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MISSION

วิสัยทัศน์: 
ผู้พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมชั้นนำาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
รวมถึงธุรกิจพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยในประเทศ
เวียดนาม

พันธกิจ:
สร้างศาสตร์แห่งศิลป์ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือและยั่งยืน

ทุกธุรกิจต้องการสถานที่ในการลงทุนอย่างเป็นหลัก
แหล่ง ถ้าคุณกำาลังมองหาสถานที่ตั้งฐานการผลิตใน
ประเทศเวียดนาม อมตะ วีเอ็น มีคำาตอบให้คุณ  
เราคือผู้นำาด้านการพัฒนาและการจัดการเมือง
อุตสาหกรรมระดับโลก เรามุ่งมั่นที่จะสร้างให้อมตะ
เป็นฐานการผลิตในอุดมคติของนักลงทุน ที่เพียบ
พร้อมไปด้วยบริการทางธุรกิจมากมาย  
มีทีมสนับสนุนด้านธุรกิจและสิ่งอำานวยความสะดวก
สำาหรับการดำาเนินชีวิตที่สมบูรณ์พร้อม
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ทุกท่าน
บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) ได้ลงทุนในบริษัทท่ีด�ำเนินธุรกิจ

พัฒนำนิคมอุตสำหกรรมชั้นน�ำในประเทศเวียดนำม เช่น บริษัท Amata City 

Bien Hoa Joint Stock Company ผูพั้ฒนำนคิมอตุสำหกรรมอมตะ ซิตี ้เบียน

หัว ประเทศเวียดนำม มำเป็นเวลำกว่ำ 20 ปี ซึ่งได้น�ำปรัชญำกำรบริหำรงำน

แบบ ALL WIN มำปรับใช้ จนสำมำรถด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่ำงเข้มแข็ง 

และเป็นท่ียอมรับและไว้วำงใจจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยมำตลอดระยะเวลำ

ที่ผ่ำนมำ

บรษัิทตระหนกัดว่ีำ ควำมส�ำเร็จและควำมยัง่ยืนในธรุกจิต้องยดึม่ันในหลกัธรรมำภบิำล กำรรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี กำรดแูล

ชุมชน และค�ำนงึถงึกำรประกอบกจิกำรท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมควบคูก่นัไป บรษัิทให้ควำมส�ำคญัอย่ำงยิง่กบักำรบรหิำรจดักำร

ของเสยีและอำกำศ ตลอดจนกำรพัฒนำคณุภำพชีวิตของชุมชนและสงัคม จงึได้มกีำรตดิตำมตรวจวดัคณุภำพสิง่แวดล้อมในพืน้ท่ี

อย่ำงสม�ำ่เสมอ และมีกำรจดักจิกรรมโครงกำรต่ำงๆเพือ่ให้ลกูค้ำในนคิมอตุสำหกรรมได้ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในกำรพฒันำสงัคมและ

ชุมชนรอบข้ำงรวมกัน ก่อให้เกิดพลังสร้ำงสรรค์ในกำรด�ำเนินกำรแต่ละโครงกำรมำกขึ้น 

จำกกำรเปลีย่นแปลงของภำวะเศรษฐกจิโลกท่ีมีผลต่อกำรลงทุนของภำคเอกชน บรษัิทจงึได้มีนโยบำยในกำรปรบัเปลีย่นรปูแบบ

กำรพฒันำธรุกจิในอนำคตเพ่ือควำมย่ังยืนของบรษัิท  โดยปรบัเปลีย่นจำกกำรเป็นผูพ้ฒันำนคิมอุตสำหกรรมเพือ่รองรบัฐำนกำร

ผลติภำคอุตสำหกรรมมำเป็นผูพ้ฒันำเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ท่ีจะเน้นกำรผลติจำกอุตสำหกรรมท่ีใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี

ช้ันสงูท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมเป็นหลกั ท�ำให้เกดิมูลค่ำกำรผลติท่ีเพิม่ข้ึนและลดปัจจยัผลกระทบท่ีมีต่อสิง่แวดล้อม อีกท้ังท�ำให้

เกิดกำรเติบโตของกลุ่มอุตสำหกรรมธุรกิจพำณิชยกรรมและท่ีอยู่อำศัย ตลอดจนธุรกิจบริกำรต่ำงๆเพ่ิมขึ้น เพ่ือสนับสนุนและ

รองรับเมืองอัจฉริยะในอนำคต

ในนำมของ บรษัิท อมตะ วีเอ็น จ�ำกดั (มหำชน) ดฉัินขอขอบคณุผูถ้อืหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสยีท่ีเกีย่วข้องทุกฝ่ำย ท่ีได้ให้ควำมร่วม

มือ สนับสนุนกำรท�ำงำน และเชื่อมั่นในบริษัทด้วยดีเสมอมำ  ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้ให้ค�ำแนะน�ำและข้อคิดเห็น เพื่อปรับปรุง

กำรท�ำงำนของบริษัทให้ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียได้ดียิ่งข้ึน และดิฉันม่ันใจว่ำจำกควำมร่วมมือของทุกฝ่ำย  

จะท�ำให้บริษัทเติบโตในประเทศเวียดนำมได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนแน่นอน

ส�ส์นจ�กประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

สมหะทัย พำนิชชีวะ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
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 1.1 ธุรกิจของบริษัท

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจกำรลงทุนในบริษัทอื่น โดยลงทุนในธุรกิจพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมและ

ธรุกจิท่ีเกีย่วเนือ่ง รวมถงึธรุกจิพำณชิยกรรมและท่ีอยู่อำศยั ในประเทศเวยีดนำม ภำยใต้แนวควำมคดิ “เมืองท่ีสมบูรณ์แบบ” 

ภำยใต้นโยบำยกำรพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง บรษัิทมุง่มัน่ท่ีจะก้ำวสูก่ำรเป็นบรษัิทช้ันน�ำด้ำนกำรพฒันำพ้ืนท่ีนคิมอตุสำหกรรม

และพ้ืนท่ีพำณิชยกรรมและท่ีอยู่อำศัยขนำดใหญ่ท่ีประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงสูงในประเทศเวียดนำม บริษัทไม่เพียงแต่

สร้ำงนิคมอุตสำหกรรมท่ีได้มำตรฐำนสำกลและดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด แต่ยังสร้ำงเมืองท่ีสมบูรณ์แบบเพื่อ

ให้ประชำกรท่ีท�ำงำนในนิคมอุตสำหกรรมและชุมชนรอบนิคมมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน ท�ำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตได้อย่ำง

มั่นคง พร้อมกับสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจแก่ประเทศเวียดนำมด้วย ปัจจุบันบริษัทมีกำรลงทุนในบริษัทย่อย 3 

บริษัท ได้แก่ 

• Amata City Bien Hoa Joint Stock Company หรือ ชื่อเดิม Amata (Vietnam) Joint Stock Company ผู้พัฒนำนิคม

อุตสำหกรรม อมตะ ซิตี้ เบียนหัว โดยมีพื้นที่ได้รับอนุมัติให้ประกอบธุรกิจทั้งหมด 700 เฮกตำร์ 

• Amata City Long Thanh Joint Stock Company ผู้พัฒนำนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค และ โครงกำรเซอร์วิส ซิตี้ โดย

มีพื้นที่ได้รับอนุมัติให้ประกอบธุรกิจทั้งหมด 517 เฮกตำร์ 

• Amata Township Long Thanh Joint Stock Company ผู้พัฒนำโครงกำรพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัย โดยมีพื้นที่

ได้รับอนุมัติให้ประกอบธุรกิจทั้งหมด 753 เฮกตำร์ 

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

AMATA
CITY BIEN 

HOA

AMATA
CITY LONG 

THANH

Existing Project

MYANMAR

Bangkok

Ho Chi Min City

Hanoi

THAILAND

VIETNAM

CAMBODIA

LAOS
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พื้นที่ จ�านวน
โรงงาน

จ�านวน
พนักงาน
ในโรงงาน

เฮกตาร์ ตาราง
กิโลเมตร

(โรง) (คน)

Amata City Bien Hoa

700 7.00 152 45,000 ท�ำเลท่ีศกัยภำพสงูบนถนน

ไฮเวย์หมำยเลข 1 เช่ือม

ระหว่ำงเวยีดนำมเหนอืและ

เวยีดนำมใต้

ระยะทาง

ท่ำเรอืไซง่อนใหม่ 25 กม.

เมอืงโฮจมิินห์  30 กม.

ท่ำเรอืน�ำ้ลกึหวงุเต่ำ 90 กม.

Amata City Long Thanh

 517 5.17 N/A N/A อยู่ด้ำนตะวันออกเฉียงเหนือ

ของเมืองโฮจิมินห์ ห่ำงจำก

เบียนหัวประมำณ 30 กม. 

บนถนนทำงด่วนระหว่ำง 

ลองถั่น-โซ่วเซย

ระยะทาง

สนำมบินใหม่ 10 กม.

เมืองโฮจิมินห์ 20 กม.

Amata Township Long Thanh  753 7.53 N/A N/A 
รวม  1,970 19.70  152  45,000 

โครงกำรดังกล่ำวนี้ ได้ถูกพัฒนำข้ึนตำมนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัท ท่ีมุ่งเน้นกำรพัฒนำภำคเศรษฐกิจไปพร้อม

กบักำรอยูร่่วมกนัด้วยดรีะหว่ำงภำคอุตสำหกรรมและชุมชนโดยรอบ กำรพฒันำพืน้ท่ีนคิมอุตสำหกรรมให้มคีวำมทันสมยัและได้

มำตรฐำนสำกล ตลอดจนรกัษำคณุภำพสิง่แวดลอ้มและใช้พลงังำนอย่ำงมปีระสิทธภิำพ ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้ีสว่นได้

เสียทุกภำคส่วน เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับธุรกิจของบริษัท 

ทั้งนี้ปัจจัยควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท คือ ควำมสำมำรถในกำรตอบ

สนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมได้ กล่ำวคือ บริษัทจึงได้พัฒนำธุรกิจขึ้นมำรองรับกำรด�ำเนิน

ธุรกิจของนักลงทุนอย่ำงครบวงจร โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้ 

•	 ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม	และธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่ง	

• โรงไฟฟ้ำ 

• ระบบจ่ำยน�้ำประปำภำยในนิคมอุตสำหกรรม

• โรงบ�ำบัดน�้ำเสีย

• ระบบโทรคมนำคม

• กำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ 

• อำคำรโรงงำนส�ำเร็จรูปให้เช่ำ

• กำรบ�ำรุงรักษำในส�ำนักงำนและโรงงำนอุตสำหกรรม 
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•	 ธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย	เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

• ที่อยู่อำศัย

• พำณิชยกรรม

• กำรรักษำควำมปลอดภัย

• บริกำรอื่นๆ เพื่อสำธำรณประโยชน์ เช่น สถำนศึกษำ กำรกีฬำ โรงพยำบำล และสวนสำธำรณะ

ALL WIN

พนักงาน
ของอมตะ

คู่ค้า

ลูกค้าหรือ
นักลงทุน

ภาครัฐ

ชุมชน 
ท้องถิ่น

พนักงานใน
โรงงาน

 1.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) ลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้พัฒนำเมืองอุตสำหกรรมชั้นน�ำและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึง

ธุรกิจพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยในประเทศเวียดนำม ที่มีควำมทันสมัยและให้บริกำรที่มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล มุ่งเน้น

กำรพัฒนำภำคเศรษฐกิจไปพร้อมกับกำรอยู่ร่วมกันด้วยดีระหว่ำงภำคอุตสำหกรรมและชุมชนโดยรอบ และดูแลรักษำสิ่ง

แวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

 1.3 ปรัชญ�ก�รดำ�เนินธุรกิจ 

“ALL WIN”
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บริษัทได้น�ำหลักปรัชญำกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอมตะมำปรับใช้กับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเน้นกำรได้

ประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ำย ไม่ได้มุ่งเน้นเอำแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้ง บริษัทตระหนักดีถึงควำมส�ำคัญของผู้มี

ส่วนได้เสียทั้งหมดในกำรด�ำเนินธุรกิจ ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำนของบริษัท ลูกค้ำ คนที่ท�ำงำนในนิคมอุตสำหกรรม หรือคนใน

ชุมชนโดยรอบ ดงันัน้บรษัิทจงึได้วำงแผนกำรพฒันำโครงกำรต่ำงๆให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ำย 

กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทตำมปรัชญำ “ALL WIN” มำโดยตลอดนั้น เป็นรำกฐำนส�ำคัญที่สร้ำงควำมไว้วำงใจและควำม

เช่ือม่ันให้กับทุกภำคส่วนและทุกองค์กรท่ีบริษัทได้เขำ้ไปมีส่วนร่วม ว่ำบริษัทไม่ได้ด�ำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นแต่ควำมส�ำเร็จ

ของบริษัทแต่เพียงอย่ำงเดียว แต่บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียและท�ำงำนร่วมกันเพื่อให้เกิด

ควำมพึงพอใจแก่ทุกฝ่ำย 

บรษัิทยินดีให้กำรสนบัสนนุลกูค้ำในหลำยด้ำนเพือ่ให้ลกูค้ำสำมำรถด�ำเนนิธรุกจิในนคิมอุตสำหกรรมของอมตะไปได้ในระยะ

ยำว บริษัทจึงให้ควำมส�ำคัญกับงำนบริกำร กำรสนับสนุนและให้ควำมเชื่อมั่นแก่ลูกค้ำ ในอนำคตบริษัทมีแผนปรับเปลี่ยน

โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมไปสู่กำรเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยส่งเสริมให้เกิดกำรยกระดับอุตสำหกรรมผลิตใน

ประเทศเวียดนำมให้ก้ำวไปสู่อุตสำหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีระดับสูงข้ึน เพ่ือสร้ำงมูลค่ำผลิตภัณฑ์ท่ีมำกข้ึน และสร้ำงกำร

เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนแก่ประเทศเวียดนำม 

นอกจำกนี้ บริษัท ได้จัดสรรและพัฒนำพื้นที่เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณชนและชุมชนใกล้เคียง เช่น ลำนกีฬำ สวน

สำธำรณะ พื้นที่สีเขียวเพื่อออกก�ำลังกำยและนันทนำกำร

พนกังำนของบรษัิท นัน้เป็นผูม้ส่ีวนส�ำคญัในกำรขับเคลือ่นธรุกจิ ดงันัน้ บรษัิท จงึส่งเสรมิให้พนกังำนได้รบักำรพฒันำด้ำน

ควำมรู้และทักษะตำ่งๆ และเปิดโอกำสให้พนักงำนท่ีมีควำมสำมำรถได้แสดงออกเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน อีก

ทั้งส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมแข็งแรงทั้งร่ำงกำยและจิตใจ หล่อหลอมให้เกิดควำมสำมัคคีเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งจะช่วยให้กำร

ด�ำเนินธุรกิจไปสู่จุดหมำยนั้น สำมำรถเกิดขึ้นได้ตำมที่ต้องกำร 

 1.4 โครงสร้�งองค์กร

โครงสร้ำงองค์กรของ บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย 

จ�ำนวน 4 คณะ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อสนับสนุนกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไป

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 

(1) คณะกรรมกำรบริหำร 

(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(3) คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน และ 

(4) คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
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โครงสร้ำงองค์กรของ บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน)

คณะกรรมการ 
ก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะกรรมการ
สรรหาและ 
ก�าหนดค่า
ตอบแทน

ผู้จัดการฝ่าย
บัญชี

ฝ่ายประสานงาน
โครงการต่าง

ประเทศ

คณะกรรมการ 
บริษัท

ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

กรรมการ
บริหาร

ส�านักงาน 
ตรวจสอบภายใน*

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เลขานุการ
บริษัท

& Compliance 
Unit

จำกนโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทท่ีได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับกำรอยู่ร่วมในสังคม

และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน(Sustainable Development 

Committee) ข้ึน โดยข้ึนตรงกับประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทในเครือ 

จ�ำนวน 6 คน โดยมีบทบำทหน้ำที่ในกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงควำมยั่งยืนในองค์กรในด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และด้ำน

สิ่งแวดล้อม ผ่ำนกำรท�ำงำนของพนักงำนของบริษัทท้ังหมดในทุกสำยงำน โดยคณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 

(Sustainable Development Committee) ได้ก�ำหนดขอบเขตและหน้ำที่ของคณะท�ำงำน ดังนี้
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1. ก�ำหนดนโยบำยควำมรับผดิชอบต่อสงัคมและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน และก�ำหนดเป้ำหมำยด้ำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน

ขององค์กร ตลอดจนแผนกำรด�ำเนินงำนที่ชัดเจน

2. ก�ำกับดูแลกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนขององค์กรในระดับธุรกิจ เพ่ือให้เกิดกำรขับเคลื่อน กำรน�ำนโยบำยและแผนกำร

ด�ำเนินงำนต่ำงๆ ไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผล

3. แต่งตั้งคณะท�ำงำน เพื่อรับผิดชอบงำนในแต่ละด้ำนให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับนโยบำยหลักและแนวทำงด้ำน

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กรที่ก�ำหนดไว้

 1.5 พัฒน�ก�รที่สำ�คัญ

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) เป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศเวียดนำม โดยกำร

พัฒนำนิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว ในจังหวัดดองไน มำกว่ำ 20 ปี สำมำรถดึงดูดนักลงทุนจำกต่ำงประเทศกว่ำ 

20 ชำติ ให้เข้ำมำลงทุนด�ำเนินกิจกำร จ�ำนวนกว่ำ 150 โรงงำน บนพื้นที่กำรพัฒนำ 7 ตำรำงกิโลเมตร 

รูปโลโก้ตัวอย่ำงบริษัทชั้นน�ำที่ได้เข้ำมำประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว

พัฒนาที่ส�าคัญของบริษัท (Company Milestone)

ธันวำคม 2537 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภำยใต้ชื่อ Joint Venture Corporation for the Development of Long 

Binh Modern Industrial Park (Long Binh) ในรูปแบบของบริษัทร่วมทุน ที่ ประเทศเวียดนำม 

เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2537

กันยำยน 2539 Joint Venture Corporation for the Development of Long Binh Modern Industrial Park ลงทุน

ในบริษัท Amata Power (Bien Hoa) จ�ำกัด

พฤษภำคม 2550 Joint Venture Corporation for the Development of Long Binh Modern Industrial Park เปลีย่น

ชื่อเป็น Amata (Vietnam) Co., Ltd. 
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สิงหำคม 2550 Amata (Vietnam) Co., Ltd. ได้รบัใบรบัรองกำรลงทุน (Investment Certificate) ส�ำหรบัโครงกำร 

Amata Commercial Complex โดยได้รับอนุมัติพื้นที่โครงกำรทั้งหมด 19.07 เฮกตำร์ 

เมษำยน 2552 Amata (Vietnam) Co., Ltd. แปลงสภำพเป็น Joint Stock Company และเปลี่ยนชื่อเป็น Amata 

(Vietnam) Joint Stock Company 

สิงหำคม 2555 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2555 ในรูปบริษัท

มหำชนจ�ำกัด ที่ประเทศไทย

กันยำยน 2555 บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) เข้ำซื้อหุ้นของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company 

จำกบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และจำกกลุ่มนักลงทุนไทย คิด

เป็นร้อยละ 69.99 ของหุ้นทั้งหมด

พฤษภำคม 2558 บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) ซื้อหุ้น Amata (Vietnam) Joint Stock Company จำก 

Sonadezi เพิม่เตมิ คดิเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นท้ังหมด ท�ำให้บรษัิท อมตะ วเีอ็น จ�ำกดั (มหำชน) 

มีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน Amata (Vietnam) Joint Stock Company ในสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุน

จดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว

กรกฏำคม 2558 จดทะเบียนจัดตั้ง Amata City Long Thanh Joint Stock Company ขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 

2558 เพ่ือพัฒนำโครงกำรนคิมอุตสำหกรรมและโครงกำรพำณชิยกรรมภำยใต้ช่ือโครงกำร Amata 

City Long Thanh และ Amata Service City Long Thanh 

ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสำมัญของบริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด 

(มหำชน) เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัท่ี 16 ธนัวำคม 

2558

มีนำคม 2559 Amata City Long Thanh Joint Stock Company ได้รับใบรับรองกำรลงทุนใบแรก (Investment 

Certificate) ส�ำหรับโครงกำรเซอร์วิสซิตี้ พื้นที่ 55.4 เฮกตำร์ 

กรกฎำคม 2559 Amata Township Long Thanh Joint Stock Company ได้รับใบรับรองกำรลงทุน (Investment 

Certificate) ส�ำหรับโครงกำรทำวน์ชิป พื้นที่ 753 เฮกตำร์ 

พฤศจิกำยน 2559 Amata City Long Thanh Joint Stock Company ได้รบัใบรบัรองกำรลงทุนใบท่ีสอง (Investment 

Certificate) ส�ำหรับโครงกำรเซอร์วิสซิตี้ พื้นที่ 51.9 เฮกตำร์ 

ธันวำคม 2559 Amata (Vietnam) Joint Stock Company เปลี่ยนชื่อเป็น Amata City Bien Hoa Joint Stock 

Company
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3 แนวท�งก�รดำ�เนินก�รกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
 บรษัิทยึดมัน่ในหลกักำรในกำรด�ำเนนิธรุกจิท่ีสร้ำงคณุค่ำให้กบัผูมี้ส่วนได้เสยี ตัง้แต่ในกำรก�ำหนดนโยบำยและวธิกีำรในกำร

ปฏบัิตต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยี เพ่ือให้เกดิมำตรฐำนในกำรก�ำกบัดแูลท่ีเท่ำเทียมกนั ท้ังนีบ้รษัิทได้มกีำรบรหิำรจดักำรต่อผูมี้ส่วนได้เสยี

ทุกกลุ่ม รวมทั้งได้มีกำรปรับปรุงช่องทำงและกลไกในกำรน�ำควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียส่งต่อไปยังหน่วยงำนต่ำงๆที่รับผิด

ชอบอย่ำงต่อเนือ่ง ตลอดจนถงึกำรสร้ำงกระบวนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผูมี้ส่วนได้เสยีอย่ำงมีประสทิธภิำพ เพือ่ท�ำกำร

ทบทวนและประเมินผลกระทบที่จะเกิดกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะได้รับจำกกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท และได้น�ำควำมต้องกำรของ

ผู้มีส่วนได้เสียมำเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดท�ำแผนงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัท ด้วย

2. เกี่ยวกับร�ยง�นและขอบเขตของร�ยง�น
รำยงำนควำมยั่งยืนฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อแสดงถึงผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท อมตะ วีเอ็น (มหำชน) ในปี 2559 ระหว่ำงวันที่ 

1 มกรำคม 2559 ถึง 31 ธันวำคม 2559 ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืน ในประเด็นด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง

แวดล้อม โดยมีกำรน�ำแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืนมำพฒันำเป็นแผนแม่บทกำรพฒันำอย่ำงย่ังยืนของบรษัิทภำยใต้ปรชัญำกำร

ด�ำเนนิธรุกจิ “ALL WIN” และกำรพัฒนำแผนกำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมย่ังยืนโดยกำรอ้ำงอิงกำรจดัท�ำรำยงำนให้มคีวำมสอดคล้อง

ตำมดัชนีชี้วัดของ Global Reporting Initiative version 4.0 (GRI G4) เนื้อหำและสำระส�ำคัญของกำรรำยงำนในปี 2559 มุ่งเน้น

