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PET เส�นใย / เส�นด�าย PTA แผ�นพลาสติก PETเอทิลีนออกไซด� / เอทิลีนไกลคอล บรรจ�ภัณฑ�

* ยังไม�เร��มดำเนินการ

1) เม็ดพลาสติก PET ร�ไซเคิล
2) เส�นใยร�ไซเคิล
3) Bio-PET

4) โพลีเมอร�สที่ย�อยสลายได�ทางชีวภาพ
5) เทคโนโลยีเส�นใยสังเคราะห�ผสม
6) ศูนย�ว�จัยและพัฒนา

เอทิลีน PIA

เยอรมนี
   Trevira4,6

   PHP Fibers6

   Indorama Ventures
   Polymers Mexico1,3

   Indorama Ventures
   EcoMex1

เม็กซิโก

สหราชอาณาจักร
   Beverage Plastics
  

เดนมาร�ก
  FiberVisions5,6

   Orion Global Pet

ลิธัวเนีย

โปแลนด�
   Indorama Ventures Poland

ไนจ�เร�ย
   Indorama PET (Nigeria)
   Indorama Ventures
   Packaging (Nigeria)

   Indorama Ventures 
   Packaging (Ghana)

กานา

   Indorama Ventures Adana PET
   Indorama Ventures Corlu PET 

ตุรกี

   Indorama Ventures PTA Montreal

แคนาดา

   Wellman France Recyclage
ฝรั่งเศส

เนเธอร�แลนด�
    Indorama Ventures
    Europe3

    Wellman International

   StarPet
   AlphaPet1

   Auriga Polymers1,6

   Indorama Ventures
   (Oxide & Glycols)
   FiberVisions Manufacturing5,6

   FiberVisions Products5,

   Polyamide High Performance
   Indorama Ventures Olefins*

สหรัฐอเมร�กา

   Indorama Ventures
   Packaging (Philippines)

ฟ�ลิปป�นส�

อินโดนีเซีย
   PT Indorama Polypet Indonesia
   PT Indorama Petrochemicals
   PT Indorama Ventures
   Indonesia
   PT Indorama Polyester
   Industries Indonesia
   PT Indorama Polychem
   Indonesia

ไทย
   IPI Rayong2,5,6

   Indorama Petrochem
   TPT Petrochemicals
   IPI Nakhon Pathom2,6

   AsiaPet / Indorama Polymers
   Petform
   Indorama Holdings
   Indorama Ventures Polymers
   (Rayong)

   Indorama Ventures
   Packaging (Myanmar)

เมียนมาร�

จ�น
   Guangdong IVL PET Polymer3

   FiberVisions (China) Textile
   Products5

   ShenMa-PHP (Pingdingshan)
   Air Bag Yarn Manufacturing
   Performance Fibers6

   Micro Polypet

อินเดีย

ไอร�แลนด�
   Wellman International2,6

อเมร�กา

แอฟร�กา

ยุโรป เอเชีย

59โรงงาน 20 ประเทศ 4ทว�ป59 โรงงาน 20 ประเทศ 4ทว�ป

ข�อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

โรงงานของอินโดรามา เวนเจอร�ส ทั่วโลก
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ในฐานะผู้น�าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในตลาดเศรษฐกิจหลักท่ัวโลก 
คณะผู้บริหารอินโดรามา เวนเจอร์ส ตระหนักดีว่าลูกค้าและผู้จัด
จ�าหน่ายหลักของเราก�าลังให้ความสนใจบริษัทฯ ในความเป็น
ผู้น�าด้านการผลิตและบริการท่ีย่ังยืน ความท้าทายอันส�าคัญนี ้
จ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนและให้ความส�าคัญกับเป้าหมาย 
เชิงเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ขณะท่ีเราเป็นท่ีรูจ้กัดีในฐานะ 
ผู ้ด�าเนินกิจการท่ีปฏิบัติตามกฎระเบียบและใช้ต้นทุนต�่า เรา
ตระหนักอยู่เสมอว่าเราต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
ของเราให้ดีย่ิงข้ึนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ 
มากท่ีสดุ ความตระหนกัดงักล่าวน�าเราไปสูก่ารสร้างความย่ังยืน ใน
ฐานะบริษัทชั้นน�าระดับโลก เราได้ด�าเนินการตามมาตรฐานสากล 
อันเข้มงวดโดยปฏบัิตติามกฎหมายและข้อบังคบัด้านสิง่แวดล้อมท่ี
มอียู่ในปัจจบัุนและยงัตระหนกัดว่ีากฎหมายและข้อบังคบัเหล่านัน้ 
อาจเปลี่ยนแปลงได ้ดงันัน้ เราจะท�าทกุอย่างให้เต็มความสามารถ 
ไม่ใช่เพยีงเพือ่ปฏบัิตติาม แต่เพือ่เป็นผู้น�าแห่งวถิทีางในอนาคตด้วย

ด้วยเหตุนี้ เราจึงเพิ่มมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับระดับสากล โดย
ด�าเนินตามล�าดับความส�าคัญ เช่น การรับรองระดับสากลในภาค
ส่วนหลัก ซ่ึงรวมไปถึงมาตรฐานบรรจุภัณฑ์อาหาร และเรามุ่ง
เน้นการส่งเสรมิการรไีซเคลิและการใช้พลงังานหมนุเวียน ในฐานะ
สมาชิกของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ผม
เล็งเห็นว่าแนวโน้มสู่ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเป็นสิ่งจ�าเป็น
และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผมเข้าร่วมการประชุมประจ�าปีของสภา
เศรษฐกิจโลกด้วยตัวเองท่ีดาวอสในแต่ละปี ในฐานะผู้เข้าร่วมท่ี
มีความสนใจในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และต้องการเรียนรู้
ประเด็นส�าคัญท่ีภาคธุรกิจต้องเผชิญในระยะยาว หนึ่งในผลลัพธ์
ก็คือ ไอวีแอลได้เป็นสมาชิกคณะกรรมการอ�านวยการ (Steering 
Board) ของโครงการ MainStream ในปี 2557 ซ่ึงเป็นความ 
ร่วมมอืระหว่างอุตสาหกรรมหลากหลายอตุสาหกรรมท่ัวโลก โดยมี 
จุดมุ่งหมายในการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ปัจจยัหลกัท่ีจะสนบัสนนุการขับเคลือ่นนีค้อื นวตักรรม ซ่ึงจะท�าให้
ลกูค้าของเราได้ประโยชน์จากผลติภณัฑ์ใหม่ท่ียัง่ยืน ความส�าเรจ็
ของลกูค้าถอืเป็นความส�าเรจ็ของเรา แนวโน้มท่ีเราเห็นส่วนใหญ่มี
ความเกีย่วข้องกบัประเดน็ท่ีมนียัส�าคญัของการด�าเนนิงานด้านความ
ย่ังยืน แม้ว่าจะมีแนวโน้มครอบคลมุกว่ากต็าม เช่น ข้อกงัวลเรือ่ง 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เป็นต้น อันส่งผลต่ออุตสาหกรรม
และมีอิทธพิลต่อล�าดบัความส�าคญัในการพฒันาความย่ังยนืของเรา

เรียน ผู้มีส่วนได้เสีย  

ผมรูส้กึยินดอีย่างยิง่ท่ีได้เห็นว่าการประชุม COP 21 (การประชุม
รฐัภาคกีรอบอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ สมัยท่ี 21) ในกรงุปารสี ได้รบัการสนบัสนนุอย่างกว้างขวาง
จากท่ัวโลก ซ่ึงส่งผลถงึธรุกจิและบทบาทหน้าท่ีของเราอย่างชดัเจน 
เรามีข้อได้เปรยีบจากการมวิีสยัทัศน์ท่ีชัดเจนและสามารถวางแผน
ด้านนวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นสิง่แวดล้อมได้ท่ัวโลกเพ่ือสนบัสนนุข้อตกลง
ปารสี ไอวีแอลมุ่งมัน่อย่างเตม็ท่ีท่ีจะแสดงให้เห็นถงึการเป็นผูน้�า

ในการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนนั้น การน�าผลิตภัณฑ์
กลบัมาใช้ซ�า้และการรไีซเคลิผลติภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึความ
ตั้งใจผลิตสินค้าให้สามารถน�ามารีไซเคิลได้ล้วนเป็นเรื่องท่ีเราให้
ความส�าคัญ โดยธรรมชาติแล้ว PET คือวัสดุท่ีสามารถรีไซเคิล
ได้เต็มรูปแบบ และยังไม่มีวัสดุอ่ืนท่ีสามารถแข่งขันได้ อย่างไร
ก็ตาม เช่นเดียวกับอุตสากรรมทุกสาขา เราต้องตระหนักถึงการ 
รับรู้ของสังคมและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การสนับสนุนของ
ชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อความส�าเร็จของบริษัทฯ และ
ผมเชือ่ว่าเราสามารถเป็นก�าลงัผลกัดันชุนชนไปสูทิ่ศทางท่ีดข้ึีนได้ 
โดยหนึง่ในแนวทางท่ีท�าได้คอืการมุง่มัน่ต่อการดแูลผลติภณัฑ์แบบ
ครบวงจร นอกจากนี้ การมุ่งเน้นไปที่การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
การวิเคราะห์วงจรชีวิตผลติภณัฑ์จะท�าให้เราม่ันใจได้ว่าผลติภณัฑ์
ที่เราผลิตขึ้นนั้นสามารถน�ามารีไซเคิลและใช้ซ�้าได้

วิธีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน เช่น การใช้
วัตถุดิบท่ีสามารถทดแทนได้ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีเราปฏิบัติท่ีโรงงาน
รีไซเคิล PET ของเรา เราส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น 
เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ธุรกิจรีไซเคิลจะมีความส�าคัญ
เพิ่มข้ึนอย่างมากในอนาคต โดยเฉพาะตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศท่ีลงนามท่ีกรุงปารีสในปี 2558 ท่ีสัญญาว่าจะมีการ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การรีไซเคิลจะใช้น�้าและพลังงาน
น้อยกว่าปิโตรเคมีบริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้ การรีไซเคิลจึงเป็นปัจจัยใน
การขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต

ในแต่ละปี เราพยายามขยายขอบเขตของการมีส่วนร่วมกบัผูม้ส่ีวน
ได้เสยีท้ังแนวกว้างและแนวลกึเพือ่คงไว้ซ่ึงการตอบสนองต่อแนวโน้ม
ต่างๆ ที่ก�าลังเกิดขึ้น ครั้งนี้ เป็นอีกครั้งที่เราจัดท�ารายงานฉบับนี้ 
ตามแนวทางการรายงานความย่ังยืน GRI G4 ซ่ึงถอืเป็นรายงานฉบับ
ท่ีสองของเราท่ีด�าเนินตามแนวทางดังกล่าว เพ่ืออธิบายประเด็น 
ท่ีมนียัส�าคญัเพ่ิมเติมอย่างตรงไปตรงมายิง่ข้ึน รวมถงึประสทิธภิาพ
การด�าเนินงาน และการริเริ่มที่ส�าคัญในแต่ละประเด็น

สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
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วิธีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน เช่น การใช้วัตถุดิบ

ที่สามารถทดแทนได้ ซึ่งเป็นวิธีการที่เรา

ปฏิบัติที่โรงงานรีไซเคิล PET ของเรา 

เราส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น 

เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ตั้งแต่เร่ิมด�าเนินธุรกิจ อินโดรามา เวนเจอร์สให้ความส�าคัญกับ
บุคลากรเป็นอันดับแรก เรามีการด�าเนินโครงการพัฒนาความเป็น
ผู้น�า โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558 เพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานที่
มีคุณภาพซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาว 

อย่างทีเ่ราไดเ้หน็กนัในข่าวในช่วง 3 - 2 ปีทีผ่่านมา วธิทีีบ่รษิทัปฏิบตัิ
ต่อพนักงานกลายเป็นสิ่งท่ีท่ัวโลกให้ความสนใจไม่ว่าจะโดยตรงหรือ
โดยอ้อม ผ่านผู้จัดจ�าหน่ายหรือผู้รับจ้างก็ตาม จรรยาบรรณส�าหรับ 
ผูจ้ดัจ�าหน่ายของเราได้รบัการตอบสนองเป็นอย่างด ีและผู้จดัจ�าหน่าย
หลักยังได้ลงนามในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการท�าสัญญาธุรกิจ

จากความมุ่งม่ันด้านพนักงานและลูกค้า เราได้ด�าเนินการส�ารวจ
พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดจ�าหน่าย และนายธนาคาร ซึ่งผลการส�ารวจจะ
เป็นแนวทางในการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์และปรบัปรุงการด�าเนนิงาน 
ของเราให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ประเด็นท้าทายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด

เราอยู่ในช่วงแรกของเส้นทางบนแผนงานความย่ังยืน และยังต้อง
เผชิญกบัความท้าทายต่างๆ มากมายตลอดการเดนิทาง หนึง่ในความ
ท้าทายท่ีเราเผชิญคือความถูกต้องแม่นย�า ความตรงเวลา และการ
สื่อสารที่สอดคล้องกัน เนื่องจากเรามีการด�าเนินงานอยู่ทั่วโลก เราจึง 
ต้องมีการจดัระบบและความคดิสร้างสรรค์ในการสือ่สารข้อความต่างๆ 
ตวัอย่างเช่น การช้ีแจงทางวดิโีอ การฝึกอบรมออนไลน์ การถ่ายทอดสด 
ทางเว็บไซต์ รวมท้ังช่องทางอืน่ๆ ต่างกก็�าลงัพฒันาเพือ่ตอบสนองใน
เรือ่งเวลาท่ีแตกต่างกนั และท่ีส�าคญักว่านัน้คอืการตอบสนองต่อความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ

เราร่วมมือกับผู้จัดจ�าหน่ายและลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มี
ส่วนได้เสยีในด้านจรรยาบรรณและความซ่ือสตัย์ เราส่งเสรมิภาพลกัษณ์ 
ของเราในมุมมองของผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยปรบัปรงุประสทิธภิาพห่วงโซ่
อุปทาน ตัวอย่างเช่น การใช้ทรัพยากรลอจิสติกท่ีก่อให้เกิดมลภาวะ
น้อย หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มาซ่ึงการลดต้นทุน 
และการท�างานเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ของตัวเอง

นอกจากนี้ การเติบโตในธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์ท�าให้เราพบว่าเรามี
การพัฒนาอย่างรวดเรว็ไปสูธุ่รกจิมลูค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ 
ซ่ึงต้องอาศัยนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลัก เราต้องเพิ่มศักยภาพในการ
ท�าความเข้าใจรายละเอียดของลูกค้าเพ่ือน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และ
นวัตกรรมให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในอนาคต สิ่งเหล่านี้
ผมมองว่าเป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ทางธุรกจิมากกว่าการเป็นเพียงความ
ท้าทายในแผนงานความยั่งยืน

มุ่งมั่นเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ด้วยการก้าวไปข้างหน้า ผมมุง่มัน่ให้บรษัิทฯ เปลีย่นแปลงในสามส่วน
หลัก ส่วนแรก เราต้องสร้างความเช่ือมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม 
โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้น�้า  
ลดการปล่อยของเสยี และลดการใช้ทรพัยากรอ่ืนๆ ท่ีเกดิจากกจิกรรม
ทางธุรกิจในส่วนของการด�าเนินธุรกิจ ส่วนที่สอง เราต้องสร้างความ 
เช่ือม่ันในด้านสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน ผูร้บัจ้าง และผูม้ ี
ส่วนได้เสยีทุกฝ่ายท่ีอาจได้รบัผลกระทบจากการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ 
และสดุท้าย เราต้องมีหน้าท่ีปกป้องสทิธมินษุยชน และแสดงให้เห็นว่า
เราไม่มีการแบ่งแยกหรอืกดีกนัไม่ว่าด้วยเหตผุลใดกต็าม ไม่ว่าจะเป็น
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือประเด็นอื่นๆ ที่เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป

ในปี 2558 เรามคีวามภมิูใจอย่างมากท่ีความพยายามในการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนของเราได้รับการยอมรับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อีกครั้ง รวมไปถึงการยอมรับจากองค์กรอ่ืนๆ ในด้านการก�ากับดูแล
กจิการ การพัฒนาอย่างย่ังยืน และความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร

ในนามของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ผมขอขอบคุณครอบครัว
ไอวีแอลของเราส�าหรับการท�างานหนักและความทุ่มเทเพื่อเติมเต็ม
ความต้องการด้านความย่ังยืนของลูกค้าและชุมชนท่ีเราอาศัยและ
ท�างานอยู่ร่วมกัน

  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

เรายินดีรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ กรุณาส่งค�าถามหรือข้อคิดเห็นมาที่ sustainability@indorama.net
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อินโดรามา เวนเจอร์ส (ไอวีแอล) จัดทำารายงานความยั่งยืนฉบับนี้ 

เป็นฉบับที่ 6 และเป็นรายงานฉบับที่ 2 ตามกรอบแนวทางการรายงาน 

Global Reporting Initiative Generation 4 (GRI G4)



บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)8  

แนวทางของเรา 

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้จัดท�าและเผยแพร่รายงานความยั่งยืนเป็น
ประจ�าทุกปี เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส และส่งเสริมความเข้าใจเกีย่วกบัการด�าเนนิงานเพือ่พฒันา
ด้านความย่ังยืนของเรา ซ่ึงครอบคลุมถึงการริเริ่มด�าเนินการด้าน
เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และสงัคม รวมถงึช่วยเปิดโอกาสให้เราได้พัฒนา
ระดับการมส่ีวนร่วมกบัผูมี้ส่วนได้เสยีมากข้ึนถงึวธิกีารบูรณาการความ
อย่างยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจของเรา รายงานฉบับนี้ให้ข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับแนวทางความย่ังยืน วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2558 ฉบับนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้ง 4 ภูมิภาค ใน 20 ประเทศทั่วโลก บริษัท
ของเรามีการเติบโตเป็นอย่างมากในช่วงท่ีผ่านมา และเราได้ให้
ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนเป็นงานส�าคัญล�าดับ
ต้น การจัดท�ารายงานฉบับนี้อ้างอิงตามแนวทางการรายงานความ
ยั่งยืน  (Core Sustainability Reporting Guidelines) ของ Global 
Reporting Initiative Generation 4 (GRI G4) องค์ประกอบหลักที่
เรามุ่งเน้นเพือ่ก�าหนดเนือ้หาให้เป็นไปตามแนวทางการรายงานความ
ยั่งยืน G4 มีดังต่อไปนี้

รายงานความยั่งยืนของอินโดรามา เวนเจอร์ส ตั้งแต่ปี 2553 - 2557 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.indoramaventures.com  
ภายใต้หัวข้อ "ความยั่งยืน" 

ข้อก�าหนดพิจารณา

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการประเมินสาระส�าคัญเพื่อคัดกรองเนื้อหาอันมี
นัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การก�าหนดเนื้อหา
ในรายงานจะเป็นไปตามหลักการของ GRI G4 ซึ่งประกอบด้วยสาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1.  บริบทความยั่งยืน
 ข้ันตอนนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์และการระบุสาระส�าคัญท่ี

เกี่ยวข้องกับความย่ังยืน  สาระส�าคัญเหล่านี้เป็นประเด็นท่ีมี
ความส�าคัญต่อกลยุทธ์และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการระบุประเด็นเหล่านี้อิง
ตามโอกาสทางธุรกิจ ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิด
ข้ึนต่อการเติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ กระบวนการนี้รวมถึง
การประเมินแนวโน้มภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
นอกจากนี้ มุมมองและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ยังน�ามาใช้เป็นข้อมูลในการระบุ
ประเด็นต่างๆ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระบุว่ามีความส�าคัญอีกด้วย   

2.  การประเมินสาระส�าคัญ 
 จากการผนวกรวมประเด็นส�าคัญที่อาจส่งผลต่อบริษัทฯ และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยี เราสามารถระบุสาระส�าคญัได้หลายประเดน็ เรา
ได้จดัท�าการส�ารวจท่ีครอบคลมุท้ังผูมี้ส่วนได้เสยีภายนอก (ผูจ้ดั
จ�าหน่าย ลูกค้า และนายธนาคาร) และภายในองค์กร (ทุกส่วน
ของการปฏิบัติงาน หน่วยธุรกิจ และส่วนการปฏิบัติหน้าที่หลัก) 
ตามกระบวนการประเมินสาระส�าคัญประจ�าปีนี้

 บริษัทฯ ได้จัดท�าแผนภูมิของประเด็นหลักท่ีประเมินโดยผู้น�า
ธรุกิจ จากการประเมนินี้ ผูบ้รหิารอาวโุสได้ยอมรบัประเด็นสาระ
ส�าคัญส�าหรับการเดินหน้าทางธุรกิจของบริษัทฯ เราได้ทบทวน
เกณฑ์ของ GRI และการก�าหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง (ดูดัชนี GRI 
ได้ที่หน้า 61-63

 มกีารระบุประเดน็สาระส�าคญัไว้ท้ังหมด 8 ประเดน็ โดยมแีผนภมูิ
แสดงรายละเอียดสาระส�าคัญอยู่ในหน้า 23 เพื่อผลักดันให้เกิด
การปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการท�างาน บริษัทฯ ได้ก�าหนด
ตัวชี้วัดการด�าเนินงานหลักและเป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ประเด็นสาระส�าคัญ

Indorama Polyester Industries-Nakhon Pathom

http://www.indoramaventures.com/sustainability
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3.   การควบคุมภายในและการตรวจรับรองโดยหน่วยงานภายนอก 
 เนือ้หาและข้อมลูท่ีเปิดเผยในรายงานความย่ังยนืของบรษัิทฯ ได้

รับการสอบทานและรับรองจากหน่วยงานอิสระภายนอก โดยมี
การคดัเลอืกตวัช้ีวัดการด�าเนนิงานส�าหรบัการตรวจประเมนิตาม
ประเด็น และตัวช้ีวัดท่ีมีความส�าคัญต่อผลการด�าเนินงานด้าน
ความยั่งยืนของธุรกิจ รวมไปถึงประเด็นความเสี่ยงหลักที่ได้รับ
การระบุจากการจัดกลุ่มทั้งหมด บริษัทฯ ได้น�าเสนอข้อมูลที่ได้
รับการรับรองไว้ในบทของดัชนี GRI

 ระเบียบวิธีการวัดผลข้อมูลในรายงานฉบับนี้ ใช้รูปแบบเดียวกับ
ในรายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2557 เรามุ่งพัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีความสม�่าเสมอมากยิ่งข้ึนใน
ประเดน็สถติด้ิานความปลอดภยั การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และ
ทรัพยากรมนุษย์

 
 อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นบริษัทที่มีการด�าเนินงานทั่วโลก มี

ส�านักงานอยู่หลายประเทศ จึงอาจท�าให้วิธีการจัดเก็บข้อมูลใน 
แต่ละประเทศมีความแตกต่างกนั อย่างไรกต็าม เรามุ่งพัฒนาการ 
จัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีความสม�่าเสมอมาก
ย่ิงข้ึน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในด้านการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับการรายงานในครั้งนี้
เราได้ขยายขอบเขตของการรายงานให้ครอบคลุมมากกว่าทุกปี 
ท่ีผ่านมา และจะขยายขอบเขตของการรายงานให้ครอบคลุม
มากขึ้นในอนาคต

 
 ข้อมูลต่างๆ ในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ ได้รับการตรวจสอบ 

และรับรองโดยหน่วยงานอิสระภายนอก รายงานการรับรอง
(Assurance Statement) ได้แสดงไว้ในบท “รายงานการรับรอง 
จากหน่วยงานภายนอก” (Independent Assurance Statement) 
ของรายงานฉบับนี้ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลขยาย
พืน้ท่ีครอบคลมุ 15 โรงงาน โดยแบ่งเป็น 9 โรงงานในประเทศไทย 

และ 6 โรงงานในต่างประเทศ ขณะท่ีปีท่ีผ่านมามีการตรวจ
สอบความถูกต้องครอบคลุมเพียง 8 โรงงานในประเทศไทย
เท่านั้น ในปี 2559 นี้ เรามีแผนท่ีจะขยายความครอบคลุม 
การตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูลไปยังพ้ืนท่ีการด�าเนนิงาน
ต่างๆ มากขึ้น

 

ขอบเขตการรายงาน

ขอบเขตการรายงานครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูลองค์กรท้ังหมดใน
กลุ่มอินโดรามา เวนเจอร์ส อันประกอบด้วยบริษัทย่อยและโรงงาน
ต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมการด�าเนินงานในประเด็นด้านสังคม  
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยมีการชี้แจงไว้ในดัชนี GRI  

ข้อยกเว้น 

ในรายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2558 มีข้อยกเว้นในขอบเขต 
การรายงานจากที่แสดงไว้ข้างต้น
• การรายงานด้านสิง่แวดล้อมและทรพัยากรมนษุย์ของบริษัทฯ ไม่

รวมข้อมูลต่อไปนี้
- บรษัิทร่วมทุนในประเทศจนี ShenMa-PHP (Pingdingshan) 

Air Bag Yarn Manufacturing Co., Limited 
- Indorama Ventures Olefins, LLC - ยังไม่มีการด�าเนิน

งานของบริษัท
- Micro Polypet Private Limited - ได้มีการเข้าซื้อกิจการ

มาเม่ือสิน้สดุปีการเงนิ 2558 (วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2558)
• ข้อมูลจากการเข้าซ้ือธุรกิจใหม่ใดๆ จะไม่รวมอยู่ในช่วงสิ้นสุด

ของระยะปีแรกท่ีธรุกจินัน้ได้รบัการก�ากบัดแูลในฐานะบริษัทย่อย
• การรายงานพนักงานจะไม่รวมข้อมูลจากบริษัทร่วมทุนใน

ประเทศจีน
• ขอบเขตการรายงานจะไม่รวมถงึผูร้บัเหมา เว้นแต่จะระบุไว้เป็น

อย่างอื่น 
• ข้อยกเว้นอ่ืนใดท่ีระบุไว้เฉพาะ จะแจ้งให้ทราบถัดจากข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้อง

Performance Fibers (Kaiping)



Indorama Ventures PCL    10  

ข�อมูลการดำเนินงานที่สำคัญในป� 2558
อัตราการผลิตทั้งหมด (พันตัน)

7,024

6,249

5,804

2558
2557

2556

ยอดขายสุทธิ (ล�านดอลลาร�สหรัฐ)

6,845

7,509

7,456

2558
2557

2556

กระแสเง�นสดจากการดำเนินงาน
(ล�านดอลลาร�สหรัฐ)

2558
2557

2556

189

150

67

กำไรหลักสุทธิ (ล�านดอลลาร�สหรัฐ)

690

338

7242558
2557

2556

1. Auriga Polymers : เม็ดพลาสติก PET, เส�นใยและเส�นด�าย
2. FiberVisions Manufacturing : เส�นใยและเส�นด�าย

สหรัฐอเมร�กา

4. Wellman International : เส�นใยและเส�นด�าย 
ไอร�แลนด�

3. FiberVisions : เส�นใยและเส�นด�าย 
เดนมาร�ก

5. Trevira : เม็ดพลาสติก PET, เส�นใยและเส�นด�าย
6. PHP Fibers : เส�นใยและเส�นด�าย

เยอรมนี

ไม�มีการละเมิดการปฏิบัติตามข�อกำหนดด�านการต�อต�านการผูกขาด
ระเบียบด�านสิ�งแวดล�อม และข�อกำหนดต�างๆ

8. IPI Rayong : เม็ดพลาสติก PET, เส�นใยและเส�นด�าย 
9. IPI Nakhon Pathom : เส�นใยและเส�นด�าย 

ไทย

7. Performance Fibers : เส�นใยและเส�นด�าย 
จ�น

เป�าหมายสำหรับป� 2563
ลดความเข�มข�นของการปล�อยก�าซเร�อนกระจก

ทั้งทางตรงและทางอ�อมรวมกันให� ได�

6
5.522558

6.092555

5.902556

5.562557

การใช�พลังงานหมุนเว�ยน (กิกะจ�ล)
 (พันตัน)

4

3372558

1732555

2554

2282556

2782557

นวัตกรรมที่อยู�ระหว�าง
ขั้นตอนพัฒนาในป� 2558

13 159
ผลิตภัณฑ�ใหม�สิทธิบัตรใหม�ที่กำลังยื่นขอ

เพ�่อจดทะเบียน

7
250+

สิทธิบัตรมากกว�า

9
ศูนย�ว�จัยและพัฒนา

5
สิทธิบัตรใหม� 

จดทะเบียนในป� 2558
NEWPATENTS

NEWPATENTS

การปลูกฝ�งความยั่งยืนให�อยู�ใน
ดีเอ็นเอขององค�กร

การลดรอยเท�าคาร�บอน การเติบโตของธุรกิจร�ไซเคิล
ของไอว�แอล

ความเข�มข�นของการใช�พลังงาน
ในการดำเนินงานของไอว�แอล

การเพ��มการใช�พลังงานหมุนเว�ยน

(กิกะจ�ล/ตันการผลิต)

2558

2555

2556

2557

672,283383,833

124,885 299,293

119,182 205,050

209,29167,609

เชื้อเพลิงหมุนเว�ยน กระแสไฟฟ�าหมุนเว�ยน

นับจากฐานป� 2556

ศูนย�ว�จัยและพัฒนาของไอว�แอล

ร�อยละ 

เป�นส�วนหนึ่งของเศรษฐกิจหมุนเว�ยน
การเปร�ยบเทียบธุรกิจร�ไซเคิลของ
ไอว�แอลป�ต�อป�

การเปร�ยบเทียบการใช�พลังงานหมุนเว�ยน
ของไอว�แอลป�ต�อป�

การเพ��มประสิทธิภาพ
การใช�พลังงาน

แห�ง

ฉบับ

ฉบับ

ชนิด ชนิด

ฉบับ
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จ�น
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เชื้อเพลิงหมุนเว�ยน กระแสไฟฟ�าหมุนเว�ยน
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ความยั่งยืนในความหมายของ

อินโดรามา เวนเจอร์ส
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ความย่ังยืนในความหมายของ

