
2559

www.indoramaventures.com

มุ�งมั่นที่จะเป�นบริษัท
เคมีภัณฑ�ชั้นนำระดับโลก
สร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�ที่ดี

เพื่อสังคม

รายงานความยั่งยืน ประจำป�
บร�ษัท อินโดรามา เวนเจอร�ส จำกัด (มหาชน)





สารบัญ
บร�ษัท อินโดรามา เวนเจอร�ส จำกัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2559

2
สารจากประธานเจ�าหน�าที่
บริหารกลุ�มบริษัทฯ

6
ภาพรวมธุรกิจ
ของไอวีแอล

10
ข�อมูลการดำเนินงาน
ที่สำคัญในป� 2559

12
ความยั่งยืนในความหมาย
ของอินโดรามา เวนเจอร�ส

18
ผู�มีส�วนได�เสียของเรา 

22
การประเมิน
สาระสำคัญ

32
ประเด็นสำคัญ
ด�านเศรษฐกิจ

52
ประเด็นสำคัญ
ด�านสังคม

68
ข�อมูลผลการ
ดำเนินงานทั่วโลก

88
เกี่ยวกับรายงาน

92
GRI Index

98
รายงานการรับรองจาก
หน�วยงานภายนอก

104
ข�อมูลการติดต�อ
และข�อเสนอแนะ

41
ประเด็นสำคัญ
ด�านสิ่งแวดล�อม





สารจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ

รายงานความยัง่ยนืฉบบันี ้เปน็ฉบบัที ่7 และเปน็รายงานฉบบัที ่3 
ทีด่ำาเนนิการตามกรอบแนวทางการรายงานความยัง่ยนื (GRI’s 
G4 Sustainability Reporting Guidelines) ผมมีความยินดีที่
จะบอกกล่าวว่า ปี 2559 เป็นปีที่ประสบความสำาเร็จในด้านผล
ประกอบการทางการเงนิทีด่ขีึน้จากการลงทนุเชงิกลยทุธแ์ละการ
เข้าซื้อกิจการสำาคัญๆ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาในระยะยาว
ของเราผ่านแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด ขณะเดียวกัน 
ในระยะเวลาไมก่ีป่ทีีผ่่านมา เรามคีวามกา้วหนา้ดา้นความยัง่ยนื 
และการมุ่งเน้นประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ด้วยเหตุนี้ ไอวีแอลจึงวางแนวทางเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อม
อยูเ่สมอ ซึง่จะเห็นได้ชดัในรายงานฉบบันีแ้ละการรบัรูจ้ากผูม้สีว่น
ได้เสียภายนอกองค์กร



4  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

เรายังคงพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องในประเด็นต่างๆ เหล่านี้ และทุกคน
ทั่วทั้งองค์กรยังคงมุ่งมั่นที่จะท�าหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าด้านความยั่งยืน
ต่อไป ความส�าเร็จของเราไม่ได้เกิดข้ึนจากคนของเราเท่านั้น แต่เกิดขึ้น
เพราะแนวทางของเราด้วย ไอวีแอลได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจนใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาความยั่งยืนเพื่อให้ฝังอยู่ในวัฒนธรรม 
การด�าเนินธุรกิจ การปฏิบัติงานในแต่ละวัน และกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะ
ยาว นอกจากนี ้ในระดบัผูบ้รหิาร เรายงัมคีณะกรรมการด้านความยัง่ยนืและ
บริหารความเสี่ยง ที่ได้รับมอบหมายในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผ่านโครงการต่างๆ ของไอวีแอล การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาว และ
ขอบข่ายการบรหิารความเสีย่ง ส�าหรบัวธิกีารในการตรวจสอบและปรบัปรงุ
การด�าเนินกิจการของเรานั้น เราได้ใช้ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) เพื่อ
เป็นเกณฑ์มาตรฐานวัดประสิทธิภาพการด�าเนินงานของเรา

มุ่งมั่นสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น
ในฐานะผู้ผลิตปิโตรเคมีภัณฑ์ขั้นกลางรายใหญ่ของโลก และหนึ่งในผู้ผลิต
ห่วงโซ่คุณค่าโพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก 
ท�าให้กลยุทธ์ทางธุรกิจของไอวีแอลคือการเสริมความเข้มแข็งให้ต�าแหน่ง
ผู้น�าตลาดทั้งในด้านขนาดการผลิต การบูรณาการ และการสร้างความ 
แตกต่าง ตลอดจนความสามารถในการสร้างผลก�าไรและผลตอบแทน
จากการลงทุน โดยให้ความส�าคัญกับการส่งมอบมูลค่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน
ระยะยาว

ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท�าให้นวัตกรรมมีบทบาทส�าคัญ
ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในการสร้างตลาดที่มีความยั่งยืนเพียงพอต่อการ
รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพชีวิต

เราเชื่อมั่นว่า ไอวีแอลจะประสบความส�าเร็จได้โดยการปลูกฝังความยั่งยืน
ให้อยู่ในทุกสิ่งที่เรากระท�า นอกจากนี้ เรายังเชื่อว่าการเพิ่มความสามารถ
ในการใช้วัสดุรีไซเคิลและผนวกรวมให้อยู่ในกระบวนการผลิตของเรานั้น 
จะช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดและช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในเชิงรุก นอกเหนือ
จากการรีไซเคิลแล้ว เรายังส่งเสริมโครงการด้านความยั่งยืนของเรา 
อย่างต่อเนื่องและเน้นย�้าเจตนารมณ์ของการให้ความส�าคัญต่อผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

การประเมินสารัตถภาพคือสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งในการระบุและจัดล�าดับ
ประเด็นที่ส�าคัญที่สุดต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ไอวีแอลจะเน้นย�้าความ
ส�าคัญของการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
เพ่ือรับทราบข้อเสนอแนะว่าเราจะสามารถปรบัปรงุได้อย่างไร ความคดิเหน็ 
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นต่างๆ ซึ่งรวมถึงประเด็น 
ด้านความยัง่ยนืจะมกีารระบุผ่านกลไกการมส่ีวนร่วมต่างๆ มากมาย ซึง่รวม
อยู่ในการด�าเนินกิจการของเรา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมใหม่ของบริษัทฯ
ไอวีแอลมีความก้าวหน้าที่ส�าคัญในการปรับปรุงประเด็นปัญหาทุกๆ ด้าน
ของความยั่งยืนของเรา โดยเริ่มจากการประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 

ค่านิยมใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งก�าหนดข้ึนในช่วงต้นปี 2559 และประกาศ
พร้อมกนัทัว่โลกในเดอืนกรกฎาคมปีเดยีวกนั ด้วยการลงทนุอย่างชาญฉลาด 
มาโดยตลอดในห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เราจึง 
มุง่มัน่ “เพือ่เป็นบรษิทัเคมภีณัฑ์ระดับโลกทีส่ร้างผลิตภณัฑ์อนัยอดเยีย่มเพือ่
สังคม” และนี่คือใจความส�าคัญของความปรารถนาที่จะเป็นผู้น�าของโลก 
ที่มุ ่งเน้นให้ธุรกิจของเราส่งผลกระทบเชิงบวกมากขึ้น ในขณะที่สร้าง 
ผลกระทบเชิงลบน้อยลงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ความท้าทายที่เราก�าลังเผชิญคือการปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่เราได้ให้ไว้ 
เราให้ความส�าคัญกับประเด็นส�าคัญต่างๆ เช่น ความหลากลาย นวัตกรรม 
ซึ่งรวมถึงการดูแลผลิตภัณฑ์ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทุนมนุษย์ 
และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพราะผมเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทฯ 
ประสบความส�าเร็จในระยะยาว

ในทางกลยุทธ์นั้น เราก�าลังสานความสัมพันธ์ของเรากับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น 
ผู้จัดจ�าหน่าย ลูกค้า ชุมชนท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่และด�าเนินงานเกี่ยวกับ
ความยัง่ยนื ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และสงัคมทีเ่กดิจากห่วงโซ่ 
คุณค่าจะได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และบรรเทาโดยใช้นโยบายที่มี 
การปรับปรุงและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ

จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างความตระหนักและเพิ่ม
ความกังวลไปทั่วโลก เราก�าลังมองไปที่การเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การรีไซเคิล การใช้
ทรัพยากรที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียน ที่จะช่วย
เสริมความยั่งยืนให้แก่เรามากยิ่งขึ้น เราได้ด�าเนินงานด้านการรีไซเคิลเป็น
เวลาหลายปีแล้ว แต่การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจรีไซเคิล ตลอดจนพลังงาน
หมุนเวียนและทรัพยากรที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได้นั้น ก�าลังได้รับการประเมิน 
และเราก�าลงัเรยีนรูบ้ทเรยีนส�าคญัว่าด้วยการปรบัปรงุประสทิธภิาพของการ
ด�าเนินธุรกิจและการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การเติบโต
ของธุรกิจรีไซเคิลคือสิ่งส�าคัญที่สุด และในช่วงปี 2554-2559 ก็ได้แสดง
ให้เห็นแล้วว่า ธุรกิจรีไซเคิลของไอวีแอลมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมาก 

รางวัลและการยอมรับด้านการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
ปัญหาสภาพภูมิอากาศ
ไอวีแอลได้ปฏิบัติตามมติเห็นชอบจากทั่วโลกในข้อตกลงจากการประชุม 
COP 21 (การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สมยัที ่21) ณ กรงุปารสีว่าด้วยการหาแนวทาง
ในการพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนต�่าที่เข้มแข็ง บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายเชิงรุก 
ดังที่แสดงไว้ในแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศปี 2563 ซึ่งระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้ขยายขอบเขต
การก�ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและใช้แนวทางที่ครบวงจรมากขึ้นเพื่อ 
แก้ปัญหาทางสังคมและบูรณาการกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรร่วมกับเป้าหมายทางธุรกิจ

ขณะที่การปฏิบัติงานเหล่านี้ยังคงด�าเนินอยู่ ไอวีแอลพอใจกับความส�าเร็จ
ที่ได้รับจากรางวัลและการยอมรับในปี 2559 ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความ 
มุ่งมั่นและมุ่มเทของพนักงานของเรา ตัวอย่างของการจัดอันดับดังกล่าวมี
ดังนี้ 



5  รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2559

สารจาก
ประธานเจ้าห

น้าที่บริห
ารก

ลุ่มบริษัทฯรางวัล Bronze Class จากรายงานประจำาปีด้านความยั่งยืน 
(Sustainability Yearbook 2017) ของ RobecoSAM 

หนึ่งในการเป็นผู้นำา ใน SET Index คะแนนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาลของ Bloomberg (Bloomberg ESG Disclosure Scores)

ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีของ
• FTSE4Good ASEAN5 Index และ 
• FTSE4Good Emerging Index 

ได้รับคะแนนเกรด B ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change ‘B’ 

Rating)

อันดับ 1 ของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยด้าน
ความโปร่งใสในการรายงานองค์กร

การปฏิบัติตามเกณฑ์ ESG
เราตระหนักดีว่าเราคือผู้รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และวิธีการของเรา เราจึงมี
การประเมนิวงจรชวีติผลติภณัฑ์เพือ่สร้างแผนงานด้วยการผนวกรวมเกณฑ์ 
ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) และการดูแลผลิตภัณฑ์ให้อยู่ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา

ทรัพยากรที่นำากลับมาใช้ ใหม่ ได้
เราเชื่อมั่นในการเพ่ิมการใช้ทรัพยากรที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ให้มากที่สุด 
และเราได้เริ่มต้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ รวมไปถึงพลังงานจากชีวมวลและ
แหล่งพลังงานอื่นๆ ในโรงงานของเราบางส่วนแล้ว กลยุทธ์ที่ส�าคัญของเรา
ในอนาคตคือการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระยะยาว สร้างความหลากหลาย
ให้มากขึน้ในกลุม่บรษิทัทัง้ในระยะกลางถงึระยะยาว และพฒันาความเข้าใจ
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรา

เติบโตอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยความหลากหลาย
ไอวแีอลตระหนกัดว่ีา พนกังานทีม่คีวามสามารถและมคีวามหลากหลายคอื
ข้อได้เปรียบส�าคัญในการแข่งขัน เราคือผู้ว่าจ้างที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม 
และความปรารถนาของเราคือการส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายขึ้นใน
บรษิทัฯ การมพีนกังานต�าแหน่งต่างๆ ทีม่คีวามสามารถและความหลากหลาย 
จะท�าให้บรษิทัฯ สามารถคาดการณ์และตอบสนองความต้องการของลกูค้าที่
มคีวามหลากหลายและส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิารทีม่คีณุภาพสงูได้ดยีิง่ขึน้

จากมุมมองด้านการบริหารจัดการที่ดีนั้น เป้าหมายของเราในอีกไม่ก่ีปีข้าง
หน้าคอื การท�าให้เกดิความโปร่งใสในระดบัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี 

ทั้งหมด และเสาะหาแนวทางเพื่อลดรอยเท้าคาร์บอนให้น้อยลงยิ่งขึ้น  
รวมถึงลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายของ
เราจะสามารถตรวจสอบวัดผลได้ และจะแสดงอยู่ในรายงานความยั่งยืน
ของเราในอนาคต

การเปล่ียนแปลงคือความแน่นอน แม้เราจะบรรลุความส�าเร็จมากมายใน
ปี 2559 แต่เรายังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับความยั่งยืน ความโปร่งใส และ 
การก�ากบัดแูลกจิการให้ดขีึน้ต่อไปในป ี2560 เพือ่ให้ครอบคลุมทุกประเด็น
ปัญหา และนับจากนี้ไป เราจะยังคงพยายามเพิ่มการประหยัดต้นทุน  
รวมถึงการสร้างคุณประโยชน์และอนาคตที่ดียิ่งขึ้น

ผมมีความภาคภูมิใจอย่างมากในการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของไอวีแอล 
และยินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น โดยสามารถส่งมา
ได้ที่ทีมงานความยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ผมขอขอบคุณทุกคนใน
ครอบครัวไอวีแอลส�าหรับการท�างานหนักและความทุ่มเทเพ่ือเติมเต็ม
ความต้องการด้านความยั่งยืนของลูกค้าและชุมชนที่เราอาศัยและท�างาน
อยู่ร่วมกัน

นอกจากนี้ ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หุ้นส่วนทางธุรกิจ และ
บริษัทในเครือ ผู้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และเป็นส่วนส�าคัญต่อความ
ส�าเร็จของเรา

อาลก โลเฮีย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
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ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายของเราภายใต้ยี่ห้อ 
Ecorama® ผลิตจากเม็ดพลาสติกที่ได้จาก 

ขวด PET ที่ใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์นี้ เหมาะสำาหรับ
เสื้อผ้ากีฬาและชุดทำางาน สิ่งทอภายในบ้าน  

และสิ่งทอสำาหรับยานยนต์ ภาคอุตสาหกรรม  
การทหาร และการแพทย์

ไอวีแอลคือหนึ่งในผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นนำาของโลก  
ในปี 2559 เรามีพ้ืนที่ดำาเนินงาน 67 แห่ง ใน 21 ประเทศ ครอบคลุม 
4 ภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และแอฟริกา 
ธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำาเป็น (สินค้า
โภคภัณฑ์ที่จำาเป็นต่อชีวิตประจำาวัน) และกลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง  
ประเภทโพลีเมอร์ เส้นใย และบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของเรามีบทบาท 
สำาคัญในสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องดื่ม สุขอนามัย อุตสาหกรรม 
และยานยนต์ เรามีพนักงานมากกว่า 14,000 คนทั่วโลก และมีรายได้
รวม 7.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2559

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างองค์กรเพื่อ
การดำาเนินงานด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม 
บริษัทไอวีแอลสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา 
www.indoramaventures.com

ภาพรวมธุรกิจ
ของไอวีแอล

http://www.indoramaventures.com
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* ยังไม�เร��มดำเนินการ1) เม็ดพลาสติก PET ร�ไซเคิล
2) เส�นใยร�ไซเคิล
3) Bio-PET

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

ข�อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

PET เส�นใย /
เส�นด�าย

PTA แผ�นพลาสติก PETเอทิลีนออกไซด� /
เอทิลีนไกลคอล

บรรจ�ภัณฑ�IPAเอทิลีนParaxyleneEthylene

67 โรงงาน

21 ประเทศ

4 ทวีป

เยอรมนี
   Trevira4,6

   PHP Fibers6

   Indorama Ventures Polymers Mexico1,3

   Indorama Ventures EcoMex1

เม็กซิโก

สหราชอาณาจักร
   Beverage Plastics
  

เดนมาร�ก
  FiberVisions6

   Orion Global Pet

ลิธัวเนีย

โปแลนด�
   Indorama Ventures Poland

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

   Indorama Ventures Packaging (Ghana)

กานา

   Indorama Ventures Corlu PET 

ตุรกี

   Indorama Ventures PTA Montreal

แคนาดา

   Wellman France Recyclage
ฝรั่งเศส

เนเธอร�แลนด�
    Indorama Ventures Europe3

    Wellman International

ไอร�แลนด�
   Wellman International2,6

   StarPet
   AlphaPet1

   Auriga Polymers1,6

   Indorama Ventures (Oxide & Glycols)
   FiberVisions Manufacturing6

   FiberVisions Products
   Polyamide High Performance
   Indorama Ventures Olefins*
   Indorama Ventures Xylenes & PTA6

สหรัฐอเมร�กา

สเปน
   Indorama Ventures Quimica
  

   Indorama Ventures Packaging (Philippines)

ฟ�ลิปป�นส�

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

   Indorama Ventures Packaging (Myanmar)

เมียนมาร�

ไทย
   IPI Rayong2,6

   Indorama Petrochem
   TPT Petrochemicals
   IPI Nakhon Pathom2,6

   AsiaPet / Indorama Polymers
   Petform
   Indorama Holdings
   Indorama Ventures Polymers (Rayong)
   ES Fiber Visions (Thailand)5

จ�น
   Guangdong IVL PET Polymer3

   FiberVisions (China) Textile Products
   ES FiberVisions (Suzhou)5

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

   Micro Polypet
   IVL Dhunseri Petrochem Industries

อินเดีย

โรงงานของ

อินโดรามา เวนเจอร�ส ทั่วโลก
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ข�อมูลการดำเนินงานที่สำคัญในป� 2559

25592556

5.95

2557

5.61

2558

5.54
5.255.25

(กิกะจูล/ตันการผลิต)

Energy

2557
2558

2559

20%

69
% 84%

ในดัชนีความยั่งยืนดาวน�โจนส� บริษัทเคมีภัณฑ�ของโลก

การเติบโตในแต�ละป�ของธุรกิจร�ไซเคิลของไอว�แอล
ความเข�มข�นของการใช�น้ำธุรกิจร�ไซเคิล

(ลบ.ม./
ตันการผลิต)

4.89

5.43

5.12

4.70

398,340

338,248

278,144

227,503

2557 2558 25592556 2558 25592556 2557

398,340 4.70(ตัน)
เม็ดพลาสติก rPET 
ที่มีวัสดุร�ไซเคิลไม�เกิน
ร�อยละ 25

การผลิตทั้งหมด *

6,688
5,585

7,481
9,960

2557
2558
2559

25569,960 (ห
นึ่ง

พ
ันต

ัน)
 

ยอดขายสุทธิ

7,509
6,845

7,2157,215  (ล
�าน

ดอ
ลล

าร
�)

7,456
2557
2558
2559

2556

กำไรหลักสุทธิ

119
180

274274  (ล
�าน

ดอ
ลล

าร
�)

67
2557
2558
2559

2556

(ล
�าน

ดอ
ลล

าร
�)

338
690
724
707707 2557

2558
2559

2556

กระแสเง�นสดจากการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานด�านเศรษฐกิจ

* รวมการร�วมค�า

การปล�อยก�าซเร�อนกระจก

การปล�อยก�าซเรือนกระจกทั้งหมด

ตันคาร�บอน
ไดออกไซด�
เทียบเท�า

(ตันคาร�บอน
ไดออกไซด�
เทียบเท�า/
ตันการผลิต)5.15 0.517

3,293,945
3,654,718

4,068,608

5,154,586

2557 2558 25592556 2557 2558 25592556

0.590

0.546
0.544

0.517

เป�าหมายสำหรับป� 2563 

ได�ทั้งทางตรงและทางอ�อม (Scope 1 & 2)
โดยเทียบกับป� 2555

6%
(ทางตรง+ ทางอ�อม)

ความสำเร็จและเป�าประสงค�

อันดับเปอร�เซ็นไทล�ของไอวีแอล

พลังงานหมุนเว�ยนที่ไอว�แอล

857
พลังงานไฟฟ�า ชีวมวล ก�าซชีวภาพ

รวม
856,864

รวม
584,691

รวม
461,537รวม

407,021‘000
กิกะจูล

25592556 2557 2558

ผลการดำเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม

แรงงานทั้งหมด (พนักงานเต็มเวลา) แรงงานเพศหญิงทั้งหมด (พนักงานเต็มเวลา)

ผลการดำเนินงานด�านสังคม

*การเป�ดเผยการปล�อย
 ก�าซเรือนกระจกทางอ�อมอื่นๆ 
 (Scope 3) ให�ได� 100%

เป�าหมายป�

2563

การประเมินวงจรชีวิต (LCA)
ครอบคลุมผลิตภัณฑ�

100%
ในเอเชียภายใน

ป� 2560

95-100%

การประเมินวงจรชีว�ตให�ครอบคลุมผลิตภัณฑ� 

100%
ได�จากที่วางเป�าหมาย

ไว�ในป� 2563

บรรลุเป�าหมาย
ในการเป�ดเผยข�อมูล

ก�าซเร�อนกระจกทางตรงและทางอ�อม
                                               (Scope 1&2)

2557 2,570

2559 3,175
2558 2,7883,1752557

2559
2558

11,175

14,432
12,86814,432

*ตามเกณฑ�ที่เลือกไว�

2557
2558
2559

2556
2557
2558
2559

2556

พลังงาน

ลดความเข�มข�นการปล�อยก�าซเร�อนกระจก

ความเข�มข�นของการปล�อยก�าซเรือนกระจก

ล�าน

ประสิทธิภาพด�านพลังงานที่เพ��มข�้น 



ข�อมูลการดำเนินงานที่สำคัญในป� 2559

25592556

5.95

2557

5.61

2558

5.54
5.255.25

(กิกะจูล/ตันการผลิต)

Energy

2557
2558

2559

20%

69
% 84%

ในดัชนีความยั่งยืนดาวน�โจนส� บริษัทเคมีภัณฑ�ของโลก

การเติบโตในแต�ละป�ของธุรกิจร�ไซเคิลของไอว�แอล
ความเข�มข�นของการใช�น้ำธุรกิจร�ไซเคิล

(ลบ.ม./
ตันการผลิต)

4.89

5.43

5.12

4.70

398,340

338,248

278,144

227,503

2557 2558 25592556 2558 25592556 2557

398,340 4.70(ตัน)
เม็ดพลาสติก rPET 
ที่มีวัสดุร�ไซเคิลไม�เกิน
ร�อยละ 25

การผลิตทั้งหมด *

6,688
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338
690
724
707707 2557

2558
2559

2556

กระแสเง�นสดจากการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานด�านเศรษฐกิจ

* รวมการร�วมค�า

การปล�อยก�าซเร�อนกระจก

การปล�อยก�าซเรือนกระจกทั้งหมด

ตันคาร�บอน
ไดออกไซด�
เทียบเท�า

(ตันคาร�บอน
ไดออกไซด�
เทียบเท�า/
ตันการผลิต)5.15 0.517

3,293,945
3,654,718

4,068,608

5,154,586

2557 2558 25592556 2557 2558 25592556

0.590

0.546
0.544

0.517

เป�าหมายสำหรับป� 2563 

ได�ทั้งทางตรงและทางอ�อม (Scope 1 & 2)
โดยเทียบกับป� 2555

6%
(ทางตรง+ ทางอ�อม)

ความสำเร็จและเป�าประสงค�

อันดับเปอร�เซ็นไทล�ของไอวีแอล

พลังงานหมุนเว�ยนที่ไอว�แอล

857
พลังงานไฟฟ�า ชีวมวล ก�าซชีวภาพ

รวม
856,864

รวม
584,691

รวม
461,537รวม

407,021‘000
กิกะจูล

25592556 2557 2558

ผลการดำเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม

แรงงานทั้งหมด (พนักงานเต็มเวลา) แรงงานเพศหญิงทั้งหมด (พนักงานเต็มเวลา)

ผลการดำเนินงานด�านสังคม

*การเป�ดเผยการปล�อย
 ก�าซเรือนกระจกทางอ�อมอื่นๆ 
 (Scope 3) ให�ได� 100%

เป�าหมายป�

2563

การประเมินวงจรชีวิต (LCA)
ครอบคลุมผลิตภัณฑ�

100%
ในเอเชียภายใน

ป� 2560

95-100%

การประเมินวงจรชีว�ตให�ครอบคลุมผลิตภัณฑ� 

100%
ได�จากที่วางเป�าหมาย

ไว�ในป� 2563

บรรลุเป�าหมาย
ในการเป�ดเผยข�อมูล

ก�าซเร�อนกระจกทางตรงและทางอ�อม
                                               (Scope 1&2)

2557 2,570

2559 3,175
2558 2,7883,1752557

2559
2558

11,175

14,432
12,86814,432

*ตามเกณฑ�ที่เลือกไว�

2557
2558
2559

2556
2557
2558
2559

2556

พลังงาน

ลดความเข�มข�นการปล�อยก�าซเร�อนกระจก

ความเข�มข�นของการปล�อยก�าซเรือนกระจก

ล�าน

ประสิทธิภาพด�านพลังงานที่เพ��มข�้น 





อินโดรามา เวนเจอร์ส ให้คุณค่ากับการเป็นพลเมือง
บรรษัทที่ดี และแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อ 

สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างกระตือรือร้น เราให้ความ
สำาคัญสูงสุดกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม และมี 

จุดมุ่งหมายที่จะปรับเปลี่ยนกิจกรรมด้านธุรกิจของ
เราเพื่อการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่
ที่เราดำาเนินธุรกิจ ปัจจุบันนี้ เรามีหลังคาพลังงานแสง

อาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสำาหรับ 
การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโรงงาน

ความยั่งยืนในความหมาย
ของอินโดรามา เวนเจอร์ส

ในมมุมองของไอวีแอล ความยัง่ยนืหมายถงึ การเตบิโตทางธุรกจิ
ไปพร้อมกบัการพฒันาด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคมอย่างต่อเนือ่ง 
ด้วยการบริหารจัดการปัจจัยหลักสามประการ อันได้แก่ Profit 
(ผลกำาไร) Planet (โลก) และ People (มนุษย์) ซึ่งประกอบด้วย
การบริหารความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม 
รวมถึงภาระหน้าที่และโอกาสต่างๆ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้าน
กลยุทธ์และพันธกิจเกี่ยวกับความยั่งยืนของเรา สามารถดูได้ที่
เว็บไซต์ www.indoramaventures.com ในหัวข้อ การพัฒนา
สู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีจรรยาบรรณสำาหรับพนักงาน
และกรรมการสำาหรับหลักพื้นฐานการปฏิบัติงานในการดำาเนิน
กิจการของเรา

http://www.indoramaventures.com


การริเริ่มโครงการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ คือการสนับสนุนวิสัยทัศน์
ใหม่แห่งการเป็นบริษทัเคมีภณัฑ์ระดบัโลก ทีส่ร้างสรรค์ผลติภณัฑ์อนัดเียีย่ม
เพ่ือสงัคม ความเน้นความส�าคญัต่อการด�าเนนิงานอย่างยัง่ยนื ทัง้ในมติด้ิาน
สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเฉพาะการจัดการนวัตกรรม การดูแลผลิตภัณฑ์ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เราประสบความส�าเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ของเรา

เราไม่ได้วัดความส�าเร็จของเราจากผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเท่านั้น แต่
รวมถึงความส�าเร็จในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อ
สงัคม เรามคีวามมุง่มัน่และพยายามรกัษาวฒันธรรมการเป็นองค์กรทีดี่ของ
สงัคมทีย่ดึมัน่ในมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
การก�ากับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการทุจริต จุดมุ่งหมายของ
เราคือการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งด้านความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะผู้บริหารของไอวีแอลให้ความ
ส�าคญัอย่างยิง่ต่อการพัฒนาอย่างยัง่ยนื และมุง่มัน่ทีจ่ะก้าวสูเ่ป้าหมายความ
ยั่งยืนระยะยาว รวมถึงพันธกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ในการจะบรรลุถึงการจัดการสิ่งแวดล ้อมอย ่างมีประสิทธิภาพนั้น  
คณะบริหารได้ก�าหนดโครงสร้างและกระบวนการต่างๆ ที่จะช่วยปลูกฝัง
เรื่องประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 
และลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ คณะบริหารยังผลักดันให้
โรงงานของเราทั้งหมดได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม เช่น ISO 14001, ISO 50001 และมาตรฐานอื่นๆ ส�าหรับ
อุตสาหกรรมเฉพาะด้าน หรอืมาตรฐานของแต่ละประเทศทีเ่ราด�าเนนิธรุกจิ 
ในกระบวนการเหล่านี้ เรามุ่งมั่นที่จะด�าเนินการให้ดีกว่ามาตรฐานตาม 
ข้อก�าหนดและกฎหมายด้านสิง่แวดล้อมตามความเหมาะสมของแต่ละธรุกจิ
และแต่ละพื้นที่ โดยมีการวิเคราะห์ตามก�าหนดระยะเวลา และการควบคุม
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่โรงงานแต่ละแห่ง

แนวทางของเราและโครงการด้านความยั่งยืน
เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนซึ่งเป็นรากฐานของกลยุทธ ์
การด�าเนินธุรกิจของเรา

แนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืน
ไอวีแอลเชื่อมั่นในความส�าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหาร
ความเส่ียง ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์และจัดการความเส่ียง
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมไปถึง
โอกาสต่างๆ จากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การกำากับดูแลด้านความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัท คือหน่วยงานบริหารระดับสูงสุดของไอวีแอล  
มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการก�าหนดทศิทางเชงิกลยทุธ์ให้องค์กรและตรวจสอบ 
การด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ จะประชุมกันอย่าง
สม�่าเสมอเพื่ออภิปรายเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจและประเด็นที่มีนัยส�าคัญ
ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมถึงการด�าเนินงาน และทิศทาง 
ของบริษัทฯ ในอนาคต

คณะกรรมการฯ ได้ปลกูฝังความยัง่ยนืให้เป็นส่วนหนึง่ของกลยทุธ์ทางธรุกิจ
ระยะยาว ทั้งยังปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กร และการปฏิบัติงานในแต่ละวัน 
โดยผลักดันผ่านคณะอนุกรรมการคือ คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังสมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและ
การบริหารความเส่ียง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้เชิงลึกและมีความเชี่ยวชาญในการ
ท�างานด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความ
ยั่งยืนฯ เป็นหน่วยงานบริหารที่มีอ�านาจเป็นอันดับรองจากหน่วยงานที่มี
อ�านาจสูงสุดของบริษัทฯ

ปัจจบุนั คณะกรรมการด้านความยัง่ยนืและบรหิารความเสีย่งประกอบด้วย
สมาชิกที่มาจากคณะกรรมการบริษัท 6 คน โดยมีสมาชิกที่เป็นกรรมการ
อิสระจ�านวน 3 คน

2553 2554 2555 2556 2557

รายงานความยั่งยืน

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

รายงานความยั่งยืน

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสำรวจความพ�งพอใจ
ลูกค�า (เฉพาะพ�้นที่)

รายงานความยั่งยืน

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสำรวจความพ�งพอใจ
ลูกค�า (เฉพาะพ�้นที่)

รายงานความยั่งยืน
(การตรวจสอบรับรอง)

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสำรวจความพ�งพอใจ
ลูกค�า (เฉพาะพ�้นที่)

การบร�หารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส และรายงาน

ป�ละสองครั้ง

รายงานความยั่งยืน
(การตรวจสอบรับรอง)

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสำรวจความพ�งพอใจ
ลูกค�า (เฉพาะพ�้นที่)

การบร�หารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส และรายงาน

ป�ละสองครั้ง

จรรยาบรรณสำหรับ
ผู�จัดจำหน�าย

รายงานความยั่งยืน
(การตรวจสอบรับรอง)

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสำรวจความพ�งพอใจ
ลูกค�า (ทั่วโลก)

การบร�หารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส และรายงาน

ป�ละสองครั้ง

จรรยาบรรณสำหรับ
ผู�จัดจำหน�ายและการประเมิน

คณะกรรมการว�จัย
และพัฒนานวัตกรรม

2558

รายงานดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส�

โครงสร�างการกำกับ
ดูแลด�านความยั่งยืน

การประเมินของ
EcoVadis

คณะกรรมการว�จัย
และพัฒนานวัตกรรม

การประเมิน
ของ EcoVadis

2559

รายงานความยั่งยืน

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสำรวจความพ�งพอใจ
ลูกค�า (ทั่วโลก)

การบร�หารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส และรายงาน

ป�ละสองครั้ง

จรรยาบรรณสำหรับ
ผู�จัดจำหน�ายและ

การประเมิน 

รายงานดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส�

คณะกรรมการว�จัย
และพัฒนานวัตกรรม 

การประเมินวงจร
ชีว�ตผลิตภัณฑ� 

เป�าหมายองค�กร

รายงานการเป�ดเผย
ข�อมูลคาร�บอน

โครงสร�างการกำกับ
ดูแลด�านความยั่งยืน 

การทำบัญชี
ก�าซเร�อนกระจก

เส้นทางสู่ความยั่งยืน
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นายอาลก โลเฮีย 
ประธานกรรมการ

นายระเฑียร ศรีมงคล 
กรรมการ

นายมาริษ สมารัมภ์ 
กรรมการ

นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา 
กรรมการ

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล 
กรรมการ

นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล 
กรรมการ

รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณะกรรมการด้านความยัง่ยนืและการบรหิารความเส่ียง สามารถติดตามได้ทีเ่วบ็ไซต์ของเรา www.indoramaventures.com 

คณะกรรมการกำากับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการด้านความยัง่ยนืและการบรหิารความเส่ียงได้รบัการสนบัสนนุ
จากคณะกรรมการก�ากับดูแลการพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึง่ประกอบด้วยสมาชกิ
ผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์หลากหลายในบทบาทหน้าที่และธุรกิจ
ที่แตกต่างกัน คณะกรรมการก�ากับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ มีหน้าที ่
ขับเคล่ือนการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 
น�าแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนไปปรับใช้ในทุกหน่วยงานของไอวีแอล  
ภายใต้การแนะน�าของคณะกรรมการด้านความยัง่ยนืฯ และประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารกลุ่มบริษัท 

2553 2554 2555 2556 2557

รายงานความยั่งยืน

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

รายงานความยั่งยืน

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสำรวจความพ�งพอใจ
ลูกค�า (เฉพาะพ�้นที่)

รายงานความยั่งยืน

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสำรวจความพ�งพอใจ
ลูกค�า (เฉพาะพ�้นที่)

รายงานความยั่งยืน
(การตรวจสอบรับรอง)

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสำรวจความพ�งพอใจ
ลูกค�า (เฉพาะพ�้นที่)

การบร�หารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส และรายงาน

ป�ละสองครั้ง

รายงานความยั่งยืน
(การตรวจสอบรับรอง)

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสำรวจความพ�งพอใจ
ลูกค�า (เฉพาะพ�้นที่)

การบร�หารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส และรายงาน

ป�ละสองครั้ง

จรรยาบรรณสำหรับ
ผู�จัดจำหน�าย

รายงานความยั่งยืน
(การตรวจสอบรับรอง)

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสำรวจความพ�งพอใจ
ลูกค�า (ทั่วโลก)

การบร�หารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส และรายงาน

ป�ละสองครั้ง

จรรยาบรรณสำหรับ
ผู�จัดจำหน�ายและการประเมิน

คณะกรรมการว�จัย
และพัฒนานวัตกรรม

2558

รายงานดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส�

โครงสร�างการกำกับ
ดูแลด�านความยั่งยืน

การประเมินของ
EcoVadis

คณะกรรมการว�จัย
และพัฒนานวัตกรรม

การประเมิน
ของ EcoVadis

2559

รายงานความยั่งยืน

ประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสำรวจความพ�งพอใจ
ลูกค�า (ทั่วโลก)

การบร�หารความเสี่ยง
ทุกไตรมาส และรายงาน

ป�ละสองครั้ง

จรรยาบรรณสำหรับ
ผู�จัดจำหน�ายและ

การประเมิน 

รายงานดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส�

คณะกรรมการว�จัย
และพัฒนานวัตกรรม 

การประเมินวงจร
ชีว�ตผลิตภัณฑ� 

เป�าหมายองค�กร

รายงานการเป�ดเผย
ข�อมูลคาร�บอน

โครงสร�างการกำกับ
ดูแลด�านความยั่งยืน 

การทำบัญชี
ก�าซเร�อนกระจก

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการด้านความยัง่ยนืและการบรหิารความเสีย่งมุง่มัน่ทีจ่ะผลักดัน
และบูรณาการความยั่งยืนให้อยู่ในกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงการ
วางกลยุทธ์ในระยะยาว และกรอบการท�างานด้านการบริหารความเส่ียง
องค์กร คณะกรรมการด้านความยัง่ยนืฯ ยงัมหีน้าทีต่รวจสอบดแูลการพฒันา
และการด�าเนนิการตามนโยบายและกลยทุธ์ด้านความยัง่ยนืและการบรหิาร
ความเสี่ยงของไอวีแอลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดประชุมตามก�าหนดวาระ
เพ่ือตรวจสอบประสทิธภิาพการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนื ทบทวนข้อเสนอ
แนะจากผูม้ส่ีวนได้เสยี แนวโน้มและประเดน็ด้านความยัง่ยนื และกรอบการ
รายงานด้านความยั่งยืน

รายงานของคณะกรรมการด้านความยัง่ยนืฯ ปี 2559 ส�าหรบัผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ 
จะเผยแพร่อยู่ในรายงานประจ�าปีของเรา ซึ่งสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา
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รางวัลและการรับรอง 
ด้านความยั่งยืน
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการรับรองด้านความยั่งยืน ดังนี้

ไอวแีอลได้รบัการคดัเลอืกให้อยูใ่นรายงานประจ�าปีด้านความยัง่ยนื RobecoSAM’s 
Sustainability Yearbook ในปี 2560 และได้รับการจัดอันดับ Bronze Class ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปี 2560 ซึ่งแสดงถึงความส�าเร็จของไอวีแอลในการ
เป็นบริษัทที่มีคะแนนด้านความยั่งยืนสูงสุดของโลก คือร้อยละ 10 ของบริษัทที่ม ี
ผลการด�าเนินงานที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นๆ ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
รางวัลนี้ ดูได้จากหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับรายงานประจ�าปีด้านความยั่งยืนของ RobecoSAM สามารถดูได้ที่  
https://yearbook.robecosam.com

ไอวีแอลได้เข้าร่วมการประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของ CDP เป็น
ครั้งแรกในปี 2559 และได้รับคะแนนที่ระดับ B

ไอวแีอลได้รบัการประเมนิตามเกณฑ์ FTSE Russell และได้รบัคดัเลอืกให้อยูใ่นดชันี 
FTSE4Good Index และ FTSE4Good Emerging Index

ดชัน ีFTSE4Good Index เป็นดชันทีีว่ดัผลการด�าเนนิงานของบรษัิททีม่คีวามโดดเด่น 
ในการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล (ESG) การประเมนิตามเกณฑ์ 
ของดชันนีีค้รอบคลมุมากกว่า 20 ประเทศเกดิใหม่ทัว่โลก และอนิโดรามา เวนเจอร์ส 
กม็คีวามโดดเด่นในฐานะบรษิทัไทยชัน้น�า ส�าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัดชันนีี ้สามารถ
ดูได้ที่ http://www.ftse.com/products/indices/ftse4good

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ Bloomberg Terminal ได้ขยายวิธีการจัดเก็บข้อมูลด้าน 
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และระบุรายละเอียดมากขึ้น

จากข้อมลูทีร่วบรวมจากแหล่งข้อมลูสาธารณะ นกัวเิคราะห์ Bloomberg ได้ประเมนิ
และจัดอันดับให้ไอวีแอลมีคะแนนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
ธรรมาภิบาล (ESG Disclosure Scores) อยู่ที่ร้อยละ 62.40 ซึ่งอยู่ในอันดับสูงสุด
ของบริษัทในกลุ่มดัชนี SET50 ในประเทศไทย
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MSCI เป็นองค์กรอิสระที่จัดท�าบทวิเคราะห์และดัชนีต่างๆ โดยอ้างอิงจากงานวิจัย 
เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านข้อมูลให้แก่นักลงทุนสถาบันชั้นน�าของโลกในการจัด
พอร์ตการลงทนุให้มคีณุภาพมากขึน้ ไอวแีอล ซึง่อยูใ่นกลุม่บรษิทัสนิค้าเคมโีภคภณัฑ์ 
ได้รับการประเมินคะแนนเกรด B จากการจัดอันดับโดยใช้เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

EcoVadis Gold Recognition
ในปี 2559 ไอวีแอลได้เข้าร่วมการประเมิน/รับรองคุณภาพของ EcoVadis ซึ่ง
ครอบคลมุเกณฑ์ด้านความยัง่ยนื 21 หวัข้อในการประเมนิ 4 ประเดน็หลกั ดงัต่อไปนี้
• สิ่งแวดล้อม
• การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
• การปฏิบัติที่เป็นธรรมทางธุรกิจ
• การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
ไอวีแอลได้รับการยอมรับในระดับ Gold Recognition ในปี 2559 โดยติดอันดับ
สูงสุดในร้อยละ 5 ของบริษัทที่ได้รับการประเมินและเป็นผู้จัดจ�าหน่ายที่เป็นที่
ต้องการมากที่สุด

การจัดอันดับขององค์กร Transparency International

ไอวแีอลได้รบัอนัดับสูงสุดในกลุ่มบรษิทัในประเทศไทย และอยูใ่นอนัดับ 20 จาก 100 
ของบริษัทข้ามชาติในตลาดใหม่ องค์กร Transparency International จะประเมิน
แนวทางปฏิบัติด้านการรายงานของบริษัทจากสามประเด็น ดังนี้

• การรายงานด้านโครงการต่อต้านการทุจริต
• ความโปร่งใสขององค์กร
• การรายงานจากแต่ละประเทศของบริษัทข้ามชาติ (Country-by-Country 

Reporting)

ไอวีแอลได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่นประจ�าปี 2559 จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีนายฮาร์ชา เร็ดดี้ รองประธานด้านความยั่งยืน เป็นตัวแทน
ขึน้รบัรางวลัในนามของไอวแีอล รางวลัรายงานความยัง่ยนืดเีด่นนีจ้ะมอบให้แก่บรษิทั
ที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ของ Ceres-ACCA Sustainability Report Awards

ในปี 2559 สถาบันไทยพัฒน์ได้จัดอันดับและคัดเลือกให้ไอวีแอลเป็นหนึ่งในร้อย
อันดับแรกของบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล  (ESG100) ประจ�าปี 2559 จากบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด 621 บริษัท
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บริษทัฯ มส่ีวนร่วมกบัผู้มส่ีวนได้เสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กรอยูเ่สมอ เพื่อรักษา
สัมพันธภาพอันดีในการทำางาน รวมถึงสร้างความเข้าใจ จัดลำาดับความสำาคัญ และ
สือ่สารเรื่องความคาดหวงั ผลประโยชน์ และข้อกังวลต่างๆ ในการดำาเนินธรุกิจของเรา  
การมีส่วนร่วมกับผู ้มีส่วนได้เสียนี้ เป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมทางธุรกิจและ 
ความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุแนวทางปฏิบัติด้านธุรกิจที่เป็นเลิศ

ผู้มีส่วนได้เสีย: บริษัทฯ ได้นิยามผู้มีส่วนได้เสียไว้ว่า คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่
ในตำาแหน่งที่จะได้รับหรือสูญเสียผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม
จากการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมีการระบุมุมมองและความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสียผ่านการเสวนาหรืออภิปรายในรูปแบบต่างๆ และเราจะคงไว้ซึ่งปฏิสัมพันธ ์
อันดีและสมำ่าเสมอกับผู้มีส่วนได้เสียผ่านกลไกการมีส่วนร่วมต่างๆ

ผู้มีส่วนได้เสียของเรา 

อินโดรามา เวนเจอร์ส มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ 

ของผู้ใช้ของเรา เราคือผู้ส่งมอบวัสดุที่หลากหลาย
สำาหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เราคือผู้ผลิต 
เส้นด้ายไนลอน 6.6 รายสำาคัญที่มีตำาแหน่งทาง 

การตลาดอันแข็งแกร่ง ปัจจุบัน 1 ใน 4 ของการผลิต
ถุงลมนิรภัย ผลิตจากเส้นด้ายของไอวีแอล  

และเรายังมีชื่อเสียงในฐานะผู้จัดจำาหน่ายผ้าใบยาง
รถยนต์โพลีเอสเตอร์ (TCF) สำาหรับรถยนต์โดยสาร

และรถบรรทุกขนาดเล็ก (PCLT)
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ช่องทางการมีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสีย กลไกการมีส่วนร่วม ความถี่

ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายในองค์กร

• พนักงาน • แบบส�ารวจการมีส่วนร่วมของพนักงาน
• แบบประเมินผลการฏิบัติงานประจ�าปี
• การปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการฝึกอบรม
• ระบบกลไกร้องเรียน
• การประชุมผู้บริหารพบพนักงาน
• การประชุมระหว่างพนักงานและทีมงาน การฝึกอบรมและ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
• รายงานประจ�าปี
• รายงานความยั่งยืน
• นิตยสารบริษัท
• เว็บไซต์บริษัท
• การสื่อสารทางอีเมล์
• สื่อสังคมออนไลน์

รายปี
รายปี

ด�าเนินการต่อเนื่อง
ด�าเนินการต่อเนื่อง
ด�าเนินการต่อเนื่อง
ด�าเนินการต่อเนื่อง

รายปี
รายปี

ด�าเนินการต่อเนื่อง
ด�าเนินการต่อเนื่อง
ด�าเนินการต่อเนื่อง
ด�าเนินการต่อเนื่อง

ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกองค์กร

• ผู้ถือหุ้น
• ลูกค้า
• ผู้จัดจ�าหน่าย รวมถึงผู้ท�า

สัญญารับเหมา
• นักลงทุน
• หน่วยงานรัฐบาลและ 

กลุ่มอุตสาหกรรม
• สื่อมวลชน
• ชุมชน

• การประชุมสามัญประจ�าปี
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
• รายงานประจ�าปีและรายงานความยั่งยืน
• เว็บไซต์บริษัท
• การประชุมนักวิเคราะห์และการประชุมทางไกล
• การสรุปข้อมูลส�าคัญและการน�าเสนอข้อมูลต่อนักวิเคราะห์
• การพบปะและให้ข้อมูลแบบรายบุคคล
• กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานและชุมชน
• แบบส�ารวจผู้ถือหุ้น
• นิตยสารบริษัท
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ระบบกลไกร้องเรียน
• การเดินทางเพื่อพบนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
• เอกสารเผยแพร่ส�าหรับนักลงทุน
• การรับข่าวสารทางอีเมล
• สื่อสังคมออนไลน์
• แบบส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า
• การเยี่ยมลูกค้า
• เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
• เครื่องมือด้านการตลาด
• งานแสดงผลิตภัณฑ์ การประชุม และการสัมมนา
• นโยบายเกี่ยวกับพันธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจ
• ระบบบริหารจัดการผู้จัดจ�าหน่าย
• การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน ลูกค้า และผู้จัดจ�าหน่าย
• การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม
• กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
• กิจกรรมชุมชนท้องถิ่นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
• โครงการเปิดบ้านกับชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