กำรด�ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ เพื่อให้ได้ผลส�ำเร็จเป็นไปตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำร

บรหิำรควำมเสีย่ง และกำรน�ำปรัชญำกำรด�ำเนนิธรุกจิมำสูก่ำรปฏบัิตอิย่ำงมปีระสทิธภิำพ ท้ังในกำรดแูลผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษัิท 

กำรสร้ำงพนกังำนของบรษัิทให้มอุีดมกำรณ์ของอมตะท่ีเป็นคนดแีละคนเก่งของสงัคม กำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้กบัธรุกจิ โดยเช่ือม

โยงกับบริบทกำรพัฒนำควำมยั่งยืนที่เป็นสำกลในด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และด้ำนสิ่งแวดล้อม

แผนผังกำรรับฟังและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสีย
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวปฏิบัติและกลยุทธ์ที่ใช้ดูแล

ผู้ถือหุ้น • กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ตำมหลักบรรษัทภิบำล

• กำรบริหำรให้ธุรกิจเติบโต โดยค�ำนึงถึงตำมหลักกำรบรรษัทภิบำล

• กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

พนักงำน • กำรพัฒนำควำมรู้ในที่ท�ำงำน

• ควำมมั่นคงและกำรเติบโตของอำชีพ

• สวัสดิกำรและส่งเสริมขวัญก�ำลังใจและจริยธรรมที่ดี

• กำรปฏิบัติต่อทุกคนอย่ำงเสมอภำค

คู่ค้ำ • กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นธรรมและโปร่งใส

• กำรสร้ำงสัมพันธ์เชิงธุรกิจในระยะยำว

• กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำ

คู่แข่ง • กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม

ลูกค้ำ • กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีคุณภำพ

• กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ๆ

• กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำ

ชุมชน • กำรด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• กำรได้รับกำรช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมด้ำนต่ำงๆ

สื่อมวลชน • กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องและโปร่งใส

เจ้ำหนี้ • กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขและสัญญำอย่ำงเคร่งครัด 

หน่วยงำนรำชกำร • กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย

• กำรให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ

ส�ำรวจควำมพึงพอใจ 

หรือข้อเสนอแนะ

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้ำ

พนักงำน

คู่ค้ำเจ้ำหนี้

สื่อมวลชน คู่แข่ง

หน่วยงำน 

รำชกำร

ชุมชน

เปิดเวทีรับฟัง 

ควำมคิดเห็น

รับข้อร้องเรียนเยี่ยมเยียน 

open house

จัดประชุมร่วมกัน



WE KNOW BEST ABOUT VIETNAMรายงานความยั่งยืน 2559 13

4. ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน
 4.1 กลยุทธ์หลักในก�รขับเคลื่อนองค์กรสู่คว�มยั่งยืน

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) ได้วำงกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ควำมย่ังยืนท่ีเรียกว่ำ 

“5S” ประกอบด้วย

• S - Strategic Location & Infrastructure

 กำรพัฒนำพื้นที่ที่มีศักยภำพสูง พรั่งพร้อมด้วยระบบสำธำรณูปโภคและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ที่มีคุณภำพสูง 

และไม่สร้ำงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

• S - Strong Service Mindset

 กำรให้บริกำรที่ครบวงจรและเต็มไปด้วยจิตใจแห่งกำรบริกำร เพื่อควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ ผู้ร่วมลงทุน และผู้

ถือหุ้น 

• S - Superb Management Team

 กำรบริหำรธุรกิจและพัฒนำผลิตภัณฑ์โดยคณะบริหำรมืออำชีพท่ีมีวิสัยทัศน์และควำมเข้ำใจในผลิตภัณฑ์และบริกำร

ของบริษัทเป็นอย่ำงดี

• S - Sound Financials

 ควำมแข็งแกร่งของสถำนะทำงกำรเงินของบริษัทท่ีม่ันคง และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อระเบียบปฏิบัติอย่ำง

เคร่งครัด 

• S - Successful Partnerships

 ควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนนิธรุกจิกบัลกูค้ำและผูร่้วมลงทุนท่ีมีช่ือเสยีงและเป็นมอือำชีพในธรุกจิต่ำงๆ ท�ำให้สำมำรถสร้ำง

ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ตอบสนองกับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและน่ำสนใจ

การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนเพ่ือรักษำสมดุลระหว่ำงกำรเติบโตของเศรษฐกิจ กับกำรอยู่ร่วมกันใน

สังคมและชุมชน ควบคู่ไปกับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นนิคมอุตสำหกรรมที่สะอำดและมีสิ่งแวดล้อมรอบนิคม

อุตสำหกรรมที่เหมำะสมกับกำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน (Clean and Green City)  

นอกจำกนี้ บริษัท ได้มีกำรท�ำงำนร่วมกับท่ีปรึกษำท่ีมีควำมเช่ียวชำญและติดตำมรวบรวมข้อมูลท่ีส�ำคัญในงำนธุรกิจ

พฒันำนคิมอุตสำหกรรมและผลติภณัฑ์บริกำรอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้อง เพือ่วิเครำะห์แนวโน้มและทิศทำงกำรพฒันำด้ำนเทคโนโลยี 

และกำรเปลีย่นแปลงของสภำวะแวดล้อมท่ีอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรประกอบธรุกจิของบรษัิท และได้น�ำข้อมลูเหล่ำนัน้มำ 

ทบทวนนโยบำยและปรบัปรงุแผนงำนต่ำงๆ ให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ โดยยังคงมุง่มัน่ให้บรรลเุป้ำหมำยของกำรพฒันำ

อย่ำงย่ังยืนภำยใต้ปรชัญำกำรด�ำเนนิธรุกจิ “ALL WIN” พร้อมท้ังเช่ือมโยงประเดน็ด้ำนควำมย่ังยนืท่ีส�ำคญัของกำรพฒันำท่ี

ยั่งยืนของบริษัทในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้น�ำแนวทำงของ Global Reporting Initiative version 

4.0 (GRI G4) มำประยุกต์ในกำรวิเครำะห์ประเด็นด้ำนควำมยั่งยืน
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ประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อองค์กร

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

ผลเชิงเศรษฐกิจ กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชน กำรจัดกำรพลังงำน 

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย กำรจัดกำรน�้ำ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้ กำรระบำยมลพิษอำกำศ

กำรสื่อสำรทำงกำรตลำด ชุมชนท้องถิ่น กำรจัดกำรของเสีย 

กำรต่อต้ำนกำรทุจริต นโยบำยสำธำรณะ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย

นวัตกรรมในสินค้ำและกำรบริกำร  ระบบจรำจรและกำรขนส่ง 

  กำรรำยงำนผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 

Materiality Matrix

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บต

่อค
วำ

มส
นใ

จข
อง

กล
ุ่มผ

ู้มีส
่วน

ได
้เส

ีย

ส�า
คัญ

มา
ก

ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 

กำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้ 

ระบบจรำจรและกำรขนส่ง 

กำรรำยงำนผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 

กำรจัดกำรน�้ำ

นวัตกรรมในสินค้ำและกำรบริกำร 

กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชน 

กำรระบำยมลพิษอำกำศ

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กำรจัดกำรพลังงำน

ส�า
คัญ

กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

นโยบำยสำธำรณะ 

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย

ผลเชิงเศรษฐกิจ

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

ชุมชนท้องถิ่น 

กำรสื่อสำรทำงกำรตลำด 

กำรจัดกำรของเสีย

ส�าคัญ ส�าคัญมาก

ระดับผลกระทบต่อองค์กร ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จำกกำรวิเครำะห์ประเด็นในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในตำรำง บริษัทได้น�ำมำด�ำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆของบริษัท ตลอดปี 2559 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และด้ำนสิ่งแวดล้อม

 4.2 ก�รดำ�เนินธุรกิจเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน: ด้�นเศรษฐกิจ

บริษัท เป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงรำกฐำนทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศเวียดนำมและภูมิภำคอำเซียน และมีเป้ำหมำยในกำร

เติบโตอย่ำงยั่งยืนในภูมิภำคนี้ และเป็นผู้น�ำในกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมที่มีคุณภำพมำตรฐำนระดับโลก บริษัท จึงได้

ด�ำเนินกำรตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเคร่งครัด ดังนี้
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	 4.2.1	แนวทางการด�าเนินธุรกิจ

 คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมกำรสร้ำงควำมย่ังยืนแก่ธรุกจิและรกัษำประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยี และสงัคมเปิดโอกำส

ให้ผู้มีส่วนได้เสีย แสดงควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกิจกำร เพื่อเป็นกลไกและกระบวนกำรที่จะดูแลให้มีกำรด�ำเนิน

กำรอย่ำงจริงจัง น�ำไปสู่กำรเป็นองค์กรที่มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่แท้จริง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ปฏิบัติตำมกฎหมำยข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

2) ปฏิบัติตำมนโยบำย “กำรก�ำกับดูแลกิจกำร” และ “จรรยำบรรณทำงธุรกิจ”ของบริษัท 

3) มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม

4) ยึดมั่นในกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีปลูกฝังให้พนักงำนมีจิตส�ำนึกที่ดี 

5) ค�ำนงึถงึผลประโยชน์ และผลกระทบจำกกำรด�ำเนนิงำนขององค์กร ด้วยควำมเสมอภำคและเป็นธรรมทำงสงัคม

ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

6) ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบและรักษำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคม 

7) สร้ำงระบบงำนที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันกำรทุจริตผ่ำนระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

8) ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู ้บริหำร และพนักงำนท่ัวท้ังองค์กรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต รำยงำน 

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิผล ส่งเสริมคุณภำพชีวิตในกำรท�ำงำน 

9) เปิดโอกำสให้ ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทำงกำรร้องเรียนและรับฟังควำมคิดเห็นและมีมำตรกำร คุ้มครองผู้ร้องเรียน

หรือผู้แจ้งเบำะแส

	 4.2.2	นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	

 คณะกรรมกำรบรษัิทค�ำนงึถงึกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ันจงึได้ก�ำหนดว่ำ “ห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท 

เรยีกร้อง ด�าเนนิการ หรอืยอมรับการทุจรติคอร์รปัชัน่ในทุกประเทศ และทุกหน่วยงาน ท้ังภาครฐัและภาคเอกชนท่ีธรุกจิ

ของบรษัิทเข้าไปเกีย่วข้อง โดยร่วมกนัส่งเสรมิค่านยิมความซ่ือสตัย์สจุรติ และความรบัผดิชอบให้เป็นวฒันธรรมองค์กร” 

 ท้ังนี้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน มีเนื้อหำครอบคลุมถึงกำรด�ำเนินกำรของ

บริษัท ในเรื่องดังต่อไปนี้

1) บรษัิทจดัให้มีกำรประเมนิควำมเสีย่งด้ำนกำรทุจรติคอร์รปัช่ันของบรษัิท และจดัท�ำมำตรกำรปฏบัิตท่ีิสอดคล้อง

กับควำมเสี่ยงนั้นและเป็นไปตำมระบบควบคุมภำยใน

2) บริษัทจัดท�ำข้ันตอนปฏิบัติ ซ่ึงมีรำยละเอียดท่ีเพียงพอต่อกำรน�ำไปปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยนี้ ท่ีสำมำรถ

ป้องกันกำรเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจ

3) บริษัทจัดให้มีกำรปฐมนิเทศและกำรฝึกอบรมให้แก่พนักงำน เพื่อให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำย 

มำตรกำร และขั้นตอนปฏิบัติ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

4) บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภำยใน เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภำพและประสิทธิผลของนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชั่น ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนกำรเก็บบันทึกข้อมูลทำงกำรเงิน กำรบัญชี กระบวนกำรบริหำรบุคคล และ

กระบวนกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กำรปฏิบัติงำนของบริษัท 

