
รายงานความยั่งยืน

บร�ษัท อมตะ คอร�ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

บร�ษัท อมตะ คอร�ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)รายงานความยั่งยืน 2562

บร�ษัท อมตะ คอร�ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

2126 อาคารกรมดิษฐ� ถนนเพชรบุร�ตัดใหม�
แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท� : +66 2 792 0000 
โทรสาร : +66 2 318 1096

บร�ษัท อมตะซิตี้ ระยอง จํากัด

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง 
7 ถนน 331 กม. 39 อําเภอศร�ราชา 
จังหวัดชลบุร� 20230 
โทรศัพท� : +66 38 497 007 
โทรสาร  : +66 38 497 000

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุร�

700 ถนนบางนาตราด กม. 57 
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุร� 20000 
โทรศัพท� : +66 38 939 007 
โทรสาร  : +66 38 939 000

amata.com @amatacity /amatacorp

บร�ษัท อมตะ คอร�ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

ประเทศไทย

VIETNAM

AMATA City Bien Hoa

Joint Stock Company 
Long Binh Ward, Bien Hoa City, 
Dong Nai Province, Vietnam 
Tel : (84) 251-3991-007 
Fax : (84) 251-3891-251

SAVE EARTH, SAFE US 
WITH SMART BUSINESS



สารบัญ 

เกี่ยวกับอมตะ 
สารจากประธานกรรมการ 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

รู้จักอมตะ  

การพัฒนาที่ยั่งยืนของอมตะ  

ผู้มีส่วนได้เสีย 

ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

บรรษัทภิบาลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

การเติบโตของธุรกิจ 

การสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ

การดูแลใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

การบริหารจัดการน�า้  

การบริหารจัดการมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม 

ความหลากหลายทางชีวภาพ

การสร้างคุณค่าสู่สังคม
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ความปลอดภัย 

การพัฒนาชุมชน

สรุปผลการด�าเนินงานปี 2562

GRI Content Index

4
6
8

10
19
32
38

49
53
56
61
70

80
87
95

102
108

115
127
133

157
167



“Creating Perfect Cities where possibilities happen” 

เป็นผู้สร้างเมืองท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสร้างโอกาสดีๆ ให้เกดิขึน้ท่ีน่ี

“Committed to creating a culture of ALL WIN for our stakeholders by expanding  
new frontiers and exploring innovation to build a Smart City that enriches quality of life”

ด�าเนินธรุกิจภายใต้หลักปรชัญา “ALL WIN” เพือ่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รบัประโยชน์  
โดยมุง่มัน่ท่ีจะขยายธุรกิจใหม่และสรรหานวตักรรมท่ีจะสร้างความเป็นเมืองอจัฉรยิะ 
อนัจะน�ามาซึง่คณุภาพชีวติท่ีดีขึน้ของทุกภาคส่วน

ALL WIN
ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ

วัฒนธรรมองค์กร AMATA DNA 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์

D 
Dependable
• เป็นมืออาชีพ

• มีจรรยาบรรณ

• น่าเชื่อถือ 

• วางใจได้ 

R 
Responsive
• พร้อมให้การบริการ

ด้วยความถูกต้องและ
รวดเร็ว

• รับผิดชอบต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
รวมถึงสิ่งแวดล้อม

I 
Innovative
• ส่งเสริมการพัฒนา 

นวัตกรรมของ 
ผลิตภัณฑ์และ 
การบริการรวมถึง 
การปรับปรุง 
กระบวนการท�างาน

V 
Visionary
• มีมุมมองเชิงธุรกิจ 

ที่กว้างไกล 

• สร้างโอกาสใหม่ๆ 
ให้ทุกคน

E 
Efficient
• มีมาตรฐานการ

ท�างานในระดับสูง

• มีคุณภาพของ 
ทีมงานที่เป็นเลิศ



สารจากประธานกรรมการ

“อมตะมีความมุ ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
ท่ีสมบูรณ์แบบ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโต 
ไปพร้อมกับการรักษาสมดุลระหว่างอุตสาหกรรม 
และชุมชนโดยรอบให ้อยู ่ร ่วมกันอย่างมีคุณภาพ  
สร ้างโอกาสและการเข ้าถึงให ้แก ่ผู ้ มีส ่วนได ้ เ สีย 
ทุกกลุ่ม ด้วยการน�าแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มาบูรณาการเข ้ากับแผนพัฒนาธุรกิจของบริษัท 
ผนวกกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพ
ของการด�าเนินงาน ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  
มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต�่าในปี 2583 ตามแนวคิด 
SAVE EARTH, SAFE US เพื่อตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ และ
สนับสนุนเป ้าหมายการพัฒนาอย ่างยั่ งยืนของ
สหประชาชาติ (UN SDGs) อีกทางหนึ่ง  นอกจากนี้  
อมตะยังคงมุ่งม่ันด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักปรัชญา  
ALL WIN อย่างเคร่งครัด เพ่ือสร้างคุณค่าท่ียั่งยืน 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ในระดับชุมชน  
ประเทศ และโลก ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักท่ีสร้างความ 
ภาคภูมิใจให้กับอมตะเสมอมา” 

ในป ี 2562 บริ ษัทฯ มีโครงการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมและชุมชนเมืองทั้งสิ้น 9 โครงการ เพิ่มขึ้น 
3 โครงการจากปี 2561 ได้แก่ โครงการอมตะ เซอร์วสิ ซิตี้  
ลองถั่น 1 และ 2 ในประเทศเวียดนาม และโครงการ
ย่างกุ้ง อมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ ในประเทศ 
เมียนมา ซ่ึงได้พัฒนาโครงการตามกรอบการพัฒนา 
อย่างย่ังยืน ท่ีให้ความส�าคัญกับการเติบโตของธุรกิจ
ควบคู ่ไปกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยออกแบบตามหลกัการเมอืงอัจฉริยะและใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เพื่อให้เป็น “เมืองน่าอยู่” ส�าหรับทุกคน
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วิกรม กรมดิษฐ์
ประธานกรรมการ 

และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ความท้าทายหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในการก้าวไปสู่เมืองอัจฉริยะ
ช้ันน�าในภมิูภาคนีค้อื การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ให้เพยีงพอ 
ต่อความต้องการ มีทักษะความรู้ความสามารถท่ีสอดรับ
กับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในปี 2562 บริษัทฯ จึงได้เปิด
ห้องเรียนรู้อัจฉริยะ และ AMATA Smart City Showcase 
โดยความร่วมมือกับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
เพ่ือเป็นแหล่งเรยีนรูใ้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรท้ังของ 
บริษัทฯ เอง บุคลากรของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะ และประชาชนท่ัวไป รวมถงึโครงการพัฒนา Edu-town 
และ Medi-town ท่ีเป็นการผสานความร่วมมือระหว่างสถาบัน
การศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาทุนมนุษย์และ
ทักษะแรงงานท่ีจ�าเป็นส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วม 
ในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเป็นสาเหตุหลัก
ของสภาวะการเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศ บรษัิทฯ จงึได้ 
ด�าเนินโครงการ Smart Energy และ Smart Environment  
อย่างต่อเนื่องภายใต้หลักคิด “SAVE EARTH, SAFE US” 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมให้ตระหนักและ 
มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการ
เข้าไปช่วยพัฒนาชุมชนข้างเคียงในด้านการจัดการน�้าเสีย
และขยะ เพื่อให้เมืองของอมตะสามารถบรรลุเป้าหมาย 
การเป็นเมืองคาร์บอนต�่าในปี 2583 ได้

ด้วยความมุ่งม่ันในการด�าเนินงานและความทุ่มเทของ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมถึงความร่วมมือและ 
การสนับสนุนจากผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม ท�าให้บริษัทฯ  
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อน
องค์กรสู่ความยั่งยืนจนเป็นท่ีประจักษ์ และได้รับคัดเลือกให้
อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment;  
THSI 2019) เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกัน และได้รับรางวัล
บริษัทจดทะเบียนด้านความย่ังยืนดีเด่น ประจ�าปี 2562 
จากตลาดหลักทรัพย ์แห ่ งประ เทศไทย นอกจากนี้  
นิคมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่งของอมตะในประเทศไทย 
ได ้ รับการรับรองการเป ็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ  
ระดับ Eco-Excellence: E2 ในปีนี้ และยังได้รับรางวัล 
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 ด้านระบบการจัดการน�้า
อัจฉริยะอีกด้วย 

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน ผมขอขอบคุณทุกคนท่ีเช่ือม่ันและให ้
การสนับสนุนและส่งเสริมบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างม่ันคง 
บริษัทฯ จะยังคงมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจด้วยหลักปรัชญา 
“ALL WIN” เพ่ือการพฒันาอย่างต่อเนือ่งและสร้างความย่ังยืน
ในทุกภาคส่วนสืบไป
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

7  
รางวัล

2562

รางวัล SET Awards 2019 ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียน 
ด้านความยั่งยืนดีเด่น (Highly Commended Sustainability  
Excellence) จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจ�าปี 2562  
(Thailand Sustainability Investment; THSI 2019) 

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  |  รายงานความยั่งยืน 2562
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รางวัลรับรองการเป็น เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ระดับ Eco-Excellence : E2  
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
จาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
อยู่ในระดับ 5 ดาว (ดีเลิศ)  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รางวัลรับรองการเป็น เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ระดับ Eco-Excellence : E2  
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง  
จาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รางวัลรับรองการเป็น นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
4.0 “Smart Eco 4.0” ด้าน Smart Water  
จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูล
ความยั่งยืน ประจ�าปี 2562 
ประเภท Sustainability Disclosure Recognition  
จากสถาบันไทยพัฒน์
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บรษัิท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด  (มหาชน)  (บรษัิทฯ) ได้จดัท�า 
รายงานความยั่งยืนขึ้นเป็นประจ�าทุกปี (Disclosure 102-52)  
เพื่อเปิดเผยกระบวนการบริหารจัดการและผลการด�าเนินงาน 
ด้านเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม และธรรมาภบิาล ในประเดน็ 
ส�าคัญด้านความย่ังยืนของบริษัทฯ รวมถึงการตอบสนอง 
ต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (United  
Nations Sustainable Development Goals: SDGs)  
ที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการไป เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดและ
ผู้สนใจได้รับทราบ

รายงานความย่ังยืนฉบับนี้ ได ้จัดท�า ข้ึนเป ็นป ี ท่ี 6  
ครอบคลุมผลการด�าเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562  
ถึง 31 ธันวาคม 2562 (Disclosure 102-50) ตามมาตรฐาน
การจดัท�ารายงานของ Global Reporting Initiative Standards  
(GRI Standards) ในระดับตัวช้ีวัดหลัก (Core Option)  
(Disclosure 102-54)

ขอบเขตของรายงาน    
(Disclosure 102-45, Disclosure 103-1)

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้น�าเสนอผลการด�าเนินงาน 
ในปี 2562 เฉพาะของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อยในประเทศไทยที่บริษัทฯ มีสัดส่วน 
การลงทุนมากกว่ากึง่หนึง่หรอืมีอ�านาจในการบรหิารจดัการ และ 
ด�าเนินกิจการในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะในประเทศไทย 
ทั้ง 2 แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ได้แก่

• บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด
• บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด
• บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จ�ากัด
• บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด
• บริษัท อมตะ เอ็นเนอจี จ�ากัด
• บริษัท อมตะ คินเดอร์เวิลด์ เอ็ดยูเคชัน จ�ากัด 

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  |  รายงานความยั่งยืน 2562
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ส่วนธรุกจิอืน่ท่ีบรษัิทฯ มีสดัส่วนการลงทุนท้ังทางตรงและ
ทางอ้อมน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
โดยตรง แต่อาศัยการก�ากับดูแลผ่านคณะกรรมการในบริษัท
นั้นๆ ผลการด�าเนินงานของกิจการดังกล่าว ไม่ได้ถูกน�ามา
รวมในรายงานฉบับนี้

เนื้อหาของรายงาน

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการประเมินประเด็น 
ท่ีส�าคญั (Material topics) ให้มีประสทิธภิาพและท่ัวถงึมากขึน้
ตามแนวทางของ GRI Standards เพื่อให้ได้ประเด็นที่ส�าคัญ 
ด้านความย่ังยืนท่ีถูกต้อง ท�าให้ได้จ�านวนประเด็นท่ีส�าคัญ 
ในปีนี้จ�านวน 14 ประเด็น เท่ากับจ�านวนประเด็นในรายงาน 
ปีก่อนหน้า แต่มีการเปลี่ยนช่ือประเด็นให้เหมาะสมมากข้ึน  
และเพ่ิมประเด็นใหม่ 2 ประเด็น ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศ และ การปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังนี ้เนือ้หาในรายงานฉบับนี้ได้ 
ครอบคลมุประเดน็ท่ีส�าคญัท้ัง 14 ประเดน็ ข้อมลูผลการด�าเนนิงาน 
ในปีนี้ได้มีการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ 
เพิม่เตมิด้วยจากเดมิท่ีไม่มกีารรายงาน (Disclosure 102-49)

การรับรองการรายงาน

เนื้อหาหลักและข้อมูลส�าคัญในรายงานฉบับนี้ได้ถูก
ทบทวนและตรวจสอบโดยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละฝ่าย 
และบรษัิทย่อย (Disclosure 102-32) เพือ่ให้ความเช่ือม่ันว่า
เนือ้หาท่ีรายงานนัน้มีความถกูต้อง สอดคล้องกบัประเดน็ส�าคญั 
ด้านความย่ังยืน และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มิได้ใช้การตรวจรับรองรายงานโดย 
หน่วยงานภายนอก แต่มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
ผลการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อมจากหน่วยงานเอกชนท่ีได้รับ 
การข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานราชการ เพื่อความน่าเชื่อถือ  
ถูกต้อง และโปร่งใส 

ช่องทางการติดต่อ (Disclosure 102-53)

หากต้องการข้อมูลเพิม่เตมิ มีข้อสงสยัหรอืข้อแนะน�าใดๆ 
สามารถติดต่อได้ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) 
2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
10310 ประเทศไทย
โทร. :  +66 2792 0000  

อีเมล :  sustainability@amata.com 
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จ�ำนวนพนักงำนในโรงงำนทุกนิคม 

329,660 คน

โรงงำนและผู้เช่ำ

1,358 รำย จำกกว่ำ 30 ประเทศ 

ขนำดพื้นที่รวม  

105.26 ตำรำงกิโลเมตร 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

THAILAND

Bangkok

ส�ำนักงำนใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2126  
อำคำรกรมดิษฐ์  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ  
เขตห้วยขวำง จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 10310  
(Disclosure 102-3) 

ส�ำนักงำนสำขำ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 700  
ถนนบำงนำตรำด กม.57 อ�ำเภอเมือง  
จังหวัดชลบุรี 20000  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ�ำนวนพนักงำนทั้งหมด 
รวมทุกประเภท 268 คน (Disclosure102-7)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) (Disclosure  
102-1) เป็นหนึ่งในบริษัทผู ้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมช้ันน�า 
ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2532 และ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540  
บรษัิทฯ ประกอบกจิการด้านนคิมอุตสาหกรรมและธรุกจิเกีย่วเนือ่ง 
อย่างครบวงจร (Disclosure 102-2) ซ่ึงไม่เพียงแต่พัฒนา 
นคิมอุตสาหกรรมมาตรฐานสากลท่ียดึมัน่ในการปกป้องสิง่แวดล้อม 
อย่างเข้มงวดเท่านัน้ แต่ยังมุง่ม่ันท่ีจะสร้าง “เมอืงท่ีสมบูรณ์แบบ”  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานท่ีท�างานในนิคมและ 
คนในชุมชนท้องถิ่นโดยรอบ เพ่ือให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถ
ท�างานและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและ 
ร่วมลงทุนพัฒนาท่ีดนิและอสงัหารมิทรพัย์ท้ังในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศ เป็นที่ตั้งของโรงงานผู้ผลิตชั้นน�าจากทั่วโลกที่สร้าง
มูลค่าการผลิตโดยรวมกว่า 1.9 ล้านล้านบาทต่อปี  

รู้จักอมตะ 

โครงการทั้งหมด 9 โครงการ 

YANGON AMATA
SMART & ECO CITY

ย่างกุ้ง อมตะ  
สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้
พื้นที่: 8.09 ตร.กม.
อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ

ตั้งอยู่ในภูมิภาคย่างกุ้ง บนท�าเล 
ที่มีศักยภาพสูงที่ก�าลังจะพัฒนา 
เป็นวงแหวนรอบนอกของภมูภิาคย่างกุง้  
เช่ือมต่อกบัโครงสร้างพ้ืนฐานและเครอืข่าย 
การคมนาคมขนส่งท้ังระบบรางและ 
ระบบถนน อยูห่่างจากสนามบิน 
นานาชาติย่างกุง้เพียง 24 กโิลเมตร  
และห่างจากชายแดนประเทศไทย  
386 กิโลเมตร

Yangon

MYANMAR

ที่ตั้งของโครงการในกลุ่มอมตะ  
(Disclosure102-4)
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อมตะซิตี้ ชลบุรี
พื้นที่: 43.30 ตร.กม.
จ�ำนวนโรงงำนและผู้เชำ่: 769 รำย
จ�ำนวนพนักงำนในนิคม: 208,742 คน

ตั้งอยู่ที่ใจกลางของอีสเทิร์นซีบอร์ดที่เป็นศูนย์กลาง 
ของอุตสาหกรรมการผลิตในภูมิภาคตะวันออก  
ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 42 กม.  
ท่าเรือน�า้ลึกแหลมฉบัง 46 กม. และกรุงเทพ 57 กม.

LAOS

VIETNAM

Hanoi

Ho Chi Minh  
City

อมตะซิตี้ ระยอง
พื้นที่: 27.03 ตร.กม.
จ�ำนวนโรงงำนและผู้เชำ่: 395 รำย
จ�ำนวนพนักงำนในนิคม: 71,390 คน

ตั้งอยู่บนท�าเลที่ดีที่สุดส�าหรับบริษัทที่ท�าธุรกิจส่งออก  
ห่างจากท่าเรือน�า้ลึกแหลมฉบัง 27 กม.  
สนามบินสุวรรณภูมิ 99 กม. และ กรุงเทพ 114 กม.

CITY HALONG
อมตะซิตี้ ฮาลอง 
พื้นที่ (เฟส 1): 7.14 ตร.กม. 
พื้นที่ทั้งหมด: 57 ตร.กม.
อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ

ตั้งอยู่บนท�าเลที่มีศักยภาพสูงทางตอนเหนือของเวียดนาม  
ใกล้กับท่าเรือน�้าลึก, สนามบินนานาชาติ และชายแดนประเทศจีน

อมตะซิตี้ เบียนหัว 
พื้นที่: 7 ตร.กม.
จ�ำนวนโรงงำนและผู้เชำ่: 194 รำย
จ�ำนวนพนักงำนในนิคม: 49,528 คน

ตั้งอยู่บนท�าเลที่มีศักยภาพสูงบนถนนไฮเวย์หมายเลข 1  
เชื่อมระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้  
ห่างจาก สนามบินโฮจิมินห์ 35 กม.  
ท่าเรือคัทไล 33 กม. และ ท่าเรือคายแม็บ 50 กม.

CITY BIEN HOA

TOWNSHIP 
LONG THANH

CITY LONG THANH

อมตะ ทาวน์ชิป ลองถั่น
พื้นที่: 7.53 ตร.กม.
อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ

ตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโฮจิมินห์  
ห่างจากเบียนหัวประมาณ 20 กม.  
บนถนนทางด่วนระหว่างลองถั่น-โซ่วเซย  
ห่างจาก สนามบินใหม่ 10 กม.  
เมืองโฮจิมินห์ 20 กม.

อมตะซิตี้ ลองถั่น
พื้นที่: 4.10 ตร.กม.
อยู่ระหว่างการพัฒนา

อมตะ เซอร์วิส ซิตี้ ลองถั่น 1
พื้นที่: 0.554 ตร.กม.
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2562

อมตะ เซอร์วิส ซิตี้ ลองถั่น 2
พื้นที่: 0.519 ตร.กม.
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2562
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ธุรกิจของเรา (Disclosure102-2, 102-6)

ธุรกิจของบริษัทฯ ถูกพัฒนาข้ึนโดยยึดหลักนโยบาย 
การพัฒนาอย่างยัง่ยืนท่ีมุ่งเน้นการเตบิโตทางเศรษฐกจิไปพร้อม
กับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างภาคอุตสาหกรรม
และชุมชนโดยรอบ จึงเกิดการพัฒนาธุรกิจข้ึนมารองรับ 

การด�าเนินธุรกิจของนักลงทุน และตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสยีท่ีอยู่ในพืน้ท่ีได้อย่างครบวงจร โดยแบ่งเป็น 
กลุ่มธุรกิจต่างๆ ดังนี้ 

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและ 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจสาธารณูปโภค  
ธุรกิจให้บริการ 

ในนิคมอุตสาหกรรม
ธุรกิจการลงทุน

นิคมอุตสาหกรรม

• อมตะซิตี้ ชลบุรี 

• อมตะซิตี้ ระยอง 

• อมตะซิตี้ เบียนหัว 

• อมตะซิตี้ ลองถั่น

• อมตะซิตี้ ฮาลอง

• ย่างกุ้ง อมตะ สมาร์ท 
แอนด์ อีโค ซิตี้

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

• อมตะทาวน์ชิป ลองถั่น 

• อมตะ เซอร์วิส ซิตี้  
ลองถั่น 1

• อมตะ เซอร์วิส ซิตี้  
ลองถั่น 2

• โรงไฟฟ้า 

• โรงงานผลิตน�้าประปา 
เพื่อการใช้ใน 
ภาคอุตสาหกรรม 

• โรงบ�าบัดน�า้เสีย

• เครือข่ายและ 
สถานีควบคุม 
ก๊าซธรรมชาติส�าหรับ 
นิคมอุตสาหกรรม 

• ธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรม

• โครงข่ายเคเบิ้ล 
ใยแก้วน�าแสง

• ธุรกิจพลังงานทางเลือก

• การจัดการขยะจาก 
ภาคอุตสาหกรรม

• อาคารโรงงาน 
ส�าเร็จรูปให้เช่า 

• การขนส่ง 
และกระจายสินค้า 

• การรักษาความปลอดภัย

• ระบบโทรคมนาคม 

• การบ�ารุงรักษา 
ในส�านักงานและ 
โรงงานอุตสาหกรรม

• โรงพยาบาล

• สถานศึกษา

• ที่พักอาศัย

• พาณิชยกรรม

• อมตะ เอเซีย

• อมตะ วีเอ็น

• อมตะ โกลบอล

• อมตะ เอ็นเนอจี

• อมตะ เอเซีย (เมียนมาร์)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  |  รายงานความยั่งยืน 2562
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สาธารณูปโภคและส่ิงอ�านวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

บรกิารและส่ิงอ�านวยความสะดวกส�าหรบัชมุชนเมอืงในนคิมอตุสาหกรรมอมตะซติี ้ชลบรุี

Natural Gas Supply
2 OTS : 59,000  

cu.m./hour

Fiber Optic Network
All area in AMATA  

City Chonburi

Power Substation of PEA 
3 Substations : 300 MW

AMATA Power Plant
5 blocks : 757MW

Data Center Park
High-Quality Infastructure 

Flood Protection

Water Supply & Sources
Total raw water supply :  

55.4 million m3

Waste Water  
Treatment Plant

5 Plants : 70,500 m3

Rental Factories
Ready Built Facilities  

up to 5,000 m2

AMATA Mansion 
5-Floor, Condominium 168 Unit

Satit Kaset Laboratory School
Grade 1-12

AMATA Singapore  
International School 
Education Grade 1-6,   
English Program

Financial Street
9 Major Banks  
and leasing companies

AMATA Spring Country Club
18 hole world class golf club

AMATA Vibharam Hospital
a 200-bed hospital with  
specialist services
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (Disclosure102-5) 

กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม 
และพัฒนาชุมชนเมือง กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มธุรกิจให้บริการ กลุ่มการลงทุน

13.77%
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด 

46.10%
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง  
ไทย-จีน จ�ากัด ผ่านบริษัท  
อมตะซิตี้ ระยอง จ�ากัด

100%
บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด 

65.56%
Amata City Bien Hoa JSC 
ผ่านบริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัท อมตะ  
วอเตอร์ จ�ากัด

20%
บริษัท อมตะ จัดจ�าหน่าย 
ก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด

68.11%
Amata City Long Thanh JSC 
ผ่านบริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด 
(มหาชน)

40%
บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จ�ากัด

67.51%
Amata Township Long Thanh 
Co., Ltd. 
ผ่านบริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด 
(มหาชน)

49%
บริษัท อมตะ บีไอจี  
อินดัสเทรียล แก๊ส จ�ากัด 

27%
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จ�ากัด  
ผ่านบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด

72.84%
Amata City Halong JSC 
ผ่านบริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด 
(มหาชน)

100%
Yangon Amata Smart and 
Eco City Limited 
ผ่าน Amata Asia (Myanmar) 
Limited

68.11%
Amata Service City Long 
Thanh 1 Co., Ltd.
ผ่าน บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด 
(มหาชน)  

68.11%
Amata Service City Long 
Thanh 2 Co., Ltd.
ผ่าน บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด 
(มหาชน) 

18.26%
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จ�ากัด  
ผ่านบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด

14.82%
Amata Power (Bien Hoa) Ltd.  
ผ่านบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด  
และ Amata City Bien Hoa JSC

27%
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จ�ากัด  
ผ่านบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด

15.23%
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1  
จ�ากัด ผ่านบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
จ�ากัด และบริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จ�ากัด

23.71%
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3  
จ�ากัด ผ่านบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
จ�ากัด และบริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จ�ากัด

15.23%
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2  
จ�ากัด ผ่านบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
จ�ากัด และบริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จ�ากัด

23.71%
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4  
จ�ากัด ผ่านบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
จ�ากัด และบริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จ�ากัด

23.71%
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5  
จ�ากัด ผ่านบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์  
จ�ากัด และบริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จ�ากัด

100%
Amata Asia Ltd. 

100%
Amata Global Pte. Ltd. 

99.98%
บริษัท อมตะ เอ็นเนอจี จ�ากัด 

100%
Amata Asia (Myanmar) Ltd. 

72.84%
บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) 
ผ่าน Amata Asia Ltd.

43.49%
บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 

91%
บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด 

49%
บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด 

21%
บริษัท  แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด 

4.25%
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม  
(อมตะนคร) จ�ากัด 

51%
บริษัท ไทย-เจแปนนีส อมตะ จ�ากัด 

51%
บริษัท อมตะ คินเดอร์เวิลด์  
เอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด 

12.65%
บริษัท อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส จ�ากัด  
ผ่านบริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

25%
บริษัท ฮิตาชิ ไฮ-เทค อมตะ  
สมาร์ท เซอร์วิสเซส จ�ากัด  

36%
บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จ�ากัด  
ผ่านบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด

49%
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด  
ผ่านบริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จ�ากัด 

บริษัทและสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรง

บริษัทและสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งทางตรง  
และทางอ้อม 

บริษัทและสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน 

83.67%
บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จ�ากัด

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  |  รายงานความยั่งยืน 2562
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โครงสร้างองค์กร (Disclosure102-18)

โครงสร้างองค์กรของ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อย จ�านวน 4 คณะ ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการบริษัท 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

(1) คณะกรรมการบริหาร 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

(3) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ 

(4) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักตรวจสอบภายใน ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร*

ส�านักงาน 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท 
และ กฎหมาย

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

& Compliance Unit

* ในปี 2562 ประธานกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ี 
  การบริหารกลาง

** ผู้อ�านวยการอาวุโส - สายงานบัญชีและภาษี สายงานการเงิน สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

สายงานบัญชี

สายงานการเงิน

สายงาน 
สื่อสารการตลาด

สายงานทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

สายงาน 
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ประธานเจ้าหน้าที ่
การลงทุน

สายงาน 
พัฒนาธุรกิจ

สายงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์

สายงานงาน 
บริหารความเสี่ยง

บริษัทในเครือ

สายงาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงาน 
โครงการภูมิภาค

สายงานการขาย

ประธานเจ้าหน้าที ่
การตลาด

ประธานเจ้าหน้าที ่
การเงิน**

ประธานเจ้าหน้าที ่
การบริหารกลาง*

ประธานเจ้าหน้าที ่
วิศวกรรม

สายงานวิศวกรรม

สายงานที่ดิน 
และประสานงานราชการ

15



ห่วงโซ่คุณค่า (Disclosure102-9)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  |  รายงานความยั่งยืน 2562
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สมาชิกภาพ (Disclosure102-13)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อองค์กร สถานะ

1 Australian - Thai Chamber of Commerce สมาชิก

2 British Chamber of Commerce Thailand สมาชิก

3 German - Thai Chamber of Commerce สมาชิก

4 Korean - Thai Chamber of Commerce สมาชิก

5 Malaysian - Thai Chamber of Commerce สมาชิก

6 Singapore - Thai Chamber of Commerce สมาชิก

7 The American Chamber of Commerce in Thailand สมาชิก

8 Thai-Japanese Association สมาชิก

9 สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร สมาชิก

10 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาชิก

11 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิก

12 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย สมาชิก

บริษัทย่อย

 ชื่อองค์กร สถานะ ประเทศ

1 สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม (Thai-Vietnam Business Council) สมาชิก เวียดนาม

2 สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม (Thai-Vietnam Friendship Association) สมาชิก เวียดนาม

3 สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (Thai Business (Vietnam) Association) สมาชิก เวียดนาม

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  |  รายงานความยั่งยืน 2562
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ประธานเจ้าหน้าที ่
การตลาด

กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย

คณะท�างานด้านก�ากับดูแล
กิจการและพัฒนาธุรกิจ

คณะท�างานด้านชุมชน, สังคม  
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

คณะท�างาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการมูลนิธิอมตะ

ประธานเจ้าหน้าที ่
การเงิน

ประธานเจ้าหน้าท่ี
การลงทนุ

ประธานเจ้าหน้าท่ี
การบรหิารกลาง

ประธานเจ้าหน้าท่ี
วศิวกรรม

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักตรวจสอบภายใน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทอมตะ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ

คณะท�างานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ

คณะกรรมการบริษัท

บรษัิทฯ ได้ให้ความส�าคญักบัการมีส่วนร่วมในการด�าเนนิการ 
ด้านความย่ังยืนของบริษัทฯ จากทุกภาคส่วนในองค์กร  
จงึก�าหนดให้คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานได้มีบทบาท 
ในการร่วมกนัขับเคลือ่นการพัฒนาในทุกด้าน ท้ังด้านเศรษฐกจิ  
สงัคม และสิง่แวดล้อม และสร้างความรูค้วามเข้าใจ ตลอดจน 
วัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็งและเอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อ 
สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริง บริษัทฯ เชื่อว่า การก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี ประกอบกับการมีคณะกรรมการบริษัทและ 

เลขานุการบริษัท 
และกฎหมาย

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบ มีระบบการ 
บริหารจดัการท่ีมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มจีติส�านกึ 
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง จะน�ามาซ่ึงความน่าเช่ือถือและความย่ังยืน 
ของธุรกิจและสังคมโดยรวมต่อไป 

บรษัิทฯ ขับเคลือ่นการพฒันาท่ีย่ังยืนโดยมีโครงสร้างการ
บรหิารความย่ังยืนในองค์กร (Disclosure 102-19, 102-20) ดังนี้

& Compliance Unit

การพัฒนาที่ยั่งยืนของอมตะ
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ประเมินความเสี่ยงและปัจจัยต่างๆ
ที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืน
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

ด�าเนินการตามกระบวนการ 
ระบุประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 

ริเริ่มโครงการและแนวทาง 
ปฏิบัติต่างๆ ที่ตอบสนองต่อประเด็น
ส�าคัญด้านความยั่งยืนในทุกด้าน

ถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย  
และกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจน 
ความรู้ในเรื่องการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนสู่พนักงานทั้งหมด 
ในบริษัท พร้อมทั้งสนับสนุน 
การด�าเนินงานในทุกด้าน 

ติดตามผลการด�าเนินงาน 
และเก็บข้อมูลในโครงการต่างๆ 

จัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปี 

คณะท�างาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ของอมตะ (AMATA Susta inab le Development  
Committee) ประกอบไปด้วยผู ้บริหารระดับฝ่ายข้ึนไป 
จากสายงานต่างๆ และคณะท�างานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ของอมตะ (AMATA Sustainable Development Working 
Committee) ประกอบด้วย ตัวแทนจากทุกฝ่ายในบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย ภายใต้การก�ากับดูแล และติดตามงานโดย
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร เพือ่ร่วมกนัขับเคลือ่นโครงการต่างๆ 
เพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ 

การด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืนภายในบริษัทฯ แบ่งเป็น 
 3 ระดบั ครอบคลมุการด�าเนนิงานท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกจิ  
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีการพิจารณาปัจจัย
ความเสี่ยง ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ 
ภายนอก แนวโน้มและทิศทางด้านความยั่งยืนของโลก  
ท่ีจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน 
น�าความต้องการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่
มาพิจารณาก�าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานต่างๆ  
เพื่อเตรียมรับมือหรือตอบสนองกับประเด็นส�าคัญด้านความ 
ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท

ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์  
และกรอบการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนให้ครอบคลุม 
ด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

ทบทวนประเด็นความเสี่ยง  
และติดตามประเมินผล 
กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ด�าเนินการ 
ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ เพื่อตอบสนอง
ต่อประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 
อย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานคณะกรรมการการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนรายงานผลการด�าเนินงาน 
ด้านความยั่งยืนต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาให้ค�าแนะน�า 
การด�าเนินงานที่เหมาะสม 
กับความเสี่ยงและประเด็นส�าคัญ 
ด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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คณะท�างานการพฒันาอย่างย่ังยนืของอมตะได้มีการประชุมเป็นประจ�าทุกไตรมาส แต่คณะท�างานชุดย่อยด้านก�ากบัดแูลกจิการ 
และพัฒนาธุรกิจ ด้านชุมชน, สังคมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และด้านสิ่งแวดล้อม มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อให้เกิด 
ความต่อเนื่องในการท�างาน 

หลักการและกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Disclosure 102-16) 

บรษัิทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาธรุกจิและเศรษฐกจิไทย 
ให้เติบโตไปพร้อมกับการรักษาสมดุลระหว่างอุตสาหกรรม 
และชุมชนโดยรอบให้อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐาน 
ของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  
ด้วยลักษณะของธุรกิจเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้ 
ทรัพยากรมาก การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงก่อให้เกิด 
ผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ 
จึงได้ยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา “ALL WIN” 
ตลอดมา เพราะแนวทางการด�าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา 
“ALL WIN” นั้น บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นเอาแต่ผลประโยชน ์
ของตนเองเป็นท่ีต้ัง แต่บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดในห่วงโซ่คุณค่าด้วย ไม่ว่าจะเป็น
พนักงานของบริษัท ลูกค้า คู่ค้า คู่ธุรกิจ และชุมชนโดยรอบ 
รวมถึงสังคมโดยรวม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจดัการจากประเดน็ 
ส�าคญัด้านความย่ังยืน (materiality) อนัน�ามาซ่ึงการปรบัเปลีย่น 
นโยบาย มาตรฐานการจัดการ หรือแนวปฏิบัติเพิ่มเติม  
ตลอดจนสร้างนวตักรรมทางกระบวนการหรอืธรุกจิใหม่ เพือ่ลด 
ผลกระทบเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ให้น้อยท่ีสุด และสร้างประโยชน์ท่ีย่ังยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่ายตามหลักปรัชญา “ALL WIN”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้าง 
วฒันธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและเกือ้หนนุการขบัเคลือ่นองค์กร 
ไปสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ปลูกฝัง ค่านิยม พฤติกรรม 
และทัศนคติ ผ่าน “AMATA DNA” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
ของบริษัทฯ ประกอบด้วยหลัก 5 ประการ ได้แก่ น่าเชื่อถือ 
วางใจได้ (Dependable) พร้อมให้การตอบสนอง (Responsive) 
ลองคิดสิ่งใหม่ (Innovative) มองไกลไปข้างหน้า (Visionary) 
เต็มคุณค่ามีประสิทธิภาพ (Efficient) เพ่ือเป็นรากฐาน 
ในการน�าพาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

“ALL WIN” 
Everyone SUCCEEDS  

Friendly to ENVIRONMENT  
Responsible to SOCIETY  

Walking TOGETHER
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จากปรัชญาการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ “ALL WIN” ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญที่จะน�าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้
ก�าหนด “นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ส�าหรับกลุ่มอมตะให้ยึดถือปฏิบัติไว้ดังนี้

ด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม 
ยดึถอืปฏบัิตติามกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกิจ  
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามหลักสทิธิมนษุยชน เพือ่สร้างประโยชน์สงูสุด
ท่ีเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนได้เสยี

ส ่งเสริมการใช ้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
หรอืธรุกจิใหม่ทีล่ดผลกระทบจากการด�าเนนิงาน 
ท่ีมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตส�านึก 
ในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
และส่ิงแวดล้อม

ด�าเนินธุรกิจให้เกิดผลกระทบทางลบท้ังทางตรง
และทางอ้อม ต่อผู้มีส่วนได้เสียให้น้อยที่สุดหรือ 
ไม่มีเลย มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเส่ียง 
รอบด้านให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สร้าง
ประโยชน์ท่ียัง่ยืนแก่ ผู้มีส่วนได้เสยีทกุฝ่าย

มุ่งเน้นการปรบัปรงุและพฒันากระบวนการท�างาน 
และบริการ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
และธุรกิจใหม่ ท่ีสร้างคุณค่าเพิ่ม ให้แก่องค์กร 
และผู้มส่ีวนได้เสีย

เพิ่มมูลค่าธุรกิจ
ด้วยนวัตกรรม

และคุณภาพ

ด�าเนินธุรกิจ
บนพื้นฐาน

หลักธรรมาภิบาล

ด�าเนินธุรกิจ
โดยค�านึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย

ด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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นอกจากนโยบายและกรอบการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ แล้ว บรษัิทฯ ยังน�าเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ มาใช้เป็นประกอบเป็นแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย เช่น เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ISO, GRI Standards, 
เกณฑ์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-Excellence ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทฯ 
สามารถพัฒนาการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกด้านให้ดีขึ้น

Socio-economic
development

Business
growth

Risk
Management

Corporate
Governance

Innovation

Resources
and energy

managementEmissions
and Waste

Climate
change

Human
Development

Safety 
and healthy

society

Community
Involvement

Civil Society
development

“กรอบการบริหารความย่ังยืน” ท่ีใช้เป็นแนวทางในด�าเนินงานของบริษัทฯ นั้น ยึดหลักความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรม 
และสังคม ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Environment
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กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน 
จากการบูรณาการแนวคิดด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืนเข้ากับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ท�าให้บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ 

และมุ่งสู่การเป็นผู้พัฒนาเมืองอัจฉริยะชั้นน�าในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญของโลกและความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนเป็นเมือง 
ท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสร้างโอกาสและประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจสังคมให้เติบโตไปพร้อมกับ
การอยู่ร่วมกันด้วยดีระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ บนพื้นฐานของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ จึงได้วางกลยุทธ์หลักในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. การเพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขันด้วยการเป็น 
ผู้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การด�าเนินธุรกิจจากเดิมท่ีเป็นผู้พัฒนา 
นคิมอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานการผลติของ
อุตสาหกรรมต่างๆ จากท่ัวโลก ให้เป็น 
ผูพ้ฒันาเมืองอจัฉรยิะ (Smart City) ช้ันน�า 
ในพื้นท่ีภาคตะวันออก ท้ังนี้ เพื่อให ้
สามารถตอบสนอความต้องการของลกูค้า 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 ประเภท 
ท่ีได้รับการส่งเสริมในพื้นท่ีเขตพัฒนา
พเิศษภาคตะวันออก (EEC) นี้ได้ดย่ิีงข้ึน  
บริษัทฯ มุง่ม่ันในการพฒันาผลติภณัฑ์และ 
บรกิารท่ีมคีณุภาพ เพือ่สร้างความแตกต่าง 
และความได้เปรียบในการแข่งขันของ 
บรษัิทฯ และเพิม่คณุค่าให้แก่ลกูค้า รวมถงึ 
ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อีกด้วย  

2. การเติบโตผ่านหุ้นส่วน
กลยุทธ์ทางธุรกิจ

บริษัทฯ วางกลยุทธ์ในการพัฒนา
ธุรกิจใหม่ท่ีเกี่ยวเนื่องกับเมืองอัจฉริยะ 
ให้ตอบสนองความต้องการและความ 
คาดหวังของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและ
เตบิโตอย่างมีคณุภาพ ผ่านการร่วมลงทุน 
กบัหุ้นส่วนกลยุทธ์ทางธรุกจิ ท่ีเป็นบรษัิทฯ  
ท่ีมีช่ือเสียงและมีความเป็นมืออาชีพ 
ในธุรกิจแขนงต่างๆ ท�าให้สามารถสร้าง 
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ท่ีสามารถ
ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นแหล่ง
รายได้เพิ่มเติมและเป็นการกระจาย 
ความเสี่ยงจากธุรกิจหลัก

3. การสร้างสังคมที่มี
ความปลอดภัยและใส่ใจ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เป็นส�าคัญ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อความ
ปลอดภัยของผูมี้ส่วนได้เสยีหลกัทุกกลุม่ 
ท่ีเกี่ยวข้อง และความรับผิดชอบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ 
สมาชิกในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชน 
โดยรอบให้ความส�าคัญกับการบริหาร 
จัดการทรัพยากรและของเสียอย่างมี 
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
พัฒนานวัตกรรมในกระบวนการท�างาน
เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาธุรกิจใหม่ท่ี
สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
พร้อมท้ังเปิดเผยข้อมูลแนวทางปฏิบัต ิ
และการบรหิารจดักาทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อมอย่าโปร่งใสผ่านช่องทาง 
ต่างๆ
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4. การสร้างโอกาสให้กับ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ธุรกิจท่ีบริษัทฯ พัฒนาข้ึนในปัจจุบันและ
อนาคตสามารถเอ้ือประโยชน์และสร้างโอกาสให้กบั 
ผู ้มีส ่วนได้เสียหลากหลายกลุ ่มท้ังภายในและ 
ภายนอกบริษัทฯ ไม่เพียงเฉพาะตัวบริษัทฯ เอง
เท่านั้น บริษัทฯ ส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนา 
การเรยีนรูข้องพนกังาน โดยเปิดโอกาสให้พนกังาน
ได้ปรับเปลี่ยนหน้าท่ีงานตามความเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของพนักงาน ช่วยให้เกิด
แรงผลักดันในการท�างานและสร้างความผูกพัน 
กับองค์กร 

บรษัิทฯ เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสยีร่วมลงทุน 
ในการพฒันาธรุกจิใหม่ เพือ่แก้ปัญหาหรอืสนองตอบ 
ความต้องการของลูกค้าและประชาชนท่ีอยู่อาศัย
ท้ังในและนอกนคิมอุตสาหกรรม และเปิดโอกาสให้ 
ประชากรท้ังในและนอกนคิมอุตสาหกรรมได้เข้าถงึ 
ผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างสะดวกและท่ัวถึง  
เช่น การแพทย์ การศึกษา การติดต่อราชการ และ 
สร้างงานสร้างอาชพีให้แก่ประชาชน โดยมีเป้าหมาย 
ท่ีจะพฒันาคณุภาพชีวติและเศรษฐกจิชุมชนให้ดีขึน้  
ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ

5. การสร้างประชาคมที่ดีเพื่อร่วมกัน
สร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่ เกี่ยวข้องท้ังหมดโดยเฉพาะผู ้ มีส ่วนได้เสีย 
ทางตรง (primary stakeholder) การอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขและส่งเสริมซ่ึงกันและกัน จึงเป็น 
ส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ  
ให้ด�าเนินไปอย่างยั่งยืน การสร้างสังคมที่ดีภายใน 
บริษัทฯ อันได้แก่ พนักงานในองค์กรซ่ึงเป็น
ทรัพยากรหลักท่ีจะน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ 
บรษัิทฯ จงึดแูลให้พนกังานมีความสขุในการท�างาน 
พฒันาท้ังทักษะและจติใจ เพือ่ให้ร่วมกนัสร้างสรรค์
งานท่ีมีคณุภาพและพร้อมแบ่งปันสูส่งัคมภายนอก 

ส่วนประชาคมภายนอกได้แก่ การรวมกลุ่ม
ของลกูค้าในนคิมอตุสาหกรรม ชุมชนโดยรอบ และ 
ส่วนราชการท้องถิน่ เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการร่วมมือ 
ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งสร้างผลลัพธ์ร่วมกัน  
(Collective impact) โดยมีเป้าหมายเดียวกัน  
มีความเข้าใจในบทบาทของกนัและกนั ลดการต่อต้าน  
และสร้างความร่วมมือร่วมใจกนัในการช่วยกนัดแูล
และพัฒนาสังคมโดยรวมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น  
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สงครามการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัจนีในปัจจุบันน�ามา 
ซึ่งความท้าทายและโอกาสส�าหรับประเทศไทย ความขัดแย้ง 
ด้านการค้าระหว่าง 2 ประเทศท่ีเพิม่ข้ึนจากการข้ึนภาษีสนิค้า 
น�าเข้าท้ังจากจนีและสหรฐัอเมรกิานัน้ นอกจากจะส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจของสหรัฐและจีนโดยตรงแล้ว ยังมีผลกระทบต่อ 
ห่วงโซ่อุปทานท่ัวโลกและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกด้วย 
ธุรกิจต่างชะลอการตัดสินใจลงทุน กลายเป็นปัจจัยลบต่อ 
เศรษฐกิจโดยรวม อุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบจาก
สงครามการค้าครั้งนี้ เช่น รถยนต์ เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์  
เคมีภัณฑ์ สินค้าเทคโนโลยี/เทเลคอม aerospace เริ่ม 
มองหาฐานการผลิตหรือแหล่งวัตถุดิบอื่นๆ นอกประเทศจีน 
เพื่อกระจายความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัญหาจากเรื่องภาษี 

ซ่ึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น อยู่ในความสนใจ
ของอุตสาหกรรมเหล่านี้ท่ีก�าลังพิจารณาย้ายฐานการผลิต 
ไปประเทศอื่น ท�าให้บริษัทฯ มีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้น

หลังจากสถานการณ ์สงครามการค ้าสหรัฐฯ-จีน 
ท่ีผ่อนคลายลงในช่วงปลายปี 2562 คาดว่าผลกระทบจาก 
สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ที่มีต่อการค้าโลกจะค่อยๆ ลดลง  
ซ่ึงเป็นผลดีต่อภาวะการค้าโลกและภาคอุตสาหกรรมในระยะ 
ถัดไป ให้กลับมาฟื้นตัวขึ้น (อ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ Economic  
Intelligence Center (EIC) ของธนาคารไทยพาณิชย์จ�ากัด 
(มหาชน) วันที่ 18 ธันวาคม 2562) 

ความท้าทายและโอกาส

1. สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน  
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อบต.บางนาง

อบต.บ้านเก่า

ทต.ท่าข้าม

อบต.คลองต�าหรุ

ทต.นาป่า

อบต.มาบไผ่

ทต.หนองต�าลึง

อบต.มาบโป่ง

อบต.บ้านหนองขยาด

อบต.กุฏโง้ง

อบต.หน้าพระธาตุ

อบต.พานทอง

อบต.หน้าโบสถ์

23 ต�าบล ในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา มีชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมในระยะ 5 กิโลเมตรจากขอบพื้นที่โครงการ 
จ�านวน 212 หมู่บ้าน บนพื้นท่ีกว่า 260 ตารางกิโลเมตร  
มีประชากรตามทะเบียนบ้านในชุมชนโดยรอบ ประมาณ 
303,822 คน แต่มีประชากรท้ังหมดรวมประชากรแฝงซ่ึงย้าย
ถิ่นท่ีอยู่อาศัยมาเพื่อท�างานในพื้นท่ีนี้จ�านวน 685,382 คน  
(ท่ีมา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รายงานสถติจิ�านวน 
ประชากรและบ้าน ประจ�าปี 2562) โดยจ�านวนพนกังานท่ีท�างาน 
ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ชลบุรี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�านวนกว่า 200,000 คน  

2. การเติบโตของประชากร
การพัฒนาของนิคมอุตสาหกรรมอมตะในจังหวัดชลบุรี

และระยองนั้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและเจริญเติบโต
ด้านเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสังคมท้ังในนิคม
อุตสาหกรรมและรอบนอกนิคม ผู้ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ได้แก่ชุมชนท้องถิน่โดยรอบ 
บรษัิทฯ จงึได้ให้ความส�าคญักบัการดแูลชุมชนท้องถิน่ในพืน้ท่ี 
รศัม ี5 กโิลเมตรจากนคิมอตุสาหกรรมอมตะ เพือ่ลดผลกระทบ 
เชิงลบท่ีอาจเกดิขึน้ และสร้างเสรมิความสมัพนัธ์อันดีระหว่างกนั 
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

นคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ชลบุร ี ท่ีด�าเนนิกจิการอยู่ใน 
ปัจจบัุนมีพืน้ท่ีกว่า 43 ตารางกโิลเมตร ครอบคลมุพืน้ท่ี 5 อ�าเภอ  

2 จังหวัด     5 อ�าเภอ     23 ต�าบล     212 หมู่บ้าน
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315

ทต.คลองต�าหรุ

อบต.หนองหงษ์
ทต.นางทราย
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 อมตะซิตี้ ชลบุรี
อบต.บ้านเชิด

ทต.หนองไม้แดง

ทต.ดอนหัวฬ่อ

อบต.ส�านักบก

ทต.พานทอง

อบต.หน้าประดู่



ส่วนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ที่ด�าเนินกิจการ
อยู่ในปัจจุบันมีพ้ืนท่ี 27 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี  
4 อ�าเภอ 6 ต�าบล ในจงัหวดัชลบุรแีละระยอง มีจ�านวนพนกังาน 
ท่ีท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ระยอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�านวนกว่า 
71,000 คน ชุมชนโดยรอบนคิมอุตสาหกรรมในระยะ 5 กโิลเมตร
จากขอบพ้ืนท่ีโครงการ มีจ�านวน 19 หมู่บ้าน มีประชากร
ตามทะเบียนบ้านในชุมชนโดยรอบ ประมาณ 100,552 คน  
(ท่ีมา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบบสถิติ
ทางการทะเบียน ประจ�าปี 2562)

การเพิม่ข้ึนของประชากรในพืน้ท่ีสร้างท้ังโอกาสและปัญหา 
ท่ีท้าทายอย่างย่ิงต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอ้ม ดงันั้น บรษิทัฯ จึงได้ส�ารวจผลกระทบ 
และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชนท้ังในและ 
รอบนอกนิคมอุตสาหกรรมเป็นประจ�า และให้ความส�าคัญ
ในการมีส่วนร่วมช่วยแก้ปัญหาสังคมของชุมชน นอกจากนี้  
บริษัทฯ ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนท้ังในและ
รอบนอกนิคมอุตสาหกรรมในกิจกรรมต่างๆ และเปิดโอกาส
ให้ทุกคนได้การเข้าถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ที่บริษัทฯ 
ได้พัฒนาข้ึนเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในท้องถิ่น 

2 จังหวัด     4 อ�าเภอ     6 ต�าบล     19 หมู่บ้าน
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อ�าเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

อ�าเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

อ�าเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

บ้านห้วยลึก

บ้านโปงสะเก็ต

บ้านสะพานสี่

บ้านมาบยางพร

บ้านเนินสวรรค์

บ้านวังแขยง

บ้านวังตาผิน

บ้านมาบเตย

บ้านวังตาลหม่อน

บ้านห้วยปราบ

บ้านทุ่งสระแก้ว

บ้านซอย 13

บ้านซอย 12

บ้านคลองพลู

บ้านเขามะพูด
อ�าเภอนิคมพฒันา

จังหวดัระยอง

 อมตะซิตี้  
ระยอง
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การพฒันา  
สนามบนินานาชาตอิูต่ะเภา 

200,000 ล้านบาท  
(5.7 พันล้านดอลลาร์สหรฐั)

การพฒันาเมืองใหม่ 
400,000 ล้านบาท  

(11.5 พันล้านดอลลาร์สหรฐั)

การพฒันาการท่องเท่ียว 
200,000 ล้านบาท  

(5.7 พันล้านดอลลาร์สหรฐั)

การลงทนุ 
อตุสาหกรรมเป�าหมาย 

500,000 ล้านบาท  
(14 พันล้านดอลลาร์สหรฐั)

โครงการก่อนสร้าง  
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

35,300 ล้านบาท  
(1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

โครงการรถไฟรางคู่
64,300 ล้านบาท  

(1.8 พันล้านดอลลาร์สหรฐั)

โครงการรถไฟความเรว็สูง
200,000 ล้านบาท  

(5.7 พันล้านดอลลาร์สหรฐั)

การพฒันา  
ท่าเรอืแหลมฉบงั ระยะท่ี 3

150,000 ล้านบาท  
(4.2 พันล้านดอลลาร์สหรฐั)

การพฒันา  
ท่าเรอืมาบตาพดุ ระยะท่ี 3

11,100 ล้านบาท  
(0.3 พันล้านดอลลาร์สหรฐั)

3. โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) มูลค่ากว่า 1.7 ล้านล้านบาท ครอบคลมุพืน้ท่ี 3 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ได้ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือรองรับการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีภาคตะวันออก  
และสนับสนุนภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วท่ีสุด โดยรัฐบาลมีเป้าหมายในการท�าให้พื้นท่ี EEC  
เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

การลงทุนรวมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน  
ประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท (49,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  

ภายในป� 2560-2565

ที่มา : www.eeco.or.th, 2561
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โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีเป้าหมาย 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามา
ลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเท่ียวกลุ ่มรายได้ดีและ 
เชิงสขุภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรปู
อาหาร กบั 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คอื หุ่นยนต์ 
เพือ่การอตุสาหกรรม การบนิและโลจสิตกิส ์เชือ้เพลงิชวีภาพ
และเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร รวมถึง
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมพัฒนาคนและ
การศึกษาที่ได้เพิ่มเติมเช้ามาในปลายปี 2561

เมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม 2562 ประกาศคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้
ประโยชน์ในท่ีดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ ประกาศฉบับนี้ก�าหนดหลักการ 
ในการวางและจัดท�าแผนผังการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน และ 
แผนผงัการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งท�าให้เกิดความชัดเจน 
ในการพัฒนาพื้นท่ีของบริษัทฯ โดยพื้นท่ีของบริษัทฯ ท่ีเคย 
ได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมถูกก�าหนดให้เป็นพื้นท่ี 

สีม่วง ท่ีดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการ
อุตสาหกรรม สามารถใช้ประโยชน์ในท่ีดินเพื่ออุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรมการอยู่อาศัย เกษตรกรรม สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กิจการวิจัยและพัฒนา  
และกิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ
กิจการอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม นอกจากโอกาสทางธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึนจาก
โครงการ EEC แล้ว ยังมีความท้าทายทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ท่ีมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึนตามมา เช่น
การแข่งขันท่ีเพิ่มข้ึนในพื้นท่ี จ�านวนแรงงานมีฝีมือและ 
ค่าแรง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการของเสียจาก
อุตสาหกรรม เป็นต้น

บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนธุรกิจเป็นผู้พัฒนา
เมอืงอัจฉรยิะ ท่ีจะสามารถสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขัน
และรองรับความต้องการท้ังของนักลงทุนและประชาชน 
ในพื้นท่ีได้รวมถึงการเตรียมรับมือกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ซ่ึงบรษัิทฯได้เริม่ด�าเนนิการโครงการย่อยหลายโครงการ
ภายใต้แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะร่วมกับคู่ธุรกิจในปี 
ที่ผ่านมา

ด้วยศักยภาพส�าคัญของพื้นที่ EEC คือ การเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งภูมิภาคอาเซียน จะท�าให้พื้นที่ EEC เป็นศูนย์กลาง 
เช่ือมโยงกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และระเบียงตะวันออก-ตะวันตก ท้ังยังเป็นศูนย์กลางของความเช่ือมโยง
มหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก รวมถึงประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น�า้โขง และทางตอนใต้ของประเทศจีนด้วย

