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ปี 2564 การระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 มีความท้าทายมากกว่า 
ปี 2563 ด้วยการแพร่กระจายอย่างรวดเรว็ของสายพนัธุเ์ดลต้าระลอกใหญ่  
รัฐบาลเวียดนามมีมาตรการท่ีเข้มงวดย่ิงข้ึนส่งผลกระทบโดยตรงต่อ 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทและลูกค้า บริษัทได้ยกระดับมาตรการ 
เพือ่ปกป้องและช่วยเหลอืพนกังาน ลกูค้า และชมุชนโดยรอบ ด้วยการให้ 
ความรู้ด้านการป้องกันและวิธีจัดการการควบคุมการแพร่กระบาดของ
ของไวรัส ช่วยเหลือบรรเทาความตึงเครียดทางการเงินด้วยการลด 
ค่าบริหารส่วนกลาง สร้างพื้นที่กักกันส�าหรับกลุ่มผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง
และอ�านวยความสะดวกในกระบวนการจดัการผูป่้วยตดิเช้ือภายในนคิมฯ  
นอกจากนัน้ เรามคีวามภมูใิจท่ีได้เป็นหนึง่ในผูส้นบัสนนุเงนิทุนเพือ่การจดัซ้ือ 
วัคซีน COVID-19 ให้แก่พนักงาน ชุมชนใกล้เคียง และส่วนกลางของ
ประเทศเวยีดนาม เพราะบรษัิทเช่ือว่าวิธเีดยีวท่ีจะควบคมุการแพร่ระบาด 
ของโรคนั้น คือการได้ฉีดวัคซีนให้เร็ว และเพียงพอส�าหรับทุกคน 

ปี2564 เป็นปีท่ีเผชิญกับสถานการณ์ท่ียากล�าบาก แต่ก็เป็นปีแห่ง 
ความส�าเรจ็ของกลุม่ บรษัิท AMATA VN เนือ่งจากบรษัิท สามารถเตบิโต
ในด้านรายได้ และก�าไรสุทธิอย่างมีนัยส�าคัญ โดยรายได้หลักๆ มาจาก

• บรษัิท อมตะ ซิตี ้ฮาลองท่ีได้ต้อนรบัลกูค้ารายแรกและนกัลงทุนรายใหญ่ 
 ท่ีสดุในกลุม่อุตสาหกรรมระดบัรองของจงัหวดักว๋างนงิห์ ลกูค้ารายนี้ 
 เป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ช้ันน�าของโลก 

• รายได้จากการขายโรงงานส�าเร็จรูปใน บริษัทอมตะ ซิตี้ เบียนหัว 

นอกจากรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนแล้ว บรษัิทยังคงมุ่งเน้นการลดต้นทุนการพฒันา  
การคัดกรองการลงทุนและคุณภาพสินเชื่ออย่างละเอียด เพื่อคง 
ความยืดหยุ่นภายในองค์กร ควบคู่กับการด�าเนินธุรกิจ บริษัทได้บูรณา

การความยั่งยืนในกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายในปี 2583 จะเป็นเมืองคาร์บอนต�่า (Low carbon city) สอดคล้องกับเป้าหมายอัน
มุ่งมั่นของสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเป็นเมืองคาร์บอนต�่าหมายถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยการลดการใช้เช้ือเพลิงและแหล่งพลังงานฟอสซิลอ่ืนๆจากการด�าเนินงานของบริษัท เน้นการใช้พลังงานสะอาดและยกระดับธุรกิจ
ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมอัจฉริยะ นอกจากนี้ เมืองคาร์บอนต�่า ยังเกี่ยวข้องการดูดซับคาร์บอนตามธรรมชาติอีกด้วยการเพิ่มพี่นที่ปลูกป่า
ไม้ภายในเมืองอุตสาหกรรม  ในปีนี้บริษัทได้เข้ากระบวนการตรวจสอบโดยสมัครใจ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดเรียงข้อมูลที่ถูกต้อง 
และน�ามาจัดท�ารายงานความโปร่งใสแสดงผลการด�าเนินงานของการใช้พลังงานทั้งหมด โดยในปี 2564  เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
ท�าให้ลูกค้าจ�านวนมากถูกบังคับให้ปิดตัวลง และพนักงานต้องท�างานจากบ้าน ส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ scope 1 และ 2 
ลดลง 10% เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2560

ในช่วง 2 ปีนี้ การเผชิญกับความผันผวนในโลกธุรกิจ ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ ท�าให้บริษัทได้ก�าหนดนิยาม
ความสามารถด้านพฤติกรรม DNA ขององค์กรข้ึนมาใหม่ เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัว (agile)  
ย่ิงขึน้ และยังใช้ช่วงเวลานี้ในการสนบัสนนุเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง ควบคูก่บัการรบัรองความปลอดภยัของพนกังานโดยผ่านแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล บริษัทมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

บริษัทได้รับการยอมรับในการบริหารงานองค์กรด้านความยั่งยืนในหลายเวที ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับรางวัล Corporate Sustainability Index ของประเทศเวียดนาม เป็นปีที่สอง รวมถึง 
การรักษาต�าแหน่งใน Thailand Corporate Excellence Awards เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน   บริษัทตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโต 
สร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมอบผลตอบแทนทางการเงินที่น่าพอใจแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน ต่อไปในอนาคต 

ในนามของ บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) ขอใช้โอกาสนี้ ขอบคุณและขอบพระคุณส�าหรับพนักงานที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจฝ่าฟัน
ด้วยกันมาโดยตลอด รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา 
และตลอดไป 

สมหะทัย  พำนิชชีวะ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

สำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร



รำงวัลและกำรได้รับกำรยอมรับ 

รำยงำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
บรษัิท อมตะ วเีอ็น จ�ากดั (มหาชน) ได้จดัอยู่ในอันดบั CGR-5 ดาว  
ในระดับดีเลิศ (excellent CG scoring) ในการรายงานการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีติดต่อกันเป็นปีท่ี 4 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกเต็มรูปแบบ 
ในกำรด่อต้ำนคอร์รัปชันของภำคเอกชนไทย 
(CAC) เมื่อ 30 กันยายน 2563

รำงวัลกำรลงทุนอย่ำงยั่งยืนของ ตลท.
บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) ติดอันดับ Thailand  
Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่อง 2 ปี

กำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี
บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ�าปีด้วยคะแนนเต็ม 100  
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 

ดัชนีควำมยั่งยืนขององค์กร 100
บริษัท Amata City Bien Hoa JSC ใด้เป็นหนึ่งใน 100 บริษัท
ในเวียดนามที่ได้รับรางวัล National Corporate Sustainability  
Index 100 จากสภาธุรกิจเวียดนามเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(VBCSD) ติดต่อกันเป็นปีที่สอง

ผลงำนดีเด่นในกำรสนับสนุนกำรบริจำคโลหิต 
บริษัท Amata City Bien Hoa JSC ได้รับความชื่นชมจาก 
คณะกรรมการประชาชนของ Dong Nai ในการมีส่วนสนับสนุน
ท่ีโดดเด่นด้านการสนับสนุนการบริจาคโลหิตของสภากาชาด 
Dong Nai 

Membership of Associations (Disclosure 102-13)

AMATA VN PCL
• Member of Thai-Vietnam Business Council 

• Thai-Vietnam Friendship Association  

AMATA City Bien Hoa
• Member of Thai Business (Vietnam) Association

• Member of Vietnam Chamber of Commerce and Industry

05บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน)



วิสัยทัศน์

เป็นผู้สร้ำงเมืองที่สมบูรณ์แบบ พร้อมสร้ำงโอกำสดีๆ ให้เกิดขึ้นที่นี่

วสิยัทัศน์ของเราคอืการสร้าง“เมืองท่ีสมบูรณ์แบบ” เมอืงท่ีเตม็ไปด้วยสิง่อ�านวยความสะดวกและบรกิาร นอกเหนอืจากการบรหิาร
จัดการเมืองแล้ว เรายังน�าประโยชน์และโอกาสดีๆให้กับประชาชน ชุมชน คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆด้วย 

พันธกิจ

มุ่งม่ันท่ีจะสร้ำงสรรค์นวัตกรรมในกำรสร้ำงเมืองที่เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีและกำรขยำย
ธุรกิจภำยใต้หลักปรัชญำ ALL WIN  เพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรำ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เราด�าเนินธุรกิจด้วยการสร้างนวัตกรรมและขยายตลาดให้มีความเติบโต บนพื้นฐานของการเคารพ 
ซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พันธกิจ วิสัยทัศน์

ปรัชญำ

ALL WIN
Walking  

TOGETHER
Friendly to  

ENVIRONMENT 
Everyone  

SUCCEEDS 
Responsible to 

SOCIETY

Culture

Dependable 
for success

Responsive Innovative Visionary Efficient

• ผลส�าเร็จ
• All-Win
• ได้ตามเป้าเชื่อถือได้

• สื่อสาร
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• สนใจร่วม

• เปลี่ยนแปลง
• ผันผวน
• กล้าเสี่ยงท�างาน

• โค้ช
• ผู้สืบทอด 
• ห่วงใย

• ลดทุน
• ภาระรับผิดชอบ
• ความรับผิดชอบ
• ปรับปรุง

D IR V E

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256406



บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) (AVN) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 เป็นบริษัทโฮลดิ้งท่ีลงทุนเฉพระในประเทศเวียดนาม  
โดยมีธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรม และการพัฒนาเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย

ปัจจบัุน  AMATA VN ลงทุนในอุตสาหกรรม 3 แห่ง และ โครงการพฒันาเมือง 2 แห่ง ภายใต้การด�าเนนิงานของ 6 บรษัิทย่อย ดังนี้ 

ธุรกิจของบริษัทได้จ�ำแนกเป็นสำมประเภท

ภำพรวมธุรกิจ

เฮกตำร์ 
ท่ีอยู่ระหว่ำง 
กำรพัฒนำ

พันล้ำนเหรียญจำก
กำรลงทุนโดยตรง 
จำกต่ำงประเทศ

บริษัทข้ำมชำติ
ประชำกรท่ีท�ำงำนในนิคมฯ

2,500 4
170 60,000

• AMATA City Bien Hoa Joint Stock Company (ACBH)

• AMATA City Long Thanh Joint Stock Company (ACLT)

• AMATA Service City Long Thanh 1 Limited Company 
(ASCLT 1) 

• AMATA Service City Long Thanh 2 Limited Company   
(ASCLT 2)

• AMATA Township Long Thanh Limited Company (ATLT)

• AMATA City Halong Joint Stock Company (ACHL)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

• พื้นท่ีอุตสาหกรรม
• พื้นท่ีพาณิชยกรรม

ให้เช่า / บริการทรัพย์สิน

• โรงงานส�าเสร็จรูป
• พื้นท่ีส�านักงาน

บริการสาธารณูปโภค

• ธุรกิจไฟฟ้า 
• ธุรกิจจัดการน�้า
• ธุรกิจจัดการน�้าเสีย

• ธุรกิจจัดโทรคมนาคม
• ธุรกิจจากพลังงานทดแทน
• ธุรกิจบริการและจัดการพื้นท่ีส่วนกลาง

แห่งประสบการณ์
26 ปี
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Shareholding and Locations

HCM city   30 km

Cat Lai Port 25 km

Cai Mep Port 50 km

TSN Airport 35 km

Long Thanh Airport 20 km

Established in 1994, Amata City Bien Hoa is considered the first model Industrial park and 
stated at the leading position in Dong Nai province, with more than $3 billion in capital and 
170 multinational investors from Japan, China, South Korea, the EU, the US, and Taiwan.… 
with more than 60,000 working population.

513 Ha
AMATA CITY BIEN HOA JSC
Industrial park

90%

Shareholding
(direct and indirect)

410 Ha

859 Ha

Ha Noi 130 km

China border 160 km

Cai Lan Port 20 km

Lach Huyen Port 35 km

Cat Bi airport 25 km

HCM city 20 km

Cat Lai Port 20 km

Cai Mep Port 40 km

TSN Airport 25 km

Long Thanh Airport 10 km

HCM city   20 km

Cat Lai Port 20 km 

Cai Mep Port 40 km

TSN Airport 25 km

Long Thanh Airport  10 km

The optimal location for production transfer from China, as well as being subject to the 
Economic Zone with the maximum tax incentive in Vietnam (Up to 16 years incentives  
enjoyable). The project itself is the new rising star with direct access to the new logistics hub 
(deepsea ports) with expectation to reduce domestic logistics costs for imports and exports.

The high-tech industrial park located directly adjacent to the Ho Chi Minh City - Long Thanh 
- Dau Giay Expressway, and only 10 kilometers from Long Thanh International Airport, easy 
access to different infrastructures of both Ho Chi Minh City and Dong Nai province. Amata 
City Long Thanh’s outstanding location makes it the first choice for FDI investors.  

Besides the Industrial Park, Amata is also planning for a 753ha Township and 107ha Service 
township with a smart city concept. Adjacent to the Dong Nai River with easy commuting 
between Ho Chi Minh City and Dong Nai province. The location is fits for commercial  
developments to support investors and neighboring communities with all necessary facilities 
and amenities for comfortable living. 

714 Ha
AMATA CITY HALONG JSC
Industrial park

100%

Shareholding
(direct and indirect)

AMATA CITY LONG THANH JSC 
Industrial park

93.5%

Shareholding
(direct and indirect)

Shareholding
(direct and indirect)

AMATA TOWNSHIP LONG THANH LTD

AMATA SERVICE CITY LONG THANH 1 &2  LTD
Urban development

93.4%
47.69%

Sustainability Report 202108 09Amata VN Public Company Limited 



SERVICE BUSINESS 

Customer Relationship 
Management

Community Relationship 
Management

Partnerships

Innovation

Technology

Financial Capital

Human Capital

Operation 
Management

Land Development

Product Development

Utilities services

Facilities services

Commercial services

Land Acquisition Marketing 
and Sales

PerfectCity 

Business Value Chain

Sustainability Report 202110 11Amata VN Public Company Limited 



หลักกำรควำมยั่งยืน
ความยัง่ยืนเป็นส่วนหนึง่ของ AVN และ บรษัิท ย่อย (“กลุม่ AMATA VN” หรอื“ เครอืบรษัิท ”) มาโดยตลอด ตามท่ีระบุไว้ในพนัธกจิ 
เครอืบรษัิท ควบคูก่บัการเตบิโตและการพฒันาของบรษัิท การเป็นพลเมอืงดขีององค์กรเป็นสิง่จ�าเป็น จงึได้มีการก�าหนดมาตรฐาน 
การปฏบัิต ิและมาตรการก�ากบัอ่ืนๆ เพือ่พนกังานในองค์กรปฏบัิตใินทิศทางท่ีได้ตัง้ไว้ ซ่ึงได้ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณของกลุม่บรษัิท 
ในหัวข้อการปฏบัิตต่ิอชุมชน การปฏบัิตต่ิอสงัคม การปฏบัิตต่ิอสิง่แวดล้อม และในคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดใีนหัวข้อการพฒันา
อย่างย่ังยืน และในปรชัญา “ALL WIN” 

ทางกลุ่มบริษัทได้ก�าหนดนโยบายความยั่งยืนตามปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่

• เพ่ิมมูลค่าทางธรุกจิด้วยนวตักรรมและคณุภาพ มุง่เน้นการเสรมิสร้างและพฒันากระบวนการท�างานและบริการ ส่งเสรมิมูลค่าเพิม่ 
ผ่านนวัตกรรมและธุรกิจใหม่

• ด�าเนินธรุกจิอย่างมีคณุธรรมและจรยิธรรม โดยยึดหลกัความโปร่งใส ซ่ือสตัย์ ยตุธิรรม และปฏบัิตติามกฎหมายและจริยธรรม

• รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่นวัตกรรมและการด�าเนินงานที่สะอาด

• รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การด�าเนินงานภายใต้ความระมัดระวังเพื่อสร้างผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ให้น้อยที่สุด หรือเป็นศูนย์

ปรัชญำ ALL VN
ธุรกิจของเครือบริษัทพัฒนาขึ้นโดยยึดหลักปรัชญา “ALL WIN” ที่ได้รับจากบริษัทแม่ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชันจ�ากัด (มหาชน) 
ท่ีมุ่งเน้นการเติบโตร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนโดยรอบในทางเศรษฐกิจ พร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตท่ีิมอียู่อย่างจ�ากดั เพราะตระหนกัว่า การด�าเนนิงานของบรษัิทส่งผลกระทบแก่ผู้คน ชมุชน และระบบนเิวศ 
อย่างมาก 

แนวทำงสู่กำรพัฒนำควำมยั่งยืน 

ALL WIN

Everyone 
Succeeds

Responsible  
to society

Friendly to  
environment

Walking  
together

E F R W

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256412



กำรก�ำกับดูแลด้ำนควำมยังยืน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้รับผิดชอบในการก�ากับดูแลความยั่งยืนภายในเครือบริษัท 

ในปี 2562 ได้มีการแต่งตั้งหน่วยงาน “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่ออ�านวยความสะดวกและจัดตั้งทีมท�างานด้านการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (SDWT) เพื่อรายงานโดยตรงต่อ CEO SDWT ประกอบด้วย สมาชิกในหน่วยงานและสถานที่ต่างๆ ในเวียดนามและไทย
เพื่อก�าหนดกลยุทธ์และระบุประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ ขับเคลื่อนโครงการเพื่อความยั่งยืน ก�าหนดเป้าหมายแนวทาง การจัดการ 
ก�าหนดนโยบายองค์กร และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท�ารายงานความยั่งยืนในนามของคณะกรรมการ

Chief Executive  
Officer

Board of Directors

Sustainable 
Development  

Working Committee

• ก�าหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บูรณาการเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ตามกลยุทธ์ของบริษัท

• ก�ากับดูแลการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่ส�าคัญเกี่ยวกับ ESG  
และแนะน�าแนวทางการปฎิบัติงานที่เหมาะสมเพื่อความยั่งยืน  
และดูแลการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง

• ด�าเนินกลยุทธ์ด้าน ESG บูรณาการด้านการจัดการประสิทธิภาพ 
และก�าหนดเป้าหมายด้านความย่ังยืน

• สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่บูรณาการความยั่งยืนในทุกหน่วยงาน

• วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทอย่างมาก  
และระบุโอกาสในการตอบสนองต่อความยังยืน

• เป็นประธานของ SDWT

• ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่มีต่อความยั่งยืนในบริบทของ ESG

• ระบุประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ

• พัฒนา ให้ค�าแนะน�า และสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านการพัฒนาความยั่งยืน
ของกลุ่มบริษัท เพื่อตอบสนองต่อประเด็นสาระส�าคัญ

• ตรวจสอบกลยุทธ์ นโยบาย กระบวนการ และการส่งมอบให้มีความสอดคล้อง
กันภายในกลุ่มบริษัท และด�าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

• รวบรวมข้อมูล และจัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปี
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กรอบกำรบริหำรควำมยั่งยืน 
เครือบริษัท เช่ือม่ันเป็นอย่างยิ่งว่าการเป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะสร้าง
ความย่ังยืนให้แก่บริษัทในอนาคต จึงได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินงานเพื่อสร้างความย่ังยืน กลุ่มบริษัทได้วิเคราะห์ประเด็นท่ีมี
ความส�าคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความคาดหวังของสังคม 
และยังคงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

การบริหารจัดกการการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพ 
ภูมิอากาศ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรมนุษย์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชุมชน

จรรยาบรรณทางธุรกิจและ 
การปฏิบัติตามกฏหมาย

การบริหารความเสี่ยง

การเติบโตทางธุรกิจ

ก�ากับดูแลกิจการ

การก�ากับดูแลกิจการ สังคมสิ่งแวดล้อม

การก�ากับดูแลกิจการ สิ่งแวดล้อม

สังคม

ธุรกิจและการปฏิบัติตามกฏหมาย

การบริหารความเสี่ยง

การเติบโตทางธุรกิจ

การก�ากับดูแลกิจการ

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางสภาพพูมิอากาศ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรมนุษย์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชุมชน

Governance Environment

Social

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256414



กลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนควำมยั่งยืน 
ส�าหรับเครือบริษัท ความย่ังยืน หมายถึง การจัดการกับความท้าทายและลด 
ผลกระทบจากธรุกจิของกลุม่บรษัิทท่ีมต่ีอสงัคม ตลอดจนการสร้างคณุค่าให้แก่ทุกคน  
และลดรอยเท้านิเวศในห่วงโซ่คุณค่าไปพร้อมกัน ดังนั้น ความย่ังยืนจะเกิดขึ้นได้
หากมีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทกับพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า รัฐบาล ชุมชน 
ท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

ท้ังนี้ กลยุทธ์ของบริษัทก�าหนดข้ึนโดยการวิเคราะห์แนวโน้มโดยรวมของ 
ภาคอสังหาริมทรัพย์ โอกาสท่ีเกิดข้ึนใหม่ในสังคมโลก และการร่วมมือกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ในการบูรณาประเดน็ทางเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และสงัคม เข้ากบั 
การตัดสินใจในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืนท่ามกลางสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เครือบริษัทได้วางกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ดังนี้

กำรรวมแนวคิด “อัจฉริยะ”

มุ่งมั่นในการปรับตัว สร้างสรรค์ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ และจัดหาแหล่งพลังงานท่ีสะอาด  
เพื่อสร้างเมืองคาร์บอนต�่า

สร้ำงคณูุปกำรเชงิบวกต่อสังคม

มุ่งมั่นท่ีจะมีบทบาทเชิงบวก ท้ังในชุมชนท่ีบริษัทมี
การด�าเนินธุรกิจตลอดจนระดับชาติ เป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยการสร้างงาน  
ส่งเสรมิทักษะ จดัหาจากผูค้้าในพืน้ท่ี ตลอดจนการจ่าย 
ภาษี นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนโครงการชุมชนที่
ตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่น

ควำมปลอดภัยต่อผู้คน 
และสิ่งแวดล้อม

เครอืบรษัิทผลติผลติภณัฑ์ด้วยความเคารพต่อบุคคล 
ท่ีเกีย่วข้อง ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อมตลอดท้ัง 
ห่วงโซ่คณุค่าของกลุม่บรษัิท และปฏบัิตติามกฎระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับคนใน
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ทั้งยังมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เพื่อให้ความรู้และช่วยเหลือด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย  

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิผล และก�าหนดโครงสร้าง
การตัดสินใจเพื่อให้มีความรับผิดชอบ โปร่งใส และ
ยั่งยืน
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รอข
้อมูล

กำรมีส่วนร่วมใน UN SDGs 

SDG เป้ำหมำย บทที่เกี่ยวข้อง

Target 1.4 การพัฒนาชุมชนและสังคม

Target 4.4 การบริหารจัดการทุนมนุษย์
การบริหารจัดการคู่ค้า

Target 5.1
Target 5.5

การบริหารจัดการทุนมนุษย์
สิทธิมนุษยชน
การบริหารจัดการคู่ค้า

Target 7.B 
Target 7.2
Target 7.3

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 

Target 8.2
Target 8.5
Target 8.7
Target 8.8

การเติบโตทางธุรกิจ
การบริหารจัดการทุนมนุษย์
สิทธิมนุษยชน
การบริหารจัดการคู่ค้า 

Target 9.1 
Target 9.2
Target 9.4

การพัฒนาชุมชนและสังคม
การเติบโตทางธุรกิจ
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

Target 10.A การเติบโตทางธุรกิจ

Target 11.A
Target 11.B 
Target 11.4
Target 11.6

การพัฒนาชุมชนและสังคม
การเติบโตทางธุรกิจ
การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
การพัฒนาชุมชนและสังคม

Target 12.2
Target 12.4

การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Target 13.1
Target 13.2
Target 13.3

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
การบริหารความเสี่ยง

Target 15.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ

Target 16.3
Target 16.5 
Target 16.6
Target 16.7

ความซื่อสัตย์และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การก�ากับดูแลกิจการ
สิทธิมนุษยชน

Target 17.1
Target 17.11

การเติบโตทางธุรกิจ
การบริหารจัดการคู่ค้า
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กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทส�าคัญต่อความยั่งยืนของกลุ่ม AMATA VN เนื่องจากเป็นบุคคลหรือองค์กรที่ส่งผลกระทบ และ/หรือ 
อาจได้รับผลกระทบจากการด�าเนินงานของบริษัท บริษัทได้ท�ากิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เข้าใจมุมมอง และ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงบวก ผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย เพื่อให้ได้มาซ่ึงความคาดหวัง 
ความต้องการ สิ่งท่ีมีความกังวล และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน�ามาพิจารณาและตอบสนองต่อประเด็นต่างๆ 
อย่างเหมาะสม

กลุ่ม AMATA VN มีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าตามระดับความเกี่ยวข้อง ซึ่งมาจากการวิเคราะห์
ภายในบรษัิทฯ โดยพนกังานท่ีมคีวามใกล้ชิดกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีแต่ละกลุม่ และจากการส�ารวจความคดิเห็นผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น การประชมุ แบบสอบถาม สมัภาษณ์ เพือ่น�าข้อมลูเข้าสูก่ระบวนการในการก�าหนดประเดน็ด้านการพฒันาความยัง่ยืนต่อไป

คณะท�างานด้านการพฒันาความย่ังยืนมีการทบทวนและประเมินระดบัประเดน็ท่ีมีความส�าคญัและส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
ประจ�าทุกปี โดยวิเคราะห์จากปัจจัยต่างๆ เช่น การพ่ึงพา ความรับผิดชอบ อิทธิพล และปัจจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง และ 
จัดล�าดับความส�าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยพิจารณาจากระดับผลกระทบของบริษัทฯ ท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และระดับผลกระทบหรืออิทธิพลจากผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีต่อบริษัทฯ การจัดล�าดับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะแบ่งเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีแนวทางการมีส่วนร่วมแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม 