อินโดรามา เวนเจอร์ส
ความยั่งยืนในมุมมองของไอวีแอลหมายถึง การเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับ 
การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริหารจัดการปัจจัย
หลักสามประการ หรือ Triple P อันได้แก่ Profit (กำาไร) Planet (โลก) และ People 
(มนุษย์) ซึ่งประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
สังคม รวมถึงภาระหน้าท่ีและโอกาสต่างๆ
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ส�าหรับไอวีแอล ความยั่งยืนหมายรวมถึงประเด็นต่อไปนี้

• การพัฒนาธุรกิจด้วยการสร้างความม่ันคงอย่างต่อเนื่องส�าหรับ
ผูม้ส่ีวนได้เสยีพร้อมกบัมุ่งเน้นการลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม
โดยด�าเนนิการอย่างดท่ีีสดุเพือ่อนรุกัษ์โลกของเราส�าหรบัคนรุน่หลงั

• การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลงโดยผนวก
รวมตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ
ให้อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ท้ังหมด รวม
ถึงการรวมบริษัทและการเข้าซื้อกิจการ

• การปลูกฝังความย่ังยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอของบริษัท
และการกิจกรรมการด�าเนินงานในทุกๆวัน

• การเพ่ิมการให้ความส�าคัญด้านพลังงานทดแทน และหลักการ
ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 3 ประการ (Three R’s) ได้แก่ การ
ลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) การน�ากลับมาใช้ซ�้า (Reuse) 
และการรีไซเคิล (Recycle)

• การใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยการเพิม่ประสิทธภิาพ
ในการด�าเนินงานทั้งหมด

• การสร้างคณุค่าส�าหรบัลกูค้าด้วยการมอบผลติภณัฑ์และบรกิาร
ที่มีคุณภาพสูงอย่างสม�่าเสมอ

• การสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีดแีละสนบัสนนุพนกังานของเรา
• การเป็นมิตรต่อชุมชนท่ีเราด�าเนนิงานโดยการรเิริม่ท้ังการพฒันา

และการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน
• การปกป้องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรโดยการลดผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เราไม่ได้วดัความส�าเรจ็ของเราจากผลประโยชน์เชงิเศรษฐกจิเท่านัน้ แต่รวม
ถงึความส�าเรจ็ในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมด้วย ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ต่อสงัคม 
เรามคีวามมุ่งม่ันและพยายามรกัษาวฒันธรรมการเป็นองค์กรท่ีดขีองสงัคม
ท่ียึดม่ันในมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยัและความปลอดภยั การ
ก�ากบัดแูลกจิการ และนโยบายการต่อต้านการทุจรติ จดุมุ่งหมายของเราคอื
การสร้างความม่ันใจให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีท้ังด้านความเจรญิทางเศรษฐกจิและ
การพฒันาอย่างย่ังยืน คณะบรหิารของไอวแีอลให้ความส�าคญัอย่างย่ิงต่อ
การพฒันาอย่างย่ังยืน และมุง่มัน่ท่ีจะก้าวสูเ่ป้าหมายความย่ังยนืระยะยาว 
รวมถงึพนัธกจิต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการปกป้องสิง่แวดล้อม

ในการจะบรรลุถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่ามีประสิทธิภาพนั้น คณะ
บริหารได้ก�าหนดโครงสร้างและกระบวนการต่างๆ ท่ีจะช่วยปลกูฝังเรือ่ง
ประสทิธภิาพด้านสิง่แวดล้อมให้เป็นส่วนหนึง่ของวัฒนธรรมองค์กร และ
ลดความเสีย่งต่างๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ นอกจากนี ้ คณะบรหิารยังผลกัดนัให้
โรงงานของเราท้ังหมดได้รบัการรบัรองมาตรฐานการจดัการด้านพลงังาน
และสิง่แวดล้อม เช่น ISO 14001, ISO 50001 และมาตรฐานอ่ืนๆ ส�าหรบั

อุตสาหกรรมเฉพาะด้าน หรอืมาตรฐานของแต่ละประเทศท่ีเราด�าเนนิธรุกจิ 
ในกระบวนการเหล่านี ้ เรามุง่มัน่ท่ีจะด�าเนนิการให้ดกีว่ามาตรฐานตามข้อ
ก�าหนดและกฎหมายด้านสิง่แวดล้อมตามความเหมาะสมของแต่ละธรุกจิ
และแต่ละพืน้ท่ี โดยมีการวเิคราะห์ตามก�าหนดระยะเวลา และการควบคมุ
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกท่ีโรงงานแต่ละแห่ง

คุณค่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

อินโดรามา เวนเจอร์สมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อการสร้างความ
ย่ังยนื และมคีวามเข้าใจอย่างชัดเจนต่อความสมัพันธ์ระหว่างประเดน็
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของ
กลยุทธ์ทางธุรกิจในภาพรวมของเรา และยังถ่ายทอดออกมาผ่าน
ข้อความที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าของเรา ในเว็บไซต์ 
www.indoramaventures.com ในหัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท”

การก�ากับดูแลกิจการ

อินโดรามา เวนเจอร์สเช่ือมัน่ในการใช้มาตรฐานองค์กรระดับสงูสดุ และ
ยึดมัน่ต่อมาตรฐานนัน้ อีกท้ังยังเช่ือมัน่ในการสร้างความสมดุลระหว่าง
จดุมุ่งหมายทางเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และสงัคม การก�ากบัดแูลกจิการ
คอืกญุแจส�าคญัในการสร้างความน่าเช่ือถอืส�าหรบับรษัิท ท�าให้บรษัิท
เตบิโตอย่างย่ังยืนและเพิม่คณุค่าระยะยาวส�าหรบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย 
คณะกรรมการและคณะบรหิารต่างมุง่มัน่ท่ีจะด�าเนนิการและใช้ข้อปฏบิตัิ
ตามหลกัการการก�ากบัดแูลกจิการของเราในทุกหน่วยงานท่ัวโลก ซ่ึงยัง
สะท้อนถงึการยดึม่ันของเราต่อความยุตธิรรม ความถกูต้อง และการ
ปฏบัิตติามกฎหมาย ด้วยวธิกีารอันโปร่งใสและเป็นไปตามหลกัจรยิธรรม

แนวทางหนึง่เดยีวของการมุง่สูจ่ดุหมายของบรษัิทคอืการปฏบัิตติามหลกั
จรยิธรรม และมุง่สูอ่นาคตท่ีประสบความส�าเรจ็ มคีวามครอบคลมุ และ
ความย่ังยืน เราได้พัฒนานโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการขึน้มาหลาย
นโยบาย ซ่ึงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบรษัิทฯ www.indoramaventures.com  
ภายใต้หัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการ” นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย และหลกัเกณฑ์ 
ของหลักการก�ากับดูแลกิจการขององค์การเพื่อความร่วมมือและการ
พฒันาทางเศรษฐกจิ (OECD) โดยนโยบายจะก�าหนดขอบเขตหน้าท่ี
และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท คณะบรหิาร และพนกังาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
•	 โรงงานร้อยละ	89	ได้รับการรับรอง	ISO	9001
•	 โรงงานร้อยละ	63	ได้รับการรับรอง	ISO	14001
•	 โรงงานร้อยละ	25	ได้รับการรับรอง	OHSAS	18001
•	 โรงงานร้อยละ	16	ได้รับการรับรอง	ISO	50001

http://www.indoramaventures.com
http://www.indoramaventures.com
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แนวทาง

การบริหารจัดการ
ความยั่งยืน
1. การก�ากับดูแลกิจการ 

  โครงสร้างองค์กรส่วนการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 อินโดรามา เวนเจอร์ส เชื่อมั่นในความส�าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงในการท�างานของบริษัท ฯ ซึ่งช่วยให้

บริษัทสามารถคาดการณ์ และบริหารจัดการโอกาสด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงความเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่มีในปัจจุบันและอนาคต

 แผนผังต่อไปนี้ แสดงโครงสร้างองค์กรส่วนการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

ธุรกิจ PET
(นายดีลิป กุมาร� อากาวาล)

ดานเศรษฐกิจ

ดานส่ิงแวดลอม

ดานสังคม

ธุรกิจโพลีเอสเตอร
(นายอุเดย� กิล)

ธุรกิจ Feedstock
(นายดีลิป กุมาร� อากาวาล)

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการดานความย่ังยืนและการบร�หารความเส่ียง

คณะกรรมการกำกับดูแลพัฒนาอยางย่ังยืน

มิติความย่ังยืน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและกฎหมาย

การจัดการความเส่ียงและการตอตานการผูกขาด

การบร�หารจัดการนวัตกรรม

การบร�หารจัดการลูกคาสัมพันธ

การบร�หารจัดการหวงโซอุปทาน

การบร�หารจัดการจัดเก็บภาษี

การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ

การดูแลและจัดการดานส่ิงแวดลอม

การดูแลผลิตภัณฑ

ทรัพยากรมนุษย

สุขภาพและความปลอดภัยในท่ีทำงาน

การดำเนินงานดานสังคมและการสรางคุณคารวม



บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)16  

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นหน่วยบริหารสูงสุดของไอวีแอล มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�าหนดทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรและตรวจสอบการปฏิบัติ
งานให้มีประสทิธภิาพ โดยคณะกรรมการบรษัิทจะประชมุกนัอย่างสม�า่เสมออย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปี เพ่ือหารอืเกีย่วกบัการด�าเนนิธุรกจิและประเดน็
ส�าคัญอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ รวมถึงการด�าเนินงานและทิศทางของบริษัทในอนาคต

คณะกรรมการบรษัิท ได้ปลกูฝังเรือ่งความย่ังยืนให้เป็นส่วนหนึง่ของกลยุทธ์ทางธรุกจิในภาพรวมระยะยาวของบรษัิทฯ รวมท้ังปลกูฝังในวฒันธรรม
องค์กร และในการท�างานแต่ละวัน คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการที่ก่อตั้งเมื่อปี 2556 ใน
ชื่อ “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร” ซึ่งในปี 2557 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการด้านความยั่งยืน” ก่อนที่จะใช้ชื่อ “คณะกรรมการ
ด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง” ในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้สมาชิกคณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการบรหิารความเสีย่ง ซ่ึงเป็นผูม้คีวามรูเ้ชิงลกึและมคีวามเช่ียวชาญในการ
ท�างานด้านความย่ังยืนและการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการฯ นี ้เป็นหน่วยงานท่ีมอี�านาจเป็นอันดบัรองจากหน่วยงานท่ีมอี�านาจสงูสดุของบรษัิทฯ

ปัจจุบัน คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากคณะกรรมการบริษัท 6 ท่าน โดยในจ�านวนนี้ มี
สมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ตามรายละเอียดชี้แจงด้านล่าง

กรรมการ ต�าแหน่งในบริษัทฯ

นายอาลก โลเฮีย • ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
• รองประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

นายระเฑียร ศรีมงคล • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัท
• รองประธานกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายมาริษ สมารัมภ์ • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัท
• กรรมการตรวจสอบ

นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัท

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัท
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Feedstock และ PET

นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัท
• กรรมการผู้จัดการธุรกิจโพลีเอสเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราที่  
www.indoramaventures.com

http://www.indoramaventures.com
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คณะกรรมการฯ มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะผลักดันและบูรณาการความ
ย่ังยืนเข้ากับกิจกรรมทางธุรกิจท่ีด�าเนินอยู่ปัจจุบัน รวมถึงการวาง
กลยุทธ์ในระยะยาว และกรอบการท�างานด้านการบริหารความเสี่ยง
องค์กร คณะกรรมการฯ มีการตรวจสอบดูแลการพัฒนาและการ
ด�าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและการบริหาร
ความเสีย่งของไอวแีอลอย่างต่อเนือ่ง คณะกรรมการฯ มีการจดัประชุม
ตามก�าหนดวาระเพือ่ตรวจสอบประสทิธภิาพการด�าเนนิงานด้านความ
ยั่งยืน ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมุมมองด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ทบทวนข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย แนวโน้ม/ประเด็นด้าน
ความยั่งยืน และกรอบการรายงานด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการก�ากับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการฯ ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการก�ากับดูแล
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2557 ประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทจ�านวน 13 คน โดยแต่ละคนมีประสบการณ์ท่ี 
หลากหลายในบทบาทหน้าที่และธุรกิจที่แตกต่างกัน และเป็นผู้น�าที่มี
ความเช่ียวชาญในประเดน็ส�าคญั คณะกรรมการก�ากบัดแูลการพัฒนา
อย่างย่ังยืนมีหน้าท่ีขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนและ 
น�าแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนไปปรับใช้ในทุกภาคส่วนในไอวีแอล 

ผู้น�าด้านความยั่งยืน
ในปี 2558 คณะกรรมการด้านความย่ังยนืและการบรหิารความเสีย่ง  
มีการปรับปรุงโครงสร้างของการพัฒนาอย่างย่ังยืนและมีการ
เสนอชือ่ผูน้�าในแต่ละด้าน ตามท่ีกล่าวไว้ในโครงสร้างการบรหิาร
จดัการด้านความยัง่ยนืและการบรหิารความเสีย่ง ผูน้�าด้านความ
ยั่งยืน มีความเชี่ยวชาญหลายด้าน และมีความรู้ในอุตสาหกรรม 
ซ่ึงจะขบัเคลือ่นให้เกดิประสทิธภิาพท่ัวท้ังองค์กรโดยการใช้ความ
คิดริเริ่มใหม่และการแก้ไขการปฏิบัติทีม่ีอยู่แล้ว ให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏบัิตท่ีิดท่ีีสดุในอุตสาหกรรม โครงสร้างดงักล่าวจะช่วย
ขับเคลือ่นวฒันธรรมด้านความย่ังยนืให้เป็นส่วนหนึง่ของดเีอน็เอ
ขององค์กรและอยู่ในการท�างานในทุกวัน 

แนวทางการด�าเนินงานและโครงการด้านความยั่งยืน
ของเรา

เรามีความมุ่งม่ันอย่างแรงกล้าในด้านความย่ังยืน ซ่ึงเป็นรากฐานของ
กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมของเรา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่า
การคงไว้ซึ่งการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมีความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้
เสยีด้วยมาตรฐานระดบัสงูสดุ คอื ปรชัญาหลกัของไอวแีอล ถ้อยแถลง
ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าของบริษัทฯ สามารถอ่านได้ท่ี
เว็บไซต์ www.indoramaventures.com ในหัวข้อ "เกี่ยวกับบริษัท"

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
บรษัิท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) หรอื ไอวแีอล ยดึมัน่ใน
การสร้างมาตรฐานสงูสดุด้านการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดแีละมคีวามเช่ือ
มัน่อย่างแรงกล้าในการสร้างดลุยภาพระหว่างเป้าหมายด้านเศรษฐกจิ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นกุญแจในการสร้างความน่าเช่ือถือของ 
บรษัิทฯ ช่วยให้บรษัิทฯมกีารเตบิโตอย่างยัง่ยืนและเพิม่คณุค่าระยะยาว
ให้ผู้มีส่วนได้เสียของเรา

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ไอวีแอล มุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ มาตรฐาน
จริยธรรมทางธุรกิจสูงสุด ตามหลักการและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบและข้อบังคับท้ังหมด เรามีการน�าหลักการจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจและนโยบายมาใช้ อาทิจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการและ
พนักงาน จรรยาบรรณส�าหรับผู้จัดจ�าหน่าย นโยบายการต่อต้าน
การทุจริต พระราชบัญญัติการติดสินบนแห่งสหราชอาณาจักร (UK 
Bribery Act) นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายใน 
นโยบายเกี่ยวกับหุ้นส่วนและคู่แข่งทางธุรกิจ นโยบายการปฏิบัติต่อ
ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และอื่นๆ มาใช้เป็นตัวขับเคลื่อนการด�าเนินธุรกิจของ
เราท่ัวโลก จรรยาบรรณและนโยบายต่างๆ ของไอวีแอลจะแสดงอยู่
ในเว็บไซต์ของเรา www.indoramaventures.com  ในหัวข้อ “การ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี”

เราเช่ือว่ามาตรฐานจริยธรรมคือสิ่งจ�าเป็นต่อการเติบโตและความ
ย่ังยืนในระยะยาวขององค์กร พนกังาน ผู้ถอืหุ้น และหุ้นส่วนทางธรุกจิ  
ดังนั้น เราจึงยึดม่ันต่อคุณค่าและพฤติกรรมท่ีระบุไว้ในจรรยาบรรณ
ของเรา ทุกอย่างที่เราท�า เราคาดหวังสิ่งเดียวกันจากผู้ที่ท�างานให้เรา

การฝึกอบรมคือกระบวนการส�าคัญท่ีด�าเนินการอย่างต่อเนื่องส�าหรับ
ไอวีแอล พนักงานของเราจะได้รับค�าแนะน�าและการฝึกอบรมเกี่ยว
กับจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การ
ต่อต้านการทุจรติ การต่อต้านการให้สนิบน และการบรหิารความเสีย่ง

พนักงานใหม่ทุกคนจ�าเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมท้ังส่วนของภาค
บังคับและภาคเสริมอ่ืนๆ ข้ึนอยู่กับลักษณะของงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึง
อาจรวมถงึการฝึกอบรมว่าด้วยข้อบังคบัการต่อต้านการทุจรติและการ
ต่อต้านการตดิสนิบนระดบันานาชาต ิพระราชบัญญัตกิารให้สนิบนแห่ง
สหราชอาณาจักร การใช้ข้อมูลภายใน จริยธรรมภาคปฏิบัติ และข้อ
ก�าหนดของระเบียบกฎหมาย

การฝึกอบรมด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในประเทศอินโดนีเซีย

http://www.indoramaventures.com
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เราจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน รวมท้ังกรรมการของไอวีแอ
ลบางส่วนและบรษัิทย่อย โดยจดัข้ึนท่ีส�านกังานใหญ่ขององค์กร โรงงาน
ในประเทศไทย และส�านักงานในต่างประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
รักษาและพัฒนามาตรฐานเชิงรุก ตามความมุ่งม่ันและเจตจ�านงของ
บรรทัดฐานที่บริษัทฯก�าหนดขึ้น ในปี 2558 ได้มีการจัดการฝึกอบรม 
ต่างๆ ว่าด้วยการกบัดแูลกจิการท่ีด ีการต่อต้านการทุจรติ และจริยธรรม 
ทางธุรกิจ

จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการ 
ให้สินบน มีผลบังคับใช้กับพนักงานทุกคนของบริษัท รวมท้ัง
บริษัทย่อย คู่ค้า บริษัทร่วมทุน และผู้รับเหมา

ผู้มีส่วนได้เสีย
ของเรา

ขั้นตอนการรายงาน:

บริษัทฯ มีข้ันตอนการปฏิบัติเป็นการภายในเพื่อรับรองการรายงาน
การกระท�าท่ีผิดจรรยาบรรณหรือการทุจริต ในกรณีท่ีมีบุคคลใดๆ 
พบเห็นหรือทราบถึงประเด็นหรือการปฏิบัติใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ละเมิดนโยบายซ่ึงมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนแล้ว บุคคล
ผู้นั้นต้องรายงานเรื่องดังกล่าวทันทีไปยังผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 
หรือคณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแส หรือฝ่ายก�ากับการดูแลการปฏิบัติ 
หรือทางอีเมล ethics@indorama.net หรือ independentdirectors@
indorama.net 

รายงานหรอืข้อร้องเรยีนท่ีได้รบัจะถกูเกบ็ไว้เป็นความลบั และจะมีการ
ด�าเนินการทางวินัยตามความเหมาะสมต่อไป

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย:

บรษัิทฯ มีการสร้างการมีส่วนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือรกัษาสมัพันธภาพท่ีดีในการท�างาน รวมถงึสร้างความเข้าใจ 
จัดล�าดับความส�าคัญ สื่อสารเรื่องความคาดหวัง ผลประโยชน์ และข้อกังวลต่างๆ ในการด�าเนินธุรกิจของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมทาง
ธุรกิจและความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุแนวทางปฏิบัติด้านธุรกิจที่เป็นเลิศ

จุดมุ่งหมายของการสร้างการมีส่วนร่วม คือการสร้างความเข้าใจและพัฒนายุทธศาสตร์ความยั่งยืน แนวทางการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย และ
ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้นิยามผู้มีส่วนได้เสียไว้ว่า คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีอยู่ในต�าแหน่งท่ีจะได้รับหรือสูญเสียผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือ 
สิง่แวดล้อมจากการปฏบัิตงิานของบรษัิท โดยมีการระบุมมุมองและความคาดหวังของผูมี้ส่วนได้เสยีผ่านการเสวนาหรอือภปิรายในรปูแบบต่างๆ 
และเราจะคงไว้ซ่ึงปฏสิมัพนัธ์อันดแีละสม�า่เสมอกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีผ่านกลไกการมีส่วนร่วมต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ด้านล่าง นอกจากนี ้เรายังสนบัสนนุ
ให้โรงงานของเราด�าเนนิงานและปฏบัิตติามมาตรฐาน ISO 26000 ในกจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ไอวีแอลเข้าใจมติิด้านสงัคม
ในการด�าเนินธุรกิจเป็นอย่างดี และตระหนักถึงความส�าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างการด�าเนินธุรกิจ ที่ต้องยึดถือมาตรฐานจริยธรรมระดับสูง 
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ไอวีแอลยินดี เป ็นอย ่าง ย่ิง ท่ี ได ้รับรางวัล
รายงานความย่ังยืนดีเด่นประจ�าปี 2558 จาก
ตลาดหลักทรัพย ์แห่งประเทศไทย โดยม ี
นายฮาร์ชา เร็ดดี้ ผู้ช่วยรองประธานด้านความ
ย่ังยืน (ขวา) เข้ารับรางวัลในฐานะตัวแทน
ของไอวีแอล รางวัลนี้มอบให้แก่บริษัทท่ีมีการ
รายงานความย่ังยืนสอดคล้องตามเกณฑ์ของ 
Ceres-ACCA Sustainability Report Awards
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจะก่อให้เกิดแนวทางจากมุมมองท่ีหลากหลาย ซ่ึงเราสามารถน�ามาขับเคลื่อนนวัตกรรม บรรเทาความเสี่ยง 
ส�ารวจโอกาส และสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้วางใจกับชุมชนที่เราอาศัยอยู่และด�าเนินงาน

จากการตระหนักถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ไอวีแอลได้พยายามพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
ต่อเนื่อง และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของเราโดยใช้วิธีการสื่อสารหลากหลายช่องทางเพื่อให้เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

ในตารางต่อไปนี้ เราจะระบุผู้มีส่วนได้เสียหลัก แสดงแนวทางการมีส่วนร่วมของเรา และความถี่ในการมีส่วนร่วม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลไกการมีส่วนร่วม ความถี่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายในองค์กร

พนักงาน • แบบส�ารวจการมีส่วนร่วมของพนักงาน

• การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี

• การปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการฝึกอบรม

• ระบบกลไกร้องเรียน

• การประชุมผู้บริหารพบพนักงาน

• การประชุมระหว่างพนักงานและทีมงาน การฝึกอบรมและ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

• รายงานประจ�าปี

• รายงานความยั่งยืน

• นิตยสารบริษัท

• เว็บไซต์บริษัท

• การสื่อสารทางอีเมล

• สื่อสังคม

รายปี

รายปี

ด�าเนินการต่อเนื่อง

ด�าเนินการต่อเนื่อง

ด�าเนินการต่อเนื่อง

ด�าเนินการต่อเนื่อง

รายปี

รายปี

ด�าเนินการต่อเนื่อง

ด�าเนินการต่อเนื่อง

ด�าเนินการต่อเนื่อง

ด�าเนินการต่อเนื่อง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกองค์กร

• ผู้ถือหุ้น

• ลูกค้า

• ผู ้จัดจ�าหน่าย รวมถึงผู ้ท�า

สัญญารับเหมา

• นักลงทุน

• หน่วยงานรัฐบาล 

และกลุ่มอุตสาหกรรม

• สื่อมวลชน

• ชุมชนท้องถิ่น

• การประชุมสามัญประจ�าปี

• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

• รายงานประจ�าปีและรายงานความยั่งยืน

• เว็บไซต์บริษัท

• การประชุมนักวิเคราะห์และการประชุมทางไกล

• การสรุปข้อมูลส�าคัญและการน�าเสนอข้อมูลต่อนักวิเคราะห์

• การพบปะและให้ข้อมูลแบบรายบุคคล

• กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานและชุมชน

• แบบส�ารวจผู้ถือหุ้น

• นิตยสารบริษัท

• ข่าวประชาสัมพันธ์

• ระบบกลไกร้องเรียน

• การเดินทางเพื่อพบนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

• ระบบกลไกร้องเรียน

• เอกสารเผยแพร่ส�าหรับนักลงทุน

• การรับข่าวสารทางอีเมล

• เครือข่ายสังคมออนไลน์

• แบบส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า

• การเยี่ยมลูกค้า

• เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• เครื่องมือด้านการตลาด

• งานแสดงผลิตภัณฑ์ การประชุม และการสัมมนา

• นโยบายเกี่ยวกับพันธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจ

• ระบบบริหารจัดการผู้จัดจ�าหน่าย

• การเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ กบัชมุชน ลกูค้า และผูจ้ดัจ�าหน่าย

• การเข้าร่วมกลุ่มอุตสาหกรรม

• กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

• กิจกรรมชุมชนท้องถิ่นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

• โครงการเปิดบ้านกับชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

รายปี

รายไตรมาส

รายปี

ด�าเนินการต่อเนื่อง

รายไตรมาส

ด�าเนินการต่อเนื่อง

รายไตรมาส

สองหรือสามครั้งต่อปี

รายปี

ด�าเนินการต่อเนื่อง

ด�าเนินการต่อเนื่อง

ด�าเนินการต่อเนื่อง

รายไตรมาส

ด�าเนินการต่อเนื่อง

รายไตรมาส

ด�าเนินการต่อเนื่อง

ด�าเนินการต่อเนื่อง

เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง

ด�าเนินการต่อเนื่อง

ด�าเนินการต่อเนื่อง

ด�าเนินการต่อเนื่อง

ด�าเนินการต่อเนื่อง

ด�าเนินการต่อเนื่อง

ด�าเนินการต่อเนื่อง

ตามความจ�าเป็น

ต่อเนื่องตามความจ�าเป็น

ด�าเนินการต่อเนื่อง

ด�าเนินการต่อเนื่อง

ด�าเนินการต่อเนื่อง



สาระสำาคัญ
ของเรา
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อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้ดำาเนินการประเมินสาระสำาคัญตามแนวทางการรายงานความย่ังยืน

ตามหลัก G4 แบบทางเลือกหลัก (Core Option) ตามกรอบการรายงานสากล (Global 

Reporting Initiative หรือ GRI) โดยใช้องค์ประกอบหลักของ GRI G4 เพื่อระบุสาระสำาคัญ

หลักที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมไปถึงผลประโยชน์ของมีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีการประเมินสาระ

สำาคัญตามขั้นตอน 4 ข้ันตอนหลักของ GRI G4 เพื่อสำารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  

ความเสี่ยง และโอกาสทางธุรกิจ เพื่อปรับเปลี่ยนพันธะสัญญา รวมทั้งระบุประเด็นท่ีต้องให้

ความสำาคัญและพัฒนาเพิ่มเติม

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2558 21  



การนิยามและการระบุประเด็น การจัดล�าดับความส�าคัญ การตรวจสอบความถูกต้อง การพิจารณาอนุมัติ

• ก�าหนดนิยามของสาระส�าคัญว่า

มีความหมายอย่างไรต่อไอวีแอล 

และวัตถุประสงค์ของการประเมิน

สาระส�าคัญ

• ระบุตัวชี้วัดความย่ังยืนหลัก ซ่ึง

ไม ่จ�ากัดเพียงแค่ประเด็นทาง

ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ

สังคม แต่ยังรวมถึงข้อปฏิบัติ

ด ้ านแรงงาน สิทธิมนุษยชน  

ความรับผิดชอบด้านผลิตภัณฑ์

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ท่ีมีประเด็น 

ส�าคัญอันส่งผลกระทบต่อการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้มี

ส่วนได้เสียทั่วโลก

• ระบุและจัดล�าดับความส�าคัญผู้มี

ส่วนได้เสียหลักในการวิเคราะห์ 

ซ่ึงรวมถึงพนักงาน นักลงทุน 

ลูกค้า ผู้จัดจ�าหน่าย นายธนาคาร 

รัฐบาล กลุ่มอุตสาหกรรม ชุมชน 

สื่อมวลชน ฯลฯ

• ด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นและ

รวบรวมข้อเสนอแนะจากบริษัทย่อย

ของไอวีแอลท้ังหมด โดยท�าการ

ส�ารวจในระดับหัวหน้าหน่วยธุรกิจ 

และหัวหน้าหน่วยงาน

• ด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นและ

รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู ้มีส่วน

ได้เสียท่ีเป็นบุคคลภายนอก (ลูกค้า  

ผู้จัดจ�าหน่าย นายธนาคาร) 

• รวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้าและ 

ผู้จัดจ�าหน่ายระหว่างการประชุม

• รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประชุม

นักวิเคราะห์รายไตรมาส

• วิเคราะห์รายละเอียดของประเด็นที่มี

นัยส�าคัญเพื่อท�าความเข้าใจ ศึกษา

ถึงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ 

และผลกระทบต่อธุรกิจ บริษัท จาก

ผูมี้ส่วนได้เสยีท้ังภายในและภายนอก 

รวมถึงหัวหน้าหน่วยธุรกิจ และ

หัวหน้าหน่วยงาน

• ทบทวนข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้

เสีย ในประเด็นส�าคัญที่ไม่ครอบคลุม

อยู่ในรายการสาระส�าคัญ

• พัฒนาระเบียบวิธีการให้คะแนนเพื่อ

ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและ

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ ่มต่างๆ เพื่อจัด

ประเภทและกลุ ่มรายการประเด็น

ส�าคัญ

• จัดล�าดับความส�าคัญและแบ่งกลุ่ม

ของประเดน็ส�าคญัต่างๆ ออกเป็นมติิ

ด้านเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และสงัคม 

โดยใช้พื้นฐานต่อไปนี้

- ความสัมพันธ์และความส�าคัญ

เชิงกลยุทธ์ท่ีมีต่อธุรกิจ ความ

ส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย และผล 

กระทบด้านเศรษฐกจิ สงัคม และ

สิ่งแวดล้อมของแต่ละประเด็นใน

ห่วงโซ่คุณค่า

- ข้อมูลและการประเมินท่ีได้รับ

จากผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและ

ภายนอก

• คณะกรรมการก�ากับดูแลการพัฒนา

อย ่ างยั่ ง ยืนท� าการทบทวนการ

ประเมินและการจดัล�าดับความส�าคญั

• วิเคราะห์การประเมินผลจากแบบ 

สอบถาม และข้อเสนอแนะ ฯลฯ

• จัดล�าดับตัวช้ีวัดบนแผนภาพโดย

วิเคราะห์และประเมินตามแกนหลัก  

2 แกน ได้แก่ 1) ความส�าคญัต่อความ

ส�าเร็จทางธุรกิจ และ 2) ความส�าคัญ

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• ตรวจสอบความถกูต้องของประเดน็ท่ี

มีสาระส�าคัญและจัดเตรียมแผนภาพ

แสดงประเด็นท่ีมีสาระส�าคัญตามผล

การประเมิน

• ประเด็นท่ีมีสาระส�าคัญจะแสดงอยู่ท่ี

พื้นท่ีส่วนบนด้านขวาของแผนภาพ

แสดงสาระส�าคัญ

• คณะกรรมการก�ากับดูแลการพัฒนา

อย่างย่ังยืนตรวจสอบความถูกต้อง

ของสาระส�าคัญ

• ผู ้บริหารระดับอาวุโสอนุมัติและ

ลงนามในการประเมินประเด็นท่ีมี

สาระส�าคัญ ประเด็นส�าคัญหลัก 

และแผนภาพแสดงประเด็นท่ีมี

สาระส�าคัญ

• ผนวกผลลัพธ์ของการประเมิน

ประเด็นท่ีมีสาระส�าคัญให้อยู่ใน

กลยุทธ์การด�าเนนิงาน การบรหิาร

และก�ากับดูแล การปฏิบัติงาน 

และการรายงานของบริษัทฯ

กระบวนการประเมินสาระส�าคัญของไอวีแอล
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กระบวนการ
ประเมินสาระสำาคัญ

ของไอวีแอล

การนิยาม
และการระบุ

ประเด็น 

การพิจารณา
อนุมัติ

การจัดลำาดับ
ความสำาคัญ

การตรวจสอบ
ความถูกต้อง

แผนภาพแสดงประเด็นที่มีสาระส�าคัญ
จากผลการประเมินพบว่า ประเด็นท่ีมีสาระส�าคัญท่ีสุดส�าหรับไอวีแอลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสอดคล้องกับประเด็นท่ีมีสาระส�าคัญของ
ปีก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงจ�านวนประเด็นส�าคัญเพื่อสะท้อนถึงความก้าวหน้าและแผนด�าเนินงานส�าหรับปี 
2559 โดยบริษัทฯ จะวัดประสิทธิภาพการด�าเนินงานของเราจากเป้าหมายเหล่านี้ในรายงานส�าหรับปีต่อไป

การกำกับดูแลกิจการ (โครงสรางคณะกรรมการบริษัท)

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

นวัตกรรม

การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
การบริหารความสัมพันธกับลูกคา

การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ

การบริหารหวงโซอุปทาน

การบริหารจัดการสิ�งแวดลอม

การปฏิบัติตามขอกำหนดดานสิ�งแวดลอม

วัตถุดิบ

การบริหารจัดการการใชพลังงาน

การปลอยกาซเรือนกระจก
(GHG, SOx, NOx, VOCs)

ความหลากหลายทางชีวภาพ

การดัดแปลงพันธุกรรม

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

การจัดการของเสีย
การจัดการน้ำเสีย

ความเชื่อมั�นและความน�าเชื่อถือ
ของอุปกรณการผลิต

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
(ความเสี่ยงและโอกาส)

การดูแลรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑที่เปนพิษ

สิทธิมนุษยชน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

อาชีวอนามัย สุขอนามัย
และความปลอดภัย

ความรับผิดชอบตอสังคม

สูง

สูง

ต่ำ

ค
ว
าม

ส
ำคั

ญ
ต
อ
ผู
มี
ส
ว
น
ได
เสี
ย
น
อ
ก
อ
งค

ก
ร

ผลกระทบตอองคกร

ประเด็นที่มีสาระส�าคัญ	ประกอบด้วย	8	ประเด็น	ดังต่อไปนี้	

ประเด็นส�าคัญด้านเศรษฐกิจ ประเด็นส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นส�าคัญด้านสังคม

การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน สุขอนามัยและความปลอดภัย

การก�ากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามข้อก�าหนด การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรบุคคล

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

บรษัิทฯ มกีารขยายการวิเคราะห์ประเดน็ท่ีมีสาระส�าคัญ
ไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า ผู้จัดจ�าหน่าย 
และนายธนาคาร  ข้อเสนอแนะท่ีได้รบัถกูน�ามารวบรวม
ไว้ส�าหรับการก�าหนดประเด็นท่ีมีสาระส�าคัญหลักของ 
บริษัทฯ
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ประเด็นที่มีสาระส�าคัญ ขอบเขตการรายงาน และการปฏิบัติ

ประเด็นที่มีสาระ
ส�าคัญ

ขอบเขต การด�าเนินการต่อเนือ่งส�าหรับปี 2559 - 2563
สาระส�าคัญต่อผู้มี

ส่วนได้เสียนอกองค์กร

1 การบริหารจัดการ
นวัตกรรม (รวมถึง
การดูแลรับผิดชอบต่อ
ผลิตภัณฑ์)

• การด�าเนินการด้าน
การผลิต

• การปกป้อง 
สิ่งแวดล้อม

• การรักษาสัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 
2558

• การผนวกรวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู ่ ใน
นวัตกรรมขององค์กร

• การลดผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษ

ลูกค้า ชุมชน และผู้ถือหุ้น

2 สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย

พนักงานและผู้ 
รับเหมาที่โรงงาน 
ของไอวีแอล

• นโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยทั่วโลก
• การลดอัตราการบาดเจ็บจากการท�างานจนถึงข้ัน 

หยุดงาน
• การลดอัตราการบาดเจ็บจากการท�างานโดยรวม
• ปรับปรุงเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

• ผู้จัดจ�าหน่าย และ 
ผู้รับเหมา

3 ประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินงาน

การด�าเนินการด้าน
การผลิต (รายงานใน
หน่วยต่อตันการผลิต)

• การลดความเข้มข้นของพลังงานต่อตันการผลิต
• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันการผลิต
• การลดของเสียต่อตันการผลิต

• ผู้ถือหุ้น และลูกค้า

4 การก�ากับดูแลกิจการ
และการปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนด (รวมถึงการ
บริหารจัดการความ
เสี่ยงและภาวะวิกฤติ 
จริยธรรมและจรรยา
บรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจ)

การควบคุมด้านการ
บริหารทั้งหมด

• ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง
• การรายงานเผยแพร่สู ่สาธารณะหากมีการฝ่าฝืน

กฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

• ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บังคับ
ใช้กฎหมาย ระเบียบ 
หรือข้อบังคับ

5 การปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดด้าน
สิ่งแวดล้อม 

การด�าเนินการด้าน
การผลิต

• การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อก�าหนดต่างๆ  
ที่บังคับใช้ 

• ผู้ถือหุ้น ลูกค้า  
หน่วยงานราชการ  
กลุ่มอุตสาหกรรม และ
ชุมชนท้องถิ่น

6 การบริหารห่วงโซ่
อุปทาน

ผู้จัดจ�าหน่ายที่เป็นคู่
ค้าขั้นที่ 1

• การขยายการรบัทราบจรรยาบรรณส�าหรบัผูจ้ดัจ�าหน่าย
ให้ครอบคลุมผู้จัดจ�าหน่ายท้ังหมด ซ่ึงรวมถึงผู้จัด
จ�าหน่ายนอกเหนือจากวัตถุดิบ ท�าให้ม่ันใจว่า ผู้จัด
จ�าหน่ายรายส�าคญัท้ังหมดได้ปฏบัิตติามจรรยาบรรณ
ของไอวแีอล

• การประเมนิผูจ้ดัจ�าหน่าย ท้ังผูจ้ดัจ�าหน่ายวตัถดุบิ และ
วสัดอุืน่นอกเหนอืจากวัตถดุบิ

• การวเิคราะห์ความเสีย่งของผูจ้ดัจ�าหน่าย

• ผูจ้ดัจ�าหน่าย ผูร้บัเหมา 
และลกูค้า

7 ทรัพยากรบุคคล แรงงานทั้งหมดของ
ไอวีแอล

• การขยายขอบเขตกระบวนการบรหิารผลการด�าเนนิงาน
ให้ครอบคลมุพนกังานและบุคลากรอ่ืนๆ นอกเหนอืจาก
ผูบ้รหิาร

• หลกัสตูรการฝึกอบรมระดบัองค์กร

• ผูจ้ดัจ�าหน่าย และชุมชน
ท้องถิน่

8 การบริหารความ
สัมพันธ์กับลูกค้า

ลูกค้าทั้งหมด • การรกัษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้าให้อยู่ในระดบัปัจจบัุน
• เป้าหมายความพึงพอใจอยู่ในระดับปัจจุบัน
• การลดข้อร้องเรียนให้อยู่ในระดับต�่ากว่าปีที่แล้ว

• ลูกค้า

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)24  



ประเด็นสำาคัญ

ด้านเศรษฐกิจ
ไอวีแอล เช่ือมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย
ท้ังหมดของเรา นอกเหนือไปจากความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ ทีเ่ราเข้าไปด�าเนินงาน เราประเมนิ
ผลการด�าเนินงานด้านการเงินโดยไม่เพียงแต่ยึดการประเมินจาก
ผลก�าไรและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่ยังประเมินในแง่ของ
ความโปร่งใส ซ่ึงครอบคลุมถึงการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจผ่านการ
จ่ายภาษี การจดัซ้ือภายในประเทศ การขาย และการสร้างการจ้างงาน 
ในชุมชนท้องถิ่น

การบริหารจัดการนวัตกรรม 

การบริหารจดัการนวตักรรมมบีทบาทส�าคญัต่อความส�าเรจ็ขององค์กร 
การมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ จะท�าให้เราสามารถสร้าง
โอกาสทางการตลาดเฉพาะกลุ่มใหม่ๆ ท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง นวัตกรรม
ไม่เป็นเพียงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เท่านั้น แต่เป็นการรวมถึง
การประเมินระบบ แนวทางการผลิต และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ท่ีมี
อยู่เดิมด้วย บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายการด�าเนินงานด้านนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกหน่วยการด�าเนินงาน นอกจากนี้  
เรายังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสร้างโอกาสเพื่อพัฒนาให้เกิด
ความคิดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจของเราก�าลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเผชิญกับความท้าทาย
ต่างๆ ซ่ึงเราจ�าเป็นต้องมีแนวทางในการตอบสนองต่อความท้าทาย
เหล่านั้นเพื่อคงไว้ซ่ึงความส�าเร็จ นวัตกรรมท�าให้เรามีความพร้อม
และความได้เปรยีบในการแข่งขันทางธรุกจิ การท่ีจะก้าวตามแนวโน้ม 
ตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงประเด็นท้าทายและ 
ความต้องการจากท่ัวโลกนั้น เราเลือกท่ีจะพัฒนาความเข้มแข็ง 
ด้านนวัตกรรม ซ่ึงการพฒันาในนวตักรรมจะมุง่เน้นผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ท่ีจะ 
ตอบสนองความต้องการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ พร้อมท้ัง

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และประสิทธิภาพในการผลิตท่ีมี 
อยู่เดิม รวมไปถึงการค้นหาโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ลดปริมาณ 
ของเสยีและเพิม่ผลก�าไร เพิม่ลกูค้าใหม่โดยเพิม่ความหลากหลายของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์และการใช้งาน 

ไอวีแอลมุ่งม่ันในการส่งมอบคุณค่าท่ีดีกว่าให้แก่ลูกค้า โดยการ 
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าในปัจจบัุน ประเมินความต้องการใน
อนาคต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะตอบสนองความต้องการในอนาคต
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้จัดล�าดับความส�าคัญสูงสุดของ
การบริหารจัดการนวัตกรรมและการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 
นอกจากนวตักรรมจะเพิม่คณุค่าทางเศรษฐกจิแล้วนัน้ ส�าหรบัไอวแีอล  
นวัตกรรมยังเป็นการช่วยบริษัทปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยจ�ากัดหรือ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตและการช่วยลด
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษ

ส�าหรบัไอวีแอล นวัตกรรมไม่เพียงเกีย่วข้องกบัการออกแบบผลติภณัฑ์
หรือการบริการเพ่ือการขายเท่านั้น แต่รวมถึงการให้ความส�าคัญ
กับกระบวนการทางธุรกิจท่ีมีอยู่ รวมถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ การแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ ลดของเสีย และเพิ่มผลก�าไร
อีกด้วย

การพัฒนานวัตกรรมและการปรับปรุงแนวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากช่วยดึงดูดพนักงานท่ีมีความสามารถแล้ว ยังช่วยรักษา
พนักงานเดิมท่ีมีอยู่ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญต่อความเข้มแข็งและ
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานในระยะยาวของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทั

โครงสร้างคณะกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อินโดรามา เวนเจอร์ส

คณะกรรมการวิจยัและพฒันา
นวตักรรมเมด็พลาสตกิ

คณะกรรมการวิจยัและพฒันา
นวตักรรมเส้นใยสัน้

คณะกรรมการวจิยัและพฒันานวตักรรม

คณะกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบรหิารความเสีย่ง

คณะกรรมการวิจยัและพัฒนา
นวตักรรมวตัถุดบิ

คณะกรรมการกำากบัดูแล
การพฒันาอย่างย่ังยนื

คณะกรรมการวิจยัและพฒันา
นวตักรรมเส้นใยและเส้นด้าย

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2558 25  



เพือ่ให้สามารถจดัล�าดับความส�าคญัของการพฒันาผลติภณัฑ์และสร้าง
ความร่วมมอือันดรีะหว่างศนูย์ความเป็นเลศิ เราจงึได้จดัตัง้คณะกรรมการ
วจิยัและพฒันานวตักรรม อันประกอบด้วยตวัแทนจากคณะกรรมการก�ากบั
ดแูลท้ังฝ่ายเทคนคิและฝ่ายขายข้ึน ซ่ึงปัจจบัุนเรามีสมาชกิคณะกรรมการ
วจิยัและพฒันานวัตกรรมเป็นผู้บรหิารระดบัสงูจ�านวน 43 คนจากท่ัวโลก 
และมกีารประชุมทุกไตรมาส โดยระหว่างปี 2558 ได้มีการเสนอแต่งตัง้ 
ผูน้�าจากคณะกรรมการวจิยัและพฒันานวตักรรมในแต่ละด้าน เพือ่ผลกัดนั
คณะกรรมการท่ีเกีย่วข้องให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทางธรุกจิ 

คณะกรรมการวจิยัและพฒันานวตักรรมจะใช้ประโยชน์จากความรูแ้ละ
ความสามารถท่ีมีอยู่ในหน่วยธรุกจิต่างๆ เพือ่พฒันาผลติภณัฑ์ท่ีแสดง
ถงึความได้เปรยีบในการแข่งขันอย่างย่ังยืน การส่งเสรมิการสือ่สารและ
ความโปร่งใสของการวิจัยและพัฒนาในศูนย์แต่ละแห่งนั้น จะช่วยลด
การท�างานท่ีทับซ้อนและช่วยสร้างสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสรมิการแบ่งปัน
องค์ความรู ้ และเพิม่ความรวดเรว็ในการพฒันาผลติภณัฑ์ รวมไปถงึ
การเพ่ิมโอกาสความส�าเรจ็ในการแนะน�าผลติภณัฑ์ใหม่ออกสูต่ลาดด้วย

ในปี 2558 ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ของบริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขายจาก
ผลติภณัฑ์ใหม่ (Vitality Index) อยูท่ี่ร้อยละ 25 (ไม่รวม PT Indorama 
Polychem Indonesia) ซ่ึงเป็นไปตามท่ีวางเป้าหมายไว้ในรายงานของปี
ท่ีแล้ว และในปี 2559 บรษัิทฯ ตัง้เป้าหมายว่าจะรกัษาสดัส่วนยอดขาย
จากผลติภณัฑ์ใหม่ ให้อยู่ท่ีร้อยละ 25 (ไม่รวม PT Indorama Polychem 
Indonesia) และร้อย 22 (รวม PT Indorama Polychem Indonesia)

การพัฒนามาตรฐานองค์กรด้านนวัตกรรมในปี 2559 พร้อม
ด้วยแผนการผนวกและใช้ตัวช้ีวัดด้าน ESG ส�าหรับนวัตกรรม
ในปี 2560

ในปีนี้ เราก�าลังพัฒนามาตรฐานองค์กรส�าหรับการบริหารจัดการ
นวตักรรมเพือ่วางมาตรฐานกระบวนการต่างๆ ครอบคลมุทุกภาคส่วน
ธรุกจิ โดยจะผสมผสานและใช้การวัดผลดชันด้ีานสิง่แวดล้อม สงัคม 
และการก�ากบัดแูลกจิการของบรษัิท (ESG) ส�าหรบันวตักรรมในปี 2560

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
การพฒันาผลติภณัฑ์ท่ีย่ังยืนและแตกต่างสามารถเกดิขึน้ได้บนพืน้ฐาน 
ของการพฒันาเทคโนโลยี เราจดัตัง้กลไกเพ่ือการตรวจสอบและถ่วงดลุ  

เพ่ือให้ม่ันใจว่า แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่จะได้รับการตรวจสอบในด้าน
ความสัมพันธ์ ศักยภาพทางการค้าและตลาดโดยคณะกรรมการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนการอนุมัติในข้ันตอนสุดท้าย
ส�าหรับการผลิต

ความส�าเร็จของนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ของเราสามารถประเมินได้
จากสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่และจ�านวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ที่เรามีอยู่ สิทธิบัตรที่จดทะเบียนแล้วและ/หรือที่ก�าลังยื่นจดทะเบียน

กรณีศึกษา: การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ - 
การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้

• ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มเส้นใยพอลิแลคติกแอซิด (PLA) ถูก
พัฒนาและประสบความส�าเร็จในการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ี
สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งมีการน�าไปใช้ในพื้นที่
ท่ีมกีารส�ารวจน�า้มนัและก๊าซ ผลติภณัฑ์ในกลุม่นีจ้ะเสรมิความ
เข้มแข็งให้ธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ของเรา 
- PLA ท�ามาจากทรัพยากรทดแทน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 
- ย่อยสลายได้/ย่อยสลายในทางชีวภาพ
- ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงร้อยละ 25-55 
- มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าพลาสติก PET ที่ใช้

น�้ามันดิบเป็นส่วนประกอบร้อยละ 75
• Bio PET: เมด็พลาสตกิชีวภาพท่ีผลติโดยไอวแีอล ใช้ส่วนประกอบ 

MEG ชีวภาพร้อยละ 30 สามารถตอบโจทย์ทางด้านสงัคมและ
สิง่แวดล้อม และสร้างโอกาสทางธรุกจิให้แก่บรษัิทฯ การพฒันา 
เม็ดพลาสติกพอลิเมอร์ท่ีใช้วัตถุดิบจากพืชเป็นส่วนประกอบ 
ก�าลงัเป็นบรรจภุณัฑ์ท่ีเป็นท่ีต้องการ โดยไอวีแอลมีการผลติเม็ด
พลาสตกิชีวภาพ (Bio PET Resin) ให้บรกิารแก่ลกูค้ารายหน่ึง

เม็ดพลาสติก RAMAPET R1 ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Thailand Green Design Award) ส�าหรับกลุ่ม 
ผู้ประกอบการ สาขาประเภทผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงงาน โดย
การออกแบบผลติภณัฑ์ดงักล่าว ถอืเป็นครัง้แรกในเอเซีย ซ่ึงบรษัิท 
อินโดรามา โพลิเมอร์ส และเอเชีย เพ็ท (ไทยแลนด์) เป็นผู้บุกเบิก
ในการพัฒนาร่วมกับผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบรายหนึ่ง ปัจจุบันเรามี
การจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ดงักล่าวให้แก่ลกูค้า ไม่ว่าจะเป็นโคคา-โคล่า  
เป๊ปซี-โคล่า และบิ๊ก โคล่า เพื่อใช้ในการผลิตขวดบรรจุภัณฑ์

ก. นวัตกรรมด้านกระบวนการ 
ศูนย์ความเป็นเลิศ (Centers of Excellence: CoE) ที่จัดตั้งขึ้นแต่ละ
แห่งนัน้ ได้พฒันาความสามารถและทักษะทางเทคนคิ รวมถงึคณุภาพ
ของภาวะผู้น�า แนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ การวิจัย และกระบวนการ
พัฒนานวัตกรรม วัตถุประสงค์ของศูนย์ความเป็นเลิศ คือ การลดค่า
ใช้จ่ายและปรับปรุงคุณภาพการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือรักษาข้อได้เปรียบ
ในการแข่งขันในระยะยาว เราได้ด�าเนินการตรวจสอบกระบวนการ
ท�างาน การลงทุนด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัทฯ 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)26  



ข. นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ในปัจจบัุน ความย่ังยืนเป็นประเดน็หลกัท่ีท่ัวโลกก�าลงัให้ความส�าคญั 
เนือ่งจากผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ และการเชือ่มโยง 
ระหว่างเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และความเป็นอยู่ท่ีดขีองมนษุย์ ไอวีแอล 
ได้ด�าเนินบทบาทผู้น�าในการท�าความเข้าใจและส่งเสริมความยั่งยืน
ตลอดท้ังห่วงโซ่คุณค่า หลักการช้ีน�าด้านการดูแลรับผิดชอบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของเรา ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนด การอนุรักษ์ ความรับผิดชอบ และการส่งเสริมด้านการ 
ลดการใช้ซ�า้ การน�ากลบัมาใช้ใหม่ เพือ่ดแูลรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม
ส�าหรับปัจจุบันและลูกหลานในอนาคต และยังเป็นรากฐานส�าคัญของ
การด�าเนินธุรกิจที่ปลอดภัย ทันสมัย และยั่งยืน 

ค. นวัตกรรมแบบเปิด
ไอวแีอลเป็นผูส้นบัสนนุเศรษฐกจิแบบหมนุเวยีนอย่างจรงิจงั โดยมกีาร
ออกแบบท่ีช่วยฟื้นฟูและพัฒนา ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายในการรักษาคุณค่า
และใช้ผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบ และวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตลอดเวลา ตัง้แต่ปี 2554 ไอวแีอลได้ร่วมงานกบั Ioniqa Technologies  
ผูพ้ฒันาและปรบัปรงุเทคโนโลยีส�าหรบัการรไีซเคลิขยะพลาสตกิ PET 
ท่ีมสีใีห้เป็นวตัถดุบิ PET “บรสิทุธิ”์ และในปี 2558 อินโดรามา เวนเจอร์ส  
ได้ลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวในเชิงพาณิชย์

โครงการ MainStream (Project MainStream) เป็นส่วนหนึ่งของ
ความคิดริเร่ิมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของสภาเศรษฐกิจโลก (World 
Economic Forum) โดยเป็นการร่วมมอืกนัระหว่างมูลนธิเิอลเลน แมค 
อาร์เธอร์ (Ellen MacArthur Foundation) และบริษัท McKinsey & 
Company ในฐานะพันธมิตรด้านความรู้ โครงการนี้มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อขยายระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการบริหารจัดการวัตถุดิบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมแบบจ�าลองธุรกิจ ซีอีโอของกลุ่ม
บริษัทไอวีแอลเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการอ�านวยการ ซ่ึงท�า
หน้าที่ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้ การเปลี่ยนสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
ก�าลังก้าวหน้าอย่างมีนัยส�าคัญ และโครงการ MainStream มี 
จดุมุง่หมายเพือ่ผลกัดนัและกระตุน้ให้เกดิความร่วมมือระหว่างองค์กร
ต่างๆ ตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทานระดับโลก การเคลื่อนไหวดังกล่าว  
ถอืเป็นจดุส�าคญัส�าหรบัเศรษฐกจิหมุนเวยีนในระยะต่อไป โดยมีแนวทาง 
เคลื่อนไหวในระดับระบบท่ีชัดเจน นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมี 
จดุประสงค์เพือ่แก้ปัญหาสิง่แวดล้อมอันหลากหลาย เช่น การฝังกลบขยะ 
การท้ิงขยะ การปนเปื้อนของพลาสติกในมหาสมุทร การปล่อยก๊าซ
คาร์บอน และมลพษิสะสม ความคดิรเิริม่ระดบัโลกนีเ้กดิจากการระดม
ค�ามั่นจากผู้มีส่วนได้เสียหลักเพื่อจัดท�าแนวคิดเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทางเศรษฐกจิและสิง่แวดล้อมส�าหรับระบบเศรษฐกจิแบบหมนุเวียน ซ่ึง 
จะเร่งให้เกดิการเปลีย่นผ่านของระบบเศรษฐกจิอนัน�าไปสูบ่รรทัดฐานใหม่  

ช่องทางส�าคัญช่องทางหนึ่งส�าหรับไอวีแอล คือ การน�าลูกค้าของ
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเข้ามาร่วมในวัฏจักรและค้นหาแนวทางในการ
ท�าให้ผลติภณัฑ์ท้ังหมดสามารถรไีซเคลิได้ การมีส่วนร่วมในโครงการ 
MainStream ของเรา เป็นหนึ่งในแนวทางการด�าเนินงานของเราเพื่อ
ให้ส�าเร็จตามกลยุทธ์ โดยเร่งสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนทางธุรกิจและ
ช่วยขยายการรีไซเคิลให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

บรษัิท  Wellman International ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อยของเรา ได้มส่ีวน
ร่วมในโครงการนวัตกรรมการรีไซเคิลที่ส�าคัญ 3 โครงการ ร่วมกับ
ลูกค้าหลักและพันธมิตรอุตสาหกรรมอื่นๆ  
• The European PETcycle Project: บริษัท Wellman 

International เป็นพนัธมิตรของโครงการ PETcycle โดยให้การ
สนับสนุนด้านเทคนิค สมรรถนะกระบวนการรีไซเคิล การผลิต
เส้นใย การขายและการตลาด PETcycle เป็นโครงการที่ได้รับ
การสนบัสนนุเงนิทุนจากสหภาพยุโรป เพือ่สร้างโอกาสการวิจยั
ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโครงการ 
โดยเนื้อหาโครงการจะเกี่ยวข้องกับการส�ารวจความเป็นไปได้
ของแนวโน้มของการใช้วัตถุดิบ ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณขยะท่ี
เพิม่ในหลมุฝังกลบ ขยายกลุม่วสัดแุละโอกาสด้านผลประโยชน์
ของไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO

2
) ส�าหรับการลดค่าใช้จ่าย 

Wellman ได้มีส่วนร่วมกับผู้น�าจากแบรนด์ชั้นน�า และมีมุม
มองเชิงบวกต่อการฟื้นฟูและใช้วัสดุรีไซเคิล

• บริษัท Wellman International ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยี 
พอลิเมอร์ประยกุต ์(Applied Polymer Technology Centre) ที่
สถาบันเทคโนโลยีอัธโลน (Athlone Institute of Technology) 
ในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เพ่ือพัฒนาสายการผลิตพอลิเมอร์
น�าร่อง ซ่ึงเราจะน�ามาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม
โดยใช้วัสดุ PET รีไซเคิลเป็นวัตถุดิบ

• บริษัท Wellman International ท�างานร่วมกับผู้ผลิตช้ันน�า
ในประเทศฝรั่งเศส ในโครงการวงปิดเพ่ือรีไซเคิลขวดให้เป็น
ผลติภณัฑ์เครือ่งนอนส�าหรบัตลาดฝรัง่เศส ขวดท่ีน�ามารไีซเคลิ
จะต้องได้รับการรับรองว่าผลิตในประเทศฝรั่งเศส น�ามาผ่าน
กระบวนการในโรงงานของเราในเมอืง Verdun ประเทศฝรัง่เศส 
เพือ่ส่งต่อให้โรงงานของเราในเมือง Mullagh ประเทศไอร์แลนด์ 
เพ่ือผลิตเป็นเส้นใย จากนั้นแปลงเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนอน
ส�าหรับลูกค้าของเราในประเทศฝรั่งเศส
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Recycled PET Flakes
Every year, 1.6 billion post consumer PET bottles are delivered to our flake manufacturing 
facilities across the world. This volume is equivalent to 200,000 barrels of oil and 300,000 tons 

of harmful emissions saved annually.

