
Creating Sustainable Portfolio
Footprint in Vietnam

รายงานความยั่งยืน

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน)



Every business needs a home. 
If you are looking for a place to locate 
your business in Vietnam, Amata VN provides 
the answer. We are world’s leading industrial 
city developer and operator. 
We strive to make our locations an ideal home 
for investors with a full range of business 
options, support services and 
lifestyle attractions.

VISION
MISSIONวิสัยทัศน์: 

“สร้างฐานลูกค้าที่ยั่งยืนในประเทศเวียดนาม”
พันธกิจ:
พัฒนาและดำาเนินการนิคมอุตสาหกรรมและเมืองที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึง
พนักงาน ลูกค้า และชุมชน ภายใต้แนวคิด “สร้างเมือง
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”
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Return on Assets (ROA)Return on Equity (ROE)
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 สมหะทัย พานิชชีวะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

...เส้นทางสู่ความยั่งยืนนี้ต้องการความเข้าใจ
และความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน
และภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อก้าวเดินไปด้วยกัน
ตามปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ “ALL WIN” ...
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สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน) ได้ดำ�เนินกิจกรรมท�ง

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนและธุรกิจที่หล�กหล�ย ท่�มกล�ง

คว�มท้�ท�ยจ�กปัจจัยต่�งๆท่ีหล�กหล�ยในโลกปัจจุบัน เร�

เช่ือว่�ก�รสร้�งสมดุลระหว่�งก�รดำ�เนินกิจกรรมท�งธุรกิจ

ต่�งๆกับสภ�พแวดล้อมและสังคมท่ีเร�อ�ศัยอยู่ จะช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และสร�้งคว�ม

เจริญเติบโตท่ีย่ังยืนร่วมกัน เส้นท�งสู่คว�มยั่งยืนนี้ต้องก�ร

คว�มเข้�ใจและคว�มร่วมมือจ�กผู้มีส่วนได้เสียท้ังภ�ยในและ

ภ�ยนอกท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือก้�วเดินไปด้วยกันต�มปรัชญ�ก�ร

ดำ�เนินธุรกิจ “ALL WIN” 

บริษัทฯ อยู่ในช่วงก�รขย�ยโครงก�รในประเทศเวียดน�ม 

โดยมีเป้�หม�ยในก�รสร้�งร�ยได้ท่ีมีคว�มสม่ำ�เสมอในระยะ

ย�ว บริษัทฯ ยังตั้งเป้�หม�ยที่ชัดเจนในก�รดำ�เนินธุรกิจเพื่อ

คว�มยั่งยืน โดยเน้นเรื่องก�รพัฒน�พนักง�น และก�รดำ�เนิน

โครงก�รต่�งๆ อย่�งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เชื่อมั่น

ว�่เป้�หม�ยและแนวท�งปฏบัิตดิงักล�่วจะทำ�ให้บรษัิทส�ม�รถ

ดำ�เนินธุรกิจได้อย่�งยั่งยืน

นอกจ�กนี ้บรษัิท อมตะ วเีอ็น จำ�กดั (มห�ชน) ยังไดร้บัผลก�ร

ประเมินก�รกำ�กับดูแลกิจก�รในระดับ “ดีม�ก” จ�กก�รสำ�รวจ

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียนไทยประจำ�ปี 2560 ซึ่ง

อยู่ในระดับทีด่ีกว่�ป ี2559 และยงัได้รับก�รจัดอนัดับบริษทัจด

ทะเบียนท่ีมีผลก�รประเมินก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีในระดับ 

Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่�หลักทรัพย์ต�มร�ค�ตล�ด

ระหว่�ง 3,000 - 9,999 ล้�นบ�ทด้วย ผลก�รประเมินดังกล่�ว 

แสดงให้เห็นถึงคว�มมุ่งม่ันของบริษัทฯ ในก�รดำ�เนินกิจก�ร

ภ�ยใต้หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีม�โดยตลอด 

ก�รริเริ่มดำ�เนินก�รในสิ่งต่�งๆเหล่�นี้ เพร�ะเร�มุ่งสร้�งวัน

พรุ่งนี้ท่ีดีกว่� ภ�ยใต้แนวคิด AMATA grow; earth green; 

society greet

ในน�มของ บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน) ดิฉันขอ

ขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่�ย ท่ีได้

ให้คว�มร่วมมือ สนับสนุนก�รทำ�ง�น และเช่ือม่ันในบริษัทฯ 

ด้วยดีเสมอม� ขอขอบคุณทกุท่�นที่ได้ใหค้ำ�แนะนำ�และข้อคิด

เห็น เพื่อปรับปรุงก�รทำ�ง�นของบริษัทฯ ให้ตอบสนองคว�ม

ต้องก�รของผู้มีส่วนได้เสียได้ดียิ่งข้ึน และดิฉันมั่นใจว่�จ�ก

คว�มร่วมมือของทุกฝ่�ย จะทำ�ให้บริษัทฯ เติบโตในประเทศ

เวียดน�มได้อย่�งมั่นคงและยั่งยืนแน่นอน



08 รายงาน
ความยั่งยืน 2560 บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน)

รู้จักอมตะ วีเอ็น

ธุรกิจของบริษัท

 บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบธุรกิจก�รลงทุนในบริษัทอื่น โดยมีพันธกิจเพื่อพัฒน�และดำ�เนินกิจก�รเมือง

อุตส�หกรรมและชุมชนเมอืงท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมเพือ่เพิม่คว�มมัง่คัง่ท�งเศรษฐกจิและคว�มเป็นอยู่ท่ีดสีำ�หรบัผูม้ส่ีวนได้เสยี

ทุกกลุ่มรวมทั้งพนักง�น ลูกค้� และชุมชน ภ�ยใต้แนวคิด “สร้�งเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”

 บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน) มีก�รลงทุนเฉพ�ะในประเทศเวียดน�ม ในโครงก�รต่�งๆที่อยู่บนทำ�เลที่ตั้งที่ได้เปรียบ

ท�งยุทธศ�สตร์ บรษัิทตระหนักถงึคว�มสำ�คญัของก�รพฒัน�อย่�งย่ังยืน จงึได้กำ�หนดให้บรษัิทย่อยทุกแห่งมกี�รดำ�เนนิก�รเรือ่ง

คว�มยั่งยืนด้วย ในปัจจุบัน บริษัทมีก�รลงทุนในบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ 

• AMATA City Bien Hoa Joint Stock Company 

• AMATA City Long Thanh Joint Stock Company 

• AMATA Township Long Thanh Joint Stock Company 

โครงสร้างการถือหุ้น 
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ทำาเลที่ตั้งโครงการ

บริษัท AMATA City Bien Hoa Joint Stock Company (ACBH) 

 ACBH ดำ�เนินกิจก�รพัฒน�นิคมอุตส�หกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว บนพื้นที่ 700 เฮกต�ร์ ในเมืองเบียนหัว จังหวัดดอง

ไน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เป็นก�รลงทุนพัฒน�นิคมอุตส�หกรรมในต่�งประเทศเป็นครั้งแรกของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน 

จำ�กัด (มห�ชน) 

 นอกจ�กนี้ ACBH ได้พัฒน�โรงไฟฟ้� ระบบจัดส่งนำ้�และระบบก�รบำ�บัดนำ้�เสีย โรงง�นสำ�เร็จรูปให้เช่� ก�รบำ�รุงรักษ�

อุปกรณ์ และบริก�รท�งธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรม เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ในนิคมอุตส�หกรรม

 ภ�ยในนคิมอตุส�หกรรมยังมกี�รพัฒน�โครงก�รพ�ณชิยกรรมและท่ีอยู่อ�ศยั เพือ่สร้�งคณุภ�พชวีติท่ีดขีึน้ให้กบัประช�กร

ในพื้นที่อีกด้วย
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โครงสร้างองค์กร

 โครงสร้�งองค์กรของ บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบด้วยคณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�รชุดย่อย 

จำ�นวน 4 คณะ ประกอบด้วย 

(1) คณะกรรมก�รบริห�ร 

(2) คณะกรรมก�รตรวจสอบ 

(3) คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน และ 

(4) คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 

บริษัท AMATA City Long Thanh Joint Stock Company (ACLT) 

 ACLT พัฒน�และบริห�รสองโครงก�รในเมืองลองถั่น จังหวัดดองไน ได้แก่ โครงก�รนิคมอุตส�หกรรม และ โครงก�รศูนย์

บริก�ร บนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 517 เฮกต�ร์ นิคมอุตส�หกรรมแห่งนี้กำ�ลังอยู่ในระหว่�งก�รพัฒน� โดยมีพื้นที่รวม 410 เฮกต�ร์ 

มุ่งเน้นลูกค้�ที่เป็นอุตส�หกรรมก�รผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตส�หกรรมที่ไม่ใช้แรงง�นม�ก ส่วนศูนย์บริก�รประกอบด้วย

ธุรกิจบริก�รต่�งๆที่สนับสนุนภ�คอุตส�หกรรม เช่น โลจิสติกส์ คลังสินค้� โครงก�รพ�ณิชยกรรมและที่อยู่อ�ศัยสำ�หรับผู้มีร�ย

ได้ระดับน้อยถึงป�นกล�ง

บริษัท AMATA Township Long Thanh Joint Stock Company (ATLT) 

 ATLT พัฒน�โครงก�รด้�นพ�ณิชยกรรมและที่อยู่อ�ศัยในเมืองลองถั่น จังหวัดดองไน บนพื้นที่ทั้งหมด 753 เฮกต�ร์ ตั้ง

อยู่ใกล้กับโครงก�รนิคมอุตส�หกรรมอมตะ ซิตี้ ลองถั่น และศูนย์บริก�รของบริษัทฯ โครงก�รนี้อยู่ระหว่�งก�รพัฒน�และเป็น

โครงก�รแรกที่มุ่งเน้นก�รลงทุนในธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ด้�นพ�ณิชยกรรมและที่อยู่อ�ศัย



11รายงาน
ความยั่งยืน 2560บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน)

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

 ร�ยง�นคว�มยั่งยืนฉบับนี้เป็นฉบับที่สองของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงถึงหลักก�รแนวท�งปฏิบัติและกิจกรรมต่�งๆที่บูรณ�ก�ร

คว�มยัง่ยืนเข้�กบันโยบ�ย โครงสร้�ง และก�รดำ�เนนิกจิก�ร ร�ยง�นฉบับนีค้รอบคลมุผลก�รดำ�เนนิง�นของ บรษัิท อมตะวเีอ็น 

และบริษัทย่อย (เรียกว่� "บริษัทฯ ") ต�มเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 

2560

 ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนของบรษัิท อมตะวเีอน็ ประจำ�ปี 2560 จดัทำ�ข้ึนต�มแนวท�งของ Global Reporting Initiative 

Sustainability Reporting Guidelines version 4.0 (GRI G4): Core Option ร�ยง�นนี้ยังเชื่อมโยงก�รดำ�เนินง�นเพื่อสนับสนุน

เป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน(SDGs) 17 เป้�หม�ยที่ประก�ศโดยสหประช�ช�ติ

 ร�ยง�นคว�มยั่งยืนให้คว�มสำ�คัญกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ส�ม�รถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ภ�ย

ใต้หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และก�รนำ�ปรัชญ� "ALL WIN" ไปปรับใช้ในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมี

ประสิทธิภ�พและสร้�งคว�มยั่งยืน

 นอกจ�กนี้ ในร�ยง�นคว�มย่ังยืนฉบับนี้ยังเน้นในเร่ืองท่ีได้รับก�รพิจ�รณ�แล้วว่�เป็นประเด็นคว�มย่ังยืนท่ีสำ�คัญต่อก�ร

ดำ�เนนิธุรกจิของบริษัทฯ และผูม้ส่ีวนได้เสยีของบริษัท หลกัก�รและแนวท�งต่�งๆท่ีรองรบัประเดน็คว�มย่ังยืนท่ีสำ�คญั และคว�ม

ตั้งใจของบริษัทฯ ที่ปร�รถน�ให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ที่หม�ยรวมถึงพนักง�น ลูกค้� นักลงทุน คู่ค้�ท�งธุรกิจ ได้รับทร�บ

ถึงคว�มมุ่งมั่นและก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ในก�รพัฒน�ไปสู่คว�มยั่งยืน

การเปิดเผยผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน

 ร�ยง�นคว�มย่ังยืนฉบับนี้เป็นส่วนเสริมของร�ยง�นประจำ�ปี 2560 ของบริษัท อมตะวีเอ็น ซ่ึงบริษัทได้จัดพิมพ์เป็นรูป

เล่มหนงัสอืในจำ�นวนจำ�กดั เพ่ือลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และร�ยง�นท้ังสองฉบับส�ม�รถเข้�ถงึและด�วน์โหลดได้ท่ีเวบ็ไซต์ 

www.amatavn.com 

ติดต่อสอบถาม

ห�กมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำ�เพิ่มเติม กรุณ�ติดต่อ 

บริษัท อมตะวีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน) 

ฝ่�ยเลข�นุก�รบริษัท 

เลขที่ 2126 อ�ค�รกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บ�งกะปิ 

ห้วยขว�ง กรุงเทพ 10310 โทร. 02 792 0000 

อีเมล varaporn@amata.com
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การพัฒนาที่ยั่งยืน 

โครงสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของอมตะวีเอ็น 

 บริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รดำ�เนินก�รด้�นคว�มยั่งยืนของบริษัทจ�กทุกส่วนในองค์กร จึงกำ�หนดให้คณะกรรมก�ร ผู้

บริห�ร และพนักง�นได้มีส่วนร่วมและสร�้งวัฒนธรรมองค์ท่ีเข้มแข็งและเอ้ือต่อก�รปฏิบัติง�นเพ่ือสร้�งคว�มยั่งยืน ก�รกำ�กับ

ดูแลกิจก�รท่ีดีซ่ึงประกอบด้วยก�รมีคณะกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รท่ีมีวิสัยทัศน์และมีคว�มรับผิดชอบต่อหน้�ท่ี มีระบบก�ร

บริห�รจัดก�รที่ดีมีประสิทธิภ�พ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนก�รส่งเสริมนวัตกรรมและดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งคว�มน่�เชื่อถือและคุณค่�ให้แก่บริษัท และสังคมอย่�งยั่งยืน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำ�คัญใน

ก�รเพิ่มมูลค่�และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของอมตะวีเอ็นในระยะย�ว

 บรษัิทฯ จงึได้ขับเคลือ่นก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนโดยผนวกก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มยัง่ยืนเข้�กบักลยุทธ์ท�งธรุกจิและก�รดำ�เนนิ

ง�นของบริษัทฯ โดยมีก�รวิเคร�ะห์ผู้มีส่วนได้เสียและสรุปประเด็นสำ�คัญ อันจะนำ�ม�ซึ่งก�รปรับเปลี่ยนนโยบ�ย ม�ตรฐ�นก�ร

จัดก�ร หรือแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ตลอดจนสร้�งนวัตกรรมท�งกระบวนก�รหรือธุรกิจใหม่ เพื่อลดผลกระทบท�งลบให้น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย เพื่อเสริมสร้�งคว�มยั่งยืนและผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

 บริษัทฯ ยังไม่มีหน่วยง�นภ�ยในบริษัทที่รับผิดชอบง�นก�รพัฒน�คว�มยั่งยืนขององค์กรโดยตรงในปัจจุบัน บริษัทฯ จึง

ได้แต่งตั้งคณะทำ�ง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของอมตะวีเอ็น (AMATA VN Sustainable Development Working Committee) 

ซึ่งประกอบด้วยผู้นำ�ของบริษัทฯ ผู้บริห�รระดับหัวหน้�จ�กหน่วยธุรกิจและหน่วยง�นต่�งๆในบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อร่วมกัน

ขับเคลื่อนโครงก�รต่�งๆเพื่อคว�มยั่งยืนของบริษัท โดยมีประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รของบริษัทฯ เป็นประธ�นคณะทำ�ง�น คณะ

ทำ�ง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของอมตะวีเอ็นมีกำ�หนดก�รประชุมเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส เพื่อติดต�มคว�มคืบหน้�ในก�รทำ�ง�น

ของแต่ละหน่วยง�น โดยคณะทำ�ง�นมีบทบ�ทหน้�ที่ดังต่อไปนี้ :- 

1. ถ่�ยทอดคว�มรูเ้กีย่วกบัก�รพฒัน�อย่�งย่ังยนืท่ีได้รบัม�จ�กก�รฝึกอบรมภ�ยนอก รวมท้ังถ่�ยทอดนโยบ�ย กลยุทธ์ 

แผนง�น และแนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับก�รพัฒน�เพื่อคว�มยั่งยืนของบริษัทฯ ให้พนักง�นทุกคนรับทร�บโดยทั่วกัน

2. เป็นผู้ประส�นง�น ติดต�มง�น และรวบรวมข้อมูลของก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มย่ังยืนของฝ่�ยนั้นๆ พิจ�รณ�กลั่น

กรองและคัดเลือก เพื่อนำ�เสนอต่อประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

3. ร่วมจดัทำ�ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน ต�มหลกัแนวท�งก�รเปิดเผยข้อมลูของบรษัิทจดทะเบียนในตล�ดหลกัทรพัย์
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ปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ 

 บริษัท อมตะ วีเอ็น มีคว�มเชื่อและใช้หลักก�รท�งธุรกิจภ�ยใต้ปรัชญ� “ALL WIN” เช่นเดียวกับกลุ่มบริษัทอมตะที่มุ่งมั่น

ในก�รสร้�งคว�มเจริญเติบโตและผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนโดยรอบ ในขณะท่ีส�ม�รถอยู่ร่วมกับสิ่ง

แวดล้อมและรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติที่มีอยู่อย่�งจำ�กัดได้ด้วยดี 

 ในก�รดำ�เนินธุรกิจต�มปรัชญ� “ALL WIN” นั้น บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นเอ�แต่ผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง แต่บริษัทฯ 

ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่�ด้วย ไม่ว่�จะเป็นพนักง�นของบริษัท ลูกค้� คู่ค้� และชุมชน

โดยรอบ ก�รดำ�เนินธุรกิจต�มปรัชญ� “ALL WIN” อย่�งเคร่งครัด ทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กผู้มีส่วนได้เสีย และ

ส�ม�รถสร้�งคุณค่�ในระยะย�วให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยได้

 นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รเสริมสร้�งวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนบริษัทให้ไปสู่

คว�มยั่งยืนได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ปลูกฝัง ค่�นิยม พฤติกรรม และทัศนคติ ผ่�น AMATA DNA ที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรของ 

บริษัทฯ ประกอบด้วยหลัก 5 ประก�ร ได้แก่ 

 

“ALL WIN”
Everyone SUCCESS
ENVIRONMENTAL Friendly
SOCIAL Responsibility
Walking TOGETHER
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นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1.	 มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเนือ่ง

บริษัทฯ มีคว�มมุ่งมั่นที่จะพัฒน�อย่�งต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคว�มพึงพอใจให้กับลูกค้� เพิ่มประสิทธิภ�พ ประสิทธิผลของก�ร

ดำ�เนินง�น ซึ่งจะทำ�ให้ผลกำ�ไรเพิ่มขึ้น ในขณะที่ส�ม�รถลดต้นทุนก�รดำ�เนินง�นลงได้ รวมถึงลดผลกระทบท�งลบที่อ�จ

เกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ด้วย

2.	 ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจให้เกิดผลกระทบท�งลบทั้งท�งตรงและท�งอ้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย มุ่งมั่นใน

ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงรอบด้�นให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กล สร้�งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย

3.	 ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม ยึดถือปฏิบัติต�มกฎหม�ยและจริยธรรมท�งธุรกิจ ต่อต้�น

ก�รทจุรติคอร์รปัชัน่ ในทกุขัน้ตอนของก�รดำ�เนินธุรกิจ บรษิทัฯ สง่เสรมิก�รปฏบิตัิต�มหลักสิทธิมนุษยชน และก�รปฏิบตัิ

ต่อพนักง�นทุกคนอย่�งเป็นธรรมและเท่�เทียมกัน

4.	 ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งมีประสิทธิภ�พสูงสุด ส่งเสริมก�รสร้�งนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ที่ลดผลก

ระทบจ�กก�รดำ�เนนิง�นท่ีมีต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม สร้�งจติสำ�นกึของผูส่้วนได้เสยีทุกกลุม่ให้มคีว�มรบัผดิชอบต่อสงัคม

