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  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 

วตัถปุระสงค์ของนโยบำยนีค้ือเพื่อสร้ำงควำมตระหนกัถึงกำรดแูลและรักษำสิ่งแวดล้อมและกำรลดผลกระทบจำก

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (ตำมค ำจ ำกดัควำมข้ำงลำ่งนี)้ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพืน้ที่

โดยรอบสถำนประกอบกำรและโลกโดยรวม  

ขอบเขต 

นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้กบัคณะกรรมกำรบริหำร ฝ่ำยบริหำร พนกังำน พนกังำนฝึกหดัของบริษัทฯ และบคุคลที่

มิใช่พนกังำนแตไ่ด้รับอนญุำตให้ด ำเนินกำรแทนหรือเป็นตวัแทนของบริษัทฯ 

ค าจ ากดัความและค าย่อ 

ข้อก าหนดนโยบาย 

ไอวีแอลตระหนกัดีวำ่ธุรกิจของบริษัทฯ สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมจำกกำรปฏิบตัิงำน ส ำนกังำน และกิจกรรมต่ำงๆ 
บริษัทฯ จึงพยำยำมป้องกันและลดผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และคำดหวงัให้ผู้ ผลิตและผู้ จัดหำของบริษัทฯ 
ด ำเนินธุรกิจในแนวทำงเดียวกนั 

ไอวีแอลจะปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ และอตุสำหกรรม และใน
กรณีที่สำมำรถท ำได้ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรด้วยมำตรฐำนที่สงูกว่ำข้อก ำหนดดงักล่ำว นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะติดตำม
กฎหมำย มำตรฐำน และแนวปฏิบตัิที่ดีที่สดุในระดบัสำกลให้เป็นปัจจุบนัลำ่สดุอยู่ และจะน ำข้อมลูเหลำ่นีม้ำปรับใช้ใน
นโยบำย กำรตดัสินใจทำงธุรกิจ กำรจดัซือ้ กำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน กำรพฒันำ และกำรสง่มอบผลิตภณัฑ์และ
บริกำรขององค์กร 

                                                
1  “บริษัทในเครือ” หมำยถึง บริษัทหรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจควบคมุ หรือถกูควบคมุ หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคมุในลกัษณะเดียวกับบริษัทฯ ค ำ

ว่ำ “ควบคมุ” และค ำที่มีควำมหมำยที่เก่ียวข้องทัง้ “กำรควบคมุ” หรือ “ถกูควบคมุ” หรือ “อยู่ภำยใต้กำรควบคมุร่วมกัน” หมำยถึง กำรเป็น
เจ้ำของตำมกฎหมำย (Legal Ownership) หรือกำรเป็นผู้ ได้รับผลประโยชน์ (Beneficial or Equitable Ownership) ทัง้ในทำงตรงและ
ทำงอ้อม ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของหุ้นที่จดทะเบียนและช ำระแล้วในบริษัทหรือนิติบคุคลนัน้ 

บริษัทฯ หรือ ไอวีแอล บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทในเครือ1 ทัง้หมด 
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ไอวีแอลจะรักษำโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรภำยในที่เก่ียวข้องกับกำรก ำกับดูแลด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยระบุควำม
รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยอยำ่งชดัเจน ติดตำมกำรปฏิบตัิงำนด้ำนสิง่แวดล้อม และก ำหนดจดุประสงค์และ
เป้ำหมำยในกำรปรับปรุงพฒันำ 

เป้ำหมำยของบริษัทฯ คือกำรลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมให้น้อยที่สดุ กำรสง่เสริมควำมตระหนกัถึงควำมส ำคญัด้ำน
สิง่แวดล้อมในหมูพ่นกังำน และกำรจดักำรฝึกอบรมทีจ่ ำเป็นเพื่อให้พนกังำนสำมำรถน ำนโยบำยนีไ้ปใช้ได้อยำ่งสมบรูณ์ 

1. การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

เพื่อลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ำทรัพย์สินของบริษัทฯ ถกูใช้ไป

อยำ่งมีประสทิธิภำพสงูสดุ และมีกำรบ ำรุงรักษำและกำรลงทนุด้ำนสิง่แวดล้อมทีก่่อเกิดประสทิธิภำพจริง โดยจะ