5) บริษัทจัดให้มีกำรรำยงำน กำรติดตำม และกำรทบทวนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชั่น โดยมีขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรที่เหมำะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ นโยบำยมีควำมครบถ้วน เพียงพอและ

ทันต่อสภำวะกำรณ์
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6) บริษัทจัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรที่ปลอดภัย ให้พนักงำนของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยสำมำรถขอค�ำ

แนะน�ำ แจ้งเบำะแส ข้อเสนอแนะ หรอืร้องเรยีนกรณเีกีย่วกบักำรทุจรติคอร์รปัช่ัน โดยมีมำตรกำรคุม้ครองสทิธิ

ให้แก่บุคคลดังกล่ำว

7) บรษัิทจดัให้มีกำรสือ่สำรนโยบำยในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัช่ัน ท้ังภำยในและภำยนอกบรษัิท เพือ่ให้เกดิกำร

ปฏิบัติตำมในวงกว้ำงซึ่งรวมไปถึงกำรแจ้งให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ�ำนำจ ในกำรควบคุม 

และตัวแทนทำงธุรกิจ น�ำนโยบำยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท ไปปฏิบัติ 

8) บริษัทส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ประสบกำรณ์และแนวปฏิบัติท่ีดีระหว่ำงบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสำหกรรม

เดียวกันกับบริษัท รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติและเข้ำร่วมในกิจกรรมต่อต้ำนกำร

ทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท สมำคมหอกำรค้ำหรือ หน่วยงำนก�ำกับดูแลอื่นๆ

 4.2.3	การบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนท้ังวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม

ให้สอดคล้องกนัเพ่ือท่ีจะสำมำรถท�ำงำนให้ส�ำเรจ็ด้วยงบประมำณประจ�ำปีท่ีได้รบักำรอนมัุตแิละทรพัยำกรท่ีมีอยู่อย่ำง

เหมำะสม อีกท้ังบริษัทและบริษัทย่อยได้มีกำรวเิครำะห์ควำมเสีย่งและกำรบรหิำรควำมเสีย่งท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์

ปัจจุบัน ฝ่ำยบริหำรจึงก�ำหนดให้มีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ ดังต่อไปนี้

• ประชุมเพ่ือประเมินถงึควำมเสีย่งในกำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงสม�ำ่เสมอและวเิครำะห์ถงึสำเหตท่ีุท�ำให้เกดิเป็นควำม

เสีย่ง ตลอดจนมกีำรตดิตำมสถำนกำรณ์ท่ีเป็นสำเหตขุองควำมเสีย่ง เพือ่ก�ำหนดมำตรกำรป้องกนัหรอืลดควำม

เสี่ยงดังกล่ำว

• แจ้งให้ผู้บังคับบัญชำของแต่ละฝ่ำยงำนทรำบถึงแนวทำงกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือน�ำ

ไปถ่ำยทอดแก่พนักงำนทุกคนเพื่อปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ก�ำหนด

4.2.4	การด�าเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ในปี 2559 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทจึงได้พัฒนำโครงกำรหลำยโครงกำรเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของกำรลงทุนในประเทศ

เวียดนำม ท่ีในเวียดนำมตอนเหนือและเวียดนำมตอนใต้ โดยโครงกำรใหม่เหล่ำนี้ ถูกพัฒนำข้ึนภำยใต้นโยบำย

ธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยปรับเปลี่ยนจำกกำรเป็นผู้พัฒนำนิคมอุตสำหกรรมเพื่อรองรับฐำนกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม 

มำเป็นผู้พัฒนำเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่เน้นกำรประหยัดพลังงำน ใช้พลังงำนสะอำดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมกำรใช้ไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  ประกอบด้วยกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วย

ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ท�ำให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรในเมืองอัจฉริยะเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

สำมำรถรองรับผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมยุคใหม่ท่ีใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีระดบัสงู ทดแทนกำรเป็นฐำนกำรผลติ

ภำคอุตสำหกรรมแต่เพียงอย่ำงเดียว 
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 4.3 ก�รดำ�เนินธุรกิจเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน: ด้�นสิ่งแวดล้อม

บริษัท ได้มุ่งมั่นด�ำเนินกิจกำรนิคมอุตสำหกรรมโดยค�ำนึงถึงหลักบรรษัทภิบำล รวมถึงกำรลดผลกระทบด้ำนสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมเนื่องจำกกำรประกอบกิจกำรของบริษัท ควบคู่กับกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจมำตลอดระยะเวลำ 20 ปี  

4.3.1	การออกแบบเชิงนิเวศในระบบสาธารณูปโภค	(Eco	Design)

บริษัทมีนโยบำยในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำนอย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพ ลดผลกระทบทำง

สิ่งแวดล้อมท่ีอำจเกิดจำกกิจกำรภำยในนิคมอุตสำหกรรมให้น้อยท่ีสุด ดังนั้น บริษัทจึงได้ริเริ่มออกแบบระบบ

สำธำรณูปโภค ให้เป็นไปตำมกำรออกแบบเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental-friendly design) และ

ลงทุนด�ำเนนิพัฒนำระบบกำรจดักำรน�ำ้เสยีให้มนี�ำ้ท่ีผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้วปล่อยท้ิงออกสูภ่ำยนอกนคิมอุตสำหกรรมน้อย

ที่สุด โดยกำรมีกำรน�ำน�้ำที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้วกลับมำไปใช้ประโยชน์ให้มำกที่สุด และยังคงพัฒนำประสิทธิภำพของ

ระบบกำรจัดกำรของเสียต่ำงๆให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

นอกจำกนี้บริษัท ได้ด�ำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยและกฎระเบียบด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้

มัน่ใจว่ำกจิกำรภำยในนคิมอตุสำหกรรมนัน้จะไม่ส่งผลกระทบท่ีอำจจะเกดิข้ึนต่อชุมชนใกล้เคยีง หรอืส่งผลกระทบให้

น้อยที่สุด และเป็นไปตำมกฎหมำยที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงกำรเลือกใช้ผู้ให้บริกำรหรือคู่ค้ำที่ได้รับรองคุณภำพมำตรฐำน

หรือมีใบอนุญำตที่ถูกต้องตำมกฎหมำยเท่ำนั้น ทั้งนี้ บริษัท จึงได้มีกำรติดตำมตรวจสอบและเฝ้ำระวังปริมำณของ

เสียต่ำงๆอย่ำงใกล้ชิดด้วย

การตรวจสอบคุณภาพอากาศที่จุดต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว

การตรวจคุณภาพน�้าในจุดต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว
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 4.3.2	 การจัดการพื้นที่สีเขียว-ป่าในนิคมอุตสาหกรรม

นอกจำกกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัท มีควำมตั้งใจในกำรเป็นส่วนหนึ่งในกำรอนุรักษ์และ

รกัษำพ้ืนท่ีป่ำโดยมุง่เน้นท่ีจะเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวในพืน้ท่ีนคิมอุตสำหกรรม รวมถงึกำรปกป้องฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อม เช่น กำร

ปลกูต้นไม้ในสถำนท่ีและโอกำสต่ำงๆ เป็นต้น โดยตัง้เป้ำหมำยให้ในนคิมอุตสำหกรรมอมตะมีพืน้ท่ีสเีขยีวไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 10 ของพื้นที่นิคมทั้งหมด 

บรษัิทได้จดักจิกรรม “GO GREEN” ร่วมกนัปลกูต้น Melaleuca จ�ำนวน 3,500 ต้น ตลอดแนวคลองท่ีกัน้ระหว่ำงนคิม

อุตสำหกรรมอมตะซิตี้เบียนหัวกับพื้นที่ชุมชน เป็นระยะทำงกว่ำ 1,300 เมตร เนื่องในโอกำสวันสิ่งแวดล้อมโลกในปี

นี้ วันที่ 3 มิถุนำยน 2559 โดยได้รับควำมร่วมมือจำกอำสำสมัครกว่ำ 200 คนจำก 22 โรงงำนในนิคมอุตสำหกรรม

อมตะ ซิตี้ เบียนหัว 

 

การน�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในนิคม
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	 4.3.3	 	 ระบบการจัดการทรัพยากรด้วยเทคโนโลยี	(Green	IT)

จำกกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยมุ่งสู่กำรเป็นเมืองอัจฉริยะนั้น บริษัท จึงมีเป้ำหมำยในอนำคตในกำรลดกำรใช้พลังงำน 

และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบเมืองอัจฉริยะ รวมไปถึงกำรรักษำแหล่งทรัพยำกร เน้นกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกร

อย่ำงยั่งยืน  มุ่งสู่กำรเป็นกำรเป็นสังคมพลังงำนสะอำด  (Clean Energy Society) และเมืองอุตสำหกรรมสีเขียว 

(Green City) ที่ใช้ระบบอัจฉริยะต่ำงๆ เช่น ระบบบริหำรจัดกำรเครือข่ำยพลังงำนอัจฉริยะ (Smart Grid) และระบบ

กำรบริหำรจัดกำรพลังงำน (Energy Management Systems : EMS) เป็นต้น

บริษัท จึงได้เสริมสร้ำงทัศนคติ ค่ำนิยม และควำมตระหนักรู้ เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมให้แก่

พนักงำน เพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพโดยสนับสนุนให้มีกำรใช้

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ช่วยพัฒนำบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมในกระบวนกำรท�ำงำน ได้แก่

•	 เทคโนโลยีไอทีเพื่อสิ่งแวดล้อม	(Green	IT)

เพื่อลด ปริมำณจ�ำนวนเครื่อง server ลดกำรใช้พลังงำนในกำรจัดกำร ลดพื้นที่ในกำรจัดวำง รวมถึงลดต้นทุน

ในกำรบ�ำรุงรักษำเครื่อง server จ�ำนวนมำก บริษัท จึงได้น�ำเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสมือน หรือ 

virtual server เข้ำมำใช้งำน โดยที่ virtual Server นั้น ได้ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ซึ่งสำมำรถ

แชร์ทรัพยำกร ให้แก่ virtual Server ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

บริษัท ยังได้น�ำบริกำรทำงไอทีบำงอย่ำงที่เหมำะสม ย้ำยไปให้บริกำรผ่ำน cloud เพื่อลดต้นทุนด้ำนกำรจัดกำร 

และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเข้ำถึงให้สะดวกข้ึนส�ำหรับผู้ใช้งำนท่ีอยู่ภำยนอก เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทำงกำร

ด�ำเนินงำนของบริษัท โดยบริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลและดูแลสอดส่องอย่ำง

สม�่ำเสมอ

นอกจำกนี้บริษัท ยังมีแผนด�ำเนินกำรลดปริมำณ server ส�ำหรับระบบ ERP และ Accounting ลง โดยจะจัดให้

มีกำรรวมศูนย์ระบบย่อยๆ ของบริษัทในเครือต่ำงๆ ให้มำใช้เป็นระบบเดียวกันทั้งหมดในอนำคต

เทคโนโลยีไอที
เพื่อสิ่งแวดล้อม

ลดโลก
ร้อน

ใช้พลังงาน
อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ลดใช้
กระดาษ
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•	 การลดโลกร้อนโดยสนับสนุนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(Reduce	carbon	footprint)

บริษัท ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรลดปริมำณก๊ำซเรือนกระจกท่ีส่งผลกระทบให้เกิดภำวะโลกร้อน บริษัท 

จึงได้สนับสนุนให้ลดกำรเดินทำงระหว่ำงส�ำนักงำนส�ำหรับงำนประชุมต่ำงๆภำยในบริษัท โดยส่งเสริมให้ใช้กำร

ประชุมด้วยเทคโนโลยีแบบ video conference มำกขึ้น ซึ่งเป็นกำรประชุมทำงไกลที่สำมำรถส่งวิดีโอ ภำพหน้ำ

จอ และเสยีง ผ่ำนเครอืข่ำยอินทรำเนต็ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชมุภำยในระหว่ำงส�ำนกังำน หรอืกำรประชุมภำยใน