Pattaya 
Station

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  |  รายงานความยั่งยืน 2562
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4. การเติบโตของประเทศกลุ่ม CLMV
จากการก้าวเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียนหรอื AEC ในช่วงปลายปี 2558 ส่งผลให้อาเซียนกลายเป็นตลาดท่ีมีความส�าคญั 

และนักลงทุนท่ัวโลกต่างให้ความสนใจในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และ เวียดนาม)  
ท้ังน้ีด้วยปัจจัยหลายอย่าง อาทิ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ค่าจ้างแรงงานท่ีมีราคาต�่า การมีทรัพยากรธรรมชาต ิ
ท่ีอุดมสมบูรณ์ การสนบัสนนุของภาครฐัในแต่ละประเทศ ท้ังในด้านของการเปิดการค้าเสร ีการอ�านวยความสะดวกทางธรุกจิการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ พร้อมด้วยสิทธิทางภาษีจ�านวนมากเพื่อส่งเสริมการลงทุนในภาคการผลิต

นอกจากนี ้กลุม่ประเทศ  CLMV มีต้ังอยู่ใจกลางของภมิูภาค 
อาเซียน ซ่ึงเป็นจดุเชือ่มต่อของเส้นทางการค้าใหญ่ๆ จากทุก
มุมโลก กลุ่มประเทศ CLMV ได้รับการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุน
จากประเทศมหาอ�านาจ เช่น จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 

ปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลให้เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV 
มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องราวร้อยละ 6-7 ในปี 2562 และ 
จะยังคงรักษาระดับการเติบโตท่ีรวดเร็วนี้ได้ในระยะข้างหน้า 
(อ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ Economic Intelligence Center  
(EIC) ของธนาคารไทยพาณิชย์) กลุ ่มประเทศ CLMV  

จึงอยู ่ในความสนใจของผู้ประกอบการท่ีต้องการย้ายฐาน 
การผลิตเพื่อลดต้นทุน ท�าให้มีการลงทุนจากนานาประเทศ
อย่างต่อเนือ่ง 

ดังนั้น การเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศกลุ่ม CLMV 
จึงสร้างท้ังความท้าทายให้กับธุรกิจในประเทศไทย และ 
สร้างโอกาสทางธรุกจิในการเข้าไปพฒันาธรุกจิใหม่ในประเทศ 
กลุม่นีอี้กด้วย บรษัิทฯ จงึได้น�าโมเดลการพฒันาเมืองอัจฉรยิะ 
อมตะไปปรับใช้ในการลงทุนพัฒนาท่ีดินในประเทศในกลุ่ม 
CLMV เพือ่สร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและพัฒนาที่ดิน

THAILAND

LAOS

VIETNAMMYANMAR
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ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของผู้มี 
ส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืนของบริษัทฯ 
โดยเฉพาะกลุม่ผูมี้ส่วนได้เสยีท่ีอยู่ในห่วงโซ่คณุค่า ซ่ึงเป็นกลุม่ 
ท่ีได้รับผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบจากการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จ�าแนกกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากบริษัทฯ โดยพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการทบทวนการระบุและจัดล�าดับ
ความส�าคญัของกลุม่ผูมี้ส่วนได้เสยีขององค์กรเป็นประจ�าทุกปี 
โดยพิจารณาจากหลายปัจจยัเช่น การพึง่พา ความรบัผิดชอบ 
อิทธิพล หรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และจัดล�าดับความส�าคัญ
ของกลุ ่มผู ้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาจากระดับผลกระทบ 
จากบริษัทฯ ท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้เสียในด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม และระดับผลกระทบหรืออิทธิพลจากผู้ม ี
ส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ (Disclosure 102-42)

บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการรับฟังความคดิเห็นในช่องทาง 
สื่อสารต่างๆ และด�าเนินการโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างย่ังยืนของอมตะ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และน�าความคาดหวัง ความต้องการ  
ข้อกังวลใจ และข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีนัยส�าคัญ 
ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญ
ด้านความย่ังยืน (Materiality) และด�าเนินการตอบสนอง 
ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม

ในปี 2562 บรษัิทฯ ยังคงใช้การจ�าแนกกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี
ออกเป็น 10 กลุม่ ได้แก่ พนกังาน ผู้ถอืหุ้น ลกูค้า ชมุชน คูค้่า/
ผู้รับเหมา คู่ธุรกิจ เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
สื่อมวลชน และ คู่แข่งขันการค้า (Disclosure 102-40)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  |  รายงานความยั่งยืน 2562
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พนักงาน

คู่ค้า/ผู้รับหมา

คู่ธุรกิจ

คู่แข่ง

สื่อมวลชน

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

หน่วยงาน 
   ราชการและ 
     รัฐวิสาหกิจ

ชุมชน

เจ้าหนี้
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การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย (Disclosure 102-43, 102-44) 

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วมของ    
ผู้มีส่วนได้เสีย  

ความคาดหวัง/  
ความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้เสีย
การตอบสนองของบริษัทฯ

พนักงาน • การประชุมใหญ่ผู้บริหาร 
พบพนักงานประจ�าปี

• การประชุมพนักงานประจ�าเดือน

• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ 
อินทราเน็ต และอีเมล

• ช่องทางโดยตรงถึง CEO  
รับข้อแนะน�า หรือข้อร้องเรียน
จากพนักงาน

• การประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการรายไตรมาส

• การส�ารวจความผูกพัน 
ของพนักงานต่อองค์กรประจ�าปี

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ที่เหมาะสม

• ปรับปรุงค่าตอบแทนที่ดี 
และสวัสดิการที่เหมาะสม

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นธรรม

• ปรบัปรงุการประเมินผลการปฏบัิตงิาน 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

• ความมั่นคงและความก้าวหน้า 
ในหน้าที่การงาน

• เปิดรับสมัครพนักงานภายในบริษัท 
ก่อนส�าหรับต�าแหน่งงาน 
ภายในกลุ่มบริษัท

• การมีบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีดี

• จดัหาอปุกรณ์การท�างานอย่างเพยีงพอ
และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย 
และมีความสุขใการท�างาน

• การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ 
และความสามารถ

• จัดหลักสูตรอบรมที่ตรงตาม 
ความต้องการและทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของโลก

ลูกค้า • การส�ารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้าประจ�าปี

• การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ /
กิจกรรมทางการตลาด 

• การพบปะและประชุม 
กับลูกค้าโดยตรง

• การสื่อสารออนไลน์/อีเมล

• Call Center 

• บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ

• การบริหารความสัมพันธ์ 
กับลูกค้า

• สนับสนุนการด�าเนินกิจการของลูกค้า 
เช่น การจัดหลักสูตรอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการประกอบกิจการให้กับ
ลูกค้าให้เป็นไปตามกฎหมายก�าหนด

• ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

• การแก้ไขปัญหาจราจร • ด�าเนินการแก้ไขปัญหาจราจร 
จากความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
และพัฒนาเทคโนโลยี 
ในการช่วยบริหารงานจราจร

• การบริหารจัดการผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมเช่น  
น�้าเสีย ขยะ

• ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
อย่างเคร่งครัด

• เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงาน 
อย่างโปร่งใส

• การบริหารจัดการน�้า • พฒันาการบรหิารจดัการน�า้อย่างย่ังยืน 
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้น�้า

• การจัดการพลังงานในนิคม • พฒันาการใช้พลงังานทดแทน 
ในพืน้ท่ีนคิม

• การบริหารจัดการความเสี่ยง
และภาวะฉุกเฉินของนิคม

• ด�าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ทุกด้าน และเตรียมแผนรับมือ
ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งบุคลากรที่มี
ความสามารถและอุปกรณ์ที่จ�าเป็น
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กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วมของ    
ผู้มีส่วนได้เสีย  

ความคาดหวัง/  
ความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้เสีย
การตอบสนองของบริษัทฯ

ชุมชน • เวทีรับฟังความคิดเห็น 
และการประชุมร่วมกับบริษัทฯ

• การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

• การส�ารวจความพึงพอใจ 
ของชุมชนโดยรอบนิคมประจ�าปี/ 
รายกิจกรรม

• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/อีเมล

• ช่องทางสื่อสารอื่นๆ เพื่อรับ 
ข้อแนะน�า หรือข้อร้องเรียน

• การแก้ไขปัญหาจราจร • ด�าเนินการแก้ไขปัญหาจราจร 
จากความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
และพัฒนาเทคโนโลยีในการ 
ช่วยบริหารงานจราจร

• การบริหารจัดการน�้า • พัฒนากระบวนการใช้น�้ารีไซเคิล 
เพื่อลดการใช้น�้าดิบ

• การบริหารจัดการผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม ทั้งของ 
บริษัทฯ และโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรม

• เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงาน 
การจัดการของเสียอย่างโปร่งใส

• ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงาน 
ในนิคมอุตสาหกรรมมีการจัดการ 
ของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

• จัดท�าโครงการเพื่อปกป้องและฟื้นฟู
ระบบนิเวศในพื้นที่ต่อเนื่อง

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
สิ่งแวดล้อม ทั้งของบริษัทฯ 
และโรงงานในนิคมฯ

• ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
อย่างเคร่งครัด

• ส่งเสริมและดูแลให้ผู้ประกอบการ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมปฏิบัติ
ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
อย่างเคร่งครัด

• การพัฒนาชุมชนและสังคม • ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
ของชุมชนและสังคม

• ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ในชุมชนโดยรอบได้เข้าถึงการศึกษา
และการพัฒนาฝีมือแรงงาน

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ  
เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคม

• ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน • ตอบสนองข้อร้องเรียนจากชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ

• ความปลอดภัย • เปิดเผยการบริหารจัดการ 
ภาวะวิกฤตและมาตรการดูแล 
ความปลอดภัยของนิคม 

• ให้ความรู้และช่วยพัฒนาชุมชน 
ให้พร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินต่างๆ

35



กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วมของ    
ผู้มีส่วนได้เสีย  

ความคาดหวัง/  
ความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้เสีย
การตอบสนองของบริษัทฯ

คู่ค้า/ผู้รับเหมา • การประชุมร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ

• การตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจ

• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/อีเมล

• ช่องทางรับข้อแนะน�า  
หรือข้อร้องเรียน

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และจริยธรรมทางธุรกิจ

• ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

• ความเสมอภาคในการท�าธุรกิจ • ด�าเนินการจัดซื้ออย่างโปร่งใส 
และเป็นธรรม

• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่โปร่งใสและเป็นธรรม

• ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิด 
ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

ผู้ถือหุ้น • การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี

• การประชุมกรรมการในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม

• การน�าเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุน 
(Roadshow)

• Opportunity Day ที่ ตลท.

• การประชุมชี้แจงนักลงทุน 
ประจ�าไตรมาส

• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/อีเมล

• ช่องทางรับข้อแนะน�า  
หรือข้อร้องเรียน

• ผลการด�าเนินงานและ 
การเติบโตทางธุรกิจ มั่นคง 
และมีผลก�าไร

• พัฒนาธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง

• พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ในการลดต้นทุน

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี • ปฏิบัติตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบต่างๆ

• ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  
ยึดมั่นธรรมาภิบาล

• การบริหารจัดการความเสี่ยง • ด�าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม

คู่ธุรกิจ • การประชุมกรรมการในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม

• การประชุมร่วมกับบริษัทคู่ธุรกิจ/
ผู้ร่วมลงทุน

• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/อีเมล

• การเปิดเผยข้อมูลหรือรายงาน
ตามที่ต้องการ

• ด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์  
เป็นธรรม และโปร่งใส

• ความร่วมมือในการพัฒนา
ธุรกิจและเติบโตไปด้วยกัน

• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

• จัดท�าสัญญาร่วมลงทุนที่โปร่งใส 
และเป็นธรรม

• การเก็บรักษาข้อมูลความลับ 
ของผู้ร่วมลงทุน

เจ้าหนี้ • การประชุมนักวิเคราะห์

• การประชุมร่วมกับเจ้าหนี้

• การเยี่ยมชมกิจการ

• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/อีเมล

• การปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ของลัญญาเงินกู้และหุ้นกู้ 

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขของลัญญาเงินกู้
และหุ้นกู้อย่างเคร่งครัด 

• เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง
และครบถ้วน

• การบริหารจัดการความเสี่ยง • ด�าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม 
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กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วมของ    
ผู้มีส่วนได้เสีย  

ความคาดหวัง/  
ความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้เสีย
การตอบสนองของบริษัทฯ

หน่วยงาน
ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ

• การประชุมร่วมกันในวาระต่างๆ

• การร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ 
ที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ

• การเข้าร่วมในคณะท�างานต่างๆ
ของหน่วยงานภาครัฐ

• การเยี่ยมชมกิจการ

• การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์/อีเมล

• การเปิดเผยข้อมูลหรือรายงาน
ตามที่ต้องการ

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
และข้อบังคับ

• การบริหารจัดการผลกระทบ
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
จากการด�าเนินกิจการ 
ของบริษัทฯ

• ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง

• เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงาน 
อย่างโปร่งใส

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี • ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  
ยึดมั่นธรรมาภิบาล

• การสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจ
และสังคม

• สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐ และสนับสนุน 
การพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คู่แข่งขัน
ทางการค้า

• การประชุมร่วมกันที่องค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

• การร่วมกันท�างานตามค�าร้องขอ
ของภาครัฐ

• การแข่งขันที่เป็นธรรม 
และเป็นไปตามกฎหมาย

• ด�าเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจ

• ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

สื่อมวลชน • ข่าวประชาสัมพันธ์/การแถลงข่าว

• การสัมภาษณ์พิเศษ 
ตามที่สื่อต้องการ

• การเยี่ยมชมกิจการ

• การเปิดเผยข้อมูล 
หรือรายงานตามที่ต้องการ

• การได้รับข้อมูลครบถ้วน  
ถูกต้อง และรวดเร็ว 
ทันต่อเหตุการณ์

• เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

• รักษาความสัมพันธ์ในระยะยาว 
และปฏิบัติต่อสื่อมวลชน 
ด้วยความสัมพันธ์อันดี 
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ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 
บริษัทฯ น�าหลักการตามมาตรฐานสากล Global Reporting Initiative (GRI standards) มาใช้อ้างอิงในกระบวนการ 

การประเมินประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนท่ีครอบคลุมประเด็นท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท่ีมีผลกระทบ 
ต่อบรษัิทฯ และผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยพจิารณาจากข้อมลูแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของโลก การเปลีย่นแปลงและความท้าทายในภมูภิาค  
ความต้องการและความคาดหวงัของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษัิทฯ การบรหิารความเสีย่งองค์กร ตลอดจนผลจากการประเมินต่างๆ 

ขั้นตอนการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

1. การระบุประเด็นส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียและองค์กร 
บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลประเด็นส�าคัญจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
ผ่านช่องทางและวิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เช่น การประชุม  
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบสอบถาม การส�ารวจความผูกพัน 
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สรุปประเด็นท่ีมีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจจากความเห็นของ 
ผู ้บริหารของบริษัทฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เช่น ความเสี่ยงขององค์กร และ 
ปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อธุรกิจของบริษัทฯ เช่น แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของโลกและการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค

2. การจัดกลุ่มประเด็นส�าคัญ
ในปีนี้ มีประเด็นจากผู้มีส่วนได้เสียจ�านวน 25 ประเด็น คณะท�างานการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ได้ร่วมกันพิจารณาจัดกลุ่มเหลือ 14 ประเด็น และจัดล�าดับความส�าคัญของกลุ่มประเด็น 
โดยการพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ของแนวแกนตั้งและแกนนอน โดยอ้างอิงตามแนวทาง
ของ Global Reporting Initiative (GRI standards) แล้วก�าหนดประเด็นส�าคัญลงในตาราง 
Materiality Matrix  

1) แกนตั้ง (แกน Y) แสดงระดับความมีอิทธิพลของประเด็นท่ีมีผลต่อการประเมินและ 
การตัดสินใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

2) แกนนอน (แกน X) แสดงระดับผลกระทบจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ในประเด็นนั้น หรือระดับความส�าคัญของประเด็นที่มีต่อบริษัทฯ  

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดท�าการระบุและจัดล�าดับประเด็นความส�าคัญ 
ด้านความย่ังยืนใหม่ในปีนี้ เพื่อให้ได้ประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนท่ีถูกต้องและชัดเจน 
มากยิ่งขึ้น โดยได้ประเด็นส�าคัญทั้งหมด 14 ประเด็น ในจ�านวนนี้ มีประเด็นที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ 
2 ประเดน็ ได้แก่ การเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศ และ การปกป้องฟ้ืนฟรูะบบนเิวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

3. การทวนสอบประเด็นส�าคัญ 
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้พิจารณาเห็นชอบประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนและ
การจัดล�าดับประเด็นส�าคัญ (Disclosure 102-32) และได้ก�าหนดแนวทางการตอบสนอง 
ผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นต่างๆ และมอบหมายให้ผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องด�าเนินการต่อไป ซ่ึงมี
การก�าหนดตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลลัพธ์ของการด�าเนินงานท้ังระดับองค์กร ระดับฝ่าย และ
ระดับโครงการ และเช่ือมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 
ที่เกี่ยวข้องด้วย
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บริษัทฯ ได้เปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการ ตัวชี้วัด และผลการด�าเนินงานของทั้ง 14 ประเด็นส�าคัญในรายงานฉบับนี้ 
โดยอ้างอิงมาตรฐาน GRI Standards

บรรษัทภิบาล 
และด้านเศรษฐกิจ

1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
และการปฏิบัต ิ
ตามกฎหมาย

2. ผลประกอบการที่ดี 
3. การบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง
4. การพัฒนาธุรกิจ 
5. การบริหารจัดการ 

ห่วงโซ่อุปทาน

คว
าม

ส�า
คัญ

 ห
รือ

 อ
ิทธ

ิพ
ลต

่อผ
ู้มีส

่วน
ได

้เส
ีย

ความส�าคัญต่ออมตะ หรือ มีการสร้าง 
ผลกระทบที่มีนัยส�าคัญต่อ ESG

Materiality Matrix 

1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมาย

2. ผลประกอบการที่ดี 

3.  การบริหารจัดการความเสี่ยง

4.  การพัฒนาธุรกิจ

5.  การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

6.  การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

7.  การบริหารจัดการน�า้เสีย 

8.  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และขยะอุตสาหกรรม 

9.  การก�ากับดูแลโรงงาน 

10. การปกป�องฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลาย  
 ทางชีวภาพ

11. การดูแลบุคลากร   

12. ความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี

13. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

14. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

มาก

มา
ก

น้อ
ย

น้อย

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

6. การเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศ

7. การบริหารจัดการน�้าเสีย 
8. การบริหารจัดการ 

ขยะมูลฝอย และ 
ขยะอุตสาหกรรม 

9. การก�ากับดูแลโรงงาน 
10. การปกป�องฟื้นฟู 

ระบบนิเวศ 
และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ

ด้านสังคม

11. การดูแลบุคลากร  
12. ความปลอดภัย 

และสุขภาพที่ดี
13. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
14. การพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน
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ประเด็นส�ำคญัด้ำนควำมยัง่ยืนและกำรด�ำเนินกำร 

ประเด็นส�ำคัญ 
ด้ำนควำมยั่งยืน

ขอบเขตของผลกระทบ
เนื้อหำที่รำยงำน GRI topic GRI Disclosures SDGs

SDG  
Targets

หน้ำ
ภำยในองค์กร ภำยนอกองค์กร

บร
รษ

ัทภ
ิบำ

ลแ
ละ

เศ
รษ

ฐก
ิจ

การก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีและการปฏิบัติตาม
กฎหมาย

พนักงาน ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

คู่ธุรกิจ

คู่ค้า/ผู้รับเหมา

หน่วยงานราชการ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี GRI 205 Anti-corruption 205-2 Communication and training about 

anti-corruption policies

16.3, 16.5 49

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 205-3 Confirmed incidents of corruption 

and actions taken

53

การจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม GRI 307 Environmental Compliance 307-1 Non-compliance with environmental 

laws and regulations

80

การบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง

พนักงาน ผู้ถือหุ้น

คู่ธุรกิจ

ลูกค้า

ชุมชน

การบริหารจัดการความเสี่ยง GRI 102 General Disclosure 102-11 Precautionary Principle or approach

102-29 Identifying and managing economic,  

environmental, and social impacts

8.2

16.7

56

ผลประกอบการที่ดี พนักงาน ผู้ถือหุ้น 

คู่ธุรกิจ

การเติบโตของธุรกิจ

• ผลการด�าเนินงานทางเศรษฐกิจ

GRI 201 Economic Performance 201-1 Direct economic value generated 

and distributed 8.2 61

การพัฒนาธุรกิจ พนักงาน ผู้ถือหุ้น 

คู่ธุรกิจ

ลูกค้า

ชุมชน

การเติบโตของธุรกิจ

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

GRI 201 Economic Performance 201-1 Direct economic value generated 

and distributed 7.b

8.2

9.4, 9.5

17.16

63

การบริหารจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทาน

พนักงาน คู่ค้า 

ลูกค้า

คู่ธุรกิจ

คู่ค้า/ผู้รับเหมา

การสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ

• การบริหารจัดการคู่ค้าและผู้รับเหมา

• การบริหารจัดการลูกค้า

GRI 204 Procurement Practices

 

 

GRI 308 Supplier Environmental  

Assessment

GRI 414 Supplier Social Assessment

204-1 Proportion of spending on local 

suppliers

308-2 Negative environmental impacts in 

the supply chain and actions taken

414-2 Negative social impacts in the supply 

chain and actions taken

8.3, 8.8

16.1

70
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40



ประเด็นส�ำคัญ 
ด้ำนควำมยั่งยืน

ขอบเขตของผลกระทบ
เนื้อหำที่รำยงำน GRI topic GRI Disclosures SDGs

SDG  
Targets

หน้ำ
ภำยในองค์กร ภำยนอกองค์กร

บร
รษ

ัทภ
ิบำ

ลแ
ละ

เศ
รษ

ฐก
ิจ

การก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีและการปฏิบัติตาม
กฎหมาย

พนักงาน ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

คู่ธุรกิจ

คู่ค้า/ผู้รับเหมา

หน่วยงานราชการ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี GRI 205 Anti-corruption 205-2 Communication and training about 

anti-corruption policies

16.3, 16.5 49

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 205-3 Confirmed incidents of corruption 

and actions taken

53

การจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม GRI 307 Environmental Compliance 307-1 Non-compliance with environmental 

laws and regulations

80

การบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง

พนักงาน ผู้ถือหุ้น

คู่ธุรกิจ

ลูกค้า

ชุมชน

การบริหารจัดการความเสี่ยง GRI 102 General Disclosure 102-11 Precautionary Principle or approach

102-29 Identifying and managing economic,  

environmental, and social impacts

8.2

16.7

56

ผลประกอบการที่ดี พนักงาน ผู้ถือหุ้น 

คู่ธุรกิจ

การเติบโตของธุรกิจ

• ผลการด�าเนินงานทางเศรษฐกิจ

GRI 201 Economic Performance 201-1 Direct economic value generated 

and distributed 8.2 61

การพัฒนาธุรกิจ พนักงาน ผู้ถือหุ้น 

คู่ธุรกิจ

ลูกค้า

ชุมชน

การเติบโตของธุรกิจ

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

GRI 201 Economic Performance 201-1 Direct economic value generated 

and distributed 7.b

8.2

9.4, 9.5

17.16

63

การบริหารจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทาน

พนักงาน คู่ค้า 

ลูกค้า

คู่ธุรกิจ

คู่ค้า/ผู้รับเหมา

การสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ

• การบริหารจัดการคู่ค้าและผู้รับเหมา

• การบริหารจัดการลูกค้า

GRI 204 Procurement Practices

 

 

GRI 308 Supplier Environmental  

Assessment

GRI 414 Supplier Social Assessment

204-1 Proportion of spending on local 

suppliers

308-2 Negative environmental impacts in 

the supply chain and actions taken

414-2 Negative social impacts in the supply 

chain and actions taken

8.3, 8.8

16.1

70
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ประเด็นส�ำคัญ 
ด้ำนควำมยั่งยืน

ขอบเขตของผลกระทบ
เนื้อหำที่รำยงำน GRI topic GRI Disclosures SDGs

SDG  
Targets

หน้ำ
ภำยในองค์กร ภำยนอกองค์กร

สิ่ง
แว

ดล
้อม

การเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศ

พนักงาน ผู้ถือหุ้น 

ลูกค้า

ชุมชน

หน่วยงานราชการ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

GRI 302 Energy 

 

GRI 305 Emission

302-1 Energy consumption within  

the organization 

302-4 Reduction of energy consumption

305-1 Direct (Scope 1) GHG Emissions

305-2 Energy indirect (Scope 2)  

GHG Emissions

305-3 Other indirect (Scope 3)  

GHG Emissions

305-7 Nitrogen oxides (NO
X
), sulfur oxides 

(SO
X
), and other significant air emissions

7.2, 7.3

12.2,12.4

13.1

87

การบริหารจัดการน�า้ GRI 303 Water and Effluents 303-1 Interactions with water as shared 

resource 6.3, 6.4 95

การบริหารจัดการน�า้เสีย พนักงาน ชุมชน

หน่วยงานราชการ

ลูกค้า

การบริหารจัดการน�า้

• การบริหารจัดการน�า้เสีย

GRI 303 Water and Effluents 

GRI 306 Effluents and Waste

303-2 Management of water  

discharge-related impacts

306-1 Water discharge by quality and 

destination

6.3, 6.4

12.2,12.4

99

การจัดการมูลฝอย 
และขยะอุตสาหกรรม

พนักงาน ชุมชน

หน่วยงานราชการ

ลูกค้า

คู่ธุรกิจ

การจัดการมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม

• การจัดการขยะมูลฝอย 

ในนิคมอุตสาหกรรม 

• นวัตกรรมในการจัดการขยะ

GRI 306 Effluents and Waste 306-2 Waste by type and disposal method 12.2,12.4, 

12.5

13.1

 

102

การก�ากับดูแลโรงงาน พนักงาน ชุมชน

ลูกค้า

หน่วยงานราชการ

การจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

• การด�าเนินงานตามมาตรการในรายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

• การด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐ 

• การด�าเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ของบริษัท

GRI 305 Emissions 

GRI 307 Environmental Compliance

305-7 Nitrogen Oxide, Sulfur Oxide and 

other significant air emissions

307-1 Non-compliance with environmental 

laws and regulations

12.4

16.3

80

การปกป้องฟื้นฟ ู
ระบบนิเวศและ 
ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ

พนักงาน ชุมชน

หน่วยงานราชการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ GRI 304 Biodiversity 304-1 Operational sites owned, leased, 

managed in, or adjacent to, protected areas 

and areas of high biodiversity value outside 

protected areas

15.1 108
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ประเด็นส�ำคัญ 
ด้ำนควำมยั่งยืน

ขอบเขตของผลกระทบ
เนื้อหำที่รำยงำน GRI topic GRI Disclosures SDGs

SDG  
Targets

หน้ำ
ภำยในองค์กร ภำยนอกองค์กร

สิ่ง
แว

ดล
้อม

การเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศ

พนักงาน ผู้ถือหุ้น 

ลูกค้า

ชุมชน

หน่วยงานราชการ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

GRI 302 Energy 

 

GRI 305 Emission

302-1 Energy consumption within  

the organization 

302-4 Reduction of energy consumption

305-1 Direct (Scope 1) GHG Emissions

305-2 Energy indirect (Scope 2)  

GHG Emissions

305-3 Other indirect (Scope 3)  

GHG Emissions

305-7 Nitrogen oxides (NO
X
), sulfur oxides 

(SO
X
), and other significant air emissions

7.2, 7.3

12.2,12.4

13.1

87

การบริหารจัดการน�้า GRI 303 Water and Effluents 303-1 Interactions with water as shared 

resource 6.3, 6.4 95

การบริหารจัดการน�้าเสีย พนักงาน ชุมชน

หน่วยงานราชการ

ลูกค้า

การบริหารจัดการน�้า

• การบริหารจัดการน�้าเสีย

GRI 303 Water and Effluents 

GRI 306 Effluents and Waste

303-2 Management of water  

discharge-related impacts

306-1 Water discharge by quality and 

destination

6.3, 6.4

12.2,12.4

99

การจัดการมูลฝอย 
และขยะอุตสาหกรรม

พนักงาน ชุมชน

หน่วยงานราชการ

ลูกค้า

คู่ธุรกิจ

การจัดการมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม

• การจัดการขยะมูลฝอย 

ในนิคมอุตสาหกรรม 

• นวัตกรรมในการจัดการขยะ

GRI 306 Effluents and Waste 306-2 Waste by type and disposal method 12.2,12.4, 

12.5

13.1

 

102

การก�ากับดูแลโรงงาน พนักงาน ชุมชน

ลูกค้า

หน่วยงานราชการ

การจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

• การด�าเนินงานตามมาตรการในรายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

• การด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐ 

• การด�าเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ของบริษัท

GRI 305 Emissions 

GRI 307 Environmental Compliance

305-7 Nitrogen Oxide, Sulfur Oxide and 

other significant air emissions

307-1 Non-compliance with environmental 

laws and regulations

12.4

16.3

80

การปกป้องฟื้นฟ ู
ระบบนิเวศและ 
ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ

พนักงาน ชุมชน

หน่วยงานราชการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ GRI 304 Biodiversity 304-1 Operational sites owned, leased, 

managed in, or adjacent to, protected areas 

and areas of high biodiversity value outside 

protected areas

15.1 108
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ประเด็นส�ำคัญ 
ด้ำนควำมยั่งยืน

ขอบเขตของผลกระทบ
เนื้อหำที่รำยงำน GRI topic GRI Disclosures SDGs

SDG  
Targets

หน้ำ
ภำยในองค์กร ภำยนอกองค์กร

สัง
คม

การดูแลบุคลากร พนักงาน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

• การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

• การพัฒนาพนักงาน

GRI 401 Employment 401-1 New employee hires and employee 

turnover

401-2 Benefits provided to full-time  

employees that are not provided to  

temporary or part-time employees

401-3 Parental leave

5.1

8.5

10.3

115

ความปลอดภัย 
และสุขภาพที่ดี

พนักงาน ชุมชน

หน่วยงานราชการ

ลูกค้า

คู่ค้า/ผู้รับเหมา

ความปลอดภัย

• ความปลอดภัยของพนักงาน 

และอาชีวอนามัย

• ความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 

• ความปลอดภัยในพื้นที่ 

รอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

GRI 403 Occupational Health & 

Safety

403-1 Occupational health and safety  

management system

403-9 Work-related injuries

8.8

11.2

127

การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์

พนักงาน ชุมชน

ลูกค้า

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

• การพัฒนาพนักงาน

GRI 404 Training and Education 404-1 Average hours of training per year 

per employee 4.3, 4.5 125

การพัฒนาชุมชน

• การพัฒนาชุมชนด้านการศึกษา 5.1

10.3

152

การพัฒนา 
เศรษฐกิจชุมชน

พนักงาน ชุมชน

หน่วยงานราชการ

ลูกค้า

คู่ธุรกิจ

คู่ค้า/ผู้รับเหมา

การพัฒนาชุมชน GRI 204 Procurement Practices

GRI 413 Local Communities

204-1 Proportion of spending on local 

suppliers

413-1 Operations with local community 

engagement, impact assessment, and 

development programs

413-2 Operations with significant actual 

and potential negative impacts on local 

communities

1.4

8.3, 8.8

9.1

17.17

133

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  |  รายงานความยั่งยืน 2562
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ประเด็นส�ำคัญ 
ด้ำนควำมยั่งยืน

ขอบเขตของผลกระทบ
เนื้อหำที่รำยงำน GRI topic GRI Disclosures SDGs

SDG  
Targets

หน้ำ
ภำยในองค์กร ภำยนอกองค์กร

สัง
คม

การดูแลบุคลากร พนักงาน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

• การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

• การพัฒนาพนักงาน

GRI 401 Employment 401-1 New employee hires and employee 

turnover

401-2 Benefits provided to full-time  

employees that are not provided to  

temporary or part-time employees

401-3 Parental leave

5.1

8.5

10.3

115

ความปลอดภัย 
และสุขภาพที่ดี

พนักงาน ชุมชน

หน่วยงานราชการ

ลูกค้า

คู่ค้า/ผู้รับเหมา

ความปลอดภัย

• ความปลอดภัยของพนักงาน 

และอาชีวอนามัย

• ความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 

• ความปลอดภัยในพื้นที่ 

รอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

GRI 403 Occupational Health & 

Safety

403-1 Occupational health and safety  

management system

403-9 Work-related injuries

8.8

11.2

127

การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์

พนักงาน ชุมชน

ลูกค้า

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

• การพัฒนาพนักงาน

GRI 404 Training and Education 404-1 Average hours of training per year 

per employee 4.3, 4.5 125

การพัฒนาชุมชน

• การพัฒนาชุมชนด้านการศึกษา 5.1

10.3

152

การพัฒนา 
เศรษฐกิจชุมชน

พนักงาน ชุมชน

หน่วยงานราชการ

ลูกค้า

คู่ธุรกิจ

คู่ค้า/ผู้รับเหมา

การพัฒนาชุมชน GRI 204 Procurement Practices

GRI 413 Local Communities

204-1 Proportion of spending on local 

suppliers

413-1 Operations with local community 

engagement, impact assessment, and 

development programs

413-2 Operations with significant actual 

and potential negative impacts on local 

communities

1.4

8.3, 8.8

9.1

17.17

133
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สิ่งแวดล้อม

สังคม

อมตะกบักำรด�ำเนนิงำนเพือ่สนับสนุนเป้ำหมำย
กำรพฒันำอย่ำงย่ังยนื

บริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals: SDGs) โดยการก�าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจในสร้างเมืองอัจฉริยะท่ีสมบูรณ์แบบให้สอดคล้องกับ 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติในด้านต่างๆ

• มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  
ชั้นน�าในพื้นที่ภาคตะวันออก

• สร้างสังคมที่มีความปลอดภัยและใส่ใจ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ 

• สร้างโอกาสและการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน
แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทางตรง

• ใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ Zero Discharge 
• ลดการใช้น�้าดิบจากแหล่งธรรมชาติ 
• เพิ่มสัดส่วนการใช้น�้ารีไซเคิล 
• บริหารจัดการมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรมตามหลักการ Zero Waste to Landfill 
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยโครงการเมืองอัจฉริยะ 
• มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต�่าในปี 2040

สร้างประชาคมที่ดีเพื่อร่วมกันสร้าง 
ประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการก�ากับกิจการที่ด ี
และจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด

กำรอยู่ร่วมกันอยำ่งสันติ ควำมร่วมมือ

เศรษฐกิจ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  |  รายงานความยั่งยืน 2562
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รายได้รวม 

6,232
ล้านบาท

ผลประเมินการก�ากับ
ดูแลกิจการระดับ

ดีเลิศ 
(Excellent)

24.68% 
ของคูค้่ารายส�าคญั 
ได้รับการประเมินความเส่ียง 
ด้านความยัง่ยืน

บรรษัทภิบาลและ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ



ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
จ�านวนทั้งสิ้น 7 คน ในจ�านวนนี้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการอิสระ
จ�านวน 4 คน คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 57.14 คณะกรรมการทุกคน 
ผ่านกระบวนการสรรหา โดยพจิารณาคณุสมบัตทิางกฎหมาย
และหลกัเกณฑ์ท่ีส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�าหนด คณะกรรมการสรรหาและ

การก�ากบัดแูลกจิการท่ีดเีป็นรากฐานส�าคญัของการด�าเนนิธรุกจิให้เตบิโตอย่างม่ันคงในระยะยาว 
และส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ อีกด้วย 
คณะกรรมการบรษัิทจงึมีบทบาทหน้าท่ีส�าคญัในการก�ากบัดแูลบรษัิทฯ ให้ด�าเนนิงานอย่างมจีรยิธรรม

และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการสร้างความยั่งยืนแก่ธุรกิจ รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุม่ เปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีได้แสดงความเห็นเกีย่วกบัการด�าเนนิกจิการ เพือ่เป็นกลไกและกระบวนการท่ีจะดแูล
ให้มีการด�าเนินการอย่างจริงจัง น�าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่แท้จริง (Disclosure 103-1)

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการในระดับ 

ผลการด�าเนินงานปี 2562

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี(Disclosure 103-2) 

ความรู้ความช�านาญ (หน่วย : คน)

ก�าหนดค่าตอบแทนได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการ
ในการสรรหาคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได ้
คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่หลากหลายตาม Skill Matrix มาปฏิบัติหน้าที่ 
ก�ากบัดแูลบริษัทได้อย่างมีประสทิธภิาพ และก่อให้เกดิประโยชน์ 
สูงสุดต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม

ด้านเทคโนโลยี

ด้านการก�ากับดูแลกิจการ

ด้านการตลาด/พัฒนาธุรกิจ

ด้านการบริหารความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์

ด้านกฏหมาย

ด้านการเงิน/การบัญชี

ดีเลิศ (Excellent)
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นโยบายที่ปรับปรุงและประกาศใช้ในปี 2562

1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
2. นโยบายความหลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการ
3. นโยบายการบริหารผลการท�างานและค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นโยบายอ�านาจที่สงวนไว้ส�าหรับคณะกรรมการ
5. นโยบายการเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการ
6. นโยบายตารางและวาระการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
7. นโยบายเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
8. นโยบายการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
9. นโยบายการประเมินผลงานตนเองของประธานกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
10. นโยบายการพัฒนากรรมการ
11. นโยบายการเข้าถึงข้อมูลบริษัท ค่าชดเชย และค่าคุ้มครองประกันความรับผิดของกรรมการ
12. นโยบายการจ่ายปันผล

1. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2. นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ
3. นโยบายการแจ้งเบาะแส

ด้านก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ

บรษัิทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยจ�านวน 4 ชุด ได้แก่  
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี เพ่ือท�าหน้าท่ีพิจารณาการด�าเนินงานท่ีส�าคัญใน 
ทุกมิติ รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ 

บรษัิทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรบัผดิชอบระหว่าง 
คณะกรรมการบรษัิทกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารอย่างชดัเจน  

คณะกรรมการมบีทบาทหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงาน 
ของบรษัิทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบังคบัของ 
บรษัิทฯ การตดัสนิใจด้วยความระมัดระวงัและด้วยความซ่ือสตัย์ 
สจุรติเพือ่ประโยชน์สงูสดุขององค์กรและผูมี้ส่วนได้เสยี รวมถงึ 
การดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ี 
เหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การด�าเนินงานในปี 2562

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการด�าเนินงานและพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ โดยได ้
พิจารณาอนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติท่ีปรับปรุงใหม่และเพิ่มเติมนโยบายเพื่อให้เหมาะสมกับกฎระเบียบและสถานการณ์ 
การด�าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถก�ากับดูแลการด�าเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

4. นโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
6. นโยบายการรักษาความลับ
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1. นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
3. นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
4. นโยบายด้านการก่อสร้าง

1. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
2. นโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

1. นโยบายการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
2. นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
3. นโยบายการบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน
4. นโยบายการบริหารจัดการของเสีย
5. นโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านการด�าเนินธุรกิจ

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

5. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

6. นโยบายการจัดการนวัตกรรม
7. นโยบายความปลอดภัยด้านไอที
8. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายและคู่มือจรรยาบรรณใน 
การด�าเนนิธรุกจิ (Disclosure 102-16) เผยแพร่บนเวป็ไซต์และ 
อินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ครอบคลุม
การด�าเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ 
ด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จึงได้
เข้าร่วมการประเมินในโครงการรายงานการก�ากบัดแูลกจิการ
บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of  
Thai Listed Companies: CGR) ท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นประจ�าทุกปีตั้งแต่ 
ปี 2548 โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ 
“ดีเลิศ (Excellent)” 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน จรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจ 51



การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของ 
คณะกรรมการบริษัท จึงสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท 
เข้าร่วมการฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ ท้ังในระดับประเทศ
และภูมิภาค เพ่ือน�าความรู ้และประสบการณ์ท่ีได้รับมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ต่อไป ในปี 2562  
นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน ได้เข้าอบรมหัวข้อ ความยั่งยืนของ 

คณะกรรมการชุดย่อย

93.48 %
กรรมการรายบุคคล

94.58%
คณะกรรมการทั้งคณะ

94.16%

ธรุกจิยุคดจิทัิล: รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น เมือ่วนัท่ี 25 พฤศจกิายน 2562  
จัดโดยกลุ่มบริษัท ส�านักงาน อีวาย และนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ 
กรรมการ ร่วมการอบรมเชิงปฏบัิตกิารเรือ่งการจดัท�าแผนกลยทุธ์ 
และการบรหิารความเสีย่งองค์กร เมือ่วนัท่ี 19-20 ตลุาคม 2562  
นอกจากนี ้ กรรมการทุกท่านได้ตดิตามข่าวสารการเปลีย่นแปลง 
ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจและการก�ากับดูแลกิจการ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพ่ือให้การก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท 
เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ คณะกรรมการบรษัิทจงึได้ก�าหนด 
ให้มกีารประเมินผลการปฏบัิตงิานปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แบบประเมิน 
ผลการท�างาน (Self-Assessment Form) ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยการประเมินประกอบด้วย การประเมิน 

ผลการปฏบัิตงิานของกรรมการท้ังคณะ คณะกรรมการชุดย่อย 
และกรรมการรายบุคคล ซ่ึงผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 
ท่ีได้จากการประเมินจะถกูน�าไปปรับปรุงการด�าเนนิงานเพือ่ให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียต่อไป 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปี 2562
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บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
เนือ่งจากเป็นประเดน็ท่ีส�าคญัและอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ และความเชือ่ม่ันของผูมี้ส่วนได้เสยี  
หากมกีารกระท�าใดๆ ท่ีขัดต่อหลกัธรรมาภบิาล การไม่ปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัต่างๆ  

การละเมิดจรรยาบรรณธรุกจิ หรอืการทุจรติคอร์รปัช่ัน บรษัิทฯ ตระหนกัดว่ีานอกจากจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ  
ช่ือเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทแล้ว ยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ และการพัฒนาของ 
ประเทศชาตด้ิวย (Disclosure 103-1)

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

บรษัิทฯ มอีดุมการณ์ ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างมีคณุธรรม 
โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี ให้ความส�าคญั
และยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่าง
เคร่งครดั โดยมีแนวทางสอดคล้องกับหลกัก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี 
และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงก�าหนด
ขอบเขตมาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมท่ีพนักงาน 
ทุกคนของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการและผู ้บริหาร  
พึงกระท�าในการด�าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานโดยปฏิบัติ 
ไปในวิถีทางเดียวกัน

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีหน้าท่ีท่ีต้อง
ปฏบัิตติามนโยบายและคูมื่อจรรยาบรรณทางธรุกจิของบรษัิทฯ  
เพือ่ส่งเสรมิค่านิยมความซือ่สตัย์สจุรติและมคีวามรบัผดิชอบ 
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ยึดม่ันในการปฏิบัติตนเป็น 
พลเมืองดแีละมีจติส�านกึท่ีด ีค�านงึถงึผลประโยชน์และผลกระทบ 

จ�านวนข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลที่มีนัยส�าคัญ

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2, 103-3)

จากการด�าเนนิงาน ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมทางสงัคม 
ต่อผู้มีส่วนได้เสยีของบริษัทฯ ด�าเนนิธรุกจิด้วยความรับผดิชอบ 
และสร้างระบบงานที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันการทุจริตผ่านระบบ
การตรวจสอบภายใน 

บรษัิทฯ ได้ประกาศนโยบายและแนวทางปฏบัิตท่ีิปรบัปรงุ 
ใหม่เพือ่ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธรุกจิและสอดคล้อง 
กับหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดท่ีเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป  
รวมถงึส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิงานอย่างมีจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจ และได้เผยแพร่ คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ 
คู่มือจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
นโยบายต่างๆ บนอินทราเนต็ภายในบรษัิทและเว็บไซต์ เพือ่ให้ 
พนักงานทุกคนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง และ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  
ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เป้าหมาย 0 ผลการด�าเนินงาน 0

ผลการด�าเนินงานปี 2562
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ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจผ่าน
กิจกรรมและช่องทางการสื่อสารต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า (Supplier 
Code of Conduct) เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าด�าเนินธุรกิจ
สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ ่มอมตะเพื่อ 
การเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน บริษัทฯ ได้จัดประชุม 
คู่ค้าส�าคัญ (Critical Supplier) จ�านวน 44 ราย ขึ้นเป็น 
ครั้งแรกในปีนี้ เพื่อให้คู่ค้าได้รับทราบเจตนารมณ์และ
แนวทางการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ในโอกาสนี ้บรษัิทฯ  
ได้แนะน�าและให้ความรูเ้กีย่วกบัจรรยาบรรณธรุกจิของคูค้่า 
ของกลุม่อมตะ และขอความร่วมมอืจากคูค้่าในการปฏบัิติ 
ตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว

2. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับและให ้
ของขวัญ ในช่วงเทศกาลและในโอกาสอ่ืนใดไปยังผูบ้รหิาร  
พนกังาน บรษัิทย่อย และผูเ้กีย่วข้องภายนอก ให้รบัทราบ 
โดยท่ัวกัน เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีหลักปฏิบัติ
ท่ีถูกต้องในการรับและให้ของขวัญ หลีกเลี่ยงการเกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างบรรทัดฐานท่ีดี
ในการด�าเนินธุรกิจต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม
และโปร่งใส 

3. บริษัทฯ จดัการอบรมเรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดแีละการ
ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน ให้แก่พนกังานใหม่ จ�านวน  
44 คน เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจท่ีถกูต้องเกีย่วกบันโยบาย  
มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติ (Disclosure 205-2) 

4. บรษัิทฯ จดัให้พนกังานทุกคนได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
ในเรื่อง การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 
ประจ�าปี ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยพนักงานทุกคน  
(ร้อยละ 100) ต้องผ่านการทบทวนและประเมินความรู ้
ความเข้าใจ และได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ตาม 
เป้าหมายของบริษัทฯ ที่วางไว้ 

5. ในฐานะที่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
และมุ่งหวงัให้ประเทศไทยปราศจากการทุจริตคอร์รปัชัน่ 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 บริษัทฯ จึงได้ด�าเนินการยื่น 
เอกสารเพื่อขอการรับรองและแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม
เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปช่ัน (Collective Action Coalition 
against Corruption in Private Sector)
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กระบวนการรับข้อร้องเรียน (Disclosure 102-17)

การทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยมีมาตรการคุม้ครองสทิธิให้แก่บุคคล 
ดงักล่าว และข้อมูลจากผูร้้องเรียนจะถกูเกบ็รักษาไว้เป็นความลบั 
ให้จ�ากัดเฉพาะผู้ท่ีรับผิดชอบมีหน้าท่ีตรวจสอบประเด็นท่ี 
ร้องเรียนเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ข้อร้องเรียน 
ดงักล่าวจะถกูน�าเข้าสูก่ระบวนการด�าเนนิการตามท่ีได้ก�าหนด
ไว้ในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน

ในปี 2562 บริษัทฯ พบว่ามีพนักงานในกลุ่มอมตะ กระท�าความผิดฝ่าฝืนกฎระเบียบบริษัทฯ จ�านวน 1 คน ซ่ึงบริษัทฯ  
ได้ด�าเนนิการตามกระบวนการท่ีก�าหนดไว้ในระเบียบปฏบัิตขิองบริษัทฯ แล้ว และ บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรยีน 
ด้านบรรษัทภิบาลที่มีนัยส�าคัญและไม่ได้รับข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด (Disclosure 205-3)

นายอนุชา สิหนาทกถากุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
anucha.s@amata.com

นายวิกรม กรมดิษฐ์
ประธานกรรมการและ 

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
vikrom.k@amata.com

นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์
เลขานุการบริษัท

(จนถึง 30 กันยายน 2562)
varaporn@amata.com

นางเรวดี จันทมณีโชติ
เลขานุการบริษัท  

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) 
rewadee@amata.com

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) 

2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ตู้ ปณ.7 ปณฝ.มอนเทอเรย์ทาวเวอร์  
บางกะปิ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10323

+66 (02) 792-0004

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและจัดให้ม ี
ช่องทางในการสื่อสารท่ีปลอดภัยให้พนักงานของบริษัทฯ 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอค�าแนะน�า แจ้งเบาะแส 
ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการกระท�าผิดใดๆ
ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักบรรษัทภิบาล 
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อต้าน 

จรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจ 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการ 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง 

ผลการด�าเนินงานปี 2562

การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ภายใต ้
การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(Risk Management Committee) ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย 
และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง และก�ากับดูแลงาน 
ด้านบรหิารความเสีย่งองค์กรให้เหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ

การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส่วนส�าคัญท่ีท�าให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้ 
อย่างม่ันคงและยั่งยืน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันได้ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการกับความเสี่ยง 

ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ในการด�าเนินธุรกิจ ลดโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น หรือลด 
ผลกระทบเชิงลบกรณท่ีีเกดิเหตกุารณ์ขึน้ และให้ได้มาซ่ึงโอกาสทางธรุกจิอันจะน�าไปสูก่ารสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่บรษัิทฯ และ 
ผูมี้ส่วนได้เสยี บรษัิทฯ ต้องการให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการความเสีย่งมากข้ึน ดงันัน้ บริษัทฯ จงึพยายาม
สร้างความตระหนักรู้และวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยการให้ความรู้ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกอบรม (Disclosure 103-1)

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง (Disclosure 102-30, 103-2)

อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ประธานเจ้าหน้าท่ีการตลาด  
ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทุน และผูอ้�านวยการอาวโุส สายงาน
บัญชีและภาษี สายงานการเงิน สายงานนักลงทุนสัมพันธ์  
และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สัดส่วนหน่วยงานที่ผ่านการอบรม
บริหารจัดการความเสี่ยง เป้าหมาย 100% ผลการด�าเนินงาน 100%

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

คณะท�างาน 
บริหารความเสี่ยงองค์กร

ระดับปฏิบัติการ  
ผู้ประสานงานความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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และเพ่ือให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการความเสีย่งได้ครอบคลมุท้ังองค์กรอย่างมีประสทิธภิาพ 
ตอบสนองต่อนโยบายหลกัของบรษัิทฯ ด้านการบรหิารจดัการ 
ความเสีย่งและภาวะวกิฤต คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจงึได้ 
มอบหมายให้คณะท�างานบรหิารความเสีย่งองค์กร (Enterprise  
Risk Management Working Committee) ซ่ึงประกอบด้วย 
ผู้บริหารและตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทย่อย จ�านวนรวม 20 คน โดยมีผู้อ�านวยการอาวุโส  
สายงานบัญชีและภาษี สายงานการเงิน สายงานนักลงทุน
สัมพันธ์ และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน  
คณะท�างานบรหิารความเสีย่งองค์กรมหีน้าท่ีความรบัผดิชอบ  
ดังนี้

1. ประเมินปัจจัยความเสี่ยงท่ีส�าคัญของบริษัทฯ ในระดับ 
องค์กรท่ีสอดคล้องกบัทิศทางการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ  
และ ความเสี่ยงในห่วงโซ่ธุรกิจอย่างครบถ้วน อาทิเช่น 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
แต่ละประเภทท้ังในและนอกประเทศ ด้านปฏิบัติการ 
ท่ีครอบคลุมเรื่องความปลอดภัย สุขภาพ สังคม และ 
สิง่แวดล้อม ด้านการเงนิ และด้านกฎหมายและกฎระเบียบ  
และประเดน็ความเสีย่งอ่ืนๆ ท่ีอาจมผีลกระทบในระดบัองค์กร  
โดยให้เสนอแนะวธิป้ีองกนัและวธิลีดระดับความเสีย่งให้อยู่ 
ในระดบัท่ียอมรบัได้ 

2. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการด�าเนินงาน 
เพ่ือลดความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง และเหมาะสมกบัสภาวะ

การด�าเนินธุรกิจ และรายงานผลการประเมินความเสี่ยง
และการด�าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อทราบเป็นประจ�า 

3. จดัให้มีแผนด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง (Business Continuity  
Plan) ในระดับองค์กรเพื่อรับมือความเสี่ยงที่ส�าคัญ

4. ส่งเสรมิการเรยีนรู ้อบรม เผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัความเสีย่ง 
และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่บุคลากรในบริษัท
ทุกระดับ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ก�าหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น 
ความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ ท่ีต้องตระหนักถึง 
ความเสี่ยงท่ีมีในห่วงโซ่ธุรกิจขององค์กร และในข้ันตอน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน โดยมีการบริหารจัดการ 
ความเสีย่งด้วยวิธกีารท่ีเหมาะสมและเพยีงพอ ดงันัน้ ทุกฝ่าย
ภายในบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจงึได้ก�าหนดให้มผีูแ้ทนท่ีได้รับ
มอบหมายให้เป็นผูป้ระสานงานความเสีย่งในระดบัปฏบัิติการ 
ท�างานร่วมกับคณะท�างานบริหารความเสี่ยงองค์กรในการ
ระบุความเสี่ยงและจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงและติดตาม
ผล ตลอดจนส่งเสริมให้แต่พนักงานในฝ่ายและบริษัทย่อย 
ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง
และมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงในส่วนงานรับผิดชอบ 
ของตนเอง  

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

บรษัิทฯ ก�าหนดให้มีกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
องค์กรท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีตามแนวปฏิบัติสากล  
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบ
กับการด�าเนินงานของกลุ ่มอมตะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดการพัฒนาและปฏิบัติงานด ้านการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน โดยน�าระบบ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ  
การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามกลยุทธ์
ที่ก�าหนดไว้

การบรหิารจดัการความเสีย่งระดบัองค์กร (Enterprise Risk 
Management) ของบรษัิทฯ ใช้แนวทางของ The Committee  

of Sponsoring Organization หรือ COSO (Disclosure  
102-11) บริษัทฯ ท�าการประเมินความเสี่ยงองค ์กร 
เป็นประจ�าทุกปี โดยพิจารณาจากประเดน็ความเสีย่งท่ีเกดิข้ึน
ในปัจจบัุน และประเดน็ความเสีย่งท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึนในอนาคต 
ภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขันของธุรกิจ การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่างๆ นโยบายของรัฐ การเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน
ธุรกิจ บริษัทฯ น�าประเด็นต่างๆ มาวิเคราะห์และประเมิน 
ความเสี่ยง และจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
และก�าหนดตวัช้ีวดัด้านความเสีย่ง (Key Risk Indicator: KRI) 
เพือ่ตดิตามผลการจดัการความเสีย่ง ตลอดจนพจิารณาโอกาส
ทางธุรกิจจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้
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ระบุความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ
ตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญโดย 
การประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด 
(Likelihood) และผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนหากเกิดเหตกุารณ์ (Impact)

ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ 
ผู ้รับผิดชอบความเสี่ยงท�าการ
วิเคราะห์และก�าหนดตัวชี้วัด (Key 
Risk Indicator; KRI) และแผน
บริหารความเสีย่งร่วมกัน

ด�าเนินการป้องกันหรือ 
ลดความเสี่ยงดังกล่าว

ติดตามผลการตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยงและติดตาม 
สถานการณ์ท่ีเป็นสาเหตขุอง 
ความเสี่ยง

ผลการด�าเนินงาน

ในปี 2562 บรษัิทฯ ได้ปรบัปรงุนโยบายการบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงเพ่ือให้เหมาะสมกับแผนกลยุทธ์และวัฒนธรรม
องค์กร คณะท�างานบรหิารความเสีย่งองค์กรได้ท�าการประเมิน
ความเสี่ยงและจัดกลุ่มความเสี่ยงองค์กร ออกเป็น 5 ประเภท 
ได้แก่ ความเสี่ยงทางกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านการเงิน  

และความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม่ และได้ทบทวนแผนบริหาร 
ความเสีย่งองค์กรและตวัช้ีวดัเพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ปัจจุบัน บริษัทฯมีเป้าหมายท่ีจะขยายการด�าเนินการเรื่อง 
ความเสีย่งลงไปในระดบัหน่วยธรุกจิให้ครอบคลมุทุกหน่วยงาน 
ในบริษัทฯต่อไป