รายปี
รายไตรมาส

รายปี
ด�าเนินการต่อเนื่อง

รายไตรมาส
ด�าเนินการต่อเนื่อง

รายไตรมาส
สองหรือสามครั้งต่อปี

รายปี
ด�าเนินการต่อเนื่อง
ด�าเนินการต่อเนื่อง
ด�าเนินการต่อเนื่อง

รายไตรมาส
รายไตรมาส

ด�าเนินการต่อเนื่อง
ด�าเนินการต่อเนื่อง

เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง
ด�าเนินการต่อเนื่อง
ด�าเนินการต่อเนื่อง
ด�าเนินการต่อเนื่อง
ด�าเนินการต่อเนื่อง
ด�าเนินการต่อเนื่อง
ด�าเนินการต่อเนื่อง
ตามความจ�าเป็น

ต่อเนื่องตามความจ�าเป็น
ด�าเนินการต่อเนื่อง
ด�าเนินการต่อเนื่อง
ด�าเนินการต่อเนื่อง

ลูกค�า

นักลงทุน

ผู�จัดจำหน�าย
ผู�ทำสัญญาและ
ผู�รับเหมา

ธนาคาร

สื่อมวลชน

รัฐบาลและ
หน�วยงานบังคับ
ใช�กฎหมาย

ชุมชน

พนักงาน
ผู�มีส�วนได�เสียของ
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ผ
ู้มีส่วนได

้เสียขอ
งเรา

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 
การมีส ่วนร่วมกับผู ้มีส ่วนได้เสียจะท�าให้เกิดแนวทางจากมุมมองที่ 
หลากหลาย ซ่ึงเราสามารถน�ามาขับเคลื่อนนวัตกรรม บรรเทาความเสี่ยง 
ส�ารวจโอกาส และสร้างความสมัพนัธ์บนพืน้ฐานของความไว้วางใจกบัชมุชน
ที่เราอาศัยอยู่และด�าเนินงาน

จดุมุง่หมายของการมส่ีวนร่วมคอืการสร้างความเข้าใจและพฒันายทุธศาสตร์
ความยั่งยืน รวมถึงแนวทางการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อตอบสนองต่อ
ข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร
ในฐานะบริษัทอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ระดับโลก พนักงานของเรามีความ
ส�าคัญยิ่งต่อความส�าเร็จ ตลอดปี 2559 เราได้รวบรวมข้อเสนอแนะส�าคัญๆ 
จากพนักงานของเราผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

• แบบส�ารวจการมีส่วนร่วมของพนักงานประจ�าปี
• ข้อเสนอแนะระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน
• แบบส�ารวจการประเมินสารัตถภาพ
• การประชุมกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
ในปีนี้ ไอวีแอลได้มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรในจ�านวนที่
มากขึน้ ซึง่รวมถงึลกูค้า ผูจ้ดัจ�าหน่าย นายธนาคาร นกัลงทนุ รฐับาล ชมุชน  
ผู้ถือหุ้น และสื่อมวลชน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประเด็นที่มี 
สารตัถภาพ การด�าเนนิงานเหล่านี ้เป็นการด�าเนนิงานเพิม่เติมจากกลไกการมี 
ส่วนร่วมที่ด�าเนินการต่อเนื่องซึ่งใช้ก�าหนดประเด็นส�าคัญต่อความยั่งยืน

ประเด็นหลักที่ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอลเสนอและการตอบสนองของเรา  
จะสรุปอยู่ในส่วนข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียในรายงานฉบับนี้ อีกทั้ง 
การด�าเนินงานที่ส�าคัญ ที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ทั้งหมด ก็เป็นตัวอย่าง
ของวิธีการแก้ปัญหาในประเด็นส�าคัญต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียของเรา

ลูกค�า

นักลงทุน

ผู�จัดจำหน�าย
ผู�ทำสัญญาและ
ผู�รับเหมา

ธนาคาร

สื่อมวลชน

รัฐบาลและ
หน�วยงานบังคับ
ใช�กฎหมาย

ชุมชน

พนักงาน
ผู�มีส�วนได�เสียของ





การประเมินสาระส�าคัญ
ในแต่ละปี ไอวีแอลจะดำาเนินการประเมินสาระสำาคัญตามแนวทางของหลักการ
รายงานความยั่งยืน (GRI G4 Guidelines) เพื่อระบุและจัดลำาดับความสำาคัญ
ประเด็นด้านความย่ังยืน รวมไปถึงตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการดำาเนินงาน (KPIs) ท่ี
เก่ียวข้อง และเป้าหมายสำาหรับการปรับปรุงให้ดีขึ้น “การประเมินสาระสำาคัญ” 
คือหนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการประเด็นที่มี
สาระสำาคัญ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้
เสีย นอกจากนี้ การประเมินสาระสำาคัญยังช่วยระบุและจัดลำาดับความสำาคัญ
ของประเด็นต่างๆ ที่เป็นสาระสำาคัญที่สุดต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน
เป็นแนวทางสำาหรับการวางเนื้อหาในรายงานความยั่งยืน ปี 2559 ฉบับนี้ด้วย

ไอวีแอลได้พจิารณาประเดน็ตา่งๆ ท่ีผูมี้สว่นไดเ้สยีท้ังภายในและภายนอกองคก์ร
เสนอขึ้นระหว่างขั้นตอนการประเมินสาระสำาคัญ ซึ่งมีบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน 
แต่การให้ความสำาคัญจะแตกต่างกันไปในผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เมื่อประเมิน
ประเด็นเหล่าน้ีแล้ว เราได้ระบุประเด็นท่ีมีความสำาคัญมากท่ีสุดต่อไอวีแอลและ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีของเรา และประเดน็เหลา่น้ีคือประเดน็ท่ีมีสาระสำาคัญ จากแผนภาพ 
ที่แสดงในหน้าถัดไป จะแสดงถึงประเด็นเหล่านี้ในส่วนขวาบนของแผนภูมิ  
ผลการประเมินพบว่า ประเด็นที่มีสาระสำาคัญสำาหรับไอวีแอลและผู้มีส่วนได้เสีย 
จะสอดคล้องกับประเด็นของปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงจำานวนของประเด็นสำาคัญเพื่อสะท้อนถึงความก้าวหน้าและ 
แผนดำาเนินงานสำาหรับปี 2560 รวมท้ังปีต่อๆ ไป และเราจะวัดประสิทธิภาพ 
การดำาเนินงานของเราจากเป้าหมายเหล่านี้ในรายงานสำาหรับปีต่อไป

อินโดรามา เวนเจอร์ส ดำาเนินธุรกิจ 
บรรจุภัณฑ์ PET ผลิตภัณฑ์ของเราคือ 

วัสดุสำาหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึง 
สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ เช่น แผ่นฟิล์ม PET สำาหรับ

จอภาพอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
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การประเมินสาระสำาคัญ
เพิ่มประสิทธิภาพการลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสสูงสุดด้วยการประเมินสาระส�าคัญ

การประเมินสาระส�าคัญช่วยให้บริษัทฯ ระบุประเด็นหลักที่เป็นสาระส�าคัญ และช่วยพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ลดความเสี่ยง รวมถึงการส�ารวจและสร้างโอกาส นอกจากนี้ การจัดล�าดับประเด็นส�าคัญด้วยการประเมิน
สาระส�าคัญในด้านความเส่ียงและโอกาส ทั้งเพื่อการด�าเนินธุรกิจและความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียให ้
มากข้ึน ยงัช่วยสร้างวธิคีดิแบบบรูณาการเก่ียวกับความยัง่ยนื และขยายกลยทุธ์ทางธรุกิจของเราให้ครอบคลมุ
ประเด็นต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย

การประเมนิสาระส�าคัญ คือเครือ่งมอืในการจดัล�าดับความส�าคัญ และท�าให้มองเหน็ภาพรวมของความยัง่ยนื 
รวมไปถึงการออกนโยบายส�าหรับการเน้นความส�าคัญและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นเหล่านั้น ซึ่งมี
ความส�าคัญที่สุดต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการประเมินสาระส�าคัญมีประโยชน์ต่อไอวีแอล ดังนี้

• การให้ความส�าคัญในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด
• การบูรณาการประเด็นด้านความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจหลัก
• การสร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้เสียและนักลงทุน
• การคาดการณ์ความเสี่ยงและโอกาสที่ก�าลังเกิดขึ้น
• การจัดท�ารายงานความยั่งยืนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
• การปรับปรุงด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างการสื่อสารด้านความยั่งยืน
• การก�าหนดหลักพื้นฐานส�าหรับการพัฒนาการตรวจวัดประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
• การก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลักในการด�าเนินธุรกิจ โดยเน้นความส�าคัญของ

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกเหนือไปจากด้านเศรษฐกิจ
• การบูรณาการประเด็นที่มีสาระส�าคัญให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจ การจัดการความยั่งยืน  

การลดผลกระทบความเสี่ยง และการสร้างโอกาสให้เหมาะสม

แผนภาพแสดงประเด็นที่มีสาระสำคัญ ป� 2559
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25  รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2559

การประเมินสาระส�าคัญ

ประเด็นที่มีสาระส�าคัญคือประเด็นที่มีประสิทธิภาพ ที่ระบุไว้ในกิจกรรม
และหน้าท่ีทางธุรกิจ โดยเน้นย�้าว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโต
ของบริษัท การบูรณาการประเด็นส�าคัญเหล่านี้กับกลยุทธ์ทางธุรกิจท�าให้
บริษัทเข้าใจการสื่อสารภายในองค์กร และสามารถสื่อสารประเด็นดังกล่าว
สู่ภายนอกองค์กรได้ ทั้งการสร้างคุณค่าหรือมูลค่า รวมไปถึงการจัดการ
ประเด็นส�าคัญให้ดียิ่งขึ้น

ในปี 2559 ไอวีแอลได้ด�าเนินการประเมินสาระส�าคัญหลังจากอธิบาย
กระบวนการประเมนิสาระส�าคัญและการระบุประเด็นส�าคัญผ่านการสมัมนา
เชิงปฏิบัติการที่จัดข้ึนทั่วโลก สาระส�าคัญของเราประเมินจากกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ การจัดล�าดับความส�าคัญด้านกลยุทธ์เชิงสังคมและส่ิงแวดล้อมของ 
บริษัทฯ และเป็นไปตามมาตรฐานแนวทางการรายงานความยั่งยืน GRI G4 

การประเมินสาระส�าคัญจะเป็นตัวก�าหนดประเด็นส�าคัญส�าหรับปี 2560 
และเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ เราได้ใช้องค์ประกอบหลักของแนวทาง  
GRI G4 เพื่อระบุและจัดล�าดับความส�าคัญประเด็นที่มีความส�าคัญที่สุดต่อ
ธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้จัดจ�าหน่าย นายธนาคาร สื่อ และพนักงาน 
จะได้รบัข้อมลูของประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัทัง้หมดไอวแีอล 30 ประเด็น 

ผู้เข้าร่วมจะประเมนิประเด็นต่างๆ ทีส่่งผลกระทบต่อไอวแีอล ทัง้ในปัจจบุนั
และอนาคต แผนภาพสาระส�าคัญจะแสดงให้เห็นถึงการแบ่งกลุ่มประเด็น
ความยัง่ยนืดังกล่าว และประเด็นทีป่รากฏในแผนภาพคือประเด็นทีเ่กีย่วข้อง
กับทั้งผู้มีส่วนได้เสียและไอวีแอล

ส�าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัประเดน็ส�าคญัหลกั จะอยูใ่นบทต่อๆ ไป 
ของรายงานความยั่งยืน

บูรณาการ
สาระสำคัญกับ

กลยุทธ�ทางธุรกิจ

การปร
ะเมินส

าระสำค
ัญ

กลยุทธ�ด�านความยั่งยืน
เป�าหมายขององค�กรและ

การกำหนด KPIs การพัฒนาแผนกลยุทธ�

การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ�ที่วางไว�
การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน

การรายงาน
ความยั่งยืน

และความโป
ร�งใส



26  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

• เก็บขอมูลและรวมรวบความคิดเห็นและ

 ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดเสียทั้งหมด

• วิเคราะหรายละเอียดผลตอบรับตอประเด็น

ที่มีสาระสำคัญเพื่อทำความเขาใจนัยสำคัญ 

 ความเปนไปไดของเหตุการณ และผลกระทบ

 ตอธุรกิจ บริษัท และผูมีสวนไดเสีย รวมไปถึง

 พัฒนาระเบียบวิธีการใหคะแนนเพื่อประเมินขอมูล

 จากแหลงขอมูลอันหลากหลายและผูมีสวนไดเสีย

 กลุมตางๆ

• จัดประเภทประเด็นสำคัญในแงของความเสี่ยงและ

 โอกาสสำหรับทั้งธุรกิจและผูมีสวนไดเสีย

• จัดลำดับความสำคัญและแบงกลุมประเด็น

 สำคัญตางๆ ออกเปนมิติดานเศรษฐกิจ สิ�งแวดลอม 

 และสังคม

• จัดเตรียมแผนภาพแสดงประเด็นที่มีสาระสำคัญ

 โดยอิงจากคะแนนผลการประเมินของผูมีสวนไดเสีย

• สำหรับประเด็นสำคัญแตละประเด็น ไอวีแอล

 ไดกำหนดขอบเขตผลกระทบทั้งภายในและ

 ภายนอกองคกร รวมถึงจุดสิ้นสุดของผลกระทบ

 ดังกลาว

3. การจัดลำดับความสำคัญ

• บูรณาการประเด็นหลักที่มีสาระสำคัญ

 ในกลยุทธของบริษัท รวมทั้ง

 การบริหารและกำกับดูแล และ

 การดำเนินกิจการ

• พัฒนากลยุทธ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 สำหรับประเด็นสำคัญหลักที่ไดจากการ

 ประเมินในแงมุมตอไปน�้
- การประเมินความเปนไปไดและความน�าจะเปน 
- การประเมินความเสี่ยงและโอกาส

• ตรวจสอบรับรองโดยหน�วยงานสอบทานภายนอก 

 ซึ�งจะตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการประเมิน

 สาระสำคัญ กระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 

 การเก็บรวบรวมและการประเมินขอมูล โดยเฉพาะ

 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานดานสิ�งแวดลอม 

 สุขอนามัยและความปลอดภัย เพื่อรับรองความครบถวน 

 ความแมนยำ ความเชื่อถือได และความโปรงใส

• รายงานประเด็นที่มีสาระสำคัญของป 2559 ในรายงาน

 ความยั�งยืน

5. การตรวจสอบรับรองและ
การรายงาน

กระบวนการประเมิน
สาระสำคัญของไอวีแอล

• นิยามสาระสำคัญวามีความหมายอยางไรตอไอวีแอล และกำหนด

 วัตถุประสงคของการประเมินสาระสำคัญ

• กำหนดตัวชี้วัดความยั�งยืนดานเศรษฐกิจ สิ�งแวดลอม และสังคม

 ตลอดหวงโซคุณคาที่มีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 ผูมีสวนไดเสีย สิ�งแวดลอม และสังคมทั�วโลก

• ระบุและจัดลำดับความสำคัญผูมีสวนไดเสีย ทั้งผูมีสวนไดเสียภายใน 

 เชน พนักงานทุกระดับทั�วโลก และผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน ลูกคา 

 ผูจัดจำหน�าย นักลงทุน นักวิเคราะห นายธนาคาร รัฐบาลและ

 หน�วยงานบังคับใชกฎหมาย ชุมชนและกลุมอุตสาหกรรม สื่อมวลชน ฯลฯ

• ผูบริหารระดับอาวุโสตรวจสอบความถูกตอง

 ของประเด็นที่มีสาระสำคัญและขอบเขต

 ที่สัมพันธกัน โดยอิงจากผลการประเมิน 

 ความสำคัญตอความสำเร็จทางธุรกิจ และ

 ความสำคัญตอผูมีสวนไดเสีย

• แบงกลุมประเด็นสำคัญตางๆ ออกเปนมิติ

 ดานเศรษฐกิจ สิ�งแวดลอม และสังคม

• ใหผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกรเขามามีสวนรวมผาน

 แบบสำรวจสาระสำคัญและเก็บรวบรวมผลตอบรับ

• สรางความตระหนักของการประเมินสาระสำคัญผานการฝกอบรม

 และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

• การมีสวนรวมประจำป
- แบบสำรวจสาระสำคัญ
- แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกคา
- แบบสำรวจการมีสวนรวมของพนักงาน
- การประชุมกลยุทธทางธุรกิจ

• การมีสวนรวมรายไตรมาส
- การประชุมนักลงทุน
- การประชุมนักวิเคราะห
- กิจกรรม Capital Markets Day
- กิจกรรม Opportunity Day ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ (Investor Roadshows)

• การมีสวนรวมตามกำหนดอื่นๆ และการประชุมรวมกับ
- ลูกคา
- ผูจัดจำหน�าย
- หน�วยงานบังคับใชกฎหมาย
- ชุมชน

1. การนิยามและระบุประเด็นสำคัญ

2. การมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสีย

4. การตรวจสอบความถูกต�อง

กระบวนการ
ประเมินสาระสำคัญ

ของไอวีแอล

1.  การนิยามและระบุประเด็นสำคัญ

2. การมีส�วนร�วม
ของผู�มีส�วนได�เสีย

3. การจัดลำดับ
ความสำคัญ 

4. การตรวจสอบ
ความถูกต�อง

5. การตรวจสอบ
รับรองและ
การรายงาน
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การประเมินสาระส�าคัญ

ประเด็นสำาคัญ
จากกระบวนการประเมินสาระส�าคัญ เราสามารถระบุประเด็นหลักที่มีสาระส�าคัญได้ 10 ประเด็น

การมุ่งเน้นประเด็นที่สำาคัญต่อบริษัทฯ มากที่สุด

ประเด็น
ที่มีสาระสำคัญ

ด�าน
สิ่งแ

วดล
�อม   

             ด�านสังคม                         

การ
ดูแ

ลรั
บผิ

ดช
อบ

   
การ

ปฏิบั
ติตา

มข�อ
กำหน

ด   
 การบ

ริหารจัดกา
ร       สุขอนามัยและ        สทิธิมนุษยชน      การพัฒนาทุนมนุษย�ต�อ

ผลิ
ตภั

ณฑ
�   

   
(ด�า

นสิ่ง
แวด

ล�อม
)   

  ส่ิงแ
วดล�อม      ความปลอดภัย

จริยธรรมและ       การปฏิบัติตาม       การกำกับ
ดูแล 

   ก
ารบ

ริหา
รจัด

การ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ      ข�อกำหนด             กิจก
าร   

    
   

 นว
ัตกร

รมด�านเศรษฐกิจ

นอกจากประเด็นหลักที่มีสาระส�าคัญข้างต้น บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ก�าลังเกิดขึ้น รวมถึงเป็น
ประเด็นที่มีสาระส�าคัญเช่นกัน

ในปีนี้ เราได้ขยายกระบวนการวิเคราะห์สาระส�าคัญเพื่อให้ครอบคลุมผู ้มีส่วนได้เสียภายนอกมากขึ้น เช่น ลูกค้า ผู ้จัดจ�าหน่าย นายธนาคาร  
นักลงทุน และสื่อมวลชน อีกทั้งยังมีการรวบรวมผลตอบรับและข้อเสนอแนะในการก�าหนดประเด็นส�าคัญหลักของบริษัทฯ อีกด้วย

ความเสี่ยงและโอกาส

การวางแผน การเพิ่มประสิทธิภาพการลดความเสี่ยง และการเพิ่มโอกาสให้มากที่สุดผ่านการประเมินสาระสำาคัญ
ไอวีแอลมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าและบริการมากมายที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในทางกายภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค หรือแม้แต่ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียก็ตาม

ที่ไอวีแอล เราใช้กระบวนการประเมินสาระส�าคัญและการระบุประเด็นส�าคัญเพื่อวางแผน เพิ่มประสิทธิภาพการลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสให้มากที่สุด 
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ สิ่งแวดล้อม และสังคม

ไอวีแอลยังได้ก�าหนดประเด็นทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อส่ิงแวดล้อม และจัดล�าดับความส�าคัญประเด็นเหล่านั้นดังที่แสดงรายละเอียดไว้
ในส่วนประเด็นส�าคัญในบทต่อไป

ส�าหรับแนวทางการป้องกันล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้ระบุความเสี่ยงที่เป็นไปได้ที่สัมพันธ์กับประเด็นด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โอกาส
และความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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ประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระสำาคัญ
ประเด็นสำาคัญ 
ของไอวีแอล

ความสอดคล้องกับ 
ประเด็น GRI

ผู้มีส่วนได้เสียหลักและขอบเขตผลกระทบ เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจและเป้าหมายของไอวีแอล
สำาหรับปี 2560-2563ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

ปร
ะเด

็นส
ำาค

ัญ
ด้า

นเ
ศร

ษฐ
กิจ

การก�ากับดูแล
กิจการ

• ธรรมาภิบาล
• จรรยาบรรณ
• การต่อต้านการทุจริต

• การควบคุมด้าน
การบริหาร

• พนักงาน

• หุ้นส่วนทางธุรกิจ
• รัฐบาลและผู้บังคับใช้

กฎหมาย

• ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
ว่ามีมาตรฐานและแนวทาง
ปฏิบัติในกรก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี

• ปลูกฝังการต่อต้านการทุจริต 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจที่โปร่งใส และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ
ให้อยู่ในวัฒนธรรมขององค์กร

การบริหาร
จัดการ
นวัตกรรม

• ผลิตภัณฑ์และบริการที่
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ประสิทธิภาพการด�าเนิน
งานด้านเศรษฐกิจ

• การด�าเนินงาน
ด้านการผลิต

• พนักงาน

• หุ้นส่วนทางธุรกิจ
• ชุมชน

• รักษาหรือปรับปรุงสัดส่วน
ยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ใน
ปี 2559

• ผนวกรวมประเด็นด้าน 
สิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาลให้อยู่ใน
กระบวนการนวัตกรรม

การปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนด

• การปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนด

• การต่อต้านการทุจริต

• การด�าเนินงาน
ด้านการผลิต

• ใบอนุญาตในการ
ด�าเนินธุรกิจ

• หุ้นส่วนทางธุรกิจ
• ชุมชน

• ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายและ
ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

• การรายงานเผยแพร่สู่
สาธารณะหากมีการฝ่าฝืน
กฎหมายและข้อก�าหนด

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ

• การก�ากับดูแล
• จรรยาบรรณ
• การต่อต้านการทุจริต

• พนักงาน
• ผู้ท�าสัญญารับ

เหมา

• หุ้นส่วนทางธุรกิจ
• รัฐบาลและผู้บังคับใช้

กฎหมาย

• การฝึกอบรมด้านจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
และการสร้างความตระหนัก
ให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ 
ภายในปี 2563

ปร
ะเด

็นส
ำาค

ัญ
ด้า

นส
ิ่งแ

วด
ล้อ

ม

การดูแลรับ
ผิดชอบต่อ
ผลิตภัณฑ์

• สุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของลูกค้า จาก
การปล่อยของเสียและ
ก๊าซเรือนกระจก

• ผลิตภัณฑ์และบริการ
• ประสิทธิภาพการด�าเนิน

งานด้านเศรษฐกิจ

• พนักงาน
• ผู้ท�าสัญญา 

รับเหมา
• การด�าเนินงาน

ด้านการผลิต

• หุ้นส่วนทางธุรกิจ
• รัฐบาลและผู้บังคับใช้

กฎหมาย
 

 

• การลดผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษ
• การจ�าแนกผลิตภัณฑ์ที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• เพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• สร้างโอกาสส�าหรับพลังงาน

สะอาดเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

การบริหาร
จัดการด้านสิ่ง
แวดล้อม

• สาระส�าคัญ พลังงาน 
(การปล่อยของเสียและ
ก๊าซเรือนกระจก)

• การด�าเนินงาน
ด้านการผลิต

• การบริหารจัดการ
พลังงาน

• การปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดด้าน 
สิ่งแวดล้อม

• การปล่อยมลพิษ
ทางอากาศ

• น�้าเสียและของเสีย

• หุ้นส่วนทางธุรกิจ
• ชุมชน
• รัฐบาลและผู้บังคับใช้

กฎหมาย

 

 

 

 

 

• การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางตรงและทางอ้อม 
(Scope 1 & 2) ลดร้อยละ 6 
โดยอ้างอิงจากปี 2556

• การลดของเสีย ซึ่งรวมถึงของ
เสียอันตรายต่อตันการผลิต
โดยอ้างอิงจากปี 2556 หรือ
ปีก่อนหน้า

• เพิ่มการรีไซเคิลวัสดุและ
การน�ากลับมาใช้ใหม่โดย
อ้างอิงจากปี 2556 หรือปี
ก่อนหน้า

การปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดด้าน
สิ่งแวดล้อม

• การปฏิบัติตามข้อก�าหนด • การด�าเนินงาน
ด้านการผลิต

• การปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดด้าน 
สิ่งแวดล้อม

• หุ้นส่วนทางธุรกิจ
• ชุมชน
• รัฐบาลและผู้บังคับใช้

กฎหมาย

 

 

• รักษาหรือปรับปรุงการปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดด้าน 
สิ่งแวดล้อมทั้งหมด

• ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือ
ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

• การรายงานเผยแพร่สู่
สาธารณะหากมีการฝ่าฝืน
กฎหมายและข้อก�าหนด
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การประเมินสาระส�าคัญ

ประเด็นสำาคัญ 
ของไอวีแอล

ความสอดคล้องกับ 
ประเด็น GRI

ผู้มีส่วนได้เสียหลักและขอบเขตผลกระทบ เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจและเป้าหมายของไอวีแอล
สำาหรับปี 2560-2563ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

ปร
ะเด

็นส
ำาค

ัญ
ด้า

นส
ังค

ม

สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย

• อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (การฝึกอบรม
และการศึกษา)

• อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

• ผู้จัดจ�าหน่าย
• ผู้ท�าสัญญารับเหมา
• ชุมชน

• ไม่มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ในการท�างาน

• การลดอัตราการบาดเจ็บจาก
การท�างานจนถึงขั้นหยุดงาน 
(LTIFR) และอัตราการ 
บาดเจ็บจากการท�างาน
ทั้งหมดของพนักงานและ
ผู้รับเหมา (TRIR) ให้ได้ทุกปี

สิทธิมนุษยชน • ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
• อิสระในการเข้าร่วม

สมาคมและการเจรจา
ต่อรองร่วม

• การประเมินด้านสิทธิ
มนุษยชนของผู้จัด
จ�าหน่าย

• แรงงานเด็ก (แรงงาน
บังคับหรือการเกณฑ์
แรงงาน)

• แนวทางปฏิบัติด้านการ
รักษาความปลอดภัย

• กลไกการร้องทุกข์ด้าน
สิทธิมนุษยชน

• แรงงานทั้งหมด
ของไอวีแอล

• ผู้จัดจ�าหน่าย
• ผู้ท�าสัญญารับเหมา
• ชุมชน

• การปฏิบัติตามหลักการ
ว่าด้วยสิทธิพื้นฐานในการ
ท�างานตามแนวทางของ
องค์การสหประชาชาติ และ
มาตรฐานขององค์กรแรงงาน
ระหว่างประเทศ

• ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
• การปลกูฝังด้านสทิธมินษุยชน 

ให้บริษัทที่รวมกิจการกับ 
ไอวีแอล

การพัฒนาทุน
มนุษย์

• การจ้างงาน
• การฝึกอบกรมและ

การศึกษา (การพัฒนา
ความสามารถ)

• การดึงดูดและการรักษา
ผู้มีความสามารถ

• แรงงานทั้งหมด
ของไอวีแอล

• หุ้นส่วนทางธุรกิจ
• ชุมชน

• การเปิดศักยภาพความเป็น
ผู้น�าภายในและพัฒนาเหล่า
ผู้น�าเพื่อขับเคลื่อนองค์กร 
สู่วิสัยทัศน์ใหม่ๆ

• การสร้างและหล่อหลอม
วัฒนธรรมและระบบความ
สามารถและพรสวรรค์ระดับ
โลก

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development Summit) ในเดือนกันยายน ปี 2558 ผู้น�าจาก
ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติทุกประเทศได้ลงมติรับรองวาระการพัฒนา 15 ปี (พ.ศ. 2558-2573) ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (2030 Agenda for 
Sustainable Development) ซึง่ประกอบด้วยการด�าเนนิการ 17 ประการตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals – SDGs) 
โดยทกุประเทศได้ก�าลังทุ่มเทเพือ่ส่งเสรมิความเจรญิรุง่เรอืงในขณะทีย่งัปกป้องโลกและอนุรักษ์สิง่แวดล้อมตามแผนและเป้าหมายส�าหรับอีก 13 ปีข้างหน้า

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการและ 169 เป้าประสงค์ จะครอบคลุมประเด็นด้านการขจัดความยากจน การเสริมสร้างสิทธิมนุษย
ชน และการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและให้ความส�าคัญต่อปัญหาของสตรีและเด็กผู ้หญิง โดยจะบูรณาการและสร้างสมดุลยภาพของ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนออกเป็นสามมิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป้าหมายและเป้าประสงค์ดังกล่าวจะกระตุ้นการด�าเนินการประเด็นปัญหา
ที่ส�าคัญอย่างยิ่งต่อมนุษยธรรมและสังคมโลก

ไอวีแอลได้ตอบรับโดยการด�าเนินการตามกลยุทธ์แบบรวมกลุ่มว่าด้วยพลเมืองบรรษัทและการบริจาคเพื่อการกุศลตามเป้าหมาย SDGs ในปี 2559 ไอวี
แอลมุ่งมั่นในการสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนที่มีการด�าเนินกิจการ เพื่อส่งเสริมแผนด�าเนินการส�าหรับมนุษย์ โลก และความเจริญรุ่งเรืองไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน ในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ไอวีแอลได้ใช้นโยบายว่าด้วยสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่มีคุณภาพและงานที่มีคุณค่า และการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี ้ไอวแีอลยงัระบปุระเดน็ส�าคญัให้ตรงกบัเป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยนืน้ีด้วย และจะใช้ข้อมลูท่ีเกีย่วข้องต่างๆ มาจดัล�าดบัความส�าคัญของประเดน็
การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยอาศัยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ในปี 2560

*หุ้นส่วนทางธุรกิจ ได้แก่ ผู้จัดจ�าหน่าย ผู้ท�าสัญญารับเหมา ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน ฯลฯ





ประเด็นส�าคัญ
ไอวีแอลเชื่อมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของเรา ควบคู่
ไปกับความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ ที่เราเข้าไป
ดำาเนินงาน เราจะประเมินผลประกอบการทางการเงินโดยไม่เพียงแต่ยึดการประเมิน
จากผลกำาไรและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่ยังประเมินในแง่ของความโปร่งใส  
ซึง่ครอบคลมุถงึการสนบัสนนุเชงิเศรษฐกจิผ่านการจ่ายภาษ ีการจดัซือ้ภายในประเทศ 
การขาย และการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่น

อินโดรามา เวนเจอร์ส คือผู้ผลิตวัสดุ PET  
ระดับโลก สำาหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 

ปัจจุบัน ขวดพลาสติก PET จำานวน 1 ใน 5  
ผลิตจากเม็ดพลาสติกของไอวีแอล และบริษัทฯ ยัง

เสนอผลิตภัณฑ์หลายระดับเพื่อสนับสนุน 
ความต้องการของลูกค้าอันหลากหลาย  
และร่วมกันพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
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การกำากับดูแลกิจการ 
อนิโดรามา เวนเจอร์ส มุง่มัน่ในการก้าวสูม่าตรฐานสงูสดุด้านการก�ากับดูแล
กิจการ และเชื่อมั่นในการสร้างดุลยภาพระหว่างเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ  
สิง่แวดล้อม และสงัคม ส�าหรบัไอวแีอลแล้ว การก�ากบัดแูลกจิการทีดี่คือการ
แสดงให้เห็นถึงมาตรการของคุณธรรมและความซื่อตรง ตลอดจนการท�าให้
มีการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทใน
ระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ จะรับ
หน้าทีด่�าเนนิการให้เกดิผลปฏบิตัทิัว่โลก และจะด�าเนนิการด้วยความโปร่งใส
และมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด

จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ การขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ใหม่ 
และการเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของไอวีแอลทุกๆ ปี ส่งผลให้เราได้เข้าสู่ 
กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเผชิญกับความท้าทาย
และข้อก�าหนดใหม่ๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม ในการที่เราจะสามารถปรับตัว
ได้อย่างรวดเร็วนั้น เราได้จัดตั้งนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ รวมไปถึง 
การรเิริม่ด�าเนนิการด้านการก�ากบัดแูล การบรหิารความเสีย่ง และการปฏบิตัิ
ตามกฎระเบียบทั่วทั้งองค์กร

ไอวีแอลเชื่อว่า การก�ากับดูแลกิจการที่ดีนั้น ต้องเริ่มจากระดับสูงสุดของ
องค์กร ผู้บริหารสูงสุด ในฐานะผู้น�าของบริษัท ต้องสร้างความเชื่อมั่นว่า 
นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการนัน้ได้รบัการปฏบัิตติามอย่างเคร่งครดั และมี
การบริหารและพิจารณาความเสี่ยงอย่างละเอียดรอบคอบ รวมทั้งต้องเป็น
แบบอย่างของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีด้วย ดังนั้น ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม 

สังคม และการก�ากับดูแลกิจการจะเป็นตัวระบุความแตกต่างของอัตรา 
ผลตอบแทนผู้บริหารอาวุโส ซึ่งเพิ่มเติมจากการประเมินผลการด�าเนินงาน
ทางเศรษฐกิจ (เช่น EBITDA และผลตอบแทนต่อเงนิทนุด�าเนนิงาน เป็นต้น)

ไอวีแอลได้จัดงานเสวนาส�าหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
ระดับสูงเรื่อง Corporate Governance Code and Interpretation  
for International Corporates ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อ
เป็นการให้ความรู้ด้านแนวทางและแนวโน้มการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยมีนายรพี สุจริตกุล เลขานุการในคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และข้อมูลใหม่ๆ ว่าด้วย
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและหน้าที่ของกรรมการบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุน
อยางเทาเทียมกัน

หมวดที่ 3 บทบาท
ของผูมีสวนไดเสีย

หมวดที่ 4 การเปดเผย
ขอมูลและความโปรงใส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติการ
กำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน

ในการผลกัดนัให้เกดิการก�ากบัดแูลทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ กระบวนการส�าคัญ
คือการเตรียมพร้อมและการสื่อสารของการควบคุมองค์กร นโยบายหลัก  
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร การบริหารจัดการด้านกฎระเบียบและ 
การปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ โดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ  
การก�ากบัดแูลกจิการทีม่ปีระสทิธภิาพและโปร่งใส รวมไปถึงการมโีครงสร้าง
การบริหารความเสี่ยงองค์กร จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดและจรรยาบรรณในการด�าเนินงาน

แผนภาพข้างต้นแสดงหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของไอวีแอล โดย 
รายละเอียดของนโยบายการก�ากับกิจการของบริษัทฯ จะอยู่ในเว็บไซต ์
ในนโยบายระบุว่า ไอวีแอลจะปฏิบัติและด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และค�านึงถึงปัจจัยหลักที่ท�าให้เกิดผลส�าเร็จ
และความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะสมาชิกในสังคม

ไอวีแอลไม่มีประเด็นปัญหาการร้องเรียน การจ่ายค่าปรับ หรือการรับโทษ
ใดๆ ที่มีนัยส�าคัญ เรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดการก�ากับ

ประเด็นส�าคัญด้านเศรษฐกิจ

http://www.indoramaventures.com/TH/corporateGovernance/pdf/Corporate_Governance_Policy_TH.pdf
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ประเด็นส�าคัญ
ด้านเศรษฐกิจ

ดูแลกิจการตลอดปี 2559 เรายังคงใช้กระบวนการบริหารที่เข้มงวดส�าหรับ
การก�ากับดูแลกิจการท�าให้เราไม่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบใดๆ นับตั้งแต่เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2553

ในปี 2559:

• ไอวีแอลไม่มีการจ่ายค่าปรับ การรับโทษ หรือข้อตกลงใดๆ  
อันเนื่องมาจากการฝ่าฝ ืนกฎหมายป้องกันการผูกขาดและ
ป้องกันการทุจริตตลอดปี 2559 และไม่มีส ่วนเกี่ยวข้องต่อ 
ข้อกล่าวหาด้านการผูกขาดใดๆ

• เราไม่มีการด�าเนินการด้านกฎหมายว่าด้วยพฤติกรรมต่อต้าน
การแข่งขัน การต่อต ้านการผูกขาด และการปฏิบัติที่ เป ็น 
การผูกขาด รวมถึงผลลัพธ์ใดๆ ขององค์กรหรือของพนักงาน

• ไม่มพีนกังานคนใดได้รบัการลงโทษหรอืเลิกจ้างอนัเนือ่งมาจากการ
ไม่ปฎบิตัติามนโยบายต่อต้านการทุจรติหรอืการฝ่าฝืนกฎหมายของ
ประเทศที่เราด�าเนินธุรกิจ 

จรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ พนักงาน ผู้จัดจ�าหน่าย และนโยบายต่อต้าน
การทจุรติของบรษิทัฯ ได้รบัการพฒันาในระดบักลุม่ และน�าไปปฏบัิติใช้โดย
คณะกรรมการบริษทั พนกังาน ผูจ้ดัจ�าหน่าย และผูเ้กีย่วข้องทีป่ฏบิตังิานกบั
บรษิทัฯ เรามกีลไกการก�ากบัดแูลทีเ่ตรยีมพร้อมส�าหรบัการบรหิารจดัการทกุ
ระดบัเพือ่ให้เชือ่มัน่ได้ว่าการด�าเนนินโยบายและจรรยาบรรณมปีระสิทธภิาพ 
ในปี 2559 พนกังานทัง้หมดได้รบัการฝึกอบรมภาคบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณ 
และนโยบายบริษัท และเรายังให้ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณส�าหรับ 
ผู้จัดจ�าหน่ายของไอวีแอลให้แก่ผู้จัดจ�าหน่าย ซึ่งรวมถึงผู้ท�าสัญญารับเหมา  
ผู้จัดจ�าหน่ายวัสดุที่ไม่ใช่วัตถุดิบ ผู้จัดจ�าหน่ายด้านสาธารณูปโภค และ 
ผู้จัดจ�าหน่ายด้านบริการ เราได้รับการยืนยันแล้วว่า ผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ
ทกุรายและผูจั้ดจ�าหน่ายวสัดทุีไ่ม่ใช่วตัถุดบิรายส�าคัญมกีารรบัทราบจรรยา
บรรณแล้ว และกระบวนการนีย้งัคงด�าเนนิการต่อไปเพือ่ให้ทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง 
รับทราบจรรยาบรรณและนโยบายของบริษัท

เป้าหมายปี 2559: ไม่มีประเด็นปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมายหรือ 
ข้อบังคับใด ๆ บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายในการรายงานเผยแพร่สู่
สาธารณะหากมกีารกระท�าใด ๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติาม

ผลลพัธ์ในปี 2559: ไม่มปีระเดน็ปัญหาการฝ่าฝืนหรอืการไม่ปฏิบตัติาม

เป้าหมายปี 2560: ไม่มปีระเดน็ปัญหาการฝ่าฝืนหรอืการไม่ปฏิบตัติาม

เป้าหมายสำาหรับปี 2560 - 2563

• การเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการก�ากบัดแูลกจิการด้วยการปรบัปรงุและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

• การเป็นท่ียอมรับทั่วโลกในด้านมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• พนักงานไอวีแอลทุกคนตระหนักถึงหน ้าที่และปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ หลักการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ 
ของบริษัท

• การปลูกฝังเรื่องการต่อต้านทุจริต จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจที่โปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลัก
การก�ากับดูแลกิจการ ให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับวัฒนธรรมองค์กร
ของไอวีแอล

ตารางแสดงทักษะของคณะกรรมการบริษัท
ตารางแสดงทักษะของคณะกรรมการบริษัทได ้จัดท�าขึ้นเพื่อสร ้าง 
องค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการโดยระบุทักษะ ความรู ้  
ความหลากหลาย ประสบการณ์ และความสามารถที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการเพือ่ให้สามารถตอบสนองความท้าทายทัง้ในปัจจบุนั
และอนาคตของบริษัทฯ ตารางนี้ยังเป็นโอกาสในการประเมินองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการและพจิารณาองค์ประกอบนัน้ในอนาคตเพือ่ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ด้วย

กระบวนการสรรหาคณะกรรมการจะพิจารณาถึงความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นของสมาชิกคณะกรรมการบริษัท  
โดยเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ไอวีแอลตระหนักถึงความส�าคัญของความหลายหลายด้านมุมมอง ภูมิหลัง
และประสบการณ์ของคณะกรรมการเพื่อความส�าเร็จของบริษัทฯ ความ
หลากหลายและความเสมอภาคทางเพศมีความส�าคัญต่อไอวีแอล และ
บริษัทฯ ยังมุ่งที่จะเพิ่มสัดส่วนของผู้หญิงในคณะกรรมการด้วย

คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาว่าจะมกีารก�าหนดเป้าหมายในการเพิม่
สัดส่วนของกรรมการที่เป็นผู้หญิงให้ได้ร้อยละ 20 หรือมากกว่าภายใน
ปี 2568 หากมีต�าแหน่งและผู้สมัครเพศหญิงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

การต่อต้านการทุจริต
ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ ทุกโรงงาน
จะประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตขึ้นเป็นระยะๆ จนถึงวันนี้ ไม่มี
โรงงานใดระบุถึงความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ นอกจากนี้ ในมาตรการป้องกัน
และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้ก�าหนดให้พนักงานปัจจุบันทุกคน 
รวมถึงพนักงานใหม่ จะได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในปี 2559

การบริหารจัดการนวัตกรรม 
การบริหารจัดการนวัตกรรมมีบทบาทส�าคัญต่อความส�าเร็จขององค์กร 
ของเรา การมคีวามคดิสร้างสรรค์ การบกุเบกิรเิริม่ และจนิตนาการจะท�าให้
เราสามารถสร้างโอกาสทางการตลาดเฉพาะกลุ่มใหม่ๆ ที่เหนือกว่าคู่แข่ง  
ที่ไอวีแอล เรามุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่ม ี
การพิจารณาถึงส่ิงแวดล้อมและสังคม การบริหารจัดการนวัตกรรมยังรวม
ถึงการประเมินระบบ แนวทางปฏิบัติ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการที่มีอยู่เดิมด้วย นอกจากนี้ ไอวีแอลยังมุ่งเน้นการขยายการ
ด�าเนนิงานด้านนวตักรรมอย่างต่อเนือ่งให้ครอบคลุมทกุหน่วยการด�าเนนิงาน  
ตลอดจนการส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์และเพือ่พฒันาให้เกิดความก้าวหน้า
และความคิดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจของเราก�าลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก�าลังเผชิญความท้าทายต่างๆ 
เราจ�าเป็นต้องมแีนวทางในการตอบสนองต่อความท้าทายเหล่าน้ันเพ่ือคงไว้ 
ซึ่งความส�าเร็จ นวัตกรรมท�าให้เรามีความพร้อมและความได้เปรียบ 
ในการแข่งขันทางธุรกิจ การที่จะก้าวตามแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว รวมถึงความท้าทายจากทั่วโลกนั้น เราเลือกที่จะพัฒนา 
ความเข้มแขง็ด้านนวตักรรม ซึง่นวตักรรมในการพฒันาจะมุง่เน้นผลติภณัฑ์

http://www.indoramaventures.com/EN/ourCompany/pdf/IVL-Board_Competency_and_Diversity-Feb2017.pdf
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ใหม่ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และประสิทธิภาพในการผลิตที่มีอยู่
เดิม รวมไปถึงการค้นหาโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การลดปริมาณของ
เสีย การเพิ่มผลก�าไรและเพิ่มลูกค้าใหม่โดยเพิ่มความหลากหลายของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้การบริหารจัดการนวัตกรรมและการดูแล
รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์มีล�าดับความส�าคัญสูงสุด นวัตกรรมส�าหรับ 
ไอวีแอล นอกจากจะเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นการช่วยบริษัทฯ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย โดยการจ�ากัดหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในกระบวนการผลิต และการช่วยลดผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษ

ไอวีแอลมีจุดมุ ่งหมายในการส่งมอบคุณค่าที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้า โดยการ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ประเมินความต้องการใน
อนาคต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

กระบวนการทางธุรกิจที่ส�าคัญในการบริหารจัดการนวัตกรรมคือระบบ 
Stage-Gate ซึ่งมีมโนทัศน์ดังที่แสดงไว้ในแผนภูมิด้านล่าง เราได้ขยาย
ความหลักการของระบบ Stage-Gate เพื่อน�าไปปรับใช้ทั่วโลกและบริหาร
โครงการวิจัยและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น นอกจากประโยชน์ที่รู ้จักกันดีของ
กระบวนการ Stage-Gate ที่เป็นระบบ ยังมีประโยชน์จากการบูรณาการ
เข้ากับการดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ด้วย โดยผ่านการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมตามแบบแผน

เรามุ ่ งมันในการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ที่ ยั่ งยืนและสร ้ างผลก� า ไร 
แก ้ไขป ัญหาด ้านเทคนิคอันซับซ ้อน และเสนอแนวทางแก ้ไข 
เชิงนวัตกรรมให้ลูกค้าของเราอย่างรวดเร็วที่สุด

การสร้างนวัตกรรมและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจอยู่เสมอยังช่วย
ดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถเข้ามา ขณะที่ยังรักษาพนักงานเดิมไว้ด้วย 
ซึ่งล้วนแต่มีความส�าคัญยิ่งต่อประสิทธิภาพและผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ในระยะยาว

ธุรกิจเส้นใยของไอวีแอลมีสัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่ (Vitality 
Index) อยู่ที่ร้อยละ 22.2 ในปี 2559 (ร้อยละ 21.6 ในปี 2558) ซึ่ง
เป็นไปตามเป้าหมายส�าหรับปี 2559 ที่ระบุไว้ในรายงานของปีที่
แล้ว และส�าหรับปี 2561 เราตั้งใจว่าจะรักษาสัดส่วนยอดขายจาก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้อยู่ที่ร้อยละ 20 ข้ึนไป อย่างไรก็ตาม เป้าหมาย 
ของเราคือการรักษาหรือปรับปรุงผลลัพธ์ของปี 2559 ซึ่งเป็นการวาง
เป้าหมายต�่าลงส�าหรับปี 2561 เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจในช่วง
ระยะทีผ่่านมา และผลติภณัฑ์หลกับางส่วนทีพั่ฒนาแล้วกไ็ด้น�าออกจาก
ดัชนีสัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่

* สัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่ (Vitality Index): รายได้ที่เกิดจากยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปีหลัง

ก. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและแตกต่างสามารถเกิดขึ้นได้บนพื้นฐาน
ของการพัฒนาเทคโนโลยี เราได้จัดตั้งกลไกเพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุล
เพื่อให้มั่นใจว่า แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่จะได้รับการตรวจสอบในด้านความ
สัมพนัธ์ ศกัยภาพทางการค้า และศกัยภาพทางการตลาด โดยคณะกรรมการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เก่ียวข้องก่อนจะมีการอนุมัติในขั้นตอนสุดท้าย
ส�าหรับการผลิต

แผนผังภาพรวมของกระบวนการ Stage-Gate ในการประเมินโครงการวิจัยและพัฒนา

ความคิดถูกตอง
ระบุความตองการ

แนวคิดการออกแบบ
กระบวนการ/ผลิตภัณฑ

ถูกตอง

การออกแบบไดรับ
การระบุและทดสอบ

ไดรับสิทธิ์ในการปฏิบัติและ
ดำเนินการตามขอกำหนด

การออกแบบ
ความเปนไปไดของ

การผลิตไดรับการยอมรับ
การดำเนินการดานความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ

เสร็จสมบูรณ

ขอมูลจำเพาะของ
ความสามารถในการผลิต

ผลิตภัณฑมี
คุณสมบัติครบถวน

Stage 0: 

ความคิดและ

ความต�องการ

Gate 0 Gate 1 Gate 2 Gate 3 Gate 4

Stage 1: 

การประเมินแนวคิด

ความคิดและ
ความต�องการที่มา
จากผลิตภัณฑ�เดิม ระยะที่รวดเร็วของ Stage-Gate

Stage 2: 

การทดลองแนวคิด

Stage 3: 

ต�นแบบผลิตภัณฑ�

และการพัฒนา

Stage 4: 

