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นวัตกรรม 
และการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง      การปฏิบัติ   

  อย่างยุติธรรม 
และเท่าเทียม

ความเป็นอยู่ 
ที่ดี • สิ่งแวดล้อมที่สะอาด

และเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม

• โอกาสในงาน 
ที่เท่าเทียมกัน

• ส่งเสริมให้มีการ 
ปรับปรุงในกระบวนการ 
  ท�างานอย่างม ี
     ประสิทธิภาพ 
       และประสิทธิผล

• ส่งเสริม 
นวัตกรรม

• มีความ 
หลากหลาย

• สถานที่ท�างาน 
ที่มีความสุข

• ปลอดภัย

พันธกิจ
“มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมในการสร้างเมืองที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและการขยายธุริจ 
ภายใต้หลักปรัชญา ALL WIN เพื่อผู้มีส่วนได้เสียของเรา”
เพือ่บรรลุวสัิยทศัน์ เรามคีวามมุ่งม่ันท่ีจะใช้นวตักรรมในการสร้างเมืองท่ีช่วยส่งเสรมิการมีคณุภาพชีวติท่ีดี  พร้อมกับการ 
ขยายธุรกิจใหม่ภายใต้ปรชัญาทางธุรกิจ “ALL WIN” ท่ีจะสร้างประโยชน์แก่ผู้มส่ีวนได้เสียทกุภาคส่วนของเรา

วิสัยทัศน์
“เป็นผู้สร้างเมืองที่สมบูรณ์แบบ พร้อมสร้างโอกาสดีๆ ให้เกิดขึ้นที่นี่”
วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้าง“เมืองที่สมบูรณ์แบบ” เมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกและบริการ  
นอกเหนือจากการบริหารจัดการเมืองแล้ว เรายังน�าประโยชน์และโอกาสดีๆให้กับประชาชน ชุมชน คู่ค้าทางธุรกิจ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆด้วย 



สมหะทัย  พานิชชีวะ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(Disclosure 102-14, 102-10)

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรม  AMATA VN มีความตั้งใจท่ีจะเติบโตท้ังทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อ 
สิ่งแวดล้อม และมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา“ ALL WIN” ของผู้ก่อตั้งบริษัท 
อมตะ คอร์ปฯ 

จากความผันผวนและความซับซ้อนของยุคดิจิทัลท่ีเพิ่มขึ้นในโลกปัจจุบัน บริษัทจึงได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการด�าเนิน
ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าหรือการให้บริการให้มีความยั่งยืนมากขึ้นมาโดยตลอด

ในทศวรรษท่ีผ่านมา ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ความแล้ง น�้าท่วม พายุ อ่ืน ๆ ได้ทวีความรุนแรงมากข้ึนซ่ึงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และในฐานะท่ีบริษัทเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจด้านนิคมอุตสาหกรรมเราจึงตระหนักถึง 
การมีส่วนร่วมท่ีอาจท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ AMATA VNมีความมุ่งม่ันท่ีจะดูแลผลกระทบอันย่ิงใหญ่ 
ดังกล่าวโดยการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ (Carbon footprint) เพื่อสร้างโลกสีเขียวและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ในปี 2562 บริษัทให้ได้ความส�าคัญที่จะเป็น ”องค์กรคาร์บอนต�่า” หรือ Low carbon City พร้อมกับการ สร้างคุณค่าให้แก่
ลูกค้าและสังคม บริษัทได้ด�าเนินโครงการหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Roof ซึ่งเป็นโครงการน�าร่อง ที่ช่วยในการลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถึงร้อยละ 15 แม้ในช่วงการขยายธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีความพยายามอย่าง
ต่อเนื่องที่จะค้นหาแนวทางใหม่ ๆ โดยเน้นการคิดค้นและริเริ่มนวัตกรรม เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในอนาคต
อย่างต่อเนื่อง 

อนึง่ AMATA VN ตระหนกัดว่ีา บุคลากร เป็นปัจจัยท่ีมีความส�าคญัอย่างย่ิงต่อความยัง่ยืนทางธรุกจิ ท่ีจะช่วยในการขับเคลือ่น
ธรุกจิของบรษัิทให้ไปถงึเป้าหมายท่ีได้ตัง้ใจไว้ จึงเป็นความมุ่งม่ันของบรษัิทในการเตรยีมบุคลากรให้พร้อมกบัความเปลีย่นแปลง
ของโลก และเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพ รวมถึงให้ความส�าคัญในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีของ
พนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค

ในสารฉบับนี ้บรษัิทจงึขอใช้โอกาสนี ้แบ่งปันข้อมลูเชิงบวกในการพัฒนาสูค่วามย่ังยืนของบรษัิทให้ทุกคนทราบ และ  ในนาม
ของ AMATA VN  ดิฉันขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านและทุกฝ่ายที่ได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทและสนับสนุนกิจกรรม
ของบริษัทด้วยอย่างดีเสมอมา 

สมหะทัย  พานิชชีวะ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน)ซ่ึงเปิดเผยแนวทางการจัดการและผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทในประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนครอบคลุมด้านการก�ากับดูแลกิจการ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม  
(Disclosure 102-52) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 (Disclosure 102-50) ตามมาตรฐานการจัดท�า
รายงานของ Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) ในระดบัตวัชีวั้ดหลกั (Core Option) (Disclosure 102-54)

เนื้อหาของรายงาน
ในปี 2562 บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท ย่อย (เรียกว่า “กลุ่ม บริษัท”) ได้มีการระบุและจัดล�าดับ 

ความส�าคญัของประเดน็ด้านความย่ังยืนจ�านวน 7 หัวข้อโดยมีการส�ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี การระดมความคดิกบัแผนกท่ีรบัผดิชอบ  
พร้อมการรวบรวมข้อมูลท้ังข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ  ในปีนี้ บริษัท ฯ ยังคงมุ่งเน้นท่ีจะครอบคลุมท้ัง 7 ประเด็นเหล่านี ้ 
(Disclosure 102-49) และไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอื่นใด (Disclosure 102-48)

ขอบเขตของรายงาน   
(Disclosure 102-45, 103-1)

ขอบเขตข้อมูลในรายงานฉบับน้ีครอบคลมุการด�าเนนิงานของบริษัทในกลุม่บริษัทอมตะท่ีบรษัิทฯ ถอืหุ้นมากกว่าร้อยละ 50  
และมีอ�านาจในการบรหิารจดัการ

การรับรองรายงาน
บริษัทฯ มิได้ใช้การตรวจรับรองรายงานโดยหน่วยงานภายนอก เนื้อหาหลักและข้อมูลส�าคัญในรายงานฉบับนี้ได้ถูกทบทวน 

และตรวจสอบโดยผูบ้รหิารระดบัสงูของแต่ละฝ่ายและบริษัทย่อย (Disclosure 102-32) เพ่ือให้ความเช่ือม่ันว่าเนือ้หาท่ีรายงานนัน้ 
มีความถูกต้อง สอดคล้องกับประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รายงานฉบับนี้แม้ไม่ได้รับ
การรบัรองจากบุคคลท่ีสาม แต่ข้อมูลด้านสิง่แวดล้อมได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครฐัในความถกูต้อง 
ของข้อมูล

ช่องทางการติดต่อ (Disclosure 102-53)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม มีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�าใดๆ สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
โทร : +66 (0) 27920000  
อีเมล : sustainability@amata.com  

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้เป็นส่วนเสริมของรายงานประจ�าปี 2562 ของบริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) 
ซ่ึงบริษัทฯได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มหนังสือในจ�านวนจ�ากัด เพื่อลดการใช้กระดาษ อันจะเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
โดยรายงานทั้งสองฉบับสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.amatavn.com

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
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Briefings of AMATA VN

AMATA City Long Thanh 

AMATA Township Long Thanh

AMATA City Bien Hoa

AMATA City Halong
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ธุรกิจของเรา

• พื้นที่อุตสาหกรรม

• พื้นที่พาณิชยกรรม

• โรงงานส�าเสร็จรูป

• พื้นที่ส�านักงาน

• ธุรกิจไฟฟ้า 

• ธุรกิจจัดการน�้า

• ธุรกิจจัดการน�้าเสีย

• ธุรกิจจัดโทรคมนาคม

• ธุรกิจจากพลังงานทดแทน

• พื้นที่ส่วนกลาง 

บรษัิท อมตะวีเอ็น จ�ากดั (มหาชน) (AMATA VN) ได้ก่อตัง้ข้ึนในปี 2555 และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
เมื่อปี 2557 เพื่อการประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจหลักคือ การพัฒนา
และประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรมและกิจการอสังหาริมทรัพย์เฉพาะในประเทศเวียดนามบนท�าเลท่ีได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
(Disclosure 102-2)

พัฒนา
อสังหารมิทรพัย์

ให้เช่า 
ทรัพย์สิน

บริการ
สาธารณูปโภค

AMATA VN ลงทุนใน 3 อตุสาหกรรมและ 2 โครงการพฒันาเมืองภายใต้การด�าเนนิ
งานของ 6 บรษัิท ย่อย คอื: (Disclosure 102-6)

• AMATA City Bien Hoa JSC

• AMATA City Long Thanh JSC

• AMATA Service City Long Thanh 1 Company Limited

• AMATA Service City Long Thanh 2 Company Limited

• AMATA Township Long Thanh JSC

• AMATA City Halong JSC

Businesses Types
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สถานที่ตั้งและการถือหุ้น  
(Disclosure 102-4) 

AMATA City Bien Hoa
พื้นที่ : 7.00 ตร. กม.
จ�านวนโรงงาน: 170
จ�านวนพนักงานในนิคม : 49,807

ที่ตั้งยุทธศาสตร์

บนทางหลวงหมายเลข 1 เชื่อมระหว่างภาคใต้ 
กับเหนือของเวียดนาม

35 กม.จากสนามบิน ของเมือง Ho Chi Minh  
33 กม.จากท่าเรือ Cat Lai
50 กม.จากท่าเรือ Cai Mep

BANGKOK

THAILAND

VIETNAM

HANOI

AMATA City Halong
พื้นที่ (เฟส1): 7.14 ตร. กม.

ที่ตั้งยุทธศาสตร์

ท�าเลที่มีศักยภาพสูงทางตอนเหนือของเวียดนาม  
ใกล้กับท่าเรือน�้าลึก สนามบินนานาชาติ  
และชายแดนประเทศจีน

AMATA City Long Thanh
พื่นที่ : 4.10 ตร. กม.
สถานะ : อยู่ระหว่างการพัฒนา

ที่ตั้งยุทธศาสตร์
ตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง Ho Chi Minh
บนถนนทางด่วน Long Thanh-Dau Giay Gau
20 กม.จากเมือง Bien Hoa
10 กม.จากสนามบินใหม่
20 กม.จากเมือง Ho Chi Minh

Amata Service City Long Thanh 1 
พื้นที่ : 0.55  ตร. กม.
สถานะ : ก่อตั้งในเดือนสิงหาคม 2562

Amata Service City Long Thanh 2 
พื้นที่ : 0.51  ตร. กม.
สถานะ : ก่อตั้งในเดือนสิงหาคม 2562

AMATA Township Long Thanh
พื้นที่ : 7.53  ตร. กม.
สถานะ : อยู่ระหว่างการพัฒนา

HO CHI MINH CITY
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Shareholdings by AMATA VN  
(directly and indirectly) (disclosure 102-5) 

Amata City Bien Hoa Joint Stock 
Company (ACBH) 

ก่อตั้งในปี 2537 ACBH ได้ด�าเนินกิจการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมมากว่า 20ปี บนพื้นท่ี 700 เฮกตาร์  
ในเมือง Bien Hoa  ACBHได้พัฒนาโรงไฟฟ้า ระบบ
จัดส่งน�้าและระบบบ�าบัดน�้าเสีย โรงงานส�าเร็จรูปให้เช่า  
งานบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ และบริการทางธุรกิจอื่นๆ  
ท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิอุตสาหกรรม นอกเหนอืจากนีภ้ายใน 
นิคมอุตสาหกรรมยังมีโครงการเชิงพาณิชย ์และ 
ที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชากร
ในพื้นที่อีกดัวย

จากเดิมที่ Amata City Long Thanh  
Joint Stock Company (ACLT) 

จะพัฒนาและบริหารสองโครงการประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรม 
และโครงการศูนย์บริการ อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ พบว่าการ
ด�าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจเชิงพาณิชย์ แตกต่างกันอย่าง
สิ้นเชิง ดังนั้น บริษัท ฯไค้ด�าเนินการแยกธุรกิจเชิงพาณิชย์ให ้
อยู่ภายใต้ Amata Service City Long Thanh 1 (ASCLT1) และ 
Amata Service City Long Thanh 2 (ASCLT2) 

ACLT จะพัฒนาและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมบนพ้ืนท่ี 410 
เฮกตาร์ โดยมุ่งเน้นลูกค้าท่ีเป็นอุตสาหกรรมการผลิตซ่ึงใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แรงงานมาก

ASCLT 1 and ASCLT 2 
จะมุ่งเน้นในการให้บริการสนับสนุนอุตสาหกรรม เช่น โลจิสติคส์ 
โกดัง โครงการพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย
ถึงปานกลาง

93.5%

93.5%

90%

Amata City Long Thanh  
Joint Stock Company (ACLT) 

Amata Service City Long Thanh 1 and 2  
Company Limited  
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Amata City Halong Joint Stock  
Company (ACHL) เป็นโครงการแรกของ 

บริษทัฯ ในภาคเหนือ (จังหวัด Quang Ninh) การพัฒนา
ระยะแรกอยู่บนพื้นที่ 714 เฮกตาร์ และตั้งอยู่บนท�าเล
ที่ใกล้เคียงกับโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะที่ส�าคัญ เช่น 
ท่าเรือน�้าลึก สนามบินนานาชาติ ทางหลวงสายหลัก 
และชายแดนประเทศจีน

Amata Township Long Thanh Joint 
Stock Company (ATLT) 

พัฒนาโครงการด้านพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย โดยมี 
พ้ืนท่ี 753 เฮกตาร์ ตั้งอยู ่ ใกล้กับโครงการนิคม
อุตสาหกรรม และและโครงการศูนย์บริการ

100%

93.4%
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หลักการและกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 (Disclosure 102-16) 

D 
Dependable
• เป็นมืออาชีพ

• มีจรรยาบรรณ

• น่าเชื่อถือ 

• วางใจได้ 

R 
Responsive
• พร้อมให้การบริการ

ด้วยความถูกต้องและ
รวดเร็ว

• รับผิดชอบต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
รวมถึงสิ่งแวดล้อม

I 
Innovative
• ส่งเสริมการพัฒนา 

นวัตกรรมของ 
ผลิตภัณฑ์และ 
การบริการรวมถึง 
การปรับปรุง 
กระบวนการท�างาน

V 
Visionary
• มีมุมมองเชิงธุรกิจ 

ที่กว้างไกล 

• สร้างโอกาสใหม่ๆ  
ให้ทุกคน

E 
Efficient
• มีมาตรฐานการ

ท�างานในระดับสูง

• มีคุณภาพของ 
ทีมงานที่เป็นเลิศ

กลุ่มอมตะมีความเช่ือมั่นในหลักการด�าเนินธุรกิจภายใต้ 
ปรัชญา “ALL WIN” ท่ีมุ่งม่ันในการสร้างการเจริญเติบโต
และผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน
โดยรอบ ในขณะท่ีสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัดได้ด้วยดี 

ในการด�าเนินธุรกิจตามปรัชญา “ALL WIN” นั้น บริษัทฯ 
ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเท่านั้น แต่บริษัทฯยังตระหนักถึงความส�าคัญ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงชุมชนและระบบนิเวศน์ด้วย  

นอกจากนี ้บริษัท ฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของการเสรมิ
สร้างวฒันธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง เพือ่ขบัเคลือ่นบรษัิทให้ไปสู่
ความย่ังยืนได้ ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึได้ปลกูฝัง ค่านยิม พฤตกิรรม 
และทัศนคติ ผ่าน “AMATA DNA” ที่เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
ของบริษัทฯ ประกอบด้วยหลัก 5 ประการ ได้แก่ 

Everyone SUCCEEDS  
Friendly to ENVIRONMENT  

Responsible to SOCIETY  
Walking TOGETHER

“ALL WIN” 
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การก�ากับดูแลธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัท AMATA VN มุ่งม่ันให้องค์กรมีการด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การปฏิบัติตามหลักการ 
ก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีเพือ่สร้างผลประโยชน์สงูสดุให้แก่ผูถ้อืหุ้น โดยการค�านงึถงึผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีท้ังหมด ตามหลกั
ศีลธรรมที่ดี โปร่งใส และความรับผิดชอบ

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ  
(Disclosure 102-18, 103-2) 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท AMATA VN เป็นแบบชั้นเดียว  “one-tier board” โดยมีคณะกรรมการย่อย 4 ชุด

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ: รับผิดชอบในการตรวจสอบการด�าเนินธุรกิจ, ดูแลรายงานทางการเงินและระบบการควบคุม
ตรวจสอบภายใน พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯในกรณีเกิดรายการท่ีมีความเกี่ยวโยง ทบทวนข้ันตอน 
การบริหารความเสี่ยงรวมรวมถึงการเลือกผู้สอบบัญชีภายนอก 

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: รับผิดชอบในการพิจารณาความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร พิจารณาเคร่ืองมือในการ
ประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงตามแผนธุรกิจเพื่อรายงานไปยังคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะๆ

(3) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน: รับผิดชอบในการเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ 
ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้วยกระบวนการท่ีโปร่งใส รวมท้ังให้ค�าแนะน�าในการ
ก�าหนดค่าชดเชยท่ีเหมาะสมให้กบัคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุย่อยและ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพ่ือพจิารณา
และอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

(4) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ: รับผิดชอบในการตรวจสอบและสร้างความมั่นใจมั่นใจในการด�าเนินงานของบริษัท 
เป็นไปตามหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีผ่านนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท

As of 31 December, 2019

คณะกรรมการตรวจสอบ
3 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
3 กรรมการ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
1 กรรมการอิสระ
1 กรรมที่เป็นผู้บริหาร
1 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1 กรรมที่เป็นผู้บริหาร 
1 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4 ผู้บริหาร

เลขานุการ บรษัิท และ
หน่วยงานก�ากับดแูล

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ 
ก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

Corporate Governance Structure

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะท�างานการ 
พฒันาอย่างย่ังยืน

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง
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รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของ บริษัทฯ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
สามารถดูได้บนอินทราเน็ตของบริษัท และเว็บไซต์ที่ www.amatavn.com