คณะท�างานบรหิารความเสีย่งองค์กรตดิตามผลการตอบสนองต่อความเสีย่งและตดิตามสถานการณ์ท่ีเป็นสาเหตขุองความเสีย่ง  
และรายงานผลสรปุในท่ีประชุมคณะผูบ้รหิาร (Management Meeting) ซ่ึงประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีทุกคน  
และกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ • ความเสี่ยงรายประเทศ 
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ • ความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด 
• ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
• ความเสี่ยงในการบริหารจัดการน�า้
• ความเสี่ยงในการจัดการภาวะฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรม
• ความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม กฎหมายและการปฏบัิตติามกฎ ระเบียบ และข้อบังคบั
• ความเสี่ยงจากคู่ค้า

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  |  รายงานความยั่งยืน 2562
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ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง

ความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ • ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

ความเสี่ยงด้านการเงิน • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
• ความเสี่ยงด้านภาษีอากร
• ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากคู่ค้า

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
จากคู่ค้าส�าคัญ (Critical Supplier) ในด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม คู่ค้าในที่นี้หมายถึง ผู้ขายสินค้า/บริการ และ 
ผูร้บัเหมา ท่ีด�าเนนิธรุกจิกบับรษัิทฯ ในห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯ 
ได้จัดกลุ่มคู่ค้าส�าคัญโดยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Spending  
Analysis) และ การเป็นกิจกรรมหลักของธุรกิจ ตลอดจน 
ความสามารถในการทดแทน และประเมินความเสี่ยงด้าน 
ความย่ังยืน ของคู่ค้าท่ีมีผลต่อธุรกิจโดยพิจารณาถึงปัจจัย 
ความเสีย่งด้าน สิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดแูลกจิการ  
(ESG) ท้ังนีเ้พือ่ให้บรษัิทฯ สามารถบรหิารจัดการคู่ค้าแต่ละกลุม่ 
ได้อย่างมีประสทิธิภาพผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การตรวจ 
ประเมินและควบคมุดแูลคูค้่า การพฒันาการด�าเนนิงานร่วมกบั 
คู่ค้า 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

จากการประเมนิความเสีย่งของบรษัิทฯ พบว่าความเสีย่ง
ท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ีส�าคัญได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate change) และความเสี่ยงจาก 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี (Rapid change 
in technology) ความเสีย่งท่ีเกดิขึน้ใหม่นีม้คีวามเกีย่วข้องกบั
ความยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1. น�า้ เนือ่งจากน�า้เป็นปัจจยัหลกัของธรุกจินคิมอตุสาหกรรม 
ท่ีต้องจัดหาน�้าสะอาดท่ีได้มาตรฐานแก่โรงงานในนิคม
อุตสาหกรรม ความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศท่ีเพิม่
ข้ึนมากในปัจจุบันท�าให้เกิดความแห้งแล้งขาดแคลนน�้า 
ในบางพ้ืนท่ีหรือฝนตกมากกว่าปกตจินเกดิน�า้ท่วมในบางปี  
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความส�าคัญในเรื่องการบริหาร
จัดการน�า้ทุกชนิดอย่างยั่งยืน ได้แก่ น�้าดิบ น�า้เสีย และ
น�้าท่วม โดยการพัฒนาโครงการบริหารจัดการน�้าแต่ละ
ประเภทอย่างต่อเนื่อง เช่น การน�าน�้ารีไซเคิลกลับมา 
ใช้ใหม่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ การจดัหาแหล่งส�ารองน�า้ดิบ  
การเตรยีมรบัมอืกบัภาวะน�า้ท่วม การเพิม่พ้ืนท่ีสเีขียวและ 
ฝายรองรับน�า้ 

2. ก๊าซเรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจกเป็นประเด็นท่ีท่ัวโลก 
ให้ความส�าคัญและคาดหวังในการใช้พลังงานและด�าเนิน 
กจิกรรมท่ีปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลดลง เนือ่งจากมีผลกระทบ 
ต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศโดยตรง บรษัิทฯ 
จึงมุ่งเน้นการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจก จงึได้ปรบัเปลีย่นแผนธรุกจิจากการพฒันานคิม 
อุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมท่ัวไป 
ให้เปลีย่นเป็นการพฒันาเมืองอัจฉรยิะ (Smart City) ท่ีจะ 
เป็นเมืองท่ีใช้พลงังานอย่างมีประสทิธภิาพและการพัฒนา
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ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ อีกท้ังส่งเสริม
ทุกหน่วยงานในกลุม่อมตะและผูมี้ส่วนได้เสยีให้ตระหนกั
ถงึความส�าคญัของการเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศ
และมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภายใต้ 
แคมเปญ “SAVE EARTH, SAFE US” โดยสร้าง 
ความร่วมมือกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม หน่วยงาน 
ท้องถิ่น และชุมชนโดยรอบในการร่วมกันดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยการบริหารจัดการของเสีย 
และใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน 
มกีารพัฒนาอย่างรวดเรว็ และเข้ามาแทนท่ีเทคโนโลยีแบบเก่า 
ท้ังในด้านอตุสาหกรรมและชีวติประจ�าวนั เช่น การใช้ประโยชน์ 
จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
และพัฒนาเทคโนโลยีในธุรกิจต่างๆ การใช้ Internet of Thing  

(IOT) ท่ีจะเชือ่มโยงทุกสิง่สูโ่ลกท่ีไร้พรมแดน การก้าวสูย่คุสมยั 
แห่งปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และ 
การใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมยุคใหม่ (advanced robotics) 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหล่านี้ท�าให้เกิดความเสี่ยง
ต่อธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน เนื่องจากความต้องการ
ใช้ท่ีดินและสาธารณูปโภคต่างๆ ของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป  
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้พัฒนา
ธุรกิจและสิ่งอ�านวยความสะดวกในเมืองอัจฉริยะท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมยุคใหม่ 
ได้ดข้ึีน เช่น การผลติอัจฉรยิะท่ีน�าเทคโนโลยดีจิติลัมาช่วยใน 
การผลิตภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาการศึกษาอัจฉริยะเพื่อ 
สนองตอบความต้องการใช้บุคลากรท่ีมคีณุภาพในอตุสาหกรรม 
เป้าหมาย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้ 
มาใช้ประโยชน์กบัการด�าเนนิธรุกจินคิมอุตสาหกรรม เพือ่เพิม่ 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สร้างความสามารถในการ
แข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจปัจจุบันขององค์กร

การส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักบัการมส่ีวนร่วมของผูบ้รหิารและ
พนักงานในการบรหิารจดัการความเสีย่งในองค์กร โดยเฉพาะ
การจัดการความเสี่ยงในหน้าที่และความรับผิดชอบในภารกิจ
ปกติเป็นหลัก ทั้งนี้ เพราะต้องการให้ระบบบริหารความเสี่ยง
เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานตามภารกิจปกติจนเกิดเป็น 
วฒันธรรมองค์กรในท่ีสดุ นอกจากผูบ้รหิารของแต่ละหน่วยงาน 
และบรษัิทย่อยท่ีเป็นผูขั้บเคลือ่นการบรหิารจดัการความเสีย่ง
ในหน่วยงานนัน้ๆ แล้ว ยังมพีนกังานท่ีเป็นตวัแทนรบัผดิชอบ 
งานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ท่ีเข้าร่วมประชุมกับ
คณะท�างานบรหิารความเสีย่งองค์กร และน�าไปถ่ายทอดให้แก่ 
พนักงานในระดับปฏิบัติการต่อไป

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การวเิคราะห์โอกาสและความเสีย่งทางธรุกจิและทบทวนแผน
บรหิารความเสีย่งประจ�าปีให้แก่ผูบ้รหิารจากทุกหน่วยงานและ
บริษัทย่อย จ�านวน 34 คน และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ัวไปให้แก่พนักงานระดับ
ปฏบัิตกิารและผูบ้รหิารระดบัต้น จ�านวนรวม 35 คน และก�าลงั
อยู่ในระหว่างจัดท�าคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
เพือ่ให้ทุกหน่วยงานได้ศกึษาและปรบัใช้ระบบการรายงานและ
การควบคุมความเสี่ยงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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การเติบโตของธุรกิจ 

ผลการด�าเนินงานปี 2562

กลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีหลกัได้แก่ พนกังาน ผูถ้อืหุ้น และคูธ่รุกจิ ให้ความส�าคญักบัผลการด�าเนนิงาน
ทางเศรษฐกจิและการเตบิโตทางธรุกจิของบรษัิทฯ เนือ่งจากเป็นผู้ได้รบัประโยชน์โดยตรง และมีผลต่อ 
การตัดสินใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อ 

ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผูมี้ส่วนได้เสยี และสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่พนกังาน ผูถ้อืหุ้น และคูธ่รุกจิ 

บรษัิทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งโดยความร่วมมือของพนกังานทุกระดบั เน้นการ
ใช้ทรพัยากรท่ีมีอยู่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ บรหิารต้นทุนอย่างมีประสทิธภิาพ และเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขันของ 
บรษัิทฯ ด้วยนวัตกรรม และช่วยพัฒนาลกูค้าและคูธ่รุกจิให้เตบิโตไปด้วยกนัอย่างเข้มแข็ง เพือ่ท�าให้บรษัิทฯ สามารถเตบิโต
ได้อย่างย่ังยืน นอกจากนี ้จากหลกัการการพฒันาอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ ท่ีสร้างความสมดลุระหว่างการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
ควบคู่ไปกบัการพฒันาชุมชน สงัคม และ สิง่แวดล้อม การด�าเนนิงานของบรษัิทฯ จงึท�าให้เกดิการกระจายรายได้ไปสู ่
ผูม้ส่ีวนได้เสยีเพ่ือช่วยพฒันาเศรษฐกจิสงัคมอีกทางหนึง่ (Disclosure 103-1, 103-2)

ในปี 2562 บริษัทฯมีรายได้รวมทั้งสิ้น 6,232.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�านวน 1,656.48 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 36.2 และมีก�าไรสุทธิ 1,742.06 ล้านบาท

โดยรายได้หลักสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนดังนี้

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE)

ผลการด�าเนินงานทางเศรษฐกิจ (Disclosure 201-1) 

หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 อัตราก�าไรขั้นต้นจากรายได ้
ค่าสาธารณปูโภคคดิเป็นร้อยละ 32.7 ลดลงเม่ือเทียบ

กบัปีก่อนท่ีมีอตัราก�าไรข้ันต้นร้อยละ 33.3 โดยสาเหตุ
หลักมาจากต้นทุนน�้าดิบที่สูงขึ้นเล็กน้อย

• รายได้จากการให้เช่ารวมท้ังสิ้น 763.05 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 12.3 ของรายได้ทั้งหมด โดยรายได้

ส่วนนี้ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�านวน 82.06 ล้านบาท 
หรือ เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.1 อัตราก�าไรขั้นต้นจาก 
การให้เช่าคิดเป็นร้อยละ 73.4 เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับ 

ปีก่อนท่ีมีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 69.7 โดยสาเหตุ
หลักมาจากจ�านวนของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย 9% ผลการด�าเนินงาน 12.89%

• รายได ้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์รวมท้ังสิ้น 
3,209.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.6 ของรายได้ 

ท้ังหมด โดยรายได้ส่วนนี ้เพิม่ข้ึนจากปี 2561 จ�านวน 
1,374.10 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.9 อัตรา
ก�าไรขั้นต้นจากการขายท่ีดินคิดเป็นร้อยละ 56.2  
ลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อนท่ีมีอัตราก�าไรข้ันต้นร้อยละ  
63.5 โดยสาเหตุหลักมาจากการโอนท่ีดินลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2561 ของพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม 

ที่เวียดนามที่มีอัตราก�าไรที่ดี 

• รายได้ค่าสาธารณปูโภครวมท้ังสิน้ 1,941.38 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 31.2 ของรายได้ทั้งหมด โดยรายได้

ส่วนนี้ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�านวน 104.3 ล้านบาท 
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หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562 

การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.37

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น  394.78

การลงทุนด้านบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงาน* 308.65

ค่าตอบแทนกรรมการ 34.41

การลงทุนด้านชุมชนและสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม 11.03

การลงทุนทางสังคม (ไม่รวมเงินบริจาค) 32.97

เงินบริจาค 3.70

การแบ่งปันสู่คู่ค้าธุรกิจ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ 2,482.00

มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นๆ

ต้นทุนทางการเงิน  329.90

ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น 314.19

* เงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง สวัสดิการ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 
 ที่มา :  งบการเงินรวมประจ�าปี 2562 และรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562

ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2562 จ�านวน 258.4 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้น 50.5 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 24.3 จากปีก่อน โดย 
สาเหตหุลกัเกดิจากการขายท่ีดนิและโอนให้ลกูค้าเพิม่ข้ึน และ 
ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง 175.3 ล้านบาท  
หรือลดลงร้อยละ 15.7 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยสาเหตุหลัก 

ของค่าใช้จ่ายในการบรหิารลดลงในปี 2562 เกดิจาก 2 รายการ

ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นสาระส�าคัญในปี 2561แต่ไม่เกิดในปี 2562 :  
1. ทางเวยีดนามจ่ายค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิให้แก่หน่วยงานราชการ  
222.4 ล้านบาท และ 2. มกีารตัง้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า 
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 38.5 ล้านบาท 

นโยบายและการปฏิบัติงานทางด้านภาษี 

ถกูต้องและเหมาะสม และบรษัิทฯ มุ่งใช้สทิธปิระโยชน์ทางภาษี 
ตามโครงสร้างภาษีท่ีถูกต้อง ซ่ึงอาจครอบคลุมถึงมาตรการ
ยกเว้นภาษีในบางช่วงเวลาตามนโยบายภาษีของประเทศ 

เพื่อลดความเสี่ยงด้านภาษีอากร บริษัทฯ เสียภาษีอากร 

อย่างถูกต้องและภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก�าหนด 
บริษัทฯ มีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสียภาษี 
อย่างครบถ้วนและเพียงพอ มีการพิจารณารายการธุรกรรม 

ท่ีมีความซับซ้อนก่อนเข้าท�าธุรกรรมเสมอ มีการพิจารณา

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) และ 
บริษัทย่อย ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานทางด้านภาษี 
ให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคบัทางภาษีท่ีเกีย่วข้อง รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูล 
ต่อสาธารณะเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกภาคส่วน โดยบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายและ
กระบวนการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านภาษีเพื่อให้ 
เกิดความม่ันใจได้ว่าการบริหารจัดการด้านภาษีเป็นไปอย่าง

การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย   
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การเติบโตของธุรกิจการบริหารจัดการความเสี่ยง การสร้างความยั่งยืน 
ในห่วงโซ่ธุรกิจ

เมืองอัจฉริยะอมตะ

หลังจากที่บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
กลยุทธ์ในการด�าเนนิธรุกจิไปสูก่ารเป็นผูพ้ฒันาเมืองอจัฉริยะ 
(Smart City) ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อสนองตอบแนวโน้ม 
การเปลีย่นแปลงท่ีส�าคญัของโลกและความเสีย่งท่ีเกดิขึน้ใหม่ 
ได้อย่างมีประสทิธภิาพมากขึน้ รวมถงึการพฒันาธรุกจิท่ีรองรับ 
ความท้าทายทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ 

ได้ก�าหนดแผนการด�าเนินงานระยะ 5 ปี (2560-2564)  
มุ่งสู่การเป็นผู้น�าเมืองอัจฉริยะ โดยพัฒนาพื้นท่ีการลงทุน 
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแรงงานท่ีมีคุณภาพ  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ  

ให้เมืองอัจฉริยะอมตะเป็นพื้นท่ีการลงทุนท่ีสมบูรณ์แบบ 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และเป็นศูนย ์
การเรียนรู้ในภูมิภาคนี้ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาคและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยต่อไป  
ซ่ึงแนวคิดเมืองอัจฉริยะอมตะ (AMATA Smart City) นั้น 
จะเริ่มต้นจากการพัฒนาและยกระดับนิคมอุตสาหกรรมใน
ปัจจุบันของบริษัทฯ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 
และต่อยอดไปยังพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ของบริษัทฯ  
ในอนาคต 

การสร้างความเชื่อมั่นด้านการเงินและการลงทุนอย่างยั่งยืน 

ตดิต่อกนั ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าบรษัิทฯ มคีวามน่าเช่ือถอืสงูและ
มีความเสีย่งต�า่ ท�าให้สถาบันการเงนิ คูค้่า หรอืหน่วยงานอ่ืนๆ 
ท่ีเกีย่วข้องเกดิความเช่ือมัน่และเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดต่ีอบรษัิทฯ  

ในปี 2562 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ท่ียังไม่ถึงก�าหนดช�าระรวม 
ท้ังสิน้ 6,000 ล้านบาท ซ่ึงหุ้นกูเ้หล่านีส้ามารถช่วยให้บรษัิทฯ 
ลดต้นทุนทางการเงินบริษัทฯ และยังสอดคล้องกับแผน 
การลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย ซ่ึงส่งผลให้บริษัทฯ 
เกิดความคล่องตัวทางการเงินสูงและสามารถบริหารจัดการ
ในด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากท่ีกล่าวถงึข้างต้น บริษัทฯ ยังได้รบัการสนบัสนนุจาก 

สถาบันการเงนิส�าหรบัวงเงนิกูเ้พือ่เงนิทุนหมุนเวยีนและเสริม
สภาพคล่องให้กับกิจการของบริษัทฯ ทั้งวงเงินกู้ระยะสั้นและ 
วงเงนิกูร้ะยะยาวเพือ่การลงทุนอย่างเพยีงพอต่อการด�าเนนิธรุกจิ 
ในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต�่า ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงความเช่ือม่ันและความแข็งแกร่งด้านการเงินของ 
บริษัทฯ เป็นอย่างดี

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการสร้างความเช่ือม่ัน 
ด้านการเงินและการลงทุนอย่างยั่งยืนโดยการควบคุม  
บริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด มีการวางแผน
อย่างต่อเนื่องและการจัดหาเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ท่ี 
เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเข้าจัดการเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพท้ังด้านการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของ
กิจการ การบริหารหนี้สินท้ังระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ัง 

การก�าหนดแผนการลงทุนต่างๆ ในแต่ละโครงการให้สอดคล้อง 
กับแผนการทางการเงินของบริษัทฯ ท้ังนี้เพื่อลดต้นทุนและ
สร้างความเจริญเติบโตทางการเงินให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน 

นอกจากท่ีบริษัทฯ มีการควบคุมปัจจัยความเสี่ยง 
ทางการเงนิและการลงทุนท่ีเป็นไปอย่างเคร่งครดัแล้ว บรษัิทฯ 
ยังได้เข้ารับการประเมินความน่าเช่ือถือของเครดิตองค์กร 
(Credit Rating) กบัสถาบันจดัอันดับความน่าเช่ือถอืท่ีมีช่ือเสยีง 
เพ่ือประเมินฐานะทางการเงนิและพจิารณาระดบัความสามารถ
ของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ ซ่ึงบริษัทฯ ยังคงได้รับจาก 
จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A “Stable” เป็นปีที่สาม

โครงสร้างการลงทุนอย่างสม�่าเสมอ และมีการก�าหนดให ้
ผูบ้รหิารท่ีรบัผดิชอบในแต่ละประเทศตดิตามการเปลีย่นแปลง
ดา้นกฎระเบยีบและนโยบายด้านภาษอีากรของแต่ละประเทศ
อย่างใกล้ชิดท้ังในระดับรัฐบาลกลางและในระดับท้องถิ่น  
รวมถึงมีการว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่น  

เพ่ือให้ค�าปรึกษาและแนะน�าแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายด้านภาษีอากรของประเทศนั้นๆ ในกรณีเกิด 

ข้อพิพาททางด้านภาษีอากรกับหน่วยงานราชการในประเทศ
หรือต่างประเทศ บริษัทฯ จะให้ข้อมูลทางภาษีอากรที่ถูกต้อง

ตามข้อเท็จจริงในการด�าเนินธุรกิจให้แก่หน่วยงานราชการ
ท่ีเกิดข้อพิพาท และในกรณีท่ีจ�าป็น บริษัทฯ จะมีการจ้าง 
ท่ีปรกึษาทางภาษีอากรท่ีมีความเช่ียวชาญมาแสดงความเห็น 

และด�าเนินการในข้อพิพาทดังกล่าว
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CITY CHONBUR

1997 2015
The beginning of 
AMATA “Bangpakong
Industrial Park”

40th Years of AMATA

2017

2016

1988
2nd June 2017

Start of AMATA Smart City
collaboration with

Sweden Smart City
“HammarbySjöstad”

14th March 2017
Smart City MOU signing between

AMATA and EPPO, Ministry of Energy

18th May 2017
Start of AMATA Smart City

collaboration with
Yokohama City led

by AMATA Chairman
Dr. Surin Pitsuwan

14th June 2017
AMATA Network, a joint-venture

company with AIS subsidiary
“Advanced Broadband Network” 

is the 1st fiber optic network provider in EEC

21st September 2017
AMATA Smart City

Collaboration
with Digital Economy

Promotion Agency (DEPA)

5th October 2017
AMATA Smart City collaboration

with SAAB Sweden

16th November 2017
AMATA Smart City collaboration

with Korea Incheon Smart City

28th June 2018
AMATA signed Floating Solar

collaboration with CLP at
the Belt & Road Summit in
Hong Kong and witnessed
by Dr Somkid Jatusripitak,

Deputy Prime Minister
of Thailand

8th July 2018
AMATA Smart City 
officially joined
the ASEAN Smart Cities
Network in Singapore

6th August 2018
1st University License awarded
to AMATA University under
Thailand Ministry of
Education new initiative
in EEC zone

12th September 2018
China-ASEAN Expo 2018 Top 10 
Projects - Official MOU signing 
by AMATA and JSCC to jointly develop 
Amata-Nanjing Smart City in Thailand

19th September 2018
Hitachi 1st Global Lumada 
Center in Southeast Asia 
Grand Opening ceremony 
at AMATA City Chonburi 
Thailand 

4th October 2018
MOU signing between AMATA, 
SCG and DOW on Recycled
Plastics road

11th June 2018
Official Opening of Amata

and Hitachi High-Technologies
joint-venture in Smart Factory

7th December 2018
Official announcement of 
“Hotel Nikko Amata City Chonburi”, 
a joint-venture hotel investment 
by AMATA, JOIN and Fujita Corporation

19th January 2018
AMATA signed a collaboration 
agreement with the Yokohama 
Urban Solution Alliance (YUSA) 
to transform AMATA City Chonburi 
into a smart city using 
Yokohama model. 

12th July 2018
MOU signing between 
AMATA and GGGI on 
Green & Smart Environment

26th October 2018
AMATA Smart City 
is the 1st Smart Cityproject 
endorsed under 
Japan-China 3rd Country 
Cooperation initiative

AMATA Group Founded

1975

AMATA Corporation PCL
listed on the Stock 
Exchange of Thailand (SET)

17th January 2018
AMATA Smart City approved by

Thailand Eastern Economic 
Corridor (EEC)office as a new 

EEC promotional zone

20th March 2019
AMATA signs MOU with JOIN
on Smart City Collaboration

3rd April 2019
Signing of Joint-Venture

Term Sheet between AMATA
and Surbana Jurong Singapore

7th May 2019
IFC and AMATA join hands 
to advance sustainability 
solutions for Smart Cities

8th May 2019
AMATA and the Association
of Thai Software Industry (ATSI)
explore new business opportunities
and strengthen Thai software industry

23th July 2019
AMATA & Mahidol University sign MOU 
on collaboration of MEDITOWN 
to create the World Best Medical Hub 
in EEC, Thailand

7th June 2019
AMATA Chief Investment
Officer Ms. Lena Ng
presentation at the ASEAN
Smart Cities Network
event at BITEC

The Smart City Transformation 
journey begins…

29th August 2019
Groundbreaking 
CeremonyHotel Nikko 
Amata City Chonburi

Opening Ceremony of 
AMATA Smart City 
Showcase & 
DEPA-AMATA 
Smart Classroom 
 

World Economic Forum 
honors AMATA Corporation PCL 
as Global Growth Company
AMATA VN listed at SET

2018

2019

27th January 2019
IEAT opens the new SMEs Industrial

Transformation Center (ITC)
at AMATA City Chonburi

12th December 2019
MOU with Surbana Jurong 
Infrastructure Pte. Ltd.

24th August 2019

TOKYO -- Japan and China are set to agree on 
promoting roughly 50 private-sector, third-country 
infrastructure projects this week, setting in motion 
the first joint deal of building a smart city in Thailand 
as early as this year. Japanese Prime Minister Shinzo 
Abe and Chinese Premier Li Keqiang will affirm both 
governments' commitment to the joint projects 
when they meet in Beijing on Friday. The two countries
see third-country infrastructure as a cornerstone of 
their growing economic cooperation.

64



LAEM CHABANG
PORT

 

MOTORWAY
BANGKOK-PATTAYA-RAYONG

DUAL-TRACK RAILWAY 
INDUSTRIAL-PORT

 

HIGH-SPEED TRAIN

Chachoengsao 

Bangkok

Chonburi

Rayong 

DON MUANG 
INTERNATIONAL AIRPORT

 

SUVARNABHUMI
INTERNATIONAL AIRPORT

 

Chonburi 
Station

 

Sriracha
Station

 

Pattaya
Station

 

U-Tapao 
Station

 Ma Ta Phut
Station

 

Rayong
Station

 

U-TAPAO 
INTERNATIONAL AIRPORT

 
SATTAHIP

COMMERCIAL  PORT
 

MA TA PHUT PORT

CITY CHONBUR

1997 2015
The beginning of 
AMATA “Bangpakong
Industrial Park”

40th Years of AMATA

2017

2016

1988
2nd June 2017

Start of AMATA Smart City
collaboration with

Sweden Smart City
“HammarbySjöstad”

14th March 2017
Smart City MOU signing between

AMATA and EPPO, Ministry of Energy

18th May 2017
Start of AMATA Smart City

collaboration with
Yokohama City led

by AMATA Chairman
Dr. Surin Pitsuwan

14th June 2017
AMATA Network, a joint-venture

company with AIS subsidiary
“Advanced Broadband Network” 

is the 1st fiber optic network provider in EEC

21st September 2017
AMATA Smart City

Collaboration
with Digital Economy

Promotion Agency (DEPA)

5th October 2017
AMATA Smart City collaboration

with SAAB Sweden

16th November 2017
AMATA Smart City collaboration

with Korea Incheon Smart City

28th June 2018
AMATA signed Floating Solar

collaboration with CLP at
the Belt & Road Summit in
Hong Kong and witnessed
by Dr Somkid Jatusripitak,

Deputy Prime Minister
of Thailand

8th July 2018
AMATA Smart City 
officially joined
the ASEAN Smart Cities
Network in Singapore

6th August 2018
1st University License awarded
to AMATA University under
Thailand Ministry of
Education new initiative
in EEC zone

12th September 2018
China-ASEAN Expo 2018 Top 10 
Projects - Official MOU signing 
by AMATA and JSCC to jointly develop 
Amata-Nanjing Smart City in Thailand

19th September 2018
Hitachi 1st Global Lumada 
Center in Southeast Asia 
Grand Opening ceremony 
at AMATA City Chonburi 
Thailand 

4th October 2018
MOU signing between AMATA, 
SCG and DOW on Recycled
Plastics road

11th June 2018
Official Opening of Amata

and Hitachi High-Technologies
joint-venture in Smart Factory

7th December 2018
Official announcement of 
“Hotel Nikko Amata City Chonburi”, 
a joint-venture hotel investment 
by AMATA, JOIN and Fujita Corporation

19th January 2018
AMATA signed a collaboration 
agreement with the Yokohama 
Urban Solution Alliance (YUSA) 
to transform AMATA City Chonburi 
into a smart city using 
Yokohama model. 

12th July 2018
MOU signing between 
AMATA and GGGI on 
Green & Smart Environment

26th October 2018
AMATA Smart City 
is the 1st Smart Cityproject 
endorsed under 
Japan-China 3rd Country 
Cooperation initiative

AMATA Group Founded

1975

AMATA Corporation PCL
listed on the Stock 
Exchange of Thailand (SET)

17th January 2018
AMATA Smart City approved by

Thailand Eastern Economic 
Corridor (EEC)office as a new 

EEC promotional zone

20th March 2019
AMATA signs MOU with JOIN
on Smart City Collaboration

3rd April 2019
Signing of Joint-Venture

Term Sheet between AMATA
and Surbana Jurong Singapore

7th May 2019
IFC and AMATA join hands 
to advance sustainability 
solutions for Smart Cities

8th May 2019
AMATA and the Association
of Thai Software Industry (ATSI)
explore new business opportunities
and strengthen Thai software industry

23th July 2019
AMATA & Mahidol University sign MOU 
on collaboration of MEDITOWN 
to create the World Best Medical Hub 
in EEC, Thailand

7th June 2019
AMATA Chief Investment
Officer Ms. Lena Ng
presentation at the ASEAN
Smart Cities Network
event at BITEC

The Smart City Transformation 
journey begins…

29th August 2019
Groundbreaking 
CeremonyHotel Nikko 
Amata City Chonburi

Opening Ceremony of 
AMATA Smart City 
Showcase & 
DEPA-AMATA 
Smart Classroom 
 

World Economic Forum 
honors AMATA Corporation PCL 
as Global Growth Company
AMATA VN listed at SET

2018

2019

27th January 2019
IEAT opens the new SMEs Industrial

Transformation Center (ITC)
at AMATA City Chonburi

12th December 2019
MOU with Surbana Jurong 
Infrastructure Pte. Ltd.

24th August 2019

TOKYO -- Japan and China are set to agree on 
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บริษัทฯ วางกลยุทธ์ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและ
โครงการย่อยผ่านหุ้นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic 
 Business Partners) เพือ่ให้เกดิการพฒันาธรุกจิอย่างรวดเรว็
และมีคุณภาพสูง บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัทและองค์กร

ชั้นน�าทั้งไทยและต่างประเทศที่เป็นผู้น�าในด้านต่างๆ พัฒนา
โครงการธุรกิจใหม่ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองอัจฉริยะอมตะ 

การร่วมมอืกบับรษัิทและองค์กรช้ันน�าเหล่านี ้นอกจากจะ
ท�าให้เกดิการขับเคลือ่นเมืองอัจฉรยิะอย่างเป็นรปูธรรมภายใต้
โครงการต่างๆ แล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทย 
ในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องในการเรียนรู้แนวคิด เทคโนโลยี
ใหม่ๆ จากผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศ เพือ่สร้างกระบวนการ
ถ่ายทอดทางเทคโนโลยี (Technology Transfer) และ 
สามารถต่อยอดไปยังการวิจัย และคิดค้นพัฒนาเทคโนโลย ี

ของตนเอง ซ่ึงจะเป็นกลไกส�าคัญในการช่วยขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

การพฒันาเมอืงอัจฉรยิะอมตะมคีวามคืบหน้าในภาพรวม  
ดังนี้ 

• ในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 บรษัิท อมตะ คอร์ปอเรชัน  
จ�ากดั (มหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  
หรือ ATSI ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
การศึกษา มองหาแนวโน้มความเป็นไปได้ในธุรกิจ
ใหม่ๆ เพ่ือช่วยสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ไทย ประยุกต์ธุรกิจซอฟต์แวร์ของไทย
ท่ีเหมาะสมให้กับโรงงานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีของอมตะ 
เป็นการรองรับโครงการ AMATA Smart City 

• วันที่ 7 มิถุนายน 2562 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน 
จ�ากัด (มหาชน) โดย นางสาวซุน ชุน อึง ประธาน
เจ้าหน้าท่ีการลงทุน ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน 
ASCN Roundtable Meeting and Conference on  
Smart and Sustainable Cities และทางบริษัทฯ ได้ 
เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเมืองอัจฉริยะ (ASEAN 
Smart City Network Conference and Exhibition 
2019) ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็น
กจิกรรมออกบูธนทิรรศการเมืองอัจฉริยะจากประเทศ
สมาชิกทั้งภาครัฐและเอกชน

• วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล และ
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ลงนาม 
ความร่วมมอืบันทึกความเข้าใจระหว่าง พฒันาโครงการ  
Edu-town และ Medi-town ในเขตระเบียงเศรษฐกิจ 
ตะวันออก ซ่ึงเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมท่ีจะน�าไปสู่ 
การพัฒนาทุนมนุษย์และการสร้างทักษะเพิ่มเติม
ในการประกอบอาชีพของประชาชนในประเทศตาม
นโยบายของรัฐบาล

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  |  รายงานความยั่งยืน 2562
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การเติบโตของธุรกิจการบริหารจัดการความเสี่ยง การสร้างความยั่งยืน 
ในห่วงโซ่ธุรกิจ

• วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ห้องเรียนรู้อัจฉริยะ (DEPA 
AMATA Smart Classroom) และ AMATA SMART City 
Showcase ซ่ึงตัง้อยู่ท่ี นคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรี  
เพ่ือเป็นเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคคลากร
ท่ีสามารถรองรับกับอุตสาหกรรมในอนาคต (future 
workforce) และ เป็นการปฎบัิตกิารในด้านการถ่ายทอด 
องค์ความรู ้ในเรื่องของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  
ซ่ึงแนวทางดงักล่าวเป็นการสนบัสนนุแผนการพฒันา 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี สู ่ความเป็น 
เมืองอัจฉริยะ แห่งแรกของไทยในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) และคณะจากเครือข่าย 
เมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities  
Network) ประกอบด้วยตัวแทนจากเมืองต่างๆ ใน
อาเซียน ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ AMATA SMART City  
Showcase ด้วย

• ในวันท่ี 29 สงิหาคม 2562 บรษัิท อมตะ คอร์ปอเรชนั 
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท Fujita Corporation 
Co., Ltd. (ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีถือหุ้น 100% โดยกลุ่ม 
Daiwa House) และ Japan Overseas Infrastructure 
Investment Corporation for Transport & Urban 
Development (JOIN) ซ่ึงเป็นหน่วยงานรฐับาลญ่ีปุ่น  

ได้ท�าพิธีเปิดหน้าดินและวางศิลาฤกษ์โรงแรม Hotel 
Nikko Amata City Chonburi เพื่อสร้างโรงแรม 
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระดับ 4 ดาวและพื้นท่ี

อ�านวยความสะดวกเพื่อการพักอาศัยใกล้สถานท่ี
ท�างาน รองรบัผูป้ระกอบการและนกัลงทุนท้ังไทยและ
ต่างประเทศในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ตลอดจนพัฒนา
เศรษฐกิจและการจ้างงานในท้องถิ่นด้วย

• วันที่ 12 ธันวาคม 2562 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน 
จ�ากดั (มหาชน) ลงนามในสญัญาร่วมทุนกบั Surbana 
Jurong Infrastructure Pte. Ltd. เพื่อจัดตั้งบริษัทชื่อ 
Great Mekong Consultancy Pte. Ltd. เพื่อด�าเนิน
ธรุกจิให้ค�าปรกึษาทางวศิวกรรมแก่โครงการ AMATA 
Smart City และโครงการต่างๆ ของกลุม่อมตะ
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บริษัทฯ มองเห็นโอกาสจากการเติบโตของกลุ่มประเทศ 
CLMV บริษัทฯ จึงได้มีการขยายธุรกิจการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมไปสูก่ลุม่ประเทศ CLMV  

โดยน�าความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาเมือง  
และน�าโมเดลต้นแบบเมืองอัจฉริยะอมตะไปเปิดโอกาสทาง 
ธุรกิจใหม่ในกลุ่มประเทศ CLMV

โครงการในประเทศเมียนมา

บรษัิทฯ ได้เริม่พฒันาโครงการ ย่างกุง้ อมตะ สมาร์ท แอนด์  
อีโค ซิตี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง East Dagon และ South Dagon  
ในภูมิภาคย่างกุ้ง ประเทศพม่า เฟสแรกของโครงการมีพื้นที่
ประมาณ 5,508 ไร่ หรือ 8.09 ตารางกิโลเมตร ผู้ถือหุ้น
ของโครงการ ย่างกุ้ง อมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ คือ  

บริษัท อมตะ เอเชีย (เมียนมาร์) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที ่
บรษัิท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากดั (มหาชน) ถอืหุ้นร้อยละ 100  
และ Department of Urban and Housing Development, 
Union Ministry of Construction ของประเทศเมียนมา

บรษัิทฯ ขับเคลือ่นโครงการ ย่างกุง้ อมตะ สมาร์ท แอนด์ 
อีโค ซิตี้ ตามกรอบการบริหารความย่ังยืนของกลุ่มอมตะ  
ท่ีมุง่เน้นการใช้ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์สงูสดุและการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาโครงการ 

ให้เป ็น “เมืองน่าอยู่” ท่ีกิจกรรมการด�าเนินธุรกิจและ 
การด�าเนินชีวิตได้รับความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีและ
การออกแบบของเมืองอัจฉริยะ นอกจากนี้ โครงการนี ้
ยังสอดคล้องและสนับสนุนแผนการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ 
ประเทศเมียนมาในหลักการท่ี 2 เป้าหมายท่ี 3 ได้แก่  

“การสร้างงานและภาคเอกชนน�าไปสู่การเติบโต”

การพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศ  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ได้ท�า 
ข้อตกลงกรอบการท�างานกับ Department of Urban and 
Housing Development เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2562 
และ บริษัทย่อยที่ด�าเนินโครงการ ชื่อบริษัท ย่างกุ้ง อมตะ  
สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ จ�ากัด ได้รับใบอนุญาตการลงทุน 
ของประเทศเมียนมา เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ  
คาดการณ์ว่าจะมีการลงนามสัญญาการร่วมทุนและสัญญา 
การเช่าท่ีดินภายในต้นปี 2563 และเร่ิมก่อสร้างโครงการ
ภายในครึ่งปีแรกของปี 2563

โครงการในประเทศเวียดนาม

ในเดือน สิงหาคม 2562 ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย 
จ�านวน 2 บริษัท คือ AMATA Service City Long Thanh 1 
Company Limited (ASCLT1) และ AMATA Service City 
Long Thanh 2 Company Limited (ASCLT2) ซ่ึงบริษัท 
AMATA City Long Thanh Joint Stock Company (ACLT) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) 
ถอืหุ้นอยู่ร้อยละ 100 เพือ่แยกธรุกจิและใบอนญุาตลงทุน (IC) 
การพัฒนาที่ดินเพื่ออยู่อาศัยมายัง ASCLT 1 และ ASCLT 2

นวัตกรรมในความหมายของบริษัทฯ หมายถึง การสร้าง
ความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ของบริษัทฯ การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างานให้มี
ประสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ เพือ่ลดต้นทุนในการด�าเนนิงาน และลด 
ผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมจึงเป็น 

ส่วนส�าคญัท่ีจะขับเคลือ่นบรษัิทฯให้เตบิโตได้อย่างย่ังยืน ดงันัน้  
บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับนวัตกรรมตั้งแต่คุณสมบัติของ
บุคลากรในบริษัทฯ ตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในคุณลักษณะของ 

นวัตกรรม 

การเป็นคนอมตะ (AMATA DNA) ในเรื่อง Innovative  
การมคีวามคดิสร้างสรรค์ ลองคดิสิง่ใหม่เพือ่การพฒันา ซ่ึงใช้ 
เป็นตัวช้ีวัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ในทุกระดับ 

บริษัทฯ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ 
ได้แสดงศักยภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อธุรกิจและ 
สังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  |  รายงานความยั่งยืน 2562
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การเติบโตของธุรกิจการบริหารจัดการความเสี่ยง การสร้างความยั่งยืน 
ในห่วงโซ่ธุรกิจ

โครงการระบบขออนุมัติแบบออนไลน์ ส�าหรับการขอซื้อและค่าใช้จ่าย

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้พัฒนา Application ระบบขออนุมัติแบบออนไลน์ ส�าหรับระบบการขอซื้อและการอนุมัต ิ
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในรูปแบบ Web Based โดยตั้งเป้าหมายเพื่อลดจ�านวนวันท่ีใช้ในการอนุมัติต่อครั้งให้ลดลง 
เหลือ 2.5 วัน จากวิธีการท�างานตามระบบเอกสารแบบเดิมที่ใช้เวลาด�าเนินการประมาณ 5 วัน ในการอนุมัติต่อครั้ง 
เพื่อลดการเดินทางของผู้บริหารระหว่างส�านักงานเพื่ออนุมัติในเอกสาร และลดการใช้กระดาษในส�านักงาน 

• ผู้ใช้งาน (ผู้ขออนุมัติและผู้อนุมัติ) สามารถเข้าใช้งานได้จากทุกท่ี ท่ีมีอินเตอร์เน็ต ผ่านคอมพิวเตอร์  
โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต รวมถึงสามารถแก้ไขเนื้อหาการขออนุมัติผ่านระบบได้เลย ไม่ต้องพิมพ ์
เอกสารและส่งให้ผู้อนุมัติลงนามใหม่

• ทดลองระบบเตม็รปูแบบกบัหน่วยงานน�าร่องจ�านวน 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล ฝ่ายธรุการ และฝ่าย IT 

• ระยะเวลาด�าเนินการ มกราคม ถึง ธันวาคม 2562 

• ผลลัพธ์ที่บริษัทฯ ได้รับจากโครงการ ดังนี้คือ 

ท�างานของบรษัิทฯ โดยในปี 2562 บรษัิทฯ ได้จดัโครงการ
ประกวด “AMATA INNO Awards 2019” โดยมคีณะกรรมการ
ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะผู้บริหาร
ระดับสูงเป็นผู้พิจารณาการให้รางวัล ในปีนี้มีพนักงานส่ง

โครงการนวัตกรรมเข้าประกวดจ�านวน 28 เรื่อง ซ่ึงจะท�า 
การตัดสินผลการประกวดในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หากน�า
โครงการนวัตกรรมเหล่านี้ไปด�าเนินการจริง ประมาณการณ์
ว่าจะสร้างคุณค่า (value creation) ให้แก่บริษัทฯ ถึง 21.8 
ล้านบาท

เวลาในการท�างานด้านเอกสาร 
ของพนักงานลดลง 63 ชั่วโมง  

คิดเป็นเงิน 14,375 บาท

บริษัทฯ มีแผนจะด�าเนินโครงการระบบขออนุมัติ
แบบออนไลน์ ส�าหรับการขอซ้ือและค่าใช้จ่าย 
อย่างเต็มระบบท่ัวท้ังบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยต่อไป ในปี 2563

1 โดยคิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดการปลดปล่อยลงออกมาได้ 2,792 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อปี  
 (เดินทางรวมไปกลับ 180 กิโลเมตรต่อเที่ยว ท�าให้ลดการเดินทางลง 12,480 กิโลเมตรต่อปี)
2 คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดการปลดปล่อยลงออกมาได้ 1.5 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 

วันที่ใช้ในการอนุมัติต่อครั้ง 
จากเดิม 5 วัน  

ลดลงเหลือเพียง 2 วัน 

ลดการเดินทางระหว่างส�านักงานของ 
ผู้บริหารผู้มีอ�านาจลงนามเพื่อเข้ามาลงนาม 

อนุมัติในเอกสารจากเดิมเฉลี่ยสัปดาห์ละ 
10 ครั้ง เหลือ 7 ครั้งต่อสัปดาห์ 1

ปริมาณการใช้กระดาษลดลง  
263 แผ่น ช่วยให้บริษัทฯ  

ลดต้นทุนได้ 526 บาทต่อปี 2
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ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการจัดซ้ือสินค้าและ
จัดจ้างบริการจากคู่ค้าและผู้รับเหมาในกิจกรรมหลักของ 
การด�าเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและงานท่ีสนับสนุน 
การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม การด�าเนินงานของคู่ค้า
และผู้รับเหมาท่ีไม่ได้มาตรฐานอาจส่งผลกระทบสังคมและ 
สิง่แวดล้อม รวมถงึช่ือเสยีงของบรษัิทฯ ได้ การบรหิารจดัการ 
คูค้่าและผูร้บัเหมาจงึเป็นประเดน็ส�าคญัในการสร้างความย่ังยืน 
ในห่วงโซ่ธุรกิจท่ีบริษัทฯ และคู่ค้าให้ความสนใจ โดยเฉพาะ 
การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  
รวมไปถึงการด�าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิง่แวดล้อมของคู่ค้าและผูร้บัเหมา ท่ีสอดคล้องกบันโยบาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ 

การบรหิารห่วงโซ่อุปทานนบัเป็นองค์ประกอบส�าคญัท่ีจะส่งผลต่อความส�าเรจ็ทางธรุกจิอย่างย่ังยืน 
บรษัิทฯ จงึให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิธรุกจิอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสโดยเฉพาะอย่างย่ิงกบักลุม่คูค้่า 
และลูกค้าซ่ึงถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงนอกเหนือจากการส่งมอบสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ 

ได้มาตรฐานแล้ว บรษัิทฯ ยังตระหนกัถงึความรบัผดิชอบของบริษัทฯ ท่ีมีต่อการด�าเนนิงานของคูค้่า (Supplier) ผูรั้บเหมา  
(Contractor) และลกูค้า (Customer) ท่ีอาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมได้ บรษัิทฯ จงึได้ประเมนิความเสีย่ง 
ด้านความย่ังยืนภายในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ท่ีครอบคลุมถึงคู่ค้า และผู้รับเหมา ในด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม  และก�าหนดแนวทางบรหิารจดัการและกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัคูค้่า ผูร้บัเหมา และลกูค้า 
แต่ละกลุม่ และจดัให้มีการพัฒนายกระดบัศกัยภาพของคูค้่า ผูรั้บเหมา และลกูค้า เพือ่ลดความเสีย่งด้านความย่ังยืนและ 
ผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า ผู้รับเหมา และ
ลกูค้ายังเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัการสร้างความยัง่ยืนในห่วงโซ่ธรุกจิ เพือ่ส่งเสริมและสร้างความเชือ่ม่ันในการเตบิโตร่วมกนั
อย่างยั่งยืน (Disclosure 103-1) 

การสร้างความยั่งยืน 
ในห่วงโซ่ธุรกิจ 
ผลการด�าเนินงานปี 2562

การบริหารจัดการคู่ค้าและผู้รับเหมา (Disclosure 103-2)

บรษัิทฯ ได้มอบหมายให้คณะท�ำงำนกำรจดัซ้ือจดัจ้ำงของ
กลุม่บรษัิทอมตะ (AMATA Procurement Working Committee)  
น�าโดย ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานบัญชีและภาษี สายงาน 
การเงิน สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นประธาน คณะท�างานประกอบด้วยผู้บริหาร 
ระดบัสงูของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รับผดิชอบในการพฒันา 
แนวทางปฏบัิตกิารจดัซ้ือจดัจ้างท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 
และมาตรฐานจริยธรรม เพื่อก�าหนดเป็นมาตรฐานการจัดซื้อ 
จดัจ้างของกลุม่อมตะ ตลอดจนด�าเนนิการจดัท�าและเผยแพร่ 
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับคู่ค้า (Supplier Code of  
Conduct) เพื่อสื่อสารเจตนารมณ์ของบริษัทฯท่ีจะท�าธุรกิจ 
อย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และค�านึงถึงผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

 สัดส่วนคู่ค้ารายส�าคัญที่ได้รับ 
การประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อร้องเรียนจากลูกค้าและชุมชนด้านผลกระทบ 
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผู้รับเหมา เป้าหมาย 0

เป้าหมาย 20% ผลการด�าเนินงาน 24.68 %

ผลการด�าเนินงาน 3
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บริษัทฯ ก�าหนดแนวทางด�าเนินงานในการบริหารจัดการห่วงโซ่ธุรกิจที่ยั่งยืน ดังนี้

แนวทาง 
ในการบริหารจัดการ 

ห่วงโซ่ธุรกิจ

การระบุกลุ่ม 
คู่ค้าส�าคัญ

การพัฒนาคู่ค้า

การตรวจ 
ประเมินคู่ค้า

การขึ้นทะเบียน 
คู่ค้าใหม่

            การประเมิน 
         ความเสี่ยงใน 
     ห่วงโซ่ธุรกิจ 
และจากคู่ค้า

การปรับปรุงนโยบาย 
และแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ที่โปร่งใสและเป็นธรรม

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับ
คู่ค้าของกลุ่มอมตะ (AMATA Supplier Code of Conduct) 
ท่ีสอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มอมตะ ภายใต ้
ข้อก�าหนด ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย และหลักปฏิบัติสากล 
ท่ีเกีย่วข้องท้ังด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดแูลกจิการ  
บรษัิทฯ ได้จดัประชุมคูค้่าส�าคญัเมือ่วนัท่ี 25 พฤศจกิายน 2562  
เพือ่แนะน�าและชีแ้จงรายละเอียดในจรรยาบรรณธรุกจิส�าหรบั
คู่ค้า โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่

1. จริยธรรมทางธุรกิจ

2. สิทธิมนุษยชน

3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม

5. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลการด�าเนินงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�าแบบประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Questionnaire: SAQ) อ้างอิงตาม 
จรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับคู่ค้า เพื่อให้คู ่ค้าและผู้รับเหมา
ประเมินและให้ข้อมูลการด�าเนินธุรกิจของตนเอง โดยเริ่ม
ด�าเนินการประเมินตนเองในปี 2562 มีคู่ค้าส�าคัญได้ท�าการ
ประเมินตนเองแล้วรวมท้ังหมด 20 ราย จากคู่ค้าส�าคัญ
ทั้งหมด 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 26 

บริษัทฯ มีเป้าหมายให้คู่ค้าส�าคัญทุกราย (ร้อยละ 100)
ตอบรับจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับคู่ค้า และผ่านการประเมิน
ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนภายในปี 2563

การสร้างความยั่งยืน 
ในห่วงโซ่ธุรกิจ 

การเติบโตของธุรกิจ การจัดการผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม
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การประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน (Disclosure 308-2, 414-2) 

การจัดกลุ่มคู่ค้าส�าคัญ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีคู่ค้าและผู้รับเหมาท่ีอยู่ในห่วงโซ่
อุปทานจ�านวน 501 ราย บรษัิทฯ ได้ท�าการระบุกลุม่คูค้่าส�าคญั 
หรอื Critical Supplier ท่ีมีการท�าธรุกจิกบับรษัิทฯ อย่างต่อเนือ่ง  
โดยพิจารณาจากการเป็นกจิกรรมหลกัของธรุกจิ เกณฑ์มลูค่า
การจัดซื้อจัดจ้าง และความสามารถในการทดแทน พบว่ามี 
คู่ค้าและผู้รับเหมารายส�าคัญจ�านวนรวม 77 ราย ซึ่งมีมูลค่า
การจดัซ้ือจดัจ้างคดิเป็นร้อยละ 89 ของมูลค่าการจดัซ้ือจดัจ้าง 
ทั้งหมด 

การประเมินความเส่ียงด้านความยัง่ยืนของคูค้่า

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้าน
ความย่ังยืนของคู่ค้า โดยวิเคราะห์คู่ค้าส�าคัญและประเมิน 
ความเสีย่งท่ีอาจเกดิข้ึนและส่งผลกระทบต่อบรษัิทฯ ในประเดน็ 

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ
ความเสีย่งโดยการไปตรวจเย่ียม (site visit) และตรวจประเมนิ 
ท่ีสถานประกอบการ (ESG Audit) โดยฝ่ายจดัซ้ือและฝ่ายท่ีเป็น 
ผูใ้ช้สนิค้าหรอืบรกิาร ส�าหรบัคูค้่าท่ีมีความเสีย่งระดบัวกิฤตและ 
ระดับสูง เพื่อให้ค�าแนะน�าในการจัดท�าแผนการปรับปรุงและ 
พัฒนาข้อบกพร่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงจากคู่ค้าและผู้รับเหมา 
ในกลุ ่มคู ่ค้าส�าคัญท้ังหมด 77 ราย พบว่ามีคู ่ค้าส�าคัญ
จ�านวน 1 รายท่ีมีความเสี่ยงจากการด�าเนินงานในประเด็น 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้แก่ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการด�าเนินงาน และ ความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 1.3 
ของจ�านวนคู่ค้าส�าคัญท้ังหมด และไม่พบคู่ค้าส�าคัญรายใด 
มีความเสี่ยงในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการหรือด้านเศรษฐกิจ 
ซ่ึงบริษัทฯ มีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงส�าหรับคู่ค้า

จัดกลุ่มคู่ค้าส�าคัญ

Site Visit ESG Audit แผนการปรับปรุง

มาตรการลดความเสี่ยง ส�าหรับคู่ค้าที่มีความเสี่ยงในระดับวิกฤตและสูง

ผลกระทบด้านสังคม

จัดล�าดับความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ในระดับ วิกฤต / สูง / กลาง / ต�่า 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้า

เกณฑ์ในการวิเคราะห์
คู่ค้าและผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่ง

1. มีมูลค่าการซื้ออยู่ใน 80% แรกของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด หรือ

2. เป็นผู้ขายวัตถุดิบหรือให้บริการที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญของธุรกิจ หรือ

3. เป็นผู้ขายน้อยราย หรือ ไม่สามารถหาทดแทนได้
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แต่ละราย และจดัให้มีการพฒันาคูค้่าเพือ่ลดโอกาสในการเกดิ 
ความเสีย่งและลดผลกระทบจากความเสีย่งดงักล่าวให้กบัคูค้่า 
และผู้รบัเหมากลุม่นี ้ท้ังนี ้บรษัิทฯ ยังไม่มกีารยุตกิารด�าเนนิธรุกจิ 
กบัคู่ค้าและผูร้บัเหมาท่ีได้รบัการประเมินแต่อย่างใด (ร้อยละ 0)  
(Disclosure 308-2, 414-2)

การตรวจประเมินคู่ค้า

บริษัทฯ ก�าหนดแนวทางในการตรวจประเมินคู่ค้าและ
ผู้รับเหมา ประกอบด้วยกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เบื้องต้นของคู่ค้าและผู้รับเหมา ว่ามีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 
ท่ีได้ก�าหนดไว้หรือไม่ ในขณะท่ีคู่ค้าและผู้รับเหมาท่ีด�าเนิน 
ธรุกจิกบับรษัิทฯในปัจจบัุน จะได้รบัการประเมนิเพิม่เติมได้แก่  
การประเมนิความเสีย่งด้านความย่ังยืนครอบคลมุด้านเศรษฐกจิ  
สงัคม และ สิง่แวดล้อม และผลงานท่ีผ่านมา การตรวจประเมิน 
ในสถานประกอบการ รวมท้ังประเมนิความสมัพนัธ์ของผูข้าย
สินค้า/บริการรายนั้นๆกับบริษัทฯ ด้วย ตามข้อก�าหนดและ
รายการท่ีบริษัทฯ ก�าหนดไว้และมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (ISO14001) 

ในปี 2562 บรษัิทฯ ตัง้เป้าหมายในการตรวจประเมนิคูค้่าและ 
ผูร้บัเหมาในกลุม่คูค้่าส�าคญัท่ี 15 ราย หรอืร้อยละ  20 ด�าเนนิการ
ตรวจประเมินไปแล้วจ�านวน 19 ราย จากท้ังหมด 77 ราย คดิเป็น  
ร้อยละ 24.68 ของคู่ค้าส�าคัญทั้งหมด บริษัทฯ ได้วางแผน 
ขยายการตรวจประเมินคู่ค้าและผู้รับเหมาในกลุ่มคู่ค้าส�าคัญ 
ท่ีด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันให้ได้ร้อยละ 50 ภายใน ปี 2563 
และตรวจประเมินให้ครบร้อยละ 100 ภายในปี 2564 บริษัทฯ  

จะเริม่การประเมินเพือ่คดักรองคูค้่าและผูร้บัเหมาใหม่ในอนาคต 
โดยใช้เกณฑ์ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และ สิง่แวดล้อม ตลอดจน 
ประเมินผลงานการด�าเนนิงานของคูค้่าและผูร้บัเหมา เริม่ตัง้แต่ 
ปี 2563 เป็นต้นไป

ส่วนการขึน้ทะเบียนคูค้่าใหม่โดยใช้หลกัเกณฑ์และแนวทาง 
ปฏิบัติท่ีครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ที่ปรับปรุงใหม่ จะเริ่มด�าเนินงานในปี 2563

การปรับปรุงนโยบายและแนวทางในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับปรงุนโยบายและแนวทางปฏบัิติ 
ในการจดัซ้ือจดัจ้างของบรษัิทฯ ท่ีมีอยู่เดมิใหม่ โดยมุ่งเน้นให้
เกดิการจดัซ้ือจดัจ้างอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม และครอบคลมุ 
ประเด็นความเสี่ยงด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น การปฏิบัติตามข้อบังคับและ
กฎหมายท่ีเกีย่วข้อง ความเสีย่งทางด้านการเงนิ จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ สิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ในการท�างานของพนักงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม  
เป็นต้น ซ่ึงบริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ในกลุ่มอมตะแล้ว ส่วนแนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ของบริษัทฯ ก�าลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้สามารถใช้ได้
กับทุกบริษัทย่อยในกลุ่มอมตะ มีก�าหนดเสร็จภายในไตรมาส
แรกของปี 2563

การบริหารจัดการลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับลูกค้าตามหลักการ “ALL WIN” มาโดยตลอด ความส�าเร็จของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึง่ท่ีสนบัสนนุการเจรญิโตทางเศรษฐกจิของบรษัิทฯ ในระยะยาว และบริษัทฯ มุ่งม่ันในการบรหิารจดัการ
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความผูกพันและความเชื่อมั่นในฐานะหุ้นส่วนความส�าเร็จทางธุรกิจที่จะเติบโตไปด้วยกัน 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมของลูกค้า รับฟังปัญหา ความคิดเห็น ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการปรับปรุงท่ีดีขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ท่ีสนับสนุนให้ลูกค้าสื่อสารได้สะดวกข้ึน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ  
ที่ท�าให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ดังนี้ 

การสร้างความยั่งยืน 
ในห่วงโซ่ธุรกิจ 

การเติบโตของธุรกิจ การจัดการผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม
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ชมรม CSR เพื่อให ้ เกิดการผสานพลังท่ีเข ้มแข็งใน 
การขับเคลื่อนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ 
สังคมในภาพรวมของผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี สู่ชุมชน และ 
สามารถกระจายความช่วยเหลอืและการพฒันา 
ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่กว้างขึ้น

ชมรม CSR มสีมาชิกซ่ึงเป็นโรงงานอุตสาหกรรม 
ในนคิมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุร ีจ�านวน 
135 โรงงาน เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จ�านวน 
15 โรงงาน ในปี 2562 ชมรม CSR ได้จัด 
กิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นท่ี 
จ�านวน 11 ครัง้ มสีมาชิกชมรม CSR เข้าร่วม 
จ�านวน 4,100 คน และ มีการประชุมสมาชิก
จ�านวน 4 ครัง้ 

ชมรมอมตะจิตอาสา  
(AMATA CSR  
Volunteer Club)

เพือ่สร้างเครอืข่ายสมาชิกจากผูป้ระกอบการ
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เพื่อ 
ร่วมกนัด�าเนนิกจิกรรมด้านสาธารณประโยชน์ 
ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วม 
บนหลักการเกื้อกูลพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ชมรมอมตะจิตอาสามีสมาชิกซ่ึงเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
ระยอง จ�านวน 83 โรงงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2561 จ�านวน 20 โรงงาน โดยปี 2562 
ชมรมอมตะจิตอาสาได้จัดกิจกรรมจ�านวน 
16 ครั้ง มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 
3,156 คน มีการประชมุสมาชิกจ�านวน 3 คร้ัง

AMATA Japanese Society เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
กับลูกค้าญ่ีปุ ่นของบริษัทท่ีด�าเนินกิจการ 
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และ 
อมตะซิตี้ ระยอง เนื่องลูกค้ากลุ่มใหญ่เป็น
บริษัทญี่ปุ่นถึง 63% และ 30% ตามล�าดับ  

ชมรม AMATA Japanese Society มีสมาชิก
เป็นผู้ประกอบการญีปุ่่นในนคิมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุรี จ�านวน 190 บริษัท และ 
ผู ้ประกอบการญ่ีปุ ่นในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ระยอง จ�านวน 47 บริษัท รวม
ท้ังหมด จ�านวน 237 บริษัท เพิ่มข้ึนจาก
ปี 2561 จ�านวน 9 บริษัท ได้จัดการประชุม
จ�านวน 16 ครั้ง และจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กอล์ฟจ�านวน 10 ครั้ง

ชมรมผู้บรหิารและจดัการ 
อมตะซิตี ้ระยอง  
(AMATA City Management 
Group : ACMG) 

เพื่อศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นประโยชน์
ร่วมกันระหว่างสถานประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง รวมทั้งการให้ 
ค�าปรกึษาหรอืแนวทางในการประกอบกจิการ
โรงงานให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดกฎหมาย 
สมัมนาเสรมิสร้างทักษะ ความรู ้ด้านการบรหิาร 
จดัการทรพัยากรมนษุย์จากวทิยากรมอือาชีพ

มีสมาชิกทั้งสิ้น 110 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2561 จ�านวน  5 บรษัิท ได้จดักจิกรรมประชุม
ประจ�าเดือน รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง มีสมาชิก 
เข้าร่วมทั้งหมด 80 บริษัท

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  |  รายงานความยั่งยืน 2562
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สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์ 
อมตะซิตี้ ชลบุรี  
(HR Association of  
AMATA City Chonburi : 
HRA)

เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู ้
ด้านวชิาการทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์  
ภายในสถานประกอบการในนคิมอตุสาหกรรม 
อมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อส่งเสริมการศึกษา  
การค้นคว้า การวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้
ด้านวชิาการทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
และการสัมมนาเสริมสร้างทักษะ ความรู้ 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จาก
วิทยากรมืออาชีพ

มีสมาชิกทั้งสิ้น 325 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2561 จ�านวน 3 บรษัิท โดยมีการจดักจิกรรม
ประชุมประจ�าเดือน รวมท้ังสิ้น 12 ครั้ง  
ซ่ึงการประชุมแต่ละครั้งจะมีสมาชิกเข้าร่วม
ประมาณ 170 บริษัท มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในปี 2562 จ�านวน 2,050 คน

ชมรมความปลอดภัยและ 
สิ่งแวดล้อม อมตะซิตี้ ชลบุรี 
(AMATA City Chonburi 
Safety and Environment 
Group : ASEG)

เพื่อให้ค�าปรึกษา สนับสนุน และประสาน 
ประโยชน์ท้ังในส่วนของสมาชิก นายจ้าง  
ลูกจ้าง หน่วยราชการ และองค์กรอ่ืนๆ 
เพื่อความส�าเร็จในการจัดการกับปัญหา
ในด ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล ้อมในการท�างาน ใน 
ทุกสถานประกอบการให้มีมาตรฐานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน เป็นไปตามกฎหมายท่ีก�าหนด

มีสมาชิกท้ังสิน้ 215 บริษัท ซ่ึงเท่ากบัปี 2561 
โดยมีการจัดประชุมใหญ่ประจ�าปี 1 ครั้ง  
เพือ่ร่วมกนัขับเคลือ่นการด�าเนนิงานสปัดาห์
ความปลอดภัย ประจ�าปี 2562 ของนิคมฯ 
ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมประชุม จ�านวน 35 บริษัท  
จ�านวนผู้เข้าร่วม 140 คน

กระบวนการรับข้อร้องเรียนและระบบติดตาม
ข้อร้องเรียน

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางไลน์ @amatacity เพื่อให้
สะดวกต่อการสือ่สารและเข้าถงึประชากรในนคิมอุตสาหกรรม
อมตะมากขึ้น และมีศูนย์รับแจ้งตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อรับ
ข้อร้องเรียนและแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายในนิคมอุตสาหกรรม 
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการรับข้อร้องเรียนและระบบ
ติดตามข้อร้องเรียนจากลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย 
ข้อร้องเรียนต่างๆ จะถูกแยกตามประเภทข้อร้องเรียน เช่น  
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล บริษัทฯ มีกระบวนการ
จดัการและตดิตามการแก้ไขปัญหาตัง้แต่ท่ีมีการบันทึกรบัเร่ือง  
จนถึงการแก้ไขจนแล้วเสร็จตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ในระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 โดยมอบหมาย 
ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด�าเนินการแก้ไขและตอบสนอง 
ผูร้้องเรยีนภายในเวลาท่ีก�าหนด พร้อมท้ังน�าเรยีนคณะผูบ้รหิาร 
เพื่อรับทราบผลการแก้ไขและพิจารณาแนวทางป้องกันต่อไป

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าจ�านวน 
365 เรือ่ง ซ่ึงแบ่งออกเป็นปัญหาด้านสาธารณปูโภคร้อยละ 59  
ปัญหาด้านการบริการ ร้อยละ 37 และ ปัญหาผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 4 ในจ�านวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า
ท้ังหมด เป็นข้อร้องเรยีนท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานของคูค้่า 
และผู้รับเหมาของบริษัทฯ จ�านวน 3 เรื่อง ในด้านผลกระทบ 
ทางสิง่แวดล้อม ซ่ึงข้อร้องเรียนดงักล่าวได้รบัการแก้ไขภายใน 
เวลาที่ก�าหนดทั้งหมด (ร้อยละ 100) ภายในปี 2562 

การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทฯ ได้ท�าการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าโดย
การส่งแบบสอบถามไปยังลูกค้า พร้อมกับมีเจ้าหน้าท่ีฝ่าย 
การตลาดติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อให้บริษัทฯ ทราบถึง 
ปัญหาและความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง อีกท้ังเป็น 
การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดกีบัลกูค้า ผลคะแนนความพงึพอใจ

การสร้างความยั่งยืน 
ในห่วงโซ่ธุรกิจ 

การเติบโตของธุรกิจ การจัดการผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม



76

ของลูกค้า รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะได้ถูกน�าเสนอใน 
ท่ีประชุมผูบ้รหิารด้วย เพือ่พจิารณาปรบัปรงุผลติภณัฑ์ บรกิาร  
และกระบวนการท�างานของบริษัทต่อไป โดยในปี 2562  
บรษัิทฯ ต้ังเป้าหมายความพงึพอใจของลกูค้าต้องไม่น้อยกว่า  
90% บรษัิทฯ ได้ท�าการส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้า พบว่า 
ลูกค้ามีความพึงพอใจเฉลี่ยท่ี 70% เพิ่มข้ึนจากปี 2561  
(68.2%)  

ความพึงพอใจของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม
โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อมตะซิตี้ ชลบุรี

อมตะซิตี้ ระยอง

84%

88%

86%

91.4%

ปี 2561 ปี 2562

ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาข้อมูลของลูกค้าท้ังผู้ประกอบการท่ีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปัจจุบันและ 
ลกูค้าในอนาคต โดยไม่เปิดเผยและไม่น�าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รบัอนญุาตจากลกูค้า โดยท่ีในสญัญาจะซ้ือจะขายมเีงือ่นไขระบุ 
เร่ืองการรกัษาความลบัของคูส่ญัญา ท้ังนี ้เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้กบัลกูค้าของบรษัิทฯ และป้องกนัความเสยีหายท่ีจะเกดิข้ึนได้  
ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนในประเด็นนี้

มาตรฐานสากล เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, 
OSHA 18000 เป็นต้น 

ในปี 2562 บรษัิทฯ จดัท�าโครงการเพ่ือพฒันาคูค้่า จ�านวน  
2 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏบัิตกิารเรือ่งการจดัการ 
ขยะตามหลัก 3Rs ให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และ
โครงการอบรมให้ความรูด้้านอาชีวอนามัย ความปลอดภยั และ 
การจัดการจัดการสิ่งแวดล้อม ส�าหรับผู้รับเหมาเก็บขนขยะ
และคัดแยกประจ�าโรงคัดแยกขยะโดยบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ 
เซอร์วิส จ�ากัด 

การพัฒนาคู่ค้า ผู้รับเหมา และลูกค้า 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการพัฒนาคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจ  
อนัได้แก่ คูค้่าและผูร้บัเหมา ตลอดจนลกูค้าในนคิมอตุสาหกรรม  
เพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และสร้างความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทุกภาคส่วนว่า บริษัทฯ 
มกีารจดัการดูแลผู้ประกอบการในนคิมอตุสาหกรรม และคูค้่า
และผูร้บัเหมาของบรษัิทฯ ได้อย่างเหมาะสม อกีท้ังสนบัสนนุ
การพัฒนาประสิทธิภาพการท�างานของคู่ค้า ผู้รับเหมา และ
ลูกค้า ให้ดีย่ิงข้ึนและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ เช่น 
สนบัสนนุให้คูค้่าและผูร้บัเหมาท่ีส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิาร
หลักให้แก่บริษัทฯ มีการพัฒนาในกระบวนการด�าเนินธุรกิจ
และได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องตาม

นอกจากนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัด 
ส�ารวจความพึงพอใจของลกูค้าในนคิมอุตสาหกรรมต่างๆ จ�านวน  
33 แห่ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรีได้รับคะแนน 
ความพึงพอใจเฉลี่ยที่คะแนน 86% และ นิคมอุตสาหกรรม 
อมตะซิตี้ ระยองได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยท่ีคะแนน 
91.4% ซ่ึงท้ังสองนิคมอุตสาหกรรมได้รับคะแนนสูงข้ึนจาก
ปี 2561 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการขยะตามหลัก 3Rs ให้กับลูกค้า 
ในนิคมอุตสาหกรรม 

บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความเสีย่งจากการท่ีลกูค้าท่ีเป็นผูป้ระกอบการในนคิมอุตสาหกรรมมีการจดัการกากอตุสาหกรรม
ของตนเองไม่สอดคล้องกบัข้อปฏบัิตขิองกฎหมายการจดัการกากอุตสาหกรรมท่ีมีข้ันตอนปฏบัิตท่ีิซับซ้อน อาจก่อให้เกดิ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การลักลอบท้ิงขยะอุตสาหกรรมผิดกฎหมาย  
(Illegal Dumpling) การปนเป้ือนของสารพษิในดนิและน�า้ใต้ดนิ (Soil Contamination and Ground Water Contamination)  
เป็นต้น ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการบริหารจัดการของบริษัทฯ ได้ในอนาคต 

ในปี 2562 บริษัทฯ มุ่งเน้นส่งเสริมให้ลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางมากขึ้น จึงได้ 
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการขยะตามหลัก 3Rs (Reduce, Reused, Recycle) ให้กับลูกค้าในนิคม 
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง โดยเนื้อหาในการอบรมจะเน้นให้ลูกค้าเข้าใจ 
การคัดแยกขยะ และการจัดการที่ถูกต้อง ลดต้นทุน และสามารถน�าความรู้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงาน 
หรือ น�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างานได้

การสร้างความยั่งยืน 
ในห่วงโซ่ธุรกิจ 

การเติบโตของธุรกิจ การจัดการผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม
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โครงการอบรมให้ความรูด้้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการจัดการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ส�าหรับผู้รับเหมาเก็บขนขยะและคัดแยกประจ�าโรงคัดแยกขยะ

บริษทัฯ ให้บรกิารจัดการขยะมูลฝอยแก่ลูกค้าในนิคมอตุสาหกรรมและได้ว่าจ้างบริษทัผู้รับเหมาเพื่อท�าการเก็บขน 
และคัดแยกขยะ แต่ละข้ันตอนของการด�าเนินการอาจจะเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบได้  
หากพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาขาดความรู้และทักษะด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เช่น การหกร่ัวไหล
ของน�้าขยะ กลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอย รวมถึงผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาเอง  
และกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ และความเช่ือม่ันของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยง
ท่ีเกิดจากบริษัทผู้รับเหมาในกรณีดังกล่าว จึงจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ผู ้รับเหมาเพื่อพัฒนา 
ประสิทธิภาพการท�างานให้ดีขึ้น 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมผู้รับเหมารวมทั้งหมด 8 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
ในการท�างานเก็บขนและคัดแยกขยะมูลฝอย หลักสูตรดับเพลิงข้ันต้น หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ  
หลักสูตรฝึกซ้อมเก็บกู ้การหกรั่วไหลของขยะมูลฝอย หลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย หลักสูตร 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตรการจัดการ 5 ส และ หลักสูตรการยศาสตร์เพื่อการท�างานอย่างปลอดภัย โดยตั้ง 
เป้าหมายปี 2562 ให้มจี�านวนข้อร้องเรยีนด้านสิง่แวดล้อมจากการจดัการขยะเป็นศนูย์ และไม่มอุีบัตเิหตจุากการท�างาน 
ของพนักงานของผู้รับเหมาถึงขั้นหยุดงาน 

ปัจจบัุนบรษัิทฯ มพีนกังานเกบ็ขนขยะและคดัแยกประจ�าโรงคดัแยกขยะซ่ึงเป็นพนกังานของบรษัิทผูร้บัเหมาท้ังสิน้ 
110 คน ร้อยละ 85 ของพนกังานเกบ็ขนขยะและคดัแยกประจ�าโรงคดัแยกขยะท้ังหมด ผ่านการอบรมในหลกัสตูรดงักล่าว  
ท�าให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทั้งหมดในปีนี้ตามที่ก�าหนดไว้
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การดูแลใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 
จากชุมชนได้รับการแก้ไขครบ 

100%

ลดขยะที่น�าไปก�าจัดด้วยวิธีฝังกลบ

ลงเหลือ0.13%
จากขยะมูลฝอยทั้งหมด

อมตะซิตี้ ชลบุรี และอมตะซิตี้ ระยอง  
ได้รับรางวัลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

ระดับ Eco-Excellence:E2

จ�านวนโรงงานที่เข้าร่วม 
โครงการการจัดการของเสีย 
ที่อมตะซิตี้ ระยอง เพิ่มขึ้น 

15.79%  
เมื่อเทียบกับปี 2561

100%  
ของน�้าที่ผ่านการบ�าบัดทั้งหมด  
น�ากลับมาใช้ในนิคมอุตสาหกรรม 
สิ่งแวดล้อมชุมชน 



การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมนั้นเป็นธุรกิจท่ีสามารถก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยตรง 
หากไม่มีการบรหิารจดัการท่ีด ีบรษัิทฯ จงึให้ความส�าคญักบัเรือ่งดงักล่าวและถอืเป็นหนึง่ในประเดน็ส�าคัญ 
ด้านความย่ังยนืซ่ึงมผีลอย่างย่ิงต่อการด�าเนนิธรุกจิ บริษัทฯ ได้ประเมินความเสีย่งและผลกระทบต่างๆ  

อันเกดิจากการด�าเนนิธรุกจิตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมไปถงึการก�ากบัดแูลกจิกรรมของผูป้ระกอบกจิการในเขตนคิมอุตสาหกรรม 
อมตะท้ังสองแห่ง ท่ีอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จากการประเมินความเสี่ยงพบว่า  
ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมท่ีส�าคญั ได้แก่ มลพษิทางอากาศ และ มลพษิทางน�า้ ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมุ่งเน้นการบรหิารจดัการ 
มลพิษท่ีอาจจะเกดิข้ึนโดยเลอืกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและมีประสทิธภิาพ โดยการปฏบัิตติามกฎหมายท่ีก�าหนดภายใต้ 
กฎหมายสิง่แวดล้อม กฎหมายเกีย่วข้องกบัการประกอบกจิการในนคิมอุตสาหกรรม มาตรการท่ีก�าหนดเอาไว้ในรายงาน 
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรฐานสิง่แวดล้อมต่างๆ อย่างเคร่งครดั นอกจากนี ้ การพฒันาเมืองอัจฉริยะอมตะ 
ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ได้ค�านึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) โดยน�านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงมาใช้เพื่อให้ม่ันใจว่าสิ่งแวดล้อมจะได้รับการดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  
ท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความมั่นใจในการท�างานของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น (Disclosure 103-1) 

 

การจดัการผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม 

ผลการด�าเนินงานปี 2562

การด�าเนินงานตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการด�าเนินงาน (Disclosure 103-2, 103-3) 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไข 
เสร็จสิ้นภายในปี 2562

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และ ระยอง ได้รับการรับรอง 
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence  
จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เป้าหมาย ผ่านการรับรองทั้งสองนิคมฯเป้าหมาย 100%
ผลการด�าเนินงาน 100% ผลการด�าเนินงาน ผ่านการรับรองทั้งสองนิคมฯ ในระดับ Eco-Excellence: E2

ส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของนิคม
อุตสาหกรรมด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. ศูนย์เฝ ้าระวังและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
(Environmental Monitoring and Control  

Center: EMCC) (Disclosure 305-7)

 ศนูย์เฝ้าระวงัและควบคมุคณุภาพสิง่แวดล้อม หรอื 
EMCC จดัตัง้ข้ึนในปี 2556 และด�าเนนิการต่อเนือ่งจนถงึ
ปัจจบัุน เพื่อติดตามและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน

บรษัิทฯ ได้ร่วมกบัการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ก�ากบัดูแลนิคมอุตสาหกรรมของอมตะท้ังสองแห่งให้ด�าเนนิการ 
ไปตามกรอบกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามนโยบาย
ของท้ังสองหน่วยงานเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการติดตามและ
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมต่อชุมชนข้างเคียง และ 
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เขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องผ่านสถานีตรวจ
วดัคณุภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่ง  
ในพ้ืนท่ีนคิมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุร ีมสีถานตีรวจวดั 
จ�านวน 4 สถานี และที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง  
มีสถานีตรวจวัดจ�านวน 2 สถานี ข้อมูลการตรวจวัดจาก
สถานีตรวจวัดทุกสถานี จากท้ังสองพื้นท่ีจะถูกเช่ือมโยง
เข้าสู่ศูนย์ EMCC ด้วยระบบแสดงผลออนไลน์ต่อเนื่อง 
24 ชั่วโมง 5 ระบบ ได้แก่

• ระบบฐานข้อมลูส่วนกลางของนคิมอตุสาหกรรม เป็น
ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ
นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม เช่น 
ปริมาณการใช้น�้า ปริมาณน�้าเสีย คุณภาพน�้าเสีย 
ปริมาณกากของเสีย และคุณภาพอากาศ เป็นต้น

• ระบบการเฝ้าระวงัและควบคุมคุณภาพน�า้ท้ิงหลงัผ่าน 
การบ�าบัดจากระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลางของนิคม
อุตสาหกรรม เป็นระบบท่ีเช่ือมโยงผลการตรวจวัด
คุณภาพน�้าท้ิงหลังผ่านการบ�าบัด ด้วยเครื่อง BOD 
Online จากระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลางของนิคม 
อุตสาหกรรมมายังศูนย์ EMCC โดยหากพบว่า
คุณภาพน�้าทิ้งเกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนด
มาตรฐานคุณภาพน�้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม 
นคิมอตุสาหกรรม และเขตประกอบการอตุสาหกรรม 
ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2559 และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรือ่ง ก�าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย 
น�า้ท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 30 พ.ค. 2560 
ทางศนูย์ EMCC จะแจ้งเตอืนไปท่ีศนูย์ควบคมุน�า้เสยี 
ส่วนกลาง เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและท�า 
การแก้ไขโดยทันที

• ระบบการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศท่ัวไป เป็นระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศผ่านสถานตีรวจวดัคณุภาพอากาศแบบ 
ต่อเนื่อง (Air Quality Monitoring Station: 
AQMS) ของพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 
อมตะซิตี้ ชลบุรี จ�านวน 4 สถานี คือ วัดอู่ตะเภา 
วัดมาบสามเกลียว โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 
และวัดอ้อมแกว้ และพืน้ที่โดยรอบนิคมอตุสาหกรรม
อมตะซิตี้ ระยอง จ�านวน 2 สถานี คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลมาบยางพร และวัดพนานิคม 

ชนิดของมลพิษทางอากาศท่ีจะท�าการตรวจวัดและ
น�ามาวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม 
(TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO

2
) ก๊าซไนโตรเจน

ออกไซด์ (NO
2
) รวมถงึการวัดความเรว็และทิศทางลม  

เพือ่วเิคราะห์แนวโน้มการแพร่กระจายของมลพษิและ 
แหล่งก�าเนดิของมลพษิอากาศ รวมท้ังสามารถตรวจวดั 
ปรมิาณน�า้ฝนและอณุหภมูจิากสถานตีรวจวดัคณุภาพ 
อากาศแบบต่อเนือ่งได้ด้วย เพือ่ใช้ข้อมูลปรมิาณน�า้ฝน 
ในการคาดการณ์สถานการณ์ฝนตกในพื้นท่ีได้อย่าง
แม่นย�า และอุณหภูมิต�่าสุด-ต�่าสุด

• ระบบการเฝ ้าระวังและควบคุมคุณภาพอากาศ 
จากปล่องระบายของโรงงาน เป็นระบบติดตามและ 
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการเชื่อมโยงข้อมูล 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน  
(Emission Inventory) มายังศูนย์ EMCC หาก 
พบว่าโรงงานมีการปล่อยค่ามลพิษทางอากาศเกิน 
มาตรฐาน ศูนย์ EMCC จะมีการแจ้งเตือนไปยัง
โรงงานที่มีการปล่อยมลพิษเกิน ให้ท�าการตรวจสอบ
และรายงานสาเหตุ เพื่อแก้ไขปรับปรุงทันที  

• ระบบการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยในพื้นท่ีจาก
กล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ือประมวลผลและใช้
วางแผนงานด้านความปลอดภัยและจราจรภายใน
นิคมอุตสาหกรรม 
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 การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ของศูนย์ EMCC จะสร้างความม่ันใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้ว่า บริษัทฯ สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาด้าน 
สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะได้อย่าง 
ทันท่วงที 

2. การเปิดเผยผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Report)

 บริษัทฯ จัดท�ารายงาน EIA Monitoring เป็นประจ�า
ทุก 6 เดือน โดยจัดส่งให้กับส�านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส�านกังานสิง่แวดล้อม  
ภาค 13 และส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
จังหวัด (ทสจ.) เพ่ือเปิดเผยผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกนั แก้ไข และลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมมาตรการ 
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ตามมาตรการ

ติดตามในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA: Environmental Impact Assessment) ของท้ัง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ระยอง และน�าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมท้ังสองนิคมฯ 
รับทราบเป็นประจ�าทุก 6 เดือนด้วย

 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้น�าเสนอผลในรายงาน EIA  
Monitoring ต่อคณะกรรมการตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อม 
ของท้ังสองนคิมอุตสาหกรรม จ�านวน 4 ครัง้ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อมของท้ังสองนคิมอตุสาหกรรม 
ไม่มีข้อเสนอแนะท่ีเกีย่วข้องกบัผลกระทบของสิง่แวดล้อม
ที่เกิดจากกระบวนการท�างานของบริษัทฯ โดยตรง แต่มี 
ข้อเสนอแนะที่เสนอให้บริษัทฯ น�าไปพัฒนาโครงการเพื่อ 
เพิม่ประสทิธภิาพในการบริหารจดัการพืน้ท่ีนคิมอุตสาหกรรม 

ทั้งสองแห่งในปีถัดไป ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อมตะซิตี้ ชลบุรี อมตะซิตี้ ระยอง

• ให้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการน�า้ในชุมชน 
เพื่อท่ีจะช่วยกันบรรเทาปัญหาน�้าเสียท่ีเกิดจากชุมชน 
ท่ีอาจจะส่งผลกับคุณภาพของน�้าผิวดินและน�้าใต้ดิน 
ในนิคมอุตสาหกรรมได้ในอนาคต และขยายผลไปยัง 
ชุมชนอ่ืนๆ ด้วย

• ให้ช่วยแก้ไขปัญหาจราจรบางจุดท่ีเป็นพื้นท่ีต่อเช่ือม
ระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับพื้นท่ีชุมชนเพื่อการระบาย
การจราจรท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และเสนอให้มี 
การใช้ซอฟต์แวร์ในการ Monitor เหตุการณ์ต่างๆ ท่ี 
เกิดข้ึนภายในนิคมอุตสาหกรรม ร่วมกับการใช้ CCTV 
โดยเฉพาะการจราจร

• ให้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายส�าหรับการ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ 
ท่ีเป็นคนต่างชาต ิเพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกดิการระบายมลพิษ 
ออกจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ของผู้ประกอบการ
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การด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐ 

ปี 2562 บรษัิท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัการรบัรองการเป็นเมอืงอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence: E2 ส�าหรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคง 
มุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาพื้นท่ีตามหลักการดังกล่าวเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ
ท่ีสูงขึ้น เพ่ือประโยชน์ของทุกภาคส่วน และก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะท่ีสมบูรณ์แบบต่อไป
ในอนาคต 

1. การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 
-Industrial Estate) 

 บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการร่วมกบัการนคิมอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทยในการพฒันาพืน้ท่ีนคิมอุตสาหกรรมอมตะ 
ท้ังสองแห่งสู ่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตาม
นโยบายของรัฐบาล บริษัทฯ ได้น�ากรอบการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาประยุกต์ในการด�าเนินกิจการ 
โดยกรอบการพัฒนาพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ของการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย  
5 มิติ 22 ด้าน ได้แก่ มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ  
มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการ  
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัทฯ ได้แก่  
ชุมชน ผู้ประกอบการ พนักงานในบริษัท พนักงานใน 
โรงงาน และหน่วยงานราชการท้องถิน่ ระดบัในการพฒันา 
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

ระดับ Eco-Champion ระดับ Eco-Excellence และ 
ระดับ Eco-World Class บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนา 
นิคมอุตสาหกรรมท้ังสองบริษัทไปสู่ระดับ Eco-World 
Class ให้ส�าเร็จในปี 2565 

 บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ  
เพื่อการพัฒนาพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 
และพื้นท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ ระยอง ไปสูก่ารเป็น
เมอืงอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการ
การจัดการระบบจราจร และคณะกรรมการบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน 
การจัดการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร  
การพฒันาคณุภาพชีวิตของชุมชนและโรงงาน รวมไปถึง 
การพัฒนาระบบการใช้งานภายในองค์กรท่ีสามารถใช้
ระบบการบริหาจัดการข้อมูลที่ทันสมัยต่างๆ 
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 นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 (Smart Eco-Industrial  
Estate 4.0) ด้าน Smart Water ระบบการจัดการน�้า 
อจัฉรยิะ จากการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส�าหรบั 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ซ่ึงเป็นรางวัลท่ีมอบ
ให้แก่บริษัทท่ีมีการน�าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ใน 
การติดตาม ควบคุม และบริหารจัดการน�้าใช้หรือน�้า
เสียหรือระบบระบายน�้าฝนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ SCADA (Supervisory Control and 
Data Acquisition) ในการควบคุมระบบผลิตน�้าประปา
และระบบบ�าบัดน�้าเสีย และมีระบบปรับปรุงคุณภาพน�้า
ที่ผ่านการบ�าบัดแล้วให้สามารถน�ากลับมาใช้งานใหม่ 
(Reclamation Water) ตามมาตรการการไม่ปล่อยน�้าทิ้ง 
สู่สิ่งแวดล้อมภายนอก (Zero wastewater discharge) 

 บรษัิทฯ ยังคงมุง่ม่ันท่ีจะพฒันาอย่างต่อเนือ่งในด้าน 
อื่นๆ ของการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 (Smart  
Eco Industrial Estate 4.0) เช่น ระบบการจัดการ
พลงังานอจัฉรยิะ ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตอืนภยัอัจฉริยะ  
ระบบขนส่งอัจฉริยะ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ 
และอาคารอัจฉริยะ ต่อไป 

2. การตรวจสอบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  

 การตรวจสอบธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อม หรอื โครงการ 
ธงขาวดาวเขียว เป็นโครงการของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยท่ีต้องการพัฒนาศักยภาพของโรงงาน
ในการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง และพร้อม
เปิดเผยข้อมูลสูส่งัคมตามหลกัธรรมาภบิาล โดยการตรวจ
ประเมิน มีตัวชี้วัดคือ 
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• การจัดให้มีข้อมูลครบถ้วนทุกด้านและเผยแพร่อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

• การสร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชน เพือ่ลดความขัดแย้ง  
แบ่งผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมระหว่างอุตสาหกรรม 

• การพัฒนาศนูย์เฝ้าระวงัและควบคมุคณุภาพสิง่แวดล้อม  
เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในการเฝ้าระวงัคณุภาพสิง่แวดล้อม

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งเจ ้าหน้าท่ีเข ้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการของโครงการและได้ตรวจประเมินโรงงานใน 
นคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุร ีจ�านวน 8 โรงงาน และนคิม 
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จ�านวน 6 โรงงาน ผลการตรวจ 
ประเมินพบว่าทุกโรงงานท่ีเข้ารบัการตรวจประเมนิในโครงการ 
ธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ผ่านเกณฑ์ประเมนิ 
มากกว่า 80% ทุกโรงงาน ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี-ดีเยี่ยม

85การจัดการผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 

การสร้างความยั่งยืน 
ในห่วงโซ่ธุรกิจ 

การเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศ



ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งปัญหา 
ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทรวม 368 รายการ เป็นรายการ 
ท่ีเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจ�านวน 18  
รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ในจ�านวนนี้เป็นเรื่องร้องเรียน
ระหว่างโรงงานกับบริษัทฯ 3 รายการ ระหว่างโรงงานกับ 
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจ�านวน 12 รายการ และระหว่าง
โรงงานกบัชุมชน 3 รายการ 

ข้อร้องเรียนท่ีเกีย่วกบัผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดล้อม 
และข้อร้องเรียนอื่นๆ จ�านวน 368 รายการนั้น บริษัทฯ ได้
ด�าเนนิการแก้ไขเสรจ็สิน้ภายในปี 2562 ท้ังหมด (ร้อยละ 100)

การด�าเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของบริษัท 

ระบบจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคม
และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 

บรษัิทฯ ให้ความส�าคัญกบัผลกระทบจากการด�าเนนิธรุกจิ 
ท่ีมต่ีอผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่ บรษัิทฯ จงึจดัให้มีช่องทางการรบั 
เรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะปัญหาด้านต่างๆ ตามมาตรฐาน 
ISO 14001:2015 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดง 
ความคดิเห็นหรอืเสนอข้อแนะน�าส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิของ 
บริษัทผ่านเบอร์โทรศัพท์ 038-213-191 และ 038-213-009 
อีเมล สื่อออนไลน์ และการประชุมในคณะกรรมการต่างๆ

 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางร้องเรียนใหม ่
อีก 1 ช่องทาง ได้แก่ ไลน์ @amatacity โดยบริษัทฯ มี 
กระบวนการจัดการและติดตามการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ท่ีม ี
การบันทึกรบัเรือ่ง จนถงึการแก้ไขจนแล้วเสรจ็ตามแนวทางท่ี 
ก�าหนดไว้ในระบบบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001:2015 
ร่วมกับระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียนร่วมกับการนิคม 
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ท้ังในเชิงรัฐศาสตร ์
และนติศิาสตร์ และน�าข้อร้องเรยีนต่างๆ ไปวเิคราะห์ถงึสาเหตุ 
เพื่อก�าหนดแนวทางป้องกันต่อไป 
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การเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศเป็นความท้าทายส�าคญัระดบัโลกท่ีน�าไปสูค่วามเสีย่งในการเกดิ 
ภัยพบัิตแิละส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ ความเป็นอยู่ และความยัง่ยืนของสงัคมโลก ซ่ึงผลกระทบในปัจจุบัน 
ได้ทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึนอย่างเห็นได้ชัด บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของความร่วมมือจาก 

ทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนความตกลงปารีส (Paris 
Agreement) เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2558 ที่ประเทศไทยได้แสดงเจตจ�านงที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับ 
ปีฐาน 2558 ลง 20-25% ภายในปี 2573 เพือ่ควบคมุการเพิม่ข้ึนของอุณหภมิูเฉลีย่ของโลกให้ต�า่กว่า 2 องศาเซลเซียสเม่ือเทียบ 
กบัยคุก่อนการปฏวิติัอุตสาหกรรม รวมถงึการบรรลเุป้าหมายการพฒันาอย่างย่ังยืนขององค์การสหประชาชาตเิป้าหมายท่ี 13

การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ เป็นปัจจยัหลกัท่ีท้าทายต่อการด�าเนนิธรุกจิของบริษัทฯ รูปแบบการตกของฝน
และปรมิาณน�า้ฝนท่ีตกในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกท่ีแตกต่างไปจากในอดตี จนเกดิภาวะน�า้แล้งหรือน�า้ท่วมในบางปี นอกจาก
จะท�าให้บริษัทมีต้นทุนการด�าเนินงานท่ีสูงข้ึน และเกิดความเสี่ยงต่อการบริหารจัดการน�้าซ่ึงเป็นปัจจัยหลักของธุรกิจ 
นคิมอตุสาหกรรมท่ีต้องจดัหาน�า้สะอาดท่ีได้มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานในนคิมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนือ่งแล้ว 
ยังส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มในห่วงโซ่คุณค่า เช่น การด�าเนินงานของโรงงานผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม และการใช้ชีวติและความเป็นอยู่ของพนกังานโรงงานและชมุชนท้องถิน่โดยรอบ ท่ีอาจน�ามาซ่ึงความขดัแย้ง 
ระหว่างกันได้ (Disclosure 103-1)

 

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ 

ผลการด�าเนินงานปี 2562

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นท่ี 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ และมุ่งม่ันท่ีจะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ของกลุ่มอมตะ
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นทางการ และ

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2, 103-3) 

เปิดเผยปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร • ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อพนักงาน 1 คน

• ลดการใช้เช้ือเพลงิฟอสซิลและการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อการประชุม

ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมด้านการจัดการพลังงาน

เป้าหมาย  
จัดท�าคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร

เป้าหมาย น้อยกว่า 17.04  
กิโลวตัต์-ชัว่โมงต่อคน

เป้าหมาย น้อยกว่า  
111 Kg CO2e ต่อการประชมุ

ผลการด�าเนินงาน  
ก�าลงัด�าเนินการขอรบัรอง 
คาร์บอนฟตุพร้ินท์ขององค์กร

ผลการด�าเนินงาน เท่ากับ 16.57  
กิโลวตัต์-ชัว่โมงต่อคน ลดลงร้อยละ 2.85  
เม่ือเทียบกับปี 2561

ผลการด�าเนินงาน เท่ากับ 102 Kg CO2e  
ต่อการประชมุ ลดลงร้อยละ 8 เม่ือเทียบกับปี 2561

ก�าหนดนโยบายและแนวทางการจัดการเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงานและรับมือกับปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้แคมเปญ “Save 
Earth, Safe Us” 
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การลดผลกระทบจาก 
การเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศ

บรษัิทฯ ได้ก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางการบรหิารจดัการ
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงกับ 
การบรหิารจดัการน�า้ทุกประเภทอย่างย่ังยืน ได้แก่ น�า้ดบิ 
น�้าใช้ น�้าเสีย และน�้าท่วม โดยพัฒนาโครงการบริหาร
จัดการน�้าแต่ละประเภทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดหา 
แหล่งส�ารองน�้าดิบให้มีมากกว่าความต้องการใช้ในนิคม 
อุตสาหกรรมอย่างน้อย 150% การน�าน�้าเสียท่ีผ่าน
การบ�าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อ
ลดการพ่ึงพาน�้าดิบจากแหล่งน�้าธรรมชาติ การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคเพื่อเตรียมรับมือและป้องกันภาวะ 
น�า้ท่วม และการส่งเสรมิผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่ให้ตระหนกั
ถึงการบริหารจัดการน�า้อย่างยั่งยืน ผ่านศูนย์เรียนรู้ด้าน

การบรหิารจดัการน�า้ของอมตะ และโครงการพฒันาชมุชน 
ต้นแบบด้านการจัดการน�า้

2. ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก บริษัทฯ ตระหนกัถงึ 
ความส�าคญัของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพือ่ร่วมกนั 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ จึงได้บูรณาการ 
นโยบายการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
ภูมิอากาศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแผน 
ธุรกิจของบริษัทฯ ในการมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต�่า  
โดยการขับเคลื่อนโครงการเมืองอัจฉริยะ (AMATA  
Smart City) ท่ีมุ่งเน้นการใช้พลงังานอย่างมีประสทิธภิาพ
จากการใช้เทคโนโลยีและแหล่งพลังงานคาร์บอนต�่า และ
การน�าหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ใน
กระบวนการท�างานและการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มอมตะ
และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
จากการด�าเนินงานเพือ่มุ่งสู ่
การเป็นสังคมคาร์บอนต�า่ 

ปรับตัวและเพิ่มความสามารถ 
ในการรับมือกับผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“SAVE EARTH, SAFE US”  
การเป็นสังคมคาร์บอนต�่า ในปี 2583เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

การบริหารจัดการน�้า
- การบริหารจัดการน�้าใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด
- การบริหารจัดการน�้าทิ้ง  

ตามหลักการ Zero Discharge

การพฒันาระบบสาธารณูปโภค
- ระบบระบายน�า้ 
- ระบบป้องกนัน�า้ท่วม

กลยุทธ์การจัดการ 
กับการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การบรหิารจดัการขยะ
- การจดัการขยะตามหลกัการ 

Zero Waste to Landfill
- โครงการ Best Waste  

Management Award

แคมเปญ “Save Earth, Safe Us”  
เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกในกลุ่มบริษัทและ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

โครงการ AMATA SMART City 
- Smart Energy 
- Smart Environment
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ปี 2562 เป็นปีแรกท่ีบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกทางตรง (scope 1) การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (scope 2) และ การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืนๆ (scope 3) ในรายงาน
ความย่ังยืน โดยอ้างอิงวิธีการค�านวณปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกจากแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
ขององค์กร ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ท้ังนี้ ก๊าซเรือนกระจกในแต่ละ scope  
ท่ีบรษัิทฯ ใช้ในการค�านวณประกอบด้วย คาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO

2
) มีเทน (CH

4
) ไนตรัสออกไซด์ (N

2
O) และกลุ ่ม

ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC
6
) ส่วน เพอร์ฟลูออโร 

-คาร์บอน (PFCs) ซัลเฟอร์เฮ็กซาฟลูโอไรด์ (SF
6
) และ 

ไนโตรเจนฟลอูอไรด์ (NF
3
) ไม่ได้ท�าการตรวจวดัเนือ่งจากไม่มี 

ในกระบวนการด�าเนินธุรกิจ

ผลการด�าเนินงาน 

บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการจดัท�าคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร 
(Carbon Footprint for Organization) เพื่อขอการรับรอง
และขึ้นทะเบียนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ซ่ึงคาดว่าจะได้รบัการข้ึนทะเบียนในไตรมาส 
ท่ีสองของปี 2563 บริษัทฯ ได้ก�าหนดขอบเขตการค�านวณ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะกิจกรรมในพื้นท่ี
ส�านกังานของบรษัิทฯ ท้ังสามแห่ง และในพืน้ท่ีส่วนกลางของ 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และระยอง ท่ีดูแล 
รับผิดชอบโดยบริษัทฯ กิจกรรมการด�าเนินงานของบริษัทฯ  
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (scope 1) และทางอ้อม 
(scope 2) รวม 24,334 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  
และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืนๆ (scope 3) 
เท่ากับ 10,563 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง (scope 1)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม (scope 2)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมอื่นๆ (scope 3)

571 23,763 10,563

ปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก  

ปี 2562
ยอดรวมจากพื้นที่ 

ของบริษัทฯ ทั้งสามแห่ง หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Tons CO2e)
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จากการประเมินกิจกรรมของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืนๆ (scope 3) พบว่ามีกิจกรรม 
ท่ีปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจ�านวนมากท่ีสดุ 2 ล�าดบัแรก ได้แก่ 

งานดูแลระบบผลิตน�า้ประปาโดยผู้รับเหมา

งานดูแลระบบบ�าบัดน�า้เสียโดยผู้รับเหมา

         หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  
(Tons CO2e)

ผลการด�าเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บรษัิทฯ ได้ตรวจสอบและซ่อมบ�ารงุเครือ่งจกัรอย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้มัน่ใจว่าเครือ่งจกัรทุกระบบท�างานได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
และก�าหนดให้ผู้รับเหมาด�าเนินการเช่นกัน บริษัทฯ ส่งเสริมการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการลดการใช้พลังงาน 
เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบสาธารณูปโภคของบริษัทฯ และกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน เช่น  
การลดการใช้พลงังานในอาคาร และได้ด�าเนนิโครงการพลงังานอจัฉรยิะ ภายใต้โครงการเมอืงอัจฉรยิะอมตะ (AMATA Smart City)  
ที่เน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจากการใช้เทคโนโลยีและแหล่งพลังงานคาร์บอนต�า่ 

โครงการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)

เป้าหมายของเมืองอัจฉรยิะอมตะ คอืการมุ่งสูก่ารเป็นเมือง 
คาร์บอนต�า่ (Low Carbon City) ท่ีมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
เป็นศูนย์ “NET Zero Emission” ในปี 2583 เป็นเมือง 
ท่ีพึง่พาตนเองด้านพลงังาน มกีารบรหิารจดัการพลงังานอย่าง
มีประสิทธิภาพด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ 
มีการลงทุนและพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาดและเทคโนโลยี
ชั้นสูงที่ลดการก่อมลภาวะ และการบริการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพด้านพลังงาน 

บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ ส�านักงาน
นโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน เม่ือวนัท่ี  
14 มีนาคม 2560 ในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการต่างๆ  
ภายใต้เมืองอัจฉริยะอมตะ โดยเฉพาะโครงการด้านพลังงาน

อัจฉริยะ (Smart Energy) ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน  
ท้ังพลงังานจากแสงอาทิตย์ พลงังานจากขยะ รวมท้ังโครงการ  
Smart Grid เพือ่ใช้พลงังานอย่างมีประสทิธภิาพ มเีสถยีรภาพ 
และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดท่ีช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 
ลดมลพิษจากการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซิล และลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
จากแหล่งต่างๆ เป็นร้อยละ 20 ของพลังงานท้ังหมดท่ีใช้ 
ในเมืองอัจฉริยะอมตะในปี 2583 และเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานโดยใช้นวัตกรรมของระบบโครงข่ายส�าหรับ 
ส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจร (Smart grid management) 
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

 10,000
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ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาด 
ในเมืองอัจฉริยะ โดยวางแผนติดตั้งแผงโซลาร์ลอยน�้า  
(Floating Solar) ในอ่างเก็บน�้าของบริษัทฯ ในปี 2563 
และป ัจจุ บันอยู ่ ในการศึกษาความเป ็นไปได ้ ในการ
พัฒนาโครงการโซลาร์บนหลังคาโรงงานผู้ประกอบการใน 
นิคมอุตสาหกรรม (Solar Rooftop) และพลังงานไฟฟ้า 
จากขยะ (Waste to energy)

การออกแบบพืน้ท่ีเมอืงอัจฉรยิะอมตะ (นคิมอตุสาหกรรม
อมตะซิต้ี ชลบุร ีโครงการ  2) จะถกูออกแบบด้วยแนวคดิการพฒันา

เมอืงแบบผสมผสานท้ังอาคารผูป้ระกอบการจากอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาคารส�านักงาน อาคารที่อยู่อาศัย  
และอาคารพาณชิย์ ซ่ึงการออกแบบจะใช้หลกั Smart Building  
ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี ด้าน IoT เพื่อเช่ือมต่ออุปกรณ ์
ในอาคาร ควบคุมแสงสว่าง อุณหภูมิ สภาพอากาศ และอื่นๆ  
ผ่านซอฟต์แวร์ควบคมุ (Building Management System) ท�าให้
เกดิการบรหิารจดัการพลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ ลดการใช้ 
พลังงานที่ไม่จ�าเป็น

AMATA
SMART CITY  
CHONBURI

The Six Business Thrusts To Realize The Future Visi
on

เป็นเมืองท่ีคนทกุช่วงวยั
สามารถมสุีขภาพและ

ความเป็นอยูท่ี่ดี

สนบัสนนุ 
อตุสาหกรรมท่ีมี 

พืน้ฐานบนเทคโนโลยี
และนวตักรรม

ท�าให้เกดิ 
ความยัง่ยนืจาก 

มาตรการการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจก 

สุทธิเป็นศนูย์

เสรมิสร้าง 
คณุภาพชวีติและ 
ความยัง่ยนืของ 

ส่ิงแวดล้อม

ร่วมมือกับสถานศกึษา
ชัน้น�าเพือ่การพฒันา
บุคลากรและสนับสนนุ

นวตักรรม

เอือ้อ�านวยการ 
เดนิทางทีเ่ข้าถงึง่าย 
และมีประสิทธิภาพ

100% 
Self reliance energy  
through smart grid  

management 

20% 
Renewable energy  

utilization rate 

40MW 
Waste to energy  

electricity generation 

100% 
Wastewater  

utilization rate

Goals of “AMATA Smart City”

ท�าให้เกิดความยั่งยืน 
จากมาตรการการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

Low Carbon CityGoals in 2040
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การอนุรักษ์พลังงาน

ไฟฟ้าแบบ LED ท้ังหมดแล้วในพื้นท่ีเดิม และในปี 2562 
ติดตั้งเพิ่มเติมบนถนนส่วนกลางในพ้ืนท่ีส่วนขยายของนิคม
อุตสาหกรรมท้ัง 2 แห่ง รวม 142 โคม รวมจ�านวนหลอดไฟฟ้า 
แบบ LED ท่ีติดตั้งในพื้นท่ีส่วนกลางท้ังหมดรวม 3,253 
โคม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ท�าการปรับเวลาตั้งระบบเปิดปิด 
อัตโนมัตขิองระบบไฟทางแต่ละจดุท่ีตูค้วบคมุตามช่วงฤดกูาล
ท่ีมีความมืด-สว่างช้าหรือเร็ว มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
ส�าหรับสัญญาณไฟกระพริบ ไฟเตือน ตามแยกต่างๆ ในพื้นที่ 
ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เพื่อช่วย 
ประหยัดพลังงงานในพื้นท่ีส่วนกลางให้มากข้ึน แต่ยังคง 
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บรษัิทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานในกระบวนการทางธรุกจิท่ีจะช่วยประหยัดพลงังานและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  
โดยเริ่มโครงการน�าร่องในอาคารส�านักงานของบริษัทฯ และพื้นที่ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 

การประหยัดพลังงานในอาคารส�านักงาน 

ในปี 2561 อาคารส�านกังานของบรษัิทในนคิมอุตสาหกรรม 
อมตะซิตี้ ชลบุรี มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 1,129,367 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง เม่ือน�ามาค�านวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ต่อพนักงาน 1 คน พบว่าในปี 2561 นั้นพนักงาน 1 คนใช้ 
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 17.04 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อคน  
แม้ว่าบรษัิทฯ จะมกีจิกรรมท่ีเกดิจากการด�าเนนิงานท่ีเพิม่ขึน้ 
อันสืบเนื่องมาจากการขยายธุรกิจ แต่บริษัทฯ ยังคงตระหนัก
ถึงการลดการใช้พลังงาน จึงได้มีการตั้งเป้าหมายในการลด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อพนักงาน 1 คน ให้มากขึ้นกว่า
ปี 2561  

บรษัิทฯ จงึได้จดักจิกรรมอย่างต่อเนือ่งเพือ่ส่งเสรมิพนกังาน 
ของบรษัิทฯ และผู้เช่าพืน้ท่ีในอาคารส�านกังานให้มคีวามรูเ้รือ่ง 
การลดการใช้พลงังานในอาคารมากข้ึน เน้นการปลกูจติส�านกึ 
ของพนกังานทุกคนให้ร่วมมอืกนัอนรุกัษ์พลงังาน ใช้ทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกดิความย่ังยืน  
เช่น การรณรงค์ให้ปิดเครือ่งปรบัอากาศและปิดไฟท่ีไม่จ�าเป็น 
การรณรงค์ให้พนักงานใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ และการ 
ปรับอุณหภูมิระบบปรับอากาศภายในส�านักงานไม่ให้ต�่ากว่า  
24 องศาเซลเซียส รวมถงึการปิดหน้าจอคอมพวิเตอร์ทุกครัง้ 
ท่ีไม่มีการใช้งานเป็นต้น จากกิจกรรมดังกล่าวสามารถช่วย
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารได้เป็นผลส�าเร็จ โดยพบว่า
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�านักงานต่อพนักงาน 1 คน 
เท่ากับ 16.57 กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อคน ลดลงร้อยละ 2.85  
เม่ือเทียบกับปี 2561 เทียบเท่าปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ท่ีลดได้เท่ากับ 2,429.91 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อคนต่อปี 

 การประหยัดพลังงานในพื้นที่ส่วนกลาง  

บริษัทฯ มีหน้าท่ีบริหารจัดการพื้นท่ีส่วนกลางของนิคม
อุตสาหกรรมในส่วนของการดูแลระบบไฟส่องสว่างบนถนน
ภายในนิคมอุตสาหกรรมท้ังหมด ซ่ึงได้เปลี่ยนมาใช้หลอด
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การน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล 

การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบสาธารณูปโภคของบริษัท 

แต่บริษัทฯ ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีระบบการประชุมทางไกล 
และแอพพลิเคชั่นการประชุมออนไลน์ทางไกลเพิ่มขึ้น ท�าให้ 
บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิลและ 
ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงร้อยละ 8 ต่อการประชมุ 
ในประเทศ 1 คร้ัง เม่ือเทียบกับปี 2561 และลดปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 13.3 ต่อการประชุม
ระหว่างประเทศ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังประหยัดเวลาและลด 
ความเสีย่งจากอบัุตเิหตท่ีุอาจเกดิข้ึนระหว่างการเดนิทางอีกด้วย 

ในปี 2562 บรษัิท อมตะ วอเตอร์ จ�ากดั ได้ตดิตัง้โซลาร์เซลล์ 
บนหลงัคาของอาคารผลติน�า้ด้วยระบบ Reclamation เพิม่อีก  
1 แห่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ท�าให้สามารถ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนการใช้ไฟฟ้า
ในระบบรวมทั้งหมด 311,240 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็น 
ร้อยละ 6.97 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าท้ังหมดของระบบ 
การผลิตน�้าท่ีผ่านการบ�าบัดแล้วเพื่อผลิตเป็นน�้าประปาด้วย
ระบบ Reclamation และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ได้ 181  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 

บริษัทฯ มีการลงทุนในหลายพื้นท่ีท้ังในประเทศและ 
ต่างประเทศ ท�าให้บรษัิทฯ มีค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปประชมุ
ท่ีส�านักงานในพื้นท่ีต่างๆ จ�านวนมาก รวมถึงการเสียเวลา 
และเชื้อเพลิงในการเดินทาง บริษัทฯ ได้น�าเทคโนโลยีระบบ 
การประชุมทางไกล (Teleconference) และแอพพลิเคช่ัน 
การประชุมออนไลน์ทางไกล มาใช้ในทุกส�านักงานบริษัทฯ 
รวมถงึบรษัิทย่อย  ในปี 2562 แม้ว่าบรษัิทฯ จะมีการประชุมท่ี 
ส�านกังานในประเทศไทยและระหว่างประเทศจ�านวนครัง้มากข้ึน 
กว่าปี 2561 ถึงร้อยละ 14.4 และ ร้อยละ 38.5 ตามล�าดับ  

บริษัทฯ ส่งเสริมให้บริษัทย่อยในห่วงโซ่อุปทานเพิ่ม
ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการพลงังานและลดการใช้พลงังาน
ไฟฟ้า โดยบรษัิท อมตะ วอเตอร์ จ�ากดั ซ่ึงมีหน้าท่ีดแูลรบัผดิชอบ 
การบริหารจัดการน�้าและน�้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 
ได้ด�าเนนิการศกึษาวธิกีารน�าพลงังานทดแทนจากแสงอาทิตย์
มาทดแทนพลังงานไฟฟ้าในกระบวนการท�างาน และได้เริ่ม 
ตดิตัง้ระบบโซลาร์เซลล์บนหลงัคาของอาคารผลติน�า้ด้วยระบบ 
ผลิตน�้าหมุนเวียน (Water Reclamation System) ตั้งแต่ 
ปี 2560 

GHG emission ต่อการประชุมในประเทศ GHG emission ต่อการประชุมระหว่างประเทศ

ปี 2561 ปี 2561ปี 2562 ปี 2562
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การบริหารจัดการนํ้า



ผลการด�าเนินงานด้านการชดเชยคาร์บอน  

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปลูกต้นไม้ในพื้นท่ีในและนอก 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อชดเชยก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อย
ออกมาจากการด�าเนินงานประมาณ 37,800 ต้น และมีแผน 
ในการปลูกต่อไปในอนาคตปีละประมาณ 30,000 ต้น  
ซ่ึงบริษัทฯ จะมีแผนน�ากิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรม
อ่ืนๆ เข้าสู่โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 
(Low Emission Support Scheme) และ โครงการลด 
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(Thailand voluntary Emission Reduction Program: T-VER) 
ขององค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) 
ต่อไปในปี 2563

ผลการด�าเนนิงานด้านส่งเสรมิการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกลุ่มบริษัทและ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ   

บริษัทฯ ต้องการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของคู่ค้าและ
ลูกค้าท่ีเป็นผู้ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 
เพื่อให้ตระหนักถึงความส�าคัญและร่วมมือกันลดการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการด�าเนนิงาน บรษัิทฯ และพันธมิตร 
จึงได้จัดการอบรมและเสวนาเรื่องปัญหาสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงและการค�านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้กับ
บริษัทในเครือ ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ และ
คู่ค้าของบริษัทฯ จ�านวน 3 ครั้ง ในปี 2562