บริษัทระหว่ำงประเทศ หรือแม้กระทั่งกำรประชุมกับลูกค้ำ บริษัท ยังได้เตรียมเครื่องมืออื่นๆ เพื่อสนับสนุนกำร

ประชุมแบบออนไลน์ (online Meeting) ไว้ด้วยเช่นกัน

•	 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	(Improve	energy	efficiency)

บริษัท ให้ควำมส�ำคัญของกำรประหยดัพลังงำน จึงได้มนีโยบำยกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรประหยดัพลังงำน

ภำยในส�ำนกังำน โดยกำรน�ำมำตรกำรประหยัดพลงังำนเบ้ืองต้นมำสือ่สำรให้กบัพนกังำน และด�ำเนนิกำรปฏบัิติ

ตำมมำตรกำรต่อไป

• กำรใช้เครือ่งปรบัอำกำศ ให้ปิดและเปิดเป็นเวลำ และปิดทันทีเม่ือไม่มผีูใ้ช้งำนห้องอีกต่อไป เน้นกำร

ตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศำเซลเซียส ท�ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศเป็นประจ�ำในระหว่ำงปีเนื่องจำก

ตวักรองท่ีอุดตนักบัสิง่สกปรกและฝุน่สำมำรถลดประสทิธภิำพได้ถงึ 15% ท�ำให้ต้นทุนกำรด�ำเนนิงำน

ลดลงและลดอำยุกำรใช้งำนของเครือ่งปรบัอำกำศ หลกีเลีย่งกำรใช้เครือ่งใช้ไฟฟ้ำท่ีเป็นแหล่งก�ำเนดิ

ควำมร้อน อำทิเช่น ไมโครเวฟ กำต้มน�้ำร้อน เพรำะจะท�ำให้เครื่องปรับอำกำศ ท�ำงำนหนักเกินไป 

• กำรใช้ไฟฟ้ำแสงสว่ำง ให้ปิดไฟในช่วงพักกลำงวัน และปิดไฟทันทีเมือ่ไม่มีผูใ้ช้แสงสว่ำงในบรเิวณดงั

กล่ำว และจัดระบบสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงให้เหมำะสมกับพื้นที่ เช่น ปรับเป็นสวิตช์

เปิดปิดแบบ แยกแถว แยกดวง เป็นต้น เปลี่ยนหลอดไฟเป็นชนิด LED เช่นเดียวกับไฟแสงสว่ำง

นอกอำคำรและไฟถนน เพื่อกำรประหยัดพลังงำน

• กำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ใช้ตั้งค่ำโปรแกรมให้เครื่องปิดช่ัวครำว (Standby 

mode) เมื่อไม่ได้ใช้งำนตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด (เช่น เครื่องจะถูกปิดชั่วครำว เมื่อไม่ได้ถูกใช้งำน

เป็นระยะเวลำ 2 ชั่วโมง) รวมทั้งแนะน�ำให้ตั้งค่ำให้ปิดจอภำพอัตโนมัติ (Screen off mode) เมื่อไม่

ได้ใช้งำนเกินกว่ำ 15 นำที และถอดปลั๊กทุกครั้งที่จบสิ้นกำรท�ำงำนในแต่ละวัน

 • กำรใช้อุปกรณ์ท่ีประหยัดพลงังำนในส�ำนกังำน เช่น กำรเปลีย่นจำกกำรใช้หลอดไฟธรรมดำมำเป็น

หลอดไฟฟ้ำประหยัดไฟ, กำรเปลี่ยนมำใช้จอภำพหรือมอนิเตอร์ในแบบ Liquid-Crystal-Display 

(LCD) แทนกำรใช้มอนิเตอร์ Cathode-Ray-Tube (CRT) เป็นต้น

•	 การลดการใช้กระดาษ	(Paperless)

บริษัท สนับสนุนกำรลดกำรใช้งำนกระดำษในบริษัท โดยจัดให้มีกำรเก็บเอกสำรต่ำงๆ ไว้ท่ีระบบศูนย์กลำงใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดกำรใช้แบบสอบถำมจำกกระดำษโดยเปลี่ยนมำใช้แบบสอบถำมแบบออนไลน์ (online 

survey หรือ online questionnaire) แทน และยังได้สนับสนุนให้มีกำรตรวจแก้ไขเอกสำรบนจอภำพแทนกำร

ตรวจแก้ไขบนเอกสำรที่พิมพ์จำกเครื่องพิมพ์ นอกจำกนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่มีระบบพิมพ์สองหน้ำ เพื่อให้

สำมำรถพิมพ์หรือถ่ำยเอกสำรแบบสองหน้ำได้ เพื่อเป็นกำรลดปริมำณกำรใช้กระดำษในระยะยำวต่อไป
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 4.4 ก�รดำ�เนินธุรกิจเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน: ด้�นสังคม

บริษัท ให้ควำมส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ตำมวิสัยทัศน์

และพันธกิจ จึงได้ด�ำเนินโครงกำรและกิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียหลำยกลุ่มในปี 2559 ดังนี้

	 4.4.1	 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร

 พนักงำนในองค์กรเป็นทรัพยำกรหลักท่ีจะน�ำพำองค์กรไปสู่ควำมส�ำเร็จ และเป็นพลังขับเคลื่อนท่ีส�ำคัญในกำรสร้ำง

ควำมยั่งยืนของบริษัท ดังนั้น เป้ำหมำยในกำรดูแลพนักงำนของบริษัทเน้นที่กำรท�ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ และพัฒนำ

ศักยภำพบุคลำกรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ส่งเสริมให้พนักงำนเป็นคนดี และสร้ำงคุณค่ำแก่สังคม ตลอด

จนกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสู่ควำมยั่งยืนด้วยกิจกรรมต่ำงๆ 

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน	(Recruitment)

บริษัท มีนโยบำยในกำรด�ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร โดยยึดหลักด้ำนกำรสรรหำ ทั้งภำยในและภำยนอก 

เพื่อสรรหำและคัดเลือกผู้สมัครที่มีศักยภำพให้ทันควำมต้องกำรของธุรกิจ ดังนี้

การสรรหาและคัดเลือกพนักงานภายใน เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสให้กับพนักงำนภำยในบริษัท ได้มีโอกำสที่จะพัฒนำ 

และเจริญเติบโตในหน้ำที่กำรงำน 

การสรรหาและคัดเลือกพนักงานภายนอก เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นกำรเตรียม

บุคลำกรให้พร้อม รองรับกำรขยำยธรุกจิในประเทศเวยีดนำม ก�ำหนดกำรวำงแผนงำนกำรสรรหำและคดัเลอืก ให้เป็นไป

ตำมโครงสร้ำงอตัรำก�ำลงัและแผนกำรขยำยธรุกจิของบรษัิท โดยกำรก�ำหนดคณุสมบัตแิละควำมสำมำรถของพนกังำน 

ให้มีทักษะในด้ำนที่ต้องกำร รวมถึงทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ หรือภำษำอื่นๆ เพื่อให้สำมำรถสื่อสำรได้ในระดับสำกล 

บรษัิทมุ่งเน้นท่ีจะได้ผูมี้คณุสมบัตติรงตำมท่ีก�ำหนดเข้ำมำร่วมงำน บุคคลภำยนอกสำมำรถสมัครเพือ่เข้ำเป็นพนกังำน

ของบริษัท ได้หลำยช่องทำง อำทิ เว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์กำรสมัครงำนที่มีชื่อเสียงต่ำงๆ ทั้งนี้บริษัท ยังได้

มีกำรใช้บริกำรของบริษัท จัดหำงำน เพื่อสรรหำบุคลำกรที่มีคุณสมบัติตรงตำมควำมต้องกำรของบริษัท  โดยในกำร

สรรหำ จะเปิดเสรีให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ ที่มีควำมสนใจสำมำรถสมัครได้เสมอภำคกันทั้งด้ำน ศำสนำ เพศ อำยุ เชื้อชำติ 

ภูมิล�ำเนำ และสถำบันกำรศึกษำ เป็นต้น 

ในปี 2559 บริษัท มีอัตรำส่วนของพนักงำนทั้งหมด จ�ำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ดังนี้

สัดส่วนกำรจ้ำงงำนพนักงำนทั้งหมด (คน)

เพศ
หญิง  36
ชำย  83
ทั้งหมด 119

การศึกษา

ต�่ำกว่ำปริญญำตรี  68

ปริญญำตรี  41

ปริญญำโทหรือสูงกว่ำ  10

ทั้งหมด 119

อายุ
18-25 ปี  0
25-35 ปี  19
มำกกว่ำ 35 ปี  100
ทั้งหมด 119
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การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต	แรงจูงใจที่ดีและความผูกพันของพนักงาน

บริษัท ส่งเสริมให้ควำมส�ำคัญของสมดุลเรื่องงำนและเรื่องส่วนตัว ด้วยกำรส่งเสริมให้พนักงำนมีคุณภำพชีวิตในกำร

ท�ำงำนท่ีด ี(Happy Workplace) ได้รบัผลตอบแทนท้ังในรปูแบบท่ีเป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ บรษัิท จดัให้มสีวสัดกิำร

และสิทธิประโยชน์ โครงกำรต่ำงๆ ที่หลำกหลำยรูปแบบตำมหลัก Happy Workplace ดังนี้

•	 Happy	Body	(สขุภาพกายด)ี บรษัิทได้จดัสวสัดกิำรเพือ่ส่งเสรมิสขุภำพให้กบัพนกังำนเช่น ตรวจสขุภำพประจ�ำ

ปี, อำหำรกลำงวัน และส่งเสริมกำรออกก�ำลังกำยหลังเลิกงำน

•	 Happy	Heart	(น�้าใจงาม) บริษัท เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรมีน�้ำใจเอื้ออำทรต่อกันและกัน เนื่องจำกมีควำม

ว่ำเชื่อควำมสุขท่ีแท้จริงคือกำรเป็นผู้ให้ บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้พนักงำนได้มีโอกำสตอบแทน

สังคมโดยท�ำหน้ำที่จิตอำสำต่ำงๆ เช่น กำรบริจำคโลหิต กำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส

•	 Happy	Relax	(ผ่อนคลาย) บริษัท ได้สร้ำงสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมสุขและควำมบันเทิงให้กับบุคลำกร ให้

ผ่อนคลำยทั้งร่ำงกำยและสมอง ทั้งยังเป็นกำรเติมหัวใจให้พร้อมท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กิจกรรม 

AMATA Staff Party (New Year Party) 

เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ 

บริษัท มอบเงินช่วยเหลือพนักงำนในโอกำสต่ำงๆ ได้แก่ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงำนสมรส คลอดบุตร เงินช่วยเหลือ 

มรณกรรมส�ำหรับพนักงำน ปรับค่ำครองชีพตำมอัตรำเงินเฟ้อ ตำมหลักเกณฑ์ของบริษัท ทั้งนี้ นอกจำกตัวพนักงำน

แล้วยังขยำยกำรช่วยเหลอืครอบคลมุไปถงึบุคคลในครอบครวัของพนกังำน ได้แก่ เงนิทุนกำรศกึษำของบุตร เงนิช่วย

เหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต 

สวัสดิการและผลประโยชน์อื่น

บรษิทั ก�ำหนดผลประโยชน์พนกังำนโดยยดึหลักควำมเหมำะสมตำมหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ โดยไม่มกีำรเลือกปฏบิตัิ 

อำทิ กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี กำรประกันสุขภำพ กำรประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม และประกัน

กำรว่ำงงำน 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

บรษัิท ให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำบุคลำกรในทุกระดบั เพ่ือพฒันำบุคลำกรของบรษัิท ให้มีควำมรูแ้ละควำมสำมำรถ

อย่ำงไม่หยุดย้ัง เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกและก้ำวไปสู่ควำมเป็นมืออำชีพในกำรท�ำงำน บริษัท จึงได้