ทักษะคณะกรรมการ

หลักการ 
ก�ากับ 

ดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บริษัท
9 คน 

100%

กรรมการอิสระ
6 คน 

66.7%

กรรมการ 
เพศหญิง
3 คน 

33.3%

คณะกรรมการของ อมตะ วีเอ็น ประกอบด้วยกรรมการ 9 คนโดยมีกรรมการอิสระ 6คน  ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ 
ท่ีหลากหลาย เพ่ือช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ก�าหนด 
หลกัเกณฑ์และวิธกีารสรรหากรรมการโดยค�านงึถงึความหลากหลายของคณุสมบัต ิเช่น ความเป็นอิสระ ความรู ้ทักษะประสบการณ์ 
ความเช่ียวชาญ เพศ สัญชาติ และอายุ คุณสมบัติดังกล่าวได้รับการประเมินโดย “ Board Skills Matrix “ เพื่อให้ม่ันใจว่า 
คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมในการก�ากับดูแลบริษัทฯ และมีความสามารถในการตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษทัต้องพิจารณาตัดสินใจด้วยความระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1
2
3
4
5

ด้านกลยุทธ์ 5

5

4

4

3

3

2

1

3

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม

พัฒนาธุรกิจ

ด้านกฎหมาย

ด้านการบริหารความเสี่ยง

ด้านการก�ากับดูแลกิจการ

ด้านการเงิน/ การบัญชี

เศรษฐกิจ

การบริหารจัดการน�้า

Board Skill Matrix (persons)

พนักงานของเราปฏิบัติตาม 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

5 ข้ออย่างเคร่งครัด
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เพื่อให้การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของ 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมิน
กรรมการเป็นรายบุคคล  

ผลการประเมินในปี 2562 โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

การประเมินทั้งคณะ 

98 %

การประเมิน 
คณะกรรมการ 

ชุดย่อย

95 %

การประเมิน 
เป็นรายบุคคล  

99 %

การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริษัท
ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

การบริหารจัดการเพื่อความยังยืน  (Disclosure 102-19, 102-20)

คณะ 
กรรมการ

ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร

คณะท�างาน 
การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน

• ก�าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม
และสังคม

• เสนอหรือแนะน�าแนวทางการด�าเนินงานที่เหมาะสม 

• ก�าหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมาตรฐาน 
การจัดการที่เกี่ยวข้อง 

• วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นส�าคัญ 
ด้านความยังยืน

• ติดตามผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนายั่งยืน

• ก�าหนดกลยุทธ์องค์กรเพื่อความยั่งยืน

บรษัิทฯ ได้ขับเคลือ่นการพฒันาอย่างย่ังยืนโดยผนวกการบรหิารจดัการเพือ่ความยัง่ยนืเข้ากบักลยทุธ์ทางธรุกจิ ปัจจบัุน บรษัิทฯ 
ยังไม่มหีน่วยงานท่ีรบัผดิชอบโดยตรงด้านการพัฒนาความย่ังยืนขององค์กร บรษัิทฯจงึได้แต่งตัง้คณะท�างานการพฒันาอย่างย่ังยืน 
(Sustainable Development Working Committee) ซ่ึงประกอบด้วยผูน้�าของบรษัิทฯ ผูบ้รหิารระดบัหัวหน้าจากหน่วยธรุกจิและ 
หน่วยงานต่าง ๆ ในบรษัิทและบรษัิทย่อย โดยมีประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารของบรษัิทฯ เป็นประธานคณะท�างาน  

หลักสูตร จ�านวนคณะกรรมการที่เข้าร่วม

Risk Management 2

Business Sustainability in Digital Era 1

Digital Economy for Management 1
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นโยบายและกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (disclosure 102-16)

บรษัิทฯ ได้พัฒนากรอบการบรหิารความย่ังยืนข้ึน เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาอย่างย่ังยืนส�าหรบับรษัิทฯและบรษัิทย่อย  
ให้ประยุกต์ใช้ในกรอบแนวทางเดียวกัน โดยยึดหลัก Tripple Bottom Line ด้วยตระหนักดีว่า การท่ีบริษัทฯจะด�าเนินกิจการ 
ไปได้ในระยะยาวนัน้ ต้องด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส บริษัทฯต้องได้รับการสนบัสนนุเกือ้กลูจากภาคสงัคมและรักษาสมดลุระหว่าง
อุตสาหกรรมและสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐาน 
หลักธรรมาภิบาล

AMATA VN ด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม 
ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ  
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมการปฏิบัติตาม 
หลักสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรม 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

AMATA VN ด�าเนินธุรกิจให้เกิดผลกระทบทางลบ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย มุ่งมั่นในการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงรอบด้านให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืน 
แก่ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรม
และคุณภาพ

AMATA VN มุ่งเน้นการปรับปรุง 
และพัฒนากระบวนการท�างาน 

และบริการ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
และธุรกิจใหม่ ที่สร้างคุณค่าเพิ่ม  
ให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม 
และสิง่แวดล้อม

AMATA VN ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการ 

สร้างนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ที่ลดผลกระทบ 
จากการด�าเนินงานที่มีต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม สร้างจิตส�านึกในการ 
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

เพิ่มความผูกพันและ
การมีส่วนร่วมของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder)

การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
(Human Development)
เพื่อเพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขันและ 
การขยายธุรกิจ

การขยายขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้วย 

การบูรณาการ 
(Integration)  
ในแนวตั้งและ 
แนวนอน

เติบโตผ่าน 

ความร่วมมือ 
(Partnership)  
ทางธุรกิจ 
เชิงกลยุทธ์

การสร้างสังคมแห่ง  

ความปลอดภัย   
และเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม

S H I P S
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การบร�หารความสัมพันธ�กับลูกค�า

 การจัดหาที่ดิน

การบร�หารความสัมพันธ�กับชุมชน

 การพัฒนาที่ดิน

โครงการพฒันานคิมอตุสาหกรรม
และอสังหาร�มทรัพย�

โครงการพฒันาธรุกจิ
สาธารณปูโภคและธรุกจิบร�การ

ธุรก
ิจสา

ธาร
ณูป
โภค

และ
ธุรก

ิจบร
�การ

กิจก
รรม

สนับ
สนุน

ธุรก
ิจนิค

มอุต
สาห

กรร
ม

และ
อสัง

หาร
�มทร

ัพย�

การ
พัฒ

นาธ
ุรกิจ

 การพัฒนาผลิตภัณฑ�

พันธมิตร

นวัตกรรม

เทคโนโลยี

เง�นทุน

ทรัพยากรบุคคล

เมืองอจัฉร�ยะ
สมบูรณ�แบบ การบร�หารการปฏิบัติงาน

การตลาดและการขาย

ห่วงโซ่คุณค่า 
(Disclosure 102-9) 
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การบร�หารความสัมพันธ�กับลูกค�า

 การจัดหาที่ดิน

การบร�หารความสัมพันธ�กับชุมชน

 การพัฒนาที่ดิน

โครงการพฒันานคิมอตุสาหกรรม
และอสงัหาร�มทรัพย�

โครงการพฒันาธรุกิจ
สาธารณปูโภคและธรุกิจบร�การ

ธุรก
ิจสา

ธาร
ณูป
โภค

และ
ธุรก

ิจบร
�การ

กิจก
รรม

สนับ
สนุน

ธุรก
ิจนิค

มอุต
สาห

กรร
ม

และ
อสัง

หาร
�มทร

ัพย�

การ
พัฒ

นาธ
ุรกิจ

 การพัฒนาผลิตภัณฑ�

พันธมิตร

นวัตกรรม

เทคโนโลยี

เง�นทุน

ทรัพยากรบุคคล

เมืองอจัฉร�ยะ
สมบูรณ�แบบ การบร�หารการปฏิบัติงาน

การตลาดและการขาย
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สถาบันการเงิน

• การไปพบ

• การประชุมทางโทรศัพท์และแบบเห็นหน้า

หน่อยงานภาครัฐ

• การเข้าพบ

• การจัดประชุมทางโทรศัพท์และแบบเห็นหน้า

• การเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ

• การตอบสนองต่อการร้องขอในการเปิดเผยข้อ

ชุมชน

• การเยี่ยม ชุมชน

• การสนทนากลุ่ม

• การเข้าร่วมกับหน่วยงานต่างจังหวัด 
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน

สื่อมวลชน

• การให้ข่าวประชาสัมพันธ์

• การให้สัมภาษณ์สื่อ

• การเผยแพร่ข้อมูล

การมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

ผู ้มีส ่วนได ้เสียมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ของ AMATA VN Group เนื่องจากเป็นบุคคลหรือองค์กรท่ีมี 
ผล หรือได้รับผลกระทบจากการด�าเนินงานของ บริษัท ฯ

บริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและท�าความเข้าใจในมุมมองของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ท�าให้เกิดความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้มีส่วนได้เสีย  
นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีช ่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เสนอ ความคิดเห็น ความต้องการ และ
ข้อกังวล  บริษัทจะพิจารณาด�าเนินการและตอบสนองต่อข้อกังวล
และความคาดหวังเหล่านี้อย่างหมาะสม

บริษัทฯได ้ระบุผู ้มีส ่วนได ้เสียหลักท่ีอยู ่ ในห ่วงโซ ่คุณค่า 
ตามระดับความเกี่ยวข้อง การระบุผู้มีส่วนได้เสียหลักได้มาจากการ
วิเคราะห์ภายในบริษัทฯโดยพนักงานของบริษัทฯท่ีท�างานใกล้ชิด 
กับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม และมาจากการส�ารวจความคิดเห็น
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมกลุม่ แบบสอบถาม การสมัภาษณ์  
ข้อมูลเหล่านี้ถูกน�ามาพิจารณาในกระบวนการการก�าหนดประเด็น
ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีส�าคัญต่อไป

คณะท�างานการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้ทบทวนและประเมิน 
ระดับความส�าคัญของผู ้ มีส ่วนได ้ เสียและผลกระทบของผู ้ มี 
ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเป็นประจ�าทุกปี โดยพิจารณาจากหลายปัจจัย
เช่น การพึ่งพา ความรับผิดชอบ อิทธิพล หรือปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
คณะท�างานก�าหนดผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับผลกระทบจากบริษัทฯ 
และระดับผลกระทบของบริษัทฯท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณา
จากประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสีย
จะได้รับการจัดล�าดับความส�าคัญเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการ
ท่ีเหมาะสมส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

ในปี 2562 AMATA VN Group ได้ทบทวนและแบ่งผู ้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีส�าคัญออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
10 กลุ่มประกอบด้วย: พนักงาน ชุมชนท้องถิ่น หุ้นส่วนธุรกิจ  
หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า คู ่ค้าและผู ้รับเหมา สถาบันการเงิน  
นักลงทุน คู่แข่งขัน สื่อมวลชน และผู้ถือหุ้น กิจกรรมท่ีด�าเนินการ
ส�าหรับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียมีดังนี้: 
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พนักงาน

• การประชุมใหญ่ผู้บริหารพบ 
พนักงานประจ�าปี

• การประชุมพนักงานทุกไตรมาส

• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ 
อินทราเน็ต และอีเมล

• ช่องทางโดยตรงถึง CEO  
รับข้อแนะน�า หรือข้อร้องเรียน 
จากพนักงาน

• การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
รายไตรมาส

• การส�ารวจความผูกพัน 
ของพนักงานต่อองค์กรประจ�าปี 

ลูกค้า

• การส�ารวจความพึงพอใจ 
ของลูกค้าประจ�าปี

• การจัดกิจกรรม 
ลูกค้าสัมพันธ์ทุกปี

• การสื่อสารออนไลน์/อีเมล

• Call Center 

คู่แข่งขันทางการค้า

• การประชุมร่วมกันเป็นระยะ

• การร่วมกันท�างานตามค�าร้องขอ
ของภาครัฐ

• ติดตามข่าวสารและ 
กิจกรรมทางการตลาด

ผู้ถือหุ้น 

• การจัดประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี

• SET Opportunity Day

• รประชุมนักวิเคราะห์

• การเผยแพร่ข้อมูล 
บนเว็บไซต์

• การประชุมนักลงทุน 
รายไตรมาส

ผู้ร่วมลงทูน

• การเยี่ยมชมกิจการ 

• การแบ่งปันข้อมูล

• การสนทนาการ สอบถาม และข้อเสนอแนะ

ผู้รับเหมา

• การตรวจประเมินงาน

• การเยี่ยมชมกิจการ 

• การประชุมร่วมกับ ผู้รับเหมาทุกสัปดาห์

ผู้มีส่วนได้เสีย 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ หัวข้อในการยังยืนของบริษัท 

พนักงาน • ทิศทางของบริษัท

• สวัสดิการและผลโยชน์ที่เหมาะสม

• สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี 
ในการท�างาน 

• การจัดการพนักงาน 

• ความก้าวหน้าในอาชีพ  

• พัฒนาความรู้และความสามารถ

• การพัฒนาบุคลากร 

• จริยธรรมทางธุรกิจและการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างมีความรับผิดชอบ

• จริยธรรมทางธุรกิจ 

ลูกค้า • คุณภาพในการขายสินค้าและการบริการ 
หลังการขาย

• การจัดการส�าหรับภาวะฉุกเฉิน 

• การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม 
ทางธุรกิจ  

• จริยธรรมทางธุรกิจ

• การจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ดี 
และการปฏิบัติตามกฎหมาย

• การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 

• การจัดการพลังงาน • การปรับปรุงกระบวนการและนวัตกรรม 

ชุมชน • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม • การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• การจัดการน�้า 

• การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

• ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 

• กิจกรรมรการกุศล**

• การมีส่วนร่วมกับชุมชน

หน่อยงานภาครัฐ • การปฏบัิตติามกฎหมายและข้อบังคบั 

• การก�ากบัดแูลกจิการท่ีดแีละจรยิธรรมทางธรุกจิ

• การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 

• จริยธรรมทางธุรกิจ 

• การมส่ีวนร่วมของชุมชนท้องถิน่ 

• กจิกรรมรการกศุล**

• การมีส่วนร่วมกับชุมชน 

ผู้รับเหมา • การก�ากบัดแูลกจิการท่ีดแีละจรยิธรรมทางธรุกจิ

• การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและ การจ่าย 
ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

• การมีธุรกิจระยะยาวกับทางอมตะ  

• จริยธรรมทางธุรกิจ 

• การบริหารจัดการคู่ค้า

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ (Disclosure 102-43)

** additional topic in 2019
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การประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน
การประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนถือเป็นเครื่องมือส�าคัญในการระบุล�าดับความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทาง AMATA Group ได้ด�าเนินการประเมินประเด็นส�าคัญทุกๆสองปี เพื่อยืนยันประเด็น
ส�าคัญดังกล่าวมีผลกระทบมากต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

บริษัทฯได้ด�าเนินการตาม Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) เป็นแนวทางอ้างอิงส�าหรับการประเมิน
ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ หัวข้อในการยังยืนของบริษัท 

ผู้ถือหุ้น • การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลการ
ด�าเนินงานและผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

• ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

• การปรับปรุงกระบวนการและนวัตกรรม 

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

• การด�าเนินธุรกิจทีอย่างโปร่งใส 

• การจัดการความเสี่ยง

• การก�ากับดูแลกิจการ 

• จริยธรรมทางธุรกิจ 

• การจัดการความเสี่ยง

หุ้นส่วนธุรกิจ • การด�าเนนิธรุกจิทีอย่างโปร่งใส 

• การด�าเนนิธรุกจิด้วยความซ่ือสตัย์และเป็นธรม

• จริยธรรมทางธุรกิจ  

• ความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจและเติบโต 
ไปด้วยกัน

• การปรับปรุงกระบวนการและนวัตกรรม 

สถาบันการเงิน • การด�าเนินธุรกิจทีอย่างโปร่งใส • จริยธรรมทางธุรกิจ 

• การเจริญเติบโตทางธุรกิจและการด�าเนินงาน
ทางธุรกิจ

• ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

สื่อมวลชน • รับข้อมูลที่ถูกต้องและตรงเวลา • การปรับปรุงกระบวนการและนวัตกรรม 

• การเจริญเติบโตของธุรกิจ • ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

• การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

• ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

• การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

คู่แข่งขันทางการค้า • การแข่งขันที่ยุติธรรมและเป็นไปตาม
กฎหมาย 

• จริยธรรมทางธุรกิจ 
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สิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามสิ่งแวดล้อม

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

สังคม

การมีส่วนร่วมกับชุมชน 

การพัฒนาบุคลากร

การดูแลพนักงาน

การมีส่วนร่วมกับลูกค้า

กิจกรรมสาธารณะ **

การก�ากับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ
จริยธรรมทางธุรกิจ 

การจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการคู่ค้า

ขั้นตอนการประเมินประเด็นที่ส�าคัญ

1. ระบุประเด็นความยั่งยืน 
ประเด็นท่ีถือได้ว่ามีความเกี่ยวข้องหรือมีความส�าคัญต่อ AMATA VN Group หากประเด็นนั้น ๆ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ของกลุ่ม และเข้ากับเงื่อนไข 2 ประการ ได้แก่ 

(1) มีผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มในแง่ของการเติบโตทางธุรกิจ เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย หรือ มีความเสี่ยง 

(2) เป็นประเด็นส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นส�าคัญได้มาจากหลายช่องทางและวิธีการ เช่น การได้รับตอบกลับจาก 
ผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอก ผ่านการประชุม (แบบทางการและแบบไม่เป็นทางการ) การสัมภาษณ์เชิงลึก  
และแบบสอบถาม นอกจากนี้เนื้อหาสาระส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่ม  ถูกดึงมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับความเสี่ยงขององค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบต่อธุรกิจ 
รวมถึงแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั่วโลก

2. การจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นความยั่งยืน
ประเด็นในแต่ละหัวข้อจะถูกจัดล�าดับความส�าคัญตามผลกระทบต่อองค์กรและโอกาสในเหตุการณ์นั้น ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน  

รวมท้ังระดับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยแบ่งออกเป็นสามระดับ ระดับสูง ปานกลาง และต�่า ผลจาก 
การประเมินสามารถน�าไปจัดท�าตาราง เผื่อระบุและจัดล�าดับความส�าคัญ

3. การทวนสอบประเด็นส�าคัญ
รายงานความย่ังยืนในปีนี้ได้น�าผลการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนของปี 2561 มารายงาน จากการมีส่วนร่วม 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทางคณะท�างานการพัฒนาอย่างย่ังยืนซ่ึงประกอบด้วยระดับผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ  ได้ตรวจสอบ 
และมีการปรับปรุงเพื่อสะท้อนบริบทของ AMATA VN Group ในปัจจุบัน บางหัวข้อได้ถูกแบ่งเป็นหัวข้อย่อยเพื่อให้มี 
ความชัดเจนมากย่ิงข้ึน จากเดิมท่ีมี 7 ประเด็นส�าคัญ ถูกแบ่งย่อยเป็น 9 ประเด็นส�าคัญและมีประเด็นส�าคัญเพิ่มขึ้นมา  
คือ “ กิจกรรมรการกุศล” ในปี 2562 (Disclosure 102-32)  บริษัทฯได้ก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด�าเนินงานเพื่อตอบสนอง 
ต่อประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความส�าคัญ

