
דוח קיימות

ברמה עולמיתלהיות חברת כימיקלים2018תקציר מנהלים 
המייצרת מוצרים מעולים עבור כולם

וממחזרים–מייצרים –אנחנו משיגים 



IVLהקטליזטור למיצוב הנוכחי של 

למידע נוסף

הדירקטוריון שלנו



ל הקבוצה"מסר ממנכ

אלוקה לוהיה
ל הקבוצה"מנכ

המהפכה הכלכלית הבאה בעיצומה"

והיסט מהותי זה מתבסס כל

."קיימות

למידע נוסף

2018תקציה מנהלים –דוח קיימות 
3

,  היא לא רק עניין סביבתי או חברתיקיימות 

טרנספורמציה בכלכלות שלנו  שבכוחו לחולל רעיוןאלא 

.שתתרחב ביחד עם החברות המאמצות את עקרונותיה



Indorama Ventures PCL.

Vision - To be a world-class chemical company making great products for society. 4

המוצרים שלנו

מוצרים ממוחזרים
כולליםשלנוהממוחזריםהמוצרים

rPETאוPET,בקבוקיםשבבי

.ממוחזריםוסיביםממוחזרים

PET

,שוניםמסוגיםמוצריםמציעיםאנחנו

בתוכןלמילויטרמייםמוצריםלרבות

,ונמוכהגבוההפנימיתצמיגותעם,חם

.המוןועודכלליתדרגה,מהירלחימום

חוטיבייצורהיהשלנוהראשוןהעסק

הפעלתתוך,וסרוקיםשזוריםצמר

והטכנולוגיהבתחומןהטובותהמכונות

.ביותרהעדכנית

חומרי הזנה
כדילאחוראינטגרציהמבצעיםאנחנו

עבורהזרםבמעלההחומריםאתלייצר

.ופוליאסטרPETשלהייצור

בקבוקיםכולליםשלנוהמוצרים

מכסים,(לתבניות)בהזרקההמיוצרים

.ובקבוקיםלבקבוקים

.וכן מיזמים משותפים2018כ אתרי פעילות כולל הפעילויות שנרכשו במחצית השניה של "סה: הערה

צמר חומרי אריזה

IVLאתרי פעילות 
2018דצמבר 31ליום 

יבשות5

מדינות31

אתרים93

האתרים שלנו ברחבי העולם

למידע נוסף

צפון אמריקה

קנדה•
ארצות הברית•

מקסיקו•

סין•

הודו•

אינדונזיה•

ישראל•

מיאנמר•

פיליפינים•

תאילנד•

מצרים•

גאנה•

ניגריה•

דרום אמריקה

ברזיל•

אוסטריה•

דנמרק•

צרפת•

גרמניה•

אירלנד•

איטליה•

ליטה•

לוקסמברג•

פולין•

פורטוגל•

רוסיה•

אירופה

סלובקיה•

ספרד•

הולנד•

טורקיה•

בריטניה•

3 17 אסיה

אפריקה

1

3

7

IVLמבט על 

אתרים חדשים201819בשנת 

סיבים
משמשיםשלנווהפוליאסטרהחוטים

,והטכניהרכבלענפיגלםכחומרי

היגיינהלמוצרי,לביגוד,לביתלמוצרים

.הרפואהבתחוםולמוצרים

המוצרים שלנו

למידע נוסף
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מדינות31

4,680

התוצאות שלנוהמודל העסקי שלנו

משימה

,  אנו מחויבים להיות מובילת תעשיה אחראית

של תהליכים , הממנפת את המצוינות של אנשינו

.ושל טכנולוגיות כדי לייצר ערך עבור בעלי העניין

ערכים

.הלקוח הוא סיבת קיומינו»

.אנשינו עושים את כל ההבדל»

.אנו מתייחסים לשינוי כהזדמנות»

.הכוח שלנו הוא בגיוון»

.אנחנו אנשים אחראים»

להיות חברת כימיקלים ברמה עולמית  

המייצרת מוצרים מעולים עבור כולם

חזון

2018תקציה מנהלים –דוח קיימות 

IVLקיימא עבור בעלי עניין-יוצרת ערך בר

ההון שלנו

ולים  'ג-יגה'מיליון ג

בצריכת אנרגיה

ק  "מיליון מ

משיכת מים

60.3

173.60
דולר הוצאה

על הכשרה

לכל עובד

2.25
מיליון דולר

בתרומות לאחריות  

אתרים93(CSR)תאגידית 

יבשות5

פ"מרכזי מו15

תחומי פעילות5

11.8
מיליון טון  

צריכת חומרי גלם

מיליון דולר

כ הון עצמי"סה

שעות הכשרה  

לכל עובד

15,221
עובדים  

קבועים

30.43

59.9

86.01%
במדד שביעות רצון  

לקוחות

מקרי מוות

LTIFR = 3.71

2.75

מיליון דולר

רווח נטו

במדד חיוניות

PETHVAעסק 

ולים'ג-יגה'מיליון ג

של אנרגיה מתחדשת

מקרי איבוד זמן עקב  

תדירות הפציעות לכל  

מיליון שעות אדם

789

33%

0

מיליון דולר

סך ההכנסות

10,741

0.522
tCO2e

לכל טון ייצור

כ ייצור"מיליון טון סה

לרבות מכירות  )