การสุ�มตัวอย�าง

ต�นแบบและ

การประเมิน

กา
รค

�า
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ประเด็นส�าคัญ
ด้านเศรษฐกิจ

ความส�าเร็จของนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ของเราสามารถประเมินได้จาก
สัดส่วนยอดขายจากผลิตใหม่ รวมไปถึงจ�านวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีอยู่ 
สิทธิบัตรที่จดทะเบียนแล้วและ/หรือที่ก�าลังยื่นจดทะเบียน นอกจากนี้เรา
ยังด�าเนินโครงการที่จะน�าไอเดียเหล่านี้ไปพัฒนาให้เป็นจริงโดยการสร้าง
ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ ที่ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เรายังคงประเมินการใช้
วตัถดุบิทีย่ัง่ยนืมากขึน้เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดต่างๆ ด้านประสิทธภิาพ
การด�าเนินงาน เศรษฐกิจ และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

ข. นวัตกรรมด้านกระบวนการ 
นอกจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว ไอวีแอลยัง
พยายามผลักดันโครงการพัฒนากระบวนการผลิตจากผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม (Process Development with Eco-impact) ให้มุ่งสู่ทิศทาง
ของการปรับปรุงกระบวนการผลิตผ่านนวัตกรรมด้านกระบวนการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

• เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ (ลดขยะและผลผลิตที่ไม่ผ่านมาตรฐาน)
• ลดต้นทุนการผลิต (ลดต้นทุนด้านพลังงาน)
• เพิ่มความสม�่าเสมอของผลิตภัณฑ์ (ลดต้นทุนในห่วงโซ่คุณค่า)
• ลดการใช้พลังงาน
• ลดการปล่อยของเสีย (สู่อากาศและน�้า)
• ปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ

• ปรับปรุงสภาพการท�างาน (ลดเสียงรบกวน)

ค. นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบนั ความยัง่ยนืเป็นประเดน็หลกัทีท่ัว่โลกก�าลงัให้ความส�าคญัมากขึน้  
โดยตระหนักถึงความเข้าใจเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ และการทีก่ารพฒันาด้านเศรษฐกจิ การรกัษาสิง่แวดล้อม และความ
เป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์นั้น ต่างมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งหมด ความ
ส�าเร็จของเราด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการแสดงให้เห็นถึงบทบาทความ
เป็นผูน้�าของเราในการท�าความเข้าใจและส่งเสรมิความยัง่ยนืตลอดทัง้ห่วงโซ่ 
คุณค่า หลักการชี้น�าด้านการดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
ของเราจะให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามข้อก�าหนด การอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบ และการส่งเสริมกลยุทธ์สาม R ได้แก่ การลด  
(Reduce) การใช้ซ�้า (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle) เพื่อให้การ
ดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมั่นคงส�าหรับปัจจุบันและ 
คนรุ่นหลังในอนาคต และยังเป็นรากฐานส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจที่ 
ปลอดภัย ทันสมัย และยั่งยืนอีกด้วย

0 10 20 30 40 50 60

คุณลักษณะด�านสิ่งแวดล�อมของนวัตกรรมด�านกระบวนการ ป� 2559
การลดก�าซเรือนกระจก

การประหยัดพลังงาน

การประหยัดวัสดุ

การรีไซเคิล

การประหยัดน้ำ

สุขอนามัย สวัสดิภาพ และความปลอดภัย

พลังงานหมุนเวียน (จากแผงพลังงานแสงอาทิตย�)
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คุณลักษณะด�านสิ่งแวดล�อมของนวัตกรรมด�านผลิตภัณฑ� ป� 2556 ถึง 2559
การลดก�าซเรือนกระจก

การรีไซเคิล

การประหยัดพลังงาน

การประหยัดวัสดุ

สุขอนามัย สวัสดิภาพ และความปลอดภัย

พลังงานหมุนเวียน (จากแผงพลังงานแสงอาทิตย�)

การประหยัดน้ำ

ง. นวัตกรรมแบบเปิด
นวัตกรรมแบบเปิดจะมอบโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีนัยส�าคัญ กล่าวคือ 
ช่วยลดต้นทุน เร่งเวลาสู่ตลาด เพิ่มความแตกต่าง เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการนวัตกรรม และสร้างรายได้ใหม่ให้บริษัท  
ไอวแีอลตระหนกัถงึความส�าคญัของนวตักรรมแบบเปิดและเข้าไปมส่ีวนร่วม
กับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงลูกค้าและผู้จัดจ�าหน่าย เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าให้ลูกค้า

ในเดือนกรกฏาคม 2559 ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมแบบเปิด
และอยู่ในความร่วมมือกับหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของเรา ไอวีแอล
ได้เปิดตัวบรรจุภัณฑ์แบบมีด้ามจับ โดยใช้ PolyClear® EBM PET 
5507 ซึ่งสามารถน�ามารีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์เป็น PET แบบใส ได้
รับการยอมรับจากสมาคมผู้รีไซเคิลพลาสติก (Association of Plastic 
Recyclers: APR) เราก�าลังพัฒนาเม็ดพลาสติก EBM PET ที่รีไซเคิล
ได้อย่างสมบูรณ์น้ี เพ่ือเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์แบบมีด้ามจับที่ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ให้เป็น PET ที่สามารถ
รีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์เป็น PET แบบใส แทนที่เม็ดพลาสติก HDPE 
หรือ PETG ซึ่งไม่สามารถรีไซเคิลได้

ต้ังแต่ปี 2554 ไอวีแอลได้ร่วมงานกับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีมากมายที่
พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีส�าหรับการรีไซเคิลขยะพลาสติก PET ที่มีสี
ให้เป็นวัตถุดิบ PET บริสุทธิ์ และในปี 2559 ไอวีแอลได้ประเมินเทคโนโลยี
ส�าหรับการรีไซเคิลสารเคมีหลัก โดยร่วมงานกับเจ้าของแบรนด์ต่างๆ ด้วย
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มวัสดุจากการรีไซเคิลในเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ และ 
ลดรอยเท้าคาร์บอนของเม็ดพลาสติก PET ให้น้อยลง

จ. เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
ไอวแีอลได้มโีอกาสแสดงบทบาทผู้น�าโดยการน�าลูกค้าผลิตภณัฑ์รไีซเคลิเข้า
ร่วมในวัฏจักรห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ และพัฒนาแนวทางในการท�าให้
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามาถรีไซเคิลได้ นี่คือส่ิงที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับบริษัทฯ 
ซึ่งเราได้รวมไว้ในกลยุทธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเรา  
การมส่ีวนร่วมในโครงการ MainStream ก็เป็นหนึง่ในแนวทางการด�าเนนิงาน
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เพื่อให้ส�าเร็จตามกลยุทธ์ดังกล่าว โดยเป็นการเร่งนวัตกรรมเพื่อขับเคล่ือน
ธุรกิจและช่วยขยายขนาดของการรีไซเคิลอันเป็นส่วนส�าคัญของเศรษฐกิจ

แบบหมุนเวียน 

ฉ. การวิจัยและพัฒนา
ศูนย์การวิจัยและพัฒนาของเราเพิ่มขึ้นเป็น 11 แห่งในปี 2559 ทั่วโลก 
(จากเดิม 9 แห่งเมื่อปี 2558) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนนวัตกรรม ในการ
รักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้น ไอวีแอลได้น�านวัตกรรมมาใช้เพื่อ
ปรับปรุงระบบและกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลภายในองค์กร

ส�าหรับกลุม่ผลติภณัฑ์ PET ศนูย์การวจิยัและพฒันาในประเทศสหรฐัอเมรกิา
ของเรา จะมุง่เน้นด้านการพัฒนาผลติภณัฑ์พอลเิมอร์ ขณะทีก่ลุม่ผลิตภณัฑ์
เส้นใยและเส้นด้ายจะด�าเนินการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกา 
โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญที่สุดในพื้นที่โรงงานของแต่ละ
ภมูภิาค โดยใช้แบบจ�าลองศูนย์ความเป็นเลศิ และในวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
เรามีการถือครองสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์มากกว่า 250 รายการ ซึ่งครอบคลุม
ภูมิภาคที่เป็นพื้นที่ด�าเนินงานหลักของบริษัท

วิสัยทัศน์การวิจัยและพัฒนาของเรา 

เรามุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและสร้างผลก�าไร แก้ไขปัญหา
เทคนคิอนัซบัซ้อน และน�าเสนอโซลชูนัอย่างมนีวตักรรมให้ลกูค้าของเรา

นวัตกรรมด�านผลิตภัณฑ�และการพัฒนาธุรกิจ

ความตองการของ
ลูกคาและตลาด

การปรับปรุง
พัฒนาวัสดุ

เทคโนโลยีขั้นสูง

ทรัพยสินทางปญญา
และกฎขอบังคับ

ความสามารถและ
กำลังการผลิต
ของผลิตภัณฑ

การเติบโตทางธุรกิจ

ผลิตภัณฑ
ทางเลือก

การพัฒนา
ความตองการใชงาน

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ�ใหม�
ของไอวีแอล

การปฏิบัติตามข้อกำาหนด
ไอวีแอลตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเพื่อความ
ยั่งยืนของบริษัทฯ การมีธุรกิจด�าเนินอยู่ในหลายประเทศและหลายเขต
อ�านาจศาลท�าให้การไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นซึ่งเป็น 
ข้อกังวลหลักทีเ่ราให้ความส�าคญั ไอวแีอลและหน่วยงานในเครอื (บรษิทัย่อย  
บริษัทคู่ค้าร่วมทุน) จะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  
หลักเกณฑ์ และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งส่วนท้องถิ่น
และระหว่างประเทศ และครอบคลุมเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ  
การละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจส่งผลให้ได้รับโทษตามกฎหมาย
อย่างรุนแรง เช่น ค่าปรับ การถอนผลิตภัณฑ์ออกจากตลาด หรือการปิด
โรงงาน
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ประเด็นส�าคัญ
ด้านเศรษฐกิจ

ระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ไอวีแอลจะสร้างความมั่นใจให้แก ่
คณะกรรมการบรษิทั คณะผูบ้รหิาร ลกูค้า นกัลงทนุ และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ  
ในด้านต่างๆ ดังนี้

• ส่งมอบข้อมูลเชงิกลยทุธ์ได้ดยีิง่ขึน้ให้แก่คณะกรรมการและคณะผูบ้รหิาร 
ท�าให้สามารถระบุและบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ก�าลังเพิ่มขึ้นได้

• ก�าหนดทศิทางคณะผูบ้รหิารผ่านอปุสรรคด้านกฎระเบียบของการขยายตัว 
ทั่วโลก

• มีบทบาทส�าคัญในการแก้ปัญหาความเสี่ยงจากการฉ้อโกงและทุจริตใน
การด�าเนินธุรกิจ ห่วงโซ่อุปทาน และกระบวนการจัดซื้อ

ระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของไอวีแอล
ไอวีแอลยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในฐานะส่วนส�าคัญของ
ประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ และบูรณาการองค์ประกอบเดียวกันนี้ให้
เป็นส่วนหนึง่ของโครงการการบรหิารความเสีย่งขององค์กร การปฏบิตัติาม 
กฎระเบียบจะได้รับการติดตามตรวจสอบด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. รายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและใบรับรองการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ: โรงงานของไอวีแอลแต่ละแห่งจะได้รับรายการตรวจ
สอบการปฏิบัติตามข้อก�าหนดซึ่งต้องมีการติดตามตรวจสอบอย่าง
เข้มงวดว่าเป็นไปตามข้อก�าหนด โดยทั่วไปแล้ว ผู้จัดการโรงงานจะ
มีหน้าที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า โรงงานนั้นมีการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบอย่างครบถ้วน และส่ง “ใบรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ” 
 เป็นรายไตรมาส

2. การตรวจสอบการปฏบัิตติามกฎระเบียบโดยคณะกรรมการบรหิารธรุกจิ
หลักว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง: คณะกรรมากรบริหารธุรกิจหลักจะ
ตรวจสอบสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มธุรกิจตามล�าดับ 
และให้ค�าแนะน�าแก่โรงงานตามความจ�าเป็น

3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้านความ
ยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง: คณะกรรมการบริหารธุรกิจหลักจะแจ้ง
สถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้แก่คณะกรรมการด้านความยั่งยืน
และบริหารความเสี่ยง โดยเน้นประเด็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
ส�าคัญตามวาระที่เห็นสมควร

4. ระบบการควบคมุภายในและการตรวจรบัรองภายใน: ระบบการควบคมุ
ภายในในทุกขั้นตอนของการด�าเนินธุรกิจจะช่วยสร้างความมั่นใจว่า
มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นอกจากนี้ แผนกตรวจสอบภายในของ
องค์กรยงัตรวจสอบสถานะการปฏบิตัติามกฎระเบยีบโดยเป็นส่วนหนึง่
ของการตรวจสอบรับรองและการรายงานสถานะแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท

5. การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ: นอกจากคณะกรรมการด้าน
ความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงแล้ว ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่
ท�าหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ซึง่รวมถงึการด�าเนนิการ 
ใดๆ โดยหรอืต่อบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม แผนกตรวจสอบ
ภายในจะส่งผลการตรวจสอบในที่ประชุมเป็นรายไตรมาส

นอกเหนือจากวิธีข้างต้นแล้ว ด้วยแนวทางแบบบนลงล่าง คณะกรรมการ
ด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงและคณะผู้บริหารอาวุโสยังคงให้ 
ค�าแนะน�าแก่ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัความเสีย่งและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ที่ก�าลังเกิดขึ้น

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าปรับและการลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงินใดๆ อันเนื่อง
มาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของพื้นที่ที่เราด�าเนินธุรกิจ 

(G4-SO8) นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคมใน
ช่วงระยะเวลาที่รายงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีการด�าเนินคดีที่มีนัยส�าคัญกับบริษัทฯ และ
บรษิทัย่อย ทีจ่ะส่งผลลพัธ์เชงิลบต่อสนิทรพัย์ของเรามากกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผูถ้อืหุน้ และยงัไม่มคีดคีวามทีอ่าจส่งผลกระทบต่อธรุกจิของบริษทั
อย่างมีนัยส�าคัญ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการด�าเนินการตามแนวทางนี้ไปอีกหลายปีข้างหน้า 
คณะท�างานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะท�างาน
ร่วมกันเพื่อน�าข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพื่อเสริมสร้างระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้มีความมั่นคง และสร้าง
ความมั่นใจว่า บริษัทฯ ไม่เพียงปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางกฎหมายเท่านั้น 
แต่ยังท�าปฏิบัติงานและด�าเนินธุรกิจตามมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุดด้วย 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ที่ไอวีแอล เราให้คุณค่ากับการเติบโตทางธุรกิจและการสร้างผลก�าไรด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง เรามุ่งมั่นที่จะด�าเนินงานให้มีมาตรฐานสูงสุดทั้งจริยธรรม
ทางธุรกิจ หลักปฏิบัติ ความซื่อสัตย์ และในหลายๆ กรณี นอกเหนือจาก
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
และนโยบายอืน่ๆ ของเรา อาท ิจรรยาบรรณส�าหรบักรรมการ จรรยาบรรณ
ส�าหรับพนักงาน จรรยาบรรณส�าหรับผู้จัดจ�าหน่าย นโยบายต่อต้านการ
ทจุรติ พระราชบญัญตักิารตดิสนิบนแห่งสหราชอาณาจกัร (UK Bribery Act) 
นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายเกี่ยวกับหุ้น
ส่วนและคู่แข่งทางธรุกิจ นโยบายการปฏบัิติต่อลูกค้า ผู้ถือหุน้ และผูเ้กีย่วข้อง 
อืน่ๆ เป็นต้น หลกัปฏบิตัเิหล่านีไ้ด้น�ามาใช้เป็นตวัขบัเคลือ่นการด�าเนนิธรุกจิ
ของเราทั่วโลก จรรยาบรรณและนโยบายต่างๆ ของไอวีแอล จะแสดงอยู่ใน
เว็บไซต์ของเรา (www.indoramaventures.com) ในหัวข้อ “การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี” และปัจจุบัน เรามีฉบับแปลทั้งหมด 14 ภาษา เพื่อรับรอง
ความเข้าใจที่ชัดเจนของพนักงานทุกคน

ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ พนักงานใหม่ทุกคนจ�าเป็นต้องเข้า 
รบัการฝึกอบรมทัง้ส่วนของภาคบงัคบัและภาคเสรมิอืน่ๆ ขึน้อยูก่บัลกัษณะ
ของงานทีร่บัผิดชอบ ซึง่อาจรวมถึงการฝึกอบรมว่าด้วยข้อบังคับการต่อต้าน
การทจุรติและการต่อต้านการตดิสนิบนระดบันานาชาต ิพระราชบญัญตักิาร
ให้สินบนแห่งสหราชอาณาจักร การใช้ข้อมูลภายใน จริยธรรมภาคปฏิบัติ 
และข้อก�าหนดของระเบียบกฎหมาย คณะท�างานด้านทรัพยากรมนุษย์
ของเราในพื้นที่ด�าเนินงาน พร้อมด้วยการสนับสนุนจากส่วนของการก�ากับ
ดแูลกจิการทีด่ ีจะพฒันาวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัแต่ละพืน้ทีเ่พือ่ทดสอบระดับ 
ความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและจรรยาบรรณของเรา

เรายังได้พัฒนาแนวทางในการป้องกันพฤติกรรมทุจริตที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่า
ข้อตกลงทางธุรกิจส่วนใหญ่ของเราจะไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับรัฐบาล แต่ 
เรายงัคงแนะน�าให้พนกังานของเราพงึระวงัเมือ่มกีารด�าเนนิงานอนัเกีย่วข้อง
กับบุคลากรของรัฐบาลและกิจกรรมทางการเมือง การบริจาคโดยบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการด้าน 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรอย่างเคร่งครดั และต้องสามารถพสิจูน์
ผลกระทบด้านดจีากการบรจิาคนัน้ได้ ส�าหรบัข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักจิกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร สามารถดูได้ในหมวดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร
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แม้บริษัทฯ จะเคารพสิทธิของพนักงานในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการ
เมือง แต่ไอวีแอลจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในบทบาททางการเมืองใดๆ ใน
ปี 2559 ไอวีแอลและบริษัทย่อยไม่ได้บริจาค สนับสนุน หรือมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ไอวแีอลเชือ่มัน่ในการเคารพสทิธมินษุยชน เรามหีน้าทีป่กป้องพนกังานและ
ผูม้ส่ีวนได้เสยีของเราจากการเลอืกปฏบัิตแิละการล่วงละเมดิทกุรปูแบบ โดย
ค�านงึถงึมมุมองความคดิ เชือ้ชาต ิสผีวิ ศาสนา เพศ รสนยิมทางเพศ แหล่งก�าเนดิ 
อายุ ความทุพพลภาพ หรือสถานภาพอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน  
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและพยายามสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่เป็น
มติรและพร้อมสนบัสนนุให้แก่พนกังานทกุคน ซึง่รวมถงึการปกป้องพนกังาน
ของเราจากการล่วงละเมิดทางเพศ และให้โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ
โดยเท่าเทยีมส�าหรบัทกุคน ไอวแีอลพยายามเพิม่ความหลากหลายให้ปลกูฝัง 
อยู่ในวฒันธรรมของเรา ส�าหรบัข้อมลูเพิม่เตมิจะอยูใ่นหวัข้อ “สทิธมินษุยชน” 
ในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้

การปกป้องสิทธิเด็ก 
ไอวีแอลตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิเด็ก และด�าเนินการอย่างจริงจัง
ในการปกป้องสิทธิเด็ก บริษัทฯ ได้ประกาศพันธกิจในการบูรณาการด้าน
สิทธิเด็กให้อยู่ในแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ และได้ยอมรับสิทธิเด็กและ 
หลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles: 
CRBP) และนอกจากการปกป้องสิทธิเด็กในบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว  
ไอวแีอลยงัเรยีกร้องให้ผูจ้ดัจ�าหน่าย ผูท้�าสญัญารบัเหมา ตวัแทน ผูใ้ห้บรกิาร 
และคู่ค้าทั้งหมด มีแนวทางปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน

การฝึกอบรมผู้จัดจำาหน่าย

การจัดงานสัมมนาผู้จัดจ�าหน่ายในปี 2559 มีขึ้นเพื่อส่ือสารเนื้อหา 
ของจรรยาบรรณส�าหรับผู ้จัดจ�าหน่ายของไอวีแอล รวมไปถึงการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้จัดจ�าหน่าย และมาตรฐานที่คาดหวังจาก 
ผู ้จัดจ�าหน่าย ผู ้ท�าสัญญารับเหมา และหุ ้นส่วนทางธุรกิจของเรา 
ประเด็นต่างๆ จะครอบคลุมถึงการปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต 
รวมไปถึงโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต (CAC)

กลไกการแจ้งเบาะแส
บริษัทฯ ได้จัดท�านโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนมีบทบาทในการรายงานการทุจริตหรือการกระท�าที่
ผิดจรรยาบรรณให้แก่คณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแส โดยไม่จ�าเป็นต้อง
รายงานผ่านผู้บังคับบัญชาในสายงาน และไม่ต้องเปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแส  
ช่องทางการรายงานต่างๆ ได้แก่

• ผู้จัดการในสายงาน
• คณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแส (อีเมล์ ethics@indorama.net)
• กรรมการอิสระฝ่ายก�ากับการดูแลการปฏิบัติ (อีเมล์ independent 

directors@indorama.net) เพือ่รายงานไปยงัสมาชกิคณะอนกุรรมการ
แจ้งเบาะแส

• การแจ้งเป็นลายลักษณะอักษรสามารถส่งไปได้ที่
คณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแส นายริชาร์ด โจนส์ หัวหน้าฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บจม. อินโดรามา เวนเจอร์ส 75/64  
โอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนอโศก  
แขวงคลองเคยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

คณะอนกุรรมการแจ้งเบาะแสจะสืบสวนข้อเทจ็จรงิ โดยคณะอนกุรรมการฯ 
รับรองว่า ผู้ที่รายงานจะได้รับการปกปิดตัวตน ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใด 
และจะไม่มีการกระท�าอันใดที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นแก่ผู้แจ้งเบาะแส

ในปี 2559 ได้มีการรายงานมายังคณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแสสองครั้ง 
โดยทั้งสองกรณีได้รับการสืบสวนและแก้ไขปัญหาแล้ว ผลการสืบสวนและ
การด�าเนนิการจะรายงานไปยงัคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน 
และก�ากับดูแลกิจการ (NCCG) และคณะกรรมการบริษัท ส่วนในช่วงสิ้นสุด 
ของปีนั้น ไม่มีกรณีใดอยู่ในระหว่างพิจารณา ทั้งนี้ ด้วยความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลย ีบรษัิทฯ จะยงัคงเพิม่ความปลอดภยัให้กลไกการแจ้งเบาะแส 
เพื่อเพิ่มความไว้วางใจในตัวระบบ

การดำาเนินการและการฝึกอบรมจรรยาบรรณของไอวีแอล

การฝึกอบรมคือกระบวนการส�าคัญที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องส�าหรับ
ไอวีแอล พนักงานของเราจะได้รับการแนะน�าและการฝึกอบรมเกี่ยว
กับจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การ
ต่อต้านการทุจริต การต่อต้านการให้สินบน และการบริหารความเสี่ยง

พนักงานใหม่ทุกคนจ�าเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมทั้งส ่วนของ 
ภาคบังคับและภาคเสริมอ่ืนๆ ข้ึนอยู่กับลักษณะของงานท่ีรับผิดชอบ  
ซ่ึงอาจรวมถึงการฝึกอบรมว่าด้วยข้อบังคับการต่อต้านการทุจริตและ
การต่อต้านการตดิสนิบนระดบันานาชาต ิพระราชบญัญตักิารให้สนิบน
แห่งสหราชอาณาจักร การใช้ข้อมูลภายใน จริยธรรมภาคปฏิบัติ และ 
ข้อก�าหนดของระเบียบกฎหมาย

เราจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน รวมทั้งบริษัทย่อย ผ่านการสัมมนา
และหลกัสตูรการเรยีนรูด้้วยตวัเองออนไลน์ โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่รกัษา
และพัฒนามาตรฐานเชิงรุก ให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นและแนวทาง
ปฏิบัติอันเป็นเจตนารมณ์ของบรรทัดฐานที่บริษัทฯ ก�าหนดข้ึน ในปี 
2559 พนักงานมากกว่า 9,000 คนได้เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมที่
จัดขึ้นโดยส่วนงานการก�ากับดูแลกิจการและทีมทรัพยากรบุคคลของ
พื้นที่ด�าเนินงาน นอกจากนี้ ส่วนงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดียังได้จัด
ท�าวิดีโอส�าหรับการฝึกอบรมภายในองค์กรว่าด้วยประเด็นต่างๆ อาทิ  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น เพ่ือ
เผยแพร่ไปยังบริษัทย่อยในต่างประเทศ โดยลงไว้ในช่อง YouTube 
ของบริษัท

mailto:ethics@indorama.net
mailto:independentdirectors@indorama.net
mailto:independentdirectors@indorama.net
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ประเด็นส�าคัญ
ด้านเศรษฐกิจ

• จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้านการ
ให้สินบน และนโยบายอื่นๆ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.indoramaventures.com) โดยจะมีผลบังคับใช้กับพนกังาน
ทุกคนของไอวีแอล รวมทั้งบริษัทย่อย คู่ค้า บริษัทร่วมทุน ผู้จัด
จ�าหน่าย และผู้ท�าสัญญารับเหมาท่ีด�าเนินงานให้บริษัทฯ ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม

• ไม่มีการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดใดเกิดขึ้นในปี 2559 และบริษัทฯ 
ได้ก�าหนดเป้าหมายให้มีผลลัพธ์เดียวกันนี้ส�าหรับปี 2560

• ระหว่างช่วงเวลาการรายงานของปี 2559 ไม่มีกรณีหรือเหตุการณ์
การทุจริตหรือให้สินบน ไม่มีพนักงาน ผู้ท�าสัญญารับเหมา หรือ 
ผู้จัดจ�าหน่ายถูกเลิกจ้าง และไม่มีสัญญาใดๆ กับคู่ค้าทางธุรกิจถูก
ท�าให้สิ้นสุดจากข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต

• ไม่มีคดีทางกฎหมายอันเก่ียวข้องกับการทุจริตเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ 
หรือพนักงานระหว่างช่วงเวลาที่รายงาน

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ไอวีแอลเป็นผู้น�าตลาดในห่วงโซ่คุณค่าโพลีเอสเตอร์ ในการรักษาต�าแหน่ง
ผู้น�าและขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าการบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ดี คือองค์ประกอบส�าคัญเพื่อความยั่งยืน
ในระยะยาว

การร่วมมือกับลูกค้า ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ
ลกูค้า ซึง่เรามกีารสือ่สารกบัลกูค้าหลากหลายช่องทางเพือ่สร้างความร่วมมอื
และตอบสนองความต้องการของลกูค้า เช่น การมปีฏสิมัพนัธ์อย่างสม�่าเสมอ
ผ่านการประชุมและการประชุมทางไกลของผู้บริหารด้านการตลาดและ 
ผู้บริหารอาวุโส รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทฯ และการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ�าปี

ความพึงพอใจของลูกค้าและการรักษาลูกค้าเดิม
การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าท�าให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้า 
รวมไปถึงความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของเรา และยังช่วยให้เราคาดการณ์
แผนอนาคตของลูกค้าได้อีกด้วย ทีมนวัตกรรมของเราจึงสามารถผนวกรวม
ความต้องการของลกูค้าไว้ในแผนการวจิยัและพฒันาได้ สิง่นีค้อืตวัขบัเคล่ือน
แนวทางนวตักรรมผลติภณัฑ์และบรกิารของเรา ซึง่ผสานรวมกนัท�าให้เราเข้า
ใกล้หนึ่งในค่านิยมของเราที่ว่า “ลูกค้าคือเหตุผลในการด�ารงอยู่”

ในปี 2559 ได้มกีารก�าหนดมาตรฐานส�าหรบัขัน้ตอนการส�ารวจความพงึพอใจ 
ของลูกค้าทั่วโลก เพื่อให้มีความสม�่าเสมอและสอดคล้อง เพิ่มคุณค่าทาง
ธุรกิจด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพของขั้นตอนการส�ารวจ และมีเกณฑ์ที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ในธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยราคาตลาด เราสามารถประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้าได้จากข้อมูลการสั่งซื้อซ�้าในระยะยาว เนื่องจากเรามีการรักษาอัตรา
ก�าลังการผลิตของโรงงานในระดับสูงในปี 2559 และคาดว่าจะเพ่ิมสูงขึ้น 
ในปี 2560 ข้อมลูการสัง่ซือ้ซ�า้และค�าสัง่ซือ้ในปรมิาณมากนี ้สะท้อนให้เหน็ถงึ 
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้เป็นอย่างดี

ผลรวมของคะแนนอัตราความพึงพอใจของลูกค้า (CSI):

กลุ่มธุรกิจ CSI ในปี 2558 เป้าหมาย CSI  
สำาหรับปี 2559 CSI ในปี 2559 เป้าหมาย CSI  

สำาหรับปี 2560

เส้นใย 80%

เพิ่มหรือรักษาอัตรา
ความพึงพอใจของปี 2558

83%

เพิ่มหรือรักษาอัตรา
ความพึงพอใจของปี 

2559

PET 85% 85%

วัตถุดิบ 86% 88%

ขนสัตว์ 78% 86%

บรรจุภัณฑ์* 85% 80%

ผลรวม CSI ของไอวีแอล 86% 86%

* ในปี 2559 กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ได้เพิ่มขอบเขตการส�ารวจไปสู่การด�าเนินงานทั่วโลก จากเดิมที่ส�ารวจเพียงในประเทศไทยอย่างเดียวในปี 2558 ผลคะแนนจึงไม่สามารถ
เปรียบเทียบได้
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มีการก�าหนดมาตรฐานส�าหรับขั้นตอนการส�ารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้าทั่วโลก ในปี 2559

ในป ี 2559 ไม ่ มี เหตุการณ์การไม ่ปฏิบัติตามข ้อก�าหนดหรือ 
หลักจรรยาบรรณใดๆ อันเกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ของเรา อกีทัง้ยงัไม่มกีารร้องเรยีนว่าข้อมลู
อันเป็นความลับของลูกค้ารั่วไหลหรือสูญหาย

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 

ส่งเสริมกระบวนการสอบทานธุรกิจท่ัวท้ังห่วงโซ่อุปทาน
ห่วงโซ่อุปทานอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรและ 
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�าคัญ ไอวีแอลจึงตระหนักถึงความส�าคัญของการ
บริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพอันเกี่ยวข้องกับปัจจัย
ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล (ESG) ในการลดความเสีย่งดงักล่าว
นี ้เราได้มุง่เน้นการสร้างความร่วมมอือนัดกีบัพนัธมติรในห่วงโซ่อปุทาน เพือ่
ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านสิทธิมนุษยชน สุขอนามัยและความ
ปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม แรงงาน และข้อ
บังคับด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการประเมินผู้จัดจำาหน่าย
ขั้นตอนการประเมินผู้จัดจ�าหน่าย เริ่มต้นด�าเนินการในปี 2557 และขยาย
ขอบเขตครอบคลมุผูจ้ดัจ�าหน่ายทัง้หมดในปี 2558 ไม่ว่าจะเป็นผูจ้ดัจ�าหน่าย
วตัถดิุบหรอืผูจ้ดัจ�าหน่ายวสัดนุอกเหนอืวตัถดุบิรายส�าคญั และยงัคงด�าเนนิ
การต่อเนื่องในปี 2559 กระบวนการดังกล่าวจะใช้วิธีการที่เป็นระบบและ
สอดคล้องกัน โดยให้ผู้จัดจ�าหน่ายตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง ซึ่ง
จะช่วยประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้าน ESG รวมไปถึงความเส่ียงอัน
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ธรรมาภิบาล 
(การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ) และการปรบัปรงุให้ห่วงโซ่อปุทานมคีวามยัง่ยนื

ไอวีแอลเชื่อในการบริหารจัดการการขนส่งเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-logistics) 
ทีม่ปีระสทิธภิาพ ในปี 2559 เราได้สานต่อการรเิริม่ลงทนุในห่วงโซ่อปุาทาน

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการด�าเนนิธรุกิจ โดยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งวตัถดุบิ
ทางตรงและการลดก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมในหลายพื้นที่ด�าเนินงาน

ในปี 2559 ไอวแีลได้เข้าร่วมการประเมนิ/รบัรองคณุภาพของ EcoVadis 
ซึง่ครอบคลมุเกณฑ์ด้านความรับผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร 21 หวัข้อ 
ภายใต้ประเด็นหลักต่อไปนี้

• สิ่งแวดล้อม

• การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

• การปฏิบัติที่เป็นธรรมทางธุรกิจ

• การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

• ไอวีแอลได้รับอันดับ Gold Recognition ซึ่งติดอันดับสูงสุดร้อยละ 
5 ของบริษัทที่ได้รับการประเมิน

กรณีศึกษา: ความมีประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์  
การลดรอยเท้าคาร์บอนโดยการเข้าใกล้ลูกค้ามากขึ้น

โรงงาน PTA ในประเทศไทยเริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์โดยทางรถไฟ มีการ
ขนส่งตู้สินค้าทั้งเต็มและว่างเปล่าทางรถไฟจากมาบตาพุดไปยังท่าเรือ
แหลมฉบัง และการขนส่งจากพื้นที่โรงงานไปยังมาบตาพุดยังคงเป็น
รถบรรทุก

ในแบบจ�าลองธุรกิจนี้ มีการขนส่งตู้สินค้า 60 ตู้ระหว่างสถานีและ
ท่าเรือในหนึ่งรอบการขนส่ง ท�าให้ลดการบริโภคน�้ามันเชื้อเพลิงดีเซล 
เกือบร้อยละ 76 (34.5 ลิตร/รอบขนส่งทางถนน และ 8.26 ลิตร/
รอบขนส่งทางรถไฟ) และยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนด้วย สามารถ 
ลดการใช้พลงังานได้ประมาณ 19,715 กกิะจลู/ปี และลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ 1,388 ตัน/ปี นอกจาก
นี้ ยังสามารถลดการใช้รถบรรทุกบนท้องถนนได้อย่างมีนัยส�าคัญด้วย  
ซึ่งท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ
จะลดได้มากขึ้นเมื่อมีการร่วมทุนระหว่างธุรกิจ PET และโพลีเอสเตอร์

โครงการนี้สอดคล้องกับความมุ ่งมั่นของไอวีแอลในการสนับสนุน 
ห่วงโซ่อปุทานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและมนีวตักรรมความยัง่ยนืผ่าน
การสนับสนุนของผู้จัดจ�าหน่ายและหุ้นส่วนของเรา

ผลรวมของอัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR) เป็นจ�านวนร้อยละของรายได้ทั้งหมด:

กลุ่มธุรกิจ CRR ในปี 2558 เป้าหมาย CRR  
สำาหรับปี 2559 CRR ในปี 2559 เป้าหมาย CRR  

สำาหรับปี 2560

เส้นใย 71%

เพิ่มหรือรักษาอัตราการ
รักษาลูกค้าเดิมของปี 

2558

72% ≥73%

PET 94% 97% ≥94%

วัตถุดิบ 76% 97% ≥80%

ขนสัตว์ 84% 90% ≥85%

บรรจุภัณฑ์* 95% 95% ≥95%

ผลรวม CRR ของไอวีแอล 82% 93% ≥85%

* CRR จากรายได้
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ประเด็นส�าคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายของคุณค่าหลักขององค์กรและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเรา
คอื การป้องกนัและส่งเสรมิสภาพแวดล้อมโดยรอบ เรามุง่ทีจ่ะลดผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อมจากการด�าเนนิธรุกจิของเรา รวมถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบั
ธรุกจิของเราด้วย ในแต่ละปี เราจะทุม่เทด�าเนนิการเพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงค์
ดังกล่าว โดยพยายามใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม 
ด้านสิง่แวดล้อม และรกัษาความเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมของผลติภณัฑ์ให้ได้
มากทีส่ดุ ในด้านพลงังาน ซ่ึงเป็นต้นทนุแปลงสภาพทีส่�าคัญนัน้ เรามุง่หมาย
ที่จะอนุรักษณ์พลังานให้ได้มากที่สุด ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงในการประหยัด
ค่าใช้จ่าย ด้วยเหตุนี้ เราจึงเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนในการด�าเนินธุรกิจ 
เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีอยู่อย่างจ�ากัด และเราเข้าใจดีถึงความ
จ�าเป็นในการลดการพึ่งพาการผลิตพลังงานจากแหล่งที่มีคาร์บอนเป็น 
องค์ประกอบ

การลดการปล่อยก ๊าซเรือนกระจกและการจัดการของเสียอย ่างมี
ประสทิธภิาพ จะช่วยรกัษาการยอมรบัในสงัคมในทกุประเทศทีเ่ราด�าเนนิงาน  
ประสิทธิภาพในที่นี้หมายถึงกุญแจส�าคัญในการลดทุน ซึ่งจะช่วยปรับปรุง 
ผลก�าไรของเรา ในฐานะผู้น�าด้านการผลิตวัตถุดิบส�าหรับบริษัทสินค้า 
อุปโภคบริโภคของโลก เราตระหนักดีว่า การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนั้น 
ถือเป็นความท้าทายที่เราต้องเผชิญ ไอวีแอลเข้าใจดีว่านี่คือโอกาสส�าคัญ 
เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ เราจึงขยายธุรกิจการรีไซเคิลไปทั่วโลก  
เพื่อแสดงจุดยืนในการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในฐานะบริษัท เราเข้าใจถึงความจ�าเป็นในการปรับปรุงการด�าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินงานให้
สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ นอกจากนี้  
เรายงัตระหนกัดว่ีา การออกกฎหมายและข้อก�าหนดใหม่ๆ อาจส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อธุรกิจของเราหากเราไม่ให้ความส�าคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม
เป็นอันดับแรก นอกจากนี้ ส�าหรับชุมชนแล้ว เราไม่เพียงท�าให้เกิดการ 
สร้างงานเท่านั้น แต่ยังค�านึงถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในฐานะที่เรา
เป็นพลเมืองบรรษัท ดังนั้นเราจึงต้องการด�าเนินธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบ
เชิงลบใดๆ ต่อชุมชนที่เราด�าเนินงาน

การดูแลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์เองนั้น ไม่เป็นอันตราย ถึงกระนั้นเราก็ยังแสวงหา
วิธีลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและความเป็นพิษในวัตถุดิบของเราและ 
เคมีภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของเราในการสร้างความก้าวหน้าให้
สังคม ด้วยเหตุนี้ การดูแลผลิตภัณฑ์จึงมีบทบาทส�าคัญในการลดความเสี่ยง 
ของผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยจาก
ผลิตภัณฑ์ของเรา

การบริหารจัดการนวัตกรรมและการดูแลผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจ นโยบายและกระบวนการต่างๆ 
และการออกแบบองค์กร การบริหารจัดการนวัตกรรมจะมุ่งเน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ซึ่งจ�าเป็นต้องรวมเป้าหมายของการดูแลผลิตภัณฑ์ 
อยู่ในกระบวนการด้วย

การดูแลผลิตภณัฑ์จะครอบคลุมกระบวนการ 3 ขัน้ตอน คอื ความปลอดภยั
ของผลิตภณัฑ์ ความเป็นพษิของกระบวนการ และผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
(เช่น ผลกระทบต่อวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์) หน้าที่ของกระบวนการดูแล
ผลิตภัณฑ์จะเน้นความส�าคัญของสารเคมีที่ใช้ระหว่างกระบวนการผลิต

ความรบัผดิชอบร่วม ไอวแีอลมคีวามรบัผิดชอบร่วมในการท�าให้ผลติภณัฑ์
ที่เราจัดเตรียม ผลิต จัดจ�าหน่าย น�ามาใช้ ก�าจัด/รีไซเคิล หรือควบคุม
ดูแลนั้น ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
แต่ในฐานะผู้ผลิต เราไม่ได้มีการควบคุมการด�าเนินการของลูกค้าตลอด 
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ไอวีแอลผลิตเส้นใยในปริมาณมาก
ส�าหรบัการน�าไปใช้ในสนิค้าแตกต่างกนัไป และส่วนมากไม่ได้รบัการเปิดเผย 
จากลูกค้า นอกจากนี้ กระบวนการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ์ของลูกค้ายังมี
ความหลากหลายและเป็นความลบั ดงันัน้ การดแูลผลกระทบของผลติภณัฑ์
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดวงจรชีวิตจึงเป็นไปได้ยาก ด้วยเหตุนี้ ไอวีแอลได้ 
ปรับใช้กลยุทธ์ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสองลักษณะ คือ (ก) ท�าความ
เข้าใจและลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเท่าทีเ่ป็นไปได้ ตัง้แต่เริม่ต้นจนส้ินสุด
กระบวนการผลิตในโรงงาน และ (ข) เน้นความส�าคัญในการลดผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดล้อมเมื่อมีการน�าผลิตภัณฑ์ไปใช้ ซึ่งแนวทางลักษณะที่สองนี้ 
ประสบความส�าเรจ็ในหลายกรณทีีม่ผีลกระทบมากกว่าการเน้นความส�าคญั
ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สิ้นสุดในกระบวนการผลิตในโรงงาน

ประเด็นส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม
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แนวคิดด�านผลิตภัณฑ�
• ขั้นตอนแรกเร��มของการพัฒนาผลิตภัณฑ�

• โดยทั่วไปจะประกอบด�วยแนวคิดด�าน

การว�จัยและการพัฒนา

• การสอบถามของลูกค�าเกี่ยวกับความ

เป�นไปได�ในการผลิตผลิตภัณฑ�ด�วย

ประสิทธิภาพกาผลิตที่มีอยู�

• ค�นพบโอกาสทางการตลาด

ขั้นตอนการทดลอง
ระดับห�องปฏิบัติการ

• การทดสอบเชิงว�เคราะห�

• การทดสอบตัวอย�างของ

ลูกค�าในปร�มาณน�อยใน

ห�องปฏิบัติการ

ขั้นตอนการพัฒนา
• การผลิตแบบครั้งเดียวในโรงงาน

นำร�องหร�อเคร�่องจักรในการผลิต

• การประเมินความเป�นไปได�ของการ

ผลิตผลิตภัณฑ�

• ปร�มาณที่จำกัดของผลิตภัณฑ�

ที่ใช�เป�นตัวอย�างสำหรับลูกค�า

• แนวโน�มของการปรับเปลี่ยน

สูตรการผลิต

ความสอดคล�องของผลิตภัณฑ�กับ
ข�อกำหนด/การอธิบายลักษณะความเสี่ยง 
(PCRC) มีขั้นตอนการวิเคราะห�ดังนี้

• ตรวจสอบความสอดคล�องต�อ
ข�อกำหนดเพ�่อดำเนินการทดสอบ

• ตรวจสอบความอันตราย
• ตรวจสอบเอกสารข�อมูล

ความปลอดภัย
• ตรวจสอบป�จจัยเสี่ยง
• ตรวจสอบการจัดการด�าน

การปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ�

การตรวจสอบ
การปฏิบัติตาม
ข�อกำหนด

• ขยายสู�การผลิตสู�ระดับการ

ดำเนินกิจการ

• ทบทวนรายละเอียดขั้นตอน PCRC

• สรุปและดำเนินการขั้นตอนสุดท�ายของ

กระบวนการ PCRC

• การตรวจสอบโดยนักพ�ษว�ทยา (ในกรณีที่จำเป�น)

• ปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตในส�วนย�อย (ถ�ามี)

• ต�องมีการควบคุมการปฏิบัติตามข�อกำหนด

ทั้งหมดสำหรับการขยายปร�มาณ

 การผลิต

การตลาด
ด�านการขาย

• การผลิตเชิงพาณิชย�ของ

ผลิตภัณฑ�

• ไม�มีการปรับเปลี่ยนสูตรการผลิต

• สอดคล�องกับกฎหมายและ

ข�อบังคับทั้งหมดแนวทางปฏิบัติหลักในการดูแลผลิตภัณฑ�
• นวัตกรรม
• ความยั่งยืน
• การประเมินวงจรชีว�ตผลิตภัณฑ�
• การปฏิบัติตามข�อกำหนดให�เกินกว�า
   มาตรฐาน

ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์
ไอวีแอลยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทในการลดความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ โดย
วิธีการต่อไปนี้

• การรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคน�าไปใช้นั้น สอดคล้องกับ
กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ

• การลดผลกระทบจากความเป็นพิษระหว่างกระบวนการผลิต

แม้ว่าความเป็นพิษจะไม่ใช่ข้อกังวลของไอวีแอล แต่เราก็ตรวจสอบ
วัตถุดิบของเราอย่างเข้มงวด เราได้ประเมินความเสี่ยงของสารเคมีที่มี 
ต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อม และก�าจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่สเถียรซึ่งอาจมี
ความเสี่ยง เราได้ใช้แนวทางเชิงรุกโดยมีส่วนร่วมในการประเมินและ
รับรองว่า เราปฏบิตัติามระเบยีบสารเคมขีองสหภาพยโุรป (REACH) และ
ข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ที่เกี่ยวกับ
การจดทะเบยีน จะแทนทีด้่วยวสัดทุีเ่ป็นทีรู่จ้กัและมกีารจดทะเบยีนแล้ว 
หรอืแทนทีด้่วยทางเลอืกทีใ่ช้สารเคมทีีป่ลอดภยั ส่วนส�าคัญที ่IVL Fibers 
ได้เปลีย่นวตัถดุบิคอื เม็ดสมีาสเตอร์แบตช์ และระบบเร่งปฏกิริยิาส�าหรบั
พอลีเมอร์ที่จัดหาโดยหน่วยงานภายนอก

ความยั่งยืนและการวิจัยและพัฒนา
ประเด็นหลักสามประเด็นที่เราให้ความส�าคัญเพื่อความยั่งยืนในการวิจัย
และพัฒนา มีดังต่อไปนี้

ก. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ความส�าคัญกับความยั่งยืน
ข. ด้วยเป้าหมายการส่งมอบกระบวนการภายในที่ได้รับการปรับปรุง  

เราได้น�าระบบ Stage-Gate มาปรับใช้ในกระบวนการนวัตกรรม โดยมี
เป้าหมายหลักคือ การใช้แนวทางเชิงรุกมากขึ้นเพื่อประเมินพอลีเมอร์
ชีวภาพก่อนออกสู่ตลาด

ค. วิสัยทัศน์ของไอวีแอลคือการเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เพื่อ
วัตถุประสงค์นี้ เราจึงจัดตั้งคณะท�างานการดูแลผลิตภัณฑ์ โดยมี 

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทย่อยร่วมแนวทางปฏิบัติและช่วยเหลือในด้านการ
ปรับปรุงการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ เรายัง
เริม่ด�าเนนิการประเมนิวงจรชวีติผลติภณัฑ์ (Life Cycle Analysis: LCA) 
ครบทุกขั้นตอน และจะพัฒนากระบวนการต่างๆ โดยใช้ผลการประเมิน 
LCA เพื่อก�าหนดโครงการพัฒนาต่างๆ ในอนาคต

การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
การพิจารณาวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์คือส่วนส�าคัญของกระบวนการนวัตกรรม
ท่ีประสบความส�าเร็จของไอวีแอล เพื่อให้สอดคล้องกับลูกค้าและสังคม  
เรายังคงให้ความส�าคัญกับผลกระทบวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย 
(Final Product) ของเราตลอดระยะเวลาของการผลติ การน�าไปใช้ และการ
ก�าจัดทิ้ง เราสามารถแสดงความก้าวหน้าได้อย่างมีนัยส�าคัญจากการลดผล 
กระทบวงจรชวีติของผลิตภณัฑ์ข้ันปลาย แม้ว่าระบบวดักระบวนการภายใน
ของเราจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

ในปี 2559 ไอวีแอลได้ขยายความครอบคลุมของการประเมินวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14044/44 ที่ก�าหนดให้การ
ประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เป็นขอบข่ายงานและวิธีการที่ส�าคัญในการ
ระบุและประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด อาทิเช่น จากขั้นตอนการสกัดวัตถุดิบไปจนถึงการก�าจัด
ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ยังช่วยให้บริษัทฯ 
สร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง

ในปี 2559 ทกุโรงงานในทวปีเอเชยีได้รเิริม่ด�าเนนิกระบวนการประเมนิวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ และโรงงานบางแห่งในอเมริกาเหนือ ซึ่งครอบคลุมร้อยละ 
55 ของการผลิตทั่วโลก เรามีจุดมุ่งหมายที่จะขยายการประเมินวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมการด�าเนินงานของเราส่วนที่เหลือในปี 2560-2561 
โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่ปรึกษาภายนอกที่ใช้ซอฟต์แวร์ GaBi ในการ
ประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
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ประเด็นส�าคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อม

การศึกษาการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรามีเกณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

ความครอบคลุม 
การประเมินวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ� 
ของไอวีแอล

ศักยภาพของ
ภาวะโลกร�อน

ความต�องการ
พลังงานขั้นต�น

การขาดแคลนน้ำ

การใช�และ
การแปลงที่ดิน

ศักยภาพ
ของฝนกรด

ศักยภาพของ
การแพร�กระจาย

ของพืชน้ำ

ศักยภาพของ
การทำลายโอโซน

ศักยภาพของ
การเกิดหมอกควันความเป�นพิษ

การสิ้นเปลือง
ทรัพยากร

นอกจากการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เริ่มต้นด�าเนินการแล้วน้ัน 

เรามเีป้าหมายให้การประเมนิวงจรชวิีตผลิตภัณฑ์ด�าเนนิการครอบคลมุ

มากกว่าร้อยละ 70 ของการผลิตท้ังหมดของไอวีแอล และจะครอบคลมุ

ร้อยละ 95 ภายในปี 2563

คุณค่าที่สำาคัญกว่าไอวีแอล: การลงทุนเพื่อผลกระทบ
ต่อโลก
เราเล็งเห็นโอกาสอันส�าคัญในการก้าวข้ามขอบเขตการด�าเนินธุรกิจของเรา
โดยการเร่งพัฒนาตลาดพลังงานสะอาดและสนับสนุนการชดเชยคาร์บอน 
ตลอดจนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

เหนือกว่ามาตรฐาน
ไอวีแอลมีจุดมุ ่งหมายในการด�าเนินงานให ้เกินกว ่ามาตรฐานของ 
กฎระเบยีบและข้อบงัคบัต่างๆ ความมุง่มัน่ของเราคอืการลดผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยมีเป้าหมายของระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน
และสิง่แวดล้อมให้ครอบคลมุการด�าเนนิธรุกจิของเราทัง้หมดภายในปี 2563 
และปฏิบัติตามระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH: Regulation 
on Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 
Chemicals) ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ทรัพยากรที่ทดแทนได้
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่เพิ่มขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับความมั่นคงทางอาหารที ่
เพียงพอและการค�านึงถึงความสมดุลระหว่างการผลิตอาหารและ 
ความต้องการด้านอุตสาหกรรม และความจ�าเป็นของความยั่งยืนนี้ยังน�ามา
ปรับใช้ได้กับแนวคิดเรื่องทรัพยากรที่ทดแทนได้ของไอวีแอลด้วย

ในแต่ละปีที่ไอวีแอล มีการใช้ทรัพยากรที่ทดแทนได้เพิ่มข้ึนทุกปี เช่น  
แสงอาทติย์ ลม ชวีมวล วตัถดุบิฐานชวีภาพ ซึง่รวมถงึ Poly Lactic Acid (PLA) 
และ Bio-MEG เป็นต้น มกีารผลติพลาสตกิ PLA มากกว่า 26,000 ตันในช่วง 
5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งลดรอยเท้าคาร์บอนได้มากกว่า 40,000 ตัน
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ประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยน และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:
เส้นใยจากโพลีเอสเตอร์และ PLA สำาหรับการนำาไปใช้เป็นเส้นใยสังเคราะห์

ความต้องการท่ีเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ “สีเขียว” ท�าให้ผู ้ผลิต โดยเฉพาะในทวีปยุโรป พยายามค้นหาวิธีปรับปรุงเพื่อเพิ่มความยั่งยืนให้แก่
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตมากขึ้น ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู ่เดิม เหล่าผู ้ผลิตยังพิจารณาถึงการแทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยวัสด ุ
ขั้นต้นที่สามารถทดแทนได้

การให้ความส�าคัญมากขึ้นของเชื้อเพลิงชีวภาพได้แสดงให้เห็นว่า เราจ�าเป็นต้องท�าให้เกิดความสมดุลระหว่างการผลิตอาหารและความต้องการ
ทางอุตสาหกรรม เพื่อปกป้องความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ที่ต ้องมีผลแพ้-ชนะ กล่าวคือ บริษัทต่างๆ สามารถมีบทบาทเชิง 
ผลประโยชน์ได้ โดยยังคงด�าเนินการสร้างนวัตกรรมให้ผลิตภัณฑ์และกระบวนการด�าเนินกิจการอันจะน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

ความจ�าเป็นของความยั่งยืนยังน�ามาปรับใช้ได้กับแนวคิดเรื่องทรัพยากรที่ทดแทนได้ ในกรณีนี้ เส้นใยประดิษฐ์ (Man-made fibers) คือ 
ตัวเลือกส�าหรับปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเส้นใยธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ในการผลิตสิ่งทอทั่วโลก จะมีผลิตภัณฑ์สิ่งทอร้อยละ 40  
ทีผ่ลติจากการใช้น�า้มนัดบิร้อยละ 0.8 ของปรมิาณการบรโิภคน�า้มนัทัง้หมด ซึง่ในจ�านวนนีค้อืการผลติเส้นใยประดษิฐ์ซึง่สามารถน�ามารไีซเคลิได้ อย่างไรกต็าม 
การรีไซเคิลในปัจจุบันยังคงให้ความส�าคัญกับการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ส่วนการแปรสภาพสิ่งทอที่ใช้แล้วเพื่อน�ากลับมาสู่วงจรผลิตภัณฑ์นั้นยังมีน้อย

Trevira คือผู้น�าด้านการผลิตเส้นใยส�าหรับการใช้งานเป็นสารประกอบชีวภาพในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเส้นใยสังเคราะห์ และใช้แนวคิดด้านความยั่งยืนในสาม
ประเด็น ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในโครงการเส้นใย PES การขยายการใช้เส้นใยวัตถุดิบที่ทดแทนได้ (PLA) และการพัฒนาแนวคิด
ส�าหรับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของ Trevira

การพฒันาใหม่ของเส้นใยสารประกอบชวีภาพ: ในปัจจบุนั Trevira ก�าลังพฒันาเส้นใย PET/PE ทีม่จีดุหลอมเหลวต�่า ซึง่จะช่วยประหยดัพลังงานระหว่าง
กระบวนการผลิต และ/หรือท�าให้มีอัตราการผลิตสูงขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีส่วนในการลดปริมาณความร้อนในวัตถุดิบขั้นพื้นฐานด้วย ส�าหรับการพัฒนาขั้น
ต่อไป ซึ่งได้เริ่มต้นแล้ว คือเส้นใย PET/PE ดัดแปลงที่จะช่วยลดการเกิดฝุ่นระหว่างกระบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ การพัฒนาส่วนนี้จะช่วยปรับปรุง
พันธะของเมทริกซ์เส้นใย ท�าให้สามารถลดอัตราส่วนของการใช้เส้นใยที่มีพันธะ การน�าไปใช้น้ีจะรวมถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัยที่ใช้ใยสังเคราะห์ ตลอดจน
การใช้งานทางเทคนิคต่างๆ

การพัฒนาเส้นใย PLA เพื่ออนาคตด้านสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่ปี 2553 Trevira ได้ใช้วัตถุดิบที่ทดแทนได้ในการผลิตเส้นใยโดยร่วมกับ NatureWorks และในฐานะผู้จัดจ�าหน่ายวัสดุ PLA/IngeoTM  

ในส่วนของพอลีเมอร์ชีวภาพ พอลีแลคไทด์จะแสดงถึงโอกาสส�าคัญในด้านเทคนิค เน่ืองจากมีคุณสมบัติในการย่อยสลายได้อย่างน่าพอใจ 
นอกจากนี้ เส้นใย PLA นั้นสามารถรีไซเคิลได้ เช่นเดียวกับโพลีเอสเตอร์ และยังสามารถย่อยสลายในทางชีวภาพได้ทั้งหมด (ย่อยสลายได้ 
ในเชิงอุตสาหกรรม) เส้นใยทดแทนนี้ ถือเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนส�าหรับเส้นใยที่ผลิตโดยใช้น�้ามันดิบ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะผลิตวัสดุที่ยอดเยี่ยม
ได้มากยิ่งขึ้น

เกณฑ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
เกณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรายังรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งสัมพันธ์กับการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตผลิตภัณฑ์ การใช้ผลิตภัณฑ์ และ
การดแูลรกัษาผลติภณัฑ์ ตลอดจนการลดวสัดอุนัตราย การใช้ส่วนประกอบ
รีไซเคิล และการสนับสนุนลูกค้าของเราเพื่อริเริ่มโครงการลดน�้าหนัก

ผลิตภัณฑ์ขั้นปลายที่มีน�้าหนักเบาจะเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ท�าให้ 
เกิดผลประโยชน์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายและผลกระทบ
ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างการประหยัด 
เชือ้เพลงิและน�า้หนกัของยานพาหนะนัน้ เป็นทีเ่ข้าใจกนัอย่างชดัเจน บรษิทั
ยานยนต์จึงต้องพยายามด�าเนินการตามแนวทางต่างๆ รวมถึงการท�าให้
ผลิตภัณฑ์มีน�้าหนักเบา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการ
ใช้เชื้อเพลิงส�าหรับการน�าไปปฏิบัติในแผนด�าเนินการปี 2563 ในส่วนของ
การน�าไปปรบัใช้ในยาง ผลประโยชน์จากการประหยดัเชือ้เพลงิจะมาจากการ
ลดลงของแรงต้านทานการหมุนของล้อ (Rolling Resistance) เพราะยางมี 
น�า้หนกัเบาลง Performance Fibers ได้พฒันาผ้าใบยางรถยนต์ ECOTECTM  
ทีช่่วยลดน�า้หนกัของยางได้มากถึง 350 กรมั ส่งผลให้แรงต้านทานการหมนุ
ของล้อลดลงร้อยละ 2.5

การลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพลังงานของเรา
ประสทิธภิาพในการใช้พลงังานและการลดค่าใช้จ่ายคือส่วนประกอบส�าคญั
ของกลยุทธ์ด้านพลังงานของเรา กลยุทธ์นี้รวมถึงการใช้พลังงานสีเขียวหรือ
พลังงานสะอาดให้มากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะพลังงานสะอาดจะท�าให้
เราได้ผลตอบแทนทางเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสนับสนุน 

พันธกิจของเราในการลดดัชนีการเกิดคาร์บอน (Carbon Intensity)  
ในการด�าเนินงานของเรา Orion Global PET บริษัทย่อยที่เราเป็นเจ้าของ
ทัง้หมดในประเทศลิทวัเนยี มกีารใช้พลังงานสะอาดในการด�าเนนิงานทัง้หมด 
และหน่วยงานอื่นๆ อีกหลายแห่งของเราก็ก�าลังใช้พลังงานสะอาด เช่น  
แสงอาทิตย์ พลังงานลม และชีวมวล

กรณีศึกษา: การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการลดมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม
Performance Fibers (ประเทศจีน)

ไอวแีอลสนบัสนนุอย่างเตม็ทีต่ามนโยบายของประเทศจนีในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจ
ความยั่งยืนของไอวีแอลเช่นกัน วัตถุประสงค์ของไอวีแอลในการบรรลุ
เป้าหมายด้านความยั่งยืนคือพื้นฐานส�าคัญส�าหรับการบรรลุวิสัยทัศน์
ของบริษทัฯ นัน่คอื การเป็นบริษทัเคมภีณัฑ์ระดบัโลก ทีส่ร้างผลติภณัฑ์
อันยอดเยี่ยมเพื่อสังคม

ที่ Performance Fibers ของเราในประเทศจีน จะให้ความส�าคัญกับ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการลดของเสียที่เป็นสาร
เคมี ขยะเคมีจากการผลิตวัสดุเสริมแรงในยางรถยนต์นี้ จะมีโครงสร้าง 
ซบัซ้อน ไม่สามารถย่อยสลายทางชวีภาพได้ง่าย และมต้ีนทนุการจดัการ
ดูแลสูง ในปี 2559 Performance Fibers ได้ริเริ่มโครงการลดการใช้ 
สารเคมีในงานผลิต โครงการนี้สามารถลดการใช้สารเคมีได้ร้อยละ 6 
จากการใช้สูตรพิเศษ และโรงงานยังตั้งเป้าหมายที่สูงข้ึนส�าหรับปี 
2560 ด้วย 
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ประเด็นส�าคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อม

กรณีศึกษา: หนทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน
Trevira (ประเทศเยอรมนี)

ในฐานะผูผ้ลติเส้นใยประดษิฐ์ Trevira มคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม
และสังคม และมีพันธกิจในโครงการ Responsible Care ของสมาคม
อุตสาหกรรมเคมี (Verband der Chemischen Industrie – VCI)  
จุดมุ่งหมายของโครงการ Responsible Care คือการปรับปรุงและ
พัฒนาด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในโรงงาน และ
การป้องกันด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคและพนักงาน โดยไม่ขึ้นกับ 
ข้อก�าหนดทางกฎหมาย แนวคิดพื้นฐานดังกล่าวนี้ สะท้อนให้เห็นผ่าน
นโยบายของบริษัท คือ ผลิตภัณฑ์ใหม่จะยั่งยืนเม่ือผลิตภัณฑ์นั้นเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หรือ “เป็นสีเขียวมากขึ้น” กว่าผลิตภัณฑ์
เดิม ต้ังแต่ข้ันตอนการผลิตถึงขั้นตอนการบริโภค ไปจนถึงการก�าจัด
ทิ้ง/การรีไซเคิล

Trevira จะทบทวนความจ�าเป็นของการใช้สารที่เป็นพิษและมีการย้าย
ถิ่นฐานในกระบวนการผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารดังกล่าวเท่าที ่
เป็นไปได้ รวมถึงการลดจ�านวนและปริมาณของสารเคมีที่จ�าเป็นให้ 
น้อยที่สุดทั้งในระหว่างการจัดเก็บและการน�าไปใช้ และการแทนที่ 
สารเคมอีนัตรายด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอนัตรายน้อยกว่าและเป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อมมากกว่า ในฐานะส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาความเป็นพิษ
ในห่วงโซ่คุณค่า บริษัท Trevira จึงร่วมงานกับผู้จัดจ�าหน่ายหลายราย
ในการประกาศความเข้ากันได้ด้านส่ิงแวดล้อมส�าหรับสารย้อมสีที่ใช้  
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH)

ในความพยายามใช้วัตถุดิบที่ทดแทนได้นี้ Trevira ได้เริ่มน�าเส้นใย
ที่ท�าจาก Poly Lactic Acid (PLA) (อ้างอิงจาก IngeoTM) มาใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในปี 2553 วัตถุดิบนี้ผลิตจากแหล่งพลังงาน
ทดแทนท้ังหมด และในการผลิต PLA นี้ มีการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากถึงร้อยละ 85 และในการผลิตเป็นเม็ดพลาสติก ก็ใช้
พลังงานน้อยลงถึงร้อยละ 69 เมื่อเปรียบเทียบกับพอลิเมอร์แบบเดิม  
หลังจากน�ามาใช้งานแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากเส้นใยเหล่าน้ีจะน�าไป
รไีซเคลิ และสามารถย่อยสลายเชงิอตุสาหกรรมเป็นกรดแลกตกิ ซึง่เป็น
สารวัตถุดิบขั้นพื้นฐาน เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Downcycling

Trevira ยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงเทคนิคและวิธีการด้าน 
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท้ังการใช้ทรัพยากร  
การอนุรักษ์พลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ คือการลดปริมาณการใช้พลังงานส่วนเฉพาะ 
ลงร้อยละ 10 ภายในปี 2563 โดยเทียบกับปี 2555 ส่วนด้านการ
ประหยัดพลังงานและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นั้น ท�าได้
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต กล่าวคือ กระบวนการเกิด
พอลเิมอร์จะมาจากการป่ันเส้นใยโดยตรง ซึง่ท�าให้ไม่ต้องผลติผลติภณัฑ์
ขั้นกลาง (ชิป) และช่วยลดการใช้พลังงานโดยการท�าให้เกิดฉนวนกัน
ความร้อนในหน่วยการผลติทัง้หมด นอกจากนี ้Trevira ยงัได้ตดิตัง้ระบบ
หลงัคาพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีโรงงาน เพือ่ช่วยเพิม่ส่วนแบ่งของพลงังาน
ทดแทนในการผลิตพลังงานทั้งหมด

ธุรกิจรีไซเคิลที่กำาลังเติบโตของไอวีแอล
ธุรกิจรีไซเคิลของไอวีแอล ซึ่งเติบโตข้ึนทุกปี ท�าให้เกิดประโยชน์ด้าน 
ส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ปริมาณการรีไซเคิลได้เพิ่มขึ้นจากเพียง 
4,000 ตันในปี 2554 เป็น 389,000 ตันในปี 2559

ประโยชน์ด้านสังคม
• ขยะพลาสติก PET มากกว่า 0.5 ล้านตัน ถูกน�าขึ้นมาจากหลุมฝังกลบ

ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559
• จากการคาดคะเนประมาณร้อยละ 5 ของขยะพลาสติก PET ทั้งหมดที่

น�าไปหลุมฝังกลบ ธุรกิจรีไซเคิลของเราได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน
เป็นมลูค่ามากกว่า 1.8 ล้านยโูรส�าหรบัค่าใช้จ่ายในการก�าจดัขยะในหลมุ
ฝังกลบจากการรีไซเคิล (อ้างอิงจากค่าใช้จ่ายในการก�าจัดขยะในหลุม 
ฝังกลบโดยเฉลี่ยของยุโรป)

• ผู้มีรายได้น้อยสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้โดยการมีส่วนร่วมในการ
เก็บและจ�าหน่ายขวดพลาสติก PET เพื่อน�าไปรีไซเคิล

• การจ้างงาน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) จากการรีไซเคิล อ้างอิงจาก
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) แม้จะมีการมองว่าประเด็น
หลักของการรีไซเคิลคือเรื่องสิ่งแวดล้อม แต่การรีไซเคิลยังเพิ่มการ 
จ้างงานและโอกาสการสร้างรายได้มากขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ การรีไซเคิล
พลาสติก PET ปริมาณ 1,000 ตัน สามารถสร้างงานได้เพิ่มขึ้นประมาณ 
10 - 15 ต�าแหน่งในส่วนการจดัการขยะ จากการประมาณการนี ้ไอวแีอล 
สามารถสร้างงานเพิม่ข้ึน ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ประมาณ 4,000 - 6,000  
ต�าแหน่งจากการรีไซเคิลพลาสติก PET ปริมาณ 398,000 ตัน

ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม
• มีการลดคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 156,000 ตันโดยการรีไซเคิล 

ขวดพลาสติก PET 0.5 ล้านตัน ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559

• มีส่วนท�าให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

Wellman บรษิทัย่อยทีไ่อวแีอลเป็นเจ้าของทัง้หมด และมคีวามเหมาะสม 
ต่อกลยทุธ์ธรุกจิรไีซเคลิของไอวแีอล โดยสนบัสนนุวตัถปุระสงค์หลกัของ
เศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่

 > กลยุทธ์เกี่ยวกับพลาสติกในเศรษฐกิจหมุนเวียน แก้ปัญหาความ
สามารถในการรีไซเคิล ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ 
การมีสารอันตรายอยู่ในพลาสติก และการก�าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Goals: SDGs) 
เพื่อลดขยะมหาสมุทร

 > เป้าหมายร่วมของรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปแต่ละประเทศในการ
รีไซเคิลขยะชุมชนร้อยละ 65
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 > เป้าหมายร่วมของรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปแต่ละประเทศในการ
รีไซเคิลขยะจากบรรจุภัณฑ์ร้อยละ 75 ภายในปี 2563

 > เป้าหมายผูกพันในการลดปริมาณหลุมฝังกลบให้ได้ร้อยละ 10 ของ
ปริมาณขยะทั้งหมดภายในปี 2573 ส�าหรับรัฐสมาชิกแต่ละประเทศ

 > การส่งเสริมเครื่องมือทางเศรษฐกิจในการลดหลุมฝังกลบขยะ
 > การส่งเสริมการน�ากลับมาใช้ซ�้าและการกระตุ ้นการพึ่งพาเชิง

อุตสาหกรรม (Industrial Symbiosis) โดยการเปลี่ยนผลพลอยได้
ของอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นวัตถุดิบของอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง

 > สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจส�าหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สีเขียวและสนับสนุน
แผนฟื้นฟูและรีไซเคิล

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อบริษัท

ธุรกิจรีไซเคิลช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้บริษัทอย่างสม�า่เสมอ 

การเติบโตในแต�ละป�ของการผลิตรีไซเคิล

‘00
0 
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ตัน 15%
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*เม็ดพลาสติก rPET มีวัสดุรีไซเคิลไม่เกิน 25%

**CAGR: Compounded Annual Growth Rate (อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี)

การปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ไอวีแอล เรามีระบบบริหารจัดการการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้าน 
สิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบและมั่นคง มีการเตรียมพร้อมและแผนด�าเนินการ 
เชิงรุกตลอดในแต่ละปีเพื่อให้การด�าเนินธุรกิจสอดคล้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ มาตรฐาน และข้อก�าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการบังคับใช้  
ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา การรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของเราไปไกลกว่า
การแสดงถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมและระเบียบข้อ
บังคับอื่นๆ ที่บังคับใช้ ไอวีแอลมุ่งหมายที่จะด�าเนินการต่อไปอีกข้ันด้าน  
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยยึดมั่นในโครงการ Responsible Care 
ซึ่งเป็นพันธกิจสมัครใจของอุตสาหกรรมเคมีทั่วโลกในการผลักดันให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและบรรลุถึงความเป็นเลิศในประสิทธิภาพด้าน 
สิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย และความมั่นคง

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดย
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และยังช่วยสร้างคุณค่าด้วยการให้การปกป้อง
คุ้มครองต่างๆ มากมาย ทั้งตัวพนักงาน สุขอนามัยของผู้รับเหมา ทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ ชุมชนรอบโรงงาน และที่ส�าคัญที่สุดคือ ชื่อเสียงของบริษัทฯ

การบริหารจัดการการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม ท�าให้เรา
สามารถขจดัการปล่อยมลพษิทางอากาศ น�า้เสยี และขยะจากการด�าเนนิงาน 
ของเราได้ ให้อยู่ในข้อจ�ากัดที่ก�าหนดไว้ การบริหารจัดการการปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดนี้ จะท�าให้ไอวีแอลมั่นใจว่าไม่มีกรณี
การไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่มีการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข ผลผลิตทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของเรา และเพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นของเรา
ในการไม่ละเมิดข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม เราจึงก�าหนดแผนงานสร้างแรง
จูงใจเพื่อปฏิบัติตามข้อก�าหนด โดยเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพการท�างาน
ของผู้บริหารอาวุโส หัวหน้าโรงงาน รวมไปถึงผู้จัดการสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม (EHS) 

FiberVisions, Varde ประเทศเดนมาร์ก

เป้าหมายปี 2559
ไม่มีกรณีการละเมิดข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำาเร็จ
• ไม่มีกรณีการละเมิดข้อก�าหนดที่มีนัยส�าคัญจากการด�าเนินงาน

ทั้งหมด

• ไม่มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการท�างาน

ไอวีแอลตระหนักดีว่า ทั้งสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจต่างเชื่อมโยงกันอย่าง
ใกล้ชิด และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมคือกุญแจส�าคัญต่อความส�าเร็จของ 
บริษัทฯ ในอนาคต

ความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม
• ไอวีแอลปลูกฝังหลักการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมและความยั่งยืนไว ้

ในการด�าเนินธุรกิจ ระบบบริหาร และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ
• ไอวีแอลมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้แนวทางปฏิบัติ

ของการลดการใช้ทรัพยากร การน�ากลับมาใช้ซ�้า และการรีไซเคิล  
นอกเหนอืไปจากการส่งเสรมิด้านสขุอนามยัและความปลอดภยัในสถาน
ที่ปฏิบัติงาน

• บริษัทฯ มีเป้าหมายต่อเน่ืองในการไม่ให้เกิดกรณีการละเมิด
ข ้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�าคัญ และมุ ่งหมายที่จะ
จัดการบริหารการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

• เรามีระบบการแจ้งข้อมูลและสถานการณ์ปฏิบัติตามข้อก�าหนดให้
คณะกรรมการระดับบริหารของบริษัทฯ ตามวาระไตรมาส

เราติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ของเรา
ต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า และน�าผลลัพธ์มาใช้ปรับปรุง
การด�าเนนิงานเพือ่การพฒันา กระบวนการนีเ้กดิขึน้อย่างต่อเนือ่งและยงัคง
ด�าเนินอยู่แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ จากผลิตภัณฑ์ของเราก็ตาม

ระหว่างระยะเวลาของการรายงานในฉบับนี้ ไม่มีการละเมิดการปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดที่มีนัยส�าคัญ ยกเว้นสองกรณี ได้แก่

• หน่วยงานของเราหน่วยงานหนึง่ในสหรฐัอเมรกิาได้รบัแจ้งว่ามกีารละเมดิ
ข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2559 และปัจจุบันยังไม่เป็นที่สิ้นสุด

• มีการรั่วไหลของ HTM จากระบบท่อระหว่างการทดสอบระบบ HTM 
Heater ในหน่วยงานหนึ่งของเราในประเทศไทย สถานการณ์อยู่ภายใต้
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ประเด็นส�าคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อม

การควบคุมโดยทันที และไม่มีผลกระทบต่อดิน น�้า และชุมชนโดยรอบ 
เราได้รายงานเหตุการณ์นี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 
30 กันยายน 2559 เอกสารส�าเนาของรายงานฉบับดังกล่าวสามารถดู
ได้ในเว็บไซต์ของเรา

ระบบการปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
ของไอวีแอล
ไอวีแอลตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมผ่านวิธีการ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. รายการตรวจสอบ (Compliance Checklist) และใบรับรองการปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนด (Compliance Certificate)

2. การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�าหนดโดยคณะกรรมการ
บริหารธุรกิจหลักด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

3. การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�าหนดโดยคณะกรรมการด้าน
ความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

4. ระบบควบคุมภายในและการสอบบัญชีภายใน
5. การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ส�าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัระบบการปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านสิง่แวดล้อม
ของเรา สามารถดเูพิม่เตมิได้ในส่วน “การปฏบัิตติามข้อก�าหนด” ของรายงาน 
ฉบับนี้

ในปี 2559 ไม่มีการจ่ายค่าปรับอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนที่มีนัยส�าคัญ
ต่อกฎหมายหรอืข้อบังคับด้านส่ิงแวดล้อมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัหา
หรอืการใช้ผลติภณัฑ์ของเรา และไม่มกีารลงโทษทางการเงนิหรือไม่เป็น
ตัวเงินต่อไอวีแอล

นอกจากนี้ ยังไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ส�าหรับไอวีแอล ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Management System: EMS) คอืเครือ่งมอืส�าคญัในการจดัการผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมต่างๆ ของเรา ระบบดังกล่าวจะให้โครงสร้าง
ส�าหรับแนวทางการวางแผนและด�าเนินการมาตรการปกป้องส่ิงแวดล้อม 
และท�าให้เราได้ผลประโยชน์ต่างๆ ได้แก่

• การก�าหนดและทบทวนจุดมุ่งหมายและเป้าประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
• การปรับปรุงผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมด้วยประสิทธิภาพด้าน 

สิ่งแวดล้อมในการการปฏิบัติงานและการอนุรักษ์ทรัพยากร
• การจดัตัง้โครงการและกระบวนการต่างๆ เพือ่ให้เป็นไปตามจดุมุง่หมาย

และเป้าประสงค์ที่วางไว้
• การระบุโอกาสส�าหรับการปรับปรุง
• การตรวจสอบและวัดผลความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์
• การปฏบิตับิตัติามข้อก�าหนดด้านสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดัและลดความ

เสี่ยงของการละเมิดข้อก�าหนด
• การทบทวนความก้าวหน้าของ EMS และน�ามาปรับปรุง
• การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยส�าหรับ

พนักงานและชุมชนโดยรอบ

• การระบุประเด็นการอนุรักษ์พลังงาน การควบคุมการปฏิบัติงาน และ
การดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

• การพัฒนาลูกค้า/ตลาดใหม่ๆ
• การส่งเสริมขวัญและก�าลังใจของพนักงาน และภาพลักษณ์ขององค์กร

ต่อสาธารณะ ผู้วางระเบียบ ผู้ให้ยืม และนักลงทุน
• การเพิม่ความตระหนกัของพนกังานในประเดน็เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมและ

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
• การส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและป้องกันมลพิษ
• การเพิ่มประสิทธิภาพ/การลดค่าใช้จ่าย
มากกว่าร้อยละ 70 ของการด�าเนินงานของเราได้รับการรับรองการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และมากกว่าร้อยละ 
18 ของการด�าเนินงาน ได้รับการรับรองการบริหารจัดการพลังงานตาม
มาตรฐาน ISO 50001 สถานะการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO ของ
ไอวีแอล สามารถดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเรา
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เปรียบเทียบสถานะการรับรองมาตรฐาน ISO ของไอวีแอล ปี 2558 และ 2559

ฝ่ายบริหารของไอวีแอลได้พัฒนานโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอยู่ใน
เว็บไซต์ของเรา เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมในการด�าเนินงานของบริษัทฯ

รอยเท้าคาร์บอน
ในปี 2559 ไอวีแอลได้ค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและ
ทางอ้อม (GHG Scope 1 and 2) ของการด�าเนินงานทั้งหมดทั่วโลกให้
สอดคล้องกับระเบียบการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Accounting 
Protocols) – มาตรฐานการจัดท�าบัญชีและการรายงานก๊าซเรือนกระจก
ระดับองค์กร (Greenhouse Gas Protocol on Corporate Accounting 
and Reporting) โดยสถาบันทรัพยากรแห่งโลก (World Resource 
Institute: WRI) / สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World 
Business Council for Sustainable Development: WBCSD) และ
มาตรฐาน ISO 14064-1: 2006

นอกจากนี้เรายังมุ่งหมายที่จะค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
Scope 3 ทั่วโลกจากเกณฑ์ที่เลือกในปี 2560 ส่วนส�าหรับปี 2559 ความ
เข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกลดลงสอดคล้องกับเป้าหมายส�าหรับปี 2563  
นั่นคือ ลดลงร้อยละ 6 จากระดับก๊าซเรือนกระจกเมื่อปี 2556



48  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ในปี 2559 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากการเพ่ิมโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินสองแห่ง ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อกิจการโรงงานใหม่ในธุรกิจ
วัตถุดิบอุตสาหกรรมและพลาสติก PET

การตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) และทางอ้อม (Scope 2) โดยหน่วยงานภายนอก
เป็นครั้งแรกที่ TÜV Nord Cert GmbH ได้ตรวจสอบและรับรองการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางตรงและทางอ้อม (GHG Scope 1 and 2) ส�าหรับ
พื้นที่ด�าเนินงานทั้งหมดของไอวีแอลว่าสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 14064-3

ในปี 2559 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการเข้าซื้อกิจการโรงงานใหม่ในธุรกิจวัตถุดิบอุตสาหกรรมและพลาสติก PET 
เนื่องจากการจัดซื้อกระแสไฟฟ้าที่น้อยลงเพราะการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม ผลรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันลดลง

เป้าหมายของไอวีแอลเกี่ยวกับรอยเท้าคาร์บอนของบริษัทฯ
เป้าหมายปี 2563

• ไอวีแอลมีเป้าหมายขององค์กรคือการลดความเข้มข้นของคาร์บอนลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับระดับของปี 2556
• การเปิดเผยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) ร้อยละ 100 ทางอ้อม (Scope 2) ร้อยละ 90 และเกณฑ์ที่เลือกไว้ของ Scope 3 ร้อยละ 100 

ของโรงงานทั้งหมด
• มีการรับรองการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมโรงงานทั้งหมด
• การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ส�าหรับการด�าเนินงานทั้งหมด และ ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 (หรือเทียบเท่า) ส�าหรับการด�าเนินงาน

ร้อยละ 98

(*มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานที่ด�าเนินงานภายใต้ไอวีแอลอย่างน้อยสองปี)

ความส�าเร็จในปี 2559

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทางตรงและทางอ้อมได้ร้อยละ 4.96 จากปี 2558
• การเปิดเผยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมได้ทั้งหมด
• ได้รับการรับรองการรายงานครอบคลุมโรงงานส�าหรับตัวชี้วัดที่เลือกมากกว่าร้อยละ 50 และการรับรองส�าหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและ

ทางอ้อมทั้งหมด
• ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ส�าหรับการด�าเนินงานร้อยละ 91, ISO 14001 ส�าหรับการด�าเนินงานร้อยละ 71, ISO 50001 ส�าหรับการด�าเนินงาน 

ร้อยละ 18 และ OHSAS 18001 (หรือเทียบเท่า) ส�าหรับการด�าเนินงานร้อยละ 37
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49  รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2559

ประเด็นส�าคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อม

กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์นำ้าหนักเบาและความใกล้ชิดกับลูกค้าคือกลยุทธ์ที่
ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

ไอวีแอลได้เพิ่มประสิทธิภาพทั้งแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจและผลลัพธ์
ของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกลยุทธ์นวัตกรรมธุรกิจ โดยการ
ปรบัปรงุการด�าเนนิงานทางภูมิศาสตร์และการลดน�า้หนกัของผลติภณัฑ์
ประเภทขวด

ก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์ของเรา (PET, Preform, ขวด ฯลฯ) ได้รับ
การจ�าหน่ายหรือจัดส่งไปยังโรงงานส�าหรับการใช้งานของลูกค้า เช่น  
ผู้ผลิตน�า้อัดลม หรือน�้าดื่มบรรจุขวด เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความสิ้น
เปลืองทางเศรษฐกิจและความเสียหายทางส่ิงแวดล้อม ไอวีแอลจึงได้
เพิ่มระดับความได้เปรียบโดยการร่วมจัดสรรพื้นที่ส�าหรับโรงงานของผู้
จดัจ�าหน่าย ท�าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายทัง้การขนส่งและระบบโลจสิตกิส์ 
ไปได้มาก และไอวีแอลยังก้าวต่อไปอีกขั้นด้วยการด�าเนินธุรกิจใน
ประเทศที่ก่อนหน้านี้ต้องมีการส่งออกผลิตภัณฑ์บางส่วน เช่น อินเดีย 
ตุรกี แคนาดา ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ และไนจีเรีย ส่งผลให้สามารถ
ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและพลังงานได้มหาศาล

การส่งต่อผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจให้แก่ลูกค้า
นวัตกรรมได้ขยายขอบเขตมาสู่ผลิตภัณฑ์ นอกจากการเพิ่มความ
สัมพันธ์อันดีกับผู ้จัดจ�าหน่ายและลูกค้าแล้ว โดยการลดน�้าหนัก 
ของ Preform และขวดพลาสติก อย่างไรก็ตาม การคงไว้ซึ่งคุณภาพ  
ความแข็งแรง และความเชื่อมั่น รวมถึงการลดการใช้พลาสติก คือ
ผลลัพธ์ที่ดีเชิงเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมส�าหรับท้ังไอวีแอลและ
ลูกค้า ซึ่งเป็นตัวอย่างของการท�าให้ผลิตภัณฑ์ขวดและ Preform มี
น�้าหนักเบาและการลดการขนถ่ายล�า (Transshipment) ผลลัพธ์
จากการท�าให้ขวดและ Preform น�้าหนักเบาคือการลด PET และ 
HDPE (รวมถึงขวด ฝาน�า้ดื่ม และ Preform) ได้ 5 เท่า จากประมาณ  
651 ตันในปี 2557 เป็น 3,796 ตันในปี 2559 นอกจากนี้ ไอวีแอล
ยังสามารถลดจ�านวนการขนส่งตู้สินค้าได้ทั้งหมด 1,027 รอบในปี 
2559 ในประเทศฟิลิปปินส์ กานา และเฉพาะประเทศเมียนมาร์ที่
ลดลงได้เกือบ 4 เท่า จาก 267 รอบในปี 2557 และด้วยน�้าหนัก 15 
ตันต่อตู้สินค้า ท�าให้เป็นการลดค่าขนส่งของบริษัทฯ และรอยเท้า 
คาร์บอนได้ประมาณ 1,440 ตัน

จากตัวอย่างนี้ ไอวีแอลก�าลังก้าวสู่ระดับต่อไปของแผนด�าเนินงานด้าน
ความยัง่ยนือย่างเป็นรปูธรรม โดยการไขว่คว้าโอกาสและความเป็นไปได้
ต่างๆ ผ่านนวัตกรรมที่มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม และยังคงไว้ซึ่งความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยน โดยการเลือกสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

พลังงาน
การให้ความส�าคญักบัประสทิธภิาพในการใช้พลงังานของไอวแีอลนัน้ เพิม่ขึน้
อย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงมส่ีวนช่วยเรือ่งความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกจิด้วยการ
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังานและการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการรเิริม่การประหยดัพลงังานหลายช่องทางควบคูไ่ปกับการ
ด�าเนนิธรุกจิ ไอวแีอลสามารถลดความเข้มข้นของการใช้พลงังานลงจาก 5.54 
กกิะจลูต่อตนัการผลติในปี 2558 เหลอื 5.25 กกิะจลูต่อตนัการผลติในปี 2559
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พลังงานทดแทน
โรงงานบางแห่งของเรา ได้แก่ Orion Global Pet ประเทศลทิวัเนยี Trevira 
ใน Bobingen และ Guben ประเทศเยอรมนี และอินโดนรามา โฮลดิ้งส์  
ในจังหวัดลพบุรี ประเทศไทย ได้ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ 
ผลติพลงังานสะอาดส�าหรบัการใช้ภายในโรงงาน โรงงาน Orion Global Pet 
ประเทศลิทวัเนยีได้เข้าสู่สถานะโรงงานสีเขยีวจากการซือ้พลังงานไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทติย์ พลังงานลม พลังงานน�า้) เพ่ือลด 
รอยเท้าคาร์บอนได้น้อยยิ่งขึ้น และโรงงาน OGP ยังสามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 62 เมื่อเทียบกับปี 2558

นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งเครื่องท�าความร้อนเชื้อเพลิงชีวมวลใหม่ที่โรงงาน 
Orion Global Pet ประเทศลทิวัเนยี และอนิโดรามา เวนเจอร์ส โพลเิมอร์ส 
(ระยอง) ประเทศไทย เพือ่ลดการใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิและเพิม่การใช้พลงังาน
ทดแทน ส�าหรับโรงงานอื่นๆ ของเรา ได้แก่ Indorama Ventures PTA 
(Montreal), TPT Petrochemical,  อินโดรามา ปิโตรเคม ประเทศไทย, 
Indorama Ventures Xylenes และ PTA ได้ลงทนุในระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
ในการใช้ก๊าซชวีภาพทีไ่ด้จากการบ�าบดัน�า้เสียเพือ่น�าไปใช้ลดการใช้เชือ้เพลงิ
ฟอสซลิ นอกจากนี ้พืน้ทีโ่รงงาน Performance Fibers (Kaiping) ยงัใช้เชือ้เพลิง 
ชีวภาพเพื่อลดรอยเท้าพลังงาน (Energy Footprint) ด้วยเหตุนี้ ภาพรวม
ของการใช้พลังงานทดแทนจึงเพิ่มขึ้นจาก 407,021 กิกะจูลในปี 2556 เป็น 
856,864 กิกะจูลในปี 2559

2556 2557 2558 2559

พลังงานไฟฟ�าทดแทน

ชีวมวล

ก�าซชีวภาพ
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พลังงานทดแทน ป� 2556-2559 (กิกะจูล)
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2013

2014

2015

2016

0.09

0.08

0.10

0.13

(กิก
ะจูล

/ตัน
การ

ผล
ิต)0.13

ความเข�มข�นของการใช�พลังงาน

(กิกะจูล/
ตันการผลิต)5.25

5.95

5.61 5.54

5.25

2556 2557 2558 2559



50  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านพลังงาน 
(Energy Return on Investment: EROI)
เรามุง่มัน่ในการบรหิารจดัการผลกระทบทางสิง่แวดล้อมของเรา ทกุๆ ปี เรา
จะลงทุนเพื่อริเริ่มโครงการที่สร้างผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายส�าหรับไอวีแอล การลงทุนของเราทั้งหมดจะผ่านการ
วิเคราะห์ทางการเงินและความเป็นไปได้เพื่อท�าให้แต่ละโครงการของเรามี
ความยัง่ยนือย่างแท้จรงิ เราตดิตามรายการค่าใช้จ่ายในการลงทนุ ค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนินธุรกิจ การประหยัดค่าใช้จ่าย และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ส�าหรับทุกโครงการผ่านระบบข้อมูลการบริหารจัดการ (Management 
Information System: MIS) ซึง่ได้รบัการพฒันาอย่างต่อเนือ่งให้ครอบคลมุ
โรงงานและโครงการต่างๆ ทั้งหมดของเรา 

ตวัอย่างบางส่วนของโครงการรายจ่ายฝ่ายทนุเพือ่ประหยดัพลงังานทีด่�าเนนิ
การส�าเร็จในปี 2559 โดยเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน
ของไอวีแอล และเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีดังนี้

• การติดตั้งกังหันไอน�า้ใหม่ที่โรงงาน Indorama Ventures Spain เพื่อ
เปลี่ยนไอน�้าให้เป็นพลังงาน

• การตดิตัง้เทคโนโลย ีRTO ทีโ่รงงาน Indorama Ventures Rotterdam 
Plant ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายโรงงาน PTA ส่วนเทคโนโลยี 
CATOX ที่มีอยู่เดิมจะถูกถอนการติดต้ังเนื่องจากชุด RTO สามารถ 
ลดค่าใช้จ่ายการด�าเนนิงานได้ และ VOCs ยงัสามารช่วยปรบัปรงุคณุภาพ
อากาศได้ด้วย

• การติดตั้งระบบล�าเลียงชิปความร้อน (Hot Chip Conveyor System) 
โดย Performance Fibers China เพื่อรองรับการขนส่งวัตถุดิบจาก 
Guangdong IVL China ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการด�าเนินงานและช่วย
ประหยัดพลังงาน

• การติดตัง้เครือ่งท�าความเยน็ประสทิธภิาพสงูทีโ่รงงาน Auriga ซึง่ใช้สาร
ท�าความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน

• การติดตั้งเครื่องท�าความเย็นแบบดูดซึมไอน�้า (Vapor Absorption 
Chiller) ที่ท�างานด้วยไอน�้าจากเตาความร้อนพลังถ่านหิน ซึ่งช่วยลด 
ค่าใช้จ่ายการด�าเนินงานและลดการใช้สารท�าความเย็น

เรายงัมโีครงการเกีย่วกบัการประหยดัทรพัยากรและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ มากมาย
นอกเหนือจากพลังงาน เช่น การประหยัดน�้า การลดการใช้วัตถุดิบ สารเคมี 
และวตัถดุบิอตุสาหกรรม (เช่น กรดแอซตีกิ พาราไซลนี เป็นต้น) การลดการ
ก�าจัดกากตะกอนน�า้เสีย และการลดของเสียอื่นๆ ในกระบวนการผลิต ซึ่ง
จะช่วยลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ

• การแทนทีก่ารใช้ถ่านหนิเชือ้เพลงิ (Thermal Coal) ด้วย Thermic Fluid 
Heater เพื่อแปลงสภาพ Pet Coke

• ชุดก�าจัดไอกรด (Scrubber Unit) ส�าหรับระบบไอเสียแบบสุญญากาศ 
(Vacuum Exhaust System) และชดุอบแห้งขยะมลูฝอย (Waste Solid 
Drying Unit) ที่ Performance Fibers ประเทศจีน

ค่าใช้จ่ายของโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
 2556 2557 2558 2559

ค่าใช้จ่ายของรายจ่ายฝ่ายทุน (CAPEX) (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 15.16 4.69 20.02 25.3

ค่าใช้จ่ายของรายจ่ายการด�าเนินงาน (OPEX) ประจ�าปี (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 0.00 0.00 0.00 1.96

กระประหยัดค่าใช้จ่ายรายปี (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 6.55 7.85 6.67 4.94

ความครอบคลุมของข้อมูลจากทั่วโลก (ร้อยละของการผลิตทั้งหมด) 85% 85% 85% 100%

หมายเหตุ:
ปี 2557: รายจ่ายฝ่ายทุนต�่าในปี 2557 เนื่องจากมีการลงทุนที่จ�ากัด การ
ประหยัดค่าใช้จ่ายของเราส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากโครงการที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้
การลงทุน เช่น การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�างาน

ปี 2558: การประหยัดค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับต�า่ในปี 2558 เนื่องจากมีการ
ลงทุนในโครงการใหม่สองโครงการ ซึ่งผลตอบแทนจะมาจากโครงการ 
ดังกล่าวในปี 2559 หรือหลังจากนี้ โครงการทั้งสองได้แก่ การลงทุนจ�านวน 
8.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐส�าหรบัเครือ่งท�าความร้อนเชือ้เพลงิชวีมวลทีโ่รงงาน 
Orion Global Pet ในประเทศลิทัวเนีย และการลงทุนจ�านวน 900,000 
ดอลลาร์สหรฐั ส�าหรบัเครือ่งท�าความร้อนเชือ้เพลงิชวีมวลทีโ่รงงานอนิโดรามา 
เวนเจอร์ส โพลีเมอร์ส (ระยอง) ในประเทศไทย บริษัทฯ คาดว่า โครงการ
ทัง้สองจะช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายรายปีได้โดยเริม่ตัง้แต่ปี 2559 เป็นต้นไป ที่
ประมาณ 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามล�าดับ

ปี 2559: การประหยัดค่าใช้จ่ายที่แสดงในตารางข้างต้นมีค่าต�่าลงเนื่่อง
จากโครงการของเราบางส่วนเริ่มด�าเนินการในไตรมาสที่สามหรือส่ีของปี
เป็นต้นมา นอกจากนี้ ในปี 2559 Indorama Ventures Europe BV ใน 
Rotterdam ยังรับผิดชอบโครงการด้านส่ิงแวดล้อมโดยมีรายจ่ายฝ่ายทุน 
(CAPEX) 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการคืนทุนที่ต�่า ทั้งนี้เพื่อปรับปรุง
คุณภาพของการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการขยายการด�าเนินงานใน
ปัจจุบันและในอนาคต

ไอวแีอลมุง่มัน่ในการปรบัปรงุประสทิธภิาพการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง  
เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และอันตรายต่อพนักงานและ 
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการด�าเนินงาน
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ประเด็นส�าคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อม

2016 46,837,024

2015 38,200,946 

2014 36,099,631

ลบ
.ม.46.84

ล�าน

ปริมาณการบริโภคน้ำทั้งหมด

ในปี 2559 การใช้น�า้ทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 และผลรวมการผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยมีการเข้าซื้อกิจการโรงงานใหม่
หลายแห่ง อย่างไรกต็าม ความเข้มข้นของการใช้น�า้ลดลงจาก 5.12 เหลอื 4.44 ลกูบาศก์เมตรต่อตนัการผลติ เนือ่งจากการบรหิารจดัการน�า้ทีม่ปีระสทิธิภาพ

2016 4.70

4.70 2015 5.12

2014 5.43

ลบ
.ม./

ตัน
การ

ผล
ิต

ความเข�มข�นของการใช�น้ำ

2016 3,235,080 

2015 2,780,405 

2014 2,436,929 

3.23
น้ำที่นำมารีไซเคิล/ใช�ซ้ำทั้งหมด

ลบ
.ม.

