ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဒါရိုက္တာမ်ား ဘုတ္အဖြ႕ဲ
ယေန႔ IVL ၏ ရပ္တည္မႈအတြက္ ပံံ့ပိုးေနၾကသူမ်ား

ပိုမိုျပည့္စံုေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လုပ္ငန္းစု အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ထံမွ အမွာစကား

“ ေနာင္လာမည့္ စီးပြားေတာ္လွန္ေရး အသစ္တစ္ခုသည္
စတင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ဤအေျခခံက်သည့္ ေျပာင္းလဲမႈသည္

ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္စြမ္း အေပၚ ဗဟိုျပဳ လည္ပတ္ေနပါသည္။
ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္စြမ္း
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

ဆိုသည္မွာ

ကိစၥသာမဟုတ္ပဲ,

လူမႈေရး

သို႔မဟုတ္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏

”

သဘာဝ

စီးပြားေရးမ်ား

ႏွင့္၄င္းတိ႔က
ု ို ႀကိဳဆိုလက္ခံေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား အရွိန္အဟုန္ျမင့္စြာ

ပံုစံေျပာင္းေစမည့္ အေတြးအေခၚတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။
Aloke Lohia
လုပ္ငန္းစု အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္

ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

ေရရွည္တည္တ့ႏ
ံ ိုင္စြမ္း အစီရင္ခံစာ အလုပ္အမႈေဆာင္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၂၀၁၈

၃

IVL အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း
IVL ၏ လုပ္ငန္းေနရာမ်ား

ေျမာက္အေမရိကတိုက္

• ကေနဒါ
• အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု
• မကၠစီကို

၃၁ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၈ အထိ

၉၃

ဥေရာပတိုက္
•
•
•
•
•
•

ၾသစႀကီးယား
ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံ
ဒိန္းမတ္
ျပင္သစ္
ဂ်ာမနီ
အိုင္ယာလန္

•
•
•
•
•
•

အီတလီ
လစ္သူေရးနီးယား
လူဇင္ဘာ့ဂ္
ပိုလန္
ေပၚတူဂီ
ရရွား

•
•
•
•
•

စလိုဗက္ကီးယား
စပိန္
နယ္သာလန္
တူရကီ
ယူေက (အဂၤလန္)

ေနရာ

၅

၃

တိုက္

၃၁ ႏုိင္ငံ
၂၀၁၈ခုႏွစ္တင
ြ ္,

၁၇

ေတာင္အေမရိကတိုက္

၁၉ ေနရာသစ္မ်ား

• ဘရာဇီး

၁

၇

အာရွတိုက္

၃ အာဖရိကတိုက္
• အီဂ်စ္
• ဂါနာ
• ႏိုငဂ
္ ်ီးရီးယား

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား

PET

ဖိုက္ဘာမွ်င္မ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ PET ႏွင့္ Polyester
ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္သည့္
ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ႏုိင္ရန္ ေနာက္ျပန္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါ ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထံမွ
ေအာက္ပါတု႔အ
ိ ပါအဝင္
အဆင့္အမ်ိဳးအစား
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္
ထုတ္ကုန္မ်ား ဥပမာ အပူထည့္ႏုိင္သည့္၊
ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈ အျမင့္ အနိမ့္၊ အပူျမန္ႏွင့္
အေထြေထြ စသည္တို႔ ရႏုိင္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ Polyesterႏွင့္ ခ်ည္လံုးမ်ားကို
ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ နည္းပညာ၊ အိမ္ႏွင့္
အဝတ္အစား၊ တစ္ကို္ယ္ရည္
သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ေဆးပညာ က႑မ်ားတြင္
အသံုးျပဳပါသည္။

ထုတ္ပုိးမႈ

သိုးေမြး

ျပန္လည္ သန္႔စင္ အသံုးျပဳေသာ
ထုတ္ကုန္မ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ PET ပံုေဖာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပထမဆံုး အဆင့္ျမင့္
အေခ်ာထည္ သိုးေမြးလံုး ထုတ္လုပ္ျခင္းကို
ပုလင္းမ်ား (ႀကိဳတင္ပံုသြင္း)၊
ပုလင္းဖံုးမ်ားႏွင့္ ပုလင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အေကာင္းဆံုး စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္
ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ားကို
အသံုးျပဳ၍ စတင္ခဲ့ပါသည္။
မွတ္ခ်က္: IVL စုစုေပါင္း လုပ္ငန္းေနရာမ်ားတြႈ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ဝယ္ယူခဲ့သည့္
ေနရာမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

၄

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳေသာ
ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ ပုလင္းခြံအလႊာမ်ား၊
ျပန္လည္ သန္႔စင္အသံုးျပဳသည့္ PET
သို႔မဟုတ္ rPET ႏွင့္ ျပန္လည္
သန္႔စင္အသံုးျပုသည့္ ဖုိက္ဘာမွ်င္မ်ား
ျဖစ္ပါသည္။

Indorama Ventures PCL.
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ - လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္း ဓာတုပစၥည္း ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာရန္

•
•
•
•
•
•
•

တရုတ္
အိႏိၵယ
အင္ဒိုနီးရွား
အစၥေရး
ျမန္မာ
ဖိလစ္ပိုင္
ထိုင္း

ကမာၻအႏွံ႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔
ရွိေနသည့္ေနရာမ်ား
ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ား

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ထုတ္ကုန္မ်ား
ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ား

IVL ၏ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ တန္ဖိုး ဖန္တီးျခင္း

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏
ရင္းႏွီးမတည္မႈမ်ား

၄,၆၈၀

၅၉.၉

သန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ)

သန္း (GJ)

စုစုေပါင္း တန္ဖိုး

စြမ္းအင္ သံုးစြမ
ဲ ႈ

၁၁.၈

၆၀.၃

သန္း (တန္)

သန္း (ကုဗမီတာ)

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း သံုးစြမ
ဲ ႈ

ေရထုတ္ယူ သံုးစြမ
ဲ ႈ

၃၀.၄၃

၁၇၃.၆၀

ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီအလိုက္
သင္တန္းတက္ေရာက္သည့္
နာရီမ်ား

အေမရိကန္ေဒၚလာ
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီအလိုက္
သင္တန္းေပးရန္
ကုန္က်စရိတ္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးပံုစံ
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား
ထုတ္လုပ္သည့္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္း ဓာတုပစၥည္း ကုမၸဏီတစ္ခု
ျဖစ္လာရန္

ရည္မွန္းခ်က္
ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္း တာဝန္ယူမႈရွိေသာ
ဦးေဆာင္သူ ျဖစ္လာရန္၊ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ား၊
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို ျမွင့္တင္၍ ပါဝင္ပက္သက္သူ
မ်ားအတြက္ တန္ဖိုးတစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္
သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။

တန္ဖိုးမ်ား
» ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရွိေနရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္ပါသည္
» ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားသည္ ျခားနားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
» ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အေျပာင္းအလဲကို အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ ျမင္ပါသည္။
» လူတန္းစားစံုလင္မႈသည့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ ခြန္အား ျဖစ္ပါသည္။
» ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ တာဝန္သိေသာသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၁၅,၂၂၁

အျမဲတမ္း ဝန္ထမ္း ဦးေရ

၂.၂၅
သန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ)
CSR (ေကာ္ပိုရိတ္ လူမႈ
တာဝန္ယူမႈ) တြင္ထည့္ဝင္မႈ