และสิ่งแวดล้อม

กรอบการบริหารความยั่งยืน

 บริษัทฯ ได้พัฒน�กรอบก�รบริห�รคว�มยั่งยืนขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของบริษัท ครอบคลุมธุรกิจ

ของบรษัิทและบรษัิทย่อย ให้ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นไปในกรอบแนวท�งเดยีวกนั โดยยึดหลกั Tripple Bottom Line ด้วย

ตระหนกัดว่ี� ก�รท่ีบรษัิทจะดำ�เนนิกจิก�รไปได้ในระยะย�วนัน้ ต้องดำ�เนนิธรุกจิอย่�งโปร่งใส บรษัิทต้องได้รบัก�รสนบัสนนุเกือ้กลู

จ�กภ�คสังคมและรักษ�สมดุลระหว่�งอุตส�หกรรมและสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่�งมีคุณภ�พ บนพื้นฐ�นของคว�มรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
Community 
Involvement

Sefety and 
Healthy Society

Climate change
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Resources 
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management
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ความท้าทายและโอกาส 

1.	 การเติบโตของประชากร

 ก�รพัฒน�ด้�นอุตส�หกรรมเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับก�รเติบโตของเศรษฐกิจและก�รลดคว�มย�กจนของชุมชนในระยะย�ว 

โดยจะนำ�ม�ซึ่งก�รเพิ่มขึ้นของร�ยได้และก�รได้ประโยชน์จ�กก�รใช้เทคโนโลยี นอกจ�กนี้ก�รพัฒน�ด้�นอุตส�หกรรมยังจะนำ�

ม�ซึ่งโครงสร้�งพื้นฐ�นที่ดีขึ้นไปสู่ชุมชนอีกด้วย เช่นเดียวกับพื้นที่โครงก�รของอมตะ ที่เมืองเบียนหัว จังหวัดดองไน ในช่วง

เวล�บริษัทเข้�ม�ลงทุนครั้งแรกนั้น มีประช�กรเพียง 250,000 คน แต่ในปัจจุบัน มีคว�มก้�วหน้�ท�งอุตส�หกรรมอย่�งม�ก

และมีคว�มต้องก�รแรงง�นในจงัหวัดเพิม่ขึน้เช่นกนั ทำ�ให้จำ�นวนประช�กรเพิม่สงูข้ึนอย่�งรวดเรว็ถงึร้อยละ 300 ก�รพฒัน�ด้�น

อุตส�หกรรมยังทำ�ให้เกิดก�รจ้�งง�นที่เพิ่มขึ้นเกิดก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ และลดช่องว่�งของคว�มย�กจน อย่�งไรก็ต�ม ก�ร

พัฒน�ด้�นอุตส�หกรรมก็มีข้อเสียเช่นกัน เช่น ก�รเปลี่ยนอ�ชีพของช�วท้องถิ่นที่ยังอ�ศัยอยู่ในท้องถิ่น ก�รทำ�ล�ยทรัพย�กร

และสิ่งแวดล้อม หรือก�รเพิ่มคว�มหน�แน่นของประช�กร ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำ�เนินกิจก�รด้วยคว�มระมัดระวังเพื่อให้รักษ�

คว�มสมดุลกับสังคมและธรรมช�ติ

2.	 การเติบโตอย่างต่อเนือ่งของ	GDP	และ	FDI

 นับตั้งแต่ประเทศเวียดน�มเปิดประเทศในปีพ.ศ.2523 ประเทศเวียดน�มประสบคว�มสำ�เร็จท�งด้�นเศรษฐกิจอันเนื่องม�

จ�กก�รลงทุนโดยตรงจ�กต่�งประเทศ (FDI) โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในอุตส�หกรรมก�รผลิตเพื่อก�รส่งออก ก�รลงทุนโดยตรงจ�ก

ต่�งประเทศในประเทศเวียดน�มคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 70% ของก�รส่งออกทั้งหมด ข้อตกลงก�รค้�เสรี (FTAs) ที่เกิดขึ้นในช่วง

ไม่กี่ปีที่ผ่�นม�ช่วยกระตุ้นก�รค้�และผลักดันให้ประเทศเวียดน�มเข้�ไปเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลก เมื่อปล�ยปี พ.ศ. 2559 

ประเทศเวยีดน�มได้เข้�ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของเขตก�รค้�เสรีในระดบัภมิูภ�คและทวภิ�ค ี10 แห่งและกำ�ลงัอยู่ในระหว่�งดำ�เนนิก�ร

เข้�ร่วมอีก 6 แห่ง นอกจ�กนี้ ทำ�เลที่ตั้งของประเทศเวียดน�มรวมทั้งคว�มมั่นคงท�งก�รเมืองและสังคม ตลอดจนผลประโยชน์

ด้�นแรงง�น ทำ�ให้ประเทศเวียดน�มเป็นฐ�นก�รผลิตที่ดีสำ�หรับผู้ประกอบก�ร คว�มต้องก�รที่ดินสำ�หรับอุตส�หกรรมก�รผลิต

ต่�งๆจึงยังเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง นับว่�เป็นโอก�สท�งธุรกิจสำ�หรับบริษัทฯ 

 ก�รไหลเข้�ของก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศแสดงถึงก�รเติบโตอย่�งม�กของ GDP ซึ่งมีผลต่อก�รยกระดับม�ตรฐ�นคว�ม

เป็นอยู่ของประช�ชนเวยีดน�ม ทำ�ให้มคีว�มต้องก�รผลติภณัฑ์ท่ีเกีย่วข้องกบัชีวติคว�มเป็นอยู่เพิม่ม�กข้ึนด้วย โครงก�รพฒัน�

ชุมชนเมืองของบริษัทจึงนับเป็นหนึ่งในท�งเลือกที่ดีสำ�หรับประช�ชนเวียดน�ม

3.	 การเติบโตของประเทศกลุ่ม	CLMVT

 จ�กก�รก้�วเข้�สู่ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียนหรือ AEC ในช่วงปล�ยปี 2558 ส่งผลให้อ�เซียนกล�ยเป็นตล�ดท่ีมีคว�ม

สำ�คัญและนักลงทุนทั่วโลกต่�งให้คว�มสนใจในปัจจุบัน โดยเฉพ�ะกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูช� ล�ว เมียนม� เวียดน�ม และ

ไทย) ทัง้นี้ด้วยปัจจัยหล�ยอย่�ง อ�ทิ อตัร�ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ ค่�จ้�งแรงง�นที่มรี�ค�ตำ่� ก�รมีทรัพย�กรธรรมช�ติทีอุ่ดม

สมบูรณ์ ก�รสนับสนุนของภ�ครัฐในแต่ละประเทศ ในด้�นของก�รค้�เสรี ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกท�งธุรกิจ และก�รเพิ่มสิทธิ

ประโยชน์ในก�รลงทุนต่�งๆ ให้กับนักลงทุน 

 นอกจ�กนี้ กลุ่มประเทศ CLMVT มีที่ตั้งอยู่ใจกล�งของภูมิภ�คอ�เซียน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นท�งก�รค้�ใหญ่ๆ จ�ก

ทุกมมุโลก กลุม่ประเทศ CLMVT มกี�รว�งแผนพฒัน�และปรบัปรงุโครงสร้�งพืน้ฐ�นอย่�งต่อเนือ่งโดยก�รสนบัสนนุจ�กประเทศ

มห�อำ�น�จ เช่น จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริก� ปัจจัยอื่นๆที่ทำ�ให้ดึงดูดนักลงทุนที่ต้องก�รย้�ยฐ�นก�รผลิต ได้แก่ ก�รมีค่�ใช้จ่�ยใน

ก�รดำ�เนินง�นที่ตำ่�กว่� รวมถึงโอก�สในก�รขย�ยธุรกิจไปยังตล�ดที่มีศักยภ�พสูง 

 ดังนั้น ก�รเติบโตอย่�งรวดเร็วของประเทศกลุ่ม CLMVT จึงสร้�งคว�มท้�ท�ยจ�กก�รแข่งขันที่สูงขึ้น และสร้�งโอก�สท�ง

ธุรกิจให้กับบริษัทในก�รเพิ่มฐ�นก�รผลิตที่มีศักยภ�พด้วย 
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กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

 บริษัทฯ มีคว�มมุ่งม่ันท่ีจะส่งมอบคุณค่�ท่ีย่ังยืนในระยะย�วให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมกับก�รอยู่ร่วมกันด้วยดีระหว่�ง

ธุรกิจและชุมชนโดยรอบ บนพื้นฐ�นของก�รดูแลรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ในก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิด

ชอบนั้น บริษัท ฯ จึงได้พัฒน�กลยุทธ์หลักเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่คว�มยั่งยืน เพื่อนำ�ม�ใช้รับมือกับสภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจ

ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวล� กลยุทธ์ด้�นคว�มยั่งยืนนี้เป็นแนวคิดในก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจ โดยมีองค์ประกอบ 5 ประก�รคือ

1.	 เป็นผู้แสวงหาโอกาส

 บรษัิทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะแสวงห�โอก�สในก�รลงทุนในก�รพฒัน�ผลติภณัฑ์และบรกิ�รท่ีมคีณุภ�พเพือ่สร้�งคว�มเข้มแข็ง

ท�งก�รเงนิและสร้�งคณุค่� โดยมุ่งเน้นท่ีธรุกจิระยะย�วซ่ึงให้ผลตอบแทนเป็นท่ียอมรบัและสอดคล้องกบัคว�มต้องก�ร

ของบริษัท ผูถ้อืหุ้น และผูมี้ส่วนได้เสยีท้ังหมด ในก�รดำ�เนนิก�รดงักล่�ว บรษัิทฯ มีก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งและประเมิน

ผลกระทบ คว�มท้�ท�ย และโอก�สที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกกระบวนก�รของบริษัทฯ 

2.	 พัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชนท้องถิ่น

 บริษัทฯ ไม่ได้สร้�งโอก�สให้แต่เฉพ�ะตัวบริษัทเองเท่�นั้น แต่ยังสร้�งโอก�สให้ชุมชนท้องถิ่นโดยรอบด้วย เพื่อที่จะ

ยกระดับและส่งเสริมชีวิตคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชนท้องถิ่นเหล่�นี้ บริษัทฯ ให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจในเรื่องคว�ม

ปลอดภัย ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม ก�รพัฒน�ชุมชนเมือง แก่ชุมชนในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมถึงเปิด

โอก�สให้ประช�ชนในท้องถิ่นเข้�ม�ร่วมกิจกรรมต่�งๆกับบริษัทฯ ด้วย

3.	 พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ง

 ก�รพัฒน�บุคล�กรเป็นสิง่ท่ีสำ�คญัในก�รเสรมิสร้�งคว�มแข็งแกร่งขององค์กรท่ีช่วยให้บรษัิทส�ม�รถแข่งขนัในตล�ด

ได้ บริษัทฯ ได้พฒัน�บุคล�กรอย่�งต่อเนือ่งเพือ่ให้ได้ม�ตรฐ�นในระดบัส�กลในด้�นทักษะคว�มรูใ้หม่ๆ ให้มีจรยิธรรม

ท�งธุรกิจที่ดี และให้มีคว�มสอดคล้องกับก�รพัฒน�และวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ 

4.	 สร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่�งเป็นธรรม ยืดมั่นในหลักธรรม�ภิบ�ล ให้คว�มสำ�คัญต่อผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้น

จ�กกระบวนก�รทำ�ง�น รวมถึงรับฟังคว�มคิดเห็นจ�กผู้มีส่วนได้เสียทั้งภ�ยในและภ�ยนอกบริษัทผ่�นช่องท�งต่�งๆ 

ก�รรับฟังคว�มคดิเห็นของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีนัน้ จะช่วยให้บรษัิทฯ ส�ม�รถปรบัปรงุก�รทำ�ง�น แบ่งปันประสบก�รณ์

และข้อมูลร่วมกัน และสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่�งดี 

CLMVT

CAMBODIA

LAOS

MYANMAR VIETNAM

THAILAND
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5.	 ให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

 นักลงทุน, คู่ธุรกิจ และสถาบันการเงิน : ตอบสนองคว�มค�ดหวังของผู้ถือหุ้นที่ต้องก�รได้รับผลตอบแทนจ�กก�ร

ลงทุน

 ลกูค้า : บริษัทฯ ให้บรกิ�รลกูค้�ด้วยคณุภ�พของผลติภณัฑ์และก�รบรกิ�รท่ีสะดวกสบ�ย เพ่ือให้ม่ันใจว่�ลกูค้�ส�ม�รถ

ดำ�เนินง�นของตนเองได้โดยปร�ศจ�กคว�มกังวล

 พนักงาน : บริษัทฯ มีคว�มมุ่งม่ันในก�รยกระดับและพัฒน�บุคล�กรให้มีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันในตล�ดต่�ง

ประเทศ รวมถึงก�รจัดให้มีสถ�นที่ทำ�ง�นที่มีคว�มสุขให้แก่พนักง�น

 หน่วยงานก�ากับดูแล : บริษัทฯ มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ท้องถิ่นและพัฒน�ประเทศ โดยก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและ

ข้อบังคบัอย่�งเคร่งครัด ก�รมส่ีวนร่วมในเวทีต่�งๆ และก�รสนบัสนนุหน่วยง�นท่ีกำ�กบัดแูลในส�ข�ท่ีบรษัิทฯ มคีว�ม

ชำ�น�ญ

 ชุมชน : ก�รพัฒน�ของบริษัทฯ จะช่วยให้ปรับเปลี่ยนชุมชนในถิ่นฐ�นที่ตั้งของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น ทั้งในด้�นเศรษฐกิจ 

โอก�สในก�รทำ�ง�น และม�ตรฐ�นคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 คู่ค้าและผู้รับเหมา : บริษัทฯ มีกระบวนก�รจัดซ้ือจัดจ้�งท่ีเปิดโอก�สให้คู่ค้�และผู้รับเหม�ได้แข่งขันประกวดร�ค�

อย่�งโปร่งใสและเป็นธรรม

ผู้มีส่วนได้เสีย

 บรษัิทฯ ให้คว�มสำ�คญัอย่�งย่ิงต่อก�รมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่อันเป็นส่วนหนึง่ของก�รขบัเคลือ่นก�รพฒัน�ท่ี

ยั่งยืนของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีช่องท�งต่�งๆเพื่อรับฟังคว�มค�ดหวัง คว�มต้องก�ร ข้อกังวลใจ และข้อคิดเห็นของ

ผูมี้ส่วนได้เสยีท่ีมนียัสำ�คญัต่อก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษัิท ทำ�ให้บรษัิทฯ ส�ม�รถตอบสนองประเดน็ท่ีผูม้ส่ีวนได้เสยีให้คว�มสนใจ

และค�ดหวังได้อย่�งเหม�ะสม

การระบุผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าและประเด็นผลกระทบ

 บรษัิทฯ ได้ระบุผูมี้ส่วนได้เสยีต�มกระบวนก�รต่�งๆในห่วงโซ่คณุค่� ไม่ว่�ผูมี้ส่วนได้เสยีเหล่�นีจ้ะได้รบัผลกระทบท้ังท�งบวก

หรือท�งลบจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะทำ�ง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนได้ทบทวนและประเมินระดับคว�มสำ�คัญของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบปีละหนึ่งครั้ง ก�รระบุผู้มีส่วนได้เสียหลักและประเด็นด้�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนที่สำ�คัญได้ม�จ�ก

ก�รวิเคร�ะห์ภ�ยในบริษัทโดยพนักง�นของบริษัทฯ ที่ทำ�ง�นใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม และม�จ�กก�รสำ�รวจคว�มคิด

เห็นของบุคคลภ�ยนอกผ่�นช่องท�งต่�งๆ เช่น ก�รประชุมกลุ่ม แบบสอบถ�ม ก�รสัมภ�ษณ์ ข้อมูลเหล่�นี้ถูกนำ�ม�พิจ�รณ�

ในกระบวนก�รก�รกำ�หนดประเด็นด้�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนที่สำ�คัญ
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New locations

การพฒันาธรุกิจ
Joint ventures

การ�ด้มา�� �งสิทธิ
�นการ��้ท� �ดิน

การออกแบบและ
การก่อสร้าง

New business

การตลาดและ
การขาย

การสร้างความ
ผกูพนักบัลูกค้า

Post sales services

ความรบัผิดชอบในห่วงโซ่คณุค่า

Land sales Asset rental Asset rental Advisory

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก

 พนักงาน  ชุมชนท้องถิ�น  คู่ ธุรกิจ  หน่วยงานภาครัฐ • ลูกค้า • คู่ ค้า/ผู้รับเหมา • สถาบันการเงนิ  นักลงทุน

ขอบเขตของผลกระทบ

การกาํกับดูแลกิจการ
การต่อต้านท�ุริตคอร�รัปชั�น
การปฏิบตัิตามกฎหมาย
การบริหารความเสี�ยง
การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม
สิทธิมนษุยชน และ แนวปฏิบตัิด้านแรงงาน
ความผกูพนัของผู้มีส่วนได้เสีย 

X X X X X

สิ�งแวดล้อม
มลพษิทางอากาศ
การเ�ลี�ยนแ�ลง�องสภาพภูมิอากาศ
การใช้พลังงาน
การบริหารจัดการนํ �า

X X X X

ทรัพยากรมนุษย์
การบริหารพนกังาน 
การพฒันาพนกังาน 
การดแูลพนกังาน 

X X X X X

การพฒันาชุมชนและสังคม X X X

สินค้าและบริการ
คณุภาพและราคา
การเข้าถึงบริการ

X X X

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญและการดำาเนินการ 

การก�าหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ

 คณะกรรมก�รก�รพฒัน�อย่�งยัง่ยืนของอมตะวเีอ็น ซ่ึงประกอบด้วยฝ่�ยบรหิ�รจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ได้ร่วมกนัระบุประเดน็

ด้�นคว�มยั่งยืนที่มีคว�มสำ�คัญต่อบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยดำ�เนินก�รประเมินประเด็นด้�นคว�มยั่งยืนที่สำ�คัญ

ต�มหลักก�รของ GRI 4 ข้อ ดังนี้

1. การระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ระบุประเด็นสำ�คัญที่มีผลกระทบต่อคว�มยั่งยืนของบริษัทฯ โดยก�รห�รือร่วมกันระหว่�งหน่วยง�นต่�งๆที่รับผิดชอบ และ

รวบรวมข้อมูลจ�กหล�กหล�ยช่องท�งทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิโดยหน่วยง�นที่มีหน้�ที่รับผิดชอบ นำ�ม�พิจ�รณ�ในบริบท

ของคว�มยั่งยืนครอบคลุมประเด็นต่�งๆ ดังนี้

• เป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของสหประช�ช�ติ

• ก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงและโอก�สท�งธุรกิจของบริษัทฯ

• แนวโน้มของโลก

• คว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้เสียภ�ยในและภ�ยนอก

2. การจัดล�าดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ

 หลงัจ�กระบุประเดน็ด้�นคว�มย่ังยนืท่ีสำ�คญัแล้ว ประเดน็ต่�งๆได้ถกูนำ�ม�จดัลำ�ดบัคว�มสำ�คญัโดยพจิ�รณ�จ�กมิติในด้�น

คว�มยั่งยืน 2 ด้�น ได้แก่ (1) ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้คว�มสนใจโดยใช้ข้อมูลที่ได้จ�กก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียผ่�น

กิจกรรมต่�งๆที่จัดโดยหน่วยง�นที่รับผิดชอบของบริษัทฯ และช่องท�งแสดงคว�มคิดเห็นของบริษัทฯ และ (2) ประเด็นด้�นสิ่ง

แวดล้อมและสังคมที่ได้รับผลกระทบจ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

ขอบเขตของผลกระทบ
การก�ากับดูแลกิจการ

X X X X

ก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชั่น

ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

ก�รแข่งขันอย่�งเป็นธรรม

สิทธิมนุษยชน และ แนวปฏิบัติด้�นแรงง�น

คว�มผูกพันของผู้มีส่วนได้เสีย 

สิ่งแวดล้อม

X X X
มลพิษท�งอ�ก�ศ

ก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ

ก�รใช้พลังง�น

ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�

ทรัพยากรมนุษย์

X X X X
ก�รบริห�รพนักง�น 

ก�รพัฒน�พนักง�น 

ก�รดูแลพนักง�น 

การพัฒนาชุมชนและสังคม X X
สินค้าและบริการ

X X Xคุณภ�พและร�ค�

ก�รเข้�ถึงบริก�ร

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก

•	 พนักงาน •	 ชุมชนท้องถิ่น •	 คู่ธุรกิจ •	 หน่วยงานภาครัฐ •	 ลูกค้า •	 คู่ค้า/ผู้รับเหมา •	 สถาบันการเงิน •	 หน่วยงานภาครัฐนักลงทุน
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 ผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทฯได้พิจ�รณ�จัดอันดับประเด็นด้�นคว�มยั่งยืนที่สำ�คัญดังกล่�ว ต�มระดับคะแนน 1 ถึง 10 โดย