(חברתיות-בין

במדד חיוניות

עסק סיבים

ציון מחוברות  

עובדים

PETטון של 

ממוחזרים

11.34

23%

3.85

350,903



EBITDAהליבה

(ב"מיליון דולר ארה)

PETמשלוב

אולפינים

סיבים

אריזות

כימיקלים מיוחדים

לפי מגזרים עסקים

158

48

211

232

6

791

6

2018נתונים פיננסיים בולטים 

בארבע השנים האחרונות 250%שלנו בקצב של מעל EBITDA-והגדלנו את ה44%של EBITDA-בYOYהשגנו צמיחה 

הכנסות

מיליארד 10.7

ב"דולר ארה

תזרים מזומנים 

תפעולי 

מיליון דולר989

רווח למניה

4.61

באט תאילנדי

EBITDAהליבה

מיליארד 1.4

ב"דולר ארה

רווח הליבה נטו
אחרי מסים וזכויות  )

(  המיעוט

מיליון דולר789

למידע נוסף
Indorama Ventures PCL.

Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.



לשווקים  DJSIמדורגת במדד •

תעשיית הכימיקלים–מתעוררים 

מדורגת בין עשרת חברות הכימיקלים  •

הטובות ביותר בעולם

•2018

B: שינוי אקלים: ציון

•2018

-B: ציון שרשרת אספקה

ESG :BBציון 

הבורסה לניירות ערך בתאילנד

2018לקיימות יוצאת מן הכלל בשנת SETפרסי •

2018השקעה בקיימות בתאילנד •

FTSE4Goodמדורגת במדד •

הטוב ביותר  ESG-בסדרת ה
100%-במאון ה

2018בקבוצה בשנת 

דירוג זהב•

3%מדורגת בין •

הספקים הטובים ביותר  

בכל הקטגוריות

ESGציון גילוי הטוב ביותר במדד 

2018בשנת 

ESGגילויי 

2018

7

הוקרה חיצונית

2018תקציה מנהלים –דוח קיימות 
 ESG–Environment, Society and Governanceלמידע נוסף

ממשל תאגידי, חברה, מדד הציות לשיקולי סביבה



.קיימא-ברלפיתוחהבאיםהיעדיםלהשגתתרומתהבאמצעותתפקידהאתלמלאמחויבתIVL,עסקיםשלבטבעםבהתחשב

מושפעיםלבןרקעעלהיעדים.להשיגםנמרצותפועלתIVL-וישירבאופןעסקיתמפעילותמושפעיםצבוערקעעלהיעדים

.שוטףבאופןאחריהםעוקבתIVL-ועקיףבאופןעסקיתמפעילות

8 8

IVL-ו)SDGs)בר קיימא יעדי פיתוח

Indorama Ventures PCL.

Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.