คว
าม

ส�า
คัญ

 ห
รือ

อิท
ธิพ

ลต
่อผ

ู้มีส
่วน

ได
้เส

ีย

ความส�าคัญต่อบริษัทฯ หรือการสร้างผลกระทบที่มีนัยส�าคัญ 
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

Materiality Matrix

High

H
ig

h
Lo

w

Low

การก�ากับดูแล สิ่งแวดล้อม สังคม

การปฏิบัติตามสิ่งแวดล้อม

จริยธรรมทางธุรกิจ

การพัฒนาบุคลากร
การมีส่วนร่วมกับชุมชน 
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การดูแลพนักงาน

การบริหารจัดการคู่ค้า

กิจกรรมการกุศล

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

การจัดการความเสี่ยง

** ประเด็นส�าคัญเพิ่มมา2562
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ประเดน็
ส�าคญัด้าน
ความยัง่ยนื

(Disclosure 
102-47)

ขอบเขตของผลกระทบ

เนื้อหา 
ที่รายงาน GRI Topic GRI  

Disclosure SDGs SDGs
targets หน้า

พ
นัก

งา
น

ลูก
ค้า

ชุม
ชน

หน
่อย

งา
นภ

าค
รัฐ

ผู้ร
ับเ

หม
า

ผู้ถ
ือห

ุ้น

หุ้น
ส่ว

นธ
ุรก

ิจ

สถ
าบ

ันก
าร

เง
ิน

สื่อ
มว

ลช
น

คู่แ
ข่ง

ขัน
ทา

งก
าร

ค้า

G
ov

er
na

nc
e 
an

d 
Ec

on
om

ic

การก�ากับ 
ดูแลกิจการ

การก�ากับ 
ดูแลกิจการ

• Corporate  
Governance and 
Business Ethics

• Anti-corruption 

GRI 102  
General  

Disclosure

GRI 205  
Anti- 

corruption

102-16 Values, 
principles,  
standards, and 
norms of behavior

16.3

16.5

12

102-17  
Mechanisms 
for advice and 
concerns about 
ethics  

4, 34

205-3  
Confirmed  
incidents of 
corruption and 
actions taken

35

การบริหาร
จัดการ 
ความเสี่ยง

การบริหาร 
จัดการความเสี่ยง

GRI 102  
General  

Disclosure

102-11  
Precautionary 
Principle or  
approach

102-29  
Identifying and 
managing  
economic,  
environmental, and 
social impacts    

16.7 37

การเติบโต 
ของธุรกิจ

ผลการด�าเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ

GRI 201 
Economic 

Performance

201-1 Direct 
economic value 
generated and 
distributed

8.2

17.3 28

not a  
material topic

การบริหาร 
ห่วงโซ่อุปทาน

• การบริหารจัดการ
คู่ค้าและผู้รับเหมา

• การบริหาร 
จัดการลูกค้า

GRI 204 
Procurement 
Practice

GRI 308 
Supplier  

Environmental 
Assessment

GRI 414  
Supplier 
Social  

Assessment

204-1  
Proportion of 
spending on local 
suppliers

8.3

16.1 72

308-2 Negative 
environmental 
impacts in the 
supply chain and 
actions taken

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

42

ประเด็นส�าคัญด้านการความยั่งยืนและการด�าเนินการ 

** ประเด็นส�าคัญเพิ่มมา2562
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ประเดน็
ส�าคญัด้าน
ความยัง่ยนื

(Disclosure 
102-47)

ขอบเขตของผลกระทบ

เนื้อหา 
ที่รายงาน GRI Topic GRI  

Disclosure SDGs SDGs
targets หน้า

พ
นัก

งา
น

ลูก
ค้า

ชุม
ชน

หน
่อย

งา
นภ

าค
รัฐ

ผู้ร
ับเ

หม
า

ผู้ถ
ือห

ุ้น

หุ้น
ส่ว

นธ
ุรก

ิจ

สถ
าบ

ันก
าร

เง
ิน

สื่อ
มว

ลช
น

คู่แ
ข่ง

ขัน
ทา

งก
าร

ค้า

So
ci
al

การจ้างงาน
และดูแล
พนักงาน

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

GRI 401  
Employment

401-1 New 
employee hires 
and employee 
turnover

401-3 Parental 
Leave

5.1

8.5

10.3

73

การพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

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

53

การมีส่วนร่วม
กับชุมชน

การมีส่วนร่วม 
กับชุมชน

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

54

En
vir

on
m
en

ta
l

การปฏบัิตติาม
กฎหมายด้าน
สิง่แวดล้อม 

การปฏิบัติตาม
กฎหมายด้าน 
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 67

การปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก

การเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศ

GRI 302 
Energy

302-1 Energy 
consumption 
within the  
organization

302-4 Reduction 
of energy  
consumption

7.2, 7.3

12.2

13.1

62
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เศรษฐกิจ

ดีเลิศ
CG ScoringTop  

Quartile
โดย Thai IOD

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

84
ล้านบาท



ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
(Disclosure 201-1)  

AMATA VN และ บริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น ผ่ำนกำรว่ำจ้ำงงำนคนท้องถิ่น กำรจัดซื้อ
สินค้ำและบริกำรในท้องถิ่น กำรจ่ำยภำษีให้กับรัฐบำล รวมถึงกำรสนับสนุนโครงกำรพัฒนำสังคม ดังนั้นผลกำรปฏิบัติงำนและ
กำรมีส่วนร่วมในชุมชนจึงเป็นที่สนใจของผู้มีส่วนได้เสีย

ขอบเขตการรายงาน
ข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจในรำยงำนฉบับนี้เป็นข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนของทุกธุรกิจท่ีบริษัทฯ เข้ำไปลงทุน 

ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมมำกกว่ำร้อยละ 50 และมีอ�ำนำจในกำรควบคุมและบริหำร 

แนวทางการบริหารจัดการ
ควำมมุ่งม่ันในกำรด�ำเนนิงำนทำงเศรษฐกจิของบริษัทได้ถกูระบุไว้ในวสิยัทัศน์และพนัธกจิ ในกำรเป็นผูส้ร้ำงเมืองท่ีสมบูรณ์แบบ  

พร้อมสร้ำงโอกำสดี ๆ ให้เกิดข้ึน โดยมุ่งม่ันท่ีจะสร้ำงนวัตกรรมท่ีเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตและกำรขยำยธุรกิจภำยใต้ 
หลักปรัชญำ ALL WIN กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรจ้ำงคนในท้องถิ่น กำรจัดซ้ือสินค้ำและบริกำรใน 
ท้องถิ่น กำรจ่ำยภำษีให้กับรัฐบำล กำรสนับสนุนโครงกำรพัฒนำสังคม รวมถึงกำรสร้ำงสรรค์และปรับปรุงกระบวนกำรท่ีมีอยู ่
และขยำยไปยังขอบเขตใหม่

ผลการด�าเนินงาน
รำยงำนนี้เป็นงบกำรเงินรวมของ AMATA VN ส�ำหรับปี 2562 บริษัทฯมีรำยได้รวม 709.79 ล้ำนบำท ลดลง 460.74 

ล้ำนบำทหรือร้อยละ 39.36 จำกปี 2560 รำยได้ที่ลดลงเนื่องมำจำกรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ลดลง 564.4 ล้ำนบำท
หรือลดลงร้อยละ 89.85 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯมีก�ำไรจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เพิ่มขึ้น 45.83 ล้ำนบำท 
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 61.70 และมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรสำธำรณูปโภคเพิ่มขึ้น 8.61 ล้ำนบำท ส่งผลให้รำยได้โดยรวมลดลง 
จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์

ค่ำใช้จ่ำยรวมส�ำหรับปี 2561 และปี 2562 เท่ำกับ 530.9 ล้ำนบำท และ 428.1 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ทั้งนี้ในไตรมำสที่ 4 
ของปี 2561 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมให้แก่หน่วยงำนรำชกำรเวียดนำม 222.4 ล้ำนบำทและมีกำรตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ซึ่งมี 
ค่ำใช้จ่ำยก่อนกำรด�ำเนินงำนส่วนหนึ่งได้ถูกบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยบริหำรในปี 2561 ท�ำให้โดยรวม บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยจ�ำนวนมำก 
ในปี 2561 และ ปี 2562 มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพิ่มข้ึนจ�ำนวนมำกจำกกำรกู้ยืมเงินเพิ่มข้ึนเพื่อท�ำกำรขำยบริษัทย่อยจำก  
AMATA VN ไปยังบริษัท AMATA CITY BIEN HOA

บริษัทฯมี ก�ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จ�ำนวน 21.24 ล้ำนบำทเมื่อเปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีก�ำไรสุทธิ 208.25 ล้ำนบำท ก�ำไรสุทธิโดยรวมลดลง 187.21 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 89.80 
เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีลดลง อีกท้ังค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียและผลขำดทุนจำกอัตรำและเปลี่ยนท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
จำกปีก่อน 164.89 ล้ำนบำท

บริษัทฯอยู่ในระหว่ำงกำรขยำยโครงกำรในประเทศเวียดนำมโดยมีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงรำยได้ท่ีมั่นคงและย่ังยืนในระยะยำว 
กำรเติบโตของยอดขำยอสังหำริมทรัพย์จะส่งผลให้มีลูกค้ำในโครงกำรของบริษัทฯมำกขึ้น น�ำไปสู่กำรพัฒนำธุรกิจและกิจกรรม
กำรผลิตต่ำง ๆ  ซึ่งสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจให้กับผู้มีส่วนได้เสียและส�ำหรับบริษัทฯในกำรสร้ำงรำยได้ทีต่่อเนื่องและ
ยั่งยืน บริษัทฯยังมีเป้ำหมำยที่สดใสในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่กำรพัฒนำพนักงำน
และนิคมอุตสำหกรรมและชุมชนเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯมีควำมมั่นใจเป็นอย่ำงย่ิงว่ำกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว 
จะน�ำไปสู่กำรเติบโตของธุรกิจอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว
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บริษัทฯได้ประกำศนโยบำยภำษีเพื่อให้ AMATA VN และบริษัทย่อยรับทรำบและยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตำมแนวทำง
และวิธีปฏิบัติกำรบริหำรภำษีตำมกฎหมำย ให้สอดคล้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยและต่ำงประเทศ เพื่อสะท้อน 
ควำมโปร่งใสและเป็นธรรมในกำรด�ำเนินงำนด้ำนภำษี บริษัทฯตระหนักถึงควำมเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับภำษี และผลกระทบท่ีมี 
ต่อเศรษฐกิจและสังคม กำรจัดกำรภำษีที่มีประสิทธิภำพจะส่งเสริมกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน และสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ
โดยรวม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบำยภำษีสำมำรถเข้ำถึงได้ที่เว็บไซต์ www.amatavn.com

การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย

*หมำยเหตุ : เงินเดือน โบนัส ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกร 

ที่มำ : งบกำรเงินรวมประจ�ำปี 2562 แ2ะรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี 2562

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2562

การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลต่อหุ้น (บำท) 0.05 0.03 0.09

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น  (บำท) 533,500,000 28,049,697 84,149,091

การลงทุนด้านบุคลากร

ค่ำตอบแทนพนักงำน* (บำท) 79,638,172 51,677,967 54,448,677

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร (บำท) 14,730,370 11,096,593 12,216,092

ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท) 5,225,349 16,202,401 16,116,477

การลงทุนด้านชุมชนและสังคม

เงินบริจำค (บำท) 810,860 624,390 1,080,603

กิจกรรมเพื่อสังคม (บำท) 260,626 110,695 660,731

การแบ่งปันสู่คู่ค้าธุรกิจ

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในประเทศ (บำท) 532,530,490 326,919,132 403,721,449

มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นๆ

ต้นทุนทำงกำรเงิน  (บำท) 81,599,051 112,936,407 76,357,210

ภำษีที่จ่ำยให้รัฐ (บำท) 57,325,214 60,266,327 10,595,517

SocialGovernance and Economic Environmental
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การปรับปรุงกระบวนการและนวัตกรรม
กำรปรับปรุงกระบวนกำรและนวัตกรรมให้ทันกับกำรแข่งขันท่ีเพิ่มข้ึนของโลก AMATA Group พยำยำมท่ีจะปรับปรุง

กระบวนกำรผลิตภัณฑ์และบริกำรอย่ำงต่อเนื่องโดยกำรหำวิธีกำรท�ำงำนให้ดีข้ึนเพ่ือให้มีประสิทธิภำพและผลก�ำไรท่ีมำกข้ึน 
ในปี2562 Amata City Bien Hoa ได้มีวัตกรรมและกำรปรับปรุงกระบวนกำร 2 โครงกำร และก�ำลังก่อสร้ำง อีก 2 โครงกำร             
(Amata City Long Thanh และ Amata City Halong).

Effluent
WWTP1

Effluent
WWTP2

Effluent
WWTP3

Conventional Way

Discharging Canal

Chlorine contact tank

Polishing pond

(a) การฆ่าเชื้อโรคในน�้าเสีย

ในกระบวนกำรท�ำลำยแบคทีเรยีท่ีเป็นอันตรำยจำกน�ำ้เสยี  คลอรนีและโคลฟิอร์ม (CI2 คงเหลอื)ซ่ึงเป็นสำรเคมท่ีีมปีระสทิธภิำพ 
ท่ีสุดในกำรฆ่ำเช้ือแบคทีเรียในระยะเวลำสั้นภำยใต้ต้นทุนท่ีต�่ำ  อย่ำงไรก็ตำมกฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมได้ก�ำหนดจ�ำนวน
คลอรีนที่สำมำรถปล่อยสู่ภำยนอก  จึงท�ำให้น�้ำเสียที่ปล่อยสู่ภำยนอกไม่อยู่ในระดับที่ก�ำหนดเนื่องจำกควำมเร็วในกำรไหล
ของน�้ำไม่ได้อยู่ท่ีอัตรำคงท่ีและคลอรีนท่ีถูกใส่ไม่ได้มีกำรผสมอย่ำงถูกต้องท�ำไห้ระดับควำมเข้มข้นของเคมียังสูง รวมถึง
กำรใส่ปริมำณคลอรีนท่ีไม่เหมำะสม (บำงครั้งก็น้อยเกินไป บำงครั้งก็มำกเกิน) เป็นผลให้ บริษัท ได้รับจดหมำยเตือน 
เกินขีดจ�ำกัด ซึ่งจะน�ำไปสู่โทษ 1.8 พันล้ำน VND (เทียบเท่ำ 2.4 ล้ำนบำท)

ในปี 2561 ทีมงำนบ�ำบัดน�้ำเสียได้เสนอกระบวนกำรและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหำเหล่ำนี้  โดยท่ัวไปน�้ำเสียจะผ่ำน 
บ่อขัดแต่งถงัจะผ่ำนช่องระบำยน�ำ้ก่อนระบำยสูแ่ม่น�ำ้สำธำรณะ วธิกีำรดงักล่ำว (แสดงในรปูด้ำนล่ำง) ต้องมกีำรสร้ำงบ่อเพิม่ 
เพื่อเป็นบ่อหน่วงน�้ำ และคลอรีนจะถูกใส่ในบ่อนี้ก่อนที่จะปล่อยสู่ช่องระบำยน�้ำก่อนระบำยสู่คลองสำธำรณะ
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วิธีกำรแบบดั้งเดิมมีข้อเสียมำกมำย เช่น บริษัทต้องสร้ำงบ่อใหม่ใกล้กับบ่อขัดแต่งเพื่อให้คลอรีนสำมำรถตกตะกอน 
ก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่คลองสำธำรณะ คลอรีนจะถูกปล่อยเข้ำน�้ำท่ีไหลเข้ำระบบและจะผสมกับน�้ำเม่ือกระแทกกับผนัง zig zag  
ที่ยำวถึง 250 เมตร จึงช่วยให้สำรเคมีได้เจือจำงลง ก่อนปล่อยออกสู่คลองสำธำรณะ

ผลของกระบวนกำรใหม่นี้ บริษัทจึงได้ประหยัดค่ำลงทุน 1.2 พันล้ำน VND (เทียบเท่ำกับ 1.6 ล้ำนบำท) และค่ำปรับ 
ท่ีอำจเกิดข้ึนอีก 1.5 พันล้ำน VND (เทียบเท่ำกับ 2 ล้ำนบำท)

Effluent
WWTP1

Effluent
WWTP2

Effluent
WWTP3

Innovative way

Discharging Canal

Inside the Discharging Canal

Polishing pond

 
2 ล้านบาท

0.22 ล้านบาท
2.7
Million THB

• Conventional Method

• Zig zag Method

(b) ระบบท�าความเย็น

เม่ือมีฝุ่นและสิ่งสกปรกปกคลุมเครื่องท�ำควำมเย็นหรือลวดของเครื่องปรับอำกำศ  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนของระบบ 
นั้นจะเพิ่มขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด  นอกจำกนี้แบคทีเรียที่เป็นอันตรำยสำมำรถก่อตัวได้เพิ่มมำกขึ้นในระบบที่ไม่ได้รับกำรดูแล 
ท่ีดีและส่งผลร้ำยต่อคุณภำพอำกำศภำยในอำคำรซ่ึงท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อสุขภำพของลูกค้ำและพนักงำนท่ีอยู่ในตึกนั้น  
เช่น โรคหอบหืดหรือคลื่นไส้  แม้บริษัทได้มีกำรบ�ำรุงรักษำเพ่ีอท�ำควำมสะอำดคอยล์ทุกไตรมำส ทำงทีมงำนซ่อมบ�ำรุง 
ยังมองหำแนวทำงที่ดีกว่ำในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของเครื่องท�ำควำมเย็นและวิธีกำรลดต้นทุนในกำรด�ำเนินงำน

Saved
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CDP 1

CDP 2

CDP 3

Chiller  
1

Chiller  
2

Chiller  
3

3 x 1,200  
GPM

3 x 400 
TONS

500 TONS

50 m
eters

500 TONS 500 TONS

100 L / min

CDRCDS

(c) การก่อสร้าง Amata City Long Thanh 

จำกเดิม Amata City Long Thanh JSC (ACLT) มีพื้นที 517 เฮกตำร์ แต่หลังจำกได้ด�ำเนินธุรกิจจึงเล็งเห็นว่ำกำรธุรกิจ
อุตสำหกรรมกับธุรกิจเชิงพำณิชย์แตกต่ำงกันอย่ำงสิ้นเชิง ดังนั้น บริษัท ฯไค้ด�ำเนินกำรแยกธุรกิจเชิงพำณิชย์ให้อยู่ภำยใต้ 
Amata Service City Long Thanh 1 (ASCLT1) และ Amata Service City Long Thanh 2 (ASCLT2) 