พิจ�รณ�จ�กก�รประเมินคว�มเสี่ยงและโอก�สในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และระดับคว�มสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น

สำ�คัญที่มีผลต่อคว�มยั่งยืนของบริษัทฯได้ถูกนำ�ม�แสดงในต�ร�งก�รประเมินผล หรือ  Materiality Matrix โดยแกนนอน (แกน 

X) หม�ยถึงระดับคว�มสำ�คัญหรือคว�มเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และแกนแนวตั้ง (แกน Y) 

หม�ยถงึระดบัคว�มสำ�คญัหรือคว�มเกีย่วข้องกบัผูมี้ส่วนได้เสยี ในร�ยง�นฉบับนีมี้เนือ้ห�ครอบคลมุประเดน็ด้�นคว�มย่ังยนืท่ีมี

คว�มสำ�คัญม�กและป�นกล�ง

3. กระบวนการตรวจสอบ

 ผู้บริห�รของบริษัทฯ ได้ทบทวนผลก�รประเมินประเด็นด้�นคว�มยั่งยืนที่สำ�คัญถึงคว�มสอดคล้องกับเป้�หม�ย กรอบก�ร

ทำ�ง�น และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทบทวนคว�มสมบูรณ์ของเนื้อห�ของร�ยง�นโดยหน่วยง�นเจ้�ของข้อมูลและคณะทำ�ง�นก�ร

พัฒน�อย่�งยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อคว�มถูกต้องและครบถ้วนของก�รเปิดเผยข้อมูล

4. การพัฒนาการรายงานอย่างต่อเนื่อง

 บรษัิทฯได้รวบรวมคว�มคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผูม้ส่ีวนได้เสยีภ�ยนอกโดยก�รสมัภ�ษณ์ หรอืผ่�นช่องท�งแสดงคว�ม

คดิเห็นต่�งๆ เพือ่ทบทวนก�รเปิดเผยข้อมูลในร�ยง�นคว�มย่ังยืน และนำ�ข้อมลูม�ปรบัปรงุและพฒัน�ร�ยง�นคว�มย่ังยืนในฉบับ

ถัดไป เพื่อให้มั่นใจว่�เนื้อห�ที่เปิดเผยมีคว�มเหม�ะสมและสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องก�รสื่อส�ร

1 ผลติภณัฑ์และบริการ

2 การเปลี3ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ

3 การปฏิบตัติามกฎหมายสิ3งแวดล้อม

4 การสร้างความผกูพนักบัผู้ มีสว่นได้เสีย

5 พลงังาน

6 การตอ่ต้านการทจุริต

7 การบริหารความเสี3ยง

8 การกํากบัดแูลกิจการ

9 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์

10 การเปลี3ยนแปลงทางเทคโนโลยี

11 นํ Mา

12 สทิธิมนษุยชน และ การปฏิบตัิกบัแรงงาน

13 การพฒันาชมุชนและสงัคม

14 การจดัการหว่งโซอ่ปุทานอยา่งรับผิดชอบ

15 กลยทุธ์ด้านภาษี

16 ความหลากหลายทางชีวภาพ
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ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำาคัญและการดำาเนินการ

ประเด็นด้านความ 
ยั่งยืนที่ส�าคัญ

เนื้อหาที่รายงาน กรอบการบริหารความยั่งยืน 
ของอมตะวีเอ็น

SDGs หน้า

ประเด็นส�าคัญด้านเศรษฐกิจ	

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร • ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 

• ก�รต่อต้�นก�รทุจริต

• Corporate Governance 23

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง • ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง • Risk Management 26

ก�รเติบโตของธุรกิจ • ผลลัพธ์ท�งธุรกิจ 

• ก�รกระจ�ยมูลค่�สู่ผู้มีส่วนได้เสีย 

• Business growth

• Socio-economic 

development

30

ผลิตภัณฑ์และบริก�ร • ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�ร • Business growth 32

ประเด็นส�าคัญด้านสังคม	

ก�รสร้�งคว�มผูกพัน

กับผู้มีส่วนได้เสีย 

• ก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

• ก�รสร้�งคว�มผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย 

¡ VIP Club Meeting

¡ คณะกรรมก�รทรัพย�กรมนุษย์ 

อมตะ ซิตี้ เบียนหัว

• Community involvement 34

36

ก�รพัฒน�ชุมชนและ

สังคม 

• คว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัย 

¡ สังคมแห่งคว�มปลอดภัย  

¡ ก�รแก้ไขปัญห�จร�จรในพื้นที่นิคม

อุตส�หกรรม 

• กิจกรรมเพื่อสังคม 

¡ เครือข่�ยทรัพย�กรมนุษย์ 

¡ กีฬ�เพื่อมิตรภ�พอมตะ

¡ Let’s Zumba 

¡ ก�รบริจ�คโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อ

มนุษย์

¡ ก�รแบ่งปันสู่สังคม 

• Safety and healthy society

• Community Involvement 

38

 

40

ก�รพัฒน�ทรัพย�กร

มนุษย์

• ก�รบริห�รพนักง�น 

• ก�รดูแลพนักง�น 

• ก�รพัฒน�พนักง�น 

• Human capital development 43

46

49
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ประเด็นด้านความ 
ยั่งยืนที่ส�าคัญ

เนื้อหาที่รายงาน กรอบการบริหารความยั่งยืน 
ของอมตะวีเอ็น

SDGs หน้า

ประเด็นส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม	

ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พ

ภูมิอ�ก�ศ 

• ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 

¡ ก�รปลูกป่�ในนิคมอุตส�หกรรม 

• Climate Change 51

พลังง�น • ก�รจัดก�รพลังง�น 

¡ ก�รอนุรักษ์พลังง�นในพื้นที่นิคม

อุตส�หกรรม 

¡ ก�รอนุรักษ์พลังง�นในระบบบำ�บัด

นำ้�เสียส่วนกล�ง 

¡ E-Invoice System สำ�หรับฝ่�ย

บัญชีและก�รเงิน  

• Resources and energy 

management 

53

นำ้� • ก�รบริห�รจัดก�รนำ้� 

¡ ก�รปรับปรุงระบบจัดก�รนำ้�ในนิคม

อุตส�หกรรม

¡ ก�รป้องกันนำ้�ท่วม 

• Resources and energy 

management

55

ก�รปฏิบัติต�ม

กฎหม�ยสิ่งแวดล้อม 

• ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยสิ่งแวดล้อม

¡ ก�รพัฒน�ระบบส�ธ�รณูปโภคของ

นิคมอุตส�หกรรมเชิง Eco Design

¡ ก�รส่งเสริมคว�มรู้ก�รจัดก�รสิ่ง

แวดล้อมให้กับผู้ประกอบกิจก�รใน

นิคมอุตส�หกรรม

• Emission and waste

• Safety and healthy society

57
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ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

รายได้รวม 1,171 ล้านบาท

ในปี 2560 บริษัทไม่ไดร้ับข้อร้องเรียนเรื่องบรรษัทภิบาล
 
ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการในระดับ 

“ดีมาก”และเป็น Top Quartile 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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 บรษัิทฯ ตระหนกัดว่ี�ก�รได้รบัคว�มไว้ว�งใจจ�กผูม้ส่ีวนได้เสยีเป็นสิง่สำ�คญัสำ�หรบัคว�มยัง่ยืนของธรุกจิในระยะย�ว ดงันัน้ 

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีจึงเป็นร�กฐ�นที่สำ�คัญ โดยครอบคลุมคว�มโปร่งใส คว�มน่�เชื่อถือและคว�มรับผิดชอบต่อก�รกำ�กับ

ดูแล คณะกรรมก�รบริษัทประกอบด้วยกรรมก�ร 8 ท่�นที่มีคุณสมบัติและประสบก�รณ์หล�กหล�ยเพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้

เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คณะกรรมก�รบริษัทบริห�รง�นด้วยคว�มระมัดระวังเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทั้งบริษัทฯ 

ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางการดำาเนินธุรกิจ

 คณะกรรมก�รบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีประกอบด้วยกรรมก�ร 3 ท่�น เพื่อบริห�รและกำ�กับ

ดแูลในภ�พรวมของท้ังบรษัิท โดยคณะกรรมก�รมหีน้�ท่ีกำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีดแีละจรรย�บรรณท�งธรุกจิเพือ่

ให้ผู้บริห�ร พนักง�นทุกระดับ รวมถึงคณะกรรมก�รบริษัท รับทร�บและยึดถือปฏิบัติ มีก�รทบทวนนโยบ�ยเหล่�นี้เป็นประจำ�

ทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่�มีประสิทธิภ�พและสอดคล้องกับม�ตรฐ�นส�กลที่ปรับปรุงใหม่

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

 บริษัทได้จัดทำ�เป็นคู่มือนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร (Corporate Governance Policy) และจรรย�บรรณในก�รดำ�เนิน

ธุรกิจ (Code of Ethics) และเผยแพร่บนอินทร�เน็ตและบนเว็ปไซต์ของบริษัทที่ www.amatavn.com 

 ด้วยคว�มมุ่งม่ันในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี จึงจัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปีของคณะกรรมก�รบริษัทซ่ึง

เป็นก�รประเมินแบบท้ังคณะ ก�รประเมินร�ยคณะกรรมก�รชุดย่อย และก�รประเมินผลร�ยบุคคล ผลก�รประเมินก�รปฏิบัติ

ง�นของคณะกรรมก�รบริษัทในปี 2560 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ต�มที่ระบุไว้ด้�นล่�ง

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การปฏบิตัต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการกาํกับดแูลกจิการทีJดี

พนักงานของบริษัทปฏบิตัติาม
หลักการกาํกับดแูลกจิการทีJด ีN ข้อ 
อย่างเคร่งครัด
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 นอกจ�กนี้ บริษัท อมตะวีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน) ยังได้รับผลก�รประเมินก�รกำ�กับดูแลกิจก�รในระดับ “ดีม�ก” จ�กก�ร

สำ�รวจก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียนไทยประจำ�ปี 2560 ซึ่งดีขึ้นกว่�ปี 2559 ที่ได้คะแนนในระดับ “ดี” บริษัทฯ ยังได้รับ

ก�รจดัอนัดับบริษทัจดทะเบยีนทีม่ผีลก�รประเมินก�รกำ�กับดแูลกิจก�รทีด่ีในระดบั Top Quartile ของบริษทัทีม่มีลูค่�หลกัทรพัย์

ต�มร�ค�ตล�ดระหว่�ง 3,000 - 9,999 ล้�นบ�ท จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลก�รประเมินดังกล่�ว 

แสดงให้เห็นถึงคว�มมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในก�รดำ�เนินกิจก�รภ�ยใต้หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีม�โดยตลอด

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

 คณะกรรมก�รบรษัิทคำ�นงึถงึก�รต่อต้�นทุจรติคอร์รปัชัน่จงึได้กำ�หนดว่� “ห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท 

เรียกร้อง ด�าเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกประเทศ และทุกหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีธุรกิจของ

บริษัทเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยร่วมกันส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร” 

 ท้ังนี้คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน มีเนื้อห�ครอบคลุมถึงก�รดำ�เนินก�รของบริษัท 

ในเรื่องดังต่อไปนี้

1) บริษัทจัดให้มีก�รประเมินคว�มเสี่ยงด้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท และจัดทำ�ม�ตรก�รปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับ

คว�มเสี่ยงนั้นและเป็นไปต�มระบบควบคุมภ�ยใน

2) บริษัทจัดทำ�ข้ันตอนปฏิบัติ ซึ่งมีร�ยละเอียดที่เพียงพอต่อก�รนำ�ไปปฏิบัติให้เป็นไปต�มนโยบ�ยนี้ ที่ส�ม�รถป้องกัน

ก�รเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจ

3) บริษัทจัดให้มีก�รปฐมนิเทศและก�รฝึกอบรมให้แก่พนักง�น เพื่อให้คว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับนโยบ�ย ม�ตรก�ร 

และขั้นตอนปฏิบัติ ในก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

จ�านวนกรรมการทั้งหมด

100%
8 คน

จ�านวนกรรมการอิสระ

37.5%
3 คน

จ�านวนกรรมการที่เป็นผู้หญิง

37.5%
3 คน

รายบุคคล

100%
รายคณะกรรมการชุดย่อย

99.58%
ทั้งคณะ

98.19%
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4) บรษัิทจดัให้มีระบบควบคมุภ�ยใน เพ่ือให้ม่ันใจในประสทิธภิ�พและประสทิธผิลของนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจรติคอร์รปัช่ัน 

ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนก�รเก็บบันทึกข้อมูลท�งก�รเงิน ก�รบัญชี กระบวนก�รบริห�รบุคคล และกระบวนก�รอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับ ก�รปฏิบัติง�นของบริษัท 

5) บริษัทจัดให้มีก�รร�ยง�น ก�รติดต�ม และก�รทบทวนเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน 

โดยมข้ัีนตอนก�รดำ�เนนิก�รท่ีเหม�ะสม เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่� นโยบ�ยมีคว�มครบถ้วน เพยีงพอและทันต่อสภ�วะก�รณ์

6) บรษัิทจดัให้มีช่องท�งในก�รสือ่ส�รท่ีปลอดภยั ให้พนกัง�นของบรษัิท และผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่�ยส�ม�รถขอคำ�แนะนำ� 

แจ้งเบ�ะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับก�รทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีม�ตรก�รคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคล

ดังกล่�ว

7) บริษัทจัดให้มีก�รสื่อส�รนโยบ�ยในก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน ท้ังภ�ยในและภ�ยนอกบริษัท เพื่อให้เกิดก�ร

ปฏิบัติต�มในวงกว้�งซึ่งรวมไปถึงก�รแจ้งให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำ�น�จ ในก�รควบคุม และ

ตัวแทนท�งธุรกิจ นำ�นโยบ�ยในก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท ไปปฏิบัติ 

8) บรษัิทส่งเสรมิให้มกี�รแลกเปลีย่นคว�มรู้ประสบก�รณ์และแนวปฏบัิตท่ีิดรีะหว่�งบรษัิทอ่ืนท่ีอยู่ในอตุส�หกรรมเดยีวกนั

กบับรษัิท รวมท้ังผูมี้ส่วนเกีย่วข้องทุกฝ่�ย เพือ่เป็นแนวร่วมปฏบัิตแิละเข้�ร่วมในกจิกรรมต่อต้�นก�รทุจรติคอร์รปัช่ัน

ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท สม�คมหอก�รค้�หรือ หน่วยง�นกำ�กับดูแลอื่นๆ

 ในปี 2560 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนด้�นบรรษัทภิบ�ลจ�กผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มแต่อย่�งใด แม้จะไม่พบก�รทุจริต

คอร์รัปชั่นหรือก�รกระทำ�ใดๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อบริษัท แต่บริษัทฯ ยังคงทบทวนม�ตรก�รป้องกันและตรวจสอบ

อย่�งสมำ่�เสมอเพื่อป้องกันและลดโอก�สก�รเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นในองค์กร
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 บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย ให้คว�มสำ�คัญในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อจัดก�รคว�มเสี่ยงที่มีผล

ต่อก�รบรรลวัุตถปุระสงค์และเป้�หม�ยของบรษัิทในก�รดำ�เนนิธรุกจิและก�รเตบิโตอย่�งย่ังยืน เพือ่ลดโอก�สท่ีคว�มเสีย่งจะเกดิ

ข้ึน หรอืลดผลกระทบเชิงลบกรณท่ีีเกดิเหตกุ�รณ์ข้ึน และให้ได้ม�ซ่ึงโอก�สท�งธรุกจิอันจะนำ�ไปสูก่�รสร้�งมลูค่�เพิม่ให้แก่บรษัิท

และผู้มีส่วนได้เสีย 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงประกอบด้วยประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร ผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทและ

บริษัทย่อย เพื่อร่วมกันระบุปัจจัยเสี่ยงในธุรกิจของบริษัทฯ และเสนอแผนก�รแก้ปัญห�เพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบต่อธุรกิจหรือ

บริษัทฯ โดยรวม

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯ มีก�รดำ�เนินก�รบริห�รคว�มเสี่ยงระดับองค์กรโดยใช้แนวท�งของ The Committee of Sponsoring Organization 

หรือ COSO

การบริหารความเสี่ยง

Risk
management

Risk
Identification

Risk
assessment
& analysis

Action PlanImplementation

Measurement
conrol &

monitoring
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 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติก�รรวม 3 ครั้ง ให้แก่คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและคณะทำ�ง�นบริห�ร

คว�มเสี่ยงองค์กร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง และมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้

• กำ�หนดเป้�หม�ยกลยุทธ์และก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ เพื่อใช้ในก�รวิเคร�ะห์ห�คว�มเสี่ยง

• ระบุคว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินธุรกิจตลอดท้ังห่วงโซ่ธุรกิจ และกำ�หนดผู้รับผิดชอบคว�มเสี่ยง (Risk owner) โดยยึด

บทบ�ท หน้�ท่ี คว�มรับผิดชอบท่ีมีอยู่ในภ�รกิจปกติเป็นหลัก ท้ังนี้ เพร�ะต้องก�รให้ระบบบริห�รคว�มเสี่ยงเป็น

ส่วนหนึ่งของก�รดำ�เนินง�นต�มภ�รกิจปกติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด

• วิเคร�ะห์และประเมินคว�มเสี่ยง เพ่ือจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญโดยก�รประเมินจ�กโอก�สท่ีจะเกิด (Likelihood) และ 

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นห�กเกิดเหตุก�รณ์ (Impact)

• วิเคร�ะห์และกำ�หนดตัวช้ีวัดแนวท�งในก�รตอบสนองต่อแต่ละคว�มเสี่ยง โดยฝ่�ยบริห�รและฝ่�ยปฏิบัติก�รผู้เป็น

ผู้รับผิดชอบคว�มเสี่ยงได้ทำ�ก�รวิเคร�ะห์และกำ�หนดตัวชี้วัด (Key Risk Indicator; KRI) และแผนบริห�รคว�มเสี่ยง

ร่วมกัน

• เพ่ือให้กระบวนก�รบริห�รจดัก�รคว�มเสีย่ง มีประสทิธภิ�พสงู คล่องตวั บรษัิทได้พจิ�รณ�ใช้แสดงคว�มเช่ือมโยงองค์

ประกอบสำ�คัญในก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram เป็นเอกส�รหลักในก�รดำ�เนินก�รก�รติดต�ม

คว�มก้�วหน้� และผู้รับผิดชอบคว�มเสี่ยงใช้แผนภ�พนี้ในก�รประชมุ ร�ยง�นผล ปรึกษ�ห�รือ สื่อส�ร ร่วมกับคณะ

กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

• ผู้รับผิดชอบคว�มเสี่ยงดำ�เนินก�รป้องกันหรือลดคว�มเสี่ยงดังกล่�ว

• คณะทำ�ง�นบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กรติดต�มผลก�รตอบสนองต่อคว�มเสี่ยงและติดต�มสถ�นก�รณ์ท่ีเป็นส�เหตุ

ของคว�มเสี่ยง และร�ยง�นผลสรุปต่อคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง, ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ และคณะ

กรรมก�รบริษัททร�บต่อไป

• บริษัทฯ สื่อส�รถ่�ยทอดแก่พนักง�นทุกคนเพื่อปฏิบัติต�มแนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่กำ�หนด และจัดอบรมก�ร

บริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งเป็นท�งก�รและไม่เป็นท�งก�รแก่บุคล�กรที่เกี่ยวข้อง

• บริษัทฯ เปิดเผยคว�มเสี่ยงและก�รบริห�รคว�มเสี่ยงขององค์กรในร�ยง�นประจำ�ปีและในร�ยง�นคว�มยั่งยืนฉบับนี้

ประเภทความเสี่ยงของบริษัท 

ประเภทความเสี่ยง ตัวอย่างความเสี่ยงของบริษัท

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ คว�มเสี่ยงจ�กก�รจัดห�และพัฒน�ที่ดิน

คว�มเสี่ยงจ�กพฤติกรรมหรือคว�มต้องก�รของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คว�มเสี่ยงด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลเพื่อรองรับก�รเติบโตในอน�คต