למידע נוסף

חשיבות גבוהה= * 

בינונית= **

למעקב= ***

הבטחת הבריאות  

,  והבטיחות של המוצרים

העובדים והקבלנים שלנו  

מתן הזדמנויות לימוד ופיתוח  

לכל העובדים וקידים החינוך 

למיחזור בחברה כולה

תמיכה בשויון מגדרי 

ובהגברת השתתפותן  

וקידומן של נשים

קיימא במים  -ניהול ניצול בר

,  וניתוח הסיכון העולמי למים

לצד תוכניות פעולה להורדת  

הסיכון

צמצום ההשפעות של מוצרינו  

תוך כדי השימוש בהם וקידום  

אמצעים לשלב יכולות מיחזור

הגברת השימוש בחשמל  

ממקורות מתחדשים בכל  

מקום אפשרי

הענקת תנאי עבודה מכובדים  

ושויוניים ומניעת הפליה 

בפעילויות שלנו

שיתוף פעולה עם ארגונים

בעלי דעות דומות על מנת  

לטפל בפסולת באוקיינוסים

שותפויות עם ארגונים  

להגברת תרומותינו  

לכלכלה המעגלית

הכנסת שיפורים בניצול 

,  משאבים וביעילות אנרגטית

ופיתוח אסטרטגיות לכלכלה  

דלת פחמן
הורדת הסיכון להשפעות  

סביבתיות שליליות וביצוע 

ניטור באזורים הסמוכים 

.לפעילותינו



,  בשקיפות, אנו מחויבים לפעול בצורה מוסרית

ללא שוחד או שחיתות בכל הפעילויות שלנו  

.ברחבי העולם

9

ממשל תאגידי

2018תקציה מנהלים –דוח קיימות 
למידע נוסף

המאבק נגד שחיתות

החברה הצליחה לחדש את הסמכתה כחברה  

בקואליציה לפעולה קולקטיבית במגזר הפרטי  

.  2018בחודש מאי ( CAC)נגד שחיתות בתאילנד 

(IVL 2014קיבלה הסמכה לראשונה בחודש אוקטובר.)
2018שום קנסות בשנת IVLלא הוטלו על 

.בגין אי ציות מהותית לכללי ממשל תאגידי

.  אנו לא נוקטים עמדות פוליטיות כלשהן

לא ניתנה שום תרומה פוליטית ישירה בשנת 

.  ידי חברות הבת שלה-או עלIVLידי -על2018

(whistleblower)חושף שחיתות

המדיניות  . מדיניות להגנת עובדים חושפי שחיתותIVL-ל

וערוצים כדי להגיש  , מספק מידע על הפרקטיקה בנושא

אתר האינטרנט של החברה מציג ערוצי  . תלונות באופן אנונימי

תקשורת שונים עבור גורמים חיצוניים המבקשים ליצור קשר  

,  או עם דירקטורים בלתי תלוייםwhistleblower-עם ועדת ה

ethics@Indorama.net: לרבות באמצעות שליחה לכתובות

independentdirectors@Indorama.net-ו

.מבלי לחשוף את זהותם

הערכה בנושא ממשל תאגידי

תאגידיממשלבנושאיוהדירקטוריוןהחברהביצועי

מקצועיגוףידי-עלהראשונהבפעםהערכהעברו

דפוסIVL-ל:ההערכהממצאי.(IOD)חיצוני

ממשלומבנהקיימותבנושאיחדהחשיבה

.איתןתאגידי

כוכבים-5שלCG-במצוינותציון

בביצועי ממשל תאגידי בקרב  

חברות הרשומות למסחר  

בתאילנד

mailto:ethics@Indorama.net
mailto:ו-independentdirectors@Indorama.net


מיטבי(CRM)לקוחותקשרישניהולמאמיניםאנו,קיימא-ובתעקביתצמיחהלהניעולהמשיךשלנוהמעמדעללשמורמנתעל

חשובמרכיבוהינהשלנוהעיקריתהחוזקנקודתהיאלקוחותמחוברות.הארוךלטווחשלנומההצלחהנפרדבלתיחלקהוא

.שלנוהקיימותבאסטרטגיית

מהמוצריםרצונןשביעותואתלקוחותינושלוהעתידייםהנוכחייםהצרכיםאתלהביןלנומאפשרתלקוחותרצוןשביעותמדידת

.שלהםהלקוחותשלהעתידיותהתוכניותאתמראשלהעריךלנומסייעהזההמשוב.שלנווהשירותים

(CRR)לקוחותשמירתושיעור(CSI)לקוחותרצוןשביעותמדד

IVLכולל

CRR CSI

93%      86.01%

10 10

ניהול קשרי לקוחות

Indorama Ventures PCL.

Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.

למידע נוסף

CSIיעד 

2019בשנת 

IVLכולל

טוב יותר משנה 

קודמת או שמירה  

על אותה רמה

מדידת שביעות רצון  

לקוחותינו הקיפה  

100%
מהפעילות הגלובלית שלנו

הוא בהתאם לאחוז מסך ההכנסות( CRR)ציוני הכיסוי הכולל של שיעור שמירת לקוחות 
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ניהול חדשנות

2018תקציה מנהלים –דוח קיימות 
למידע נוסף

ובהכנסתחדשיםמוצריםבפיתוחמתמקדחדשנותניהול

צרכיםעלהעוניםקיימיםמוצריםשלביעילותםשיפורים

המנחיםלעקרונותבהתאםוסביבתייםחברתיים

סביבתיוטיפוחשימורלגבישלנווהמדיניות

(stewardship)וקיימות.

