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สมหะทัย พานิชชีวะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อมตะ วีเอ็น ตระหนักดีว่าทุกภาคส่วนควรต้องมีส่วนร่วม 

ในการช่วยพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และทำาหน้าที่เป็นพลเมือง

ท่ีมีความรับผิดชอบท่ีไม่เพียงรับผิดชอบต่อบริษัทของตนเอง

เท่านัน้ แตยั่งรวมไปถงึลกูคา้ พนกังาน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม

ดว้ย ในชว่งปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ ไดท้ำาการทบทวนการดำาเนนิงาน

อย่างละเอียด เพื่อปรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ 

เป้าหมายการพฒันาอย่างย่ังยืนแห่งสหประชาชาต ิ(UN SDGs) 

ในขณะเดียวกันก็สร้างคุณค่าท่ีย่ังยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมด

ของบริษัทฯ ด้วย

ในปี 2561 อมตะ วเีอ็น ไดด้ำาเนนิการพัฒนาเรือ่งความโปรง่ใส 

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การดูแลพนักงาน และการยก

ระดับคุณภาพชีวิตของสังคมรอบข้าง 

ในไตรมาสแรกของปี อมตะ วีเอ็น ได้รับอนุญาตให้ลงทุนใน

โครงการฮาลอง ซึง่โครงการนีจ้ะเป็นตวัสร้างรายไดอ้กีทางหนึง่

ให้กับบริษัทฯเมื่อเปิดดำาเนินการ และยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ

ทั้งในระดับชุมชนและระดับภูมิภาคด้วย

บริษัทฯได้ดำาเนินงานการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและ

อสังหาริมทรัพย์โดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนมาโดย

ตลอด ในปี 2561 บริษัทฯลดการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือน

กระจกได้ 200 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซ่ึงบริษัทฯ 

กำาลังศึกษาวิธีการท่ีช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก

กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯลงให้เหลือน้อยท่ีสุดโดยการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำาแหล่งพลังงานทางเลือก

มาปรับใช้

ในด้านการดูแลกำากับกิจการซ่ึงเป็นรากฐานของการดำาเนิน

ธุรกิจ บริษัทฯมีความภูมิใจท่ีจะแจ้งให้ท่านทราบว่า อมตะ 

วีเอ็น ได้รับการประเมินการกำากับดูแลกิจการท่ีดีในระดับ 

“ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

และอยู่ในอันดับ Top Quartile ของกลุ่ม ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ให้

เห็นถงึความมุง่ม่ันของบรษัิทฯในการท่ีจะเป็นองคก์รท่ีโปรง่ใส

และมกีารกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีบรษัิทฯจะพฒันาการกำากบัดแูล

กจิการให้มีประสทิธภิาพเพ่ิมข้ึนอย่างตอ่เนือ่ง เพือ่รองรบัความ

ซับซ้อนของการดำาเนินธุรกิจในต่างประเทศ

บุคลากรเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าท่ีสุดของบริษัทฯ บริษัทฯจึงได้

ดำาเนนิการปรบัปรงุการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลเพือ่เพิม่

ความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อบริษัทฯ หลังจากดำาเนินการ

ในปี 2561 บริษัทฯพบว่าระดับความผูกพันของพนักงานเพิ่ม

ขึ้น 14% แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะยังคงดำาเนินการปรับปรุง

งานด้านบุคลากรต่อไป 

ในส่วนของการมีส่วนร่วมทางสังคม บริษัทฯยังคงให้การ

สนับสนุนการพัฒนาสังคมด้านความปลอดภัย สุขภาพ และ

คุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนของเรา

ในนามของ บริษัท อมตะวีเอ็น จำากัด (มหาชน) ดิฉันขอ

ขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจในบริษัทฯ 

เสมอมา ดฉัินม่ันใจวา่ความรว่มมอืจากทุกฝา่ยจะทำาให้บรษัิทฯ 

เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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วิสัยทัศน์
“เป็นผู้สร้างเมืองที่สมบูรณ์แบบที่สร้างโอกาสดีๆ ให้เกิดขึ้นที่นี่”
วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้าง “เมืองที่สมบูรณ์แบบ” เมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกและการบริการ นอกเหนือจาก
การบริหารจัดการเมืองแล้ว เรายังนำาประโยชน์และโอกาสที่ดีมาให้กับชุมชน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วย

พันธกิจ 
“มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมในการสร้างเมืองที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
และขยายธุรกิจภายใต้หลักปรัชญา “ALL WIN” เพื่อผู้มีส่วนได้เสียของเรา”
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์นี้ เรามุ่งมั่นที่จะใช้นวัตกรรมในการสร้างเมืองที่ช่วยส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกับการขยายธุรกิจ
ใหม่ภายใต้ปรัชญาทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทอมตะคือ “ALL WIN” ที่จะสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของเรา

นว
ัตก

รรมและการพัฒนาอยา่งตอ่เนื่อง

ความเป็นอยู่ที่ดี

การปฏิบตัอิยา่งยตุิธรรมและเทา่เทียม

• ส่งเสริมให้มีการปรับปรุง
ในกระบวนการทำางาน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

• ส่งเสริมนวัตกรรม

• โอกาสในงานที่เท่าเทียมกัน
• มีความหลากหลาย
• สถานที่ทำางานที่มีความสุข

• สิ่งแวดล้อมที่
สะอาดและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

• ปลอดภัย
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

 รายงานฉบับนี้เป็นรายงานความย่ังยืนฉบับท่ีสามของ

บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เรียกว่า 

“บรษัิทฯ”) ซ่ึงเปิดเผยแนวทางการจดัการและผลการดำาเนนิงาน

ในประเด็นสำาคัญด้านความย่ังยืนท่ีครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ 

การกำากับดูแลกิจการ สิ่งแวดล้อม และสังคม (Disclosure 

102-52) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 

(Disclosure 102-50) ตามมาตรฐานการจัดทำารายงานของ 

Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) ใน

ระดับตัวชี้วัดหลัก (Core Option) (Disclosure 102-54)

เนื้อหำของรำยงำน
 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทำาการระบุและจัดลำาดับความ

สำาคัญของประเด็นสำาคัญด้านความย่ังยืนท่ีเกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ ให้ถูกต้องมากขึ้นตามแนวทางของ GRI 

Standards โดยกระบวนการประเมินประเด็นสำาคัญด้าน

ความย่ังยืนได้ดำาเนินการด้วยวิธีการสำารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การระดมความคิดกับแผนกท่ีรับผิดชอบ และการรวบรวม

ข้อมูลท้ังข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในปีนี้พบว่ามีประเด็น

สำาคัญด้านความยั่งยืนจำานวน 7 หัวข้อ น้อยกว่าจำานวนที่เปิด

เผยในรายงานฉบับก่อน เนือ้หาในรายงานฉบับนีค้รอบคลมุท้ัง 

7 ประเด็น และ 2 หัวข้อที่เกี่ยวกับความยั่งยืน ((Disclosure 

102-49) และไม่มีการปรับปรุงข้อมูลหรือวิธีการวัดผลอ่ืนใด 

(Disclosure 102-48) 

ขอบเขตของรำยงำน (Disclosure 102-45,103-1)

 ขอบเขตของรายงานฉบับนียั้งคงเหมอืนกบัรายงานฉบับ

ก่อนหน้า ดังนั้นรายงานฉบับนี้นำาเสนอผลการดำาเนินงานและ

ข้อมลูการดำาเนนิงานของทุกหน่วยธรุกจิภายใต้บริษัท อมตะ วี

เอ็น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท อมตะ ซิตี้ 

เบียนหัว ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพียงแห่งเดียวที่เปิดดำาเนินการใน

ปัจจุบัน

กำรรับรองรำยงำน
 บริษัทฯ มิได้ใช้การตรวจรับรองรายงานโดยหน่วยงาน

ภายนอก เนื้อหาหลักและข้อมูลสำาคัญในรายงานฉบับนี้ได้ถูก

ทบทวนและตรวจสอบโดยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละฝ่ายและ

บรษัิทย่อย (Disclosure 102-32) เพือ่ให้ความเช่ือมัน่ว่าเนือ้หา

ที่รายงานนั้นมีความถูกต้อง สอดคล้องกับประเด็นสำาคัญด้าน

ความย่ังยนื และตอบสนองต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ นอกจากนี้ 

ข้อมลูผลการดำาเนนิงานในรายงานฉบับนีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

สากลที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

ช่องทำงกำรติดต่อ (Disclosure 102-53)

 หากต้องการข้อมูลเพิม่เตมิ มข้ีอสงสยัหรอืข้อแนะนำาใดๆ 

สามารถติดต่อได้ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน) 

2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

10310 ประเทศไทย

โทร.: +66 2 792 0007

อีเมล: sustainability@amata.com

 รายงานความย่ังยืนฉบับนี้เป็นส่วนเสริมของรายงาน

ประจำาปี 2561 ของบริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน) 

ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มหนังสือในจำานวนจำากัด เพื่อ 

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และรายงานทั้งสองฉบับสามารถ

เข้าถึงและดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.amatavn.com
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OVERVIEW
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รู้จักอมตะ วีเอ็น 
ธุรกิจของเรำ 
 บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน) (Disclosure 102-1) มีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 2126 อาคารกรมดิษฐ์  

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย (Disclosure 102-3)

 บริษัท อมตะวีเอ็น จำากัด (มหาชน) (AMATA VN) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น โดยยึดถือตามพันธกิจ 

ในการใช้นวัตกรรมสร้างเมืองที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และขยายธุรกิจใหม่ภายใต้ปรัชญาธุรกิจ “ALL WIN” เพื่อประโยชน์ของ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัท อมตะ วีเอ็น ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 

2557 บริษัท อมตะ วีเอ็น ลงทุนในธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์เฉพาะในประเทศเวียดนามในโครงการ

ต่างๆ ที่ตั้งอยู่บนทำาเลที่ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Disclosure 102-2)

 ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่งและโครงการพัฒนาชุมชนเมือง 1 แห่ง ภายใต้การบริหารงานของ

บริษัทย่อยในประเทศเวียดนามจำานวน 4 บริษัท ได้แก่ (Disclosure 102-6)

 • AMATA City Bien Hoa JSC (อมตะ ซิตี้ เบียนหัว)

 • AMATA City Long Thanh JSC (อมตะ ซิตี้ ลองถั่)น

 • AMATA Township Long Thanh JSC (อมตะ ทาวน์ชิป ลองถั่น)

 • AMATA City Halong JSC (อมตะ ซิตี้ ฮาลอง)

 บริษัทฯตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาอย่างย่ังยืน จึงได้กำาหนดให้บริษัทย่อยทุกแห่งมีการดำาเนินการเรื่องความ

ยั่งยืนด้วย

โครงสร้ำงกำรถือหุ้น (Disclosure 102-5) 

AMATA Township  
Long Thanh JSC

AMATA  
Township  

Long Thanh

AMATA City 
Bien Hoa JSC

AMATA City 
Bien Hoa

AMATA City  
Halong JSC

AMATA City  
Halong

AMATA City  
Long Thanh JSC

1009035 100
65%

Hi-Tech IP,
Long Thanh

Service 
City,

Long Thanh
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อมตะ ซิตี้ ฮาลอง 

พื้นที่ (เฟส 1): 7.14 ตร.กม

พื้นที่ทั้งหมด: 57 ตร.กม.

ตั้งอยู่บนทำาเลท่ีมีศักยภาพสูงทางตอนเหนือของ
เวียดนาม ใกล้กับท่าเรือนำ้าลึก, สนามบินนานาชาติ 
และชายแดนประเทศจีน

อมตะ ซิตี้ เบียนหัว 

พื้นที่: 7 ตร.กม.

จำานวนโรงงานและผู้เช่า: 187 ราย

จำานวนพนักงานในนิคม: 48,807 คน

ต้ังอยู ่บนทำาเลท่ีมีศักยภาพสูงบนถนนไฮเวย ์

หมายเลข 1 เช่ือมระหว่างเวียดนามเหนือและ

เวียดนามใต้ ห่างจาก สนามบินโฮจิมินห์ 35 กม. 

ท่าเรือคัทไล 33 กม. และ ท่าเรือคายแม็บ 50 กม.

อมตะ ซิตี้ ลองถั่น

พื้นที่: 5.17 ตร.กม.

อมตะ ทาวน์ชิป ลองถั่น

พื้นที่: 7.53 ตร.กม.

จำานวนโรงงานและผู้เช่า: - ราย

จำานวนพนักงานในนิคม: - คน

อยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโฮจิมินห ์
ห่างจากเบียนหัวประมาณ 20 กม. บนถนนทางด่วน
ระหว่างลองถั่น-โซ่วเซย ห่างจาก สนามบินใหม่ 10 
กม. เมืองโฮจิมินห์ 20 กม. และ ท่าเรือหวุงเต่า 
50 กม.

BANGKOK

HANOI

HO CHI MINH CITY

CITY LONG THANH

CITY BIEN HOA

CITY HA LONG

สถำนที่ตั้ง (Disclosure 102-4) 

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
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AMATA City Bien Hoa Joint Stock Company (ACBH) ได้

ดำาเนินกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว 

บนพื้นท่ี 700 เฮกตาร์ ในเมืองเบียนหัว จังหวัดดองไน 

ก่อตั้งข้ึนเมื่อ 20 ปีท่ีแล้ว ACBH ได้พัฒนาโรงไฟฟ้า ระบบ

จัดส่งนำ้าและระบบการบำาบัดนำ้าเสีย โรงงานสำาเร็จรูปให้เช่า 

การบำารุงรักษาอุปกรณ์ และบริการทางธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ในนิคมอุตสาหกรรม ภายในนิคมอุตสาหกรรมยังมีการพัฒนา

โครงการพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ้นให้กับประชากรในพื้นที่อีกด้วย

AMATA City Long Thanh Joint Stock Company 

พัฒนาและบริหารสองโครงการในเมือง

ลองถั่น จังหวัดดองไน ได้แก่ โครงการ

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ลองถั่น 

และ โครงการศูนย์บริการ บนพื้นที่

รวมท้ังสิ้น 517 เฮกตาร์ นิคม

อุตสาหกรรมแห่งน้ีกำาลังอยู ่ ใน

ระหว่างการพัฒนา โดยมีพื้นท่ี

รวม 410 เฮกตาร์ มุ่งเน้นลูกค้า

ท่ีเป็นอุตสาหกรรมการผลิตท่ีใช้

เทคโนโลยีข้ันสูงและอุตสาหกรรม

ท่ีไม่ใช้แรงงานมาก ส่วนศูนย์บริการ

ประกอบด้วยธุรกิจบริการต่างๆ ท่ี

สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม เช่น โลจิสติกส์ 

คลงัสนิค้า โครงการพาณชิยกรรมและท่ีอยู่อาศยั

สำาหรับผู้มีรายได้ระดับน้อยถึงปานกลาง
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AMATA Township Long Thanh Joint Stock 

Company พัฒนาโครงการด้านพาณิชยกรรม

และท่ีอยู่อาศัยในเมืองลองถั่น จังหวัดดองไน 

บนพื้นท่ีท้ังหมด 753 เฮกตาร์ ตั้งอยู่ใกล้กับ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ลองถั่น 

และศูนย์บริการของบริษัทฯ โครงการนี้อยู ่

ระหว่างการพัฒนาและเป็นโครงการแรกท่ีมุ่ง

เน้นการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ด้านพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย

AMATA City Halong Joint Stock Company เป็นโครงการแรกของ 

บรษัิทฯ ในภาคเหนอืของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดักว่างนงิห์ 

(Quang Ninh) การพัฒนาโครงการระยะแรกดำาเนินการบนพื้นที่ 

714 เฮกตาร์ จากพื้นที่ทั้งหมดจำานวน 5,700 เฮกตาร์ โครงการ

นีป้ระกอบด้วยพืน้ท่ีสำาหรบัโรงงานอุตสาหกรรม และพืน้ท่ีสำาหรบั

ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม อยู่บนทำาเลที่ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

สามารถเข้าโครงสร้างพื้นฐานสำาคัญต่างๆได้สะดวก เช่น ท่าเรือ

นำ้าลึก สนามบินนานาชาติ ถนนไฮเวย์ และชายแดนประเทศจีน
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กำรเป็นสมำชิกองค์กร (Disclosure 102-13)

 บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน)

• สมาชิกของ สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม

• สมาชิกของ สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม

 บริษัทย่อย

 AMATA City Bien Hoa JSC

• สมาชิกของ สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม

ควำมภำคภูมิใจของเรำ

จ�ำนวนพนักงำน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (Disclosure 102-7): 

AMATA VN PCL

6 108 9

2 4

AMATA City Bien Hoa JSC

AMATA City Halong JSCAMATA Township Long Thanh JSC 

AMATA City Long Thanh JSC 

• บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน) ได้รับการประเมิน

การกำากับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) โดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตร

รับรองการเป็นผู้ประสานการดำาเนินความสัมพันธ์ในระดับ

ประชาชนต่อประชาชน (People to people Diplomacy) 

จากสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม

• AMATA City Bien Hoa JSC ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติตาม

นโยบายภาษีและกฎหมายในระดบัดเีลศิประจำาปี 2560 จาก

จงัหวดัดองไน ประเทศเวียดนาม 

• AMATA City Bien Hoa JSC ได้รับประกาศเกียรติคุณนัก

ลงทุนจากต่างประเทศที่มีการลงทุนในประเทศเวียดนาม 

ดีเด่นในระยะเวลา 30 ปี จากรัฐบาลของประเทศเวียดนาม
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โครงสร้ำงองค์กร (Disclosure 102-18)

 โครงสร้างองค์กรของ บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

จำานวน 4 คณะ ประกอบด้วย

 (1) คณะกรรมการบริหาร 

 (2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 (3) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และ 

 (4) คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการสรรหา
และ 

ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะท�างาน 
การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน

ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร

ส�านักตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท 
& Compliance 

Unit

ฝ่ายการเงินและ
บัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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การจัดหาที่ดิน

การออกแบบและ
วางแผน

การร่วมมือกับ 
คู่ธุรกิจ

บริการหลังการขาย

ห่วงโซ่คุณค่ำ (Disclosure 102-9)

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพ
ย์

ธุรกิจบริการ : สาธารณ
ูปโภคและพ

าณ
ิชยกรรม

การขายและการตลาด

การพัฒนาธุรกิจ

การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์
การพัฒนาที่ดินและ 

การก่อสร้าง
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โครงสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของอมตะวีเอ็น (Disclosure 102-19, 102-20)

 บริษัทฯได้ให้ความสำาคัญในการดำาเนินการด้านความย่ังยืนของบริษัทจากทุกส่วนในองค์กร จึงกำาหนดให้คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานได้มีส่วนร่วมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็งและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความย่ังยืน 

การกำากับดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงประกอบด้วยการมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนการส่งเสริมนวัตกรรมและดำาเนินธุรกิจด้วยความรับ

ผดิชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่ จะนำาไปสูก่ารสร้างความน่าเช่ือถอืและคณุค่าให้แก่บรษัิทฯและสงัคมอย่างย่ังยืน ซ่ึงจะเป็นปัจจยั

สำาคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของอมตะวีเอ็นในระยะยาว

 บรษัิทฯจงึได้ขับเคลือ่นการพฒันาอย่างย่ังยืนโดยผนวกการบรหิารจดัการความยัง่ยืนเข้ากบักลยทุธ์ทางธรุกจิและการดำาเนนิ

งานของบริษัทฯโดยมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและสรุปประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน อันจะนำามาซึ่งการปรับเปลี่ยนนโยบาย 

มาตรฐานการจัดการ หรือเพิ่มเติมแนวปฏิบัติ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมทางกระบวนการหรือธุรกิจใหม่ เพื่อตอบสนองและแก้ไข

ข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย และเสริมสร้างความยั่งยืนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

 บริษัทฯยังไม่มีหน่วยงานภายในบริษัทฯท่ีรับผิดชอบงานการพัฒนาความย่ังยืนขององค์กรโดยตรงในปัจจุบัน บริษัทฯจึง

ได้แต่งตั้งคณะทำางานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะวีเอ็น (AMATA VN Sustainable Development Working Committee) 

ซ่ึงประกอบด้วยผูน้ำาของบรษัิทฯผูบ้รหิารระดบัหัวหน้าจากหน่วยธรุกจิและหน่วยงานต่างๆ ในบรษัิทฯและบรษัิทย่อย เพือ่ร่วมกนั

ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯโดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะทำางาน

• กำาหนดนโยบาย และเป้าหมายการ

พฒันาอย่างย่ังยืนท่ีครอบคลมุด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

• พจิารณาให้คำาแนะนำาการดำาเนนิงาน 

ท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยงและ

ประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท

คณะท�างานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ประเมินความเสี่ยงและปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อความ

ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

• ดำาเนินการตามกระบวนการระบุประเด็นสำาคัญด้านความ

ยั่งยืน 

• ถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบรษัิท ตลอดจน 

ความรูใ้นเรือ่งการพฒันาอย่างย่ังยนืสูพ่นกังานท้ังหมดใน

บริษัทฯพร้อมทั้งสนับสนุนการดำาเนินงานในทุกด้าน 

• ติดตามผลการดำาเนินงานและเก็บข้อมูลในโครงการต่างๆ 

• จัดทำารายงานความยั่งยืนประจำาปี

• ทบทวนประเด็นความเสี่ยง และติดตามประเมินผลการ

ดำาเนินงานต่างๆ เป็นประจำา เพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการและความคาดหวังของผู ้มีส่วนได้เสียอย่างมี

ประสิทธิภาพ

• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรายงานผลการดำาเนินงานด้าน

ความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท
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หลักการและกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Disclosure 102-16)

 กลุ่มอมตะมีความเช่ือม่ันในหลักการดำาเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญา “ALL WIN” ท่ีมุ่งม่ันในการสร้างการเจริญเติบโตและ 

ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและชุมชนโดยรอบ ในขณะท่ีสามารถอยู่ร่วมกบัสิง่แวดล้อมและรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ

ที่มีอยู่อย่างจำากัดได้ด้วยดี 

 ในการดำาเนินธุรกิจตามปรัชญา “ALL WIN” นั้น บริษัทฯไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการดำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเท่านั้น แต่บริษัทฯยังตระหนักถึงความสำาคัญของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงชุมชนและระบบนิเวศด้วย 

 นอกจากนี้การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง เป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนบริษัทฯให้ไปสู่ความยั่งยืนได้ ดังนั้น 

บริษัทฯจึงได้ปลูกฝัง ค่านิยม พฤติกรรม และทัศนคติ ผ่าน “AMATA DNA” ที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรของ บริษัทฯประกอบด้วย

หลัก 5 ประการ ได้แก่ 

“ALL WIN”
Everyone SUCCEEDS
Friendly to ENVIRONMENT
Responsible to SOCIETY
Walking TOGETHER

เป็นมืออาชีพ 
มีจรรยาบรรณ 
น่าเชื่อถือ 
วางใจได้

Dependable
D

พร้อมให้การบริการ
ด้วยความถูกต้องและ
รวดเร็ว 
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึง
สิ่งแวดล้อม

Responsive
R

ส่งเสริม 
นวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ์และ 
การบริการ 
รวมถึงการปรับปรุง
กระบวนการทำางาน

Innovative
I

มีมุมมองเชิงธุรกิจที่
กว้างไกล สร้างโอกาส
ใหม่ๆ ให้ทุกคน

Visionary
V

มีมาตรฐานการทำางาน
ในระดับสูง มีคุณภาพ
ของทีมงานที่เป็นเลิศ

Efficient
E
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 บริษัทฯได้พัฒนากรอบการบริหารความย่ังยืนข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างย่ังยืนสำาหรับบริษัทฯและ 

บริษัทย่อย ให้ประยุกต์ใช้ในกรอบแนวทางเดียวกัน โดยยึดหลัก Triple Bottom Line ด้วยตระหนักดีว่า การที่บริษัทฯจะดำาเนิน

กิจการไปได้ในระยะยาวนั้น ต้องดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส บริษัทฯต้องได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลจากภาคสังคมและรักษาสมดุล

ระหว่างอุตสาหกรรมและสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพิ่มคุณค่า
ของธุรกิจด้วย
นวัตกรรมและ

คุณภาพ

รับผิดชอบต่อ
สังคมและ 

สิ่งแวดล้อม

ด�าเนินธุรกิจ 
บนพื้นฐานหลัก
ธรรมาภิบาล

รับผิดชอบต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม

 AMATA VN มุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเพ่ิมความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำาเนินงาน ซ่ึง
จะส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของกำาไร ในขณะท่ีสามารถลด
ต้นทุนการดำาเนนิงานลงได้ รวมถงึลดผลกระทบทางลบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินงานของบริษัทฯด้วย

 AMATA VN ดำาเนินธุรกิจและการลงทุนด้วยความ
โปร่งใส ซ่ือสตัย์ และเป็นธรรม ยึดถอืปฏบัิตติามกฎหมาย
และจรยิธรรมทางธรุกจิ ต่อต้านการทุจรติคอร์ปช่ัน ในทุก
ข้ันตอนของการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

 AMATA VN ดำาเนินธุรกิจให้เกิดผลกระทบทางลบ
ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีให้น้อยท่ีสดุหรอื
ไม่มีเลย มุ่งมัน่ในการบรหิารจดัการความเสีย่งรอบด้านให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 AMATA VN ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
หรือธุรกิจใหม่ที่ลดผลกระทบจากการดำาเนินงานที่มีต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำานึกของผู้ส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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เพ่ิมความผกูพันและการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสีย (Stakeholder)

การขยายขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการบูรณาการ (Integration) 
ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Development) 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการขยายธุรกิจ

เติบโตผ่านความร่วมมือ (Partnership) ทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์

การสร้างสงัคมแห่งความปลอดภยั (Safe) และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

กรอบการบริหารความยั่งยืน

Safety and 
Healthy 
Society

Climate 
change

Emissions & 
Waste

Resources 
& Energy 

management

Corporate 
Governace

Risk 
Management

Business 
growth

Socio-economic 
Development

Human 
Development

Customer 
Responsibility

Community 
Involvement
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ความท้าทายและโอกาส 

1. สงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริกำกับจีน
 สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากบัจนีในปัจจบัุนนำามาซ่ึงความท้าทายและโอกาสสำาหรบัประเทศเวยีดนาม การ

ท่ีสหรฐัอเมรกิาประกาศเกบ็ภาษีนำาเข้าสนิค้าจนีกว่า 2 แสนล้านเหรยีญสหรฐั ทำาให้ประเทศเวยีดนามซ่ึงเป็นประเทศเพือ่นบ้านกบั

จนีได้รบัผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน เนือ่งจากสนิค้าของเวียดนามจะมีราคาถกูกว่าเม่ือเทียบกบัประเทศจนี บรษัิทท่ีตัง้อยู่ในประเทศจนีท้ัง

บรษัิทต่างชาตแิละท้องถิน่หลายแห่งได้ย้ายฐานการผลติไปยงัประเทศเวยีดนาม นอกจากนี ้สงครามการค้ายังมีผลต่อบรษัิทข้าม

ชาติให้ย้ายฐานการผลติอุตสาหกรรมท่ีมีอตัรากำาไรสงูไปยังประเทศเวยีดนามเรว็ข้ึน เพือ่หลกีเลีย่งต้นทุนและความเสีย่งท่ีเพิม่ข้ึน 

จากการทำาธุรกิจในประเทศจีน

 อย่างไรกต็าม ยงัมีความท้าทายท่ีเกดิข้ึนจากสงครามการค้านี ้ประเทศเวยีดนามอาจต้องถกูเรยีกเกบ็ภาษีนำาเข้าสหรฐัสงูข้ึน

เนือ่งจากสนิค้าจนีถกูเปลีย่นเส้นทางผ่านมาทางประเทศเวยีดนามแทน หากสงครามการค้ายืดเยือ้จะมีการชะลอตวัของเศรษฐกจิ

โลกส่งผลให้ธรุกจิต่างๆ ลดการใช้จ่ายและการลงทุน ซ่ึงประเทศเวยีดนามในปัจจบัุนยงัต้องพึง่พาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

เป็นอย่างมาก

2. กำรเติบโตของแรงงำน
 ประชากรเวียดนามในปี 2561 มจีำานวนประมาณ 96 ล้านคน ซ่ึง 70% ของประชากรท้ังหมดอยู่ในวยัหนุม่สาว การมีแรงงาน

หนุม่สาวจำานวนมากเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึง่ของประเทศเวยีดนาม เนือ่งจากคนหนุม่สาวสามารถปรบัตวัเข้ากบัเทคโนโลยีใหม่ๆ

ได้ง่ายและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ค่าแรงขั้นตำ่าในประเทศเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 180 เหรียญสหรัฐต่อเดือน เป็น

ข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งเช่นกัน

 แม้ว่าประเทศเวียดนามจะมีแรงงานจำานวนมาก แต่บริษัทต่างชาติต่างพยายามมองหาแรงงานท่ีมีทักษะความชำานาญ

เนื่องจากตลาดโลกกำาลังเปลี่ยนจากสินค้าที่ต้องใช้แรงงานผลิตเป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต

3. ข้อตกลงกำรค้ำเสรี
 ประเทศเวยีดนามเป็นหนึง่ในประเทศท่ีมีเขตการค้าเสรมีากท่ีสดุในโลก ปัจจบัุนประเทศเวยีดนามได้ลงนามข้อตกลงทางการค้า 

ไปแล้วรวม 17 ข้อตกลง ซ่ึง 10 ข้อตกลงมีผลบังคบัใช้แล้ว บางส่วนยังอยู่ในระหว่างการเจรจา การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

หลายแห่งเลอืกลงทุนท่ีประเทศเวียดนามด้วยเหตผุลเรือ่งการได้รบัสทิธปิระโยชน์จากเขตการค้าเสรเีหล่านี้ในการส่งออก นอกจาก

นี ้เขตการค้าเสรยีงัทำาให้ประเทศเวียดนามต้องปรับปรงุธรุกจิภายในประเทศ เพือ่ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานธรุกจิระหว่างประเทศ

ที่เขตการค้าเสรีใช้ด้วย

4. กำรเติบโตของประเทศกลุ่ม CLMVT
 จากการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในช่วงปลายปี 2558 ส่งผลให้อาเซียนกลายเป็นตลาดท่ีมีความ

สำาคัญและนักลงทุนทั่วโลกต่างให้ความสนใจในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และ

ไทย) ท้ังนี้ด้วยปัจจัยหลายอย่าง อาทิ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ค่าจ้างแรงงานท่ีมีราคาตำ่า การมีทรัพยากรธรรมชาติท่ี 

อุดมสมบูรณ์ การสนับสนุนของภาครัฐในแต่ละประเทศ ในด้านของการค้าเสรี การอำานวยความสะดวกทางธุรกิจ และการเพิ่ม

สิทธิประโยชน์ในการลงทุนต่างๆ ให้กับนักลงทุน
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 นอกจากนี้ กลุ่มประเทศ CLMVT มีตั้งอยู่ใจกลางของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นทางการค้าใหญ่ๆ จาก 

ทุกมมุโลก กลุม่ประเทศ CLMVT มกีารวางแผนพัฒนาและปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานอย่างต่อเนือ่งโดยการสนบัสนนุจากประเทศ

มหาอำานาจ เช่น จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ปัจจัยอื่นๆที่ทำาให้ดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการย้ายฐานการผลิต ได้แก่ การมีค่าใช้จ่ายใน

การดำาเนินงานที่ตำ่ากว่า รวมถึงโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังตลาดที่มีศักยภาพสูง 

 ดังนั้น การเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศกลุ่ม CLMVT จึงสร้างความท้าทายจากการแข่งขันที่สูงขึ้น และสร้างโอกาสทาง

ธุรกิจให้กับบริษัทฯในการเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพในภูมิภาคนี้ด้วย

CLMVT
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รายงานความยั่งยืนปี 2561

ผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสียของเรา
 บรษัิทฯ ให้ความสำาคญัอย่างย่ิงต่อการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่อันเป็นส่วนหนึง่ของการขับเคลือ่นการพฒันาท่ี

ยั่งยืนของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีช่องทางต่างๆเพื่อรับฟังความคาดหวัง ความต้องการ ข้อกังวลใจ และข้อคิดเห็นของ

ผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีมนียัสำาคญัต่อการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ทำาให้บรษัิทฯสามารถตอบสนองประเดน็ท่ีผูมี้ส่วนได้เสยีให้ความสนใจ

และคาดหวังได้อย่างเหมาะสม

 บริษัทฯ ได้ระบุผู้มีส่วนได้เสียหลักท่ีอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าตามระดับความเกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ภายในบริษัทฯ โดย

พนกังานของบรษัิทฯท่ีทำางานใกล้ชิดกบัผูมี้ส่วนได้เสยีแต่ละกลุม่ และมาจากการสำารวจความคดิเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การ

ประชุมกลุม่ แบบสอบถาม การสมัภาษณ์ ข้อมลูเหล่านีถ้กูนำามาพจิารณาในกระบวนการการกำาหนดประเดน็ด้านการพฒันาอย่าง

ยั่งยืนที่สำาคัญต่อไป

 คณะทำางานการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้ทบทวนและประเมินระดบัความสำาคญัของผูมี้ส่วนได้เสยีและผลกระทบของผูมี้ส่วนได้เสยี 

แตล่ะกลุม่เป็นประจำาทกุปี โดยพจิารณาจากหลายปัจจยัเช่น การพึง่พา ความรบัผดิชอบ อทิธพิล หรอืปัจจยัอืน่ทีเ่กีย่วข้อง คณะ

ทำางานกำาหนดผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีได้รบัผลกระทบจากบรษัิทฯ และระดบัผลกระทบของบรษัิทฯท่ีมต่ีอผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยพจิารณาจาก

ประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการจัดลำาดับความสำาคัญเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการที่

เหมาะสมสำาหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม (Disclosure 102-42)

 รายงานฉบับนีค้รอบคลมุผลการดำาเนนิงานกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีท้ัง 11 กลุม่ ในปี 2561 (Disclosure 102-40) กลุม่ผูมี้ส่วนได้เสยี 

11 กลุ่มประกอบด้วย: พนักงาน ชุมชนท้องถิ่น หุ้นส่วนธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้าและผู้รับเหมา เจ้าหนี้ นักลงทุน คู่

แข่งขัน สื่อมวลชน และผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย (Disclosure 102-43, 102-44)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง/ ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองของบริษัทฯ 

พนักงาน • การประชุมใหญ่ผู้บริหารพบ
พนักงานประจำาปี

• การประชุมพนักงานประจำา
เดือน

• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ 
อินทราเน็ต และอีเมล

• ช่องทางโดยตรงถึง CEO รับ
ข้อแนะนำา หรือข้อร้องเรียน
จากพนักงาน

• การประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการรายไตรมาส

• การสำารวจความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กรประจำาปี 

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสม

• ปรับปรุงค่าตอบแทนที่ดีและ
สวัสดิการที่เหมาะสม

• การมีบรรยากาศและ 
สภาพแวดล้อมในการทำางาน
ที่ดี

• จัดหาอุปกรณ์การทำางานอย่าง
เพียงพอและสร้าง 
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและ 
มีความสุขใการทำางาน

• ความมั่นคงและความ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

• ปรับปรุงวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

• เปิดรับสมัครพนักงานภายใน
บริษัทก่อนสำาหรับตำาแหน่งงาน
ภายในกลุ่มบริษัท

• การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ 
และความสามารถ

• จัดหลักสูตรอบรมที่ตรงตาม
ความต้องการและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

• จริยธรรมทางธุรกิจและการ
ดำาเนินธุรกิจอย่างมีความ 
รับผิดชอบ

• ปฏิบัติตามกฎหมายและ 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้อง
และโปร่งใส

ลูกค้า • การสำารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้าประจำาปี

• การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ /
กิจกรรมทางการตลาด 

• การสื่อสารออนไลน์/อีเมล 
Call Center 

• บริการหลังการขายที่มี
คุณภาพ

• การบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า

• สนับสนุนการดำาเนินกิจการของ
ลูกค้า เช่น การจัดหลักสูตร
อบรมเพิ่มศักยภาพการประกอบ
กิจการให้กับลูกค้าให้เป็นไปตาม
กฎหมายกำาหนด

• การกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
มีจริยธรรมทางธุรกิจ

• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจ

• ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
• การจัดการผลกระทบทาง 
สิ่งแวดล้อมที่ดีและ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย

• การจัดการพลังงาน • อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการใช้พลังงานหมุนเวียนใน
โรงงาน

• การบริหารจัดการความเสี่ยง
และภาวะวิกฤต

• ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และมีบริการ
หลังการขาย
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง/ ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองของบริษัทฯ 

ชุมชนท้องถิ่น • การประชุมร่วมกับผู้บริหารของ
บริษัท

• การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

• การสำารวจความพึงพอใจของ
ชุมชนโดยรอบนิคมประจำาปี/ 
รายกิจกรรม

• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/
อีเมล

• ช่องทางสื่อสารอื่นๆเพื่อรับข้อ
แนะนำา หรือข้อร้องเรียน

• การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ท้องถิ่น

• มีช่องทางการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพสำาหรับการ 
ร้องเรียน

• ให้ความร่วมมือและตอบสนองต่อ
ความต้องการอย่างเป็นระบบ

• การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยตาม
กฎหมาย

• ปฏิบัติตามกฎหมายและ 
ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

• ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
• การส่งเสริมกิจกรรมชุมชน • สนับสนุนการพัฒนาด้าน 

สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นในชุมชน

• ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างราย
ได้ในชุมชน

หน่วยงานราชการ • การประชุมร่วมกันในวาระต่างๆ

• การร่วมสนับสนุนโครงการ
ต่างๆที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ

• การเข้าร่วมในคณะทำางานต่างๆ
ของหน่วยงานภาครัฐ

• การเยี่ยมชมกิจการ

• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/
อีเมล

• การเปิดเผยข้อมูลหรือรายงาน
ตามที่ต้องการ

• การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับรวมถึงสิทธิมนุษย
ชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน

• ปฏิบัติตามกฎหมายและ 
ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

• ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส• การกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
มีจริยธรรมทางธุรกิจ

• การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ท้องถิ่น

• สนับสนุนการพัฒนาด้าน 
สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นในชุมชน

คู่ค้า/ผู้รับเหมา • การประชุมร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ

• การตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจ

• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/
อีเมล

• การเยี่ยมชมกิจการ

• การกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมทางธุรกิจ

• การทำาธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
และเป็นธรรม

• ปฏิบัติตามกฎหมายและ 
ข้อบังคับในการดำาเนินธุรกิจ 

• ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส

• การบริหารจัดการความเสี่ยง
และภาวะวิกฤต

• ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง/ ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองของบริษัทฯ 

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน • การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี

• การประชุมกรรมการในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม

• การนำาเสนอข้อมูลเพื่อการ
ลงทุน (Roadshow)

• Opportunity Day ที่ ตลท.