คว�มเสี่ยงจ�กก�รลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้านการเงิน คว�มเสี่ยงจ�กก�รไม่ส�ม�รถจัดห�เงินทุนได้ต�มแผนก�รลงทุน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	และ

ข้อบังคับต่างๆ

คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงกฎหม�ยและนโยบ�ย
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ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

1.	 ความเสี่ยงจากการจัดหาและพัฒนาที่ดิน 

 ทำ�เลท่ีตัง้เป็นปัจจยัท่ีสำ�คญัท่ีสดุในก�รเลอืกท่ีดนิเพือ่นำ�ไปพฒัน� เนือ่งจ�กท่ีดนิในประเทศเวยีดน�มเริม่มกี�รพฒัน�

ม�กขึ้นและเป็นที่สนใจของนักลงทุน ดังนั้น ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดห�ที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น, ข้อกำ�หนดท�งกฎหม�ยที่เข้ม

งวดม�กขึ้น และก�รเข้�ม�มีส่วนร่วมของชุมชนม�กขึ้น อ�จก่อให้เกิดคว�มเสี่ยงที่จะส่งผลให้บริษัทฯ มีกำ�ไรลดลง

2.	 ความเสี่ยงจากพฤติกรรมหรือความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

 เนื่องด้วยก�รเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้�วหน้�ไปอย่�งรวดเร็ว ทำ�ให้ลูกค้�บ�งอุตส�หกรรมปรับปรุงและพัฒน�

กระบวนก�รผลติให้ใช้เคร่ืองจกัรหรือหุ่นยนต์ม�กข้ึนเพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พและลดต้นทุน จงึทำ�ให้ลกูค้�มคีว�มต้องก�ร

ใช้พืน้ท่ีในก�รสร้�งโรงง�นน้อยลง นอกจ�กนี ้ลกูค้�อ�จมกี�รย้�ยฐ�นก�รผลติของโรงง�นไปยังประเทศใกล้เคยีง อัน

เนื่องม�จ�กนโยบ�ยก�รส่งเสริมลงทุนของประเทศนั้น ๆ ดังนั้นจึงส�ม�รถส่งผลกระทบต่อร�ยได้จ�กก�รข�ยท่ีดิน

ของบริษัทได้ 

ความเสี่ยงที่เกิดใหม่ 

 คว�มเสี่ยงที่เกิดใหม่มีคว�มเกี่ยวข้องกับคว�มยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นอย่�งม�ก และส�ม�รถสร้�งผลกระทบรุนแรงในห่วง

โซ่คุณค่�ของบริษัทได้ จ�กก�รประเมินคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ พบว่�คว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่สำ�คัญได้แก่ คว�มเสี่ยงจ�กก�ร

เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ (Climate change)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

	 น�้ำ: เนื่องจ�กนำ้�เป็นปัจจัยหลักของธุรกิจนิคมอุตส�หกรรมท่ีต้องจัดห�นำ้�สะอ�ดท่ีได้ม�ตรฐ�นแก่โรงง�นในนิคม

อุตส�หกรรม รวมถึงคว�มแปรปรวนของสภ�พภูมิอ�ก�ศทำ�ให้เกิดคว�มแห้งแล้งข�ดแคลนนำ้�ในบ�งพื้นที่และฝนตกชุกจนเกิด

นำ้�ท่วมขึ้นได้ในบ�งปี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้คว�มสำ�คัญในเรื่องก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ทุกชนิด ได้แก่ นำ้�ดิบ นำ้�เสีย และนำ้�ท่วม 

โดยก�รพฒัน�โครงก�รด้�นก�รจดัก�รนำ�้แต่ละประเภทอย่�งต่อเนือ่ง เช่น ก�รนำ�นำ�้รไีซเคลิกลบัม�ใช้ใหม่ ก�รเตรยีมรบัมอืกบั

ภ�วะนำ้�ท่วม ทั้งนี้ เพื่อก�รบริห�รจัดก�รนำ้�อย่�งยั่งยืน

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

1.	 ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

 บริษัทฯ กำ�ลังขย�ยธุรกิจอย่�งรวดเร็วและลงทุนในโครงก�รขน�ดใหญ่ ดังนั้น ก�รพัฒน�และสรรห�บุคล�กรท่ีมี

คุณสมบัติเหม�ะสมให้สอดคล้องกับอัตร�ก�รเจริญเติบโตของบริษัทฯ จึงเป็นสิ่งที่ท้�ท�ยอย่�งยิ่ง

2.	 ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

 ในก�รลงทุนพฒัน�ท่ีดนิในทำ�เลแห่งใหม่ บรษัิทฯ ได้ทำ�ก�รศกึษ�คว�มเป็นไปได้อย่�งถีถ้่วน เพือ่ให้ม่ันใจว่�โครงก�ร

ดังกล่�วจะสร้�งผลประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ต�มที่บริษัทตั้งเป้�หม�ยไว้ อย่�งไรก็ต�ม คว�มเปลี่ยนแปลงของโลกที่

เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวล� อ�จนำ�ไปสู่ก�รปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจที่ว�งไว้แล้วก็เป็นได้ 
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ความเสี่ยงด้านการเงิน 

 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามแผนการลงทุน

 แม้ว่�บริษัทฯ จะมีฐ�นะท�งก�รเงินที่แข็งแกร่ง แต่บริษัทฯ ยังคงต้องระมัดระวังและบริห�รจัดก�รเงินทุนอย่�งเหม�ะสม

เพื่อสนับสนุนโครงก�รลงทุนต่�งๆ ในอน�คต ซึ่งอ�จเกิดคว�มเสี่ยงจ�กก�รจัดห�ร�ยได้ที่ไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ย หรือมีคว�ม

จำ�เป็นที่จะต้องใช้เงินอย่�งเร่งด่วน ส่งผลให้ไม่ส�ม�รถจัดห�แหล่งเงินกู้ได้ทัน หรือจำ�เป็นต้องใช้เงินกู้ที่ไม่เหม�ะสม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายของประเทศท่ีบริษัทลงทุน

 ในขณะท่ีประเทศเวียดน�มก้�วสู่คว�มเป็นส�กลม�กขึ้น จึงมีคว�มเสี่ยงท่ีต้องเผชิญกับกฎระเบียบเพิ่มเติมท่ียังไม่เคย

ประก�ศใช้ม�ก่อน ก�รลงทุนของ บริษัทฯ มีก�รลงทุนระยะย�วในประเทศเวยีดน�ม ดงันัน้จงึมีโอก�สท่ีจะประก�ศใช้กฎหม�ยและ 

ข้อกำ�หนดใหม่ๆ เกดิข้ึนในระหว่�งก�รดำ�เนนิง�นของบรษัิทฯ ดงันัน้บรษัิทฯ จงึได้จดัตัง้หน่วยง�นและผูเ้ช่ียวช�ญในก�รตดิต�ม

ก�รปรบัปรงุกฎหม�ยและระเบียบต่�งๆอย่�งใกล้ชิด โดยเน้นท่ีก�รเปลีย่นแปลงข้อตกลงคว�มร่วมมอืทวภิ�คแีละกฎหม�ยต่�งๆ 

รวมถึงผลกระทบในอน�คตด้วย นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังได้แบ่งปันคว�มรู้แก่ลูกค้�เกี่ยวกับกฎหม�ยและกฎระเบียบต่�งๆเพื่อให้

ทุกคนปฏิบัติต�มกฎหม�ยอย่�งเคร่งครัด
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ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 

 บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย มีก�รพัฒน�สินค้�และบริก�รเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้� 

บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องผลกำ�ไรสูงสุดแต่เพียงอย่�งเดียว แต่ยังคำ�นึงถึงปัจจัยด้�นสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อผู้มี

ส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ พนักง�น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยง�นภ�ครัฐ หุ้นส่วนท�งธุรกิจ ฯลฯ จึงได้ดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้

แนวท�งก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีร�ยได้รวม 1,170.9 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 264.5 ล้�นบ�ท หรือ ร้อยละ 29.2 จ�กปี 2559 โดยมีร�ยได้

หลักม�จ�ก “ร�ยได้จ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์” ซึ่งเพิ่มขึ้น 286.7 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 80.6 จ�กก�รข�ยพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นจ�ก 

12.5 เฮกต�ร์ในปี 2559 เป็น 21.9 เฮกต�ร์ ในปี 2560 นอกจ�กนี้ “ร�ยได้จ�กก�รให้เช่�” เพิ่มขึ้น 5.6 ล้�นบ�ท หรือ ร้อยละ 2.4 

ม�จ�กโรงง�นสำ�เร็จรปูให้เช่� ในขณะท่ี “ร�ยได้จ�กก�รให้บรกิ�รส�ธ�รณปูโภค” ลดลง 21.3 ล้�นบ�ท หรอื ร้อยละ 8.9 เนือ่งจ�ก

ลูกค้�ร�ยใหญ่ในนิคมอุตส�หกรรมได้หยุดดำ�เนินกิจก�รเนื่องจ�กย้�ยฐ�นก�รผลิตในระหว่�งปี 2560

 บริษัทฯ มีกำ�ไรขั้นต้นสำ�หรับปี 2560 เท่�กับ 688 ล้�นบ�ท หรือ ร้อยละ 62.7 เนื่องจ�กกำ�ไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นในทุกส่วนง�น 

ในส่วนของก�รเช่�และก�รบริก�รส�ธ�รณูปโภคนั้นมีก�รควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น ส่งผลให้อัตร�กำ�ไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้น 

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่�ใช้จ่�ยรวมท้ังหมด 339.6 ล้�นบ�ท ค่�ใช้จ่�ยท่ีสูงข้ึนม�จ�กก�รข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน 

เนื่องจ�กสกุลเงินบ�ทแขง็ค่�ม�กขึน้ ส่งผลให้บริษัทย่อยทีม่ีเงินกู้ในสกุลเงินบ�ทประสบกับก�รข�ดทนุจ�กอตัร�แลกเปลี่ยน แต่

อย่�งไรก็ต�ม ก�รข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนดังกล่�วเป็นก�รข�ดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 

 บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิต�มงบก�รเงินรวมสำ�หรับปี 2560 จำ�นวน 422.4 ล้�นบ�ท เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบก�รงวด

เดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีกำ�ไรสุทธิ 61.6 ล้�นบ�ท บริษัทมีกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้น จำ�นวน 360.8 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 586.6 

 บริษัทฯ อยู่ในช่วงก�รขย�ยโครงก�รในประเทศเวียดน�ม โดยมีเป้�หม�ยในก�รสร้�งร�ยได้ท่ีมีคว�มสมำ่�เสมอในระยะ

ย�ว ก�รเติบโตของร�ยได้จ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์ ส่งผลให้มีลูกค้�และกิจกรรมในก�รผลิตเพิ่มม�กขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้มี

ก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มท�งเศรษฐกิจให้กับผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องและบริษัทฯ นอกจ�กน้ีจะส่งผลให้เกิดร�ยได้จ�กก�รให้บริก�ร

ส�ธ�รณปูโภคของบริษัทฯ มคีว�มสมำ�่เสมอและย่ังยนืม�กขึน้ด้วย บรษัิทฯ ยังตัง้เป้�หม�ยท่ีชัดเจนในก�รดำ�เนนิธรุกจิเพือ่คว�ม

ยั่งยืน โดยเน้นเรื่องก�รพัฒน�พนักง�น และก�รดำ�เนินโครงก�รต่�งๆอย่�งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่�เป้�

หม�ยและแนวท�งปฏิบัติดังกล่�วจะทำ�ให้บริษัทฯ ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจได้อย่�งยั่งยืนในระยะย�ว

การเติบโตของธุรกิจ
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การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย

ปี 2559 ปี 2560
การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น (บ�ท) 0.15 0.50
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น (บ�ท) 416,130,000.00 533,500,000.00
การลงทุนด้านบุคลากร
ค่�ตอบแทนพนักง�น* (บ�ท) 43,821,840.61 79,638,171.58
ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร (บ�ท) 11,983,082.02 14,730,370.04
ค่�ตอบแทนกรรมก�ร (บ�ท) 7,220,771.85 5,225,348.89
การลงทุนด้านชุมชนและสังคม
เงินบริจ�ค (บ�ท) 1,642,293.73 810,860.43
กิจกรรมเพื่อสังคม (บ�ท) 444,711.67 260,626.45
การแบ่งปันสู่คู่ค้าธุรกิจ
ก�รจัดซื้อจัดจ้�งในประเทศ (บ�ท) 226,459,482.80 532,530,490.14
มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นๆ
ต้นทุนท�งก�รเงิน (บ�ท) 51,735,868.30 81,599,051.36

ภ�ษีที่จ่�ยให้รัฐ (บ�ท) 38,979,430.99 95,043,845.37

*เงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง สวัสดิการ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

ที่มา : งบการเงินรวมประจ�าปี 2560 และรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560

นโยบายบัญชีสำาหรับภาษีเงินได้ของบริษัท 

ภาษีเงินได้

 ภ�ษีเงินได้ประกอบด้วยภ�ษีเงินได้ปัจจุบันและภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยบันทึกภ�ษีเงนิได้ปัจจบัุนต�มจำ�นวนท่ีค�ดว่�จะจ่�ยให้กบัหน่วยง�นจดัเกบ็ภ�ษีของรฐั โดยคำ�นวณ

จ�กกำ�ไรท�งภ�ษีต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหม�ยภ�ษีอ�กร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งช่ัวคร�วระหว่�งร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์และ

หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�นกับฐ�นภ�ษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตร�ภ�ษีที่มีผลบังคับใช้ ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งช่ัวคร�วท่ีต้องเสียภ�ษี ทุกร�ยก�ร แต่รับรู้

สนิทรพัย์ภ�ษีเงนิได้รอตดับัญชีสำ�หรบัผลแตกต่�งชัว่คร�วท่ีใช้หักภ�ษี รวมท้ัง ผลข�ดทุนท�งภ�ษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่�ท่ีมี

คว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำ�ไรท�งภ�ษีในอน�คตเพยีงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จ�กผลแตกต่�งช่ัวคร�ว

ที่ใช้หักภ�ษีและผลข�ดทุนท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจะทบทวนมลูค่�ต�มบัญชขีองสนิทรพัย์ภ�ษีเงนิได้รอก�รตดับัญชีทุกสิน้รอบระยะเวล�ร�ยง�น และ

จะทำ�ก�รปรบัลดมูลค่�ต�มบัญชีดงักล่�ว ห�กมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ว่� บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจะไม่มกีำ�ไรท�งภ�ษีเพยีง

พอต่อก�รนำ�สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบ�งส่วนม�ใช้ประโยชน์

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นห�กภ�ษีท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวข้องกับ

ร�ยก�รที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
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 บริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รขย�ยธุรกิจภ�ยในประเทศเวียดน�มเพ่ือสร้�งร�ยได้อย่�งต่อเนื่อง เนื่องจ�กพ้ืนท่ีนิคม

อุตส�หกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นได้ถูกข�ยไปเกือบทั้งหมดแล้ว

 โครงก�รลองถั่นเป็นก�รผสมผส�นอุตส�หกรรมกับชุมชนเมือง ซ่ึงพื้นท่ีร้อยละ 33 ของโครงก�รจะถูกพัฒน�เป็นนิคม

อตุส�หกรรมไฮเทค ในขณะทีพ่ื้นทีอ่ีกร้อยละ 67 จะถูกพฒัน�ขึน้เป็นชมุชนเมอืง โครงก�รนี้ครอบคลุมพืน้ที ่1,270 เฮกต�ร์ และ

ดำ�เนินก�รโดยบริษัทย่อย 2 บริษัท โครงก�รแรกที่อยู่ในขั้นตอนก�รพัฒน�คือ โครงก�รอมตะ ซิตี้ ลองถั่น มีพื้นที่รวม 517 ไร่ 

ประกอบด้วยนิคมอตุส�หกรรมไฮเทคขน�ด 410 เฮกต�ร ์และพื้นทีส่ำ�หรับโครงก�รย่อยเพือ่สนับสนุนธุรกิจอตุส�หกรรมอกี 107 

เฮกต�ร์ โครงก�รนคิมอุตส�หกรรมไฮเทคมีลกูค้�กลุม่เป้�หม�ยเป็นอตุส�หกรรมท่ีเน้นก�รใช้เครือ่งจกัรอัตโนมัตแิละอุตส�หกรรม

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 โครงก�รอมตะ ท�วน์ชปิ ลองถัน่ เป็นโครงก�รชุมชนเมืองบนพืน้ท่ี 753 เฮกต�ร์ โครงก�รนีจ้ะเริม่ข้ึนเม่ือนคิมอตุส�หกรรม

ไฮเทคเริม่เปิดดำ�เนนิก�ร ท้ังนีเ้พ่ือสร้�งสรรค์ชีวิตคว�มเป็นอยูท่ี่ดขีึน้ เป็นอีกท�งเลอืกหนึง่สำ�หรบัผูท่ี้ทำ�ง�นในนคิมอตุส�หกรรม

ของบริษัทและผู้ที่อยู่อ�ศัยในบริเวณโดยรอบ

 นอกจ�กนี ้อมตะยงัได้ขย�ยก�รลงทุนอย่�งต่อเนือ่งไปท�งตอนเหนอืของประเทศเวยีดน�ม เช่น เมอืงฮ�ลองในจงัหวดักว่�ง

นินห์ บริษัทฯ ได้รับก�รอนุมัติในหลักก�รจ�กรัฐบ�ลให้พัฒน�พื้นที่จำ�นวนทั้งหมด 5,789 เฮกต�ร์ บริษัทฯ กำ�ลังอยู่ระหว่�งก�ร

ขออนุญ�ตก�รลงทุนจ�กรัฐบ�ลเวียดน�มเพื่อพัฒน�พื้นที่เฟสที่ 1 ขน�ด 714 เฮกต�ร์ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
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ผลการดำาเนินงานด้านสังคม

ประชาชน 2,141 คน มาร่วมกิจกรรมเพื่อ
สังคมกับ อมตะ ซิตี้ เบียนหัว 

11 โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และ 
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อมตะ ซิตี้ เบียนหัว 

73% ของพนักงานทั้งหมดเข้ารับการอบรมตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บรษัิทฯ ตระหนกัดว่ี� ก�รสร้�งคว�มผกูพนักบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่เป็นเรือ่งสำ�คญัท่ีสนบัสนนุก�รเตบิโตของธรุกจิให้ดำ�เนนิ

ไปอย่�งยัง่ยืน ดังนั้น บริษทัฯ จึงได้กำ�หนดแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รด้�นคว�มผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ตอบสนองคว�ม

ต้องก�รและคว�มค�ดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสยี สร้�งคว�มเชือ่ม่ันและคว�มไว้ว�งใจ และเปิดโอก�สให้กลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีได้มส่ีวน

ร่วมแสดงคว�มคิดเห็นและให้ข้อแนะนำ�เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนร่วมกับบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทประกอบด้วย 8 กลุ่มที่

สำ�คัญ ได้แก่ พนักง�น ลูกค้� ชุมชน คู่ค้� ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมลงทุน เจ้�หนี้ และหน่วยง�นร�ชก�รและรัฐวิส�หกิจ 

 ในก�รจัดทำ�ร�ยง�นคว�มยั่งยืนประจำ�ปี 2560 บริษัทฯ เปิดโอก�สให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงคว�มคิดเห็นต่อก�รดำ�เนินง�น

ของบริษัทในช่องท�งที่เหม�ะสม โดยมีคว�มถี่ของก�รสื่อส�รแตกต่�งกันต�มแผนง�นและบริบทที่สำ�คัญ เพื่อประเมินประเด็น

ด้�นก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน บริษัทฯ รับฟังคว�มคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ และนำ�ข้อมูล

ท้ังหมดท่ีได้จ�กก�รมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีไปพจิ�รณ�ว�งแผนเพือ่ตอบสนองประเดน็คว�มค�ดหวงัดงักล่�ว และปรบัปรงุ

ก�รดำ�เนินง�นให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้สร้�งช่องท�งก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ดัง

แสดงในต�ร�งต่อไปนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองของบริษัท

พนักง�น • ก�รประชุมใหญ่ผู้บริห�รพบ

พนักง�นประจำ�ปี และก�รประชุม

พนักง�นประจำ�เดือน

• ก�รสื่อส�รผ่�นสื่อออนไลน์ 

อินทร�เน็ต และอีเมล์

• ช่องท�งรับข้อแนะนำ� หรือข้อ

ร้องเรียนจ�กพนักง�น

• ก�รจัดให้พนักง�นมีส่วนร่วมใน

คณะกรรมก�รต่�งๆ

• ก�รสำ�รวจคว�มผูกพันของ

พนักง�นต่อองค์กร 

• ค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รที่

เหม�ะสม

• คว�มมั่นคงและคว�มก้�วหน้�ใน

หน้�ที่ก�รง�น

• ก�รพัฒน�ศักยภ�พ คว�มรู้ และ

คว�มส�ม�รถ

• ก�รมีสภ�พแวดล้อมในก�ร

ทำ�ง�นที่ดี

• ก�รมีส่วนร่วมแสดงคว�มคิดเห็น

• ผลตอบแทนที่ดีและสวัสดิก�รที่เหม�ะสม

• ให้โอก�สพนักง�นในก�รเปลี่ยนง�นภ�ยในกลุ่ม

บริษัท 

• ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นที่เป็นธรรมและ

เท่�เทียม

• จัดหลักสูตรอบรมที่ตรงต�มคว�มต้องก�รและ

ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงของโลก

• รับฟังข้อเสนอแนะม�ปรับปรุงและพัฒน�

ลูกค้� • ก�รพบปะและประชุมกับลูกค้�

โดยตรง

• ก�รสื่อส�รออนไลน์/อีเมล

• ก�รจัดอบรมให้คว�มรู้/สัมมน�

• ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของ

ลูกค้�ประจำ�ปี

• Call Center รับข้อร้องเรียน

• ผลิตภัณฑ์และบริก�รที่มีคุณภ�พ 

ในร�ค�เหม�ะสม

• ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริก�รตรง

ต�มเวล�ที่กำ�หนด

• บริก�รหลังก�รข�ยที่มีคุณภ�พ

• ให้บริก�รที่ดี ไว้ว�งใจได้ และมีคว�มรับผิดชอบ

• ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริก�รที่มีคุณภ�พและ

ตรงเวล�

• มีคว�มรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริก�ร

• สนับสนุนก�รดำ�เนินกิจก�รของลูกค้� เช่น 

ก�รจัดหลักสูตรอบรมเพิ่มศักยภ�พก�ร

ประกอบกิจก�รให้กับลูกค้�ให้เป็นไปต�ม

กฎหม�ยกำ�หนด

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองของบริษัท

ชุมชน • เวทีรับฟังคว�มคิดเห็นและก�ร

ประชุมร่วมกับบริษัท

• ช่องท�งรับข้อแนะนำ� หรือข้อ

ร้องเรียน

• ก�รจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 

• ก�รสื่อส�รผ่�นสื่อออนไลน์/อีเมล

• ก�รจัดก�รข้อร้องเรียนอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ

• ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมและคว�ม

ปลอดภัยที่สอดคล้องกับกฎหม�ย

• ก�รส่งเสริมกิจกรรมชุมชน

• เรียนรู้ เข้�ใจ ตอบสนองอย่�งตรงประเด็น

• ประส�นคว�มร่วมมือ ตอบสนอง 

คว�มต้องก�รอย่�งมีระบบ

• สร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือที่เป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันกับชุมชน

• ส่งเสริมให้เกิดก�รสร้�งง�นและร�ยได้ในชุมชน

• ส่งเสริมให้เกิดก�รพัฒน�คุณภ�พของชุมชนที่ดี

ขึ้น

คู่ค้� • ก�รประชุมร่วมกับคู่ค้�ธุรกิจ

• ก�รประเมินคู่ค้�ธุรกิจ

• ก�รสื่อส�รผ่�นสื่อออนไลน์/อีเมล

• ช่องท�งรับข้อแนะนำ� หรือข้อ

ร้องเรียน

• คว�มเสมอภ�คในก�รทำ�ธุรกิจ

• คว�มโปร่งใสในก�รทำ�ธุรกิจ

• ก�รจ่�ยเงินที่ตรงเวล�และเป็น

ธรรม

• อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย

ในที่ทำ�ง�น

• สร้�งคว�มยั่งยืนในห่วงโซ่อุปท�น

• จัดทำ�สัญญ�ซื้อข�ยที่โปร่งใสและเป็นธรรม

• ก�รแข่งขันอย่�งโปร่งใสและเป็นธรรมเก็บข้อมูล

ที่เป็นคว�มลับของคู่ค้�

• ก�รชำ�ระเงินจ่�ยตรงเวล�และเป็นไปต�มที่

ตกลงกันไว้

ผู้ถือหุ้น • ก�รจัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น

• ก�รประชุมกรรมก�รในบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วม

• ก�รนำ�เสนอข้อมูลเพื่อก�รลงทุน 

(Roadshow)

• ก�รประชุมชี้แจงนักลงทุนประจำ�

ไตรม�ส

• ก�รสื่อส�รผ่�นสื่อออนไลน์/อีเมล

• ช่องท�งรับข้อแนะนำ� หรือข้อ

ร้องเรียน

• ก�รเผยแพร่ร�ยง�นประจำ�ปี และ

ร�ยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง

• ผลก�รดำ�เนินง�นและก�รเติบโต

ท�งธุรกิจ มั่นคงและมีผลกำ�ไร

• ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

• ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

• ทำ�ธุรกิจอย่�งโปร่งใส ยึดมั่นธรรม�ภิบ�ล

• มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

• มีจรรย�บรรณท�งธุรกิจ

• มีก�รบริห�รจัดก�รเพื่อคว�มยั่งยืน 

• มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

• เปิดเผยข้อมูลด้วยคว�มโปร่งใสต่อเนื่องและ

ครบถ้วน

ผู้ร่วมลงทุน • ก�รประชุมกรรมก�รในบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วม

• ก�รประชุมร่วมกับบริษัทผู้ร่วม

ลงทุน

• ก�รสื่อส�รผ่�นสื่อออนไลน์/อีเมล

• ดำ�เนินธุรกิจอย่�งเป็นธรรมและ

โปร่งใส

• คว�มร่วมมือในก�รพัฒน�ธุรกิจ

และเติบโตไปด้วยกัน

• ก�รจ่�ยเงินที่ตรงเวล�และครบ

ถ้วน

• ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้และ

เทคโนโลยี

• จัดทำ�สัญญ�ร่วมลงทุนที่โปร่งใสและเป็นธรรม

• ดำ�เนินธุรกิจอย่�งเป็นธรรมและโปร่งใส และมี

ประสิทธิภ�พ

• ก�รเก็บรักษ�ข้อมูลคว�มลับของผู้ร่วมลงทุน

• จ่�ยเงินที่ตรงเวล�และมูลค่�ต�มที่กำ�หนด

• มีจรรย�บรรณท�งธุรกิจ

เจ้�หนี้ • จดหม�ย

• ก�รประชุมร่วมกับเจ้�หนี้

• ก�รสื่อส�รผ่�นสื่อออนไลน์/อีเมล

• ข้อมูลก�รเงินที่ถูกต้อง

• ก�รปฏิบัติต�มเงื่อนไขอย่�ง

เคร่งครัด 

• ก�รชำ�ระหนี้ตรงต�มกำ�หนด

• ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

• รักษ�และปฏิบัติต�มเงื่อนไขที่มีต่อเจ้�หนี้อย่�ง

เคร่งครัด 

• กำ�กับดูแลกิจก�รอย่�งโปร่งใส

• เปิดเผยข้อมูลท�งก�รเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน

• ชำ�ระหนี้ตรงเวล�และดูแลคุณภ�พของหลัก

ทรัพย์คำ้�ประกัน
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองของบริษัท

หน่วยง�นร�ชก�ร

และรัฐวิส�หกิจ 

• เข้�พบในโอก�สต่�งๆ

• เข้�ร่วมและสนับสนุนโครงก�ร

ต่�งๆที่จัดขึ้นโดยภ�ครัฐ

• ก�รเผยแพร่ร�ยง�นประจำ�ปี และ

ร�ยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง

• ก�รสื่อส�รผ่�นสื่อออนไลน์/อีเมล

• ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อ

บังคับ

• ก�รสร้�งคุณค่�ให้แก่เศรษฐกิจ

และสังคม

• ก�รบริห�รจัดก�รผลกระทบท�ง

สังคมและสิ่งแวดล้อมจ�กก�ร

ดำ�เนินกิจก�รของบริษัท

• ก�รแข่งขันที่เป็นธรรมและเท่�

เทียม

• ก�รให้คว�มร่วมมือในกิจกรรม

ต่�ง ๆ

• ก�รจัดก�รข้อร้องเรียนอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ

• ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

• ดำ�เนินธุรกิจอย่�งโปร่งใสและเป็นธรรม

• มีก�รบริห�รจัดก�รเพื่อคว�มยั่งยืน

• เปิดเผยข้อมูลอย่�งโปร่งใส

• สนับสนุนและให้คว�มร่วมมือในกิจกรรมต่�ง ๆ

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รดูแลผลกระทบจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจในด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่�นก�รดำ�เนิน

นโยบ�ยก�รสร้�งคว�มผกูพนักบัผูมี้ส่วนได้เสยีของบรษัิทท่ีมุ่งเน้นให้เกดิแนวท�งและช่องท�งในก�รสือ่ส�รแลกเปลีย่นข้อมูลกบั 

ผูมี้ส่วนได้เสยีอย่�งมปีระสทิธภิ�พ ทำ�ให้เกดิก�รรบัฟังคว�มคดิเห็นท้ังข้อแนะนำ�และทัศนคตขิองผูมี้ส่วนได้เสยีแต่ละกลุม่ ผลลพัธ์

ที่ได้จ�กก�รก�รสร้�งคว�มผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียหลัก เช่น พนักง�น ลูกค้� ชุมชน และผู้ร่วมลงทุน จ�กแบบประเมินคว�ม

พงึพอใจจะถกูนำ�ม�ใช้เป็นส่วนหนึง่ในก�รกำ�หนดแนวท�งในก�รจดัลำ�ดบัคว�มสำ�คญัของประเดน็ในก�รพฒัน�คว�มย่ังยืนของ 

บริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสร้�งคว�มผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียในปี 2560 ดังนี้ 
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VIP Club Meeting

 บริษัทฯ ได้เริ่มจัดกิจกรรม VIP Club Meeting ขึ้นในปี 2559 และดำ�เนินกิจกรรมต่อเนื่องจนถึงปี 2560 โดยมีก�รเชิญผู้

บรหิ�รสงูสดุของแต่ละบรษัิทในนคิมอตุส�หกรรมนคิมอตุส�หกรรมอมตะ ซิตี ้เบียนหัว ม�พบปะพดูคยุแลกเปลีย่นคว�มคดิเห็น

กบัประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบรหิ�รและคณะผูบ้รหิ�รของบรษัิทฯ โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ กระชับคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งผูบ้รหิ�รของนคิม

อุตส�หกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว และผู้บริห�รของโรงง�นในนิคมอุตส�หกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว และเป็นก�รสร้�งช่องท�งใน

ก�รสื่อข้อมูลแบบสองท�ง (Two Way Communication) ระหว่�งผู้บริห�รอมตะกับลูกค้�อมตะอีกด้วย กิจกรรมนี้เน้นก�รรับฟัง

และแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อเสนอแนะจ�กลูกค้�ของบริษัทฯ เพื่อนำ�ม�ใช้ในก�รปรับปรุงพัฒน�ก�รให้บริก�รและก�รดำ�เนิน

ธรุกจิของบรษัิทฯ ให้ดข้ึีน นอกจ�กนี ้ยงัเป็นช่องท�งหนึง่ในก�รแนะนำ�ผลติภณัฑ์และบรกิ�รใหม่ของบรษัิทฯ ให้แก่ลกูค้�โดยตรง

อีกด้วย 

 ปี 2560 บรษัิทฯ ได้จดั กจิกรรม VIP Club Meeting ข้ึน 2 ครัง้ มผีูบ้รหิ�รของบรษัิทในนคิมอตุส�หกรรมอมตะ ซิตี ้เบียนหัว 

เข้�ร่วมทั้งสิ้น 60 คน

คณะกรรมการทรัพยากรมนุษย์ อมตะ ซิตี้ เบียนหัว 

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมก�รทรัพย�กรมนุษย์ อมตะ ซิตี้ เบียนหัว ขึ้นม� เพื่อให้ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลจ�กบริษัทต่�งๆ

ภ�ยในนิคมอุตส�หกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว ส�ม�รถแลกเปลี่ยนคว�มรู้และประสบก�รณ์ในด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลใน

ที่ทำ�ง�น รวมถึงเป็นช่องท�งหนึ่งในก�รสื่อส�รข้อมูลห�กเกิดสถ�นก�รณ์ใดๆได้ทันท่วงที

 ในปี 2560 บรษัิทฯ ได้จดักจิกรรมสมัมน�ให้กบัคณะกรรมก�รทรพัย�กรมนษุย์ อมตะ ซิตี ้เบียนหัว จำ�นวน 4 ครัง้ มจีำ�นวน

ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมประม�ณ 30 คนต่อครั้ง รวมทั้งสิ้น 120 คน หัวข้อที่ทำ�ก�รสัมมน�ในปี 2560 ได้แก่ Change Management, 

HR for non HR, ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และ ก�รจัดก�รเชิงกลยุทธ์
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 ก�รเจรญิเตบิโตของนคิมอุตส�หกรรมย่อมนำ�ม�ซ่ึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อชุมชนท้องถิน่และสงัคม บรษัิทจงึมคีว�ม

มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบและสร้�งโอก�สให้แก่ประช�กรในชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นในสังคม บริษัทฯ จึงให้คว�มสำ�คัญ

กับก�รสร้�งสุขภ�พและคว�มเป็นอยู่ท่ีดีของคนในทุกช่วงอ�ยุในชุมชน สัมพันธ์กับเป้�หม�ยท่ี 3 ของสหประช�ช�ติ(Ensure 

healthy lives and promote well-being for all at all age) และพัฒน�ให้เมืองแห่งนี้มีคว�มปลอดภัยอย่�งทั่วถึง พร้อมรับก�ร

เปลีย่นแปลงและพัฒน�อย่�งย่ังยืนท่ีสมัพนัธ์เป้�หม�ยท่ี 11 ของสหประช�ช�ต(ิMake cities and human settlements inclusive, 

safe, resilient and sustainable)

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้�งสังคมที่มีคว�มปลอดภัยให้แก่พนักง�น ลูกค้� และชุมชน เป็นหลัก จึงได้ดำ�เนินก�รโครงก�รต่�งๆ

เพื่อลดคว�มเสี่ยงที่อ�จนำ�ไปสู่คว�มสูญเสีย ต่อชีวิต ก�รบ�ดเจ็บหรือคว�มเจ็บป่วย และก�รว�งแผนและเตรียมพร้อมรับมือกับ

อุบัติภัยและภ�วะฉุกเฉินทุกประเภท 

สังคมแห่งปลอดภัย 

 ในนิคมอุตส�หกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว มีโรงง�นอุตส�หกรรมม�กกว่� 150 โรงง�น และมีพนักง�นม�กกว่� 45,000 คน 

จึงมีคว�มเสี่ยงสูงที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นได้ ด้วยคว�มตั้งใจที่จะสร้�งสังคมเพื่อคว�มปลอดภัยสำ�หรับคนในนิคมอุตส�หกรรม

และชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ ได้จัดฝึกซ้อมหนีไฟออกจ�กพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ให้กับพนักง�นของบริษัท ประช�ชนทั่วไป และ

พนกัง�นในโรงง�น เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่�ทุกคนมีคว�มรูเ้พยีงพอท่ีจะหลบหนจี�กสถ�นท่ีเกดิเหตไุด้อย่�งปลอดภยัโดยปร�ศจ�กก�ร

บ�ดเจ็บ

 ในปี 2560 บรษัิทฯ ได้ดำ�เนนิก�รจดัฝึกอบรมก�รซ้อมหนไีฟสำ�หรบัผูท่ี้ทำ�ง�นในนคิมอุตส�หกรรมท้ังสิน้ 5 ครัง้ โดยวทิย�กร

ที่เป็นพนักง�นของบริษัทฯ จำ�นวน 4 ครั้ง และพนักง�นที่เป็นเจ้�หน้�ที่ดับเพลิงท้องถิ่นอีก 1 ครั้ง

การพัฒนาชุมชนและสังคม
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การแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ลูกค้�และผู้มีส่วนได้เสียในก�รเดินท�งภ�ยในและรอบๆ บริเวณนิคม

อุตส�หกรรมเนื่องจ�กมีโรงง�นม�กกว่� 150 แห่งภ�ยในนิคมอุตส�หกรรม

 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประส�นง�นกับหน่วยง�นของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยจัดโปรแกรมระบบสัญญ�ณไฟจร�จรที่ท�งแยก

หน้�นิคมอุตส�หกรรม เพื่อลดปัญห�ก�รจร�จรติดขัด นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงถนนหม�ยเลข 1, หม�ยเลข 2 และ 

หม�ยเลข 13 ของนิคมอุตส�หกรรม เพื่อให้รถส�ม�รถระบ�ยออกถนนหลักได้เร็วขึ้น และรื้อถอนที่ชะลอคว�มเร็วรถจำ�นวนสิบ

เจ็ดอนั เพือ่เพิม่คว�มปลอดภยัให้กบัผูขั้บข่ีรถยนต์และผูข้บัข่ีรถจกัรย�นยนต์ ก�รปรบัปรงุถนนท้ังหมดนีช่้วยลดเวล�ในก�รเดนิ

ท�งลง 27 น�ทีในชั่วโมงเร่งด่วน
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กิจกรรมเพื่อสังคม 

 นอกเหนอืจ�กธรุกจิต่�งๆท่ีบรษัิทได้พัฒน�เพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีแล้ว บรษัิทยงั

ได้สร้�งสรรค์กจิกรรมเพ่ือสงัคมเพือ่ส่งเสรมิก�รพัฒน�คณุภ�พชีวติของประช�กรให้มสีขุภ�พท่ีดข้ึีน และกระชับคว�มสมัพนัธ์อัน

ดีในหมู่ผู้มีส่วนได้เสีย อันจะนำ�ม�ซึ่งก�รสร้�งประช�คมที่ดีและร่วมกันสร้�งประโยชน์แก่สังคมโดยรวม 

เครือข่ายทรัพยากรมนุษย์

 เมื่อวันที่ 16 มิถุน�ยน 2560 บริษัทฯ ได้จัดโครงก�รเครือข่�ยทรัพย�กรมนุษย์ หรือ Human Resource Link ซึ่งมีผู้แทน

เข้�ร่วมจ�กกรมแรงง�นและสังคมสงเคร�ะห์ และ Dong Nai Industrial Zones Authority (DIZA) ของจังหวัดดองไน บริษัทที่

ประกอบกจิก�รในนคิมอตุส�หกรรมอมตะ ซิตี ้เบียนหัวจำ�นวน 20 บรษัิท บรษัิทจดัห�แรงง�นท่ีมสีำ�นกัง�นตัง้อยูท่ี่เมืองโฮจมิินห์ 

และเมืองดองไนจำ�นวน 3 บริษัท และองค์กรก�รศึกษ�จำ�นวน 17 แห่ง ได้แก่ มห�วิทย�ลัย วิทย�ลัย โรงเรียนอ�ชีวศึกษ� และ

มีนักศึกษ�ที่เพิ่งสำ�เร็จก�รศึกษ�และกำ�ลังจะสำ�เร็จก�รศึกษ�เข้�ร่วมง�นจำ�นวนกว่� 300 คน 

 ก�รจัดกิจกรรมดังกล่�วแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมควบคู่กัน กิจกรรมแรก เน้นก�รเชื่อมโยงระหว่�งบริษัทจัดห�ง�นที่สรรห�

บุคล�กรที่มีคว�มส�ม�รถกับกลุ่มแรงง�นรุ่นใหม่ไฟแรงที่กำ�ลังมองห�โอก�สในก�รทำ�ง�น ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมเน้นที่ก�รเชื่อม

โยงเครือข่�ยระหว่�งภ�คธุรกิจ ภ�คก�รศึกษ� และบริษัทจัดห�ง�นเพ่ือท่ีร่วมมือกันตอบสนองคว�มต้องก�รใช้และก�รจัดห�

ทรัพย�กรบุคคล และเป็นก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมที่มีคุณค่�ระหว่�งกัน เพื่อร่วมกันพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ให้สอดคล้องกับก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจและคว�มต้องก�รของสังคม
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กีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ

 เมือ่วนัท่ี 13 พฤษภ�คม 2560 บรษัิทฯ ได้มพีธิเีปิดก�รแข่งขนัฟตุซอล “AMATA CUP 2017” โดยมีจดุมุ่งหม�ยในก�รสร้�ง