מנתעללקוחותינועםהדוקבאופןעובדיםIVL-באנו

באתגרים,בתכיפותהמשתניםהשוקבצרכילהתעדכן

,קיימא-ברפיתוחיעדילרבות,על-ובמגמותהגלובליים

.וצרכיהםדרישותיהםאתלמלאמנתועל

(Vitality Index)מדד חיוניות 

PET-תחום ה

ערך נוסף גבוה
33%= 2018-יעד ב

33% תחום  

הסיבים
20%= 2018-יעד ב

23%

יעד 

מדד חיוניות 

2019בשנת 

21%
תחום  

הסיבים

34%
PET-תחום ה

ערך נוסף גבוה

IP

ורגולטורי
דרישות

יישומים

מוצרים  

אלטרנטיביים

יכולות  

וקיבולת של  

מוצרים

טכנולוגיות  

מתקדמות

התאמות 

לחומרים

צורכי  

השוק 

והלקוחות

צמיחה  

עסקית

פיתוח חדשנות 

במוצרים  

IVL-חדשים ב

כלכלה  

מעגלית

חדשנות  

במוצרים

חדשנות  

בתהליכים

חדשנות  

סביבתית

מחקר  

ופיתוח

חדשנות  

פתוחה

בניהול  

החדשנות

IVL-ב

המיקוד 



קיימא-סיווג מוצרי בר

(LCA)הערכת מחזור חיים 

12 12

(stewardship)ניהול מוצר 

Indorama Ventures PCL.

Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.

למידע נוסף

החברהכללאתלרתוםמסגרתמספקIVL-במוצרניהול

האדםבריאותאתמסכניםלאשלנושהמוצריםלהבטיחלמאמצים

זיהויידי-עלערךוליצירתבהםהמיועדלשימושבהתאםהסביבהאו

.חומריםוצריכתבמשאביםהשימושאתלצמצםהזדמנויות

לנולאפשרבמטרה,שלנוהמוצריםסיווגתהליךשלבעיצומואנחנו

אתיותרעודלשפרשנוכלכדימוצריםבפיתוחשלביםלזהות

כל,הערךשרשרתואתהשינוע,הגלםחומריאת,ייצורם,עיצובם

וכדיוהחברההסביבהעלהסופיתהשפעתםאתלצמצםכדיזאת

שלנוהיעד.שלנוקיימה-הברמוצריתיקשלברורמיצובלהבטיח

.2020שנתעדהסיווגתהליךאתלהשליםהוא

שלנוהמפעליםבכלחייםמחזורהערכותשלביצועןאתסיימנו

ובחלק(2018שנתבמהלךחדשותרכישותכולללא)באסיה

-לבהתאם,ובאירופההבריתבארצותשלנומהמפעלים

ISO14040/44:2006,מתכווניםאנו.שלנוהייצורמסך65%עבור

.האחריםבאזוריםהמפעליםבשארחייםמחזורהערכותלבצע

יעד 

LCAכיסוי 

באופן גלובלי  

2020עד 

95%
2018

LCAכיסוי 

באופן גלובלי
65%

סקירות 

בנושא ציות  

רגולטורי

שלב  

פיתוח

שיווק  

ומכירות

–שלב הניסוי 

שלב מעבדה

תפיסת 

המוצר

התאמת המוצרים

ניהול מוצר

פעולות עיקריות

אתר ראשוני

אפיון/ לדרישות
ניתוח  /סיכונים



אנחנו  

PET-ממחזר ה

, באסיההמוביל 

באירופה ובצפון  

אמריקה

מיחזור מכני

רכשנו את  –ממשיכים להתרחב •

Sorepla 2018בשנת

מיחזור כימי

Ioniqa-וUnileverשיתוף פעולה עם •

תעשיותLoopשיתוף פעולה עם •

מיליארד בקבוקים 38-מיחזרנו כ

2011-2018בין השנים 

30%המכילים תוכן ממוחזר עד לשיעור של rPETשרפי * 

2
2
7
,5

0
3

2
7
8
,1

4
4

3
3
8
,2

4
8

3
8
6
,7

3
4

3
5
9
,8

2
7

350,903
טון

1
7
3
,1

0
2

3,576

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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מיחזור

2018תקציה מנהלים –דוח קיימות 
למידע נוסף

PET– הרנסנס בהורדת כמות פסולת ה–מיחזור-PETפלסטיק המגיעה לטבע ובשמירה של משאבים טבעיים.

יעד התחייבות גלובלית  

טון של  750,000למיחזר 

לאחר  PETפסולת 

צריכה כחומרי זינה  

לייצור הפוליאסטר שלנו  

2025עד לשנת 

מוצריבייצורהמובילהיצרןאנחנו

גבוההבאיכותפוליאסטרסיבי

PETבקבוקיממיחזורהמיוצרים

צריכהלאחר

שרפיהמציעהמובילהיצרןאנחנו

PETממוחזרתוכןהמכילים

רחביבכל(המסהבטכנולוגיית)

העולם



אנחנו מחויבים לניהול תביעת הרגל  

אקטיבי  -הסביבתית שלנו באופן פרו

.ולהשקיע ביוזמות בעלות השפעה חיובית

2020יעד 

להורדת רמות העוצמה  

2-ו1בטווחי 

2013מהרמות בשנת 
6%

(.ISO 14064-3-וISO 14064-1-בהתאם ל)ידי מבקר חיצוני -אושרו עלIVLשל 2-ו1בטווחי GHG-פליטות ה

14

2-ו1טווח –GHGכ פליטות "סה

עוצמה

tCO2e/)/טון ייצור)

2015 2016

כ פליטות"סה

(tCO2e)

2017 2018

0.298

0.328
0.321

0.325

2,226,176

3,109,687

3,688,970

3,211,409

14

פליטות גזי חממה

Indorama Ventures PCL.

Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.

למידע נוסף

2טווח –עקיפות GHGפליטות 1טווח –ישירות GHGפליטות 

0.544
0.537

0.522

0.553

עוצמה

2015 2016

כ פליטות"סה

(tCO2e)

2017 2018

4,068,608

5,089,355 5,528,000 5,913,464

tCO2e/)/טון ייצור)

עוצמה

2015 2016 2017 2018

0.246

0.209

0.232

0.197

1,842,432

2,316,591 2,224,494

1,979,668

tCO2e/)/טון ייצור)

כ פליטות"סה

(tCO2e)
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אנרגיה

2018תקציה מנהלים –דוח קיימות 
למידע נוסף

לנועוזרתאנרגיהשליעילבשימוששלנוהמתמדתההתמקדות

,האנרגיהעלויותצמצוםבאמצעותיותרתחרותיתחברהלהיות

אנחנו,במקביל.אקליםשינויבנושאשלנוהעשייהכדיתוך

.באנרגיהלחסכוןיוזמותמספרמיישמים

Orion,שלנומהמפעליםשלושה Global PETבליטה,

Indorama Ventures Quimicaובספרד-Wellman

Internationalבשעיורמתחדשבחשמלמשתמשים,באירלנד

Indorama.100%של Holdingsהקימה,תאילנד,בלופבורי

IVL.מתחדשתירוקהאנרגיההמייצרתMW5סולריתכוחתחנת

.מתחדשתבאנרגיהלשימושנוספותאפשרויותלבחוןממשיכה

כ צריכת אנרגיה מתחדשת"סה

5.29

5.505.40
5.54

41,467,851

2015 2016 2017 2018

כ צריכת אנרגיה"סה

51,219,219
55,070,650

59,984,718

עוצמה

(GJ/טון ייצור)

כ צריכה"סה

(GJ)

511,593

492,531

423,481

1,226,105
1,427,919373,656

855,872

901,065

2018

149,558

227,034

317,438

2015 20172016

(GJ)כ חשמל מתחדש "סה

(GJ)כ ביוגז מתחדש "סה

(GJ)כ ביומסה מתחדשת "סה

6.9%
הגברת השימוש 

באנרגיה מתחדשת  

מעל השנה הקודמת



טוב יותר משנה  

קודמת או שמירה 

על אותה רמה

יעד עוצמת מים 

2019בשנת 

16

מים בשימוש חוזר וממוחזרים

/ כ כמות המים בשימוש חוזר"סה

(ק"מ)ממוחזרים 

/  מים בשימוש חוזר

)%(ממוחזרים

2,780,405

7.28

6.60

8.78

3,053,241

4,699,568
5,292,534

2015 2016 2017 2018

8.78

16

ניהול מים

Indorama Ventures PCL.

Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.

למידע נוסף

IVLהחוקיםלכל(לכךומעבר)ציותבאמצעות(מיםושחרורשאיבהלרבות)מיםשלקיימא-ברניצוללניהולמחויבת

-פרובאופןואחריותמובילותנפגין,כןכמו.פועליםאנובהןבמדינותוהתקנותהבינלאומייםהתקנים,הרלוונטייםהסביבתיים

.שלנולערכיםבהתאםאקטיבי

כ שאיבת מים"סה

46,295,100

60,285,763

2015 2016 2017 2018

5.325.35
4.88

5.12

38,200,946

53,552,616

עוצמה

(טון ייצור/ק"מ)

כ שאיבת מים "סה

(ק"מ)