• การประชุมชี้แจงนักลงทุน
ประจำาไตรมาส

• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/
อีเมล

• ช่องทางรับข้อแนะนำา หรือ 
ข้อร้องเรียน

• ผลการดำาเนินงานและการ
เติบโตทางธุรกิจ มั่นคงและมี
ผลกำาไรในระยะยาว

• พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การลดต้นทุน

• พัฒนาธุรกิจใหม่
• การกำากับดูแลกิจการที่ดี • ปฏิบัติตามกฎหมายและ 

กฎระเบียบต่างๆ

• ดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 
• การบริหารจัดการความเสี่ยง • ดำาเนินการบริหารจัดการความ

เสี่ยงครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม 

หุ้นส่วนธุรกิจ • การประชุมกรรมการในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม

• การประชุมร่วมกับบริษัท 
หุ้นส่วนธุรกิจ/ผู้ร่วมลงทุน

• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/
อีเมล

• การเปิดเผยข้อมูลหรือรายงาน
ตามที่ต้องการ

• ดำาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ 
และเป็นธรรม 

• ความร่วมมือในการพัฒนา
ธุรกิจและเติบโตไปด้วยกัน

• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

• จัดทำาสัญญาร่วมลงทุนที่โปร่งใส
และเป็นธรรม

• การเก็บรักษาข้อมูลความลับของ
ผู้ร่วมลงทุน

เจ้าหนี้ • การประชุมนักวิเคราะห์

• การประชุมร่วมกับเจ้าหนี้

• การเยี่ยมชมกิจการ

• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/
อีเมล

• การปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
สัญญาเงินกู้และหุ้นกู้ 

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงิน
กู้และหุ้นกู้อย่างเคร่งครัด 

• เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูก
ต้องและครบถ้วน
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง/ ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองของบริษัทฯ 

สื่อมวลชน • ข่าวประชาสมัพนัธ์/การแถลงข่าว

• การสัมภาษณ์พิเศษตามที่สื่อ
ต้องการ

• การเยี่ยมชมกิจการ

• การเปิดเผยข้อมูลหรือรายงาน
ตามที่ต้องการ

• การได้รับข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง และรวดเร็ว 
ทันต่อเหตุการณ์

• เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที ่
ถูกต้อง บนพื้นฐานของ 
ข้อเท็จจริง

• รักษาความสมัพันธ์ในระยะยาว 
และปฏิบัติต่อสื่อมวลชนด้วย
ความสัมพันธ์อันดี 

คู่แข่งขันทางการค้า • การประชุมร่วมกันที่
องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม

• การร่วมกันทำางานตาม 
คำาร้องขอของภาครัฐ

• ติดตามข่าวสารและกิจกรรม
ทางการตลาด

• การแข่งขันที่เป็นธรรมและ
เป็นไปตามกฎหมาย

• ดำาเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ

• ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้บริโภค

การประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน
 คณะทำางานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนของอมตะวีเอ็นประกอบด้วยผู้บริหารจากแผนกต่างๆในบริษัทฯ ร่วมกันระบุปัจจัย

ภายในและภายนอกท่ีมีความสำาคัญต่อบริษัทฯและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม บริษัทฯได้ดำาเนินการตาม Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) เป็นแนวทางอ้างอิงสำาหรับ

การประเมินประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน

ขั้นตอนกำรประเมินประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน
1. การระบุประเด็นด้านความยั่งยืน 

 กระบวนการระบุประเด็นด้านความยั่งยืนดำาเนินการโดยการระดมสมองระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ และรวบรวมข้อมูล

ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ บริบทความยั่งยืนที่นำามาพิจารณา ได้แก่

 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ

 • แนวโน้มของโลก

 • ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
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2. การจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นความยั่งยืน 

 หลงัจากดำาเนนิการระบุประเดน็ด้านความย่ังยืน บรษัิทฯ พบว่ามปีระเดน็ท้ังหมด 32 ประเดน็ เม่ือจำาแนกกลุม่และจดัลำาดบั

ความสำาคัญแล้ว พบว่ามีประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนจำานวน 7 ประเด็น และกำาหนดประเด็นลงในตาราง Materiality Matrix 

โดยแกนนอน (แกน X ) แสดงระดับผลกระทบจากการดำาเนินงานของบริษัทฯที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และใน 

แกนตั้ง (แกน Y ) แสดงระดับความมีอิทธิพลที่มีผลต่อการประเมินและการตัดสินใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

 เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการประเมินประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนให้ดียิ่งขึ้น ในปี 2561 บริษัทฯได้ทำาการสำารวจความ

ผกูพนัของผูมี้ส่วนได้เสยีและทำาการสมัภาษณ์เพ่ือตรวจสอบประเดน็สำาคญัอีกครัง้ ในปีนีมี้ประเดน็สำาคญัด้านความย่ังยืนจำานวน 

7 ประเด็น ลดลง 9 ประเด็น จากเดิม 16 ประเด็นในปี 2560 บริษัทฯเปิดเผยแนวทางการจัดการ ตัวชี้วัดและผลการดำาเนินงาน

ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน GRI Standards สำาหรับประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนทั้งหมดในรายงานฉบับนี้

3. การทวนสอบประเด็นส�าคัญ

 คณะทำางานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนได ้ทบทวนและรับรองประเด็นสำาคัญด้านความย่ังยืนและผลของการ

ประเมิน(Disclosure 102-32) บริษัทฯได้กำาหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำาเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้เสีย

ให้ความสำาคัญ 

Materiality Matrix
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ประเด็นส�าคัญด้านการความยั่งยืนและการด�าเนินการ 
ประเด็นส�าคัญ

ด้านความ
ยั่งยืน

(Disclosure 
102-47)

ขอบเขตของผลกระทบ

เนื้อหาที่รายงาน GRI topic GRI Disclosure SDGs SDG
targets หน้า

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

บร
รษ

ัทภ
ิบา

ลแ
ละ

เศ
รษ

ฐก
ิจ

การก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

พนักงาน ลูกค้า / 

หน่วยงานราชการ / 

คู่ค้าและผู้รับเหมา / 

หุ้นส่วนธุรกิจ /

ผู้ถือหุ้น / 

นักลงทุน 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• การกำากับดูแลกิจการ 

 และจรรยาบรรณธุรกิจ

• การต่อต้านทุจริต 

 คอร์รัปชั่น

GRI 102 

General 

Disclosure

 

GRI 205  

Anti-corruption

102-16 Values, principles, 

standards, and norms of 

behavior

102-17 Mechanisms for 

advice and concerns about 

ethics

205-3 Confirmed incidents 

of corruption and actions 

taken

16.3

16.5

28

การบริหาร

จัดการความ

เสี่ยง

พนักงาน หุ้นส่วนธุรกิจ /

ผู้ถือหุ้น /  

นักลงทุน 

การบริหารจัดการความ

เสี่ยง

GRI 102 

General 

Disclosure

102-11 Precautionary 

Principle or approach

102-29 Identifying and 

managing economic, 

environmental, and social 

impacts

16.7 32

ไม่เป็นประเด็น

สำาคัญ

พนักงาน หุ้นส่วนธุรกิจ /

ผู้ถือหุ้น /  

นักลงทุน 

การเติบโตของธุรกิจ GRI 201 

Economic 

Performance

201-1 Direct economic 

value generated and 

distributed

8.2

17.3

36

ไม่เป็นประเด็น

สำาคัญ

พนักงาน หุ้นส่วนธุรกิจ /

ลูกค้า / 

คู่ค้าและผู้รับเหมา 

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

1. การบรหิารจดัการคูค้่า 

 และผูร้บัเหมา

2. การบรหิารจดัการลกูค้า

GRI 204 

Procurement 

Practice

GRI 308 

Supplier 

Environmental 

Assessment

GRI 414 

Supplier Social 

Assessment

204-1 Proportion of 

spending on local suppliers

 

308-2 Negative 

environmental impacts 

in the supply chain and 

actions taken

414-2 Negative social 

impacts in the supply chain 

and actions taken

8.3

16.1

39
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ประเด็นส�าคัญ
ด้านความ

ยั่งยืน
(Disclosure 

102-47)

ขอบเขตของผลกระทบ

เนื้อหาที่รายงาน GRI topic GRI Disclosure SDGs SDG
targets หน้า

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

สัง
คม

การจ้างงานและ

ดูแลพนักงาน

พนักงาน การบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล

GRI 401 

Employment

401-1 New employee hires 

and employee turnover

401-3 Parental leave

5.1

8.5

10.3

45

การพัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล

พนักงาน การบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล

GRI 404 

Training and 

Education

404-1 Average hours 

of training per year per 

employee 

4.3 

4.5

5.1

 

10.3

51

การพัฒนา

ชุมชนและ 

การมีส่วนร่วม

ของชุมชน

พนักงาน ชุมชนท้องถิ่น /

หน่วยงานภาครัฐ /

ลูกค้า /

หุ้นส่วนธุรกิจ 

การพัฒนาชุมชน

1. การพัฒนาด้าน 

 สาธารณูปโภคและ 

 สิ่งอำานวยความสะดวก

2. การพัฒนาคุณภาพ 

 ชีวิตและการ 

 ส่งเสริมสุขภาพ 

3. การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม

GRI 413 

Local 

Communities

413-1 Operations with local 

community engagement, 

impact assessment, and 

development programs

413-2 Operations with 

significant actual and 

potential negative impacts 

on local communities

1.4

 

9.1

 

11.2

53

สิ่ง
แว

ดล
้อม

การปฏิบัติตาม

กฎหมายสิ่ง

แวดล้อม

พนักงาน ชุมชนท้องถิ่น /

หน่วยงานภาครัฐ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย

สิ่งแวดล้อม

GRI 305 

Emission

GRI 306 

Effluents and 

Waste

GRI 307 

Environmental 

Compliance

305-7 Nitrogen Oxide, 

Sulfur Oxide and other 

significant air emissions

306-1 Water discharge by 

quality and destination

 

307-1 Non-compliance with 

environmental laws and 

regulations

12.4 60

การจัดการ

พลังงาน

พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ การจัดการพลังงานและ

การเปลี่ยนแปลงของภูมิ

อากาศ

GRI 302 

Energy

302-1 Energy consumption 

within the organization

302-4 Reduction of energy 

consumption

7.2, 7.3

12.2

13.1

64
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ผลการด�าเนินงาน 
ด้านเศรษฐกิจ

ผลประเมินการก�ากับดูแล
กิจการระดับ ดีเลิศ

อยู่ในอันดับ
Top Quartile 
ของกลุ่ม

1,170
รายได้รวม 

ล้านบาท
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 การกำากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นรากฐานสำาคัญของการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ โดยยึดหลักความโปร่งใส ความน่าเช่ือถือ 

และความรับผิดชอบ บริษัทฯตระหนักดีว่าการได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับการเติบโตของธุรกิจ

อย่างมั่นคงในระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ผลประกอบการที่ดี และการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯจึงได้

กำาหนดนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณธรุกจิ และนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ (Disclosure 102-16) เพือ่เป็น

แนวทางในการปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานให้เป็นไปในทิศทางท่ีถกูต้อง บรษัิทฯทบทวนและปรบัปรงุ

นโยบายเหล่านี้เป็นประจำาทุกปีเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิผลและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อมูลที่เปิดเผยใน

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจที่บริษัทฯถือหุ้นมากกว่า 50% และมีอำานาจควบคุมการบริหาร (Disclosure 103-1)

แนวทางการจัดการ (Disclosure 103-2) 

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ

 คณะกรรมการของ อมตะ วีเอ็น ประกอบด้วยกรรมการ 9 คนท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เพื่อช่วย 

ขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

สรรหากรรมการโดยคำานึงถึงความหลากหลายของคุณสมบัติ เช่น ความเป็นอิสระ ความรู้ ทักษะประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ 

เพศ สัญชาติ และอายุ คุณสมบัติดังกล่าวได้รับการประเมินโดย “ Board Skills Matrix “ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัท

มีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมในการกำากับดูแลบริษัทฯ และมีความสามารถในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาตัดสินใจด้วยความระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียเป็น

สำาคัญ

ผลการด�าเนินงานปี 2561:
•	ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการในระดับ	 ดีเลิศ	(Excellent)	 และอยู่ในอันดับ	 
Top	Quartile	ของกลุ่ม	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
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รายงานความยั่งยืนปี 2561

Board Skill Matrix (หน่วย: คน)

ด้านกลยุทธ์ 4

ด้านการตลาด/พัฒนาธุรกิจ 4

ด้านการกำากับดูแลกิจการ 4

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม 3

ด้านกฎหมาย 3

ด้านการเงิน/ การบัญชี 3

ด้านการบริหารความเสี่ยง 3

ด้านเทคโนโลยี 2

คณะกรรมกำรบริษัท

ร้อยละ 100
9 คน

กรรมกำรอิสระ

ร้อยละ 55.5
5 คน

กรรมกำรเพศหญิง

ร้อยละ 33.3
3 คน

พนกังานของบรษัิทปฏบัิตติามหลกั
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 ข้อ 
อย่างเคร่งครัด

นโยบายการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1

3

2

4

5
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) 
CREATING PERFECT CITIES WHERE OPPORTUNITIES ARISE

 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจได้สามารถเข้าถึงและ

ดาวน์โหลดได้จากอินทราเน็ตของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.amatavn.com

 พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทและ 

ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการประพฤติและปฏิบัติตามแนวทางท่ีบริษัทฯกำาหนด บริษัทฯจัดให้มีช่อง

ทางในการร้องเรียนการกำากับดูแลกิจการจากผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำากับดูแล

กิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 คน มีหน้าที่กำากับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ โดยตั้งเป้าหมายปี 2561 

ให้ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลกิจการต้องได้รับการแก้ไขทั้งหมด

 เพื่อให้การกำากับดูแลกิจการท่ีดีมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของ 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และ

การประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล ผลการประเมินในปี 2561 โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

 บรษัิทฯ สนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมในกจิกรรมระดบัชาตแิละระดบัภมิูภาคและหลกัสตูรการฝึกอบรมต่างๆ เพือ่

เสริมสร้างความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในปี 2561 ประธานได้เข้าร่วมการอบรม Strategic 

Board Master Class (SBM3 / 2018) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2561 

ซ่ึงเป็นการอบรมท่ีเกีย่วกบัแนวความคดิใหม่ๆ ด้านกลยทุธ์ทางธรุกจิ การใช้เครือ่งมอืในการวเิคราะห์ธรุกจิและแนวโน้มธรุกจิท่ีจะ

ส่งผลกระทบต่อการดำาเนนิธรุกจิของบริษัทฯเพือ่นำาบรษัิทฯรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต และวางกลยุทธ์ในการสร้างความ

ยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ นอกจากนี้ นางสมหะทัย พานิชชีวะ และนายอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการ 

ได้เข้ารบัการอบรมเรือ่งการบรหิารจดัการความเสีย่งเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจกิายน 2561 ท้ังนี ้กรรมการทุกคนได้ตดิตามข่าวสารการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจและการกำากับดูแลกิจการด้วย

กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น 
 คณะกรรมการบรษัิทให้ความสำาคญักบัการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่จงึได้กำาหนดไว้ว่า “ห้ามกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน

ของบรษิทัฯ	เรียกร้อง	ด�าเนินการ	หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกประเทศและทุกหน่วยงาน	ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่

ธุรกิจของบริษัทฯเข้าไปเกี่ยวข้อง	โดยร่วมกันส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร” 

 ท้ังนี ้คณะกรรมการบรษัิทได้กำาหนดนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน มีเนือ้หาครอบคลมุถงึการดำาเนนิการของบรษัิทฯ 

ในเรื่องดังต่อไปนี้

1) บรษัิทฯ จดัให้มีการประเมินความเสีย่งด้านการทุจรติคอร์รปัช่ันของบรษัิทฯ และจดัทำามาตรการปฏบัิตท่ีิเหมาะสมกบั

ความเสี่ยงนั้นและเป็นไปตามระบบควบคุมภายใน

2) บรษัิทฯจดัทำาข้ันตอนปฏบัิตท่ีิมีรายละเอียดชัดเจนเพ่ือนำาไปปฏบัิตใินการป้องกนัการทุจรติคอร์รปัช่ันในการดำาเนนิธรุกจิ

การประเมินเป็นรายบุคคล การประเมินคณะกรรมการ
ชุดย่อยเป็นรายคณะ

การประเมินทั้งคณะ 
91%91%100%
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) 
รายงานความยั่งยืนปี 2561

3) บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ 

และขั้นตอนปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

4) บริษัทฯ จัดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รปัช่ัน ซ่ึงครอบคลมุถงึกระบวนการเกบ็บันทึกข้อมลูทางการเงนิ การบัญชี กระบวนการบรหิารบุคคล และกระบวนการ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

5) บรษัิทฯ จดัให้มีการรายงาน การตดิตาม และการทบทวนเกีย่วกบัการปฏบัิตติามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน 

โดยมข้ัีนตอนการดำาเนนิการท่ีเหมาะสม เพือ่ให้ม่ันใจได้ว่า นโยบายมคีวามครบถ้วน เพยีงพอและทันต่อสภาวะการณ์

6) บรษัิทฯ จดัให้มช่ีองทางในการสือ่สารท่ีปลอดภยั ให้พนกังานของบรษัิท และผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายสามารถขอคำาแนะนำา 

แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคล

ดังกล่าว

7)  บรษัิทฯ จดัให้มีการสือ่สารนโยบายในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน ท้ังภายในและภายนอกบรษัิทฯ เพือ่ให้เกดิการ

ปฏิบัติตามในวงกว้างซึ่งรวมไปถึงการแจ้งให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำานาจในการควบคุม และ

ตัวแทนทางธุรกิจ นำานโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯไปปฏิบัติ 

8) บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติท่ีดีระหว่างบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม

เดียวกันกับบรษิทัฯ รวมทัง้ผูม้สีว่นเกีย่วข้องทกุฝ่าย เพือ่เป็นแนวร่วมปฏบิตัิและเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทจุรติ

คอร์รัปชั่นซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทฯ สมาคมหอการค้าหรือ หน่วยงานกำากับดูแลอื่นๆ

ผลการด�าเนินงาน
 ในปี 2561 บริษัทฯไม่ได้รับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มแต่อย่างใด แม้จะไม่พบการทุจริต

คอร์รปัช่ันหรอืการกระทำาใด ๆ  ท่ีเป็นเหตใุห้เกดิความเสยีหายต่อบรษัิท แต่บรษัิทฯ ยังคงทบทวนมาตรการป้องกนัและตรวจสอบ

อย่างสมำ่าเสมอเพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นในองค์กร

 เพือ่สร้างความมัน่ใจให้กบัผูมี้ส่วนได้เสยีในเรือ่งการปฏบัิตติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบรษัิทฯ บรษัิทฯ จงึได้เข้า

ร่วมการประเมินการกำากบัดแูลกจิการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) ร่วม

กบั สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในปี 2561 บรษัิท อมตะ 

วีเอ็น จำากัด (มหาชน) ได้รับคะแนนประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ“ดีเลิศ (Excellent)” ซึ่งดีกว่าปี 2560 ที่บริษัทฯได้

รับการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียน

ที่มีการกำากับดูแลกิจการที่ดีในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท คะแนนที่ดีขึ้นนี้สะท้อนถึงความมุ่ง

มั่นของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี

Companies with
Excellent CG Scoring

 บรษัิทฯ ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (CAC) ใน 

ปี 2561 บรษัิทฯ อยู่ในระหว่างการปรับระบบของบริษัทย่อยในเวยีดนามให้สอดคล้องกบั CAC ในประเทศไทย ซ่ึงมีความแตกต่าง 

ในด้านการปฏิบัติและด้านกฎหมายหลายประการ ทำาให้เป็นอุปสรรคต่อการขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ 

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำาเนินการดังกล่าวให้สำาเร็จต่อไป
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) 
CREATING PERFECT CITIES WHERE OPPORTUNITIES ARISE

 โลกท่ีเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในปัจจบัุนสร้างความไม่แน่นอนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนนิงานในปัจจบัุนของบรษัิทฯ 

หรอืในระยะยาวได้ บรษัิทฯ จงึมุ่งม่ันท่ีจะลดโอกาสท่ีจะเกดิความไม่แน่นอนหรอืบรรเทาผลกระทบท่ีเกดิขึน้ เพือ่ให้สามารถบรรลเุป้า

หมายทางธรุกจิและเพ่ิมโอกาสทางธรุกจิท่ีจะสร้างคณุค่าอย่างยัง่ยืนให้แก่บรษัิทฯและผูมี้ส่วนได้เสยี การบรหิารจดัการความเสีย่ง 

ที่มีประสิทธิภาพเป็นกลไกสำาคัญที่บริษัทฯใช้เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญ

กบัการเสรมิสร้างและเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการความเสีย่งโดยทำาการประเมนิความเสีย่งเป็นประจำาทุกปี บรษัิทฯกำาหนด

ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงมากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เร่งสร้างความตระหนักและวัฒนธรรม

องค์กรในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่พนักงานทุกระดับท้ังในประเทศไทยและเวียดนามผ่านการฝึกอบรมสำาหรับท้ัง

กรรมการและพนักงานทั่วไป (Disclosure103-1)

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ (Disclosure 103-2) 

 บรษัิทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ และ

บริษัทย่อย เพื่อร่วมกันระบุปัจจัยเสี่ยงในธุรกิจของบริษัทฯ และเสนอแผนการแก้ปัญหาเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบต่อธุรกิจหรือ

บริษัทฯโดยรวม บริษัทฯได้ดำาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรโดยใช้แนวทางของ The Committee of Sponsoring 

Organization หรือ COSO โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเป็นประจำา และรายงานผลการสอบทานระบบการ

บริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) 
รายงานความยั่งยืนปี 2561

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะทำางานบรหิารความเสีย่ง และผูเ้กีย่วข้องท้ังหมด มีการประชมุรวมท้ังหมด 

4 ครั้ง และได้ดำาเนินการดังนี้

• ทบทวนเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง

• ระบุความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่ความเสี่ยงทั่วไปจนถึงความเสี่ยงที่เกิดใหม่ ครอบคลุม

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

• วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดลำาดับความสำาคัญโดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และ 

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ (Impact)

• กำาหนดแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อตอบสนองต่อแต่ละความเสี่ยง รวมถึงกำาหนดตัวชี้วัด (Key Risk Indicator; KRI) 

โดยผู้รับผิดชอบความเสี่ยงนั้นๆ

• รายงานเรื่องความเสี่ยงและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

• ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการ

บริหารจัดการความเสี่ยง และจัดอบรมการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการแก่บุคลากรท่ี

เกี่ยวข้อง

• เปิดเผยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในรายงานประจำาปีและในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
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ผลการด�าเนินงาน
 บริษัทฯ ได้จำาแนกความเสี่ยงเป็น 5 ประเภท ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถดำาเนินการตามที่ตกลงไว้

ความเสี่ยงจากการติดตามลูกหนี้
ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของ

ลูกค้า
ความเสี่ยงด้านเงินทุน ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงในกฎหมายหรอืนโยบายระดบัประเทศ

ความเสี่ยงจากการลงทุนในทำาเลใหม่

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเสี่ยงของชื่อเสียงขององค์กร

ความเสี่ยงจากทรัพยากรบุคคล
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงจากผลกระทบทางสังคมและชุมชน