กลุ่ม AMATA VN ได้จ�าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญออกเป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ นักลงทุน (รวมถึงผู้ถือหุ้น) พนักงาน หน่วยงาน
ราชการ เจ้าหนี้ คู่ทางธุรกิจ ลูกค้า ชุมชน คู่ค้า (รวมถึงผู้รับเหมา) สื่อมวลชน และคู่แข่งการค้า บริษัทมุ่งมั่นพัฒนา 
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสร้างความไว้วางใจและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง
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กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

วิธีกำรสื่อสำร 
และควำมถี่

ควำมคำดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กำรตอบสมองของ
กลุ่มบริษัท ปี 2564

นักลงทุน • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี : ทุกปี

• SET Opportunity Day :  
รายไตรมาส

• การประชุมแยกต่างหากส�าหรับ 
นักลงทุนสัมพันธ์ : ไม่สม�่าเสมอ

• การประชุมนักลงทุน :  
รายไตรมาส

• รายงานประจ�าปี : เป็นประจ�าทุกปี
• รายงานความยัง่ยืน : เป็นประจ�าทุกปี
• เวบ็ไซต์ AMATA VN : ตลอด 24-7

• ผลตอบแทนและผลก�าไรที่ดี
• มูลค่าหุ้น
• ธรุกจิเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง
• ธรรมาภบิาล
• ต่อต้านการทุจรติ
• การปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทียม
• การบรหิารความเสีย่ง

• การเติบโตทางธุรกิจ 
หน้า 39

• การก�ากบัดแูลกจิการ  
หน้า 26

• การบรหิารความเสีย่ง  
หน้า 34

พนักงาน • ส�ารวจการมีส่วนร่วม : เป็นประจ�า
ทุกปี

• การประชุมศาลากลาง : รายไตรมาส
• การแจ้งเบาะแส : ตลอด 24-7
• อีเมล : ตลอด 24-7
• จดหมายข่าวอินทราเนต็ / ภายใน :  

ตลอด 24-7
• ข้อความของ CEO : เป็นประจ�าทุกปี
• คณะกรรมการสวสัดกิารพนกังาน :
• สหภาพแรงงาน: เป็นประจ�าทุกปี

• ทิศทางที่ชัดเจนของบริษัท
• สวสัดกิารและสวสัดกิารท่ีเหมาะสม
• ความก้าวหน้าในอาชีพ
• การพัฒนาความรู้ความสามารถ
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การเติบโตในทางเศรษฐกิจ

• การเติบโตทางธุรกิจ 
หน้า 39

• การก�ากบัดแูลกจิการ  
หน้า 26

• การบรหิารความเสีย่ง  
หน้า 34

หน่วยงานราชการ • เสวนาและปรึกษา : เฉพาะกิจ
• เข้าร่วมโครงการรับรองและ

รางวัล : เฉพาะกิจ
• เข้าร่วมโครงการระดับชาติ : 

เฉพาะกิจ
• จดหมายโต้ตอบออย่างเป็น

ทางการ : เฉพาะกิจ
• ร่วมจัดสัมมนา : เฉพาะกิจ
• สื่อสารผ่านหน่วยงานเฉพาะ :  

เป็นประจ�า

• การปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
กฎหมาย

• การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อชุมชน
ท้องถิ่น และประเทศชาติ

• ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ

• การท�าการกุศล
• การมีส่วนร่วมในเป้าหมายระดับ

ชาติ และระดับโลก

• การเติบโตทางธุรกิจ 
หน้า 39

• การก�ากบัดแูลกจิการ  
หน้า 26

• การบรหิารความเสีย่ง  
หน้า 34

• การพัฒนาชุมชนและ
สังคม หน้า 64

เจ้าหนี้ • การประชุมแบบเห็นหน้า :  
เฉพาะกิจ

• การสื่อสารผ่านจดหมาย เอกสาร 
และโทรศัพท์ : ทุกปี 

• การปฏิบัติตามเงื่อนไข 
และข้อตกลงของสัญญา

• การเติบโตของธุรกิจและ 
ผลการด�าเนินงานทางการเงิน

• การเติบโตทางธุรกิจ 
หน้า 39

• การก�ากบัดแูลกจิการ  
หน้า 26

คู่ค้าทางธุรกิจ • การประชุมแบบตัวต่อตัว :  
ไม่สม�่าเสมอ

• ทัวร์สถานที่ : ไม่สม�่าเสมอ
• การร่วมท�ากิจกรรม :  

ไม่สม�่าเสมอ
• การสนทนา สอบถาม และ 

การตอบกลับ : เป็นระยะ

• ด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
และเป็นธรรม

• ร่วมพัฒนาธุรกิจและเติบโต 
ไปด้วยกัน

• การเติบโตทางธุรกิจ 
หน้า 39

• การก�ากบัดแูลกจิการ  
หน้า 26
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กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

วิธีกำรสื่อสำร 
และควำมถี่

ควำมคำดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กำรตอบสมองของ
กลุ่มบริษัท ปี 2564

ลูกค้า • ส�ารวจความพึงพอใจ : ทุกปี
• กิจกรรมร่วม : เป็นระยะ
• คอลเซ็นเตอร์เพื่อรับข้อร้องเรียน

และปัญหา : ตลอด 24-7
• สัมมนาและฝึกอบรม : เป็นระยะ
• การสื่อสารออนไลน์ /  

อีเมล : เป็นระยะ
• การสื่อสารไปยังหน่วยงานเฉพาะ 

: เป็นระยะ

• คุณภาพสินค้า / บริการและความ
ปลอดภัย

• การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้า

• การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
• ธรรมาภิบาลและจริยธรรม 

ทางธุรกิจ
• การปฏิบัติตามกฎหมาย
• การจัดการพลังงาน
• การมีส่วนช่วยเหลือสังคม

• การก�ากบัดแูลกจิการ  
หน้า 26

• การบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศ  
หน้า 75

• การพัฒนาชุมชนและ
สังคม หน้า 64

ชุมชนท้องถิ่น • กจิกรรมช่วยเหลอืสงัคมชมุชน : 
รายเดอืน

• การสนทนากบัชมุชนท้องถิน่ :  
รายเดอืน

• •ร่วมกบัหน่วยงานของรฐัเพือ่แก้ไข
ปัญหาในท้องถิน่ : เฉพาะกจิ

• การส�ารวดคพงึพอใจ : ทุกปี

• ผลกระทบทางสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

• ความอยูด่มีสีขุทางสภาพแวดล้อม
• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
• การส่งเสริมกิจกรรมชุมชน
• การท�าการกุศล

• การจดัการผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม  
หน้า 71

• การพัฒนาชุมชนและ
สังคม หน้า 64

คู่ค้า • การให้ค�าปรึกษานอกสถานที่ : 
เป็นประจ�า

• การประเมินผลงานส่งมอบ :  
เป็นระยะ

• การสื่อสารผ่านหน่วยเฉพาะ : 
เป็นประจ�า

• การปฐมนิเทศนโยบายทิศทาง
ของบริษัท : เป็นระยะ

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมทางธุรกิจ

• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่
โปร่งใส

• การปฏิบัติตามสัญญา
• ความสัมพันธ์ที่ดี
• สนับสนุนในการแก้ปัญหา

• การบรหิารจดัการคูค้่า  
หน้า 44

• บริษัทมีคู่นโยบาย
ด้านการจดัซ้ือจดัจ้าง

สื่อมวลชน • ข่าวประชาสัมพันธ์ :  
ไม่สม�่าเสมอ

• ประชาสัมพันธ์ : ไม่สม�่าเสมอ
• การสัมภาษณ์เชิงลึก :  

ไม่สม�่าเสมอ

• การได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
และรวดเร็ว

• การเติบโตของธุรกิจ
• การปฏิบัติตามกฎหมาย 

และระเบียบข้อบังคับ
• การดูแลผลกระทบต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม

• การเติบโตทางธุรกิจ 
หน้า 39

• การก�ากบัดแูลกจิการ  
หน้า 26

คู่แข่งทางการค้า • การสนทนาท่ีเป็นมิตร :  
ไม่สม�า่เสมอ

• ร่วมกจิกรรมร่วมสนบัสนนุ
โครงการภาครฐั : เฉพาะกจิ

• การแข่งขันที่เป็นธรรมและ 
เป็นไปตามกฎหมาย

• ร่วมเมือในโครงการของรัฐบาล

• โครงการ Quang Tri  
หน้า 51
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ประเด็นส�ำค�ญด้ำนควำมยั่งยืน

การประเมินประเดน็ส�าคญัด้านความยังยืนจะช่วยให้สามารถ
ระบุและจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นท่ีมีความส�าคัญ 
ต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาจากบริบท 
ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล (ESG) และก�าหนด
ประเดน็ให้รายงานในรายงานความยังยืน ทางกลุม่ AMATAVN  
ได้มีการจัดท�าการประเมินความมีสาระส�าคัญอย่างเป็น 
ระบบทุก 2 ปี และทบทวนการประเมินทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่ามี
ประเด็นส�าคัญได ้ถูกน�าไปรายงานในรายความย่ังยืน  
กลุ่มบริษัทน�าหลักการตามมาตรฐาน Global Reporting 
Initiative (GRI) และ Sustainability Accounting Board (SASB)  
มาใช้อ้างอิงในกระบวนการการประเมินประเด็นส�าคัญ

กระบวนกำรประเมินสำระส�ำคัญ
1. การระบุประเด็นส�าค�ญ

รวบรวมหัวข้อ เนื้อหาท่ีเป็นประเด็นจากผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร ผ่านช่องทาง 
และวิธีการต่างๆ เช่น การประชุมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้
คัดเลือกประเด็นส�าคัญจากการประชมุเชงิปฏิบตัิการด้านการจัดการความเสี่ยงขององคก์ร ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตหรือ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ท้ังยังน�าหัวข้อท่ีทาง SASB Materiality Map เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และมาตรฐาน GRI ไปพิจารณา 

หัวข้อที่ถือว่าเป็นประเด็นส�าคัญ (หรือเกี่ยวข้อง) กับกลุ่ม AMATA VN ต้องเป็นหัวข้อที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 
และอยู่ในเงื่อนไขหลัก 2 ประการ

(1) มีผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งในด้านการเติบโต ด้านต้นทุน หรือด้านความเสี่ยง

(2) ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคาดหวังให้บริษัทด�าเนินการแก้ปัญหานี้

2. การจัดล�าดับประเด็นส�าคัญ

ประเดน็ส�าคญัถกูจัดล�าดับตามระดับผลกระทบท่ีมีผลต่อกลุม่บรษัิท และความเป็นไปได้ท่ีเหตกุารณ์จะเกดิข้ึน รวมท้ังประเมิน
ขนาดผลกระทบของผูมี้ส่วนได้เสยีท่ีส่งผลต่อการด�าเนนิการของกลุม่ โดยการให้คะแนน สงู กลาง และต�า่ 

3. การตรวจสอบประเด็นส�าคัญ 

คณะ SDWT ได้ตรวจสอบหัวข้อของประเดน็ส�าคญัด้านความย่ังยืน เพือ่ให้แน่ใจว่าได้ครอบคลมุครบถ้วน และความเกีย่วข้อง
กบัองค์กร และน�าเสนอต่อผูบ้รหิารระดบัสงูของกลุม่ ซ่ึงมีผูบ้รหิารระดบัสงูของ บรษัิทย่อย และ CEO ของ AVN เพือ่ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256420



กำรประเมินประเด็นส�ำคัญในปี 2564

ประเด็นส�าคัญในปี 2564 มาจากการน�าผลประเมินความประเด็นส�าคัญของปี 2563 มีการทบทวนความประเด็นส�าคัญ 
โดยคณะ SDWT เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน โดยในปี 2564 การระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ 
ทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกังวลเรื่องความปลอดภัยของตน ดังนั้น หัวข้อโควิด-19 จึงถูกเพิ่มเติมใน 
การประเมินครั้งนี้ โดยในปี 2564 มีประเด็นส�าคัญทั้งหมด 20 หัวข้อ โดย 15 หัวข้อเป็นประเด็นส�าคัญที่มีความส�าคัญสูงสุด 
ต่อบริษัท และ 5 หัวข้อ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมกับคู่ค้า การพัฒนาชุมชน เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะกลุ่ม  

ประเด็นส�าคัญได้ถูกจัดเรียงตามความส�าคัญใน Materiality matrix โดยแกนแนวตั้งแสดงถึงผลกระทบต่อธุรกิจของ ในขณะท่ี
แกนแนวนอนแสดงถึงความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Material Matrix

Significance to Economic, Environmental & Social Impacts
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Supplier engagement

Philanthropy

Data privacy

Community Dev

Land mgmt

Anti-corruption
Alternative energy

Customer engagement

Employee Dev

Business growth

COVID-19 Pandemic

Water mgmt 
Wastewater mgmt

Traffic mgmt

Transparency Business ethics
Employee compensation

OHS

Human rights
GHG management

Energy efficiency

Compliance

• การพัฒนาพนักงาน

• ค่าตอบแทนพนักงาน

• การมีส่วนร่วมของลูกค้า

• การระบาดของไวรัสโควิด-19

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย*

• สิทธิมนุษยชน*

• การพัฒนาชุมชน*

• การมีส่วนร่วมของคู่ค้า*

• การเติบโตของธุรกิจ

• การต่อต้านคอร์รัปชัน

• จริยธรรมทางธุรกิจ

• ความโปร่งใส

• ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

• ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล**

• การจัดการ GHG

• ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

• พลังงานทางเลือก

• การจัดการที่ดิน

• การบริหารจัดการน�้า

• การจัดการน�้าเสีย

การก�ากับดูแลกิจการ  
และเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม
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Material Topics and Impact Boundary

ประเด็นส�าคัญ เนื้อหา หน้า

ขอบเขตผลกระทบ

ภายใน ภายนอก

พนักงาน หน่วยงาน
ราชการ เจ้าหนี้ คู่ค้าทาง

ธุรกิจ ลูกค้า ชุมชนท้องถิ่น คู่ค้า สื่อมวลชน คู่แข่งทาง 
การค้า นักลงทุน
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การจัดการ GHG การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศ

75

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศ

75

พลังงานทางเลือก การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศ

75

การจัดการที่ดิน การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 71

การบริหารจัดการน�้า การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 71

การจัดการน�้าเสีย การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 71

So
ci
al

การพัฒนาพนักงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 61

ค่าตอบแทนพนักงาน การดูแลรักษาพนักงาน 57

อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 62

สิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชน 55

การระบาดของไวรัสโควิด-19 สนับสนุนลูกค้าช่วงโควิด-19
การรับมือโควิด-19
การบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน

47
63
67

การมีส่วนร่วมของคู่ค้า การบริหารจัดการคู่ค้า 42

การพัฒนาชุมชน การบรหิารจดัการลกูค้าสมัพันธ์ 45

Community Development การพัฒนาชุมชนและสังคม 64

G
ov

er
na

nc
e 

& 
Ec

on
om

y

การเติบโตของธุรกิจ การเติบโตทางธุรกิจ 39

การต่อต้านคอร์รปัชัน การต่อต้านคอร์รัปชัน 29

จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณ 30

ความโปร่งใส การก�ากับดูแลกิจการ 26

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบและ
จริยธรรม

29

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 31
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) จัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปี เพื่อเปิดเผยแนวทางการจัดการและผลการด�าเนินงาน 
ของกลุมบริษัท ในด้านด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รายงานฉบับนี้เป็นส่วนเสริมของ One Report 2021 
และมีการจัดเตรียมเนื่อหาตามตามมาตรฐาน GRI: Core Option โดยมีค�านึงถึงเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน (SDGs) ของ
สหประชาชาติ รายงานความยั่งยืน 2564 มีขอบเขตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ด้วยความมุ่งม่ันในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงมิได้มีการตีพิมพ์รายงานความย่ังยืนฉบับนี้ แต่มาในรูปแบบของ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และมีการตีพิมพ์หนังสือ One Report จ�านวนน้อย เพื่อแจกในช่วงเดือนเมษายนของปี 2564 ท้ังนี้  
รายงาน One Report และรายงานความยั่งยีนสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท AVN ที่ www.amatavn.com

เกี่ยวกับรำยงำนฉบับนี้ 

 ขอบเขตของรำยงำน  
รายงานฉบับนี้ แสดงผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท  

ท่ีบมจ. อมตะ วีเอ็น ถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อม

มากกว่า 50% และมีการควบคุมการจัดการ

 เนื้อหำของรำยงำน
ในปี 2564 ได้มีการด�าเนินการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยีของกลุม่บรษัิทด้วยกระบวนการท่ีเป็นระบบ เพือ่ท�า 
ความเข้าใจถงึข้อกงัวล และผลกระทบจากการด�าเนนิการ 
ของบริษัทต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะในด้าน 
สิ่งแวดล้อมและในด้านสังคม เนื้อหาในรายงานฉบับ
นี้มาจากการน�าผลประเมินประเด็นส�าคัญของปี 2563  
มีการทบทวนประเด็นส�าคัญโดยคณะ SDWT เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยท�าการเพิ่ม  
1 ประเด็น เพื่อให้เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ครอบคลุม
ประเด็นท่ีส�าคัญมากท้ัง 15 ประเด็น และ 5 ประเด็น
ท่ีอยู่ในความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะกลุ่ม  
ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในปี 2564

 กำรรับรองรำยงำน
เนือ้หาหลกัของรายงานได้รบัการตรวจสอบโดยผูบ้รหิาร

ระดับสูงของแต่ละแผนกและหน่วยธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่า 

ตอบสนองต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมบูรณ์และ 

ถูกต้อง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ส�าหรับปี 2564 ได้มีการ 

ตรวจสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของปี 2564 ขององค์กร 

โดยหน่วยงานภายนอก และอยู่ระหว่างกรขึน้ทะเบียนกบั 

อบก. เพือ่ความโปร่งใส และความถกูต้องของการรายงาน

 ช่องทำงกำรติดต่อ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน)
เลขานุการบริษัท  
2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 
Tel : +66 (0) 2 792 0000
Email : sustainability@amata.com  
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Supporting Sustainable Development Goals

บรรษัทภิบาลและ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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เครือบริษัทมุ่งม่ันท่ีจะเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลท่ีดี นั่นคือ หลักภาระ 
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส และหลักความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการเป็นผู้น�าในการขับเคลื่อนกลุ่มฯ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีการก�าหนดทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และ
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้กลุ่มฯ สามารถด�าเนินการได้ตามแผนธุรกิจ มติของผู้ถือหุ้น และบรรลุวัตถุประสงค์

มกีารก�าหนดกรอบการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ี(CG) และกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนต้องปฏบัิตติามจรรยาบรรณ นโยบาย
และแนวปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังได้ก�าหนดมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงด้วยการตรวจสอบภายในเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การจัดการและผลการด�าเนินงานของเครือบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร บรรษัทภิบาล และนโยบายของบริษัทมีอยู่ใน One Report 2021 และเว็บไซต์ 
ของบริษัทที่ www.amatavn.com

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

กรรมกำร 
โดยรวม

กรรมกำรอิสระ กรรมกำรบริหำร กรรมกำรเพศหญิง

9  
ท่ำน

100%

6  
ท่ำน

66.7%

3  
ท่ำน

33.3%

1  
ท่ำน

11.1%

โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
คณะกรรมการของ AVN ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน โดยในจ�านวน
นี้มีกรรมการอสิระ 6 คน มีคุณสมบัติและประสบการณท์ีห่ลากหลาย
เพ่ือช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พจิารณาถงึคณุสมบัตท่ีิหลากหลาย 
เช่น ความเป็นอิสระ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ 
เพศ สญัชาติ และอายุของผูม้โีอกาสได้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ 
ภาพตัวแทนความเป็นสตรีก็ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายด้วย
เช่นกัน คุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้จะได้รับการประเมินด้วย “ตาราง
องค์ประกอบความรู้ความช�านาญ” เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบของ
คณะกรรมการท่ีเหมาะสมต่อการก�ากับดูแลของบริษัทและความ
สามารถในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
คณะกรรมการบรษัิทใช้ความระมดัระวงัในการตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256426



ตำรำงองค์ประกอบควำมรู้ควำมช�ำนำญของกรรมกำร
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Dr. Apichart Chinwanno Independent Director x x x x

Dr. Huynh Ngoc Phien Non-executive Director x x x x x

Dr. Warapatr Todhanakasem Independent Director x x x x x x

Mrs. Somhatai Panichewa Executive Director x x x x x

Ms. Nattamon Limthanachai Independent Director x x x

Mr. Chatchai Payuhanaveechai Independent Director x x x x

Mr. Aukkares Choochouy Non-executive Director x x x x x

Mrs. Oranuch Apisaksirikul Independent Director x x x x x x

Mr. Kitti Tangjitrmaneesakda Independent Director x x x x x

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 
เพือ่ประสทิธภิาพในการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีการประเมินตนเองของคณะกรรมการจะถกูจดัให้มีข้ึนเป็นประจ�าทุกปี เพือ่ประเมิน
ประสทิธผิลของคณะกรรมการท้ังแบบกลุม่ คณะอนกุรรมการ และกรรมการรายบุคคล ผลท่ีได้รับจากการประเมินคอื การปรบัปรงุ
การด�าเนินงานในเชิงบรรษัทภิบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2564

กำรพัฒนำศักยภำพของคณะกรรมกำร
ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา AVN เข้าใจดีว่าความเป็นผู้น�าท่ีแข็งแกร่งจากคณะกรรมการบริหารจะ
ช่วยขับเคลือ่นบรษัิทไปสูค่วามยัง่ยืน ดงันัน้จงึส่งเสรมิให้มีการจดัฝึกอบรมและพฒันาคณะกรรมการเพือ่ให้สามารถใช้ความรู้และ
ประสบการณ์เหล่านี้เพื่อจัดการกับความท้าทายและโอกาสใหม่ ๆ ในอนาคตเพื่อประโยชน์ของบริษัท

รำยบุคคล

98.9%

คณะอนุกรรมกำร

94.3%

กรรมกำรโดยรวม

95.9%

27บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน)



ในปี 2564 โครงการพัฒนาสมรรถนะที่คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วม ได้แก่

Name Programs

Dr. Huynh Ngoc Phien
Total 12 hours

• การศึกษาวิจัยแนวคิด Smart City ร่วมกับ Van Lang University  
(ได้รับการรับรองจาก QS stars 4)

Dr. Warapatr Todhanakasem
Total 6 hours

• การจดัการข้อมูลและความเสีย่งด้านความปลอดภยัทางไซเบอร์ในธนาคาร  
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์

• บลอ็กเชนและสกลุเงนิดจิทัิลของธนาคารกลาง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์
• Cyber Resilience Leadership ธนาคารแห่งประเทศไทย

Oranuch Apisaksirikul
Total 75 hours

• อบรมให้ความรู้ PDPA ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย : ACIS Professional Center
• JCB Flagship Conference #การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลง  

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย : ACIS Professional Center
• การบริหารความเสี่ยง ธนาคาร CIMB
• ความสามารถในการเตรียมตัวและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์โดย BOT
• การประชุมสุดยอดความยั่งยืนของคูลเลอร์เอิร์ธ ธนาคาร CIMB
• การฝึกอบรมคณะกรรมการความยั่งยืน พ.ศ. 2564 ธนาคาร CIMB
• ความตระหนักถึงความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี ของธนาคาร CIMB 

ประเทศไทย 

Mr. Kitti Tangjitrmaneesakda
Total: 30 hours

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 310/2021  
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Ms. Nattamon Limthanachai
Total: 67 hours 

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 310/2021  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Refreshment Program: Leading Your Business through Uncertain-
ties (DRP2) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• 2022 Thailand’s Future of Workforce: The Great Reset Rebuild & Restart 
โดย สมาคมการบริหารงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

• Sustainability Forum 2021 ในหัวข้อ “การน�าทางไม่แน่นอนด้วย ESG”  
โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

• กลยุทธ์การตลาดส�าหรับ B2B & B2C: Data-driven และความได้เปรียบใน 
การแข่งขัน โดย Thammasat Consulting Networking and Coaching Center

• การจัดการในภาวะวิกฤต โดย White Rabbit Management 

Ms. Somhatai Panichewa
Total: 17 hours

• งานสัมมนาออนไลน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์ทางการฑูต
ไทย-เวียดนามระหว่างเวียดนามและไทย จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย  
ณ กรุงฮานอย และสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจ�ากรุงเทพฯ

• Economic Forum” “เวียดนาม-ไทย เข้มแข็ง สามัคคี รับมือโรคระบาดโควิด-19 
และการฟื้นตัว” จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และ สถาน
เอกอัครราชทูตเวียดนามประจ�ากรุงเทพฯ

• หลักบรรษัทภิบาลส�าหรับบริษัทจดทะเบียน  
โดย บริษัท ควอลิตี้ แอสชัวรันซ์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด (9-12)

• การสัมมนาผ่านเว็บของ Forbes Asia CEO: The Way Forward จัดโดย Forbes
• อบรมภายใน “คู่มือเอาตัวรอดจากโควิด-19”
• ภายใน “การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง”
• อบรมภายใน “วัคซีน & ป้องกัน Covid19”
• การฝึกอบรมภายในองค์กร “การด�าเนินการประเมินผลบน HRIS”