17 พฤษภาคม 2562 16 สิงหาคม 2562

13 สิงหาคม 2562

สัมมนา “แนวทางการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรม
คาร์บอนต�่าในพื้นท่ี EEC เพ่ือสนับสนุนการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และกลไกตลาดท่ีช่วยส่งเสริม 
การลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม” ส�าหรับ 
ผูป้ระกอบการโรงงานในนคิมอุตสาหกรรมอมตะ จดัโดย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การอบรม “การรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 
เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน” ส�าหรับบริษัทในกลุ่ม
อมตะและคู่ค้าของบริษัทฯ 

คณุวกิรม กรมดษิฐ์ ประธานกรรมการและรกัษาการ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประกาศเจตนารมณ์และมอบ 
นโยบายการรับมือกับปัญหา Climate Crisis ของ 
กลุ่มอมตะ และเสวนา “CLIMATE EMERGENCY: 
CALLING FOR CLIMATE ACTIONS” รับมือกับ 
ปัญหาโลกร้อนท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกวัน โดย 
ผศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อ�านวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) และคุณชูชาติ สายถิ่น กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด 
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น�้ำเป็นปัจจัยหลักของภำคอุตสำหกรรมและกำรด�ำรงชีพของสิ่งมีชีวิตบนโลกทุกชนิด ดังนั้น 
ควำมต้องกำรใช้น�้ำในปริมำณมำกในอนำคตอันเป็นผลจำกกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมใน 
พื้นท่ีภำคตะวันออก และกำรเพิ่มจ�ำนวนอย่ำงรวดเร็วของประชำกร ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงของ 

สภำพภมิูอำกำศท่ีส่งผลให้เกดิวกิฤตน�ำ้ ล้วนแล้วแต่ท�ำให้เกดิควำมเสีย่งและควำมท้ำทำยในกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ  
นอกจำกน�ำ้ใช้แล้ว กำรจดักำรกบัน�ำ้เสยีท่ีเกดิข้ึนในนคิมอุตสำหกรรมยังเป็นเรือ่งท่ีบรษัิทฯ และผูมี้ส่วนได้เสยีให้ควำมส�ำคญั  
เพรำะสำมำรถส่งผลกระทบทำงสิง่แวดล้อมได้หำกมีกำรจดักำรท่ีไม่ด ีประเดน็กำรบรหิำรจดักำรน�ำ้จงึเป็นประเดน็ส�ำคญั 
ด้ำนควำมยัง่ยืนท่ีอยู่ในควำมสนใจของบรษัิทฯ และผูม้ส่ีวนได้เสยีมำโดยตลอด บรษัิทฯ ได้วำงแผนกำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำติ 
อย่ำงย่ังยืนโดยใช้ทรพัยำกรน�ำ้อย่ำงมปีระสทิธภิำพสงูสดุ และก�ำหนดเป็นเป้ำหมำยของบรษัิทฯ ในกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้เสยี 
โดยไม่มีกำรปล่อยน�้ำทิ้งออกสู่ภำยนอกนิคมอุตสำหกรรม หรือเรียกว่ำ Zero Discharge ตั้งแต่เริ่มต้นท�ำธุรกิจ รวมถึง 
ท�ำกำรตรวจวดัคณุภำพน�ำ้ของแหล่งน�ำ้ท่ีใช้เป็นวตัถดุบิในอตุสำหกรรมและน�ำ้เสยีในจดุต่ำงๆ อย่ำงสม�ำ่เสมอ เพือ่ให้มัน่ใจ 
ว่ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระยะสั้นและระยะยำว (Disclosure 103-1)

การบริหารจัดการน�้า 

ผลการด�าเนินงานปี 2562

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรป้องกันและ 
แก้ไขปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
บรษัิทฯ จงึได้มอบหมำยคณะท�ำงำนบรหิำรจดักำรน�ำ้ (Water  
Management Committee) ซ่ึงประกอบด้วย ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี 
บริหำร คณะท�ำงำนจำกฝ่ำยวิศวกรรม และบริษัทย่อย ได้แก่  
บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ำกัด และบริษัท อมตะ ฟำซิลิตี้  
เซอร์วิส จ�ำกัด ให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องกำรบริหำร 
จดักำรน�ำ้ภำยในนคิมอุตสำหกรรมของอมตะ โดยรำยงำนตรง
ต่อประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร 

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2)

 
น�ำ้ท่ีผ่ำนกำรบ�ำบัดท้ังหมด  

น�ำกลบัมำใช้ในนิคมอตุสำหกรรม
สดัส่วนน�ำ้ดบิท่ีใช้ 

ต่อปรมิำณน�ำ้ใช้ท้ังหมด

เปำ้หมำย 100% เปำ้หมำย 62%ผลกำรด�ำเนินงำน 100% ผลกำรด�ำเนินงำน 61%

บริษัทฯ ปฏิ บัติตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข ้องภำยใต ้ 
พระรำชบัญญัตกิำรนคิมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522  
พระรำชบัญญตัโิรงงำน พ.ศ. 2535 และมำตรฐำนสิง่แวดล้อม  
ISO 14001:2015 อยำ่งเคร่งครัด มีกำรตรวจวัดคุณภำพน�้ำ
เป็นประจ�ำโดยห้องปฏิบัติกำรท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม และเปิดเผยผลกำรด�ำเนินงำนเรื่องกำรบริหำร
จัดกำรน�้ำใช้และน�้ำเสียในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ 
สิง่แวดล้อม (EIA: Environmental Impact Assessment) และ 
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การรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเตรียมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศโลกท่ีส่งผลต่อปริมำณน�้ำฝนท่ีตก 
ในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรม ท�ำให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ภำยในและโดยรอบนิคมอุตสำหกรรม 
บริษัทฯ จึงมอบหมำยให้ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ำกัด จัดกำรประชุมโรงงำนผู้ประกอบกำรภำยในนิคมอุตสำหกรรมกรรม 
อมตะซิตี้ ชลบุรี และอมตะซิตี้ ระยอง เป็นประจ�ำ เพื่อรำยงำนถึงสถำนกำรณ์น�้ำภำคตะวันออก รวมถึงแผนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ 
ภำยในนคิมอุตสำหกรรมอมตะ และสือ่สำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพือ่ให้โรงงำนผูป้ระกอบกำรสำมำรถประเมินและเตรียมกำรรบัมือ
กับสถำนกำรณ์น�้ำได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ

บริษัทฯ ได้วิเครำะห์และด�ำเนินกำรจัดกำรเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศใน 
แต่ละพื้นที่ ดังนี้

น�ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Report)  
เป็นประจ�ำทุก 6 เดือน ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสำหกรรมอมตะท้ังสองแห่งรับทรำบ 
รวมไปถงึกำรควบคมุดแูลลกูค้ำในนคิมอุตสำหกรรมให้ปฏบัิติ
ตำมกฎระเบียบของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  
เพือ่ป้องกนัปัญหำ และลดผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 

นอกจำกนี้ บริษัทฯได ้ส ่งเสริมให ้ชุมชนรอบนิคม
อุตสำหกรรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด�ำเนินธุรกิจและ 
กำรบรหิำรจดักำรน�ำ้อย่ำงย่ังยืนของบรษัิทฯ รวมถงึใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถท่ีบริษัทฯ มีไปช่วยพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร 
น�้ำของชุมชน โดยบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทฯ  
หน่วยงำนรำชกำร และชมุชน เพ่ือวำงแผนกำรท�ำงำนร่วมกนั

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

บริษัทฯ มุ่งม่ันให้แต่ละหน่วยงำนภำยในท่ีเกี่ยวข้อง
ด�ำเนนิกำรบริหำรจดักำรน�ำ้ในพืน้ท่ีร่วมกนัอย่ำงต่อเนือ่ง โดย 
ในส่วนของกำรปรับปรุงระบบระบำยน�้ำให้มีประสิทธิภำพ 
สูงขึ้นนั้น ในปี 2562 มีกำรขุดลอกคลองในพื้นที่เพื่อเตรียม 
พร้อมในกำรรับน�้ำฝนและช่วยระบำยน�้ำในช่วงฝนตกหนัก 
ให้คล่องตัวข้ึนท้ังในพ้ืนท่ีนิคมอุตสำหกรรม และพื้นท่ีชุมชน
โดยรอบ มีกำรติดตั้งเครื่องสูบน�้ำไฟฟ้ำอัตโนมัติแบบถำวร 
เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 4 เครื่อง เพื่อช่วยระบำยน�้ำบริเวณพื้นท่ี 
โซนด้ำนหน้ำของนิคมอุตสำหกรรม ในพื้นท่ีรับน�้ำประมำณ 
700 ไร่ ซ่ึงมีอัตรำกำรสูบน�้ำรวม 4,000 ลบ.ม.ต่อช่ัวโมง  
และส�ำหรับพื้นท่ีส่วนท้ำยนิคมอุตสำหกรรม บริเวณเฟส 10  
ต.มำบโป่ง อ.พำนทอง มีกำรตดิตัง้เคร่ืองสบูน�ำ้ไฟฟ้ำอัตโนมัติ
แบบถำวรเพิ่มขึ้น 2 เครื่อง อตัรำกำรสบูน�ำ้รวม 3,600 ลบ.ม. 
ต่อชัว่โมง (เพิม่จำกปี 2561 ที่มีอยู่เดิมจ�ำนวน 3 เครื่อง)

ปัจจบัุนสภำพภมิูอำกำศของโลกท่ีมีกำรเปลีย่นแปลงท�ำให้ 
รูปแบบกำรตกของฝนและปริมำณน�้ำฝนท่ีตกในบริเวณนี ้
แตกต่ำงจำกในอดีต กำรท่ีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลำนำน
อำจท�ำให้ระบำยน�ำ้ไม่ทันและเกดิกำรท่วมขังผวิถนน ส่งผลให้ 
จรำจรติดขัดในช่ัวโมงเร่งด่วนตอนเช้ำและเย็น นอกจำกนี้  
ยังมีกำรเติบโตของชุมชนรอบนิคมอุตสำหกรรมโดยไม่มี 
กำรวำงผังเมืองเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของชุมชน ท�ำให้ 
อัตรำกำรระบำยของน�้ำไหลหลำกจำกพื้นท่ีชุมชนท่ีอยู่ต้นน�้ำ
ไหลเข้ำพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เร็วขึ้น 

ในปี 2562 จังหวัดชลบุรีมีปริมำณน�้ำฝนรวม 1,064 
มิลลิเมตร ซึ่งน้อยกว่ำปี 2561 ที่มีปริมำณน�้ำฝนรวม 1,356 
มิลลิเมตร อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ยังคงให้ควำมส�ำคัญใน 
กำรพัฒนำ ดูแลรักษำ และปรับปรุงระบบต่ำงๆ เป็นประจ�ำ 
อย่ำงต่อเนือ่ง เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกดิปัญหำน�ำ้ท่วมพืน้ท่ีนคิมฯ 
และไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  |  รายงานความยั่งยืน 2562
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บรษัิทฯ ได้สือ่สำรแผนป้องกนัน�ำ้ท่วมและควำมคบืหน้ำ 
ของกำรปรบัปรงุสำธำรณปูโภคในพืน้ท่ี ตลอดจนกำรเตรยีมกำร 
เพ่ือรบัมือกบักำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูอิำกำศ เพือ่สร้ำง
ควำมมั่นใจให้แก่โรงงำนผู้ประกอบกำรในนิคมอุตสำหกรรม 

อมตะซิตี้ ชลบุรี โดยมอบหมำยให้ บริษัท อมตะ ฟำซิลิตี้ 
เซอร์วิส จ�ำกัด จัดประชุม “ประชุมแผนป้องกันน�้ำท่วมนิคม
อตุสำหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรี” เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ช้ีแจงและ 
ท�ำควำมเข้ำใจกบัโรงงำนผูป้ระกอบกำรในนคิมอมตะซิตี ้ชลบุรี 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

การบริหารจัดการน�า้ใช ้(Disclosure 303-1, 303-2) 

เนื่องจำกนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง มีสภำพทำงภูมิศำสตร์เป็นเนินเขำ ดังนั้นฝนท่ีตกหนักบนภูเขำท�ำให้เกิด 
น�้ำไหลหลำกลงมำท�ำให้หน้ำดินพังทลำย และเกิดน�้ำท่วมขังบนผิวถนนของนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เป็นบำงจุด  
บริษัทฯ จึงด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรกำรระบำยน�้ำในพื้นท่ีของปี 2562 โดยกำรเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพื่อเป็นกำรซึมซับและลด 
ควำมแรงของกระแสน�้ำไหลหลำก (Surface runoff) ด�ำเนินกำรขุดลอกคลองและรำงระบำยน�้ำในพื้นท่ีเพื่อให้น�้ำไหลผ่ำนได้ 
สะดวกมำกย่ิงข้ึน และก�ำหนดจุดเปิดเป็นช่องทำงระบำยน�้ำเพิ่มขึ้นในบริเวณท่ีมีน�้ำท่วมขังผิวถนน พร้อมท้ังมีกำรดูแลรักษำ 
และปรับปรุงระบบตำ่งๆ เป็นประจ�ำอยำ่งต่อเนื่อง

ในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัทฯ นั้นจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้อง 
พึ่งพำทรัพยำกรน�้ำ เพื่อใช้สนับสนุนกระบวนกำรผลิต
และด�ำเนินงำนของโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรม บริษัทฯ  
ได้ท�ำกำรศึกษำผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจำก 
ควำมต้องกำรใช้น�้ำของนิคมอุตสำหกรรมอมตะท้ังสองแห่ง
ก่อนท่ีจะเริม่ด�ำเนนิกจิกำร เพ่ือประเมินโอกำสและควำมเสีย่ง
จำกกำรใช้ทรัพยำกรน�้ำร่วมกับชุมชน

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรส�ำรองน�้ำในอ่ำง 
เก็บน�้ำท้ังภำยในและภำยนอกนิคมอุตสำหกรรมไว้ว่ำ ต้องมี 
น�้ำส�ำรองไว้ไม่น้อยกว่ำ 150% ของควำมต้องกำรบริโภคใน 
นิคมอุตสำหกรรม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่เคยประสบปัญหำ
ขำดแคลนน�้ำในนิคมอุตสำหกรรมอมตะมำตลอดระยะเวลำ 

30 ปีท่ีผ่ำนมำ แม้ว่ำพื้นท่ีภำคตะวันออกของประเทศไทย 
จะเคยประสบภำวะแห้งแล้งมำกท่ีสุด ซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อ 
ผู้ประกอบกำรหลำยแห่งในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ด ปัจจุบันม ี
ควำมต้องกำรใช้น�้ำดิบภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะจ�ำนวน
กว่ำ 33.8 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี บริษัทฯ ได้ส�ำรองน�้ำ 
ในอ่ำงเก็บน�้ำในพื้นท่ีนิคมอุตสำหกรรมอมตะท้ังสองแห่ง 
จ�ำนวนรวม 18 แห่ง  ขนำดควำมจรุวม 55.4 ล้ำนลกูบำศก์เมตร  

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรใช้ทรัพยำกรน�้ำ 
อย่ำงมปีระสทิธภิำพและคุม้ค่ำ จงึได้จดัท�ำ “โครงกำรขยำยก�ำลงั 
กำรผลติน�ำ้คณุภำพสงูจำกน�ำ้ท่ีผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้ว ด้วยระบบ  
Reclamation ตำมหลกักำร Zero Discharge” โดยตัง้เป้ำหมำย 
ในกำรลดกำรพึ่งพำน�้ำดิบจำกแหล่งธรรมชำติให้มำกท่ีสุด  
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และไม่มกีำรปล่อยน�ำ้เสยีออกจำกนคิมอตุสำหกรรมโดยกำรน�ำ 
น�้ำเสียกลับมำใช้ใหม่ให้มำกท่ีสุด สอดคล้องกับกำรพัฒนำ 
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชำชำติ เปำ้หมำยที่ 6 สร้ำงหลักประกัน 
ให้มีน�้ำใช้ และมีกำรบริหำรจัดกำรน�้ำและกำรสุขำภิบำล 
อย่ำงย่ังยืนส�ำหรับทุกคน (เป้ำประสงค์ท่ี 6.3 และ 6.4)  
และเป้ำหมำยท่ี 12 สร้ำงหลักประกันให้มีรูปแบบกำรผลิต 
และกำรบริโภคที่ยั่งยืน (เปำ้ประสงค์ที่ 12.2, 12.4, 12.5) 

บริษัทฯ ได้ลงทุนพัฒนำกระบวนกำรผลิตน�้ำคุณภำพสูง 
โดยน�ำน�้ำท่ีผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้วมำผลิตเป็นน�้ำคุณภำพสูงโดย 
กำรใช้ระบบ Reclamation ด้วยเทคโนโลยี Reverse Osmosis  
ตั้งแต่ปี 2551 และได้ขยำยก�ำลังกำรผลิตน�้ำคุณภำพสูงด้วย 
ระบบ Reclamation อย่ำงต่อเนื่อง น�้ำคุณภำพสูงที่ผลิตได้ 
จะถกูน�ำไปใช้ทดแทนน�ำ้ดบิจำกแหล่งน�ำ้ธรรมชำติในกำรผลติ
น�้ำประปำส่งให้โรงงำนต่ำงๆ ในนิคมอุตสำหกรรมต่อไป

ปี 2562 บริษัทฯ ตั้งเปำ้หมำยลดสัดส่วนกำรใช้น�้ำดิบลง 
เหลือร้อยละ 62 ของน�้ำใช้ท้ังหมด บริษัทฯ จึงได้ขยำย 
ก�ำลังกำรผลิตน�้ำคุณภำพสูงด้วยระบบ Reclamation เพิ่มขึ้น  
โดยมีก�ำลังกำรผลิตรวมท้ังหมด 35,360 ลูกบำศก์เมตร 
ต่อวัน ท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถเพิ่มสัดส่วนกำรใช้น�้ำท่ีผ่ำน 
กำรบ�ำบัดแล้วในส่วนท่ีส่งเข้ำระบบ Reclamation เพื่อผลิต 
น�้ำคุณภำพสูง จำกเดิมร้อยละ 45 ในปี 2561 เพ่ิมข้ึนเป็น 
ร้อยละ 53 ของปรมิำณน�ำ้ท่ีผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้วท้ังหมด ส่งผลให้ 
ในปี 2562 บริษัทฯ สำมำรถลดกำรใช้น�้ำดิบลงเหลือ 33.8  
ล้ำนลกูบำศก์เมตร (Disclosure 303-1) หรอืคดิเป็นร้อยละ 61  
ของปริมำณน�้ำทั้งหมดที่ใช้ ลดลงจำกร้อยละ 63 ในปี 2561  
ท�ำให้บรษัิทฯ สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัหำน�ำ้ดบิลง  
73.6 ล้ำนบำทต่อปี 

ผลจำกกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวท�ำให้บริษัทฯ มีน�้ำดิบ
ส�ำรองใช้เพิม่ข้ึนได้อีก 5 เดอืน ลดควำมเสีย่งในกำรขำดแคลนน�ำ้  
และยังสำมำรถช่วยสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นหำกเกิดวิกฤต 
ภัยแล้งได้อีกทำงหน่ึง นอกจำกนี้ กำรขยำยก�ำลังกำรผลิต
ระบบ Reclamation ยังช่วยสร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้แก่ลกูค้ำและ
ชุมชมรอบนคิมอตุสำหกรรมในด้ำนควำมม่ันคงของแหล่งน�ำ้
และกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้อย่ำงยัง่ยืนภำยในนคิมอุตสำหกรรม 
ลดกำรสร้ำงผลกระทบเชิงลบต่อแหล่งน�้ำสำธำรณะและลด
โอกำสในกำรปนเปื้อนจำกอุตสำหกรรมสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

ก�าลังการผลิตน้�าประปา 
คุณภาพสูงของระบบ Reclamation

รวม 35,360
ลบ.ม./วัน2551 

Capacity 
8,000 ลบ.ม./วัน

2555
Capacity 

+6,000 ลบ.ม./วัน

2558
Capacity 

+2,000 ลบ.ม./วัน

2559 
Capacity 

+7,000 ลบ.ม./วัน

2560
Capacity 

+3,360 ลบ.ม./วัน
2561

Capacity 
+7,000 ลบ.ม./วัน

2562
Capacity 

+2,000 ลบ.ม./วัน
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สัดส่วนกำรใช้น�้ำดิบในกำรผลิตน�้ำประปำ สัดส่วนน�้ำที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดที่ส่งเข้ำ 
ระบบ Reclamation เพื่อผลิตเป็นน�้ำคุณภำพสูง

การบริหารจัดการน�า้เสีย (Disclosure 303-2) 

การควบคุมคุณภาพน�้าเสียโรงงาน 

บริษัทฯ ได้น�ำแนวทำง Zero Discharge มำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำของนิคมอุตสำหกรรมอมตะท้ังสองแห่ง 
โดยตั้งเป้ำหมำยของบริษัทฯ ในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำเสียโดยไม่มีกำรปล่อยน�้ำท้ิงออกสู่ภำยนอกนิคมอุตสำหกรรม เพื่อลด 
กำรสร้ำงผลกระทบต่อแหล่งน�้ำสำธำรณะและลดกำรพึ่งพำกำรใช้น�้ำดิบจำกแหล่งน�้ำธรรมชำติท�ำให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรน�้ำ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และลดโอกำสในกำรปนเปื้อนจำกอุตสำหกรรมสู่สิ่งแวดล้อม 

ในกระบวนกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้เสยีของนคิมอตุสำหกรรม
นั้น บริษัทฯ มีกำรก�ำกับดูแลโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรม
โดยก�ำหนดให้โรงงำนแยกรำงระบำยน�้ำฝน ออกจำกรำง 
ระบำยน�ำ้เสยี เพ่ือป้องกนัไม่ให้โรงงำนระบำยน�ำ้เสยีลงสูร่ำง
ระบำยน�ำ้ฝนของนคิมอุตสำหกรรม โรงงำนในนิคมอุตสำหกรรม

2559                                               2560                                               2561                                             2562
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ส่งน�้ำเสียท่ีบ�ำบัดแล้วในเบ้ืองต้นและมีคุณภำพเป็นไปตำม 
กฎระเบียบของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย มำยัง
ศูนย์รวบรวมน�้ำเสียส่วนกลำงของนิคมอุตสำหกรรม เพ่ือ
ท�ำกำรบ�ำบัดให้ได้ค่ำตำมมำตรฐำนท่ีก�ำหนดไว้ตำมประกำศ
กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2559 และ 
ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 
น�้ำท่ีผ่ำนกำรบ�ำบัดจำกระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลำงของ 
นิคมอุตสำหกรรมจะถูกตรวจสอบคุณภำพอย่ำงละเอียด
โดยห้องปฏิบัติกำรเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนโดยกรมโรงงำน
อุตสำหกรรมและต้องผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนทุกรำยกำร ก่อนน�ำ 
กลบัมำใช้ประโยชน์ในรปูแบบต่ำงๆ บรษัิทฯ ท�ำกำรตรวจสอบ 
คุณภำพน�้ำเสียจำกโรงงำนเป็นประจ�ำทุกเดือน หำกพบว่ำ
คุณภำพน�้ำเสียท่ีปล่อยออกสู่ระบบส่วนกลำงไม่เป็นไปตำม
มำตรฐำนท่ีก�ำหนด จะท�ำหนงัสอืเตอืนให้โรงงำนปรับปรงุแก้ไข 
และเรียกเก็บคำ่บริกำรบ�ำบัดน�้ำเสียพิเศษ(ค่ำปรับ)
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บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม
อมตะ มีหน้ำท่ีดูแลระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลำง ได้ก�ำหนด
แผนซ่อมบ�ำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) 
เป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรหยุดระบบ 
จำกกำรช�ำรุดของอุปกรณ์ต่ำงๆในระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย 

นอกจำกนี้ ในกำรควบคุมคุณภำพน�้ำ บริษัทฯ ได้ติดตั้ง
เครื่องตรวจวัดคุณภำพน�้ำแบบต่อเนื่องและแบบสุ่มตรวจวัด 

ท่ีระบบบ�ำบัดน�ำ้เสยีส่วนกลำง และเครือ่งมอืวดัอัตรำกำรไหล
ของน�้ำเสียก่อนเข้ำระบบบ�ำบัด พร้อมท้ังได้บันทึกปริมำณ 
น�ำ้ท้ิงท่ีน�ำไปใช้ประโยชน์ทุกครัง้ และรำยงำนผลกำรด�ำเนนิกำร 
ให้ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิง่แวดล้อม และ กำรนคิมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยทรำบ
ทุก 6 เดือน

การใช้ประโยชน์จากน�า้ที่ผ่านการบ�าบัด

ในปี 2562 มีน�้ำท่ีผ่ำนระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลำง 
ทั้งสิ้น 21.9 ลำ้นลูกบำศก์เมตร บริษัทฯ สำมำรถน�ำน�้ำที่ผำ่น
กำรบ�ำบัดแล้วท้ังหมดไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่ำงๆ ได้แก่ 
กำรน�ำไปผลิตเป็นน�้ำคุณภำพสูงด้วยระบบ Reclamation  
ด้วยวิธี Reverse Osmosis กำรน�ำไปใช้ในระบบหล่อเย็น
ของโรงไฟฟำ้ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ และกำรน�ำน�้ำไปใช้ 
ประโยชน์ในพืน้ท่ีสเีขยีวส่วนกลำง ซ่ึงบริษัทฯ ได้ท�ำกำรตดิตำม 
ตรวจสอบคณุภำพน�ำ้ภำยในคลองรอบนคิมอุตสำหกรรมอมตะ
เป็นประจ�ำเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ในเรื่องคุณภำพน�้ำ

ระบบ Reclamation

น้ำ�คุณภ�พสูง

แหล่งน้�ำ 
ธรรมชำติ

อ่ำงเก็บน้�ำ 
ของอมตะ

ระบบหล่อเย็น 
ในโรงไฟฟำ้

สนำมกอล์ฟและพ้ืนท่ีสีเขียว

โรงปรับปรุง 
คุณภำพน้�ำ

โรงงำนถังเก็บน้�ำ

53%

28%

19%

น้�ำที่ผ่ำน 
กำรบ�ำบัดแล้ว

100%
ก�รเก็บรวบรวมน้ำ�เสีย

ก�รบำ�บัดน้ำ�เสีย 
ส่วนกล�ง

ก�รทำ�ให้ก�กตะกอนแห้ง

Zero Discharge Concept

นวัตกรรมร่วมกับ 
คู่ค้าพัฒนาระบบ  

Reverse Osmosis
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การส่งเสริมการบริหารจัดการน�้าภายนอกนิคม 

น�้ำเป็นวัตถุดิบส�ำคัญส�ำหรับทุกอุตสำหกรรมและชุมชน 
บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตระหนักรู้ถึง 
กำรบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง
ศนูย์เรยีนรูด้้ำนกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้ภำยในนคิมอุตสำหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุรี เปิดให้ชุมชนโดยรอบและบุคคลภำยนอก 
เข้ำเย่ียมชม และศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรน�้ำของ 
นิคมอุตสำหกรรม เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกกำรด�ำเนิน 
ธุรกิจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรน�้ำภำยในนิคมอุตสำหกรรม 
อมตะซิตี้ ชลบุรี และปลูกฝังจิตส�ำนึกและควำมร่วมมือใน 
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน�้ำให้แก่ผู้เย่ียมชม เพื่อประโยชน์แก่ 
หน่วยงำนรำชกำร ชุมชน โรงเรยีน และโรงงำนอตุสำหกรรรม 
ในนิคมอุตสำหกรรมทั้งสองของบริษัท 

นับตั้งแต่ท่ีเปิดด�ำเนินกำรศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรน�้ำภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี มำตั้งแต่
ปี 2552 ศูนย์แห่งนี้รองรับกำรเยี่ยมชมของคณะศึกษำดูงำน
ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้มำแล้วท้ังสิน้ 292 คณะ รวมจ�ำนวน
ผู้ที่เคยมำเยี่ยมชมศูนย์บริหำรจัดกำรน�้ำทั้งสิ้น 10,052 คน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีเป้ำหมำยในกำรต้อนรับคณะ 
เยีย่มชมศนูย์กำรเรยีนรูไ้ม่ต�ำ่กว่ำ 500 คนต่อปี โดยมุง่เน้นกลุม่ 
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก เช่น ลูกค้ำ ชุมชนท้องถิ่น ให้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจดักำรน�ำ้ของนคิมอตุสำหกรรมอมตะ 
ดียิ่งขึ้น นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกำสให้กลุ่มบุคคลทั่วไป 
องค์กรและหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีมีควำมสนใจ เข้ำเยี่ยมชม 
ศนูย์เรยีนรูด้้ำนกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้ภำยในนคิมอุตสำหกรรมได้  
โดยแจ้งควำมประสงค์มำยังบริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ำกัด  
หรือผ่ำนทำงบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด(มหำชน) 

ในปี 2562 มีผูเ้ยีย่มชมศนูย์เรยีนรูด้้ำนกำรบรหิำรจดักำร 
น�้ำในนิคมอุตสำหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ท้ังสิ้น 934 คน  
แบ่งออกเป็น สถำบันกำรศกึษำจ�ำนวน 10 คณะ หน่วยรำชกำร 

และท้องถิน่จ�ำนวน 12 คณะ ผูป้ระกอบกำรในนคิมอุตสำหกรรม 
จ�ำนวน 2 คณะ ผู้สนใจท่ัวไปจ�ำนวน 18 คณะ รวมท้ังสิ้น  
42 คณะ
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นิคมอุตสาหกรรมของอมตะในประเทศไทยเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 1,000 โรงงาน
ท่ีด�าเนินกิจการในปัจจุบัน มีพนักงานท�างานในโรงงานกว่า 270,000 คน สร้างขยะมูลฝอยและ 
ขยะอุตสาหกรรมจ�านวนมหาศาลในแต่ละปี หากการจดัการขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรมของโรงงาน 

ในนิคมอุตสาหกรรมไม่เป็นไปตามกฎหมายแล้ว ย่อมส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนโดยรอบท้ังใน 
ระยะสั้นและระยะยาว และอาจมีผลกระทบต่อการขออนุญาตเพื่อการขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้อีกด้วย 

การก�าจดัของเสยีจากกระบวนการผลติอย่างมีประสทิธภิาพ รวมถงึการจดัการขยะมลูฝอยจากส�านกังานและพนกังาน 
จึงเป็นเรื่องส�าคัญท่ีบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจมาโดยตลอด บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบ 
ในการบรหิารจดัการขยะในฐานะท่ีเป็นผูพ้ฒันานิคมอตุสาหกรรม บรษัิทฯ จงึได้ก�าหนดนโยบายลดผลกระทบทางสิง่แวดล้อม 
ท่ีอาจเกิดจากกิจการภายในนิคมอุตสาหกรรมให้น้อยท่ีสุด โดยให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และหลักวิชาการ รวมถึงส่งเสริมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมให้มีการรีไซเคิลและ
การน�ากลับไปใช้ใหม่ และน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดการเกิดขยะมูลฝอยและ 
ขยะอุตสาหกรรม (Disclosure 103-1)

การบริหารจัดการมูลฝอย
และขยะอุตสาหกรรม  
ผลการด�าเนินงานปี 2562

บรษัิทฯ มีแนวทางในการบรหิารจัดการขยะหลายแนวทางตามประเภทของขยะท่ีเกดิข้ึนจากโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และตามขอบเขตอ�านาจในความรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะ

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2, 306-2)  

 
สัดส่วนขยะมูลฝอยที่ต้องน�ำไป

ก�ำจัดด้วยวิธีฝังกลบ 
ต่อปริมำณขยะทั้งหมด

จ�ำนวนโรงงำนท่ีอมตะซิตี ้ระยอง  
เข้ำร่วมโครงกำร AMATA Best 

Waste Management Award เพ่ิมข้ึน

สัดส่วนขยะพลำสติกที่ใช้ทดแทน 
ยำงมะตอยในกระบวนกำรผลิต  
Asphalt Concrete 

เป้ำหมำย 0% เป้ำหมำย 10 % เป้ำหมำย 8 %
ผลกำรด�ำเนินงำน 0.13% ผลกำรด�ำเนินงำน 15.79% ผลกำรด�ำเนินงำน 8%
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1. การจัดการขยะมูลฝอยในนิคมอุตสาหกรรม  

ผลการด�าเนินงาน (Disclosure 103-3, 306-2)  

ประเภท ขอบเขตความรับผิดชอบดูแล
แนวทางในการด�าเนินงานของบริษัทฯ  

(Disclosure 306-2)  

ขยะมูลฝอย โรงงานในนคิมอุตสาหกรรมอมตะท่ีว่าจ้าง 
ให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการ จ�านวน 
769 โรงงาน 

• จัดให้มีโรงงานคัดแยกขยะขึ้นเพื่อให้บริการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

• จัดให้มีบริการรับจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

• น�านวัตกรรม Plastic Road มาใช้เพื่อการจัดการ 
ขยะพลาสติกที่ได้จากกระบวนการคัดแยกของ 
โรงงานคัดแยกขยะ

ขยะอุตสำหกรรม  
ที่ไม่อันตรำย

โรงงานท้ังหมดในนิคมอุตสาหกรรม 
อมตะ ซ่ึงในจ�านวนนี้ เป ็นโรงงานท่ี 
ว่าจ้างให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการ 
ขยะอุตสาหกรรมท่ีไม่อันตราย จ�านวน  
36 โรงงาน (ร้อยละ 4.68) ของโรงงาน 
ที่เปิดด�าเนินการทั้งหมด

• อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะให้กับโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมทั้งสองแห่งของอมตะ

• จัดโครงการส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานในการจัดการ 
ขยะที่เกิดขึ้นในโรงงาน หรือ AMATA Best Waste  
Management Award ให้กับโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมทั้งสองแห่งของอมตะ

• ศึกษาความเป็นได้ในการให้บริการรับจัดการ 
ขยะอุตสาหกรรมไม่อันตรายที่เกิดจากโรงงานใน 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และ 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

• ศึกษาความเป็นได้ในการน�าขยะอุตสาหกรรมมาใช้
เพื่อการผลิตไฟฟ้าตามหลัก Waste to Energy

วิธีฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) เข้ามาประยุกต์ใช้ใน 
การให้บริการจัดเก็บ รวบรวม คัดแยก และก�าจัดขยะมูลฝอย 
ในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตั้งแต่ปี 2554  
และมีแผนท่ีจะขยายการด�าเนินงานไปท่ีนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ระยอง ในปี 2563

ในปี 2562 บรษัิทฯ ได้ให้บริการจดัการขยะมูลฝอยแก่โรงงาน 
ในนิคมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่ง จ�านวนท้ังสิ้น 26,722.96 
ตันต่อปี แบ่งออกเป็นปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุร ีจ�านวน 21,644.96 ตนัต่อปี และ 
นคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง จ�านวน 5,078.00 ตนัต่อปี  

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับกระบวนการจัดการขยะ
มูลฝอยของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่ง  
และมอบหมายให้บริษัทอมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด (AFS)  
ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อย ท�าหน้าท่ีดแูลการบรหิารจดัการขยะมูลฝอย 
ของโรงงานในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่ง บริษัทฯ  
ตระหนกัถงึผลกระทบของการก�าจดัขยะด้วยวธิกีารฝังกลบท่ีก่อ
ให้เกดิก๊าซเรอืนกระจกซ่ึงเป็นสาเหตหุลกัของการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ จึงตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณ 
ขยะมูลฝอยท่ีน�าไปก�าจัดโดยวิธีฝังกลบให้มากท่ีสุด โดยน�า
หลักการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพื่อให้ขยะเหลือศูนย์หรือไม่มีขยะที่จะน�าไปก�าจัดด้วย
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เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายของบรษัิทฯ ในการลดปรมิาณขยะมูลฝอย 
ที่น�าไปก�าจัดด้วยวิธีการฝังกลบ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่การเพิ่ม 
ประสทิธภิาพการคัดแยกของพนกังานคดัแยกขยะ การปรบัปรงุ 
กระบวนการจัดการขยะจากการส่งไปฝังกลบ เป็นการผลิต 
เช้ือเพลิงทดแทนในรูปแบบเช้ือเพลิงขยะ (Refuse-derived 
fuel: RDF) เพื่อส่งต่อไปเป็นเช้ือเพลิงส�าหรับกระบวนการ 
เผาในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์

ในปี 2562 บริษัทฯ สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลจากขยะ
มลูฝอยคดิเป็นร้อยละ 12.00 ของปรมิาณขยะมลูฝอยท้ังหมด
ที่จัดการในอาคารคัดแยกขยะของบริษัทฯ และมีขยะมูลฝอย
ท่ีสามารถท�าเป็นผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงขยะ (Refuse-derived 
fuel: RDF) ได้ ร้อยละ 87.87 ท�าให้บริษัทฯ สามารถลด
ปริมาณขยะท่ีส่งไปก�าจัดด้วยวิธีการฝังกลบจากร้อยละ 0.64 
ของปรมิาณขยะมูลฝอยท้ังหมดท่ีจดัการในอาคารคดัแยกขยะ 

ของบริษัทฯ ในปี 2561 เหลือร้อยละ 0.13 ในปี 2562  
อย่างไรกต็าม ยังมขียะมูลฝอยบางประเภทท่ีจ�าเป็นต้องก�าจดั 

ด้วยวธิฝัีงกลบ ได้แก่ ขยะท่ีไม่สามารถเผาไหม้ได้ เช่น เศษอิฐ  
หิน ปูน ทราย และ เศษอาหาร เป็นต้น 

การจดัการขยะตามแนวทาง Zero Waste to Landfill ท�าให้ 
บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนด้านการจัดการขยะมูลฝอยลงได้  
2.5 ล้านบาทในปี 2562 และผู้ประกอบการร้อยละ 90 ทีใ่ช้ 
บรกิารการจดัการขยะของบรษัิทฯ พงึพอใจและมคีวามเชือ่ม่ัน 
ในการบริหารจัดการขยะของบริษัทฯ ว่าไม่มีการน�าขยะ 
ออกไปจัดการอย่างผิดกฎหมาย ชุมชนในพื้นที่โดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี มีความมั่นใจในการจัดการขยะ
ของโรงงานท่ีตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมากขึ้น นอกจากนี ้
การน�าหลักการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ขยะเหลือศูนย์หรือไม่มีขยะที่จะน�าไป 
ฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) มาใช้ยังเป็นกระบวนการ 
หนึง่ท่ีช่วยให้เกดิการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรได้อย่างคุม้ค่า  

และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบขยะได ้
อีกทางหนึ่งด้วย 

อาคารคัดแยกขยะ

21,644
ตัน ในปี 2562
ที่ อมตะซิตี้ ชลบุรี

*RDF = Refuse Derived Fuel
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การเปรียบเทียบการจัดการขยะด้วยการฝังกลบและการรีไซเคิล

%  ขยะที่ส่งไปฝังกลบ %  ขยะรีไซเคิล %  ขยะที่ท�าเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF)

%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2552        2553         2554        2555         2556         2557        2558         2559        2560         2561        2562

87.87

12.00

0.13

2. การสร้างความตระหนักในการจัดการขยะอุตสาหกรรมให้กับลูกค้า 

(Reduce-Reuse-Recycle principle) มาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการขยะ ซ่ึงส่งผลให้โรงงานสามารถลดต้นทุนของ 
ผลิตภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่ง โดยมเีป้าหมายให้มีโรงงานเข้าร่วม
โครงการเพิ่มขึ้นทุกปี

ในปี 2562 มีโรงงานสมัครเข้าร่วมโครงการท้ังสิ้น 84  
บริษัท โดยโรงงานในส่วนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง  
มคีวามสนใจเพิม่มากข้ึน จากปี 2561 จ�านวน 3 โรงงาน คดิเป็น 
ร้อยละ 15.79% แสดงถงึความสนใจท่ีเพิม่ข้ึนของโรงงานในนคิม 
อุตสาหกรรมท่ีตระหนักถึงความส�าคัญในการบริหารจัดการ
ขยะอุตสาหกรรม และต้องการเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการ
ขยะของโรงงาน รวมถึงมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม

บรษัิทฯ ค�านงึการมีส่วนร่วมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 
ในการช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม บรษัิทฯ  
จึงมุ่งม่ันท่ีจะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับโรงงานในนิคม 
อตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุร ีและนคิมอตุสาหกรรมอมตะซิตี้ 
ระยอง เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด บริษัทฯ ได้จัดโครงการ 
“รางวัลการจัดการขยะอุตสาหกรรมและมูลฝอยในโรงงาน 
(AMATA Best Waste Management Awards)” เป็นกิจกรรม
ประจ�าปีต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริม 
และสนับสนุนให้โรงงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
อุตสาหกรรมประเภทไม่อันตราย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
ภายในโรงงานให้ดีย่ิงข้ึน โดยการน�าหลักการจัดการ 3Rs 

ประเภทรางวัล

โรงงานที่ได้รับ
รางวัลทั้งหมด  

ในปี 2561  
(บริษัท)

โรงงานที่ได้รับรางวัล ในปี 2562 (บริษัท)

โรงงานที่ได้รับ 
รางวัลทั้งหมด

นิคมอุตสาหกรรม 
อมตะซิตี้ ชลบุรี  

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ระยอง 

รำงวัลระดับเงิน 33 17 10 7

รำงวัลระดับทอง 23 29 23 6

รำงวัลระดับแพลทตินั่ม 31 38 29 9

รวม 87 84 62 22
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บริษัทฯ ใช้วิธีการตรวจสอบการจัดการขยะอุตสาหกรรม
ภายในโรงงาน หรือ Internal Audit โดยผู้เช่ียวชาญด้าน 
การจัดการขยะอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าท่ี บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้  
เซอร์วิส จ�ากัด ผลจากการด�าเนินการ Internal Audit นั้น  
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค�าแนะน�าโรงงานในการปรับปรุงการจัดการ
ขยะอุตสาหกรรมของโรงงานให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด 
แนะน�าวิธีการเพ่ิมประสทิธภิาพในการจดัการขยะอุตสาหกรรม
ตามหลักการจัดการ 3Rs และ Zero Waste to Landfill  
อันจะน�ามาซึ่งการลดต้นทุนของโรงงานได้อีกทางหนึ่งด้วย 

ผลการด�าเนินงานในปี 2562 พบว่า แม้ว่าจะมีโรงงาน 
เข้าร่วมโครงการ “รางวัลการจดัการขยะอตุสาหกรรมและมูลฝอย 
ในโรงงาน (AMATA Best Waste Management Awards)”  

โดยรวมน้อยกว่าเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ แต่จ�านวนโรงงานท่ีได้รบัรางวลั
ระดบัทองและแพลทตนิัม่มีจ�านวนเพิม่ข้ึนจากปี 2561 มากกว่า 
ร้อยละ 20 ซึ่งเป็นโรงงานที่มีการน�าหลัก 3Rs มาใช้เพื่อลด 
การเกดิขยะอุตสาหกรรม หรือน�าขยะอุตสาหกรรมท่ีเกดิข้ึนจาก 
กระบวนการผลติไปใช้ประโยชน์ตามหลกั 3Rs มุ่งสูเ่ป้าหมาย  
Zero Waste to Landfill และมีการน�าเทคโนโลยีหรือ 
งานวิจัย มาใช้เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรจากกระบวนการ
ผลิต หรือบ�าบัดขยะอุตสาหกรรม หรือลดการเกิดของขยะ
อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตได้ แสดงให้เห็นถึงความ 
มุง่มัน่ในการพฒันาประสทิธภิาพการจดัการขยะอตุสาหกรรม
ของแต่ละโรงงานและผลส�าเร็จท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีได้รับ 
ค�าแนะน�าจากโครงการ 

สถิติจ�านวนโรงงานที่เข้าร่วม AMATA Best Waste Management Awards

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

2557                        2558                        2559                        2560                        2561                        2562

3. นวัตกรรมในการน�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

ประสทิธภิาพสงูกว่าถนนยางมะตอยท่ัวไป นบัเป็นการร่วมมอื 
กนัระหว่างองค์กร เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุการแก้ปัญหาขยะ 
พลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างมูลค่าและเศรษฐกิจ 
หมุนเวียนหรือ Circular Economy ให้กับขยะพลาสติก  
โดยการน�าขยะพลาสติกท่ีผ่านการคัดแยกแล้วของบริษัทฯ 
มาเป็นสว่นประกอบของการสร้างถนนบนพืน้ทีน่�าร่องภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 

จากความเช่ียวชาญของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ 
ขยะมลูฝอย บรษัิทฯ เลง็เห็นถงึปัญหาของการจดัการพลาสตกิ
ในขยะมูลฝอยท่ีก�าลังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลก
ในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 
ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  
ใน “โครงการถนนพลาสติกรีไซเคิล” โดยมีเป้าหมายร่วมกัน 
ในการศกึษาวจิยัและสร้างถนนพลาสตกิรไีซเคลิท่ีมปีระสทิธภิาพ 
สูงเหมาะสมกับประเทศไทย ที่มีความแข็งแรงทนทานและมี
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ในปี 2562 ได้ด�าเนินการโครงการถนนพลาสติกรีไซเคิล 
อย่างต่อเนื่อง และมีผลการศึกษาวิจัยดังนี้

• สามารถน�าขยะพลาสติกท่ีผ่านกระบวนการบดย่อย
ให้มีขนาดเล็กขนาด 3-5 เซนติเมตรมาใช้ทดแทน
ยางมะตอยได้สงูสดุท่ีร้อยละ 8 ในกระบวนการเตรียม 
Asphalt Cement ท่ีใช้ในการลาดถนน  หรอื สามารถ
ลดต้นทุนในกระบวนการเตรียม Asphalt Cement 
ลดลง 36 บาท ต่อตัน Asphalt Cement

• บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการเทถนนพลาสตกิระยะท่ี 2 ภายใน
พื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี คิดเป็น 
พืน้ท่ี 1,500 ตารางเมตร บรเิวณถนนทางเช่ือมทางออก 
เลียบถนนมอเตอร์เวย์

บริษัทฯ มีแผนการต่อยอดโครงการนี้ในปี 2563 โดย 
การเทถนนในพื้นท่ีของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
เพิม่เตมิในอนาคต และสนบัสนนุการวจิยัในโครงการนีต่้อเนือ่ง
เพือ่ศกึษาความเป็นไปได้ในการเพิม่ปริมาณขยะพลาสตกิท่ีใช้
ในกระบวนการเตรียม Asphalt Cement ด้วย 

ภาพถนนพลาสตกิ ระยะท่ี 2 ข้างสะพานข้ามมอเตอร์เวย์ ขนาดพืน้ท่ี ยาว 250 เมตร กว้าง 6 เมตร คดิเป็นพืน้ท่ี 1,500 ตารางเมตร

107การบริหารจัดการมูลฝอย 
และขยะอุตสาหกรรม  

การบริหารจัดการนํ้า ความหลากหลาย 
ทางชีวอภาพ



ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ผลการด�าเนินงานปี 2562

การพฒันานคิมอุตสาหกรรมนัน้แม้ว่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเตบิโตของเศรษฐกจิในภาพรวม 
ของประเทศและชุมชนท้องถิ่น แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศ จากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การขยายตัวของชุมชนเมืองเพื่อรองรับ 

ภาคอุตสาหกรรมท่ีเติบโตข้ึน บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับประเด็นการปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ และมีบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบเชิงลบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
เพือ่สร้างความมัน่ใจให้กบัผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่ รวมถงึการฟ้ืนฟรูะบบนเิวศท่ีช่วยชะลอการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ
จากการเก็บและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Disclosure 103-1)

 สัดส่วนของพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่ปลูกต่อต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมด

เป้าหมาย 100%

เป้าหมาย 100%

• อมตะซิตี้ ชลบุรี

• อมตะซิตี้ ระยอง

ผลการด�าเนินงาน 100%

ผลการด�าเนินงาน 100%

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแล 
รักษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั จงึได้ 
ก�าหนดนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความเสยีหายและลดผลกระทบท่ีมีต่อ
ความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ท่ีนคิมอุตสาหกรรมอมตะ 
และเพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิให้ผูมี้ส่วนได้เสยีในพืน้ท่ีร่วมกนั  
ดแูล ฟ้ืนฟ ูและอนรุกัษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ี 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่ง

บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และ
นคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง อย่างต่อเนือ่งผ่านโครงการ 
ฟ้ืนฟูสิง่แวดล้อม การเพิม่พืน้ท่ีสเีขยีว และการอนรุกัษ์สายพนัธุ์ 
สตัว์น�า้ท้องถิน่ในชมุชน เพือ่ลดความเสีย่งต่อการเกดิผลกระทบ 
เชิงลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ตามแนวคดิขององค์กร 
ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International  

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2, 103-3)

Union for Conservation of Nature: IUCN) ว่าด้วย 
การชดเชยความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Offset)  
หลักการล�าดับข้ันของการลดผลกระทบต่อความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ (Mitigation Hierarchy) ประกอบไปด้วย 4  
แนวทาง ได้แก่ การหลีกเลี่ยง การลดผลกระทบ การฟื้นฟู  
และการชดเชย
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ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการมูลฝอย 
และขยะอุตสาหกรรม  

การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรบุคคล

ผลการด�าเนินงาน 

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่งใน
ประเทศไทย ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง มีพื้นท่ีท้ังหมด 43.30  
ตารางกิโลเมตร และ 27.03 ตารางกิโลเมตร ตามล�าดับ โดย 
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 2 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม 
ตาม พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 และไม่มีพื้นที่ 
อนุรักษ์และพ้ืนท่ีคุ้มครองตามประกาศของหน่วยงานภาค
รัฐเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือพื้นท่ี 
ระบบนิเวศท่ีมีความส�าคัญท่ีได้รับประกาศจัดตั้งท้ังในระดับ
ประเทศและสากล อยู่ในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร (Disclosure 
304-1)

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่นิคอุตสาหกรรม 
ท้ัง 2 แห่งของบริษัทฯ อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อความ 
หลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงเกดิได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น  
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การหลีกเลี่ยง  
(Avoidance)

การลดผลกระทบ
(Minimization)

การฟื้นฟู
(Rehabilitation /  

Restoration)

การชดเชย
(Compensation  

or Offset)

หลีกเลี่ยงกิจกรรมทาง
ธรุกจิท่ีส่งผลกระทบทางลบ 
ต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

ลดระยะเวลา ความรนุแรง 
และขอบเขตของผลกระทบ 
ทางลบ จากกิจกรรม 
ทางธุรกิจ ที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้

ฟื้นฟูระบบนิเวศที่ 
เสื่อมโทรม จาก 
กิจกรรมทางธุรกิจ

ชดเชยผลกระทบทางลบ
ต่อความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

กิจ
กร

รม
 / 

โค
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กา
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าร

• ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความ 
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นแนวทางการด�าเนิน 
กิจกรรมทางธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบ 
เชิงลบที่อาจเกิดขึ้น

• ส่งเสริมให้คู่ค้าและผู้รับเหมามีความรับผิดชอบต่อ
การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้อง
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ี โดยก�าหนด 
ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code  
of Conduct) 

• ฟื้นฟูและชดเชยระบบนิเวศป่าไม้ดั้งเดิม และเพิ่ม
พืน้ท่ีสเีขียวท้ังภายในและภายนอกนคิมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
ระยอง โดยการปลูกไม้ยืนต้นสายพันธุ์ท้องถิ่น

• อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์
สัตว์น�้า ในแหล่งน�้าของชุมชน โดยความร่วมมือ
ระหว่างประมงจังหวัดระยอง ชุมชน และบริษัทฯ  
โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น�า้ท้องถิ่น

• สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ีให้มี 
ส่วนร่วมในการดแูล ฟ้ืนฟ ูและอนรัุกษ์ ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ

ผลกระทบท่ีเกดิข้ึนจากการเปลีย่นแปลงรปูแบบการใช้ประโยชน์ 
ที่ดิน การขยายตัวของชุมชนเมืองโดยรอบนิคม มลพิษที่เกิด 
จากกจิกรรมต่างๆ ภายในนคิมอุตสาหกรรม รวมถงึผลกระทบ 
ท่ีเกิดจากการด�าเนินงานของคู่ค้าและผู้รับเหมาของบริษัทฯ 
เป็นต้น โดยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาที่ดิน
ของบรษัิทฯ ไปจนถงึเมือ่พัฒนาแล้วเสรจ็กลายเป็นพืน้ท่ีนคิม
อุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงและ
ลดผลกระทบ รวมถึงการฟื้นฟูและชดเชยผลกระทบเชิงลบ 
ท่ีอาจท่ีเกิดข้ึนจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในพื้นท่ี 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ระยอง ดังนี้
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การประกาศนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจ
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นแนวทางใน 
การด�าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยง (avoidance)  
กจิกรรมท่ีอาจก่อให้เกดิผลกระทบเชิงลบด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและระบบนเิวศ และได้ประกาศจรรยาบรรณธรุกจิ
ส�าหรับคู่ค้าของกลุ่มอมตะ (Supplier Code of Conduct)  
เพื่อหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบ (minimization) จากการ
ด�าเนินงานของคู่ค้าและผู้รับเหมา โดยส่งเสริมให้คู่ค้าและ 
ผู้รับเหมาตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม มมีาตรการ 
ป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการ
ท�างานอย่างเป็นระบบ มีระบบการจัดการน�้าเสีย, ของเสีย,  
สารเคมี, มลพิษทางอากาศ ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปกป้อง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัทฯ ได้จัดประชุมคู่ค้า 
เพื่อแถลงนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับคู่ค้าของ 
กลุ่มอมตะ ตลอดจนช้ีแจงแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้อง 
กับการด�าเนินงานของบริษัทฯ และสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะ 

บรษัิทฯ ได้จดัท�าผงัแม่บทและก�าหนดแผนการพฒันาพืน้ท่ี
สีเขียวภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะรายปี เพื่อด�าเนินการ 
ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว (restoration) ภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนด

จ�านวนพันธุ์ไม้ที่ปลูกในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

จ�านวนที่ปลูกทั้งหมด จ�านวนพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ร้อยละของพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
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1 ส�านักจัดการที่ดินป่าไม้. 2561. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท�าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2560-2561, กรมป่าไม้, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ชนดิพนัธุต้์นไม้ในการปลกูโดยอ้างอิงข้อมลูประเภทป่าไม้ของ
จังหวัดชลบุรีและระยอง ของกรมป่าไม้1 ซ่ึงพื้นท่ีป่าบนบก 
(Terrestrial Forest) ส่วนใหญ่ในจังหวัดชลบุรีและระยอง  
เป็นพื้นท่ีป่าประเภทป่าเบญจพรรณ (Mixed-deciduous  
Forest) และป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี มีพื้นท่ีด�าเนินการ
ท้ังหมด 17,317.49 ไร่ และมีพืน้ท่ีสเีขียวท้ังหมด 1,933.49 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 11.17 ของพื้นที่ทั้งหมด ในปี 2562 บริษัทฯ  
ได้ด�าเนนิการปลกูไม้ยืนต้นภายในนคิมอตุสาหกรรมอมตะซิตี้  
ชลบุรีไปท้ังสิ้น 10,000 ต้น โดยมีอัตราการรอดตายของ 
กล้าไม้ท่ี ร้อยละ 80 ไม้ยืนต้นท่ีปลูกเป็นชนิดพันธุ์ท้องถิ่น 
ท่ีพบในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี และเป ็นชนิดพันธุ ์ ไม ้ของ
ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้งท้ังหมดท่ีมีความทนต่อ 
สภาพดินเค็ม เช่น พะยูง ยางนา ตะแบก กัลปพฤกษ์  
ทรงบาดาล นนทรี ตะแบกน�า้ แคนา มะฮอกกานี ประดู่ป่า 
มะขาม มะขามเทศ เป็นต้น
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ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการมูลฝอย 
และขยะอุตสาหกรรม  

การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรบุคคล

2559 2560 2561 2562

ปริมาณของพันธุ์ไม้ที่ปลูกในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง มีพื้นท่ีด�าเนินการ
ทั้งหมด 14,210.73 ไร่ และมีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 1,471 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 10.35 ของพื้นที่ทั้งหมด ในปี 2562 บริษัทฯ 
ได้ด�าเนนิการปลกูไม้ยืนต้นภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