ความเสีย่งจากความล้มเหลวในการพฒันาท่ีดนิภายในเวลาท่ีกำาหนด

ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงต่อสิทธิมนุษยชน

 บรษัิทฯ ทำาการประเมนิความเสีย่งโดยพิจารณาจากปัจจยัภายในและภายนอก รวมถงึแนวโน้มในอนาคตท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อเป้าหมายขององค์กร บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบ ดังนี้

ควำมเสี่ยงด้ำนเศรษฐกิจ (Disclosure 102-29)

ความเสี่ยงและผลกระทบ มาตรการ
ความเสี่ยงจากความล้มเหลวในการพัฒนาท่ีดินภายในเวลา

ที่ก�าหนด

ทำาเลท่ีตั้งเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญท่ีสุดในการเลือกท่ีดินเพื่อการ

พัฒนา เนื่องจากที่ดินในเวียดนามได้ถูกพัฒนามากขึ้นและอยู่

ในความสนใจของนกัลงทุน ราคาท่ีดนิท่ีสงูขึน้ ข้อกำาหนดทาง

กฎหมายท่ีเข้มงวดมากข้ึน และการท่ีชุมชนเข้ามาเก่ียวข้อง

มากขึ้น มีผลต่อการลดลงของอัตรากำาไรได้

บริษัทฯ ทำางานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลประเทศเวียดนาม เพื่อ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการชดเชยท่ีดินและเร่งรัด

ระยะเวลาการทำางานให้เร็วขึ้น

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือนโยบายใน

ประเทศเป้าหมาย

เนือ่งจากประเทศเวียดนามมีความเป็นสากลมากข้ึนจงึมคีวาม

เสี่ยงท่ีจะต้องเผชิญกับกฎระเบียบใหม่ๆท่ีไม่เคยมีมาก่อน 

กฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำาหนดใหม่เหล่านี้ส่งผลโดยตรง

ต่อธุรกิจและโครงการที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้จดัตัง้หน่วยงานและจดัหาผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตดิตามการ

ปรบัปรงุกฎหมายและข้อบังคบัอย่างใกล้ชดิ โดยมุง่เน้นท่ีการ

เปลี่ยนแปลงข้อตกลงทวิภาคีและกฎหมาย รวมถึงผลกระทบ 

ในอนาคต ไม่เพยีงแต่ตดิตามสถานการณ์เท่านัน้ บรษัิทฯ ยังได้

แบ่งปันความรู้ให้กับลูกค้าในด้านกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ 

เพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) 
รายงานความยั่งยืนปี 2561

ความเสี่ยงและผลกระทบ มาตรการ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการ

ของลูกค้า

เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ลูกค้าบางราย

ได้นำาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการดำาเนินงานโดยนำาเครื่องจักร

และหุ ่นยนต์เข้ามาทดแทนในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย ดังนั้นลูกค้าอาจต้องการ

ที่ดินขนาดเล็กลง นอกจากนี้ ลูกค้าเป้าหมายบางรายอาจย้าย

ไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการ

ลงทุนของประเทศเหล่านั้นน่าสนใจมากกว่า ส่งผลกระทบต่อ

รายได้จากการขายที่ดินของบริษัทฯลดลงได้

บรษัิทฯ ได้พฒันาโครงการใหม่ของ AMATA City Long Thanh 

เพื่อตอบสนองความต้องการของรัฐบาลและลูกค้า โครงการนี้

มวีตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุการผลติท่ีใช้เทคโนโลยข้ัีนสงู และ 

ยังสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนให้กับประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าว

ด้วย

ควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม (Disclosure 102-29)

ความเสี่ยงและผลกระทบ มาตรการ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่สำาคัญได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ สภาพภมูอิากาศท่ีเปลีย่นแปลงไปอาจส่งผลกระทบ

ต่อการดำาเนนิธรุกจิ ความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศทำาให้

เกดิการขาดแคลนนำา้หรอืนำา้ท่วมได้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อบรษัิทฯ 

และผู้ประกอบการทั้งทางตรงและทางอ้อม

• ติดตามความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (เช่น นำ้าท่วม) และจัดทำาแผนการรับมือ 

(ตามระดับผลกระทบ) เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะดำาเนินต่อ

ไปได้อย่างต่อเนื่อง

• ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในกจิกรรมการดำาเนนิงานของ 

บริษัทฯ 

ควำมเสี่ยงด้ำนสังคม (Disclosure 102-29)

ความเสี่ยงและผลกระทบ มาตรการ
ผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจต่อชุมชนและสาธารณะ

ผลกระทบใดๆท่ีเกิดข้ึนจากการดำาเนินงานของบริษัทฯต่อ

ชุมชนท้องถิน่อาจส่งผลกระทบต่อความเช่ือม่ันของผูมี้ส่วนได้

เสียและชื่อเสียงของบริษัทฯ 

• ดำาเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่าง

เคร่งครัดและเปิดเผยผลการดำาเนินงานอย่างโปร่งใส

• ส่งเสรมิการทำากจิกรรมร่วมกบัชมุชนท้องถิน่เพือ่ให้ชุมชน

มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯมากข้ึน 

รวมถึงความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยด้วย

• จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพและดับเพลิงสำาหรับลูกค้าและ

ชุมชนท้องถิ่น
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ผลการด�าเนินงานปี 2561
•	มีอัตราก�าไรขั้นต้น	63%
•	โครงการฮาลองได้รับอนุญาตให้ด�าเนินการ

 การเตบิโตของธรุกจิมีความสำาคญัต่อบรษัิทฯและผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยเฉพาะการมีอิทธพิลต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีสำาคญั เช่น พนกังาน 

ลกูค้า และคูธุ่รกจิ บรษัิท อมตะวีเอ็น จำากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อยมุง่ม่ันในการพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารให้ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตต่อไปในประเทศเวียดนาม บริษัทฯไม่ได้มุ่งเน้นที่การเพิ่มผลกำาไรทางเศรษฐกิจ

แต่เพยีงอย่างเดยีว แต่ยังพฒันาธรุกจิใหม่ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้เสยี สงัคม และสิง่แวดล้อม รวมถงึลดผลกระทบเชิงลบ 

ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามปรัชญาธุรกิจ ALL WIN (Disclosure 103-1)

ผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Disclosure 201-1)

 รายงานนี้เป็นงบการเงินรวมของบริษัท อมตะ วีเอ็น และบริษัทย่อยทั้งหมด สำาหรับปี 2561 บริษัทฯมีรายได้รวม 1,170.5 

ล้านบาท ลดลง 0.41 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.03 จากปี 2560 รายได้ที่ลดลงเนื่องมาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง 

34.20 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 5.32 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีกำาไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้น 32.64 

ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.39 ส่งผลให้รายได้โดยรวมลดลงเล็กน้อย

 กำาไรข้ันต้นสำาหรับปี 2561 เท่ากับ 629.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.6 กำาไรข้ันต้นลดลงในส่วนของธุรกิจการขาย

อสังหาริมทรัพย์และบริการสาธารณูปโภคเนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้น แต่กำาไรขั้นต้นสูงขึ้นในส่วนของธุรกิจให้เช่า 

 ในปี 2561 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอ่ืนรวม 416.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ 

ปีก่อนจำานวน 209.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 100.68 สาเหตุหลักมาจากการท่ีบริษัทฯได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมให้แก ่

หน่วยงานรัฐบาลเวียดนามจำานวน 222.42 ล้านบาทในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ทำาให้บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้น

 บรษัิทฯมกีำาไรสทุธติามงบการเงนิรวมสำาหรบัปีสิน้สดุ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จำานวน 208.25 ล้านบาทเม่ือเปรยีบเทียบ 

กับงวดเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีกำาไรสุทธิ 422.41 ล้านบาท กำาไรสุทธิโดยรวมลดลง 214.16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 50.70 

เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่หน่วยงานรัฐบาลเวียดนามจำานวน 222.42 ล้านบาท

 บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการขยายโครงการในประเทศเวียดนามโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว 

การเติบโตของยอดขายอสังหาริมทรัพย์จะส่งผลให้มีลูกค้าในโครงการของบริษัทฯมากข้ึน นำาไปสู่การพัฒนาธุรกิจและกิจกรรม

การผลิตต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับผู้มีส่วนได้เสียและสำาหรับบริษัทฯในการสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องและ

ยั่งยืน บริษัทฯยังมีเป้าหมายที่สดใสในการดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาพนักงาน

และนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯมีความม่ันใจเป็นอย่างย่ิงว่าการดำาเนินการดังกล่าว 

จะนำาไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การเติบโตของธุรกิจ 
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) 
รายงานความยั่งยืนปี 2561

กำรกระจำยมูลค่ำสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.15 0.05 0.03
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น (บาท) 416,130,000 533,500,000 28,049,697
การลงทุนด้านบุคลากร
ค่าตอบแทนพนักงาน* (บาท) 43,821,841 79,638,172 51,677,967
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท) 11,983,082 14,730,370 11,096,593
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 7,220,772 5,225,349 16,202,401
การลงทุนด้านชุมชนและสังคม
เงินบริจาค (บาท) 1,642,294 810,860 624,390
กิจกรรมเพื่อสังคม (บาท) 444,712 260,626 110,695
การแบ่งปันสู่คู่ค้าธุรกิจ
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ (บาท) 226,459,483 532,530,490 326,919,132
มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นๆ
ต้นทุนทางการเงิน (บาท) 51,735,868 81,599,051 112,936,407
ภาษีที่จ่ายให้รัฐ (บาท) 38,979,431 57,325,214 60,266,327

*เงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง สวัสดิการ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

ที่มา : งบการเงินรวมประจ�าปี 2561 และรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561

 บรษัิทฯ ได้ประกาศนโยบายภาษีเพ่ือให้ บรษัิท อมตะ วเีอ็น และบรษัิทย่อยรบัทราบและยึดถอืปฏบัิติให้เป็นไปตามแนวทาง

และวิธีปฏิบัติการบริหารภาษีตามกฎหมาย ให้สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือสะท้อนความ

โปร่งใสและเป็นธรรมในการดำาเนินงานด้านภาษี บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับภาษี และ

ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม การจัดการภาษีที่มีประสิทธิภาพจะส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการ

พัฒนาประเทศโดยรวม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายภาษีสามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ www.amatavn.com
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 

 บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายธุรกิจภายในประเทศเวียดนามเพื่อก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลูกค้าได้เช่าพื้นท่ีใน

นิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู่ปัจจุบันเกือบทั้งหมดแล้ว

 โครงการ Long Thanh เป็นการผสมผสานกันระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองในสัดส่วนร้อยละ 33 ของพ้ืนท่ี

ท้ังหมดจะพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ในขณะท่ีพื้นท่ีร้อยละ 67 จะพัฒนาเป็นชุมชนเมือง โครงการครอบคลุมพื้นท่ี 

1,285 เฮกตาร์ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทย่อย 2 แห่ง โครงการแรกที่กำาลังดำาเนินการพัฒนาคือ AMATA City Long Thanh บนพื้นที่

ทั้งหมด 517 เฮกตาร์ แบ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคพื้นที่ 410 เฮกตาร์ และเป็นโครงการชุมชนเมืองพื้นที่107 เฮกตาร์เพื่อ

สนบัสนนุธรุกจิอตุสาหกรรม โครงการนคิมอุตสาหกรรมไฮเทคมีเป้าหมายท่ีอตุสาหกรรมอัตโนมัตแิละอตุสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม มีแผนจะเปิดดำาเนินการภายในปี 2563

 AMATA Township Long Thanh เป็นโครงการ

ชุมชนเมืองท่ีครอบคลมุพืน้ท่ี 753 เฮกตาร์ โครงการนี้

จะเริม่ข้ึนเมือ่นคิมอตุสาหกรรมไฮเทคเปิดดำาเนนิการ

เพือ่สนบัสนนุนคิมอุตสาหกรรม และเป็นอีกทางเลอืก

หนึง่สำาหรบัผูท่ี้ทำางานในนคิมอตุสาหกรรมของบรษัิท

และผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบ

 AMATA City Halong ได้รับใบรับรองการลงทุน

สำาหรบัธรุกจินคิมอุตสาหกรรมเมือ่เดอืนมีนาคม 2561 

ซ่ึงเป็นการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ครั้งแรกใน

ตอนเหนือของประเทศเวียดนามท่ีจังหวัด Quang 

Ninh ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ทำาพิธี

วางศิลาฤกษ์เพ่ือเริ่มต้นการพัฒนาท่ีดินของโครงการ

บนพื้นที่ 714 เฮกตาร์ คาดว่าจะสามารถเปิดดำาเนิน

การในปี 2563
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) 
รายงานความยั่งยืนปี 2561

ผลการด�าเนินงานปี 2561
•	ด�าเนนิการตรวจประเมนิคูค้่าและผูร้บัเหมาหลกัของบรษัิทฯ	แล้วร้อยละ	50	จากจ�านวน
คู่ค้าและผู้รับเหมาหลักทั้งหมด	

•	ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าที่	77.5%

 การบริหารห่วงโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำาคัญท่ีทำาให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยช่วยเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ สร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ และส่งเสริมความร่วมมือและ

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ คู่ค้า ผู้รับเหมา ลูกค้า และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการบริหาร

ความสมัพนัธ์กบัคูค้่า ผูร้บัเหมา และลกูค้า นัน้เป็นสิง่จำาเป็นในการสร้างความย่ังยืนให้เกดิข้ึนในห่วงโซ่ธรุกจิ เพือ่สร้างเป้าหมาย

เดียวกันและส่งเสริมความเชื่อมั่นในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจที่จะเติบโตร่วมกันในระยะยาว (Disclosure 103-1)

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 

การบริหารจัดการคู่ค้าและผู้รับเหมา
 บรษัิทฯ มีการว่าจ้างผูรั้บเหมาให้ดำาเนนิโครงการและบรกิารต่างๆ ในนามของบรษัิทฯ จงึนบัว่าผูร้บัเหมาเหล่านีเ้ป็นส่วนหนึง่

ของห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ และมโีอกาสท่ีจะสร้างผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ชมุชน การดำาเนนิงานและช่ือเสยีงของบรษัิทฯ ได้ 

ดังนั้นการบริหารจัดการผู้รับเหมาและคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความสำาคัญต่อความสำาเร็จของงาน และทำาให้มั่นใจว่าการ

ดำาเนินงานของผู้รับเหมาและคู่ค้าเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ในการลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธุรกิจ
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แนวทำงกำรจัดกำร (Disclosure 103-2)

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดำาเนินงานของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน เช่น 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลประโยชน์ทับซ้อน ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ทำาการประเมิน

ความเสีย่งในห่วงโซ่อปุทานครอบคลมุด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ผลลพัธ์จากการประเมนิความเสีย่งได้นำาไปใช้ในการ

พัฒนากลยุทธ์และแนวทางการจัดการสำาหรับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานแต่ละกลุ่ม

 บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงานในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนดังนี้

ผลกำรด�ำเนินงำนปี 2561
 1. การระบุกลุ่มคู่ค้า/ผู้รับเหมาหลัก

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทำาการระบุกลุ่มคู่ค้าและผู้รับเหมาหลักผ่านการวิเคราะห์การใช้จ่าย (spending analysis) โดยใช้

เกณฑ์มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างในการวิเคราะห์คู่ค้าและผู้รับเหมาในห่วงโซ่อุปทานจำานวน 380 ราย พบว่าเป็นคู่ค้าและผู้รับเหมา

หลักจำานวน 10 รายเท่านั้น ซึ่งมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็น 74% ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

 2. การประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน (Disclosure 308-2, 414-2)

 บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคู่ค้าและผู้รับเหมาหลักในห่วงโซ่อุปทานทั้ง 10 รายนี้ พบว่าปัจจัยที่มีความ

เสีย่งสงูในด้านเศรษฐกจิ ได้แก่ การส่งมอบสนิค้าและบรกิารไม่ตรงตามกำาหนดเวลาส่งผลให้ธรุกจิหยุดชะงกัหรอืเกดิความเสยีหาย 

ในด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ การร้องเรียนจากลูกค้าและชุมชนเนื่องจากการดำาเนินงานของผู้รับเหมาท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อม และปัจจัยท่ีมีความเสี่ยงปานกลางในด้านสังคม ได้แก่ ปัญหาด้านความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนของพนักงานใน

บริษัทของผู้รับเหมา คู่ค้าและผู้รับเหมาหลักท่ีมีความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจคิดเป็น 50% ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 60% และ

ความเสี่ยงทางสังคม 20% ของจำานวนคู่ค้าและผู้รับเหมาหลักทั้งหมด ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่

หลากหลายเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงเหล่านี้

แนวทางในการ
บริหารจัดการ
ห่วงโซ่ธุรกิจ

การตรวจประเมิน 
คู่ค้าและผู้รับเหมา

การพัฒนาคู่ค้าและ
ผู้รับเหมา

การขึ้นทะเบียน 
คู่ค้าใหม่

การระบุ 
กลุ่มคู่ค้าหลัก

การประเมิน 
ความเสี่ยง 
ในห่วงโซ่อุปทาน

การปรับปรุงนโยบาย และ
แนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่โปร่งใส และเป็นธรรม
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) 
รายงานความยั่งยืนปี 2561

 3. การปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม

 นโยบายการจดัซ้ือจดัจ้างและแนวทางปฏบัิตขิองบรษัิทฯ มุง่เน้นให้เกดิความโปร่งใสและเป็นธรรม ครอบคลมุความเสีย่งของ

การกำากับดูแลกิจการที่ดี ประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ความเสี่ยงทางการเงิน จรรยาบรรณทางธุรกิจ สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน และการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 บริษัทฯ ให้โอกาสกับคู่ค้าและผู้รับเหมาทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่านกระบวนการประเมินและประกวดราคาท่ีโปร่งใสและ

ยุติธรรมสำาหรับงานที่มีมูลค่ามากกว่า 5 พันล้านด่งเวียดนามขึ้นไป (เทียบเท่าประมาณ 220,000 ดอลลาร์สหรัฐ) เกณฑ์สำาคัญ

ท่ีใช้ในการเลอืกคูค้่าและผูร้บัเหมาท่ีเหมาะสมนัน้ขึน้อยูก่บัความน่าเชือ่ถอืและคณุภาพของผลติภณัฑ์หรอืบรกิารท่ีส่งมอบ ความ

คุม้ค่า ความมัน่คงทางการเงนิ ท่ีเป็นไปตามปรชัญาทางธรุกจิและหลกัการกำากบัดแูลกจิการของบรษัิทฯ และความรบัผดิชอบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสังคม สำาหรับงานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 5 พันล้านด่งเวียดนาม บริษัทฯ จะเลือกคู่ค้าและผู้รับเหมาที่เหมาะสมจาก

ทะเบียนรายช่ือคู่ค้าและผู้รับเหมาในปัจจุบันท่ีทุกบริษัทได้ผ่านข้ันตอนการคัดกรองเบ้ืองต้นแล้ว มาพิจารณาคัดเลือกผู้รับงาน

จากการเปรียบเทียบราคา

 4. การตรวจสอบและการประเมินคู่ค้าและผู้รับเหมา

 บริษัทฯ กำาหนดแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคู่ค้าและผู้รับเหมาในอนาคตซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอนการตรวจสอบ

คุณสมบัติพื้นฐานของคู่ค้าและผู้รับเหมาว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานท่ีกำาหนด คู่ค้าและผู้รับเหมาปัจจุบันจะถูกประเมิน 

เพ่ิมเตมิเช่น การประเมนิความเสีย่งด้านความยัง่ยืน การประเมนิผลงานท่ีผ่านมา การประเมินสถานท่ีทำางาน รวมถงึการประเมนิ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายสินค้าหรือบริการดังกล่าวกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้กำาหนดเกณฑ์และรายการตรวจสอบกำาหนด

และอ้างอิงจากมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

 คู่ค้าและผู้รับเหมาท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับงานดำาเนินงานเสร็จสิ้นและส่งมอบงานแล้ว จะได้รับการประเมินท้ังหมด 

(ร้อยละ 100) โดยการให้คะแนน 1-5 คะแนน (ไม่ดีถึงดี) เพื่อดูว่าผลงานสอดคล้องกับการประเมินครั้งก่อนหน้าหรือไม่ จากนั้น

ผลการประเมินจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ สีขาว สีเทา และสีดำา คู่ค้าและผู้รับเหมาที่อยู่ในกลุ่มสีเทาและสีดำาจะได้รับการ

เตือนและขอให้มีการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม คู่ค้าและผู้รับเหมาที่อยู่ในกลุ่มสีดำาจะได้รับโอกาสเป็นครั้งสุดท้าย หากไม่สามารถ

ปรับปรุงได้ จะถูกลบออกจากรายชื่อคู่ค้าและผู้รับเหมาของบริษัทฯ 

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทำาการตรวจสอบและประเมินคู่ค้าและผู้รับเหมาหลัก 5 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำานวนคู่ค้า

และผู้รับเหมาหลักทั้งหมด บริษัทฯ วางแผนที่จะขยายการประเมินคู่ค้าและผู้รับเหมาหลักเพิ่มเติมในปีต่อไป และยังไม่มีการยุติ

การดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้าและผู้รับเหมาที่ได้รับการประเมิน (ร้อยละ 0)

 ในปี 2561 บรษัิทฯ ไม่ได้รบัการร้องเรยีนจากลกูค้าและชุมชนในเรือ่งท่ีเกีย่วกบัผลกระทบด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมอันเกดิ

จากการดำาเนินงานของผู้รับเหมา (Disclosure 308-2, 414-2)

การบริหารจัดการลูกค้า 
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับลูกค้าตามหลักการ “ALL WIN” มาโดยตลอด ความสำาเร็จของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในนิคม

อุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึง่ท่ีสนับสนุนการเตบิโตทางเศรษฐกจิของบรษัิทฯ ในระยะยาว ดงันัน้ บรษัิทฯจงึมุง่ม่ันในการบรหิารจดัการ

ลกูค้าอย่างมีประสทิธภิาพเพ่ือสร้างความผกูพนัและความเช่ือมัน่ในฐานะหุ้นส่วนความสำาเรจ็ทางธรุกจิท่ีจะเตบิโตไปด้วยกนั 
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แนวทำงกำรจัดกำร 
 ความพงึพอใจของลกูค้าท่ีเพ่ิมข้ึนและการคงอยู่ของลกูค้าในนคิมอุตสาหกรรมของบรษัิทฯในระยะยาวจะส่งเสรมิให้ชือ่เสยีง

ของบรษัิทฯเป็นท่ีรูจ้กัในตลาดอย่างต่อเนือ่งและนำามาซ่ึงลกูค้าใหม่ นอกจากนียั้งเสรมิสร้างความสมัพันธ์ท่ีดรีะหว่างบรษัิทฯและ

ลูกค้าทำาให้ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและการบริการลงได้

 บริษัทฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในโอกาสต่างๆ ดังนี้

 1. Japanese Society meeting

 เป็นการประชุมประจำาทุกเดือนของบริษัทญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว เพื่อพบปะหารือและแลก

เปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินงานของโรงงาน ผู้แทนของบริษทัฯที่เข้าร่วมในการประชุมเป็นประจำาจะนำาผลการประชุม

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯมารายงานต่อบริษัทฯเพื่อดำาเนินการต่อไป ผู้เข้าร่วมการประชุม Japanese Society Meeting เป็น

ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทญี่ปุ่นจำานวน 60 แห่ง (จากทั้งหมด 70 บริษัท).