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256428



กลุ่ม AMATA VN ตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความซื่อสัตย์ขององค์กรเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดในการบรรลุความยั่งยืน 
เช่นเดยีวกบัการรกัษา “ license to operate หรอื การได้รบัอนญุาตให้ประกอบกจิการจากสงัคม” การประพฤตมิิชอบของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของเราจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียในการด�าเนินธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท กลุ่มอมตะ 
วีเอ็น มุ่งม่ันท่ีจะยืนหยัดตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพ่ือให้แน่ใจว่าพฤติกรรม 
ดังกล่าวจะถูกน�ามาใช้ปฏิบัติภายในบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติจะได้รับการทบทวนและแก้ไขเป็นประจ�าทุกปีเพื่อให้บริษัท 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและเทคโนโลยี สอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดของอุตสาหกรรม ตลอดจนปรับปรุง 
ความโปร่งใสและพฤติกรรมทางธุรกิจท่ีมีจริยธรรม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด 
เพื่อการรับแจ้งข้อสงสัยว่ามีการกระท�าผิดในบริษัท 

กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กลุ่มบริษัท ไม่ยอมอ่อนข้อต่อการทุจริตและประกาศกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจน ไม่เพียงแต่ในเชิง 
จรรยาบรรณธุรกิจเท่านั้น แต่ยังได้ออกนโยบายต่อต้านการทุจริตแยกต่างหากเพื่อเน้นย�้าถึงความมุ่งมั่น ด้วยปณิธานที่แน่วแน่
ในการต่อต้านการทุจริต ในปี 2562 AMATA VN ได้ยื่นขอการรับรองแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(CAC) และได้รับการรับรองในปี 2563 ในปี 2564 นี้ นอกจากการจัดอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการปรับปรุง
แนวทางปฏบัิตท่ีิดท่ีีสดุในการก�ากบัดูแลพนกังานทุกคนของ AMATA VN เพือ่ทบทวนว่ากจิกรรมใดท่ีสามารถท�าได้และไม่สามารถ
ท�าได้ บรษัิทได้ขยายความมุง่มัน่ในการต่อต้านการทุจรติให้กบัผูจ้ดัหาสนิค้าและบรกิารของบรษัิทย่อยในเวยีดนาม กลุม่ AMATA 
VN ได้ขอให้คู่ค้าหลักของตนเข้าร่วมในการต่อต้านการทุจริตโดยรวมมาตราการต่อต้านการทุจริตไว้ในหลักปฎิบัติส�าหรับคู่ด้า 
ซึ่งคู่ด้าจะต้องลงนามรับทราบและยอมรับ นอกจากนี้ เครือบริษัท  ได้ก�าหนด นโยบายงดรับ-งดให้ของขวัญตามเทศกาลเพื่อ 
แจ้งให้บุคคลท่ีสามรวมท้ังพนักงานของบริษัทได้ทราบถึงความตั้งใจของบริษัทในการเป็นองค์กรท่ีโปร่งใสและยุติธรรม และ 
มีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริต 

ในปี 2564 ไม่พบการกระท�าการทุจริต

ควำมซื่อสัตย์และกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 

29บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน)



จรรยำบรรณ 

กลุม่อมตะ วเีอ็น มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างวฒันธรรมของความซ่ือสตัย์ การปฏบัิตติามกฎหมาย การด�าเนนิธรุกจิอย่างมจีรยิธรรมและศลีธรรม 
ภายในองค์กร ได้จัดท�าจรรยาบรรณเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในบริษัท - คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน - เข้าใจ ยอมรับ 
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในปี 2563 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
ความซ่ือสัตย์ทางธุรกิจ และแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท  
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม การไม่ปฏบัิตติามจรรยาบรรณจะถกูลงโทษตามกฎของบริษัทและด�าเนนิคดตีามกฎหมาย

กลุ่ม AMATA VN สื่อสารจรรยาบรรณผ่านอินทราเน็ตของบริษัทและแอปพลิเคชัน Amata HR พนักงานทุกคนในประเทศไทย
และเวียดนามสามารถเข้าถึงได้ท้ังสองช่องทาง การประเมินความเข้าใจในจรรยาบรรณและหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
พนักงาน AMATA VN จะถูกจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี พนักงานต้องได้คะแนนมากกว่า 80% จึงจะผ่านการทดสอบการประเมิน

ในปี พ.ศ. 2564 การประเมินได้ถูกน�ามาใช้ในบริษัทย่อยของ AMATA VN ด้วยเช่นกัน

อมตะ วีเอ็นร่วมใจ ต่อต้ำน
ภัยคอร์รัปชัน มุ ่งม่ันเป็น
องค์กรท่ีโปร ่งใส พร้อม
เติบโตไปอย่ำงยั่งยืน

The Company is certified as member of the Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption (CAC) since Q3/2020

% พนักงำนที่ได้รับกำรทดสอบกำรจรรยำบรรณ
และบรรษัทภิบำล

% พนักงำนที่ผ่ำนข้อสอบด้ำนกำรจรรยำบรรณ 
และบรรษัทภิบำล

เป้ำหมำย 2564

 100% AMATA VN

 50% บริษัทย่อย

 100% AMATA VN

 64% บริษัทย่อย

เป้ำหมำย 2564 กำรด�ำเนินงำนปี 2564

 100% AMATA VN

 100% บริษัทย่อย

 100% AMATA VN

 50% บริษัทย่อย

กำรด�ำเนินงำนปี 2564

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256430



นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและความเสี่ยงท่ีเพิ่มข้ึนของการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจเจตนา  
AVN ได้ประกาศใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปี 2562 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก�าหนดหลักการพื้นฐาน 
ที่บริษัทด�าเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้จัดหาสินค้าและบริการ หุ้นส่วนธุรกิจ พนักงาน และบุคคล 
และแสดงถงึความรบัผดิชอบของพนกังานในการประมวลผลข้อมูลเหล่านี ้ข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบันโยบายนีมี้ปรากฏอยู่ในเวบ็ไซต์ 
www.amatavn.com

กำรร้องทุกข์และแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผิด

AVN ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก เพื่อรายงานข้อกังวล
เกี่ยวกับการกระท�าผิดท่ีน่าสงสัย แบ่งปันข้อเสนอแนะ หรือส่งเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน หรือรายงานข้อกังวลการกระท�า
ผิดที่น่าสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ หลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท นโยบายหรือจริยธรรม มีมาตรการปกป้องสิทธิ
และความลับของผู้แจ้งเบาะแส

ช่องทำงกำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแส

ขั้นตอนกำรจัดกำรเรื่องร้องทุกข์/แจ้งเบำะแส

ยื่นเรื่องร้องทุกข์หรือ
แจ้งเหตุ แจ้งเบาะแส

ใน “แบบฟอร์ม 
แจ้งเบาะแส”

รายงานที่มีเหตุผลที่มี
ความน่าเชื่อถือจะถูก
ส่งไปยังคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาลหรือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
ท้ังนี ้ข้ึนอยู่กบัอุบัตกิารณ์ 
ตามที่ระบุไว้ในนโยบาย

การแจ้งเบาะแส

คัดกรองและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หรือ 

ผู้มีอ�านาจ

คณะกรรมการจะ
ท�าการแต่งตั้งคณะ
กรรมการสอบสวน

เฉพาะกิจ

มีการรายงานผลต่อ
คณะกรรมการ 
บริษัทภิบาลและ 

คณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1 2 3 4 5

ดร.อภิชำติ ชินวรรณโน
ประธานกรรมการบริษัท

 apichart@amata.com

นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

 oranuch.a@amata.com

ศ.ดร.วรำภัทร ทัศนะเกษม
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 warapatr@amata.com

นำงสมหทัย พำนิชชีวะ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

 somhatai@amata.com

หรือ ทางไปรษณีย์:

บริษัท อมตะ วี เอ็น จ�ากัด (มหาชน)
2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กทม.

เลขำนุกำรบริษัท
 cs@amata.com
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ขั้นตอนเพิ่มเติมที่ด�าเนินการในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนมีอยู่ในนโยบายการแจ้งเบาะแสภายใต้หลักจรรยาบรรณ 

ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่พบการประพฤติมิชอบหรือรับข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการกระท�าที่ผิดกฎหมาย

จ�ำนวนพนักงำนที่ฝ่ำฝืนระเบียบบริษัท
ข้อร้องเรียนที่มีสำระส�ำคัญ 

เกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแล

เป้ำหมำยปี 2564 กำรด�ำเนินงำนปี 2564

0% 0%
เป้ำหมำยปี 2021 กำรด�ำเนินงำนปี 2564

0% 0%

กำรเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับภำยในบริษัท

ในปี 2564 คณะกรรมการของ AVN ได้มีการปรบัปรงุและอนมัุตนิโยบายจ�านวนหลายนโยบายเพือ่ช่วยให้บรษัิทสามารถด�าเนนิการ 
ได้สอดคล้องไปกับกฎระเบียบ เทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม

• นโยบำยสิทธิมนุษยชน: เน้นย�้าถึงความเสมอภาคของโอกาส 
และการไม่เลือกปฏิบัติระหว่างพนักงานและคู่ค้า) โดยไม่ค�านึงถึง
เพศ สถานะ ศาสนา และการเคารพสิทธิของบุคคล รวมถึงเนื้อหา
ด้านสิทธิมนุษยชนหลักปฎิบัติส�าหรับคู่ด้า 

• นโยบำยกำรสร้ำงควำมผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ให้
แนวทางในการก�าหนดประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิธีการ
มีส่วนร่วมที่จะใช้ตามระดับการมีส่วนร่วม

•  นโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง: ก�าหนดกรอบกระบวนการจัดซ้ือ 
 จัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยุติธรรม

• นโยบำยภำษ:ี มุ่งมัน่ท่ีจะปฏบัิตติามประมวลรษัฎากรและกฎหมาย
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

• นโยบำยกำรจัดกำรของเสีย: จัดท�าแนวทางการจัดการของเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อ
บังคับผ่านการบูรณาการ 3Rs (reduce, reuse, recycle) ที่สื่อสาร
ไปยังพนักงานและคู่ค้า

• นโยบำยบรรษัทภิบำล : แก้ไขเน้ือหาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายและสถานการณ์ของบริษัท

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256432



กฎหมำยและกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ

กลุม่อมตะ วีเอ็น พยายามท่ีจะจดัการธรุกจิของตนด้วยความรบัผดิชอบและปฏบัิตติามข้อก�าหนดและข้อบังคบัทางกฎหมายของ
ประเทศที่ด�าเนินการ เนื่องจากทราบว่าการไม่ปฏิบัติตามอาจน�าไปสู่การระงับ “ใบอนุญาตในการด�าเนินงาน” อย่างรุนแรง กลุ่ม
ผู้ลงทุนและผู้ด�าเนินการนิคมอุตสาหกรรม การพาณิชย์และการพัฒนาที่อยู่อาศัย อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ในการด�าเนนิงานของเรา นอกจากนี ้ความแตกต่างในแนวปฏบัิตแิละกฎหมายและข้อบังคบัระหว่างประเทศ (ไทยและเวยีดนาม) 
ตลอดจนความพยายามอย่างต่อเนือ่งของเวยีดนามในการปฏริปูประเทศโดยการแก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัได้ก่อให้เกดิ
ความท้าทายในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม

ในการด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ แต่ละแผนกในมูลค่าทางธุรกิจจะต้องระบุความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท้ังหมดในพื้นท่ีของตน ประเมินความรุนแรง ก�าหนดมาตรการเพ่ือจัดการความเสี่ยง 
ติดตามการด�าเนินธุรกิจ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ฝ่ายกฎหมายภายในจะรับผิดชอบรวบรวมกรณีการละเมิดการปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานต่อคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งจะถูกน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จ�ำนวนกำรละเมิดกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย

เป้ำหมำย ปี2564

0
กำรด�ำเนินงำน ปี2564

1
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กรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ความเสีย่งเป็นส่วนหนึง่ของธรุกจิใดๆ เป็นส่วนหนึง่ของทุกภาคธรุกจิ ท่ีปฏเิสธไม่ได้และมคีวามซับซ้อนมากข้ึนเนือ่งจากอิทธพิล
ทางเศรษฐกิจทั่วโลกและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความจ�าเป็นในการด�าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงถูกรวมเข้ากับการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ของกลุ่มเพื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของเรา คณะกรรมการบริษัท  
AMATA VN มีหน้าที่รับผิดชอบโดยรวมส�าหรับระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล และได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเป็นผู้ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกรอบการบริหารความเสี่ยงส�าหรับการด�าเนินงาน
โดยรวมของกลุ่มบริษัทในประเทศไทยและเวียดนาม คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระ, CEO, ผู้บริหารระดับสูง
ของ AMATA VN; และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้หารือและทบทวนพอร์ตความเสี่ยง
และสถานะของมาตรการควบคุมอย่างสม�า่เสมอกับคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นระดับท่ี 3 ของการป้องกันในการตรวจสอบ 
ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง มีการรายงานการสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงต่อ 
คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

Sustainability Development 
Working Team

Risk Management  
Committee

• Sales
• Marketing
• CSR/PR
• Relationship

Management

• Finance
• Accounting
• Investor Relations

• Business Development
• Corporate and support

with TH
• Investment Certificate

• Company Secretary
• SD & Risk 

Management
• HR & GA
• Legal/

Compliance/CG

Chief Executive Officer

Board of Directors

Internal Audit* Company Secretary

Sales Division Finance & Accounting 
Division

Country Project 
Coordination Division

Head of CEO Office

Corporate Governance  
Committee

Nomination &  
Remuneration CommitteeAudit Committee

เครือบริษัท ปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น COSO และ ISO 31000 กระบวนการ
ดังกล่าวประกอบด้วย การระบุ การประเมิน และการปฏิบัติต่อความเสี่ยงทั่วทั้งกลุ่มและทุกระดับขององค์กรผ่านจากบนลงล่าง” 
และแนวทาง “ล่างขึ้นบน” พนักงานทุกคนของกลุ่ม AMATA VN เป็นเจ้าของความเสี่ยงและมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงใน
พื้นที่ของตนและเตรียมแผนการบรรเทาความเสี่ยง

Risk Management Process

Establish Context
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Risk treatment

Risk Assessment

Risk analysis

Risk identification

Risk evaluation
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ควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญในปี 2564
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงในปี 2564 กลุ่มAMATA VN ได้เน้นย�้าถึงความเสี่ยงท่ีส�าคัญ 
บางประการท่ีกลุ่มบริษัทได้เผชิญ ซ่ึงรวมถึงแนวโน้มใหม่ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรและมาตรการบรรเทา 
ความเสี่ยงเหล่านี้

ควำมเสี่ยง 
ด้ำนเศรษฐกิจ 

• จัดตั้งทีมบริหารวิกฤตเพ่ือประสาน
งานและสนับสนุนหน่วยงานท้อง
ถิ่นให้ด�าเนินการตามประกาศจาก
ทางรัฐบาล

• หลีกเลี่ยงการประชุมแบบเห็นหน้า
กันและน�าแผนการท�างานจากท่ี
บ้านมาปรับใช้

• น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ด�าเนินธุรกิจ เช่น โทรคมนาคม
และการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์

เครื อบ ริ ษัท มีการลง ทุน ในแต ่ ล ะ
โครงการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการ
อย่างเข้มงวดในการเบิกจ่ายเงนิและการ
ติดตามสถานะทางการเงินอย่างเสมอ
ต้นเสมอปลาย

เครือบริษัทได้จัดตั้งทีมงานบริหาร
โครงการท่ีมคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญ
ในอุตสาหกรรมเพือ่ตดิตามกฎระเบียบ
และข้อบังคบัในระดบัท้องถิน่และระดบั
ประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่ามี
การน�ามาใช้ปฏิบัติตามและแสวงหา
โอกาสในสถานท่ีซ่ึงมีแรงจูงใจทาง
ธุรกิจที่ดีกว่า เครือบริษัทมีการท�างาน
ร ่วมกับผู ้ เ ชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ภายนอกส�าหรับประเด็นทางกฎหมาย
ที่ซับซ้อน

1. นโยบำยและข้อจ�ำกัดด้ำนโควิดของเวียดนำม

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ระลอกท่ี 4 ไม่เพยีงแต่
สร้างความท้าทายให้กบัรฐับาลเวียดนามเท่านัน้ แต่ยัง
รวมถงึเครอีบรบัิท ด้วย ในขณะท่ีรฐับาลพยายามควบคมุ
จ�านวนผูต้ดิเช้ือ ด้วยการก�าหนดมาตรการท่ีเข้มงวด เช่น 
การลอ็กดาวน์ การจ�ากดัการเดนิทางระหว่างประเทศและ
ระหว่างเมอืง ธรุกจิต่างๆ จะต้องด�าเนนิการตามนโยบาย 
“3 ท่ี” (ท�างาน กนิ พกัผ่อนในสถานท่ี) เพือ่คงการท�างาน
ตลอด 24 ชัว่โมงและมาตรการป้องกนัอ่ืนๆ ซ่ึงส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการเพิม่ข้ึนและความล่าช้าในข้อ
ตกลงทางการค้า

2. ควำมเสี่ยงด้ำนเงินทุนที่เพียงพอ

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการขยายตัวของกลุ่ม เงินทุน
ไม่เพียงพอสามารถส่งผลกระทบให้ระยะเวลาของ
โครงการยืดเย้ือออกไป ซ่ึงจะน�าไปสู่ปัญหาวิกฤต
สภาพคล่องและผลตอบแทนโดยรวมของโครงการ

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำยและหน่วยงำนของรัฐ

การด�าเนินงานของบริษัทอยู่ภายใต้กฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับจากหน่วยงานหลายภาคส่วน 
ความมุ่งมั่นพยายามในการปฏิรูปประเทศอย่างต่อ
เนือ่งของเวยีดนามได้น�ามาซ่ึงกฎหมายและข้อบังคบั
ท่ีเข้มงวดข้ึน ซ่ึงอาจน�าไปสู่การเพิ่มขึ้นของต้นทุน
ในการด�าเนินงาน ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ
ท่ีนานขึ้น และการสูญเสียทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึน  
และแม้กระท่ังการปรับแผนธุรกิจของกลุ ่มตาม 
ความจ�าเป็น

Risk Management Process
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ควำมเสี่ยงด้ำน
สภำพแวดล้อม

ฝ ่ายบริหารได ้ก�าหนดมาตรการ
ป้องกันไว้ดังนี้

• ท�าเลท่ีเลือกลงทุน: ตระหนัก
ถึงลักษณะทางภูมิศาสตร ์ของ
ประเทศ ทุกคร้ังท่ี AMATA VN 
Group ลงทุนในท�าเลใหม่ ข้อมูล
ย ้อนหลัง100ป ีและข ้อมูลคาด
การณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
อนาคตจะถูกน�ามาพิจารณาใน
การเลือกท�าเลท่ีตั้งอย่างเหมาะ
สม มีการพิจารณาออกแบบและ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ได้
รับผลกระทบน้อยท่ีสุด

• สร้างเขื่อนกั้นน�้าและพื้นที่กักเก็บ
น�้าไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน

• ติดตามภัยธรรมชาติและจัดท�า
แผน (ตามระดับผลกระทบ) เพื่อ
ให้ม่ันใจว่าธุรกิจจะด�าเนินต่อไป

• ออกแบบระบบบ�าบัดน�้าเสีย เพื่อ
จดัการสิง่แปลกปลอมในองค์ประกอบ
ของน�า้โดยอัตโนมัติ

• ตรวจสอบรายชื่อลูกค ้า ท่ีปล ่อย
ปริมาณของเสียเกินมาตรฐานอย่าง
สม�า่เสมอ

• มีการบ�ารุงรักษาระบบระบายน�้าและ
น�้าเสียอย่างต่อเนื่องเพื่อการอ่านค่า
พารามิเตอร์น�า้เสยีท่ีแม่นย�า

 1. กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ- น้�ำท่วม/ภัยแล้ง

ความเสีย่งท่ีเกดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ
ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงอ่ืนๆ ข้ึน ผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ ความแปรปรวนของสภาพอากาศท�าให้
เกดิการขาดแคลนทรพัยากรน�า้หรอืน�า้ท่วมซ่ึงส่งผลก
ระทบต่อกระบวนการผลิตท้ังทางตรงและทางอ้อม 
เวยีดนามเป็นหนึง่ในประเทศท่ีได้รบัผลกระทบจากภยั
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
มากท่ีสดุ พายุไต้ฝุน่และอทุกภยัเกดิข้ึนบ่อยท่ีสดุและ
ก่อให้เกดิความสญูเสยีทางร่างกายและเศรษฐกจิอย่าง
ร้ายแรงต่อประเทศ พื้นท่ีร้อยละห้าสิบของประเทศ
ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่ง ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงท่ีจะ
เกิดน�้าท่วม

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศอาจท�าให้การด�าเนินธุรกิจหยุดชะงัก  
ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน�้า น�้าท่วม หรือต้นทุน 
การด�าเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้น

2. ไม่เป็นไปตำมข้อก�ำหนดด้ำนส่ิงแวดล้อม

กลุ่มมีหน้าท่ีรวบรวมและจัดการน�้าเสียจากแต่ละ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมก่อนปล่อยสู่ลงคลอง
สาธารณะ มีโรงงานเกือบ 200 แห่งท่ีด�าเนินการ
ท่ีตั้งอยู่ภายในขอบเขตนี้ มีระบบการผลิตและองค์
ประกอบการปล่อยน�า้เสยีท่ีเข้าสูโ่รงบ�าบัดน�า้เสยีส่วน
กลางของกลุ่มบริษัท ท่ีแตกต่างกัน มีความเสี่ยงท่ี
จะไม่สามารถจับหรือจัดการค่าตัวแปรบางอย่างได้ 
ซ่ึงท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่ง
แวดล้อม และด้วยเหตุนี้อาจน�าไปสู่บทลงโทษและ
การระงับการท�างานได้
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ควำมเสี่ยงด้ำน
สังคม

ควำมเสี่ยงที่ 
เกิดขึ้นใหม่

แต่ละบรษัิทได้มอบหมายให้หน่วยงาน
เฉพาะเพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชนท้อง
ถิ่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ 
ชาวบ้านและให้ความเข้าใจในการ
ด�าเนินงานของบริษัทดีขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร ่งครัด ตลอดจนก�าหนดแผน
ฉุกเฉินเพ่ือตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว มีการติดตั้งการ
รายงานคุณภาพอากาศและอุปกรณ์
ตรวจสอบคุณภาพน�้าแบบเรียลไทม์
โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ม่ันใจว่าการ
ด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม
มาตรฐานเพื่อรับรองความปลอดภัย
ของชุมชน

1. สูญเสียควำมร่วมมือจำกชุมชนท้องถิ่น

โครงการของกลุ่ม ครอบคลุมอย่างกว้างขวางและ 
นับได้ว่าเป็นรากฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ส�าหรับชุมชน อย่างไรก็ตาม ควบคู่ไปกับการเจริญ
เตบิโตยังอาจส่งผลกระทบทางอ้อมในเชิงลบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบใดๆ ท่ีเกดิจากการด�าเนนิงานของบรษัิทต่อ
ชุมชนท้องถิ่นอาจส่งผลต่อความเชื่อม่ันของผู้มีส่วน
ได้เสีย ช่ือเสียง รวมไปถึงการยอมรับและไว้ใจจาก
ชุมชนในการด�าเนินการของบริษัท

นอกเหนือจากความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มบริษัทได้ประเมิน
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นใหม่ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอีก 3-5 ปี
ข้างหน้า อันได้แก่ การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของลกูค้าและการบังคบัใช้กฎหมายใหม่ท่ีเกีย่วข้อง
กับความยั่งยืน

• การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า

ความกังวลท่ีเพิ่มสูงข้ึนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา 
และได้พัฒนาไปสู่วาระระดับโลกในการท่ีจะควบคุมอุณหภูมิท่ีเพิ่มสูงข้ึน บรรษัทข้ามชาติท่ี
ต้องการสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานหมุนเวียนและการ
ปล่อยคาร์บอนต�่ามีจ�านวนมากขึ้น นอกจากนี้ พวกเขายังได้ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแล
กจิการของบุคคลท่ีสามมากข้ึน โดยเฉพาะการกล่าวถงึแนวทางปฏบัิติในการต่อต้านการทุจรติ 
หากกลุม่บรษัิทไม่เป็นไปตามแนวโน้มท่ีเกดิข้ึน มีความเป็นไปได้สงูท่ีจะไม่สามารถมส่ีวนร่วม
ทางธุรกิจกับนักลงทุนรายใหญ่เหล่านี้ได้

เครอืบรษัิทได้ก�าหนดแผนระยะยาวท่ีจะเป็น “เมืองคาร์บอนต�า่” ภายในปี 2583 กลุม่บรษัิทได้
น�าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในอาคารพาณิชย์ และอยู่ระหว่างการศึกษาด้านพลังงานสะอาด
และพลังงานสีเขียวที่เป็นไปได้อื่นๆ
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ปลูกฝังวัฒนธรรมควำมเสี่ยง 

การฝังวัฒนธรรมความเสี่ยงเป็นกระบวนการต่อเนื่องท่ีเปลี่ยนวิธีท่ีพนักงานคิด ตัดสินใจ และประพฤติตน ในปี พ.ศ. 2564  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดการประชุม 2 ครั้ง และได้จัดท�าค�าชี้แจงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ส�าหรับปี เพื่อก�าหนด 
การรับรู้และทัศนคติของกลุ่มบริษัทต่อความเสี่ยงท่ีเผชิญอยู่ และขอบเขตท่ีกลุ่มบริษัทจะเปิดรับความเสี่ยง นโยบายนี้ได้รับ 
การอนมัุติจากคณะกรรมการบรษัิท นอกจากนี ้ในระหว่างปีได้มกีารจดัประชุมเชงิปฏบัิตกิารด้านการบรหิารความเสีย่งข้ึนจ�านวน 
11 ครั้ง เพื่อเป็นการให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของ AMATA VN และบริษัท
ในเครือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของการบริหารความเสี่ยง ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มบริษัทยังได้ก�าหนดให้โครงการใหม่ทั้งหมดต้อง
ได้รับการประเมินปัญหาความเสี่ยงและการบรรเทาผลกระทบเพื่อให้ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารและอ่ืนๆ ตามความจ�าเป็น
เพื่อไปสู่ล�าดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

• การบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

ท่ีการประชุม COP 26 ซ่ึงจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 31 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2564  
นายกรัฐมนตรี Pham Minh Chinh ของเวียดนามให้ค�ามั่นที่ควบคุมการปล่อยคาร์บอนให้เป็น
ศนูย์ภายในปี 2050 และได้แสดงความตัง้ใจท่ีจะแนะน�ามาตรการท่ีเข้มงวดข้ึนเพือ่ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ เขายังให้ค�ามั่นว่าจะด�าเนินการตามเป้าหมายต่อไปตามที่ระบุไว้
ในข้อตกลงปารีส กลุ่มบริษัทมองว่าสิ่งนี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงการปฏิรูปกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ กลุ่มบริษัทก�าลังติดตามระดับท้องถิ่นและระดับกระทรวงเพื่อให้
มกีารบังคบัใช้กฎหมายและระเบียบข้อบังคบัใหม่ เพือ่ปรบัเปลีย่นการด�าเนนิงานให้สอดคล้อง
กับข้อก�าหนดใหม่

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256438



เครือบริษัทด�าเนินงานในระดับท้องถิ่น และในทุกชุมชนท่ีมีท่ีตั้ง เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นของประเทศ
เวียดนาม โดยด�าเนินการผ่านการจ้างคนในท้องถิ่น ซื้อสินค้าและบริการในประเทศ และจ่ายภาษีให้กับรัฐบาล อีกทั้งสนับสนุน
โครงการพัฒนาสังคม ดังนั้นผลการด�าเนินการของบริษัทและการมีส่วนร่วมของต่อชุมชนจึงเป็นที่สนใจของผู้มีส่วนได้เสีย

แม้ว่าภาวะเศรษฐกจิโลกในปี 2564 จะไม่เป็นท่ีน่าพอใจ สบืเนือ่งการระบาดใหญ่ของ COVID-19 เป็นผลให้เกดิการปิดประเทศใน
ทั่วโลก อย่างไรก็ตามธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถกลับมาสร้างยอดขายที่ดินได้ในปี 2564 นี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กลุ่มบริษัท
ลงทุนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการระบาดดังกล่าว โดยการลงทุนี้เป็นไปเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดของบริษัท

กำรเติบโตของธุรกิจ

ผลกำรด�ำเนินงำน

รายงานนี้เป็นงบการเงินรวมของ AVN ส�าหรับปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ�านวน 
2,189.79 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมในงวดเดียวกันของปี 2563 จ�านวน 507.50 ล้านบาท ปัจจัยหลักที่ท�าให้ราย
ได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทกลับมาสร้างยอดขายในที่ดินขนาด 51.5 เฮกแตร์ รวมถึงการขายโรงงานส�าเร็จรูป (Ready Built Fac-
tory: RBF) ได้จ�านวน 8 หลัง ส่งผลให้บริษัทฯ มีก�าไร 744.78 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายรวมส�าหรับปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 
391.05 ล้านบาท และ 1,185.11 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยสาเหตุหลักที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นมาจากต้นทุนการขายที่เพิ่มขึ้นตามยอด
ขาย ท้ังนีห้ากพิจารณาก�าไรข้ันต้นจะเห็นว่ามอัีตราส่วนท่ีลดลง สาเหตหุลกัมาจากอัตราส่วนก�าไรข้ันต้นในส่วนของการขายท่ีดิน
ที่ลดลงจากเดิม โดยมีปัจจัยส�าคัญจากต้นทุนที่ดินที่สูงขึ้นส�าหรับโครงการใหม่

บริษัทมีก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ�านวน 744.78 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ 
ผลประกอบการงวดเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมียอดขาดทุนสุทธิ 20.56 ล้านบาท จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ตามที่ได้
กล่าวไว้ในข้างต้น
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บริษัทฯอยู่ในระหว่างการขยายโครงการในประเทศเวียดนามโดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างรายได้ท่ีมั่นคงและย่ังยืนในระยะยาว  
การเติบโตของยอดขายอสังหาริมทรัพย์จะส่งผลให้มีลูกค้าในโครงการของบริษัทฯมากขึ้น น�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจและกิจกรรม
การผลิตต่าง ๆ  ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับผู้มีส่วนได้เสียและส�าหรับบริษัทฯในการสร้างรายได้ทีต่่อเนื่องและ
ยั่งยืน บริษัทฯยังมีเป้าหมายที่สดใสในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาพนักงาน
และนคิมอุตสาหกรรมและชุมชนเมอืงท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม บรษัิทฯมีความมัน่ใจเป็นอย่างย่ิงว่าการด�าเนนิการดงักล่าวจะน�า
ไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

กำรกระจำยมูลค่ำสู่ผู้มีส่วนได้เสีย

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.05 0.00

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น  (บาท) 84,149,091 46,745,065 0.00

การลงทุนด้านบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท) 54,448,677 60,401,134 63,551,433

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท) 12,216,092 10,571,066 11,500,800

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 16,116,477 8,945,927 2,259,467

การลงทุนด้านชุมชนและสังคม

เงินบริจาค (บาท) 1,080,603 1,617,656 13,866,570

กิจกรรมเพื่อสังคม (บาท) 660,731 846,796 287,124

การแบ่งปันสู่คู่ค้าธุรกิจ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศไทย (บาท)  61,934,067  31,054,294  26,881,260 

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศเวียดนาม (บาท)  341,786,382  313,241,231  1,147,565,216 

มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นๆ

ต้นทุนทางการเงิน  (บาท) 76,357,210 134,110,690 152,659,341

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (บาท) 54,686,254 29,758,648 144,365,603

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเงินคือ 1VND=0.001347

ที่มา:  งบการเงินรวมประจ�าปี 2564 และรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256440



Tax policy

เครือบริษัทให้ค�าม่ันในการจัดการภาษี โดยยึดหลักความถูกต้อง ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ 
เครือบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีเกี่ยวข้องกับภาษีและผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคม การจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมธุรกิจท่ียั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศในภาพ
รวม นโยบายภาษีได้ประกาศใช้ในปี 2564 โดยเป็นแนวทางให้กลุ่มบริษัท ปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษี ใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีตาม ซึ่งอาจครอบคลุมถึงมาตรการยกเว้นภาษืในบางช่วงตามนโยบายภาษีของประเทศ ภายใต้การประกอบ
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืนและเหมาะสม มีการก�าหนดราคาโอนในการท�ากรรมซื้อขาย หรือ บริการระหว่างบริษัทใน
เตรืออยย่างเหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาดโดยปกติทั่วไป

The Group’s Corporate income tax incentive is below:

INCENTIVES THAILAND URBAN CITY INDUSTRIAL PARK
ECONOMIC ZONE 

(CIT 10% for  
15 years)

Corporate  
Income Tax  

(Currently 20%)

Amata  
VN PCL

Amata City  
Bien Hoa

Amata City  
Long Thanh

Amata City  
Halong

Year 2021 -  
CIT 20%

Year 2021 -  
CIT 20%

2 years exemption  
CIT 2021 = 0%

4 years exemption  
CIT 2021 = 0%

4 years 50% reduction 9 years 50% reduction
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การจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส�าคัญของการพัฒนาอย่างย่ังยืน ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลดความเสี่ยงของ
บริษัท การเติบโตของรายได้ สร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ช่วยประหยัดต้นทุน
ให้กับธุรกิจ  การที่จะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานนั้น จ�าเป็นต้องมีการตรวจสอบกระบวนการของห่วงโซ่อุปทาน
ท้ังหมดเพ่ือท�าความเข้าใจระดับของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ และสร้างมาตรการข้ึนรองรับเพื่อลดผลก
ระทบดังกล่าว นอกจากนี้ การจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้าทางธุรกิจของเราเป็นสิ่งส�าคัญ ดังนั้นการมีส่วนได้เสียร่วมกันจึงเป็น 
สิ่งส�าคัญและน�าไปสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทในระยะยาว

แนวทำงกำรจัดกำร
กลุ่มอมตะ วีเอ็น ท�างานอย่างใกล้ชิดกับผู้รับเหมาของตน รวมไปถึงผู้รับเหมาของลูกค้าซึ่งมุ่งมั่นในมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพและความปลอดภัยคุณภาพสูง เรามอบรางวัลแก่ผู้รับเหมาท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกท่ีเข้มงวดของกลุ่ม 
นอกจากนี้ กลุ่มอมตะ วีเอ็น ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติที่พึงประสงค์ส�าหรับผู้รับเหมาภายในนิคมฯ เพื่อให้สามารถด�าเนินการ
อย่างมีความรับผิดชอบในด้านสุขภาพและความปลอดภัย ยับย้ังการก่อให้เกิดความร�าคาญต่อผู้คน การก�าจัดขยะมูลฝอยและ
ของเสียที่เป็นพิษอย่างเหมาะสม และการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ผ่านสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการก�าหนด
กระบวนการ 5 ขั้นตอนทั่วทั้งกลุ่มเพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

กำรบริหำรจัดกำรคู่ค้ำ 

1. กำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรเลือกคู่ค้ำ 

กระบวนการจัดซ้ือจดัจ้างของบรษัิทเน้นความโปร่งใสและเป็นธรรม บริษัทเปิดโอกาสให้คูค้่า/ผูรั้บเหมาทุกราย
ได้รบัโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัผ่านกระบวนการประเมินและการประกวดราคาท่ียุตธิรรมและโปร่งใสส�าหรบังานท่ี
มีมูลค่ามากกว่า 5 พันล้านดองเวียดนาม (เทียบเท่าประมาณ 220,000 เหรียญสหรัฐ) ในการเลือกผู้รับเหมา
ท่ีเหมาะสม ผูร้บัเหมาท้ังหมดต้องผ่านการประเมนิความเสีย่งเบ้ืองต้นตามเกณฑ์ส�าคญั เช่น ความน่าเช่ือถอื
และคณุภาพของผลติภณัฑ์/บรกิารท่ีส่งมอบ ความคุม้ค่า การปฏบัิตติามกฎระเบียบท่ีเกีย่วข้องและกฎหมาย
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสาธารณะ และความม่ันคงทางการเงิน ส�าหรับงานท่ีมีมูลค่าน้อยกว่า  
5 พันล้านดอง จะถูกส่งมอบให้กับผู้รับเหมาที่มีอยู่ในรายชื่อผู้ให้บริการ เนื่องจากผ่านกระบวนการคัดกรอง
เบื้องต้นแล้ว โดยพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขันด้านราคา

มกีารก�าหนดแนวปฏบัิตท่ีิส�าหรบัตรวจสอบและประเมินคูค้่าและผูรั้บเหมาในอนาคต ซ่ึงประกอบด้วยข้ันตอน 
การตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานของผู้รับเหมาว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานท่ีก�าหนดไว้ในท่ีนี้หรือไม่  
ในขณะท่ีผูร้บัเหมาท่ีมีอยู่แล้ว จะได้รบัการประเมินเพิม่เตมิในประเดน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท�างานในอดตี 
สิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม

2. สื่อสำรควำมคำดหวังด้ำนควำมยั่งยืน 
กลุม่สือ่สารแนวปฏบัิตท่ีิคาดหวงัเกีย่วกบัการก�ากบัดแูล ความรับผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม และความรับผดิชอบ 
ต่อสงัคมผ่านหลกัจรรยาบรรณของคูค้่า แบบสอบถามการประเมนิตนเองของคูค้่า (SAQ) หลกัปฎบัิตสิ�าหรับ 
คูด้่า และด้วยความเอาใจใส่เป็นพเิศษต่อความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม แนวปฏบัิตด้ิานสิง่แวดล้อมท่ีเหมาะสม 
จะถูกระบุไว้ในสัญญา ในวันแรกที่เข้าสู่พื้นที่โครงการ คู่ค้าจะได้รับการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ในการท�างานภาคบังคับ

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256442



STEP 1

Risk assessment  
for supplier  
selection

Communicate  
expectation to all  
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STEP 2 STEP 3

Monitor and Evaluate  
performance  
of high-risk  
supplier

Revise policy and best  
practices to be updated  

with the current  
situation

STEP 4 STEP 5 AMATA 
SUPPLIER

3. กำรระบุคู่ค้ำที่ส�ำคัญ
เครือบริษัทก�าหนด3. การระบุ คู่ค้าที่ส�าคัญ คือเป็นคู่ค้าที่สนับสนุนกิจกรรมหลักและอญู่ในกระบวนการผลิต
ของบรษัิท มีรายจ่ายสงู ผลติภณัฑ์ท่ีไม่สามารถทดแทนกนัได้ หรือเป็นสนิค้า/บริการท่ีส�าคญัต่อกระบวนการ
ผลิตหรือการด�าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก 

4. กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ในระหว่างระยะเวลาให้บรกิาร การตรวจสอบรายวันในสถานท่ีเกีย่วกบัความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และ
ธรรมาภบิาลจะท�าโดยบุคคลท่ีสามท่ีได้รบัการแต่งตัง้ เพือ่ให้มัน่ใจว่าผูร้บัเหมาปฏบัิตงิานด้วยความรบัผดิชอบ  
หลงัจากเสรจ็สิน้การท�างาน คูค้่า/ผูร้บัเหมาจะได้รบัการประเมนิและให้คะแนน 1-5 คะแนน (แย่ถงึด)ี เกีย่วกบั 
ผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม คู่ค้าจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสี ได้แก่ 
สขีาว (คะแนน 3-5 ด)ี สเีทา (คะแนน 2-3 ควรปรับปรงุ) และสดี�า (คะแนนต�า่กว่า 2 บัญชีด�า) ผูท่ี้อยู่ในบัญชีด�า 
และสีเทาจะได้รับค�าตักเตือนและการร้องขอให้มีการปรับปรุง อย่างไรก็ตามผู้ที่อยู่ในบัญชีด�าจะได้รับโอกาส
คู่ค้าก่อนที่จะถูกลบออกจากรายชื่อ คู่ค้า

5. กำรแก้ไขนโยบำยและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
ผลการตรวจสอบจะได้รับการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาว่าจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดนโยบายเพิ่มเติมหรือไม่ ในปี 
2564  หลักปฎิบัติส�าหรับคู่ด้า และแบบสอบถามการประเมินตนเองของ คู่ค้า(SAQ) ได้ถูกน�าไปใช้กับบริษทั
ในเครือ Amata City Bien Hoa

43บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน)



ผลกำรด�ำเนินงำน
ในปี 2564 Amata City Bien Hoa (ACBH) คู่ค้า/ผู้รับเหมาระดับ Tier-1 ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด 78 ราย ในระหว่างปี  คู่ค้าที่ร่วม
งานกับบริษัทส่วนใหญ่เป็นงานรองและงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการระบาดใหญ่ของ COVID-19 งานหลักจะถูกเลื่อนออก
ไป นอกจากนี้ บริษัทตั้งใจท่ีจะมองหาคู่ค้าหลายรายเพ่ือลดการพ่ึงพาคู่ค้าเพียงรายเดียว ดังนั้นในปีนี้มีคู่ค้าท่ีส�าคัญ 6 ราย
ซ่ึงคิดเป็น 56% ของค่าใช้จ่ายท้ังหมดของ ACBH บริษัทถือว่างานก่อสร้างมีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนมาก
ที่สุด ส่งผลให้มีการติดตามและประเมินผู้รับเหมา 100% ในระหว่างและหลังงานเสร็จสิ้น ได้รับรางวัลผู้รับเหมาบริการ 6 ราย  
ผู้รับเหมา 3 รายท�างานแล้วเสร็จ และประเมินผลงานตามสัญญา ตลอดจนด้านสิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ของพนักงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้รับเหมาที่ประเมินทั้ง 3 รายได้รับการประเมินว่าเป็นคู่ค้า “สีขาว” ซึ่งหมายความว่า
พวกเขาปฏบัิตติามและไม่ได้รบัการร้องเรยีนจากลกูค้าหรอืชุมชนเกีย่วกบัประเดน็ด้านสิง่แวดล้อมหรอืสงัคมในระหว่างการท�างาน 

ไม่มีการยุติคู่ค้า /ผู้รับเหมาในปี 2564 (การยกเลิกความสัมพันธ์ 0%)

ในปี 2564 Amata City Bien Hoa ได้ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเองของคู่ค้า (SAQ) เพื่อสื่อสารนโยบาย ESG ของเรา
และท�าความเข้าใจกับความเสี่ยงของคู่ค้า เพื่อปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของเรา SAQ ยังช่วยให้คู่ค้าของเรามีความตระหนักถึง 
สถานะของบริษัทในด้านความย่ังยืน เนื่องจากประเด็นเร่ืองความยั่งยืนถือได้ว่าค่อนข้างใหม่ส�าหรับพวกเขา จากผลลัพธ์ของ 
SAQ พบว่าคู่ค้า ของเรามีจุดอ่อนในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทจะท�างานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อให้ความรู้ในด้านนี้

% คู่ค้าที่ส�าคัญที่ได้ผ่านการประเมินความ
เสี่ยงเบื้องต้น

100%
คู่ค้าที่ถูกประเมินหลังส่งมอบงาน

100%

จ�านวนคู่ค้า 
Tier-1

78

คู่ค้ำรอง 

72
คู่ค้ำส�ำคัญ

6
คู่ค้ำใหม่

0

% คู่ค้าที่ส�าคัญที่ได้รับ 
การประเมินด้านความยั่งยืน

% คู่ค้าที่ส�าคัญที่ยอมรับ 
หลักปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า

30% 30%
50% 50%

การด�าเนินงานปี 2564 การด�าเนินงานปี 2564

เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย 2564

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256444



ลกูค้าถอืเป็นหนึง่ในผูม้ส่ีวนได้เสยีหลกัของกลุม่ ความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานของลกูค้าในนคิมอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึง่ของ
การสนบัสนนุการเตบิโตทางเศรษฐกจิของกลุม่บรษัิทในระยะยาว ดงันัน้ การท�างานร่วมกบัลกูค้าจะช่วยสร้างความพงึพอใจให้กบั
ลูกค้า การเพิ่มความพึงพอใจและการรักษาลูกค้าไว้ยังจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าชื่อเสียงในฐานะกลุ่มจะยังคงเติบโตต่อไป ซึ่งจะน�าไป
สู่การแนะน�าลูกค้าใหม่ให้กับโครงการท่ีมีอยู่และโครงการในอนาคตของเรา การเสริมสร้างความสัมพันธ์ยังช่วยลดต้นทุนท่ีด้าน
การส่งเสริมและการให้บริการกับลูกค้า

แนวทำงกำรจัดกำร
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าถือเป็นสิ่งส�าคัญต่อบริษัท  ซึ่ง ACBH ได้ก�าหนดวิธีการและช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมกับลูกค้า นอกจากนี้ ACBH ยังได้จัดให้มีการด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�าทุกปีเพื่อวิเคราะห์
และตรวจสอบประสบการณ์ของลูกค้า ท�าความเข้าใจกับความคาดหวัง ปัญหา และความต้องการเพื่อจัดท�าแนวทางการจัดการ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ช่องทำงกำรติดต่อส�ำหรับลูกค้ำ

กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของลูกค้ำ
ลูกค้าใน ACBH ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่งมาจากกว่า 20 ประเทศซึ่งสนับสนุนรายได้ประจ�าของบริษัท 
แนวทางปฏบัิตแิละข้อบังคบัในเวยีดนามจะมคีวามแตกต่างไปจากส�านกังานใหญ่ของลกูค้า ซ่ึงอาจน�าไปสูก่ารระงบั  ซ่ึงอาจท�าให้
ความไว้วางใจให้ด�าเนนิกจิการจากชุมชนของลกูค้าเกดิการชะงกังนั ดงันัน้ ACBH จงึให้ความส�าคญักบัการเพิม่ความรูข้องลกูค้า
ในตลาดท้องถิ่น บริษัทได้จัดอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า

กำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารสัมพันธ์ส�าหรับ
บริการหลังการขาย  

(RM)

แผนกที่เกี่ยวข้องส�าหรับ
ปัญหาการด�าเนินงาน

Six customer  
servicechannels

Departments  
Involved

Action

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทบทวน
ประเด็นต่างๆ แล้ว:

• ติดต่อและแก้ไขข้อร้องเรียน
โดยตรงกับลูกค้า หรือ

• RM เพื่อสนับสนุนให้ข้อ
เสนอแนะโดยการสื่อสาร 
หรือจดหมายถึงลูกค้า

Phone

Email

Customer satisfaction 
survey

Seminar feedback

Website

Zalo/Line  
application
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กำรพัฒนำ HRBR 

การฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง “ความสามารถท่ีส�าคัญของคู่ค้า
ธุรกิจทรัพยากรมนุษย์ (HRBP) ในการผลิต” ท�าให้เกิดความ
ตระหนักรู้ถึงความส�าคัญ HRBP และวิธีการที่ HRBP สามารถ
จัดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของลูกค้ากับหน่วยการผลิตได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  ACBH ยังแนะน�าผู้ให้บริการท่ีเช่ือถอืได้บน HRBP 
ให้กับลูกค้าที่ค้นหาการบริการดังกล่าว

กำรสนับสนุนกำรน�ำมำตรฐำน 
กำรรำยงำน IFRS มำใช้

มาตรฐานการรายงาน IFRS จะถูกด�าเนินการด้วยความสมัครใจ
ตัง้แต่ปี 2565 และมผีลบังคบัใช้หลงัจากปี 2568 เพือ่เตรยีมความ
พร้อมให้กบัลกูค้าส�าหรบัการน�ามาตรฐานการรายงาน IFRS ใหม่
มาใช้  ทาง ACBH ได้จดัสมัมนาร่วมกบั BIDV กระทรวงการคลงั 
DIZA และ Smart Train ในหัวข้อ “ค�าตอบส�าหรับธุรกิจที่จะใช้ 
IFRS ส�าหรบัประสบการณ์การแบ่งปันครัง้แรกในการด�าเนนิการ 
IFRS ที่ประสบความส�าเร็จ”

# ลูกค้าเข้าร่วม : 134 บริษัท

# ลูกค้าเข้าร่วม : 170 บริษัท

กำรฝึกอบรมอำชีวอนำมัยและ 
ควำมปลอดภัย

เวียดนามได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 คลื่นท่ี 4 อย่าง
รุนแรง ส่งผลให้เกิดความท้าทายในการจัดการการแพร่กระจาย
ของไวรสักลายพนัธุเ์ดลต้า ไวรสันีเ้ป็นโรคตดิต่อและเป็นอนัตราย
ถึงชีวิตมากข้ึนกว่าเดิม ทาง ACBH ได้รวบรวมผู้คนมากกว่า 
60,000 ท่ีท�างานในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม การให้ความรู้และ
แบ่งปันความรู้เกี่ยวนับเป็นมาตรการป้องกันและจัดการการ 
แพร่กระจายของ COVID-19 ภายในนิคมฯ อันจะส่งผลท�าให ้
การด�าเนินงานของลูกค้าไม่หยุดชะงัก 

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256446



• ACBH ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ควบคุมโรค (CDC)  
มาไขข้อกังวลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 
พร้อมสาธติอบรมวธิกีารตรวจ COVID แบบเร่งด่วนด้วยตวัเอง

# ลกูค้าเข้าร่วม : 230 คน

• แบ่งปันประสบการณ์ในการด�าเนินโครงการ “3T” หรือ  
“สามทันที” ของรัฐบาล

# ลกูค้าเข้าร่วม : 100 คน

• การฝึกอบรม “3 จุด” ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและ DIZA 
เพื่อสนับสนุนลูกค้าในการด�าเนินตามโครงการ “3T”

# ลกูค้าเข้าร่วม : 124 บรษิทั

สนับสนุนลูกค้ำช่วงโควิด-19
ACBH ทราบดีว่าในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ลูกค้าของเราก�าลังดิ้นรนเพื่อให้ธุรกิจของพวกเขาด�าเนินไปได้ด้วยดี
มาตรการป้องกันที่เข้มงวดจากการล็อกดาวน์ การจ�ากัดการเดินทางระหว่างท้องที่ เวลาเคอร์ฟิว โครงการ 3T ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานเพิ่มข้ึนและส่งผลท�าให้การด�าเนินงานต้องหยุดชะงัก เมืองเบียนหว่าเป็นหน่ึงในจังหวัดท่ีมี 
ผู้ติดเชื้อสูงอันดับต้นๆ 

(a) การสนับสนุนการได้รับวัคซีนส�าหรับพนักงานของลูกค้า

ACBH เป็นจุดศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานระดับจังหวัดเพ่ือขอรับวัคซีนส�าหรับลูกค้าและพนักงานของเขา 
เราได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า จ�านวน 57,141 โดส

% จ�ำนวนคนในนิคมฯ 
ที่ได้รับกำรฉีดวัคซีน

เป้ำหมำย 
2564

กำรด�ำเนินงำนปี 
2564

100% 100%
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(b) พื้นที่กักกัน

ด้วยตระหนักถึงจ�านวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นสูงในเมืองเบียนฮหว่า  ทาง ACBH ได้ลงทุน 3 พันล้านดอง (เทียบเท่า 4 ล้าน
บาท) ในการจัดตั้งพื้นที่กักกันช่วยเหลือผู้ป่วยประเภท F1 จากนิคมฯ เพื่อลดภาระและความแออัดของโรงพยาบาลในท้อง
ถิน่และเพ่ือลดความเสีย่งท่ีอาจจะมีการแพร่เช้ือไปยงัผู้อ่ืนในครอบครวัหรือในกลุม่พนกังานในบริษัทโดยไม่รู้ตวั พืน้ท่ีกกักนั
รองรับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยติดเชื้อ COVID-19 กว่า 452 รายที่ส่งมาจากลูกค้าของเรา

