliance Management 
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: 94-95 SR: Supplier ESG Assessments and Compliance Management    

Public Policy

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

SR: 58 
IVL Website

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

   

103-2 The management approach 
and its components

SR: 58 
IVL Website

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

   

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR: 58 
IVL Website

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

   

GRI 415: 
Public Policy 
2016

415-1 Political contributions SR: 58 
IVL Website

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

   

Customer Health and Safety

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

SR: 83-87 SR: Driving Sustainable Value Creation and Growth -  
Safe and Sustainable Products

   

103-2 The management approach 
and its components

SR: 83-87 SR: Driving Sustainable Value Creation and Growth -  
Safe and Sustainable Products

   

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR: 83-87 SR: Driving Sustainable Value Creation and 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: 83-87 SR: Driving Sustainable Value Creation and Growth -  
Safe and Sustainable Products

   

Marketing and Labelling

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

SR: 90-91 SR: Driving Sustainable Value Creation and Growth - 
Creating Strong Customer Relations

   

103-2 The management approach 
and its components

SR: 90-91 SR: Driving Sustainable Value Creation and Growth -  
Creating Strong Customer Relations

   

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR: 90-91 SR: Driving Sustainable Value Creation and Growth -  
Creating Strong Customer Relations

   

GRI 417: 
Marketing 
and 
Labelling 
2016

417-3 Incidents of non-compliance 
concerning marketing 
communications

SR: 90-91 In 2020, there were no cases of non-compliance concerning 
marketing communications.

   

Customer Privacy

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

SR: 66-67, 
90-91

SR: Responsible Business and Effective Governance -  
Cyber Security Management; Creating Strong Customer 
Relations

   

103-2 The management approach 
and its components

SR: 66-67, 
90-91

SR: Responsible Business and Effective Governance -  
Cyber Security Management; Creating Strong Customer 
Relations

   

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR: 66-67, 
90-91

SR: Responsible Business and Effective Governance -  
Cyber Security Management; Creating Strong Customer 
Relations

   

GRI 418: 
Customer 
Privacy 2016

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

SR: 66-67, 
90-91

SR: Responsible Business and Effective Governance -  
Cyber Security Management; Creating Strong Customer 
Relations

   

Socioeconomic Compliance

GRI 103: 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

SR: 53-54, 
90-91

SR: Responsible Business and Effective Governance - 
Corporate Governance and Compliance Management- 
Creating Strong Customer Relations

   

103-2 The management approach 
and its components

SR: 53-54, 
90-91

SR: Responsible Business and Effective Governance - 
Corporate Governance and Compliance Management- 
Creating Strong Customer Relations

   

103-3 Evaluation of the management 
approach

SR: 53-54, 
90-91

SR: Responsible Business and Effective Governance - 
Corporate Governance and Compliance Management- 
Creating Strong Customer Relations

   

GRI 419: 
Social 
Compliance 
2016

419-1 Non-compliance with laws and 
regulations in the social and 
economic area

SR: 53-54, 
90-91, 121, 
170

SR: Responsible Business and Effective Governance - 
Corporate Governance and Compliance Management; 
Driving Sustainable Value Creation and  Growth - Creating 
Strong Customer Relations; Towards Net Zero Carbon - 
Strong Environmental Governance, Global Performance Data 
- Social Grievances
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3D Three Dimensional
°C  Celsius 

ACC  American Chemistry Council
ADB  Asian Development Bank
AI  Artificial Intelligence
API American Petroleum Institute
APR  Association of Plastics Recyclers
AR  Annual Report
ASEAN  The Association of Southeast  
 Asian Nations

BCM  Business Continuity 
 Management 
BCP  Business Continuity Plan
BOD  Biochemical Oxygen Demand
BOI  Board of Investments
BSI  British Standard Institute

