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ปีที่ผ่านมา เป็นปีที่ไอวีแอลประสบความสำาเร็จในหลายๆ ด้าน 
ท้ังด้านการเติบโตขององค์กร การเข้าซ้ือกิจการสำาคัญๆ  
ความม่ันใจในตลาดตราสารทุน และท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ การได้รับ 
การยอมรับการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท   

ผมขอขอบคุณพนักงานไอวีแอลทุกท่านสำาหรับความทุ่มเท
ทั้งหมด แม้จะมีภาระหน้าที่สำาคัญ แต่เราสามารถผ่านพ้นมา
อย่างราบรื่น การดำาเนินงานที่ดีที่ผ่านมายังช่วยผลักดันให้ปีนี ้
เป็นปีที่ประสบความสำาเร็จ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ



บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม04

ความท้าทายท่ีเราเผชิญตลอดมาในปี 2560 คือ การบริหาร
การเติบโตอย่างรวดเร็วของเราให้สอดคล้องกับค่านิยม
และหลักการของความยั่งยืน สิ่งที่เราทำาแสดงให้เห็นถึง 
ศักยภาพและเป็นบทบัญญัติตัวตนของเรา เรายังคงให ้
ความสำาคัญต่อพันธกิจในการมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัท

เคมีภัณฑ์ช้ันนำาระดับโลกท่ีสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีดีเพ่ือสังคม การปลูกฝัง 
คุณค่าด้านความยั่งยืนให้อยู่ในดีเอ็นเอขององค์กรของเราและการมุ่งเน้น 
กรอบการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ทำาให้เรา 
สามารถบริหารการเติบโตของเราและให้ความสำาคัญต่อสิ่งแวดล้อม 
ไปพร้อมๆ กันได้

เราจะยังคงทุ่มเทการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มากยิ่งขึ้น ในขณะที่เราบรรลุ 
ผลสำาเร็จทางการเงินในปีท่ีผ่านมา เราก็ยังตระหนักดีว่า ความสำาเร็จในอนาคต 
ระยะยาวของเราน้ัน ยังข้ึนอยู่กับแนวทางการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและชุมชน
ท่ีเราเข้าไปดำาเนินธุรกิจโดยการลดรอยเท้าคาร์บอน แนวทางน้ีจะย่ิงทวีความ
สำาคัญเพราะไอวีแอลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการดำาเนินงาน 
หน่วยธุรกิจ และจำานวนพนักงาน เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบที่ดี
ต่อส่ิงแวดล้อมและดำาเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์และโปร่งใส ท้ังหมดน้ีจะส่งผล
อันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของไอวีแอลและความสำาเร็จในระยะยาว

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
ไอวีแอลได้ให้การสนับสนุนโครงการระดับนานาชาติต่างๆ ในเชิงรุก โดยไม่
เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความยั่งยืนผ่านการดำาเนินธุรกิจของเราเท่านั้น แต่ยัง
ช่วยลดการเพิ่มอุณหภูมิของโลกให้ตำ่ากว่า 2 องศาเซลเซียส 

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของธุรกิจและรากฐานการเติบโตไอวีแอลมุ่งมั่น
ในการบรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) 
จำานวน 17 หัวข้อ เราสนับสนุน ดำาเนินงานให้มีความสอดคล้อง และผนวก
หัวข้อต่างๆ น้ีเข้าเป็นส่วนหน่ึงในกลยุทธ์องค์กร เพ่ืออนาคตท่ีย่ังยืนสำาหรับ
ทุกคน

ความส�าเร็จส�าคัญที่ได้รับ 
ความพยายามอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เราบรรลุความสำาเร็จในการได้รับ
การยอมรับในระดับโลก ในปี 2560 ไอวีแอลได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices - DJSI) เป็น
ครั้งแรก โดยเป็นหนึ่งในสองอันดับสูงสุดของบริษัทเคมีภัณฑ์ในกลุ่มตลาด
เกิดใหม่ และอันดับหนึ่งในห้าของบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก นอกจากนี้ยังได้
รับการจัดอันดับทั้ง Silver Class และ Industry Mover ในรายงานประจำา
ปี 2561 ด้านความยั่งยืนของ RobecoSAM ความสำาเร็จเหล่านี้ยืนยันถึง 
ผลการดำาเนนิงานอันยอดเย่ียมของไอวแีอล ท่ามกลางบรษิทัชัน้นำาของโลก 
ในกลุ่มเคมีภัณฑ์และเป็นการเน้นยำ้าถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำาด้าน
ความยั่งยืน

นอกจากความสำาเร็จที่กล่าวไปแล้ว เรายังได้รับคะแนนระดับ B จากการ 
ประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของ CDP การยอมรับใน
ระดับ Gold Recognition โดยได้รับการจัดอันดับสูงสุดในร้อยละ 3 ของ
บริษัทผู้จัดจำาหน่ายทุกประเภทโดย EcoVadis การเข้าร่วมให้อยู่ในดัชนี 
FTSE4Good ASEAN5 Index และ Emerging Index รวมทั้งเป็นบริษัท 
ชั้นนำาของประเทศไทยในดัชนี SET50

การเน้นย้�าถึงสิ่งที่มีความส�าคัญ  
ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นจากผู้มีส่วนได้เสียและแนวโน้มที่กำาลังเกิดขึ้นใน
ระดับสากล ล้วนมีความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจและความย่ังยืนของไอวีแอล 

วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กฎระเบียบท่ีเคร่งครัดย่ิงข้ึนสำาหรับการขยายธุรกิจและการลงทุน การพัฒนา 
นวัตกรรม และการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแรง 
ผลักดันทางธุรกิจ ในปี 2560 เราผสานเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับแนว 
นโยบายด้านความย่ังยืนของเรา และใช้ข้อมูลต่างๆ เพ่ือเสริมความแข็งแกร่ง 
ของผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงปรับปรุงขั้น
ตอนการดำาเนินงานภายในองค์กรในแง่มุมต่างๆ

การได้เป็นสมาชิก DJSI และการจัดอันดับด้านความยั่งยืนที่สำาคัญๆ 
เจตนารมณ์ของเรายังคงมุ่งมั่นในการสร้างความสำาเร็จและยังคงทุ่มเทอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยให้ความสำาคัญกับองค์ประกอบหลักต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้าง 
ความมั่นใจให้ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งส่งผลให้จุดประสงค์ของเรามีความ
ชัดเจนขึ้น องค์ประกอบดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศและการรับผิดชอบ	  
ด้านสิ่งแวดล้อม  
ไอวีแอลสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(United Nations Sustainable Development Goals - SDGs) โดยตระหนกั
ว่าการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศเป็นความเส่ียงระดบัโลก โดยในปี 2558 
เราได้จัดทำาแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศปี 2563 เพื่อติดตามและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา 
อีกทั้งเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและการปกป้อง 
แหล่งทีอ่ยูอ่าศัยตามธรรมชาติ เรามบีทบาทสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
แบบหมุนเวียนโดยอาศัยการรีไซเคิลเพื่อลดการใช้นำ้า พลังงาน และการ
บริโภควัตถุดิบ

ในปี 2560 เราได้ดำาเนินการจัดทำาบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
อื่นๆ (GHG Scope 3) อย่างเป็นระบบทั่วโลก และได้จัดทำาการประเมิน 
วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ในทวีปเอเชียเพ่ือระบุและทำาความเข้าใจถึงความเส่ียง 
และโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่า

การรีไซเคิลและพลังงานหมุนเวียน  
เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานตลอดการดำาเนินงาน
ของเรา ไอวีแอลมุ่งพัฒนาการดำาเนินงานด้านการรีไซเคิล ซึ่งได้กลายเป็น 
ส่วนสำาคัญและกำาลังเติบโตในธุรกิจของเรา รวมไปถึงการลงทุนด้านพลังงาน 
หมุนเวียน อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน และการลงทุน 
เพิ่มเติมในแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานสีเขียวและ
พลังงานสะอาด

นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นและสำารวจโอกาสต่างๆ สำาหรับธุรกิจรีไซเคิลอยู่
เสมอ

ความหลากหลาย  
ไอวีแอลเป็นบริษัทท่ีดำาเนินธุรกิจแบบมีส่วนร่วม และเช่ือม่ันว่าความหลากหลาย 
ในสถานท่ีทำางาน รวมท้ังความเท่าเทียมทางเพศจะทำาให้เราเข้มแข็งข้ึน ไอวีแอล 
ยังคงมุ่งม่ันในการสรรหา พัฒนา และรักษาไว้ซ่ึงบุคลากรหญิงในสถานท่ี
ทำางาน ตลอดจนการทำาให้สถานท่ีทำางานมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่า 
ขณะที่เรายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราได้พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา 
ให้มีความหลากหลายโดยเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความย่ังยืนสูง  
สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ และมีรอยเท้าคาร์บอนตำ่า ในปี 2560  
เราได้ประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO 14040/44:2006 
ซ่ึงครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท้ังหมดในทวีปเอเชีย 

การเติบโตสู่ความสำาเร็จอันยิ่งใหญ่



เราเชื่อมั่นอย่างย่ิงในการเป็นผู้สรรค์สร้างผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี 
อันยั่งยืนผ่านแนวทางปฏิบัติและนวัตกรรมที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น 
ประโยชน์ทั้งต่อส่ิงแวดล้อมและเป็นการสร้างมูลค่าแก่ลูกค้าได้ดีย่ิงขึ้น 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2563 และจะช่วยขับเคลื่อนตลาดด้วยการ
เป็นผู้บุกเบิกแนวทางการแก้ปัญหา

สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน  
สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานยังคงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีสุด ไอวีแอล 
เชื่อว่าการบาดเจ็บในสถานที่ทำางานและการเจ็บป่วยที่เก่ียวข้องสามารถ
ป้องกันได้ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมเชิงรุก และการ
ฝึกอบรมขั้นสูงให้กับพนักงานทุกคนในสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลลัพธ์
เชิงบวกต่อธุรกิจและสภาพแวดล้อม ดังน้ัน เราจึงผนวกรวมเร่ืองสุขอนามัย 
และความปลอดภัยไว้ในขั้นตอนการบริหารธุรกิจเพ่ือให้กิจกรรมทั้งหมด 
ได้รับการประเมินจากมุมมองของการป้องกันอุบัติเหตุ 

ความปลอดภัย คือ ส่วนที่เราให้ความสำาคัญ แม้ว่าบางครั้งมาตรการที ่
เคร่งครัดท่ีสุดยังมิอาจรับประกันผลลัพธ์ได้ อย่างเช่นอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในปี 
2560 ซึ่งมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นหนึ่งรายในอินเดีย การสอบสวนหลังเกิด
เหตุการณ์ทำาให้เราเพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้เข้มงวดยิ่งขึ้น ทั้งของ
พนักงานและผู้รับเหมาทั้งหมดของเรา 

ทุนมนุษย ์  
พนักงานของไอวีแอล คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุด และเป็นเหตุผลที่ทำาให้เรา
ประสบความสำาเร็จอย่างต่อเนื่องมายาวนาน เพื่อสนับสนุนความตั้งมั่นใน 
การเติบโต เราต้องการให้ไอวีแอลเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการทำางาน ซึ่ง 
ส่งผลให้พนักงานมีแรงกระตุ้นสู่ความสำาเร็จ อันเป็นข้อได้เปรียบสำาคัญใน 
การแข่งขัน เราจะยังคงดึงดูดพนักงานที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม รวมไปถึง 
การจัดสภาพแวดล้อมการทำางานให้ส่งเสริมต่อความคิดที่จะช่วยใน 
การพัฒนาบริษัท โครงการเรียนรู้และการฝึกอบรม ตลอดจนการพัฒนา
พนักงาน จะยังคงเป็นรากฐานสำาคัญของไอวีแอล เพื่อให้พนักงานของเรา
แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่

ตลอดสามปีที่ผ่านมา เราได้มุ่งเน้นความสำาคัญของการพัฒนาความเป็น 
ผู้นำาในอนาคตผ่านโครงการต่างๆ โดยได้ริเร่ิมดำาเนินโครงการพัฒนาความ 
เป็นผู้นำา อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVLDP) ในปี 2558 ซ่ึงเป็นโครงการพัฒนา
ผู้นำาทั่วโลก และยังมีโครงการอื่นๆ อีกสองโครงการที่ได้เริ่มดำาเนินการในปี 
2560 

โครงการแรกมีชื่อว่า i-Lead ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่มีจุดประสงค์ใน 
การให้คำาปรึกษาและฝึกอบรมแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติจะเป็นผู้นำาธุรกิจใน
อนาคต สำาหรับโครงการที่สองคือ โครงการ “Shadow Development” 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาผู้มีความสามารถในประเทศนั้นๆ 
ให้ ได้เข้าร่วมในหลักสูตรการศึกษาที่เป็นระบบของสถาบันชั้นนำา โครงการ
พัฒนาแต่ละโครงการจะยังคงดำาเนินการในปี 2561 และต่อไปในอนาคต

สิทธิมนุษยชน  
ไอวีแอลเช่ือม่ันในการเคารพสิทธิมนุษยชน เราใช้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
ท่ีมีการทบทวนอยู่เป็นระยะๆ โดยคณะกรรมการบริษัท และเรามีการปรับปรุง 
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด 
นโยบายน้ีมีความเก่ียวข้องกับจรรยาบรรณสำาหรับพนักงานและผู้จัดจำาหน่าย 
เราจะพยายามรักษามาตรฐานทางจริยธรรมให้อยู่ในระดับสูงสุดและวาง
แนวทางนโยบายและการดำาเนินงานให้เป็นไปตามกติกา ปฏิญญา และหลักการ
ที่ได้รับการยอมรับโดยสากล

เส้นทางส�าหรับปี	2561	และอนาคต  
การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ความมุ่งม่ันของเราคือการทำา 
ส่ิงต่างๆ ให้ดีย่ิงข้ึนในทุกๆ ปี ซ่ึงเรากำาลังดำาเนินการตามเป้าหมายอันย่ิงใหญ่
โดยการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและความต้องการของตลาดที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขณะที่เราอยู่บนวิถีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้น 
ส่ิงท่ีเราให้ความสำาคัญยังคงเป็นเร่ืองของความย่ังยืนอยู่เสมอ เพราะน่ันคือ 
คุณค่าหลักของไอวีแอล เรายังคงมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม การเป็น
พลเมืองบรรษัทที่มีความรับผิดชอบ และการสนับสนุนชุมชนที่เราเข้าไป
ดำาเนินธุรกิจ ขณะท่ีเราพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก 
เรายังคงสานต่อความยึดมั่นในรากฐานและมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ดีข้ึน
ด้วยการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของเรา

ผมหวังว่า ข้อความเหล่าน้ีจะสามารถส่ือสารถึงความภาคภูมิใจในความสำาเร็จ 
ของไอวีแอล ซ่ึงได้มาจากการมีส่วนร่วมและความกระตือรือร้นของพนักงาน 
ของเราในการสนับสนุนชุมชน สิ่งแวดล้อม และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในนามของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ผมขอแสดงความขอบคุณต่อ 
ทุกคนในครอบครัวไอวีแอลสำาหรับการทำางานหนักและความทุ่มเทเพ่ือเติมเต็ม 
ความต้องการด้านความยั่งยืนของลูกค้าและชุมชนที่เราอาศัยอยู่และ
ทำางานอยู่ร่วมกัน

นอกจากน้ี ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบริษัท
ในกลุ่ม สำาหรับการสนับสนุนอย่างเต็มท่ีและเป็นส่วนสำาคัญต่อความสำาเร็จ
ของเรา

รายงานความยั่งยืน	ประจ�าปี	2560 05

อาลก	โลเฮีย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ



ภาพรวมธุรกิจ
ของไอวีแอล



ไอวีแอลคือหน่ึงในผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีช้ันนำาของโลก ในปี 2560 
เรามีพื้นที่ดำาเนินงาน 75 แห่งใน 25 ประเทศ ครอบคลุม 4 ภูมิภาค 
ทั่วโลก ทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และแอฟริกา ธุรกิจของบริษัท
ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำาเป็น (สินค้าโภคภัณฑ์ที่จำาเป็นต่อชีวิต
ประจำาวัน) และกลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงประเภทโพลีเมอร์ เส้นใย และ 
บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ถูกนำาไปใช้ในลูกค้าสำาคัญ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 
เช่น เครื่องดื่ม สินค้าสุขอนามัย กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มยานยนต์ 
บริษัทมีพนักงานกว่า 15,000 คนทั่วโลก และมีรายได้รวม 8.4 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในปี 2560

ข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการดำาเนินงานด้าน 
ความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทไอวีแอล สามารถ 
ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.indoramaventures.com



อเมริกา

ยุโรป
เอเชีย

75 โรงงานใน 25 ประเทศ ครอบคลุม 4 ภูมิภาค  

• Indorama Ventures 

Polymers Mexico1,3

• Indorama Ventures EcoMex1

• Performance Fibers Mexico 
   Operations

เม็กซิโก

• StarPet
• AlphaPet1

• Auriga Polymers1,6

• Indorama Ventures
(Oxide & Glycols)

• FiberVisions Manufacturing6

• FiberVisions Products
• PHP Fibers
• Indorama Ventures Olefins*
• Indorama Ventures

Xylenes & PTA6

สหรัฐอเมร�กา

• Indorama Ventures PTA Montreal
แคนาดา

แอฟริกา

ไนจ�เร�ย
• Indorama PET Nigeria
• Indorama Ventures

Packaging (Nigeria)

• Indorama Ventures 
Packaging (Ghana)

กานา

อินโดนีเซีย

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

• Indorama Ventures
Packaging (Myanmar)

เมียนมาร

• IVL Dhunseri Petrochem
Industries

อินเดีย

ไทย
• IPI Rayong2,6

• Indorama Petrochem
• TPT Petrochemicals
• IPI Nakhon Pathom2,6

• AsiaPet / Indorama Polymers
• Petform
• Indorama Holdings
• Indorama Petrochem Limited
   (2nd Branch)
• ES FiberVisions (Thailand)5

จีน

• Guangdong IVL PET Polymer3

• FiberVisions (China) Textile
Products

• ES FiberVisions (Suzhou)5

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

• Indorama Ventures
   Packaging (Philippines)

ฟ�ลิปปนส

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

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

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

*ยังไม�เร��มดำเนินการ

ไอร�แลนด�
• Wellman International2,6

เยอรมนี
• Trevira4,6

• PHP Fibers6

สหราชอาณาจักร
• Beverage Plastics
  

เดนมาร�ก
• FiberVisions6

• Orion Global Pet
ลิธัวเนีย

โปแลนด�
• Indorama Ventures Poland

• Indorama Ventures 
   Corlu PET

ตุรกี

เนเธอร�แลนด�
• Indorama Ventures

Europe3

• Indorama Ventures 
   Recycling Netherlands

สเปน
• Indorama Ventures
   Quimica6

อิตาลี
• Glanzstoff 
   Industries - Sicrem

สาธารณรัฐเช็ค
• Glanzstoff Bohemia

ลักเซมเบิร�ก
• Glanzstoff 
   Industries - Textilcord Steinfort

โปรตุเกส
• Indorama Ventures 
   Portugal PTA

• Wellman France Recyclage
• Glanzstoff Longlaville

ฝรั่งเศส

โรงงานของอินโดรามา เวนเจอร์ส ทั่วโลก
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ฝรั่งเศส

โรงงานของอินโดรามา เวนเจอร์ส ทั่วโลก



ต�นนํ้า ขั้นกลาง ปลายนํ้า

ปาปลูก โรงงานเยื่อไม

โรงงานกรดอะดิพิก
โรงงาน
เบนซิน

โรงงานบิวตาไดอีน

โรงงานอะดิพิกไนไตรล โรงงาน
เฮกซะเมทิลีนไดเอไมด

โรงงานแอมโมเนีย

แทนขุดเจาะนํ้ามัน

โรงกลั่น 

โรงงานเสนใย / เสนดาย เสนใยเรยอน 

โรงงานเสนใย / เสนดาย เสนใยไนลอน

โรงงานเสนใย / เสนดาย เสนใยโพรพิลีน

โรงงานเสนใย/เสนดาย  โพลีเอสเตอร

โรงงานพรีฟอรมโรงงานโพลีเมอร 
โพลีเอสเตอร

โรงงานเปาขึ้นรูปขวด

โรงงานโพรพิลีน 

กาซแครกเกอร  (เริ่มดําเนินการป� 2560) โรงงานเอทิลีนออกไซด  

โรงงานกรดเทเรฟทาลิคบริสุทธิ์
โรงงานพาราไซลีน

โรงงานแนพทาลีนไดคารบอคซีเลท

อุตสาหกรรมยานยนต 

อุตสาหกรรมนันวูเวน 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและนันวูเวน 

อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม 

อุตสาหกรรมที่
ไมใชอาหาร

อุตสาหกรรมฟลม
และแผนพลาสติก

เส�นใยเรยอน 
และ เส�นด�าย

สิ�งทอสำหรับยานยนต�

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ�สุขอนามัย 

เคร�อ่งแต�งกาย ความปลอดภัย

เฟอร�นิเจอร�การแพทย�

ยานยนต�

อุตสาหกรรม

บรรจ�ภัณฑ�อาหารและเคร�อ่งด่ืม

โรงงานรีไซเคิล
ขวดและฝา

ฟ�ล�มอิเล็กทรอนิกส� บรรจ�ภัณฑ�อาหาร

บรรจ�ภัณฑ�ยา บรรจ�ภัณฑ�แบบยืดหยุ�นแผงเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�

บรรจ�ภัณฑ�เคร�อ่งด่ืม

แผ�นพลาสติก 
PET

ผลิตภัณฑ�
เพ�อ่การดูแลตัวเอง 

ผลิตภัณฑ�รักษา
ความสะอาดในครัวเร�อน

พร�ฟอร�ม

เม็ดพลาสติก 
PET

EO/EG

โรงงานเสนใย/เสนดาย  โพลีเอสเตอร 

โพรพ�ลีน

เอทิลีน

PIA

เส�นใยไนลอน 
และเส�นด�าย

ลีน/เส�นด�ายโรงงาน
โพลีโพรพ�ลีน

เส�นใยโพลีเอสเตอร� 
และเส�นด�าย

ADA: กรดอะดิพิก
ADN: กรดอะดิโพไนไตรล�
HMDA: เฮกซะเมทิลีนไดเอไมด�

PIA: กรดไอโซทาลิคบริสุทธิ์
EO/EG: เอทิลีนออกไซด�/เอทิลีนไกลคอล
PTA: กรดเทเรฟทาลิคบริสุทธิ์
PET: โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลท
NDC: แนฟทาลีนไดคาร�บอซีเลท

พาราไซลีน

ธุรกิจของไอวีแอล 
ผลิตภัณฑของบริษัท

ลูกคา
ผูบริโภค

ผูจัดจําหนาย

แนพทาลีนไดคาร�บอคซีเลท

กรดเทเรฟทาลิคบร�สุทธ์ิ

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจของไอวีแอล
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ผลการดำเนินงานด�านเศรษฐกิจ

ผลการดำเนินงานด�านสังคม

หมายเหตุ: รวมธุรกรรมภายในบร�ษัท

พนักงานทั้งหมด

2558 2559 2560

14,432
15,195

12,868

ยอดขายสุทธิ

2557 2558 2559 2560

6,845
7,509 7,208

8,438

กำไรหลักสุทธิ

2557 2558 2559 2560

274
180

119

459

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานโดยรวม (TRIR)
(ต�อ 200,000 ชั่วโมงทํางาน)  1.19

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)
(ต�อหนึ่งล�านชั่วโมงทํางาน)  3.82

คะแนนความผูกพันของพนักงาน 3.83

ธุรกิจเส�นใย
20.2%

ธุรกิจ PET HVA
31.0%

สัดส�วนยอดขายจากผลิตภัณฑ�ใหม� 

ดัชนีความพ�งพอใจของลูกค�า
85.5%

อัตราการรักษาลูกค�าเดิม
90%

อัตราการลาออก
5.92%

จ�น
13.2%

อินโดนีเซีย
12.5%

อเมร�กา
11.8%

เยอรมัน
10.5%

อื่นๆ
27.1%

ไทย
24.6%

ความหลากหลาย

สิ�งแวดล�อม 
สุขอนามัย

และความปลอดภัย
15.82%

การปฏิบัติหน�าที่
31.23%

ด�านเทคนิค
5.35%

ระบบคุณภาพ
12.01%

การบร�หารจัดการ 
7.15%

พฤติกรรม
28.45%

ชั่วโมงการฝ�กอบรม
ประเด็นสำคัญต�างๆ

ชั่วโมงการฝ�กอบรมเฉลี่ย

(ชั่วโมง/พนักงานหนึ่งคน)
22.71

การประเมินด�านสิทธิมนุษยชน
ในสถานที่ทำงาน

100%

6,687,525

2557

7,481,352

2558

9,960,134

2559

10,642,439

2560

การผลิตทั้งหมด
(ตัน)

(ล�านดอลลาร�)

(ล�านดอลลาร�)

(คน)

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญในปี 2560

บริษัท	อินโดรามา	เวนเจอร์ส	จ�ากัด	(มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำาระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม12



ผลการดำเนินงานด�านสิ�งแวดล�อม

พลังงาน

การปล�อยก�าซเร�อนกระจก

ประสิทธิภาพด�านพลังงาน

2557 2558 2559 2560

        6

      4

      2

0

5.56 5.52 5.33 5.57
(กิกะจ�ล / ตันการผลิต)

2557 2558 2559 2560 25602557 2558 2559
2017

การปล�อยก�าซเร�อนกระจกทั้งหมด
(ทางตรง + ทางอ�อม)  5.57 ล�าน (ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า)

ความเข�มข�นของการปล�อยก�าซเร�อนกระจกทั้งหมด  
0.523 (ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า/ตันการผลิต)

ธุรกิจร�ไซเคิล

2557 2558 2559 2560

338,248

386,734

278,144

359,827

359,827 (ตัน)

เม็ดพลาสติก rPET ที่มีวัสดุร�ไซเคิลไม�เกินร�อยละ 25

5,268,839 5,567,2064,068,608
3,654,718

0.546 0.529 0.5230.544
เป�าหมายสำหรับป� 2563

6%
ลดความเข�มข�น

การปล�อยก�าซเร�อนกระจก

ทั้งทางตรงและทางอ�อม 

โดยเทียบกับป� 2555

ความเข�มข�นของการใช�น้ำ

2557 2558 2559 2560

5.17
(ลบ.ม./ ตันการผลิต)

5.06%

4.70

5.43
5.12 5.17

2557 2558 2559 2560

6.89%6.75%

7.28%

5.06%

การร�ไซเคิลน้ำและ
การนำกลับมาใช�ใหม�

พลังงานหมุนเว�ยน

2.67 (ล�านกิกะจ�ล)

2557 2558 2559 2560

2,675,389

987,743
584,691

461,537

รายงานความยั่งยืน	ประจ�าปี	2560 13



บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม14

รางวัลและการรับรองด้านความยั่งยืน
อินโดรามา	 เวนเจอร์สได้ร่วมเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ใน 
กลุ่มตลาดเกิดใหม่ 	 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เป็นครั้งแรก	 โดยมี	
RobecoSAM	เป็นผู้เผยแพร่	และไอวีแอลติดอันดับ	1	ใน	5	ของบริษัท
เคมีภัณฑ์ระดับโลก	 ในรายงานความยั่งยืนประจำาปีของ RobecoSAM 
นั้น โดยมีอันดับอยู่ใน Silver Class และยังได้รับการยอมรับในฐานะ 
Industry Mover ด้วย ซึ่งมอบให้บริษัทที่พัฒนาผลการดำาเนินงาน
ด้านความยั่งยืนได้อย่างโดดเด่นในสัดส่วนที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับปี 
ก่อนหน้า การจัดอันดับนี้แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงและ
พัฒนาผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และยังแสดง 
ให้เห็นว่าไอวีแอลคือหนึ่งในบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลก 

ในปี 2560 ไอวีแอลได้เข้าร่วมการประเมินการเปล่ียนแปลงทางสภาพ 
ภูมิอากาศของ CDP เป็นปีที่สองติดต่อกัน และยังร่วมการประเมินห่วงโซ่
อุปทานเป็นครั้งแรกด้วย ซึ่งบริษัทได้รับคะแนนที่ระดับ B และ B- ตามลำาดับ

ในปี 2560 ไอวีแอลได้เข้าร่วมการประเมิน/รับรองคุณภาพของ EcoVadis 
และได้รับการยอมรับในระดับ Gold Recognition ติดอันดับสูงสุดใน 
ร้อยละ 4 ของบริษัทผู้จัดจำาหน่ายในหมวดการผลิตเคมีภัณฑ์พ้ืนฐาน 
และอันดับสูงสุดในร้อยละ 3 ของผู้จัดจำาหน่ายทุกหมวดที่ประเมินโดย 
EcoVadis

ไอวีแอลได้รับการประเมินตามเกณฑ์ FTSE Russell และได้รับคัดเลือกให้
อยู่ในดัชนี FTSE4Good ASEAN5 Index และ FTSE4Good Emerging 
Index

อ้างอิงจากข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)  
ท่ีรวบรวมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ นักวิเคราะห์ Bloomberg ได้ประเมิน
และจัดอันดับไอวีแอลอยู่ในกลุ่มบริษัทในดัชนี SET50 ในประเทศไทย

ในปี 2560 ไอวีแอลได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 
(THSI) หรือ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม และรางวัล SET Sustainability 
Awards ประเภท Rising Star จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รางวัลนี้มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่นในการดำาเนินธุรกิจ
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นตัวอย่างที่ดีสำาหรับบริษัทอื่นๆ



รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2560 15

สมาคมอุตสาหกรรมและสมาชิก
ในฐานะผู้นำาด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ ไอวีแอลได้แสดงถึงบทบาทผู้นำาในการผลักดันนวัตกรรม การรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ และการสร้างผลกระทบเชิงบวก 
ต่อสภาพภูมิอากาศ ตลอดปี 2560 ไอวีแอลได้เข้าร่วมและมีบทบาทอย่างชัดเจนในสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ และการเป็นสมาชิก

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.indoramaventures.com

สมาคมอุตสาหกรรมแห ่งประ เทศไทย	 
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมโดยให้
ความสำาคัญด้านการพัฒนาการเติบโต
อย่างยั่งยืนในการดำาเนินอุตสาหกรรม

Plastics	Recyclers	Europe	(PRE)	ส่งเสรมิ
การรไีซเคิลพลาสติกและสร้างบรรยากาศในการ
ดำาเนินธุรกิจให้มีผลกำาไรและเกิดความย่ังยืน
สำาหรับสมาชกิในสหภาพยโุรป

Verband Der Chemischen Industrie e.V. 
เป็นตัวแทนนำาเสนอประเด็นที่สนใจของบริษัท
เคมภีณัฑ์และเวชภัณฑ์เพ่ือรบัรอง “สทิธิใ์นการ
ประกอบกิจการ” ของสมาชกิ

American Fuel & Petrochemical 
Manufacturers	 (AFPM)  เป็นตัวแทน 
โรงกล่ันปิโตรเลียมและผู้ผลิตปิโตรเคมีภัณฑ์
ทั่วสหรัฐฯ และสนับสนุนการเติบโตให้เป็น 
ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองและน่าเชื่อถือ

European Man-Made Fibres Association 
(CIRFS)	 เป ็นตัวแทนกลุ ่มอุตสาหกรรม
เส้นใยประดิษฐ์ ในยุโรป และเป็นผู ้เสนอและ
เผยแพร่ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม

The Lithuanian Confederation of 
Industrialists เป็นตัวแทนตามสิทธิของ
สมาชิกในการปกป้องประเด็นสนใจของ
อุตสาหกรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

Quebec Business Council on the 
Environment	 (CPeQ)	 เป็นตัวแทนภาค
ธุรกิจในรัฐควิเบก ประเทศแคนาดา ว่าด้วย
ประเด็นการพัฒนาด้านสิ่งแวดล ้อมและ
ความยั่งยืนโดยดำาเนินงานสนับสนุนตาม
วัตถุประสงค์ให้บริษัทที่เป็นสมาชิก

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว	 กระทรวง
อุตสาหกรรม	 เป็นโครงการดำาเนินงานเชิงรุก
ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมให้
อุตสาหกรรมไทยประกอบกิจการอันเป็นมิตร
ต่อสิง่แวดล้อมมากขึน้

The Committee of PET Manufacturers 
in	Europe	 (CMPE)	 เป็นตัวแทนของกลุ่ม 
ผู ้ผลิตเม็ดพลาสติก PET และผู ้ผลิตกรด 
เทเรฟทาลิก (PTA)

The	Confederation	of	Danish	Industry	(DI)	
ทำาหน้าทีส่ร้างบรรยากาศทีด่ทีีสุ่ดในการดำาเนนิ
ธุรกิจเพ่ือพัฒนาโอกาสในการเติบโตและการ
แข่งขนัทางธุรกิจในภาพรวม

The National Agency For Food and Drug 
Administration	and	Control	 (NAFDAC)	
เป็นหน่วยงานคุ้มครองด้านสาธารณสุขโดย
การตรวจสอบว ่ามีการผลิตผลิตภัณฑ ์ที ่
ถูกต้องตามข้อกำาหนด รวมไปถึงตรวจสอบ
การส่งออก นำาเข้า การโฆษณา และการจำาหน่าย

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กำาหนดนโยบาย
และแนวทางด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือส่งเสริม 
ความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศ 
ไทย



ความยั่งยืนในความหมายของ 
อินโดรามา เวนเจอร์ส



ความย่ังยืนในมุมมองของไอวีแอล หมายถึง การเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับ 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริหารจัดการ 
ปัจจัยหลักสามประการ อันได้แก่ Profit (ผลกำาไร) Planet (โลก) และ  
People (มนุษย์) ซึ่งประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ  
ส่ิงแวดล้อม และสังคม รวมถึงภาระหน้าท่ีและโอกาสต่างๆ สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติม 
ด้านกลยุทธ์และพันธกิจเก่ียวกับความย่ังยืนของบริษัท สามารถดูได้ท่ีเว็บไซต์ 
www.indoramaventures.com ในหัวข้อการพัฒนาอย่างย่ังยืน นอกจากน้ี
ยังมีจรรยาบรรณสำาหรับพนักงานและกรรมการสำาหรับหลักพื้นฐานการ
ปฏิบัติงานในการดำาเนินกิจการของเรา



บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม18

การริเร่ิมโครงการด้านความย่ังยืนของบริษัท สนับสนุน 
วิสัยทัศน์ใหม่แห่งการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก 
ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อันดีเยี่ยมเพื่อสังคม และเน้น 
ความสำาคัญต่อการดำาเนินงานอย่างย่ังยืน ทั้งในมิติ 
ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม โดยเฉพาะการจัดการนวัตกรรม 

การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งมี
ส่วนช่วยให้ประสบความสำาเร็จตามวิสัยทัศน์ของบริษัท

บริษัทไม่ได้วัดความสำาเร็จจากผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น 
แต่รวมถึงความสำาเร็จในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อ 
สังคมด้วย บริษัทมุ่งม่ันและพยายามรักษาวัฒนธรรมการเป็นองค์กรท่ีดีของ 
สังคมท่ียึดม่ันในมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
การกำากับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการทุจริต จุดมุ่งหมายของ
บริษัทคือการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งด้านความก้าวหน้า 
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างย่ังยืน คณะผู้บริหารของไอวีแอลให้ความ 
สำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่เป้าหมาย 
ความยั่งยืนระยะยาว รวมถึงพันธกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้อง 
สิ่งแวดล้อม

ในการจะบรรลุถึงการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่ามีประสิทธิภาพน้ัน คณะผู้บริหาร  
ได้กำาหนดโครงสร้างและกระบวนการต่างๆ ท่ีจะช่วยปลูกฝังเร่ืองประสิทธิภาพ 
ด้านส่ิงแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และลดความเสี่ยง 
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ คณะบริหารยังผลักดันให้โรงงานของเรา 
ทั้ งหมดได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านพลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม เช่น ISO 14001, ISO 50001 และมาตรฐานอื่นๆ สำาหรับ
อุตสาหกรรมเฉพาะด้าน หรือมาตรฐานของแต่ละประเทศที่เข้าดำาเนินธุรกิจ 
ในกระบวนการเหล่านี้ บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะดำาเนินการให้ดีกว่ามาตรฐานตาม
ข้อกำาหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ
และแต่ละพื้นที่ โดยมีการวิเคราะห์ตามกำาหนดระยะเวลา และการควบคุม
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่โรงงานแต่ละแห่ง

แนวทางของบริษัทและโครงการด้านความยั่งยืน  
บริษัทมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาสู่ความย่ังยืนซ่ึงเป็นรากฐานของกลยุทธ์
การดำาเนินธุรกิจของเรา

แนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืน  
ไอวีแอลเชื่อมั่นในความสำาคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งจะทำาให้บริษัทสามารถคาดการณ์และจัดการความเสี่ยงด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมไปถึงโอกาส
ต่างๆ จากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 

การก�ากับดูแลด้านความยั่งยืน  
คณะกรรมการบริษทั คือหน่วยงานบริหารระดบัสงูสดุของไอวีแอล มหีน้าที่ 
รับผิดชอบในการกำาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ให้องค์กรและตรวจสอบการ
ดำาเนนิงานให้มปีระสทิธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจะประชมุกันอย่างสมำา่เสมอ 
เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจและประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่างๆ ที่จะ 
ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงการดำาเนินงานภายใน และทิศทางของบริษัท
ในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทได้ปลูกฝังความย่ังยืนให้เป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ 
ทางธุรกิจระยะยาว ทั้งยังปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กร และการปฏิบัติงาน 
ในแต่ละวัน โดยผลักดันผ่านคณะอนุกรรมการคือ คณะกรรมการด้าน 
ความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการด้านความย่ังยืนและบริหารความเส่ียง  
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้เชิงลึกและมีความเชี่ยวชาญ
ในการทำางานด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
ความย่ังยืนฯ เป็นหน่วยงานบริหารท่ีมีอำานาจเป็นอันดับรองจากหน่วยงาน 
ที่มีอำานาจสูงสุดของบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการด้านความย่ังยืนและบริหารความเส่ียงประกอบด้วย
สมาชิกท่ีมาจากคณะกรรมการบริษัท 6 คน โดยมีสมาชิกท่ีเป็นกรรมการ
อิสระจำานวน 3 คน

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสํารวจ
ความพึงพอใจลูกคา

รายงานความยั่งยืน 
(แนวทาง GRI G4)

การบริหารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส 
และรายงานปละสองครั้ง

จรรยาบรรณ
สําหรับผูจัดจําหนาย

คณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสํารวจ
ความพึงพอใจลูกคา 

รายงานความยั่งยืน 
(แนวทาง GRI G4)

การบริหารความเสี่ยง
ทุกไตรมาสและ 
รายงานปละสองครั้ง 

จรรยาบรรณ
สําหรับผูจัดจําหนาย

คณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

รายงาน
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส

โครงสรางการกํากับดูแล
ดานความยั่งยืน

การประเมิน
ของ EcoVadis

การประเมิน
ของ EcoVadis

รายงานการเปดเผย
ขอมูลคารบอน

เปาหมายองคกร

การประเมิน
วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ

การทําบัญชี
กาซเรือนกระจก 
Scope 1&2

รายงาน
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส

โครงสราง
การกํากับดูแล
ดานความยั่งยืน

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสํารวจ
ความพึงพอใจลูกคา 
(เฉพาะพื้นที่)

รายงานความยั่งยืน 
(แนวทาง GRI G4)

การบริหารความเสี่ยง
ทุกไตรมาสและ 
รายงานปละสองครั้ง

จรรยาบรรณ
สําหรับผูจัดจําหนาย

คณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

2553                2556                2557                2558                

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสํารวจ
ความพึงพอใจลูกคา

รายงานความยั่งยืน 
(แนวทาง GRI G4)

การบริหารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส 
และรายงานปละสองครั้ง

จรรยาบรรณ
สําหรับผูจัดจําหนาย

คณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

การประเมิน
ของ EcoVadis

การทาํบญัชกีาซเรอืนกระจก 
Scope 1&2

รายงาน
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส

การทาํบญัชกีาซเรอืนกระจก 
Scope 3

โครงสราง
การกํากับดูแล
ดานความยั่งยืน

เริ่มการประเมิน
คณะกรรมการบริษัท
โดยบุคคลภายนอก

ระบบจดัการขอมลู
ความย่ังยืน

2559                

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสํารวจ
ความพึงพอใจ
ลูกคา (เฉพาะพื้นที่)

รายงาน
ความยั่งยืน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ

การสํารวจความ
พึงพอใจลูกคา 
(เฉพาะพื้นที่)

รายงานความยั่งยืน 
(GRI 3.1 Level B+)

การบริหารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส และ 
รายงานปละสองครั้ง

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

รายงาน
ความยั่งยืน

2560                

รายงานการเปดเผย
ขอมูลคารบอน

2554-2555               

การประเมิน
วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ

1 Customer Satisfaction Survey
2 Carbon Disclosure Project
3 Life Cycle Assessment

Operational
Eco-efficiency

Sustainability
Report

Operational
Eco-efficiency
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(Regional)

Operational
Eco-efficiency
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(Regional)

Sustainability
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(Regional)

ERM Quarterly
Bi-annual Reporting

Operational
Eco-efficiency
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(Regional)

Sustainability
Report

ERM Quarterly
Bi-annual Reporting

Supplier Code
of Conduct

Innovation
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ERM Quarterly
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Supplier Code
of Conduct

Sustainability
Governing Structure
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Assessment
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ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสํารวจ
ความพึงพอใจลูกคา

รายงานความยั่งยืน 
(แนวทาง GRI G4)

การบริหารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส 
และรายงานปละสองครั้ง

จรรยาบรรณ
สําหรับผูจัดจําหนาย

คณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสํารวจ
ความพึงพอใจลูกคา 

รายงานความยั่งยืน 
(แนวทาง GRI G4)

การบริหารความเสี่ยง
ทุกไตรมาสและ 
รายงานปละสองครั้ง 

จรรยาบรรณ
สําหรับผูจัดจําหนาย

คณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

รายงาน
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส

โครงสรางการกํากับดูแล
ดานความยั่งยืน

การประเมิน
ของ EcoVadis

การประเมิน
ของ EcoVadis

รายงานการเปดเผย
ขอมูลคารบอน

เปาหมายองคกร

การประเมิน
วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ

การทําบัญชี
กาซเรือนกระจก 
Scope 1&2

รายงาน
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส

โครงสราง
การกํากับดูแล
ดานความยั่งยืน

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสํารวจ
ความพึงพอใจลูกคา 
(เฉพาะพื้นที่)

รายงานความยั่งยืน 
(แนวทาง GRI G4)