 2. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของอมตะ ซิตี้ เบียนหัว HR Committee of AMATA City Bien Hoa 

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของอมตะ ซิตี้ เบียนหัว สำาหรับเป็นศูนย์กลางให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ของโรงงานที่ดำาเนินงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว ได้มาประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและ

ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในที่ทำางาน ตลอดจนอัพเดทสถานการณ์สำาคัญหรือภาวะฉุกเฉินต่างๆ เช่น 

การจลาจล

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลจำานวน 3 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 200 คน เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 67 เมื่อเทียบกับปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการโดยจัดฝึกอบรมและสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญ

ในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ภาษีธุรกิจและข้อบังคับประจำาปี

2. ทรัพยากรมนุษย์

3. การลดความเครียด

4. องค์กรแห่งห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต

 บริษัทฯ จะยังคงดำาเนินการในการเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ ท่ีช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยและทันต่อแนว

โน้มการเปลี่ยนแปลงและกฎระเบียบใหม่ๆ ในปัจจุบัน
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ผลกำรด�ำเนินงำน
 บริษัทฯ ได้ทำาการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าผ่านแบบสอบถาม เพื่อทำาความเข้าใจกับปัญหาและความต้องการเฉพาะ

ของลูกค้าและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วย คำาติชมและข้อกังวลของลูกค้าจะนำาไปใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

และบริการของบริษัทฯ รวมถึงกระบวนการทำางาน ในปี 2561 บริษัทฯได้รักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าไว้ในระดับเดียวกับ

ปีที่แล้วที่คะแนน 77.5%

 บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับความไม่สะดวกสืบเนื่องจากการพัฒนาโครงการขยายเฟสใหม่ของบริษัทฯ ซึ่ง

บริษัทฯไม่ได้นิ่งนอนใจและกำาลังดำาเนินการจัดการแก้ไขปัญหานี้

การรักษาความสัมพันธ์กับรัฐบาลท้องถิ่นและพันธมิตร
 หน่วยงานราชการท้ังในระดบัประเทศและระดบัท้องถิน่มส่ีวนเกีย่วข้องในการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ในประเทศเวียดนาม 

บริษัทฯ ได้เข้าพบปะหารือและประชุมร่วมกับหน่วยงานของรัฐอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานโครงการต่างๆ ใน

ปัจจุบัน 

ผลกำรด�ำเนินงำน
 การประชุมกับรัฐบาลกลางในโอกาสต่างๆ

 บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลเวียดนาม ดังนี้ 

1. GMS Business Summit - 30 มีนาคม 2561 ในฐานะวิทยากร

2. Smart City - 8 มีนาคม 2561 ในฐานะวิทยากร

3. 30 years of FDI in Vietnam - 4 ตุลาคม 2561 การออกบูธในงาน

 คณะกรรมการอ�านวยการ

 คณะกรรมการนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ เข้ามา

ช่วยแนะนำาการแก้ไขปัญหาที่บริษัทฯ เผชิญอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

2560 2561
AMATA City Long Thanh JSC 1 ครั้ง 1 ครั้ง
AMATA City Halong JSC 3 ครั้ง 6 ครั้ง

 การประชุมจะขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการ เมื่อโครงการเปิดดำาเนินการแล้วจะมีการประชุมน้อยลง
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ผลการด�าเนินงาน

ด้านสังคม

การลงทุนเ พ่ือพัฒนาชุมชน

14%

536,700

ระดับคะแนนความ
ผูกพันของพนักงาน

ต่อองค์กรเพิ่มขึ้น 

US$ 
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ผลการด�าเนินงานปี 2561
•	ระดับคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเพิ่มขึ้น	14%

 บริษัทฯตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยหลักของการดำาเนินธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จและเป็นกำาลังสำาคัญท่ีจะ

ขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯให้ไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารทรัพยากรบุคคลในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันท่ีสูงข้ึนจึงเป็นความท้าทายของบริษัทฯอย่างย่ิง บริษัทฯจึงให้ความสำาคัญกับการบริหาร

ทรพัยากรบุคคลท่ีดแีละมปีระสทิธภิาพ ตัง้แต่กระบวนการสรรหา การดแูลและรกัษาบุคลากร และการพฒันาบุคลากร เพือ่รองรบั

เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เป้าหมายทางธุรกิจรวมถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งตอบสนองประเด็นความ

ต้องการและความคาดหวังของพนักงาน โดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความก้าวหน้าในอาชีพ บรรยากาศในการ

ทำางาน ที่พนักงานให้ความสำาคัญมากที่สุด โดยยึดหลักการดูแลพนักงานแบบองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้พนักงานมี

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่มีความสุขในการทำางาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี จะส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ทำาให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น นำาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจอย่าง

ยั่งยืนต่อไป (Disclosure 103-1)

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

แนวทางการจัดการ (Disclosure 103-2)

กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำนและกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดูแลพนักงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำาหนด ระเบียบ และ

กฎหมายแรงงานในประเทศท่ีบริษัทฯเข้าไปดำาเนินธุรกิจ และมาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจท่ีบริษัทประกอบกิจการ 

ครอบคลุมถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสมอภาค (Equality) และการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) 

ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพสมรส ความคิดเห็นทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนาและความเชื่อ บริษัทฯ 

ส่งเสริมให้มีความหลากหลาย (Diversity) ในองค์กร และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
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จริยธรรมพนักงำน
 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมภายในองค์กร จึงให้มีการจัดทำาคู่มือจรรยาบรรณ

ในการดำาเนินธุรกิจ (Code of Ethics) ขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯเข้าไป

ดำาเนินธุรกิจจะเข้าใจและได้ยึดถือปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรมเดียวกันในการดำาเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือประโยชน์

ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทฯจึงได้กำาหนดแนวปฏิบัติท่ีดีสำาหรับผู้บริหารและพนักงานซ่ึงถือเป็น 

จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ อันได้แก่ 

1. การปฏิบัติต่อตนเอง 

2. การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม 

3. การปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานพนักงาน และ 

4. การปฏิบัติต่อองค์กร 

 บริษัทฯ ได้ติดตามตรวจสอบดูแลความประพฤติด้านจริยธรรมอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับฯ บริษัทฯ 

จะดำาเนินมาตรการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายแรงงาน โดยในปี 2561 น้ี ไม่มีพนักงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ 

กำรสรรหำและกำรว่ำจ้ำง (Disclosure 401-1)

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการสรรหา การคัดเลือก และการว่าจ้างพนักงานที่จะมาร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้บุคลากรที่

มคีณุสมบัตท่ีิเหมาะสมสอดคล้องกบักลยุทธ์การดำาเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ และมศีกัยภาพในการพฒันา บรษัิทฯ มีนโยบายในการ

ดำาเนนิการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากร โดยยึดหลกัด้านการสรรหาผูท่ี้มีคณุสมบัตเิหมาะสมจากพนกังานภายในบรษัิทฯ และจาก

บุคคลภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

•	 การสรรหาและคัดเลือกจากบุคลากรภายใน	เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ ได้มีโอกาสที่จะพัฒนา 

และเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้มีการประกาศตำาแหน่งงานว่างให้พนักงานรับทราบก่อน โดย

การประกาศตำาแหน่งท่ีเปิดรับผ่านทาง Intranet และ email เพ่ือให้พนักงานท่ีสนใจสามารถสมัครเข้ารับการพิจารณา 

คัดเลือกตามขั้นตอนการสรรหา บริษัทฯ มีความประสงค์ให้มีการหมุนเวียนพนักงาน (Job Rotating) ภายในกลุ่มบริษัท 

ตามหลกัการการเลอืกคนให้เหมาะสมกบัตำาแหน่งงาน (put the right man into the right job) เพือ่เป็นการพฒันาพนกังาน

และทำาให้พนักงานได้มีโอกาสเปลี่ยนลักษณะงานตามความถนัดหรือสถานที่ทำางาน ส่งผลให้พนักงานสามารถทำางานได้

อย่างมีความสุขและเต็มประสิทธิภาพ 

•	 การสรรหาและคดัเลอืกจากบคุคลภายนอก	เพือ่ให้สอดคล้องกบักลยุทธ์การดำาเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ และเป็นการเตรยีม

ทรัพยากรบุคคลให้พร้อมเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้วางแผนอัตรากำาลังให้

สอดคล้องกบัแผนการขยายธรุกจิของบริษัทฯ และได้กำาหนดคณุสมบัตแิละความสามารถของพนกังานให้ตรงตามลกัษณะ

งาน รวมถึงทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรด้วย 

 บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาผู้มีคุณสมบัติตรงตามท่ีกำาหนดเข้ามาร่วมงาน บุคคลภายนอกสามารถสมัครเพื่อเข้าเป็น

พนักงานของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การสมัครผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์การสมัครงานที่มีชื่อเสียง

ต่างๆ การสมัครผ่านบรษัิทจดัหางานท่ีบริษัทใช้บรกิาร การส่งเสรมิให้มีพนกังานปัจจบัุนแนะนำาผูส้มคัรท่ีมีความเหมาะสม 

กับองค์กรเข้ามาสมัครงานกับบริษัทฯ การเข้าร่วมงานเพื่อรับสมัครนักศึกษาในสถาบันการศึกษา (Career Fair) โดยใน

การสรรหาจะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน 
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กำรบริหำรค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์

 บริษัทฯตระหนักว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสินทรัพย์ท่ีสำาคัญท่ีสุดและการจัดการค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นสิ่งสำาคัญในการ

ดึงดูดผู้สมัครงาน ลดอัตราการลาออก ขับเคลื่อนผลการทำางาน และเพ่ิมความผูกพันของพนักงาน เพ่ือให้ม่ันใจว่าเงินเดือน

และโบนัสยังคงอยู่ในระดับท่ีแข่งขันได้และสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆจะสนองตอบความต้องการของพนักงาน ดังนั้น 

บริษัทฯจึงมีการทบทวนค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการเป็นประจำา และปรับปรุงเกณฑ์ค่าตอบแทนให้เหมาะสมและ

เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้พนักงานที่ปฏิบัติงานประจำาในต่างประเทศ (Expatriate Staff) จะได้รับ 

เงนิเดอืน สทิธปิระโยชน์และสวสัดกิารต่างๆท่ีสามารถแข่งขันได้โดยการเปรยีบเทียบกบัตลาดแรงงานท้องถิน่แต่ละเมืองในประเทศ

ที่บริษัทฯไปดำาเนินธุรกิจ

• การบริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม 

 กระบวนการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนโดยยึดตามผลงาน (Pay 

for Performance Principle) ซึ่งมีเป้าหมายและผลงานที่ชัดเจน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำาหนด

แผนการทำางานและตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของตนเองร่วมกับหัวหน้างาน ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของ 

ฝ่ายงานและบรษัิทฯ (Corporate KPI) โดยบรษัิทฯ ได้กำาหนดระบบการประเมนิผลการปฏบัิตงิานนี้ไว้ปีละ 2 ครัง้ คอื กลาง

ปีและปลายปี ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานได้หารือร่วมกัน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำางานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นกลไกสำาคัญในการมุ่งสู่เป้าหมายของบริษัทฯ ที่ได้ตั้งไว้ การประเมินผลการปฏิบัติงานได้

ดำาเนนิการครอบคลมุพนกังานและผูบ้ริหารท่ัวท้ังองค์กร (ร้อยละ 100) โดยการประเมนิผลงานข้ึนอยู่กบัระดบัความรบัผดิชอบ 

ที่พนักงานซึ่งมีทั้งหมด 7 ระดับ และการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1) การประเมินผลการทำางานท่ีมตีวัช้ีวดัผลการปฏบัิตงิาน (KPI) เป็นกลไกขับเคลือ่นในกระบวนการบรหิารผลงาน

โดยได้นำาหลักการของ Balance Scorecard มาปรับใช้สำาหรับพนักงานระดับปฏิบัติการขึ้นไป 

2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานแสดงออกผ่านทางคุณลักษณะร่วมขององค์กร (AMATA DNA) ซึ่งเป็น 

Core competency ของบริษัทฯ 

3) การประเมินความก้าวหน้าทางอาชีพ โดยมองท้ังด้านจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาของพนักงาน เพ่ือทำาแผน

พัฒนาพนักงานระยะ 1-3 ปีสำาหรับพนักงานแต่ละคน เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต

 การประเมินผลและค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาประเมนิผลและค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 

โดยตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานได้ถูกกำาหนดข้ึนตามความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทและประธาน 

เจ้าหน้าท่ีบริหารซึ่งครอบคลุมการดำาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับเป้าหมายด้านสังคมและสิ่ง

แวดล้อม ในเรือ่งค่าตอบแทนนัน้ได้ทำาการสำารวจอตัราการปรบัเงนิเดอืนและค่าตอบแทนสำาหรบัผูบ้รหิารจากบรษัิทอ่ืนๆ 

ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะได้รับการนำาเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาอนุมัติต่อไป

 การประเมินผลและค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับ 5-7

 พนักงานระดับ 5-7 จะได้รับการประเมินความสำาเร็จของตัวชี้วัด (KPIs) ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขององค์กรท่ีครอบคลมุด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ค่าตอบแทนประจำาปีของผูบ้รหิารระดบั 5-7 จะพิจารณา

จากผลการประเมนิความสำาเรจ็ของตวัช้ีวัดท่ีนำา้หนกัร้อยละ 75 และจากการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบัิตงิาน (AMATA 

DNA) ร้อยละ 25 



48 
บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) 
CREATING PERFECT CITIES WHERE OPPORTUNITIES ARISE

 การประเมินผลและค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับ 1-4

 พนกังานระดบั 1-4 จะได้รับการประเมนิความสำาเรจ็ของตวัช้ีวัด (KPIs) ท่ีนำา้หนกัร้อยละ 50 และการประเมินพฤตกิรรม

การปฏิบัติงาน (AMATA DNA) ร้อยละ 50

• สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

 บริษัทฯ จัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมจากสวัสดิการพ้ืนฐานตามกฎหมายกำาหนดให้แก่พนักงานทุกคน

อย่างไม่เลือกปฏิบัติ โดยยึดหลักความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น การตรวจสุขภาพประจำาปี การช่วยเหลือ 

ค่าตรวจรักษาพยาบาลและการรักษาด้านทันตกรรม การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ 

โดยหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับพนักงานจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำาหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัด

สวัสดิการของพนักงานที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงานอีกด้วย 

 บริษัทฯ ได้แจ้งเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีพนักงานพึงได้รับอย่างชัดเจนให้พนักงานทราบตั้งแต่วันแรกท่ีเริ่ม

ทำางานกบับรษัิท และเปิดโอกาสให้พนกังานได้มส่ีวนร่วมในการปรบัปรงุสวสัดกิารให้เหมาะสมและสร้างสรรค์กจิกรรมเพือ่

ส่วนรวม

• เงินสนับสนุนอื่นๆ

 บรษัิทฯ จดัให้มีเงนิช่วยเหลอืแก่พนกังานในโอกาสต่างๆ เช่น เงนิช่วยเหลอืงานมงคลสมรส และค่าคลอดบุตร เป็นต้น 

การสนบัสนนุยังขยายไปถงึสมาชิกในครอบครวัของพนกังาน เช่น ทุนการศกึษาสำาหรบัเดก็และเงนิช่วยเหลอืจดัฌาปนกจิศพ 

ญาติของพนักงาน

อัตราการจ้างงานแรกเข้าและสวัสดิการ

รายการ ระดับ 

ปฏิบัติการ

ผู้บริหาร

ระดับต้น

ผู้บริหาร 

ระดับกลาง

ผู้บริหาร 

ระดับสูง

ค่าจ้างเริ่มต้น (ยังไม่รวมค่าประสบการณ์)  ตามโครงสร้างค่าจ้างบริษัท

ค่าเดินทาง    
ประกันอุบัติเหตุ    
ค่าโทรศัพท์    
รถประจำาตำาแหน่ง - -  
เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส    
เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร    
เงินช่วยเหลือจัดฌาปนกิจศพ    



49 

สิ่ง
แว
ดล
้อม

สัง
คม

กา
รก
�าก
ับด
ูแล
กิจ
กา
รแ
ละ
เศ
รษ
ฐก
ิจ

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) 
รายงานความยั่งยืนปี 2561

• Happy Workplace

  บริษัทฯ ต้องการทำาให้สถานท่ีทำางานเป็น “HAPPY WORKPLACE” สำาหรับพนักงาน จึงให้ความสำาคัญกับหลัก 

ความสุข 8 ประการ ที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานสร้างความสมดุลระหว่างการทำางานและการใช้ชีวิตส่วนตัว ทำาให้พนักงาน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีและทำางานอย่างมีความสุข ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน 

งำนเลี้ยงปีใหม่

Happy Body 
ส่งเสรมิสขุภาพ เช่น ตรวจสขุภาพประจำาปี เงนิช่วยเหลอืรกัษาพยาบาล เวชภณัฑ์และยา ส่งเสรมิการออกกำาลงักาย 
ทุกวันเวลา 15:00 น. เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้า

Happy Heart 
ส่งเสรมิการมนีำา้ใจเอือ้อาทรต่อกนัและกนั เนือ่งจากมีความว่าเช่ือความสขุท่ีแท้จรงิคือการเป็นผูใ้ห้ เช่น กจิกรรม 
Happy Birthday เพื่อสร้างความสุขให้กับพนักงาน การให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกับเพื่อนพนักงาน
ตามความสมัครใจ

Happy Relax 
สร้างความสขุและความบันเทิงให้กบับุคลากร ให้ผ่อนคลายท้ังร่างกายและสมอง ท้ังยังเป็นการเติมหัวใจให้พร้อม
ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กิจกรรม AMATA Staff Party (New Year Party) กิจกรรมสันทนาการ กีฬาสี 
การเปิดเพลงยามเช้าและเสียงประชาสัมพันธ์ (AMATA Radio) เป็นต้น

Happy Brain 
ส่งเสรมิให้พนกังานได้ศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ และเพ่ิมพนูทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนมกีารพัฒนาตนเอง
อย่างสมำ่าเสมอ นำาไปสู่ความเป็นมืออาชีพและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

Happy Soul 
ส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในหลักศาสนา ศีลธรรม สนับสนุนให้เป็นคนดี คิดดี ทำาดี โดยร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ในโอกาสต่างๆ และจัดการสอนนั่งสมาธิเพื่อลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน 