2015

בשימוש  , מסולקת, כ פסולת מיוצרת"סה

ממוחזרת ומושבת, חוזר

164,152 170,949

117,959

147,749

52% 57%

48% 43%

63%

43%

2016 2017 2018

57%

37%

כ פסולת מסוכנת"סה

2015 2016 2017 2018

34,229

47,458

0.0045
0.0054

0.00500.0046

54,075
51,308

17

ניהול פסולת

2018תקציה מנהלים –דוח קיימות 
למידע נוסף

הרגולטוריותלדרישותמעברועושיםאחראיבאופןשלנוהפסולתאתמנהליםאנחנו

פינויהאתולהגבירשלנוהפסולתאתלצמצםמחויביםאנחנו.שניתןמקוםבכל

וגם,מיחזוראוהשבה,חוזרשימושלבצעשיכוליםקיימאיים-ברעסקיםבאמצעות

.מורשיםעסקיםידי-עלשלנוהמסוכנתבפסולתוטיפולפינוילהבטיחכדי

יעד הורדת עוצמת  

הפסולת המסוכנת  

2019בשנת 

טוב יותר משנה  

קודמת או שמירה 

על אותה רמה

(טון)כ פסולת מסוכנת "סה

(טון ייצור/טונות)עוצמה 

(טון)כ פסולת מיוצרת "סה

(כ הפסולת המיוצרת"מסה)% כ פסולת מסולקת"סה

ממוחזרת ומושבת  , כ פסולת בשימוש חוזר"סה

(כ הפסולת המיוצרת"מסה)% 
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(TRIR)כ שיעור הפציעות חייבות בדיווח "סה

( שעות אדם200,000/ מקרים  )

(LTIFR)שיעור תדירות הפציעות תוך איבוד זמן 

( שעות אדם1,000,000/ מקרים  )

1.57

1.00
1.19

1.29

2015 2016 2017 2018

2.95

3.613.67

2015 2016 2017 2018

3.71

יעד

תמותה
אפס תמותה

2018הישגים בשנת 
אפס תמותה

18

בריאות ובטיחות תעסוקתית

Indorama Ventures PCL.

Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.

למידע נוסף

ובטיחותבריאותניהולמערכתבדרישותלעמידהאישוריםקיבלושלנוהאתריםמכל2018,45%בדצמבר31-מהחל

ISOלתקניםבהתאםתעסוקתית OHSAS-ו45001 18001.

חייבותהפציעותכ"סה,עבודהכעתיריוהמאופינים2018בשנתשנרכשומסוימיםבאתריםיותרגבוהתאונותממספרכתוצאה

אכיפתעלהיה2018בשנתהעיקריהדגש.2017שנתלעומת2018בשנתעלועבודהזמןבאיבודהכרוכותוהפציעותבדיווח

.הפציעותמספראתלצמצםמנתעלאלהבאתריםשלנווהנוהליםהבטיחותתרבות

2%

יעד הורדת  

LTIFR-והTRIR-ה

לנמוך יותר משנה  

קודמת



2015 2016 2017 2018

8.50%

6.90%

6.30%

5.59%

5.92%

4.68%

5.89%

5.36%

עזיבות מרצון

כ עזיבות"סה

לא כולל מיזמים משותפים בהם אין לנו שליטה תפעולית* 

74

לאומיויות

94.01%

אחוז שמירה

15,221
עובדים  

קבועים

עובדים עם  

מגבלויות

21.53%

נשים

88

אסיה

אירופה

צפון ודרום אמריקה 

אפריקה
28.5%

3.2%

עובדים קבועים  

לפי יבשה
49.5%

18.8%

19

הון אנושי

2018תקציה מנהלים –דוח קיימות 
למידע נוסף

-רבמרקעיםהבאיםהעולםרחביבכלנלהביםעובדים

הגיווןאתלנומעניקיםשוניםושפותחשיבהדפוסי,תרבותיים

על.להזדמנויותאתגריםלהפוךלנוהמאפשרהאינטלקטואלי

משמעותיותהשקעותעלדגששמיםאנו,קיימותלהבטיחמנת

והנסיוןהידע,המיומנויותאתיותרעודלפתחכדישלנובעובדים

.שלהם



3.85

ציון מחוברות עובדים

3.65
3.77

3.83 3.85

2015 2016 2017 2018

93.43%

השתתפות בסקר מחוברות עבודים  

גלובלי

90.42%

93.50%
93.75%

93.43%

2015 2016 2017 2018

20

מחוברות עובדים ברחבי העולם

Indorama Ventures PCL.

Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.