การบริหารความเสี่ยง
ทุกไตรมาสและ 
รายงานปละสองครั้ง

จรรยาบรรณ
สําหรับผูจัดจําหนาย

คณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

2553                2556                2557                2558                

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสํารวจ
ความพึงพอใจลูกคา

รายงานความยั่งยืน 
(แนวทาง GRI G4)

การบริหารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส 
และรายงานปละสองครั้ง

จรรยาบรรณ
สําหรับผูจัดจําหนาย

คณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

การประเมิน
ของ EcoVadis

การทาํบญัชกีาซเรอืนกระจก 
Scope 1&2

รายงาน
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส

การทาํบญัชกีาซเรอืนกระจก 
Scope 3

โครงสราง
การกํากับดูแล
ดานความยั่งยืน

เริ่มการประเมิน
คณะกรรมการบริษัท
โดยบุคคลภายนอก

ระบบจดัการขอมลู
ความย่ังยืน

2559                

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสํารวจ
ความพึงพอใจ
ลูกคา (เฉพาะพื้นที่)

รายงาน
ความยั่งยืน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ

การสํารวจความ
พึงพอใจลูกคา 
(เฉพาะพื้นที่)

รายงานความยั่งยืน 
(GRI 3.1 Level B+)

การบริหารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส และ 
รายงานปละสองครั้ง

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

รายงาน
ความยั่งยืน

2560                

รายงานการเปดเผย
ขอมูลคารบอน

2554-2555               

การประเมิน
วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ

1 Customer Satisfaction Survey
2 Carbon Disclosure Project
3 Life Cycle Assessment
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Sustainability
Report

Operational
Eco-efficiency

CSS1

(Regional)

Operational
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(Regional)

Sustainability
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(Regional)

ERM Quarterly
Bi-annual Reporting

Operational
Eco-efficiency
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(Regional)

Sustainability
Report

ERM Quarterly
Bi-annual Reporting

Supplier Code
of Conduct

Innovation
Councils

ERM Quarterly
Bi-annual Reporting

Supplier Code
of Conduct

Sustainability
Governing Structure
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Assessment

Operational
Eco-efficiency
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(Regional)

Sustainability
Report

ERM Quarterly
Bi-annual Reporting

Supplier Code
of Conduct

Innovation
Councils

EcoVadis
Assessment

CDP2

Reporting

Introduced
Corporate Targets

Commenced
LCA3

GHG
Accounting

DJSI
Reporting

Sustainability
Governing Structure

2010 2012 2014 20162011 2013 2015

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

นับต้ังแต่การก่อต้ังคณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง 
มุ่งมั่นที่จะผลักดันและบูรณาการความย่ังยืนให้อยู่ในกิจกรรมทางธุรกิจ
ในปัจจุบัน รวมถึงการวางกลยุทธ์ในระยะยาว และกรอบการทำางานด้าน 
การบริหารความเส่ียงองค์กร คณะกรรมการด้านความย่ังยืนฯ ยังมีหน้าท่ี 
ตรวจสอบดูแลการพัฒนาและการดำาเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์
ด้านความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียงของไอวีแอลอย่างต่อเน่ือง โดยมี 
การจัดประชุมตามกำาหนดวาระเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการดำาเนินงาน 
ด้านความย่ังยืน ทบทวนข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย แนวโน้มและประเด็น 
ด้านความยั่งยืน และกรอบการรายงานด้านความยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

รายงานของคณะกรรมการด้านความย่ังยืนฯ ปี 2560 สำาหรับผู้ถือหุ้นบริษัท
จะเผยแพร่อยู่ในรายงานประจำาปี ซ่ึงสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการก�ากับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
คณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียงได้รับการสนับสนุน 
จากคณะกรรมการกำากับดูแลการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิก 
ผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์หลากหลายในบทบาทหน้าที่และธุรกิจที่ 
แตกต่างกัน คณะกรรมการกำากับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ มีหน้าที่
ขับเคล่ือนการดำาเนินงานด้านความย่ังยืนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 
นำาแนวทางปฏิบัติด้านความย่ังยืนไปปรับใช้ ในทุกหน่วยงานของไอวีแอล 
ภายใต้การแนะนำาของคณะกรรมการด้านความย่ังยืนฯ และประธานเจ้าหน้าท่ี 
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

นายอาลก	โลเฮีย 
ประธานกรรมการ

นายมาริษ	สมารัมภ์	
กรรมการ

นายดีลิป	กุมาร์	อากาวาล 
กรรมการ

นายระเฑียร	ศรีมงคล 
กรรมการ

นายรัสเซล	เลตัน	เคคูเอวา  
กรรมการ

นายอุเดย์	พอล	ซิงห์	กิล 
กรรมการ

ความยั่งยืนในความหมายของ	อินโดรามา	เวนเจอร์ส



ผู้มีส่วนได้เสีย
ของเรา



การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียน้ี เป็นส่วนหน่ึงของจริยธรรมทางธุรกิจ
และความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุแนวทางปฏิบัติด้านธุรกิจที่เป็นเลิศ บริษัทมี 
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกองค์กรอยู่เสมอ เพ่ือรักษา 
สัมพันธภาพอันดีในการทำางาน รวมถึงสร้างความเข้าใจ จัดลำาดับความ
สำาคัญ และสื่อสารเรื่องความคาดหวัง ความสนใจและข้อห่วงกังวลต่างๆ 
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท



บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม22

Stakeholders and Engagement Channels:

ผู�มีส�วนได�เสีย ความถี่กลไกการมีส�วนร�วม

ผู�มีส�วนได�เสียภายในองค�กร
• พนักงาน

ผู�มีส�วนได�เสีย
ภายนอกองค�กร
• ผูถือหุน
• ลูกคา
• ผูจัดจําหนาย รวมถึงผูรับเหมา
• นักลงทุน
• ธนาคาร
• หนวยงานรฐับาลและกลุมอตุสาหกรรม
• สื่อมวลชน
• ชุมชน

• แบบสํารวจความผูกพันของพนักงาน
• แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
• การปฐมนิเทศพนักงานใหมและการฝกอบรม
• ระบบกลไกรองเรียนในองคกร
• การประชุมผูบริหารพบพนักงาน
• การประชุมระหวางพนักงานและทีมงาน การฝกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
• รายงานประจําป
• รายงานความยั่งยืน
• นิตยสารบริษัท
• เว็บไซตบริษัท
• การสื่อสารทางอีเมล
• สื่อสังคมออนไลน

รายป
รายป

ดําเนินการตอเนื่อง
ดําเนินการตอเนื่อง
ดําเนินการตอเนื่อง
ดําเนินการตอเนื่อง

รายป
รายป

ดําเนินการตอเนื่อง
ดําเนินการตอเนื่อง
ดําเนินการตอเนื่อง
ดําเนินการตอเนื่อง

• การประชุมสามัญประจําป
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน
• รายงานประจําปและรายงานความยั่งยืน
• เว็บไซตบริษัท
• การประชุมนักวิเคราะหและการประชุมทางไกล
• การสรุปขอมูลสําคัญและการนําเสนอขอมูลตอนักวิเคราะห
• การพบปะและใหขอมูลแบบรายบุคคล
• กิจกรรมผูถือหุนเยี่ยมชมโรงงานและชุมชน
• แบบสํารวจผูถือหุน
• นิตยสารบริษัท
• ขาวประชาสัมพันธ
• ระบบกลไกรองเรียนในองคกร
• การเดินทางเพื่อพบนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ
• เอกสารเผยแพรสําหรับนักลงทุน
• การรับขาวสารทางอีเมล
• สื่อสังคมออนไลน
• แบบสํารวจความพึงพอใจลูกคา
• การเยี่ยมลูกคา
• เว็บไซตผลิตภัณฑและขอมูลที่เกี่ยวของ
• เครื่องมือดานการตลาด
• งานแสดงผลิตภัณฑ การประชุม และการสัมมนา
• นโยบายเกี่ยวกับคูคาทางธุรกิจและคูแขงทางธุรกิจ
• ระบบบริหารจัดการผูจัดจําหนาย
• การเขารวมกิจกรรมตางๆ กับชุมชน ลูกคา และผูจัดจําหนาย
• การเขารวมเปนสมาชิกกลุมอุตสาหกรรม
• กิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
• กิจกรรมเยี่ยมเยียนชุมชนทองถิ่น
• โครงการเปดบานกับชุมชนและเจาหนาที่ทองถิ่น

รายป
รายไตรมาส

รายป
ดําเนินการตอเนื่อง

รายไตรมาส
ดําเนินการตอเนื่อง

รายไตรมาส
สองหรือสามครั้งตอป

รายป
ดําเนินการตอเนื่อง
ดําเนินการตอเนื่อง
ดําเนินการตอเนื่อง

รายไตรมาส
รายไตรมาส

ดําเนินการตอเนื่อง
ดําเนินการตอเนื่อง

เปนประจําอยางตอเนื่อง
ดําเนินการตอเนื่อง
ดําเนินการตอเนื่อง
ดําเนินการตอเนื่อง
ดําเนินการตอเนื่อง
ดําเนินการตอเนื่อง
ดําเนินการตอเนื่อง
ตามความจําเปน

ดําเนินการตอเนื่อง
ดําเนินการตอเนื่อง
ดําเนินการตอเนื่อง
ดําเนินการตอเนื่อง

ช่องทางการมีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้เสีย
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ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย	  
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียจะทำาให้เกิดแนวทางจากมุมมองท่ีหลากหลาย 
ซ่ึงบริษัทสามารถนำามาขับเคล่ือนนวัตกรรม บรรเทาความเส่ียง สำารวจโอกาส 
และสร้างความสัมพันธ์บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจกับชุมชนท่ีเราอาศัยอยู่
และดำาเนินงาน

จุดมุ่งหมายของการมีส่วนร่วมคือการสร้างความเข้าใจและพัฒนากลยุทธ์
ด้านความย่ังยืน รวมถึงแนวทางความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือตอบสนอง 
ต่อข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร  
ในฐานะบริษัทอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ระดับโลก พนักงานของบริษัทมีความสำาคัญ 
ยิ่งต่อความสำาเร็จ ตลอดปี 2560 ข้อเสนอแนะสำาคัญจากพนักงานได้ถูก
รวบรวมผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

•   แบบสำารวจความผูกพันของพนักงานประจำาปี 
•   ข้อเสนอแนะระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
•   แบบสำารวจการประเมินสาระสำาคัญ 
•   การประชุมกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
•   กลไกการร้องเรียน 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร  
ในปีนี้ ไอวีแอลได้มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรในจำานวนที่ 
มากขึ้น ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้จัดจำาหน่าย ธนาคาร นักลงทุน ภาครัฐ กลุ่ม
อุตสาหกรรม ชุมชน ผู้ถือหุ้น และส่ือมวลชน โดยเป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน 
ประเด็นสาระสำาคัญ การดำาเนินงานเหล่านี้ เป็นการดำาเนินงานเพิ่มเติมจาก 
กลไกการมีส่วนร่วมที่ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งใช้ ในการกำาหนด
ประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน

การดำาเนินงานสำาคัญที่กล่าวถึงในรายงานฉบับน้ีท้ังหมดเป็นตัวอย่างเชิง
ปฏิบัติของวิธีการแก้ปัญหาในประเด็นสำาคัญต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทผู�มีส�วนได�เสีย

ชุมชน

ผู�จัดจำหน�าย 
และผู�รับเหมา

สื่อมวลชน

ธนาคาร ลูกค�า

นักลงทุน

พนักงาน

ภาครัฐและหน�วยงาน
บังคับใช�กฎหมาย
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ผู้มีส่วนได้เสียของเรา



การประเมิน 
สาระสำาคัญ



แต่ละปี ไอวีแอลจะดำาเนินการประเมินสาระสำาคัญตามมาตรฐานแนวทาง
ของหลักการรายงานความยั่งยืน GRI เพื่อระบุและจัดลำาดับความสำาคัญ 
ประเด็นด้านความย่ังยืน รวมไปถึงตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการดำาเนินงาน (KPI) 
ที่เกี่ยวข้อง และเป้าหมาย สำาหรับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น การทำา 
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง “การประเมินสาระสำาคัญ” จากผู้มีส่วนได้เสีย 
เป็นหน่ึงในวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการสนับสนุนการบริหารจัดการ เพ่ือเน้นย้ำา 
ถึงประเด็นท่ีมีสาระสำาคัญซ่ึงส่งผลต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากน้ี 
การประเมินสาระสำาคัญยังช่วยในการระบุประเด็นต่างๆ และจัดลำาดับ
ความสำาคัญ ท่ีเป็นสาระสำาคัญท่ีสุดต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน 
ใช้เป็นแนวทางสำาหรับการจัดเตรียมเน้ือหาในรายงานความย่ังยืน ปี 2560 
ฉบับนี้ด้วย

ไอวีแอลได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ที่ได้รับการเสนอขึ้นจากผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรในระหว่างขั้นตอนการประเมิน ซึ่งมีบาง 
ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกัน แต่การให้ความสำาคัญจะแตกต่างกันไปในผู้มีส่วน 
ได้เสียแต่ละกลุ่ม เมื่อทำาการประเมินประเด็นเหล่าน้ีแล้ว จะได้ประเด็นท่ีมี
ความสำาคัญมากที่สุดต่อไอวีแอลและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ประเด็น 
สาระสำาคัญเหล่าน้ีแสดงอยู่ในส่วนขวาบนของแผนภูมิในหน้าถัดไป  
ผลการประเมินพบว่า ประเด็นสาระสำาคัญสำาหรับไอวีแอลและผู้มีส่วนได้เสีย 
จะสอดคล้องกับประเด็นของปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับปรุง 
และเปล่ียนแปลงจำานวนของประเด็นสาระสำาคัญเพื่อสะท้อนถึงความ 
ก้าวหน้าและแผนดำาเนินงานสำาหรับปี 2560 รวมท้ังปีต่อๆ ไป และจะ 
วัดประสิทธิภาพการดำาเนินงานของบริษัทจากเป้าหมายเหล่าน้ีในรายงาน 
สำาหรับปีถัดไป



บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม26

การเพ่ิมประสิทธิภาพของการลดความเส่ียงและเพ่ิมโอกาสสูงสุดด้วยการ
ประเมินสาระสำาคัญ 

การประเมินสาระสำาคัญช่วยให้ไอวีแอลระบุประเด็นหลักท่ีเป็นสาระสำาคัญ และ
ช่วยพัฒนาแผนปฏิบัติการลดความเส่ียง รวมถึงการสำารวจและสร้างโอกาส 

การจัดลำาดับประเด็นสำาคัญด้วยการประเมินสาระสำาคัญในด้านความเส่ียง
และโอกาสเพ่ือการดำาเนินธุรกิจและครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียให้มากข้ึน จะช่วย
สร้างแนวคิดแบบบูรณาการเก่ียวกับความย่ังยืน และขยายกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของบริษัทให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย 

การประเมินสาระสำาคัญ คือเคร่ืองมือในการจัดลำาดับความสำาคัญ และทำาให้
มองเห็นภาพรวมของความย่ังยืน รวมไปถึงการออกนโยบายสำาหรับการเน้น
ความสำาคัญและแผนปฏิบัติการเก่ียวกับประเด็นเหล่าน้ัน ซ่ึงมีความสำาคัญ
ท่ีสุดต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการประเมินสาระสำาคัญมีประโยชน์
ต่อไอวีแอล ดังนี้

•  การให้ความสำาคัญในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัด 
• การบูรณาการประเด็นด้านความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของ 

กลยุทธ์ธุรกิจหลัก 
•  การสร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้เสียและนักลงทุน 
•  การคาดการณ์ความเสี่ยงและโอกาสที่กำาลังเกิดขึ้น 
•  การจัดทำารายงานความยั่งยืนให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
• การปรับปรุงด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างการส่ือสารด้านความย่ังยืน 
•  การกำาหนดหลักพื้นฐานสำาหรับการพัฒนาการตรวจวัดประสิทธิภาพ

การดำาเนินงาน 
•  การกำาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลักในการดำาเนิน

ธุรกิจ โดยเน้นความสำาคัญของประสิทธิภาพการดำาเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกเหนือไปจากด้านเศรษฐกิจ 

•  การบูรณาการประเด็นสาระสำาคัญให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจ  
การจัดการความยั่งยืน การลดผลกระทบความเสี่ยง และการสร้าง
โอกาส ให้เหมาะสม
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นัยสําคัญของผลกระทบด�านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อม และสังคมขององค�กร
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จริยธรรมทางธุรกิจ	คุณธรรม	และความโปร่งใส
การก�ากับดูแลกิจการ
การบริหารการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การบริหารจัดการนวัตกรรม
การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
การรีไซเคิล
ภาษี
การสร้างความแตกต่างทางตลาด
ความเชื่อมั่นในระบบและอุปกรณ์การผลิต
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ
การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้�า
การปล่อยระบายก๊าซ	(GHG,	SOx,	NOx,	VOCs)
ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบ
การบริหารจัดการน้�าเสีย
การบริหารจัดการของเสีย
ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่�า
การบริหารจัดการการใช้พลังงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
พลังงานหมุนเวียน
วัสดุที่ไม่ใช่วัตถุดิบ
สิทธิมนุษยชน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
การพัฒนาทุนมนุษย์
การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
การดึงดูดผู้ที่มีความสามารถ
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แผนภาพแสดงประเด็นสาระสำาคัญ ปี 2560
การประเมิน
สาระสำคัญ

บูรณาการสาระสำคัญ
กับกลยุทธ�ทางธุรกิจ

การรายงาน
ความย่ังยืนและ
ความโปร�งใส

กลยุทธ�ด�านความย่ังยืน 
เป�าหมายขององค�กรและ

การกำหนด KPI 
การพัฒนาแผนกลยุทธ�

การดำเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ�

ท่ีวางไว�

การประเมิน
ประสิทธิภาพ

การดำเนินงาน

ประเด็นสาระสำาคัญคือประเด็นที่มีประสิทธิภาพ มีการระบุไว้ ในหน้าที่และ 
การดำาเนินงานทางธุรกิจท่ีสำาคัญ และมีความสำาคัญอย่างย่ิงต่อการเติบโต 
ของบริษัท การบูรณาการประเด็นสาระสำาคัญเข้าในกลยุทธ์ทางธุรกิจทำาให้ 
บริษัทเข้าใจความต้องการและการดำาเนินงานภายในองค์กร และสามารถ
สื่อสารประเด็นดังกล่าวสู่ภายนอกองค์กรได้ ทั้งในเชิงการสร้างคุณค่า 
รวมไปถึงการบริหารผลการดำาเนินงานในประเด็นสำาคัญให้ดียิ่งขึ้น

ในปี 2560 ไอวีแอลได้ดำาเนินการประเมินสาระสำาคัญหลังจากอธิบาย 
กระบวนการประเมินสาระสำาคัญและการระบุประเด็นสาระสำาคัญผ่านการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นทั่วโลก การประเมินสาระสำาคัญของบริษัท
ดำาเนินการสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การจัดลำาดับความสำาคัญด้าน 
กลยุทธ์เชิงสังคมและส่ิงแวดล้อมของบริษัท และเป็นไปตามมาตรฐานแนวทาง 
การรายงานความย่ังยืน GRI การประเมินสาระสำาคัญจะเป็นตัวกำาหนด
ประเด็นสาระสำาคัญสำาหรับปี 2560 และเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ บริษัท
ได้ ใช้องค์ประกอบหลักของแนวทางการรายงานตามมาตรฐาน GRI เพื่อ
ระบุและจัดลำาดับความสำาคัญประเด็นที่มีความสำาคัญที่สุดต่อธุรกิจและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้จัดจำาหน่าย ธนาคาร สื่อมวลชน และ
พนักงาน จะได้รับข้อมูลของประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไอวีแอลทั้งหมด 
32 ประเด็น ผู้เข้าร่วมจะประเมินประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อไอวีแอล  
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แผนภาพประเด็นสาระสำาคัญจะแสดงให้เห็นถึง
การแบ่งกลุ่มประเด็นความย่ังยืนดังกล่าว และประเด็นท่ีปรากฏในแผนภาพ
คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทั้งผู้มีส่วนได้เสียและไอวีแอล

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นสาระสำาคัญหลัก จะอยู่ในบท 
ต่อๆ ไปของรายงานความยั่งยืน

27

IVL	Capital	Markets	Day	2017

การประเมินสาระส�าคัญ

รายงานความยั่งยืน	ประจ�าปี	2560
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กระบวนการการประเมินสาระสำาคัญของ ไอวีแอล

•  เก็บข้อมูลและรวมรวบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

•  วิเคราะห์รายละเอียดผลตอบรับต่อประเด็นสาระสำาคัญ
เพื่อทำาความเข้าใจนัยสำาคัญ ความเป็นไปได้ของ 
เหตุการณ์ และผลกระทบต่อธุรกิจ ของบริษัท และ 
ผู้มีส่วนได้เสีย รวมไปถึงพัฒนาระเบียบวิธีการให้
คะแนนเพื่อประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอัน 
หลากหลายและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

•  จัดประเภทประเด็นสาระสำาคัญในแง่ของความเสี่ยง 
และโอกาสสำาหรับทั้งต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย

•  จัดลำาดับความสำาคัญและแบ่งกลุ่มประเด็นสาระสำาคัญ
ต่างๆ ออกเป็นมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

•  จัดเตรียมแผนภาพแสดงประเด็นสาระสำาคัญ 
โดยอิงจากคะแนนผลการประเมินของผู้มีส่วนได้เสีย

•  สำาหรับประเด็นสาระสำาคัญแต่ละประเด็น ไอวีแอลได้
กำาหนดขอบเขตผลกระทบทั้งภายในและภายนอก
องค์กร รวมถึงจุดสิ้นสุดของผลกระทบดังกล่าว

•  ผู้บริหารระดับอาวุโสตรวจสอบความถูกต้องของ
ประเด็นสาระสำาคัญและขอบเขตที่สัมพันธ์กัน โดยอิง
จากผลการประเมิน ความสำาคัญต่อความสำาเร็จ 
ทางธุรกิจ และความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

•  แบ่งกลุ่มประเด็นสาระสำาคัญต่างๆ ออกเป็นมิติ 
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

•  บูรณาการประเด็นสาระสำาคัญหลักให้อยู่ในกลยุทธ์
ของบริษัท รวมทั้งการบริหารและกำากับดูแล  
และการดำาเนินกิจการ

•  พัฒนากลยุทธ์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สำาหรับ
ประเด็นสาระสำาคัญหลักที่ได้จากการประเมินใน 
แง่มุมต่อไปนี้

   - การประเมินความเป็นไปได้และความน่าจะเป็น
   - การประเมินความเสี่ยงและโอกาส
•  ตรวจสอบรับรองโดยหน่วยงานสอบทานภายนอก 

ซึ่งจะตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ
ประเมินสาระสำาคัญ กระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย การเก็บรวบรวมและการประเมิน
ข้อมูล โดยเฉพาะตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการดำาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย  
เพื่อรับรองความครบถ้วน ความแม่นยำา  
ความเชื่อถือได้ และความโปร่งใส

2.	การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

3.	การจัดล�าดับความส�าคัญ

4.	การตรวจสอบความถูกต้อง

5.	การตรวจสอบรับรองและการรายงาน

01

02

03

04

05

การนิยามและการระบุประเด็นสําคัญ

การมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสีย

การจัดลําดับความสําคัญ

การตรวจสอบความถูกต�อง

การตรวจสอบรับรองและการรายงาน

•  นิยามสาระสำาคัญว่ามีความหมายอย่างไรต่อไอวีแอล  
และกำาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินสาระสำาคัญ

•  กำาหนดตัวชี้วัดความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  
และสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่มีผลกระทบต่อการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งแวดล้อม และ 
สังคมทั่วโลก

•  ระบุและจัดลำาดับความสำาคัญผู้มีส่วนได้เสีย  
ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร เช่น พนักงานทุกระดับ 
ทั่วโลก และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า  
ผู้จัดจำาหน่าย นักลงทุน นักวิเคราะห์ ธนาคาร ภาครัฐและ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ชุมชนและกลุ่มอุตสาหกรรม 
สื่อมวลชน ฯลฯ

1.	การนิยามและการระบุประเด็นส�าคัญ

•  ให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้ามามี 
ส่วนร่วมผ่านการสำารวจและประเมินสาระสำาคัญและ 
การเก็บรวบรวมผลตอบรับและข้อเสนอแนะ

•  สร้างความตระหนักของการประเมินสาระสำาคัญผ่าน 
การฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

•  การมีส่วนร่วมประจำาปี รายไตรมาส หรือตามกำาหนดอื่นๆ
•  การมีส่วนร่วมประจำาปี
 - การสำารวจสาระสำาคัญ
   - การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า
   - การสำารวจการมีส่วนร่วมของพนักงาน
   - การประชุมกลยุทธ์ทางธุรกิจ
•  การมีส่วนร่วมรายไตรมาส
   - การประชุมนักลงทุน
   - การประชุมนักวิเคราะห์
   - กิจกรรม Capital Markets Day
   - กิจกรรม Opportunity Day ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

   ประเทศไทย
   - กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Roadshows)
•  การมีส่วนร่วมตามกำาหนดอื่นๆ และการประชุมร่วมกับ:
   - ลูกค้า
  - ผู้จัดจำาหน่าย
   - หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
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ประเด็นสาระสำาคัญ
จากกระบวนการประเมินสาระสำาคัญ สามารถระบุประเด็นสาระสำาคัญหลักได้ 13 ประเด็น

จริยธรรมทางธุรกิจ 
จรรยาบรรณ 

และความโปร�งใส

การกํากับดูแล
กิจการ

การบริหาร
การปฏิบัติตาม

ข�อกําหนด

การบริหารจัดการ
ความสัมพันธ�

กับลูกค�า

การบริหารจัดการ
ห�วงโซ�อุปทาน

การบริหาร
จัดการนวัตกรรม

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและ

ภาวะวิกฤต

การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล�อม

กลยุทธ�ด�าน
สภาพภูมิอากาศ

การดูแลรับผิดชอบ
ต�อผลิตภัณฑ�

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า

สิทธิมนุษยชน

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

ประเด็นสาระสําคัญ
ของบริษัท

ในปีนี้กระบวนการประเมินสาระส�าคัญได้ขยายให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมากขึ้น	 เช่น	 ลูกค้า	 ผู้จัดจ�าหน่าย	 ธนาคาร	 นักลงทุน	 และ
สื่อมวลชน	อีกทั้งยังมีการรวบรวมผลตอบรับและข้อเสนอแนะในการก�าหนดประเด็นส�าคัญหลักของบริษัทฯ	อีกด้วย

ประเด็นและผลกระทบ 

การวางแผน	การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดความเส่ียง	และการ	
เพิ่มโอกาสให้มากที่สุดด้วยการประเมินสาระส�าคัญ

ไอวีแอลมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าและบริการมากมายที่สัมพันธ์ 
กับสิ่งแวดล้อมในทางกายภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับ 
ท้องถ่ิน ระดับภูมิภาค หรือแม้แต่ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสีย
ก็ตาม

ไอวีแอล ได้ใช้กระบวนการประเมินและระบุประเด็นสาระสำาคัญเพ่ือวางแผน 
เพิ่มประสิทธิภาพการลดความเส่ียง และเพ่ิมโอกาสให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
บริษัท สิ่งแวดล้อม และสังคมมากที่สุด 

นอกจากน้ี ไอวีแอลยังได้กำาหนดประเด็นทางธุรกิจท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัย
สำาคัญต่อส่ิงแวดล้อม และจัดลำาดับความสำาคัญประเด็นเหล่านั้นดังที่แสดง
รายละเอียดไว้ในส่วนประเด็นสาระสำาคัญในบทต่อๆ ไป 

สำาหรับแนวทางการป้องกันล่วงหน้านั้น บริษัทได้ระบุความเสี่ยงที่เป็น 
ไปได้ทีส่มัพนัธ์กบัประเดน็ด้านเศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
และโอกาสและความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การประเมินสาระส�าคัญ
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ประเด็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืน

ประเด็นสาระส�าคัญ 
ของไอวีแอล

ความสอดคล้อง 
กับประเด็น	GRI

ผู้มีส่วนได้เสียหลักและ
ขอบเขตผลกระทบ พันธกิจและเป้าหมายของไอวีแอล	 

(ปี	2560-2563)
ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

จริยธรรมทางธุรกิจ	
จรรยาบรรณและ
ความโปร่งใส

•  ธรรมาภิบาล
•  จรรยาบรรณ
•  การต่อต้านการทุจริต

• การควบคุม
  ด้านการบริหาร
• พนักงาน

• หุ้นส่วน 
ทางธุรกิจ 

• ผู้ทำาสัญญา 
รับเหมา 

• ภาครัฐ และ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• การฝึกอบรมด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ และการสร้างความตระหนักให้
พนักงานทุกคนในบริษัท ภายในปี 2563

• ปราศจากการทุจริต
• การรายงานเผยแพร่สู่สาธารณะ หากมี 

การฝ่าฝืนกฎหมายและข้อกำาหนด

การก�ากับดูแลกิจการ • ธรรมาภิบาล 
• จรรยาบรรณ 
• การต่อต้านการทุจริต

• การควบคุม 
ด้านการบริหาร 

• พนักงาน 

• หุ้นส่วน 
ทางธุรกิจ

• ภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่ามีมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

• ปลูกฝังการต่อต้านการทุจริต จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจที่โปร่งใส และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายข้อบังคับให้อยู่ในวัฒนธรรมของ
องค์กร

• ปราศจากการทุจริต
• ได้รับ CG Scoring ระดับดีเลิศจาก IOD

การบริหารการปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนด

• การปฏิบัติตามข้อกำาหนด
•  การต่อต้านการทุจริต

• การดำาเนินงาน
ด้านการผลิต

• ใบอนุญาตใน 
การดำาเนินธุรกิจ

• การปฏิบัติตาม 
ข้อกำาหนด 
ด้านสิ่งแวดล้อม

• หุ้นส่วน 
ทางธุรกิจ

• ชุมชน
• ภาครัฐและ

ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำาหนดที่
เกี่ยวข้อง

• การปฏิบัติตามข้อกำาหนดในระดับที่สูงกว่า
มาตรฐาน

การบริหารจัดการ 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

• การบริหารจัดการ 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

• คณะผู้บริหาร
• บุคลากร 

ด้านการขายและ 
การตลาด 

• หุ้นส่วน 
ทางธุรกิจ

• ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) และอัตรา
การรักษาลูกค้าเดิม (CRR) เท่ากับหรือเพิ่มขึ้น
กว่าปีก่อนหน้า

การบริหารจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทาน

• การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของ
ผู้จัดจำาหน่าย

• การประเมินตนเองในแนวทาง
ปฏิบัติด้านแรงงานของ 
ผู้จัดจำาหน่าย

• การประเมินตนเองด้านสิทธิ
มนุษยชนของผู้จัดจำาหน่าย

• การประเมินตนเอง 
ด้านผลกระทบต่อสังคม 
ของผู้จัดจำาหน่าย

• การดำาเนินงาน
ด้านการผลิต

• พนักงาน

• หุ้นส่วน 
ทางธุรกิจ

• ภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• ผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบรายใหม่และวัสดุนอกเหนือ
วัตถุดิบรายสำาคัญทั้งหมดต้องได้รับการประเมิน

การบริหารจัดการ
นวัตกรรม

• ผลิตภัณฑ์และบริการที่ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ประสิทธิภาพการดำาเนินงาน 
ด้านเศรษฐกิจ

• การดำาเนินงาน
ด้านการผลิต

• พนักงาน

• หุ้นส่วน 
ทางธุรกิจ

• ชุมชน

• รักษาระดับหรือปรับปรุงสัดส่วนยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า 

• ผนวกรวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
ธรรมาภิบาลให้อยู่ในกระบวนการนวัตกรรม

การบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงและ 
ภาวะวิกฤต

• บทบาทในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

• ความเสี่ยงและโอกาสอันเนื่อง 
มาจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

• พนักงาน 
• การดำาเนินงาน

ด้านการผลิต

• หุ้นส่วน 
ทางธุรกิจ

• ผู้ทำาสัญญา 
รับเหมา

• ชุมชน
• ภาครัฐและ

ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• การระบุและตรวจสอบความเสี่ยงที่กำาลัง 
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง



รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2560 31

ประเด็นสาระส�าคัญ 
ของไอวีแอล

ความสอดคล้อง 
กับประเด็น	GRI

ผู้มีส่วนได้เสียหลักและ
ขอบเขตผลกระทบ พันธกิจและเป้าหมายของไอวีแอล	 

(ปี	2560-2563)
ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

การบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

• สาระสำาคัญด้านพลังงาน  
(การปล่อยของเสียและ 
ก๊าซเรือนกระจก)

• พนักงาน
• การดำาเนินงาน

ด้านการผลิต

• หุ้นส่วน 
ทางธุรกิจ

• ผู้ทำาสัญญา 
รับเหมา

• ภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
และทางอ้อม (Scope 1 & 2) ลงร้อยละ 6  
ภายในปี 2563 โดยอ้างอิงจากปี 2556

กลยุทธ์ด้าน 
สภาพภูมิอากาศ

• สาระสำาคัญด้านพลังงาน  
(การปล่อยของเสียและ 
ก๊าซเรือนกระจก)

• การดำาเนินงาน
ด้านการผลิต 

• พนักงาน

• หุ้นส่วน 
ทางธุรกิจ

• ผู้ทำาสัญญา 
รับเหมา

• ภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและ
ทางอ้อม (Scope 1 & 2) ลงร้อยละ 6 ภายในปี 
2563 โดยอ้างอิงจากปี 2556

• การคำานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
Scope 3

การดูแลรับผิดชอบ 
ต่อผลิตภัณฑ์

• สุขอนามัยและความปลอดภัยของ
ลูกค้า จากการปล่อยของเสียและ
ก๊าซเรือนกระจก

• ผลิตภัณฑ์และบริการ
• ประสิทธิภาพการดำาเนินงาน 

ด้านเศรษฐกิจ

• การดำาเนินงาน
ด้านการผลิต 

• พนักงาน

• หุ้นส่วน 
ทางธุรกิจ

• ผู้ทำาสัญญา 
รับเหมา

• ภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• การเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์คาร์บอนตำ่า 
ที่ร้อยละ 7

• การลดความเป็นพิษในผลิตภัณฑ์
• การจำาแนกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้�า

• ทรัพยากรนำ้า • การดำาเนินงาน
ด้านการผลิต

• พนักงาน

• หุ้นส่วน 
ทางธุรกิจ

• ผู้ทำาสัญญา 
รับเหมา

• ภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้
กฎหมาย

• ชุมชน

• เพิ่มการรีไซเคิลนำ้าและการนำากลับมาใช้ใหม่

อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(การฝึกอบรมและการศึกษา)

• การประเมินตนเองของผู้จัด
จำาหน่ายด้านแนวทางปฏิบัติ 
ด้านแรงงาน กลไกร้องเรียน 
ความเชื่อมั่นของอุปกรณ์ 
การผลิต และความปลอดภัย 
ในกระบวนการผลิต

• การดำาเนินงาน
ด้านการผลิต 

• พนักงาน

• หุ้นส่วน 
ทางธุรกิจ

• ผู้ทำาสัญญา 
รับเหมา

• ชุมชน

• ไม่มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในการทำางาน
• ลดอัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน 

จนถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) และอัตราการ 
บาดเจ็บจากการทำางานทั้งหมดของพนักงาน 
และผู้รับเหมา (TRIR) ให้ ได้ร้อยละ 2  
จากปีก่อนหน้า

สิทธิมนุษยชน • ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
• อิสระในการเข้าร่วมสมาคมและ

การเจรจาต่อรองร่วม
• การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน

ของผู้จัดจำาหน่าย
• แรงงานเด็ก (แรงงานบังคับหรือ

การเกณฑ์แรงงาน)
• แนวทางปฏิบัติด้านการรักษา

ความปลอดภัย
• กลไกการร้องทุกข์ 

ด้านสิทธิมนุษยชน

• พนักงาน • ผู้จัดจำาหน่าย
• ผู้ทำาสัญญา 

รับเหมา
• ชุมชน

• การปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยสิทธิ 
พื้นฐานในการทำางานตามแนวทางขององค์การ
สหประชาชาติ และมาตรฐานขององค์กรแรงงาน
ระหว่างประเทศ

• ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
• การปลูกฝังด้านสิทธิมนุษยชนให้บริษัท 

ที่รวมกิจการกับไอวีแอล

การประเมินสาระส�าคัญ



บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม32

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ใ นการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืน (United 
Nations Sustainable Development Summit) ในเดือน
กันยายน ปี 2558 ผู้นำาระดับโลกจากประเทศสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติได้ลงมติรับรองวาระกรอบการพัฒนา 15 ปี  
(พ.ศ. 2558-2573) ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (2030 Agenda 

for Sustainable Development) ซ่ึงประกอบด้วยการดำาเนินการ 17 ประการ
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals – 
SDGs) โดยทุกประเทศได้กำาลังทุ่มเทเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง 
ในขณะที่ยังปกป้องโลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแผนและเป้าหมาย
สำาหรับอีก 13 ปีข้างหน้า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการและ 169 
เป้าประสงค์ จะครอบคลุมประเด็นด้านการขจัดความยากจน การเสริมสร้าง 
ความแข็งแกร่งด้านสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
และให้ความสำาคัญต่อปัญหาของสตรีและเด็กผู้หญิง โดยจะบูรณาการและ 
สร้างสมดุลยภาพของการพัฒนาท่ีย่ังยืนออกเป็นสามมิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เป้าหมายและเป้าประสงค์ดังกล่าวจะกระตุ้นการ
ดำาเนินการประเด็นปัญหาที่สำาคัญอย่างยิ่งต่อมนุษยธรรมและสังคมโลก 

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 คือสิ่งที่ต้องใช้
ความพยายามและทุ่มเทอย่างมาก ภาคส่วนเอกชนจะต้องแสดงบทบาทสำาคัญ
ในการร่วมมือกับภาครัฐบาล สถาบันต่างๆ และชุมชนเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว และการมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนก็ยังเป็นผลดีต่อ
การดำาเนินธุรกิจ ไอวีแอลได้ผนวกเป้าหมาย SDGs เข้าอยู่ในกลยุทธ์การ
ดำาเนินธุรกิจ ต้ังแต่ปี 2559 ซ่ึงบริษัทมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนที่
บริษัทมีการเข้าไปดำาเนินกิจการ เพื่อส่งเสริมแผนดำาเนินการด้านประชากร
และส่ิงแวดล้อมของโลก เพ่ือสร้างความเจริญรุ่งเรืองและไปสู่การพัฒนาที่ 
ย่ังยืน นอกจากน้ี บริษัทยังระบุประเด็นสำาคัญให้ตรงกับเป้าหมายการพัฒนา 
ท่ีย่ังยืนน้ีด้วย และจะใช้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องต่างๆ มาจัดลำาดับความสำาคัญ 
ของประเด็นการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยอาศัยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ 
ในปี 2560
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ไอวีแอล มีการดำาเนินกิจการเพื่อแสดงบทบาทสำาคัญของบริษัทในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังต่อไปนี้

ธุรกิจรีไซเคิลและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน  
โดยการนำาพาผลิตภัณฑ์รีไซเคิลให้ลูกค้า เพื่อให้อยู่ในวัฏจักรห่วงโซ่ 
คุณค่าและพัฒนาหนทางเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้สามารถ
รีไซเคิลได้

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	   
โดยการปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อตกลงจากการประชุมรัฐภาคี
กรอบอนสัุญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
สมัยที่ 21 (COP21) ในการพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนตำ่าที่เข้มแข็ง

การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์	  
โดยการลดความเส่ียงของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันไม่พึงประสงค์
ที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท ทั้งในขั้นตอนการใช้งานผลิตภัณฑ์และการกำาจัด

การดูแลรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม   
โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการสร้างความม่ันใจ
ต่อการผลิตของบริษัทท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
สุขอนามัยและความปลอดภัย   
โดยการรับรองว่าสุขอนามัยและความปลอดภัยคือความสำาคัญอันดับแรก 
ในการดำาเนินกิจการของบริษัท

พนักงาน	  
โดยการมุ่งเน้นความสำาคัญของความเท่าเทียมทางเพศ มีการจ้างงาน
พนักงานหญิงและมอบโอกาสการพัฒนา แสดงถึงการสนับสนุนความ
หลากหลายทางเพศ

พลเมืองบรรษัท   
โดยการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ีโดดเด่นของบริษัทที่  
ดำาเนินการทั่วโลก

การประเมินสาระส�าคัญ



ประเด็นสาระสำาคัญ



ไอวีแอลเช่ือม่ันในการเติบโตอย่างย่ังยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดของ 
บริษัท ควบคู่ไปกับความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมของ
ประเทศต่างๆ ท่ีบริษัทเข้าไปดำาเนินธุรกิจ บริษัทประเมินผลประกอบการ 
ทางการเงินโดยไม่เพียงพิจารณาแต่ผลกำาไรและผลตอบแทนต่อ 
ผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่ยังประเมินในแง่ของความโปร่งใส ซึ่งครอบคลุมถึง 
การสนับสนุนเชิงเศรษฐกิจผ่านการจ่ายภาษี การจัดซื้อภายในประเทศ 
การขายและการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่น



บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม36

การก�ากับดูแลกิจการ  
อินโดรามา เวนเจอร์ส มุ่งมั่นในการก้าวสู่มาตรฐานสูงสุดด้านการ
กำากับดูแลกิจการ และเช่ือมั่นในการสร้างดุลยภาพระหว่างเป้าหมายด้าน
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม การกำากับดูแลกิจการที่ดีคือปัจจัยที่จะ
นำาไปสู่มาตรฐานด้านคุณธรรมและความซ่ือตรง ตลอดจนการเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างย่ังยืนและการเพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในระยะยาว 
โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารให้คำามั่นที่จะดำาเนินการให้การ
ปฏิบัติงานทั่วโลกมีความโปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด 

จากการเติบโตอย่างรวดเร็ว การขยายพื้นที่ไปยังภูมิภาคใหม่ และการเพิ่ม
กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัททุกปี ส่งผลให้บริษัทเข้าสู่สภาวะด้านกฎ
ระเบียบใหม่ๆ  อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงบริษัทต้องรับมือกับความท้าทายและข้อ
กำาหนดใหม่ๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ เพ่ือให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนได้
อย่างรวดเร็ว บริษัทได้จัดตั้งนโยบายการกำากับดูแลกิจการ รวมไปถึงการ
ริเร่ิมดำาเนินการด้านการกำากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบทั่วทั้งองค์กร 

ในการผลักดันให้เกิดการก�ากับดูแลท่ีดีน้ัน	 กระบวนการส�าคัญคือการเตรียมความพร้อมและการส่ือสารเก่ียวกับโครงสร้างตรวจสอบดูแลองค์กร 
นโยบายหลัก	 การบริหารความเส่ียงขององค์กร	 การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ	 โดยมีการติดตามตรวจสอบ 
อย่างต่อเนื่องผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยการก�ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส	 	 และ
การมีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 จะน�าไปสู่การปฏิบัติตามข้อก�าหนดและจรรยาบรรณในการด�าเนินงาน	 ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัท	 (IOD)	 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประเมินคะแนนของบริษัทในระดับ	 “ดีเลิศ”	 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