จัดกำรฝึกอบรมภำยในและภำยนอกส�ำหรับพนักงำนและผู้บริหำร และกำรให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำ (coaching) ทั้งด้ำน

กำรบริหำรจัดกำร และหลักสูตรเฉพำะทำงวิชำชีพต่ำงๆ เช่น หลักสูตรผู้บริหำรระดับกลำง หลักสูตรดับเพลิงเบื้อง

ต้น กำรซ้อมหนอีพยพหนไีฟ หลกัสตูรกฎหมำยส�ำหรบัฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล เป็นต้น เพือ่ส่งเสรมิทักษะในกำรท�ำงำน 

พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและเตรียมควำมพร้อมของพนกังำนให้มีศกัยภำพเพิม่เตมิของระดบังำนท่ีสงูข้ีนในอนำคต 

ตลอดจนกำรจัดคอร์สอบรมด้ำนภำษำต่ำงประเทศให้กับพนักงำน 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทน

บริษัท ส่งเสริมกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสิทธิภำพต่อกำรท�ำงำนใน

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ร่วมกับฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลฯ ในกำรวำงแผน สอนงำน 

ประเมิน ติดตำมผลและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงำน และพนักงำนทุกคนต้องมุ่งมั่นที่จะแสวงหำควำมรู้และพัฒนำ

ตนเองอย่ำงสม�่ำเสมอท้ังงำนในหน้ำท่ีรับผิดชอบและงำนในส่วนอ่ืนของบริษัท โดยมีแนวทำงในกำรพัฒนำท่ีหลำก

หลำย และกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนตำมแนวทำง Learning Organization

การร้องเรียนและร้องทุกข์

บรษัิท จดัให้มกีลไกกำรร้องเรยีนและร้องทุกข์ของพนกังำนอย่ำงเป็นระบบ และมีกำรจดักำรข้อร้องเรยีนของพนกังำน

อย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม มกีำรรกัษำควำมลบัและเคำรพสทิธมินษุยชน โดยมุง่เน้น ส่งเสรมิและท�ำควำมเข้ำใจท่ีถกู

ต้องระหว่ำงพนักงำนดว้ยกนัและระหว่ำงพนักงำนกับองค์กร ซึง่สง่ผลให้ไม่มข้ีอพพิำท หรอืกำรฟ้องร้องทำงแรงงำน 

4.4.2	กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

นอกจำกนี้ บริษัท เชื่อว่ำควำมส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืนของธุรกิจ ไม่เพียงขึ้นอยู่กับควำมรับผิดชอบต่อผลกำรด�ำเนินกำร

ของบริษัทเท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงกำรมีควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำ ได้แก่ ผู้ประกอบกำรในนิคมอุตสำหกรรม และ

ชุมชนท้องถิ่นโดยรอบนิคม บริษัท จึงมีเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆเพื่อพัฒนำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ และ

พัฒนำชุมชนท้องถิ่นอย่ำงย่ังยืน ท่ีสอดคล้องกับกิจกำรหลักขององค์กร และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและ

สังคมในระยะยำว ตัวอย่ำงเช่น 

 • VIP Club Meeting 

 บริษัทมีกำรจัดงำน VIP Club Meeting เป็นประจ�ำทุกไตรมำส เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำง 

ผู้ประกอบกำรในนิคมอุตสำหกรรมกับผู้บริหำรของบริษัท ซ่ึงน�ำมำซ่ึงกำรปรับปรุงข้อบกพร่องและตอบสนอง

ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ดีขึ้น ตลอดจนสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกัน
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	 •	 การสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม	

 เพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจในควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของโรงงำนและชุมชนในพื้นท่ีล้อมรอบนิคม

อุตสำหกรรม บริษัทจัดให้มีกำรซ้อมดับเพลิงร่วมกับผู้ประกอบกำรในนิคม โดยมุ่งเน้นให้สถำนประกอบกำรใน

พื้นท่ีนิคมอุตสำหกรรมอมตะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีควำมปลอดภัย และมีสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนตำมท่ีกฎหมำย

ก�ำหนด และพนักงำนท่ีท�ำงำนในสถำนประกอบกำรสำมำรถท่ีจะปฏิบัติตนได้ถูกต้องในกรณีท่ีเกิดอัคคีภัยข้ึน

ในสถำนประกอบกำร

 บริษัทจัดให้มีกำรฝึกอบรมพนักงำนดับเพลิงของบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมำส และจัดกำรฝึกอบรมประจ�ำปี

ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจดับเพลิงของจังหวัดดองไน ให้กับลูกค้ำในนิคมอุตสำหกรรม เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2559  

นอกจำกนี้ ได้จัดให้มีกำรซ้อมอพยพหนีไฟส�ำหรับผู้เช่ำอำคำรส�ำนักงำนของบริษัทด้วย

การฝึกอบรมประจ�าปีร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจดับเพลิงของจังหวัดดองไน
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	 •	 กีฬาเพื่อชุมชน

 บริษัท ได้จดัสรรพ้ืนท่ีท่ีลำนอมตะสแควร์ให้เป็นลำนกฬีำในช่วงเวลำนอกเวลำท�ำงำน เพือ่ให้พนกังำนท่ีท�ำงำนใน

นคิมอุตสำหกรรมและชุมชนโดยรอบสำมำรถใช้เป็นท่ีออกก�ำลงักำย พักผ่อนหย่อนใจ และบรษัิท ยงัได้จดักจิกรรม

ออกก�ำลงักำยให้ได้ท�ำกจิกรรมร่วมกนัอีกด้วยโดยไม่เสยีค่ำใช้จ่ำย เช่น กำรเต้นซุมบ้ำ โดยมจีดุมุง่หมำยท่ีจะส่งเสรมิ

กำรออกก�ำลังกำยให้แก่สมำชิกในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ และชุมชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้มีสุขภำพแข็งแรง 

สมบูรณ์ ด้วยกำรออกก�ำลงักำย และใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์   นอกจำกนียั้งสร้ำงควำมสมัพันธ์อันดรีะหว่ำงบริษัท 

กับผู้ประกอบกำรในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว และชุมชนพื้นที่ข้ำงเคียง 

การซ้อมอพยพหนีไฟส�าหรับผู้เช่าอาคารส�านักงานของบริษัท

การเต้นซุมบ้าที่ลานอมตะแสควร์ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ เบียนหัว
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	 •	 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อสังคม

 บริษัทช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำมขอบเขตของนิคมอุตสำหกรรมเพื่อสร้ำงภูมิทัศน์ที่สวยงำมและเป็นธรรมชำติ 

ขยำยถนนและทำงระบำยน�ำ้ ท�ำควำมสะอำดท่อระบำยน�ำ้และทำงระบำยน�ำ้ ท�ำให้ชุมชนได้รบัควำมสะดวกและ

อยู่อำศัยได้อย่ำงมีควำมสุข 
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4.4.3	การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการดูแลสังคม

	 •	 การบริจาคโลหิต

 ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว นั้น มีพนักงำนท�ำงำนอยู่กว่ำ 45,000 คน ดังนั้น บริษัท เล็งเห็นว่ำ 

สำมำรถเป็นแหล่งรับบริจำคโลหิตเพื่อสนับสนุนควำมต้องกำรใช้โลหิตของประเทศได้อีกทำงหนึ่ง จึงได้ร่วมกับ

กำชำดจังหวัดดองไนและศูนย์บริกำรโลหิตโรงพยำบำล Cho Ray  จัดโครงกำร “A drop of blood to give, save 

a life” ขึ้นในวันที่ 14 กันยำยน 2559 โดยเชิญชวนพนักงำนบริษัท และพนักงำนของสถำนประกอบกำรในนิคม

อุตสำหกรรม อมตะ ซิตี้ เบียนหัว ร่วมกันบริจำคโลหิต เพื่อน�ำมำให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่ต้องกำรโลหิต

ในกำรรักษำพยำบำลต่อไป  ซึ่งในครั้งนี้ มีอำสำสมัครกว่ำ 330 คน จำก 34 บริษัท มำร่วมกันบริจำคโลหิต ได้

ยอดรวมปริมำณโลหิตที่นิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว ในปี 2559 ทั้งสิ้น 242 ยูนิต หรือ 84,700 ซีซี

	 •	 การแบ่งปันสู่สังคม

 เนื่องด้วยผู้ประกอบกำรในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว  มีจ�ำนวนกว่ำ 150 โรงงำน ซึ่งหลำยโรงงำน

มีควำมประสงค์ในกำรท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและดูแลชุมชนท้องถิ่นโดยรอบคล้ำยคลึงกัน ดังนั้น 

เพื่อเป็นช่องทำงให้ผู้ประกอบกำรในนิคมอุตสำหกรรมอมตะท่ีมีเจตนำรมย์เดียวกัน บริษัทจึงได้เป็นศูนย์กลำง

ในกำรรวบรวมเงินบริจำคและอำสำสมัครจำกโรงงำนต่ำงๆ มำร่วมกันท�ำกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ซึ่งกำร

รวมตัวกันท�ำกิจกรรมในนำมนิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว และผู้ประกอบกำรโรงงำนในนิคมฯ นั้น จะ

สร้ำงพลังควำมร่วมมือและช่วยผลักดันให้เกิดผลส�ำเร็จได้มำกขึ้นกว่ำกำรด�ำเนินกำรแต่เพียงผู้เดียว กิจกรรมที่

เกิดขึ้นในปี 2559 เช่น 
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- กำรไปเยี่ยมเยียนสถำนเลี้ยงดูเด็กก�ำพร้ำที่พิกำรในจังหวัดดองไน พร้อมทั้งบริจำคเงิน อำหำร และนม ในวันที่ 

1 กุมภำพันธ์ 2559

- กำรมอบทุนกำรศึกษำ จ�ำนวน 100 ทุน ให้เยำวชนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ในกำรศึกษำ ที่โรงเรียนในเขตลองถั่น 

ในวันที่ 10 สิงหำคม 2559
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- กำรไปเย่ียมเยียนสถำนเลี้ยงดูเด็กก�ำพร้ำในเบียนหัว พร้อมบริจำคเสื้อผ้ำ อำหำร และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่ำงๆ 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2559 ปัจจุบันสถำนที่นี้ดูแล เด็กก�ำพร้ำ 55 คน โดยครึ่งของเด็กมีอำยุต�่ำกว่ำสิบปี

- กำรไปเย่ียมเยียนสถำนศึกษำและเลี้ยงดูเด็กพิกำรทำงร่ำงกำยและสมอง ของจังหวัดดองไน ในวันท่ี 30 

พฤศจิกำยน 2559 และบริจำคอำหำรและเครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�ำหรับเด็กตำบอด 
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5. สรุปผลก�รดำ�เนินง�น 2559
 5.1 ด้านเศรษฐกิจ 
สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัท    
ด้านเศรษฐกิจ 2557 2558 2559

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	(งบการเงินรวม	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559)    

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสำมัญ    

รำคำพำร์ต่อหุ้น (บำท) 0.50 0.50 0.50

มูลค่ำหุ้นทำงบัญชีต่อหุ้น (บำท) 1.67 3.26 3.16

ก�ำไรต่อหุ้น (บำท) 0.16 0.16 0.05

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ	(ล้านบาท)

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 548.88 727.87 825.98

รำยได้รวม 655.73 809.65 906.43

ก�ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) 124.41 121.37 49.82

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล	(ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,944.19 2,470.71 1,145.44

สินทรัพย์รวม 2,713.33 4,915.19 5,377.66

หนี้สินหมุนเวียน 110.48 911.94 1,109.87

หนี้สินรวม 516.92 1,625.12 2,200.75

ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว 467.50 467.50 467.50

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,557.29 3,046.62 2,956.74

อัตราส่วนทางการเงิน

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 8.23 5.27 1.66

ผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) 7.00 4.74 1.20

ก�ำไรขั้นต้น (%) 41.25 46.56 57.25

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 17.60 2.71 1.03

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 0.24 0.49 0.69

ภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี	(ล้านบาท)