၃၁ ႏိုင္ငံမ်ား
၉၃ လုပ္ငန္းေနရာမ်ား
၅ တိုက္မ်ား
၅ လုပ္ငန္းက႑မ်ား
၁၅ သုေတသန စင္တာမ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ရလဒ္မ်ား

၁၀,၇၄၁

၇၈၉

စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ

ပင္မ အသားတင္ အျမတ္ေငြ

၁၁.၃၄

၈၆.၀၁%

စုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္မႈ
(ကုမၸဏီမ်ားၾကား
ေရာင္းခ်ရမႈမ်ား အပါအဝင္)

စိတ္ေက်နပ္မႈညႊန္းကိန္း

သန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ) သန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ)

သန္း (တန္)

ဝယ္ယူသူမ်ား၏

၂၃%

၃၃%

ရွင္သန္မႈ ညႊန္းကိန္း

ရွင္သန္မႈ ညႊန္းကိန္း

ဖိုက္ဘာ လုပ္ငန္း

PET HVA လုပ္ငန္း

ထုတ္ကုန္ တစ္တန္လွ်င္

သန္း (GJ)

ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ (တန္)

ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္

၀.၅၂၂
၃.၈၅

ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ၾကြစြာ
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ ရမွတ္

၃၅၀,၉၀၃

ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ
PET တန္ခ်ိန္

၂.၇၅

၀

အသက္ေသဆံုးမႈ

LTIFR = ၃.၇၁
အလုပ္ခ်ိန္ နာရီ ၁,၀၀၀,၀၀၀
လွ်င္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားမႈ

ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္စြမ္း အစီရင္ခံစာ အလုပ္အမႈေဆာင္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၂၀၁၈

၅

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ထင္ရွားမႈမ်ား
ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ EBITDA တိုးတက္မႈ ၄၄% အထိရယူႏုိင္ခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္အတြင္း ကြ်ႏု္ပ္တ႔၏
ို
EBITDA ကို ၂၅၀% ေက်ာ္ ျမွင့္တင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

၁၅၈
၄၈
ပင္မ EBITDA

၂၁၁

(ေဒၚလာ သန္း)

စီးပြားေရး က႑အလိုက္
၇၉၁

၂၃၂

PET ႏွင့္ေပါင္းစပ္

Olefins
Fibers
ထုတ္ပိုးမႈ
အထူး ဓာတုပစၥည္းမ်ား

၆

Indorama Ventures PCL.
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ - လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္း ဓာတုပစၥည္း ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာရန္

ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

ျပင္ပ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား

• ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ DJSI ဓာတုေဗဒ နယ္ပယ္မွ
ထြက္ေပၚလာေသာ ေစ်းကြက္မ်ား၏
အသင္းဝင္
• တစ္ကမာၻလံုးမွ ဓာတုေဗဒ ကုမၸဏီမ်ား
အနက္ ထိပ္ဆံုး ၁၀ ခု စာရင္းဝင္

• ေရႊအဆင့္ အသိအမွတ္ျပဳ
• အခန္းက႑အားလံုးရွိ
ထုတ္ကုန္ပံ့ပိုးသူမ်ား၏
ထိပ္သီး ၃% တြင္ ပါဝင္

၂၀၁၈
ESG
ဖြင့္ဟရွင္းလင္းခ်က္မ်ား
ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

• FTSE4Good Index Series
သတ္မွတ္ခ်က္တြင္
အေကာင္းဆံုး ESG ရမွတ္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းစု
တစ္ခုလံုး၏ ရာႏႈန္းျပည့္

• ၂၀၁၈
ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ စံႏႈန္း: B
• ၂၀၁၈
ကုန္ပစၥည္း ကြင္းဆက္ စံႏႈန္း: B-

အေကာင္းဆံုး ESG ဖြင့္ဟရွင္းလင္းျခင္း
ရမွတ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္

ESG စံႏႈန္း: BB

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း
• SET ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္စြမ္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ထူးခြ်န္ဆု
• ထုိင္းႏုိင္ငံ ေရရည္တည္တ့ံေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၂၀၁၈

ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္စြမ္း အစီရင္ခံစာ အလုပ္အမႈေဆာင္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၂၀၁၈

၇

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ပန္းတိုင္မ်ား (SDGs) ႏွင့္ IVL
လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ IVL သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ပန္းတုိင္မ်ားကို ရရွိႏုိင္ရန္ ပါဝင္ကူညီရမည့္ အခန္းက႑မာ်းကို
လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ အေရာင္အျပည့္ျခယ္ထားေသာ ပန္းတိုင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို တုိက္ရိုက္ခံစားရၿပီး IVLမွ ေအာင္ျမင္မႈရရန္
ထက္သန္စြာ ေထာက္ပံ့လိုပါသည္။ အေရာင္မွိန္ေသာ ပန္းတုိ္င္မ်ားသည္ လုပ္ငန္း လႈပ္ရွားမႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို သြယ္ဝိုက္ခံစားရၿပီး IVL မွ အျမဲေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။

၈

Indorama Ventures PCL.
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ - လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္း ဓာတုပစၥည္း ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာရန္

ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကမာၻအႏွံ႔ရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးသည္
က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ
ကင္းေစရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။

IVLအားေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ
ကုန္ပစၥည္းဆုိင္ရာ လုိက္နာမႈ-မရွိျခင္းမ်ားအတြက္
ဒဏ္ခတ္ခံရျခင္းမ်ား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ မရွိခဲ့ပါ။
ကြ်ႏု္ပ္တ႔သ
ုိ ည္ ႏုိင္ငံေရးဆုိ္င္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ လံုးဝ
ပါဝင္ပက္သက္မႈမရွိပါ။ IVL ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြမ
ဲ ်ားမွ
ႏုိင္ငံေရးအရ လွဴဒါန္းျခင္း သို႔မဟုတ္
ပါဝင္ထည့္သင
ြ ္းျခင္းမ်ား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တင
ြ ္ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။

သတင္းေပးသူမူဝါဒ

IVL တြင္သတင္းေပးျခင္းႏွင့္ဆုိ္င္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္
အမည္မသိ တုိင္ၾကားစာမ်ားအား မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖရွင္းရန္
တင္ျပရမည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ သတင္းေပးသူ မူဝါဒရွိပါသည္။ ကုမၸဏီ၏
ဝက္ဘ္ဆိုတ္တင
ြ ္ ျပင္ပပါတီမ်ားသို႔ ဆက္သယ
ြ ္ႏုိင္မည့္
မ်ားျပားေသာ ဆက္သယ
ြ ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားလည္း ရွိၿပီး
သူတို႔သည္ သတင္းေပးဆို္င္ရာ ေကာ္မတီ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ဒါရိုက္တာမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္း အပါအဝင္
ethics@indorama.net ႏွင့္
independentdirectors@indorama.net သိ႔တ
ု ိုင္ၾကားသူ၏
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မေဖာ္ျပပဲ ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။
ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး
ကုမၸဏီသည္ ေမလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ထုိင္းႏုိင္ငံ
ပုဂၢလိကက႑ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆန္႔က်င္ေရး
စုေပါင္းလႈပ္ရွားမႈ (CAC) မွ အသိအမွတ္ျပဳ
လက္မွတ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ လဲလွယ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
(IVL သည္ ပထမဆံုး အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို
ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။)

ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း
ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဘုတ္အဖဲြ႕ အကဲျဖတ္ျခင္းကို
ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ျပင္ပကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ ႕
(IOD) ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ IVL
သည္ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားေသာ ေတြးေခၚမႈႏွင့္
ၾက့ံခိုင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံရွိေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံတင
ြ ္ စာရင္းသြင္းထားေသာ
ကုမၸဏီမ်ား၏ ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
အေလ့အက်င့္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
CG အတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ
ၾကယ္ငါးပြင့္ ရမွတ္ ရရွိ

ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္စြမ္း အစီရင္ခံစာ အလုပ္အမႈေဆာင္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၂၀၁၈

၉

ဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအား စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ
ကြ်ႏု္ပ္တို ႔၏ ရပ္တည္မႈအား ထိန္းသိမ္းထားရန္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမရွိ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ရန္
ေကာင္းမြန္သည့္ ဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအား စီမံခန္႔ခြဲမႈ (CRM) သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေရရွည္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေပါင္းစပ္
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထိေတြ႕ျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ခြန္အားအတြက္
ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေရး မဟာဗ်ဴဟာအတြက္ လည္း အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဝယ္ယူသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈကို တုိင္းတာျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထံမွ ဝယ္ယူသူမ်ား၏ လက္ရွိႏွင့္ အနာဂါတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအျပင္
ကြ်ႏု္ပ္တို ႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ သူတို႔၏ စိတ္ေက်နပ္မႈအေနအထားကိုပါ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ နားလည္မႈ
ရေစႏုိင္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ သူတို႔ထံမွ ဝယ္ယူသူမ်ား၏ အနာဂါတ္စီမံကိန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား
ကူညီေပးပါသည္။

ဝယ္ယူသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈ ညႊန္းကိန္း(CSI) ႏွင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားအား ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈႏႈန္း(CRR)
IVL
CRR

၉၃%

ျခံဳငံု
CSI

၈၆.၀၁%

ပစ္မွတ္
IVL ၂၀၁၉
ခုႏွစ္ ျခံဳငံု
CSI

ၿပီ း ခဲ ့ သ ည္ ့ ႏ ွ စ ္ ထ က္
သာလြန္ သို ႔မဟုတ ္
တူညီ

တစ္ကမာၻလံုးရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအား

၁၀၀%

ျခံဳငံု၍ တြက္ခ်က္ထားေသာ
ဝယ္ယူသူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈ
မွတ္ခ်က္:စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ ဝယ္ယူသူမ်ားအား ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈႏႈန္း (CRR) အတြက္ ျခံဳငံု ရမွတ္မ်ား

၁၀

Indorama Ventures PCL.
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ - လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္း ဓာတုပစၥည္း ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာရန္

ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္း စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ
ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ထုတ္ကုန္သစ္မ်ား
ႏွင္ ့ရွ ိၿပီးေသာ ထုတ ္က ု န္မ ်ား လူမႈေ ရးႏွင္ ့ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ မထိခိုက္ေစေရး
လမ္းညႊန္ခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္း၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ျခင္း
ႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးျမွင့္ျခင္းအတြက္ အာရံုစိုက္ပါသည္။
IVL သည္ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲေနေသာ ေစ်းကြက ္
လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ တစ္ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္
ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ အမွီလ ုိက္ႏုိင္ရန္
အပါအဝင္ SDGs (ေရရွည္တ ည္တ ့ံေသာ ဖြံ ႕ၿဖိဳးေရး
ပန္းတုိင္မ်ား) ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္
အတြ က ္ ဝယ္ ယ ူ သ ူ မ ်ားႏွ င ့ ္ နီ း ကပ္ စ ြ ာ လက္ တ ြ ဲ
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္စြမ္း အစီရင္ခံစာ အလုပ္အမႈေဆာင္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၂၀၁၈

၁၁

ထုတ္ကုန္ ႀကီးၾကပ္ေရး
IVL ၏ ထုတ္ကုန္ႀ ကီးၾကပ္ေ ရးသည္ ကြ်ႏု္ပ ္တို ႔၏ ကုန ္ပ စၥည္းမ်ားသည္
အသံုးျပဳရန္ ရည္ညႊန္းထားသည့္အတိုင ္း အသံုးျပဳပါက လူ႔က်န္းမာေရး
ျဖစ္ေစ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခ ိုက္မ ႈျ ဖစ္ေ စတို ႔အတြက္ အႏၱရာယ္မရွိမႈ
ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳသည့္ ရင္းျမစ္မ ်ားႏွင ့္ ကုန ္ၾ ကမ္းပစၥည္းမ်ား
ေလွ် ာ့ ခ်ႏု ိင ္မ ည္ ့ အခြ င ့္ အလမ္ းမ်ားကို ေဖာ္ ထု တ ္ျ ခင္း ျဖင္ ့ တန္ ဖိ ုး မ်ား
ျမွ င ္ ့ တ င္ ႏ ု ိ င ္ ရ န္
ကု မ ၸ ဏ ီ တ စ္ ခ ြ င ္ တ ြ င ္
တက္ ၾ ကြ စ ြ ာ
ပူ း ေပါင္ း
ထိေတြ႕မႈရွိေစရန္ မူေဘာင္ခ်မွတ္ေပးပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္
ကမာၻအႏွ႔ံ LCA
ျခံဳလႊမ္းမႈ

ပစ္မွတ္

၆၅%

၂၀၂၀တြင္ ရွိရမည့္
ကမာၻအႏွံ႔ LCA
ျခံဳလႊမ္းမႈ

၉၅%

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား အမ်ိဳးအစားခဲျြ ခင္း
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္းကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
ဤသို ႔အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္းျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို ႔အား ကုန္ပစၥည္း အဆင့္ဆင့္ကို
သတ္မွတ္ႏု ိင္ရန္ စြ မ္ းေဆာင္ႏ ုိ င ္ေ စသည္ ့ အတြက္ ထု တ္ကုန္ ဒီဇုိ င္ း၊
ထု တ ္ လ ု ပ ္ မ ႈ ၊
ကု န ္ ၾ ကမ္ း ပစၥ ည ္ း ၊
သယ္ ယ ူ ပ ိ ု ႔ ေ ဆာင္ ေ ရးႏွ င ္ ့
တန္ဖိုးကြင္းဆက္တို႔ကို ပိုိမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ၿပိး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
လူ မ ႈ အ ဖြ ဲ ႕အစည္ း အေပၚ
သက္ ေ ရာက္ ေ စသည္ ့
အဆံ ု း သတ္
အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္အျပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ
ထုတ္ကုန္အစုစု၏
ရွင္းလင္းေသာ
ရပ္တည္မႈကို
ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ အဆိုပါ အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္း
ကိ၂
ု ၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ႏုိင္ရန္ ပစ္မွတ္ထားပါသည္။

သက္တမ္းစက္ဝန္း အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈ (LCA)
အာရွတိုက္ရွိ စက္ရံုမ်ားအားလံုး (၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အသစ္ဝယ္ယူမႈမ်ားမွ
လြဲ၍)ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွ စက္ရံုအခ်ိဳ႕အား ISO
14040/44:2006 ႏွ င့္အ ညီ LCAs မ်ားစစ္ေ ဆးၿပီးစီးခဲ့ ၿ ပီး ကြ ်ႏု္ပ ္တို ႔
ကုန ္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ၏ ၆၅ ရာခိုင ္ႏ ႈန ္း ျဖစ္ပ ါသည္။ အျခားေသာ
ေဒသမ်ားမွ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ က်န္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကိုလည္း LCAs
လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။