1. การเคารพสิทธิ
    ของผูถือหุน

2. การปฏิบัติตอผูถือหุน
    อยางเทาเทียม

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
4. การเปดเผยขอมูล
     และความโปรงใส

5. ความรับผิดชอบของ
    คณะกรรมการบร�ษัท

หลักปฏิบัติ
การกำกับดูแล
กิจการของ
ไอว�แอล

บริษัทเชื่อว่าการกำากับดูแลกิจการที่ดีต้องเร่ิมจากระดับสูงสุดขององค์กร 
ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ปฏิบัติตัวในฐานะแบบอย่างของการกำากับดูแล
กิจการที่ดีผ่านการแสดงให้เห็นว่านโยบายการกำากับดูแลกิจการได้รับ 
การปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมีการพิจารณาและจัดการความเส่ียงอย่าง 
ละเอียดรอบคอบ ดังนั้น ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแล
กิจการจึงเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยในการพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของ 
ผู้บริหารระดับสูง เพ่ิมเติมจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (เช่น EBITDA และ 
อัตราการทำากำาไรต่อเงินทุน (Return On Capital Employed: ROCE) 
เป็นต้น) 

หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของไอวีแอลถูกอธิบายไว้ ในนโยบาย 
การกำากับกิจการของบริษัท โดยนโยบายระบุว่า ไอวีแอลจะปฏิบัติและ 
ดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  และ 
ถือเร่ืองดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักที่ทำาให้บริษัทประสบความสำาเร็จในฐานะ
สมาชิกที่มีความรับผิดชอบในสังคม

ประเด็นสาระสำาคัญ

เป้าหมายส�าหรับปี	2560-2563

•	 ปรับปรุงและพัฒนาการเป็นแบบอย่างที่ดีในการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

•	 เป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรองระดับโลกในมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

•	 พนักงานไอวีแอลทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	หลักการก�ากับดูแลกิจการ	และจรรยาบรรณของบริษัท

•	 การปลูกฝังให้วัฒนธรรมองค์กรของไอวีแอลตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต	จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่โปร่งใส	และการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และหลักการก�ากับดูแลกิจการ

• สร้างความตระหนักและการรับรู้ให้แก่พนักงานของบริษัท

ในปี	2560:

•	 ไอวีแอลไม่มีประเด็นปัญหาการร้องเรียน	การจ่ายค่าปรับ	หรือการรับโทษใดๆ	 ท่ีมีนัยส�าคัญเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนด 
การก�ากับดูแลกิจการ	บริษัทยังคงใช้กระบวนการบริหารที่เข้มงวดส�าหรับการก�ากับดูแลกิจการ	ท�าให้ ไม่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบใดๆ	นับตั้งแต่
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี	2553

•	 ไอวีแอลไม่มีการจ่ายค่าปรับ	การรับโทษ	หรือข้อตกลงใดๆ	อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการผูกขาด	(anti-trust)	และกฏหมาย
ต่อต้านการทุจริตตลอดปี	และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาด้านการผูกขาดใดๆ	

•	 ไม่มีองค์กรหรือพนักงานถูกด�าเนินคดีเนื่องจากมีพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน	การผูกขาด	การทุจริต	 โดยรวมถึงผลลัพธ์ ใดๆ	จาก
พฤติกรรมเหล่านั้น	

•	 ไม่มีพนักงานได้รับโทษหรือเลิกจ้างอันเน่ืองมาจากการไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต	หรือฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศท่ีเข้าด�าเนินธุรกิจ
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ไอวีแอลตระหนักถึงความสำาคัญของความหลากหลายด้านมุมมอง ภูมิหลัง 
และประสบการณ์ของคณะกรรมการเพื่อความสำาเร็จของบริษัท 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ	  
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ  
สมาชิกคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการได้ดำาเนินการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองในปี 2560 ผลการประเมินได้นำามาสรุปและ
อภิปรายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
ปี 2561 ซึ่งสมาชิกได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของปี 2560 ให้อยู่
ในระดับน่าพึงพอใจมาก

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทจะเผยแพร่อยู่ในรายงานประจำาปี 2560 ของบริษัท 
บนเว็บไซต์ www.indoramaventures.com

การต่อต้านการทุจริต  
ในกระบวนการบรหิารความเส่ียงทีด่ำาเนินการ ทกุโรงงานได้ประเมนิความเส่ียง 
ที่อาจเกิดการทุจริตขึ้นอย่างสมำ่าเสมอ จนถึงวันนี้ ไม่มีโรงงานใดระบุถึง 
ความเส่ียงที่มีนัยสำาคัญ นอกจากนี้ มาตรการป้องกันและแนวทาง 
การกำากับดูแลกิจการที่ดีได้กำาหนดให้พนักงานปัจจุบันทุกคน รวมถึง 
พนักงานใหม่ จะได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับและ 
นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในปี 2560 

จริยธรรมทางธุรกิจ	จรรยาบรรณ	และความโปร่งใส	 
บริษัทให้คุณค่ากับการเติบโตทางธุรกิจและการสร้างผลกำาไรด้วยวิธีการ 
ที่ถูกต้อง บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำาเนินงานให้มีมาตรฐานสูงสุดทั้งจริยธรรมทาง
ธุรกิจและหลักปฏิบัติ และปฏิบัติเกินกว่าที่มาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ และ 
ข้อบังคับในหลายๆ กรณี จรรยาบรรณและนโยบายต่างๆ ของไอวีแอล  
ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการ” เป็นหลักปฏิบัติ
และมาตรฐานทางจริยธรรมที่ใช้ขับเคลื่อนการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นคุณธรรมอย่างเต็มที่ 

ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของไอวีแอล พนักงานใหม่ทุกคนทั่วโลกจำาเป็นต้อง 
เข้ารับการฝึกอบรมทั้งส่วนของภาคบังคับและภาคเสริมอื่นๆ ตามลักษณะ
ของงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงนโยบายและหลักปฏิบัติขององค์กร จริยธรรม 
ทางธุรกิจ จรรยาบรรณ สิทธิมนุษยชน ข้อบังคับการต่อต้านการทุจริตและ
การต่อต้านการติดสินบน การใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบข้อบังคับอื่นที่
จำาเป็นต้องปฏิบัติตาม 

นอกจากน้ี บริษัทยังได้พัฒนาคู่มือนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริต
เพ่ือป้องกันพฤติกรรมทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน แม้ว่าข้อตกลงทางธุรกิจของบริษัท
ส่วนใหญ่จะไม่ได้เก่ียวข้องกับรัฐบาลโดยตรง แต่บริษัทยังคงแนะนำาพนักงาน
ของบริษัทให้ใช้ความระมัดระวังในการดำาเนินงานอันเก่ียวข้องกับบุคลากร
ของรัฐบาลและกิจกรรมทางการเมือง การบริจาคโดยไอวีแอลและบริษัทย่อย
จะเป็นไปตามนโยบายอย่างเคร่งครัดท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการกำากับดูแล
การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและต้องแสดงถึงผลกระทบ 
อันดีได้ สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถดูได้ท่ีส่วน “กิจกรรม CSR ปี 2560” 
ของรายงานฉบับน้ี

แม้บริษัทจะเคารพสิทธิของพนักงานในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง	แต่ไอวีแอลจะไม่มีส่วนร่วมในบทบาททางการเมืองใดๆ	
ในปี	2560	โดยไอวีแอลและบริษัทย่อยไม่ได้บริจาค	สนับสนุน	หรือมี
ส่วนร่วมทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทโดยบุคคลภายนอก

คณะกรรมการบริษัทได้รับรองให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยบุคคลภายนอก	 ซ่ึงฝ่ายก�ากับดูแลกิจการก�าลังร่วมมือกับ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทเพ่ือด�าเนินการประเมิน 
ดังกล่าว

ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงรายใหม่ รวมทั้งบุคลากรภายนอกด้านความ
ปลอดภัยจำาเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมภาคบังคับที่ครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ อาทิ สุขอนามัยและความปลอดภัย จรรยาบรรณสำาหรับคู่ค้าธุรกิจ 
นโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำาหนด
ด้านแรงงาน

การฝึกอบรมว่าด้วยจรรยาบรรณของไอวีแอล
ในปี	2560	พนักงานกว่า	11,000	คนได้ร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม	
ท่ีจัดข้ึนโดยฝ่ายก�ากับดูแลกิจการและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของ
แต่ละประเทศ		

การฝึกอบรมด้านจรรยาบรรณที่	FiberVisions	(ประเทศจีน)

บริษัทเชื่อในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งมั่นที่จะปกป้องพนักงานและ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทจากการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดทุกรูปแบบ 
ทั้งจากความแตกต่างด้านอุดมการณ์ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยม 
ทางเพศ แหล่งกำาเนิด อายุ ความทุพพลภาพ หรือสถานภาพอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 
กับสิทธิมนุษยชน บริษัทให้ความสำาคัญและพยายามสร้างสภาพแวดล้อม
การทำางานท่ีเป็นมิตรและพร้อมให้การสนับสนุนแก่พนักงานทุกคน ซ่ึงรวมถึง 
การปกป้องพนักงานของบริษัทจากการล่วงละเมิดทางเพศ และให้โอกาส
ความก้าวหน้าทางอาชีพโดยเท่าเทียมสำาหรับทุกคน ไอวีแอลพยายามปลูกฝัง 
ความหลากหลายให้หยั่งรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของบริษัท สำาหรับข้อมูล
เพิ่มเติมจะอยู่ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน” ในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้

บริษัทมีความรับผิดชอบต่อการด�าเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม
ด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ
ในการด�าเนินงานของบริษัททั่วโลก

การปกป้องสิทธิเด็ก		  
ไอวีแอลเชื่อมั่นในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะความสำาคัญ
ของสิทธิเด็ก บริษัทได้ประกาศพันธกิจในการบูรณาการด้านสิทธิเด็กให้ 
อยู่ในแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติของบริษัทย่อย และ
ยอมรับหลักสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and 
Business Principles: CRBP) โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานเด็กในท้องถ่ินที่ดำาเนินธุรกิจและตรวจสอบว่าไม่มีการจ้างบุคคล
อายุตำ่ากว่าเกณฑ์ตามกฎหมายเข้าทำางาน นอกจากนี้ บริษัทยังเรียกร้อง
ให้ผู้จัดจำาหน่าย ผู้ทำาสัญญาและผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้ ให้บริการ และหุ้นส่วน
ทั้งหมดมีแนวทางปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน

บริษัทมีการตรวจสอบ การควบคุมภายในองค์กร และกระบวนการประเมิน
อย่างเหมาะสมเพ่ือป้องกันการใช้แรงงานเด็กในการดำาเนินธุรกิจและห่วงโซ่
อุปทานของบริษัท  

ประเด็นสาระส�าคัญ
ของบริษัท



บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม38

•	 จรรยาบรรณ	นโยบายต่อต้านการทุจริต	 นโยบายต่อต้านการ 
ให้สินบน	และนโยบายอ่ืนๆ	สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.indoramaventures.com	โดยจะมีผลบังคับใช้กับพนักงาน 
ทุกคนของไอวีแอล	 รวมทั้งบริษัทย่อย	 หุ้นส่วน	 บริษัทร่วมทุน	 
ผู้จัดจ�าหน่าย	 ผู้ท�าสัญญาและผู้รับเหมาที่ด�าเนินงานให้บริษัท
ทั้งทางตรงและทางอ้อม	

•	 ไม่มีกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกิดข้ึนในปี	 2560	 และ 
บริษัทได้ก�าหนดเป้าหมายให้มีผลลัพธ์เดียวกันน้ีส�าหรับปี	2561

•	 ตลอดระยะเวลาของการรายงานปี	 2560	 นี้	 ไม่มีกรณีหรือ
เหตุการณ์การทุจริตหรือให้สินบน	 ไม่มีพนักงาน	 ผู้ท�าสัญญา
และผู้รับเหมา	 หรือผู้จัดจ�าหน่ายถูกเลิกจ้าง	 และไม่มีสัญญา
ใดๆ	กับหุ้นส่วนทางธุรกิจถูกท�าให้สิ้นสุดจากข้อกล่าวหาเรื่อง
การทุจริต

•	 ไม่มีคดีทางกฎหมายอันเก่ียวข้องกับการทุจริตเกิดข้ึนต่อไอวีแอล 
หรือพนักงานของบริษัทระหว่างระยะเวลาของรายงานฉบับนี้

กลไกการแจ้งเบาะแส	  
ในปี 2560 ได้มีการรายงานมายังคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส 6 คร้ัง  
โดยแต่ละกรณีได้รับการสืบสวนและแก้ ไขปัญหาแล้ว ผลการสืบสวนและ 
การดำาเนินการจะรายงานไปยังคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และกำากับดูแลกิจการ (NCCG) และคณะกรรมการบริษัท ในช่วงสิ้นสุด
ของปีนั้น ไม่มีกรณีใดอยู่ในระหว่างพิจารณา ทั้งนี้ ด้วยความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี บริษัทจะยังคงเพ่ิมความปลอดภัยให้กลไกการแจ้งเบาะแส 
เพ่ือเพ่ิมความไว้วางใจในตัวระบบ

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับกลไกการแจ้งเบาะแสจะเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์
ของบริษัท

เพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่า จะบรรลุมาตรฐานสูงสุดในจริยธรรมทางธุรกิจ  
นโยบายต่อไปน้ีจึงได้รับการปรับปรุงในปี 2560 ได้แก่ นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม  
นโยบายด้านความหลากหลาย จรรยาบรรณสำาหรับพนักงาน และจรรยาบรรณ 
สำาหรับผู้จัดจำาหน่าย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในด้านความโปร่งใสได้เพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี และ
ขยายขอบเขตไปมากกว่าข้อมูลทางการเงิน บริษัทได้ยอมรับความคาดหวัง 
และความเชื่อม่ันของผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือแสดงให้เห็นว่าบริษัทยึดมั่นใน 
การบรรลุมาตรฐานสูงสุด ในการเพิ่มความไว้วางใจทั้งจากภายในและ 
ภายนอกองค์กรนั้น บริษัทมุ่งมั่นต่อการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งด้าน 
การเงิน สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการอย่างโปร่งใสผ่าน 
ช่องทางอันหลากหลาย ซึ่งรวมถึงรายงานประจำาปี รายงานความย่ังยืน 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมนักลงทุน การประชุมเชิงกลยุทธ์ การประกาศ
ในตลาดหลักทรัพย์ กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน การเผยแพร่
นิตยสาร The Beacon (รายไตรมาส) และเว็บไซต์

การบริหารการปฏิบัติตามข้อก�าหนด  
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารการปฏิบัติตามข้อกำาหนด
เพื่อความยั่งยืนของบริษัท การมีธุรกิจดำาเนินอยู่ในหลายประเทศและหลาย
เขตอำานาจศาลทำาให้มีความเส่ียงท่ีจะเกิดการไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดเพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงเป็นข้อกังวลหลักที่บริษัทให้ความสำาคัญ ไอวีแอลและหน่วยงานในเครือ 
(บริษัทย่อยและบริษัทหุ้นส่วนร่วมทุน) ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมาย  
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งส่วน
ท้องถ่ินและระหว่างประเทศ อันครอบคลุมเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ต่างๆ การละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจส่งผลให้ ได้รับโทษตาม
กฎหมายอย่างรุนแรง เช่น ค่าปรับ การถอนผลิตภัณฑ์ออกจากตลาด หรือ
การปิดโรงงาน 

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการบริหารการปฏิบัติตามข้อกำาหนด 
จะเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.indoramaventures.com/EN/
CSResponsibility/CSR_SustainabilityReport.php)

นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคมในช่วงระยะเวลา
ที่รายงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่มีการดำาเนินคดีที่มีนัยสำาคัญกับไอวีแอล
และบริษัทย่อยท่ีจะส่งผลลัพธ์เชิงลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทมากกว่าร้อยละ 
5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และยังไม่มีคดีความที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ 

จนถึงวันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทไม่มีการละเมิดสิทธิเด็กใน 
การด�าเนินธุรกิจและในผู้จัดจ�าหน่ายที่เป็นคู่ค้ารายหลักขั้นที่	 1	 
(ผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบและวัสดุส�าคัญที่ไม่ใช่วัตถุดิบ)

เป้าหมายสำาหรับปี 2560: 
1.	ไม่มีประเด็นปัญหาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนด	

2.	รายงานเผยแพร่สู่สาธารณะหากมีการกระท�าใดๆ	ที่ฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนด

ผลลัพธ์ในปี 2560:  
ไม่มีประเด็นปัญหาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนด

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ ต่อเด็ก 
อีกทั้งยังไม่มีเหตุการณ์อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วย
ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสุขภาพของเด็ก

คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการด้านความเส่ียง
ระดับธุรกิจและระดับโรงงานจะทำาหน้าที่เฝ้าสังเกตและตรวจสอบด้านสิทธิ
เด็กในการดำาเนินธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานของบริษัท

อินโดรามา	เวนเจอร์สได้เข้าร่วมอยู่ใน
การศึกษาเพ่ือก�าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ัวโลกของ	 100	 บริษัทครอบคลุม	
5	 ภูมิภาค	 ในการประเมินแนวทาง
และขอบเขตการสนับสนุนและแก้ ไข
ปัญหาด้านสิทธิเด็ก	 Global	 Child	
Forum	 คือมูลนิธิไม่แสวงผลก�าไรใน
ประเทศสวีเดน	ได้ร่วมมือกับ	Boston	

Consulting	 Group	 ในการด�าเนินการศึกษาเพ่ือก�าหนดเกณฑ์
มาตรฐานของ	100	บริษัทว่าด้วยสิทธิเด็ก	ไอวีแอลได้รับการประเมิน
ท่ี	6.7	คะแนน	 ซ่ึงเกินกว่าค่าเฉลี่ยท่ี	5.7	คะแนนของบริษัทท้ังหมด	 
100	แห่ง

ในปี	2560	ไม่มีเหตุการณ์ของการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดหรือหลัก
ปฏิบัติด้วยความสมัครใจ	 (Voluntary	 Code)	 ว่าด้วยผลกระทบ
จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย	อีกทั้ง
ยังไม่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
หรือข้อมูลลูกค้าสูญหาย
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การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า  
ไอวีแอลเป็นผู้นำาตลาดในห่วงโซ่คุณค่าโพลีเอสเตอร์ ในการรักษาตำาแหน่ง
ผู้นำาและขับเคล่ือนการเติบโตท่ีย่ังยืนอย่างต่อเน่ือง บริษัทเช่ือว่าการบริหาร 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ดี คือองค์ประกอบสำาคัญเพื่อความ
ยั่งยืนในระยะยาว

การมีส่วนร่วมกับลูกค้าคือจุดแข็งหลักและเป็นส่วนสำาคัญต่อกลยุทธ์
ความยัง่ยืนของไอวแีอล บริษทัมกีารสือ่สารกับลกูค้าในหลากหลายช่องทาง 
เพื่อสร้างความร่วมมือ การรับฟังข้อเสนอและคำาแนะนำา ตลอดจนการทำา 
ความเข้าใจความต้องการของลกูค้าให้มากขึน้ ช่องทางเหล่านีป้ระกอบด้วย 
การมีปฏิสัมพันธ์อย่างสมำ่าเสมอผ่านการประชุมและการประชุมทางไกล
ของผู้บริหารด้านการตลาดและผู้บริหารอาวุโส รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และการสำารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าประจำาปี เป็นต้น

ความพึงพอใจของลูกค้าและการรักษาลูกค้าเดิม  
การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าทำาให้บริษัทเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้า รวมไปถึงความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท และยังช่วยให้ 
คาดการณ์แผนในอนาคตของลูกค้าได้อีกด้วย ในปี 2560 ผลรวมของ
คะแนนดัชนีความพึงพอใจของลูกค้ายังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 
ที่ 85.46% แม้ว่าจำานวนการตอบสนองจากการดำาเนินธุรกิจทั่วโลกของ
บริษัทจะสูงกว่าปี 2559

กลุ่มธุรกิจ ผลลัพธ์	CSI
ปี	2559

เป้าหมาย	CSI	
ส�าหรับปี	2560

ผลลัพธ์	CSI
ปี	2560

เป้าหมาย	CSI	
ส�าหรับปี	2561

เส้นใย 82.55%

เพิ่มหรือรักษาดัชนี 
ความพึงพอใจของปี 2559

83.66%

 
เพิ่มหรือรักษาดัชนี 

ความพึงพอใจของปี 2560

PET 84.73% 83.49%

วัตถุดิบ 87.64% 87.72%

ขนสัตว์ 86.39% 85.29%

บรรจุภัณฑ์ 80.40% 82.68%

ผลรวมของไอวีแอล 85.60% 85.46%

ผลรวมของคะแนนดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI):

กลุ่มธุรกิจ ผลลัพธ์	CRR
ปี	2559

เป้าหมาย	CRR
ส�าหรับปี	2560

ผลลัพธ์	CRR
ปี	2560

เป้าหมาย	CRR	
ส�าหรับปี	2561

เส้นใย 72% ≥73% 91%* ≥90%*

PET 97% ≥94% 96% ≥94%

วัตถุดิบ 97% ≥80% 70% ≥80%

ขนสัตว์ 90% ≥85% 83% ≥85%

บรรจุภัณฑ์ 95% ≥95% 95% ≥95%

ผลรวมของไอวีแอล 93% ≥85% 90% ≥91%

ผลรวมของอัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR) เป็นจำานวนร้อยละของรายได้ทั้งหมด:

Note :   CRR จากรายได้  
* ในปี 2560 กลุ่มธุรกิจเส้นใยคำานวณโดยอิงจากกลุ่มลูกค้าหลักเช่นเดียวกับธุรกิจอื่น

นอกจากนี้  ด้วยผลลัพธ์ข้างต้น ลูกค้าจะสามารถคาดการณ์การ
พัฒนาด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทได้ ด้วยเหตุนี้  
ทีมนวัตกรรมของบริษัทจึงผนวกรวมความต้องการของลูกค้าไว้ ในแผน 
การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุตามที่ ลูกค้าต้องการได้มากย่ิงข้ึน  

ส่ิงน้ีถือเป็นตัวขับเคล่ือนแนวทางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท 
ซ่ึงผสานรวมกันดังหน่ึงในค่านิยมของบริษัทที่ว่า “ลูกค้าคือเหตุผลในการ
ดำารงอยู่” ตัวอย่างต่อไปนี้คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการร่วมมือ
กับลูกค้าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

บริ ษัทได้รับการประเมินในระดับสูงสุดของกลุ่มบริ ษัทใน
ประเทศไทยและอยู่ในอันดับท่ี	 20	 จาก	 100	 บริษัทข้ามชาติใน
กลุ่มตลาดเกิดใหม่	 Transparency	 International	 ได้ประเมิน
แนวทางปฏิบัติการรายงานของบริษัทครอบคลุมสามหัวข้อดังนี้

•				การรายงานเก่ียวกับแนวทางต่อต้านการทุจริต
•				ความโปร่งใสขององค์กร
•				การรายงานระหว่างประเทศ

ไม่มีเหตุการณ์ของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นต่อไปนี้ 

•	ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท

•	การสื่อสารด้านการตลาด	

•	การละเมิดข้อมูลส่วนตัวและการสูญหายของข้อมูลลูกค้า

ประเด็นสาระส�าคัญ
ของบริษัท



บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม40

ขวดรีไซเคิลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบ  
Polyclear® EBM PET	 5507	 คือเม็ดพลาสติกรุ่นใหม่ที่สามารถน�าไปรี ไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์เป็น	 PET	 
แบบใสในกระบวนการผลิตของไอวีแอล	ผลิตภัณฑ์น้ีได้รับการรับรองจากสมาคมผู้ด�าเนินธุรกิจรีไซเคิลพลาสติก 
	(Association	of	Plastic	Recyclers:	APR)	โดยสามารถเป็นไปตามและดีกว่าเกณฑ์ข้อก�าหนดทั้งหมดที่ส�าคัญ
ส�าหรับการรีไซเคิล	นอกจากนี้	ขวดขนาด	89	oz	ของ	Coca-Cola	ที่ผลิตจาก	EBM	PET	5507	ก็ได้รับรางวัล	
Best	New	Container	ในงาน	APR	Plastics	Recycling	Showcase	ปี	2560	อีกด้วย

บรรจุภัณฑ์น้ีได้รับการพัฒนาและผลิตออกจ�าหน่ายแล้ว	 โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างอินโดรามา	 เวนเจอร์ส	
กับ	โคคา-โคลา	รวมถึง	CKS	Packaging	Inc.	เพ่ือความม่ันใจว่าบรรจุภัณฑ์น้ีเป็นไปตามข้อก�าหนดด้านการรีไซเคิล	
และยังคงมาตรฐานประสิทธิภาพด้านการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ไว้

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

การส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะ	  
การหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำาคัญ ไอวีแอลจึงตระหนักถึงความสำาคัญ 
ของการบริหารความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพอันเก่ียวข้อง
กับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในการลดความเสี่ยง 
ดังกล่าวนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นการสร้างการจูงใจเชิงบวกและความร่วมมือ 
อันดีกับพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือส่งเสริมแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศด้าน 
สิทธิมนุษยชน สุขอนามัยและความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม แรงงาน และข้อบังคับด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการประเมินผู้จ�าหน่าย    
ขั้นตอนการประเมินผู้จัดจำาหน่าย เริ่มต้นดำาเนินการในปี 2557 และขยาย
ขอบเขตครอบคลุมผู้จัดจำาหน่ายท้ังหมดในปี 2558 ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดจำาหน่าย
วัตถุดิบหรือผู้จัดจำาหน่ายวัสดุนอกเหนือวัตถุดิบรายสำาคัญ และยังคง 

ดำาเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปี 2560 กระบวนการดังกล่าวใช้วิธีการที่
เป็นระบบและสอดคล้องกัน โดยให้ผู้จัดจำาหน่ายตอบแบบสอบถามประเมิน
ตนเอง ซึ่งจะช่วยประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล รวมไปถึงความเสี่ยงอันเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน แรงงาน
เด็กและแรงงานบังคับ ธรรมาภิบาล (การปฏิบัติตามกฎระเบียบ) และการ
ปรับปรุงให้ห่วงโซ่อุปทานมีความยั่งยืน

ในปี 2560 ผู้จัดจำาหน่ายรายใหม่ท้ังหมดได้รับการประเมินโดยใช้เกณฑ์
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และไม่มีผู้จัดจำาหน่ายรายใด 
ถูกระบุว่าสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ไอวีแอลมุ่งเน้นในด้านการดำาเนินงานตามองค์ประกอบการประเมินผู้จัด
จำาหน่ายโดยใช้จรรยาบรรณสำาหรับผู้จัดจำาหน่ายและการประเมินตนเอง
ของผู้จัดจำาหน่าย

Polyclear® EBM PET	5507

การประเมิน
ผู�จัดจําหน�ายของ

ไอวีแอล

แนวทางปฏิบัติ
การต�อต�าน

การผูกขาดและ
การต�อต�าน
การแข�งขัน

สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ความปลอดภัยและ
สุขลักษณะ

ของสภาพแวดล�อม
ในการทํางาน

การวิเคราะห�ความเสี่ยง
ด�านสิ่งแวดล�อม สังคม 

และธรรมาภิบาล

อิสระในการเข�าร�วม
สมาคมและ

การเจรจาต�อรองร�วม

มาตรฐานแรงงาน

ความโปร�งใสและ
การรายงาน

การประพฤติมิชอบการให�สินบน 
การทุจริต 

และการฉ�อโกง

การปฏิบัติตาม
ข�อกําหนดและ

ด�านสิ่งแวดล�อม

การปกป�องสิทธิมนุษยชน 
(แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ 

หรือการเกณฑ�แรงงาน)

ความหลากหลายและ
ความเสมอภาค 

ไม�มีการเลือกปฏิบัติ

ความไว�ใจและ
ความเคารพซึ่งกันและกัน

ของขวัญ การต�อนรับ 
และการอุปถัมภ�
อันไม�เหมาะสม

การบริหารจัดการ
และการติดตามผล

การดําเนินงาน
ด�านสิ่งแวดล�อม
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ในปี	 2560	 ไอวีแอลได้เข้าร่วมการประเมิน/รับรองคุณภาพของ	
EcoVadis	และได้รับการยอมรับในระดับ	Gold	โดยติดอันดับสูงสุด
ร้อยละ	4	ของผู้จัดจ�าหน่ายประเภทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์พ้ืนฐาน	และอันดับ
สูงสุดร้อยละ	3	ของผู้จัดจ�าหน่ายทุกประเภทที่ประเมินโดย	EcoVadis

เกณฑ์การประเมินด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
ประกอบด้วย	21	หัวข้อใน	4	ประเด็นหลัก	ได้แก่	

•					สิ่งแวดล้อม	
•					แนวทางปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
•					แนวทางปฏิบัติที่เป็นธรรมทางธุรกิจ
•					การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน	

ผลการประเมินดังกล่าวได้ถูกน�าไปอ้างอิงในกลุ่มลูกค้าของไอวีแอล 
และในปี	 2560	 ได้มีบริษัทเข้าดูผลการประเมินเพิ่มขึ้น	 6	 บริษัท 
เม่ือเทียบกับปี	2559	ปัจจุบันมีบริษัทเข้าดูผลการประเมินแล้ว	29	บริษัท

การเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ  
ไอวีแอลเช่ือม่ันในการบริหารจัดการการขนส่งเพ่ือส่ิงแวดล้อม (Eco-logistics) 
ที่มีประสิทธิภาพ ในปี 2560 บริษัทได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องในการลงทุนใน
ห่วงโซ่อุปทานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำาเนินธุรกิจ เช่น การลดค่าใช้จ่ายทาง
ตรงในการขนส่งวัตถุดิบและการลดก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมในหลายพื้นที่
ดำาเนินงานธุรกิจ

ในปี	 2560	 ไอวีแอลได้เข้าร่วมการประเมินด้านห่วงโซ่อุปทานของ	CDP	
และได้อยู่ในระบบของ	CDP

การประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปน้ี 

•					กลยุทธ์และการบริหารจัดการ	
•					ความเสี่ยงและโอกาส
•					การจัดท�าบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	การใช้เชื้อเพลิงและ		 

	พลังงาน	และการซื้อขาย

การจัดแสดงการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	Trevira	(German)	
ที่งาน	Expo	ปี	2560

ทางออกในการแลกเปลี่ยนเอทิลีน

Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC หรือ IVOG คือ 
บริษัทย่อยท่ีไอวีแอลเป็นเจ้าของท้ังหมด ต้ังอยู่ในเมืองเคลียร์เลค (ฮิวสตัน) 
รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ผลิตเอทิลีนออกไซด์และเอทิลีนไกลคอล 
(EO/EG) และไอวีแอลกำาลังตั้งโรงงานผลิตโอเลฟินส์ คือ Indorama 
Ventures Olefins LLC หรือ IVOL ในเมืองเลคชาร์ลส์ รัฐลุยเซียนา 
ซึ่งเป็นรัฐติดกับเท็กซัส ทั้งสองบริษัทอยู่ห่างกัน 275 ไมล์ การจัดซื้อ 
และส่งเอทิลีนไปยัง IVOG เพ่ือเป็นวัตถุดิบน้ัน ไอวีแอลมีสามทางเลือก 
ดังนี้ 

1. วางท่อส่งโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านดอลลาร์ต่อไมล์ 
2. ทำาสัญญา การขนส่งผ่านท่อที่มีอยู่ในระยะยาว ตามปริมาณ 

ที่ต้องการขนส่ง ซึ่งต้องมีข้อตกลงการจัดเก็บเอทิลีนสองฉบับ
3. ทำาสัญญาข้อตกลงแลกเปลี่ยน

หลังจากทบทวนและสำารวจความเป็นไปได้ทั้งหมดแล้ว IVOL เลือกทำา
สัญญาแลกเปลี่ยนเอทิลีนกับผู้ผลิตร่วมระยะเวลา 10 ปี ด้วยเหตุนี้ 
อินโดรามาจึงมีตัวเลือกในการส่งมอบการผลิตเอทิลีนทั้งหมด 420 
กิโลตันต่อปีของ IVOL ให้แก่ผู้ผลิตร่วม และสำาหรับการส่งกลับไปยัง 
จุดหมายท่ีมีการตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญา ข้อตกลงน้ีส่งผลดีต่อ 
ท้ัง IVOL และผู้ผลิตร่วมท่ีมีปริมาณการผลิตเอทิลีนเกินกำาลังในเท็กซัส 
และปริมาณการผลิตไม่เพียงพอในลุยเซียนา และยังช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งผ่านท่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

ปัจจุบัน ผู้ผลิตร่วมมีกิจการเอทิลีนระดับโลกสามแห่งในรัฐเท็กซัส และ
แห่งที่สี่คาดว่าจะเร่ิมต้นในปี 2561 ทำาให้มั่นใจได้ว่า โรงงาน EO/EG 
ที่เมืองเคลียร์เลคของ IVOG จะสามารถผลิตและจัดจำาหน่ายได้อย่าง
เพียงพอโดยไม่มีการหยุดชะงักหากเกิดสถานการณ์ที่อาจมีปัญหา
ด้านการผลิตจากโรงงานใดโรงงานหนึ่ง ประโยชน์ที่ได้รับอีกอย่างคือ
การขนส่งเอทิลีนจะใช้ระยะทางน้อยกว่า 20 ไมล์ ขณะที่ระยะทางจาก
โรงงานผลิตในของ IVOL เมืองเคลียร์เลคจะอยู่ที่ 275 ไมล์ ซึ่งช่วย 
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่งผ่านท่อ

ประโยชน์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน	PEO

ในปี 2560 IVOG ทำาสัญญาแลกเปลี่ยนเอทิลีนออกไซด์บริสุทธ์ิ 
(PEO) กับผู้ผลิตร่วมในรัฐลุยเซียนา ทำาให้บริษัทลดความเสี่ยงด้าน
การขนส่งวัตถุอันตรายหากหายใจเข้าไป (Toxic Inhalation Hazard: 
TIH) ลง 5,632 ไมล์ และลดปริมาณการปล่อยมลพิษจากการขนส่ง
ลง 20,941 tCO

2
 คู่สัญญาทั้งสองในฐานะผู้ผลิตร่วมจะได้รับปริมาณ 

PEO จาก IVOG ในเมืองเคลียร์เลคสำาหรับลูกค้าในฮิวสตัน ขณะที่ 
IVOG จะจัดหาให้ลูกค้าในภาคตะวันออกของลุยเซียนา โครงการนี้
ช่วยให้ IVOG ลดการขนส่งทางเรือได้ประมาณ 75,000 ดอลลาร์ใน
ปี 2560

พัฒนาการขนส่ง	MEG	ไปยัง	IVL	Mexico	

ในปี 2561 IVOG ได้ริเร่ิมโครงการปรับเปลี่ยนวิธีการขนส่ง MEG 
จากทางรถไฟเป็นเรือบรรทุกไปยัง IVL Mexico ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
ไอวีแอลเป็นเจ้าของทั้งหมด โครงการนี้คาดว่าจะลดปริมาณการขนส่ง
จาก 72 ตู้รถไฟต่อเดือนเหลือเพียงการขนส่งทางเรือ 2 ครั้งต่อเดือน 
และคาดว่าจะลดปริมาณการปล่อยมลพิษได้ 1,607 tCO

2
 ต่อปี (จาก 

2,128 tCO
2
 ทางรถไฟเหลือ 521 tCO

2
 ทางเรือ) ให้แก่ IVL Mexico 

ประเด็นสาระส�าคัญ
ของบริษัท



บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม42

การบริหารจัดการนวัตกรรม  
การบริหารจัดการนวัตกรรมมีบทบาทสำาคัญต่อความสำาเร็จของธุรกิจ
มูลค่าสูงของบริษัท และทำาให้บริษัทก้าวสู่การเป็นผู้นำาของโลกในธุรกิจเหล่าน้ี 
จากการมีความคิดสร้างสรรค์ การบุกเบิกริเร่ิม และจินตนาการจะทำาให้
บริษัทสามารถสร้างโอกาสทางการตลาดเฉพาะกลุ่มใหม่ๆ ที่เหนือกว่า 
คู่แข่ง ที่ไอวีแอลเรามุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ ์
ที่บูรณาการความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ธุรกิจมูลค่าสูงของบริษัทกำาลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องและกำาลังเผชิญความ
ท้าทายต่างๆ ทั้งการประเมินด้านเทคนิค การแข่งขัน และทางสังคม การที่
จะก้าวตามแนวโน้มตลาดที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและความท้าทายจาก
ทั่วโลก รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทเลือกที่จะพัฒนาความ
เข้มแข็งด้านนวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรมจะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีจะ
ตอบสนองความต้องการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการปรับปรุง 
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และประสิทธิภาพในการผลิตที่มีอยู่เดิม รวมไปถึง
การค้นหาโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การลดปริมาณของเสีย การเพิ่ม
ผลกำาไรและเพ่ิมลูกค้าใหม่โดยเพ่ิมความหลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์
และการนำาไปใช้งาน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญสูงสุดในการบริหารจัดการนวัตกรรม
และการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมสำาหรับไอวีแอล นอกจาก
จะเพ่ิมคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นการช่วยบริษัทฯ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ด้วย โดยการจำากัดหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต 
และการช่วยลดความเป็นพิษในผลิตภัณฑ์

ไอวีแอลมีจุดมุ่งหมายในการส่งมอบคุณค่าที่ดียิ่งๆ ขึ้นแก่ลูกค้า โดยการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ประเมินความต้องการใน 
อนาคต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการทางธุรกิจที่สำาคัญในการบริหารจัดการนวัตกรรมคือ
ระบบ Stage-Gate บริษัทได้พัฒนาหลักการสำาหรับระบบ Stage-Gate 
เพื่อนำาไปปรับใช้ทั่วโลกและบริหารโครงการวิจัยและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
นอกจากประโยชน์ที่รู้จักกันดีของกระบวนการ Stage-Gate ที่เป็นระบบ 
ยังมีประโยชน์จากการบูรณาการเข้ากับการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 
ด้วย โดยผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

อัตราการรักษาลูกค้าและพนักงานของบริษัทอยู่ในระดับสูงซึ่งได้กล่าวถึง 
ในรายงานฉบับนี้นั้น เป็นการสะท้อนถึงความเข้มแข็งของบริษัทในด้าน
นวัตกรรมและการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ

สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่*

ธุรกิจเส้นใย

ธุรกิจเส้นใยของบริษัทมีสัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ท่ี 
ร้อยละ	20.2	 ในปี	 2560	 (ไม่รวมการเข้าซื้อกิจการ)	ซึ่งเป็นไปตาม 
เป้าหมายท่ีวางไว้ท่ีร้อยละ	20	หากรวมการเข้าซ้ือกิจการใหม่	สัดส่วน
ยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่จะอยู่ที่ร้อยละ	19.6	ส�าหรับปี	2561	นี้ 
บริษัทวางเป้าหมายสัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่ให้อยู่ท่ี 
ร้อยละ	20	ข้ึนไป	ซ่ึงรวมการเข้าซ้ือกิจการใหม่ด้วย

ธุรกิจ PET มูลค่าสูง

ในปี	 2560	 ธุรกิจ	 PET	 มูลค่าสูงของบริษัทมีสัดส่วนยอดขายจาก
ผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ที่ร้อยละ	 31	 ส�าหรับผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษจาก 
เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ท่ีร้อยละ	35	สัดส่วนท่ีไม่เป็นตามเป้าหมายน้ีเกิด
จากสองโครงการส�าคัญ	 คือ	 การขยายขอบเขตตามที่คาดการณ์
ไว้ส�าหรับโครงการแรกถูกยกเลิกเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงด้าน 
กฎระเบียบซ่ึงขัดต่อค่านิยมหลักของบริษัท	ขณะท่ีการขยายโครงการ 
ที่สองต้องล่าช้าออกไปและจะเริ่มด�าเนินการในปี	 2561	 ซึ่งบริษัท
ก�าหนดเป้าหมายสัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี	2561	ไว้
ท่ีร้อยละ	33

* สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่ (Vitality Index) คือ รายได้ที่เกิดจากยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปีหลัง 

การบร�หารจัดการ
นวัตกรรมของ 

ไอว�แอล

นวัตกรรม
แบบเป�ด
นวัตกรรม
แบบเป�ด

นวัตกรรม
ด�านผลิตภัณฑ�
นวัตกรรม

ด�านผลิตภัณฑ�

นวัตกรรม
ด�านสิ�งแวดล�อม
นวัตกรรม

ด�านสิ�งแวดล�อม

การว�จัย
และพัฒนา
การว�จัย
และพัฒนา

นวัตกรรม
ด�านกระบวนการ
นวัตกรรม

ด�านกระบวนการ

เศรษฐกิจ
แบบหมุนเว�ยน
เศรษฐกิจ

แบบหมุนเว�ยน

สภาพแวดล้อมในการท�างานท�าให้เกิดการพัฒนาทางความคิดซึ่ง
ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น	

วิสัยทัศน์การวิจัยและพัฒนาของบริษัท   
มุ่งม่ันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีย่ังยืนและสร้างผลก�าไร	แก้ไขปัญหา 
เทคนิคอันซับซ้อน	และน�าเสนอแนวทางด้านนวัตกรรมให้ลูกค้า
ของเรา
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องคประกอบหลัก
ของกลไกขับเคลื่อน

การเติบโต

ข�อกำหนดการ
ทำงานในรายละเอียด

ที่ชัดเจนในการแก�ป�ญหา 
ข�อมูลจำเพาะ และ

ความสำคัญที่เกี่ยวข�อง

ความสามารถที่เป�นเลิศ
และการทำงานร�วมกัน

ความเป�นเลิศ
ด�านนวัตกรรม 

(การคิดเชิงว�พากษ�
และโครงการ 
Six Sigma)

ความร�วมมือ
ของลูกค�า

เทคโนโลยีและ
ระบบดิจ�ทัล

การเร�ยนรู�และ
พัฒนา

อย�างต�อเนื่อง

ความคล�องตัวของ
ขอบเขตงานด�าน

นวัตกรรมและ
การบร�หารจัดการ

โครงการ

      ความคล�องตัว
   ด�านระเบียบว�ธีการ 
  (การประเมินต�นแบบที่รวดเร็ว
     ตอบสนองสิ�งที่ลูกค�าต�องการ
             ที่สุด) ที่รวดเร็ว