CAC  Coalition Against Corruption
CAPEX  Capital Expenditures
CBAM  Carbon Border Adjustment 
 Mechanism
CCUS  Carbon Capture Utilization  
 and Storage
CDP  Carbon Disclosure Project
CDO  Chief Information Officers
CE  Conformitè Europëenne 
CEO  Chief Executive Officer
CG  Corporate Governance
CGPAC  Corporate Governance Policy 
 Awareness Campaign
CIO  Chief Information Officers
CIRFS  European Man-Made Fibres 
 Association
CO2  Carbon Dioxide
COD  Chemical Oxygen Demand
CoE  Center of Excellence
COO  Chief Operating Officer
COP  Conference of the Parties
COSO  Committee of Sponsoring 
 Organizations of the Treadway 
 Commission
COVID-19  Coronavirus Disease of 2019
CPET  Combined PET
CPME  The Committee of PET 
 Manufactures in Europe
CRM  Customer Relationship 
 Management
CRR  Customer Retention Rate
CSI  Customer Satisfaction Index
CSO  Chief Sustainability Officer
CSR  Corporate Social Responsibility
CSV  Creating Shared Value
CTO  Chief Technical Officer
CyBA Cybersecurity Behavioral 
 Assessment

DEG  Deutsche Investitions-und 
 Entwicklungsgesellschaft 
DEI  Diversity, Equity, and Inclusion
DJSI  Dow Jones Sustainability 
 Indices
DMAIC Define, Measure, Analyze, 
 Improve and Control
DOT  Department of Transportation

EAG  Educator Advisory Group
EAP  Employee Assistance Program
EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, 
 Depreciation, and Amortization
EBM  Extrusion Blow Molding 
ECHA  European Chemicals Agency
EDANA  European Disposables and 
 Nonwovens Association
EDR  Endpoint Detection and 
 Response
EG  Ethylene Glycol
EHS  Environment, Health, 
 and Safety
EIA  Environmental Impact 
 Assessment 
EJIP  Employee Joint Investment Plan

EMEA  Europe, Middle East, and  
 Africa
EMS  Environmental Management  
 System
EO  Ethylene Oxide
EPOX  page 108
EPR  Extended Producer 
 Responsibility
EPS  Core Earnings Per Share
ERM  Enterprise Risk Management 
ERP  Enterprise Resource Planning 
ESG  Environmental, Social and  
 Governance
ETP  Effluent Treatment Plant
ETS  Emissions Trading Schemes
EU  European Union
EU RED European Renewable Energy  
 Directive 
EUR  The Euro
EUROPEN  The European Organization  
 for Packaging and the 
 Environment 
EVP  Employee Value Proposition

FDA  Food and Drug Administration 
FQD  Fuel Quality Directive
FSC  Forest Stewardship Council
FTE  Full Time Equivalent
FTSE4Good  Financial Times Stock  
 Exchange-Russell Group

GBS  Global Business Solution
GCEO  Group Chief Executive Officer
GCNT  Global Compact Network 
 Thailand
GDP  Gross Domestic Product
GDPR  General Data Protection 
 Regulation
GEE  Global Employee Engagement
GHG  Greenhouse Gas
GJ  Gigajoule
GMC  Global Management 
 Conference
GMO  Genetically Modified Organism
GPAP  Global Plastic Action 
 Partnership 
GRI  Global Reporting Initiative

HDPE  High-density polyethylene
HR  Human Resources
HRBP  Human Resources Business  
 Partners
HVA  High Value-Added

I2P2  Injury and Illness Prevention  
 Program
I4C  Innovate4Climate 
ICIS  Independent Commodity 
 Intelligence Services 
IDC  International Data Corporation
IFC  International Finance 
 Corporation
IIRC  International Integrated 
 Reporting Council
ILO  International Labour 
 Organization
IHS  Information Handling Services
IMC  Indorama Management 
 Council
INPI  National Institute of Industrial 
 Property
IOD  Integrated Oxides and 
 Derivatives
IOD  Thai Institute of Directors
IPA  Isophthalic Acid
iPET Integrated PET
IR  Integrated Reporting
ISCC  International Sustainability & 
 Carbon Certification 
ISO International Organization for 
 Standardization
IT  Information Technology
IVEX  Indorama Ventures Excellence 

IVL  Indorama Ventures Public 
 Company Limited

Kg  Kilogram
KPI  Key Performance Indicator
kt  thousand tonnes
KWp  Kilowatt Peak 