จ�านวนที่ปลูกทั้งหมด จ�านวนพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ร้อยละของพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
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การฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 

บรษัิทฯ จดัท�าโครงการร่วมกบัโรงงานผูป้ระกอบการในนคิม 
อุตสาหกรรมอมตะ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าดั้งเดิม (rehabilitation)  
ในพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ  
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น โครงการ  
Forest for Life ปลูกป่า ปลูกชีวิต ร่วมกับบริษัท โตไค ริคะ 

ระยอง ไปท้ังสิ้น 20,000 ต้น โดยมีอัตราการรอดตายของ 
กล้าไม้เท่ากับร้อยละ 85 ซ่ึงจะมีการปลูกทดแทนกล้าไม้ท่ี 
ตายไปอยู่เสมอ ไม้ยืนต้นที่ปลูกเป็นชนิดพันธุ์ท้องถิ่นทีพ่บใน
พื้นที่จังหวัดระยอง และเป็นชนิดพันธุ์ไม้ของป่าเบญจพรรณ 
และป่าดบิแล้งท้ังหมด เช่น มะค่า หว้า ยางนา พะยอม ตะแบก 
ขี้เหล็ก เป็นต้น

(ไทยแลนด์) จ�ากดั ปลกูป่าในพืน้ท่ีป่าเสือ่มโทรม ซ่ึงเป็นพืน้ท่ี
สาธารณะในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ขนาด 12 ไร่ 
ในปี 2562 ได้ท�าการปลูกต้นไม้ไปแล้ว 5,800 ต้น บนพื้นที่ 
3 ไร่ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะปลูกได้ครบทั้งพื้นที่ในปี 2565
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ขนาดพื้นที่ทั้งหมด จ�านวนต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมด
สัดส่วนของ 

พันธุ์ไม้ท้องถิ่น

3,408.49 37,800 100%

การด�าเนนิการปลูกต้นไม้ 
ทัง้หมดในปี 2562

ยอดรวมจากพื้นที่ภายในนิคมฯ  
พื้นที่สาธารณะภายในและภายนอก  

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และ 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

ไร่ ต้น

การฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะภายนอกนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 

บรษัิทฯ ได้จดัท�าโครงการปลกูไม้ยืนต้นในพืน้ท่ีสาธารณะ
ภายนอกนคิมอุตสาหกรรมอมตะ เพือ่เป็นการชดเชย (offset)  
และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ีให้มีส่วนร่วมในการดูแล  
ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยร่วมกับ 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และพันธมิตรกลุ่มต่างๆ  
โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ 
ป่าชุมชนไปแล้วจ�านวน 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 2,000 ต้น ในพื้นที่ 
ต�าบลมาบโป่ง จังหวัดชลบุรี คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 1 ไร่
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ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการมูลฝอย 
และขยะอุตสาหกรรม  

การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรบุคคล

การอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์น�า้ท้องถิ่น

ของชุมชนแล้ว ยังสามารถใช้เป็นดัชนีช้ีวัดคุณภาพน�้าท่ีม ี
ประสิทธิภาพได้อีกด้วย

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า  
ซึง่เป็นชนดิพนัธุท่ี์ถกูส�ารวจพบในพืน้ท่ีอ่างเกบ็น�า้โดยประมง
จงัหวดัระยอง จ�านวนรวมท้ังสิน้ 15 ชนดิ จ�านวน 300,000 ตวั  
เช่น ปลาตะเพียน ปลากราย ปลาย่ีสกไทย ปลาย่ีสกเทศ 
ปลาสวาย ปลาจีน เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าพันธุ์สัตว์น�า้ทั้งสิ้น 
100,000 บาท

ผลการด�าเนินกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น นอกจากจะเป็นการ 
อนรุกัษ์สายพนัธุท้์องถิน่ และเพิม่ปริมาณสตัว์น�า้ในอ่างเกบ็น�า้ 
ดอกกรายแล้ว ยังเป็นการสร้างความม่ันใจให้กบัชุมชนท้องถิน่
ถึงคุณภาพน�้าที่ไหลผ่านนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง  
ว่าบริษัทฯ มีการจัดการ ควบคุม และเฝ้าระวังคุณภาพ 
ของน�้าเป็นอย่างดี ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนการส�ารวจ 
ความหลากหลายทางชนดิพนัธุข์องสตัว์น�า้ ในพ้ืนท่ีอ่างเกบ็น�า้ 
ดอกกราย รวมกบัประมงจงัหวดัระยอง และกลุม่บรหิารจดัการ 
ทรัพยากรประมงน�า้จดื อ่างเกบ็น�า้ดอกกราย เพือ่ใช้เป็นข้อมลู 
พืน้ฐานในการอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และดชันี
ชี้วัดคุณภาพน�า้ในอนาคต

พืน้ท่ีนคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง เป็นพืน้ท่ีกลางน�า้  
มลี�าห้วยภไูทรซ่ึงรบัน�า้มาจากเขตลุม่น�า้เขาไม้แก้ว ไหลผ่านพืน้ท่ี 
นิคมอุตสาหกรรม ก่อนจะไหลออกไปสู่อ่างเก็บน�า้ดอกกราย 
ซ่ึงเป็นอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่ความจุกว่า 79 ล้านลูกบาศก์
เมตร มีพื้นที่กว่า 32 ตารางกิโลเมตร ในจังหวัดระยอง แม้ว่า 
อ่างเกบ็น�า้ดอกกราย จะอยู่นอกเขตรศัม ี5 กโิลเมตรจากนคิม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง แต่เป็นพื้นที่ทีม่ีความส�าคัญใน
เชิงระบบนิเวศน�้าจืด และแหล่งเศรษฐกิจส�าคัญของชุมชน  
เนือ่งจากเป็นแหล่งอนบุาลสตัว์น�า้ และพืน้ท่ีประมงพืน้บ้านของ 
ประชาชนในอ�าเภอนิคมพัฒนาจ�านวนกว่า 500 หลังคาเรือน 
ท�าให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความกังวลในผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
ต่อคณุภาพน�า้ และส่งผลต่อสตัว์น�า้ซ่ึงเป็นแหล่งอาชีพดัง้เดมิ 
ที่ส�าคัญของชุมชน 

บริษัทฯ จึงร่วมกับประมงจังหวัดระยอง กลุ่มบริหาร 
จัดการทรัพยากรประมงน�า้จืด อ่างเก็บน�า้ดอกกราย ซึ่งเป็น 
คณะกรรมการชุมชนท่ีคอยดูแล ควบคุม การใช้ประโยชน ์
ในพื้นที่อ่างเก็บน�า้ และพันธมิตรกลุ่มต่างๆ เช่น หน่วยงาน 
ท้องถิ่น และโรงงานผู ้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 
อมตะซิตี ้ระยอง พฒันาโครงการ “อมตะร่วมใจพฒันาแหล่งน�า้ 
สูค่วามย่ังยืน” เพ่ือดแูล ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ รวมถงึอนรุกัษ์สายพนัธุ ์
สตัว์น�า้ท้องถิน่ ซ่ึงนอกจากจะเป็นแหล่งอาชีพ และแหล่งอาหาร 
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มีผู้มาร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม 
กับอมตะ ทั้งหมด 

345,371 คน

76  โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมชุมชน คะแนนความพึงพอใจ 

ของชุมชนที่มีต่อโครงการ 
พัฒนาชุมชนของ

อมตะซิตี้ ชลบุรี  
เท่ากับ 

90% 
และอมตะซิตี้ ระยอง
เท่ากับ

88% สถิติอุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นที่อมตะซิตี้ ชลบุรี ลดลง 

18.7%

การสร้างคุณค่าสู่สังคม



บรษัิทฯ มีการวางแผนกลยุทธ์และตดิตามแผนด�าเนนิการ 
ด้านบุคคลผ่านคณะกรรมการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Management Committee) โดยมี
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประธาน ประกอบด้วยประธาน
เจ้าหน้าท่ีการตลาด ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทุน รักษาการ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ี 
วศิวกรรม และกรรมการผูจ้ดัการบรษัิทย่อย จ�านวนรวม 11 คน  
โดยการก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลพนักงานของ 
บริษัทฯ เป็นไปตามข้อก�าหนด ระเบียบ และกฎหมาย 
ภายในประเทศและมาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ
ท่ีบริษัทฯ ประกอบกิจการ ครอบคลุมถึงหลักสิทธิมนุษยชน 
มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
ปกป้องและเคารพสิทธิของพนักงานทุกคน รวมถึงจัดให้มี 
ช่องทางรับข้อร้องเรียนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และ
ความคาดหวงัจากพนกังานทุกคน เพือ่น�ามาพิจารณาปรบัปรงุ
การบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

ผลการด�าเนินงานปี 2562

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Disclosure 103-2) 

ในปี 2562 คณะกรรมการบรหิารงานทรพัยากรบุคคล ได้
พิจารณาปรับปรุงนโยบายและกรอบการด�าเนินงานได้แก่ 
ตารางอ�านาจอนมัุตขิองฝ่ายบรหิาร (Delegation of Authority)  
นโยบายการให้รางวัลพิเศษหรือโบนัสของพนักงาน ระเบียบ
สิทธิการเป็นสมาชิกสนามกอล์ฟ อมตะสปรงิ คนัทร ี คลบั 
ของผู ้บริหาร ตลอดจนการปรับปรุงการจัดท�า KPIs 
Cascading เพื่อให ้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานมี
ความชัดเจนและสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของ 
บริษัทฯ มากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้ความส�าคัญในการปรับปรุง
เร่ืองต่างๆ ท่ีจะยกระดับความผูกพันของพนักงาน ด้วยการ
จัดท�า Focus Group เพื่อรับทราบปัญหาและข้อกังวลใจของ 
พนกังานเพ่ือรบัฟังความคดิเห็นเชิงลกึของพนกังาน ตลอดจน 
การปรับปรุงสวัสดิการอื่นๆ อาทิ การจัดอาหารกลางวันให้มี 
คุณภาพและมีโภชนาการ การเพิ่มการตรวจสุขภาพประจ�าปี 
เพื่อให้พนักงานทราบถึงระดับวิตามินดีและการตรวจสาร 
โลหะหนักในร่างกาย การจัดหมอนสุขภาพให้พนักงานได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนด้วย

ด้วยทรัพยากรบุคคลเป็นฟันเฟืองส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จและเป็น 
ก�าลังส�าคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลในสภาพแวดล้อมปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันท่ีสูงข้ึนจึงเป็นความ 

ท้าทายของบริษัทฯ อย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่
กระบวนการสรรหา การดูแลและรักษาบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งมั่นตอบสนองประเด็นความต้องการและ
ความคาดหวงัของพนกังานให้เกดิความผกูพนัต่อบรษัิทฯ โดยยึดหลกัการดแูลพนกังานแบบองค์รวม ท้ังร่างกายและจติใจ 
เพ่ือให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีจิตใจท่ีมีความสุขในการท�างาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จะส่งผลให้พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ น�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจอย่างย่ังยืนต่อไป 
(Disclosure 103-1)

ระดับคะแนนความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กร เป้าหมาย 50% ผลการด�าเนินงาน 52%
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การปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน 

การสรรหาและการว่าจ้าง (Disclosure 401-1)

บรษัิทฯ ปฏบัิตต่ิอพนกังานโดยค�านงึถงึหลกัสทิธมินษุยชน 
และสิทธิแรงงาน ตามหลักกฎหมายแรงงานในประเทศท่ี
ด�าเนนิธรุกจิและหลกัสทิธมินษุยชนสากล โดยเฉพาะอย่างย่ิง  
ความเสมอภาค (Equality) และการไม่เลือกปฏิบัติ (Non 
-discrimination) ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ การศึกษา  
สถานภาพสมรส ความคิดเห็นทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา
และความเช่ือ ตลอดจนความพิการ บริษัทฯ ส่งเสริมให้มี 
ความหลากหลาย (Diversity) ในองค์กร โดยปฏิบัติต่อ 
พนกังานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตัง้แต่การจ้างงาน 
จนถึงการเลิกจ้าง ท่ีมีกระบวนการด�าเนินงานท่ีชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ีไม่เลือก
ปฏิบัติและให้โอกาสพนักงานทุกกลุ ่มอย่างเท่าเทียมกัน  
โดยการบรหิารค่าตอบแทนจากการประเมินผลการปฏบัิตงิาน
ท่ีมีการตัง้เป้าหมายการท�างานและผลการปฏบัิตงิานท่ีชัดเจน 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการสรรหา การคัดเลือก 
และการว่าจ้างพนักงานท่ีจะมาร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อให้
ได้บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ ์
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีศักยภาพในการพัฒนา 
บริษัทฯ มีนโยบายในการด�าเนินการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร โดยยึดหลกัด้านการสรรหาผูท่ี้มีคณุสมบัตเิหมาะสม 
จากพนักงานภายในกลุ่มบริษัทและจากบุคคลภายนอก ผ่าน 
ช่องทางต่างๆ ดังนี้

การสรรหาและคดัเลอืกจากบุคลากรภายใน  เพือ่เป็นการ 
เปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในกลุ่มบริษัทได้มีโอกาสท่ีจะ 
พฒันาและเจรญิเตบิโตในหน้าท่ีการงาน บรษัิทฯ จงึมนีโยบาย 
ให้มีการประกาศต�าแหน่งงานว่างให้พนักงานรับทราบก่อน  
โดยการประกาศต�าแหน่งท่ีเปิดรับผ่านทาง (Internal Job  
posting) ผ่านทาง Intranet และ email เพ่ือให้พนักงาน 
ท่ีสนใจสามารถสมัครเข้ารบัการพิจารณาคดัเลอืกตามข้ันตอน 
การสรรหา บริษัทฯ มีความประสงค์ให้มีการหมุนเวียน
พนักงาน (Job Rotation) ภายในกลุ่มบริษัท ตามหลักการ 
การเลือกคนให้เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน (put the right man  

เป็นรูปธรรม เพือ่ให้เกดิความโปร่งใสและยุตธิรรมเป็นท่ียอมรบั 
ของพนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

• ไม่กระท�าการขูบ่งัคบัหรอืใช้วธิกีารลงโทษเพือ่ให้งาน
เสร็จลุล่วง 

• ไม่มีการใช้แรงงานค้ามนุษย์ 

• ไม่ว่าจ้างแรงงานเด็กท่ีอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนภาค 
บังคบั รวมถงึเดก็อายุต�า่กว่า 15 ปี หรอืต�า่กว่าเกณฑ์ท่ี 
กฎหมายก�าหนด และไม่ว่าจ้างแรงงานเดก็อายุต�า่กว่า  
18 ปี ให้เข้ามาท�างานท่ีมีลักษณะเสี่ยงต่ออันตราย  
หรือ งานท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย 
หรือ เป็นอันตรายในแง่ของศีลธรรมและจริยธรรม 

• ไม่จ้างแรงงานท่ีผดิกฎหมาย หากเป็นแรงงานต่างด้าว  
ต้องด�าเนินการว่าจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายของ
กระทรวงแรงงานทุกประการ และสามารถตรวจสอบได้

on the right job) เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานและท�าให้ 
พนักงานได้มีโอกาสเปลี่ยนลักษณะงานตามความถนัดหรือ
สถานท่ีท�างาน ส่งผลให้พนักงานสามารถท�างานได้อย่าง 
มีความสุขและเต็มประสิทธิภาพ 

การสรรหาและคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็น 
การเตรียมทรพัยากรบุคคลให้พร้อม เพือ่รองรับการขยายธรุกจิ 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้จัดท�าโครงสร้าง
องค์กรและการวางแผนอัตราก�าลังในแต่ละปี และวางแผน
การสรรหาและคัดเลือก ให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ
ของบริษัทฯ และได้ก�าหนดคุณสมบัติและความสามารถ 
ของพนักงานให้ตรงตามลักษณะงาน รวมถึงการมีทักษะด้าน 
ภาษาอังกฤษและภาษาอืน่ๆ ท่ีสามารถสือ่สารได้ในระดบัสากล 
และการมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรด้วย 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาผูมี้คณุสมบัตติรงตามท่ีก�าหนด
เข้ามาร่วมงาน บุคคลภายนอกสามารถสมัครเพื่อเข้าเป็น
พนักงานของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การสมัครผ่าน

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  |  รายงานความยั่งยืน 2562
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เว็บไซต์ของบรษัิทและเวบ็ไซต์การสมัครงานท่ีมช่ืีอเสยีงต่างๆ  
การสมคัรผ่านบรษัิทจดัหางานท่ีบรษัิทฯใช้บรกิาร การส่งเสรมิ 
ให้พนักงานปัจจุบันแนะน�าผู ้สมัครท่ีมีความเหมาะสมกับ
องค์กรเข้ามาสมัครงานกับบริษัทฯ การเข้าร่วมงานเพ่ือรับ
สมคัรนกัศกึษาในสถาบันการศกึษา (Career Fair) เพือ่สรรหา
บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัทฯ   
โดยในการสรรหาจะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถสมัครได้
อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้แก ่

ผู้พิการได้ท�างานตามความสามารถโดยไม่เลือกปฏิบัติ และ
รับเข้าท�างานตามที่กฎหมายก�าหนดอีกด้วย

การจ้างงานพนกังานของบรษัิทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 
2 รปูแบบ คอื การจ้างงานท้ังแบบประจ�าและสญัญาจ้างรายปี  
(Contract Employment: permanent and yearly) และ 
แบบจ้างชั่วคราว(Outsourcing)

พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานชั่วคราว พนักงานชาย พนักงานหญิง

196 72 154 114

การจ้างงานพนักงาน 
ทั้งหมดของบริษัทฯ

พนักงานทุกประเภทจ�านวนรวมทั้งสิ้น 268 คน แบ่งเป็น

ยอดรวมจากสิ้นปี 2562

หน่วย : คน

มีการจ้างพนักงานที่มีภูมิล�าเนา 
ในภูมิภาคตะวันออกมากที่สุด

ร้อยละ 31.3 
ของพนักงานทั้งหมด 

หรือคิดเป็นร้อยละ 77.2 

การรับพนักงานใหม่ในปี 2562

57 44 
เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

ต�าแหน่ง คน

สัดส่วนการจ้างพนักงานแบ่งตามภูมิภาคในปี 2562  

บรษัิทฯ ตระหนกัถงึการดแูลและรกัษาพนกังานท่ีมคีวามรู้ 
สามารถซ่ึงเป็นก�าลงัส�าคญัท่ีจะช่วยขบัเคลือ่นบรษัิทฯ ให้เตบิโต 
อย่างย่ังยนื บรษัิทฯ จงึพยายามอย่างย่ิงท่ีจะท�าให้เกดิความเป็น 
ธรรมตามผลงานด้านค่าตอบแทนและมีสวสัดกิารท่ีเหมาะสม 
รวมถงึการให้รางวัลส�าหรบัผูท่ี้มีความสามารถเป็นท่ีประจกัษ์ 
เพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานคนส�าคัญให้อยู่กับบริษัทฯ และ
เติบโตเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการส�ารวจ
ค่าจ้างและสวัสดิการกับสถาบันท่ีเป็นท่ียอมรับในวงการของ 
ประเทศ เพ่ือเทียบเคียง (Benchmark) ระหว่างกลุ่มธุรกิจ 
ใกล้เคียงกันอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนค�านึงเรื่องบริหาร 
ค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของ

การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาพนักงาน (Disclosure 401-2)

พนักงานรุ่นใหม่ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้และ 
รับพนักงานท่ีมีความสามารถหรือกลุ่ม Talent มาร่วมงาน 
กับบริษัทฯ มากขึ้น อย่างไรก็ดี ยังคงพิจารณาตามหลักการ
จ่ายตามหน้าที่และความรับผิดชอบ (Pay for Position) โดย
ความแตกต่างทางเพศไม่ส่งผลต่อการก�าหนดค่าตอบแทน
ของพนกังาน ท้ังนี ้บรษัิทฯ ยังได้ใช้หลกัการจ่ายค่าตอบแทน
และผลประโยชน์โดยพิจารณาจ่ายตามผลการปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมท่ีสอดคล้อง (Pay for Performance) เพื่อเป็น 
การรักษาและจูงใจพนักงานที่ท�างานดี มีความสามารถ และ
ทุ่มเทให้กับองค์กร

เป็นผู้ที่ผ่านการสมัครงานมาทางเว็บไซด์หางานที่บริษัทฯ  
ประกาศต�าแหน่งงาน จ�านวน 36 คน จากบริษัทจัดหางาน จ�านวน 1 คน  

และจากการแนะน�าของพนักงานปัจจุบัน จ�านวน 7 คน 
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สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงาน (หญิง : ชาย)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจ�าในต่างประเทศ (Expatriate 
Staff) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายท้องถิ่น และค�านึงถึงความสามารถในการแข่งขันได้กับตลาดท้องถิ่น 
โดยเปรียบเทียบข้อมูลตอบแทนและสวัสดิการ และดัชนีค่าครองชีพ (Cost of Living / Price Index) ของแต่ละเมืองในประเทศ
ที่บริษัทฯ ไปด�าเนินธุรกิจ

1 : 0.93 1 : 1.02

ระดับปฏิบัติการ ระดับบริหาร

สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ

บริษัทฯ จัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก
สวัสดิการพ้ืนฐานตามกฎหมายก�าหนดให้แก่พนักงานทุกคน
อย่างไม่เลือกปฏิบัติ โดยยึดหลักความเหมาะสมตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ กรณีท่ีเป็นพนักงานประจ�าและพนักงาน
สัญญาจ้างรายปีจะได้รับสวัสดิการเพ่ิมในรูปแบบเดียวกัน
ได้แก่ การช่วยเหลือค่าตรวจรักษาพยาบาลและการรักษา
ด้านทันตกรรม สวัสดิการกู้ยืมเงิน เงินช่วยเหลือประเภท
ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก�าหนดแต่มีความแตกต่าง
ที่พนักงานประจ�าจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
ของบริษัทฯ และเงินชดเชยเกษียณอายุเพิ่มเติม นอกจากนี้ 
บรษัิทฯ ยังได้จดัสวสัดกิารของพนกังานประจ�าและสญัญาจ้าง
รายปีท่ีครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงานอีกด้วย เช่น 
เงินทุนการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลืองานศพ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้แจ้งเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ท่ี
พนักงานพึงได้รบัอย่างชัดเจนให้พนกังานทราบตัง้แต่วนัแรก 
ท่ีเริม่ท�างานกบับรษัิทฯ และเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงสวัสดิการให้เหมาะสมและสร้างสรรค์กิจกรรม
เพ่ือส่วนรวม โดยการแต่งตัง้คณะกรรมการสวัสดกิาร (Welfare  
Committee) ประกอบด้วยผูแ้ทนจากพนกังานจ�านวน 18 คน  
ซ่ึงได้รับเลือกจากพนักงาน และผู้แทนจากบริษัทจ�านวน  
6 คน โดยจะมีการประชุมเป็นประจ�าทุก 2 เดอืน เพ่ือส่งเสรมิ
การมคีณุภาพชีวติท่ีดีในการท�างานของพนกังานซ่ึงจะน�าไปสู ่
ผลการท�างานท่ีดีต่อไป และเป็นช่องทางหนึ่งในการรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะรวมถึงข้อร้องเรียนของพนักงาน

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ สนับสนุนการวางแผนทางการเงินในระยะยาว
และการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงาน 
มาโดยตลอด ซ่ึงในปี 2562 บริษัทฯ ได้พิจารณาบริษัท 
หลักทรัพย์จ�านวนสองบริษัทเพื่อมาบริหารจัดการกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานเพื่อกระจายความเสี่ยงใน 
การลงทุนซ่ึงเริ่มในปี 2563 โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของ
พนักงานเป็นท่ีตั้ง ท้ังนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางการเงินมา 
ให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนสามารถ
วางแผนการเงินส�าหรับการใช้จ่ายหลังเกษียณอายุได้อย่าง
เหมาะสม

Re-Employment Policy

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการดูแลพนักงานตั้งแต่ 
แรกจ้างไปจนถงึหลงัเกษียณอายุ และตระหนกัดว่ีาพนกังานท่ี 
เกษียณอายุแล้วแต่สุขภาพร่างกายยังแข็งแรง ยังท�างานได้ 
อย่างมีประสทิธภิาพและสามารถสร้างคณุประโยชน์แก่บรษัิทฯ  
โดยการถ่ายทอดประสบการณ์การท�างานให้แก่พนกังานรุน่หลงั 
ได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้มีการจ้างงานหลัง 
เกษียณอายุและพิจารณาจากความรู ้ความสามารถของ 
ผู้เกษียณอายุและความเหมาะสมของลักษณะงาน ในปี 
2562 นี้มีผู้เกษียณอายุจ�านวน 3 คน โดยพนักงานจะได้รับ 
ค่าตอบแทนตามระเบียบปฏิบัติ มีความเหมาะสมและได้รับ
สวัสดิการใกล้เคียงกับพนักงานอื่นทั่วไป 

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  |  รายงานความยั่งยืน 2562
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จ�านวนผู้เกษียณอายุที่ได้รับการจ้างท�างานต่อ (คน)

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก�าหนด
แผนการท�างานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของตนเอง
ร่วมกับหัวหน้างาน ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของ 
ฝ่ายงานและบริษทัฯ (Company KPI) โดยบริษทัฯ ไดก้�าหนด
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ไว้ปีละ 2 ครั้ง คือ  
กลางปีและปลายปี ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชา
และพนักงานได้หารือร่วมกัน (Two-way communication)  
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
และเป็นกลไกส�าคัญในการมุ่งสู่เป้าหมายของบริษัทฯ ท่ีได้
ตั้งไว้ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและพนักงาน อันจะน�ามาซ่ึงความผูกพันต่อ 
องค์กร ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการประเมินผล 
การปฏิบัติงานครอบคลุมพนักงานและผู้บริหารท่ัวท้ังองค์กร 
(ร้อยละ 100) ซึ่งการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1) การประเมินผลการท�างานท่ีมตีวัช้ีวดัผลการปฏบัิตงิาน  
(KPI) เป็นกลไกขับเคลื่อนในกระบวนการบริหาร 
ผลงานโดยได้น�าหลักการของ Balanced Scorecard 
มาปรับใช้ส�าหรับพนักงานระดับปฏิบัติการข้ึนไป  
โดยมีการก�าหนดเป้าหมายร่วมกันของพนักงานและ
ผู้บังคับบัญชา

2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานแสดงออกผ่าน
ทางคณุลกัษณะร่วมขององค์กร (AMATA DNA) ซ่ึงเป็น 
สมรรถนะหลัก (Core competency) ของบริษัทฯ  
และเป็นพฤตกิรรมท่ีบรษัิทฯ คาดหวงั ด้วยความเช่ือว่า  
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ จะบรรลุได้ องค์กร 
ต้องมีพนักงานที่แสดงออกซึ่งคุณลักษณะร่วมกัน

การบริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม

3) การประเมินความก้าวหน้าทางอาชีพ โดยมองท้ังด้าน
จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาของพนักงาน รวมถึงมี
การท�าแผนพัฒนาพนักงานระยะ 1-3 ปี ท่ีเห็นพ้อง
ร่วมกนัระหว่างพนกังานและผูบั้งคบับัญชาในการท่ีจะ
เช่ือมโยงผลการปฏบัิตงิานท่ีผ่านมากบัความคาดหวงั 
ของพนักงานแต่ละคนในการเติบโตในสายอาชีพ  
เป้าหมายรายบุคคล รวมถงึเป็นการสร้างความชดัเจน
ในบทบาท หน้าท่ีความรบัผดิชอบ ตลอดจนโอกาสท่ีจะ
ก้าวต่อไปร่วมกนัในอนาคตของท้ังพนกังานและบริษัท

ทั้งนี้ พนักงานในระดับ 1 - 11 จะมีสัดส่วนการประเมิน
ในข้อ 1) และ 2) แตกต่างกันไปตามระดับ 

การประเมินผลและค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ระดับสูง

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของผู้บริหารระดับสูงปีละ 2 ครั้ง และใช้ผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานรายบุคคล มาพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน 
ประจ�าปีส�าหรับผู ้บริหารระดับสูง โดยก�าหนดตัวช้ีวัดท่ี
สอดคล้องกับ Company KPI ครอบคลุมด้านธุรกิจ สังคม  
และสิง่แวดล้อมอันเป็นเป้าหมายร่วมของการพฒันาอย่างย่ังยืน 
ของบรษัิทฯ (Sustainable Development) ท่ีน�า้หนกัร้อยละ 75  
ซ่ึงผูบ้รหิารในแต่ละสายงานต้องน�าเป้าหมายบรษัิทแต่ละด้าน 
ไปบริหารและสามารถถ่ายทอดไปยังผู ้ใต้บังคับบัญชาได้ 
เพ่ือด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายด้านความย่ังยืนต่อไป และ 
มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานแสดงออกผ่านทาง 
คุณลักษณะร่วมขององค์กร (AMATA DNA) ท่ีน�้าหนัก 
ร้อยละ 25

2560

2561

2562
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การประเมินผลและค่าตอบแทนของประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็น 
ผู้พิจารณาประเมินผลและค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหาร โดยตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานได้ถูกก�าหนดข้ึน 
ตามความเห็นร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทและ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารซ่ึงครอบคลุมการด�าเนินงานเพื่อ

บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับเป้าหมายด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม ในเรื่องค่าตอบแทนนั้นได้ท�าการส�ารวจ
อัตราการปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนส�าหรับผู้บริหารจาก 
บริษัทอ่ืนๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน อนึ่งความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 
การน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป

การดูแลพนักงานแบบองค์รวม 

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลพนักงานแบบองค์รวม ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ บริษัทฯ  
ได้น�าแนวคิดความสุข 8 ประการในที่ท�างาน “HAPPY WORKPLACE” มาสร้างสรรค์โครงการ AMATA Wellness Program 
เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการท�างานและการใช้ชีวิตส่วนตัวของพนักงาน ท�าให้พนักงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
ท�าให้บรษัิทฯ เป็นองค์กรแห่งความสขุและสามารถเตบิโตได้อย่างยัง่ยืน พร้อมรับมือกบัสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทุกประเภท
ในอนาคต

องค์กรแห่งความสุข

คนท�างาน 
มีความสุข

สถานที่ท�างาน
น่าอยู่

ความรักสามัคคี
ในองค์กร

กจิกรรมต่างๆ ในโครงการ AMATA Wellness Program ท่ีบรษัิทฯ จดัให้พนกังานนัน้ สอดคล้องกบัแนวคดิองค์กรแห่งความสขุ  
เพื่อให้บริษัทฯ เป็น “HAPPY WORKPLACE” ส�าหรับพนักงาน โดยให้ความส�าคัญกับความสุข 8 ประการ ดังนี้
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Happy Body 

Happy Heart 

Happy Relax 

Happy Brain 

Happy Soul 

Happy Money 

Happy Family 

Happy Society 

ส่งเสรมิสขุภาพ เช่น ตรวจสขุภาพประจ�าปี เงินช่วยเหลอืรักษาพยาบาล เวชภณัฑ์และยา ส่งเสรมิการออกก�าลงักาย 
ทุกวันเวลา 15:00 น. เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้า

ส่งเสริมการมีน�้าใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน เน่ืองจากมีความว่าเชื่อความสุขท่ีแท้จริงคือการเป็นผู้ให้ เช่น กิจกรรม 
Happy Birthday เพ่ือสร้างความสุขให้กับพนักงาน การให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกับเพื่อนพนักงาน 
ตามความสมัครใจ

สร้างความสุขและความบันเทิงให้กับบุคลากร ให้ผ่อนคลายท้ังร่างกายและสมอง ท้ังยังเป็นการเติมหัวใจให้พร้อม 
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กิจกรรม AMATA Staff Party (New Year Party) กิจกรรมสันทนาการ  
กีฬาสี การเปิดเพลงยามเช้าและเสียงประชาสัมพันธ์ (AMATA Radio) เป็นต้น

ส่งเสริมให้พนักงานได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนมีการพัฒนาตนเอง 
อย่างสม�า่เสมอ น�าไปสู่ความเป็นมืออาชีพและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ส่งเสริมให้พนักงานยึดม่ันในหลักศาสนา ศีลธรรม สนับสนุนให้เป็นคนดี คิดดี ท�าดี โดยร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
ในโอกาสต่างๆ  และจัดการสอนนั่งสมาธิเพื่อลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน 

ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักเก็บออม ไม่เป็นหน้ีสิน และปลูกฝังนิสัยการออมเงิน ผ่านการออมเงินกับกองทุนส�ารอง 
เลีย้งชพี และจดักิจกรรมบรรยายให้ความรูเ้ร่ืองวธีิการบริหารเงินอย่างชาญฉลาด โดยผูเ้ชีย่วชาญทางด้านการเงิน เช่น  
การจดับรรยาย Happy Money Happy Retirement โดยเชญิผู้บรรยายมาจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส่งเสริมการเป็นผู้ท่ีรักและมีครอบครัวท่ีอบอุ่นและม่ันคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว ส่งเสริมการสร้างครอบครัวกับ
พนักงาน ผ่านสวัสดิการเช่น สวัสดิการช่วยเหลือค่างานแต่งงาน เป็นต้น

ส่งเสริมให้พนักงานมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนท�างาน และพักอาศัย และสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาส
ตอบแทนสงัคมโดยท�าหน้าท่ีจติอาสา เช่น กิจกรรมทาสโีรงเรียน และเลีย้งอาหารกลางวนัเด็ก การบริจาคโลหติ เป็นต้น

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมในโครงการ AMATA Wellness Program ส�าหรับพนักงานดังนี้

Annual Office  
Merit Making

AMATA  
Sport Clubs,  
AMATA  
Neon Run

AMATA  
ACTIVE  
- 60 Days  
Challenge

Transcendental 
Meditation  

Program  
(Group 2)

Transcendental 
Meditation  

Program  
(Group 4  

continues)

New Year  
Party 2019  
& Team  
Building

Songkran 
Festival  
2019 

FluQuadri  
Vaccination

Transcendental 
Meditation  

Program  
(Group 1)

AMATA ACTIVE  
Season II  

- 90 Days Challenge,  
Posture Analysis,  

Transcendental  
Meditation Program 

(Group 3)

Annual Physical  
Check-up,  
AMATA City  
Charity Run 2019,  
Transcendental  
Meditation  
Program  
(Group 4)

Jan MarFeb Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
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ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 

บรษัิทฯ ตระหนกัดว่ีาทรพัยากรบุคคลเป็นหัวใจหลกัของการเตบิโตทางธรุกจิและเพิม่ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 
บริษัทฯ จึงได้ให้ความส�าคัญกับการดูแลและพัฒนาพนักงานให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับบริษัทฯ พร้อมทั้งให้โอกาส
พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัทฯ
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การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งข้อร้องเรียนตามกระบวนการคุ้มครอง 
ผู้ร้องเรียน และข้อมูลจากผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็น
ความลับให้จ�ากัดเฉพาะผู ้ท่ีรับผิดชอบมีหน้าท่ีตรวจสอบ
ประเด็นท่ีร้องเรียนเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้  
ข้อร้องเรยีนดงักล่าวจะถกูน�าเข้าสูก่ระบวนการด�าเนนิการตาม 

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

นอกจากบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานสามารถท�างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทฯ ยังปลูกฝังให้พนักงาน
เป็นคนดี มีคุณธรรม ซ่ึงจะท�าให้การท�างานร่วมกันระหว่าง
บุคลากรท่ีมีความแตกต่างกนัท้ังในด้านเพศ วัย ภาษา เชือ้ชาติ  
และวัฒนธรรม สามารถด�าเนนิไปด้วยความราบรืน่ หลอมรวม
เป็นหนึ่งเดียวภายใต้วัฒนธรรมของอมตะ 

ในปี 2562 บริษัทฯด�าเนินงานทบทวนเนื้อหา AMATA 
DNA ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดทั้งปี เพื่อกระตุ้น
พนักงานให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กรผ่านการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ อาทิ

• อบรมพนักงานใหม่ในหลักสูตรปฐมนิเทศ เพื่อ 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร 
จ�านวน 44 คน

• ทบทวนความรู้ความเข้าใจในค่านิยมองค์กรเพื่อปรับ
แนวความคิดในการท�างานผ่านกิจกรรมสันทนาการ
ของบริษัทฯ ประจ�าปี 

บริษัทฯ ยังได้มีการมอบรางวลัพนกังานดเีด่นแบ่งประเภท 
ตามระดับชั้นของพนักงาน เพื่อเป็นการมอบรางวัลให้กับ
พนักงานที่มีคุณสมบัติตามคุณลักษณะ 5 ประการ (AMATA 
DNA) และเป็นการส่งเสริมคุณค่าของพนักงานซึ่งจัดขึ้นเป็น
กิจกรรมประจ�าปี 

บรษัิทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนสามารถส่งค�าแนะน�า 
เพื่อให้บริษัทฯ ด�าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ หรือข้อร้องเรียน ถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรง 
โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียน
จากพนักงาน และมีแนวปฏิบัติในการรักษาความลับของ 
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ท่ีได้ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ช่องทาง 
รับข้อร้องเรียนมีดังนี้

1. แจ้งประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารได้โดยตรง ทางโทรศพัท์ 
ไลน์ และอีเมล์

2. แจ้งผ่านตูไ้ปรษณย์ี ปณ.7 ปณฝ.มอนเทอเรย์ทาวเวอร์ 
กรุงเทพ 10323

3. กล่องรับข้อคิดเห็นในส�านักงาน (Suggestion Box)

4. แบบประเมินความผูกพันต่อองค์กร

ในปี 2562 มีข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็น
ของพนกังานส่งตรงถงึประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารผ่านช่องทาง 
ต่างๆ รวมท้ังสิ้น 14 ฉบับ ซ่ึงบริษัทฯ ได้พิจารณาและ 
ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ท้ังนี้ ไม่มี
ข้อร้องเรียนด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ในส่วนของ 
ข้อเสนอแนะท่ีเกีย่วข้องกบัการปรับปรงุสวสัดกิารของพนกังาน  
บรษัิทฯ ได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการสวสัดกิารเพือ่ด�าเนนิการ 
ตามความเหมาะสมต่อไป 

คะแนนความผูกพันต่อองค์กร 

2560

2559

2561

2562

35%

37%

44%

52%

ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

บรษัิทฯ จดัให้มีการส�ารวจระดับความผกูพนัต่อองค์กรของ 
พนักงานทุกประเภทในบริษัทฯ (Employee Engagement 
Survey) ด�าเนินการโดยหน่วยงานภายนอก (Third Party) 
เป็นประจ�าทุกปี โดยได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต ่
ปี 2559 บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายในการ 
ยกระดบัคะแนนความผกูพนัของพนกังานต่อองค์กรในปี 2562  
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 อย่างต่อเนื่อง และยังคงเป้าหมายของ
ปี 2563 ที่ระดับคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
มากกว่า 55% ภายใต้กลยุทธ์: การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง 
บริษัทฯ และพนักงานตามแนวคิด Say Stay Strive 

ในปี 2562 บรษัิทฯ ตัง้เป้าหมายระดบัคะแนนความผกูพัน 
ของพนักงานต่อองค์กรมากกว่า 50% ผลการส�ารวจจาก
พนักงานทุกคน (ร้อยละ 100) พบว่าระดับความผูกพันของ
พนักงานในภาพรวม (Overall Employee Engagement  
Score) เท่ากับ 52% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 8 % ซึ่งผลคะแนน 
ความผูกพันของกลุ่มพนักงานประจ�าเพิ่มขึ้นจาก 40% เป็น 
45% และแม้ว่าพนักงานสัญญาจ้างรายปีจะมีคะแนนลดลง 

เลก็น้อย จาก 53% เป็น 50% กต็าม แต่บรษัิทฯ จะยังคงมุ่งมัน่
ท่ีจะพัฒนาปรบัปรงุเรือ่งสวสัดกิาร ค่าตอบแทน และเรือ่งอ่ืนๆ 
อย่างต่อเนือ่ง ให้ตรงใจกบัพนกังานทุกส่วนอย่างทัดเทียมกนั 
เพื่อให้พนักงานมีความพึงพอใจและผูกพันกับองค์กรมากขึ้น

จากผลส�ารวจความผูกพันของพนักงาน บริษัทฯ ได้น�า
ผลการประเมินในปีท่ีผ่านมา น�ามาวเิคราะห์และวางแผนงาน 
ด�าเนินการในระยะ 3 ปี และสื่อสารถึงความก้าวหน้าของ
โครงการในการประชุมพนักงานทุกไตรมาส (Staff meeting)  
พนักงานยังคงให้ความส�าคัญกับเรื่องการบริหารค่าตอบแทน
และสวสัดกิารมากเป็นอนัดบัต้นๆ บรษัิทฯ จงึได้ด�าเนนิโครงการ
ศกึษาการบรหิารค่าตอบแทนและปรบัปรงุโครงสร้างเงนิเดอืน
มีก�าหนดแล้วเสร็จในปี 2563 ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management  
System) บริษัทฯ ยังคงให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่องในเรื่อง
ของการพัฒนาตัวชี้วัด (KPIs) ที่ชัดเจนและการถ่ายทอดจาก
ระดบัองค์กรลงไปสูร่ะดบัพนกังานรายบุคคลให้มีประสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น 
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โดยการเรยีนรูร้้อยละ 10 มาจากการเข้าอบรมในห้องเรยีน 
อย่างเป็นทางการ (Formal Learning) และการเรียนรู ้ 
ด้วยตนเอง (Self-study) โดยในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่าง 
การด�าเนนิการยกระดบัมาตรฐานการอบรม ด้วยการพจิารณา
ความยาก-ง่าย หรอืความเหมาะสมของหลกัสตูรการฝึกอบรม
ให้สัมพันธ์กับความสามารถ (Competency) ของพนักงาน  
การพัฒนาส่วนใหญ่หรือประมาณ ร้อยละ 70 ของการเรียนรู้ 

ได้มาจากประสบการณ์ระหว่างท�างาน (Experiential Learning)  
เช่น ขยายขอบเขตความรับผิดชอบ การมอบหมายท�า
โครงการใหม่ของบริษัทฯ การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  
การท�ากจิกรรมชุมชน การด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษัิท 
ในเครือ ส่วนการเรียนรู้อีกจ�านวนร้อยละ 20 ที่เหลือ บริษัท
ได้ใช้เครือ่งมอือืน่ท่ีนอกเหนอืจากการอบรม คอื การสอนงาน 
(Coaching) และการให้ผลตอบกลับ (feedback)

หลักการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในรูปแบบการเรียนรู้ตามโมเดล 70:20:10 

คือการเรียนรู้จากการเข้าอบรม 
อย่างเป็นทางการ (Formal Learning)  
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-study)

20% 
คือการเรียนรู้จากการสอนงาน  

(Coaching) และค�าแนะน�าจากผู้อ่ืน  
(feedback)

70% 
คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ระหว่าง

ท�างาน (Experiential Learning) 

10% 

การพัฒนาพนักงาน

บรษัิทฯ มุ่งสูก่ารสร้าง High Performance Organization  
ท่ีตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพและความรู ้
ความสามารถของพนักงานเพ่ือรองรับความท้าทายและ
โอกาสทางธุรกิจในอนาคต จึงได้ด�าเนินโครงการพัฒนา  
Competency Model (Core Competency และ Leadership 
Competency) และการพัฒนา Functional Competency  
ก�าหนดแล้วเสร็จภายในปี 2564 เพื่อพัฒนาสมรรถนะใน 
การท�างานท่ีองค์กรต้องการและน�าไปสู่การพัฒนาพนักงาน 
ในเรื่อง การฝึกอบรม การพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่ง เพื่อช่วย
ให้บริษัทฯ เตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็วได้ในอนาคต

บริษัทฯ ก�าหนดกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรโดยการจัดท�า

แผนการฝึกอบรมบุคคลประจ�าปีให้กับพนักงานในหัวข้อ
ต่างๆ ทางด้านธุรกิจ (Business Skills) ด้านการจัดการ  

(Non-Technical Skills) และ ความรู้ความช�านาญตาม 
สายงาน (Functional Skills) ที่เป็นมาตรฐานตามระดับและ
ต�าแหน่งงาน ในภาพรวม ส่วนในภาพรายบุคคล บริษัทฯ ใช้
ข้อมูลในส่วนของการวางแผนอาชีพและการพัฒนาพนักงาน 
ตามแบบฟอร์มการประเมินผลงานประจ�าปี และข้อมูลจาก 
ส่วน Learning & Growth จาก Balanced Scorecard บริษัทฯ  
ได้วางเป้าหมายระยะ 2 ปี ในจดัท�าการวางแผนเพือ่การพฒันา 
และฝึกอบรม (Training Roadmap) ส�าหรับต�าแหน่งงาน
หลกัและส�าคญัของกลุม่บริษัท และเน้นการพฒันาใน Model 
70:20:10 คอื เน้นการเรยีนรูจ้ากการปฏบัิตงิานจรงิร้อยละ 70  
การสอนงานร้อยละ 20 และ การอบรมร้อยละ 10 รวมท้ัง
เช่ือมโยงการวัดผลท่ีได้รับจากการพัฒนาท้ังในระดับบุคคล
และระดับองค์กร  (Return on Investment)

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลความหลากหลายทางชีวภาพ ความปลอดภัย 125



พนักงานได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย (หน่วย : จ�านวนชั่วโมงต่อคนต่อปี)

พนักงานทั้งหมด

พนักงานชาย

พนักงานหญิง

ระดับผู้บริหาร

ระดับปฏิบัติการ

18.34

11.53

14.32

16.87

24.10

0                                                10                                                20

การพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่ง

เพือ่ความต่อเน่ืองทางธรุกจิและเตรยีมความพร้อมในการ
ขยายตัวทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการสรรหาและพัฒนา 
ผูด้�ารงต�าแหน่งแทนพนกังานระดบัผูบ้รหิารท่ีใกล้เกษียณหรอื 
ผูบ้รหิารท่ีมีความเสีย่งอ่ืนท่ีอาจท�าให้เกดิความไม่ต่อเนือ่งทาง 
ธุรกิจได้ โดยเน้นวิธีการสรรหาบุคลากรจากภายใน (Internal  
recruitment) ก่อน แล้วจึงสรรหาบุคลากรจากภายนอก  
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ให้กับพนักงานท่ีมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงและมีผลงาน 
ดีต่อเนื่อง 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเรื่องของการพัฒนา
สมรรถนะในการท�างาน (Competency Model) ไปแล้ว  
ในปี 2563 บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายในการก�าหนดหลักเกณฑ์
คัดเลือกให้สอดคล้องกับคุณสมบัติและคุณลักษณะท่ีบริษัทฯ 
ต้องการอย่างแท้จริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างผู้น�า
รุ่นใหม่และพฒันาแผนการเรียนรูพ้ฒันาบคุลากรให้สอดคล้อง
เหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่จะจัดท�ารายชื่อผู้มีศักยภาพของ
ต�าแหน่งระดับบริหารสูงให้ครบทุกบริษัทในกลุ่มอมตะ

ในปี 2562 บรษัิทฯ ได้จดัการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพ
พนักงานตลอดทั้งปี โดยมีการจัดฝึกอบรมภายใน (in-house 
training) จ�านวน 21 หลักสูตร รวมถึงส่งเสริมให้พนักงาน 
ไปเรียนหลักสูตรฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้าน (public training)  

คิดเป็นมูลค่าการลงทุนการด้านฝึกอบรมรวมท้ังสิ้น 2.18  
ล้านบาท มผีูบ้รหิารและพนกังานจ�านวนร้อยละ 78 ของจ�านวน 
ผู้บริหารและพนักงานท้ังหมดเข้ารับการอบรม โดยมีช่ัวโมง 
การอบรมเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 18.34 ชั่วโมงต่อปี
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บริษัทฯ มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน และแนวปฏิบัติมาตรฐาน 
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยก�าหนดให้พนักงาน 
ลูกค้า และผู้รับเหมา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อก�าหนด  
และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการบรหิารจัดการความปลอดภัย 
ในนิคมอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด รวมถึงมาตรฐานสากล
ท่ีได้น�ามาใช้ร่วมในการดูแลพ้ืนท่ี เช่น ISO 14001:2015 
เป็นต้น โดยมีการตรวจประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิผล 
การด�าเนนิงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัเป็นประจ�า 

ความปลอดภัย 

ผลการด�าเนินงานปี 2562

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2, 103-3)

บริษัทฯ ยังได้น�าหลักการ Zero Accident มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจดัการความปลอดภยัในพืน้ท่ีท�างานท่ีเกีย่วข้อง
กับพนักงานและผู้รับเหมาของบริษัท และน�ามาประยุกต์ใช ้
ในการบริหารจัดการความปลอดภัยภายในนิคมอุตสาหกรรม
และพืน้ที่โดยรอบ ภายใต้โครงการ “Safety City, Smart City” 
ท่ีเริ่มต้นในปี 2562 โดยใช้พื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
ชลบุรี เป็นพื้นที่น�าร่องในโครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้น�า
เทคโนโลยสีมยัใหม่มาประยกุต์ใช้ในการวางแผนบรหิารจดัการ
ความปลอดภัยในพื้นที่ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นเรื่องที่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องให้ความส�าคัญ 
มาโดยตลอด เนือ่งจากพืน้ท่ีนคิมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ มีขนาดใหญ่ มีคนเข้ามาท�างานและสญัจร 
ไปมาภายในพื้นท่ีกว่า 200,000 คนต่อวัน นอกจากนี้ยังเป็นท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม 

จ�านวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ขึ้นได้ เช่น อุบัติเหตุทางจราจร อัคคีภัย 
สารเคมีรั่วไหลภายในโรงงาน เป็นต้น สร้างผลกระทบแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น พนักงานและผู้รับเหมาของบริษัทฯ ลูกค้า 
และชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบนคิมอตุสาหกรรมท้ังสองแห่งของบรษัิทฯ ได้ ดงันัน้บรษัิทฯจงึมุ่งมัน่สร้างสงัคมแห่งความปลอดภยั
ท้ังในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและพื้นท่ีโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม โดยให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านอุปกรณ์และก�าลังคนที่สามารถตอบโต้กับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ตลอดจน 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน ลูกค้า ผู้รับเหมา รวมถึงชุมชนโดยรอบ ให้มีจิตส�านึก 
ด้านความปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยร่วมกัน และสร้างความเช่ือม่ัน 
ให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม (Disclosure 103-1)

จ�ำนวนพนักงำนของบริษัทฯ และผู้รับเหมำที่เกิดอุบัติเหต ุ
จำกกำรท�ำงำนถึงขั้นหยุดงำนหรือเสียชีวิต เป้ำหมำย 0 ผลกำรด�ำเนินงำน 1
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน (Disclosure 403-1)

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยในการท�างาน 
เพราะตระหนักดีว่าผู้ท่ีมาปฏิบัติงานในพื้นท่ีด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
บริษัทฯ ให้ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่ในการปฏบัิตติามกฎหมาย
ท่ีเกีย่วข้อง เช่น พระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ 
พระราชบัญญตัคิวามปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน พ.ศ. 2554 เป็นต้น และการปลูกฝังวัฒนธรรม
ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัให้ผูบ้รหิารและพนกังาน
ทุกระดับผ่านนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมี 
เป้าหมายเพือ่ลดจ�านวนการบาดเจบ็ถงึขัน้หยุดงานให้เป็นศนูย์  
(Zero Accident)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ด�าเนินการ 
จดัฝึกอบรมด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภยัในการท�างาน 
ให้แก่พนักงานของบริษัท ได้แก่ การป้องกันโรคออฟฟิศ 

ซินโดรม การดับเพลิงเบ้ืองต้น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
และหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สภาพแวดล้อมในการท�างาน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ 
ส�ารวจพื้นท่ีในอาคารส�านักงานในจุดเสี่ยงท่ีจะเกิดอันตราย
จากการท�างานและอัคคีภัย และด�าเนินการปรับปรุงโดย 
การตดิตัง้อุปกรณ์เพิม่เตมิ หรอืเปลีย่นอปุกรณ์ให้อยู่ในสภาพ 
พร้อมใช้งาน และมีการตรวจสอบอปุกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ 
พร้อมใช้งานเป็นประจ�า เช่น เคร่ืองดับเพลิงชนิดปราศจาก 
CFC, ไฟฉายส�ารองตดิอยูบ่ริเวณทางออกฉุกเฉิน, ป้ายเตอืน 
(Safety Sign) เป็นต้น 

ในปี 2562 มีพนกังานของบริษัทฯ ได้รับบาดเจบ็จากการ
ท�างานถึงขั้นหยุดงานจ�านวน 1 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้ทบทวนวิธี
การปฏบัิตงิาน และก�าหนดมาตรการป้องกนัเพือ่ให้ม่ันใจว่าจะ
ไม่เกิดอุบัติเหตุซ�้าในอนาคต
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การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของลูกค้า
ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ท้ังด้านการดูแล
ความปลอดภัยในพื้นท่ีส่วนกลาง และการบริหารจัดการ
สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากบริษัทฯ  
ได้จัดต้ังสถานีดับเพลิงตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคม 
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอ�านวยความสะดวกและบริการ ส�าหรับ 
นคิมอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ พ.ศ. 2557 แล้ว บรษัิทฯ ได้จดัตัง้ 
ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Center)  
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จ�านวน 2 แห่ง และ 
นคิมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง จ�านวน 1 แห่ง ด�าเนนิการ 
โดยบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการดับเพลิงและบรรเทา
สาธารณภยัท่ีผ่านการอบรมตามกฎหมาย โดยลกูค้าสามารถ 
ตดิต่อผ่านเบอร์โทรศพัท์สายตรงของศนูย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ระยอง ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินต่างๆ 
เช่น เพลิงไหม้ และสารเคมีรั่วไหล ภายในโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรม ซ่ึงอยู่นอกเหนืออ�านาจหน้าท่ีในการบริหาร 
จัดการของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนสอน 
การดับเพลิงส�าหรับอุตสาหกรรมข้ึน โดยให้บริการฝึกอบรม 
ท้ังด้านทฤษฎแีละปฏบัิต ิในเรือ่งความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท�างาน ตลอดจนการป้องกนัและ
ระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ให้แก่โรงงานที่อยู่ในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้ระยอง เพ่ือส่งเสรมิให้นคิมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่ง 
เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความปลอดภยั มีอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานเป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด และพนักงาน 
ท่ีท�างานในสถานประกอบการสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
ในกรณีที่เกิดอัคคีภัยขึ้นในสถานประกอบการได้ 

ในปี 2562 บริษัทฯ เข้าระงับเหตุอัคคีภัยให้กับลูกค้าใน 
นิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งไปทั้งสิ้น 30 ครั้ง และบริษัทฯ  
ได้ด�าเนนิกจิกรรมส่งเสรมิด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ดังนี้

• บรษัิทฯ จดัการอบรมหลกัสตูรดบัเพลงิข้ันต้น ฝึกซ้อม 
ดับเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และหลักสูตรอ่ืนๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย ให้กับโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่งรวมท้ังหมด 493 รุ่น 
มีพนักงานโรงงานท่ีผ่านการอบรมท้ังสิ้น จ�านวน 
8,000 คน 

• บริษัทฯ ได้จัดท�าโครงการ “Safety City, Smart City” 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างสงัคมท่ีมีความปลอดภยัท้ังภายใน 
และภายนอกนิคมอุตสาหกรรมอมตะ โดยมีกิจกรรม
ดังนี้

 » กจิกรรมสปัดาห์ความปลอดภยั นคิมอตุสาหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุรี ประจ�าปี 2562 เพื่อสร้าง
ความตระหนักและให้ความรู้แก่ผู ้มีส่วนได้เสีย 
ท่ีเกี่ยวข้อง สร้างความช�านาญในการปฏิบัติงาน
ของพนกังานของบริษัท กบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง
ในการให้ความร่วมมือด้านความปลอดภัยและ
ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เกี่ยวกับการสร ้างความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม และสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 
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 » กิจกรรมของภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย 18 หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมีกลุ่มอมตะเป็นแกนน�า  
จดัการลงนามความร่วมมอืด้านความปลอดภยั ในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือองค์กรเครอืข่ายการป้องกนัและ
ตอบโต้เหตุฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (AMATA Emergency Response Team Alliance: AERTA)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และยกระดับความสามารถในการด�าเนินการเกี่ยวกับ 
การป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ร่วมกัน