ภำษีที่จ่ำยให้รัฐบำล (1) 46.13 45.11 38.98

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

จ�ำนวนข้อร้องเรียนจำกกำรละเมิดจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ 

   สู่ระบบร้องเรียนของบริษัท (กรณี) - - -

กรณีกำรละเมิดจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจที่ตรวจสอบแล้วเป็นควำมจริง (กรณี) - - -

ด้านทรัพยากรบุคคล	

จ�านวนพนักงานทั้งหมด	(2)	(คน) 132 131 119

ชำย 90 90 83

หญิง 42 41 36

พนักงานใหม่ทั้งหมด	(3)	(คน) 1 4 4

ชำย 1 4 2

หญิง 0 0 2
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พนักงานที่ลาออกจากองค์กรทั้งหมด	(1)	(คน)

พนักงำนที่ลำออก มีอำยุน้อยกว่ำ 30 ปี 1 0 0

พนักงำนที่ลำออก มีอำยุตั้งแต่ 30 ขึ้นไป 4 5 9

อัตรำกำรกลับมำท�ำงำนหลังจำกกำรคลอดบุตร (%) 100 100 100

การพัฒนาบุคลากร

เงินลงทุน (ล้ำนดอง) 55.5 92.5 62

จ�ำนวนหลักสูตร 2 4 3

จ�ำนวนพนักงำนที่เข้ำอบรม 132 131 119

จ�ำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน 8 8 8

จ�ำนวนพนักงำนที่ได้รับกำรปรับต�ำแหน่ง 1 1 1

การดูแลพนักงานและสวัสดิการ

งบประมำณโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกำรท�ำงำน (ล้ำนดอง) 814.35 772.37 560.60

หมำยเหตุ    
(1) ข้อมูลจำกงบกำรเงินรวมของบริษัท บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน)    
(2) รวมพนักงำนสัญญำจ้ำงและผู้รับเหมำ (Sub Contractor)    
(3) ไม่รวมพนักงำนสัญญำจ้ำงและผู้รับเหมำ (Sub Contractor)    

 5.2  ด้านสังคม
• บริษัทจัดกิจกรรมส�ำหรับกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับพนักงำนในบริษัทโดยกำรใช้หลักกำร Happy Workplace 

จ�ำนวนกิจกรรม 2 ครั้งต่อปี

• บรษัิทเพิม่ศกัยภำพให้กบัพนกังำนของบรษัิทโดยมีกำรส่งพนกังำนไปฝึกอบรมในหลกัสตูรต่ำงๆคดิเป็นมูลค่ำ 90 ล้ำน

ดองต่อปี 

• บริษัทมีกำรจัดกิจกรรมออกก�ำลังกำยในพื้นท่ีท่ีลำนอมตะสแควร์ให้กับพนักงำนท่ีท�ำงำนในนิคมอุตสำหกรรมและ

ชุมชนโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย จ�ำนวน 30 วันต่อปี มีผู้ร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 600 คน 

• บรษัิทปรบัปรุงภมูทัิศน์ท่ีสวยงำมและเป็นธรรมชำตเิพือ่ให้สะดวกแก่กำรใช้ชีวติอยู่ในนคิมอุตสำหกรรม คดิเป็นจ�ำนวน

เงินทั้งสิ้น 6,240 ล้ำนดอง 

• บริษัทได้สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมืออำสำสมัครจำกโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว เพื่อกำรดูแล

สังคม โดยมีโรงงำนเข้ำร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 56 โรงงำน และมีกำรจัดกิจกรรมภำยใต้กำรด�ำเนินงำนของสมำชิกเครือ

ข่ำยไปจ�ำนวนทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ได้แก่

• กำรบริจำคโลหิต มีอำสำสมัครกว่ำ 330 คน จำก 34 โรงงำน มำร่วมกันบริจำคโลหิต ได้ยอดรวมปริมำณโลหิต

ในปี 2559 ทั้งสิ้น 242 ยูนิต หรือ 84,700 ซีซี

• กำรปลูกต้น Melaleuca จ�ำนวน 3,500 ต้น ในบริเวณนิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว โดยได้รับควำมร่วม

มือจำกอำสำสมัครกว่ำ 200 คนจำก 22 โรงงำนมำร่วมกันปลูกป่ำ 

• กำรไปเยี่ยมเยียนสถำนเลี้ยงดูเด็กก�ำพร้ำที่พิกำรในจังหวัดดองไน พร้อมทั้งบริจำคเงิน อำหำร และนม คิดเป็น

มูลค่ำ 50 ล้ำนดอง

• กำรมอบทุนกำรศึกษำ จ�ำนวน 100 ทุน ให้เยำวชนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ในกำรศึกษำ ที่โรงเรียนในเขตลองถั่น 

คิดเป็นมูลค่ำ 40 ล้ำนดอง

• กำรไปเย่ียมเยียนสถำนเลี้ยงดูเด็กก�ำพร้ำในเบียนหัว พร้อมบริจำคเสื้อผ้ำ อำหำร และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่ำงๆ 

คิดเป็นมูลค่ำ 40 ล้ำนดอง

• กำรไปเยี่ยมเยียนสถำนศึกษำและเลี้ยงดูเด็กพิกำรทำงร่ำงกำยและสมอง ของจังหวัดดองไน และบริจำคอำหำร

และเครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�ำหรับเด็กตำบอด คิดเป็นมูลค่ำ 40 ล้ำนดอง
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5.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว หน่วย มาตรฐาน 2557 2558 2559

ด้านการจัดการน�้าใช้      

ปริมำณน�้ำทั้งหมดที่ส่งให้กับโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรม ลบ.ม.  4,602,876 4,927,249 5,183,609 

ปริมำณน�้ำเสียทั้งหมดจำกโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรม ลบ.ม.  2,523,880 2,392,557 2,423,881 

ปริมำณน�้ำที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้วและน�ำกลับมำใช้ใหม่ ลบ.ม.  126,390 174,432 189,699 

ปริมำณน�้ำที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้วที่ปล่อยสู่ล�ำรำงสำธำรณะ ลบ.ม.  2,397,490 2,218,125 2,234,182 

คุณภาพน�้าทิ้งที่ออกจากระบบบ�าบัดส่วนกลาง(1)      

จุดตรวจวัด	Effluent      

pH  6.0-9.0 7.1 7.3 7.45

Color (Pt-Co) mg/l ≤ 50 21 13 21

Temperature oC ≤ 40 32 29 30

Biochemical Oxygen Demand (BOD
5
) mg/L ≤ 32.4 9 12 6

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 81 28 19 21

Grease and Oil mg/L ≤ 5.4 < 0.5 < 0.5 < 0.5

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 44 9 16 8.2

Total Dissolve Solid (TDS) mg/L  794 782 647

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 21.6 11 12 6.7

Ammonia (as nitrogen) mg/L ≤ 45.4 0.5 0.3 1

Total Phosphorous (TP) mg/L ≤ 4.32 0.38 0.55 1.9

Mercury (Hg) mg/L ≤ 0.0054 ≤ 0.0005 ≤ 0.0005 ≤ 0.0005

Cadmium (Cd) mg/L ≤ 0.054 ≤ 0.0005 ≤ 0.0005 ≤ 0.0005

Lead (Pb) mg/L ≤ 0.108 ≤ 0.004 ≤ 0.004 ≤ 0.004

Arsenic (As) mg/L ≤ 0.054 ≤ 0.001 ≤ 0.001 ≤ 0.001

Chromium (Cr3+) mg/L ≤ 0.054 ≤ 0.01 ≤ 0.01 ≤ 0.01

Chromium (Cr6+) mg/L ≤ 0.216 ≤ 0.01 ≤ 0.01 ≤ 0.01

Nickel (Ni) mg/L ≤0.216 0.01 0.014 0.045

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.16 0.02 0.02 0.014

Zinc (Zn) mg/L ≤ 3.24 0.21 0.17 0.12

Sulfide as H
2
S mg/L ≤ 0.199 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.0756 ≤ 0.002 ≤ 0.002 ≤ 0.002

Chloride as Cl
2

mg/L ≤ 1.0 0.1 0.2 0.15

ด้านการติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	(2)      

จุดตรวจที่ 1: location in front of Waste waster treat gate Road 3a (K1).

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.2  0.029 0.019

Sulfur Dioxide:SO2 mg/m3 ≤ 0.35  0.016 0.028

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.3  0.066 0.062

จุดตรวจที่ 2: location in crossroads between Road No. 2 and No. 4 (K2).

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.2  0.023 0.016

Sulfur Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤ 0.35  0.022 0.078

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3  0.052 0.062



WE KNOW BEST ABOUT VIETNAMรายงานความยั่งยืน 2559 33

จุดตรวจที่ 3: location in crossroads between Road No. 10 and Amata road (K3). 

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.2  0.018 < 0.015

Sulfur Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤ 0.35  0.025 0.092

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3  0.057 0.054

จุดตรวจที่ 4: location in front of  Namyang and Valspar gates Road No. 4 (K4).

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.2  < 0.015 < 0.015

Sulfur Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤ 0.35  0.025 0.087

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3  0.081 0.2

จุดตรวจที่ 5: location in  the end of Road No. 1, broderies between resident  and IP area (K5).

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.2  0.018 < 0.015

Sulfur Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤ 0.35  0.03 0.028

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3  0.075 0.22

PM 10 mg/m3     

จุดตรวจที่ 6: location in the end of Road No. 4, broderies between resident  and IP area (K6).

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.2  0.033 < 0.015

Sulfur Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤ 0.35  0.02 0.052

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3  0.07 0.084

PM 10 mg/m3     

ข้อร้องเรียนด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกภำยนอก      

จ�ำนวนครั้งข้อร้องเรียนด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกภำยนอก times  0 0 0

หมำยเหตุ:
(1) National Technical Regulation on Industrial Wastewater QCVN40:2011/BTNMT, Class A, kf=0.9 kq=1.2.
(2) National technical regulation on ambient air quality QCVN 05:2013/BTNMT
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6. GRI CONTENT INDEX
G4

Indicators Descriptions Page

GENERAL	STANDARD	DISCLOSURES

Strategy and Analysis

G4-1 Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization 1,9-10

G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities 9-10,14

Organizational	Profile

G4-3 Report the name of the organization 4-8

G4-4 Report the primary brands, products, and services 4-8

G4-5 Report the location of the organization’s headquarters 4-7

G4-6 Report the number of countries where the organization operates 4-8

G4-7 Report the nature of ownership and legal form 8

G4-8 Report the markets served including geographic breakdown, sectors served, and types of customers and beneficiaries 5-6

G4-9 Report the scale of the organization 4-7

G4-10 Report types of employees and their classification (such as gender, permanent employee, region, substantial portion 

and significant variations)

21

G4-11 The percentage of total employees covered by collective bargaining agreements 21

G4-12 Describe the organization’s supply chain 5-6, 11-12

G4-13 Report any significant changes during the reporting period regarding the organization’s size, structure, ownership, 

or its supply chain

4-7, 9-10

G4-14 Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization 6, 9-11, 13-14

G4-15 List externally developed economic, environmental and social charters, principles, or other initiatives to which the 

organization subscribes or which it endorses

9-10

G4-16 List memberships of associations (such as industry associations) and national or international advocacy organizations 

in which the organization participates in as strategic member

9-10

Identified Material Aspects and Boundaries

G4-17 Organizational consolidated financial statements or equivalent documents status 11

G4-18 The process for defining the report content and the Aspect Boundaries, and how the organization has implemented 

the Reporting Principles for Defining Report Content

11, 14

G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report content 14

G4-20 For each material, Aspect, report the Aspect Boundary within the organization 11, 14

G4-21 For each material, Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization 11, 14

G4-22 The effect and the reasons of any restatements of information provided in previous reports 11