(c) สถานีแพทย์เคลื่อนที่

การตรวจหาผู้ป่วยท่ีติดเช้ืออย่างรวดเร็ว (F0) และผู้มี
ความเสี่ยงจากการสัมผัสโดยตรงกับผู้ติดเช้ือ (F1) เป็น 
กระบวนการท่ีส�าคัญท่ีสุดในการหยุดการแพร่กระจายของ
ไวรัส  ACBH ได้จัดตั้งสถานีแพทย์เคลื่อนที่โดยได้รับการ
สนับสนุนจากศูนย์การแพทย์ Bien Hoa ทั้งนี้เพื่ออ�านวย
ความสะดวกในการรายงานจ�านวนผู้ป่วย COVID-19 ท่ี 
ติดเชื้อ การคัดแยกผู้ป่วยทั้งประเภท F0 และ F1 อย่าง
รวดเร็ว การด�าเนินการทดสอบ COVID-19 เร่งด่วน   
การติดตามและจัดการผู้ป่วยติดเชื้อเพื่อการรักษาต่อไป

(d) การสนับสนุนค่าบริการ

ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ฝ่ายบริหารของ ACBH เข้าใจถึงความยากล�าบากที่ลูกค้าต้องเผชิญเพื่อให้ธุรกิจของตน
สามารถด�าเนินต่อไปได้  ACBH ได้จัดสรรงบประมาณไว้ 15 พันล้านบาท VND (22.5 ลบ.) เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการ
เงินของลูกค้า โดยการลดค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าเช่าให้กับลูกค้าท่ีจ�าเป็นต้องหยุดด�าเนินการเนื่องจากมาตรการ
บรรเทาผลกระทบ COVID ของรัฐบาล 

พื้นที่กักกันช่วยเหลือผู้ป่วย

เตียงสำาหรับ 
ผู้ป่วยประเภท F1195

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256448



กำรวัดควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
ACBH ได้ด�าเนนิการส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้าเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือวิเคราะห์และตรวจสอบประสบการณ์ของลกูค้า ท�าความ
เข้าใจกับความคาดหวัง และปัญหาส�าหรับการปรับปรุงการด�าเนินงานต่อไป

ผลส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

อัตรำกำรมีส่วนร่วมของลูกค้ำ

ปี 2562

ปี 2562

>80% 85%
เป้ำหมำย ผล

ปี 2563

ปี 2563

>80% 89%

ปี 2564

ปี 2564

>80% 94%

อัตรำควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

>80% 86% >85% 94% >85% 98%

เป้ำหมำย เป้ำหมำยผล ผล

เป้ำหมำย ผล เป้ำหมำย เป้ำหมำยผล ผล
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ปฏเิสธไม่ได้ว่า ได้ในสภาพแวดล้อมทางธรุกิจท่ีเปลีย่นแปลงตลอดเวลาของโลก เราต้องโอบกอดนวัตกรรมเพือ่สร้างความสามารถ
ในแข่งขัน นวัตกรรมสามารถอยู่ในรปูแบบของการแนะน�าสิง่ใหม่ๆ ให้กบับรษัิท ไม่ว่าจะเป็นผลติภณัฑ์ใหม่ ตลาดใหม่ นวตักรรม
ยังรวมถงึการปรบัปรงุผลติภณัฑ์หรอืกระบวนการท่ีมอียู่ หรือสร้างผลติภณัฑ์ใหม่ตัง้แต่ต้น เพือ่ส่งเสริมคณุค่าใหม่ และการเตบิโต
ของธุรกิจ รักษาความสามารถในการแข่งขัน และท�าให้ธุรกิจให้แตกต่าง

เครือบริษัท สนับสนุนนวัตกรรมภายใต้ 3 แนวทางหลัก (1) การขยายการลงทุนในตลาด (2) การแนะน�าผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ใหม่ (3) การท�าให้เป็นดิจิทัลเพื่อความคุ้มค่าและประสิทธิผล

กำรลงทุนใน Long Thanh

กำรลงทุนในจังหวัด Quang Ninh 
โครงการฮาลองมีทั้งหมด 714 เฮกตาร์ ซึ่งขณะนี้พื้นที่ 123 เฮกตาร์พร้อมส�าหรับการขาย เมื่อต้นปี 2564 ACHL ได้ต้อนรับ
ลูกค้ารายแรก ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น�าด้านแผงโซลาร์เซลล์ Jinko Solar Vietnam โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมดคาดว่ามากกว่า 860 
ล้านเหรียญสหรัฐ แล้วจะน�าการจ้างงานมากกว่า 4,600 คนไปยังจังหวัด Quang Ninh 

นวัตกรรม

แต่เดิม Amata City Long Thanh JSC (ACLT) มีพื้นที่ทั้งหมด 517  
เฮคเตอร์ แต่เมื่อ บริษัท เริ่มด�าเนินการพบว่า การด�าเนินงานของสวน
อุตสาหกรรมและกจิกรรมเชงิพาณชิย์นัน้แตกต่างกนัอย่างสิน้เชิง ดงันัน้ 
ACLT จึงแบ่งกิจกรรมเชิงพาณิชย์กับกิจกรรมทางอุตสาหกรรมโดยการ
สร้างบริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง คือ บริษัท อมตะ เซอร์วิส ซิตี้ ลอง 
ธาน 1 จ�ากดั (ASCLT 1) และบรษัิท อมตะ เซอร์วสิ ซิตี ้ลองธาน 2 จ�ากดั 
(ASCLT 2) ACLT จะมุง่เน้นไปท่ีกจิกรรมสวนอุตสาหกรรม 410เฮคเตอร์ 
ในขณะที่ ASCLT 1 และ ASCLT 2 จะมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนบริการ
ของสวนอตุสาหกรรม เช่น โลจสิตกิส์คลงัสนิค้าโครงการเชิงพาณชิย์และ
ท่ีอยู่อาศัยท่ีมีรายได้ต�่าถึงปานกลาง ในปี 2564 งานพัฒนาท่ีดินหลัก
แล้วเสร็จพร้อมต้อนรับลูกค้า มีผู้สนใจเข้าลงทุนจ�านวนมากอยู่ระหว่าง
การเจรจา คาดว่าจะได้รับรายได้แรกในปี 2565

อีกทั้ง ACLT ได้ท�าสัญญาซื้อขายหุ้น 49% ใน ASCLT 1 และ ASCLT 
2 ให้กับผู้ซ้ือภายใต้กรอบข้อตกลงมูลค่า 752 พันล้านดองหรือเทียบ
เท่า 1,048 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ ACLT ใน ASCLT 
1 และ ASCLT 2 ลดลงจาก 100% เป็น 51% ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่าย
ได้แล้วท้ังหมด กลุม่บรษัิทบันทึกส่วนเกนิทุน 554 ล้านบาทจากรายการนี้                                                    

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256450



กำรลงทุนในจังหวัด Quang Tri
คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้ ACBH ยื่นขอใบรับรองการลงทุนเพื่อพัฒนา Quang Tri Industrial Park  โครงการ Quang Tri 
จะได้รับการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของ 3 ฝ่ายคือ ACBH, Sumitomo Corporation Vietnam LLC และ Vietnam-Singapore 
Industrial Park (VSIP) สถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัด Quang Tri ทางตอนกลางของเวียดนาม  ด้วยพื้นที่โครงการทั้งหมด 481.20 
เฮกตาร์ และระยะแรก มีพื้นที่ 97.4 เฮกตาร์ โดย ACBH และ Sumitomo Corporation จะถือหุ้น 20% และ VSIP ถือหุ้น 60% 
ในช่วงต้นปี 2564 กลุ่มบริษัทได้รับใบอนุญาตการลงทุน และขณะนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ

กำรส่งเสริมนวัตกรรมภำยในองค์กร
เครือบริษัท สนับสนุนให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถทา ให้บริษัทสามารถประหยัดเงิน 
หรือแม้แต่น�าไปสู่หนทางแห่งการเติบโตของบริษัทได้ กลุ่มบริษัทร่วมกับการริเริ่มของบมจ อมตะ คอร์ปอเรช่ัน ในการมอบ
รางวัล “Innovation Award” ซึ่งพนักงานภายในกลุ่มบริษัท และกลุ่มอมตะ สามารถเสนอความคิดที่สร้างสรรค์ หรือโครงการ
ท่ีเป็นนวัตกรรมท่ีการด�าเนินการท่ีเป็นผลิตภัณฑ์สร้างใหม่ หรือเพื่อปรับปรุงกระบวนการท�างานหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ท�างาน คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มอมตะ เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ ในปี 2564 มีการเสนอ6แนวคิด และด�าเนินการ 
โครงการ

Amata HR application

มีหลายช่องทางให้พนักงานแจ้งข้อกังวลหรือความสนใจ เช่น

 อีเมล: การสื่อสารทางเดียวเหมาะส�าหรับการรายงานงานเป็นหลัก

 Townhall meeting: การสนทนาแบบสองทางระหว่าง CEO, GDs, ผู้จัดการ และพนักงานที่จัดขึ้นเป็นรายไตรมาส โดยที่  
 80% ของเวลาประชุมจะอัปเดตสถานการณ์ทางธรุกจิโดยรวมของกลุม่และอัปเดตความคบืหน้าในการท�างานของแผนกต่างๆ

 การประชุมแผนก: การสื่อสารสองทางและส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับปัญหาภายในแผนก

 แอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Line, Viber, Zalo เป็นต้น ส�าหรับการสนทนาทั้งแบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ข้อมูล 
 จะไม่ได้รับการยืนยัน และข้อมูลที่เป็นความลับจะไม่ถูกเปิดเผยบนแพลตฟอร์มนี้
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กำรท�ำรำยงำนกำรประชุมให้แบบดิจิทัล
มีการประชุมจ�านวนนับไม่ถ้วนทุกสัปดาห์ และจ�าเป็นต้องมีการเก็บบันทึกเนื้อหาการประชุมเพ่ือใช้เป็นตัวอ้างอิงข้อสรุปท่ีได ้
ตัดสินใจไว้ เพื่อติดตามการด�าเนินการ และเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงส�าหรับสมาชิกในทีมที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะใน
ช่วงโควดิ-19 ระบาด และการ Work from Home การจัดประชมุมมีากยิง่ขึน้ อย่างไรก็ตาม ดว้ยจ�านวนพนกังานทีจ่�ากดั และเหน็
ว่าไม่เกิดผลที่จะก�าหนดคนคนหนึงเพื่อจัดท�ารายงานการประชุมแต่ละครั้ง ในปี 2564 AVN ได้ลงทุน 20 เหรียญสหรัฐต่อเดือน  
ส�าหรับซอฟต์แวร์การถอดเสียง ซึ่งจะถอดเสียงการประชุมที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ แบบสดหรือจาก Zoom  Microsoft team, 
และบริการการประชุมทางวิดีโออื่นๆ หรือด้วยการบันทึกเสียงอื่นๆ ซอฟต์แวร์นี้มีการใช้งานโดยองค์กรชั้นน�ามากมาย เช่น IBM, 
Zoom, UCLA, Verizon Connect เป็นต้น

41 โพสต์ ดึงดูด 713 วิว 
(กำรสื่อสำรภำยใน)

187 คร้ัง ของกำรให้คะแนน = 4680 คะแนน  
~ $200 (กำรรับกำรยอมรับ)

41 - 713

187 - 4680

Numbers in 2021

ผู้ใช้ดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

เป้ำหมำย  
2564

70%

กำรด�ำเนินงำนปี  
2564

82%

กลุม่บรษัิทจงึมองหาเครือ่งมือท่ีมีประสทิธภิาพในการท�าให้การมีส่วนร่วมของพนกังานเป็นดจิทัิล และส่งเสรมิวฒันธรรมการเรียนรู้ 
ภายใต้แพลตฟอร์มแบบครบวงจร แอปพลิเคชั่นมือถือ “Amata HR” ออกแบบมาส�าหรับพนักงานทุกคนในกลุ่มอมตะ วีเอ็น  
Amata HR เป็นแพลตฟอร์ม HR ดิจิทัลแบบบูรณาการ ซึ่งอ�านวยความสะดวกในโปรแกรมการมีส่วนร่วมตลอดจนการรับรู้ของ
พนักงานและความพยายามในการรักษาพนักงาน

แอปพลเิคชัน่ท�าหน้าท่ีเหมือนป้ายประกาศ เพือ่อัพเดทข่าวสารภายใน บันทึกข้อตกลง และนโยบาย นอกจากนียั้งเป็นแพลตฟอร์ม
ท่ีอ�านวยความสะดวกให้ผูใ้ช้ทุกคนในการพัฒนาความรู ้มส่ีวนร่วมในการรบัทราบความส�าเรจ็ของเพือ่นร่วมงานในการมส่ีวนร่วม 
ในการพัฒนาบริษัท ตลอดจนให้ค�าแนะน�าแก่กลุ่ม แอปพลิเคช่ัน Amata HR กระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการชื่นชม 
ความส�าเรจ็ของเพือ่นโดยให้คะแนนกับเพือ่นร่วมงานคนนัน้ จากนัน้คะแนนจะถกูแปลงเป็นบัตรก�านลัท่ีสามารถใช้ในการซ้ือสนิค้า
หรือบริการที่ร้านค้าที่บริษัทเป็นพันธมิตรด้วย        

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256452



ยกระดับให้เป็นสวนอุตสำหกรรมอัจฉริยะ 
ด้วยเป้าหมายท่ีจะเป็นเมืองคาร์บอนต�่าภายในปี 2583 เครือบริษัท มุ่งเน้นการยกระดับสวนอุตสาหกรรมในปัจจุบันให้เป็น 
“อุตสาหกรรมอัจฉริยะ“ โดยเน้นด้านต่อไปนี้:

พลังงำนอัจฉริยะ
ผสมผสานแหล่งพลังงาน
หมุนเวียน และเทคโนโลยี 

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ชุมชนอัจฉริยะ
สร้างชุมชนที่ใช้ประโยชน์ 

จากการใช้เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
การรวบรวม ตรวจสอบ และ
ควบคุมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ  
แทนมนุษย์ 

กำรผลิตอัจฉริยะ
ใช้เทคโนโลยีและโซลูชันต่างๆ  

ในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตทั้งหมด

นวัตกรรมอัจฉริยะ
ให้กลายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรม
ส�าหรับสตาร์ทอัพการวิจัยศูนย์  

R & D และบริษัท ชั้นน�า

กำรเคลื่อนไหวอัจฉริยะ
การผสานรวมกับอินเตอร์เน็ต

เพื่อปรับปรุงการเคลื่อนไหวของ
ปริมาณการใช้งานและให้สภาพ

การจราจรแบบเรียลไทม์

บริษัทที่ประหยัดได้ต่อปี:

ต้นทุนกำรรับสมัครใหม่
อย่ำงน้อย 

ค่ำเสียโอกำส 

ลดกำรปล่อย Co
2
  

เทียบเท่ำ 

บำท

ชั่วโมง

ตัน

180,000
528

2.84

การลงทุนของบริษัทในแอปพลิเคชันนี้ถือว่าประหยัดส�าหรับบริษัท:

• ช่วยประหยัดเวลาและไม่ภาระงานของพนักงานที่มีอยู่

• ไม่จ�าเป็นต้องมีผู้รายงานการประชุมในที่ประชุม

• ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเพิ่ม

• รักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องใช้กระดาษ แต่ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล

• บันทึกและตรวจทานได้แบบเรียลไทม์จากทุกอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์หรือมือถือ) 
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Supporting Sustainable Development Goals

มิติทางสังคม

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256454



สิทธิมนุษยชน 
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเริ่มมีความส�าคัญมากย่ิงข้ึนในเวธีโลก กลุ่ม AMATA VN ทีองค์กรท่ีลูกค้าต่างชาติจ�านวนมาก  
เช่ืออย่างยิ่งว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับสถานะ สิทธิ และโอกาสท่ีเท่าเทียมกัน และถือเป็นหน้าท่ีในการส่งเสริมการมีและ 
การใข้สทิธมินุษยชนในคอบเขตความรบัผดิชอบของบรษัิท และหลกีเลีย่งการละเมิดสทิธมินษุยชนท่ีอาจเกดิข้ึนจากการด�าเนนิงาน 
ของกลุ่มบริษัท หรือเป็นผลจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้อื่น การที่ใช้สิทธิมนุษยชนในทางที่ผิดจะส่งผลกระทบในทางลบต่อ
การด�าเนินธุรกิจและก่อให้เกิดการเสียหายของชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทโดยรวม

แนวทำงกำรจัดกำร 
กลุ่ม AMATA VN มุ่งม่ันท่ีจะรักษาสิทธิมนุษยชนและได้บูรณาการการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านตลอดห่วงโซ่
อุปทาน รวมถึงมีการปลูกฝังหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ในนโยบายของกลุ่ม ในกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมี 
การประกาศวิธีการป้องกนัการละเมดิ สทิธมินษุยชนไน จรรยาบรรณบรษัิทท่ีครอบคมูถงึการปฏบัิตต่ิอผู้ถอืหุ้น การปฏบัิตต่ิอพนกังาน 
ของบริษัท การปฏิบัติต่อลูกค้า และการปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจ 

กำรประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อสิทธิมนุษยชน

กลุ่มมบริษัทได้ด�าเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในแต่ละขั้นตอนของห่องโซ่อุปทาน และทุกคร้ังท่ีมีการพัฒนา
โครงหรือ พัฒนาอุตสาหกรรมไหม่ จะมีการศึกษา ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสังคม (EIA) ซึ่งการศึกษานั้นครอบคลุม
ถึงการระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานใหม่ของผู้อยู่อาศัยปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่
โครงการ สิง่แวดล้อม ความปลอดภยัของประชาชนและให้มีมาตรการบรรเทาและตดิตามผลอย่างเหมาะสม อีกท้ังมกีารประเมนิ
ผลกระทบต่อความเสีย่งด้านสทิธมินษุยชนผ่านกระบวนการบรหิารความเสีย่งขององค์กร ได้ผลสรปุว่ากลุม่บรษัิทมคีวามเสีย่งด้าน
สิทธิมนุษยชนไม่มาก เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้รับมอบที่ดินตามระเบียบข้อบังคับของการแบ่งเขตที่ดินของรัฐบาล ได้มีการจัดหา
พื้นที่ตั้งถิ่นฐานใหม่และมอบค่าชดเชยให้กับให้ผู้อยู่อาศัยปัจจุบัน และปฏิบัติตามข้อก�าหนด EIA ทุกประการ 

ควำมมุ่งมั่นของบริษัท

เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการเคารพสทิธมินษุยชนภายต้ายในคอบเขตความของกลุม่บริษัท ในปี 2564 ได้มีการประกาศนโยบายด้านสทิธิ
มนุษยชน ซ่ึงนโยบายนี้สอดคล้องกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ
(UNGC) และครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่า ทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ ยังได้ก�าหนดจรรยาบรรณคู่ค้า ที่
เน้นเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติ มอบโอกาสที่เท่าเทียมกัน มีสภาพการท�างานที่เหมาะสม ตลอดจนคุ้มกรองแรงงาน มิให้ใช้แรงงาน
บังคับหรื่อแรงงานเด็ก นโยบายมีการสื่อสารต่อพนักงานทุกระดับและกับพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า

กำรสร้ำงจิตส�ำนึก

เพื่อสร้างความเข้าใจและปลูกฝังการมีความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในพนักงาน ในปี 2564 บริษัท AVN ได้จัดการอบรมด้าน
สิทธิมนุษยชนขึ้นและมีพนักงานเข้าร่วม 83%

กลไกกำรร้องเรียน

กลุม่บรษัิทได้จดัให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสของการมโีอกาศละเมดิสทิธมินษุยชน โดยทุกคน รวมท้าพนกังานและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกสามารถร้องเรืยนกรณีที่น่าสงสัยได้ ผ่านทางโทรศัพท์ บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือทางไปรษณีย์ ข้อร้องเรียนที่
ได้รบัท้ังหมดจะทุกตรวจสอบอย่างละเอียด และหากพบว่าผดิจรงิ จะทุกด�าเนนิตามมาตรการตามกฎหมายหากจ�าเป็น ในปี 2564 
ไม่ได้รับขอ้ร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากพนักงานหรีอจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
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กำรบริหำรทุนมนุษย์
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทุนมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบส�าคัญของการประ
สบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิธรุกจิ แต่ยังเป็นปัจจยัส�าคญัในการขับเคลือ่นธรุกจิไปสูค่วามย่ังยืน กลุม่บรษัิทให้ความส�าคญักบัการ
บรหิารทรพัยากรบุคคลท่ีดแีละมปีระสทิธผิลเพือ่ให้สอดคล้องกบัทิศทางการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่บริษัท จากกระบวนการสรรหา
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพือ่จดัหาและรกัษาบุคลากรซ่ึงส่งผลให้มีการเพิม่ในผลผลติ และ
การเพิ่มในผลก�าไร

กำรจัดกำร
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRC) โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท AVN เป็นประธาน ร่วมกับกรรมการ 
ผู้จัดการของบริษัทย่อย และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัท และของบริษัทย่อยเป็นสมาชิก เป็นผู้ก�าหนดระเบียบ
และมาตรฐาน เพื่อให้ของการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบด้านสิทธิมนุษยชน กฎหมายท้องถิ่น และมาตรฐานสากล  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การด�าเนินการตามมาตรฐานที่ทาง HRC ได้อนุมัติแล้ว และด�าเนินงานควบคู่กับหัวหน้าหน่วยงานและหน่วยธุรกิจต่างๆ เพื่อ
พัฒนารูปแบบและผลประโยชน์ตอบแทนท่ีน่าดึงดูด พร้อมกับกลยุทธ์ในการเสริมสร้างความผูกพันต่อพนักงานตามแนวทาง
และข้อก�าหนดของ HRC ของกลุ่มบริษัท ไดจัดช่องทางในการรับฟังเสียงของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียน การเสนอแนะ  
การแจ้งปัญหา หรือการบอกถึงความคาดหวัง อีกทั้งมีการส�ารวจความพึงงพอใจของพนักงานทุกปี เพื่อให้สร้างบรรยากาศใน
สถานที่ท�างานให้ดีขึ้น และเพื่อรักษาบุคลากร

วัฒนธรรมองค์กร
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมากมายในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงสองปีท่ีผ่ามมา ท่ีมีการเกิดการระบาดใหญ่
ของ COVID-19 โลกธุรกิจต้องเผชิญกับความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ ดังนั้นในปี 2564   
กลุ่มบริษัทได้ก�านิยามใหม่ของ DNA เพื่อสร้างความคล่องตัวและ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง DNA เป็นพฤติกรรมท่ี 
กลุ่มบริษัทคาดหวังให้พนักงานทุกคนพึงมี

พนักงานทุกคน ทั้งเก่าและใหม่ ได้รับการอบรมในด้าน DNA ใหม่ และ ในการประเมินผลปฎิบัติรงานทุกครึ้งปีของพนักงานจะ
มีการประเมินหลักเกณฑ์ DNA ใหม่ด้วย

ควำมมุ่งมั่น 
ในผลส�ำเร็จ 

กรอบความคิดและความ
สามารถในการบรรลุความ
เป็นเลิศและเป้าหมายร่วม
กนัส�าหรบัทุกฝ่าย เม่ือเผชญิ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อ
สร้างชัยชนะร่วมกนัและการ
ล้มแล้วลุกได้อย่างรวดเร็ว

กำรตอบสนอง 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
สร ้างความมีส ่วนร ่วมกับ 
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
ด้วยวิธีการเชิงรุก และการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
การบริการในห่วงโซ่ธุรกิจท่ี
ดียิ่งขึ้น

นวัตกรรม  
และควำมล้�ำหน้ำ 

กรอบความคิดและความ
สามารถ ในการริ เ ริ่ มการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวก สร้าง
นวัตกรรม และเปลี่ยนแปลง
องค์กรโดยใช้หลักการและ
เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมเผชิญ
กับความผันผวน ความไม่
แน่นอน ความซับซ้อน และ
ความคลุมเครือ

ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์ 

การส ่งเสริมและปลูกฝ ัง
วฒันธรรมการโค้ชในองค์กร 
เพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง
ขององค์กรและผู้น�าท่ีมีวิสัย
ทัศน์

ประสิทธิภำพ 

การท�าให้ตนเองและผู้อ่ืน
ในกระบวนการการท�างาน 
สามารถสร้างผลลัพธ์ท่ีมี
ประสทิธภิาพสงูท่ีสดุ เพือ่ให้
ได้รับผลก�าไรมากข้ึนและลด
ต้นทุนทางการเงนิ เปลีย่นวธีิ
การท�างานจากความรับผิด
ชอบ(ต่อสิ่งท่ีท�า) เป็นภาระ
รับผิดชอบ (รับผิดชอบแม้
ไม่ได้ลงมือท�าด้วยตนเอง)

D R I V E
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กำรดูแลรักษำพนักงำน
บริษัทตระหนักดีว่า ทรัพยากรบุคคลมีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนสู่ความส�าเร็จของกลุ่ม Amata VN และการสร้างทีมท่ีมี
ความสามารถสูงจะท�าให้กลุ่มบริษัทมีการเตรียมพร้อมส�าหรับการแข่งขันในตลาดได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การรักษาพนักงาน
ที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัทในระยะยาวเพื่อมีความผูกพันต่อบริษัทก็ส�าคัญเช่นกัน  การมีพนักงานที่มีส่วนร่วม และผูกพัน
ต่อองค์กรจะเพิ่มผลิตผลโดยรวม และมีความมุ่งมั่นให้พาบริษัทไปสู่ความส�าเร็จมากขึ้น

แนวทำงกำรดึงดูดและรักษำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถ

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรบทบาทส�าคัญในความย่ังยืน และการเติบโตของกลุ่มบริษัท เนื่องจากการได้บุคคลท่ีเหมาะสม
จะส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจท่ีดีต่อบริษัทโดยรวม และการวางแผนอัตราก�าลังคนสอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายทางธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม กระบวนการสรรหาและคัคเลือกเปิดให้ผู้ที่มีความสนใจสมัครอย่างเท่าเทียมกัน 
ปราศจากอคติและการเลือกปฏิบัติ กลุ่มบริษัทเปิดโอกาสและให้ความส�าคัญกับ ”การสรรหาพนักงานจากภายใน” เพราะการ
สรรหาจากภายในช่วยประหยดัเวลาในการฝึกอบรม ลดต้นทุนการจดัหางาน และโดยเฉพาะอย่างย่ิง ช่วยรกัษาพนกังานท่ีมีทักษะ 

บุคคลภายนอกสามารถสมัครได้ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การสมัครผ่านเวบ็ไซต์ของบรษัิท และเวบ็ไซต์การสมคัรงานท่ีมช่ืีอเสยีง
ต่างๆ การสมัครผ่านบริษัทจัดหางานที่บริษัทใช้บริการ การแนะน�าจากพนักงานปัจจุบัน การเข้าร่วมงานเพื่อรับสมัครนักศึกษา
ในสถาบันการศึกษา (Career Fair) โดยในการสรรหาจะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน

กลุ่มบริษัทตระหนักว่าการจัดการค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นสิ่งส�าคัญในการดึงดูดพนักงานใหม่ และเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้าง 
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับแข่งขันได้ทาง HRC ได้มีการทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการของกลุ่มอย่างสม�า่เสมอโดยวิเคราะห์
ข้อมูลโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในภาคธุรกิจเดียวกัน

ระบบกำรประเมินผลงำนและค่ำตอบแทน

กระบวนการค่าตอบแทนของบริษัทมีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน โดยยึ ดหลักการผลการปฏิบัติงาน (Pay 
for Performance) และการให้โบนัสประจ�าปี ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของพนักงานและการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตังไว้  
แต่ข้ึนอยูก่บั ผลด�าเนนิโดยรวมของกลุม่บรษัิทอกีด้วย กระบวนการค่าตอบแทนของบรษัิทมีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อพนกังาน
ทุกคน พนกังานแต่ละคนมส่ีวนร่วมในการก�าหนดแผนงานและตวับ่งชีป้ระสทิธภิาพกบัหัวหน้างานเพ่ือให้สอดคล้องกบัเป้าหมาย 
KPI ของแผนกและขององค์กร 

การประเมินผลการปฏิบัติงานจะด�าเนินงานจะจัดท�าปีละสองครั้ง: กลางปีและสิ้นปี และบริษัทสนับสนุนให้มีการหารือแบบตัว
ต่อตัวระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน เพื่อให้ทั้งสองมีความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน และ 
ผลกัดนัให้บรษัิทบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ พนกังานและผูบ้รหิารในองค์กรทุกคนได้รบัการประเมิน และข้ึนอยูก่บัระดบัความรบัผดิชอบ 
ที่พนักงานถือ จะก�าหนดรูปแบบการประเมิน  ทางกลุ่มมีทั้งหมด 7 ระดับ และจะประเมินตาม 3 หมวดหมู ได้แก่:

กำรรับสมัครพนักงำน 2561 2562 2563 2564

พนักงานที่ได้สรรหา 9 16 16 26

จากภายใน 1 0 4 8

จากภายนอก 8 16 12 19

# ที่ได้เลืยนขั้น - 2 0 4

ประสิทธิภำพกำรรับสมัคร

ชำย

73%
หญิง

23%

แบ่งตามเพศ

57บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน)



1) การประเมินผลการท�างานท่ีมีตัวช้ีวัดผลการปัฎบัติงาน (KPI) ซ่ึงเป็นกลไกขับเคลื่อนในกระบวนการจัดการบริหารผลงาน
โดยน�าหลักการของ Balance Scorecard มาปรับใช้ ส�าหรับพนักงานระดับการด�าเนินงานขึ้นไป

2) การประเมินพฤติกรรมการปฎิบัติงานแสดงออกผ่านทางคุณลักษณะร่วมขององค์กร AMATA DNA ซึ่งสมรรถนะหลักของ
องค์กร

3) การประเมินความก้าวหน้าทางอาชีพ โดยมองทั้งด้านจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของพนักงาน และท�าแผนพัฒนาพนักงาน
ระยะ 1-3 ปี ที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในอาชีพ (Career path)

กำรประเมินและค่ำตอบแทนส�ำหรับระดับปฏิบัติกำร

พนักงานในระดับปฏิบัติการจะได้รับการประเมินโดยเกณฑ์หลักจากพฤติกรรม (Amata DNA) 90% และการเข้างานอีก 10%

กำรประเมินผลและค่ำตอบแทนส�ำหรับระดับพนักงำน

พนักงานระดับพนักงานทีอยรู่ ะหว่างระดับ 3-6 (เทียบเท่าระดับ 3-4 ของ บริษัท ย่อย) จะได้รับการประเมินจากความสาเร็จของ 
KPI 50% และ 25% จาก พฤติกรรมอีก (Amata DNA)

กำรประเมินและค่ำตอบแทนระดับบริหำรขึ้นไป

พนักงานระดับผู้บริหารจะได้รับการประเมินความส�าเร็จของ KPI ท่ีสอดคล้องกับ KPI ของการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์กร ซ่ึง
ครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ค่าตอบแทนประจ�าปีพิจารณาจากการประเมินประสิทธิภาพ KPI 75% 
และ 25% จาก พฤติกรรมอีก (Amata DNA) 

กำรประเมินผลและค่ำตอบแทนส�ำหรับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของ AMATA VN ทบทวนและประเมินค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(CEO) KPI ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัท และ CEO ซึ่งครอบคลุมทุกส่วนของการด�าเนินงานมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายทางธรุกจิรวมถงึเป้าหมายในด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม ส�าหรบันโยบายค่าตอบแทนเงนิเดือน
และอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารจาก บริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้รับการส�ารวจ จากนั้นคณะกรรมการพิจารณา 
ค่าตอบแทนจะได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท่ีจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ่พจิารณา
อนุมัติ

ก้าวไปข้างหน้าบร�าท AVN จะน�าแบบประเมินแบบ 360 องศามาใช้ส�าหรับระดับบริหารและกับบางพนักงาน เพื่อเสาะหา 
ดาวรุ่ง จะได้วางแผนสืบทอดต�าแหน่งและการเกษียณอายุ และวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

100%
พนักงานได้รับ 
การประเมิน
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สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
กลุ่มบริษัทให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงานสูงกว่าท่ี
กฎหมายก�าหนด โดยยืดหลักความเหมาะสมตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ บริษัท มีการแจ้งเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่
พนักงานพึงได้รับอย่างชัดเจน ณ วันแรกการเริ่ทงานกับบริษัท 
อีกท้ังในประเทศไทย มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ แต่
ด้วยที่มีพนักงานจ�านวนน้อย ทางบริษัท AVN แต่งตั้งพนักงาน
หนึ่งท่านเพ่ือเข้าร่วมในคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทแม่  
(บมจ.อมตะคอร์ปอเรชัน) ซ่ึงจัดข้ึนเป็นรายไตรมาส และ 
น�าสวัสดิการที่พัฒนาโดยบริษัทแม่มาใช้กับบริษัท AVN 

คณะกรรมการสวัสดกิารมกีารประกอบด้วยผูแ้ทนจากพนกังานใน
กลุ่มอมตะ มีจ�านวน 18 คน และคณะกรรมการนี้จะเป็นตัวแทน
เสียงพนักงานเพ่ีอหารีอเกี่ยวกับสวัสดิการ เช่น ผลประโยชน์

ท่ีพนักงานอยากให้มี คุณภาพชีวิตการท�างาน และยังเป็นเวทีในการแสดงข้อกังวลหรือข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงของ 
บริษัท สวัสดิการที่มีในปัจจุบัน ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจ�าปี ค่ารักษาพยาบาลและการรักษาทางทันตกรรม ประกันชีวิตและ
ประกันอุบัติเหตุ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ขอบเขตของผลประโยชน์ที่ได้รับขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้ก�าหนดไว้

ส�าหรับบริษัทในเครือในเวียดนาม พนักงานทุกคน (ยกเว้นกรรมการทั่วไปและชาวต่างชาติ) ของ ACBH และ ACHL ได้เป็น
สมาชิกโดยสมัครใจของสหภาพแรงงานของสมาพนัธ์แรงงานแห่งเวยีดนาม(VGCL) ภายใต้การบรหิารงานของพรรคคอมมวินสิต์ 
สมาชิกสหภาพแรงงานจะเลอืกคณะกรรมการบรหิารสหภาพแรงงาน ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิก 3 - 7 คน และคณะกรรมการบรหิาร
สหภาพแรงงานนั้จะเป็นตัวแทนพนักงาน เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ให้กับพนักงาน โดยให้ค�าเสนอแก่ฝ่ายบริหารของ
บรษัิท บรษัิทมกีารสนบัสนนุการท�างานของคณะกรรมการบรหิารสหภาพแรงงานในแต่ละปี ด้วยส่วนสนบัสนนุ 2% ของเงนิเดอืน
ของพนักงาน สวัสดิการที่มีในปัจจุบันในเวียดนาม ได้แก่ ประกันสุขภาพ ค่าอาหาร ค่าน�้ามัน ค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ท�าขวัญ
วันเกิด/งานแต่งงาน/งานศพ เบ้ียเลี้ยงส�าหรับโอกาสพิเศษ ค่าน�้ามัน ค่ามือถือ และค่าเดินทางเพื่อธุรกิจจะมีให้กับพนักงาน 
ภายขึ้นอยู่กับสายงาน

พนักงานทุกคนที่ได้ผ่านการทดลองงานจะมีสิทธิ์ในการได้รับผลประโยชน์ที่ได้กล่าวข้างต้น

เสียงของพนักงำน
กลุ่มบริษัทมีช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นหลายช่องทาง เพื่อให้ทัศนคติท่ีหรือความเข้าใจผิดท่ีเป็นลบสามารถได้รับ
การแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพก่อนท่ีจะปะทุไปสู่ระดับท่ีเป็นอันตราย พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ 
ร้องทุกข์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ :
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ปี 2564 ปี 2563

ส่งจดหมายแสดงความคิดเห็น หรือ ร้องทุกข์ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยตรง

ส่งจดหมายแสดงความคิดเห็น หรือ ร้องทุกข์ผ่านตู้ไปรษณีย์ ปณ 7 ปณฝ มอนเทอเรย์ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ 10310

ส่งจดหมายแสดงความคิดเห็น หรือ ร้องทุกข์ผ่านกล่องข้อเสนอแนะที่ตั้งอยู่ในส�านักงาน

แสดงความคิดเห็น หรือ ร้องทุกข์ผ่านแบบประเมินความผูกพันพนักงาน (EE)

ร้องทุกข์ผ่านคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน (ส�าหรับบริษัทในเครือในเวียดนาม)

ทุกข้อร้องเรียนจะถูกรวบรวม ทบทวน และวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริง โดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของ 
ความร้ายแรงและขอบเขตของการสญูเสยี/เสยีหาย จะมีการจดัตัง้คณะกรรมการสอบสวนเฉพาะกจิเพือ่ท�าหน้าท่ีสอบสวนข้อเท็จจรงิ  
ด้วยหลักการสี่ประการ ความเป็นธรรม ความรวดเร็ว การรักษาความลับ และความชัดเจนในกระบวนการจัดการ สมาชิกใน 
คณะกรรมการสอบสวนต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียน หรือในเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงความมีอคติ

ในปี 2564 ไม่มีการร้องเรียนที่เป็นนัยส�าคัญจากพนักงาน

ระดับควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำน
แบบส�ารวจความผูกพันของพนักงาน (EE) เป็นเครื่องมือท่ีกลุ่มบริษัทน�ามาใช้เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกในการสื่อสาร
ระหว่างผู้จัดการและพนักงาน ยังเป็นเครื่องมือในการวัดระดับความมุ่งม่ัน แรงจูงใจ ขวัญก�าลังใจของพนักงาน และสามารถ
บ่งชี้ด้านที่สามารถปรับปรุงในบริษัท บริษัทรักษาความลับและไม่บิดเบือน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้มาจากการท�า EE  
โดยแจกรหัสสุ่มให้พนักงานทูกคนเพื่อเข้ากรอกแบบสอบถาม บริษัทจะทราบเฉพาะผลการวิเคราะห์และไม่สามารถทราบช่ือ 
ผูต้อบได้  EE เป็นแบบดิจิทลัเพือ่หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษโดยไม่จ�าเป็น ซึง่น�าไปสูก่ารท�าลายป่าไม้ของโลก การแปลงเป็นดจิิทลั
ยังช่วยให้เข้าถึงได้ง่ายและการได้รับการตอบรวดเร็ว

ด้วยที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร ผลลัพธ์จากการส�ารวจ EE ในปี 2564 สะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น
ของพนักงานใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (C&B) การยอมรับ และการให้อ�านาจแก่พนักงาน

ก้าวต่อไปบริษัทจะวางแผนปฏิบัติให้เหมาะสม 
โดยมุ ่งเน้นในการทบทวนโครงสร้างเงินเดือน
โดยเปรียบเทียบกับโครงสร ้างเงินเดือนของ
บริษัทอ่ืนๆ ในภาคธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนสร้าง
โครงสร้างรางวัลท่ีไม่ป็นัวเงินท เพื่อสนับสนุน
โครงการท่ีแน่นในการส่งเสริมการยอมรับ และ 
การเสริมการให้อ�านาจแก่พนักงาน อีกท้ังจะ
พยายามเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน 
สร้างความไว้วางใจ และส่งเสริมการพัฒนาความ
สามารถด้านพฤติกรรมดี (DNA)

1

2

3

4

5

ค่าตอบแทนและ 
ผลประโยชน์

การยอมรับ

การให้อ�านาจ 
แก่พนักงาน

59%

30%

27%

63%

36%

36%
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กำรพัฒนำทุนมนุษย์
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และทักษะของพนักงาน เพื่อรองรับความท้าทายและโอกาสทาง
ธรุกจิทในอนาคต เพือ่ให้บรษัิทฯ สามารถแข่งขันได้มากขึน้ และขับเคลือ่นธรุกจิไปสูเ่ป้าหมาย แผนการพฒันาความสามารถของ
พนักงานได้มีการวางลงโดยน�าผลประเมินการด�าเนินงานประจ�าปี ผลข้อแนะใน EE ข้อเสนอโดยตรงจากพนักงาน  วัฒนธรรม
องค์กร และจากการประเมินแนวโน้มตลาด โดยค�านึงถึงปัจจัยข้างต้น การพัฒนาทุนมนุษย์ในปี 2564 มุ่งแน่นทักษะทางเทคนิค 
ทักษะความเป็นผู้น�า ทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะ และการประยุกต์ใช้ดิจิทัล เพื่อให้ปิดช่องว่างในทักษะในองค์กร

ในสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมทั้งสิ้น 25 โครงการ โดยมี 12 หลักสูตร ทีเป็นการปิดช่องว่างด้าน
ทักษะทางเทคนิคเพื่อทันกับกระแสตลาด 7 หลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะด้าน ความสามารถเชิงสมรรถนะ  3 หลักสูตรในด้าน 
การส่งเสริมความเป็นผู้น�า และ 4 หลักสูตร ที่เกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัล

อัตราการหมุนเวียนในปี 2564 อาจไม่สะท้อน
ถึงจ�านวนท่ีแท้จริง เนื่องจากมีการย้ายพนักงาน
ระหว่างบริษัทลูกจ�านวนมากในปีนั้น คิดเป็น 32% 
เพื่อช่วยสนับสนุนโครงการขยายของกลุ่มบริษัท  

100%
พนักงานได้เข้ารวม EE

2562

2563

2564 76%

76%

67%

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

8% 4% 15% 
**

2562 2563 2564

ชั่วโมงกำรฝึกอบรม 
โดยเฉลี่ยต่อพนักงำน  
(Disclosure 404-1)

ชั่วโมง / คน / ปี

2563 2564

จ�านวนพนักงาน 6.32 19.66

พนักงานชาย 1.87 16.57

พนักงานหญิง 4.45 3.09

ส่วนการพัฒนาทุนมนุษย์

145 
คน

Executive

6%
Operators 

36%

Staffs 

40%

Manager

18%

ผลลัพธ์ความพึงพอใจ 
ของพนักงาน

61บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน)



อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
ความปลอดภยัในสถานท่ีท�างานมคีวามส�าคญัต่อสขุภาพและสวสัดภิาพของพนกังาน ตลอดจนสขุภาพโดยรวมและประสทิธภิาพ
การท�างานโดยรวมของกลุม่บรทั เนือ่งจากพนกังานเป็นทรพัย์สนิท่ีส�าคญัท่ีสดุและเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีหนนุการเตบิโตของกลุม่
บริษัท ดงันัน้กลุม่บรษัิทจงึให้ความส�าคญักบัความเป็นอยู่และความปลอดภยัของพนกังาน พยายามปกป้องจากอบัุตเิหตแุละการ
เจบ็ป่วยท่ีเกีย่วเนอืงจากการท�างานโดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงการระบาดของCOVID-19 โดยอุบัตเิหตเุป็นศนูย์ คอืเป้าหมายสงูสดุ  

กลุ่มด�าเนินการเชิงรุกเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของพนักงาน โดยมีการประเมินและประเมินความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องในสถานท่ี
ท�างาน เพื่อก�าหนดมาตรการป้องกัน หลีกเลี่ยง ลด และแก้ไขจุดเสี่ยง กลุ่มบริษัทจัดท�าแผนงานซึ่งระบุผู้รับผิดชอบและระยะ
เวลาการปฏิบัติจ�าทุกปี นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด  
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 39/2016/ND-CP ของเวียดนาม) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อาชีวอนามัย และ 
พระรและสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ทางบริษัท ACBH ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการท�างาน ในหมู่พนักงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กำรอบรมด้ำนอัคคีภัยและกำรอพยพ 

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยมีความส�าคัญอย่างย่ิง 
เพือ่ให้แน่ใจว่าพนกังานและลกูค้ารูว้ธิปีฏบัิตตินอย่างเหมาะสมในกรณี
เกิดอัคคีภัย เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต บริษัทACBH ได้จัดให้มีการอบรมดับเพลิง และการฝึกซ้อม
อพยพหนไีฟ เป็นประจ�าทุกปี โดยมีการร่วมมอืกบั  ต�ารวจป้องกนัและ
ปราบปรามอัคคีภัยของจังหวัด ด่งใน เพื่อให้ความรู้พื้นฐาด้านทักษะ
การดับเพลิงแก่พนักงานและลูกค้าในนิคม จะได้มีความพร้อมในการ
รับมือ และทบทวนการปฏิบัติหากมีเหตุอัคคีภัย จึงสามารถหลีกเลี่ยง 
ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจได้

นอกจากนี้ ACBH ยังมีสถานีดับเพลิง 1 แห่ง ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วย
อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล และอุปกรณ์ความปลอดภยั เพือ่ตดิตาม
และปราบปรามสถานการณ์ฉุกเฉินภายในนคิมฯ และบรเิวณใกล้เคยีง

ชั่วโมงกำรฝึกอบรม 
โดยเฉลี่ยต่อพนักงำน  
(Disclosure 404-1)

Hours / Person 
/ Year

2563 2564

ผู้บริหารระดับสูง 2.06 4.72

ผู้บริหาร 2.13 21.58

พนักงาน 2.14 39.41

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256462



กำรรับมือโควิด-19
เวียดนามได้รับผลกระทบมากจาด ไวรัสเดลต้า ในปี 2564 กลุ่มบริษัทได้ด�าเนินตามขั้นตอนและมาตรการป้องกันเพื่อปกป้อง
พนกังานจากการตดิเช้ือCOVID-19 ปฏบัิตติามข้อก�าหนดของรฐับาลอย่างต่อเนือ่ง เช่น การเว้นระยะห่างทางสงัคม และโครงการ 
Work From Home นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังได้จัดเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานให้กับพนักงาน เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือแบบ
พกพา ชุดตรวจ COVID-19 และในสถานที่ท�างาน มาตรการความปลอดภัย เช่น การคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่ 
การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล การฆ่าเชื้อในพื้นที่ส�านักงาน

ทางบริษัทเช่ือว่าวิธีเดียวท่ีจะควบคุมการระบาดได้คือการได้รับวัคซีน จึงร่วมมือกับโรงพยาบาลในท้องถิ่นและหน่วยงานของ
รัฐเพื่อจัดหาวัคซีนให้กับพนักงาน และจัดเตรียมระบวนการเร่งรัดเพื่อรองรับพนักงานติดเชื้อ หรืออยู่ในความสงสัยที่จะติดเชื้อ 
โดยมีที่ให้กักตัว แยกออกจากครอบครัว

มีการสื่อสารมาตรการด้านความปลอดภัยและมีการแชร์ข้อมูลสถานการณ์โควิดในแชทกลุ่ม “Amata VN – all staff” โดยมีการ
เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจังหวัดดงใน แพทย์จากศิริราช และผู้เช่ียวชาญอื่นๆ 
เพื่อให้ความรู้ และแนวทางปฎิบัติแก่พนักงานและลูกค้า ผ่านออนไลน์ ความรู้เช่น การป้องกัน วิธีการปฏิบัติตน วิธีตรวดสอบ 
และข้อมูลวัคซีน 

ผลกำรด�ำเนินงำนปี 2564
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กำรพัฒนำชุมชนและสังคม
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป็นรากฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม กลุ่ม AMATA VN ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วน
หนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมของเวียดนาม ถึงแม้มีด้านเชิงบวก แต่ก็ยังส่งผลกระทบด้านลบสู่
ชมุชนท้องถิ่น และสงัคมจากการด�าเนนิงานบรษิทั ดว้ยความตระหนักถึงผลกระทบเหลา่นี้ บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะสนับสนุนชมุชนเพือ่
สร้างความสมัพันธ์เชิงบวกและอยู่ร่วมกนัอด้วยความเป็นมิตร และมีการส�ารวจความพงึพอใจของชมุชนเพือ่เป็นตวัช้ีวดัว่าชุมชน
มีความสุข และพอใจกับการด�าเนินการและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทได้จัดท�าหรือไม่ 

เนื่องจากเป็นไซต์เดียวท่ีมีการด�าเนินธุรกิจแล้วขณะนี้ กิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีลงสู่ชุมชนจึงด�าเนินการโดย ACBH อย่างไรก็ตาม 
บริษัทย่อยอื่นๆ ก็เริ่มมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบเช่นกัน ในปี 2564 เครือบริษัท ได้ให้ความส�าคัญในการบรรเทาสาธารณภัย
ของชุมชน ในระดับประเทศและบริเวณใกล้เคียงนิคมฯ  นอกจากนี้ เครือบริษัท ยังแน่นด้านความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่
ดีของชุมชนและการศึกษาส�าหรับเด็ก โดยเป้าหมายและคอนเขตการด�าเนินงานด้านการดูแลและพัฒนาชุมชนครอบครุมกลุ่ม
ชุมชนอาศัยอยู่ภายในรัศมี 7 กม. จากที่ตั้งโครงการ

13
พันล้ำน VND ล้ำนบำท

19

1.8 ล้ำน VND (2.5 ล้านบาท)ปี 2563 มีการลงทุนเพื่อพัฒนาสังคม

ทุนเพื่อพ้ฒนาสังคมโดยเครือบริษ้ท

การบรรเทาสาธารณะภัย 

61%

การศึกษา 

6%

ความปลอดภัยและ 
ความเป็นอยู่ที่ด ี

33%

กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนของเราในปี 2564
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ด้ำนควำมปลอดภัยและควำมเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

สบับสนุนกำรลงทะเบียนเพื่อท�ำบัตรประจ�ำตัวอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกรรมออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในหน่วยงานของรัฐในช่วงการระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม 
การท�าธุรกรรมออนไลน์แบบเดมิ ต้องมีลายเซ็นดจิทัิลถงึจะได้รบัการยอมรบัจากหน่วยงานรฐั ซ่ึงมคีวามซับซ้อนและใช้เวลานาน 
ดังนั้นรัฐบาลเวียดนามจึงเริ่มใช้ บัตรประจ�าตัวอิเล็กทรอนิกส์ E-Identification Card เพื่อตัดขั้นตอนข้างต้นออก

ACBH สนับสนุนต�ารวจดงด้วยความสมัครใจในการเร่งขึ้นทะเบียนบัตรประจ�าตัว
อิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับประชาชนที่อยู่ในและรอบนิคมญฯ เพราะเชื่อว่าจะเป็นเป็น
ทางหนึ่งในการปกป้องสิทธิพลเมือง และเผิ่มความปลอดภัยแก่ชุมชน โดยท�าให้
การระบุตัวตนมีความรวดเร็ว จึงน�ามาหาผู้กระท�าผิด ในการฉ้อโกง หรือ กระท�า
สิ่งที่ผิดกฎหมาย ACBH จัดหาสถานที่เพื่ออ�านวยความสะดวกต่อการด�าเนินงาน
ของต�ารวจ และยังอ�านวยความสะดวกให้ประชาชนในไม่ต้องเดนิทางกลบับ้านเกดิ
เพ่ือลงทะเบียนบัตรประจ�าตวัอิเลก็ทรอนกิส์ พนกังานจงึไม่ต้องยุ่งยากและไม่ต้อง
ลางานเพื่อเรื่องนี้ ในปลาย ฤษภาคมปี 2564 ACBH ได้สนับสนุนการลงทะเบียน
บัตรประจ�าตัวอิเล็กทรอนิกส์ 5,300 ราย ใน 16 วันการจัดงาน 