อินโดรามา	เวนเจอร์ส	ผลักดันนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ก.	นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์	  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ย่ังยืนและสร้างความแตกต่างสามารถเกิดขึ้นได้
บนพื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยี บริษัทมีกระบวนการที่สร้างขึ้นเพ่ือ
ให้ม่ันใจว่าแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับการตรวจสอบในด้านความเก่ียวเน่ือง 
ศักยภาพทางการค้าและการตลาด โดยคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของแต่ละธุรกิจท่ีเก่ียวข้องก่อนจะมีการอนุมัติในขั้นตอนสุดท้าย
สำาหรับดำาเนินการผลิต

ความสำาเร็จของนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถประเมิน 
ได้จากสัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมไปถึงจำานวนผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมที่มีอยู่ สิทธิบัตรที่จดทะเบียนแล้วและ/หรือที่กำาลังยื่นจดทะเบียน 
นอกจากน้ี บริษัทยังคงประเมินการใช้วัตถุดิบท่ีย่ังยืนในสัดส่วนท่ีมากข้ึน เพ่ือ
ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดต่างๆ ด้านประสิทธิภาพการดำาเนินงาน เศรษฐกิจ 
และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์จากโครงการของบริษัทท่ีสร้างจากแนวคิดเพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 เส้นใย	 PLA	
(Polylactic	Acid)	 เป็นวัตถุดิบอินทรีย์ท่ีสามารถย่อยสลายทาง
ชีวภาพได้	 ซ่ึงได้รับการพัฒนาให้ของเหลวร้อนแทรกซึมได้จึงน�า
มาใช้แทนที่เส้นใย	Polyolefin	ส�าหรับการผลิตถุงชา

ความได้เปรียบด้านผลิตภัณฑ์ 
การผลิต	PLA	ใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลน้อยลงประมาณร้อยละ	25-55 
เม่ือเทียบกับโพลีเมอร์ท่ีผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	ท�าให้ลด
การปล่อยมลพิษสู่อากาศและน้�าลงได้	ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจาก	PLA		
สามารถน�ามาเข้าสู่ระบบรีไซเคิลที่มีอยู่ได้	และสามารถเผาไหม้ ได้ 
อย่างสะอาดหรือย่อยสลายในเชิงอุตสาหกรรม	รวมถึงมีความ
เสถียรเมื่อน�าไปฝังกลบ	การใช้	PLA	ส่งผลให้มีการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ	75	เมื่อเทียบกับพลาสติก	PET	ที่ผลิต
จากน้�ามัน

ประเด็นสาระส�าคัญ
ของบริษัท



บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม44

ง.	นวัตกรรมแบบเปิด	  
นวัตกรรมแบบเปิดจะมอบโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีนัยสำาคัญ กล่าวคือ 
ช่วยลดต้นทุน เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น เพ่ิมความแตกต่าง เพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกระบวนการนวัตกรรม และสร้างรายได้ ใหม่ให้บริษัท 
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของนวัตกรรมแบบเปิดและเข้าร่วมกับผู้ ให้ 
บริการด้านเทคโนโลยี รวมถึงลูกค้าและผู้จัดจำาหน่าย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และกระบวนการผลิตใหม่ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าให้ลูกค้า ไอวีแอลเข้าร่วมโครงการ 
วิจัยของกลุ่มบริษัทและมหาวิทยาลัย เพ่ือมอบโอกาสพัฒนาศักยภาพและ 
ทดสอบแนวคิดที่พัฒนาในห้องทดลอง ความพยายามเหล่านี้ทำาให้ ไอวีแอล 
มีบทบาทในการฝึกนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่เพ่ือเชื่อมโยง
นวัตกรรมจากห้องทดลองสู่ระดับอุตสาหกรรม

จ.	เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน  
ไอวีแอลมีโอกาสแสดงบทบาทผู้นำาโดยการนำาลูกค้าผลิตภัณฑ์รีไซเคิล 
เข้าร่วมในห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาแนวทางให้ผลิตภัณฑ์
ท้ังหมดสามารถรีไซเคิลได้ ส่ิงน้ีเป็นความสำาคัญท่ีสุดสำาหรับบริษัทและได้รวม
ไว้ในกลยุทธ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัท 

ฉ.	การวิจัยและพัฒนา	  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาของเรามีทั้งหมด 11 แห่งทั่วโลก เป็นส่วนหนึ่งของแผน 
นวัตกรรม ในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้น ไอวีแอลได้นำา 
นวัตกรรมมาใช้เพื่อปรับปรุงระบบและกระบวนการเพ่ือขับเคล่ือนให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในองค์กร

สำาหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ PET การพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์เกิดขึ้นที่ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกาของเรา ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
เส้นใยและเส้นด้าย งานวิจัยดำาเนินการในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
ในรูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศ การวิจัยและพัฒนาจะมุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์
แนวดิ่ง ได้แก่ ยานยนต์และอุตสาหกรรม สุขอนามัยและการแพทย์ เครื่อง
แต่งกายและเครื่องใช้ในบ้าน

 

ข.	นวัตกรรมด้านกระบวนการ   
นอกจากการเปล่ียนแปลงวตัถุดบิและผลติภัณฑ์ใหม่แล้ว บรษิทัยงัพยายาม 
ผลักดันโครงการต่างๆ ให้มุ่งสู่ทิศทางของการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ผ่านนวัตกรรมด้านกระบวนการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ดังต่อไปนี้
• ลดการใช้พลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม   

(ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและต้นทุนพลังงาน)
• เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ (ลดของเสียและผลผลิตที่ไม่ผ่านมาตรฐาน) 
• เพิ่มความสมำ่าเสมอของผลิตภัณฑ์ (ลดต้นทุนในห่วงโซ่คุณค่า)
• ลดการปล่อยของเสีย (สู่อากาศและนำ้า)
• ปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่างๆ (เพื่อเป็นพลเมืองบรรษัทที่มี  

ความรับผิดชอบ)
• ปรับปรุงด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำางาน   

(สุขอนามัยและความปลอดภัย)
• ลดต้นทุนการผลิต (ลดต้นทุนพลังงาน)

ค.	นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	  
ในปัจจบุนั ความยัง่ยืนเป็นประเดน็หลกัทีท่ัว่โลกกำาลงัให้ความสำาคัญมากขึน้ 
โดยตระหนักถึงความเข้าใจเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ และการที่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การรักษาสิ่งแวดล้อม และ
ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์นั้น ต่างมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งหมด 
ความสำาเร็จของบริษัทด้านการพัฒนาที่ย่ังยืนคือการแสดงบทบาทความ
เป็นผู ้นำาในการทำาความเข้าใจและส่งเสริมความย่ังยืนตลอดท้ังห่วงโซ่
คุณค่า หลกัการแนวทางและนโยบายด้านการดแูลรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม 
และความย่ังยืนของบริษัท ให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำาหนด  
การอนุรักษ์ ความรับผิดชอบ และการส่งเสริมกลยุทธ์ 3Rs ได้แก่ การลด 
การใช้ (Reduce) การใช้ซำ้า (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle) เพ่ือให้  
การดูแลรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นไปอย่างมั่นคงสำาหรับปัจจุบันและคน
รุน่หลงัในอนาคต และยังเป็นรากฐานสำาคัญของการดำาเนนิธุรกิจทีป่ลอดภยั 
ทนัสมยั และย่ังยืนอกีด้วย

การบริหารจัดการนวัตกรรมของบริษัทสอดคล้องและตอบสนอง
เป้าหมายของลูกค้า	 ในการพัฒนาสู่บรรจุภัณฑ์ที่รี ไซเคิลและน�า
กลับมาใช้ซ้�าได้ทั้งหมด

ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนแบบเต็มรูปแบบ

โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลท	หรือ	PET	นิยมน�ามาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก	แต่ในจ�านวนการใช้วัสดุน้ีท่ัวโลก	มีเพียงร้อยละ	20	 ท่ีสามารถน�ากลับมา
รีไซเคิล	 ส่วนท่ีเหลือจะก�าจัดด้วยการเผาหรือฝังกลบ	 และการก�าจัดท่ีไม่มีประสิทธิภาพจะท�าให้เกิดผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม	 ในฐานะผู้น�าอุตสาหกรรม
ผลิต	PET	ระดับโลก	และผู้ด�าเนินการรีไซเคิลรายใหญ่	บริษัทได้ริเร่ิมโครงการแก้ปัญหาน้ีโดยร่วมมือกับ	Unilever	บริษัทข้ามชาติสินค้าอุปโภคบริโภค	
และ	Ioniqa	บริษัทสตาร์อัพจากเนเธอร์แลนด์

Ioniqa	 คือบริษัทเทคโนโลยีสะอาดท่ีก่อต้ังมาจากทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยไอนด์โฮเวน	 และได้พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองท่ีมีประสิทธิผลและมี
ต้นทุนท่ีคุ้มค่าสามารถ	“close	the	loop”	ของพลาสติกได้	โดยน�าขยะ	PET	ท่ีรีไซเคิลไม่ได้	เช่น	ขวดท่ีมีสี	มาท�าให้แตกตัวจนถึงระดับโมเลกุลพ้ืนฐาน
และในขณะเดียวกันก็คัดแยกสีและสารปนเป้ือนอ่ืนๆ	ออกด้วย	โมเลกุลดังกล่าวจะท�าให้กลับสู่สภาพ	PET	บริสุทธ์แบบใสท่ีโรงงานของเรา

ด้วยโรงงานการผลิต	75	แห่งใน	25	ประเทศท่ัวโลก	บริษัทจึงมีบทบาทส�าคัญในการน�าเทคโนโลยีใหม่น้ีมาใช้	และจากการร่วมมือกันท้ังสามฝ่ายท�าให้
ม่ันใจว่า	เทคโนโลยีน้ีจะผ่านข้ันตอนการพัฒนาและสามารถน�ามาใช้ได้ในระดับอุตสาหกรรม	การรีไซเคิลเคมีภัณฑ์ท�าให้ขยะ	PET	หลังการบริโภค
ถูกแปลงสภาพกลับไปเป็นสารต้ังต้นและน�าไปผลิต	PET	 คุณภาพสูงส�าหรับบรรจุอาหารได้ต่อไป	คาดการณ์ว่า	PET	 แบบหมุนเวียนน้ีจะส�าเร็จ 
ภายในปี	2562

ความร่วมมือคร้ังน้ีส่งผลให้เกิด	 “เศรษฐกิจพลาสติก	 PET	 หลังการใช้งาน”	 อันจะช่วยผลักดันให้มีการจัดเก็บมากข้ึนและลดการร่ัวไหลของขยะ 
สู่ส่ิงแวดล้อม

แต่ละฝ่ายให้ความร่วมมือและมุ่งม่ันให้มีบรรจุภัณฑ์ท่ีท�าให้เกิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและแก้ปัญหาขยะได้ท่ัวโลก	Ioniqa	ในฐานะผู้พัฒนาเทคโนโลยี
อันเป็นนวัตกรรม	Unilever	ต้ังม่ันว่าจะใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีท้ังน�ากลับมาใช้ใหม่	รีไซเคิล	และก�าจัดได้อย่างสมบูรณ์ภายในปี	2568	และไอวีแอลท่ี 
ขับเคลื่อนโครงการในฐานะผู้ผลิตพอลีเมอร์และผู้ด�าเนินการรีไซเคิลจะเพิ่มสัดส่วนการรีไซเคิลให้มากขึ้น
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WELLMAN INTERNATIONAL ร่วมมือกับ THE ROYAL COLLEGE OF SURGEONS IN IRELAND (RCSI) ในการวิจัยการป้องกัน 
การเกิดแผลกดทับ

•	 Wellman	 International	คือบริษัทย่อยที่ ไอวีแอลเป็นเจ้าของทั้งหมด	และเป็นผู้ผลิตเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์รายใหญ่ของยุโรป	 ให้แก่
อุตสาหกรรมด้านสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพ	เครื่องนอนและเครื่องเรือน	รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ส�าหรับตลาดท้ังใน
ยุโรปและของโลกอย่างยาวนาน	Wellman	ได้ก่อตั้งโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงกลยุทธ์เพื่อป้อนผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงสู่ตลาด	ตอบสนอง 
การแข่งขันที่สูงขึ้น	และสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีความต้องการมากขึ้น

•	 หนึ่งในโครงการด้านการวิจัยและพัฒนาคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยพิเศษเพื่อช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับ	 (Pressure	 ulcer	 หรือ	
Bedsore)	ซึ่งส่งผลกระทบต่องบประมาณการดูแลสุขภาพและผู้ป่วยต้องอยู่ในโรงพยาบาลหรือได้รับการดูแลในระยะยาว	จากข้อมูลล่าสุด
ของ	Agency	 for	Healthcare	Research	 and	Quality	 (AHRQ)	 ในสหรัฐอเมริกาพบว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่ที่ประมาณปีละ	 9.1	 –	 11.6	 
พันล้านดอลลาร์	

•	 ด้วยประสบการณ์จากการพัฒนาเส้นใยส�าหรับเครื่องนอนภายในบ้านและผลิตภัณฑ์สุขอนามัย	Wellman	ได้ประยุกต์ความรู้มาพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เส้นใยเน้นตามวัตถุประสงค์การใช้งาน	ชั้นบนสุดของฟูก	PU	Pro	Mattress	จะเป็นเส้นใยพิเศษท่ีมีคุณสมบัติส่งผ่าน
ไอความช้ืน	เป็นการดึงความชื้นออกจากผิวหนังและยับย้ังเชื้อแบคทีเรียและช่วยป้องกันความเสียหายแก่ผิวหนัง	ส่วนชั้นฐานของฟูกได้รับ
การพัฒนาจากเส้นใย	Breathair	ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีเส้นใยที่ช่วยกระจายน้�าหนัก	เพิ่มความยืดหยุ่น	และมีความทนทาน	

•	 ความร่วมมือในการวิจัยระหว่าง	Wellman	International	และ	Royal	
College	of	Surgeons	ประเทศไอร์แลนด์	(RCSI)	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลกและยังเป็นสถาบันระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ท่ีไม่แสวงผลก�าไรในกรุงดับลิน	 โดยเน้นด้านการศึกษาและการวิจัยเพ่ือ 
พัฒนาสุขภาพของมนุษย์ทั่วโลก	ความร่วมมือครั้งนี้ท�าให้งานวิจัยเชิง 
คลินิกของ	RCSI	 ได้รวมผู้เช่ียวชาญด้านการดูแลผู้ป่วย	และ	Wellman	
ผู้ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาวัสดุจนเกิดเป็นความรู้ และ
นวัตกรรมใหม่และได้ผลลัพธ์เป็นฟูก	PU	Pro	ผลิตจากเส้นใยพิเศษที่
มีคุณสมบัติการกระจายน้�าหนักและการส่งผ่านความชื้นท่ีได้รับการ
รับรอง	

•	 วัสดุส�าหรับเครื่องนอนแบบใหม่นี้คือตัวอย่างส�าคัญของการส่งเสริม  
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับความร่วมมือของแต่ละฝ่าย

การพัฒนา
นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ�ใหม�
ของไอว�แอล

ความต�องการ
ของลูกค�าและตลาด

การปรับปรุง
พัฒนาวัสดุ

เทคโนโลยีขั้นสูง

ทรัพย�สิน
ทางป�ญญาและ
กฎข�อบังคับ

ความสามารถ
ของผลิตภัณฑ�

และกำลังการผลิต

การเติบโต
ทางธุรกิจ

ผลิตภัณฑ�
ทางเลือก

ความต�อง
ด�านการใช�งาน

(ซ้าย)	ศาสตราจารย์เซนา	มัวร์	Head	of	RCSI	School	of	Nursing	&	Midwifery	และ 
(ขวา)	ซีลีน	โดแลน	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์	Wellman	International

ห้องทดลองที่	Orion	Global	เมืองไคลเปดา
ประเทศลิทัวเนีย

ประเด็นสาระส�าคัญ
ของบริษัท
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To protect and conserve the environment where we conduct business
To take an active role in social responsibilities as a good corporate citizen
To ensure economic prosperity and sustainability to all our stakeholders

LEADERSHIP
We lead the industry by

providing the better.
We measure our success

from the response to
your needs.

การประชุมด้านกลยุทธ์ของไอวีแอล	ปี	2561

การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต  
ไอวีแอลมีโครงสร้างการบริหารจัดการความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk 
Management) ทั้งแนวบนลงล่างและล่างขึ้นบน เพื่อระบุและบริหาร 
จัดการความเส่ียงในปัจจุบันและอนาคตในด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม  
และสังคม รวมถึงโอกาสที่ เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท 
โครงสร้างนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และ
คณะผู้บริหารระดับสูง ครอบคลุมการประเมินและทบทวนความเสี่ยงภายใน 
และภายนอกองค์กร รวมถึงความเสี่ยงทั่วโลกและปัจจัยที่อาจส่งผลต่อ 
การดำาเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการขยายธุรกิจและดำาเนินงานธุรกิจ 
ระหว่างประเทศ หัวหน้าหน่วยธุรกิจซ่ึงเป็นสมาชิกคณะกรรมการด้านความ 
ยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนสมาชิกคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทางธุรกิจ จะติดตามความเสี่ยงสำาคัญทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด 
และตรวจสอบให้มีมาตรการป้องกันและการควบคุมเพ่ือบรรเทาความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญนำามาวิเคราะห์ บันทึก รายงานและมีมาตรการ 
บรรเทาความเส่ียงอย่างเหมาะสม รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และแผนบรรเทาความเ ส่ียงจะ ไ ด้รับการทบทวนทุกไตรมาสโดย 
คณะกรรมการต่างๆ จากกลุ่มธุรกิจและระดับโรงงาน นอกจากนี้   
คณะกรรมการ ด้านความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียงยังทบทวน 
ความเส่ียงทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร แผนธุรกิจ โครงการ 
ลงทุนใหม่ การรวมกิจการ และการเข้าซื้อกิจการเพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจมี
ความยั่งยืน โดยเฉพาะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม  

การประเมินความเสี่ยง  
คณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง (SRMC) เป็นหน่ึง 
ในคณะอนุกรรมการของบริษัท ทำาหน้าที่ทบทวนผลการดำาเนินงาน 
ด้านความยั่งยืน ประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงความเส่ียงและความเป็นไปได้ 
ของผลกระทบท่ีมีนัยสำาคัญ เพ่ือให้มีกระบวนการ ข้ันตอนและนโยบาย 
ทางธุรกิจที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังมีกระบวนการประเมินและให้คำาปรึกษา 
แก่คณะกรรมการบริษัทด้านความเส่ียงที่มีนัยสำาคัญและความไม่แน่นอน 
ต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตท้ังในแ ง่การทำากำา ไรและ 
ความย่ังยืน คณะกรรมการ SRMC จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
เ ป็นระยะๆ และประ เ มินผลการดำา เ นินงานรายปีโดยอ้างอิงจาก 
นโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีใช้ ในปัจจุบันและหัวหน้าหน่วยธุรกิจท่ีเป็น 

การผลักดันวัฒนธรรมความเสี่ยงเชิงบวก	  
ไอวีแอลสนับสนุนและผลักดันวัฒนธรรมความเสี่ยงเชิงบวกในสำานักงาน
ขององค์กรและทุกพื้นที่การดำาเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งช่วยให้เกิดผลกระทบ
เชิงบวกในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
• เสริมสร้างความแข็งแกร่งการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ
• ส่งเสริมการรับความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
• แก้ไขปัญหาเก่ียวกับพฤติกรรมและประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างทันท่วงที 
 เพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำางานมีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีขึ้น 
• ตรวจสอบว่ามีการประเมิน ยกระดับ และแก้ไขความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่และ 
 การรับความเสี่ยงเกินความจำาเป็น รวมถึงการรวมกิจการและการเข้า 
 ซื้อกิจการ 

บริษัทมีโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยงเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
•  ข้อเสนอแนะพนักงานและสิ่งจูงใจ
•  การรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ
•  การฝึกอบรมและการสร้างความตระหนัก

สมาชิกคณะกรรมการ SRMC จะคอยติดตามและตรวจสอบความเส่ียง 
สำาคัญทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด 

การบริหารจัดการความเส่ียงยังครอบคลุมถึงความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน 
ในสถานท่ีทำางาน ในห่วงโซ่อุปทาน โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดของความเส่ียง 
ด้านสิทธิมนุษยชนในบทอื่นของรายงานฉบับนี้

ผู้บริหารและหน่วยธุรกิจของไอวีแอล ให้ความสำาคัญต่อความเสี่ยงด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มิอาจหลีกเลี่ยง 
ได้และส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญ หลังข้อตกลงใน 
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 (COP 21) ไอวีแอลได้เตรียมการป้องกันผล
สะท้อนของความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 
บริษัทได้ดำาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านทรัพยากรนำ้า การวิเคราะห์
ราคาเงา และผลกระทบต่อความสามารถในการทำากำาไรทางธุรกิจ สำาหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติมว่าด้วยความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศจะกล่าวถึงในรายงานประจำาปีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.indoramaventures.com)
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
สำาหรับไอวีแอล ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม (Environmental Management 
System หรือ EMS) คือเครื่องมือสำาคัญในการจัดการผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ระบบดังกล่าวจะมีโครงสร้าง
สำาหรับแนวทางการวางแผนและดำาเนินมาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อมและ
ทำาให้บริษัทได้รับผลประโยชน์ด้านต่างๆ ได้แก่
• การกำาหนดและทบทวนจุดมุ่งหมายและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
• การดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมใน 

การดำาเนินงานและการอนุรักษ์ทรัพยากร
• การจัดต้ังโครงการและกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายและ 

เป้าประสงค์ที่กำาหนดไว้ 
• การระบุโอกาสสำาหรับการปรับปรุงและพัฒนา 
• การปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อมและการลดความเสี่ยงของ 

การละเมิดข้อกำาหนด
• การส่งเสริมขวัญและกำาลังใจของพนักงาน รวมถึงภาพลักษณ์ของ 

องค์กรกับผู้มีส่วนได้เสีย
• การเพิ่มความตระหนักของพนักงานในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและ 

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
• การส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและการป้องกันมลพิษ 
• การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและการลดค่าใช้จ่าย

การดำาเนินงานของบริษัทร้อยละ 77 ได้รับการรับรองการบริหารจัดการ 
ด้านส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และร้อยละ 32 ได้รับการ
รับรองการบริหารจัดการด้านพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 สำาหรับ 
สถานะการรับรองตามมาตรฐาน ISO ของไอวีแอล สามารถดูเพ่ิมเติมได้
จากเว็บไซต์ของบริษัท

รอยเท้าคาร์บอน  
ในปี 2560 ไอวีแอลได้คำานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(Scope 1) และทางอ้อม (Scope 2) รวมถึงทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3) 
ตามเกณฑ์ที่เลือกไว้ ของทุกการดำาเนินงานทั้งหมดในทั่วโลก สอดคล้อง 
กับระเบียบการจัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Accounting 
Protocols )  ว่าด้วยมาตรฐานการจัดทำาบัญชี และการรายงาน 
ก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร (Greenhouse Gas Protocol on 
Corporate Accounting and Reporting) โดยสถาบันทรัพยากรแห่งโลก 
(World Resource Institute หรือ WRI) สภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Developemnt 
หรือ WBCSD) และมาตรฐาน ISO 14064-1: 2006

ISO 50001 OHSA 18001 ISO 9001

2558 2559 2560

ISO 14001

89%91%
100%

59%

71%
77%

25%

37%
45%

16%18%

32%

สถานะการรับรองมาตรฐาน ISO ของไอวีแอล

ในปี	 2560	 ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดลดลงอย่างมีนัยส�าคัญเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทส�าหรับ 
ปี	2563	คือการลดระดับก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ	6	จากปี	2556

Indorama Ventures Europe B.V., The Netherlands

การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงานและการลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท	อินโดรามา	ปิโตรเคม	จ�ากัด	(IRPL)	บริษัทย่อยที่ไอวีแอลเป็น
เจ้าของทั้งหมดในจังหวัดระยอง	 ได้ติดตามตรวจสอบและปรับปรุง 
ประสิทธิภาพกระบวนควบคุมการก�าจัดน้�าโดยลดการใช้สารตัว 
พาลงมากกว่าร้อยละ	18	จาก	0.43	กิโลกรัมต่อการผลิตล้านตัน 
เหลือ	 0.35	 กิโลกรัมต่อการผลิตล้านตัน	การปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ส่วนน้ีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดค่าใช้จ่ายให้
บริษัทได้	 62,721	 ดอลลาร์	 การเพิ่มประสิทธิภาพของการก�าจัด
สารละลายที่เหลือและตัวแปรการผลิต	(On-stream	Factor)	ท�าให้	
IRPL	 สามารถลดการใช้วัตถุดิบหลัก	 (พาราไซลีน)	 ลงได้ถึง	 414	
ล้านตันในปี	2560	และลดต้นทุนได้	348,000	ดอลลาร์
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การผลิตทั้งหมด (ตัน)

10,642,439
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ความเข้มข้นของการใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจกทีต่ำา่ท่ีสดุ

ในปี	 2560	 IRPL	 มีความเข้มข้นของการใช้พลังงานและก๊าซเรือน
กระจกต่�าท่ีสุดในประวัติศาสตร์จากการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การด�าเนินงาน	 การติดตามตรวจสอบโรงงานอย่างมีประสิทธิผล	
การปรับปรุงความน่าเช่ือถือ	และการคงไว้ซ่ึงตัวแปรการผลิตระดับสูง	
ส่งผลให้สามารถลดความเข้มข้นการใช้พลังงานลงท่ี	2.76	 กิกะจูล/
ล้านตัน	จาก	4.13	กิกะจูล/ล้านตันท่ีก�าหนดแบบไว้	และลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมลงรวมกันร้อยละ	 7.4	 จาก	
0.2843	tCO

2
e/ล้านตันการผลิตในปี	2556	เหลือ	0.2632	tCO

2
e/ 

ล้านตันการผลิตในปี	 2560	 ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายการลด 
ก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของไอวีแอล

Indorama	Petrochem	Limited	(IRPL)

ประเด็นสาระส�าคัญ
ของบริษัท



บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม50

เป้าหมายของไอวีแอลเกี่ยวกับรอยเท้าคาร์บอนของบริษัท

เป้าหมายปี	2563 ความส�าเร็จในปี	2560

1. ไอวีแอลมีเป้าหมายขององค์กร คือ การลดความเข้มข้นของคาร์บอน 
ลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับระดับของปี 2556

1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมได้ร้อยละ 1.13 
จากปี 2559

2. การเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) ทั้งหมด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) ร้อยละ 90 และการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่เลือกไว้ (Scope 3) ร้อยละ10

2. เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมได้ครบ
ทั้งหมดในปี 2559

3. การรับรองมาตรฐานการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลุม
โรงงานทั้งหมด

3. ได้รับการรับรองการรายงานครอบคลุมโรงงานทั้งหมด

4. การรับรอง ISO 9001 สำาหรับการดำาเนินงานทั้งหมด และ ISO 14001, 
ISO 50001, OHSAS 18001 (หรือเทียบเท่า) สำาหรับการดำาเนินงาน 
ร้อยละ 98 

(*มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานที่ดำาเนินงานภายใต้ไอวีแอลอย่างน้อยสองปี)

4. ได้รับการรับรอง ISO 9001 สำาหรับการดำาเนินงานท้ังหมด  
ISO 14001 สำาหรับการดำาเนินงานร้อยละ 77  
ISO 50001 สำาหรับการดำาเนินงานร้อยละ 32 และ  
OHSAS 18001 (หรือเทียบเท่า) สำาหรับการดำาเนินงานร้อยละ 45

พลังงานทดแทน  
โรงงานของเราสองแห่ง ได้แก่ Orion Global Pet (OGP) ในประเทศลิทัวเนีย 
และ Indorama Ventures Quimica ในประเทศสเปน ได้มีการใช้พลังงานไฟฟ้า
ทดแทนท้ังหมด โรงงานของอินโดรามา โฮลด้ิงส์ในจังหวัดลพบุรีได้ติดต้ัง 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำาหรับใช้ภายในโรงงานและในปี 2560 
โรงงาน OGP สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 65 เทียบกับ 
ปี 2559 โดยการใช้ชีวมวลแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล 
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รางวัล ENERGIA AWARD

Indorama	Ventures	PTA	Montreal	LP	หรือ	IVPTA	คือบริษัทย่อยท่ีไอวีแอลเป็นเจ้าของ
ท้ังหมดและมีระบบไอน้�าอ่ิมตัวความดันต่�า	 (25	 psig)	 หลายหน่วย	 ในกระบวนการ	 p-X	
Oxidation	บริษัท	IVPTA	จึงมองหาแนวทางในการเพ่ิมมูลค่า	และได้ติดต้ังระบบกังหันส�าหรับ
การรวบรวมไอน้�าส่วนเกินจากโรงงานและเปล่ียนเป็นพลังงานไฟฟ้า	ป้อนกลับให้โรงงานท่ีอยู่
ในเครือข่ายและยังลดการใช้พลังงานโดยรวมลงร้อยละ	20	หรือ	1.8	ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

IVPTA	 ได้น�าเสนอโครงการน้ีในการประกวด	 Energia	 ในรัฐควิเบก	 ประเทศแคนาดา	 ซ่ึง
สนับสนุนโดย	Quebec	Association	for	Energy	Management	 (AQME)	 มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือมอบรางวัลแก่บริษัทท่ีมีการบริหารจัดการและประสิทธิภาพด้านพลังงานเป็นเลิศ 
IVPTA	น�าเสนอโครงการน้ีในหมวดกระบวนการผลิตหรืออุตสาหกรรม	(ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
5	 ล้านดอลลาร์แคนาดาต่อปีหรือมากกว่า)	 โดยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันต่อประสิทธิภาพ 
ด้านพลังงาน	และได้รับรางวัลชนะเลิศ

ไอวีแอลมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งส�ารวจหาโอกาสในการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนทุกๆ	 
ปีในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

พลังงาน  
การให้ความสำาคัญกับประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของไอวีแอลเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่องและมีส่วนช่วยในเรื่องความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจของบริษัทด้วยการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทได้ดำาเนินการประหยัดพลังงานหลาย
ช่องทางควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจ
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การปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัทมีระบบบริหารจัดการการปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่
เป็นระบบและมั่นคง มีการเตรียมพร้อมและแผนดำาเนินการเชิงรุกตลอดใน 
แต่ละปีเพื่อให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน และ
ข้อกำาหนดอ่ืนๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการบังคับใช้ และในช่วงสองสามปีที่
ผ่านมา การรายงานด้านส่ิงแวดล้อมของบริษัทดำาเนินการมากกว่าการแสดง 
ให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อมและระเบียบข้อบังคับ
อื่นๆ ที่บังคับใช้ 

การปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลประโยชน์ต่อไอวีแอล โดย
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและยังช่วยสร้างคุณค่าด้วยการให้การปกป้อง
คุ้มครองต่างๆ ทั้งต่อพนักงาน ผู้ทำาสัญญาและผู้รับเหมา ทรัพย์สินของ
บริษัท ชุมชนรอบโรงงาน และที่สำาคัญที่สุดคือชื่อเสียงของบริษัท 

การบริหารจดัการการปฏบิติัตามข้อกำาหนดด้านสิง่แวดล้อม ทำาให้สามารถ 
กำาจัดการปล่อยมลพิษทางอากาศ นำ้าเสีย และขยะจากการดำาเนินงานของ
บริษัทได้ และทำาให้อยู่ในระดับที่กำาหนดไว้ การบริหารจัดการการปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดนี้ จะทำาให้ ไอวีแอลมั่นใจว่าไม่มี
กรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่มีการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข ผลผลิตทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ด้านความย่ังยืนของบริษัท และเพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่น
ของบริษัทในการไม่ละเมิดข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงกำาหนด 
แผนงานสร้างแรงจูงใจเพ่ือปฏิบัติตามข้อกำาหนด โดยเชื่อมโยงกับ
ประสิทธิภาพการทำางานของผู้บริหารอาวุโส หัวหน้าโรงงาน และผู้จัดการ
ด้านสิง่แวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ	2560	

เป้าหมาย	
•	 ไม่มีกรณีการละเมิดข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม	

ความส�าเร็จ	
•	 ไม่มีกรณีการละเมิดข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมจาก 

การด�าเนินงานทั้งหมด

ไอวีแอลตระหนักดีว่า ทั้งสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกันอย่าง
ใกล้ชิด และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมคือกุญแจสำาคัญต่อความสำาเร็จ
ของบริษัทในอนาคต 

ความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

• ปลูกฝังหลักการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืนไว้ ใน 
การดำาเนินธุรกิจ ระบบบริหารจัดการ และแนวทางปฏิบัติ 

• ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้แนวทางปฏิบัติในการลดการใช้ 
ทรัพยากร การนำากลับมาใช้ซำ้า และการรีไซเคิลรวมไปถึงจากการ 
ส่งเสริมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในทุกสถานที่ปฏิบัติงาน

• มีเป้าหมายต่อเน่ืองในการไม่ให้เกิดกรณีการละเมิดข้อกำาหนดด้าน 
ส่ิงแวดล้อมที่มีนัยสำาคัญ และมุ่งหมายที่จะจัดการบริหารการปฏิบัติ 
ตามข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

• มีระบบการแจ้งข้อมูลและรายงานสถานะของการปฏิบัติตามข้อกำาหนด
ให้คณะกรรมการระดับบริหารของบริษัทตามวาระรายไตรมาส

บริษัทติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า และวิเคราะห์ผลลัพธ์
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการน้ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังคง
ดำาเนินอยู่แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็ตาม

ในปี 2560 ไม่พบว่ามีการละเมิดการปฏิบัติตามข้อกำาหนดที่มีนัยสำาคัญ ใน
รอบระยะเวลาของการรายงานฉบับนี้ ยกเว้นสองกรณี ได้แก่

• บริษัทหนึ่งของเราในสหรัฐอเมริกา ได้รับแจ้งว่ามีการละเมิดข้อกำาหนด
ด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2559 และเป็นที่สิ้นสุดในปี 2560 โดยบริษัทได้จ่าย
ค่าปรับเป็นจำานวน 32,464 ดอลลาร์สหรัฐ

• บริษัทหนึ่งของเราในประเทศจีนได้จ่ายค่าปรับจำานวน 14,769 ดอลลาร์ 
สหรัฐจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้มีการดำาเนินการแก้ไขท้ังสองกรณีและรายงานบทเรียนให้ทุกฝ่ายท่ี 
เก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความพยายามเผยแพร่ความรู้ ฝ่ายบริหารของ 
บริษัทได้ออกหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำาหนด 
ท้ังหมด ซ่ึงเป็นไปตามความมุ่งม่ันและความรับผิดชอบในการปกป้องส่ิงแวดล้อม 
ของบริษัท

มากกว่าการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
Guangdong	 IVL	 PET	 Polymer	 Kaiping	 Limited	 บริษัทย่อย
ที่ไอวีแอลเป็นเจ้าของทั้งหมดในประเทศจีน	 ได้ริเริ่มการด�าเนินการ
เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยติดตั้งระบบลดก๊าซไนโตรเจน
ออกไซด์	 (NOx)	 มูลค่ากว่า	 230,000	 ดอลลาร์สหรัฐ	 เพื่อลด
ปริมาณ	NOx	ให้น้อยลงกว่าที่ภาครัฐก�าหนดไว้

โครงการนี้เป็นประโยชน์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และเศรษฐกิจ	
ดังต่อไปนี้
•	 มีการปล่อย	NOx	สู่อากาศน้อยลง	ซึ่งต่�ากว่าระดับที่ก�าหนด 

ไว้มาก
•	 ไม่มีสารปนเป้ือนท้ังของแข็งและของเหลวจากการผลิตและไม่มี

มลพิษทุติยภูมิระหว่างการด�าเนินงาน
•	 ค่าใช้จ่ายการด�าเนินงานต่�าลง	เน่ืองจากลดการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 

ที่มีต้นทุนสูง
•	 การจัดการ	การขนส่ง	และการจัดเก็บ	เป็นไปด้วยง่ายเนื่องจาก	

Reducing	Agent	ชนิดใหม่ไม่ติดไฟและไม่ก่อให้เกิดการระเบิด

ในปี	2560	นอกจากกรณีที่กล่าวข้างต้น	ไม่มีการจ่ายค่าปรับจาก 
การละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านส่ิงแวดล้อมใดๆ	ท่ีมีนัยส�าคัญ 
อันเกี่ยวข้องกับการจัดหาหรือใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท	และไม่มี 
บทลงโทษท่ีเป็นตัวเงิน	และไม่เป็นตัวเงินต่อไอวีแอลด้วย	

นอกจากนี้	ยังไม่มีการร้องทุกข์ใดๆ	ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม

ประเด็นสาระส�าคัญ
ของบริษัท



บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม52

กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ  
หลักฐานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วเป็นท่ีประจักษ์
ชัดเจน อุณหภูมิเฉลี่ยบนพ้ืนผิวโลกเพ่ิมขึ้นประมาณ 2 องศาฟาเรนไฮต์ 
(1.1 องศาเซลเซียส) ตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 การเปลี่ยนแปลงนี้ 
เกิดขึ้นจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซที่ผลิตจากมนุษย์
ข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้น ปีที่ร้อนที่สุดส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วง 35 ปีหลัง 
(ที่มา: https://climate.nasa.gov/evidence/) และ 17 ปีที่ร้อนที่สุดจาก
ทั้งหมด 18 ปีนั้น ได้รับการบันทึกตั้งแต่ปี 2544 โลกของเรากำาลังได้รับผล 
กระทบต่างๆ ทั้งไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้น ความแห้งแล้งในระยะเวลานานขึ้น 
และพายุฤดูร้อนที่เกิดมากขึ้น ทั้งความถ่ี ระยะเวลา และความรุนแรง 
นอกจากนี้ ประชากรที่กำาลังเพิ่มขึ้นทำาให้ความต้องการอาหาร วัตถุ และ
พลังงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำาให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงและสร้างมลภาวะ
จากกระบวนการผลิตต่างๆ

บริษัทมีความมุ ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการหาหนทางพัฒนากลยุทธ์
คาร์บอนตำ่าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทเล็งเห็นว่า เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
คือเครื่องมือสำาคัญในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และ
เป็นโอกาสในการสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจรีไซเคิลของบริษัททั่วโลก 
ด้วยนวัตกรรมของบริษัท บริษัทมุ่งหมายท่ีจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ใช้ ได้คุณค่าสูงสุดและใช้ ได้ระยะเวลานานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยบริษัท
ได้กำาหนดเป้าหมายเชิงรุกไว้ ในกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ ปี 2563 
(Climate Strategy 2020) ที่ให้ความสำาคัญใน 6 ประเด็นหลัก

บริษัทได้รับการยอมรับจากความสำาเร็จสำาคัญและการรับรองจากองค์กร
ภายนอก เช่น RobecoSAM และ CDP แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุ
เป้าหมายและยกระดับมาตรฐานเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ย่ังยืนอันจะนำามาซึ่ง
คุณค่าที่เพิ่มขึ้นสำาหรับผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งทำาให้บริษัทก้าวสู่ความสำาเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีให้แก่สังคม

พัฒนาบทบาทของบร�ษัท
ในการเผชิญความทาทาย
ดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ

ความยั่งยืนและสรางคุณคา
เพ�่มข�้นใหกับผูมีสวนไดเสีย

เป�ดข�อมูลในดัชนีความย่ังยืน
ดาวโจนส� (DJSI) และ CDP

มีส�วนร�วมกับ 
- กลุ�มอุตสาหกรรม
   ที่มีลักษณะใกล�เคียงกัน
- ผู�กำหนดนโยบาย 
- สถาบันเชิงว�ชาการ

การมีสวนรวม
และการเปดเผย
ขอมูล

นวัตกรรม
เน�นความสำคัญไปยัง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ�
คาร�บอนต่ำ

การสนับสนุนจาก BOD 

โครงสร�างคณะกรรมการ
การมีส�วนร�วมของ CEO

การดำเนินธุรกิจ
ที่ตรวจสอบได

ผู�มีความรู�ในแต�ละประเด็น
      สิ�งจ�งใจเพ�่อความสำเร็จ

การจัดทำบัญชี
กาซเร�อนกระจก

ประเมินก�าซเร�อนกระจกทางตรง 
ทางอ�อม และทางอ�อมอื่นๆ 

เพ�่อกำหนดเป�าหมาย
การลดก�าซเร�อนกระจก
ขององค�กรเพ�อ่วางแนวทาง 
ให�สอดคล�องกับเป�าหมาย
องค�กรโดยกำหนด
เป�าหมายการลด
 ก�าซเร�อนกระจกของ
    หน�วยธุรกิจและของ
         ผลิตภัณฑ�เฉพาะ

การลดกาซ
เร�อนกระจก

การบรรเทาความเสี่ยง
ระบุความเสี่ยงด�านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีต�อบร�ษัท
อย�างครบถ�วนและสร�าง
แผนบรรเทาความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือความเสี่ยงส�าคัญ   
การยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือความเสี่ยงที่ส่งผล 
กระทบมากที่สุดน้ันเป็นเร่ืองสำาคัญยิ่ง ซึ่งส่งผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
การดำาเนินธุรกิจ เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ สภาพอากาศที่รุนแรง เช่น 
พายุเฮอร์ริเคน “ฮาร์วีย์” ในรัฐเท็กซัสที่ผ่านมา ซึ่งทำาให้เกิดอุทกภัยหลาย
พ้ืนที่ ผู้คนหลายหมื่นคนต้องอพยพ และธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษัทนำ้ามัน
และก๊าซ ต้องหยุดการดำาเนินงาน  

แม้จะมีฉันทามติทางวิทยาศาสตร์และการตระหนักถึงภัยคุกคามนี้อย่าง
กว้างขวาง แต่ก็ยังจำาเป็นต้องมีการปฏิบัติที่ เป็นรูปธรรมจากระดับ
ปัจเจกบุคคล  องค์กร ประเทศ และระหว่างประเทศ การรับมือกับปัญหา
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจึงควรได้รับการให้ความสำาคัญสูงสุดและไม่ควร
เพิกเฉย

ท่ีไอวีแอล บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงนี้และมุ่งมั่นในการดำาเนินการ 
นอกจากกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ ปี 2563 ของบริษัทแล้ว ได้มีการ
พัฒนามาตรฐานองค์กรสำาหรับกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Strategy Corporate Standard) เพื่อเป็นแนวทางการดำาเนินงาน 
ทั่วโลกในด้านการปฏิบัติอันเป็นเลิศเพื่อสภาพภูมิอากาศ แนวทางดังกล่าว 
รวมถึงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยแผนปฏิบัติการ
และดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (KPI) สำาหรับรายละเอียด
เพิ่มเติมจะอยู่ในรายงานประจำาปี 2560 ของบริษัท ซึ่งดูได้จากเว็บไซต์  
www.indoramaventures.com

ปริมาณและประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ ในกระบวนการผลิตคือที่มาสำาคัญ
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) และเพื่อรับมือกับปัญหานี้ บริษัท 
ได้ดำาเนินโครงการต่างๆ ในปี 2560 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน
พลังงาน
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•   อินโดรามา เวนเจอร์ส – Quimica ประเทศสเปน  
การปรับปรงุประสทิธิภาพของเตาเผาและหม้อต้มท่ีท�างานเพ่ือส�ารอง
การผลติสามารถช่วยลดการใช้ก๊าซธรรมชาติได้ท้ังหมด	200	NM3  
ต่อชั่วโมง	 ตั้งแต่เริ่มต้นแนวคิดจนถึงการด�าเนินการในกระบวน 
การผลติ	และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ด้วย

•   อินโดรามา เวนเจอร์ส พีทีเอ – มอนทรีออล ประเทศแคนาดา  
บริษัทสร้างโอกาสในการใช้ก๊าซชีวภาพจากโรงงานบ�าบัดน้�าเสียใน
พ้ืนท่ีเพ่ือป้อนเข้าสู่เตาเผาน้�ามันร่วมกับก๊าซธรรมชาติ	เป็นการลด
การใช้ก๊าซธรรมชาติและเพ่ิมสัดส่วนการใช้ก๊าซชีวภาพสะอาดน้ี	 
ส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	 2,340	 tCO

2
  

เทียบเท่าต่อปี	

•   อินโดรามา ปิโตรเคมี – หน่วยผลิต PET ประเทศไทย  
ในการสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน 
ระยะยาวขององค์กร	และการปรับปรุงการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
และเศรษฐกิจ	บริษัทได้ตัดสินใจเปล่ียนจากการใช้น้�ามันและก๊าซ
ธรรมชาติเพ่ือท�าความร้อนในเตาเผาเป็นเช้ือเพลงชีวมวล	 เคร่ือง
ท�าความร้อนแบบใหม่ถูกออกแบบให้สามารถใช้วัสดุชีวมวลต่างๆ	
เป็นเช้ือเพลิงได้	อาทิ	ไม้สับ	เช้ือเพลิงไม้อัดแท่ง	และกะลาปาล์ม	ด้วย
การใช้พลังงานท่ีสะอาดข้ึนน้ี	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง	
(Scope	1)	ลดลงมากกว่าร้อยละ	50	ในปี	2560	เม่ือเทียบกับปี	2559

FiberVisions A/S บริษัทย่อยของเราในประเทศเดนมาร์กได้ทำา
สัญญาข้อตกลงร่วมโดยสมัครใจกับ Danish Energy Agency 
เพื่อสนับสนุนการลดการใช้พลังงานทั้งหมดลงร้อยละ 7 ภายใน 
ปี 2563 และยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลท้ังหมดภายใน 
ปี 2593 ตามมาตรการ Energy Efficiency Directive ปี 2555

จากโครงการต่างๆ ด้านการประหยัดพลังงานท่ีดำาเนินการไป
แล้ว และการศึกษาเฉพาะด้านว่าด้วยการใช้พลังงานเพ่ือระบุพ้ืนท่ี 
เป้าหมายสำาหรับปฏิบัติการน้ัน FiberVisions A/S สามารถ
ประหยัดพลังงานได้มากข้ึนทุกปี โดยในปี 2560 สามารถประหยัด
พลังงานได้ 775 MWh ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 เม่ือเทียบกับปี 2558  
ท่ีเร่ิมต้นข้อตกลงน้ี นอกจากน้ี การเปล่ียนอัตราภาษีการให้เงิน 
อุดหนุนบริการสาธารณะ (Public Service Obligation หรือ 
PSO) สำาหรับพลังงานทดแทนแยกจากค่าไฟฟ้าและภาษีพลังงาน 
ในปี 2559 ก็เป็นปัจจัยสำาคัญด้วยเช่นกัน

การรีไซเคิล 

การขยายและปรับปรุงการรี ไซเคิล	 คือหนทางส�าคัญในการ
ช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โดยปกติแล้ว	 
การผลิตสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลจะใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิต
สินค้าจากวัสดุหรือสารต้ังต้นบริสุทธ์ิ	การรีไซเคิลช่วยลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ	 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ลดการ
ฝังกลบขยะ	 และลดมลภาวะทางน้�า	บริษัทเน้นย้�าความส�าคัญ
ของการรีไซเคิลและธุรกิจรีไซเคิลของเรา	 ส่งผลให้มีการเติบโต 
จากเพียง	4	ตันในปี	2554	เป็นมากกว่า	350,000	ตัน	และบริษัท 
ยังคงมองหาโอกาสอย่างต่อเน่ืองเพ่ือขยายธุรกิจรีไซเคิลน้ี	ส�าหรับ 
โครงการท่ีเพิ่งผ่านมาคือการร่วมมือกับ	Unilever	และ	 Ioniqa 
เพ่ือรี ไซเคิลขวด	 PET	 ท่ีมีสี ให้เป็น	 PET	 บริสุทธ์ิน้ันถือเป็น 
นวัตกรรมและตัวอย่างส�าคัญของความพยายามอันต่อเนื่อง 
ของบริษัท	รายละเอียดของโครงการน้ีจะอยู่ในส่วน	“การบริหาร
จัดการนวัตกรรม”	ของรายงานฉบับนี้

2557 2558 2559 2560

338,248

386,734

278,144

359,827(หน�วย: ตัน)

การประเมินวงจรชีวิต	/	รอยเท้าคาร์บอน   
ในปี 2560 บริษัทได้ดำาเนินการประเมินวงจรชีวิต (LCA) ของพ้ืนท่ีดำาเนินงาน
ท้ังหมดในทวีปเอเชีย และบางพ้ืนท่ีในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก ข้อมูล LCA 
และผลลัพธ์ของหน่วยผลิตในสหรัฐฯ และเม็กซิโกได้รับการตรวจสอบจาก 
องค์กรภายนอกเพ่ือคุณภาพและความถูกต้องแม่นยำา ระหว่างกระบวนการน้ี 
บริษัทได้จัดการฝึกอบรมเร่ือง LCA ในพ้ืนท่ีดำาเนินงานท้ังหมดเพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14040/44:2006 และมีแผนขยาย LCA ให้
ครอบคลุมพ้ืนท่ีดำาเนินงานของบริษัทท้ังหมดภายในปี 2563 รวมถึงจัดทำา
บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 จากการดำาเนินงานท่ัวโลก

การศึกษาเป้าหมายอิงฐานวิทยาศาสตร์   
บริษัททบทวนปัญหาสภาพภูมิอากาศและศึกษาเป้าหมายฐานวิทยาศาสตร์ 
เก่ียวกับความเป็นไปได้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
และทางอ้อม การวิเคราะห์ระดับสูงน้ีหมายถึงการระบุความเป็นไปได้ของ
ตำาแหน่งพื้นที่ในการลดรอยเท้าคาร์บอนด้วยพลังงานทดแทน และวิธี
อื่นๆ ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงานของบริษัท

ความก้าวหน้าของราคาเงา	/	การก�าหนดราคาคาร์บอนภายใน  
บริษัทดำาเนินการประเมินเพ่ือทำาความเข้าใจความอ่อนไหวของราคาคาร์บอน
ในธุรกิจของบริษัท และดำาเนินการข้ันต่อไปเพ่ือศึกษาและปฏิบัติตามนโยบาย
ในการแฝงต้นทุนคาร์บอนภายในให้อยู่ในการดำาเนินงานของบริษัท ซ่ึงรวมถึง
การใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ (M&A)

Task	Force	on	Climate-Related	Financial	Disclosures	(TCFD) 
หรือคณะกรรมการดูแลการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอันเก่ียวกับ 
สภาพภูมิอากาศ  
บริษัทมีแผนจะใช้  2-degree scenarios ช่วยในการพิจารณาทางการเงิน 
ที่เป็นไปได้ และสอดคล้องกับแนวทางของ TCFD หลังจากดำาเนินการ
วิจัยเพ่ิมเติม การเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องและเปรียบเทียบได้นี้จะเป็นไป
ตามแนวทางนี้ ซึ่งจะนำาไปใช้แสดงถึงแนวทางปฏิบัติด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นสาระส�าคัญ
ของบริษัท



บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม54

การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ ์ 
ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นไม่เป็นอันตราย แต่บริษัทก็แสวงหาวิธี
ลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและความเป็นพิษในวัตถุดิบและสารเคมี
อื่นๆ ของบริษัท การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์มีบทบาทสำาคัญใน
การลดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยจาก
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

การบริหารจัดการนวัตกรรมและการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจ นโยบายและ
กระบวนการต่างๆ และการออกแบบองค์กร ในขณะที่การบริหารจัดการ
นวัตกรรมจะมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ซึ่งจำาเป็นต้องรวม 
เป้าหมายของการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์อยู่ในกระบวนการด้วย 

การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะครอบคลุมกระบวนการ
ใน 3 ขั้นตอน คือ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ความเป็นพิษของ
กระบวนการ และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงรวมถึงการกำาจัดเมื่อสิ้น
อายุการใช้งาน กระบวนการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์จะเน้นไปที่
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิต ต้ังแต่เริ่มการ
ผลิตจนถึงการกำาจัดซาก กระบวนการนี้ทำาให้บริษัทสามารถระบุขั้นตอน
เพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมทั้งด้านการออกแบบ การผลิต การใช้
วัตถุดิบ การขนส่ง และห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ยังสามารถนำามาปรับใช้กับการดำาเนินงานและห่วงโซ่คุณค่าของบริษัททั้ง
ต้นนำ้าและปลายนำ้า

ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ ์
ไอวีแอลลดความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการต่อไปนี้
• การรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคนำาไปใช้นั้น สอดคล้อง

กับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
• การลดผลกระทบจากความเป็นพิษระหว่างกระบวนการผลิต

ขั้นตอนการทดลอง
ระดับห�องปฏิบัติการ

• การทดสอบเชิงว�เคราะห�
• การทดสอบตัวอย�างของลูกค�า

ในปร�มาณน�อยในห�องปฏิบัติการ

ขั้นตอน
การพัฒนา

• การผลิตแบบครั้งเดียวในโรงงาน
นำร�องหร�อในพ�้นที่การผลิต

• การประเมินความเป�นไปได�ของ
การผลิตผลิตภัณฑ�

• ปร�มาณที่จำกัดของผลิตภัณฑ�
ที่ใช�เป�นตัวอย�างสำหรับลูกค�า

• แนวโน�มของการปรับเปลี่ยนสูตร
การผลิตของผลิตภัณฑ�

ความสอดคล�องของ
ผลิตภัณฑ�กับข�อกำหนด
การอธิบายลักษณะความเส่ียง (PCRC) 
มีข้ันตอนการว�เคราะห�ดังน้ี

• ตรวจสอบความสอดคล�องต�อข�อกำหนดเพ�อ่
   ดำเนินการทดสอบ
• ตรวจสอบความอันตราย

• ตรวจสอบเอกสารข�อมูลความปลอดภัย SDS
• ตรวจสอบป�จจัยและโอกาสเส่ียง

• ตรวจสอบการจัดการด�าน
การปรับเปล่ียนผลิตภัณฑ�

                                

• ขยายการดำเนินกิจการ
• ทบทวนรายละเอียดขั้นตอน PCRC
• สรุปและดำเนินการข้ันตอนสุดท�ายของ
   กระบวนการ PCRC
• การตรวจสอบโดยนักพ�ษว�ทยา (ในกรณีที่จำเป�น)

• ปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตเพ�ยงเล็กน�อย (ถ�ามี)
• การควบคุมการปฏิบัติตามข�อกำหนด

ทั้งหมดสำหรับการขยายการผลิต

การตลาดด�านการขาย

• การผลิตเชิงพาณิชย�ของ
ผลิตภัณฑ�

• ไม�มีการปรับเปลี่ยนสูตรการผลิต
• สอดคล�องกับกฎหมายและ

ข�อบังคับทั้งหมด

แนวคิด
ด�านผลิตภัณฑ�

   • ขั้นตอนแรกเร��มของการพัฒนาผลิตภัณฑ�
   • โดยทั่วไปจะประกอบด�วยแนวความด�าน
      การว�จัยและการพัฒนา
   • การสอบถามของลูกค�าเก่ียวกับความเป�นไปได�
       ในการผลิตผลิตภัณฑ�ด�วยประสิทธิภาพการผลิตท่ีมีอยู�
  • การค�นพบโอกาสทางการตลาด

แนวทางปฏิบัติหลักในการดูแล
รับผิดชอบต�อผลิตภัณฑ�
• นวัตกรรม
• ความยั่งยืน
• การประเมินวัฏจักรชีว�ตของผลิตภัณฑ�
• การปฏิบัติตามข�อกำหนด
   ให�เกินกว�ามาตรฐาน

การตรวจสอบ
การปฏิบัติตามข�อกำหนด

• การหลีกเลี่ยงการปล่อยมลพิษในกระบวนการผลิตในพื้นที่ดำาเนินงาน
ของลูกค้า 

แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของไอวีแอล จะไม่ใช่ข้อกังวลเรื่องความเป็นพิษ แต่บริษัท
ก็ตรวจสอบวัตถุดิบของเราอย่างเข้มงวด ประเมินความเสี่ยงของสารเคมี
ที่มีต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อม และกำาจัดผลิตภัณฑ์ที่สามารถระเหยได้
ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยง บริษัทดำาเนินการเชิงรุกโดยมีส่วนร่วมในการ
ประเมินและรับรองว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบสารเคมีของสหภาพ
ยุโรป (Regulation on Registration, Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals - REACH) และข้อกำาหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ประเด็นปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จะทดแทนด้วยการใช้วัสดุที่เป็นที่รู้จักและ
มีการจดทะเบียนแล้ว หรือใช้สารเคมีทางเลือกที่ปลอดภัย 

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ ์  
การประเมนิวัฏจกัรชวิีตของผลิตภณัฑ์ (Life Cycle Assessment – LCA) จะ
ช่วยกำาหนดขอบเขตและวิธกีารเพ่ือระบแุละประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม
ตลอดระยะเวลาวฏัจกัรชวีติของผลิตภัณฑ์ เช่น ต้ังแต่การสรรหาวตัถุดบิไป
จนถึงการกำาจดัทิง้ LCA ยังช่วยสร้างความแตกต่างจากผลติภัณฑ์ของคู่แข่ง
ได้ด้วย ในปี 2560 ทกุโรงงานในทวีปเอเชยีและโรงงานบางแห่งในสหรัฐอเมริกา
ได้รับการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน  
ISO 14044/44 และบริษทัมแีผนขยายการประเมนิวัฏจกัรชวิีตผลติภัณฑ์ให้
ครอบคลมุการดำาเนนิงานทัง้หมดของบริษัทในปี 2561 และคาดว่าจะประเมนิ
เสร็จสิน้ในปี 2562

บริษัทมีเป้าหมายให้การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ด�าเนิน
การครอบคลุมมากกว่าร้อยละ	70	ของการผลิตทั้งหมดที่มีอยู่	และ
จะครอบคลุมร้อยละ	95	ภายในปี	2563
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เหนือกว่ามาตรฐานของกฎระเบียบและข้อบังคับ  
ไอวีแอลมีจุดมุ ่งหมายในการดำาเนินงานให้เหนือกว่ามาตรฐานของ 
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ความมุ่งมั่นของบริษัทคือ การลดผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยมีเป้าหมายของระบบบริหารจัดการด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมการดำาเนินธุรกิจของบริษัทท้ังหมด
ภายในปี 2563 และปฏิบัติตามระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH) 
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ภายในปี 2561

ทรัพยากรที่ทดแทนได ้  
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่เพิ่มขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับความมั่นคงทางอาหารท่ี
เพียงพอและการคำานึงถึงความสมดุลระหว่างการผลิตอาหารและความ
ต้องการด้านอุตสาหกรรม และเพ่ือความย่ังยืนจึงนำามาปรับใช้ ได้เป็น
แนวคิดเรื่องทรัพยากรที่ทดแทนได้ของไอวีแอล

ในแต่ละปี ไอวีแอลมกีารใช้ทรพัยากรทีท่ดแทนได้เพิม่ขึน้ทุกปี เช่น แสงอาทติย์ 
ลม ชีวมวล วัตถุดิบฐานชีวภาพ (ซึ่งรวมถึงเซลลูโลสจากการเพาะปลูก
อย่างยั่งยืน) Poly Lactic Acid (PLA) และ Bio-MEG เป็นต้น

Glanzstoff	หน่ึงในบริษัทย่อยของเรา	 ผู้ผลิตเส้นด้ายเฉพาะทาง
เทคนิค	เส้นใยและสิ่งทอที่ใช้ส�าหรับอุตสาหกรรมยางและคอมโพสิต 
และเป็นผู้น�าด้านกระบวนการผลิตเส้นด้ายความหนืดสูง	ส�าหรับ
งานด้านเทคนิค

โครงการวิจัยต่างๆ	 ท่ี	Glanzstoff	จะมุ่งเน้นการตอบสนองความ
ต้องการท่ีจ�าเป็นในอนาคต	เช่น	ระบบจุ่มท่ีไม่ใช้สารฟอร์มัลดีไฮด์	
การรี ไซเคิลเส้นใยชีวภาพ	 ตลอดจนการใช้งานรูปแบบใหม่ของ
เส้นใยสังเคราะห์ชีวภาพ

การใช้วัตถุดิบฐานชีวภาพ
Glanzstoff	 คือผู้ผลิตเส้นใยสังเคราะห์เรยอน	 ท่ีใช้เทคโนโลยีสูง 
ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากแหล่งวัตถุดิบท่ีทดแทนได้	ผลิตภัณฑ์ 
ข้ันต้นส�าหรับการผลิตเรยอนจะมาจากเย่ือกระดาษและเซลลูโลส
จากพื้นที่ปลูกป่าที่ยั่งยืน	

การนำาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตมาใช้ใหม่
•	 ก๊าซท่ีมีก�ามะถันเป็นส่วนประกอบ	ซ่ึงเกิดข้ึนในการผลิต	ถูกน�า 

มาเปลี่ยนเป็นกรดก�ามะถัน	 (Sulphuric	 Acid)	 ในระบบ 
ท�าก๊าซบริสุทธ์ิ ท่ี ทันสมัยท่ีสุดของโลกด้วยกระบวนการ 
ออกซิเดชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา	 (Catalytic	 Oxidation	
Process)	 สามารถท�าให้ก๊าซพิษอยู่ในระดับท่ีปล่อยออกได้	
กรดซัลฟิวริกท่ีได้จากระบบท�าก๊าซบริสุทธ์ิจะน�าไปป้อนกลับสู่
กระบวนการปั่นอีกครั้ง	

•	 น้�าท่ีใช้ ในกระบวนการผลิตจะบ�าบัดด้วยกระบวนการหลาย 
ขั้นตอนเพื่อแยกเอาโซเดียมซัลเฟตที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้

เกณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ ์  
เกณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รวมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
เข้าไว้ด้วย ซึ่งสัมพันธ์ถึงการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตผลิตภัณฑ์ การใช้
ผลิตภัณฑ์ และการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการลดวัสดุอันตราย 
การใช้ส่วนประกอบรีไซเคิล และการสนับสนุนลูกค้าของเราในการริเริ่ม
โครงการลดนำ้าหนักผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ขั้นปลายที่มีการนำ้าหนักเบาและผลิตภัณฑ์ที่มีลดการปล่อย
มลพิษในส่วนของผู้บริโภค ได้กลายเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ทำาให้
เกิดผลประโยชน์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายและผลกระทบ
ของวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ท่ีชัดเจนระหว่าง 
การประหยัดเชื้อเพลิงและนำ้าหนักของยานพาหนะ เป็นต้น

บริษัทได้จัดตั้งคณะท�างานการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นส�าคัญต่างๆ	 เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ
และช่วยเหลือกันในการปรับปรุงการประเมินความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์	 นอกจากน้ี	 บริษัทได้ด�าเนินการประเมินวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ครบทุกขั้นตอน	และก�าลังพัฒนากระบวนการต่างๆ	โดย
ใช้ผลลัพธ์จาก	LCA	เพื่อก�าหนดโครงการพัฒนาต่างๆ	ในอนาคต

การลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพลังงาน   
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดค่าใช้จ่าย คือ ส่วนประกอบสำาคัญ
ของกลยุทธ์ด้านพลงังานของบริษัท กลยทุธ์นีร้วมถงึการใช้พลงังานสเีขยีว
หรือพลังงานสะอาดให้มากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะพลังงานสะอาดจะ
ทำาให้บริษัทได้ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม อีกทั้งยังสนับสนุน 
พันธกิจของบริษัทในการลดความเข้มข้นคาร์บอน (Carbon Intensity) 
ในการดำาเนินงาน โรงงานของเราสองแห่ง ได้แก่ Orion Global PET ใน
ประเทศลิธัวเนีย และ Indorama Ventures Quimica ประเทศสเปน มีการใช้ 
พลังงานสะอาดในการดำาเนนิงานทัง้หมด และโรงงานอืน่ๆ อกีหลายแห่งของ
เราก็มีการใช้พลงังานสะอาด เช่น พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม และชวีมวล

ในท่ัวโลก	 ค่าเฉลี่ยศักยภาพในการท�าให้ โลกร้อน	 (Global	
Warming	Potential:	GWP)	ของเส้นใยเรยอนแบบชุบหน่ึงตันน้ัน 
น้อยกว่าของเส้นใย	PET-HMLS	แบบชุบหนึ่งตัน	แม้จะเปรียบเทียบ
กับเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุด	 (Conversion	 and	Dipping)	 ก็ยังให้ค่า	
GWP	ที่ใกล้เคียงกัน	เนื่องจากการชุบ	PET	นั้นใช้พลังงานมากกว่า

ประเด็นสาระส�าคัญ
ของบริษัท
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การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืน 
นำ้า คือ ทรัพยากรที่สำาคัญที่สุด ความตึงเครียดด้านนำ้าที่เพ่ิมขึ้น รวมถึง 
ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และระดับนำ้าทะเลที่ เพิ่มสูงขึ้นคือข้อกังวลทั้ง 
ในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำาลังพัฒนา ในรายงาน Global Risk Report 
ของ World Economic Forum ได้จัดให้วิกฤตการณ์ด้านนำ้าอยู่ในกลุ่ม
ความเสี่ยงระดับสูงสุดของโลก สถานการณ์นำ้าของโลกกำาลังเสื่อมถอยลง 
ในแง่คุณภาพ ซึ่งเป็นภัยต่อสุขภาพของมนุษย์และระบบนิเวศ เกิดเป็น 
แรงผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันจากทุกฝ่าย รวมถึงภาคเอกชนใน 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า 

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและมีวิ สัยทัศน ์ เ พ่ือสร ้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่ดี เพื่อสังคมด ้วยการใช ้ทรัพยากรธรรมชาติอย ่างม ี
ประสิทธิภาพโดยใช้แนวทางปฏิบัติด้านอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ และด้วย
ความสำาคัญของทรัพยากรนำ้าในการดำาเนินงานของบริษัท ด้วยเหตุน้ี 
ทรัพยากรนำ้าจึงถูกระบุเป็นหนึ่งในหัวข้อประเด็นสำาคัญจากการประเมิน
สาระสำาคัญของปี 2560 และนำานโยบายและกลยุทธ์ของการบริหาร
ทรัพยากรนำ้าของโลกมาใช้ด้วย

บริษัทมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ซึ่งรวมถึง
การใช้ทรัพยากรน�้าและการปล่อยน�้าทิ้ง

ปราศจากการปล่อยน�้าทิ้งสู่สาธารณะ		  
(Zero	Liquid	Discharge)  
บริษัทยังคงมุ่งม่ันในการลดการใช้นำ้าด้วยแนวทางปฏิบัติ 3Rs (Reduce, 
Reuse, Recycle) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้นำ้า 

ในการลดการใช้นำ้าจืดจากแหล่งนำ้าธรรมชาติ บริษัทได้สร้างโรงบำาบัด 
นำ้าเสียเพื่อรีไซเคิลและใช้ซำ้าในการดำาเนินงานเป็นส่วนใหญ่ 

เป้าหมายความเข้มข้นของการใช้น�้า	ปี	2561:	
รักษาหรือลดความเข้มข้นของการใช้น�้าจากปีก่อนหน้า

ไอวีแอลมีความมุ่งม่ันต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่าง
ย่ังยืน	 (ซ่ึงรวมถึงการใช้น�้าจากแหล่งน�้าและการปล่อยน�้าท้ิง)	
โดยการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมท้ังหมดท่ีบังคับใช	้
มาตรฐานระหว่างประเทศ	และระเบียบข้อบังคับของประเทศท่ีเข้า
ด�าเนินธุรกิจ	และจะใช้แนวทางปฏิบัติเชิงรุกเพ่ือแสดงถึงความเป็น
ผู้น�าและความรับผิดชอบอันสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท	

ประสิทธิภาพการใช้นำ้าและการเกิดนำ้าเสีย

IRPL	 มีโรงบ�าบัดน�้าเสียและรีไซเคิลน�้าท่ีผ่านการบ�าบัดด้วยการ 
กรองผ่านเย่ือ	 (Membrane)	 แบบออสโมซิสผันกลับ	 (Reverse	
Osmosis	–	RO)	เพื่อผลิตน�้าที่ปราศจากแร่ธาตุ	(Demineralized	
Water)	 การรีไซเคิลท่ีเพิ่มข้ึนน้ีมาจากการติดตามตรวจสอบท่ี
ดีข้ึนและการปรับปรุงความพร้อมในการท�างานของหน่วย	 RO	
Membrane	 ซ่ึงส่งผลให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า	
67,000	ดอลลาร์สหรัฐจากปริมาณการปล่อยน�้าเสียในระดับต�่า
และลดการใช้น�้าดิบ

การกักเก็บน้ำาฝน

IVL	Dhunseri	Petrochem	Industries	Private	Limited	บริษัทย่อยของไอวีแอลใน	Panipat	รัฐหรยาณา	ประเทศอินเดีย	ได้ติดตั้งระบบกักเก็บ
น้�าฝนในพื้นท่ีโรงงานในปี	2560	เพ่ือส�ารองน้�าผิวดินลงสู่ชั้นหินอุ้มน้�าใต้ดิน	(ก่อนท่ีจะไหลผ่านผิวดินไปจนหมด)	ปริมาณน้�าฝนท่ีไหลซึมผ่านสู่
ดินอยู่ท่ีประมาณ	41,500	ลบ.ม./ปี	 ซ่ึงเป็นปริมาณมากกว่าร้อยละ	30	ของการใช้แหล่งน้�าจืดของโรงงานในปี	2560	น้�าเหล่าน้ีจะปราศจากสาร
มลพิษ	เกลือ	แร่ธาตุ	และสารปนเปื้อนอื่นๆ	จากมนุษย์	และช่วยลดการกร่อนของดินและลดการปนเปื้อนสารฆ่าแมลงและปุ๋ยของน้�าผิวดินที่ลงไป
ผสมกับน้�าใต้ดิน	บริษัทมีแผนที่จะขยายการใช้ระบบนี้ไปยังพื้นที่โรงงานอื่นๆ	ในอนาคต
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การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรน�้า 
นำ้าเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำาคัญที่สุดสำาหรับความต่อเนื่องทางธุรกิจและ
ความย่ังยืนในระยะยาวของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
โรงงานและกลุ่มธุรกิจจะประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านทรัพยากรนำ้า
อย่างสมำ่าเสมอ บริษัทส่ือสารกับหน่วยงานท้องถ่ินเป็นประจำาและต่อเนื่อง
เพื่อตรวจสอบระดับนำ้าใต้ดินและระดับนำ้าในอ่างเก็บนำ้า การวางแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทจะรวมเร่ืองนำ้าเป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบ

จากการใช้เครื่องมือ Global Water Tool ของ World Business Council 
for Sustainable Development – WBCSD บริษัทได้ดำาเนินการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของทรัพยากรนำ้า (Water Sensitivity Analysis) เพื่อระบุ
พื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านนำ้าในพื้นที่การดำาเนินงานของบริษัททั่วโลก 
เครื่องมือดังกล่าวนี้ช่วยให้สามารถระบุประเด็นต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
• จำานวนโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ขาดแคลนนำ้า
• โรงงานที่เผชิญความเส่ียงมากที่สุดและต้องมีการดำาเนินโครงการ 

ในอนาคต
• ผลกระทบในท้องถิ่นต่อการมีนำ้าใช้และมลภาวะ
• คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงความตึงเครียดด้านนำ้าในปี 2563
• เส้นฐานความตึงเครียดด้านนำ้าและดัชนีการขาดแคลนนำ้า
• การประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรนำ้า - สภาพการณ์ปัจจุบัน 

และอนาคต

ในปี 2561 บริษัทจะดำาเนินงานร่วมกับโรงงานทั้งหมดของเราเพ่ือประเมิน 
ความเป็นไปได้และทางลือกต่างๆ ในการลดการใช้นำ้า เพิ่มการรีไซเคิล และ
นำานำา้เสียกลับมาใช้ใหม่ ด้วยการใช้โรงบำาบดันำา้เสยีเพือ่ก้าวสูเ่ป้าหมายของ  
Zero Liquid Discharge รวมท้ังกำาหนดเป้าหมายท้ังในระดบัองค์กรและระดบั
กลุ่มธุรกิจ 

จากการประเมินโดยใช้เครื่องมือของ	WBCSD	ในปี	2560	พบว่า
•	 โรงงานร้อยละ	8.1	อยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน�้าอย่างรุนแรง
•	 โรงงานร้อยละ	27.4	อยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน�้า
•	 โรงงาน	17	แห่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน�้า

การประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรนำ้าจะรวมถึงประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 
• ปริมาณและความเข้มข้นของการใช้นำ้า
• สัดส่วนของนำ้ารีไซเคิลและนำ้าใช้ซำ้า
• คุณภาพของนำ้าปล่อยทิ้ง
• ปริมาณทั้งหมดและร้อยละของการใช้นำ้าจากแหล่งธรรมชาติในพื้นที ่

ที่มีความตึงเครียดและขาดแคลนนำ้า
• ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของการใช้นำ้าในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านนำ้า
• ร้อยละของโรงงานที่มีการละเมิดข้อกำาหนดเกี่ยวกับทรัพยากรนำ้า
• การเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับและนัยการกำาหนดราคา
• ผลกระทบต่อธุรกิจจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนำ้า
• การประเมินความเสี่ยงด้านระเบียบข้อบังคับ ชื่อเสียง และกายภาพ

นอกจากนี้ บริษัทยังดำาเนินการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำาหรับ
พื้นที่ดำาเนินงานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับท้องถ่ิน และ 
การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างการเข้าซื้อกิจการ 
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรนำ้าด้วย การประเมินดังกล่าว
ประกอบด้วยประเด็นผลเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ และมาตรการป้องกันและเยียวยาที่จำาเป็นต้อง
ดำาเนินการ

Petform	(Thailand)	Limited,	Lopburi,	Thailand

ประเด็นสาระส�าคัญ
ของบริษัท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ร้อยละ 45 ของการดำาเนินธุรกิจทั้งหมดของ
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 ด้านระบบจัดการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพิ่มขึ้นจากปี 2559 (ร ้อยละ 37 
ของการดำาเนินธุรกิจท้ังหมด) และบริษัทได้กำาหนดเป้าหมายการรับรอง 
มาตรฐานดังกล่าวให ้ ได ้ร ้อยละ 98 ของการดำาเนินธุรกิจทั้งหมด 
ภายในปี 2563 สำาหรับโรงงานที่อยู ่ในกลุ ่มบริษัทของเราเป็นระยะ 
เวลา 2 ปี

โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในสถานที่ปฏิบัติงาน	  
เพื่อสมดุลยภาพของชีวิตและการท�างานที่ดี	  
พนักงานที่มีสุขภาพดีย่อมสนับสนุนให้บริษัทเข้มแข็งย่ิงขึ้น หลายบริษัท 
ท่ีมีชื่อเสียงด้านการส่งเสริมสมดุลยภาพของชีวิตและการทำางาน จะเป็น 
ที่สนใจของพนักงานและดึงดูดผู ้สมัครที่มีคุณภาพเมื่อมีการเปิดรับ
ตำาแหน่งใหม่ และบริษัทเหล่านี้ยังมีแนวโน้มอัตราการรักษาไว้ซึ่งพนักงาน 
ที่สูงกว่า ทำาให้ ใช้เวลาการฝึกอบรมพนักงานใหม่น้อยลง พนักงานม ี
ความภักดีต่อบริษัทมากขึ้น และมีผู้เชี่ยวชาญในองค์กรในระดับสูงขึ้น

บริษัทมีความห่วงใยสุขภาพพนักงาน และทุ่มเทความพยายามเพ่ือสร้าง
สมดุลยภาพของชีวิตและการทำางานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการทำางาน นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมการออกกำาลัง
กายในสถานที่ทำางานเพื่อสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดีของพนักงานทั่วโลก 
โครงการสนับสนุนสุขภาพบางส่วน ได้แก่ สิทธิ์การเข้าศูนย์ฟิตเนส การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสุขภาพการกุศลต่างๆ กิจกรรม Company Outing 
โอกาสการเข้าร่วมกับชุมชน และการฝึกการทำางานเป็นทีม เช่น ชมรม
แบดมินตัน ชมรมบาสเก็ตบอล ชมรมโยคะ และชมรมวิ่ง

ความปลอดภัยในกระบวนการ		(Process	Safety)  
ความปลอดภัยในกระบวนการ คือ กรอบระเบียบในการบริหารจัดการ 
การดำาเนินงานของโรงงานให้มีแบบแผนปฏิบัติที่เป็นเลิศและสอดคล้องกับ
ข้อกำาหนดต่างๆ ที่บังคับใช้ เพื่อให้ระบบและกระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้อง 
เหมาะสมต้ังแต่เร่ิมต้นออกแบบ การสร้าง และการดำาเนินการ ไปจนถึง
การนำาไปปฏิบัติและบำารุงรักษา วัตถุประสงค์เพ่ือมั่นใจว่ามีการป้องกันและ
ควบคุมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต 
รวมถึงเหตุไฟไหม้ การสัมผัสสารพิษ และการระเบิดที่จะส่งผลเสียอย่าง
ร้ายแรงทำาให้เกิดการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ความเสียหายของทรัพย์สิน 
การไม่สามารถผลิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นและให้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกับพนักงานของเรา 
รวมถงึความปลอดภยัในกระบวนการ เพือ่การดำาเนนิงานอนัมปีระสทิธภิาพ 
บริษัทมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในแผนงานออกแบบและ 
การก่อสร้างโรงงานใหม่ รวมทั้งอุปกรณ์ และการดำาเนินงานของโรงงาน
ทั้งหมดทั่วโลก บริษัทมีมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการที่เข้มงวด 
และการจัดทำาเอกสารคู ่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating 
Procedure: SOP) ซึ่งบางโรงงานได้กำาหนดแนวปฏิบัติที่ เกินกว่า
มาตรฐานและกฎหมายท้องถ่ินเพ่ือปกป้องพนักงานและผู้รับเหมาทุกฝ่าย 
และมีการประเมินความเสี่ยงในการดำาเนินงานของบริษัททั้งหมด รวมถึง
ตรวจสอบว่ามีการดำาเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมในพื้นที่
ดำาเนินงาน

ในปี 2560 บริษัทได้เริ่มรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัยใน
กระบวนการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
อเมริกา (American Petroleum Industry’s Recommended Practice)

ตัวแทนพนักงานในคณะกรรมการร่วมบริหารด้านสุขอนามัยและ 
ความปลอดภัย  
พนักงานของเราร้อยละ 90.3 มีส่วนร่วมในคณะกรรมการร่วมบริหาร 
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานที่มีอยู่ในโรงงานของบริษัท  
โดยมีแนวทางสำาหรับการรักษาความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สิน
ไว้ให้

สุขอนามัยและความปลอดภัย  
ที่อินโดรามา เวนเจอร์ส เราให้ความสำาคัญกับสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยเป็นอันดับแรกในทุกกิจกรรมการดำาเนินงาน บริษัทเชื่อว่า 
สุขอนามัยและความปลอดภัยของทุกคน ไม ่ว ่าจะ เป ็นพนักงาน 
ผู ้รับเหมา ชุมชน และสาธารณะ ล้วนมีความสำาคัญต่อการได้รับ
อนุญาตให ้ดำา เนินธุรกิจได ้  การมีสถานที่ทำางานที่ปลอดภัยและ 
มีสุขอนามัยไม่เพียงแต่เพ่ิมขวัญกำาลังใจให้พนักงานเท่าน้ัน แต่ยังช่วยลด 
การสูญเสียเวลาทำางาน การเจ็บป่วยและบาดเจ็บ และประหยัดค่าใช้จ่าย 
ของบริษัทด้วย

ระบบบริหารจัดการสุขอนามัยและความปลอดภัย	  
และการประเมินความเสี่ยง	  
ระบบบริหารจัดการสุขอนามัยและความปลอดภัยมีอยู่ในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัททั่วโลก แต่ละโรงงานมีการส่งเสริมให้ดำาเนินโครงการด้านความ
ปลอดภัยเพื่อสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมการทำางานที่ปลอดภัยและ 
มีสุขอนามัย และช่วยควบคุมความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในสถานที่ทำางานอย่างเหมาะสม

ในปี 2560 บริษัทมีการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ให้พนักงานทุกคน ส่งผลให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาสุขอนามัย
และความปลอดภัยของพนักงานได ้  โดยมีความตระหนักมากขึ้น 
และมีการรายงานเหตุการณ์อันเกือบเกิดเป็นอุบัติเหตุในอัตราสูงขึ้น 
จากเดิม 732 คร้ังในปี 2559 เป็น 1,007 ครั้งในปี 2560 อย่างไรก็ตาม 
การบาดเจ็บจากการทำางานโดยรวมและการบาดเจ็บจากการทำางาน 
ถึงขั้นหยุดงานในปี 2560 ได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เน่ืองจากมีอุบัติเหต ุ
มากขึ้นในโรงงานของบริษัทที่ ได้เข้าซื้อในปี 2560 ซึ่งมีอัตราแรงงาน 
เพ่ิมข้ึน รวมถึงการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลปีต่อปี ด้วยเหตุนี้ บริษัท
ให้ความสำาคัญอย่างมากในการปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและ 
ความปลอดภัยสำาหรับโรงงานเหล่านี้

1.48

2557

1.57

2558

0.97

2559

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานโดยรวม 
(กรณี / 200,000 ชั่วโมงทำงาน)

1.19

2560

4.73

3.67
3.12

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน
(กรณี / หนึ่งล�านชั่วโมงทำงาน)

3.82

2557 2558 2559 2560

เป้าหมายปี 2560: 
อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานโดยรวมและอัตราการบาดเจ็บ
จากการท�างานถึงขั้นหยุดงาน	ลดลงร้อยละ	2	จากปีก่อนหน้า
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การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำางาน (Workplace Human 
Rights Assessment หรือ WHRA) จะมีกระบวนการ 3 ขั้นตอนเรียก
ว่า IACM คือการระบุ (Identify) ประเมิน (Assess) สื่อสารและบรรเทา 
(Communicate and Mitigate) บริษัทนำากระบวนการนี้มาใช ้ ใน 
ปี 2559 การสำารวจ WHRA ทำาโดยให้ประเมินตนเองทางออนไลน์ ซึ่งจาก
การรวบรวมผลกระทบความเสี่ยง บริษัทได้วิเคราะห์ความโน้มเอียงของ 
ความเสี่ยงด้านมนุษยชน (Human Rights Risk Propensity หรือ HRRP*) 
และระบุพ้ืนที่ที่ต้องดำาเนินการปรับปรุง ในปี 2560 ได้มีแผนการเยียวยา 
การปิดก้ันความเสี่ยง และดำาเนินการต่อเนื่องตามกระบวนการประเมิน 
ทั้งสามขั้นตอนอีกครั้ง ผลลัพธ์จากกระบวนการประเมินในปี 2560 ม ี
ดังต่อไปนี้

01 ระดับองค�กร
ในระดับองค�กรจะเป�นการระบุแนวโน�มที่เกิดขึ้น
ด�านสิทธิมนุษยชนและทําแผนปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเสี่ยง

02 ระดับประเทศ 03 ระดับโรงงาน 04 ระดับผลิตภัณฑ

• โรงงาน / หน�วยธุรกิจทําแผนปฏิบัติการเฉพาะโดยอ�างอิงจากการประเมินความเสี่ยง
   ด�านสิทธิมนุษยชน 
• ความเสี่ยงเฉพาะของผลิตภัณฑ�ต�องได�รับการบรรเทาโดยมีหัวหน�างานการผลิตให�คําปรึกษา

ระบุความเสี่ยง ประเมิน สื่อสารและบรรเทา

•  ตัวชี้วัดใหม่ 2 ตัว (การดูแลรับผิดชอบ 
ต่อผลิตภัณฑ์และสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศที่มีการดำาเนินธุรกิจ)

• มีการเพิ่มเติมคำาถาม 10 ข้อในการ
ประเมินความเสี่ยงสำาหรับตัวชี้วัด 
ดังกล่าว

• ความเสี่ยงทั้งหมดที่ระบุในแบบสำารวจ 
ปี 2559 ได้รับการบรรเทา

•  การสำารวจการประเมินความเสี่ยง 
ด้านสิทธิมนุษยชนทางออนไลน์สำาหรับ
พื้นที่ดำาเนินงานของไอวีแอลทั้งหมด

• วัดความโน้มเอียงของความเสี่ยง 
ด้านมนุษยชน (HRRP*) โดย HRRP  
ของปี 2560 เท่ากับปี 2559  
(ร้อยละ 0.22)

• มีการระบุประเด็นความเสี่ยงในโรงงาน  
2 แห่งและระดับประเทศ

•  จากประเด็นความเสี่ยงที่ได้ระบุ  
ได้มีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย 
เพื่อระบุบทบาทและแนวทางบรรเทา 
ความเสี่ยงที่พื้นที่โรงงานทั้งสองแห่ง

• กำาหนดแผนปฏิบัติการตามแนวทาง
บรรเทาความเสี่ยงที่ตกลงพร้อมกับ
ติดตามกลไกเพื่อตรวจสอบ 
ความคืบหน้า

 

การบาดเจ็บจากการท�างานเป็นศูนย์  
โรงงานของเรา 22 แห่งได้บรรลุเป้าหมายของ “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” ในปี 
2560 ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นอันแรงกล้าจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัทและผู้บริหารระดับสูงทั้งในส่วนสำานักงานองค์กรและโรงงาน

อุบัติเหตุถึงข้ันเสียชีวิต	  
อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในปี 2560 ที่ประเทศอินเดีย  
ผู ้รับเหมาที่ดำาเนินงานในโรงงานแห่งหนึ่งของเราได้เสียชีวิตจากการ 
พังทลายของแบบหล่อขณะกำาลังทำาการตรวจสอบรอยร่ัวหลังคา ทั้งที่มี
คำาสั่งไม่ให้เข้าพื้นที่ แต่ผู้รับเหมารายนี้ได้ละเมิดคำาสั่งจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต 

เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ีขึ้น ได้มีการตรวจสอบหาความจริงเชิงลึกและจัดให้มี
การดำาเนินการอย่างเหมาะสมในพ้ืนที่โรงงาน ส่ิงที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์
ครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงมาตรการความปลอดภัยหลังเกิดอุบัติเหตุ ได้เผยแพร่
ไปยังทุกหน่วยงานในกลุ่มบริษัท เพื่อให้ทุกฝ่ายปรับปรุงแนวทางบริหาร
จัดการความเสี่ยง เสริมสร้างโครงการความปลอดภัยเชิงพฤติกรรม 
ตลอดจนเริ่มใช้ระเบียบปฏิบัติสำาหรับพนักงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลตาม
ความเหมาะสม

สิทธิมนุษยชน	  
ต้ังแต่ปี 2559 ไอวีแอลยึดมั่นในการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ
ตามปฏิญญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ 
(United Nations Universal Declaration of Human Rights) และหลักการ 
และสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการทำางานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labor Organization’s Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work) และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของ
บริษัทได้สะท้อนถึงสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด  

ก.	การปกป้องสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ	  
ไอวีแอลเคารพสิทธิมนุษยชนพนักงานทุกคน ทั้งในส่วนของบริษัทย่อย 
กิจการร่วมทุน และบริษัทร่วม มีความมั่นใจในการปฏิบัติตามกฎหมายที่
บังคับใช้ ในแต่ละประเทศที่เข้าดำาเนินธุรกิจ ความมุ่งมั่นของบริษัท ปรากฎ
ให้เห็นในนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ 
ในคณะกรรมการ นโยบายด้านความหลากหลาย นโยบายเร่ืองโรคเอดส์ 
และนโยบายอื่นๆ และในส่วนของการแก้ปัญหาด้านการปฏิบัติโดยมิชอบ 
ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทมีกลไกการแจ้งเบาะแส ซึ่งนำามาใช้ครอบคลุมทั้งบริษัท 
หากพนักงานคนใดที่มีข้อกังวลเก่ียวกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของ
กิจกรรมในไอวีแอล จะสามารถแจ้งไปยังคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส 
ผ่านช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีได้กล่าวไว้ในรายงานฉบบันี้

การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ท�างาน	 
หลักสิบประการของ United Nations Global Compact’s Ten 
Principles ได ้ระบุขอบเขตสำาหรับการประเมินด้านสิทธิมนุษยชน 
ในสถานที่ทำางาน เราเห็นชอบว่ามีเหตุผลอันชอบด้วยจริยธรรมและ
เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจในการตอบสนองหลักการดังกล่าว ได้เริ่ม
การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนผ่านแบบสำารวจเป็นระบบเป็นประจำาทุกป ี
และดำาเนินการแก้ปัญหาต่างๆ แบบสำารวจประกอบด้วย 4 ระดับ ได้แก่ 
ระดับองค์กร ระดับประเทศ ระดับโรงงาน และระดับผลิตภัณฑ์

*HRRP = จำานวนที่มีการระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น / (การตอบรับจากหน่วยงานทั้งหมด * คำาถามทั้งหมด)

ประเด็นสาระส�าคัญ
ของบริษัท



บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม60

ประเด็นหลักที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงและการบรรเทา	 
จากการรวบรวมการประเมินผลกระทบความเสี่ยงและการวิเคราะห์การประเมินจากการสัมภาษณ์ประเด็นต่อไปนี้ คือประเด็นที่มีการระบุถึงการปฏิบัติ 
ด้านการปรับปรุงและการเยียวยา

บริษัทจะคงใช้การประเมินสามขั้นตอนดังกล่าวนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการประเมินความต้องการเป็นประจำาและต่อเนื่องตามข้อมูลความเส่ียงเฉพาะและบริบท 
การดำาเนินกิจการ 

ความม่ันคง 
และความปลอดภัย

- การพัฒนาคู่มือและเผยแพร่ไปยังโรงงาน
- การติดตามและตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอ
- คำาแนะนำาและข้อเสนอแนะ

การเลอืกบรษัิทเอกชนด้านการรักษาความปลอดภยั
ต้องพิจารณาจากความสามารถทางทักษะอาชีพ 
ระดับการฝึกอบรมพนักงาน คุณภาพของอุปกรณ์ 
ประวัติการปฏิบัติโดยมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน และ
ความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทางการเมือง

การคุกคามในสถานที่ทำางาน - หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน ว่าด้วยนิยาม การระบุ 
   ประเด็น และการจัดการกับปัญหาการคุกคามใน 
   สถานที่ทำางาน
- การทบทวนและตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการ 
   การแจ้งเบาะแส
 

- คณะกรรมการด้านสิทธิมนษุยชนในระดบัโรงงานให้    
   ความรูแ้ละช่วยเหลือพนกังานตามความเหมาะสม 
   โดยเสริมหลักสตูรฝึกอบรมเพือ่ขจดัการคุกคาม
- การให้คำาปรึกษาและสร้างความตระหนัก

ประเดน็หลกั
การปฏบัิตด้ิานการเยียวยา

ระดับองค์กร ระดับประเทศ/ระดบัโรงงาน

สภาพแวดล้อม 
ของสถานท่ีท�างาน

กระบวนการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสำาหรับการเลือกบริษัท
รักษาความปลอดภัยที่เป็น 
บริษัทเอกชน

ข.	การปกป้องสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน	  
ไอวีแอลร่วมดำาเนินการกับผู้จัดจำาหน่าย ลูกค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อ
ให้การปกป้องสิทธิมนุษยชนอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน โดยการประเมินและระบุ
ประเด็นปัญหาและข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้น 
การมีส่วนร่วมของบริษัทแสดงผ่านความมุ่งมั่นด้านความย่ังยืนและบริหาร
จัดการผ่านจรรยาบรรณสำาหรับผู้จัดจำาหน่าย การประเมินตนเองของ 
ผู้จัดจำาหน่าย นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และกฎหมายของประเทศที่มี 
ผลบังคับใช้ การดำาเนินการเพื่อจัดการและแก้ ไขปัญหาความเสี่ยงและ 
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน จะได้รับการแนะนำาและ
ดำาเนินการผ่านการอภิปรายและประสานงานกับผู้จัดจำาหน่ายที่เก่ียวข้อง 
รวมไปถึงผู้รับเหมา

ผู้จัดจ�าหน่าย 
กระบวนการประเมินผู้จัดจำาหน่าย เริ่มขึ้นในปี 2557 และได้ขยายขอบเขต
จนครอบคลุมผู ้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบและผู ้จัดจำาหน่ายวัสดุนอกเหนือ 
วัตถุดิบรายสำาคัญทั้งหมด ตลอดจนดำาเนินการต่อเนื่องให้ครอบคลุม 
ผู้รับเหมาในปี 2558 กระบวนการดังกล่าวจะมีแนวทางที่เป็นระบบและ 
มีความสอดคล้อง โดยผู้จัดจำาหน่าย รวมถึงผู้รับเหมาต้องดำาเนินการ 
ดังต่อไปนี้

• ยอมรับจรรยาบรรณสำาหรับผู้จัดจำาหน่าย 
• ตอบรับแบบสอบถามการประเมินตนเอง

กระบวนการนี้จะทำาให้ ไอวีแอลสามารถ

• ประเมนิความเสีย่งและระบโุอกาสด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล 
(ESG) 

• ประเมินความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงแรงงานเด็ก 
และการบังคับใช้แรงงาน

ในปี	 2560	 ไม่มีพื้นท่ีการด�าเนินงานและผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ
รายหลักและวัสดุนอกเหนือจากวัตถุดิบ	 อยู่ ในความเสี่ยงท่ีมี 
นัยส�าคญัเก่ียวกับแรงงานเด็ก	แรงงานบังคบั	และการเกณฑ์แรงงาน

• จำาแนกผู้จัดจำาหน่ายเป็นกลุ่มความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงระดับกลาง และ 
ความเสี่ยงตำ่า และประสานงานเพ่ือแก้ปัญหาท่ีพบจากการประเมิน  
ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทาน

• มั่นใจได้ว่าผู้จัดจำาหน่ายปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของ
บริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวข้องจะทบทวน
ความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานเป็นรายไตรมาส และดำาเนินการบรรเทาความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสมตามความจำาเป็น ปัจจุบัน บริษัทมีความตั้งใจจะดำาเนิน
การตรวจสอบการดำาเนินงานของผู้จัดจำาหน่ายอย่างเป็นระบบภายใน 
ปี 2563

ลูกค้า	หุ้นส่วน	และคู่แข่งทางธุรกิจ  
บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนของลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ รวมไปถึงผู้ถือหุ้น 
คู่แข่งทางธุรกิจ และเจ้าหนี้ ในทุกประเทศที่เข้าดำาเนินธุรกิจและควบคุม 
การดำาเนินงานโดยส่วนใหญ่ ซึ่งขยายครอบคลุมถึงผลกระทบด้าน 
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการด้วย

บริษัทเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและหุ ้นส่วนทางธุรกิจอ่ืนๆ ที่
ระบุไว้ ในนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย (นโยบายการปฏิบัติต่อ 
ผู้ถือหุ้น นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า นโยบายเก่ียวกับหุ้นส่วนและคู่แข่ง
ทางธุรกิจ และนโยบายเกี่ยวกับพันธมิตรทางการค้าและเจ้าหนี้)

ลกูค้า หุน้ส่วนทางธุรกิจ หรือบคุคลใดๆ ก็ตามทีม่ข้ีอกังวลเก่ียวกับผลกระทบ 
ด้านสทิธิมนษุยชนจากกิจกรรมของไอวแีอล สามารถใช้ช่องทางทีก่ำาหนดขึน้ 
ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสของบริษัท



รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2560 61

ความยั่งยืนด้านบุคลากรผู้มีความสามารถ   
หลายปีที่ผ ่านมา อุตสาหกรรมปิโตรเคมีได ้พบกับความผันผวน 
ด้านคุณภาพของบุคลากร แต่ที่อินโดรามา เวนเจอร์ส เราได้ขับเคลื่อนสู ่
การเติบโตอย่างรอบคอบและประสบความสำาเร็จ กลุ่มผู้มีความสามารถ
ของบริษัทประกอบด้วยบุคลากรจำานวน 15,195 คนท่ัวโลก ซึ่งเป็นส่วน
สำาคัญต่อการเติบโตของบริษัท พนักงานคือสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุด และ
มีความพร้อมต่อการแก้ปัญหาและรับความท้าทายของสภาพแวดล้อม 
ในอุตสาหกรรมของเรา

พนักงานของบริษัททั่วโลกมีความกระตือรือร้นและมีภูมิหลังทางด้าน
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ตลอดจนระบบความคิดและภาษาที่แตกต่างกัน 
ทำาให้เกิดมีลักษณะเฉพาะ อันช่วยให้สามารถเปล่ียนความท้าทายให้เป็น
โอกาสในการเติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความย่ังยืนด้านบุคลากร 
ผู ้มีความสามารถ บริษัทจึงมุ ่งเน้นการลงทุนในพนักงานสำาหรับการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ และการแสดงความสามารถ

พนักงานทั่วโลก	  
กลุ่มผู้มีความสามารถประกอบด้วยพนักงาน 15,195 คนกระจายอยู่ใน
พื้นที่ดำาเนินงานต่างๆ 25 ประเทศ ใน 4 ทวีป โดยข้อมูลสำาคัญของแรงงาน
ทั่วโลกของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้
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แนวคิดด้านความหลากหลาย  
ความหลากหลายและความพยายามสรรหาบุคลากรจะให้ความสำาคัญที่
การยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศสภาพ และรสนิยม
ทางเพศ บริษัทเชื่อว่าความแตกต่างและความหลากหลายนี้จะช่วยสร้าง
สภาพแวดล้อมการทำางานที่ส่งผลดีต่อการเติบโต ความก้าวหน้า และการ
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ความหลากหลายสามารถนิยามได้ในแง่ของ
การกระจายสัดส่วนของอายุพนักงานได้เช่นกัน บริษัทภูมิใจในสัดส่วน
ของอายุพนักงานที่สมดุลและลงตัว ซึ่งครอบคลุมธุรกิจและการตลาดที่ 
แตกต่างกัน อายุพนักงานโดยเฉลี่ยของบริษัทคือ 39.2 ปี

แนวทางของบริษัทในการสร้างความยั่งยืนด้านความหลากหลายของ
บุคลากรที่ไอวีแอลมีดังต่อไปนี้

1.  แบบแผนด้านความหลากหลาย – บริษัทได้จัดเตรียมและเร่ิมผลักดัน
แบบแผนด้านความหลากหลายสำาหรับอนาคต 5 ปีข้างหน้า แบบแผน
นี้จะเน้นความสำาคัญของเสาหลัก 3 ประการ ได้แก่ ความสามารถ 
ในสถานที่ทำางาน ตลาด และชุมชน บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการ
จ้างงานพนักงานเพศหญิง ชนกลุ่มน้อย ผู้มีความบกพร่อง และวัย
หนุ่มสาว และบริษัทยังได้พัฒนาการรายงานโครงการที่ดำาเนินการในป ี
2559 ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแบบแผนสำาหรับความพยายามในอนาคต

2.  การสื่อสาร – บริษัทได้กำาหนดนโยบายด้านความหลากหลายซึ่ง
รับรองโดยคณะกรรมการบริหารของไอวีแอล และได้รับการแปลเป็น 
16 ภาษา นโยบายดังกล่าวได้ถูกนำาไปอธิบายเพ่ิมเติมให้แก่พนักงาน 
ในทุกพื้นที่ดำาเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมเจตจำานงความ
หลากหลายโดยกล่าวถึงวัฒนธรรมของบริษัทในเว็บไซต์ส่วน “ร่วมงาน
กับเรา” และระบุถึงวัฒนธรรมความหลากหลายในคุณสมบัติผู้สมัคร
งานตำาแหน่งว่างตามเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ด้วย

หมายเหตุ
• Gen Z, iGen หรือ Contennials คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี 2539  เป็นต้นไป
• Gen Y หรือ Millennials คือผู้ที่เกิดระหว่างปี 2520 – 2538
• Gen X คือผู้ที่เกิดระหว่างปี 2508 – 2519
• Baby Boomers คือผู้ที่เกิดระหว่างปี 2489 - 2507
• Traditionalist หรือ Silent Generation คือผู้ที่เกิดก่อนปี 2488

ประเด็นสาระส�าคัญ
ของบริษัท
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การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ  
มาตรฐานสำาหรับการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถของเราคือ
• แผนการสืบทอดตำาแหน่งที่เป็นระบบอันเนื่องจากการปลดเกษียณ 

และการขยายธุรกิจ
• การดำาเนินการเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถก่อนการลาออก

โดยอ้างอิงจากการวิเคราะห์ข้อมูลการลาออก
• การสำารวจความผูกพันของพนักงาน

2014 2015 2016 2017
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8.5%
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Reduction in overall
attrition by 19%
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5.26%
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4.68%

การลดการลาออก
โดยสมัครใจร�อยละ 16

6.24%

8.5%

6.3%
5.92%

การลดการลาออก
โดยรวมร�อยละ 6

ทวีป ชาย หญิง รวม

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

เอเชีย     908 52.4       372 21.5       1,280 73.9

อเมริกาเหนือ    202 11.7         55 3.1          257 14.8

ยุโรป    147 8.5         31 1.8    178 10.3

แอฟริกา      17 1.0           -   -            17 1.0

รวม 1,274	 73.6 							458	 26.4 1,732 100.0

จากการเน ้นความสำาคัญด้านการแนะนำาของพนักงานในองค ์กร 
(Referrals) และส่ือสังคมในการจัดจ้างพนักงานใหม่ บริษัทสามารถลด
ต้นทุนการสรรหาบุคลากรลงได้ร้อยละ 2.7

1.  การออกแพลตฟอร์มดิจิทัลรูปแบบใหม่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือ
รวบรวมโอกาสในการร่วมงานกับเราในทุกแห่งของไอวีแอลทั่วโลก 
ทำาให้บริษัทเข้าถึงและติดต่อผู ้สมัครที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัต ิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. การดงึดดูเดก็รุน่ใหม่ – โครงการเชือ่มโยงกับสถานศึกษาเป็นการเน้นยำา้
ความพยายามในการดงึดดูผูม้คีวามสามารถทีเ่พิง่สำาเรจ็การศึกษาจาก
สถาบนัด้านวิศวกรรมศาสตร์และการบรหิารธรุกิจชัน้นำา โดยการเสนอ
โอกาสฝึกงานให้แก่นกัศึกษาทีมี่ศกัยภาพในระยะเวลาทีก่ำาหนด โครงการนี้ 

Asia’s	Best	Employer	Brand	Award	2017	  
บริษัทให้คุณค่าแก่พนักงานของเราตลอดวงจรชีวิตการทำางาน ได้ปรับปรุง
การมีส่วนร่วมของพนักงานและการรักษาบุคลากรจากข้อมูลเชิงลึก 
ท่ีรวบรวมจากการประชุมกลยุทธ์ทั่วโลกของไอวีแอล และการสำารวจความ
ผูกพันของพนักงานทั่วโลก รวมถึงการอภิปรายกลุ่มย่อย แนวทางนี้
ประสบความสำาเร็จทัง้ด้านการลดการลาออกโดยสมคัรใจได้ร้อยละ 16 และ 
ลดต้นทุนการสรรหาบุคลากรโดยเฉล่ียลงร้อยละ 12 เมือ่เทยีบกับปี 2559 
อตัราการรกัษาบคุลากรในปี 2560 ได้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.81 สำาหรบัไอวแีอล
แล้ว พนักงานคือตัวแทนของบริษัท (Brand Ambassador) ทั้งในบริเวณ
และนอกบริเวณพ้ืนทีด่ำาเนนิงาน ซึง่ช่วยให้สามารถดงึดดูผูม้คีวามสามารถ 
ทีก่ระตือรือร้น ผลลัพธ์ของการให้คณุค่าแก่พนกังานเป็นสำาคัญทำาให้บรษัิท
ได้รับรางวัล Asia Best Employer Brand Award ประจำาปี 2560 จาก 
Employer Branding Institute ประเทศอินเดีย

การจัดจ้างพนักงานใหม่ในปี	2560  
ในปี 2560 มีการจ้างพนักงานใหม่จำานวน 1,732 คน ใน 25 ประเทศ โดยมีพนักงานเพศหญิงร้อยละ 26.44 และร้อยละ 14 ของผู้สมัครเพศหญิงได้รับ 
การว่าจ้างในตำาแหน่งบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ไม่เพียงมอบโอกาสพิเศษในการฝึกงานเท่าน้ัน แต่ยังช่วยให้ผูส้ำาเรจ็การ
ศึกษาได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติและได้รับประสบการณ์จริง 
ในการทำางานเป็นทมี การบรหิารโครงการ เครือข่ายข้ามสายงาน และการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีนักศึกษากว่า 150 คนเข้าร่วมโครงการนี้ 
ในปี 2560

บริษัทปฏิบัติตามข้อก�าหนดค่าแรงข้ันต�่าของแต่ละท้องถิ่น	 และ
อัตราค่าจ้างระดับเริ่มต้นของท้ังพนักงานชายและหญิงจะมากกว่า
มาตรฐานเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต�่าตามพื้นที่ที่จ้างงาน
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ในปีนี้ บริษัทได้ยกเลิกการดำาเนินงานของโรงงานหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้เกิดการ 
เลิกจ้างพนกังานจำานวน 107 คน พนกังานทกุคนทีถู่กเลกิจ้างจะได้รับการ
แจ้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ 3 เดอืน และได้รับเงดิชดเชย ค่าล่วงเวลา และ 
ค่าจ้างสำาหรับวันหยดุเต็มจำานวน

คณะทำางานของบริษัทต่างทำางานด้วยความมุ่งมั่นในส่ิงที่ “สามารถทำาได้” 
และ “ต้องทำาให้ได้” เพ่ือตอบสนองความท้าทายด้านเศรษฐกิจและการตลาด 
เพ่ือตอบรับเจตนารมณ์น้ี บริษัทได้ผลักดันโครงการสร้างความผูกพัน
และการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น การเล่นเกมเป็นทีม การเล่น
กีฬา กิจกรรม CSR การส่งเสริมบทบาทหน้าที่ การติดตามเฝ้าสังเกต 
เจ้าหน้าทีอ่าวโุส และการหมุนเวียนเปล่ียนงาน ในการทำาความเข้าใจผลกระทบ 
ของโครงการภาคปฏิบัติเหล่านี้ และเพ่ือการรับฟังจากพนักงานโดยตรง 
บริษัทได้ออกแบบแบบสำารวจความผูกพันของพนักงานท่ัวโลก (Global 
Employee Engagement – GEE) ทางออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำาคัญที่
ทำาให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกต่อความผูกพันของพนักงาน และนำาไปทบทวน
และปรับแนวทางใหม่สำาหรับโครงการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อไป

ในปี 2560 ได้มีการจัดทำาแบบสำารวจความผูกพันของพนักงานทั้งหมด  
15 ภาษา บริษัทได้ประจักษ์ถึงการปรับปรุงค่าเฉลี่ยความผูกพันที่มี 
นัยสำาคัญที่ 3.82 คะแนน จากเดิม 3.77 คะแนนในปี 2559 คะแนน 
ที่ เพิ่มขึ้นนี้สามารถนำาไปประกอบการออกแบบและผลักดันโครงการ 
สร้างความผูกพัน โดยอ้างอิงจากการวิเคราะห์ข ้อมูลที่รวมตัวแปร
ต่างๆ เช่น ระยะเวลาการทำางาน เพศ และอายุ เป็นต้น ร่วมกับปัจจัยอ่ืนๆ  
การดำาเนินการบางส่วนในการผลักดันโครงการสร้างความผูกพัน 
มีดังต่อไปนี้

1.	 กลุ่มผู้เป็นแบบอย่าง	 (Influencer	Groups) กลุ่มผู้เป็นแบบอย่าง
ภายในองค์กรจะมีเครือข่ายที่สามารถใช้ประโยชน์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอันเป็นแบบอย่างได้ ทีมผู ้นำาหน่วยธุรกิจจะร่วมมือกับ
หัวหน้าฝ่ายเพื่อจัดการปัญหาความต้องการและตัวเลือกความผูกพัน
ที่ระบุไว้ในแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้น

2.	 การยกระดับการสื่อสาร บริษัทได้ปรับปรุงช่องทางต่างๆ โดยอิงจาก
ผลลัพธ์จากการสำารวจเพ่ือให้พนักงานทุกระดับมีความผูกพันและ 
การส่ือสารทีด่ย่ิีงขึน้ โดยจดัให้มกีารประชมุเชงิปฏิสัมพันธ์กับผูน้ำาระดบั

3.65
3.77 3.83

1.59%

คะแนนความผูกพัน
ของพนักงานเพ��มข�้นจากป� 2559

คะแนนความผูกพัน
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สูงจากทุกหน่วยธุรกิจเป็นประจำา นอกจากนี้ มีช่องทางการสื่อสาร
สำาหรับพนกังาน เช่น จดหมายของบริษทั จดหมายข่าวภายในหน่วยงาน 
และนติยสาร Beacon ขององค์กร ทีช่่วยให้บริษัทสือ่สารเนือ้หาสำาคัญ 
และเริม่ต้นบทสนทนาทัว่ทัง้บรษิทัในหวัข้อสำาคัญทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกจิของ
บริษทั

3.	 รางวัลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ	 (Operation	Excellence	Awards)  
การมอบรางวัลการปฏิบัติงานเป็นเลิศนี้ เริ่มขึ้นในปี 2560 เพื่อแสดง 
ให้เห็นถึงการยอมรับความพยายามของทีมย่อยภายในกลุ่มธุรกิจ 
รางวัลนีจ้ะมเีกณฑ์ตัดสนิ 12 เกณฑ์ ทีมุ่ง่เน้นด้านการเงนิ  การปฏบิตังิาน 
และความยั่งยืน หน่วยธุรกิจที่ดีที่สุด 4 หน่วยในแต่ละกลุ่มธุรกิจจะได้
รับรางวัลโดยมีประธานและรองประธานเป็นผู้มอบรางวัลท่ามกลาง 
ผู้นำาธุรกิจของไอวีแอลจากทั่วโลกในการประชุมกลยุทธ์ประจำาปีที่จัดข้ึน
ที่กรุงเทพมหานคร

Indorama Ventures Xylenes & PTA LLC, USA - Feedstock Business

UAB Orion Global Pet, Lithuania - PET Business

Wellman International Ltd., Ireland - Fibers Business

Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation, Batino,  
Philippines – Packaging Business

ประเด็นสาระส�าคัญ
ของบริษัท



บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลก สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม64

การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้จากประสบการณ ์  
บริษัทลงทุนในทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดให้มีสถานท่ี
ทำางานที่ทันสมัย มีโอกาสการพัฒนา และมีวัฒนธรรมสร้างแรงบันดาลใจ 
ในปี 2560 บรษัิทลงทนุ 314.12 ดอลลาร์สหรฐัในการฝึกอบรมและพฒันา 
ชัว่โมงการฝึกอบรมโดยเฉลีย่ต่อพนักงานอยู่ที ่22.71 ชัว่โมง ซึง่เพ่ิมขึน้จาก
ปี 2559 (19.7 ชัว่โมง) บรษัิทกำาลงัอยู่ในขัน้ตอนการสร้างองค์กรการเรยีนรู้ 
ที่จะสร้างโอกาสการเรียนรู้จากประสบการณ์มากขึ้นผ่านบทบาทและการ
มอบหมายงานตามความสามารถ การเรยีนรูด้้วยตัวเองจากมหาวิทยาลัย
ชั้นนำา และการเปิดรับความสามารถข้ามสายงานจากเพ่ือนร่วมงาน 
ขอบเขตการเรียนรู้จากประสบการณ์จะอิงตามกรอบความคิด 3E ได้แก่ 
ประสบการณ์ (Experience) การศึกษา (Education) และการเปิดรับ 
(Exposure) ในสัดส่วน 70:20:10 (เรียนรู้จากงานร้อยละ 70 เรียนรู้จาก
การได้รับคำาแนะนำา คำาปรึกษา และการสังเกตผู้อื่นร้อยละ 20 และเรียนรู้จาก 
การฝึกอบรมร้อยละ 10)

ผลลัพธ์จากเครื่องมือเหล่านี้จะนำามาใช้โดยคณะกรรมการทบทวนความ
สามารถ (Talent Review Committees – TRCs) คณะกรรมการบริษัท
จะทบทวนทั้งความพร้อมของกระบวนการวางแผนการสืบทอดตำาแหน่ง
และแผนการสืบทอดตำาแหน่งสำาหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ 
(Group CEO) และคณะกรรมการฝ่ายบริหาร โดยมีคณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ (Nomination, 
Compensation & Corporate Governance Committee – NCCG) 
ให้คำาปรึกษา สำาหรับตำาแหน่งสำาคัญอ่ืนๆ คณะกรรมการ TRC จะตรวจ
สอบว่ามีการส่งผ่านความเป็นผู้นำาโดยใช้การทบทวนและการวางแผน 
ที่ต่อเนื่องสำาหรับการพัฒนาผู้นำารุ่นต่อไป บริษัทจะทำาให้พนักงานมีโอกาส
เรียนรู้จากประสบการณ์และจะยังคงลงทุนด้านการเรียนรู้ รวมถึงการฝึก
อบรมระหว่างการทำางานต่อไป

หลักสูตรการเรียนรู�
ด�วยตัวเอง

การเรียนรู�
แบบร�วมมือ การศึกษาต�อเนื่อง การศึกษาในระดับสูง การพัฒนาผ�าน

การเรียนรู�จากตัวอย�าง

หลักสูตรการเรียนรูดวยตัวเอง
ทางออนไลนนี้จะชวยเพิ่ม
ความรูและความชํานาญ
ดานเทคนิคของการผลิต PET 
และกระบวนการบํารุงรักษา 
หลักสูตรนี้พัฒนาสําหรับ
หวัหนางาน ผูควบคมุเคร่ืองจกัร 
และเจาหนาที่เทคนิคดานการ
ผลิต PET โดยเฉพาะ 
มีพนักงานกวา 1,000 คน
ไดประโยชนจากหลักสูตรนี้ 
และตั้งใจจะใชแพลตฟอรม
การเรียนรูทางออนไลนนี้
สําหรับหลักสูตรการบริหาร
และการเปนผูนําดวย

การรวมมือกันผานการแบงปน
ความรูคือสวนประกอบสําคัญ
ของการเรียนรูเชิงปฏิบัติ 
เปาหมายหลัก คือ 
การสรางระบบเพื่อสนับสนุน
การเรียนรูอยางตอเนื่อง
ผานชองทางแบบรวมมือ เชน 
Toast Masters Club 
ที่พนักงานจะพัฒนาความคิด
ในระดับที่สูงขึ้นและการสื่อสาร
ทางวาจาที่มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการบริหารจัดการตนเอง
และทักษะการเปนผูนํา

โครงการการศึกษาตอเนื่อง
จะครอบคลุมดานเทคโนโลยี 
ความรูดานอุตสาหกรรม 
และพฤติกรรม ความเปนเลิศ
ทางธุรกิจ Six Sigma 
ยังคงเปนหัวขอหลัก
ของการฝกอบรม 
บริษัทมีพนักงานมากกวา 
500 คนไดรับการฝกอบรม
ในโครงการนี้ และยังมี
โครงการใหมมากกวา 
70 โครงการในป 2560 
ที่เนนดานปรับปรุงคุณภาพ
ในองคกรออกแบบมาเพื่อ
มอบโอกาสแกพนักงานใน
การผนึกความรูและนําสิ่งที่ได
เรียนรู ในสถานที่ทํางานไป
ปฏิบัติจริง

บริษัทสงเสริมใหพนักงาน
ของเราทีม่ศีกัยภาพเขาศกึษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้นจากหลักสูตร
ของสถาบันชั้นนํา 
โครงการการศึกษาเหลานี้
จะชวยเพิ่มทักษะการบริหาร
จัดการธุรกิจใหแกพนักงาน 
และเครือขายเพื่อนรวมงาน
ยังชวยใหเกิดความเขาใจเชิงลึก
มากยิ่งขึ้นในการประยุกต
ใชความรู ในชีวิตจริง
และในสาขาอาชีพ

ตั้งแตป 2559 การเรียนรูงาน
จากการติดตามตัวอยาง 
(Job Shadow) ไดพิสูจนแลว
วาเปนเครื่องมือที่ประสบ
ความสําเร็จสําหรับการเรียนรู
เชิงปฏิบัติและการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร 
วิธีการนี้ชวยใหพนักงาน
คุนเคยกับงานในระดับที่สูงขึ้น
โดยการสังเกตหัวหนางาน
ในการประชมุ การเยีย่มชมลกูคา 
และสรางความคุนเคยกับหนาที่
ใหมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 
พนักงานผูติดตาม (Shadow 
Employee) บางสวน
ยังไดรับโอกาสปฏิบัติงาน
ในระดับสูงขึ้นในอนาคตดวย

ความจำาเป็นในการเรียนรู้จะประเมินจากบทบาทความรับผิดชอบ และ
ความสามารถของแต่ละบุคคล ควบคู่ไปกับความต้องการด้านธุรกิจใน
อนาคต โครงการด้านการเรียนรู้จะครอบคลุมทุกมิติของความสามารถ 
ทั้งด้านเทคนิค การจัดการ ความรู้ด้านอุตสาหกรรม และทักษะการเป็นผู้นำา 
วิธีการเรียนรู้สำาหรับพนักงานของเรามีดังต่อไปนี้

การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความเป็นผู้น�า	
บริษัทมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผสานด้วยระบบการพัฒนา 
ความเป็นผู้นำา คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management 
Discussion and Analysis – MD&A) ยังคงเป ็นตัวผลักดันให ้ เ กิด 
การประเมินสถานการณ์ของธุรกิจอย่างเป็นองค์รวม อ้างอิงข้อมูล 
และเน้นความสำาคัญของการแก้ปัญหา ซ่ึงครอบคลุมผลการปฏิบัติงาน 
ในอดีต รวมถึงเหตุผลของการไม่บรรลุเป้าหมาย โอกาส อุปสรรค 
และการจัดลำาดับความสำาคัญ ลักษณะโดยรวมและความคาดหวัง 
สำาหรับผลการดำา เนินธุร กิจจะกำาหนดจากการทบทวน MD&A  
รายไตรมาส ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บุคลากรแต่ละคนปรับเปลี่ยนเป้าหมาย 
ของตนให ้สอดคล้องกับความคาดหวัง และคำาติชมจากรอบด้าน 
ยังเป็นการทำาให้เกิดความเข้าใจต่อการปรับเปลี่ยนเป้าหมายที่จำาเป็น
ต่อความสามารถของผู้นำา
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เมื่อสามปกอน บริษัทไดเริ่มดําเนินโครงการ IVLDP ซึ่ง
เปนโครงการพัฒนาความเปนผูนําทั่วโลกวัตถุประสงค
ของโครงการ คือ การปูทางผู  มีความสามารถใน
บทบาทผูนําระดับสูงผานการเปดรับประสบการณทั้ง
ดานธุรกิจและการปฏิบัติหนาที่ภายในภูมิภาค ผูบริหาร
จํานวน 60 คนไดเป ดรับประสบการณ ในแง มุมที่
แตกตางของการเปนผูนําธุรกิจ และในป 2559 ไดมีการ
เริ่มโครงการสําหรับกลุมตอไป ทําใหภายใตโครงการนี้ 
มีผูบริหาร 130 คนไดรับประสบการณผานเครื่องมือ
การเรียนรูเพื่อประเมินตนเองและบทบาททางธุรกิจ
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โครงการพัฒนาความเป�นผู�นําทั่วโลก Global Leadership Development Program

Our advanced program called i-LEAD was crafted, 
which is driven by the Group CEO himself. A total of 
27 participants are completing the first intake. They 
were divided in regional teams and were given 
step-by-step exposure involving cross-functional 
roles within their regional cohort to understand 
IVL’s businesses as the assigned functional head 
role for their region. The next step was a SWOT 
(Strength, Weakness, Opportunity & Threats) 
Analysis of the regional businesses and to present 
a growth strategy for the businesses within their 
region to their mentors & the GCEO. This is a 
focused attempt to build leadership capabilities 
that will be essential for them to transition into more 
complex roles in the future.

Shadow Development and Management 
Development Programs

Shadow Development
We believe in nurturing local leadership in line with 
our core values of focusing on people. With this 
objective, we instituted an initiative that allows new 
generation of employees to play important role of 
the company’s future. 

The first cohort of the Shadow Program is 
comprised five men and six women of diverse 
backgrounds. They are being exposed to higher 
level management concepts at a leading institute 
through modular programs. They also accompany 
their superiors to attend key meetings and get 
mentorship. 

Management Development
Another Talented group which has been put on 
fast-track for learning consists of 18 is who are 
being groomed to be the next generation of 
general managers. They are undergoing a 
specially-designed Management Development 
Program (MDP). All the programs aim to teach 
practical subjects that promote learning as a way of 
life in management.

Three years ago, we launched IVLDP as our global 
leadership development program. The objective of 
the program is to build a pipeline of talent for senior 
roles through their exposures across the 
businesses and functions within a region. After 
exposing 60 executives on different facets of 
business leadership, the next cohort was taken in 
2016. Under this program, 130 executives were 
exposed to learning tools to assess themselves & 
their business.

Global Leadership Development Program โครงการพัฒนาความเป�นผู�นําทั่วโลก Shadow Development and Management 
Development Programs

Shadow Development
We believe in nurturing local leadership in line with 
our core values of focusing on people. With this 
objective, we instituted an initiative that allows new 
generation of employees to play important role of 
the company’s future. 

The first cohort of the Shadow Program is 
comprised five men and six women of diverse 
backgrounds. They are being exposed to higher 
level management concepts at a leading institute 
through modular programs. They also accompany 
their superiors to attend key meetings and get 
mentorship. 

Management Development
Another Talented group which has been put on 
fast-track for learning consists of 18 is who are 
being groomed to be the next generation of 
general managers. They are undergoing a 
specially-designed Management Development 
Program (MDP). All the programs aim to teach 
practical subjects that promote learning as a way of 
life in management.

ด  วยความที่ เป นองค กรที่ เติบ โต  ขยายธุ รกิ จ 
และพัฒนาอยางรวดเร็ว บริษัทจําเปนตองพัฒนา
กลุมผูมีความสามารถอยางตอเนื่องซึ่งเปนบุคลากร
ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับสูงและสามารถรับหนาที่
บทบาทผู นําได รวมถึงการปฏิบัติตามแนวทางของ
ทีมผูนําในปจจุบัน

ผู นําในอนาคตตองสามารถพัฒนาความรูและความ
เขาใจเชิงลึกในดานธุรกิจของเรา ระบบการดําเนินงาน 
ความเสี่ยง โอกาสและขอบเขตการแข งขัน ทั้งใน
บริบทของสถานการณป จจุบันและในแง ของการมี
วิสัยทัศนในการคาดการณและเตรียมพรอมสําหรับสิ่งที่
กําลังจะเกิดขึ้น และนี่คือจุดเริ่มตนของโครงการ i-Lead 
ซึ่งออกแบบมาเพื่อพัฒนาผูนํารุนใหมที่สามารถทํางาน
รวมกับทีมงานระดับโลกได รวมถึงสรางแรงบันดาลใจ
ใหผูนํารุนใหมนี้มีความเปนเลิศในการทํางาน

Three years ago, we launched IVLDP as our global 
leadership development program. The objective of 
the program is to build a pipeline of talent for senior 
roles through their exposures across the 
businesses and functions within a region. After 
exposing 60 executives on different facets of 
business leadership, the next cohort was taken in 
2016. Under this program, 130 executives were 
exposed to learning tools to assess themselves & 
their business.

Global Leadership Development Program Global Leadership Development Program

Our advanced program called i-LEAD was crafted, 
which is driven by the Group CEO himself. A total of 
27 participants are completing the first intake. They 
were divided in regional teams and were given 
step-by-step exposure involving cross-functional 
roles within their regional cohort to understand 
IVL’s businesses as the assigned functional head 
role for their region. The next step was a SWOT 
(Strength, Weakness, Opportunity & Threats) 
Analysis of the regional businesses and to present 
a growth strategy for the businesses within their 
region to their mentors & the GCEO. This is a 
focused attempt to build leadership capabilities 
that will be essential for them to transition into more 
complex roles in the future.