၁၂

Indorama Ventures PCL.
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ - လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္း ဓာတုပစၥည္း ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာရန္

ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း
PET – ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း – PET ပလတ္စတစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သ႔ို စြန္႔ပစ္ျခင္းအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္
သဘာဝသယံဇာတ ရင္းျမစ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္ ျပန္လည္အသက္သင
ြ ္း အသံုးျပဳျခင္း။

ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

၂၀၁၃

၂၀၁၄

၂၀၁၅

၂၀၁၆

၂၀၁၁-၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ပုလင္းေပါင္း ၃၈ သန္း
ခန္႔ကို ျပန္လည္ သန္႔စင္အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။

၃၅၉,၈၂၇

ျဖစ္္ပါသည္။

၂၀၁၂

၃၈၆,၇၃၄

ဦးေဆာင္ေနသူမ်ား

၂၀၁၁

၃၃၈,၂၄၈

ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း၌

၃,၅၇၆

၂၇၈,၁၄၄

ေျမာက္အေမရိက တို႔တြင္ PET

တန္

၂၂၇,၅၀၃

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အာရွ၊ ဥေရာပႏွင့္

၃၅၀,၉၀၃

၁၇၃,၁၀၂

တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ
ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပစ္မွတ္
စားသံုးသူမ်ား သံုးစြၿဲ ပီးေသာ
PET ပစၥည္းမ်ား ပစ္မွတ္
ပမာဏ ၇၅၀,၀၀၀ တန္ အား
၂၀၂၅ ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပိုလီရက္စ္တာ
ထုတ္လုပ္ျခင္း၌
ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းအျဖစ္
ျပန္လည္
သန္႔စင္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္

၂၀၁၇

၂၀၁၈

* ျပန္လည္ သန္႔စင္အသံုးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ား ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေသာ rPET ေကာ္ေစး

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ စားသံုးသူမ်ား
သံုးစြၿဲ ပီးေသာ PET
ပုလင္းမ်ားအား
ျပန္လည္အသံုးျပဳသည့္
အရည္အေသြးျမင့္
ႏုိင္လန
ြ ္ဖိုင္ဘာ
ထုတ္ကုန္မ်ားကို
ဦးေဆာင္ထုတ္လုပ္ေနသူ
ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တ႔သ
ို ည္ ျပန္လည္
အသံုးျပဳထားသည့္အရာမ်ား
ပါဝင္သည့္ (အရည္ေဖ်ာ္
ေရာစပ္သည့္ နည္းပညာ)
PET ေကာ္ေစးမ်ားကို
တစ္ကမာၻလံုးတြင္ ဦးေဆာင္
ထုတ္လုပ္ေနသူ
ျဖစ္ပါသည္။

စက္ကိရိယာျဖင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲျခင္း

• စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တင
ြ ္ Sorepla
ကုမၸဏီအား ရယူျခင္း
ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲျခင္း

• Unilever ႏွင့္ Ioniqa တိ႔ႏ
ု ွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
• Loop Industries ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္စြမ္း အစီရင္ခံစာ အလုပ္အမႈေဆာင္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၂၀၁၈

၁
၃

ဖန္လံုအိမ္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈ
ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈ စုစုေပါင္း နယ္ပယ္ ၁ ႏွင့္ ၂
၀.၅၅၃

၀.၅၄၄

ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ တိုက္ရိုက္ ထုတ္လႊတ္မႈ နယ္ပယ္ ၁
၀.၃၂၈

၀.၅၃၇

၀.၃၂၁

၀.၃၂၅

ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ သြယ္ဝုိက္ ထုတ္လႊတ္မႈ နယ္ပယ္ ၂
၀.၂၄၆

၀.၂၃၂

၀.၂၀၉

၀.၅၂၂

၀.၁၉၇

၀.၂၉၈
၅,၀၈၉,၃၅၅

၅,၅၂၈,၀၀၀

၃,၁၀၉,၆၈၇ ၃,၂၁၁,၄၀၉

၄,၀၆၈,၆၀၈

၂၀၁၅

၃,၆၈၈,၉၇၀

၅,၉၁၃,၄၆၄

၂၃,၁၆,၅၉၁
၁,၈၄၂,၄၃၂

၁,၉၇၉,၆၆၈

၂,၂၂၄,၄၉၄

၂,၂၂၆,၁၇၆

၂၀၁၆

၂၀၁၇

ထုတ္လႊတ္မႈ စုစုေပါင္း
(CO2 ထုတ္လႊတ္မႈ
တန္ခ်ိန္)

၂၀၁၈

၂၀၁၅

၂၀၁၆

ထုတ္လႊတ္မႈ ျပင္းအား
ညႊန္းကိန္း

ထုတ္လႊတ္မႈ စုစုေပါင္း

(CO2 ထုတ္လႊတ္မႈ တန္ခ်ိန္)/
(ကုန္ထုတ္တန္ခ်ိန္)

တန္ခ်ိန)္

(CO2 ထုတ္လႊတ္မႈ

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သံုးစြမ
ဲ ႈ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတို႔ကို အႏၱရာယ္မျဖစ္ေပၚမီ ႀကိဳတင္
စီမံခန္႔ခၿြဲ ပီး အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္သာြ းရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။

၂၀၁၇

၂၀၁၈

ထုတ္လႊတ္မႈ ျပင္းအား
ညႊန္းကိန္း

(CO2 ထုတ္လႊတ္မႈ တန္ခ်ိန္)/
(ကုန္ထုတ္တန္ခ်ိန္)

၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ ပစ္မွတ္
နယ္ပယ္ ၁ ႏွင့္ ၂ မွ
စုေပါင္း ျပင္းအား
ညႊန္းကိန္းကို ၂၀၁၃
ခုႏွစ္ ရလဒ္အဆင့္သို႔
ေလွ်ာ့ခ်ရန္

၂၀၁၅

၂၀၁၆

၂၀၁၇

ထုတ္လႊတ္မႈ စုစုေပါင္း
(CO2 ထုတ္လႊတ္မႈ
တန္ခ်ိန္)

၂၀၁၈

ထုတ္လႊတ္မႈ ျပင္းအား
ညႊန္းကိန္း
(CO2 ထုတ္လႊတ္မႈ တန္ခ်ိန)္ /
(ကုန္ထုတ္တန္ခ်ိန)္

၆%

IVL ၏ဖန္လံုအိမ္ ဓာတ္ေငြ႕ နယ္ပယ္ ၁ ႏွင့္ ၂ မွ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကို ျပင္ပ စစ္ေဆးေရးမွဴးမွ စစ္ေဆး အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ (ISO 14064-1 ႏွင့္ ISO 14064-3
တို႔ႏွင့္ အညီ)

၁၄

Indorama Ventures PCL.
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ - လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္း ဓာတုပစၥည္း ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာရန္

ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

စြမ္းအင္
စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ ထိေရာက္ျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား စြမ္းအင္
ကုန္က် စရိတ္ကို ေခြ်တာျခင္းျဖင့္ ပိုမိုၿပိဳင္ဆိုင္ႏုိင္ေစျခင္းအျပင္
ရာသီ ဥ တု
ေျပာင္ း လဲ မ ႈ က ိ ု
ရင္ ဆ ု ိ င ္ ရ ာတြ င ္ လ ည္ း
အကူ အ ညီ ေ ပးေသာေၾကာင္ ့
ကြ ် ႏု ္ ပ ္ တ ိ ု ႔ ၏
စြ မ ္ း အင္ က ိ ု
ထိေရာက္စြာ သံုးစဲြျခင္းအေပၚ အာရံံုစိုက္မႈသည္ အဆက္မျပတ္
ပိ ု မ ိ ု ျ မင္ ့ တ က္ လ ာခဲ ့ ပ ါသည္ ။
ယခု
လက္ ရ ွ ိ တ ြ င ္ လ ည္ း
ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ စြမ္းအင္ေခြ်တာသည့္ စီမံကိန္း အမ်ားအျပားကို
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
၅.၅၄

စုစုေပါင္း စြမ္းအင္ အသံုးျပဳမႈ
၅.၄၀

၅၁,၂၁၉,၂၁၉

၅.၅၀

၅၅,၀၇၀,၆၅၀

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စက္ရံု ၃ ရံု , လစ္သူေရးနီးယားရွိ Orion Global Pet, စပိန္ႏုိင္ငံရွိ
Indorama Ventures Quimica ႏွ င ္ ့ အု ိင ္ ယာလန္ ႏ ု ိင ္ င ံရ ွိ Wellman
International တို႔တြင္ ျပည္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ကို ၁၀၀% ရာႏႈန္းျပည့္
အသံုး ခ်ေနပါသည္။ ထုိင္း ႏုိင္င ံ Lopburi ၿမိဳ႕ရွ ိ Indorama Holdings
သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္အ ား မထိခိ ုက ္ေသာ ျပန္လ ည္ ျပည့္ ၿဖိဳးျမဲစြ မ္းအင္
ထု တ ္ လ ု ပ ္ ႏ ု ိ င ္ ရ န္
၅
မီ ဂ ါဝပ္
ထု တ ္ ႏ ု ိ င ္ သ ည္ ့
ေနေရာင္ ျ ခည္ သ ံ ု း
လွ်ပ္စစ္ထုတ္စက္ကို တပ္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ IVL သည္ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္
အသံုးခ်မႈကို ျမွင့္တင္ႏုိင္မည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားအားလံုးကို ရွာေဖြေနပါသည္။
ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ အသံုးျပဳမႈ စုစုေပါင္း

၅.၂၉

၅၉,၉၈၄,၇၁၈

ယခင္ႏွစ္တြင္
အသံုးျပဳခဲ့ေသာ
ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ
စြမ္းအင္ထက္ ပို၍
သံုးစြႏ
ဲ ုိင္ရန္

၆.၉%

၄၉၂,၅၃၁

၄၁,၄၆၇,၈၅၁
၃၇၃,၆၅၆
၂၂၇,၀၃၄
၃၁၇,၄၃၈
၂၀၁၅

၂၀၁၆

သံုးစြမ
ဲ ႈ စုစုေပါင္း (GJ)

၂၀၁၇

၂၀၁၈

သံုးစဲမ
ြ ႈ ျပင္းအား ညႊန္းကိန္း
(GJ/ကုန္ထုတ္ တန္ခ်ိန္)

၂၀၁၅

၈၅၅,၈၇၂

၁,၂၂၆,၁၀၅

၉၀၁,၀၆၅

၄၂၃,၄၈၁

၁,၄၂၇,၉၁၉

၅၁၁,၅၉၃
၁၄၉,၅၅၈
၂၀၁၆

၂၀၁၇

၂၀၁၈

ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ လွ်ပ္စစ္ စုစုေပါင္း(GJ)
ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ ဇီဝဓာတ္ေငြ႕ စုစုေပါင္း(GJ)
ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ ဇီဝေလာင္စာ စုစုေပါင္း(GJ)

ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္စြမ္း အစီရင္ခံစာ အလုပ္အမႈေဆာင္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၂၀၁၈

၁၅

ေရႏွင့္ ပက္သက္၍ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
IVL သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ေနရာႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးမွ သက္ဆုိင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လုိက္နာၿပီး ပို၍ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ
ေရအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခဲြျခင္း (ေရထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္း အပါအဝင္) ကိုလုပ္ေဆာင္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္အညီ ဦးေဆာင္မႈမ်ား၊
တာဝန္ယူမႈမ်ားတြင္ ေရွ႕မွေျပး၍ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရန္ သႏၷ႒
ိ ာန္ ခ်ထားပါသည္။
ေရျပန္လည္သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္
ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း

စုစုေပါင္း ေရထုတ္ယူမႈ
၅.၁၂

၃၈,၂၀၀,၉၄၆

၂၀၁၅

၅.၃၅

၄.၈၈

၄၆,၂၉၅,၁၀၀

၅၃,၅၅၂,၆၁၆

၂၀၁၆

ေရထုတ္ယူမႈ စုစုေပါင္း (ကုဗမီတာ)

၈.၇၈

၅.၃၂

၇.၂၈

၄,၆၉၉,၅၆၈

၂,၇၈၀,၄၀၅

၂၀၁၇

၂၀၁၅

၂၀၁၈

ေရထုတ္ယူမႈ ျပင္းအား ညႊန္းကိန္း
(ကုဗမီတာ)
/ကုန္ထုတ္ တန္ခ်ိန္)

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္
ေရထုတ္ယူမႈ ျပင္းအား
ညႊန္းကိန္း

၁၆

၆.၆၀

၆၀,၂၈၅,၇၆၃

၈.၇၈

၅,၂၉၂,၅၃၄

၃,၀၅၃,၂၄၁

၂၀၁၆

ျပန္လည္ သန္႔စင္ေသာ/
အသံုးျပဳေသာ ေရ စုစုေပါင္း
ထုထည္

၂၀၁၇

၂၀၁၈

ျပန္လည္ သန္႔စင္/
အသံုးျပဳေသာ ေရ (%)

(ကုဗမီတာ)

ယခင္ႏွစ္ထက္
ပိုေကာင္းေသာ
သိ႔မ
ု ဟုတ္
တူညီေသာ

Indorama Ventures PCL.
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ - လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္း ဓာတုပစၥည္း ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာရန္

ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ
ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို တာဝန္သိသိႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ပါက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
လို္အပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ပါသည္။

၀.၀၀၅၀

၄၇,၄၅၈

၀.၀၀၅၄

၅၄,၀၇၅

၀.၀၀၄၅
၁၆၄,၁၅၂

၁၄၇,၇၄၉
၅၁,၃၀၈

၃၄,၂၂၉

၁၁၇,၉၅၉
၅၇%

၃၇%
၆၃%

၄၃%
၂၀၁၅

၂၀၁၆

၂၀၁၇

၂၀၁၈

၂၀၁၅

၂၀၁၆

၁၇၀,၉၄၉

၅၂%

၅၇%

၄၈%

၄၃%

၂၀၁၇

အႏၱရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စုစုေပါင္း (တန္)

ထြက္ရွိသည့္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းပမာဏ စုစုေပါင္း (တန္)

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထြက္ရွိမႈ ျပင္းအား ညႊန္းကိန္း

စြန္႔ပစ္ေသာ အမိႈက္ပမာဏ စုစုေပါင္း(ထြက္ရွိသည့္

(တန္/ကုန္ထုတ္ တန္ခ်ိန္)