Happy Money 

ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักเก็บออม ไม่เป็นหนี้สิน และปลูกฝังนิสัยการออมเงิน ผ่านการออมเงินกับกองทุนสำารอง
เลีย้งชีพ และจดักจิกรรมบรรยายให้ความรูเ้รือ่งวธิกีารบรหิารเงนิอย่างชาญฉลาด โดยผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการเงนิ 
เช่นการจดับรรยาย Happy Money Happy Retirement โดยเชญิผูบ้รรยายมาจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

Happy Family 
ส่งเสริมการเป็นผู้ท่ีรักและมีครอบครัวท่ีอบอุ่นและมั่นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว ส่งเสริมการสร้างครอบครัว
กับพนักงาน ผ่านสวัสดิการเช่น สวัสดิการช่วยเหลือค่างานแต่งงาน เป็นต้น

Happy Society 
ส่งเสริมให้พนักงานมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำางาน และพักอาศัย และสนับสนุนให้พนักงานได้มี
โอกาสตอบแทนสังคมโดยทำาหนา้ทีจ่ติอาสา เช่น กจิกรรมทาสีโรงเรยีน และเลี้ยงอาหารกลางวนัเดก็ การบรจิาค
โลหิต เป็นต้น
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ควำมสร้ำงผูกพันของพนักงำน
 บรษัิทฯ ตระหนกัดว่ีาทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจหลกัของการเตบิโตทางธรุกจิและเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร 

บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำาคัญกับการดูแลและพัฒนาพนักงานให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับบริษัท พร้อมท้ังให้โอกาส

พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  นอกจากบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานสามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทฯ ยังปลูกฝังให้พนักงานเป็น

คนดี มีคุณธรรม ซึ่งจะทำาให้การทำางานร่วมกันระหว่างบุคลากรที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านเพศ วัย ภาษา เชื้อชาติ 

และวัฒนธรรม สามารถดำาเนินไปด้วยความราบรื่น หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้วัฒนธรรมของอมตะ 

  บริษัทฯ ได้พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์กร และพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่

เหมาะสมในการเป็นบุคลากรของอมตะ เพื่อให้เกิดการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสความก้าวหน้าในงาน

ของพนักงาน อันนำาไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำาหนดคุณลักษณะของการเป็นคนอมตะ (AMATA 

DNA) ประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ประการอันได้แก่ 

Dependable น่าเชื่อถือวางใจได้
Responsive พร้อมให้การตอบสนอง
Innovative ลองคิดสิ่งใหม่
Visionary มองไกลไปข้างหน้า
Efficient เต็มคุณค่ามีประสิทธิภาพ

• การมีส่วนร่วมของพนักงาน

 บรษัิทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนสามารถส่งคำาแนะนำาเพือ่ให้บรษัิทฯ ดำาเนนิการแก้ไขหรอืปรบัปรงุการดำาเนนิงาน

ของบริษัทฯ หรือข้อร้องเรียนถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรง โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียน

จากพนักงาน และมีแนวปฏิบัติในการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งข้อร้องเรียนตามกระบวนการคุ้มครอง 

ผู้ร้องเรียน ช่องทางรับข้อร้องเรียนมีดังนี้

1. แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้โดยตรง 

2. ตู้ ปณ.7 ปณฝ.มอนเทอเรย์ทาวเวอร์ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10323

3. กล่องรับข้อคิดเห็นในสำานักงาน (Suggestion Box)

4. แบบประเมินความผูกพันต่อองค์กร

 ในปี 2561 ไม่มีข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากพนักงาน ในส่วนของข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับสวัสดิการของ

พนักงาน บริษัทฯ จะนำาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อดำาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
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• การส�ารวจระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 

 บริษัทฯจัดให้มีการสำารวจระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานทุกประเภทในบริษัทฯ (Employee Engagement 

Survey) ซ่ึงได้ดำาเนนิการโดยหน่วยงานภายนอกเพือ่ความโปร่งใสและน่าเชือ่ถอืตัง้แต่ปี 2559 บรษัิทฯ ได้นำาประเดน็สำาคญั

จากผลการสำารวจความผกูพันของพนกังานในปี 2559 มาใช้เป็นวางแผนงานเพือ่ปรบัปรงุพฒันาการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

ประเดน็สำาคญัท่ีพนกังานให้ความสนใจ คอื รางวลัและการยอมรบั โอกาสในหน้าท่ีการงาน และการบรหิารผลงาน บรษัิทฯ 

ตัง้เป้าหมายในปี 2561 ให้คะแนนความผกูพนัของพนกังานเพิม่สงูข้ึนเมือ่เทียบกบัปี 2559 และกำาหนดเป้าหมายระยะยาว

ให้ระดับคะแนนความผูกพันของพนักงานเพิ่มถึง 65% ในปี 2563 ภายใต้กลยุทธ์ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ 

และพนักงานโดยหลักการ Say Stay Strive

 ในปี 2561 พนกังานท้ังหมด (ร้อยละ 100) ร่วมตอบแบบสำารวจระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อองค์กร แสดงให้เห็น

ว่าพนักงานให้ความสำาคัญมากกับการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร

บุคคลของบริษัทฯ ผลการสำารวจพบว่าระดับคะแนนความผูกพันของพนักงานเพิ่มขึ้น 14% โดยผลชี้ว่าพนักงานให้ความ

สนใจกบัเรือ่งแบรนด์และการสือ่สารของผูบ้ริหารมากข้ึน และยงัคงให้ความสำาคญักบัเรือ่ง รางวลัและการยอมรบั และโอกาส

ในหน้าท่ีการงานเช่นเดยีวกบัปี 2559 บริษัทฯ ได้วางแผนการปรบัปรงุรวมถงึการสือ่สารอย่างสมำา่เสมอจากผูบ้รหิารระดบัสงู 

เกี่ยวกับทิศทางธุรกิจในอนาคต การเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานกับรางวัลและการยอมรับ และมุ่งเน้นการพัฒนาความ

สามารถ บรษัิทฯยงัคงใช้ความพยายามอย่างต่อเนือ่งในการปรบัปรงุเรือ่งดงักล่าวให้มีประสทิธภิาพมากข้ึน และตอบสนอง

ความคาดหวังของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กรร่วมกันต่อไป 

ปี 2559 42%
ปี 2560 N/A*
ปี 2561 56%

*ไม่ได้สำารวจเนื่องปัญหาด้านการดำาเนินการ

กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อรองรับความท้าทายและโอกาส

ทางธุรกิจในอนาคต ทำาให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันและสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายได้ 

• การเรียนรู้และพัฒนา 

 บรษัิทฯ จดัการฝึกอบรมภายในและภายนอกสำาหรบัพนกังานและผูบ้รหิาร โดยวเิคราะห์ ออกแบบ จดัหาหลกัสตูรจาก

วิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ ตลอดจนองค์กรช้ันนำาไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศกึษาภาครฐัและเอกชน เช่น หลกัสตูรเพิม่ทักษะ

ความสามารถของพนักงาน หลักสูตร Leadership Succession Program ตลอดจนการจัดอบรมการพัฒนาทักษะด้านการ

ใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่พนักงาน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน เป็นต้น 

ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
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 การพฒันาขีดความสามารถของพนกังานประกอบด้วยรปูแบบการพัฒนาต่างๆ เช่นการฝึกอบรมท้ังภายในและภายนอก 

การฝึกอบรม e-learning และการแบ่งปันประสบการณ์โดยผู้บริหาร เป็นต้น

 ในปี 2561 บรษัิทฯเน้นการพัฒนาทักษะผูบ้รหิารเพือ่เตรยีมความพร้อมสำาหรบัความท้าทายท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคต โดย

จดัการอบรม 3 หลกัสตูรในหัวข้อใหญ่ 3 หัวข้อ ได้แก่ การพฒันาอย่างย่ังยนื, Seven Habits และการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

บริษัทฯลงทุนในการฝึกอบรมจำานวน 500,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับปี 2560 หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย 7.01 

ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อพนักงานต่อปี มีผู้ผ่านการฝึกอบรมในปี 2561 จำานวน 61 คน คิดเป็น ร้อยละ 47 ของจำานวน 

ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด

 

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน

(Disclosure 404-1)
ชั่วโมงต่อคนต่อปี

พนักงานทั้งหมด 7.01
พนักงานเพศชาย 5.57
พนักงานเพศหญิง 10.20
ระดับผู้บริหาร 17.14
ระดับปฏิบัติการ 6.43

• การพัฒนาสายอาชีพ

 บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความต้องการความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของพนกังาน จงึเปิดโอกาสให้พนกังานได้ปรบัเปลีย่น

หน้าท่ีการงานให้อยู่ในความถนัดหรือความสนใจ หรือเปิดโอกาสให้พนักงานปัจจุบันท่ีสนใจจะเปลี่ยนงานได้สมัครเข้า

ทำางานในธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯกำาลังพัฒนาก่อนที่จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก นอกจากทำาให้พนักงานเกิดความก้าวหน้า

ในอาชพีทัง้ในระดบัปฏบิตักิาร (Operation Level) และระดับบรหิาร (Management Level) แลว้ พนกังานจะมคีวามผกูพนั

กับบริษัทฯมากข้ึน ลดความเสี่ยงด้านความไม่ต่อเนื่องของการดำาเนินธุรกิจจากการลาออกของพนักงาน และจากการท่ี

พนักงานได้ทำางานที่ตรงกับความถนัดและความรู้ความสามารถของตน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความสุขในการทำางานของ

พนักงาน และบริษัทฯยังได้รับประโยชน์จากการที่บุคลากรมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานเช่นเดียวกัน
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รายงานความยั่งยืนปี 2561

ผลการด�าเนินงานปี 2561
•	การลงทุนเพือ่พฒันาชุมชนจ�านวนรวม	536,700	ดอลลาร์สหรฐั	

 การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป็นรากฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม แต่การเติบโตของนิคม

อุตสาหกรรมยังสร้างผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อชุมชนและสังคมท้องถ่ินเช่นกัน ดังนั้น บริษัทฯจึงมุ่งมั่นท่ีจะสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของชุมชน ลดผลกระทบเชิงลบจากการ

ดำาเนินงานของบริษัทฯ และสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นในสังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีจึงเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับบริษัทฯ 

 บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความรับผดิชอบในการดแูลชุมชนท้องถิน่รอบนคิมอตุสาหกรรมอมตะ และคำานงึถงึการดำาเนนิงานท่ีไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบทางกายภาพ ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม ต่อชุมชนทั้งภายใน

และภายนอกนิคมอุตสาหกรรมในรัศมี 5 กิโลเมตรหรือในระดับจังหวัดดองไนซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมกรรมของอมตะ

 แนวทางการจดัการและผลการดำาเนนิงานของการพฒันาชมุชนท่ีเปิดเผยในรายงานฉบับนีค้รอบคลมุเฉพาะโครงการพฒันา

ชุมชนที่ขับเคลื่อนโดยนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ลองถั่น (Disclosure 103-1)

แนวทางการจัดการ (Disclosure 103-2)

 บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดตามปรัชญา “ALL WIN” ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียและ

สร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ร่วมกับ

แนวทางปฏิบัติในระดับสากล เช่น เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อริเริ่มกิจกรรมสำาหรับชุมชนท้องถิ่นซึ่งมุ่งเน้น

กิจกรรมที่สามารถลดผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจ เช่น การเดินทาง และคุณภาพชีวิตของเด็กและผู้คนในสังคม

 การดำาเนินงานโครงการพัฒนาสังคมได้มีการจำาแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประชาชนที่อาศัย

อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัวในรัศมี 5 กิโลเมตร และ กลุ่มที่ 2 พนักงานที่ทำางานในโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่

นคิมอุตสาหกรรมซิต้ี เบียนหัว บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะสร้างรปูแบบกจิกรรมให้ตรงตามความต้องการและความคาดหวงัของแต่ละ

กลุม่อย่างเหมาะสม ซ่ึงกลุม่เป้าหมายท้ังสองนีม้คีวามกงัวลในประเดน็ท่ีเกีย่วข้องกบัความปลอดภยั การจราจร และคณุภาพชีวติ

 ท้ังนี้ รูปแบบกิจกรรมและโครงการท่ีบริษัทฯ นำามาใช้ตอบสนองต่อความคาดหวังของชุมชนในปี 2561 แบ่งออกเป็น 

3 ประเภท ได้แก่

1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำานวยความสะดวก

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมสุขภาพ

3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาชุมชน 
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ผลการด�าเนินงาน (Disclosure 103-3, 413-1) 

1.กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก 
 การปรับปรุงถนนในท้องถิ่น

  บรษัิทฯคาดการณ์ถงึปริมาณการจราจรในอนาคตท่ีจะกระทบต่อชุมชนท้องถิน่เม่ือโครงการ AMATA City Long Thanh 

เปิดดำาเนินการ บริษัทฯได้ศึกษาถนนเชื่อมต่อทางออกและพบว่าสภาพปัจจุบันของถนนสาธารณะ Ha Huy Giap นั้น

แคบเกินไป เต็มไปด้วยฝุ่น และขรุขระ ซึ่งการจราจรที่หนาแน่นมากขึ้นจากจำานวนรถยนต์และรถบรรทุกที่เดินทางเข้า

และออกจากนิคมจะส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนอย่างแน่นอน ดังนั้น บริษัทฯจึงได้ริเริ่มโครงการ “พัฒนาถนน Ha Huy 

Giap” เพื่อปรับปรุงคุณภาพถนนเส้นนี้

  ถนนได้รับการออกแบบตามหลกัปฏบัิตทิางวศิวกรรมท่ีดแีละสอดคล้องกบักฎหมายและข้อบังคบัการก่อสร้าง โครงการ

ครอบคลุมระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ถนนกว้าง 6 เมตร รองรับนำ้าหนักได้สูงสุด 10 ตันพร้อมติดตั้งระบบระบายนำ้าฝน 

การก่อสร้างเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2560 และเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 2561 ด้วยเงินลงทุนรวม 12 พันล้านด่ง

เวียดนาม หรือประมาณ 530,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  การอัพเกรดถนน Ha Huy Giap ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อลูกค้าของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ทางสังคมที่

สำาคัญต่อคนในชุมชนท้องถิ่น ในการมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

 การเพิ่มความปลอดภัยภายในนิคมอุตสาหกรรม

  บริษัทฯกำาลังดำาเนินการพัฒนาโครงการส่วนขยายและมีการประเมินพื้นท่ีท่ีอาจเกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและความ

ปลอดภัยต่อคนที่ใช้ถนนในนิคมอุตสาหกรรมได้ ดังนั้น บริษัทฯจึงได้ติดตั้งป้ายจราจรเพิ่มเติมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

เฟสปัจจบัุนและพ้ืนท่ีเฟสใหม่ และปรับปรุงป้ายเดมิให้ชัดเจนข้ึนเพือ่เตอืนผูใ้ช้ถนนให้เพิม่ระมัดระวงั สร้างความปลอดภยั

ในนิคมอุตสาหกรรมมากขึ้น

  บริษัทฯได้ลงทุนปรับปรุงตลิ่งของลำาคลองที่อยู่ติดกับพื้นที่ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน 

และทรัพย์สินของบริษัทฯและของผู้อื่น เดิมตลิ่งเป็นดิน ทำาให้เกิดฝุ่นจากการกัดเซาะของลมซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ทางเดินหายใจและก่อให้เกิดความรำาคาญต่อผู้คนในชุมชน และหากมีการกัดเซาะมากขึ้นอาจเกิดดินถล่มได้ ซึ่งจะเป็น

อันตรายต่อชีวิตและการสูญเสียทรัพย์สิน บริษัทฯจึงได้เลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดในการป้องกันการกัดเซาะโดยใช้หินเกเบ้ียนและ

คอนกรีตเพิ่มความแข็งแรงให้กับตลิ่งแต่ยังคงรูปลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติอยู่
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2. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรส่งเสริมสุขภำพ
Zumba	Dance

 บรษัิทฯได้จดัสรรพ้ืนท่ีท่ีลานอมตะสแควร์ให้เป็นลานกฬีาในช่วงเวลานอกเวลาทำางาน เพือ่ให้พนกังานท่ีทำางานในนคิม

อุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบสามารถใช้เป็นท่ีออกกำาลงักาย พกัผ่อนหย่อนใจ และบรษัิทฯยงัได้จดักจิกรรมออกกำาลงักาย 

อย่างสมำ่าเสมอเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพในชุมชนโดยผู้เข้าร่วมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

 บรษัิทฯได้จดักจิกรรมเต้นซุมบ้าให้แก่สมาชกิในนคิมอตุสาหกรรมอมตะและชุมชนบรเิวณใกล้เคยีง เพ่ือสนบัสนนุการออก

กำาลงักายและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนียั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบรษัิทฯกบัชุมชนพืน้ท่ีข้างเคยีง 

กจิกรรมนี้ได้รบัความสนใจจากชุมชนจงึได้จดักจิกรรมเดอืนละครัง้ตลอดท้ังปี 2561 ซ่ึงมผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมประมาณ 840 คน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.10 เมื่อเทียบกับปี 2560

การบริจาคโลหิต

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความต้องการเลือดเพื่อใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุในบริเวณนี้ ดังนั้น บริษัทฯ 

จึงได้ดำาเนินโครงการบริจาคโลหิตที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เบียนหัว มาตั้งแต่ปี 2559 ในปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 

48,000 คนท่ีทำางานอยู่ในนคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้เบียนหัว ดงันัน้จงึเป็นแหล่งรบับรจิาคโลหิตท่ีมีศกัยภาพเพือ่สนบัสนนุ

ความต้องการใช้โลหิตของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

 บริษัทฯ ได้ร่วมกับกาชาดจังหวัดดองไนและศูนย์บริการโลหิตโรงพยาบาล Cho Ray จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตขึ้น

เป็นปีท่ีสามติดต่อกัน มีพนักงานบริษัทฯ และพนักงานของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว 

มาร่วมกันบริจาคโลหิตรวม 500 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2560 ได้รับโลหิตทั้งหมด 126,350 ซีซี ลดลงจาก 

ปี 2560 เล็กน้อยประมาณร้อยละ 1

 กิจกรรมการบริจาคโลหิตท่ีจัดโดยบริษัทฯ สามารถช่วยสภากาชาดจังหวัดดองไนลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการบริจาค

โลหิตเคลื่อนท่ีในโรงงานรวมปีละ 25,000 บาท (โดยปกติแล้วการบริจาคโลหิตเคลื่อนท่ีจะมีค่าใช้จ่าย 50 บาทต่อคน) 

โครงการนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่นทำาสิ่งท่ีดีเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศ

ชาติโดยรวม
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สถิติกิจกรรมการบริจาคโลหิต ในปี 2559-2561
ปี ปริมาณโลหิต (ซีซี) จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวนบริษัท

2559 62,850 N/A N/A
2560 127,750 400 40
2561 126,350 500 38

การแบ่งปันความสุขแด่ผู้ด้อยโอกาส

 ในช่วงเทศกาลพิเศษท่ีเดก็ๆท่ัวท้ังประเทศกำาลงัเฉลมิฉลองและสนกุสนานกนันัน้ ยังมีผูด้้อยโอกาสในสงัคมท่ีไม่สามารถ

ร่วมสนุกกับงานเฉลิมฉลองเทศกาลได้ บริษัทฯจึงต้องการแบ่งปันความสุขให้แก่ 

o เด็กพิการที่หูหนวกและตาบอดจำานวน 212 คนที่ศูนย์ดูแลเด็กพิการดองไน บริษัทฯทำากิจกรรมต่างๆเช่น ร้องเพลง

กับคนตาบอด เกมท่ีเล่นกับคนใบ้และหูหนวก และมอบของขวัญและอาหารให้กับเด็กๆและศูนย์ดูแล รวมมูลค่า 

50 ล้านด่ง (ประมาณ 2,400 ดอลลาร์สหรัฐ)

o เด็กยากจนจำานวน 125 คนในพื้นที่ห่างไกลของชุมชน Phuoc Binh และ Tan Hiep Commune โดยมอบของขวัญ

รวมมูลค่า 50 ล้านด่ง (ประมาณ 2,400 ดอลลาร์สหรัฐ)

o ครอบครัวท่ียากจนมากจำานวน 4 ครอบครัว โดยสนับสนุนการซ่อมแซมบ้านมูลค่า 25 ล้านด่ง (ประมาณ 1,200 

ดอลลาร์สหรัฐ)

o เดก็กำาพร้าจำานวน 446 คน ท่ีสถานเลีย้งเดก็กำาพร้า Thien Binh (Dong Nai) และ Tu Tam Nhan Ai (Binh Duong) กจิกรรม

นี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับสภาธุรกิจไทย-เวียดนามและสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม มีอาสาสมัคร 

จำานวน 80 คนจาก 11 บริษัทไทยเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแบ่งปันความรักผ่านการเล่มเกม การร้องเพลง การทำาอาหาร 