โครงการพัฒนาผู�ติดตาม
และโครงการพัฒนาการจัดการ

การพัฒนาผู�ติดตาม (Shadow Development)
บริษัทเชื่อในการฟูมฟกความเปนผูนําภายในองคกรซึง่
สอดคลองกับคานิยมหลักของบริษัทที่ใหความสําคัญ
กับทรัพยากรมนุษย ดวยวัตถุประสงคนี้ จึงไดจัดตั้ง
โครงการที่จะทําใหพนักงานรุนใหมไดรับบทบาทสําคัญ
สําหรับอนาคตของบริษัท

พนักงานกลุมแรกท่ีเขารวมโครงการผูติดตาม (Shadow
Program) ประกอบดวยพนักงานชาย 5 คน และ
พนักงานหญิง 6 คนจากภูมิหลังที่ตางกัน ทั้ง 11 คน
จะไดรับประสบการณและมโนทัศนการบริหารในระดับ
ที่สู งขึ้นผ านหลักสูตรในสถาบันชั้นนําและยัง เป น
ผู ติดตามผูบังคับบัญชาโดยการเขารวมการประชุม
และรับคําปรึกษาแนะนําดานตางๆ

การพัฒนาการจัดการ
กลุมผูมีความสามารถอีกกลุมซ่ึงสามารถเรียนรู ไดอยาง
รวดเร็ว ประกอบดวยพนักงานศักยภาพสูง 18 คน
ที่จะเตรียมพรอมสําหรับการเป นผู จัดการรุ นใหม
พนักงานกลุมนี้จะเขารวมโครงการพัฒนาการจัดการ 
(Management Development Program – MDP) 
ที่ออกแบบเพื่อตอบสนองความตองการของบริษัท
โดยเฉพาะ ทุกโครงการจะมีจุดประสงคเพ่ือสอนและแนะนํา
หัวขอเชิงปฏิบัติตางๆ ดวยการหยิบยื่นโอกาสให ไดรับ
ประสบการณที่จะสงเสริมการเรียนรูดานการจัดการใน
สถานการณจริง

Class of MDP Program

การฝึกอบรม	Lean	Six	Sigma

ไอวีแอลใช้หลักสูตรการฝึกอบรม Lean Six Sigma (LSS) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงาน ในปี 2560 มีการดำาเนินโครงการ 
ทั้งหมด 147 โครงการในโรงงาน 17 แห่งของธุรกิจเส้นใย และส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บุคลากรกว่า 
850 คนได้รับประกาศนียบัตร Lean Six Sigma จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 927 คน และมีชั่วโมงการฝึกอบรมการลดความผิดพลาด 
และการสูญเปล่า (Six Sigma) มากกว่า 30,500 ชั่วโมงตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2560 ซึ่งประหยัดค่าใช้จ ่ายให้บริษัทได ้
26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

236

193

198

183

81
36

9.03

4.81 3.84

4.43

0.95
3.18

จำนวนพนักงาน
ท่ีเข�าร�วมการฝ�กอบรม 

Six Sigma (Yellow Belt 
และระดับสูงกว�า)

ค�าใช�จ�าย
ที่ประหยัดได�ทั้งหมด 
(ล�านดอลลาร�สหรัฐ)

2555 2556 2557 2558 2559 2560

ประเด็นสาระส�าคัญ
ของบริษัท
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ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	(CSR)   
บริษัทให้การสนับสนุนชุมชนอย่างต่อเน่ืองโดยยึดม่ันในความเป็นพลเมือง
บรรษัทที่ดี และเชื่อมั่นใน 3 ประเด็นหลักที่สำาคัญด้าน CSR คือ รากฐาน
ในการสร้างและบำารุงรักษาส่ิงแวดล้อมให้สะอาด พัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ชุมชน และสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

เพ�่อให�บร�ษัท คงไว�ซึ่งความยั่งยืน

มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม
และได�รับอนุญาตให�ดำเนินธุรกิจ

การศึกษา สุขภาพ สิ�งแวดล�อม

กิจกรรม CSR ของบริษัทจะสอดล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals – SDG) ขององค์การสหประชาชาติ  
ซ่ึงครอบคลุมประเด็นด้านการศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ 
บริษัทยังสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามที่สมาชิกชุมชนต้องการ เช่น  
การพฒันาด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม 

50.37%
40.84%

8.79%

กิจกรรมการกุศลทั้งหมด ป� 2560

การบร�จาคเพ�่อการกุศล

การลงทุนเพ�่อสังคม

โครงการด�านการค�าในชุมชน

54.40%

19.23%

26.37%

ร�อยละกิจกรรม CSR ตามภูมิภาค ป� 2560

เอเชีย

อเมร�กาเหนือ

ยุโรป

สิ�งแวดล�อม

อื่นๆ

32.97%

24.54%
10.99%

31.50%

546 กิจกรรม CSR ตามหมวดหมู� ป� 2560

การศึกษา

สุขภาพ

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 หลายพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้
ของสหรัฐอเมริกาและแถบแคริบเบียนได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก
พายุเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมาก บริษัทได้
บริจาคเงินช่วยเหลือผ่านองค์กรต่างๆ มากมาย ซึ่งรวมถึง All Hands 
Volunteers, Lighthouse Christian Ministries, Samaritan’s Purse 
และ Friendswood ISD Education Foundation เพ่ือนำาไปสร้างโรงเรียน
ขึ้นใหม่และช่วยเหลือครอบครัวที่ ได้รับผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคน  
ในประเทศเม็กซิโก บริษัทได้บริจาคเงินให้แก่ Carlos Slim Foundation  
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเม็กซิโกซิต้ี รวมถึงรัฐมอเรโลส ปวยบลา  
วาฮากา และเชียปัส รวมถึงรัฐเกเรจาโรที่ประสบอุทกภัย

การศึกษาที่ดีคือกุญแจสำาคัญต่อความสำาเร็จในอนาคต และบริษัท
ต้องการที่จะมอบโอกาสการเรียนรู้และการสนับสนุนด้านวิชาการ จาก
การท่ีบริษัทอยู ่ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เราจึงให้ความสำาคัญกับ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM – Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics) บริษัทมีการมอบทุน
การศึกษา สนับสนุนรางวัลการแข่งขัน และร่วมมือกับโรงเรียน วิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการเย่ียมชมโรงงานและให้พนักงาน
ของบริษัทเปิดคอร์สฝึกอบรมตามความสมัครใจเพ่ือแบ่งปันความรู ้ 
กระตุ้นความคิด และทำาให้เกิดความสนใจในสายอาชีพ STEM นักเรียนและ
นักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากพนักงานของไอวีแอล และเข้าร่วมคอร์ส
ฝึกอบรมที่จะพัฒนาทักษะ รวมถึงการสนับสนุนความหลากหลายเส้นทาง
อาชีพที่จะสร้างความย่ังยืนให้ตัวเองและเป็นประโยชน์แก่ชุมชน บริษัทได้
บริจาคทุนการศึกษาให้ Coca-Cola Scholars Foundation ด้วย เพื่อช่วย
ส่งเสริมเส้นทางของเด็กรุ่นใหม่ทั่วโลก

หลายคนอาจไม่รู้ว่าพลาสติก PET สามารถนำามารีไซเคิลเป็นสิ่งของที่มี
ประโยชน์ ได้มากมาย ซึ่งรวมถึงพลาสติกสำาหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร PET 
ที่รีไซเคิลยังเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบได้ และช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากร
นำ้าซึ่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม โครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล ซึ่งเป็น
โครงการใหม่ของบริษัทนั้น สอดคล้องกับความมุ่งมั่นต่อความย่ังยืน 
และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR Flagship ทั่วโลก บริษัทได้พัฒนา
โครงการนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มความตระหนักให้เด็กๆ รู้จักการแยกขยะ กระตุ้นให้
เด็กๆ รู้จักการรีไซเคิล และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขัน 
ในสหรัฐอเมริกา บริษัทสนับสนุนองคกร์ Keep America Beautiful (KAB) 
ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำาไรระดับประเทศ ที่ช่วยชุมชนหยุดย้ังการทิ้งขยะ 
ปรับปรุงการรีไซเคิล และทำาให้ชุมชนอเมริกาสวยงามผ่านการให้ความรู้และ
โครงการต่างๆ นอกจากนี้ ทีมงานของบริษัทยังจัดโครงการให้ความรู้เรื่อง
รีไซเคิลในโรงเรียน มีนักเรียนกว่า 750 คนเข้าร่วม และการจัดการแข่งขัน 
เพ่ือเพ่ิมความตระหนักด้านการรีไซเคิลพลาสติก PET และเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ชีวิตความเป็นอยู่ที่มีสุขภาพดีจะทำาให้ชุมชนเข้มแข็งและมีความยั่งยืนด้วย
ตัวเอง และบริษัทจะทำาในส่วนของเราให้ดีที่สุด หนึ่งในโครงการของบริษัท 
คือการช่วยให้นักเรียนเข้าถึงนำ้าสะอาดได้โดยการจัดต้ังและบำารุงรักษา
ระบบกรองนำ้า Reverse Osmosis (RO) ให้โรงเรียนในประเทศอินเดีย และ
บริษัทยังช่วยปรับปรุงรถพยาบาลสำาหรับโรงพยาบาลชุมชนที่ขนส่งผู้ป่วย 
38 คร้ังในพื้นที่ชนบทของอินเดีย ในประเทศไอร์แลนด์ บริษัทได้รวบรวม
เงินทุนสำาหรับวิชาชีพที่เก่ียวกับเด็ก และช่วยให้คนในชุมชนในจังหวัดระยอง
มากกว่า 100 คนได้รับการตรวจสุขภาพฟรี นอกจากน้ี บริษัทให้การ
สนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยย้ิมอย่างสมำ่าเสมอ ในเฉพาะปีท่ีผ่านมา มีผู้ป่วย
จำานวน 372 คนได้รับการดูแลการผ่าตัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริษัทจะ
กระตุ้นและส่งเสริมการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีให้มากย่ิงขึ้น ด้วยการสนับสนุน
กิจกรรมกีฬาต่างๆ อาทิ การแข่งขันฟุตบอลและบาสเก็ตบอล รวมถึง 
ครอสฟิตที่กำาลังเป็นที่นิยมในหมู่พนักงาน

สามประเด็นหลักที่ส�าคัญสูงสุดของกลยุทธ์	CSR
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บริษัทร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เช่น United Way และ 
Habitat for Humanity ซึ่งพนักงานของเรามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น 
มีการรวบรวมเงินบริจาคเพื่อนำาไปจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์สำาหรับ 
โรงพยาบาล ช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพัฒนาการ ให้บริการ
ปรึกษาฟรี ช่วยเหลือผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม และการบริจาคอาหาร
และเครื่องนุ่งห่มให้แก่ผู้ ไม่มีที่อยู่อาศัย

ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทสนับสนุน Asheboro Zoo โดยบริจาค
ให้ Zoological Society และสนับสนุนการระดมทุน “Zoo To Do” ของ 
North Carolina Zoo ในประเทศไทย บริษัทได้จัดซื้ออุปกรณ์เติมอากาศ
ในนำ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในนำ้า และพนักงานของเราก็ช่วยกำาจัด
ผักตบชวาในคลองบางขามเพ่ือให้นำ้าไหลเวียนได้ดีขึ้น พนักงานของเรา 
ในประเทศเม็กซิโกได้ริเร่ิมโครงการเก็บขวด PET ในโรงเรียนและโบสถ์เพ่ือ
นำาไปรีไซเคิลในโรงงานของบริษัท

ในการเสริมสร้างวิถีชีวิตท่ีย่ังยืนน้ัน	บริษัทได้ปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เราให้การสนับสนุน
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพ้ืนท่ีชุ่มน�้า	(Wetlands	Edge	Environment	Center	–	 
WEEC)	 ท่ีมอบโอกาสทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี	 เพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต	WEEC	 ได้รับการยอมรับเรื่อง
ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยได้รับการรับรองด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากองค์กร	
Wildlife	Habitat	Council	 (WHC)	 ในระดับ	Gold	ท�าให้	WEEC	 เป็นผู้น�าอันการด�าเนินงาน 
ท่ีโดดเด่นในโครงการท่ีได้รับการรับรองด้านการอนุรักษ์กว่า	700	โครงการ

ประเด็นสาระส�าคัญ
ของบริษัท
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กิจกรรม 
CSR 

ในป� 2560
ประเทศไทย 
ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ สนับสนุนเงินรางวัลให้ 6 ทีมที่ดีที่สุด 
ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมเวร์ิกชอ็ปการผลติภาพยนตร์สำาหรับนักเรียน 
เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำาคัญของการคัดแยกขยะ

สหรัฐอเมริกา
ทีมการเรียนรู้ของ Indorama Ventures Xylenes & PTA ที่มี
ความรู้ด้านวิศวกรรมเคมี และการบริหาร ได้จัดกิจกรรม 
ให้นักเรียนเคมี 15 คนจาก Bob Jones High School ได้มี
โอกาสสังเกตการทำางานภายในองค์กรของบริษัทเคมีภัณฑ์ 
เป็นครั้งแรก

เม็กซิโก
Indorama Ventures Polymers Mexico ได้จดัให้ม ี
การเย่ียมชมโรงงานสำาหรบันกัศึกษาจาก University 
of Guannajuato การเย่ียมชมครัง้นีม้ส่ีวนสำาคัญ
เพือ่แสดงให้ทางเลอืกด้านอาชพีสำาหรบันกัศึกษา
ทีส่นใจสายอาชพีในอตุสาหกรรมเคมภีณัฑ์ 

การศึกษา

เนเธอร์แลนด์
ทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคระดับสูงของ Indorama Ventures  
Europe ได้แบ่งปันความรู้และแนะนำานักศึกษาในโครงการฝึกงาน
ระยะเวลา 4 - 6 เดือน

การท�างานท่ีมคุีณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ประเทศไทย
ฝ่าย CSR ของบริษทัในจังหวดัลพบรุไีด้บรจิาควสัดไุม่ใช้แล้วจากโรงงานของเรา และพนกังาน 
ได้ช่วยสร้างโรงเล้ียงแพะสำาหรับชมุชนบ้านปากคลองทะเล หมู ่5 อีกทัง้จดัการฝึกอบรมด้าน 
การดำาเนนิและบริหารธุรกิจ โรงเล้ียงแพะแห่งนีจ้ะช่วยสร้างงานและรายได้ให้คนในชมุชน  
อกีทัง้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ชาวบ้านและนกัเรยีนในท้องถ่ินอกีด้วย

ประเทศไทย
บริษัทในเครือของเราในจังหวัดระยอง ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน และนักศึกษา 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมสนับสนุนเป็นพี่เลี้ยง 
และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำาวิสาหกิจสำาหรับชุมชนสะพานหิน เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจ 
ของชุนชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนแรงงานท้องถิ่นด้วย

ประเทศไทย
ตัวแทนจากสำานักงานใหญ่ของบริษัทได้เข้าร่วมงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อให้ความรู้แก่
นักเรียน ถึงวิธีรีไซเคิล PET และแสดงตัวอย่างวัสดุที่ได้จาก 
การรีไซเคิล PET นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ร่วมสนุกกับ 
การเล่นเกม “วิธีคัดแยกขยะ”

สหรัฐอเมริกา
Indorama Ventures Xylenes & PTA, AlphaPet และ Auriga 
Polymers ได้ร่วมมือกับองค์กร Keep America Beautiful 
เพื่อเพิ่มความตระหนักเรื่องการรีไซเคิลโดยการจัดกิจกรรม
หลากหลาย ให้กับโรงเรียนมัธยมในท้องถิ่น

โปแลนด์
พนักงานที่ Indorama Ventures Poland ร่วมให้ความรู้ผ่าน 
กิจกรรม “Friends of Nature” แก่นักเรียนอนุบาลใน Wloclawek  
เรื่องความสำาคัญของการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล

การให้ความรู้เร่ืองรีไซเคิล

ประเทศไทย
พนักงานจาก อินโดรามา โฮลดิ้งส์ ร่วมเป็นครูอาสาสมัคร 
เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ในช่วงฤดูร้อน
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สหรัฐอเมริกา
Indorama Ventures Xylenes & PTA และ AlphaPet  
ร่วมบริจาคให้มูลนิธิ United Way Foundation เพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยจากพายุเฮอร์ริเคน

อินเดีย
เพือ่ให้เดก็ๆ ได้เข้าถึงนำา้ดืม่สะอาด พนกังานของเราที ่IVL 
Dhunseri Petrochem Industries ได้มอบเคร่ืองกรองนำา้ระบบ 
Reverse Osmosis (RO) และติดต้ังถังเก็บนำา้สำาหรบัโรงเรียน  
และสนบัสนุนบรกิารบำารุงรกัษาให้

สุขภาพ

อินเดีย
หน่วยบริการรถพยาบาลของ IVL Dhunseri Petrochem 
Industries สำาหรับชุมชน ได้ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
ไปโรงพยาบาลได้ 38 รายในปี 2560

ประเทศไทย
พนักงานของเราร่วมเป็นอาสาสมัครในมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม  
ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยเหลือการเข้าถึงการผ่าตัดและการดูแล
หลังผ่าตัดให้เด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งพิการแต่กำาเนิด 
และสามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัด

ประเทศไทย
ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์, อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ 
ระยอง และอินโดรามา ปิโตรเคม ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชนจัด
กิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่ ณ วัดหนองแฟบ นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด

ประเทศไทย
พนักงานของเราทำากิจกรรมจิตอาสา ทำาตุ๊กตาผ้าขนหนูรูปสัตว์ต่างๆ และหมอนสำาหรับเด็กจำานวน 120 ใบ  
ที่ใช้เส้นใยที่ทำาจากเส้นด้ายรีไซเคิล ของขวัญทั้งสองสิ่งนี้ได้มอบให้กับเด็กที่เข้ารับการผ่าตัดจากการช่วยเหลือ
ของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

การยื่นมือช่วยเหลือ

โปแลนด์
พนักงานของ Indorama Ventures Poland บรรยาย
ในหัวข้อ “Twenty-First Century Plastics” ในโรงเรียน
ประถมศึกษาและจัดการประกวด Ecological Contest 
ในหัวข้อ “My Environment is Close to Me”

ประเทศไทย
พนักงานของเราในเครือไอวีแอลในจังหวัดระยองและจาก 
สำานักงานใหญ่ ที่กรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำาความสะอาด 
ชายหาดเนื่องในวันทำาความสะอาดชายหาดสากลแสดงถึง 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

โปแลนด์
พนักงานของ Indorama Ventures Poland ให้ความรู้เรื่อง  
“นำ้า ทรัพยากรอันลำ้าค่า” แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
1 – 3 ที่โรงเรียนประถมศึกษา Wloclawek Primary School

สิ่งแวดล้อม 

สหรัฐอเมริกา
พนักงานของ FiberVisions ได้บริจาคผ้าอ้อมสำาเร็จรูป  
(ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยของบริษัท) ที่ศูนย์รวบรวมสิ่งของบริจาค 
ในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุเฮอร์ริเคน

ประเด็นสาระส�าคัญ
ของบริษัท



ข้อมูลผลการดำาเนินงาน 
ทั่วโลก



ข้อมูลสรุปน้ีครอบคลุมการดำาเนินงานของโรงงานในกลุ่มธุรกิจท้ังหมด
ของบริษัท ประกอบด้วย PET, สารต้ังต้น (PTA, PIA, EO/EG, PX, 
NDC), เส้นใยและเส้นด้าย, บรรจุภัณฑ์, รีไซเคิล, และขนสัตว์
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Region Country      Business

North America

AlphaPet, Inc. USA

Auriga Polymers Inc. USA

FiberVisions Manufacturing Company USA

FiberVisions Products Products, Inc. USA

Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC USA

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

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

Indorama Ventures PTA Montreal LP Canada

Indorama Ventures Xylenes and PTA LLC USA NDC

PHP Fibers Inc. USA

StarPet Inc. USA

Europe

Beverage Plastics Limited Northern Ireland

FiberVisions A/S Denmark

Glanzstoff Bohemia s.r.o. Czech Republic

Glanzstoff Industries S.R.L. Italy

Indorama Ventures Corlu PET Sanayi Anonim Sirketi Turkey

Indorama Ventures Europe B.V. The Netherlands

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

Indorama Ventures Quimica S.L.U. Spain PIA

PHP Fibers GmbH Germany

Textilcord Steinfort S.A.* Luxembourg

Trevira GmbH, Bobingen Germany

Trevira GmbH, Guben Germany

UAB Orion Global Pet Lithuania

Wellman France Recyclage S.A.S France

Wellman International Limited, Ireland Ireland

Wellman International Limited, The Netherlands The Netherlands

Asia

Asia Pet (Thailand) Limited Thailand

ES FiberVisions (China) Limited China

ES FiberVisions (Thailand) Company Limited Thailand

FiberVisions (China) Textiles Products Limited China 

Guangdong IVL PET Polymer Company Limited China

Indorama Holdings Limited Thailand

Indorama Petrochem Limited Thailand

Indorama Petrochem Limited (2nd Branch) Thailand

Indorama Polyester Industries Public Company Limited, Nakhon Pathom Thailand

Indorama Polyester Industries Public Company Limited, Rayong Thailand

Indorama Ventures Packaging (Myanmar) Limited Myanmar

Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation, Bacolod The Philippines

Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation, Batino The Philippines

Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation, Davao The Philippines

Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation, MOP The Philippines

Operations	Information	Included	in	2017	Sustainability	Report
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Total energy consumption 100% 100% 100% 100%

Direct GHG Emissions Scope 1 100% 99.6% 100% 100%

Indirect GHG Emissions Scope 2 99.3% 99.7% 100% 100%

Total NOx Emissions 82.3% 84.1% 95.2% 100%

Total SOx Emissions 75.0% 77.3% 83.9% 100%

Total VOC Emissions 61.4% 63.6% 77.4% 100%

Total waste (excluding reuse and recycle) 99.8% 99.6% 100% 100%

COD in treated wastewater discharged 83.4% 77.3% 93.5% 100%

BOD in treated wastewater discharged NA NA 83.9% 100%

Total Water Withdrawn by Sources 100% 100% 100% 100%

Waste Water Discharge NA NA 98.4% 100%

Health & Safety 98% 100% 100% 100%

Process safety events NA NA 10% 30%

Spills 42% 65% 88% 100%

CSR 56% 60% 79% 91%

HR 66.7% 75.8% 100% 100%

Region Country     Business

Asia

IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited, Haldia India

IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited, Panipat India

Performance Fibers (Kaiping) Company Limited China

Performance Fibers (Kaiping) No.2 Company Limited China

Petform (Thailand) Limited, Korat Thailand

Petform (Thailand) Limited, Lopburi Thailand

Petform (Thailand) Limited, Pathumthani Thailand

Petform (Thailand) Limited, Rayong Thailand

PT Indorama Petrochemicals Indonesia

PT Indorama Polychem Indonesia Indonesia

PT Indorama Polypet Indonesia Indonesia

PT Indorama Ventures Indonesia Indonesia

TPT Petrochemicals Public Company Limited Thailand

Africa

Indorama PET (Nigeria) Limited Nigeria

Indorama Ventures Packaging (Ghana) Limited Ghana

Indorama Ventures Packaging (Nigeria) Limited Nigeria

Remark:
      Feedstock  PTA  PET  Fibers  Packaging  Recycling  Wool
NDC = Naphthalene Dicarboxylate   
PIA = Purified Isophthalic Acid   

2014 2015 2016 2017Material Indicators

Coverage	of	Data	Collection	(%	of	Total	IVL	Global	Production)

When comparing absolute figures there is a year on year increase in resource consumption and absentee days, however these can be attributed to the growth of IVL 
in terms of both production output as well as number of employees.

* Do not include new acquisition made after June 2017

ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก
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Global	EHS	Data

GRI Standards Unit

Production
General Total production Tons of production 6,687,525 7,481,352 9,960,134 10,642,439

- PET Tons 3,197,330 3,544,468 4,101,870 4,262,555

- PTA Tons 1,805,713 2,153,836 3,425,608 3,735,362

- Packaging Tons 65,659 82,596 113,202 134,838

- Fibers Tons 1,047,044 1,134,341 1,325,179 1,327,278

- Feedstock (e.g. EG/EO) Tons 422,831 361,709 872,173 1,057,123

- Wool Tons 3,140 3,077 2,673 2,188

- Recycling Plants Production  
   (flakes+In process reuse)

Tons 83,762 108,958 119,429 123,095

- Others Tons 62,045 92,366 - -

Revenue
General Revenue of Business (Converted) MillionUSD 9,007 7,192 9,086 11,125

Materials
301-1 Total material use Tons 7,078,276 7,881,517 10,234,842(1) 11,182,196

Raw materials Tons

- PTA Tons 3,161,880 3,482,025 4,197,946 4,567,981

- MEG Tons 1,456,676 1,603,761 1,610,735(2) 1,692,695

- Paraxylene Tons - - 2,271,643 2,452,829

- Acetic Acid Tons - - 124,232 139,606

- Purified isophthalic acid Tons - - 52,929 73,761

- PET Tons - - 302,352 272,977

- PP Tons - - 128,239 123,183

- PE Tons - - 32,504 48,689

- HDPE Tons - - 4,538 5,481

- Wool Tons - - 2,938 2,521

- Cardboard packaging Tons - - 11,096 39,637

- Partially oriented yarn (POY) Tons - - 5,374 942

Bio Raw materials Tons

- Bio-MEG Tons 18,062 15,694 10,736 7,447

- Celluose Tons - - - 33,411

- PLA Tons - - - 2,383

Others Tons 2,441,658 2,780,037 1,479,580 1,718,654

301-2 Total recycled materials Tons 111,415 144,007 169,854 183,693

Energy
302-1 Total energy consumption GJ 37,522,808 41,467,851 53,041,022 59,237,580

• Fuel Oil GJ 125,305 219,851 444,337 398,481

• Natural Gas GJ 15,303,426 16,392,113 22,050,985(3) 25,636,212

• LPG GJ 44,817 58,300 54,600 282,014

• Diesel GJ 16,688 23,005 68,687 116,426

• Gasoline GJ 27,587 2,802 30,485 33,095

• Fuel Gas GJ 0 0 40,483 4,239

• Coke GJ 0 0 354,894 371,981

• Coal GJ 11,791,536 12,376,449 15,883,530 16,313,779

• Other GJ 42,147 24,376 56,987 37,871

• Renewable Energy Consumption GJ 428,065 544,511 691,094 1,427,492

   Biomass GJ 208,998 227,034 373,656 934,961

   Biogas GJ 219,067 317,477 317,438 492,531

20152014 2016 2017
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GRI Standards Unit

302-1 Total Indirect energy consumption 
(electricity, cooling, steam purchased from 
outside of IVL group)

GJ 11,762,833 13,510,681 14,915,688 16,112,027

MWh 3,267,454 3,752,967 4,081,347 4,475,563

- Electricity purchased from conventional  
   sources (e.g. natural gas, coal, nuclear,  
   heating oil)

GJ 7,466,557 9,408,898 11,487,654 12,017,219

MWh 2,074,044 2,613,583 3,191,015 3,338,116

- Purchased steam GJ 2,261,891 2,151,325 2,048,701 2,699,489

MWh 628,303 597,590 569,084 749,858

- Purchased heating GJ - - 1,028,410 538,931

MWh - - 285,669 149,703

- Purchased cooling GJ - - 54,275 371,063

MWh - - 15,076 103,073

- Renewable electricity generated and  
   consumed

GJ - - 6,280 6,237

MWh - - 1,744 1,733

- Renewable electricity purchased through  
   certificate

GJ - - 290,369 1,221,325

MWh - - 80,658 339,257

Total direct electricity sold GJ 990,603 698,158 700,432 668,729

MWh 275,168 193,933 194,565 185,758

Total steam sold GJ 1,062,464 1,026,259 850,334 827,308

MWh 295,129 285,072 236,204 229,808

Total indirect eletricity sold GJ - - - 742,237

MWh - - - 206,177

302-3 Energy Intensity GJ/Ton of production 5.56 5.52 5.33 5.57

302-4 Energy saved due to conservation and 
efficiency improvement

GJ 228,812 413,342 786,520 614,892

Water Withdrawal and Consumption
303-1 Total water withdrawn by sources m3 36,099,631 38,200,946 46,837,026 55,034,189

- Surface water m3 16,960,419 18,472,443 28,612,964 32,065,253

- Sea water
   (excluding once through cooling water)

m3 - - - -

- Once through cooling water m3 952,172 2,736,178 1,245,728 3,213,299

- Municipal water and water utilities m3 12,003,015 10,602,732 10,626,737 13,774,178

- Ground water m3 6,146,267 6,351,455 6,299,896 5,887,591

- Rain water m3 37,758 38,140 51,701 93,868

Water Intensity m3/Ton of Production 5.43 5.12 4.70 5.17

Reused / Recycled Water
303-3 Total volume of recycled/reused water m3 2,436,929  2,780,405 3,229,152 2,782,341

% of recycled/reused water % 6.75 7.28 6.89 5.06

Emissions
305-1 Direct GHG emissions from all sources 

owned or controlled by company  
(Scope 1 emissions)

tCO
2
e 2,087,526 2,226,176 3,330,966(4) 3,561,396

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

tCO
2
e 1,567,192 1,842,432 1,937,873(5) 2,005,810

Total GHG emission (Scope 1 + Scope 2) tCO
2
e 3,654,718 4,068,608 5,268,839(6) 5,567,207

305-4 Scope 1 GHG Intensity tCO
2
e/Ton of Production 0.312 0.298 0.334(7) 0.335

Scope 2 GHG Intensity tCO
2
e/Ton of Production 0.234 0.246 0.194(8) 0.189

Scope 1 + Scope 2 GHG Intensity tCO
2
e/Ton of Production 0.546 0.544 0.529(9) 0.523

GHG Intensity per total revenue tCO
2
e/Million USD 231.77 309.54 572.89 500.42
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305-4 GHG Intensity per full time equivalent (FTE) 
Employees

tCO
2
e/FTE 198.74 179.26 399.39(10) 385.40

305-7 Total NOx emissions Tons 1,977 2,430 1,779 2,376

Total SOx emissions Tons 752 1,075 1,126 1,532

Total VOC emissions Tons 854 1,149 2,033 2,278

Wastewater Discharge
306-1 Total wastewater discharge m3 12,269,886 12,940,673 21,251,430 32,435,994

COD in treated wastewater discharged Tons 525 446 1,155 2,111

BOD in treated wastewater discharged Tons 77 58 111 103

TSS in treated wastewater discharged Tons 1,325 1,577 1,661 1,250

Oil and grease in treated wastewater 
discharged

Tons 14 17 - 16

COD in untreated wastewater discharged 
to third party

Tons - - 3,566 3,941

BOD in untreated wastewater discharged 
to third party

Tons - - 1,606 885

TSS in untreated wastewater discharged 
to third party

Tons - - 1,034 325

Oil and grease in treated wastewater 
discharged

Tons - - 4.04 8.07

Solid Waste
306-2 Total hazardous waste Tons 37,171 34,229 47,466 54,101

- Reuse Tons 4,397 819 726 30,248

- Recycling Tons 7,596 12,545 12,038 4,725

- Recovery (including energy recovery) Tons 483 782 2,153 1,748

- Composting Tons 0 13 43 0

- Incineration Tons 4,624 4,151 4,860 11,270

- Landfill Tons 17,784 1,684 2,348 5,377

- Others Tons 2,286 14,234 25,298 733

Total non-hazardous waste Tons 73,297 83,730 99,150 116,873

- Reuse Tons 595 1,829 3,604 2,304

- Recycling Tons 36,146 39,728 28,189 37,183

- Recovery (including energy recovery) Tons 6,259 11,460 6,143 5,911

- Composting Tons 384 720 5,642 7,119

- Incineration Tons 1,412 819 779 1,432

- Landfill (General waste) Tons 18,699 16,681 28,293 36,280

- Others Tons 9,802 12,494 26,499 26,643

Total Reused, Recycled and Recovered 
Waste

Tons 55,478 67,162 52,854 82,118

Total Waste Disposed (not Reused, 
Recycled or Recovered)

Tons 54,991 50,797 93,762 88,854

306-4 Total weight of hazardous waste 
transported

Tons 19,043 32,873 43,882 55,463

Total weight of hazardous waste treated Tons 6,323 6,594 6,726 5,652

The total weight of hazardous waste 
shipped internationally

Tons 39 8 25(11) 183

Spills
306-3 Total significant spills Cases 17 41 38 53

Tons 107 94 90 514

- Hydrocarbon spills Cases - - 2 15

Tons - - - 8

- Chemical spills Cases 13 30 31 26

Tons 1 89 50 30

- Other spills Cases 5 11 5 12

Tons 107 4 39 476
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GRI Standards Unit

Process Safety Events
Tier 1
- No. of events Cases - - 0 5
- Cases per million man hours Cases / million man hours - - 0 0.44
Tier 2
- No. of events Cases - - 1 3
- Cases per million man hours Cases / million man hours - - 0.31 0.26

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

non-compliance with environmental laws 
and regulations

USD 0 205 260 54,618

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

USD 0 0 0 47,233

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

Cases 9 4 2 0

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

Cases 8 4 2 0

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

management—worker health and safety 
committees 

Persons 2,689 2,772 3,773 13,046

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

% 25.6** 22.3** 28.6** 90.3

403-2 Total Recordable Injury rate (TRIR)  
(per 200,000 man-hours)

Cases/200,000Man-Hours 1.48 1.57 0.97 1.19

Employees Cases/200,000Man-Hours 1.55 1.57 1.08 1.25

- Male Cases/200,000Man-Hours 1.66 1.65 1.11 1.46

- Female Cases/200,000Man-Hours 1.05 1.21 0.91 0.48

Contractors Cases/200,000Man-Hours 1.13 1.55 0.64 0.94

- Male Cases/200,000Man-Hours 1.18 1.79 0.73 1.12

- Female Cases/200,000Man-Hours 0.89 0.34 0.00 0.00

Total Recordable Injury  
(not including first aid incidents)

Cases 184 214 159(12) 225

Employees Cases 163 186 134 193

- Male Cases 142 161 113 177

- Female Cases 21 25 21 16

Contractors Cases 21 28 25 32

- Male Cases 18 27 25 32

- Female Cases 3 1 0 0

Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) 
(per million man-hours)

Cases/MillionMan-Hours 4.7 3.67 3.12 3.82

Employees Cases/MillionMan-Hours 5.2 3.6 3.5(16) 4.3

- Male Cases/MillionMan-Hours 5.4 3.5 3.4 4.8

- Female Cases/MillionMan-Hours 4.1 3.8 4.1 2.4

Contractors Cases/MillionMan-Hours 2.1 4.1 1.8 1.6

- Male Cases/MillionMan-Hours 1.6 5.0 2.0 1.9

- Female Cases/MillionMan-Hours 4.5 0.0 0.0 0.0

Total Lost-Time Injuries  
(Employees+ Contractors)

Cases 118 100 102(13) 144

Employees Cases 110 85 88 133

- Male Cases 93 68 69 117

- Female Cases 17 17 19 16
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403-2 Contractors Cases 8 15 14 11

- Male Cases 5 15 14 11

- Female Cases 3 0 0 0

Occupational Illness Frequency Rate 
(OIFR)

Cases/MillionMan-Hours 0.00 0.04 0.03 0.13

Employees Cases/MillionMan-Hours 0 0.04 0.08 0.03

- Male Cases/MillionMan-Hours 0 0 0.099 0.04

- Female Cases/MillionMan-Hours 0 0 0 0

Contractors Cases/MillionMan-Hours 0 0 0 0.59

- Male Cases/MillionMan-Hours 0 0 0 0.69

- Female Cases/MillionMan-Hours 0 0 0 0

Total number of occupational diseases 
cases

Cases 0 1 1 5

Employees Cases 0 1 1 1

- Male Cases 0 1 1 1

- Female Cases 0 0 0 0

Contractors Cases 0 0 0 4

- Male Persons 0 0 0 4

- Female Persons 0 0 0 0

Fatalities (all Employees and Contractors) Persons 0 0 0 1

Employees Persons 0 0 0 0

- Male Persons 0 0 0 0

- Female Persons 0 0 0 0

Contractors Persons 0 0 0 1

- Male Persons 0 0 0 1

- Female Persons 0 0 0 0

Lost day rate (LDR) Days/MillionMan-Hours 52 83 46 51

Employees Days/MillionMan-Hours 59 87 54 53

- Male Days/MillionMan-Hours 62 99 48 61

- Female Days/MillionMan-Hours 44 27 80 27

Contractors Days/MillionMan-Hours 11 56 21 42

- Male Days/MillionMan-Hours 9 37 24 49

- Female Days/MillionMan-Hours 19 151 0 0

Total number of lost day (only including lost 
scheduled work days)

Man Days 1,280 2,252 1,508 1,934

Employees Man Days 1,239 2,049 1,342 1,652

- Male Man Days 1,063 1,939 974 1,475

- Female Man Days 176 110 367 177

Contractors Man Days 41 203 167 282

- Male Man Days 28.0 113.0 167 282

- Female Man Days 13.0 90.0 0 0

Absentee rate (AR) % 1.80 1.79 2.00(14) 2.10

Employees % 2.06 2.03 2.46 2.26

- Male % 1.98 1.90 2.24 2.24

- Female % 2.39 2.61 3.43 2.34

Contractors % 0.34 0.22 0.53 1.36

- Male % 0.33 0.22 0.39 1.48

- Female % 0.40 0.19 0.16 0.68

Absentee days Days 54,330.1 62,869.6 81,815.9(15) 99,097

Employees Days 52,754.1 61,870.1 76,637.9 87,574

- Male Days 40,586.8 46,916.3 56,876.3 68,175

- Female Days 12,167.4 14,953.8 19,761.5 19,400
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GRI Standards Unit

Notes:
(1) 2016 reported number has been restated from 10,216,877 
(2) 2016 reported number has been restated from 1,751,855
(3) 2016 reported number has been restated from 21,506,204
(4) 2016 reported number has been restated from 3,236,692
(5) 2016 reported number has been restated from 1,917,894
(6) 2016 reported number has been restated from 5,154,586
(7) 2016 reported number has been restated from 0.325
(8) 2016 reported number has been restated from 0.192
(9) 2016 reported number has been restated from 0.517
(10) 2016 reported number has been restated from 390.74
(11) 2016 reported number has been restated from 45
(12) 2016 reported number has been restated from 164
(13) 2016 reported number has been restated from 99
(14) 2016 reported number has been restated from 2.05
(15) 2016 reported number has been restated from 81,830
(16) 2016 reported number has been restated from 3.4
** 2014, 2015, 2016 reported numbers have been restated due to misinterpretation

403-2 Contractors Days 1,576.0 999.5 5,178.0 10,523

- Male Days 1,235 860 3,328 10,625

- Female Days 342 140 1,850 898

Near Miss Cases 0 0 732 985

Employees Cases 0 0 650 885

- Male Cases 0 0 582 749

- Female Cases 0 0 68 136

Contractors Cases 0 0 82 100

- Male Cases 0 0 73 92

- Female Cases 0 0 9 8

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

Persons 114 114 193 448

Employees Persons 61 81 136 344

- Male Persons 61 81 136 339

- Female Persons 0 0 0 5

Contractors Persons 53 33 57 104

- Male Persons 53 33 54 100

- Female Persons 0 0 3 4
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GRI Standards Unit

Employees
GRI	102-8 Total employees by gender Persons 11,175 12,868 14,432 15,195

- Male Persons 8,605 10,080 11,257 11,844

- Female Persons 2,570 2,788 3,175 3,351

Total Permanent employees Persons 10,610 12,273 13,769 14,525

- Male Persons 8,120 9,583 10,718 11,299

- Female Persons 2,490 2,690 3,051 3,226

Total Temporary employees Persons 565 595 663 670

- Male Persons 485 497 539 545

- Female Persons 80 98 124 125

GRI	102-8 Total employees by Level* Persons 10,610 12,273 13,769 14,525

GRI	405-1 Executive	Management	 Persons 69 79 88 94

- Male Persons 61 71 79 83

- Female Persons 8 8 9 11

Senior Management Persons 284 330 369 388

- Male Persons 216 256 286 301

- Female Persons 68 74 83 87

Middle Management Persons 1,083 1,257 1,409 1,485

- Male Persons 850 1,006 1,125 1,185

- Female Persons 233 251 284 300

Junior Management Persons                   4,268              5,156                5,778              6,106 

- Male Persons                   2,860            3,602              4,028               4,246 

- Female Persons                   1,408             1,554            1,750              1,860 

Non Management* Persons                   4,906              5,451              6,125               6,452 

- Male Persons                   4,133              4,648              5,200               5,484 

- Female Persons                      773                    803                    925                     968 

GRI	405-1 Total employees by Age* Persons 10,610 12,273 13,769 14,525

Over	50	years	old Persons 1,661 1,709 2,153 2,488

- Male Persons 1,345 1,399 1,810 2,118

- Female Persons 316 310 343 370

30-50	years	old Persons 6,372 7,480 8,222 8,542

- Male Persons 4,860 5,784 6,210 6,412

- Female Persons 1,512 1,696 2,012 2,130

Below	30	years	old Persons 2,577 3,084 3,394 3,495

- Male Persons 1,915 2,400 2,698 2,769

- Female Persons 662 684 696 726

New employee hires*
GRI	401-1 Total new employees Persons 876 1,645 1,484 1,732

- Male Persons 534 1,292 1,054 1,274

- Female Persons 342 353 430 458

Total new employee hire rate New hire rate (%) 8.26 13.40 10.78 11.92

- Male New hire rate (%) 6.58 13.48 9.83 11.28

- Female New hire rate (%) 13.73 13.12 14.09 14.20

Total new employees by age Persons 876 1,645 1,484 1,732

Over	50	years	old Persons 9 96 102 99

- Male Persons 2 90 93 80

- Female Persons 7 6 9 19

30-50	years	old Persons 209 626 691 698

- Male Persons 107 501 500 485

- Female Persons 102 125 191 213

Below	30	years	old Persons 658 923 691 935

- Male Persons 425 701 461 709

- Female Persons 233 222 230 226

Global	Human	Resources	Data
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GRI Standards Unit

GRI	401-1 New hire rate by Age New hire rate (%) 8.26 13.40 10.78 11.92

Over	50	years	old New hire rate (%) 0.54 5.62 4.74 3.98

- Male New hire rate (%) 0.15 6.43 5.14 3.78

- Female New hire rate (%) 2.22 1.94 2.62 5.14

30-50	years	old New hire rate (%) 3.28 8.37 8.40 8.17

- Male New hire rate (%) 2.20 8.66 8.05 7.56

- Female New hire rate (%) 6.75 7.37 9.49 10.00

Below	30	years	old New hire rate (%) 25.53 29.93 20.36 26.75

- Male New hire rate (%) 22.19 29.21 17.09 25.60

- Female New hire rate (%) 35.20 32.46 33.05 31.13

Employee Turnover*
GRI	401-1 Total employee turnover Persons 698 1,094 909 861

- Male Persons 500 884 676 665

- Female Persons 198 210 233 196

Total employee turnover rate Turnover rate (%) 6.58 8.91 6.60 5.93

- Male Turnover rate (%) 6.16 9.22 6.31 5.89

- Female Turnover rate (%) 7.95 7.81 7.64 6.08

Total employee turnover by age Persons 698 1,094 909 861

Over	50	years	old Persons 120 160 172 195

- Male Persons 98 128 132 157

- Female Persons 22 32 40 38

30-50	years	old Persons 297 511 438 414

- Male Persons 192 401 314 319

- Female Persons 105 110 124 95

Below	30	years	old Persons 281 423 299 252

- Male Persons 210 355 230 189

- Female Persons 71 68 69 63

Total employee turnover rate by age Turnover rate (%) 6.58 8.91 6.60 5.93

Over	50	years	old Turnover rate (%) 7.22 9.36 7.99 7.84

- Male Turnover rate (%) 7.29 9.15 7.29 7.41

- Female Turnover rate (%) 6.96 10.32 11.66 10.27

30-50	years	old Turnover rate (%) 4.66 6.83 5.33 4.85

- Male Turnover rate (%) 3.95 6.93 5.06 4.98

- Female Turnover rate (%) 6.94 6.49 6.16 4.46

Below	30	years	old Turnover rate (%) 10.90 13.72 8.81 7.21

- Male Turnover rate (%) 10.97 14.79 8.52 6.83

- Female Turnover rate (%) 10.73 9.94 9.91 8.68

Voluntary employees turnover Persons 617 888 807 680

Voluntary employees turnover rate Turnover rate (%) 5.82 7.24 5.86 4.68

Number of employees laid off Persons 68 0 89 113

- Male Persons 68 0 89.0 107

- Female Persons 0 0 6

Number of negotiations Persons 139 61 28 35

Parental leave*
GRI	401-3 Number of employees entitled for parental 

leave
Persons 1,946 4,334 5,448 8,382

- Male Persons 1,336 3,402 4,299 6,114

- Female Persons 610 932 1,149 2,268

Number of employees taken parental leave Persons 86 188 224 368

- Male Persons 34 116 149 264

- Female Persons 52 72 75 104
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GRI Standards

GRI	401-3 Number of employees return to work after 
parental leave

Persons 75 172 194 345

- Male Persons 33 107 143 257

- Female Persons 42 65 51 88

Return to work rate (after parental leave) % 87.00 91.00 86.61 93.75

- Male % 97.00 92.00 95.97 97.35

- Female % 81.00 90.00 68.00 84.62

Retention to work (after parental leave and 
still employed for the next 12 months) 

Persons 50 167 171 325

- Male Persons 22 105 131 239

- Female Persons 28 62 40 86

Retention (after parental leave and still 
employed for the next 12 months) rate

% 66.67 97.09 88.14 94.20

- Male % 66.67 98.13 91.61 93.00

- Female % 66.67 95.38 78.43 97.73

Employees training*
GRI	404-1 Total training hours provided to employee Hours 123,349 186,914 284,356 329,779

- Male Hours 89,146 141,557 211,450 247,584

- Female Hours 34,203 45,357 72,906 82,195

Total Average training hours Hours/Employee 11.6 15.2 20.7 23

- Male Hours/Employee 11.0 14.8 19.7 22

- Female Hours/Employee 13.7 16.9 23.9 25

Total training hours by management 
category

Hours 123,349 186,914 284,356 329,779

Executive	Management Hours 1,755 2,060 2,349 2,676

- Male Hours 1,548 1,835 2,077 2,324

- Female Hours 207 225 272 352

Senior Management Hours 6,119 7,381 8,537 9,489

- Male Hours 4,786 5,825 6,717 7,228

- Female Hours 1,333 1,556 1,820 2,261

Middle Management Hours 15,233 19,493 23,726 32,629

- Male Hours 11,392 14,775 17,979 26,023

- Female Hours 3,841 4,718 5,747 6,606

Junior Management Hours 55,653 86,993 115,958 144,175

- Male Hours 40,998 65,901 88,521 111,341

- Female Hours 14,655 21,092 27,437 32,834

Non-management Hours 44,589 70,987 133,786 140,810

- Male Hours 30,422 53,221 96,156 100,668

- Female Hours 14,167 17,766 37,630 40,142

Performance Review*
GRI	404-3 Total employees receiving regular 

performance reviews
Persons 4,946 8,123 13,769 14,525

Executive Management Persons 69 79 88 94

Senior Management Persons 219 330 369 388

Middle Management Persons 949 1,257 1,409 1,485

Junior Management Persons 2,123 3,818 5,778             6,106 

Non - Management Persons 1,428 2,449 6,125             6,452 

Percentage of employee receiving regular 
performance reviews

% 46.62 66.19 100.00 100.00

Executive Management % 100.00 100.00 100.00 100.00

Senior Management % 77.11 100.00 100.00 100.00

Middle Management % 87.63 100.00 100.00 100.00

Junior Management % 49.79 74.06 100.00 100.00

Non - Management % 29.11 44.93 100.00 100.00
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GRI Standards

GRI	404-3 Total employees receiving career 
development reviews

Persons 2,536 7,806 13,249 14,283

Executive Management Persons 42 79 88 94

Senior Management Persons 174 330 369 388

Middle Management Persons 949 1,257 1,409 1,485

Junior Management Persons 424 3,815 5,778 6,106

Non - Management Persons 1,027 2,088 5,534 6,178

Percentage of employees receiving career 
development reviews

% 24.66 61.67 95.71 98.11

Executive Management % 60.87 100.00 100.00 100.00

Senior Management % 61.27 100.00 100.00 100.00

Middle Management % 87.63 100.00 100.00 100.00

Junior Management % 9.96 74.06 100.00 100.00

Non - Management % 20.97 38.33 90.35 95.75

Remuneration ratio of women to men*
GRI	405-2 Strategic Ratio 0.850 0.860 0.950 0.960

Managerial Ratio 0.890 0.910 0.931 0.944

Supervisory and Operational Ratio 0.910 0.890 0.912 0.929

Employee Engagement Score
Employee engagement score % - 85.92 86.02 90.68

- Male % - 82.98 82.62 93.20

- Female % - 88.91 89.39 89.90

Data coverage of employee engagement 
survey

- 90.42 93.50 93.75

- Male % of male employees - 89.80 93.40 93.60

- Female % of female employees - 91.10 93.31 93.98

Collective Bargaining*
GRI	102-41 Total employees covered by collective 

bargaining agreements
Persons 3,266 4,391 6,948 7,748 

Percentage of total employees covered by 
collective bargaining agreement

% 29.23 34.12 48.14 50.99

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

Numbers 21 56 65 94

Human	Rights	Integration
GRI	412-2 Total number of hours of employees 

training on human rights policies or 
procedures concerning aspects of human 
rights that are relevant to operations

Hours - 3,251 9,269 14,256

Total number of employees trained in 
human rights policies or procedures con-
cerning aspects of human rights that are 
relevant to operations

Persons - 3,832 7,997 11,403

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

% of total employees - 29.78 55.41 75.04

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

and corrective actions taken
Cases - 1 2 4

Number of incidents of discrimination 
and corrective actions taken regarding 
employees

Cases - 1 1 3

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

Cases - 0 1 1
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GRI Standards Unit

Security Practices
GRI	410-1 Total number of security personnel trained 

in the organization's human rights policies or 
procedures that are relevant to operations

Persons - 89 405 1,676 

Percentage of security personnel trained in 
the organization's human rights policies or 
procedures that are relevant to operations

% - 41.98 87.85 88.35

Total number of security personnel Persons - 212 461 1897

Rights of Indigenous Peoples
GRI	411-1 Incidents of violations involving rights of 

indigenous people
Cases - 0 0 0

Human	Rights	Assessment
GRI	412-1 Total number of operations Numbers - 59 69 83

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

Numbers - 59 69 83

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

% - 99.00 100.00 100.00

Human	Rights	Grievances
GRI	103-2 Total number of grievances about human rights 

through formal grievance process
Cases - 0 0 0

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

Cases - 0 0 0

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

Cases - 0 0 0

Total number of human rights grievances 
addressed in this reporting period

Cases - 0 0 0

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

Cases - 0 0 0

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

Cases - 0 0 0

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

Cases - 0 0 0

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

Cases - 0 0 0

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

Cases - 0 0 0

Labor Practice Grievance
GRI	103-2 Total number of grievances about for labor 

practices filed through formal grievance 
mechanism

Cases - 45 41 26

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

Cases - 48 44 16

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

Cases - 36 32 19

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

Cases - 27 24 15

*Does not include temporary manpower. Temporary manpower is contingent manpower hired through an agency. Appropriate compliance training on Human Rights, 
 Health & Safety has always been given to temporary manpower.