ACLT จะพัฒนำและบริหำรธุรกิจอุตสำหกรรมบนพื้นท่ี 410 เฮกตำร์ โดยมุ่งเน้นลูกค้ำท่ีเป็นอุตสำหกรรมกำรผลิตซ่ึงใช้
เทคโนโลยีข้ันสงูและอตุสำหกรรมท่ีไม่ใช้แรงงำนมำก   ASCLT 1 และ ASCLT 2 จะมุ่งเน้นกำรให้บริกำรสนบัสนนุอุตสำหกรรม 
เช่น โลจิสติคส์ โกดัง โครงกำรพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยส�ำหรับผู้มีรำยได้น้อยถึงปำนกลำง

AMATA SERVICE CENTER

 

ปกติกำรท�ำควำมสะอำดสิ่งสกปรกในเครื่องท�ำควำมเย็นคือกำรใช้สำรเคมี แต่บริษัทไม่ประสงค์ทำงเลือกนี้เนื่องจำกกังวล 
ต่อสุขภำพของผู้อยู่อำศัย ในเดือนตุลำคม 2562  ทีมซ่อมบ�ำรุงของ Amata Service Center ได้ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อฉีดโอโซน  
ซ่ึงเป็นวิธีกำรแก้ไขท่ีดีท่ีสุด เนื่องจำกกำรใช้โอโซน ไม่มีสำรเคมีจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภำพของผู้อยู่อำศัย 
นอกจำกนี้ ไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มจำกกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำว อีกด้วย

หลังจำกกำรติดตั้งอุปกรณ์เพื่อฉีดโอโซน บริษัทได้ประหยัดค่ำไฟฟ้ำ ร้อยละ 23 แล้วยังยืดอำยุกำรใช้งำนของเครื่องท�ำ 
ควำมเย็น ปรับปรุงคุณภำพอำกำศของตึก และลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม
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(d) Amata City Halong 

Amata City Halong อยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำ เฟสแรก บนพื้นท่ีขนำด 714 เฮกตำร์ และคำดว่ำจะรับรู้รำยได้ใน 
ปลำยปี 2563 

ในขณะนี้ ACLT ได้เริ่มงำนก่อสร้ำงเป็นพื้นที่ 64 เฮกตำร์และตั้งเป้ำที่จะรับรู้รำยได้ในปี 2563
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จริยธรรมทางธุรกิจ 

AMATA VN Group สร้ำงรำกฐำนของจริยธรรมทำงธุรกิจเพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับองค์กร ประสิทธิภำพ
ทำงกำรเงนิ และกำรพฒันำแบบยัง่ยนื  บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะด�ำเนินธรุกิจอย่ำงถกูจรยิธรรม ดงันั้นจงึมนีโยบำยทีจ่ะแนะน�ำกรรมกำร
ผู้บริหำรและพนักงำนให้ปฏิบัติตำม 

ขอบเขตรายงาน
ข้อมูลที่เปิดเผยในรำยงำนนี้มำจำก บริษัท AMATA VN ซึ่งเป็นผู้สร้ำงนโยบำยหลัก และก�ำกับดูแล บริษัทย่อย 

แนวทางการจัดการ 
AMATA VN มีกำรด�ำเนินงำนในประเทศไทยและในประเทศเวียดนำม ซ่ึงเป็นสิ่งท้ำทำยในกำรสร้ำงควำมสมดุล 

ระหว่ำงมำตรฐำนและกำรปฏิบัติของแต่ละประเทศ   ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ที่จะน�ำมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกลเพื่อ
ควบคุมพฤตกิรรมและส่งเสรมิวฒันธรรมองค์กร บรษัิท ได้ก�ำหนดนโยบำยเพือ่แจ้งอย่ำงชัดเจน เรือ่งจรยิธรรมท่ีบรษัิทยอมรบัได้

บริษัท ฯ ได้ทบทวนนโยบำยเหล่ำนี้ทุกปีเพื่อให้แน่ใจว่ำมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลใหม่ จริยธรรม
ทำงธุรกิจได้รับกำรส่งเสริมในทุกๆ บริษัทท่ี AMATA VN ถือหุ้น อย่ำงไรก็ตำมทิศทำงและนโยบำยจะมำจำกบริษัทใหญ่และ 
ถูกก�ำหนดลงไปสู่บริษัทย่อย

บริษัท ได้ประกำศ 19 นโยบำยดังนี้ :

1. นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

2. นโยบำยกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

3. นโยบำยควำมหลำกหลำยในองค์ประกอบของ 
คณะกรรมกำร

4. นโยบำยกำรประเมินผลงำนตนเองของประธำน
กรรมกำร คณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย

5. นโยบำยกำรบริหำรผลกำรท�ำงำนและค่ำตอบแทน
ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

6. นโยบำยกำรพัฒนำกรรมกำร

7. นโยบำยอ�ำนำจที่สงวนไว้ส�ำหรับคณะกรรมกำร

8. นโยบำยกำรเข้ำถึงข้อมูลบริษัท ค่ำชดเชย และ 
ค่ำคุ้มครองประกันควำมรับผิดของกรรมกำร

9. นโยบำยตำรำงและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร
และคณะกรรมกำรชุดย่อย

10. นโยบำยกำรเตรียมวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร

11. นโยบำยเอกสำรประกอบกำรประชุมของคณะกรรมกำร
และคณะกรรมกำรชุดย่อย

12. นโยบำยว่ำด้วยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

13. นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชั่น

14. นโยบำยกำรแจ้งเบำะแส

15. นโยบำยกำรจ่ำยปันผล

16. นโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

17. นโยบำยกำรรักษำควำมลับ

18. นโยบำยป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ

19. จริยธรรมทำงธุรกิจ
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นโยบายเดิม นโยบายปรับปรุง

• นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ได้เพิ่มบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ได้เพิ่มกำรมีส่วนร่วมมำกขึ้นของคณะกรรมกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ปรับปรุงกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

• นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชัน ได้เพิ่มนโยบำยด้ำนคอร์รัปชันเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของCAC

• นโยบำยกำรแจ้งเบำะแส ได้เพิ่มนโยบำยด้ำนคอร์รัปชันเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของCAC

• นโยบำยป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
โดยมิชอบ

ได้ขยำยระยะเวลำกำรควบคมุจำก 2 สปัดำห์ ให้ควบคมุเป็น 1 เดอืน ก่อนกำร
ประกำศของงบกำรเงนิและ 24ชมหลงัจำกประกำศ

• นโยบำยกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน นโยบำยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 

• นโยบำยกำรรักษำควำมลับ นโยบำยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 

ผลการด�าเนินงาน
CG Rating

บรษัิท AMATA VNได้เข้ำร่วมกำรในโครงกำรส�ำรวจกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรบรษัิทจดทะเบียน (Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies) ซึ่งประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรด้วย 241 เกณฑ์กำรประเมิน 

ในปี 2562 บริษัท อมตะวีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับคะแนนประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีในระดับดีเลิศ 
“Excellent” นอกจำกนี้ บริษัทฯยังได้รับกำรจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่ำตลำดระหว่ำง 3,000 - 9,999 ล้ำนบำท จำกผลส�ำรวจโดยสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ด้วยกำรสนับสนุนจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คะแนนที่ดีขึ้นนี้สะท้อนถึงควำมมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

ในปีท่ีผ่ำนมำ AMATA VN ไม่ได้รบักำรร้องเรยีนใด ๆ  จำกผูมี้ส่วนได้เสยี เพ่ือเพิม่กระบวนกำรให้โปร่งใสและควำมรบัผดิชอบ 
มำกยิ่งขึ้น บริษัท ฯ ได้ท�ำกำรปรับ 4 นโยบำย (นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน นโยบำย
กำรแจ้งเบำะแส และ นโยบำยป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ) และมี 2 นโยบำยใหม่ (นโยบำยกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
และนโยบำยกำรรักษำควำมลับ )

Companies With 
Excellent CG Scoring
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นอกจำกนีบ้รษัิทได้ออกแบบสอบถำมด้ำนก�ำกบัดแูลกจิกำรเพือ่ตรวจสอบควำมเข้ำใจของพนกังำนในนโยบำยกำรก�ำกบัดแูล
กิจกำร  ผลสรุปของแบบสอบถำมดังนี้:

จ�ำนวน 
พนักงำน 

ที่เข้ำร่วม : 

100%

คะแนน

80%

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

AMATA VN Group ก�ำหนดให้พนกังำนทุกต�ำแหน่งปฏบัิติ
ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันและส่งเสริมวัฒนธรรม 
แห่งควำมโปร่งใส สจุรติ เป็นธรรม  ในปี 2562 AMATA VN ได้
ย่ีนเจตนำรมณ์ในกำรเข้ำร่วมอุดมกำรณ์ของ CAC และคำดว่ำ 
จะได้รับกำรรับรองจำก CAC ภำยในปี 2563

นอกจำกนี้บริษัทฯได้จัดให้มีกำรประกำศ “นโยบำยไม่รับ
ของขวัญ” (No gift policy) ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรภำยใน
บริษัทเพ่ือเตือนใจพนักงำนถึงควำมไม่เหมำะสมท่ีจะรับ 
ของขวัญจำกบุคคลใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์ รวมท้ังหลีกเลี่ยงกำรให้สินบน บริษัทได้รับ 
ควำมร่วมมืออย่ำงสูงจำกพนักงำนทุกท่ำน
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การบริหารความเสี่ยง 
(Disclosure 103-1)

ความเสีย่งเป็นส่วนหนึง่ท่ีไม่สามารถปฏเิสธได้ของการท�าธรุกจิซ่ึงท่ีมีผลกระทบต่อการด�าเนนิงานและกจิกรรมต่าง ๆ  ของบรษัิท  
การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมจะช่วยบริษัทบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการระบุ 
และบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ก่อนท่ีความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบด้านลบต่อชื่อเสียงและการด�าเนินงาน บริษัทจึงจะม ี
ความยั่งยืน 

ขอบเขตการรายงาน
ข้อมูลในรายงานฉบับนีม้าจากการรวบรวมความเสีย่งต่าง ๆ  ของทุกธรุกจิท่ีบรษัิทฯ มสีดัส่วนการลงทุนทางตรงและทางอ้อม 

มากกว่าร้อยละ 50  

แนวทางการบริหารจัดการ   
(Disclosure 103-2) 

AMATA VN และบรษัิทย่อยมุง่ม่ันท่ีจะสร้างความม่ันใจในการเตบิโตทางธรุกจิอย่างย่ังยืนและมีความโปร่งใสในการการบรหิาร
และปฏบัิตติามกฎหมายโดยส่งเสรมิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งบนพืน้ฐานของการประยุกต์แนวปฏบัิตท่ีิดท่ีีสดุเพือ่ให้เข้ากบั
บริษัท  ในการบรรลุวัตถุประสงค์นี้ AMATA VN Groupได้ก�าหนดโครงสร้าง กระบวนการ และการอบรม

Audit Committee

Corporate Governance 
Committee

Risk Management 
Working Team

Nomination &  
Remuneration Committee

Office of CEO
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AMATA VN ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อยเพ่ือก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมดูแลกรอบการท�างานด้านการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ
ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเป็นประจ�าและรายงานการทบทวนระบบ 
การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี ได้น�ามาตรฐาน COSO และ ISO 31000 มาใช้เป็นแนวทางใน 
การด�าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและน�าไปปฏิบัติในทุกระดับขององค์กร “จากบนลงล่าง” และ “จากล่างข้ึนบน”   
พนักงานทุกคนในเครือบริษัทเป็นเจ้าของความเสี่ยงและมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงในพื้นท่ีของตนเองและ 
จัดท�าแผนการลดความเสี่ยง
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ผลการด�าเนินงาน       

ความเสี่ยงหลัก
จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยง AMATA VN Groupได้ก�าหนดสาระส�าคัญเกี่ยวกับความเสี่ยง 

ท่ีเครือบริษัทต้องเผชิญ รวมถึงแนวโน้มในอนาคตท่ีอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของ AMATA VN Group และมาตรการ 
บรรเทาความเสี่ยงเหล่านี้

Risk Identification
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ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ (Disclosure 102-29)

ความเสี่ยงหลัก : ความเสี่ยงจากความล้มเหลวในการพัฒนาที่ดินภายในเวลาที่ก�าหนด

ค�าอธิบาย : การได้มาซ่ึงท่ีดินเป็นส่วนท่ีส�าคัญท่ีสุดในการพัฒนาท่ีดิน เจ้าของท่ีดินจะเรียกร้องจ�านวน
เงินชดเชยมากกว่าท่ีตกลงไว้กับรัฐบาลเม่ือได้รู้ว่าผู้ซ้ือเป็นนักลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงอาจส่งผล 
ให้ต้นทุนที่ดินสูงขึ้นและอัตราผลก�าไรลดลง

มาตรการบรรเทา : ฝ่ายบริหารท�างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบด้านการได้มา 
ซ่ึงท่ีดนิ ในขณะเดียวกนั ฝ่ายบรหิารได้จดัตัง้ทีมงานให้มส่ีวนร่วมกบัเจ้าของท่ีดนิท่ีมีความกงัวล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการชดเชยที่ดินและเร่งเวลาการชดเชย

ความเสี่ยงหลัก : ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือนโยบายในประเทศเป้าหมาย

ค�าอธิบาย : เนือ่งจากประเทศเวยีดนามมคีวามเป็นสากลมากข้ึน จงึมคีวามเสีย่งท่ีจะต้องเผชญิกบักฎระเบียบ
เพิ่มเติมที่ไม่ได้บังคับใช้มาก่อนอยู่เสมอ กฎหมาย กฎระเบียบและข้อก�าหนดใหม่ของรัฐบาล 
จะมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจและโครงการที่ก�าลังเตรียมการ     

มาตรการบรรเทา : AMATA Group ได้จัดตัง้ฝ่ายท่ีได้รับมอบหมายและผูเ้ช่ียวชาญต่าง ๆ  ให้ตดิตามและรบัข่าวสาร 
ล่าสุดอย่างใกล้ชิดในด้านกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ โดยเน้นท่ีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
ทวิภาคี รวมท้ัง คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลท่ีจะส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ของเครือบริษัท ไม่เพียงแค่เฝ้าติดตามสถานการณ์เท่านั้น บริษัทยังได้แบ่งปัน 
ความรู้ให้กับลูกค้าเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด     

ความเสี่ยงหลัก : ความไม่แน่นอนทางการเมืองทั่วโลก

ค�าอธิบาย : การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้รับผลกระทบอย่างมากจากความไม่แน่นอนทางการเมือง
ของโลก โดยสามารถเป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อบริษัท
อย่างไรก็ตาม สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนได้น�าโอกาสท่ีดีมาสู่ประเทศเวียดนาม 
เนื่องจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจ�านวนมากได้ย้ายฐานการผลิตมาท่ีประเทศ
เวียดนามเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสองประเทศนี้

มาตรการบรรเทา : เนื่องด้วยนักลงทุนมีการย้ายรากฐานการลงทุนออกจากประเทศจีน ฝ่ายบริหารจึงเร่ง 
การพัฒนาท่ีดินเพื่อเพิ่มโอกาสจากความต้องการท่ีเพิ่มข้ึนของตลาดท่ีดินในประเทศเวียดนาม
จากนักลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

SocialGovernance and Economic Environmental
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ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Disclosure 102-29)

ความเสี่ยงหลัก : ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค�าอธิบาย : ความเสี่ยงท่ีเกิดใหม่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสามารถท�าให ้การด�าเนินธุรกิจหยุดชะงักได ้  
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดภัยแล้งหรืออุทกภัยซ่ึงส่งผลกระทบต่อการผลิต
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุดจากภัยพิบัติธรรมชาติและ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ไต้ฝุ่นและอุทกภัยเป็นเหตุการณ์ท่ีพบบ่อยท่ีสุดและ 
ก่อให้เกิดความสูญเสียทางกายภาพและทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงต่อประเทศ ภูมิประเทศ 
ของประเทศจ�านวนร้อยละห้าสิบเป็นแนวชายฝั่ง ดังนั้น ความเสี่ยงต่ออุทกภัยจึงสูง

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสามารถท�าให้การด�าเนินธุรกิจ
หยุดชะงัก ท�าให้เกิดภัยแล้ง อุทกภัย หรือต้นทุนการด�าเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้น

มาตรการบรรเทา : ฝ่ายบริหารได้ก�าหนดการป้องกันไว้ดังนี้:
• เลอืกท�าเลส�าหรบัการลงทุน: ตระหนกัถงึลกัษณะทางภมิูศาสตร์ของประเทศ ทุกคร้ัง AMATA  

VN Group ท�าการลงทุนในท�าเลท่ีตั้งใหม่ จะต้องพิจารณาข้อมูลด้านภัยพิบัติธรรมชาติ
ในอดีตย้อนหลัง 100 ปี และต้องคาดการณ์การเกิดข้ึนของภัยพิบัติในอนาคตเพื่อท�าการ
พจิารณาเลอืกท�าเลท่ีตัง้ให้เหมาะสม ออกแบบและพฒันาท่ีดนิเพือ่ให้ได้รบัผลกระทบน้อยสดุ 

• เฝ้าตดิตามภยัพบัิตธิรรมชาตแิละจดัท�าแผนต่าง ๆ  (อิงตามระดบัผลกระทบ) เพือ่ท�าให้มัน่ใจ
ในความต่อเนื่องทางธุรกิจ

• เมืองคาร์บอนต�่า: ในความพยายามท่ีจะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
ฝ่ายบริหารได้ก�าหนดนโยบายให้เป็นเมืองคาร์บอนต�่าเพื่อส่งเสริมการด�าเนินแผน 
ปฏิบัติการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ในกิจกรรมการด�าเนินงานของเครือบริษัท

ความเสี่ยงด้านสังคม (Disclosure 102-29)

ความเสี่ยงหลัก : ผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจต่อชุมชนท้องถิ่นและสาธารณะ

ค�าอธิบาย : ผลกระทบใดก็ตามท่ีเกิดจากการด�าเนินงานของบริษัทต่อชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถส่ง 
ผลกระทบต่อความเช่ือม่ันของผู้มีส่วนได้เสยี ช่ือเสยีงและใบอนญุาตในการด�าเนนิงานของบรษัิท

มาตรการบรรเทา : แต่ละบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายเฉพาะท�าการติดต่อกับชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับคนในท้องถิ่นและสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังปฏิบัติตามกฎหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมท้ัง
ก�าหนดแผนฉุกเฉินเพื่อตอบสนองต่ออุบัติการณ์ใดก็ตามท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว มีการติดตั้ง 
อุปกรณ์เฝ้าติดตามคุณภาพอากาศและคุณภาพน�้าท่ีรายงานแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัต ิ
เพื่อท�าให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทอยู่ในมาตรฐานต่าง ๆ และท�าให้เช่ือม่ันใน 
ความปลอดภัยของชุมชน