ล�าน

2016 6.90

6.90 2015 7.28

2014 6.75

%

อัตราร�อยละของน้ำที่นำมารีไซเคิล/ใช�ซ้ำทั้งหมด
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กลยุทธ์การลงทุนของไอวีแอลจะปลูกฝังการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมลงในกิจกรรมต่างๆ ที่จะสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม หรือสถานที่ 
ท�างานและทีอ่ยูอ่าศยัของพนกังานและชมุชน นอกจากการสร้างผลกระทบ 
ที่ดีให้สิ่งแวดล้อมและสังคมแล้ว เรายังส่งเสริมแนวคิดของประสิทธิภาพ
ความยั่งยืนและการมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นการช่วยให้บริษัทฯ มีความสามารถ
ในการแข่งขันและประสบความส�าเร็จได้ในระยะยาว

สุขอนามัยและความปลอดภัย
ที่อินโดรามา เวนเจอร์ส เราให้ความส�าคัญกับเรื่องอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเป็นอันดับแรกในทุกกิจกรรมการด�าเนินงาน เราเชื่อว่าสุขอนามัย
และความปลอดภัยของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของเรา ผู้ท�าสัญญา 
รับเหมา ชุมชน และสาธารณะ ล้วนมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการได้ 
รับอนุญาตให้ด�าเนินงานในพื้นที่ การจัดหาสถานที่ท�างานที่ปลอดภัยและมี 
สุขอนามัยไม่เพียงแต่เพ่ิมขวัญก�าลังให้พนักงานเท่านั้น แต่ยังช่วยลด 
การสูญเสียเวลาท�างาน ลดการสูญเสียจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ด้วย

• โรงงานทุกแห่งของไอวีแอล ไม่มีรายงานการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต 
ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2559

• โรงงาน 28 แห่งในปี 2559 มีรายงานการบาดเจ็บจากการท�างาน
เป็นศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 45 ของหน่วยงานทั้งหมดของบริษัทฯ 
ต่อเนื่องจากปี 2558 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 29 ของหน่วยงานทั้งหมด

ในปี 2559 เราลงทุนอย่างต่อเนื่องด้านการฝึกอบรมเรื่องอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยให้พนักงานของเราทุกคน การลงทุนนี้ช่วยลดอัตราการ 
การบาดเจบ็จากการท�างานถงึขัน้หยดุงาน (Loss Time Injury Frequency 
Rate: LTIFR) ซึ่งในปีนี้ ลดลงเหลือ 3.03 ครั้ง จาก 3.67 ครั้งในปี 2558 
ขณะทีอ่ตัราการบาดเจบ็จากการท�างานโดยรวม (Total Recordable Injury 
Rate: TRIR) ลดลงเหลอื 1.00 ครัง้ในปี 2559 จาก 1.57 ครัง้ในปี 2558 ซึง่เรา
สามารถบรรลเุป้าหมายทีว่างไว้ในปี 2558 คอืรกัษา TRIR ไว้ให้ต�า่กว่า 1.80

ไอวแีอลสามารถลดจ�านวนการบาดเจบ็จากการท�างานโดยรวมให้เหลอื 164 
ครั้งในปี 2559 จาก 214 ครั้งในปี 2558 และการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน
เหลือ 99 ครั้งในปี 2559 จาก 100 ครั้งในปี 2558 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ได้แก่  
ค่าจ้างแก่ผู้ท�างานที่ได้รับบาดเจ็บส�าหรับช่วงที่หยุดงานที่ไม่ครอบคลุมจาก
เงินชดเชยของพนักงาน ค่าแรงล่วงเวลาที่จ�าเป็นต่อการบาดเจ็บ ค่าใช้จ่าย
การฝึกอบรมส�าหรบัพนกังานทีม่าแทน การสูญเสียผลิตภาพอนัเนือ่งมาจาก
การก�าหนดเวลาท�างานใหม่ การเรยีนรูก้ารท�างานของพนกังานใหม่ ค่าใช้จ่าย 
ในการซ่อมและเปลี่ยนวัสดุ เครื่องจักร และทรัพย์สินที่เสียหาย

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานโดยรวม (ต�อ 200,000 ชั่วโมงทำงาน)

ผลรวม (พนักงาน+ผู�รับเหมา) ผู�ทำสัญญารับเหมาพนักงาน

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80

2556 2557 2558 2559

2559: TRIR เท่ากับ 1.00 โดยมีเป้าหมายคือต�่ากว่า 2.00
เป้าหมายปี 2560: TRIR ต�่ากว่า 1.80

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (ต�อหนึ่งล�านชั่วโมงทำงาน)

ผลรวม (พนักงาน+ผู�รับเหมา) ผู�ทำสัญญารับเหมาพนักงาน
2556 2557 2558 2559

2559: LTIFR ลดลงร้อยละ 17.46 โดยมีเป้าหมายคือลดลงร้อยละ 10 จากปี 2558
เป้าหมายปี 2560: ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2559

ประเด็นส�าคัญด้านสังคม
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ประเด็นส�าคัญ
ด้านสังคม

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเชิงพฤติกรรมสำาหรับ P.O.W.E.R.
Indorama Ventures Xylenes and PTA, สหรัฐอเมริกา
Indorama Ventures Xylenes and PTA ได้ด�าเนินโครงการความปลอดภัยเชิงพฤติกรรม (Behavioral Based Safety: BBS) ซึ่งเป็นโครงการที่เน้น 
ด้านการระบุและการสนทนาเกี่ยวความเสี่ยงของเงื่อนไขและพฤติกรรมความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น พนักงานจะกรอกข้อมูลโดยสมัครใจเพื่อระบุประเด็น
ปัญหาด้านความปลอดภัยที่เป็นไปได้ลงใน BBS Card (พร้อมรายละเอียดเฉพาะเจาะจง) คณะกรรมการก�ากับดูแลด้านความปลอดภัยเชิงพฤติกรรม  
(BBS Steering Committee) อันประกอบด้วยบุคลากรจากฝ่ายปฏิบัติงาน ฝ่ายบ�ารุงรักษา และคณะผู้น�าจะประชุมเป็นรายเดือนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่มี 
แนวโน้มต่าง ๆ  และเสนอแนวทางคาดการณ์โดยค�านึงถึงประเภทของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น การท�าความเข้าใจแนวโน้มเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทฯ มองเห็น
ความส�าคญัของประเดน็ปัญหาเฉพาะ และหลกีเลีย่งอบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้ โครงการ BBS นี ้ได้รบัการทบทวนและปรบัปรงุตามล�าดบัขัน้ตอนเพือ่ให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมศาสตร์และแบบแผนเดิมของระบบ BBS โครงการนี้มีชื่อว่า P.O.W.E.R. ซึ่งย่อมาจาก Positive Observations with Excellent Results 
(การสังเกตการณ์เชิงบวกเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ)

ความส�าเร็จของโครงการ BBS เกิดจากหลักการ 5 ประการ ดังนี้ 1) ไม่เปิดเผยชื่อพนักงานที่ส่งข้อมูลการสังเกต 2) ไม่เป็นการบังคับ 3) เน้นความส�าคัญ
ของพฤตกิรรมด้านความปลอดภัย 4) ขัน้ตอนส้ันและไม่ซับซ้อน และ 5) ให้การตอบสนองทนัท ีโครงการ BBS นี ้สร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และพนกังาน 
โดยการปรบัปรงุการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยั ประสทิธภิาพในการลดการบาดเจบ็ได้ช่วยลดค่าใช้จ่าย เช่น เงินชดเชยและค่าล่วงเวลาของพนักงานทีม่ี
เหตุจ�าเป็นต้องหยุดงานอันเนื่องมากจากการบาดเจ็บ ดังนั้น เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการต่อไป คณะท�างานของโครงการจึงประชุมเพื่ออภิปราย
ในแค่ละเดือนและปรับใช้กลยุทธ์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุด โดยไม่สูญเสียคุณภาพของการด�าเนินงาน

โครงการ BBS หรือความปลอดภัยเชิงพฤติกรรมนี้ เป็นโครงการอาสาสมัคร โดยมีแรงงาน ซึ่งรวมพนักงานและผู้รับเหมา ได้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 21 
ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน
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กรณีศึกษา: Safety 360 ำ: “Big Hitting” Hazards
Wellman International
ในปี 2559 Wellman International (WIL) ได้ส�าเร็จโครงการ Six Sigma Green Belt ว่าด้วยการวิเคราะห์อุบัติเหตุในสถานที่ท�างาน โดยมีวัตถุประสงค์
ในการลดการเกิดการบาดเจ็บในสถานที่ปฏิบัติงาน และการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลต่อต้นทุนยิ่งขึ้น ตลอดจนการจัดการด้านอุบัติเหตุ

โครงการนี้ได้ใช้การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis) ของการบาดเจ็บเป็นระยะเวลาหกเดือน ซึ่งรวมถึงประเภทอาการบาดเจ็บ สถาน
ที่ การปฏิบัติงาน และปัจจัยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Six Sigma ตลอดทั้งโครงการ การวิเคราะห์นี้ได้ท�าให้ WIL สามารถเน้นความส�าคัญ
ของ “Big Hitting” Hazards (อันตรายที่ส่งผลกระทบหลายด้าน) และจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ นอกจากนี้ การ
วิเคราะห์ยังเน้นความส�าคัญของบัญชีรายการความเส่ียงภายในของแต่ละพื้นที่โรงงาน ซึ่งจะท�าให้เห็นภาพได้ชัดโดยแผนผังรายการความเสี่ยง ที่ท�าให้
พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เยี่ยมชมโรงงานสามารถเข้าใจบัญชีรายการความเสี่ยงได้อย่างง่ายดาย

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้คือ อัตราการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงานลดลงร้อยละ 18 ในปี 2559 (เปรียบเทียบกับปี 2558) พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น 
ในโครงการเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัย และการสร้างระบบตรวจสอบพนักงานเพ่ือประเมิน “Big Hitting” Hazards และการปรับใช้
กลยุทธ์ควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากประโยชน์ต่อความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว การลดอัตรา 
การบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงานที่ประมาณร้อยละ 30 ในปี 2559 ยังให้ประโยชน์ด้านการเงินที่ประมาณ 26,500 ดอลลาร์สหรัฐ

เพื่อการปรับปรุงการควบคุมความเสี่ยง WIL ยังด�าเนินการวางแผนเพ่ือจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทบทวนความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปีให้
พนักงานจากส่วนที่เกี่ยวข้องของโรงงาน การอบรมนี้จัดโดย HSE Department ซึ่งจะส�ารวจความอันตรายในแต่ละพื้นที่โรงงานและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
กบัพนกังาน ส่วนพนกังานจะให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการควบคมุความเสีย่งทีเ่ป็นไปได้ทีอ่าจน�ามาใช้ปรับปรุงการด�าเนนิงานด้านสขุอนามยัและความปลอดภยั 
ค�าแนะน�าด้านการควบคมุความเส่ียงท่ีได้จากการอบรมนีจ้ะน�าไปวเิคราะห์และประเมนิ จากนัน้ผลการประเมนิส่วนใหญ่จะน�าไปผนวกรวมการกบัโครงการ
ด้านวัตถุประสงค์ความปลอดภัย OHSAS ในปีต่อไป แผนทบทวนความเสี่ยงนี้เรียกว่า “Safety 360 �” โดยให้ความส�าคัญกับการประเมินด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยจากมุมมองรอบด้าน ด้วยข้อมูลและความเป็นเจ้าของจากพนักงานทุกคน

ระบบจัดการสุขอนามัยและความปลอดภัย และ 
การประเมินความเสี่ยง
ระบบจัดการสุขอนามัยและความปลอดภัยมีอยู่ในการด�าเนินธุรกิจของเรา 
ทั่วโลก แต่ละโรงงานจะได้รับการส่งเสริมให้ด�าเนินโครงการด้านความ
ปลอดภัยเพื่อสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัยและมี 
สขุอนามยั และช่วยควบคมุความเสีย่งด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
ในสถานที่ท�างานอย่างเหมาะสม

โรงงานของเราทัง้หมด 24 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 37 ของการด�าเนนิธรุกจิทัง้หมด
ของเรา ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน OHSAS ด้านระบบจดัการอาชวีอนามยั 
และความปลอดภยั โดยจ�านวนดงักล่าวนี ้เพิม่ข้ึนจากปี 2558 คือ 14 แห่ง หรอื
ร้อยละ 25 ของการด�าเนนิงานทัง้หมด และเราได้ก�าหนดเป้าหมายว่า ไอวแีอล
จะได้รบัการรบัรองมาตรฐานดงักล่าวร้อยละ 98 ภายในปี 2563

ในฐานะส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการด้านความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ และ
ฝ่ายบรหิารระดบัระดบัอาวโุส จะตดิตามตรวจสอบความเสีย่งด้านสขุอนามยั
และความปลอดภยัเป็นประจ�าในทกุโรงงานทัว่โลก ส่วนระบบด้านสขุอนามยั
และความปลอดภัยก็ได้รับการประเมินอย่างสม�่าเสมอ และผลการประเมิน
ความเสี่ยงยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงกระบวนการด้านความ
ปลอดภัยและมั่นใจได้ว่ามีระดับสุขลักษณะ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ
อยู่ในระดับที่เหมาะสม ผลการประเมินความเสี่ยงนี้ จะรายงานไปยัง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจและฝ่ายความยั่งยืน

โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อ
สมดุลยภาพของชีวิตและการทำางานของพนักงาน
พนักงานที่มีสุขภาพดีย่อมส่งผลให้บริษัทเข้มแข็งยิ่งขึ้น และยังมีโอกาสป่วย
น้อยลงอีกด้วย จากการวิจัยทางการตลาดพบว่า หลายบริษัทที่มีชื่อเสียง 
ด้านการส่งเสริมสมดุลยภาพของชีวิตและการท�างาน จะเป็นที่สนใจของ
พนักงานและดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณภาพเมื่อมีการเปิดรับต�าแหน่งใหม่ และ
บริษัทเหล่านี้ยังมีแนวโน้มอัตราการรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่สูงกว่า ท�าให้ใช้ 
เวลาการฝึกอบรมพนักงานใหม่น้อยลง พนักงานมีความภักดีต่อบริษัท 
มากขึ้น และมีผู้เชี่ยวชาญในองค์กรในระดับสูงขึ้น

ไอวีแอลมีความห่วงใยสุขภาพพนักงาน และทุ่มเทความพยายามเพื่อสร้าง 
สมดุลยภาพของชีวิตและการท�างาน เนื่องจากการออกก�าลังกายของ
พนกังาน ไม่เพยีงแต่ท�าให้จ�านวนของผู้ขาดงานระยะส้ันลดลงเท่านัน้ แต่ยงั
ส่งผลถงึการขาดงานระยะยาวด้วย ไอวแีอลจงึส่งเสรมิการพฒันาสมรรถภาพ
ทางร่างกายในสถานที่ท�างาน เพื่อสุขอนามัยและสวัสดิภาพของสถานที่
ท�างานทั่วโลกที่ดียิ่งขึ้น

ไอวีแอลและหน่วยงานของบริษัทฯ ก�าลังด�าเนินการส่งเสริมสมดุลยภาพ
ของชีวิตและการท�างานในสถานที่ท�างาน โดยไม่กระทบถึงประสิทธิภาพ 
การท�างาน ตัวอย่างบางส่วนของโครงการดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

• การเข้าถงึศนูย์สขุภาพ หรอื Fitness Center: ไอวแีอลและหน่วยงาน
ของบริษัทฯ ทั่วโลกได้จัดให้พนักงานของเราสามารถเข้าถึงโรงยิมและ
ศูนย์สุขภาพต่าง ๆ ทั่วโลก

• สโมสรกีฬา หรือ Sport Club: มีสโมสรกีฬาต่าง ๆ มากมายส�าหรับ
พนกังานของไอวแีอลทัว่โลก ซึง่รวมถงึสโมสรฟตุบอล จกัรยาน วิง่ โยคะ 
และแบดมินตัน

• การมส่ีวนร่วมในกิจกรรมสขุภาพเพือ่การกุศล: ทกุ ๆ  ปี พนกังานของเรา
จะเข้าร่วมกจิกรรมสขุภาพหรอืรายการแข่งขนัเพือ่การกศุลต่าง ๆ  ทัว่โลก  
เช่น การวิ่งมาราธอน โยคะ และปีนผา เป็นต้น

• การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวหรือสันทนาการนอกสถานที่
• โอกาสการมีส่วนร่วมกับชุมชน
• กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในทีม

พนักงานของไอวีแอลทุกแห่งจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมสโมสรและ
กิจกรรมต่าง ๆ ดังตัวอย่างข้างต้น เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย  
ผ่อนคลายความเครียด และกระตือรือร้นอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังมีการจัด 
การแข่งขนัฟตุบอลกระชบัมติรหรอืการแข่งกฬีาอืน่ ๆ  ระหว่างพนกังานของ
เรากับลูกค้าและผู้จัดจ�าหน่ายด้วย 

สิทธิมนุษยชน
ไอวีแอลเชื่อว่า การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจะส่งผลให้บริษัท
มีแนวทางปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับสภาพแวดล้อม 
สังคม และการด�าเนินธุรกิจที่ดี มีความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือกว่า
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ประเด็นส�าคัญ
ด้านสังคม

คู่แข่ง เพิ่มความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียและชื่อเสียงของบริษัทฯ ช่วยให้
ธรุกจิเตบิโตและดงึดดูนกัลงทนุ และช่วยดงึดดูเดก็รุน่ใหม่ทีม่คีวามสามารถ
ให้อยากร่วมงานกบับรษัิททีค่วามรบัผดิชอบและห่วงใยเรือ่งสิง่แวดล้อมและ
สังคม นอกจากนี้ การให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชนยังช่วยเรื่องการต่อสู้
กับการค้ามนุษย์ และการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

ไอวีแอลยึดมั่นในการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations 
Universal Declaration of Human Rights) และหลักการและสิทธิ 
ขัน้พืน้ฐานในการท�างานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International 
Labor Organization’s Declaration on Fundamental Principles and 
Rights at Work) ไอวแีอลได้เผยแพร่นโยบายด้านสทิธมินษุยชนเมือ่ปี 2556 
ซึ่งได้รับการปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดในปี 2559 เพื่อสะท้อนถึงสิทธิ์ของ 
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายอื่น ๆ ของ 
บรษิทัฯ เผยแพร่ผ่านหน้าเวบ็ไซต์ของเรา www.indoramaventures.com

นโยบายเหล่านีเ้ป็นนโยบายส�าหรบัคณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร พนกังาน 
ผู้ฝึกงาน และบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานแต่ได้รับอนุญาตให้ด�าเนินการในนาม
หรอืเป็นตวัแทนของไอวแีอล ซึง่รวมไปถงึผูท้ีไ่ด้รบัการว่าจ้างโดยบรษัิทย่อย 
บริษัทร่วมทุน และบริษัทร่วมของไอวีแอล

เรามีการจัดท�าคู ่มือและมาตรการที่ชัดเจนส�าหรับพนักงาน คู่ค้า และ 
ผูจ้ดัจ�าหน่ายของเรา เพือ่หลกีเลีย่งองค์ประกอบต่าง ๆ  จากการด�าเนนิธรุกจิ
ที่อาจส่งผลกระทบหรือขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ปัญหาเมื่อ
เกิดเหตุการณ์เหล่านั้น

แนวทางของไอวแีอลต่อสทิธมินษุยชน จะสอดคล้องตามจรรยาบรรณส�าหรบั
พนกังาน ผูจ้ดัจ�าหน่าย และผูท้�าสญัญารบัเหมา รวมไปถงึโครงการฝึกอบรม
และการประเมนิด้านต่าง ๆ  ประจ�าปี คณะท�างานของเราจะได้รบัการแนะน�า
จากนโยบาย ข้อปฏิบัติ และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณ์ใน
การด�าเนินธุรกิจของอินโดรามา เวนเจอร์ส และจรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธรุกจิของไอวแีอล เอกสารแต่ละฉบับจะครอบคลมุประเดน็ปัญหาด้านสทิธิ
มนษุยชนและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง ซึง่รวมไปถงึสิทธแิรงงาน 
แรงงานเดก็ สภาพการท�างาน ความเป็นส่วนตวั การตดิสนิบน และการทจุรติ

ไอวีแอลมีช่องทางการสื่อสารที่ก�าหนดไว้เฉพาะ และมีการฝึกอบรมว่าด้วย
จรยิธรรมและสทิธมินษุยชนส�าหรบัพนกังานและผูจ้ดัการ ในส่วนของการเพิม่ 
ความตระหนักส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้มีการระบุไว้ในบางบริบท
ส�าหรับปัญหาเฉพาะ เช่น ความมั่นคงที่รับผิดชอบ เป็นต้น

ไอวีแอลจะไม่มีการผ่อนปรนต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนใด ๆ ใน 
การด�าเนินงานทั้งหมดและห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ

การปกป้องสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจของ 
ไอวีแอล
ไอวีแอลเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า ในการ 
ด�าเนินการตามนโยบายนี้ เราให้ความส�าคัญต่อประเด็นปัญหาและ 
ความสัมพันธ์ที่เรามีระดับการควมคุมและอิทธิพลมากขึ้น ดังต่อไปนี้

ก. พนักงาน
ไอวแีอลเคารพสทิธมินษุยชนของพนกังานทกุคน บรษิทัสาขา บรษิทัร่วมทนุ 
และบริษัทในเครือ โดยเราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละ

ประเทศที่เราด�าเนินธุรกิจ ความมุ่งมั่นของเราคือการประกาศนโยบายด้าน
สิทธิมนุษยชน นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติของคณะกรรมการ นโยบาย 
ด้านความหลากหลาย นโยบายเรื่องโรคเอดส์ และนโยบายอื่น ๆ ในส่วน
ของการแก้ปัญหาด้านการปฏิบัติโดยมิชอบที่อาจเกิดขึ้น เราได้มีกลไก
การแจ้งเบาแส ซึ่งน�ามาใช้ในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ พนักงานคนใดที่มี 
ข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของกิจกรรมของไอวีแอล จะ
สามารถแจ้งไปยงัคณะอนกุรรมการแจ้งเบาะแส และช่องทางอืน่ ๆ  ตามทีไ่ด้
กล่าวไว้ในรายงานฉบับนี้

[ส�านักงานใหญ่ของไอวีแอลได้จัดโครงการฝึกอบรมว่าด้วยการต่อต้านการคุกคามทางเพศ
ส�าหรับพนักงาน]

การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำางาน 
(Workplace Human Rights Assessment: WHRA)
จากการรับรองหลักปฏิบัติของสหประชาชาติโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาติ (United Nations Guiding Principles by the Human 
Rights Council) ในปี 2554 ได้มกีารยอมรบัว่า ธรุกจิต้องมคีวามรับผิดชอบ
ในการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการระบุ การหลีกเลี่ยง การบรรเทา 
และการเยยีวยาผลกระทบด้านสิทธมินษุยชนทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนนิธรุกจิ

ในช่วงต้นปี 2559 ได้มกีารทบทวนและประเมนิระดบัสงูของการด�าเนนิธรุกิจ
ของไอวีแอลในปัจจุบัน เพื่อระบุความเสี่ยงและปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่
อาจเกิดขึน้ การประเมนิดังกล่าวสามารถระบปุระเด็นทีต้่องใช้การสอบทาน
ด้านสิทธมินษุยชนเพิม่เติม เพือ่ให้แน่ใจว่ามกีารบรหิารความเส่ียงทีเ่กีย่วข้อง
และมีการปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม

ในช่วงปลายปี 2559 เราได้ด�าเนินการสอบทานด้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติม 
การทบทวนตรวจสอบนี้ ด�าเนินการตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของ 
ไอวแีอลและหลักปฏบิติัของสหประชาชาติว่าด้วยการด�าเนนิธรุกจิและสทิธิ
มนุษยชน (United Nations Framework and Guiding Principles on 
Business and Human Rights) การประเมนิความเส่ียงด้านสิทธมินษุยชนนี ้
ได้รับการพัฒนาในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการว่าด้วย
ความรับผิดชอบขององค์กรในการปกป้องสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบ 
ความคิด “ปกป้อง เคารพ และเยียวยา” ของสหประชาชาติ (United 
Nations “Protect Respect and Remedy” Framework)

การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนมีประโยชน์ต่อไอวีแอลดังต่อไปนี้

• สามารถระบคุวามเสีย่งด้านสทิธมินษุยชนทีอ่าจเกดิขึน้ และแก้ไขปัญหา
ก่อนจะเกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่า

• เข้าใจวิธีการที่ไอวีแอลสามารถได้รับผลกระทบที่ดีหรือมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนโดยการเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานและชุมชนได้รับ 
ผลกระทบจากห่วงโซ่คุณค่า

• สามารถก�าหนดมาตรการในการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่ได้รับการระบุผ่านกระบวนการป้องกัน การบรรเทา และการเยียวยา

• เพิ่มศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจโดยการรายงานผลกระทบที่มีการระบุ
และด�าเนินการ

http://www.indoramaventures.com
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• สามารถสร้างพันธมติรระหว่างธรุกจิและผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ ๆ  เพือ่จดัการ
กับปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาการด�าเนิน
การร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบสะสมหรือประเด็นปัญหาที่เคย
เกิดขึ้น

ไอวแีอลได้ระบปุระเดน็ปัญหาทีค่รอบคลมุถงึห่วงโซ่คณุค่าของเรา ในปี 2559 
การประเมนิของเราได้ระบถึุงปัญหาด้านสทิธมินษุยชนทีเ่กดิข้ึนกบัผูจ้ดัจ�าหน่าย
รายเล็กและไม่ส�าคัญในห่วงโซ่อุปทาน ความมั่นคง สุขอนามัย และความ
ปลอดภยั ในส่วนทีจ่ะกล่าวถงึต่อไปนี ้เราจะส�ารวจแต่ละประเดน็โดยละเอยีด

การประเมนิด้านสิทธมินษุยชนในสถานทีท่�างาน หรอื WHRA ได้ด�าเนนิการ  
ครอบคลุมสถานที่ปฏิบัติงานของไอวีแอลทั้งหมด 21 ประเทศ จุดประสงค์
ของการประเมินนี้คือการตรวจสอบการปกป้องสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบ
ความคิด “ปกป้อง เคารพ และเยียวยา” ของสหประชาชาติ และเพื่อ
ระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ท�างาน อันเป็น
ผลมาจากกิจกรรมของหน่วยธุรกิจหรือโรงงาน โดยปกติแล้ว WHRA จะมี
กระบวนการสามขั้นตอน ดังแผนภาพต่อไปนี้

มาตรการ การประเมิน การดำาเนินการบรรเทา

• แบบสอบถาม WHRA
• การจัดท�าแผนที่ผู้มีส่วนได้เสีย
• การสรุปข้อมูลประเทศโดยสังเขป

• แบบส�ารวจการประเมิน WHRA ด้วย
ตัวเองทางออนไลน์

• การประเมินความเสี่ยง
• การสัมภาษณ์ผู ้มีส ่วนได ้เสียเพื่อ 

แก้ปัญหาความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูง

• ข้อเสนอแนะและแผนปฏิบัติการที่มี
การตกลงไว้

• การติดตามแผนปฏิบัติการ

การประเมนิความเสีย่งนี ้มีการด�าเนนิการทัว่โลกผ่านการวจิยัข้ันทติุยภมูใินแต่ละประเทศ ภาคส่วน และระดับปฏบิติัการทีด่�าเนนิงานทัว่โลกและการส�ารวจ
ข้อมูลพนักงาน การประเมินความเสี่ยงนี้เป็นการประเมินความเส่ียงระดับองค์กร ซึ่งมีการประเมินผลกระทบและโอกาสจากมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน  
การประเมินนอกเหนือจากนี้จะด�าเนินการในบางพื้นที่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการรับรอง SA 8000

ผลลัพธ์
จากการรวบรวมการประเมินผลกระทบความเสี่ยงและการวิเคราะห์การสัมภาษณ์การประเมิน ประเด็นต่าง ๆ  ต่อไปนี้ คือประเด็นที่มีการระบุถึงการปฏิบัติ
ด้านการปรับปรุงและการเยียวยา

ประเด็นที่มีการระบุการปรับปรุง
การปฏิบัติด้านการเยียวยา

ระดับโรงงาน/หน่วยธุรกิจ ระดับองค์กร

ความมั่ นคงและ
ความปลอดภัย

การผนวกรวมหลักสิทธิ
มนุษยชนกับผู ้ให ้บริการ
ด้านความปลอดภัย

หลักสิทธิมนุษยชนและการฝึกอบรมได้ถูกน�ามารวมอยู่ใน
สัญญาที่ท�ากับหน่วยงานรักษาความปลอดภัย

ผนวกรวมมาตรฐานด้านความมั่นคงและ
ความปลอดภัยให้สอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน

การเลือกบริษัทรักษาความ
ปลอดภั ยที่ เ ป ็ นบ ริ ษั ท
เอกชน

การเลือกบริษัทเอกชนด้านการรักษาความปลอดภัยต้อง
พิจารณาจากความสามารถทางทักษะอาชีพ ระดับการฝึก
อบรมพนักงาน คุณภาพของอุปกรณ์ ประวัติการปฏิบัติ
โดยมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน และความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
ทางการเมือง

การฝึกอบรมบุคลากรด้าน
ความปลอดภัย

การประเมินได้ระบุถึงการขาดการอ้างอิงนโยบายด้านสิทธิ
มนุษยชน โดยเฉพาะการใช้ก�าลัง ในสัญญาระหว่างไอวีแอล
และผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย ในบางประเทศ ไม่มีการ
ฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนที่เจาะจงเรื่องการใช้ก�าลังด้าน
ความปลอดภัย หรือยังไม่เพียงพอ ในแง่ของการเยียวยา  
มีการบังคับให้มีการฝึกอบรมเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน
ส�าหรับบุคลากรด้านความปลอดภัย บางประเทศได้รวมหลัก 
สทิธมินษุยชน (เช่น การใช้ก�าลงั) อยูใ่นสญัญาทีป่รับปรุงแก้ไข
ใหม่กับผู้ให้บรกิารด้านความปลอดภยั และในบางประเทศได้
มีการเริม่การฝึกอบรมเฉพาะด้านสทิธมินษุยชนให้แก่บคุลากร
ด้านความปลอดภัยแล้ว

พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานด้าน
สิทธิมนุษยชน

อิสระของการรวม
กันเป็นสมาคม

การแก้ปัญหาการร้องเรียน
ของพนักงาน

การก่อตั้ง Unit Redressal Committee (URC) ที่รับผิด
ชอบการรับฟัง ตัดสินกรณีเกี่ยวกับวินัย และการร้องเรียน
ของพนักงาน

มีการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
ของพนักงาน และน�ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
จรรยาบรรณส�าหรับพนักงาน

สภาพแวดล้อมของ
สถานที่ท�างาน

สิ่งของจ�าเป็นขั้นพื้นฐานใน
อาคารส�าหรับค้างคืน

คณะกรรมการ URC จะได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการ
ตรวจสอบอาคารส�าหรับค้างคืน และรายงานให้หัวหน้าฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลทั่วโลก และยังรายงานให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงด้วย

มีการทวนสอบเป ็นระยะ ๆ โดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงธุรกิจและคณะ
กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความ
เสี่ยง (SRMC)
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ประเด็นส�าคัญ
ด้านสังคม

ข. ผู้จัดจำาหน่าย
ไอวีแอล ผู้จัดจ�าหน่าย และหุ้นส่วนทางธุรกิจ ร่วมด�าเนินการเพื่อให้สิทธิ
มนุษยชนมีความส�าคัญในห่วงโซ่อุปทาน โดยการประเมินและระบุประเด็น
ปัญหาและข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้น การมี
ส่วนร่วมของเราคอืการประกาศผ่านความมุง่มัน่ด้านความยัง่ยนืและบรหิาร
จัดการผ่านจรรยาบรรณส�าหรับผู้จัดจ�าหน่าย การประเมินตนเองของ 
ผูจ้ดัจ�าหน่าย นโยบายด้านสทิธมินษุยชน และกฎหมายของประเทศทีบ่งัคบัใช้  
ไอวีแอลจะประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนตามความ
เหมาะสม เพื่อระบุปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจริงและที่อาจเกิดขึ้น 
ในห่วงโซ่อุปทาน การปฏิบัติเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาความเส่ียงและ 
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน จะได้รับการแนะน�าและ
ด�าเนินการผ่านการอภิปรายและประสานงานกับผู้จัดจ�าหน่ายที่เก่ียวข้อง 
รวมไปถึงผู้ท�าสัญญารับเหมา

กระบวนการประเมินผู้จัดจ�าหน่าย

กระบวนการประเมินผู้จัดจ�าหน่าย เริ่มต้นในปี 2557 ซึ่งได้ขยายขอบเขต
จนครอบคลุมผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบและผู้จัดจ�าหน่ายวัสดุนอกเหนือวัตถุดิบ
ทั้งหมดในปี 2558 และในปี 2559 กระบวนการนี้ได้น�าไปปรับใช้กับ 
ผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบและวัสดุนอกเหนือวัตถุดิบรายใหม่ทั้งหมด

กระบวนการดังกล่าวมีแนวทางที่เป็นระบบและมีความสอดคล้อง โดย 
ผู้จัดจ�าหน่ายต้องด�าเนินการดังนี้

• ยอมรับจรรยาบรรณส�าหรับผู้จัดจ�าหน่าย
• ตอบรับแบบสอบถามการประเมินตนเอง

กระบวนการนี้จะท�าให้ไอวีแอลสามารถด�าเนินการได้ดังนี้

• เข้าถงึความเสีย่งและระบุโอกาสด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล  
(ESG)

• เข้าถงึความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัสทิธมินษุยชน ซึง่รวมถึงแรงงานเดก็และ
การบังคับใช้แรงงาน

• จ�าแนกผู้จัดจ�าหน่ายเป็นกลุ่มความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงระดับกลาง และ
ความเสีย่งต�า่ และประสานงานเพือ่แก้ปัญหาทีพ่บจากการประเมนิ ทัง้นี้ 
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทาน

• สร้างความมั่นใจว่า ผู้จัดจ�าหน่ายปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งของธรุกจิทีเ่กีย่วข้องจะทบทวนความเสีย่ง
ของห่วงโซ่อุปทานเป็นรายไตรมาส และด�าเนินการบรรเทาความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสมตามความจ�าเป็น ปัจจุบัน เราก�าลังก�าหนดเป้าหมายให้มีการ 
ตรวจสอบผู้จัดจ�าหน่ายอย่างเป็นระบบภายในปี 2563

ค. ลูกค้า หุ้นส่วนและคู่แข่งทางธุรกิจ
ไอวีแอลพยายามให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชนของลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ 
รวมไปถึงผู้ถือหุ้น คู่แข่ง และเจ้าหนี้ ในทุกประเทศที่เรามีการด�าเนินธุรกิจ
และควบคมุผลลพัธ์โดยส่วนใหญ่ นอกจากนี ้ยงัขยายครอบคลมุถงึผลกระทบ 
ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเครือข่าย 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งมักจะหมายถึงการสร้างและการใช้ประโยชน์ใน 

ความสัมพันธ์เหล่านี้ โดยร่วมกันผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และให้
ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนมากขึ้น

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและหุน้ส่วนทางธรุกิจอืน่ ๆ  ทีร่ะบไุว้ใน
นโยบายเก่ียวกับผู้มส่ีวนได้เสีย (นโยบายการปฏบิติัต่อผู้ถอืหุน้ นโยบายการ
ปฏิบัติต่อลูกค้า นโยบายเกี่ยวกับหุ้นส่วนและคู่แข่งทางธุรกิจ และนโยบาย
เกี่ยวกับพันธมิตรทางการค้าและเจ้าหนี้)

ลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือบุคคลใด ๆ ก็ตามที่มีความกังวลเกี่ยวกับ 
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมของไอวีแอล สามารถใช้ช่องทาง
ที่ก�าหนดขึ้นตามนโยบายการแจ้งเบาะแสบนเว็บไซต์ของเรา

การนำาไปปฏิบัติ
ไอวีแอลมุ ่งมั่นในการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า
และการด�าเนินงานทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านนโยบายและขั้นตอน 
การท�างานของบริษัทฯ ในการบูรณาการข้อพิจารณาด้านสิทธิมนุษยชนกับ
การบรหิารธรุกิจของเรานัน้ จ�าเป็นต้องมกีารสอบทานด้านสิทธมินษุยชนอยู่
ในการประเมินความเสี่ยงของเรา

ไอวีแอลจึงประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและด�าเนินการ
ประเมนิผลกระทบด้านสทิธมินษุยชน เพือ่ระบผุลกระทบด้านสทิธมินษุยชน
จากกิจกรรมทางธุรกิจของเราที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ไอวีแอล 
ยงัส่งเสรมิการเคารพสทิธมินษุยชนในนโยบายของเราทีม่กีารเผยแพร่ ตลอด
จนการส่งเสริมผ่านการอภิปรายกับผู้มีส่วนได้เสีย การผลักดันโครงการ 
ต่าง ๆ การประสานงาน และการฝึกอบรม

ในปี 2559 ไอวแีอลได้ด�าเนนิการประเมนิสทิธมินษุยชนในสถานทีท่�างาน โดย
ครอบคลมุการด�าเนนิงานทัง้หมด เพือ่ระบปุระเดน็ปัญหาด้านสทิธมินษุยชน 
ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้น การประเมินครั้งต่อไปจะด�าเนินการในช่วงสิ้นปี 
2560 โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างมาตรการการจัดการที่
เหมาะสม ซึง่รวมถงึการฝึกอบรมบคุลากรด้านการรกัษาความปลอดภยัของ
ไอวแีอล มาตรการเยยีวยายงัด�าเนนิต่อไปและจะได้รบัการติดตามตรวจสอบ
เป็นระยะ ๆ โดยคณะกรรมการ URC คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ และคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (SRMC)

นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานยังได้รับการ
ประเมินผ่านกลไกการปฏิบัติตามสองข้ันตอน จรรยาบรรณส�าหรับผู้จัด
จ�าหน่าย และการประเมินตนเองของผู้จัดจ�าหน่าย ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการด�าเนินการประเมินของผู้จัด
จ�าหน่ายวัตถุดิบและวัสดุนอกเหนือวัตถุดิบรายเดิมทั้งหมด ส่วนผู ้จัด
จ�าหน่ายรายใหม่ของเรา จะต้องยอมรับจรรยาบรรณส�าหรับผู้จัดจ�าหน่าย
และการประเมินตนเองของผู้จัดจ�าหน่าย ไอวีแอลไม่มีการผ่อนปรนใด ๆ 
ต่อการละเมดิทีเ่กีย่วกบัแรงงานเดก็และการบงัคบัใช้แรงงานในห่วงโซ่คณุค่า 
ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม การด�าเนินการในปีที่ผ่านมารวมถึงการลงนามใน
บนัทกึข้อตกลงว่าด้วยสทิธเิดก็กบัองค์การ UNICEF โครงการฝึกอบรมเฉพาะ
ด้าน และการประเมนิผู้จดัจ�าหน่าย การไม่ปฏบิติัตามข้อก�าหนดจะได้รบัการ
แก้ไขโดยการอภิปรายและประสานงานกับผู้จัดจ�าหน่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวม
ไปถึงผู้ท�าสัญญารับเหมาด้วย
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กรณศีกึษา: การส่งเสรมิสทิธมินษุยชน การมส่ีวนร่วมในธรุกจิ FiberVisions 
ประเทศจีน
ไอวีแอลมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และสนใจที่จะ
ส�ารวจวธิกีารทีห่่วงโซ่คุณค่าจะครอบคลมุได้มากขึน้ ไอวแีอลตระหนกัดี
ว่า แนวทางปฏบิตัด้ิานการจ้างงานของเราจะต้องปกป้องสิทธิมนษุยชน 
เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญมากขึ้นต่อด�าเนินงาน

ในปี 2559 FiberVisions ประเทศจีน (FV China) ได้ให้ความส�าคัญ
ต่อการสร้างความตระหนกัภายในบรษิทัฯ เกีย่วกบัปัญหาสทิธมินษุยชน 
และใช้การประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อประเมินประเด็น
ต่าง ๆ ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า และประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับ
การด�าเนินธุรกิจของไอวีแอล ในความพยายามจะสร้างความเข้าใจให้
มากข้ึนนั้น FV China ได้พัฒนาโครงการฝึกอบรมสามวันว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนส�าหรับพนักงานท่ีต้องรับมือกับตัวบทกฎหมายและหลัก
ปฏิบัติ การฝึกอมรมพนักงาน ชั่วโมงท�างาน แรงงานเด็ก และประเด็น
ทางวนิยั โครงการนีท้�าให้พนกังาน 28 คนได้เรยีนรูร้ายละเอยีดเก่ียวกบั
มโนทัศน์ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่ง FV China จะปฏิบัติตามข้อก�าหนดใน
การด�าเนินงานแต่ละวัน

ความหลากหลาย
ไอวีแอลได้น�านโยบายความหลากหลายมาใช้ ที่ให้ความส�าคัญต่อแรงงาน
ที่มีความสามารถและมีความหลากหลาย และเป็นความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของบริษัทฯ ไอวีแอลเชื่อมั่นในการปฏิบัติต่อผู้คนด้วยศักดิ์ศรีและ
ความเคารพ และความหลากหลายที่มากข้ึนจะน�ามาซึ่งผลตอบแทนที่สูง
ขึ้น นอกจากนี้ ไอวีแอลยังยอมรับและสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ทั้ง
ผูห้ญงิและผูช้ายต่างได้รับการปฏบัิต ิค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และโอกาส
ที่เท่าเทียมกัน โดยตัดสินจากทักษะและความสามารถ

ความหลากหลาย
ของไอว�แอล

การปฏิบัติ
อย�างเท�าเทียม

การผสมผสาน
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กับความสามารถ

ศูนย�รวม
ผู�มีความสามารถ

ทั่วโลก
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ทางเพศ
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การพัฒนาทุนมนุษย์
“คนต้องมาก่อน” คือคุณค่าส�าคัญส�าหรับไอวีแอล เราให้คุณค่าและ 
ความส�าคัญกับบุคลากร ในขณะที่เรามีการขยายการด�าเนินงานพร้อมกับ
พนักงานทั่วโลกจ�านวน 63 สัญชาติ เราเชื่อมั่นว่า การลงทุนกับพนักงาน
และช่วยพัฒนาศักยภาพจะน�าพาให้เราไปสู่แนวคิดใหม่ ๆ และนวัตกรรมที่
จะคอยขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานของเราในอนาคต ด้วยโครงสร้างการท�างาน
ที่ครอบคลุม เราจึงสามารถสานต่อการพัฒนาโครงการผู้น�าเพื่อเสริมสร้าง
แนวทางความเป็นผู้น�า เพื่อให้ไอวีแอลประสบความส�าเร็จได้อย่างยั่งยืน  
ความส�าเรจ็ของไอวแีอลข้ึนอยูกั่บความเชีย่วชาญและจติวญิญาณผู้ประกอบการ 
ของพนักงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพพนักงานคือส่ิงส�าคัญ
อันดับหนึ่งของเรา โดยมุ่งหมายที่จะพัฒนาผู้น�าส�าหรับวันพรุ่งนี้ และเรายัง
ให้ความส�าคญักบัการเลือ่นต�าแหน่งผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมภายในองค์กร

การพัฒนาการจัดการ
ไอวีแอลพัฒนาแรงงานส�าหรับต�าแหน่งผู ้น�าและผู ้บริหารระดับอาวุโส 
ผ่านโครงการพัฒนาความเป็นผู้น�าต่าง ๆ ซึ่งออกแบบและปรับแต่งเพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ โดยเฉพาะ

ไอวีแอลยังให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพของเจ้าหน้าที่บริหาร 
ระดับกลาง โครงการพัฒนาพนักงานทั้งระดับภูมิภาคและระดับสากล 
ไม่เพียงถ่ายทอดทักษะและความช�านาญ แต่ยังช่วยกระตุ้นพนักงานด้วย 
การการสร้างแรงบนัดาลใจให้มอีตัลกัษณ์ทีช่ดัเจนและสะท้อนคณุค่าองค์กร
และหลักการของไอวีแอล ในปีที่มีการตรวจสอบนี้ มีพนักงาน 71 คนได ้
เข้าร่วมหลักสูตรของโครงการพัฒนาความเป็นผู้น�าของไอวีแอล และในปี 
2559 มีพนักงาน 40 คนได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมโครงการความเป็น
ผู้น�าระดับสากลเป็นระยะเวลา 24 เดือน

การดึงดูดผู้มีความสามารถและความเท่าเทียมทางเพศ
ในปี 2559 เราได้ว่าจ้างพนักงาน 1,484 คนจากทั้งหมด 19 ประเทศ โดย
มีการว่าจ้างผู้หญิงเข้าเป็นพนักงานใหม่ร้อยละ 29 (จากร้อยละ 21 ในปี 
2558) ในจ�านวนนี้ประกอบด้วยผู้สมัครเพศหญิงในต�าแหน่งบริหารร้อยละ  
13.7 (จากร้อยละ 10.1 ในปี 2558) เราให้ความส�าคัญกับการจัดจ้างผู้หญิง
มากข้ึนและมอบโอกาสการพัฒนาโดยมีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนความ
เท่าเทียมทางเพศให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาจะรวมถึง
กระบวนการหลักด้านการบริหาร เช่น การวางแผนหาผู้สืบทอดต�าแหน่ง 
โครงการฝึกอบรมและการพัฒนา และโครงการแนะแนวและให้ค�าปรึกษา 
ซึ่งจะเริ่มต้นด�าเนินการในปี 2560 
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ประเด็นส�าคัญ
ด้านสังคม

ในประเทศพม่า เราได้ด�าเนินการโครงการ Young Interns โดย
ร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และธนาคาร
กรุงเทพ เรายังได้ริเริ่มโครงการฝึกงานกับสถาบันเทคโนโลยี 8 แห่งใน
ประเทศไทย เราได้เริ่มหารือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในประเทศไทยเพื่อ
ด�าเนนิโครงการฝึกงานส�าหรบัผู้ส�าเรจ็การศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์
และบริหารธุรกิจใน Asian Operations โครงการดังกล่าวจะช่วยให้ 
ไอวีแอลสามารถคัดสรรบุคคลที่มีศักยภาพและความสามารถ และยัง
ช่วยให้นักศึกษาในชุมชน เพิ่มพูนทักษะการท�างาน ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่
ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้ฝึกงานและบริษัทฯ  โครงการฝึกงาน
ลักษณะเดียวกันนี้ยังได้เริ่มต้นโดยหน่วยธุรกิจในทวีปยุโรปและเอเชีย 
(ประเทศไทยและอินโดนีเซีย) เพื่อลดช่องว่างของทักษะด้านความ
ช�านาญเฉพาะทางและการปฏิบัติหน้าที่

การสรรหาบุคคล 
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การจัดระบบผู้มีความสามารถทั่วโลก
ด้วยการเติบโตและการเพิ่มขึ้นของบุคลากรทั่วโลก ไอวีแอลจึงตระหนักถึง 
ความจ�าเป็นของกระบวนการเชิงโครงสร้างส�าหรับการบริหารจัดการ 
ความสามารถและผลการปฏิบัติงานในระดับองค์กร

ตั้งแต่ป ี 2560 เป็นต้นไป ไอวีแอลจะจัดระบบให้มีค�าอธิบายและ 
การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในระดับองค์กร และกระบวนการ
จัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ส�าหรับผู้น�าระดับอาวุโสของบริษัทฯ 
กระบวนการ MD&A จะเป็นส่วนส�าคญัในการทบทวนธรุกจิและกระบวนการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานทั่วโลก
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานครอบคลุมพนักงานมากกว่าร้อยละ 
90 โดยเป็นการเชือ่มโยงกบัแผนการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพี การทบทวน
ความสามารถเป็นประจ�าและการบรหิารการสบืทอดต�าแหน่งทีม่ั่นคงส�าหรบั
บทบาทหลักนั้น จะช่วยท�าให้มั่นใจว่า เราเข้าใจการกระจายความสามารถ
ของเราทัว่โลก ซ่ึงจะท�าให้เรามวีธิกีารทีถู่กต้องในการบรหิารจดัการผูม้คีวาม
สามารถ และยังท�าให้เราสามารถสร้างความแข็งแกร่งได้อย่างเหมาะสม