למידע נוסף

בהשוואה  , 3.85-השתפר ציון מחוברות העובדים ל, 2018בשנת 

.2017בשנת 3.83-ל

טוב יותר משנה  

קודמת או שמירה 

על אותה רמה

יעד ציון מחוברות 

עובדים בשנת  

2019



תוכניות אחרות לפיתוח כשרונות תוכנית לפיתוח מנהיגות גלובלית

Global Lean Six Sigma (LSS) Program

21

למידה התנסותית

2018תקציה מנהלים –דוח קיימות 
למידע נוסף

IVLDP,גלובליתמנהיגותלפיתוחשלנוהתוכנית,

עובדים130,כהעד.עתידייםמנהיגיםבפיתוחמתמקדת

.עסקיםולהערכתעצמיתלהערכהלכליםנחשפובכירים

,i-Lead,יותרמתקדמתתוכניתהפעלנו,יותרמאוחר

עבורהתנסותיתלמידהשלתרבותליצורהמיועדת

.הקבוצהל"מנכבהובלתהיאזותוכנית.עתידייםמנהיגים

תוכניתv-Lead",נוספתתוכניתהובילועסקיםמנהלי

תחומית-ביןמומחיותלפתחבמטרה",מנהיגותלפיתוח

מנהיגיםלהיותשיוכלוכדיצעיריםכשרונותולפתח

.עובדיםהםבובעסקאפקטיביים

משתתפים38

תוכנית פיתוח מנהיגות

i-Lead

משתתפים27

תוכנית פיתוח מנהיגות

v-Lead

IVLתוכניתמציעה"shadow development"מנתעל

,זותוכנית.במטהשלנולעובדיםנוספתתמיכהלהעניק

Indoramaידי-עלפותחה,חודשיםתשעהבאורך

VenturesעםבשיתוףSasin School of Management,

ביותרהמכובדיםעסקיםלמנהלהספרבתיעםהנמנה

לרבות,תוכןשלייחודימשילובבנויההתוכנית.בתאילנד

,באתריםביקורים,מסורתיתכיתתיתבסביבהשיעורים

בעלימנהלים18,כהעד.לעמיתעמיתולמידהפרויקטים

אתמפתחתאשר,זובתוכניתהשתתפוגבוהפוטנציאל

.תמיכהלהםנותנתוכןאפקטיביבאופןהמקומיהסגל

משתתפים1,376

תוכנית

LSS

משתתפים18

תוכנית

Shadow Development

,LSSבתוכניותהשתתפועובדים2018,1,376בשנת

שעות43,920-מיותרהושלמו.פרויקטים252וביצעו

Sixבתוכניתהכשרה Sigma2018-ל2012השניםבין.

.החברהעבורדולרמיליון32מעלשלחסכון:התוצאה

שעות30.43

הכשרה

לכל עובד

דולר173.60

הוצאה על הכשרה

לכל עובד



22 22

פרסים עבור מצוינות תפעולית

Indorama Ventures PCL.

Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.

למידע נוסף

בגיןפרסיםלהעניקהתחלנו,2017בשנת

לצוותיםותודההוקרהכאותתפעוליתמצוינות

.העסקייםהמגזריםבתוךמאמציהםעלביחידות

,בקיימותמתמקדיםהפרסלקבלתהקריטריונים

,קיימותבנושאהקריטריון.ופיננסיםתפעול

פליטותכמובנושאיםהביצועיםאתבוחן,למשל

GHG,רצוןשביעות,אנרגיהצריכת,פציעות

.עובדיםומחוברותלקוחות

האסטרטגיהבנושאהשנתיתהישיבהבמהלך

העסקיותהיחידות,בבנקוקשהתקיימההגלובלית

אתשהפגינוהעסקייםהמגזריםבארבעת

וברכותפרסיםקיבלוביותרהטוביםהביצועים

המנהליםבנוכחות,שלנוהדירקטוריוןמחברי

.IVLשלהגלובליים



הערכה של זכויות אדם בשרשרת הערך העסקי שלנו

ספקים

שאלות לגבי הערכת הסיכון במדדים אלה

לבצע הערכה

HRRP =0.30%*

איתרנו תחומי סיכון והרמה  

בכל מדינה

לתקשר ולמתן

גיבשנו תוכנית פעולה עבור  

התערבויות מוסכמות וכדי  

לנטר התקדמות

אפס
הפרות זכויות האדם  

2018בשנת 

100%
ספקים חיוניים

100%

פעילות גלובלית

(JVsלרבות )

 *HRRP = (כ שאלות"תשובות מכל היחידות כפול סה)מספר הסיכונים הפוטנציאליים להפרת זכויות אדם שזוהו

23

זכויות אדם

2018תקציה מנהלים –דוח קיימות 
למידע נוסף

זכויותבדברעולםבאילכלההכרזה"שלהעקרונותובאימוץהאדםזכויותכלעלבשמירהדוגליםאנחנו

Universal)ם"האושל"האדם Declaration of Human Rights)וזכויותבסיסייםעקרונותשלההצהרה"ושל

Declaration)הבינלאומיהעבודהארגוןשל"בעבודה on Fundamental Principles and Rights at Work).