และการสอนเกี่ยวกับวิธีซ่อมจักรยานทั่วไป รวมถึงการบริจาคหนังสือที่เป็นประโยชน์ จักรยาน และของใช้ประจำาวัน 

บริษัทฯ ได้บริจาครวมมูลค่า 15.8 ล้านด่ง (700 ดอลลาร์สหรัฐ)
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Thien Binh Orphanage (ผู้สูงอายุและเด็กจำานวน 218 คน)

Tu Tam Nhan Ai Orphanage (ผู้สูงอายุและเด็กจำานวน 148 คน)

3. กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การปลูกต้นไม้ในนิคมอุตสาหกรรม

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯมีความตั้งใจที่

จะเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวภายในนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาพื้นท่ี

สาธารณะท่ีเสือ่มโทรมให้เป็นพ้ืนท่ีสเีขียวเพ่ือให้สมาชิกในนคิมอุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิน่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น 

ใช้เป็นพื้นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ พื้นท่ีการเรียนรู้ของพืชท้องถิ่น เป็นต้น บริษัทฯจึงได้กำาหนดแนวทางการจัดกิจกรรมปลูก

ต้นไม้โดยคัดเลือกพืชพื้นเมืองที่มีความต้านทานต่อสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นได้ดี

 ในปี 2561 บริษัทฯได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน 2561 มีพนักงาน 130 คน

จากโรงงาน 20 บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้น Apitong จำานวน 170 ต้น ตลอด

แนวพื้นที่ส่วนขยาย 3A บนถนนหมายเลข 13 
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 ในปี 2561 บริษัทฯ ลงทุนเพื่อสังคมเป็นเงินรวม 12.14 พันล้านด่ง หรือ 536,700 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการ

พัฒนาชุมชนในประเทศเวียดนาม ซึ่งงบประมาณกว่าร้อยละ 90 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกให้

แก่ชุมชน

บทสรุป
 สำาหรับการพัฒนาชุมชนในปีต่อๆไป บริษัทฯกำาลังดำาเนินการปรับปรุงแผนงานการพัฒนาชุมชนและแผนการดำาเนินงาน

เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ และ

เพือ่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของชุมชนท้องถิน่และสงัคมท้ังในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว กระบวนการ

ประเมินประเด็นสำาคัญด้านความย่ังยืนได้ถูกปรับปรุงใหม่เพ่ือให้ม่ันใจว่าการพัฒนาโครงการต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ 

ผู้มีส่วนได้เสียในอนาคต

 ในปี 2561 บริษัทฯไม่ได้รับข้อร้องเรียนท่ีมีนัยสำาคัญจากชุมชนท้องถ่ินรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว และ 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ลองถั่น อย่างไรก็ตาม เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่น 

บริษัทฯมีความมุ่งม่ันท่ีจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 

และพัฒนาภาคประชาสังคมที่ดีเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม
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ผลการด�าเนินงาน  
ด้านสิ่งแวดล้อม

4% ลดการใช้
พลังงานลง 

เทียบกับปี 2560

ลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกได้  

200 ตัน CO2e 
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 การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดำาเนินงานในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ บริษัทฯตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นหมาย

รวมถึงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงของการได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือการขอใบ

อนุญาตขยายกิจการในอนาคต

 บริษัทฯจึงได้ศึกษาและทบทวนกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการดำาเนินธุรกิจ และได้จัดทำารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดล้อมก่อนการก่อสร้างนคิมอตุสาหกรรมทุกแห่ง เพ่ือกำาหนดมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม

ระหว่างการก่อสร้างและหลังจากนิคมอุตสาหกรรมเริ่มดำาเนินการ

 การบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมยังครอบคลุมไปถึงทุกข้ันตอนและทุกกระบวนการทำางานของบริษัท

ภายในนคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตีเ้บียนหัวและผูเ้ช่า ซ่ึงต้องปฏิบัตติามข้อกำาหนดทางกฎหมายท่ีบังคบัใช้ในประเทศเวยีดนามและ

มาตรการที่กำาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัวด้วย (Disclosure 

103-1)

แนวทางการจัดการ (Disclosure 103-2)

 บรษัิทฯ ปฏิบัตติามกฎหมายด้านสิง่แวดล้อมท่ีบังคบัใช้ในประเทศเวยีดนามและมาตรการป้องกนัอย่างเคร่งครดั รวมถงึการ

ลดและติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่สำาคัญ ได้แก่ ลูกค้า ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯได้จัดทำาทะเบียนกฎหมายโดยฝ่ายกฎหมายและ 

มีการสอบทานกฎหมายอย่างสมำ่าเสมอ พร้อมจัดทำาระบบการบันทึกสำาหรับข้อร้องเรียนและการดำาเนินคดีของบริษัทฯด้วย

ผลการด�าเนินงานปี 2561

•	คุณภาพอากาศและน�้าที่ตรวจวัดได้มีค่าต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยรัฐบาลเวียดนาม	

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) 
รายงานความยั่งยืนปี 2561

 สำาหรบัการดำาเนนิการตามมาตรการท่ีกำาหนดไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) ของนคิมอตุสาหกรรม

อมตะ ซิตี้ เบียนหัว บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมประจำาปีโดยมุ่งเน้นการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพนำ้าทิ้งจากโรงบำาบัดนำ้าเสียส่วนกลางและคุณภาพอากาศในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้สอดคล้องกบัมาตรการท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมของนคิมอตุสาหกรรมอมตะ ซิตี ้เบียนหัว ซ่ึงระบุไว้

ว่าค่าของคณุภาพนำา้และอากาศท่ีวัดได้จะต้องตำา่กว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดในประเทศเวยีดนาม กระบวนการทดสอบในห้องปฏบัิตกิาร 

จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการวิเคราะห์ของข้อกำาหนดทางเทคนคิของประเทศเวยีดนามเกีย่วกบันำา้เสยีอุตสาหกรรมและคณุภาพ

อากาศโดยรอบ

ผลการด�าเนินงาน 
 ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มคีดฟ้ีองร้องด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมท่ีบรษัิทฯ ถกูตดัสนิลงโทษหรอืถกูดำาเนนิคด ีบรษัิทฯ ได้ตดิตาม

ตรวจสอบผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมนคิมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้เบียนหัว และรายงานผลการตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อมตาม

ที่กำาหนดไว้ในรายงานการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MONRE) และ

กรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (DONRE) เช่น คณุภาพนำา้เสยีของโรงบำาบัดนำา้เสยีส่วนกลางและคณุภาพอากาศ ข้อมลู

ผลการตรวจสอบแสดงไว้ในส่วนสรุปผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในตอนท้ายของรายงาน

 ตารางสรปุรายการตรวจสอบตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) ของนคิมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้เบียนหัว

คุณภาพสิ่งแวดล้อม วิธีการ ตัวชี้วัด
GRI Disclosure

ที่เกี่ยวข้อง

นำ้าที่ปล่อยออกจากโรง

บำาบัดนำ้าเสียส่วนกลาง

ข้อกำาหนดทางเทคนิค

ของประเทศเวียดนามใน

เรื่อง นำ้าเสียอุตสาหกรรม 

QCVN40: 2011 / 

BTNMT

pH, Color (Pt-Co), Temperature, 

Biochemical Oxygen Demand (BOD5), 

Chemical Oxygen Demand (COD), 

Grease and Oil, Suspended Solid (SS), 

Total Dissolve Solid (TDS), Total Kjeldahl 

Nitrogen (TKN), Ammonia (as nitrogen), 

Total Phosphorous (TP), Heavy Metals, 

Sulfide as H2S, Cyanide as HCN, Chloride 

as Cl2

306-1

คุณภาพอากาศ ข้อกำาหนดทางเทคนิค

ของประเทศเวียดนาม 

เรื่อง คุณภาพอากาศโดย

รอบ QCVN 05: 2013 / 

BTNMT

Nitrogen Dioxide: NO2

Sulfur Dioxide:SO2

Total Suspended Particulates: TSP

305-7

 จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนำ้าเสียของระบบบำาบัดนำ้าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัวใน 

ปี 2561 รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดมีค่าตำ่ากว่าเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำาหนด
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) 
CREATING PERFECT CITIES WHERE OPPORTUNITIES ARISE

 บรษัิทฯ ติดตามคณุภาพอากาศโดยตรวจวดัการระบายของมลพษิอากาศท่ีออกมาจากปล่องของโรงงานในนคิมอุตสาหกรรม 

จากผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดท้ัง 6 สถานี พบว่าค่าตรวจวัดมีค่าตำ่ากว่ากว่าค่ามาตรฐานท่ีหน่วยงาน

ราชการกำาหนดเอาไว้เช่นกัน รายการตรวจสอบหลัก 3 รายการได้แก่ ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2), ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

และอนุภาคแขวนลอยทั้งหมด (TSP)

 บรษัิทฯ ให้ความสำาคญัอย่างมากต่อการจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อมเพือ่ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและปฏบัิตติาม

มาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมของนคิมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้เบียนหัว เป็นส่วนหนึง่ท่ีทำาให้บรษัิทไม่มี

กรณพิีพาทท่ีบรษัิทถกูตดัสนิความผดิหรอืถกูฟ้องร้องในประเดน็ด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมเกดิข้ึนเลยตัง้แต่เปิดประกอบกจิการมา 

การเก็บตัวอย่างน�้า

การเก็บตัวอย่างน�้าทิ้ง
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) 
รายงานความยั่งยืนปี 2561

การเก็บตัวอย่างน�้าเสียในโรงงาน

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) 
CREATING PERFECT CITIES WHERE OPPORTUNITIES ARISE

การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

ผลการด�าเนินงานปี 2561
•	ลดการใช้พลงังานลงได้ร้อยละ	4
•	ลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้	200	ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	

 การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศได้กลายเป็นปัจจยัเสีย่งระยะยาวท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรหิารจดัการนคิมอุตสาหกรรม

ในอนาคต การบรรเทาผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ 

ชั้นบรรยากาศเป็นเรื่องที่ท้าทายสำาหรับทุกอุตสาหกรรม 

 การผลิตและการใช้พลังงานเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ในการช่วยชะลอภาวะโลกร้อน 

บรษัิทฯได้ดำาเนนิการใช้พลงังานอย่างมีประสทิธภิาพและปรบัเปลีย่นไปใช้แหล่งพลงังานสะอาดในอาคารสำานกังาน พืน้ท่ีส่วนกลาง 

เช่น ระบบไฟถนน และระบบบำาบัดนำา้เสยีส่วนกลาง บรษัิทฯตระหนกัว่าบุคคลสำาคญัท่ีสามารถช่วยลดพลงังานได้คอืพนกังานของ 

บริษัทฯทุกคน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยังเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯในด้านค่าใช้จ่ายพลังงาน ดังนั้น บริษัทฯจึงปลูกฝังการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแก่พนักงานทุกคน

และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้น (Disclosure 103-1)

แนวทางการจัดการ (Disclosure 103-2)

 บรษัิทฯ มีเป้าหมายท่ีจะลดการใช้พลงังานโดยการจดัการพลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ เพิม่การลงทุนในการพัฒนาพลงังาน

สะอาดและเทคโนโลยีข้ันสูง เพื่อลดการปล่อยมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ข้ันตอนเหล่านี้ถูกนำาไปใช้กับการจัดการพลังงานและกระบวนการทำางานภายในบริษัทฯ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ในระหว่างการทำางาน
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) 
รายงานความยั่งยืนปี 2561

 บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซ่ึงบริษัทย่อยและ

พนักงานทุกคนสามารถนำาแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยธุรกิจของตน ดังนี้

• บริษัทฯ สนับสนุนให้ใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) จากแหล่งพลังงานต่าง ๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 

(Solar Energy) เป็นต้น

• บริษัทฯ สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการใช้ทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไป (Non-

Renewable Energy) 

• บริษัทฯ สนับสนุนให้เลือกใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานในกระบวนการทำางานทุกระบบ

• บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างจิตสำานึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในการร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน

• บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ 

ผลการด�าเนินงาน (Disclosure 302-1, 302-4)

 ในปี 2561 การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว ใช้ไฟฟ้ารวมท้ังสิ้น 2,583 เมกะวัตต์ช่ัวโมงต่อปี 

คิดเป็นเงินรวม 4,534 ล้านด่ง ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าแบ่งตามการใช้งานดังนี้

1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่โรงบำาบัดนำ้าเสียส่วนกลางจำานวน 1,178 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี คิดเป็น ร้อยละ 46 ของปริมาณ

การใช้ไฟฟ้าทั้งหมด

2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่อาคารสำานักงานของอมตะ ซิตี้ เบียนหัว จำานวน 832 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นร้อยละ 32 

ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด

3. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบสูบนำ้าจำานวน 304 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ทั้งหมด

4. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบแสงสว่างในพื้นที่ส่วนกลางจำานวน 244 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี คิดเป็น ร้อยละ 9 ของ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด

5. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว จำานวน 16 เมกะวัตต์ช่ัวโมงต่อปี 

คิดเป็นร้อยละ 1 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
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อาคารสำานักงาน ระบบสูบนำ้า ระบบแสงสว่าง อื่นๆ

ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว
เมกะวัตต์ชั่วโมง

1,400
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 โครงการอนรัุกษ์พลงังานในห่วงโซ่อุปทานได้เร่ิมดำาเนนิการในบางพืน้ท่ีตัง้แต่ปี 2560 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า พบว่ามแีนวโน้ม 

ลดลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า
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ระบบสูบนำ้า

ระบบแสงสว่าง

ระบบแสงสว่าง

อื่นๆ

อื่นๆ

การเปรียบเทียบปริมาณการใช้ ไฟฟ้า

การเปรียบเทียบค่าไฟฟ้า

 จากแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมท่ีบริษัทฯ ได้ดำาเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ สามารถแบ่งได้เป็น 3 กิจกรรมหลัก

เมกะวัตต์ชั่วโมง

VND
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1. กำรประหยัดพลังงำนในพื้นที่ส่วนกลำงของนิคมอุตสำหกรรม 
 บริษัทฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการพื้นท่ีส่วนกลางในโครงการโดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบไฟถนน ในปี 2559 

นคิมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้เบียนหัว ได้ศกึษาเกีย่วกบัเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและทางเลอืกในการใช้งานสำาหรบัระบบไฟส่องสว่าง 

ของถนนในนิคมอุตสาหกรรม ในปี 2560 บริษัทฯ เริ่มติดตั้งชดุโคมไฟ LED แทนหลอดไฟเก่า การเปลี่ยนหลอดไฟ LED จำานวน 

516 ชุดทำาให้ประหยัดพลังงานได้ถึง 35% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาระบบไฟส่องสว่างลดลง

ถึง 75%

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ติดตั้งหลอดไฟ LED เพิ่มเติมอีก 97 ชุดในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการส่วนขยายใหม่ และสามารถ

ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 183,885,924 ด่งต่อปี และทำาให้นคิมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี ้เบียนหัว สามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

จำานวน 74.51 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ผลของการประหยัดพลังงานโดยใช้หลอด LED
พลังงาน

(KW)
เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี 

(MWh)
ค่าไฟฟ้า 

(เวียดนามด่งต่อปี)

ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบแสงสว่างก่อนการปรับปรุง (ในปี 2559) 85 372 612,951,834

ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบแสงสว่างหลังจากปรับปรุง (ในปี 2560) 55 243 426,368,475

ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบแสงสว่างหลังจากปรับปรุง (ในปี 2561) 56 244 429,065,910
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2. กำรประหยัดพลังงำนในอำคำรส�ำนักงำน
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำานักงานและลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกโดยการนำาพลังงานทดแทนทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มาใช้

 บรษัิทฯ ได้ทำาการศกึษาและเลอืกใช้เทคโนโลยี Solar PV Rooftop ท่ีเหมาะสมสำาหรบัการอนรุกัษ์พลงังานในอาคารสำานกังาน

ของอมตะ ซิตี้ เบียนหัว และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 

 กำาลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดของเทคโนโลยี Solar PV Rooftop ที่ใช้ที่อาคารสำานักงานอมตะ ซิตี้ เบียนหัวคือ 100 กิโลวัตต์ 

สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัอาคารสำานกังานและเป็นไปตามข้อกำาหนดด้านความปลอดภยัของมาตรฐานความปลอดภยั ระบบ

ผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อกับระบบสายส่งไฟฟ้าตามข้อกำาหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศเวียดนาม บริษัทฯ คาดว่าจะได้

รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ Solar PV ที่ 7 ปีและมีอายุการใช้งานได้ถึง 25 ปี

 ในปัจจุบันเทคโนโลยี Solar PV Rooftop กำาลังอยู่ในระหว่างการติดตั้งและคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มดำาเนินการในเดือน

พฤษภาคม 2562 ประมาณการณ์ความสามารถสงูสดุในการผลติไฟฟ้าโดย Solar PV Rooftop ท่ี 130,000 kWh ต่อปี และอาคาร

สำานักงานอมตะ ซิตี้ เบียนหัวจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 76 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 ในปี 2561 อาคารสำานักงานอมตะ ซิตี้ เบียนหัว ใช้ปริมาณไฟฟ้าทั้งสิ้น 832 เมกะวัตต์ บริษัทฯ คาดว่าปริมาณการใช้

พลงังานในอาคารสำานกังานจะลดลงร้อยละ 16 ในปี 2562 เมือ่เทียบกบัปี 2561 และประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 356,200,000 เวยีดนาม

ด่งต่อปี
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3. กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุปทำน
 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมส่งผลทางอ้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น บริษัทฯ จึง

ดำาเนนิธรุกจิด้วยความรับผดิชอบโดยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในห่วงโซ่อปุทานของบรษัิทฯ โดยการนำาเทคโนโลยี

มาใช้เพื่อลดการใช้ทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไป (non-renewable resources) และทรัพยากรสิ้นเปลือง (consumable 

resources) ลดการเกิดของเสีย และลดการใช้พลังงาน

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้นำาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการทำางานหรือกิจกรรมที่มีการใช้ทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมด

ไป เช่น กระดาษและเวลา โดยเริ่มต้นจากการออกใบแจ้งหนี้และการประชุมทางไกลของบริษัทฯ 

	 •	 E-Invoice 

 บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้ทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไป และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางานด้วยระบบ 

ไร้กระดาษท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เทคโนโลยีนีส้ามารถช่วยให้บรษัิทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาทำางานสำาหรบัพนกังาน

บัญชี

 จากการวิเคราะห์ในกระบวนการทำางานภายใน บริษัทฯ พบว่าฝ่ายบัญชีต้องใช้พนักงานจำานวนมากและใช้เวลานานใน

การตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี ้และใช้กระดาษจำานวนมากในการเตรยีมเอกสารใบแจ้งหนี้ให้ลกูค้ามากกว่า 650 ชุดต่อเดอืน 

สำาหรับจำานวนลูกค้าทั้งหมด 230 บริษัท 

 เม่ือบรษัิทฯ นำาระบบ E-Invoice มาใช้ พบว่าประสทิธภิาพการทำางานของพนกังานบัญชีเพิม่ข้ึนและลดการใช้กระดาษ

ให้เป็นศูนย์ ลดปริมาณงานของพนักงานบัญชีในการออกใบแจ้งหนี้จากเดิมที่ใช้พนักงานปัญชี 6 คน ทำางาน 9 วันทำาการ 

หรือใช้เวลา 432 ชั่วโมงเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ เหลือพนักงานบัญชีอาวุโสเพียง 1 คนโดยทำางาน 3 วันทำาการ หรือใช้เวลา 

24 ชั่วโมง ระบบ E-Invoice ยังช่วยให้ บริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษอีก 33,580,816 เวียดนามด่งต่อปี 

(ประมาณ 1,479 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 17.47 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

•	 การประชุมทางไกลผ่านระบบ	Videoconference

 บริษัทฯ ได้นำาระบบ Videoconference มาใช้ในการประชุมทางไกลระหว่างบริษัทอมตะ วีเอ็น ในประเทศไทย และ

บรษัิทย่อยในประเทศเวียดนาม รวมถงึการประชุมระหว่างบรษัิทย่อยท่ีตัง้อยู่ในสถานท่ีต่างๆในประเทศเวยีดนามด้วย ระบบ

ดังกล่าวช่วยให้บริษัทฯ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในการเดินทาง

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมระหว่างประเทศและภายในประเทศเวียดนามจำานวน 119 ครั้ง ท่ีใช้ระบบ 

Videoconference คิดเป็นระยะเวลา 242 ชั่วโมง ช่วยประหยัดค่าเดินทางของบริษัทฯ เป็นเงิน 10 ล้านบาท และลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำานวน 33 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

432 ชั่วโมง
6 พนักงานบัญชี 

9 วันท�างาน

24 ชั่วโมง
1 พนักงานบัญชีอาวุโส 

3 วันท�างาน
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ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
2558 2559 2560 2561

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

(งบการเงินรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม)