ติดตำมผำ่นกำรควบคมุกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและติดตำมผลตอบแทนด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกำรลงทนุ 

ทัง้นี ้ส ำหรับกำรลดคำร์บอนฟตุพริน้ท์นัน้ ไอวีแอลจะเดินหน้ำผลกัดนักำรใช้พลงังำนหมนุเวียน ระบบแสงสว่ำง

และอปุกรณ์ที่ประหยดัพลงังำน และกำรประชมุทำงไกลเพื่อลดกำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชมุ  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงบทบำทที่ส ำคญัของบริษัทฯ ต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจหมนุเวียน (circular economy) 

ซึ่งพึ่งพำกำรน ำวสัดุกลบัมำใช้ใหม่อนัน ำไปสูก่ำรลดกำรใช้น ำ้ พลงังำนและวสัดุ รวมถึงกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ

เรือนกระจก (GHG) อีกด้วย บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะหำแนวทำงในกำรลดกำรปลอ่ยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

ด้วยกำรลดกำรใช้พลงังำน กำรพฒันำประสทิธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (eco-efficiency) ในกำรด ำเนินงำน และ

กำรลดกำรใช้ทรัพยำกรตำ่งๆ 

ไอวีแอลจะคิดค้นนวตักรรมเพื่อตอบโจทย์ควำมท้ำทำยด้ำนสิง่แวดล้อมในหลำยด้ำน ตัง้แตค่วำมร่วมมือใน

กำรพฒันำผลติภณัฑ์ที่ใช้วตัถดุิบชีวภำพ (bio-based products) ไปจนถึงกำรเป็นผู้น ำในกำรสง่เสริมเศรษฐกิจ

หมุนเวียน ด้วยกลยุทธ์กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและกำรดูแลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไอวีแอลจะ

พิจำรณำถึงกำรน ำกำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรออกแบบผลิตภณัฑ์ กำรผลิต 

กำรจดักำร และกำรขนสง่เพื่อลดผลกระทบดงักลำ่วให้น้อยที่สดุ 

ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะขยำยธุรกิจอย่ำงยั่งยืน โดยพิจำรณำถึงเกณฑ์ทัง้หมดที่กล่ำวถึงในนโยบำยด้ำน

สิ่งแวดล้อมฉบบันี ้ในกำรตรวจสอบสถำนะกิจกำรส ำหรับกำรควบรวมและกำรเข้ำซือ้กิจกำร รวมถึงกำรขยำย

กำรด ำเนินงำนในโครงกำรใหม่ที่ยงัไม่มีกำรก่อสร้ำงหรือกำรก่อสร้ำงยงัไม่แล้วเสร็จ (greenfield expansion) 

เพื่อท ำรำยงำนประเด็นด้ำนสิง่แวดล้อมอยำ่งสม ่ำเสมอ 

2. การบริหารจัดการของเสีย 

ไอวีแอลจะตรวจสอบให้มัน่ใจว่ำมีกำรบงัคบัใช้มำตรฐำนอย่ำงเข้มงวดในกำรปฏิบตัิตำมกฎกำรบริหำร

จดักำรของเสียในสถำนที่ตำมข้อก ำหนดในข้อบงัคบัตำมกฎหมำย ซึ่งประกอบด้วยกำรจัดท ำบญัชีรำยช่ือของ

เสียอย่ำงเหมำะสมตำมช่ือ, ประเภท, รหสั (ตำมที่กฎหมำยก ำหนด), สถำนที่จัดเก็บ, วิธีกำรขนส่งออก,  
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กำรบ ำบดัและกำรก ำจดั และรวมถึงปริมำณของของเสียที่สร้ำงขึน้ เก็บรักษำไว้ในสถำนที่ และก ำจดัในสถำนที่

และนอกสถำนท่ี  

บริษัทฯ จะบริหำรจดักำรของเสยีด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่องและจะใช้มำตรฐำนที่สงูกว่ำข้อบงัคบั