.שלנוהענייןבעליכלשלהזכויותאתמשקפתשלנוהאדםזכויותמדיניות

מערכתיתבגישהנוקטספקיםהערכתתהליך

:מהםהמבקש,והרמונית

להכיר בקוד האתי של  

הספקים

למלא שאלון הערכה  

עצמית

שותפים עסקיים ומתחרים, לקוחותהערכת זכויות האדם במקום העבודה

שלנוהלקוחותשלהפרטיותאתמכבדיםאנחנו

לקבועבהתאםהאחריםהעסקייםהשותפיםושל

בעליכלפישלנוהיחסבנושאישלנובמדיניות

במדיניות;לקוחותכלפישלנווהיחסמניות

ובמדיניות;ומתחריםעסקייםשותפיםבנושא

.ונושיםמסחרייםשותפיםבנושא

לזהות



חינוך למיחזור

תלמידים5,032/ בתי ספר 15-ב

 ג בקבוקי פלסטיק"ק2,000מעל

10 (ממשלתיים/ ציבוריים )ארגונים

 חולצות מבקבוקים ממוחזרים2,500ייצור ותרומת

דולר114,360
כ  "סה

תרומות בעין

דולר84,140
כ  "סה

תקורה ניהולית

כ תרומה"סה

דולר2,246,940

2018בשנת

52%

השקעות  

בקהילה

36%

תרומות  

לצדקה

13%

ליוזמות 

מסחריות
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אזרחות תאגידית

Indorama Ventures PCL.

Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.

למידע נוסף

דולר1,007,500

:עלות משוערת

התנדבות עובדים  

במהלך שעות עבודה  

בשכר

Corporate)תאגידיתאחריות Social Responsibility)שלנוהמעשים.חברתנושליושרהלהצגתמרכזיתאסטרטגיההינה

.קיימותלהשגתחיוניתשהינה,החברהועלהסביבהעלכתאגידשלנוהחיוביתההשפעהאתמפגינים

תרומה סוציאלית

26%

בריאות

28%

חינוך

11%

סביבה

23%

רווחה וחברתי

12%

אומנות  

ותרבות

552

2018בשנת 

CSRפעילויות 

CSRכ פעילויות "סה

שעות58,640

:  זמן

התנדבות עובדים  

במהלך שעות עבודה  

בשכר

תוצאות

בריאות
650 בדיקות)אנשים קיבלו גישה לשירותים רפואיים  ,

(הסעה בחינם לבית חולים, טיפולי שיניים

379ניתוחים לתקן חך שסוע

 מרכז סביבתיWetlands Edge

 מתן חסות לגן החיותAsheboro

סכרים קטנים10-שימור המים ב

 שחרור מינים שונים של צבים–תרומה למגוון ביולוגי

שימור סביבתי



טון  750,000מחויבות גלובלית לשלב 

לאחר צריכה כחומרי PETפסולת של 

לייצור הפוליאסטר שלנו עד לשנת  זינה

2025

25

והלאה2019, הדרך קדימה

2018תקציה מנהלים –דוח קיימות 
למידע נוסף

ISOאישורי 

ISO 9001-ב100%

ISO 14001 ,ISO 50001-ב98%

ISO 45001 /OHSAS 18001

2020עד שנת בפעילות הגלובלית 

השלמת הסיווגים של מוצרי בר קיימה  

2020עד לשנת 

הגברת המאמצים להגיע  

לאפס העברות של פסולת מסוכנת  

בפעילות הגלובלית שלנולמטמנות 

הגברת המאמצים להגיע  

לאפס פליטות נוזלים  

בפעילות הגלובלית שלנו

את  להעלותהגברת המאמצים 

הצריכה של  

אנרגיה מתחדשת



Reported based on the

Global Reporting Initiative

(GRI) Standards

GHG Verification

100%
in accordance with

ISO 14064-1 and ISO 

14064-3

Reporting 

Assurance

100%
in accordance with

AA1000AS
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אימותים והבטחת ביצוע דיווחים, דיווחי נתונים

Indorama Ventures PCL.

Vision - To be a world-class chemical company making great products for society.

GHGאימותי 

-בהתאם ל-בהתאם ל

הבטחת ביצוע דיווחים

מדווחים בהתאם 

לתקני יוזמת הדיווח  

העולמית



RICHARD JONES

Head of Corporate Communications,  

Sustainability and Local Human Resources

+662 661 6661 ext. 680

richard.j@indorama.net

Sustainability Report 2018 Annual Report 2018

AVINASH CHANDRA

Head of Corporate EHS

+662 661 6661 ext. 184

avinash.c@indorama.net

HARSHA V REDDY

Head of Global Sustainability

+662 661 6661 ext. 605

harsha.r@indorama.net

For More

Information

For More

Information
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אנשי קשר ומשוב

2018תקציה מנהלים –דוח קיימות 

mailto:richard.j@indorama.net
mailto:avinash.c@indorama.net
mailto:harsha.r@indorama.net


PET ממנו100%הינו מוצר מדהים שאפשר למחזר.

כולנו ונשתמש בו בחוכמה ונסלק אותו באופן אחראיתבואו

.למען מחר טוב יותר