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 0.5 0.5 0.5 0.5

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.26 3.16 3.09 3.22

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 0.16 0.05 0.40 0.19

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ (ล้านบาท) (Disclosure 201-1)

รายได้จากการขายและบริการ 727.87 825.98 1,096.97 1,056.61

รายได้รวม 809.65 896.32 1,170.94 1,170.53

กำาไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) 121.37 49.82 369.36 176.06

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,470.71 1,145.44 1,235.70 1,345.49

สินทรัพย์รวม 4,915.19 5,377.66 6,096.15 6,733.58

หนี้สินหมุนเวียน 911.94 1,109.87 272.67 1,218.82

หนี้สินรวม 1,625.12 2,200.75 2,978.49 3,489.51

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 467.5 467.5 467.5 467.5

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,046.62 2,956.74 2,886.28 3,011.84

อัตราส่วนทางการเงิน

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 3.98 1.66 12.80 5.85

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.74 1.2 6.93 3.09

กำาไรขั้นต้น (%) 46.56 57.25 62.72 63.15

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.71 1.03 4.53 1.10

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.49 0.69 0.96 1.08

ภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ล้านบาท)

ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล1 45.11 38.98 57.33 60.27

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

จำานวนข้อร้องเรียนจากการละเมิดจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจสู่

ระบบร้องเรียนของบริษัท (กรณี)

0 0 0 0

กรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจท่ีตรวจสอบแล้วเป็น

ความจริง (กรณี)

0 0 0 0

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Disclosure 204-1)

การจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น2 (ล้านบาท)  N/A 226.46 532.53 326.92

สัดส่วนการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น2 100 100 100 100

หมายเหตุ
1 ข้อมูลจากงบการเงินรวมของ บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน) ปี 2561
2 เป็นการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในประเทศเวียดนาม

สถิติการด�าเนินงาน
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ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

พนักงาน
(Disclosure 102-8)

2559 2560 2561

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

จ�านวนพนักงานรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 137 100.0 131 100.0 129 100.0

จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามเพศ 

 • ชาย 99 72.3 91 69.5 89 69.0

 • หญิง 38 27.7 40 30.5 40 31.0

จ�านวนพนักงานแยกตามระดับ

 ระดับ General Director ขึ้นไป (L.7 และสูงกว่า) 3 2.2 3 2.3 6 4.7

 • ชาย 1 33.3 1 33.3 4 66.7

 • หญิง 2 66.7 2 66.7 2 33.3

 ระดับ Vice President (L.7) 3 2.2 3 2.3 1 0.8

 • ชาย 2 66.7 2 66.7 1 100.0

 • หญิง 1 33.3 1 33.3 0 0.0

 ระดับผู้จัดการฝ่าย (L.6) 17 12.4 17 13.0 3 2.3

 • ชาย 10 58.8 10 58.8 2 66.7

 • หญิง 7 41.2 7 41.2 1 33.3

 ระดับผู้จัดการแผนก (L.5) 1 0.7 2 1.5 13 10.1

 • ชาย 0 0.0 0 0.0 6 46.2

 • หญิง 1 100.0 2 100.0 7 53.8

 ระดับปฏิบัติการ (L.1-4) 113 82.5 105 80.2 106 82.2

 • ชาย 86 76.1 77 73.3 75 70.8

 • หญิง 27 23.9 28 26.7 31 29.2

จ�านวนพนักงานแยกตามอายุ

 อายุตำ่ากว่า 30 ปี  13 9.5 15 11.5 16 12.4

 • ชาย 4 30.8 4 26.7 6 37.5

 • หญิง 9 69.2 11 73.3 10 62.5

 อายุระหว่าง 30-50 ปี 96 70.1 87 66.4 93 72.1

 • ชาย 74 77.1 65 74.7 69 74.2

 • หญิง 22 22.9 22 25.3 24 25.8

 อายุมากกว่า 50 ปี 28 20.4 29 22.1 20 15.5

 • ชาย 22 78.6 22 75.9 14 70.0

 • หญิง 6 21.4 7 24.1 6 30.0
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พนักงาน
(Disclosure 102-8)

2559 2560 2561

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

จ�านวนพนกังานแยกตามประเภทสญัญาจ้าง

 พนักงานประจำา 127 92.7 116 88.5 111 86.0

 • ชาย 92 72.4 83 71.6 76 68.5

 • หญิง 35 27.6 33 28.4 35 31.5

 พนักงานสัญญาจ้างรายปี 9 6.6 14 10.7 17 13.2

 • ชาย 6 66.7 7 50.0 12 70.6

 • หญิง 3 33.3 7 50.0 5 29.4

 พนักงานชั่วคราว (outsource) 1 0.7 1 0.8 1 0.8

 • ชาย 1 100.0 1 100.0 1 100.0

 • หญิง 0 0.0 0 0.0 0 0.0

จ�านวนพนักงานแยกตามประเภทการว่าจ้าง

 จ้างเต็มเวลา (full-time) 137 100.0 131 100.0 129 100.0

 • ชาย 99 72.3 91 69.5 89 69.0

 • หญิง 38 27.7 40 30.5 40 31.0

 จ้างไม่เต็มเวลา (part-time) 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 • ชาย 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 • หญิง 0 0.0 0 0.0 0 0.0

จ�านวนพนักงานแยกตามพื้นที่

 ประเทศไทย สำานักงานกรุงเทพ 6 4.4 6 4.6 6 4.7

 • ชาย 3 50.0 3 50.0 3 50

 • หญิง 3 50.0 3 50.0 3 50

 • พนักงานประจำา 5 83.8 5 83.3 5 83.3

 • พนักงานสัญญาจ้างรายปี 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 • พนักงานชั่วคราว (outsource) 1 16.7 1 16.7 1 16.7

 ประเทศเวียดนาม, Bien Hoa 126 92.0 117 89.3 108 83.7

 • ชาย 91 72.2 81 69.2 76 70.4

 • หญิง 35 27.8 36 30.8 32 29.6

 • พนักงานประจำา 117 92.9 106 90.6 97 89.8

 • พนักงานสัญญาจ้างรายปี 9 7.1 12 10.3 11 10.2

 • พนักงานชั่วคราว (outsource) 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ประเทศเวียดนาม, Long Thanh 3 2.2 6 4.6 11 8.5

 • ชาย 3 100.0 5 83.3 9 81.8

 • หญิง 0 0.0 1 1.7 2 18.2

 • พนักงานประจำา 3 100.0 6 100.0 11 100.0

 • พนักงานสัญญาจ้างรายปี 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 • พนักงานชั่วคราว (outsource) 0 0.0 0 0.0 0 0.0
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พนักงาน
(Disclosure 102-8)

2559 2560 2561

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

 ประเทศเวียดนาม, Ha Long 2 1.5 2 1.5 4 3.1

 • ชาย 2 100.0 2 100.0 3 75.0

 • หญิง 0 0.0 0 0.0 1 25.0

 • พนักงานประจำา 2 100.0 2 100.0 4 100.0

 • พนักงานสัญญาจ้างรายปี 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 • พนักงานชั่วคราว (outsource) 0 0.0 0 0.0 0 0.0

จ�านวนพนักงานแยกตามเชื้อชาติ

 • ไทย 9 6.6 8 6.1 7 5.4

 • ญี่ปุ่น 1 0.7 1 0.8 1 0.8

 • เวียดนาม 127 92.7 122 93.1 121 93.8

จ�านวนพนักงานแยกตามภูมิล�าเนา

 • ไทย 9 6.6 8 6.0 7 5.3

 • ญี่ปุ่น 1 0.7 1 0.7 1 0.8

 • เวียดนาม 127 92.7 125 93.3 121 93.9

  - ดองไน 88 69.3 83 66.4 73 60.3

  - โฮจิมินห์ 26 20.5 30 24.0 28 23.1

  - จังหวัดอื่นๆ ในเวียดนาม 13 10.2 12 9.6 20 16.5

จ�านวนพนักงานที่เป็นผู้พิการ

 • ชาย 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 • หญิง 0 0.0 0 0.0 0 0.0

สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงาน (หญิง : ชาย) หญิง ชาย หญิง ชาย

0.67 1.00 0.75 1.00
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พนักงานใหม่และพนักงานพ้นสภาพ 2559 2560 2561

(Disclosure 401-1) จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

พนักงานเข้าใหม่ 5 3.6 6 4.6 14 10.9

 จำาแนกตามเพศ

 • ชาย 3 60.0 3 50.0 9 64.3

 • หญิง 2 40.0 3 50.0 5 35.7

 จำาแนกตามอายุ

 • อายุตำ่ากว่า 30 ปี 1 20.0 4 66.7 5 35.7

 • อายุระหว่าง 30-50 ปี 4 80.0 2 33.3 9 64.3

 • อายุมากกว่า 50 ปี 0 0.0 0 0.0 0 0.0

อัตราการพ้นสภาพของพนักงาน 7 5.1 9 6.9 16 12.4

 จำาแนกตามเพศ 

 • ชาย 5 71.4 6 66.7 6 37.5

 • หญิง 2 28.6 3 33.3 10 62.5

 จำาแนกตามอายุ

 • อายุตำ่ากว่า 30 ปี 0 0.0 0 0.0 1 6.3

 • อายุระหว่าง 30-50 ปี 0 0.0 7 77.8 12 75.0

 • อายุมากกว่า 50 ปี 7 100.0 2 22.2 3 18.8

อัตราการลาออกจากงานของพนักงานโดยสมัครใจ 7 5.1 9 6.9 16 12.4

การลาคลอดบุตร 2559 2560 2561

(Disclosure 401-3) จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตร 0 0 0 0 4 3.1

พนักงานที่กลับมาทำางานหลังใช้สิทธิลาคลอดบุตร 0 0 0 0 4 100.0

การพัฒนาพนักงาน 2559 2560 2561

(Disclosure 404-1) ชั่วโมงต่อคน ชั่วโมงต่อคน ชั่วโมงต่อคน

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน ต่อปี N.A. N.A. 7.0

แยกตามเพศ

• ชาย N.A. N.A. 5.5

• หญิง N.A. N.A. 10.2

แยกตามระดับ

• ระดับผู้บริหาร N.A. N.A. 17.1

• ระดับปฏิบัติการ N.A. N.A. 6.4
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ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว หน่วย มาตรฐาน 2558 2559 2560 2561
ด้านการบริหารจัดการน�้า      

ปรมิาณนำา้ท้ังหมดท่ีส่งให้กบัโรงงานในนคิมอุตสาหกรรม ลบ.ม. - 4,927,249 5,183,609 4,669,377 3,399,300 

ปริมาณนำ้าเสียทั้งหมดจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ลบ.ม. - 2,392,557 2,423,881 2,558,632 1,716,727 

ปริมาณนำ้าที่ผ่านการบำาบัดแล้วและนำากลับมาใช้ใหม่ ลบ.ม. - 174,432 189,699 116,743 112,410 

ปรมิาณนำา้ท่ีผ่านการบำาบัดแล้วท่ีปล่อยสูล่ำารางสาธารณะ ลบ.ม. - 2,218,125 2,234,182 2,274,828 1,631,664 

คุณภาพน�้าทิ้งที่ออกจากระบบบ�าบัดส่วนกลาง(1)

จุดตรวจวัด Effluent

pH  6.0-9.0 7.3 7.45 7.35 7.55

Color (Pt-Co) mg/l ≤ 50 13 21 20.8 16

Temperature oC ≤ 40 29 30 30.75 32.2

Biochemical Oxygen Demand (BOD5) mg/L ≤ 32.4 12 6 8 6

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 81 19 21 20.5 19.3

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

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 44 16 8.2 3.83 4.6

Total Dissolve Solid (TDS) mg/L  782 647 623.6 720

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 21.6 12 6.7 12.5 7.93

Ammonia (as nitrogen) mg/L ≤ 45.4 0.3 1 0.255 0.23

Total Phosphorous (TP) mg/L ≤ 4.32 0.55 1.9 1.225 1.44

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

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

Lead (Pb) mg/L ≤ 0.108 ≤ 0.004 ≤ 0.004 ≤ 0.0037 ≤ 0.004

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

Chromium (Cr3+) mg/L ≤ 0.054 ≤ 0.01 ≤ 0.01 ≤ 0.01 ≤ 0.0106

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

Nickel (Ni) mg/L ≤0.216 0.014 0.045 0.0797 0.025

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.16 0.02 0.014 0.0061 0.0057

Zinc (Zn) mg/L ≤ 3.24 0.17 0.12 0.425 0.15

Sulfide as H2S mg/L ≤ 0.199 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1

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

Chloride as Cl2 mg/L ≤ 1.0 0.2 0.15 ≤ 0.02 ≤ 0.02
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นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว หน่วย มาตรฐาน 2558 2559 2560 2561
ด้านการติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม(2) 

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

Nitrogen Dioxide: NO2 mg/m3 ≤ 0.2 0.029 0.019 < 0.017 <0.015

Sulfur Dioxide:SO2 mg/m3 ≤ 0.35 0.016 0.028 0.026 0.0252

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.3 0.066 0.062 0.0969 0.0612

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

Nitrogen Dioxide: NO2 mg/m3 ≤ 0.2 0.023 0.016 < 0.015 <0.015

Sulfur Dioxide:SO2 mg/m3 ≤ 0.35 0.022 0.078 0.0233 0.0203

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3 0.052 0.062 0.0826 0.12

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

Nitrogen Dioxide: NO2 mg/m3 ≤ 0.2 0.018 < 0.015 < 0.015 <0.015

Sulfur Dioxide:SO2 mg/m3 ≤ 0.35 0.025 0.092 0.025 0.0262

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3 0.057 0.054 0.078 0.171

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

Nitrogen Dioxide: NO2 mg/m3 ≤ 0.2 < 0.015 < 0.015 < 0.016 <0.015

Sulfur Dioxide:SO2 mg/m3 ≤ 0.35 0.025 0.087 0.0205 0.105

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3 0.081 0.2 0.084 0.075

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

Nitrogen Dioxide: NO2 mg/m3 ≤ 0.2 0.018 < 0.015 < 0.0159 <0.015

Sulfur Dioxide:SO2 mg/m3 ≤ 0.35 0.03 0.028 0.0269 0.0245

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3 0.075 0.22 0.081 0.0995

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

Nitrogen Dioxide: NO2 mg/m3 ≤ 0.2 0.033 < 0.015 < 0.0153 <0.015

Sulfur Dioxide:SO2 mg/m3 ≤ 0.35 0.02 0.052 0.0229 0.0198

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3 0.07 0.084 0.0974 0.113

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก

จำานวนครั้งข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก ครั้ง  0 0 1 0

การปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

จำานวน/มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยสำาคัญ กรณีละเมิด

กฎหมายสิ่งแวดล้อม (Disclosure 307-1)

- 0 0 0

หมายเหตุ:
(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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GRI Content Index
GRI 

Standard Disclosure Page 
number(s)

External 
Assurance

GRI 102 General Disclosures 2016
ORGANIZATIONAL PROFILE 

102-1 Name of the organization 6
102-2 Activities, brands, products, and services 6-9
102-3 Location of headquarters 6
102-4 Location of operations 7
102-5 Ownership and legal form 6
102-6 Markets served 6, 8-9
102-7 Scale of the organization 10, 71-73
102-8 Information on employees and other workers 71-73
102-9 Supply chain 12
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 4
102-11 Precautionary Principle or approach 32-35
102-12 External initiatives 53-69
102-13 Membership of associations 10

STRATEGY
102-14 Statement from senior decision-maker 2
102-15 Key impacts, risks, and opportunities 17-18, 32-35

ETHICS AND INTEGRITY
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 3, 14, 46, 50
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 28-31

GOVERNANCE
102-18 Governance structure 11, 29
102-19 Delegating authority 13
102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 13
102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 32-35
102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 4, 13

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
102-40 List of stakeholder groups 19
102-41 Collective bargaining agreements 47
102-42 Identifying and selecting stakeholders 19
102-43 Approach to stakeholder engagement 20-23
102-44 Key topics and concerns raised 20-25

REPORTING PRACTICE
102-45 Entities included in the consolidated financial statements 36
102-46 Defining report content and topic boundaries 4
102-47 List of material topics 24-26
102-48 Restatements of information 4
102-49 Changes in reporting 4
102-50 Reporting period 4
102-51 Date of most recent report 4
102-52 Reporting cycle 4
102-53 Contact point for questions regarding the report 4
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 4
102-55 GRI content index 77- 80
102-56 External assurance 4
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GRI Standard Disclosure
Page 

number(s)
Omission

External 
Assurance

Material Topics

GRI 200 Economic Standard Series
ECONOMIC PERFORMANCE

GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

36-38103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 201: Economic 
Performance 2016

201-1 Direct economic value generated and distributed
37, 70

PROCUREMENT PRACTICE

GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

39-43103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 204: Procurement 
Practices 2016

204-1 Proportion of spending on local suppliers
70

ANTI-CORRUPTION

GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

28-31103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 205: Anti-Corruption 
2016

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions 
taken

30-31
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GRI Standard Disclosure
Page 

number(s)
Omission

External 
Assurance

Material Topics

GRI 300 Environmental Standard Series
ENERGY

GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

64-68103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 302: Energy 2016 302-1 Energy consumption within the organization 65

302-4 Reduction of energy consumption 66-68

EMISSIONS

GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

64-65103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 305: Emissions 2016 305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and 
other significant air emissions

76
Yes

EFFLUENTS AND WASTE

GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

60-63103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 306: Effluents and Waste 
2016

306-1 Water discharge by quality and destination
75

Yes

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

60-63103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 307: Environmental 
Compliance 2016

307-1 Non-compliance with environmental laws and 
regulations

75-76
Yes

SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

39-43103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 308: Supplier 
Environmental Assessment 
2016

308-2 Negative environmental impacts in the supply 
chain and actions taken 39-43
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GRI Standard Disclosure
Page 

number(s)
Omission

External 
Assurance

Material Topics

GRI 400 Social Standard Series
EMPLOYMENT

GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

45-52103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 401: Employment 2016 401-1 New employee hires and employee turnover 74

401-3 Parental leave 74

TRAINING AND EDUCATION

GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

51-52103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 404: Training and 
Education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee
74

LOCAL COMMUNITIES

GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

53-58103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 413: Local Communities 
2016

413-1 Operations with local community engagement, 
impact assessments, and development programs

53-58

413-2 Operations with significant actual and potential 
negative impacts on local communities

53-58

SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT

GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

39-43103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 414: Supplier Social 
Assessment 2016

414-2 Negative social impacts in the supply chain and 
actions taken

40-41
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แบบส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561

1. ข้อมูลพื้นฐานของท่าน 

เพศ  ¨ หญิง   ¨ ชาย

อายุ  ¨ น้อยกว่า 30 ปี  ¨ 30-50 ปี  ¨ มากกว่า 50 ปี

2. ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด

¨ พนักงาน ¨ ลูกค้า   ¨ ชุมชน  ¨ คู่ค้า  

¨ ผู้ถือหุ้น  ¨ ผู้ร่วมลงทุน  ¨ เจ้าหนี้ ¨ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

¨ สื่อมวลชน ¨ คู่แข่ง  ¨ อื่นๆ (โปรดระบุ................................................................)

3. ท่านได้รับรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ จากแหล่งใด

¨ เว็บไซต์ของบริษัท  ¨ งานสัมมนา ¨ พนักงานของบริษัท 

¨ การเข้าเยี่ยมชมบริษัท  ¨ อื่นๆ (โปรดระบุ................................................................)

4. ท่านอ่านรายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 เพื่อวัตถุประสงค์

¨ เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

¨ เพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางการจัดทำารายงานของตน

¨ เพื่อการศึกษาและทำาวิจัย

¨ อื่นๆ (โปรดระบุ...............................................................)

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบรายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 ของบริษัทมากน้อยเพียงใด

ความสมบูรณ์ของรายงาน ¨ มาก ¨ ปานกลาง ¨ น้อย ¨	ควรปรบัปรงุ

การกำาหนดประเดน็ของรายงาน ¨ มาก ¨ ปานกลาง ¨ น้อย ¨	ควรปรับปรุง

ความน่าสนใจของเนื้อหา ¨ มาก ¨ ปานกลาง ¨ น้อย ¨ ควรปรับปรุง

การออกแบบรูปเล่ม ¨ มาก ¨ ปานกลาง ¨ น้อย ¨	ควรปรับปรุง

การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  ¨ มาก ¨ ปานกลาง ¨ น้อย ¨ ควรปรับปรุง

ความพึงพอใจโดยรวม ¨ มาก ¨ ปานกลาง ¨ น้อย ¨ ควรปรับปรุง

6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ ในปีถัดไป

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

ท่านสามารถส่งแบบสำารวจกลับมายังบริษัทฯ ด้วยการส่งไปรษณีย์มาตามท่ีอยู ่ ท่ีปรากฏท้ายเล่ม หรือ ส่งมาทาง 

E-mail: sustainability@amata.com บริษัท อมตะ วีเอ็น จำากัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง
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