ปลูกฝังวัฒนธรรมความเสี่ยง

การปลูกฝังวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เปลี่ยนแปลงวิถีความคิดของพนักงาน การตัดสินใจและ
ประพฤติตน ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดประชุมขึ้น 8 ครั้งและมีการพัฒนานโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่อก�าหนดการรับรู้และทัศนคติของกลุ่มบริษัทท่ีมีต่อความเสี่ยงต่าง ๆ และระบุระดับความเสี่ยงท่ีบริษัทยอมรับได้ นโยบาย
บริหารความเสี่ยงจะถูกน�าไปเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในต้นปี 2563

นอกจากนี้ ระหว่างปี2562 มีการประชุมเชิงปฏิบัติส�าหรับการฝึกอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงจ�านวน 15 ครั้งเพื่อให้
ความรู้แก่ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของ AMATA VN และบริษัทย่อยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดด้านอุตสาหกรรม 
ในการบริหารความเสี่ยง
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การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 

การบริหารห่วงโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส�าคัญท่ีท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ สร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ และส่งเสริมความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ คู่ค้า ผู้รับเหมา ลูกค้า และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการบริหาร
ความสมัพันธ์กบัคูค้่า ผูร้บัเหมา และลกูค้า นัน้เป็นสิง่จ�าเป็นในการสร้างความยัง่ยนืให้เกดิข้ึนในห่วงโซ่ธรุกจิ เพ่ือสร้างเป้าหมาย
เดียวกันและส่งเสริมความเชื่อมั่นในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจที่จะเติบโตร่วมกันในระยะยาว

การบริหารจัดการคู่ค้าและผู้รับเหมา
บริษัทฯมีการว่าจ้างผู้รับเหมาให้ด�าเนินโครงการและบริการต่าง ๆ ในนามของบริษัทฯ จึงนับว่าผู้รับเหมาเหล่านี้เป็น 

ส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯและมีโอกาสที่จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน การด�าเนินงานและชื่อเสียงของ 
บริษัทฯได้ ดังนั้นจึงผนวกความยั่งยืนในการจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัท 

ขอบเขตการรายงาน 

ข้อมูลท่ีเปิดเผยในรายงานฉบับนี้ ครอบคลุมเฉพาะ Amata City Bien Hoa เนื่องจากเป็น บริษัทย่อยท่ีมีกิจกรรมกับ 
ผู้รับเหมามากสุด 

แนวทางการบริหารจัดการ 
บริษัท ฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน และได้

จัดการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก 
การด�าเนินงานของคู่ค้า ผลจากการประเมินความเสี่ยงถูกน�ามาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์และแนวทางการจัดการผู้มีส่วนได้เสีย 
ในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อ เพิ่มผลผลิต และรักษาชื่อเสียงและสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท

มกีารก�าหนดแนวปฏบัิตด้ิานปฏบัิตกิารท่ีชัดเจนเกีย่วกบักระบวนการจดัซ้ือเพือ่ให้ม่ันใจว่าพนกังานทุกคนปฏบัิตติามข้ันตอน 
เหล่านี้ ในแง่ของการด�าเนินการกับคู่ค้ามีการระบุถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในสัญญาบริการซ่ึงครอบคลุมถึง
สทิธมินษุยชนการปฏบัิตด้ิานแรงงานและการปฏบัิตติามข้อก�าหนดด้านสิง่แวดล้อม นอกจากนี ้บรษัิท ก�าลงัเตรียมจรรยาบรรณ 
ของคู่ค้าเพื่อสื่อสารถึงความมุ่งมั่นของ บริษัทก�าลังจัดท�าจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานของเราอย่างยั่งยืนเพื่อลดความเสี่ยงของผู้จัดจ�าหน่ายตามที่แสดงด้านล่าง:

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5
การประเมินความเสี่ยง 
ส�าหรับการเลือกคู่ค้า

การสื่อสารสาร 
ความคาดหวัง 
ของการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน 

ระบุผู้จัดจ�าหน่าย
ที่ส�าคัญ 

ตดิตาม 
และประเมินผล 
การด�าเนนิงาน 

มีการทบทวน 
นโยบาย 

และแนวทางการปฏบัิติ 
คูค้่า AMATA
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ผลการด�าเนินงาน  
(Disclosure 308-1, 308-2, 414-2)

1. การประเมินความเสี่ยงส�ารับการเลือกค้า 

บริษัทฯให้โอกาสกับคู่ค้าและผู้รับเหมาทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่านกระบวนการประเมินและประกวดราคาท่ีโปร่งใส 
และยุติธรรมส�าหรับงานท่ีมีมูลค่ามากกว่า 5 พันล้านเวียดนามด่งข้ึนไป (เทียบเท่าประมาณ 220,000 ดอลลาร์สหรัฐ)  
เกณฑ์ส�าคัญท่ีใช้ในการเลือกคู่ค้าและผู้รับเหมาท่ีเหมาะสมนั้นข้ึนอยู่กับความน่าเช่ือถือและคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ท่ีส่งมอบ ความคุ้มค่า ความม่ันคงทางการเงิน ท่ีเป็นไปตามปรัชญาทางธุรกิจและหลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  
และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ส�าหรับงานท่ีมีมูลค่าน้อยกว่า 5 พันล้านเวียดนามด่ง บริษัทฯจะเลือกคู่ค้าและ 
ผู้รับเหมาท่ีเหมาะสมจากทะเบียนรายช่ือคู่ค้าและผู้รับเหมาในปัจจุบันท่ีทุกบริษัทได้ผ่านข้ันตอนการคัดกรองเบ้ืองต้นแล้ว  
มาพิจารณาคัดเลือกผู้รับงานจากการเปรียบเทียบราคา

แนวทางท่ีก�าหนดในการตรวจสอบและการประเมินคูค้่าและผู้รบัเหมาใหม่ ประกอบด้วยขัน้ตอนการตรวจสอบคณุสมบัตพิืน้
ฐานของคูค้่าและผูร้บัเหมาว่ามคีณุสมบัตติามมาตรฐานท่ีก�าหนดไว้ ในขณะเดยีวกนัคูค้่าและผู้รับเหมาเก่าจะได้รับการประเมินผล
เพิ่มเติมเช่นความเสี่ยงการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประเมินสถานที่ท�างาน รวมถึงการประเมินความ 
สัมพันธ์ระหว่างคู่ค้ากับบริษัท ให้สอดคล้องกับความต้องการและรายการตรวจสอบที่ก�าหนดโดย บริษัท ฯ และมาตรฐานของ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

2. การสื่อสารสารความคาดหวังของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในปี 2562 มีทั้งหมด 126 คู่ค้า/ผู้รับเหมาที่ให้บริการกับ Amata City Bien Hoa ซึ่งมีคู่ค้าใหม่เพียง1 ราย และมีการสื่อสาร

ด้านความย่ังยืนเกีย่วกบัสทิธมินษุยชน การปฏบัิตด้ิานแรงงาน และการปฏบัิตด้ิานสิง่แวดล้อม คูค้่าทุกรายได้รับทราบและยินยอม
โดยลงนามในสัญญาว่าจ้าง

3. ระบุผู้จัดจ�าหน่ายที่ส�าคัญ
คูค้่าส�าคญั (Critical Supplier) หมายถงึ คูค้่าท่ีมียอดการใช้จ่ายสงู สนิค้าทดแทนยาก เป็นอปุกรณ์ท่ีส�าคญั หรอืมคีวามเสีย่งสงู  

ซึ่ง Amata City Bien Hoa มีคู่ค้าส�าคัญ 3 ราย นับเป็นร้อยละ 51 ของมูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดในปี 2562

4. ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน 
ในช่วงทีให้บริการ มีการตรวจสอบรายวันโดยบุคคลท่ีสามในสถานท่ี (on-site)ด้านความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ 

การก�ากับดูแล จะท�าโดยบุคคลที่สามที่ได้รับรางวัลเป็นประจ�าทุกวันเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมาปฏิบัติงานอย่างรับผิดชอบ เพื่อให้
แน่ใจว่าผู้รับเหมาด�าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ หลังงานเสร็จสิ้น ผู้รับเหมาจะถูกประเมินโดยการให้คะแนน 1-5 คะแนน 
(ไม่ดีถงึดี) ต่อประสทิธภิาพการท�างานท่ีเกีย่วกบัการก�ากบัดแูล สงัคม และสิง่แวดล้อม จากนัน้ผลการประเมินจะถกูแบ่งออกเป็น  
3 กลุ่มได้แก่ สีขาว สีเทา และสีด�าคู่ค้าและผู้รับเหมาท่ีอยู่ในกลุ่มสีเทาและสีด�าจะได้รับการเตือนและขอให้มีการปรับปรุง  
อย่างไรก็ตาม คู่ค้าและผู้รับเหมาท่ีอยู่ในกลุ่มสีด�าจะได้รับโอกาสเป็นคร้ังสุดท้าย หากไม่สามารถปรับปรุงได้ จะถูกลบออก 
จากรายชื่อคู่ค้าและผู้รับเหมาของบริษัทฯ

ในปี 2562 บรษัิทฯได้ท�าการตรวจสอบและประเมินคูค้่าและผู้รับเหมา 4 ราย แม้ไม่ได้เป็น คูค้่าส�าคญั  ซึง่คดิเป็นร้อยละ 100  
ของจ�านวนคู่ค้าและผู้รับเหมาท่ีส่งมอบงานในปี2562 และไม่ได้รับการร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือสังคม  
ไม่มีการยุติการด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าและผู้รับเหมาได้ที่ได้รับการประเมินความเสี่ยง (0% relationship termination)

ในปี 2562 บริษัทฯไม่ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าและชุมชนในเรื่องผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจาก 
การด�าเนินงานของผู้รับเหมา 

5. มีการบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
จากผลการประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนของคู่ค้า / ผู้รับเหมาในปี 2562 พบว่าคู่ค้าและผู้รับเหมาหลักมีความเสี่ยง

ด้านเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 50 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ 25  และความเสี่ยงทางสังคมคิดเป็นร้อยละ 25    
ดังนั้นได้น�าปัจจัยเหล่านี้ในการก�าหนดนโยบายและการปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามของคู่ค้า / ผู้รับเหมา
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การบริหารจัดการลูกค้า 
บริษัทฯให้ความส�าคัญกับลูกค้าตามหลักการ “All WIN” มาโดยตลอด ความส�าเร็จของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในนิคม

อุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งท่ีสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของบริษัทฯในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯจึงมุ่งมั่นในการบริหาร
จัดการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความผูกพันและความเชื่อมั่นในฐานะหุ้นส่วนความส�าเร็จทางธุรกิจท่ีจะเติบโตไปด้วย
กนั  ความพึงพอใจของลกูค้าท่ีเพิม่ข้ึนและการคงอยูข่องลกูค้าในนคิมอตุสาหกรรมของบรษัิทฯในระยะยาวจะส่งเสริมให้ช่ือเสยีง
ของบริษัทฯในตลาดเป็นท่ีรู้จักอย่างต่อเนื่องและน�ามาซ่ึงลูกค้าใหม่ นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบริษัทฯ 
และลูกค้าท�าให้ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและการบริการลงได้

แนวทางการบริหารจัดการ  
(Disclosure 103-2) 

บริษัท มุ่งเน้นไปท่ีการมีส่วนร่วมของลูกค้าและฟังปัญหาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ ความคาดหวังในการปรับปรุง 
การสื่อสารผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ และกิจกรรม

1. สมาคมญี่ปุ่น 

ทุกๆเดือนจะมีการประชุมประจ�าเดือนของบริษัทญ่ีปุ่นใน นิคม Amata City Bien Hoa เพื่อพบปะหารือและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงานของโรงงาน  ผู้แทนของบริษัทฯที่เข้าร่วมในการประชุมเป็นประจ�าจะน�าผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯมารายงานต่อบริษัทฯเพื่อด�าเนินการต่อไป ผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทญี่ปุ่นจ�านวน 60 แห่ง 
(จากทั้งหมด 70 บริษัท)

2. คณะกรรมการบุคคลของ Amata City Bien Hoa 

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของอมตะ ซิตี้ เบียนหัว ส�าหรับเป็นศูนย์กลางให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ของโรงงานท่ีด�าเนินงานในนิคมอุตสาหกรรม Amata City Bien Hoa ได้มาประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ 
และประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในท่ีท�างาน ตลอดจนอัพเดทสถานการณ์ส�าคัญหรือภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น 
การจลาจล

ในปี 2562 บริษัท ฯ มีการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลจ�านวน 4 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 381 คน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับปี 2561 บริษัทฯได้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการโดยจัดฝึกอบรมและสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญ
ในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. “Trade and customs in Vietnam”  โดย KPMG -- มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 126 คนจาก 71 โรงงาน
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3. “New training solution for managers” โดย VMP Academy- Vietnam Human Resources Training Academy for 
human resources manager – มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 80 คนจาก 51 โรงงาน

4. Offline meeting to create close relation between companies --มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 55 คนจาก 36 โรงงาน

บริษัทฯจะยังคงด�าเนินการในการเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ ท่ีช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยและทันต่อแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงและกฎระเบียบใหม่ ๆ ในปัจจุบัน

ผลการด�าเนินงาน 
บริษัทฯได้ท�าการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าผ่านแบบสอบถาม เพื่อท�าความเข้าใจกับปัญหาและความต้องการ 

เฉพาะของลูกค้า และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าด้วย ค�าติชมและข้อกังวลของลูกค้าจะน�าไปใช้ในการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมถึงกระบวนการท�างาน ในปี 2562 บริษัทฯได้มีระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2018 ถึงร้อยละ 87 

การรักษาความสัมพันธ์กับรัฐบาลท้องถิ่นและพันธมิตร
หน่วยงานราชการท้ังในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในเวียดนาม และบริษัทได้ 

เข้าเยี่ยมชม และหารือกับหน่วยงานของรัฐอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้แจ้งความคืบหน้าของโครงการ

2. Fire prevention and fighting of fire rescue -- มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 120 คนจาก 70 โรงงาน
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สังคม

พัฒนาชุมชน

1.6
ล้านบาท

ระดับความผูกพัน 
ของพนักงานต่อองค์กร

11%



สิทธิมนุษยชน

AMATA VN และ บรษัิทย่อยเช่ือว่าทุกคนในโลกมีสทิธท่ีิจะปกป้องศกัดิศ์รขีองตนในฐานะเพือ่นมนษุย์ หลกัการสทิธมินษุยชน 
เหล่านี้ก�าหนดให้ควบคู่กับกิจกรรมของบริษัท เป็นสิ่งส�าคัญไม่เพียง แต่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม และยังเป็นเครื่องมือ 
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจอีกด้วย

ขอบเขตการรายงาน

ข้อมลูการบรหิารจดัการในรายงานฉบับนีค้รอบคลมุทุกธรุกจิท่ี AMATA VN  มสีดัส่วนการลงทุนโดยตรงและทางอ้อมมากกว่า
ร้อยละ 50 และมีอ�านาจในการบริหาร 

แนวทางการบริหารจัดการ
AMATA VN Group เคารพสิทธิของทุกคนและยึดหลักสิทธิมนุษยชนในทุกระดับการปฏิบัติงานซ่ึงมีการประกาศนโยบาย 

ด้านสิทธิมนุษยชนภายใน AMATA VN Group นอกจากนี้ บริษัทมีพันธะสัญญาที่จะด�ารงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน โดยมีการระบุไว้ 
ในคู่มือจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ในสัญญาว่าจ้างกับคู่ค้า และในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้น ความเสมอภาค 
การปฏิบัติในด้านสิทธิแรงงาน อายุ เพศ และมุมมองทางการเมือง

ผลการด�าเนินงาน  

คู่มือจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
AMATA VN Group ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมภายในองค์กร จึงให้มีการจัดท�าคู่มือ

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ (Code of Ethics) ข้ึนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ม่ันใจว่าพนักงานในทุกพื้นท่ี 
ที่บริษัทฯเข้าไปด�าเนินธุรกิจจะเข้าใจและได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมเดียวกันในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์
ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และเศรษฐกิจของประเทศ  

บรษัิทฯ จงึก�าหนดในคูมื่อจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิตามหลกัการแนวปฏบัิตท่ีิดขีองผูบ้รหิารและของพนกังานดงัต่อไปนี:้

หากมีการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับฯ บริษัทฯจะด�าเนินมาตรการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายแรงงาน โดยในปี 2562 ไม่มี
พนักงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ

สัญญาว่าจ้างกับคู่ค้า
ในการจดัการกบัคูค้่า บรษัิทได้ผนวกเงือ่นไขด้านสทิธมินษุยชนในกระบวนการคดักรองและปฏบัิตงิานของคูค้่า ดงันัน้ บรษัิทฯ 

จึงได้ท�าการประเมินคู่ค้า ด้วยเงื่อนไขด้านสิทธิมนุษยชน 100% และในปี 2562 ไม่มีกรณีปัญหาในด้านสิทธิมนุษยชน

2
การปฏิบัติต่อลูกค้า  
ผู้เกี่ยวข้องและสังคม 

4
การปฏิบัติ 
ต่อองค์กร 

1
การปฏิบัติต่อตนเอง 

3
การปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน

พนักงาน และ 
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การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล                     

AMATA VN Group ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยหลักของการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จและเป็น 
ก�าลังส�าคัญท่ีจะขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯให้ไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างย่ังยืน การบริหารทรัพยากรบุคคลในสภาพ
แวดล้อมปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันท่ีสูงข้ึนจึงเป็นความท้าทายของบริษัทฯอย่างย่ิง บริษัทฯจึงให้ความส�าคัญ
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดีและมีประสิทธิภาพให้เข้ากับทิศทางของบริษัท ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การดูแลและรักษา
บุคลากร และการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับเปลี่ยนแปลงของโลก 

ขอบเขตการรายงาน
ข้อมูลการบรหิารจดัการในรายงานฉบับน้ีครอบคลมุทุกธรุกจิท่ี AMATA VN  มีสดัส่วนการลงทุนโดยตรงและทางอ้อมมากกว่า

ร้อยละ 50 และมีอ�านาจในการบริหาร 

แนวทางการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของ AMATA VN ซ่ึงเป็นประธาน ร่วมกับ

กรรมการผูจ้ดัการบรษัิทย่อย และผูจั้ดการฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนษุย์ของ AMATA VN Group และบรษัิทย่อยเป็นสมาชิก ก�าหนด
กลยุทธ์และแนวทางท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัการทรพัยากรมนษุย์ให้เป็นไปตามสทิธมินษุยชน กฎหมายท้องถิน่ และมาตรฐานสากล

AMATA VN Group ยึดถอืแนวปฏบัิตติามหลกัการดแูลพนกังานแบบองค์รวม ท้ังร่างกายและจติใจ เพ่ือให้พนกังานมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดี และส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ท�าให้พนักงานเกิด 
ความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น น�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป 