กจิกรรมเพือ่สขุภ�พให้กบัพนกัง�น สร้�งคว�มส�มัคค ีและเสรมิสร้�งคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งบรษัิทต่�งๆท่ีอยู่ในนคิมอตุส�หกรรม

อมตะ

 ก�รจดัก�รแข่งขันฟุตซอลของบริษัทฯ ในครัง้นีเ้ป็นครัง้แรก จงึได้รบัคว�มสนใจจ�ก 24 ทีมฟตุบอลท่ีเป็นตวัแทนของบรษัิท 

24 แห่งที่ดำ�เนินง�นในนิคมอุตส�หกรรมอมตะเข้�ร่วมก�รแข่งขัน ก�รแข่งขันประกอบด้วยก�รแข่งขัน 52 นัด ซึ่งจัดขึ้นในวัน

หยุดสุดสัปด�ห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภ�คม 2560 จนถึง 4 มิถุน�ยน 2560

Let’s Zumba 

 บริษัทฯ ได้จัดสรรพื้นท่ีท่ีล�นอมตะสแควร์ให้เป็นล�นกีฬ�ในช่วงเวล�นอกเวล�ทำ�ง�น เพ่ือให้พนักง�นท่ีทำ�ง�นในนิคม

อุตส�หกรรมและชุมชนโดยรอบส�ม�รถใช้เป็นที่ออกกำ�ลังก�ย พักผ่อนหย่อนใจ และบริษัท ยังได้จัดกิจกรรมออกกำ�ลังก�ยให้

ได้ทำ�กิจกรรมร่วมกันอีกด้วยโดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย 

 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเต้นซุมบ้� โดยมีจุดมุ่งหม�ยท่ีจะส่งเสริมก�รออกกำ�ลังก�ยให้แก่สม�ชิกในนิคม

อุตส�หกรรมอมตะ และชุมชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้มีสุขภ�พแข็งแรงด้วยก�รออกกำ�ลังก�ย และใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์ 

นอกจ�กนียั้งสร้�งคว�มสมัพันธ์อนัดรีะหว่�งบริษัทฯ กบัคนในนคิมอุตส�หกรรมและชุมชนพ้ืนท่ีข้�งเคยีง กจิกรรมนีจ้ดัข้ึนระหว่�ง

เดือนมกร�คมถึงเดือนกรกฎ�คม 2560 มีผู้ม�ร่วมกิจกรรมประม�ณ 400 คน
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การบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

 ในนิคมอุตส�หกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว นั้น มีพนักง�นทำ�ง�นอยู่กว่� 45,000 คน ดังนั้น บริษัทฯ เล็งเห็นว่� ส�ม�รถ

เป็นแหล่งรับบริจ�คโลหิตเพื่อสนับสนุนคว�มต้องก�รใช้โลหิตของประเทศได้อีกท�งหนึ่ง 

 ในปี 2560 บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับก�ช�ดจังหวัดดองไนและศูนย์บริก�รโลหิตโรงพย�บ�ล Cho Ray จัดกิจกรรมก�รบริจ�ค

โลหิตขึ้น และได้ประส�นง�นและเชิญชวนพนักง�นบริษัทฯ และพนักง�นของสถ�นประกอบก�รในนิคมอุตส�หกรรม อมตะ ซิตี้ 

เบียนหัว ม�ร่วมกันบริจ�คโลหิต เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องก�รโลหิตในก�รรักษ�พย�บ�ลต่อไป

 ในปีนี้มีบริษัทสนใจเข้�ร่วมกิจกรรมจำ�นวน 40 บริษัทและมีพนักง�นม�ร่วมกิจกรรมบริจ�คโลหิตทั้งสิ้น 400 คน ได้ยอด

รวมปริม�ณโลหิตที่นิคมอุตส�หกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว ทั้งสิ้น 365 ยูนิต หรือ 127,750 ซีซี ในปี 2560 มียอดรวมปริม�ณ

โลหิตที่ได้รับบริจ�คสูงขึ้น 50.82% เมื่อเทียบกับปี 2559

การแบ่งปันสู่สังคม

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์รวบรวมเงินบริจ�คและรวบรวมอ�ส�สมัครจ�กโรงง�นต่�งๆในนิคมอุตส�หกรรมที่มีคว�มสนใจร่วม

กันในก�รเข้�ม�ดูแลชุมชนโดยรอบผ่�นก�รทำ�กิจกรรมแบ่งปันสู่สังคม กิจกรรมน้ีเป็นก�รผนึกกำ�ลังในก�รทำ�ง�นร่วมกันเพื่อ

ช่วยผลักดันให้ก�รทำ�ง�นประสบคว�มสำ�เร็จม�กยิ่งขึ้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นในปี 2560 ได้แก่

• ก�รบรจิ�คเงนิ 70 ล้�นเวยีดน�มด่ง ให้ก�รช่วยเหลอืก�รผ่�ตดัผูป่้วยเดก็ท่ีเป็นโรคหัวใจ ในจงัหวดัดองไน จำ�นวน 1 ร�ย

• ก�รจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับก�ช�ด Long Binh และโรงพย�บ�ล HCM Hospital of Post and Telecoms เพื่อ

คดักรองตรวจโรคต� และให้ย�ฟรีแก่ผูส้งูอ�ยุจำ�นวน 160 คนท่ีอ�ศยัอยู่ในเขต Long Binh โดยนำ�ผูป่้วยจำ�นวน 25 คน

ท่ีผ่�นก�รคดักรองและได้รบัก�รรกัษ�โรคต� ไปทำ�ก�รรกัษ�ต่อท่ีโรงพย�บ�ล HCM Hospital of Post and Telecoms 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิก�ยน 2560

 นอกเหนอืจ�กก�รตรวจส�ยต�และก�รผ่�ตดัแล้ว กจิกรรมนียั้งช่วยให้คำ�ปรกึษ�เกีย่วกบัก�รดแูลรกัษ�และก�รป้องกนัดวงต� 

เพื่อช่วยผู้สูงอ�ยุถนอมรักษ�ส�ยต�ที่ดีไว้ซึ่งจะทำ�ให้ชีวิตมีคว�มสุขยิ่งขึ้น โครงก�รนี้ได้รับก�รสนับสนุนจ�กบริษัท อมตะ ซิตี้ 

เบียนหัว เป็นเงิน 35 ล้�นเวียดน�มด่ง
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 บรษัิทฯ ตระหนกัดว่ี�ทรพัย�กรบุคคลเป็นปัจจยัหลกัของก�รดำ�เนนิธรุกจิให้ประสบคว�มสำ�เรจ็และเป็นกำ�ลงัสำ�คญัท่ีจะขับ

เคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ไปสู่เป้�หม�ยของก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รทรัพย�กร

บุคคลที่ดีและมีประสิทธิภ�พ เอ�ใจใส่ในก�รสร้�งสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่ดีเพื่อคว�มปลอดภัยและคว�มสุขในก�รทำ�ง�น

ของพนกัง�น สร้�งคว�มสมดลุระหว่�งก�รทำ�ง�นและชีวติส่วนตวั พร้อมท้ังส่งเสรมิคว�มคดิสร้�งสรรค์ของพนกัง�นทุกคน และ

พฒัน�ศักยภ�พในก�รทำ�ง�นของพนกัง�นต�มส�ยอ�ชีพให้รองรบัโอก�สและคว�มท้�ท�ยในอน�คต เพือ่ประโยชน์ของพนกัง�น

และบริษัทฯ ในระยะย�ว

การบริหารพนักงาน

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 

 บรษัิทฯ ให้คว�มสำ�คญัอย่�งย่ิงกบัก�รคดัเลอืกบุคล�กรท่ีจะม�ร่วมง�นกบับรษัิท บรษัิทฯ มีนโยบ�ยในก�รดำ�เนนิก�รสรรห�

และคัดเลือกบุคล�กร โดยยึดหลักด้�นก�รสรรห�ท้ังภ�ยในและภ�ยนอก เพ่ือคัดเลือกผู้สมัครท่ีมีศักยภ�พให้ทันคว�มต้องก�ร

ของธุรกิจ ดังนี้ 

 กำรสรรหำและคัดเลือกพนักงำนภำยใน เพื่อเป็นก�รเปิดโอก�สให้กับพนักง�นภ�ยในบริษัทฯ ได้มีโอก�สที่จะพัฒน� และ

เจรญิเตบิโตในหน้�ท่ีก�รง�น บรษัิทจงึมีนโยบ�ยให้มีก�รประก�ศตำ�แหน่งง�นว่�งให้พนกัง�นรบัทร�บก่อน โดยพนกัง�นท่ีสนใจ

จะส�ม�รถสมัครได้ต�มกระบวนก�ร ซึ่งเป็นก�รหมุนเวียนพนักง�น (Job Rotating) เป็นก�รให้พนักง�นได้เปลี่ยนลักษณะง�น 

สถ�นที่ทำ�ง�น ซึ่งส่งผลให้พนักง�นส�ม�รถทำ�ง�นได้มีคว�มสุขและเต็มประสิทธิภ�พ

 กำรสรรหำและคดัเลอืกพนกังำนภำยนอก เพือ่ให้สอดคล้องกบัแผนก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษัิทฯ และเป็นก�รเตรยีมบุคล�กร

ให้พร้อม เพ่ือรองรบัก�รขย�ยธรุกจิท้ังในประเทศและต่�งประเทศ กำ�หนดก�รว�งแผนง�นก�รสรรห�และคดัเลอืก ให้เป็นไปต�ม

โครงสร้�งอัตร�กำ�ลงัและแผนก�รขย�ยธรุกจิของบริษัท โดยก�รกำ�หนดคณุสมบัตแิละคว�มส�ม�รถของพนกัง�น ให้มทัีกษะด้�น

ภ�ษ�อังกฤษ และภ�ษ�อื่นๆ เพื่อให้ส�ม�รถสื่อส�รได้ในระดับส�กล 

 บรษัิทฯ มุง่เน้นท่ีจะได้ผูม้คีณุสมบัตติรงต�มท่ีกำ�หนดเข้�ม�ร่วมง�น บุคคลภ�ยนอกส�ม�รถสมคัรเพือ่เข้�เป็นพนกัง�นขอ

งบริษัทฯ ได้หล�ยช่องท�ง อ�ทิ เว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ก�รสมัครง�นที่มีชื่อเสียงต่�งๆ ทั้งนี้บริษัทยังได้มีก�รใช้บริก�ร

ของบริษัทจัดห�ง�น เพื่อสรรห�บุคล�กรท่ีมีคุณสมบัติตรงต�มคว�มต้องก�รของบริษัท โดยในก�รสรรห�จะเปิดเสรีให้ผู้สนใจ

ส�ม�รถสมัครได้เสมอภ�คกัน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน

 บรษัิทฯ ยึดม่ันในก�รปฏบัิตต่ิอพนกัง�นต�มหลกักฎหม�ยและแนวคดิส�กล อ�ทิ หลกัก�รคว�มเท่�เทียมท�งเพศและก�ร

เค�รพสิทธิมนุษยชน โดยก�รจ้�งง�นจะพิจ�รณ�คว�มส�ม�รถของผู้สมัครเป็นหลัก โดยไม่มีก�รแบ่งแยกเรื่อง เพศ (Gender) 

หรือรสนิยมท�งเพศ (Sexual Orientation) ศ�สน� หรือภูมิลำ�เน� 

 บริษัทฯ กำ�หนดนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนในด้�นก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรบุคคล ก�รบริห�รผลก�รปฏิบัติง�น

และค่�ตอบแทนที่เป็นธรรม โดยพิจ�รณ�ต�มประสิทธิภ�พและประสิทธิผลในก�รทำ�ง�นของบุคคลนั้นเป็นสำ�คัญ 

 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับสวัสดิก�รในก�รทำ�ง�นของพนักง�นต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดอย่�งไม่เลือกปฏิบัติ มีก�รแจ้งก�ร

สือ่ส�รเรือ่งสวัสดกิ�รและสทิธปิระโยชน์ท่ีพนกัง�นพึงได้รบัอย่�งชัดเจนและแจ้งให้พนกัง�นทร�บตัง้แต่วันแรกท่ีเริม่ง�นกบับรษัิทฯ  

เพื่อเป็นแนวท�งให้กับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด

 ณ สิน้ปี 2560 บรษัิทฯ มจีำ�นวนพนกัง�นทุกประเภทรวมท้ังสิน้ 123 คน แบ่งออกเป็นพนกัง�นช�ยจำ�นวน 82 คน (ร้อยละ 67) 

และพนักง�นหญิง จำ�นวน 41 คน (ร้อยละ 33) ห�กทำ�ก�รวิเคร�ะห์ช่วงอ�ยุของพนักง�นเฉพ�ะกลุ่มสัญญ�จ้�ง ส่วนใหญ่จะ

มีอ�ยุม�กกว่� 35 ปีขึ้นไป จำ�นวน 95 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 77 ของพนักง�นทั้งหมด รองลงม�เป็นพนักง�นที่มีอ�ยุระหว่�ง 

18 ปี ถึง 35 ปี จำ�นวน 28 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 23 ของพนักง�นทั้งหมด ในส่วนระดับก�รศึกษ�ของพนักง�นในบริษัทนั้น

ส่วนใหญ่จะจบก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�ตรี รองลงม�เป็นตำ่�กว่�ปริญญ�ตรี และปริญญ�โทและที่สูงกว่� เมื่อทำ�ก�รพิจ�รณ�

เรื่องก�รจ้�งแรงง�นในท้องถิ่นจะพบว่�บริษัทมีก�รจ้�งแรงง�นในจังหวัดดองไนม�กที่สุดถึงร้อยละ 67 ของพนักง�นทั้งหมด

เพศ ตำาแหน่ง

อายุ อายุงาน

50%
62 คน

67%
82 คน

16%
19 คน

33%
41 คน

23%
28 คน

70%
86 คน

7%
9 คน

3%
4 คน

60%
74 คน

11%
14 คน

29%
36 คน

Outsources

ระดับปฏิบัติก�ร

ผู้บริห�รระดับต้น

ผู้บริห�รระดับกล�ง

ผู้บริห�รระดับสูง

น้อยกว่� 5 ปี

5-10 ปี

ม�กกว่� 10 ปี

18-35 ปี

36-50 ปี

อ�ยุม�กกว่� 50 ปี 
ขึ้นไป

ช�ย

หญิง

25%
31 คน
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จริยธรรมพนักงาน

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รสร้�งม�ตรฐ�นท�งจริยธรรมภ�ยในองค์กร จึงให้มีก�รจัดทำ�คู่มือจรรย�บรรณ

ในก�รดำ�เนินธุรกิจ (Code of Ethics) ขึ้นเป็นภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ เพื่อให้มั่นใจว่�พนักง�นในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้�ไป

ดำ�เนนิธุรกิจจะเข้�ใจและได้ยึดถอืปฏบัิตมิ�ตรฐ�นท�งจรยิธรรมเช่นเดยีวกนัในก�รดำ�เนนิธรุกจิเกีย่วกบัก�รนคิมอตุส�หกรรมเพือ่

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและเศรษฐกิจของประเทศ บริษทัฯ จึงกำ�หนดแนวปฎิบตัิที่ดีของผู้บริห�รและของพนักง�นซึง่ถือเป็นจรรย�

บรรณในก�รปฎิบัติหน้�ที่ อันได้แก่ 

1. ก�รปฎิบัติต่อตนเอง 

2. ก�รปฎิบัติต่อลูกค้� ผู้เกี่ยวข้องและสังคม 

3. ก�รปฎิบัติระหว่�งพนักง�น และ 

4. ก�รปฎิบัติต่อองค์กร 

 บริษัทฯ ได้ติดต�มตรวจสอบดูแลคว�มประพฤติด้�นจริยธรรมอย่�งเคร่งครัด ห�กมีก�รฝ่�ฝืนระเบียบข้อบังคับฯ บริษัทฯ 

จะดำ�เนนิม�ตรก�รลงโทษท�งวนิยัต�มกฎหม�ยแรงง�น โดยในปี 2560 นี ้ไม่มพีนกัง�นฝ่�ฝืนหรอืไม่ปฎบัิตติ�มกฎระเบียบ ข้อ

บังคับของบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน

 บรษัิทฯ ได้จดัให้มกี�รประเมนิผลก�รปฏบัิตงิ�นประจำ�ปีท่ีมปีระสทิธภิ�พและเป็นธรรม โดยนำ�หลกัก�ร Balaned Scorecard 

(BSC) ม�ใช้ในก�รประเมินตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) ซึ้งเป็นเครื่องมือบริห�รจัดก�รที่เป็นกลไกขับเคลื่อน

ในกระบวนก�รบริห�รผลง�น (Performance Management System) ท้ังขององค์กรและบุคคล อีกท้ังบริษัทฯ ยังกำ�หนดให้

พนักง�นทุกระดับตั้งแต่ระดับปฎิบัติก�ร ระดับผู้จัดก�รชั้นต้น ระดับผู้จัดก�รระดับกล�งและสูงมีก�รวัดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

13 ประก�รแสดงออกผ่�นต�มคุณลักษณะ AMATA DNA ม�เป็นส่วนหนึ่งในก�รประเมินด้วย โดยมีสัดส่วนร้อยละ 90, 50 และ 

25 ต�มลำ�ดับ เป็นก�รมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ทุกคนปฎิบัติง�นด้วยคุณลักษณะร่วมกัน

 บริษัทฯ กำ�หนดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นทุก 6 เดือน พร้อมทั้งเปิดโอก�สให้ผู้บังคับบัญช�และพนักง�นได้ห�รือ

ร่วมกนัเพือ่พฒัน�ปรับปรุงก�รทำ�ง�นให้มปีระสทิธภิ�พม�กย่ิงข้ึน ท้ังนี ้ก�รจ่�ยเงนิค่�ตอบแทนจะพจิ�รณ�จ่�ยผลตอบแทนต�ม

ผลก�รปฏิบัติง�น (Pay for Performance)

การประเมินผลและค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนเป็นผูพ้จิ�รณ�ประเมนิผลและค่�ตอบแทนของประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบรหิ�ร 

โดยตัวช้ีวัดผลก�รปฎิบัติง�นได้ถูกกำ�หนดข้ึนต�มคว�มคิดเห็นร่วมกันระหว่�งคณะกรรมก�รบริษัทและประธ�นเจ้�หน้�ท่ี

บริห�รซึ่งครอบคลุมก�รดำ�เนินง�นเพื่อบรรลุเป้�หม�ยท�งธุรกิจควบคู่ไปกับเป้�หม�ยด้�นสังคมและสิ่งแวดล้อม ในเรื่อง

ค่�ตอบแทนนั้นได้ทำ�ก�รสำ�รวจอัตร�ก�รปรับเงินเดือนและค่�ตอบแทนสำ�หรับผู้บริห�รจ�กบริษัทอ่ืนๆ ในธุรกิจประเภท

เดยีวกนั อนึง่คว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนจะได้รบัก�รนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบรษัิท

เพื่อก�รพิจ�รณ�อนุมัติต่อไป

การประเมินผลและค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

 บริษัทฯ ได้กำ�หนดก�รปรับข้ึนเงินเดือนสำ�หรับผู้บริห�รโดยใช้ผลก�รประเมินก�รปฎิบัติง�นร�ยบุคคล (KPI) และ

ก�รประเมินพฤติกรรมก�รปฏิบัติง�นต�มคุณลักษณะ AMATA DNA ทั้งนี้ Corporate KPI จะครอบคลุมทั้งท�งด้�นธุรกิจ 

สงัคมและสิง่แวดล้อมอันเป็นเป้�หม�ยร่วมของก�รพฒัน�ท่ียัง่ยืน โดยเป้�หม�ยดงักล่�วจะได้รบัมอบหม�ยม�จ�กประธ�น

เจ้�หน้�ที่บริห�ร เพื่อให้ผู้บริห�รในแต่ละส�ยง�นนำ�เป้�หม�ยบริษัทแต่ละด้�นไปบริห�รเพื่อให้เกิดคว�มยั่งยืนต่อไป
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การดูแลพนักงาน

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

 สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ

 บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิก�รต�มกฎหม�ยและสวัสดิก�รพิเศษต่�งๆ แก่พนักง�นทุกประเภท โดยยึดหลักคว�มเหม�ะสมต�ม

หน้�ที่คว�มรับผิดชอบ โดยไม่มีก�รเลือกปฏิบัติ อ�ทิ ก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี ก�รประกันสุขภ�พ ก�รประกันชีวิตและประกัน