ယခင္ႏွစ္ထက္
ပိုေကာင္းရန္
သိ႔မ
ု ဟုတ္
ညီမွ်ရန္

စုစုေပါင္း ထြက္ရွိေသာ၊ စြန္႔ပစ္ေသာ၊
ျပန္လည္ အသံုးျပဳေသာ၊ ျပန္လည္
သန္႔စင္ၿပီး အသံုးျပဳေသာ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း

စုစုေပါင္း အႏၱရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
၀.၀၀၄၆

ပစ္မွတ္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္
အႏၱရာယ္ရွိ
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
ထြက္ရွိမႈ
ျပင္းအား

၂၀၁၈

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းပမာဏ စုစုေပါင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း)
ျပန္လည္အသံုးျပဳေသာ၊ ျပန္လည္ သန္႔စင္ၿပိး အသံုးျပဳေသာ
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းပမာဏ စုစုေပါင္း(ထြက္ရွိသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းပမာဏ

ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

စုစုေပါင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း)
ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္စြမ္း အစီရင္ခံစာ အလုပ္အမႈေဆာင္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၂၀၁၈

၁၇

လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး
၃၁ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ OHSAS 18001/ISO 45001 လုပ္ငန္းခြင္ က်န္္းမာေရးႏွင့္
လံုျခံဳေရး စီမခ
ံ န္႔ခဲြေရးစနစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ား ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ေသာ သာမန္ထိခိုက ္ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက ္ဒဏ္ရာရျခင္း ျဖစ္စဥ္အေရအတြက ္
စုစုေပါင္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားထက္ပိုမ်ားေနခဲ့ၿပီး ထိုသုိ႔ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး လူအင္အား
အမ်ားအျပားအသံုးျပဳရသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ မေတာ္တ ဆမႈမ်ား ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တ ို ႔၏
လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ၾကပ္မတ္လုိက္နာေစျခင္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အဆုိပါ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားရွိ
ထိခို္က္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္မည့္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
စုစုေပါင္း မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ေသာ

ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ ျဖစ္ပြားႀကိမ္

သာမန္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ ႏႈန္း (TRIR)

ႏႈန္းထား(LTIFR)

(ျဖစ္စဥ္မ်ား / အလုပ္ခ်ိန္ နာရီ ၂၀၀,၀၀၀)

(ျဖစ္စဥ္မ်ား/ အလုပ္ခ်ိန္ နာရီ ၁,၀၀၀,၀၀၀)
၃.၆၇

၁.၅၇
၁.၀၀

၁.၁၉

၃.၆၁

၃.၇၁

၂.၉၅

၁.၂၉

ပစ္မွတ္
TRIR ႏွင့္
LTIFR ကို
ယခင္ႏွစ္
ထက္
ပိုနည္းေစ
ေရး

၂%

ေသဆံုးမႈ
ပစ္မွတ္
ေသဆံုးမႈ မရွိ
၂၀၁၅

၂၀၁၆

၂၀၁၇

၂၀၁၈

၂၀၁၅

၂၀၁၆

၂၀၁၇

၂၀၁၈

၂၀၁၈ ခုႏစ
ွ ္ ေအာင္ျမင္မႈ
ေသဆံုးမႈ မရွိ

၁၈

Indorama Ventures PCL.
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ - လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္း ဓာတုပစၥည္း ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာရန္

ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

လူသား ရင္းျမစ္
၁၅,၂၂၁
အျမဲတမ္း
ဝန္ထမ္းမ်ား

၂၁.၅၃%

၇၄

အမ်ိဳးသမီး

လူမ်ိဳးမ်ား

၈၈

မသန္စြမ္းမႈ
ခံစားေနရေသာ
ဝန္ထမ္းမ်ား

၃.၂%
၁၈.၈%

၉၄.၀၁%
၂၈.၅%

ထိန္းသိမ္းထားႏႈန္း

တိုက္ႀကီးမ်ား
အလိုက္
အျမဲတမ္း
ဝန္ထမ္းမ်ား

အာရွ
ဥေရာပ
၄၉.၅%

အေမရိက
အာဖရိက

* လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈတင
ြ ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရယူထားေသာ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား မပါဝင္ပါ

ယဥ္ေက်းမႈ-ေပါင္းစံု ေနာက္ခံမ်ား၊ ကြျဲ ပားေသာ ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္

၈.၅၀%

ဆႏၵအေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း

ဘာသာစကားတို႔ႏွင့္ စိတ ္အား ထက္သ န္ေသာ ကမာၻအႏွံ ႔မွ
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို ႔အား ဥာဏ္စြမ္းဥာဏ္စ စံုလင္မႈ

အားလံုးျခံဳငံု ႏႈတ္ထြက္ျခင္း
၆.၉၀%

ရွိေစၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ

၆.၃၀%

ပစ္ရာတြင္ အကူအညီ ေပးပါသည္။ ေရရွည္တည္တံ့မႈကို ခိုင္ျမဲ

၅.၅၉%

၅.၉၂%

ေသခ်ာေစရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ အႏွစ္သာရရွိေသာ

၄.၆၈%

၅.၈၉%
၅.၃၆%

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး သူတို႔၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ ဗဟုသုတႏွင့္
အေတြ႕အၾကံဳတို႔ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ အာရံုစိုက္ထားပါသည္။

ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

၂၀၁၅

၂၀၁၆

၂၀၁၇

၂၀၁၈

ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္စြမ္း အစီရင္ခံစာ အလုပ္အမႈေဆာင္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၂၀၁၈

၁၉

တစ္ကမာၻလံုးမွ ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ပက္သက္မႈ

၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ပက္သက္မႈ
ရမွတ္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရမွတ္ ၃.၈၃ မွ ၃.၈၅ သုိ႔တိုးတက္ခ့သ
ဲ ည္။

ပစ္မွတ္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္
ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ၾကြစြာ
ပါဝင္ပက္သက္မႈ ရမွတ္

ယခင္ႏွစ္ထက္
ပိုေကာင္းရန္
သိ႔မ
ု ဟုတ္
ညီမွ်ရန္

၉၃.၄၃%

၃.၈၅

ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား
တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ပက္သက္မႈ
စစ္တမ္းေကာက္ခံျခင္းတြင္ ပါဝင္မႈ

ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ၾကြစြာ
ပါဝင္ပက္သက္မႈ ရမွတ္

၉၃.၅၀%

၉၃.၇၅%

၉၃.၄၃%

၃.၆၅

၃.၇၇

၃.၈၃

၃.၈၅

၉၀.၄၂%

၂၀၁၅

၂၀

၂၀၁၆

၂၀၁၇

၂၀၁၈

၂၀၁၅

Indorama Ventures PCL.
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ - လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္း ဓာတုပစၥည္း ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာရန္

၂၀၁၆

၂၀၁၇

၂၀၁၈

ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ သင္ယူျခင္း
တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္
IVLDP၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈ
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္သည္ အနာဂါတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို
ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ အာရံုစိုက္ထားပါသည္။ စုစုေပါင္း ၁၃၀ ဦး ရွိေသာ
အမႈေဆာင္မ်ားသည္ မိမိကုိယ္ကို-ဆန္းစစ္ျခင္း ႏွင့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား ဆန္းစစ္ျခင္း ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ရပါသည္။
ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ေသာ အစီအစဥ္၊ i-Lead အား ဆက္လက္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး
အနာဂါတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ သင္ယူျခင္း
ယဥ္ေက်းမႈကို ဖန္တီးႏုိင္ရန္ ဒီဇုိင္းဆြထ
ဲ ားပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္အား
လုပ္ငန္းစု အလုပ္ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္မွ ဦးစီးပါသည္။ ေနာက္
အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ “v-Lead ေခါင္းေဆာင္မႈ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
အစီအစဥ္” အား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ဦးစီးၿပီး က႑စံု
ကြ်မ္းက်င္မႈအား ဖံြ႕ၿဖိဳးေစရန္ႏွင့္ ငယ္ရြယ္၍ ပင္ကိုစြမ္းရည္ျမင့္
လူငယ္မ်ား သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာ
ဦးေဆာင္ႏုိင္သူမ်ားအျဖစ္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