การศึกษาและการเติบโต
เรายังคงลงทุนกับบุคลากรของเราด้วยการให้โอกาสในการเข้าถึงสถานที่
ท�างาน การฝึกอบรม และการพัฒนาที่ทันสมัย และเพื่อสร้างแรงบันดาล
ใจให้เพื่อนร่วมงาน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนด้านการฝึกอบรมและ 
การพัฒนาให้พนักงานเป็นจ�านวนเงิน 292.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อพนักงาน
หนึ่งคน ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยคือ 12.95 ชั่วโมงต่อพนักงานหนึ่งคน

การเน้นความส�าคญัในอกีหลายปีข้างหน้าคอืการด�าเนนิการอย่างเป็นระบบ
และจัดระเบยีบโครงการต่าง ๆ  เหล่านี ้เพือ่ท�าให้องค์กรสามารถเตบิโตและ

ประสบความส�าเร็จได้อย่างมั่นคงต่อไป เราได้จัดให้มีกฎ 70:20:10 (เรียนรู้ 
จากการท�างานร้อยละ 70 เรยีนรูจ้ากการสอนงาน การปรกึษา และการสงัเกต 
จากผู้อื่นร้อยละ 20 และเรียนรู้จากโครงการฝึกอบรมร้อยละ 10)

โครงการฝึกอบรมที่โดดเด่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการการฝึกอบรมพัฒนา 
ทุนมนุษย์ มีดังนี้

1. Indorama Ventures Leadership Development 
Program: โครงการพัฒนาความเป็นผู้น�า อินโดรามา เวนเจอร์ส 
(IVLDP) อันล�้าสมัยส�าหรับต�าแหน่งผู้น�า ได้รับการออกแบบและเร่ิม
ด�าเนินโครงการแบ่งเป็นสองระลอก โดยระลอกที่หนึ่ง ประกอบด้วย
พนักงานหลัก 60 คน จากสามทวีปเข้าร่วมโครงการในปี 2558 และ
ต่อเนื่องด้วยระลอกที่สอง โดยมีพนักงาน 71 คนจากสามทวีปเข้าร่วม
โครงการในปี 2559 ใจความส�าคัญของโครงการนีคื้อการพฒันาต�าแหน่ง
ผู้น�าและผู้บริหารในอนาคต

2. i-Lead: บริษัทอาจมีแนวคิดต่าง ๆ มากมาย แต่ในการน�ามาปฏิบัติ
นั้น จ�าเป็นต้องมีกระบวนการที่มีผู้น�าที่แข็งแรงเพื่อควบคุมโอกาสและ
ความเป็นไปได้ต่าง ๆ และท�าให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ การพัฒนา
ความสามารถมคีวามส�าคญัต่อความส�าเรจ็ในอนาคตของบรษิทัฯ จงึเป็น
เหตุผลที่ไอวีแอลให้ความส�าคัญต่อเรื่องนี้เป็นอันดับสูงสุด
โครงการ i-Lead ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้น�ารุ่นใหม่ ซึ่ง
สามารถท�างานร่วมกับทีมงานระดับโลกได้ และสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้น�ารุ่นใหม่นี้ มีความเป็นเลิศในการท�างาน
ด้วยการเตรียมพร้อมผู้น�าของเราเพื่อเติบโตในโลกที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง 
การให้ความส�าคญัต่อการตอบสนองความต้องการของลกูค้า และโอกาส
ทางการตลาด เราจะพยายามอย่างหนักเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่
ประสบความส�าเร็จและยั่งยืน
เริ่มแรกนั้น โครงการ i-Lead เป็นโครงการเร่งรัดที่กระตุ้นสมาชิก  
27 คนจาก 3 ภูมิภาค (อเมริกาเหนือ EMEA และเอเชีย) เพื่อเสริมสร้าง
ทกัษะความเป็นผูน้�าผ่านการมส่ีวนร่วมและการอภปิราย การจัดท�าแผน
พฒันาบคุลากร การเยีย่มชมโรงงาน การท�างานเป็นกลุ่ม การเรยีนรูจ้าก
การปฏิบัติ และการน�าเสนอสู่ระดับสูงสุด สมาชิกที่ได้รับเลือกให้เข้า
ร่วมโครงการจะมาจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมและหน้าที่การปฏิบัติงาน
ที่หลากหลาย และเป็นการได้รับเลือกจากประสิทธิภาพการท�างานและ
ปัจจัยด้านศักยภาพต่าง ๆ
โครงการมีจุดมุ ่งหมายเพื่อช ่วยปรับปรุงการให ้ความส�าคัญต ่อ 
ความสามารถ กรอบความคดิ และการกระท�า ทีจ่ะช่วยขบัเคลือ่นไอวแีอล 
ให้ประสบความส�าเร็จได้มากข้ึน โครงการ i-Lead นี้ จะช่วยผลักดัน
การพัฒนาความเป็นผู้น�าของไอวีแอล จากข้อจ�ากัดเรื่องเวลาสู่ความต่อ
เนือ่งในช่วง 12 เดือนข้างหน้า โดยมกีารระบุและตกลงผลลัพธ์ทีต้่องการ
ไว้อย่างชัดเจน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ จะก�าหนดทิศทางและลักษณะ 
โดยการเป็นผูน้�าจากแถวหน้า ประธานฯ ของเราจะยงัคงมส่ีวนร่วมตลอด
ทั้งโครงการอย่างกระตือรือร้นและเลือกผู้บริหารระดับอาวุโสด้วยตัว
เองเพื่อให้รับบทบาทผู้ให้ค�าปรึกษาระดับภูมิภาค (Regional Mentor) 
ซึ่งบทบาทนั้นคือการแนะน�าและให้ความคิดเห็นเพื่อช่วยให้สมาชิกมี 
ความคิดนอกกรอบและสร้างแนวความคิดใหม่ๆ ได้ รวมไปถึงการแนะ
ทิศทางและกระตุ้นให้มีความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ทั้งนี้ ผู้ให้ค�าปรึกษา
ไม่ใช้นักแก้ปัญหา หากแต่เป็นผู้กระตุ้นให้สมาชิกในทีมมีความคิด
สร้างสรรค์และแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเอง

3. ความเป็นเลิศทางธุรกิจผ่านแนวทาง Six Sigma (Business 
Excellence through Six Sigma): การพัฒนาโดยใช้วิธี
ปรับปรุงคุณภาพในองค์กรโดยการลดความผิดพลาดและการสูญเปล่า 
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(Six Sigma) ยังคงเป็นหัวข้อหลักของการฝึกอบรมในปี 2559 โดยมี
พนักงานทั้งหมด 567 คนที่ได้รับการฝึกอบรมในโครงการ Business 
Excellence through Six Sigma และมีโครงการใหม่ 74 โครงการ
ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 4.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากบางโครงการ
เสร็จสิ้น 

สถานทีท่ำางานทีย่ัง่ยนื
FiberVisions China

เราตัง้ใจแต่งตัง้ผูน้�าจากภายในองค์กร เพือ่ให้สอดคล้องกับความมุง่มัน่ 
ด้านการพัฒนาวิชาชีพของเราและความก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้นส�าหรับ
พนักงานท่ีมีความสามารถที่สุด เราจึงได้พิจารณาวิธีจัดท�าแผนการหา 
ผูส้บืทอดต�าแหน่ง เราบริหารการพฒันาอาชพีให้พนกังานของเราจ�านวน
มากอย่างกระตอืรอืร้น ดงันัน้ เมือ่ถงึเวลาจ�าเป็น พนกังานเหล่านัน้จงึมี
ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการเติมเต็มศักยภาพแห่งความ
เป็นผูน้�าระดบัอาวโุสในกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

ในปี 2559 FiberVisions China ได้จัดตั้งโครงการเพื่อระบุทั้ง 
ผูส้บืทอดในต�าแหน่งส�าคญัและการปรบัปรงุการบรหิารผูม้คีวามสามารถ
และศักยภาพ รวมถึงทักษะการท�างาน ในปีแรกของโครงการ มีผู้ที่มี
ศกัยภาพสงูได้รบัการคดัเลือก 6 คนท่ี FV China และส�าเรจ็การฝึกอบรม 
ในปี 2559 โครงการระยะเวลา 12 เดอืนนี ้มีส่วนเก่ียวข้องกับท่ีพกัอาศยั
ในเมอืงซโูจว ข้อเสนอการวางแผน แผนด�าเนนิการพฒันา การปรบัปรุง
ทกัษะการบรหิาร ความเป็นผู้น�าและการควบคุม และกลยทุธ์ขององค์กร 
เมือ่เสรจ็สิน้โครงการ ผูส้มคัรจะประยกุต์สิง่ทีไ่ด้เรยีนรูใ้นการฝึกอบรม
พนกังาน การควบคมุค่าใช้จ่าย การปรบัปรงุกระบวนการผลิต การวจิยั
และพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ และการจัดการความปลอดภัย

เช่นเดียวกับองค์ประกอบอื่น ๆ ของการพัฒนาอาชีพและกรอบการ
บริหารผู้มีความสามารถ FiberVisions จะติดตามตรวจสอบความมี
ประสทิธภิาพของโครงการอย่างรอบคอบ เพือ่ให้มัน่ใจว่าสอดคล้องกบั
ความมุง่มัน่ต่อความก้าวหน้าภายในองค์กร การพฒันาความหลากหลาย  
การรวบรวมและการเตมิเตม็ศักยภาพของแต่ละคน

ทรัพยากรบุคคล
ความส�าเร็จของเราขึ้นอยู ่กับบุคลากรของเราที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสทิธภิาพ ดงันัน้เราจึงการสร้างแรงกระตุน้ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้าง
คณุค่าให้บคุลากรของเราอยูเ่สมอ เพือ่ให้มัน่ใจถงึการลงทนุด้านบคุลากรและ
การมอบโอกาสการพฒันาวชิาชพีอย่างต่อเนือ่ง เราจงึส่งเสรมิวฒันธรรมของ
ความรบัผดิชอบต่อตวัเอง ความหลากหลาย และนวตักรรม ซ่ึงท�าให้ไอวแีอล
เป็นสถานที่ท�างานอันยอดเยี่ยม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เรามีสัดส่วนพนักงานกระจายตามภูมิภาค
ต่างๆ ดังนี้

2559 บุคลากรทั่วโลก

1%

59%23%

17%

บุคลากรทั่วโลก

แอฟริกา (123)

เอเชีย (8,512)

ยุโรป (3,342)

อเมริกาเหนือ (2,455)

การด�าเนินงานของเรามีการเชื่อมโยงระหว่างโลกแห่งวัฒนธรรมท่ีหลาก
หลาย การผสมผสานวัฒนธรรมและการให้โอกาสอันเท่าเทียมจึงเป็น
เรื่องที่เราให้ความส�าคัญ เราเคารพบุคคลทุกคนโดยไม่ค�านึงถึงอายุ เพศ  
ความบกพร่อง ชาติพันธุ์ สัญชาติ หรือวิถีทางเพศ เรามีพนักงานจาก 63 
สัญชาติที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าใจวัฒนาธรรมและภาษาต่าง ๆ 
ของลูกค้าและผู้บริโภคของเรา 

2559 ความหลากหลายด้านความบกพร่อง

ความบกพร�องทางการมองเห็น

ความบกพร�องทางการได�ยิน

ความบกพร�องทางการเรียนรู�

ความบกพร�องทางร�างกาย

ความบกพร�องทางภาษาและการสื่อสาร

ความบกพร�องทางกายภาพอื่นๆ

39%

57%

1% 1% 1%

1%

• 63 สัญชาติ
• พนักงานที่มีความบกพร่อง 83 คน

ความหลากหลายด้านอายุ 

ความหลากหลาย สามารถนิยามได้ในแง่ของการกระจายสัดส่วนของ
อายุพนักงาน จากมุมมองภาพรวมของบริษัทฯ ไอวีแอลมีสัดส่วน
ของอายุพนักงานที่สมดุลและลงตัวซึ่งครอบคลุมธุรกิจและตลาดที ่
แตกต่างกัน อายุพนักงานโดยเฉลี่ยของเราคือ 39.2 ปี

ความหลากหลายทางเพศ

เช่นเดียวกับบริษัทผู้ผลิตรายอื่น ๆ ไอวีแอลยังคงมีความท้าทายในการ
ปรับปรุงความสมดุลทางเพศ

ช่วงสิ้นสุดปี 2559 พนักงานของเราทั้งหมดประกอบด้วยพนักงานหญิง
ร้อยละ 22 และพนักงานชายร้อยละ 78

หญิง
ชาย 

22%

78%

0%

แอฟริกา

เอเซีย

ยุโรป

อเมริกาเหนือ

20% 40% 60% 80% 100%

16.60% 84.40%

18.43% 81.57%

25.53% 74.47%

97.56%4.4%

หญิง
ชาย 
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ประเด็นส�าคัญ
ด้านสังคม

การลาออกของพนักงาน
ลักษณะความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานของเราในระยะยาวคือเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้อัตราการลาออกโดยสมัครใจของพนักงานประจ�าจึงอยู่ที่ร้อยละ 6.3 
เทียบกับร้อยละ 8.5 ในปี 2558 จากผลส�ารวจความผูกพันของพนักงาน การด�าเนินการเฉพาะหน่อย เช่น ค่าตอบแทนแปรผัน ความก้าวหน้าในอาชีพที่
ชัดเจนจากบทบาทในปัจจุบัน ความคล่องตัวในการท�างานระดับโลก และการประชุมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ล้วนส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญต่อการรักษาและสร้าง
ความผูกพันให้พนักงานของเรา

อัตราการลาออกของพนักงาน ปี 2559
อัตรำกำรลำออกแบบสมัครใจและไม่สมัครใจ

0.71%

5.59%

ไม�สมัครใจ
สมัครใจ

เปรียบเทียบการลาออกของพนักงานของปี 2558 และ 2559

ร�อยละของ
การลาออก

2558
0%

9%

2559

ร�อยละของการลาออกของพนักงาน

8.50% 6.30%

ในปี 2559 อัตราการลดจำานวนของพนักงาน ลดลงร้อยละ 25.88 เมื่อเทียบกับปี 2558

ความผูกพันของพนักงาน
ความส�าเร็จทั่วโลกของเรามาจากฐานที่มั่นคงและเป็นสินทรัพย์ที่แข็งแรง
ที่สุดของเรา นั่นคือ พนักงานผู้มีความสามารถและมีความผูกพันต่อองค์กร 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกต่อความผูกพันของพนักงาน เราจึงได้ด�าเนิน
การส�ารวจ Engagement For Results (EFR) โดยความร่วมมือของบริษัท 
Boston Consulting Group (BCG) เมื่อปี 2558 โดยมีพนักงานของเราเข้า
ร่วมร้อยละ 90 การประเมนิแบบส�ารวจนีไ้ด้ช่วยให้เราระบสุ่วนทีจ่�าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนในการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน

หน่วยธุรกิจทั้งหมดที่มีการจัดเตรียมและด�าเนินตามแผนปฏิบัติงานและ
ก�าหนดการกจิกรรมต่าง ๆ  จะได้รบัการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ Apex 
ตัวอย่างเช่น ในประเทศหนึ่ง เราได้ร่วมกับ Mercer เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ 
เงินเดือนและค่าจ้างส�าหรับปิโตรเคมีในภูมิภาค จากรายงาน IPE พบว่า มี
การจัดท�าช่วงเงินเดือนใหม่

ในการท�าความเข้าใจผลกระทบของแผนปฏิบัติงานเหล่านี้นั้น ได้มี 
การออกแบบส�ารวจความผูกพันของพนักงานทั่วโลก หรือ Global 
Employee Engagement (GEE) ในปี 2559 ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมการ
ส�ารวจร้อยละ 93.5 เราได้ประจักษ์ถึงการปรับปรุงค่าเฉลี่ยความผูกพัน 
ที่มีนัยส�าคัญคือ 3.70 ในปี 2559 จากเดิม 3.64 ในปี 2558

แบบสำารวจความผูกพันของพนักงาน ปี 2558 และ 2559
คะแนนความผูกพันของพนักงาน

2558 2559 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ชาย 3.62 3.69 1.93

หญิง 3.71 3.80 2.43

ทั้งหมด 3.64 3.70 1.65

3.71

3.70

3.69

3.68

3.67

3.66

3.65

3.64

3.63

3.62

3.61
คะแนน ป� 2558 เป�าหมาย ป� 2559

คะแนนความผูกพันของพนักงาน

คะแนน ป� 2559

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ผู้น�าระดับอาวโุสของไอวแีอลจะได้รบัค่าตอบแทนคงที ่และยงัมผีลประโยชน์
และค่าตอบแทนผนัแปรทีเ่ชือ่มโยงกบัผลประกอบการของบรษิทั นอกเหนอื
ไปจากความส�าเร็จของบุคคลกับเป้าหมายที่วางไว้

เราก�าหนดเป้าหมายเป็นรายปี และมคีวามสัมพนัธ์กับจดุมุง่หมายระยะยาว 
ของทุกหน่วย ซึ่งท�าให้เราสามารถเชื่อมโยงค่าตอบแทนทั้งหมดกับ
วัตถุประสงค์ระยะยาวของบริษัทฯ นอกจากนี้ ไอวีแอลยังได้ริเริ่มโครงการ
สร้างแรงจูงใจระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายที่พนักงานต�าแหน่งหลัก เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการสร้างคุณค่าความยั่งยืนในระยะยาว

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ไอวแีอลไม่เคยมข้ีอพิพาทด้านแรงงานนับตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้บริษัท
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สมาคมอุตสาหกรรมและสมาชิก
ในฐานะผู้น�าด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ ไอวีแอลต้องแสดงถึงบทบาทผู้น�าใน
การผลักดันนวัตกรรม การดูแลผลิตภัณฑ์ การสร้างผลกระทบที่ดีต่อ 
สภาพภมูอิากาศ และท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทีด่ ีตลอดปี 2559 ทีผ่่านมา  
ไอวีแอลได้เข้าร่วมและมีบทบาทอย่างชัดเจนในสมาคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ที่เราเป็นสมาชิก

เรายังคงเป็นสมาชิกของสมาคมต่าง ๆ อาทิเช่น European PET Bottle 
Platform, คณะกรรมการดูแลด้วยความรับผิดชอบ (Responsible 
Care) ประเทศไทย, โครงการ PETCycle, PET Resin Association, 
Operation Clean Sweep, The Association of Plastic Recyclers, 
National Association for PET Container Resources, Committee 
of PET Manufacturers in Europe (CPME), Plastics Recyclers 
Europe, Petcore Europe, EDANA, Americas Fiber Manufacturing 
Association, British Plastics Federation Recycling Council, The 
Employers’ Association of Bavarian Chemical Industry ฯลฯ 

European Plastics Converters (EuPC)
รางวลัผูผ้ลติพอลเิมอร์ยอดเยีย่มแห่งยโุรป (Best Polymer Supplier 
Award) จาก EuPC ในการประชมุประจ�าปีเมือ่วนัที ่3 มถินุายน 2559

องค์กร EuPC คอืสมาคมการค้าระดับสหภาพยโุรป ซ่ึงเป็นตัวแทนของ 
ผูแ้ปรรปูพลาสตกิแห่งยโุรป 51 บรษิทั และสมาคมอตุสาหกรรมยโุรป ซึง่
ครอบคลมุเกือบ 50,000 บรษิทั มกีารผลติพลาสตกิกว่า 45 ล้านตนัทกุปี

“EuPC ได้เริม่มอบรางวลัผู้ผลิตพอลิเมอร์ยอดเยีย่มแห่งยโุรป เพือ่สร้าง
การสือ่สารทีด่รีะหว่างผูใ้ช้พอลิเมอร์และผู้จัดจ�าหน่าย ซึง่มสีถานการณ์
ไม่ดีในช่วงหลัง เราต้องการมอบรางวัลให้ผู้ผลิตที่สนับสนุนฐานลูกค้า
ในยโุรป” กล่าวโดย Ron Marsh ประธาน Polymers for Europe 
Alliance “ดังนั้น เราเลือกส่ิงที่เราเชื่อ นั่นคือเกณฑ์ส�าคัญ 5 เกณฑ์
ส�าหรับผู้ใช้พอลิเมอร์ท่ีผู้จัดจ�าหน่ายต้องพิจารณา ได้แก่ คุณภาพของ
พอลิเมอร์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประสิทธิภาพการจัดส่งวัสดุ  
การสือ่สาร และนวตักรรม”

ระหว่างการประชมุหลกัประจ�าปีของ EuPC เมือ่วนัที ่3 มถินุายน 2559 มี
การประกาศผูช้นะรางวลัผู้ผลิตพอลิเมอร์ยอดเยีย่มแห่งยโุรป 7 ราย และ 
อนิโดรามา เวนเจอร์ส ได้ชนะรางวลัผูจ้ดัจ�าหน่าย PET ยอดเยีย่ม โดยมลูีกค้า
ร้อยละ 76 ทีล่งคะแนนให้อนิโดรามา เวนเจอร์ส

ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมอุตสาหกรรมของรายงาน 
ความยั่งยืนสองปีที่ผ่านมา สามารถดูได้ในเว็บไซต์ของเรา

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
สามอันดับความสำคัญสูงสุดของกลยุทธ� CSR ของกลุ�มบริษัทฯ

เพื่อให�บริษัทฯ
คงไว�ซึ่งความยั่งยืน

มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม ได�รับอนุญาตให�ดำเนินธุรกิจ

การศึกษา สุขอนามัย สิ่งแวดล�อม

11.81

20.05

68.15

การบริจาคเพื่อการกุศล

การลงทุนเพื่อชุมชน

การริเริ่มโครงการด�านการค�าในชุมชน

กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมทั้งหมด

ในการบรรลุถึงวิสัยทัศน์แห่งการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก ที่สร้าง
ผลิตภัณฑ์อันยอดเยี่ยมเพื่อสังคม เราได้มีส ่วนร่วมกับชุมชนที่เรามี 
การด�าเนินงาน เพื่อส่งมอบความเชื่อที่ว่า ชุมชนอันมีชีวิตชีวานั้น เป็น 
สิ่งส�าคัญต่อความส�าเร็จของเรา ยุทธศาสตร์และกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
แบบรวมกลุ่มของเรา มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ในการสร้างคุณค่าให้ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ใจความส�าคัญของ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของไอวีแอล จะให้ความส�าคัญกับการ
สร้างคุณค่าส�าหรบัทัง้บรษัิทฯ และสังคม จากการปรบัใช้หลักการ CSV เราจึง
มุง่เน้นความพยายามของเราในโครงการ CSR ทีส่อดคล้องกับความต้องการ
และความรู้ทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาอุปสรรคทางสังคมและการ
ด�าเนินการขั้นตอนต่อไปเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด

ในปี 2559 ไอวีแอลได้จัดกิจกรรม 410 กิจกรรมในพื้นที่ด�าเนินงาน  
49 แห่ง ภายใต้หัวข้อ CSR ที่ส�าคัญ 3 ประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Goals: SDG)  
ของสหประชาชาติ โดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (SDG ฉบับที่ 8 การ
เตบิโตทางการท�างานและเศรษฐกจิทีเ่หมาะสม) ด้านสขุภาพ (SDG ฉบบัที ่3  
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) และการศึกษา (SDG ฉบับที่ 4 การศึกษาที่ดี)  
นอกจากใจความส�าคญัหลกัทัง้สามประเดน็นีแ้ล้ว ไอวแีอลยงัมส่ีวนช่วยและ 
สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชน เนื่องจากเราเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้คือ
ส่วนส�าคัญในการเสริมสร้างความตระหนักและสนับสนุนกลยุทธ์ CSR ของ
เรา รวมถึงการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง ไอวีแอลได้เน้นย�า้ถึง
โครงการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิง เด็กผู้หญิง  
และความเท่าเทียมทางเพศ

ประเด็นหลักในกิจกรรม CSR ป� 2559

24%
25%

16%

35%

การศึกษา

สุขภาพ

สิ่งแวดล�อม

อื่นๆ
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ประเด็นส�าคัญ
ด้านสังคม

62%16%

22%

สัดส�วนกิจกรรม CSR แบ�งตามภูมิภาค ป� 2559

เอเชีย

ยุโรป

อเมริกาเหนือ

การศึกษา
พื้นฐานส�าคัญของการศึกษาคือความสามารถในการจัดหาช่องทางใน
การให้ความรู้อันน�าไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ  
เราสนบัสนนุให้นกัเรยีนและนกัศกึษาได้รบัความรู ้รวมถงึทกัษะด้านเทคนคิ
และวิชาชีพที่การจ้างงาน และท�าให้โลกแห่งเคมีภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอด
เวลามีความน่าสนใจ

ในประเทศไทย ไอวีแอลจะร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 
ส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมเป็นประจ�าทุกปีให้แก่นักศึกษา 
มหาวิทยาลัย 6 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตานลยีน (Thanlyin 
Technological University) ใน Banbwegon ประเทศเมียนมาร์ ท�าให้ 
นักศึกษาได้รับความรู้ด้านอุตสาหกรรมและประสบการณ์ในการปฏิบัติงา 
นในประเทศไทย ซ่ึงนกัศึกษาคณะนีส้ามารถน�าสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูน้ีไ้ปใช้ประโยชน์ 
เมื่อเดินทางกลับประเทศเมียนมาร์ โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วน 
ส�าหรับส่วนแรก นักศึกษาในโครงการจะเข้ารับการอบรมที่วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงคราม ในส่วนที่สอง นักศึกษาในโครงการจะฝึกงานในโรงงานของ
อินโดรามา เวนเจอร์ส จังหวัดลพบุรี ในโครงการฝึกอบรมด้านการศึกษานี้ 
ไอวีแอลได้จัดหาที่พัก การขนส่ง และค่าใช้จ่ายประจ�าวันส�าหรับนักศึกษา 
ผู้ฝึกงานทุกคน ในปี 2558 นักศึกษา 2 จาก 6 คน ที่ได้เข้าร่วมโครงการ 
จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และได้รับการคัดเลือกเข้าท�างานโดย
บริษัทย่อยของไอวีแอล คือ Indorama Ventures Packaging (Myanmar) 
Limited และในปี 2559 เรามีนักศึกษาฝึกงาน 12 คนเข้าร่วมโครงการด้าน
การศกึษาระดบัโลก โดยเป็นการท�างานในแผนกทรพัยากรบุคคล สุขอนามยั
และความปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพ และการผลิต

สิ่งแวดล้อม
เรามีจุดมุ่งหมายในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบให้
น้อยที่สุด โดยการมุ่งหาโอกาสในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ลดขยะจากการบริโภค โดยการมุ่นเน้นความส�าคัญของการลด การน�ากลับ
มาใช้ซ�้า และการรีไซเคิล รวมไปถึงการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสมาชิกใน
ชุมชนที่เราด�าเนินงาน

โครงการ Wetland’s Edge Environmental Center (WECC) ซึ่งเป็น
โครงการด้านสิง่แวดล้อมของเรา โดยเป็นการร่วมมอืกนัระหว่าง Indorama 
Ventures Xylenes and PTA (IVXP) และโรงเรยีน Decatur City Schools 
ซึง่เสนอให้นกัเรยีนและสาธารณะได้รบัประสบการณ์และโอกาสในการเรยีน

รู้เรื่องสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ริเริ่มโครงการในปี 2545 WEEC ได้ให้
ความรู้แก่นักเรียน ครูอาจารย์ และผู้เยี่ยมชมไปแล้วมากกว่า 80,000 คน 
WEEC จะมอบโอกาสในการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้าใจง่ายและอิงตาม
สถานที่ตลอดทั้งหลักสูตร K-16 ให้ผู้เยี่ยมชมทุกคน อาคารของ WEEC 
ประกอบด้วยอาคารสองชัน้ส�าหรบัแสดงชวีติสตัว์น�า้ มโีซนสิง่แวดล้อมจ�าลอง 
(Touch Tank) บ่อน�า้ทะเลความจุ 1,650 แกลลอน และระบบนิเวศน�า้จืด
ความจุ 780 แกลลอน นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางเดินส�ารวจธรรมชาติระยะ
ทาง 2 ไมล์ในพื้นที่ขนาด 320 เอเคอร์ ผู้เยี่ยมชมจะสามารถชมระบบนิเวศ
อันหลากหลาย เช่น ที่ลุ่มน�้าขัง หนองบึง ป่าไม้เนื้อแข็งบนพื้นที่ดินทราย  
สายพันธุ์จากบริเวณที่สูง ต้นสนขนาดเล็ก และหนึ่งในต้นโอ๊กที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก

แหล่งที่อยู ่อาศัยของสัตว์ที่ได้รับรางวัลแห่งนี้ ได้รับการรับรองโดย 
สภาสิ่งแวดล้อมสัตว์ป่า (Wildlife Habitat Council - WHC) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ 
ไม่หวังผลก�าไรและไม่มีการโน้มน้าวชักจูง โดยมีความมุ่งมั่นในการเพิ่ม
คณุภาพและปรมิาณของทีอ่ยูอ่าศยัของสัตว์ป่าในทีดิ่นขององค์กร ของเอกชน 
และของรัฐ โครงการเหล่านี้ได้รับการรับรองจาก WHC ว่าเป็น Wildlife at  
Work และ Corporate Lands for Learning ส�าหรับโรงงานของ IVXP

สุขอนามัย
เรามีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนที่เรามีการ
ด�าเนินธุรกิจและอาศัยอยู่ โดยให้ความส�าคัญกับการลดความเสี่ยงและ
การบริหารความเส่ียงต่อสุขภาพโดยปรับปรุงคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นและ
ให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน หลังจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยสิทธิเด็กกับองค์การ UNICEF แล้ว ไอวีแอลได้บูรณาการหลักการ
ของสิทธิเด็กให้รวมอยู่ในแนวทางการด�าเนินธุรกิจของเรา และปฏิบัติตาม
หลักการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights 
and Business Principles: CRBP) ในโครงการริเริ่มด้าน CSR ของเรา ซึ่ง
รวมไปถึงการด�าเนินโครงการเพื่อช่วยเด็ก ๆ ในชุมชนเพื่อเข้าถึงน�้าสะอาด  
นอกเหนอืไปจากการปรบัปรงุการเข้าถงึการดแูลด้านสขุภาพส�าหรับเด็กและ
สมาชิกของชุมชนในศูนย์บริการด้านสุขภาพส�าหรับชุมชน

ไอวีแอลสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
มลูนธิสิร้างรอยยิม้คอืองค์กรให้บรกิารทางการแพทย์ทีไ่ม่แสวงผลก�าไร ซึง่ 
ไอวแีอลสนับสนุนมาตัง้แต่ปี 2557 มลูนิธสิร้างรอยยิม้จะให้ความช่วยเหลือ
ด้านศัลยกรรมและการดแูลหลงัผ่าตดัให้แก่เดก็ท่ีมภีาวะปากแหว่งเพดานโหว่ 
ซ่ึงเป็นความพิการแต่ก�าเนิด ท่ีสามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตดั มลูนธิสิร้าง 
รอยยิม้ได้ช่วยเดก็ ๆ  เหล่านีโ้ดยการจดัท�าแผนและศลัยกรรม การสนบัสนนุ
ค่าเดนิทาง และการดแูลหลงัผ่าตดั เช่น การแก้ไขการพดู เป็นต้น ในปี 2559 
มเีดก็จ�านวน 317 คนได้รับการผ่าตดัเพ่ือให้สามารถใช้ชวีติอย่างปกตสุิขและ
มสีขุภาพท่ีด ีและปีท่ีแล้วน้ี พนักงานไอวแีอล 30 คนได้อาสาเข้าร่วมกิจกรรม
การสร้างปลอกเพ่ือป้องกนัไม่ให้เดก็ ๆ ขยบัแขนไปสมัผสัใบหน้าของตน 
หลงัการผ่าตดั และยงัมพีนกังานอกี 7 คนเดนิทางไปร่วมกจิกรรมค่ายบ�าบดั
ฟ้ืนฟดู้านการพดูจงัหวดัสรุนิทร์ โครงการหน่วยแพทย์เคลือ่นทีใ่นจงัหวัดตาก 
และภารกจิแพทย์อาสาในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนระหว่างปีทีผ่่านมา

ไอวีแอลไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  
แก่บุคคล พรรคการเมือง หรือผู้สมัครใด ๆ



โรงงานรีไซเคิล

โรงงานพรีฟอรม โรงงานเปาขึ้นรูปขวดโรงงานโพลีเมอร
โพลีเอสเตอร

โรงกลั�น โรงงานพาราไซลีน โรงงาน PTA

กาซแครกเกอร
(เริ�มดำเนินการป 2560)

โรงงานเอทิลีนออกไซด/
เอทิลีนไกลคอล

อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรม
ที่ไมใชอาหาร

บรรจุภัณฑและเครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑเพื่อ
การดูแลตัวเอง

ผลิตภัณฑรักษา
ความสะอาดในครัวเรือน

เครื่องแตงกาย ความปลอดภัย

เฟอรนิเจอรการแพทย

ยานยนต

อุตสาหกรรม

กรดเทเรฟทาลิคบริสุทธิ์

เอทิลีนออกไซด/
เอทิลีนไกลคอล

เอทิลีน

พรีฟอรม ขวด

ผูจัดจำหน�าย ธุรกิจ
ของเรา

ลูกคา ผูบริโภค
ผลิตภัณฑ
ของเรา

ขั้นกลาง ปลายน้ำ

โรงงานโพรพิลีน

โพรพิลีน

โรงงานเสนใยเสนดาย

โรงงานโพลีโพรพิลีน

โรงงานอะดิโพไนไตรล

โรงงานเสนใยเสนดาย

เสนใยไนลอน 6.6
และเสนดาย

อุตสาหกรรม

สิ�งทอสำหรับยานยนต

อุตสาหกรรมยานยนตโรงงานบิวตาไดอีน

โรงงานเสนใยเสนดาย

เสนใยโพรพิลีน
และเสนดาย

ฟลมอิเล็กทรอนิกส บรรจุภัณฑอาหาร

บรรจุภัณฑยา บรรจุภัณฑ
แบบยืดหยุน

แผงเซลล
พลังงานแสงอาทิตย

บรรจุภัณฑเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมนันวูเวน

เสนใยโพลีเอสเตอร
และเสนดาย

ผลิตภัณฑสุขอนามัย

แผนพลาสติก PET

อุตสาหกรรมฟลมและแผนพลาสติก

อุตสาหกรรมสิ�งทอ
และนันวูเวน

โรงงานเบนซีน

เม็ดพลาสติก
PET

โรงงานแอมโมเน�ย

โรงงานกรดอะดิพิก

โรงงานเฮกซะ
เมทิลีนไดเอไมด

แทนขุดเจาะน้ำมัน

ADP: กรดอะดิพิก
ADN: อะดิโพไนไตรล
HMDA: เฮกซะเมทิลีนไดเอไมด

IPA : Isophthalic Acid
EO/EG: เอทิลีนออกไซด/เอทิลีนไกลคอล
PTA: กรดเทเรฟทาลิคบริสุทธิ์
PET: โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลท

ต�นน้ำ

ห�วงโซ�ธุรกิจ ไอว�แอล ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ต�นน้ำ

ห�วงโซ�ธุรกิจ ไอว�แอล ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



คุณสุจริตรา โลเฮีย กรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการ 
ดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม และพนักงานจิตอาสา บริษัท 
อินโดรามา เวนเจอรส ไดเขารวมโครงการหนวยแพทยเคล่ือนท่ีกับ 
มูลนิธิสรางรอยย้ิม ท่ีจังหวัดแมฮองสอน เพ่ือชวยเหลือการเขาถึง 
ศัลยกรรมและการดูแลหลังผาตัดใหแกเด็กท่ีมีภาวะปากแหวงเพดานโหว 
ซ่ึงเปนความพิการแตกำเนิด และสามารถแกไขไดดวยการผาตัด 
พนักงานยังรวมกันสรางปลอกแขนเพ่ือปองกันไมใหเด็ก ๆ ขยับแขนไป 
สัมผัสใบหนาของตนหลังการผาตัด เพ่ือใหการผาตัดประสบความสำเร็จ 
และไมมีภาวะแทรกซอน

AlphaPet รวมกับ Cedar Ridge Middle School เพ่ือสนับสนุน 
โครงการ Partners-in-Education สำหรับ Decatur City School 
โครงการน้ีออกแบบมาเพ่ือสรางความสัมพันธกับแหลงความรูท้ังจาก 
ธุรกิจและอุตสาหกรรม เพ่ือสงเสริมโครงการดานการศึกษาใหแก 
นักเรียน และกระตุนใหนักเรียนพิจารณาความสนใจทางวิชาการและ 
สายอาชีพของตัวเอง

ประเทศไทย

สหรัฐอเมร�กา

นักศึกษาจาก ITESM Campus Queretaro ไดเขาเย่ียม 
ชม Indorama Ventures Servicios Corporativos เพ่ือ 
เรียนรูและทำความเขาใจการดำเนินธุรกิจ PET ของบริษัท 
การเย่ียมชมคร้ังน้ียังมีความสำคัญในดานการแสดงใหเห็น 
ถึงทางเลือกของเสนทางอาชีพในอนาคตสำหรับนักศึกษา 
ท่ีสนใจทำงานในสาขาท่ีเรียนมาหลังจากจบการศึกษา

เม็กซิโก

ทีพีที ปโตรเคมิคอลส 
มอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนโรงเรียน วัดกรอกยายชา 
ในจังหวัดระยอง เพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง การศึกษา กิจกรรม 
CSR น้ีคือตัวอยางหน่ึงในการชวย ุมชนดวยการลงทุน 
ระยะยาวเพ่ืออนาคตของชุมชน

ประเทศไทย

Micor Polypet ไดบริจาคโตะ เกาอ้ี เคร่ืองเขียน และ 
ของวางใหแกโรงเรียนในทองถ่ิน ความรับผิดชอบตอ 
สังคมของไอวีแอลน้ี สอดคลองกับเปาหมายการ 
พัฒนาความย่ังยืนของสหประชาชาติ และยังรวมถึง 
การศึกษาท่ีดี (SDG #4) ซ่ึงขยายไปสูการสนับสนุนดาน 
วัสดุอุปกรณเพ่ือใหมีสภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีดีย่ิงข้ึน 
ท้ังครูและนักเรียน

อินเดีย
กลุมนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมในเมือง 
Wloclawek ไดเขาเย่ียมชมโรงงานของ 
Indorama Ventures Poland 
กิจกรรมคร้ังน้ีใชภาษาอังกฤษเปนหลัก 
ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมฝกภาษา 
โครงการน้ี เชนเดียวกับโครงการอ่ืน ๆ 
คือมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความรู 
ประสบการณ และสรางโอกาสเฉพาะ 
ทางใหนักเรียนท่ีรวมโครงการ เพ่ือเปน 
ประโยชนตอท้ังตัวผูรวมโครงการและ 
ไอวีแอลในดานความตองการบุคลากร 
ในอนาคต

โปแลนด�

ตัวแทนจากอินโดรามา เวนเจอรส ใหความรูเร่ืองการรีไซเคิล 
พลาสติก PET ใหแกนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด 
สุราษฎรธานี  ไอวีแอลสนับสนุนการลดการใชวัสดุ การนำ 
กลับมาใชซ้ำ และการรีไซเคิลมาโดยตลอด และดวยการ 
ท่ีบริษัทฯ คือผูนำดานนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรีไซเคิล 
การเนนย้ำความสำคัญของการรีไซเคิลและเผยแพรความรู 
ใหนักเรียนและนักศึกษาเขาใจจึงเปนส่ิงสำคัญย่ิง

ประเทศไทย

บริษัทในเครือขอไอวีแอลในจังหวัดระยองไดจัดใหมีบริการ 
ทางการแพทยเคล่ือนท่ีไมคิดคาใชจาย ท่ีวัดหนองแฟบ ขณะท่ี 
Micro Polypet ใหบริการรถพยาบาลฟรีสำหรับชุมชน 
ใกลเคียง เพราะสุขภาพเปนอีกหน่ึงความรับผิดชอบตอสังคม 
เชิงกลยุทธของเราและยังสอดคลองกับ SDG #3 คือการมี 
สุขภาพและความเปนอยูท่ีดี กิจกรรมท้ังสองน้ีแสดงใหเห็นวา 
CSR สามารถใหการสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพไดในขณะท่ี 
ยังมีสวนรวมเชิงรุกในชุมชน

ประเทศไทย

พนักงานสองคนท่ี Indorama Ventures Xylenes 
and PTA ไดริเร่ิมโครงการและจัดกิจกรรมเพ่ือ 
การกุศล โดยใหกลุมอาสาสมัครผลิตผาหมจำนวน 
25 ผืนเพ่ือมอบใหเด็กผูปวยโรคมะเร็งท่ีโรงพยาบาล 
St. Jude Children’s Research Hospital ในเมือง 
Memphis รัฐ Tennessee กิจกรรมน้ีเปนสวนหน่ึง 
ของโครงการ CSR ของบริษัท โดยใชช่ือโครงการวา 
“Living our Values”

สหรัฐอเมร�กา

ทีมงานท่ี AlphaPet ไดเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรม 
ชุมชนโดยรวบรวมสินคาอาหารแหงจำนวน 1,446 
ช้ินสำหรับการระดมทุนในวันหยุดประจำปเพ่ือสราง 
ประโยชนใหโรงครัวทองถ่ินในเมือง Decatur 
รัฐ Alabama นอกจากน้ี AlphaPet ยังไดระดมทุนเพ่ือ 
ชวยเหลือมูลนิธิ Decatur-Morgan County Hospital 
Foundation ในการจัดซ้ืออุปกรณทางการแพทย 
ท่ีจำเปน

สหรัฐอเมร�กา

StarPet มอบเงินทุนแก Habitat for Humanity ซ่ึงเปนองคกร 
ท่ีเปนผูนำในการแกไขปญหาสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีไมดี StarPet 
ไดเขามามีสวนรวมในการสรางท่ีอยูอาศัยสำหรับครอบครัวท่ีมี
รายไดนอย ตอบสนองความตองการท่ีอยูอาศัยท่ีมีคุณภาพ 
ราคา ไมแพง และเปดโอกาสใหมในการเพ่ิมความเช่ือม่ันและ 
การพ่ึงพาตนเอง

พนักงานท่ี FiberVisions มีโครงการท่ีจัดเปนประจำ 
ทุกป คือการทำอาหารและบารบีคิวเพ่ือสนับสนุน 
องคกร March of Dimes ซ่ึงมีภารกิจในการปรับปรุง 
สุขภาพของเด็กทารกโดยการปองกันไมใหเกิดขอ 
บกพรองและการตายต้ังแตแรกเกิด คาใชจายทางการ 
แพทยเฉล่ียสำหรับทารกท่ีคลอดกอนกำหนดมีมากกวา 
12 เทาของทารกท่ีมีสุขภาพดีและ Fibervisions ไดดำเนิน 
การในสวนของการสรางความตระหนักและชวยเหลือ 
แมและทารกแรกเกิด

สหรัฐอเมร�กา

สหรัฐอเมร�กา

Indorama Ventures Poland ไดสนับสนุนของรางวัล 
สำหรับโครงการรณรงค Tree for a Bottle คร้ังท่ี 14 
ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมความตระหนักดานส่ิงแวดลอมและ 
ความสำคัญของการอนุรักษส่ิงแวดลอมใหแกเยาวชนคนรุน 
ใหมและสังคม นอกจากน้ี พนักงานบริษัทยังไดอาสาพา 
เด็กนักเรียนไปชวยกันเก็บขยะจากปาท่ีอยูใกลโรงเรียนอีกดวย

โปแลนด�

พนักงานของบริษัทในเครือไอวีแอลในจังหวัดระยอง
แสดงความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมดวยการสราง 
กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดในวันทำความ 
สะอาดชายหาดสากล

ประเทศไทย

บริษัทในเครือไอวีแอลในสหรัฐอเมริกาไดสรางรายได
ให United Way ซ่ึงเปนองคกรท่ีมุงพัฒนาชีวิต 
มนุษยดวยการระดมพลังของชุมชน ซ่ึงสอดคลอง 
กับปรัชญาองคกรของไอวีแอล และเพ่ือพัฒนา 
ความเปนอยูรวมกัน สรางโอกาสใหทุกคนโดยเนน 
ดานการศึกษา รายได และสุขภาพ

พนักงาน Performance Fibers (Hong Kong) เขารวม 
อาสาสมัครเพ่ือทำความสะอาดสวนสาธารณะในชุมชน 
เปนการแสดงออกถึงการยึดม่ันในคุณคาของบริษัทฯ 
วาดวยความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม

Indorama Ventures Packaging (Philippines) 
Corporation ไดดำเนินโครงการปลูกปาชายเลนใน 
พ้ืนท่ีชายฝงทะเลท่ี Looc, Villanueva, Misamis 
Oriental ประเทศฟลิปปนสซ่ึงมีความเส่ียง ไดรับ 
ผลกระทบ จากสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง 
ปาชายเลนมีคุณประโยชนหลายอยาง ซ่ึงรวมถึง 
การปกปองแนว ชายฝงโดยลดการกัดกรอนท่ีเกิดจาก 
คล่ืนและการข้ึนลงของน้ำ ท้ังยังเปนแหลงกักเก็บ 
และสะสมคารบอน

Orion Global Pet ไดอาสากำลังรวมกับสมาชิกชุมชน 
และเด็ก ๆ จากโรงเรียนทองถ่ินเพ่ือทำกิจกรรม 
ทำความสะอาดใหพ้ืนท่ีโดยรอบ

ไอว�แอลเชื่อใน
สภาพแวดล�อมที่สะอาด

ฮ�องกง

ฟ�ลิปป�นส�

ลิทัวเนีย

กิจกรรม CSR ในป� 2559
ไอว�แอลสนับสนุนการศึกษาทั่วโลก

สหรัฐอเมร�กาการยื่นมือช�วยเหลือจาก

พนักงานของไอว�แอล



คุณสุจริตรา โลเฮีย กรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการ 
ดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม และพนักงานจิตอาสา บริษัท 
อินโดรามา เวนเจอรส ไดเขารวมโครงการหนวยแพทยเคล่ือนท่ีกับ 
มูลนิธิสรางรอยย้ิม ท่ีจังหวัดแมฮองสอน เพ่ือชวยเหลือการเขาถึง 
ศัลยกรรมและการดูแลหลังผาตัดใหแกเด็กท่ีมีภาวะปากแหวงเพดานโหว 
ซ่ึงเปนความพิการแตกำเนิด และสามารถแกไขไดดวยการผาตัด 
พนักงานยังรวมกันสรางปลอกแขนเพ่ือปองกันไมใหเด็ก ๆ ขยับแขนไป 
สัมผัสใบหนาของตนหลังการผาตัด เพ่ือใหการผาตัดประสบความสำเร็จ 
และไมมีภาวะแทรกซอน

AlphaPet รวมกับ Cedar Ridge Middle School เพ่ือสนับสนุน 
โครงการ Partners-in-Education สำหรับ Decatur City School 
โครงการน้ีออกแบบมาเพ่ือสรางความสัมพันธกับแหลงความรูท้ังจาก 
ธุรกิจและอุตสาหกรรม เพ่ือสงเสริมโครงการดานการศึกษาใหแก 
นักเรียน และกระตุนใหนักเรียนพิจารณาความสนใจทางวิชาการและ 
สายอาชีพของตัวเอง

ประเทศไทย

สหรัฐอเมร�กา

นักศึกษาจาก ITESM Campus Queretaro ไดเขาเย่ียม 
ชม Indorama Ventures Servicios Corporativos เพ่ือ 
เรียนรูและทำความเขาใจการดำเนินธุรกิจ PET ของบริษัท 
การเย่ียมชมคร้ังน้ียังมีความสำคัญในดานการแสดงใหเห็น 
ถึงทางเลือกของเสนทางอาชีพในอนาคตสำหรับนักศึกษา 
ท่ีสนใจทำงานในสาขาท่ีเรียนมาหลังจากจบการศึกษา

เม็กซิโก

ทีพีที ปโตรเคมิคอลส 
มอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนโรงเรียน วัดกรอกยายชา 
ในจังหวัดระยอง เพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง การศึกษา กิจกรรม 
CSR น้ีคือตัวอยางหน่ึงในการชวย ุมชนดวยการลงทุน 
ระยะยาวเพ่ืออนาคตของชุมชน