G4-23 Significant changes from previous reporting periods in the Scope and Aspect Boundaries 11

Stakeholder	Engagement

G4-24 A list of stakeholder groups engaged by the organization 11-12

G4-25 The basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage 11-14

G4-26 The organizational approach to stakeholder engagement 11-14

G4-27 The key topics and concerns raised through stakeholder engagement and how the organization has responded to 

those key topics and concerns

Report	Profile

G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided 11

G4-29 Date of most recent previous report (if any) 11
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G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial) 11

G4-31 The contact point for questions regarding the report or its contents 11

G4-32 The organizational performance “in accordance” with GRI content Index, or the reference to the External Assurance 

Report

11

G4-33 The organizational policy and current practice regarding external assurance for the report

Governance

G4-34 The governance structure of the organization, including committees of the highest governance body 8

Ethics	and	Integrity

G4-56 The organizational values, principles, standards and norms of behavior such as codes of conduct and codes of ethics 6,9-11,13-14

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE
Category:	Economic

Economic	Aspect:	Economic	Performance

G4-DMA Disclosure on management approach for Economic Performance of Economic Aspect

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed 5-6

G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the organizational activities due to climate change 15, 30-31

G4-EC3 Coverage of the organizational defined benefit plan obligations 30-31

G4-EC4 Financial assistance received from government

Economic	Aspect:	Market	Presence

G4-DMA Disclosure on management approach for Market Presence of Economic Aspect

G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at significant locations of operation

G4-EC6 Proportion of senior management hired from the local community at significant locations of operation 30-31

Economic	Aspect:	Indirect	Economic	Impact

G4-DMA Disclosure on management approach for Indirect Economic Impact of Economic Aspect

G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported 30-31

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts 30-31

Economic	Aspect:	Procurement	Practices

G4-DMA Disclosure on management approach for Procurement Practices of Economic Aspect

G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation 31

Category: Environmental
Environmental	Aspect:	Materials

G4-DMA Disclosure on management approach for Materials of Environmental Aspect 32-33

G4-EN1 Materials used by weight or volume 32-33

G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials 32-33

Environmental	Aspect:	Energy

G4-DMA Disclosure on management approach for Energy of Environmental Aspect

G4-EN3 Energy consumption within the organization

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization

G4-EN5 Energy intensity

G4-EN6 Reduction of energy consumption

G4-EN7 Reduction in energy requirements of products and services

Environmental	Aspect:	Water
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G4-DMA Disclosure on management approach for Water of Environmental Aspect 32-33

G4-EN8 Total water withdrawal by source 32-33

G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water 32-33

G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused 32-33

Environmental	Aspect:	Emissions

G4-DMA Disclosure on management approach for Emissions of Environmental Aspect 17

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)

G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)

G4-EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3)

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity

G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions

G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 17

G4-EN21 NOx, SOx, and other significant air emissions

Environmental	Aspect:	Effluents	and	Waste

G4-DMA Disclosure on management approach for Effluents and Waste of Environmental Aspect

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method

G4-EN24 Total number of volume of significant spills

G4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the terms of the basel convention 

Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported waste shipped internationally

G4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats significantly affected by 

the organizational discharges of water and run off

Environmental	Aspect:	Products	and	Services

G4-DMA Disclosure on management approach for Products and Services of Environmental Aspect

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services

G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category

Environmental Aspect: Compliance

G4-DMA Disclosure on management approach for Compliance of Environmental Aspect

G4-EN29 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for no-compliance with environmental 

laws and regulations

Environmental	Aspect:	Transport

G4-DMA Disclosure on management approach for Transport of Environmental Aspect 17

G4-EN30 Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials for the organizational 

operations, and transporting members of the workforce

17

Environmental	Aspect:	Overall

G4-DMA Disclosure on management approach for Overall of Environmental Aspect 17-21, 26

G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type 17-21, 26

Environmental	Aspect:	Supplier	Environment	Assessment

G4-DMA Disclosure on management approach for Supplier Environment Assessment of Environmental Aspect

G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria

G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply chain and actions taken

Environmental	Aspect:	Environmental	Grievance	Mechanisms
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G4-DMA Disclosure on management approach for Environmental Grievance Mechanisms of Environmental Aspect 11-12, 32-33

G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and resolved through formal grievance 

mechanisms

11-12, 32-33

Category: Social

Sub-category:	Labor	Practices	and	Decent	Work

Labor	Practices	and	Decent	Work	Aspect:	Employment

G4-DMA Disclosure on management approach for Employment of Labor Practices and Decent Work Aspect

G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender and region 21

G4-LA2 Benefits provided to full - time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by significant 

locations of operation

22-23

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender

Labor	Practices	and	Decent	Work	Aspect:	Labor	/	Management	Relations

G4-DMA Disclosure on management approach for Labor / Management Relations of Labor Practices and Decent Work Aspect 21

G4-LA4 Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these are specified in collective agreements 21

Labor	Practices	and	Decent	Work	Aspect:	Occupational	Health	and	Safety

G4-DMA Disclosure on management approach for Occupational Health and Safety of Labor Practices and Decent Work Aspect

G4-LA5 Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and safety committees that 

help monitor and advise on occupational health and safety programs

24-25

G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases rete, lost days and absenteeism and total number of work 

- related fatalities, by region and by gender

24-25

G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation

G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions

Labor	Practices	and	Decent	Work	Aspect:	Training	and	Education

G4-DMA Disclosure on management approach for Training and Education of Labor Practices and Decent Work Aspect

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category

G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and 

assist them managing career endings

22

G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, by gender and by 

employee category

Labor	Practices	and	Decent	Work	Aspect:	Diversity	and	Equal	Opportunity

G4-DMA Disclosure on management approach for Diversity and Equal Opportunity of Labor Practices and Decent Work Aspect

G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category according to gender, age 

group, minority group membership, and other indicators of diversity

8, 21

Labor	Practices	and	Decent	Work	Aspect:	Equal	Remuneration	for	Woman	and	Men

G4-DMA Disclosure on management approach for Equal Remuneration for Woman and Men of Labor Practices and Decent 

Work Aspect

21-23

G4-LA13 Ratio of basic salary remuneration of women to men by employee category, by significant locations of operation 21-23

Labor	Practices	and	Decent	Work	Aspect:	Supplier	Assessment	for	Labor	Practices

G4-DMA Disclosure on management approach for Supplier Assessment for Labor Practices Aspect

G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria

G4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and actions taken

Labor	Practices	and	Decent	Work	Aspect:	Labor	Practices	Grievance	Mechanisms
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G4-DMA Disclosure on management approach for Labor Practices Grievance Mechanisms of Labor Practices and Decent 

Work Aspect

11-12

G4-LA16 Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved through formal grievance mechanisms 11-12

Category: Social

Sub-category:	Human	Rights

Human	Rights	Aspect:	Investment

G4-DMA Disclosure on management approach for Investment of Human Rights Aspect

G4-HR1 Total number and percentage of significant investment agreements and contracts that include human rights clauses 

or that underwent human rights screening

G4-HR2 Total hours of employee training on human rights policies or procedures concerning aspects of human rights that 

are relevant to operations, including the percentage of employees trained

21-23

Human	Rights	Aspect:	Non-discrimination

G4-DMA Disclosure on management approach for Non-discrimination of Human Rights Aspect

G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken

Human Rights Aspect: Freedom of Association and Collective Bargaining

G4-DMA Disclosure on management approach for Freedom of Association and Collective Bargaining of Human Rights Aspect

G4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining 

may be violated or at significant risk, and measures taken to support these rights

Human	Rights	Aspect:	Child	Labor

G4-DMA Disclosure on management approach for Child Labor of Human Rights Aspect

G4-HR5 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures taken to 

contribute to the effective abolition of child labor

Human	Rights	Aspect:	Forced	or	Compulsory	Labor

G4-DMA Disclosure on management approach for Forced or Compulsory Labor of Human Rights Aspect

G4-HR6 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor, and measures 

to contribute to the elimination of all forms of forced or compulsory labor

Human Rights Aspect: Security Practices

G4-DMA Disclosure on management approach for Security Practices of Human Rights Aspect

G4-HR7 Percentage of security personnel trained in the organizational human rights policies or procedures that are relevant 

to operations

Human	Rights	Aspect:	Indigenous	Rights

G4-DMA Disclosure on management approach for Indigenous Rights of Human Rights Aspect

G4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and actions taken

Human	Rights	Aspect:	Assessment

G4-DMA Disclosure on management approach for Assessment of Human Rights Aspect

G4-HR9 Total number of percentage of operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments

Human	Rights	Aspect:	Supplier	Human	Rights	Assessment

G4-DMA Disclosure on management approach for Supplier Human Rights Assessment of Human Rights Aspect

G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria

G4-HR11 Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply chain and actions taken

Human	Rights	Aspect:	Human	Rights	Grievance	Mechanisms

G4-DMA Disclosure on management approach for Human Rights Grievance Mechanisms of Human Rights Aspect 11-12
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G4-HR12 Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and resolved through formal grievance 

mechanisms

11-12

Category: Social

Sub-category: Society

Society Aspect: Local Communities

G4-DMA Disclosure on management approach for Local Communities of Society Aspect 16, 18 23-25, 27-29

G4-SO1 Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development 

programs

16, 18 23-25, 27-29

G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities 16, 18 23-25, 27-29

Society Aspect: Anti-corruption

G4-DMA Disclosure on management approach for Anti-corruption of Society Aspect

G4-SO3 Total number and percentage of operations assessed for risks related to corruption and the significant risks identified

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures 15-16

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken 15-16

Society Aspect: Public Policy

G4-DMA Disclosure on management approach for Public Policy of Society Aspect

G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary

Society Aspect: Anti-competitive Behavior

G4-DMA Disclosure on management approach for Anti-Competitive Behavior of Society Aspect

G4-SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomes

Society Aspect: Compliance

G4-DMA Disclosure on management approach for Compliance of Society Aspect

G4-SO8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with laws and 

regulations

Society Aspect: Supplier Assessment for Impacts on Society

G4-DMA Disclosure on management approach for Supplier Assessment for Impacts on Society of Society Aspect

G4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on society

G4-SO10 Significant actual and potential negative impacts on society in the supply chain and actions taken

Society	Aspect:	Grievance	Mechanisms	for	Impacts	on	Society

G4-DMA Disclosure on management approach for Grievance Mechanisms for Impacts on Society of Society Aspect 11-12

G4-SO11 Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and resolved through formal grievance mechanisms 11-12

Category: Social

Sub-category:	Product	Responsibility

Product	Responsibility	Aspect:	Customer	Health	and	Safety

G4-DMA Disclosure on management approach for Customer Health and Safety of Product Responsibility Aspect 23-29

G4-PR1 Percentage of significant product and service categories for which health and safety impacts are assessed for 

improvement

23-29

G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning the health and safety 

impacts of products and services during their life cycle, by type of outcomes

23-29
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Product	Responsibility	Aspect:	Product	and	Service	Labeling

G4-DMA Disclosure on management approach for Product and Service Labeling of Product Responsibility Aspect

G4-PR3 Type of product and service information required by the organizational procedures for product and service information 

and labeling, and percentage of significant product and service categories subject to such information requirements

G4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and services 

information and labeling, by type of outcomes

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction

Product	Responsibility	Aspect:	Marketing	Communications

G4-DMA Disclosure on management approach for Marketing Communications of Product Responsibility Aspect

G4-PR6 Sale of banned or disputed products

G4-PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning marketing 

communications, including advertising, promotion, and sponsorship, by type of outcomes

Product	Responsibility	Aspect:	Customer	Privacy

G4-DMA Disclosure on management approach for Customer Privacy of Product Responsibility Aspect

G4-PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of customer data

Product	Responsibility	Aspect:	Compliance

G4-DMA Disclosure on management approach for Compliance of Product Responsibility Aspect

G4-PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations concerning the provision and use 

of products and services