ตำมกฎหมำยหำกสำมำรถท ำได้ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดของเสียและเพิ่มกำรก ำจัดของเสียผ่ำนทำง 

ผู้ รับจ้ำงที่ปฏิบัติงำนอย่ำงยัง่ยืนเพื่อน ำของเสียมำใช้ซ ำ้ ฟื้นฟู และน ำกลบัมำใช้ใหม่ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลด

จ ำนวนของเสียอันตรำยและจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ำกำรก ำจัดของเสียประเภทดังกล่ำวด ำเนินกำรโดย  

ผู้ รับจ้ำงทีเ่หมำะสม 

3. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

ไอวีแอลจะท ำงำนร่วมกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสียและพนัธมิตรเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มควำมเข้ำใจใน

ประเด็นปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม และเพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนำ 

กำรบริหำรจัดกำรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง โดยประกอบไปด้วยกำรคัดเลือกผู้ รับเหมำและ 

ผู้ผลติและผู้จดัหำโดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม สงัคม และกำรดแูลก ำกบักิจกำร ซึ่งจะมี

กำรตรวจสอบอยำ่งตอ่เนื่อง ทัง้นี ้พนัธมิตรของบริษัทฯ นัน้ยงัรวมถึงธุรกิจปลำยน ำ้ของบริษัทฯ เนื่องจำกบริษัทฯ 

มีเป้ำหมำยที่จะร่วมมือกบัลกูค้ำของบริษัทฯ ในกำรลดกระทบตอ่สิง่แวดล้อมที่เกิดจำกกำรขนสง่ 

ไอวีแอลจะเป็นเพื่อนบ้ำนท่ีรับผิดชอบต่อชุมชนที่บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจอยู่ และจะสง่เสริมคณุภำพชีวิตของ

คนในชมุชนแหง่นัน้ โดยบริษัทฯ จะจดัให้มีกลไกที่มีประสิทธิภำพในกำรจดัให้ชุมชนท้องถ่ินได้มีสว่นร่วมในกำร

วำงแผนด้ำนกำรปฏิบตัิงำน แผนรับมือกบัอนัตรำยที่อำจจะเกิดขึน้ และแผนกำรรับมือฉกุเฉิน 

บริษัทจะมุง่มัน่ท่ีจะลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมจำกโรงงำนและบริษัทร่วมทนุที่บริษัทฯ ไม่มีอ ำนำจบริหำร

จดักำร โดยผำ่นกำรประสำนงำนกบัผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้อง  

4. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภมิูอากาศ 

ในปัจจบุนักำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูิอำกำศถือเป็นประเด็นระดบันำนำชำติ ซึง่เป็นประเด็นท่ีส ำคญัใน

รัฐบำลของประเทศต่ำงๆ ที่ ไอวีแอลด ำเนินธุรกิจอยู่ ดังนัน้บริษัทฯ จึงมีควำมมุ่งมั่นท่่ีจะเป็นส่วนหนึ่งใน 

กำรแก้ปัญหำนี ้โดยบริษัทฯ ให้ค ำมัน่ว่ำจะลดกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจ ที่สนบัสนนุ

ยุทุธศำสตร์ของแต่ละประเทศ และสอดคล้องกับค ำมัน่สญัญำที่บริษัทฯ มีต่อผู้มีสว่นได้เสียว่ำจะด ำเนินธุรกิจ

อยำ่งยัง่ยืน  

ค ำมั่นของบริษัทฯ ยังรวมถึงกำรจัดท ำบัญชีก๊ำซเรือนกระจก (GHG Accounting) อย่ำงเหมำะสม  

กำรบรรเทำควำมเสีย่งที่เกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูิอำกำศ กำรสร้ำงนวตักรรมเพื่อกำรลดผลกระทบจำก
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กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสีย กำรเปิดเผยข้อมลู และกำรมีกลไกติดตำม

ควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวโยงกบักำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูิอำกำศในองค์กร 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัให้ค ำมัน่ว่ำบริษัทฯ จะประเมินผลกระทบที่มีต่อธุรกิจของบริษัทฯ อนัเก่ียวข้องกับ 

นโยบำยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภมูิอำกำศ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรท ำงำน