อุบัติเหตุ ทั้งยังครอบคลุมสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล และก�รรักษ�ด้�นทันตกรรมด้วย

 นอกจ�กนีบ้ริษัทยงัเปิดโอก�สให้พนกัง�นร่วมเป็นส่วนหนึง่ในก�รกำ�หนดสวสัดกิ�รสำ�หรบัพนกัง�นและสร้�งสรรค์กจิกรรม

เพือ่ส่วนรวม แต่งตัง้คณะกรรมก�รสวัสดกิ�รของบรษัิทท่ีประกอบด้วยตวัแทนของพนกัง�นจ�กแผนกต่�ง ๆ  และตวัแทนพนกัง�น

จ�กบริษัทย่อย โดยจะมีก�รประชุมเป็นประจำ�ทุก 2 เดือน

 เงินสนับสนุนอื่นๆ

 บรษัิทฯ จดัให้มีเงนิช่วยเหลอืแก่พนกัง�นในโอก�สต่�งๆ เช่น ค่�เบ้ียเลีย้งแต่งง�น และค่�คลอดบุตร เป็นต้น ก�รสนบัสนนุ

ยังขย�ยไปถงึสม�ชกิในครอบครวัของพนกัง�น เช่น ทุนก�รศกึษ�สำ�หรบัเดก็และเงนิช่วยเหลอืจดัณ�ปนกจิศพญ�ตขิองพนกัง�น

อัตราการจ้างงานแรกเข้าและสวัสดิการ

รายการ ระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูง

ค่�จ้�งเริ่มต้น (ยังไม่รวมค่�ประสบก�รณ์) P ต�มโครงสร้�งค่�จ้�งของบริษัท

ค่�เดินท�ง P P P P

ประกันอุบัติเหตุ P P P P

ค่�โทรศัพท์ P P P P

รถประจำ�ตำ�แหน่ง - - P P

เงินช่วยเหลือง�นมงคลสมรส P P P P

เงินช่วยเหลือค่�คลอดบุตร P P P P
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Happy Workplace

 บรษัิทฯ ส่งเสรมิให้พนกัง�นสร้�งคว�มสมดลุระหว่�งก�รทำ�ง�นและก�รใช้ชีวติส่วนตวั โดยนำ�แนวท�งของคูม่อืคว�มสขุ 8 

ประก�รในที่ทำ�ง�น HAPPY WORKPLACE ม�ประยุกต์ใช้ในก�รทำ�กิจกรรมของบริษัท เพื่อให้พนักง�นมีคุณภ�พชีวิตที่ดีและ

ได้รับผลตอบแทนทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์ ดังนี้

• Happy Body บรษัิทได้จดัสวสัดกิ�รเพ่ือส่งเสรมิสขุภ�พให้กบัพนกัง�นเช่น ตรวจสขุภ�พประจำ�ปี เงนิช่วยเหลอืรกัษ�

พย�บ�ล เวชภัณฑ์และย� บริษัทยังได้ส่งเสริมก�รออกกำ�ลังก�ยทุกวันเวล� 15:00 น. เพื่อเป็นก�รผ่อนคล�ยคว�ม

เมื่อยล้� เป็นต้น

• Happy Heart บริษัทฯ เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รมีนำ้�ใจเอื้ออ�ทรต่อกันและกัน เนื่องจ�กมีคว�มว่�เชื่อคว�มสุข

ที่แท้จริงคือก�รเป็นผู้ให้ บริษัทจึงได้จัดกิจกรรม Happy Birthday เพื่อสร้�งคว�มสุขให้กับพนักง�น

• Happy Relax บริษัทฯ ได้สร้�งสรรค์กจิกรรมเพือ่สร้�งคว�มสขุและคว�มบันเทิงให้กบับุคล�กร ให้ผ่อนคล�ยท้ังร่�งก�ย

และสมอง ทั้งยังเป็นก�รเติมหัวใจให้พร้อมทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เช่น กิจกรรม AMATA Staff Party (New 

Year Party) กิจกรรมสันทน�ก�ร กีฬ�สี ก�รเปิดเพลงย�มเช้�และเสียงประช�สัมพันธ์ (AMATA Radio) เป็นต้น

• Happy Brain บริษัทฯ ได้มีก�รจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักง�นได้ศึกษ�ห�คว�มรู้เพิ่มเติม และเพิ่มพูนทักษะและ

ประสบก�รณ์ ตลอดจนมกี�รพัฒน�ตนเองอย่�งสมำ�่เสมอ นำ�ไปสูค่ว�มเป็นมืออ�ชีพและมีคว�มก้�วหน้�ในหน้�ท่ีก�ร

ง�น บริษัทได้จัดกิจกรรมศึกษ�ดูง�นกับบริษัทชั้นนำ�ในประเทศไทย

• Happy Soul บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักง�นยึดมั่นในหลักศ�สน� ศีลธรรม สนับสนุนให้เป็นคนดี คิดดี ทำ�ดี บริษัท จึง

ได้จัดกิจกรรมร่วมกับ บริษัทแม่ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน ทำ�บุญประจำ�ปี ก�รทำ�บุญเนื่องในโอก�สสำ�คัญต่�งๆ 

เป็นประจำ� กิจกรรมสรงนำ้�พระและรดนำ้�ขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกร�นต์

• Happy Money บริษัทฯ ส่งเสรมิให้พนกัง�นรูจ้กัเกบ็ออม ไม่เป็นหนีส้นิ และปลกูฝังนสิยัก�รออมเงนิ ผ่�นก�รออมเงนิ 

กับกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ และจัดกิจกรรมบรรย�ยให้คว�มรู้เรื่องวิธีก�รบริห�รเงินอย่�งช�ญฉล�ด โดยผู้เชี่ยวช�ญ

ท�งด้�นก�รเงิน

• Happy Family บริษัทฯ เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว ผ่�น

กิจกรรมต่�งๆ เช่น กิจกรรมประกวดภ�พถ่�ยวันแม่ เป็นต้น

• Happy Society บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักง�นมีคว�มรักส�มัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนท่ีตนทำ�ง�น และพักอ�ศัย และ

สนับสนุนให้พนักง�นได้มีโอก�สตอบแทนสังคมโดยทำ�หน้�ท่ีจิตอ�ส� เช่น กิจกรรมท�สีโรงเรียน และเลี้ยงอ�ห�ร

กล�งวันเด็ก ก�รบริจ�คโลหิต เป็นต้น

งานเลี้ยงปีใหม่
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การปรับปรุงระบบการท�างานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

 บริษัทฯ ใช้โทรศัพท์ระบบ Analog PBX ม�น�นกว่� 10 ปี แต่เนื่องจ�กมีก�รสื่อส�รกันระหว่�ง บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด 

(มห�ชน) ที่อยู่ในประเทศไทย และบริษัทย่อยในประเทศเวียดน�ม บริษัทฯ จึงได้ติดตั้งระบบโทรศัพท์เพิ่มเติมเพื่อลดค่�ใช้จ่�ย

และอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รตดิต่อสือ่ส�รระหว่�งสองประเทศ เป็นผลให้พนกัง�นในประเทศเวยีดน�มแต่ละคนต้องใช้โทรศพัท์ 

2 เครื่องบนโต๊ะทำ�ง�น เครื่องหนึ่งเพื่อติดต่อภ�ยในประเทศและอีกเครื่องหนึ่งเพื่อติดต่อกับทีมประเทศไทย ทำ�ให้เกิดคว�มไม่

สะดวกและเสียพื้นที่บนโต๊ะทำ�ง�นของพนักง�น

ในปี 2560 บริษัทฯ จึงได้พัฒน�ระบบก�รติดต่อสื่อส�รภ�ยในองค์กรด้วยก�รรวมโทรศัพท์ทั้งระบบเก่�และใหม่เข้�ด้วยกันเป็น

ระบบเดียว เรียกว่� “CISCO CALL MANAGER EXPRESS (CME)” ซึ่งเหม�ะสมกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ก�รปรับปรุง

ระบบโทรศพัท์ครัง้นีท้ำ�ให้ประหยัดค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�รงุรกัษ�ระบบ มคีณุภ�พเสยีงและสญัญ�ณท่ีดข้ึีน และมีพืน้ท่ีบนโต๊ะทำ�ง�น

ของพนักง�นม�กขึ้น

กิจกรรมท่องเที่ยวของพนักงานไปซาปา
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การพัฒนาพนักงาน 

 เพือ่ให้บรษัิทฯ มีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและส�ม�รถขับเคลือ่นธรุกจิไปสูเ่ป้�หม�ยได้ ตลอดจนมีก�รพฒัน�อย่�งยัง่ยืน 

บรษัิทฯ ให้คว�มสำ�คญัในก�รพัฒน�ศกัยภ�พและคว�มรูค้ว�มส�ม�รถของพนกัง�นเพือ่รองรบัคว�มท้�ท�ยและโอก�สท�งธรุกจิ

ในอน�คต 

การเรียนรู้และพัฒนา 

 บริษัทฯ จัดก�รฝึกอบรมภ�ยในและภ�ยนอกสำ�หรับพนักง�นและผู้บริห�ร โดยวิเคร�ะห์ ออกแบบ จัดห�หลักสูตรจ�ก

วิทย�กรที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ ตลอดจนองค์กรชั้นนำ�ไม่ว่�จะเป็นสถ�บันก�รศึกษ�ภ�ครัฐและเอกชน เช่น หลักสูตร Leadership 

Succession Program ตลอดจนก�รจัดอบรมก�รพัฒน�ทักษะด้�นก�รใช้ภ�ษ�ต่�งประเทศให้แก่พนักง�น เช่น ภ�ษ�อังกฤษ 

ภ�ษ�ญี่ปุ่น และภ�ษ�จีน เป็นต้น 

 ก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของพนักง�นประกอบด้วยรูปแบบก�รพัฒน�ต่�งๆ เช่นก�รฝึกอบรมท้ังภ�ยในและภ�ยนอก 

ก�รฝึกอบรม e-learning และก�รแบ่งปันประสบก�รณ์โดยผู้บริห�ร เป็นต้น

สถิติการฝึกอบรม 2559 2560

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

จ�านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 24 18 90 73

ช�ย 11 8 48 39

หญิง 13 10 42 34

จ�านวนหลักสูตรทั้งหมด 1 3

In-House Training 1 - 3 -

Public Training 0 - 0 -

การพัฒนาสายอาชีพ

 บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มต้องก�รคว�มก้�วหน้�ในหน้�ท่ีก�รง�นของพนักง�น จึงเปิดโอก�สให้พนักง�นได้ปรับเปลี่ยน

หน้�ที่ก�รง�นให้อยู่ในคว�มถนัดหรือคว�มสนใจ หรือเปิดโอก�สให้พนักง�นปัจจุบันที่สนใจจะเปลี่ยนง�นได้สมัครเข้�ทำ�ง�นใน

ธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ กำ�ลังพัฒน�ก่อนที่จะเปิดรับสมัครบุคคลภ�ยนอก นอกจ�กทำ�ให้พนักง�นเกิดคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพทั้งใน

ระดับปฏิบัติก�ร (Operation Level) และระดับบริห�รจัดก�ร (Management Level) แล้ว พนักง�นจะมีคว�มผูกพันกับบริษัทฯ 

ม�กขึ้น ลดคว�มเสี่ยงด้�นคว�มไม่ต่อเนื่องของก�รดำ�เนินธุรกิจจ�กก�รล�ออกของพนักง�น และจ�กก�รที่พนักง�นได้ทำ�ง�น

ท่ีตรงกับคว�มถนัดและคว�มรู้คว�มส�ม�รถของตน ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อคว�มสุขในก�รทำ�ง�นของพนักง�น และบริษัทฯ  

ยังได้รับประโยชน์จ�กก�รที่บุคล�กรมีคุณสมบัติเหม�ะสมกับง�นเช่นเดียวกัน
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ผลการดำา เ นินงานด้านสิ่ งแวดล้อม

13.6% ของพื้นที่ทั้งหมดในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้เบียนหัว หรือ จ�านวน 69.78 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่สี
เขียว 

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าลง 50% ของปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าในระบบ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559



51รายงาน
ความยั่งยืน 2560บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ผลกระทบที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศที่ขย�ยวงกว้�งและทวีคว�มรุนแรงม�กขึ้นเรื่อยๆ เป็นประเด็นคว�ม

เสี่ยงที่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกภ�คส่วนให้คว�มสำ�คัญสูงสุด อย่�งไรก็ดี ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ไม่ได้เป็นคว�ม

เสี่ยงและคว�มท้�ท�ยท่ีทำ�ให้บริษัทฯ ต้องปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นเพ่ือลดผลกระทบลงเพียงเท่�นั้น แต่ยังสร้�งโอก�สท�ง

ธุรกิจให้กับบริษัทฯ อีกด้วย 

 ก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมิูอ�ก�ศส่งผลกระทบต่อก�รดแูลบรหิ�รจดัก�รนคิมอตุส�หกรรมของอมตะ ซิตี ้เบียนหัว เนือ่งจ�ก

เกิดก�รเปลี่ยนแปลงของฤดูก�ล ทำ�ให้มีปริม�ณนำ้�ฝนในก�รตกแต่ละครั้งม�กกว่�ในอดีต หรืออุณหภูมิสูงขึ้นกว่�ในอดีต ก�ร

เปลีย่นแปลงสภ�พภมิูอ�ก�ศทำ�ให้บรษัิทต้องดำ�เนนิม�ตรก�รเร่งด่วนเพือ่รบัมือกบัก�รเปลีย่นแปลงสภ�พอ�ก�ศและผลกระทบ 

ซึ่งสัมพันธ์กับเป้�หม�ยที่ 13 ของสหประช�ช�ติ (Take urgent action to combat climate change and its impacts) โดยก�ร

พัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รรับมือและปรับตัวต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและภัยธรรมช�ติ และผนวกเรื่องนี้เข้�ไปใน

นโยบ�ย กลยุทธ์และก�รว�งแผนของบริษัท ที่มีเป้�หม�ยในก�รลดก�รใช้พลังง�น บริห�รจัดก�รพลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

เพิ่มก�รลงทุนและพัฒน�แหล่งพลังง�นสะอ�ดและเทคโนโลยชีั้นสูงทีล่ดก�รก่อมลภ�วะ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมไป

ถึงก�รรักษ�แหล่งทรัพย�กรธรรมช�ติ ซึ่งสัมพันธ์กับเป้�หม�ยที่ 7 ของสหประช�ช�ติ (Ensure access to affordable, reliable, 

sustainable and modern energy for all) นอกจ�กนี้บริษัทยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รปกป้องและฟื้นฟู ส่งเสริมก�รใช้ประโยชน์

จ�กระบบนิเวศท�งบกอย่�งยั่งยืน ต�มเป้�หม�ยที่ 15 ของสหประช�ช�ติ (Protect, restore and promote sustainable use of 

terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and 

halt biodiversity loss)

การปลูกป่าในนิคมอุตสาหกรรม 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะสร�้งและรักษ�พื้นท่ีสีเขียวในนิคมอุตส�หกรรม นอกเหนือจ�กก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มม�ตรก�ร

ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมที่กำ�หนดไว้ในร�ยง�นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่

นิคมอุตส�หกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว เพื่อรักษ�สมดุลท�งธรรมช�ติและสร้�งคว�มร่มรื่นให้กับนิคมอุตส�หกรรมอีกด้วย

 ภ�คชุมชนและสังคมประกอบด้วย ชุมชนท้องถิ่น โรงง�นอุตส�หกรรม และหน่วยง�นร�ชก�รให้คว�มสนใจเข้�ร่วมใน

กิจกรรมก�รปลูกต้นไม้ด้วย ในปี 2560 บริษัทได้ปลูกต้น Melaleuca ในพื้นที่นิคมอุตส�หกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว รวมทั้งสิ้น 

3,500 ต้น ปัจจุบันในพื้นที่นิคมอุตส�หกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว มีพื้นที่สีเขียวรวมกันทั้งสิ้น 69.78 เฮกต�ร์ หรือคิดเป็น 13.6% 

ของพื้นที่ทั้งหมด
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การจัดการพลังงาน

การอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รลดก�รใช้พลังง�นภ�ยในนิคมอุตส�หกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว จึงได้ดำ�เนิน

ศึกษ�เทคโนโลยีที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รจัดก�รพลังง�นในพื้นที่ส่วนกล�งของนิคมอุตส�หกรรม โดยก�รเลือกเปลี่ยนระบบไฟฟ้�

และแสงสว่�งในพ้ืนท่ีถนนของนคิมไปเป็นหลอด LED ท้ังหมด จำ�นวน 500 ชุด ผลจ�กก�รดำ�เนนิง�นครัง้นีท้ำ�ให้บรษัิทฯ ส�ม�รถ

ลดค่�ไฟฟ้�ในระบบไฟฟ้�และแสงสว่�งของพื้นที่ส่วนกล�งลงได้ 50% เมื่อเทียบกับปี 2560 และลดค่�ใช้จ่�ยในก�รซ่อมบำ�รุง

รักษ�ระบบไฟฟ้�และแสงสว่�งลงได้อีก 75% 

การอนุรักษ์พลังงานในระบบบำาบัดนำ้าเสียส่วนกลาง

  ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทำ�ก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ในก�รประหยัดก�รใช้พลังง�นในระบบบำ�บัดนำ้�เสียส่วนกล�งด้วยก�ร

ปรับปรุงระบบสูบนำ้�ของระบบบำ�บัดนำ้�เสียจำ�นวน 2 เครื่อง จ�กก�รดำ�เนินก�รปรับปรุงดังกล่�วช่วยให้ส�ม�รถประหยัดค่�ใช้

จ่�ยในก�รสูบนำ้�เข้�ระบบบำ�บัดนำ้�เสียได้ถึง 20% ของปริม�ณไฟฟ้�ที่ใช้ทั้งหมดในระบบบำ�บัดนำ้�เสียส่วนกล�ง นอกจ�กนี้ก�ร

เปลี่ยนระบบปั๊มนำ้�เสียในครั้งนี้ยังช่วยลดคว�มเสียห�ยของท่อนำ้�เนื่องจ�กแรงดันของนำ้�ได้อีกด้วย
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การพัฒนาระบบ E- Invoice สำาหรับการทำางานด้านบัญชีและการเงิน

 เนื่องจ�กแผนกบัญชีและก�รเงินกำ�หนดให้มีเอกส�รประกอบก�รจัดซ้ือจัดจ้�งเป็นจำ�นวนม�ก จำ�เป็นต้องใช้แรงง�น

และใช้เวล�ในก�รตรวจสอบเอกส�รเหล่�นี้ และอ�จทำ�ให้มีคว�มเสี่ยงสูงท่ีเอกส�รจะสูญห�ยด้วย อีกท้ังเป็นก�รสิ้นเปลือง

ทรัพย�กรธรรมช�ติที่อยู่ในกระบวนก�รผลิตกระด�ษ เช่น ต้นไม้ นำ้� พลังง�น 

 ในปี 2560 บริษัท อมตะ ซิตี้ เบียนหัว จึงได้ริเริ่มพัฒน�โปรแกรมระบบ E-Invoice สำ�หรับฝ่�ยบัญชีและก�รเงินเพื่อแก้ไข

ปัญห�นี้ โปรแกรมนี้ยังอยู่ในระหว่�งก�รพัฒน�และจะส�ม�รถใช้ง�นได้จริงในปี 2561 ก�รนำ�ระบบ E-Invoice ม�ใช้จะช่วย

ประหยัดเวล� จำ�นวนคน และลดก�รใช้ทรัพย�กรของธรรมช�ติและพลังง�นได้อีกด้วย 



55รายงาน
ความยั่งยืน 2560บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน)

 นำ้�เป็นปัจจัยหลักของภ�คอุตส�หกรรมและก�รดำ�รงชีพของสิ่งมีชีวิตบนโลกทุกชนิด ดังนั้นก�รขย�ยตัวของภ�ค

อุตส�หกรรม ก�รเพิ่มจำ�นวนอย่�งรวดเร็วของประช�กร ตลอดจนก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ ล้วนแล้วแต่ทำ�ให้เกิด

คว�มเสี่ยงและคว�มท้�ท�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งย่ังยืน ก�รรับมือกับคว�มเสี่ยงในก�รข�ดแคลนนำ้�หรือนำ้�ท่วมจึงเป็นเรื่อง

สำ�คัญที่บริษัทให้คว�มสนใจม�โดยตลอด

 บริษัทฯ มีนโยบ�ยลดผลกระทบท�งสิ่งแวดล้อมท่ีอ�จเกิดจ�กกิจก�รภ�ยในนิคมอุตส�หกรรมให้น้อยท่ีสุด พร้อมกับก�ร