ง. การวิจัยและพัฒนา
เรามศีนูย์การวจิยัและพฒันา 10 แห่งท่ัวโลก ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของแผน
นวัตกรรมและเพ่ือรกัษาความได้เปรยีบทางการแข่งขันของเรา ศนูย์การ
วจิยัและพัฒนาในประเทศสหรฐัอเมรกิาของเรา มุ่งเน้นด้านการวิจยัและ
พฒันาผลติภณัฑ์พอลเิมอร์ ขณะท่ีศนูย์การวจิยัและพฒันาในประเทศ
เยอรมนัจะมุ่งเน้นด้านการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์เส้ยใยและเส้นด้าย 

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2558 27  



ในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เรามีการถอืครองสทิธบัิตรผลติภัณฑ์มากกว่า 
250 รายการ ซ่ึงครอบคลมุภมิูภาคท่ีเป็นพืน้ท่ีด�าเนนิงานหลกัของบรษัิทฯ

นอกจากนี ้ไอวแีอลยงัน�านวตักรรมมาใช้เพือ่ปรบัปรงุระบบและกระบวนการ 
เพือ่ขับเคลือ่นให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลภายในองค์กร 

เราร่วมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการรีไซเคิลขยะ PET ทีมีสี 
ให้เป็นวัตถุดิบ PET “บริสุทธิ์”

การก�ากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามข้อก�าหนด 

จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ การขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ใหม่
และเพิม่กลุม่ผลติภณัฑ์ใหม่ของไอวแีอล ส่งผลให้เราเข้าสูก่ฎระเบียบ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง และเผชิญกับความท้าทายและข้อก�าหนด
ใหม่ๆ ท่ีต้องปฏิบัติตาม ส�าหรับการท่ีจะสามารถปรับตัวได้อย่าง
รวดเร็วนั้น เราจึงจัดตั้งนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่เข้มงวด และ
พยายามด�าเนินการตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ข้อก�าหนด 
และความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

ไอวีแอลเช่ือว่า การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีต้องเริ่มจากระดับสูงสุดของ
องค์กร ในฐานะผูน้�าของบรษัิท ผูบ้รหิารสงูสดุต้องสร้างความเชือ่มัน่ว่า 
นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการนัน้ได้รบัการปฏบัิตติามอย่างเคร่งครดั และ
มกีารบรหิารความเสีย่งและพจิารณาอย่างละเอียดรอบคอบ รวมท้ังต้อง
เป็นแบบอย่างของการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดด้ีวย ดงันัน้ ตวัช้ีวดัด้านสิง่
แวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดแูลกจิการ จะเป็นตวัระบุความแตกต่างของ
อัตราผลตอบแทนผูบ้รหิารอาวโุส เพิม่เตมิจากการประเมนิประสทิธิภาพ
ด้านเศรษฐกจิ (เช่น EBITDA และผลตอบแทนต่อเงนิทุนด�าเนินงาน ฯลฯ)

ในการผลกัดนัให้เกดิการก�ากบัดแูลท่ีมปีระสทิธภิาพนัน้ กระบวนการท่ี
มคีวามส�าคญัอย่างย่ิงและต้องมอีงค์ประกอบ ได้แก่ การเตรยีมพร้อม
และการสือ่สารของการควบคมุองค์กร นโยบายหลกั การบรหิารจดัการ
ความเสีย่งขององค์กร การบรหิารจดัการด้านกฎระเบียบและการปฏบัิติ
ตาม รวมไปถงึการตดิตามตรวจสอบอย่างต่อเนือ่งของคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งและคณะกรรมการตรวจสอบ การก�ากบัดแูลกจิการท่ี
มปีระสทิธภิาพและโปร่งใส รวมไปถงึการมีโครงสร้างการบรหิารความ
เสีย่งองค์กร จะช่วยสร้างความเช่ือม่ันในการปฏบัิตติามข้อก�าหนดและ
การมีจรรยาบรรณในการด�าเนินงาน 

ในปี 2558 ไอวีแอลไม่มีการเรียกร้องเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อก�าหนดใดๆ ท่ีมีนัยส�าคัญ และไม่มีการจ่ายค่าปรับหรือ
ได้รับโทษใดๆ และจากกระบวนการบริหารท่ีเข้มงวดของบริษัท 
ท�าให้เราไม่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบใดๆ นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2553

ไอวีแอลไม่มีการจ่ายค่าปรับใดๆ อันเน่ืองมาจากการฝ่าฝืน
กฎหมายป้องกันการผูกขาด และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อข้อกล่าว
หาด้านการผูกขาดใดๆ อย่างต่อเนื่อง เราไม่มีการด�าเนินการ
ตามกฎหมายส�าหรับพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน การต่อต้าน
การผูกขาด และการปฏิบัติที่เป็นการผูกขาด รวมถึงผลลัพธ์ใดๆ

เรามีการพัฒนาจรรยาบรรณส�าหรับคณะกรรมการ พนักงาน ผู้จัด
จ�าหน่าย และนโยบายต่อต้านการผูกขาดในระดับกลุ่ม และมีการน�า
ไปปฏิบัติใช้โดยคณะกรรมการบริษัท พนักงาน ผู้จัดจ�าหน่าย และ
ผู้เกี่ยวข้องท่ีปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เรามีระบบกลไกการก�ากับดูแลท่ี
มีความพร้อมส�าหรับการบริหารจัดการทุกระดับ เพื่อให้การด�าเนิน
นโยบายและจรรยาบรรณมีประสิทธิภาพ ในปี 2558 พนักงานทั้งหมด
ได้รับการฝึกอบรมภาคบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณและนโยบายบริษัท  
ผู้จัดจ�าหน่ายของเรา รวมถึงผู้รับเหมา ผู้จัดจ�าหน่ายวัสดุท่ีไม่ใช่
วตัถดุบิ ผูจ้ดัจ�าหน่ายด้านสาธารณปูโภค และผูจ้ดัจ�าหน่ายด้านบรกิาร
ต่างได้รบัข้อมลูเกีย่วกบัจรรยาบรรณส�าหรบัผูจ้ดัจ�าหน่ายของไอวแีอล
แล้ว โดยผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบและผู้จัดจ�าหน่ายวัสดุท่ีไม่ใช่วัตถุดิบ 
รายส�าคัญมีการรับทราบจรรยาบรรณแล้ว

เป้าหมายปี 2558: ไม่มีประเด็นการฝ่าฝืนกฎหมายข้อบังคับใดๆ 
และจะรายงานเผยแพร่สูส่าธารณะหากมกีารกระท�าใดๆ ท่ีเป็นการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ผลการด�าเนินงานในปี 2558: ไม่มีประเด็นการฝ่าฝืนหรือการไม่
ปฏิบัติตาม
เป้าหมายปี 2559: ไม่มีประเด็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตาม

บริษัท Auriga Polymers ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มไอวีแอลใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกับตัวแทนจาก PET National ได้
ตรวจสอบข้อก�าหนด Proposition 65 ของแคลิฟอร์เนียอย่าง 
เข้มงวด เนื่องจากเป็นข้อจ�ากัดใหม่เกี่ยวกับเอทิลีนไกลคอลที่อาจ
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม PET และยังมีการเพิ่มการพิจารณา 
แร่พลวงกับข้อก�าหนด CalPRop นี้ แม้ว่าจะไม่มีข้อจ�ากัดใหม่
ก็ตาม นอกจากนี้ Auriga ยังมองหาการแทนท่ีโลหะทรานซิชัน
แก้ไขสีด้วยสารสีที่มีค่าเป็นพิษต�่ากว่า

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
ส่งเสริมกระบวนการสอบทานธุรกิจทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน
ห่วงโซ่อุปทานอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร
และผู้มีส่วนได้เสีย ไอวีแอลตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหาร
ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ อันเกี่ยวข้องกับปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในการลดความเสี่ยง
ดังกล่าวนี้ เราได้มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมืออันดีกับพันธมิตรใน
ห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือส่งเสรมิแนวทางปฏบัิตท่ีิดท่ีีสดุด้านสทิธมินษุยชน  
สุขอนามัย และความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่ง
แวดล้อม แรงงาน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เราได้ริเริ่มการประเมินผู้จัดจ�าหน่ายในปี 2557 ซ่ึงได้ขยายขอบเขต
การประเมินจนครอบคลุมผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบและผู้จัดจ�าหน่ายวัสด ุ
นอกเหนอืจากวัตถดุบิท้ังหมด ในปี 2558 กระบวนการดงักล่าว ประกอบ
ด้วยการให้ผู้จัดจ�าหน่ายตอบแบบสอบถามประเมินตนเองอย่างเป็น
ระบบ ซ่ึงจะช่วยประเมินความเสี่ยงด้าน ESG รวมไปถึงโอกาส 
และการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานมีความยั่งยืน 
ผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบกว่าร้อยละ 50 ของเราได้รับการประเมินโดยใช้
เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)28  



นอกจากนี้ ไอวีแอลยังได้พัฒนากระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานท่ีเป็นระบบ โดยแบ่งเป็นสองข้ันตอนเพื่อวิเคราะห์โครงสร้าง
และเช่ือมโยงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ของห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงรวมถึงสิทธิมนุษยชนด้วย ข้ันตอนแรกคือ
การวิเคราะห์ยอดใช้จ่าย โดยแบ่งหมวดหมู่ผู้จัดจ�าหน่ายทั้งหมดตาม
ยอดใช้จ่ายและความส�าคัญของการจัดซ้ือวัสดุ ข้ันตอนท่ีสองคือการ
ประเมินผู้จัดจ�าหน่าย โดยจะครอบคลุมผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบทั้งหมด
และผู้จัดจ�าหน่ายวัสดุนอกเหนือจากวัตถุดิบรายส�าคัญ กระบวนการ
ประเมินความเสี่ยงทั้งแบบ Bottom-Up และ Top-Down ของบริษัทฯ 
จะครอบคลุมหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
ธรรมาภิบาล โดยมีหลักเกณฑ์หลายอย่าง ซ่ึงครอบคลุมท้ังประเด็น
ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม (ประเดน็ท่ีเกีย่วข้องกบัสทิธมินษุยชน เดก็ และ
การใช้แรงงาน) และธรรมาภบิาล (การปฏบัิตติามกฎระเบียบข้อบังคบั)

ไอวีแอลเช่ือในการบรหิารจดัการการขนส่งเพือ่สิง่แวดล้อมท่ีมปีระสทิธภิาพ 
โดยในปี 2558 เราได้สานต่อการรเิริม่ลงทุนในห่วงโซ่อุปทานเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพการด�าเนนิธรุกจิ โดยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งวตัถดุบิทางตรง
และการลดก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมในหลายพืน้ท่ีด�าเนนิงาน

บรษัิท อินโดรามา โพลเีมอร์ส ในประเทศไทยได้บุกเบิกและพฒันาระบบ
การบรหิารจดัการการขนส่งท่ีมปีระสทิธภิาพโดยการปรบัขนาดความจขุอง
บรรจภุณัฑ์ PET จาก 1.5 ตนัเป็น 1.3 ตนัในระหว่างปี 2556-2557 ซ่ึงลด
ค่าใช้จ่ายได้ 250,000 เหรยีญสหรฐัในปี 2558 นบัตัง้แต่รเิร่ิมการด�าเนนิ
งาน จากความส�าเรจ็นี ้ เราได้มีการขยายแนวคดิดงักล่าวไปสูห่น่วยธรุกจิ
อ่ืนๆ ของไอวแีอล และลดค่าใช้ได้มากกว่าหนึง่ล้านเหรียญสหรฐั

หน่วยธุรกิจของไอวีแอลหลายแห่งยังได้มีการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์
หรอืมกีารน�ากลบัมาใช้ซ�า้ เช่น การน�ากล่องลกูฟกูกลบัมาใช้ซ�า้ ถงุบรรจ ุ
พอลเิมอร์ท่ีน�ากลบัมาใช้ใหม่ รวมท้ังพาเลท็พลาสตกิและไม้ บางหน่วย
งานได้ปรบัปรงุห่วงโซ่อุปทานของตวัเองโดยการขนส่งสนิค้าทางน�า้แทน
การขนส่งทางถนน การรเิริม่เหล่านีน้อกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้บรษัิท
แล้ว ยงัส่งผลประโยชน์ด้านสิง่แวดล้อมด้วย เป็นการลดการใช้ผลติภณัฑ์
ธรรมชาต ิช่วยลดปรมิาณขยะ และลดการผลติก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

บริษัท  Indorama Ventures Europe B.V. (IVEBV) ได้เข้า
ร่วมการประเมนิ/รบัรองคณุภาพของ EcoVadis ซ่ึงครอบคลมุ
เกณฑ์ด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 21 หัวข้อใน
การประเมินตามประเด็นหลักต่อไปนี้ 
• สิ่งแวดล้อม
• การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
• การปฏิบัติที่เป็นธรรมทางธุรกิจ
• การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
IVEBV ได้รับการปรับอันดับจาก Silver Recognition ในปี 
2557 ซึ่งติดอันดับสูงสุดในร้อยละ 30 ของบริษัทที่ได้รับการ
ประเมิน ขึ้นมาเป็น Gold Recognition ในปี 2558 ซึ่งติด
อันดับสูงสุดในร้อยละ 5 ของบริษัทที่ได้รับการประเมิน

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ในปีนี ้เราได้รเิริม่การบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานของเราโดย
การร่วมมือกับหนึ่งในผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบหลักและปรับปรุง
การบริหารจัดการด้านการขนส่ง ซ่ึงก่อให้เกิดผลประโยชน์
ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 
เราได้ส่งเสริมให้ผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบหลักของเรารายหนึ่ง 
มีการจัดส่งโดยตรงจากท่าเรือผู้จัดจ�าหน่ายสู่โรงงานของเรา
สามแห่งในประเทศอินโดนเีซีย การรเิริม่นีช่้วยให้เกดิการหลกี
เลี่ยงความซ�้าซ้อนของการจัดส่ง ซึ่งเกิดขึ้นในช่วง 4 ปีที่ผ่าน
มา และยังช่วยให้หลีกเลี่ยงการขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือกลางใน
ประเทศสิงคโปร์ การผสมผสานการจัดส่งสองทางให้เป็นทาง
เดียวตั้งแต่ต้นปี 2558 นั้น ก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
• การประหยัดพลังงานและก�าลังคนในการขนถ่าย การจัด

เก็บ และการถ่ายเทสินค้าซ�้าของการจัดส่งที่ท่าเรือกลาง
• ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จากการลดการ

บรโิภคเชือ้เพลงิ ซ่ึงส่งผลให้มรีะบบขนส่งท่ีมปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส�าคัญแล้ว ยัง
คาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจประมาณ 3.84 ล้าน
เหรียญสหรัฐ

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

ไอวีแอลเป็นผู้น�าตลาดในห่วงโซ่คุณค่าโพลีเอสเตอร์ ในการรักษา
ต�าแหน่งผู้น�าและขับเคลือ่นการเตบิโตท่ีย่ังยืนอย่างต่อเนือ่ง เราเช่ือว่า 
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ดี คือองค์ประกอบส�าคัญ
เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

การร่วมมือกับลูกค้า ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิด
เห็นของลูกค้า ซ่ึงเรามีการสื่อสารกับลูกค้าหลากหลายช่องทางเพื่อ
สร้างความร่วมมือและตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น การมี
ปฏสิมัพนัธ์อย่างสม�า่เสมอผ่านการประชุมและการประชุมทางไกลของ
ผู้บริหารด้านการตลาดและผู้บริหารอาวุโส รวมถึงประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ และการส�ารวจความ
พึงพอใจของลูกค้าประจ�าปี

ความพึงพอใจของลูกค้าและการรักษาลูกค้าเดิม
การรักษาลูกค้าเดิมมีความเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับความพึงพอใจ
ของลกูค้า เราจงึเริม่วดัระดบัความพงึพอใจของลกูค้าเมือ่เกอืบ 10 ปีท่ี
ผ่านมาในบางธุรกจิ จากนัน้จงึขยายไปยังทุกกลุม่ธุรกจิ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของลูกค้าช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้า 
และยังช่วยให้เราคาดการณ์แผนอนาคตของลูกค้าได้ด้วย ท�าให้ทีม
นวัตกรรมของเราสามารถผนวกรวมความต้องการของลูกค้าไว้ใน
แผนการวจิยัและพฒันาได้ สิง่นีจ้งึเป็นตวัขับเคลือ่นแนวทางนวัตกรรม
สินค้าและบริการของเรา ซ่ึงผสานรวมกันท�าให้เราเข้าใกล้วิสัยทัศน์
เพื่อสร้าง “ความประทับใจของลูกค้า” ของเราได้มากยิ่งขึ้น 
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ในธรุกจิท่ีขับเคลือ่นด้วยราคาตลาด เราสามารถประเมินความพงึพอใจ
ของลูกค้าได้จากข้อมูลการสั่งซ้ือซ�้าในระยะยาว เนื่องจากเรามีการ
รักษาอัตราก�าลังการผลิตของโรงงานในระดับสูงในปี 2558 และคาด
ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในปี 2559 ข้อมูลการสั่งซื้อซ�้าและค�าสั่งซื้อในปริมาณ
มากนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และ
บริการของเราได้เป็นอย่างดี

การส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้าจะประเมินความพงึพอใจของลกูค้า
โดยครอบคลุมยอดขายทั้งหมดร้อยละ 80 ในด้านต่างๆ ดังนี้
• คุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
• การสนับสนุนด้านเทคนิคและการขนส่ง
• กลไกการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ซ่ึงรวมถึงความรู้และ

บริการของผู้บริหารและฝ่ายการตลาด
• การพัฒนากลุม่ผลติภณัฑ์และผลติภณัฑ์ใหม่ตามความต้องการ

ของลูกค้า
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน

ผลรวมของคะแนนอัตราความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) และผลรวมของอัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR) เป็นจ�านวนร้อยละของรายได้ทั้งหมด:

กลุ่มธุรกิจ
อัตราความพึงพอใจลูกค้า 

(CSI) ในปี 2558
เป้าหมายอัตราความพึงพอใจ

ลูกค้าส�าหรับปี 2559

อัตราการรักษาลูกค้าเดิม
จากจ�านวนร้อยละของรายได้
ทั้งหมด (CRR) ในปี 2558

เป้าหมายอัตราการรักษาลูกค้า
เดิมจากจ�านวนร้อยละของราย

ได้ทั้งหมดส�าหรับปี 2559

โพลีเอสเตอร์ 80%

เพิ่มหรือรักษาระดับอัตรา

ความพึงพอใจของปี 2558

71%

เพิ่มหรือรักษาอัตราการรักษา

ลูกค้าเดิมของปี 2558

PET 85% 93.7% 

วัตถุดิบ 86% 76%

ขนสัตว์ 78% 84%

บรรจุภัณฑ์ 85% 95%

ไอวีแอล 86% 82%

เป๊ปซี่โค มอบประกาศนียบัตรให้แก่ไอวีแอล ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในการส่งมอบสินค้า
คุณ เฮนรี่ ซอเยอร์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เป็ปซี่โค มอบประกาศนียบัตรให้แก่คุณ สุจิตรา โลเฮีย กรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)

ผลการส�ารวจในปี 2558 จะไม่ถูกน�ามาเปรียบเทียบกับผลการส�ารวจ
ก่อนหน้าในทุกส่วน เนื่องจากขอบเขตของการส�ารวจในปี 2558 ได้
เพิ่มหัวข้อให้ครอบคลุมการด�าเนินงานและหน่วยงานทั้งหมด

การพฒันาอย่างต่อเนือ่งในทุกพืน้ท่ีด�าเนนิงาน เป็นหนึง่ในปัจจยั
ความส�าเร็จของไอวีแอล การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าได้
เริ่มต้นข้ึนจากการด�าเนินงานและหน่วยงานในไอวีแอลไม่กี่แห่ง 
และปัจจุบันมีการขยายขอบเขตการส�ารวจครอบคลุมทุกหน่วย
งานในปี 2558

การมีส่วนร่วมของลกูค้าผ่านกลไกต่างๆ เป็นส่วนส�าคญัของกลยุทธ์การ
พฒันาอย่างย่ังยนืของเรา เราจะขยายขอบเขตการส�ารวจไปยังโรงงาน
ใหม่ๆ ท่ีเราได้เข้าซ้ือกจิการ ในปี 2558 กจิกรรมหลกัในส่วนของการดแูล
ลกูค้า คอื การพฒันากระบวนการพฒันาด้านการตลาดและการขายอย่าง
แข็งขัน โดยใช้การพัฒนารายงานการพบปะลกูค้าผ่านระบบออนไลน์ 

เราได้เริ่มพัฒนาส่วนนี้ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558 และแล้วเสร็จใน
ช่วงต้นปี 2559 กระบวนการดังกล่าวนี้ช่วยให้ผู้บริหารอาวุโสและ 
คณะท�างานการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามีประสิทธิภาพและ
สามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายและตัวชี้วัดความส�าเร็จ (KPI):
• ส�าหรับปี 2559: ทุกหน่วยธุรกิจต้องได้รับคะแนน

การประเมินความพึงพอใจในตัวชี้วัดความส�าเร็จ 
ไม่ต�่ากว่าปี 2558

• เป้าหมายปี 2563: การด�าเนินโครงการ CRM มีการเชื่อม
โยงสู่กลยุทธ์ด้าน CRM ในทุกหน่วยธุรกิจ

ในปี 2558 ไม่มีเหตุการณ์ละเมิดระเบียบข้อบังคับหรือหลัก
จรรยาบรรณใดๆ อันเกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา อีกท้ังยังไม่มีการ
ร้องเรียนว่ามีความลับของลูกค้ารั่วไหลหรือข้อมูลสูญหาย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)30  
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ประเด็นสำาคัญ

ด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าหลักขององค์กร
ของเรา คือ การป้องกันและส่งเสริมสภาพแวดล้อมโดยรอบ เรามุ่ง
มั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจของเรา และ
ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับธุรกิจในแต่ละปี เรามีการด�าเนินการ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยพยายามใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและกระบวนการผลิต 
รวมท้ังรักษาความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาก
ที่สุด ในด้านพลังงาน ซึ่งเป็นต้นทุนแปลงสภาพที่ส�าคัญ เราจึงมีจุด
มุ่งหมายในการอนุรักษ์พลังงานให้ได้มากท่ีสุด ซ่ึงส่งผลโดยตรงใน
ด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย เรายังเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนในการ
ด�าเนินธุรกิจ เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีอยู่อย่างจ�ากัด และ
เราเข้าใจดีถึงความต้องการลดการพ่ึงพาการผลิตพลังงานจากแหล่ง
ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการของเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะช่วยรักษาการยอมรับในสังคมในทุกประเทศท่ีเรา
ด�าเนินงาน ประสิทธิภาพ คือ กุญแจส�าคัญในการลดต้นทุน อันจะ
ช่วยปรับปรุงผลก�าไรของเรา ในฐานะผูผ้ลติวัตถดุบิส�าหรบับรษัิทสนิค้า
อุปโภคบรโิภคของโลก เราตระหนกัดว่ีา การรไีซเคลิผลติภณัฑ์ทุกชนดิ
ถือเป็นความท้าทายที่ต้องเผชิญและก้าวข้ามผ่าน ไอวีแอลตระหนักดี
ว่านีค่อืโอกาสส�าคญั ด้วยเหตนุี ้เราจงึขยายธรุกจิการรไีซเคลิไปท่ัวโลก 
เพื่อแสดงจุดยืนในการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

เราเข้าใจถงึความจ�าเป็นในการปรบัปรงุการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม
อย่างต่อเนือ่ง ด้วยการพฒันาประสทิธภิาพการด�าเนนิงานให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาการละเมดิกฎระเบียบข้อบังคบัต่างๆ นอกจากนีเ้รายังตระหนกั
ว่า ข้อก�าหนดและกฎหมายใหม่ท่ีเกดิขึน้ สามารถส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อธุรกิจของเราหากเราไม่ให้ความส�าคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม
เป็นอันดับแรก เราไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการสร้างงานในชุมชน แต่ยัง
มีหน้าท่ีในการค�านึงถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในฐานะองค์กร
อันเป็นสมาชิกของชุมชน ดังนั้นเราจึงต้องการด�าเนินธุรกิจโดยไม่ส่ง
ผลกระทบใดๆ ต่อชุมชน

ประสิทธิภาพด้านการด�าเนินงาน

ประสทิธภิาพด้านการด�าเนนิงานถอืเป็นความได้เปรยีบในการแข่งขัน
ส�าหรับเรา ซึ่งจะน�าไปสู่ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น มีการตอบสนองต่อลูกค้าที่
ดีขึ้น เพิ่มความสามารถขององค์กร ปรับปรุงทักษะการบริหาร และ
ท้ายท่ีสุด คือ การลดต้นทุน เราทุ่มเทให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ มอบคุณค่าที่ดีให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยต่อพนักงานทุกคน 
รวมถึงผู้รับเหมา และผู้ร่วมงานกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เรามีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2558 โรงงานของเราได้ด�าเนนิโครงการเพิม่ประสทิธภิาพด้านการ
ด�าเนนิงาน เพือ่ให้เกดิผลก�าไรท่ีดข้ึีนตามท่ีได้กล่าวถงึในบทอ่ืนๆ ของ
รายงานฉบับนี้ ตัวอย่างของการริเริ่มบางส่วนของเรา ได้แก่
1. ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต โดยลดการใช้ทรัพยากร  
 ลดการสูญเสียและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ก. พลังงาน 
 ข. พลังงานทดแทน
2. ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
 ก. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - การเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
  ภูมิอากาศ และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 ข. ของเสีย รวมถึงขยะอันตราย
3. การรีไซเคิล
4. การน�าทรัพยากรกลับมาใช้ซ�้า

1. ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต โดยลดการใช้ทรัพยากร  
ลดการสูญเสียและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 ก. พลังงาน
ไอวแีอลให้ความส�าคญักบัประสทิธภิาพในการใช้พลงังานเพิม่ข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ซ่ึงช่วยด้านความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจโดยการ
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
ภมูอิากาศ ระหว่างปีท่ีผ่านมา บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการรเิริม่การประหยัด
พลังงานหลายช่องทาง ท�าให้ลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานลง
จาก 6.09 กิกะจูลต่อการผลิตหนึ่งตันในปี 2555 เหลือ 5.52 กิกะจูล
ต่อการผลิตหนึ่งตันในปี 2558

พลังงานที่ได้รับจากการลงทุน
เรามุ่งมั่นในด้านการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทุกๆ ปี เราจะ
ลงทุนเพ่ือรเิริม่ด�าเนนิการให้เกดิผลกระทบเชิงบวกต่อสิง่แวดล้อม ท้ัง
ยังเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายส�าหรบัไอวแีอล การลงทุนของเราท้ังหมด
จะผ่านกระบวนการวิเคราะห์ทางการเงินและความเป็นไปได้เพื่อให้
มั่นใจได้ว่า โครงการของเราทั้งหมดมีความยั่งยืน เราติดตามรายการ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกิจ การประหยัดค่า
ใช้จ่าย และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส�าหรับทุกโครงการผ่านระบบ
ข้อมูลการบริหารจัดการ (Management Information System: MIS) 
ของเรา ซ่ึงถกูพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง ให้ครอบคลมุโรงงานและโครงการ
ต่างๆ ทั้งหมด
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ตัวอย่างโครงการประหยัดพลังงานของเราตั้งแต่ปี 2555 ได้แก่ การ
ประหยัดเชื้อเพลิงดีเซลในการขนส่งผลิตภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเครื่องสูบ การติดตั้งกังหันไอน�้าใหม่ การลดพลังงานของระบบ
เครื่องปรับอากาศ การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องก�าเนิดไอน�้า และ
การปรบัปรงุกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้อง นอกจากนี ้เรายงัมีโครงการ
ด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากพลังงาน เช่น การประหยัด
น�้า การลดการป้อนสารเคมีและลดการใช้วัตถุดิบตั้งต้น (เช่น กรด 
แอซีตกิ พาราไซลนี เป็นต้น) การลดการปล่อยกากตะกอนน�า้เสยี และ
การลดของเสียอื่นๆ ในกระบวนการผลิต

ค่าใช้จ่ายของโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

 2555 2556 2557 2558

ค่าใช้จ่าย – รายจ่ายฝ่าย
ทุน (CAPEX) ของปีนี้ 
(ล้านเหรียญสหรัฐ)

30.82 15.16 4.69 20.02

ค่าใช้จ่าย – รายจ่ายใน
การด�าเนินงาน (OPEX) 
ประจ�าปี (ล้านเหรียญ
สหรัฐ)

0.32 0.00 0.00 0.00

การประหยัดค่าใช้จ่ายรายปี 
(ล้านเหรียญสหรฐั)

13.40 6.55 7.85 6.67

การครอบคลุมของข้อมูล
จากทั่วโลก (ร้อยละของ
การผลิตทั้งหมด)

83% 85% 85% 85%

หมายเหตุ:
OPEX: เรามค่ีาใช้จ่ายด้านการด�าเนนิงาน (OPEX) ต�า่มากหรอืเท่ากบั
ศูนย์ เนื่องจากลักษณะของโครงการส่วนใหญ่ของเราไม่จ�าเป็นต้องมี
ค่าใช้จ่ายด้านการด�าเนินงาน

2557: รายจ่ายฝ่ายทุน (CAPEX) ต�่าในปี 2557 เนื่องจากมีการลงทุน
ที่จ�ากัด การประหยัดค่าใช้จ่ายของเราส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากโครงการที่
ไม่จ�าเป็นต้องใช้การลงทุน เช่น การปรบัเปลีย่นอปุกรณ์เดมิท่ีมีอยู่เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน

2558: การประหยัดค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับต�่าในปี 2558 เนื่องจากมีการ
ลงทุนในโครงการใหม่สองโครงการจนกระทั่งปี 2559 โครงการทั้งสอง 
ได้แก่ การลงทุนจ�านวน 8.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ส�าหรับเครื่องท�าความ
ร้อนเชื้อเพลิงชีวมวลที่โรงงาน Orion Global Pet ของเราในประเทศ 
ลิทัวเนีย และการลงทุนจ�านวน 0.9 ล้านเหรียญสหรัฐส�าหรับเครื่อง
ท�าความร้อนเช้ือเพลงิชวีมวลท่ีโรงงานอินโดรามา เวนเจอร์ส โพลเีมอร์ส  
(ระยอง) บริษัทฯ คาดว่า โครงการท้ังสองจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
รายปีเริ่มตั้งแต่ในปี 2559 เป็นต้นไป คือ 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐและ 
0.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล�าดับ

บริษัท Guangdong IVL PET Polymer (GIVL) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยในประเทศจนี ได้รเิริม่ด�าเนนิโครงการเพ่ิมประสทิธภิาพด้าน
พลังงานในปี 2558 ส่งผลให้ปริมาณการใช้ถ่านหินของบริษัทลด
ลงจาก 130 กิโลกรัมต่อการผลิตหนึ่งตันในปี 2557 เป็น 125 
กิโลกรัมต่อการผลิตหนึ่งตันในปี 2558 