สังคมสะอำด

ชุมชนที่สะอาดเป็นสิ่งส�าคัญในการรักษาสุขภาพของคนในชุมชนให้ปลอดภัย และห่างไกลจากโรค พนักงาน ACBH ลูกค้าใน
นิคมฯ และนักศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ของจังหวัดด่งใน มีอาสาสมัครรวมกันกว่า 130 คนเพื่อเข้า
ร่วมในแคมเปญ “Safe Earth Save Us” เพื่อช่วยเก็บเศษยะในพื้นที่กลุ่มที่ 8 ย่าน Long Binh นอกจากนี้ กลุ่มอาสาสมัครยังได้
ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายน้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
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  ปริมาณเลือดที่ได้บริจาค

กำรสนับสนุนผู้ด้อยโอกำส

ในรอบ รอบ นิคมฯ มีครอบครัวผู้ด้อยโอกาศจ�านวน บริษัทอย่ากเป็น
ก�าลังใจ และขวัญก�าลังใจให้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลพิเศษ ในช่วง
เทศกาล Tet ทางACBH ได้มอบของขวัญจ�านวน 150 ชิ้น ซึ่งมีทั้งข้าว 
ไข่ เครือ่งปรงุรส และอ่ืนๆ รวมเป็นมูลค่า 400,000 VND ให้แก่เดก็พกิาร 
และเดก็ก�าพร้า และมอบของขวญั 250 ช้ินให้กบัผูด้้อยโอกาสในช่วงการ
ระบาดของโควิด-19

สนันสนุน “เลือด” ให้ชำติ

เวียดนามได้ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตอย่างรุนแรงในปี 2564 ในฐานะเป็นนิคมฯที่มีประชากรประมาณ 60,000 คน ACBH 
ได้ร่วมมือกับกาชาดจังหวัดด่งในและศูนย์ถ่ายเลือดโชเรย์เพื่อจัดงานเพื่อสนับสนุนการบริจาคโลหิตโดยมี 3 หลักการ : ปลอดภัย
ส�าหรับผู้บริจาค ปลอดภัยส�าหรับผู้รับ และความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ งานดังกล่าวได้รับความสนใจโดยปริมาณ 
ผู้บริจาคในระดับต�่า มี 147 คน ได้จ�านวนเลือด 51,450 ซีซี ให้สนับสนุนให้กับธนาคารเลือดของแห่งชาติ เนื่องจากการกังวลใน
ไวรัสโควิด-19 ที่กระทบเวียดนามอย่างหนักตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564
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กำรบรรเทำสำธำรณภัยของชุมชน 

คลืน่ลกูท่ีสีข่อง COVID-19 ซ่ึงเริม่เม่ือปลายเดอืนเมษายน เป็นการระบาดท่ีร้ายแรงท่ีสดุของเวยีดนาม ในเวลาเพยีงไม่กีส่ปัดาห์ 
มีการบันทึกผู้ป่วยมากกว่า 1,600 รายและมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1.8 ล้านคน แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการป้องกันมากมาย จังหวัด
ดงใน ซึ่ง ACBH ตั้งอยู่ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอันดับที่ 4 ของประเทศ นอกจากการปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดของมาตรการป้องกันแห่งชาติและความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นแล้ว ACBH ได้มีส่วนร่วมมากมาย ในการ
สนับสนุนการต่อสู้กับการแพร่กระจายของ COVID-19 และเป็นจุดกลางในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น ศูนย์สุขภาพ 
และประชาชนในนิคมฯ เพื่อเข้าถึงการช้วยเหลือสที่เกี่ยวกับ COVID-19

สนับสนุนศูนย์กำรแพทย์

ACBH ได้ดึงลูกค้าจากในนิคม ให้ช้วยเหลือ สนับสนุนอุปกรณ์ ให้กับ
โรงพยาบาลในท่องถิ่น ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ACBH ได้บริจาค
เครื่องช่วยหายใจออกซิเจน 2 เครื่อง และลูกค้าได้บริจาคหน้ากาก
ทางการแพทย์ 15,500 ชิ้น ชุดป้องกันทางการแพทย์ 25 ชุด ด้วย
มูลค่ารวม 141 ล้าน VND  ให้กับโรงพยาบาล Long Thanh ACBH 
ยังเป็นทางเชื่อมระหว่างบริษัท Suntory Pepsico, UPL Vietnam และ 
Fleming International (ลูกค้าในนิคมฯ ACBH) ในการบริจาคน�้าดื่ม  
20 แพ็ค (480 ขวด) และสเปรย์ฆ่าเช้ือ 100 รายการ  นอกจากนีบ้รษัิท 
ACHL ได้บริจาค 3 พันล้าน VND ให้กับจังหวัด Quang Ninh เพื่อจัด
ซื้อเครื่องทดสอบ PCR
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กำรสนับสนุนกำรฉีดวัคซีน

เครอืบรษัิทเช่ือว่าการได้รบัวคัซีนเป็นวธิเีดยีวท่ีจะเอาชนะ และหยดุการแพร่กระจายของ COVID-19ได้ จงึมีการสนบัสนนุรฐับาล
เพื่อจัดซื้อวัคซีนส�าหรับพลเมืองของเวียดนาม โดยมีการบริจาคทุนโดยรวมประมาณ 5 พันล้าน VND (เทียบเท่ากับ 7 ล้านบาท) 
นอกจากนี้ ACBH ยังได้ช่วยจัดสถานที่ที่เหมาะสมส�าหรับการฉีดวัคซีน จัดอบรมวิธีตรวด PCR และอบรมวิธีตน�า 3T ไปใช้ ซึ่ง
ได้กล่าวในบน ลูกค้าสัมพันธ์มาแลวนั้น

กำรสนับสนุนพื้นที่กักกัน และสถำนีปฏิบัติกำรแพทย์

ACBH ได้จดัตัง้สถานกีารแพทย์ภายในนคิมฯ เพือ่อานวยความสะดวกในการรับ
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ (F0) ให้เข้าสู่กระบวนการเพื่อได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว และ
ตรวจหาความผูที้มีความเสีย่งตดิเช้ือ (F1) ให้อยู่ในพืน้ท่ีกกักนัท่ีทาง ACBH ได้
เตรียมไว้ จะได้ติดตามอย่างใกล้ชิดและแยกผู้มีความเสี่ยงออกมา

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256468



กำรศึกษำส�ำหรับเด็ก

ในปี 2564 ACBH ได้เป็นทางเชื่อมระหว่างบริษัท Suntory Pepsico Co., Ltd 
กับ Dong Nai Union of Friendship Organisation (DUFO) และคณะกรรมการ
ประชาชน Long Binh เพ่ือบรจิาคเครือ่คอมพวิเตอร์ท่ีใช้แล้ว 21 เครือ่ง เครือ่งกรอง
น�้า 1 เครื่อง และขวดน�้า 100 ขวดส�าหรับเด็กในโรงเรียนมัธยม Long Binh Junior

ควำมพึงพอใจของชุมชน
ACBH ได้จัดส�ารวจความพึงพอใจของชุมชน ด้วยขนาดสุ่ม
ตวัอย่างม ี1200 คนจากประชากรท่ีอาศยัอยู่ในชมุชน Long Binh 
ในระยะ 7 กม. จากนิคมฯของ ACBH จากผลการส�ารวจความ
พึงพอในปีนี้ ประชาชนในชุมชนมีทัศนคติเชิงบวกต่อ ACBH 
และมองว่าบรษัิทเป็นนคิมฯท่ีมีช่ือเสยีง ช่วยหางานให้กบัชุมชน
โดยดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาในจังหวัด นอกจากนี้ 
ประชาชนยังช่ืนชมความสวยของสวนสีเขียวท่ีเปิดให้ประขาชน
ท่ัวไปเข้าใช้งาน  อย่างไรกต็าม ยังมีความกงวลด้านสิง่แวดล้อม 
เช่น เสยีง มลพษิทางอากาศ การปล่อยน�า้ และเหตกุารณ์ไฟไหม้
ที่อาจเกิดขึ้นในนิคมฯ ทางACBH จะน�าข้อกังวลนี้ไปตรวจสอบ
และด�าเนินการแก้ไข หากประเมินแล้วว่าเป็นความเสี่ยง

ตั้งแต่ปีที่แล้ว และต่อเนื่องมาในปี 2564 บริษัทACBH ได้ช่วย
เหลือประชาชนในชุมชนให้ผ่านสถานการณ์โควิด-19 และได้รับ
การยอมรับจากคนในชุมมากข้ึนในจากกิจกรรมมีส่วนร่วมของ
บริษัท ด้วยเหตุนี้ในปี 2564 ACBH จึงได้รับการตอบรับเป็น
อย่างด ีด้วยคะแนนความพงึพอใจจากการส�ารวดในชุมชน 99% 
เทียบกับปี 2020 ที่ได้ 59%

ช่วงอายุและระยะเวลาที่อาศัยใน Long Binh

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
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ผู้ตอบแบบสอบถามทำางาน
ภายในนิคมอุตสาหกรรม

ผู้ตอบแบบสอบถามมีเพื่อน 
หรือญาติที่ทำางานอยู่ 
ในนิคมอุตสาหกรรม

2563 2564

98%

58% 98%

99.6%

ผู้ตอบแบบสอบถามยืนยันว่ากิจกรรม CSR ที่
ดำาเนินการนั้นเป็นไปตามความต้องการ

มีการรับรู้ข่าวสารในกิจกรรม CSR

ความพึงพอใจของชุมชนในปี 2564
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Supporting Sustainable Development Goals

ความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256470



กำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไม่เพียง แต่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก แต่ยังส่งผลเสียต่อความยั่งยืนของชุมชนใน
แง่ของการใช้ทรพัยากรธรรมชาตเิช่นท่ีดนิน�า้และความหลากหลายทางชวีภาพของพืน้ท่ีและมลภาวะต่อสิง่แวดล้อม เครอืบรษัิท 
ให้ความส�าคญัอย่างย่ิงในการด�าเนนิงานด้วยความรบัผดิชอบและท�างานอย่างต่อเนือ่งเพ่ือลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากกจิกรรม
ทางธุรกิจของเราต่อผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่โครงการของเรา เราเน้นกลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและ
มาตรการป้อนข้อมูลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ได้มีการจัดการและตรวจสอบพารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวโยงกับการด�าเนินธุรกิจอย่างเข้มงวด เช่น คุณภาพน�้าเสียที่ทูก
ปล่อยออกมา คุณภาพการอากาศ และการก�าจัดของเสียประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เป็นต้น  เพื่อให้เป็นไปตากฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับของประเทศเวียดนาม นอกเหนือจากการติดตามตรวจสอบพารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจแล้ว 
ฝ่ายบริหารยังมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างระมัดระวัง

กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ตามพระราชกฤษฎีกาที่ 18/2558/ND-CP แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทุกโครงการของเครือ AMATA VN ได้ผ่านการ
ประเมินเชิงกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการจัดท�าแผนเพ่ือคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามและ
บรรเทาผลกระทบอย่างเหมาะสม รายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะเสมอต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทด�าเนินปฏิบัติตามข้อก�าหนดท่ีระบุไว้ในรายงานฯ อย่าง
เคร่งครัด ผลการด�าเนินงานของโครงการจะถูกส่งไปให้กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดท่ีโครงการมีท่ีตั้ง
เป็นประจ�าทุกปี รายงานดังกล่าวครอบคลุมเรื่องการจัดการน�้าเสีย คุณภาพอากาศ (อากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน) และ 
การจัดการขยะมูลฝอย

คุณภำพสิ่งแวดล้อม ตำมข้อบังคับ พำรำมิเตอร์

น�้าปล่อยออกจากโรงบ�าบัด 
น�้าเสียกลาง 

กฎระเบียบทางเทคนคิแห่งชาติ
เกี่ยวกับน้�าเสียอุตสาหกรรม 
QCVN40:2011 / BTNMT

ค่า pH, สี (Pt-Co)อุณหภูมิความต้องการออกซิเจนทาง
ชีวเคมี(BOD5)ความต้องการออกซิเจนทางเคมี(COD)จา
ระบีและน้�ามันของแข็งแขวนลอย (SS)รวมละลายของแข็ง 
(TDS)รวม Kjeldahl ไนโตรเจน (TKN)แอมโมเนีย(เป็น
ไนโตรเจน)ฟอสฟอรัสรวม (TP)โลหะหนักซัลไฟด์ H

2
S, 

ไซยาไนด์เป็น HCN, คลอไรด์ Cl
2

คุณภาพอากาศ กฎระเบียบทางเทคนคิแห่งชาติ
เกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดย
รอบ QCVN 05:2013 / BTNMT

ไนโตรเจนไดออกไซด์:  NO
2

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์:SO
2

อนุภาคที่ถูกระงับทั้งหมด:  TSP

การจัดการขยะมูลฝอย- ทั้งใน
ครัวเรือนและขยะอันตราย -

ต า มพ ร ะ ร า ช ก ฤษฎี ก า ท่ี 
38/2015/NDCP เรืองการ
จัดการของเสียและวัสดุท่ีถูก
ทิ้ง;

แน่นการรวบรวม การขนส่ง และการจัดการขยะมูลฝอย
ที่เหมาะสม
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กำรจัดกำรน�้ำเสีย

ACBH ได้มีการติดตั้งระบบตรวจสอบออนไลน์เพื่อบันทึกปริมาณน�้าเสียท่ีไหลเข้าและออก โดยมีเซอร์ส�าหรับตรวจสอบระดับ 
pH ของน�้าเสีย ปริมาณความต้องการออกซิเจนในทางเคมี (COD) และระดับของแข็งแขวนลอย (SS) ของน�้าเสียที่ผ่านการ
บ�าบัดแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพน�้าได้มาตรฐาน ในกรณีค้าไม่ผ่านมาตรฐาน ตัวเซอร์จะแจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ด�าเนินการตามความเหมาะสม เพื่อแก้ไขสถานการณ์ทันที และมีการติดตาม ตรวจสอบน�้าเสียอย่างต่อเนื่อง ข้อมูด้านน�้า
เสียจะถูกส่งไปยังกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (DONRE) โดยอัตโนมัติ ในปี 2564 ได้มี 1 เหตุการณ์ที่บริษัทท�าให้
บริษัทไม่สามารถแก้ไขปริมาณความเข้มข้นของฟอสฟอรัสท่ีปล่อยออกจากโรงงานในเขตอุตสาหกรรมได้ทันเวลา จึงมีค่าปรับ 
540 ล้าน VND (เทียบเท่า 810,000 บาท) ทางบริษัทACBH จะไปด�าเนินปรับโรงงานที่ละเมิดมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ ข้อมูลที่ได้
รบัการตรวจสอบจะแสดงในส่วนประสทิธภิาพด้านสิง่แวดล้อมท่ีส่วนท้ายของรายงาน สามรถอ่านข้อมูลท่ีได้มีการตรวจสอบแล้ว
ในส่วนประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมในตอนท้ายของรายงาน

กำรจัดกำรขยะมูลฝอย

นิคมอุตสาหกรรม Amata City Bien Hoa มีการสะสมของขยะมูลฝอยเป็นจ�านวนมาก อันเป็นผลมาจากการด�าเนินงานของ
ลกูค้าในนคิมฯและจากการด�าเนนิงานของสวนนคิมฯเอง การก�าจดัขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม (ท้ังอันตรายและไม่เป็นอันตราย)  
เป็นสิ่งส�าคัญในการรักษาชุมชนให้สะอาด ปราศจากโรคภัยท่ีเกี่ยวข้องกับสุขอนามัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็น
บรษัิทหนึง่ท่ีสร้างของเสยี ACBH มีหน้าท่ีรบัผดิชอบในการก�าจดัอย่างทูกวธิ ีดงันัน้การเลอืกใช้ผู้ให้บริการด้านก�าจดัของเสยีเป็น
สิ่งส�าคัญ  จึงเลือกใช้ผู้ให้บริการที่มีการรับรองว่ามีระบบการจัดการการก�าจัดของเสียที่ทูกต้องเท่านั้น และยังก�าหนดให้ลูกค้าให้
ท�าเช่นเดียวกัน ของเสียที่เกิดจาก ACBH จะได้ทูกขนส่งโดยผู้บ�าบัดที่ผ่านการรับรอง เพื่อด�าเนินการต่อไปตามกฎหมาย 

กำรจัดกำรอำกำศ

การตรวดสอบคุณภาพอากาศจะมาจากการรวบรวมจากการปล่อยมลพิษจาก
ปล่องโรงงานในนิคม ด้วยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 6 แห่ง โดยมีการตรวจ
สอบพารามิเตอร์หลัก 3 ตัว ได้แก่ ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO

2
) ซัลเฟอร์ได

ออกไซด์ (SO
2
) และอนุภาคแขวนลอยทั้งหมด (TSP) ในปี2564 ผลของคุณภาพ

อากาศกอยู่ในเกณฑ์ที่หน่วยงานอนุญาต สามรถอ่านข้อมูลที่ได้มีการตรวจสอบ
แล้วในส่วนประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมในตอนท้ายของรายงาน

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256472



กำรจัดกำรน�้ำ

ACBH ซ้ือน�า้ประปาจากคูค้่า และแจกจ่ายให้กบัลกูค้า เพราะเช่นนัน้คณุภาพของน�า้ได้มีการรับรองจากคูค้่า ดงันัน้บริษัทเน้นการ
ใช้น�้าประปาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวดและแก้ไขท่อประปาภายในนิคมฯอย่างสม�่าเสมอ เพื่อลดการรั่วซึมของน�้าโดยตั้ง
เป้าให้มีการรั่วซึมไม่มากกว่า 2% นอกจากนี้ บริษัทพยายามใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกเวลารดน�้าในพื้นที่สีเขียว เป็น
ช่วงเช้า เพื่อหลีกเลี่ยงการระเหยของน�้า ทในอาคารพนิชฯ ASB ได้มีติดตั้งก๊อกน�้าหยุดเวลาอัตโนมัติ เพื่อควบคุมอัตราการไหล
ของน�้า และปริมาณการใช้น�้าต่อการเปิด 

บริษัทได้ก�าหนดเป้าหมายการลดการใช้น�้าว่า ในปี 2568 จะลดลง 25% โดยใช้ปี2561 เป็นฐาน โดยอยู่ภายใต้การด�าเนินงาน
ปกติ ในปี 2564 อัตราการรั่วไหลอยู่ในระดับรับได้ (มากกว่า 2% ) และการใช้น�้าในอาคาร ASB ลดลงเหลือ 36% เมื่อเทียบกับ
ปีฐาน 2561 อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติ เนืองจากเป็นช่วงการระบาดของ COVID-19 ในปลายเดือนเมษายน 2564 
ลูกค้าจ�านวนมากภายใน อาคารมีการด�าเนินงานแค่ 50% 

ประสิทธิภำพกำรใช้ที่ดิน

ท่ีดินเป็นทรัพยากรท่ีจ�าเป็นส�าหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่าง เครือบริษัท อย่างไรก็ตาม การวางแผนการใช้ท่ีดินอย่าง
เหมาะสมเป็นสิ่งที่จ�าเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากร(ที่ดิน)มีการใช้อย่างแตมประสิทธิภาพ เครือบริษัทมีการวางแผนการใช้ที่ดิน
ในทูกโครงการทีไปพฒันา จัดสนัทรพัยากรในลกัษณะบูรณาการเพือ่ให้เกดิการจดัการท่ีดนิท่ีดข้ึีนและย่ังยืน ตลอดจนส่งเสรมิผลก
ระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น กระบวนการวางแผนการใช้ท่ีดินประกอบด้วยการวิเคราะห์
สภาพทางกายภาพท่ีเกีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อม สงัคม และเศรษฐกจิของพืน้ท่ีโครงการ และระบุทางเลอืกท่ีเป็นไปได้ในการใช้ท่ีดนิ 
ควบคูก่บัการก�าหนดจ�านวนท่ีดนิท่ีต้องรองรบัในปัจจบัุนและในอนาคต ตามแผนพัฒนาสงัคมของท้องถิน่ ในกรณท่ีีเกดิปัญหาข้ึน
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ปัญหานั้นจะได้รับการแก้ไขในระหว่างกระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน เพื่อให้แน่ใจว่าที่ดินจะสามารถ
น�ามาใช้ต่อไปส�าหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไปหลังจากการพัฒนาได้เกิดขึ้นแล้ว 

  เป้าหมาย 2568

25%
ของกำรใช้น�้ำในอำคำร ASB 

(ฐำนปี 2561)

  ผลการด�าเนินงาน 2564

36%
สำมำรถลดกำรใช้น�้ำในอำคำร ASB 

(ฐำนปี 2561)

21,274

13,182
15,939

13,534

2561 2562 2563 2564

Statistic of water usage in ASB
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Save Earth Safe Us

ACBH สนับสนุนให้พนักงาน ลูกค้า และชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แคมเปญ “Safe Earth Safe Us” ที่
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน เป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มของบริษัทในการสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม  ACBH ได้เชิญ
ลกูค้ารวมท้ังนักศึกษาจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีดงใน (DNTU) ให้ร่วมกจิกรรมนี ้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิสภาพแวดล้อม
ที่สะอาดและปลอดภัยส�าหรับชุมชน กิจกรรมได้รับความสนใจจากอาสาสมัคร 130 ท่าน จากลูกค้า (เช่น เป็น Ohta, KMC Chain 
, Fleming, Nisshin, Seifun, Otsuka, Mitsuba, Brother, Kureha) พนักงาน ACBH และนักศึกษา DNTU ของแผนกสิ่งแวดล้อม 
อาสาสมัครร่วมเก็บขยะและเปลี่ยนฝาท่อระบายน�้าที่เสียหาย ในชุมชนที่ 8 ของ Long Binh

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256474



กำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง 
ทำงสภำพภูมิอำกำศ
อุณหภูมิโลกท่ีสูงข้ึน สภาพอากาศท่ีรุนแรง และภัยธรรมชาติท่ีเพิ่ม
ขึ้น ล้วนมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากยังไม่มี
การก�าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมอุณหภูมิโลกจะคงเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อ
เนือ่ง ซึง่จะกอ่ให้เกิดภยัคกุคามตอ่มนุษย์และสิง่แวดลอ้ม เช่น สุขภาพ
ของมนุษย์ การผลิตอาหารลดลง การขาดแคลนน�้า ความถี่และความ
รุนแรงของภัยธรรมชาติ จึงจ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการอย่างเร่งด่วน
เพื่อควบคุมภาวะโลกร้อน  เครือบริษัทต้องการมีส่วนร่วมในจัดการกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

เครือบริษัทให้ความส�าคัญกับการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศโดยพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการด�าเนินงานใน 
Amata City Bien Hoa (ACBH) ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งเดียวที่
มีการด�าเนินการในขณะนี้ ฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัท ได้ตั้งเป้าหมายระยะ
สั้นในปี 2563 ว่าให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ของ Scope 
1 และ2 ให้เหลืออย่างน้อย 5% ในปี 2565  จากฐานปี 2560  และให้
ลดลง  7% ในปี 2568 เพื่อก้าวสู่เป็นเมืองคาร์บอนต่�าในปี 2583 โดย
พิจารณาวิธีใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้พลังงานทางเลือก  
และปรับใช้ระบบดิจิทัล  ในขณะเดียวกัน ทางเครือบริษัทมีการเตรียม
พร้อมในการรับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น ภัยแล้ง และน�้าท่วม โดยมีการเผิมความแกงแรงของ
โครงสร้างพื้นฐาน การออกแบบอาคารเผื้อป้องกันน�้าท่วม และได้การ
ส�ารองน�้าในปริมาณที่เพียงพอส�าหรับการใช้งาน

การปรับตัว การบรรเทา
Climate 
Change
Strategy

กำรจัดกำรน�้ำ
• การบริหารจัดการน�้า
• การบ�าบัดน�้าเสีย

Infrastructure Development
• Flood protection system
• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

-ระบบป้องกันน�้าท่วม
-ส�ารองน�้าส�าหรับช่วงขาด

การด�าเนินการเพื่อ
จัดการผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลง

การด�าเนินการเพื่อลด
การปล่อยก๊าซที่ก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

กำรใช้
พลังงำนแบบมี
ประสิทธิภำพ

กำรใช้พลังงำนทำง
เลือกที่สะอำด

กำรแก้ปัญหำโดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
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กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปัจจยัหลกัท่ีก่อให้เกดิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมาจากการใช้พลงังาน
ฟอสซิล ในปี 2560 ปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิลทั้งหมดใน Amata 
Service Center(ASC) คิดเป็น 821,486 kWh โดยมีการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในปริมาณ 478.19 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ใน
ช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการริเริ่มโครงการต่างๆ มากมาย เช่น ระบบ
โอโซนชิลเลอร์ แผงโซลาร์เซลล์ เปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ของ
อาคารทั้งหมดให้เป็นLED  นอกเหนือจากการลดการใช้พลังงาน และ
การลงทุนในพลังงานสะอาดแล้วนั้น ACBH ได้สร้างความตระหนักใน
ส�านักงานให้พนักงานใช้พลังงานอย่างมีสติ ไฟจะถูกปิดเม่ือไม่ได้ใช้
งานและในช่วงเวลารบัพระทานอาหารกลางวนั เทอร์โมสตทัของเคร่ือง