LCA  Life Cycle Assessment
LLC  Limited Liability Company
LPG  Liquefied Petroleum Gas
LSS  Lean Six Sigma
LTIFR Lost Time Injury Frequency  
 Rate

m3  Cubic Metre
MEG  Mono-Ethylene Glycol
MFA  Multi-factor Authentication
mg/L  Milligrams Per Litre
ML  Machine Learning
MSCI  Morgan Stanley Capital 
 International
Mwe Megawatt Electrical
MWh  Megawatt Hour 
MWp  Megawatt Peak
MS Microsoft

NAPCOR National Association for PET  
 Container Resources
NARs  Non-accident Releases
NCCG  Nomination, Compensation  
 and Corporate Governance  
 Committee
NCI  Non-Controlling Interest
NDC  Naphthalene Dicarboxylate
NDCs  Nationally Determined 
 Contributions
NGFW  Next-generation Firewalls
NOX Nitrogen Oxide
NPS  Net Promoter Score

OCS  Operation Clean Sweep
OHS Occupational Health and Safety
OHSAS  Occupational Health and  
 Safety Assessment Series
OPEX  Operating Expenditures
OSINT  Open-source Intelligence

PCL  Public Company Limited
PCR  Post-consumer Recycled
PCRC  Product Compliance Risk  
 Characterization
PDPA  Postponement of Personal  
 Data Protection Act
PE  Polyethylene
PET  Polyethylene Terephthalate
PETCORE PET Container Recycling  
 Europe
PETRA  PET Resin Association
PHAs  Process Hazard Analyses 
PIA  Purified Isophthalic Acid
PLA  Polylactic Acid
PNDA  Purified 2, 6-Naphthalene  
 Dicarboxylic acid
PO Propylene Oxide
POC  Point of Contact
POY  Partially Oriented Yarn
PP  Polypropylene
PPE Personal Protective Equipment
PR  Public Relations
PRE  Plastics Recyclers Europe
PSM  Process Safety Management
PTA  Purified Terephthalic Acid
PX  Paraxylene

R&D  Research and Development
REACH  Registration, Evaluation,  
 Authorisation and Restriction  
 of Chemicals
RECOUP  RECycling of Used Plastics  
 Limited 
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
SAP  System Applications and 
 Products in Data Processing
SBTi  Science Based Targets Initiative
SBTs  Science Based Targets 
sc-CO2  Supercritical Carbon Dioxide
SDGs  Sustainable Development  
 Goals
SET  Stock Exchange of Thailand
SIN  Substitute It Now
SLBs  Sustainability-linked Bonds
SOI  Substances of Interest
SOPs  Standard Operating  
 Procedures
SOX  Sulfur Oxide
SPTs  Sustainability Performance  
 Targets
SR  Sustainability Report
SRMC  Sustainability and Risk 
 Management Committee
SROI  Social Return on Investment
STEM  Science, Technology,  
 Engineering  
 and Mathematics
SVHC Substance of Very High  
 Concern

TBCSD  Thailand Business Council for  
 Sustainable Development 
tCO2  Tonnes of Carbon Dioxide
tCO2e  Tonnes of Carbon Dioxide  
 Equivalent
TCFD  Task Force on Climate-Related  
 Financial Disclosures
TEI  Thai Environment Institute
THB  Thai Baht
THIS  Thailand Sustainability  
 Investment
TNFD  Task Force on Nature-Related  
 Financial Disclosures
TRIR  Total Recordable Injury Rate
TRIS  Thai Rating and Information  
 Services

UN  United Nations
UNGC  United Nations Global  
 Compact
UNGC COP UNGC Communication on  
 Progress
UNPRB  United Nations Principles for  
 Responsible Banking 
UN PRI  United Nations Principles for  
 Responsible Investment 
US  United States
USD  United States Dollar

VOC  Volatile Organic Compound
VPPA  Virtual Power Purchase  
 Agreement

WBCSD  World Business Council for  
 Sustainable Development
WEEC  Wetlands Edge Environment  
 Center
WEF  World Economic Forum
WFH  Work from Home
WHRA  Workplace Human Rights  
 Assessment 
WRI  World Resources Institute
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บัญญัติศัพท์