 ข. พลังงานทดแทน
โรงงานของอินโดรามา เวนเจอร์สมกีารผลติพลงังานสเีขียวจากแหล่ง
ธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์และเพ่ือบริหารความเสี่ยง
ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เราต้องการใช้ทรพัยากรทดแทน
และเช้ือเพลิงท่ีไม่ใช่ฟอสซิลให้มากท่ีสุด เพ่ือลดการพ่ึงพาเช้ือเพลิง
ฟอสซิลในอนาคต ปัจจุบันเราใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ใน
โรงงานของเรา 3 แห่ง การริเริ่มการด�าเนินงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือ 
ส�าคัญในการช่วยให้ไอวีแอลลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์
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การเติบโตด้านพลังงานทดแทนในการด�าเนินธุรกิจของไอวีแอล

ปี 2554 2555 2556 2557 2558

ก�าลังการผลิต (เมกะวัตต์) 2.4 2.5 2.53 3.53 4.73

การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (ตนั) 127.11 665 2,256 2,466 3,760

การประหยัดค่าใช้จ่าย (ล้านเหรียญดอลลาร์) 0.079 0.348 1.418 1.505 1.649

ก�าลังการผลิตพลังงานทดแทน 
(แสงอาทิตย์และลม) (เมกะวัตต์) 

การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ 
(ตัน)

การประหยัดค่าใช้จ่าย
(เหรียญดอลลาร์)

5

4

3

2

1

0

กำลังการผลิต (เมกะวัตต)

2554

2555

2556

2557

2558

4,000

3,000

2,000

1,000

0

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซต (ตัน)

2554

2555

2556

2557

2558

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

ประหยัดคาใชจาย (เหร�ยญดอลลาร)

2554

2555

2556

2557

2558

5

4

3

2

1

0

กำลังการผลิต (เมกะวัตต)

2554

2555

2556

2557

2558

4,000

3,000

2,000

1,000

0

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซต (ตัน)

2554

2555

2556

2557

2558

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

ประหยัดคาใชจาย (เหร�ยญดอลลาร)

2554

2555

2556

2557

2558

5

4

3

2

1

0

กำลังการผลิต (เมกะวัตต)

2554

2555

2556

2557

2558

4,000

3,000

2,000

1,000

0

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซต (ตัน)

2554

2555

2556

2557

2558

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

ประหยัดคาใชจาย (เหร�ยญดอลลาร)

2554

2555

2556

2557

2558

การริเริ่มด้านพลังงานทดแทนของไอวีแอลในปี	2558:
• โรงงาน Orion Global Pet ในประเทศลิธัวเนียใช้พลังงาน

ทดแทนเพื่อการด�าเนินงานทั้งหมด
• โรงงานอินโดรามา โฮลดิ้งส์ ในประเทศไทยติดตั้งโครงการ

หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1.17 เมกะวัตต์ส�าหรับการ
ใช้ภายในโรงงาน ท�าให้ก�าลงัการผลติพลงังานจากแสงอาทิตย์
ทั้งหมดเพิ่มเป็น 5 เมกะวัตต์ โครงการนี้เป็นโครงการหลังคา
พลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับการใช้ภายในโรงงานท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในประเทศไทย

• ร้อยละ 10 ของพลงังานท่ีใช้ท้ังหมดในโรงงานท่ีจงัหวดัลพบุรี
ผลิตจากโซลาร์ฟาร์มและหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์

• โรงงานของไอวแีอล 5 แห่ง ได้แก่ FiberVisions (3 แห่ง), Wellman 
ในสาธารณรฐัไอร์แลนด์, Beverage Plastics และ Indorama 
Ventures PTA (Montreal) ซ้ือพลงังานไฟฟ้าจากแหล่งพลงังาน
ทดแทนเพือ่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ 

• โรงงาน Indorama Ventures PTA (Montreal) มีการใช้ก๊าซ
ชีวภาพท่ีผลิตจากโรงงานบ�าบัดน�้าเสีย เพื่อลดการใช้แหล่ง
เชื้อเพลิงฟอสซิล 

• โรงงาน Performance Fibers ในประเทศจีนใช้เช้ือเพลิง
ชีวภาพส�าหรับหม้อไอน�้าที่ติดตั้งใหม่ เพื่อลดการใช้พลังงาน

• โรงงาน PT Indorama Polychem Indonesia ด�าเนิน
โครงการน�าร่องด้านพลังงานแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งแผง 
โซลาร์บนหลงัคาของโรงงานและร่วมกบับรษัิทท้องถิน่เพือ่ตดิ
ตัง้บนทะเลสาบ เป็นแผงโซลาร์ลอยน�า้แห่งแรกในอินโดนเีซีย 
โรงงานดังกล่าวมีแผนจะเพิ่มก�าลังการผลิตในปี 2560 

2. ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม
 ก.  การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก - การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ  
  และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
• ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ พ.ศ. 2558 (COP 21) ที่กรุงปารีส ในเดือนธันวาคม 
2558 ได้มปีระเทศกว่า 195 ประเทศรว่มลงนามข้อตกลงว่าดว้ย
สภาพอากาศ แม้ว่าข้อตกลงจะไม่ผูกมัดธุรกิจในการด�าเนินการ
และรายงานการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก แต่เป็นความร่วม
มือและความพยายามจากบริษัทเอกชน

• การเปลีย่นไปสูเ่ศรษฐกจิคาร์บอนต�า่เป็นหนทางเดยีวท่ีสร้างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืนและสร้างความม่ังคั่งให้ทุกฝ่าย 
ในฐานะผู้น�าในอุตสาหกรรมระดับโลก เราตระหนักถึงบทบาท
ส�าคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• แนวทางส�าคัญ คือ การมีกลยุทธ์การบริหารจัดการการ
เปลีย่นแปลงด้านสภาพภมิูอากาศ เพ่ือบรหิารจดัการความเสีย่ง
ของไอวีแอล กลยุทธ์การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงด้าน
สภาพภูมิอากาศนี้ถูกพัฒนามาจากผลการประเมินความเสี่ยง
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ัวโลกครั้งแรกของเรา 
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบจะรวมถึงระบบค้าขายแลกเปลี่ยน
ก๊าซเรือนกระจก (Cap and Trade Schemes) ในภูมิภาคที่เรา
ด�าเนินงาน เช่น ยุโรป เป็นต้น ความเสี่ยงทางกายภาพ ได้แก่ 
อุทกภัย ซึ่งส่งผลต่อการด�าเนินงานของเรา เช่น กรณีอุทกภัย
ครั้งใหญ่ในประเทศไทยเมื่อปี 2554 ผลลัพธ์จากการประเมิน
ครั้งนี้ ท�าให้เราเสริมสร้างกลยุทธ์ของเราในด้านการด�าเนิน
โครงการประสทิธภิาพด้านพลงังาน เพ่ิมการใช้พลงังานทดแทน 
และก�าหนดเป้าหมายระยะยาวเพ่ือเพ่ิมการผลติผลติภณัฑ์ PET 
รีไซเคิล และการเข้าซื้อกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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• ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงด้าน
สภาพภูมิอากาศ เราตระหนักถึงความส�าคัญของความรู้ด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไอวีแอลท่ัวโลก ไอวีแอล
ได้ด�าเนินการประเมินก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและการฝึก
อบรมการจัดการคาร์บอนส�าหรับพนักงานทุกคน รวมถึงคณะผู้
บริหารอาวุโส เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการจัดการ
คาร์บอน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และ
ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ 
จากการฝึกอบรมในเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ
ท่ัวโลก ท�าให้เราม่ันใจว่า บริษัทในกลุ่มท้ังหมดของเรามีการ
จัดวางแนวทางการด�าเนินงานเพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ในปี 2558 บรษัิทฯ ได้เสนอช่ือผู้น�า (Champion) เพ่ือผลกัดนั
การด�าเนนิงานด้านกลยุทธ์การบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลงด้าน
สภาพภมูอิากาศ และบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร ในปี 2559 เรา
คาดว่า การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยตรงจะเพิม่ข้ึน และคาดว่า 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจะลดลงจากการด�าเนินงาน
ของเรา เนือ่งจากการเริม่ด�าเนนิงานของโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ 2 
แห่งในประเทศอนิโดนเีซีย อย่างไรกต็าม เราได้ก�าหนดเป้าหมาย
ท่ีชัดเจนส�าหรบัการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและความเข้มข้น 
ของการใช้พลงังาน นอกจากนี ้เรายังมุง่ส่งเสรมิประสทิธภิาพด้าน
พลงังานของโรงงานให้มากยิง่ข้ึนและขยายการใช้แหล่งพลงังาน
ทดแทน โครงการเหล่านีจ้ะส่งผลประโยชน์ต่อธรุกจิของเรา รวม
ถงึผู้มีส่วนได้เสยีและสภาพแวดล้อม 

• ไอวีแอลตระหนักดีว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น
ท้ังความส�าคัญเร่งด่วนและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ 
ในปีนี้ เราก�าลังพัฒนามาตรฐานองค์กรในด้านการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก ซ่ึงจะท�าให ้
ไอวีแอลท่ัวโลกมีแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดส�าหรับการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การท�าบัญชีก๊าซเรือน
กระจก กลยุทธ์ รวมทั้งการบริหารจัดการ 

เป้าหมายองค์กรของไอวีแอลท่ีเกีย่วข้องกบัการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
เป้าหมายและความส�าเร็จของปี	2558
• เป้าหมาย: ลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

และระดับความเข้มข้นของการใช้พลังงานร้อยละ 2
• ความส�าเรจ็: สามารถลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซต์ต่อตันการผลิต) และระดับ
ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (กิกะจูลต่อตันการผลิต) ได้
ร้อยละ 18

เป้าหมายองค์กรของไอวีแอลท่ีเกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกปี	2563		
• ลดความเข้มข้นผลรวมของความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจกทางตรง (Scope 1) และทางอ้อม (Scope 2) ร้อยละ 
6 จากปี 2556

• การเปิดเผยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) 
ท้ังหมด การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อม (Scope 2) ร้อยละ  
90 และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในห่วงโซ่ (Scope 3) ร้อยละ  
10

• มกีารรบัรองการรายงานการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกครอบคลมุ
โรงงานทั้งหมด

• การรบัรองมาตรฐาน ISO 9001 ส�าหรบัการด�าเนนิงานท้ังหมด 
และISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 (หรอืเทียบเท่า)  
ส�าหรับการด�าเนินงานร้อยละ 98  

(*มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานที่ด�าเนินงานภายใต้ไอวีแอลอย่างน้อย 2 ปี)

บริษัท	PT	 Indorama	Ventures	 Indonesia	(PTIVI)	 ได้รับ
ประกาศนียบัตร	Blue	Certification	ส�าหรับปี	2558-2559	จาก
รัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย	ซึ่งมอบให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามข้อ
บังคับและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้
• การด�าเนนิการตามข้อก�าหนดของใบอนญุาตด้านสิง่แวดล้อม 
(Environmental License) 
• การควบคุมมลพิษทางน�้า
• การควบคุมมลพิษทางอากาศ
• การควบคุมขยะอันตราย
• การควบคุมผลเสียต่อสภาพแวดล้อม
ท้ังนี้ในการออกประกาศนียบัตรดังกล่าว รัฐบาลอินโดนีเซียได้
รับรองข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ 
และชื่อเสียงของบริษัท โดยบริษัท PTIVI ตั้งเป้าท่ีจะได้รับ
ประกาศนียบัตร Green Certification ในปี 2560

โรงงานของไอวีแอล 3 แห่ง ได้แก่ อินโดรามา ปิโตรเคม ทีพีที  
ปิโตรเคมิคอลส์ และอินโดรามา โพลเีอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ (ระยอง) 
ได้รบัประกาศนยีบัตรรบัรองการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ
จากกระทรวงอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้เช่ียวชาญจากทุกภาค
ส่วนได้ร่วมกันพัฒนาเกณฑ์การพิจารณา “โรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ” (Eco-Factory) โดยโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ 
โรงงานอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อมเพือ่การพฒันาอย่างย่ังยืน โดยมุง่เน้นเรือ่งการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบน
พื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังภายในและภายนอก
องค์กร รวมท้ังตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 
เกณฑ์มาตรฐานจะมีทั้งหมด 14 ประเด็น ซึ่งครอบคลุมมิติต่างๆ 
เช่น การใช้ทรพัยากร สิง่แวดล้อม และการบรหิารจดัการ เป็นต้น
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แสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมและบทบาท
ของเราในฐานะพลเมืองที่ดี

การเติบโตของธุรกิจรีไซเคิลของไอวีแอล 
ไอวีแอลเข้าสู่ธุรกิจรีไซเคิลในปี 2554 จากการเข้าซื้อกิจการ Auriga 
Polymers และเริ่มด�าเนินการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล rPET ด้วย
เทคโนโลยีเตาหลอม (In-melt Technology) ของ Auriga Polymers 
และจากการเข้าซื้อกิจการอีกหลายแห่ง ท�าให้ธุรกิจรีไซเคิลเติบโตขึ้น
อย่างมาก จากก�าลังการผลิต 4,000 ตันต่อปีในปี 2554 เป็น 337,000 
ตันต่อปีในปี 2558

• ผลิตภัณฑ์เส้นใยของบริษัท Wellman International มีการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ 0.95 กิโลกรัมต่อ rPET หนึ่ง
กิโลกรัม ซึ่งน้อยกว่าเส้นใยที่ผลิตจาก PET บริสุทธิ์ 4 เท่า

• ด้วยก�าลังการผลิตของธุรกิจรีไซเคิลในปัจจุบัน ไอวีแอล
สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้ประมาณ 
1.045 ล้านตัน และน�้ามัน 636,762 ตันทุกปี

จุดเด่นของธุรกิจรีไซเคิลของไอวีแอล:
• เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวท่ีมีธุรกิจรีไซเคิลขนาดใหญ่และ

ก�าหนดให้เป็นกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ
• เป็นผู้น�าตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมในตลาดยุโรป
• มีการบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่า
• เป็นผู้ผลิตรายเดียวที่มีการน�าเสนอเม็ดพลาสติก PET ด้วย

วัสดุรีไซเคิล (In-melt Technology) ทั่วโลก

4. การน�าทรัพยากรกลับมาใช้ซ�้า
การน�าทรัพยากรกลับมาใช้ซ�้าไม่เพียงแต่เพิ่มความได้เปรียบในการ
แข่งขันทางธุรกิจจากต้นทุนที่ลดลงเท่านั้น แต่ยังช่วยแก้ปัญหาราคา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต และยังสร้างความม่ันคง
ด้านการจัดหาวัตถุดิบด้วย 

ไอวแีอลเป็นผูผ้ลติเกลด็พลาสตกิและเส้นใย PET รไีซเคลิ (rPET) 
อันดบัหนึง่ในทวีปยุโรปและประเทศไทย และเป็นผูผ้ลติโพลเิมอร์ 
PET เพียงรายเดียวที่ใช้วัสดุรีไซเคิลในอเมริกาเหนือ 

โรงงาน Indorama Ventures PTA Montréal (IVPTA)  ได้ติดตั้งและใช้งานเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหัน
ไอน�้า (Turbo-Generator) ซึ่งช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในบริษัทได้ร้อยละ 20 กังหันจะผลิตกระแสไฟฟ้า
จากไอน�้าได้โดยเฉลี่ย 6,700 กิโลวัตต์ เทียบเท่าการใช้งานในครัวเรือน 2,000 หลัง โครงการนี้ท�าให้ 
IVPTA สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตและรักษาความ
สามารถในการแข่งขันในตลาด PTA ได้

 ข. การลดของเสีย
ความพยายามในการลดของเสยีของเรา นอกจากจะครอบคลมุเรือ่งของ
เสียและน�้าท้ิงแล้ว เรายังมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทุกข้ันตอน 
ตั้งแต่การลดการใช้วัตถุดิบไปจนถึงการปรับปรุงการด�าเนินงานด้วย
การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้า
ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานน้อยลง เราเข้าใจ
ถงึความส�าคญัของการลดของเสยีในรปูแบบของแขง็หรอืกากของเสยี  
และการลดการใช้พลงังานท่ีไม่มปีระสทิธภิาพ เรามุ่งมัน่ในการควบคมุ
ปัญหานี้ด้วยระบบการบริหารจัดการโรงงานแต่ละแห่ง รวมถึงการ
รับรองมาตรฐาน ISO 14001 และการรับรองอื่นๆ จากหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล และสร้าง
ความเช่ือมัน่ว่า โรงงานแต่ละแห่งมกีารด�าเนนิงานท่ีมีความรบัผดิชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม

กรณีศึกษา:	 โครงการรีไซเคิลน�้าเสีย	-	 นวัตกรรมกระบวนการ 
อันน�าไปสู่การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรและลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ บริษัท Guangdong IVL PET Polymer 
(GIVL) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศจีน ได้ด�าเนินโครงการ
รีไซเคิลน�้าเสียเม่ือปลายปี 2558 และตั้งเป้าการปล่อยน�้าเสีย
ของโรงงานเป็นศูนย์ การด�าเนินโครงการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายต�่า 
เนือ่งจากเป็นการใช้ประโยชน์จากอาคารและเครือ่งจกัรเดมิท่ีมีอยู่ 
การปล่อยน�า้เสยีท่ีบ�าบัดแล้วลงสูแ่ม่น�า้ถกูแทนท่ีด้วยการรไีซเคลิ
และการน�า้กลบัมาใช้ซ�า้ ท�าให้บรษัิทสามารถลดความเข้มข้นของ
การใช้น�้าลงได้ 0.91 ลูกบาศก์เมตร ต่อตันการผลิต ประหยัดน�้า
ได้มากกว่า 438,000 ลูกบาศก์เมตร และยังช่วยประหยัดค่าใช้
จ่ายได้อย่างมากอีกด้วย  

3. การรีไซเคิล
ไอวีแอลเป็นหนึ่งในผู้น�าในอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งการรีไซเคิลเป็น
หนึ่งในประเด็นหลักด้านความยั่งยืน เราจึงก�าหนดให้การรีไซเคิลเป็น
ปัจจยัหลกัของกลยุทธ์การเตบิโตทางธรุกจิ เพือ่ให้เป็นบรษัิทท่ีมีความ
ย่ังยืนย่ิงขึ้น โดยขยายการด�าเนินธุรกิจรีไซเคิลในทุกๆปี ซ่ึงเป็นการ
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การปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมเป็นความรับผิดชอบหลัก
และมีความส�าคัญทางธุรกิจเป็นล�าดับต้นๆส�าหรับไอวีแอล เรามี
ระบบบริหารจัดการการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเป็น
ระบบและม่ันคง มีการด�าเนินการเชิงรุกตลอดท้ังปีเพ่ือให้การปฏิบัติ
การเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน และข้อก�าหนดอ่ืนๆ 
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีการบังคับใช้ เช่น การอนุญาตให้ด�าเนินงานใน
พื้นที่ เป็นต้น

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมไม่เพียงช่วยประหยัดค่า
ใช้จ่ายให้แก่บริษัทฯ แต่ยังช่วยสร้างคุณค่าผ่านการคุ้มครองต่างๆ 
มากมาย ท้ังพนกังาน สขุอนามัยของผูร้บัเหมา ทรพัย์สนิของบรษัิทฯ  
ชุมชนโดยรอบโรงงาน และท่ีส�าคญัท่ีสดุคอืช่ือเสยีงของบรษัิทฯ แผนงาน 
การสร้างแรงจงูใจเพือ่ปฏบัิตติามข้อก�าหนดจะเชือ่มโยงกบัประสทิธภิาพ 
การท�างานของผูบ้รหิารอาวโุส หัวหน้าโรงงาน และผูจ้ดัการสขุอนามยั
และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม ท�าให้
เราสามารถบริหารจัดการการระบายอากาศ น�้าท้ิงและของเสียจาก
กระบวนการผลิตให้อยู่ในปริมาณท่ีก�าหนด การบริหารจัดการการ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเข้มงวดนี้ ท�าให้ไอวีแอล 
มั่นใจได้ว่าจะไม่มีกรณีการละเมิดข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม ใน
ขณะเดียวกันยังพัฒนาระบบสาธารณสุข ผลผลิตทางเศรษฐกิจและ 
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมายส�าหรับปีงบประมาณ	2558:	
 ไม่มีการละเมิดข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมจากปี 2555 ถึง

ปัจจุบัน
ความส�าเร็จ:		
• ไม่มีกรณีการละเมิดข้อก�าหนดจากการด�าเนินงานทั้งหมด
• ไม่มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ไอวีแอลตระหนกัดว่ีา สิง่แวดล้อมและเศรษฐกจิมกีารเช่ือมโยงกนัและ
เกีย่วข้องกบัความย่ังยืน ดงันัน้เราจงึควรให้ความส�าคญักบัความย่ังยืน
ของสิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม
• ปลกูฝังหลกัการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อมและความย่ังยนืไว้ใน

การด�าเนินธุรกิจ ระบบบริหาร และแนวทางปฏิบัติ
• ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลดการใช้ทรัพยากร 

การน�ากลับมาใช้ซ�้า และการรีไซเคิล และโดยการส่งเสริมด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน

• บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายต่อเนี่องในการไม่ให้เกิดการละเมิดข้อ
ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม และมุ่งหมายท่ีจะจัดการบริหารการ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

• เรามีระบบการแจ้งข้อมูลและสถานะการปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนดให้แก่คณะกรรมการระดับบริหารของบริษัทฯ ตาม
วาระเป็นประจ�าทุกไตรมาส

ประเด็นสำาคัญ

ด้านสังคม
ไอวีแอลมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย 
(EHS Policy) ท่ีได้รบัการอนมัุตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ เพ่ือก�ากบั
ดูแลการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยท้ังหมด 
พนกังานทุกคนจะได้รับการสือ่สารให้รับทราบนโยบายท่ัวไปเมือ่เริม่ต้น 
ท�างานในบริษัท 

บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักบัการสร้างสมดลุระหว่างชีวติการท�างานและ
การใช้ชีวิตด้านอื่นๆ รวมทั้ง ‘ความส�าเร็จและความสุขสนุกสนาน’ ใน
ชีวติของพนกังาน โดยเราให้การสนบัสนนุทางด้านการเงนิและการจดั
กจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิการสร้างความสมดลุระหว่างชีวติการท�างานและ
การใช้ชีวิตด้านอื่นๆ นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนการจัด
กจิกรรมนอกเหนอืจากการท�างาน เพือ่การบรหิารจดัการความเครยีด 
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นควบคู่ไปกับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

และโครงการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับพนักงานและ 
ผูร้บัเหมาเพือ่สร้างสภาพการท�างานท่ีปลอดภยั นอกจากนี้โรงงานของ
เราหลายแห่งยังจดัให้มกีารฝึกอบรมด้านการจดัการความเครยีด ท้ังท่ี
เกี่ยวข้องกับการท�างานและไม่เกี่ยวข้องกับการท�างาน

สุขอนามัยและความปลอดภัย	
ที่อินโดรามา เวนเจอร์ส เราให้ความส�าคัญกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยัเป็นอันดบัแรกส�าหรบัการด�าเนนิงานทุกๆ กจิกรรม เราเช่ือว่า 
สขุอนามยัและความปลอดภยัของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนกังานของเรา  
ผู้รับเหมา ชุมชน และสาธารณะ ล้วนเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อ
การด�าเนินงานของเรา และยังมีความส�าคัญย่ิงต่อการได้รับอนุญาต
ให้ด�าเนินงานในพื้นท่ี การจัดหาสถานท่ีท�างานท่ีปลอดภัยและมี 
สุขอนามัยไม่เพียงแต่เพิ่มขวัญก�าลังใจของพนักงานเท่านั้น แต่ยัง
ป้องกนัการสญูเสยีเวลาท�างานและประหยัดค่าใช้จ่ายของบรษัิทฯ อีกด้วย 
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• โรงงานทุกแห่งของไอวีแอลมีการรายงานการบาดเจ็บถึงข้ัน
เสียชีวิตเป็นศูนย์ ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2558

• โรงงานของไอวีแอล 17  แห่ง มีการรายงานการบาดเจ็บจาก
การท�างานเป็นศนูย์ในปี 2558 คดิเป็นร้อยละ 29 ของหน่วยงาน 
ทั้งหมดของบริษัทฯ

ในปี 2558 เราลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านการฝึกอบรมในเรื่องอาชีว
อนามยัและความปลอดภยัให้พนกังานของเราทุกคน การลงทุนนีช่้วย
ลดอัตราการสญูเสยีเวลาท�างานจากการบาดเจบ็ ในปี 2558 บรษัิทฯ มี
อัตราการบาดเจบ็จากการท�างานจนถงึข้ันหยดุงาน (LTIFR) 3.20 ครัง้ 
ลดลงจาก 5.20 ครั้งในปี 2557 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่เราก�าหนด
ไว้ในปี 2557 ในการลด LTIFR ให้ได้ร้อยละ 2

ในปี 2558 อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานจนถึงข้ันหยุดงานได ้
เพิม่ขึน้จากปีก่อน เนือ่งจากมีการเพิม่การใช้ผูร้บัเหมาในพืน้ท่ีโรงงาน 
ร้อยละ 26 จากเดิมที่ไม่มีการใช้ 

บริษัทฯ ลดจ�านวนการบาดเจ็บท่ีสูญเสียเวลาและไม่สูญเสียเวลา
ทั้งหมดจาก 163 ครั้งในปี 2557 เป็น 148 ครั้งในปี 2558 โดยไม่รวม
การบาดเจ็บจากกิจการที่เข้าซื้อเพิ่มเติมในปี 2558 แม้ว่าจ�านวนรวม
ของการบาดเจ็บจากการท�างานจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีจ�านวนแรงงาน
และการผลติเพิม่ข้ึน แต่ไอวแีอลสามารถรกัษาอัตราการบาดเจบ็ให้ต�า่
กว่าตัวเลขอัตราการบาดเจ็บในปี 2555 ได้ ท�าให้บริษัทฯ สามารถลด
ค่าใช้จ่ายจากการลดอัตราการบาดเจ็บของทุกโรงงานในปี 2558 ได้
ประมาณ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับปี 2555 ค่าใช้จ่ายทาง
อ้อมนี้รวมถึงค่าปรับ ค่าด�าเนินการทางกฎหมาย การเจ็บป่วยของ
พนกังาน และการสญูเสยีความนยิมจากการเผยแพร่ข่าวในทางลบ ค่า
ใช้จ่ายทางอ้อมดงักล่าวใช้การประมาณการจากโครงการ Safety Pays 
ของ OSHA กระทรวงแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป้าหมายของการจดัการอาชวีอนามัยและความปลอดภยัส�าหรบั
ปี	2559
• LTIFR: ลดอัตราการบาดเจ็บจากการท�างานจนถึงขั้นหยุด

งาน (LTIFR) ร้อยละ 10 ทุกๆ ปี
• TRIR: รักษาอัตราการบาดเจ็บจากการท�างานโดยรวมของ

พนักงานและผู้รับเหมา (TRIR)  ให้ต�่ากว่าร้อยละ 2

ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการ
ประเมินความเสี่ยง
บรษัิทฯ ของเราท่ัวโลกมีระบบจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
ทุกโรงงานจะได้รับการส่งเสริมให้ด�าเนินโครงการด้านความปลอดภัย 
เพ่ือสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีปลอดภัยและม ี
สุขอนามัย และช่วยควบคุมความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในที่ท�างานอย่างเพียงพอ 

โรงงานของเราทั้งหมด 14 แห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 
18001 ด้านระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเรายัง
ยึดถอืมาตรฐาน ISO 14001 ด้านการจดัการสิง่แวดล้อม และด�าเนนิการ 
ประเมินประสิทธิภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ  

นอกจากนี้ เรายังมีการประเมินระบบจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของเราจากมุมมองของการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
ผลการประเมินความเสี่ยงได้ช่วยให้บริษัทฯ ปรับปรุงข้ันตอนด้าน
ความปลอดภัย และท�าให้สุขลักษณะ ความปลอดภัย และสวัสดิการ
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยรายงานผลการประเมินความเสี่ยงจะถูกส่ง
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจและฝ่ายก�ากับดูแลด้าน
ความยั่งยืน

และเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงงานที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน OHSAS 18001 (หรอืการรบัรองมาตรฐานลกัษณะเดยีวกนั) 
รวมท้ังมาตรฐาน ISO 14001 ถูกก�าหนดให้ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานดังกล่าวภายในปี 2563 

การส่งเสริมสุขภาพพนักงาน

พนักงานที่มีสุขภาพดีมีส่งผลบริษัทมีความแข็งแกร่ง ในปี 2558 เรา
ด�าเนินการลงทุนอย่างต่อเนื่องด้วยโครงการสื่อสารให้ความรู้ด้าน
สุขภาพในสถานท่ีปฏิบัติงานทุกแห่ง โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อป้องกันโรคและส่งเสริมพฤติกรรมด้านสุขภาพ และเพื่อไม่ให้เกิด
การแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ เรามี
การด�าเนินการ อาทิ นโยบายเรื่องโรคเอดส์ (HIV-AIDS Policy) ซึ่ง
ครอบคลุมเรื่องการรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูล การไม่เลือก
ปฏิบัติ การตรวจเลือด และการให้การศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)38  



สร้างความตระหนกั ผูจ้ดัการและหัวหน้างานทุกคนจะต้องได้รบัการฝึก
อบรมเพื่อสื่อสารและปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายดังกล่าว 

ทรัพยากรบุคคล

การเป็นองค์กรที่มีการด�าเนินงานทั่วโลก ท�าให้วิถีทางแห่งการเติบโต
และพัฒนาธุรกิจของเราข้ึนอยู่กับบุคลากร ซ่ึงมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ท�างานหรือตลาด เราจึงพัฒนา
บุคลากรเพ่ือให้มีการผสมผสานความสามารถและความเช่ียวชาญ
หลากหลายสาขา พนักงานของเราท่ัวโลกล้วนมีบทบาทและหน้าท่ีท่ี
แตกต่างกนั อาทิ ผู้เช่ียวชาญด้านการผลติและบ�ารงุรกัษา นกัออกแบบ
ผลติภณัฑ์ใหม่ พนกังานในโรงงาน ผูเ้ชีย่วชาญด้านการตลาด การขาย 
การขนส่ง ศุลกากร ภาษีและการค้า การเงินและการบัญชี ผู้จัดการ 
และพนักงานในส่วนงานส�าคัญอื่นๆ 