ร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่หลกัอนัรวมถึงผู้ผลติและผู้จดัหำเพื่อปรับปรุงกำรลดปริมำณของเสีย และกำรรำยงำน

ประจ ำปีเก่ียวกบัควำมคืบหน้ำของบริษัทฯ ในรำยงำนควำมยัง่ยืน 

5. ความหลากหลายทางชวีภาพ 

นโยบำยของไอวีแอลท่ีเก่ียวข้องกบักำรสงวนรักษำและสง่เสริมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสะท้อนให้เห็น

ถึงค ำมัน่สญัญำของบริษัทฯ ในกำรขยำยเป้ำหมำยกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนกำรบริหำรจดักำรและกำรพฒันำธุรกิจ

และสง่เสริมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในจดุที่เป็นไปได้ 

ด้วยเหตนุี ้บริษัทฯ จึงท ำงำนร่วมกบัผู้มีอ ำนำจที่เก่ียวข้องและฝ่ำยที่ได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนใน

สถำนท่ีที่ถกูก ำหนดวำ่มีควำมส ำคญัเนื่องจำกมีถ่ินท่ีอยูข่องสตัว์ตำมธรรมชำติอยู่โดยรอบ เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจ

ในกำรคุ้มครองด้วยมำตรกำรควบคมุและแผนกำรบริหำรจดักำรมลภำวะที่มีประสิทธิภำพเพื่อสงวนและสง่เสริม

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

ไอวีแอลจะปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดตำมกฎหมำยและแนวปฏิบตัิทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับพืน้ที่ที่ก ำหนดเป็น

พืน้ที่พัฒนำโครงกำรใหม่ บริษัทฯ จะส่งเสริมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยพิจำรณำถึงเครือข่ำยหรือ  

แผนด ำเนินกำรด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในท้องถ่ินใดๆ ที่บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรก่อสร้ำง 

ไอวีแอลจะค้นหำว่ำปัจจุบนับริษัทฯ ตัง้อยู่บนพืน้ที่ใดบ้ำงที่ควรได้รับกำรส่งเสริมด้ำนควำมหลำกหลำยทำง

ชีวภำพ และจะพัฒนำแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงเหมำะสมโดยร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่รัฐและผู้ที่ส่งเสริมควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพในระดบัท้องถ่ินและระดบัชำติเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ นอกจำกนี ้ไอวีแอลจะ

ด ำเนินกำรเพื่อหำวิธีกำรท่ีจะสำมำรถสนบัสนนุกำรพฒันำโครงกำรที่ผำ่นกำรคดัเลอืกมำ 

การบังคับใช้ 

ในกรณีที่ข้อก ำหนดใดของนโยบำยฉบับนีข้ัดแย้งกับกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคบัของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่
เก่ียวข้องในท้องถ่ินใด ซึ่งเป็นผลให้ข้อก ำหนดดงักลำ่วตกเป็นโมฆะหรือไม่สำมำรถบงัคบัใช้ได้ ให้พิจำรณำและยึดตำม
กฎหมำย ระเบียบและข้อบงัคบัของหนว่ยงำนก ำกบัดแูลในท้องถ่ินนัน้เป็นหลกั 

ทัง้นี ้หำกหนว่ยงำนธุรกิจหรือสถำนท่ีใดมีแนวปฏิบตัิที่เข้มงวดยิ่งกวำ่นโยบำยฉบบันีห้รือธรรมเนียมปฏิบตัิที่ยึดถือกนั
อยู ่ให้พิจำรณำและยดึถือแนวปฏิบตัิที่มีควำมเข้มงวดมำกกวำ่นัน้ป็นหลกั 
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ี 

ประวัติการปรับปรุงเนือ้หา 

ฉบับ อนุมตัิโดย วันที่อนุมัต ิ สาระส าคัญในการปรับปรุงเนือ้หา 

ต้นฉบบั คณะกรรมกำรบริษัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 2/2556  
วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2556 

- 

ปรับปรุงครัง้ที ่1 คณะกรรมกำรบริษัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 2/2558 
วนัท่ี 17 กมุภำพนัธ์ 2560 
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