การสรรหาและการว่าจ้าง 
การมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะท�าให้ AMATA VN Group มีการเตรียมพร้อมท่ีดีกว่าส�าหรับการแข่งขันในตลาด  

การสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรจงึมบีทบาทส�าคัญในความย่ังยืนและการเตบิโตของบรษัิท เนือ่งจากการเลอืกบุคคลท่ีเหมาะสมจะ
ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจโดยรวม  AMATA VN Group ได้มีนโยบาย “สรรหาจากภายใน” ในการเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม 
เป็นอันดับแรก

• การสรรหาและคัดเลือกจากบุคลากรภายใน : AMATA VN Group ตระหนักดีว่าพนักงานที่มีอยู่ ได้ทุ่มเทและมีทักษะในงาน  
จึงให้ความส�าคัญในการสรรหาบุคลากรจากภายใน AMATA VN Group เป็นอันดับแรก  และส่งเสริมการเลื่อนต�าแหน่งและ 
การขยบังานระหว่างแผนกและสถานท่ีภายในกลุม่ บริษัท AMATA หากพนักงานท่ีมีอยู่มีคณุสมบัตเิหมาะสมในการปฏบัิตงิาน
นั้น ๆ การสรรหาและคัดเลือกจากภายในบริษัท ช่วยเสริมขวัญก�าลังใจของพนักงาน ช่วยรักษาพนักงานที่มีความสามารถ  
ส่งผลให้พนักงานมีความสุขและมีประสิทธิผลมากข้ึน ต�าแหน่งท่ีเปิดรับจะประกาศผ่านทาง Intranet และ email เพื่อให้
พนักงานที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนการสรรหา

• การสรรหาและคัดเลือกจากบุคคลภายนอก  : เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการเตรียม
ทรพัยากรบุคคลให้พร้อมเพือ่รองรบัการขยายธรุกจิท้ังในประเทศและต่างประเทศ บรษัิทฯได้วางแผนอัตราก�าลงัให้สอดคล้อง
กับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และได้ก�าหนดคุณสมบัติและความสามารถของพนักงานให้ตรงตามลักษณะงาน รวมถึง
ทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรด้วย 

บริษัทฯมุ่งเน้นการสรรหาผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนดเข้ามาร่วมงาน บุคคลภายนอกสามารถสมัครเพื่อเข้าเป็นพนักงาน
ของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การสมัครผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯและเว็บไซต์การสมัครงานที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ การสมัคร
ผ่านบริษัทจัดหางานท่ีบริษัทใช้บริการ มีการส่งเสริมให้มีพนักงานปัจจุบันแนะน�าผู้สมัครท่ีมีความเหมาะสมกับองค์กรเข้ามา 
สมัครงานกับบริษัทฯ การเข้าร่วมรับสมัครนักศึกษาในสถาบันการศึกษา (Career Fair)  โดยในการสรรหาจะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ
สามารถสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน 
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อัตราการจ้างงานแรกเข้าและสวัสดิการ

รายการ ระดับ 
ปฏิบัติการ

ผู้บริหาร
ระดับต้น

ผู้บรหิาร 
ระดับกลาง

ผู้บริหาร
ระดับสูง

ค่าจ้างเริ่มต้น (ยังไม่รวมค่าประสบการณ์)  ตามโครงสร้างค่าจ้างของบริษัท

ค่าเดินทาง    

ประกันอุบัติเหตุ    

ค่าโทรศัพท์    

รถประจ�าต�าแหน่ง - -  

เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส    

เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร    

เงินช่วยเหลือจัดฌาปนกิจศพ    

ค่าตรวจสุขภาพประจ�าปี    

ค่ารักษาพยาบาล    

เนือ่งจากทาง AMATA VN Group อยู่ในระยะการขยายธรุกจิจงึจะต้องมีการสรรหาบุคคลมากข้ึน พนกังานท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอ 
ที่จะสนับสนุนการขยาย ดังนั้นใน2562 บริษัทมีแต่พนักงานสรรหาจากภายนอก

การบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
บริษัทฯตระหนักว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสินทรัพย์ท่ีส�าคัญท่ีสุดและการจัดการค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นสิ่งส�าคัญในการ

ดึงดูดผู้สมัครงาน ลดอัตราการลาออก ขับเคลื่อนผลการท�างาน และเพ่ิมความผูกพันของพนักงาน เพื่อให้ม่ันใจว่าเงินเดือน
และโบนัสยังคงอยู่ในระดับท่ีแข่งขันได้และสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆจะสนองตอบตามความต้องการของพนักงาน  
ดังนั้น บริษทัฯจึงมีการทบทวนค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวสัดกิารเป็นประจ�า และปรับปรุงเกณฑ์ค่าตอบแทนให้เหมาะสม 
และเทียบเคียงได้กับบริษัทอ่ืนในธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้ พนักงานท่ีปฏิบัติงานประจ�าในต่างประเทศ (Expatriate Staff)   
จะได้รับเงินเดือน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีสามารถแข่งขันได้โดยการเปรียบเทียบกับตลาดแรงงานท้องถิ่นแต่ละ
เมืองในประเทศท่ีบรษัิทฯไปด�าเนนิธรุกจิ  ค่าตอบแทนพเิศษรายปีแปรผนัตามผลการด�าเนนิงานโดยรวมของ AMATA VN Group

บรษัิทฯจดัสรรสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิจากสวสัดกิารพืน้ฐานตามกฎหมายก�าหนด โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท: 
สวัสดกิารข้ันพ้ืนฐานและสวสัดกิารพเิศษ  มกีารช้ีแจงให้พนกังานใหม่ทุกคนเกีย่วกบัสวสัดกิารพืน้ฐานท่ีเขาได้รบัในวนัปฐมนเิทศ
และมีการประกาศบน intranet ของบริษัท ส่วนสวัสดิการพิเศษนั่นจะมีให้นอกเหนือที่ได้แจ้งไว้เป็นครั้งๆ ขึ้นอยู่กับโอกาส

สวัสดิการขั้นพื้นฐาน

สรรหา 2561 2562

ต�าแหน่งการว่างทั้งหมดของ AMATA VN Group 9 16

จากภายใน 1 0

จากภายนอก 8 16

ผลการด�าเนินงาน 
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ผลการด�าเนินงาน 
• สวัสดิการ  (Disclosure 401-2)

บริษัท AMATA VN ปฏิบัติตามหลักการดูแลพนักงานแบบองค์รวมในการสร้าง “Happy workplace” เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดี
โดยมุ่งเน้นสร้างกาย ใจและ ความคิดทีดี  

สุขกาย

AMATA VN ส่งเสริมสุขภาพโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี การชดเชยค่ารักษาพยาบาล และอาหารเสริม วิตามิน
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ยังมีการออกก�าลังกายด้วยวิทยุเป็นประจ�า 10 นาทีเพื่อลดอาการออฟฟิศซิน
โดรมและบรรเทาความเหนื่อยล้า 

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือแล้วยังมีสวัสดิการพิเศษทุกปี  ในปี 2562 พนักงานทุกคนได้รับสวัสดิการดังต่อไปนี้

SocialGovernance and Economic Environmental

ออฟฟิศซินโดรม
บริษัทได ้ เชิญหน ่วยงานมืออาชีพเพื่อช ่วย
วเิคราะห์ท่าทางของพนกังานแต่ละคนเพือ่แนะน�า
วิธีการยืดตัวให้เหมาะกับสรีระแต่ละคน 
นอกจากนี้ยังได้จัดสอนโยคะเพื่อให้ผ่อนคลาย

ยาและอาหารเสริม  
เพื่อร่างกายท่ีแข็งแรง ได้จัด 
อาหารเสรมิตามช่วงอายุ เพือ่ให้ 
พนักงานมีสุขภาพท่ีดีและ 
ได้รับสารอาหารที่สมดุล

สุขอนามัย  
ได้แจกจ่ายยาสีฟัน
และแปรงสีฟ ันให ้
พนักงานทุกคน 

หมอนสุขภาพ 
บริษัทเชื่อว ่าการนอน
ห ลั บ ท่ี ดี จ ะ ช ่ ว ย ใ ห ้
พนักงานสดช่ืนและมี
ประสิทธิภาพในการ
ท�างานที่ดี

ของว่างตอนพักช่วงบ่าย
มีจัดอาหารยามบ ่ ายด ้ วย  
ส่วนใหญ่เป็นกล้วยและนม  
เ พ ร า ะ ก ล ้ ว ย ช ่ ว ย เ ส ริ ม 
ความแข็งแรงของหัวใจและ 
ความดันโลหิต

ออกก�าลงักาย 10 นาที  
ด้วยวทิยุ
เพื่ อลดอาการออฟฟ ิศ
ออฟฟิศซินโดรม มีการ
ออกก�าลังกาย 10 นาที 
จากเสยีงตามสาย ท�าทุกวัน
เวลา15.00 น

AVN

AVN AVN

AVN

AVN

AVN ACBH ACLT

4948บริษัท อมตะวีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน)  / ร�ยง�นคว�มยั่งยืนปี 2562



สุขใจ

ความสขุของพนกังานในท่ีท�างานมผีลกระทบเชิงบวกต่อบรษัิทในแง่ของประสทิธภิาพและการมีส่วนร่วมกบับรษัิท สวสัดิการ
ด้วยแนวคิดของสุขใจ ได้แก่:

เค้กวันเกิด

รกัษาจติใจ
สอนการท�าสมาธเิพือ่ช่วยให้พนกังานค้นหาตวัตนท่ีแท้จรงิ 
ของพวกเขาและให้พลงัในการบรรลคุวามสขุ 
ท่ีไม่มีเงือ่นไข

งานเลี้ยงปีใหม่ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ และขอบคุณ
พนักงานทกุคนทีไ่ด้ท�างานหนัก 
ให้กับบริษัท

ACHL

ACHL

ACBH

ACBH

ACLT

ACLT

AVN

AVN

AVN
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ความคิดที่ดี 

บริษัท เช่ือในการลงทุนในการเรียนรู้ของพนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาตัวเอง ดังนั้น บริษัท ฯ จึงได้มี
สวัสดิการเพื่อส่งเสริมเรื่องนี้

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
AMATA VN Group เข้าใจดีว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานจ�านวนมาก หมายถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบริษัท และมี 

ความกระตือรือร้นในการท�างาน แล้วจะด�าเนินการเชิงบวกต่อชื่อเสียงและผลประโยชน์ของบริษัท

• การจัดการการร้องทุกข์ 
AMATA VN Group ได้มีหลายช่องทางให้พนักงานได้แสดงความคับข้องใจเพื่อได้แก้ความเข้าใจผิดหรือทัศนคติเชิงลบ 

ให้ทันท่วงที ช่องทางการร้องทุกข์ได้ดังต่อไปนี้:

1. ส่งจดหมายร้องเรียนไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยตรง

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

3. ใส่จดหมายร้องเรียนในกล่องรับข้อคิดเห็นในส�านักงาน 

4. ร้องทุกข์ผ่านแบบประเมินความผูกพันต่อองค์กร

การร้องเรียนท่ีได้รับจะถูกพิจารณาโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยปราศจากอคติและความล�าเอียงและปฏิบัติตาม  
4 หลัก คือความเป็นธรรม ความรวดเร็ว ความลับ และความชัดเจนในกระบวนการจัดการ

SocialGovernance and Economic Environmental

แรงจงูใจในการสอบ TOEIC
พนกังานท่ีมีคะแนน TOEIC สงูกว่าท่ีระบุไว้จะได้รบั
สิง่จงูใจพเิศษ

เงนิอุดหนนุในการเรยีนภาษาองักฤษ
บรษัิทมีการช่วยออกค่าใช้จ่ายส�าหรบัพนกังาน 
ท่ีต้องการฝึกภาษาอังกฤษ    

ACHL

AVN

ACBH ACLTAVN
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• การส�ารวจระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

AMATA VN Group ได้จัดท�าแบบส�ารวจความผูกพันของพนักงานประจ�าปีส�าหรับพนักงานทุกคนในบริษัท ผ่านผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอกบรษัิทฯ ตัง้แต่ปี 2559  บรษัิท ฯ ประสบความส�าเร็จในการบรรลเุป้าหมายในการเพ่ิมคะแนนการผกูพนัของพนกังาน
ประจ�าปี 2561แล้วได้ตั้งเป้าให้เพิ่มคะแนนความผูกพันส�าหรับปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 และได้ตั้งเป้าหมายระยะยาวให้มี
ส่วนร่วมของพนักงานสูงกว่าร้อยละ 65 ในปี 2563 ภายใต้กลยุทธ์: การสร้างความสัมพันธ์แบบ All-Win ระหว่าง บริษัท และ
พนักงานตามแนวคิด Say Stay Strive

ผลการด�าเนินงาน 
ในปี 2562 พนักงานทั้งหมด (ร้อยละ 100) ร่วมตอบแบบส�ารวจระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร แสดงให้เห็นว่า

พนักงานให้ความส�าคัญมากกับการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของบริษัทฯ ผลการส�ารวจพบว่าคะแนนความผูกพันของพนักงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11 โดยประเด็นส�าคัญ คือ ภาพพจน์
บริษัท การจัดการประสิทธิภาพ และรางวัลและการยอมรับ ผลการวิจัยพบว่าพนักงานให้ความส�าคัญกับการชี้แจงเป้าหมายการ
ปฏบัิตงิานและการจ่ายเงนิตามความคาดหวงั นอกจากนีพ้นกังานยังคงให้ความส�าคญักบัภาพพจน์บรษัิท รางวลัและการยอมรบั 
เช่นเดียวกับผลการส�ารวจในปี 2561

ในการตอบสนองต่อผลการส�ารวจความผกูพนัของพนกังาน AMATA VN Group ก�าลงัทบทวนความเช่ือมโยงของการปฏบัิติ
งานกับการให้รางวัลและการยอมรับโดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความสามารถ  บริษัท ฯ ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ
การจัดการประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ KPI ท่ีมีประสิทธิภาพและชัดเจน จากระดับบริษัทไปสู่ระดับบุคคล บริษัทได้สื่อสารความ 
คาดหวังของบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาสในการประชุมพนักงานซึ่งพนักงานทุกคนเข้าร่วม  ระบบการจัดการประสิทธิภาพจะมี
การปรับปรุงอีกทีในปี 2563 เพื่อเพิ่มความเป็นผู้น�าและความสามารถหลัก และวิธีการในการวัดความสามารถเหล่านี้ 

ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

ปี 2559 42%

ปี 2560 N/A*

ปี 2561 56%

ปี 2562 67%

** ไม่ได้ส�ารวจเนื่องปัญหาด้านการด�าเนินการ

บริษัทฯยังคงใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงเร่ืองดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และตอบสนองความ 
คาดหวังของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กรร่วมกันต่อไป 
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
บริษัท ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะของพนักงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ 

ขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย ผ่านความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

• การพัฒนาและเรียนรู้

บริษัทฯจัดการฝึกอบรมท้ังภายในและภายนอกส�าหรับพนักงานและผู้บริหาร โดยวิเคราะห์ ออกแบบ จัดหาหลักสูตร 
และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนองค์กรชั้นน�าไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน เช่น หลักสูตรเพิ่มทักษะ
ความสามารถของพนักงาน หลักสูตร Leadership Succession Program ตลอดจนการจัดอบรมการพัฒนาทักษะด้านการ 
ใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่พนักงาน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน เป็นต้น 

การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานประกอบด้วยรูปแบบการพัฒนาต่าง ๆ เช่นการฝึกอบรมท้ังภายในและภายนอก 
การฝึกอบรม e-learning และการแบ่งปันประสบการณ์โดยผู้บริหาร 

ในปี 2562 AMATA VN Group ได้มีการจัดหลักสูตรท่ีเข้มข้นหลายหลักสูตรส�าหรับระดับผู้บริหารและพนักงานเพ่ือปรับ 
ให้เข้ากับทิศทางของบริษัท และเพื่อเพิ่มทักษะของพนักงาน โดยหลักสูตรหลักคือ KPI cascading, KPI set up with Balanced 
Scorecard courses, การพัฒนาภาวะความเป็นผู้น�า 360 องศา และการบริหารความเสี่ยง  บริษัท ฯ ลงทุนในการฝึกอบรม
จ�านวน 1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2561 หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย 14.40 ชั่วโมงการฝึกอบรมต่อพนักงานต่อปี  
มีผู้ผ่านการฝึกอบรมในปี 2562 จ�านวน 69 คน คิดเป็น ร้อยละ 51ของจ�านวนผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด 

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน (Disclosure 404-1) ชั่วโมงต่อคนต่อปี

2561 2562

พนักงานทั้งหมด 7.01 14.40

พนักงานเพศชาย 5.57 11.08

พนักงานเพศหญิง 10.20 17.80

ระดับผู้บริหาร 17.14 23.00

ระดับผู้บริหาร

6.43

49.00

ระดับปฏิบัติการ 8.00
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การพัฒนาชุมชน 

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป็นรากฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม แต่การเติบโตของนิคม
อุตสาหกรรมยังสร้างผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อชุมชนและสังคมท้องถิ่นเช่นกัน

บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลชุมชนท้องถิ่นรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ และค�านึงถึงการด�าเนินงานท่ี 
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางกายภาพ ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม ต่อชุมชนท่ีมี 
การด�าเนินการ

ขอบเขตการรายงาน 
แนวทางการจดัการและประสทิธภิาพของการพฒันาชมุชนท่ีเปิดเผยในรายงานฉบับนี ้ครอบคลมุเฉพาะโครงการพฒันาชมุชน

ที่ขับเคลื่อนโดย นิคมอุตสาหกรรม AMATA City Bien Hoa และ AMATA City Long Thanh เท่านั้น

แนวทางการบริหารจัดการ   
AMATA VN Group ขับเคลื่อนธุรกิจตามปรัชญา “ ALL WIN “ โดยศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  บริษัท ฯ ตระหนักว่าผู้ที่

อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโล จากนิคม AMATA City Bien Hoa และ AMATA City Long Thanh นั้นได้รับผลกระทบมากที่สุดจาก 
การด�าเนินงานของ บริษัท ดังนั้นได้มีโครงการที่จะสร้างรูปแบบกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มนี้
ในปี 2562 โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ได้แก่:

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

1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความสะดวก
การเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร

a) ถนนหมายเลข 12: ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของลูกค้าและผู้ใช้ถนนที่อยู่ในความดูแลของบริษัท และตัดสินใจ 
ท่ีจะปรับปรุงถนนเช่ือมต่อพื้นท่ีสาธารณะเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวก 

1. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ

สิ่งอ�านวยความ
สะดวก

2. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ

การส่งเสริมสุขภาพ

3. ชุมชนสีเขียว

 