ให้เกดิความปลอดภยัได้ต่อไป ผูร่้วมกจิกรรม ได้แก่ ผูบ้รหิาร พนกังาน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ตัวแทนผู้ประกอบการ เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย พนักงานโรงงาน และผู้สนใจท่ัวไปเข้าร่วมกิจกรรม 
จ�านวน 500 คน

 » บรษัิทฯ ได้จดัตัง้สถานฝึกอบรมหลกัสตูรการรกัษาความปลอดภยัขึน้ ตามพระราชบัญญัตธิรุกจิรักษาความปลอดภยั 
พ.ศ. 2558 เพื่อยกระดับมาตรฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องตาม 
หลักสากล โดยให้บริการฝึกอบรมท้ังด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยข้ันพ้ืนฐาน กฎหมาย
ด้านการรักษาความปลอดภัย การจัดการจราจร การเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้แก่เจ้าหน้าท่ีรักษา 
ความปลอดภัยของโรงงานท่ีอยู่ในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง  
เพ่ือส่งเสริมให้นิคมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสร้างสังคม 
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ความปลอดภัยทางถนน

• บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุถนนในนคิมอุตสาหกรรมท่ีเป็นจดุเสีย่งต่อการเกดิอบัุตเิหตทุางถนน เพ่ือลดการเกดิอุบัตเิหตุ 
จากการขับขี่ภายในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่ง 
เพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด ภายในเดือนมกราคม 2563 เพื่อวางแผนการจัดการจราจรในนิคมอุตสาหกรรม 
และบริเวณพื้นท่ีเช่ือมต่อกับถนนนอกนิคมอุตสาหกรรม ให้สามารถระบายรถได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่ัวโมงเร่งด่วน  
และเข้าถงึบรเิวณท่ีเกดิอุบัตเิหตไุด้อย่างรวดเรว็ ท้ังยังเป็นการรกัษาความปลอดภยัแก่ชีวิตและทรัพย์สนิของบริษัทฯ และ 
ลูกค้า และป้องกันการเกิดอาชญากรรมภายในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมด้วย จากการด�าเนินการตามมาตรการต่างๆ  
ในปี 2562 ส่งผลให้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี มุ่งสู่ถนนแห่งความปลอดภัย เมื่อเทียบกับสถิติในปี 2561  
พบว่าจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดลงจาก 469 ครั้ง เหลือ 381 ครั้ง จ�านวนผู้บาดเจ็บ ลดลงจาก 475 คน เหลือ 423 คน  
และจ�านวนผู้เสียชีวิต ลดลงจาก 4 คน เหลือ 3 คน

สถิติจ�านวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

แห่งความสงบสุข โดยในปี 2562 บริษัทฯ จัดการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ให้กับโรงงานในนิคม 
อุตสาหกรรมท้ังสองแห่งรวมท้ังหมด 5 รุ่น มีพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงงานท่ีผ่านการอบรมท้ังสิ้น  
จ�านวน 115 คน
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ความปลอดภัยในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

เนือ่งจากมีชุมชนและผูอ้ยู่อาศยัหนาแน่นโดยรอบนคิมอุตสาหกรรมของอมตะ ท�าให้มีความเสีย่งด้านความปลอดภยัท้ังอคัคภียั 
และการจราจร บริษัทฯจึงได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีบริษัทฯมีร่วมมือกับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พฒันาโครงการต่างๆ เพือ่ลดผลกระทบเชิงลบและสร้างสงัคมแห่งความปลอดภยัในพืน้ท่ีรอบนคิมอุตสาหกรรม  

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าช่วยระงับเหตุอัคคีภัยให้กับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมไปทั้งสิ้น 5 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ได้จัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจราจรของท้ังสองนิคม ประกอบไปด้วยผู้แทนหน่วยราชการท้ังส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น  
และตวัแทนผูป้ระกอบการในนคิมอุตสาหกรรม เพือ่ร่วมกนัระดมความคดิเห็น เสนอแนะแนวการจดัการจราจรและความปลอดภยั 
บนท้องถนน ลดปัญหาการจราจร ลดอุบัติเหตุ รวมถึงสร้างความม่ันใจและป้องกันการเกิดอาชญากรรมภายในพื้นท่ีนิคม
อุตสาหกรรมและพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง

• กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน โดย
ความร่วมมือระหว่าง ส�านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดชลบุรี บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้  
เซอร์วิส จ�ากัด และหน่วยงานเครือข่ายรวม 19  
หน่วยงาน ท้ังในภาครฐั และภาคเอกชน จดัการลงนาม 
ในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้าง 
มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อ 
ผสานความร่วมมือในการสร้างความปลอดภัยทาง 
ถนน และหาแนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
ทางถนนในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 
โดยมีเป้าหมายในการลดความสูญเสียท้ังชีวิตและ
ทรพัย์สนิจากอบัุตเิหตทุางถนนของบุคลากรในองค์กร
ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม 

ความปลอดภัยในการท�างานของผู้รับเหมา

• บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้รับเหมาท้ังของบริษัทฯ และของลูกค้าในนิคม 
อุตสาหกรรมท่ีเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นท่ีด�าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีการแจ้งนโยบายด้านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยของบริษัทฯ รวมถึงแนวปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท�างานในพื้นที่ 
นิคมอุตสาหกรรมของอมตะท้ังสองแห่งในรูปแบบการประชุมชี้แจงให้ผู้รับเหมาท้ังของบริษัทฯ และของลูกค้ารับทราบ 
พร้อมท้ังก�าชับให้ผูร้บัเหมาปฏบัิตติามกฎหมายแรงงานและอาชีวอนามัยและความปลอดภยัในการท�างานอย่างเคร่งครดั  
ท้ังนี้ ในการควบคุมการท�างานของผู้รับเหมาของบริษัทฯ จะเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานท่ีเป็นเจ้าของ 
โครงการ และหากมีการเกดิการบาดเจบ็รนุแรงในระดบัถงึข้ันหยดุงาน ผูรั้บเหมาจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ รบัทราบด้วย  
โดยในปี 2562 ไม่มีพนักงานของผู้รับเหมาเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต
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การพัฒนาชุมชน 

ผลการด�าเนินงานปี 2562

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมได้ด�าเนินการเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น 
รากฐานของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน การเติบโตของนิคม 

อุตสาหกรรมย่อมน�ามาซ่ึงผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบต่อสงัคมและชมุชนท้องถิน่ บริษัทฯ ตระหนกัถงึ 
ความรับผิดชอบในการช่วยดูแลชุมชนท่ีอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

ระยอง โดยค�านึงถึงผลกระทบจากการด�าเนินกิจการทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
และด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อชุมชนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่ง 

จากการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืน (Materiality) ในปี 2562 พบว่า ท้ังชุมชนท้องถิ่นและบริษัทฯ  
ต่างให้ความส�าคัญกับการพัฒนาชุมชนในหลายด้าน เช่น สุขภาพ ความปลอดภัย การศึกษา และเศรษฐกิจชุมชน  
บรษัิทฯ จงึมีความมุง่มัน่ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนได้เสยี ท่ีจะร่วมมือกนัพฒันานคิมอุตสาหกรรมของอมตะ 

ให้เป็นเมืองสมบูรณ์แบบ ท้ังส่งเสรมิภาคอุตสาหกรรมให้ด�าเนนิกจิการได้อย่างราบรืน่ และชุมชนท้องถิน่โดยรอบสามารถ 
อยู่ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างมีความสุข (Disclosure 103-1)

 

• นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี • นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อโครงการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ของบริษัทฯ

เป้าหมาย          >85% เป้าหมาย         >85%
ผลการด�าเนินงาน 90% ผลการด�าเนินงาน 88%

จากปรัชญา “ALL WIN” ท่ีบริษัทฯ ได้ยึดถือเป็นหลัก 
ในการด�าเนินธุรกิจมาโดยตลอด และมีเป้าหมายในการสร้าง
การเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างย่ังยนื บรษัิทฯ จงึได้ก�าหนดกลยทุธ์หลกัด้านความย่ังยืน
ท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ และ
มุ่งเน้นท่ีความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ ชุมชน ลูกค้าในนิคม
อุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครฐั ในการขับเคลือ่นโครงการ

พัฒนาชุมชน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้น�าเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development 
Goals: SDGs) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนด้วย

แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2, 103-3) 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานเกี่ยวกับ 
การพฒันาชมุชนครอบคลมุทุกด้าน โดยมุ่งเน้นการสร้างความ
สมัพนัธ์อันดกีบัชุมชนท้องถิน่ซ่ึงเป็นหนึง่ในผูมี้ส่วนได้เสยีหลกั 

เพื่อสร้างความเข้าใจและความเช่ือม่ันในการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ประชากรในชุมชนและผู้มีส่วน

ได้เสียอ่ืนในสังคมสามารถเข้าถึงบริการท่ีบริษัทฯด�าเนินการ 
นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื 
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนของบริษัทฯ เช่น ลูกค้า คู ่ค้า 
และหน่วยงานหลายภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาชุมชนและ
สังคมส่วนรวม
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บริ ษัทฯ ได ้จัดตั้ งคณะท�างานชุมชนสัมพันธ ์และ 
ความรับผิดชอบเพื่อสังคม ตั้งแต่ปี 2557 เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการภายในเป ้าหมายด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
บริษัทท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนาชุมชนและสังคม ดูแลและ
ติดตามโครงการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ  

ได้ท�าการส�ารวจปัญหา ความต้องการ และความคาดหวงัของ 
ชุมชนท้องถิ่นผ่านกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder engagement process)  

และน�าประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์
และเป้าหมายการด�าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ 

เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน  
และเป้าหมายด้านการพฒันาชุมชนของบรษัิทฯ จงึได้จ�าแนก
กลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ ่มท่ี 1 ประชาชนท่ีอาศัยอยู ่ในรัศมี 5 กิโลเมตร  
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

กลุ่มท่ี 2 พนักงานท่ีท�างานในโรงงานท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ระยอง

เป็นผู้สร้างเมืองที่สมบูรณ์แบบ 
ที่สร้างโอกาสดีๆ ให้เกิดขึ้นที่นี่

เป้าหมาย

กลยุทธ์ 
สู่ความส�าเร็จ

ขั้นตอน 
การด�าเนินงาน

ร่วมสร้างโอกาสให้กับชุมชนท้องถิ่น ผ่านการพัฒนาเมืองที่มีความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 3: ก�ำหนดกลยุทธ์ และรูปแบบกิจกรรมที่เหมำะสมกับประเด็นส�ำคัญ

ขั้นตอนที่ 2: จัดล�ำดับควำมส�ำคัญเพื่อหำประเด็นควำมส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 1: สร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อส�ำรวจควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง 
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

กลยุทธ์ที่ 1

สร้างประชาคมที่ดี 
เพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ 

แก่สังคมโดยรวม

• กำรสร้ำงควำมผูกพันกับชุมชน 
โดยประสำนควำมร่วมมือผู้มี 
ส่วนเก่ียวข้องทุกกลุ่ม

• ค�ำนึงถงึสิทธิเด็กเป็นส�ำคญั

กลยุทธ์ที่ 2

สร้างโอกาสให้กับชุมชน

• พัฒนำสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
และกำรเข้ำถึงบริกำร

• พัฒนำชุมชนดำ้นเศรษฐกิจ

• พัฒนำชุมชนดำ้นสุขภำพ

• พัฒนำชุมชนดำ้นกำรศึกษำ

กลยุทธ์ที่ 3

สร้างสังคมที่มีความปลอดภัย
และใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม

• กำรพฒันำชมุชนด้ำนส่ิงแวดล้อม 
และควำมปลอดภยัเป็นส�ำคัญ

บรษัิทฯ ได้ก�าหนดกลยุทธ์และรปูแบบกจิกรรมให้สอดคล้องกบัความต้องการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสยีแต่ละกลุม่
อย่างเหมาะสม ซึ่งความคาดหวังส่วนใหญ่ของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่มจะมุ่งเน้นไปทีก่ารพฒันาคณุภาพชวีติ ได้แก่ การพฒันา
เศรษฐกจิชุมชน  การจราจร ความปลอดภยั รวมถงึการจดัการผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม เป็นต้น โดยก�าหนดเป้าหมายของปี 2562 
ให้ชุมชนมีความพึงพอใจในการด�าเนินโครงการพัฒนาชุมชนของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 85% และไม่มีเรื่องร้องเรียนที่มีนัยส�าคัญ
จากชุมชน 
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แนวทางการสร้างคุณค่าสู่สังคมตามกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1
สร้างประชาคมที่ดี 

เพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ 
แก่สังคมโดยรวม

กลยุทธ์ที่ 2
สร้างโอกาสให้กับชุมชน

กลยุทธ์ที่ 3
สร้างสังคมที่มีความปลอดภัย
และใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายด้าน 
การพฒันาท่ีย่ังยืน

(SDG target 17.17) (SDG target 1.4)  
(SDG target 8.3, 8.8) 
(SDG target 9.1)  
(SDG target 11.2)

(SDG target 15.1)  
(SDG target 15.2) 
(SDG target 12.2, 12.4)

แนวทาง ประสานความร่วมมอื เพือ่ส่งเสรมิ 
การพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นท่ี
นคิมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่งของ 
บรษัิทฯ อย่างย่ังยืน

สร้างโอกาสในการเข้าถงึทรพัยากร 

และบริการพืน้ฐานท่ีจ�าเป็นต่อการ
ด�ารงชีวติของคนในชุมชน 

ฟ้ืนฟรูะบบนเิวศป่า และแหล่งน�า้จืด 
ของชุมชน ด้วยองค์ความรูด้้าน
การบรหิารจดัการของบรษัิทฯ

คุณค่าต่อสังคม • ชุมชนได้รับประโยชน์ 
จากองค์ความรู้ / แนวทาง
การพัฒนาที่หลากหลาย 
จากผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมทั้งสองแห่ง 
ของบริษัทฯ

• เกิดภาคีเครือข่ายด้าน 
การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่

• ชุมชนลดภาระด้านค่าใช้จ่าย  
ในการเข้าถงึบรกิารข้ันพืน้ฐาน

• ชุมชนได้ประโยชน์จาก 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

• เพิ่มรายได้ครัวเรือน

• เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 
และการพัฒนาการศึกษา

• อนุรักษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและสายพันธุ์
ท้องถิ่น

• องค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการน�้าและ 
การจัดการขยะ

คุณค่าต่อบริษัทฯ • เกิดการยอมรับของชุมชน 
ในพื้นที่ ต่อการประกอบ
กิจการของลูกค้าในพื้นที่

ด�าเนินการของบริษัทฯ

• ชุมชนและนิคมอุตสาหกรรม 
สามารถอยู่ร่วมกัน 
ได้อย่างราบรื่น

• เพิ่มความผูกพันชุมชน 
ต่อบริษัทฯ

• เกิดการยอมรับในการ
ประกอบกิจการของบริษัทฯ

• ลดผลกระทบ และ 
ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

• สร้างต้นทุน และ 
ขีดความสามารถทาง 
การแข่งขัน ด้านการบริหาร
จัดการผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจท่ีผ่านมา บริษัทฯ  
ได้ยึดปรัชญา ALL WIN ในการด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด 
โดยมีเป้าหมายให้ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่า
ของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์และเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ 
อย่างยั่งยืนในทุกมิติ แม้ว่าในปี 2562 ประเด็นด้านสิทธิเด็ก  

แนวทางการบริหารจัดการด้านสิทธิเด็ก 

จะยังไม่ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืน 
แต่การขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมท่ีบริษัทฯ ด�าเนินการ 
ในทุกพื้นท่ีย ่อมเกี่ยวข้องท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม  
ต่อคณุภาพชีวติ โอกาส และการเจริญเตบิโตในสงัคมของเดก็  
ท่ีอาศัยอยู ่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่ง  
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เมืองสมบูรณ์แบบ 
ที่สร้างโอกาสให้กับเด็ก

Sa
fe

ty
 C

ity

Opportunity

Edu-town

บริษัทฯ ได้ใช้ “ลิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ” 
(Children’s Right and Business Principle; CRBP)  
โดยองค์การทุนเพ่ือเดก็แห่งสหประชาชาต ิ(UNICEF) มาเป็น 

แนวทางการด�าเนนิธรุกจิท่ีเคารพต่อสทิธเิดก็ ประกอบไปด้วย 
4 หลักการที่ธุรกิจจะสร้างผลกระทบต่อเด็กคือ 

1) การสนับสนุนให้เด็กสามารถด�ารงชีวิตได้ (Survival) 
2) การปกป้องเด็กจากความรุนแรง (Protection) 
3) การพัฒนาที่เหมาะสม (Development) และ 
4) การเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วม (Participation)  

โดยก�าหนดกรอบการด�าเนินการเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมือง
สมบูรณ์แบบท่ีสร้างโอกาสให้กับเด็ก และตอบสนองต่อ 
หลักการ CRBP ดังนี้

เมืองแห่งความปลอดภัย (Safety City) เพื่อสร้างสังคม

ท่ีร่วมป้องกัน (Protection) และสนับสนุนการด�ารงชีวิต 
อย่างปลอดภัย (Survival) โดยบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบาย 

และหลักจรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับคู ่ค ้าและผู ้รับเหมา  
(supplier code of conduct) ที่ป้องกันไม่ให้ใช้แรงงานเด็ก

อย่างเคร่งครดั รวมถงึกระบวนการด�าเนนิธรุกจิท่ีลดผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดล้อมในสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ เช่น การพัฒนาเมือง
สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (smart environment) ท่ีช่วยลดการ 
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกออกสูช้ั่นบรรยากาศ การบริหารจดัการ
ขยะท่ีมีประสิทธิภาพ และลดการฝังกลบ (zero waste to 
landfill) เป็นต้น

เมืองแห่งโอกาส (Opportunity) บริษัทฯ ได้พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้
เด็กในชุมชนโดยรอบมีโอกาสในการเข้าถึงสาธารณูปโภค  
และบรกิารต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกนั เช่น โรงเรยีน โรงพยาบาล 
และศูนย์การค้า

เมืองแห่งการศึกษา (Edu-town) บริษัทฯ ได้ผสาน 
ความร่วมมือของหุ้นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ในการพัฒนา
พื้นท่ีการเรียนรู้ และการศึกษาขึ้นอย่างหลากหลายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่ง เช่น ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ 

บริหารจดัการน�้า ห้องการเรียนรู้อจัฉริยะ (smart classroom) 
พื้นที่สวนสาธารณะเพื่อการนันทนาการ

อีกท้ังในปัจจุบัน ประเด็นด้านสิทธิเด็กถูกให้ความส�าคัญในระดับสากล การด�าเนินธุรกิจจึงต้องค�านึงถึงสิทธิเด็กตลอดห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ
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ในปี 2562 บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิโครงการและกจิกรรมท้ังสิน้ 
76 โครงการ โดยใช้งบประมาณในการลงทุนทางสังคม 
ไม่รวมเงินบริจาครวม 32.97 ล้านบาท มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการด�าเนินงาน 

อมตะซิตี้ ชลบุรี อมตะซิตี้ ระยอง

ชุมชน (ต�าบล) โรงงานในนิคม ชุมชน (ต�าบล) โรงงานในนิคม

กลุ่มเป้าหมาย 24 769 6 323

จ�านวนชุมชน / โรงงานที่ร่วมกิจกรรม  23 472 5 154

ร้อยละของชุมชน / โรงงานที่ร่วมกิจกรรม 95.8 61.4 83.3 47.6

จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน) 153,275 87,731 87,182 17,183

การลงทุนทางสังคม (ล้านบาท) ปี 2562 17.19 15.78

การขยายตัวของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ท�าให้เกิด 
การเพิ่มจ�านวนของประชากรท้ังในนิคมและพ้ืนท่ีรอบ
นิคมอุตสาหกรรม จากประชากรแฝงท่ีย้ายมาท�างานใน
พ้ืนท่ี ผลกระทบจากความหนาแน่นของประชากรท่ีสูงข้ึน  
ส่งผลต่อปัญหาในด้านความสามารถในการรองรบัการบรกิาร 

การพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกและการเข้าถึงบริการ

ท้ังสิ้น 345,371 คน และผู้ท่ีได้รับประโยชน์ท้ังทางตรง 
และทางอ้อมจากโครงการและกิจกรรมท่ีบริษัทฯ ด�าเนินการ 
เป็นจ�านวนกว่า 752,696 คน

ของหน่วยงานท้องถิน่ (carrying capacity) และความไม่สะดวก 
ในการเข้าถึงบริการพื้นฐานต่างๆ นอกจากนี้ จากการ

ส�ารวจพื้นท่ีชุมชนโดยรอบ ยังพบว่ามีประชากรในชุมชน
บางส่วนท่ีอาศัยในพื้นท่ีท่ีอยู่ห่างไกลจากระบบคมนาคม 
ท�าให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าถึงบริการพื้นฐานและ 
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สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ บริษัทฯ จึงพัฒนาโครงการ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวก และการ 
เข้าถึงบริการพื้นฐานต่างๆ ดังนี้

1. ศูนย์บริการส่วนหน้าอ�าเภอเมืองชลบุรี

 ศูนย์บรกิารเบ็ดเสรจ็งานตดิต่อราชการในพืน้ท่ีนคิม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี หรือศูนย์บริการส่วนหน้า
อ�าเภอเมืองชลบุรี ท่ีต้ังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
ชลบุร ีเป็นศนูย์ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยท่ีเกดิจาก
ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ  
ท่ีมุ่งเน้นการให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรต่างๆ  

อย่างครบวงจร (One Stop Service) เพื่อเป็นการเพิ่ม
ช่องทางการให้บรกิารแก่ประชาชนท่ีอยู่อาศยัใกล้กบันคิม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีประชากร 
หนาแน่น ท้ังประชากรตามทะเบียนราษฎร์ และประชากรแฝง 

จ�านวนกว่า 500,000 คน ศูนย์บริการแห่งนี้จัดตั้งข้ึน 
ตัง้แต่ปี 2557 เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ลกูค้า พนกังาน 
ในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงประชาชนโดยรอบนิคมฯ 
ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ซ่ึงสามารถช่วยลด
ข้ันตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับ
ประชาชนเป็นอย่างมาก

งานทะเบียนทั่วไป งานประกันสังคมงานบัตรประชาชน งานทะเบียนราษฎร์

สถิติการใช้บริการที่ศูนย์บริการส่วนหน้าอ�าเภอเมืองชลบุรี
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

48,086 39,717 42,660 39,109

สถิติการใช้บริการ 
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อ�าเภอเมืองชลบุรี 

ยอดรวมจ�านวนผู้ใช้บริการจาก 
การใช้บริการทุกประเทภ
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การให้บริการที่ศูนย์บริการส่วนหน้าอ�าเภอเมืองชลบุรี

2. ศูนย์บริการขอวีซ่าและใบอนุญาตท�างานส�าหรับ 
ชาวต่างชาติ 

 บรษัิทฯ ได้เปิดศนูย์บรกิารขอวซ่ีาและต่อใบอนญุาต
การท�างานส�าหรับชาวต่างชาติเพ่ืออ�านวยความสะดวก 
ให้กบัชาวต่างชาตท่ีิปฏบัิตงิานอยู่ภายในนคิมอตุสาหกรรม
อมตะซิต้ี ชลบุรี โดยเปิดให้บริการเดือนละ 1 คร้ัง  

ใช้เวลาด�าเนินการเพียง 1 ช่ัวโมง จากเดิมท่ีใช้เวลา 
ประมาณ 1 สปัดาห์ แต่เนือ่งจากปัจจบัุนกระทรวงแรงงาน 

ได้เปิดศนูย์บรหิารแรงงานเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  

ท่ีต�าบลหนองไม้แดง อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซ่ึง
ครอบคลุมการบริการต่อวีซ่าและใบอนุญาตการท�างาน 
เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวนัออก ท�าให้พนกังานชาวต่างชาตสิามารถเลอืก 
เข้ารับบริการได้หลายหลายช่องทางมากย่ิงข้ึน ผูท่ี้ใช้บรกิาร 

ท่ีศูนย์บริการขอวีซ่าและต่อใบอนุญาตการท�างานส�าหรับ 
ชาวต่างชาติของบริษัทฯ จึงมีจ�านวนลดลง

สถิติการใช้บริการที่ศูนย์บริการการขอวีซ่าและใบอนุญาตท�างานส�าหรับชาวต่างชาติ
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ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3  
จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย
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3. โครงการคาราวานอมตะสร้างรอยยิ้ม 

 จากการท่ีบริษัทฯ ได้ท�าการส�ารวจสภาพแวดล้อม 
และความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 
อมตะซิตี ้ท้ัง 2 แห่ง ในรศัมี 5 กโิลเมตร พบว่าบางพืน้ท่ีมี

ชุมชนท่ีตัง้อยู่ห่างไกลจากสิง่อ�านวยความสะดวกและบริการ
พืน้ฐานต่างๆ บรษัิทฯ จึงได้ด�าเนินโครงการคาราวานอมตะ
สร้างรอยย้ิมมาตัง้แต่ปี 2557 ซ่ึงเป็นการออกหน่วยบรกิาร
ด้านสิง่อ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชนในพืน้ท่ีเป้าหมาย 
เช่น การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การบริการตัดผม  

การบรกิารซ่อมเครือ่งใช้ไฟฟ้า การบรกิารเปลีย่นถ่ายน�า้มนั 
รถมอเตอร์ ไซค์ เป็นต้น โดยมุ่งหวังท่ีจะช่วยเหลือ  

อ�านวยความสะดวก และลดภาระรายจ่าย ให้กบัประชาชน 
ในพืน้ท่ี โดยประชาชนท่ีมารบับรกิารไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ 
ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน 
จากโรงงานในนคิมอตุสาหกรรมอมตะท้ัง 2 แห่ง พันธมิตร 
และหน่วยงานท้องถิน่ มาร่วมกนัเป็นจติอาสาในคาราวาน
แต่ละครัง้ด้วย

โครงการคาราวานอมตะ 
สร้างรอยยิ้ม

อมตะซิตี้ ชลบุรี อมตะซิตี้ ระยอง

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562

จ�านวนชุมชนเป้าหมาย 8 8 10 10 - - 8 9

จ�านวนครั้งที่ท�ากิจกรรม 8 8 10 10 - - 8 9

จ�านวนคนในชมุชนท่ีร่วมกิจกรรม (คน) 900 950 1,293 2,100 - - 1,080 2,250

จ�านวนพนักงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรม (คน) 230 250 300 310 - - 190 30

จ�านวนบริษัทผู้ประกอบการในนิคมฯ  
ที่เข้าร่วมกิจกรรม (บริษัท)

10 12 15 17 - - 33 23

มูลค่าการบริการ 249,600  
บาท

46,500 
บาท

 นอกจากนี้ คาราวานอมตะสร้างรอยยิ้มท�าให้บริษัทฯ ได้รับทราบปัญหาและความต้องการต่างๆ จากชุมชนโดยตรง  
ซ่ึงข้อมลูท่ีได้จะน�ามาพฒันากจิกรรมต่างๆ ของบรษัิทฯต่อไป ชุมชนมีความเข้าใจการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ มากข้ึน จากการ
ท่ีบรษัิทฯ ได้เข้าไปพบปะกบัชุมชนโดยตรง ท�าให้ชุมชนเพิม่ความเช่ือมัน่ในบรษัิทฯ ท่ีจะเข้ามาการสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดีให้กบั
พืน้ท่ีชุมชนควบคูไ่ปกบัการเตบิโตของนคิมอตุสาหกรรม 
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การเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมนั้นส่งผลกระทบท้ังเชิง
บวกและเชิงลบต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น เช่น 
การกระจายรายได้ การเพิ่มขึ้นของความต้องการแรงงาน  
หรอื การเกดิข้ึนของความต้องการสนิค้าหรอืบรกิาร ในขณะท่ี

การเตบิโตของเมอืงท�าให้ค่าครองชีพของชุมชนสงูข้ึน บรษัิทฯ  
จึงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เติบโต 
ไปพร้อมกบัการเตบิโตของบรษัิทฯ โดยใช้กลยุทธ์ในการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนทุกกลุ่ม  
เช่น ผู้ประกอบการท้องถิ่น กลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุ 
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยสนับสนุนการจ้างงาน 
ในท้องถิ่น และพัฒนาโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการ 
และพัฒนากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนดังกล่าว ให้สามารถ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพึ่งพิงตัวเองได้อย่างยั่งยืน 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างโอกาสให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

1. มหกรรมนัดพบแรงงาน 

 ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้ ชลบุร ี และนคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ระยอง  
ท่ีด�าเนนิกจิการอยู่กว่า 1,100 โรงงาน และมีโรงงานท่ีอยูใ่น
ระหว่างเริม่ต้นกจิการอีกกว่า 100 โรงงาน จงึมคีวามต้องการ 
แรงงานภาคอตุสาหกรรมเป็นจ�านวนมาก บรษัิทฯ ร่วมกบั 

การพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ 

ส�านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง 
กระทรวงแรงงาน และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(E.TECH) จัดมหกรรมนัดพบแรงงานเป็นประจ�าทุกปี  
เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่นายจ้าง/สถานประกอบการและ 
ผูส้มัครงาน ให้มีโอกาสพบ และพจิารณาคดัเลอืกกนัโดยตรง 

เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานได้เลือกต�าแหน่งงาน 
ท่ีตรงกบัความรู ้ ความสามารถและความถนดัของตนเอง  
และเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ 
ของโรงงานในพืน้ท่ีนคิมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่ง และส่งเสรมิ 
ให้เกดิการจ้างงานแรงงานในท้องถิน่ นอกจากนี ้ ยังช่วย
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายท้ังของผูส้มัครงาน และโรงงาน
ผูป้ระกอบการด้วย 

 ในปี 2562 บรษัิทฯ ตัง้เป้าหมายให้เกดิการจ้างงาน 
ในมหกรรมนัดพบแรงงานเพิ่มข้ึนกว่าปี 2561 จึงได้
ประชาสัมพันธ์ผ่านหลายหน่วยงาน และเชิญชวนลูกค้า 
ในนคิมอตุสาหกรรมท้ังสองแห่งให้มาร่วมกจิกรรม ซ่ึงในปีนี ้

มตี�าแหน่งงานว่างรวม 7,254 ต�าแหน่ง มีบรษัิทเปิดรบัสมัคร
งานท้ังสิน้ 166 โรงงาน มีผู้สมัครงานมาร่วมมหกรรมนดัพบ
แรงงานรวมท้ังสิน้ 6,500 คน ในวนังานมีการรบัเข้าท�างาน 
เป็นผลส�าเรจ็ท้ังสิน้ 2,574 ต�าแหน่ง ประมาณมลูค่าการจ้างงาน 
ท่ีเกดิข้ึนอยู่ท่ี 60 ล้านบาท

141การพัฒนาชุมชนความปลอดภัย สรุปผลการด�าเนินงานปี 2562



สถิติการจัดงานมหกรรมนัดพบแรงงาน

อมตะซิตี้ ชลบุรี 2559 2560 2561 2562

จ�านวนผู้สมัครงาน (คน) 8,511 7,500 12,000 4,000

จ�านวนบริษัทที่เข้าร่วม (โรงงาน) 192 134 141 106

จ�านวนต�าแหน่งงานว่าง (ต�าแหน่ง) 8,591 5,134 6,132 4,904

มูลค่าการจ้างงาน (ล้านบาท) 73 56 60 40

ผลพิจารณาบรรจุงาน ณ วันงาน (คน) 1,013 390 1,120 1,599

อมตะซิตี้ ระยอง 2559 2560 2561 2562

จ�านวนผู้สมัครงาน (คน) 4,000 4,000 4,000 2,500

จ�านวนบริษัทที่เข้าร่วม (โรงงาน) 75 110 120 60

จ�านวนต�าแหน่งงานว่าง (ต�าแหน่ง) 4,800 5,000 5,000 2,350

มูลค่าการจ้างงาน (ล้านบาท) 48 35 40 20

ผลพิจารณาบรรจุงาน (คน) 1,002 453 1,057 975

2. โครงการ Farm to Factory 

จากผลการส�ารวจชุมชนท้องถิน่ของบรษัิทฯ พบว่า ชุมชน 
มผีลติภณัฑ์ทางการเกษตร และสนิค้าแปรรปูจ�านวนมาก 
ท่ีต้องการเพ่ิมช่องทางการตลาด บรษัิทฯ เห็นว่าโรงงาน

จ�านวนมากในนิคมอุตสาหกรรม และพนักงานท่ีท�างาน 
ในโรงงานเป็นตลาดใหญ่ท่ีมีความต้องการผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตรจ�านวนมาก  ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึได้จดัโครงการ 
“Farm to Factory” ข้ึน โดยมีเป้าหมายเพือ่ส่งเสรมิมกีาร
ซ้ือขายระหว่างโรงงานในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 
ทัง้สองแห่งกับชมุชนท้องถิน่ เป็นการสนบัสนนุให้ชมุชน
ท้องถิ่นได้มีโอกาสขายสินค้าได้ในระยะยาวโดยเฉพาะ
ผลติภณัฑ์ทางการเกษตรและสนิค้าแปรรปู สามารถสร้าง
เศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตได้อย่างย่ังยืน และผู้ซ้ือได้รับ
สนิค้าท่ีสดใหม่และมคีณุภาพจากผูผ้ลติโดยตรง 

 ปี 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มต้นท�าโครงการ Farm to 
Factory ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยใช้นคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ชลบุร ี เป็นพืน้ท่ีน�าร่อง 
บริษัทฯ เป็นตัวกลางระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับโรงงาน 
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3. โครงการขยะสร้างสรรค์น�าคุณค่าสู่ชุมชน 

 บรษัิทฯ ร่วมกบัการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง  
ท่ีเป็นสมาชิกชมรมอมตะจติอาสา (CSR Volunteer Club) 

ในการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นน�าวัสดุไม่ใช้แล้วจาก
อุตสาหกรรม (Industrial Waste) มาแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์

ชุมชน หรอื “โครงการขยะสร้างสรรค์ น�าคณุค่าสูช่มุชน” 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  
ซ่ึงวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการรับรอง
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าเป็นวสัดปุลอดภยั สามารถ

น�าออกจากโรงงาน เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์อ่ืนได้ โดยมี
ส�านกังานนคิมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง เป็นผูค้วบคมุ
ดแูล ในปี 2562 ได้ด�าเนนิโครงการใน 1 ชุมชน คอืกลุม่
วิสาหกิจชุมชนเขามะพูด ต�าบลพนานิคม อ�าเภอนิคม
พฒันา จงัหวดัระยอง

• กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขามะพูด

เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและแม่บ้านในชุมชน 
เขามะพูด ต�าบลพนานคิม อ�าเภอนคิมพฒันา จงัหวดั
ระยอง ได้รวมตวักนัเป็นกลุม่วสิาหกจิชุมชนเขามะพดู 
เพ่ือแปรรูปสับปะรดในฤดูกาลท่ีมีผลผลิต และ 
รับจ้างเย็บผ้าและกระเป๋าจากเศษวัสดุเหลือใช้  

6.84
ล้านบาท

7.60 
ล้านบาท

รายได้โครงการ Farm to factory ปี 2561 ปี 2562

ยอดรวมรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้า 
ในปี 2561-2562

ในช่วงท่ีไม่มีผลผลิตสับปะรด บริษัทฯ และชมรม
อมตะจิตอาสา (Amata CSR Volunteer) ซ่ึงเป็น
เครอืข่ายโรงงานในนคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง  

ท่ีท�ากิจกรรมเพื่อชุมชนร่วมกัน ได้ส�ารวจพบว่า 
กลุ่มวิสาหกิจฯ นี้มีศักยภาพและความต้องการวัสดุ
เหลือใช้ในโรงงานมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

กลุ่มวิสาหกิจชมุชนเขามะพูดได้รับการสนับสนุน 
ถงุกระสอบใส่วตัถดุบิ (Raw material bag) จากบริษัท 

เนสท์เล่ (ไทย) จ�ากดั เพือ่น�ามาตดัเย็บเป็นกระเป๋าถอื  
ซ่ึงแต่เดมิโรงงานน�าถงุกระสอบนีถ้กูส่งก�าจดัเป็นขยะ
ประเภทขยะไม่อันตราย จากการแปรรปูถงุกระสอบเป็น 
กระเป๋าถอืเป็นการช่วยลดขยะ และสร้างรายได้ให้กบั
ชุมชนโดยในปี 2562 ชุมชนสามารถสร้างรายได้จาก
การตดัเย็บกระเป๋าจากวสัดเุหลอืใช้ในโรงงานเป็นเงนิ

จ�านวน 120,000 บาท

4. โครงการจ้างงานนักพัฒนาจากเรือนจ�าชลบุรีและ
สมุทรปราการ

 บริษัทฯ มองเห็นถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางอาชีพ 
ในพืน้ท่ีจงัหวดัชลบุรแีละใกล้เคยีง เช่น นกัโทษในเรือนจ�า 
จึงได้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ในการสร้างโอกาสทางอาชีพ 

ในนคิมอุตสาหกรรมในการซ้ือขายผลติภณัฑ์ทางการเกษตร 
โดยบริษัทฯ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ได้เข้าไปช่วยยกระดบัมาตรฐานสนิค้าให้ตรงตามความต้องการ 
ของผูซ้ื้อด้วย ในปี 2562 มโีรงงานในนคิมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุรีเข้าร่วมโครงการ “Farm to Factory”   

จ�านวน 15 โรงงาน และชุมชนท้องถิน่จ�านวน 40 ชมุชน 
จากจงัหวดัฉะเชิงเทราและชลบุรเีข้าไปจ�าหน่ายสนิค้าให้กบั
โรงงานเฉลีย่อยู่ท่ี 21 ครัง้/เดอืน และมเีงนิรายได้จากการ 
จ�าหน่ายสนิค้าในปี 2562 จ�านวนรวม 7,601,982 บาท
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ภมูทัิศน์ในพืน้ท่ีแนวกนัชนของนคิมอุตสาหกรรม เป็นต้น 
ตัง้แต่ปี 2548 จนถงึปัจจบัุน บรษัิทฯ ได้ฝึกสอนการท�างาน 
แก่นักพัฒนาโดยใช้หลักการ OJT หรือ On the Job  
Training และจ่ายค่าตอบแทนในอัตราค่าจ้างแรงงานท่ัวไป
แก่นกัพฒันาด้วย ซ่ึงในปี 2562 บรษัิทฯได้จ้างนกัพฒันา

จ�านวน 85 คน มีมลูค่าการจ้างงาน 3,839,520 บาท

และรายได้ให้กับ “นักพัฒนา” หรือนักโทษช้ันดีท่ีใกล้ 
ท่ีจะพ้นโทษ ด้วยการจ้างนักพัฒนาจากเรือนจ�าจาก 
จังหวัดชลบุรี และสมุทรปราการเข้ามาท�างานดูแลพื้นท่ี
ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เช่น  
การดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญ้า การตัดแต่งต้นไม้  

และการปลกูซ่อมต้นไม้ การก�าจดัวัชพืช และการปรบัปรงุ

มูลค่าการจ้างนักพัฒนาจากเรือนจ�ากลางชลบุรีและเรือนจ�ากลางสมุทรปราการ 
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5. โครงการ Happy Money 

 ในปี 2562 บรษัิทฯ ได้ร่วมมือกบั “ธนาคารออมสนิ” 
พนัธมติรด้านการเงนิ ในการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมอื “โครงการแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบและการ

จดัท�ากจิกรรมเพือ่สงัคม” ข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 มนีาคม 2562 
และด�าเนนิกจิกรรมต่อเนือ่งโดยการจดัอบรมให้ความรูด้้าน
การบรหิารจดัการการเงนิภายใต้หัวข้อ “Happy Money, 
Happy Mind ปลดหนี ้ปลกูเงนิออม” ให้กบัพนกังานของ 

บริษัทฯ และพนักงานท่ีท�างานภายในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุรี พร้อมท้ังให้ค�าปรึกษาด้านการบริหาร
จดัการเงนิ การออมเงนิ  และวางแผนแก้ปัญหาด้านการเงนิ 
โดยเฉพาะหนีส้นิรายบุคคล ในวันท่ี 19 พฤศจกิายน 2562 

ซ่ึงมีจ�านวนพนักงานและผู ้ ท่ีสนใจเข้ารับการอบรม 
รวมท้ังสิน้ 70 คน
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1. กีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ 

โครงการกฬีาเพือ่มติรภาพอมตะ ภายใต้ความร่วมมือ 
ระหว่างบริษัทในกลุ่มอมตะ และ ผู้ประกอบการภายใน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ได้ถูกจัดข้ึนเป็นประจ�าทุกป ี
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม ในปี 2562 นี้นับเป็น 
ครั้งที่ 18  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี 

ความมีน�้าใจนักกีฬา เสริมสร้างพลานามัยท่ีดี และการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด  
แก่ผูบ้รหิารและพนกังานท่ีท�างานอยู่ในสถานประกอบการ
ต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ และสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างอมตะและผูป้ระกอบการในนคิมอุตสาหกรรม

อมตะท้ังสองแห่ง โดยท�าการแข่งขันเฉพาะวันอาทิตย์

เท่านั้น 

ในปี 2562 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
แบ่งประเภทการแข่งขันกีฬาออกเป็น 8 ประเภท คือ 
ฟุตบอลชาย 11 คน ฟุตบอลหญิง 9 คน วอลเลย์บอล 
บาสเก็ตบอล เซปัคตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เปตอง และ 
แบตมินตัน มีทีมนักกีฬาจากโรงงานต่างๆ เข้าแข่งขัน
ทั้งสิ้น 432 ทีม จาก 135 บริษัท เพิ่มขึ้นจากปี 2561  

ร้อยละ 10 และ 17 ตามล�าดับ และนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี ระยอง แบ่งประเภทการแข่งขันกีฬาออกเป็น  
4 ประเภท คือ ฟุตบอล 7 คน วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ 
และเปตองคู่ มีทีมนักกีฬาจากโรงงานต่างๆ เข้าแข่งขัน 
ท้ังสิ้น 165 ทีม จาก 85 บริษัท เพิ่มข้ึนจากปี 2561  

ร้อยละ 15 และ 27 ตามล�าดับ โดยโครงการนี้ บริษัทฯ 
ได้สนับสนุนถ้วยรางวัล และเงินรางวัลให้กับนักกีฬา  
เพ่ือส่งเสรมิให้พนกังานได้ออกก�าลงักายเพือ่รกัษาสขุภาพ
อีกด้วย

2. กีฬาเยาวชน 

 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทางด้านกีฬาของ
เยาวชนในพื้นท่ีโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ทั้ง 2 แห่งอย่างต่อเนื่อง และได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา

เยาวชน Amata Junior League ขึ้นเป็นประจ�าทุกปี  
เพ่ือให้เยาวชนในพืน้ท่ีได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬา เสริมสร้างสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง  
ผ่านการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท 2 รุ่นอายุคือ รุ่นอายุ
ไม่เกิน 12 ปี (ประถมศึกษา) และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
(มัธยมศึกษาตอนต้น) ท้ังประเภทชายและหญงิ โดยได้รบั

การพัฒนาชุมชนด้านสุขภาพ 

การสนับสนุนบุคคลกรด้านกีฬาท่ีมีความรู้ความสามารถ
จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ชมรม TO 

BE NUMBER ONE อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
และโรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั ชลบุร ีมาเป็นกรรมการ
ตัดสิน

ในปี 2562 มีโรงเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

เยาวชนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จ�านวน 36 
โรงเรียน มีนักกีฬาจ�านวน 912 คน และมีโรงเรียนสนใจ
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
ระยอง จ�านวน 27 โรงเรียน มีนักกีฬาจ�านวน 985 คน 
โดยบริษัทฯ สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นรางวัล และ 

งบประมาณในการจัดการแข่งขันรวมทั้งสองแห่ง จ�านวน
ทั้งสิ้น 1,076,538 บาท

3. AMATA City Charity Run 

บริษัทฯ ร่วมกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุรี และชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ีใกล้เคียง 
จัดงาน “เดิน - วิ่งการกุศล อมตะซิตี้ ชาริตี้รัน 2019”  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกายโดยการ
เดินและวิ่ง ให้แก่ สมาชิกในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ชุมชน และประชาชนท่ัวไป เพือ่ให้มีสขุภาพแข็งแรง สมบูรณ์ 
ด้วยการออกก�าลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
นอกจากนี้ยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับ
ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง และชุมชนในพ้ืนท่ีใกล้เคยีง
กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่งที่มาร่วมกิจกรรม

นอกจากการมีสุขภาพท่ีดีแล้ว บริษัทฯ ยังส่งเสริม 
ให้ผู ้ร ่วมงานได้รับรู ้และตระหนักถึงความปลอดภัย 
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จึงได้จัดงาน 
ภายใต้แนวคดิ “Save Earth, Safe Us งานวิง่ของคนรักษ์โลก” 
เพื่อเป็นตัวอย่างในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น 

• การน�าผ้าส่วนเกินจากกระบวนการผลิตของโรงงาน 
(Surplus fabric) ท่ีมีคณุภาพกลบัมาหมุนเวยีนใช้ผลติ
เสื้อให้แก่นักกีฬา ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(circular economy) ของกลุ่มธุรกิจจากมอร์ลูป  
(Moreloop) ท�าให้ลดการใช้พลงังาน ลดการใช้สารเคมี 
และการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการผลติผ้าใหม่ ซ่ึงจาก 
จ�านวนนกักฬีาท่ีเข้าร่วมกจิกรรม 5,192 คน สามารถ
ร่วมกันลดการปล่อยคาร์บอนได้ 5,659 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเท่ากบัการขับรถยนต์
ระยะทาง 47,507 กม.  
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• การเปิดรบัสมัครผ่านระบบ Online เพือ่ลดการใช้กระดาษ

• การลดปริมาณขยะพลาสติกในงาน โดยการงดใช้
พลาสติกภายในงาน รณรงค์การใช้ถุงผ้า การใช้
ภาชนะจากชานอ้อยใส่อาหาร และส่งเสรมิการคดัแยก
ขยะตามหลัก 3R  

การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนครั้งนี้ แบ่งออกเป็น  
3 ประเภท ได้แก่ วิง่มนิมิาราธอน 16 กม. วิง่มนิิมาราธอน 
10.5 กม. และ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กม. มีผู้ร่วม

กิจกรรมท้ังสิ้น 5,192 คน ซ่ึงต�่ากว่าเป้าหมายปี 2562  
ท่ีตั้งเป้าให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 6,000 คน  

และจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 
14.75 เนือ่งจากจดัในช่วงท่ีมีการแข่งขันพร้อมกนัหลายแห่ง 
ในจ�านวนนี้เป็นพนักงานบริษัทฯ และพนักงานโรงงาน 
ในนิคมอุตสาหกรรมจ�านวน 3,177 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.19 ของผู้ร่วมงานทั้งหมด 

บรษัิทฯ น�ารายได้หลงัหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึง่ไปบรจิาค
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภ์อนุบาลค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี และสนับสนุน
การซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลพานทอง 
จังหวัดชลบุรี

ประชาชนทั่วไป หน่วยงานอื่นๆ พนักงานบริษัทในกลุ่มอมตะพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

จ�านวนผู้ร่วมกิจกรรม AMATA City Charity Run 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1,985 3,923 6,042 5,192
จ�านวนผู้ร่วมกิจกรรม  

AMATA City Charity Run 

ยอดรวมจากจ�านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท
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4. บริจาคโลหิต 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะท้ัง 2 แห่ง เป ็นนิคม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีพนักงานท�างานอยู่ภายใน
จ�านวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และมีประชาชน
ในชุมชนโดยรอบจ�านวนรวมกันกว่า 500,000 คน จึงเป็น
พื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการรับบริจาคโลหิตเพื่อเป็นแหล่ง
โลหิตส�ารองให้กับสภากาชาดไทย บริษัทฯ จึงร่วมมือ 
กบัภาคบรกิารโลหิตแห่งชาติท่ี 3 จงัหวัดชลบุร ีเหล่ากาชาด 
จงัหวัดระยอง และการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
รณรงค์ และเชิญชวนพนักงานบริษัทในกลุ่มอมตะ และ
พนกังานของสถานประกอบการในนคิมอุตสาหกรรมอมตะ 
ทั้ง 2 แห่ง ร่วมกันบริจาคโลหิต 

ในปี 2562 มีพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของ
โรงงานต่างๆ จากท้ังสองนิคมอุตสาหกรรมเข้าร่วมใน
กิจกรรมบริจาคโลหิต ทั้งสิ้น 5,832 คน ลดลงร้อยละ 31 
เมือ่เทียบกบัปี 2561 (8,489 คน) ได้ยอดรวมปรมิาณโลหิต

ท่ีได้จากท้ังสองนิคมอุตสาหกรรมท้ังสิ้น 2,347,850 ซีซี  
ลดลงร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับปี 2561 (3,732,550 ซีซี) 
ท้ังนี้ เนื่องจากโรงงานต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรม 
ท้ังสองแห่งสามารถเข้าถึงบริการการรับบริจาคโลหิต 
ได้หลากหลายช่องทางมากข้ึน และศูนย์รับบริจาคโลหิต
เข้าไปรับบริจาคโดยตรงที่โรงงาน จึงไม่มีข้อมูลส่วนนี้

นอกจากนี้กิจกรรมบริจาคโลหิตท่ีบริษัทฯ จัดขึ้นนี ้
สามารถช่วยลดค่าใช้จ ่ายให้กับทางสภากาชาดไทย 
ในการเข้าไปให้บรกิารรบับรจิาคโลหิตภายในพืน้ท่ีโรงงาน
ได้ 291,600 บาทต่อปี (ปกติค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ 50 บาท

ต่อคน ส�าหรับให้รถรับบริจาคโลหิตแบบเคลื่อนท่ีเข้าไป
ให้บริการรับบริจาคโลหิตในโรงงาน) และเป็นส่วนหนึ่ง 
ท่ีช่วยผลกัดนัให้บุคลากรภายในนคิมอุตสาหกรรม ชุมชน

ท้องถิ่น และ ประชาชนท่ัวไป เห็นความส�าคัญในการ 
ท�าประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม

สถิติปริมาณโลหิตและ 
จ�านวนผู้บริจาคโลหิต

ปริมาณโลหิต

2,347,850 ซีซี
จ�านวน 5,832 คน

ยอดรวมจากทั้งสองนิคมอุตสาหกรรม
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สถิติปริมาณโลหิตและจ�านวนผู้บริจาคโลหิต  

จ�านวนผู้บริจาคโลหิต (คน) อมตะซิตี้ ระยองปริมาณโลหิต (ซีซี) อมตะซิตี้ ระยอง 
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การเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมท�าให้ประชากรในพื้นท่ี
โดยรอบนคิมอุตสาหกรรมเพิม่ข้ึน ท้ังประชากรตามทะเบียนบ้าน 
ท่ีย้ายมาและประชากรแฝง ซ่ึงส่งผลต่อเนือ่งไปถงึการเพิม่ข้ึน
ของของเสียท่ีเกิดจากชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม และ 
ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ถึงแม้ว่าชุมชนจะอยู่
นอกเขตพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม แต่หากชุมชนมีการจัดการ
ท่ีไม่มีประสทิธภิาพเพยีงพอแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

1. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบหนองไม้แดงด้านการ
จัดการน�้าและขยะมูลฝอย 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการจัดการน�้าและขยะมูลฝอย  
เป็นเรื่องส�าคัญท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  
จงึได้รเิริม่โครงการดงักล่าวซ่ึงเป็นความร่วมมอืระหว่าง บริษัทฯ 

โครงการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาวะที่ดี 

หน่วยงานราชการ ชุมชน และองค์กรอิสระที่มีความรู้ในเรื่อง
การจัดการน�้าและขยะ ในการท�างานเชิงบูรณาการร่วมกัน  
และได้มีการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ด้านการจัดการน�้าและขยะร่วมกัน

บริษัทฯ ได้น�าประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญ 
ในการบริหารจัดการน�้าและขยะมูลฝอย มาใช้ในการร่วมกัน
สร้างสรรค์สังคมต้นแบบท่ีมีการจัดการน�้า และขยะมูลฝอย
อย่างเป็นระบบถูกต้องตามวิชาการและกฎหมาย โดยเลือก
พื้นท่ีของเทศบาลต�าบลหนองไม้แดงซ่ึงอยู ่ติดกับนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ให้เป็นพื้นที่น�าร่องในโครงการ
พืน้ท่ีชมุชนต้นแบบด้านการจดัการน�า้และขยะมูลฝอยท่ียัง่ยืน 
พร้อมส�าหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการน�้าและ 
ขยะให้กับชุมชนอื่นๆ  ต่อไปในอนาคต

ปริมาณโลหิต (ซีซี) อมตะซิตี้ ชลบุรี จ�านวนผู้บริจาคโลหิต (คน) อมตะซิตี้ ชลบุรี
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ผลการด�าเนินโครงการด้านการจัดการขยะในปี 2562

• บริษัทฯ ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีเทศบาลหนองไม้แดง 
ลงพื้นท่ีส�ารวจชุมชน ตลาด ร้านค้า เพื่อคัดเลือก
พื้นท่ีน�าร่องท่ีมีนโยบายระดับพ้ืนท่ีด้านการบริหาร
จัดการขยะ และมีความพร้อมของคนในชุมชน  
และคัดเลือกจุดติดตั้งถังคัดแยกขยะภายในชุมชน

• บริษัทฯ จัดอบรมให้ความรู ้เรื่องการคัดแยกขยะ 
ตามหลกั 3Rs การจดัการขยะอนิทรย์ีโดยวธิกีารหมัก
ด้วยเครื่อง Cowtec และรณรงค์งดใช้โฟมในตลาด  
(No Foam) 

• บริษทั อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด พาคณะท�างาน 
โครงการชุมชนต้นแบบหนองไม้แดง ผู้แทนชุมชน
ในพื้นท่ีหนองไม้แดง และตัวแทนโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เข ้าศึกษาดูงาน 

การก�าจัดขยะในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีน�าร่อง  
โดยการจัดท�า “สารปรับปรุงดิน” ณ บริษัท ไมโคร 
ไบโอเทค จ�ากดั จ.ระยอง และการก�าจดัขยะเปียกด้วย
เครื่องหมักขยะ Cowtec ณ สุภัทราแลนด์ จ.ระยอง   

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  

สนามกอล์ฟ อมตะ สปริง คันทรีคลับ 

พื้นที่ชุมชนหนองไม้แดง

เส้นถนน

ประตูระบายน�้า 
คลองต�าหรุ

พื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบหนองไม้แดงด้านการจัดการน�้าและขยะมูลฝอย

พื้นที่ชุมชนคลองต�าหรุ

บริเวณติดตั้งเครื่องเติมอากาศ
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ก่อนเริ่มโครงการ

10.81 mg/l

หลังเริ่มโครงการ

7.57 mg/l
(คุณภาพน�้าดีขึ้น วัดจากค่า 
BOD ลดลงร้อยละ 30)

ค่า BOD  บริเวณประตู 
ระบายน�้าคลองต�าหรุ

ผลการด�าเนินโครงการด้านการจัดการน�้าในปี 2562

• ส�ารวจ และเกบ็ตวัอย่างจากแหล่งบ�าบัดน�า้เสยี ในชุมชน 
หนองไม้แดง พร้อมท้ังให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุง
ระบบบ�าบัดน�้าเสียให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสรุปข้อมูลให้กับเทศบาลต�าบลหนองไม้แดง 
เพ่ือน�าไปประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบเพื่อหา
แนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน

• ติดตั้งถังดักไขมันให้กับร้านอาหารน�าร่อง 3 ร้านค้า 
เพื่อปรับปรุงคุณภาพน�้าเสียก่อนลงสู่คลองสาธารณะ 
ก่อนขยายสู่ร้านค้าอื่นๆ ในพื้นที่ชุมชนต่อไป

• ปรับภมิูทัศน์บริเวณคลองต�าหรุท่ีไหลผ่านพืน้ท่ีชุมชน 
และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ระยะทางรวม 
1,650 เมตร โดยความร่วมมอืของบรษัิท อมตะ วอเตอร์ 

จ�ากดั และพันธมิตรท่ีเกีย่วข้อง และปรบัปรุงคณุภาพน�า้ 
โดยติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบต่างๆ ในคลองต�าหรุ 

• ติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานส�าหรับ
เครื่องเติมอากาศทดแทนการใช้ไฟฟ้า

• ค่า BOD ท่ีใช้วัดคุณภาพน�้าท่ีจุดประตูระบายน�้า 
คลองต�าหรุ ซ่ึงเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ มีค่าลดลง 
จากค่า  BOD ก่อนเริ่มโครงการถึง ร้อยละ 30

2. โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย 

บริษัทฯ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
โดยส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี บริษัท  
สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด บริษัท สยาม เคียวซัน 
เด็นโซ่ จ�ากัด และบริษัท อมตะ บีกริม พาวเวอร์ จ�ากัด  
ซ่ึงเป็นบริษัทผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
ชลบุรี ได ้ร ่วมมือกันพัฒนาเพื่อยกระดับสถานศึกษา 
ในพ้ืนท่ีโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ให้เป็น  
“โรงเรยีนต้นแบบสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั” โดยร่วมกนั
พัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมท่ีสร้างความตระหนักด้าน 
สิง่แวดล้อมและความปลอดภยัต่างๆ พร้อมท้ังร่วมเป็นวทิยากร 
ให้ความรูค้วามเข้าใจแก่ คร ูนกัเรยีน และบุคลากรของโรงเรียน 
ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาชุมชนโดยรอบ เพือ่การอยู่ร่วม 
กบัสังคมได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2562 บริษัทฯ ด�าเนินการพัฒนาและยกระดับ
โรงเรียนต้นแบบฯ จ�านวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดบ้านเก่า  
(ยกระดบัโรงเรยีนต้นแบบมาตัง้แต่ปี 2560 และด�าเนนิกจิกรรม
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน) และโรงเรียนบ้านมาบสามเกลียว 
(ด�าเนินการยกระดับในปี 2562) โดยมีการด�าเนินการดังนี้

• โรงเรียนวัดบ้านเก่า
บรษัิทฯ และภาคเีครอืข่ายได้น�าหลกัการ Eco-school  
มาพัฒนาเป ็นหลักสูตรการเรียนการสอนด้าน 
ความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

เช่น ขยะ น�า้ พลังงาน รวมถึงการสร้างรายได้จาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น  
สบู่เหลวโลชัน่ และโฟมล้างมือซ่ึงผลติจากว่านหางจระเข้ 

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา และด�าเนินกิจกรรม 
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
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โดยในปี 2562 บริษัทฯ และภาคีเครือข่ายได้เข้าไป
อบรมให้ความรูด้้านความปลอดภยั ท้ังความปลอดภยั
บนท้องถนน ความปลอดภัยข้ันพื้นฐาน และความ
ปลอดภยัด้านสุขภาพอนามัยท่ีดีภายในสถานศึกษา 
รวมท้ังการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับ 

ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ซึ่งมีจ�านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 280 คน

(บ้านมาบสามเกลยีว) เพือ่ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบท่ีมี
การพฒันาโรงเรียนท้ังระบบ (Whole school approach) 
มีหลักสูตรการเรียนการสอนและโครงการท่ีสร้าง 
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนท่ีย่ังยนื รวมถงึความปลอดภยั ท้ังความปลอดภยั 
บนท้องถนน ความปลอดภัยข้ันพื้นฐาน และความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย มีการจัดกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยท่ีสร้างการมี 
ส่วนร่วมให้คร ูนกัเรยีน ตวัแทนจากหน่วยงานราชการ  
หน่วยงานปกครองท้องถิน่ ตวัแทนจากบรษัิทเอกชน 
และเป็นโรงเรียนแบบอย่างในการใช้ทรัพยากรและ
พลงังานอย่างรูค้ณุค่า สามารถจดัการมลพิษได้อย่าง

ถูกหลักสุขาภิบาล อีกท้ังเป็นต้นแบบในการด�าเนิน
กิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านความปลอดภัย ท้ังความ
ปลอดภัยบนท้องถนน ความปลอดภัยข้ันพื้นฐาน
และความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยท่ีดีภายใน 
สถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 310 คน

• โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว)

ในปี 2562 บริษัทฯ และภาคีเครือข่ายได้ขยาย
โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและ 
ความปลอดภัย มาสู่โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1  
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การพัฒนาชุมชนด้านการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยท่ีใช้หลักสูตรท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานระดับสากลจากนานาชาติแล้วนั้น บริษัทฯ 
ยังได้ส่งเสริมการศึกษาให้สังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

บรษัิทฯ ได้ร่วมกบั ส�านักงานนคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
ชลบุรี และ ชมรม CSR อมตะซิตี้ ชลบุรี จัดท�าโครงการ 
“พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสานต่อจาก
โครงการ 60 ห้องสมุด ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ท�ามาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน 
โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายปรับปรุงห้องสมุด 2 โรงเรียนต่อป ี
โดยเน้นที่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รัศมี 5-7 กิโลเมตร รอบนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก
โรงเรียน ดังนี้

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการพัฒนาห้องสมุด 
ไปจ�านวน  2 โรงเรยีน คือ โรงเรยีนบ้านบางหัก (ประชาวทิยาคาร) 
และโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 9 นอกจากนี้ 
ยังได้พฒันาพืน้ท่ีการเรยีนรูน้อกห้องเรยีน BBL (Brain-based 

learning) ส�าหรับเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลอีกด้วย

2. ทุนการศึกษาอมตะ 

บริษัทฯ เห็นความส�าคัญของการศึกษาและต้องการ
สนับสนุนเยาวชนท้ังบุตรของพนักงานอมตะ หรือเยาวชน
ท่ัวไปให้มีโอกาสทางการศกึษามากขึน้ จงึได้จดัทุนการศกึษา
มอบให้แก่เยาวชน ดังนี้

• ทุนการศึกษาของบริษัทฯ มอบให้แก่บุตรพนักงาน 
ท่ีมีผลการเรียนดีเด่น (เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 3.50)  
โดยในปี 2562 ได้แจกทุนการศึกษาท้ังหมดรวม  
15 ทุน เป็นเงิน 164,500บาท 

1. โรงเรยีนท่ีมคีวาต้องการพฒันา 
ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนการสอน 

2. โรงเรยีนท่ีมคีวามต้องการพฒันา 
ระบบห้องสมุดส�าหรับการจัด
เก็บ การค้นคืนหนังสือ

3. โรงเรียนท่ีมีความต้องการในการพัฒนา 
ทรัพยากรในห้องสมุด เพื่อให้เหมาะสม
และดึงดูดใจความสนใจผู้ใช้ห้องสมุด
มากขึ้น

• โครงการทุนการศึกษาอมตะ ส�าหรับเด็กเรียนด ี
แต ่ยากจนจากโรงเ รียนท่ีตั้ งอยู ่ โดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และ อมตะซิตี้ ระยอง 
โดยโรงเรียนจะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนให้มารับทุน 
ในกิจกรรมวันเด็กของอมตะทุกปี ซึ่งทุนการศึกษานี้ 
ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ และโรงงานภายใน
นิคมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่งของอมตะ ในปี 2562  

อมตะซิตี ้ชลบุร ีได้แจกทุนการศกึษา จ�านวนท้ังหมด 
335 ทุน รวมเป็นเงิน 347,500 บาท และอมตะซิตี้ 
ระยอง มอบทุนการศึกษาทั้งหมด 80 ทุน รวมเป็น
เงิน 40,000 บาท

บริษัทฯ และชุมชนท้องถิ่นให้ความส�าคัญในเรื่อง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เป ็นอย ่างมาก เนื่องจาก 
ภาคอุตสาหกรรมมีความต ้องการบุคลากรท่ีมีความรู ้
ความสามารถ และแรงงานท่ีมีทักษะเพิ่มมากข้ึนในปัจจุบัน 
ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต และ 
ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมท่ีจะเข้ามา
ลงทุนในโครงการ EEC ในอนาคต บริษัทฯ จึงได้พัฒนา 

และด�าเนินโครงการด้านการศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยยกระดับ 
ขีดความสามารถของบุคลากรในโรงงานและแรงงานท้องถิ่น 
โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
อย่างทั่วถึงและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง 

นอกจากโครงการการศกึษาอัจฉรยิะ ( Smart Education) 
ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาสถานศึกษาทั้งสายอาชีพ และสายสามัญ 

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  |  รายงานความยั่งยืน 2562
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3. การถ่ายทอดความรู้ผ่านหนังสือ 

มูลนิธิอมตะก่อตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ.2539 โดย นายวิกรม  
กรมดษิฐ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารของบรษัิท อมตะ คอร์ปอเรชัน 

จ�ากดั (มหาชน) ภายใต้แนวคดิเพือ่การตอบแทนสงัคม ในด้าน
การสนบัสนนุและสร้างสรรค์การศกึษาให้กบัเยาวชนของชาติ 
การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม  
มลูนธิอิมตะได้รบัการสนบัสนนุทางด้านการเงนิจากทุนทรพัย์
ส่วนตัวของนายวิกรม กรมดิษฐ์ 

ในบทบาทของประธานมูลนิธิอมตะ นายวิกรม กรมดิษฐ์

ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวติส่วนตวัและการท�างาน ตลอดจน 
แนวความคดิและแนวทางการด�ารงชีวติ ผ่านทางการเขียนหนงัสอื 
การจดัรายการวิทยแุละรายการโทรทัศน์ เพือ่ให้เป็นประโยชน์
แก่สังคม และสร้างพื้นฐานทางความรู้และความคิดที่ดีให้แก่
เยาวชนในชาต ิรวมถงึผูด้้อยโอกาสในสงัคมให้มีโอกาสในการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน กว่า 17 ปีท่ีผ่านมาในบทบาท 
ของนักเขียนจนถึงปัจจุบัน นายวิกรม กรมดิษฐ์มีผลงาน
หนังสือ 23 เล่มและได้แปลไปเป็นภาษาต่างประเทศ 8 ภาษา 

และจ�าหน่ายไปแล้วกว่า 8 ล้านเล่ม

ในปี 2562 มูลนิธิอมตะได้ส่งมอบหนังสือให้กับชุมชน
ท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและโรงเรียน อาทิ โรงเรียนรอบ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และโรงเรียนรอบนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
องค์กรต่างๆ และในกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ โดยไม่มี 

ค่าใช้จ่าย จ�านวนรวมท้ังสิ้น 130,976 เล่ม คิดเป็นมูลค่า 
ของหนังสือทั้งหมด 2,464,320 บาท 

บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการสร้างความผูกพันกับชุมชน 
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมในกิจกรรมต่างๆ และรับฟังปัญหา 
ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะจากชุมชนเพื่อการปรับปรุง 
ท่ีดีข้ึนผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย ตลอดจน 
ให้ข้อเท็จจริง และแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ   

เพื่อท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ชุมชนและ
หน่วยงานราชการท่ีท�าหน้าท่ีก�ากบัดแูลบรษัิทฯ เกดิความเข้าใจ 
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการสร้างความเช่ือมั่น 
ความไว้วางใจ และความผูกพันให้เกิดขึ้นระหว่างกัน 

การสร้างความผูกพันกับชุมชน  

กระบวนการท่ีบริษัทฯ น�ามาใช้ในการสร้างความผูกพัน 
กับชุมชน คือ การจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี หรือ 
คณะกรรมการท่ีมีโครงสร้างของกรรมการมาจากตวัแทนของ 
ชุมชน หน่วยงานราชการ และบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการ
พฒันาชุมชนโดยรอบนคิมอตุสาหกรรม, Eco-Green Network 

และสภาบริหารจัดการลุ่มน�้าคลองหลวง เป็นต้น โดยแต่ละ 
คณะกรรมการจะมีบทบาทหน้าท่ีเกีย่วข้องกบัการพฒันาชุมชน 
ท่ีอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมท้ังสองแห่งของบริษัทฯ และ
การเสนอแนะประเดน็ท่ีเป็นกงัวลของชมุชน หรอืข้อร้องเรียน 
ที่มีต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ
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คณะกรรมการ วัตถุประสงค์ ผลการด�าเนินงานในปี 2562 

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 
ประกอบด้วยกรรมการผู้แทน 
ภาคประชาชน กรรมการผู้แทน 
ภาคราชการ และกรรมการผู้แทน 

ภาคโครงการ จ�านวน 97 คน

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 
ประกอบด้วยกรรมการผู้แทน 
ภาคประชาชน กรรมการผู้แทน 
ภาคราชการ และกรรมการผู้แทน 

ภาคโครงการ จ�านวน 29 คน 

• เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่น 

ในการด�าเนินงานด้านการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จาก 

การเปิดเผยผลการด�าเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม

• เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร 
กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  
โดยเฉพาะชุมชนและหน่วยงาน 
ราชการท้องถิ่น ถึงปัญหาและ 
ผลกระทบจากกิจกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
สิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนะและ
แนวทางการแก้ไข รวมถึง 
การพัฒนาชุมชน

• ในปี 2562 คณะกรรมการพฒันาชุมชน 
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของทั้งสอง
นคิมอุตสาหกรรมได้มีการประชุม 2 ครัง้

• คณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะทั้งสองแห่ง 

มีความพอใจในผลด�าเนินงาน 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท 
และมีความเช่ือม่ันในการจดัการ 
สิง่แวดล้อมของบริษัทฯ ว่าเป็นไป 

ตามมาตรฐานที่ก�าหนด 

• คณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง  
มีความสนใจในประเดน็เรือ่ง การจราจร 

การจดัการน�า้เสยี และการกระจายรายได้
สู่ชุมชน

Eco-Green Network
คณะท�างานโครงการพัฒนาและเช่ือมโยง 
เครือข่ายการด�าเนินงานด้าน  
CSR+ECO+Environment & Safety 
+CG หรือ Eco-Green Network  
ในนคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรี  
และอมตะ ซิตี้ ระยอง 

คณะท�างานประกอบด้วยตัวแทน 
จากบริษัทฯ ผู้ประกอบการในนิคม 
ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ 
ท้องถิ่น โรงพยาบาล และโรงเรียน

• เพื่อยกระดับและพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมของอมตะสู่การเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
โดยการสร้างสมดุลใน 5 มิติ  
ได้แก่ มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ  
มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และ 
มิติการบริหารจัดการ

• เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการในนิคม ชุมชน 
และหน่วยงานราชการท้องถิ่น  
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนิคม
อุตสาหกรรมอมตะมุ่งสูก่ารเป็น 
เมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

• เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ผลการด�าเนนิงานเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนเิวศของนคิมอุตสาหกรรมอมตะ 
ต่อสาธารณชน

• ในปี 2562 คณะท�างาน Eco-Green 
Network ของนิคมอุตสาหกรรม 
อมตะซิตี ้ชลบุร ีจดัการประชุม 1 คร้ัง  

และคณะท�างาน Eco-Green Network  
ของนคิมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตีร้ะยอง  
จัดการประชุม 2 ครั้ง

• คณะกรรมการร่วมกนัพจิารณาแผนงาน 
และโครงการที่จะด�าเนินงานเพื่อ 
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่ 
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

ประจ�าปี 2562

• คณะท�างาน Eco-Green Network  
ของนคิมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรี  
ให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่อง  

การจัดการน�า้เสีย การป้องกันน�า้ท่วม 
และการแก้ปัญหาจราจร

• คณะท�างาน Eco-Green Network ของ 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง  
มคีวามสนใจเป็นพเิศษในเรือ่ง การจดัการ 

น�้าเสีย และการแก้ปัญหาจราจร
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คณะกรรมการ วัตถุประสงค์ ผลการด�าเนินงานในปี 2562 

สภาบริหารจัดการลุ่มน�า้คลองหลวง • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกดิ
ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน  
ภาครฐั และ ประชาชน ให้ร่วมมือกัน 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
เพือ่การอนรุกัษ์ฟ้ืนฟ ูการสงวนรกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ทั้งหมดในลุ่มน�า้คลองหลวง  

• เพื่อบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน�า้ให้มี
ประสิทธิภาพ

• ในปี 2562 มีการประชุมจ�านวน 1 ครั้ง 

• มีการวางแผนการท�างานร่วมกัน 
ในการรบัมอืจากภยัพบัิตเิพ่ือช่วยลด 
ผลกระทบในพื้นที่ชุมชน

• สภาบริหารจัดการลุ่มน�า้คลองหลวง 
มีประเด็นเรื่อง “การเฝ้าระวังและ 

การป้องกันน�า้ท่วม”

จากผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการทุกชุดในปี 2562 
ไม่มีข้อร้องเรียนท่ีมีนัยส�าคัญจากชุมชนต่อการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ข้อร้องเรียนจากชุมชนท่ีพบ 

ในปี 2562 จ�านวนท้ังสิน้ 3 เรือ่ง โดยท้ังหมดเป็นเรือ่งร้องเรยีน
ด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากชุมชนต่อการด�าเนินงาน
ของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ ได้ประสานงาน 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
โดยส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และระยอง  
เพือ่ด�าเนนิการตรวจสอบ ตดิตาม และแก้ไขข้อร้องเรยีนดงักล่าว 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รวมถึงก�าหนดมาตรการในการป้องกัน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
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การส�ารวจความพึงพอใจของชุมชน

นคิมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยองได้รับคะแนนความพึงพอใจ 
เฉลี่ยท่ีคะแนน 99.4% และ 96.8% ตามล�าดับ ซ่ึงลดลง 
จากคะแนนของปี 2561 เลก็น้อย แสดงให้เห็นว่าชมุชนท้องถิน่ 
มีความพึงพอใจและเชื่อมั่นในบริษัทฯ ในระดับดีมาก

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

99.2%

97.2%

99.6%

97.2%

99.4%

96.8%

คะแนนความพึงพอใจ 
ของชุมชนโดยรอบ 
นิคมอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ระยอง

นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ระยอง

นอกจากนี้ ในปี 2562 เป็นปีแรกท่ีคณะท�างานชุมชน
สัมพันธ์และกิจกรรมความรับผิดชอบเพื่อสังคมของบริษัทฯ  
ได้เริ่มท�าการส�ารวจความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรมอมตะท้ังสองแห่ง ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เพื่อศึกษาข้อมูล
ความพึงพอใจของชุมชนท่ีมีต ่อโครงการพัฒนาชุมชน 
ด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ในเชิงลึก รวมถึงศึกษาความต้องการ

เป้าหมาย 

85%

85%

ปี 2562

90%

88%

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ท�าการส�ารวจ
ความพึงพอใจของชุมชนท่ีมีต่อนคิมอตุสาหกรรมท่ัวประเทศ 
จ�านวน 33 แห่ง เป็นประจ�าทุกปี และได้ร่วมกบับรษัิทฯ ด�าเนนิการ 
ส�ารวจความพึงพอใจของชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ 
ท้ังสองแห่ง ในปี 2562 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุร ีและ 

ส�ารวจโดยการนิคม 
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

และความคาดหวงัของชุมชนให้ชัดเจนย่ิงข้ึน โดยตัง้เป้าหมาย 
คะแนนความพึงพอใจของชุมชนท่ีมีต่อโครงการพัฒนา
ชุมชนด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ต้องมากกว่า 85% นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุร ีได้รบัคะแนนความพงึพอใจเฉลีย่ 
ที่คะแนน 90% และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ได้รับ 
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยท่ีคะแนน 88% ซ่ึงสูงกว่า 
เป้าหมายทั้งสองแห่ง

คะแนนความพึงพอใจของชุมชน 
ที่มีต่อโครงการพัฒนาชุมชน 

ด้านต่างๆ ของบริษัทฯ

ส�ารวจโดยอมตะและมหาวิทยาลัยศรีปทุม
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สรุปผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

สถิติการด�าเนินงาน

2559 2560 2561 2562
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (งบการเงินรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม)

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 1 1 1 1
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 10.44 11.59 12.03 13.17
ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 1.12 1.32 0.95 1.63
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.39 0.50 0.40 0.37
ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ (ล้านบาท) (Disclosure 201-1)
รายได้จากการขาย 4,426.51 4,491.25 4,353.81 5,914.28
รายได้รวม 4,732.69 4,652.14 4,576.33 6,232.81
ก�าไรสุทธิ 1,198.27 1,409.49 1,018.22 1,742.06
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 10,218.17 10,056.99 10,290.91 10,245.51
สินทรัพย์รวม 26,595.70 29,279.67 33,021.43 36,397.40
หนี้สินหมุนเวียน 5,862.62 2,160.35 3,866.22 5,179.19
หนี้สินรวม 12,355.55 14,308.36 17,452.34 19,420.95
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 1,067.00 1,067.00 1,067.00 1,067.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,240.15 14,971.31 15,569.09 16,976.46
อัตราส่วนทางการเงิน
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 10.37 11.50 7.98 12.89
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.41 8.04 5.92 8.16
ก�าไรขั้นต้น (%) 53.24 53.73 51.75 50.67
อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน (เท่า) 1.74 4.66 2.66 1.98
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.03 1.14 1.35 1.38
การกระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย (ล้านบาท)
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ (1) 2,098.62 2,177.74 2,377.62 2,482.00
ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น (1) 304.05 282.90 271.28 314.19
ต้นทุนทางการเงิน (1) 226.45 227.95 245.82 329.90
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น  416.11 533.48 426.80 394.76
ค่าตอบแทนพนักงาน (2) 199.82 214.64 268.41 308.65
ค่าตอบแทนกรรมการ 30.32 31.70 42.46 34.41
กิจกรรมเพื่อสังคม 11.80 14.47 12.96 11.03
การลงทุนทางสังคม (ไม่รวมเงินบริจาค) N/A N/A 67.21 32.97
เงินบริจาค 3.22 3.51 4.71 3.70
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
จ�านวนข้อร้องเรียนจากการละเมิดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
สู่ระบบร้องเรียนของบริษัท (กรณี)

0 0 1 0

กรณกีารละเมดิจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิท่ีตรวจสอบแล้วเป็นความจรงิ (กรณ)ี 0 0 0 1
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Disclosure 204-1)
สัดส่วนการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น (3) 100 100 100 100

หมายเหต ุ (1) ข้อมูลจากงบการเงินรวมของ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ปี 2562

 (3) เป็นการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในประเทศไทย

 (2) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง สวัสดิการ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
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สรุปผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

1. พลังงาน (Disclosure 302-1)

2. น�า้ใช ้(Disclosure 303-1)

3. น�า้ทิ้ง (Disclosure 306-1)

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)

2559 2560 2561 2562

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ในส่วนระบบบ�าบัดน�้าเสีย  4,326,274  3,834,935  3,941,009 3,771,061
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ในส่วนระบบผลิตน�า้ประปา  5,983,691  6,141,014  6,465,505 6,560,715
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ในส่วนระบบไฟส่องสว่างถนน    715,190    758,218    765,337 775,431
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ในส่วนอาคารส�านักงาน 1,755,203  1,472,616  1,129,367 1,085,458

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง  
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)

2559 2560 2561 2562

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ในส่วนระบบบ�าบัดน�า้เสีย 1,972,530  2,220,173  2,288,869 2,626,882 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ในส่วนระบบผลิตน�้าประปา 4,007,646  3,030,107 3,745,648  5,045,038 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ในส่วนระบบไฟส่องสว่างถนน - - 436,538 433,490
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า-ในส่วนอาคารส�านักงาน - 152,699 144,794 138,479

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี หน่วย มาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

ปริมาณน�า้ที่ใช้ทั้งหมด ลบ.ม. - 26,251,773 25,225,182 25,452,120 25,576,126
ปริมาณน�้าดิบที่ใช้ทั้งหมด ลบ.ม. - 21,280,749 19,234,025 19,332,025 12,070,852
ปริมาณน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ (น�้าจากระบบ RO) ลบ.ม. - 4,971,024 4,958,126 6,120,095 5,894,498
ปริมาณน�้าทิ้งที่จากโรงงาน 
ที่เข้าระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลาง

ลบ.ม. - 12,073,231 11,111,664 11,520,039 11,179,398

ปริมาณน�้าทิ้งที่ออกจากระบบบ�าบัดส่วนกลาง  ลบ.ม. - 12,073,231 11,111,664 11,520,039 11,179,398

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง หน่วย มาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

ปริมาณน�า้ที่ใช้ทั้งหมด ลบ.ม. - 16,929,290 16,390,177 21,363,618 22,657,437
ปริมาณน�้าดิบที่ใช้ทั้งหมด ลบ.ม. - 14,800,897 14,275,793 17,784,004 12,983,932
ปริมาณน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ (น�้าจากระบบ RO) ลบ.ม. - 2,128,393 2,272,218 3,579,614 5,826,182
ปริมาณน�้าทิ้งจากโรงงานที่เข้าระบบบ�าบัดน�า้เสีย
ส่วนกลาง

ลบ.ม. - 7,876,263 9,241,402 10,188,021 10,612,353

ปริมาณน�้าทิ้งที่ออกจากระบบบ�าบัดส่วนกลาง ลบ.ม. - 7,876,263 9,241,402 10,188,021 10,612,353

คุณภาพน�้าทิ้งที่ออกจากระบบบ�าบัดส่วนกลาง

จุดตรวจวัดน�า้ทิ้ง หน่วย มาตรฐาน 2559 2560 2561 2562
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี      

pH 5.5-9.0 7.02 6.8-8.0 6.4-8.1 6.6-8.0
Temperature oC ≤ 40 31 27-35 28-37 29-36
Biochemical Oxygen Demand (BOD

5
) mg/L ≤ 20 2.8 2.3-18.4 <2.0-18.0 <2.0-17.9

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120 34 <40-72 <40-76 <40-77
Grease and Oil mg/L ≤ 5 <2.0 ND,2.0-2.3 ND,<3.0-3.3 ND,<3.0
Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50 14 <5-46 ND,<5-43 <5-41
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คุณภาพน�้าทิ้งที่ออกจากระบบบ�าบัดส่วนกลาง

จุดตรวจวัดน�า้ทิ้ง หน่วย มาตรฐาน 2559 2560 2561 2562
Total Dissolved Solid (TDS) mg/L ≤ 3000 1232 624-1,242 628-1,380 688-1,560
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100 0.99 <5-33 ND,<5-42 ND,<5-33
Mercury (Hg) mg/L ≤ 0.005 <0.0005 ND,<0.10 ND,<0.0010 ND,<0.0010
Selenium (Se) mg/L ≤ 0.02 <0.0005 ND ND ND,<0.0020
Cadmium (Cd) mg/L ≤ 0.03 <0.01 ND ND ND
Lead (Pb) mg/L ≤ 0.2 <0.05 ND ND,<0.10 ND,<0.10
Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 0.0023 <0.0020-0.0036 <0.0020-0.045 <0.0020-0.0069
Chromium (Cr3+) mg/L ≤ 0.75 0.05 ND ND,0.10-0.17 ND
Chromium (Cr6+) mg/L ≤ 0.25 <0.01 ND,<0.10 ND,<0.10 ND,<0.10-0.11
Barium (Ba) mg/L ≤ 1.0 <0.02 <0.02-0.04 <0.02-0.11 ND,<0.02-0.07
Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.0 0.17 <0.10-0.28 <0.10-0.65 ND,<0.10-0.71
Copper (Cu) mg/L ≤ 2.0 0.02 <0.10-0.10 <0.10-0.53 ND,<0.10-0.11
Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.0 0.16 0.11-0.45 0.11-0.81 0.12-0.52
Sulfide as H

2
S mg/L ≤ 1.0 <0.03 ND,<0.53 ND,<0.53 ND,<0.53

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.2 <0.01 ND ND,<0.020-0.040 ND,<0.020
Chloride as Cl

2
mg/L ≤ 1.0 <0.1 <0.1-0.2 <0.1-0.3 ND,<0.1-0.8

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

pH 5.5-9.0 7.35 7.3-8.1 7.1-7.7 6.4-7.8
Temperature oC ≤ 40 31.2 27-35 29-31 28-33
Biochemical Oxygen Demand (BOD

5
) mg/L ≤ 20 8.6 <2.0-13 <2.0-14.2 <2.0-11.8

Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L ≤ 120 34 <40-45 41-71 <40-94
Grease and Oil mg/L ≤ 5 <2.0 ND,<2.0 ND,<3.0 ND, <3.0
Suspended Solid (SS) mg/L ≤ 50 6 <5-20 ND,<5-5 <5-20
Total Dissolve Solid (TDS) mg/L ≤ 3000 868 1,020-1,360 1,652-2,470 1,020-2,460
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L ≤ 100 16.85 15-26 11-30 <5-31
Mercury (Hg) mg/L ≤ 0.005 <0.005 ND,<0.0010 ND ND
Selenium (Se) mg/L ≤ 0.02 <0.005 ND,<0.0020 <0.0020 ND, <0.10, 

<0.0020-0.0026
Cadmium (Cd) mg/L ≤ 0.03 <0.01 ND ND ND
Lead (Pb) mg/L ≤ 0.2 <0.05 ND ND,<0.10 ND
Arsenic (As) mg/L ≤ 0.25 0.009 <0.0020-0.0061 0.0048-0.0105 0.0020-0.0075
Chromium (Cr3+) mg/L ≤ 0.75 <0.01 ND ND ND
Chromium (Cr6+) mg/L ≤ 0.25 <0.01 ND ND ND
Barium (Ba) mg/L ≤ 1.0 <0.20 0.05-0.07 0.10 0.05-0.14
Nickel (Ni) mg/L ≤ 1.0 <0.05 ND,<0.10 0.11-0.16 <0.10-0.14
Copper (Cu) mg/L ≤ 2.0 <0.01 ND ND,<0.10 ND, <0.10
Zinc (Zn) mg/L ≤ 5.0 0.1 0.13 0.15-0.22 0.06-0.44
Sulfide as H

2
S mg/L ≤ 1.0 <0.03 ND,<0.53 <0.53 ND, <0.53

Cyanide as HCN mg/L ≤ 0.2 <0.01 ND ND ND, <0.020-0.29
Chloride as Cl

2
mg/L ≤ 1.0 <0.1 158-346 <0.1 Not available, 

<0.10-0.30
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การติดตามคุณภาพอากาศ 
ในพื้นที่ชุมชนรอบนิคม  
(Disclosure 305-7)

หน่วย มาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี      
จุดตรวจ 1: วัดบุญญราศรี (A1)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 <0.001-0.012 <0.001-0.031 0.003-0.036 0.001-0.040
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.026 0.003-0.017 0.004-0.035 0.001-0.009

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.05-0.10 0.04-0.15 0.059-0.171 0.025-0.126
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.02-0.08 0.02-0.06 0.052-0.089 0.010-0.078
จุดตรวจ 2: โรงเรียนบ้านย่านซื่อ (A2)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 <0.001-0.026 0.002-0.036 0.005-0.059 0.002-0.049
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.016 <0.001-0.014 0.002-0.014 0.001-0.007

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.05-0.14 0.04-0.13 0.069-0.137 0.035-0.284
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.02-0.06 0.02-0.06 0.043-0.074 0.032-0.090
จุดตรวจ 3: วัดมาบสามเกลียว (A3)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.003-0.039 0.001-0.069 0.003-0.065 0.003-0.039
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.021 <0.001-0.007 <0.001-0.032 0.001-0.010

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.070-0.128 0.016-0.088 0.022-0.092 0.013-0.045
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.018-0.041 0.013-0.072 0.020-0.080 0.007-0.034
PM 2.5 mg/m3 ≤ 0.05 0.003-0.047 0.006-0.048 0.005-0.049 0.004-0.049
จุดตรวจ 4: โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมป์ (A4)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.003-0.039 0.001-0.052 0.002-0.070 0.002-0.060
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.016 0.001-0.012 <0.001-0.033 0.001-0.005

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.090-0.212 0.046-0.169 0.030-0.150 0.046-0.145
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.054-0.115 0.024-0.080 0.020-0.091 0.024-0.070
PM 2.5 mg/m3 ≤ 0.05 0.007-0.045 0.007-0.047 0.009-0.047 0.007-0.048
จุดตรวจ 5: วัดดอนด�ารงธรรม (A5)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.003-0.036 <0.001-0.032 0.004-0.033 <0.001-0.042
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.006 0.002-0.029 0.019-0.025 0.002-0.015

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.06-0.16 0.05-0.13 0.058-0.117 0.043-0.112
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.04-0.07 0.02-0.09 0.040-0.066 0.023-0.065
จุดตรวจ 6: วิทยาลัยการอาชีพพานทอง (A6)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.001-0.053 0.001-0.025 0.004-0.020 <0.001-0.030
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.009 <0.001-0.034 0.013-0.018 0.003-0.018

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.03-0.10 0.03-0.10 0.043-0.065 0.021-0.080
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.02-0.05 0.01-0.06 0.021-0.032 0.011-0.045
จุดตรวจ 7: วัดอู่ตะเภา (A7)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.002-0.042 0.001-0.065 <0.001-0.053 0.001-0.037
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 0.001-0.012 <0.001-0.021 <0.001-0.007 <0.001-0.006

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.045-0.083 0.021-0.076 0.024-0.106 0.020-0.056
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.003-0.061 0.011-0.057 0.016-0.065 0.013-0.038
PM 2.5 mg/m3 ≤ 0.05 0.006-0.044 0.005-0.046 0.004-0.045 0.005-0.046

4. อากาศ
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การติดตามคุณภาพอากาศ 
ในพื้นที่ชุมชนรอบนิคม  
(Disclosure 305-7)

หน่วย มาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

จุดตรวจ 8: บ้านมาบสามเกลียว (A8)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 <0.001-0.036 0.002-0.057 0.003-0.028 <0.001-0.032
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 0.001-0.023 0.002-0.025 0.001-0.010 0.002-0.007

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.04-0.12 0.03-0.12 0.049-0.092 0.034-0.077
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.02-0.10 0.01-0.05 0.018-0.033 0.024-0.054
จุดตรวจ 9: หมู่บ้านเจริญวัชร์ (A9)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 <0.001-0.033 <0.001-0.055 0.001-0.030 0.001-0.036
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.005 0.002-0.006 0.001-0.016 0.001-0.013

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.03-0.09 0.03-0.08 0.042-0.078 0.021-0.249
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.02-0.06 0.02-0.06 0.028-0.053 0.019-0.059
จุดตรวจ 10: วัดบ้านงิ้ว (A10)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.001-0.028 <0.001-0.055 0.001-0.028 <0.001-0.030
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.010 0.001-0.014 0.017-0.022 0.001-0.015

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.03-0.20 0.04-0.14 0.037-0.106 0.029-0.321
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.02-0.08 0.02-0.07 0.036-0.085 0.025-0.076
จุดตรวจ 11: วัดอ้อมแก้ว (A11)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.002-0.023 <0.001-0.031 0.001-0.041 0.002-0.028
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 0.001-0.013 <0.001-0.012 0.001-0.018 <0.001-0.010

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.042-0.080 0.019-0.076 0.015-0.079 0.016-0.059
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.024-0.048 0.011-0.051 0.011-0.060 0.009-0.037
PM 2.5 mg/m3 ≤ 0.05 <0.001-0.043 0.004-0.042 0.005-0.044 0.004-0.044
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

จุดตรวจ 1: บ้านวังตาลหม่อน (A1)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 <0.001-0.037 <0.001-0.039 0.003-0.046 0.002-0.055
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 0.002-0.038 0.001-0.014 0.008-0.015 <0.001-0.003

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.02-023 0.04-0.11 0.076-0.204 0.093-0.286
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.01-0.09 0.03-0.05 0.037-0.080 0.052-0.117
จุดตรวจ 2: วัดราษฎร์อัสดาราม (A2)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 <0.001-0.035 0.003-0.053 0.003-0.048 0.003-0.057
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 0.009-0.028 0.002-0.007 0.013-0.028 0.001-0.012

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.04-0.14 0.05-0.08 0.055-0.096 0.063-0.185
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.02-0.08 0.03-0.05 0.024-0.050 0.034-0.103
จุดตรวจ 3: โรงเรียนบ้านภูไทร (A3)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 0.001-0.033 0.002-0.017 0.005-0.016 <0.001-0.018
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.033 0.006-0.033 0.004 0.001-0.005

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.02-0.22 0.03-0.05 0.070-0.231 0.028-0.127
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.01-0.10 0.02-0.03 0.033-0.091 0.012-0.089
จุดตรวจ 4: วัดพนานิคม (A4)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 <0.001-0.018 0.011-0.052 0.002-0.056 <0.001-0.058
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 <0.001-0.014 0.006-0.086 0.001-0.027 <0.001-0.023

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.013-0.089 0.043-0.185 0.033-0.130 0.013-0.085
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.007-0.064 0.027-0.078 0.020-0.087 0.008-0.065
PM 2.5 mg/m3 ≤ 0.05 0.003-0.038 0.004-0.048 0.004-0.047 0.004-0.039
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ด้านการจัดการมูลฝอยในโรงงาน  
(Disclosure 306-2)

หน่วย 2559 2560 2561 2562

ปริมาณมูลฝอยที่โรงงานคัดแยกขยะ 
ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

ตันต่อปี 20,314.24 21,865.36 23,296.41 21,644.96

ปริมาณมูลฝอยที่ส่งไปก�าจัดโดยการน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  
(Recycle)

ตันต่อปี 2,923.17 3,154.88 3,303.08 2,597.00

ปริมาณมูลฝอยที่ส่งไปก�าจัดโดยการผลิตเชื้อเพลิงขยะ  
(Refuse-Derived Fuel; RDF)

ตันต่อปี 17,157.54 18,509.81 19,844.83 19,018.94

ปริมาณมูลฝอยที่ส่งไปก�าจัดโดยการฝังกลบ (Landfill) ตันต่อปี 233.53 200.67 148.50 29.02

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 2559 2560 2561 2562

จ�านวน / มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยส�าคัญ  
กรณีละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Disclosure 307-1)

0 0 0 0

การติดตามคุณภาพอากาศ 
ในพื้นที่ชุมชนรอบนิคม  
(Disclosure 305-7)

หน่วย มาตรฐาน 2559 2560 2561 2562

จุดตรวจ 5: รพ.สต.มาบยางพร (A5)

Nitrogen Dioxide: NO
2

mg/m3 ≤ 0.17 <0.001-0.061 0.019-0.061 0.003-0.079 <0.001-0.047
Sulfur Dioxide: SO

2
mg/m3 ≤ 0.30 0.001-0.017 0.010-0.038 <0.001-0.036 <0.001-0.027

Total Suspended Particulates: TSP mg/m3 ≤ 0.33 0.021-0.210 0.069-0.218 0.035-0.172 0.014-0.130
PM 10 mg/m3 ≤ 0.12 0.012-0.100 0.033-0.118 0.021-0.109 0.004-0.095
PM 2.5 mg/m3 ≤ 0.05 0.006-0.048 0.005-0.048 0.005-0.047 0.002-0.048

5. ของเสีย

6. การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
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พนักงาน  
(Disclosure 102-8)

2559 2560 2561 2562
จ�านวน  

(คน)
ร้อยละ

จ�านวน  
(คน)

ร้อยละ
จ�านวน  

(คน)
ร้อยละ

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

จ�านวนพนักงานรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 254 100.0 247 100.0 257 100.0 268 100.0
จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามเพศ

• ชาย 142 55.9 134 54.3 144 56.0 154 57.5
• หญิง 112 44.1 113 45.7 113 44.0 114 42.5

จ�านวนพนักงานแยกตามระดับ

ผู้บริหารระดับสูง (level 9 - 12) 17 6.7 16 6.5 16 6.2 17 6.3
• ชาย 10 58.8 9 56.3 9 56.3 9 52.9
• หญิง 7 41.2 7 43.8 7 43.8 8 47.1

ผู้บริหารระดับสูง (level 6 - 8) 35 13.8 34 13.8 37 14.4 42 15.7
• ชาย 19 54.3 20 58.8 20 54.1 23 54.8
• หญิง 16 45.7 14 41.2 17 45.9 19 45.2

ผู้บริหารระดับสูง (level 4 - 5) 61 24.0 65 26.3 69 26.8 70 26.1
• ชาย 25 41.0 24 36.9 28 40.6 30 42.9
• หญิง 36 59.0 41 63.1 41 59.4 40 57.1

ผู้บริหารระดับสูง (level 1 - 3) 141 55.5 132 53.4 135 52.5 139 51.9
• ชาย 88 62.4 81 61.4 87 64.4 92 66.2
• หญิง 53 37.6 51 38.6 48 35.6 47 33.8

จ�านวนพนักงานแยกตามอายุ

อายุต�่ากว่า 30 ปี 69 27.2 68 27.5 59 23.0 59 22.0
• ชาย 29 42.0 30 44.1 28 47.5 29 49.2
• หญิง 40 58.0 38 55.9 31 52.5 30 50.8

อายุระหว่าง 30-50 ปี 150 59.1 139 56.3 155 60.3 167 62.3
• ชาย 91 60.7 80 57.6 90 58.1 100 59.9
• หญิง 59 39.3 59 42.4 65 72.2 67 40.1

อายุมากกว่า 50 ปี 35 13.8 40 16.2 43 16.7 42 15.7
• ชาย 22 62.9 24 60.0 26 60.5 25 59.5
• หญิง 13 37.1 16 40.0 17 39.5 17 40.5

จ�านวนพนักงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง

พนักงานประจ�า 138 54.3 140 56.7 145 56.4 155 57.8
• ชาย 65 47.1 65 46.4 70 48.3 71 45.8
• หญิง 73 52.9 75 53.6 75 51.7 84 54.2

พนักงานสัญญาจ้างรายปี 41 16.1 37 15.0 37 14.4 41 15.3
• ชาย 22 53.7 18 48.6 18 48.6 25 61.0
• หญิง 19 46.3 19 51.4 19 51.4 16 39.0

พนักงานชั่วคราว (outsource) 75 29.5 70 28.3 75 29.2 72 26.9
• ชาย 55 73.3 51 72.9 56 74.7 58 80.6
• หญิง 20 26.7 19 27.1 19 25.3 14 19.4

สรุปผลการด�าเนินงานด้านสังคม

1. พนักงาน
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พนักงาน  
(Disclosure 102-8)

2559 2560 2561 2562
จ�านวน  

(คน)
ร้อยละ

จ�านวน  
(คน)

ร้อยละ
จ�านวน  

(คน)
ร้อยละ

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

จ�านวนพนักงานแยกตามประเภทการว่าจ้าง

จ้างเต็มเวลา (full-time) 254 100.0 247 100.0 256 99.6 267 99.6
• ชาย 142 55.9 134 54.3 144 56.3 154 57.7
• หญิง 112 44.1 113 45.7 112 43.8 113 42.3

จ้างไม่เต็มเวลา (part-time) 0 0.0 0 0.0 1 0.4 1 0.4
• ชาย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0
• หญิง 0 0.0 0 0.0 1 100.0 1 100.0

จ�านวนพนักงานแยกตามพื้นที่

ส�านักงานกรุงเทพฯ 72 28.3 69 27.9 76 29.6 83 31.0
• พนักงานประจ�า 46 63.9 44 63.8 43 56.6 44 53.0
• พนักงานสัญญาจ้างรายปี 11 15.3 8 11.6 11 14.5 18 21.7
• พนักงานชั่วคราว (outsource) 15 20.8 17 24.6 22 28.9 21 25.3

ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี 151 59.4 144 58.3 142 55.3 144 53.7
• พนักงานประจ�า 75 49.7 79 54.9 82 57.7 89 61.8
• พนักงานสัญญาจ้างรายปี 27 17.9 27 18.8 24 16.9 20 13.9
• พนักงานชั่วคราว (outsource) 49 32.5 38 26.4 36 25.4 35 24.3

ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง 31 12.2 34 13.8 39 15.2 41 15.3
• พนักงานประจ�า 17 54.8 17 50.0 20 51.3 22 53.7
• พนักงานสัญญาจ้างรายปี 3 9.7 2 5.9 2 5.1 3 7.3
• พนักงานชั่วคราว (outsource) 11 35.5 15 44.1 17 43.6 16 39.0

จ�านวนพนักงานแยกตามภูมิล�าเนา

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 70 27.6 63 25.5 66 25.7 69 25.7
ภาคกลาง 28 11.0 33 13.4 35 13.6 40 14.9
ภาคตะวันออก 88 34.6 89 36.0 87 33.9 84 31.3
ภาคตะวันตก 9 3.5 8 3.2 8 3.1 9 3.4
ภาคใต้ 4 1.6 7 2.8 9 3.5 6 2.2
ภาคเหนือ 19 7.5 15 6.1 20 7.8 18 6.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36 14.2 32 13.0 32 12.5 42 15.7
จ�านวนพนักงานแยกตามสัญชาติ

ไทย 239 94.1 234 94.7 243 94.6 249 92.9
แคนาดา 1 0.4 1 0.4 1 0.4 1 0.4
จีน 3 1.2 3 1.2 3 1.2 3 1.1
สิงคโปร์ 1 0.4 1 0.4 1 0.4 1 0.4
ญี่ปุ่น 2 0.8 3 1.2 4 1.6 4 1.5
เวียดนาม 3 1.2 1 0.4 1 0.4 1 0.4
พม่า 5 2.0 4 1.6 4 1.6 7 2.6
ลาว 2 0.7
จ�านวนพนักงานที่เป็นผู้พิการ 1 0.4 1 0.4 1 0.4 1 0.4

• ชาย 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0
• หญิง 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
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2559 2560 2561 2562
จ�านวนข้อร้องเรียนด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน (เรื่อง) 0 0 0 0
คะแนนความผูกพันของพนักงาน (ร้อยละ) 37 35 44 52

การพัฒนาพนักงาน (Disclosure 404-1)
2559 2560 2561 2562

จ�านวน (ชม./คน) จ�านวน (ชม./คน) จ�านวน (ชม./คน) จ�านวน (ชม./คน)

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน ต่อปี 27.53 24.49 27.21 18.34
แยกตามเพศ

• ชาย N/A N/A 19.33 11.53
• หญิง N/A N/A 34.42 14.32

แยกตามระดับ

• ระดับผู้บริหาร N/A N/A 26.40 24.10
• ระดับปฏิบัติการ N/A N/A 27.40 16.87

พนักงานใหม่ 
(Disclosure 401-1)

2559 2560 2561 2562
จ�านวน  

(คน)
ร้อยละ

จ�านวน  
(คน)

ร้อยละ
จ�านวน  

(คน)
ร้อยละ

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

พนักงานเข้าใหม่ 71 28.0 52 21.1 43 16.7 44 16.0
จ�าแนกตามเพศ

• ชาย 53 74.6 32 61.5 27 62.8 28 63.6
• หญิง 18 25.4 20 38.5 16 37.2 16 36.4

จ�าแนกตามอายุ

• อายุต�่ากว่า 30 ปี 36 50.7 25 48.1 18 41.9 23 52.3
• อายุระหว่าง 30-50 ปี 34 47.9 26 50.0 24 55.8 20 45.5
• อายุมากกว่า 50 ปี 1 1.4 1 1.9 1 2.3 1 2.3

พนักงานพ้นสภาพ  
(Disclosure 401-1)

2559 2560 2561 2562
จ�านวน  

(คน)
ร้อยละ

จ�านวน  
(คน)

ร้อยละ
จ�านวน  

(คน)
ร้อยละ

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

อัตราการพ้นสภาพของพนักงาน 33 13.0 63 25.5 42 16.3 34 12.7
จ�าแนกตามเพศ

• ชาย 15 45.5 43 68.3 24 57.1 18 52.9
• หญิง 18 54.5 20 31.7 18 42.9 16 47.1

จ�าแนกตามอายุ

• อายุต�่ากว่า 30 ปี 11 33.3 22 34.9 18 42.9 16 47.1
• อายุระหว่าง 30-50 ปี 18 54.5 37 58.7 23 54.8 18 52.9
• อายุมากกว่า 50 ปี 4 12.1 4 6.3 1 2.4 0 0.0

อัตราการลาออกจากงานของพนักงานโดยสมัครใจ 25 9.8 47 19.0 32 12.4 34 12.7

การลาคลอดบุตร 
(Disclosure 401-3)

2559 2560 2561 2562
จ�านวน  

(คน)
ร้อยละ

จ�านวน  
(คน)

ร้อยละ
จ�านวน  

(คน)
ร้อยละ

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตร 1 0.89 1 0.88 2 1.76 3 2.63
พนักงานที่กลับมาท�างานหลังใช้สิทธิลาคลอดบุตร 0 0 1 100.0 1 50.0 3 100.0
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อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน 
(Disclosure 403-9)

2559 2560 2561 2562

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ชั่วโมงการท�างานรวม (ชั่วโมง)

• พนักงานทั้งหมด N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0
• ผู้รับเหมา N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

จ�านวนพนักงานที่เจ็บป่วยด้วยโรคจากการท�างาน (คน)

• พนักงานทั้งหมด N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0
• ผู้รับเหมา N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

จ�านวนพนักงานที่บาดเจ็บจากการท�างาน (คน)

บาดเจ็บแต่ไม่ต้องหยุดงาน

• พนักงานทั้งหมด N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0
• ผู้รับเหมา N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

บาดเจ็บถึงขั้นต้องหยุดงาน

• พนักงานทั้งหมด N/A N/A N/A N/A 0 0 1 0
• ผู้รับเหมา N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต

• พนักงานทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0
• ผู้รับเหมา 0 0 0 0 0 0 0 0

ทุพพลภาพ

• พนักงานทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0
• ผู้รับเหมา 0 0 0 0 0 0 0 0

อตัราการเกิดอบัุตเิหตข้ัุนหยุดงาน (LTIFR) คนต่อ 1 ล้านชัว่โมงการท�างาน

• พนักงานทั้งหมด N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19.41 0
• ผู้รับเหมา N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0

การลาป่วย

จ�านวนวันลาป่วยโดยเฉลี่ยของพนักงาน (วัน) 1.13 1.08 1.34 1.33
การขาดงาน

อัตราการขาดงานของพนักงานทั้งหมด (ร้อยละ) 0 0 0 0

2. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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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 10
102-2 Activities, brands, products, and services 10-13
102-3 Location of headquarters 10
102-4 Location of operations 10-11
102-5 Ownership and legal form 14
102-6 Markets served 12-13
102-7 Scale of the organization 10, 117, 163
102-8 Information on employees and other workers 163-164
102-9 Supply chain 16-17
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 4-5
102-11 Precautionary Principle or approach 56-60
102-12 External initiatives 9, 23
102-13 Membership of associations 18

STRATEGY

102-14 Statement from senior decision-maker 4-5
102-15 Key impacts, risks, and opportunities 26-31, 56-60

ETHICS AND INTEGRITY

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 3, 21-22, 123
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 49-55

GOVERNANCE 

102-18 Governance structure 15
102-19 Delegating authority 15, 19, 20
102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and 

social topics
15, 70, 115, 19-20,  

56-57, 95-96, 134-135
102-29 Identifying and managing economic, environmental, and  

social impacts
56-60, 80-86, 153-155

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 9, 20, 38

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

102-40 List of stakeholder groups 32-33
102-41 Collective bargaining agreements 118
102-42 Identifying and selecting stakeholders 32-33
102-43 Approach to stakeholder engagement 34-37
102-44 Key topics and concerns raised 34-39

REPORTING PRACTICE

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 8, 14
102-46 Defining report content and topic boundaries 8-9
102-47 List of material topics 39
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GRI  
Standard Disclosure Page  

number(s)
External  

Assurance
102-48 Restatements of information No restatement 

in 2019
102-49 Changes in reporting 9
102-50 Reporting period 8
102-51 Date of most recent report 8
102-52 Reporting cycle 8
102-53 Contact point for questions regarding the report 9
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 8
102-55 GRI content index 167-170
102-56 External assurance 9

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

61-63103-2 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
61-63, 157

PROCUREMENT PRACTICE
GRI 103: Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
70-78103-2 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
157

ANTI-CORRUPTION
GRI 103: Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
53-55103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 205:  
Anti-Corruption 2016

205-2 Communication and training about anti-corruption 
policies and procedures

53-55

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 55, 157

Material Topics

GRI 300 Environmental Standard Series

ENERGY
GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
87-94103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 302: Energy 2016 302-1 Energy consumption within the organization 158
302-4 Reduction of energy consumption 92-93

168
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GRI Standard Disclosure Page  
number(s) Omission External  

Assurance
WATER AND EFFLUENT
GRI 103: Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
95-101103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 303: Water  
and Effluents 2018

303-1 Interactions with water as a shared resource 95-99, 158
303-2 Management of water discharge-related impacts 99-100, 

158-159
Yes

BIODIVERSITY
GRI 103: Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
108-113103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 304:  
Biodiversity 2016

304-1 Operational sites owned, leased, managed in,  
or adjacent to, protected areas and areas of  
high biodiversity value outside protected areas

108-113

EMISSIONS
GRI 103: Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
80-81,  
87-94

103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

GRI 305:  
Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 89
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 89
305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 89-90
305-7 Nitrogen oxides (NO

X
), sulfur oxides (SO

X
),  

and other significant air emissions
160-162 Yes

EFFLUENTS AND WASTE
GRI 103: Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
95-101, 
102-107

103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

GRI 306: Effluents  
and Waste 2016

306-1 Water discharge by quality and destination 158-159 Yes
306-2 Waste by type and disposal method 103-105, 

162
ENVIRONMENTAL COMPLIANCE
GRI 103: Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
80-85103-2 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

162

SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
59, 70-78103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 308: Supplier 
Environmental  
Assessment 2016

308-2 Negative environmental impacts in the supply chain 
and actions taken 71-72, 75
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GRI Standard Disclosure Page  
number(s) Omission External  

Assurance
Material Topics

GRI 400 Social Standard Series

EMPLOYMENT
GRI 103: Management  
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
115-126103-2 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 165
401-2 Benefits provided to full-time employees that are 

not provided to temporary or part-time employees
117-118

401-3 Parental leave 165

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
127-132103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 403:  
Occupational Health 
and Safety 2016

403-1 Occupational health and safety management system 127-132
403-9 Work-related injuries 166

TRAINING AND EDUCATION
GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
115,  

125-126
103-2 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 125-126, 
165

LOCAL COMMUNITIES
GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
132-155103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 413: Local  
Communities 2016

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

133-155

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

132, 
148-150, 
153-155

SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT
GRI 103: Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
59, 70-78103-2 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 71-72, 75
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แบบส�ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรำยงำนควำมยั่งยืนประจ�ำปี 2562

1. ข้อมูลพื้นฐานของท่าน 

 เพศ   หญิง   ชาย

 อาย ุ   น้อยกว่า 30 ปี      30-50 ปี     มากกว่า 50 ปี

2. ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด

  พนักงาน   ลูกค้า    ชุมชน    คู่ค้า 

  ผู้ถือหุ้น    ผู้ร่วมลงทุน    เจ้าหนี้   หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

  สื่อมวลชน   คู่แข่ง  

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

3. ท่านได้รับรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ จากแหล่งใด

  เว็บไซต์ของบริษัท   งานสัมมนา   พนักงานของบริษัท

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

4. ท่านอ่านรายงานความยั่งยืนประจำาปี 2562 เพื่อวัตถุประสงค์

  เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

  เพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางการจัดทำารายงานของตน

  เพื่อการศึกษาและทำาวิจัย

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

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบรายงานความยั่งยืนประจำาปี 2562 ของบริษัทมากน้อยเพียงใด

ความสมบูรณ์ของรายงาน   มาก   ปานกลาง   น้อย   ควรปรับปรุง

การกำาหนดประเด็นของรายงาน   มาก   ปานกลาง   น้อย   ควรปรับปรุง

ความน่าสนใจของเนื้อหา   มาก   ปานกลาง   น้อย   ควรปรับปรุง

การออกแบบรูปเล่ม   มาก   ปานกลาง   น้อย   ควรปรับปรุง

การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย    มาก   ปานกลาง   น้อย   ควรปรับปรุง

ความพึงพอใจโดยรวม   มาก   ปานกลาง   น้อย   ควรปรับปรุง

6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ ในปีถัดไป

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

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

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

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

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



รายงานความยั่งยืน

บร�ษัท อมตะ คอร�ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

บร�ษัท อมตะ คอร�ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)รายงานความยั่งยืน 2562

บร�ษัท อมตะ คอร�ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

2126 อาคารกรมดิษฐ� ถนนเพชรบุร�ตัดใหม�
แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท� : +66 2 792 0000 
โทรสาร : +66 2 318 1096

บร�ษัท อมตะซิตี้ ระยอง จํากัด

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง 
7 ถนน 331 กม. 39 อําเภอศร�ราชา 
จังหวัดชลบุร� 20230 
โทรศัพท� : +66 38 497 007 
โทรสาร  : +66 38 497 000

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุร�

700 ถนนบางนาตราด กม. 57 
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุร� 20000 
โทรศัพท� : +66 38 939 007 
โทรสาร  : +66 38 939 000

บร�ษัท อมตะ คอร�ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

ประเทศไทย

VIETNAM

AMATA City Bien Hoa

Joint Stock Company 
Long Binh Ward, Bien Hoa City, 
Dong Nai Province, Vietnam 
Tel : (84) 251-3991-007 
Fax : (84) 251-3891-251

SAVE EARTH, SAFE US 
WITH SMART BUSINESS

www.amata.com @amatacity /amatacorp
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