ปรับอากาศจะถูกตั้งไว้ที่อุณหภูมิคงที่ 25oC ใช้บันไดแทนลิฟต์เมื่อขึ้นชั้นเดียว เป็นต้น ด้วยการคิดริเริ่มเหล่านี้ ในปี 2564 ASC  
ใช้พลังงานทั้งหมด 683,337 kWh  ซึ่ง 19% มาจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณ 273 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  การค�านวณก๊าซเรือนกระจกนั้น เป็นไปตามองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน)(TGO).  อย่างไรก็ตามการใช้พลังงานในปี 2564 อาจไม่ใช่ตัวแทนที่ดีของการด�าเนินงานปกติ เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ผู้เช่าจ�านวนมากในอาคารท�างานจากบ้าน 

กำรใช้พลังงำนใน ASC (kWh) 2560 2561 2562 2563 2564

โซลาร์ 0 0 62,687 127,811 132,871

เชื้อเพลิงฟอสซิล 821,486 832,037 764,389 630,162 550,466

การใช้พลังงานทั้งหมด 821,486 832,037 827,076 757,973 683,337

การใช้พลังงานใน ASB (kWh)

Solar

fossil fuel

total  
consumption

2560

2561

2562

2563

2564

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000

2563

2564
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19%
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17%
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81%

Fossil fuel

83%

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256476



กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เครือบริษัท ส่งเสริมการใช้ระบบการประชุมทางไกล และแอพพลิเคชั่นออนไอน์มาก
ให้ขื้น เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ไม่จ�าเป็น รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงจากการเดินทางระหว่างส�าหนังงาน ภายในประเทศ และต่างประเทศ 
การประชุมผ่านระบบการประชมุทางไกลทูกใช้ไม่ว่ากบัประชุมภายใน หรอืกบัคนภาย
ลูกค้า หรือแม้กับกระท่ังหน่วยงานรัฐ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสภาวะการระบาดของ 
COVID-19 การประชุมทางทางไกลได้ถูกใช้งานมากที่สุด ได้มีการใช้กับการประชุม
ทางทางไกลผ่านการจัดกิจกรรมและงานอื่น ๆ อีกด้วย เช่น พิธีลงนาม MOU และ 
การจัดงานสัมมนา  

นอกจากนี้ กระบวนการปฏิบัติงานจ�านวนมากได้พรับเป็นระบบดิจิทัล เช่น 
แอปพลิเคชัน HR การเขียนสรุปการประชุม ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ และใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้บริษัทไม่เพียงแค่ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การด�าเนินงาน แต่ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดการใช้กระดาษ  
เช้ือเพลิงฟอสซิลในเท่ียวบินและการขนส่งในท้องถิ่น รวมถึงการใช้ไฟฟ้าใน 
การด�าเนินงาน

มีการลดของ GHG โดยรวมของ Scope 1 และ2 ลดลงเล็กน้อยในปีที่ผ่านมา ในปี 2564 มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลง 10% แต่หากค�านวณการปล่อยทิศทางโดยเฉพระในอาคาร ACBH มีการลดลงมากถึง 29%  เมื่อเทียบกับปี 2560  อย่างไร
ก็ตามการด�าเนินการในปี 2564 อาจไม่ถือว่าเป็นสถานการณ์ “ปกติ” เนื่องจากอยู่ในช่วงระบาดของ COVID-19

เลขของรอยเท้าคาร์บอนท่ีน�ามาในปี 2564 ได้มกีารตรวดสอบโดยบุคคลภายนอก และอญู่ในกระบวนการข้ึนทะเบียนกบัองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ข่าดว่าในเดือนมีนาคม 2564

กำรด�ำเนินงำน

สถิติการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แนวโน้มการปล่อยของ GHG

2564
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เป้าหมาย

5% ลดการปล่อย GHG 
(ฐานปี 2560)
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กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

สภาพอากาศท่ีรุนแรงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท�าให้เกิดน�้าท่วมและภัยแล้งเป็นภัยคุกคามท่ีส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อการพัฒนาของกลุ่มบริษัท  ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น เครือบริษัทจัดไห้มีการ
เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานดังนี้:

กำรเข้ำร่วม UNIDO 

ในปี 2020 Amata City Bien Hoa เป็นหนึ่งใน 5 นิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับเลือกจากกระทรวงการวางแผนและการลงทุนของ
เวยีดนามให้เข้าร่วมโครงการน�าร่องขององค์การพฒันาอตุสาหกรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNIDO) ในการส่งเสรมิสวนอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในเวียดนาม โครงการนี้มีระยะเวลา 3 ปีและได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสวีเดน

โครงกำร กำรด�ำเนินกำรปรับตัวโครงสร้ำงพื้นฐำน

Amata City Bien Hoa • ส�ารองปริมาณการใช้น้�าประปาส�าหรับการด�าเนินงานของนิคม 1 วัน

Amata City Long Thanh • ปรบัระดบัดนิ +2.05m และสร้างก�าแพงกัน้น�า้เพือ่ป้องกนัน้�าท่วม  
(การค�านวณจากข้อมลูทางประวัตศิาสตร์ 100 ปีของปรมิาณน้�าฝนในพืน้ท่ี)

Amata City Ha Long • การปรบัระดบัดนิ +2.1m และสร้างก�าแพงกัน้น�า้เพิม่จากท่ีอ�าเภอได้มีไว้แล้ว

“สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นชุมชนของธุรกิจการผลิตและการบริการท่ี
ตั้งอยู่บนทรัพย์สินส่วนกลางและสมาชิกต่างแสวงหาผลการด�าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมท่ีดีขึ้นผ่านการท�างานร่วมกันในการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรผ่านการมีส่วนร่วมในการผสมผสานระหว่าง
อุตสาหกรรม” ** (Lowe, ศ. 2540“ การสร้างการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
ผลพลอยได้ส�าหรบัสวนอุตสาหกรรมเชิงนเิวศวารสารการผลติท่ีสะอาดขึน้เล่ม 
4 หมายเลข 4) สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นชุมชนของธุรกิจการผลิตและ
บรกิารท่ีตัง้อยู่บนทรัพย์สนิส่วนกลางและสมาชิกแสวงหาสิง่แวดล้อมท่ีดข้ึีน ผล
การด�าเนินงานทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านความร่วมมือในการจัดการปัญหา
สิง่แวดล้อมและทรพัยากรผ่านความสมัพนัธ์แบบพึง่พาอาศยักนั (Symbiosis)  
ทางอุตสาหกรรม

ในปี 2564 มีการจัดงาน “Global Knowledge Exchange 2021 - Peer Learning on Eco-industrial Park Management 
and Implementation” เป็นเวลา 3 โดยมีนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ก�าลังเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น Eco- Industrial Park แบ่งปัน 
ความส�าเร็จและประสบการณ์แก่สมาชิกในโครงการ UNIDO

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256478



ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ปัจจุบัน ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการพัฒนาเมือง เม่ือชุมชนมีการพัฒนามากข้ึน  
ความหลากหลายภายในชีวภาพในชุมชนก็ลดลงเร็วข้ึน ด้วยความตระหนักถึงสถานการณ์เหล่านี้ ทุกโครงการในเครือบริษัท  
มกีารผ่านกระบวนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) ซ่ึงศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพของ “ก่อน” การพฒันาโครงการ 
และค�านงึถงึผลกระทบของการพฒันาโครงการต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยบูรณาการผลกระทบท่ีอาจเกดิเข้าในการแผน
บรรเทาผลกระทบ โดยจัดล�าดับเป็น หลีก ลด และออฟเซ็ต  บริษัทตั้งอยู่ใกล้เหล่งน�้าหลักที่จัดหาน�้าให้กับชุมชน Long Binh 
บริษัทACBH จึงให้ความส�าคัญกับคุณภาพน�้าที่ปล่อยออกจากการด�าเนินงานของบริษัท โดยมีการทดสอบคุณภาพน�้าอย่างต่อ
เนื่องทั้งต้นน�้าและปลายน�้า นอกจากนี้ รายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัทมีการส่งให้กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดงใน เป็นประจ�าทุกปี เป็นความภาคภูมิใจที่คุณภาพในพื้นที่ระบายของของบริษัท ดีกว่าของต้นน�้า

กำรจัดกำรพื้นที่สีเขียว

บริษัทACBH มุ่งม่ันท่ีจะลดผลกระทบของการด�าเนินงานท่ีมีต่อความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน มีการจัดสรร 20% 
ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ นอกจากนี้ ภายในนิคมอุตสาหกรรม ACBH มีเรือนเพาะช�า 
ขนาด 400 ตร.ม. เพื่อเลี้ยงต้นไม้เล็กเพื่อทดแทนต้นท่ีไม่แข็งแรง และเพื่อปลูกในพื้นท่ีขยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายทางชีวภาพภายในสวนอุตสาหกรรม ปัจจุบันสวนอุตสาหกรรมมีพันธุ์ไม้มากกว่า 48 สายพันธุ์และไม้ดอก 47  
สายพันธุ์ส�าหรับจัดสวน
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ภาคผนวก

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256480



สถิติกำรด�ำเนินงำน
ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ

2562 2563 2564

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (งบการเงินรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม)

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 0.5 0.5 0.5

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)  2.72  2.71  4.57 

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)  0.002  (0.03)  0.73 

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

รายได้จากการขายและบริการ  531.26  466.75  1,557.98 

รายได้รวม  709.80  507.50  2,189.79 

รายได้รวม (ไม่รวมรายได้อื่น)  699.83  500.70  2,181.25 

ก�าไรสุทธิ  21.24  (20.56)  744.78 

ก�าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)  1.56  (30.08)  686.08 

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน  1,901.69  710.87  3,246.86 

สินทรัพย์รวม  7,538.54  7,820.55  11,846.93 

หนี้สินหมุนเวียน  912.71  1,045.09  3,240.95 

หนี้สินรวม  3,736.16  3,909.03  6,806.38 

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว  467.50  467.50  467.50 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  2,889.66  2,866.43  5,040.55 

อัตราส่วนทางการเงิน

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 0.69% -0.71% 18.84%

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.30% -0.27% 7.57%

ก�าไรขั้นต้น (%) 53.20% 51.98% 34.62%

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  2.08  0.68  1.00 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  1.29  1.36  1.35 
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2562 2563 2564

ภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้1  54.87  29.76  144.37 

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

จ�านวนข้อร้องเรียนจากการละเมิดจรรยาบรรณใน 
การด�าเนินธุรกิจสู่ระบบร้องเรียนของบริษัท (กรณี)

0 0 0

กรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจที่ 
ตรวจสอบแล้วเป็นความจริง (กรณี)

0 0 0

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Disclosure 204-1)

การจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น (ล้านบาท)   341.79  313.24  1,147.57 

การจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น2 (ล้านบาท)  
(ส�าหรับการด�าเนินงานในไทย)

 61.93  31.05  26.88 

สัดส่วนการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น2 85% 91% 98%

หมายเหตุ 
1 ข้อมูลจากงบการเงินรวมของ บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) ปี 2564

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256482



ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม

นิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว Unit "Standard 
Vietnam " 2562 2563 2564

Water management

Total amount of water supply to factories Cubic 
meters

- 5,330,146 5,168,875 5,178,925

Total amount of wastewater collect from 
factories 

Cubic 
meters

- 2,417,192 2,072,497 2,013,900

Total amount of treated waste water that is 
reused  as water source (for garden, and 
road cleaning).

Cubic 
meters

- 129,079 150,000 130,000

Total amount of treated waste water that 
discharge to local river

Cubic 
meters

- 2,288,113 1,922,497 1,883,900

Quality of treated waste water from the center wastewater treatment plants 

Effluent quality monitoring

pH 6.0-9.0 7.52 7.44 7.5

Color (Pt-Co) mg/l ≤ 50 9.5 18 14.8

Temperature oC ≤ 40 31.75 31.8 30.6

Biochemical Oxygen Demand (BOD
5
) mg/L ≤ 32.4 5 7 5.5

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 81 22 28 22.3

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

Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 44 3 5 6.8

Total Dissolve Solid (TDS) mg/L n/a 804 760 863

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 21.6 6.85 13.74 14.1

Ammonia (as nitrogen) mg/L ≤ 45.4 0.55 0.475 0.5

Total Phosphorous (TP) mg/L ≤ 4.32 1.935 2.29 2.3

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

Cadmium (Cd) mg/L ≤ 0.054 0.083 < 0.0005 < 0.001

Lead (Pb) mg/L ≤ 0.108 0.007 < 0.004 < 0.01

Arsenic (As) mg/L ≤ 0.054 0.0078 0.00125 < 0.0016

Chromium (Cr3+) mg/L ≤ 0.054 0.25 0.0145 < 0.013

Chromium (Cr6+) mg/L ≤ 0.216 < 0.01 < 0.01 < 0.013

Nickel (Ni) mg/L ≤0.216 < 0.095 < 0.01 < 0.046
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นิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว Unit "Standard 
Vietnam " 2562 2563 2564

Copper (Cu) mg/L ≤ 2.16 0.2055 0.0067 0.0078

Zinc (Zn) mg/L ≤ 3.24 < 0.06575 < 0.05 0.073

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

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

Chloride as Cl
2

mg/L ≤ 1.0 0.074 < 0.02 < 0.04

ด้านการติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม2

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

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.2 < 0.015 < 0.015 < 0.015

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.35 0.0184 0.0215 0.0247

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.3 0.0233 0.0645 0.0887

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

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.2 < 0.015 < 0.015 < 0.015

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.35 0.013 0.02015 0.022

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3 0.0207 0.1355 0.0781

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

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.35 0.0207 0.0212 0.0201

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3 0.0407 0.0935 0.111

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

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.2 < 0.015 < 0.015 < 0.015

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.35 0.0156 0.0181 0.0213

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3 0.047 0.064 0.067

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 < 0.015 < 0.015

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.35 0.021 0.01895 0.0257

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3 0.034 0.08785 0.109

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256484



นิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว Unit "Standard 
Vietnam " 2562 2563 2564

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 < 0.015 < 0.015

Sulfur Dioxide: SO
2

mg/m3 ≤ 0.35 0.0114 0.02305 0.0182

Total Suspended Particulates: TDS mg/m3 ≤ 0.3 0.034 0.08885 0.058

Environmental complaints from outside

Number of environmental complaints from 
outside

ครั้ง 0 1 1

Compliance with environmental laws

Significant amount / value of the adjustment In case of violating 
environmental laws (Disclosure 307-1)

0 104,000 540.000.000

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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ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสังคม

พนักงำน 
(Disclosure 102-8, 401-1)

2562 2563 2564

คน % คน % คน %

แยกตามตามเพศ 

ชาย 95 71% 101 71% 100 69%

หญิง 39 29% 42 29% 45 31%

จ�านวนพนักงาน 134 143 145

แยกตามตามระดับ

Level 7 and up

ชาย 6 4% 7 5% 7 5%

หญิง 1 1% 1 1% 2 1%

Level 6

ชาย 1 1% 2 1% 1 1%

หญิง 1 1% 2 1% 2 1%

Level 5

ชาย 7 5% 7 5% 12 8%

หญิง 9 7% 10 7% 10 7%

Level 3-4

ชาย 32 24% 41 29% 36 25%

หญิง 20 15% 18 13% 22 15%

Level 1-2

ชาย 47 35% 46 32% 44 30%

หญิง 10 7% 8 6% 9 6%

แยกตามประเภทสัญญาจ้าง

พนักงานประจ�า 104 78% 107 75% 103 71%

พนักงานสัญญาจ้างรายปี 29 22% 34 24% 42 29%

พนักงานชั่วคราว (outsource) 1 1% 1 1% 0 0%

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256486



พนักงำน 
(Disclosure 102-8, 401-1)

2562 2563 2564

คน % คน % คน %

แยกตามอายุ

ต�่ากว่า 30 ปี 24 18% 15 10% 19 13%

ระหว่าง 30-50 ปี 94 70% 105 73% 102 70%

มากกว่า 50 ปี 16 12% 22 15% 24 17%

แยกตามพื้นที่

Bangkok Office 6 4% 6 4% 4 3%

Bien Hoa 111 83% 111 78% 98 68%

Township Long Thanh 1 1% 2 1% 10 7%

City Long Thanh 9 7% 12 8% 15 10%

City Halong 7 5% 12 8% 18 12%

By แยกตามเชื้อชาติ

ไทย 7 5% 8 6% 5 3%

ญี่ปุ่น 1 1% 1 1% 1 1%

เวียดนาม 126 94% 132 92% 139 96%

เกาหลี 0 0% 1 1% 0 0%

แยกตามท้องถิ่น

ไทย 7 5% 8 6% 5 3%

ญี่ปุ่น 1 1% 1 1% 1 1%

เกาหลี 0 0% 1 1% 0 0%

Dong Nai 75 56% 74 52% 78 54%

HCMC 27 20% 26 18% 25 17%

Binh Duong 5 4% 4 3% 3 2%

Ha Tinh 2 1% 4 3% 3 2%

Kien Giang 1 1% 3 2% 3 2%

Ninh Binh 1 1% 1 1% 3 2%

Quang Ninh 5 4% 9 6% 14 10%

others provinces 10 7% 11 8% 10 7%
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พนักงำนใหม่
2562 2563 2564

คน % คน % คน %

พนักงานเข้าใหม่ 16 12% 14 10% 29 20%

แยกตามตามเพศ 

ชาย 12 75% 9 64% 21 72%

หญิง 4 25% 5 36% 8 28%

แยกตามอายุ

ต�่ากว่า 30 ปี 9 56% 4 29% 7 24%

ระหว่าง 30-50 ปี 6 38% 9 64% 21 72%

มากกว่า 50 ปี 1 6% 0 0% 1 3%

พนักงำนพ้นสภำพ
(Disclosure 401-1)

2562 2563 2564

คน % คน % คน %

อัตราการพ้นสภาพของพนักงาน 10 8% 4 3% 26 18%

แยกตามตามเพศ 

ชาย 7 70% 3 75% 19 73%

หญิง 3 30% 1 25% 7 27%

แยกตามอายุ

ต�่ากว่า 30 ปี 1 10% 1 25% 1 4%

ระหว่าง 30-50 ปี 6 60% 3 75% 3 12%

มากกว่า 50 ปี 3 30% 1 25% 1 4%

อัตราการลาออกจากงานของ
พนักงานโดยสมัครใจ

10 100% 4 100% 26 100%

กำรลำคลอดบุตร  
(Disclosure 401-3)

2562 2563 2564

คน % คน % คน %

พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตร 3 2% 0 0% 2 1%

พนักงานที่กลับมาท�างานหลังใช้
สิทธิลาคลอดบุตร

3 100% 0 0% 1 50%

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256488



อัตรำควำมถี่ของกำรบำดเจ็บ 
ถึงขั้นหยุดงำน (LTIFR) Unit 2019 2020 2021

ตามไซต์โครงการ

พนักงาน

Amata City Bien Hoa

case per 200,000 
hours worked

0 0 0

Amata City Long Thanh 0 0 0

Amata Township Long Thanh 0 0 0

Amata Service City Long Thanh 1 0 0 0

Amata Service City Long Thanh 2 0 0 0

Amata City Halong 0 0 0

Amata VN 0 0 0

ผู้รับเหมา

Amata City Bien Hoa

case per 200,000 
hours worked

- - 0

Amata City Long Thanh - - 0

Amata Township Long Thanh - - 0

Amata Service City Long Thanh 1 - - 0

Amata Service City Long Thanh 2 - - 0

Amata City Halong - - 0

Amata VN 0 0 0

จ�านวนคนเสียชีวิตรากการท�างาน

พนักงาน 0 0 0

ผู้รับเหมา - - 0

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR)

พนักงาน 0 0 0

ผู้รับเหมา - - 0

อัตราการขาดงาน

พนักงาน - - 0

อุบติเหตุจำกกำรท�ำงำน (disclosure 403-9)
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GRI Content Index

GRI Standard Disclosure Page number(s) External  
Assurance

General Disclosures

GRI 102 General Disclosures

ORGANIZATIONAL PROFILE

102-1 Name of the organization Cover

102-2 Activities, brands, products, and services 07-11

102-3 Location of headquarters Back cover

102-4 Location of operations 08-09

102-5 Ownership and legal form 08-09

102-6 Markets served 07

102-7 Scale of the organization 07-09

102-8 Information on employees and other workers 55-63, 86-89

102-9 Supply chain 10-11

102-10 Significant changes to the organization and  
its supply chain

4, 24

102-11 Precautionary Principle or approach 29-38, 75-78

102-12 External initiatives 14, 16

102-13 Membership of associations 05

STRATEGY

102-14 Statement from senior decision-maker 04

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 35-38

ETHICS AND INTEGRITY

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

06

102-17 Mechanisms for advice and concerns about 
ethics

29, 31

GOVERNANCE 

102-18 Governance structure 26

102-19 Delegating authority 34, one report 2021 
89-108

102-20 Executive-level responsibility for economic, 
environmental, and social topics

13
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GRI Standard Disclosure Page number(s) External  
Assurance

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

35-38

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

04, 13

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

102-40 List of stakeholder groups 17-19

102-42 Identifying and selecting stakeholders 17

102-43 Approach to stakeholder engagement 18-19

102-44 Key topics and concerns raised 18-19

REPORTING PRACTICE

102-45 Entities included in the consolidated financial 
statements

07-09, 24

102-46 Defining report content and topic boundaries 24

102-47 List of material topics 20

102-48 Restatements of information 24

102-49 Changes in reporting no changes

102-50 Reporting period 24

102-51 Date of most recent report 24

102-52 Reporting cycle 24

102-53 Contact point for questions regarding  
the report

24

102-54 Claims of reporting in accordance with  
the GRI Standards

24

102-55 GRI content index 90-95

102-56 External assurance carbon footprint by 
Vgreen and waiting for 
registration with TGO
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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

04, 39103-2
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

40

PROCUREMENT PRACTICE

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1
Explanation of the material 
topic and its Boundary

42-44103-2
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

40

ANTI-CORRUPTION

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1
Explanation of the material 
topic and its Boundary

29-30103-2
The management approach  
and its components

103-3
Evaluation of the  
management approach

205-3
Confirmed incidents of 
corruption and actions 
taken

30

Material Topics

GRI 300 Environmental Standard Series

ENERGY

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 256492



GRI Standard Disclosure Page  
number(s) Omission External  

Assurance

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1
Explanation of the material 
topic and its Boundary

75-77103-2
The management approach  
and its components

103-3
Evaluation of the  
management approach

GRI 302:  
Energy 2016

302-1
Energy consumption within  
the organization

75-77

Vgreen

Reduction of energy  
consumption

EMISSIONS

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1
Explanation of the material 
topic and its Boundary

71-77103-2
The management approach  
and its components

103-3
Evaluation of the  
management approach

GRI 305:  
Emissions 2016

305-7

Nitrogen oxides (NOX), 
sulfur oxides (SOX),  
and other significant  
air emissions

72, 77,  
84-85

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1
Explanation of the material 
topic and its Boundary

71103-2
The management approach  
and its components

103-3
Evaluation of the  
management approach

GRI 307:  
Environmental  
Compliance 2016

307-1
Non-compliance with 
environmental laws and 
regulations

33, 72

SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1
Explanation of the material 
topic and its Boundary

42-43103-2
The management approach  
and its components

103-3
Evaluation of the  
management approach
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GRI Standard Disclosure Page  
number(s) Omission External  

Assurance

GRI 308:  
Supplier Environmental  
Assessment 2016

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

44

Material Topics

GRI 400 Social Standard Series

EMPLOYMENT

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1
Explanation of the material 
topic and its Boundary

56-60103-2
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

57, 88

401-3 Parental leave 88

TRAINING AND EDUCATION

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1
Explanation of the material 
topic and its Boundary

61103-2
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

61-62

LOCAL COMMUNITIES

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1
Explanation of the material 
topic and its Boundary

64-69103-2
The management approach  
and its components

103-3
Evaluation of the  
management approach
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GRI Standard Disclosure Page  
number(s) Omission External  

Assurance

GRI 413:  
Local Communities 
2016

413-1

Operations with local 
community engagement,  
impact assessments, and 
development programs

64-69

413-2

Operations with significant  
actual and potential  
negative impacts on  
local communities

none

SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT

GRI 103:  
Management  
Approach 2016

103-1
Explanation of the material 
topic and its Boundary

42-43103-2
The management approach  
and its components

103-3
Evaluation of the  
management approach

GRI 414:  
Supplier Social  
Assessment 2016

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

44, none
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Feedback Form for Sustainability Report 2021
1. Your basic information 

Gender   Female  Male

Age  below 30  30-50  over 50

2. Which stakeholder group do you belong to?

 Employees  Customers  Communities  Medias  

 Suppliers   Shareholders  Business Partner  Creditors  

 Government Agencies  Competitors  Other (Please specify....................................................)

3. How did you receive the sustainability report?

 The company’s website  Seminar report  Company’s personnel  Visiting the company

 Others (Please specify…………………………………………….)

4. What is your objective in reading the 2020 sustainability report?

 To gather information for deciding investments   For education and research

 To use as a guideline to create your own report  Others (Please specify……………………….........…….)

5. How satisfied are you with the Company’s 2020 sustainability report format?

Completeness of the report  High  Moderate  Low  Should be improved

Issue specification of the report  High  Moderate  Low  Should be improved

Interesting presentation  High  Moderate  Low  Should be improved

Report design  High  Moderate  Low  Should be improved

Easy understanding language  High  Moderate  Low  Should be improved

Overall satisfaction  High  Moderate  Low  Should be improved

6. Additional recommendations for improving the Company’s next year’s report  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………................

Please send this feedback form to the address specified at the back cover or email to sustainability@amata.com 
AMATA VN PCL would like to thank you for your cooperation.
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