20152014 2016 2017
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GRI Standards Unit

Local Community Engagement
GRI	413-1 Percentage of operations with implemented local community 

engagement, impact assessments, and development programs
% 50.0 73.1 89.7

Number of operation with implemented social impact assessment 
including gender assessment

Numbers 4 4 11

Number of operation with implemented environmental impact 
assessment

Numbers 12 14 20

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

Numbers 8 9 13

Number of operation with implemented local community development 
programs

Numbers 6 10 17

Number of operation with implemented stakeholder engagement plans Numbers 4 9 14

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

Numbers 4 4 9

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

Numbers 14 12 20

Number of operation with implemented formal local community 
grievance process

Numbers 8 6 12

Philanthropic Activities 

Charitable donations USD         221,921          131,135        888,367 

Community investment USD           89,863          445,808        645,634 

Commercial Initiatives in the community USD         203,214            77,239        325,003 

Philanthropic Contributions

Total cash contributions USD         486,298          546,010     1,749,830 

Time: Employee volunteering during paid working hours Hours               2,516            53,102        103,681 

Estimated cost of employee volunteering during paid working hours USD              38,961          866,390     1,918,393 

Total in kind giving USD           15,937            79,924     93,160 

Total Management overheads USD      12,588       32,688     16,013 

Global CSR Data

2015 2016 2017

Remark: 2015 data covers entities in Thailand only.

ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก



เกี่ยวกับ 
รายงานฉบับนี้



รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานความยั่งยืนประจำาปีฉบับที่ 8 ของบริษัท  
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) จัดทำาตามแนวทางการรายงาน
ด้วยมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI)

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) หรือ “ไอวีแอล” คือ บริษัทมหาชน
จำากัด มีสำานักงานต้ังอยู่ที่ 75/102 อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2 ช้ัน 37  
ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110   
โทรศัพท์ +66 2 661 6661  
www.indoramaventures.com

ไอวีแอลข้ึนทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ช่ือย่อหลักทรัพย์ 
คือ IVL)



บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
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ตราสินค้า	ผลิตภัณฑ์	และบริการ  
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) คือ ผู้ผลิตปิโตรเคมีและ 
ผู้ผลิตเส้นด้ายขนสัตว์ชั้นนำาระดับโลก ยอดขายและสถานะการผลิตทั่วโลก 
ของบริษัทแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างสูงท้ังภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีบทบาทสำาคัญในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลาย
รูปแบบ เช่น อาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์ 
การดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยานยนต์ สิ่งทอ และภาคอุตสาหกรรม 

อินโดรามา เวนเจอร์ส มองเห็นความสำาคัญของการสร้างความสัมพันธ์ท่ี 
แข็งแกร่งและยืนยาวกับผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน นักลงทุน 
หุ้นส่วนทางธุรกิจ ชุมชนต่างๆ และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการผลิต
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ดูข้อมูลเพ่ิมเติมด้านผลิตภัณฑ์
ของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

แนวทางของเรา  
ไอวีแอลจัดทำาและเผยแพร่รายงานความย่ังยืนเป็นประจำาทุกปี เพื่อแสดง
ความมุ่งมั่นต่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส และส่งเสริม
ความเข้าใจเก่ียวกับการดำาเนินงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัท 
ซึ่งครอบคลุมถึงการริเริ่มดำาเนินการด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และ
สังคม รวมถึงช่วยเปิดโอกาสให้บริษัทได้พัฒนาระดับการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้นในด้านวิธีบูรณาการความย่ังยืนในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท รายงานฉบับนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับแนวทางความย่ังยืน 
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

ระยะเวลาและขอบเขตของรายงาน  
รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560 มีเนื้อหาครอบคลุมการดำาเนินงานของ
บริษัททั้ง 25 ประเทศทั่วโลก โดยเนื้อหาการรายงานจะรวมถึงการปรับปรุง
การดำาเนินงานด้านความย่ังยืนและการรวบรวมข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล
และสาระสำาคัญด้านความย่ังยืนทั้งหมด ข้อมูลเชิงปริมาณท้ังหมดใน
รายงานจะครอบคลุมระยะเวลาการรายงานต้ังแต่วันที่ 1 มกราคมถึง  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ บริษัทยัง
แสดงข้อมูลบางส่วนเก่ียวกับการอภิปรายและกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในช่วงต้น
ปี 2561 เพื่อให้ผู้อ่านมีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันมากขึ้น และขณะที่บริษัทเติบโต
อย่างมีนัยสำาคัญ บริษัทยังให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินงานด้านความ
ย่ังยืนให้เป็นงานสำาคัญลำาดับต้น บริษัทจัดทำารายงานฉบับนี้โดยอ้างอิง
แนวทางรายงานความย่ังยืน Global Reporting Initiative โดยมุ่งเน้น 
องค์ประกอบหลักเพื่อกำาหนดเนื้อหาให้เป็นไปตามแนวทางของมาตรฐาน 
GRI ดังที่จะระบุรายละเอียดต่อไป

รายงานความยั่งยืนของไอวีแอลประจำาปี 2559 ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ 
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และรายงานความย่ังยืนของบริษัท
ต้ังแต่ปี 2553 – 2559 ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่   
www.indoramaventures.com

หลักเกณฑ์ในการก�าหนดเนื้อหารายงาน  
บริษัทเชื่อมั่นว่ากระบวนการประเมินสาระสำาคัญที่ครอบคลุม รวมถึงการมี
ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย คือการคัดกรองเนื้อหาอันมีนัยสำาคัญต่อการ
ดำาเนินธุรกิจ กระบวนการดังกล่าวมีดังนี้

• ให้ความสำาคัญต่อทรัพยากรขององค์กรสำาหรับประเด็นด้านความ
ย่ังยืน ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีสำาคัญท่ีสุดต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

• สร้างความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยคำานึง
ถึงโครงการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ และทุ่มเทเวลาและ
ทรัพยากรในประเด็นสาระที่สำาคัญที่สุด

• ปลูกฝังประเด็นด้านความย่ังยืนในการดำาเนินงานและการบริหารจัดการ
ในแต่ละวันของกระบวนการทางธุรกิจให้ท่ัวถึงมากข้ึน

• ระบุแนวโน้มของขอบเขตและความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อทำาให้ธุรกิจมี
ความพร้อมในการสร้างโอกาสเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ 
และก้าวนำาคู่แข่งอยู่เสมอ

หลักการก�าหนดคุณภาพของการรายงาน  
รายงานความย่ังยืนของบริษัทอ้างอิงตามแนวทางการรายงาน GRI 
Standards แบบ Core Option มาตรฐานนี้กำาหนดหลักการคุณภาพ 
ของการรายงาน ได้แก่ ความสมดุล การเปรียบเทียบกันได้ ความแม่นยำา 
ความเหมาะสมของเวลา ความชัดเจน และความน่าเช่ือถือ บริษัทได้ดำาเนินการ 
เพื่อให้คุณภาพของรายงานเป็นไปตามหลักการดังกล่าว

• บริษัทปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยตาม 
เวลาที่กำาหนด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

• บริษัทให้คุณค่าต่อความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอก 
องค์กร และได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในการ
จัดเตรียมรายงานฉบับนี้

• ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียจากช่องทางต่างๆ ได้
นำามารวบรวมและวิเคราะห์ รวมถึงเร่ืองท่ีมีความสำาคัญท่ีต้องพิจารณา 
(ประเด็นสาระสำาคัญที่มีการระบุไว้แล้ว)

ในปีนี้ บริษัทได้ดำาเนินการประเมินสาระสำาคัญเพื่อคัดกรองเนื้อหาอันมีนัย
สำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งเน้น
จุดสนใจด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม 

บริษัทดำาเนินการต่างๆ มากมายเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว ด้วย
กระบวนการตรวจสอบรับรองอันเข้มแข็งจากความเชี่ยวชาญทั้งภายในและ
ภายนอก ทำาให้บริษัทมั่นใจว่าเนื้อหาของรายงานจะมีความครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น ในขณะท่ีข้อมูลต้องคงความถูกต้องและสมบูรณ์ นอกจากนี้บริษัท
ได้พัฒนาเป้าหมายและความมุ่งมั่นในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน 
ด้วยการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจ ทีมงาน และ
แต่ละบุคคล เพิ่มเติมจากตัวชี้วัดความสำาเร็จ (KPI)

การกำาหนดเนื้อหาในเล่มรายงาน จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน 
GRI ซึ่งประกอบด้วยสามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.	บริบทความยั่งยืน  
ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์และการระบุประเด็นสาระสำาคัญที่
เก่ียวข้องกับความย่ังยืน สาระสำาคัญนี้มีความสำาคัญต่อกลยุทธ์และ 
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การระบุ 
ประเด็นเหล่านี้จะอ้างอิงตามโอกาสทางธุรกิจ ระดับความเสี่ยง และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการเติบโตอย่างย่ังยืนในระยะยาวของบริษัท 
กระบวนการนี้รวมถึงการประเมินแนวโน้มภายนอกที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท นอกจากนี้ มุมมองและข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสียยังนำามาใช้เป็นข้อมูลในการระบุประเด็นต่างๆ ที่ผู้มีส่วนได้
เสียเน้นยำ้าว่ามีความสำาคัญ

2.	การประเมินสาระส�าคัญ 
จากการผนวกรวมประเด็นที่มีนัยสำาคัญท่ีอาจส่งผลต่อบริษัทและผู ้ม ี
ส่วนได้เสยี บริษัทสามารถระบุสาระสำาคัญได้หลายประเด็น และได้จัดทำา 
การสำารวจที่ครอบคลุมทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ผู้จำาหน่าย ลูกค้า  
นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อ นักวิเคราะห์ และกลุ่มธนาคาร) และภายในองค์กร 
(ทุกส่วนของการปฏิบัติงาน กลุ่มธุรกิจ และหน่วยงานหลัก) รายละเอียด
กระบวนการประเมินสาระสำาคัญจะอยู่ในบท “การประเมินสาระสำาคัญ” 
ของรายงานฉบับนี้ 

บริษัทได้จดัทำาแผนภูมแิสดงประเดน็หลักทีป่ระเมินโดยหวัหน้ากลุม่ธุรกิจ จาก
การประเมินนี ้ ผูบ้ริหารอาวุโสได้ยอมรับประเดน็สาระสำาคัญสำาหรับการเดนิ
หน้าทางธุรกิจของบริษทั บริษทัได้ทบทวนเกณฑ์ของ GRI และการกำาหนดตัวชี้
วัดทีเ่ก่ียวข้อง (ดรูายละเอียดได้ทีด่ชัน ีGRI)

มีการระบุประเด็นสาระสำาคัญไว้ทั้งหมด 13 ประเด็น โดยมีแผนภูมิแสดง 
รายละเอียดในบท “การประเมินสาระสำาคัญ” ในรายงานฉบบันี ้ท้ังน้ีเพ่ือผลกัดนั 
ให้เกิดการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการทำางาน บริษัทได้กำาหนดตัวชี้วัด 
การดำาเนนิงานหลกัและเป้าหมายทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงกับประเดน็สาระสำาคัญ
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3.	การตรวจสอบรับรอง  
การตรวจสอบรบัรองจากหน่วยงานภายนอกในการเปิดเผยข้อมลูด้านความ
ยั่งยืนคือส่วนสำาคัญของแนวทางของบริษัทในการแสดงข้อมูลและตัววัด 
ทีถู่กต้องเทีย่งตรงต่อผูม้ส่ีวนได้เสียและสาธารณชน ไอวแีอลมกีระบวนการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาตรฐาน โดยมีการฝึกอบรมให้ทั่วโลกในประเด็น 
ที่เก่ียวข้อง เช่น ประเดน็ด้านสิง่แวดล้อม สขุอนามยั และความปลอดภัย (EHS) 
ก๊าซเรือนกระจก (GHG) และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ระเบียบ
วิธีการวัดผลข้อมูลในรายงานฉบับนี้ วิธีการวัดผลข้อมูลใช้รูปแบบเดียว
กับรายงานความย่ังยนืประจำาปี 2559 อย่างไรก็ตาม บรษิทัได้มุง่พฒันาการ 
จดัเก็บข้อมลูให้เป็นไปอย่างมรีะบบและความสมำา่เสมอมากย่ิงขึน้ในประเดน็สถติิ
ด้านความปลอดภัย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และทรพัยากรมนษุย์ 

ข้อมูลและเน้ือหาท่ีเปิดเผยในรายงานความย่ังยืนฉบับน้ี ได้รับการตรวจสอบ
และรับรองโดยหน่วยงานอิสระภายนอก คือ TUV India Private Limited 
รายงานการรับรอง (Assessment Statement) ท่ีออกโดย TUV India จะ
แสดงไว้ในส่วน “รายงานการรับรองจากหน่วยงานภายนอก” ของรายงาน
ฉบับน้ี และข้อมูลท่ีได้รับการตรวจสอบรับรองได้ระบุไว้ในดัชนีเน้ือหา GRI

ข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่รวมอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีความ
ไม่แน่นอนเนื่องจากข้อจำากัดของการวัดผลข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น  
ความแปรปรวนในการวัดผลอาจเป็นผลมาจากการเลือกหรือวิธีการวัดผล 
ท่ีใช้ในระบบไอวีแอลทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูล
และการตรวจวัดให้ถูกต้องแม่นยำาที่สุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน

ระเบียบวิธีการของข้อมูล

ความครอบคลุมของข้อมูล  
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในปีน้ี ได้รับการขยายไปสู่ 69 โรงงาน  
ซ่ึงครอบคลุมปริมาณการผลิตท้ังหมด ยกเว้นหน่วยงานท่ีจะกล่าวถึงในส่วน 
“ข้อยกเว้น” ขณะที่ปีที่ผ่านมา มีการตรวจสอบ 22 โรงงาน ซึ่งครอบคลุม
มากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดทั่วโลก มีการเลือก 
ตัวช้ีวัด 9 หัวข้อ ซ่ึงจะกล่าวถึงในส่วน “รายงานการรับรองจากหน่วยงาน
ภายนอก” ตัวชี้วัดดังกล่าวใช้สำาหรับการตรวจสอบรับรองโดยอ้างอิงจาก
ประเด็นที่มีความสำาคัญที่สุดต่อการดำาเนินงานด้านความย่ังยืนของธุรกิจ 
รวมไปถึงความเสี่ยงหลักที่ระบุโดยกลุ่มบริษัททั้งหมด

เป้าหมายการตรวจสอบรับรอง:
ครอบคลุมการผลิตทั้งหมดภายในปี	2563	ได้บรรลุเป้าหมาย 
การตรวจสอบรับรองโดยครอบคลุมการผลิตทั้งหมดในปี	2560

ขอบเขตการรายงาน  
ขอบเขตการรายงานจะครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูลทัง้หมดของกลุม่บรษิทั 
ไอวแีอล ซ่ึงประกอบด้วยบรษิทัย่อยและโรงงานต่างๆ ยกเว้นส่วนทีร่ะบไุว้ใน
หวัข้อ “ข้อยกเว้น” ขอบเขตการรายงานจะอยูภ่ายใต้การควบคุมการดำาเนิน
งานในประเดน็ด้านสังคม สิง่แวดล้อม และเศรษฐกิจ และเป็นตามทีช่ีแ้จงไว้ใน
ดชันเีนื้อหา GRI ข้อมูลจากบริษัทที่มีการเข้าซื้อกิจการระหว่างปีรายงานจะ
ประกอบด้วยข้อมูลนับตั้งแต่วันที่เข้าซื้อกิจการ

สิ่งแวดล้อม  
ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมจะอ้างอิงตามแหล่งข้อมูลจากหลักฐานทางบัญชี 
ค่าแสดงตามมาตรวัด ข้อมูลจากระบบการผลิต และการประมาณค่าด้วย
หลักเกณฑ์พื้นฐาน

การจัดท�าบัญชีและการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก	
ในช่วงระยะเวลาของการรายงาน การจัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจกได้มีการ 
คำานวณอย่างเป็นระบบจากการดำาเนินงานของไอวีแอลทั้งหมดทั่วโลก 
โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการจัดทำาบัญชีและการรายงานก๊าซเรือน
กระจกสำาหรับองค์กร (Corporate Accounting and Reporting) ใน 
Greenhouse Gas Protocol ของWorld Resource Institute: WRI 
และWorld Business Council for Sustainable Development: WBCSD

รอยเท้าคาร์บอนของบริษัทอยู่ภายใต้กระบวนการทวนสอบยืนยันโดย
TÜV	NORD	CERT	GmbH	ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน	ISO	14064-3

การเปลี่ยนแปลงขนาด	โครงสร้าง	และ	  
ความเป็นเจ้าของ	   
ในปี 2560 ไอวีแอลได้มีการเข้าซ้ือกิจการ Glanzstoff Industries (Qingdao) 
Company Limited ประเทศจีน, Glanzstoff Longlaville S.A.A ประเทศ
ฝร่ังเศส, Performance Fibers, S. de R.L. de C.V ประเทศเม็กซิโก, 
Performance Fibers (Kaiping) No. 3 Company Limited ประเทศจีน 
และก่อต้ังบริษัทภาคการผลิตแห่งใหม่ใน Meycauayan ประเทศฟิลิปปินส์ 
รวมถึงการขยายธุรกิจ Indorama Ventures Packaging (Philippines) 
Corporation เพิ่มเป็นสองแห่งใน Bacolod และ Meycauayan

สำาหรับรายละเอียดของการเข้าซื้อกิจการจะแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทใน
หัวข้อ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”

ข้อยกเว้น  
ในรายงานความย่ังยืนประจำาปี 2560 ครอบคลุมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัย และทรัพยากรมนุษย์จากหน่วยธุรกิจและหน่วยงานร่วมทุน
บางส่วน โดยมีข้อยกเว้นในขอบเขตการรายงานจากที่แสดงไว้ข้างต้น ดังนี้

• Glanzstoff Industries (Qingdao) Company Limited ประเทศจีน

• Glasnzstoff Longlaville S.A.S ประเทศฝร่ังเศส

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

• Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation, 
Meycauayan ประเทศฟิลิปปินส์

• Performance Fibers (Kaiping) No. 3 Company Limited ประเทศจีน

• Indorama Ventures Olefins Holding LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา

• Shenma-PHP (Pingdingshan) Air Bag Yarn Manufacturing 
Co., Ltd. ประเทศจีน

• ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสำานักงานขายและ
สำานักงานของบริษัท

ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต  
รายงานความยั่งยืนฉบับนี้มีข้อความที่แสดงถึงมุมมองของบริษัทเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานในอนาคต ซ่ึงเป็นข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ 
เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) โดยทั่วไปจะระบุ
ผ่านการใช้ถ้อยคำา เช่น “ประสงค์” “เชื่อว่า” “ประมาณ” “คาดการณ์” 
“เป้าหมาย” “อาจจะ” “มีแผนจะ” “เป้าหมาย” และ “ต้ังใจ” หรือข้อความที่มี
ลักษณะคล้ายกัน หรือการใช้ถ้อยคำาอื่นในความหมายเดียวกัน ข้อความ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตโดยปกติจะเก่ียวข้องกับความเสี่ยง 
และความไม่แน่นอนซึ่งอาจทำาให้ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่  
คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ การจัดเก็บภาษีตามเขตอำานาจศาลใดๆ (ภายในและนอก
ประเทศไทย) แบบใหม่หรือเพ่ิมขึ้น หรือมาตรการอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและระยะเวลาดังกล่าว ความสามารถในการแข่งขัน
อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการบรรลุตามประสงค์ของบริษัทใน 
ด้านความย่ังยืน สภาพเศรษฐกิจท่ีไม่เอ้ืออำานวยในประเทศท่ีเข้าไปดำาเนินงาน 
และปัจจัยอื่นๆ ที่กล่าวถึงในการย่ืนหลักทรัพย์บริษัทมหาชน ดังนั้น  
นักลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบในการเชื่อถือข้อความที่ เป็น 
การคาดการณ์อนาคต ซึ่งกล่าวเฉพาะวันที่แถลงนั้น ไอวีแอลไม่มีข้อผูกพัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว  
ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ของข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือเหตุการณ์อ่ืนใด

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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GRI 
Standard 
Disclosures

Disclosure Title Page Number External	Assurance

Organizational	Profile
102-1 Name of the organization AR p. 22 / SR p. 88 -
102-2 Activities, brands, products, and services AR p. 77-80 / IVL website -
102-3 Location of headquarters AR p. 22 / SR p. 88 -
102-4 Locations of operations AR p. 23 / SR p. 10-11 -
102-5 Ownership and legal form AR p. 23 / SR p. 88 -
102-6 Market served AR p. 23 / SR p. 8-9 -
102-7 Scale of the organization SR p. 7, 80 -
102-8 Information on employees and other workers SR p. 12, 61-62, 80 -
102-9 Supply chain AR p. 96-97 / SR p. 10-11 -

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain SR p. 89 -
102-11 Precautionary principle or approach SR p. 88 -
102-12 External initiatives AR p. 62 / SR p. 14-15, 45, 53, 68-69 -
102-13 Membership of associations SR p. 15 / IVL website -

Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker SR p. 2-5 -
102-15 Key impacts , risks and opportunities SR p.29 -

Ethics and Integrity
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior SR p. 18, 37-38 -
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics AR p. 181 / SR p. 38 / IVL website -

Governance
102-18 Governance structure SR p. 16-19 / IVL website -
102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics SR p.18-19 / IVL website -
102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics SR p. 28 -
102-22 Composition of the highest governance body and its committees SR p. 18 / IVL website -
102-23 Chair of the highest governance body SR p. 19 / IVL website -
102-24 Nominating and selecting the highest governance body SR p. 18-19, 37 -
102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy SR p. 19 / IVL website -
102-28 Evaluating the highest governance body’s performance SR p. 37 -
102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts SR p. 29 -
102-30 Effectiveness of risk management processes AR p. 117-125, 127-129 / SR p. 46 -
102-31 Review of economic, environmental, and social topics SR p. 36-69 -

Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups SR p. 22 -
102-41 Collective Bargain SR p. 83 -
102-42 Identifying and selecting stakeholders SR p. 20-23 -
102-43 Approach to stakeholder engagement SR p. 22-23, 28 -
102-44 Key topics and concerned raised SR p. 20-33 -

Reporting Practices
102-45 Entities included in the consolidated financial statements AR p. 77-80 / SR p. 89 -
102-46 Defining report content and topic boundaries SR p. 28, 88-89 -
102-47 List of material topics SR p. 29 -
102-48 Restatements of information SR p. 79 -
102-49 Changes on reporting SR p. 72-73, 89 -
102-50 Reporting period SR p. 88 -
102-51 Date of most recent report SR p. 88 -
102-52 Reporting cycle SR p. 88 -
102-53 Contact point for questions regarding the report SR p. 100 -
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards SR p. 88-89 -
102-55 GRI content index SR p. 92-93 -
102-56 External assurance SR p. 88-89, 96-99 -

Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and its boundary SR p. 30-31, 36-69 -
103-2 The management approach and its components SR p. 36-69, 84 -
103-3 Evaluation of the management approach SR p. 36-69 -

Economic Performance
201-1 Direct economic value generated and distributed AR p. 82, 193 / SR p. 12, 74 -

Market Presence
202-1 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage SR p. 62 -

Anti-Corruption
205-1 Operations assessed for risks related to corruption SR p. 37 -
205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures SR p. 37 -
205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken SR p. 37 -

Anti-Competitive Behavior
206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices SR p. 37 -

GRI	Standards	Content	Index	for	“The	Core	Option”
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GRI 
Standard 
Disclosures

Disclosure Title Page Number External	Assurance

G
RI	Standards	Index

Materials
301-1 Materials used by weight or volume SR p. 72 -
301-2 Recycled input materials used SR p. 13, 53, 74 -

Energy
302-1 Energy consumption within the organization SR p. 13, 74-75 SR p. 96-99
302-3 Energy Intensity SR p. 13, 75 SR p. 96-99
302-4 Reduction of energy consumption SR p. 13, 75 -

Water
303-1 Water withdrawal by source SR p. 75 SR p. 96-99
303-3 Water recycled and reused SR p. 13, 75 SR p. 96-99

Emissions
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions SR p. 13, 75 SR p. 96-99
305-2 Energy indirect (Scope 2) emissions SR p. 13, 75 SR p. 96-99
305-4 GHG emissions intensity SR p. 13, 75-76 -
305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other significant air emissions SR p. 76 SR p. 96-99

Effluents and Waste
306-1 Water discharge by quality and destination SR p. 76 SR p. 96-99
306-2 Waste by type and disposal method SR p. 76 SR p. 96-99
306-3 Significant spills SR p. 76-77 SR p. 96-99
306-4 Transport of hazardous waste SR p. 76 -

Environmental Compliance
307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations SR p. 51, 77 -

Supplier Environmental Assessment
308-1 New suppliers that are screened using environmental criteria SR p. 40 -

Employment 
401-1 New employee hires and employee turnover SR p. 80-81 -
401-3 Parental Leave SR p. 81 -

Occupational	Health	and	Safety
403-1 Workers representation in formal joint management-worker health and safety committees SR p. 77-79 -
403-2 Types of injury and rated of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and 

number of work-related fatalities
SR p. 12, 77-79 SR p. 96-99

403-3 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation SR p. 78 -

Training and Education
404-1 Average hours of training per year per employee SR p. 12, 82 SR p. 96-99
404-2 Programs for upgrading employees skills and Transition assistance programs SR p. 64-65 -
404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews SR p. 82-83 -

Diversity	and	Equal	Opportunity
405-1 Diversity of governance bodies and employees SR p. 37, 61 -
405-2 Ratio of basic salary and remuneration of woman to man SR p. 83 -

Non-Discrimination
406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken SR p. 83 -

Child Labor
408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor SR p. 38 -

Force or Compulsory Labor
409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor SR p. 60 -

Security Practices
410-1 Security personnel trained in human rights policies or procedures SR p. 84 -

Human	Rights	Assessment
412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments SR p. 83 -
412-2 Employee training on human rights policies or procedures SR p. 85 -

Local Communities
413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs SR p. 85 -

Supplier Social Assessment
414-1 New suppliers that were screened using social criteria SR p. 40, 60, 84 -

Public Policy
415-1 Political contributions SR p. 37 -

Customer	Health	and	Safety
416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services SR p. 39 -

Marketing and Labeling
417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing communications SR p. 39 -

Customer Privacy
418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data SR p. 39 -

Socioeconomic Compliance
419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area SR p. 38, 77 -
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Independent Assurance Statement 
Introduction and Engagement 
Indorama Ventures Public Company Limited (hereafter ‘IVL’ or ‘the Company’) commissioned TUV 
India Private Limited (TUVI) to conduct the independent assurance of IVL’s sustainability report 
(hereinafter ‘the Report’), which includes “limited assurance” of IVL’s sustainability information and a 
“reasonable assurance” of IVL’s direct and indirect (Scope 1 and 2) GHG emissions as a whole within 
the sustainability information for the applied reporting period. This assurance engagement was 
conducted against the Global Reporting Initiative Standards and AA1000AS (2008) Protocol (Type 1, 
Moderate Level) for verification of the Sustainability Report. The onsite verification was conducted in 
March 2018 for plants in Indonesia namely, PT Indorama Polypet Indonesia; PT Indorama 
Petrochemicals; PT Indorama Ventures Indonesia; and PT Indorama Polychem Indonesia in addition 
to the desk review carried out for all other sites of the Company except those mentioned under the 
heading ‘Exceptions’ in About This Report.  

IVL opted for external assurance for the 2017 calendar year. The Report covers IVL’s sustainability 
information for the period 1 January 2017 to 31 December 2017. 

Scope, Boundary and Limitations of Assurance 
The scope of the assurance includes the environmental and social indicators in the report as per the 
core disclosures required by GRI Standards. In particular, the assurance engagement includes the 
following: 

 Verification of the application of the Report content, and principles as mentioned in the GRI 
Standards, and the quality of information presented in the Report over the reporting period (1 
January 2017 to 31 December 2017);  

 Review of the policies, initiatives, practices and performance described in the Report; 
 Review of the disclosures made in the Report against the requirements of the GRI Standards and 

AA1000AS (2008), with a Type 1, moderate level of assurance;  
 Verification of the reliability of the GRI Standards Disclosure 302-1, 302-3, 303-1,303-3, 305-1, 

305-2,  305-7, 306-1, 306-2, 306-3, 403-2, 404-1. 
 Specified information was selected based on the materiality determination and needs to be 

meaningful to the intended users; 
 Confirmation of the fulfilment of the GRI Standards; ‘in accordance’ with the Core criteria, as 

declared by the management of IVL. 

The reporting boundary is based on the internal and external materiality assessment. The reporting 
aspect boundaries are set out in the Report covering the sustainability performance of the Company 
to the above-mentioned sites.   

Our engagement did not include an assessment of the adequacy or the effectiveness of IVL’s strategy 
or management of sustainability related issues. During the assurance process, TUVI did not come 
across the limitations to the scope of the agreed assurance engagement. No external stakeholders 
were interviewed as a part of the sustainability engagement for the period 1 January 2017 to 31 
December 2017. 

Verification Methodology        
This assurance engagement was planned and carried out in accordance with the GRI Standards and 
AA1000AS (2008). The Report was evaluated against the following criteria:  

 Adherence to the principles of Stakeholder inclusiveness, Materiality, Responsiveness, 
Completeness, Neutrality, Relevance, Sustainability context, Accuracy, Reliability, Comparability, 
Clarity and Timeliness; as prescribed in the GRI Standards and AA1000AS (2008); 
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 Application of the principles and requirements of the GRI Standards for its ‘in accordance’ Core 
criteria. 

During the assurance engagement, TUVI adopted a risk-based approach, concentrating on 
verification efforts on the issues of high material relevance to IVL’s business and its stakeholders. 
TUVI has verified the statements and claims made in the Report and assessed the robustness of the 
underlying data management system, information flows and controls. In doing so: 

 TUVI reviewed the approach adopted by IVL for the stakeholder engagement and materiality 
determination process. TUVI performed limited internal stakeholder engagement to verify the 
qualitative statements made in the Report; 

 TUVI  verified the sustainability-related statements and claims made in the Report and assessed 
the robustness of the data management system, information flow and controls; 

 TUVI examined and reviewed the documents, data and other information made available by IVL 
for the reported disclosures including the Disclosure on Management Approach and performance 
indicators; 

 TUVI conducted interviews with key representatives including data owners and decision-makers 
from different functions of the Company during the site visit;  

 TUVI performed sample-based reviews of the mechanisms for implementing the sustainability 
related policies, as described in IVL’s Sustainability Report;  

 TUVI verified sample-based checks of the processes for generating, gathering and managing the 
quantitative data and qualitative information included in the Report for the reporting period. 

 TUVI verified the Process Safety Events (Tier 1 & 2) as per American Petroleum Industry 
Recommended Practice API RP 754 at all visited sites. 

Opportunities for Improvement 
The following is an extract from the observations and opportunities for improvement reported to the 
management of IVL and are considered in drawing our conclusions on the Report; however they are 
generally consistent with the Management’s objectives.  

Opportunities are as follows: 

 IVL can establish micro-level benchmarking especially in steam, coal, compressed air, chilled 
water, DM water, etc., for all departments/machines/products. 

 IVL can develop scientific tools to calculate its annual sustainability budget by considering the 
scale of its impacts on the environment and social aspects. 

 IVL can accelerate the application of renewable energy (solar energy) at each site. 

 IVL can prioritize water recycling and reuse at all plants. Harvesting of rain water should be 
explored. 

 IVL can organize additional training on Process Safety (API RP 754), Functional Safety (ISO 
26262), and energy and water management.  

Conclusions  
The Sustainability Report was prepared based on the GRI Standards Reporting Principles and 
Standard Disclosures ‘in accordance’ with the GRI Standards Core option. In our opinion, based on 
the scope of this assurance engagement, the disclosures on sustainability performance reported in 
the Report along with the referenced information provides a fair representation of the material 
aspects, related strategies, and performance indicators, and meets the general content and quality 
requirements of the GRI Standards Core option. 

 Disclosures: TUVI is of the opinion that the reported disclosures generally meet the GRI 
Standards reporting requirements for ‘in accordance’ - Core reporting criteria. Organization refers 
to general disclosure to report contextual information about an organization while the 
Management Approach is discussed to report the management approach for each material topic. 
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 Topic Specific Standard: TUVI is of the opinion that the reported specific disclosures for each 
material topic generally meet the GRI Standards reporting requirements for ‘in accordance’ - Core 
reporting criteria.  

The requirements below were verified by the assurance team: 
 Disclosure 302-1: Energy consumption within the organization 
 Disclosure 302-3: Energy intensity 
 Disclosure 303-1: Water withdrawal by source 
 Disclosure 303-3: Water recycled and reused 
 Disclosure 305-1: Direct (Scope 1) GHG emissions 
 Disclosure 305-2: Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 
 Disclosure 305-7: Nitrogen oxides (NOx) / sulfide oxides (SOx) and other significant air emissions 
 Disclosure 306-1: Water discharge by quality and destination 
 Disclosure 306-2: Waste by type and disposal method 
 Disclosure 306-3: Significant spills 
 Disclosure 403-2: Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, 

absenteeism, and the number of work-related fatalities 
 Disclosure 404-1: Average hours of training per year per employee 

Limited Assurance Conclusion: On the basis of the procedures we have performed, nothing has come 
to our attention that causes us to believe that the information subject to the limited assurance 
engagement was not prepared, in all material respects, in accordance with the GRI Standards, “Core 
option”, sustainability reporting guidelines or that the sustainability information is not reliable in all 
material respects, with regards to the reporting criteria. 

Reasonable Assurance Conclusion: On the basis of the procedures we have performed, in our 
opinion, IVL reported the direct and indirect (Scope 1 and 2) GHG emissions as a whole, which were 
prepared in accordance with the reporting criteria and is reliable, in all material respects, with regards 
to the reporting criteria. 

TUVI did not perform any assurance of procedures on the prospective information, such as targets, 
expectations and ambitions, disclosed in the sustainability information. Consequently, TUVI draws no 
conclusion on the prospective information. This assurance statement has been prepared in 
accordance with the terms of our engagement. Type 1 moderate level assurance engagement with 
respect to sustainability related data involves performing procedures to obtain evidence about the 
sustainability information. The procedures performed depend on the practitioner’s judgment, but their 
nature is different from, and their extent is less than, a Type 2 moderate level assurance engagement. 
It does not include detailed testing of source data or the operating effectiveness of processes, internal 
controls and consequently they do not enable us to obtain the assurance necessary to become aware 
of all significant matters that might be identified in a Type 2 moderate level assurance engagement. 

TUVI has evaluated the Report’s adherence to the following principles with respect to the 
requirements of the GRI Standards.  
Stakeholder Inclusiveness: Stakeholder identification and engagement is carried out by IVL on a 
periodic basis to bring out key stakeholder concerns as material aspects of significant stakeholders. In 
our view, the Report meets the requirements. 
Materiality:  The materiality assessment process has been carried out, based on the requirements of 
the GRI Standards, considering aspects that are internal and external to the Company’s range of 
businesses. The Report fairly brings out the aspects and topics and its respective boundaries of the 
diverse operations of IVL. In our view, the Report meets the requirements. 

Responsiveness: TUVI believes that the responses to the material aspects are fairly articulated in 
the report, i.e. disclosures on IVL’s policies and management systems including governance. In our 
view, the Report meets the requirements. 

Completeness: The Report has fairly disclosed the General and Specific Standard Disclosures, 
including the Disclosure on Management Approach, covering the sustainability strategy, management 
approach, monitoring systems and sustainability performance indicators against the GRI Standards, 
‘in accordance’ with the Core option. In our view, the Report meets the requirements. 

Reliability: The majority of the data and information was verified by TUVI’s assurance team at IVL’s 
office on the factory’s premises and found to be fairly accurate. Further desk review of web-based 
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data was carried out for all other sites mentioned above. Some inaccuracies in the data identified 
during the verification process were found to be attributable to transcription, interpretation and 
aggregation errors and these errors have been corrected. Therefore, in accordance with the GRI 
Standards and AA1000AS (2008) for a Type 1, moderate level assurance engagement, TUVI 
concludes that the sustainability data and information presented in the Report is fairly reliable and 
acceptable. In our view, the Report meets the requirements. 

Neutrality: The disclosures related to sustainability issues and performances are reported in a neutral 
tone, in terms of content and presentation. In our view, the Report meets the requirements. 

TUVI expressly disclaims any liability or co-responsibility for any decision a person or entity would 
make based on this Assurance Statement. The intended users of this assurance statement are the 
management of IVL. The management of the Company is responsible for the information provided in 
the Report as well as the process of collecting, analyzing and reporting the information presented in 
web-based and printed Reports, including website maintenance and its integrity. TUVI’s responsibility 
regarding this verification is in accordance with the agreed scope of work which includes non-financial 
quantitative and qualitative information (Sustainability Performance – environmental and social 
indicators) disclosed by IVL in the Report. This assurance engagement is based on the assumption 
that the data and the information provided to TUVI are complete and true.  

TUV’s Competence and Independence 
TUVI is an independent, neutral, third party providing sustainability services, with qualified 
environmental and social assurance specialists. TUVI states its independence and impartiality with 
regard to this assurance engagement. In the reporting year, TUVI did not work with IVL on any 
engagement that could compromise the independence or impartiality of our findings, conclusions and 
recommendations. TUVI was not involved in the preparation of any content or data included in the 
Report, with the exception of this Assurance Statement. TUVI maintains complete impartiality toward 
any people interviewed during the assurance engagement.  

For and on behalf of TUV India Private Limited 

 
Manojkumar Borekar 
Project Manager and Reviewer 
Head – Sustainability Assurance Service 
TUV India Private Limited  

Date: 23/04/2018 
Place: Mumbai, India  
Project Reference No: 8115385158 
 
 
www.tuv-nord.com/in  
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ข้อมูลการติดต่อและข้อเสนอแนะ
อินโดรามา เวนเจอร์ส ยินดีรับข้อเสนอแนะสำาหรับรายงานฉบับนี้ รวมไปถึงนโยบายและการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
ท่านสามารถส่งอีเมลข้อเสนอแนะมาได้ที่ sustainability@indorama.net  
หรือติดต่อไปยัง

นายริชาร์ด โจนส์
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ +662 661 661 ต่อ 680
อีเมล richard.j@indorama.net

นายฮาร์ชา วี เรดดี้
หัวหน้าฝ่ายด้านความยั่งยืน
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ +662 661 661 ต่อ 605
อีเมล harsha.r@indorama.net

นายอวีนัช จันทรา
หัวหน้าฝ่ายด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยขององค์กร
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ +662 661 661 ต่อ 184
อีเมล avinash.c@indorama.net

“ อินโดรามา เวนเจอร์ส ในฐานะผู้ผลิต PET ที่ใหญ่ที่สุดของโลก  
มีความรับผิดชอบในการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการรีไซเคิล  

นามบัตรของพนักงานไอวีแอลทุกคน ทำามาจากวัสดุรีไซเคิล 
จากขวดพลาสติก PET ทั้งหมด

”
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