เราให้คณุค่าและความส�าคญักบับุคลากร ตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในค่านยิม
ของไอวแีอลว่า ขณะท่ีเรามีการขยายการด�าเนนิงานพร้อมกบัพนกังาน
ทั่วโลกจ�านวน 57 สัญชาติ เราเชื่อมั่นว่า การลงทุนกับพนักงานและ
ช่วยพัฒนาศักยภาพจะน�าพาเราไปสู่แนวคิดใหม่ๆ และนวัตกรรมที่จะ 
ขับเคลื่อนการด�าเนินงานของเราในภายภาคหน้า หน้าท่ีของฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและทีมผูน้�าของเรา คอื สร้างแรงขับเคลือ่นเพ่ือให้เกดิ
ความสอดคล้องระหว่างวสิยัทัศน์และค่านยิมของไอวแีอลในการท�างาน 
ทุกๆ วนั อันส่งผลให้เกดิความเป็นเลศิด้านการด�าเนินงานและการปฏบัิตงิาน  
ด้วยโครงสร้างการท�างานท่ีครอบคลุม เราจึงสานต่อการพัฒนา
โครงการผู้น�าเพื่อเสริมสร้างแนวทางความเป็นผู้น�า เพื่อให้ไอวีแอล 
ประสบความส�าเรจ็ได้อย่างย่ังยืน ในปีนีไ้อวีแอลได้ใช้ระบบการบรหิารผล
การปฏบัิติงานส�าหรับพนกังานระดบัผูบ้รหิาร รวมไปถงึการใช้หลกัสตูร
การฝึกอบรมระดบัองค์กร ซ่ึงสอดคล้องตามกลยุทธ์ด้านทรพัยากรบุคคล
ของเรา

บริษัทย่อยไอวีแอล 4  แห่งได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงานประจ�าปี 2558 จากกระทรวงแรงงาน ประเทศไทย
-  บริษัท  อินโดรามา  โพลีเอสเตอร์  อันดัสตรี้ส์  (ระยอง)  ได้รับรางวันสถานประกอบการดีเด่น

ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจ�าปี 2558 ซึ่งเป็นการรับรางวัลปีที่ 11 ติดต่อ
กัน (2548-2558)

-  บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ ได้รับรางวัลเดียวกันนี้เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน (2549-2558)
-  บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ (นครปฐม) ได้รับรางวัลเดียวกันเป็นปีที่ 6 ติดต่อ

กัน (2553-2558)
-  บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคมี ได้รับรางวัลเดียวกันเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน (2554-2558)

ข้อพิพาทด้านแรงงาน	
ไอวีแอลไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท

บุคลากรทั่วโลกของเรา

จดุแข็งของพนกังานของไอวีแอลท่ัวโลก ได้แก่ ส่วนผสมอันลงตวัของ
ผู้มีความสามารถ ทั้งที่มีประสบการณ์และยังไม่มีประสบการณ์ โดยมี
พื้นฐานการศึกษา วัฒนธรรม และสัญชาติ ที่หลากหลาย ความหลาก
หลายนีช่้วยขยายและพัฒนาขอบเขตความสามารถของบุคลากร และ
ยังช่วยเพ่ิมโลกทัศน์ ทักษะ ความรู ้รปูแบบการท�างาน และวฒันธรรม 
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พนักงานของเราจ�านวน 12,868 คน มี
สัดส่วนตามภูมิภาคต่างๆ ดังต่อไปนี้

บุคลากรทั่วโลก

59%

16%

24%

1%

แอฟร�กา

เอเช�ย

ยุโรป

อเมร�กาเหนือ

การด�าเนนิงานของเรามีการเชือ่มโยงระหว่างวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
ด้วยเหตนุีก้ารผสมผสานวฒันธรรมและการให้โอกาสท่ีเท่าเทียมจงึเป็น
เรื่องส�าคัญ เราจึงพิจารณาถึงความหลากหลายและความเท่าเทียม
ทางโอกาสในทุกแง่มุมของพนักงาน และไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือก
ปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ เพศ ความพิการทางกายภาพหรือ
จติใจ หรอืรสนยิมทางเพศ การตดัสนิใจจ้างงานจะขึน้อยู่กบัคณุสมบัติ
และความต้องการทางธุรกิจ ส�าหรับสัดส่วนพนักงานของไอวีแอลที่มี
ความบกพร่องในปี 2558 มีดังนี้

ความบกพรองทางรางกาย

ความบกพรองทางการมองเห็น

ความบกพรองทางการเร�ยนรู 

ความบกพรองทางการไดยิน

0.85%

0.04%

0.02%

0.02%

เราพยายามเพิ่มจ�านวนพนักงานหญิงในกลุ่มผู้ท่ีมีความสามารถผ่าน
การสรรหาและกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรภายใน เมื่อเทียบระหว่างปี 
2557 และปี 2558 พบว่า อัตราการจ้างงานพนักงานหญิงสูงขึ้นร้อย
ละ 2 แม้สดัส่วนโดยรวมของพนกังานหญิงจะลดลงร้อยละ 1 เนือ่งจาก
การเข้าซ้ือกจิการใหม่ และขณะท่ีจ�านวนพนกังานหญิงของบริษัทฯ ใน
บางภูมิภาคจะอยู่ในระดับต�่าเมื่อปีที่ผ่านมา แต่ไอวีแอลยังคงมุ่งมั่นที่
จะเพิ่มอัตราส่วนของพนักงานหญิงต่อไปในอนาคต

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2558 39  



การจำแนกตามเพศ

78%

22%
ชาย

หญิง

การจำแนกตามเพศในแตละภูมิภาค

ชาย หญิง

แอฟร�กา

อเมร�กา

ยุโรป

เอเช�ย

0% 20%

4%

16%

18%

25%

96%

84%

82%

75%

40% 60% 80% 100%

 การจำแนกตามเพศและอายุ 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ชาย

หญิง

มากกวา 50 ป 

มากกวา 30 ป แตไมกิน 50 ป 

21 – 30 ป 

การบริหารจัดการผู้มีความสามารถและการสร้างความ
ผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

ในปี 2558 เราให้การสนับสนุนการฝึกอบรมและกระตุ้นให้พนักงาน
ของเราพัฒนาทักษะความสามารถ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านอาชีพ
ของตัวเองไปพร้อมกับเป้าหมายทางธุรกิจของเรา เรามุ่งเน้นท่ีการ 
ส่งเสริมอย่างเป็นระบบ โดยความร่วมมือของบริษัท Boston 
Consulting Group (BCG) ซ่ึงเป็นบริษัทอิสระด้านการด�าเนินแบบ
ส�ารวจทั่วโลกในชื่อว่า “Engagement For Results” (EFR) พนักงาน
ของไอวีแอล 12,868 คนทั่วโลกเข้าร่วมการส�ารวจร้อยละ 90 ค่าเฉลี่ย
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอยู่ที่ 3.64 (คะแนนเต็ม 5) หัวข้อ
ที่มีคะแนนค่อนข้างสูง (มากกว่า 3.90) ได้แก่ หัวข้อการประเมินว่า  
“ฉันรูว่้าฉันคาดหวงัสิง่ใดในหน้าท่ีการงาน”, “ฉันเข้าใจว่าหน้าท่ีของฉัน
มส่ีวนท�าให้บรษัิทประสบความส�าเรจ็อย่างไร” และ “ฉันมสีายสมัพันธ์
มติรภาพท่ีดีในท่ีท�างาน” ส�าหรบัแผนงานในการลดช่องว่างของคะแนน
ที่น้อยกว่า 3.40 นั้น อยู่ระหว่างการด�าเนินการ จากการส่งเสริมด้าน
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเหล่านี้ เราคาดว่าคะแนนความ
ผูกพันจะเพิ่มจาก 3.64 เป็น 3.67 ในปี 2559 จ�านวนชั่วโมงการฝึก
อบรมเฉลี่ยของปี 2558 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 14.75 ชั่วโมง จากเดิม 13 
ช่ัวโมงในปี 2557 และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่อพนักงานหนึ่งคน
คือ 268 เหรียญสหรัฐ

ในปี 2558 ไอวีแอลได้ออกแบบโครงการพัฒนาภาวะผู้น�า Indorama 
Ventures Leadership Development (IVLDP) ส�าหรับพนักงานหลัก

จ�านวน 450 คน โครงการจะประกอบด้วย 7 หลักสูตร โดยเน้นความ
ส�าคัญหลักท่ีการพัฒนาและเตรียมพร้อมพนักงานท่ีมีบทบาทส�าคัญ
ส�าหรับต�าแหน่งผู้บริหารท่ีต้องใช้ทักษะภาวะผู้น�า หลักสูตรแรกได้
ด�าเนินการใน 3 ภูมิภาคและมีพนักงานเข้าร่วม 60 คน หลักสูตรอื่น
ของ IVLDP จะด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2559-2560

เป้าหมายของ IVLDP: ฝึกอบรมพนกังานหลกัขององค์กรจ�านวน 
450 คน โดยครอบคลุมผู้บริหารระดับอาวุโสท้ังหมดในองค์กร 
(100%)

การปรับปรุงพัฒนาโดยใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพในองค์กรโดยลด
ความผิดพลาดและการสูญเปล่า (Six Sigma) ยังคงเป็นหัวข้อหลัก
ของการฝึกอบรมในปี 2558 หลักสูตรฝึกอบรมได้ขยายให้ครอบคลุม
พนักงาน 140 คน ภายใต้ “Green Belt” และ “Lean Six Sigma” 
โครงการใหม่ทั้ง 14 โครงการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และเมื่อ
โครงการสิ้นสุดลง สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 435,000 เหรียญสหรัฐ ใน
ปี 2558 นี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ขยายการครอบคลุมเพิ่มข้ึนส�าหรับ
พนกังานอีก 150 คน พร้อมด้วยการฝึกอบรมเพ่ิมเตมิในหัวข้อ “Yellow 
Belt & Black Belt” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเดิม

บริษัท Wellman International ได้จัดท�าโครงการ Employee 
Assistance Program (EAP) ส�าหรับพนักงานทุกคน ซ่ึงเป็น
บริการให้ค�าปรึกษาทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงทั้งเรื่องการท�างาน
และนอกเหนือจากการท�างาน พนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับ
การฝึกอบรมเพื่อรับรู้และเข้าใจโครงการดังกล่าว และยังมีการ
รณรงค์เพ่ือปรับปรุงและสร้างความตระหนักเพ่ิมเติม นอกจาก
นี้ พนักงานทุกคนยังได้รับข้อมูลรายละเอียดการติดต่อส�าหรับ
โครงการ EAP และโครงการยังได้ขยายการไปยังสมาชิก
ครอบครัวของพนักงาน ท้ังนี้บริษัทอ่ืนๆ ในกลุ่มมีการด�าเนิน
โครงการในลักษณะเดียวกันนี้เช่นกัน

สถานที่ท�างานและสิทธิมนุษยชน

เราปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การ
สหประชาชาติ (United Nations Universal Declaration of Human 
Rights) และหลักการและสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการท�างานขององค์กร
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization’s 
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) 
นโยบายด้านสทิธมินษุยชนและนโยบายอืน่ๆ ของบรษัิทฯ สามารถอ่าน
รายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ (http://www.indoramaventures.com/
TH/corporateGovernance/corporateGovernance_Documents.
php) นโยบายเหล่านี้เป็นนโยบายส�าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ  
ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ฝึกงาน และบุคคลผู้ท่ีไม่ใช่พนักงานแต่ได้รับ
อนุญาตให้ด�าเนินการในนามหรือเป็นตัวแทนของไอวีแอล ซ่ึงรวมไป
ถึงผู้ท่ีได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วม
ของไอวีแอล
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เรามีการจัดท�าคู่มือและมาตรการส�าหรับพนักงาน คู่ค้า และผู้จัด
จ�าหน่ายของเรา เพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นต่างๆ จากการด�าเนินธุรกิจที่
อาจส่งผลกระทบหรือขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ปัญหา
เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น

เราได้เริ่มด�าเนินการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐาน โดย
โรงงานของเราสองแห่งในทวีปยุโรป ได้แก่ ในประเทศลิธัวเนียและ
โปแลนด์ ได้ท�าการประเมินเสร็จสิ้นสมบูรณ์

ไอวแีอลไม่มกีารผ่อนปรนต่อการละเมิดสทิธมินษุยชนใดๆ ในการ
ด�าเนินงานทั้งหมดของเรา ครอบคลุมถึงห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษัิท (Corporate Social Responsibility 
– CSR) คือ หลักการด�าเนินการท่ีครอบคลุมถึงประเด็นด้าน 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ไอวีแอลมุ่งมั่นสู่แนวทางปฏิบัติ
ท่ีเป็นเลิศ ไม่เพียงเพื่อสร้างอนาคตท่ีย่ังยืนส�าหรับบริษัทฯ และ
พนักงานเท่านั้น แต่รวมไปถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับสังคมในระยะยาวด้วย เรามีกลยุทธ์ระดับองค์กร
เป็นแนวทางช้ีน�าการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในฐานะพลเมืองท่ีดี 
เราตระหนักดีว่า บทบาทของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่หน่วยธุรกิจ แต่ยัง
เป็นสมาชิกท่ีส�าคญัในชุมชนท้องถิน่อีกด้วย เรามุ่งหมายท่ีจะสนบัสนนุ
โครงการต่างๆ ของชุมชน โดยรับหน้าที่ผลักดันการพัฒนาชุมชนและ
สร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของเราทุกฝ่าย

ไอวีแอลได้ก�าหนดหัวข้อหลักส�าหรับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยมุ่งเน้นท่ีการสร้างคุณค่าท้ังส�าหรับบริษัท และสังคม เรา
มีการก�าหนดประเด็นส�าคัญในแต่ละหัวข้อหลัก โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อก�าหนดทิศทางของการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยเรามุ่งเน้นด้านการศึกษา สุขอนามัยและความปลอดภัย และ 
สิ่งแวดล้อม หัวข้อหลักของกลยุทธ์และประเด็นที่เราให้ความส�าคัญนี้
จะได้รบัการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี เพือ่ให้มัน่ใจว่ามคีวามสอดคล้อง
กับความต้องการในชุมชน

การให้เพื่อสังคม

เราสนับสนุนหน่วยงานและโครงการการกุศลท่ีสอดคล้องกับนโยบาย

การด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและเป็นโครงการภายใน
ชุมชน เพื่อให้เกิดผลสูงสุดในแต่ละปี เรามีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
หลากหลายกิจกรรม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น

กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมทั้งหมด

การบร�จาค
เพื่อการกุศล

การลงทุน
เพื่อชุมชน

การร�เร�่ม
ดานการคา

43%
40%

17%

การศึกษา:

เราร่วมมอืกบัลกูค้าของเราในโครงการต่างๆ ด้านความย่ังยืนและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมหลากหลายโครงการ เพ่ือสร้างความตระหนกัและ
ส่งเสริมพฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ผลิต PET 
ที่ใหญ่ที่สุดของโลกและผู้น�าด้านการรีไซเคิลในประเทศไทย ไอวีแอล
ได้ร่วมกับบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัด ได้จัดกิจกรรม “I am doing 
it” ขึ้นในปี 2558 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภคถึงความส�าคัญของการคัด
แยกขยะและการรีไซเคิลขวดน�้า PET และขวดพลาสติกที่รวบรวมมา
รีไซเคิลจะใช้ผลิตเป็นเสื้อกันหนาวและแจกจ่ายให้แก่เด็กๆ ทางภาค
เหนือของประเทศไทย

สุขภาพและความปลอดภัย: 

เราได้รเิริม่โครงการหลายโครงการท่ีช่วยแก้ปัญหาการเข้าถงึน�า้สะอาด 
การเข้าถงึบรกิารด้านสขุภาพ และการจดัสรรท่ีอยู่อาศยัส�าหรบัชุมชนท่ี
เราท�างานและอาศัยอยู่ ในสหรัฐอเมริกา เราได้สนับสนุนเงินทุนให้แก่
มลูนธิ ิHabitat for Humanity เพ่ือก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัส�าหรบัครอบครวั
ท่ีมีรายได้ต�า่ ในประเทศเม็กซิโก เราได้สนบัสนนุเงนิทุนเพ่ือก่อสร้างท่ี
อยู่อาศยัส�าหรบัพลเมืองผูส้งูอายุ สถานพักพิงส�าหรบัผูห้ญิงท่ีถกูทารณุ
กรรมภายในครอบครวั รวมท้ังสนบัสนนุกจิกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีน
ส�าหรบัชุมชน และบรจิาคอุปกรณ์ช่วยหายใจจ�านวน 30 ชุดให้แก่หน่วย
ดับเพลิง ในประเทศอินโดนีเซีย เราได้สนับสนุนวัสดุในการติดตั้งท่อ
ส�าหรบัชุมชน Desa Bunder เพือ่ให้คนในชุมชนเข้าถงึแหล่งน�า้สะอาด 
และยงัสนบัสนนุบรกิารรถพยาบาลส�าหรบัชาวบ้านเพ่ือให้สามารถเดนิ
ทางไปโรงพยาบาลได้อย่างสะดวก ในจังหวัดระยอง เราได้จัดบริการ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ส�าหรับชุมชน รวมทั้งบริการอื่นๆ เช่น การฉีด
วัคซีนแก่สัตว์ และโครงการประกวดวาดภาพระบายสีส�าหรับเด็กๆ 
นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนเงินทุนและวัสดุเพื่อช่วยบรรเทาความ
ทุกข์จากภัยธรรมชาติ เช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล

สิ่งแวดล้อม:

ไอวีแอลได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพ่ือ
อนุรักษ์พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าทางธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ และวัฒนธรรม 
และเพื่อให้ความรู ้แก่สาธารณะเกี่ยวกับความย่ังยืน การริเริ่ม
โครงการยังรวมถึงการฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีเสื่อมโทรมด้วย ในวัน
คุ้มครองโลก (Earth Day) เดือนมีนาคม ปี 2558 พนักงาน 199 คน 
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ได้เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะบนชายหาดในประเทศไทย เพ่ือปกป้อง
และรักษาพื้นที่บริเวณชายหาด ชายฝั่ง และทะเล นอกจากนี้ ไอวีแอล 
ยังสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้าในจังหวัดระยอง (กลุ่ม
ประมงเรือเล็กบ้านพะยูน) อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม
การอนุรักษ์และการรับผิดชอบดูแลระบบนิเวศน์ให้เด็กนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป

ไอวีแอลไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่บุคคล 
พรรคการเมือง หรือผู้สมัครใดๆ

สมาคมอุตสาหกรรมและสมาชิก:

ในฐานะผู้น�าด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ ไอวีแอลตระหนักดีถึงบทบาทของ
ผูน้�าในการผลกัดนันวตักรรมและท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงท่ีด ีตลอดปี 
2558 เราได้เข้าร่วมและมีบทบาทอย่างชดัเจนในสมาคมอตุสาหกรรม
ต่างๆ ที่เราเป็นสมาชิก

บริษัท Wellman International เป็นพันธมิตรของโครงการ PETCycle 
Project โดยให้การสนบัสนนุด้านเทคนคิ กระบวนการรไีซเคลิ การผลติ
เส้นใย และการตลาด โครงการ PETCycle เป็นโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินทุนส�าหรับค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการวิจัยของโครงการ
จากสหภาพยุโรป โดยเน้นการส�ารวจความเป็นไปได้ของแนวโน้ม
การผลิตวัตถุดิบท่ีจะช่วยลดปริมาณขยะในหลุมฝังกลบ ขยายความ
เป็นไปได้ของกลุ่มวัสดุท่ีน�ามาใช้ และความเป็นไปได้จากการใช้วัสดุ 
ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO

2
) เพื่อการลดค่าใช้จ่าย บริษัท Wellman 

ยังได้ร่วมกับแบรนด์ชั้นน�าและมีมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นฟูและการ
ใช้วัสดุรีไซเคิล

ปัจจุบัน บริษัท Wellman International ได้ร่วมงานกับ Applied 
Polymer Technology Center ที่ Athlone Institute of Technology 
ในประเทศไอร์แลนด์ เพื่อพัฒนากระบวนการน�าร่องในสายการผลิต
พอลิเมอร์ เพื่อน�ามาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม โดยใช้
วัตถุดิบพื้นฐานเป็น PET รีไซเคิล (rPET)  

นอกจากนี้เรายังเป็นสมาชิกของสมาคมอ่ืนๆ เช่น European PET  
Bottle Platform, คณะกรรมการดแูลด้วยความรบัผิดชอบ (Responsible  
Care) ประเทศไทย, PET Resin Association, Operation Clean 
Sweep, The Association of Plastic Recyclers, National Association 
for PET Container Resources, Committee of PET Manufacturers 
ในยุโรป, Plastics Recyclers Europe, Petcore Europe ฯลฯ

การเติบโตของก�าลังการผลิตของธุรกิจรีไซเคิลของ 
ไอวีแอล:

ธรุกจิรไีซเคลิของไอวีแอลมีการเตบิโตเพิม่ข้ึนทุกๆ ปี ก่อให้เกดิประโยชน์ 
ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ก�าลังการผลิตของธุรกิจ
รีไซเคิลของไอวีแอลได้เติบโตข้ึนจาก 4,000 ตันในปี 2554 เป็น 
337,000 ตันในปี 2558

ประโยชน์ด้านสังคม:
• ลดปริมาณขยะ PET จากหลุมฝังกลบ ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2558 

ได้หนึ่งล้านตัน
• ธุรกิจรีไซเคิลของเราก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านการเงินมูลค่า

ประมาณ 27 ล้านยูโรส�าหรบัค่าใช้จ่ายในการก�าจดัขยะในหลมุฝัง
กลบจากการรไีซเคลิขยะจ�านวน 337 ตันในปี 2558 (ค�านวณจาก
ค่าเฉลีย่ค่าใช้จ่ายในการก�าจดัขยะในหลมุฝังกลบของทวีปยุโรป)

• ช่วยให้ผูท่ี้มีรายได้ต�า่ได้มีรายได้เสรมิโดยการเป็นผูร้วบรวมและ
จ�าหน่ายขวด PET ส�าหรับรีไซเคิล

• สร้างการจ้างงานทางอ้อมนอกเหนือไปจากการจ้างงานโดยตรง 

ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม:
• ลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 3 ล้านตันจากการรีไซเคิลขวด PET 

ประมาณหนึ่งล้านตันตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2558
• ลดประมาณขยะ PET จากหลุมฝังกลมตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2558 

ได้หนึ่งล้านตัน

ท�าให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
กลยุทธ์ของบริษัท Wellman และกลยุทธ์ธุรกิจรีไซเคิลของไอวีแอลมี
ความสอดคล้องกนัอย่างลงตวั และช่วยสนบัสนนุวัตถปุระสงค์หลกัของ
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ได้แก่
• กลยุทธ์เกี่ยวกับพลาสติกในเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน การแก้

ปัญหาของคุณสมบัติส�าหรับการรีไซเคิล ความเสื่อมสลายทาง
ชีวภาพ การมอียูข่องสารอันตรายในพลาสตกิ และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) 
โดยมุ่งลดขยะในทะเลเป็นส�าคัญ

• เป้าหมายร่วมของแต่ละรัฐในกลุ่มสมาชิก EU คือ การรีไซเคิล
ขยะชุมชนให้ได้ร้อยละ 65

• เป้าหมายร่วมของแต่ละรัฐในกลุ่มสมาชิก EU คือ การรีไซเคิล
ขยะบรรจุภัณฑ์ให้ได้ร้อยละ 75 ภายในปี 2563

• เป้าหมายการฝังกลบของแต่ละรฐัในกลุม่สมาชิก EU เพ่ือลดหลมุ
ฝังกลบสูงสุดร้อยละ 10 ของปริมาณขยะทั้งหมดภายในปี 2573 

• การส่งเสริมเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือลดการเพ่ิมหลุมฝัง
กลบขยะ

• การส่งเสริมการใช้ซ�้าและกระตุ้นอุตสาหกรรมแบบพ่ึงพาโดย
เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากกระบวนการผลิตหนึ่งให้เป็นวัตถุดิบ
ของอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง

• สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจส�าหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สีเขียวและการ
สนับสนุนแผนการฟื้นฟูและรีไซเคิล

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อบริษัทฯ:
ธุรกิจรีไซเคิลสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยรายได้จากธุรกิจรีไซเคิล
ในปี 2558 อยู่ที่ 362 ล้านเหรียญสหรัฐ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)42  



เส�นใยแก�วไฮบร�ด

เส�นใยแก�วไฮบร�ด Enka® TecTape ผลิตจากเส�นใยเสร�มแรงผสมผสาน 
กับวัสดุเทอร�โมพลาสติก ตอบโจทย�การผลิตชิ�นส�วนยานยนต� วัสดุปูพ�น้ 
หร�อผนังกำแพงที่มีน้ำหนักเบา

สำหรับข�อมูลเพ��มเติม กรุณาติดต�อ



สรุปประเด็นสำาคัญของ

การดำาเนินงานด้าน 
ความยั่งยืนจากทั่วโลก
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)44  



โดยรวมแล้ว ผลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนจากดัชนีชี้วัดแสดงให้เห็นว่า  
ไอวีแอลมีแนวโน้มการด�าเนินงานที่ดีขึ้นในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบ
เทียบการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (การปล่อยก๊าซหรือของเสีย หรือการบริโภค
พลังงานต่อตันการผลิต) แบบปีต่อปี แนวโน้มทั่วไปรวมถึงการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน การก�าจัดของ
เสีย และปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้าเสีย ส่วนปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมและความเข้มข้นของการใช้พลังงานทางอ้อม 
(ไฟฟ้า ไอน�้า การท�าความร้อนและการท�าความเย็นที่ซื้อจากภายนอก) ยังมีความ
คงท่ีเนื่องจากเราเพิ่มการเพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานท่ัวโลกจากแหล่ง
พลังงานหมุนเวียนและเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโครงการใช้
พลังงานให้มีประสิทธิภาพ 

ปีนี ้เรายังคงมุ่งม่ันเพ่ือลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ (ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์
ออกไซด์ และสารอินทรีย์ระเหยง่าย) โดยปฏิบัติตามระเบียบและข้อก�าหนด

เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขท้ังหมด จะเห็นได้ว่า อัตราการบริโภควัตถุดิบและพลังงาน 
รวมทั้งอัตราการหยุดงานเพิ่งสูงขึ้น ซึ่งมาจากการที่บริษัทฯ มีการเติบโตทั้งด้านผล
การผลิตและจ�านวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น

เราได้น�าข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2557 ตามที่ได้ระบุไว้ในรายงาน
ความย่ังยืนปี 2557 มาแสดงอีกคร้ัง เพราะมีการเปลีย่นแปลงข้อมลูด้านสิง่แวดล้อม
บางหัวข้อเนื่องจากมีการปรับปรุงความครอบคลุมและการค�านวณข้อมูลใหม่

ข้อมูลสรุปนี้ครอบคลุมการดำาเนินงานของโรงงานในกลุ่มธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ (PET, PTA, EO/EG, เส้นใยและเส้นด้าย, รีไซเคิล, 
ขนสัตว์) โดยมีรายชื่อโรงงานทั้งหมดดังต่อไปนี้

อเมริกาเหนือ
• AlphaPet
• Auriga Polymers 
• FiberVisions Manufacturing
• FiberVisions Products
• Indorama Ventures EcoMex (EcoMex)
• Indorama Ventures (Oxide & Glycols) (IVOG) 
• Indorama Ventures Polymers Mexico (IVPM)
• Indorama Ventures PTA Montreal (IVPTA)
• Polyamide High Performance (PHP USA)
• StarPet 

เอเชียแปซิฟิก	(APAC)
• Asia Pet (Thailand) (APT)
• FiberVisions (China) Textiles Products
• Guangdong IVL PET Polymer Company (GIVL)
• Indorama Holdings (Thailand) (IRH)
• Indorama Petrochem (IRPL)
• Indorama Polyester Industries, Nakorn Pathom (IPI-N)
• Indorama Polyester Industries, Rayong (IPI-R)
• Indorama Polymers Public Company (IRP)
• Indorama Ventures Packaging (Philippines) (IVPPC) 
• Indorama Ventures Polymers (Rayong) (IVPR)
• Performance Fibers (Kaiping) (PF)
• Petform, Korat
• Petform, Lopburi

• Petform (Pathum Thani)
• Petform (Rayong)
• PT Indorama Polychem Indonesia (PTIPCI)
• PT Indorama Polyester Industries Indonesia (PTIPII)
• PT Indorama Ventures Indonesia (PTIVI)
• PT. Indorama Petrochemicals (PTIP)
• PT. Indorama Polypet Indonesia (PTIPPI)
• TPT Petrochemicals (TPT)

ยุโรป	ตะวันออกกลาง	และแอฟริกา	(EMEA)
• Beverage Plastics (BPL)
• FiberVisions A/S (FVAS)
• Indorama PET (Nigeria) (IPNL)
• Indorama Ventures, Rotterdam (IVEBV)
• Indorama Ventures Adana PET (IVAPET)
• Indorama Ventures Corlu PET (IVCPET)
• Indorama Ventures Packaging (Ghana) (IVPG)
• Indorama Ventures Packaging (Nigeria)  (IVPN)
• Indorama Ventures Poland (IVP)
• PHP Fibers (PHP Germany)
• Trevira
• Orion Global Pet (OGP)
• Wellman France Recyclage (WFR)
• Wellman International, Ireland (Wellman Ireland)
• Wellman International, The Netherlands (WIL NL)

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2558 45  



GRI G4 หน่วย 2555 2556 2557 2558
ทั่วไป ปริมาณการผลิตรวม ตันการผลิต  5,024,459  5,584,728  6,687,525  7,481,352 