0การร้องเรียนจากชุมชน
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ก่อน

ก่อน

หลัง

หลัง

และปลอดภัย ถนนหมายเลข 12 ถูกใช้สัญจรเข้าออกเป็นเวลาหลายปี แต่เนื่องจากนิคมมีการขยายขนาดใหญ่ข้ึน  
ถนนหมายเลข 12 กลายเป็นหนึ่งในถนนหลักท่ีผู้สัญจรใช้เข้านิคม สภาพถนนนี้ขรุขระและระดับถนนก็ต�่าส่งผลให ้
เกิดการจราจรหนาแน่นและน�้าท่วมทุกครั้งท่ีฝนตก ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้สัญจรกลายเป็น 
ความกังวลของบริษัท  ตั้งแต่มีการปรับปรุงถนนหมายเลข12 ไม่ให้เกิดเหตุการณ์น�้าท่วมและไม่มีการจราจรติดขัด

b) ขยายพื้นที่จอดรถบรรทุกน�้า

ทุกวันจะมีรถบรรทุกน�้า 6 คันท่ีไปรดต้นไม้โดยผลัดกันไปเติมน�้าจากบ่อน�้าท่ีผ่านการบ�าบัดแล้วโดยแต่ละครั้งจะมี 
รถบรรทุกน�้า 2 คันไปเติม ในตอนแรกพื้นที่นิคมไม่ได้ใหญ่มากจึงใช้แค่ 2 คันผลัดกันไปเติมน�้าก็เพียงพอ แต่เมื่อมี 
การขยายของนิคมท�าให้ต้องใช้ถึง 6 คันและต้องมี2คันต่อเท่ียว ท�าให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและการจราจร
เนื่องจากมีที่จอดรถให้แค่คันเดียว

บริษัท ฯ  ได้สร้างที่จอดรถเพิ่มอีกหนึ่งคัน เพื่อให้รถบรรทุกน�้า 2 คันสามารถจอดได้จะได้ไม่กีดขวางพื้นที่สาธารณะและ
กระทบกับความปลอดภัยของผู้สัญจร

เหลือเพียง 1 เลน  และเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนน
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2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมสุขภาพ
สวนนันทนาการ

บรษิทัฯได้จดัสรรพืน้ทีท่ีล่าน AMATA Square ให้เป็นลานกฬีาในช่วงเวลานอกเวลาท�างาน เพือ่ให้พนักงานทีท่�างานในนคิม
และชุมชนโดยรอบสามารถใช้เป็นที่ออกก�าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และบริษัทฯยังได้จัดกิจกรรมออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ
เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพในชุมชนโดยผู้เข้าร่วมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

บริษัทฯได้จัดกิจกรรมเต้นซุมบ้าให้แก่สมาชิกในนิคมอุตสาหกรรมอมตะและชุมชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อสนับสนุนการ
ออกก�าลังกายและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯกับชุมชนพื้นท่ีข้าง
เคียง กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากชุมชนและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 70 คน ซึ่ง 20 คนจากพนักงานที่ท�างานในนิคม 
และ 50 จากพื้นที่ชุมชนโดยรอบ

วันบริจาคโลหิต

บริษัทฯตระหนักถึงความต้องการเลือดเพื่อใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุในบริเวณนี้ ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงได้ด�าเนินโครงการบริจาคโลหิตท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เบียนหัว มาตั้งแต่ปี 2559 ในปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า  
48,000 คนท่ีท�างานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เบียนหัว ดังนั้นจึงเป็นแหล่งรับบริจาคโลหิตท่ีมีศักยภาพเพื่อสนับสนุน
ความต้องการใช้โลหิตของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

บริษัทฯได้ร่วมกับกาชาดจังหวัดดองไนและศูนย์บริการโลหิตโรงพยาบาล Cho Ray จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตขึ้นเป็นปี 
ที่สามติดต่อกัน มีพนักงานบริษัทฯและพนักงานของสถานประกอบการในนิคม AMATA City Bien Hoa มาร่วมกันบริจาคโลหิต
รวม 500 คน เมื่อเทียบกับปี 2561 ได้รับโลหิตทั้งหมด 126,350 ซีซี ลดลงจากปี 2561 

นอกจากนีก้จิกรรมการบรจิาคโลหิตท่ีจัดข้ึนโดย บริษัท  ฯ ได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการให้ต้องเตรยีมรถบริการการบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ เทียบเท่ากับ 830 ดอลล่าร์สหรัฐ ให้กับกาชาดจังหวัดดองไน

สถิติกิจกรรมการบริจาคโลหิต ในปี 2559-2562

ปี ปริมาณ 
โลหิต (ซีซี)

จ�านวน 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

จ�านวน 
บริษัท

2559 62,850 N/A N/A

2560 127,750 400 40

2561 126,350 500 38

2562 126,350 500 50
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ร�าลึกถึงวีรบุรุษ

บริษัทเคารพประวัติศาสตร์และวีรบุรุษที่เสียสละและเพื่อประเทศชาติ ในปี 2562 Amata City Bien Hoa ฉลองครบรอบ  
72 ปีแห่งสงคราม พร้อมกับท้องถิ่น Long Binh และได้มอบของขวัญมูลค่า 60 ล้านด่ง (ประมาณ 2600ดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับ
ครอบครัวของ วีรบุรุษที่ได้ท�าความดีให้กับชุมชน 

การแบ่งปันความสุขแด่ผู้ด้อยโอกาส

• ตรุษจีน

เมื่อผู ้คนก�าลังเฉลิมฉลองวันตรุษจีน (TET)  
ยังมีผู ้ด้อยโอกาสในสังคมท่ีไม่สามารถร่วมสนุก 
กับงานเฉลิมฉลองเทศกาลได้ บริษัทฯจึงต้องการ
แบ่งปันความสุขให้แก่พวกเขาโดยมอบของขวัญ  
TET 200 ชุดมูลค่า 90 ล้านด่ง VND (ประมาณ 
4,000 ดอลลาร์สหรฐั) ให้กบัครวัเรอืนท่ีมสีถานการณ์
ยากล�าบาก

• มอบความอบอุ่นในฤดูใบไม้ร่วง

ด้วยความปรารถนาท่ีจะสร้างตัวอย่างท่ีดีและสร้างแรงบรรดาลใจให้กับเด็กยากไร้ในชุมชน Tam An เมือง Amata City 
Long Thanh และ Amata City Township Long Thanh ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นมอบของขวัญจ�านวน 60 ล้านด่ง (ประมาณ  
2600 ดอลลาร์สหรัฐ) 
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2561 2562

                      ต้น Apitong 170 500

• ทุนการศึกษา

บริษัทเช่ือว ่าการยกระดับสภาพความเป็นอยู ่ 
ของผู้ด้อยโอกาสการนั่นการศึกษาเป็นวิธีท่ีย่ังยืนท่ีสุด  
ด ้วยความร ่วมมือกับหน่วยงานราชของท้องถิ่น  
Long Binh Amata City Bien Hoaมอบทุนการศกึษา 100 ทุน 
มูลค่า 30 ล้านด่ง (ประมาณ 1,500ดอลลาร์สหรัฐ) ให้
กับเด็ก ๆ ด้อยโอกาสที่มีผลการเรียนที่ดี 

• บ้านที่ปลอดภัย

ในแต่ละปี Amata City Bien Hoa จะส่งมอบบ้าน 1 หลงัให้กบัครอบครวัท่ีแม้แต่ท่ีอาศยักยั็งไม่ม ีในปี 2562 บริษัทได้บรจิาคเงนิ  
40 ล้านด่ง (ประมาณ 1740 ดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับค่าก่อสร้างบ้าน 50 ตารางเมตรท่ีสร้างข้ึนส�าหรับครอบครัวท่ีท้ังสามีและ
ภรรยาพิการ

3. ชุมชนสีเขียว
การปลูกต้นไม้ในนิคมอุตสาหกรรม

ในปี 2562 ด้วยความรับผิดชอบในการด�าเนินงาน Amata City Bien Hoa ได้มีกิจกรรม“ ร่วมสร้างหลังคาสีเขียวอันเดียวกัน” 
โดยมี 250พนักงานจาก 31 บริษัท ปลูกต้น apitong 500 ต้นบนพื้นที่ 4,500 ตารางเมตรในนิคม เป็นจ�านวนเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า
ของปี 2561 ต้นไม้ที่ปลูกจะช่วยกรองฝุ่นและมลพิษไม่ให้ปล่อยสู่อากาศและยังช่วยลดความร้อนใน บริเวณรอบ ๆ 
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สิ่งแวดล้อม

ลดการปล่อย GHG

14%

15%
การใช้พลังงาน 
จากเชื้อเพลิง



การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

อุณหภมูโิลกท่ีสงูข้ึน อากาศท่ีรนุแรง และภยัพบัิตทิางธรรมชาตท่ีิเพิม่ข้ึนล้วนเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่เพียงส่งผลกระทบต่อโลกโดยรวม แต่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรา 
ในระยะยาวอีกด้วย หนึง่ในสาเหตหุลกัของการเปลีย่นแปลงในสภาพภมิูอากาศคอืการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ซ่ึงส่วนใหญ่ 
เกิดจากการผลิตและการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล 

ขอบเขตการรายงาน
ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานฉบับนี้มาจากทุกธุรกิจที่บริษัท AMATA VN มีสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 50 และมีอ�านาจ

ในการบริหาร  

แนวทางการบริหารจัดการ   
(Disclosure 103-2)

AMATA VN Group เข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและตระหนักว่าการกระท�าท่ีเกิดขึ้นในวันนี้จะเป็น 
ตัวก�าหนดอนาคตของโลกเรา ดังนั้นจึงมีส่วนร่วมกับบริษัท อ่ืน ๆ  
ในโลก ในการรบัผิดชอบเพีอ่บรรเทาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
บริษัท ฯ ให้ความส�าคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ในขณะเดียวกันส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในอาคารและพื้นท่ี
ส่วนกลางของบริษัท ตามนโยบายในการเป็น “องค์กรคาร์บอนต�่า” 
บุคลากรถือบทบาทส�าคัญในการช่วยบรรลุความเป็น “องค์กร 
คาร์บอนต�า่” ดงันัน้ในเดอืนสงิหาคม 2562 บรษัิท Amata VN ได้ออก 
ประกาศเพ่ือรณรงค์และสร้างความตระหนกัถงึผลกระทบ ความรนุแรง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อบริษัทและครอบครัว                                            

บริษัท Amata VN ยังได้เริ่มต้นแคมเปญท่ีเรียกว่า “SAVE 
EARTH, SAFE US” แล้วขยายไปสู่บริษัทย่อย เพื่อปลูกฝังแนวคิด 
reuse, recycle, และ reprocess มุ่งสู่การเป็น “องค์กรคาร์บอนต�่า”
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ผลการด�าเนินงาน  
Disclosure 302-1, 302-4)  

a) “SAVE EARTH, SAFE US” แคมเปญ

อมตะคอร์ปอเรชัน และ บรษัิท อมตะวเีอน็ จ�ากดั (มหาชน) ได้จดัการประกวดโดยให้พนกังานท้ังหมดในเครอื ร่วมเสนอช่ือ 
แคมเปญส�าหรับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างความตระหนัก เม่ือเดือนกรกฎาคม 2562  
และช่ือท่ีชนะเลิศ จะเป็นเครื่องมือสื่อสารส�าหรับทุกโครงการท่ีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลด 
ก๊าซเรือนกระจก โดยแคมเปญนี้จะน�าไปใช้ในบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย 
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จากจ�านวน  318 ชื่อที่ถูกเสนอ  “ SAVE EARTH, SAFE US” ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 7 ท่าน และ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 1 ท่าน 

“SAVE EARTH, SAFE US”  

หมายถึง

โลกเป็นแหล่งท่ีมาหลักของชีวิตแต่ผู้คนใช้ธรรมชาติในทางท่ีผิดมานาน หากคนปฏิบัติอย่างนี้ต่อไป ไม่เพียงธรรมชาติจะ 
ไม่เหลืออะไรเลย แต่มวลมนุษย์จะไม่สามารถอยู่รอดได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นถ้าเรารักษาโลกวันนี้ เราจะปลอดภัยในอนาคต  
มีอาหารกินอย่างปลอดภัย, มีน�้าให้ใช้อย่างพอเพียง, ภัยธรรมชาติลดลง และด�ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยในอนาคต ปราศจาก
ผลกระทบอันเกิดจากสภาวะโลกร้อน ฯลฯ …
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b) การลดก๊าซเรือนกระจก

ในปี 2562 เพื่อสอดคล้องกับการรณรงค์ของ AMATA VN Group  “SAVE EARTH, SAFE US” Amata City Bien Hoa 
ได้ตั้งเป้าหมายจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ  20% ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีฐาน 
2561 โดยมุ่งเน้นท่ีจะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซิล การใช้ยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ และลด 
การใช้กระดาษ  ซึ่งผลการด�าเนินงานมีดังต่อไปนี้

2017

2017 20172018 20182019 2019

2018 2019
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 2,686 

 47,975.47 

 76,095.96  75,707.85  25,160  29,285

 24,620

 2,254 

 2,627 
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2017 20172018 20182019

2019

2018

2017

SCOPE 1 SCOPE 1 SCOPE 1

2019
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Air conditioning for refilling (kg)

GHG EMISSION (tCO2e )

Paper usage (kg)

1208.97

27.2 27.2 27.2

950.07 942.74

ถึงแม้บริษัทฯ ยังคงมีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทฯ ก็สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้
ร้อยละ 15% จากปี 2561 โดยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีการน�าพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
มาทดแทน นอกจากนีก้ารลดการใช้ของกระดาษโดยการน�าเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การประชมุทางอนิเทอร์เนต็ การออกใบแจ้งหนี ้
และใบเสร็จรับเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
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-   500     1,000                        1,500             2,000             2,800

 1,651

 1,927

 1,681
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โครงการที่มีส่วนร่วมในการลด GHG มีดังนี้

a) การอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ส่วนกลางของนิคม

บริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ โดยเฉพาะระบบไฟส่องสว่างถนน ในปี 2562 มีการ
ขยายขอบเขตนิคมจึงต้องมีการติดต้ังไฟถนนเพิ่ม อย่างไรก็ตามด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยและความตั้งใจ 
ท่ีจะใช้ไฟฟ้าให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ จึงเลือกติดตั้งไฟถนน 114 ต้นด้วยไฟ LED  ซ่ึงจากการติดตั้งไฟ LED ไปแล้ว 
รวมท้ังสิ้น516 ต้น ท�าให้บริษัทสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 15% และลดค่าบ�ารุงรักษา 75% เมื่อเทียบกับการติดต้ัง 
หลอดไฟส่องสว่างปกติ 

**อัตราค่าใช้ไฟฟ้าได้มีการปรับราคาทุกปี

ผลของการประหยัดพลังงานโดยใช้หลอด LED

พลังงาน
(KW)

เมกะวัตต์ 
ชั่วโมงต่อปี  

(MWh)

ค่าไฟฟ้า   
(ล้านเวียดนาม 

ด่งต่อปี)

ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบแสงสว่างก่อนการปรับปรุง (ในปี 2559) 85 372 613

ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบแสงสว่างหลังจากปรับปรุง (ในปี 2560) 55 243 426

ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบแสงสว่างหลังจากปรับปรุง (ในปี 2561) 56 244 429

ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบแสงสว่างหลังจากปรับปรุง (ในปี 2562) 96 311 608
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b) พลังงานแสงอาทิตย์บนอาคารส�านักงาน 

การด�าเนินการต่อเนื่องตามนโยบาย “คาร์บอนต�่า” บริษัท ฯ มองหาพลังงานทางเลือกท่ีจะทดแทนการการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง บริษัท ฯ จึงท�าการศึกษาและคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมส�าหรับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารส�านักงาน 
ของอมตะซิตี้เบียนหัวซึ่งจะท�าให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ด้วยการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยี Solar PV Rooftop

ก�าลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดของเทคโนโลยี Solar PV Rooftop ที่ใช้ที่อาคารส�านักงานอมตะ ซิตี้ เบียนหัวคือ 100 กิโลวัตต์  
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอาคารส�านักงานและเป็นไปตามข้อก�าหนดด้านมาตรฐานความปลอดภัย ระบบผลิตไฟฟ้า 
เชือ่มต่อกบัระบบสายส่งไฟฟ้าตามข้อก�าหนดของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคของประเทศเวยีดนาม บรษัิทฯคาดว่าจะได้รบัผลตอบแทน
จากการลงทุนในโครงการ Solar PV ที่ 7 ปีและมีอายุการใช้งานได้ถึง 25 ปี

ในปี 2562 ได้ติดตั้งเทคโนโลยี Solar PV Rooftop แล้วเสร็จและ อาคารส�านักงาน AMATA City Bien Hoa ใช้ปริมาณ
ไฟฟ้ารวม 827 MWh ซึ่ง 63 MWh ผลิตมาจากไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  เกิดผลประหยัดค่าไฟฟ้ามากกว่าร้อยละ 10 ในปี 2562

SocialGovernance and Economic Environmental
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c) E-Invoice 

บริษัทฯใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไป และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท�างานด้วยระบบไร้กระดาษ เทคโนโลยีน้ีสามารถช่วยให้บริษัทฯประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาท�างานส�าหรับพนักงานบัญชี
จากการออกใบแจ้งหนี้มากกว่า 650 ใบบนกระดาษให้เป็นใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบ E-invoice ช่วยให้ บรษัิท ประหยดัค่าใช้จ่ายในการซ้ือกระดาษ 33,580,816 เวยีดนามด่ง (ประมาณ 1,479 ดอลลาร์สหรัฐ)  
ต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 17.47 ตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

d) การประชุมทางอินเทอร์เน็ต

บรษัิทฯได้น�าระบบ Video conference มาใช้ในการประชุมทางไกลระหว่างบรษัิทอมตะ วเีอ็น ในประเทศไทย และบรษัิทย่อย
ในประเทศเวียดนาม รวมถึงการประชมุระหวา่งบริษทัย่อยทีต่ั้งอยู่ในสถานทีต่่างๆในประเทศเวียดนามด้วย ระบบดังกล่าวช่วยให้
บรษัิทฯประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง ลดการใช้น�า้มันเช้ือเพลงิ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดนิทางด้วย

ในปี 2562 บริษัทฯมีการประชุมระหว่างประเทศและภายในประเทศเวียดนามจ�านวน มากกว่า 240 ครั้งโดยใช้ระบบ Video 
conference คิดเป็นระยะเวลา 240 ชั่วโมง ช่วยประหยัดค่าเดินทางของบริษัทฯ เป็นเงิน 10 ล้านบาท แล้วยังช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกด้วย
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การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมมีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงถือว่าเป็นความเสี่ยง
ของการได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือการขอใบอนุญาตขยายกิจการในอนาคต  ในหลายปีที่ผ่านมา มีความกังวลเพิ่มขึ้น 
ของชุมชนและหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีการก�าหนดข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมมากข้ึน   
ในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้ บริษัท หลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับสังคม หน่วยงานของรัฐ และยังช่วยให้บริษัท
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น 