၃၈

ဦး ပါဝင္သူမ်ား

i-Lead ေခါင္းေဆာင္မႈ
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္

၂၇

ဦး ပါဝင္သူမ်ား

အျခား ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား
IVL သည္ ေကာ္ ပိ ု ရ ိတ ္ ရ ံု း ခန္ း မွ ဝန္ ထ မ္ း မ်ားအား ပိ ု မ ိ ု
ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ “ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား ေနာက္မွ
ေလ့ လ ာသင္ ယ ူ ေ ရး” အစီ အ စဥ္ က ိ ု
ျပဳလု ပ ္ ေ ပးပါသည္ ။
ဤကိုးလၾကာ အစီအစဥ္အား Indorama Ventures ႏွင့္ Sasin
စီမံခန္ ႔ခြဲေရးေက်ာင္းတို ႔မွ ပူးေပါင္း ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရိုးရာ
စာသင္ ခ န္ း အျပင္အ ဆင္ ၊ လု ပ ္ င န္ းမ်ားအား လည္ ပ တ္
ေလ့လာျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းျပန္လွန္သင္ၾကားျခင္း
တို႔ကို ထူးျခားစြာ ေရေမႊေလ့လာရပါသည္။ အလားအလာ
ျမင္ ့မ ားေသာ စီ မ ံခ န္ ႔ ခြ ဲသ ူ စု စု ေပါင္ း ၁၈ ဦး သည္ ဤ
အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ
တုိးတက္ေစၿပီး အေထာက္အကူလည္း ျပဳပါသည္။

၁၃၇၆ ဦး ပါဝင္သူမ်ား

၁၈ ဦး ပါဝင္သူမ်ား

LSS အစီအစဥ္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား ေနာက္မွ
ေလ့လာသင္ယူေရး အစီအစဥ္

v-Lead leadership
ေခါင္းေဆာင္မႈ
v-Lead
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
အစီအစဥ္
development
program

တစ္ကမာၻလံုးဆို္င္ရာ Lean Six Sigma (LSS) အစီအစဥ္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ထမ္း ၁,၃၇၆ ဦးသည္ LSS အစီအစဥ္မ်ား ကို
တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စီမံကိန္း ၂၅၂ ခုကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ မွ
၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း Six Sigma သင္တန္းခ်ိန္ နာရီေပါင္း ၄၃,၉၂၀
ေက်ာ္အ ား ၿပီ း ေျမာက္ခ ဲ ့ ၿ ပီ း ကုမ ၸ ဏ ီ အတြ က ္ ေခြ ် တာမႈ မ ်ားမွ
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂ သန္းေက်ာ္ရရွိခဲ့သည္။

ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

၁၇၃.၆၀ USD

ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီအလိုက္
သင္တန္းေပးရန္
ကုန္က်စရိတ္

၃၀.၄၃

ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီအလိုက္
သင္တန္းတက္ေရာက္သည့္
နာရီမ်ား

ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္စြမ္း အစီရင္ခံစာ အလုပ္အမႈေဆာင္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၂၀၁၈

၂၁

လုပ္ငန္းပိုင္း အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္မႈ ဆု
လုပ္ငန္းပိုင္း အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္မႈ ဆုကို
စီးပြားေရးက႑တစ္ခုအတြင္းရွိ အသင္းအဖြဲ႕၏
အားထုတ္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ဆုေပးရန္
ေရရွည္တည္တ့ံႏုိင္စြမ္း၊ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈႏွင့္
ဘ႑ာေရးတို႔မွ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ တို႔ကို
အဓိက အာရံုစိုက္ စိစစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ
ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္စြမ္း စံႏႈန္းမ်ားတြင္ ဖန္လံုအိမ္
ထုတ္လႊတ္မႈ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရမႈ၊ စြမ္းအင္
သံုးစြမ
ဲ ႈ၊ ဝယ္ယူသူ စိတ္ေက်နပ္မႈႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား
တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ပက္သက္မႈတို႔ ပါဝင္ပါသည္
စီးပြားေရး က႑ေလးရပ္မွ သက္ဆုိ္င္ရာ
အေကာင္းဆံုး စီးပြားေရး အဖြ႕ဲ ေလးဖြဲ႕အား
ဆုခ်ီးျမွင့္ၿပီး ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ
ႏွစ္စဥ္ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ
ေဆြးေႏြးေရးေတြ႕ဆံုပတ
ြဲ ြင္ IVL
၏တစ္ကမာၻလံုးဆို္င္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ေရွ႕တြင္ ဘုတ္အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားက ဆုရရွိသူမ်ားကို
ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳၾကပါသည္။

၂၂

Indorama Ventures PCL.
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ - လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္း ဓာတုပစၥည္း ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာရန္

ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

လူ႕အခြင့္အေရး
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ စီးပြားေရး၏ တန္ဖိုးကြင္းဆက္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး အကဲျဖတ္ သံုးသပ္မႈ

သုည

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ လူ႕အခြင့္အေရးအားလံုးကို ေလးစားျခင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ
ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား အဖဲ႕ြ အစည္း (ILO)၏ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေျခခံ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရး ေၾကညာခ်က္ တို႔ကို လုိက္နာျခင္းကို ျပင္းျပစြာ ယံုၾကည္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏
လူ႕အခြင့္အေရး မူဝါဒသည္ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ားအားလံုး၏ အခြင့္အေရးကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။

၁၀၀%

၁၀၀%

ကမာၻအႏံွ႔ရွိ လုပ္ငန္းမ်ား
(ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား
အပါအဝင္)

မရွိမျဖစ္ ထုတ္ကုန္
ပ့ံပိုးသူမ်ား

ထုတ္ကုန္ ပံ့ပိုးသူမ်ား
ထုတ္ကုန္ ပံ့ပိုးသူမ်ား အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
စနစ္တက်ႏွင့္
လုိက္ေလ်ာညီေထြ
ခ်ဥ္းကပ္၍
သူတို႔အား ေအာက္ပါတို႔ကို ေတာင္းဆိုရမည္။
ထုတ္ကုန္ပံ့ပိုးသူတို႔၏
က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းကို
နားလည္လိုက္နာရမည
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သံုးသပ္ျခင္း
ေမးခြန္းလႊာမ်ားကို
ေျဖဆိုရမည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ အတြင္း
လူ႕အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္ လူ႕အခြင့္အေရး အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ျခင္း
ေျပာဆိုဆက္သြယ္ၿပီး ေျဖရွင္း
တုိးတက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္
သေဘာတူေသာလုပ္ေဆာင္မႈ
မ်ားကို အေျခခံ၍ လႈပ္ရွားမႈ
အကဲျဖတ္ သံုးသပ္
အစီအစဥၤဆပ
ြဲ ါသည္။
HRRP* = ၀.၃၀%.
အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္ေသာ ေဒသႏွင့္ ႏုိင္ငံ
အဆင့္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး။
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္
ဤအခ်က္ျပမႈမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ
သံုးသပ္ခ်က္အေပၚ ေမးခြန္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး။