ประเทศไทย

Micor Polypet ไดบริจาคโตะ เกาอ้ี เคร่ืองเขียน และ 
ของวางใหแกโรงเรียนในทองถ่ิน ความรับผิดชอบตอ 
สังคมของไอวีแอลน้ี สอดคลองกับเปาหมายการ 
พัฒนาความย่ังยืนของสหประชาชาติ และยังรวมถึง 
การศึกษาท่ีดี (SDG #4) ซ่ึงขยายไปสูการสนับสนุนดาน 
วัสดุอุปกรณเพ่ือใหมีสภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีดีย่ิงข้ึน 
ท้ังครูและนักเรียน

อินเดีย
กลุมนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมในเมือง 
Wloclawek ไดเขาเย่ียมชมโรงงานของ 
Indorama Ventures Poland 
กิจกรรมคร้ังน้ีใชภาษาอังกฤษเปนหลัก 
ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมฝกภาษา 
โครงการน้ี เชนเดียวกับโครงการอ่ืน ๆ 
คือมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความรู 
ประสบการณ และสรางโอกาสเฉพาะ 
ทางใหนักเรียนท่ีรวมโครงการ เพ่ือเปน 
ประโยชนตอท้ังตัวผูรวมโครงการและ 
ไอวีแอลในดานความตองการบุคลากร 
ในอนาคต

โปแลนด�

ตัวแทนจากอินโดรามา เวนเจอรส ใหความรูเร่ืองการรีไซเคิล 
พลาสติก PET ใหแกนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด 
สุราษฎรธานี  ไอวีแอลสนับสนุนการลดการใชวัสดุ การนำ 
กลับมาใชซ้ำ และการรีไซเคิลมาโดยตลอด และดวยการ 
ท่ีบริษัทฯ คือผูนำดานนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรีไซเคิล 
การเนนย้ำความสำคัญของการรีไซเคิลและเผยแพรความรู 
ใหนักเรียนและนักศึกษาเขาใจจึงเปนส่ิงสำคัญย่ิง

ประเทศไทย

บริษัทในเครือขอไอวีแอลในจังหวัดระยองไดจัดใหมีบริการ 
ทางการแพทยเคล่ือนท่ีไมคิดคาใชจาย ท่ีวัดหนองแฟบ ขณะท่ี 
Micro Polypet ใหบริการรถพยาบาลฟรีสำหรับชุมชน 
ใกลเคียง เพราะสุขภาพเปนอีกหน่ึงความรับผิดชอบตอสังคม 
เชิงกลยุทธของเราและยังสอดคลองกับ SDG #3 คือการมี 
สุขภาพและความเปนอยูท่ีดี กิจกรรมท้ังสองน้ีแสดงใหเห็นวา 
CSR สามารถใหการสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพไดในขณะท่ี 
ยังมีสวนรวมเชิงรุกในชุมชน

ประเทศไทย

พนักงานสองคนท่ี Indorama Ventures Xylenes 
and PTA ไดริเร่ิมโครงการและจัดกิจกรรมเพ่ือ 
การกุศล โดยใหกลุมอาสาสมัครผลิตผาหมจำนวน 
25 ผืนเพ่ือมอบใหเด็กผูปวยโรคมะเร็งท่ีโรงพยาบาล 
St. Jude Children’s Research Hospital ในเมือง 
Memphis รัฐ Tennessee กิจกรรมน้ีเปนสวนหน่ึง 
ของโครงการ CSR ของบริษัท โดยใชช่ือโครงการวา 
“Living our Values”

สหรัฐอเมร�กา

ทีมงานท่ี AlphaPet ไดเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรม 
ชุมชนโดยรวบรวมสินคาอาหารแหงจำนวน 1,446 
ช้ินสำหรับการระดมทุนในวันหยุดประจำปเพ่ือสราง 
ประโยชนใหโรงครัวทองถ่ินในเมือง Decatur 
รัฐ Alabama นอกจากน้ี AlphaPet ยังไดระดมทุนเพ่ือ 
ชวยเหลือมูลนิธิ Decatur-Morgan County Hospital 
Foundation ในการจัดซ้ืออุปกรณทางการแพทย 
ท่ีจำเปน

สหรัฐอเมร�กา

StarPet มอบเงินทุนแก Habitat for Humanity ซ่ึงเปนองคกร 
ท่ีเปนผูนำในการแกไขปญหาสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีไมดี StarPet 
ไดเขามามีสวนรวมในการสรางท่ีอยูอาศัยสำหรับครอบครัวท่ีมี
รายไดนอย ตอบสนองความตองการท่ีอยูอาศัยท่ีมีคุณภาพ 
ราคา ไมแพง และเปดโอกาสใหมในการเพ่ิมความเช่ือม่ันและ 
การพ่ึงพาตนเอง

พนักงานท่ี FiberVisions มีโครงการท่ีจัดเปนประจำ 
ทุกป คือการทำอาหารและบารบีคิวเพ่ือสนับสนุน 
องคกร March of Dimes ซ่ึงมีภารกิจในการปรับปรุง 
สุขภาพของเด็กทารกโดยการปองกันไมใหเกิดขอ 
บกพรองและการตายต้ังแตแรกเกิด คาใชจายทางการ 
แพทยเฉล่ียสำหรับทารกท่ีคลอดกอนกำหนดมีมากกวา 
12 เทาของทารกท่ีมีสุขภาพดีและ Fibervisions ไดดำเนิน 
การในสวนของการสรางความตระหนักและชวยเหลือ 
แมและทารกแรกเกิด

สหรัฐอเมร�กา

สหรัฐอเมร�กา

Indorama Ventures Poland ไดสนับสนุนของรางวัล 
สำหรับโครงการรณรงค Tree for a Bottle คร้ังท่ี 14 
ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมความตระหนักดานส่ิงแวดลอมและ 
ความสำคัญของการอนุรักษส่ิงแวดลอมใหแกเยาวชนคนรุน 
ใหมและสังคม นอกจากน้ี พนักงานบริษัทยังไดอาสาพา 
เด็กนักเรียนไปชวยกันเก็บขยะจากปาท่ีอยูใกลโรงเรียนอีกดวย

โปแลนด�

พนักงานของบริษัทในเครือไอวีแอลในจังหวัดระยอง
แสดงความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมดวยการสราง 
กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดในวันทำความ 
สะอาดชายหาดสากล

ประเทศไทย

บริษัทในเครือไอวีแอลในสหรัฐอเมริกาไดสรางรายได
ให United Way ซ่ึงเปนองคกรท่ีมุงพัฒนาชีวิต 
มนุษยดวยการระดมพลังของชุมชน ซ่ึงสอดคลอง 
กับปรัชญาองคกรของไอวีแอล และเพ่ือพัฒนา 
ความเปนอยูรวมกัน สรางโอกาสใหทุกคนโดยเนน 
ดานการศึกษา รายได และสุขภาพ

พนักงาน Performance Fibers (Hong Kong) เขารวม 
อาสาสมัครเพ่ือทำความสะอาดสวนสาธารณะในชุมชน 
เปนการแสดงออกถึงการยึดม่ันในคุณคาของบริษัทฯ 
วาดวยความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม

Indorama Ventures Packaging (Philippines) 
Corporation ไดดำเนินโครงการปลูกปาชายเลนใน 
พ้ืนท่ีชายฝงทะเลท่ี Looc, Villanueva, Misamis 
Oriental ประเทศฟลิปปนสซ่ึงมีความเส่ียง ไดรับ 
ผลกระทบ จากสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง 
ปาชายเลนมีคุณประโยชนหลายอยาง ซ่ึงรวมถึง 
การปกปองแนว ชายฝงโดยลดการกัดกรอนท่ีเกิดจาก 
คล่ืนและการข้ึนลงของน้ำ ท้ังยังเปนแหลงกักเก็บ 
และสะสมคารบอน

Orion Global Pet ไดอาสากำลังรวมกับสมาชิกชุมชน 
และเด็ก ๆ จากโรงเรียนทองถ่ินเพ่ือทำกิจกรรม 
ทำความสะอาดใหพ้ืนท่ีโดยรอบ

ไอว�แอลเชื่อใน
สภาพแวดล�อมที่สะอาด

ฮ�องกง

ฟ�ลิปป�นส�

ลิทัวเนีย

กิจกรรม CSR ในป� 2559
ไอว�แอลสนับสนุนการศึกษาทั่วโลก

สหรัฐอเมร�กาการยื่นมือช�วยเหลือจาก

พนักงานของไอว�แอล



ข้อมูลผลการ
ด�าเนินงานทั่วโลก
ข้อมูลสรุปนี้ครอบคลุมการดำาเนินงานของโรงงานในกลุ่มธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ  
(PET, PTA, EO/EG, PX, เส้นใยและเส้นด้าย, บรรจุภัณฑ์, รีไซเคิล, และขนสัตว์)

อินโดรามา เวนเจอร์ส คือผู้นำาของผู้จัดจำาหน่ายเส้นใย 
องค์ประกอบชีวภาพสำาหรับผลิตภัณฑ์สุขอนามัย 
และตลาดอุตสาหกรรม เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง 

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

เอเชีย
• Asia Pet (Thailand) (APT)
• FiberVisions (China) Textiles Products
• Guangdong IVL PET Polymer Company (GIVL)
• Indorama Holdings (Thailand) (IRH)
• Indorama Petrochem (IRPL)
• Indorama Polyester Industries, Nakorn Pathom (IPI-N)
• Indorama Polyester Industries, Rayong (IPI-R)
• Indorama Polymers Public Company (IRP)
• Indorama Ventures Packaging (Myanmar) (IVPML)
• Indorama Ventures Packaging (Philippines) (IVPPC) -  Batino
• Indorama Ventures Packaging (Philippines) (IVPPC) - MOP
• Indorama Ventures Packaging (Philippines) (IVPPC) - Davao
• Indorama Ventures Polymers (Rayong) (IVPR)
• IVL Dhunseri Petrochem Industries (IVLDPI)
• Micro Polypet
• Performance Fibers (Kaiping) (PF) 1

• Performance Fibers (Kaiping) (PF) 2
• Petform, Korat
• Petform, Lopburi
• Petform, Pathum Thani
• Petform, Rayong
• PT. Indorama Polychem Indonesia (PTIPCI)
• PT. Indorama Polyester Industries Indonesia (PTIPII)
• PT. Indorama Ventures Indonesia (PTIVI)
• PT. Indorama Petrochemicals (PTIP)
• PT. Indorama Polypet Indonesia (PTIPPI)
• TPT Petrochemicals (TPT)

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

โดยรวมแล้ว ผลการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืจากดชันชีีว้ดัแสดงให้เหน็ว่า 
ไอวแีอลมแีนวโน้มการด�าเนนิงานทีด่ข้ึีนในระดบัโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่
เปรยีบเทยีบการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม (การปล่อยก๊าซหรอืของเสยี หรอื
การบรโิภคพลงังานต่อตนัการผลติ) แบบปีต่อปี แนวโน้มทัว่ไปรวมถงึการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม (Scope 1 & 2) 
ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน ความเข้มข้นของน�า้ และปริมาณออกซิเจน
ที่สารแคมีใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้าเสีย ในปีนี้ เรายังคงมุ่งมั่นเพื่อลด
การปล่อยมลพิษทางอากาศ (ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ออกไซด์ และสาร
อินทรีย์ระเหยง่าย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของระเบียบและข้อก�าหนดต่าง ๆ

เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขทั้งหมด จะเห็นได้ว่า อัตราการบริโภควัตถุดิบและ
พลังงาน รวมทั้งอัตราการหยุดงานนั้น เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
บริษัทฯ มีการเติบโตทั้งด้านผลการผลิตและจ�านวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น

เราได้น�าข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2558 ตามที่ได้ระบุไว้
ในรายงานความยั่งยืนปี 2558 มาแสดงอีกครั้ง เพราะมีการเปล่ียนแปลง
ข้อมลูด้านส่ิงแวดล้อมบางหวัข้อเนือ่งจากมกีารปรบัปรงุความครอบคลมุและ 
การค�านวณข้อมูลใหม่
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ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก

GRI G4 หน่วย 2556 2557 2558 2559
การผลิต

ทั่วไป การผลิตทั้งหมด ตันการผลิต  5,584,728  6,687,525  7,481,352  9,960,132 

- PET ตัน  2,794,016  3,197,330  3,544,468  4,099,124 

- PTA ตัน  1,710,054  1,805,713  2,153,836  3,415,374 

- บรรจุภัณฑ์ ตัน  42,041  65,659  82,596  113,202 

- เส้นใยและเส้นด้าย ตัน  612,756  1,047,044  1,134,341 1,327,927

- วัตถุดิบ (เช่น EG/EO) ตัน  321,417  422,831  361,709 869,569

- ขนสัตว์ ตัน  2,271  3,140  3,077 2,672

- การผลิตจากโรงงานรีไซเคิล (เกล็ดพลาสติกและการใช้ซ�้า
ในกระบวนการ)

ตัน  95,661  83,762  108,958 119,429

- อื่น ๆ ตัน  6,512  62,045  92,366 12,835

รายได้

ทั่วไป รายได้ของธุรกิจ (แปลงสภาพ) ล้านบาท 276,282 292,554 246,582 324,556

วัสดุ

EN 1

ปริมาณการใช้วัสดุทั้งหมด ตัน  6,157,740  7,078,276  7,881,517  10,216,877 

- PTA ตัน  2,744,177  3,161,880  3,482,025  4,197,946 

- MEG*1 ตัน 1,125,961 1,451,681 1,601,371 1,751,885

• Bio - MEG ตัน 14,848 18,062 15,694 10,736

- พาราไซลีน ตัน  -  -  -  2,271,643 

- กรดแอซีติก ตัน  -  -  -  124,233 

- Purified isophthalic acid ตัน  -  -  -  52,929 

- PET ตัน  -  -  -  302,350 

- PP ตัน  -  -  -  128,239 

- PE ตัน  -  -  -  32,505 

- HDPE ตัน  -  -  -  4,538 

- ขนสัตว์ ตัน  -  -  -  2,938 

- บรรจุภัณฑ์กระดาษแข็ง ตัน  -  -  -  11,097 

- Textile grade chips ตัน  -  -  -  19,132 

- Partially oriented yarn (POY) ตัน  -  -  -  5,374 

- อื่น ๆ ตัน  2,268,786  2,441,658  2,780,037  1,301,332 

EN2 ปริมาณวัสดุที่รีไซเคิลทั้งหมด ตัน  169,854 

พลังงาน

EN3

การบริโภคพลังงานทั้งหมด*2 กิกะจูล 33,242,804 37,522,808 41,467,851 52,273,383

  • น�้ามันเชื้อเพลง กิกะจูล  106,495  125,305  219,851  444,337 

  • ก๊าซธรรมชาติ กิกะจูล  14,617,329  15,303,426  16,392,113  21,506,204 

  • ก๊าซปิโตรเลียมเหลว กิกะจูล  19,995  44,817  58,300  54,600 

  • น�า้มันดีเซล กิกะจูล  11,229  16,688  23,005  68,687 

  • น�า้มันเบนซิน กิกะจูล  15,747  27,587  2,802  30,485 

  • ก๊าซเชื้อเพลิง กิกะจูล  -  -  -  40,483 

  • ถ่านโค้ก กิกะจูล  -  -  -  354,894 

  • ถ่านหิน กิกะจูล  10,570,044  11,791,536  12,376,449  15,883,530 

  • อื่น ๆ กิกะจูล  75,248  42,147  24,376  56,987 

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยทั่วโลก
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GRI G4 หน่วย 2556 2557 2558 2559

EN3

  • พลังงานหมุนเวียน*3 กิกะจูล 407,021 461,537 584,691 856,864

ชีวมวล*4 กิกะจูล 198,360 208,998  227,034  373,656 

ก๊าซชีวภาพ*5 กิกะจูล 187,629 219,067 317,477 317,438

พลังงานไฟฟ้า (แสงอาทิตย์/ลม/น�้า)*6 กิกะจูล 21,082 33,472 40,180 165,770

EN3 การบรโิภคพลงังานทางอ้อมทัง้หมด (ไฟฟ้า การท�าความเยน็ 
ไอน�้าที่จัดซื้อจากภายนอกกลุ่มบริษัทไอวีแอล)

กิกะจูล  9,489,110  11,762,833  13,510,681  14,527,078 

EN3 การบริโภคพลังงานทางอ้อมทั้งหมด เมกะวัตต์  2,635,864  3,267,454  3,752,967  4,035,300 

EN3 พลังงานไฟฟ ้าที่จัดซื้อจากแหล ่งพลังงานสิ้นเปลือง  
(เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน นิวเคลียร์ น�้ามันให้ความร้อน)

กิกะจูล  5,876,249  7,466,557  9,408,898  11,487,654 

EN3 พลังงานไฟฟ้าที่จัดซื้อ เมกะวัตต์  1,632,291  2,074,044  2,613,583  3,191,015 

พลังงานไอน�้าที่จัดซื้อ กิกะจูล  2,064,066  2,261,891  2,151,325  2,048,701 

เมกะวัตต์  573,352  628,303  597,590  569,084 

พลังงานความร้อนที่จัดซื้อ กิกะจูล  -  -  -  805,571 

เมกะวัตต์  -  -  -  223,770 

พลังงานความเย็นที่จัดซื้อ กิกะจูล  -  -  -  54,275 

เมกะวัตต์  -  -  -  15,076 

ไฟฟ้าทีจ่ดัซือ้จากพลงังานหมนุเวยีน  
(เช่น ไฟฟ้าพลงัน�า้ ลม แสงอาทติย์)

กิกะจูล 0 0 0  130,878 

เมกะวัตต์  56,958  83,137  186,745  36,355 

EN3 พลังงานไฟฟ้าที่ขาย กิกะจูล  999,773  990,603  698,158  700,432 

EN3 พลังงานไอน�า้ที่ขายทั้งหมด กิกะจูล  1,069,642  1,062,464  1,026,259  850,334 

EN5 ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน กิกะจูล/ตันการผลิต  5.90  5.56  5.52  5.25 

EN6 พลังงานที่ประหยัดได้จากการอนุรักษ์และปรับปรุง
ประสิทธิภาพ

กิกะจูล  234,401  228,812  413,342  786,520 

การใช้น�้า

EN8

ปริมาณการใช้น�้าทั้งหมดจากแหล่งต่าง ๆ ลบ.ม. 27,132,709 36,099,631 38,200,946 46,837,024

- น�้าจากผิวดิน ลบ.ม.  14,093,121  16,960,419  18,472,443 28,612,963

- น�า้ทะเล (ไม่รวมการใช้น�้าทะเลหล่อเย็น) ลบ.ม.  -  -  -  - 

- น�า้ทะเลหล่อเย็น ลบ.ม.  -  952,172  2,736,178  1,245,728 

- น�า้ประปา ลบ.ม.  10,476,878  12,003,015  10,602,732 10,626,736

- น�้าบาดาล ลบ.ม.  2,507,663  6,146,267  6,351,455  6,299,896 

- น�า้ฝน ลบ.ม.  55,047  37,758  38,140  51,701 

ความเข้มข้นในการใช้น�้า ลบ.ม./ตันการผลิต 4.89 5.43 5.12 4.70

น�า้ที่น�ากลับมาใช้ซ�้า/รีไซเคิล

EN10*8 ปริมาณรวมของน�้าที่น�ากลับมาใช้ซ�า้/รีไซเคิล ลบ.ม.  2,303,659  2,436,929  2,780,405 3,229,152

EN10 อัตราส่วนของน�้าที่น�ากลับมาใช้ ร้อยละ 8.49% 6.75% 7.28% 6.89%

การปล่อยก๊าซ

EN15 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากแหล่งที่บริษัทฯ  
เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยบริษัทฯ (Scope 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า 

 1,968,370  2,087,526  2,226,176  3,236,692 

EN16 ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมจากการผลติพลงังานไฟฟ้า 
ความร้อน หรอืไอน�า้ (Scope 2)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า 

 1,325,575  1,567,192  1,842,432  1,917,894 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope 1 + 2) ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า 

 3,293,945  3,654,718  4,068,608  5,154,586

EN17 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 3)*9 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า 

 11,031  17,217  15,389  70,428 

EN18 ความเข้มข้นของปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง 
(Scope 1)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันการผลิต

 0.352  0.312  0.298  0.325 

ความเข้มข้นของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทางอ้อม (Scope 2)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันการผลิต

 0.237  0.234  0.246  0.192 
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ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก

GRI G4 หน่วย 2556 2557 2558 2559

ความเข้มข้นของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
(Scope 1 + 2)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันการผลิต

 0.590  0.546  0.544  0.517 

EN18 ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในหน่วยตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อรายได้ทั้งหมด

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ล้านบาท

 7.12  7.14  9.03  15.88 

EN18 ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในหน่วยตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อพนักงานเต็มเวลา

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/FTE

223.17 198.74 179.26 390.74

EN21 ปรมิาณการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ทัง้หมด ตัน  2,060  1,977  2,430  1,779 

EN21 ปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) ทั้งหมด ตัน  288  752  1,075  1,126 

EN21 ปรมิาณการปล่อยสารอนิทรย์ีระเหยง่าย (VOC) ทัง้หมด ตัน  661  854  1,149 2,033

การก�าจัดน�า้เสีย

EN22

ปริมาณการปล่อยน�้าเสียทั้งหมด ลบ.ม.  6,722,467  12,269,886  12,940,673  21,251,430 

COD ในน�้าเสียที่ได้รับการบ�าบัดก่อนปล่อยออก ตัน  542.04  525.29  446.27 1,121

BOD ในน�า้เสียที่ได้รับการบ�าบัดก่อนปล่อยออก ตัน  63.31  76.55  58.45  110.41 

TSS ในน�้าเสียที่ได้รับการบ�าบัดก่อนปล่อยออก ตัน  1,122.42  1,325.29  1,576.78 1,709

น�า้มนัและคราบในน�า้เสยีทีไ่ด้รบัการบ�าบดัก่อนปล่อยออก ตัน  19.13  14.25  17.34  18 

COD ในน�า้เสยีทีไ่ด้รบัการบ�าบดัก่อนปล่อยสูบ่คุคลภายนอก ตัน - - -  3,793 

BOD ในน�้าเสียที่ได้รับการบ�าบัดก่อนปล่อย 
สู่บุคคลภายนอก

ตัน - - -  1,606 

TSS ในน�้าเสียที่ได้รับการบ�าบัดก่อนปล่อย 
สู่บุคคลภายนอก

ตัน - - -  1,035 

น�า้มันและคราบในน�า้เสียที่ได้รับการบ�าบัดก่อนปล่อยสู่
บุคคลภายนอก

ตัน - - -  4.75 

ปริมาณน�้าที่น�ากลับมาใช้ซ�้า/รีไซเคิล ลบ.ม.  1,539,294  1,768,053  1,748,067  1,954,678 

กากของเสีย

EN23

ของเสียอันตรายทั้งหมด ตัน  20,580  37,171  34,229  47,465 

- การใช้ซ�า้ ตัน  11  4,397  819  726 

- การรีไซเคิล ตัน  346  7,596  12,545  12,038 

- การน�ากลับคืนมาใหม่ (รวมถึงการใช้เป็นพลังงานทดแทน) ตัน  459  483  782  2,153

- ส่วนที่ย่อยสลายได้ ตัน  -  -  13  43

- การเผา ตัน  5,665  4,624  4,151  4,860 

- การถมในหลุมฝังกลบ ตัน  13,641  17,784  1,684  2,348 

- อื่น ๆ ตัน  459  2,286  14,234  25,298 

ของเสียไม่อันตรายทั้งหมด ตัน  71,913  73,297  83,730  99,150 

- การใช้ซ�า้ ตัน  611  595  1,829  3,604 

- การรีไซเคิล ตัน  36,319  36,146  39,728  28,189 

- การน�ากลับคืนมาใหม่ (รวมถึงการใช้เป็นพลังงานทดแทน) ตัน  6,663  6,259  11,460  6,143 

- ส่วนที่ย่อยสลายได้ ตัน  290  384  720  5,642 

- การเผา ตัน  697  1,412  819  779 

- การถมในหลุมฝังกลบ ตัน  18,522  18,699  16,681  28,293 

- อื่น ๆ ตัน  8,812  9,802  12,494  26,499 

ปริมาณของเสียที่น�ากลับมาใช้ซ�้า รีไซเคิล และน�ากลับคืน
มาใหม่ทั้งหมด

ตัน  44,408  55,478  67,162  52,584

ปริมาณของเสียทั้งหมด (ที่ไม่น�ากลับมาใช้ซ�้า รีไซเคิล และ
น�ากลับคืนมาใหม่)

ตัน  48,085  54,991  50,797  93,762

EN25 ปริมาณขยะอันตรายทั้งหมดที่ส่งไปก�าจัด ตัน  5,755  19,043  32,873  43,882

EN25 ปริมาณขยะอันตรายทั้งหมดที่ส่งไปบ�าบัด ตัน  5,521  6,323  6,594  6,726 

EN25 ปริมาณขยะอันตรายที่ส่งไปก�าจัดข้ามแดน ตัน  7  39  8  45 



74  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) – วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลก สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

GRI G4 หน่วย 2556 2557 2558 2559
การรั่วไหล*10

EN24

การรั่วไหลที่มีนัยส�าคัญทั้งหมด**
กรณี 14 17 41 38

ตัน 12 107 94 90

- การปล่อยไฮโดรคาร์บอน กรณี 1 0 0 2

ตัน 2 0 0 0

- การปล่อยสารเคมี
กรณี 9 13 30 31

ตัน 12 1 89 50

- การปล่อยสารอื่น ๆ
กรณี 4 5 11 5

ตัน 0 107 4 39

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม

EN29*11 ค่าปรับทั้งหมด: มูลค่าของเงินค่าปรับทั้งหมดส�าหรับการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

ดอลลาร์สหรัฐ 0 0 205 260

EN29 ค่าปรับที่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ: มูลค่าเงินของ 
ค่าปรับที่มากกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส�าหรับการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

ดอลลาร์สหรัฐ 0 0 0 0

EN29 จ�านวนการลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงินส�าหรับการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

กรณี 5 9 4 2

EN29 จ�านวนการลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงินส�าหรับการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

กรณี 5 8 4 2

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

LA5 พนักงานที่ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยอย่างเป็นทางการ

คน  1,812  2,689  2,772  3,773 

LA5 อัตราส่วนของพนักงานที่ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเป็นทางการ

ร้อยละ 21% 26% 22% 29%

LA6

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

ราย/200,000 ชั่วโมง
ท�างาน

1.25 1.48 1.57 1.00

พนักงาน ราย/200,000 ชั่วโมง
ท�างาน

1.30 1.55 1.57 1.11

- เพศชาย ราย/200,000 ชั่วโมง
ท�างาน

1.33 1.66 1.65 1.15

- เพศหญิง ราย/200,000 ชั่วโมง
ท�างาน

1.15 1.05 1.21 0.91

ผู้ท�าสัญญารับเหมา ราย/200,000 ชั่วโมง
ท�างาน

1.00 1.13 1.55 0.67

- เพศชาย ราย/200,000 ชั่วโมง
ท�างาน

1.02 1.18 1.79 0.76

- เพศหญิง ราย/200,000 ชั่วโมง
ท�างาน

0.88 0.89 0.34 0.00

จ�านวนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด (ไม่รวมอุบัติเหตุที่ได้รับ 
การปฐมพยาบาล)

ราย 132 184 214 164

พนักงาน ราย 117 163 186 138

ผู้ท�าสัญญารับเหมา ราย 15 21 28 26

อัตราการบาดเจ็บที่สูญเสียเวลาท�างาน (LTIFR)  
(ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงท�างาน)*12

ราย/ล้านชัว่โมงท�างาน 5.6 4.1 3.6 3.0

พนักงาน ราย/ล้านชัว่โมงท�างาน 5.9 5.2 3.6 3.4

- เพศชาย ราย/ล้านชัว่โมงท�างาน 6.1 5.5 3.5 3.4

- เพศหญิง ราย/ล้านชัว่โมงท�างาน 4.8 4.1 3.8 3.5

ผู้ท�าสัญญารับเหมา ราย/ล้านชัว่โมงท�างาน 3.7 2.1 4.1 1.8

- เพศชาย ราย/ล้านชัว่โมงท�างาน 3.7 1.6 5.0 2.0

- เพศหญิง ราย/ล้านชัว่โมงท�างาน 3.5 4.5 0.0 0.0

การบาดเจ็บที่สูญเสียเวลาท�างานทั้งหมด*13 ราย 117 118 100  99 
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GRI G4 หน่วย 2556 2557 2558 2559

LA6

พนักงาน ราย 106 110 85 85

- เพศชาย*14 ราย 89 93 68 69

- เพศหญิง ราย 17 17 17 16

ผู้ท�าสัญญารับเหมา ราย 11 8 15 14

- เพศชาย ราย 9 5 15 14

- เพศหญิง ราย 2 3 0 0

อัตราความถี่ของความเจ็บป่วยจากการท�างาน (OIFR) ราย/ล้านชัว่โมงท�างาน 0.00 0.00 0.04 0.03

จ�านวนกรณีของโรคจากการประกอบอาชีพทั้งหมด ราย 0 0 1 1

พนักงาน ราย 0 0 1 1

- เพศชาย คน 0 0 1 1

- เพศหญิง คน 0 0 0 0

ผู้ท�าสัญญารับเหมา ราย 0 0 0 0

- เพศชาย คน 0 0 0 0

- เพศหญิง คน 0 0 0 0

การเสียชีวิต (พนักงานและผู้ท�าสัญญารับเหมา) คน 0 0 0 0

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน วัน/ล้านชั่วโมงท�างาน 77 52 83 46

พนักงาน วัน/ล้านชั่วโมงท�างาน 89 59 87 54

- เพศชาย วัน/ล้านชั่วโมงท�างาน 100 62 99 48

- เพศหญิง วัน/ล้านชั่วโมงท�างาน 45 44 27 80

ผู้ท�าสัญญารับเหมา วัน/ล้านชั่วโมงท�างาน 1 11 56 21

- เพศชาย วัน/ล้านชั่วโมงท�างาน 2 9 37 24

- เพศหญิง วัน/ล้านชั่วโมงท�างาน 0 19 151 0

จ�านวนวันท�างานที่สูญเสียทั้งหมด (รวมเฉพาะวันที่ก�าหนด
ตามตารางการท�างาน)

วัน/ล้านชั่วโมงท�างาน  1,618.8  1,280.2  2,252.2  1,508 

พนักงาน วันท�างาน  1,614.8  1,239.2  2,049.2  1,341 

- เพศชาย วันท�างาน  1,454.8  1,063.2  1,939.2  974 

- เพศหญิง วันท�างาน  160  176  110  367 

ผู้ท�าสัญญารับเหมา วันท�างาน  4  41  203  167

- เพศชาย วันท�างาน 4 28 113 167

- เพศหญิง วันท�างาน - 13.0 90.0 -

อัตราการหยุดงาน (AR) วันท�างาน 1.6% 1.8% 1.8% 2.1%

พนักงาน ร้อยละ 1.8% 2.1% 2.0% 2.5%

- เพศชาย ร้อยละ 1.7% 2.0% 1.9% 2.3%

- เพศหญิง ร้อยละ 2.4% 2.4% 2.6% 3.6%

ผู้ท�าสัญญารับเหมา ร้อยละ 0.1% 0.3% 0.2% 0.5%

- เพศชาย ร้อยละ 0.1% 0.3% 0.2% 0.4%

- เพศหญิง ร้อยละ 0.0% 0.4% 0.2% 1.7%

วันที่หยุดงาน วัน  38,563.7  54,330.1  62,869.6  81,830.0 

พนักงาน วัน  38,333.7  52,754.1  61,870.1  76,652.0 

- เพศชาย วัน  27,388.1  40,586.8  46,916.3  56,876.0 

- เพศหญิง วัน  10,945.6  12,167.4  14,953.8  19,776.0 

ผู้ท�าสัญญารับเหมา วัน  230.0  1,576.0  999.5  5,178.0 

- เพศชาย วัน 230 1,235 860 3,328

- เพศหญิง วัน 0 342 140 1,850
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GRI G4 หน่วย 2556 2557 2558 2559

LA6

เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) ราย - - - 732

พนักงาน ราย - - - 650

- เพศชาย ราย - - - 582

- เพศหญิง ราย - - - 68

ผู้ท�าสัญญารับเหมา ราย - - - 82

- เพศชาย ราย - - - 73

- เพศหญิง ราย - - - 9

LA7

คนท�างานที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงหรือมีความเสี่ยงสูงที่
จะเป็นโรคอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ*15

คน 114 114 114 193

พนักงาน คน 61 61 81 136

- เพศชาย คน 61 61 81 136

- เพศหญิง คน 0 0 0 0

ผู้ท�าสัญญารับเหมา คน 53 53 33 57

- เพศชาย คน 53 53 33 57

- เพศหญิง คน - - - -

หมายเหตุ

*1. มีการระบุตัวเลขจากปี 2556, 2557 และ 2558 ใหม่ เป็น 1,144,777, 1,474,737, และ 1,601,371 ตามล�าดับ

*2. มีการระบุตัวเลขจากปี 2556, 2557 และ 2558 ใหม่ เป็น 32,954,966, 37,186,156, และ 41,260,994 ตามล�าดับ

*3. มีการระบุตัวเลขจากปี 2556, 2557 และ 2558 ใหม่ เป็น 119,182, 124,885, และ 383,833 ตามล�าดับ

*4. มีการระบุตัวเลขจากปี 2556 และ 2557 ใหม่ เป็น 0

*5. มีการระบุตัวเลขจากปี 2556, 2557 และ 2558 ใหม่ เป็น 0

*6. มีการระบุตัวเลขจากปี 2556, 2557 และ 2558 ใหม่ เป็น 119,182, 124,885, และ 156,799 ตามล�าดับ

*7. มีการระบุตัวเลขจากปี 2556, 2557 และ 2558 ใหม่ เป็น 205,050, 299,293, และ 672,283 ตามล�าดับ

*8. มีการระบุตัวเลขจากปี 2556, 2557 และ 2558 ใหม่ เป็น 5,993,966 ลบ.ม., 7,256,147 ลบ.ม., และ 9,485,506 ลบ.ม. ตามล�าดับ

*9. รายงานรวมข้อมูลเฉพาะจากพื้นที่โรงงาน 2 แห่ง (IRPL และ OGP)

*10. ข้อมูลการรั่วไหลของปี 2558 มีการระบุใหม่

*11. มีการระบุตัวเลขจากปี 2558 เป็น 249,431 บาท

*12. มีการระบุจ�านวน LTIFR ใหม่ส�าหรับปี 2558

*13. มีการระบุตัวเลขจากปี 2556, 2557 และ 2558 ใหม่ เป็น 223, 228 และ 185 ตามล�าดับ

*14. มีการระบุตัวเลขจากปี 2557 ใหม่ เป็น 93

*15. มีการระบุตัวเลขจากปี 2556, 2557 และ 2558 ใหม่
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2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559

5,584,728 6,687,525 
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2556 2557 2558 2559

2556 2557 2558 2559

2556 2557 2558 2559

2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559

2556 2557 2558 2559

2556 2557 2558 2559

ลาน

27,132,709 

36,099,631 38,200,946 

46,837,024

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 40

 45

 50

ปริมาณการใชน้ำทั้งหมด (ลบ.ม.)

4.89

5.43
5.12

4.70

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

ความเขมขนของการใชน้ำ (ลบ.ม./ตันการผลิต)

8.49%

6.75%
7.28% 6.90%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

อัตราสวนของน้ำที่นำกลับมาใชใหม/รีไซเคิล ความเขมขนมลภาวะอากาศ (กิโลกรัม/ตันการผลิต)

0.369
0.296

0.325

0.179

0.052
0.112

0.144

0.113

0.118 0.128

0.154

0.396

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

NOx

SOX

VOC

3.775 

5.568 

4.606 
4.764 

0

1

2

3

4

5

6

อัตราสวนของเสียอันตราย (กิโลกรัม/ตันการผลิต)

อัตราสวนของเสียอันตรายตอตันไดเพิ�มข้ึนบางสวน
จากการเขาซ้ือโรงงานและกิจการหมอตมถานหินสองแหง

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (ตอ 200,000 ชั�วโมงทำงาน) อัตราการบาดเจ็บที่สูญเสียเวลาทำงาน (ตอลานชั�วโมงทำงาน)

พนักงานรวม (พนักงาน + ผูรับเหมา) พนักงาน ผูรับเหมา พนักงานรวม (พนักงาน + ผูรับเหมา) พนักงาน ผูรับเหมา

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0



79  รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2559

ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก

GRI G4 หน่วย 2557* 2558* 2559
พนักงาน

G4-10

พนักงานทั้งหมด FTE 11,175 12,868 14,432

- เพศชาย FTE  8,605  10,080  11,257 

- เพศหญิง FTE  2,570  2,788  3,175 

พนักงานเต็มเวลาทั้งหมด คน  10,610  12,273  13,769 

- เพศชาย คน  8,120  9,583  10,718 

- เพศหญิง คน  2,490  2,690  3,051 

พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว คน  565  595  663 

- เพศชาย คน  485  497  539 

- เพศหญิง คน  80  98  124 

G4-10, LA12

พนักงานทั้งหมด คน  11,175  12,868  14,432 

- เพศชาย คน  8,605  10,080  11,257 

- เพศหญิง คน  2,570  2,788  3,175 

พนักงานทั้งหมดแบ่งตามระดับต�าแหน่ง คน  11,175  12,868  14,432 

ผู้บริหารระดับสูง คน  77  92  120 

- เพศชาย คน  68  80  105 

- เพศหญิง คน  9  12  15 

ผู้บริหารอาวุโส คน  502  539  592 

- เพศชาย คน  410  433  459 

- เพศหญิง คน  92  106  133 

ผู้บริหารระดับกลาง คน  2,301  2,481  2,645 

- เพศชาย คน  1,789  1,954  2,109 

- เพศหญิง คน  512  527  536 

พนักงาน คน  8,295  9,756  11,075 

- เพศชาย คน  6,338  7,613  8,584 

- เพศหญิง คน  1,957  2,143  2,491 

LA12

พนักงานทั้งหมดแบ่งตามอายุ คน 11,175 12,868 14,432

มากกว่า 50 ปี คน 1,694 1,742 2,502

- เพศชาย คน 1,368 1,412 2,159

- เพศหญิง คน 326 330 343

30-50 ปี คน 6,425 7,776 8,444

- เพศชาย คน 4,875 6,100 6,463

- เพศหญิง คน 1,550 1,676 1,981

ต�่ากว่า 30 ปี คน 3,056 3,350 3,486

- เพศชาย คน 2,362 2,568 2,635

- เพศหญิง คน 694 782 851

การจ้างพนักงานใหม่และการลาออก

LA1

พนักงานใหม่ทั้งหมด คน 876 1,645 1,484

- เพศชาย คน 534 1,292 1,054

- เพศหญิง คน 342 353 430

อัตราการจ้างพนักงานใหม่ อตัราการจ้างพนกังานใหม่ 8% 13% 10%

- เพศชาย อตัราการจ้างพนกังานใหม่ 6% 13% 9%

- เพศหญิง อตัราการจ้างพนกังานใหม่ 13% 13% 14%

ข้อมูลการดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลทั่วโลก

หมายเหตุ:   *มีการปรับปรุงข้อมูลบางส่วน
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GRI G4 หน่วย 2557* 2558* 2559

LA1

พนักงานใหม่แบ่งตามกลุ่มอายุ คน 876 1,645 1,484

มากกว่า 50 ปี คน 9 96 102

- เพศชาย คน 2 90 93

- เพศหญิง คน 7 6 9

30-50 ปี คน 209 626 691

- เพศชาย คน 107 501 500

- เพศหญิง คน 102 125 191

ต�่ากว่า 30 ปี คน 658 923 691

- เพศชาย คน 425 701 461

- เพศหญิง คน 233 222 230

อัตราการจ้างพนักงานใหม่แบ่งตามกลุ่มอายุ อตัราการจ้างพนกังานใหม่ 9% 16% 10%

มากกว่า 50 ปี อตัราการจ้างพนกังานใหม่ 1% 6% 4%

- เพศชาย อตัราการจ้างพนกังานใหม่ 0% 6% 4%

- เพศหญิง อตัราการจ้างพนกังานใหม่ 2% 2% 3%

30-50 ปี อตัราการจ้างพนกังานใหม่ 3% 8% 8%

- เพศชาย อตัราการจ้างพนกังานใหม่ 2% 8% 8%

- เพศหญิง อตัราการจ้างพนกังานใหม่ 7% 7% 10%

ต�า่กว่า 30 ปี อตัราการจ้างพนกังานใหม่ 22% 28% 20%

- เพศชาย อตัราการจ้างพนกังานใหม่ 18% 27% 17%

- เพศหญิง อตัราการจ้างพนกังานใหม่ 34% 28% 27%

อัตราการลาออกของพนักงานทั้งหมด คน 698 1,094 909

- เพศชาย คน 500 884 676

- เพศหญิง คน 198 210 233

อัตราการลาออกของพนักงานทั้งหมด อตัราการลาออก 6.25% 8.50% 6.30%

- เพศชาย อตัราการลาออก 5.81% 8.77% 6.01%

- เพศหญิง อตัราการลาออก 8% 8% 7%

การลาออกแบ่งตามกลุ่มอายุ 698 1,094 909

มากกว่า 50 ปี คน 120 160 172

- เพศชาย คน 98 128 132

- เพศหญิง คน 22 32 40

30-50 ปี คน 297 511 438

- เพศชาย คน 192 401 314

- เพศหญิง คน 105 110 124

ต�า่กว่า 30 ปี คน 281 423 299

- เพศชาย คน 210 355 230

- เพศหญิง คน 71 68 69

อัตราการลาออกแบ่งตามกลุ่มอายุ อตัราการลาออก 6% 9% 6%

มากกว่า 50 ปี อตัราการลาออก 7% 9% 7%

- เพศชาย อตัราการลาออก 7% 9% 6%

- เพศหญิง อตัราการลาออก 7% 10% 12%

30-50 ปี อตัราการลาออก 5% 7% 5%

- เพศชาย อตัราการลาออก 4% 7% 5%

- เพศหญิง อตัราการลาออก 7% 7% 6%

ต�่ากว่า 30 ปี อตัราการลาออก 9% 13% 9%

- เพศชาย อตัราการลาออก 9% 14% 9%

หมายเหตุ:   *มีการปรับปรุงข้อมูลบางส่วน
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ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก

GRI G4 หน่วย 2557* 2558* 2559

LA1

- เพศหญิง อตัราการลาออก 10% 9% 8%

การลาออกด้วยความสมัครใจ คน 617 888 807

การลาออกด้วยความสมัครใจ อตัราการลาออก 5.26% 6.9% 5.59%

จ�านวนพนักงานที่ถูกปลด คน 68 0 89

“จ�านวนพนักงานที่ได้รับการหารือและเจรจาต่อรองระหว่างเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์กร” คน 139 61 28.00

การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

LA3

 จ�านวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลาเพื่อเลี้ยงบุตร คน 1,946 4,334 5,448

- เพศชาย คน 1,336 3,402 4,299

- เพศหญิง คน 610 932 1,149

จ�านวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาเพื่อเลี้ยงบุตร คน 86 188 224

- เพศชาย คน 34 116 149

- เพศหญิง คน 52 72 75

จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร คน 75 172 194

- เพศชาย คน 33 107 143

- เพศหญิง คน 42 65 51

อัตราพนักงานที่กลับมาท�างาน (หลังการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร) ร้อยละ 87% 91% 87%

- เพศชาย ร้อยละ 97% 92% 96%

- เพศหญิง ร้อยละ 81% 90% 68%

จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร และได้รับการ
จ้างงานต่อเป็นระยะเวลา 12 เดือน คน 50 167 171

- เพศชาย คน 22 105 131

- เพศหญิง คน 28 62 40

อัตราการรักษาไว้ซึ่งพนักงาน (หลังการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร และได้รับการ
จ้างงานต่อเป็นระยะเวลา 12 เดือน) ร้อยละ 67% 97% 88%

- เพศชาย ร้อยละ 67% 98% 92%

- เพศหญิง ร้อยละ 67% 95% 78%

การฝึกอบรมพนักงาน

LA9

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมด ชั่วโมง 123,349 186,914 284,357

- เพศชาย ชั่วโมง 89,146 141,557 211,450

- เพศหญิง ชั่วโมง 34,203 45,357 72,907

ผู้บริหารระดับสูง ชั่วโมง 1,522 1,859 3,749

- เพศชาย ชั่วโมง 1,290 1,529 3,195

- เพศหญิง ชั่วโมง 232 330 553

ผู้บริหารอาวุโส ชั่วโมง 5,199 6,268 12,818

- เพศชาย ชั่วโมง 3,988 4,854 9,735

- เพศหญิง ชั่วโมง 1,211 1,414 3,083

ผู้บริหารระดับกลาง ชั่วโมง 22,566 44,283 66,168

- เพศชาย ชั่วโมง 16,513 33,013 53,924

- เพศหญิง ชั่วโมง 6,053 11,270 12,244

พนักงาน ชั่วโมง 94,062 134,504 201,622

- เพศชาย ชั่วโมง 67,355 102,161 144,596

- เพศหญิง ชั่วโมง 26,707 32,343 57,026

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมโดยเฉลี่ย ชั่วโมง/คน 11 15 19.7

- เพศชาย ชั่วโมง/คน 10 14 18.8

- เพศหญิง ชั่วโมง/คน 13 16 23.0

ผู้บริหารระดับสูง ชั่วโมง/คน 20 20 31.2

หมายเหตุ:   *มีการปรับปรุงข้อมูลบางส่วน
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GRI G4 หน่วย 2557* 2558* 2559

LA9

- เพศชาย ชั่วโมง/คน 19 19 28.4

- เพศหญิง ชั่วโมง/คน 26 28 30.9

ผู้บริหารอาวุโส ชั่วโมง/คน 10 12 21.6

- เพศชาย ชั่วโมง/คน 10 11 21.2

- เพศหญิง ชั่วโมง/คน 13 13 23.2

ผู้บริหารระดับกลาง ชั่วโมง/คน 10 18 25.0

- เพศชาย ชั่วโมง/คน 9 17 25.6

- เพศหญิง ชั่วโมง/คน 12 21 22.8

พนักงาน ชั่วโมง/คน 11 14 18.2

- เพศชาย ชั่วโมง/คน 11 13 16.8

- เพศหญิง ชั่วโมง/คน 14 15 22.9

การประเมินผลการด�าเนินงาน

LA11

จ�านวนพนักงานที่ได้รับการประเมินผลงานเป็นประจ�า คน 4,946 8,123 14,432

ผู้บริหารระดับสูง คน 77 92 120

ผู้บริหารอาวุโส คน 388 541 592

ผู้บริหารระดับกลาง คน 1,880 2,297 6,522

พนักงาน คน 2,601 5,193 7,198

อัตราพนักงานที่ได้รับการประเมินผลประจ�าปี ร้อยละ 44% 63% 100%

ผู้บริหารระดับสูง ร้อยละ 100% 100% 100%

ผู้บริหารอาวุโส ร้อยละ 77% 100% 100%

ผู้บริหารระดับกลาง ร้อยละ 82% 93% 96%

พนักงาน ร้อยละ 31% 53% 90%

จ�านวนพนักงานที่ได้รับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนต�าแหน่ง คน 2,536 7,806 13,252

ผู้บริหารระดับสูง คน 50 92 120

ผู้บริหารอาวุโส คน 388 541 592

ผู้บริหารระดับกลาง คน 1,150 1,980 2,526

พนักงาน คน 948 5,193 10,014

สัดส่วนการจ่ายผลตอบแทนระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย

LA13

สัดส่วนของฐานเงินเดือนและการจ่ายผลตอบแทนอื่นระหว่างเพศหญิง
กับเพศชาย

ระดับวางแผนกลยุทธ์ สัดส่วน  0.850  0.860  0.950 

ระดับผู้จัดการ สัดส่วน  0.890  0.910  0.931 

ระดับหัวหน้าและการปฏิบัติการ สัดส่วน  0.910  0.890  0.912 

คะแนนความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วม

คะแนนความพึงพอใจของพนักงาน ร้อยละ - 85.92% 86.02%

- เพศชาย ร้อยละ - 82.98% 82.62%

- เพศหญิง ร้อยละ - 88.91% 89.39%

ความครอบคลุมข้อมูลของแบบส�ารวจ 
ความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วมของพนักงาน 90.42% 93.5%