ขอบเขตการรายงาน 
ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานฉบับนี้มาบริษัท AMATA City Bien Hoa   

แนวทางการบริหารจัดการ 
บริษัท ได้ศึกษาและทบทวนกฎหมายในทุกข้ันตอนของการด�าเนินธุรกิจและได้จัดท�ารายงานการศึกษาผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมก่อนมีการก่อสร้างนิคมในแต่ละแห่ง เพื่อก�าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้าง
และการด�าเนินงานของนิคม นอกจากนี้ Amata City Bien Industrial Estate ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนดไว้ในรายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอย่างเคร่งครัด

ส�าหรบัการด�าเนนิการตามมาตรการท่ีก�าหนดไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) บริษัทฯได้จดัท�ารายงาน
การตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมประจ�าปีโดยมุ่งเน้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้าท้ิงจากโรงบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลาง
และคุณภาพอากาศ
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Environmental Qualities Method Parameters
Related

GRI  
Disclosure

น�้าที่ปล่อยออกจากโรงบ�าบัดน�้าเสีย
ส่วนกลาง 

ข้อก�าหนดทางเทคนิค
ของประเทศเวียดนามใน
เรื่อง น�้าเสียอุตสาหกรรม 
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 H

2
S,  

Cyanide as HCN, Chloride as Cl
2

306-1

คุณภาพอากาศ ข้อก�าหนดทางเทคนิค
ของประเทศเวียดนาม 
เรื่อง คุณภาพอากาศ 
โดยรอบ QCVN 05: 
2013 / BTNMT

Nitrogen Dioxide: NO
2

Sulfur Dioxide:SO
2

Total Suspended Particulates: TSP

305-7

ผลการด�าเนินงาน
บรษัิทฯได้ตดิตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมของนคิม Amata City Bien Hoa และรายงานผลการตรวจสอบคณุภาพ

สิ่งแวดล้อมตามที่ก�าหนดไว้ในรายงานการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(MONRE) และกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (DONRE) เช่น คุณภาพน�้าเสียของโรงบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลางและ 
คุณภาพอากาศ ข้อมูลผลการตรวจสอบแสดงไว้ในส่วนสรุปผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในตอนท้ายของรายงาน

ตารางสรปุรายการตรวจสอบตามรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) ของนคิมอุตสาหกรรม Amata City Bien Hoa 

จากผลการตรวจวเิคราะห์คณุภาพน�า้ท่ีบ�าบัดแล้วจากระบบบ�าบัดน�า้เสยีส่วนกลางของนคิมอตุสาหกรรม Amata City Bien Hoa  
ในปี 2562 รายการที่ตรวจสอบทั้งหมด มีค่าต�่ากว่าเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการก�าหนด

บรษัิทฯตดิตามคณุภาพอากาศโดยตรวจวดัการระบายของมลพิษอากาศท่ีออกมาจากปล่องของโรงงานในนคิมอุตสาหกรรม 
ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดทั้ง 6 สถานี พบว่าค่าตรวจวัดมีค่าต�่ากว่ากว่าค่ามาตรฐานที่หน่วยงาน
ราชการก�าหนดเอาไว้เช่นกัน รายการตรวจสอบหลัก 3 รายการได้แก่ ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO

2
), ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO

2
) 

และอนุภาคแขวนลอยทั้งหมด (TSP)
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บริษัทฯให้ความส�าคัญอย่างมากต่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและปฏิบัต ิ
ตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม Amata City Bien Hoa เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้
บริษัทไม่มีกรณีพิพาทที่บริษัทถูกตัดสินความผิดหรือถูกฟ้องร้องในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในปี 2562

• การเก็บตัวอย่างน�้า

• การเกบ็ตวัอย่างน�า้เสยีในโรงงาน

• การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

• การเก็บตัวอย่างน�้าทิ้ง

SocialGovernance and Economic Environmental
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ภาคผนวก



การเป็นสมาชิกองค์กร  
(Disclosure 102-13)

AMATA VN PCL
• สมาชิกของ สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม

• สมาชิกของ สมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม

AMATA City Bien Hoa
• สมาชิกของ สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม

ความภาคภูมิใจของบริษัท 
ในปี 2562

• AMATA VN PCL ได้รับคะแนนประเมินการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีเลิศ “Excellent” 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)ด้วยการ
สนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ได้ใบรับรองความส�าเร็จยอดเย่ียมด้านการช่วยเหลือ
สังคม จากคณะกรรมการประชาชน Long Binh เม่ือวันท่ี  
17 ธันวาคม 2019

ในปี 2561

• AMATA VN PCL ได้รับการประเมินการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)

• AMATA VN PCL ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นผู้ประสาน
การด�าเนินความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชน (People to 
people Diplomacy) จากสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม

• AMATA Bien Hoa ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติตามนโยบายภาษีและกฎหมายในระดับดีเลิศประจ�าปี 2560 จากจังหวัดดองไน 
ประเทศเวียดนาม 

• AMATA Bien Hoa ได้รับประกาศเกียรติคุณนักลงทุนจากต่างประเทศที่มีการลงทุนในประเทศเวียดนามในระยะเวลา 30 ปี 
จากรัฐบาลของประเทศเวียดนาม



ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

2559 2560 2561 2562

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (งบการเงินรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม) 

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 0.5 0.5 0.5 0.5

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.16 3.09 3.22

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.4 0.19 0.002

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

รายได้จากการขายและบริการ 825.98 1,096.97 1,056.61 531.26

รายได้รวม 896.32 1,170.94 1,170.53 709.8

ก�าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) 49.82 369.36 176.06 1.56

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,145.44 1,235.70 1,345.49 1,901.69

สินทรัพย์รวม 5,377.66 6,096.15 6,733.58 7,538.54

หนี้สินหมุนเวียน 1,109.87 272.67 1,218.82 912.71

หนี้สินรวม 2,200.75 2,978.49 3,489.51 3,736.16

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 467.5 467.5 467.5 467.5

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,956.74 2,886.28 3,011.84 2,547.36

อัตราส่วนทางการเงิน

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 2.21 12.64 5.97 0.06

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.52 7.36 3.25 0.3

ก�าไรขั้นต้น (%) 57.25 62.72 63.15

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.03 4.53 1.1 2.08

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.69 0.96 1.08 1.61

ภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ล้านบาท)

ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล 1 38.98 57.33 60.27 53.19

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

จ�านวนข้อร้องเรียนจากการละเมิดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจสู่ระบบร้องเรียน 
ของบริษัท (กรณี) - - - -

กรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจที่ตรวจสอบแล้วเป็นความจริง (กรณี) - - - -

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Disclosure 204-1)

การจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น 2 (ล้านบาท)  226.46 532.53 326.92 403.72

สัดส่วนการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น 2 100 100 100 100

หมายเหตุ
1 ข้อมูลจากงบการเงินรวมของ บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) ปี 2561
2 เป็นการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในประเทศเวียดนาม    

สถิติการด�าเนินงาน
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ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

พนักงาน
(Disclosure 102-8, 401-1)

2559 2560 2561 2562

คน % คน % คน % คน %

แยกตามตามเพศ 

ชาย 99 73% 92 70% 90 69% 95 71%

หญิง 37 27% 39 30% 40 31% 39 29%

จ�านวนพนักงาน 136 131 130 134

แยกตามตามระดับ

Level 7 and up

ชาย 4 3% 4 3% 5 4% 6 4%

หญิง 4 3% 3 2% 2 2% 1 1%

Level 6

ชาย 8 6% 8 6% 2 2% 2 1%

หญิง 7 5% 7 5% 1 1% 1 1%

Level 5

ชาย 1 1% 1 1% 6 5% 7 5%

หญิง 0 - 1 1% 7 5% 9 7%

Level 3-4

ชาย 30 22% 30 23% 29 22% 33 25%

หญิง 14 10% 16 12% 16 12% 19 14%

Level 1-2

ชาย 56 41% 49 37% 48 37% 46 34%

หญิง 12 9% 12 9% 14 11% 10 7%

แยกตามประเภทสัญญาจ้าง

พนักงานประจ�า 123 90% 115 88% 112 86% 104 78%

พนักงานสัญญาจ้างรายปี 10 7% 13 10% 17 13% 29 22%

พนักงานชั่วคราว (outsource) 1 1% 1 1% 1 1% 1 1%

แยกตามอายุ

ต�่ากว่า 30 ปี 11 8% 14 11% 16 12% 24 18%

ระหว่าง 30-50 ปี 96 71% 86 66% 94 72% 93 69%

มากกว่า 50 ปี 27 20% 29 22% 20 15% 17 13%

แยกตามพื้นที่

Bangkok Office 5 4% 6 5% 6 5% 6 4%

Bien Hoa 126 93% 118 90% 109 84% 111 83%

Township Long Thanh 0 0% 0 0% 2 2% 1 1%

City Long Thanh 3 2% 5 4% 9 7% 9 7%

City Halong 2 1% 2 2% 4 3% 7 5%
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พนักงานใหม่
(Disclosure 401-1)

2559 2560 2561 2562

คน % คน % คน % คน %

พนักงานเข้าใหม่ 6 6 19 15

แยกตามตามเพศ 

ชาย 4 67% 3 50% 10 53% 11 73%

หญิง 2 33% 3 50% 9 47% 4 27%

New hire by Age

ต�่ากว่า 30 ปี 1 17% 4 67% 6 32% 11 73%

ระหว่าง 30-50 ปี 5 83% 2 33% 13 68% 4 27%

มากกว่า 50 ปี 0 0 0 0% 0 0%

พนักงานพ้นสภาพ
(Disclosure 401-1)

2559 2560 2561 2562

คน % คน % คน % คน %

อัตราการพ้นสภาพของพนักงาน n/a 8% 15% 8%

แยกตามตามเพศ 

ชาย 5 8 7 7

หญิง 3 3 12 3

แยกตามอายุ

ต�่ากว่า 30 ปี 0 0 2 1

ระหว่าง 30-50 ปี 1 7 12 6

มากกว่า 50 ปี 7 2 3 3

การลาคลอดบุตร
(Disclosure 401-3)

2559 2560 2561 2562

คน % คน % คน % คน %

พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตร 0 0% 0 0 2 2% 3 2%

พนักงานที่กลับมาท�างานหลังใช้สิทธิลาคลอดบุตร 0 0% 0 0% 2 2% 3 2%

อัตราการกลับมาท�างานหลังคลอด 100% 100% 100% 100%

อัตราการคงอยู่ 100% 100% 100% 100%

พนักงาน
(Disclosure 102-8, 401-1)

2559 2560 2561 2562

คน % คน % คน % คน %

By แยกตามเชื้อชาติ

ไทย 7 5% 8 6% 7 5% 7 5%

ญี่ปุ่น 1 1% 1 1% 1 1% 1 1%

เวียดนาม 126 93% 120 92% 122 94% 126 94%
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ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว หน่วย มาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

ด้านการบริหารจัดการน�้า

ปรมิาณน�า้ท้ังหมดท่ีส่งให้กบัโรงงานในนคิมอุตสาหกรรม ลบ.ม. - 5,183,609 4,669,377 3,399,300 5,330,146

ปริมาณน�้าเสียทั้งหมดจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ลบ.ม. - 2,423,881 2,558,632 1,716,727 2,417,192

ปริมาณน�้าที่ผ่านการบ�าบัดแล้วและน�ากลับมาใช้ใหม่ ลบ.ม. - 189,699 116,743 112,410 129,079

ปริมาณน�า้ท่ีผ่านการบ�าบัดแล้วท่ีปล่อยสูล่�ารางสาธารณะ ลบ.ม. - 2,234,182 2,274,828 1,631,664 2,288,113

คุณภาพน�้าทิ้งที่ออกจากระบบบ�าบัดส่วนกลาง (1)

จุดตรวจวัด Effluent

pH 6.0-9.0 7.45 7.35 7.55 7.52

Color (Pt-Co) mg/l ≤ 50 21 20.8 16 9.5

Temperature ºC ≤ 40 30 30.75 32.2 31.75

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

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 81 21 20.5 19.3 22

Grease and Oil mg/L ≤ 5.4 < 0.5 < 0.8 < 0.5 < 2.86

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 44 8.2 3.83 4.6 3

Total Dissolve Solid (TDS) mg/L 647 623.6 720 804

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 21.6 6.7 12.5 7.93 6.85

Ammonia (as nitrogen) mg/L ≤ 45.4 1 0.255 0.23 0.55

Total Phosphorous (TP) mg/L ≤ 4.32 1.9 1.225 1.44 1.935

Mercury (Hg) mg/L ≤ 0.0054 ≤ 0.0005 ≤ 0.0005 ≤ 0.0005 0.0049

Cadmium (Cd) mg/L ≤ 0.054 ≤ 0.0005 ≤ 0.0005 ≤ 0.0005 0.083

Lead (Pb) mg/L ≤ 0.108 ≤ 0.004 ≤ 0.0037 ≤ 0.004 0.007

Arsenic (As) mg/L ≤ 0.054 ≤ 0.001 ≤ 0.001 ≤ 0.001 0.0078

Chromium (Cr3+) mg/L ≤ 0.054 ≤ 0.01 ≤ 0.01 ≤ 0.0106 0.25

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

Nickel (Ni) mg/L ≤ 0.216 0.045 0.0797 0.025 < 0.095

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.16 0.014 0.0061 0.0057 0.2055

Zinc (Zn) mg/L ≤ 3.24 0.12 0.425 0.15 < 0.06575

Sulfide as H
2
S mg/L ≤ 0.199 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 0.08

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.0756 ≤ 0.002 ≤ 0.002 ≤ 0.002 < 0.0022

Chloride as Cl
2

mg/L ≤ 1.0 0.15 ≤ 0.02 ≤ 0.02 0.074
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นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว หน่วย มาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

ด้านการติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม (2)

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

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.2 0.019 < 0.017 < 0.015 < 0.015

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.35 0.028 0.026 0.0252 0.0184

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.3 0.062 0.0969 0.0612 0.0233

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

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.2 0.016 < 0.015 <0.015 < 0.015

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.35 0.078 0.0233 0.0203 0.013

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3 0.062 0.0826 0.12 0.0207

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

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.2 < 0.015 < 0.015 < 0.015 < 0.015

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.35 0.092 0.025 0.0262 0.0207

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3 0.054 0.078 0.171 0.0407

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

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.2 < 0.015 < 0.016 < 0.015 < 0.015

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.35 0.087 0.0205 0.105 0.0156

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3 0.2 0.084 0.075 0.047

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

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.2 < 0.015 < 0.0159 < 0.015 < 0.015

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.35 0.028 0.0269 0.0245 0.021

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3 0.22 0.081 0.0995 0.034

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

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.2 < 0.015 < 0.0153 < 0.015 < 0.015

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.35 0.052 0.0229 0.0198 0.0114

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3 0.084 0.0974 0.113 0.034

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก

จ�านวนครั้งข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก ครั้ง 0 1 0 0

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก

จ�านวน/มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยส�าคัญ  
กรณีละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Disclosure 307-1) 0 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 Cover
102-2 Activities, brands, products, and services 08
102-3 Location of headquarters Back Cover
102-4 Location of operations 08-11
102-5 Ownership and legal form 10-11
102-6 Markets served 08-11
102-7 Scale of the organization 08-11
102-8 Information on employees and other workers 73
102-9 Supply chain 18-19
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 6, 10-11
102-11 Precautionary Principle or approach 37-41
102-12 External initiatives 4, 68
102-13 Membership of associations 70

STRATEGY
102-14 Statement from senior decision-maker 5
102-15 Key impacts, risks, and opportunities 37-40

ETHICS AND INTEGRITY
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 12-17
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 4, 34

GOVERNANCE
102-18 Governance structure 13,37
102-19 Delegating authority 12-15, 37
102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, 

and social topics
15, 37, 40

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and 
social impacts

39-40

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 15
STAKEHOLDER ENGAGEMENT

102-40 List of stakeholder groups 20-21
102-42 Identifying and selecting stakeholders 20
102-43 Approach to stakeholder engagement 20-21
102-44 Key topics and concerns raised 22-23

REPORTING PRACTICE
102-45 Entities included in the consolidated financial statements 8-11
102-46 Defining report content and topic boundaries 6
102-47 List of material topics 24-26
102-48 Restatements of information 6
102-49 Changes in reporting 6
102-50 Reporting period 6
102-51 Date of most recent report 6
102-52 Reporting cycle 6
102-53 Contact point for questions regarding the report 6
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 6
102-55 GRI content index 77-79
102-56 External assurance 6, 68
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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

28103-2 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 29

PROCUREMENT PRACTICE

GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

41-42103-2 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 72

ANTI-CORRUPTION

GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

34103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 36

Material Topics

GRI 300 Environmental Standard Series

ENERGY

GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

60103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

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

62-63
302-4 Reduction of energy consumption

EMISSIONS

GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

60103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 305: Emissions 2016 305-7
Nitrogen oxides (NO

X
), sulfur oxides (SO

X
), and other significant 

air emissions
63, 76

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

66103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 307: Supplier  
Environmental  

Assessment 2016
307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations 68

SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

40103-2 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

42
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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

47103-2 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 73

401-3 Parental leave 74

TRAINING AND EDUCATION

GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

46-51103-2 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 53

LOCAL COMMUNITIES

GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

54103-2 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 assess-
ments, and development programs

54-58

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

54

SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT

GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

40103-2 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 42
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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 2562 เพื่อวัตถุประสงค์

  เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

  เพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางการจัดทำารายงานของตน

  เพื่อการศึกษาและทำาวิจัย

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

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบรายงานความยั่งยืนประจำาปี 2562 ของบริษัทมากน้อยเพียงใด

ความสมบูรณ์ของรายงาน   มาก   ปานกลาง   น้อย   ควรปรับปรุง

การกำาหนดประเด็นของรายงาน   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

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

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

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

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

ท่านสามารถส่งแบบสำารวจกลับมายังบริษัทฯด้วยการส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ที่ปรากฏท้ายเล่ม หรือ ส่งมาทาง  
E-mail: sustainability@amata.com บริษัท อมตะวีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน) ขอขอบพระคุณในคว�มร่วมมือของท่�นเป็นอย่�งสูง

แบบส�ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรำยงำนควำมยั่งยืนประจ�ำปี 2562



บร�ษัท อมตะ ว�เอ็น จํากัด (มหาชน)
สาํนักงานใหญ�
2126 อาคารกรมดิษฐ� ถนนเพชรบุร�ตัดใหม� 
แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท� : 02-792-0000    แฟกซ� : 02-318-1096

SAVE EARTH, SAFE US 

in s m a r t way Annual Report  2019

รายงานประจําป�
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