ဝယ္ယူသူမ်ား၊ စီးပြားေရး
လက္တေ
ြဲ ဖာ္မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္
ဆက္ဆံေရး မူဝါဒ; ဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့္
ဆက္ဆံေရး မူဝါဒ; စီးပြားေရး လက္တြေ
ဲ ဖာ္
မ်ားႏွင့္ ၿပိုင္ဖက္မ်ား မူဝါဒ; ႏွင့္ ကုန္သြယ္ဖက္
မ်ားႏွင့္ ေငြထုတ္ေခ်းသူမ်ား မူဝါဒတို႔တြင္
ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ဝယ္ယူသူမ်ား ႏွင့္ အျခား
စီးပြားေရး လက္တေ
ြဲ ဖာ္မ်ား၏ ကို္ယ္ေရးလံုျခံဳမႈ
ကိုေလးစားပါသည္။

မွတ္ခ်က္: * HRRP = ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိသည့္ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အေရအတြက္ / (ေျဖဆုိသူ စုစုေပါင္း၏ အေျဖမ်ား x ေမးခြန္းစုစုေပါင္း)
ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္စြမ္း အစီရင္ခံစာ အလုပ္အမႈေဆာင္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၂၀၁၈

၂၃

ေကာ္ပိုရိတ္ လူမႈတာဝန္မ်ား
ေကာ္ပိုရိတ္ လူမႈေရးရာ တာဝန္မ်ား (CSR) သည္ကြ်ႏု္ပ္တို႔ စီးပြားေရး ုလုပ္ငန္း၏ သမာသမတ္ရွိမႈကို ေကာင္းစြာေဖာ္ျပႏုိင္မည့္ ေသာ့ခ်က္
မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ လူမႈ အဖြ႕ဲ အစည္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အတြက္
ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ျပသႏုိင္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္စြမ္းအား ရယူႏုိင္ရန္လည္း အထူး လုိအပ္လွပါသည္။

လူမႈေရးရာ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းမႈမ်ား
၁၃%
စီးပြားေရး
စီမံကိန္းမ်ား

CSR လႈပ္ရွားမႈမ်ား

၃၆%
လူမႈေရးႏွင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေရး
ကုသိုလ္ျဖစ္
၂၃%
လွဴဒါန္းမႈမ်ား

၂၀၁၈
စုစုေပါင္း ထည့္ဝင္မႈ

အႏုပညာႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈ
၁၂%

ေဒၚလာ

လူမႈ အဖဲ႕ြ အစည္းအတြင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

၁၁၄,၃၆၀ ေဒၚလာ ၈၄,၁၄၀ ေဒၚလာ
စုစုေပါင္း လုပ္အား
ဝန္ေဆာင္မႈ စရိတ္

၂၄

စုစုေပါင္း စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ
ကုန္က်စရိတ္

ပညာေရး
၂၈%

• ပလတ္စတစ္ပုလင္း ကီလို ၂,၀၀၀ ေက်ာ္
• အဖြ႕ဲ အစည္း ၁၀ ဖြ႕ဲ (ျပည္သူ / အစိုးရ)
• ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳေသာ ပုလင္းမ်ားမွရသည့္
ရွပ္အကၤ်ီ ၂,၅၀၀ အားလူထုသို႔ ေဝေပးခဲ့။

၅၅၂

၅၈,၆၄၀ နာရီ

အခ်ိန္: ဝန္ထမ္းမ်ား
လစာရသည့္
အလုပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္
ပရဟိတ လုပ္ခ်ိန္

က်န္းမာေရး
က်န္းမာေရး
၂၆%

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
၁၁%

ျပန္လည္သန္႔စင္အသံုးျပဳျခင္း ပညာေပးျခင္း
• ေက်ာင္း ၁၅ ေက်ာင္း / ေက်ာင္းသား ၅,၀၃၂ ဦး

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ CSR
လႈပ္ရွားမႈ

၂၂၄၆၉၄၀

၅၂%

ရလဒ္ႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား

• ၆၅၀ ဦးေဆးကုသခြင့္ရ (ကို္ယ္ကာယ စစ္ေဆးျခင္း,
သြားက်န္းမာေရး, ေဆးရံုသို႔ အခမဲ့ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း)
• ခြစ
ဲ ိတ္လူနာ ၃၇၉ ဦး(အာေခါင္ကြဲ ကုသျခင္း)

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းျခင္း
၁,၀၀၇,၅၀၀

ေဒၚလာ
ဝန္ထမ္းမ်ား လစာရသည့္

အလုပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္
ပရဟိတလုပ္ျခင္း ခန္႔မွန္း
ကုန္က်စရိတ္
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• Wetlands Edge Environment Center
• Asheboro တိရိစာၱန္ရံုအား ေထာက္ပံ့
• ဆည္ ၁၀ ခုတြင္ ေရသိုေလွာင္ျခင္း
• ဇီဝမ်ိဳးကြစ
ဲ ံုလင္ရန္ လိပ္ႏွင့္ ငါးလႊတ္ျခင္း

ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

ေရွ႕ဆက္ရမည့္လမ္း၊ ၂၀၁၉ ႏွင့္ ၂၀၁၉ အလြန္

တစ္ကမာၻလံုးဆုိ္င္ရာ သႏၷိ႒ာန္အေနျဖင့္
၂၀၂၅ ခုႏစ
ွ ္ အေရာက္တြင္ သုံးစြဲသူမ်ား
အသံုးျပဳၿပီးေသာ PET ပစၥည္း တန္ခ်ိန္
၇၅၀,၀၀၀ တန္အား ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ polyester
ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္
ISO အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား

တစ္ကမာၻလံုးရွိ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား

၂၀၂၀ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္
100% ISO 9001
98% ISO 14001, ISO 50001,
ISO 45001/OHSAS 18001
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားရေရး
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ထုတ္ကုန္
အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္းအား ၂၀၂၀ တြင္
ၿပီးစီးရန္

ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

တစ္ကမာၻလံုးရွိ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏
လုပ္ငန္းမ်ားမွ အႏၱရာယ္ရွိ
စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား အမိႈက္ဖို႔ေျမမ်ားသိ႔ု
လံုးဝမေရာက္ေရး ပိုမို အာရံုစုိက္ရန္

တစ္ကမာၻလံုးရွိ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ Zero Liquid
Discharge စနစ္ကို ပိုမိုအာရံုစုိက္ရန္

ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္
သံုးစြမ
ဲ ႈကို ဆက္လက္

ျမွင့္တင္ရန္

ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္စြမ္း အစီရင္ခံစာ အလုပ္အမႈေဆာင္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၂၀၁၈

၂၅

အခ်က္အလက္ အစီရင္ခံျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေသခ်ာမႈအား အစီရင္ခံျခင္း

Reporting
Assurance

100%
Reported based on the
Global Reporting Initiative
(GRI) Standards

၂၆

in accordance with
AA1000AS
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GHG Verification

100%
in accordance with
ISO 14064-1 and ISO
14064-3

ဆက္သြယ္ရန္ႏွင့္
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ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္စြမ္း
အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
For More
Information

ႏွစ္ပတ္လည္
အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
For More
Information

ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္စြမ္း အစီရင္ခံစာ အလုပ္အမႈေဆာင္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၂၀၁၈

၂၇