การรายงานข้อมูล	
การตรวจสอบ	และการรับรอง
การรายงาน

100% 100%

บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร
รายงานความยั่งยืนปี 2564

รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One report)

sustainability@indorama.net

ข้อมูลการติดต่อ
และข้อเสนอแนะ

บ ท ส รุ ป สํ า ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร
2 5 6 4ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น ปี

ร่วมกัน
ยกระดับเคมีภัณฑ์

เพื ่อโลกที่ดีกว่า

แบบแสดงรายการข้้อมููล/
รายงานประจำำาปี 2564

(แบบ 56-1 ONE REPORT)

TO BE A WORLD-CLASS SUSTAINABLE CHEMICAL COMPANY 

MAKING GREAT PRODUCTS FOR SOCIETY

บริิษััท อิินโดริามา เวนเจอิริ์ส จำากััด (มหาชน)

Indorama Ventures - ESG Profile
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รายงานฉบับน้ีจัดท�าขึ้นตามแนวทางมาตรฐาน
ของ Global	Reporting	Initiative	(GRI) 
core option และ International 
Integrated Reporting Council (IIRC)’s 
International Integrated	Reporting	<IR>	
Framework	2021

การตรวจสอบและการรับรองรายงาน
โดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก
สอดคล้องกับมาตรฐาน	GRI,	<IR>
Framework	และ	AA1000AS

การค�านวณ การตรวจสอบ 
และการรับรองข้อมูล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยผู้ตรวจสอบอิสระ
จากภายนอก สอดคล้องกับมาตรฐาน
ISO	14064-1	และ	ISO	14064-3

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) 
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 2 5 6 4

รายงานความยั่ งยืนปี

ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม

Chief Strategy Officer 

Message

Chairman of the ESG Council

Message

Key 

Achievements 2021

CEO 

Message

IVL’s Sustainable

Value Creation for StakeholdersHomeHome

ความส�าเร็จส�าคัญ
ในปี 2564

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารด้านกลยุทธ์

สารจากประธาน 
ESG COUNCIL

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

การมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

การเสริมสร้างพลังให้กับ
พนักงานและชุมชนของเรา

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ทั่วโลก

ดัชนีมาตรฐาน
GRI

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

https://sustainability.indoramaventures.com/storage/content/sustainability-report/th/executive-summary-2021/doc.pdf
https://sustainability.indoramaventures.com/th/esg-profile
https://hub.optiwise.io/th/documents/46287/ivl-one-report2021-th.pdf


Design by

with a total reduced GHG emission of 2.50 million tons.

CELEBRATE WITH US
Since 2011, we have achieved

As of 24 March 2022

Recycling

Since 2011 until now, we recycled

Billion Million Thousand

7 5 0 4 9 1 7 7 4 8 2 BOTTLES

recycled on 24 March 2022 and counting

billi   n PET bottles

เข้าชมจ�านวนขวดที่ถูกรีไซเคิลแบบเรียลไทม์
บนเว็บไซต์ของเรา

รายงานความย่ังยืน
ปี 2564

รายงานความยั่งยืน
จัดท�าโดยใช้กระดาษท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (PS GREEN) และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองธรรมชาติ

ความมุ่งมั่น
ด้านการรี ไซเคิล
รีไซเคิล PET หลังการบริโภค

ที่ถูกอัดเป็นก้อน ต่อปี

รีไซเคิลขวด PET 
หลังการบริโภค ต่อปี

	 750,000	ตัน	ภายในปี	2568
1,500,000	ตัน	ภายในปี	2573

	 50,000	ล้านขวด	ภายในปี	2568
	 100,000		ล้านขวด	ภายในปี	2573

+662 661 6661 +662 661 6664-5 E-mail: sustainability@indorama.net www.indoramaventures.com

บริษัท	อินโดรามา	เวนเจอร์ส	จํากัด	(มหาชน)
75/102 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้ัน 37 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) 
ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 

https://sustainability.indoramaventures.com/th/environmental/recycling/at-a-glance
https://sustainability.indoramaventures.com/storage/content/sustainability-report/th/sustainability-report-2021/doc.pdf