ว�งแผนก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งยั่งยืน ต�มเป้�หม�ยที่ 12 ของสหประช�ช�ติ (Ensure sustainable consumption and 

production patterns) ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มดำ�เนินก�รต�มแนวคิด “Zero discharge” และใช้นำ้�รีไซเคิล 10% ในก�รรดนำ้�

พื้นที่สีเขียว บริษัทฯ มีก�รจัดห�และสำ�รองนำ้�เพื่อให้มั่นใจว่�มีก�รบริห�รจัดก�รนำ้�อย่�งมีประสิทธิภ�พทั้งในระยะสั้นและระยะ

ย�วเพือ่ตอบสนองคว�มต้องก�รของลกูค้�ได้ คณุภ�พนำ�้จ�กแหล่งนำ�้ดบิและนำ�้ท้ิงได้ถกูตรวจสอบและตดิต�มผลอย่�งสมำ�่เสมอ

การปรับปรุงระบบจัดการนำ้าในนิคมอุตสาหกรรม 

 ในปี 2560 ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ของนิคมอุตส�หกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว มุ่งเน้นที่ก�รปรับปรุงและบำ�รุงรักษ�ระบบท่อ

รบัส่งนำ�้เสยีเข้�ระบบบำ�บัดส่วนกล�งในบ�งจดุของนคิมอุตส�หกรรม จ�กก�รสำ�รวจในพืน้ท่ีนคิมอุตส�หกรรมพบว่�ระบบรบันำ�้

เสียนำ้�เข้�ระบบบำ�บัดส่วนกล�ง หรือ Lift station ในบ�งสถ�นีมีขน�ดเล็กไม่เพียงพอต่อปริม�ณของโรงง�นในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น

จ�กก�รขย�ยตัวของโรงง�นในนิคมอุตส�หกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว ทำ�ให้พบปัญห�ก�รไหลล้นของนำ้�เสียขึ้นในบ�งช่วงเวล�

ที่โรงง�นอุตส�หกรรมทำ�ก�รผลิตเต็มที่พร้อมกัน ดังนั้นบริษัทจึงทำ�ก�รปรับปรุง Lift station ในจุดที่ค�ดว่�จะเกิดปัญห�ขึ้นด้วย

ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พของท่อส่งนำ้�จ�ก Lift station 

การบริหารจัดการนำ้า
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การป้องกันนำ้าท่วม 

 เพื่อเป็นก�รป้องกันนำ้�ท่วมของนิคมอุตส�หกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว จึงได้บริห�รจัดก�รระบบระบ�ยนำ้�โดยก�รปรับปรุง

ระบบระบ�ยนำ้�ใหม่ในพื้นที่ต่�งๆ บริเวณที่มีก�รปรับปรุงระบบระบ�ยนำ้�ได้แก่ ที่ถนนหม�ยเลข 1, ที่ท�งเข้�โซนที่ 1, ที่ท�งเข้�

โซนที่ 2 และ 7A ทำ�ให้ในปีนี้บริษัทฯ ไม่ได้รับก�รร้องเรียนจ�กเหตุนำ้�ท่วมบนพื้นผิวถนนแม้ในช่วงที่มีฝนตกหนัก
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การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของนิคมอุตสาหกรรมเชิง Eco Design

 ในก�รพฒัน�นคิมอตุส�หกรรมอมตะ ซิตี ้เบียนหัว บรษัิทฯ ได้ดำ�เนนิก�รศกึษ�และจดัทำ�ร�ยง�นวิเคร�ะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม

ก่อนท่ีจะเริ่มประกอบกิจก�ร และบริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติต�มม�ตรก�รป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมของนิคมอุตส�หกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว อย่�งต่อเนื่องในด้�นต่�งๆ เช่น คุณภ�พนำ้�ผิวดิน คุณภ�พอ�ก�ศ ก�ร

เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ี เป็นต้น สำ�หรับผลก�รวิเคร�ะห์คุณภ�พสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยไว้ในบทสรุปผลก�รดำ�เนินง�นในช่วง

ท้�ยร�ยง�นคว�มยั่งยืนฉบับนี้

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

 นอกจ�กบริษัทฯ จะปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ยด้�นก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมของหน่วยง�นร�ชก�รแล้วนั้น บริษัทฯ 

ยังเลง็เห็นถงึคว�มสำ�คญัในก�รถ่�ยทอดคว�มรูด้้�นก�รจดัก�รสิง่แวดล้อมให้กบัผูป้ระกอบกจิก�รในนคิมอุตส�หกรรมอมตะ ซิตี้ 

เบียนหัวด้วย ดังนั้นในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร หรือ Workshop เกี่ยวกับก�รนำ�เทคโนโลยีม�

ใช้ในก�รบริห�รจัดก�รพลังง�นในโรงง�นอุตส�หกรรม และก�รเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับผู้ประกอบกิจก�รให้พร้อมสำ�หรับก�ร

เปลี่ยนแปลงม�ตรฐ�น ISO และ แนวท�งก�รปฏิบัติที่ดีในก�รบริห�รจัดก�รโรงง�น
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ด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรบุคคล
สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัท    
ด้านเศรษฐกิจ 2558 2559 2560
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	(งบการเงินรวม	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	

ธันวาคม	2560)(1)
   

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ    
ร�ค�พ�ร์ต่อหุ้น (บ�ท) 0.5 0.5 0.5
มูลค่�หุ้นท�งบัญชีต่อหุ้น (บ�ท) 3.26 3.16 3.33
กำ�ไรต่อหุ้น (บ�ท) 0.16 0.05 0.05
ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นเศรษฐกิจ (ล้�นบ�ท)
ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร 727.87 825.98 1,096.97
ร�ยได้รวม 809.65 896.32 1,170.94
กำ�ไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ) 121.37 49.82 369.36
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล	(ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,470.71 1,145.44 1,235.70
สินทรัพย์รวม 4,915.19 5,377.66 6,096.15
หนี้สินหมุนเวียน 911.94 1,109.87 272.67
หนี้สินรวม 1,625.12 2,200.75 2,978.49
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว 467.5 467.5 467.5
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,046.62 2,956.74 2,886.28
อัตราส่วนทางการเงิน
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 5.27 1.66 12.80
ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ (%) 4.74 1.2 6.06
กำ�ไรขั้นต้น (%) 46.56 57.25 62.72
อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง (เท่�) 2.71 1.03 4.53
อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�) 0.49 0.69 0.96
ภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี	(ล้านบาท)
ภ�ษีที่จ่�ยให้รัฐบ�ล (1) 45.11 38.98 95.04
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
จำ�นวนข้อร้องเรียนจ�กก�รละเมิดจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจสู่

ระบบร้องเรียนของบริษัท (กรณี)

0 0 0

กรณีก�รละเมิดจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจท่ีตรวจสอบแล้วเป็น

คว�มจริง (กรณี)

0 0 0

สรุปผลการดำาเนินงานปี 2560
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ด้านทรัพยากรบุคคล 2558 2559 2560
จ�านวนพนักงานทั้งหมด	(คน) 131 119 123
ช�ย 90 83 82
หญิง 41 36 41
พนักงานใหม่ทั้งหมด	(คน)
ช�ย 4 2 2
หญิง 0 2 2
อายุของพนักงานใหม่	(คน)
พนักง�นใหม่ที่ มีอ�ยุน้อยกว่� 35 ปี 0 2 3
พนักง�นใหม่ที่ มีอ�ยุม�กกว่� 35 ปี 0 2 1
จ�านวนพนักงาน	แยกตามต�าแหน่ง	(คน)
Outsource Level 74 70 62
Officer Level 34 34 31
Section Manager Level 5 5 7
Department Manager Level 16 17 19
Vice President Level 2 2 2
Chief Level 0 0 0
President 1 1 1
Chairman 1 1 1
จ�านวนพนักงาน	แยกตามภูมิล�าเนา	(คน)
Dong Nai 97 91 83
HCMC 24 26 28
Binh Duong 4 4 4
Ha Tinh 1 1 1
Binh Thuan 1 1 1
Lam Dong 1 1 1
Kien Giang 1 1 1
Ninh Binh 1 1 1
others 3 4 3
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จ�านวนพนักงานแบ่งตามการนับถือศาสนา	(คน) 2558 2559 2560
พุทธ 121 119 112
อิสล�ม 0 0 0
คริสต์ 11 10 10
ฮินดู 0 0 0
อื่นๆ 0 0 0
ไม่มีศ�สน� 1 1 1
พนักงานที่ลาออกจากองค์กรทั้งหมด	(คน)	
พนักง�นที่ล�ออก มีอ�ยุน้อยกว่� 30 ปี 0 0 2
พนักง�นที่ล�ออก มีอ�ยุตั้งแต่ 30 ขึ้นไป 5 9 7
อัตร�ก�รกลับม�ทำ�ง�นหลังจ�กก�รคลอดบุตร (%) 100 100 100
การพัฒนาบุคลากร
เงินลงทุน (ล้�นดง) 92.5 62 212
จำ�นวนหลักสูตร 4 3 3
จำ�นวนพนักง�นที่เข้�อบรม 131 119 90
จำ�นวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคน 8 8 8
จำ�นวนพนักง�นที่ได้รับก�รปรับตำ�แหน่ง 1 1 3
การดูแลพนักงานและสวัสดิการ
งบประม�ณโครงก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตในก�รทำ�ง�น (ล้�นดง) 772.37 560.60 1,895.13

หม�ยเหตุ
(1) ข้อมูลจ�กงบก�รเงินรวมของ บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน) ปี 2560
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ด้านสังคม
• ในปี 2560 บริษัทจัดกิจกรรมสำ�หรับก�รส่งเสริมคุณภ�พชีวิตที่ดีให้กับพนักง�นในบริษัทโดยก�รใช้หลักก�ร Happy 

Workplace จำ�นวนกิจกรรม 4 ครั้ง

• บริษัทเพิ่มศักยภ�พให้กับพนักง�นของบริษัทโดยมีก�รส่งพนักง�นไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่�งๆ คิดเป็นมูลค่� 212 

ล้�นดงต่อปี 

• บริษัทได้สร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมืออ�ส�สมัครจ�กโรงง�นในนิคมอุตส�หกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว เพ่ือก�รดูแล

สังคม โดยมีผู้สนใจเข้�ร่วมกิจกรรมม�กกว่� 2,141 คน และมีก�รจัดกิจกรรมภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของสม�ชิกเครือ

ข่�ยไปจำ�นวนทั้งสิ้น 8 กิจกรรม ได้แก่

o ก�รจัดกิจกรรม AMATA City Bien Hoa human resource link มีผู้เข้�ร่วมม�กกว่� 300 คนจ�ก 43 องค์กร 

เช่น กรมแรงง�นและสังคมจังหวัดดองไน และอุตส�หกรรม จังหวัดดองไน เป็นต้น

o ก�รจัดกิจกรรมกีฬ�เพื่อมิตรภ�พ (ก�รแข่งขันฟุตบอล) มีผู้เข้�ร่วมม�กกว่� 480 คน จ�ก 24 โรงง�น

o ก�รจัดกิจกรรมออกกำ�ลังก�ยเต้น Zumba มีผู้เข้�ร่วม 400 คน ในพื้นที่ที่ล�นอมตะสแควร์

o ก�รบริจ�คโลหิต มอี�ส�สมัครเข้�ร่วม 400 คน ได้ยอดรวมปรมิ�ณโลหิตในปี 2560 ท้ังสิน้ 365 ยูนติ หรอื 

127,750 ซีซี

o ก�รบริจ�คเงินช่วยเหลือให้กับโครงก�รตรวจโรคต�ให้กับผู้สูงอ�ยุ จำ�นวน 160 คน 

o ก�รบริจ�คเงินช่วยเหลือให้กับโครงก�รผ่�ตัดหัวใจในเด็กคิดเป็นมูลค่� 70 ล้�นดง 

o ก�รจดัอบรมระบบม�ตรฐ�นก�รจดัก�รสิง่แวดล้อม ISO เวอร์ช่ันใหม่ให้กบัพนกัง�นท่ีทำ�ง�นในนคิมอตุส�หกรรม

ม�กกว่� 200 คนจ�ก 50 โรงง�น

o ก�รปลูกต้น Melaleuca จำ�นวน 3,500 ต้น ในบริเวณนิคมอุตส�หกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว โดยได้รับคว�มร่วม

มือจ�กอ�ส�สมัครกว่� 200 คนจ�ก 22 โรงง�น
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ด้านสิ่งแวดล้อม 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	ซิตี้	เบียนหัว หน่วย มาตรฐาน 2558 2559 2560

ด้านการจัดการน�้าใช้

ปริม�ณนำ้�ทั้งหมดที่ส่งให้กับโรงง�นในนิคม

อุตส�หกรรม

ลบ.ม. 4,927,249 5,183,609 4,669,377

ปริม�ณนำ้�เสียทั้งหมดจ�กโรงง�นในนิคมอุตส�หกรรม ลบ.ม. 2,392,557 2,423,881 2,558,632

ปริม�ณนำ้�ที่ผ่�นก�รบำ�บัดแล้วและนำ�กลับม�ใช้ใหม่ ลบ.ม. 174,432 189,699 116,743

ปริม�ณนำ้�ที่ผ่�นก�รบำ�บัดแล้วที่ปล่อยสู่ลำ�ร�ง

ส�ธ�รณะ

ลบ.ม. 2,218,125 2,234,182 2,274,828

คุณภาพน�้าทิ้งที่ออกจากระบบบ�าบัดส่วนกลาง(1)

จุดตรวจวัด	Effluent

pH  6.0-9.0 7.3 7.45 7.35

Color (Pt-Co) mg/l ≤ 50 13 21 20.8

Temperature ำC ≤ 40 29 30 30.75

Biochemical Oxygen Demand (BOD
5
) mg/L ≤ 32.4 12 6 8

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 81 19 21 20.5

Grease and Oil mg/L ≤ 5.4 < 0.5 < 0.5 < 0.8

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 44 16 8.2 3.83

Total Dissolve Solid (TDS) mg/L  782 647 623.6

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 21.6 12 6.7 12.5

Ammonia (as nitrogen) mg/L ≤ 45.4 0.3 1 0.255

Total Phosphorous (TP) mg/L ≤ 4.32 0.55 1.9 1,225

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 ≤ 0.0037

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 0.014 0.045 0.0797

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.16 0.02 0.014 0.0061

Zinc (Zn) mg/L ≤ 3.24 0.17 0.12 0.425

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 0.2 0.15 ≤ 0.02
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ด้านการติดตามคณุภาพอากาศในพ้ืนท่ีนคิมอตุสาหกรรม	(2) หน่วย มาตรฐาน 2558 2559 2560

จุดตรวจที่	1:	location	in	front	of	waste	water	treatment	gate	Road	3a	(K1)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.2 0.029 0.019 < 0.017

Sulfur Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤ 0.35 0.016 0.028 0.026

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.3 0.066 0.062 0.0969

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

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.2 0.023 0.016 < 0.015

Sulfur Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤ 0.35 0.022 0.078 0.0233

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3 0.052 0.062 0.0826

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

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.2 0.018 < 0.015 < 0.015

Sulfur Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤ 0.35 0.025 0.092 0.025

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3 0.057 0.054 0.078

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 < 0.016

Sulfur Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤ 0.35 0.025 0.087 0.0205

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3 0.081 0.2 0.084

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

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.2 0.018 < 0.015 < 0.0159

Sulfur Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤ 0.35 0.03 0.028 0.0269

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3 0.075 0.22 0.081

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

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.2 0.033 < 0.015 < 0.0153

Sulfur Dioxide:SO
2

mg/m3 ≤ 0.35 0.02 0.052 0.0229

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3 0.07 0.084 0.0974

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก

จำ�นวนครั้งข้อร้องเรียนด้�นสิ่งแวดล้อมจ�กภ�ยนอก ครั้ง 0 0 1

หม�ยเหตุ:
(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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GENERAL	STANDARD	DISCLOSURES

Strategy	and	Analysis

G4-1 Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization 7

G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities 15, 26-29

Organizational	Profile

G4-3 Report the name of the organization 8

G4-4 Report the primary brands, products, and services 8-10

G4-5 Report the location of the organization’s headquarters 9

G4-6 Report the number of countries where the organization operates 9

G4-7 Report the nature of ownership and legal form 8-10

G4-8 Report the markets served including geographic breakdown, sectors served, and types of customers and beneficiaries 8-10

G4-9 Report the scale of the organization 8-10

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

and significant variations)

44, 59-60

G4-11 The percentage of total employees covered by collective bargaining agreements 44

G4-12 Describe the organization’s supply chain 17-18

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

or its supply chain

7

G4-14 Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization  13-17

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

organization subscribes or which it endorses

23-24

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

-

Identified	Material	Aspects	and	Boundaries

G4-17 Organizational consolidated financial statements or equivalent documents status 30

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

11-20

G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report content 20-21

G4-20 For each material, Aspect, report the Aspect Boundary within the organization 18-21

G4-21 For each material, Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization 18-21

G4-22 The effect and the reasons of any restatements of information provided in previous reports 11, 18-19

G4-23 Significant changes from previous reporting periods in the Scope and Aspect Boundaries 11, 18-19

Stakeholder	Engagement

G4-24 A list of stakeholder groups engaged by the organization 34

G4-25 The basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage 17-18

G4-26 The organizational approach to stakeholder engagement 34-36

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

those key topics and concerns

19-21

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) -

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 11

Governance

G4-34 The governance structure of the organization, including committees of the highest governance body 10

Ethics	and	Integrity

G4-56 The organizational values, principles, standards and norms of behavior such as codes of conduct and codes of ethics 23-25

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE
Category:	Economic

Economic	Aspect:	Economic	Performance

G4-DMA Disclosure on management approach for Economic Performance of Economic Aspect 30-32

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed 31

G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the organizational activities due to climate change 26-29

G4-EC3 Coverage of the organizational defined benefit plan obligations 30-32

G4-EC4 Financial assistance received from government -

Economic	Aspect:	Market	Presence

G4-DMA Disclosure on management approach for Market Presence of Economic Aspect 8-10

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 44

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 -

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

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 -

Category: Environmental
Environmental	Aspect:	Materials

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

G4-EN1 Materials used by weight or volume -

G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials -
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Environmental	Aspect:	Energy

G4-DMA Disclosure on management approach for Energy of Environmental Aspect 53-54

G4-EN3 Energy consumption within the organization 53-54

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization 53-54

G4-EN5 Energy intensity -

G4-EN6 Reduction of energy consumption 53-54

G4-EN7 Reduction in energy requirements of products and services 53-54

Environmental	Aspect:	Water

G4-DMA Disclosure on management approach for Water of Environmental Aspect 55-56

G4-EN8 Total water withdrawal by source -

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

G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused 62

Environmental	Aspect:	Emissions

G4-DMA Disclosure on management approach for Emissions of Environmental Aspect 62-63

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) -

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 62-63

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination 62-63

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 57, 62-63

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

laws and regulations

-
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Environmental	Aspect:	Transport

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

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

operations, and transporting members of the workforce

-

Environmental	Aspect:	Overall

G4-DMA Disclosure on management approach for Overall of Environmental Aspect 62-63

G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type -

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

G4-DMA Disclosure on management approach for Environmental Grievance Mechanisms of Environmental Aspect 62-63

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

mechanisms

62-63

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 44, 59-60

G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender and region 44, 59-60

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

locations of operation

46, 59-60

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender 60

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 45-49

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

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

-

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

-

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 49

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category 59-60

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

assist them managing career endings

-

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

employee category

59-60
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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 59-60

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

59-60

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

-

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

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

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

Work Aspect

-

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

Category:	Social

Sub-category:	Human	Rights

Human	Rights	Aspect:	Investment

G4-DMA Disclosure on management approach for Investment of Human Rights Aspect 45, 59-60

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

-

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

-
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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 -

G4-HR12 Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and resolved through formal grievance 

mechanisms

-

Category:	Social

Sub-category:	Society

Society	Aspect:	Local	Communities

G4-DMA Disclosure on management approach for Local Communities of Society Aspect 33, 38-42

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

programs

32

G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities -

Society	Aspect:	Anti-corruption

G4-DMA Disclosure on management approach for Anti-corruption of Society Aspect 24-25

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 -

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken -

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 -
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Society	Aspect:	Grievance	Mechanisms	for	Impacts	on	Society

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

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

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 -

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

improvement

-

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

-

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

-
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