รายได้

ทั่วไป รายได้ของธุรกิจ (แปลงสภาพ) ล้านบาท 238,034 276,282 292,554 246,582

วัสดุ

EN1

ปริมาณวัสดุที่ใช้ทั้งหมด ตัน  5,612,897  6,157,740  7,078,276  7,881,517 

- PTA ตัน  2,372,913  2,744,177  3,161,880  3,482,025 

- MEG ตัน  933,850  1,144,777  1,474,737  1,619,455 

- อื่นๆ ตัน  2,306,133  2,268,786  2,441,658  2,780,037 

EN2 วัสดุที่น�ากลับมาใช้ทั้งหมด ตัน  74,429  84,324  111,415  144,007 

พลังงาน

EN3*

การใช้พลังงานทั้งหมด กิกะจูล  30,587,013  32,954,966  37,186,156  41,266,994 

  • น�้ามันเชื้อเพลิง กิกะจูล  592,358  106,495  125,305  219,851 

  • ก๊าซธรรมชาติ กิกะจูล  15,073,883  14,617,329  15,303,426  16,392,113 

  • ก๊าซปิโตรเลียมเหลว กิกะจูล  136,969  19,995  44,817  58,300 

  • น�้ามันดีเซล กิกะจูล  11,069  11,229  16,688  23,005 

  • น�้ามันเบนซิน กิกะจูล  4,737  15,747  27,587  2,802 

  • ก๊าซเชื้อเพลิง กิกะจูล  -  -  -  - 

  • ถ่านโค้ก กิกะจูล  -  -  -  - 

  • ถ่านหิน กิกะจูล  7,637,361  10,570,044  11,791,536  12,376,449 

  • อื่นๆ กิกะจูล  78,753  75,248  42,147  24,376 

  • พลังงานหมุนเวียน กิกะจูล  67,609  119,182  124,885  383,833 

ไบโอเอทานอล กิกะจูล  -  -  -  - 

ชีวมวล กิกะจูล  -  -  -  227,034 

อื่นๆ กิกะจูล  67,609  119,182  124,885  156,799 

การใช้พลงังานทางอ้อมท้ังหมด (ไฟฟ้า, การท�าความ
เย็น, ไอน�้าที่จัดซื้อจากภายนอกกลุ่มบริษัทไอวีแอล)

กิกะจูล  8,792,268  9,489,110  11,762,833  13,510,681 

- ไฟฟ้าท่ีจัดซ้ือจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (เช่น 
ไฟฟ้าพลังน�้า ลม แสงอาทิตย์)

กิกะจูล  209,291  205,050  299,293  672,283 

กระแสไฟฟ้าที่ขาย กิกะจูล  960,250  999,773  990,603  698,158 

ปริมาณพลังงานไอน�้าที่ขายทั้งหมด กิกะจูล  847,744  1,069,642  1,062,464  1,026,259 

EN5 ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน กิกะจูล/ตันการผลิต  6.09  5.90  5.56  5.52 

EN6
พลังงานท่ีประหยัดได้จากการอนุรักษ์และปรับปรุง
ประสิทธิภาพ

กิกะจูล  219,324  234,401  228,812  413,342 

EN7
การลดความต้องการพลังงานของผลิตภัณฑ์และ
บริการ

กิกะจูล  3,035  6,189  2,160  388 

การใช้น�้า

EN8*

ปริมาณรวมของน�้าที่ใช้จากแหล่งต่างๆ ลูกบาศก์เมตร  25,861,982  27,132,709  36,099,631  38,200,946 

 - น�้าจากผิวดิน ลูกบาศก์เมตร  14,635,142  14,093,121  16,960,419  18,472,443 

 - น�้าทะเล (ไม่รวมถึงการใช้น�้าทะเลหล่อเย็น) ลูกบาศก์เมตร  -  -  -  - 

 - น�้าทะเลใช้เป็นตัวหล่อเย็น ลูกบาศก์เมตร  -  -  952,172  2,736,178 

 - น�้าประปา ลูกบาศก์เมตร  8,997,691  10,476,878  12,003,015  10,602,732 

 - น�้าบาดาล ลูกบาศก์เมตร  2,175,651  2,507,663  6,146,267  6,351,455 

 - น�้าฝน ลูกบาศก์เมตร  53,499  55,047  37,758  38,140 

ปริมาณการใช้น�้าในกระบวนการผลิต ลูกบาศก์เมตร/
ตันการผลิต

5.86 4.89 5.43 5.12

น�้าที่น�ากลับมาใช้

EN10
ปริมาณรวมของน�้าที่น�ากลับมาใช้ ลูกบาศก์เมตร  6,377,788  5,993,966  7,256,147  9,485,806 

อัตราส่วนของน�้าที่น�ากลับมาใช้ ร้อยละ 24.66% 22.09% 20.10% 24.83%

การด�าเนินงานด้านข้อมูลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยทั่วโลก

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)46  
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การปล่อยก๊าซ

EN15*
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

 1,743,309  1,968,370  2,087,526  2,226,176 

EN16*
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

 1,198,796  1,325,575  1,567,192  1,842,432 

EN18

ความเข้มข้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(Scope 1)

ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า/
ตันการผลิต

 0.356  0.365  0.312  0.299 

EN21*

ปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ท่ีปล่อยสู่
อากาศทั้งหมด

ตัน  1,843  2,060  1,977  2,430 

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) ท่ีปล่อยสู ่
อากาศทั้งหมด

ตัน  479  288  752  1,075 

ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ท่ีปล่อยสู่
อากาศทั้งหมด

ตัน  444  661  854  1,149 

การก�าจัดน�้าเสีย

EN22*

ปริมาณน�้าเสียที่ถูกปล่อยทั้งหมด ลูกบาศก์เมตร  6,416,629  6,722,467  12,269,886  12,940,673 
COD ในน�้าเสียที่ได้รับการบ�าบัดก่อนปล่อยออก ตัน  459.30  542.04  525.29  446.27 
BOD ในน�้าเสียที่ได้รับการบ�าบัดก่อนปล่อยออก ตัน  42.63  63.31  76.55  58.45 
TSS ในน�้าเสียที่ได้รับการบ�าบัดก่อนปล่อยออก ตัน  1,452.75  1,122.42  1,325.29  1,576.78 
น�า้มนัและคราบในน�า้เสยีท่ีได้รบัการบ�าบัดก่อนปล่อยออก ตัน  9.11  19.13  14.25  17.34 
ปริมาณน�้าที่น�ากลับมาใช้ ลูกบาศก์เมตร  1,353,151  1,539,294  1,768,053  1,748,067 

กากของเสีย

EN23*

ของเสียอันตรายทั้งหมด ตัน  16,670  20,580  37,171  34,229 

 - การใช้ซ�้า ตัน  15  11  4,397  819 

 - การรีไซเคิล ตัน  344  346  7,596  12,545 

 - การน�ากลับคืนมาใหม่ (รวมถึงการใช้เป็นพลังงาน
ทดแทน)

ตัน  451  459  483  782 

 - ส่วนที่ย่อยสลายได้ ตัน  -  -  -  13 

 - การเผา ตัน  5,927  5,665  4,624  4,151 

 - การถมในหลุมฝังกลบ ตัน  9,717  13,641  17,784  1,684 

 - อื่นๆ ตัน  216  459  2,286  14,234 

ของเสียไม่อันตรายทั้งหมด ตัน  61,695  71,913  73,297  83,730 

 - การใช้ซ�้า ตัน  649  611  595  1,829 

 - การรีไซเคิล ตัน  33,079  36,319  36,146  39,728 

 - การน�ากลับคืนมาใหม่ (รวมถึงการใช้เป็นพลังงาน
ทดแทน)

ตัน  6,498  6,663  6,259  11,460 

 - ส่วนที่ย่อยสลายได้ ตัน  454  290  384  720 

 - การเผา ตัน  451  697  1,412  819 

 - การถมในหลุมฝังกลบ (ของเสียทั่วไป) ตัน  17,537  18,522  18,699  16,681 

 - อื่นๆ ตัน  3,026  8,812  9,802  12,494 

ปริมาณของเสียท่ีน�ากลับมาใช้ซ�้า รีไซเคิล และน�า
กลับคืนมาใหม่ทั้งหมด

ตัน  41,036  44,408  55,478  67,162 

ปรมิาณของเสยีท้ังหมด (ท่ีไม่น�ากลบัมาใช้ซ�า้ รไีซเคิล 
และน�ากลบัคนืมาใหม่)

ตัน  37,328  48,085  54,991  50,797 

EN25

ของเสียอันตรายที่ส่งไปก�าจัด ตัน  6,029  5,755  19,043  32,873 

ของเสียอันตรายที่น�าไปบ�าบัด ตัน  5,718  5,521  6,323  6,594 

ของเสียอันตรายที่ส่งโดยเรือไปก�าจัดข้ามแดน ตัน  6  -  39  - 

การรั่วไหล

EN24

การรั่วไหลที่มีนัยส�าคัญทั้งหมด ราย 16 14 17 21
การรั่วไหลที่มีนัยส�าคัญทั้งหมด ตัน 3 12 107 73
- การปล่อยไฮโดรคาร์บอน ราย 3 1 0 0
- การปล่อยไฮโดรคาร์บอน ตัน 1 2 0 0
- การปล่อยสารเคมี ราย 11 9 13 19
- การปล่อยสารเคมี ตัน 2 12 1 81
- การปล่อยสารอื่นๆ ราย 3 4 5 4
- การปล่อยสารที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน ตัน 0 0 107 1

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2558 47  
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การปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม

EN29

ค่าปรับเกิน 10,000 เหรียญสหรัฐ: มูลค่าเงินของค่า
ปรับที่มากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ ส�าหรับการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

บาท 0 0 0 0

จ�านวนการลงโทษท่ีไม่เป็นตวัเงนิส�าหรบัการไม่ปฏบัิติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

ราย 9 5 9 4

จ�านวนการลงโทษท่ีไม่เป็นตวัเงนิส�าหรบัการไม่ปฏบัิติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

ราย 7 5 8 4

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

LA5

พนกังานท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการบรหิารอาชีวอนามยั
และความปล่อยภัยอย่างเป็นทางการ

คน  1,807  1,812  2,689  2,772 

อัตราส่วนของพนกังานท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการบรหิาร
อาชวีอนามยัและความปล่อยภยัอย่างเป็นทางการ

ร้อยละ 21 21 26 22

LA6*

การบาดเจ็บจากการท�างานทั้งหมด (TRIR) 
(ต่อ 200,000 ชั่วโมงท�างาน)

ราย/200,000 
ชั่วโมงท�างาน

1.87 1.25 1.48 1.57

พนักงาน ราย/200,000 
ชั่วโมงท�างาน

1.85 1.30 1.55 1.57

- เพศชาย ราย/200,000 
ชั่วโมงท�างาน

1.69 1.33 1.66 1.65

- เพศหญิง ราย/200,000 
ชั่วโมงท�างาน

2.49 1.15 1.05 1.21

ผู้รับเหมา ราย/200,000 
ชั่วโมงท�างาน

1.94 1.00 1.13 1.55

- เพศชาย ราย/200,000 
ชั่วโมงท�างาน

2.27 1.02 1.18 1.79

- เพศหญิง ราย/200,000 
ชั่วโมงท�างาน

0.57 0.88 0.89 0.34

จ�านวนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด (ไม่รวมอุบัติเหตุที่ได้
รับการปฐมพยาบาล)

ราย 182 132 184 214

พนักงาน ราย 155.0 117.0 163.0 186.0

ผู้รับเหมา ราย 27.0 15.0 21.0 28.0

- เพศชาย ราย 25.5 12.5 18.0 27.0

- เพศหญิง ราย 1.5 2.5 3.0 1.0

อัตราการบาดเจ็บที่สูญเสียเวลาท�างาน (LTIFR) 
(ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงท�างาน)

ราย/หนึ่งล้านชั่วโมง
ท�างาน

8.4 5.6 4.8 3.3

พนักงาน ราย/หนึ่งล้านชั่วโมง
ท�างาน

7.6 5.9 5.2 3.2

- เพศชาย ราย/หนึ่งล้านชั่วโมง
ท�างาน

7.2 6.1 5.5 3.5

- เพศหญิง ราย/หนึ่งล้านชั่วโมง
ท�างาน

9.3 4.8 4.1 1.7

ผู้รับเหมา ราย/หนึ่งล้านชั่วโมง
ท�างาน

13.3 3.7 2.1 4.1

- เพศชาย ราย/หนึ่งล้านชั่วโมง
ท�างาน

16.0 3.7 1.6 5.0

- เพศหญิง ราย/หนึ่งล้านชั่วโมง
ท�างาน

1.9 3.5 4.5 0.0

การบาดเจ็บที่สูญเสียเวลาท�างานทั้งหมด ราย 291 223 228 165

พนักงาน ราย 127 106 110 75

- เพศชาย ราย 95 89 94 68

- เพศหญิง ราย 32 17 17 7

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)48  
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ผู้รับเหมา ราย 37 11 8 15

- เพศชาย ราย 36 9 5 15

- เพศหญิง ราย 1 2 3 0

อัตราความถี่ของความเจ็บป่วยจากการท�างาน 
(OIFR)

ราย/หนึ่งล้านชั่วโมง
ท�างาน

0.00 0.00 0.00 0.04

จ�านวนกรณีของโรคจากการประกอบอาชีพทั้งหมด ราย 0 0 0 1

พนักงาน ราย 0 0 0 1

- เพศชาย ราย 0 0 0 1

- เพศหญิง ราย 0 0 0 0

ผู้รับเหมา ราย 0 0 0 0

การเสียชีวิต (พนักงานและผู้รับเหมา) คน 0 0 0 0

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LDR) วัน/หนึ่งล้านชั่วโมง
ท�างาน

56 77 52 83

พนักงาน วัน/หนึ่งล้านชั่วโมง
ท�างาน

63 89 59 87

- เพศชาย วัน/หนึ่งล้านชั่วโมง
ท�างาน

56 100 62 99

- เพศหญิง วัน/หนึ่งล้านชั่วโมง
ท�างาน

88 45 44 27

ผู้รับเหมา วัน/หนึ่งล้านชั่วโมง
ท�างาน

19 1 11 56

- เพศชาย วัน/หนึ่งล้านชั่วโมง
ท�างาน

23 2 9 37

- เพศหญิง วัน/หนึ่งล้านชั่วโมง
ท�างาน

0 0 19 151

จ�านวนวันท�างานท่ีสูญเสียท้ังหมด (รวมเฉพาะวันท่ี
ก�าหนดตามตารางการท�างาน)

วันท�างาน  1,101.0  1,618.8  1,280.2  2,252.2 

พนักงาน วันท�างาน  1,049.0  1,614.8  1,239.2  2,049.2 

- เพศชาย วันท�างาน  746.0  1,454.8  1,063.2  1,939.2 

- เพศหญิง วันท�างาน  303.0  160.0  176.0  110.0 

ผู้รับเหมา วันท�างาน  52.0  4.0  41.0  203.0 

- เพศชาย วันท�างาน  52.0  4.0  28.0  113.0 

- เพศหญิง วันท�างาน  -  -  13.0  90.0 

อัตราการหยุดงาน (AR) ร้อยละ 1.6 1.6 1.8 1.8

พนักงาน ร้อยละ 1.8 1.8 2.1 2.0

- เพศชาย ร้อยละ 1.6 1.7 2.0 1.9

- เพศหญิง ร้อยละ 2.7 2.4 2.4 2.6

ผู้รับเหมา ร้อยละ 0.1 0.1 0.3 0.2

- เพศชาย ร้อยละ 0.1 0.1 0.3 0.2

- เพศหญิง ร้อยละ 0.0 0.0 0.4 0.2

วันที่หยุดงาน วัน  35,737.0  38,563.7  54,330.1  62,869.6 

พนักงาน วัน  35,294.0  38,333.7  52,754.1  61,870.1 

- เพศชาย วัน  23,176.2  27,388.1  40,586.8  46,916.3 

- เพศหญิง วัน  12,117.8  10,945.6  12,167.4  14,953.8 

ผู้รับเหมา วัน  443.0  230.0  1,576.0  999.5 

- เพศชาย วัน 436 230 1,235 860

- เพศหญิง วัน 7 0 342 140

LA7

คนท�างานท่ีมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงหรือมีความ
เสี่ยงสูงท่ีจะเป็นโรคอันเนื่องมากจากการประกอบ
อาชีพ

คน 907.00 937.00 955.00 1,487.00

พนักงาน คน 522 641 697 1,313

- เพศชาย คน 508 623 677 1,131

- เพศหญิง คน 14 18 20 152

ผู้รับเหมา คน 386 297 259 247

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2558 49  
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2555 2556 2557 2558

4.606

3.421

3.775

5.568

ทั้งหมด (พนักงาน + ผูรับเหมา) พนักงาน ผูรับเหมา

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (ตอหนึ่งลานชั่วโมงทำงาน)

2555 2556 2557 2558

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0

อัตราการบาดเจ็บที่สูญเสียเวลาทำงาน (ตอหนึ่งลานชั่วโมงทำงาน)

2555 2556 2557 2558

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0

ทั้งหมด (พนักงาน + ผูรับเหมา) พนักงาน ผูรับเหมา
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ไมรวมการเขาซ�้อกิจการป 2558 รวมการเขาซ�้อกิจการป 2555-2558

2555 2556 2557 2558

6.20

6.00

5.80

5.60

5.40

5.20

5.00

4.80

บรรจ�ภัณฑ PET PET,PTA

2555 2556 2557 2558

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

-

PTA สารตั้งตน ขนสัตว โพลีเอสเตอร สาธารณูปโภค

2555 2556 2557 2558

45.00

40.00

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

-

ไมรวมการเขาซ�้อกิจการป 2558 รวมการเขาซ�้อกิจการป 2555-2558

2557 2558

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

-

สาธารณูปโภค

โพลีเอสเตอร

ขนสัตว

สารตั้งตน

PTA

PET,PTA

PET

บรรจ�ภัณฑ

2555 2556 2557 2558

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

-

การใช้พลังงานทั้งหมด (กิกะจูลต่อตันการผลิต)

โดยทั่วไป	เรามองเห็นแนวโน้มการลดลงของการใช้พลังงานต่อตันการผลิต	ทั้งนี้ขอขอบคุณ
โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั่วโลกของเรา	และการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น

*โรงงาน PET, PTA ที่กล่าวถึงคือ โรงงาน Indorama Ventures Europe ซึ่งผลิตทั้ง PET และ PTA  *โรงงานสาธารณูปโภคถูกวัดความเข้มข้นของการใช้พลังงานโดยวัดการผลิตไฟฟ้า  และไอน�้าในหน่วย
เมกะวัตต์-ชั่วโมง

การใช้พลังงานทั้งหมด (เทราจูล)

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2558 51  



GRI G4 หน่วย กลุ่มไอวีแอล
พนักงาน

G4-10

พนักงานทั้งหมด FTE Employees 12,859

- เพศชาย FTE Employees 10,071

- เพศหญิง FTE Employees 2,797

พนักงานเต็มเวลาทั้งหมด คน 12,868

- เพศชาย คน 10,071

- เพศหญิง คน 2,797

พนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง คน 0

- เพศชาย คน 0

- เพศหญิง คน 0

พนักงานประจ�าตามสัญญาจ้างทั้งหมด คน 0

- เพศชาย คน 0

- เพศหญิง คน 0

พนักงานชั่วคราวทั้งหมด คน 681

- เพศชาย คน 537

- เพศหญิง คน 144

G4-10, LA12

พนักงานทั้งหมด คน 12,868

- เพศชาย คน 10,071

- เพศหญิง คน 2,797

พนักงานทั้งหมดแบ่งตามระดับต�าแหน่ง คน 12,868

ผู้บริหารระดับสูง คน 111

- เพศชาย คน 106

- เพศหญิง คน 5

ผู้บริหารอาวุโส คน 541

- เพศชาย คน 433

- เพศหญิง คน 108

ผู้บริหารระดับกลาง คน 2,491

- เพศชาย คน 1,964

- เพศหญิง คน 527

พนักงาน คน 9,725

- เพศชาย คน 7,568

- เพศหญิง คน 2,157

พนักงานทั้งหมดแบ่งตามกลุ่มอายุ คน 12,208

มากกว่า 50 ปี คน 3,589

- เพศชาย คน 3,018

- เพศหญิง คน 640

30-50 ปี คน 5,911

- เพศชาย คน 4,803

- เพศหญิง คน 1,576

ต�่ากว่า 30 ปี คน 2,708

- เพศชาย คน 2,267

- เพศหญิง คน 581

การจ้างพนักงานใหม่และการลาออก

LA1

พนักงานใหม่ทั้งหมด คน 2,106

- เพศชาย คน 1,542

- เพศหญิง คน 565

อัตราการจ้างพนักงานใหม่ อัตราการจ้างพนักงานใหม่ (ร้อยละ) 16

- เพศชาย อัตราการจ้างพนักงานใหม่ (ร้อยละ) 15

- เพศหญิง อัตราการจ้างพนักงานใหม่ (ร้อยละ) 20

พนักงานใหม่แบ่งตามกลุ่มอายุ คน 2,107

ข้อมูลการด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลทั่วโลก

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)52  



GRI G4 หน่วย กลุ่มไอวีแอล

LA1

มากกว่า 50 ปี คน 250

- เพศชาย คน 225

- เพศหญิง คน 24

30-50 ปี คน 718

- เพศชาย คน 501

- เพศหญิง คน 219

ต�่ากว่า 30 ปี คน 1,139

- เพศชาย คน 816

- เพศหญิง คน 322

อัตราการจ้างพนักงานใหม่แบ่งตามกลุ่มอายุ อัตราการจ้างพนักงานใหม่ (ร้อยละ) 16

มากกว่า 50 ปี อัตราการจ้างพนักงานใหม่ (ร้อยละ) 7

- เพศชาย อัตราการจ้างพนักงานใหม่ (ร้อยละ) 7

- เพศหญิง อัตราการจ้างพนักงานใหม่ (ร้อยละ) 4

30-50 ปี อัตราการจ้างพนักงานใหม่ (ร้อยละ) 12

- เพศชาย อัตราการจ้างพนักงานใหม่ (ร้อยละ) 10

- เพศหญิง อัตราการจ้างพนักงานใหม่ (ร้อยละ) 14

ต�่ากว่า 30 ปี อัตราการจ้างพนักงานใหม่ (ร้อยละ) 42

- เพศชาย อัตราการจ้างพนักงานใหม่ (ร้อยละ) 36

- เพศหญิง อัตราการจ้างพนักงานใหม่ (ร้อยละ) 55

การลาออกของพนักงานทั้งหมด คน 1,721

- เพศชาย คน 1,140

- เพศหญิง คน 578

อัตราการลาออกของพนักงานทั้งหมด อัตราการลาออก (ร้อยละ) 13

- เพศชาย อัตราการลาออก (ร้อยละ) 11

- เพศหญิง อัตราการลาออก (ร้อยละ) 21

การลาออกแบ่งตามกลุ่มอายุ คน 1,724

มากกว่า 50 ปี คน 163

- เพศชาย คน 135

- เพศหญิง คน 28

30-50 ปี คน 660

- เพศชาย คน 401

- เพศหญิง คน 258

ต�่ากว่า 30 ปี คน 901

- เพศชาย คน 604

- เพศหญิง คน 292

อัตราการลาออกแบ่งตามกลุ่มอายุ อัตราการลาออก (ร้อยละ) 13

มากกว่า 50 ปี อัตราการลาออก (ร้อยละ) 5

- เพศชาย อัตราการลาออก (ร้อยละ) 4

- เพศหญิง อัตราการลาออก (ร้อยละ) 4

30-50 ปี อัตราการลาออก (ร้อยละ) 11

- เพศชาย อัตราการลาออก (ร้อยละ) 8

- เพศหญิง อัตราการลาออก (ร้อยละ) 16

ต�่ากว่า 30 ปี อัตราการลาออก (ร้อยละ) 33

- เพศชาย อัตราการลาออก (ร้อยละ) 27

- เพศหญิง อัตราการลาออก (ร้อยละ) 50

การลาออกด้วยความสมัครใจ คน 100

LA1 การลาออกด้วยความสมัครใจ อัตราการลาออก (ร้อยละ) 1

จ�านวนพนักงานที่ถูกปลด คน 0

จ�านวนพนักงานท่ีได้รับการหารือและเจรจาต่อรองระหว่างเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์กร

คน 61

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2558 53  



GRI G4 หน่วย กลุ่มไอวีแอล
การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

LA3

จ�านวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร คน 4,334

- เพศชาย คน 3,402

- เพศหญิง คน 932

จ�านวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร คน 188

- เพศชาย คน 116

- เพศหญิง คน 72

จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร คน 172

- เพศชาย คน 107

- เพศหญิง คน 65

อัตราพนักงานที่กลับมาท�างาน (หลังการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร) ร้อยละ 0.91

- เพศชาย ร้อยละ 0.92

- เพศหญิง ร้อยละ 0.90

จ�านวนพนักงานท่ีกลับมาท�างานหลังการลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตร และได้รับ
การจ้างงานต่อเป็นระยะเวลา 12 เดือน

คน 265

- เพศชาย คน 105

- เพศหญิง คน 62

อัตราการรกัษาไว้ซ่ึงพนกังาน (หลงัการลาเพือ่เลีย้งดบุูตร และได้รบัการ
จ้างงานต่อเป็นระยะเวลา 12 เดือน)

ร้อยละ 2

- เพศชาย ร้อยละ 0.98

- เพศหญิง ร้อยละ 0.95

การฝึกอบรมของพนักงาน

LA9*

จ�านวนชั่วโมงอบรมของพนักงานทั้งหมด ชั่วโมง 180,765

- เพศชาย ชั่วโมง 139,158

- เพศหญิง ชั่วโมง 42,783

ผู้บริหารระดับสูง ชั่วโมง 2,443

- เพศชาย ชั่วโมง 3,351

- เพศหญิง ชั่วโมง 181

ผู้บริหารอาวุโส ชั่วโมง 6,258

- เพศชาย ชั่วโมง 4,854

- เพศหญิง ชั่วโมง 1,414

ผู้บริหารระดับกลาง ชั่วโมง 44,229

- เพศชาย ชั่วโมง 33,013

- เพศหญิง ชั่วโมง 11,270

พนักงาน ชั่วโมง 134,432

- เพศชาย ชั่วโมง 102,161

- เพศหญิง ชั่วโมง 32,343

จ�านวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ย ชั่วโมง/คน 14

- เพศชาย ชั่วโมง/คน 14

- เพศหญิง ชั่วโมง/คน 15

ผู้บริหารระดับสูง ชั่วโมง/คน 22

- เพศชาย ชั่วโมง/คน 32

- เพศหญิง ชั่วโมง/คน 36

ผู้บริหารอาวุโส ชั่วโมง/คน 3

- เพศชาย ชั่วโมง/คน 2

- เพศหญิง ชั่วโมง/คน 3

ผู้บริหารระดับกลาง ชั่วโมง/คน 82

- เพศชาย ชั่วโมง/คน 76

- เพศหญิง ชั่วโมง/คน 104

พนักงาน ชั่วโมง/คน 14

- เพศชาย ชั่วโมง/คน 13

- เพศหญิง ชั่วโมง/คน 15

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)54  



GRI G4 หน่วย กลุ่มไอวีแอล
การประเมินผล

LA11

จ�านวนพนักงานที่ได้รับการประเมินผลงานตามแบบปกติทั้งหมด คน 8,034

ผู้บริหารระดับสูง คน 111

ผู้บริหารอาวุโส คน 541

ผู้บริหารระดับกลาง คน 2,497

พนักงาน คน 5,193

อัตราพนักงานที่ได้รับการประเมินผลประจ�าปี ร้อยละ 62

ผู้บริหารระดับสูง ร้อยละ 100

ผู้บริหารอาวุโส ร้อยละ 100

ผู้บริหารระดับกลาง ร้อยละ 100

พนักงาน ร้อยละ 53

จ�านวนพนักงานที่ได้รับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนต�าแหน่ง คน 8,310

ผู้บริหารระดับสูง คน 111

ผู้บริหารอาวุโส คน 541

ผู้บริหารระดับกลาง คน 2,497

พนักงาน คน 5,193

อัตราพนักงานที่ได้รับการประเมินการพัฒนาในสายงานอาชีพ ร้อยละ 65

ผู้บริหารระดับสูง ร้อยละ 100

ผู้บริหารอาวุโส ร้อยละ 100

ผู้บริหารระดับกลาง ร้อยละ 100

พนักงาน ร้อยละ 53

สัดส่วนการจ่ายผลตอบแทนระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย

LA13

สัดส่วนของฐานเงินเดือนและการจ่ายผลตอบแทนอื่นระหว่าง
เพศหญิงกับเพศชาย 

ระดับวางแผนกลยุทธ์ สัดส่วน 0.86

ระดับผู้จัดการ สัดส่วน 1.015

ระดับหัวหน้าและการปฏิบัติการ สัดส่วน 0.605

คะแนนความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วม

คะแนนความพึงพอใจของพนักงาน ร้อยละ 71.4

- เพศชาย ร้อยละ 71.6

- เพศหญิง ร้อยละ 72.4

ความครอบคลุมข้อมูลของแบบส�ารวจความพึงพอใจ/
การมีส่วนร่วมของพนักงาน

- เพศชาย ร้อยละของพนักงานชาย 80

- เพศหญิง ร้อยละของพนักงานหญิง 81

การเจรจาต่อรองร่วมระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มสหภาพ

G4-11

จ�านวนพนักงานท้ังหมดท่ีได้รับการเจรจาต่อรองร่วมระหว่างบริษัทฯ 
และกลุ่มสหภาพ

คน 4,391

อัตราพนักงานท่ีได้รับการเจรจาต่อรองร่วมระหว่างบริษัทฯ และกลุ่ม
สหภาพ

ร้อยละ 34

จ�านวนการหารอืและเจรจาต่อรองกบัสหภาพทางการค้าระหว่างเกดิการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์กร

จ�านวน 56

การบูรณาการสิทธิมนุษยชน

HR2

จ�านวนช่ัวโมงท้ังหมดของการอบรมพนกังานเรือ่งนโยบายสทิธมินษุยชน
หรอืกระบวนการอันเกีย่วข้องกบัสทิธมินษุยชนท่ีสมัพนัธ์กบัการปฏบัิตงิาน