- เพศชาย ร้อยละของพนักงานชาย - 89.80% 93.4%

- เพศหญิง ร้อยละของพนักงานหญิง - 91.1% 93.3%

การเจรจาต่อรองร่วมระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มสหภาพ

G4-11

จ�านวนพนักงานทั้งหมดที่ได้รับการเจรจา 
ต่อรองร่วมระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มสหภาพ คน 3,266 4,391 6,984

อตัราพนกังานทีไ่ด้รบัการเจรจาต่อรองร่วมระหว่างบรษิทัฯ และกลุม่สหภาพ ร้อยละ 29% 34% 48.4%

“จ�านวนการหารอืและการเจรจาต่อรองกบั 
สหภาพทางการค้าระหว่างเกดิการเปลีย่นแปลงภายในองค์กร” จ�านวน 21 56 65

หมายเหตุ:   *มีการปรับปรุงข้อมูลบางส่วน
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ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก

GRI G4 หน่วย 2557* 2558* 2559
การบูรณาการสิทธิมนุษยชน

HR2

จ�านวนชั่วโมงทั้งหมดของการอบรมพนักงานเรื่องนโยบายสิทธิมนุษยชน
หรอืกระบวนการอันเก่ียวข้องกับสทิธมินษุยชนทีส่มัพนัธ์กบัการปฏบิตังิาน ชั่วโมง - 3251 9269

จ�านวนพนกังานทัง้หมดทีไ่ด้รับการอบรมพนกังานเร่ืองนโยบายสทิธมินษุยชน
หรอืกระบวนการอนัเกีย่วข้องกบัสทิธมินษุยชนทีส่มัพันธ์กับการปฏบัิตงิาน คน - 3832 7997

อัตราส่วนของพนักงานที่ได้รับการอบรมเรื่องนโยบายสิทธิมนุษยชนหรือ
กระบวนการอันเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน

ร้อยละของพนักงาน
ทั้งหมด - 30% 55%

การไม่เลือกปฏิบัติ

HR3

จ�านวนเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติและการด�าเนินการแก้ไข ราย - 1 2

จ�านวนเหตกุารณ์การเลอืกปฏบิตัแิละการด�าเนนิการแก้ไขทีเ่กีย่วข้องกบัพนกังาน ราย - 1 1

จ�านวนเหตกุารณ์การเลอืกปฏบัิตแิละการด�าเนนิการแก้ไขนอกเหนอืจากพนกังาน ราย - 0 1

แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย

HR7

จ�านวนบคุลากรด้านความปลอดภยัทัง้หมดทีร่บัการฝึกอบรมด้านนโยบาย
สิทธิมนุษยชนหรือกระบวนการที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานขององค์กร คน - 89 405

อัตราส่วนของจ�านวนบคุลากรด้านความปลอดภยัทัง้หมดทีร่บัการฝึกอบรมด้าน
นโยบายสทิธมินษุยชนหรอืกระบวนการทีส่มัพนัธ์กบัการปฏบัิตงิานขององค์กร ร้อยละ - 42% 88%

จ�านวนบุคลากรด้านความปลอดภัยทั้งหมด คน - 212 461

สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง

HR8 จ�านวนเหตกุารณ์ของการละเมดิสทิธขิองชนเผ่าพืน้เมอืงและการด�าเนนิการ ราย - 0 0

การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน

HR9

การด�าเนินการทั้งหมด จ�านวน - 59 69

การด�าเนนิการทีน่�าไปสูก่ารทบทวนสทิธมินษุยชนหรือการประเมนิผลกระทบ จ�านวน - 59 69

อัตราส่วนของการด�าเนินการที่น�าไปสู่การทบทวนสิทธิมนุษยชนหรือการ
ประเมินผลกระทบ ร้อยละ - 99% 100%

การร้องทุกข์ด้านสิทธิมนุษยชน

HR12

จ�านวนการร้องทกุข์เรือ่งสทิธมินษุยชนผ่านขัน้ตอนการร้องทกุข์ทีเ่ป็นทางการ กรณี - 0 0

จ�านวนการร้องทุกข์เรื่องสิทธิมนุษยชน (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพนักงาน) ผ่าน
ขั้นตอนการร้องทุกข์ที่เป็นทางการ กรณี - 0 0

จ�านวนการร้องทกุข์เรือ่งสทิธมินษุยชน (ทีเ่กีย่วข้องกบัพนกังาน) ผ่านขัน้
ตอนการร้องทกุข์ทีเ่ป็นทางการ กรณี - 0 0

จ�านวนการร้องทุกข์เรื่องสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการแก้ปัญหาในช่วงเวลา
ของรายงานฉบับนี้ กรณี - 0 0

จ�านวนการร้องทุกข์เรื่องสิทธิมนุษยชน (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพนักงาน) ที่ได้
รับการแก้ปัญหาในช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้ กรณี - 0 0

จ�านวนการร้องทุกข์เรื่องสิทธิมนุษยชน (ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน) ที่ได้รับ
การแก้ปัญหาในช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้ กรณี - 0 0

จ�านวนการร้องทุกข์เรื่องสิทธิที่ได้รับการแก้ปัญหาก่อนหน้าช่วงเวลาของ
รายงานฉบับนี้ กรณี - 0 0

จ�านวนการร้องทกุข์เรือ่งสทิธมินษุยชน (ทีไ่ม่เกีย่วข้องกับพนกังาน) ท่ีได้รบั
การแก้ปัญหาก่อนหน้าช่วงเวลาของรายงานฉบบันี้ กรณี - 0 0

จ�านวนการร้องทุกข์เรื่องสิทธิมนุษยชน (ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน) ที่ได้รับ
การแก้ปัญหาก่อนหน้าช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้ กรณี - 0 0

การร้องทุกข์ด้านแรงงาน

LA16

จ�านวนการร้องทกุข์เร่ืองแนวทางปฏิบตัด้ิานแรงงานผ่านกลไกการร้องทุกข์
ที่เป็นทางการระหว่างช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้ กรณี - 45 41

จ�านวนการร้องทุกข์เร่ืองแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานที่ได้รับการแก้ปัญหา
ระหว่างช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้ กรณี - 48 44

จ�านวนการร้องทุกข์เร่ืองแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานที่ได้รับการแก้ปัญหา
ก่อนหน้าช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้ กรณี - 36 32

จ�านวนการร้องทกุข์เรือ่งแนวทางปฏบิตัด้ิานแรงงานก่อนหน้าช่วงเวลาของ
รายงานฉบบันี ้และได้รบัการแก้ปัญหาระหว่างช่วงเวลาของรายงานฉบับนี้ กรณี - 27 24

หมายเหตุ:   *มีการปรับปรุงข้อมูลบางส่วน
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ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก

ข้อมูลการดำาเนินงานเพื่อสังคมทั่วโลก

GRI G4 หน่วย 2558 2559
การมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น

SO1

ร้อยละการด�าเนนิงานร่วมกบัชมุชนท้องถิน่ การประเมนิผลกระทบ และการพฒันาโครงการต่าง ๆ ร้อยละ 50% 73.13%

จ�านวนการด�าเนนิงานทัง้หมดทีม่ส่ีวนร่วมกบัชมุชนท้องถิน่ การประเมนิผลกระทบ และโครงการ
ที่มีการพัฒนาแล้ว

จ�านวน  15 18

จ�านวนการด�าเนินงานที่มีการประเมินผลกระทบทางสังคม รวมถึงการคุกคามทางเพศ จ�านวน  4 4

จ�านวนการด�าเนินงานที่มีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จ�านวน  12 14

จ�านวนการด�าเนินงานที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะด้านผลการประเมินผลกระทบทาง 
สิ่งแวดล้อมและสังคม

จ�านวน  8 9

จ�านวนการด�าเนินงานที่มีโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จ�านวน  6 10

จ�านวนการด�าเนินงานที่มีแผนงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย จ�านวน  4 9

จ�านวนการด�าเนินงานที่มีคณะกรรมการปรึกษาชุมชนท้องถิ่นและขั้นตอน จ�านวน  4 4

จ�านวนการด�าเนนิงานทีม่สีภาการท�างาน คณะกรรมการด้านอาชวีอนามยั และตวัแทนพนกังาน
อื่น ๆ ด�าเนินงานด้านผลกระทบ

จ�านวน  14 12

จ�านวนการด�าเนินงานที่มีขั้นตอนการร้องเรียนชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ จ�านวน  8 6

การร้องเรียนต่อเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสังคม

SO11

จ�านวนการร้องเรียนต่อเรื่องที่ส่งผลกระทบทางสังคม กรณี  7 4

จ�านวนเรื่องที่เกิดระหว่างรอบการรายงาน กรณี  7 4

จ�านวนเรื่องที่ได้รับการแก้ไข กรณี  7 4

จ�านวนเรื่องก่อนรอบการรายงาน กรณี  6 1

การให้เพื่อสังคม

จ�านวนกิจกรรมการให้เพื่อสังคมทั้งหมด ร้อยละ 100% 100%

การบริจาคเพื่อการกุศล บาท  7,642,944  4,750,340

การลงทุนในชุมชน บาท  3,094,868 15,829,611

การริเริ่มโครงการด้านการค้า บาท  6,998,698 2,774,916

การบริจาค

จ�านวนเงินบริจาคทั้งหมด บาท  16,748,119 19,360,660

ค่าใช้จ่ายพนักงานโดยประมาณ บาท  995,673 13,289,843

จ�านวนสิ่งของ บริการ โครงการ หรือการร่วมมือเพื่อการบริจาคอื่น ๆ บาท  548,877 2,834,100

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการทั้งหมด บาท  433,515 1,159,106
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ความครอบคลุมของข้อมูลการดำาเนินงานในรายงานความยั่งยืน ปี 2559

ส่วนธุรกิจ โรงงาน ภูมิภาค
ประเภทของหน่วยงานใหม ่

และปีที่เริ่มกิจการ

สิ่งแวดล้อม สังคม

พลังงาน

การปล่อยก๊าซเรือน

กระจก
อากาศ

ของเสีย

น�้า

สุขอนามัย

และความ

ปลอดภัย

CSR HRก๊าซเรือน

กระจก

ทางตรง

ก๊าซเรือน

กระจก

ทางอ้อม

ไนโตรเจน

ออกไซด์

ซัลเฟอร์

ออกไซด์

สารอินทรีย์

ระเหยง่าย
COD BOD

การใช้น�้าจาก

แหล่งน�้า

 น�้าเสีย

ที่ปล่อย

PTA IRPL APAC              

PTA PTIP APAC    '57-'59 '57-'59 N/A        

PTA TPT APAC              

PTA IVQ EMEA 2559 การเข้าซือ้กจิการ '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59

PTA IVE EMEA              

PTA IVPTA NA 2558 การเข้าซือ้กจิการ '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59

PTA IVXP NA 2559 การเข้าซือ้กจิการ '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59

Feedstock IVQ EMEA 2559 การเข้าซือ้กจิการ '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59

Feedstock IVOG NA         N/A     

Feedstock IVXP N/A 2559 การเข้าซือ้กจิการ '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59

PET AsiaPet APAC  '57-'59  '57-'59 '57-'59         

PET GIVL APAC              

PET IPI - R APAC              

PET IVLDPI APAC 2559 การเข้าซือ้กจิการ '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59

PET IVPR APAC 2558 การเข้าซือ้กจิการ '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59

PET MPPL APAC 2559 การเข้าซือ้กจิการ '59 '59 '59 '59 '59 N/A '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59

PET PTIPPI APAC      N/A        

PET PTIVI APAC      N/A        

PET IRPN EMEA    NR NR NR  NR NR    N/A 

PET IVAPET EMEA 2557 การเข้าซือ้กจิการ '57-'59 '57-'59 '57-'59 N/A N/A N/A '57-'59 N/A N/A '57-'59 N/A '57-'59 '57-'59 '57-'59

PET IVCPET EMEA 2558 การเข้าซือ้กจิการ '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 N/A '58-'59 '58-'59 N/A '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59

PET IVE EMEA     N/A    N/A     

PET IVP EMEA         N/A     

PET IVQ EMEA 2559 การเข้าซือ้กจิการ '59 '59 '59 '59 '59 N/A '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59 '59

PET OGP EMEA     N/A         

PET AlphaPet NA              

PET Auriga NA              

PET IVPM NA              

PET StarPet NA              

Fibers FiberVisions 
Asia

APAC    N/A N/A N/A   N/A     

Fibers IPI-N APAC      N/A        

Fibers IPI-R APAC              

Fibers PF ChiN/A APAC 2558 การเข้าซือ้กจิการ '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59

Fibers PTIPCI APAC 2557 การสร้าง 
โรงงานใหม่

'57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 N/A '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59

Fibers PTIPII APAC        N/A N/A    '58-'59 

Fibers PTIVI APAC      N/A        

Fibers FiberVisions 
Varde

EMEA              

Fibers PHP 
Germany

EMEA 2557 การเข้าซือ้กจิการ '57-'59 '57-'59 '57-'59 '59 N/A '57-'59 '57-'59 '57-'59 N/A '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59

Fibers Trevira 
Guben

EMEA     N/A         

Fibers Trevira 
Bobingen

EMEA     N/A         

Fibers Wellman 
Ireland

EMEA              

Fibers Auriga NA              

Fibers FiberVisions 
Athens

NA    N/A N/A N/A  N/A N/A     

Fibers FiberVisions 
Covington

NA     N/A         



87  รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2559

ข้อมูลผลการด�าเนินงานทั่วโลก

ส่วนธุรกิจ โรงงาน ภูมิภาค
ประเภทของหน่วยงานใหม ่

และปีที่เริ่มกิจการ

สิ่งแวดล้อม สังคม

พลังงาน

การปล่อยก๊าซเรือน

กระจก
อากาศ

ของเสีย

น�้า

สุขอนามัย

และความ

ปลอดภัย

CSR HRก๊าซเรือน

กระจก

ทางตรง

ก๊าซเรือน

กระจก

ทางอ้อม

ไนโตรเจน

ออกไซด์

ซัลเฟอร์

ออกไซด์

สารอินทรีย์

ระเหยง่าย
COD BOD

การใช้น�้าจาก

แหล่งน�้า

 น�้าเสีย

ที่ปล่อย

Fibers IVPM NA              

Fibers PHP USA NA 2557 การเข้าซือ้กจิการ '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59

Packaging IVPPC 
Batino

APAC 2557 การสร้าง 
โรงงานใหม่

'57-'59 '57-'59 '57-'59 NR NR NR '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '57-'59 '58-'59 '57-'59

Packaging IVPPC MOP APAC    NR NR NR   NR    '58-'59 

Packaging IVPPC Dav APAC 2559 การสร้าง 
โรงงานใหม่

   NR NR NR  NR NR    '58-'59 

Packaging IVPML APAC    NR NR NR  NR NR    '58-'59 

Packaging Petform, 
Korat

APAC    NR NR NR NR       

Packaging Petform, 
Lopburi

APAC    NR NR NR  NR NR  NR   

Packaging Petform, 
Pathumthani

APAC  '57-'59 '57-'59 NR NR NR        

Packaging Petform, 
Rayong

APAC    NR NR NR NR NR NR     

Packaging BPL EMEA    NR NR NR  NR NR    '58-'59 

Packaging IVPN EMEA    NR NR NR  NR NR    '58-'59 

Packaging IVPG EMEA 2558 การสร้าง 
โรงงานใหม่

'58-'59 '58-'59 '58-'59 NR NR NR '58-'59 NR NR '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59 '58-'59

Recycling IPI - N APAC              

Recycling Wellman, 
Spijk, NL

EMEA     N/A N/A  N/A N/A     

Recycling Wellman, 
Verdun, FR

EMEA    NR NR NR        

Recycling EcoMex NA    NR NR NR       '58-'59 

Wool IRH APAC    '57-'59 '57-'59 N/A NR NR NR  NR   

หมายเหตุ

 ข้อมูลที่ได้รับการรายงานครบถ้วนตั้งแต่ปี 2556-2559
N/A ไม่มีข้อมูล
NR ไม่เกี่ยวข้อง
56-59 / 57-59 ข้อมูลที่ได้รับการรายงานเฉพาะปีที่ระบุ (เช่น 57-59 คือข้อมูลที่รายงานเฉพาะปี 2557-2559)
APAC  เอเชีย
EMEA  ยุโรป, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
NA  อเมริกาเหนือ
COD  ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการใช้เพื่อออกซิเดชันสารอินทรีย์ในน�้าให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน�า้
BOD  ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์สารที่มีอยู่ในน�้า

ความครอบคลุมของการรวบรวมข้อมูล (ร้อยละของการผลิตทั้งหมดของไอวีแอลทั่วโลก)

Material Indicator 2556 2557 2558 2559

การใช้พลังงานทั้งหมด 100% 100% 100% 100%

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) 100% 100% 99.6% 100%

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) 99.4% 99.3% 99.7% 100%

การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ 80.0% 82.3% 84.1% 95.2%

การปล่อยซัลเฟอร์ออกไซด์ 73.2% 75.0% 77.3% 83.9%

การปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย 59.7% 61.4% 63.6% 77.4%

ของเสียทั้งหมด (ไม่รวมการใช้ซ�า้และรีไซเคิล) 97.4% 99.8% 99.6% 100%

COD ในน�า้เสียที่ได้รับการบ�าบัดก่อนปล่อยออก 82.2% 83.4% 77.3% 93.5%

BOD ในน�า้เสียที่ได้รับการบ�าบัดก่อนปล่อยออก N/A N/A N/A 83.9%

การใช้น�้าจากแหล่งน�้า 97% 100% 100% 100%

การปล่อยน�้าเสีย N/A N/A N/A 98.4%

สุขอนามัยและความปลอดภัย 98% 98% 100% 100%

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) N/A 56% 60% 100%

ทรัพยากรบุคคล (HR) N/A 66.7% 75.8% 100%





รายงานฉบับนี้ คือรายงานความยั่งยืนประจำาปีฉบับที่ 7 ของ  
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) และเป็นรายงาน
ฉบับที่ 3 ที่จัดทำาตามกรอบแนวทางการรายงาน GRI G4 
Guidelines. 
ชื่อองค์กรและตำาแหน่งที่ตั้งของสำานักงานใหญ่ (G4-3, G4-5)

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน)
75/102 อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2 ชั้น 37 ซอยสุขุมวิท 19 
(วัฒนา) ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์: +66 2 661 6661 
www.indoramaventures.com

NATURE OF OWNERSHIP AND LEGAL FORM (G4-7)
บจม. อินโดรามา เวนเจอร์ส คือบริษัทมหาชนจำากัด ขึ้นทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชื่อย่อหลักทรัพย์: IVL) 

อินโดรามา เวนเจอร์ส เริ่มเข้าสู่ธุรกิจรีไซเคิล 
ในปี 2554 จากการซื้อกิจการ Wellman 

International ในทวีปยุโรป ต่อมาได้ขยาย 
การผลิตด้านการรีไซเคิลในประเทศไทย  

สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก จุดมุ่งหมายของเรา 
คือการใช้ PET รีไซเคิลให้มากขึ้นในการ 

ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

เก่ียวกับรายงาน

http://www.indoramaventures.com/
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ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) คือผู้ผลิตในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีและผู้ผลิตเส้นด้ายขนสัตว์ชั้นน�าระดับโลก ยอดขายและสถานะ
การผลิตทั่วโลกของเราแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างสูงทั้งภาคเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของเรามีบทบาทส�าคัญในตลาดสินค้าอุปโภค
บริโภคหลายหลายรูปแบบ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์เครื่องใช้ 
ภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์การดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยานยนต์ สิ่งทอ 
และภาคอุตสาหกรรม

อินโดรามา เวนเจอร์ส มองเห็นความส�าคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่
มั่นคงและยาวนานกับผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน นักลงทุน 
หุ้นส่วนทางธรุกจิ ชมุชนต่างๆ และสิง่แวดล้อม รวมไปถงึการผลติผลติภณัฑ์
และบริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านผลิตภัณฑ์ของเราได้ที่
เว็บไซต์ของบริษัทฯ

แนวทางของเรา
บจม. อินโดรามา เวนเจอร์ส (“ไอวีแอล” หรือ “บริษัทฯ”) จัดท�าและ 
เผยแพร่รายงานความยั่งยืนเป็นประจ�าทุกปี เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส และส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับ
การด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา ซึ่งครอบคลุมถึงการริเริ่ม
ด�าเนนิการด้านเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และสงัคม รวมถึงช่วยเปิดโอกาสให้เรา
ได้พัฒนาระดับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้นในด้านวิธีบูรณาการ 
ความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจของเรา รายงานฉบับนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึก 
เกี่ยวกับแนวทางความยั่งยืน วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ

ระยะเวลาและขอบเขตของรายงาน
รางานความยัง่ยนืประจ�าปี 2559 มเีนือ้หาครอบคลมุการด�าเนนิของบรษิทัฯ 
ในระยะเวลาการรายงานปี 2559 (1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559) 
ทั้ง 21 ประเทศ ใน 4 ทวีปทั่วโลก ขณะที่บริษัทฯ เติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ 
เรายังให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนให้เป็นงานส�าคัญ
ล�าดบัต้น เราจัดท�ารายงานฉบับนีโ้ดยอ้างองิแนวทางรายงานความยัง่ยนื G4 
Guidelines แบบทางเลอืกหลกั โดยมุง่เน้นองค์ประกอบหลกัของแนวทางนี้  
เพื่อก�าหนดเนื้อหาให้เป็นไปตามแนวทางการรายงานความยั่งยืน G4 ดังที่
จะระบุรายละเอียดต่อไป

รายงานความยั่งยืนของไอวีแอล ตั้งแต่ปี 2553 – 2558 เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.indoramaventures.com/sustainability  
รางานความยั่งยืนฉบับล่าสุด เผยแพร่เมื่อปี 2559

หลักเกณฑ์ ในการกำาหนดเนื้อหารายงาน
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า กระบวนการประเมินสาระส�าคัญที่ครอบคลุม รวมถึง
การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย คือการคัดกรองเนื้อหาอันมีนัยส�าคัญต่อ
การด�าเนินธุรกิจ กระบวนการดังกล่าวมีดังนี้

• ให้ความส�าคญัต่อทรพัยากรขององค์กรส�าหรบัประเดน็ด้านความยัง่ยนื 
ซึ่งเป็นประเด็นที่ส�าคัญที่สุดต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของเรา

• สร้างความเชือ่มัน่ในกลยทุธ์ทางธรุกจิทีถ่กูต้องและเหมาะสม โดยค�านงึ
ถึงโครงการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ และทุ่มเทด้านเวลา
และทรัพยากรในประเด็นปัญหาที่ส�าคัญที่สุด

• ปลูกฝังประเดน็ด้านความยัง่ยนืในการด�าเนนิงานและการบรหิารจัดการ
ในแต่ละวันของกระบวนการทางธุรกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

• ระบุแนวโน้มของขอบเขตและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อท�าให้ธุรกิจ
มีความพร้อมในการสร้างโอกาสเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ 
และก้าวน�าคู่แข่งอยู่เสมอ

หลักการกำาหนดคุณภาพของรายงาน
คู่มือการรายงานความยั่งยืน G4 ได้ก�าหนดหลักการก�าหนดคุณภาพของ
รายงาน ได้แก่ ความสมดลุ การเปรยีบเทยีบกนัได้ ความแม่นย�า ความเหมาะสม 
ของเวลา ความชัดเจน และความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเพ่ือให้
คุณภาพของรายงานเป็นไปตามหลักการดังกล่าว

• เราปรบัปรงุคณุภาพของข้อมลูและเปิดเผยตามความเหมาะสมของเวลา 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ น�าเสนอเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจและเข้าถึง
ได้ง่าย

• เราให้คุณค่าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กร เราได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียของเราในการจัด
เตรียมรายงานฉบับนี้ 

• ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียจากช่องทางต่างๆ ได้
น�ามารวบรวมและวเิคราะห์ รวมถงึประเด็นหลักทีม่คีวามส�าคญั (มกีาร
ระบุประเด็นส�าคัญต่างๆ แล้ว)

ในปีนี ้เราได้ด�าเนนิการประเมนิสารตัถภาพเพือ่คดักรองเนือ้หาอนัมนียัส�าคญั 
ต่อการด�าเนินธุรกิจและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งเน้นประเด็น
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม มกีารด�าเนนิการต่างๆ มากมาย
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว ด้วยกระบวนการตรวจสอบรับรอง 
อันเข้มแข็งจากความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก ท�าให้เรามั่นใจว่า
เนื้อหาของรายงานจะมีความครอบคลุมมากขึ้นในขณะที่ข้อมูลยังคงความ 
ถูกต้องและสมบูรณ์ นอกจากนี้เรายังพัฒนาเป้าหมายและข้อผูกพันเพื่อ
ปรบัปรงุแนวทางการปฏบิตังิาน โดยมกีารปรบัเปลีย่นเป้าหมายให้เหมาะสมต่อ 
กลุม่ธรุกจิ ทมีงาน และแต่ละบคุคล นอกเหนอืไปจากตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ (KPIs)

การก�าหนดเนื้อหาในรายงาน จะเป็นไปตามหลักเกณธ์ของ GRI G4 ซึ่ง
ประกอบด้วยสามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. บริบทความยั่งยืน
ข้ันตอนนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์และการระบุประเด็นที่มีสารัตถภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน สารัตถภาพนี้เป็นประเด็นส�าคัญต่อกลยุทธ์และ
การด�าเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม การ
ระบปุระเดน็เหล่านีอ้งิตามโอกาสทางธรุกจิ ระดบัความเสีย่ง และผลกระทบ 
ทีอ่าจเกดิขึน้ต่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ กระบวนการนีร้วมถงึการ
ประเมนิแนวโน้มภายนอกทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกิจของบรษิทัฯ นอกจากนี ้มมุมอง
และข้อเสนอแนะจากการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯ ยงัน�ามาใช้
เป็นข้อมลูในการระบปุระเดน็ต่างๆ ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีเน้นย�า้ว่ามคีวามส�าคญัด้วย

2. การประเมินสาระสำาคัญ
จากการผนวกรวมประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่อาจส่งผลต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วน
ได้เสยี เราสามารถระบสุาระส�าคญัได้หลายประเดน็ เราได้จดัท�าการส�ารวจที่
ครอบคลมุทัง้ผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอก (ผูจ้ดัจ�าหน่าย ลกูค้า และนายธนาคาร) 
และภายในองค์กร (ทุกส่วนของการปฏิบัติงาน หน่วยธุรกิจ และส่วนการ
ปฏบิติัหน้าทีห่ลัก) รายละเอยีดกระบวนการประเมนิสาระส�าคญัจะอยูใ่นบท  
“การประเมินสาระส�าคัญ” ของรายงานฉบับนี้

http://www.indoramaventures.com/EN/ourBusinesses/ourBusiness_PET.php
http://www.indoramaventures.com/sustainability
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บริษัทฯ ได้จัดท�าแผนภูมิแสดงประเด็นหลักที่ประเมินโดยผู้น�าธุรกิจ จาก 
การประเมินนี้ ผู้บริหารอาวุโสได้ยอมรับประเด็นที่มีสารัตถภาพส�าหรับ 
การเดินหน้าทางธุรกิจของบริษัทฯ เราได้ทบทวนเกณฑ์ของ GRI และ 
การก�าหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง (ดูรายละเอียดได้ที่ดัชนี GRI)

มกีารระบปุระเดน็ทีม่สีารตัถภาพไว้ทัง้หมด 8 ประเดน็ โดยมแีผนภมูแิสดง 
รายละเอยีดในบท “การประเมนิสาระส�าคัญ” ในรายงานฉบบันี ้ ทัง้นี ้ เพือ่ 
ผลกัดนัให้เกดิการปรบัปรงุด้านประสทิธภิาพการท�างาน บรษิทัฯ ได้ก�าหนด
ตัวชี้วัดการด�าเนนิงานหลกัและเป้าหมายทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัประเด็นทีม่ี
สารตัถภาพ

3. การตรวจสอบรับรอง 
ไอวีแอลมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาตรฐาน โดยมีการฝึกอบรม
จากทัว่โลกในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง เช่น ประเดน็ด้านสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยั 
และความปลอดภัย ก๊าซเรือนกระจก และความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร เป็นต้น ระเบียบวิธีการวัดผลข้อมูลในรายงานฉบับนี้ ใช้รูปแบบ
เดียวกับรายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2558 อย่างไรก็ตาม เราได้มุ่งพัฒนา 
การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบและความสม�่าเสมอมากยิ่งขึ้น
ในประเด็นสถิติด้านความปลอดภัย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ 
ทรัพยากรมนุษย์

ข้อมลูและเนือ้หาทีเ่ปิดเผยในรายงานความยัง่ยนืฉบับนี ้ได้รบัการตรวจสอบ
และรับรองโดยหน่วยงานอิสระภายนอก คือ TUV India Private Limited 
รายงานการรับรอง (Assessment Statement) ที่ออกโดย TUV India  
จะแสดงไว้ในส่วน “รายงานการรับรอง” ของรายงานฉบับนี้ และข้อมูล 
ที่ได้รับการตรวจสอบรับรองจะระบุไว้ในดัชนีเนื้อหา GRI

ระเบียบวิธีการของข้อมูล 
ความครอบคลุมของข้อมูล: 
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในปีนี้ ได้รับการขยายไปสู่พื้นที่ 22 
โรงงาน ซ่ึงครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด  
ขณะทีปี่ทีผ่่านมา มกีารตรวจสอบพืน้ที ่15 โรงงาน ซึง่ครอบคลมุร้อยละ 40  
ของปริมาณการผลิตทั้งหมดทั่วโลก พื้นที่โรงงานที่ได้รับการตรวจสอบจะมี  
9 แห่งเป็นโรงงานในประเทศไทย มกีารเลอืกตวัชีว้ดั 9 ข้อส�าหรบัการตรวจสอบ 
รับรองโดยอ้างอิงจากประเด็นที่มีความส�าคัญที่สุดต่อการด�าเนินงาน 
ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รวมไปถึงความเสี่ยงหลักที่ระบุโดยกลุ่มบริษัท
ทั้งหมด

ในปีนี้ เรามีแผนที่จะขยายความครอบคลุมไปยังพื้นที่การด�าเนินงานต่างๆ 
มากขึ้นภายในปี 2563 โดยมีเป้าหมายความครอบคลุมการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลในพื้นที่ด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งหมด

บริษัทฯ มีเป้าหมายการตรวจสอบรับรองให้ครอบคลุมภาคการผลิต
ทั้งหมดภายในปี 2563

การจัดทำาบัญชีและการยืนยันก๊าซเรือนกระจกทางตรง
และทางอ้อม (Scopes 1 & 2)
ในช่วงระยะเวลาหนึง่ปีของการรายงาน การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง 
(Scope 1) และทางอ้อม (Scope 2) ได้มีการค�านวณอย่างเป็นระบบจาก
การด�าเนินงานของไอวีแอลทั้งหมดทั่วโลก โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการ
จัดท�าบัญชีและการรายงานก๊าซเรือนกระจกส�าหรับองค์กร (Corporate 
Accounting and Reporting) ใน Greenhouse Gas Protocol 
ของสถาบันทรัพยากรโลก (World Resource Institute: WRI) และ 

สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business Council for 
Sustainable Development: WBCSD)

นอกจากนี ้ข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก หรอืรอยเท้าคาร์บอน (Carbon 
Footprint) ของบรษิทัฯ ยงัอยูภ่ายใต้กระบวนการตรวจสอบยนืยันโดย TÜV 
NORD CERT GmbH ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14064-3

ขอบเขตการรายงาน
ขอบเขตการรายงานจะครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูลองค์กรทั้งหมดในกลุ่ม
อินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อยและโรงงานต่างๆ ยกเว้น
ส่วนที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ข้อยกเว้น” ขอบเขตการรายงานจะอยู่ภายใต้การ
ควบคุมการด�าเนินงานในประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่ง
มีการชี้แจงไว้ในดัชนีเนื้อหา GRI 

ข้อมูลจากบริษัทที่มีการเข้าซื้อกิจการระหว่างปีรายงานจะประกอบด้วย
ข้อมูลนับตั้งแต่วันที่เข้าซื้อกิจการ

สิ่งแวดล้อม 
ข้อมลูด้านสิง่แวดล้อมจะอ้างองิตามแหล่งข้อมลูจากหลกัฐานทางบญัช ีการอ่าน
ค่าตรวจวดั ข้อมลูจากระบบการผลติ และการประมาณค่าด้วยหลกัเกณฑ์พืน้ฐาน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)
ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในรายงานฉบับนี้ เป็นการแสดงข้อมูลจากบัญชี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงานของไอวีแอล โดยอ้างอิง
มาตรฐานของพิธีสารการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสถาบันทรัพยกรโลก/ 
สภาพธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (WRI/WBCSD GHG Emissions 
Protocol)

การเปลี่ยนแปลงขนาด โครงสร้าง และความ
เป็นเจ้าของ
ในปี 2559 ไอวแีอลได้มกีารเข้าซือ้กจิการ Indorama Ventures Xylenes & 
PTA LLC ในประเทศสหรฐัอเมรกิา Indorama Ventures Quimica S.L.U. 
ในประเทศสเปน IVL Dhunseri Petrochem Industries Limited ใน
ประเทศอนิเดีย ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทนุ และก่อต้ังบรษิทัภาคการผลติแห่งใหม่
ในประเทศเมยีนมาร์ คอื Indorama Ventures Packaging (Myanmar) Limited

ส�าหรับรายละเอียดของการเข้าซื้อกิจการจะแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ในหัวข้อ ”ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”

ข้อยกเว้น
ในรายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2559 จะมีเนื้อหาครอบคลุมถึงข้อมูลด้าน
สิง่แวดล้อม ความปลอดภยั และทรพัยากรมนษุย์จากหน่วยธรุกิจและหน่วย
งานร่วมทุนบางส่วน โดยมีข้อยกเว้นในขอบเขตการรายงานจากที่แสดงไว้
ข้างต้น ดังนี้

• ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของบริษัทร่วมทุนสามแห่ง 
ได้แก่ ShenMa-PHP (Pingdingshan) Air Bag Yarn Manufacturing 
Co., Limited และ ES Fibervisions (Suzhou) Co., Ltd. ในประเทศจีน 
และบริษัท อีเอส ไฟเบอร์ วิชันส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ในประเทศไทย

• การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และทรัพยากรมนุษย์
ของ Indorama Ventures Olefins, LLC ในฐานะบริษัทยังไม่มีการ
เริ่มด�าเนินงาน

• ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของส�านักงานขายและ
ส�านักงานของบริษัท

http://www.indoramaventures.com/EN/mediaCenter/mediaCenter_PressReleases_De.php?id=187&page=1


เราได้สนับสนุนให้บริษัทย่อยของเราสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต 

สำาหรับทุกคนทั่วโลก หนึ่งในผลิตภัณฑ์นั้นคือ 
เส้นใยคุณสมบัติหน่วงไฟสำาหรับสิ่งทอ 

ภายในบ้าน ซึ่งเป็นที่รู้กันดีในด้านความปลอดภัย

GRI G4  
INDEX
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GRI Content Index for ‘In accordance’- CORE
General Standard Disclosures

General Standard Disclosures Page External Assurance
Strategy and Analysis

G4-1 Page 3-5 -
Organizational Profile

G4-3 Annual Report Page25, Sustainability Report Page 89 -

G4-4 Annual Report Page79-80,
IVL Website

-

G4-5 Annual Report Page25, Sustainability Report Page 89 -

G4-6 Annual Report Page26, Sustainability Report Page 89 -

G4-7 Annual Report page 26, Sustainability Report Page 89 -

G4-8 Annual Report Page26, Sustainability Report Page 8-9 -

G4-9 Page 7, 79 -

G4-10 Page 79 -

G4-11 Page 82 -

G4-12 Page 64-65 -

G4-13  Page 91 -

G4-14  Page 27 -

G4-15 Annual Report Page 63,
Sustainability Report Page 16-17

-

G4-16  Page 62 -
Identified Material Aspects and Boundaries

G4-17 Annual Report Page 82, Sustainability Report Page 91 -

G4-18 Page  26, 90-91 -

G4-19 Page 27 -

G4-20 Page  28-29 -

G4-21 Page 28-29 -

G4-22 Page 70 -

G4-23 Page 91, 86-87 -
Stakeholder Engagement

G4-24 Page 20 -

G4-25 Page 18-21 -

G4-26 Page 20 -

G4-27 Page 20-29 -
Report Profile

G4-28 Page 90 -

G4-29 Page 90 -

G4-30 Page 90 -

G4-31 Page 104 -

G4-32 Page 90-91 Page 100-103

G4-33 Page 90-91 Page 100-103
Governance

G4-34 Page 14-15, IVL Website -
Ethics and Integrity

G4-56 Page  14 -

http://www.indoramaventures.com/EN/investorRelations/IR_AnnualReport.php
http://www.indoramaventures.com/EN/investorRelations/IR_AnnualReport.php
www.indoramaventures.com/EN/ourBusinesses/ourBusiness_PET.php
http://www.indoramaventures.com/EN/investorRelations/IR_AnnualReport.php
http://www.indoramaventures.com/EN/investorRelations/IR_AnnualReport.php
http://www.indoramaventures.com/EN/investorRelations/IR_AnnualReport.php
http://www.indoramaventures.com/EN/investorRelations/IR_AnnualReport.php
http://www.indoramaventures.com/EN/investorRelations/IR_AnnualReport.php
http://www.indoramaventures.com/EN/investorRelations/IR_AnnualReport.php
http://www.indoramaventures.com/EN/ourCompany/ourCompany_board.php
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Specific Standard Disclosures
Material Aspects DMA and Indicators Page Omission External Assurance

Materials G4-DMA Page 33-34 - -

G4-EN1 Page 71 - -

G4-EN2 Page 71 - -

Energy G4-DMA Page 47-49 - -

G4-EN3 Page 71-72 -  Page 100-103

G4-EN5 Page 72 - -

G4-EN6 Page 72

Water G4-DMA Page 47 - -

G4-EN8 Page 72 - Page 100-103

G4-EN10 Page 72 - -

Emissions G4-DMA Page  47 - -

G4-EN15 Page 72 IVL is in the process of 
setting up GHG data 

collection tool to collect on 
biogenic CO

2
 emissions.

Page 100-103

G4-EN16 Page 72 IVL is in the process of 
setting up GHG data 

collection tool to collect on 
biogenic CO

2
 emissions.

Page 100-103

GE-EN17 Page72

G4-EN18 Page 72-73 - -

G4-EN21 Page 73 - Page 100-103

Effluents and Wastes G4-DMA Page 47 - -

G4-EN22 Page 73 Only disclose total water 
discharge by quality.  We do 
not track water discharge by 
destination yet but will do so 

in the future.

Page 100-103

G4-EN23 Page 73 - Page 100-103

G4-EN24 Page 73-74 - -

G4-EN25 Page 73 - -

Compliance G4-EN29 Page 74 - -

G4-PR9 Page 37

Supplier Environmental Assessment G4-DMA Page  40

G4-EN32 Page 40, 57

Employment G4-DMA Page 52 - -

G4-LA1 Page 80 - -

G4-LA3 Page 80-81 - -

Occupational Health and Safety G4-DMA Page 52 - -

G4-LA5 Page 74 - -

G4-LA6 * Page 74-76 - Page 100-103

G4-LA7 Page 76 - -

Training and Education
G4-DMA Page 59 - -

G4-LA9 Page 81 - Page 100-103

G4-LA11 Page 81-82 - -

Diversity and Equal Opportunity G4-DMA Page 58 - -

G4-LA12 Page 79 - -

Equal Remuneration for Women and 
Men

G4-LA13 Page 82 - -

Supplier Assessment for Labor Practices G4-LA14 Page 40, 57-58

* Partially
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Material Aspects DMA and Indicators Page Omission External Assurance

Labor Practices Grievance Mechanisms G4-LA16  Page 83 - -

Investment - Employee Training on 
Human Rights Policies and Procedures

G4-HR2 Page 82 - -

Non-discrimination G4-HR3 Page 82 - -

Security Practices
G4-DMA Page 55-57 - -

G4-HR7 Page 83 - -

Indigenous Rights G4-HR8 Page 83 - -

Assessment – Human Rights G4-DMA Page 55-58 - -

G4-HR9 Page 83 - -

Supplier Human Rights Assessment G4-DMA Page 57

G4-HR10 Page 57

Human Rights Grievance Mechanisms
G4-DMA Page 57 - -

G4-HR12 Page 83 - -

Local Communities G4-SO1 Page 85 - -

Grievance Mechanisms for Impacts 
on Society

G4-SO11 Page 85 -

Results of surveys measuring customer 
satisfaction

G4-DMA Page  39 - -

G4-PR5 Page  39 - -

Economic performance G4-EC1 Annual Report 
Page 181

Anti-corruption G4-SO5 Page 33

Anti-competitive behaviour G4-SO7 Page 33

Environmental Grievance mechanisms G4-EN34 Page 47 

http://www.indoramaventures.com/EN/investorRelations/IR_AnnualReport.php
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อินโดรามา เวนเจอร์ส คือผู้นำาด้านนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เส้นใยที่ยังคงพัฒนาความคิดใหม่ ๆ 
ให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เรามีส่วนร่วมในตลาด

อุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทำาให้มี 
การนำาโพลีเอสเตอร์ของเราไปใช้เป็นวัตถุดิบ 

ของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

รายงานการรับรอง
จากหน่วยงาน
ภายนอก
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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” 
on IVL’s direct and indirect (Scope 1 and 2) CO2 emissions as a whole within the sustainability information for 
the applied reporting period. This assurance engagement has been conducted against the Global Reporting 
Initiative (GRI G4) - Sustainability Reporting Guidelines and AA1000AS (2008) Protocol (Type I, Moderate
Level) for verification of the Sustainability Report. The verification was conducted in February 2017 at 
“Rayong: Indorama Polyester Industries, Fibers and Yarn, Indorama Polyester Industries-Petform, TPT 
Petrochemicals, Indorama Ventures Polymers; Lopburi: Indorama Polymers, AsiaPet, Petform, Indorama 
Holdings; Nakhon Pathom: Indorama Polymer Industries (recycle and fiber); Bangkok: Indorama Ventures 
PCL.” IVL opted for external assurance for the second time for the 2016 calendar year. The Report covers 
IVL’s sustainability information for the 1 January 2016 to 31 December 2016 period. 

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 in the GRI G4 Guidelines. In particular, the assurance engagement included the 
following:
 Verification of the application of the Report  content, and principles as mentioned in the GRI G4

Guidelines, and the quality of information presented in the Report over the reporting period (1 January
2016 to 31 December 2016);

 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 G4 Guidelines and

AA1000AS (2008), with a Type 01, moderate level of assurance;
 Verification of the reliability of the GRI G4 Performance Indicators (G4- EN3,EN8,EN15,

EN16,EN21,EN22,EN23,LA6,LA9);
 Specified information is selected based on the materiality determination and needs to be meaningful to

the intended users;
 Confirmation of the fulfillment of the GRI G4 Guidelines; ‘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 covering the below sites. 
The reporting aspect boundaries are as set out in the Report covering the sustainability performance of IVL 
limited to the below tabulated sites. 

7 plants in Thailand: AsiaPet (Lopburi), Indorama Holdings (Lopburi), Indorama Polymers (Lopburi), Petform 
(Lopburi), Petform (Rayong), Indorama Polyester Industries (Nakhon Pathom), Indorama Ventures Polymers 
(Rayong). 

15 overseas plants: AlphaPet (USA), Auriga Polymers (USA), Indorama Ventures Xylenes and PTA (USA), 
StarPet (USA), Indorama Ventures PTA (Canada), Fiber Visions (Denmark), Guangdong IVL (China), 
Performance Fibers (China), Indorama Ventures (Poland), Indorama Ventures Polymers (Mexico), Orient 
Global Pet (Lithuania), Trevira (Germany), Wellman France Recyclage (France), Wellman International 
(Ireland), Wellman International (The Netherlands). 

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 01 January 2016 to 31 December 2016.

www.tuv-nord.com/in

https://www.tuv-nord.com/in/en/home/
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Verification Methodology
This assurance engagement was planned and carried out in accordance with the GRI G4 Guidelines and 
AA1000AS (2008). The Report has been 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 G4 Guidelines and AA1000AS (2008);

• Application of the principles and requirements of the GRI G4 Guidelines 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 flow 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.

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:

• We recommend using enterprise sustainability data management and reporting software accredited by
the GRI framework for the collection, calculation and monitoring of various material aspects and
indicators, and evaluating performance and setting higher standards;

• The Company can opt for SA8000, Water Footprint (ISO 14046), Eco Labeling (ISO 14025), Green
Product Certification (ISO 14024), Life Cycle Assessment (ISO 14044);

• The impact assessment of implemented CSR projects shall be done on a periodic basis to evaluate their
effectiveness;

• The Company  can consider increased contributions of renewable energy, water recycling and rain water
harvesting;

The Company can establish specific energy and water consumption benchmarks either process 
wise/department wise or product wise. 

Conclusions 
The Sustainability Report was prepared based on the GRI G4 Reporting Principles and Standard Disclosures 
‘in accordance’ with the GRI G4 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 

www.tuv-nord.com/in

https://www.tuv-nord.com/in/en/home/
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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 G4 Core option.

• General Standard Disclosures: TUVI is of the opinion that the reported disclosures generally meet
the GRI G4 reporting requirements for ‘in accordance’- Core reporting.

• Specific Standard Disclosures: TUVI is of the opinion that the reported disclosures generally meet
the GRI G4 reporting requirements for 'in accordance' - Core reporting based on the GRI G4 covering
the generic Disclosures on Management Approach (DMAs) and Performance Indicators for the
identified material aspects as below.

The requirements below were verified by the assurance team:
Environmental 

G4 EN 3 Energy consumption within the organization
G4 EN 8 Total water withdrawal by source
G4 EN 15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)
G4 EN 16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)
G4 EN 21 NOX, SOX, and other significant air emissions
G4 EN 22 Total water discharge by quality and destination
G4 EN 23 Total weight of waste by type and disposal method

Social       Labor Practices and Decent Work

G4 LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and total 
number of work-related fatalities, by region and by gender

G4 LA 9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category

• 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 is not prepared, in all material respects, in accordance with the GRI G4 Core 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) CO2 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 I 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 II 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 II moderate level assurance engagement.

TUVI has evaluated the Report’s adherence to the following principles with respect to the requirements of the 
GRI G4.  

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 
G4, considering aspects that are internal and external to the Company’s range of businesses. The Report 

www.tuv-nord.com/in
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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 G4 Guidelines, 'in accordance'  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. 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 G4 Guidelines and AA1000AS 
(2008) for a Type 01, 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 performance 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 the 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 a global provider of 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 statements 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: 20/04/2017

www.tuv-nord.com/in
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ข้อมูลการติดต่อ
และข้อเสนอแนะ

อินโดรามา เวนเจอร์ส ในฐานะผู้ผลิต PET  
ที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีความรับผิดชอบ 

ในการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการรีไซเคิล 
นามบัตรของพนักงานไอวีแอลทุกคน ทำามาจาก 

วัสดุรีไซเคิลจากขวดพลาสติก PET ทั้งหมด

อินโดรามา เวนเจอร์ส ยินดีรับข้อเสนอแนะสำาหรับรายงานฉบับนี้ รวมไปถึงนโยบายและการดำาเนินงาน 
ด้านความยั่งยืน

ท่านสามารถส่งอีเมลข้อเสนอแนะมาได้ที่ sustainability@indorama.net หรือให้ข้อเสนอแนะทางออนไลน์ได้ที่
www.indoramaventures.com/sustainability/share-your-thoughts.php หรือติดต่อเราได้ที่

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

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

นายอวีนัช จันทรา
รองประธานกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย 
และความปลอดภัยขององค์กร
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
75/64, 65 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 28 
ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา)
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +662 661 6661 ต่อ 184
อีเมล avinash.c@indorama.net 

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




รายงานความยั่งยืนเล่มนี้ใช้กระดาษที่ลดการใช้ต้นไม้ใน
การผลิตลงจากกระดาษทั่วไปร้อยละ 50 และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองจากธรรมชาติ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
75/102 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 37  ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) 
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
โทรศัพท์: +662 661 6661 โทรสาร: +662 661 6664
www.indoramaventures.com
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