ชั่วโมง 3,250.5

จ�านวนพนกังานท้ังหมดท่ีได้รบัการอบรมเรือ่งนโยบายสทิธมินษุยชนหรอื
กระบวนการอนัเกีย่วข้องกบัสทิธมินษุยชนท่ีสมัพันธ์กบัการปฏบัิติงาน

คน 3,832

อัตราส่วนของพนกังานท่ีได้รบัการอบรมเรือ่งนโยบายสทิธมินษุยชนหรอื
กระบวนการอันเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน

ร้อยละของพนักงานทั้งหมด 30
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GRI G4 หน่วย กลุ่มไอวีแอล
การไม่เลือกปฏิบัติ

HR3

จ�านวนเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติและการด�าเนินการแก้ไข ราย 1

จ�านวนเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติและการด�าเนินการแก้ไขท่ีเกี่ยวข้อง
กับพนักงาน

ราย 1

จ�านวนเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติและการด�าเนินการแก้ไขนอกเหนือ
จากพนักงาน

ราย 0

แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย

HR7

จ�านวนบุคลากรด้านความปลอดภัยทั้งหมดท่ีรับการฝึกอบรมด้าน
นโยบายสิทธิมนุษยชนหรือกระบวนการท่ีสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน
ขององค์กร

คน
89

อัตราส่วนของบุคลากรด้านความปลอดภัยท้ังหมดท่ีรับการฝึกอบรม
ด้านนโยบายสิทธิมนุษยชนหรือกระบวนการท่ีสัมพันธ์กับการปฏิบัติ
งานขององค์กร

ร้อยละ
42

จ�านวนบุคลากรด้านความปลอดภัยทั้งหมด คน 212

สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง

HR8 จ�านวนเหตุการณ์ของการละเมิดสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองและการ
ด�าเนินการ

ราย 0

การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน

HR9

การด�าเนินการทั้งหมด จ�านวน 393

การด�าเนินการท่ีน�าไปสู่การทบทวนสิทธิมนุษยชนหรือการประเมิน
ผลกระทบ

จ�านวน 390

อัตราส่วนของการด�าเนินการท่ีน�าไปสู่การทบทวนสิทธิมนุษยชนหรือ
การประเมินผลกระทบ

ร้อยละ 99

การร้องทุกข์ด้านสิทธิมนุษยชน

HR12

จ�านวนการร้องทุกข์เรื่องสิทธิมนุษยชนผ่านข้ันตอนการร้องทุกข์ท่ีเป็น
ทางการ

ราย 0

จ�านวนการร้องทุกข์เรือ่งสทิธมินษุยชน (ท่ีไม่เกีย่วข้องกบัพนกังาน) ผ่าน
ขั้นตอนการร้องทุกข์ที่เป็นทางการ

ราย 0

จ�านวนการร้องทุกข์เรื่องสิทธิมนุษยชน (ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน) ผ่าน
ขั้นตอนการร้องทุกข์ที่เป็นทางการ

ราย 0

จ�านวนการร้องทุกข์เรือ่งสทิธมินษุยชนท่ีได้รบัการแก้ปัญหาในช่วงเวลา
ของรายงานฉบับนี้

ราย 0

จ�านวนการร้องทุกข์เรื่องสิทธิมนุษยชน (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพนักงาน) ที่
ได้รับการแก้ปัญหาในช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้

ราย 0

จ�านวนการร้องทุกข์เรื่องสิทธิมนุษยชน (ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน) ที่ได้
รับการแก้ปัญหาในช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้

ราย 0

จ�านวนการร้องทุกข์เรื่องสิทธิมนุษยชนท่ีได้รับการแก้ปัญหาก่อนหน้า
ช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้

ราย 0

จ�านวนการร้องทุกข์เรื่องสิทธิมนุษยชน (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพนักงาน) ที่
ได้รับการแก้ปัญหาก่อนหน้าช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้

ราย 0

จ�านวนการร้องทุกข์เรื่องสิทธิมนุษยชน (ท่ีกี่ยวข้องกับพนักงาน) ท่ีได้
รับการแก้ปัญหาก่อนหน้าช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้

ราย 0

การร้องทุกข์ด้านแรงงาน

LA16

จ�านวนการร้องทุกข์เรื่องแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานผ่านทางกลไกการ
ร้องทุกข์ที่เป็นทางการระหว่างช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้

ราย 45

จ�านวนการร้องทุกข์เรื่องแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานท่ีได้รับการ 
แก้ปัญหาระหว่างช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้

ราย 48

จ�านวนการร้องทุกข์เรื่องแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานท่ีได้รับการ 
แก้ปัญหาก่อนหน้าช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้

ราย 36

จ�านวนการร้องทุกข์เรื่องแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานก่อนหน้าช่วง
เวลาของรายงานฉบับนี้และได้รับการแก้ปัญหาระหว่างช่วงเวลาของ
รายงานฉบับนี้

ราย
27
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พนักงาน (9,725)

ผูบร�หารระดับกลาง (2,491)

ผูบร�หารอาวุโส (541)

ผูบร�หารระดับสูง (111)

พนักงานแบงตามตำแหนง

19%

4%

1%

76%

พนักงาน

ผูบร�หารระดับกลาง

ผูบร�หารอาวุโส

ผูบร�หารระดับสูง

พนักงานทั้งหมด

0% 10% 20% 30% 40%

ชาย หญิง

50% 60% 70% 80% 90% 100%

7568

1964

433

106

10071

2157

527

108

5

2797

พนักงานแบงตามเพศ

มากกวา 50 ป (3,589)

30-50 ป (5,911)

นอยกวา 30 ป (2,708)

พนักงานแบงตามอายุ

22%

29%

49%

มากกวา 50 ป

30-50 ป

นอยกวา 30 ป

0% 10% 20% 30% 40%

ชาย หญิง

50% 60% 70% 80% 90% 100%

2267

4803

3018

581

1576

640

มากกวา 50 ป (249)

30-50 ป (720)

นอยกวา 30 ป (1,138)

จำนวนพนักงานใหมทั้งหมด

54%
34%

12%

มากกวา 50 ป

30-50 ป 

นอยกวา 30 ป

พนักงานใหมทั้งหมด

พนักงานใหมแบงตามเพศ

0% 10% 20% 30% 40%

ชาย หญิง

50% 60% 70% 80% 90% 100%

816

501

225

1542

322

219

24

565

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

พนักงานใหมทั้งหมด พนักงานที่ลาออกทั้งหมด

2,106

1,721

จำนวนพนักงานใหมและพนักงานที่ลาออกทั้งหมด

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

พนักงานใหมแบงตามกลุมอายุ

มากกวา 50 ป 30-50 ป นอยกวา 30 ป

7.0%
12.1%

12.1%

จำนวนการลาออก

มากกวา 50 ป (163)

30-50 ป (660)

นอยกวา 30 ป (901)
52%

10%

38%

มากกวา 50 ป

30-50 ป

นอยกวา 30 ป

จำนวนพนักงานใหมทั้งหมด

การลาออกแบงตามเพศ

0% 10% 20% 30% 40%

ชาย หญิง

50% 60% 70% 80% 90% 100%

292

258

28

578

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

อัตราการลาออกแบงตามกลุมอายุ

มากกวา 50 ป 30-50 ป นอยกวา 30 ป

4.5%

11.2%

33.3%

90
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10

0

จำนวนชั่วโมงอบรมตอพนักงานตอป

พนักงาน
ไอว�แอลทั้งหมด

ผูบร�หารระดับสูง ผูบร�หารอาวุโส ผูบร�หารระดับกลาง พนักงาน

14.1
22.0

81.8

13.82.5

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

จำนวนชั่วโมงอบรมที่จัดใหพนักงาน

2,443.0 6,258.0

44,229.0

134,432.3

พนักงาน
ไอว�แอลทั้งหมด

ผูบร�หารอาวุุโส ผูบิหารระดับกลาง พนักงาน
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ข้อมูลการด�าเนินงานเพื่อสังคมทั่วโลก

GRI G4 หน่วย รวม
การมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น

SO1

ร้อยละการด�าเนินงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น การประเมินผลกระทบ และการพัฒนาโครงการต่างๆ ร้อยละ 50

จ�านวนการด�าเนินงานท้ังหมดท่ีมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น การประเมินผลกระทบและโครงการท่ี
มีการพัฒนาแล้ว

จ�านวน 15

จ�านวนการด�าเนินงานที่มีการประเมินผลกระทบทางสังคม รวมถึงการคุกคามทางเพศ จ�านวน 4

จ�านวนการด�าเนินงานที่มีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จ�านวน 12

จ�านวนการด�าเนินงานท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะด้านผลการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และสังคม

จ�านวน 8

จ�านวนการด�าเนินงานที่มีโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จ�านวน 6

จ�านวนการด�าเนินงานที่มีแผนงานการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย จ�านวน 4

จ�านวนการด�าเนินงานที่มีคณะกรรมการปรึกษาชุมชนท้องถิ่นและขั้นตอน จ�านวน 4

จ�านวนการด�าเนนิงานท่ีมีสภาการท�างาน คณะกรรมการด้านอาชีวอนามยั และตวัแทนพนกังานอืน่ๆ 
ด�าเนินงานด้านผลกระทบ

จ�านวน 14

จ�านวนการด�าเนินงานที่มีขั้นตอนการร้องเรียนชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ จ�านวน 8
การร้องเรียนต่อเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสังคม

SO11

จ�านวนการร้องเรียนต่อเรื่องที่ส่งผลกระทบทางสังคม กรณี 7

จ�านวนเรื่องที่เกิดระหว่างรอบการรายงาน กรณี 7

จ�านวนเรื่องที่ได้รับการแก้ไข กรณี 7

จ�านวนเรื่องก่อนรอบการรายงาน กรณี 6
การให้เพื่อสังคม

จ�านวนกิจกรรมการให้เพื่อสังคมทั้งหมด ร้อยละ 100

การบริจาคด้านการกุศล บาท  7,642,943.53 

การลงทุนในชุมชน บาท  3,094,868.03 

การริเริ่มด้านการค้า บาท  6,998,698.45 
การบริจาค

จ�านวนเงินบริจาคทั้งหมด บาท  16,748,119.15 

ค่าใช้จ่ายพนักงานโดยประมาณ บาท  995,673.30 

จ�านวนสิ่งของ บริการ โครงการ หรือการร่วมมือเพื่อการบริจาคอื่นๆ บาท  548,876.66 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการทั้งหมด บาท  433,515.37 

* ข้อมูลที่ได้รับการรับรองจาก LRQA ในโรงงานต่อไปนี้

1. Auriga Polymers
2. Asia Pet (Thailand) (APT)
3. FiberVisions A/S (FVAS)
4. Indorama Holdings (Thailand) (IRH)
5. Indorama Petrochem (IRPL)
6. Indorama Polyester Industries, Nakhon Pathom (IPI-N)
7. Indorama Polyester Industries, Rayong (IPI-R)
8. Indorama Ventures Poland (IVP)
9. Indorama Polymers (IRP)
10. Indorama Ventures Polymers (Rayong) (IVPR)

11. Performance Fibers (Kaiping) (PF)
12. Petform Thailand (Lopburi)
13. Orion Global Pet (OGP)
14. Trevira
15. TPT Petrochemicals (TPT)
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ความครอบคลุมของการรายงานดัชนีชี้วัด

โรงงาน ธุรกิจ ภูมิภาค ประเภทของหน่วย

งานใหม่และปีที่เริ่ม

กิจการ

พลังงาน ก๊าซเรือน

กระจก

ทางตรง

ก๊าซเรือน

กระจก 

ทางอ้อม

ไนโตร

เจนออก

ไซด์

ซัลเฟอร์

ออกไซด์

สาร

อินทรีย์

ระเหยง่าย

ของเสีย COD น�้า ความ

ปลอดภยั

CSR HR

IRH Wool X X X ’56-’58 ’56-’58 X X X X  X X X

TPT 

Powerplant

Utilities APAC X X X X X X X X X  X NA X

IRPL PTA APAC X X X X X ’56-’58 X X X  X X X

PTIP PTA APAC X ’56-’58 ’56-’58 ’57-’58 ’57-’58 NA X ’56-’58 X  X X X

IVPTA PTA Americas การเข้าซ้ือกจิการ 2558 A A A A A A A A A A X X

TPT PTA APAC X X X NA NA X X X X  X NA X

IVOG EG/EO Americas X X X X X X X X X  X NA X

FiberVisions Polyester Americas/

APAC/

EMEA

X X X X X X X X X  X X X

IPI-N Polyester APAC X X X X X X X X X  X NA X

IPI-R Polyester APAC X X X X X ’56-’58 X X X  X NA X

PHP USA Polyester Americas การเข้าซ้ือกจิการ 2557 A A A A A A A A A A X X

PHP 

Germany

Polyester EMEA การเข้าซ้ือกจิการ 2557 A A A A A A A NA A A X X

PTIPII Polyester APAC X X X X X X X X X  X NA X

Wellman 

Ireland

Polyester EMEA X X X X X X X X X  X X X

PF China Polyester APAC การเข้าซ้ือกจิการ 2558 A A A A A A A A A A X X

PTIVI Polyester APAC X X X X X X X X X  X NA X

Trevira Polyester EMEA X X X X X X X X X  X X X

Wellman, 

Verdun, FR

Polyester EMEA X X X X X X X X X  X X X

PTIPCI Polyester APAC การสร้างโรงงานใหม่ 

2557

G G G G G G G G G G X X

IVEBV PET,PTA EMEA X X ’56-’58 X X X X X X  X X X

AlphaPet PET Americas X X X X X X X X X  X X X

AsiaPet PET APAC X ’57-’58 X ’57-’58 ’57-’58 X X X X  X NA X

Auriga PET Americas X X X X X X X ’56-’58 X  X NA X

GIVL PET APAC X X X X X X X X X  X X X

IRP PET APAC X X X NA NA NA X NA X X NA X

IRPN PET EMEA X X X NA NA NA X NA X  X NA X

IVAPET PET EMEA การเข้าซ้ือกจิการ 2557 A A A A A A A A A A NA X

IVPM PET Americas X X X X X X X X X  X X X

OGP PET EMEA X X X X X X X X X  X X X

PTIPPI PET APAC X X X X X X X X X  X X X

StarPet PET Americas X X X X X X X X X  X X X

EcoMex PET Americas การร่วมทุน 2558 JV JV JV JV JV JV JV JV JV JV X X

IVCPET Corlu PET EMEA การเข้าซ้ือกจิการ 2558 A A A A A A A A A A X X

IVPR PET APAC การเข้าซ้ือกจิการ 2558 A A A A A A A A A A NA X

Wellman, 

Spijk, NL

Polyester EMEA X X X X X X X X X  X X X

IVP PET EMEA X X X X X X X X X  X NA X

BPL Packaging EMEA X X X NR NR NR NR NR X  X X X

IVPN Packaging EMEA X X X NR NR NR NR NR X  X NA X

IVPPC Packaging APAC การสร้างโรงงานใหม่ 

2557

G G G NR NR NR NR NR G G NA X

Petform 

(Korat)

Packaging APAC X 2015 2015 NR NR NR NR NR X  X X X

Petform 

(Lopburi)

Packaging APAC X X X NR NR NR NR NR X  X X X

Petform 

(Pathum 

Thani)

Packaging APAC X ’57-’58 ’57-’58 NR NR NR NR NR X  X X X
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โรงงาน ธุรกิจ ภูมิภาค ประเภทของหน่วย

งานใหม่และปีที่เริ่ม

กิจการ

พลังงาน ก๊าซเรือน

กระจก

ทางตรง

ก๊าซเรือน

กระจก 

ทางอ้อม

ไนโตร

เจนออก

ไซด์

ซัลเฟอร์

ออกไซด์

สาร

อินทรีย์

ระเหยง่าย

ของเสีย COD น�้า ความ

ปลอดภยั

CSR HR

Petform 

(Rayong)

Packaging APAC X X X NR NR NR NR NR X  X NA X

IVPG Packaging EMEA การสร้างโรงงานใหม่ 

2558

G NA NA NR NR NR NR NR G G X X

ส�านักงานใหญ่ APAC NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR X X

หมายเหตุ:

X ข้อมูลได้รับรายงานครบถ้วนตั้งแต่ปี 2555-2558

NA ไม่มีข้อมูล

NR ไม่เกี่ยวข้อง

Acq/JV/Grn ข้อมูลได้รับรายงานนับตั้งแต่เข้าซื้อ/ร่วมทุน/เริ่มกิจการ ถึงปี 2558

'56-58/57-58 ข้อมูลได้รับรายงานเฉพาะปีที่ระบุ (เช่น 57-58 คือข้อมูลที่รายงานเฉพาะปี 2557-2558)

ความครอบคลุมของการรวบรวมข้อมูล (ร้อยละของการผลิตทั้งหมดของไอวีแอลทั่วโลก)

ตัวชี้วัด 2555 2556 2557 2558

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) 100.0 100.0 100.0 99.6

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) 87.8 99.4 99.3 99.7

การใช้พลังงานทั้งหมด 100.0 100.0 100.0 100.0

การใช้พลังงานทางอ้อมทั้งหมด 100.0 100.0 100.0 100.0

การใช้น�้าจากแหล่งน�้า 97.3 96.7 100.0 100.0

ของเสียทั้งหมด (ไม่รวมการใช้ซ�้าและรีไซเคิล) 96.7 97.4 99.8 99.6

การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ 99.9 96.7 99.3 99.1

การปล่อยซัลเฟอร์ออกไซด์ 89.9 86.4 99.3 99.1

COD ในน�้าเสียที่ได้รับการบ�าบัดก่อนปล่อยออก 81.6 82.2 83.4 77.3

การปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด 85.2 96.8 98.7 93.7

การบาดเจ็บที่สูญเสียเวลาท�างาน: พนักงาน 97.9 97.6 97.6 100.0

การบาดเจ็บที่สูญเสียเวลาท�างาน: ผู้รับเหมา 85.8 85.6 84.8 96.6

โรคจากการประกอบอาชีพ: พนักงาน 97.4 97.1 91.4 95.1

การเสียชีวิตของพนักงาน 100.0 100.0 100.0 100.0
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GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) INDEX G4

GRI Content Index for ‘In accordance’- CORE
General Standard Disclosures

General Standard Disclosures Page
External 

Assurance

Strategy and Analysis

G1-4 Page 4-3 -

Organizational Profile

G3-4 Annual Report, Page22 -

G4-4 Annual Report, Page86-75 

Website: http://www.indoramaventures.com/EN/ourBusinesses/

-

G5-4 Annual Report, Page22 -

G6-4 Annual Report, Page23-22 -

G7-4 Annual Report, Page 22 -

G8-4 Annual Report, Page 23-22 -

G9-4 Page 23-22 -

G10-4 Page 52 -

G11-4 Page 55 -

G12-4 Page 31

Annual Report, Page 82-81 ,75

-

G13-4 Annual Report, Page 69-68 -

G14-4 Annual Report, Page 113-103 -

G15-4 Annual Report, Page 55 -

G16-4 Page 42 -

Identified Material Aspects and Boundaries

G17-4 Page 8 and Annual Report, Page 33-24 -

G18-4 Page 22 ,9-8 -

G19-4 Page 24-23 -

G20-4 Page 60-59 ,45 ,24-23 -

G21-4 Page 24-23 -

G22-4 Page 45 -

G23-4 Page 60-59 ,8 -

Stakeholder Engagement

G24-4 Page 19 -

G25-4 Page 18 -

G26-4 Page 19-18 -

G27-4 Page 24-23 -

Report Profile

G28-4 Page 64 -

G29-4 Page 8 -

G30-4 Page 8 -

G31-4 Page 66 -
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G32-4 Page 8

Content Index Page 63-61

-

G33-4 Page 8

External Assurance Page 65-64

-

Governance

G34-4 Page 17-15 -

Ethics and Integrity

G56-4 Page 17 -

Specific Standard Disclosures

Material Aspects DMA and Indicators Page Omission
External 

Assurance

Materials G-4DMA Page 27-26 - -

G-4EN1 Page 46 - -

G-4EN2 Page 46 - -

Energy G-4DMA Page 34-32 - -

G-4EN3 Page 46 - Page 65-64

G-4EN5 Page 46 - -

G-4EN6 Page 46 - -

G-4EN7 Page 46 - -

Water G-4DMA Page 33 - -

G-4EN8 Page 46 - Page 65-64

G-4EN10 Page 46 - -

Emissions G-4DMA Page 35-34 - -

G-4EN15 Page 47 IVL is in the process of setting up 

GHG data collection tool to collect 

on biogenic CO
2
 emissions.

Page 65-64

G-4EN16 Page 47 IVL is in the process of setting up 

GHG data collection tool to collect 

on biogenic CO
2
 emissions.

Page 65-64

G-4EN18 Page 47 - -

G-4EN21 Page 47 - Page 65-64

Effluents and Wastes G-4DMA Page 36 - -

G-4EN22 Page 47 Only disclose total water discharge 

by quality.  We do not track water 

discharge by destination yet but 

will do so in the future.

Page 65-64

G-4EN23 Page 47 - Page 65-64

G-4EN24 Page 47 - -

G-4EN25 Page 47 - -

Compliance G-4EN29 Page 48 - -

Supplier Environmental Assessment G-4DMA Page 29-28

G-4EN32 Page 28

Employment G-4DMA Page 39 - -

G-4LA1 Page 53-52 - -

G-4LA3 Page 54-53 - -
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Material Aspects DMA and Indicators Page Omission
External 

Assurance

Occupational Health and Safety G-4DMA Page 39-37 - -

G-4LA5 Page 48 - -

G-4LA6 Page 49-48 - Page 65-64

G-4LA7 Page 49 - -

Training and Education G-4DMA Page 40 - -

G-4LA9 Page 54 - Page 65-64

G-4LA11 Page 55-54 - -

Diversity and Equal Opportunity G-4DMA Page 39 - -

G-4LA12 Page 52 - -

Equal Remuneration for Women and Men G-4DMA Page 39 - -

G-4LA13 Page 55 - -

Supplier Assessment for Labor Practices G-4DMA Page 29-28

G-4LA14 Page 28

Labor Practices Grievance Mechanisms G-4DMA Page 40 - -

G-4LA16  Page 56 - -

Investment G-4DMA Page 40 - -

G-4HR2 Page 55 - -

Non-discrimination
G-4DMA Page 39 - -

G-4HR3 Page 55 - -

Security Practices
G-4DMA Page 40 - -

G-4HR7 Page 55 - -

Indigenous Rights
G-4DMA Page 40 - -

G-4HR8 Page 56 - -

Assessment G-4DMA Page 41 - -

G-4HR9 Page 56 - -

Supplier Human Rights Assessment G-4DMA Page 29-28

G-4HR10 Page 28

Human Rights Grievance Mechanisms
G-4DMA Page 40 - -

G-4HR12 Page 56 - -

Local Communities G-4DMA Page 41-40 - -

G-4SO1 Page 58 - -

Compliance G-4DMA Page 28

G-4SO8 Page 28

Supplier Assessment for Impacts on Society G-4DMA Page 29-28

G-4SO9 Page 28

Grievance Mechanisms for Impacts on 

Society

G-4DMA Page 40 - -

G-4SO11 Page 58 - -

Product and Service Labeling G-4DMA Page 31-29 - -

G-4PR5 Page 31-30 - -
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LRQA Assurance Statement
Relating to Indorama Ventures Public Company Limited’s environmental and 
social indicators within the Sustainability Report for the calendar year 2015

This Assurance Statement has been prepared for Indorama Ventures Public Company Limited’s in accordance with our 
contract but is intended for the readers of this Report. 

Terms of engagement
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) was commissioned by Indorama Ventures Public Company Limited (IVL) 
to provide independent assurance on the environmental and social indicators within its 2015 Sustainability Report (“the 
Report”) against the assurance criteria below to a limited level of assurance and at the materiality of the professional 
judgement of the verifier using LRQA’s verification procedure.  LRQA’s verification procedure is based on current best 
practise and uses the principles of AA1000AS (2008) - inclusivity, materiality, responsiveness and reliability of 
performance data and processes defined in ISAE3000.

Our assurance engagement covered operations and activities of IVL’s fifteen subsidiary companies in Rayong, Lopburi 
and Nakhonpathom Provinces in Thailand, Poland, Denmark, Germany, China, Lithuania and USA and specifically the 
following requirements:
• Confirming that the material issues reported reflect the concerns of IVL’s stakeholders
• Evaluating whether the selected environmental and social indicators are reliable and have taken account of the GRI 

G4’s Sustainability Reporting Guidelines.  The selected environmental and social indicators are listed below:
- Environmental: energy consumption within the organization (G4-EN3), total water withdrawal by source (G4-

EN8), direct energy greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) (G4-EN15), energy indirect greenhouse gas 
emission (Scope 2) (G4-EN16), SOx, NOx and other significant air emissions (VOC) (G4-EN21), total water 
discharge by quality and destination (G4-EN22), total weight of waste by type and disposal method (G4-EN23), 

- Social1: type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism and total number of 
work-related fatalities by gender (G4-LA6), and average hours of training per year per employee by gender and 
by employee category (G4-LA9).

Our assurance engagement excluded the data and information of IVL’s global operations and activities (other than those 
defined in the reporting boundary above) and any third-parties mentioned in the Report.

LRQA’s responsibility is only to IVL.  LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end 
footnote. IVL’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information within 
the Report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the Report is derived.  Ultimately, 
the Report has been approved by, and remains the responsibility of IVL.

LRQA’s opinion
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that IVL has not:
• Met the requirements above
• Disclosed reliable data and information for the selected environmental and social indicators
• Covered all the environmental and social issues that are important to the stakeholders and readers of this Report.
The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the professional 
judgement of the verifier. 
Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  
Limited assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites.

LRQA’s approach
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure.  The following tasks 
though were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement:
• Assessing IVL’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were captured 

correctly. We did this by reviewing documents and associated records.
• Reviewing IVL’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were 

included in their Report. We did this by benchmarking reports written by IVL and its peers to ensure that sector 
specific issues were included for comparability.  We also tested the filters used in determining material issues to 
evaluate whether IVL makes informed business decisions that may create opportunities that contribute towards 
sustainable development.

This document is subject to the provision on page 2. 
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• Auditing IVL’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-

statements in the Report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures, instructions and 
systems, including those for internal verification.  We also spoke with those key people responsible for compiling the 
data and drafting the Report.

• Visiting the following facilities: IVPR at Rayong, IRP at Lopburi, and IPI-N at Nakhonpathom Provinces Thailand to 
sample evidence for the selected environmental and social indicators to confirm their reliability.

Observations 
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are:
• Stakeholder inclusivity:

We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from IVL’s stakeholder engagement 
process.  IVL has stakeholder engagement processes which collect the views and expectations of its stakeholders. 

• Materiality:
We are not aware of any material issues concerning IVL’s environmental and social performance that have been 
excluded from the Report.  IVL has processes in place for identifying and evaluating their material issues which are 
determined by a set of risk criteria.

• Responsiveness: 
Although IVL has communication channels in place to respond to stakeholders, we believe that future Reports 
should provide readers with information about how IVL is managing their material issues both locally at facilities and 
globally through corporate strategies, collaborations and partnerships.

• Reliability:
Although IVL has data management systems, its implementation is variable across facilities in each subsidiary.  IVL 
should consider harmonising the existing procedures for data collection, quality assurance, control and security 
processes.  This revised data procedure would also improve the consistency of data collection and calculation at 
each facility and therefore the reliability of performance data especially for the health and safety social indicator.

LRQA’s competence and independence
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. 
The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure 
that the approach applied is rigorous and transparent.

This verification is the only work undertaken by LRQA for IVL and as such does not compromise our independence or 
impartiality.

Signed           Dated: 9 May 2016

Nit Tanasuthiseri
LRQA Lead Verifier
On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited
14th Floor, Sirinrat Building, 3388/46 Rama IV Road
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 
LRQA Reference: BGK6034545

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their 
respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register 
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information 
or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for 
the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out 
in that contract.

The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for 
versions translated into other languages. 

This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety.

Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2016.  A member of the Lloyd’s Register Group.
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ข้อมูลการติดต่อและ
ข้อเสนอแนะ
อินโดรามา เวนเจอร์ส ยินดีรับข้อเสนอแนะส�าหรับการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนและรายงานฉบับนี้ ท่านสามารถส่งอีเมล์ข้อเสนอแนะของ
ท่านได้ที่ sustainability@indorama.net หรือให้ข้อเสนอแนะทางออนไลน์ได้ที่ www.indoramaventures.com/EN/share-your-thoughts.php. 

หรือติดต่อเราได้ที่

  นายริชาร์ด โจนส์ 
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
75/64, 65 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ +662 661 6661 ต่อ 680 
อีเมล์ richard.j@indorama.net 
เว็บไซต์ www.indoramaventures.com

  นายฮาร์ชา วี เรดดี้ 
ผู้ช่วยรองประธานด้านความยั่งยืน 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) 
75/64, 65 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ +662 661 6661 ต่อ 605 
อีเมล์ harsha.r@indorama.net 
เว็บไซต์ www.indoramaventures.com 

mailto:sustainability@indorama.net
http://www.indoramaventures.com/EN/share-your-thoughts.php
mailto:richard.j@indorama.net
http://www.indoramaventures.com
mailto:harsha.r@indorama.net
http://www.indoramaventures.com


และ

อินโดรามา
เวนเจอร�ส

การร�ไซเคิล
พลังงานหมุนเว�ยน

สหรัฐอเมร�กา 

เม็กซิโก 

ฝรั่งเศส

ไอร�แลนด� 

เนเธอร�แลนด� 

ลิธัวเนีย  

ไทย

PET ร�ไซเคิล
PET ร�ไซเคิล

PET ร�ไซเคิล
แผ�นพลาสติก PET

แผ�นพลาสติก PET

เส�นใยโพลีเอสเตอร�ร�ไซเคิล

แผ�นพลาสติก PET

พลังงานแสงอาทิตย�
พลังงานลม

แผ�นพลาสติก PET
เส�นใยโพลีเอสเตอร�ร�ไซเคิล
เส�นใยโพลีเอสเตอร�ร�ไซเคิล

พลังงานแสงอาทิตย�



รายงานความยั่งยืนเล่มนี้ใช้กระดาษที่ลดการใช้ต้นไม้ในการผลิต
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